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 امللخص
 

يشعر االنسان ابملراره و االنكسار عندما يفرغ  
ا شعرت اترا قلبه فجأه من أحالمه .....هكذ

عندما ختلى عنها ريكي من أجل زواج مصلحه 
ضور حفل زفافه ...مللت اترا و دعى قلبها حل

حطامها و قررت صوان لكرامتها ان تذهب 
.....و كي ال تكون حمط شفقة اآلخرين  

اصطحبت معها خطيبا ومهيا ...الشاب اليوانين  
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الوسيم بول دوركاس الذي لىب نداء اعالهنا  
 املبطن . 

و كاد كل شيء ينتهي يف هدوء و لو مل يظهر يف 
ليون الذي كشف  الصوره شقيق بول املتسلط

القناع عن جراحها و سلط األضواء على 
أوجاعها ..... و علقت اترا بني األمواج العاتيه  

 و مل تكتشف اال متأخرة عمق املياه حتتها . 
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 الفصل األول
مثلما توقعت خرجت اترا منتصره من احلفله و 

بول كان حمط اعجاب اجلميع و هي شعرت  
حبسد بعضهن لتمكنها من احلصول على هذا 
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اخلطيب الوسيم و عندما قدمته لريكي و فريدا  
الحظت ان ريكي مل ينبس ببنت شفه و 

تساءلتان كان ريكي و فريدا حيبان بعضهما أم 
 ان زواجهما ملصلحه فقط.

حلفله مندوب جريدة البلده و يف عدد  حضر ا
هناية األسبوع قلرأت اترا يف اجلريده عن احلفله  

 مقطعا يتناوهلا كاآليت : 
و من بني املدعويني كانت اآلنسه اترا مني مع 

دوركاس ثري من اليوانن و ردا خطيبها بول 
على سؤالنا قال انه يدرس احلقوق و انه هو و 

يتزوجان يف جزيرة عروسه سيقيمان عندما 
 بوروس .



انزعج ستيورات من اخلرب و أنبها على تصرفها  
الطائش ، شعرت ابرتباك و غضب لكن وجدت 

اخلرب ليس مؤذاي لذلك طردته كم تفكريها كان  
هناك أمور أهم ، سفرها لليفربول و مقابلة  

العمل اجلديده و استئجار بيت هلا زوجة شقيقها 
تفهمت األمر   فوجئت بقرار رحيلها و لكنها

أكثر من زوجها رمبا الهنا امرأه و تفهم ما تشعر  
 به اترا . 

أايم من موعد تركها العمل أبلغتها جوان   3قبل 
ان بول اتصل و كان منزعجا و انه سيأيت مساءا  
ملقابلتها . ترى ماذا يريد الشاب ؟ رمبا يريد ماال 

...لكن بول مل أيت لطلب املال بل مساعده  



ف متاما ، أخربها ان خرب اجلريده من اترا ختتل
قرأته صديقة اندروال و أخذته معها اىل اثينا و 
اعطته الة اندروال اليت صدقت اخلرب و ارسلته  

اىل ليون يف بوروس و ليون كتب اىل بول رساله  
 مان استلمها حىت اتصل بتارا .

يريد ان يراك . خذي اقرأي الرساله .  -  
ه ال حيب  يريد ان يراين ؟ اعتقدت ان -

 االنكليزايت . 
هذا ال يهم اذا كنت خاطبا فتاة فهذه عالقة   -

رمسيه اان ال افهم ملاذا بعثت له اندروال ابخلرب و  
 هي تعلم انه لن يكون مراتحا لالمر .

هل تقصد انه هو الذي خيتار زوجتك . -  



كال لكنه يتوقع من ان اهني دراسيت اوال مث    -
 الزواج .

لست مرتبطا يب و اان ال  يف كل حال انت -
 افهم ملا كل هذه املشاكل .

تناولت اترا الرساله ورقه واحده فيها مجل قصريه 
يوم . 15جافه خيتتمها ابلقول : اتوقعكما بعد   

وجدت كاتب الرساله قاسي و مستبد من اخلط  
و املضمون هل توقع ان تتخلى اخلطيبه عن كل  

 شيء و تذهب للجزيره ألنه يرغب ؟ 
قع فعال ان ارافقك .هل تتو   



اكون ممتنا لك اان مررت بظروف صعبه و هو  -
ال ينظر يل نظره حمرتمخ و اذا فسخت خطوبيت 

 ساجلب لعائليت العار .
انت لن تفسخها النه مل تكن هناك خطوبه .  -  
ارجوك فكري ابالمر قبل الرفض تعايل معي   -

 فقط ملدة اسبوعني .
و ما نفع ذلك . -  
ون سيوافق على اختياري مع  عندما يراك لي -

انك انكليزيه هو يعتقد اين غري انضج اما انت  
انضجه و حساسه و مدبره انجحه سوف 

يالحظ ذلك و اذا قبلت الذهاب لن يؤجل 
مرياثي أما العكس فستكون خساره كامله يل و 



نقطة سوداء كبريه يل ..... تعايل معي قلت انك 
ي  ك اجلديد ، اجعلستمضني اجازه قبل عمل

 اجازتك يف بوروس ستحبينها .
و ماذا بعد ذلك ؟ انت جمرب على قول   -

 احلقيقه عاجال ام آجال .
هذا صحيح لكن ليس قبل حصويل على  -

املرياث يف ايلول اذا ذهبت معي مث عدت 
لبالدك ميكن ان نرتاسل اىل ان اعود للجامعه و  

من العمر   21بعد اسبوعني من عوديت اصبح يف 
د اان سنتزوج و مينحين حرييت . و ليون سيعتق  

ال استطيع ان اتظاهر اين خطيبتك . -  



بل تقدرين ارجوك تعايل معي عندما احترر من  
 وصاية شقيقي عندها احررك و اقول وداعا .

و كيف تفسر اختفائي ؟ -  
ساقول انك فسخت اخلطوبه ، و ال يعود   -

األمر مهما اذا غضب الين ساكون متحررا من 
 وصايته . 

يت اترا صامته و هي تفكر ابلرساله اآلتيه من  بق
ليفربول و تتضمن ان الوظيفه مل تعد شاغره .اهنا  

حره اآلن جدد بول احلاحه و تدرجييا بدأت  
تروق هلا الرحله اىل اليوانن قرأبول يف وجهها 

 عالمات االقتناع فقال فرحا : ستاتني ؟ 
ال اعرف بول سافكر ابملوضوع و اجيبك .  -  



نه يتوقعنا بعد اسبوعني .مىت ا -  
غدا ابلغك قراري . -  
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من ضباب انكلرتا اىل مشس اليوانن هبطت  

الطائره يف أثينا استقال بول و اترا سيارة اتكسي 
اىل مرفأ البرييه و من هناك يف زورق اىل جزيرة 
بوروس و أخريا دخل الزورق اىل خليج دائري  
للجزيره حيث أشجار الصنوبر و احلمضيات  

تتعاىل على جبال اجلزيره و بيوت مربعه بيضاء 
سفوح و من بعد تظهر القريه اجلميله  تغمر ال



غاالات بفنادقها و حمالهتا و زوارق صغريه تنتقل  
 بني مرفأ بوروس و قرية غاالات .

لدي وصول بول و اترا اىل الرب كانت اندروال يف 
وجدهتا اترا غري ما توقعت كستنائية استقباهلما 

الشعر رمادية العينني و ليست مسراء ابلقدر  
حدث االنكليزيه بطالقه . الذي توقعته تت  

قالت : كنت دائما متحمسه الن تكون عندي  
شقيقه و لكن مل اتوقع ان يصبح عندي واحده 

 هبذه السرعه . 
 هنا بدأت تشعر اترا أبول مشاعر احلرج .
قادت اندروال السيارة اىل فيال ذات طراز 

حديث تطل على مشلهد خالبه للشاطئ و  



و حضر خادم  البحر املمتد . توقفت السياره 
حلمل احلقائب و دلف الثالثه للبيت ، على 
الشرفه اخلارجيه تعارفت الفتااتن أكثر كانت 

اندروال تظهر شخصيه قويه فكرت اترا ان هذه 
الفتاة ال ميكن ان تتزوج اال من ختتاره بنفسها 

 قلت اندروال منزعجه : 
امتىن ان حيضر ليون كان منزعجا النه اضطر ان  

 الوقت الذي كان يتوقعك  يذهب اىل عمل يف
 قال انه سيعود ابخلامسه أي اآلن . 

حدق بول بتارا الحظ يف عينيها ثقه لكنها  
بداخلها كانت تشعر ببعض االنزعاج نتيجه  

ترقبها وصول ليون و فكرت ان ال شيء جيب  



ان خييفها هي هنا تلعب دورا ملدة اسبوعني و 
ا .بعد ذلك لن ترى هؤالء الناس مطلق  

بول لينصرف لغرفته ، أتملت اترا البيت  استأذن 
ال متاثيل او   وجدته مفروشا على الطراز الغريب

ايقوانت و أخذت اندروال تسأهلا عن عائلتها و 
حدثتها اترا عنهم و هي تنظر خلامت اخلطبه  

الذهيب يف اصبعها الذي استعارته من جوان  
فكرت ان كل ما تفعله هو غش و خداع قالت 

ن ازورك يف بلدك اان سعيده  اندروال : احب ا
خبطوبتك من بول النك مناسبه له كان عندي  

تصور اين لن أحب زوجة شقيق لكن خمتلفه اما  
زوجة ليون املستقبليه فلن احبها الهنا ستشبهه .  



انت ستكونني واحده من العائله و ال ابس ان 
عرفت مسبقا عن طباع ليون انه ابرد و جلف و  

مثله .  متفوق و هو سيختار زوجه   
حرصت اترا ان ال تظهر اي رد فعل كانت ما 

 تزال منزعجه من اخلداع الذي متارسه .
رأت اترا سياره مرسيدس تدخل اىل املمر اما  

 البيت و تتوقف سألت اترا : هل هذا شقيقك ؟
وجدت اترا نفسها مأخوذه بشكل الرجل القادم  

كان يسري كالطاووس على الفسحه اخلضراء 
يل متأله ثقه استمدها من زيوس فارع الطول حن

رمز االغريق امسر اللون مثل بول لكن يتجاوزه  
يف مجال الطلعه و سالسة احلركه صعد درجات 



الشرفه خبفه و نظر اىل اترا بعينني سوداوين 
كالفحم و بوجه ال مبايل مد يده يصافحها بعد  

 التعارف الذي تولته اندروال .
اعتقد ان رحلتك كانت مرحيه . -  
زت اترا راسها و هي تريح اصابعها من قساوة ه

 يده بعد مصافحته : نعم شكرا .
كنت ارغب ابستقبالك لكن ضغوط العمل   -

 منعتين و اان اعتذر . 
الحظت اترا ان فكه مشدود و فمه قاس نظراته 

تنزلق معلى جسمها حىت رجليها و فكرت ان 
لو كان األمر له جلعل شقيقته ترتدي رداء اسود  



كنها كانت يف تنورة قصريه تظهر ساقيها  طويل ل
 جبرأه . حملت اترا بعينيه عدم ارتياحه هلا  

قال ليون الندروال : احب ان اكون وحدي مع 
 اترا لبضع دقائق هل ميكن ان تنسحيب ؟

طبعا ساذهب ألرى ماذا يفعل بول ؟  -  
راقبها ليون وهي تغادر الغرفه مث التفت لتارا و 

 شكلها لكن يف بدت نظراته حتدق ليس يف 
اعماقها حاولت ان تبدو هادئه لكن امتقاع  
وجنتيها كان خارج سيطرهتا فكرت انه من  

 الصعب خداع رجل مثله . 
ال حاجة ان اوضح لك ان هذه اخلطوبه   -

 كانت مفاجئه اتمه يل منذ مىت تعرفني شقيقي . 



منذ بضعة اسابيع . -  
بضعة اسابيع ؟ اين التقيتما ؟ -  

اخربها ان ليون يعرف اهنما التقيا حبفله بول 
فل اهنا  لذلك اعادت الروايه و هي تنظر اىل اس

اول حماوله هلا يف اخلداع شعرت ابحراج حتديقه  
كاد خيرقها لكنها بقيت تنظر لالسفل و مل خيطر 
بباهلا ان جتنبها النظر بعينيه سوف جيعله يعاديها 

زواج .أكمل : حسنا انتما مل تقررا بعد موعد ال  
ال ليس قبل ان ينهي بول دراسته . -  
كم عمرك ؟  -  

شعرت ان سؤاله كان مقصود ان أييت ابلبدايه 
 لكنه أجله كي ال يكون وقحا .



سنه . 25 -  
سنوات اال يزعجك فارق  5اكرب من بول ب  -

 العمر .
و عاد وجهها ميتقع و مع ذلك احابت بال  

 مبااله : ال اعترب ذلك امرا مهما . 
ان شااب ابلعشرين هو ال شك اقل نضوجا   -

 5من فتاة بعمره فكيف احلال مع فتاة تكربه ب
 سنوات ال بد انه طفل جبانبها .

تبادلت و اايه نظرات حمتقره مذا يقصد ؟ هو  
رر سلفا اهنا تسعى وراء ماله ؟ غضبها كاد ان  ق

يتحول اىل رغبه ابلضحك لكنها متالكت 



افهمك اي  اعصاهبا : اان ال اعتقد انين 
 سيد....اي سيد.. 

كررت كلمة سيد متوقعه منه ان يطلب ان  
تناديه ابمسه لكنه قال : اان متأكد انك تفهمني  

 ماذا اعين اان كنت واضحا متاما .
هل تقصد اين كبريه على بول ؟ -  
اليس هذا صحيحا ؟ -  

رفعت اترا راسها : اان ال اعط موضوع العمر اي  
 امهيه عندما اقع يف احلب .

لوهله بدا ليواننه كاد يبتسم : حب؟ هل انت 
 واقعه يف احلب ؟



شدت على اسناهنا كيف ميكن ان تضبط  
اعصاهبا : و ماذا غري ذلك جيعلين ارغب  

 ابلزواج من بول ؟
سؤال جيد ملاذا ترغبني ابلزواج من بول . -  
قلت لك اان احبه اعتقد ان كالمي كان   -

 واضحا .
جتها كانت بال الكلمات اليت اختارهتا و هل 

دبلوماسيه او لطف لكن صرب اترا كان بلغ حده 
لو يدخل بول و خيفف عنها بعد صمت قصري 

 سأهلا : انت تعرفني ان بول غين جدا ؟
اعتقد انه سيكون غنيا يف يوم من االايم لكن  

 اؤكد لك ابنين ال اتزوجه من أجل ماله . 



اذن اخربك عن ثروته ؟  -  
ال على رجل و  و اسرتخى مبقعده ووضع رج

شعرت اترا ان دمها يغلي يف عروقها نظرت اترا 
اىل عينيه و اجابته : بول ذكر امامي انه سريث  

 قريبا مبلغا كبريا من املال . 
الحظت ارتفاع حاجبيه و هو يقول : سريث 

 قريبا ؟
شعرت اهنا تسرعت ابلكالم : هو كان ذكر انه  

 21كان أيمل ان يرث املال عندما يصبح يف 
العمر .  من  
ان اآلمال ال تتحقق دائما اان اضع يدي على  -

ماله و اذا ارأتيت انه غري انضج كفايه لتسلم 



سنوات أخرى هل أخربك  5ماله سأؤخر ذلك 
 بول عن ذلك ؟

نعم اخربين . -  
 5انت ال يزعجك ان تبقي فقريه مدة  -

 سنوات ؟
اان و بول ال نفكر ابلزواج قبل اهناء دراسته   -

بل سنتني . اي ليس ق  
ماذا لو وهبته ماله ان تزوج يف اي وقت .  -  
لن نتزوج قبل اهناء دراسته و حنن لن حنتاج   -

 املال اىل ان نتزوج . 



ابلطبع لن حتتاجاه املال الذي يتلقاه بول   -
اآلن برأيي أكثر من كايف و اتوقع ان تتابعي  

 انت عملك . 
كيف يكون ذلك تساءلت اترا قررت ان  

قة ما دام قد قرر سلفا أتخري  تصدمه ابحلقي
املرياث لكن بول دخل للغرفه نظرت الىبول  

مبحبه و قالت بنعومه : غبت طويال اي عزيزي  
 اجرينا اان و شقيقك حوارا لطيفا . 

 قال بول : هل صرمتا صديقني حقا ؟
عينا ليون بقيتا على اترا اليت جتنبته لتنظر لبول :  

صدقاء خالل تعارفنا ال ميكن الثنني ان يصبحا ا
دقائق .  10  



و مع ذلك اعتقد ان كل شيء على ما يرام .  -  
اجابت اترا مبتسمة : طبعا كل شيء على ما  
يرام اان سعيده جدا ابهلك اي بول، بول كان  
متخوفا من ان ال ترضى عين الين انكليزيه و 
لكين قلت ان ال يقلق النين ارغب ان اأتقلم 

اليوانن .بسرعه مع حيايت اجلديده يف   
الحظت امتعاضا على شفيت ليون الذي قال : 
آمل ان تكوين على علم بنظامنا االجتماعي ان  
النساء الشرقيات يتحتم عليهن اطاعة ازواجهن  

 اي الرجال املسؤولني عنهن .
مل تقل اترا شيئا لكنها شعرت برفض هلذا النوع 
من الطاعه نظرت اىل ليون عرب اهداب خادعه  



اعرف الكثري عن تقاليدكم و اان  و قالت : اان
احب بول و مستعده الطاعته و اتبعت وهي 
تنظر لبول : سأطيع بول دائما و مع ذلك ال 

اعتقد انه سيكون مستبدا اليس كذلك اي حبييب  
 ؟
كال أبدا .   -  

و اتبع بول مازحا : انت ميكنك ان تعامل املراه  
  بقساوه اي ليون اما اان فابدا و اذا بقيت ختربها

اشياء كهذه فسوف تقلبين اترا راسا على عقب 
 و تتخلى عين . 

و هنا اجادت اترا التمثيل : كال ابدا اي عزيزي  
 ال ميكن ان اقلبك أو اختلى عنك و اال اموت .



و خيم على الغرفه الصمت ، نظرات ليون على 
اترا جعلتها متتقع مره أخرىو اذا به يقول :  

األسئله اليت طرحتها  اعذريين اي اترا عن كل 
الن  عليك اان اشعر ان يل احلق حبماية شقيقي

ماله اوثق يب اان مقتنع اآلن حببك لبول و اعتقد  
 انه اختار االختيار السليم .

و مر صمت آخر و فكرت اترا .....أخريا 
انتهت املواجهه انه مل يكن صعبا ال شك ان 

متثيلها كان متفوقا الحظت انه يستمر ابلتحديق  
فيها فقالت : اشكرك النك لطيف اان كنت  

 خائفه اال ترضى خبطوبتنا . 



اان جيب ان ارضى عن اي قتاة تبدو مثلك   -
خملصه لشقيقي و حمبه و امتىن لكم السعادة و 

 التوفيق . 
 شكرته اببتسامه ادركت سلفا اهنا ابتسامه رائعه 

قويل انك يل  -3  
 

ل بول  سار بول و اترا يف احلديقه و تركا ليون قا
لتارا : كنت رائعه اان متأكد ان ليون لن يعرتض 
على حصويل على مايل قدرتك على التمثيل ال 

 تصدق اان ممنت لك جدا . 
اان سعيده النك راض .  -  



اتبعا السري يف احلديقه يتطلعان اىل االشجار و 
اترا مأخوذه ابلطبيعه تسأل بول عن كل زهره  

ها ختيلته  تراها غريبه .لوهله دحل ريكي تفكري 
يسري اىل جانبها يف هذه األجواء حيلو للمرء ان  

 يكون مغرما .
انت بعيده حدا اي اترا مب تفكرين ؟  -  
ال شيء مهم بول هذه احلديقه رائعه .  -  
غدا نذهب للتسوق هل حتبني ان تزوري   -

 سوق بوروس ؟
جدا و احب ان اشرتي بعض التذكارات .  -  
ا ذهبت هذه  و اتبعا السري بصمت افكار اتر -

املره لليون هو كان يقصد معاكستها اال ان كل 



شيء انتهى بسالم القليل من التمثيل بعد و 
حيصل بول على مرياثه ، ليون بقى منشغال 

للعشاء عندما ظهر بلباسه األبيض يف الشرفه  
اخلارجيه الحظت انه ينظر اليها بتعال امتقعت  

  هنا توقعت منه ان يتصرف بصداقهللمبادره ال
نسيت تعاليه عندما جلسا اىل طاولة العشاء ، 
بول بدا سعيدا جدا و اندروال تتصرف كفتاة  

واثقة من نفسها بدت غري قابله الن تكون حتت  
سيطرة ليون كانت ترتدي ثواب ضيقا و قصريا 

عندما ظهرت يف املساء أبدى ليون انزعاجه و 
ا هم يتناولون الشراب  قال على مسمع اترا فيم

اء : عندما تتزوجني اي فتاة سوف بعد العش



يصفعك زوجك ابستمرار من اين اشرتيت هذا 
 الثوب غري الالئق ؟ 

ضحكت اندروال : هذه االثواب موجوده يف 
كل مكان انت ال تنظر داهل املتاجر لذلك مل 

 تر ثواب مثله من قبل . 
اان رايت ثواب مثله من قبل لست ضريرا و  -

يقته تسري هبذا  لكن ال يتوقع املرء ان يرى شق
الزي يف كل حال ماميكن ارتداؤه يف أثينا ال 

 يصلح هلذه اجلزيره . 
ان فتيات اجلزيره مسكينات . -  

حتولت عينا ليون عن شقيقته ابنزعاج و اجته  
صوب اترا اليت كانت ترتدي ثواب مرتفع الياقه و 



لكنه قصري تساءلت بينها و بني نفسها ان كان  
هو رجعي و متخلف و  ليون ال يوافق عليه كم 

فكرت ان زوجته ستعاين كثريا من حمافظته على  
 التقاليد . 

بعد العشاء و اجللوس يف الشرفه فال ليون :  
اتوقع منكما ان ترغبا ابالنفراد اكثر وقت ممكن  

 اذهبا اآلن و تنزها ابحلديقه .
صوته كان آمرا و يف عينيه السوداويني بريق 

ع انه ال شك ملفت شعرت اترا ان وجهها امتق
يتوقع منهما عالقه محيميه يف اخلفاء و انه 

و  20تقيم عالقة مع ابن  25حيتقرها الهنا ابنة 
 من هنا زاد غضب اترا من ليون . 



يف احلديقه قلت اترا لبول : ان مزاج شقيقك  
متقلب اعتقدت انه وافق علي ابلبدايه و اآلن  

 ما عدت متأكده . 
عرف مىت ينال ال تكرتثي ال ميكن الحد ان ي -

اعحاب ليون كل ما ارغبه ان احصل على مايل 
 ال ميكنك ان تعريف كم اان حتت دين مايل . 

 انت مديون كثريا ؟ 
و كيف ميكن ان اكون عكس ذلك ؟ لقد   -

 جلأت ألحد الدائنني ابلفائده .
ال...ال ميكنك ان تفعل . -  

 = و لكنين فعلت .



ابألسف له و بدا بول مسحوقا و شعرت اترا 
اتبعا السري ابحلديقه لكن اترا شعرت ابمللل و  
قالت : لقد صار ابمكاننا ان نرجع اآلن أكيد  
 ان شقسقك اقتنع ابننا حنب ان خنلو ببعضنا . 

ضحك بول : اي اترا انت فتاة جذابه جدا و لو 
 كنا من اجليل ذاته لةقعت بغرامك . 

اجليل ذاته ؟ اان لست عجوزا . -  
كن أقصد ان تكوين مناسبه يل  آه آسف ل -

سنوات . 10كزوجه اي اصغر مين ب  
ابتسما معا و سارا ابجتاه البيت هناك على 

الشرفه كان ليون جالسا وحده بول اعتذر المر  
يريد ان يفعله داخل البيت فوجدت اترا نفسها  



مع الرجل الذي كرهته من قلبها سحب كرسيا  
و احتارات ما  و دعاها للجلوس ، جلست

لذي ميكن ان يتكلما عنه لكن ليون مل حيرت .ا  
هل اخربت عائلتك عن خطوبتك .  -  
ليس بعد .  -  

وسعت عيناه بتعجب : ان عند االنكليز طريقه  
 غريبه ابلتعامل . 

هل تقصد ان طريقتكم يف ترتيب الزواج من   -
قبل االهل هي الطريقه الطبيعيه فيعلم الكل اال 

 العروس املسكينه . 
سكينه ؟ ان الفتاة تكون فخوره العروس امل -

 جدا الن رجال طلبها للزواج .



هذا الشعور موجود عندكم فقط .  -  
بل يف الشرق كله . -  
حسنا أي يف قسمكم من العامل و لكن الفتاة   -

 الغربيه مساويه للرجل .
اان استغرب لالمر .  -  

 حدقت به ابنزعاج : اي سيد ....أقصد ؟
اقارب ال داعي لكلمة امسي ليون سنكون  -

 سيد .
ليون ..... اان اشعر انك تكرهين ابلرغم من   -

قبولك خلطوبيت نت بول و قولك ان اختياره  
 جيد .



ملعت يف عينيه اشياء مل تستطع تفسريها و مع 
قناع ال يزال على وجهه بدا ذلك شعرت ان ال 

هلا عرب الضوء اخلافت وسيما اكثر خصالت من 
ه و لونه برونزاي ساحرا يده  شعره تتدىل على جبين

حنيفتان طويلتان و قويتان بدا جذااب لكن بقسوه 
 كيف المرأة ان تتصرف ان قرر ان يغويها ؟

استغربت من افكارها اليت ذهبت بعيدا فطردهتا  
سريعا عندما قال ليون : هل اعطيتك انطباعا  
 اين اكرهك ؟ كيف امكنك التوصل اىل ذلك ؟

انت لست لطيفا معي .  -  
اللطف ليس من شيمي اذ ميكن ان يفسر   -

 ضعفا خصوصا مع النساء .



اللطف ليس ضعقا ؟ -  
انت ال تعتربينه ضعفا ؟  -  

تساءل و هو يتفحصها عيناه جتوالن بني شعرها 
النسيم قليال اىل جسمها  البين الذي يالعبه  

النحيل اتبع : اذن انت خمتلفه عن بنات وطنك 
 الذين قابلتهم .

قابلت كثريات ؟هل  -  
ابنا عم يل نيكوس و كوسيت تزوجا من   -

بريطانيتني كانت على علم مسبق بثروهتما و 
 كالمها اآلن مطلقان اهنما مل تكرتاث اال ابملال . 

ما الذي جيعلك متأكدا من ذلك ؟  -  
ان ابين عمي شريكان قي شركة حبريه . -  



اان اعتقد ان اخلطأ منهما أو على األقل من  -
منهما اهنا مصادفه ان يفشل زواجيهما  واحد 
 معا . 

انت تدافعني النك امرأة بريطانيه منذ البدايه   -
بدأات ابعداد الفخاخ اان انذرت نيكوس منذ 

اللحظه األوىل اليت قابلت زوجته هبا لكنه رفض 
مساعي و كوسيت مل حيتج ملن ينذره زوجته  

 اظهرت منذ البدايه موقفها .
لنساء الربيطانيات . اذن انت غري معجب اب  -  
رمبا اللطف ليس من شيمي اترا لكن الوقاحه   -

 ليست من سيئايت . 



قوله امسها لفتها قاهلا يف لدغة حمببه لو كان اكثر  
لطفا لكان اكثر ااثره مع انه كريه قالت : ان  

جوابك ديبلوماسي و لكن واضح من كالمك  
 انك غري معجب ابلربيطانيات .

بقةل ما تقولني و لكن  اان لن اذهب بعيدا  -
اقول ابنين ال اكرتث هلن ان الربيطانيات عندما  

حيضرن هلذه اجلزيره للسياحه يتصرفن حبريه  
مطلقه وهذا امر يعجب شبابنا الن فتياتنا 

 حمافظات .
ان كالك قاس جدا هل تعين ان كل   -

الربيطانيات سيئات اان اعرف ان بعضهن 



حلال مع يتصرفن حبريه كما تقول و هكذا هو ا
 كل فتيات العامل .

تقصدين العامل الغريب .  -  
هزت براسها موافقه و بعد صمت قصري قالت 

 : سبق ان وافقت على زواجي من بول .
نعم قلت ذلك اي اترا .  -  

حريها التغري بصوته من اجلفاء اىل النعومه هل 
يلعب هبا ؟ أوال عاملها جبفاء مث حتول اىل 

 اللطف و اآلن يعيد الكره  
اتبع كالمه متجاهال احلريه على وجهها : اان 

قلت اين موافق بسبب حبك الذي اظهرته لبول  
. 



ورفع يده اىل فمه و هو يتثائب و يستعد  
لالنسحاب و مل تتمكن اترا من قراءة تعابري  

 وجهه لكنها حكمت سلفا انه ليس ممتنا .
مرت األايم على اجلزيرهاايم كادت ان تكون  

ي معها مع بول مل تكن تقضي مثاليه لو ان ريك
وقتا مزعجا اال اهنا كانت تشعر ابمللل هي 

انضجه واضحه و شديدة الذكاء مع ان بول 
ذكي ايضا لكنه غري انضج و مالحظاته سخيفه 
كان ميكن ان يكون وقتها اكثر تسليه لو مل يكن  

عليها ان تكون على انفراد مع بول من اجل  
ي تكون فيه املظاهر و استغربت ان الوقت الذ

مسروره هو عندما تكون مع ليون ان الرجل 



جذاب جدا لكن مل يكن ذلك ما يشدها اليه  
ده بنفسه و امنا شخصيته القويه و ثقته الشدي

حىت حذره مع النساء جيب ان تتوقف عن  
االجنذاب اليه ، خرجت من غرفتها اىل الشاطئ  

فوجدت ليون.....بول و اندروال ذهبا ليشراب  
بات يف القهوه املطله ليون كان  بعض املرط

يرتدي الشورت فيما اترا تلبس مالبس السباحه 
اليت تظهر بشرهتا اليت لفحتها الشمس طويال  
جراء اسبوع على البحر مع بول كان الصمت  

 ثقيل قالت : اسبوع مر حىت اآلن .
هل انت سعيده ؟ سعيده متاما ؟ -  



طبعا طاملا اان مع بول جيب ان اكون سعيده   -
سوف اشتاق اليه كثريا عندما اعود اىل بريطانيا  

. 
لكنكما ستلتقيان هناك عندما يذهب ليتابع  -

 دراسته . 
صحيح و لكن جيب ان ال آخذ من وقته ان   -

دراسته أتيت أوال مع انين احب أخذ بول كل 
 الوقت . 

و التفتت اىل بول حيث كان جيلس مع اخته و 
لس اىل  لوحت له ارادت ان ختدع رفيقها اجلا

 جانبها . 



انت جيده جدا اي اترا ستكونني زوجه مثاليه   -
 ان شقيقي حمظوظ جدا . 

امتقعت حريه و نسيت كل ما كانت تفكر فيه  
يف السابق ان الرجل يتالعب هبا : انت لطيف 

 جدا اي ليون ساكون سعيده جدا بقرابتكم .
اان متأكد من ذلك مىت سريجع اهلك اىل   -

 بريطانيا ؟ 
يبا .ليس قر  -  
عندما يعودان جيب ان حتضريهما اىل هنا و  -

 كذلك شقيقك و زوجته . 
طبعا سيكون رائعا ان جتتمع العائلتني معا .  -  



حنن نعلق امهية كبريه على الروابط العائليه هنا  -
 يف اليوانن اما حنن فقد توىف والداان كما تعرفني .

نعم اخربين بول . -  
تظن اي ليون  و بعد صمت قصري اضافت : ال 

انين غري مهتمه لرتكي عائليت و اجمليء اىل هنا  
لكن حيب لبول كبري جدا حبيث ال استطيع اال 

 ان اضعه اوال .
كان ينظر اىل البحر و هي تتكلم و ما لبث ان  

مل تفهمها مث قال بعمق ودفء غري  رماها بنظره 
متوقعني :اان قلت ان شقيقي حمظوظ جدا نعم  

وظ ....انه اكثر من حمظ  



شعرت ان عواطفها غري مفهومه و ارتبكت و 
زايده يف ااثرهتا عاد يلتفت للبحر و يردد كمن  
 يتحدث مع نفسه : نعم انه اكثر من حمظوظ .

عضت على شفتيه غري مصدقه ان الرجل  
 يتحدث و كأنه خيسر شيئا ماذا قصد بكالمه ؟ 

شعرت بعاطفه جياشه حنوه ضبطتها بسرعه  
الحق يف راسها و ال جتد  ارتعشت و األسئله تت

جوااب يف الليله السابقه بعد العشاء عندما قامت  
من الطاوله ملست يده يدها و بعد فرته عندما  
تبادال كلمات ليله سعيده قبل النوم نظر اليها  

 بعينني عميقتني و كأن فيها سؤاال ملحا .



و اآلن و فيما هو يكاد يالصقها و يرمي  
ت تفقه شيئا رمبا  كلماته بدفء و حسره ما عاد

النقاذها من االرتباك حضر بول و اندروال و 
 متددا اىل جانبهما على الرمال .

قالت اندروال : مجيل جدا ان نقضي وقتنا  
هكذا جيب ان انخذ اترا اىل اآلاثر يف غاالات و 

 تروزن . 
بول مل يكن يتابع احلديث لفتته فتاتني  

ن  اسكندانفيتني على الشاطئ ابلبكيين قال دو 
 اكرتاث : ماذا قلت اندروال ؟ 

قلت جيب ان انخذ اترا اىل بعض االمكنه   -
 قبل ان تعود لربيطانيا . 



اترا نظرت اىل بول نظره حمذره ال ينفع ان تقوم  
بدورها هي على اكمل وجه اذا كان سيهمل  

شكوك ليون و اآلخرين و من دوره و جيلب 
اجل ان تذكر بول قالت بدالل : اين انت اي  

  مباذا تفكر؟ حبييب
انتبه و ابتسم قائال : عفوا حبيبيت كنت اراقب  

الرجل يف الزورق يبدو انه يسري بشكل غري  
 طبيعي . 

علقت اندروال : عمن تتكلم ؟ انه يسري يف  
 شكل طبيعي متاما .

سحبت اترا نفسا عميقا ان بول كاد ان  
يفضحهما .و اتبعت اندروال حديثها عن 



ها اترا فقالت اترا :  األماكن اليت جيب ان تزور 
سيكون لدي وقت لزايرهتا عندما نتزوج اان و  

 بول .
التفت ليون اىل اترا و الحظت بعينيه تعبريا  
غريبا و ما لبث ان حول اهتمامه اىل بول و 

 انشغل معه حبديث جانيب .
تلك املسيه ذهبت اندروال تتعشى مع اصدقائها  

و انتاب بول صداع شديد اضطره ان يذهب  
شه ابكرا .لفرا  

و عند العشاء قال ليون لتارا عائدا من غرفة  
بول : ان بول غارق يف النوم سنتعشى لوحدان  

 هل يزعجك ذلك ؟



شعرت ابحراج مل تعرف سببه مع ان وجه ليون  
كان غري مبايل : ابلطبع ال اان حزينه الن بول  

 مريض .
انت قلقه عليه.  -  
من الطبيعي ان اقلق عليه الين احبه . -  
هو ليس مريضا اطال مكوثه يف الشمس هذا   -

 كل شيء . 
اان آسفه يف كل حال .  -  

و الحظت يف وجهه عالمات ارتياب هل يشك 
يف عاطفتها حنو بول ؟اهنا ال تتطيع تفهم تغريات  

مزاجه قال ليون : مبا اننا سنتناول العشاء 



لوحدان افكر ان أنكل يف الغرفه اجلانبيه...اهنا  
 اكثر محيميه .

نعم...مل ال .  -  
وشعرت ابلقلق من جديد ملاذا يقول اكثر  

محيميه ؟ ملاذا اتخذها مالمح هذا الرجل بعيدا  
 ؟لن ترضى ان تكون حتت سيطرته ابدا . 

تنازال طعام العشاء على الشرفه حتت اضواء 
خافته ازهار و مشوع على الطاوله و موسيقى 

انعمه تنبعث جانبيا اجلو ال ميكن ان يكون اكثر  
ذوهبو رومنطيقيه و لوهله سرحت يف افكارها  ع

 حنو ريكي ..
اترا اي عزيزيت انت ال تتناولني الشوربه .  -  



كنت افكر ...   -  
مباذا ؟  -  
ليس بشيء معني .  -  
اعتقد انك خجوله الننا نتاانول الطعام على  -

انفراد انت مرتبكه و من النادر ان جند فتاة  
 خجوله يف هذه األايم .

على كالمه و بعد حلظة صمت ساهلا :  مل تعلق 
 هل كان عندك صديق خاص قبل بول ؟

فكرت قبل ان جتيب هنا ابليوانن يعترب فسخ 
اخلطوبه عار فقالت : مل يكن مثة صديق لعالقة  

 جديه . 



توقعت ان يكون لديك معجبون  25انت يف  -
كثر انت مجيله جدا اي اترا و انت و ال شك  

 تعرفني ذلك . 
اطرائك و لكن ابحلقيقه ليس  شكرا على  -

عندي الكثري من املعجبني كنت اخرج مع امي  
 و ايب اىل ان .....

اىل ان ؟  -  
اىل ان سافرا بعيدا . -  
ان فتاة خترج مع والديها ال بد ان تكون فتاة   -

 حمافظه . 
امتقعت اترا متنت لو مل تكذب عليه و اتبع ليون  

يله  حديثه مبواضيع متنوعه شعرت ان عشاءها الل



لن تنساه ابدا مل متر جبلسة عشاء مثل هذه حىت 
مع ريكي صوته ينبعث بنربات مثريه و يف عينيه 

بعض حنان ااثر فيها كل االحاسيس الدفينه  
تذكرت اهنا تساءلت سابقا كيف ميكن المرأه ان  
تتصرف ان قرر ان يغويها هذه األفكار جعلت 

اللون يتصاعد اىل وجهها و النه كان يراقبها 
فضت نظرها و مل تدرك اي سحر كانت تبدو  خ

فيه حتت األضواء اخلافته و عندما التفتت اليه  
من جديد رأته حيدق فيها بنظرات تبدو الرغبه  

فيها غري خمفيه تناوال القهوه هبدوء مل يكتف 
ليون ابالجواء الشاعريه احمليطه بل قام من مكانه  

و جلس على كرسي مالصق لتارا بعدما اطفأ  



ألنوار اجلانبيه شعرت اترا بضيق يف حلقها  أحد ا
فكرت لو تتمكن من اهلروب ، مهس اخريا  
بعدما رفع كوب املاء امامه : انت صامته و 

 مفكره و خجوله .
 ارتبكت : كال اان لست خجوله . 

بلى اي عزيزيت و لست متأكده من نفسك هل -
 انت خائفه من شيء ؟

و مما اخاف ؟ -  
انت مع الشخص ليس من سبب واضح مث  -

الذي سوف يصبح قريبك اخ زوجك اليس  
 كذلك ؟



نظرت اليه حبريه و يدها على الطاوله و فجأه 
 وضع يده على يدها و قال هبمس : اترا...

ومل يتابع كالمه هي فوجئت بتصرفه فسحبت 
يدها بسرعه اعتذر عن تصرفه بدا غري مقررا ملا  

يقوله بعد شرب من كوب املاء ووجدت اترا 
ها تقول: نعم اان مع الرجل الذي سيكون نفس

 اخ زوجي .
نظر اليها بتحد : انت حقا تريدين الزواج منه ؟ 

هل انت حقا مغرمه به ابلقدر الذي تريدين 
 ايهامي به ؟

أان...أان.... -  



أجيبيين هو ما يزال ولدا كيف ميكن ان   -
 تغرمي به ؟ 

و توقف عن الكالم و بدا آسفا لظهوره مظهر 
لرافض : اان آسف ارجو ان تقبلي الغاضب ا
 اعتذاري .

و خيم على الغرفه صمت و اتبعا شرب القهوه 
هبدوء مث قال ليون : اان عادة امتشى قبل النوم 

 يف احلديقه هل ترغبني مبرافقيت ؟
طبعا .  -  

جزاهبا جاء عفواي الهنا مل ترغب ابهناء السهره  
اهنا تشعر اهنا حتب هذا الرجل و منذ زمن بعيد  

نه خمتلف عن حبها لريكي يف هذه املرحله مل ا



تتجرأعلى سؤاله ان كان يهتم هبا شخصيا، و  
فيما مها يسريان معا ساهلا : هل انت بردانه ؟ 

 كان جيب ان حتضري معك سرته .
ليس الطقس ابردا اهنا ليله مجيله .  -  

و فيما هي تتكلم وضع يده على ذراعها 
ك ارتعشت و متنت ان ال يكون الحظ ذل

ارادت ان تقول شيئا و لكن لساهنا خاهنا و  
أخريا قالت : ان الليله مظلمه انظر هذه 

 األشجار خياالهتا خميفه جدا .
و مل يقل شيئا و عندما وصال قرب شجره يف  

آخر احلديقه توقف مث فجأه عانقها بشده و قال 
 : اترا ...قويل انك حتبينين قويل ذلك . 



أخريا : و لكن حارت جوااب و لكنها قالت 
 ....بول....اان خمطوبه له .

قويل انك حتبينين اان رايت ذلك يف عينيك  -
هذه الليله نعم و قبل ذه الليله انت حتبينين 

 حتبينين هل تسمعني ؟
نعم و لكن .... -  
قلت نعم انت ىل اي اترا هل تفهمني ؟ ال   -

ميكنك ان تتزوجي بول انت جئت من أجلي ان  
هنا .  القدر احضرك اىل  

و صمت قليال اتركا عينيه تغرقان يف عينيها مث  
قال : اي حبيبيت ال ميكن ان نسمح بتدمري ثالثة  

اشخاص حب بول لك حب سطحي اان 



له فاان مل  الحظت ذلك فور وصولكما اما حبك
افهمه منذ البدايه اان متأكد انك انت اعتقدت  

 انك حتبينه الست على صواب ؟
الت : نعم انت على وجدت حتليله معقوال فق

 صواب . 
و مل تنزعج من املوقف اجلديد فكرت ان احدا 

ن خترب ليون ابحلقيقه  لن حيرج لكنها ال تستطيع ا
ليس اآلن هي الحظت قسوته ابحلب فكيف  

 احلال ان غضب ؟
قويل انك ستتزوجينين قويل ذلك اي حبيبيت .  -  

و عانقها من جديد و عاد يسأهلا : جيب ان  
يت مىت سنتزوج ؟اعرف اي حبيب  



سنتزوج مىت حددت الوقت اي ليون . -  
اي حبيبيت . -  

و عانقها ايضا مث تذكر بول فقال : جيب ان 
 نعامل بول برقه هل اخربه اان ام ختربينه انت ؟

بل اان اخربه .  -  
قالت ذلك بسرعه و فكرت ان بول سيكون  

 سعيدا جدا .
هو لن يتقبل املوقف اجلديد بسهوله و لكننا   -

ال نستطيع ان نرتاجع ان ما نفعله هو خلريان  
مجيعا اان قلت لك ان حبه لك حب طفويل و 
اان متأكد انه سيتجاوز صدمته يف وقت قصري  

 جدا.



هزت راسها بفرح و كم متنت لو خترب ليون ان  
ا و ليس  بول لن يتأثر مطلقا و هو ليس مغرما هب

حىت منجذاب اليها و احتفظت لنفسها مبا جيول 
كرها .  يف ف  

 
ليله بيضاء -4  

 
أقيمت مراسم الزفاف يف بريطانيا و من هناك  
مباشرة اىل بوروس اذ ان ليون رغب ان تكون  

الليله األوىل لزفافهما يف منزهلما و اقرتاحه الءم 
اترا الهنا مل تستطع ان تفكر مبكان اكثر  

رومانسيه من لشهر العسل غري البيت الكبري ، 



را أحداث االسابيع  يف الطائره اسرتجعت ات
الثالثه االخريه اليت مرت يف حياهتا دهشة بول  

مث فرحه من ليون ووعدها لع ان تؤثر على  
زوجها ليحصل على مرياثه اندروال صدمت  

ابلبدايه و خافت على شقيقها الصغري خوفا  
عليه من الصدمه اىل ان ابلغها بول انه جتاوز  

ا حقا و الصدمه النه يبدو انه مل يكن مغرما بتار 
يف مناسبه أخرى قال ليون لتارا مفسرا عدم 

انزعاج بول ابن حب بول هلا سطحي و طفويل 
و ان بول لن يتخذ قرارا حكيما قبل مرور 

سنوات .بينما شكك شقيقها خبطبتها و اعتربها  
انتقام من ريكي أكدت له اترا ان حبها لليون  



عرت به حنو ريكي  اعمق بكثري من ذلك الذي ش
يون شرودها فقال : انت  ئره الحظ ليف الطا

 هادئه جدا هل ترغبني يف كأس شراب ؟ 
كال شكرا امل نقرتب من الوصول ؟  -  
د . 20سنكون يف اثينا خالل  -  
هل سنجد زورقا ينقلنا للجزيره . -  
قد ننتظر قليال و لكن ابلتأكيد سنجد زورقا  -
. 

نظرت عرب النافذه فرات الشمس حماطة حبلقة  
عالمة شؤم استهزأت ابلفكره و مشعه و هي 

قالت : اان مل اكن حبيايت اكثر سعاده مين اآلن  



قالت ذلك بنعومه اشكرك اي ليون على حبك 
 يل .

نظرته اليها كانت غريبه طلب شرااب من املضيفه 
اب صمته ، كانت  و تساءلت اترا عن اسب

الشمس قد غابت عندما وصال لبوروس شعرت  
تت اترا اىل زوجها حبب  اهنا تقرتب من اجلنه التف 

 و توقع .
أخريا يف بيتنا .  -  

كان ما قالته اترا عند الباب متوقعه ان حيملها  
ليون بني ذراعيه و يدخلها اىل البيت لكنه دخل  

فورا و توجه حنو الربيد مث اىل غرفة اجللوس و  
تبعته اترا شعرت اترا اهنا ال تعرف ما تفعل  



قالت : ساذهب الغتسل و اعد نفسي للعشاء  
. 

ه  هز ليون راسه مل تتحرك فورا احست اهنا مهمل
 و ما لبثت ان قررت اهنابلهاء .

العشاء كان يف اجواه يشبه الذي غري اجواء  
حياهتا لكن هذه املره شعرت ان ليون لن  

يصحبها للحديقه سيكون لديه مشاريع اخرى ،  
العشاء كان خميبا آلمال اترااذ غابت عنه  

احلميميه ليون كان صامتا و مأخوذا بدا بعيدا  
ة أملها الكبريه  عنها ماليني األميال ، خيب 

جعلتها تقرتب عدة مرات على شفري البكاء مل 
تشعر جبوع كان شيئا عالقا يف حلقها . قالت 



مرتني شيئا و لكنه مل جيب وجدت ان تسأله : 
 هل ...انت خبري ؟ 

نظر اىل وجهها الباهت مث اىل صحنها الذي مل 
تلمس مافيه بعد و قال : خبري ؟ اعتقد ذلك  

 ملاذا تسألني ؟
نت ..لست على طبيعتك .ا -  

قالت ذلك و هي حتارب الدموع من الظهور 
بعينيها أجاب ببعض اللطف : اعتذر ان  

 ازعجتك تناويل طعامك قبل ان يربد . 
ابتسم قليال و شعرت ان معنوايهتا ارتفعت قليال  

  و مع اهنما تبادال أطراف احلديث العام اال اهنا
ده .مل تشعر براحه كامله رمبا عمله سبب شرو   



التفتت اىل الساعه و الحظت اهنا الثانيه عشرة 
و النصف بعد منتصف الليل قبل اكثر من  
ساعة هي و ليون صعدا اىل غرف النوم كل 

واحد دخل لغرفته لتغيري مالبسه هو قال انه 
سيستحم و ها هي تنتظره يف غرفة نومها  

اجلميله حتدق يف الباب املقفل الفاصل بينهما ال  
مل يتعانقا منذ غادرا لندن و ال  صوت ال حركه

 نظرة رغبه او توقع انه غريب .
سارت و نقرت الباب و مل تسمع رد فعل و  

نقرت اقوى و مل تسمع صوت هل هو مريض ؟  
 خفق قلبها بسرعه و فتحت الباب . 

ما بك تدخلني ايل هكذا ؟ -  



كان يف سريره و بيده كتاب مل تصدق عينيها و  
مكاهنا قرب الباب   ال ما قاله هلا وقفت يف

 بقميص النوم و قالت : انت تقرأ؟ تقرأكتااب ؟
أبعد نظره عنها و عاد اىل كتابه هل هذا الرجل 

البارد الالمبايل هو ذاته العاشق احملب الذي  
 محلها اىل قمة العاطفه ؟

الرجل الذي اراد االسراع ابلزواج النه ال  
يستطيع االنتظار ؟ انتظرا فقط فرتة ذهاب 

اىل جامعاهتم . أخوته  
كان ليون قال هلا : سنكون وحدان فقط اىل ان  

 يعود بول و اندروال يف عيد امليالد . 



و هي واقفه تنتظر رد فعل منه قال : هل عندك  
 اي اعرتاض على قراءيت كتااب ؟

بدأت يداها ترجتفان بعصبيه الدموع مألت 
عينيها و رجفت شفتها و هي تقول : اهنا ليلة 

افت هامسههل فعلت اي شي ال  زواجنا و اض
 يرضيك ؟

كال ليس من شيء يذكر و اضاف بربود :    -
ملاذا لست انئمه ؟ ال بد انك متعبه بعد هذه  

 الرحله .
كادت ان تنفجر غضبا قبل ذلك كانت شبه  

ايئها مل يكن مس  ضائعه و تعيسه لكن لكن كرب 
بعد اآلن تشعر ابلذل لتعاليه و معاملته اجللفه  



ج الذي جيعلها متر فيه و متكنت ان  هلا و االحرا 
ضبها و تتبىن مظهرا ابردا ميكن ان تكبت غ

خيفف من شعورها ابالكتفاء قالت : صحيح اان  
 متعبه جت فقط الن اقول تصبح على خري . 
الحظت ان جمهودها انعكس تسلية عليه اذ  

 اجاب : تصبحني على خري .
 و مل جتد بد من سؤاله : ليون ملاذا تزوجتين ؟ 

مت قليال : سوف تعرفني آجال ام عاجال  ص
 لذلك سأخربك اآلن تزوجتك النقذ شقيقي . 

 امتقع وجهها : لتنقذ بول ؟



ينقذ بول ؟ رغبت ابلضحك يف الصراخ يف ان 
ختربه احلقيقه هل اغراها لذلك فقط مث قالت : 

 اذن انت مل حتبين ابدا كان ذلك متثيال . 
من  رد بقسوة و برود : طبعا كنت امثل ليس

رجل بكامل حواسه ميكن ان حيب امرأة من 
 نوعك . 

مل تصدق ما تسمع و حافظت على راتبة صوهتا  
و هي تسأل : أو مل تنزعج من التضحيه حبريتك 

 ؟ ابن خترب حياتك ؟
مل اخرب شيئا سوف استمر حبيايت كالسابق ،   -

بول كان خمدوعا كان اعمى و قليل اخلربه فلم  
كل الفتيات   يكتشف ما يهمك املال مثل



الربيطانيات والده أوثق ثروته يب و كنت سأفشل 
وضعها والده يب ان مسحت يف الثقه اليت 

 بزواجك منه اآلن بول آمن من خمالبك النهمه .
خماليب النهمه ؟ كيف جترؤ ؟  -  
انه طفل و انت امرأه من هذا العامل . -  
كيف وصلت هلذه القناعه .  -  
تقع بغرام ولد مثل  ليس من امرأة من عمرك  -

بول هل تنفني ذلك ؟ كنت سريعة بقبولك يب  
اليس كذلك ؟ طبعا الن بول اخربك ابين اغىن  

 منه . 
اآلن ما عادت تشعر ابن الدم جيري بعروقها لن  
يتغري شيء اذا اخربته احلقيقه ليون ال حيبها كم 



كانت غبيه ؟اهنا تستحق كل الذي تتلقاه اآلن  
الغرفه من دون ان   هنا استدارت لتنسحب من 

حتاول اقناعه ابهنا مل تتزوجه من اجل ماله  
كربايؤها اليسمح هلا ابلبقاء يف غرفة نوم مع 

رجل يستند على احد ذراعيه و ينظر اليها خبفة 
و ازدراء ليلة زفافهما لن جتعله يعرف ابدا حببها  

 له .
اقفلت الباب مث احنت راسها عليه تبكي من  

رها ودخلت اليه و دون صوت سارت حنو سري
حاولت ان تنام لكن النوم جافاها راحت تتقلب  

و هي تفكر جبميع ما حدث و يف عمق الليل 
اتتها فكرة االنتقام ستبقى هنا اىل ان حيصل بول  



على مرياثه مث خترب ليون احلقيقه سوف هتزأ به يف 
وجهه و تظهر له ان تضحيته كان ال معىن هلا و  

ال ترجع لليوانن ابدا  من بعدها تغادر بوروس و  
.فقط عليه ان يستمر ابعتقاده اهنا تزوجته 

للمال فقط اذا عادت سيقول استيورات اهنا  
 تسرعت بداعي االنتقام . 

يف الصباح على طاولة الطعام نظر اليها ليون  
طويال و بقسوه اخلادم سافاس كان مبتسما وهو  

 يقول : سيديت متعبه هذا الصباح .
ه شيء ابليواننيه مل تفهمه  مل ترد ليون قال ل 

خفف عنها عبء الرد و هي اهتمت بوضع 
السكر يف كوب الشاي بعد انتهاء الفطور  



سالت اترا بربود : ارجو ان ختربين ماذا علي ان  
افعل يف البيت سافاس و زوجته يهتمان  

ابالشغال املنزليه اعرف ذلك هل علي ان  
 ارقبهما ؟ 

رودها هل فتح عينيه واسعا هو بدا مستغراب ب
اعتقد انه وحده سيعامله بربد و قسوه ؟ اال  

 يعتقد اهنا سرتد عليه .
كل شيء يسري بنظام هنا كما تعرفني اان رجل   -

منظم اتوقع ان ينتظر سافاس و مارغريتا 
تعليماهتما منك افعلي ما حيلو لك شرط ان 

 يبقى بييت كما هو .



شدت عل فكها هو يعرف جيدا ان ال شيء 
ت : سيكون امامي القليل جدا من  سيتغري قال

 العمل . 
اعتقدت ال هتتمني ابلعمل اي كان . -  
لقد اعتدت ان اعمل للحصول على معيشيت  -
. 
هنا ليس ضروراي ان تعملي افعلي ما كنت   -

تفعلينه عندما كنت هنا قبال اذهيب للسباحه او 
 اي شيء آخر .، تناويل فطورك .

ال اريد . -  



واضحا نظر اليها كانه يتسلى و  انفعاهلا جاء 
قال : افعلي ما يرحيك اعتقد انك ستأكلني  

 عندما تتجاوزين الصدمه . 
نظرت اليه بعصبيه : ليس ضروراي تذكريي 

ون ، يوما ما سيكون دورك بزواجنا الكارثه اي لي 
ابلصدمه و سوف تكون صدمه كبريه مثلما هي 

 اآلن يل متاما . 
ماذا تقصدين بكالمك ؟ -  
 لست مستعده للتوسع ابملوضوع قلت  اان -

 يوما ما و هذا اليوم ليس اآلن .



بدا ال مباليا ال بد انه اعتقد اهنا تراوغ اراتحت  
لذلك الن ال مباالته ستجعل صدمته اكرب  

 عندما يعرف احلقيقه . 
انسحب فورا من الفطور و توجهت اترا  

للشاطئ دموعها مألت عينيها يف وقت قصري  
مث فريدا مث بول و اخريا  بدأت تلوم ريكي

اعرتفت ان اللوم يقع عليها اوال و اخريا ، حان  
موعد الغداء مسحت عينيها متمنية ان ال يكون  
ظاهرا عليها البكاء ، تبادلت النظرات مع ليون  
أول وصوهلا اىل املائده مث ما عاد ينظر اليها قال  

: ساكون خارج املنزل هذا املساء ساتناول  
قائي .العشاء مع اصد  



بدت ابهته و مرتبكه : الن يستغرب اصدقائك  
 عدم وجودي معك ؟

كال اننا معتادون على خروج الرجال لوحدهم   -
 ان جمتمعنا تقليدي الزوجه تبقى ابلبيت . 

كان متأكده ان كالمه ليس صادقا على االقل 
ليس عند الطبقه املتوسطه و ما فوق : اذن لن  

 آراك حىت صباح الغد . 
دون ان تتأكد من اهنا تقول الكالم قالت ذلك 

املناسب هي فكرت بوحدهتا نظر اليها مستغراب  
كالمها مدققا بعينيها و شفتيها املرجتفتني : نعم 

اآلن سأذهب العمل حىت السادسه مث اغري 
 ثيايب و اذهب . 



حسنا . -  
انسحبت و بعد دقاق راته يسري حنو مكتبه جيب  

ستطيع حتمل  ان تغادر البيت بسرعه لكنها ال ت
دهشة شقيقها ووالديها الذي ارسال هلا رساله  

هتنئه متمنني لقاء الرجل الذي يساوي عشرات  
ريكي ...ال تستطيع ان تعود سوف تنتظر 
اللحظه املناسبه و عندما خترب ليون احلقيقه  

 سوف تغادر البيت بال رجعه .
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اايم على  4اسابيع على زواج اترا و  5مرت 

غياب ليون عن البيت عندما دخل سافاس اىل 
غرفة اجللوس و ابلغها ان رجال يريد مقابلتها  

 استغربت و قالت ارشده اىل هنا .
و بعد حلظات كان ريكي يدخل نظرت اليه غري 

سها دفعه  مصدقه عشرات األفكار ملعت برأ
واحده اىل ان قال : اترا...كان علي ان احضر 

 احلقيقه هل تزوجت هذا  ال تغضيب اخربيين
 االغريقي انتقاما مين اان ؟ 

 وقفت متكربه : اسم زوجي ليون دوركاس . 
 عض على شفته : هل استطيع ان اجلس ؟



مدت يدها تدله على الكرسي فجلس : ملاذا  
 انت هنا ؟ 

ارادت ان تعرف ظهرت ابرده متعاليه لكنها يف  
الداخل تتزاحم فيها االسئله اذ قال : لقد  

نا اان اخطأت يف زواجي و اعتقد انك  انفصل
اخطأت ايضا فكرت مليا عندما تركتين  انت 

فريدا مث مل احتمل و جئت اىل هنا العرف  
بنفسي اذا كنت مغرمه هبذا ....هذا ....وعندما  
راى الغضب بعينيها اقصد ليون هل انت مغرمه 

 به ؟
مل تعطه جوااب فوراي تفحصته بعينيها قارنته 

و فوجئت قليال و هي تالحظ  بزوجها الوسيم 



ان شعره بدأ يتساقط : ما الذي جيعلك تعتقد  
 انين لست مغرمه بزوجي ؟

الن ما حدث غري طبيعي مل تتزوجي شقيقه  -
بل انتقلت لشقيقه األكرب انت فعلت ذلك 

 النك جمروحه . 
 صمت و بدا حزينا ايئسا . 

كيف عرفت انين مل اتزوج بول ؟  -  
ول و عندما سالته  اعرف شخصا يف جامعة ب -

عنكما اخربين و ادركت فورا ان شيئا ما كان 
مفهوم و هذا الشاب احضر يل عنوانك من بول  

. 
انت هدرت وقتك اان احب زوجي كثريا . -  



بدا مصدوما : ال اصدق ان يف املوضوع لغزا ال 
 تنفي ذلك .

اان انفي ذلك رمبا متت االشياء بسرعه لكن   -
 ليس لغزا ابدا .

ليس هنا اخربين اخلادم .زوجك  -  
صحيح انه يذهب برحالت عمل .  -  

بدات تشعر ابالسف على ريكي اآلن تعلم 
يكي تستبدهلا بيوم مع  جيدا ان حياهتا كلها مع ر 

زوجها االغريقي املتعجرف و بعد صمت قالت  
 : اتشرب شيئا ؟

قهوه شكرا . -  



رنت اجلرس و اخربت سافاس التعليمات علق  
رفاهيه و اان االبله اعتقد انك  ريكي : كل هذه ال

 ستتخلني عن هذه الرفاهيه و تعودين ايل . 
انت متزوج اي ريكي . -  
فريدا تريد الطالق . -  
هكذا بسرعه . -  
الست ابدا متأثره برجائي اترا ؟ -  
امل تتأثر ابدا جبرحي ريكي ؟  -  
نعم اي اترا اان اعرتف انين مل اعرف مبدى  -

عرفني كم ادركت  جرحك حىت احلفله آه لو ت
 اخلطأ الذي ارتكبته ان احبك .



الحظت انه يكاد يبكي : اجلراح نتغلب عليها  
 ابلوقت . 

دخل سافاس ابلقهوه سكبت القهوه و هي  
تفكر ابملقهى الذي كانت تلتقي به مع ريكي 

 اآلن كل ما حتلم به ان تكون فيه مع ليون . 
هل ابيت الليله هنا ؟  -  
ليس القا هناك فندق ال اعرف ريكي هذا  -

 قريب ....
ارجوك دعيين ابقى احب ان نتناول العشاء   -

معك هناك خدم ابملنزل و ال اعتقد زوجك 
 يتضايق انه يثق بك . 



اجابت ابنفعال : طبعا يثق يب لكن هذا ليس 
 مناسبا . 

اعتربيين ضيفا ساشعر بتعاسه ان نزلت   -
 ابلفندق .

ه  فكرت قليال ليس هناك ضرر و شعرت حنو 
ابلشفقه جنون منه ان أييت اىل هنا : حسنا  

 ميكنك ان تبقى هنا .
شكرا اترا اان ممنت لك .  -  

هي التعيسه حببها تفهمه مل جتد سببا الن تكون 
غري ودوده معه و أخذا يتحاداثن بصداقه مث 

حت اترا ان تنزها ابلقريه قبل تناول العشاء اقرت 
، على الطريق ردت اترا التحيه لبعض  



خاص من البلده قال ريكي : هذه اجلزيره االش
 مجيله جدا ال بد انك حمظوظه .

نعم اعتقد ذلك . -  
اهتمت كثريا ان ال تدعه يشعر بتعاسة زواجها  

 ساهلا ريكي : كيف شكل زوجك ؟ 
رائع شديد الوسامه .  -  
ال بد انه مليونري . -  
ال اعرف ريكي اان لست امرأه أتخذ ابملال  -

 كما تعرف جيدا . 
نعم بعد اندماج الشركتني اصبح مايل اكثر ان   -

 جئت معي سيصبح حتت تصرفك . 



تعمدت اترا اال تسمع كانت تراقب احد  
العاملني ابملقهى الذي دخلته مع ريكي كان  

ينظر اليها و يهمس الحد الزابئن الذي استدار  
لرياها مث غرق هو والعامل ابلضحك شعرت 

ها  بغضب شديد نظرت اليهما بشذر ابدال
 النظرة بوقاحه و مل خيفيا التهكم بعينيهما . 

 علق ريكي : حدقا فينا كثريا .
اهنم اانس طيبون لكن يهتمون كثريا بشؤون  -

 غريهم اآلن سيتندرون ابجلزيره عن نزهيت معك . 
و ما اخلطأ بذلك ؟  -  
هنا حنن موضع شك . -  
اان اال افهم اان اتنزه معك فقط .  -  



طلق يف مواضيع غريت موضوع احلديث لتن 
متعدده مث رجعا ليتناوال العشاء ابملنزل مث ذهبا 

 للنوم .
يف الصبح وهي تنزل السالمل واجهها سافاس 

 قائال : سيديت ان ضيفنا مريض .
مريض . -  
نعم لقد دق اجلرس و ذهبت اليه ووجدته   -

 مصاب ابحلمى .
عندما دخلت اىل غرفة ريكي ادركت انه مريض  

ال بد اين اصبت بتسمم ان  جدا قال معتذرا : 
 االمل شديد .

ساطلب لك الدكتور .  -  



و بعد نصف ساعه و صل الدكتور انطوانكيس  
و بعد كشفه على ريكي قال ان املريض جيب ان  

 يبقى ابلفراش يومني اة اكثر و كتب له دواائ .
كانت وحيده تفكر ريكي ابلفراش يوم او يومني 

شيء على  اايم اذا كل  3و ليون سيعود بعد 
مايرام لكنها تتمىن ان يرحل ريكي قبل عودة 
ليون و هذا ما حصل و راقبته يغادر اجلزيره  

على الزورق مودعا : اان آسف لالزعاج الذي 
 سببته .

ال تعتذر اان سعيده انك تعافيت .  -  
وداعا اي اترا هل استطيع ان اكتب لك .  -  
ال اعتقد . -  



ارجوك . -  
دا و حل مشاكلك  حسنا لكن حتدث مع فري -
. 
قد افعل لكن لن يفيد شيئا .  -  

و ابتعد الزورق ورفعت يدها مودعه أرسل هلا 
قبلة يف يده يف اهلواء فبادلته القبله ابهلواء و هنا  
فقط الحظت ان هناك مودعني يف املرفأ ينظرون 

اليها فغادرت املرفأ و هي ال تفهم ملاذا تشعر  
 ابحلماس لعودة ليون ؟

ابلكاد حتدث معها كانت تتساءل اسابيع و  5
ا كانت تعلم انه سيصل  ان كان يشعر بوجوده

متأخرا ابلغت سافاس ان يعد العشاء عند  



التاسعه و النصف ووجدت نفسها امام املرآه  
هتندم نفسها و ترتدي فستاهنا بعنايه وو ضعت  
عقدا فضيا و رفعت شعرها ووضعت فيه جنمة  

من اهنا تظهر  من االملاس حدقت ابملرآه لتتأكد 
كما ترغب ان يراها ليون ماذا كانت أتمل ؟ اهنا  

حتاول ان تكسب حبه بنعومتها االنثويه هو  
اهتمها انه تزوجته للمال و هي مل أتخذ منه ماال 

 اهنا متأكده انه ينتظر منها ان تفعل . 
و عندما وصل كان متعبا نظر اليها طويال متأمال  

عادت شكلها شعرت خبجل خفضت عينيها مث 
تنظر اليه الحظت عضله يف حلقه تتحرك و يف  



عينيه بريق غريب ابتسمت قائلة : تبدو متعبا  
 انت تعمل كثريا ملاذا ال تراتح ؟

ابتسم قليال مدت يدها حتاول اخذ حقيبة يده  
  20ن جاهز بعد قالت : طعام العشاء سيكو 

دقيقه سيكون معك وقت كاف ل....توقفت  
ه يرتفعان بتكابر و عن الكالم و هي ترى حاجبي

امشزاز فقالت : عفوا ما كان جيب ان اقول ان  
 معك وقت لالغتسال .

انت مل تقويل ذلك و ال تقويل ان كنت تعرفني  -
 مصلحتك .

جلسة العشاء كانت غري ما متنتها اترا كان ليون  
صامتا و يف وجهه تعابري بدت هلا غريبه و خميفه  



هل هذا االنسان الذي امامها هو من ميلك  
قلبها ؟ هربت اىل غرفتها فور انتهاء العشاء  
قرب سريرها وقفت ترجتف ، كان فيه شيء 

غامض شيء جعل قلبها خيفق و اعصاهبا تتوتر 
ع عينيها مل تتوقع صداقة منه لكن  مألت الدمو 

 على األقل ان ال يكون صامتا و بعيدا . 
غريت ثيابه و ارتدت قميص النوم ووقفت امام  

النافذه تنظر اىل االشجار و الشاط البعيد و 
فجأه فتح ابب غرفتها التفتت لرتى ليون على  

الباب يف بيجامته السوداء و الغضب ينبعث  
ل الشيطان ، قلبها راح شررا من عينيه بدا هلا مث



خيفق بسرعه و بصعوبه خرجت الكلمات من  
 حلقها : ماذا تريد مين ؟ 

شعرت خبوف شديد و لكنها مل تعرف ملاذا  
 اقرتب منها صارخا : تعايل اىل هنا . 

شعرت اهنا تكاد تسقط يف مكاهنا قالت بصعوبه  
 : ليون اان ال افهم ما بك ؟

قلت تعايل اىل هنا .  -  
  .انت ختيفين -

شدها من يدها بقسوه و ابعدها عن النافذه و 
 هي تصرخ : انك توجعين .

قال و اسنانه تشدان على بعضهما : من هو  
 الرجل الذي استضفته يف غيايب ؟
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حدقت فيه غري مصدقه غضبه شاعرة فقط  
بقساوة يده على ذراعها و متكنت ان تقول : 

دي و جاء يزورين .هو صديق ..صديق من بل   
صرخ : صديق؟صديق تقولني ؟ احضرته اىل هنا 

 اىل بييت و جعلتين حمط استهزاء اجلزيره كلها .
كال كال انت خمطئ .   -  

و توقفت عن متابعة الكالم فيما هو يشدها من  
لغرفه  ذراعيها و يهز جسمها و رأسها بقوه ا 

اهتزت حوهلا و اسودت الرؤيه امامها و شعرت 
تنهار .  اهنا تكاد  



سحب يديه من ذراعيها و تركها تنزل اىل 
ول األرض راحت تبكي بغزاره و تشهق و هي تق

: كيف ميكن ان تتهمين هكذا اهتام ؟.....ريكي 
 جاء .... 

ريكي ؟ و من هو ريكي هذا ؟ -  
بقى واقفا امامها و مشتعال ابلغضب عادت  

تقف و تلتفت حوهلا رمبا جتد خمرجا ميكنها ان 
منه و لكنها قالت ابكيه : اعرفه من  هترب 

 بلديت . 
و نظرت اليه برجاء و اضافت : ليون انت  

 ختيفين صدقين اان مل ارتكب خطأ .



عيناها الرماديتان ممتلئتان ابلدموع واسعتان و  
صادقتان و لكنه مل يكن يرى غري ما يسيطر 

 على تفكريه .
احضرت رفيقك اىل هنا ؟ اىل بييت ؟ يف غيايب   -

ان وطأت قدماي املرفأ و اان انزل من   ؟ ما
الزورق اخربوين عنك و عنه و عن ارسال 

القبالت الوداعيه ابهلواء قبل ساعات قليله من 
 عوديت .... 

اسنانه تشدان على بعضهما و غضبه ال خيف  
مرة  هزها من جديد و شعرت اهنا تكاد تنهار 

اثنيه و كي متنع سقوطها متسكت ببيجامته  
ف من غضبه محلها و رماها على حركتها مل ختف



السرير قائال و هو يقرتب منها : استعدي لرفيق  
 جديد . 

عدلت جلستها يف السرير : كال ليون ارجوك  
امسعين دعين اشرح لك ريكي كان مريضا من  

 اجل ذلك بقى ........
و لكنها مل تتمكن من املتابعه و ما لبثت ان  
 خيمت الظلمه بعدما مد يده و اطفأ الضوء

 اجلانيب .
الفجر اطل على الغرفه و استيظت اترا غري  

مصدقه اهنا متكنت من النوم التفتت اىل جانبها  
ترى زوجها الغارق يف النوم شعره االسود احلالك  

على بياض الوساده ضبطت تنفسها هل يعقل 



ان يكون هذا الرجل القاسي انئما برباءه هكذا  
ق ؟ مثل طل ؟ وجهه مريح و مراتح فمه مشقو 

بدقه األهداب طويله و اجلفون تقفل على 
 العينني السوداوين  

و اتبعت النظر حىت جبينه و ذكرى الليله  
السابقه تقتحم تفكريها و يف هذه اللحظه 

استيقظ ليون و رمى يده على خدها ابتسم 
خببث و هو يالحظ امتقاع لوهنا من تصرفه  

انسحبت من السرير ضحك مثريا غضبها و  
؟قال : هتربني  

اىل اين تعتقدين ميكنك ان تبتعدي عندما اقرر 
 اان زايريت الثانيه لك ؟



اعطته ظهرها و هي تنظر اىل املرآه و لكنه كان  
منعكسا داخل املرآه ايضا قالت : ال اعتقد اين  

 ساجنح ابالبتعاد .
انت حتريينين اي اترا اخربيين عن الرجل الذي  -

 كان هنا اثناء غيايب .
ن عيناه تلمعان تستطيع ان  مل يكن ميزح اآل

تالحظ ذلك عرب املرآه سرحت شعرها و هي  
 تقول : صديق من بلدي .

نعم لكن ملاذا دعوته اىل هنا من دون   -
 استئذاين ؟ 

هل جيب ان استئذنك عندما ادعو اصدقائي  -
 ؟



الرجال منهم نعم . -  
احلقيقه اان ما دعوته هو زارين . -  
ال بد انه اكثر من صديق . -  
لتفتت اليه بغضب فرتاجع : حسنا اان اآلن  ا

 مقتنع انه ليس رفيقا اعتذر .
شكرا . -  
انت حتريينين اي نوع من الفتيات انت ؟ -  
ال افهم ما تعين ؟ -  
انت هادئه امجاال و قانعه . -  
تقصد انين ال اشكو ابدا . -  

هز راسه و هو يضع مسندا خلف راسه على  
ا .السرير : و كذلك مل تطليب نقود   



ما زال لدي القليل عندما ينفذ سوف اطلب   -
 منك .

مسحت شفتيها و هي تفكر ابلليله املاضيه  
حبها له مل يضعف هو كان غاضبا و هي كانت  

 حمبه . 
سوف اخصص لك مبلغا شهراي .  -  

و قبل ان تشكره اتبع : على الرجل ان يدفع 
 المرأته . 

اشتعلت غضبا و فقدت كل امل به رمت فرشاة 
الشعر عليه بقسوة و بسرعه مل متكنه من  

مداراهتا بل اصابت الفرشاة راسه و اصابته و 



راح الدم يقطر من جبينه و يسقط على الوساده  
 ركضت اليه : آه اي عزيزي اعذرين . 

اعذرك ؟ ال تقفي مكانك جامده احضري يل  -
.منشفه الدم سيمأل السرير    

ركضت للحمام و تناولت املنشفه و اقرتبت منه  
حتاول مسح الدم أخذ املهمه عنها و قال :  

 احضري القطن و املعقم من محام غرفيت .
اطاعته بسرعه و محلت له مرآه صغريه و هي 

تراقبه يضمد جرحه : اان متأسفه جدا ، ما كان  
 جيب ان هتينين .



بدو  وقف و قال : طبعا ما كان جيب ان اهينك ي
انك اختبار جديد يل سوف انتبه يف التعامل  

 معك .
تساءلت يف نفسها هل حياول اغاظتها ؟ و قالت 

 : مل يكن الئقا ما قلته يل . 
انت حتريينين .  -  

و هي املرة الثالثه اليت يقوهلا غادر الغرفه و 
 دخلت للحمام تستحم.

بعد الظهر شعرت اترا آبالم يف معدهتا و ابملساء 
 و مل تتمكن ان تنزل للعشاء بل اندت ز اد األمل

ليون الذي رآها ممدده ابلسرير و قالت : األمل 
 يف معديت . 



ماذا اكلت اليوم ؟ -  
مل آكل شيئا غري عادي . -  

وصل الدكتور و كشف عليها و قال اهنا مصابه  
جبرثومه مثل صديقها و اهنا ستأخذ وقتا اطول 

ى  ابلشفاء و تدخل ليون : هل عليها ان تبق
 ابلفراش طويال هل هناك خطر ؟

رغم املها مل تتمكن اترا اال ان تتساءل هل ليون  
 قلق عليها ؟ 

اايم و هي   3خطر ال الضيف تعاىف خالل  -
ستحتاج السبوع الرجال عاده اقوى من النساء  

. 



غادر الطبيب مع ليون و بعد فرتة عاد ليون  
اقرتب منها ووضع ذراعه خلف ظهرها مث اسنده 

اده مث قال : اعتقد انك جيب ان ترتدي اىل وس
مالبس ثقيله و تنامي هل ميكنك خلع ثيابك و 

 ارتداء قميص النوم وحدك ؟
 هزت راسها : ساحاول ان غادرت الغرفه . 

حاويل اآلن و اان هنا النين اعتقد انك   -
 ستحتاجني اىل مساعديت . 

كال ساتدبر امري .   -  
اوزان الوقت ليس وقت خجل مث اعتقد اننا جت -

 هذه املرحله . 



الحظت انه ال حياول اغاظتها بل يتحدث  
ابهتمام ساعدها على خلع مالبسها و ارتداء  

 قميص النوم عضت على شفتيها 
شعرت ابحلرج و هي تنظر اليه مث اىل اجلرح 

املضمد يف راسه : اان آسفه للجرح الذي سببته  
 لك براسك .

انسي املوضوع هل انت مراتحه اآلن يف  -
ستك ؟ هل الوساده مرحيه ؟جل  

هزت راسه قال : انويل الدواء و انمي و  
 ستشعرين بتحسن . 

خالل االايم اخلمسه من مرضها زارها ليون عدة  
مرات و يف اليوم السادس كانت شبه متعافيه  



محلها اىل غرفة اجللوس ابالسفل ووضعها بلطف 
ف خالل مرضها على مقعد وثري تصرفه اللطي

مع اان مل تر منه حب اال ان   انعش فيها األمل
 تصرفه اظهر اهتمام و قدرا من العاطفه هلا . 

اآلن استعدت عافيتك . -  
نعم اان اليوم يف احسن حال . -  
اان ال اقول ذلك فقدت القليل من وزنك  -

 كنت كالريشه عندما محلتك .
شعرت عندما محلها كاهنا لعبه ال متلك ارادهتا و  

الشعور .مع ذلك افرحها هذا   
انه شهر ايلول تساءلت ان كان بول حصل 

على مرياثه ؟ ليس الهنا ترغب برتك زوجها بل  



الها تريد ان تعرف احوال بول يف أحد االايم 
عندما اخذها ليون للغداء بعدما انتهيا من  

السباحة و اخذ محام مشسي استجمعت  
 شجاعتها و سألته : 

 ماذا عن بول ؟ هل قررت ان متنحه ماله ؟
و فور طرحها السؤال ندمت وجهه عاد ينكمش 

مثلما عرفته يف السابقخالل اسبوع مرضها  
اعطاها كل اهتمامه يساعدها على تناول الطعام  

ايخذها للشاطئ جيلس معها ابحلديقه مل يغادر  
ليسهر خارجا بدا كأنه مراتحا يف رفقتها لكن  
شيئا ما كان حيريه فيها رغبت ابخباره ابلقصه  



ف عندما تفكر ابجلرح الذي قد تسببه  كن تتوقل
 له ساهلا : ملاذا هتتمني ببول و مباله ؟

رمبا ما كان جيب ان اسالك اان اعتذر .  -  
هذا ال جييب سؤايل .  -  

شعرت بوجهها ينقلب ابهتا تساءلت كيف  
بسهوله تتأثر بتغري مزاجه : بول كان يفتقر  

للمال هو اخربين و قال يل انه ايمل ان حيصل 
سبق و قلت لك  21ماله عند بلوغه على 

 ذلك اتذكر ؟ 
بقى صامتا و شعرت اترا بضغط يف حلقها قال  

: اان ال اذكر انك قلت انه يفتقر للمال هل 
 اخربك بول بذلك ؟



اجابت ابالجياب و قال ليون اان مقتنع ان  
خمصصات بول املاليه تكفيه اما عن مرياثه فاان مل 

 اختذ قرارا بعد .
مل ترغب اترا ابكمال احلديث الهنا ترغب ان  

تعيد مزاجه حنوها اىل صداقه جنحت قليال لكن 
 بقى الشك كامنا داخله  

تلك الليله حضر ليون اىل غرفتها و كانت املره  
الثانيه منذ زواجهما ينام قرهبا ابتسمت له و  

 جعلته يشعر ابن وجوده مرغوب فيه . 
نت ان أيخذها  بعد اسبوع غادر ليون اىل اثينا مت 

معه لكنه مل يفعل مع استيائها لكن كانت سعيده  
اسابيع و راحت حتلم   3بتصرفه معها مدة 



ابلوقت الذي يكون هلا احلبيب الدائم مل خيطر  
بباهلا ان تكون لديه رفيقة يواننية مجيله و انيقه  
كانت تنتظرها يف غرفة اجللوس عند عودهتا من  

ها سالتها اترا :  الشاطئ و يف يدها سيكاره تنفث 
 هل ترغبني مبقابلة زوجي ؟

زوجك؟ ال ليس اآلن سافاس ابلغين انه ابثينا   -
. 
من انت ؟ -  
اان هيلينا كوميناس من جزيرة اغينيا ، ليون   -

اسابيع و مل خيربين بزواجه مىت   3كان معي قبل 
 تزوجتما ؟

 شعرت اترا بغضب : كان معك ؟ يف اغينا ؟ 



  يف بييت .طبعا هو دائما يزورين -
ملاذا ؟ -  
ال تكوين جاهله مىت تزوجتما ؟ -  
منذ شهرين ، ماذا جئت تقولني يل ؟  -  
سنوات  3اان صديقته و عالقتنا مستمره منذ  -
. 

اهتزت اترا من اخلرب شعرت ابخلسارة و الضعف  
 لكنها مل تفهم ملاذا تبدو هيلينا منتصره . 

اسابيع ؟ 3و كان معك قبل  -  
فضلين عليك لكن اآلن انتهى  نعم يبدو انه -

 االمر عليه ان يكتفي بك .



شعرت اترا ابلصدمه : انت قلت كل ما لديك  
 سااندي سافاس ليدلك على طريق اخلروج .

وقفت هيلينا غاضبه و قالت : كيف تتجرأين 
على طردي اان معتادة على هذا البيت و قد 

 منت فيه عشرات املرات .
س ابن يدهلا على  رنت اترا اجلرس و ابلغت سافا

اخلروج غادرت هيلينا غاضبه اهنا وجه كريه  
ستبحث عن رجل آخر غري ليون لكن من  

سيضمن ان ليون سيتخلى عنها رمبا سيذهب  
ليسرتضيها ما ان تغادر اترا اجلزيره اهنا تفكر  
ابلرحيل لن تتحمل معرفة ليون المراة غريها 

خالل زواجهما شعرت اهنا ما عادت حترتم ليون  



الزواج شيء مقدس اهنا تفهم ان يكون عنده   ان
رفيقه لكن ان تستمر عالقتهما بعد زواجهما  

فهذا لن تتحمله ابدا بعد قليل عاد سافاس و  
قال : اعتذر سيديت ابالمس عندما اتصلت 
قلت لآلنسه هيلينا ان السيد غائب لكنها 

 اصرت على اجمليء .
هي اتصلت و ماذا قالت ؟ -  
تعرف ان السيد غائب و اهنا تريد  قالت اهنا   -

 ان تعرف ان كنت ابلبيت .
هل انت متأكد ؟ -  
نعم اان متأكد اهنا رغبت يف مقابلتك انت .  -  
شكرا لك سافاس .  -  



اذن كانت هيلينا تعلم بغياب ليون و هذا اكد  
هلا ان هيلينا حضرت لتخرب زواجهما لكن  
كيف عرغت بغياب ليون و مل هتتم ابلتفكري 

اب اذ لن يتغري شيء الزواج ابلنسبه هلا  ابجلو 
 انتهى . 
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مع اهنا قررت الرحيل النهائي اال اهنا فكرت ان 
االنتظار ضروري كانت تفكر بوالديها الفرحني 

بزواجها السعيد بعد فسخ خطوبتها املؤمل ال 
تستطيع ان ختيب آماهلما فاخليبة آتية لكن من 

تتم بعد زواج قصري . االفضل ان ال   



مل تنتظر عودة ليزن هذه املرة حبماس احلياة ممله  
ه فهي ابلبيت و مع ذلك مل تكن تتحمل وجود

ما ان ختربه عن هيلينالن يتوقع منها ودا او 
 صدافه . 

قرارها ابلبقاء دعمته رسالة من بول يرجوها ان  
أتثر على ليون النه حىت اآلن مل يقتنع اال بتأجيل  

حيث قال انه ال يستطيع ان   25ىل سن مرياثه ا 
يعيش مثل شحاذ يتنقل من دائن اىل آخر و 

رجاها ان تلني موقف ليون منه ، شعرت ابحلزن  
ماذا جيب ان تفعل؟ ملاذا يتبىن ليون هذا املوقف 

الديكتاتوري ؟ جيب ان يعرف ان خمصصات 
بول ال تكفيه هي حمتاره بني كالم بول ابن 



الم ليون ابهنا اكثر من  خمصصاته ال تكفيه و ك
كافيه انه اانين و حمب للسيطرة ال تفسري آخر  

 لتصرفه. 
ملساعدة بول جيب ان ختلق عالقة جيدة مع 

ليون متكنها من التأثري عليه اي جيب ان ال تذكر  
هيلينا و ان تلعب دور الزوجة املطيعة و ما ان  

تتحقق من وقوعه يف فخها تنتقم منه ابخباره  
 احلقيقه .

تستطيع ان تتعامل معه بصدق الهنا ستتخيل  لن 
هيلينا معه عندما أتكل معه او عندما ميسك  

ذراعها او ينام اىل جانبها سرتاه يفعل ذلك ايضا 



مع األخرى لذلك تعاملت اترا معه ابنسحاب و 
 بال محاس ..... 

يف صباح يوم كان فيه انسحاب اترا شديدا  
ل من  ساهلا ليون : ما بك ؟ هل انت مريضة ؟ ه

 شيء يزعجك ؟ 
كال الشيء .   -  

بدا حمتارا : اان ال افهمك اي اترا انت حتريينين 
بني كل النساء الكثريات اللوايت عرفت مل اعرف  

 واحدة ما استطعت فهمها مثلك .
كانت تراقبه يشذب ازهار احلديقه و حيمل ابقة 

و يقدمها اليها قالت : انت تتحدث و كأنك 
 عرفت كثريات . 



تفهمني من كلمة كثريات ؟و ماذا  -  
ال اعرف رمبا نصف دزينة .  -  

نساء كثريات ؟ يف هذه االايم   6ضحك : هل 
عندما يكن النساء رخيصات ال يعترب شيئا  

 نصف دزينة . 
ماذا لو عند املراة نصف دزينة من الرجال ؟  -  

 نظر اليها : ما معىن هذه احملاورة ؟ 
ال شيء نتحدث لنقطع الوقت .  -  
شيء حدث لك يبدو اين تزوجت امراة مثة  -

 مزاجية . 
جتاهلت تعليقه : النساء اللوايت عرفت هل  

 بينهن واحدة خاصة ؟



و ماذا يهمك ابملوضوع ؟ -  
حشرييت اان ال افهم هذا اجلانب من الرجل  -

اذا كان عنده نساء كثريات ال بد ان واحدة  
 تكون فوق اجلميع . 

طبعا هي اليت تكون تزوجها . -  
تاكد مما قاله : ماذا قلت ؟مل ت  
انت مسعتين جيدا لكن ال تفهمينين خطا انت   -

 تعرفني متاما ملاذا تزوجتك ؟
 هبط قلبها : تزوجتين لتنقذ بول .

متاما .  -  
و لكن هل انت آسف النك تزوجتين ؟  -  
مل مير الوقت بعد الحكم .  -  



آه  -  
اذا كان هناك شيء تريدين قوله ملاذا ال  -

 تقولينه مباشرة دون لف و دوران ؟  
و فكرت ان تتحدث عن بول ان يكون هو  

سبب احلوار : انه بول اخاف ان يرتكب عمال 
 امحقا اذل ما استمر يف ضائقة مالية . 

 نظرت اليه تراقب ردة فعله .
عمل امحق ؟ ماذا تقصدين ؟  -  

ك من اشارات يف رسالة ترددت : اان فهمت ذل
 منه . 

هل بول يكتب لك ؟ -  
نعم ليس من خطأ يف ذلك . -  



و ماذا اخربك حىت جعلك تعتقدين انه قد   -
 يرتكب عمل امحق ؟

ال شيء حمدد اان اعرف ماذا تعىن اجلامعه و   -
العيش يف اجلامعه اذا نقص املال قد يذهب اىل  

 دائن . 
اته و مل حدق ليون فيها بقسوة عاد خييفها بنظر 

هم كيف فكرت ان رجال مثله ان حيبها و ال تف
كيف أتمل منه ان حيبها رجال متقلب املزاج  

ميكن انيكن رائعا مث بعد حلظات شيطان 
.خفضت عينيها حىت ال تتالقى بنظره رفع 

وجهها بيده لريغمها على النظر له : هل ابلغك 
 بول ابنه سيذهب لدائن ؟



املتابعه  كال...ابدا و مل تتمكن من   -  
ال شيء ارجوك انسى املوضوع  -نعم و ملاذا  -
. 

شعرت ان قلبها خيفق و اراتحت عندما سحب 
يده : هل ترأتين ان اعطي بول السلطة على  

 ماله ؟ 
من العمر وهو يعترب انضجا يف   21انه يف  -

 بلدي .
انضج هل تفسرين النضوج غرامه بك و  -

  دقائق يتعود 5محاسه للزواج منك و بعد  
 ببساطة على زواجك مين ؟ هل هذا نضوج ؟



حدقت فيه و هي ترغب ابلضحك انه حيكم 
على مايعرف و هو صادق يف حكمه فهو ال  

 يعرف ان بول مل حيبها اطالقا .
رمبا يف املظهر بدا غري انضج . -  
و مع ذلك تعتقدين اين جيب ان اسلمه ثروته   -
. 
اان ال اعرف ارجو ان ال نتحدث ابملوضوع   -
كثر . ا   

 لكن انت اردت ان نتحدث فيه .
رمبا هناك اشياء ال افهمها . -  
نعم هذا صحيح لذلك ال تتدخلي بعد اليوم  -

 ابدا . 



 ليون حسم املوضوع  
 

عملت جهدها من اجل بول لكنها ال تستطيع 
ان تفعل اكثر كتبت لبول ختربه لكن رسالة منه  

ابلفائدة و  اخربهتا انه عاد يستدين من دائينني 
انه مهدد ابملالحقة من قبل احملاكم بدات اترا 
تتساءل يف ان ليون على حق يف عدم تسليمه  

ماله و ارسلت لبول املال املخصص هلا من قبل 
ليون و انذرت بول ان ينتبه يف صرف املال الهنا  

ال تستطيع ان تعطيه اكثر فهي اعطته كل ما 
 عندها . 



ن ليون دعا  و لسوء احلظ احتاجت للمال ال
بعض االصدقاء للعشاء و عليها ان تذهب  

للحالق قال هلا : اان ذاهب اىل اثينا تستطيعني 
ان أتيت معي و تذهبني للحالق فيما االحق 

 عملي .
فكرت مبخرج حلاجتها للمال فقد اعطاها  

خمصصات الشهر قبل اايم قليلة فقد اعطاها 
غ خمصصاهتا قبل اايم و عليها ان تعرتف ان املبل
صرف كله نظر اليها متسائال الهنا مل تذهب 

الي مكان : هل صرفت كل خمصصاتك ليس 
 معقول ؟ 

نعم هذا ما حصل . -  



غضبت من بول نظر اليها بشك : رمبا ليس من  
شأين التدخل مبصروفك لكن هل ميكن ان 

 اسالك كيف صرفتيها . 
ال استطيع .....ال اتذكر . -  
اسبوع حصلت ال تتذكرين ؟ قبل اقل من  -

على املال و ال تتذكرين ؟ هل تعتقدين انين 
 امحق ؟ 

وجدت ان عليها االعرتاف ابهنا ارسلت املال  
لبول كانت تعلم انه سيشتعل غضبا و مع ذلك 

 اخربته. 
ارسلت املال لبول ؟ -  
نعم ال تغضب اان مل اتوقع ان احتاجه .  -  



و اغرورقت عيناها ابلدموع فكرت ان عليها 
اال سيسيطر عليها و مع ذلك مل   جماهبته و

تتمكن اضطرت ان تستمع منه اىل حماضرة 
طويلة و ما ان انتهى حىت كانت متسح الدموع 

 من عينيها .
ان جترات و ارسلت له ماال مرة اثنية سوف   -

تندمني اشد الندم خمصصاته اكثر من كافيه 
 فهمت هل علي ان اكرر ذلك مرارا.

لن ارسل له ابدا .  -  
سبق و قلت لك ذلك اريد قراءة رسائل اان  -

 بول لك .



اان مزقتها كلها .من عاديت ان امزق الرسائل  -
 بعد قرائتها . 

نظرته كانت غري مصدقه هلا لكنه مل يصر فاهنى  
املوضوع اتعبتها املشادة معه فذهبت اىل غرفتها  

ليون  حىت موعد العشاء و عندما نزلت وجدت 
رها ، تصرفه كان يبدأ بتناول الطعام دون انتظا

سيجرحها لكنها مل تشعر جبرح ؟ لذلك قررت 
ان تذهب معه اىل اثينا و تتجاوز انزعاجها يف 

 اليوم التايل .
ذهبا يف الصباح اىل اثينا و اوصلها اىل احلالق  

حلالق التقت ابندروال و عند خروجها من ا
ذهبتا لتناول الغداء معا و كانت حتمل العديد  



الت اترا : يبدو ان من حقائب الشراء ق
 خمصصاتك عالية كانك صرفت ثروة . 

نعم اهنا عالية و املهم ان ليون ال يعرف كيف   -
اصرفها و اال قال اين اصرفها على اخلرق البالية  

. 
احب ان اسالك هل خمصصات بول مثل  -

 خمصصاتك ؟
كال هو ايخذ اكثر و هذا ليس عدال ليون    -

لكن اان  يقول ان السبب كون بول اكرب مين 
 اعتقد النه رجل و اان فتاة .

راحت اندروال تعرض مشرتايهتا على اترا و 
الحظت اترا اسعارها املرتفعة و مل تفكر اال 



بغبائها الهنا ارسلت لبول املال و كيف اسءت  
فهم ليون هو يعرف جيدا كيف يتصرف مع بول  

؟ ودعت اترا اندروال و التقت بليون نظر اىل  
ابه . شعرها و ابدى اعج  

التقيت اليوم ابندروال كانت تتسوق و مل يكن  -
 لديها حماضرة ابجلامعة . 

اان اعتقد اهنا مل حتضر الصف . - -  
كال اان متأكدة ان ال حماضرة لديها اليوم .    -

ثقة اترا ابندروال مرده اهنا مل تطلب منها اخفاء  
 لقائها عن ليون . 

ها انت ال تعرفينها و هي تعتقد اين ال اعرف -
 املشكلة ابلولدين اهنما يشكان بذكائي . 



و فيما الزورق يبتعد شعرت اترا ان النهار كان  
رائعا ذراع ليون احاطتها اراتحت ملالمسته هلا  
لكنها ادركت سلفا ان تصرفه عفوي و هو ما  

لبث ان سحب ذراعه ابتسمت له و ابدهلا 
االبتسام اكتشفت انه ليس سيئا بدليل تصرفه  

رت بسعادة مل تعرفها منذ وطأت مع بول و شع
 ارض اليوانن . 

يف حفل العشاء التقت اترا بغريس احبتها اترا و 
افت على ان صداقتهما ستكون قصرية الهنا 

سرتحل عن اجلزيرة و بعد ظهر اليوم التايل  
دعتها غريس اىل فيلتها كان ليون ذهب اىل  

رحلة عمل و لن يعود اال يف اليوم التايل و فيما  



مها يشرابن الشاي قالت غريس : مل اتوقع ان 
راة عندها الشجاعة تتزوج من ليون . هناك ام  

شجاعة ؟ -  
ساءلت اترا و اجابت نفسها ابالجياب ان  

شجاعتها كانت دون وعي منها فقالت : انه  
 غائب اليوم و سيعود غدا .

نعم اعرف عندما اوصلت زوجي للمرفأ  -
التقيت ليون يقطع تذكرة اىل اغينا سأله قاطع 

انه لن   التذاكر ان كان يريد تذكرة عودة قال
 يعود اال غدا . 

ليون يف اغينا ؟ تساءلت اترا و هي عائدة اىل 
بيتها ان هيلينا مل تتخلى عن ليون لكن هل 



ستخرب ليون عن زايرهتا لبيته ؟ فكرت ان هيلينا  
ستتجاهل املوضوع عندما تشعر انه ال يعرف  

شيئا عاد ليون للبيت و مل يشر ايل املوضوع و 
مع هيلينا  بدا انه جاهل مبقابلتها   

 
ساكون لك .... -8  

 
وقفت اترا على الشرفة تراقب غروب الشمس 
يف البحر ليون قال لعا انه سيكون ابلبيت عند  

السادسة و الساعة اآلن التاسعة و النصف  
دخلت غرفة اجللوس و هي تتثاءب و ارمتت  
على الكنبة قدرها إال تكون حمظوظة ابحلب  



ء معه و هو ما يبدو ان ليون اقنع هيلينا ابلبقا
يزال هناك هل سيمضي الليلة هناك أيضا ؟ و  

شعرت ابلنقص .....ريكي و ليون وجدا امرأتني 
أكثر جاذبية منها تدرجييا بدأت عقدة النقص 

تتحول اىل غضب من جديد و كادت ان جتمع 
ثياهبا و ترحل لوال الوقت املتأخر و جرحها 

ألهلها و ما عادة مساعدة بول امر مهم ألنه  
 كذب عليها . 

غضبها تالشى تدرجييا مع وصول ليون و  
استعادة قوهتا قررت ان تعامله بربود اىل ان  

تفقده قدرته على السيطرة و تكسب وقتا أطول 
قبل ان ترحل قبل ان ترحل الكثري من الزجيات  



كن هل جيب ان تفشل بعد سنتني او اكثر و ل
 تضغط على أعصاهبا كل هذه املدة ؟ 

ث جلست و اخذ ينظر اليها  دخل الغرفة حي
وجهه خال من التعابري ال يبدو انه يعرف عن 

 زايرة هيلينا هلا .
أتخرت كثريا ستجد الطعام ابردا .مشى اىل   -

 الكنبة و سأهلا ابهتمام قلق : 
نت شاحبة ما بك ؟ -  
اان خبري ماذا ميكن ان يكون يب ؟ -  
حسنا اي عزيزيت سنتناول الطعام فورا لكن   -

دقائق الغتسل و ابلغي سافاس   01أعطين 
 ليعد الطعام .



بعد العشاء و فيما مها يتناوالن القهوة سألته  
 بربود :  

هل كانت رحلتك الثينا موفقة ؟  -  
ذهبت اهني عمال .-  

خفضت بصرها تريد إفهامه اهنا تعرف انه  
 يكذب : 

أتوقع ان تعود اىل هناك قريبا ؟ -  
ؤاهلا  من دون رفع نظرها توقعت ان يغضب لس

بصوت هادئ و منخفض سأهلا : ملاذا تتوقعني 
 ذلك ؟

احتفظت برأسها صوب فنجان القهوة : يبدو  
 ان أشغالك كثرية ابملدينة . 



مث نظرت اليه ووجدته يهز رأسه مؤكدا كالمها  
ف عن زايرة لكن عيناه تدققان فيها هل يعر 

هيلينا لقد حدق فيها عند دخوله البيت ال ال 
يعلم الستعد للمجاهبة أجاهبا على ميكن لو كان 

 تعليقها : 
هذا صحيح لكن لن أعود الثينا قبل عدة   -

 أسابيع . 
عدة أسابيع ؟ -  
نعم اي اترا هل أفاجئك بكالمي ؟ -  
توقعت ان تذهب بعد مدة اقصر . -  
هل تريدينين ان اكون بعيدا ابستمرا ر ؟  -  

 و انتظر ابهتمام جواهبا : 



ذهبت .ال يهمين ان بقيت او  -  
هكذا اصبحت فجأه غري مبالية ؟  -  
اان مل اكن غري ذلك منذ البداية انت قلت يل   -

ملاذا تزوجتين و تعرف ملاذا اان تزوجتك اذ ال 
يوجد بيننا غري الالمباالة من اجلهتني اليس  

 كذلك ؟
كانت ماتزال شاحبة و ان ليون ما يزال حيدق  

 فيها مث ما لبث ان خفض نظره قائال :
اعرف ملاذا تزوجتين من اجل املال . ان  -  
نعم  -  
هل حقا ذلك ؟ -  



طبعا و أي سبب آخر جيعلين اتزوجك كانت  -
 مبادلتك ببول كانت صفقة راحبة .

خيم الصمت على االثنني ال حظت ان وجهه ما 
يزال خاليا من التعابري و لكن بعض خيوط 

 وجهه مشدودة حول انفه و فمه قال :  
اكثر مما تسمح سالمتك  انت تتحدثني حبرية-

نساؤان هنا ال يسمح هلن معاملة ازواجهن بغري 
 االحرتام .

اان لست يواننية و اان مل اقل غري احلقيقة .  -  
أية حقيقة ؟ قبل قليل قلت انك ال تبالني يب   -

هل تقولينها مرة اثنية انك مل تبايل يب اطالقا اي  
 اترا ؟



 جيب ان تكذب عليه من اجل كرامتها :  
اان ال اذكر أي مناسبة كنت فيها غري مبالية .  -  

و اذ به يهب غاضبا و حيملها بني ذراعيه رغم 
مقاومتها الضعيفة و يصعد اىل غرفة نومها و 

 يضعها على سريرها و يعانقها بشدة قائال : 
ال تكذيب على يوانين .  -  

 و ما ان جتاوبت مع عناقه وقف و قال :  
قوليها ، ان النساء اآلن قويل انك غري مبالية  -

الكاذابت نعاملهن معاملة خاصة و هذه املعاملة  
 تكون يف اكثر االحيان مؤملة .

ما عادت تتحمل كالمه رغم شوقها اليه شعرت  
اهنا ستندم ان مسحت له ان يضع يده عليها يف  



سرعة انسحبت من السرير و ركضت اىل غرفته  
مغلقة الباب الفاصل بينهما ابملفتاح راحت  

ف و هي واقفة خلف الباب لكنه مل يتبعها  ترجت
انه حىت مسح بفرارها لو أرادها ألمسكها بسهولة  

أدركت انه ال يريدها و هذا الشعور جعلها 
تسقط ابلفراغ هل تعاين من خيبة األمل ؟ 

طردت الفكرة من رأسها بقفل املفتاح دورة اثنية  
هي بغرفته و هو بغرفتها و قررت ان حتاول ان  

سرير ليون . تنام يف   
استيقظت غري مصدقة اهنا متكنت من النوم و 
استحمت حبمام ليون مث ارتدت الروب خاصته  



و طرقت على الباب الفاصل مث أدارت املفتاح  
 و فتحت الباب انداها : تعايل .

رأت ليون ممددا على السري ويف يده كتاب 
املشهد ذاته الذي رأته ابلليلة األوىل من  

ا حماوال اغاظتها حيث هو  زواجهما نظر اليه
على سريرها ووسادهتا قالت بصوت منخفض و 

 مرتدد : 
اريد ثيايب.....اقصد ان كنت ال متانع   -

 ...اعتذر اذا كنت أزعجتك .
ما هبا ؟ ملاذا مل ترتفع او تتصرف بربود و تغيظه 
؟ مل تنفذ شيء من خمططاهتا لالنتقام منه هذا ما 



بكل ما ميلك   فعله احلب هلا لقد انتصر عليها
 احلب من قوة . 

انت ال تزعجينين ...خذي ما تريدين ..اهنا   -
 غرفتك .

سارت اىل خزانة ثياهبا و تناولت ما تريد من  
ثياب و مالبس داخلية شكرته و بدأت  

 تنسحب من الغرفة . 
تعايل اىل هنا .  -  

التفتت اليه و متنت ان ترميه بكل الكلمات 
انمت هنا مرارا يف  احلاقدة و فكرت هبيلينا اليت 

 سريرها او يف سرير ليون ؟
ماذا تريد ؟  -  



ملاذا تبتعدين عين ؟ هل انت خائفة مين ؟ -  
 عاد يثري غضبها : 

هل هذه لعبة متارسها معي ؟ اذا كان االمر   -
 كذلك اان ال اجدها مسلية .

آه من الرجل الذي ميكن ان جيعل حياهتا نعيما  
 مث يقلبها جحيما بلحظة . 

سوف جتدين االمر ليس مسليا كثريا اذا مل   -
تكوين حذرة اان قلت لك اال تكذيب علي و 
عليك ان تعريف ان زوجك هو سيدك انت  

لست ابنكلرتا و كلما تقبلت عاداتنا سرتاتحني  
 اكثر هل تفهمني ؟



اشتعلت غضبا و تناولت حذاؤه و رمته ابجتاهه  
بقوة اصطدم احلذاء ابللمبة اجملاورة اليت 

سرت و اهنارت اىل جانبه على السرير من  انك
دون ان تؤذيه خصوصا ان يده ارتفعت حتمي  

 وجهه .
 صرخت : 

 100خذ هذا رأيي و لن أغريه حىت بعد  -
سنة انت الذي عليك ان تتغري و عليك ان 

 تقبل يب مساوية لك هل تسمعين ؟
و كانت بلغت الباب الفاصل عندما قفز ليون  

اعها اليه هزها بقوة و من السرير و شدها من ذر 



توقعت ان يصفعها انفجرت ابلدموع و ابلقهر و  
 ابحلزن توقف قائال : 

انت شهية خصوصا عندما تكونني غاضبة اان   -
تركتك هتربني امس و لكن ليس اآلن انت رائعة  

 اي زوجيت و لن ادعك تفلتني مين . 
بعد الغداء و ذهاب ليون ملكتبته رن جرس 

خلط و بدا قلقا . التلفون و كان بول ا  
بول هل من امر هام ؟ -  
هل ليون موجود ؟ -  
انه مبكتبه .  -  



اريد ان اخربك اي اترا ان ليون اتصل يب يريد   -
معرفة حقيقة خطوبتنا هو يعتقد ان يف االمر  

 كذبة . 
ماذا اراد ان يعرف ؟  -  
طرح عدة اسئلة اان كنت خائفا ان يكون  -

 علم احلقيقة منك .
ماذا قال ؟كال اخربين   -  
سأل كيف التقينا و كان علي اتذكر   -

االكاذيب من جديد مث قال انه يستغرب تصريف  
البارد عند فسخ اخلطوبة ارا ان يعرف ملاذا 

 خطبت فتاة ال احبها .
امل ختربه انك احببتين حينئذ .  -  



اخربته لكنه مل يقتنع و عندما سألته ملاذا  -
يعجبه  يسأل ؟ قال انك لست من النوع الذي 

و انه اعتقد انك خطبت يل  شخص اصغر منه 
من اجل املال و لكنه اآلن غري تفكريه اان  

استغرب كيف مل يسألك شيئا اعتقدت انك  
سعيده معه اقصد انه حيبك و انت حتبينه اليس  

 كذلك ؟
طبعا .  -  

فضلت ان حتتفظ بتعاستها ابلزواج لنفسها لوال  
ر هلا  هيلينا العتقدت ان امال جديدا بدا يظه  

جيب ان اهني املخابرة على فكرة هل من   -
 تقدم يف عقدة مرياثي ؟



ليون مل يقرر بعد اان اعتقد ان خمصصاتك  -
املالية مرتفعة جدا فال تعتمد على مساعديت لك  

. 
اان مل اتوقع ان تديري يل ظهرك اذن انت لن   -

 تدعميين .
كال لن افعل .   -  
لقائنا .لكن لن ختربيه عن قصة  -  
طبعا لن اخربه اان ال اريد ان يعرف ليون عن   -

 دوري خبداعه . 
ودعته و أقفلت السماعة و هي تتنهد ان ليون  

عل حق يف عدم نضج بول رأت ليون يسري 
عائدا من مكتبه التقت أعينهما فابتسم 



فخفضت نظرها منزعجة من امتقاعها و تسارع 
ها ه حتت وجهنبضات قلبها ساهلا و هو يضع يد

: ملاذا انت خجولة هكذا ؟ غريب امرك  
 اخربيين ملاذا متت خطوبتك من بول ؟

 صدمها سؤاله بقيت صامته و هو حيدق فيها : 
انت تعرف ملاذا ؟  -  
انتبهي اي اترا انت تعرفني اين يؤدي بك  -

 الكذب .
انت قلت انين اكرب من بول و عمره ال  -

حتاول يغريين و ان ماله اغراين هذه احلقيقة و ال
بعد اليوم ان تعاملين بقسوة و اال سوف اتركك  

 و ارحل . 



ترحلني و ترتكينيي؟ ال اعتقد ذلك اان وانت   -
حباجة لبعضنا اقصد من الناحية الزوجية البحته  

. 
كال ليس صحيح اان ال احتاج لك .   -  
ملاذا تنفني رغباتك الطبيعية ؟  -  
كان ميكن ذلك لو كنت زوجتك الطبيعية .  -  
ست زوجيت الطبيعية ؟ ال -  

حارت جوااب و هي تفكر خبيانته هلا و لكن و 
 هي تنظر اليه تشعر انه ال ميكن ان خيوهنا : 

احياان اشعر اين زوجتك الطبيعية .  -  



اي اترا انك حقا زوجيت الطبيعية و احلقيقية و  -
مهما انكرت ذلك انت حباجة ايل وسوف اكون  

 لك . 
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م و مع شعور اترا ان زوجها  و مع مرور االاي
قاله خصوصا و انه قال ذلك يف  على حق فيما

ثقة و قوة وجدت اهنا ستكون دائما يف حاجة 
له اىل رفقته وحنانه و حبه و فكرت فيما قاله 

عن عدم ذهابه اىل اثينا لعدة اسابيع ذلك يعين  
انه لن يغادر اجلزيرة فاثينا كانت عذرا يستعمله  



تراه انتهى من الفتاة ؟ و رغم  للذهاب اىل هيلينا
بقائه يف البيت فهو مل يغري اسلوبه كان ابردا و 
مهذاب متكربا لكن دون ان يتخلى عن اللطف  

 بشكل عام بدا كانه ينتظر شبئا لكن ماذا ؟  
كاان يف طريق العودة من سهرة يف بيت اتكيس  

و غريس بعدما تناوال العشاء ليون كان يقود  
بدا مبتعدا ابفكاره و كانه غري السيارة هبدوء 

 سعيد قالت اترا ابهتمام صادق :
انت اكثر االحيان صامت اي ليون مثلما انت   -

 اآلن كم امتىن لو اعرف ماذا يدور برأسك ؟ 
تريدين ان تعريف ماذا يدور براسي ؟  -  



قلب شفتيه مشمئزا و اضاف : ان األمر ميكن  
ان يكون معكوسا ايضا اان الذي ارغب يف  

 معرفة ما يدور برأسك يف اكثر األحيان .
ادركت انه يتحداها لتخرج ما براسها من افكلر  
أي انه ال بد يعرف عن زايرة هيلينا لكن لو ان  
هيلينا اخربته عن زايرهتا لبوروس لكان قال شيئا  

منذ زمن بعيد . تثاءبت مدعية الالمباالة و 
 قالت :

مهم اان ال اعرف ماذا تعين ليس عندي شيء  -
 افكر فيه . 

ال شيء مهم ؟ اذن اان ايضا ال يوجد يف  -
 رأسي شيء افكر فيه .  



و انطلق ابلسيارة مسرعا بدا غاضبا و مع ذلك 
تصرف بال مباالة يف البيت ابتعد عنها قائال  

 تصبحني على خري اات ذاهب الانم .
ابدلته التحية و شعرت ابحلزن الشديد ماذا 

فيال اتكيس و  فعلت ليتبدل هكذا بسرعة يف
غريس كان صايف املزاج و جذااب جدا و يبتسم 
هلا هل كان ذلك من اجل املظاهر ؟ يف اليوم 
التايل ظهرت عدائيته بوضوح اكرب صوته كان  

حادا ابلكالم و سلوكه كان غريبا كانه يدينها و 
 قعت حبرية مل جتد هلا تفسريا .



خال شهر نوفمرب حضرت اندروال اىل املنزل و مل 
تكن بصحة جيدة ساهلا ليون عن سوء صحتها  

 و قالت : 
لتعب من الدراسة .  -  
بل اعتقد التعب من السهرات و احلفالت و   -

التأخر ابلنوم عندما كنت ابجلامعة كان الدرس 
 جداي .

 امتعضت اندروال منه قائلة : 
تقد انك كنت تدرس انت تبالغ ليون اان ال اع  -

 طوال اليوم .
لست ادري ملاذا اتركك ايثينا لوحدك اعتقد   -

 انه جيب ان ازوجك رجال يعرف كيف يديرك . 



انت تعرف جيدا اين لن امسح بذلك ساختار   -
 زوجي بنفسي .

احذري اذن من موقفي النك قد تضطرين ان   -
تنتظري حىت بلوغ الثالثني للحصول على  

 مرياثك . 
روال و يف وقت الحق عندما وجدت  صمتت اند

 نفسها وحيدة مع اترا سالت :
ما به ليون ؟ يبدو ان هناك شيء يزعجه هو  -

عصيب املزاج رسائله االخرية كانت خالية من  
 اللطف هل انتما غري سعيدين ؟ 

حنن سعداء متاما.  -  



اان شعرت انكما سعيدين لكن ملاذا يتصؤف   -
لة خاصة النين هكذا ؟ كان دائما يعاملين معام

 جدية و جيدة .........
و عندما الحظت ارتفاع حاجيب اترا استغرااب  

 اضافت : 
هو على االقل يعتقد انين جدية وجيدة . -  

ضحكت اترا و تذكرت ان ليون مل يكن  
 مغشوشا بسلوك اندروال كما تعتقد هي :

رمبا عند ليون اشغال كثرية تقلقخ تصرفه ال بد  
  .سيتغري خالل وقت قصري 

اان امتىن ذلك الن عندي شيئا هاما اخربه به   -
. 



ما هو ؟ -  
اريد ان اتزوج . -  

 فوجئت اترا : من هو ؟ هل هو يوانين ؟ 
ليته كان لكان اسهل هو بريطاين امسه مارتن   -

و ال ميلك ماال اان اعرفه كم زمن حنن نرتاسل 
ابستمرار .اان اتوق اليه و قد طلب الزواج مين 

ليون اان لست بصحة جيدة  فقررت ان ارى 
 النين قلقة منه . 

اخربيين عنه ؟ -  
من العمر ليس صغريا يعمل   26انه يف  -

 بشركة و قريبا سيكون مدير قسم فيها .



عندما تتزوجينه هل سترتكني اجلامعه ان   -
 دراستك مهمه اليس كذلك ؟ 

نعم و اان احب دراسيت لكين احب مارتن و  -
 ارغب ابلزواج منه . 

انتظري اىل خترجك حىت تكون موافقة اذن -
 ليون اسهل .

هل سيقبل به ليون كان ال حيب الربيطانيني   -
 لكنه تغري بعد الزواج بك ساعديين اي اترا . 

كيف .  -  
اعتقد ان لك اتثري على ليون .  -  

 كم هي جاهلة :  
انت تعرفني ان ليون ال ايخذ براي احد .  -  



الزواج اآلن . ماذا علي ان افعل اان اريد  -  
اذن عليك التحدث مع ليون .  -  
لكن ال امل مرجو من ليون . -  
اذن انت حرة ابلزواج من مارتن من دون   -

 موافقة ليون . 
طبعا لكنه سيحرمين من املرياث حىت بلوغي   -

.اان و مارتن ال نستطيع ان نعيش على   30
 راتبه القليل . 

هل مارتن قال ذلك ؟ -  
مصروفايت كثرية . كال ابدا لكن اان    -  



ال جيب ان تذكري ذلك لليون سيعتقد انه   -
تزوجك ملالك و قد ال يقبل مبارتن كزوج لك ال  

 اآلن و ال يف املستقبل .
جيب ان يقبل كنت دائما قادرة على اقناعه   -

انه يغضب من بول النه ال يعرف كيف يتصرف 
 ابمواله و هو اآلن حتت عجز مايل كبري . 

بول قال ذلك .  -  
نعم ذهب اىل مرابني انه واقع مبشكلة كبرية  -

لن تكون املرة األوىل كان على ليون ان يذهب  
اىل بريطانيا ليدفع ديونه املرتاكمه و ينقذه من  
مالحقة احملكمة . لن حيصل على مرياثه قبل  

اان متأكدة .  25  



فكرت اترا كيف متكن بول من اقناعها ان ليون 
ن تصرفه مع بول  خبيل و متسلط اهنا مقتنعه ا

 كان سليما . 
 و بعد تناول الغداء قالت اندروال لليون فجأة :

ليون.....اريد ان اتزوج . -  
 فوجئ ليون متاما و بقى صامتا اىل ان قال :

تتزوجي ؟ هكذا بسرعة ؟ -  
اان اعرفه من زمن امسه مارتن . -  

يف حديثها رجاء و كذلك يف عينيها و نظرت اىل  
منها الدعم . اترا و كاهنا تطلب  

مارتن ؟ ليس يواننيا .  -  
بل هو بريطاين و فقري , -  



كادت اترا تضحك لكن اسكتها تعابري وجه 
 ليون القاسية . 

ماذا مينعك من تنفيذ زواجك معه ؟ اان لست   -
يف وضع يستطيع ان مينعك من الزواج لكن  

سنني  7طبعا لن حتصلي على مرياثك اال بعد 
ك ؟انت فكرت بذلك اليس كذل  

بدات اندروال تبكي : اريد املال عندما اصبح 
من العمر ال استطيع حتمل تدين   25يف 

مستواي املعيشي ارجوك اي ليون اعطين مايل  
 ليس عدال ان جتعلين انتظر حىت الثالثني .

وقفت اترا تعتذر لتدعهما يتكلمان ابنفراد لكن  
 رجتها اندروال قائلة : ارجوك ال تذهيب .



يون : ملاذا االبتعاد ؟ انت واحدة  و كذلك قال ل
 من العائلة . 

عادت اترا اىل مقعدها غري مراتحه و اتبعت  
 اندروال : 

سوف انتبه ملايل اي ليون اعدك ان اكون   -
جدية متاما و انت ترى انين انظم مصرويف جيدا 

 و ال اجتاوزه . 
مارتن هذا ماذا يعمل حىت تكونني معه فقريه  -
 ؟
ساكون معه فقريه بل قلت ال اان مل اقل  -

استطيع ان اختلى عن املستوى املعيشي الذي  
 اعرفه اآلن . 



ان الزوج هو الذي يهتم ابملستوى املعيشي  -
 لزوجته سالتك ماذا يعمل ؟

يعمل بشركة و سيصبح مدير قسم قريبا .  -  
كم عمره ؟  -  
هو انضج كفاية ليعرف ماذا يريد .  -  
ضجه كفاية  و انت اي اندروال هل انت ان -

 لتعريف ماذا تريدين ؟ 
اان احب مارتن .  -  
و انت مصممة على الزواج منه ؟  -  
متاما اان اريد الزواج منه ؟ -  
اذن احلوار انتهى عند هذا احلد .  -  



و ماذا عن مايل ؟ هل تسمح يل ابحلصول  -
 عليه بعد سنتني و نصف ؟

بل بعد سبع سنوات و نصف .  -  
هي تقول : هذا ليس عادت اندروال تبكي و 

عدال اان ال اعرف ملاذا اعطاك ايب السلطة اان  
 لن انتظر كل هذا الوقت .

ارجو ان ختفضي صوتك الن الدموع لن  -
تفيدك اان كنت اريدك ان تتابعي دراستك و مبا  

انك تريدين التوقف فاان ال استطيع ان افعل 
 شيئا . 

تبادلت اترا و زوجها النظرات و ما لبثت ان  
لت اترا يف املوضوع :تدخ  



ليون اليس معقوال ان تدعو هذا الشاب اىل  -
البيت و تراه بنفسك و من مث حتكم عليه ؟ قد 

 يكون زوجا مالئما الندروال .
مثلما كان بول مالئما لك . -  

جوابه صدمها و جعلها تشعر ابلغضب و 
 تدخلت اندروال قائلة :

و  هذا ليس عدال ال تستطيع ان تقارن مابيين -
مارتن ماكان بني اترا و بول كان واضحا اهنما مل  

 يكوان حيبان بعضهما .
 ابتسم ليون لتارا مث قال :



اان اوافق متاما لكن وضعك ليس افضل ان  -
مارتن يبدو انه يبحث عن املال و عندما يعلم 

 انه سينتظر سيخف محاسه للزواج بك .
ليس عدال ان حتكم عليه هكذا . -  

لة : ملاذا ال تقابله ؟ هذا اقل ما  تدخلت اترا قائ
 ميكنك ان تفعله .

 و عادت اندروال تبكي فقال ليون آمرا :
اذهيب اىل غرفتك و عندما تصبحني بوضع   -

 افضل عودي .
 غادرت اندروال ابنزعاج شديد و قالت اترا : 



انت ال تعرف الفىت فكيف حتكم عليه من  -
املال دون ان تتأكد بنفسك من انه يسعى اىل 

 يف ارتباطه هبا ؟ 
سوف نعرف قريبا اذا كان سيصر على  -

الزواج منها رغم معرفته اهنا لن حتصل على املال 
 بعد سنتني و نصف عندها اغري رايي فيه .

و الحظت شرود ليون و فكرت انه يفكر هبا و 
بول و خبطوبتهما الواهيه اردات ان ختربه احلقيقة 

الهنا مل تستطع  لكنها تراجعت عن تنفيذ الفكرة
حتمل رد فعله الذي سيكون قاسيا عليها و على 

 بول 
 



و متزق خيط العنكبوت -10  
 

منذ رحيل ريكي استلمت اترا عدة رسائل منه و  
كانت تصل يف غياب ليون االمر الذي اافرح  

اترا اال اهنا كانت تريد ان تضح حدا هلذه 
املراسالت قبل ان يكتشفها ليون الهنا كانت  

نه سيغضب جعل قضية ريكي مسألة  تعلم ا
منتهية و مل يثرها مرة اثنية الهنا كانت مريضة و 
لكن ذلك ال يعين انه لن يغضب جمددا ان علم 

ابمر الرسائل و اترا كانت جتيب بربود عل 
الرسائل ملمحة لريكي بوقف الكتابه لكنه  

جتاهل املوضوع و استمر يكتب و مع ذلك 



تسلمها سافاس و  وصل الربيد يف احد املرت و 
سلمها لليون و ليون اخذ رسائله ووضع رسالة  

الندروال جانبا و رسالة لتارا سلمها هلا و هو 
ينظر اىل اخلط املكتوب فيه العنوان هي عرفت  
انه خط ريكي اخذت الرسالة و شكرته ساهلا 

 هبدوء و لطف :
هل الرسالة من شقيقك ؟ -  
كال .  -  
انه خط رجل . -  

الت :بلعت ريقها و ق  
انه من ريكي . -  



وجدت اهنا مضطرة ان تقول احلقيقة و غضبت  
 الن ريكي اصر على الكتابة و اتبعت : 

منذ زايرته تبادلت بعض الرسائل . -  
منذ زايرته ؟ من هو ريكي هذا ؟ نعم اان  -

فهمت انه صديق و لكن اان ال اصدق انه جمرد  
 صديق . 

 و الحظ ان اندروال مقبلة و قال : 
ل حديثنا يف الغرفة اجملاورة ارجو ان سنكم -

 تتبعينين .
و سار امامها اىل الغرفة اجلانبية و تبعته مث اغلق 

 الباب خلفها ووقف ينتظر :
نعم ماذا عندك ختربينين عنه ؟  -  



ترددت اترا قليال مث وجدت اهنا جمربة على  
القول ابهنا كانت خمطوبة لريكي و انه ختل عنها  

قيت تتكلم و راسها  من اجل امرأو أخرى ب
منخفض اذ شعرت ابالهانة و هي تعرتف 

 ابحلقائق و اذ به يقول بغضب :
كنت خمطوبة ؟ اذن كنت خمطوبة قبل التعرف    -

 على بول . 
نعم كنت خمطوبة لريكي عدة اشهر .  -  

 بدت شرارات الغضب يف عينيه و هو يقول : 
اذن كان خطيبك السابق الذي استقبلتيه هنا   -

. يف البيت   
 غضبت من كالمه و قالت :



كان مريضا لذلك بقى هنا .  -  
هل مرض حلظة وصوله ؟ -  
كال كان يريد ان ميضي ليلته ابلفندق لكنين    -

قلت له ابن يبقى بغرفة الضيوف ليلة واحدة و 
لكن يف الصباح كان مريضا و انت تعرف ذلك 

. 
صمت خيم على الغرفة سار ليون اىل املدفأة  

امامها و راح ينظر اىل اترا جلست على ووقف 
مقعد و حاولت ان تظهر مبظهر ابرد و اخريا  

 سال ليون : 



ملاذا حضر اىل هنا ؟ انت قلت انك مل تطليب  -
منه احلضور و اان اجد غريبا ان حيضر دون 

 دعوة اتوقع انه يعرف انك متزوجة .
نعم هو يعرف .  -  

الذي   و اخربته انه اكتشف اهنا مل تتزوج الرجل
خطبت له و الذي تعرف اليه حبفلة زواجه بل  

 تزوجت شقيقه ووجد ذلك غريبا . 
وجاء اىل هنا دون دعوة اتساءل كيف كان   -

 االستقبال الذي لقيه ؟
تساؤله اغضبها هذه كانت طريقته للتخفيف عن  

غضبه ارتعشت من احتمال تكرار املشهد  
 الغاضب حلظة علم مبجيء ريكي فقالت اترا :



ا من االفضل ان اوضح بعض االمور .رمب -  
و اان اعتقد ذلك ايضا . -  
ريكي ختلى عين حتت ضغط من والده و من   -

والد صديقيت احلميمه دجما عمال مشرتك و فكرا 
 ان يزوجا ولديهما و هو االمر الذي حصل .... 

هو متزوج ايضا .  -  
الزواج فشل و فكر ريكي ان زواجي مل يكن  -

آمال ان نرجع لبعض .طبيعيا فجاء على   
حقا ؟ و من اين أتته اآلمال ؟ هل منحته  -

 آماال قبل جميئه ؟ 
ابلطبع ال اان مل اكتب له و ال كتب يل قبل  -

 جميئه .



حسنا كم من الوقت مر بني ختلي خطيبك  -
 عنك و خطوبتك لبول ؟

صمتت اترا خائفة لكن مل يكن بدا من القول  
ن ختلي ريكي اشهر م 3اهنا خطبت اىل بول بعد 

 عنها . 
ليون كان يراقبها ابهتمام شديد و خوفا ان  

 يكتشف ما بداخلها من حب له قالت :  
و هكذا قررت الزواج من اجل املال و هلذا   -

 قبلت اخلطوبة من بول .
و تذكرت فورا رفضه هلذه االكذوبه يف مناسبة  

 سابقة لكن متنت ان يقتنع اآلن .
ال .اذن قررت الزواج من اجل امل -  



بدا و كانه يسرب غور اافكارها و تساءلت ملاذا  
يهمه االمر طاملا هو ال حيمل هلا عاطفة خاصة و 

هو على عالقة ابمرأة أخرى متنت اال يسال 
اكثر سيالحظ اهنا تكذب من تركيز عينيه عليها  

 و مراقبة انفعاالهتا . 
ان جوابك غري مقنع ان املرأة اليت تتزوج من   -

تعلن عن رغباهتا يف كل مناسبة بل اجل املال ال 
 تبقى صامته . 

عدم تصديقه هلا اعطاها نسبة من الراحة لكن 
 زاد ارتباكها .

هل عندك شيء تقولينه يكون اكثر اقناعا ؟ -  
 اجابت متظاهرة ابلرباءة :



اان ال افهم ما تعين ؟ -  
 و اذ به يفقد اعصابه و يقول :

أضمن   اذا استمريت يف الكالم هكذا فاان ال -
 ان خترجي ساملة من هنا .

عرفته غاضبا مرات عديدة و لكن ليس كحالته  
 اآلن و قال : 

انت لغز كبري كبري جدا و مع ذلك ستخرجني   -
القناع الذي ترتدينه عندما تصبح احلياة غري 

حمتملة الن هذا ما سيحدث ان استمريت يف  
 التصرف هكذا . 

واذ به  و غادر الغرفة بغضب شديد فتح الباب 
 يصطدم ابندروال االيت قالت :



ليون مارتن يريد ان حيضر و يراك . -  
قويل له ان يذهب اىل اجلحيم .  -  

و اتبع طريقه خارجا احتارت اندروال من تصرفه  
 و قالت :

هل كنتما تتشاجران ؟  -  
ال ليس متاما كنا نتجادل فقط . -  
اان ال افهم مابه كان دائما هادائ متوازان لكن   -
ا كانه حبالة جنون . بد  
ال ان ليون ال يسمح لنفسه ان خيرج من   -

 توازنه .



رمبا انت على حق ساتصل مبارتن و اقول له  -
ان اييت و سوف يضطر ليون ملقابلته و اذا مل  

 يعجب به ليون ساكرهه اىل آخر حيايت . 
خالفها مع زوجها بقى يف ذهنها طويال خافت  

الغضب بقى  ان تفسر اهتمامه عاطفة او غرية 
خميما على تصرفات ليون خصوصا عندما تلتقي  

عيناه بعيين اترا اندروال جتاهلت االجواء 
 املشحونة قام ليون و قال انه ذاهب لينام .

ليون يذهب اىل سريره ابكرا ؟ ما به اترا ؟   -
 هل هو مريض ام ماذا ؟

رمبا عمله يتعبه كثريا . -  



ابلغت مارتن ان  امتىن ان يعود اىل طبيعته  -
 حيضر فورا .

هل يستطيع ان يرتك عمله ساعة يشاء . -  
بل ايخذ اايما من عطلته السنوية .  -  
اذن هو ليس فقريا متاما . -  
انه يقتصد يف مصاريفه و يوفر من راتبه .  -  

و بعد يومني وصل مارتن و اعجبت به اترا حلظة  
قابلته بدا صادقا و خملصا و حسن املظهر  

ندروال من املرفأ و امام البيت سارا يدا  احضرته ا
دقائق حضر ليون ملقابلته و راقبت   5بيد بعد 

اترا االمتحان الذي اجراه ليون ملارتن و هي 
 عرفت مثله يوم حضرت اىل اجلزيرة مع بول .



اذن انت تريد الزواج من شقيقيت ؟  -  
نعم اريد ذلك . -  
مىت ؟ -  
وال ....حنب ان نتزوج فورا لكن دراسة اندر  -  

 و تدخلت اندروال :
حنن حتدثنا ابملوضوع مارتن اان احب ان اهني  -

دراسيت اوال لكن احب ان نتزوج من دون  
 انتظار .

 و التفت ليون اىل شقيقته : 
اذن انت املتسرعة ابلزواج ؟ -  

امتقعت اندروال و اجابت ابالجياب فتدخل 
 مارتن : 



ارغب  اان ارجو ان ال تسيء فهمي اان ايضا  -
ابلزواج فورا لكن اشعر ان اندروال قد تندم  

 مستقبال اذا مل تنهي دراستها .
يف كالم آخر انت ختاف ان تصبح اندروال  -

 متخلفة يف مستواها العلمي .
هز مارتن راسه و تبادل مع ليون احلديث اىل ان  

 قال :
اان اريد الزواج من اندروال و لكن اريد  -

اتكم هلذا اتيت  موافقتك ايضا الن تلك عاد
 الراك ارجو ان تعتربين زوجا مالئما لشقيقتك . 

 ابتسم ليون و قال :



ان موافقيت ليست ضرورية و انت تعرف   -
 ذلك .

لكين اكون سعيدا اذا وافقت . -  
يف كالمه احرتام لليون و هو امر زاد اعجاب 

 ليون به و قال :
رمبا بعد الغداء نتحدث على انفراد .  -  

مل بعيون اندروال نتيجة احلديث  و ظهر بريق ا
اجيابية جدا قال  املنفرد بني ليون و مارتن كانت

مارتن الندروالان شقيقها عرض عليه عمل يف 
شركته ابثينا و اذا اظهر حسن ادارة فانه  

اشهر اىل مركز رفيع ابلشركة  6سريتقي خالل 



بعدما يتقاعد املدير احلايل فوجئت اندروال ابخلرب 
: 
عمال ليون ميكن ان يكون   عرض عليك -

لطيفا اىل هذا احلد ؟ اذن نستطيع ان نتزوج يف 
 اثينا و ااتبع اان دراسيت .

هذه فكرة شقيقك ارجو ان اكون مبستوى  -
 املسئولية يف العمل و ال اخيب امله . 

يف وقت الحق ذهبت اندروال و مارتن للنزهة  
ابجلزيرة و خرجت اترا اىل احلديقة تقرا كتااب و 

جئت ابنضمام ليون هلا يقرا كتااب كذلك مل  فو 
يغري تصرفاته الباردة جتاهها كانه ينتظر شيئا  

 .بدات اترا ابحلديث : 



انت جعلت اندروال سعيدة جدا . -  
اعجبين الشاب و اعتقد انه مع الوقت   -

 سيكون مفيدا للشركة . 
تصرفك هذا مل يكن متوقعا. -  
انت ال تعرفينين جيدا .  -  

ارة مل تفهمها اترا ملاذا يتكلم كانه  قال ذلك مبر 
 مظلوم .

انت مل تعطين الوقت الكايف العرفك .  -  
الوقت ال يعين شيا ميكنك ان تتعلمي الكثري  -

دقائق ان كانت عندك الرغبة و اان اعتقد   5يف 
 ان ال رغبة لديك يف معرفة شيء عين . 
 فوجئت بكالمه و بسرعة وقوفه قائال :



ا غدا لن اعود قبل جيب ان اذهب الثين  -
 اخلميس املقبل .  

رفعت راسها حنوه و سالته ان كان ذاهبا يف 
 عمل فالتفت اليها و قال :

يف اثينا عما و من هناك ساذهب اىل جزيرة   -
 اغينا المضي ليلتني . 

أغينا ؟ -  
صرخت اترا ابنزعاج و اضافت كان جرحا 

 اصاب قلبها : 
ستمضي ليلتني يف اغينا ؟ -  

عيناه اغتباطا و اجاهبا :ملعت   



هذا ما قلته عندي صديق هناك و هكذا  -
ستكون رحليت جلزيرة للمتعة فقط و ليس للعمل 

. 
و من دون ان ينتظر ابتعد عنها و لوهله شعرت  
اهنا تشتعل غرية قامت من مقعدها و دخلت اىل  

ن  البيت تبحث عن ليون توجهت اىل مكتبه و م
ه غاضبه :دون ان تطرق الباب دخلت مكتب  

أغينا ؟ اذن انت ذاهب اىل اغينا ؟ حسنا   -
تستطيع ان تبقى هناك ما شئت من الوقت و 

عندما تعود لن اكون هنا اان راحلة ....اىل االبد  
. 



كان واقفا امام النافذة حيدق يف البعيد و  
 استدار يفاجأ هبا و بكالمها و هي تتابع :

ذا  هل تعتقد انين غبية ؟ امسع اان اعرف ما -
هناك ابغينا هناك صديقتك و انت ذهبت اليها  
مرارا بعد زواجنا انت الذي اثرت موضوع جميء  
ريكي اىل هنا بغضب شديد انت مدع و مغرور 

 و اان اكرهك .
 و انفجرت ابلدموع و اذ بليون يقول :

أخريا قلت ما يشغل تفكريك اان ذاهب الغينا  -
 عند صديقيت . 

شد ذراعها حنوه  و قبل ان تتمكن من االبتعاد
 زفال : 



حان الوقت للمصارحة كنت اتءل مىت  -
ستخرجني عن صمتك ؟ اذن انت تتهمينين  

ابخليانة الزوجية و ابنين زرت هيلينا مرارا منذ  
 زواجنا شكرا جزيال على هذا االهتام . 

و ترك ذراعها بغضب شديد خفق قلبها بشدة 
 تراه يكرتث هلا و قالت ابكية : 

البداية انين علمت ابمر هيلينا  كنت تعلم من   -
 مل تقل شيئا ؟

نعم علمت اهنا زارتك هنا و اخربتك اين   -
 كنت معها قبل مرضك . 

لكن كيف عرفت ؟  -  



من سافاس اان مل افهم ملاذا مل تقويل شيئا ؟ و  -
 من اجل ان افهم احلقيقة ذهبت اىل اغينا .

و امضيت ليلة هناك .  -  
دت ابلزورق  اان امضيت ساعات قليلة و ع -

اىل اثينا الهني اعماال متأخرة و امضيت الليلة 
 هناك ايثينا وحدي .

 عضت على شفتيها و هي تسأل :
هيلينا اخربتك اهنا جاءت اىل هنا لتعطل  -

 زواجنا ؟ 
 هز راسه و قال : 

نعم جعلتها تبوح بكل شيء ان امثاهلا يعرفن   -
ان عالقتهن ابلرجل تنتهي عندما يتزوج و اان  



ت هلا رسالة قبل زواجنا لكن رمبا ضاعت  ارسل
ابلربيد و يف احد االايم علمت اين  الرسالة  
و مل اتصل هبا و عندما سالت علمت  ابجلزيرة

اين تزوجت فلم تصدق و جاءت تتأكد بنفسها  
. 

 و اضاف مبرارة :
جاءت مصممة على ااثرتك و جعلك تنقلبني  -

  ضدي فاخرتعت مسألة زايريت هلا بعد زواجنا .
و شعرت اترا انه جمروح من اهتامها له و هبدم  

افساح اجملال لكشف احلقاق قبل تراكم االوهام  
 اعتذرت بصوت خافت منه لكنه قال : 



لو مل تتهمينين سلفا ابخليانة لكنت متكنت من  -
رؤية األشياء بوضوح اان ال امسح الحد ان 

 يتهمين ابخليانة الزوجية . 
ت اضافة اىل  نظرت اليه بقلب خافق و الحظ
 غضبه اهتماما شديدا هبا قالت :

كان ميكنك ان تقول شيئا اقصد عن معرفتك    -
 بزايرة هيلينا . 

كنت انتظرك ان تقويل شيئا و كنت اريد ان    -
 اعرف حىت مىت ستسيئني احلكم علي . 

خفضت اترا راسها و شعرت ابلذنب الهنا 
اساءت اليه اآلن تتساءل كيف صدقت رواية  

هيلينا اهنا انمت عدة مرات ابلبيت و هي تعرف 



جيدا ان ليون ال يسمح حلياته اخلاصة ان تعلن  
 يف بوروس قال ليون : 

هللا وحده يعرف مىت ستكشفني عن وجهك  -
 لو مل اخرتع مسالة ذهايب اىل اغينا . 

نت قاس جدا بكالمك عن الذهاب اىل  ا -
 هناك قاس و مؤمل . 

قاس و مؤمل ؟ ماذا عنك ؟ ماذا عن   -
االكاذيب اليت صدقتها عين ؟ و سرعتك 

ابهتامي من دون ان تفسحي يل اجملال ان ادافع  
عن نفسي اان هتم بشريف و اخالقي ؟ و هللا ما 

 كنت امسح بذلك الي شخص . 



ن جيب ان ابقى  اان اآلن اشعر خبطأي ما كا -
 صامتة . 

و اتبعت تربر صمتها ابهنا شعرت ابالهانه و ان 
كرامتها مل تسمح هلا مبفاحتته ابملوضوع مالحمه  

لكنه مل يتسامج هنائيا  القاسية اسرتخت قليال 
 بقى شيء واحد ساهلا عنه قائال :

ملاذا خطبت اىل بول ؟ -  
بول ؟ اان ......... -  
جه لك نصيحة اريد  قبل ان تتابعي اريد ان او  -

احلقيقة و اذا مل تقوليها برضاك سوف تقولينها  
 حتت الضغط .

هل هتددين ابلعنف ليون ؟ -  



نعم و ابقصى انواع العنف .  -  
و ادركت انه ال مهرب من قول احلقيقة ليس  

خوفا منه لكن آن األوان ان تنجلي كل 
الغمامات و هكذا ابحت بكل شيء و عندما 

للنهاية الحظت جتدد غضبه فقالت : وصلت   
ارجوك ال حنمل شيئا ضد بول عدين ان ال  -

تذكر ما قلته لك لبول اان وعدته ان ال اقول 
 لك شيئا . 

 لكن ليون انفجر غاضبا : 
جنيهات جاء اليك كالشحاذ ؟   10من اجل  -

و انت ؟ انت كيف تنشرين اعالان كهذا ؟ أي 
 نوع من الفتيات انت ؟ 



نتقم لنفسي من ريكي .اردت ان ا -  
و خيم الصمت على غرفة املكتب توقعت ان  

 يقول شيئا خيفف عنها لكنه صمت فقالت :
ارجوك ان ال تتحامل على بول . -  
ال احتامل على بول ؟ اريد ان تكوين على   -

علم انين حاليا اتفاوض مع ثالثة دائنني ابلفائدة 
من الذين رفعوا دعاوي يف احملكمة ضد بول و 

ا هو السبب الذي جيعلين اذهب غدا اىل  هذ
 اثينا الدفع هلم ما استحق على بول .

اان اآلن اتفهم موقفك يف اتخري مرياثه . -  



لو سلمته ماله خلنت املسئولية اليت محلين   -
اايها والده ، و مع ذلك رمبا لوفعلت الرحتت  

 من املسئوليات املرتاكمة على راسي . 
لكنك لن تفعل .  -  
ان يكون  25ل فقط عندما يبلغ اان آم -

 انضجا كفاية ليتحمل مسئولية ماله . 
اان ارجو ذلك ايضا . -  

اآلن كل شيء اجنلى بعد حرية طويلة لقد ادرك  
منذ وقت طويل اهنا ال تكرتث ال يف بول و ال  

 يف ماله قال :
حرييت كربت عندما مل تسألينين املال اان   -

مل جيبين  حاولت ان افهم احلقيقة من بول لكنه



طبعا ال يريد ان يظهر مبظهر غري الناضج امامي  
. لكن انت كيف قبلت الدخول معه يف هذه  

 اللعبة دون تقدير للنتائج ؟
الين اخذت انطباعا سيئا جدا عنك انك   -

 خبيل و متسلط و تستأثر مبال ليس لك .
ردد مدعيا الغضب : خبيل ؟ و متسلط ؟ و  

حمكما لسبب  استأثر مبال ليس يل ؟ اان اسا
بسيط هو لو مل تشرتكا يف هذه احليله ملا كنت  

 تعرفت اليك اي اترا و ملا كنت تزوجتك .
 نظرت اليه ابمل : 

انت سعيد النك تزوجتين ؟  -  



اقرتب منها و عانقها و ابدلته العناق و مهست  
 ابذنه :

اي حبييب اي ليةن اان اعتذر عن كل خطأ صدر   -
 مين .

 فتابع عنها :
تعتذرين عن كل خطأ عن استنتاجاتك   -

اخلاطئة عن سوء حكمك علي عن رمي 
االغراض يف وجهي ...و اتبع ضاحكا : و اان 

سوف احكم سيطريت عليك و اذكرك دائما 
 مبجتمعنا التقليدي . 

انت لن تفعل ذلك اليس كذلك ؟ -  
ما عليك اال االنتظار و سرتين . -  



الته  تبادال العناق جمددا بفرح من يكتشف ض
 بعد طول فراق سألته : 

مىت بدأت حتبين ؟  -  
هذا سؤال امرأة حقيقية لكن ليس عندي 

جواب واضح كل ما اعرفه اين اشتعلت غرية  
عندما علمت ابمر ريكي خصوصا عندما كذبت 

علي و قلت انك مل تعريف صديقا محيما قبل 
 بول .

كان علي ان اكذب اان احببتك و مل ارغب    -
ن ماضي .ان تعرف أي شيء ع  

 ابتسم مقتنعا و متساحما و قال :



هل تذكرين عندما قلت ان كالان حباجة   -
 لآلخر انت حباجة ايل و اان حباجة ايك ؟

طبعا اذكر .  -  
اان مل اقصد اجلانب الزوجي بل قصدت انين   -

حباجة اىل حبك اىل االبد اي اترا ..... اي زوجيت  
 احلبيبة .... اىل االبد .

حتميل ) رواايت عبري ( :رابط   
https://www.riwaya.ga/3abir

_classical.htm 
 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 

https://www.riwaya.ga/a7la
m.html 

https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/a7lam.html


عبري املكتوبة ( : رابط حتميل ) رواايت   
https://www.riwaya.ga/3abir

_maktouba.html 
 رابط حتميل ) رواايت رومانسية متنوعة ( :

https://www.riwaya.ga/roma
ncya_motanawi3a.html 

 متت
 

https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html

