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اعلن مترده علي أوامرها ورفض  
واثر عليها رافعا   اخلضوع ملشئتها

ايفطات األحتجاج يف شوارع 
لياليها واايمها. فقلب سكينتها 
صخبا..ووحدهتا صراخا ومزق  

كل ما كتبت من عهود وأحالم 
وامنيات وغري كل املقاييس 



واملواصفات واشعل يف خميلتها 
انر الهنائيه كيف تقاوم ساره 
 مافرضه عليها قلبها ابلقوه?

 ايل اين هترب من ذاهتا?

الف كان قريب من القلب  ر 
فسمع مجيع قصائده املتمرده 
فما هي هنايه صراع ساره مع 

 مروضها? 



 

 

 أين احلب ايساره ؟؟ ** -1** 

 

 

وقفت الفتااتن يف منطقه 
األاثرات يف سانت هيلدا قرب  



الصخور الشاهقه اليت تشرف  
علي الشاطئ .كانت الشمس 

املشرقه تلفحهما والنسيم البارد 
شعرها ذهيب المع   يداعبهما.ساره

حييط كاهلاله بوجهها الصغري  
البيضاوي الشكل والواضح  

الالمح وجسمها متناسق وعيناها 
زرقاوان واسعتان تلمعان بكربايء  



وعجرفه وتضيقان وقت اخلطر او  
التحدى..واندرا ماتتدفق منهما 

 الدموع كبقيه النساء.

 

 

يف يور   عاشت عائلتها آل مافرن
كشاير منذ أكثر من مئه سنه 

وهم يتحدرون من أصل برودر  



القرصان املغري والغازي املرعب 
قلبها ابرد قاسي كجدودها   0

الذين سلخوا وأحرقوا ووزعوا  
أبشع األنتقام علي أعدائهم  

 0وجرياهنم 

وقفت ساره مالفرن منتصبة 
رأسها مرفوعه ايل اخللف وشعرها  

حيل يداعبه اهلواء وجسمها الن



مييل وهي تشري ايل احلقول حيث 
يرى يف وسطها زانر من العشب 

 يف مناطق معينه.

قالت ساره وهي تشري بيدها  
 لصديقتها فالريي: 

هذا العشب هو بقااي األسوار   -
أو التخوم اليت كانت تفصل 



األراضي بعضها عن بعض يف  
 السابق.

فالريي مسراء عذبه تقطر أنوثه  
يل أايم وتعود صداقتها مع ساره ا

 الدراسه . أكملت ساره شرحها:

هل تتصورين الفالحني  -
ينكشون ويزرعون ويعملون 

نصف أايم األسبوع يف خدمه 



األقطاعيني مقابل استئجارهم 
قطعه أرض صغريه? لن أقبل أن  
أكون عبدة ألحد من أجل أن  

أعيش فقط . كنت أقتل نفسي  
 وانتقم من املستبد املالك.

 :اجابتها فالريي بتعقل

ولكنين ال أرى الفائده اليت   -
سيحصل عليها املالك من  



موتك. ال أفهم أنتقامك! حتما 
سيكون هناك عبيد غريك يعملون  

عنده بدال منك مقابل اجيار  
 أرضه.

أنت علي خطأ. كان عدد  -
السكان يف ذلك الزمن قليال 
جدا . العامل ثروة ال تعوض. 

وهلذا السبب ارتقى الفالحون يف  



عد املوت األسود  مراكزهم ب
 الطاعون. 

هزت فالريي كتفها أستهجاان. مل 
تكن هتتم للتاريخ وال تعرف  
نتائج الطاعون وأتثريه علي 

العمال منذ مئات السنني. كانت 
ساره حتفظ التاريخ الرتباطه  

الوثيق بتاريخ عائلتها آل مالفرن  



وهيا أحدي أهم عائلتني يف 
منطقه نورمثربلند . والعائله الثانيه  
هي آل لينغارد اليت انتقلت أيضا  

ايل يوركشاير بعد أن ورثت  
امالكا واسعه يف املنطقه. 

العائلتان يف خصام متواصل منذ 
القدم وقد انتقل خصامهما ايل  



يوركشاير.ومع مرور الزمن بدأت  
 حده اخلصام تتغري تدرجييا.

كانت فالريي واثقه من أن  
صديقتها احلميمه ساره تفضل 

ختضع حلكم املوت علي أن 
شخص آخر .تذكرت ماحصل 

مع ساره يوم فسخت خطوبتها. 
 قالت فالريي:



أخربين صديقي بول فارييت انه   -
 استلم رساله من اليكس.

 سألت ساره:

هل مازال يف نيوزلندا  -
 واسرتاليا.

نعم لديه صديقه جديده  -
ولكنه مل يذكر يف رسالته اذا كان  

 يرغب الزواج منها. 



الفتاة حظا سعيدا أمتىن هلذه  -
 معه.

ابتسمت ساره ابتسامه تنم عن 
 اخلبث واملكر. فقالت فالريي:

بعض الفتيات ورمبا أغلبهن   -
 يفضلن الرجال األقوايء...

هراء. لقد انتهت هذه العقليه   -
منذ أايم جديت حلسن احلظ. أان  



لن حيكمين رجل أبدا. ولست  
اندمه علي فسخ خطوبيت من  

وجدت أليكس لينغارد. لقد 
بديال يناسبين . وهو سهل  

األنقياد وأستطيع أن افرض رأيي  
عليه. أنين مسروره مع رودي  

 شاين.



رودي حيب ساره حبا اعمى . لو 
طلبت منه أن يتمدد أرضا  

لتدوسه بقدميها لفعل. وكانت 
ساره واثقه أبن زواجها منه  

سيدوم طويال علي عكس زجيات 
صديقاهتا اللوايت سيتحطم 

الصخور. ألنه ال زواجهن فوق  



يرتكز علي أساس متني مثل 
 زواجها. سألت فالريي:

معادلتك يف الزواج تناسبك بال  -
شك. وكن كيف ستكون ردة 

الفعل عند رودي املسكني من  
 جراء تصرفاتك? 

ملاذا رودي املسكني!  -
اعرتضت ساره علي نعته  



ابملسكني. رودي يعترب نفسه  
 األوفر حظا يف يور كشاير. 

تنظر ايل املراكب   كانت ساره
والسفن اليت تدخل املرفأ وتظهر  
بوضوح من موقفهما املرتفع فوق  

الشاطئ . وتذكرت منذ سنة 
تقريبا ويف يوم عيد ميالدها 
الثامن عشر. حني أخربت 



اليكس أن خطوبتهما أنتهت.  
حاول اليكس ان يقاوم بكربايء 

.مث تبخر غضبه وبدأ يستعطفها. 
وهو  استمعت اليه ساره مسرورة 

يشرح هلا خيبه أمله وأيسه. وأبن  
ليس له أي شئ يعيش من أجله  

بعد أن خسرها.مث تذكرت 
 كلماته.



 قال أليكس :

سيقضي هذا النبأ علي  -
والديت. أنه اهانة , بل حتد من 

 عائله مالفرن لعائله لينغارد.

أان لن أدمر حيايت من أجل   -
 والدتك!

كل هذا فقط ألنين... ومل   -
 حديثه.يكمل اليكس 



ملاذا التقوهلا بصراحة... لقد  -
حاولت اغتصايب قبل موعد 

الزواج . أان من آل مالفرن وال  
أقبل هبذه املعاملة ... هذا جزاء  

 فعلتك.

ابتسم اليكس ابلرغم من تعاسته 
 وقال:



انيابك حادة وسامة كاحليه. -
يوما ما ستنشبينها يف شئ قاس 

 وتنكسر.

قالت ساره متحدية وهي ترفع  
 سها بكربايء. رأ

 أبدا... -

الترتكيين ايساره. أذا كنت قد  -
تصرفت بطريقه غري مهذبه  



والئقه فهذا فقط ألنك مثرية 
 جدا...

 أنت ال تقبل الرفض! -

 قال اليكس مربرا فعلته :

ولكننا سنتزوج خالل  -
 اسبوعني.



كان عليك ان تنتظر يوم    -
الزواج. تصرفاتك فتحت عيين 

وجنا فستكون واقنعتين أبننا لو تز 
 زوجا مستبدا مسيطرا.

علي الزوج أن يكون أقوى من   -
 الزوجة .

هذه صفات آل لينغارد.  -
احلمد هلل لقد اكتشفتها قبل 



فوات األوان. كلكم متساوون  
منذ أقدم العصور. دائما تريدون  

السيطرة علي جريانكم. مث وقفت 
 وقفة حتد واكملت:

لن خيضعوا  لكن آل مالفرن -
ألل لينغارد ابدا . جدودي 

 علقوا جدودك علي املشانق. 

 أجاهبا اليكس بتحد:



جدودي قطعوا رؤوس  -
أجدادك وطافت فوق النهر  

 ابلدزينات.

فكرت ساره هبذه اخلصومه 
التارخييه اليت وجدت اليوم  

كوامنها. دام اخلصام بني    ماحيرك
العائلتني مئات السنني وارتكبت 

الفظائع العديدة من كال 



الطرفني. اجليل اجلديد ال يرغب 
يف استمرار هذه اخلصومه. 

وخطوبه ساره واليكس كانت 
موضع ترحيب من العائلتني اما  
اآلن وبعد فسخ اخلطوبه قبل  
 اسبوعني من حفلة الزفاف...

ه آل مالفرن  كان التربير الذي قال
 آلل لينغارد:



 مل يناسبا بعضهما. -

 ورد آل لينغارد علي آل مالفرن:

كان علي ساره ان تكتشف   -
ذلك بوقت أسرع وليس قبل 

 الزفاف أبايم.

اقنعت ساره اهلها بعدم جدوى 
هذا الزواج. وأخربهتم ان اليكس 

بتصرفاته حياول اخضاعها. 



وابلطبع وافقوها رأيها وبقيت  
خت اخلطوبه. كل  اخلصومه وفس

عائله كانت تتجاهل األخرى 
أحس آل لينغارد ابألهانه وهم 

ينتظرون الفرصه املؤاتية ليثأروا .  
لو حصل ذلك قدميا جلرى الدم 

 اهنارا من كال الطرفني...

 قالت ساره لفالريي:



لو تزوجت اليكس المضينا  -
العمر نتقاتل كان يصر على أنه  

السيد املستبد ولن أقبل أان 
لك. الرجل الذي سيمتلكين مل بذ

خيلق بعد. مث اتبعت ساره حديثها 
عن اليكس : ماذا قال أيضا يف  

رسالته? هل سيعود ? هل 
 سيستقر هناك?



مل يذكر أي شئ من هذا   -
القبيل يف رسالته. أعتقد انه  
سيعود يف النهاية شأنه شأن  

شباب لينغارد. يسوحون قليال مث 
  يعودون أىل عشهم . كلهم ماعدا

 رالف.



اليكس سافر لينسى خطوبته  
الفاشله وسيعود مع زوجته بعد 

 أن ينسى.

 سألت ساره:

ملاذا مل حيضر جنارة والدته   -
 كما فعل رالف? 



ال أظن اليكس يهتم لوالدته   -
واال مل يرتكها مع مهومها بعد أن  

 فسخت اخلطوبة. 

كانت والدته مهمومة وغاضبه   -
ألنين خذلت ابنها البار ورفضته. 

جلميع يلومونين أان. قال يل  ا
اليكس ان الصدمة ستقتلها! 

كانت يف امه يف الثانية والسبعني  



من عمرها والناس ميوتون عندما  
 ينتهي أجلهم.

هل صحيح مايقوله الناس  -
عنكم? انكم من سالله قبيلة من  

األوغاد ال تعرف اخلوف من  
املوت. ألن املوت شئ المفر 

 منه?

 نعم. -



اف أي شئ حىت  كانت ساره الخت
املوت . رأسها شاخمه بكربايء  

وهي تنظر اىل آاثر اهليكل القدمي  
وأعمدته. أكملت فالريي حديثها  

 قائله:

رالف حيب والدته. لقد عاد   -
حلضور جنازهتا وكان حزينا اكثر  



من أوالدها االربعه املوجودين  
 وقت املوت.

قالت ساره كأن موضوع حزنه  
 :علي وفاة والدته ال يعنيها

اان ال أذكر شكله لقد رحل  -
عندما كنت طفلة . هو امجل  

شباب آل لينغارد. انه من ساللة  



متشردين وحيمل بعض دم يوانين  
 أيضا.

 سألت فالريي:

 يوانين? من أين?  -

كل آل لينغارد حيملون بعض    -
الدم اليوانين. أحد اجدادهم 

 تزوج من يواننية. 



حاولت ساره ان تتذكر شكله 
مسر. كانت ختافه وهي عبثا. أنه أ

طفلة. عندما تلقاه علي الشاطئ  
كان ميشي ابجتاهها الهتزه الرايح  

مير هبا ساكنا صامتا ويغمرها  
بطوله الفارع . كانت ختاف ان 
حيملها ويرميها فوق الصخور  
الشاهقه قرب الشاطئ وكأهنا 



لعبه صغريه بني يديه. هذه هي 
اللحظات الوحيدة يف حياهتا اليت  

ا اخلوف. نعم كانت  عرفت فيه
ختافه وكم كان سرورها عظيما 
حني ورث أمالكا يف اليوانن  

ورحل ايل هناك واستقر فمنذ 
ذلك احلني أصبحت نزهاهتا علي  



الشاطئ اكثر أماان وغاب 
 خوفها.

 سألت ساره:

مل يعد رالف ايل اليوانن بعد   -
هذا ماقيل يل. ملاذا بقى هنا 

? لقد مضى شهر علي   ايترى
 وفاة والدته. 



رمبا من أجل الوصيه أو عليه  -
بعض التصفيات الضرورية. هل  

 هو اكرب اخوته? 

ال.كولني كبريهم وهو يف  -
االربعني من عمره. رالف بني  

وليم ومالفني ويبلغ الثانية  
 والثالثني تقريبا. 

 قالت فالريي:



رالف هو العازب الوحيد  -
يكس يف بينهم بعد أن تزوج ال

 نيوزلندا.

رمبا مل جيد امرأه ترضى به...ام  -
 انه ال مييل ايل اليواننيات!

 سألت فالريي:

 ايي يعيش يف اليوانن?



 قالت ساره متهكمه :

اوليمبيا. تصوري أبنه يعيش   -
يف مقام لرمز وثين وهو من آل 

 لينغارد.

 أجابتها فالريي ساخره:

انتم آل مالفرن. حتبون  -
 جريانكم 



هلواء البارد يلفحهما بدأ ا 
فاقرتحت ساره ان تعودا ايل  

املدينه حيث تركتا السيارة وقفتا 
تراقبان السفن يف حوض املرفأ  

 وقالت ساره:

هذا املركب يدخل املرفأ   -
 انظري كم هو مجيل.

 ردت فالريي: 



لقد رأيته يف املرفأ عدة مرات  -
 من قبل. اعتقد أنه معد لالجيار.

رأيت أشخاص خمتلفني علي متنه 
 ميلكه رجل يستثمره يف األجيار.

هزت ساره كتفها بدون اكرتاث  
مث اخرجت مفاتيح سيارهتا من 

 حقيبه يدها:

 اليوجد علي متنه ركاب األن. -



أدارت ساره حمرك سيارهتا 
املديننه برفقه  وتوجهت عائده ايل  

فالريي. فتحت فالريي موضوع  
 زواج ساره بعد ثالثة أسابيع.

 فقالت ساره:

ملاذا نتحدث يف موضوع   -
زواجي أان وال نتكلم يف موضوع  

زواجك وهو االقرب. بقى 



اسبوع واحد علي موعد زواجك  
 اذا ما رغبت يف تغيري رأيك. 

 قالت فالريي:

لن أغري رأيي أبدا . سأكون  -
أان اقوم بكل األعمال سعيده و 

اليت تكرهني القيام هبا . أعمال 
 املنزل وغسيل فوط األطفال...

 فردت ساره مبرح:



وأيضا حاضرة الرضاء رغبات  -
 زوجك مىت يشاء. 

وأنت ايساره ملاذا ستتزوجني -
 رودي? 

لدى أسباب عديدة وآخرها  -
انين سأغنم لقبا رفيعا .كان آلل 

ان  مالفرن لقب رفيع يف قدمي الزم
 ومل يكن آلل لينغارد أي لقب...



ساصبح الليدي ساره. حيف يب 
اخلدم واحلشم ويرتاكضون لتنفيذ 

 أوامري وطلبايت.

 وأين احلب ايساره? -

احلب ايعزيزيت يسجنك.  -
احلب للمرأه مييتها تعطى وتعطى 
مث تعطى وبدون ان تدري تصبح 

 املرأه خاضعه للرجل ابرادهتا.



ابملقابل? مل ترد  وعلي ماذا حتصل 
 فالريي علي سؤاهلا فأكملت:

سأقول لك ستكون سجينة رهن 
اشاره زوجها . تليب له رغباته ميت  

أراد هو. هذه احلياه ليست يل  
ايفالريي أرغب يف حياة أفضل 
من ذلك وقد وجدت لنفسي 

رجال لني العريكه سهل االنقياد  



وغنيا. لن أحتاج للقيام أبعمال 
ط املنزل وال غسيل فو 

اطفال...هذا اذا وجد اطفال. 
أما بشأن رغباته عندما أرغب أان 

سيحضر رودي لعندي وليس 
 حني تصيبه النوبه العاطفيه.

 



تقولني ايساره أغرب األشياء.  -
اي نوع من الزواج هذا? حىت  

 املسكني رودي لن يتحمله.

لن يكون لرودي أي خيار.  -
لقد وجدت لنفسي رجال أستطيع 

 قيادته.

لريي تتأبط ذراع والدها  مشت فا
فخوره مسروره اليوم يوم عرسها.  



امحرت وجنتاها حني وصلت ايل  
عريسها الذي كان ينتظرها بفارغ 
الصرب. راقبت ساره وجه غراهام 
الرصني ابلرغم من صغر سنه لن  
تستطيع فالريي أن تبدي رأاي يف 

 حياهتا.

بدأت ساره تفكر يف عرسها بعد  
أسبوعني فقط. سيكون عرس 



املوسم بال منازع وستحضره كل 
الشخصيات املهمه يف البلد. آل 

لينغارد سيقرأون عن العرس  
ويسمعون عنه ولن حيضرون 

سيتمنون هلا كل الشر واألذي  
بدون شك. الزواج رابطه قوية  

وقسم ووعود والزوجان يقسمان 
بكل جدية علي ربط حياهتما 



برابط أبدي. متنت ساره لفالريي  
زواج معهما علي ان تسري أمور ال

مايرام حىت اليندم احد من 
الزوجني علي هذا القسم وال 

 علي هذا اليوم املشهود. 

تلى الزفاف حفلة استقبال يف 
فندق روايل. سافر العروسان 

بعدها لقضاء شهر العسل. 



ولكن احلفله استمرت وستبقى 
ملنتصف الليل. كانت ساره أنيقه 

ومجيلة يف ثوب أشبينه العروس  
من املخمل األزرق بلون   املصنوع

عينيها. بدت مرحة وجذابة حييط  
هبا املعجبون واليضايقها غياب  

خطيبها رودي عن احلفله  
النشغاله بيخته والتحضري 



للسباق يف صباح الغد. بدأ 
املدعوون ينسحبون يف فرتات  

متقطعه أفرادا ومجاعات. وكانت 
ساره يف حلبه الرقص حني مسعت 

 أحدهم يقول هلا: 

شقيقك ويطلب منك  وصل -
أن توافيه ايل اخلارج حيث 

 ينتظرك!



 

عبست ساره ونظرت ايل ساعتها  
اهنا احلادية عشرة لقد طلبت من 
ابري شقيقها أن حيضر ليأخذها 

ايل املنزل يف الثانية عشرة 
 اعتذرت لزميلها يف الرقص قائله:



علي أن اذهب اآلن. وصل  -
شقيقي وال أستطيع أن اتركه  

 ينتظر.

قك ينتظرك أمام الباب  شقي -
 اخللفي للفندق.

قال خادم االستقبال حني 
شاهدها تفتش يف املدخل عن 

 أخيها.



عبست ساره من جديد ألن الربد  
قارس وليس معها شال. كانت 

العتمة تغطي املدخل اخللفي  
للفندق مشت ساره ايل حيث 
أشار هلا خادم الفندق ورأت  

شبح سيارة متوقفه مل تتبينها يف 
 م.الظال



ما اخلطب ملاذا حضرت من  -
 مدخل الفندق اخللفي?

وبدون انذار أحست يدا قويه  
متسك هبا وتدفعها ايل املقعد  

اخللفي للسياره وبسرعة وقبل أن 
تتمكن من األتيان أبية حركه أو  
صوت دارت السيارة وخرجت 

 ايل الشارع العام.



كانت ساره مذهولة من  
املفاجأه.مل تعرف اذا كان ما 

به هو اخلوف أم الغضب . تشعر  
من يعاملها هكذا...ميسكها  

بقسوة ويرميها داخل السيارة  
كأهنا كيس من البطاطا! من جيرؤ  
أن يفعل هبا هذا الفعل? البد أنه  

 يعرفها.. 



 سألته:

 من أنت? -

أال تذكرينين? صوت هادئ   -
بنربة مؤنبة عاتبة: هل مازلت  

تتجمعني كالفأرة الصغرية حني 
 آل لينغارد? ترين رجال من

 هكذا... -



اراتحت ساره يف مقعدها 
وتفحصت الرأس األسود الفخور  

فوق املنكبني العريضني 
املتعجرفني. أنه شقيق اليكس. 

لقد جنحت يف تصرفاهتا مع  
اليكس وسوف تنجح يف 

تصرفاهتا مع شقيقه اذا احتاج  
 األمر.



 قالت ساره هبدؤ:

ان   حسنا ميكنك اي لوغنفار -
تدير السيارة اآلن وتعيدين ايل  

 الفندق فورا.

ضحك ضحكة راننة وهو يشعر  
 بغبطة فائقة: 

لقد اخطأت يف معرفيت   -
وفاتتك احلقيقه جرت العادة أن  



ختطف العروس يوم الزفاف اما  
أان فأخطفك مسبقا. اخطفك  
قبل اسبوعني من الزفاف. مث 

لوغنفار خطف امرأه حيبها 
 والعكس صحيح هنا.

 قالت:

الكراهية متبادلة .وهل تسمح  -
 وتدير وجهك ألعرفك?



 وأذا مل أفعل?  -

سأفتح النافذه وأصرخ طلبا   -
 للنجدة.

خيبت أملي فيك. الاي آنسه  -
. أان مل أتكبد كل هذه مالفرن

املشقة كي أدير السيارة اآلن 
وأعيدك. افتحي النافذة ان 

 اردت! 



مرت ساره بيديها علي الباب  
فوجدت أن مسكات النوافذ قد  

 رفعت.

لقد قللت من قدراتك .   -
 أعتذر لك.

 ضحك ضحكة انتصار وقال:

انت زبونة ابردة. لقد أخذت   -
حذري ورفعت مجيع مسكات 



 أرغب حلظه الثأر  األبواب ألنين
منك أن تنجح وابلطبع أنت  

 تقدرين ظرويف.!

 قالت بتحد:

حتما. ولكن أدر وجهك   -
ايسيد لينغارد ألتعرف اليك.واال  

سأدير هذا املقود الذي يسري  
 السيارة بني يديك! 



سيكون هذا مميت لكلينا.  -
 وأنت التريدين أن متويت بعد? 

 أان اعين ما أقول. -

رة وأمهل  زاد من سرعة السيا
وعيدها. اخذت ساره نفسا كأن  

 صربها قد نفد وقالت:

 سيد لينغارد اين أنذرك... -



 قال بربود.:

ميكنك منادايت برالف.   -
 سنمضي هذه الليلة سوية.

مدت يدها ايل مقود السيارة  
لتديره . امسك برسغها بقبضته 

 القوية فصرخت ساره متأملة:

ابعد يدك عين! وملا مل يستمع  -
 ها كررت بغضب واضح:لندائ



 اترك يدي! قلت لك. -

 قال ساخرا:

اياهلي كم انت امرأه مشاكسه.  -
ترك يدها قائال: ال أعرف ما 

 الذي وجده شقيقي فيك!

جلست يف املقعد تفرك يدها من  
أثر قبضته ويف عينيها عاصفه. 

من املفروض ان ترتعد خوفا منه 



ولكنها كانت مرتبكه يغلفها  
دون بقية الغضب والكراهيه ب 

األحاسيس. وصمتت قليال مث 
 قالت:

هل هذا الثأر الذي صممت  -
وخططت له هو سبب عدم 

 رجوعك ايل اليوانن?



نعم أجلت عوديت ايل اليوانن   -
كي أنفذ خطة االنتقام منك 

 ألهانتك عائليت. 

وصل بسيارته ايل موقف 
السيارات قرب رصيف امليناء 

 وخفف سريه.

كل خططك ستفشل ولن    -
تصيب اهلدف. رمبا تعتقد أنين  



أنثي ضعيفه الحول هلا وال قوة  
ولكنين اؤكد لك أنين أستطيع 
 محاية نفسي منك ومن أمثالك. 

انت انثي ضعيفه? هذا آخر   -
 ماخيطر ببايل. 

وأدار وجهه حنوها وهو يضحك 
 مسرورا مث أضاف:



هل تستطيعني محايه شرفك?   -
وقف وهو لنرى...مث دخل امل

 يردد:

ايلغروركم اي آل مالفرن. أنت  
 حتما تضخمني رأيك بقدرتك. 

ماذا يعين رالف? هل أخطأت  
ساره يف تقدير خطته? ملاذا  

خطفها? كانت ضرابت قلبها  



غري منتظمة بعد ان اوقف  
السيارة قرب رصيف املرفأ. 

 سألته هبدوء مصطنع:

 ايل أين أتخذين?  -

قال رالف وقد غمر قلبه 
 السواد.

سنمضي الليلة سوية يف   -
السفينه. وبعدها سريميك 



خطيبك ويهجرك...ستعرفني 
كيف يشعر االنسان اذا نبذه 

حبيبه قبل أسبوعني من الزواج.  
ستشعر عائلتك ابالهانة اليت  
حلقت بعائليت والدك العجوز  

سيعرف ماقاسته والديت من مرارة  
قبل وفاهتا . قيل يل انك ابنته  

ابلنسبة ايل  املفضلة كما اليكس 



والدته. أيمل والدك ابللقب 
الرفيع الذي ستنالينه من زواجك  
املرتقب والذي ستخسرينه حتما. 

وسيتحطم قلب والدك كما 
 حتطمت والديت قهرا.

 ارتعدت ساره وقالت:

 مل أصل بعد ايل السفينه! -



سأفعل. الخيامرك أي أمل يف   -
أمتار قليلة   اهلروب. مسأله

ونصل ايل السفينة. ميكنك أن 
تصرخي طلبا للنجدة ولكنك 

توافقيين ان املكان خال متاما وال  
أمل يف وصول أي جندة اليك. 

حيت لو حاولت ان تصرخي 
 سأرميك يف املاء وأغرقك.



كان ميزح لكن ساره كانت واثقة  
 أبنه يعين مايقول فقالت بتعجب:

  ستغرقين? حنن نعيش يف القرن -
 العشرين? 

سألتقطك فورا. الجتريب هذه  -
اللعبة معي. أعدك اي آنسه ساره 
مالفرن أبنك ستندمني علي هذا  

 العمل.



ونزل من السياره وفتح ابهبا 
مبفتاح خاص قائال: قبل أن 

تصعدي ايل السفينه عليك ان 
تتصلي بوالدك من مركز اهلاتف  
العمومي هذا. اطلبيه وقويل له  

مع  انك ستمضني الليلة 
 صديقة...



حاولت ساره أن تركض هاربة  
ولكنه التقطها بني ذراعيه 

القويتني وهزها بعنف. وقبل ان 
تستعيف وعيها كانت قد 

أصبحت داخل غرفة التلفون  
الضيقه وهو بقرهبا . فقالت 

 تستفزه:



الأبس. سأطلبه واصرخ   -
 بسرعة طالبة النجدة..

اذا حاولت ذلك سأقطع خط  -
ت ساره ان التلفون فورا. حاول 

تبتعد عن جسمه ولكن الغرفه  
 ضيقة جدا.

انت عنيدة وأان أعرف أبنك   -
حتبني والدك. ترأيف بقلبه 



الضعيف أان واثق أبنك تفهمني  
 ما أقول.

 

 

صحيح. هي تفهم الوضع. حني  
يسمع والدها نداء النجدة. 
سيسمع كذلك صوت رجل 



يهددها قبل أن يقطع اخلط..  
 ستقتله الصدمه.

 ره:ومتتمت سا

سيطلب شقيقي جندة الشرطة . 
 كانت واثقه أبهنا لن تتحداه.

سأشعل عود ثقاب وتطلبني   -
 رقم هاتفك.



كاد يسحقها جبسمه وهو حياول 
اخراج علبة الثقاب من جيب 
سرتته. ترددت ساره قليال مث 
رفعت مساعة اهلاتف وطلبت 

 الرقم:

تقبل والدها كالمها بدون أن  
ا  خيامره أدىن شك. كان معتاد

علي مبيت ابنته خارج املنزل. 



سألته اذا كان شقيقها قد ترك  
املنزل الصطحاهبا فأجاهبا 

 ابلنفي.

أمسكها رالف بذراعيه بسرعة  
ومحلها وهي تناضل بعنف. 

وأبقل من نصف دقيقة كانت قد 
اصبحت علي ظهر السفينة. 



وعندما بدأ ينزل وأايها السالمل. 
 صرخت:

 اتركين!  -

جتاهل أوامرها. كانت تنزل 
السالمل املظلمة وهي واثقة أبهنا  

لن تقع أو تنزلق. وان حدث 
ذلك ستقع بني يدي رالف  

 تني !!القوي
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وصل رالف وساره ايل غرفة  
االستقبال يف السفينة. اضاء  

النور ووقفت ساره قرب الطاولة  
يف وسط الغرفة مل تشعر ابخلوف  

بل ابلكآبة. كان ينظر اليها  
ويتفحصها كأنه يراها ألول مرة 
نسيت للحظات اخلطر الذي  



حييق هبا تفحصته ايضا عن كثب. 
كان شعره اسود وعظام وجنتيه 

ه واضحة يف مالمح  ابرزة وقساوت
وجهه. مسرته الشديده ورثها عن  

اجداده اليواننيني. يف ابطنه 
براكني متأججة حتت سطح 

هادئ يشبه بشكله متثاال منحوات 
من احلجارة. عبست ساره . هل 



سيكون هذا الرجل سهل االنقياد  
 مثل شقيقه?

تذكرت خوفها منه وهي طفلة  
 صغرية تلهو علي الشاطئ..

ضب يف شعرت بلهيب الغ
داخلها يوازي خوفها منه. 
وتذكرت. لن ختاف من اي  

 رجل.!



اخربين عن خطتك املعقدة  -
اليت صممتها. قالت وهي جتلس 

علي األريكة وتضع حقيبة 
السهرة فوق الطاولة قرهبا. ام 

 تفضل ان تفاجئين هبا?

 ال ابدا. -

جلس رالف علي طرف الطاولة  
ولف رجليه وهو يراقبها عن 



تعجبه من هدوئها   كثب. مل يكتم 
الذي استقبلت به الوضع  

 الراهن. فأجاب:

اخلطة ليست معقدة. اهنا  -
ابسط ماميكن. االتعتقدين ان  

اخلطه البسيطة تكون اكثر 
 فعالية?



مل جتبه ساره ولكنها هزت رأسها  
 موافقة.

ستبقني برفقيت هنا هذه الليلة.  -
يف الصباح الباكر سيحضر 

دك حبيبك ذو اللقب الرفيع وجي
معي. ستكون النتيجة ان ال  

 حيصل زواج بعد اسبوعني.



قال ذلك وقلب جريدته وبدأ  
يتصفحها بفضول كأن وجود  

 ساره اليهمه.

وكيف يعرف حبييب ذو اللقب  -
 الرفيع اين اان? 

 لقد اوقفت هذه السفينة -

) حسناء احمليط( قرب خيت 
خطيبك. غدا مثل كل املتسابقني  



انك   سيحضر ابكرا... وال أعتقد
 حباجة ألشرح لك ماسيحصل?

طبعا ال لزوم. يف السادسة  
صباحا سيكون رصيف املرفأ  
كخلية النحل مكتظا ابلناس 

ككل يوم أحد.بعضهم سيحضر 
ملشاهدة السباق وبعضهم 



ملمارسة هواية الصيد واألحبار يف  
 هناية األسبوع.

اجلو مريح وبسيط تسوده روح  
االلفة واحلرية واصحاب اليخوت  

رون لشرب القهوة او  يتزاو 
 الفطور. قالت مستنتجة:

من الواضح انك قابلت  -
 رودي.



 التقيته صدفة منذ يومني. -

 سألته:

 صدفة? -

حزرت. انتظرته حىت حضر.  -
حتادثنا قليال عن السفن والسباق  
مث دعوته لتناول الفطور معي غدا 

 صباحا.



 سألته بفضول:

 وهل عرفته أبمسك? -

عرفته بنفسي. مل طبعا. لقد  -
يكن يعلم خبطوبتك السابقة  

 لشقيقي.

مل جتب ساره عن سؤاله هي مل  
تذكر خطوبتها السابقة ايل رودي  
ألن هذا األمر اليعنيه .مث أخربت 



رالف أبن عائله رودي قد 
 انتقلت مؤخرا ايل وثيب. سأهلا:

اذن انت التعرفني رودي اال  -
 منذ فرتة قصرية?

 اجابته ابختصار:

 منذ ثالثة اشهر.فقط  -



كان غراما عاصفا بينكما.   -
 لألسف سينتهي كل شئ.

قال ذلك مث عاود النظر ايل  
 جريدته وركز انتباهه عليها.

اعتقد ان عليك ان تقدم  -
لرودي الربهان علي انين امضيت 

الليل كله معك علي منت  
 السفينة.



 هذا صحيح. -

 ماشكل هذا الربهان? -

 لك. هذا سيكون مفاجأه-

مل حتاول ساره ان تستفسر عن 
الطريقة بل قالت له بربود مزيف  

أبهنا ستخرب رودي أبهنا 
 خطفت...وهو سيصدقها.



ال أعتقد. أن رودي عاشق  -
 غيور.سيتصرف اوال مث يفكر.

 قالت مؤكدة:

بل سيصدقين ويذهب ايل  -
 البوليس ان طلبت منه ذلك.

 ولكنك لن تطليب منه ذلك.  -

 يل ساعته.مث تثاءب ونظر ا 



ماالذي جيعلك واثقا من انين   -
لن اطلب منه الذهاب ايل  

 البوليس? 

رأفة بوالدك العجوز املريض   -
ابلقلب. اليست هذه نقطة 

الضعف لديك? صحة والدك  
هتمك اكثر بكثري من اي اجراء  

 تتخذينه ضدي.



انت داهية ايسيد لينغارد. نعم -
 والدي يهمين اكثر من االنتقام.

ان اسجل اعجايب  امسحي يل   -
ابعرتافك. كنت اعتقد انه رمبا  
حتاولني املراوغة. هل انت قوية  

حقا كما حتاولني ان تظهري. هل  
عواطفك متحجرة وقلبك قطعة 

 من الثلج? 



بل قليب من صوان شأن  -
قلبك. اخربين ايسيد لينغارد ملاذا  
انتظرت سنة كاملة لتبدأ يف تنفيذ 

 خطة االنتقام?

قف امامها  نزل عن الطاولة وو 
كاملارد.تذكرت خوفها منه وهي  
طفلة جتلس علي الشاطئ كان  



عليها ان تركض ان تركض خوفا  
 منه قال:

كنت اعيش بعيدا ومل ار يف    -
قصاصك مايوازي تعيب وعذايب.  

ومع مرور الزمن مسعت من 
والديت من امل   األهل ماكابدته

وعذاب. مل تنس جرح اليكس 



وحزنه يوم غادرها لينسى صدمته 
 واهانته. لقد حطمتها الصدمة.

ال أظن اليكس قد جرح هبذا  -
 العمق. لديه اآلن زوجة محيمة.

كنت تنتظرين ان أيكل احلزن    -
قلبه من أجلك? وأضاف مبتغيا 

 أذالهلا: 



اعتقد انه حلسن حظه ان  -
 .زواجه منك مل يتم 

وحلسن حظي ايضا. انك   -
 تلومين ملوت والدتك!

هز رالف رأسه نفيا. لقد فاجأه 
 سؤاهلا. مث قال:

الناس ميوتون عندما ينتهي  -
اجلهم اذا كانوا يف الثامنة عشر  



او الثمانني. اان ال الومك علي 
موهتا ولكنين الومك لتسببك يف 

التعاسة اليت عاشتها يف آخر 
  حياهتا. بدأت عندئذ افكر

ابالنتقام ومل أحدد الوسيله وحني  
عدت ايل هذه البالد وعلمت 

بزواجك املرتقب اردت ان  



اجرعك من الكأس اليت سقيتها  
 لشقيقي.

نظرت اليه حمدقة. تذكرت 
ماقالته عن حتدره من ساللة  

املتشردين وقطاع الطرق وعن 
اجداده القساة. ابتسمت وهي 

تستغرق بتأمالهتا. حتما ال ميكنه 
من ساللة الرموز   ان يكون



اليواننيني الهنم ال ورعون 
 ويعرفون الرمحة. مث قالت:

تود قصاصي من أجل ما   -
 قاست والدتك? 

 وهل تطلبني الرأفة? -

 قالت تتحداه:



اان لن اطلب الرأفة من أي   -
رجل وابألخص من أحد رجال 

 آل لينغارد!

من حسن حظك اننا نعيش يف  -
القرن العشرين. كنت أود ان  

روحك الوحشية. لو  اسحق
التقينا يف الزمن الغابر ملا كنت 

 حظيت هبذه املعامله اللينة.



معاملة لينة.. لقد خطفها ورماها  
علي املقعد اخللفي  

للسيارة...سيدفع مثنها مع  
الفائدة حني تسنح الفرصة.  
وجال بنظره من رأسها حيت  

امخص قدميها وهز رأسه 
 مستغراب:



شئ مضجر. ما الذي رآه  -
شقيقي? ماالذي اعجبه  فيك

 فيك?

اهاانتك املتكررة لشكلي -
اخلارجي وعدم متتعي أبي مجال 

تسعدين. اان اكره ان اانل 
 اعجاب رجل مثلك.

 وكان رده املؤمل السريع:



لو كنت تعجبينين لكنت اآلن  -
يف ورطة خمزية جتعلك من  

 النادمني..

قلت لك سابقا انين قادرة   -
 علي محاية نفسي.

ن ذلك! اان اشك يف اتعتقدي -
 قدرتك.



وضحك مازحا بينما كان ينظر  
 اليها بنهم:

رمبا اكون خمطئا.. اان واثق انه   -
سيسرين ان امحلك معي ايل  
اليوانن واروضك هناك. نعم 
اعتقد ان ذلك سيكون ممتعا 
للغاية. من املؤسف ان يكون  



ذلك غري ممكن.. جبال اركاداين 
 الوحشية تناسب اخالقك.

كس اان أحب رفاهية علي الع -
املدينة احلديثة. لن احتمل احلياة 

 البدائية يف جبال اوليميبيا.

اوليميبيا ليست منطقة جبلية  -
مع ان منطقة كرفيون ترتفع  



فوقها.املناظر الطبيعية هناك 
 خالبة...

وشرد أبفكاره بعيدا عنها مث 
غاب يف أتمالته والنت قساوة 
نظراته وهو يتكلم عن منزله يف  

وانن. ساد الصمت فرتة مث الي
كسرت ساره طوقه وهي تتعجب 
 الن خصامهما قد هدأ. وسألته:



 هل تعيش يف قرية اوليميبيا? -

اعيش فوق تلة صغرية خارج  -
القرية. جبال اركاداين ليست 
 بعيدة. نظر أليها جادا وقال:

نعم. اعتقد انه سيكون ممتعا  -
ومسليا ترويضك... ولكنين ال 
ارغبك. مجالك اليروق يل ان  



ذوقي يف النساء فريد ودقيق 
 علي عكس ذوق شقيقي.

امحر وجه ساره وامسكت 
 حبقيبتها بعصبية وقالت:

رمبا   اذا انتهيت من أهانيت -
ترشدين ايل غرفة نومي وجودك  

 قريب جيعلين اشعر ابلتقيؤ.

 قال يستفزها:



كم انت ابردة األعصاب   -
.اللعنة علي أذا مل تعجبين 

شجاعتك. اال يهمك ان زواجك  
قد انتهي? وأنك خسرت اللقب  

الرفيع الذي كنت حتلمني 
 ابحلصول عليه?

 سألته مسرورة:



ماالذي جيعلك واثقا مما   -
 تقول? 

اعتقد ان اي زواج ينتهي أذا   -
امضت اخلطيبة ليلة مع رجل 

 آخر أبرادهتا...

 كيف يكون أبراديت?  -

الميكنك ان تقويل انين   -
 خطفتك.



 فقالب أبصرار: 

 طبعا استطيع ذلك. -

 فسأهلا:

حسنا . اترغبني اآلن يف  -
 النوم? 

هزت ساره موافقة وارشدها ايل  
غرفتها . املركب اكرب مما توقعت  



عرفت فيما بعد ان فيه سبع لقد 
 غرف.

هذه غرفتك. وفتح هلا الباب   -
وانتظرها لتدخل: امتين أن تكون  
مرحية. احلمام خارج الغرفة. املاء  
الساخن متوفر دائما. امتين لك  

 نوما هادئ 



غرفتها نظيفة ومرحية. يوجد فوق 
طاولة الزينة اسفنجة جديدة 

للحمام وكل ماميكن ان يلزمها  
تواليت. خلف من ادوات ال

الباب روب زهري اللون مبطن  
يلبس فوق قميص النوم وخفني  

.تذكرت ساره لفورها رجليها 
املتعبتني. خلعت حذاءها  



ولبست اخلف. نظرت ايل الباب  
من الداخل فوجدت قفال جديدا  
وضع للباب من الداخل. حتما 
هذا القفل اجلديد وضعه رالف.  

انه رجل غريب االطوار لقد  
ه كي متضي ليلتها يف فعلما بوسع

راحة اتمة ابلرغم من الظروف  
اليت تعيشها لكنه نسي أن حيضر 



قميص النوم بعد تفكري عميق 
قررت اهنا لن تستفيد أذا بقيت 
مستيقظه كل الليل وضعت ما 

يلزمها يف حقيبه احلمام وذهبت 
لتأخذ دوشا مألت ساره املغطس 
ابملاء الساخن واغتسلت وعادت  

لت الباب من  ايل غرفتها وأقف



الداخل انمت يف تنورهتا الداخليه  
 اليت تشبه قميص نوم

استفاقت ابكرا يف صباح اليوم  
التايل نظرت ايل الساعه 

املوضوعة علي طاولة الزينه  
فوجدت اهنا تشري ايل اخلامسه  

والنصف بقيت تتقلب يف فراشها  
 كانت تشعر بعصبيه



وقلق وال تعرف ماالذي يزعجها  
ا وسيصدق كل رودي حيبها كثري 

ما تقوله له ثقته هبا كبرية عليها 
فقط ان تطلب منه ان يبقي  

األمر سرا بينهما حيت ال يعرف  
والدها ابألمر فوالدها سينهار ان  

عرف أن أحدا من آل لينغارد 
اجربها علي أن متضي الليله معه  



عبست من احلقيقه املرة فكرامتها 
قد هدرت رمبا كان عليها ان  

حيس حبدة اسناهنا  تقاومه وجتعله
كما حصل مع شقيقه من قبل 
لكن رالف خيتلف عن اليكس  

كليا رمبا كان اغرقها يف املاء كما  
 قال



ضاق صدرها أبفكارها وشعورها 
املتزايد ابلقلق وفكرت ان هترب  
لكنها عدلت عن فكرهتا رالف  

لن يرتك هلا فرصة للهرب واخلطة  
قد شارفت علي هنايتها لو  

جدته ابنتظارها  صعدت السالمل لو 
هنضت من سريرها لبست الروب  

الزهري فوق تنورهتا الداخليه  



ودخلت احلمام وبعد أن مألت  
املغطس ابملاء الساخن واغتسلت 

شعرت بنشاط كبري وقالت 
لنفسها ليفعل رالف ما يريد فهي  
مستعدة للنضال سوف يقع هو  

يف الفخ الذي نصبه هلا حني  
تشرح خلطيبها حقيقة ما حصل 



ى رالف بنفسه كم يثق هبا سري 
 رودي 

مل تكن ساره مستعدة للمفاجأه 
اليت أعدها هلا رالف لقد تركت  

ابب غرفتها مفتوحا حني دخلت 
احلمام أما اآلن فالباب موصد  

 وال تستطيع فتحه

 هل استطيع مساعدتك؟ -



فوجئت ساره به يقف خلفها  
وهو يلبس معطفا امحر واسود  
وقد طوى ذراعيه فوق صدره 

 اليها مسرورا  ينظر

الباب مغلق وال أستطيع فتحه  -
تركته مفتوحا قبل أن أدخل  
احلمام وبدأت ساره تفهم ما  



جرى فقالت بعصبيه : افتح 
 الباب بسرعة 

ايعزيزيت ساره ! استعملي  -
عقلك اان اقفلته وال جمال لفتحه 
جيب ان يراك خطيبك علي هذا 
النحو اآلن ال ميكنك ان تقويل  

البقاء بل  انك أجربت علي 
 بقيت الليل أبرادتك 



ان مل تفتح الباب سأصرخ  -
 وسيسمعين كل من يف املدينة !

افتحي فمك هيا اصرخي  -
وأضاف منذرا: حبق السماء  

 ستندمني ان فعلت

كنت ساره غاضبه من تصرفها  
ألهنا مل تعمل اى حساب لتصرفه  

هذا كم كان األمر سهال 



تساءلت يف نسها : ماذا كان  
هنا مل ترتك غرفتها  سيفعل لو ا

 وثياهبا هبذه السهوله 

كانت تصرفاتك طبيعيه وكما   -
أنتظرت متاما ولو انك قررت ان  

تبقي يف ثيابك كنت سأضطر  
 كارها ان أجربك علي خلعها

 وكيف ستجربين ؟ -



كنت سأهدد أبن أخلع عنك 
ثيابك بنفسي طريقتك ابسط  

واسهل نسيت واجبايت كمضيف 
شاي اي ساره ومل أقدم لك 

الصباح لقد فات الوقت ألن 
زائران سيحضر عما قريب هل  
 تساعدينين يف حتضري الفطور؟ 



نظرت اليه ساره بغضب اول مرة 
يف حياهتا ال جتد ما تقوله كانت  

تفكر ابلقيام أبعمال عديدة 
ولكنها كانت تعرف ايضا ان أي  
عنف من جانبها سينتهي ابملزيد 
من األهانة فهذا الرجل يضحك 

يسعده ان يراها تفقد  منها و 
 صواهبا ستخيب ظنه 



 وسألته:

اعتقد انك تنتظر ان أفقد   -
 رابطة جأشي أليس كذلك ؟

 قال بربود: 

 بل أريد ان أراك تبكني -

ذلك حيتاج لرجل ذي أرادة   -
 قوية ليحملين علي البكاء



ضحكت ضحكة مزيفة فجمد 
 يف مكانه مث قال هبدؤ:

هناك رجال ذو أرادة قويه   -
 حولك اي ساره

 وهل هو أنت ؟ -

قالتها بطريقة ساخرة جعلت الدم 
 األسود يصعد ايل وجنتيه



هذه اول مرة يتأثر جلملة قالتها  
احنين فوقها وجعل وجهه مقابل  

وجهها وهو يتفرسها ظنت ساره 
انه سيحاول عناقها وبسرعة  

 تنحت ايل الوراء وقالت :

أايك ان تعانقين أذا ملستين   -
 سأصفعك !



أان أعانقك ؟ هذه املرة كان  -
هو الساخر : اخربتك الليلة  

املاضية ان ذوقي يف النساء فريد  
 وخاص واان اعين ما أقول 

اضطربت لكلماته املوجعة ابلرغم 
من طبيعتها املتوحشه اال اهنا  

امرأه رمبا كانت ستجد مالمسته 



هلا مقرفة ولكنه ساءها ان تتأكد  
 من انه ال يرغب مطلقا يف عناقها 

سأهلا برقة ولطف زائدين وهو  
 يبتسم :

هل ستساعدينين يف حتضري  -
 الفطور ؟ 

ال وتركته ودخلت غرفة  -
 األستقبال



وصلتها رائحة البيض املقلي كان 
حيمص اخلبز ايضا ويصنع القهوة  

دخل غرفة األستقبال ليحضر 
طاولة الطعام كانت تراقبه يف  

عمله وتذكرت مرة اثنية خوفها  
طفلة صغرية تلهو  منه حني كانت 

علي الشاطئ مل حتلم يومها ان  



هذا الرجل سرييها الويل وجيرح  
 كربايءها قال :

سيحضر زائران خالل دقائق   -
 لقد قلت له يف السابعة 

مرت مخس دقائق اخرى جلست 
ساره علي األريكه تنظر ايل  

اخلف الكبري يف رجليها وشكلها  
املقرف كان الروب اقصر من 



بلل بدون تنورهتا وشعرها م
 متشيط او ترتيب

كم انت هادئه من الواضح    -
انك ال حتبني خطيبك ولكنين  

كنت اعتقد انك ستثورين 
 خلسارتك اللقب الرفيع

 اجابته بدون اكرتاث :



هناك رجال آخرون حيملون  -
 األلقاب الرفيعة 

رمبا حظك يف الزواج يف املرة   -
الثالثة يكون افضل من املرتني  

جمنون ضائع    السابقتني البد من
 يعرض عليك الزواج من جديد

وبعد برهة مسعا وقع أقدام 
أبجتاههما توقفا عن الكالم ونظرا  



لبعضهما كان صوت رودي وهو  
 يقول :

 هل أدخل ؟ -

ولكن صوت   كانت ساره هادئه
ضرابت قلبها يصم اذنيها الفرح  

قريب , دقائق وتنتهي املهزلة  
 مسكني رودي , حضر للفطور 



سيتحطم قلبه ولن أيكل شهرا  
 آخرا

تفضل ادخل الفطور جاهز   -
ابتسم راضيا عن خطته اليت  

كملت فصوهلا , ودخل رودي مث  
وقف مشدوها كأن لسانه قد  

 عقد



كانت ساره تنتظر ثورة غضبه كل 
ظه نظر رودي ايل ساره حل

بلباسها الداخلي مث نظر ايل  
 رالف الذي قال خماطبا رودي : 

هل هناك أي خطأ؟ كأنك   -
 ترى شبحا اي صديقي

ارادت ساره ان تتكلم , ولكن 
ماذا ستقول ؟ كان رالف علي  



صواب , لو تكلمت ايل رودي  
عن خطفها لبدت جمنونة ألهنا 

جتلس بلباس النوم كأهنا استفاقت 
 وها لت

شبحا ؟ ما الذي حيدث هنا ؟  -
ملاذا انت هنا اي ساره؟ كان 
صوت رودي منفعال ووجهه  



رماداي وقال خماطبا رالف : هذه  
 خطيبيت

جال ببصره بني ساره ورالف من  
جديد كأنه ال يصدق ما يرى  

بقيت ساره صامتة تغريت تعابري  
 وجهها ايل الدهشة 

ملاذا مل يصرخ رودي ويثور ؟ 
ا ؟ هل يفكر أبن  أألنه يثق هب 



هناك تفسريا معقوال ملا حيدث ؟ 
العزيز رودي سهل األنقياد لو  

فتشت سنني عديدة مل تكن لتعثر  
علي رجل مثله يناسب طبيعتها 

 اخلاصة 

 خطيبتك ؟ ال ميكن ذلك!  -

لدقيقة بقي رودي صامتا حيدق 
 مشدوها مما يرى قال :



اهنا خطيبيت سارهلماذا ال   -
ا تفعلني  جتيبني عن اسئليت ماذ

هنا ؟ يبدو انك أمضيت الليلة 
 عنده

نعم ايرودي اعرتفت ونظرت   -
ايل رالف املسؤول عن وضعها  

املخزى واكملت : لقد منت هنا 
 يف السفينة 



 ولكن  -

ارتبك رودي وامحر وجهه خجال 
نظرت اليه ساره مث نظرت ايل  

رالف الواقف فوقها كالربج وبدأ  
 رالف يؤنب ساره بقساوة :

يتها الفتاة العابثة ملاذا مل  ساره ا -
 ختربيين ؟



ونظر رالف ايل رودي حياول 
 األعتذار والتأسف وقال له :

مل أكن اعرف اعين مث هز كتفه   -
 بدون اكرتاث واكمل :

ومهما يكن اهنا املوضه  -
الشائعة يف هذه األايم مث ضحك 

 واضاف :



ارجو ان ال حتمل يل أي شعور  
كريه ؟ تعال ننسي املوضوع  

 كل فطوران قبل ان يتلفوأن

استفاق رودي من ذهوله  
وغيبوبته جتاهل الدعوة للفطور  

 وقال:

 بعد أن متلكه قليل من الغضب :



هي املوضة! رمبا يكون ذلك   -
صحيحا ابلنسبة ايل رجل مثلك 
, ولكن هذا العمل غري مقبول 

 ضمن دائرة معاريف واهلي ! 

حنن أحسن منكم خرجت  -
كلمات رالف بعد ذلك موجهة  

ايل ساره : عليك ان تغريي  
طريقتك اي عزيزيت ساره بعد ان  



تتزوجي رجال من عليه القوم  
 صاحب شرف رفيع

 قال رودي :

ستغريين تصرفاتك حبق  -
السماء اي ساره امتين ان ال تفعلي  
ذلك بعد زواجنا ؟ ماهو عذرك ؟ 

ة يف هل شربت الكثري البارح
 حفلة الزفاف؟



صرخة تعرب عن الدهشة خرجت 
من شفيت رالف بدون ارادته ,  
نظرت اليه ساره ومل تفهم ماذا  

يقصد ,نظرت ساره يعد ذلك ايل  
رودي وقد برد غضبه واكتسي 

وجهه املا مكان الغضب وسألته 
: 



هل تصدق اي رودي انين   -
امضيت الليل يف السفينة مع 

 رالف ؟ 

 اجاهبا رودي أبقتناع :

هذا واضح وال حيتاج لسؤال   -
! 

 انت تعرف انين ورالف  -



مل تستطع صياغة كلمات سؤاهلا  
من اخلجل قال رالف بلهجة  

 واثقة ال يعرتيها أي شك:

ملاذا اخلجل ؟ مل تكوين خجلة   -
الليلة املاضية رودي يعرف اننا  

امضينا الليلة سوية انه ليس  
كال منا انم خمبوال كي تقنعيه ان  

 يف غرفة منفردة ؟



 سألته ساره :

هل تصدق ذلك اي رودي   -
ومستعد ان تتغاضي عما فعلت 

 ؟

 اجاهبا رودي : 

وهل تركت يل أي خيار آخر  -
؟ لقد خذلتين اي ساره اان اعرف 
مدى األحنالل األخالقي يف هذه 



األايم وكنت اعتقد انك ختتلفني  
 عن الفتيات األخرايت

 قالت:

كتشفت انين ال  واآلن ا  -
أختلف عنهن وما زلت ترغب يف 

 الزواج يب ؟ 



هل خاب ظن رالف هبذه النهاية  
غري املتوقعة؟ كان ينظر ايل رودي  

 أبستغراب

أي خيار يل ؟ ردد رودي   -
كالمه مرة اثنية : حفلة الزفاف  
مقررة بعد أسبوعني واان أحبك  

حبا شديدا وال أستطيع ان 
 أعيش بدونك 



لسها فوق  تراجعت ساره يف جم
األريكة ايل الوراء واسندت 
شعرها األشقر فةق املساند  

السوداء وهي تنظر ايل رودي  
كأهنا تراه للمرة األويل, ماذا  

كانت تنتظر ؟ كانت تنتظر شيئا 
 خمالفا متاما ملا حصل 



تنتظر انفجارا , عنفا , غضبا 
شديدا, هتديدا واللذي حدث 

كان بعض احلزن يف عينيه وبعض 
 التخاذل 

ظرت ساره ايل رالف ,مل خيف ن
عليها كيف كان سيتصرف لو 

 كان األمر معكوسا 



العاشق املتسامح قال رالف   -
خماطبا ساره : لقد شلت خطيت 

كما توقعت هلا منذ البداية , 
كنت علي حق اللقب الرفيع من  

نصيبك ابلرغم مما تكبدتة من 
 مشقة

 قال رودي :

 ماذا تقول اان ال أفهم شيئا -



ه خماطبة رالف وهي  قالت سار 
 عابسة :

لقد فشلت خطتك ولكن   -
 ليس كما ترغب

سأهلا رالف مع انه كان يعرف  
 متاما مالذي تقوله : 

 وكيف ؟ -



كما قلت اللقب ما يزال من    -
نصييب ولكنين غريت رأيي  

واكتشفت اآلن انين ال اريده 
وكما ترى اي سيد رالف لينغارد  
 انك مل تنجح يف قصاصي ابدا 

ف رأسه معرتفا بفشله  طأطأ رال
وعلي فمه ابتسامة الرضى ومل  

 يدل أبي تعليق 



السيد مالفرن العجوز مريض يف   
فراشه شفتاه زرقاوان ووجهه  
متعب ويتنفس بصعوبة رأسه  

 فوق الوسادة حيّدق 

أببنته ساره بعينيه الصفراوين  
الضعيفتني احلزن يغمرمها ورمبا  

 بقااي دمع قد جف



كلم كيف تفعلني يب هذا ؟ ت  -
بضعف وصعوبة , أخذ نفسا مث  

أكمل : متضني ليلة مع أحد ابناء  
لينغارد يف سفينة , كنت دائما  
أقلق من مغامراتك يف السابق  

ولكنها يف معظمها كانت 
مغامرات بريئه ,أما هذه ؟ لقد 

جلبت العار للعائلة و انت ابنيت  



املفضلة جلبت العار لنا ايل األبد  
فاسه  , توقف من جديد ليسرتد ان

, لقد انل منك آل لينغارد فقط  
قبل اسبوعني من زفافك فقد 
 وزعت دعوة زفافك , وزعت

 قالت ساره:



هذه رواية رودي عن احلادث   -
, اذا كان يرضيك فأان اليت نبذته  

 , اان اليت فسخت اخلطوبة 

ملاذا تكذبني علينا ؟ هل  -
 تظنني ان أحدا يصدقك

قال والدها هذا واتبع يلومها  
علي فعلتها اليت جلبت الفضيحة 

والعار آلل مالفرن مجيعا اصفر  



وجه ساره وهي تسمع املزيد من  
اللوم من والدهتا وهي تبكي 

كانت متسك بيد زوجها هتدئ 
من روعه وتوافقه علي قوله بل  

 تزيد قائلة : 

فتاة من هذه العائلة تعاشر   -
 رجال من آل لينغارد



قالت ساره تذكر والدهتا 
 ابليكس:

كنت سأتزوج أحدهم ومل   -
 تتذمري

لقد فسخت اخلطوبة ألنه   -
حاول أغتصابك مع أنه كانينوى 

الزواج مالذي دهاك لتعاشريه  
 بدون أي ارتباط ؟



الزواج خيتلف انه رابطة شريفة  
لكن بتصرفك هذا لطخت مسعة 
العائله اآلن آل لينغارد يشمتون  

الكبري يف احلاق  بنا النتصارهم 
العار بنا مسحت والدهتا دموعها  

املتساقطة من عينيها : آ ه اي 
ساره , كيف تلحقني بنا هذا  



العار انظري ايل والدك املسكني  
 أنت سبب مرضه

 

نظرت ساره ايل احلقول اخلضراء  
احمليطةابملنزل مل خيطر بباهلا أن  

رودي سينشر خرب مغامرهتا  
 املزعومة فوق السفينة هبذه

 السرعة 



كانت تظن انه سيصمت من 
أجل مسعته ومسعة عائلته العريقة  

 ..  ولكنه جرح يف قلبه وكربايئه
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كان حيبها كثريا وقد جرح جرحا   
 عميقا حني نبذته

أن خيفي شعوره  رودي ال يستطيع
, كان يروج قصتها ليربر للجميع 

أنه هو الذي نبذها وفسخ 
 اخلطوبة لتصرفاهتا املشينة

تساءلت ساره يف نفسها : ال  
 أي عمق كان حب رودي هلا؟ 



هزت كتفيها يف عدم اكرتاث وال  
فرق اآلن, لديها أمور اكثر جدية  

لتعاجلها حني مسع والدها نبأ  
أحد  مغامرهتا فوق السفينة من 

اصدقائه كاد ان ينهار , دامهته  
نوبة قلب وقال الطبيب اهنا 

األسوأ واذا حالفه احلظ يشفي  
 منها ويكمل حياته كالسابق 



هل خترب ساره أهلها القصة  
احلقيقيه؟ ال احلقيقة أسوأ من  

رواية رودي أهنم يؤمنون اآلن أهنا  
ذهبت مع رالف لينغارد أبرادهتا 

ورماها  أما أذا أخربهتم أنه خطفها 
علي املقعد اخللفي للسيارة 

وعاملها معاملة سيئه سيموت 
والدها قهرا ولكن ملاذا حقد  



رودي عليها ؟ مل تكن تعتقد أنه  
حقود , كان دائما سهل األنقياد  
, ومل تلحظ عليه مرة أنه خالف  
هلا طلبا كان ينفذ هلا كل رغباهتا 
بدون تردد لكنه تغري كليا حني  

خ خطوبتهما  أخربته اهنا تنوى فس
حتول ايل منتقم وتوعدها أبن 



يفضح اسم عائلتها وميرغها  
 ابلوحل تساءلت ساره :

لو أهنا ترجته ان ال يفعل ولكن  
 هي لن ترتجي أي رجل أبدا 

 قالت والدهتا :

حان وقت الدواء اي عزيزي   -
 سأجلب لك املاء لتشرهبا



 قال والدها بصوته الضعيف :

أريد أن  ال أريد أي دواء ال  -
 أعيش

 قالت والدهتا خبوف:

 كال-



التفتت ساره اليه وقد اخنطف 
لوهنا خوفا عليه وأقرتبت من  

 سريره قائلة: 

 عليك ان تتناوهلا اي والدي  -

قال الرجل العجوز وهو ينظر  
 أليها نظره عتب :

كي أبقى علي قيد احلياة ؟   -
 وملاذا؟ 



ارجتفت ساره كان والدها حيبها  
ويقضلها علي أخوهتا وال يرد هلا  

طلبا مهما كان ويساحمها علي 
كل أخطائها ال ميكنه اآلن أن  
 يساحمها علي زلتها هذه قال :

أان لست جباان ولكنين ال  -
أستطيع أن أرفع رأسي من العار  
فعلتك مشينة وكون شريكك من  



آل لينغارد , هذه فضيحة طنانة 
 م يتشدقون فرحني مبصيبتنااهن 

قل يل ماذا أفعل ؟ قالت  -
ساره خماطبة والدها وقد نفد 

 صربها:

صدقين اان ال أستطيع أن أسكت  
 هتكمهم

 قال والدها بعد جهد:



 بل هناك طريقة  -

 عبست ساره وهي تفكر :

 كيف ؟ سأفعل كما تقول   -

عليه أن يتزوجك قال ببطء   -
شديد : هذا خيفف من مشاتتهم  

ف األشاعات لو كان ميلك  ويوق
ذرة من الشرف سيوافق علي 

 الزواج منك 



يتزوجين ؟ ستجربين علي  -
الزواج من رالف؟ ملاذا؟ حنن  

 نكره بعضنا

خرجت الكلمات من فمها بدون  
أن تشعر نظرت ايل احلقول  

خارج الغرفة ألهنا مل تعد حتتمل 
 نظرات والديها املخزية حنوها 

 سأهلا والدها : 



كما؟ رفع رأسه تكرهان بعض  -
عن الوسادة جبهد : متضني الليل  

معه وانت تكرهينه كنت 
ستتزوجني خالل اسبوعني كان 

 عليك ان تنتظري قليال

ال ميكن ان تكرهيه قالت  -
والدهتا وقد أفزعها اعرتاف ساره 



: ال ميكن ان تكون ابنيت  
 مستهرتة وخليعة ؟

هل تفعلني ذلك كنزوة ومبزاج   -
لشباب اليوم  ؟ سأهلا والدها : ا 

 يفعلون ذلك ولكن ابنيت ! 

تعب والدها من التفكري أرجع 
رأسه ايل الوراء فوق وسادته مد  



يده ليمسك بيد زوجته عله 
 يستمد منها العزاء والراحة

شعرت ساره بكراهيتها لرالف  
تتأجج كأن شرايينها قد متزقت 

لو مات والدها اآلن سيقع اللوم 
علي رالف تذكرت ما قاله عن  

دها وعبست لقد أراد أن  وال
حيطمه مقابل ما قاست والدته يف  



آخر سنة من عمرها كانت واثقة  
ان رالف يريد لوالدها أن يتأمل ال  

أن ميوت ! نظرت ايل والدها  
الذي حتبه كثريا وهو أقوى حب 

عرفته يف حياهتا ,بل حبها 
األوحد , جيب ان ال ميوت قبل 

أن ينتهي أجله ال لن ميوت!  
 تدافع عن نفسها :قالت ساره 



ال اي والديس أان مل أفعل ذلك   -
كنزوة وأان لست مستهرتة كما 

 قالت والديت 

اشرق وجه والدها قليال كما 
ارتفع صوته عن السابق حني  

 تكلم:

وهذه الكراهية اليت حتدثت  -
 عنها هل هي كالم فقط؟



حلسن حظها أنه مل ينتظر جواهبا 
بل أكمل حديثه وطلب منها ان  

الف وتتفق معه علي تتصل بر 
الزواج من الواضح أنه كان يعتقد  

 أن رابطة عاطفية جتمعهما

وهل ستتناول حبوب الدواء   -
اآلن متتمت ساره :هل أجلب 

 لك املاء 



 سأهلا والدها : 

هل تعديين برؤية رالف من   -
 أجل امكانية امتام الزواج؟

كلماته كانت مبثابة انذار أخري  
بصعوبة  هلا سحبت ساره نفسها 

 وأجابت : 

أان آسفة ايوالدي ال أستطيع  -
 الزواج من رالف 



أذن لن أطيل حيايت أو أعمل   -
 أي جهد ألعيش فرتة أطول 

 اي عزيزي  -

قالت زوجته وقد بدأت نوبة  
بكاء أخفت ساره وجهها بيديها  
حتاول ان ال ترى املشهد املؤثر  

احلزين وبدأ الثلج يذوب يف 
و قلبها , متلكها غضب شديد ل



تستطيع ان جتعل رالف يتأمل من  
 أجل ما فعله معها ؟ كيف ؟

عليك ان تتزوجيه اي ساره  -
قالت والدهتا كيف ترتكني والدك  

 ميوت؟

أمي ال جمال للزواج حيت او   -
 رضيت به هو لن يرضى يب



قال والدها وقد أخفى وجهه  
 بوسادته كأنه ال يريد أن يراها:

أذن أمضيت الليلة هناك من   -
 أجل مزاجك تشعرين ابمللل ؟

حضر الطبيب وتكلم مع ساره 
 وهو خارج:

عليك ان تستعدي ملا هو  -
أسوأ أنه يرفض الدواء وبدونه لن  



يعيش , مثل مجيع مرضى القلب  
كان والدك يتناول احلبوب 

أبنتظام لسنني ونغري له نوعها من  
وقت آلخر أو نزيد من حجم 
اجلرعه , وكنا سنصل يوما ما  

 نستطيع معه فعل شئ لوقت ال
مع العناية الطبية مينكه أن يعيش  



سنني أخرى , كان دائما راغبا يف  
 احلياة

واليوم هو حمطم ال يريد العيش 
ويرفض تناول الدواء ال أعرف ما  

الذي جرى له لن يعيش طويال  
 بدون حبوب الدواء 

 كم سيعيش اي دكتور؟  -

 حواىل األسبوعني ورمبا اقل  -



ها بنظرة قال الطبيب ورما
استغراب أغلقت ساره الباب  

خلفه وتساءلت يف نفسها ما اذا  
كان قد وصل ايل مسعه أنباء  
مغامرهتا املخجلة وتصرفاهتا 

الفاضحة من املؤكد انه سنع هبا  
فرودي أذاع اخلرب ونشره بني كل  

 معارفها 



خيبة األمل من ضعفها وغليان 
يف نفسها من عدم قدرهتا يف ان 

ل ساره جتوب تنتقم من رالف جع 
احلديقة أكثر من ساعةوهي تفكر 
يف حل ملشكلتها والدها سيموت 
حياته قد اختصرت بفضل رالف  
وخطة انتقامه الفاشلة , يريد أن  

ينتقم منها لشئ فعلته ضمن 



حقوقها املشروعة تذكرت مرة 
اثنية رالف وهو يؤكد هلا انه  

يرغب يف ان جيعل والدها يتأمل 
وهتا هل  كما أتملت والدته قبل م

ميلك رالف ضمريا؟ تساءلت يف 
نفسها اذا كان لديه ضمري سيتأمل 
معها ملوت والدها ألنه تسبب يف 

 موته وستحمله وزر عمله



وصلت ساره ايل املرفأ فتشت 
عن السفينة )حسناء احمليط( مل 

جتدها لقد رحلت وايخليبه أملها, 
ال بد أن شخصا آخر قد 

استأجرها هل رحل رالف بعد ان  
لت مهمته األنتقامية تكل

 ابلنجاح؟



دخلت غرفة التلفون الصغرية 
قرب رصيف املرفأ طلبت بيته 

وانتظرت طويال رد عليها خادم , 
فسألته عن رالف وأبقل من  

 نصف دقيقة كان يقول :

 رالف يتكلم  -

أان ساره مالفرن أريد رؤيتك  -
 ألمر ابلغ األمهية 



عملت جهدها ان يبقى صوهتا 
 هادئ صمت

 ستطيع رؤيتك حىت املساء ال أ -

 ال أبس سأنتظرك  -

توعدا علي اللقاء يف آاثر دير  
الراهبات القدمي وصلت ساره 

قبله واحتمت حتت قنطرة قدمية 
تنتظره اهلواء ابرد يلفح وجهها  



ورجليها ويرسل شعرها الذهيب  
علي وجهها بشكل عشوائي ما  

تزال الشمس مشرقة كانت تقف  
ث وعيناها ابجتاه السالمل حي

 سيحضر رالف

انتظرته طويال مث وصل أخريا  
يتهادى وجهه األمسر وشعره 
األسود وجسمه الفارع وهو 



ميشى هبدؤ فوق العشب كانت 
تنظر اليه أبهتمام ومتأكده أبن 

أتخره مقصود وتعلم أنه لن  
يعتذر النه متعجرف ومتكرب كم 
يسرها أن تراه مسحوقا ولكن  

ذلك غري ممكن وقفت تستقبله , 
نظر اليها مشدوها مأخوذا  كان ي



جبماهلا وقد علت وجهه ايتسامة  
 مرحة

أهكذا كان شكل نساء   -
مالفرن املتوحشات يف الزمن  

الغابر ؟ بدأيسخر منها : ولكنك 
مل تطليب األجتماع يف شهر آب  

لتستمعي ايل مدحيي ماذا  
 تريدين؟



 والدي ميوت وأنت املسؤول -

كانت ساره تراقبه لرتى أتثري  
 عليهكلماهتا 

 ال أعتقد أنين أفهم ما تقولني  -

قلت أنك تريده أن يتأمل و   -
وقد مت لك ما تريد واآلن يتعذر  
شفاؤه لقد أمهله الطبيب فرتة 

 اسبوعني فقط ليعيش



هل الصدمة من فسخ  -
 خطوبتك ستميته؟

هلذا السبب اردت مقابلتك ,   -
اريدك ان حتمل ضمريك وزر موته  

لديك  آلخر حياتك , اذا كان 
ضمري؟ اعتقد ان لديك ضمريا  

 واان استغرب األمر 



ال أعتقد أن الصدمة من   -
فسخ اخلطوبة ستقتل والدك , 

هناك سبب أهم عليك ان  
 تشرحيه يل 

شرحت ساره له مشهد والدها  
املريض فوق سريره وقبل ان 
تنتهي من شرحها زفر زفرة 

 تعجب وغضب قال :



هذا حدث ألن رودي أعلن   -
و الذي فسخ للجميع أنه ه

اخلطوبة, ملاذا مل تعرتضي 
وتدحضي قوله وتنشري احلقيقة  

 الدامغة؟ 

 ذكرته قائله:



ولكن هذه كانت رغبتك  -
انتقامك كان يرتكز علي أن 

 ينبذين رودي 

اان ال أهتم خبطيت بعد اآلن أان   -
انظر اليها اآلن من وجهه نظرك, 

لقد فشلت خطيت السابقة ,  
 ملاذا مل تستغلي فشلها؟



قلت لوالدي انين اان اليت   -
فسخت اخلطوبة ولكنه مل 

 يصدقين

بدأت أفهم والدك يعتقد انك   -
امضيت الليلة معي للتسلية ؟ 

توقف ميعن النظر اليها ساخرا :  
 وهل يؤمن اآلن أبنك فتاة عابثة؟

 لو كنت مكانه اال تفكر مثله؟ -



الظاهر ان هذا احلديث معه مل 
يؤت مثاره ألن رالف مل يكن 

تعدا ليقبل اهتامها له ملا  مس
 وصلت اليه حالة والدها قال :

وملاذا مل ختربي والدك ابحلقيقة  -
وأبنك خطفت وأجربت علي 

 املبيت يف املركب؟



انين خطفت ومن قبل أحد  -
 ابناء لينغارد؟

مل تكن ساره حتتاج لقول املزيد ,  
 عبس رالف وقال خبشونة : 

كم احملبة مفقودة بني عائلتينا !   -
ذن ان مغامرتك املزعومة هي  ا

 اليت تزعجه 



انه اكثر من منزعج ويرفض   -
رفضا قاطعا أن يعيش ليوجه 

العار والفضيحة لن أيخذ الدواء  
 وهذا يعين أنه لن يعيش

مل يكن لدي أي شك أبن  -
 أحد آل مالفرن جبان



والدي ليس جباان , انه عجوز  -
مريض جدا, كيف جترؤ ان تقول  

 عنه ذلك!

حسنا حسنا كم انت سريعة   -
الغضب ! لنبقى هادئني ونفكر  

 سواي يف حل

ليس هناك ما نستطيع ان  -
نفعله , فقط رغبت أن تعرف  



الوضع قبل أن ترحل , اريدك أن  
تعيش مثقل الضمري ايل هناية  

 عمركنتيجة عملك الفظيع

اصميت اي فتاة , البد من ان   -
نفعل شيئا ما , لنفكر بصمت 

الثرثرة لقد قلت  وكفي عن هذه
سابقا واكرر اآلن ال اعرف حبق  



السماء مالذي رآه فيك شقيقي 
 واعجبه

كان رالف يرتدي بدلة من التويد  
, خطوط وجهه قاسية ال تلني  

وبه ما يوحي انه رجل خارج علي  
القانون مثل بقية شباب آل 

 لينغارد



هل صرح والدك أبنه يرغب   -
 يف املوت؟

ين ما  ابلتحديد وهو دائما يع -
 يقول 

ال أظن والدك يفعل ذلك   -
وحيملك مسؤولية موته اي ساره 

بدون أن يذكر لك خيارا آخر , 
هل اقرتح عليك أن جتعلي 



خطيبك رودي يغري رأيه  
 ويتزوجك؟

 ابدا  -

هل انت واثقة؟ اان اعرف  -
انك ال حتبني الشاب وهو ايضا  

 ال حيبك

نعم انه حيبين قالت بسرعة -
والشرر يتطاير من عينيها: كان 



حبه عميقا وقواي وهلذا السبب  
 أتمل كثريا حني نبذته 

هراء ! أي نوع من الرجال هو   -
هذا احلبيب الذي ال ينفجر  

ويثور غضبا حني يعلم ان خطيبته 
قد امتلكها رجل غريه اسود وجه  

رالف واحتقن : كنت أخنقك 



ثر وتطليب مين  ببطء لتتأملي اك
 ..   الرمحة
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ابلرغم من قوة ارادهتا اال اهنا  
  ارجتفت كانت وحيدة معه,احلقول

خلفها والصخور الشاهقة  
املشرفة علي البحر أمامها مرة  
اثنية تذكرت خوفها منه وهي 

طفلة صغرية تلعب علي الشاطئ  
حني كان أييت أبجتاهها كانت  

 تركض هاربة مذعورة منه



 جيب أن أعود اآلن -

قالت وهي تتمين لو أهنا مل -
حتضر للقائه , خطتها لألنتقام  

منه قد فشلت وهي تشعر خبيبة  
 أمل جديدة

ايل أين تذهبني مل نتوصل ألي   -
حل للمشكلة اليت أتيت من 
أجلها مازلت ال أستطيع أن 



اتصاحل مع آل مالفرن أعتقد 
أنك تكذبني حني تقولني انه مل 

يعطك خيارا آخر , اان واثق من  
كراهيتك خلطيبك ولكنين أعتقد 
أن والدك يرضي لو حاولت أن  
تقنعي رودي ان يتزوجك , هل 

 علي حق ؟ اان

 ال ال , انت علي خطأ -



تذكرت والدها وخياره اآلخر , 
أمحرت وجنتاها أدارت وجهها  
لتخفيه عن رالف لكنه الحظ 
امحلرار وجنتيها امسك بذقنها  
وأجربها علي النظر ايل عينيه 

 القاسيتني وقال:

 أنت ختادعني  -



ابتعدت عنه ولكنه امسك 
بذراعها من جديد أحست 

 مها أصابعه تغرز يف حل

 دعين اتركين اذهب -

حاولت األفالت من قبضته 
 بدون جدوى

اجيبيين واال هززتك هزا عنيفا  -
حيت تصطك اسنانك علي ان 



أعيش مثقل الضمري مبوته اليس  
 كذلك؟

 هزها من جديد أجييب !

أمل يطلب منك والدك أن تتزوجي 
رودي كي يتابع تناول حبوب 

 ادويته 



  ال ال مل يقل ذلك أذا أردت أن-
تعرف فقد قال عليك انت ان  

 تتزوجين 

تالشي الضغط ببطء من فوق  
ذراعها مث افلتها وقفا حيدقان 
ببعضهما يف صمت رهيب مث 
ضحك رالف ضحكه جملجلة 

 مسع صداها يف خراب الدير كله 



أان أتزوج قطة وحشية مثلك؟  -
هذا أغرب مامسعته منذ مدة 
طويله, ال , شكرا أان أحب 

ن تزجمر , لن  أمرأيت أن متوء ال أ
أتزوجك حيت ولو مل تبق علي 

 وجه األرض امرأة غريك

شئ غريب , وهل طلبت  -
 منك أن تتزوجين؟ 



امحر وجه ساره ملاذا كشفت له  
كل أوراقها , هاهي األن تتلقى 

اهاانته الكريهة , اهنا تكرهه كرها  
شديدا حاولت من جديد أن تثري  

 مساله ضمريه

انت مسؤول عن موت والدي   -
خليار الذي كنت تفتش عنه ال , ا

يقدم وال يؤخر, انه يدخلك يف 



صلب املوضوع ويضاعف من  
جرميتك لو كان عندك ضمري فأان 

امتين من كل قليب أن يتعبك 
 لنهاية عمرك 

قالت تنهي ما عندها من كالم 
من  وهي واثقة أبن ال فائده

كالمها ولكن لدهشتها , غابت 
السخرية عن وجهه وحل حملها  



العبوس الثقيل كأنه بدأ حيس  
جبرميته , أتكدت ساره من وجود  
ضمريه احلي وسرت لذلك سرورا  

عظيما , لقد انتصرت ابن يف 
عينيها األنتصار والحظ رالف  

ذلك فزاد عبوسه , وكان يسره  
لو ميعن يف ضرهبا لكنه تكلم 



ت منخفض ليس فيه أخريا بصو 
 قساوة

هي احلقيقه اذن والدك يريد   -
 أن أتزوجك ملاذا اان حبق السماء؟

ألنين أمضيت ليلة معك  -
والدي عجوز وتفكريه رجعي يف 

 هذه األمور

 سأهلا ساخرا متهكما:



ملاذا ؟هل نساء آل مالفرن   -
 طاهرات عفيفات ؟ 

 قالت ترد التحية أبحسن منها:

أنت ال تصدق ذلك ولكنها   -
احلقيقة تستطيع أن تقول الشئ  

 نفسه عن نساء آل لينغارد

فرح رالف بتصرحيها , وكان ال 
 يزال يفكر جبدية: 



لنعلن هدنة مؤقتة بيننا والدك   -
ال ميانع يف سفرك للسكن يف 

 اليوانن 

مبا أن أمكانية سكين يف  -
اليوانن ليست واردة ملاذا نضيع  

 ذا األمروقتنا يف حبث ه

مل جتييب علي سؤايل ؟ والدك   -
يريدك أن تتزوجيين وهو يعرف  



ماذا يعين ذلك هل يرتكك 
ترحلني عن حياته ورمبا ال تعودين  

 ايل هذا البلد من جديد

هزت رأسها اجيااب وهي تتذكر  
والدها وهو يدير وجهه ايل  
وسادته حيت ال يراها متلكها  

شعور رقيق جعلها تبدو أكثر  
أي وقت مضى متلكها أنوثة من 



خجل األنثي وهي تصرخ أبهنا 
ستعيش مع زوجها أينما وجد 

رأي رالف ساره حبلتها اجلديدة , 
أتسعت عيناه وهو يراها علي  

هذا احلال اجلذاب خامره شعور 
لذيذ كأنه يرى أعجوبه حتدث يف  

خراب الدير قال لدهشتها  
 ودهشته :



زواجنا يصلح كل األمور   -
 وسيعيش والدك 

 اجنا ؟ هل جننت؟زو  -

 قال بلطف مقنع:

أان واثق من كراهيتك الشديدة -
يل , ولكنين ال أريد أن أمحل  
ضمريي وزر موت أبيك أان 

أعرض عليك الزواج يب اي ساره 



, أذا قبلت يعيش والدك , وأذا  
رفضت ميوت حياته بني يديك  

 األن وليس بني يدى 

تعجبت ساره , أين ذهبت 
بح قساوته وسخريته , لقد أص

شخصا آخر مغايرا للشخص 
الذي خطفها ورماها علي املقعد 



اخللفي يف السيارة وهدد أبغراقها  
 يف البحر كان ينتظر جواهبا

نظرت ساره ايل األمواج  
املتالطمه الصاخبة وهي تضرب 
الصخور قرب الشاطئ , البحر  

هائج اليوم وكذلك ضرابت قلبها  
تتجاوب مع البحر , كانت قادرة 

ع األمواج لو  علي ان تصار 



أقتضى األمر ولكن ال ميكنها أن  
تصارع غريزة حب البقاء لوالدها  
, حياته أصبحت بني يديها هي ,  

مل تضع يف حساهبا امكانية أن  
يعرض عليها لرالف الزواج لقد  
دارت الدائرة عليها مرة جديدة 

وأصبح احلل بني يديها , أذا  



مات والدها ستحمل هي 
 املسؤولية وليس هو 

لتوجهه وأذا الريح تلف    دارت
ثوهبا وترفعه فوق رأسها بدأت  
تصارع الريح يف حماولة ألنزال  

فستاهنا وهو ينظر أليها مسرورا  
أحست ابلدفء وامّحر وجهها  



خجال حني استطاعت أخريا أن  
 تعيده ايل سابق عهده

كنت أريد أن أساعدك ولكنين   -
خفت أن تفسري تصريف أبنه غري  

 شريف 

عها وقادها  ضحك وأمسك بذرا
ايل مكان أقل عرضة للهواء مث  

 أضاف:



حسنا هل توصلت ايل قرار اي  -
ساره ؟ هل ستحملني ضمريك  

 موت والدك لنهاية العمر؟

 قالت بلهجة مرتبكة :

 يبدو أنك تريد أن تتزوجين  -

كما قلت لن أمحل مسؤولية    -
ما سيحصل لوالدك , أان صادق  

وأعرتف أنين لو تزوجتك فأان 



اديت وعقلي ألنين ال أخالف ار 
أعرف ماذا سأفعل بزوجة لست  
معجبا هبا هل ترضني أبن تدخلي  

معي مؤسسة الزواج وفق هذه 
الشروط ؟ هل تروقك هذه 

 احلياة؟

 أان مل أوافق علي الزواج منك  -



كان صوهتا مهسا تبدو صفراء  
شاحبة وقد أختفى اللون من  

 شفتيها ولكنه اقنعها حني قال:

يب ألنك  ولكنك ستقبلني  -
 حتبني والدك حبا مجا

 سنتقاتل كل الوقت -



وافقها علي الفور ذكرته أبنه قال  
, لن يتزوج هبا لو كانت آخر 

 امرأه علي وجه األرض

 فقال يدافع عن نفسه:

مل أكن أعرف احلقائق كلها   -
من   كما انين أكره الزواج أبمرأه

طرازك ولكن ذلك أفضل من ان 
 أقتل شخصا بريئا مل يؤذين 



من املؤسف أنك مل ختطط  -
بتأن ولكنك أردت أن حتطم 

 والدي 

أحطمه كما حتطمت والديت ,   -
لكنين ال أريد ان أقتله مل خيطر 
ببايل أنه سينتحر قال وهو يهز  

كتفيه بدون أكرتاث واعاد سؤاله  
 اذا ما وصلت لقرار كررت قوهلا: 



منذ قليل قلت أنك ال  -
 تستطيع الزواج من قطه متوحشة

 قال بربود: 

أان أعين ما أقول , وال اظنين   -
سأهتم برتويضك رمبا أجرب يف  
وقت من األوقات أذا شعرت  

 ابمللل , هل ستتزوجينين اي ساره؟



أجابته بعد أن شبكت يديها  
 ببعضهما :

سأكره كل دقيقة من حيايت   -
 معك

تقاتل ولكن  أوه ال أعرف سن -
اذا تصرفت جيدا وبتعقل رمبا  

أتركك تعيشني علي هواك , وأان  



أعيش كما حيلو يل هل تعجبك  
 هذه احلياة؟

متاما , يف هذه الظروف لن   -
 يكون بيننا أي عالقة أخرى 

 قال علي الفور:

 أوافق  -



بدأت الشمس تغيب األاثرمليئه 
ابلظالل كان رالف خبيثا وشريرا 

له وحياته  حاولت ان تتخيل منز 
تذكرت شيئا آخرا قاله:انه حيب  
امرأته أن متوء كالقطة األليفة هل  

لديه نساء يف حياته؟مؤكد هذا 
يساعده علي الزواج من أمرأه ال 
يكن هلا أي حب وهذا يناسبها  



أمل تصّرح دائما أبهنا لن تعيش  
لرتضي الرجل لن تنتظره مطيعة 

 رهن أشارته 

أظن أننا خمطوابن اآلن , علي  -
أن أقابل والدك , لنذهب علي 

الفور ألن املطر سيهطل عما 
 قريب



حفلة الزواج كانت عائلية, قرر 
رالف العودة ايل اليوانن قبل هناية 
األسبوع ال ثوب زفاف أبيض ال 
مصورين وال حفلة استقبال تلت 

 مراسم الزفاف 

شعر رالف مبا خسرت ساره من 
جراء سرعته يف امتام مراسم 

الزفاف ليلة السفر كانت أيضا  



ليلة الزفاف أخذها رالف ايل  
مطعم فخم يدعى مطعم الزرع  

وهو بيت أثري مجيل ال يؤمه اال  
األغنياء طرازه اسباين وعلي 

جدرانه صور مصارعي الثريان يف  
براويز كبرية مطلية ابلذهب 

ه والنبااتت املعرشه  األانرة خافت
تتديل هنا وهناك يف طرف املطعم 



مرقص صغري أرضه مفروشة  
ابلزجاج الصغري وغري متوازي 
الشكل واألنوار اخلضراء تطل  

من وسط حجارة صخرية  
ونبااتت حبرية حتيط جبوانب 

املرقص يشبه املرقص بركة ماء  
مزخرفة رؤية اخلدم من الشبان  

 األسبان تبعث السرور يف النفس



وضعت ساره معطفها ودخلت 
لتجد رالف يف أنتظارها استقبلها  

برتحاب ولطف خاجلها شعور  
لذيذ أبنه خيتلف اليوم متاما عما 
تعرفه بدا يف لباس السهرة مفرط  

الرتتيب , لكن شيئا يف نظراته  
يشبه اخلارجني عن القانون محل  
شراهبما ايل طاولة جانبية قادمها  



  اليها أحد اخلدم جلسا هادئني
وكل منهما غارق يف تفكريه طلبا 

الطعام النور اخلافت ينساب  
اليهما من فوق كاان كأهنما 

جيلسان يف الظالم وتصل اليهما  
انغام املوسيقى احلاملة من أقصى 

املطعم حيث يتمايل زوجان 
شاابن علي انغامهما يف املرقص  



كاان متماسكني يشدان بعضهما  
كأهنما متالصقان ومها يتهامسان  

قة كانت ساره تراقبهما , فقال بر 
 هلا رالف :

كلي اي صغرييت مل تتذوقي   -
 طعامك بعد 

منحته ابتسامة شاحبة مل تكن 
تشعر ابجلوع ولكنه اظهر رقة  



متناهية واهتماما شديدا هبا , مما 
جعلها حتاول أن تتذوق طعامها  
 لتومهه أهنا تتمتع مبشاركته الطعام 

كانت أفكارها موزعة بني والديها  
وراحة ابهلما لزواجها من رالف , 
وبني رودي وخطوبتهما القصرية 
اليت مل تدم وهذا الرجل زوجها  

هل سترتكه حني ميوت والدها؟ أم  



تتابع حياهتا كرفيقة وليس كزوجة  
كل منهما يعيش حياته علي 

هواه وماذا لو قابلت رجال آخرا 
 وأحبته؟

ال لن حتب أحدا احلب للمرأه 
يس هلا  هو سجن وخضوع وهو ل

أما أذا أحب رالف امرأة أخرى  



ورغب يف األنفصال؟ يتنتهي 
 عندئذ كل مشاكلها سأهلا رالف:

مباذا تفكرين؟ هيا سأجعلك  -
 ختربينين

جيعلها! عبست ساره من تعبريه 
اآلمر كانت أتمل ان ال ميرس 

هلجة األمر والسيادة معها حيت  
ال حتدث مشاكل بنهما منذ 



ورغبت  البدايه جتاهلت قوله هذا
يف التحدث معه لتستطلع رأيه يف  

 هذا املوضوع قالت:

كنت اتساءل ما أذا كان    -
سيأيت اليوم الذي ترغب فيه 

حبريتك من هذا الزواج رمبا تقع  
 يف احلب ؟



صحيح رمبا أحب عندئذ -
سيكون زواجي عقبة يف طريق  

قليب , ولكنين رجعي وتقليدي يف 
هذا األمر وسأبقي عليه زواجنا اي 

ه أبدي علينا أن منارس احلذر  سار 
الشديد حيت ال نقع يف أي حب 

ميكننا أن نتمتع ابحلياة بدون 
 حب



خجلت ساره من تصرحيه هل 
نسى ما قالته عن عفة نساء  

 مالفرن التقليديه سألته بفضول:

 هل لديك نساء يف حياتك؟ -

نساء ابجلملة؟ يف بعض   -
األحيان نعم , اان أؤمن أن احلياة  
جيب أن تعاش ولكنين ال اتنقل  



من أمرأه ايل أخرىهل أظهر لك  
 هبذا املظهر ؟ 

حضر اخلادم ومعه الطبق الثاين  
من الطعام صمتا قليال مث سألته 

 مستفسرة:

 هل هناك أمرأه خاصه؟ -

 اجاهبا بربود: 



 حاليا نعم لدي أمرأه خاصة -

كانت ساره تلعب بشوكتها يف 
صحنها حثها رالف علي األكل 

 من جديد

 سألته خبجل:

 هل هي مجيلة؟ -

 أعتقد ذلك  -



 هل هي شقراء أم مسراء؟  -

 هي مسراء بقدر ما انت شقراء  -

 اال ترغب يف الزواج منها؟  -

من الواضح انين لن أتزوجها   -
 واالكنت تزوجتها من قبل

 كم يبلغ عمرها؟  -



الثامنة والعشرين تقريبا  هي يف  -
لقد أمتت عيد ميالدها الثامن  

والعشرين منذ أسابيع هي أطول  
منك بقليل وأكثر امتالء عيناها 

سوداوان كلون شعرها انفها  
مروس هل لديك مزيد من  

 األسئلة عنها؟



امتأل وجه ساره امحرارا من  
سخريته بقيت ذقنها مرفوعة  

وكذلك رأسها ويف عينيها شرارة 
 قالت: من انر

آسفه كنت أحاول أن أبدي   -
بعض األهتمام الالئق , وال 
أرغب يف التدخل يف شؤون 

 امرأتك 



كم أنت ذكية اي صغرييت ,   -
عليك أن تتعلمي منذ البداية  
أنين ال أحتمل أي تدخل يف 
شؤوين اخلاصة أذا تدخلت 

 ستندمني أشد الندم

ساد الصمت من جديد شعرت  
أي   ساره برغبة قوية يف أن متسك

شئ علي الطاولة وتضربه به لو  



أستمر مهددا ومتوعدايف حديثه 
معها بعد دقيقة أو أقل عاد ايل  
لطفه ورقته السابقة وسأهلا أن  
تراقصه يف هلجة حنونة , كأنه  

يعتذر عن صدامهما يف عالقتهما 
 ليلة الزفاف

تذكرت نفورها منه حني حشرها  
يف غرفة التلفون الصغرية أرادت  



, ولكنها غريت رأيها  أن تعتذر له
 بعد ما أصبح واقفا أمامها 

فرحت ساره عندما توقفت 
املوسيقى وعادا ايل طاولتهما  
كانت ملسة يده فوق ذراعها  

وكتفها مقرفة ال طعم هلا ووجدت  
صعوبة يف األبتعاد عنه يف 

املرقص الحظت صمته بعد 



عودهتما تساءلت يف نفسها ك  
هل شعر بكرهها له حني المسها  

أحس أبرتياحها حني   , وهل
أنتهت الرقصة , من الواضح أنه  

أحس بكل ما تشعر به ألنه مل  
يراقصها مرة اثنية واكتفى 

ابحلديث اخلفيف والثرثرة كانت  



تسأله وهو جييبها عن بيته وعمله 
 وحياته

عمله متقطع يف فرتات مومسيه انه  
رجل ثري وأبستطاعته ان يوكل  

 ايل موظفني عنده القيام ابألعمال
عنه , لديه مكتب يف أثينا  

وميضي اايما عديدة هناك يف زمن  
املواسم حيث يبقي يف ضيافة 



أصدقاء ميلكون شاليه ال تبعد 
 كثريا عن الشاطئ يف كليفادا 

شرح هلا ابلتفصيل عن بيته كانت  
 تستمتع اليه أبهتمام وتتساءل :

هل هناك زوجان صرفا ليلة  
زفافهما مثلهما , يتحداثن أبدب 

ب لتمضية الوقت حيت وهتذي
حيني موعد اقالع الطائرة يف  



الثانية عشرة والنصف ستكون 
الرحلة مماثلة جللستهما هنا 

ميضيان الوقت يف احلديث اململ 
غمرها قلق شديد وشعرت ابلربد  
ينخر عظامها وهي تتذكر ما قاله  

 رالف : زواجنا أبدي 

زواج يرتكز علي الكراهية أي  
داية  مستقبل ينتظره هذه هي الب



! مل تكن ساره تدخل احلب يف  
حساهبا كعنصر أساسي للزواج ,  
ولكنها كانت دائما تعول النفس  

علي رجل حيبها واال كيف 
ستسيطر عليه وتقوده حسب 

 رغبتها؟

حان الوقت للتوجه ايل املطار  
غادرا املطعم ايل حياة مظلمة , 



ال جنوم فيها وال قمر ساره جتيد 
لن  الصراع فهي من آل مالفرن  

يفسد حياهتا رجل من آل لينغارد  
قال رالف اهنا تستطيع أن حتيا 

 حياهتا علي هواها وهكذا ستفعل

وأذا بدل رأيه هبذا الشأن وبدأ  
 يتدخل يف حياهتا فالويل له!

 **ال تكوين غبية** 



 

يقع منزل رالف يف واد ملئ  
أبشجار الصنوبر ويشرف علي 

هنر كالدوس يف هذا الوادي  
كانت تقام األلعاب األوملبية منذ 

ألف سنة , الضاحية هادئه  
ومليئه أبشجار توفر اخلشب من  

جبل كرونيو وحماذيه ملنطقة 



ألتيس املزروعة أبشجار الزيتون  
نظرة ايل ساحة امللعب ترى  

منتشرة هنا  األعمده الرخامية
وهناك تذّكر أبايم العز هنا كانت  
تقام األلعاب الرايضية املختلفة 
وحيضر الشباب من كل أقسام 

الدولة اهليلينيه ليتنافسوا منافسة  
شريفة علي البطولة الرايضية  



تعترب الفرتة الزمنية اليت تقام هبا  
األلعاب األوملبية هدنة بني املدن  

  اليواننية تتوقف خالهلا مجيع
 نزاعاهتما الداخلية واخلارجية

وصلت ساره ايل منزهلا اجلديد  
مع الفجر كان قرص الشمس  
الذهيب قد بدأ يتصاعد يف كبد 

السماء من خلف جبال اركاداين 



وترسل أشعتها ايل أشجارالزيتون  
وحقول القطن وعرائش العنب يف 
الوادي األرض مكسوة بسجادة  

زرقاء من السوسن وشقائق  
دأت تذبل يف أول  النعمان قد ب

فصل الصيف وعل ضفيت هنر  
ألفوس بدأت الدفل تزهر املنزل  
يقع يف املثلث املكون من ملتقى 



النهرين , وجبال الصنوبر  
الضخمة كاهنا برج شاهق يشرف  
علي بقااي مالعب األوملبياد هناك 

هيكل قدمي لزيوس كبري الرموز  
عند اليوانن القدماء صرخت 
ت  ساره صرخة أعجاب , ونظر 
نظرة أمتنان ايل الرجل الذي  



محلها معه ايل هذه اجلنة األرضية 
 وقالت:

انتظرت أن يكون املكان  --
 أكثر وحشية , انه آيه يف اجلمال 

قلت لك ان البالد رقيقة  -
وخيتلف املكان عن النسر  

املكشر املتوحش يف دلفي هذا  
املكان آمن كانت اوملبيا مكاان 



نبذون حمرما علي املقاتلني , هنا ي
أحقادهم وصراعاهتم وميارسون 
خمتلف أنواع الرايضة البدنية يف  

 منافسة شريفة 

كان رالف يرمي ايل املعين املبطن  
يف حديثه فهمت ساره قصده 

 وقالت:



ولكننا مل حنضر ايل هنا يف   -
سالم ووئم اخلصومة بيننا أبدية  

 وال تعرف اهلدنة 

ابلرغم من تصرحيها اال أهنا  
 السالمشعرت ابألمان و 

البيئه اهلادئه تطغى عليها روح  
املصاحلة لقد عرف اليواننيون  

القدماء أين خيتارون مكاان 



أللعاهبم, فاملكان حممي من 
الرايح الباردة واحلارة ونسائم  
البحر الناعمة الرطبة تغطي  

 وادي الفوس جلهه الغرب 

هز رالف كتفيه بدون أكرتاث  
وهو يساعد سائق التاكسي يف 

ئب حلقت هبما ساره نقل احلقا
ومشت حتت قنطرة حجرية  



تفضي اىل حديقة مجيله جدا 
هناك عريشة كبرية حتمي من 

أشعة الشمس احملرقة , مزروعات  
فنية منوعة حتيط هبا حجارة 

بشكل فين ونوافري املياه ترسل 
رذاذ املاء ايل الزهور اليانعة يف  

 كل مكان من احلديقة



املنزل مربع ومطلي ابلدهان 
ض وبه غرف واسعة يف األبي

الطابق العلوي تدخلها الشمس 
, وقد فرشت أبحدث األاثث 

وأمثنه , مرات بستوس مدبرة املنزل 
أخذت ساره لرتيها غرفتها مرات  

وزوجها جورج يعمالن عند رالف 
يف تدبري شؤون املنزل واحلديقة  



نظرا ايل ساره بدهشة واستغراب  
عندما عرفهما رالف هبا نظراهتما 

ة متأل كتااب كاان وال شك املعرب 
يتساءالن عما ستقوله املرأه  
األخرى عنها واتقت ساره 

لتتعرف ايل املرأه أألخرى صديقة  
زوجها احلميمة غرفتها تشرف 

علي احلديقة وعلي مالعب 



اوملبيا وجبل كرنيون الذي  
 تكسوه اشجار الصنوبر 

منظر ساحر قالت ساره خماطبة -
 مرات : هل هناك محام؟

 سيدة لينغارد هذا هو  نعم اي -
 احلمام

أشارت مرات ايل غرفة مالصقة  
عبست ساره وهي تسمع امسها  



اجلديد ألول مرة كانت تكره 
هذه التسمية ولكنها ستعتادها 

مع األايم, وأقسمت أبهنا لو 
أتيحت هلا فرصة األنتقام من  

زوجها فلن ترتدد وكانت واثقة  
أن هذه الفرصة لن تتاح هلا أبدا  

رجل قاس وال شئ يؤمله أن رالف 
أو جيرحه , هل كان سيشعر أبن 



عبئا ثقيال قد أزيح عن كاهله لو  
رفضت الزواج منه؟ وهل سيشعر 

بوخز ضمريه؟ ال لن يشعر أبية  
مسؤولية عن حالة والدها  

الصحية بعدما محّلها املسؤولية  
مبكر وحنكة قال هلا انه يف حال  
وفاة والدها فهي امللومة وليس  

 هو



ا مرات ان الطعام سيكون اخربهت 
جاهزا خالل نصف ساعه , لقد 
أمر رالف جورج بتحضري الوجبة 
وستذهب مرات ملساعدته طلبت 
 مرات منها ان هتيئ نفسها للعشاء 

بقيت سلره وحدها يف غرفتها 
تتعرف اليها يف الغرفة سرير  

مزدوج وأاثث مريح ومرآة واحدة 



فوق طاولة الزينة وهناك فرشاة 
نية فوق طاولة  للشعر يف صي

الزينة, فتحت درجا يف الطاولة  
وحملت ثيااب رجالية داخلية 

 أجفلت وأغلقت الدرج بسرعة

 ماذا تفعلني هنا؟  -



كان رالف يقف يف الغرفة وينظر  
ايل حقيبة ساره اليت محلتها  

 بنفسها 

آسف طلبت من مرات أخذك   -
ايل غرفتك ومل أحدد هلا  

املكان,كان من الطبيعي أن 
 هنا , فأرجو ان ال حتضرك ايل

 أسبب لك املزيد من األزعاج  



كانت هلجته ساخرة, رمقته ساره 
بنظرة حادة مل أيبه هلا قالت وهي 

 حتمل حقيبتها بيدها:

 رمبا تتكرم وتريين غرفيت -

كانت غرفتها تشرف علي 
املناظر نفسها اليت تشرف غرفته 

عليها , وكذلك محامها يشبه  
فتها  محامه , ولكن السرير يف غر 



كان سريرا منفردا , ابتسمت 
ساره وهي تتساءل : ماذا  

ستفكر مرات يف هذا الوضع  
 الغريب؟ قال رالف: 

أعتقد انك متعبة , ميكنك  -
 األسرتاحة بعد الطعام اذا رغبت

مث نزل ايل غرفة اجللوس وحلقت  
به ساره جلس رالف يتصفح جملة 



ويرفع رأسه من وقت آلخر 
 جملته لريمقها بنظرة مث يعود ايل

كانت ساره تنظر أليه وتتساءل: 
ميت سيزور فتاته؟ لقد غاب عنها 

مخسة أسابيع هل ستتقبل نبأ 
زواجه هبدوء؟ جلس رالف هادئ  

وقد أخفى غضبه وخيبة أمله 
وندمه عن كل عني كان مشغوال 



ابلقراءه وال يعريها أدىن أهتمام , 
وبدأ غضبها يتفاقم مل يسبق أن  

من قبل جتاهل وجودها أي رجل 
دائما كانت موضع اهتمام 

اجلنس اآلخر, فقررت ساره ان 
جتعله ينظر اليها ويرتك جملته, 

 سألته:

 هل ستتأخر الوجبة؟ -



وكيف يل أن أعرف؟ اسأيل  -
 مرات

اجاهبا رالف بدون أن ينظر اليها  
ساره من  وأكمل قراءته أمتعضت

 معاملة رالف هلا , صرخت :

أنت جتهل مبادئ حسن  -
 الضيافة؟



اعتقدت اننا متفامهان ؟  -
تعيشني هنا وتفعلني ما حيلو لك  
حبق السماء ال تنتظري مين ان  
أسليك لدي اشياء اكثر فائدة 

 أفعلها 

لقد اعتدت اهاانتك يل قبل   -
وقت طويل ستندم علي هذه 



يل أين  املعاملة السيئه يل انظر ا
 أوصلتنا خططك الفذة؟

اان أمتتع بروح رايضية وأعرتف  -
 خبساريت 

فهمت ساره اهانته اجلديدة 
وازداد امحرار وجهها من اخلجل  

: 



تبدو آسفا علي زواجك منذ   -
 اآلن

ابلطبع أان آسف ألنين أجربت   -
علي هذا الزواج , ولكن لو قّدر  

يل مرة اثنية أن أعيش املاضي 
جديد , أان ال ألعدت الكّرة من 

أندم أبدا علي ما أفعل , قلت 



لك ال أريد أن أمحل ضمريي 
 الشعور ابلذنب آلخر حيايت 

 ملاذا حاولت األنتقام مين؟ -

األنتقام من تقاليد آل لينغارد  -
 املوروثة 

 وماذا رحبت؟ -



رحبت زوجة , ضحك , وأية   -
 زوجه!

كفى أعرف أنين ال أروقك ,   -
لكنين  وانت كذلك ال تروقين , و 

ال أكرر ذلك علي مسمعك , 
وأكون شاكرة لو تلجم لسانك  

 أيضا عن تكرار ذلك



ملاذا اي ساره أنت مستاءه؟  -
النساء مغرورات ويؤملهن قول  
احلقيقة , هل يؤملك أن أقول  

 انك لست جذابة؟ 

أان لست جذابة ابلنسبة اليك  -
لقد خطبت مرتني , اليس ذلك  

 دليال واضحا علي جاذبييت؟



طوى جملته ونظر اليها بفضول  
 وسأهلا:

وهل رودي رجل ؟ أي حياة  --
 كنت تتوقعني ان تعيشي معه؟

حياة سعيدة أان أريد رجال  -
 أستطيع قيادته 

 قال مستغراب:



وملاذا خطبت ألخي ؟ لن  -
 تستطيعي قيادته بسهولة!

وهلذا ختليت عنه وفسخت  -
 اخلطوبة 

 أهلذا السبب حطمت قلبه؟ -

رد أشرار لن تفيد كل آل لينغا
ساره من ذكرايهتا السابقة مع  



اليكس وشعرت أن زوجها يلذ له  
 احلديث عن تصرفات شقيقه

كان اليكس جيدها جذابة ال  
تقاوم , وحاول أغتصاهبا قبل 

موعد الزواج كم يسرها أن رالف  
ال جيدها جذابة واال تصرف معها  

كشقيقه ولن تستطيع ردعه وال  



كها  سيما وهو ميلك حق امتال 
 الشرعي 

 قالت له :

أذا مل يكن الزوج مستسلما  -
لزوجته فستكون املرأة خاضعة 

 لزوجها 

 أجاهبا رالف: 



اليس هناك حل وسط , شراكه -
 مثال

اذا مسح للرجل ان يكون   -
أملها   األقوى خسرت املراة

واصبحت خاضعة لسلطة زوجها  
 وهل تتصور أنين احتمل ذلك؟  0

ال لن تتحملي هذه احلياة  -
ولكن هل تعتقدين أنك ستكونني  



سعيدة اذا تزوجت برجل تديرينه  
حسب مشيئتك كأنه خامت يف 

 بنصرك؟

 نعم أكون سعيدة وراضية -

وملاذا مل تتزوجي رودي؟ كنت  -
تستطيعني قيادته بسهولة  

ني بلقب رفيع؟ ملاذا تركت  وتتمتع
هذه الفرصة تفوتك؟ اهنا 



فرصتك الذهبية للحصول علي 
 السعادة

مل جتبه تذكرت رودي وهو 
يتفحصها مشدوها يوم احلادث  

املشؤوم كانت يف مالبس النوم ,  
 أمحر وجهها وهي تتذكر

 قالت عابسة:

 ال أعرف ملاذا غريت رأيي! -



خيبت أملي فيك اي ساره  -
ة وصادقة  كنت أظنك صرحي

سأقول لك أان السبب , ألن 
رودي مل يثر ويغضب حني رآك 

معي يف السفينة كان ضعيف 
الشخصية وال عامود فقري لديه  
فتاة حرة مثلك لن ترضى برجل  

 خنوع مثله



هل تريد أن تقول انين أريد  -
 رجال قواي؟

أان ال أقول ماذاتريدين بل ماذا  -
 حتتاجني

 سألته بنزق:

 ج؟ أوه ماذا أحتا  -



حتتاجني لرجل يسحق قليال من -
 كربايئك ويرّوضك 

تذكرت ساره قول رالف : 
سأروضك حني أشعر ابمللل لو  

قرر رالف ترويضها سيكتشف ن 
هذا العمل أشق مما يستطيع ان  

 يتحمل



مر الوقت يف أوملبيا ببطء بدأت  
ساره تشعر ابمللل مع شهر متوز  
)يوليو( وبدأت تتساءل اذا كان  

تكمل مشوار   أيستطاعتها ان
حياهتا معه حياهتا السابقة كانت 
دعوات وحفالت تنّصب عليها 

من كل صوب وحدب كان 
رودي قرهبا دائما ومستعدا لتلبية 



مجيع رغباهتا لو أرادت الذهاب  
ايل املسرح كان خطيبها حيجز هلا  
افضل املقاعد حيت لو مل يرغب 

هو يف رؤية العرض اذا رغبت يف 
يقوم حفلة راقصة كان رودي 

جبميع الرتتيبات للحفلة بدون أي  
 أعرتاض



واآلن زفرت زفرة مشحونة  
ابلغضب , أين رالف ؟كان غائبا 
منذ أسبوع رمبا يف أثينا أو رمبا يف  

قرية لنغاداي حيث تسكن 
صديقته أديل بودان كانت ساره 
تتشمس يف احلديقة حتاول تقييم 

 حياهتا يف اليوانن



هيأت ساره نفسها لكره أديل يف  
أول أجتماع هلما , حيت قبل أن 
تلقاها كانت صدمة لساره يوم  

قابلتها أديل تفيض ابألنوثة  
شعرها أسود وكذلك عيناها 

لديها جاذبية حمببة وتصرفاهتا 
الئقة مهذبة تروق للرجل أهنا 

متوء قالت ساره يف نفسها قطة  



أليفة جدا , كما يرغب رالف يف  
نسائه أرادت ساره أن تكرهها  

 تستطع فشعرت خبيبة ولكنها مل
 أمل 

تعجبت من شعورها الغريب ومل  
تعرف له تفسريا تركت هذه 

املسألة بدون ان تتوصل ايل حل  
هلا وتركت األايم املقبلة تكشف  



هلا هذا السر الغامض يف شعورها 
 حنو أديل 

حضرت أديل برفقة رالف , حني  
عاد من أثينا , وعّرفها ايل زوجته  

,   كانت أديل ابردة العواطف
ولكنها مل تكن عدائية الظاهر اهنا  
تتفهم وضع حبيبها وزواجه البد  

وأن رالف قد أخربها القصة  



حبذافريها وأكد ألديل ان مركزها  
لن يتزعزع بدخول زوجته ايل  

املنزل زوجة ال تزال لآلن غريبة  
عنه ومل يعاشرها , ومن الغريب  

جدا ان ساره مل تشعر أبي كراهية 
كان   حنو أديل موقف أديل

اللقوى ألن رالف كان يعمل هلا  
ألف حساب , ويتكلم معها  



حبنان وذراع حتيط بكتفيها 
وتعابريه راضية سعيدة وهو ينظر 
اليها مل تكن ساره تصدق ما ترى  
سألتها ساره بعد أن غادر رالف  

الغرفة ايل الكاراج ليعاين مع  
 جورج تصليح سيارته:

 هل ستتعشني معنا؟ -



هب برفقة  ال أعتقد ذلك سأذ -
 رالف للسهرة 

كانت أديل تتكلم بلهجة  
املتفوقة بينهما أخذ رالف أديل  

مساء وحني عاد طلبت اليه ساره 
ان ال حيضرها مرة اثنية ايل البيت 

حاولت ان تتكلم هبدوء واقناع  
وحدق رالف هبا ساخطا وأخربها  



أبن أديل قد أعتادت احلضور 
هلذا البيت , ولن يتغري هذا  

 ال رالف يذكرها: الواقع ابد ق

ال يربطنا أي رابط, حيت  -
األحرتام مفقود بيننا , وتزوجتك  
ألنقذ حياة والدك فقط ومل أتعهد  

 بتقدمي أي شئ لك 



أان أعرف ذلك , ولكن وجود   -
مرات وجورج بيننا رمبا مها  

 يسخران اآلن مين 

دعيهما يضحكان,انت ال -
يهمك رأيهما فأنت مغرورة  
ن  بنفسك ومتكربة أخربتك ع

حياتك معي وطلبت منك أن ال 
 تتدخلي يف شؤوين اخلاصة



أال ميكنك , علي األقل ,  -
 ابعادها عن املنزل فقط !

 قال آمرا:

أان الأنوي ذلك افهمي , أنت  -
علي عكس  ال تعنني يل أي شئ

أديل , وأرجو أن ال تتدخلي بعد 
 اليوم يف أموري ! 



نظرت اليه بوجه شاحب وتعابري  
 تكابد األسي وسألته:

ماذا لو جلبت أان أيضا رفاقي   -
 الرجال ايل البيت؟

وهل لديك رفاق رجال؟ ملاذا  -
كل هذه األسابيع؟   أنتظرت

احضريهم ايل البيت ولكن واحدا  
واحدا أذّكرك أبنين أرغب ان 



تتسرتي يف عالقاتك , انين  
حساس وامتتع ابللياقة يف معاملة  

أصحابك اجليب واحدا منهم 
هذا املساء وأان أجلب أديل  

 ونصبح أربعة 

مسحت ساره خدها بيدها 
بوحشية لتمحو ملسته تذكرت  

 قوله:



كانت ستختنق من سنصبح أربعة  
شّدة غيضها وهو يعرف معرفة  

جيدة ان ال أصدقاء لديهاوحيت  
لو كان لديها صديق فرالف ال  

يهتم هلذا األمر األمر خيتلف  
معها حني كانت خترج مع  

اليكسأو رودي كاان دائما موضع  
حسد من بقية الرجال فهي مجيلة 



ولكن مجاهلا مع رالف ال ينفعها  
 ال جيذبه وال يوجد رجال

ينافسونه عليها, زوجها ال يهتم  
هبا ابدا وال مانع لديه يف ان  
حتضر للمنزل رفاقها كم هو 
متعجرف ومتكرب لن حتتمل 

ملساته املقرفة, ومع ذلك بقيت 
تشعر حبنان ملسته فوق خدها  



لفرتة طويلة وتشعر أيضا أن  
عالقته أبديل ختتلف عما يزعم 
كان يؤمن أبن احلياة جيب ان 

يلها أبهنما عاشقان تعاش مما يوح
ولكن ذلك غري صحيح, أديل  

تشبه املالئكة يف تصرفاهتا الرزينة  
ال ميكنهما قطعا ان يكوان 

عاشقني؟ ضاق صدرها لكثرة ما 



فكرت هّزت كتفيها بدون 
اكرتاث , ملاذا هتتم بعالقة زوجها  

مع أديل! كانت تتمين ان يقيم 
عالقاته احلميمة خارج املنزل  

قفت سيارة يف بعيدا عن نظرها و 
املدخل ودخل رالف من حتت 

القنطرة ايل احلديقة ووقف ينظر  
اليها بشغف كان حيمل حقيبة 



اعماله مما يوحي أبنه أمضى 
 األسبوع الفائت يف أثينا

ستحرقني جلدك ابلشمس, ال  -
ميكنك ان متضي النهار كله  

 تتشمسني

ماذا أفعل ؟ غطت نفسها   -
مبنشفتها وقالت معاتبة:لو كنت 

 صطحبتين معك ألثينا؟ا



اان مل أكن يف أثينا وحىت لو   -
كنت هناك ملاذا اصطحبك 

 معي؟

 قالت خبجل:

مل أقصد أن تصطحبين كما  -
 فهمت

 سأهلا بنزق: 



وكيف أذن ؟ ماذا كنت  -
 تقصدين؟

كرفيقة أرافقك ايل أثينا    -
وترتكين أسرح يف األسواق 

وأتسلي مث نعود سوية عندما 
 يتتفرغ من عملك ايل الب

ولكنين مل أكن يف أثينا ومسألة   -
 اصطحابك معي غري واردة



ظننتك أبثينا, ألنك أتخرت   -
 أسبوعا كامال

 وهل تسألينين أين كنت ؟ -

ابلطبع ال هذا األمر ال   - -
 يهمين ؟ 

حقا ال شئ أفعله جيب أن  -
يهمك دائما تذكري ذلك,  
فنكمل مشوار حياتنا علي 



أحسن ما يرام, لن أخرج بعد 
 هر وال مساء من البيتالظ

سرت ساره من كالمه معها  
واستعادت كربايءها املهدورة 

 قالت ساخرة:

وماذا أفعل ؟ هل متنحين  -
امتيازا , علي أن أشكر تواضعك  

 لبقائك برفقيت 



نظر رالف اليها نظرة قاسية وقد 
 أمسك حبقيبة أعماله بعصبية

وحني تكلم من جديد كان قد 
  استعاد هدوءه قال يرد علي

 سخريتها أبشد منها :

أان ال أفرض عليك رفقيت ,  -
ابحلقيقة ال شئ أكثر ملال من  

 متضية أمسية برفقتك



 قالت بتحد:

ملاذا ختالف عاداتك؟ ملاذا ال   -
 تسهر معها؟

ماذا اي ساره؟ ماذا تقولني عن   -
أديل ؟ انين أكن هلا الود الكبري  
رفعت رأسها عالياوذكرته انه هو  

وأديل اكثر من   الذي اعرتف أبنه 
 صديقني محيمني 



صحيح اان أعرتفت بتلك  -
احلقيقة ولكن هذا ال يعطيك 

احلق يف انتقادها امامي اهنا امرأه  
 افضل مما ميكن ان تكوين

ملاذا ال تذهب اليها؟ ستكون  -
امسيتك أكثر متعة من بقائك  

 معي



بدون شك, ولكن يناسبين ان   -
 ابقى اليوم يف البيت

البيت كبري وميكنين احلمد هلل   -
 ان احتاشى رفقتك

قامت من جملسها يف احلديقة  
وامسكت ابلكتاب قرهبا 

 واكملت :

 سأختفي يف غرفة أخرى



 هذا يناسبين  -

قال ذلك وتبعها ايل داخل املنزل  
حني وصلت ايل غرفتها كانت  

ساره متشي يف الغرفة وهي تغلي  
من الغيظ وحتاول ان تتجاهل  

عور حيريها ! اهاانته هلا هذا الش 
ملاذا هتتم لرأيه هبا؟ ملاذا يقارهنا  

أبديل دائما؟ هذا العمل من سوء  



تصرفه وقلة هتذيبه , أليس ذلك  
 صفة مميزة آلل لينغارد 

لو تعرف كيف تسدد له ضرابته  
القاسية مبثلها؟ لو تستطيع ان 

تثري غريته كما يثري غريهتا كانت 
حتاول جهدها ان جتد لنفسها  

كن ذلك لن جيد  صديقا ما, ول
نفعا معه لن تستطيع ان جتعله  



يغار ألنه ال حيبها , وهو ال 
يطالبها أبي شئ , وال يسأهلا  

كيف تقضي وقتها , وال يتدخل 
يف حتركاهتا أو أعماهلا وال جيربها 

علي تنفيذ طلباته, وهي حرة 
متاما وقفت ساره يف غرفتها أمام  

املرآة, انعكس غضبها علي 
نه لقد  وجهها وقد غاب لو 



أقسمت ان تفعل ما تريد ولن  
ترتك زوجا يتحكم هبا ولكن  
رالف يتحكم هبا ويتدخل يف 

حياهتا بطريقة جهنمية كان 
مصمما , بطريقة غري مباشرة ان 

يدير حياهتا حسب رغبته هل 
خيطط رالف لذلك وينفذ خططه؟ 

اهنا متأكده من انه يفعل ذلك  



انه ال يهتم هبا كأمرأه بل كزوجة  
ليها ان تنفذ ارادة  مطيعة ع

 زوجها رضيت بذلك ام مل ترض

نفد صربها , فدخلت احلمام 
وتركت ألفكارها العنان حياهتا 

ترمسها الظروف فقط وليس 
 لرالف أي تقرير مسبق هلا 



مل يبد رالف اهتماما يف حتركاهتا 
وال مرة واحدة مل يسأهلا أين  

تذهب ؟ عاش حياته كما تعودها  
ان ال خيرج ويدخل علي هواه وك

يراها ألايم, وال يهتم ان بقيت  
علي قيد احلياة ام ال ملاذا  

توصلت ايل فكرة انه خيطط هلا  
حياهتا؟ لقد أعتادت علي منط 



معني من احلياة خيتلف عن حياهتا 
السابقة ولن تستطيع تغيريه 

الفكرة تضحكها لديها قناعة  
أبهنا نعرضة حلساب دقيق اذا  

غريت منط حياهتا اجلديد امل  
ّصرح رالف مرارا انه سريوضها  ي

 يوما حني يشعر ابمللل



كانت ما تزال يف قمة غضبها 
حني خلعت مالبسها ودخلت 

احلمام احلمام روتني يومي اعتادته  
احلمام خيرجها من امللل القاتل  

الذي سيخنقها, حياهتا فارغة ال 
ميكنها ان تصدق ذلك زادت  
كراهيتها لرالف , مصريها كله 

وم خطفها أمل يقل هلا  قد قرره هلا ي



ان األنتقام من صفات آل 
لينغارد هل رأى رالف نتيجة 
انتقامه منها ؟انه يدفع الثمن  
غاليا فهو يتحمل اآلن عبء 

زوجة ال يريدها سرت هلذه 
الفكرة , ولكن رالف ال يقلقه  
وجودها ابدا ألنه مل يغري منط  



حياته نتيجة هلذا الزواج بنظره 
 الزواج كأنه مل يكن 

جاهلها ويعاملها بدون أهتمام يت
ذلك ال حيتمل ! ماذا ستفعل ؟مل 
يسبق ألي كائن , رجل او امرأة  

أن جعلها تشعر بضعفها كما  
تشعر مع رالف , منذ أول لقائها  

به جعلها تشعر بضعفها , بدأ  



غضبها يفور وبدأت هترش ظهرها  
وكتفيها بليفة احلمام بدون وعي 
بدأ اجللد فوق كتفها ينسلخ كم 
هي غبية لتفكر به وتفقد هدوء  

اعصاهبا كان التفكري بزوجها  
خيرج من داخلها كل شئ بغيض 
وال تستطيع بعد ذلك كبح مجاح  
غضبها لقد حتركت غريزة اهلجوم  



يف نفسها كانت تشد ابلليفة علي 
جسمها وكتفها بدون هوادة وتود  

 لو تسلخ جلده هو أيضا 

بدأ الدم يتصبب من كتفها , مل 
تستطع ان تلبس ثياهبا فجلست 
متدثرة ابملنشفة قررت ان تنادي  

مرات لتساعدها ببعض األدوية  
والدهون, فتحت ابب غرفتها  



وهي تنتظر ان ترى مرات او  
جورج كان رالف أمامها فقال  

 خببث:

 أهال هل تنتظرينين ؟ -

أن أان أريد مرات أريد بعض   -
 الدهون 

 ي شئ ؟أل -



 جلدي ينسلخ  -

 حروق مشس , أمل أحذرك؟ -

 نعم ولكن بعد ان أحرتقت -

لدي بعض الدهون يف غرفيت  -
 سأجلبها فورا

دخلت ساره ايل غرفتها وما لبث  
ان ظهر رالف من جديد ودخل  



غرفتها وقال هلا مبتسما بعد ما  
وضع أنبوب الدهون وبعض  

 الشاش واللزق:

 هل أساعدك أين السلخ؟  -

ا أستطيع ان أقوم بذلك  شكر  -
 لوحدي



أين السلخ ؟ ال أمانع يف   -
مساعدتك رمبا ال تستطيعني 

 الوصول اليه لوحدك

 أخرج من غرفيت  -

بدأ ينظر أليها بتحد من رأسها  
ألمخص قدميها , أختفت نظرة 
السرور من عينيه , فتح قبضته 
  -مث أغلقها كأنه يريد ان يضرهبا 



ساره ! اذا رغبت يف تنظيف 
 ك ودهنه سأفعل!جرح

 حاول وسرتى ما سأفعل -

وتبخرت كلماهتا قبل ان خترج  
من شفتيها , ال تستطيع ردعه 

كما فعلت أبخيه سابقا رمبا لو مل  
تكن ابملنشفة الستطاعت ان 



جتعل أسناهنا تعّلم يف حلمه سأهلا  
 بلهجة قاسية:

 هل تتحديين؟ -

بدأت ساره ترجتف لدقيقة واحدة 
قليل من التحدي  من الرتدد مع 

 مث قالت :

 ال ال أحتدى -



 أنت فتاة عاقلة -

رمبا حلظ ارتعاشها , فأصبح 
صوته لطيفا رقيقا وهو يسأهلا من  

 جديد عن مكان السلخ اجابته:

 يف كتفي -

 بدأ السرور من جديد يغمر عينيه



كيف تستطيعني دهن كتفك   -
لوحدك؟ امسك ابملعجون  

 وفتحه:

 دعيين ارى السلخ 

تذكرت ملسته  قالت وقد
 الكريهة: 

أستطيع ذلك ولن يكون صعبا   -
 علي



 قال بعصبية:

 أبعدي املنشفة ال تكوين غبية -

قالت غاضبة :ال أريد 
 مساعدتك!

دائما ينتصر عليها يف مناسبات 
مؤاتية له, حيث تظهر هي  

بضعفها كأن ال حول هلا وال قوة  



وتذعن يف النهاية ملشيئته قال 
 بتحد:

نشفة عن كتفك هل تبعدين امل -
 أم أبعدها أان ؟

رمته بنظرة قاسية مث حسرت 
املنشفة عن كتفها وأدارت له  
ظهرها وقد متسكت ابملنشفة 

جيدا مل يضيع رالف وقته 



وبسرعة أعمل أصابعه برقة فوق  
جروحها , شعرت ابلدهون  

تداعب جروحها وتربدها يده  
قوية ولكنها لطيفة يف ملساهتا 
فوق جروحها وضع الشاش  

 للزقة فوقها وا



انتهيت رمبا ال جتلسني حتت  -
أشعة الشمس اال لفرتات قصرية 

 بعد اليوم

رفع املنشفة من جديد فوق  
كتفها وأدارها لينظر يف عينيها 

 كانت مالحمه قاسية:

اللهجة اليت طلبت مين فيها   -
ان أترك غرفتك ال أريد أن  



أسنعها مرة اثنية اي ساره , 
يف  أحذرك رمبا ال أتصرف هبدوء

 املرة املقبلة

قال ذلك وترك الغرفة بدون ان  
ينتظر جواهبا تركها وحدها تنظر  

ايل الباب الذي أوصده خلفه 
شعورها خمتلط ! تشعر ابلغضب 

, ولكن غضبها مل يكن وليد 



كرهها لزوجها بل من األحساس 
الذي ولدته ملساته الرقيقة فوق  

 كتفها اجملروحة 

 

 **ادخلي سجين بسالم**

 



ره تشتعل ابلغضب كانت سا
كنمرة يف قفص زوجها رالف  

يتغدى مع صديقته أديل يف بيتها  
, بينما هي حبيسة املنزل ال جتد 
 من تتكلم معه سىي مرات وجورج 

 ليتين مل أتزوجه!  -

صرخت من غضبها, ولكنها ال 
تستطيع ان تتصرف خالفا لذلك  



والدها مريض وزواجها كان احلل  
 ألنقاذ حياته 

وقفت ساره أمام النافذة متتع 
انظريها ابملناظر اخلالبة, التلة  

تكسوها األشجار وضفة النهر  
اخلضراء حيث ترعى اخليول  

قرب مالعب األلعاب األوملبيه 
هنا ختتفي كل الضغائن  



واخلصومات بني املدن اليواننية  
خالل فرتة األلعاب, مخسة 

 سابيع كاملة ويسود السالم أ

شرد ذهنها وتبخر غضبها وهي 
تتذكر منذ أسبوع حني داوى هلا  
رالف كتفها من حروق الشمس  

غصبا عنها لقد هددت وتوعدت  
عبثا, وتذكرت مؤخرا حني  



تناولت الشاي برفقته يف احلديقة  
, كيف كاان يتناحران أبلسنتهما 
بطريقة طريفة وبعد ذلك تناوال 

كان رالف رقيقا العشاء سوية  
مهذاب يف تصرفه مثله يف ليلة  

الزفاف كأنه يواسيها وحياول ان 
يعوض عليها ما فاهتا متشيا بعد  

العشاء قليال وحني دخلت ساره 



معه بوابة هيكل حريا شعرت ان  
كل غضبها قد مات كان رالف  

يشرح هلا عن بقية األاثرات , 
الربيتانيوم حيث جيلس مدعو 

قام الشرف , وحيث كان ي
العشاء األحتفايل يف ختام الدورة 
, وتعلن امساء الفائزين ويتسلمون  

جوائزهم الفيليبيون وهو مركز  



األدارة املالية ويتضمن ايضا  
املالعب املخصصة للتمارين  

اليومية هناك ابحات كبرية يتمرن 
فيها الالعبون ألسابيع عديدة 
قبل يوم املبارايت ومجيع هذه 

هنر الباحات مسحتها مياه 
كالديوس كان النهر يفيض بفعل  
األمطار الغزيرة وجترف املياه كل 



ما جتده يف طريقها وتسبب 
األضرار ألفادحة متشيا يف آاثر 

هيكل حريا الذي بين منذ حوايل  
آالف سنة مث دخال عرب قنطرة  3

تؤدي ايل األستاد الكبري حيث 
 كانت تقام معظم املبارايت

عشاءمها ابكرا قبل القيام   تناولل
هبذه النزهة وحني وصال ايل  



منطقة األاثر كانت الشمس متأل 
املكان وبقي علي موعد مغيبها 
حوايل الساعة هنا وهناك بقااي  

األعمدة احملطمه فوق األرض , 
اعمدة كلسية بيضاء تعكس 
اشعة الشمس وتزيد الشعور  

 ابهلدوء والسالم 



ه  اجلو ساكن ومنعش وتعطره رائح
اشجار التنوب والصنوبر اليت  
حتيط ببساتني منطقة التيس , 
األزهار الربية تساهم كذلك  

بروائحها املختلفة وال تسمع  
سوى اصوات احلشرات اليت  
تطري حوهلما وبعض العصافري  
تعود ايل أعشاشها يف اشجار  



منحدرات جبال كرونيون املرتفعة  
فوق األاثر, قطع رالف الصمت 

 قائال:

كان يف العامل للتآخي افضل م -
, هل تشعرين اي ساره ابلسالم ام 

انت قوية وال يؤثر فيك هذا 
 اجلو؟



لقد أتثرت ساره هبذا اجلو  
الشاعر ولذلك مل ترغب يف ان 

جترحه بكلماهتا الالذعة هذه 
البقعة يف اليوانن هي رمز اهلدوء  
والسالم تذكرت حياهتا الصاخبة 
يف يوركشاير, ومرحها مع حشد  

ب يف احلفالت اليت متتد ايل  الشبا
آخر الليل, اشتاقت حلياهتا 



السابقة ولكن بدأت الشمس  
متيل ايل املغيب وجه زوجها يف  

الغسق الذهيب اخذ طابعا لينا , 
وقد شعرت حنوه أبجنذاب قوي, 

كاان يقفان وسط أاثر هيكل 
زيوس ومن بعيد وصل اليهما  

عزف مزمار ألحد الرعاة 
ابتسمت ساره ومع صوت  



ملزمار اكتمل املنظر اخلالب  ا
جلبال اركاداين حيث احلورايت 

كأهنا تراقص الرعاة علي موسيقي 
ابن رمز الغاابت واملراعي عند 

 األغريق 

مل جتييب علي سؤايل اي ساره؟  -
هل أثر فيك هذا اهلدوء ؟ هل  



متنعك كربايءك من األعرتاف 
 بضعفك حياله؟

عبست ساره وأحست ابألمل 
ر مالذي  يعصف هبا, مل تد

 يوجعها؟

ال ميكن ان يكون شيئا تفوه به  
رالف ألن كالمه مل يعد جيرحها او  

 يؤثر فيها 



 انه هادئ  -

اعرتفت له , ومسعته يزفر زفرة 
ارتياح وارتسمت علي وجهه  

عالمات الرضى واألنتصار ويف 
عينيه تعبري غريب ينم عن 

 السخرية 

بدأ الظالم خييم فوقهما والقمر  
ه البنفسجي يلون السماء بنور 



حتيط به بقية النجوم بنورها 
اخلفيف وتزيد املكان سحرا 

وشاعرية ألول مرة شعرت ساره 
ان الضغينة قد اختفت متاما يف  

 عالقتهما وقال رالف:

لقد أثرت فينا اهلدنة مل نرم   -
بعضنا وال حبجر واحد منذ أكثر 

 من ساعة ونصف



ساعة ونصف هو أقصى ما 
ل يستطيعان من هدنة ألنه قب

انتهاء األمسية دارت معركة  
كالمية بينهما , ومنذ ذلك  

الوقت عاد رالف يعاملها كسابق  
عهده, ال يهتم ألمرها وال يتكلم 
معها اال عند الضرورة القصوى, 

او ليقول هلا مساء اخلري اكثر  



األحيان يبقى خارج املنزل 
وبصحبة أديل واذا بقي يف املنزل 
حتضر أديل اليه ويتصرف جتاهها  

هي بعدم اكرتاث وبربودة اذا  
انفردت أبديل تبدي حنوها  

األخرية كل خشونة وحتد عن 
تعمد مل تشأ ساره ان تعاملها  
ابملثل ولكن صربها بدأ ينفد  



وستنشب معركة عما قريب  
بينهما واذا حصل نزاع بينهما , 

جانب من سيأخذ رالف؟ ال 
شك انه حيب أديل كثريا عبست 

رج  وهي تفكر هبذا الوضع احمل
وفكرت اذا كان رالف حيب أديل  
فلماذا مل يتزوجها من قبل؟ ولكن 

شقيقه اليكس قد اخربها ان 



رالف ال يؤمن مبؤسسه الزواج مع  
انه حيب النساء وله عالقاته لقد  

اخربها اليكس أبن رالف لن  
يتزوج ولكن الظروف قد اجربته 

 علي تغيري رأي

تركت ساره النافذه ونظرت اىل  
ضوع فوق السرير،انه  فستاهنا املو 

امجل اثواهبا ملاذا اخرجته من 



خزانتها؟هل يعقل اهنا تفكر يف  
ان تلفت نظر رالف اليها ,  

سوف خييب ظنها اذا حلظها  
 واعجب هبا

سيكون كريها اعجابه او اهتمامه  
 هبا ولن تشعر ابالطمئنان اليه

وبدون وعي ملست ساره كتفها 
حيث اجلرح الذي داواه هلا رالف  



في متاما , ونظرت جمددا  وقد ش
ايل ثوهبا األزرق بلون عينيها 

يعكس لونه فوق بشرهتا الشاحبة 
العاجية ويزيدها مجاال وخلعت 

ثوهبا واعادته ايل مكانه يف  
اخلزانة, فهي ال تريد ان تلفت  

انتباهه اليها كانت ساره تعتقد ان 
رالف ابق يف املنزل , اذ امضى  



بعد الظهر مسرتحيا يتشمس يف 
ديقة , يلبس بنطلوان قصريا احل

وخفا مرحيا جلست تقرأ وهي  
مسرورة يغمرها شعور األطمئنان 
تناوال الشاي سوية وعاد رالف  

لغرفته ليبدل ثيابه وكذلك فعلت 
ساره دخلت غرفتها وأخذت  
دوشا وبدأت تغيري مالبسها  



مسعته ينزل السالمل مث حتركت 
السيارة خارجة من البوابة مل يذكر  

هو ذاهب ولكن ساره ايل اين 
كانت تعرف ال يهمه ان يرتكها  

متضي الليل وحدها , انه ال  
يعرف معين الوحدة , ماذا يعين  

ان تبقي وحيدة يف املنزل وأتكل 
طعامها وحيدة وتكاد ختتنق هبا 



اختنقت ابلغضب , ملاذا أختار  
هلا هذه الطريقة يف لألنتقام منها؟ 

لو تركها وشأهنا لكانت اآلن 
 سعيدة مع رودي متزوجة 

تركت هذه الفكرة سريعا وعادت  
بذاكرهتا ايل جلستها اهلادئة مع  
رالف بعد الظهر يف احلديقة مل  

يتكلما تقريبا ولكنها كانت حتس 



وجوده قرهبا وشعورها اليوم  
خيتلف عن املرات السابقة حني  

كانت جتلس منفردة بنفسها  
كانت متين نفسها بتمضية 
فضل السهرة برفقته, فصحبته ا

من بقائها لوحدها , ولكنه خرج 
 ومل يذكر ايل أين 



لبست بنطلوان وبلوزة وخرجت 
تتمشي ال ميكنها ان تبقي وحيدة 
يف املنزل وأتكل عشاءها وحيدة 
, ستذهب ايل الصرح حيث ااثر 

املالعب األوملبية ورمبا تتمشي 
علي ضفة النهر وستمضي 

الوقت ابملشي بدال من املكوث  



وتتذمر غمرها  يف املنزل تتضجر
 شعور ابألسف الشديد حلاهلا 

الحظت ساره ان املكان يغص 
ابجلموع الغفريه يف هذه األمسية 

, مشت ضمن البساتني ومن  
الغريب كيف يزيد شعور املرء  

ابلوحدة حني يكون ضمن مجع 
غفري متنت لو خيتفي اجلميع من  



حوهلا وتبقي وحدها يف هذا  
املكان متشت علي مهل وهي  

ن اجلميع يراقبوهنا تشعر أب
جلست فوق بقااي عامود  

وسرحت أبفكارها ملاذا أحضرها  
رالف هنا يف ليلة سابقة ؟ كل  
شئ هبيج يف هذا املكان , رمبا 

هو حياول ان يذيقها طعم السرور  



ولو جرعة صغرية مث يرتكها  
عطشى تطلب املزيد , بعد تلك  

األمسية عاد رالف يعاملها  
دم كسابق عهده من الربودة وع

األكرتاث , اليوم وبعد أسبوع 
واحد من مشواره معها بقي  

جبانبها ورفع من معنوايهتا مث عاد 
يف املساء وتركها للضجر, هزت 



رأسها بعد أن نفذ صربها , 
وخبت نفسها علي غبائها , يف  
املناسبتني بقي رالف يف املنزل 
ألنه كان يرغب يف ذلك وال  

يهمه ابدا ان يزيل عنها ضجرها  
سليها , امل يوضح هلا عالقته او ي 

هبا منذ البداية , أبنه ال يهتم هبا 
 قطعيا؟



ليتين مل أتزوجه! قالت ذلك   -
وكررت مجلتها مرة اثنية للتأكيد 
ولكن , ال جمال للتصرف بغري 

ذلك وضعت يديها علي وجهها  
لتمنع دموعها من ان تسيل من  

مآقيها وارجتفت قائلة : لن أبكي 
جيعلين   ! ليس هناك أي رجل

ابكي ! امل أقسم علي ذلك منذ  



زمن بعيد ؟ زفرت ساره زفرة امل 
واذا بسيدة تتكلم معها بلغة ال  

 تعرفها ولكنها فهمتها 

 الت ساره تكلم السيدة بقرهبا:

 انين خبري  -

مل تفهم املرأة لغتها ايضا مر هبا 
زوجان شاابن قالت الزوجة  

 الشابة ختاطبها:



هل انت مريضة هل تريدين   -
 مساعدة؟

 شكرا جزيال انين خبري -

قالت ساره بتهذيب حضر شاب 
وسيم وانضم ايل الزوجني وسأل 
 ما اخلرب؟قالت اتلزوجة الشابة:

اعتقدان اهنا مريضة ولكنها   -
تؤكد اهنا بصحة جيدة هل 



وجدت قناة جر املياة القدمية  
 اليت كنت تبحث عنها؟

هز الشاب الوسيم رأسه اجيااب  
خوذا جبمال بدون وعي كان مأ

 ساره قال:

هل انت متأكدة أبنك لست   -
 مريضة ؟ وجهك شاحب

 كذبت ساره :



 لدي صداع بسيط -

رمبا حرارة اجلو اجلو شديد  -
 احلرارة اليوم هل انت يف عطلة؟

 ال اان اسكن هنا  -

هنا يف اوملبيا؟ كم انت   -
حمظوظة , شقيقيت تعيش هنا 

 ايضا 



الشابني  نظرت ساره ايل الزوجني 
كان الزوج يواننيا امسر مجيال ذا  
شعر اسود ويبدو اكرب من الفتاة 

البد انه زوجها سألت ساره 
 أبدب:

 وأين تعيشني انت؟ -

فوق التلة اشارت ساره بيدها  -
 ايل منزل زوجها مث اكملت:



 هل انتما يف عطلة؟

اان فقط ازور شقيقيت وصهري   -
 مرتني يف السنة

عليه امارات  كان شااب وسيما 
التهذيب وقد ظهر علي وجهه 

 اعجابه الشديد بساره سأهلا:

هل تعيشني وحدك ؟ يبدو   -
 انك وحيدة



 اان وحدي هنا  -

مل تكمل حديثها كأن انفاسها قد  
 اختنقت سأهلا الوسيم :

 هل كنت متشني وحدك؟ -

يبدو انه نسي الزوجني الشابني  
قربه نظرت ساره ايل الزوجة  

شقيقها شاب   ورأهتا تبتسم هل
 عابث؟ قالت ساره:



اجلو لطيف يف املساء اردت   -
ان امشي قليال سأعود للمنزل 

 اآلن

 قال الشاب الوسيم:

ملاذا تعودين ؟ تعايل معنا اذا   -
اردت مث نظر ايل شقيقته وزوجها  

 وقال:

 لن يضايقكما ذلك ! -



 قالت الشقيقة: 

 ال ابدا  -

شعرت ساره حبمرة اخلجل تكسو  
ان ال يعتقد وجهها متنت 

 مرافقوها اهنا فتاة عابثة

هل ستأتني برفقتنا قويل نعم  -
شقيقيت وزوجها مازاال عاشقني 



بعد زواج ثالث سنوات اشعر  
 كأنين اقف بينهما عزوال رقيبا

قالت الزوجة الشابة ختاطب 
 ساره :

ال هتتمي ملا يقول هذا عذره  -
دائما ليتعرف ايل الفتيات يف مثل 

ه العديد من  هذا الظرف , لدي
 الصديقات احذرك 



تكلم الزوج بعد ذلك برصانة  
 وجدية وقال:

اذا رغبت يف االنضمام الينا  -
سنكون سعداء برفقتك لقد  

انتقلت وزوجيت ايل اوملبيا منذ 
ستة اشهر فقط وال نعرف العديد  

من السكان ويسران ان نتعرف  
 ايل 



 قالت ساره بلباقة:

 شكرا يسرين ان امشي معكم  -

الشاب الوسيم وهو ميشي قال 
 قرهبا:

 حسنا -

وضعت ساره يدها يف جيبها 
رغبت بعض التغيري يف حياهتا اذ  



لن تؤذي بتصرفها احدا زوجها  
ال يهتم لو كان لديها نصف  

 دزينة من الرفاق 

ساره التقت دنكان يف اليوم  
التايل وذهبت برفقته يف سياره 

صهره وشقيقته ايل طرابلس بدأو  
كر ألن املشوار  يف الصباح البا 

طويل واملسافة حوال املئة وستني 



ميال ذهااب وااياب كان الصباح  
مجيال والشمس مشرقة والسماء  
زرقاء صافية , تعرف دنكان ايل  

منزهلا يف املساء الفائت ورتب 
 معها مشوار اليوم

قال دنكان خياطب ساره قبل ان 
 يرتكها:

 ستأتني معنا غدا لن ختذليين!  -



 قالت:وعدته صادقة و 

 ـ احب ان آيت معكم 

جلست ساره قربه يف سيارة 
صهره ارادت ان تستفيد من 

نزهة هذا اليوم وتعيشها كما جيب 
, فهذه فرصة ارسلتها هلا السماء  
لتبعد عنها الضجر وامللل تركت 
خامت زواجها يف البيت ومل تشعر  



بتأنيب الضمري لرتكها خامت 
زواجها ألنه ال يعين هلا أي شئ  

ضل يف ظروفها احلالية ان  من األف
 ال تظهر حقيقة زواجها

تركا اوملبيا اليت تقع يف سفح 
جبل كرونيون وساروا وسط  

البساتني اخلضراء يف الضواحي  
اهلادئة , بدأو يف الصعود وسط  



مناظر خالبة كان هنر الدن  
ينساب يف سهل رملي عند سفح 
اجلبل, اكملوا صعودهم يف طريق  

ال اكثر ارتفاعا ودخلوا جب
اركاداين حيث املناظر اكثر  

وحشية توقفوا مرات عديدة يف 
طريقهم ليتأملوا املناظر اخلالبّة  

توقفوا يف لنغاداي وجلسوا يف  



مقهي صغري ليسرتحيوا تناولوا  
 عصري الربتقال 

املثلج وحتادثوا اهتمام دنكان  
كان حمصورا بساره واهتمام 

صهره بزوجته قال دنكان بعد  
 مغادرة األسرتاحة 

اهنا مدينة غريبة مبنية علي  -
الطراز القدمي , األبنية مرعبة 



ترتفع مئات األقدام وقد طوقتها  
 األعمدة احلديدية القوية 

تذكرت ساره ان أديل تسكن هنا  
يف لنغاداي حاولت ان تنسى أديل  

اهنا يف نزهة لتتمتع ال حيق ال 
لزوجها وال لصديقته ان يعكرا  

 عليها صفو يومها 

 :سأهلا دنكان



هل ترغبني يف شراء بعض   -
التذكارات هناك وسائد  
وسجادات حماكة ابليد 

وفخارايت مجيلة وفضّية مصنوعة 
 ابليد

ال ال أعتقد وأنت؟ الن أتخذ   -
 معك بعض التذكارات



سآخذ هل تساعدينين؟ اريد   -
شيئا لوالديت وآخر لعمتها 

 العجوز مث جلديت 

رمبا يكون دنكان من الشباب  
طيف ساعدته يف العابث ولكنه ل

انتقاء التذكارات وهي تذكره ان  
األسعار املعروضة تفوق بكثري  
مثنها احلقيقي وميكنه ان يساوم  



جتار اليوانن متفاءلون وال 
تضريهم أي مساومة بني الزبون  

 والتاجر 

 قالت:

أهنم فقراء ال ختفض الثمن   -
 كثريا!

مث انولته حقيبة يد مطرزة انتقتها  
لوالدته اكملوا مشوارهم مناظر  



بديعة يف ضواحي هادئة عرب  
غاابت التنوب , واألراضي 

املثلمة املزروعة والشمس حادة 
فوق الطريق اخلالية من الظالل  

انتهوا ايل طريق مستقيمة ختتلف 
عن الطريق اجلبلية الوعرة 

ووصلوا طرابلس وقت الظهر يف  
 الغداء موعد 



 

كانت ساره تريد ان تكمل 
مشوارها ايل سبارطة ولكن  

القيادة يف الطرقات اجلبلية متعبة 
مث هناك طريق العودة منذ فرتة مل 

يكن يهمها اذا كان رفيقها يف 
النزهة يشعر ابلتعب ام ال اذا  

رغبت يف أي شئ, كانت طلباهتا 



تنفذ كأهنا اوامر تطاع بدون 
 جدل،لقد اصبحت ساره ارق يف
معاملتها . من املؤكد ان رودي  

كان سهل القياده وكذلك 
اليكس...اليكس طباعه خميفه 

 فهو من ال لينغارد.

 

 



لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا مكتبة رواية  

 www.riwaya.ga 

 

بعد   كان خيطط ألخضاعها
الزواج لرييها انه السيد يف املنزل 

الزوجي , ولكنها أكتشفت 

http://www.riwaya.ga/


طبيعته احلقيقية ونواايه قبل فوات 
 األوان 

كانت ساره دائما تصرح انه ال  
 ميكن ان خيضعها أي رجل

بعد الغداء جتولوا يف مدينة 
طرابلس وتفرجوا علي الواجهات  

واشرتوا بعض اهلدااي لألقرابء  
 سأهلا دنكان بفضول:



 ملن تشرتين؟ -

حاولت ساره ان تتملص من  
األجابة غريت املوضوع عليها ان  

ال تتحدث يف موضوع حياهتا 
اخلاصة ألن املوضوع خطر 

أحبت املدينة وبقيت فيها مدة 
قصرية قبل البدء يف طريق العودة 
ايل اوملبيا عن طريق لنغاداي اقرتح  



دنكان عليهم العشاء يف مكان  
 :علي الطريق سأهلا دنكان

ملاذا ال ننهي هذا اليوم سوية,  -
سنتأخر يف العودة واان ال يهمين  

ذلك وانت؟ هل تستطيعني 
 التأخر؟ 



ال يهمين , أستطيع العودة   -
ميت أردت قالت حزينة ال أحد 

 ينتظرين حيت لو عدت صباحا

قال دنكان بعد ان جلسوا يف  
 مقهى صغري :

عليك بتناول املازات مع   -
لب هلم الشراب اي ساره مث ط

الكأس الثانية من الشراب ال  



تتناويل الشراب بدون طعام انه  
 مضر للمعدة اخلاوية 

 اان لست جائعة  -

قالت تشارك مرافقيها الشراب  
 وهي مقتنعة أبنه لن يؤذيها 

وصلوا عند منتصف الليل ايل  
اوملبيا طلبت منه ساره ان ينزهلا  



قرب املنزل كان صوته مازحا  
 حني قال:

ر , علي ان الوقت متأخ -
اوصلك ايل بيتك ما األمر , اال  
توافق والدتك علي خروجك مع  

 غريب؟



أان ال أعيش مع والديت ميكنك  -
ان توصلين ايل البيت سأدلك  

 علي الطريق 

كانت تشري ايل طريق بيتها بدون  
 ان تتكلم مع أحد سأهلا :

مع من تعيشني اذن اي ساره؟  -
 هل تعيشني مع اقرابء؟



وهي تضحك ال نعم أجابته  -
 ميكن لرالف ان يكون قريبا هلا ! 

مع من؟ أصر علي ان يعرف   -
احلقيقة أخربته تعجب كثريا وقال 

: زوجك؟ ال ميكن ان تكوين  
 متزوجة!

نعم اان متزوجة كان علي ان  -
 أخربك



ولكنك ال تلبسني خامت زواج   -
هز رأسه مذهوال : ال ميكنك ان 
تكوين متزوجه منذ زمن كم يبلغ  

 حبق السماء ؟ عمرك

 حوايل العشرين سنة -

 سأهلا:

وكم مضى من الوقت علي  -
 زواجك؟ 



 ثالثة أشهر  -

فقط ! وترافقينين هذا اليوم؟  -
هذا جنون منذ ثالثة أشهر الن  

يغضب زوجك؟ هل هو 
 مسافر؟هل يعمل خارج املدينة؟

علي مهلك اي دنكان لقد  -
 وصلنا البيت



الطريق  اوقف السيارة ايل جانب 
 واضاء النور الداخلي للسيارة

هل زوجك يعمل خارج   -
 املدينة؟

ال انه يعمل هنا يف املدينة  -
ولكن اليهمه اذا خرجت مع 

صديق يل ال تصعق حنن نعيش 
علي الطريقة احلديثة و اان  



وزوجي متفامهان هو لديه  
صديقاته واان لدي اصدقائي لن  

ميانع زوجي يف حضورك ايل  
 معنا ميت أردت   املنزل للعشاء

صمت دنكان كان يفكر مل جيد 
 كلمات ليقوهلا 

القمر يغمر الوادي بنوره بقيت 
ساره صامتة لفرتة وهي تنظر ايل  



األاثر يف اهليكل واجلبال اهلادئة  
 غمرها السالم واهلدوء 

من الغريب كيف يؤثر فيها هذه  
األماكن األثرية ترى هل تؤثر  

علي األخرين ابلطريقة نفسها؟ 
وفق اليواننيون القدماء  لقد 

أبختيار هذه املنطقة أللعاهبم 
األوملبية اهنا ختتلف كثريا عن 



األماكن الوحشية يف ابوللو يف  
دلفي , كما أخربها رالف املناطق  

اليت تقع حتت سيطرة ابوللو  
املتعجرف املتكرب الذي ميثل 

الرجولة اما هذه املناطق الرقيقة  
جة  فهي متثل األنوثة اهنا حريا زو 

الرمز زيوس منطقة خضراء بني  
البساتني , ترمز وجتسم رأي 



اليوانين ابملرأة وكيف جيب ان 
تكون شعرت ساره أبختناق يف 

حنجرهتا وهي تتذكر شعورها 
حني زارت هيكل حريا برفقة  

رالف وتذكرت اسئلته هلاوهو ال  
 خيفي سخريته حني قال:

هل أثر فيك هذا املكان؟ هل  -
األعرتاف متنعك كربايؤك من 



بضعفك؟ تذكرت ساره كيف 
أحست كأن احلرية دخلت قلبها  
ملاذا اخذها ايل اهليكل؟ هل أراد  

ان يذكرها أبنوثتها ؟ هل رغب 
ان يعرفها كيف جيب ان تكون  

املرأة احلقيقية رقيقة وهادئة, نفد  
صربها وطوت افكارها جانبا يف  
الفرتة األخرية اصبحت معتادة 



, علي السرحان يف أفكارها
خياالهتا تستوعب قسما كبريا من  

حياهتا اليومية ترى هل خطط 
رالف لزايرهتا للهيكل ألنه يهتم 

هبا؟ ال, ال ميكن كان دائما  
يفهمها عدم اهتمامه هبا كأمرأة 
او كزوجة ال هتمه حتركاهتا وال 



سلوكها , قطع دنكان افكارها  
 قائال:

جيب ان اعرتف اآلن انين   -
  شعرت بشئ غريب معك لقد

أمضينا اليوم بطوله سوية , وكنا  
سعداء برفقة بعضنا ولكنك مل 

 ختربيين أي شئ عن نفسك 

 وانت ايضا مل ختربين أي شئ ! -



تعرفت ايل شقيقيت وصهري ,   -
 وعرفت انين اعيش مع والديت 

 ملاذا أخفيت خامت زواجك؟

 قالت حزينة:

ظننت انك ال ترحب مبرافقيت   -
 لو علمت انين متزوجة



يح , رمبا اكون عابثا  هذا صح -
ولكنين ابتعد دائما عن املرأه 

 املتزوجة

ولكننا امضينا يوما مجيال  -
ابلرغم من ذلك , لو مل اترك  

خامت زواجي يف البيت الفتقدان 
 كالان متعة هذا اليوم



هز رأسه مذهوال ال تعليق لديه  
 علي قوهلا لكنه عاد وسأهلا:

هل تقولني احلقيقة؟ زوجك ال -
اختالطك برجال آخرين ميانع يف  

 ؟ أي نوع من الرجال هو؟

اان ال اذهب مع الرجال, هذه  -
اول مرة اخرج فيها مع رجل 
آخر لقد قبلت اخلروج معك  



لوجود صهرك وشقيقتك من 
 ضجري

ضجرت بعد ثالثة اشهر من   -
الزواج ساره أشعر وكأنين وقعت  

 يف فخ

 قالت بصوت خفيض:



من هذا القبيل   ال الشئ -
يصعب علي التفسري انك رجل  
 غريب وسوف لن أراك مرة اثنية 

ولكنين أريد ان أراك مرة اثنية   -
اي ساره ابلرغم من كل ذلك اان  

اعرف الضجر ايضا حني اتعرف  
ايل فتاة يتبدد ضجري اان صادق  

عندما قلت ان هايلي شقيقيت 



ومانويل زوجها حيبان بعضهما  
العزول , اآلن كثريا واان بينهما ك

حنن أربعة حني خنرج و ارجوك اي  
ساره ال تقويل انك لن تريين مرة  
اثين اذا كان زوجك كما تقولني  

ال يهمه ايأهلي ! ساره اان ال 
أصدق انت مجيلة وفاتنة ولطيفة  
سأجن من الغرية لو كنت زوجيت 



اان ال أحتمل ذلك! أي نوع من  
الرجال هو زوجك؟ هل هو غري 

ه خجال مث كفء امحر وجه
اعتذر ال أستطيع ان أقول ذلك  
ألنه من الواضح انك حتملني له  

 بعض احملبة

 هل تسألين ان كنت أحبه؟ -



ال ميكنك واال ملا خرجت  -
بصحبيت , هناك بعض الغموض,  
اليس كذلك؟ هل أكتشفت ان 
زواجك غلطة ؟ هل انت غري  

 سعيدة؟

قلت لك انه يصعب علي  -
لت  شرح هذا األمر اي دنكان قا

بلهجة قاطعة ال ميكنين ان اتكلم 



عن هذا املوضوع عليك ان 
تنساه كليا, عنيت ما قلته بشأن  

دعوتك ايل العشاء عندي يف 
املنزل , سأخرج معك حني 

تكون هنا يف عطلتك واذا كان  
الوضع ال يعجبك نودع بعضنا  

 اآلن

 ال ال أستطيع  -



ابتسمت ساره كل الرجال لديهم  
كرامة وكربايء وال ميكن 

خداعهم, ولكنهم أكثر خداعا 
من املرأة كاد دنكان خيربها انه  
حيبها, زواجها كان ضربة غري  

متوقعة له , هي تفهم انه يعبث  
معها وسينساها حني تنتهي 

عطلته ويرحل وسينساها كما  



نسي العديدات قبلها انه شاب  
ون زوجا  وسيم ولطيف, وسيك

صاحلا ألمرأة أخرى غريها وبعد 
الزواج سيعاود مغامراته السابقة  

وعبثه مع اجلنس اآلخر بينما 
تبقي زوجته سجينة املنزل 
واألطفال وأعمال البيت 

 املضجرة ميت تتعلم املرأة؟ سألته:



 حسنا ايدنكان ماهو موقفك؟ -

كم أعصابك ابردة, ال اعرف   -
 مباذا أجيب

عين هكذا يقول زوجي  -
 ضحكت بربود ماهو رأيك؟

سنخرج سوية طوال مدة  -
بقائي وهي ثالثة اسابيع ولكنين  

اقبل دعوتك لنا للعشاء , اان  



فضويل واريد ان اتعرف ايل  
 زوجك الغريب األطوار

اتفقا علي ان يتقابال يف التاسعة  
 والنصف من صباح اليوم التايل 

لف ذراعه حوهلا وقرهبا اله وقرب  
 مث ترجتع وقال: وجهه من وجهها 

انت تعرفني اي ساره ان يف  -
خروجك معي وقاحة وجرأة 



ولكين خائف من عناقك اتعجب  
اذا كنت ستصفعني وجهي لو  

 فعلت؟

فتحت ابب السيارة وخرجت 
 مسرعة:

عليك ان تنتظر ايل الغد   -
 لتكتشف ذلك 



ضحكت واغلقت الباب خلفها  
وركضت ايل مدخل البيت وقد 

سها  شعرت بدوار خفيف يف رأ
وبعض اجلمود كان رالف جيلس  
يف غرفة اجللوس مل يلتفت اليها  

حني دخلت , وجهها أمحر  
ونفسها مقطوع , جتاهله لدخوهلا  

 جعل غضبها يشتد قالت:



 كنت يف اخلارج   -

جلست علي كرسي امام األريكة  
مل يبد رالف أية مالحظة كررت  

 قوهلا بصوت مرتفع 

 قال هبدوء:

 مسعتك من املرة األوىل -

 اال تريد ان تعرف اين كنت؟ -



 ال الأعتقد ال يهمين -

عملت بنصيحتك ووجدت   -
 لنفسي صديقا!

 قال وهويتفحص وجهها املمتقع:

هذا سيجعل احلياة اكثر راحة  -
لك هل انت مريضة؟ ملعت 

عيناها شررا واختنقت ابلغضب 



وخيبة األمل هو ال يهتم ملا تفعل  
 وهي تفضل ذلك 

أخرج ال اان بصحة جيدة, س -
معه غدا وسنمضي اليوم بكامله  

 يف اخلارج 

حسنا صفق هلا: التغيري   -
ينفعك وضع يده علي فمه وهو 
يتثاءب: سأذهب ألانم ضحك 



وقال: مساء اخلرياي ساره انمي 
جيدا هل اطلب من مرات ان  
توقظك ابكرا ام تستيقظني 

 لوحدك؟

قال ذلك وخرج رمقته ساره 
بنظرة قاسية مث ركضت خلفه 

 بغضب:وقالت 



طلبت منه أن يزورين يف البيت  -
 وسيحضر للعشاء غدا

بدأت تتمسك ابلكرسي ألن 
رجليها بدأات ترجتفان البد انه  

 أتثري الشراب عليها 

أهال وسهال سأجلب أديل ,   -
انتظري , لقد عملت معها  
ترتيبات أخرى يف كل حال 



أسأليه أن حيضر يف ليلة أخرى  
 وأخربيين قبل الوقت احملدد 

 يهمك أنين أخرج مع رجل أال -
 غريك؟

أان ال أهتم وملاذا أهتم ؟ أنت  -
ال تعنني يل أي شئ, ما أغرب ما  

تقولني اي ساره ظننت أننا  
متفامهان يف مواقفنا هذه انت 



لك طريقك , وأان يل طريقي  
كنت سعيد يف حيايت قبلك وال 

 أنوي أن أغري من منط حيايت اآلن 

ولكننا متزوجان شعرت كأن   -
رأسها ينخلع كل شئ يدورحوهلا: 

حنن متزوجان كررت قوهلا  
وضربت األرض برجلها : هل  

 تسمع؟



شعرت اهنا ستبكي , البد وأن  
هذا الشراب اللعني جيعلها كئيبة 
والحظت اهتمامه هبا اآلن بدأ  
يتفحصها بتمعن كأنه ينتظر أن  

حيدث هلا شئ ما, سوف لن يرى  
, لقد هددها أبنه  دموعها 

سيجعلها تبكي ال لن يفعل! كان  
رالف ينتظر ويضحك النتصاره 



عليها ليتشفي منها, ستخّيب 
 أمله 

نعم حنن متزوجان قال هبدوء :  -
متزوجان حبكم الضرورة 

والظروف زواجنا ال يعين أي شئ 
لنا أان لدي أديل , وكما كررت  

 لك اهنا أفضل منك بكثري



كان رالف ال يزال يقف وقفة  
انتظار ينتظر حدوث شئ ما 

هلا,رمبا ينتظر أتثري كلماته اجلارحة  
 عليها

أان أكرهك قالت حيزم كأهنا  -
تتمتم : وسأظل أكرهك طول  

 العمر 



أمسكت الكرسي بيدها خوفا  
 من الوقوع سأهلا بغضب:

 أين خامت زواجك؟ -

 قالت:

 خلعته هو ال يعين يل أي شئ  -

 هتا هذه صمت غريبتال كلما



نعم وافقها رالف : نعم اي ساره -
 انه ال يعين أي شئ

بقيت ساره وحدها وقد مألت 
الدموع مآقيها وهي تسمعه يغلق  

 ابب غرفة نومه 

 

 



 

 **زوجك رجل جمنون**

 

 

فتحت ساره عينيها يف صباح 
 اليوم التايل وأعادت اغالقهما



رأسي سينفجر ضغط كبري  -
ا فوق  فوق رأسها, أدارت رأسه

 الوسادة

حتاول ان ختفف الضغط عن  
 رأسها,مل تشعر براحة 

جلست يف فراشها ووضعت 
يدها علي عنقها قال هلا دنكان  
ان ال تشرب بدون طعام ولكنها  



مل تعتقد ان كأسني فقط من  
الشراب سيتعباهنا هبذا الشكل  

الفظيع كم من الوقت ؟ اهنا 
الثامنة والنصف , ال تستطيع 

مع دنكان ,  الذهاب ملوعدها 
كيف ستخربه بقرارها ؟ مشت 
ايل احلمام غسلت رأسها ابملاء  

 البارد مل يتحسن الوجع اال قليال



نزلت ايل غرفة الطعام حوايل 
التاسعة صباحا كان رالف قد  

انتهى من الفطور ولكنه ما زال 
جيلس ايل الطاولة يقرأ رسالة نظر  

 اليها بربود وقال:

تفت صباح اخلري كان مهذاب ومل يل
اليها بل أكمل قراءة رسالته, بعد 



فرتة قصرية عاد ينظر اليها  
 بتفحص وسأهلا:

 هل رأسك ثقيل؟-

 نعم لقد شربت البارحة-

جلست ايل الطاولة ومل تتناول 
 شراب الربتقال املوضوع امامها 

 كم كأسا شربت؟  -



 أثنني فقط  -

 كرر سؤاله: 

 ال تكوين سخيفة , كم كأسا؟ -

ولكنين مل قلت لك أثنني  -
 اتناول أي طعام مع الشراب 



كيف تفعلني ذلك؟ كيف   -
تركك صديقك العابث ان تفعلي  

 ذلك ؟ 

بدأت تشتعل ابلغضب حني 
اشار ايل دنكان بدون اكرتاث  
وهو يصب لنفسه فنجاان من 

القهوة بدون ان يعرض عليها لو  



كانت أديل أمامه لكان اهتم 
 بصب فنجان من القهوة هلا 

ناول الطعام مع  لقد نصحين بت -
الشراب, هل لك ان تناولين  

 ابريق القهوة؟

تفضلي وانصحك ان تبتعدي  -
من اآلن فصاعدا عن الشراب  

 انه ال يناسبك 



اعطاها ابريق القهوة صبت 
 لنفسها نصف فنجان وسأهلا:

 هل ستخرجني اليوم؟ -

 قالت بلهجة متحدية:

 نعم سأخرج-

 قال حيذرها:



لك  انتبهي ال ختاطبيين مبثل ت -
اللهجة لقد أنذرتك من قبل 
كونك زوجيت ال يضمن لك  

األمان يف خماطبيت هبذه الطريقة  
 بل علي العكس 

عيناه السوداوان تقدحان شررا 
اكثر من بريق عينيها كلماته مل 

تؤثر هبا اطالقا بل علي العكس  



ااثرت غضبها لدرجة اهنا متنت 
 لو تصفعه بيدها 

 اكمل قوله: 

ريت امتين ان تكوين قد غ -
رأيك بشأن اخلروج وانصحك  
أبن تعودي لفراشك لساعة أو  

 أثنتني 



شكرا لنصيحتك ولكنين  -
 سأخرج

كانت ساره قد غريت رأيها  
ابخلروج, ولكنه استفزها لتتصرف 

 عكس ما نصحها

 اان حرة يف ان افعل ما اريد-

 قال هبدوء وحزم:



اذا قررت ان تبقي يف الفراش  -
 فستبقني

 قالت:

ال يهمك ان ولكن انت  -
 خرجت او بقيت!

قلت انك حرة التصرف  -
تفعلني ما تشائني شرط ان تكوين  

متسرتة تناولك الشراب ليس  



عمال متسرتا, هل نسيت ما 
 قلت يل الليلة املاضية تذكري

امحرت وجنتاها خجال خفضت 
عينيها كانت تتمىن لو ينسى 
ماقالته له, لقد ذكرته أبهنما 

يهتم  زوجان وسألته ما اذا كان 
لوجود صديق يف حياهتا شعرت 

ابلذل وهي تنظر ايل عينيه لو اهنا 



مل تشرب ؟لن تشرب مرة اثنية 
حىت ال تتلفظ أبشياء خمجلة 

فتصرفها جعل زوجها يظن أبهنا  
حتاول ان جتعله يغار عليها , 

وهذا ما ال ترغب فيه 
 ابدا,قالت:

 شربت كأسني فقط -



هذا أكثر مما تتحملني ال اريد   -
ضر زوجيت ايل البيت هبذه ان حت

 احلالة , انتبهي يف املستقبل

كان يتكلم بكربايء وأنفة طريقته  
الباردة يف جتاهلها قد اختفت 

كليا, ويبدو عليه بعض 
األضطراب هل من املمكن ان 
يكون مهتما مبا فعلت؟ ولكن 



ملاذا يهتم ؟ وجودها يف حياته ال 
يزيد عن وجود مرات أو حىت أقل  

 مرات تشتغل مقابل معيشتها , ان 

ملاذا ؟ امل تقل يل انين استطيع  -
 ان افعل ما اريد وهذا ما سأفعل 

قلت ذلك اذا كنت متسرتة  -
أبفعالك ال أمسح لك ان تتحديين  

 اي ساره



انت ال تسمح ال تستعمل  -
 هذه اللفظة معي قالت غاضبة:

لن يكلمين أي رجل يهذه اللغة  
اظنك تعرفين جيدا فأان ال 

حتمل أي سيطرة من أي رجل أ
 ولو كان زوجي

بدأ فمه يرجتف وينذر ابلويل  
كانت مستعدة للمعركة ولكن  



وجع الرأس والتشنج يف عنقها 
جعلها ترتبك وضعت يدها فوق  
رأسها بعفوية مث تذكرت موعدها  
مع دنكان خارج املتحف راقب 
رالف حركتها وبدال من الكالم  
اجلارح الذي كان يتبادله معها  

حها جمددا يف ان تعود  نص 
لفراشها لتسرتيح ساعة او اكثر  



عنيدة ومشاكسة, ابلرغم من 
أملها اخربته اهنا ستخرج ملوعدها 

 ولن أتخذ بنصيحته قال حبزم:

حسنا ستبقني يف املنزل اليوم   -
 ولن خترجي ألنين أان أقول ذلك 

رفت عيناها قليال حدقت فيه 
كان جسمها يرجتف غضباحّدق 

شية مما اضطرها ان  رالف هبا بوح



ختفض عينيها قليال مل تغلب بعد  
 قالت:

ال أعتقد ذلك لدي موعد  -
 وسأحافظ علي موعدي

 سوف نرى  -

طوى رالف رسالته ونظر اليها  
 متحداي



 وكيف تقرتح ان تبقيين -

رفعت رأسها تسأله ولكن األمل  
 كان موجعا

سأقفل علي ثيابك هي ليست  -
فكرة جديدة, لقد نفذهتا 

هنا طريقة بسيطة ولكنها  سابقاا
 فعالة فأان أحب اخلطط البسيطة 



يف املرة السابقة مل أكن   -
 مستعدة فاجأتين!

اآلن اان انذرتك مسبقا كيف -
 ستتصرفني ؟

هل تعتقد انك تستطيع ان  -
 تبقيين يف البيت؟

اذهيب ايل الفراش قبل ان  -
 أفقد السيطرة علي أعصايب



بدأت الغرفة تدور بساره وضعت 
مرة اثنية علي رأسها بدون   يدها

وعي ما أبشع ما تشعر به , ليس 
لديها النية يف اخلروج ولكن كيف  

ستقنع رالف أبهنا ابقية أبرادهتا 
وليس ألنه اجربها ماتزال تعارك ,  

 وقف رالف مهددا:



انك تصرين علي امتحان  -
صربي منذ اول عراك لنا أجربتك  

علي تنفيذ أوامري , ماالذي  
ن انك تستطيعني جيعلك تعتقدي

مقاوميت اآلن؟ قلت لك أبنك  
ستبقني يف الفراش وهذا ما  

ستفعلني اذهيب فورا قبل أن 
 أمحلك بنفسي 



 ستكون مهمتك صعبة! -

بدون شك ولكن هل تعتقدين   -
 ان قوتك تعادل قويت؟

مل جتبه شعرت بضعفها حيت علي  
الكالم مل تعد هتتم ألي شئ وكل 
ما كانت ترغب فيه هو الفراش  

حبوب مهدئة ليذهب عنها أمله و 



متتمت بضعف وتركت الطاولة  
 وقالت:

 سأصعد لغرفيت  -

وهي يف فراشها, كان رالف حيمل  
هلا حبة الدواء املهدئة مع املاء  

 قالت برتج: 

هل ختربدنكان مبرضي؟ انه   -
 ينتظرين خارج املتحف



سأرسل جورج فورا حاويل ان   -
تراتحي وانتبهي لنفسك يف املرة 

 املقبلة

مل تالحظ اختالف هلجته كانت 
تنظر اليه أبستكانة بدا وسيما 

ابلرغم من قساوته املوروثة , يف 
مالمح وجهه ويف عينيه نظرة 

املتشرد اخلارج علي القانون كان  



صوهتا ضعيفا طفوليا وهي تقول  
 له :

ال بد وانك هتتم يب قليال  -
 ابلرغم مما تقول

 ملاذا؟ وهل ذلك ضروري؟ -

هتتم يب تريدين ان اراتح  انك -
 واشفى من املي واوجاعي



من أجل ذلك وصلت ايل   -
هذه النتيجة ,انين مهتم بك, 
اعتذر ألنين سأخيب املك  
لكنين ال أهتم بك أكثر من  
اهتمامي بك يوم تزوجتك اي 
ساره , لقد جعلتك تبقني يف  
الفراش فقط ألنفذ أوامري ,  

وافرض سيطريت عليك , انك  



مين اخضاعك  دائما تطلبني
طباعك املتعجرفة واملتحدية 
جتعلين مستبدا اان لن أكون  

كخطيبك رودي بدون عامود  
فقري , لن أمسح لك بتنفيذ 

رغباتك قبل رغبايت , واذا  
متاديت يف حتدايتك ستنتظرين  
مين دائما ان ارد لك التحدي  



أبكثر منه هز رالف رأسه 
مسرورا: اان ال أهتم ملا تفعلينه ما  

مني سياديت عليك هذا  دمت حترت 
ما مل تتعلميه ابلرغم من الدروس  

املكررة حياتك ستكون اهبج  
 عندما تتعلمني ان حترتمي سياديت



اغمضت ساره عينيها, ارادت ان  
ترد له الصاع صاعني ولكن  

 قواها خارت وقالت:

هل تطلب من جورج ان   -
للعشاء الليلة؟ اان   يدعو دنكان

 ال ارغب يف العشاء لوحدي

 سأهتم أبيصال هذه الرسالة له -



ذهب رالف ايل النافذة واغلق  
الستائر حيت ال تدخل الغرفة  
اشعة الشمس مث ترك الغرفة  

 بصمت

كان احلر شديدا والسماء خالية  
من الغيوم ورالف جيلس يف 
احلديقة حتت ظل العريشة  

وكذلك ساره ومعها اشغال 



الصوف تتسلى هبا احضر جورج 
هلا عصري الفاكهه املثلج شربت 

العصري وهي تسمع أزيز احلصاد  
 وازيز النحل 

املتطاير حوهلا وسط األزهار  
 والعليق

اخربت ساره رالف اهنا تنوي 
دعوة اصدقائها اجلدد للعشاء يف  



الليلة املقبلة رفع رالف نظاراته  
الشمسية عن عينيه ونظر اليها  

 ا:متعجبا سأهل

 هل هم ثالثة؟ -

 اجابته:

نعم دنكان وشقيقته هايلي   -
وزوجها مانويل, هو يوانين وهي  

اجنبية , حضرا للسكن يف اوملبيا 



مؤخرا, دنكان يف عطلة لثالثة  
 أسابيع فقط حنن خنرج سوية 

 قال وقد اتسعت عيناه سرورا:

انتم سوية!اعتقدت انك   -
خترجني مع دنكان منفردين ,  

 اآلخرين   ملاذا مل تذكري

اهنم طيبون , ستحبهم حني  -
 تتعرف اليهم غدا مساء 



كانت ساره اندرا ما جتد الفرصة  
للتكلم معه , فغالبا ما يكون  

 مشغوال مبكتبه او يف اخلارج 

ماهو تفسريك للعالقة اليت   -
تربطنا ؟ البد اهنم تعجبوا كيف 

امسح لك أبن تعاشري رجاال 
 غريي



ملاذا تستعمل هذه اللفظة ,  -
ذا ال ينطبق علينا انت ال  ه

 تسمح يل بل اان افعل ما اريد

ألنين امسح لك اان بذلك قال   -
مسرورا: حاملا تتقبلني الوضع  

علي حقيقته ستشعرين ابلراحة  
والسرور اذا قررت انين ال اريدك  

ان خترجي مع غرييعندئذ لن  



خترجي , ميكنك ان هتزي رأسك 
قدر ما تشائني ولكنك يف 

انين اان الذي  داخلك تعرفني  
افعل ما اريد ولست انت أان  

 سيد البيت

ازداد غضبها ولكنها رغبت 
الصمت , فهي ال ترغب يف 

تعكري صفو هذه الساعة , علي 



التلة اطفال يلعبون ويضحكون 
جيمعون الزهور لربية ويتصاحيون 
وتذكرت اشغاهلا الصوفية اليت  

 حتيكها وبدأت تعد األدوار 

من  لو مسعك والدي , وانت -
آل لينغارد, ختاطبين هبذه اللهجه  

 سيصر علي ان اتركك



هذه اخلصومة بني العائلتني !   -
اال تعتقدين ان الوقت قد حان 

 لننساها ؟ اان نسيتها 

من املؤسف انك مل تكن تؤمن   -
بذلك قبل ثالثة اشهر كنا كالان  

 بوضع افضل



اوافقك الرأي ولكننا ال  -
نستطيع اآلن ان نفعل أي شئ , 

 نا ان نعتاد الوضع اجلديد علي

 سألته وقد ابنت خيبة املها:

لن تستطيع البقاء مساء الغد   -
 للعشاء؟  

 



 قال بلهجة قاطعة:

 لدي مشاريع أخرى -

كان يراقب ردة فعلها ويتفحص  
 وجهها كأنه يفتش عن شئ

يفتش   هزت رأسها قليال مالذي
عنه زوجها , ستعرف يوما ما  
بدأت حتيك الصوف وشعرت 



بنظرة رالف الضاحكة وحبست 
 انفاسها كان شكله جذااب

أذا مر بنا غريب , سيقول اننا  -
زوجان سعيدان كم املظاهر 
غشاشة ! لقد حاولت ان 

تفهميين انك ال حتبني اجناب  
 األطفال 



هذاليس يل اان لست متلهفة   -
 ألجناب األطفال,

هذا الثوب الصغري هو لصديقيت  
 فالريي , التقيتك يوم زفافها

 قال مسرورا: 

 كم تدهشينين دائما اي ساره!  -



ملاذا اعتقدت انك تفهمين   -
 جيدا بعد هذه العشرة

اان اتعلم القليل مما ارى مل اكن   -
اصدق انك تتعبني نفسك يف  

احلياكة اليدوية من أجلها علي 
العكس كنت أظنك ستذهبني 

رب املخازن وتشرتين هلا أغلى  ألك



اهلدااي هلااي انك تتبنني اسهل  
 الطرق 

افعل ذلك مع بعض  -
الصديقات ولكن ليس مع  

صديقيت املخلصة فالريي , اهنا 
عاطفية ورومانسية ومجيع مالبس  

 طفلها مصنوعة ابليد



وانت؟ هل ستحيكني  -
 الطفالك؟ 

 راقب األمحرار يعلو وجنتيها

كانية  ليس هناك اآلن اي ام -
ألجناب األطفال لذا ال استطيع 

 ان احبث هذا األمر 

انت علي حق , ال لزوم هلذا   -
 السؤال 



غري رالف املوضوع واشار ايل  
العشاء غدا اذا كانت ترغب يف 

الطبخ بنفسها للضيوف ام 
 سترتك األمر ملرات وجورج قال:

ال أستطيع ان اراك توسخني   -
 يديك أبعمال املنزل

بتنسيق الزهور قالت  رمبا اقوم  -
 بلطف ورمبا ارتب الطاولة للعشاء 



بقي رالف للعشاء, وذهب ابكرا  
 بعد الظهر واحضر أديل معه 

احتارت ساره أبمرها, ماذا سيظن  
املدعوون هبذا الوضع الشاذ مل  

تزعجها ردة فعل دنكان وال 
شقيقته ولكن مانويل كان مراتاب 

ومزدراي لفكرة دعوة صديقة  
هم , كانت ساره رالف للعشاء مع



واثقة من ان احدا لن حيزر من  
تكون اديل ابلنسبة اىل رالف وان  

 قلقها بدون اساس

كانت اديل مجيلة للغاية يف  
فستان قطين ابيض بدون اكمام 

وقبتة عالية ,شعرها األسود يلمع  
كاحلرير فوق كتفيها دخلت 

وسلمت علي ساره مث مشت مع  



رالف ايل احلديقة وجلسا يف زاوية  
نعزلة حتت ظل األشجار ومل م

 ترمها ساره اال وقت الشاي 

تناول الثالثة الشاي حول طاولة  
صغرية يف ظل العريشة وكانت  
ساره حتاول ان ال تبقى خارج  
احلديث بينهما او تبدو كأهنا 

دخيلة عليهما, تتحدث وتثرثر  



وحتاول جاهدة ان تبدو طبيعية 
ورالف يبدي كل اهتمامه أبديل  

النهاية وبدأ   صمتت ساره يف
 الغضب ميأل كياهنا

كانت أديل لبقة ومهذبة يف  
معاملتها حلبيبها , تصرفاهتا 

طبيعية ال اصطناع فيها وحاولت  



ساره ان تفتش عن أسباب 
 غضبها عبثا

تصرفت اديل يف البداية بكياسة  
مع ساره , وبعد قليل اصبحت 

 ابردة لدرجة الوقاحة 

ووجدت ساره نفسها مهملة ألن  
نت تتمتع بكل اهتمام اديل كا

رالف الذي بدأ كأنه حيبها وكان  



رالف راضيا عن معاملة اديل  
 لزوجته مما

زاد يف غضب ساره اليت شعرت  
أبنه عليها ان جتد الفرصة  

املالئمة لترتكهما بدون ان يبدو  
 كأهنما جعالها ترتك,

استأذنت ساره, بعد 
قليل,ودخلت البيت يوما ما , 



وسرتيها من تكون   ستنفرد أبديل
! كانت ساره تتوعدها وهي تفور  

 وتغلي من شدة غضبها

وصل دنكان وشقيقته وصهره 
ابكرا نظرت هايلي اىل اديل  
وصرخت مدهوشة ومسرورة  

اهنما صديقتان محيمتان من قبل 
 ان تتزوج هايلي



, كانتا تعمال سوية يف مكتب 
للشحن يف أثينا التقت هايلي 

  مبانويل هناك وبعد أشهر
قليلةتزوجا ورحلت هايلي  

لتسكن مع زوجها يف برييه ,  
تراسلت الصديقتان لفرتة وجيزة 

بعد زواج هايلي مث انقطعت 
 األخبار بينهما



أوه هذا مدهش! صرخت  -
هايلي فرحة وهي تعانق اديل  

مانويل عزيزي هل تذكر صديقيت  
 اديل؟ 

مث عرفتها ايضا بشقيقها دنكان  
الذي امسك بيدها وشد عليها 

فرتة طويلة تبسم مانويل ألديل  ل
واحنىن هلا أبدب وهو يقول انه  



سعيد بلقائها مرة اثنية واتبعت 
 هايلي:

تصوري ان القاك هنا! مل  -
تستطع هايلي ان تكتم سرورها 

للقاء صديقتها احلميمة ساره 
ملاذا مل تذكري لنا اديل من قبل؟ 
قلت انك مل تعثري علي صديقة 

 بعد!



, اديل  اهنا ليست صديقيت -
 ابعد ما تكون عن صديقيت 

كانت ساره غري مسرورة هلذا  
اللقاءبني الصديقتني يبدو ان  

اديل ستكون حمط اهتمام اجلميع 
هذه الليلة مبن فيهم رالف  

عضت ساره علي شفتيها وهي 
تتذكر حاهلا يف السابق , حني 



كانت هي موضع اهتمام اجلميع 
يف اية حفلة , قبل حضورها اىل 

انت تتمتع بشعبية اليوانن, ك
كبرية والكل يرغب بصداقتها او  
وجودها يف احلفالت والسهرات  

التقت عيناها رالف وقرأت رضاه  
عن الوضع, فأحست ان غضبها 

يتضاعف هل هي اندمة؟ ليس  



متاما , كراهيتها ألديل ال وجود  
هلا لكن ملاذا تشعر حنوها  

ابلعداوة؟ عداوهتا ألديل تعود  
تكربها هي  فقط ألن الفتاة اليت 

صديقة رالف زوجها , وال حيق 
هلا ان تعادي هذه الصداقةبينهما 
كانت الصداقة جتمعهما قبل ان  

تلتقي هي رالف وهي صداقة 



متينة مبنية علي احلب بينما 
عالقتها بزوجها رالف مبنية علي 
الكراهية وقلة األحرتام واألزدراء  

لقد عرض رالف عليها الزواج  
او رمبا   لينقذ والدهامن املوت

ليطيل عمره وهي تضحية قام هبا 
رالف , اثقل نفسه هبذا الزواج  
وختلى عن حريته لكنه املسؤول 



عما حدث , لو مل يتدخل يف 
 حياهتا ملا حدث ما حدث

 

احنسر غضبها تدرجييا , أتمالهتا 
اليومية تؤثر فيها وجتعلها اكثر  
هتذيبا ولينا, هل بدأت ابلفعل  

هي ؟  تلني؟ ال ال ميكن , ليس



وابلتأكيد هناك بعض التغيري يف  
 طباعها

احست ساره بعيين دنكان  
حتدقان هبا مث حول نظره لناحية 

رالف لقد تفاجأ , كان ينتظر 
زوجا ضعيف الشخصية ال 

يستطيع ان يتحكم بتصرفات 
زوجته ابتسمت له ساره مث 



التقت نظراهتا بنظرات رالف ,  
كان يبتسم ايضا ضحكا سواي 

ول مرة قال رالف  لقد تفامها أل
 هامسا:

هل حاولت ان ختدعيه عن  -
قصد وتقويل له انين اشبه رودي؟  
هزت ساره رأسها نفيا: اان لست 



مقتنعا رمبا سأقصصك وامنعك  
 من العبث معه من جديد

 أجابته ابمسة:

عندئذ سأعرتض اان علي  -
 غرامياتك 

اعرتضي علي كيفك , اذا كان   -
ذلك يسعدك قال ضاحكا : 

 ساره لو مل اكن اعرفك  حسنا اي



جيدا لقلت اين اشتم بعض الغرية  
 من كلماتك 

الغرية ! كانت ساره تفكر أبن  
ترد له كيده ولكن اديل ارادت  

ان حتول انتباه رالف اليها ورمت  
ساره بنظرة توبيخية كأهنا تقول هلا  

 ان رالف ملكي لوحدي



حول مائده الطعام اهنمك رالف 
لرفان  ابحلديث مع مانويل كاان يع

بعضهما ابلشكل ومها متشاهبان 
يف امليول والعمل يعمل مانويل يف  
تصنيع الزيتون وبساتينه ال تبعد 

عن بساتني رالف يف سهل  
ماسينيا حيث ينمو الزيتون  

 األسود وبعض الثمار األخرى 



كان العشاء انجحا مل تشك  
هايلي وال زوجها مانويل يف  

العالقة اليت تربط رالف مع اديل  
دنكان يراقب اجلميع طوال  وكان 

السهرة متعجبا الحظت ساره 
عليه العبوس عدة مرات رمبا  
رالف يتصرف مع اديل حبذر  

شديد,وهايلي ال تصدق ابدا ان  



صديقتها اديل تعيش مغامرة غري 
شرعية بعد رحيل دنكان وصهره 
وشقيقته ركز رالف اهتمامه علي 

اديل, قررت ساره ان تذهب 
ليلة سعيدة  لغرفتها , فتمنت هلما

وأستأذنت كانت قد وصلت ايل  
الباب حني مسعت اديل تطلب 
من رالف ان حيضر هلا حقيبتها 



من السيارة نظرت ساره اليهما 
وهي ال تصدق ما مسعت, 
وجدت صعوبة يف الكالم 

 سألت:

 أديل ستنام الليلة هنا؟ -

 قال رالف بوضوح: 

طبعا الوقت متأخر كي  -
 اوصلها ملنزهلا 



 لكن  -

تطع ساره ان تكمل كالمها مل تس
كانت تفهم العالقة اليت تربطهما  

, واحست أبهنا الغريبة بينهما 
هذه املغامرة تبدو غري حقيقية 
ولكنها مل تستطع ان تتخيل ما 

جيري حقيقة بينهمابقاء اديل  
لتمضي الليلة هنا اعطى هذه 



العالقة نوعا من التأكيد علي 
حقيقتها, وملاذا هتتم ان بقيت  

هل كانت تبقى يف  اديل؟
 مناسبات سابقة؟ بال شك

 نعم اي ساره ماذا كنت تقولني؟  -

وضع رالف ذراعه حول خصر 
اديل كأنه ينتظر خروجها كي  

 يتعانقا 



 الال شئ-

بقيت ضحكة اديل ترن يف اذن  
ساره وهي خترج من الغرفة وبقي  

صداها يف اذنيها طوال الليل لقد  
جافاها النوم وبقيت تتقلب فوق  

 ش بدون ان يغمض هلا جفنالفرا

ماذا سيظن هبا جورج او زوجته  
مرات ؟ مها يعرفان عالقة رالف  



أبديل هل كانت اديل تنام هنا يف 
املنزل من قبل؟ حاولت األجابة  
عن هذه األسئلة بدون جدوى , 
ما أغرب هذا املوقف هي تنام يف 

غرفتها وحدها وزوجها ينام مع  
اديل تلركت ساره غرفتها يف  

ح ونزلت لتشرب قهوهتا  الصبا 
ملاذا هتتم؟ هل من املعقول اهنا 



تريد رالف لنفسها, ال , لتأخذه 
اديل ال فرق لديها , لكن 

شعورها ابخلزي والعار هو الذي  
يزعجها , موقف الزوجة املهانة  

لن حتتمل اكثر, وستخربه بنفسها  
, لن يستطيع ان يذهلا اكثر كان  

رالف واديل يتناوالن فطورمها 



دخلت ساره واخذت حني 
 مكاهنا ايل الطاولة 

 صباح اخلري  -

صباح اخلري اي ساره قالت  -
اديل بدون أي شعور ابخلجل 

 هل اساعدك يف تناول أي شئ؟

جتاهلتها ساره وهي تشعر ابملذلة  
تغمرها ال بد واهنما حمرجان من 



وضعهما , كاان يضحكان 
ويثرثران ومل ينزعجا من دخوهلا  

مها وقحان دون ذرة لياقة! 
شعرت ساره ابملرض ومل تستطع  

تناول أي طعام , تركتهما 
لشأهنما ووقفت مسرعة بدون ان  

ترتك لرالف جماال ألي سؤال 
وهي يف طريقها لغرفتها مرت  



ابلغرفة األضافية, كان ابهبا 
ل الغرفة  مفتوحا , نظرت ايل داخ

ورأت مرات تبدل شراشف السرير  
 سألتها مستغربة:

 ماذا تفعلني هنا؟  -

 اان اغري شراشف السرير  -

 وهل انمت اآلنسة اديل هنا؟ -



 قالت مرات:

 نعم اي سيديت -

 سألت ساره مرتددة:

هل كانت الآلنسة اديل تنام  -
 هنا من قبل؟



ال ايسيديت, مل يكن هناك   -
 زوجة , ذلك غري معقول وال

 مقبول!

تنهدت ساره أبرتياح دخلت 
غرفتها واحضرت حقيبة يدها 
ونظاراهتا الشمسية, ستخرج 

لتلتقي دنكان بعد نصف ساعة 



خارج املتحف , سرتتب واايه 
 كيفية متضية النهار

ملنويل وهايلي يسرتحيان اليوم   -
قال دنكان حني التقاها: حنن 

 وحدان هل لديك أي مانع؟ 

 ال ابدا  -

سيارة قررا ان يقوما  سارا اىل ال
بنزهة ايل الشاطئ الغريب ويتعرفا  



اىل املدن هناك الطريق مزدمحة  
حيث موسم السياحة يف أوجه  

مرا بطريق مجيلة عرب البولوبرنيز  
توقفا يف القرى الصغرية واحياان 

متشيا بدون سيارة يف ظل  
 األشجار الوارفة 

انظر الرجال يركبون احلمري   -
ؤوسهن  والنساء ميشني وفوق ر 



السالل الثقيلة هذا املشهد  
جيعلين اثور ملاذا تتحمل النساء  

 هذه احلياة القاسية؟

هذه طريقتهم يف احلياة ال أظن   -
 ان النسوة ميانعن 

لكن الرجال هم األقوى بني   -
اجلنسني , ملاذا ال حيملون عنهم 

 هذا العبء 



ال الومهم اذا استطاعوا ان   -
يتهربوا من هذا العمل الشاق  

ل دنكان وهو ميشي قرهبا هل سأ
 نتوقف لنشرب شيئا منعشا؟

ال أبس شرط ان يكون خفيفا   -
ومنعشا وليس كالسابق الذي  

حيتاج ايل طعام ذاك الشراب لن  
 اذوقه ابدا 



جلسا حتت ظل شجرة وارفة  
يشرابن القهوة ويراقبان املارة 

هناك احلمري واملعز مث العرابت  
املليئة ابلفاكهة والقش او حىت  

عض العصي طرقات القرية غري  ب
معبدة وهناك ثور أسود مربوط  

علي شجرة قريبة الدجاج يسرح  
يف الطرقات يفتش عن طعامه ,  



بطتان اقرتبتا منهما مث غريات 
رأيهما وانضمتا اىل جمموعة 

الدجاج امرأة عجوز جتلس على 
عتبة بيتها ويف يدها هاون حناسي 
تدق فيه نظرت ساره اليها ترثي  

مث رفعت رأسها عاليا كما حلاهلا 
فعلت يف آاثر سانت هيلدا يف 
منطقة وثيب حيث كانت حتدث 



صديقتها فالريي قائلة: اهنا 
تفضل املوت على ان تقبل ان  
 تكون سجينة لرجل كتلك املرأه

ماهذه احلياة ملاذا تعيش هذه  -
املرأة ؟ زوجها يشرب وأيكل يف  
البيت مع اصدقائه مجيع رجال 

ملون , بل ميضون  اليوانن ال يع
 النهار يف الراحة واألستجمام



 قال دنكان مسرورا: 

ملاذا انت مهتمة جدا بوضعهم  -
األجتماعي , اان اراهنك اهنن 

 قانعات حبياهتن

ألهنن ال يعرفن سوى هذه  -
 احلياة!



وضعهن يشابه ما كانت عليه  -
املرأة يف انكلرتا يف فرتة زمنية 

 سابقة 

ترتك  املرأة ال تتعلم ملاذا   -
نفسها ترتبط ابألرض كثريا , حىت 
لو ولدت يف اليوانن لن أقبل هذا  

الوضع وسيعلم زوجي انين  
 استطيع ان أحكم نفسي!



 سأهلا بفضول: 

وهل ترين زوجك اآلن انك   -
تستطيعني ان حتكمي نفسك ؟  
ال اعتقد ذلك اي ساره فوجئت 
حني تعرفت اليه, ملاذا يرتكك 

 ابدا؟ على هواك؟ اال حيبك 

 ماذا تقصد؟ -



من الواضح انه ليس متيما  -
 حببك واال ملا كنت برفقيت اليوم

التفتت ساره اىل املرأة العجوز  
اتبع دنكان حديثه: هل حتبينه اي 

 ساره؟

هذا سؤال شخصي قلت لك  -
انه يصعب علي شرح هذا  

 املوضوع 



زواجك ليس طبيعيا هذا   -
 واضح 

نعم ايدنكان انه ليس زواجا   -
 اطبيعي

هل هي اديل مادورها؟ لقد   -
أخربتين ان لك اصدقاء ولزوجك  

صديقات وعلى هذا 
األساسافرتض ان اديل هي  



صديقة زوجك هناك نتيجة 
واحدة نستخلصها عندما تتعلق 

 امرأة متزوجة برجل متزوج 

فوجئت ساره مبا قاله دنكان  
حدقت اليه بدون كالم مث سألته 

 متلهفة ألخباره:

 يف عرفت؟أديل متزوجة ؟ ك -



اخربتين شقيقيت هايلي , لقد  -
تزوجت اديل وهي صغرية جدا 

هي اآلن منفصلة عن زوجها منذ  
 اكثر من سنة

هلذا السبب مل يتزوجا !رالف مل  
يتزوجها ألهنا متزوجة وليس ألنه  
ال يؤمن مبؤسسة الزواج تنهدت  

ساره من األنباء اجلديدة , كانت 



تفكر ان رالف سيضجر يوما من  
هجرها و ألن حبه هلا اديل وي 

ليس حبا قواي جيعله يتزوج منها  
اآلن اختلف الوضعو رالف لن  
يضجر ابدا من اديل , حبه هلا 

عميقا اهنا بدأت ترى ملاذا مل  
ميانع يف الزواج منها والتخلي عن  
حريته حريته ال تعين له أي شئ  



ففتاته مرتبطة بزواج ولن يستطيع  
ان يتزوج هبا ابدا , خيبة املها  

كبرية ولكنها ال حتب رالف الذي  
حياول اخضاعها وترويضها , هي 
ال حتبه ولن حتبه ابدا وهو ايضا  

لن حيبها بل يكرهها وميقتها  
ويشعر حنوها ابألزدراء ملاذا  

فكرت انه يوما سيهجر اديل  



وينسى حبه هلا ويعود بعواطفه  
لزوجته؟ ال ال تريده ان يفعل ,  
  ملاذا تتعب نفسها هبذا التفكري

 العقيم 

حني وصال يف املساء دعت ساره 
دنكان لتناول بعض الشراب  
عندها يف املنزل , قدم جورج 



الشراب هلما وهو ينظر بطرف  
 خفي ايل دنكان

جورج ال يوافق قال دنكان   -
وهو ميسك كأسه : يعتقد انه  

حيق لسيد البيت ان يعيشمغامرة 
مع اجلنس اآلخر وال حيق لسيدة 

 البيت ذلك 

 بكربايء:قالت 



ال أعلم ملاذا تعتقد ان رالف   -
 يعيش مغامرة مع اديل

 سأهلا:

هل اجنرحت كربايؤك؟ انت   -
تعرفني اي ساره ماالذي يدور  

بينهما؟ لقد قلت انكما متزوجان 
منذ ثالثة اشهر هل كان يعرفها  

 قبل زواجكما؟



هزت ساره رأسها أجيااب لقد 
غمرها شعور ابخلزي ملاذا  

عرف  تزوجت رالف وهي ت
بعالقته أبديل ؟ هل كانت تتمىن 

يف قرارة نفسها لو اهنا كانت 
املرأة الوحيدة يف حياته ؟ ال امل  

يقل هلا اليكس ان رالف له  
عالقات عديدة ؟ ماهذه 



السخافة امل تتفق معه على ان هلا  
طريقها وله طريقه امل تكن دائما  

راغبة يف زوج ال حياسبها على 
سؤولة  اعماهلا وتصرفاهتا هي امل

عن حياهتا امل تصرح اهنا لن تليب  
رغبات زوجها بل هو الذي  

 سيليب رغباهتا, وقالت:



نعم كان رالف يعرفها قبل ان   -
 التقيه

 وملاذا رضيت الزواج منه؟ -

ال ميكنين ان أجيب على هذا  -
 السؤال 

هل تكملني حياتك على هذا  -
النمط ؟ انك رقيقة وحساسة 



دة ومن اخلطأ ان ال تكوين سعي
 يف حياتك

رقيقة وحساسة ال ميكن لرالف  
ان يصفها هكذا بل هي قاسية 

وثورية هي حماربة من آل مالفرن,  
حماربة تستطيع الصمود والتحدي  

, ولكن مل تصمد مع رالف ,  



صراعاهتمامعه دائما كانت 
 خاسرة

 ولكنين لست تعيسة -

 سأهلا:

ملاذا وافقت على اخلروج   -
 معي؟

 انه ليس عبثا! -



 ضحك كثريا مث هز كتفه:

سنه ما شئت انه تسلية   -
 خترجك من حياة امللل والضجر 

 انت ماكر وداهية  -

ال حيتاج األنسان للذكاء   -
ليحزر مشى من كرسيه وجلس 

يف مكان قرهبا فوق األريكة: اال  
ميكننا ان نتابع مداعباتنا؟ متتم 



وهو يلفها بذراعيه : ملاذا نقف  
 عند حدود العناق؟

 سألته:

قل يل ما الذي نستفيد منه لو  -
 متادينا يف تسليتنا؟

 ال خنسر شيئا ونعيش الوقت  -



الرجال حيريونين تسليتنا مؤقتة  -
 ستتحول اىل ذكرى ذكرى اليمة 

انت ال حتبني املمالقة كيف   -
تعرفني اهنا لن تكون ذكرى  

 حمببة؟

ضحكت ابلرغم من تفكريها  
اجلدي الرجال لغز هذه التسلية 

يف نظرهم , هي أحساس  الربيئة



ابلذنب بل يؤمنون ان الوقت  
جيب ان يعاش ومتر التجربة  

وينسى الرجل املوضوع برمتة  
 قالت ختاطبه:

مازلت ال ارى فائدة من  -
 ذلك؟ 

الفائده ال تتماشى مع العقل ,  -
ابلطبع ال من يرغب ابلعقل يف  



ساعة كهذه ! ضحك شعرت  
بيده تنزلق من كتفها اىل ذراعها :  

امرأة غامضة اي ساره انت  انت
حرة وتؤمنني ابحلياة العصرية ومع  

ذلك تعيشني بطريقة رجعية , 
زوجك غريب األطوار وبدون  

عقل النه مل يكتشف حسناتك , 



انه جذاب ووسيم اال تشعرين  
 برغبة اليه ؟ اال تغارين من اديل؟ 

انه ال يهمين , قالت يف نفسها , 
ولكنها شعرت أبنقباض وضعت 

رهبا على الطاولة امسك  كأسها ق
دنكان هبا بني ذراعيه , مل تدفعه 

ومل تقاومه , عانقها بشّده , 
جتاوبت معه ففرح دنكان 



النتصاره واصبح خذال , قال 
 مؤكدا قدرته على غوايتها : 

كنت اعرف انين سأنتصر   -
 عليك اي ساره انت مجيلة جدا

سحبت نفسها من بني ذراعيه  
لف  ووقفت تنظر اليه , لقد اخت

شعورها حنوه اآلن اذ هي تشفق  
عليه ضحك دنكان مث جذهبا 



اليه مرة اثنية قبل ان يودعها  
 وقال:

تصبحني على خري اي ساره  -
مازلت اعتقد انك فتاة عظيمة 

 وان زوجك رجل جمنون

 

 



 **هنار قرب احلبيب**

 

 

مل ترافق ساره دنكان اىل اخلارج , 
كانت ال تزال واقفة يف منتصف 

دخل زوجها ما   الغرفة حني
اخلطب ؟ ان مزاجه معكر ومل  
تراه على هذا الشكل من قبل 



وجهه يرتسم فوقه الغضب 
 واجلنون 

كيف تسمحني هلذا الرجل ان  -
 يعانقك؟ حبق الشيطان

كانت عيناه تقدحان شررا وهو  
يسرع حنوها كالعاصفة , وهنا يف 
مواجهة النافذه وحتت بصر كل  

 الناس !



ولكنه   تراجعت ساره اىل الوراء
 امسك برسغها : 

 اترك يدي !-

بدأت تصارع ولكن قبضتة 
احكمت الشد على يدها  

بوحشيه , رفعت يدها األخرى  
كأهنا تريد ان تضربه ولكنه 



بسرعة امسكها واسقطها وقد  
 ازداد غضبه

: ملاذا يهمك ما افعل؟ اان -
 اتسلى اليس هذا ما اتفقنا عليه 

املنفرجة نقلت بصرها اىل النافذة 
حيث النسيم يدخال الغرفة عرب  

الستائر املفتوحة الظالم خييم 
 خارج الغرفة: 



ليس هناك أحد يف اخلارج   -
 لريى

 قال متحداي:

 اان مسعتكما ورأيتكما!-

 

ماالذي مسعته؟ مل نقل شئ  -
 خنجل منه!



ألنك ال تعرفني اخلجل ,  -
اعتقد ان أقناعه لك مل يكن يف  

ألنك كنت الوقت املناسب 
تنتظرين عوديت اىل املنزل يف أي 

 وقت

ارتفعن يد ساره من جديد يف 
حماولة صفعه اصبح وجه 

رالفممتقعا من الغضب حدق هبا 



بقساوة وزجمر لقد متكن منه 
غضب آل لينغارد ووحشيتهم 
امسك بذراعها وهزها بعصبية 
 مرات عديدة حيت انقطع نفسه 

أايك ان ترفعي يدك مرة اثنية  -
ههي هددها وهو ال يزال  يف وج

ممسكا بذراعها: اايك ان تعيدي  



ما فعلت مع هذا الرجل مرة اثنية 
 لن تريه بعد اليوم

 سأراه!-

كانت تتحداه وهي ترجتف من  
رأسها ألمخص قدميها وتذكرت  

يوم اخربها انه لو كان مكان 
رودي فوق السفينة لقتلها بدون 

 ان يفكر ابلعواقب



تك  هل خفت اخريا؟ لقد أنذر  -
ستنالني اكثر من ذلك يف املرة 

 املقبلة

انت ال ختيفين ابدا اان ال  -
اخاف من أي رجل , ولن يقول 

يل أي رجل ماذا افعل , اان افعل  
ما اريد , وسأرى دنكان مىت 

 ارغب



 

ال , ليس عندما اكون اان   -
زوجك , لن تريه هدأ صوته وقد  

هذه  -امسك بزمام اعصابه: 
نية رغبيت لن تريه مرة اث 

 وستحرتمني اراديت 

 



افلتت ساره من قبضته كانت 
صامته ال تتكلم حتاول ان 

تتفحص العالمات اليت تركتها  
اصابعه فوق رسغها , احد ابناء  

لينغارد يفعل هبا ذلك ! لو عرف 
والدها ستكتب له وختربه وسيصر 

عليها ان ترتكه وتعود اىل املنزل  



بعيدا عن هذا البغيض املتشرد  
 لعصاابتمن ساللة ا 

حدقت به وقد خنقها غضبها 
وجلمها عن الكالم ذكر رالف  
شيئني مهمني يف حديثه , كان 
ينتظر ردة فعلها , اسلوبه يف  

األنتظار حيريها مث انه ألول مرة 
يذكرها أبنه زوجها , هذه اول 



مرة يستعمل فيها هذه الكلمه يف 
حديثه معها ولكنه ال يعين أي  

؟   شئ ملاذا يذكر الزواج اآلن
وملاذا اشتد غضبه عندما رآها 

بني ذراعي دنكان ؟ ملاذا يكشف  
عن شعوره حنوها وقد اتفقا ان  
يسري كل منهما يف طريقه؟ هل  



هناك عالقة بني غضبه وبني كونه  
 زوجها؟

هدأ غضبها وسكنت نفسها  
بدون سبب تفهمه , سالم 

غريب دخل نفسها , مل تعد 
احملاربه ساره مالفرن بل اهنا ساره 

جه رالف لينغارد كانت عيناها زو 
تشعان برقة وحنان وهي تنظر 



اليه نسيت اديل وخالفاهتا 
 السابقه معه 

رالف اذا وعدتك أبن ال أراه  -
 اثنية

ال اريد انذارات منك  --
 يتبتعدين عنه ألنين آمرك بذلك 



هو أيمرها ابلرغم من شعورها 
الرقيق حنوه اال ان الغضب 

 متلهكها 

لغضبك قلت  اان ال افهم سببا -
انين استطيع ان اصادق من  

 اشاءهل ألنك 

مل تستطع صياغة سؤاهلا قاطعها  
 بلهجة قاسيةكاحلديد:



هل علي ان اذكرك أبن تكوين  -
 متسرته بعالقاتك ؟ مل تتسرتي

 سألته:

 هل هذا هو سبب غضبك؟-

نعم , ليس هناك اسباب  -
 أخرى



ال ميكنها ان   هذا األستبداد
تتحمله خيبة املها يف جوابه زاد  
من غضبها لفرتة وجيزة اعتقدت 

اهنما رمبا يتفامها وشعرت انه  
يرغب يف ان يسود التفاهم 

عالقتهما وهي بل شك جمنونة يف 
موافقتها علي عدم رؤية دنكان  

فهو لن يرضى اال خبضوعها 



متاما,كل آل لينغارد هكذا , 
ي كلهم من طيّنة واحدة وه

جمنونة لتعتقداهنا تستطيع ان 
 تعيش معه بسالم 

اذا كنت تسمح لنفسك ان   -
تعيش مع اديل , كذلك اان  

استطيع ان اعيش مع دنكان  
فرتة بقائه هنا ! قالت ورأسها  



مرفوعة تتحداه بعينيها : تستطيع  
ان تفعل يب اكثر مما فعلت 
 ولكنين سأعيش على هواي

ستدفعني الثمن غاليا, لقد   -
ك, ال ختالفي رغبايت اما  انذرت

بشأن اديل فاتركيها خارج  
 صراعاتنا 



مث تركها وغادر كان رالف واثقا  
من نتيجة هتديداته, ولكنه كان 
ينتظر بعض حماوالت التحدي  

من ساره بقي رالف يف املنزل يف 
اليوم التايل , لبست ساره ثياهبا 

استعدادا للخروج ونزلت اىل  
الطابق األرضي, كان رالف  

تظارها ودارت بنهما معركة  أبن



كالمية , هددها رالف ابستعمال 
القوة اذا حاولت ان تتحرك  
خارج البيت فقالت له: أبهنا 
ستخرج حني خيرج, ولكنه مل 

خيرج جاء دنكان لريى ما الذي  
حصل فاستقبله رالف على 
الباب وطرده أبدب وحزم, 

وطلب منه ان ال حيضر اىل هذا  



ه بركاان البيت مرة اثنية كانت سار 
من الغضب ولكنها جتنبت 

مواجهة رالف امام دنكان الهنا 
تعرف اهنا ستكون اخلاسرة 

وسيثبت رالف ارادته لكنها مل  
ترغب يف خسارة صداقة هايلي  

تركت ساره دنكان يذهب بدون 
ترتيب موعد آخر بنهما, ولكن  



رالف دعا اجلميع للعشاء قبل  
رحيل دنكان بيوم واحد وكان 

مث اوصل رالف   العشاء فاخرا
اديل ملنزهلا بعد العشاء هذه املرة 

 ومل تبق لتنام يف املنزل

اثناء العشاء , حاول دنكان ان  
يهمس ابذن ساره ليسأهلا ما  

 اخلطب



لقد رآان ومسه حديثنا من  -
 النافذة

 اي آهلي هل تشاجرمتا؟ -

 ابلطبع تشاجران  -

قالت ذلك وارجتفت وهي -
 تتذكر ما حدث 

 رؤييت ؟  هل امرك بعدم -



 نعم  -

عليك ان تشكريين ألنين   -
 جعلته يغار عليك

مل تكن غريته, لقد غضب  -
 ألنين تركت النافذة مفتوحة

ال ايساره اهنا الغرية هل اخربك  -
بشئ هايلي ال تؤمن أبن عالقة 

 غري شريفة تربط اديل ورالف 



وهل قلت هلا ان هناك عالقة  -
تربط بينهما؟ كان عليك ان ال 

 ذلك ختربها ب

مل يكن لدي خيار , كانت  -
تريد ان تعرف اسباب خروجك  
معي كل الوقت بدون اعرتاض  

زوجك فقلت هلا ان لك  
اصدقاءك وله صديقاته, ون 



الواضح بعد دعوة العشاء عندكم 
ان اديل هي صديقة رالف  

فقفزت هايلي تريد ان ختنقين 
وهي تؤكد يل ان اديل ليست من  

 هذا النوع من الفتيات

نكان وهو يرى رالف  توقف د
 يراقبهما مث اتبع بعد قليل :



هناك بعض الغموض يلف   -
هذه القضية ولن تعريف احلقيقة  

من هايلي , اهنا كتومه على 
األسرار اليت تؤمتن عليها , ولن  

 خترب هذا السر ألي شخص

 سألته ابحلاح:

امل تقل لك اي شئ آخر فقط  -
 ان اديل متزوجة؟ 



مل ختربين أي شئ وانت   هايلي -
ايضا كتومه ال تذكرين يل اسباب  

زواجك من رالف ويلفين  
الفضول وخيبة األمل يف حل 

هذا اللغز , رغم انين اعتقدت 
 دائما ان النساء ثراثرات

 متتمت ساره:



رمبا ختربين هايلي اسرار اديل   -
 يف املستقبل

ال حتلمي اخيت كتومة وامينة  -
 علي السر وهي حمافظة يف

 عالقاهتا

اقرتحت اديل مساع املوسيقى 
الراقصه شرعت أببعاد األاثث  

اىل قرب احلائط تساعدها هايلي  



دخل مانويل برفقة هايلي حلبة 
الرقص يتمايالن ببطء وحنان  

قال دنكان خياطب ساره ويشري 
 اىل شقيقته وصهرهومها يرقصان:

 غرامهما كاملرض  -

كانت ساره تراقب رالف وتنتظره 
 ا للرقص ان يطلبه

 هل نرقص اي ساره؟ -



وبدون ان يسمع جواهبا, امسك  
بيدها وجذهبا حنوه الحظت ساره 

غمزة خفيفة من طرف عني 
دنكان , سلمت ساره نفسها  
لرالف ومسحت للموسيقى ان 

 حتركها على انغامها اهلادئة 

وصلت رسالة لساره من  
صديقتها فالريي وصفت فيها 



مباهج احلياة الزوجية, وبيتها 
اجلديد وغرفة الطفل املنتظر 

واألدوات الصغرية اليت اشرتهتا  
وشرحت لساره لون ورق اجلدران  
ومجيع التفاصيل الصغرية وذكرت 
سرير الطفل الذي ابشر غراهام 
زوجها يف صنعه بنفسه قالت : 

نا سرير من  لن نشرتي لطفل



األسواق كانت ساره مغتبطة 
لسرور فالريي وسعادهتا يف حياهتا 

الزوجية وكل ما شرحته فالريي 
لساره يف رسالتها كان ممال 

ابلنسبه اليها ساره لن ترضى ان  
تعيش هذه احلياة الرتيبة , رسالة 

فالريي اجلديدة تشبه الرسائل  
السابقة اليت ارسلتها ولكن ساره 



هي حتس خسارة قرأهتا بنهم و 
السعادة يف حياهتا الزوجية 

ابملقارنة مع فالريي اعادت قراءه  
الرسالة وهي تتناول فطورها مث 

تذكرت صديقتها هايلي هي ايضا  
 سعيدة يف حياهتا الزوجية

بعد سفر دنكان ابسبوعني 
عادت ساره اىل روتني حياهتا 



اململ الذي كانت تتبعه قبل 
ي تعرفها اىل دنكان وهايلي هايل

اصبحت صديقتها وكانت تزورها  
ساره مرتني يف األسبوع تتمشى 

واايها وتتغدى بصحبتها يف قهوة 
صغرية يف القرية هذا التغيري  

البسيط يف حياهتا قد جلب بعض 
السرور والراحة هلا بدأت ساره 



تتغري كليا هل اليوانن ومدينة 
اوملبياهي سبب هذا التغيري ؟ مل 

 تكن تلذها العيشة البسيطة
ولكنها اآلن جتد متعة كبرية 

وسعادة يف احلياة البسيطة وقد 
زاد سرورها وجود هايلي قرهبا  
بعد ان كادت تفقد األمل يف  

اجياد صديقة زوجها مانوليمهذب 



ومنطو وكثري التفكري , وكان ال 
يوافق كثريا على تصرفات ساره 

كأن خروجها مع دنكانشئ 
مقرف وغري طبيعي اهنا متزوجة 

 وهذا ال يصح ابدا يف  من يوانين 
جمتمعهم فمن غري الالئق ان  

خترج مع غري زوجها هايلي كانت  
مغرمة به وخاضعة له كليا عبست 



ساره قليال , مانويل يسيطر على 
زوجته بشكل غري ملحوظ وهو  
حاذق وال يظهر سيطرته عليها  

وهايلي خاضعة ومتفانية له  
وتعطيه بدون مقابل , هل هذا  

؟ ان هيلي  هو الزواج الصحيح
 سعيدة سعادة حقيقية



نظرت ساره اىل رالف الذي  
حضر وجلس قبالتها واخرجها  

 من أتمالهتا

صباح اخلري اي ساره هل منت  -
 جيدا؟

هزت راسها موافقة وهي عابسة 
ملاذا يتكلم معها عن النوم ؟ انه  
 يسأهلا السؤال نفسه منذ اسابيع 



هل ختربين مىت ستكون يف  -
دعوة هايلي  البيت النين اريد 

 ومانويل اىل العشاء 

ال يهم فقط اخربيين قبل  -
يومني كي استطيع دعوة اديل  

 ايضا اعملي كل الرتتيبات لذلك 

هل جيب عليك ان تدعو  -
 اديل ؟



 نعم اال حتبينها؟ -

ال أكرهها قالت وهي تنظر  -
اليه حبزن: من غري املناسب ان 
حتضرها دائما اىل البيت ماذا  

 ؟سيقول جورج ومرات

اان ال اهتم لرأيهما اذن انت   -
 ال تكرهينها , ايللغرابة 



قلت لك سابقا انين ال اكرهها   -
يف وقت من األوقات رغبت يف 
 معركة معها ولكنسأهلا مستغراب:

حقا؟ وماذا كنت تنتظرين ان   -
 تكون ردة فعلي؟

اعتقد انك ستنضم اىل جانبها   -
ولكنين رغبت يف املعركة معها  

 دتني حني نكون منفر 



ارجو ان ال تستعملي معها   -
القوة اجلسدية اعتقد ان آل 

مالفرن متدنوا قليال خجلت ساره 
وامحرت وجنتاها متالكت 

اعصاهبا , انه يستفزها يف الكالم  
اجلاف والنقد االذع لعائلتها , 

دائما حياول ان جيعلها تفقد  
 رابطة جأشها 



ال اعرف ملاذا تستفزين دائما   -
رابطو  هل يسعدك ان افقد 

 جأشي

كان صوهتا منخفضا ولكن  
غضبها يف اوجه ويشع شررا من  

عينيها , وهي ال ترغب يف معركة 
معه ,ولكن رالف دائما خيطط  

ملعركة معها وحياول استفزازها , 



وجتد صعوبة يف التغاضي عن 
 استفزازه هلا 

هل يسعدين غضبك؟ ابدا   -
علي العكس انين اجد ذلك  

سر  مقرفا واعتربه ضعفا حني خت
 املرأة رابطة جأشها 

انت املالم األول ملا وصلنا  -
 اليه 



بل انت امللومة لسبب اجهله  -
وقع شقيقي يف حبك وقد 

وافقت علي الزواج منه مث رفضته 
ودست علي قلبه بدون شفقة او  

رمحة قبل موعد الزفاف 
ابسبوعني مل هتتمي لشعوره حنوك 

 وال اىل قلبه الذي حتطم



ان يتأمل  هراء ال ميكن لرجل  -
اذا حتطم قلبه , لقد قلت لك ان  

 لديه امرأة اخرى حيبها 

دست عليه ورفضته ألنه  -
 يتمتع برجولة حقة 

كان يريد امتالكي واان ال    -
احتمل ذلك من أي رجل , 

 وخاصة من احد ابناء آل لينغارد 



ضحكت من جديد عيناها 
الزرقاوان تلمعان يف حتد وهي 

 تنظر اىل عيين زوجها

آل لينغارد اي ساره اذا   اان من -
رغبت يف امتالكك فلن يكون  

لديك اخليار عليك عندئذ 
 اخلضوع



ضحكت بصوت مرتفع كانت 
تتمىن ان تنتهي العداوة بينهما 

 اىل األبد 

وهل تعتقد انين اخضع لك  -
 بدون ان احارب؟ 

ال طبعا ليس بدون حماربة  -
ولكنك يف النهاية ستخضعني 



وعقلي السليم جعلين اقبل  
 التحدي كي اروضك

اان ال اعرف ملاذا استمع اليك   -
وملاذا اجعل احلديث بيننا يسري  

يف هذا األجتاه اان واثقة انك  
 ترغب يف ااثرة غضيب واستفزازي 

ذلك ؟ ال اي ساره  اتعتقدين -
 ليس هذا ما اريده



 ماذا تريد اذن؟  -

قلت لك سابقا اريدك ان   -
 تبكي ومازلت اريد ذلك 

اوه صحيح تذكرت , قلت , 
احتاج لرجل عنده ارادة قوية  

 ليجعلين ابكي

وقد أتكدت اآلن انين رجل  -
 عنده ارادة قوية 



صحيح! ولكنك مل جتعلين  -
 ابكي , ولن جتعلين ابدا 

استطيع ان اجعلك   سنرى, -
تبكني مىت اريد, اآلن لو اردت  

 قالت ساخرة:

 حقا ؟ -

 استعملي خيالك اي فتاة! --



 حىت لوعذبتين , فلن ابكي  -

وتعتقدين انه من املمكن ان  -
 اعذبك؟

 سأحاربك استطيع حماربتك -

مل تقاومي حني دفعتك اىل   -
 ..  مؤخرة السيارة

 



لتحميل مزيد من الرواايت  
 وروا مكتبة رواية  احلصرية ز 

 www.riwaya.ga 

 

لقد أخذتين على غفلة من   -
 امري.

http://www.riwaya.ga/


وحني اجربتك على استعمال  -
اهلاتف يف غرفة اهلاتف, وحني 

 محلتك على ظهر الباخرة.

يف البحر   لقد هددتين أبغراقي -
.كان ذلك هتديدا جباان من رجل 

 اىل أمرأة...

شرع رالف يضحك منتصرا . 
شعرت ان احلديث اصبح هزليا. 



كان يسخر وهو يذكرها مبواقف  
 ضعفها املتكررة.

اآلن تعرتفني وألول مرة انك   -
من اجلنس اللطيف. اجلنس 

الضعيف? كذلك تعرتفني أبنك  
خضعت لتهديدايت. تقدم حنوها  

ها وضع يده برقة فوق  ولدهشت
يدها وقال: من أجل خضوعك 



علي ان اكافئك, سنعلن هدنة  
مؤقتة , اليوم سنخرج ومنضي 

 النهار سوية. 

 ولكن... -

فكرت ابألعرتاض اوا لرفض, 
ولكن قلبها طار من الفرح.  

تعابري وجه رالف كانت حنونة, 
ماالذي قالته واحدث يف تعابريه  



كل هذه التغيريات? كانت 
حتمل معىن األنتصار ? ضحكته 

هل هو فعال يرغب يف الرتفيه  
عنها? سيمضي برفقتها يوما  

 كامال فسألته:

 أان...وأنت? -



نعم. وأذا فتحت فمك -
للجدال او األعرتاض سأريك  

 جانبا من طباعي السيئه .

كانت هلجته مازحة ورقيقة 
 كلمسة يده فوق يدها.

املكان الذي   تستطيعني أختيار  -
سنقصده . سأهلا رالف بعد  
نصف ساعة حني استقرا يف 



السيارة: هل تفضلني الساحل ام  
 اجلبل?

أحب ان أزور سبارطة. رمبا   -
 يكون املشوار متعبا وبعيدا?

الأبس . سنذهب اىل سبارطة  -
كما تشائني. املناظر خالبة  

ونستطيع ان نتوقف على الطريق  
 لنراتح.



وسبارطة   املناظر بني طرابلس
جديدة عليها تراها ألول مرة. مث 

بدأة الطريق تضيق صعودا اىل  
التلة. اصبحت الطريق متعبة 

وملتوية كاحلية. حني وصال اىل  
قمة اجلبل قال رالف وهو يتابع  

 صعوده يف السيارة:



بدأان نصل ايل مناظر اكثر  -
 وحشية.

اجلبال وحشية وقممها عالية  
 حادة , سبارطة مدينة مبنية يف

حلف جبل اتغيتوس العايل  
ويسقيها هنر يورواتس الذي  

ينساب يف الوادي امللئ ببساتني  
الزيتون واشجار الليمون. نزلت  



السيارة بعد ذلك اىل سفح اجلبل  
حيث املدينة القدمية تعلن عن  

استقبال الوافدين يف لوحة 
اعالمية تقول: اهال وسهال بكم 

يف سبارطة. شعرت ساره خبيبة 
ن دخلت املدينة امل بعد ا

,منظر احملاربني األشداء األقوايء  
قد طواه الزمن , واملدينة القدمية  



اليت متتد على جانيب طريق قدمي 
حيث كان جيري سباق العرابت,  

مليئة ابلفنادق احلديثة, والشوارع  
العريضة اخذت مكان معامل 

املدينة األثرية ومل يبق منها اال  
لى القليل, حزنت لرؤية املدينة ع

هذا الشكل. وجد رالف مكاان  
لسيارته واوقفها وفتش عن فندق 



ليتناوال طعام الغداء . قالت 
 ساره وهي تنتظر طعامها:

مل انتظر ان اراها على هذا  -
 النحو.

 وماذا كنت تنتظرين? -

كانت نظرته غريبة , تعجبت 
ساره من مزاجه اجلديد. هل 

 يتصرف على طبيعته ام يتصنع.



ن مل اختيلها  ال أعرف. ولك -
 هكذا.

 سأهلا بفضول : 

وهل تعتقدين ان الرحلة كانت  -
 مضيعة للوقت?

ال لقد متتعت بكل دقيقة من   -
 الرحلة 



كان كالمها يضفي عليها مجاال 
فقد بدأت راضية جدا ألن رالف  

يهتم هبا ويعريها انتباهه واسئلته  
 وحديثه:

ولكنك كنت تعرف اهنا على  -
 ين ؟هذه احلال ملاذا مل خترب 

وهل كنت تفضلني عندئذ  -
 زايرة مكان آخر؟



 طبعا كنا انتقينا مكاان آخر -

كانت ساره تود ان جتعل من هذا  
 اليوم ذكرى ال تنسى معه

ال حتزين لدي مفاجأة احتفظ  -
لك هبا هل حتبني زايرة بعض 

 اآلاثر؟

 اوه , نعم , اين سنذهب؟ -



اهتمامها كان جليا ابتسم رالف  
 لسرورها وقال:مسرورا  

سنذهب اىل ميسرتا فهي تبعد   -
اربعة اميال فقط , مدينة مهجورة 

 ال يعيش فيها احد

 مدينة مهجورة ؟ عظيم -

بدأ يشرح هلا عن مدينة ميسرتا 
القدمية وعن اترالخيها وموقعها  



احلصني فوق قمة اتغيتوس جتوال 
نصف ساعة يف سبارطة بعد  

الغداء مث ركبا السيارة واكمال 
مها على مهل فوق طريق  سري 

رملية وسط ظالل األشجار اىل  
 مدينة

ميسرتا القدمية رأت بعض النساء  
يغزلن وهن راكبات ظهور احلمري 



قالت ساره وقد سحرها عملهن  
الدؤوب وطريقة غزهلن فوق  

 ظهور احلمري:

 اهنن ال يضيعن الوقت -

املرأة اليواننية تعمل بنشاط  -
واجتهاد قال رالف مث اضاف 

 ضاحكا : هي حمكومة من زوجها 



مل حترك فيها مجلته األخرية أي 
ساكن على عكس ما كان 

ينتظر,قالت ان العلم سيدخل 
 اليوانن وسيتساوى اجلنسان قريبا 

ال اعتقد ذلك ألن األجانب  -
الذين يعيشون يف اليوانن فضلوا 
ان يغريوا طريقة حياهتم لتصبح 



ماذا   -كحياة الفالح اليوانين
 ك؟ تعين بذل

اذا كان الزوج األمريكي -
يساعد زوجته يف اعمال املنزل 
كالغسيل وخالفه , فأن سكان 

اليوانن يرفضون عشرته ويشعرونه  
بعدم رضاهم عن تصرفاته  

ويعريونه برجولته فأذا كان ميلك  



بعضا من الذكاء , كان يقتبس 
 طريقتهم وعاداهتم فورا

 قالت متعجبة:

 اان ال اصدقك! -

قة مال ابلسيارة ولكنها احلقي -
ليتفادى عنزة ضلت طريقها :  
آسف ألزعاجك كان دافئا يف  

 كالمه واهتمامه هبا 



 ال اان خبري  -

سرحت بنظرها عرب املناظر  
اخلالبة اليت كانت متر هبا كان  

اليوم شديد احلرارة ولكن الطريق  
مليئة أبشجار االكوالبتوس اوقف  

رالف السيارة بعد قليل وفتح 
 ال:الباب وخرج قائ



هل ترغبني يف القاء نظرة علي 
 املناظر اخلالبة هنا 

تبعته ساره صامتة وقفا جنبا اىل  
جنب يتفحصان الوادي املزروع  

أبشجار الليمون والزيتون  
وعرائش العنب اليت يسقيها هنر  

يورواتس الذي يتغذي مبياة 
الثلوج الذائبة من جبل اتغيتوس 



عادا اىل السيارة واتبعا طريقهما  
دينة املهجورة , اهنا مركز  اىل امل

للحضارة البيزنطية مبنية على 
كتف اجلبل وابنيتها قدميه 
متصدعة ومتداعية, نعطي 

شوارعها األعشاب واالزهارالربية  
ذات الروائح الغريبة واأللوان  

املتعددة بدا منظرها غري واقعي , 



فاحلشرات املختفة تدب يف 
النوافذ املفتوحة واالشجار قد 

هرت من وسط  تطاولت وظ 
البيوت اخلالية من السقوف 

 قالت ساره :

شكلها مدهش هل ميكنك  -
 ختيلها يف عزها 



اعتقد ان ذلك صعب ان  -
 املدينة حزينة ال احد يعيش فيها

ملاذا ؟ الل حيضرها السواح؟   -
ارى بعض املشاة ولكنين كنت 
انتظر مجاهري غفرية تؤم املدينة  

 لتتفرج على األاثر

نا ولكن ليس  حيصرون اىل ه -
 مثل احلضور اىل اوملبيا



امسك رالف بذراعها فأحست 
ابلدفء يسري يف جسمها يرافقه  
شعور ابلراحة والسالم اهنا تتمتع 

هبذه الرحلة ضمن االاثر على 
عكس طبيعتها السابقة حني  

كانت ال جتد الراحة والسرور اال  
ابحلياة الصاخبة واحلفالت اليت  



يل  متتد اىل ما بعد منتصف الل
 سأهلا:

هل نذهب لزايرة اماكن   -
 اخرى؟

أمضيا بعد الظهر يتجوالن بني 
 األاثر واملباين الضخمة املتداعية

كل األماكن مهجورة متاما اال من  
بعض املتفرجني كاان احياان يبقيان 



منفردين وحدمها ال يرافقهما اال  
السحليات اليت تزحفوسط  

العشب االخضر معظم االبنية 
ها حمفوظة نوعا  خربة ولكن بعض 

ما هناك دير برفيلبتوس منحوت 
يف داخل الصخور واشعة  

الشمس تنعكس على زجاجه 
 امللون كقوس قزح 



 كيف حتفظ هذه األبنية  -

سألت ساره متعجبة , وحاولت 
ان تتخيلها اايم عزها والناس 
تفدها اابن عظمة املدينة زمن  

 البيزنطيني 

شكل البناء جيعل االنسان   -
عدم امهيته , يشعر بصغره و 
 اليس كذلك ؟ 



نعم هو كذلك اشعر انين   -
 صغرية جدا واتفهه

سر رالف جبواهبا وشد على 
 ذراعها بعفوية 

وبدأت جتواهلا برفقة رالف دخلوا  
حجرات حيث اجلدران مطلية 

ابللون األبيض واألشغال اليدوية  
 تكسو الكراسي واألسرة



أتملوا الزيتيات الزجاجية والواهنا  
اليت كانت تعترب غري املتناسقة و 

مألوفة يف القرون الوسطى , اطلو 
من الشرفة اىل الوادي وأتملوا  

املناظر البديعة وهم يرشفون  
 قهوهتم 

 هل نعود؟  -



سأهلا رالف , هزت ساره رأسها 
موافقة , كانت تفضل ان تبقى  

تتأمل , لقد أثر فيها هذا املكان  
كثريا , اهلدوء والسالم سكنا 

اقرتبت من   روعها وشعرت اهنا
رالف بقوة سحرية عجيبة وحىت 
ولو تشاجرت معه يف املستقبل 



فستذكر انسجامهما يف هذا  
 املكان ألخر العمر 

نزال من البناء مث مرا داخل  
بيت ومجيعها    املدينة ذات األلفى

مهجورة تسكنها األعشاب الربية  
, مدينة تقفز فيها األشباح من 

فوق الصخور املرصوفة اىل  
 الساحة العامة 



وصال اىل مدينة ميسرتا احلديثة 
توقف رالف ونزل مع ساره اىل  

املدينة يتجوالن يف شوارعها قبل 
العودة اىل سبارطة دعاها للعشاء  

يف سبارطة , جلسا يف مكان 
ئ وشراب الليمون املثلج ومها  هاد

يراقبان صخب املدينة حوهلما 
 سأهلا رالف:



 هل سررت؟  -

كان يوما ممتعا شكرا اي رالف    -
ابتسمت ابتسامة ساحرة: انين  
 مسرورة ألختياري مدينة سبارطة

كنت واثقا أبن املك سيخيب -
فيها اجلميع يسرون يف زايرة 

 ميسرتا



اان اوافقك الرأي كانت رحلة  -
ممتعة وامتىن ان حنضر اىل هنا مرة  

 اثنية يف يوم ما 

سنعود اي ساره وعدها رالف   -
وقفا ليغادرا املكان امسك بيدها  

 وقال:



كانت اهلدنة بيننا موفقة علينا   -
يف  ان ندعو اىل هدنة اثنية

 القريب العاجل 

 

 لن حيبين ابدا 

 



كان رالف جيلس مع ساره يف 
احلديقة يف ظل العريشة , ساره 

حتمل دفرتا وقلما بينا جلس 
 رالف مراتحا يف كرسيه قرهبا

هل جيب علي ان ادعو مخسة   -
 اشخاص للعشاء؟



قالت ساره خببث وهي حتاول ان 
تفهمه قصدها , رفع رالف  

 حاجبيه مستغراب:

 ن مخسة اليس كذلك؟نعم حن -

 وهل جيب ان تدعو اديل ؟  -

 ظننتك حتبينها ! -



قلت انين ال اكرهها ومع   -
ذلك ليس من الضروري ان  

 حتضر اىل هنا 

هي حتضر اىل هنا ألنين اريدها   -
 ان حتضر

 ماذا سيعتقد الناس؟ -

كانت تنتظر منه بعض التغيري يف  
معاملتها بعد ان امضيا يوما يف  



اد لسابق عهده  ميسرتا , لكنه ع
 يف معاملتها بدون اكرتاث

 الناس ؟  -

 نعم هايلي ومانويل -

, رمبا يعتقدان انك تعيش مغامرة  
 عاطفية مع اديل 



ماذا تقصدين؟ اعتقد ان  -
هايلي ومانويل يتمتعان ببعض 

 الذكاء 

صمتت ساره مث اخذت نفسا  
 عميقا وقالت :

 هل حتبها؟  -

 حدق فيها مليا واجاب :



لديك ذكاء وافيا ايضا  اعتقد ان 
مث اكمل حديثه بسرعه : اان ال 

احب ان نبحث امرها على هذا  
 الشكل , ال اليوم وال بعد اليوم 

ال اان افهمك , لقد امضينا -
 يوما ممتعا 

نعم كان ممتعا جدا, اان ال  -
افهمك اي ساره ارجو ان ال 



تعلقي اماال كبرية على يوم واحد  
امضيناه سوية ؟ كما قلت لك  

ان اليوم ممتعا للغاية وعلينا ان ك
نكررة مرة اثنية ولكن ال تعلقي  
عليه األمال الكبريهنظرت ساره 
اىل دفرتها من جديد مث الذت  
ابلصمت , لقد اهاهنا بكلماته  
 وال ميكنها ان تتابع احلديث معه 



سرحت أبفكارها , ما الذي  
يفعله هذا الرجل معها ؟ لقد  

 اذاقها طعم السرور قليال وعاد
 ليمنعها من أي متعه 

عاد اىل معاملته الباردة جتاهها  
 بعد عودهتما من الرحلة

كان يتثاءب من وقت آلخر كأنه  
 قد ضجر من رفقتها 



ماذا تنتظر منه؟ او ابألحرى ماذا  
تريد منه ؟ بدأت ساره تكتب 

الئحة طعام العشاء لغد , ركزت  
تفكريها على هذه املهمة ولكن  

رها اىل  بدون ارادهتا عادت أبفكا
زوجها واىل اليوم اهلائل الذي  

امضته برفقته , تذكرت اهلدوء  
والسالم والسرور الذي غمرها 



وتذكرت شعورها ابلوفاق يف  
عالقتها مع زوجها رمبا هي  

احالمها اليت جعلتها تتخيل 
اشياء ال وجود هلا ومن املؤكد ان  

رالف مل يتأثر ابملكان مثلها, 
حر  فمنذ الصباح التايل عاد يتنا

معها من جديد ويتجادل واايها  
 بعداوة وبغض وكراهيه



كأن نظراهتا احرقته ففتح عينيه 
بدأ دمها يغلي غضبا, كم هو 

متكرب ومتعجرف, انكسر القلم 
بني اصابعها , حرك عينيه بينها 

وبني القلم املكسور ولكنه مل 
 يعلق أبي شئ 

أحست ساره انه فهم شعورها 
 حنوه , قالت وهي ترجتف:



 اظنين سأدعوهم  ال -

طوت دفرتها ووضعته جانبا : 
 سأعتذر هلم أبي عذر !

ملاذا؟ ألنين اصر على دعوة  -
 اديل ؟

جلس يف كرسيه واحنىن جبانبها  
 واتبع حديثه:



افهمي كل ما نسيت هذه  -
السخافة حول اديل يكون ذلك  
افضل لك , آلخر مرة اقول لك  
انين اعيش حيايت كما احب وكما 

واج , لن تقول يل  عشتها قبل الز 
أي امرأه ماذا سأفعل , اان 

 قدمت لك خدمة حني تزوجتك



ايه خدمة ؟لقد تزوجتين  -
 لتهرب من أتنيب ضمريك

تقريبا ومع ذلك قدمت لك  -
خدمة؟ حيايت ستبقى على 

وضعها السابق , ولن اقبل منك 
أي تدخل اما من اجل نوابت  

الغضب عندك , لقد ضاق 
فعل  صدري هبا انتبهي , سوف ا



شيئا ألختلص من نوابت غضبك 
تلك انت سليطة اللسان اي ساره 

, وكلما اعرتفت هبذة احلقيقة 
كلما بدأت يف حماولة لتحسني  

 طباعك

قررت ساره ان تتغاضى عن هذه 
 الكلمات القاسية



مهما كانت اسباب زواجنا ,   -
فأان اليوم زوجتك , ملاذا تنسى  

 هذه احلقيقة

قالت له ذلك  مل تعرف ساره ملاذا 
مع اهنا ليست زوجته ابحلقيقة 

 وال هي هتمه



دعينا ال ندخل هبذا اجلدل   -
من جديد , هل حتاولني ان ترمي  

 بنفسك علي

اان ارمي بنفسي عليك؟ اان  -
 اكرهك 

مألت دموع الغضب مآقيها 
حاولت جاهدة ان ختفي غضبها 
ودموعها كان مسرورا ألنه ااثر  



غضبها واخرجها عن طبيعتها 
رك عصبيتها , وقامت بعمل وح

جبار يف اخفاء دموعها عنه 
واراتحت النتصارها على نفسها  
يف كظم غيضها نظر اليها رالف  

مراتحا واغلق عينيه وجتاهلها من  
 جديد



بقي رالف يتجاهلها عدة اسابيع 
اخرى مث عاد منجديد واعلن  
هدنة مؤقتة اثنية حيث قاما 
بزايرة عدة قرى جبلية فوق 

 الشاطئ

ل هذا األسابيع توطدت  خال
الصداقة بينها وبني هايلي  

واصبحت معتادة ان تزورها  



مرتني يف األسبوع تتمشى معها  
اوتزور املتحف برفقتها كانت  

ساره حتاول من وقت آلخر فتح 
موضوع اديل معها , ولكنها  

اكتشفت ان دنكان كان على 
حق حني اكد هلا ان هايلي ال  

حتب الثرثرة وحتافظ على السر  
ساره نفسها كانت ال تؤمن أبي  



عالقة تربط زوجها أبديل وامياهنا  
ليس مبنيا على سبب معني لكن  

ما الذي يهمها اذا كان هناك 
فعال عالقة بنهما؟ ذكرت هايلي  
مرة امامها ان دنكان يرغب يف 

 الكتابة هلا , قالت هايلي:

لقد طلبت من دنكان ان ال  -
يكتب لك , دنكان شاب عابث 



مىت سيعقل ويستقر ,   وال اعرف
اان شخصيا لن اوافق على زوج  

 من طرازه 

وال اان , فكرت ساره تذكرت  
خطيبها اليكس وكذلك رودي  
تعجبت من من نفسها ماالذي  

اعجبها يف كل منهما رودي سهل  
القيادة وهو ميثل ابلنسبة اليها  



ماتريده من زوج املستقبل احلياة 
برفقته بسيطة وغري معقدة, لو مل 

ل رالف يف حياهتا ! ولكن يتدخ
هل هذه احلياة اليت تريد ان  

تعيشها؟ سرحت ساره أبفكارها 
عرب النافذة يف غرفة اجللوس حتلم  
نظرت اىل احلديقة املليئه ابلزهار 

امللونة , مث انتقلت بنظرها اىل  



منحدرات كرونيون اخلضراء  
حيث ترعى املعز العشب 

األخضر يف اسفل اجلبل هناك 
نب املعز من بعيد  فالحات يراق

هذا املكان اهلادئ دليل على 
عبقرية اليوانن يف اختيار مكان 

االلعاب االوملبية كانت تعتقد ان 
بالد اليوانن بالد جبلية متوحشة 



وقممها شاهقة ولكنها وجدت  
يف اوملبيا املناظر الرقيقة اهلادئة  
تنهدت ساره وهي حتس التغيري 
الذي انتاهبا يف داخل نفسها , 

حت تعرف جيدا ان اليكس اصب
مل يكن يعين هلا أي شئ وكذلك 

رودي مل ختسر شيئا منهما 
ولكنها استعاضت عن معدن غري 



اصيل بربيق الذهب اخلالص  
تنهدت وهنضت من مكاهنا , لو 

ان زوجها يرق ويلني لو انه ال  
 يلتقي اديل وال حيبها 

وصلتها رسالة من اهلها يف لندن 
كان فتحتها ساره بيد ترجتف ,  

رالف يراقبها وهو يقرأ بريده  
 سأهلا ابهتمام:



 ماهي االخبار؟اخبار سيئه؟-

ليس متاما اصابت والدي نوبة   -
قلبية اخرى صمتت قليال مث 

اكملت : لقد عرف اخريا انه  
كان قاسيا يف حكمه علي يوم  

 اصر على زواجي منك

هل تعنني انه ندم قال  -
 بقساوة: لقد أتخر قليال!



والديت انه يتآكل قلقا تقول  -
 علي

قال رالف خياطبها جبفاء اسلوبه  
 يف الكالم ااثر غضبها:

دعيه يقلق , ال نستطيع ان  -
نفعل له أي شئ لقد تزوجنا  

 وهذه حقيقة ابقية



من الواضح ان زواجنا ال  -
 يهمك يف شئ

ال تكوين سخيفة , ملاذا يصر   -
رجل على االرتباط أبمرأة ال 

 ليها أي شئ؟حيبها وال جيذبه ا 

قالت وقد كظمت غيظها حىت ال 
 يبدو عليها أي انفعال :



ليس من الرجولة ان تقول   -
 ذلك 

مل يعلق على كالمها بشئ ولكنه  
عاد ابنتباهه اىل الرسالة اليت يف  

 يدها :

 ماذا تقول والدتك ايضا؟ -



تقول , رمبا نؤكد له سعادتنا   -
الزوجيه اذا قمنا بزايرة هلم يف 

 انكلرتت 

حنن نذهب ملنزلكم ومنثل  -
عليهم دور العاشقني؟ قال 

 مسرورا: 

 زايرتنا هلم ستزيد االمر سوءا  -

 قالت ساره وقد شحب لوهنا:



اعتقد ذلك حاولت والدهتا   -
ان ختفي خطورة مرض والدها  
عنها ولكنها اكتشفت احلقيقة 

بني السطور: اال تعتقد اننا  
 نستطيع ان نتظاهر ابلسعادة؟

ساره اان ال  ابحلقيقة سا -
استطيع ان اراك الزوجة احملبة 

 املطيعة



هل كان عليك استخدام  -
 املطيعة؟

حسنا الزوجة احملبة هز رالف   -
رأسه مث اضاف : لن نستطيع ان  

 نتظاهر 

حناول لن نبقى اكثر من   -
 اسبوع واحد فقط 



اسبوع ؟ حنن ال نكف عن  -
 اجلدال يوما واحدا! 

لكننا استطعنا ذلك يوم   -
 سوية اىل سبارطة خرجنا

لو مل اعرفك جيدا العتقدت  -
انك حتملني ذلك اليوم شعورا 

وعاطفة العتقدت انك عاطفية 
 هل انت كذلك اي عزيزيت؟



هزت رأسها نفيا كانت ردة الفعل  
على سؤاله تلقائية عفوية كأهنا  

 تعطيه اجلواب الذي ينتظره منها

ارجوك اي رالف من اجل   -
والدي نستطيع ان نقنعه 

 سعادتنا لو جربنا ب

استعملي عقلك اي ساره قليال  -
لو الحظ والدك كراهيتنا لبعضنا 



الزداد شعوره ابلذنب عشرة 
 اضعاف

انت مل تعط هذا املوضوع   -
تفكريك الكامل , من املمكن ان  
خندعهم وكما قلت لك نستطيع 

 ان جنرب 



ما الذي سأفعله؟ اخذك بني   -
ذراعي واقبلك امامهم ؟ فكري 

 ملوضوع اكثر اب

عال احلمرار وجنتيها ولكنه 
صممت على ان ال تفقد رابطة  

جأشها واعصاهبا , هنضت لتغادر 
غرفة الطعام بدون ان تتناول 



فطورها كانت قد وصلت اىل  
 الباب حني انداها رالف أبمسها 

التفتت اليه ومل تلحظ ارتعاشها  
 وال السرور يف عينيه السوداوين 

ساره انت حتبني والدك كثريا اي  -
 اليس كذلك؟ 

انت تعرف ذلك جيدا كادت   -
الدموع تنهمر من مآقيها من  



التأثر مسحت دموعها بسرعة 
وادارت له ظهرها كي ال يرى  

 دموعها امرها:

 عودي وتناويل فطورك -

وقفت مكاهنا وهزت رأسها نفيا 
طلب اليها مرة اثنية ان تعود  

 لتتناول فطور الصباح

 اان لست جائعة  -



اذا احتملك؟ ال اعرف مل -
 اجلسي وتناويل طعامك!

ولدهشتها فعلت ساره ما امرها  
 بدون معارضة 

رمبا ألن حزهنا على والدها كان  
يشغل ابهلا عن أي شئ 

آخر,راقبها وهي تتناول فطورها 
 بصمت مث قال هبدوء:



مىت ترغبني يف السفر لزايرة  -
 أهلك? 

نظرت اليه بذهول وكأهنا 
 التصدق ماتسمع.

اخذت نفسا عميقا ستزورهم?  -
وشعرت براحة بعد القلق, هل  
ستحاول ان متثل عليهم أبنك  

 سعيد?



 صحح هلا قوهلا: 

سنحاول سوية ان جنعلهم  -
 يصدقون اننا سعداء.

بعد ان اختذ رالن قراره مل يضيع 
الوقت بل سافرا على الفور,  
ووصال انكلرتا بعد يومني من  

القرار. وصال منزل والديها وقت  
ن والدها اليزال  العشاء وكا



صاحيا وقد بدأ اكثر شحواب 
وحنوال منذ رأته ساره آخر مرة. 
كان مسرورا لرؤيتها وقد ارتسم  

تعبري غريب على وجه رالف وهو  
يراقب لقاءها مع والدها املريض,  

ضم الرجل العجوز ابنته اليه  
بوهن وال مست هي وجهه برقة  



وحنان مث قبلته وبعد ذلك  
 لتها.سلمت على والدهتا وقب

والدهتا الحتب املظاهر, قدمب 
لساره خدها لتقبلها, ونظرت  

 ساره من جديد لوالدها.

ماالذي جعلكما تقرارن   -
احلضور? اراد والدها ان يعرف: 
كنت متشوقا الخباركما اريد ان  



اعرف اذا كنتما سعيدين. وارى  
اآلن بنفسي سعادتكما وال لزوم  

ألن اقلق, كم تناسبك احلياة 
 عزيزيت, اجلسي الزوجية اي

واخربيين كل شئ عن منزلك  
اجلديد. اجلسي قريب هنا على 

 السرير ايحبيبيت.



دعهما يراتحان اوال من عناء -
السفر قالت والدهتا : كانت 

رحلتهما شاقة وطويلة . مث 
التفتت اىل ساره وقالت: كنت 

اريد ان انزلك يف غرفتك القدمية  
ولكننا اغلقنا ذلك اجلزء من  

اصبحنا ثالثة فقط,  املنزل ,
وضعتكما يف الغرفة فوقنا. 



حقائبكما اصبحت فوق. رمبا  
أتخذين رالف اىل الغرفة اي 

عزيزيت بينما اكمل حتضري العشاء  
. الوجبة جاهزة وحتتاج بضعة  
دقائق, سأانديكما مىت جيهز  

 العشاء.

مل جترؤ ساره على النظر اىل رالف  
ألهنا كانت واثقة أبن رفيف قلبها 



فى اسبابه عليه. نظرت  لن خت
ساره اىل والدهتا متشاغلة, كانت 
متحمسة جدا لزايرة اهلها حىت  

اهنا نسيت ان تعري مسألة نومهما  
اي انتباه وحىت لو فكرت ابألمر 

فشقتها واسعة وهناك غرفة  
للثياب جماورة لغرفة نومها وهبا 

 اريكة كبرية مرحية.



هل هناك اي مشكلة ? سأهلا   -
 ر اليها متعجبا:والدها وهو ينظ

 يبدو عليك الشحوب.

اجابته وهي حتاول ان ختفي 
 قلقها:

ال. ليس هناك اي مشكلة .  -
مث خاطبت رالف قائلة : هل أتيت  

 معي?



بقيت ساره تتجنب النظر اليه, 
كان رالف مسرورا جدا ينظر  

اليها يقيم تصرفاهتا, هل فكر هو  
هبذا األمر? رمبا. لكنه مل يذكر هلا  

 ذا القبيل.اي شئ من ه

مشت امامه كأهنا يف غيبوبة, 
صعدت السالمل العريضه 



ودخلت الغرفة, مث التفتت اليه 
 قائلة:

مل اعتقد اننا سننام هنا سوية,  -
ماذا سنفعل? مجيع الغرف  

األخرى مغلقة. وهذا يعين ان  
الغبار يكسوها واالسرة غري 

مفروشة وال استطيع ان اتسلل  



ية, يف ظالم الليل اىل غرفة اثن
 ماذا ستفعل? 

مث التفتت اليه أبرتباك: هل 
 لديك اقرتاح؟ 

نعم قال عابسا : ولكن   -
 اقرتاحي ال يوافقنا سأبقيه لنفسي

عال األمحرار وجهها مث قالت اهنا  
ستحضر العديدمن احلرامات  



الصوفية املوجودة يف الطابق  
العلوي ومن السهل احضارها اىل  

 مستفسرا:هذه الغرفة قال رالف 

وما نفع احلرامات بدون سرير   -
 او فراش؟ 

 قالت حبماس :

سأصنع لك فراشا منها فوق   -
 األرض



 قال ساخرا:

تنتظرين مين ان اانم على  -
األرض , من الواضح ان آل 

مالفرن ال يعرفون شيئا عن 
 اصول الضيافة

عليك ان تقبل ابألمر الواقع,   -
اهنا الضرورة اليت تقتضيها 



اضرة وال شأن هلا  الظروف احل
 أبصول الضيافة 

هز رالف رأسه أبنه غري موافق  
كان شكله ينذر بعاصفة وأبن  

امام ساره مهمة مستحيلة عليها 
 مواجهتها 

أي نوع من الرجال تعتقدينين   -
؟ اان لست رودي ! ال اي ساره 



اذا كان ال بد من النوم على 
 األرض فأنت اليت ستنامني هناك

األرض؟ سترتكين اانم علي  -
 وانت ستنام فوق السرير؟ 

طبعا محل حقيبته ووضعها   -
فوق السرير وشرع خيرج اشياءه 
منها , ال تنتظري اعمال فروسية 



من آل لينغارد فأنت تعرفينهم 
 جيدا

وهبدوء اخرج حاجياته وهو ينظر  
اليها مبتهجا اخرج البيجاما 

 والروب ووضعهما فوق السرير 

بدت ساره ضعيفة ال حول هلا  
وال قوة صعدت اىل الطابق  

العلوي واحضرت جمموعة من 



احلرامات الصوفية ووضعتها فوق  
طرف السرير , لو رأته والدهتا 

حتملها ستقول هلا اهنا ختاف الربد  
القارس يف انكلرتا بعد ان 
 اعتادت دفء بالد اليوانن 

كان رالف متنبها يف معاملة ساره 
الل العشاء , اخرج  وجماملتها خ

هلا الكرسي واحنىن ليقبلها على 



خدها برقة امام اجلميع , علت 
محرة اخلجل خديها كان والدها  
يراقب املشهد موافقا و مسرورا  
واحس بعد العشاء كأنه استعاد  

 عشرة اعوام من عمره

 سأهلا رالف بلطف: 

هل اصب لك كأس ماء   -
ايحبيبيت ؟ مث اكمل : اسرعي 



مك فأنت بطيئة قليال يف طعا
 جدا اي عزيزيت 

تعجبت ساره من تصرفاته هل  
كان عليه ان بقوم امامهم هبذه 

التمثيلية ؟ نظرت اىل والدها كان  
مراتحا متاما للوضع يبتسم برضى 

 وهو يرى زوجها خيدمها 



كنت امتىن ان اراكما سوية اهنا    -
مفاجأة يل اي ساره بدأت اقلق  

عليكما واان افكر اين اجربتكما  
لى الزواج ,اآلن ارحتت كثريا ع

فمن الواضح ان زوجك حيبك 
كثريا اي ساره وانت ايبين , 

الست فخورا اببنيت ؟ اهنا امجل  
 فتاة يف يوركشاير اال توافق؟ 



هز رالف رأسه موافقا مث نظر اىل  
عيين زوجته , ازداد امحرارها  
وارتباكها كانت ساره تفكر  

بوالدها لو عرف ان مجاهلا ال  
 الف ابدا يروق لر 

جيب علي ان اانم ابكر كان  -
يوما متعبا ابلنسبة يل منذ اخربتين  

والدتك حبضوركما واان اترقب 



وصولكما حبماس وقلق , وانتما 
اي ولدي , ال تتأخرا يف السهر ,  

كانت رحلتكما متعبة وطويلة  
 وعليكما ان تراتحا

قبلته ساره ووعدته أبن حتضر 
ن  لغرفته بعد قليل , بقيا يثرثرا

قليال مع والدهتا اليت اعتذرت 
أيضا لتذهب للنم ألهنا متعبة 



دخلت ساره غرفة والدها كما  
وعدته , وجلست معه ختربه عن 

مدينة اوملبياوجتيب عن كل 
 اسئلته

اعلم انك كنت ترسلني لنا   -
الرسائل أبنتظام ايعزيزيت  

وتشرحني لنا كل هذه األمور 
ولكن السمع افضل من القراءة 



نك اآلن مستقرة واان الواضح ا
اشعر ابلرضى وضمريي مراتح  

رأيتك بنفسي وخربت سعادتك  
 احلقيقية

عندما وصلت ساره اىل غرفة  
 النوم كان رالف ال يزال يف احلمام 

بدأت تفرش البطابيات فوق  
األرض لتهيء لنفسها فراشا منه  



كان الغضب يتملكها ستنام 
على األرض ي بيت اهلها بينما 

راش وثري هذه يتمتع زوجها بف
اهانة كبرية هلا ! وماذا ستفعل ؟  

فكرت يف ان تنام يف غرفة 
اجللوس فوق االريكه ولكنها  
غريت رأيها ألن شقيقها ابري  
حيضر من حفالته متأخرا كل  



يوم, مث هناك اخلدم سيكون 
موقفها مدعاة للهزء والسخرية  

وستصل هذه األنباء لوالدها  
وسيعرف زيف عالقتها بزوجها ال  

ال امامها سوى الرضوخ , جم
ستنام على األرض وكانت ال 
تزال جاثية على ركبتيها ترتب 

احلرامات فوق بعضها حني خرج  



رالف من احلمام يبدو عليه 
السرور يلبس البيجاما ويضع  
فوقها الروب وقد انتشرت يف 

الغرفة رائحة كرمي احلالقة املنعش 
, شعره مبتل نوعا ما ومصقول 

غرية فوق وقد تدلت خصلة ص
 جبينه

 امتىن لك الراحة هناك -



قال ذلك ومشى اىل رف الكتب 
ليختار كتااب اهنى مهمته بسرعة 

اخرجت ساره قميص نومها  
وروهبا ودخلت احلمام واقفلت  

الباب خلفها , وحني عادت كان  
رالف متمددا يف سريره يطالع  

 كتابه



وقفت ساره يف ابب احلمام , 
  كانت مجيلة وحنيلة تلبس ثواب
للنوم مثريا وقد عقدت حول 

عنقها ربطة صغرية , يتدىل الثوب  
اىل كاحلها وهو مصنوع من  

قماش انعم رقيق وقد زين بزهور  
صغرية فوق طرفه شعرها األشقر  
النظيف يتدىل فوق كتفيها أبغراء  



وعيناها الزرقاوان تشعان بريقا  
فوق بشرهتا انفرجت شفتاها عن 

آة ابتسامة مغرية , نظرت يف املر 
الكبرية وبدت راضية عن 

شكلها,ملاذا تتأكد من مجاهلا  
وتضيع وقتها سدى ؟ احس 

رالف بوجودها , ترك كتابه ونظر  
اليها نظرة سريعة مث اعاد نظره  



اىل كتابه من جديد , بقيت ساره 
تنتظر جالت ببصرها يف الفراغ  

قرب رالف يف السرير ويف كومة  
البطانيات فوق األرض تعجب 

ددها رفع رالف من تر 
 بصرهوسأهلا: 

 هل هناك مشكلة جديدة؟ -



لن ختربه ساره عن سبب 
انزعاجها , الوضع يغضبها وليس 
يزعجها فقط خببث اطفأت النور  
يف الغرفة وخلعت روهبا واستلقت 

 فوق فراشها , سأهلا بعد دقيقة:

هل استطيع ان اعيد النور اىل  -
 الغرفة اآلن؟



انتظر منك دائما ان تفعل ما   -
 تريد ؟  

 قال بعد ان اضاء النور:

 هل ازعجك؟  -

مل جتبه , رفعت األغطية اىل فوق  
رأسها حماولة ان تستعد للنوم , 

األرض قاسية حتتها وبقيت الليل  
بطوله تتقلب من جنب اىل جنب 



وقد جافاها النوم كليا ستبقى 
على هذا احلال اسبوعا بكامله  

يف جسمها كدمات  مما سيجعل 
ليس الفراش القاسي وحده 

ازعجها واغضبها امنا ما حلق هبا  
من اهانة يف اية حال لو حاول 

مغازلتها لصدته كالقطة الربية لو  
حاول ولكنه مل حياول وقد 



اجنرحت كربايؤها وشعرت 
 ابألهانة

استفاق رالف يف اليوم التايل  
كانت ساره قد سبقته واغتسلت 

ست تتأمل وارتدت ثياهبا وجل
سأهلا وهو يراقب حركة يديها  

 ونرفزهتا الظاهرة: 



لقد استفقت ابكرا مل  -
 تستطيعي النوم ؟

سنتناوب النوم فوق السرير   -
قالت وهي حتاول ان تضبط 

اعصاهبا : اان سأانم هذه الليلة  
 يف السرير 

 قال بربود: 

 مل اقل انك تستطيعني -



هذا منزيل ذكرته بعصبية : ال  -
 ألك يلزم ان اس

بل عليك ان تسأيل , وتسأيل   -
بلطف ايضا قام من الفراش  

ولبس معطفه فوق البيجاما : 
حىت لو سألت أبدب , لست 

متأكدا من انين سأمسح لك  
 بذلك 



بقيت ساره حمافظة على رابطة 
جأشها ولكنها كانت تتمىن ان 

 تضربه أبي شئ قرهبا

لن اسألك ايرالف , سأحضر  -
ير , اان بكرا واانم قبلك يف السر 

 لن اانم على األرض اسبوعا

ستنامني يف الفراش؟ حاويل ؟  -
اقرتب من كرسيها : لو سألت  



كنت سأفكر يف طلبك جبدية  
ولكن كما هو الوضع اآلن  

ميكنك ان تنامي يف السرير واان  
 ايضا لن اانم على األرض ابدا 

قال مسرورا ودخل احلمام وتركها  
جتلس وحدها تتأمل مبا قال 

ن تضبط اعصاهبا قدر حتاول ا
 املستطاع



بعد وصوهلما انكلرتا بثالثة اايم  
اقرتح رالف ان يزور واايها منزل  

اهله , والداه توفيا منذ فرتة وهي 
ال هتتم لزايرة اشقائه وزوجاهتم 
 رفضت ساره مرافقته اجابته :

 لينغارد واحد يكفيين -



تضايق رالف من خشونة الفاظها  
ا أبدب  ولكنه وافقها واحنىن يسأهل 

 كيف تنوي ان تقضي هذا النهار 

سأزور صديقيت فالريي   -
 وآخرين غريها 

 اصدقاء ام صديقات؟ -



هذا من شأين! تعجبت ساره  -
من سؤاله واحست برعشة  

 خفيفة يف قلبها

 قال:

 نتقابل علي العشاء مساء  -

كانت فالريي سعيدة بلقاء ساره  
وسعادهتا واضحة يف منزهلا  

الزوجي تغسل اكوام الغسيل وقد  



وضعت الغسالة الكهرابئية يف  
 وسط املطبخ يف عملية روتينية

سأعمل قهوتنا اجلسي ان  -
وجدت مكاان فارغا اخربيين  

عنك اخربيين كل شئ هل رالف  
يعاملك معاملة حسنة ؟ كيف 

ينغارد حصل وتزوجت من آل ل
بعد ان اقسمت ان ال تتزوجي 



اال من رجل سهل القياد كنت 
تعرتفني ان رالف اسوأ اخوته  
خلقا, وعندما كتبت يل انك  
تزوجته كانت مفاجأة يل بل  

صدمة مل انتظرهاانتظري قليال 
سأجلب احلليب خرجت فالريي 

وادخلت ثالث زجاجات من  
احلليب الطازج من امام ابب 



ل ؟ اوه املنزل:ماذا كنت اقو 
كنت اتكلم عن زواجك السريع  

كان رودي خيرب عنك ابشع  
القصص مل اصدق كلمة مما قال 

عنك مث انتقلت فالريي اىل  
موضوع آخر وقالت : مل ختربيين 

عن هذه القصه يف رسائلك , 



كتبت فقط عن منزلك اجلديد  
 وعن صديقتك هايلي

ال اعرف من اين ابدأ انت   -
 بعض تسألني عدة اسئلة مع 

اعرف ذلك ألنين متحمسة -
جدا لرؤيتك , مل اكن اظن انك  

تتزوجني وترحلني بعيدا رمبا نزورك  
 اان وغراهام عندما يكرب األوالد 



 سألتها ساره:

 األوالد؟  -

نرغب يف اجناب اثنني او ثالثة   -
ولن جنعل مسافة زمنية طويله بني  
الولد وأخيه سننتظر عدة سنوات 

نا قبل ان أنخذ اجازة ولكن
سنزورك يف اليوانن يوما ما بدأت  

 حتضر القهوة



هل انت سعيدة اي ساره؟ هل  -
 حتبينه؟

 ذكرهتا ساره:

قلت سابقا انين لن اتزوج عن   -
 حب

وايضا قلت انك مل تتزوجي  -
رجال تستطيعني قيادته , ال اي 



ساره ال تقويل انك تقودين رالف  
 ألنين لن اصدقك !

 انت ال تعرفينه ومل تلتقيه -

ولكنين اعرف شهرة آل  -
لينغارد وانت بنفسك قلت انه  
 اشرسهم هل تزوجته عن حب؟

 ال -



 سألتها فالريي ابحلاح:

 اذن ملاذا ؟  -

هل خترب ساره صديقتها فالريي  
ابحلقيقة؟ من املؤكد اهنا ستخرب 
زوجها غراهام ابألمر الأبس لن  

تنتقلقصتها ابعد من ذلك,  
اخربت ساره فالريي قصه خطفها 

فاصيلها وكانت تضحك وال وت



تصدق ما حصل معها استغربت 
 فالريي :

ولكن يف هذه األايم ال حتدث  -
 مثل هذه األشياء

صحيح ولكنها حصلت يل ,  -
والنتيجة انين غري سعيدة مع 

 رالف انه يكره زواجه مين 



مل تذكر ساره أي شئ عن اديل  
ال تستطيع ذكرهاحىت مع  

 صديقتها فالريي 

لزواج من  كان ابمكانك ا   -
رودي ملاذا مل تفعلي؟ هو سهل 

 القيادة؟

هو لقد خذلين شعرت خبجل   -
 كبري من تصرفاته 



النه مل يفك رقبتك او شيئا   -
 من هذا القبيل ظ

وافقت ساره لقد تغريت ساره 
 كثريا يف اليوانن 

لنقل انه مل يقم أبي حماولة   -
لفك رقبيت رالف كان قتلين على 

 الفور 



ين فالريي  شع بريق سرور يف عي
ولكنها مل تعلق أبي كلمة, كانتا 

مشغولتني بصنع القهوة واحلليب 
لفرتة جلستا سوية حول طاولة  

صغرية يف املطبخ وقالت فالريي  
 بنربة غريبة

هذا اعرتاف خطري صادر   -
 عنك



 أي اعرتاف؟ -

تقولني رالف يقتلك من فرتة  -
زمنية قصرية كنت تقيمني األرض 

ت ال والسماء لفكرة كتلك كن
تسمحني له ابن يضع اصبعا  
عليك صبت القهوة : لقد 

تغريت كثريا اي ساره , انت لست  
 ساره اليت اعرفها من قبل



 كيف تغريت؟   -

اصبحت شخصا آخر هل هو   -
رالف ؟ قلت انه الحيب زواجه  

 منك

هذا صحيح هو ال حيب  -
زواجه مين وال يهتم يب وال جيدين  

 جذابة ابدا 



املرة األوىل اليت  اهنا ليست  -
جيرح فيها رجل كربايء امرأة بعد  

 اكرتاثه هبا 

اان لست مستاءه ! اكتشفت  -
ساره ابلنهاية اهنا غاضبه من 

نفسها الهنا حتبه ضحكت وقالت 
: هل تعتقدين اي فالريي انين  

 احب رالف؟



 تعجبت فالريي:

 وانت ال تصدقني؟ -

سيكون ذلك بغيضا سيجعلين  -
 ملكا له 

عن امللكية وماذا عن   تتكلمني -
بقية االشياء املمتعة !كل شئ مع 

احلب ممتع قالت فالريي وهي 
تشري اىل الفوضى حوهلا : حىت  



هذا جزء من احلب وال اهتم له  
ألنين انتهي من عملية الغسيل يف  

وقت قصري وبعد ذلك امتتع  
 ابألشياء األخرى اجلميلة

كانت فالريي تتكلم بصدق عن 
وبدأت ساره حتسدها سعادهتا 

على ذلك تذكرت اديل وشحب  
 وجهها 



انت ال تفهمني رالف ال ينظر   -
 ايل مرتني 

اان ال اعرف السبب انك   -
 مجيلة وغراهام يراك مجيلة ايضا 

امحرت وجنتا ساره وهزت رأسها  
 أبهنا غري موافقة

 انت امجل ايفالريي -



هراء انين انسانه عاديه جدا   -
 ابلقياس اليك

الك الداخلي رشفت اعين مج -
ساره من قهوهتا : ان داخل املرأة 

اهم بكثري من شكلها اخلارجي 
 اان لست كذلك 

وانت ايضا مجيلة من الداخل   -
ابلرغم من مضهرك اخلارجي كنت 



احس مجالك الباطين دائما لقد  
تغريت كثريا اآلن , هل ستكونني  

 سعيده لو احبك رالف؟

نعم نعم اي فالريي سأكون  -
جدا كانت ساره مدهوشة سعيده 

 من اعرتافها 

 ابتسمت فالريي بذكاء 



لن حيبين شربت ساره قهوهتا  -
واختنقت وهي تبلعها : لن حيبين  

 رالف ابدا 

 

 **دمعة واحدة ال تكفي!**

 

 



بعد ان تركت ساره فالريي زارت  
صديقة اخرىوتغدت معها , مث  
انتقلت لزايرة صديقتني وقبل 
تزور  الرابعة بعد الظهر قررت ان 

أاثر الدير, العزلة هناك ووحشية  
الصخور املرتفعة واهلواء البارد  

يناسب مزاجها احلايل , منذ 
اعرتافها لفالريي وعقلها يف دوامة  



من التأمالت , كانت تعرف 
حقيقة مشاعرها منذ فرتة ولكنها 

كانت حتارب هذه احلقيقة يف 
 داخلها, واألن 

 اعرتفت وال ميكنها النكران

ة وابردة , كان شعرها  الريح عاتي
يتطاير يف اهلواء وكذلك ثوهبا ,  

انفردت بنفسها بني األاثر 



ووصلت اىل طرف الصخور 
الشديدة األحندار , نظرت اىل  
اسفل حيث األمواج تتصارع 

على الشاطئ ابتعدت قليال ليس 
من اخلوف ولكن الريح شديدة 

وتنخر العظام, لفت ساره نفسها  
جيدا مبعطفها وجلست فوق 

احجاره , كانت تفكر وتتأمل ,  



ملاذا زج لرالف نفسه يف حياهتا 
؟ملاذا حيب فتاة غريها ؟ أي حياة 

تنتظر معه؟ تذكرت فراشها  
القاسي الذي تنام عليه , اي 

للذل لو كان رالف زوجها حقا  
انه اانين ومستبد وال قلب له , 
لن تستطيع عراكه او األنتصار  
عليه , اعرتفت , األن مل تعد 



دة نفسها كالسابق , ماذا  سي
ستفعل لو كان زواجها عاداي  

وطبيعيا ؟ لن يكون طبيعيا ابدا ,  
لن حتتمل معاملته هلا , اهنا حقا 
حمظوظة ألن الزواج بينهما ليس 

 عاداي

مالت الشمس للمغيب وقامت 
ساره لتنزل السالمل , شعرت اهنا  



تنزل الف درجة وصلت اخريا  
لنهاية السالمل , كانت تقطع  

الطريق عندما التقت رودي ,  
لقد نسي كليا الطريقة اليت افرتقا  

هبا اواألسباب , حياها حبماس 
 وأمسك يديها وهو يكلمها 

ساره ! هل هذه انت؟ كيف  -
حضرت اىل هنا؟ ماذا تفعلني؟  



هل أنت يف زايرة؟ ملاذا انت  
وحدك التفت حوله مث صمت 

قليال , هل تركته وعدت لبيت 
 اهلك؟

سره يديها من قبضته افلتت 
وابتسمت له رودي ال يستطيع 

ان يتغلب على ضعفه هذه 
 طبيعته



ال ايرودي مل اترك رالف وحنن   -
هنا يف زايرة لألهل سنبقى ليوم 

او اثنني نظر حوله مرة اثنية 
 مستغراب وقال:

 ولكنك وحدك؟ -

رالف يزور اهله واان ازور   -
فالريي وبقية الصديقات , افرتقنا 



وم , وسأعود األن للبيت هذا الي 
 لقد وعدت ابلعودة قبل العشاء 

كان اهلواء ابردا , لفت ساره 
نفسها يف معطفها , والحظ 

 رودي ذلك وقال هلا:

تعايل معي نتناول الشاي اي ساره 
 مل حين وقت العشاء بعد



سأوصلك بسياريت ملنزلك قبل 
 موعد العشاء 

 ال اعتقد ذلك  -

نذهب اىل مكانك املفضل ,  -
ايل ايساره حتتاجني لفنجان من  تع

 الشاي , انك ترجتفني من الربد 

 نعم اشعر ابلربد, اعرتف -



 اذن أتتني معي؟ -

كان صوته يقطر حمبة أمسك  
بذراعها بلطف ورقة يداعبها  
حبنان مل تكن ساره متحمسة 

ملرافقته ومع ذلك وافقت , كان 
ملحا يف طلبه, وهذا ما حتتاجه 

حة رودي  ملداواة كربايؤها اجملرو 
يعطيها الثقة بنفسها وأبهنا 



مرغوبة على عكس زوجها الذي  
يصر على اهنا تفتقر ألي جاذبية  

 او مجال 

جلسا يف مقهى صغري . أحست 
ساره بدفء نظرات رودي وقد  

امطرها بعبارات املديح واألطراء, 
مر الوقت سريعا انضم اليهما 

بعض املعارف واالصدقاء وضج 



.. املكان ابلضحك واملزاح.
كالسابق. تذكرت ساره حياة 
احلرية واملرح قبل ان يدخل 
رالف حياهتا ويعقدها...بل 

 ويوجع قلبها.

شعرب ساره بكره حلياهتا يف 
اليوانن, اهنا أتنفها ملرارهتا . ملاذا  
انتقم منها رالف? كان حق من  



حقوقها املشروعة ان ترفض  
اليكس, ستخرب رالف القصة  

ال  يوما ما وسيعرف عندئذ اهنا
تستحق االنتقام ورمبا سيندم على 
مافعله معها . يندم مبرارة, ال... 

هو ال يعرف معىن الندم يف 
 حياته.



قويل نعم ايساره. زوجك لن   -
 ميانع, مرة واحدة فقط.

كان احد افراد الشلة خياطبها  
 وهي سارحة يف أتمالهتا كعادهتا.

 سألت واحد منهم:

 ماذا?  -



ول  استفيقي . قال رودي حيا -
استفزازها: انت حتلمني يف 

النهار, سنذهب اىل العشاء يف  
مطعم الزرع, الشلة كلها تريدك,  

 تعيد ذكرايت املاضي.

ال أستطيع, وعدت ان أعود   -
قبل العشاء سيخيب أمل 

 والدي. 



قال رودي وهو ينظر اليها عن  
 كثب:

ظننت انك وعدت زوجك   -
 للعشاء. 

نعم ايرودي, وعدته ولن  -
 افقكم.استطيع ان ار 

لقد تذكرت ساره هذا املطعم 
الذي أخذها اليه رالف ليلة  



زواجهما , تذكرت ان رالف  
أخربها عن اديل هناك. التربطها  

هبذا املطعم أي روابط عاطفية  
تريد ان تتذكرها. قال احد افراد  

 الشلة ملحا:

تعايل, اهنا مرة واحدة سنخرج  -
فيها معك, منرح ونستعيد 

 ذكرايتنا.



 أعرف, األمر صعب جدا.ال  -

كانت تفكر ساره بوالدها.ماذا  
سيقول لو بقيت علي العشاء مع  

 اصحاهبا بدون رالف?

ال شئ صعب عليك. قال  -
رودي حيمسها: سأصحبك 

للبيت اآلن مث امر عليك بعد ان  
 تبديل ثيابك. 



بقيت ساره تصر على الرفض  
والشلة أبكملها تقنعها, أحست 

أحساس مثري مل أبهنا مرغوبه وهو 
 تعرفه منذ تزوجت.

ال أعدكم ولكنين سأرى ردة  -
فعل والدي, اذا كان ال يوافق  

 فلن احضر.



حسنا. قال رودي: الن ميانع  -
 زوجك?

 ال. لن ميانع ابدا.  -

أوصلها رودي اىل البيت ووعد 
 أبن مير عليها يف املساء.

لن اعدك, ولكن سأحاول  -
جهدي مع والدي, اذا فشلت 

 ك هاتفيا معتذرة.سأتصل ب



كلمت ساره والدها أبمر العشاء  
مع اصدقائها القدامى ولدهشتها  
تفهم الوضع ومل ير ان هناك أي  

مشكلة او خطأ يف تصرفاهتا, اهنا 
امسية واحدة ستمضيها مع 

 اصحاهبا القدامى.

 



لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا مكتبة رواية  

 www.riwaya.ga 

 

انت مل تريهم منذ فرتة طويلة,   -
سيكون ذلك مسليا لك. ورالف  

لن يرغب يف مرافقتك ألنه  
اليعرف احد منهم, هو جدي 

http://www.riwaya.ga/


ورصني وأكرب سنا منهم, طباعه 
 ختتلف عن طباعهم.

وانت ايوالدي, هل انت  -
يف عدم   متأكد أبنك المتانع

 مشاركيت لكم عشاءكم.

نعم ايعزيزيت, اذهيب ومتتعي  -
بوقتك, فرصة ان جتتمعي هبم 

 مرة قبل سفرك.



استعدت ساره للعشاء اخرجت 
فستاان كانت تركته يف انكلرتا و  

مل حتمله معها اىل اوملبيا. ألن 
رالف اليوافقها على ارتداءه, 

كان مفتوحا عند العنق وقصري 
وهي خائفه   جدا. ارتدته بسرعة

ان حيضر زوجها ويراها على هذا  



الشكل قبل ان تغادر, حضر 
 رودي حلسن حظها قبل رالف 

وضعت ساره حول عنقها فراء  
مثينا وركبت السيارة قربه  

 وانطلقت مسرعه هبا.

خالل العشاء اقرتح أحد افراد  
الشلة ان يكملوا السهرة يف  
منزل رودي حيث تقام حفلة 



ة كربى. حتمس اجلميع هلذ
الفكرة , قامت ساره تتصل 

بوالدها لتخربه أهنا ستتأخر يف 
احلفلة ولن تعود اال يف الساعات  
 األوىل من الصباح , قال والدها: 

ال أبس اي عزيزيت , كنت دائما  -
تسهرين يف السابق معهم 



وتتأخرين , اان افهم ولكن ما  
 رأي رالف ابألمر ؟ هل ميانع؟ 

ال اظنه ميانع انه لطيف ولن   -
يرضى ان يزعجين او مينعين من  

التمتع بسهريت مع اصحايب , لن  
يهتم حىت لو بقيت الليل بطوله  

 خارج البيت



حسنا , سنراك وقت الفطور   -
 غدا صباحا

 نعم اعتقد ذلك, اين رالف؟  -

انه يلعب البليارد مع شقيقك  -
ابري فوق تناولنا عشاءان ابكرا  

 -ومها ميضيان الوقت ابللعب
اره فرحة من حظها  اوه تنهدت س

ان زوجها بعيدا عن التلفون:  



مساء اخلري انتبه لنفسك اي 
 والدي 

وانت اي عزيزيت انتبهي  -
 لنفسك مساء اخلري 

خالل السهرة وجدت ساره ان 
احلفلة ال تروقها , مل تكن كما  
انتظرت الوقت مير ببطء وبدأ  
امللل يتسرب لنفسها , سألت 



رودي ان يوصلها اىل البيت الهنا 
غريت رأيها ولن تذهب اىل منزله  

 لتكمل احلفلة مع الشلة هناك 

تعودين للمنزل يف هذا الوقت   -
املبكر , اي اهلي ماذا حصل لك 
اي ساره كي تتخلفي عن حضور 

 مثل هذه احلفلة؟



كان اغلب اصحاهبا يف حلبة 
الرقص , اجلو خانق وسحب 
الدخان تزيد املكان تلواث , 

النقي تذكرت ساره هواء اوملبيا 
ورائحة احلور الذكية كان عليها 

ان ال حتضر معهم اذ مل تعد هذه 
احلياة تعجبها, كان البدمن تذوق  

طعم احلياة املاضية مرة اثنية 



لتتأكد من اهنا ال ترغب فيها 
ابدا , اآلن تعرف جيد احلياة 

اليت تريدها واليت تعجبها , حياهتا 
 اجلديدة ليست ملكها بعد اليوم 

 ا بصعوبة , بلعت ريقه

جيب ان اعود اىل البيت  -
ايرودي انين متعبة وال استطيع 



ان اكمل السهرة معكم يف 
 منزلك 

يدأ رودي يتأفف بطريقة وقحة,  
أراد ان جيرها اليه بقوة , 

عنه ماذا كانت  لكنهاابتعدت
حتب فيه؟ بدأت تتفحص شكله 

الشاحب وذقنه الطويل ولون  
عينيه , كيف كانت ستمضي 



العمر برفقته؟ ارجتفت هلذه 
الفكرة , نعم كانت ستكون هي 

 اآلمرة يف عالقتهما

ولكن فجأة احست اهنا ممتنة 
لرالف ألنه انقذها من الزواج  
برودي اهنا مدينة لرالف هبذا  

 د انقذها منه !الفعل , نعم لق



ابتسمت وهي تتذكر رالف تتذكر  
اهانته هلا يوم خطفها , يومها  

متنت ان تفلت من اسره وكانت 
جتهل ان اليوم سيأيت حني تشكره  

ملا فعله معها يوم اجربها على 
متضية الليلة برفقته على منت 

 السفينة) حسناء احمليط(



خذين على فورا اىل البيت 
ص, ايرودي , تسمرت يف املرق

لقد اكتفيت عدت ال احتمل 
 املزيد 

 قال رودي :

حسنا اياهلي ماذا يريد هذا   -
الرجل ؟ كان يتلمس فكه الذي  

كاد ينخلع من وجهه بعد ان  



سدد له رالف ضربة قوية,  
التفتت ساره والتقت عيين زوجها 
السوداوين والشرر يتطاير منهما  

كان رالف يقف يف وسط 
  املرقص قرهبا تذكرت اهنا لو مل
تكن واقفة هناك لكان تقدم 
وجرها من مقعدها بنفسه , 

خافت وتقدمت منه , نسيت ما 



حل برودي ونسيت كذلك بقية  
 الشلة 

والدي هل حدث له مكروه ؟  -
شحب لوهنا قلبها يضرب بشدة 

 وسرعة:

 هل مات؟  -

 قال رالف غاضبا:-



 ال اجليب سرتتك بسرعة! -

 والدي نوبة  -

هو ينام يف فراشه اجليب   -
 سرتتك!

كانت كلماته خترج من بني  
اسنانه ,كان برجا من الغضب , 
ملاذا؟حتما ليس ألهنا ترقص مع  
رودي واألصحاب فهو ال يهمه  



ما تفعل, ال يكرتث هلا وال مرة  
 سأهلا اين تذهب او مع من 

 كان صوهتا يرجتف: 

 ملاذا حضرت؟  -

هل حتضرين سرتتك ام نذهب   -
بدوهنا؟ صوته خشن يثري الرعب 
, تذكرت خوفها منه يوم كانت  
طفلة تلهو على الشاطئ ,كان 



يتقدم ابجتاهها فرتكض خائفة منه  
وال تقف اال عندما تبتعد عنه 

مسافة كبرية كانت ختافه وتعتقد 
 انه يسر خلوفها 

ال تستطيع اآلن ان هترب منه , 
بعد ان   وقفت ساره تتحداه

أتكدت ان ال مكروه قد حصل 
لوالدها ملاذا اقتحم السهرة , 



ملاذا أراد ان يظهر استبداده هلا 
امام رفاقها , لن تتحمله, لقد 

حضر حتما الهانتها امام  
 اصحاهبا وشلتها 

لن اخرج اآلن سنذهب من  -
هنا للسهرة يف منزل رودي , ال  
اعرف مىت اعود للبيت! كانت 

اس حوهلا بدأوا  واثقة ان بعض الن



يهتمون للمشهد , بعض رفاقها  
جتمعوا حوهلا, كذلك حضر بعض  
اخلدم ومعهم شخص ضخم اجلثة 

ينتظرون ان يطرد رالف خارج  
 الفندق اذا اقتضى األمر

هل ستحضرين ؟ أم أجرك اىل   -
اخلارج! كانت ساره تعرف جيدا 

انه يعين ما يقول, لقد غلبت 



 على امرها مرة اثنية , عليها ان
ترضخ لألمر الواقع , ال ميكنها 

ان تثري فضيحة امام الناس  
ستشعر ابألهانة حتما نظرت اىل  
رودي وودعته وهي تؤكد له أبهنا  
سرتاه مرة اثنية , مل تودع األخرين  
ألن رالف نفد صربه بدون شك 



خافت ان يتفذ هتديداته وجيرها  
 خلفه جرا 

استعار رالف سياره ابري ركبت 
 السيارة قربه 

ماذا تقصد بعملك هذا ؟  -
تعاملين هكذا مام أصدقائي , اان 
حرة أفعل ما اريد , ال حيق لك  

 ان تتدخل يف حيايت؟



 يل كل احلق اان زوجك -

اان ال اتدخل يف حياتك, قلت  -
 يل انين استطيع ان افعل ما اشاء 

 غريت رأيي  -

انطلقت السيارة يف الطريق العام  
 مث انعطفت اىل طريق جانبية



رالف مكاان واسعا فأوقف وجد 
 السيارة وقال:

اآلن سنتشاجر هنا, ال  -
نستطيع ان نوقظ كل اهل البيت 

 على صراخنا

اان ال ارغب يف الشجار   -
معك, ولكنين اريد ان اعرف 

السبب الذي جعلك تلحق يب  



هل حلقت يب ألهانيت أمام  
 اصدقائي؟

واان ايضا اريد ان اعرف ملاذا   -
اهتم اذا  قلت لوالدك انين ال 

 امضيت الليل كله خارج البيت؟

 سألته:

 أليس هذا صحيحا ؟-



 ال ليس هذا صحيحا؟ -

هدأغضب ساره قليال, اعتقدت 
انه يغار عليها , رمبا هي خمطئة 

هو ال يريد ان يثبت سلطته 
عليها او يشعرها بقوته, فقد  

برهن هلا مرارا عن سلطته وقوته  
يف السابق , هل يعين انه بدا  

ا تفعل؟ انه وال شك يهتم يهتم مل



هبا ليحضر يف الليل ويعيدها 
للبيت نظرت اليه بعفوية وقالت  

 حبنان:

رالف ملاذا اتيت خلفي هذه  -
الليلة ؟ كان صوهتا يرجتف مثل  
 رفيف قلبها : مل أتت ألهانيت؟ 



تكلم رالف اخريا بعد ان ذهب  
الغضب عنه ولكن صوته مازال  

 قاسيا:

 لن أصرف وقيت يف التدخل -
بتصرفاتك البذيئة حضرت ألنين  

ال اريد ان اظهر كأنين رودي  
آخر أي نوع من الرجال اان كي 

امسح لزوجيت ابلبقاء خارج البيت 



؟ ال احب ان يعتفد آل مالفرن  
أبن ابنتهم تديرين ابصبعها 

 وتتصرف على هواها

قالت ساره وقد متلكتها خيبة 
 االمل :

اذن حضرت لتحمي ماء  -
 ظاهر!وجهك من اجل امل 



ألقت برأسها اىل الوراء ملاذا  
مسحت هلذه األفكار ان ترد  

لذهنها ؟ ملاذا أتملت انه رمبا بدأ  
يهتم هبا بل يغار عليها , فهي  
تعرف أبنه ال حيبها بل يكرهها  

بشدة لقد تغريت كثريا وظهرت  
على حقيقتها لطيفة وحساسة 

وحمبة اآلن مهما حاولت معه من  



 أي  جديد فلن تستطيع ان تغري
شئ يف حياهتا معه تعجبت من 

اهتمامه املفاجئ هبا ونسيت 
وجود اديل يف حياته حىت لو  

أحبها رالف ستشاركها اديل يف  
 حبه دائما 

ال احتاج النقاذ ماء وجهي ,   -
اجلميع مبن فيهم آل مالفرن  



يعرفون أنين استطيع قيادة زوجيت  
حسب رغبيت مث أضاف بلطف  
ن وحزم : هذا يعين انك ستنفذي

أوامري حبذافريها لنهاية زايرتنا  
عند أهلك اذا خرجت 

فستخرجني برفقيت , واذا بقيت 
 يف املنزل فستبقني معي



قال ابري خياطبها وينتظر منها 
 الشرح الوايف :

كيف كانت الليلة املاضية ؟   -
 انتظرت ان تصرخي طلبا للنجدة

 نظرت ساره اليه عابسة :

 ماذا تقصد؟ -



ن من شده رالف كان كالشيطا -
غضبه حني ترك املنزل , أويت 

اان اىل فراشي , مل ارغب ان 
اشاهد الشجار الذي سيحدث 

 بينكما ماذا قال؟

أمحرت وجنتا ساره مث هزت  
 كتفها بدون اكرتاث وسألت:



ملاذا أتخر يف احلضور؟ لقد  -
اتصلت بوالدي قبل ذلك الوقت 

 بكثري

بقينا نلعب البليارد لفرتة حني 
لدي على وشك نزلنا كان وا 

النوم , اخربه ان ال ينتظرك قبل 
ساعات الصباح األوىل ألنك  

ستذهبني حلضور حفلة مع  



رفاقك يف منزل رودي , اياهلي , 
تعابري وجه زوجك أصبحت 
خميفة , كنت انتظر فعال ان  

 تستدعيين حلمايتك منه

 سألته :

 وهل كنت تستطيع محاييت ؟ -

هل تراهنني ! لن اترك أحد   -
 آل لينغارد ابناء 



 يضرب شقيقيت!

 ضحكت ساره من قوله وقالت:

لن يضربين اي ابري , ال تنزعج  -
 هلذا األمرمرة اثنية

لست متأكدا وهو على تلك  -
احلالة من الغضب واهليجان رمبا  

هدأ غضبه حني وصل اىل املطعم 
كنت أخاف ان تكون الشلة قد  



انتقلت اىل منزل رودي فرالف  
سيكون جمربا على اللحاق بك  
اىل هناك , هل تتصورين منظر  
الزوج الغاضب جير زوجته من 

 منزل خطيبها السابق؟

تنهدت ساره ورضخت لطلبه 
وأخربته ما حصل أبقتضاب , 

 نظر اليها ابري وسأهلا بفضول : 



كم مرة احتملت انفجار غريتة    -
؟ دهشت ساره لسؤاله : ليس  

هناك ما يدهش وانت هبذا القدر  
من اجلمال وهو من آل لينغارد, 

 هم متوحشون

ليسو أسوأ منا هل تعتقد فعال  -
 اهنا الغرية؟



شك لو كنت بدون ادىن  -
مكانك احرتس اكثر من ااثرة 
غريته النه من غري املعقول ان  

تثريي غريته وغضبه هبذا الشكل  
؟ رمبا يفقد رابطة جأشه يوما  

 وستكونني انت اخلاسرة

مل تسمع ساره ما قاله ابري كانت 
تتلذذ وهي تفكر أبن زوجها يغار  



عليها , أبنه يهتم هبا ليمنعها من  
 حفلة السهر مع اصدقائها يف

رودي وأن شقيقها ابري يؤكد هلا 
 غريته عليها

متتمت كأهنا تفكر بصوت 
 مسموع:

 أمل تظهر عليه الغرية من قبل-



هي أول مرة تظهر عليه الغرية   -
, اليس كذلك؟ رمبا مل تعطه 

فرصة ليغار عليك من قبل , 
واذا قبلت نصيحيت ال حتاويل مرة 

اثنية ااثرة غريته فرمبا يضربك  
 يوما ما 

سأمحي نفسي بنفسي لو  -
 حاول !



تستطيعني ذلك مع شخص -
غريه ولكن ليس معه انه من آل 
لينغارد كلهم اقوايء وهو األشد 

اال تذكرين كيف التقيتما ؟ كنت 
دائما تفضلني رجال سهل القيادة 
صمتت قليال مث سأهلا : اخربيين  

 اي ساره كيف تورطت معه؟

 انت تعرف كل شئ -



ا ورأسها  قالت وهي تغض بصره
 اىل األرض خجال 

اعرف انك أمضيت الليل معه   -
 وملن كيف تعرفت اليه؟

نظرت اليه وأمحرت وجنتاها كان 
زوجها يقف يف الباب , نظر هو  

اآلخر ورآه انزعج ابري كثريا ألن 
صهره قد مسع ما دار بينهما من  



حديث , تقدم رالف اىل ساره  
 وتكلم معها بلطف :

اره؟ أريد هل ترتكينا قليال اي س-
 ان احتدث مع ابري على انفراد 

 طبعا  -

هنضت من كرسيها وهي تتساءل 
عن موضوع احلديث الذي  

سيدور بينهما مث خرجت يف 



وقت الحق أخربها رالف انه  
افضى حبقيقة عالقتهما اىل  

شقيقها ابري , أخربه القصة 
 حبذافريها قالت متضايقة:

هل اخربته انك خطفتين ؟  -
 الدي ابألمرملاذا ؟ سيخرب و 

 قال رالف :



كنت اريد ان اخرب والدك    -
بنفسي حان الوقت ليعرفوا  

 احلقيقة

هزت رأسها غري موافقة وهي 
 تتأمل وقالت:

 ولكن ملاذا؟  -

ألنين ال ارغب يف ان يظن   -
 أهلك أبنك فتاة مستهرتة عابثة



انت هتتم مبا يفكر أهلي يب ,  -
أنت فعال ترغب يف ان 

مل افعل أي    يعرفوااحلقيقة وانين
 شئ يسيئ اىل مسعيت؟

 قال جبدية:

نعم اي ساره, اان يهمين هذا   -
 األمر 



كيف تقبل ابري هذه احلقيقة؟   -
 امل يغضب منك او يثور؟

 ضحك رالف لكالمها وأجاب :

كنت اعتقد انه سيطردين    -
ولكننا نعيش يف عصر متمدن 

واال لكنت خسرت زوجك 
 وشقيقك يف معركة تدور بيننا



كنت ستقاتل حىت املوت من    -
أجلي ؟ نظرت اليه خجلة : مل 

يكن لدي علم أبنين اساوي كل  
 ذلك 

نظر اليها عابثا وكانت هي راضية 
 مطمئنة قال:

 هل ترغبني يف بعض املديح؟ -

 ابتسمت قليال , قالت:



 انت آخر رجل انتظر مدحيه -

كانت تتمىن ان يكون اول رجل 
, بل الرجل الوحيد الذي ميدحها  

صمتت لفرتة , مث قال بصوت  
رقيق حنون مل تسمعه ساره يتكلم 

 هبذا األسلوب من قبل

 سأفاجئك يوما ما اي ساره -



ماذا عين هبذه اجلملة ؟ نظرت  
ساره اىل وجهه االمسر الوسيم, 
بدأ رالف يعود لطبيعته األخرى 
اليت تعرفها جيدا عاد لقساوته  
وصرامته , عاد لشكله الذي  

رتهتا واال  امرها ان حتضر س
سيجرها جرا من الفندق ان مل 

تنفذ رغبته ملاذا ترغب يف 



اهتمامه هبا؟ لن تكون حياهتا 
سعيدة معه لو مارست معه حياة 
زوجيه طبيعية لو اصبحت زوجته 

سيكون مستبدا ال حيتمل 
سيخضعها يف كل حلظة , 

وسيطلب منها تنفيذ مجيع رغباته 
مىت اراد لقد تغريت ساره كثريا, 

ترغب فعال ان يهتم هبا رالف  اهنا 



وان يتخذها زوجة حقيقية له, 
مالذيغيلرها؟ هل يف بالد  

اليوانن؟ال ال انه رالف , هو 
الذي غريها عن قصد وعن تعمد 

, غريها بدون ان تدري , لقد 
قرر ان يغريها وان يسحق 

كربايءها ويفتنها , لقد جنح فيما 



اراد , لو ختربه ابلتغيري الذي  
 ويعلن انتصارهتشعره سيسر 

كيف قام رالف هبذا العمل؟  
حاولت ساره ان تتذكر ماهي  

الوسائل اليت استعملها والتيس 
مكنته من تغيري طباعها 

واخالقها؟ كان يذيقها املتعة يف  
جرعات صغرية ويف اوقات  



متقطعة يريها عينة مما جيب ان 
تكون حياهتا برفقته لو كان  
زواجهما طبيعيا ويضعها يف  

يدة ال يكون هلا فيها  مواقف عد
أي خيار سوى الرضوخ ملشيئته 
ورغبته كان يف تلك اللحظات  

مصمما على تليينها لتليب طلباته  
ورغباته وقد جنح ابلرغم من 



مقاومتها لشديدة والعنيدة هناك 
أوقات حيتقرها ويزدري انوثتها  

ويشري اىل عدم اكرتاثه او  
المباالته جبماهلا وجاذبيتها هل  

جها قد صمم على يعقل ان زو 
حتطيمها ؟ انه ذكي وداهية , اهنا  
تذكرخططه يف متثيلية االنتقام منه 
, مث تذكر كيف أعاد احلراب اىل  



حنرها حني رغبت يف النتقام منه 
 وحتميل ضمريه الشعور ابلذنب

بدأت تثور , حاولت ان هتدئ 
من روعها , ان عزة نفسها ال  

 تقهر, نظرت اليه:

 لو اكتشفت انك انت انت -

ولكنها مل تكمل مجلتها سأهلا  
 رالف مستفسرا:



 نعم؟ -

اعتقد أبنك صممت على  -
 تغيري طباعي!

اان اغري طباعك؟ سأهلا برباءة:  -
 عن ماذا تتكلمني اان ال افهم 

كنت تفعل ذلك كل الوقت    -
 اوه اان اكرهك!



عزيزيت ساره, ال احتمل نوبة   -
, جديدة من نوابت غضبك 

ليس هنا , اعتقدت انك حتسنت  
 كثريا وشفيت منها

حتسنت! نعم هذا ما كنت  -
اقصد , كنت حتاول عن عمد ان 

حتسن اخالقي وطباعي توقفت 
كذلك كان زوجها صامتا ينتظرها 



ان تكمل حديثها : استطيع اآلن 
ان ارى كل شئ بوضوح منذ 
البداية ركزت مهك كله على 

اخضاعي وحتطيم كربايئي وجعلي 
 متواضعة

هل تستطيعني ان تشرحي  -
ذلك؟ حاويل ان هتدئي من  

روعك وفسري يل تفسريا عقالنيا  



, اخربيين عن اخلطة اليت اتبعتها  
معك من أجل ان اجعلك 

 متواضعة

لقد صممتها مبهارة وحذق ,  -
صممت على ترويضي , هذه 

هي الكلمة املفضلة لديك اليس  
كذلك؟ كان صوهتا يرجتف  

ان تبقي  ولكنها استطاعت



غضبها يف داخلها ك لقد فكرت  
بطريقة ذكية واستعملت الوسائل  
الناجعة كيف ميكن ان اكون هبذا  

 الغباء ! 

وهل تعتقدين ابلفعل انين   -
اضيع وقيت معك ؟هل تقرتحني  

انين أبذل جهدا لتحسني  
اخالقك وكبح مجاح طباعك 



الوحشية؟ انت على خطأ لن  
اضيع وقيت يف هذه التجربة كي 

ع منك فتاة طيبة ضحك اصن
وقد امحر وجهه من األنفعال مث  

اكمل : ال اي عزيزيت ساره ال 
اقبل على نفسي أي مهمة  

 مستحيلة



زاد بريق عينيها اجنرحت كربايؤها 
من كلماته القاسية كيف يتلون  
هذا الرجل يف تصرفاته و منذ  

حلظة كان رقيقا حنوان عطوفا حمبا 
وقال أبنه سيفاجئها يوما ما  

ت اليه تتفحصه عادت تعابري  نظر 
وجهه من جديد ختتلف عما 

كانت عليه , هل هي تتخيل 



ذلك ؟ هل ندم عما قاله هلا؟ مد  
رالف يده هلا كأنه خياطبها ولكن  

لسؤ حظها شعرت ابلدموع تكاد  
تسقط من مآلقيها , اسرعت 

خارجة من الغرفة متسح دموعها  
فوق السالمل , ال ميكن ان يرى  

 دموعها ابدا 



الذي اراد رالف ان يقوله ؟ ما
هل كان يرغب فعال ابألعتذار ؟ 
ابعدت هذه الفكرة من رأسها ,  
رمبا كان يريد هلا اهانة جديدة او  

مجلة حتمل يف طياهتا املزيد من  
املرارة والكراهية ال ميكن هلذا  

 الرجل ان يقول هلا أي شئ مجيل

 



 

 

**سأبكي على صدرك حىت  
 أموت** 

 

وصل رالف وساره اىل اوملبيا مع 
حلول الظالم يوم األثنني , كان 



الوقت مبكرا وطلبت ساره منه 
ان يرافقها اىل املقام األثري  

ابلقرب من املنزل , رفض رالف  
ألن لديه بعض األعمال الىت  
يريد اجنازها, تناوال العشاء مث  
اختفى يف مكتبه ومل تره تلك  

كررت  الليلة يف صباح اليوم التايل  



طلبها بعد الفطور ولكنه اعتذر 
 جمددا

, سيذهب اىل لينغاداي لريى اديل  
 , اقرتح رالف: 

 اطليب من هايلي ان ترافقك  -

مث أتبط حتت ذراعه ملفا مسيكا, 
متىن هلا صباحا ممتعا وغادر املنزل  

, ملاذا حيمل معه كل هذه كلما 



ذهب لزايرة اديل؟ تعجبت , اهنا 
لعمله   واثقة أبن هذه امللفات

 ومن الغريب ان حيملها معه 

بعد ان غادر رالف البيت ذهبت 
ساره تتمشى وحدها قرب البيت 

, كانت فرحة جبمال الطبيعة 
حوهلا , الصباح مجيل والشمس 
مشرقه واهلواء نقي منعش , انه  



بيتها وال ترغب عنه بديال لقد  
سرت يف انكلرتا يف منزل والديها  

بته ولكنها افتقدت منزهلاالذي اح
كثريا , هنا يف اوملبيا منزهلا,  
طقس اخلريف بدأ يؤثر يف  

املزروعات , قريبا تغطي الثلوج  
املرتفعات حوهلا, مازال العشب  
خضر والنهر ينساب ببطء يف  



الوادي , ستفيض األهنار يف 
 الربيع 

نظراتىل جبال اركاداين الوحشية 
حيث ثلوجها الشتوية ستغذي 

الذائبة  مياة األهنار وتسقي سيوهلا 
 الوادي أبكمله 

دخلت املقام األثري , هناك 
لعض األشخاص يتجولون ,  



الوقت مبكر حلضور السياح  
سيبقى احلال هكذا من اآلن  

فصاعدا , قلة من الناس 
حيضرون اىل املقام األثري , عما 
قريب سيختفي كل األغرايب من  

هذا املكان ابنتهاء موسم 
 السياحة 



لة  بقيت ساره تتمشى لفرتة طوي
بدون هدف , دخلت اىل حيث 
كانت تقام األلعاب األوملبية منذ 

الف سنة تقريبا, األاثر امللقاة 
وسط األشجار تزيد معامل الطبيعة  
رقة وسكوان , املنحدرات وكتظة 
أبشجار احلور والسرو جتري من  



بينها األهنار لتصل اىل اسفل  
 الوادي 

جلست ساره على قطعه من  
ألرض متثال حمطم ملقي على ا

شعرت ابلسالم والطمأنينة 
الشعور نفسه الذي احسته يوم  

قامت اول مره بزايرة هذا املكان 
برفقة رالف, قدميا كان االعبون 



حيضرون اىل هذا املكان قبل 
عشرة أشهر من موعد األلعاب ,  

يسكنون هنا ويتمرنون ويعدون 
 انفسهم للتنافس أمام مجهورغفري

من اجل احلصول على مرتبة  
ف , ليس لالعب بل الشر 

ملدينته كلها ولعشريته وألهله, 
كان الرابح األول يّتوج ويرتفع  



متثاله بني متاثيل األبطال أمثاله ,  
األبطال الذين رحبوا املسابقات  

 يف األلعاب اهليلينيه اسابقة 

حدقت ساره من جديد يف هيكل 
زيوس وأعمدته الضخمة وقد 

دّمر الزلزال معظمها , يقع  
منطقة التس , كان اهليكل يف 

ضخما جدا اابن عظمته , 



ومزهريتان كبرياتن من الذهب  
تزينان السقف يف مكان آخر 

كان هيكل حريا وهو من اقدم 
اهلياكل يف اليوانن فيه متثال لرمز  

اجلمال هرميس والطفل 
ديونيسوس الذي كان ملقي قرب  

قاعدة التمثال الذي صنعه 
النحات براكستيليس وهناك أبنية  



جلهة الغرب منها االستاد   أخرى
الكبري والبالسرتا ومعمل النحات  

 فيدايس

وهو من أشهر حنايت اليوانن  
قاطبة وتزين أعماله معظم املكان 

 األثري هناك 

بدأت ساره متشي ايجتاه القرية  
وقررت ان تزور هايلي كانت 



هايلي يف احلديقة تعشب , حني 
وصلت ساره توقفت عن العمل  

ل شجرة وجلست واايها يف ظ
 وارفة 

سررت كثريا لرؤية والدي   -
ولكنين سعيدة برجوعي اىل  

 البيت



هكذا يكون شعوري حني -
اذهب لزايرة أهلي , أصبحت 

 أحب هذا املكان كثريا

 سألتها ساره بفضول:

 كيف حضرت اىل هذه البالد؟  -

أتيت اىل اليوانن للمغامرة او   -
رمبا للتعرف على بالد اخرى غري  

و اكثر من  بالدي, صديقة ا



صديقايت وجدن عمال هنا,ظننت 
ان ذلك مناسبا يل قبل ان استقر  

هنائيا, رغبت يف ان اتفرج على  
العامل اخلارجي ضحكت هايلي : 
كنت ارغب يف ان اعمل فرتة يف 
اثينا مث انتقل ملكان آخر وهكذا 
, لكنين مل افلح ’ التقيت مانويل  

 قبل هناية السنة وتزوجنا



 سألتها برتدد: 

اديل هل كانت تعمل معك  و  -
 يف املكتب نفسه ؟

حولت هايلي نظرها اىل الساعة  
الشمسية املوجودة يف وسط 

احلديقة , تشاغلت ابلنظر اليها  
, ندمت ساره على ذكر اديل  

ألنه من الواضح هلا ان هايلي ال  



ترغب يف احلديث عنها , اخريا, 
قالت هايلي وهي تنظر اىل ساره 

 ابستغراب :

ك اديل أي شئ عن امل خترب  -
 نفسها ؟ اعتقدت اهنا صديقتك؟

املوقف حرج للغاية هايلي تعرف 
من دنكان ان اديل ليست 

صديقتها بل هي صديقة رالف , 



لقد ذكر دنكان هذه املعلومات  
لشقيقته واكد هلا ان هايلي كامتة  

أسرار وحتافظ على اخبار 
صديقاهتا وال حتب الثرثرة ,  
احست ساره أبن هايلي ال 

رغب يف مواصلة احلديث عن ت
اديل, كان من الصعب جدا على 

ساره ان جتي على سؤال هايلي  



وقررت ان تتجاهل الشق اآلخر  
 من السؤال:

ال اديل ال تتكلم معي عن  -
 نفسها 

نعم , ان اديل منطوية على  -
 نفسها وال حتب ان تتكلم كثريا

لكن رالف ابلتأكيد قد أخربك 
 شيئا عنها؟



وجدت ساره نفسها يف  مرة اثنية 
 موقف حرج 

وال ميكنها األجابة بصراحة على 
  سؤال هايلي و ومع ان هايلي
تكره الثرثرة اال اهنا اظهرت  

بعض الفضول يف موضوع ساره, 
رالف , اديل , هذا املثلث 

وترابط العالقة بني اشخاصه 



هايلي واثقة من اخالق صديقتها  
اديل لكنها تبدي بعض الفضول  

, هل غريت رأيها أبخالق 
صديقتها؟هل بدأ الشك 

يساورها؟ هل هناك أي اساس يف  
قة ما قاله دنكان على ان عال

اقوى من الصداقة تربط اديل  
 برالف؟



 قالت ساره صادقة :

رالف ال يتكلم عن اديل مث   -
سألت هايلي اذا كانت تعرف 
كيف وصلت اديل للعيش يف 

 لينغاداي

هل حتمل اديل دما يواننيا ؟   -
 هكذا يقول رالف! 



اعتقد ان احد جدودها من   -
اليوانن , لقد ورث والداها هذا  

 منذ سنني , املنزل يف لينغاداي
والداها عجوزان وتعيش معهما , 
كان والدها يصر على العيش يف  

املنزل املوروث حني يتقاعد, 
مادايهتم جيده وكما تعرفني تعمل  



اديل عند رالف, من اجل تتسلى  
 وتكسب مصروفها 

دهشت ساره للمعلومات  
 اجلديدة

اديل تعمل عند رالف؟من اجل  
ذلك حيمل معه كل هذه األوراق  

 لفات عندما يذهب لزايرهتا؟وامل



اان ال عارف ماذا تعمل عنده!  -
قالت ساره وهي تضحك من  

الدهشة: رالف يرفض ان يتكلم 
يف شؤون العمل وعندما حيضر 
 للبيت يرتك العمل وراءه وينساه

اديل تساعده يف مسك  -
حساابته, تعمل يف منزهلا, كنت 

اجهل ذلك ولكنه اخربتين  



منزلكم , بنفسها يوم التقينا يف 
ملاذا ال يبحث معك شؤون 

عمله؟ هذا غريب , مانويل يسرة  
ان خيربين شيئا عن عمله يوميا  

واان اريد ان اعرف عنه, وكيف 
ميضي يومه وانه جزء من احلياة  

 الزوجية



هذا صحيح ان األلفة بني  
الزوجني تزيد نتيجة هذه 

األحاديث وتقرب الزوجني من  
بعضهما هذا خمالف متاما ملا  

نت تؤمن به ساره كيف كانت كا
تعتقد ان احلياة مع شخص مثل 

رودي سرتضيها مهما كانت  
عواقب زواجها من رالف وخيمة 



ومهما تفتقد من السعادة  
احلقيقية ألهنا مدينة له يف انقاذها  

منزوج اتفة مثل رودي كانت  
 هايلي صامته تراقب قمم التالل

حدقت ساره هبا, اهنا جذابه ,  
يدة يف حياهتا وتبدو راضية سع

الزوجية , التفتت هايلي فجأة 



وابتسمت , كانت سارحة بعيدا 
 يف افكارها 

هو احلب , انه جيعل املرأة نظرة  
 حاملة

وميألها سعادة , هايلي سعيدة 
وكذلك فالريي , رمبا كانت ساره 
ستجد الزوج املناسب لومل تكن 

تؤمن أبفكار غريبة بل غبية حني 



كانت تفتش عن رجل سهل  
قيادة , ولكنها وجدت فعال ال

الرجل املناسب هلا انه رالف,  
وهي تريده بكل جوارحها , فهو  

سبب وجع قلبها وحزهنا, 
مالفائده , هي تريده وهو ال 

يريدها؟ قالت هايلي تعتذر عن 
 سرحاهنا:



اان ومانويل عاطفيان , ودنكان   -
 ال حيتمل حبنا

 ال اعتقد ذلك  -

قالت ساره وهي تبلع ريقها :   -
انه ممتع ان حيب الزوجان 

 بعضهما مثلكما

أتخرت ساره كثريا يف الوصول  
 اىل هذه النتيجة العاطفيه



نظرت اليها هايلي وسألتها  
 برتدد: 

 منذ مىت تزوجت اي ساره؟ -

 منذ مخسة اشهر  -

ساد صمت ثقيل , كانت هايلي  
تفكر ارادت ان حتل اللغز الذي  

 يربط رالف أبديل انه الفضول 



ا ال استطيع ان هل انت رمب -
 اسألك هذا السؤال اي ساره؟

حنن ال نعرف بعضنا اال منذ فرتة 
قصرية , هل انت متضايقة من  

 اديل؟ 

توقفت هايلي عن الكالم وهي 
تتمىن لو تشرح هلا ساره الوضع  

بكامله , اكملت هايلي تقول ان  



دنكان يعتقد أبن عالقتة متينة 
تربط رالف أبديل, ساره بقيت 

رف مباذا تعلق , صامته ال تع
 اكملت هايلي حديثها:

ال يوجد اي ساره أي عالقة  -
غري شريفة بني رالف واديل, اان  

واثقة مما اقول ان اديل فتاة 



عاقلة وحمرتمة ولن تفعل أي شئ  
 من هذا القبيل

وجدت هايلي صعوبه يف احلديث  
خبصوصيات اديل ولكنها 

اكملت : كانت اديل متزوجة من  
افرتقا منذ رجل انكليزي وقد 

سنة ,ضاعت اخبارها عين بعد  
ذلك ولكن صديقة يل كانت  



تعمل معنا يف اثينا اخربتين قصتها  
بعد ان جعلتين اعدها أبن ال 

اخرب احدا , اآلن وحتت وطأة 
هذه الظروف وانت تشكني من  
تصرفات اديل ارى من الواجب 

 ان اظهر لك احلقيقة

استمعت ساره أبهتمام اىل هايلي  
ليها أبختصار قصة ةهي تقص ع



اديل كما مسعتها من الصديقة  
 قالت :

كانت اديل وزوجها ميشال    -
سعيدين , يف يوم من األايم 

حضرت فتاة صغرية تعمل معه يف  
املكتب تبكي مبرارة ألن صديقها  

قد نبذها , امضت اليوم يف 
البكاء بعد ان حطم قلبها اراد  



ميشال ان يواسيها ويفرج عن  
داء, وبعد ذلك  كرهبا فدعاها للغ

اعتادا على الغداء سويةيوميا , مث 
بدأ ميشال يسهر معها ايضا يف  

املساء متادت الفتاة يف غيها 
ورغبة يف األستيالء على ميشال 
وامتالكه , كانت فتاة وقحة وال 
اخالق هلا ألهنا كانت تعلم منذ 



البداية انه رجل متزوج , تولدت  
عالقة بينهما, عرفت هبا اديل  

ت عن زوجها للحال, وافرتق
املأساة تكمن يف ان ميشال ترك  

هذه الفتاة على الفور بعد ان  
عرفت زوجته ابألمر ولكنه مل يعد 

اىل اديل ألنه خجل جدا من  
 عمله



 وهل ال تزال اديل حتبه ؟ -

كان صوت ساره يرجتف وكذلك  
 كانت صديقتها 

اان واثقة من ذلك, اهنما حيبان  -
 بعضهما كثريا 

ماذا تستطيع اديل ان تفعل اذا  
كان ميشال ال يعود من نفسه؟  
هزت ساره رأسها موافقة , اهنا  



متثيلية هزلية مضحكة يفرتقان من  
بعضهما ابلرغم من احلب الذي  

 يربطهما سألت ساره بعفوية:

ولكن رالف ! ملاذا يهتم هبا  -
 كل هذا األهتمام؟

تذكرت ساره كيف كانت تعاملها  
املفضلة عند رالف   اديل على اهنا

واملالكة ألموره واحياان تكلمها  



بوقاحة وتسلط , طريقتها ليست 
طريقة انسانة ال تربطها برالف اال  
زمالة العمل , مثرالف كان دائما  
يصرح هلا بعالقته أبديل , وأبهنا  
افضل النساء البد ان هايلي ال  

 تعرف احلقائق كلها 

ال أعرف كيف توصل رالف   -
 ؟ملعرفة اديل 



واان ايضا ال اعرف حقيقة  -
األمر , لقد انقطعت اخبارها 
عين لفرتة , التقيتها بعد ذلك  

عندكم يف املنزل ودعوهتا لزايريت  
 ولكنها لآلن مل حتضر

انطوى موضوع اديل بنهما  
مانويل سيحضر للغداء وكان  



على هايلي ان تسارع لتحضري 
 غداء زوجها 

عادت ساره اىل البيت كانت 
هتا حديث هايلي عن تعيد بذاكر 

اديل ال بد ان هايلي جتهل 
احلقيقة, ان شيئا ما يربط رالف  
أبديل هي تشك ابألمر لنفرتض  

ان اديل ماتزال حتب زوجها  



ميشال وكذلك رابطة صداقه هي  
 اليت تربطها برالف 

ذلك لساره؟ امل يصرح هلا    مانفع
رالف مرارا أبنه يكرهها وال حيبها  

وأبهنا ال متتلك أي جاذبية  
 ابلنسبة اليه؟

 

 



بعد موت والدها بشهر واحد  
كانت ساره تقرأ بقرب املدفأه 
وتتأمل لقد امضت اسبوعني 

برفقة والدهتا يف انكلرتا مث عادت  
اىل بيتها يف اوملبيا , اخلريف  

اره متضي حضر قبل موعده ,س
معظم وقتها ابلقراءه وتتساءل اذا  



كانت احلياة لن تقدم هلا اكثر  
 من ذلك 

منذ وفاة والدها اصبح رالف  
اكثر عطفا ورقة يف معاملتها, كان  

يبقى معها يف البيت اكثر من  
السابق ولكن يف غرة مكتبه 

معظم الوقت بعد وفاة والدها  
اصبحت حرة يف ان ترتك اوملبيا 



, ابعدت هذه وتعود لبلدها 
الفكرة عن رأسها يف البداية ومع  

مرور الزمن أتكدت انه من  
املستحيل ان تعيش مع رالف يف  

بيت واحد لنهاية حياهتا وال 
تربطها به أي عالقة,عليها ان 
تعود ألنكلرتا , زواجها ابدي  

وهي مستعده لتقبل هذا الواقع  



األليم اهنا واثقة من حبها له ولن  
ل غريه يكون يف حياهتا رج

رسخت هذه الفكرة يف ذهنها  
مع األايم , وصلت لذروهتا يف 

مساء يوم من األايم , كانت 
ساره على وشك ان تدخل غرفة 
اجللوس حيث كان رالف واديل  

يتحداثن , توقفت يف املمر 



عندما مسعت امسها يذكر, ولكنها  
مل تتبني ما قيل عنها, انصتت 
ومسعت احلوار التايل : قالت 

 اديل 

ت بدون قلب ايرالف, انك  ان-
 لست عادال

كل شئ يف احلب عادل   -
 ايعزيزيت 



 هل انت مغرم بصبابة ؟ -

احست ساره بقلبها ابردا كالثلج  
 حني اجاهبا:

كأكثر الناس عشقا , عندما   -
حيس الرجل انه يستطيع ان يهب  

املرأة اليت حيب حياته مثنا هلذا  
 احلب



ضحكت اديل وخيم صمت هل 
ها؟ هل انقطع  كان رالف يعانق 

احلديث بسبب عناقهما؟ سألت 
 اديل :

اتساءل هل حبك بقوة حيب ؟   -
ال مقارنة او قياس , احلب عند 
 النساء خيتلف , غرامهن اعمق 



ال لن اعرتف بذلك ابدا , هن  -
يظهرن حبهن بسهولة اكرب  

ويقدمن قلوهبن للرجل ببساطة,  
الرجل ال يعرف كيف يظهر حبه, 

اطفة كاملرأة  رمبا يتأثر الرجل بعو 
ويتأمل بسرعة مثلها انتبهي اي اديل  

 كوين عطوفة رقيقة مع حبيبك



هكذا سأكون دائما وانت هل  -
ستكون رقيقا وعطوفا مع  

 حبيبتك؟

 هذا ما نويه -

صعدت ساره اىل غرفتها 
مسرعة, مل تستطع ان تدخل 
غرفة اجللوس وتعكر عليهما 



صفو لقائهما , ستكون دخيلة  
 الشاعرية بينهما يف جلستهما 

بدأت لفورها ترتيب امر سفرها  
اىل اجنلرتا, حجزت مكان هلا  

ابلطائرة وكتبت رسالة اىل والدهتا 
ختربها بلياقة وحذر ان األنفصال 

بينها وبني رالف انفصال دائم  
 بدون طالق 



قبل موعد السفر بيوم واحد  
ذهبت ساره لوداع هايلي , 

اخربهتا ما مسعته من حديث بني  
 رالف و اديل 

جيب ان ارحل واتركهما   -
لسعادهتما كما كاان قبل 

حضوري, اان مل اخربك كل شئ 
عن زواجي اي هايلي , اعتقد ان 



دنكان اخربك ان زواجي من  
رالف مل يكن زواجا طبيعيا منذ 

البداية هزت هايلي رأسها موافقة  
 كانت تفكر جبدية 

اان ال اصدق ذلك عن اديل   -
مع انك مسعت بنفسك احلديث  

 دار بينهما الذي



اان واثقة أبن اديل حتب ميشال 
كثريا, ال اعتقد اهنا هتتم ألحد 

 غريه

مل تعلق ساره على حديث هايلي  
, لقد مسعت بنفسها كيف 

صارحها رالف حببه وهي ايضا  
صارحته بقوة حبها, لقد وعد 



أبن يرتفقا حببهما, ليس هنا أي  
 خطأ

ودعت ساره هايلي ووعدهتا 
وذهبت اىل  ابلكتابه مث تركتها 

املقام األثري ارادت ان متضي 
بقية يومها يف جلسة وداعية  

 أتملية



يف صباح اليوم التايل , يوم 
السفر , تناولت ساره فطورها مع 
رالف , اهنا آخر مرة هلا برفقته ,  
 كانت حذرة جدا يف حديثها معه 

,تتمىن ان ال يتناحرا ابلكالم , 
التريد ساره أي شئ , يعكر  

ا األخريه معه انتهت  صفو ذكرايهت 
من توضيب حقيبتها حني دخل  



رالف غرفتها نظرت اليه وهي  
تشعر ابلذنب ألهنا مل ختربه عن 

 عزمها على الرحيل من قبل

ظننتك ستخرج كالعادة هذا   --
الصباح , كل يوم اربعاء تغادر  

 املنزل

مل جيب رالف عن سؤاهلا ركز  
عينيه السوداوين على حقيبتها 



اكتسى وجهه   فوق السرير وقد
شحواب سأهلا وهو يدخل الغرفة  

 ببطء:

 اىل اين ستذهبني ؟ -

تنهدت بعمق وهي ترجتف من  
 األنفعال:

سأعود ألنكلرتا سأتركك اىل   -
 األبد



 هل ميكنين ان اعرف السبب؟ -

هزت رأسها نفيا ال تنوي ساره 
ان تذكر له أي شئ عن عالقته 

 أبديل 

ان ذلك افضل لنا , مل اكن  -
ان اتركك يف حياة استطيع 

والدي كي ال اجرحه,اآلن وبعد 



وفاته أصبحت حرة وال يهمين  
 أي شئ ,

سأتركك حرا كما كنت قبل 
حضوري وضعت تنورهتا يف 

احلقيبة واغلقتها : ليس لدي 
الوقت ايرالف , سيحضر 
 التاكسي بعد دقائق قليلة



لقد أعدت التاكسي على  -
 اعقابه 

 ملاذا اعدته؟  -

ساره مث استعاد  لن ترتكيين اي -
قساوته السابقة وأكمل : انت 

زوجيت ولقد قلت لك سابقا ان  
 زواجنا أبدي



ال تستطيع ان تبقيين لقد   -
اختذت قراري لن اعيش هذه 

احلياة بعد , ميكنك ان تطلب يل  
 اتكسي آخر ليأخذين اىل املطار 

ملاذا يطلب منها رالف البقاء؟  
فقط ليحمي ماء وجهه ! كي ال 

 اس عنه وزواجه الفاشل يتكلم الن

 سأهلا:



 هل أتمرينين؟  -

شعرت ساره أبمل يف قلبها كانت  
تريد ان تذهب بسالم بعد وجبة 
الطعام بدون جدال بينهما, حىت 
هذا اللقاء األخري بينهما يتخلله  

 الشجار والعراك؟

ارجوك اطلب يل اتكسي وقد  -
بدأت دموعها تتساقط بدون  



ارادهتا, مسحتها بسرعة : ال 
اريد ان اتشاجر معك اآلن 

ايرالف , ال لزوم لذلك , اذا مل  
تطلب يل اتكسي اآلن لن اصل  

 يف موعد األقالع

كانت ترجتف وهي حتاول ان 
تلبس منعطفها , اخذ رالف  

املعطف منها بلطف ورقة ووضعه  



على السرير فوق احلقيبة امسك  
 بذراعيها برقة ووجهه يف وجهها 

ملاذا قررت فجأة ان ترتكيين اي  -
 ساره؟

مل تستطع ساره ان جتيبه , رقته 
 املتناهية مل تسمعها من قبل

قراري ليس فجائيا كنت افكر  -
ابألمر منذ مدة , اختذت قراري  



وحددت موعد السفر بعد ان  
 مسعتك تصارح اديل حببك

امحرت ساره خجال من هذا  
االعرتاف وكان عليها ان تكمل  

 حديثها:

مسعتكما تتكلمان عن احلب  -
واألخالص واحلنان , تواعدمتا ان  

 تكوان خملصني لبعضكما



لبعضنا؟ دهش رالف وهو   -
يركز تفكريه : مل تسمعي شيئا من 

 هذا القبيل

كنت خارجغرفة اجللوس   -
اعرتفت ازداد امحرار وجنتيها : 
اان مل اقصد ان اتنصت ولكنين 
ا  مسعتكما بدون قصد اذكر جيد



انك قلت أبنك ستكون رحيما 
 حببيبتك

وظننت ان اديل هي حبيبيت  -
اليت وعدت أبن اكون رقيقا 

 معها؟ ولكن اديل ليست حبيبيت

ليست اديل حبيبتك ؟  -
ارجتفت : ولكنها وعدتك 
 ابألخالص ال بد اهنا اديل 



لقد كتب ميشال ألديل   -
يطلب منها ان يعود اليها ,  

 واعتقد اهنما اآلن سوية 

ت وهي تعتقد اهنا ال ميكن ان  قال
تكون حبيبته كادت ان تبكي من  

 انفعاهلا:

 اذن من هي ايرالف؟ -



امتىن ان تكوين انت احلبيبة  -
 اليت وعدت ان اكون رقيقا معها 

 قالت من خالل دموعها:

 اان ولكنك ال حتبين؟ -

كان رالف ينظر اليها نظرة حب 
عميق , ابتسامته على شفتيه 

 كلها حنان وامل: 



 هل هذا صحيح؟ ال اصدق -

نظرت ساره اليه من وسط 
الدموع اليت مألت مآقيها و كان  

ال يهمها ان تراه راضيا منتظرا 
ألنه توصل اخريا ان يبكيها , 

رمت نفسها بني ذراعيه وشرعت 
تبكي فوق صدره , رفع رالف  



وجهها بلطف وجفف دموعها  
 وعانقها حبنان 

اي حبيبيت ساره , كم اريدك ,  -
ال تعرفني كم قاسيت  انت

 وعانيت

أبعدها عنه قليال وقد ظهرت  
القساوة من جديد يف عينيه 

 السوداوين : 



لقد ركضت خلفك كثريا,  -
 ظننت انين لن استطيع ابدا ابدا 

توقف عن امتام مجلته وهو 
يضحك عرف اهنا ستكمل عنه 

 مجلته حني قالت:

ظننت انك لن تستطيع ابد   -
 ان تروضين ؟ 



كل ما اردت هو ان  اي حبيبيت   -
اصنع منك امرأة بكل معىن  

 الكلمة 

 امرأة متوء  -

ورمت نفسها بني ذراعيه 
واحتمت بصدره حتس دقات  

قلبه السريعة تتعانق مع ضرابت  
 قلبها اخلائفه 



امرأة كلها انوثة هذا ما كنت  -
 اريده اي حبيبيت

عانقها من جديد , لقد اكتملت 
 انوثتها بنظره قالت عاتبة :

ريدين ؟ ولكنك كنت كنت ت  -
تصرح يل أبنين ال املك أي  

 جاذبية مل متدحين بكلمة



ولكنين قلت ايضا أبنين   -
 سأفاجئك يف يوم ما هل تذكرين؟

هزت ساره رأسها موافقه : كم 
انت مجيلة اي ساره , مجيلة جدا, 

لقد رغبت فيك منذ اول يوم  
رأيتك فيه لكنين اردت ان اظهر  

مجالك الباطين وال اكتفي 
جبمالك اخلارجي , كنت اعرف 



ان مجالك الروحي موجود يف  
داخلك وحيتاج فقط ملن يظهره  

للعيان , وهذا ما فعلته , 
 ساحميين اي حبيبيت

ليس هناك أي شئ اساحمك  -
من اجله متتمت وهي ال تزال  

 تلوذ بصدره:



ما دمت اان هي املرأة اليت   -
 حتبها

شرح هلا رالف بعد ذلك عن  
اديل , كانت تعمل يف مكتب 

صديق له , اخربه هذا الصديق  
بقصة زواجها الفاشل , طلب 

مساعدته يف اجياد عمل هلا لبعض  



الوقت , وافق رالف على 
 ا يف تقدمي هذا العملمساعدهت 

كنا خنرج معا ولكن ال تربطين    -
هبا أي عالقة جدية , كان علي 

ان اجعلك تعتقدين بوجود  
عالقة عاطفية بيننا , وقد 

ساعدتين اديل ألهنا كانت حتبك, 
لقد أحبتك منذ اول يوم رأتك  



فيه , كانت دائما تقول يل انين  
بدون قلب ألنين أعاملك هذه 

 ةاملعاملة القاسي

وهي على حق قالت ساره  -
معاتبة : لقد جعلتين اانم علي 

 األرض

 هذا اصعب شئ قمت به -



عانقها بشوق , كانت تتذكر 
ذلك املوقف الصعب كم كان 
من الصعب عليه ان يتجاهل  
وجودها معه يف الغرفة نفسها  

اخربته ساره أسباب رفضها 
الزواج من شقيقه اليكس , ظهر  

 الندم على وجه رالف وشحب
لونه بعد ان عرف احلقيقه : ملاذا  



مل ختربيين احلقيقه من قبل ؟ اي 
اهلي كنت ال اخطفك لو كنت 
اعرف تلك احلقيقه ؟ وكنت ال 
أجربك على متضية الليل معي 
 على منت السفينةسألته حبنان:

 صحيح؟

كانت سعادهتا تطل من عينيها 
 الزرقاوين 



, ماذا قلت ؟ طبعا  اياهلي -
 كنت اجربتك على البقاء معي

لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا مكتبة رواية 

 www.riwaya.ga 

 متت

http://www.riwaya.ga/

