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4عدد   
 امللخص

يف حفلة زفافها وهي منفعلة بفكرة  
ذي  اهنا قد اصبحت زوجة للرجل ال

احبته. مسعت كيت حبيبها وهو خيرب  
 صديق له كم كان يكرهها وحيتقرها 
وكيف يعتقد اهنا خدعته مع رجل 

  اخر. وان كل الذي يريده هو
االنتقام منها. كانت جمروحة لدرجة 



اهنا مل تستطع اخبار حبيبها ابنه كان 
 خمطئا. 

وبدال من ذلك هربت اىل مكان  
بعيد. رمبا يساعدها مجال الطبيعة 
هناك من التعامل مع حطام قلبها 
وحريهتا. رمبا تستطيع ابعاد حبيبها  
عن ذهنها لكن ذلك لن يكون  

 ابلبساطة اليت تعتقدها
 الفصل االول 



كان احد افخم اعراس املوسم يف 
جمتمع لندن. الكل كان 

هناك،االثرايء وذو االلقاب من  
اقرابء العريس. واالنيقات صديقات  

البيوت اللوايت  العروسة. ورابت 
جتمعن خارج ابواب الكنيسة 

ويقضني وقتا يف حماولة للتعرف على  
 هوايت خمتلف املدعوين 

 



قالت احداهن متلهفة وهي متسك  
 بيد رفيقتها

اوه لقد تعرفت على احداهن.. اهنا 
عارضة ازايء مثل العروس.. وقد  
كانت جنمة غالف جملة املراة يف 
 االسبوع املاضي.. اليست مجيلة؟ 

 اجابتها جارهتا: 
ليست يف مثل مجال العروس. 

ذلك  طبعا.. اال تشبه الصورة؟



الفستان.. البد ان يكون قد كلفها  
ثروة صغرية.. لكن ذلك ليس صعبا 

 ابلنسبة للعريس 
لقد قرأت عنه يف الصحف واليت  
تقول أبنه مليونريا اضافة اىل كونه  

 رجل ذو مركز مرموق! ". 
 

املرأة  اقرتب العروسان وقالت 
 االخرى:



يبدو العريس مجيال.. متجهم بعض 
الشئ. لكن ابمكاين ترك برت من  

 اجله يف اية حلظة 
 

 قالت صديقتها:
" يقال ابهنا تتزوج منه من اجل  

 امواله فقط ".



" حسنا. ال ادري سبب زواجها منه. 
لكين مدركة متاما سبب زواجه هو  

 منها!! ". 
ضحكتا معا بينما العروسان ميضيان 

 سيارة الرولز رايز واليت اخذهتما اىل
 اىل االستقبال يف فندق هايد ابرك.

 
عندما اخذت العروس مكاهنا يف 
السيارة. وقد دفعت الدانتيل 



االبيض اىل اخللف ليكشف عن وجه 
ذو مجال كالسيكي.. التفت ونظرت  

اىل املرأتني وكانت قد مسعت اخر  
تعليق هلما عندما مرت بقرهبما  

ون االمحر يصل اىل  والذي جعل الل 
وجهها الشاحب.حاولت اال هتتم  

لذلك التعليق الهنا كانت مدركة ابنه  
مل أيت اال عن طريق اجلهل.وحاولت  
ان ال تدعه يفسد ويعكر احساس  



السعادة الكبري يف اعماقها.السعادة  
اليت كانت ختشى ان تكشف عنها  
تقريبا. وقد بدا كل شي فيها غري 

ا حقا.وكأهنا  حقيقي.وكأنه ال حيدث هل
تتحرك من خالل حلم رائع وابهنا 

ويف اية حلظة سوف تعود اثنية وجتد 
نفسها يف عامل حيث ال سيارة فيه.وال  

 زفاف.وال هيوغو.. 
 



التفتت لتنظر اليه وجتده وهو يراقبها  
بشكل غريب. بدا انيقا يف مالبس  

الصباح. لكنه كان هكذا دائما. انيقا  
 وذو شخصية ابرزة وكان السبب

الرئيسي لذلك طوله وقوته والتدريب 
العسكري الذي تلقاه لسنني عديدة 

كضابط لالمن.. ابتسمت له 
ووجدته يرفع يدها اليسرى واليت  



حتمل خامت الزواج اجلديد ويضعها  
 فوق شفتيه

. وعيونه ال تفارق عيوهنا. ال يزال 
االمر يبدو غري حقيقي... فهي ال  

اهنا تظن ابهنا ستعتاد يوما على فكرة 
ن بعد االن كيت سيليب.  لن تكو 

وستكون السيدة كاثرين مرييون.  
زوجة الشريف هيوغو مرييون. بدا  



االسم اجلديد غريبا هلا وقد كانت  
اىل الوقت لتعتاد عليه... حباجة   

 
لكنه مل يكن هناك وقتا كثريا قبل ان 
يصلوا اىل الفندق وجيدوا البواب  
يندفع ملساعدهتم. عدد غري قليل 

لناس كانوا يف انتظارهم لتقدمي  من ا
التهاين يف مقدمة اجلناح املخصص 

 لالستقبال. 



وقد ردت كيت على اجلميع بنفس 
االبتسامة اجلميلة. االبتسامة اليت  
كانت تتألق هبا فوق غالف االف  

من اجملالت خالل فرتة عملها 
كعارضة ازايء. مهنة تتخلى عنها 

 بسبب اصرار هيوغو. 
اء يف الغرفة  كانت قد توقعت البق

للرتحيب ابلضيوف الذين كانوا  
 يصلون اىل الكنيسة.



لكن هيوغو قال للجميع ) اعذروين( 
مث اخذ ذراعها ليقودها اىل غرفة  
اخرى.. غرفة خالية وقد وضعت 
اهلدااي جانبا. كان هناك الكثري.. 

الفضيات والشراشف واشياء اخرى  
كثرية. شعرت ابزدايد ضغط يد  

بعدها جعلها  هيوغو فوق ذراعها  
تواجهه. بدأ قلب كيت خيفق بسرعة  



عندما رفع يده بلطف ليمسك 
 بوجهها ويداعبها.

 
" اوه، كيت. كم انت مجيلة.. امجل  

 اجلميالت كاترين حبيبيت ". 
كرر ذلك مرة بعد االخرى مث ضمها 

 اليه بقوة وقبلها.
" اوه.. حبيبيت.. ال احتمل االنتظار  

 لتكوين يل..". 



ابحاسيسها. مرجتفة ومتأثرة  
مل يكن امام كايت اال التعلق به  
صامتة وموجة كبرية من السعادة  

والرغبة جتتاحها وهي تنظر اىل وجهه  
 االمسر.. فهي حتبه كثريا.. 

وتعتقد احياان ابهنا ستموت من 
اجله.. وان تعرف ابنه يبادهلا نفس  

 الشعور!!



كاهنا قد صلت كثريا من اجل  
معجزة وحتققت. شئ ال يصدق..  

لكنه احلقيقة... احنىن هيوغو ليقبلها  
اثنية، لكنهما مسعا طرقا خفيفا على 
الباب مث صوت يعلن عن وصول  

 اول املدعوين. 
 

بعد ذلك مل يكن هناك كثري من  
الوقت للبقاء وحدمها، لكن ذكرى  



تلك الدقائق القليلة بقيت معلقة يف  
ذهن كيت خالل الساعة القادمة  

رابء  وهي تستقبل التهاين من الغ
 االرستقراطيني من اقرابء هيوغو.

 اصدقاء العمل.
زمالئه السابقني من ضباط احلرس 

 وزوجاهتم. 
 اصدقاء قدامى من اايم الدراسة.



وزمالء من اعضاء النادي وبدت  
القائمة بدون هناية.. لكن من بينهم 
صديقاهتا من عامل عرض االزايء، 

 وكيل اعماهلا.
والناشرين. وعدد من  بعض املصورين 

العارضات اللوايت تقدمن لتحيتها 
حبماس. لكن من بني كل تلك  

اجملاميع كان واضحا غياب اية صلة  
لقرابة من جانب كيت الهنا كانت 



يتيمة. لكن وكما اوضح هيوغو فان 
 لديه مبا يكفي هلما..

كانت كيت تتمىن من قلبها وجود  
ذلك االخ وان كان نصف شقيق. 

ا العون ويرفع من  كان سيقدم هل
 معنوايهتا.. 

لكنه االن يف منتصف الطريق يف  
 رحلة حول العامل.



وحماولته حلضور الزفاف فشلت يف 
اخر حلظة بسبب ازمة يف العمل.. 

اصدقاء واقرابء هيوغو كانوا  
 يعاملوهنا بلطف.

لكنها بتلك االعصاب احلساسة  
ادركت وجود شعور غريب الهنا مل 

 تكن واحدة منهم..
واحدة من العامة وقد كان سبب  هي 

 وجودها هنا مجاهلا..



 
تعالت اصوات وضحكات الضيوف 
مع كؤوس الشمبانيا اليت كانت تقدم  

 بغزارة..
وبعدها بوقت قصري كانت تساعد  
هيوغو يف قطع الكعكة ذات االربع  

 طوابق بسيفه العسكري.. 
كان يتمتم بكلمات تعرب عن سعادته  

حان  وشكره وامتنانه للرب. بعدها



وقت التعبري واالستعداد للرحلة  
الطويلة ابلطائرة اىل هبامز لقضاء  

 شهر العسل. 
جمموعة من صديقاهتا دخلن اىل  

احدى غرف النوم يف اجلناح احملجوز  
 هلما يف الطابق الرابع من الفندق.

ساعدهتا الفتيات يف استبدال ثوب  
الزفاف االبيض بفستان اخر من  

مناسبة هلا.  اللون الشمعي وسرتة 



بعدها احتجت ضاحكة وقالت ابهنا  
قادرة على فعل ذلك بنفسها  

ودفعتهم اىل اخلارج قبل الدخول اىل  
احلمام الذي كان يربط بني غرفتها  

وغرفة هيوغو اليت ذهب اليها لتغيري 
 ثيابه.

 
 نظرت اىل املرأة وهي تنتقد نفسها. 



وتدقق يف قسمات وجهها وعيوهنا 
ستقيم وشفتيها اخلضراء مث انفها امل

 املغريتان..
شعرها الذي كان بني االمحر والذهيب  

قررت ابقائه كما هو مسحواب اىل  
ي عليها نوعا من  اخللف النه يضف

االحتشام ابلنسبة لعمرها الذي كان  
 ال يتجاوز الثانية والعشرين 

. 



 
كانت حتاول وضع امحر الشفاه  

عندما مسعت صوت الرجال وادركت  
صل احلمام بغرفة  أبن الباب الذي ي

هيوغو كان مفتوحا. وتعرفت على 
صوت هيوغو وكذلك صوت ادم  

 والستون.
صديقه القدمي وقريبه. وبسرعة اهنت 
عملها وذهبت لتغلق الباب. لكن  



صوت هيوغو الذي ارتفع جعلها  
تقف جامدة ويدها ال تزال فوق  

 مقبض الباب.
 

"الرخيصة! املخادعة القذرة! وتعتقد 
كفي ألمسح هلا يف  اين امحق مبا ي

 توريطي ابلزواج منها"



شعرت كيت وكأهنا قد ركلت يف 
معدهتا ومل تستطع التحرك حىت وان  

 حاولت ذلك..
دقات قلبها.. تنهدها..تنفسها 

البطئ.. كل ذلك توقف فجأة وهي 
سيأيت بعد ذلك. تصغي متأملة اىل ما  

ال ميكن ان يكون هذا احلديث  
يتكلم  عنها. ال ميكنه ذلك! البد انه 

 عن شخص اخر..



 قال ادم مقاطعا حبدة: 
" توقف بثبات. هيوغو. ليس لديك 

 حل اخر غري هذا..". 
"اي اهلي. اان حباجة ألكثر من ذلك؟  
املخرب مل يعطي تفاصيل عن الرجل  
الذي قضى الليلة يف شقتها. لكنه 

يقول أبن هناك ادلة كافية تثبت أبنه 
ومنذ  كان يبقى هناك لفرتات خمتلفة

سنني. وهناك نسخة ابلتصوير  



الفوتوغرايف لبيع شقتها والذي تظهر  
أبنه هو الذي كان يدفع االموال  

 تلك 
..ولكي يكون االمر اكثر أتكيدا  
هناك صورة فوتوغرافية هلا مع هذا  
الرجل وقد التقطت يف ساعة مبكرة  

 من صباح يوم امس... 
 صباح يوم امس... 

 ادم... انظر.



ضهما قبلة الوداع  اهنما يقبالن بع
وعلى عتبة ابب شقتها... والحظ 

 أبهنا ال ترتدي غري قميص نوم" 
 

بعدها كان هناك صمت قصري من  
خالله كان صوت اقدام هيوغو 

واضحا وهو خيطو خطوات متوحشة 
 بعدها قال ادم:



" ابلتأكيد يبدو غري وسيم... من هو  
 هذا الشاب؟ ".

"امسه ليو كراوفورد... مل امسع عنه 
دا.هل مسعت. هل مسعت انت  اب

 به؟"
لكن كيت مل تصغي اىل االجابة  
واتكأت على اجلدار عندما عاد 
ذهنها للتفكري. الن ليو كراوفورد  

كان ذلك الشقيق.. وقد كان قدومه 



اىل لندن غري متوقع حلضور حفلة 
 زفافها قبل يومني.

 ولسعادة كيت اليت مل تكتمل. 
عندما اتصل به شخص من شركته 

لبت منه احلضور فورا اليت ط
للتفاوض يف امر االزمة اليت ال ميكن  

لغريه حلها.. ومنذ ذلك احلني مل  
تلتقي هبيوغو وحدها لتخربه عن 

 ذلك. 



 
أتخرت كيت قليال من اجل استعادة  

توازهنا وقبل الذهاب اىل غرفة  
هيوغو لتخربه عن ذلك اخلطأ..  

 مسعت ادم يسأل: 
" ما الذي جعلك تستأجر ذلك  

؟ ". املخرب  
“ كانت عميت.. واليت اصرت أبن  
كيت الميكن ان تكون ابلرباءة اليت  



تظهر هبا.. بعدها قالت أبهنا كانت 
قد مسعت اشاعات عن رجل اخر..  
ووجود ذلك املخرب مل يكن اكثر من  
رغبة يف ان يثبت هلا العكس وأبهنا  
خمطئة... ومل يكن هناك شئ حىت 
االن... البد ان القذرة اعتقدت  

ا أبمان واان مشغول ابالستعداد أبهن 
 للحفلة...". 

 



 " هل كان التقرير أبنتظارك هنا؟ ". 
" نعم. البد انه اختفى بني برقيات  
التهنئة... لو كنت فقط حصلت 

 عليه قبل ساعات فقط! ". 
 " كنت لن تكمل مراسم الزواج؟ ".
“ اجل! اللعنة! اال تدرك ما الذي  
  فعلته تلك الفتاة. ادم؟ جعلتين اظن
أبهنا بريئة ونظيفة يف اعماقها وكما  
يبدو مجاهلا اخلارجي.. رغبت هبا. 



ادم. وال زلت راغبا هبا اكثر من اية  
امراة اخرى عرفتها يف حيايت... وقد  
تزوجتها النين اعتقدت ابهنا الطريقة  

 الوحيدة للحصول عليها
! ". 

 
بدت جدران احلمام وكاهنا تتارجح 

لقت  وحتيط هبا وتضغط عليها. وتع
كيت حبامل املناشف بقوة وهي  



حتاول منع تفسها من االغماء.. 
احللم السعيد بدا يتحول اىل  

 كابوس..
" حسنا. حىت لو مل تكن كل شئ 
كنت حتلم به. فهي ما زالت بني  

 يديك..". 
 قال بصوت ملئ ابملرارة والسخرية.
" اوه.. اجل.. ال زالت ملكي 

 حقا..". 



ما الذي ستفعله؟ احلقيقة اليت   "
تقول ابهنا كانت تعاشر رجال اخر  
ليست كافية اللغاء الزواج. تعلم  

 ذلك 
..". 

" اان ال اريده ان يلغى.. تلك 
الصغرية القذرة جعلت مين امحقا  
وخدعتين. ادم.. واقسم ابهلل ابين 

 سوف اجعلها تدفع الثمن



! ". 
 " كيف ؟ ". 

دها كان  كان هناك صمت قصري وبع
ابستطاعة كيت ختيل الغضب القوي  
والقاسي يف وجه هيوغو وهو حياول 

 االجابة.
 

" من الواضح ابهنا تتزوج مين من  
اجل شيئني: املال. طبعا. واملكانة  



االجتماعية اليت ميكن ان امنحها هلا.  
نا. سيكون سهل جدا االحتفاظ حس

هبا بعيدا جدا عن اجملتمع. وان يغلق  
واالحتفاظ هبا يف الباب بوجهها 

مكاهنا. واما عن املال.. سيكون 
 االمر عكس ذلك.. 

الزواج منها كانت عملية غالية الثمن 
وسوف احاول بكل قويت اسرتداد ما  



يقابل تلك االموال منها وقبل ان  
 ادفع هبا اىل املزراب الذي هي منه 

..". 
اية فكرة عن الذهاب اىل هناك  
 واخباره احلقيقة قد ماتت االن..

 
لقد كانت حمطمة متاما مبا مسعته.. ان 
تعلم ان مشاعره حنوها مل تكن سوى  
احاسيس صورية وزائفة.. وابنه كان 



سيفعل أي شئ من اجل احلصول  
عليها.. كانت الضربة النهائية بعد  
سلسلة من الضرابت القاسية.. 

شعرت ابملرض يغزو جسدها وكان  
عليها ان تضع جبينها احملرتق فوق  

لبارد. ويداها فوق اذانها  اجلدار ا
لتقطع تلك الضرابت اليت كان  

يوجهها هلا..لكنها وعندما ابعدت  



يديها كاان ال يزاالن يف نقاش.. 
 ومسعته يقول:

" لقد كانت تدعي الفضيلة منذ اول 
 لقاء لنا..". 

 ضحك ضحكة قصرية ووحشية: 
" لكنها كانت حتلم مبكانة اعلى من  

  ذلك.. وكانت تنظر ايل بنوع من
العذاب الربئ يف عيوهنا واان.. رابه  

ساعدين.. صدقتها عندما قالت ابهنا  



مل تكن من ذلك النوع من الفتيات..  
واان مندهش ملاذا مل متتهن التمثيل  
بدال من عرض االزايء..كانت  
 ستكون انجحة ومشهورة..". 

اقرتب صوته منها واستطاعت ان  
تراه بني اجلدار والباب. كان ال يزال  

ثياب الصباح الرمادية.  مرتداي
والقرنفلة البيضاء كانت ال تزال فوق  



صدره. وعيونه داكنة ومليئة ابخلطر 
 القاتل والذي محله هلا صوته:

" استغرب كيف كانت تدبر االمر  
لتظهر يل ابهنا عذراء   تلك الرخيصة

يف ليلة زفافنا.. ام اهنا كانت تظن  
ابين ساكون مسلوب العقل ولن اهتم 

 سوف اجعلها تدفع. لذلك؟ لكين
ادم. تدفع وتدفع حىت تتوسل تلك  

 القذرة ان اتركها! ".



 
غري قادرة على حتمل املزيد. حتركت  
كيت وتركت احلمام لتذهب اىل  

غرفتها. وخبفة اقفلت الباب  
ابملفتاح. نظرت دون ان ترى شيئا  

حول الغرفة. غري قادرة على 
استيعاب أي شئ غري فستان الزواج  

الدانتيل االبيض   الذي كان من
والذي كان مفروشا فوق السرير يف  



انتظار ان حيزم وخيزن. تذكار للذي  
كان جيب ان يكون اسعد اايم 

 حياهتا.. 
 مشاعرها كانت ترفض البكاء..

جرحها الكبري جيعلها ال تستطيع 
حىت التفكري بوضوح. وبدون هدف 

اقرتبت من املرآة وحدقت يف  
بنفس  صورهتا.. كيف ميكنها ان تبدو 

الشكل... ملاذا مل جيعل منها البؤس  



الذي ميالها انسانة اخرى.. وان 
 تبدو بشكل خمتلف؟ الهنا هكذا

كانت.. فتاة خمتلفة متاما عن اليت  
خطت خطوات سعيدة ابجتاه هذه  
 الغرفة قبل اقل من نصف ساعة.. 

 
شئ ما جذب انتباهها ورأت حقيبتها 
اجللدية اجلديدة على الطاولة امام  

أة، احلقيبة اليت اشرتهتا خصيصاً  املر 



لتناسب مالبسها اثناء  
السفر.امسكت هبا وهي تفكر ماذا  
جيب ان تفعل.. الشئ الوحيد الذي  
كانت تعرفه. وبكل أتكيد، هو اهنا  
ال تريد رؤية هيوغو اثنية.. لقد حول 
ما كانت تعتقده عالقة حب وثقة اىل  

شئ قذر وخمزي. وذلك ابقتناعه  
سانة جشعة وهدفها  متاما ابهنا ان

االستيالء على امواله ولقبه ومكانته  



االجتماعية مثل جشعه هو يف ان  
لتدريج بدأ البؤس يف  ميتلكها.. واب

قلبها يتحول اىل مرارة. وغضب من 
غري امل.. ولقد وضح ما كان  
سيفعل هبا، لكن كيت ال تنوي 

الذهاب اليه لتوضيح االمور ولكي  
ن ذلك مل تثبت له ابنه كان خمطئاً، ال

يعد يهمها... لقد جعل كل شئ 



بينهما رخيص وقذر، بينما طوال 
 الوقت كانت هي... 

 
لكنها ال جيب ان تفكر بذلك.. 

ليس لفرتة طويلة.. كل  ليس االن.. و 
الذي عليها ان تفكر به االن هو  

كيفية اخلروج من كل تلك الفوضى  
 ابسرع ما ميكن.. 



فتحت احلقيبة بسرعة ووجدت  
ز سفرها والذي كانت  بداخلها جوا 

تنوي اعطائه هليوغو عندما يصالن 
املطار. والنشغاهلا بفرحتها وبشؤون  
العرس نسيت ابنه كان عليها جتديده 

لتضع فيه امسها اجلديد.. نظرت 
كيت اىل احلقيبتني املليئتني بلوازم 
العروس... مالبس مثينة الهنا ما 

كانت تريد ان ختذل هيوغو. واليت  



مثنها بنفسها. رغم اصرت ان تدفع 
ان ذلك قد استوىل على كل قرش 

كانت متلكه.. بعدها اتسعت عيناها  
عندما ادركت أبن كل اغراضها  
كانت هنا. وليس هناك أي شئ 

ميكن ان مينعها من اخلروج من هذا  
 الفندق، ومن حياة هيوغو! 

 



وبدون ان متنح نفسها الوقت  
للتفكري حبجم الفعل الذي كانت 

ستقوم به. وماذا سيفكر به  
املدعوين.. او مدى الفضيحة اليت  
ستكون. رفعت كيت مساعة اهلاتف  
وطلبت سيارة اجرة لتكون جاهزة هلا  
قرب املدخل اجلانيب للفندق وكذلك  
خلادم من اجل نقل حقائبها. مفتاح  

معها وبسرعة  علبة اجملوهرات كان  



فتحتها والتقطت من داخلها ثالثة  
علب للمجوهرات واليت كانت حتوي  
قالدة من اللؤلؤ واليت كانت هدية  
هيوغو هلا مبناسبة اخلطوبة. مث سوار  
وحلق من املاس واللذان كان قد 
قدمهما هلا قبل اايم فقط كهدية  
زواج. وكذلك دبوس مجيل على  
شكل فراشة كانت قد اعجبت به 

ي اصر هو على شرائه. ولذلك  والذ



اصبحت حذرة جدًا يف اظهار  
اعجاهبا أبي شئ خوفاً من ان يظنها  

 من املنقبني عن الذهب. 
 

رمت بكل ذلك فوق فستان 
الزفاف. وببطء ابعدت عن اصبعها  
خامت اخلطوبة الذي كان من املاس  
والزفري وبعدها حلقة الزواج الثقيلة  
وجعلتهما يتدحرجان فوق الفستان 



البيض.. ال تريد شيئاً مما قدمه هلا، ا
 فقط تريد االبتعاد، لتكون حرة. 

عندما طرق اخلادم على الباب كانت  
جاهزة وهبدوء تبعته خارج الغرفة.  
كانت هناك دقائق خميفة وهي يف  
طريقها من خالل املمر ويف انتظار  

املصعد، بعدها وضع اخلادم حقائبها  
يف سيارة االجرة اليت كانت 



رها. وتذكرت اعطاء اخلادم  ابنتظا
 بعضا من املال.. مث اغلق الباب..

 التفت السائق اليها وقال: 
 " اىل اين، انسيت؟ ".

لدقائق قليلة مل تستطع التفكري، كان  
ابمكاهنا فقط التحديق دون هدف، 
مل تفكر ابداً اىل اين ستذهب. كانت  

 تريد االبتعاد فقط..



" هل... هل ابمكانك ان أتخذين  
  لفرتة من فضلك؟ ". بعيداً 

نظر اليها الرجل بدهشة، مث رفع 
كتفيه قلياًل واستدار اثنية ليقود  

السيارة ويتجه حنو الشارع املزدحم. 
وابمتنان اتكأت كيت يف املقعد 
اخللفي وهي تراقب منظر اختفاء  

الفندق من خالل النافذة. مل يشعر  
احد اببتعادها.. اقرتبت السيارة من  



 لتقاطع الثالثي. كانتاهلايدابرك مث ا
تتمىن االستلقاء والنوم قلياًل، لكن 
عليها ان تفكر مبا سوف تفعله،  

وابهنا لن تستطيع العودة اىل شقتها  
النه سيكون اول مكان يبحث فيه  
هيوغو عنها. وال تشك ابداً ابنه  
سوف يالحقها يف حلظة اكتشاف 
 هروهبا وهو مصمم على انتقامه..



هب ؟ ليس هلا اذن اين ميكنها ان تذ
اقرابء غري ليو.. وفكرت ابن تلحق  
به يف بونيس ايريس.. لكن ليس هلا  
من املال ما يكفي لرحيلها اىل هناك  

و ورمبا هي حباجة اىل اايم حىت  
تستطيع االتصال به لريسل هلا املال. 

وسوف تكون حباجة اىل موافقة  
خاصة للذهاب اىل االرجنتني. نظرت 

وهي تفكر ماذا  اىل الناس يف املتنزه 



عليها ان تفعل. لديها الكثري من  
االصدقاء الذين سوف يرحبون هبا 
لفرتة. لكنهم كانوا مجيعاً يف احلفل  
اضافة اىل ان هيوغو يعرفهم مجيعاً  

 وابمكانه البحث عنها عندهم. 
بقلق تساءلت هل ميكن ان تذهب  
لرؤية احملامي. لتعرف ما الذي عليها  

عنها. البد  فعله لتبقى هيوغو بعيداً 
ان هناك شيئاً يف القانون الذي... 



ابتعدت افكارها اىل مكان خارج عن  
املوضوع طبعاً... مارجي! ملاذا مل 

تفكر هبا من قبل؟ مارجي روبرتسون  
واحدة من اقدم الصديقات. كانتا  

معاً يف بداية العمل كعارضات  
لالزايء. لكن مارجي قد تزوجت قبل 

ة مع  ثالثة سنوات وذهبت لالقام
زوجها احملامي يف مشال لندن..  

وابلطبع كانت كيت قد دعتهما اىل  



حفل الزفاف. لكن طفليها التوأم  
ني ومل يكن ابستطاعتهما  كاان مريض 

احلضور... وكانت متأكدة متاماً ابن  
هيوغو مل يلتقي هبما ابداً.. احننت اىل  

االمام وقدمت للسائق العنوان. 
لن ستكون ابمان يف منزل مارجي، و 
 يكون مبقدوره ان جيدها ابداً. 

 



كان هناك أتخر قليل بعد ان  
ضغطت على الزر يف ابب املنزل يف 

هيلدن. أتخر كانت فيه حلظات 
رعب ابلنسبة لكيت.. ما الذي  

تستطيع فعله لو مل تكن مارجي هنا؟  
لكن بعدها بقليل جاءت صديقتها  
اىل الباب وقد اتسعت عيناها عندما 

امامها..رأت الشخص الواقف   



" كيت!! لكن... لكن اليس من  
 املفرتض ان تكوين...؟ ". 

 هزت رأسها حائرة:
" اان اسفة، البد اين قد حصلت  
على املوعد اخلطأ. كنت سأقسم  

 أبنك ستتزوجني اليوم..". 
" حقاً... لقد تزوجت... اوه.  

مارجي، ارجوك دعيين ادخل. اان... 
 لقد تركته! ".



كل وفجأة بدأت تضحك وتبكي بش
 هستريي لسخافة ما كانت تقوله.

بعد فرتة وجدت نفسها يف الداخل  
وحقائبها يف اصالة، بعدها دفعت اىل  

اريكة يف غرفة اجللوس وكأساً من  
 الشراب قد وضع يف يدها.

 



" هيا، اشريب هذا. واهدئي قليال  
بينما اضع الطفالن يف الفراش  

 وسأعود حااًل..". 
عندما عادت كانت كيت ال تزال 

بكي. لكن الكمية الكبرية من ت
الدموع كانت قد توقفت وكان 

بوسعها ان توضح ما حدث دون ان  
 تصاب ابحلالة اهلستريية اثنية.



جلست مارجي وهي تنظر اليها  
مندهشة عندما انتهت من قول كل  

 شئ. 
" تعنني ابنك قد تركت حفلة 
 االستقبال ؟ دون اية كلمة ؟ ". 

 هبدوء اومأت هلا كيت. 
جداً! ". " جيد   

وقفت مارجي وبدأت تتحرك  
 خبطوات متوترة.



" لكن كان من االفضل ان تذهيب  
اليه اواًل، وختربيه ما ميكنه ان يفعل  

 ابمواله ومكانته االجتماعية! 
ذلك الننت! ادركت دائماً ابنه ال  

يستحقك. وهذا يثبت ذلك.. لقد  
اخربت االخرين ابهنم كانوا قد فقدوا  
عقوهلم عندما اعتقدوا ابنك تزوجت  

منه من اجل ما ميكن ان حتصلي 



عليه منه. وهذا... اسفة كيت... ما  
 كان جيب ان اقول ذلك ".

 اتكأت متعبة على االريكة، قالت: 
اس دائما يعتقدون  " ال يهم.. الن

االسوأ.. هل ابمكاين البقاء هنا  
لفرتة، مارجي ؟ حىت اقرر ما الذي  

 سافعله؟ ". 



" طبعا ابمكانك، ليس هناك حاجة 
للطلب.. ابمكانك البقاء حىت  

 ماشئت.. ". 
جلست مارجي جبوارها وهي تربت  

 حبنان على يدها. 
" حاويل اال هتتمي كثريا، حبيبيت..  

ل..كنت  سنجد حاًل على أي حا
 على حق عندما تركته..". 



احد التوأمني كان يبكي واصغت هي 
 قلقة مث قالت:

 " اوه، اللعنة.. ها هو اثنية! ". 
" اان اسفة، كان علي ان اسأل كيف 
هو حال الطفلني قبل كل شئ.. هل  

 حتسنت صحتهم قلياًل؟ ". 
" ال... تبدو اسوأ، اتصلت ابلطبيب  

وع  اثنية وسيكون هنا بعد قليل انه ن 
 من التهاب يف احلنجرة ". 



 " اذهيب اليهم، اان خبري. حقاً ". 
 " متأكدة أبنك لست متضايقة؟ ". 

" ال. هيا اذهيب سأعد لنفسي قهوة 
 ." 

عندما اسرعت مارجي اىل الطابق  
ىل  العلوي، ذهبت كيت ببظء ا 

املطبخ ووضعت املاء يف االبريق..  
لكنها كانت ال تزال اتئهة، ومتأثرة  

غري قادرة على التفكري مبا حدث، و 



السليم، حىت ابملستقبل الذي كان  
 يبدو هلا خالياً..

ملاذا حبق السماء كانت تتصرف  
كالعمياء؟ ملاذا مل تستطع رؤية  

مشاعر هيوغو اليت مل تكن اكثر من  
ادعاء، تصرف كان ميثله من اجل  

احلصول على ما يرغب؟ لكنه متثيل  
 جيد جداً وقد اقنعها ابنه حيبها..



نت ال تزال امام حوض غسل كا
 الصحون عندما وجدهتا مارجي. 

" عزيزيت، سأتصل بسامين واخربه مبا 
 حدث..تعايل واجلسي ". 

رفعت مساعة اهلاتف واتصلت  
بزوجها مث طلبت منه ان يعود اىل  
 البيت بعد اخباره ابلذي حدث. 

 



وضعت السماعة اثنية مث التفتت اىل  
 كيت.. 

ثر من  " سيأيت حااًل، لن يتأخر اك
 عشرين دقيقة ".

واستمرت ابحلديث حماولة ان ترحيها  
قلياًل، لكنها طوال الوقت كانت  
متوترة ومتأثرة وعندما دق جرس  

 الباب قفزت مسرعة وقالت:
 " احلمدهلل، البد انه الطبيب..". 



اسرعت مارجي وقادت الطبيب اىل  
الطابق العلوي حيث غرفة الطفلني.  

سامين   وقد أتخرا لفرتة طويلة، دخل
قبل نزوهلما وعانقها حبنان وجعل 

الدموع متأل عينها اثنية.. هي وسامين 
كاان يعرفان بعضهما منذ عدة اعوام.  
الهنما كاان يقيمان يف املدينة نفسها  

سومر سيت، وقد كاان يتقابالن  
عندما قدم اىل لندن، لكنه ومنذ  



اللحظة اليت تعرف فيها اىل مارجي 
كيت  اصبحت كل شئ يف حياته.  

كانت وصيفة العروس يف زواجهما،  
ومل تكن عالقتها به كصديق فقط بل  
كمحام أتخذ بنصائحه يف اعماهلا  
ويف كل االمور القانونية اليت تتعلق  

 بعملها، قال:
" حاويل اال يزعجك االمر كثرياً،  
كيت. يبدو كاجلحيم االن، اعرف 



ذلك. لكننا سوف حناول اجياد حل.  
 سرتين..". 

ع ارغامي على العودة " لن يستطي
 اليه، اليس كذلك؟ ". 

" ليس اذا كنت ال ترغبني به...  
لكن عليك ان تعلميه مبكان 

 وجودك. النه رمبا...". 
" ال! ال جيب ان ختربه عن مكاين..  

  سوف يسحبين ابلقوة، اعرف انه



سيفعل انت مل تسمعه. سامين.. كان  
غاضباً جداً وكان يهدد أبن جيعلين  

الثمن،ادفع    
 وابنه سيأخذ شيئاً مقابل امواله..".

" حسناً. كيت، ال تقلقي بشأن ذلك  
 االن.. سوف جند حاًل ". 

جاء هلا ببعض القهوة املمزوجة 
ابلشراب وبعدها جاءت مارجي 



لتشاركهما وقد بدا التعب واضحاً  
 عليها:

" يقول الطبيب ابهنما لرمبا سيبقيان 
هكذا لبضعة اايم اخرى قبل 

من ذلك االلتهاب هنائياً.  التخلص
وقد امرين يف ان اضعهما يف غرف 
منفصلة.. يبدو وكأنه امامنا ليلتني  

 من االزعاج..". 
 قالت كيت مباشرة: 



" يف تلك احلالة لستما حباجة اىل  
 هذا..

سأسبب لكما مزيداً من القلق.. هلذا  
سأجد يل مكاانً يف فندق او أي  

 مكان اخر ".
 قال سامين يف احلال:

ال تكوين سخيفة.. تستطيعني النوم   "
يف الغرفة مع مارجي وسأذهب اان  

 للنوم مع احد الطفلني ".



" ال، شكرا لكما الين قد ختلصت 
من اسوأ مرحلة االن.. وسأكون 

 خبري، صدقين سامين ". 
حاوال اقناعها بقوهلما أبهنا لن تسبب 
هلما اية متاعب، لكن كيت تدرك كم 

الطفلني  سيكوانن قلقني بسبب 
ولذلك اصرت ان ال تضيف متاعب  

 اخرى اىل جانب متاعبهم اخلاصة.
 " لكن... اين ستذهبني؟ ". 



“ ال ادري.. اىل ابعد ما ميكن، أي  
مكان ال يكون ابمكان هيوغو ان 
جيدين، اان... اان فقط ال استطيع 

 حتمل مواجهته اثنية..". 
" كيت، هل انت واثقة ابنه ليس 

اىل بعضكما  هناك امل يف رجوعكما
 اثنية؟ اذا طلب هو عدم الغاء...". 

" ال.. لقد قتل كل شئ كان بيننا...  
الذي كنت اعتقد وجوده بيننا..  



حسناً، رمبا سيطلب تسوية االمور،  
يب..   فقط النه ال زال متمسكاً 

وعندما يشبع مين سوف يرميين  
 خارج حياته ".

 رفعت عيوهنا املليءة ابلتعاسة: 
، تلك كانت " هكذا قال سامين

 كلماته ابلضبط ". 
“ حسناً، لكن كمحامي للدفاع عنك 
اظن ابن علي ان اكتب له واخربه 



ابنك تريدين اهناء هذا الزواج  
مباشرة.. ولن اخربه مبكان وجودك،  
بكل بساطة سأخربه ابنك موكليت. 
بعدها ساتصل بك مباشرة... بعد 

 تلقي الرد منه ".
ال  واخرياً وافقت كيت، لكنها ال تز 

 جتهل اين ستذهب: 
" 



رمبا ساذهب ابلقطار يف رحلة اىل  
سكوتالند او أي مكان اخر يف  
الشمال.. وسارسل لكما العنوان  

 عندما اجد يل مكاانً 
 قالت مارجي مقاطعة:

" دقيقة ارجوك، ملاذا ال تذهبني  
 للبقاء يف الفيال؟ ".
 قال سامين موافقاً:



" طبعاً. فكرة حسنة. تذكرين، كيت، 
ستثمران اموالنا كلها يف مزرعة  لقد ا

قدمية يف مارجوركا وكنا منضي معظم  
العطل هناك قبل والدة التوأمني.. 
ستكونني يف مأمن هناك وبعيدة عن 
هيوغو مرييون. وابمكانك البقاء  

والتفكري هبدوء مبا سوف تفعلني... 
عليك فقط شراء الطعام. وبوجود 



السيارة هناك تستطعني اكتشاف شئ 
. ما رأيك؟ ". بسهولة.  

" ماجوركا؟ حسناً، اظن ان ذلك  
ممكن... هناك معي جواز سفري  

والنقود الكافية للقيام بتلك الرحلة  
 ." 

 ابتسمت قلياًل: 
 " اجل. تروق يل تلك الفكرة ".



" ابلتأكيد لن يزعجك البقاء  
 وحدك؟ ". 

" ال. اظنين افضل ذلك حقاً.. وكما 
قال سامين، ذلك سيمنحين الوقت 

 للتفكري ". 
 قال سامين:

" ساتصل ابملطار واحجز لك الرحلة  
 ." 



استطاع ان جيد هلا مقعداً يف الطائرة  
اليت كانت ستغادر يف الساعة  
السابعة من تلك الليلة. واليت  

اعطتهما الوقت الكايف لتناول وجبة 
من الطعام قبل الذهاب اىل املطار. 

واصر سامين ان يقوم ابيصاهلا 
ودعت كيت   بنفسه. وبسرعة

صديقتها مارجي ووعدت ابن تكتب  
هلما وتعلمهما عن وصوهلا بسرعة 



بسالم. وبعدها كاان هي وسامين 
.يسرعان يف طريقهما اىل املطار  

 
قال: " عليك ان أتخذي سيارة اجرة  

من املطار يف ابملا واىل املزرعة.  
انتظري.. لقد قالت مارجي أبنك 
ستكونني حباجة اىل املال. لذلك 

دك ان أتخذي هذا ".اري  



دفع مبجموعة من االوراق النقدية  
بني يديها..وحاولت كيت االعرتاض 

واعادهتا له. لكنه اصر على ان  
 أتخذها وقال: 

" ابمكانك اعادهتا عندما جتدين لك  
 عماًل مرة اخرى..". 

ويف النهاية قبلت املال ممتنة.. رافقها 
حىت ابب قسم املغادرة مث امسك  

قال:بكتفيها بقوة و   



" وتذكري.. ابهنا ليست هناية العامل  
فقط الن رجال قد خذلك. والذي  
صادف ان يكون مغروراً.. ليس 

عليك ان تقومي أبي عمل جنوين،  
أتفهمني؟ انه ال يستحق ذلك.. فقط  
فكري كم كنت حمظوظة الكتشافك  
هذا يف الوقت املناسب.. وتوقفي 
عن القلق الين ساحصل لك على 

تنسني كل شئ. االلغاء بعدها س



اريد منك وعداً ابنك   واالن
ستتصرفني بشكل معقول، واال  

 فسوف اكسر ذراعك..". 
 حاولت كيت االبتسام وقالت:
 " حسناً، سامين. اعدك..". 

 " جيد ". 
ضمها اليه قلياًل وقبل جبينها بنفس 

 املودة السابقة:



" ساكتب لك ابقرب فرصة عندما 
تكون عندي اخبار.. واالن اذهيب  

ت االعالن عن رحلتك. هيا..". مسع  
عندما ارتفعت الطائرة رأته ال يزال  
واقفاً يلوح هلا وعندما اختفى عن 
االنظار شعرت ابحساس غريب 
وكأهنا قد فقدت شيئاً. نفس 

االحساس تقريباً الذي كانت تشعر  
 به يف وقت مبكر من هذا اليوم... 



مل تالقي صعوبة يف اجياد سيارة 
ن الطريق استغرق  االجرة يف ابملا، لك

ساعة كاملة للوصول اىل الفيال عرب  
اجلزيرة. وابلتدريج ظهرت جمموعة  
من املنازل االعتيادية بعد جمموعة 

الفنادق والغمازات الضخمة.  
وبعدها اىل املزرعة، واليت كانت  

حتمل بقااي الطواحني اليت ترفع املياه 
من البحريات اخلفية.. لكن االن 



رابئية بداًل  تستعمل املضخات الكه 
عنها والطاحونة اليت كانت يوماً  
 تعمل بدقة اصبحت عاطلة االن.

كانت احلقول على اجلوانب مزروعة  
بشكل منتظم. كل انج من ذلك  

البين كان قد حرث   – الرتاب االمحر 
من قبل الفالحني.. ومن بعيد  

استطاعت كيت رؤية سلسلة من  
اجلبال واملرتفعات.، مكان اكثر  



الم الليل الذي بدأ  ظالماً من ظ
 يزحف هناك.

مل تكن هناك الكثري من االضاءة  
لكنها استطاعت ان ترى قرية تقع  

 فوق مرتفعات صخرية.
 

 وصال اىل مكان كتب عليه 
 )فيال مارجريتا( 



بعدها استدارت السيارة لتمر من 
 خالل طريق ترايب 

يقودهم اىل منزل ذو طابق واحد  
االشجار.وحماط بعدد كبري من   

دفعت كيت االجور للسائق مث  
وقفت تراقب االضوية وهي ختتفي..  
اجلو هنا كان دفئاً جداً وكأنه غطاء  
من الصوف حوهلا ابلضبط مثل ما 
شعرت به عند نزوهلا من الطائرة. 



هناك كان مشبعاً برائحة  لكن اجلو 
الوقود. بينما هنا فهو منعش ونقي، 

زهور  ومثقاًل بعطر انواع كثرية من ال
والنبااتت املتسلقة حول الفيال. 
نسمة رقيقة كانت تداعب اوراق  
اشجار الزيتون، وغصوهنا بدت 

 كالقصة حتت ضوء القمر..



وقفت كيت لدقائق، حتدق يف كل ما  
حييط هبا وابالمان حوهلا قبل ان  
 تفتش عن املفتاح يف حقيبتها. 

 
ان تسمى فيال كان شئ من االدعاء.  

جمرد منزل ريفي الن البناء كان 
جي وسامين حاوال عادي رغم ان مار 

جعله عصرايً بعض الشئ. وحلسن  
احلظ مل يفعال الكثري.فقد كانت 



هناك مالمح قدمية حىت االن، مثل 
املوقد القدمي واالرضية املغطاة 
ابحلصى، والنوافذ الصغرية اليت  

حتافظ على املنزل ابرداً حىت يف اكثر  
 قد ركزا  االايم حرارة. لكنهما كاان

االهتمام يف جعل احلمامات عصرية  
واملطبخ مث السجاد امللون واالاثث 

 االسباين.



بعد نقل حقائبها اىل الداخل،  
وابعتناء بدأت كيت تفرغ احلقائب  
وخترج منها مالبسها. شعرت ابملرارة 
وهي ترى الثياب اليت كلفتها مبالغ  

كبرية.. الثياب اليت كانت قد اشرتهتا 
العسل. وبسرعة  من اجل شهر

ابعدت كل شئ، وهي حتاول ان 
تنسى وان ال تفكر.. يف املطبخ  

وجدت قائمة كان سامين قد كتب 



فيها تعليمات عن كيفية استعمال  
املاء والكهرابء، قرأهتا حتت ضوء 
مصباح يدوي. وقد استغرق القيام  
هبا ابلضبط كما وصفها يف القائمة 

الن كل شئ كان من النظام االسباين  
ملعقد. استدارت كيت راضية عندما  ا

وجدت ابن االضوية كانت تعمل  
وابن املاء كان جيري، كان هناك 
بعض من االطعمة املعلبة يف 



املطبخ.. مل هتتم كيت وفقد فقدت 
 شهيتها للطعام.

كان هناك صوت تسمعه يف مكان 
ما خارج الفيال منذ ان حاولت  

استعمال املاء والكهرابء، لكنه االن 
انتباهها ابلكامل. قد جذب  

 
وجعلها تستغرب ان كان هناك خطأ 

 كان يقود  يف مكان ما. دفعت اباب



اىل خارج املطبخ، وجدت نفسها يف  
فناء حماط جبدران ويف وسطه حوض 

 سباحة عصري، 
 وفارغ االن.. 

وعرب حوض السباحة ويف اجلانب  
االخر من الفناء كان هناك بناء اخر، 

زيد عن  برج مربع ابيض ارتفاعه ال ي
ثالثون قدماً وكان له سلماً يف 

اخلارج.. ويف قمة الربج كان مصدر 



الصوت، طاحونة هوائية قدمية كانت  
تدور ببطء يف اهلواء وترفع املاء  

لتمأل به حوض السباحة من مكان  
 عميق حتت االرض. 

وبسرعة القت كيت نظرة اخرى على  
قائمة سامين لتجد بني التعليمات  

هبا احلوض.. يف  الطريقة اليت ميأل
ن عند قاعدة الربج غرفة املخز 

وجدت هلا مقعداً صغرياً، جلبته 



لتجلس عليه يف الفناء يف زاوية  
كانت قد امتألت برائحة اشجار  
الربتقال وازهار اخلبيزة وهي يف 

 انتظار امتالء احلوض.. 
 

ومن بني النجوم يف ظالم السماء  
املخملي، رأت ضوء متحرك بدأ  

 االفق. ومتجهة اىل  كطائرة متر عرب
الغرب.. ميكنها ان تتخيل املسافرين  



عليها. وهم مسرورين، ابلضبط مثل 
ما كانت ستشعر به وهي جالسة  

جبوار هيوغو يف مثل تلك الدقيقة، 
ويف طريقها اىل الفندق االنيق يف  
هباماز والذي كان هو قد اختاره  

 لقضاء شهر العسل فيه. 
رة  عادت اليها الدموع، دموع املرا

والضياع. دموع هزت جسدها لكنها  
مل تفعل شيئاً من اجل ختفيف البؤس  



والتعاسة يف قلبها.. بكت لوقت  
طويل، وهي جالسة يف املقعد، حىت 
كادت دموعها جتف.. وبعدها بدأت  

 تتذكر... 
 

 الفصل الثاين 
لقد التقينا .ومن بني االماكن كلها  

.يف حفلة خريية لغرض االزايء كانت  
قبل امراة من اقرابء   قد نظمت من



هيوغو ,وقد اجرب هو على احلضور 
بري مث  ودعم تلك احلفلة .تربع مببلغ ك

وقف يف اخللف وبيده قدح من 
مشبانيا والضجر واضح يف مالمح 
وجهه ,وعندما ظهرت كيت الول  
مرة على املمر الضيق املخصص 

 للعرض 
 . مرتدية فستاان ابلوان ابهتة وسرتة 

 مناسبة 



حتت قبعة صغرية  .وشعرها خمفي  
. االنوار القوية إصابتها ابلدوار  

للحظات عندما كانت تنتظر ابجتاه  
 احلضور

.لقد شعرت بوجودهم وحديثهم 
لكنها مل تكن قادرة على الرؤية  

 بوضوح 



.بعدها جاء رجل من بني الظالل إىل  
وسط تلك األنوار .والحظت أبنه 

 كان طويال جدا بلون داكن . 
ى ... وكان ينظر إىل األعل   

 إليها وتعبري غامض يف وجهه .
وقد نسي الشراب الذي كان بيده 

 ... 



لكن الوقت قد حان وعليها أن  
تستدير وتعود عرب املمر لتفسح 

 اجملال أمام عارضة أخرى .
 عندما خرجت اثنية 

.يف ثوب صوف ثقيل هذه املرة 
.كان ال يزال هناك ,لكن نظرته  
 كانت أكثر أتمال وهو يراقبها ...

ت كيت قد رأت تلك النظرة كان
على وجوه رجال آخرين وتدرك من  



خالل جتارب مريرة أبهنا دائما تقود  
 إىل مقرتح ... 

رفعت رأسها ومرت بسرعة من أمامه  
وحبركة تناسب ثوهبا احملتشم 

.واعتقدت أبنه ميكن أن يكون قد  
 أدرك معىن حركتها تلك

...ألنه عندما عادت مرة أخرى إىل  
.ولبقية العرض .األضواء   

 مل يكن هناك



.. ألهنا كانت حفلة خريية فقد 
ال  قدمت العارضات خدماهتن مقابل 
شيء .هلذا وبعد انتهاء العرض  

ارتدين مالبسهن االعتيادية وعدن 
للتحدث مع الضيوف .قبلت كيت  

كأسا من الشمبانيا والذي كان  
الشراب الوحيد هناك . وبدأت  
  ترتشف منه قليال , الكحول له
 سعرات حرارية عالية لذا كانت



تتجنبه قدر املستطاع .اقرتب منها  
مدير التحرير إلحدى جمالت األزايء 
الشهرية ليخربها عن فكرة يف أن 
من تعرض جمموعة من الثياب بظالل 

اللون الرتكواز .قال :ـ بشعرك هذا  
ستكونني رائعة أثناء العرض ..هل  

إبمكانك القيام بذلك .هل تعتقدين  
جبين ذلك ... لكنه يعتمد على  ؟ـ يع

الوقت ...فاان مشغولة متاما يف هذه 



األايم وعلي الذهاب إىل اليوانن يف  
ايء  الشهر القادم لتصوير بعض األز 

الصيفية...ـ حسنا . سأكون على 
اتصال دائم بوكيل أعمالك وانضم 

األمور من اجل ذلك .ما كنت 
اعتقد أبنك تسافرين إىل اخلارج  

لست كذلك .حلسن   كثريا....ـ ال
ا يروق  احلظ فاان قادرة على اختيار م

ومل يل ,لكن هذا العرض كان مشوقا  



استطيع التخلي عنه .كاان يتحداثن  
عندما اقرتبت منهما إحدى النساء  

لعرض  اللوايت شاركن يف تنظيم ذلك ا
يلة . امرأة ذات شعر ابيض لكنها مج

.جاءت لتقاطعهما وابتعد مدير  
ملرأة ذراع كيت التحرير . اخدت ا

اح قادهتا عرب الغرفة  وببطء لكن إبحل
الكبرية وهي تقول: ـ كان لطيفا منك  
أن تضحي بوقتك من اجل تقدمي  



املساعدة لتنظيمنا هنا ... واأن 
اعرف كم أنت مشغولة ..وبسرعة  

وصال إىل هناية الغرفة يف مكان الذي  
جتمع فيه عدد من احلضور .واحد 

عندما من الرجال هناك استدار 
خاطبته املرأة وذكرت امسه .وجدت 

كيت نفسها تواجه تلك العيون  
الرمادية للرجل الذي كان يراقبها  
بدقة .التقت نظارته بعيوهنا بكسل  



وكان هناك نوع من التسلية فوق  
شفتيه عندما رأى وجهها يتجهم .ـ 
هيوغو .دعين أقدمك إىل جنمتنا 
عارضة األزايء .كاترين سيليب .ـ  

يب .هذا ابن شقيقي هيوغو آنسة سيل
مرييون,انه شخص معروف يف املدينة  
.بعدما ابتعدت املرأة واختفت بني  
ضحكات الناس هناك ...ـ آنسة 
سيليب ...اومات كيت وأرادت  



االبتعاد .لكنه اجته إىل األمام ليقف  
يف طريقها .ـ اعتقد أبنك كنت 

تقدمني العرض بشكل ممتاز. ارتفع  
ت بربود :ـ  حاجبا كيت قليال وقال

  أشكرك.. هل حتضر عروض األزايء
احضر   دائما ؟ـ ال.. احلقيقة أين مل

أي منها .ـ إذن كيف كان تعرف أبين  
كنت أقدم العرض برباعة ؟ألقت  
نظرة على الثياب األنيقة اليت كان  



يرتديها وقد بدت كثياب رجل 
أعمال :ـ واضح أن هذا مل يكن  
املشهد املناسب لك ....ابتسم 

؟ـ  ا هو املشهد املناسب يل:إذن م
ئرة متتاز ابلرتف ومكتب كبري  دا

وجمموعة من املوظفني وتديرهم أنت  
كما أتوقع ....لدهشتها ضحك : ـ  
ال هتامجني بعنف اقل ما أنت عليه .  
اليس كذلك ؟مىت ستسمحني يل 



مبرافقتك على العشاء الريك كم  
أنت خمطئة يف تفكريك هذا ؟وضعت 

قريبة قبل  كيت كأسها فوق طاولة
أن ترفع عيوهنا لتنظر إليه وتقول:ـ اان 

آسفة .سيد مرييون لكن لست 
متشوقة ملعرفة ذلك .بعدها 

استدارت لتغادر. وهي تدرك دون  
أن تنظر إىل اخللف أبنه كان اليزال  



واقفا يراقبها .كان الوقت متأخرا من  
 مساء ذالك اليوم .

وعندما كانت تقوم بتحضري ما 
ليوم التايليلزمها ملهمة ا   

.رن جرس اهلاتف .ومسعت صوات غري 
 مألوف يف الطرف األخر

آنسة سيليب ؟هذا هيوغو مرييون  
 .لقد تقابلنا يف ساعة مبكرة من هذا

 اليوم 



.جفلت وهي تسال :ـ كيف حصلت  
على الرقم ؟ انه رقم خاص ـ كان  

هناك نوع من التسلية يف صوته وهو  
يرد عليها :ـ لقد أقنعت إحدى 

ك لتعطيه يل .وقد علمت  صديقات
أيضا أبنك من هواة الباليه .ـ مث ماذا  
.؟ـ مث لدي بطاقتان لعرض الباليه  

ملساء يوم اجلمعة القادم ,هل 
ـ انتبه سيد مرييون  إبمكانك اجملئ؟



.لقد قلت لك ابين لست متشوقة  
.واان ال أرافق معرفة طارئة .ــ لكن  
كيف ميكنين أن أكون لكثر من  

ا كنت ال تسمحني يل  معرفة طارئة إذ
ابلتعرف عليك بطريقة أفضل 

؟انزعجت الن رده مل يشمل كلمة ال 
قالت ابختصار :ـ آسفة أان مشغولة  

املوعد...ـ  يوم اجلمعة ...ـ إذن الغي 
ال ميكن أبدا .ليلتك سعيدة سيد  



مرييون . بعد ذلك كان يتصل هبا كل 
ليلة ويف نفس الوقت .يف البداية  

صار .لكن كانت ترد عليه ابخت 
ابلتدريج بدأت املناقشة تطول بينما  
هو يقنعها للخروج معه ويف النهاية  
وافقت ..ندمت كثريا ألهنا قررت  
ذلك وبتلك السرعة ووضعت 

السماعة يف مكاهنا .لقد كان هناك  
من أمثاله خالل فرتة عملها كعارضة  



لألزايء ,رجال من خارج حدود  
مهنتهم يشاهدون تلك اجلميالت 

قات ويف أذهاهنم إهنن فتيات  واملتأل
  لعوابت وسيذهنب معهم إىل الفراش
مقابل قضاء وقت جيد ... أفضل  

 قليال من الفاجرات 
احلقيقة ....كان فقط يف عاملها  

اخلاص الذين يدركون ابن قول الفتاة 
 لكلمة ال هي احلقيقة ... 



كان هناك استثناء طبعا ..وأفضل 
مثل لذلك كاان مارجي وسامين 

كيت كانت قد سقطت يف  ...لكن  
نفس الفخ عدة مرات سابقا وكانت  
دائما تقودها إىل نفس املقرتح ونفس  

رد الفعل عندما كانت ترفض 
...وأالن وقد تصرفت حبماقة 
وجعلت نفسها تعود إىل نسخة  

أخرى من نفس املشهد ...لكن هذه  



املرة و ألجل أن تتجنب التمادي 
والوصول إىل ذلك املقرتح .فقد 

تصرفا سيئا ...ارتدت تصرفت 
مالبس رديئة ووضعت على رأسها 

شعر مستعار بلون اقرب إىل البياض  
.ووضعت على وجهها مساحيق  

التجميل بشكل مبالغ فيه .وانتهت  
بعدد كبري من االسارو .واحللق  

.وقالدة مكونة من أشكال خمتلفة  



من أمواس احلالقة وداببيس واشياء  
قي  اخرى ...عندما تراجعت قليال لتل
اخر نظرة امام املراة الكبرية 

.ضحكت ...تستطيع ختيل اتثري 
ذلك املظهر ابلنسبة لالنيق هيوغو  

مرييون ...لن يكون قادرا على  
اغراقها بسرعة .... كان يفرتض ان  
تالقيه يف قاعة االحتفال .لكنها 

ومتعمدة جعلته ينتظر ملدة ال تقل 



عن نصف ساعة ..كان واقفا يف  
قته وهو يرتدي سرتة البهو بكامل أان

بلون ازرق داكن من املخمل .وبيده  
سيجارة ...تعرف عليها على الفور  
.والذي أدهشها وأزعجها نوعا ما  
...ختلص من سيجارته واجته حنوها  

ليأخذ يدها .ـ مرحبا ...سعيد  
برؤيتك ...ساعدها يف خلع معطفها  
دون أن يعلق بشيء ملا كانت ترتديه  



مباشرة  قال :هل تريدين الدخول
؟أظن ابن العرض سيبدأ حاال  

...كانت طريقة مهذبة للقول ابهنما 
قد اتخرا ...لكن عندما قادها اىل  
املكان املخصص هلما وجدت ابنه 

كان قد حجز مقصورة وكانت هناك 
حلوايت وعطر مثني يف انتظارها  

داخل املقصورة ...ابلتاكيد كان له 
ذوق .وهي تعرتف بذلك .لكنها ال  



ادراك كل الذي يفعله من  تستطيع 
اجل اثتري عليها ...ـ مقصورة لنا حنن 

االثنني فقط.... اي له من تبذير! 
ابتسم بكسل :ـ مشاهدة الباليه واان 
مسرتيح وعندما تكونني طويلة مثلي 
لن يكون شيئا مسليا عندما تصل 

ركبتيك اىل العنق, صدقين .لكين هنا 
استطيع حىت االستلقاء ...ـ اوه 

مت .مل أفكر بذلك ....ـ ال ....فه



,ظننت ابنك لن تفعلي 
ذلك...بعدها وقف واقرتح الذهاب  
 اىل البار من اجل كأس من الشراب 

.رفع حاجبيه قليال عندما كان طلبها 
عصري فواكه :ـ اعتقد ابن عليك  

 مالحظة وزنك؟ـ 
 انه قدري 

 اذن البد انك مليونرية . 



نظرت اليه بسرعة لكنها مل تستطيع 
قراءة اي شيء يف وجهه .كان ينظر  

اليها وهو يبتسم . وبعد عرض 
الباليه اخدها اىل املطعم مشهور 
.وهناك تناوال الطعام وحتداث عن  
الباليه اغلب الوقت .ومواضيع 

اخرى غري شخصية .مثل احداث 
اليوم عدد غري قليل من الناس كانو  
حييونه وينظرون بفضول ابجتاه كيت .  



او اثنني منهم  وقد قدمها لواحد
شاهدو الرقص هناك وبعدها قادها  
اىل الرقص ...مل حياول تقبيلها او  

ملسها .وقد حاول طوال الوقت اثناء  
الرقص ان يرتك بينهما مسافة ...  
نظرت اليه كيت حائرة ...لقد كان  
خمتلفا عما كانت تتوقعه ...لكنه  

ليس خمتلفا لدرجة ان ال تتوقع منه  
ايه ساعة خالل ان يقدم املقرتح يف  



االمسية ... كان الوقت متأخرا 
السيارة أمام شقتها عندما أوقف 

...إذن . حان الوقت ...هكذا 
اعتقدت هي ... سيقول ألن تقدمي  
يل بعض القهوة ؟وحاملا يكون داخل  
الشقي سيبدأ دور كازانوفا ..تقدم  

هيوغو حول السيارة وفتح هلا الباب  
  وهو يقول :ـ هل إبمكانك الذهاب
وحدك ام تريدين أن أوصلك إىل  



الباب ؟ـ اتسعت عينا كيت من 
ك  الدهشة :ـ استطيع تدبر ذل

...اشكرك ...ـ اذن امتىن لك ليلة  
سعيدة ...مىت استطيع رؤيتك اثنية  
؟ـ هل تريد ذلك؟ـ اوه ...اجل .اريد 
ذلك ....وبدون تفكري وجدت كيت  
نفسها وهي توافق على اخلروج معه  

لتايل .وعندما جاء  اثنية يف اليوم ا 
ملرافقتها .وبنفس أتلقه .وجدها هذه 



املرة وقد ارتدت مالبس بشكل  
اعتيادي .شعرها الالمع ينسدل 
حول وجهها .مث فستاهنا احملتشم  

والبسيط بنفس الوقت والذي كان  
يربز مجال جسدها الطويل والرشيق  

.نظر اليها هيوغو وقد اعجبه 
يل  مظهرها قال :ـ يبدو وكأنه قد غفر  

... ـ غفر؟ـ اجل ...امل يكن ذلك ما  
كنت تفعلينه ليلة امس ؟ معاقبيت 



الرغامك على قبول موعد معي ضد 
رغبتك؟ابتسمت كيت وهي تفكر 
...هذا الرجل يعرف الكثري الكثري 
عن افكار االنثى وما يعجبها ..البد 
النه كان يصادف عشرات الفتيات  
لتكون له مثل هذه اخلربة .. نظرت 

الشكوك متال راسها واستغربت  اليه و 
ما الذي ترمي بنفسها فيه .لكنه مل 
يعطيها الفرصة للتفكري اكثر التقط  



معطفها ووضعه حول كتفيها وهو 
يقول :ـ هل نذهب ؟هكذا كانت 
البداية ...ومنذ ذلك احلني ومها  

يلتقيان كل يوم تقريبا .على العشاء  
او فرتة الغداء ...ويف كل مرة يؤكد 

فضل وافخم مكان .مث  ان يكون ا
أفضل طعام وشراب ...كان كرميا 
وهو يرافقها اىل احلفالت املوسيقية 
وقاعات الفنون وكذلك النوادي  



الليلية واملطاعم .وقد وجدته كيت 
ذكيا ومسليا .مستعد للتحدث عن 
اي موضوع كان يهمها ..ومل يناقشها  
وكاهنا جمرد لعبة وبرأس فارغ كما كان 

رين الذين كانت يفعل الرجال االخ
ترافقهم ..وبعدها اكتشفت انه مدير  
بنك جتاري كان لعائلته منذ اجيال  
.وكذلك كان مدير لعدد اخر من  
املؤسسات التجارية .ومكانته تلك  



كان قد ورثها من والد ه الذي  
تقاعد قبل اعوام .كان مولعا  

ابلرايضة ايضا وكان ميارس لعبة 
السكواش عدة مرات يف االسبوع 

ا هو سبب لياقته .وهذ
البدنية...اندهشت يف البداية وبعدها  

تدرجيا اصبحت اكثر اهتماما  
ابحلقيقة ابنه مل حياول ان يستغلها  
ابدا .ابملديح او اللمس .وبعدها 



اصابتها تلك احلقيقة بشعور من  
االستياء .وهي تستغرب ملاذا كان  
يرافقها دائما وهو مل حياول حىت 

ري عن تقبيلها ..انه يعرف الكث
النساء اللوايت مل تكن لديهن  

عالقات سابقة ..اذن ملاذا ؟كاان يف 
امسية مغادرهتا اىل اليوانن .وقد 
مضى على تعارفهما اربعة اسابيع  
.وكاان يتمشيان معا من خالل 



احلدائق احملاطة بنادي ليلي على 
ضفة النهر وحتت ضوء قمر اذار  
.عندما توقف فجأة وقال:ـ اوه...  

ان هناك شيء اردت القيام احلقيقة ك
به . بعدها ضمها اليه بلطف وقبلها  
..وكقبلة اوىل كانت حقا شيئا مهما 
...جعلت كيت تتعلق به وهي تشعر  
بضعف عندما قال :ـ على أن أتذكر  
القيام هبذا العمل أحياان ..ابتسم هلا 



وقادها ضاحكا اىل موقف السيارات  
ليقوم ابدخاهلا اىل شقتها .كانت 

ملدة اسبوعني تقريبا .وقت  بعيدة 
مشغول وملئ ابلعمل .كان عليها ان 

تعمل خالل كل ساعة من النهار  
وكانت تقضي بقية اليوم يف النوم  

نتيجة التعب الشديد .بعدها عادت  
مع فريق التصوير .ويف الساعة الثانية  

والنصف وصل اجلميع اىل املطار  



هيثرو وكان هيوغو يف انتظارها  
فيه ..شخص مميز ..كان هناك شيء 

ال جتد كلمة لوصفه .وعند رؤيته  
.شعرت كيت بقلبها خيفق بطريقة مل  
تعرفها من قبل ..وادركت فجأة ابهنا  

وقعت يف حبه...تقدم ابجتاهها 
ووجدت نفسها تسرع اليه وال  

تستطيع منع نفسها من النظر اليه  
بلهفة ...هل ميكن ان تكون قد 



احبت هذا الرجل الذي ال تعرف  
اال القليل حىت االن .والذي  عنه 

يبدو وكانه حياول ان خيفي عنها جزءا  
منه والذي مل يسمح هلا أبدا برؤيته  
؟وعندما احنىن ليقبل بلطف جبينها 
اتكدت متاما ابهنا والول مرة يف 
حياهتا قد عرفت احلب ..خالل  

الدقائق التالية وعندما كانت تودع  
بقية الفريق وهيوغو كان يبحث عن 



مل حقائبها .اصبحت قادرة  عربة حل
على اسرتداد توازهنا قليال وتبتسم  

وتتحدث اليه وختربه عن رحلتها ومها  
يف طريقهما اىل سيارته .وبعد وضع  
احلقائب يف صندوق السيارة. قادها  
اىل مطعم صغري ومريح وخبدمة ممتازة  

.ـ يبدو انك دائما جتد االماكن 
الرائعة لتناول الطعام ..ـ احاول 

ا ان ال أجد األفضل الثاين. ـ يف  دائم



كل شيء .ـ يف كل شيء...اجابته  
ظرت الصارمة جعلتها جتفل قليال ..ن

اىل وجهه لكنها مل تستطيع قراءة 
التعابري فيه .ومتنت ان تعرف ما  
الذي يغضبه, ماذا خلف تلك  

النظرات البارة اليت يقدمها هلذا العامل  
. هنالك جانب اخر ..هي  

 يسمح هلا ابدا رؤيته  واثقة...لكنه مل
...مل يظهر ابدا الغضب .الكره  



,والغرية ...حىت عندما قبلها مل يفقد  
السيطرة على مشاعره ..زرفع راسه 
ووجدها تراقبه قال:ـ هل تريدين  

قدحا اخر من القهوة ؟وعندما هزت  
راسها قال:هل نذهب .اذن؟عندما  
اقرتاب من شقتها محل هلا احلقائب اىل  

مرة دعته لتناول   األعلى وألول
شراب .رحب بدعوهتا وجلس 

االثنان فوق األريكة وحتدقا .لكن 



كيت كانت متوترة لدرجة كبرية  
.ليس بسبب خوفها منه .لكن 
السبب كان هذا الشعور اجلديد  
الرائع الذي كان ميأل قلبها ...ما 

كانت تريد اجللوس هناك وكان اهم  
شيء يف حياهتا مل حيصل بعد.. كانت 

لرقص والغناء بسعادة ..واكثر  تريد ا
من اي شيء اخر كانت تريد اخبار  
هيوغو ابهنا حتبه ..لكنها لن تستطيع 



فعل ذلك .ليس هلا ايه فكرة عن  
شعوره هو .. ال تستطيع القول ان  

كان يستمتع فقط بصحبتها ..ام انه 
يرافقها بسبب مجاهلا والذي كان  
حيسده عليه بقية الرجال ..وبيد  

كيت كاسها لتشرب    مرجتفة رفعت
.وجعلت شعرها ينسدل ويغطي 

وجهها .. جاءت يد هيوغو لتاخد 
منها الكأس.ويضعه على الطاولة  



:بعدها عاد ليمسك بيدها بقوة بني  
يديه ...ـ انت ترجتفني ,اسف .مل 

ادرك كم انت متعبة ,ساغادر االن 
وأدعك تنامني قليال .وقف وسحبها 
اىل جانبه :لن يكون لك عمل يوم  

د...هل ميكن ان ألقاك غدا  غ
مساءا؟هناك اوبرا جديدة يف حدائق  
كوفينت.هل يعجبك مشاهدهتا؟كان 
اليزال ممسكا هبا خبفة ورفعت هي 



يدها فوق سرتته :ـ اجل.لكن...اال 
يزعجك لو ذهبنا اىل الرقص بدل  

من ذلك؟رفع حاجبيه قليال :ـ ال. ان 
كان هذا ما تفضليه ..اذن حىت يوم  

يدة .كيت احللوة انمي  غد ..ليلة سع
جيدا..مرة اخرى قبل جبينها خبفة 

استدار ليغادر .وجدت كيت ابنه ال 
يعجبها ان يغادر بتلك احلالة .مبجرد  
وداع اعتيادي ,ليس الليلة ومن بني  



كل الليايل ..رعت يدها ابجتاهه 
وقالت :ـ هيوغو ...ـ نعم؟وببطء  

جعلت يدها تعود إىل مكاهنا وهزت  
.. ال شيء... ـ فقط رأسها :ـ اوه.

...الشيء؟ـ اجل ..التقت نظراهتما  
و ظنت ابهنا قد رأت بصيص من 

التفهم يف عينيه ...تفهم وشيء اخر  
 مل تستطيع التعمق فيه .. 



اجته اىل االمام .وضمها إليه ..بعدها  
ابتسم هلا نفس االبتسامة بكسل .مث  
غادر وتركها والغرفة تدور وتدور  

 حوهلا ..
ايل ارتدت كيت ثواب يف اليوم الت

جديدا كانت قد اشرتته من اليوانن  
 وبلون داكن 



.يلتصق هبا ويربز مجال جسدها 
.وكان شعرها مرفوعا اىل االعلى 

 ليعطيها مظهر فتاة اكرب من عمرها .
كانت تشعر ابن عليها ان تبدو  
هكذا عندما تكون برفقة هيوغو 

,ليس فقط النه يكربها بعشرة اعوام  
, 

ن يظهر دائما كثري من  لكن النه كا
 الثقة بنفسه , 



حىت وان كانت يف اعماقها تشعر  
 ابهنا شابة صغرية مقارنة به . 

يف الثامنة مساء جاء لريافقها اىل  
النادي الليلي اجلديد الذي افتتح  

 قبل اايم . 
والذي امتاز ابلطعام اجليد واالنوار  

 اخلافتة
..لكن كيت كانت غري مهتمة بشيء  

ن هناك احساس  غري هيوغو ..كا



غريب يف داخلها يثري كل حواسها ,  
 وأييت بربيق المع يف عيوهنا .. 

وعندما ضمها اليه وهو يراقصها  
ويبتسم هلا وشعرت وكأن قلبها كان  

 سينفجر من السعادة . 
وابلنسبة لكيت كانت تشعر وكاهنما  
وحدمها .مل تر أي شخص اخر هناك  
..فقط مها االثنني ..وبذلك القرب  

منفصلني حىت االن ..لكن   



 ... رمبا هيوغو .ايضا.
كان يشاركها نفس املشاعر ,ألنه 

والوقت ال يزال مبكرا اقرتح املغادرة  
..وعلى عتبة شقتها اخد منها  
املفتاح من بني اضابعها املرجتفة  
واغلق الباب بدقة من خلفهما  

.وبعدها دفع عنها املعطف وجعله 
يسقط على االرض .مث امسك 

اىل عيوهنا . كتفيها ونظر  



مل تدرك كيت ان كانت هي اليت  
تقدمت اىل االمام ام كان هو الذي  

 سحبها اليه 
..لكن يف اللحظة التالية كانت بني  
ذراعيه وهذه املرة كان يقبلها بشوق  
عميق وهلفة جعلتها تشعر بضعف  
واهتزاز ...كان ابمكاهنا ان تشعر  

بدقات قلبه الواضحة عندما وضعت 



راسها على صدره وعندما قال  
 هبمس :ـ اريدك كيت ... 

وقد رغبت بك منذ اول حلظة رأيتك  
..ومرغوبة   فيها ..انت مجيلة جدا

جدا..احنىن اكثر ليحملها .ورمت 
كيت ذراعها حول عنقه .ليقبلها 
وهو حيملها بعيدا .ومل تشعر حىت  
اللحظة عندما أدركت ابنه كان قد 

 وضعها يف سريرها ..



يف تلك اللحظة عادت هلا احلقيقة  
وجفلت أبمل .وبسرعة جلست 

 ودفعته بعيدا عنها :ـ هيوغو
 

رت ..أرجوك ! وبسرعة استدا
 وأبعدت وجهها عنه ... 

 وبعد حلظة ابتعد عنها وترك يديها 
 .ـ ما ألمر 



؟ـ هيوغو ..اان ال أريد هذا ...نظرت 
 اليه وكاهنا تربر عملها بعذر .,

تريده ان يتفهم .لكنه قال حبدة :ـ  
هذا ليس صحيحا ! الليلة كنت  

 تريدينها مثلي متاما ... 
رمبا كان اول مرة ,لكنك كنت راغبة 

ال ليس ...هبذا الشكل ...نظر يب..ـ 
 اليها حلظة ,

 وقد بدت القسوة على وجهه ... 



بعدها رفع يده ليدفع شعره اىل  
 اخللف مث وقف .ـ عفوا ... 

أرى ابنه كان علينا مناقشة التمهيد 
اوال ...هل نعود اىل غرفة املعيشة 

 ونناقش ... 
شروطك ؟استدار بشكل غري متوقع 

ت تتبعه  .وغارد غرفة النوم بينما كي
ببطء .واختياره للكلمات كان خيلق  
 خوفا جعل قلبها ينبض مسرعا ... 



عندما دخلت الغرفة كان واقفا جبوار  
النافدة ينظر من خالهلا وهو يدخن  

 سيجارته
.ـ هل ميكن يل ان اخد كأسا من 
الشراب ؟ـ اوه ...طبعا ..اخدم  
نفسك ..ـ شكرا... عرب ابجتاه  

اب اخلزانة واحضر كأسا من الشر   
.بعدها ذهب والقى بنفسه فوق  
مقعد كبري .بنظراليها وهو حياول 



رشف شيئا من الشراب ويقول  
 بشكل موجز

:ـ رمبا كان علي ان اكوان أكثر  
صراحة من البداية .لكنين كنت 
اعتقد ابنك من النوع العاطفي  
..والذي يثبت لك كم ميكن ان 

تكوين خمطئة ..ال تقلقي ,كيت ..اان  
كرميا مقابل استمتاعي انوي ان اكون  

 ... 



مل... اتودد اليك طوال الشهر  
املاضي جملرد عالقة طارئة .. سوف 
اجهزك بشقة ,او احتمل نفقات  
االجيار هلذه الشقة .ان كنت 

تفضلينها .. وسادفع كل قوائمك  
وكل ما حتتاجني اليه طوال الوقت  

الذي تكونني فيه عشيقيت ..اتكات  
أة  كيت على اجلدار وهي تشعر فج
 ابلغثيان واخلوف يف داخلها :ـ



 عشيقتك؟! 
ـ كلمة غري عصرية ,اعرف ..لكنها 

الوحيدة اليت ميكن ان تعطي 
 اخلالصة هلذا املوقف .

اظن ..كان ذهنها يلف ويدور وكاهنا  
قد تلقت منه ضربة ..كيت كانت 
حباجة فقط اىل اخفاء مشاعرها عنه  
..وان ال تسمح له ان يرى كم كان  

 حجم



ذي سببه هلا على االقل اجلرح ال
 سوف حتاول ايقاء كرامتها فوق كل 

اعتبار .حىت وان كان قلبها وعقلها  
قد حتطما وحتوال اىل شظااي ..مع  

ذلك اجربت نفسها على املشي عرب 
الغرفة والوقوف هبدوء وهي حتاول  
مأل كأسها ابلشراب .ـ انت ...انت 

 كرمي جدا ..



وابصابعها وهي تضغط على الكاس  
كان مبقدورها ان تسيطر على بقوة  

صوهتا مبا يكفي لتقول :ـ وعندما  
 يصيبك الضجر مين ؟

انت مجيلة جدا ولن حيصل ذلك  
 لوقت طويل ..

لكنه ..رفع كتفيه قليال :ـ عندها  
سوف .اؤكد لك ابن حتصلي على  

 مكافأة مالية مالئمة .. 



عاد اليها الغضب اثنية ,ومبرارة 
بدون اخالق عميقة النه كان يظنها 

لدرجة جتعلها تقبل مبا كان يعرضه  
عليها ..استدارت لتواجهه عندما 

كان يف طريقه اىل املقعد اثنية :ـ نوع  
من الدفع الزائد عن احلاجة  

 ...تقصد الفضل ؟ 
ـ ابمكانك ان تسميه مصافحة 

الذهبية وضع كأسه جانبا وقال:ـ 



حسنا هل تقبلني عرضي ؟وعندما مل  
 ترد عليه 

بقرهبا :ـ لن خييب املك عرب ليقف  
كيت .اعدك...حدقت فيه كيت  

للحظة قبل ان ختطو بضعة خطوات  
بعيدا عنه بعدها وقفت اثبتة تواجهه  

 :ـ هل انت رجل مبادئ هيوغو؟
ارتفع حاجباه لذلك السؤال الغري  
املتوقع وقال :ـ امل ذلك ..ـ حسنا  



اي للصدفة !فاان صاحبة مبادئ أيضا  
ز القدمي جدا يف  ...رمبا نوع من الطرا 

 هذا اليوم وهذا العصر ,
ومع ذلك فاان انوي االحتفاض هبا..  

 لذلك اشكرك لكن الرد هو ال... 
جتهم وجهه وقال بسخرية:ـ ما االمر  
؟امل يكن عرضي كافيا ؟ام ان هناك  

ما ؟امحر وجه كيت من  عرض اكثر كر 
الغضب .لكنها حاولت السيطرة  



على مزاجها :ـ حقا ليس هناك حاجة 
ملناقشة هذا املوضوع بعد االن .لن  

 اغري فكري ابدا 
هيوغو ..ـ كل شخص له سعره..ـ 

حقا؟ـ اوه .اجل ..جاء ليأخد وجهها  
اىل االعلى  بني يديه , وبدفع بذقنها

من اجل ان ينظر اىل عينيها :ـ اذن  
 ..الن حتددي سعرك ؟



اان رجل معقول .كيت وساواجد 
طلباتك لو كان ابستطاعيت واظن  

ترغبني بذلك ,ايضا .رغم كل   ابنك
الذي تقولينه ..ـ حقا؟ ـ منحت يل 
التشجيع الكايف هذه الليلة ألظن  

ذلك ..احنىن ليقبلها بلطف :ـ اذن ما  
هو كيت؟هزت راسها دون ان تنظر  

اليه:ـ انت حىت مل تبدأ يف 
التفهم...رمبا كنت على حق ...فاان  



من النوع العاطفي ولست الفتاة اليت  
.. وال اريد عالقة وحشية  تظنها انت

متعمدة ... ابتسم هيوغو خببث :ـ  
لن يكون هناك اي نوع من الوحشية 
.اؤكد لك..ضغطت كيت ابسناهنا  

على شفتيها السفلى مث قالت بربود:ـ  
اظن من االفضل ان تغادر ..جتهم 
وجهه وظهر الغضب واضحا فيه  
وألول مرة :ـ اي اهلي ..البد انك  



ي ما هي تظنيين ساذج !ال ادر 
لعبتك .لكنين مستعد ألراهن ابنك  
عرفت عدد غري قليل من الرجال 
,اذن .ان كان هناك سبب ,ملاذا ال  
تقولينه صراحة؟خلربتك قبل قليل 
ابيت سوف ...توقف فجأة عندما  
رأى الغضب الذي كان يتطاير من  
عينيها:ـ كيف جترؤ على اهانيت هبذا  
الشكل ؟اخرج من بييت !هيا اخرج 



هذا اجلحيم خارج هذا املكان وابعد  
! ـ رابه ..اظنك تعنني ذلك حقا !ـ  
حسنا .اان اعنيه .اذا مل خترج من هنا 
فسوف اتصل ابلشرطة ليأتو ويرموك  

خارجا !امتألت عيوهنا بدموع  
الغضب واندفعت بقوة ابجتاه اهلاتف  
. لكنها وقبل ان تصل اليه امسك  

بكتفها وسحبها لكي تواجهه وهو ال  
 مصدق .ـ اذا كنت بريئة  يزال غري



هلذه الدرجة ملاذا مسحت يل ابجملئ 
اىل هنا وتقبيلك بتلك الصورة ؟ملاذا  

مل متنعين ؟وقفت كيت مرجتفة يف  
قبضته .لكنها ال تريد البكاء امامه  
...وبغضب دفعت ابلدموع بعيدا :ـ  

 النك لن تستغلين ابدا ..
والين اعتقدت ان ابمكاين ان اثق  

 بك..



ن ان تكوين هبذه السذاجة  ـ كيف ميك
 ؟

كوين فتاة عصرك .كيت هذا هو 
القرن العشرين .وليس الثامن عشر  
..هل تريدين مين ان اصدق ابنك  

يف انتظار فارس احالمك ليايت  
وحيملك فوق جواده ؟البد انك قد  
عرفت ابين ..ابلتاكيد مل تعتقدي ابين 

...ختلصت من قبضته وقاطعته 



رف  بسرعة وقبل ان يستمر ويع
احلقيقة :ـ ملاذا ال تغادر وترتكين  

؟اذهب لتعيش حياتك ابلطريقة اليت  
تعجبك واان سوف اعيش بطريقيت  

...اسرعت اىل الباب االمامي  
وفتحته .وانتظرت حىت اقرتب منها  

ببطء :ـ كيت...ـ الوداع هيوغو 
...وبقيت واقفة هناك متصلبة .حىت  
اللحظة اليت غادر فيها واصبحت  



ن تصفق الباب خلفه  قادرة على ا
تسرع لتلقي بنفسها فوق فراشها ويف 
عاصفة من البكاء ..اذن لقد كان  
يوم واحد فقط ...ان تقع يف احلب 
والول مرة وبعدها ان يرمي ذلك  

احلب يف وجهها وبعد اربعة وعشرون  
ساعة البد وانه رقم قياسي ..هكذا 
كانت تفكر وهي تنظر اىل املارة يف 

اآلاثر اليت تركها  اليوم التايل وترى 



البكاء ,لساعات على وجهها  
...لكنها االن قد توقفت عن البكاء  
.والبكاء كان اسوأ شيء ابلنسبة هلا 
وهي تعمل أمام عدسات املصورين 
طوال اليوم ..ابستعمال مساحيق 
التجميل بكثرة استطاعت اخفاء 

تلك االاثر وذهبت اىل اول عمل هلا  
ان  يف الوقت املناسب .كان ميكن 

يكون يوما سعيدا هلا .لكنها االن  



تشعر وكانه مكان لالشباح الذين  
يعكسون التعاسة اليت تشعر هبا  

.لكن هنا .. عليها ان تتخذ الوضع  
املتكلف وتبتسم ..تبتسم .. وتبتسم  
.كاهنا خالية من اي هم يف هذا العامل 
..كان اول عمل يف جدول مزدحم 
.لكنها استغربت كم كان مفيدا هلا  

وقد منعها من التفكري هبيوغو .وقد  .
اتصلت مبدير اعماهلا من اجل ان  



جيد هلا مهمات اخرى لالايم القادمة  
كانت ال تريد ان يكون هلا الوقت  

للتفكري .لكنها ال تزال تبقى 
مستيقظة اثناء الليل .وتتمىن ايئسة 
لو ان االمور كانت قد حصلت  

بطريقة خمتلفة....لكنها مل تستطيع 
ة لفرتة طويلة ..اصيبت املقاوم

ابغماءة يف احد االايم اثناء العرض  
واتصل احدهم مبدير اعماهلا .رافقها  



اىل مطعم لتناول الطعام مث ارغمها 
على الذهاب اىل املنزل لتنام . 

استغرقت يف النوم ملدة طويلة .بعدها  
شعرت بتحسن .لكنها تشعر  

ابلتعاسة .بنفس الوقت كانت قادرة 
احلياة اثنية وبتصميم    على التامل مع

اكرب من السابق ابن ال تدع نفسها  
ان تقع يف حب اي رجل ما مل تكن 

واثقة منه متاما ..يف امسية احد  



االايم .وبعد شهر من انفصاهلا عن  
هيوغو كانت هناك حفلة يف شقة 
كيت مبناسبة عيد ميالد إحدى 
صديقاهتا ..كانت امسية مجيلة 

فون  وممتعة الن الضيوف كانو يعر 
بعضهم ومل يكن هناك شخص غريب 

.جو ودي ,حىت وان كان صاخبا 
نوعا ما .كانت كيت مشغولة طوال  
الوقت بتغري املوسيقى وتقدمي الطعام  



.وعموما كانت تقوم بواجبها كسيدة 
البيت .ويف احلادية عشر تقريبا  

مسعت صوت جرس الباب وذهبت 
لتفتحه .وهي تتوقع ان جتد بعض  

..عندما فتحت  الضيوف املتاخرين
الباب حتولت االبتسامة على وجهها  
اىل دهشة ..كان هيوغو واقفا هناك  

وهو يرتدي سرتة للسهرة .وقد 
تبللت اكتافه بسبب املطر .وجدت 



كيت نفسها ال تستطيع الكالم 
.وهي حتدق به ببالهة .نظر ايل  

وجهها اوال مث اىل الصالة املزدمحة :ـ  
اخشى ان اكون قد وصلت يف وقت 

ري مناسب ..ـ اجل ... لدهشتها غ
بدا وكانه كان ضائعا ..قال :ـ كنت 
..كنت اريد التحدث معك ..كان 
علي ان اتصل ابهلاتف اوال ..لكين  

كنت اخشى ان امسع صوت  



السماعة تغلق قبل مساعك .نظرت 
ايه غري مصدقة :ـ ختشى؟ـ 

اجل..بعدها بدا اجلرح يعود اثنية  
وقالت ابختصار :ـ انت على حق 
...كنت سافعل ذلك ...تقدم  

خطوة اىل االمام ودخل اىل الصالة .ـ  
كيت ..جيب ان نتحدث ..اليس 

هناك مكاان اكثر هدوءا لنذهب اليه  
 ؟



للحظة واكثر استمرت يف النظر اليه  
:ـ يستحسن ان  .بعدها رفعت كتفيها 

اتيت اىل املطبخ .اغلقت الباب  
االمامي وقادته من بني الراقصني اىل  

.  املطبخ  
وابعدت اصوات الصخب عندما 

اغلقت الباب خلفهما .ـ هل ترغب 
بشراب ؟ استدارت كيت وهي  

تتظاهر ابهنا مشغولة .لكنها وطوال  



الوقت كانت تتمىن ان يقف خفقان  
 قلبها وذلك االستغراب 

.ملاذا كان هناك ...ملاذا جترأ وظهر  
يف حياهتا اثنية ...ان كان قد جاء  

 لتجديد عرضه القدر
كان قد.ان    

... ضغطت على اصابعها بقوة  
 حول عنق القنينة ...



سوف تسحق راسه بتلك القنينة !ـ  
 اشكرك .

 ال,كيت,اان 
كيت ارجوك انظري ابجتاهي ..ببطء 
استدارت لتواجهه .ويدها خلفها  

متسك الطاولة بقوة .ووجهها متجهم  
 وابرد ,قالت :ـ حسنا؟

قال ببطء:ـ مل اتوقف عن التفكري  
مرة رايتك فيها  بك منذ اخر



...اعرف ابين قد اخطات خطا 
فادحا .لكين مل استطيع التوقف عن  
الندم منذ ذلك الوقت ...ادرك ابين  

قد جرحتك واان اسف من اجل  
ذلك,وسأكون سعيدا جدا لو غفرت  

 يل ...كيت 
.. وحىت أكثر سعادة لو مسحت يل 
ابن ابدأ من البداية ...ـ ملاذا ؟الجل  

نهاية؟ استمرت  ان تكون هلا نفس ال 



ابلكالم مبرارة : اان مل اتغري .هيوغو 
,واجابيت ال زالت نفسها...ـ لكين  
لن اخطأ اثنية بطليب ..اغفري يل , 
كيت... اغفري وقويل ابنك سوف  

ل  تبدأين من جديد...ـ هكذا وبك
سهولة ؟اتيت اىل هنا وتقول ابن  

كاسف وتتوقع مين ان ابتسم ولقول  
,هيوغو  ...كل شيء على ما يرام 

.هكذا !!حسنا .ليس األمر بتلك  



السهولة!ابتعدت عنه بسرعة وعربت  
اىل اجلهة الثانية من املطبخ .ومشى  

هيوغو خطوة ابجتاهها لكن يف  
اللحظة نفسها انفتح الباب ودخل 

عوين يضحكان  اثنان من املد
ويغنيان.قال الرجل :كايت حيب .لدينا  
ازمة ثلج...ـ اوه .هناك بعض منه يف  

جةالثال  



. ذهب الرجل ليأيت ابلثلج .لكن 
 الفتاة كانت اكثر 

 حساسية. 
وقد الحظت اجلو املتأزم يف املطبخ  

 ووجه هيوغو املتجهم . 
وعندما اراد رفيقها ان يبقى 

للتحدث مبرح سحبته بقوة خارج  
 الباب 



عندما ذهبا تركا بركة من الصمت 
بينهما ..بعدها قال هيوغو بصعوبة  

قا تلك الليلة  :ـ اعرف ابين كنت امح
تطيع ان اصدق  لكين فقط ال اس

...توقف عن الكالم وجاء ليقف  
امامها و يداه يف جيوبه .وشعره ال 
يزال حيمل قطرات املطر مث قال :ـ 
كنت العن نفسي منذ ذلك اليوم  

 .اردت العودة



.لكين كنت واثق من انك لن تغفري  
 يل ..

الليلة مل استطيع حتمل اكثر من ذلك  
..مشيت يف اجلوار لساعات طويلة  
ألعود واجد نفسي امام ابب شقتك 

 .. 
لذلك اان هنا ...نظر ايل وجهها وهو  
حياول ان يعرف ما الذي كانت تفكر  



به ...لكنها كانت تنظر اىل االسفل  
. 

 وتعابري وجهها غري واضحة .
ويف النهاية قال:ـ اشتقت اليك . 
كيت....ببطء رفعت عينها وراته  

ليها بدقة . للحظة هي ايضا  ينظر ا 
 كانت تنظر اىل وجهه .

بعدها بدأت تبكي ,اوه .هيوغو  
.ايها االمحق! وامحق كبري!ويف  



اللحظة التالية كانت ذراعيه حتيط هبا 
بقوة .بقوة جعلتها تظن ابن 

اضالعها كانت تنكسر ...عندما  
رافقها هيوغو مرة اخرى .كان من 
الطبيعي ان تشعر كيت بتوتر شديد  

وهي تستغرب كيف ميكن ان تعود  .
األمور بينهما اىل سابق عهدها .لقد  
غفرت له بعد قليل من االقناع او  
االعتذار من جانبه ...لكنها جمنونة 



حببه والذي جعلها اكثرمن سعيدة  
للقائه والرجوع اليه .. لكن االن 

 تغري تصرف هيوغو ابلنسبة هلا
.ابلطريقة اليت كان ينظر اليها وكاهنا  

ء خاصشي  
.يعاملها وكاهنا شيء قابل للكسر  
.مث يرافقها اىل احلفالت اجملتمع 

الراقي .ويقدمها اىل خمتلف 
 االصدقاء



.ويف اخر عطلة هناية االسبوع من  
شهر نسيان وعندما كانت الرباعم 
تتحول اىل ازهار وتدفع الزانبق  

رؤسها اىل االعلى لتقابل اشعة مشس  
ف  الربيع .رفقها اىل اعماق الري
 لقضاء فرتة يف منزل والديه 

اي حياء او عدم الثقة ابلنفس الذي  
رمبا كانت قد شعرت به تبخر حاال 
 ابلرتحيب احلار الذي استقبلت به



.بسرعة وجدت نفسها تشعر براحة  
وااللفة وهم يقودوهنا ملشاهدة منزل 

تيودور الكبري املبين من الصخر  
 والذي ميتاز مبداخنه التارخية

وم الثاين هناك ومع ظهر الي  
اصطحبها هيوغو اىل خرائب القلعة  
القريبة وهناك قدم هلا خامتا ووضعه  

حول االصبع الثالث من يدها  
 اليسرة



ـ هذا هو خامت اخلطوبة الذي يقدمه  
اكرب البنني كتقليد عائلي للفتاة اليت  

 يريد الزواج منها 
كان ال يزال ممسكا بيدها وينظر اىل  

حتمليه من اجلي عيوهنا هل سوف 
.كيت؟هل ممكن؟ وجدت نفسها  
خمنوقة ال تستطيع الكالم ورفعت 
اصبعها لتبعد الدموع املفاجئة من 

 فوق وجنتيها .. 



نظرت اىل وجهه .وعيوهنا مليئة  
ابحلب والسعادة ..بعدها القت  

بنفسها يف دائرة ذراعيه وتعلقت به  
 دون خجل او خوف . 

رفع هيوغو راسها الذي كان مدفوان 
بني كتفيه وصدره مث نظر اىل عيوهنا 

 :ـ هل افهم ابن ذلك يعين نعم؟



ـ اوه نعم! اوه .هيوغو ...  
احبك..احبك كثرياهكذا اعرتفت يف 

 النهاية 
بعدها كان يقبلها بنفس الشوق  

واللهفة والذي كان قد اظهره من  
 قبل

 عندما قدم هلا عرضا خمتلفا جدا ... 
لكن أالن كل شيء قد تغري واحللم 

لذي اشتاق اليه طويال قد اصبح  ا



حقيقة .ـ حبيبيت سنتزوج أبسرع وقت  
..ليس هناك شيء يستحق 

االنتظار.واان بشوق كبري لرؤيتك  
 كعروس يل ..

 سوف نتزوج يف حزيران
كان صدى تلك الكلمات يدور يف  
رأس كيت "سوف نتزوج يف حزيران  

"وهي جالسة يف فناء الطاحونة  



يف الظالم   اهلوائية القدمية ...وحدها
. 

 ارجتفت وأصبح الليل ابردا ...
 حوض السباحة قد امتأل ,

 ومال جدا احلقيقة 
 هنضت وذهبت لتوقف مضخة املاء 
نظرت اثنية إىل السماء ..بعدها 

 استدارت وببطء دخلت املنزل .... 
 الفصل الثالث 



صوت صاخب وتنافر كان سبب 
إستيقاظها يف صباح اليوم التايل  

تستطع أن تدرك أين  وللحظات مل 
 كانت

بدأ و كأهنا مركبه مليئة ابالجراس قد  
تركت خارج املنزل وبسرعة قفزت  

خارج الفراش وفتحت النافذه 
 لتكتشف سبب تلك الضوضاء 

 



يف احلقل اجملاور للمنزل كان هناك  
صيب صغري وحتت قبعة كبرية من 
القش يقود قطيعاً من االغنام اىل  

ن  حقل اكثر بعدا...كل واحد م
االغنام كان حيمل جرسا معدنياً حول  

 عنقه . 
والذي كان يسبب كل تلك  

االصوات... وسبب غيوم من الغبار  



الذي كان يغطي احلقول اجملاوره . 
 وبتشجيع

 من الصيب الذي كان حيمل بيده 
العصا و يقودهم إىل املراعي اجلديده  
. لكن من أين احلشيش يف حقل 

 جديده؟ 
أسها إىل  بعيون مغمضه ألقت كيت بر 

اخللف وهي تتنفس اهلواء النقي 
املشبع برائحه احلشيش واالشجار. 



واجلو كان جيد أيضاً، أشعة الشمس  
ذهبيه المعة دافئة ...للحظه وقفت 
 أمام النافذه وهي تلقي نظرة حول

املنظر الذي كان جمرد ظالل سوداء  
حتت ضوء القمر يف الليل املاضية... 

لى بعد  اآلن تستطيع رؤية الطريق, ع
مائه ايردة.يف هناية الطريق العام  

 الطويل كان هناك عدد كبري



من أشجار الزيتون على جانب واحد 
 بني الطريق وبني املنزل . 

وعلى اجلانب األخر من الطريق  
انت تصل اىل منزل  حقول األغنام ك

ريفي وقد تركت فيه الطاحونة  
اهلوائية القدمية دون أن تستعمل من  

ألهنم كانوا يفضلون قبل املزارعني.   
إستخدام الطرق احلديثة يف للري  
 كان إبمكان كيت أن ترى الناس



يعملون هناك .إمراة ممتلئة اجلسم 
بثوب اخضر كانت تنشر الغسيل  
على احلبل ورجل ضعيف وقصري 
يعمل يف حقل اخلضروات وصيب  
حىت أصغر من الراعي كان جيمع 

البيض من حتت الدجاج الذي كان  
يف كل ارجاء املزرعة .يسرح حبرية   

البيض..جمرد التفكري فيه جيعلها  
تشعر كم كانت جائعة رمبا تستطيع 



شراء عدد منه بسرعة دخلت احلمام 
مث أرتدت البنطلون والقميص إضافه  

اىل النظارات الشمسيه لتخفي 
اهلاالت السوداء حول عينيها بسبب 

البكاء الليلة املاضيه وحاولت 
ان ال  بتصميم لكن ليس بنجاح 

تفكر هبيوغو يف املستقبل... بعد 
تفتيش قصري وجدت أحدى سالل 

 مارج 



مث ذهبت من خالل الطريق العام إىل  
املزرعه وبدأت تتمرن على السؤال  
عن البيض وابللغه االسبانية: خالل  

 فرته عملها كعارضة أزايء 
كان قد زارت بلدان يتكلم أهلها  

االسبانية لذلك كانت تعرف القليل 
كلمات. من ال  

اسرع الطفل يبحث عن زوجة املزارع  
ا رأى كيت تقرتب والذي كان  عندم



ينظر إليها من إىل االعلى االسفل 
بفضول ولكنه القى التحية بتهذيب  

 ابللغه االسبانيه.
كان احلديث بينهما متقطعا. ولكن 

كيت تدبرت أمر شراء البيض 
وبعض اخلبز واجلنب وحلسن حظها  

كي تدفع  كان لديها نقود تكفي ل
هلم وبعدها جاء املزارع وقدم هلا 

 بعض الطماطم كهدية هلا وبكثري من 



اإلشارات استطاعت أن تفهم أبهنم 
يرحبون هبا هناك مىت ماكانت حباجة  

 للطعام . والصبيان 
ميغيل وبيبيتو اصرا على مرافقتها يف  
طريق العوده اىل الفيال كاان ينظران  

بفضول اىل املنزل لكن اخلجل  
ا من طلب رؤيته لذلك  منعمه

قادهتما كيت اىل الداخل ويبدو أهنما  
 كاان معجبان مبنظر حوض السباحه.



وبعد مغادرهتما. غريت كيت 
 مالبسها 

 وارتدت ثوب السباحه البيكيين
وبعد تناول وجبه فطور خفيفه جبوار 
حوض السباحه . استلقت هناك 

وبيدها كتاب كانت قد اختارته من  
جدهتم علبه يف بني جمموعه كتب يف و 

غرفة املعيشة. مل تكن قادرة على 
الرتكيز وكان ذهنها ينزلق بعيدا عن  



القصة وهي تستغرب ما الذي يفعله  
هيوغو يف تلك الساعه ،...هل كان 
حياول ان جيدها ام هل أخربه سامين 
كما وعدها ماذا سيفعل هيوغو بعد  

 استالمه رسالة سامين؟
 كانت واثقة أبنه سيذهب يبحث 

ا حلظة استالمه لتلك الرسالة. عنه
لكنها تثق أبن ساميون لن يعطيه  
عنواهنا ..قلقه بدت تفكر كم  



سيطول الوقت حىت تكون حرة من  
ذلك الزواج وهل جيب عليها أن 

حتضر احملاكم من أجل إعطاء االدله  
أو مشابه ليس لديها أيه فكره عن  
االنفصال لكنها تتخيله كشي يشبه 

 الطالق.
ىن أال ترغم كشف ...كانت تتم

اسرار هروهبا وان يكون عليها ان  
تقف وخترب العأمل أبن هيوغو ال حيبها 



وال يثق هبا أبنه تزوجها ليتملكها  
 فقط وذلك شئ ال حيتمل . 

 
 
 

رفعت يديها اىل رأسها و بكفيها  
غطيت عيوهنا حماولة إيقاف رؤية  

تلك الصوره الكريهه يف خميلتها لكن  
ذلك دون فائده .أستمرت يف العودة 



إليهامرات عديده ، وحبالة من اليأس  
رمت بنفسها يف حوض السباحه  

..وأستمرت يف السباحه لفرتة طويله  
حىت شعرت أبهنا متعبه وال تستطيع 

خلروج من احلوض... وبعد  حىت ا
جهد كبري خرجت و أستلقت حتت 

أشعة الشمس. متعبه لدرجه ال 
تستطع حىت التفكري ..وبعدها ويف 



وقت متأخر منذلك اليوم تناولت 
 اخلبز واجلنب. 

صباح اليوم التايل أستيقظت  
وخرجت للتسوق . اقرب مدينه هلا  
كانت على بعد أميال لذلك عليها  

ون.... حلسن  أن تستعمل سيارة سامي
حظها كان عدد قليل من السيارات  
يف الطريق وأصعب جزء يف القياده  
كان عبور الطرق امللتويه وكانت 



ممتنه عندما وجدت مكان اليقاف 
 السياره .

كان يوم التسوق يف املدينه وكانت  
الشوارع اجلانبيه مزدمحة ابلناس 

 الذين جتمعوا حول اماكن
بيع اخلضر والفواكه, الزيتون بكل  
انواعه من االخضر حىت املخلل  
وكذلك السمك واللحم، كانت 

هناك أشياء أخرى و كاغراء للذين  



يقضون العطل هناك مثل مصنوعات 
 جلديه كاحلقائب واالحزمه

انواع رخيصه من االنيه واخلزف. 
 ساعات وجموهرات تقليديه.

جتولت حول أماكن بيع االطعمة  
ت مايكفيها من الفواكهو  واشرت 

اخلضر يكفيها يومني واستمرت يف  
التجوال ملدة طويله متعمدة اال تعود  
للمنزل وتبقى وحدها مع االفكار  



احملزنه. مرة أخرى، كانت يف أنتظاران  
يقدم هلا نوعا من الربتقال اخلاص  
الذي ينمويف اجلزر عندما شعرت 
بشخص يراقبها ..كان يقف على  

زن بيع الفواكه وكان  بعد أقدام من خم
نه بلون  له شعر اسود وبشرة داك

الزيتون وكأنه من احملليني لكن ثيابه  
البنطلون والقميص االبيض وربطه  
العنق كانت توضح أبنه شخص 



غريب يف تلك األسواق املزدمحة  
..كان مظهرها جيذب أنظار الرجال  
دائماً كل الرجال من خمتلف االعمار 

مالحظتها واجلنسيات عندما أدرك   
له ابتسم هلا و اوما برأسه قليال 
لكنها كانت قد أعتادت تلك  

النظرات ومنذ زمن بعيد رغم ذلك 
اليعين ان االمر يعجبها لكنه نوع من  

االشياء اليت ال جيب ان يهتم هبا 



الشخص إن كان يريد العيش بشئ  
من راحة البال ..ابلضبط مثلما  

كانت تتجاهل نظرات احلقد والغرية  
جتدها عند بعض النساء   اليت

أحياانً..لكنها الستطيع أالن أن  
تتحمل املزيد بسبب مجاهلا الذي  

كان القدر... أو والديها هم السبب 
الرئيسي له.. ولذلك كان عليها أن  



تستدير وتذهب لسوق أخرى لشراء  
 ماهي حباجه إليه...

كان املكان أكثر بروده وظالما  
داخل املخزن لذلك ابعدت  

الشمسيه الكبريه عن   النظارات
عيوهنا ووضعتها على قمة رأسها 

بينما هي تتجول حول االرفف لتجد 
الذي تريده ، عندما كانت تغادر  

رأت الرجل واقفا يف اخلارج ..تعرفت 



عليه برغم الكامريا الذي كان  
يوجهها إليها ..وجاهز اللتقاط  
الصوره نظرت اليه غاضبه لكنه 

رى  وبكل هدؤء إلتقط هلا صوره أخ
قبل أن يبتسم هلا اثنيه ويذوب بني  

الزحام رفعت كيت كتفيها غري مباليه 
وهي تفكر أبنه ال ضرر من ان  

يلتقط هلا الصور على االقل مل حياول 
احلديث معها وكان ذلك من حسن  



حظه الهنا مبزاج اليسمح هلا حتمل 
 هذا بطريقة مهذبه. 

بعد شرائها لكل ماكانت حتتاج اليه 
السيارة وتوقفت عادت كيت إىل 

عندما رأت خمزان يعلن عن بيع  
جمالت ابللغة االجنليزيه رمبا كانت  
تستطيع الرتكيزيف قرائتها أكثر من  

الكتب ... اشرتت عدد من اجملالت  
وبعدها نسخه من الصحف اليوميه  



لليوم السابق واليت كلفتها الكثري  
ولكنها ترى ذلك أهم من اي شي 

... وهي معزولة يف ذلك املنزل   
عندما عادت اىل الفيال ذهبت 

 للسباحة يف احلوض وبعدها 
 

اعدت لنفسها وجبت طعام وطالعت  
الصحيفه وهي أتكل....عادة  

يكتسبها الشخص عندما يعيش 



وحده وكما كانت تفعل مراراً عندما  
يرحل النصف الشقيق اىل بلد اخر  
كانت هناك املواضيع االعتياديه  

 احلرب .... اجلرميه... 
ر سياسيه .وتقاري   

كانت هناك تتصفح بكسل شعرت  
 ابالختناق وبدأت

ابلسعال وكان عليها أن تشرب شيئاً 
النه ويف صفحة االخبار احملليه كانت 



هناك صورة هلا معا هيوغو ومها  
 يغادران الكنيسه 

..ألقت نظرة واحدة لوجهيهما مث  
 امتعنت عن النظر 

. ذلك كان عامل آخر... ومكان  
رك أبن هروهبا كان  آخر... ابلطبع تد

سيالحق من قبل الصحف أفضل 
طريق للرشوة و الفضيحة ملدة  

 شهور... 



 ببطء وبدون رغبه منها بدأت 
 تقرأ القصه حتت الصوره 

... وبعدها بدأت تسرع ابلقراءه  
 وهي غري مصدقه... ليس هناك شي

.حىت كلمة واحده .عن تركها  
هليوغو!!! املقاله كانت تعطي 

خاطئه وغري التفاصيل واغلبها 
 صحيحه



... وعنها وعن هيوغو واعطت أمساء  
املدعوين املشهورين ومن كان له  

عالقة به. وانتهى ابلقول ان  
العروسني قد تسلال هبدوء من  

االستقبال واىل شهر العسل يف مكان  
 ما يف اجلزر الغربيه...

اذن هكذا اخفى هيوغو كل 
 شئ,حبصوله على شخص
 ..آدم والستون رمبا... 



ن أبهنما قد غادرا بدون داع  ليعل
 لتجنب اجللبه اليت ال داع هلا 

...ابرع ومتقن..! لكن كم من 
الوقت سيكون ابستطاعته ان خيفي 
عودته من شهر العسل انقصاً شي  

 اثنوي مهم 
..يدعى العروس!! ابتسمت كّبت  
مبراره البد أن هيوغو قد جتنب  

 الفضيحه للوقت احلاضر 



إخفاء ذلك  . لكنه لن يستطيع 
 ملدةأطول ابلتأكيد...

. 
يف تلك االمسيه جلست وكتبت  

يله لسامين ومارجي كانت رساله طو 
تسأل أسئله كثريه مل تكن قادرة على 
التفكري هبا بسرعه بعد هروهبا من  

 حفل الزفاف.... 



مثل مىت ستكون أبمان لتعود إىل  
 انكلرتا 

..هل ابمكان سامين ان حيصل على 
لن يقرتب   وعد من هيوغو أبنه 

 منها... واهم من كل شئ. 
مىت وأبقرب فرصه ستكون حرة واىل  

 االبد
..كذلك سألت عن الطفلني  

..اخربهتم أبن كل شئ على مايرام يف  



الفيال ، واخرياً كتبت هلما متوسله ان  
يكتبا هلا وبسرعه اخر االخبار  

 ابلنسبه للموقف االخري
 

يف الصباح التايل قررت الذهاب اىل  
ئرة للربيد الرسال الرساله .  اقرب دا

وجتنبت فكرة قيادة السيارة اثنيه 
 حىت وقت آخر, 



مل تكن تعلم أبن الطريق ابجتاه القريه  
 و

الذي كان يقودها بني جدران حجريه  
حبقول من اشجار الزيتون واللوز  

وسوف ينتهي ويصبح جسراً بنقلها  
بسهوله اىل اجلهه الثانيه بعدها  

ك الوادي  ومبسافة قصريه كان هنا
الذي تقع فيه القريه احملاطه ابشجار  

 الربتقال والليمون..



كانت املنازل من احلجر اجملفف حتت  
اشعة الشمس وبلون الرتاب. 

والسطوح بلون أمحر داكن والنوافذ 
 مغلقه لتجنب الشمس.... 

عربت كيت جسر صغري فوق هنر  
كان جافاً متاماً ومشت عرب الشوارع  

ربيد يف  وهي تبحث عن دائرة ال
البدايه بدا املكان وكأنه الحيوي 

احملالت واالسواق ولكنها بعد قليل  



رأت إمرأة مسراء تدفع الستارة جانباً 
 وتبني ان املكان لبيع اللحوم .

 رغم أهنا مل جتد الئحة تدل على ذلك 
... بعدها وجدت خمازن اخرى 
واخريا وجدت مكان كتب عليه  

غ ابالسبانيه أبنه مكان لبيع التبو   
..ولكن ان تعرف اين جتد الطوابع و  

 الربيد كان شأن آخر



... بعدها فكرت أبنه كان من  
االفضل الذهاب اىل مطار ابملا لتجد 

هناك أحد افراد طاقم الطائره  
الربيطانيه واليت كانت تصل يوميا  

 لتطلب منهم نقل الرساله.
ه عندما  كانت الشمس قويه وحار 

الفيال لتمشي يف طريقها اىل عادت 
وقد بدأت تشعر أبمل يف قدميها.. 
وبعد أسرتاحه قصريه على جانب 



الطريق عادت اثنيه لتمشي حتت  
ظالل اشجار الزيتون جتنباً للحراره 

ومتنت لوكانت هناك قبعة على رأسها 
..وبعدها فكرت أبن تقطع الطريق  

 من خالل احلقول.
توحا ويبدو أنه مر  كان هذا احلقل مف

وقت قصري بعد حصاد الزرع والذي  
بدا كاحلنطه ولكن ورغم عدم وجود 
أي ظل هناك . كانت كيت يف غاية 



السعاده الهنا وجدت اقصرطريق اىل  
 البيت .. 

وفجأه مسعت صواتً غريبا واستدارت  
لرتى اقرتاب راكبني ابجتاهها وبعد  

اقرتاهبما رأت ان احدامها كان رجال 
اانً اسود اللون اما االخر  يركب حص 

فكانت فتاة بدت صغرية وكانت 
تركب حصاانً اصفر.... مبتسمه 

راقبتهما كيت بسعاده وبعدها عندما 



رأهتما يتجهان ويريدان القفز فوق  
اجلدار الذي خيفي خلفه منحدراً 
عميقاُ والذي كانت كيت قد رأته 
قبل قليل ..وبدون ان تتوقف  

االرض للتفكري ..رمت السله على 
زاسرعت تركض ابجتاههما ..وهي 

 تصرخ :
 



ـ توقفا! انتبها! هناك خطر! اوه 
..ابللغه ماهي كلمه توقف ابللغه  

االسبانيه ؟ تذكرت مث 
 صرخت"اكويدادو!".. 

كان الرجل بعيدا لكنه مسع صراخ  
كيت وتوقف اما الفتاة فكانت قريبة 

جدا من اخلطر ويف طريقها للقفز  
هها ومنظر  بيأس أسرعت كيت ابجتا

احلادث البشع يرتاقص امام عينيها 



ويبدو ان ذلك اضاف قوة 
 لساقيها..

 ـ مرحباً! توقفي!! 
استمرت يف الصراخ واضاف الرجل  
صوته اىل صوهتا ويف النهايه مسعتهما  
الفتاة والتفت اليهما لكن ذلك كان  
بعد فوات االوان احلصان كان جاهزاً  

وقد مجع قوته للقفز وبشعور من  
ق واليأس تقدمت كيت من القل



احلصان ورفعت يدها لتمسك 
بلجامه وهي تسحب الرأس لالسفل  

 بكل قوهتا.... 
كان هناك اضطراب مرعب يف 
االصوات واحلركه لفرته بدت هلا  
طويلة جداً ...وبعد دقائق مسعت  
صرخه ..لكنها مل متيز ان كانت 
صرخة الفتاة او صرخه احلصان 
وجدت كيت نفسها وهي تسقط  



ت اقدام احلصان فوق رأسها  ورأ
وقرب عيوهنا ..وبعدها شعرت  

بضربة مؤمله على كفها جعلها تصرخ  
صرخة امل وترتك اللجام ينزلق من بني  
اصابعها حاولت الوقوف اثنيه عندها 

جاءهتا ضربة اخرى على جانب 
رأسها والذي جعل كل شي يتحول 

 اىل سواد امام عينيها.... 



بض فتحت عيوهنا ببطء. وشعرت بن
مؤمل يف رأسها . وجبفاف يف فمها 
شخص كان هناك يتكلم بصوت 

خافت لكنها مل تفهم ماذا كان يقول  
عاد اليها اخلوف البارد عندما تدرك  

أبنك يف كابوس ال تستطيع 
االستيقاظ بيأس حاولت ان تفتح  
عيوهنا ولكنها وعندما فعلت ذلك  

كان كل شئ يف سواد وطعنات قويه  



جعلها تتخلى عن  من االمل يف رأسها 
املقاومه وتغمضهما اثنيةلكن ليس 

 قبل رؤيتها لرجل 
امسر الوجه منحنيا فوقها وللحظه  

رعب قاتل ظنت ابنه الشيطان وانه  
جزء من ذلك الكابوس مث فقدت 

 وعيها اثنيه... 
عندما استعادت وعيها هذه املره 

كان كل شئ خمتلف كانت مستلقيه 



فوق سرير يف غرفة ابرده وجبدران 
بيضاء..ومن رائحة املكان ادركت 
 مباشرة أبهنا كانت يف املستشفى .. 

وحبذر رفعت يدها اىل رأسها  
ووجدت جبينها ملفوفا ابلشاش  
وشعرت بشئ غريب يف ذراعها  

خر قد  وعندما رفعته وجدته هو اال
 ربط...



بعدها عادت اليها الذاكره واضحة  
جداً وقلقها الوحيد كان هل 

استطاعت ان انقاذ تلك الفتاة...  
ونظرت حوهلا مستغربه ، ملاذا ال أييت  

احد؟ جيب ان تعرف ما الذي  
حدث..وفجأه رأت شي يتدىل فوق  

السرير وادركت ابنه كان اجلرس  
وبسرعه سحبته وانتظرت جمئ اي  

قدت صربها... شخص وقد ف  



بعدها كان هناك صوت اقدام مث  
جاءت ممرضه مسرعه تكلمت ببطئ 

 وحبذر ابللغة االجنليزيه 
ـ انت مستيقظه؟ جيد ..هل تريدين  

 بعض املاء..؟
وبدون انتظار رد كيت رفعت رأسها 
ووضعت كأساً من املاء بني شفتيها  
كان عصري برتقال طازج مر بعض  

الشي لكنه كان رائعا ابلنسبه 



للجفاف الذي كانت تشعر به يف  
 فمها... 

 ـ ارجوك اين اان؟
 ـ انت يف مستشفى ابملا ... 

ـ والفتاة؟ الفتاة فوق احلصان؟ هل 
 هي خبري؟

نظرت املمرضه حائرة للحظه مث 
 قالت:

 ـ آه.. أجل ..اهنا خبري



بعدها وضعت احملرار يف فم كيت ومل  
 تكن لديها ايه فرصه للسؤال اثنية..

املمرضه الغرفه   عندما غادرت
اغمضت عيوهنا اثنية، االمل يف رأسها  

كان خفيفاً والبد أبهنم اعطوها 
مسكناً من أجل ذلك بعدها  

تساءلت كم سيطول وقت بقائها  
هناك..وتذكرت بقلق أبن عليها أن  
 تدفع اجور املشفى بنقد اسباين.. 



كان هناك طرق خفي على الباب 
انفتح بعدها ..ولسؤ حظها كان  

ل الكابوس الرجل الذي  هناك رج
 اعتقدته ان يكون الشيطان. 
 ـ ارجوك الختايف سنيوريتا... 

واقرتب منها ورأت ابنه اليزال شاابً  
يربد عمره عن السادسه   صغرياً ال

والعشرين ومبالبس خاصه بركوب  



اخليل ..وابرتياح ادركت من يكون  
 ..كيف حالك االن؟

 
ـ ضعيفة نوعا ما، والفتاة اليت كانت 

..هل هي خبري؟معك.  
ـ خبري متاماً والشكر اجلزيل لك  

سنيوريتا سلييب ارجو اال يزعجك  
هذا لقد حبثت يف حقيبتك الجد 
 امسك ومن اجل الضروره اتفهمني؟



نظرت اليه كيت حائره كان امسر  
اللون وبعيون سوداء مثل كل 

االسبانيني لكنه كان طويال ويتكلم 
 االجنليزيه بطالقه. 
 ـ هل أنت إسباين؟

ضحك وكشف عن اسنانه البيضاء 
نعم وقد درست يف انكلرتا ملده 

عامني اان كارلوس دي هاملريا والفتاة  
اليت انقذتيها هي اخيت ايلينا..ما  



قمت به كان شجاعة فائقة واقل  
شي ميكن قوله هو انين وعائليت  
مدينون لك إىل األبد وخبدمتك  

 متاما... . 
 امحر وجه كيت:
التفكري به   ـ كان كل الذي استطعت

هو منعها وايقافها واتوقع ان تكون  
 محاقه مين احلقيقه.... 



ـ لكن شجاعة جداً..امسك بيدها  
اليمىن ورفعها اىل شفتيه هل هناك 
اي شي إبمكاين ان اقوم به من  

أجلك سنيوريتا؟ مل أكن قادرا على  
اجياد عنوان فندقك لكين اتوقع ان  

يكون هناك اصدقاء واقارب متلهفني  
ع شئ عنك نظرت كيت اىل  لسما 

 اجلهه الثانيه وقالت:



ـ ال ..اليوجد احد اان هنا وحيدي  
 واقيم يف فيال خاصه وليس فندقاً 

 ـ انت وحيدة يف الفيال؟
ـ أجل ..وهل تعرف كم من الوقت  

 علّي البقاء هنا؟.
 

ـ حىت يوم غد فقط..كفك ليس 
مكسورا جمرد رض. ويقول الطبيب 



أبنك ستعانني من الصداع لفرته لكنه  
 سيعطك الدواء املناسب... 

 
ـ أوه..جيد كنت اخشى اال تكون  

 نقودي كافيه لتغطيه االجور... 
. 

ـ لكن طبيعي ان يكون ذلك من  
واجيب سنيوريتا وبكل سرور... هل 
عتقدين أبين سأمسح لك بدفع تلك  



االجور بينما انيت اليت انقذت اخيت؟  
تقبلي دعوة عائليت بعد   واصر ان

مغادرة املستشفى منزيل ..هو 
 منزلك.

 ـ اوه..لكن اان ... 
ـ ارجوك سنيوريتا اال ترين ابنين ال  

ك وانت مل تشفي  استطيع تركك وحد
متاما؟ حىت تشفى يدك وتكونني  



قادره على استعماهلا امسحي يل أبن  
 أعين بك. 

 
يف البدايه كانت تريد الرفض لكنها  
بعد تفكري قصري وبدهشه وجدت 

أبنه من اخلطأ ان تبقى وحيده وبعيده  
عن الناس وهي يف هذه احلاله من  

التعاسه وفقدان الثقة ابلنفس وسوف 
ري وتكون بصحبة يسعدها ان تغ



اانس اخرين وخاصة اانس اليعرفون  
 شيئا عن سبب وجودها هنا... 

 ابتسمت له وقالت:
ـ حسنا سنيور دي هاملريا. لقد فزت  

يسرين أن ابقى معكم لفرته لكن 
علي ان امجع اغراضي من الفيال.. 

 واان يف انتظار رسالة ايضا.... 
ـ كل هذا سوف يتحقق ..لو اعطيتين 

طعت ارسال شخص العنوان الست



ليجمع اغراضك واوعدك أبن 
الرسائل ايضاً ستصلك لكن االن  

عليك أبن تراتحي اىل اللقاء  
 سنيوريتا.... حىت يوم غد. 

غادر وترك كيت تشعر براحه.. 
فا أن متضي بعض االايم سيكون لطي

مع عائله كارلوس دي هاملريا ورمبا  
سينسيها ذلك قليال امر هيوغو 

هيوغو فجأه لفرته... هيوغو ... 



وجدت قلبها يناديه كم تشتاق اليه  
 االن ليكون

جبوارها ويرحها بدال من كارلوس ان  
يكون مثلما كان قبل الزفاف 

 ...ومبرارة كانت تفكر .
اياهلي. هل ميكن ان تتوقف عن  

 حبه,..والشوق 



اليه؟ غاضبة القت برأسها على  
الوساده وهي ترغم نفسها اال  

 تبكي.. 
 اجلزء القدمي  كان منزل كارلوس يف

من ابملا قرب الكاتدرائيه القدميه  
القلعه املشهوره اليت يقيم فيها ملوك  
ماجوركا، جاء يف صباح اليوم التايل  
لريافقها ومن خالل انفذه السياره  

رأت. املناظر اجلميله قبل االستداره  



والدخول اىل شارع جانيب ضيق مث  
الوقوف امام بوابه حديديه بعد مساع  

ياره انفتحت االبواب من  صوت الس
الداخل وبعدها دخلت السياره من  

خالل نفق اىل فناء كبري حماط جبدران 
 ذات نوافذ وشرفات.

عندما جاء كارلوس ملساعدهتا قالت  
 وهي حائره:



ـ اعتقدت أبنكم تقيمون يف الريف يف  
مكان قريب من مكان اقاميت  
 ابلتأكيد مل تصلوا اىل هنا ركواب.

يف املزرعه هناك من   ـ ال لدينا منزل
اجل االسرتاحه فيه احياان بعيدا عن 
ضوضاء املدينه لكن منزلنا الرئيسي  

 هو هنا وكما ترين.
اخذ ذراعها وقادها اىل السلم  
احلجري وبعدها من خالل ابب  



خشيب اىل مكان ابستطاعت كيت  
وصفه بقاعة االستقبال ضخمه 
ورائعه ومليئه ابملرااي الكبريه 

طع اخرى من االاثث  والقناديل وبق
اجلميل وقد كانت ايضا ابرده بشكل 

 لطيف بعد حراره السياره. 
انفتح ابب على اليمني ودخلت  
سيده كبرية مث تبعتها فتاة ادركت 



كيت الول وهله أبهنا ايلينا واليت  
 كانت تشبه أمها بشكل ملحوظ 
اسرعتا للرتحيب ابلضيفه أبايدي 
 ممدوه وابتسامات تعلو وجهيهما... 

سنيوريتا سيليب اهال بك يف منزلنا  ـ 
 ... 

تصافحتا مث قادهتا املرأه اىل غرفة  
اخرى لتجلس وتقدم هلا الشراب  
كان اجلميع يتحدثون ويشكروهنا 



طوال الوقت ملا فعلته من اجل ايلينا 
ويعتذرون عما اصاهبا من جروح مث  
اصرت كيت ضاحكه انو يتوقفوا  

 عن تكرار ذلك: 
 ـ ارجوكم

ي هو كاثرين لكنين  انه الشي وامس
 القب دائما بـ كيت.

 قالت السيده دي هاملريا:



ـ كاثرين هو اسم مجيل عزيزيت لكن  
كيت ال يعجبين لذلك سأانديك  

 بكاثرين...
استمروا ابحلديث ابللغه االجنليزيه  

جليده والذي جعلها ختجل من لغتها  ا
ها . وقد االسبانيه الركيكه عند

اتضح هلا أبن السيد الفونسو كان  
غائبا يف رحلة عمل ويبدو أن تلك  
العائله من مشجعي احلركه السياحيه 



ولذلك كانت هلم اعداد كبرية من 
الفنادق ليس فقط يف ماجوركا بل  

 على طول الساحل.
موها على بعد وجبة غداء خفيفه ارغ

الراحه طوال فرته بعد الظهر يف غرفه  
تطل على فناء داخلي ويف وسطه 
انفورة غريبه الشكل واواين مليئة 

بزهور ملونه واليت كان عطرها ميلئ 
املكان بعدها وجدت أبن اغراضها  



كانت يف الغرفه كما وعد ..لقد  
كانوا عائلة طيبه ووديه وممتنني هلا  

لينا... بشكل حمرج من اجل انقاذ اي  
خالل اليومني التاليني شعرت كيت 
بصداع متقطع ولكن الدواء كان  

 جيدا ومساعداً .
ويف اليوم الثاين لوجودها هناك  
رافقتها السيده دي هاملريا اىل  

املستشفى وهناك ازيل الشاش الذي  



كان ملفوفا حول رأسها وبقى رابط  
مطاطي صغري حول كفها واستطاعت  

الت ان ختفي جرح جبينها خبص 
 شعرها... 

ويف اليوم الثالث لوجودها مع العائله  
املاجوركانيه ..كان على السيده دي 

هاملريا الذهاب اىل موعد وكانت  
ايلينا يف املدرسه اذا عاد كارلوس 
مبكراً من مكتبه خصيصا ليذهب  



بصحبة كيت اىل املنزل الريفي ومن  
اجل االطمئنان أبن كل شئ يف 

كانت قلقه الفيال على مايرام الهنا  
لرتكها كل تلك االجهزه تعمل  

 هناك... 
يف سيارة كارلوس الصغريه شعرت 
كيت ابلراحه وقد كان اكرب منها  
أبربعه اعوام فقط، والنه كان قد 

قضى فرته يف اجنلرتا كان هناك نوع  



من االنسجام بينهما وكان يعاملها  
ابحرتام اتم وكما يتصرف اي رجل 

ب اىل  اسباين مع الضيوف قبل الذها
املنزل الريفي رافقها كارلوس يف جولة  

بني اجلبال والطرق امللتويه وكاان  
يتوقفان بني حني واخر ملشاهدة 
املناظر اجلميلة للمرتفعات اليت  

تنحدر يف اعماق مياه البحر االبيض 
املتوسط الزرقاء ..بعدها رأت كيت 



عرب احلقول اانس من اجلنسني حتت  
ضربون  لقش يالقبعات الكبريه من ا

االشجار بعصا طويله اندهشت  
كيت ..ضحك كارلوس واخربها  
أبهنم يستخرجون اللوز الطري من  
االشجار و حيملونه يف شبكات 
جاهزه لتحمل فوق سيارات 

 احلمل... 



املنزل الريفي كان مفاجأه أخرى 
لكيت كانت تتوقع ان ترى منزال 
صغريا من خالل وصف كارلوس  

يديه  لكنها وجدت امامها بوابه حد
كبريه مث منزل طويل ذو طابق واحد  
بلون ابيض وحماط مبسافات كبريه 

 من املزارع.
ـ لكن, كارلوس هذا رائع ! اشعر. 
 وكأين يف افريقيا بدال من اسبانيا.



ـ نعم ، تصميم هذا املنزل هو خاص 
 ابملناخ احلار.

قادها ابنتجاه االصطبالت مث اىل  
مزارع الربتقال والليمون والذي كان  
ملك عائلته. ويف وقت متأخر جلسا 

بارد  يسرتحيان يف جو املنزل ال
ويشرابن العصري يف أقداح طويلة ويف  

الوقت نفسه كاان يصغيان لبعض 
األغاين االمرييكيه واالنكليزية  



وكذلك بعض املوسيقى االسبانيه 
 مبصاحبة اجليتار. 

ـ ان كان يعجبك االصغاء ملوسيقى 
ر يف ابملا  اجليتار عليك الذهاب اىل اب

 وهناك جتدين عازف ممتاز
..سأرافقك اىل هناك ان كان  

 يعجبك..... 
ـ فكرة رائعه ، يعجبين الذهاب  

 ...مىت؟ 



 ـ مىت ما تشائني لك الليله الميكن...
 ـ لديك موعد سابق؟

ـ ابتسم ..اجل... مع كونسويلو  
 موخيا ابنة اجلريان...

. 
لكنها مثلك  ـ فجأه التفت اليها ...

استقالليه جدا..وتتمىن ان تكون  
صاحبة مهنه وتكون حره ..كل مرة  



احاول االرتباط هبا ترفض وجتد هلا  
 عذرا... 

ـ رمبا تلك هي املشكله ..هناك بعض 
الفتيات اللوايت اليعجبهن االرتباط  
ويرغنب العيش واالنتقال من مكان  

 اىل آخر حبريه. 
 رد كارلوس ساخرا 

اىل اخر مثلما تطري   ـ يتنقلن من رجل
الفراشه من زهرة اىل اخرى اظن  



ليس ابلضروره ..جملرد ان الفتاه  
التريد الزواج . اليعين أبهنا مشوشه  

 وتريد عالقة غري شرعيه.. 
 نظر اليها كارلوس مباشرة:. 

 ـ آسف..كاثرينا
..ارجوك التظين أبنين كنت 

املح..االمر خمتلف ابلنسبه افتاة  
وهي تعرف   انكليزيه ، اعرف ذلك



التعامل مع التحرر لكن ابلنسبه 
 لكونسويلو ..هي تعتقد. 

أبهنا حباجه الن تكون حرة . لكنها 
التعرف ما الذي ستفعله عندما 

 تكون كذلك...
انشغل ابحتساء ماكان يف قدحه مث 

 اعتذر: 
ـ كان خطأ من جانيب التحدث عن  

 متاعيب امامك 



..ومن االفضل ان نغادر االن ان  
كنت تريدن التأكد من ان الفيال  

 خبري.
كل شئ يف الفيال كان على مايرام  
لكن كان عليها ان ترمي بعض من  
الطعام الفاسد وتذكرت كيت ان 
تلقي نظرة داخل صندوق الربيد  

 االخضر ..لكنه اليزال خالياً.
 



ويف طريق عودهتما اىل ابملا استغربت  
ك بسبب بطء نظام هل كان ذل 

الربيد االسباين ام ان ساميون ومارجي 
مل يكن لديهما االخبار اليت  

هتمها..وبقلق بدأت تفكر ماذا  
سيكون رد فعل هيوغو هل اليزال  
راغبا ابالنتقام وان جيعلها تدفع كما 
كان يسميها.... ام انه وبعد تفكري  



طويل سريغب يف ان حيرتمها ويغسل  
أساة... يديه من ااثر تلك امل  

ومن خالل شوارع املدينه املزدمحه  
والهنا كانت غارقة يف التفكري هبيوغو 
رأت فجأه رجل يشبهه متاماً! كان  
ميشي بني جماميع الناس بشك يبدو  
وكأنه يبحث عن شخص يلتفت 
لينظر حوله طوال الوقت توقف  

قلب كيت عن اخلفقان واغمضت 



قوة للحظه قبل ان تفتحهما  عيوهنا ب
رة اخرى...لتلقي نظ  

للحظه بدا الرجل وكأنه ينظر اليها  
مباشرة ..الشمس كانت تنعكس 
فوق زجاج نظارته الشمسيه بعدها  
خطت جمموعه من السياح امامه  

 وتالشت صورته... 
شعرت كيت ابلراحه ، مل يكن 
هيوغو... شارك الرجل جمموعه 



السياح وبدأ احلديث معهم اتكأت  
ا  كيت وقلبها اليزال خيفق ، ويداه
ترجتفان... ستكون هنايتها اهنيار  
اعصاهبا لو استمرت ترى شكل  
هيوغو يف كل رجل طويل. وامسر  
وخاصه يف بلد ملئ ابلرجال ذوي  

 الشعر االسود... 
 
 



 
 

 الفصل الرابع 
رغم أن كيت كانت تكره االعرتاف..  
لكن النزهة بعد الظهر ذلك اليوم  
جعلتها تشعر ابلتعب و كانت  

الفراش يف  وقت سعيدة للذهاب إىل  
مبكر... يف منتصف الليل استيقظت 

و هي تشعر ابحلرارة و الرطوبة،  



عربت ابجتاه النافذة. مالت قليال و 
إىل صوت البحر البعيد، كان  أصغت

نلك صوت آخر للماء، صوت املاء  
الذي كان يتدفق إبيقاع خارج  

النافورة اليت كانت تتوسط الفناء  
شيئا حتت انفذهتا. و بسرعة ارتدت 

فوق قميص النوم و ذهبت من  
خالل املنزل املظلم إىل اجلو املنعش 

 يف الفناء. 



كان هناك مقعد كبري يف واحدة من  
الزوااي قرب جمموعة من الزهور  

اجلميلة، و اليت كان ال عطر ثقيل  
ميأل هواء الليل... و هناك جلست 

كيت. رفعت قدميها لتضعهما 
حتتها. مل تستطيع النوم مع ذلك  

نت متعبة جدا حىت ابلنسبة كا
للقراء، يبدو أن كنظر الرجل الذي  
كان يشبه هيوغو قد أصاهبا بتوتر  



شديد أكثر مما تستطيع االعرتاف ب 
وجودها بني أانس ال يعرفون شيئا  
عنه كان جيد، و قد جعل جرح 
خيانته خفيفا.. ليس بشكل عام. 

لكنها مل تكن تفكر يه كل  
 حلظة...رؤية ذلك الرجل... 

مسكت كيت حبافة املقعد بقوة. و  أ
ي تدرك أبن وجودها هنا كان ال 
فائدة منه و مهما كانت بعيدة عن 



مصدر األمل..بقد مضى على وجودها 
يف ماجوركا أسبوعا لكن بدون 
جدوى... و بدأت تفكر و هي 

ابئسة ل كان من األفضل هلا البقاء  
يف لندنو مواجهة األمور، لكن فكرة 

الغضب و   مواجهة هيوغو بذلك
تلك القسوة جعلها تنكمش  

خوفا...ألنه بدا هلا و كأنه قادر على  
 خنقها بكل سرور...



و يف طريقها اىل الفراش اثنية فكرت 
يف االتصال بسامين يف مكتبه صباح 
اليوم التايل لتعرف ان كان هناك أي  
تطور. عندها مسعت صوت ابب  

يفتح ورأت كارلوس و هو يسكب له  
 شرااب.

ا مسع صوهتا و اقرتب  قفز عندم
 منها:

مرحبا، قضيت وقتا جيدا؟-  



احنىن كارلوس و أضاء املصباح مث  
جلس على األريكة جبوارها و بدا  
مهموما و وسيما يف بذلة السهرة 

 السوداء.
ال..كونسويلو أرادت الذهاب إىل  -

البيت يف وقت مبكر ألن عليها أن  
 تستعد حملاضرة ستحضرها غدا.. 

را ما يكون وقت  منتصف الليل اند -
 مبكر.. 



انه كذلك يف اسبانيا. حنن نسر  -
لساعات متأخرة هنا..لكن، على أي 
حال، هي كانت تريد الذهاب اىل  

البيت قبل ذلك،و أبعجوبة  
 استطاعت إقناعها للبقاء مدة أطول. 
 وقف و بدأ يتحرك خبطوات متوترة.

الليلة طلبت منها اثنية أن حتدد  -
ض دائما  موعدا لزفافنا. لكنها ترف

أعطائي الرد الواضح..و هو دائما  



يكون هناك متسع من الوقت أو رمبا  
يف السنة القادمة...و كل مرة يعود  
والدي إىل البيت و يسأل  ملاذا ال  
يتم الزواج. و خيربين أبن علي أن 
أكون أكثر قوة معا..لكين لست  

ه.كاترينا. لقد حاولت أن كون  مثل
صبورا مع كونسويلو و منحتها  

لوقت الكايف لتقرر..ا  



اقرتب منها أكثر  و قال: لست 
واحد من االسبانيني الذين تتصف  
عقوهلم ابلطراز القدمي..لو علمت  

يوما أبهنا ال حتبين حقا، صدقيين، لن 
أحاول الوقوف يف طريقها.. لكن  

أشعر أبن تلك ليست القضية... أان  
 آسف. البد أين أزعجك مبتاعيب.

 قالت كيت ببطء



حيان.. و لبعض الناس، بعض األ-
يكون احلديث ذو فائدة..كم مضى  

 على معرفتك ب كونسويلو؟
طوال حيايت..عائالتنا مرتبطة  -

 ابلزواج و العمل ألكثر من مائة عام.
رمبا ذلك هو نصف -

املشكلة..كنت دائما يف اجلوار. و  
هي واثقة أبنك ستكون هناك دائما.  
و تعرف أبنك حتبها.. اذن تستطيع 



العودة إليك إذا ما فشلت يف تلك  
 املهنة.. 

إذن فسأكون املفضل الثاين؟-  
حسنا. هناك طريقة واحدة جلعلها  -

 تفكر و تقرر.
توجد حقا؟-  

ابتسمت كيت قليال..طبعا. اجعلها 
ر ابلغرية. إذا كانت حتبك تشع

ستدرك ما الذي ستفقده و ستحدد 



موعد الزفاف مباشرة..و ان مل  
 تفعل...حسنا, تلك هي فرصتك.

واحدة أان جاز هلا..لكنها لن  -
تنجح، كاترينا, ألننا نعيش يف جمتمع 
صغري هنا و ليس من العدل أن أهتم 

ال أنوي الزواج  بفتاة أخرى و أان 
منها..رمبا ذلك سيقود إىل حقد بني  

 العائالت.



حسنا. أليس هناك أية فتاة أخرى؟ -
فتاة ليس هلا عائلة هنا؟ هناك الكثري  

من الفتيات اللوايت يعملن يف 
 فنادقكم.. 

أجل هناك، لكنب أشك يف أن  -
يكون له أي أتثري عليها. لن تصدق  

 أبين جاد. 
 إذن، أخشى أين ال أستطيع-

مساعدتك..عليك أن تستغل 



سحرك و رجولتك و تقنعها أبن  
زواجها منك سيكون مشوقا  

أكثر...عذرا. أظن أبين سأعود إىل  
 الفراش. رمبا أستطيع النوم اآلن. 

حتركت لتعود اثنية إىل املنزل لكن  
اإلحلاح املفاجئ يف صوت كارلوس  

 أوقفها 
كاترينا -  

نعم، ماذا هناك؟-  



حدة أظن أبن هناك طريقة وا-
 تستطيعني مساعديت هبا

كان هناك بريق اللهفة يف عيونه و يف  
 احلال أدركت ما يريده منها

أوه..ال -  
لكن..نعم، كاترينا... أال تفهمني؟ -

أنت لست فتاة اسبانية. و عائلتك  
ال تعيش هنا. و ال ميكن أن  

تنزعج... و أنت ضيفة يف منزيل و  



ستدرك كونسويلو أبننا نلتقى طوال  
و لن يؤملك لو تظاهرت  الوقت. 

ابالعجاب يب..و أهم من كل ذلك،  
فأنت مجيلة جدا و ال ميكن ألي 

  حبك... رجل أن ال يقع يف
 قالت اثنية

أوه..ال  انظر كارلوس، أان ال أريد  -
التورك يف أي شيء مع  

فتاتك..أرجوك, انسى األمر  



كله...لقد كانت فكرة جنونية و أ،ا  
، آسفة القرتاحي ذلك..و لن تنجح

على أي حال. و كما أهنا ستكتشف  
 كل شيء فخالل دقائق.

لكن، ستنجح,  -
كاترينا...مبساعدتك، أنت مجيلة 
 جدت و ستصدق حلظة رؤيتك..

استمر يف حماولته القناعها و أدركت 
كيت و هي حزينة ما الذي وضعت  



نفسها فيه...رفعت يديها لتمنعه عن 
 الكالم.

حسنا حسنا، أرجوك اهدأ للحظة و  
 أفكر..انظر. سأخربك مبا  دعين

سوف أفعله..سأوافق على املساعدة 
فقط يف حالة منحك احلرية الكاملة  
لكونسويلو يف اختيار مهنة هلا حىت  

 لو مل تنجح خطتنا...
 أومأ برأسه على الفور



لقد قلت أبين لن أرغمها على -
الزواج مين، و أان أعين ذلك، 

كاترينا...نظرت اليه حلظات، مث زت 
بقناعة  رأسها  

حسنا. اذن أعتقد أبن من األفضل -
أن نبدأ بنشر يعض االشاعات عنا 
أوال... ذلك سيجعلها غري واثقة و  

 ستحاول مقابليت، لكن
 سيكون من األفضل لو رأتنا معا 



هل ميكنك تنظيم ذلك؟ -  
ببساطة.. أحد اجلريان سيقيك -

حفلة مبناسبة خطوبة ابنته يف النادي  
م قربية. و  الليلي احمللي خالل أاي

ستكون هناك كونسويلو طبعا، و أان  
 سأرافقك اىل هناك.

هذا يبدو مناسبا. لكن عليك أن  -
ال تبالغ. كارلوس، و اال فسوف  



تكشف األمر...ابتسم بطريقة  
 شيطانية

ال تقلقي. أظنين قادر على تربير  -
 كل شيء

حسنا، أمل ذلك. ألهنا الفرصة  -
رمباسيكون علي الوحيدة لك، أان أ،ا 

 أن أعود اىل اجنلرتا قريبا جدا 
لكن ذراعك مل يشفى متاما حىت  -

اآلن..و مل تشادي اال القليل من  



جزيرتنا..هزت كيت رأسها قليال. و  
شعرت أبهنا متعبة لدرجة ال تقوى 

 على اجلدال
سنتحدث عن ذلك يف وقت آخر, -

طابت ليلتك. كارلوس...و ال تلومين  
ستظن أبنك اذا كانت كونسويلو 

متقلب و ترفض مساع أي شيء آخر  
 منك اثنية.. 



ليلة سعيدة. كاترينا. و  -ضحك..
 شكرا.. 

أمسك بيدها و احنىن أمامها قليال. 
لكن عندما أرادت االبتعاد مل يرتك  
 يدا..نظرت اليه و رأته يراقبها حائرا. 

كاترينا..أال تعتقدين أبهنا فكرة -
زل  جيدة لو تدربنا قليال قبل أن..نتغا

أمام الناس علنا؟ فقط لنستطيع فعله  
 بصورة صحيحة... 



 كان على كيت أ، تضحك.. 
ال...ال ال أظن ذلك. كارلوس. -

 أنت عنيد ال سبيل اىل تغيريك 
حررت يدها مث استدارت ابجتاخ  
 املنزل اتركة كارلوس وحيدا هناك.. 
خالل األايم القليلة التالية تربعت  

اىل   السيدة دي هاملريا أن ترافق كيت
اجلزيرة بنفسا و تريها املناطق  

السياحية و قلب ماجوركا لرتى 



جمموعة القرى و املنازل املختفية بني  
أشجار الربتقال و الزيتون يف هناايت  
اجلبال... و خالل العطلة التحق مبا  
كارلوس و ايلينا و بعدهااكتشفوا  
عشرات القرى اجملهولة ابلنسبة  

 للسواح. 
ء يوم األحد و  انفرد هبا كارلوس مسا

أخربها أبن خطتهما مستمرة بشكل 



جيد. و أبن استطاع أن يوصل  
 االشاعة اىل أذن 

 
انفرد هبا كارلوس مساء يوم األحد و  
أخربها أبن خطتهما مستمرة بشكل 

جيد. و أبن استطاع أن يوصل  
االشاعة اىل أذان مميزة و هو واثق  
أبهنا قد وصلت اىل كونسويلو ألهنا  

اتف و قالت أبهنا قد  اتصلت به ابهل



مسعت بوجود فتاة اجنليزية مقيمة 
 معهم... 
 قال: 

كنت كتوما جدا. و تظاهرت أبين  -
ال أريد التحدث عنك. و الذي  
جعلها أكثر فضوال من أي وقت  
آخر..كاترينا، أان واثق أبن اخلطة  

 ستنجح.. 



حسنا، آمل ذلك..ملن ال تبين -
 قصورا يف اهلواء.. 

تشعر ابرتياح،  لكن كيت أيضا كانت 
تدبرت أمر االتصال بسامين و  

أخربها أبنه قد حصل على الرد من  
احملامي هيوغر صباح ذلك  

اليوم..لكنه كان يوضح فقط أبن  
هيوغر الزال جيهل ماسيفعل..اذن يف 
ايضا ال تزال يف نفس املوقع..لكن 



بطريقة ما بدا و كأنه قد فقد القليل  
من اصراره، هلذا كانت قادرة على 

نتسرتيح قليال و تتمتع بوقتها مع  أ
 عائلة هاملريا. 

 
يف صباح يوم اخلطوبة و اليت كان  
عليها أن حتضرها برفقة كارلوس.  

ذهبت كيت بصحبة السيدة هاملريا  
اىل األسواق. و اىل كل األماكن  



االعتيادية، البنك، و عدد من  
حمالت األزايء، صالون حالقة، و 

يدة أخريا اىل مطعم و فيه كانت الس
هاملريا حماطة أبنواع من الكيك  

ابلكرمية. راقبتها كيت حبسد و هيا 
ترتشف عصري الليمون..كانت 
طاولتهم قرب النافذة و السيدة 

الكبرية كانت تلوح بيدا جملموعة من 
 املارة.. اكن فجأة قالت غاضبة: 



ها هو اتنية. حقا انه شيء فضيع، -
مالحقته تلك و مراقبته يل... نظرت  

كيت بنوع من احلرية:اليها    
من؟ من الذي يراقب؟ -  

الرجل هناك..انتبهي..ذلك الذي  -
يرتدي بدلة رمادية و آلة تصوير  

 حول عنقه.. 
أشارت الىمكان حماط ابلنخيل و 
هناك كان الرجل واقفاو ينظر  



ابجتاههما.. وقد تعرفت عليه كيت 
مباشرة..ان الرجل الذي التقط هلا  
  الصور عندما كانت تتشوق قرب

 الفيال..
تقولني أبنه كان يالحقنا سيديت؟ -  

أجل. و قد الحظته مرتني من  -
قبل..مرة عندما كنا نتناول الغذاء يف  
اجلبال، و اثنية عندما كنا مع ايلينا و  

كارلوس خالل العطلة 



األسبوعية..سأخرب كارلوس ليتصل 
 ابلشرطة..أصبح األمر ال يطاق 

 قالت كيت بتعاسة: 
ذلك خطأي، لقد  أخشى أن يكون  -

لتقط يل صورة عندما جئت اىل هنا 
أول مرة و رمبا يكون معجبا 

يب..تدرين، تعجب مراقبيت، لقد  
حصل هذا يل مرة أو مرتني من قبل.  

و لعدد من صديقايت..شخص ما 



يرى صورتك يف جملة أو صحيفة و  
مث يكتشف من تكونني..بعدها 

يالحقونك فقط..فقط للنظر..و  
ورا يف أذهاهنم...و  نهم يتخيلون أمأظ

عادة م مساملني و ال أيتيك منم 
 أذى..

 السيدة دي هاملريا بدت مصدومة: 
عليك أن تتحملي كل هذا؟-  

 هزت كيت كتفيها غري مبالية:



و ماذا ميكن أن يفعل غري ذلك؟  -
اهنم ال يتصرفون ضد القانون. و رمبا  
كان ذلك شيئا ال يسر. لكن عليك 

ية.. فقط أن تعتربيه خماطرة مهن  
و ابلتأكيد، تبعهما الرجل عندما 
غادرا املطعم و من بعيد دوأنن  

 حياول التقرب منهما.
و كان هناك أيضا عندما رافقت 

كارلوس اىل احلفلة يف تلك األمسية،  



الذي جعلها متوترة..اضافة اىل  
بعدم الراحة بسبب تلك  شعورا

اخلطة اخلبيثة ضد كونسوليو اليت ال  
كانت تعتقد    تعرفها.. لكن مع ذلك

أبهنا ستكون لصاحل تلك الفتاة و من  
 أجل سعادهتا.

كانت قد ارتدت مالبسها بصورة 
مناسبة للدور الذي ستمثله..فستان  
أسود يلتصق هبا و يربز رشاقتها. و  



أبكمام طويلة  الصقة أيضا ختفي  
اجلرح يف يدها. و الذي كشف عن 

 أنوثتها. 
بدا كارلوس أنيقا جدا ببذلة السمرة  

يت كان يرتديها. و بياض قميصه  ال
برز لونه األمسر و بتلك الصورة كاان 

قادرين على جذب انتبا كل  
احلضور..كان هناك ابر واحد فقط  
مفتوح و حجز ابقي النادي من أجل  



حفلة اخلطوبة..كيت كانت واحدة 
من العدد القليل من الغرابء هناك. و  
كانت بشرهتا البيضاء و شعرها أيضا 

ة بني النساء السمراوات  عالمة مميز 
هناك. و بسرعة أصبحت حماطة 

مبجموعة من أصدقاء كارلوس الذين  
أرادوا التعرف هبا..و هكذا. لكنه 
كان حذرا يف أن يبقي ذراع حول 
خصرها و هو يقودها اىل الرقص و  



قبل أن تكون هناك فرصة لؤجل 
 آخر.

أيهما هي كونسويلو؟ -  
سحبها و جعلها قريبة منه مث مس 

:هلا  
جالسة هناك..خلف الطاولة قرب  -

 الباب. و ترتدي الفستان األزرق.
نظرت كيت من فوق كتفه و رأت  

الفتاة املعينة. فتاة بلون أمسر داكن و  



عيون متتاز ابلرموش الطويلة و  
شفتان ممتائتان محراء..و بنفس 

اللحظة كانت عيوهنا تراقبها بينما 
كارلوس يقرهبا و يضمها اليه و هو  

ا. يراقصه  
لكن كارلوس اهنا مجيلة-  

و هل تظنني أبين ال أعرف ذلك؟  -
و اآلن ميكنك أن تفهمي ملاذا لن  

 تصدق اعجايب بفتاة أخرى..



 فجأة بدأت تضحك:
تبدو و كأهنا تريد قتلنا.. لو كانت  -

فقط تدري ما الذي تقوله كل هذا  
 هو لصاحلها..

كارلوس أيضا بدأ يضحك عندما  
ا شرااب مث غادر منصة الرقص. قدم هل

رقص معا مرتني و قبل أن يسلماها  
 اىل أحد األصدقاء..



عندئذ ذهب اىل كونسوليو و دعاها  
اىل الرقص. كيت حاولت مراقبتهم 
من فوق كتف رفيقها. لكنها فشلت 

 بسبب اندفاع الراقصني اآلخرين. 
و عندما اقرتبت منهم أكثر و أكثر  

لرتامها بوضوح بدأت ابلضحك 
س كان قد جعل اثنية. ألن كارلو 

األمر مكشوفا أبنه و رغم اصغاءه ملا  
كانت تقول.. كانت عيونه تبحث يف 



القاعة عن كيت.. وعندما وجدها 
أخريا. ألقى عليها نظرة حب و 

هيام.. و رغم االبتسامة اليت كانت 
تعلو شفيت كونسويلو كانت يف نفس  

الوقت ترسل نظرات قاتلة ابجتاه 
 كيت.. 

تصرف  و عند انتهاء الرقصة،
كارلوس و كأنه كان ينتظر ذلك  

 بفارغ الصرب.. أسرع اليها 



و اختار طاولة يف زاوية هادئة و  
بنفس الوقت قريبة من أنظار  

كونسويلو. برغم تظاهرها أبم ذلك  
 ال يهمها..

بعدها و على أنغام املوسيقى اهلادئة  
جلس كارلوس قرب كيت و قد أراح  

ذراعه على ظهر مقعدها و هو  
الت شعرها.يالعب خص   

 التفتت اليه اببتسامتها الساحرة:



هل تظن أن اخلطة انجحة؟ -  
نعم و أان واثق جدا لقد طلبت مين  -

أن أرافقها يف رحلة يف البحر. لكين  
 اعتذرت و قلت أبين مشغول..

قبل وجنتها وقال: ملين ال أظن أبن  
األمر سيكون مزعجا لو حاولنا  
 تطبيق اخلطة بطريقة أكثر عالنية.

ت حاجبيها و قالت:رفع  
و كم من العالنية حتتاج؟-  



 ضحك... سرتين 
بعد ذلك شرب اجلميع خنب  

اخلاطبني، بعدها عادت املوسيقى مرة 
أخرى. و أصبحت األنوار  

خافتة.عندها قادها كارلوس اىل  
الرقص اثنية و قد ضمها إليه برفق و  
كأنه كان خياف أن تتكسر لو حاول 

ضمها بقوة..رقصا ببطء حول  
املكان و شفتاه بني خصالت  



شعرها, حبثت كيت عن كونسويلو و  
دها إىل  رأهتا برفقة شاب اسباين يقو 

 الرقص..
 مهست لكارلوس..إهنا ترقص

مجيل-  
و فجأة قادها إىل األبواب املفتوحة. 
مث إىل اخلارج و حتت ضوء القمر. و  

 سألته كيت: 
هل ابستطاعتك رؤيتهم؟-  



ال ليس حىت اآلن.. اآلن بدأت -
أرامها يقرتابن..نعم ظهرا اآلن احنىن  
برأسه عليها حياول التظاهر و كأنه  

قبيلها..يريد ت  
كيت كانت أتمل جناح اخلطة من  

أجل كارلوس، لكن املوقف كله يبدو  
سخيفا و الذي جعلها تبدأ  

 ابلضحك اثنية.. 
توقفي -  



لست قادرة..-  
لكن بعد ذلك توقفت ألنه كان 
يقبلها فعال. و ألهنا أصيبت  

ابلصدمة من تلك املفاجأة مل تستطع 
حىت مقاومته و التخلص منه 

 لدقائق..
مل يكن هذا ضمن تفاصيل  توقف..-

 اخلطة..



ضحك و قال: كان علي أن أجعل  
األمر يبدو أكثر جدية. كونسويلو  
تعلم أبين قادر على فعل األكثر من  

 هذا..
هل حقا؟ و قد ظننت أبن كل -

الفتيات االسبانيات بريئات و  
ساذجات..هل ميكن أن نعود اىل  

 الداخل؟ 



سيكون من األفضل أن نبقى هنا  -
.هل تردين شرااب؟فرتة أطول.  

...أرجوك..لكنك ستفقد اللعبة لو  -
 ابتعدت, أليس كذلك؟

ال ابستطاعيت الذهاب اىل البار  -
 اآلخر..

ابتعد هو و استدارت كيت تنظر إىل  
البحر البعيد و تسمع صوت  



املوسيقى يف النادي الليلي..مسعت  
 صوت أقدام خلفها و استدارت:

كارلوس؟ -  
ألوفا  الصوت الذي رد عليها كلن م

جدا..لكن ليس الذي كانت  
 تتوقعه..

من هو كارلوس؟ حبيب آخر؟ -  
للحظة وقفت كيت و كأهنا قد 

حتولت اىل حجر، و غري قادرة على 



أ، تصدق أذنيها كل عواطفها و  
حواسها قد تعطلت. و مل تسمع غري  
دقات قلبها و الذي بدا و كأنه قد  

أصيب بورم و سوف ينفجر يف  
ون..ال صدرها..ال ميكن أن يك

ميكن. لكن حىت استدارهتا ببطء..و 
ببطء شديد... كانت تعلم أبهنا 

احلقيقة. هيوغو كان واقفا على بعد  
أقدام فقط. و جزء من وجهه  



مظلال, عيونه فقط كانت تلمع  
فيهما القسوة و لذة االنتصار..بدا 

و كأنه قد نبع من خالل ظالم 
الليل... و ليكون أحد كائناته ببذلته  

و بشعره األسود و عيونه   السوداء
 الرمادية.

تراجعت كيت قليال لتتكئ على  
 اجلدار...



قال بصوت أجش و قاس مرة 
 أخرى:

من هو كارلوس؟ مسكني آخر  -
 استطاعت تعليقه يف اخلط؟ 

و من مكان ما وجدت كيت القوة  
 لتتكلم: 

ك..كيف استطعت العثور علي؟-  
عد لكن  ذلك سنتكلم عنه يف ما ب-

اآلن ابلضبط هنالك أمر أو اثنني  



أريد مناقشتهم لكن ليس 
هنا...سأرافقك اىل مكان نكون فيه 
أان و أنت وحدان متام..يف النهاية  
..تلك هي رغبة كل املتزوجني  
حديثا. أليس كذلك؟ أن يكنا 

 وحدمها و مع بعضهما؟ 
 كان التهديد واضحا يف صوته.. 

ال أان لن أذهب إىل أي مكان  -
فقتك بر   



مث حاولت اهلروب منه لتعود إىل  
النادي الليلي اثنية، ليس لك حق  

 يف.. 
ال حق؟؟-  

فجأة اختفى كل بروده و ظهرت  
الوحشية واضحة يف عيونه. و حترك  
ليسد الطريق و حيتفظ هبا يف الزاوية  

 منحنيا عليها و كأنه حيوان قاتل
 قال: 



و تتجرئني على القول أبن ال حق -
صغرية الرخيصة يل يل..أنت أيتها ال

احلق يف أن أفعل بك ما يشاء.. و  
فجأة كانت يداه تضغطان على 

 عنقها.و أصابعه مغروزة يف حلمها..
صرخت كيت مرة فقط..ألنه بعدها  
غطى على فمها بيده و كان يسحبها  

ان يقودمها اىل  اىل السلم و الذي ك 
اجلزء اخللفي من ذلك املبىن..و 



ي بيأس حاولت التخلص منه. و ه
متزق يديه أبظافرها..لعنها هيوغو و  
ضغط عليها بقوة..لكنها و بعد  

قليل مسعت صرخة خلفها و فجأة  
وجدت نفسها حرة عندما عندما  

 جاء كارلوس راكضا 
كاترينا، ما األمر؟ هل كان الرجل -

 يؤذيك؟ 



لكن قبل أن تستطيع الكالم. قال 
 هيوغو بلطف:

ابلتأكيد ال.. أان كاثرين كنا  -
جولة على الشاطئ. هذا   سنذهب يف

كل ما يف األمر..اقرتب ليمسك 
 ذراعها اثنية و يقول: هيا
 لكن كيت ابتعدت عن.. 

هذا ليس صحيحا كان يرغمين  -
 على الذهاب..



جاء اثنني من أصدقاء كارلوس  
ليشاركا اجملموعة. و ذلك جعلها  

 تشعر ابألمان..
ال تكوين محقاء كيت.. علينا أن -

 نتحدث.. 
ارلوس:حائرا سأل ك  

هل تعرفني هذا الرجل، كثرينا؟ -  



و ببطء استدارت لتنظر إىل  هيوغو  
الذي كان يلقي عليها نظرة ساخرة.. 

 و قالت بوضوح:
مل أراه يف حيايت أبدا.. -  

اقرتب منها غاضبا و امسك بكفها  
 اليسار و سحبها ابجتاه السلم 

أيتها الكاذبة..-  
على اجلرح   و بدأت أصابعه تضغط

الذي مل يشفى بعد، و انطلقت من  



كيت صرخة أمل و موجة من الدوار  
 تزحف إليها مع األمل

كان هناك اضطراب و أصوات  
حوهلا و بعدها وجدت نفسها على 
مقعد و كارلوس منحنيا فوقها و  
 شعره و ثيابه بوضع غري طبيعي.. 

ذلك الرجل؟ ل غادر؟-  
 كان ذلك أم شيء يف حياهتا.. 



ال تقلقي.. انه طفيلي. و  أجل..-
 قد رمي خارجا.. 

قدم هلا شرااب. و شربته بسرعة و بيد  
مرجتفة مما جعلها تسكب بعضا من 
على فستاهنا. جتمع أانس آخرين  

 حوهلا و قالت إبحلاح :
كارلوس آان آسفة ألين قد تسببت -

يف إفساد خططك..أرجوك علي أن  
 أعود اىل البيت.. 



لكن..طبعا.-  
رعة التقط حقيبتها و ساعدها و بس

. و قلقني  لتقف.. الكل كانوا طيبني
جدا من أجل ما حصل يف حفلة 
خاصة. كان ميكن أن يوجهوا هلا  

أسئلة. و يتعاطفوا معها..لكن الذي  
كانت تريده كيت و االبتعاد.. جاء  

كارلوس لينقذها و يقودها اىل  
سيارته. و معهما اثنان آخران من  



يكون   الشباب خشية من أن
الطفيلي قد عاد اثنية.. لكنه مل يكن 

هناك أي أثر له عندما حتركت 
 السيارة.. 

استمرت كيت ابلنظر اىل اخللف. 
خوفا من أن يكون هناك أحد من  

يالحقهما. لكن وجود العدد الكبري  
من السيارات جعل األمر صعبا و مل  
تشعر ابلراحة حىت حلظة مساع صوت  



زل هاملريا إغالق البوابة احلديدية ملن
 خلفهما.. 

كاترينا، تبدين شاحبة جدا..هل  -
 أخافك ذلك الرجل؟

ال. ليس ذلك السبب.. لقد -
 سحب كفي اجملروح..

ال حاجة نلك لتقول له أبن وجود  
هيوغو كان كايف ليجعلها ختاف حىت  

 املوت.. قال كارلوس غاضبا 



لو كنت أعلم ذلك لكنت جعلته -
يندم قبل رميه خارجا. سأجلب  

املاء ألجل أن تنظفي كفك.. بعض   
ال أبس..سأفعل ذلك عندما -

أذهب اىل غرفيت. لكين حباجة اىل  
كأس آخر من الشراب, أرجوك..ال  

 زلت أشعر ابالرجتاف. 
طبعا..-  



قدم هلا الشراب مث استمر : كاترينا  
قلت أبنك ال تعرفني ذلك الرجل و  

 مع ذلك كان يناديك ابمسك؟
أجل..لكن ليس قبل أن يسمعه  -

 منك.. 
هذا صحيح.. ملنه كان يعرف  -

 أبنك اجنليزية..
رمبا مسعنا و حنن نتحدث.. هل  -

 يزعجك هذا؟ 



ال طبعا ال.. البد أن قد جاء من  -
 البار اآلخر عندما تركتك وحدك.. 

هل..هل أذيته كثريا؟-  
 هز كارلوس كتفيه بال مباالة : 

كان استعمال بعض القوة ضروراي  -
كبريا و  للتخلص من، لقد بدأ قتاال  

كنا حباجة اىل عدد آخر للتفوق  
عليه.. لكين أظن أبنه سيعاين من  

 رضوض كثرية يوم غد. 



 _أوه.. 
استقبلت كيت تلك األخبار مبشاعر  

ممزوجة، لكن جزءا منها ابلتأكيد 
ا كانت ال ترغب بشيء  سعيدا. ألهن 

أكثر من ضربة يف عيين هيوغو..  
أكملت شراهبا مث وقفت و هي تقول  

: 



ال متانع فأان أريد الذهاب  إن كنت 
إىل غرفيت اآلن.. و الوقت ال يزال  
 مبكرا. ملاذا ال تعود اىل احلفلة اثنية؟ 

و أفسد خطتنا؟ كونسويلو لن  -
تظين مغرما بك لو تركتك و حيدة  
 هنا بعد الذي حصل. أليس كذلك؟

اي إالهي كنت نسيت كل ذلك.. -
 هل جنحت. و ل تعتقد؟ 



ا لن نتأكد  أان متأكد تقريبا.. لكنن-
 متاما حىت تتصل يب..

و عندما تفعل؟ -  
حسنا رمبا علي أن أعاقبها أكثر.. -

يف النهاية لقد تركتين انتظر لفرتة 
 طويلة مبا يكفي.. 

حسنا ال تكن قاسيا يف تصرفك و  -
 اال فسوف تنتقل اىل شخص آخر.. 



أو لن أفعل ذلك.. كونسويلو هي  -
ملكي أان و لن أيخذها مين أي  

ن كنت قادرا على شخص آخر أ
 منعه.. 

نظرت اليه كيت حلظة ثن استدارت  
متعبة لتذهب اىل غرفة نومها مع كل  
الذي كان يفعله كارلوس كان ال يزال  
الرجل الدكتاتور و الذي ميلك قلب  

أجداده.. و قد كان ذلك سبب 



وثوقا به و رغبتا يف أن ختربه من كان 
هيوغو ابحلقيقة.. بعدا بدأت تنظف  
اجلرح يف كفا و الذي كان قد امحر  

تيجة ضغط أصاع هيوغو فكرت و  ن
ي تنظر اىل اجلرح أبان سوف حتمل  

 عالمات غضبه لفرتة طويلة..
تساءلت ما الذي عليها أن تفعله.. 
كانت واثقة أبنه و بعد أن وجدها  
هيوغو سوف لن يرتكها اثنية..و لن  



يراتح حىت حيصل عليا و حتت 
سيطرته ليأخذ منا النار الذي أقسم  

سوة أن حيصل عليه بكل ق
 ووحشية.. 

ارجتفت و هي تفكر مستلقية يف 
الفراش.. لو فرض وجاء اىل املنزل 
ليخرهبم أبان زوجت و يطالب أبن 
تعود اليه؟ هل سيسمح ل كارلوس  

أن أيخذها ؟مل تكن واثقة و هى تعلم  



كم ميكن ، تثق به يف مثل هذه 
الظروف..لكن رمبا عليها أن  ترتك  

طار  هذا املنزل حاال و تذهب اىل امل
قلها اىل  لتجد هلا طائرة تن

انكلرتا..أي مكان لكن بعدا عادت  
و فكرت أبن عليها أن تثق  

بكارلوس..لقد انقدت أيلينا من  
ذلك احلادث املروع أليس كذلك؟ و  
هو مدين هلا ابحلماية لذلك السبب  



اذا مل يكن شيء آخر و لن ترتد يف  
استغالل ذلك لو حاول هيوغو 

ثر أماان  مالحقتها.. ال أهنا أك
هنا..ساملة ما دامت داخل اجلدران  
احلجرية القوية هلذا املنزل القدمي..  
ليس ابمكان هيوغو اختطافها يف  
وضح النار رغم أنه قد حاول شيئا  

من ذا الشكل الليلة.. بعدها شعرت 
خبوف جديد ال ميكن أن تبقى هنا و  



اىل األبد و سيكون عليها أن تغادر  
ا بعد.. فيم  

بتلك الفكرة بعيدا عن  لكنها دفعت 
بكل بؤس ألقت بنفسها  ذهنها.. و 

فوق السرير اخلشيب الكبري و هي  
تعلم مقدما أبهنا لن تستطيع النوم.. 
بدا هيوغو غاضبا جدا. و قاسيا 

جدا. و عيونه ال تعرف الرمحة.. و  
هي حتبه كثريا.. حتب لدرجة حىت أهنا 



تشعر أبن اآلالم يف كفها كان من  
كان من فعله..نوع خاص ألنه    

يف اليوم التايل جتمعت العائلة حوهلا.  
رغم أن كيت أدركت أبن السيدة 
دي هاملريا مل تكن سعيدة بسبب  
ذلك احلادث. ليكون هناك رجل 

يالحقهما و بعدها و يف نفس اليوم  
هتاجم كيت من قبل رجل آخر..  



كان ذلك كثري ابلنسبة للسيدة 
 الكبرية.. 

لذلك بقيت كيت هادئة يف املنزل 
طوال اليوم و رفضت و هي اندمة  

دعوة أخرى من السيدة للذهاب اىل  
السوق يف ابملا.. لكنها طلبت منهم 

السماح هلا ابستعمال اهلاتف و  
انتظرت و قد فقدت صربها مبكتب 
سامين، و كالعادة كانت اخلطوط  



خارج كاجوركا مشغولة و كأن هناك  
 أتخر طويل..

لت أن تقرأ صحيفة اجنليزية كان  حاو 
مل  كارلوس قد اشرتاها هلا، لكنا

تستطع الرتكيز. و ظلت تذكر  
الطريقة اليت كان ينظر هبا هيوغو 
اليها الليلة املاضية.. و بعد فرتة 

حاولت التجوال يف الغرف اجلميلة 
يف املنزل.. و هبدوء ذهبت اىل  



النافذة اليت كانت تطل على الشرفة.  
رة تستدير و تتجه اىل  و رأت سيا

الشارع مث تتوقف يف مكان ال يبعد 
كثريا.. خرج خرج رجل من بني  
ظالل األشجار املقابلة للمنزل  

الكبري و اجته إىل تلك السيارة.. لقد 
كان االسباين الذي كان يالحقها.. 
قال شيء لسائق السيارة. و هو 

يؤشر ابجتاه املنزل.. و بطريقة ما مل 



عندما خرج هيوغو تكن مفاجأة هلا 
 من السيارة ووقف هناك ينظر إليها. 
وقفت كيت غري قادرة على احلركة، 
حىت كان صوت اهلاتف الذي جعلها  

ز و تستعيد قوهتا اثنية.. بسرعة تقف
التقطت السماعة و اراتحت و هي 
تسمع صوت سامين و دون انتظار  

 قالت:



سامين، لقد عرف مكاين، انه هنا  -
ملنزل يف هذه اآلن.. و هو خارج ا
 اللحظة. 

هل قال أي شيء؟ هل أخربك ما  -
 الذي يريد فعله؟ 

أوه، سامين. أرجوك. حاول أن -
تفهم. ليس يف حالة ميكن التحدث  
معه.. كل الذي يريده هو االنتقام 

مين ألن يعتقد أبين كذبت و 



خدعته.. و ال تنصحين أبن أخربه 
احلقيقة. ألن لن يصغي، و لن  

. يصدقين، على أي حال  
حسنا. و اآلن حاويل أن تبقى  -

هادئة. و حاويل التفكري ابألمر 
ابتزان. هل أنت أبمان من خطره يف 

 هذه اللحظة؟
أجل. أظن ذلك.. لكين ال  -

أستطيع استغالل ضيافة عائلة هاملريا  



لفرتة أطول.. لقد كنت هنا منذ  
 أسبوع :

هل تظنني أبنه يعلم أبمر الفيال؟ -  
يعرف.    ال. ال أظن.. كيف له أن-

لكين أفضل العودة اىل انكلرتا. أال  
ميكنك أن حتصل على حكم من  

 احملكمة جلعله يبقى بعيدا عين.
أجل أستطيع.. لكن ذلك يعين  -

الكشف عن القضية لتكون علنا. 



أصغي.. اتركي األمور يل لفرتة. 
كيت.. سأتصل مبحاميه و أهدده 
أبمر من احملكمة. ما مل يعد مريبون  

يعطي و عدا أبنه لن   اىل انكلرتا و
يقرتب منك. رمبا اخلوف من  

الفضيحة سيمنعه.. و اعتقد أبهنم 
و سوف   يستطيعون االتصال به.

أصر أبن يتصلوا به اليوم.. أعطين 
 رقمك و سوف أتصل بك الليلة..



حسنا، ملن أرجوك أسرع. سامين.. -
ال أستطيع حتمل أكثر من هذا.  

أعطته الرقم مث أعادت السماعة اىل  
كاهنا. و مر وقت طويل حىت  م

استطاعت مجع شجاعتها و الذهاب  
اىل النافذة اثنية لتنظر.. مل يكن 
هيوغو هناك و ال السيارة. لكن 

الرجل اآلخر كان ال يزال هناك يف  



مثل الثعلب الذي   الظالل.. يراقب.
 ينتظر األرنب ليخرج من مكانه..

عاد كارلوس وقت الغذاء و أعلن  
العمل بعد ظهر. أبنه لن يعود اىل  

لكن خالل فرتة بعد الظهر  
كونسويلو و دخلت الغرفة اليت  
كانت فيا كيت تساعد السيدة 

هاملريا يف بعض األشغال اليدوية فوق  



قماش حريري و الذي كان مفرشا  
 للكاتدرائية. 

 قالت كونسويلو 
أما أن تكوين قد  شفيت من -

صدمة اهلجوم ليوم أمس. كان حظا 
 سيئا.. 

 خبري اآلن.. لطف  أشكرك. أان-
 منك أن تسأيل.



التفت الفتاة االسبانية للتحدث مع  
السيدة هاملريا. لكنها استمرت إبلقاء  

نظرات حائرة ابجتاه كيت.. رمبا 
كانت تستغرب ان كانت حقا 

إحدى اللوايت حياولن سرقة الرجال  
 من حبيباهتم.. 

السيدة دي هاملريا مل تستطع غري  
رة عدم املالحظة. ألقت عليهما نظ
 ارتياح و قالت : 



كارلوس. كونسويلو مغرم بك.. و  -
البد أن أخربك. آنسيت أبن زواجهما  
هو أمل العائلتني.. و ال نريد ألي  

 شيء أن مينع. أتفهمني؟
أوه، أجل. أان افهم متاما.. -  

إذن كارلوس مل خيرب والدته خبطته يف  
أن جيعل كونسويلو تشعر ابلغرية. 

تق هبا. إذن  حسننا. إن كان هو مل ي



فهذا ليس من شأهنا..و بقيت حائرة 
 مث وقفت و قالت:

امسحي يل أن أذهب و احزم  -
حقائيب.. و رمبا يكون لطفا منك لو  
مسحت يل ابستعمال اهلاتف ألتصل  

 ابملطار؟ 
طبعا.. آسفة جدا، كاترينا. حنن  -

مدينون لك ابلكثري من أجل إنقاذك  
 أليلينا. لكن أن كان كارلوس..



 توقفت و نظرت اىل كيت حزينة.. 
أرجوك. ال تقلقي سيديت. كنت  -

طيبة جدا. و قد حان الوقت لكي  
 أذهب. على أي حال.. 

لكنها و عندما اتصلت ابملطار  
عملت أبهنا ال تستطيع السفر اال  

اآلن ماذا؟ ال ميكن   بعد يومني.. و
أن تبقى هنا. ذا أكيد.. بقي لديها  

ة الفندق أو الفيال.. لكن فكر 



الفندق و حرية الدخول و اخلروج  
ثر  منه مل تعجبها. ستكون هناك أك

خوفا.. لكن كيف الوصول اىل الفيال  
 دون أن تالحق؟ 

بينما هي حتاول حل املشكلة دخل  
كارلوس. و نظرة النصر يف عينيه و 
اليت تقول أبن خطتهما قد جنحت و 

 قبل أن يفتح فمه.. 



التاسع من أيلول.. و أخريا  -
وعدحددت امل  

حسنا هتانينا... -  
 قال مندهشا :

لكن، كاترينا، ألست سعيدة من  -
 أجلي؟ و الشكر كله لكي.. 

و شكرا لك. والدتك طلبت مين   -
الرحيل بطريقة مهذبة، ملاذا مل ختربها  

 مبا كنا خنطط له؟ 



لكين مل أستطيع.. كانت ستمنعنا  -
 من االستمرار ابخلطة.. 

حسنا. كونسويلو أخربهتا عن الذي  -
دث بيننا الليلة املاضية و اآلن أان  ح

شخص غري مرغوب به. ما دامت  
 هي يف الوجود..

من جانب كارلوس فقد بدا و كأنه  
 مصاب بصدمة :



لكن، كاترينا. عليك أن تبقى هنا  -
ألي فرتة تشائني.. سأذهب حاال و  
اشرح كل شيء لوالديت.. فقط آمل 

 أن ال خترب كونسويلو ابحلقيقة.. 
لكن كيت اندته :استدار ليذب,   

شكرا، كارلوس، لكن حقا حان -
املكان، على أي   الوقت ألغادر هذا

حال.. و أستطيع استعمال كفي  
اآلن.. لقد حجزت يل رحلة العودة  



إىل انكلرتا. لكن ذلك سيكون بعد 
ا عندما رأته يريد  يومني.. رفعن يده 

الكالم.. كل شيء على ما يرام، و  
 ذلك  أستطيع العودة اىل الفيال حىت

ين قلقة بشأن الرجل  الوقت.. لك
الذي كان يالحقين.. و أخشى أن  
أييت هناك.. هل هناك أية طريقة  

 للتخلص منه؟
طبعا.. اتركيه يل..-  



بعد ساعتني كانت يف سيارة كارلوس 
لعبور و يف طريقهما خارج ابملا مث ا

من أمام املطار و ابجتاه اجلبل. و 
شعرت كيت ابلراحة ألن مل يكن 

ك أي شخص يالحقهما. كان هنا
كارلوس قد اتصل ابلشرطة الذين  
قاموا إببعاد ذلك الرجل..و بتلك 

 البساطة..



كان سعيدا جدا خالل الرحلة و هو  
رت كونسويلو  خيربها كيف انفج

ابلبكاء و ي تطلب منه أن يغفر هلا.  
و تعده ابلزواج منه أبسرع وقت.. و  

 أخريا قال :
سأكون عندك إليصالك إىل  -

املطار. هل أنت واثقة أبنك  
 ستكونني خبري وحدك يف الفيال؟



أجل، أشكرك.. أوه. لكين كنت  -
يف انتظار مكاملة هاتفية من..... من 
صديق الليلة.. هل ميكن أن ختربه 
مبكان وجودي و أطلب من أن  
يقابلين يف جاتوبك عندما أصل 

 هناك؟
هل أنت متأكدة أبنه ال يوجد -

م به.شيء آخر ميكنين القيا  



متأكدة متاما.. يستحسن أن تعود  -
و اال فسوف تظن كونسويلو أبين قد  

 اختطفتك.. 
 ضحك و اقرتب ليقبلها :

الوداع، كاترينا، أنت ابلتأكيد  -
 أفضل فتاة اثنية يل. 

ضحكت كيت ووقفت بقرب الباب  
لتلوح له عندما استدار ليدخل 

 الطريق الرئيسي.. 



فتحت الباب و محلت سلة مليئة 
غذائية إىل غرفة اجللوس.   مبواد

كانت النوافذ مغلقة و كان اجلو  
خانقا هناك.. و للحظة مل تستطع 

الرؤية بوضوح. لكنها بعدها تصلبت 
عندما شعرت برائحة التبغ القوية  

تصل اليها.. و هنض هيوغو بكسل  
من فوق مقعد كان جالسا عليه.. 



ختلص من سيجارته، و مشى هبدوء  
 ابجتاهها :

خلي، سيدة مرييون،  تفضلي واد-
 هناك الكثري للمناقشة بيين و بينك.

 
 

 الفصل اخلامس
مل تتوقف كيت لتفكر.أو تستغرب  
كيف استطاع ألن يعرف عن الفيال  



و يكون ابنتظارها.. رمت السلة  
ابجتاهه و استدارت لتهرب. فكرة 

جنونية أبن تلحق بكارلوس و  
تناديه.. لكن هيوغو كان أسرع  

السلة جانبا و بقفزة  منها. رمى 
واحدة كان أمامها.. أغلق الباب  
بيده اليسرى و ابليمىن أمسك  

بكتفها و دفعها بقوة حنو اجلدار و  
 تقطعت أنفاسها 



أوه. ال. لن هتريب مين اثنية..-  
التقط املفتاح من بني أصابعها مث  

أقفل الباب و وضعه يف جيبه. يعدها 
وقف بقرهبا و و ممسك بكتفيها. و  

داكن و غاضب. و قريب من  وجهه 
وجهها. نظرت إليه و عيوهنا دوائر  

واسعة و مليئة ابخلوف. ابتسم 
بقباحة عندما رأى اخلوف يف عيوهنا 

: 



نعم. أنت حمقة ألن تكوين خائفة. -
لدي عدة نقاط للتسوية.. لكن أوال 

 عليك أن تتكلمي.. 
بعدا أبعدها عن اجلدار و دفعا ابجتاه 

مقعد كان هو  الغرفة مث ألقاها على 
جيلس عليه قبل قليل و كان حيمل  

 دفئه حىت تلك اللحظة.
نظرت ايل كيت خائفة و هو حيمل  

مقعدا أخرا و يضع ابجلهة املقابلة هلا  



و على بعد قدمني فقط.. مث أشعل 
سيجارة و بدأ يراقبها من خالل 

اللهب. و بيأس نظرت حوهلا و يدها  
متسك ابملقعد بقوة. مستعدة للقفز  

وقوف على قدميها يف أول  و ال 
 فرصة للهروب. 

 جاءها صوت هيوغو صارم و خطر:
حاويل فقط.. و سيكون لك حقا -

 سبب للهروب..



ببطء جلست. و هي تدرك أبهنا لن  
تستطيع الرب أكثر من ايردتني و  
سيكون ممسكا هبا ليعود هبا.. بيأس 
نظرت اىل وجهه. و على أمل أن  
ترى يف وجه عالمة للشفقة أو  

اطفة.. لكن عيونه الرمادية  الع
القاسية كانت ابردة مثل برودة املاء  
فوق الصخر. سقطت يف الفخ كثل  
ذاببة يف نسيج العنكبوت. و فجأة 



أدركت أبن انتقامه لن أييت بسرعة. 
ن و قد أصبحت حتت سيطرته لن  اآل

يتعجل األمور حىت يشبع من  
إذالهلا.. و ليس هناك أحد ميكنه 

يعرف أبهنا وحيدة  مساعدهتا. ال أحد 
مع هذا الرجل.. رجل يكرهها و  

حيتقرها. و قد أقسم أن جيعلها تدفع  
 مثن اخلطأ الذي يظن أبهنا قد فعلته.. 



لن يكون هناك أية مساعدة من 
خلارج. و رمبا هلذا السبب وجدت ا

كيت بعض القوة داخلها..حسنا,  
اذن هو غاضب.. و أكثر غضبا من 

أي شخص كانت قد رأته. لكن  
لغضب ليس من حقه فقط. هي هلا  ا

احلق أن تكون أكثر غضبا منه.. كان  
تصرفه هو الذي حطم زواجهما. و  
ليس تصرفها هي.. رفعت ذقنها و  



واجهته، و التحدي واضح يف عيوهنا 
 اخلضراء.,

ميكنك أن تسأل كل األسئلة ان  -
شئت لكين لن أجيب.. ال أعرف  
كيف وجدتين و ال يهمين ذلك.. 

تحرر منك لذلك أريدك  فقط أريد ال
أن خترج من هنا.. و ال أريد رؤيتك 

 اثنية



كان الغضب واضحا يف صوهتا و  
فجأة وقفت. لكنه بدا و كأنه مل يؤثر  

- يف هيوغو أبدا.. قال بربود : 
جلسي.. ا  

فقط عندما استمرت يف التحدي  
حترك. و اقرتب منها بصورة اعتيادية 

وضع يده على عنقها. و بعدها  
اجللوس اثنية.. كان   أجربها على

قتال صامت. كيت قاومت بكل 



قوهتا. لكنه كان أقوى منا جسداي و 
لها  قد أدركت أبنه قادر على أن جيع

تركع أمامه ان أراد. لكنه مل يفعل. 
حىت اآلن. لديها فكرة أبن ذلك  
 اإلذالل األخري ال زال يف الطريق..

و اآلن تدرين أبين قادر على -قال : 
شيء أريده.. هلذا   إرغامك لفعل أي

سوف جتلسني و جتيبني على أية  
 أسئلة توجه اليك. أتفهمني؟



أومأت برأسها موافقة و هي تشعر  
أبمل يف عنقها.. كانت هناك دموع  
األمل يف عيوهنا. استدارت. لكن  

كرامتها لن تسمح هلا أن تدفع يدها  
لتمسح تلك الدموع و تعطي فرصة  

 لريى أبنه كان يؤذيها.. 
ن هو كارلوس؟ هل هو  حسنا. م-

 الذي جاء بك اىل هنا؟ 
نعم. انه... صديق... -  



صديق؟ تعنني حبيب. أليس -
 كذلك؟

يف تلك اللحظة استدارت اثنية 
 لتنظر اليه:

ال. ليس كذلك انه ما  -
 قلته..صديق.. 

نظر اليها هيوغو غري مصدق و 
 السيجارة بني شفتيه :

كم مضى على معرفتك به؟-  



ع واحد.. ليس طويال جمرد أسبو -  
هل كان ذلك منزله الذي كنت -

 تبقني فيه يف ابملا؟
أجل. أخذين اىل هناك بسبب... -  
التقطك.. و أخذك اىل منزله.. و  -

جعلك تعيشني معه.. و تردين أن  
 أصدق أبنه ليس حبيبك؟ 

أصبح صوته قاسيا و متوحشا و هو  
 يستمر ابلكالم: 



أمل تكن لديك مثل تلك التصرفات  -
حياتك، أراهن أبنك تقدمني  يف 

نفسك لكل شاب خترجني معه. و  
كل رجل مينحك الوقت املمتع.. 
 أيتها القذرة. أراهن أبنك حىت.... 
وضعت كيت يديها فوق أذنيها و  

صرخت و هي غري قادرة على حتمل  
 املزيد من اهتاماته: 



توقف هذا ليس صحيحا.. و ال  -
ذرة منه.. مل يكن لدي حبيب أبدا..  

ذهب أبدا اىل... و مل أ  
وقف هيوغو فجأة و سحبها اىل  

األعلى جبواره. و يداه فوق كتفيها. 
 و هو يهزا: 

عليك اللعنة أيتها الكاذبة الصغرية -
ستقولني احلقيقة لو طال األمر  



شهرا.. و ال يهمين الذي سأفعله من  
 أجل أن تعرتيف.. 

دفعها خبشونة اىل املقعد اثنية ووقف  
أمامها. أريد احلقيقة و لن  كالربق 

تغادري هذا املكان حىت أحصل 
 عليها.

نظرت كيت ايل و هي حتاول 
السيطرة على الرعب داخل عروقها.  
مدركة أبنه سريفض أن يصدق أي  



شيء غري الذي يريد مساعه.. و 
 هبدوء قالت:

هيوغو، أرجوك ال تتصرف هكذا..  -
ما هو قصدك؟ مل يبقى هناك شيء 

ذا ال تسمح يل ابملغادرة بيننا. اذن ملا
 بدال من..

بدال من معاقبتك ملا  فعلته يب؟ -
 هل هذا هو ما حتاولني قوله؟ 

 قالت هبدوء و حزن:



بدال من عقابنا حنن االثنني. -  
 ضحك هيوغو ضحكة قبيحة: 

هل بدأت تبحثني عن طبيعيت -
 الطيبة. عزيزيت كيت؟

عضت شفتيها عندما مسعت نربة 
 صوته تلك:

ا رأيك.. أنت رجل  إذا كان هذ -
ذا حاولت النظر  متحضر. هيوغو.. إ

إىل هذا األمر بدون عاطفة سنرى 



أبن هذا.. هذا احلدث بيننا هو شيء 
ن أن يرمي جانبا  صغري. و الذي ميك
ا إهناء هذا الزواج  و ينسى.. إبمكانن

هبدوء و ألجل أن يكون كالان حرا 
 لنبدأ حياتنا اثنية.. 

و  جلس هيوغو و هو ينظر اليها 
 يقول ساخرا: 



أوه، أرجوكي استمري. خالل حلظة -
ستستطيعني إقناعي أبنك تفعلني كل  

 ذلك من أجلي..
 نظرت بعيدا عنه و قالت متأملة: 

رمبا هو كذلك.. ابلتأكيد ستوافق  -
أبن من األفضل اكتشاف احلقيقة  

أبن عالقتنا كانت قد وجدت فوق..  
فوق ال شيء غري الرمال املتحركة و  

ارف متاما؟قبل أن نتع  



وقفت و ابتعدت بعيدا عنه ابجتاه  
النافذة ووضعت رأسها على الزجاج  

 البارد. 
تركها هناك و مل حياول منعها، لكن  

صوته عندما تكلم كان حيصد  
 كاملنجل: 

شخصيا كان علي أن أفهم أبن  -
 الزواج هو أمر هنائي.. 

 و فجأة وقفت لتواجهه:



لكنه أمر مل تنوي االحتفاظ به..  -
عتك، هيوغو مسعتك، و أنت  لقد مس

حتدث آدم والسنون عن ذلك املخرب  
الذي استأجرت. و عن الذي كنت 
تدبره من أجلي.. هل كنت حقا تظن 

 أبين كنت سأبقى بعدما مسعت؟ 
و بسرعة وقف مث حترك ابجتاهها -  
اذن، لقد مسعت كل ذلك، أليس -

 كذلك؟



مبا يكفي..-  
مبا يكفي لتعريف أبنك لن حتصلي -

على الذي كنت تريدينه مين، أبدا 
املال، املكانة..تدرين، كل تلك  

 األشياء اليت جعلتك تقعني يف حيب. 
مث جاءت يده لرتفع وجهها  

ولتواجهه، مل يكن هناك شخص 
ميكنه خداعي مث اهلروب، و ابألخص  

شخص أضع أان ثقيت فيه.. قلت  



أبين سأجعلك تدفعني. و كنت أعين  
ذلك، و هروبك هذا أضاف شيئا 
اىل احلساب. هنالك فقط شيئني 
أريدمها منك. و أان أنوي احلصول 
على كالمها قبل أن أدفعك خارج  
حيايت و اىل املكان الذي جئت 

 منه.. 
لدي املال و لدي القوة. و سوف 

عل حياتك أستغلهما يف أن أج



جحيما و أن ال يتعامل معك أي  
مدير أعمال أو انشر يف  
إىل   بريطانيا...ستنتهني يف البيت و

 األبد..
كان صوته غاضبا جدا، لكنه اآلن 
قد حتول و أصبح وحشيا تقريبا، و  

 أصابعه تضغط على ذقنها:
و ال تظين أن يكون إبمكانك  -

اهلروب إىل الرجل الذي كنت  



تعيشني معه طلبا للحماية. البد أنه  
كان يعرف أبنك كنت ختدعينين هبذا 

الزواج. و إال فلماذا يسمح لك  
به. و هو بعيد حىت ابالستمرار 

اعتقدت أبنك أبمان و تستطيعني  
مقابلته؟ اآلن هناك من يتحرى عنه. 

و سأدمره. و حاملا أعرف من ه 
 اجتماعيا و ماليا.

ال-  



نظرت اليه كيت حائرة... أن يعاقبها  
و شيء، لكن أ، ينتقم من ليو كان 
 شيء ال ميكن أن تسمح به...قالت: 

 ال أرجوك هيوغو أنت ال تفهم.. ال-
 جيب أن تؤذي ليو..

إذن لقد وصلت إليك أخريا،  -
و الذي   أليس كذلك؟ وجدت شيئا

.ملاذا؟ هل سيجعلك ختافني حقيقة.
و بسبب حبك له؟ أم أنك خائفة  



أكثر من الذي سيفعله هو بك أكثر  
بينكما،  مين؟ كان اتفاق لطيف 

أليس كذلك؟ ختدعينين بتظاهرك  
ابلرباءة و العفة و ألجل أن تكوين  

ي  رة على امتصاصي و تركقاد
ن أجل جتنب جافا..رمبا ابتزازي م 

و هو الزلتما الفضيحة.. بينما أنت 
عاشقني و تلتقيان كلما سنحت  

لكما الفرصة. بدون شك.. و عندما  



مسعت أبنين قد اكتشفت كل ذلك  
فعلت اثين أفضل شيء، هربت و  

ة ما مل بعدها هتددين ابلفضيح
اسب من أعطيك حريتك و قدر من

ال.امل  
 هزت كيت رأسا متأملة: 

هذا ليس صحيح.. أان مل أطلب -
 منك قرشا.. 



ال؟ يف رسالته يقول حماميك أبنك -
قد أفلست بسبب الزفاف. أألم 

 تكن تلك الطريقة للتسوية؟
 قالت كيت حزينة: 

البد أن سامين قد كتب ذلك -
حماولة يف استعجال األمور.و هو 
يعرف أبين أريد العودة اىل العمل  

رع ما ميكن..أبس  



سامين؟ إذن  فأنت تتعاملني مع  -
حماميك ابألمساء اجملردة و بدون  

 ألقاب، أليس كذلك؟
انه صديق..-  
صديق أخر؟؟-  

صوت هيوغو كان قي قمة السخرية  
 و هو يؤكد أبن كل شيء كان قذرا.. 

كم هو مناسب، يبدو أنك متلكني  -
األصدقاء يف كل مكان و عندما 



لكن كل ذلك  تكونني حباجة إليهم.. 
ال يفيد.. ال أحد من عشاقك 

إبمكانه مساعدتك اآلن. ألين سوف 
أحطمك. و سوف أحطم  

 كراونورد.مهما يكون.. 
تركها بصورة غري متوقعة و عرب إىل  
الطاولة حبثا عن سيجارته و الحظ  
األغراض اليت كانت قد سقطت من 



داخل السلة اليت رمتها ابجتاهه و  
 قال: 

األشياء و بعدها ميكن  امجعي تلك -
 طبخ شيئا لنأكله.. 

مث أضاف ساخرا : فقط فكري، 
حبيبيت، أول وجبة نتناوهلا معا كرجل 

 و زوجته.. 
بكره و نفور مجعت كيت األغراض 
و أعادهتا إىل السلة، و شعرت خبدر  



يف عقلها حتركت ببطء، و ي تفكر.. 
لكنها تدرك حىت لو حاولت إخباره 

نصف شقيق احلقيقة و أبن ليو هو 
  هلا، سوف يضحك و ينظر اىل

وجهها دون أن يصدق.. و هي ال  
متلك اإلثبات، ال شيء يدعم 

 قصتها.. 
تدحرجت برتقالة على األرض خلف 

املقعد و احننت اللتقاطها و كان  



هيوغو قد ذب إلحضار حقائبها.. 
ي تتظاهر  اقرتبت ابجتاه النافذة و ه

جبمع الفواكه.. و عندما خرج ليأيت  
ث حقيبة هلا أسرعت إىل النافذة  بثال

و حاولت فتحها.. كانت قوية و غري  
قابلة للتحريك.. و بيأس بدأت  

 تدفعها، لكنها مل تنفتح.. 
جاءت يد هيوغو لتضغط على يدها 

 فوق إطار النافذة : 



أمل أخربك؟ لقد فكرت ابلوقاية و  -
االحتياطات الالزمة و أقفلت  

النوافذ قبل جميئك.. هكذا ترين.  
 ال أريد أي تدخل يف شهر  فأان

العسل.. فقط أان و أنت وحدان يف 
جزيرة غسلت أبشعة الشمس..منظر 

 شاعري أليس كذلك؟
وجدت كيت نفسها ال تستطيع 

حتدق   النظر اليه. و لذلك بدأت



بيده، و أصابعه الطويلة القوية كانت  
تغطي يدها متاما.. و بكره تركها مرة  

 أخرى:
كنت   و اآلن إبمكانك إهناء ما-

 تفعلينه.. 
ببطء أطاعته و ي حتمل سلة 

الربتقالة اىل املطبخ لتضعها على 
 الطاولة و مسعته يقول: 



هناك بعض اللحم يف الثالجة، 
اطبخيه و مع قليل من السلطة. 

ارتفع رأسها لتحدق به، لكن عيونه  
الرمادية كانت هناك لتحذرها من  

حماولة التحدي. و يف النهاية التفتت 
إبعداد الوجبة. و بدأت   

التحول املفاجئ لألحداث الغري  
املتوقعة جعل مشاعرها 

مرتبكة..متاما..كيف حبق السماء  



عرف أبمر الفيال؟ و لكن األكثر  
أمهية اآلن كان، كيف ميكنها اهلروب  
من ذا املكان؟ البد حماولة التفاهم  
مع مضيعة للوقت.. هلذا كان أملها  

ع  الوحيد هو اهلروب من الفيال أبسر 
 ميكن أن نتصور ما ميكن.. ألهنا ال

ماذا سيحصل لو مل تفعل ذلك.. 
هيوغو كان قد تزوجها فقط من أجل  
امتالك جسدها. و ليس هناك أي  



شك اآلن و هي حتت سيطرته و لن  
يرتدد يف احلصول عليها.. بكل برود  
و بقسوة.. و بطريقة ما أدركت أبن 
مقاومتها له كانت تزيد من قناعته و  

هبا.. رغبته   
بينما ي تعمل حاولت التفكري خبطة، 
و أن تقدر ما سوف تفعله..لقد قال  

أبنه قد أقفل مجيع النوافذ و هي  
بنفسها رأته يقفل الباب األمامي، 



إذن مل يبقى أمامها غري الباب الذي  
يقود من املطبخ اىل الفناء اخلارجي و  
حوض السباحة.. لكن هناك جدار  

فناء، لكن  ابرتفاع ستة أقدام حول ال
ابستطاعتها الوقوف على شيء مث 
التسلق.. أو أن كان ابستطاعتها 

الوصول اىل الطاحونة اهلوائية.. هناك 
و بسهولة تستطيع التسلق و  



الوصول اىل السلم مث القفز اىل  
 داخل احلقل خلفهما.. 

لكن عليها أوال أن تقنع هيوغو أبهنا 
 أصبحت مطيعة و سهلة االنقياد..

ظة كان يراقبها مثل يف تلك اللح
الصقر، جلس قرب الطاولة لكن  

عيونه ال تفارقها أبدا.. و كأنه جاهز  
للقفز لو حاولت أي شيء لذلك  

انتمت من إعداد السلطة و محلتها  



إىل الطاولة و اللحم أيضا. بعدها  
 جلست على املقعد املقابل له.

رفع قنينة من الشراب و بدا بسكب  
اسني، رفع شرااب أمحر بلون الدم يف ك

كأسه و نظر اليه و هو يقول  
 ساخرا: خنبنا... 

جتاهلت ذلك كيت و بدأت تتناول 
و كئيب و بصوت  الطعام يف ج

متوتر.. و عندما انتهت رفعت كيت  



كأسها لكنا مل تشرب، و بدأت  
 تراقب السائل حائرة..قالت: 

كيف وجدتين؟-  
نظر إليها متجهما حلظة و كأنه يقرر  

يه بال مباالة: شيئا. بعدها رفع كتف  
كان األمر بسيطا جدا.. يف  -

ت أبنك قد هربت اللحظة اليت شعر 
من حفلة االستقبال اتصلت بذلك  
املخرب اثنية و طلبت من أن جيدك.. 



و عندما حتقق من قوائم املسافرين يف  
نك قد رحلة إىل  املطار اكتشف أب

ماجوركا. و تعرف على صورتك أحد  
  املوظفني هناك، شخص مبثل وجهك

لة.. لقد تذكر أبن  يعرت عليه بسهو 
رجال قام إبيصالك و قد أعطاك  
املال.. و املخرب كان له عالقات  
بوكاالت مشاهبة يف ابملا، لذلك 

طلبت منهم أن يرسلوا شخصا إىل  



أي مكان رمبا تكونني فيه..الرجل 
الذي شاهدك يف املدينة تبعك إىل  

 السيارة مث إىل هنا.
  ضحك خببث عندما رأى نظرة

االهتام يف عينيها.. كان لدي عمل يف 
انكلرتا، لكنين جئت و أبسرع وقد 
بعد مساع خرب وجودك هنا و نواايك  

 يف أن تبقى هنا.



لكنين و عندما وصلت اىل الفيال  
  وجدت أنك قد غادرت و كذلك
مجيع أغراضك... للحظة ظننت  

أبنك خدعتين اثنية. لكن بعدها كان  
 يل ضربة من احلظ..

املدينة و رأيتك يف السيارة جتولت يف 
 مع حبيبك األخري.. 

ركز على تلك الكلمة و هو يتمتع 
 ابمحرار وجهها..



التقطت رقم السيارة و عينت  -
شخصا لرياقب املنزل، و بنفس 

الوقت جهزت هذا املكان يف حالة  
 أن تفكري ابلعودة.. أخربيين. 

هل يعلم أبنك متزوجة؟ أم أنك  
 حرة و  تنتظرين مين اإللغاء لتكوين

 يسهل عليك تعليقه يف صنارتك؟
رمبا تقولني احلقيقة. التقرير الذي  
وصلين يقول أبنه عازب، و غين.. 



غين جدا.. و هذا يعين أبنك رمبا  
كنت تلعبني نفس اللعبة مع.. و 

أخربته نفس األكاذيب اليت مسعتها  
أان من قبل. هل األمر هكذا، كيت؟ 

هل يعتقد أبنك عذراء و بريئة و  
ية؟ بينما أنت طوال الوقت ال  نق

 يهمك من يصاب ابألذى طاملا... 
اخرس-  



وقفت كيت و أدركت أن كأس 
الشراب كان ال يزال بيدها و  

استعدت لرتميه يف وجه.. لكنه كان  
يتوقع ذلك و رفع بده ليمسك 

بكفها و يضغط ذراعها اىل األسفل  
 حىت وضعت الكأس على الطاولة..

أيضا.   إذن لقد مخنت تلك املكيدة
أليس كذلك؟ ملاذا أرسلك اىل هنا  



اثنية؟ هل اكتشف اللعبة و ختلصت 
 منك. أليس كذلك؟
 قال جمامال بسخرية: 

اي للعار، كيت.. يبدو أنك ال  -
جتدين احلظ الكبري مؤخرا لوضع  
يديك القذرتني و االستيالء على  
أموال الرجال. أليس كذلك؟ ماذا  

عن حبيبك كراوفورد؟ ليس 
قدمي األكثر؟ أم أنه هو  ابستطاعته ت



الشخص الذي رسم لك تلك  
اخلطة؟ هل كانت حماولتك يف  

احلصول على زوج ثري من أجله؟ اي  
هي.. البد أنك حتبينه حقا.. إال  

اتفع رأس كيت و التقت بعيونه و  
 قالت بتحدي

أكثر من الذي لن تعرف أبدا..-  
أصبحت النظرة يف عيونه قاتلة و  

كثريا..   للحظة ظنت أبهنا قد متادت



قبضة فوق كفها اشتدت و أتملت..  
بعدها تغري وجه، وخفف قبضته و 

بيده األخرى رفع كم قميصها 
ليكشف عن الرابط امللفوف، و  
 الذي شعر به من خالل كمها.. 

ما سبب هذا؟-  
انه ال شيء.. -  



حاولت أن تسحب يدها بعيدا،  -
لكنه مل يرتكها، و بدأ يفك ذلك  

 الرابط: 
هذا اجلرح..سألتك ما سبب -  

كرر كالمه عندما ختلص من الرابط  
و رأى املكان الذي يدأ يتحول لونه  

 من االمحرار اىل األزرق الداكن..
رفسين حصان.. -  



ما كنت أعرف أبنك تستطيعني  -
 ركوب اخليل..

ال أستطيع.. كنت يف طريقه، و  -
 هذا كل ما يف األمر.. 

و هذه العالمات األخرى؟ -  
أربعة عالمات كانت كان يؤشر إىل  

 ال تزال محراء يف أعلى اجلرح.
بدأت يدها ترجتف يف يده و نظر  

 إليها حبدة.



اهنا ال شيء.. و ال هتمين.. -  
هذه طبع أصابع، من الذي فعل  -

 ذلك؟ أجيبيين:
حسنا-  

سحبت يدا بقوة من قبضته: اذا  
كنت حقا تريد أن تعرف، أنت 

الذي فعل ذلك.. عندما حاولت 
ارج النادي ليلة  سحيب بقوة خ

 األمس.. 



دفعت شعرها إىل اخللف بعيدا عن  
عيوهنا أبصابع مرجتفة: إذن هذا  
شيء أخر لتحدق به إبعجاب، 
أليس كذلك؟ شيء آخر حلقدك  
الننت لينمو.. أي رجل آخر كان 
سيدرك أبنه قد أخطأ و يغادر  

بعيدا.. لكن ليس أنت أوه ال، كان  
 عليك أن ترسل جواسيسك



 تسحبين هنا معك، ليفتشوا عين مث
مصمما أن ختيفين و تعاقبين.. 

أخربين، ما الذي كنت ترفسه من  
 قبل و قبل أن جتدين بقربك؟

هيوغو أيضا كان واقفا، ووجهه  
يعكس الغضب عندما صرخت 
بوجهه، لكنه حترك ببطء حول  

 الطاولة و جاء ابجتاهها:



اخرسي.. ستصابني حبالة هسرتية.. -
لي أن  و إذا مل تتوقفي سيكون ع

 أضربك.. 
ضحكت كيت بوجهه و أمسكت 

بكتفيها، كانت هناك نظرة متوترة يف 
عيونه و كأنه كان يالقي صعوبة يف  

 السيطرة على نفسه..



عليك اللعنة. اخرسي.. هل كنت  -
تعتقدين أبين كنت سأؤذيك لو كان  

 يل علم بوجود ذلك اجلرح؟
أجل، أظنك كنت ستفعل، و -

كنه اعتقد أبنك ستفعل أي شيء مي
أن يؤذيين، قالت مبرارة: أنت لست  

 من البشر..
أوه،ال.. ال تسحبيين إىل  -

مستواك.. انك فأرة كاذبة و خمادعة، 



تذكرين؟ أان لن أجربك على فعل أي  
 شيء.. 

حاولت عبثا دفع يديه بعيدا، لكنها  
اآلن تقف اثبتة، حتدق به، و شعرها  
غري مرتب، و عيوهنا واسعة من أثر  

 الدهشة: 
ماذا ستفعل حبق اجلحيم إذن، -

 اآلن؟



قال ساخرا عندما رأى بريق األمل يف  
 عيوهنا: 

أوه، ال تقلقي، بكل أتكيد أان -
أنوي احلصول على ما جئت من 

أجله.. لكن حىت و إن كانت الفكرة  
مغرية، فأان ال أنوي أن أستعمل 
القوة...ال، بعد أن أنتهي منك 
سوف تعطيين شيئني، احلقيقة 



ضيك و نفسك.. و  الكاملة عن ما
 عن طيب خاطر..

رمبا سيأخذ مين الوقت، لكين لست 
على عجلة.. و أشكرك من أجل  
شهر العسل الطويل الذي خططنا 

 له.
متعبة جدا و غري قادرة حىت على 

ت إىل عيونه الرمادية  الكالم نظر 
القاسية و املليئة ابلسخرية و  



احلقد.. اذن اآلن تدرك أبن لن  
ة.. يستعمل القوة الوحشي  

أوه، ال، ذلك سيكون أكثر وحشية 
ابلنسبة هليوغو مرييون املهذب و  

 الرقيق..
رهاقها  و بدال من ذلك فهو ينوي إ

مرة بعد أخرى أبسئلته و اهتاماته  
حىت تكون جاهزة لتعرتف ألي شيء 
فقط لتتخلص منه.. لكن ليس فقط  



االعرتاف.. فهو يريد أيضا اإلهانة  
القصوى و األخرية... لتقدمي نفسها  
ل بتلك الصورة... لكن ذلك لن  

حيصل علي أبدا... و مهما كان نوع  
التعذيب الذي سيستعمله..و التأكد 

 من الفكرة منحتها القوة.. 
 تنهدت و قالت بربود:

ابعد يديك عين...-  



أن أكون زوجك يعطيين  -ابتسم: 
احلق التام يف التقرب منك أي وقت 

 أريد.
 جاء صوت كيت اثبتا: 

ال، ليس لك احلق... لقد صادرت -
حقوقك كلها عندما جعلت ذلك  

 املخرب يراقبين...



بعدها و فجأة استطاعت أن تنزلق  
يد يديه و تذهب اىل غرفة  من ب

 املعيشة.
 تبعا مباشرة: 

فقط ما كان معىن ذلك؟ -  
واثق من نفسك متاما، أليس  -

كذلك؟ ل فكرت حلظة أبنك قد  
أخطأت؟ قرأت تقرير ذلك املخرب و  
صدقت كل كلمة فيه مباشرة، دون 



أن تعطيين الفرصة لالعرتاف أو  
اإلنكار.. مل تثق يب و مل ترتدد يف  

كن رمبا ذلك كان  حتطيمك يل.. ل
بسبب أفعالك اخلاطئة.. كنت  
مستعدا لسماع أسوأ شيء عين 
 ألنك أنت بنفسك كنت كاذاب. 

حسنا، سأخربك شيئا هيوغو: أان مل 
أكذب عليك أبدا، و ال مرة.. لكين 

سعيدة أبنك قد صدقت ذلك  



التقرير، ألن ذلك جعلين أرى  
حقيقتك، و الذي كنت عمياء جدا 

ا..حبيث مل أستطع رؤيته  
ابلتايل ستقولني أبنك كنت -

حتبينين.. حماولة لطيفة. كيت، لكن  
 هل حقا تتوقعني مين أن أصدقك؟
نظرت إليه حلظة مث استدارت و 

 قالت متعبة: 
ال، ال أتوقع ذلك.. -  



خاصة و بعد إخباري قبل قليل -
 أبنك مغرمة هبذا الرجل كراوفورد..

أان مل أقل أبين مغرمة به، فقط أان  -
 أحبه.. 

هناك اختالف؟-  
أجل، اختالف كبري.. -  

طبعا هنالك دائما طريقة واحدة -
لتثبت أبنك تقولني احلقيقة.. فجأة  
 تغري صوته و أصبح رقيقا كاحلرير..



 التفتت إليه بدهشة: 
حقا؟ كيف؟-  

أبن تثبيت أبنك ال تزالني  -ابتسم: 
 عذراء.. 

شعرت بضيق يف التنفس و هي تقول  
 مهزوزة:

أيها... أيها السادي، مل  أنت  -
 أعطيك نفسي أبدا، و أفضل..



أن تقتلي نفسك أوال؟ أوه، هيا  -
اآلن.. ال تكوين مثرية للشجون  

 تدرين أبنك... 
ال أفضل أن أقتلك أنت أوال.. -  

للحظة حدقا ببعضهما و بعدها قال  
 هيوغو ببطء:

علينا فقط أن نكتشف، أليس  -
 كذلك؟ ألين ابلتأكيد سوف..... 



جرس اهلاتف قاطعه.. و أول  صوت 
من حترك كان هيوغو. و كان عليه 
أن يبحث عن اهلاتف، يف الوقت  
الذي كانت فرصة لكيت و اليت  
 كانت تعرف أين هو ابلضبط... 
أسرعت عرب الغرفة و التقطت  

 السماعة... 
كارلوس، ذلك الرجل يف النادي  -

 حياول سجين عليك أن تساعدين...



ت صرخة تلك الكلمات األخرية كان
أبس عندما وقف هيوغو خلفها و  

سحبها السماعة من بني أصابعها مث  
ضمها ايل ووضع ذراعها حول  

عنقها. و الذي جعلها ختتنق تقريبا. 
و ألجل أن ال تستطيع الصراخ أو  

 املقاومة..



مرحبا، من هذا؟ ال، كانت مزحة --
من طفل يلعب..أجل، أريد مكاملة  

 من انكلرتا..
 جسمها و  شعرت كيت خبدر يف

 بعدها مسعت هيوغو يتكلم اثنية. 
سامين؟ أو، البد أنك حمامي -

 كيت.. أان هيوغو مرييون..
صوت اختناق انطلق من بني شفيت  

كيت بينما كانت حتاول طلب 



املساعدة، لكن هيوغو ضغط 
 عضالته و منعها مث أجاب:

أجل أظنها مفاجأة.. لكن و كما -
..  ترى، أان و كيت عدان لبعضنا اثنية

كان اآلمر كله جمرد خطأ، و كانت 
كيت ستعرف ذلك لوال هروهبا.. و 
ابلطبع حلقت هبا و شرحت هلا كل 
شيء..نعم، كل شيء على ما يرام 
اآلن.. أشكرك. كيت لن تكون  



حباجة إىل خدماتك. يف النهاية.. لقد  
شهر العسل هنا.. هل  قرران قضاء

 إبمكاننا البقاء يف الفيال لفرتة؟ 
قليال مث قال بسرعة:  جتهم وجهه

شكرا، حنن ممتنني..ال آسف ال لن 
تستطيع كيت التحدث يف هذه 
اللحظة، فهي تستحم، سأخربها  

 أبنك اتصلت.. 



بعدها بدا الغضب يف صوته: ليو  
كراوفورد؟ أجل؟.، و كما قلت، 

كان عليها أن حتدثين عنه منذ زمن 
 بعيد..الوداع..

هبدوء أعاد السماعة إىل مكاهنا لكنه  
 مل يسمح هلا ابلتحرك مباشرة. 

إذن.. حىت حماميك على علم  -
حببيبك. أليس كذلك؟ و هذا املكان  

هو ملكه و ليس ملك حبيبك  



االسباين.. على العموم لقد كانت  
مكاملة مهمة و ممتعة، و اليت ترتك  
 لك الكثري من الشرح و التوضيح..
و دون ترفع تركها لرتفع يدها اىل  

صابعه مث قالت: عنقها و تزيل أاثر أ   
كنت أظن أبنك لن تستعمل -

 القوة..
لن أستعمل القوة ألرغمك على  -

فعل ما أريد، االحتفاظ بك و حىت  



أحصل عليه هو شأن آخر.. و تلك  
مل تكن قوة.. جمرد خدعة تعلمتها يف 

 اجليش.. 
نظر اليها بتجهم: مل تكوين يف انتظار  
مكاملة من احملامي، و قد استعملت 

قبل كل شيء.. هل اسم كارلوس 
 أنت يف انتظار اتصال من أيضا؟ 

عليك أن تنتظر و ترى، أليس  -
 كذلك؟



ردت عليه بغرور لكن مبحاولة يرثى  
ا.. يرثى هلا ألهنا تعرف أبن كارلوس  هل

ال ميكن أن يتصل هبا بينما تكون  
عائلته يف احتفال مبناسبة خطوبته 

 لكونسويلو..
واضح أبنه قد أخرب سامين أين  

و احلقيقة، فان كارلوس لن  هي... 
يفكر هبا اثنية حىت حيني موعد  

اصطحاهبا إىل املطار.. و ذلك لن  



يكون قيل يومني آخرين.. يومان من  
السجن هنا مع هيوغو ابتسمت و 
هي حزينة، قبل أقل من شهر كان  
ذلك سيكون هلا قمة السعادة.. 
 لكن اآلن.. رابه، اي للسخرية.

طباع  هيوغو كان يراقب تغري االن
 على وجهها قال:

ما الذي حتاولني إخفاءه؟-  
 هزت كتفيها غري مبالية:



ال شيء... فقط كنت أفكر كم -
ميكن أن تكون احلياة بشعة و  

 مضحكة.. 
ال تقويل أبنك بدأت تشعرين  -

بتأنيب الضمري؟ ذلك شيء لن  
أصدقه مثل كل أكاذيبك السابقة.. 

 ملاذا ال تواجهني األمر؟
دتك هنا و  لن يساعدك أحد.. وج

سوف أحتفظ بك.. و كلما كان  



قرارك سريعا لتعطيين ما أريد، كلما  
 أسرعت يف احلصول على حريتك.. 

 رفعت رأسها و نظرت إليه:
حرييت؟ إذا أخربتك بكل ما تريد  -

 معرفته، هل تسمح يل ابملغادرة؟
ذلك ليس كل ما أريد و أنت  -

 تدركني ذلك..



الليلة، و إن أعطيتك ذلك أيضا، -
ستغادر هذا املكان؟ و لن يكون  

 علي أن أراك اثنية أبدا؟
لقد قلت ذلك من قبل... -  

كان اثبتا، و متوترا و هو يراقبها  
بدقة، و لدقائق نظرت إيل، و بعدها  

 و ببطء هزت رأسها قالت:
ال، لن ترتكين أن أغدر بتلك -

البساطة.. لن حتصل على القناعة 



لنصر الكافية من خالل مثل هذا ا 
البسيط..و ستستمر يف االحتفاظ يب  

هنا لتعصر بقدر املستطاع تلك  
السعادة السادية من داخلي.. و لن  

تقتنع حىت تراين أتوسل من أجل  
...حسنا، لن أفعل... أبدا ألين مل  

، و ليس هناك أي  أفعل شيئا خمجال
شيء تستطيع إيذائي به، ليس بعد  



اآلن.. الشخص الوحيد الذي تؤذيه  
ت، هبذا اإلصرار اجلنوين ل... هو أن  

هنا أنت خمطئة.. -  
بسرعة حترك ابجتاهها و بسرعة أيضا  

تراجعت كيت إىل اخللف لتعثر  
مبقعد.. و بسهولة وصل ودفعا إىل  
املقعد، ووضع يديه على جانيب  
 املقعد مث مال لينظر إليها متوترا:



ملسمار حتت رمبا تكونني قوية كا-
تلك البنية الرقيقة، لكنك لن 

تستطيعي مقاوميت.. ذلك القيد  
ابلذراع لو تكن اخلدعة الوحيدة اليت  

تعلمتها يف اجليش.. لقد علموين  
عدد غري قليل من الطرق املمتعة  

جلعل الناس الذين يقاومون  
يتكلمون..أوه، الشيء جسدي، 

و الذي   جمرد إقناع لطيف و مهذب،



ر دون توقف.. و ال  يستمر و يستم
تظين أبين سأسهل األمور ألنك 

امرأة.. سرتكعني مث تزحفني و أنت  
متوسلة و قبل أن أنتهي منك،  

 زوجيت اجلميلة املخادعة
حدقت كيت متصلبة عندما رأته  
يشعل سيجارة مث يوج مصباحا اىل  

 وجهها مباشرة:



حسنا، دعينا نبدأ..كم من املدة  -
 كامن كراوفورد حبيبك؟

جمنون.. هل حقا تعتقد أبنك  أنت -
ستحصل على شيء هبذه الطريقة  

 الرخيصة؟ 
 قال اثنية: 

كم من املدة كان كراوفورد  -
 حبيبك؟ 



اذهب اىل اجلحيم، لن أخربك  -
 بشيء..

لكنه استمر بتكرار نفس السؤال  
ملرات عديدة حىت غطت أذنيها  
لتمنع وصول صوته إليها، سحب 
  يديها إىل األسفل و بدأ اثنية، يغري

 السؤال أحياان لكن بنفس األساس.. 



كم مضى على معرفتك به؟ مىت  
أقنعك ابلزواج مين؟ كم من الوقت  

 كنت تعيشني معه؟
يف البداية صرخت بوجهه، و حاولت 

تغطية صوته، لكن و عندما بدأ  
غرفة، و مل يبقى الظالم يشتد يف ال

هناك سوى ضوء املصباح املوجه إىل  
ته هو  عيوهنا، حبيث مل تستطع رؤي

أيضا، و صوته مستمر ابلسؤال، مل 



تشعر كم من الوقت مضى و هي 
هناك  بدا هلا و كأهنا ساعات، لكنه 
مل يتوقف حىت جلأت إىل السالح  
الوحيد الذي متلكه.. الصمت 

التام.. حاولت أن تقطع صوته كليا، 
لكت جتنبه كان مستحيال.. كان فيه 
إصرار قوي.. و شعرت ابإلرهاق 

ب عقلها ابخلدر.. و مل الكامل، أصي
يتوقف إال بعد فرتة طويلة من  



صمتها، مث ابعد املصباح عن 
عيوهنا.. الظالم املفاجئ أخافها  

 تقريبا و تنهدت مرجتفة.. 
و فجأة مسعت صوته و قد تغري و  

 أصبح أكثر لطفا و هتذيبا: 
ال ختايف..كيت انتهى األمر اآلن..-  

هذا الصوت ال يبدو أبدا مثل  
يه الذي كان الصوت الكر 

 يستجوهبا.. 



وقف مث ساعدها على الوقوف، و 
أمسك هبا عندما ترحنت نتيجة 
اجللوس لساعات طويلة، دفء  

ذراعيه بدا هلا فردوس من األمان و  
القوة.. وضعت رأسها على صدره و 
تعلقت به ضعيفة و هو يربت على  
شعرها.. و حياول أن يرحيها و كأهنا  

 طفلة:



شيئا عن ليو،  كنت ممتازة..مل تقويل-
أليس كذلك. رغم أنك كنت 

تستطيعني و بكل بساطة أن تقويل  
أبنك كنت تعرفينه منذ مخسة 

 أعوام.. 
كيت كانت ال تزال تشعر ابلنور 

الساطع يف عيوهنا، ال زالت تشعر و  
ياء.. و تشعر ابلدوار أيضا، كأهنا عم



عقلها يدور و ال يشعر بغري النعمة  
ى..قالت:الوحيدة أبن األمر قد انته  

ال ليس من مخسة أعوام.. أان -
 عرفته طوال حيايت.. 

كان رأسها يؤملها.. و تعلقت هبذا  
 الشخص الذي كان طيبا معها..

و كنت تعيشني معه لفرتة طويلة، -
 أليس كذلك؟ 

م م م، منذ... جميئي إىل لندن-  



شعرت ابلنعاس و ابإلرهاق 
الشديد..أغمضت عيوهنا لكن ذلك  

 ضاعف األمل.. 
أين هو اآلن؟ -  

ذهب.. ذهب..األرجنتني.. -  
ستشتاقني إليه، أليس كذلك؟ -

ستشتاقني حلبيبك، أليس كذلك، 
 كيت؟ 



رمبا كان التشنج يف جسده، رمبا،  
ألن هيوغو كان غري قادر على أن  

سيتمر ابلكالم، و مهما حاول، كان 
ذلك ختديرا لعقلها املرهق.. فجأة  
تصلبت حتت يديه، و شعرت أين  

من كان ميسك هبا.. و  كانت و
حبركة واحدة قفزت بعيدا عنه و  

 نظرت إليه حائرة و خائفة..



اي إالهي انك خسيس.. و من بني  -
 كل اخلدع القذرة 

أسرعت اىل جانب الغرفة و أضاءت  
و يواجهها، و  املصباح.. وقف هيوغ

يديه يف جيوبه، هادئ بشكل غريب، 
فقط حركة من فمها كانت تفضح 

اح حيلته بصورة  انزعاجه لعدم جن
 كاملة هددها بلطف 



املرة القادمة.. أو املرة التالية.. -
 سيكون هناك عدد كبري من املرات..

 أيتها الرخيصة اجلميلة.
 

 الفصل السادس 
كان اجلو حارا وخانقا يف الغرفه اليت  
كانت حباجه اىل هتويه..كانت كيت  
مستلقيه على السرير بقميص نوم  

خفيف فقط. واالغطيه قد 



بعدت..حتركت متعبه .ورأسها الزال  ا
لى االستمرار يف يؤملها وغري قادره ع

النوم . وذهنها يدور ويدور حول  
املأزق الذي وجدت نفسها  

 فيه,والبد ان تفكر بطريقه للهرب 
..ألهنا لن تستطيع مواجهة جلسه  

اخرى مثل جلسة الليله. وهي مدركه  
 أبهنا ليست قادرة... 

 



اسئلته بعد رفضها االجابه على   
.مسح هلا هيوغو ان أتخذ بعض 
مالبسها من احلقيبه وبعدها  

 تستحم.. 
بسرعه كانت قد اقفلت ابب 

احلمام. لكن وبعد ان كانت هناك  
لنصف ساعه عاد وطرق الباب  

 وطلب منها اخلروج.



.للحظه جمنونه فكرت ان  
تتحداه.لكنها رفضت الفكرة 

مباشرة..لن يستغرق االمر اكثر من  
س الباب ويفتحه وهي دقيقتني لريف

التريد ان تثري غضبه يف مثل هذه 
الساعه من الليل وهي مرتديه ثوب  

 احلمام فقط
..لذلك فتحت الباب 

وخرجت.ويدها معلقه يف حافات 



الثوب وهي تسحبه حوهلا 
بقوة..هيوغو كان ينتظر خارجا,نظر 

اليها أبعجاب وتراجع اىل  
اخللف,قال ساخرا:_ليس عليك ان 

 ختايف.. 
مل ارغم اية امرأة من قبل وال انوي  اان 

البدء بذلك مع رخيصه صغرية  
 مثلك.. 

 



مامل تكوين انت اليت تدفعين ألفقد  
 نفسي

 هذا هو املوضوع 
 
 

قادها اىل غرفة النوم اليت كانت  
 نوافذها مقفله ايضا...قال 

 :ــ ميكنك استعمال هذه الغرفه 



تفكري أبية طريقه للهروب   ,وال
خالل الليل .الين سأكون انئما يف  
الغرفه الرئيسيه وعليك ان تذهيب  

 عربها لتصلي اىل املطبخ.. 
 واان صاحب نوم خفيف جدا

كان صوته حيمل نوعا من التهديد  
 اجلنوين 

.. 
 نظرت اليه 



حسنا,لست حباجه لتوضح كل 
شيء..تلقيت الرساله..ان صادف 

ارج اخلط ستنسى واخذت خطوة خ
كل التظاهر النبيل أبن ال تستعمل 
القوة.اليس كذلك؟_بدأت تتعلمني  
بسرعه .._تقدم اىل الطاوله امام 
املرأة ورفع حقيبتها اليت حتمل فيها  

ادوات الزينه مث فتحها ليجعل  
حمتوايهتا تسقط مث اخذ من بينها مربد  



االظافر ومقص صغري وبعدها قال  
  :_سأحتفظ هبذا فقط حىت

اليستعمل لفتح اقفال النوافذ..انمي  
 جيدا..ان كان ذلك يف استطاعتك.. 

 
اغلقت الباب مباشرة بعد مغادرته  
لكنها مل جتد عليه قفال .وبعد فرتة 
مسعت صوت جراين املاء وجاءهتا  
الفكرة املفاجئه يف اهنا رمبا تكون  



قادرة على اهلرب بينما هو حتت 
فتحت  املياة اجلاريه يف احلمام..حبذر 

الباب قليال ونظرت اىل اخلارج..كان 
قد ترك ابب احلمام مفتوحا ليكون 

أبمكانه رؤية املمر بكل 
وضوح..وبسرعه اغلقت ابهبا اثنية  

.مث ارتدت قميص نوم قطين..وحاليا 
كانت الغرفه دافئه وال توجد اية  

فرصه لدخول اهلواء البارد..كانت  



هناك مروحه كهرابئيه يف غرفة 
نها تدرك وبدون تفكري  اجللوس. لك

ابالمر أبنه لن يسمح هلا ابستعماهلا. 
ليس هناك اي امتياز للعدو يف معركة  
الذكاء واملهارات اليت يشنها ضدها  

 ... 
االن هي مستلقيه يف الفراش.وال 
تزال مستيقظه .تشعر ابحلراره  

والرطوبه نتيجة التعرق. وجفاف يف 



فمها. كانت تفكر ابملاء البارد بلهفه  
. 

لكنها كانت ختاف الذهاب اىل  
احلمام لتحصل على القليل منه  
خشية ان يراها هيوغو ويكون له  

 االعتقاد اخلاطئ ...
وبدا وكأهنا مستلقيه هنا لساعات  
,حتطم عقلها لتجد طريقه للهروب  

 او القناعه ليسمح هلا بذلك 



..لكنها ال تستطيع التفكري أبي  
شيء ميكن ان يكون له التأثري يف  

يتني..املها الوحيد الذي كان القض 
يدور يف رأسها هو عودة كارلوس بعد  
يومني ..ال. سيكون اليوم بعد غد  

.ادركت ذلك وهي تنظر اىل ساعتها  
اليت كانت تشري اىل الثانيه من صباح  
اليوم التايل..وعندما يصل كارلوس  

ن ل  



يكون امام هيوغو اال ان يسمح هلا  
لو ابخلروج وميكنها هتديده ابلشرطه   
مل يفعل ذلك..بوجود كارلوس  

 ليحميها ستكون أبمان
..لكنها اوال عليها ان تتحمل 
ساعات االنتظار وحتافظ على 

اعصاهبا ان كانت تريد مقاومة طرق  
 هيوغو لغسل الدماغ... 



استدارت فوق الوساده وشعرت  
بضربة امل يف رأسها ما بني عينيها  

 متاما ..عليك اللعنه هيوغو
ل هذا بعد  . ال تستطيع حتم

االن...نزلت من السرير وارتدت  
ثواب اخر فوق قميص نومها .بعدها  

 اقرتبت من الباب 
.كان املمر مضيئا .دخلت احلمام 
 .وهي تغلق الباب لكنها مل تقفله 



..شعرت ابلدوار قليال مث نظرت اىل  
املرأة فجأة..كان الوجه الذي ينظر  
اليها حممرا نتيجة احلرارة اليت تشعر  

نها رأت دوائر داكنه حول  هبا..لك
عيوهنا املتعبه وشحوب اقرب اىل  

البياض حول فمها..حدقت يف املرآة 
حلظه مث دفعتها جانبا لتبحث يف 
رآة خزانة االدويه اليت كانت خلف امل

عن اقراص االسربين. واخريا وجدت  



قنينه مليئه ابالقراص وقد كتب  
عليها ابالنكليزيه اضافه اىل  

(االسبانيه )اسربين  
,مألت كأسا ابملاء مث التقطت 

قرصني من داخل الزجاجة..._ماذا  
تفعلني؟اعطيين تلك االقراص!جاء  
صوت هيوغو خلفها قواي وغاضبا 

عندما اقرتب منها ودفعها بعيدا عن  



احلوض وهو أيخذ القنينه بقوة من 
 بني يديها 

ماذا حبق اجلحيم حتاولني فعله؟كان  
ا  ال يرتدي اكثر من بنطلون البيجام
وبدا صدره القوي بلون برونزي  

 داكن..
 

_اوه..حبق السموات!! اشعر 
بصداع قوي..جئت ألخذ بعض 



االسربين..واظنه شيء طبيعي ان 
يكون يل هذا الصداع بعد الذي 

قاسيته بني يديك الليله, اضافه اىل  
اختناقي يف تلك الغرفه وبدون هواء  

 نقي فتحت يدها امامه وقالت
ني من  انظر ال اكثر من قرص

االسربين فقط..هل كنت حقا تعتقد 
ابين ساكون محقاء لتلك الدرجه  

القتل نفسي بسببك؟ال ميكن ابدا!  



فانت ال تستحق ذلك, ومهما كان 
 نوع تعذيبك يل 

رفعت الكأس مث ابتلعت القرصني, 
وببطء استدارت لتأخذ منشفة 

صغريه وتبللها قليال ابملاء البارد,مث  
ه الباردة  رفعت رأسها لتمرر املنشف

فوق وجهها وعنقها وعندما فتحت  
عيوهنا رأت يف املرأة صورة هيوغو  
وهو يراقبها.وانطباع غريب على 



وجهه والذي مل تستطع تفسريه. 
عندما ادرك أبهنا تراه حول نظره 

 بعيدا وبسرعه قال :انتهيت؟
 

 اومأت له 
راقبها وهي ذاهبه اىل غرفتها قال  

 اتركي الباب 
ى املزيد من  مفتوحا,ستحصلني عل

اهلواء..بصمت اطاعته استغرق وقتا 



حىت شعرت بتأثري االسربين وبينما 
هي مستلقيه هناك تذكرت عملها  

كعارضة ازايء وقد قامت مرة بتمثيل  
دور اعالين عن فوائد االسربين  

والذي كان من املفروض ان يكون له  
مفعول فوري..مث تقلبت يف الفراش  
مرهقه ..لو كانت فقط تستطيع  
احلصول على اهلواء!سيكون من 

االفضل النوم يف احلمام من ان تنام 



يف هذه الغرفه واليت تبدو اكثر من  
 محام خبار

مل تدرك ابلتأكيد سبب برودة  
احلمام..لكن طبعا, النافذه يف احلمام 

هلا اطار معدين ومل يكن مبقدوره 
اقفاله!البد اهنا كانت مفتوحه  

ومسحت للهواء الطلق ان يتسرب  
ىل الداخل..حممومه جلست يف ا

الفراش. وهي حتاول تذكر كم كان  



حجم تلك النافذه,صغريه ام 
كبريه.ألهنا يبدو وكأهنا تتذكر أبن 
النافذه تطل على الفناء..هل هي 

كبريه مبا يكفي هلا للعبور من خالهلا  
؟هل كانت؟ هبدوء وبقدر املستطاع  
زحفت لتفتح الباب وتنظر ابجتاه 

ان ترى   احلمام ومن اجل
الشباك..اللعنه..لن تستطيع رؤيتها  

اال من الداخل..النافذه كانت صغريه  



بشكل خميف. لكن عليها ان  
حتاول..بسرعه عادت اىل غرفتها  

..حىت ان كان هيوغو قد مسع شيئا 
البد انه سيعتقد أبهنا كانت تريد  

الشراب اثنية. النه لن أيت لريى ما  
 كانت تفعله..

 
تنهدت كيت أبرتياح وبدأت تغري  
مالبسها هبدوء وترتدي القميص 



والبنطلون . لن تستطيع ارتداء اي  
شيء عريض والذي كان ميكن ان  
يتعلق .مث وضعت قدميها يف حذاء  
انعم خاص بلعبة التنس ..نقودها  
وجواز سفرها كاان ال يزاالن يف  

حقيبتها اليدويه يف غرفة اجللوس  
ذا الشأن  .لكنها ليست قلقه هب 

ان اهم شيء االن..هبدوء .اهلروب ك
زحفت اىل داخل املمر اثنية..مسعت  



صوت السرير يف غرفة هيوغو 
وحتولت اىل حجر. وقلبها خيفق من  

اخلوف..لكن مل تكن هناك اية  
اصوات اخرى ,كل شيء كان هادائ  

..اجربت كيت نفسها على 
االستمرار.يف النهايه .لن يستطيع  

؟لكنه قادر على اكلها, اليس كذلك  
ريبا ,وسوف يفعل فعل شيء حمزن تق

لو حاولت الضغط عليه..فتحت  



ابب احلمام لكنها مل جترأ على ملس 
زر االضاءة..وحلسن احلظ كان هناك  
ضوء القمر الذي يشرق من خالل  
النافذه. ببطء تسلقت فوق حوض 
احلمام وبعدها بدأت تفتح النافذه 
شيئا فشيئا..رفعت ساق واحدة اىل  

فتحة النافذه مث االخرى. لكن 
املعدن كان حيفر حلمها عندما 



حاولت ادخال بقية جسدها 
 ..وبصرخه امل خمنوقه .

 
حاولت املرور من الفتحه الصغرية 
..وللحظه مرعبه ظنت أبهنا لن 

تستطيع سحب كتفيها.لكنها بعد  
ذلك استطاعت ان تسحب بقية  

جسدها .رغم اهنا شعرت وكأن قطعه  
مين قد تعلق ابلقفل  من كتفها اال



..لثانيه تعلقت بيديها. بعدها القت  
 بنفسها على االرض .. 

وبدون ان تقف حلظه اسرعت عرب 
الفناء ومرت من امام حوض 

السباحه ,اشرعة الطاحونه اهلوائيه  
كانت اثبته .مقفله حبيث ال  

تدور..لكن حىت لو مل تكن مقفله ما  
كانت ستدور الليله ..اهلواء كان  

بتا. فقط عدد قليل من  رطبا واث



الغيوم يف السماء الصافيه واليت  
كانت تسابق القمر ..وأبسرع ما 

ميكن اسرعت كيت اىل السالمل اليت  
كانت تقود اىل الربج وحاولت حبذر  
التسلق وهي قريبه من اجلدار الن  
تلك السالمل احلجريه كانت أتكلت 
مبرور الوقت ومل يكن هناك سياج  

خر من الربج  لتمسك به اجلانب اال
 كان يشكل جزءا من



اجلدار احلدودي وكان هناك عدد من  
اشجار الزيتون واللوز بقربه متعبة  

توقفت كيت وهي تنظر اىل االسفل  
,عليها ان تكون حذره عندما تقفز,  

ال تريد السقوط على فرع 
شجرة..بعدها ادركت أبن الذي  
كانت تظنه ظال لالشجار مل يكن 

ارة سوداء  ظال ابدا..كان سطح سي
وضعت بقرب اجلدار...لكن ملاذا 



حبق السماء...؟بعدها ادركت  
...طبعا ,هكذا وصل هيوغو اىل  

الفيال ,ابلتسلق فوق سطح السياره 
وبعدها اىل السلم. وعندما دخل 
الفناء اصبحت مهمه سهله أبن  

يدفع الشباك بقوة ويدخل اىل املنزل 
..وهو الذي ترك السياره يف ذلك  

ي وبعيدا عن االنظار  املكان اخلف
ألجل ان ال تشعر هي بوجوده وهو 



يف انتظارها لتسقط يف فخه...  
ابتسمت كيت ...حسنا ,هكذا قدم  

هلا مساعده لتهرب دون خماطرة  
تكسر قدم او ساق..قفزت خبفه اىل  

االسفل..وارتفع صوت السطح  
املعدين وكأنه يعرتض ..وهناك بقيت  
اثبته .خائفه من ان يكون قد مسع  

لصوت.الن االصوات تنتقل بسرعه  ا
يف هدوء الليل..مسعت صوت 



احلشرات وارجتفت,خوف ازيل من  
احلشرات على اقدامها ..قفز   

لكن االن ليس وقت القلق من  
احلشرات!وأبسرع ما ميكنها نقلت  

نفسها اىل مقدمة السيارة .لكن هذه  
املره مل يكن هناك صوت. احلمد 
هلل..ومن هناك نزلت اىل االرض 

وهي تركض من خالل البستان .
الصغري وبعدها وقفت على احلافه 



لتنظر اىل الفيال اثنية..كانت ال تزال 
 يف ظالم ...كانت أبمان.. 

 
للحظه فكرت يف ان جتري خالل 

ق العام وبعدها اىل القريه  الطري
..لكن ذلك على بعد اميال..رمبا 
يستيقظ هيوغو ويكتشف غياهبا  

دها ..ال,  ,ويالحقها ابلسياره مث جي
 اقرب مكان للسالمه هو االفضل



.املزرعه اجملاوره اليت ذهبت اليها من  
اجل شراء اخلضروات .لكن سيكون 
االمر صعبا ان تشرح هلم ابالسبانيه 

 .. 
اال ان عليها ان تفعل ذلك..ان  

كانت تريد الذهاب اىل القريه على  
 االقل كان املزارع يعرف من هي

قل  ..بسرعه بدأت تركض عرب احل
ولكنها مل تتقدم كثريا بسبب االرض 



الغري مستويه ,وتنفسها حتول اىل  
هلاث. التعب واالرهاق جعال حركتها  
بطيئه يف الوقت الذي كانت حباجه  
لقوهتا اكثر من اي شيء اخر .لكن  
معرفة ماتركته هناك كان حيثها على 
االستمرار ..تسلقت اجلدار االول 

 اخرين وستكون هناك. لكن  .حقلني
كم كان حجم تلك احلقول..نظرت  
أبجتاه بيت املزرعه لكنها مل ترى شيئا 



الن الغيوم كانت متر من امام القمر  
..اللعنه!ال ميكنها ان جتازف وتنتظر 
خروجه اثنية..اي حلظه سيكتشف  

هيوغو غياهبا, عليها ان  
تستمر..حاولت ان تبقى يف اجتاه 

انت هناك حركه املزرعه .وفجأة ك
مها.شيء اسود ارتفع من  ومباشرة اما

االرض أبجتاهها..صرخت كيت  
خائفه وبعدها سقطت على وجهها  



,وقد تعلقت ساقيها وقدميها بشيء  
حي ,شيء قوي وبنفس الوقت انعم 
..الشيء كان حياول ان يتحرر منها  
خبوف مثلها متاما .وعندها بدأ جرس 
يدق خالل الليل عندما بدأ حيوان  

 جيري خائفا..
 

ه!لقد سقطت فوق _اوه. اللعن
!مباشرة بدأت احليواانت  خروف



االخرى يف احلقل تشاركه وكأهنم فرقه 
موسيقيه, يركضون ويتصادمون يف  

الظالم حىت بدا وكأن ابواب اجلحيم 
قد تركت مفتوحه .لدقائق كانت  
كيت ضعيفه جدا ال تستطيع 

التحرك .وعندما حاولت الوقوف  
اندفع خروف اخر أبجتاهها وجعلها  

نية...كان الظالم خميفا تسقط ات
,لكن الشكر للقمر الذي ظهر  



اثنية, وبدأت مرة اخرى تسرع أبجتاه  
 بيت املزرعه .. 

عليها فقط ان تصل اىل املزرعه  
ا املساعده.وبعد وهناك سيقدمون هل

الركض ملسافه ظهر الضوء يف احد  
نوافذ املزرعه. ذلك املنظر منحها  

اندفعت أبمل اىل االمام قوة اضافيه و 
وهي تتنفس بصعوبه.مل تسمعه أييت  
خلفها. مل تسمع شيئا غري صوت 



تنفسها املتقطع ومل تكن لديها اية  
فكره أبنه كان هناك حىت جعلها  

تسقط على االرض اثنية ووجهها يف  
رمال احلقل .كان جبوارها يف حلظه  

وركبته يف وسط ظهرها .وهو 
بضه يسحب ذراعها اىل اخللف بق

قاتله..وجاءت يده االخرى لتغطي 
فمها ومتنعها من الصراخ..وبعدها 



كان يسحبها لتقف على قدميها 
 وجيعلها تتقدم أبجتاه الفيال..

 
وبسهوله سحبها اىل اجلدار. لكنه  

عليه ان  وعندما حاول تسلقه كان
خيفف من قبضته .وحبركه ايئسه  
استطاعت كيت ان حترر نفسها  

فقط .وصلت اىل  .لكن لثانيه واحدة 
اجلانب االخر من اجلدار وبعدها  



سقطت على جانبها. استدارت كيت  
وحاولت ضربه بيدها ..وعندما  
بدأت تدفعه بقدميها سقط هو  

االخر فوقها .ويداه حتاوالن امساك  
كفيها ..وتدحرجا معا يف القذاره 

.كان تنفس هيوغو غري طبيعي بعد 
كل ذلك الركض ليمسك هبا.كان  

متعب وهو حياول مير بوقت 
االمساك هبا .._عليك اللعنه,  



اثبيت!قاتلت كيت بوحشيه وجرحت  
ذراعه أبظافرها وهي حتاول حترير  
ساقيها لكي تضربه.لكنه كان 

مستلقيا عليها ,وممسكا هبا بقوة 
وزنه..بدأت مقاومتها تضعف عندما 
امسك بكفيها اثنيه..وبيأس فتحت  
فمها لتصرخ.. مل يكن لدى هيوغو  

الكايف ليمسك بيديها يف يد   الوقت
واحده, لذلك فعل الشيء الوحيد 



الذي ميكن ان خيرسها .اغلق فمها  
بفمه .وبسرعه جعلها هادئه..قاومت 
كيت وهي تدفع برأسها من جانب  

اىل اخر يف رمال احلقل .لكن 
كفاحها كان بدون جدوى ..ميكنها 

ان تشعر بغضبه واصراره خلف 
ت وحشية عناقه..وأبسناهنا وجد

شفته وبدأت تعضه. لكنه دفع  
رأسها اىل االسفل بقوة..اصيبت  



ابالرهاق فجأة عندما ادركت أبن  
مقاومتها كانت بدون فائده..وكان  
قتاهلما بعيدا عن انظار املزارع الن  
اجلدار كان يفصل بينهما .مل يكن 
هناك احد ليساعدها, لقد فشلت 

 متاما..
 اصبحت ضعيفه يف

قد توقعت ان  قبضته,ومل تعد تقاوم,و 
ها اىل  يبتعد عنها مث يسحب



الفيال..لكنه مل ينهض ..ومل يهتم يف 
ان يرى استجابتها ..رابه! هل ينوي 
....؟اخلطر القريب منها منحها قوة  
جنونيه دفعت برأسها جانبا وقالت  
حبده:_ال!!ال ,هيوغو ,ارجوك!!  

 الرعب يف صراخها توغل اىل اعماقه
مكاهنا  ..توقف واصبح اثبتا وكان أب

مساع دقات قلبه القويه يف صدره  
قرب قلبها..واخريا تدحرج بعيدا 



عنها. وهو ينظر اليها. وعيونه كأهنا  
قطع من الزجاج الالمع ..كيت  
 كانت خائفه ال تستطيع احلركه . 

والرهبه جعلت من انفاسها نشيج  
مرجتف..مرر يده امللطخه ابلرمال  
بني خصالت شعره. مث وقف. 

دوء امسك بذراعها  وسحبها معه وهب 
وقادها جبواره اىل املنزل يف حلظة  
دخوهلما املنزل قادها اىل غرفتها  



ودفعها فوق سريرها كيف استطعت  
ترد عليه وهي  اخلروج؟للحظه مل

حتاول ان جتد طريقه لتحتفظ خبطة 
هروهبا لنفسها وأبمل ان تستعملها  
اثنية اجيبيين ..كيف خرجت جلس  

فوق  على حافة السرير ودفعها 
الوساده اذا مل ختربيين فلن يكون  
عندي خيار اخر غري ربطك فوق  

السريركان لكيت فكرة قالت حسنا 



,ان كان جيب ان تعرف لقد خرجت 
 من ابب املطبخ ايتها الكاذبه 

ال ميكن ان تفعلي ذلك..الباب كان  
مقفال.وكنت قد أتكدت من ذلك  
مؤكد فعلت لكن هناك دائما مفتاح  

اجلميع اين؟  اضايف ويف متناول  
 

يف خزانة الصحون وكيف استطعت  
العبور من امامي؟ زحفت عرب  



االرضيه..كنت انئما على ظهرك  
قا كنت؟واين االن  .وتشخرهل ح

ذلك املفتاح االضايف؟  يف جييب 
 وضعته هناك بعد اعادة قفله 

اظن انك تريده..تظاهرت وكأهنا  
تبحث عنه يف جيب بنطلوهنا:_ال بد 

ا كنت انت انه سقط مين عندم
متارس بعضا من حيلك 

العسكريه..رفعت رأسها لتنظر اليه  



.لكنه كان منشغال ابلنظر اىل كتفها  
كيف فعلت هذا؟ ماذا؟رفعت كتفها  

غري مباليه خالل تلك املعركه يف  
 احلقل اظن 

استغرب وبدون مقدمات امسك  
بقميصها وبدأ يسحبه أبجتاه رأسها. 

ه  مل يكن لديها الوقت الكايف لتقاوم
قبل ان يسحبه وجيعلها تستدير  

لتواجهه. وبغضب فحص العالمات  



احلمراء على كتفيها: مل حتصلي على  
ؤالء يف اي معركه ..لكنك صدمت  ه

بشيء حاد االن. علينا ان نبدأ اثنيه  
.اليس كذلك؟وهذه املره ستقولني  
احلقيقه واال سوف ابدأ اثنية ما مل  
افعله يف احلقل..واالن..كيف 

فتت كيت بعيدا عن خرجت؟ الت
وجهه ال تريد النظر اليه..._من 

خالل انفذة احلمام..اندهش فجأة 



,مث انتصب واقفا ليذهب ويشاهد  
اك مث مسعت ..مسعته يتحرك هن

صوت طرق من اخلارج..والذي كان  
يعين كما اعتقدت ,ابنه لن يكون  

هناك فرصه للهرب ...ايئسه 
جلست على حافة السرير مبالبسها  

قذرين .وبشعور من  وشعرها ال 
االرهاق الكامل ..واخريا عاد هيوغو  
ومال على الباب ,ينظر اليها حبقد  



لقد ربطت النافذه بسلك معدين..مل 
ادرك انك هبذا الضعف لتستطيعي 
الدخول من خالل تلك الفجوه 

 الصغريه
 سخافة مين

,كان علي ان اتذكر أبن اية امرأة 
تكسب قوهتا عن طريق العمل  

ب عليها ان تكون حنيفه  كحامل للثيا
ارادت كيت ان تعرتض وتقول أبنه  



يوما ما كان قد وجد قوامها اكثر من  
 رائع .لكنها قررت جتاهله
 اريد االستحمام,فاان قذره 

 انت كذلك حقا 
 لكنه كان يعين مظهرها

 لكن عليك ان تنتظري حىت الصباح 
فاتين الكثري من النوم بسببك حىت 

 االن



العوده اىل الفراش  لكين ال استطيع 
 هبذا الشكل 

 شعري مليء ابلرمل والقذاره
 سيء جدا

كان عليك ان تفكري بذلك قبل  
حماولتك الصبيانيه ذهب وبسرعه  

ختلصت كيت من البنطلون 
 ومالبسها الداخليه



وحاولت ازالة ما تستطيع من الرتاب  
العالق بشعرها بواسطة الفرشاة. لكنه  

 كان اليزال وكأنه صخر رملي 
قه ارتدت قميص نومها ودخلت  مره

 الفراش
على االقل كان اكثر بروده االن  

 .وكان الليل قد انتهى واقرتب الفجر 
كانت متعبه حىت من اجل التفكري 
.استلقت على جانبها مث انمت كان 



ضوء النهار يف اخلارج رغم ان الغرفه  
كانت شبه مظلمه بسبب النوافذ 

املغلقه والستائر ..للحظه ظنت ابهنا  
التزال يف منزل كارلوس ,لكن بعد  
ان رأت قميصها املمزق ملقى على 
االرض يف املكان الذي رماه فيه 

هيوغو ..بعدها عادت اليها الذاكره 
كالفيضان ..توصلت اىل ساعتها  
كانت العاشره والنصف ..شعرت  



أبكتافها متصلبه وتؤملها..هل 
ستكون قادره على دخول احلمام  

 واالستحمام؟ استغربت
حبذر اجتهت اىل املمر,  

ونظرت اىل داخل غرفة هيوغو 
متوقعه ان تراه انئما ,لكن املكان 

كان خاليا ,والنوافذ والستائر  
مفتوحه لتفسح الطريق ألشعة  

الشمس واهلواء املنعش..يف البدايه  



تراجعت ,لكن بعدها ادركت أبن  
النافذه كانت تطل على الفناء وليس  

اثنية هناك خطر من ان حتاول اهلرب 
الن هيوغو كان يف هذا الوقت  

يسبح يف حوض السباحه..وان كان 
هو يف احلوض فال ميكن ان يرى  

الذي تفعله هي يف املنزل ..بسرعه  
ذهبت اىل غرفة اجللوس ,اليت كان  
 ابهبا مغلقا,طبعا,لكن هناك اهلاتف 



هيوغو فكر بذلك ايضا ..كانت 
الطاوله خاليه وال اثر  

ىل املطبخ للهاتف..وعندما ذهبت ا
لتجد شيئا ميكن ان تفتح به قفل  

النافذه وجدت أبنه قد ابعد سكاكني  
 املائده .. 

 
بسخط وغضب راقبته. وبدا املاء  
مثل بلور ابرد ومشهي..حسناومل 



ال؟عادت اىل غرفتها وارتدت ثوب  
سباحه بعدها توجهت اىل املمر  ال

لتغطس مباشرة يف احلوض ومتجاهله  
يون متاما نظرة الدهشه يف ع

هيوغو..بقيت يف املاء لفرته كافيه  
وهي حتاول ان تبعد عن ذهنها فكرة  
اليوم الطويل الذي كان أبنتظارها  
بطريقه ما عليها ان حتاول الصرب  

..ويف وقت مبكر من صباح يوم غد 



سيأيت كارلوس الصطحاهبا وسينتهي 
تها كل شئ ..تلك الفكرة اعط

الشجاعه بعدها خرجت من املاء  
ها املبتل بعيدا عن  ودفعت شعر 

وجهها كان هيوغو جالسا على مقعد  
خشيب ويدخن سيجاره ويراقبها  

بنظرات حذره اعتادت عليها وعندما 
 حاولت االبتعاد قال اىل اين؟ 

 



_ألعد لنفسي الفطورستنتظرين حىت  
امسح لك بذلك اجلسي كان يؤشر  

اىل مقعد قريب منه لكن كيت 
 واجهته بتحد وملاذا حبق اجلحيم علي
ان اجلس؟احتفاظك يب يف هذا  

املكان واغالقك للنوافذ واالبواب  
اليعين انك قادر على القاء االوامر  

 مثل الطاغيه



لست مرغمه ألصغي اليك ,ولن  
 اصغي

وأبمكانك ان تقف هناك وهتددين  
بكميه من القسوة اليت تعجبك  
وعندما رأته ينهض قالت ألين ال  

اصدق أبنك ستستعملها رمبا حتاول  
ايب بطرق خمتلفه ,لكنك رجل  اره

متحضر وال ميكن ان تتصرف بتلك 
الطريقه ,حىت لو كنت راغبا مل تفعل 



ذلك ليلة امس ولن تفعل االن..واان  
قفت عندما اقرتب هيوغو خبطوات تو 

مسرعه أبجتاهها.واخلطر ابد يف عيونه  
اذن فأنت تعتقدين أبين متحضر 

لدرجه كبريه؟واظن أبن علي ان اقدم 
بات مستعينا ابالمثله وصل لك االث

اليها ووضع يده يف وسط ظهرها مث  
دفعها اىل احلوض.وقفز جبوارها بعد  
حلظه عندما حاولت كيت اخلروج  



لتنظر حوهلا .لف يده يف شعرها 
يه وحاول دفعها اىل االسفل اثن

.وابقائها هناك وبيأس حاولت ان 
تتخلص منه ,وهي متزق اليد اليت  

املفاجأة  كانت متسك هبا ..وكانت
قد شلت تفكريها وعليها االن ان  
تكافح من اجل اهلواء.واخريا تركها  
لرتفع رأسها وهي تلهث خمتنقه  اذن 
ال زلت تعتقدين أبنك قادره على 



التحدي ,اليس كذلك؟استنشقت  
كيت كميه كبريه من اهلواء .وعيوهنا 
مليئه ابخلصومه وهي تنظر اليه رأى  

ا اىل  نظرة العداء يف عيوهنا ودفعه
االسفل اثنية..بعدها تركها وقال  

االن اجلسي على املقعد مرجتفه رغم 
حرارة اجلو حاولت ان تقف  

وسقطت على املقعد مث سحبت  



ساقيها اىل االعلى ولفت ذراعيها  
 حول نفسها,وتكورت

مل تشعر مبثل هذا اخلوف يف حياهتا 
ابدا ,حىت يف الليله املاضيه. عندما  

ع من  كان يبدو فاقدا ألي نو 
السيطره على غضبه .هل ميكن ان  
تكون خائفه لتلك الدرجه..وبكل 
وقاحه وعداء كان يريدها ان تدرك  
كم كانت حتت سيطرته .واالن مل 



يبقى اي شك ,انه اليهتم ابدا  
ابلتمادي يف تعذيبه هلا من اجل ان  

 تفعل ما يريده .. 
 

_ماصلة سامين روبنسن بك؟ملاذا  
امي  قدم لك هذه الفيال؟ انه حم

ذهبت ألستشارته بعد ان تركتك  
..قال انه أبمكاين البقاء هنا حىت  

حىت االنتهاء من تلك االمور هل هو  



حبيبك؟ال! انه صديق بعدها استمر 
هل ذهبت اىل الفراش مع كارلوس.  

كم عدد عشاقك, هل قدمت 
نفسك اىل اي مصور او انشر من  
اجل التقدم يف العمل.هل قدمت  

جل  نفسها مرة لرجل من ا
امواله؟؟وطبيعي كان ردها لكل تلك  
االسئله ابلنفي لكن السؤال االخري 

افقدها اعصاهبا وحاولت ضربه  



بيديها .لكنها يف النهايه شعرت  
 ابخلوف وتراجعت...

 
_ملاذا ال تعرتفني أبن ليو كراوفورد  

هو حبيبك؟اغلب النساء اللوايت هلن  
مهنه ومكانه يف الوقت احلاضر  

اكثر من ارتباط   يفضلن معاشرة رجل
الزواج واالطفال وليس هناك اي  

عار يف ذلك اذن ميكنك اخباري كل 



الذي هو عليك ان ختربيين مث تكونني  
حرة التفتت لتنظر اىل اجلانب االخر  
,ومل تعد تصغي اليه ان تعرف أبنه  

يكرهها لدرجة يكون فيها قادرا على  
تعذيبها بتلك القسوه .كأن شيئا قد  

ختناق ويف النهايه  بدأ يصيبها ابال
توقف عندما ادرك أبهنا التصغي 

حسنا. ميكنك الذهاب لتعدي بعض  
الفطور االن..اطاعته وقفت ومشت 



ببطء اىل املطبخ, وهناك ارغمت 
ض نفسها على اعداد بعض البي

واخبز احملمص..وشعرت براحة بعد  
االكل. فقط ارجتاف خفيف عندما  
كانت تعود اليها ذكرى الساعه 

.شعرها كان ال يزال مبتال  االخريه
.ومنسدل بثقل حول عنقها ومن 
مكان ما وجدت هلا الشجاعه  

لتذهب اثنية اىل الفناء وتستلقي  



على االريكه,وتدع الشمس جتفف 
ندما شعرها ..وأبعجوبه انمت. وع 

استيقظت ,اصيبت بدهشه ال  
توصف عندما وجدت هيوغو وقد 
غطى جسدها مبنشفه لتحميها من  

احملرقه وبشيء من  اشعة الشمس 
 التصلب جلست ونظرت حوهلا 

كان هيوغو جالسا حتت ظل اجلدار  
يكتب رساله..رفع نظره عندما مسع 



حركتها .والتقت عيوهنما..شعرت 
كيت أبن قلبها يتمايل وبسرعه 
ابعدت عيوهنا ,ويداها متسكان  
جبانب االريكه بقوة ..لقد قام  
أبيذائها بكل الطرق ..جسداي  

ا ان تكرهه اكثر من  وعقليا..وعليه
اي شخص اخر كرهته يف حياهتا  

,وحتتقره ايضا من اجل الطريقه اليت  
يعاملها هبا ..لكنها مل تفعل ...كيف  



ميكنها وهي ال تزال حتبه؟! لكن  
هيوغو اخطأ واعترب جتاهلها السريع  

لنظراته شعورا ابلذنب ..اقرتب  
وجلس على اريكه اخرى جبوارها  

وهو يشعل   .ومال قليال اىل اخللف
 سيجارة 

بعدها بدأ اثنية ,االستجواب 
 الشفهي



اجابته ببطء ,وبؤس, وهي حتدق  
أبشعة الشمس املنعكسه على سطح  
مياه احلوض..وتدرجييا شعرت بنربة 

ازعاج تتخلل صوته..مل تعطه 
االجاابت اليت يريدها..ومن مكان ما 

 ادركت أبن قوهتا تكمن يف براءهتا
انواع االسئله ميكنه ان يسأل كل 

وألهنا كانت تقول احلقيقه أبمكاهنا 
 االستمرار ابلتأكيد 



 ولفرتة اطول مما هو قادر 
تلك الفكره جعلتها متفائله ميكن ان  

 يكون قد بدا يف صوهتا
 النه وبعد حلظه حاول طريقه جديده 
بينما هو يستجوهبا بدأ ميرر اصابعه  

 خبفة فوق ذراعها 
العاري  مث اىل اسفل ظهرها  

 ,ويالطفها بطريقه مهذبه 



ويده دافئه وحساسه ..وبصعوبه  
 شديده حاولت كيت ان تقول 

 ابعد يديك عين ..
 

 ومباشرة فعل
لكنها عندما نظرت اليه ورأت  

االبتسامه الساخرة على شفتيه واليت  
تقول أبنه ادرك أتثريه عليها ..وقف  

 وقال



 اذهيب وارتدي مالبسك
ج لتناول  ارتدي ثواب للسهره ..سنخر 

 وجبه
 هل حقا تعين ذلك؟؟

 ما كنت سأقول لو مل اعنيه 
مندهشه دخلت كيت اىل احلمام  
 وذهبت اىل غرفتها وغريت ثياهبا

مل تفهم ملاذا كان سيأخذها خارج  
 الفيال .



البد انه يدرك ابهنا ستحاول اهلرب  
 يف اول فرصه 

 رمبا لديه خدعه جديده يف ذهنه
اس اسلوب جديد ألذالهلا امام الن  

كانت تضع بعض املكياج على  
وجهها,لكن تلك الفكره جعلتها 

 تتوقف 
رمبا من االفضل رفض دعوته ..على 

االقل ال يوجد يف الفيال 



متفرجني..لكنها لوبقيت لن جتد اية  
من  فرصه اثنية للهروب واالكثر 

ذلك . سيقتنع هيوغو أبهنا قد  
 استسلمت هنائيا 

سحبت ثواب ابللون الربونزي مث  
تفكر اثنية ما الذي جيب ان  بدأت 

 تفعله 
هل كان أيخذها اىل خارج الفيال  

يت  ليكون هناك شهود للحقيقه ال



تقول أبهنما مع بعضهما وبتلك  
الطريقه مينعها من احلصول على 

 ابطال الزواج ؟
 يف النهايه 

 كاان قد قضيا الليله معا يف الفيال
وطبعا ليس هناك شهود لتلك  

 احلقيقه
مبرارة كان شعرها يف حاله من  فكرت 

 الفوضى 



لكنها ومبساعدة الفرشاة استطاعت  
 ان جتعله المعا 

 وخبصالت مناسبه 
ذهنها استمر يف الدوران حبثا عن 
 سبل جديده للهروب بعيدا عنه

وقد امتنعت عن اغلبها الهنا كانت 
جتدها مستحيله متاما لكن يف النهايه  

 كانت هلا فكرة



ا عن قلم  وبسرعه حبثت يف حقيبته
وورقه, بعدها كتبت مالحظه تطلب 

فيها من الذي جيدها ان يرسل  
 الشرطه اىل الفيال 

واضافت اليها مجله تقول ابهنا 
 ليست مزحه

بعدها طوهتا على شكل مربع صغري  
 واخفتها يف علبة مسحوق التجميل



رمبا لن تستعملها . لكنه من املفيد 
 دائما ان تكون هلا خطه خمتلفه 

وغو اىل اندي ليلي  اصطحبها هي
 على الساحل 

كان صغريا ومجيال أبضاءة جعلت 
 الزوااي مظلله 

حتدث هيوغو اىل النادل الرئيسي  
 ابللغه االسبانيه بطالقه



بعدها قادهم اىل الطاوله يف احدى  
 الزوااي املخفيه

منظمه أبانقه وترتيب من وجهة نظره  
 هو

 وليس من وجهة نظرها هي
 تناوال الطعام بصمت اتم 

تدرجييا بدأ املكان ميتال ابلناس و   



واغلبهم من االسبان والذي كان  
واضحا من مظهرهم والهنم كانوا 

 يتبادلون التحيه 
كان هناك عدد قليل من السواح  
ينظرون حوهلم حبثا عن شخص من 

لوهنم ..كيت كانت متوتره ومل  
 تستطع تناول الكثري من الطعام
لكنها كانت تركز على الشراب  

قوه يف حماولة اهلرب ليمدها ابل  



بعد الوجبه طلب هيوغو شرااب خاصا 
مث دخل اىل الصاله اثنان من عازيف  
اجليتار وشخص اخر يرافقهما يف  
العزف على الة اخرى وقد بدا  

شكله اوربيا بعكس العازفني اللذين  
 كان يدل مظهرمها أبهنما اسبانيان

وبعدها وبسرعه كان الكل يشارك يف  
والغناء الرقص    



لكن كيت مل تكن قادرة على ان 
 تسرتيح 

كانت متوتره من االنتظار والتوقع  
واستمرت يف رفع كأسها لتشرب  
 وأبعصاب مرهقه ويدان مرتجتفتان

عندما كان هيوغو يطلب قنينه اخرى 
 من ذلك الشراب 

 وقفت كيت 
 سأذهب اىل احلمام فقط



قالت بسرعه مث حتركت بسرعه ايضا  
اجلانيب أبجتاه الباب   

لكن هيوغو كان خلفها ابلضبط  
 ._اوه. ال..لن تفعلي

 التفتت اليه 
انظر, اان ال احاول اي شيء..اان  

 حباجه للذهاب اىل احلمام
 وبشجاعة حاولت التخلص منه

 حسنا, سأكون أبنتظارك يف اخلارج 



اخذ ذراعها ورافقها اىل احلمام وقبل 
 دخوهلا اخذ منها حقيبتها وقال

 اان ساهتم هبا 
حاولت ان يكون صوهتا طبيعيا 

 عندما اعرتضت 
 لكنين حباجه اليها 

اريد استعمال بعضا من امحر  
 الشفايف 



ألجل ان تستطيعي كتابة رساله على  
 املرآة

 ال اظن ذلك 
فتح احلقيبه والتقط من داخلها امحر  
الشفاه وفحص غطاءه قبل تسليمه 

 هلا وقال 
 ميكنك وضعه هنا



فتح علبة مسحوق التجميل 
ت من داخله قطعة الورق اليت  وسقط

 كتبت عليها املالحظه.قال 
 التقطيها 

 ببطء احننت لتفعل ذلك 
 وهي تشعر ابملرض والغثيان 

 قرآها



مث طواها ووضعها يف جيبه وهو  
يراقبها بسعادة ويرى فيها الفشل  

 التام
بعدها عادا اىل الطاولة وابلتدريج  

ادركت أبهنا قد فقدت اخر فرصه هلا  
 للهرب 

طر عليها االن اكثر مما كان انه يسي
 يف الفيال 



وحىت لو وقفت واندت أبعلى صوهتا 
 طلبا للمساعدة

بكل هدوء سيخربهم أبهنا مثله او  
 مريضه وسيحملها اىل خارج النادي 

 اذن ملاذا جاء هبا اىل هنا؟
مبزاج سيئ شربت قليال من ذلك  

 الشراب 
على االقل كان ذلك يقتل بعضا من  

 جرحها



 الثالثي كان يغين اثنية
اغاين هادئه الن الوقت قد أتخر 
 وبدا اجلميع وكأهنم مصابون ابلنعاس
لكن بعد فرتة بدأ شخص ابلغناء 

وقد صفق له مجيع احلظور النه كان  
اليت  يغين اغنيه اسبانيه مشهوره و 

هزت مشاعرهم وجعلتهم يقفون  
 ويصفقون له ويقولون )برافو(



كان هناك   وبعد انتهاء تلك االغنيه
صمت وخالله ملس هيوغو ذراعها  

 وهو يقول أبنه يريد املغادره
 للحظه كان هناك مترد يف عيوهنا

 لكنها وبعد ان رأت وجهه الغاضب 
 تبعته ببطء حيث قادها اىل اخلارج 

 عند وصوهلما اىل الفيال
ترك هيوغو السياره جانبا وجاء  

 ليفتح هلا الباب



نظرت كيت من خالل الباب وقد  
تشبعت من رائحة اليامسني الذي كان  
 ميأل كل اجلوار ويتسلق فوق النوافذ

سيكون اجلحيم نفسه ان تسجن مرة  
اخرى يف تلك الغرفه الصغريه بعد  

 تلك اللمحه القصريه من احلريه 
 رمبا كان ذلك بسبب ما فعله



على امل ان ترضى بفعل اي شيء  
بدال من قضاء ليلة اخرى يف تلك  

صها التهويه الغرفه اليت تنق  
 حسنا

اذا كان االمر هكذا اذن سيصاب 
 ابخليبه 

 بكل ثقه مشت مباشرة اىل غرفتها 
 واغلقت الباب خلفها 



غريت فستاهنا وارتدت قميص نوم 
 قصري وبدون اكمام

ذلك سيكون اكثر بروده من االخر  
 أبكمام طويله 

اطفأت النور .مث سحبت فوقها 
 الغطاء 

شئ قفز من السرير واستقر يف  
هاشعر   

 صرخت وحاولت مذعوره ان تبعده 



غطى النور الغرفه اثنية عندما جاء 
 هيوغو مسرعا

 وهو يرتدي ثوب احلمام 
 ما االمر؟ 

 كان هناك شيء يف الفراش
 قفز يف شعري 

 اوه, ارجوك اخرجه ..اان اشعر به 
هزت رأسها بقوة يف حماوله للتخلص  

 منه



لكنها شعرت ابلشيء يسرح عرب  
 عنقها

هيوغو خلفها وانتزعه وبسرعه جاء   
 كان صرصار الليل القبيح

 اعرتف لكنه غري مؤذي متاما 
اخذه ورماه خارجا وبعدها عاد  

ليجدها تفتش السرير بتوتر للتأكد 
 من عدم وجود حشرات اخرى 

 اقرتب ليضع يده فوق ذراعها ويقول 



ال بد انه قد دخل عندما فتحنا  
 الباب بعد ظهر اليوم

وهو يقول بدأ بتدليك ذراعها بلطف   
 انت ترجتفني ! 

 اان ال احتمل احلشرات
 وهذه عادة امحلها منذ الصغر 

سحبها هيوغو اقرب اليه ووضع  
 يديه فوق ظهرها يربت عليه بلطف



اغمضت عينيها وشعرت ابخلوف  
 يبتعد عنها

رغم قوة يديه كانت هي تشعر  
 ابلراحه 

 مالت برأسها على كتفه
وللحظات شعرت ابالطمئنان مثلما  

بل الزفاف وكأن كل حزهنا كانت ق
 وتعاستها قد تبخرا 



تدرجييا بدأت يداه تتحرك وتتجه اىل  
خصرها فأقرتبت منه اكثر وتعلقت  

 به 
ضمها اليه بقوه وقبلها قبالت خفيفه 

 واليت كانت توعد بكل شيء
 لدقائق قليله كانت ضائعه يف عناقه
 وبشكل متقطع كانت تتمتم أبمسه 

احلقيقه تعود  بعدها تصلبت بينما 
 اليها 



 انفصلت عنه وابتعدت
 وحزن ال هنايه له يف عيوهنا 

 هيوغو ,ارجوك اذهب االن. 
اذهب؟االن؟ حدق هبا وهلفه قويه يف  

 وجهه 
 اي اهلي , انت صلبه كاملسامري

 هل حقا تنتظرين املغادره بعد هذا؟ 
 اجل,نعم اتوقع ذلك



ألنك قلت بنفسك انك لن أتخذين  
 بدون رغبيت

.اان ال ارغب..واريدك ان  حسنا 
 تغادر 

 بدا صوهتا هادائ متاما
لكنه كان صرخه بعيدة ملا هي تشعر  

 به ابلفعل 
 ال

 لست كذلك 



 ومهما تظاهرت 
الطريقه اليت تظهر هبا استجابتك  

االن تثبت أبنك ترغبني يب بقدر ما  
اان ارغب بك,اذن ملاذا ال تعرتفني  

 بذلك؟
 ارغب

 مل اقل ابدا أبين ال ارغب 
مت كيت مبرارة للدهشه اليت  ابتس

 بدت يف عيونه 



 اذن ملاذا...؟ 
رمبا اان ارغب بك ,لكين لن اسلمك 

 نفسي
اتفهم ,شيء بسيط للغايه .لن اسلم  

 نفسي ألي رجل ما مل حيبين
وانت لست كذلك.ومل تكن  

يوما..فقط جعلتين دائما اعتقد انك  
حتبين ألنك قلت اهنا الطريقه  

 الوحيده للحصول علي



تشفت احلقيقه أبقرب وقتلكين اك  
واالن اكرهك لدرجه كبريه وسوف  

 لن اعطي ابدا 
تراجعت خبطوات سريعه اىل اخللف  
عندما جاء هيوغو بسرعه ليمسك 
 هبا ويقول بلطف وهو يضمها اليه 

 انت ال تكرهينين 
تكرهني نفسك فقط ألين اجعلك  

 تشعرين بتلك الطريقه



ضمها اليه بقوة وبطريقه جعلها ال  
ملقاومه تستطيع ا  

لكن كيت ابعدت رأسها قليال 
 ودموع االذالل تسيل على وجنتيها 
وببطء حاول التخلص من قميص 

 نومها 
عندها سالت دمعة أبجتاه يده ويف 
تلك اللحظه فقط رفع رأسه لينظر  

 اليها . قال بعصبيه ووحشيه



تستغلني كل اخلدع املوجوده يف هذا 
 العامل 

 بعدها غادر 
من  وترك كيت تغطس يف حبر 

 االحزان وهي جالسه على االرض
 الفصل السابع 

ادركت كيت ابن عليها ان تستيقظ  
يف وقت مبكر من صباح اليوم التايل  



والجل ان تكون جاهزه عندما أييت 
 كارلوس وهلذا كان نومها قلقاً 

استيقضت يف الساعات املبكره 
مذعوره خشية ان تكون قد انمت  
لوقت طويل مث اصبحت غري قادره 

 على االستمرار ابلنوم اثنية
 وهي قلقه بشأن ماسيحصل 

يف السادسه صباحا كانت قد ارتدت  
 ثياهبا



 وحزمت حقائبها 
واذنيها تصغي يف انتظار صوت  

 السياره
 
 

اعتقدت ان هيوغو سيكون انئما 
 بعد السهره يف النادي الليلي 

لكنها كانت خائفه ان متر من امام  
 غرفته خوفا من ايقاظه



السادسه والنصف مل تستطع  يف 
حتمل البقاء يف غرفة النوم اكثرمن  

 ذلك وزحفت هبدوء اىل املمر
 كان انئما على ظهره

واشعة الشمس منعكسه على صدره  
 واليت كانت تصل من خالل النافذه
بدت مالحمه رقيقه وهو انئم عكس  
املالمح اجلاده والقاسيه اليت يريها  

 للعامل..



ت للحظه طويله راقبته كي  
ليلة امس جعلها تشعر ابالذالل 

 واخلزي ومن مث بكت
 شيء كانت تظن ابهنا لن تفعله ابدا 

 لكن ذلك كان وسيله لنجاهتا
الهنا واثقه متاما لوال دموعها تلك  

 كان ميكن ان حيصل عليها
 بدون حب



اوعاطفه.او حنان.جمرد فخر  
أبمتالكه هلا اخريا.وبسيطرته جيعلها  

ه الشيئ الذي كان يتهمها ب  
امرأة بدون اخالق واليت ستسلم  
نفسها له فقط من اجل اشباع 

 مايثريه فيها
 

ذهبت كيت اىل املطبخ فجأة.كان  
 امل بعيد.لكنها حاولت



 كالمها املطبخ واالبواب االماميه 
 كالمها كاان مقفالن واملفاتيح ابعدت 
رمبا تكون هناك فرصه واحده وهي 
ان يكون قد نسي اقفال احدامها  

ما من النادي الليليبعد عودهت   
 متوترة نظرت اىل ساعتها

 السادسه ومخس واربعون دقيقه 
 سيكون كارلوس هنا يف اية دقيقه 



عربت اىل النافذه االماميه وحدقت  
بعيدا اىل الطريق الرئيسي.قد جتد اثرا 

 لسيارته..
لكنها كانت تتجه اىل املزرعه قبل ان  
تستطيع رؤيتها وصوهتا واضح من  

الصباح املبكرخالل هدوء   
 محلت كيت انية زهور كبريه 

واستعدت لرتميها وحتطم النافذه  
 حلظة اقرتاب كارلوس



 السيارة كانت متجهه اىل املنزل
 لكنه مل يتوقف

 اوه
 اسرع كارلوس 

 اسرع!
 بدأت تصلي بصمت

بعدها توقفت السيارة ومسعت صوت 
 ابهبا يفتح



رفعت آنيه الزهور فوق رأسها وهي  
ميها عندما وصل على استعداد لرت 

 كارلوس اىل مقدمة املنزل 
 

انتزعت االنيه بقوة من بني يديها  
 عندما جاء هيوغو ليقف خلفها 

وجعلها تندفع فوق االريكه مث جاء  
ليمسك هبا ومينعها من الصراخ  
 عندما كان كارلوس يطرق الباب 



لكن اوال كان على هيوغو ان يضع  
االنيه جانبا ويف تلك الثواين كانت  

فرصه لتصرخ من اجل  لكيت 
 املساعده ابعلى صوهتا

وأبمل ضعيف ان يسمعها كارلوس  
 من خالل النافذه املقفله

 
انقطع صوت صراخها بغضب عندما 
جاءت يد هيوغو فوق فمها .وهو 



يرتدي مالبس النوم وشعره غري 
 مرتب بعد استيقاضه املفاجئ

 
 

 ايتها املخادعه الصغرية 
 كنت تعلمني أبن هناك قادم 

و؟من ه  
ردت عليه كيت ونور النصر يف  

 عيوهنا 



 _انه كارلوس 
جاء ليصطحبين اىل املطار..ساعود 
اىل انكلرتا اليوم,بعيدا عنك وعن 

حاجاتك االاننيه املخادعه من اجل  
 العقاب! 

انسحبت من بني يديه واسرعت اىل  
 الباب 



كارلوس..ساعدين!!انه نفس الرجل  
يف النادي الليلي .انه يسجنين اطلب  

 الشرط...
املفاجأة اصابتها ابجلمود عندما رأت  
هيوغو يضع املفتاح يف القفل ويفتح  

 الباب:
 حسنا.الن تسمحي له ابلدخول؟
 للحظه كانت التستطيع احلركه 



ال شيئ غري التحديق يف العيون  
 الرماديه اليت كانت تنظراليها بسخريه 
لكنه كان قد فتح الباب واندفعت  

علقت به  كيت اىل ذراعي كارلوس وت
 بقوة

.غري قادرة على التفكري أبي شيء 
 غري راحة الشعور ابحلريه..

 قال هيوغو: 
 



مرحبا..تفضل..البد انك كارلوس  
دي هاملريا..اخربتين كيت الكثري 

عنك..اان هيوغو مريبون  
 .ابملناسبه..زوج كيت. 

جفلت عندما رأت كارلوس ينظر  
 بدهشه كبرية وقالت بسرعه:

وه ارجوك_ال.ليس هذا صحيحا.ا  



كارلوس ابعدين عن هذا املكان!كان 
أبنتظاري هنا عندما جئت يب من 

 منزلك 
 رابه!كان ذلك كابوسا!! 

 
تقولني أبن هذا الرجل كان حيفظ بك  

 هنا ضد رغبتك؟ 
بدا صوت كارلوس يتحول من 

 الدهشه اىل الغضب.



 
 اجل.ومنذ يومني..انه.. 

 قال هيوغو: 
 _ملاذا التدخل الوضح لك االمر 

ان تكون كيت مرهقه بعض  اخشى 
 الشيء االن... 

 قالت كيت وحباله هسترييه:
 _ال.التصغي اليه... 

 امسكت بسرتة كارلوس



وتقريبا كانت هتزه وهي يف حالة من  
 الذعر وتسحبه ابجتاه السياره.ارجوك

فقط اخرجين من هنا.كارلوس 
 ..االن!! 

 _اذا كان يسجنك هنا
 اوكان يؤذيك 

اخبار الشرطه يف هذه احلاله جيب   
لكن لدي بعض االشياء اليت جيب  

 ان اخربه هبا اوال..



وبغضب قادها كارلوس اىل املقعد  
االمامي يف السياره وبعدها استدار  

 ليذهب ابجتاه هيوغو. 
 _ايها احليوان !ماالذي فعلته هبا؟ 
وقف هيوغو غري مبايل وقد عقد 
ذراعيه ودون ان حياول الدفاع عن  

 نفسه... 
اان وزوجيت عندما  _الذي نفعله

 نكون وحيدين ليس من شأنك..



 _زوجتك؟اان ال افهم 
وال تظن أبنك تستطيع خداعي 

 بتلك الطريقه..
اخربتين كيت يف النادي الليلي أبهنا 

 ماكانت قد رأتك من قبل.. 
 

 كانت تكذب.
 رفع كتفيه بندم, 

 _اسف ان اقول ذلك عن زوجيت 



 لكنها احلقيقه ...كذبت. 
 

ملاذا؟ملاذا عليها ان  لكن 
تكذب؟وملاذا تقول اثنية ابهنا  

 زوجتك؟ 
 املسكني كارلوس اصبح حائرا متاما..
_الهنا هي كذلك..لقد تزوجنا قبل  

اسبوعني فقط..واذا كنت ال  



تصدقين استطيع ان اريك شهادة  
 الزواج 

 اهنا يف حمفظيت.. 
مشى هبدوء اىل السياره ووضع يديه  

  على سطحها مث نظر ساخرا من
خالل النافذه املفتوحه اىل كيت 
 وقبل ان يستدير ليواجه كارلوس 

 قال: 
 



 
_لسوء احلظ العجله والشوق من  
اجل الزواج جعل كيت تصاب 

ابهنيار عصيب..مل تستطع مواجهة  
ذلك .هلذا هربت .وحاولت االدعاء  

 ابنه مل حيصل
اظن ابن النفسانيون يدعون هذه 

احلاله بفقدان الذاكرة 



الطوعي.وطبيعي تبعتها اىل هنا  
 العود هبا من اجل املعاجله

لكنين كنت آمل ابن ابقائها هنا يف  
هذا اهلدوء لفرته ميكن ان جيعلها  

 تتعاىف
 واحلقيقه ..

خرجت كيت من السياره وجاءت 
تسحب كارلوس اىل السياره اثنية 

توتره:وهي تقول م  



_هذا غري صحيح! وال واحد  
منه!!اوه .كارلوس.اال ترى ابنه  
يكذب عليك؟كان قد اقفل 
االبواب والنوافذ الجل ان ال 
استطيع اهلرب.وكان حياول 
..ارجوك.كارلوس .ابعدين  

..واوعدك ابين سأشرح لك كل  
شيء فيما بعد.لكن االن دعنا فقط  

 نبتعد.. 



 قال هيوغو هبدوء:
ليك ان ترى  _اال تعتقد ابن ع

 شهادة الزواج اوال؟ 
 يف النهايه.ستكون خمتطفا زوجيت.. 
ببطء وضع كارلوس يديه فوق  

 كتفيها.ونظر ابهتمام اىل وجهها : 
_كيت هل يقول احلقيقه؟هل انت  

 زوجته؟ 



أتملت ونظرت بعيدا عنه.مدركه أبن  
عليها ان تكذب عليه.لكنها تكره 
 فعل ذلك..حاولت القول بثبات :

 _لـ...ال. 
كن صوهتا جاء خافتا.وامحر وجهها  ل

خجال.رفعت نظرها اليه ورأت انه ال  
يصدقها..وبيأس حاولت 

اقناعه..لكن ذلك كان بعد فوات  



االوان..الن هيوغو ذهب اىل غرفته  
 وعاد حامال حمفظته..

 مث قدم ورقه لكارلوس... 
 _تلك هي الشهادة .. 

 
 
 

وقبل ان يستطيع النظر اليها  
 انفجرت كيت قائله:



حسنا!مث ماذا لو كنت متزوجه _
منه؟ما الفرق يف ذلك؟كارلوس.اان 

استغيث بك.واتوسل اليك ان  
أتخذين بعيدا عنه..من الرجل الذي  
ال حيبين وال يهتم يب..وسأخربك ملاذا 
هربت منه.ألين اكتشفت ابن الشيء  

الوحيد الذي يريده مين هو  
جسدي..فقط اراد امتالكي.ان 

 اكون له.وهو.... 



وج لك.له احلق يف ذلك..._لكن كز   
_ال.ليس له اي حق عندي اذا مل  
يكن أبختياري..وقد قتل كل شيء 

 بيننا عندما.... 
لكن هيوغو تقدم ابجتاهها وقال  

 هبدوء:
_حبيبيت.بدأت ترهقني نفسك  
اثنية..ارجوك حاويل االحتفاظ 

هبدوءك..سحبها وضمها اىل صدره  



وألجل ان مينعها من الكالم..ومن 
قال لكارلوس:فوق كتفه   

_كانت تتعاىف..وخاصه الليله  
املاضيه وقد طلبت مين اخلروج  
والذهاب اىل املطعم..انه مطعم 

 كوابكاابان.هل تعرفه؟
 _طبعا.اجل.اعرفه.. 

 بدا صوت كارلوس اكثر حريه . 



_هل ذهبتما اىل هناك؟لكن كيت 
كانت تقول ابنك كنت حتتفظ هبا  

 كسجينه و.... 
_اعرف ما قالته..لكن وكما 

املسكينه كانت  اخربتك.الفتاة
مريضه.لكن ابلراحه وبعدم وجود اي  
شيء ميكن ان يثريها.اان متأكد ابهنا  

 ستشفى قريبا... 



ابستعمال كل قوهتا استطاعت كيت  
 ان حترر نفسها وتقول: 
 _اي اهلي !ايها املغرور!

 وبيأس التفتت اىل كارلوس:
يل ابلكثري  _قلت يل مره انك مدين 

والذي ال ميكن ان تدفعه من اجل  
انقاذ اختك من املوت عندما ارادت  

 القفز اىل اهلاويه 



كارلوس.ميكنك دفع ذلك الدين  
االن..وال تفكر أبي شيء اخربك  

به..فقط اصغي ايل وصدقين عندما 
اقول أبين يف كامل قواي 

العقليه..وكل الذي اريده منك هو  
ين يف  ان أتخذين اىل املطار وتضع

الطائره املغادره اىل انكلرتا وكما  
اتفقنا سابقا.ارجوك..كارلو..يل احلق  

 يف ان اطلب منك ذلك..



 
 
 

نظر اليها حلظات طويله.وتالعب  
العواطف واضح يف وجهه..وخلفها  
وقف هيوغو صامتا بتوتر بينما كان 
حيدق بعيون كارلوس..كان واضحا 
ابنه يريد مساعدهتا ودفع الدين  

مقابل ذلك كانت تربيته هلا.لكن 



التقليديه وعرب قرون واليت تقرر أبن  
مكان املرأة هو جبوار زوجها..ورمبا  
انتصاره على كونسويلو كان له دورا  
يف اختاذه قراره.النه يف النهايه قال  

 وببطء ابالسبانيه:
_اسف .كاثرينا..لكين ال استطيع 

 اخذك بعيدا عن زوجك.. 
عندها ادركت ابهنا خسرت كل  

يء.. ش  



 وقفت بصمت يف الطريق 
 دون ان تنظر اليه

 وراسها منحين بيأس
اقرتب ليلمس كتفها.وكأنه يطلب  
منها الغفران.لكن كيت ابلكاد 

 شعرت به 
مشى أبجتاه السياره.بعدها توقف  

 وعاد اثنية:
 _نسيت



استلمت رساله من صندوق بريدك  
وهي لك..قدمها هلا .لكن هيوغو 

يديه على  تقدم واخذها وهو يضع 
 كتفيها وقال: 

_هل ميكنين اخذها؟وارجوك ال تقلق  
 بشأن كيت

 ستكون خبري وسأعتين هبا.
 _ستكتب يل وختربين عن حالتها؟

 _طبعا... 



 
 
 

بعدها كان كارلوس يف سيارته وهو 
 يبتعد..وكأن ذهابه اعاد هلا احلياة

فجأة ختلصت من بني يديه وبدأت  
تركض ابجتاه السياره..لكن ذلك كان  

عبا تعثرت وسقطت على ركبتيها ص



يف الرتاب وهي تراقب السياره تبتعد 
 وتستدير اىل الطريق الرئيسي..

 ومل يسرع هيوغو ابدا عندما تبعها 
نظر اليها وهي ال تزال تركع على 
االرض .وحتدق بدون امل خلف  
السياره.قبل ان ينحين ويلتقطها  

 ليحملها اىل املنزل 
 



املنزل.محلها اىل املطبخ  عندما دخال 
ووضعها فوق مقعد قرب 

الطاوله.مالت كيت برأسها ووضعته  
بني يديها وهي تشعر ابلفشل  

 واهلزميه. 
وضعت كل اماهلا يف جمئ كارلوس 
الذي سينقذها من هيوغو .واالن 

 خذهلا هو االخر 



ومل يبقى هلا اي امل..ال شيء..وهي  
االن حتت رمحة هيوغو متاما.ادركت 

اره... ذلك مبر   
تقدم ليضع يده بني خصالت شعرها 

ويدفع رأسها اىل اخللف 
 لتواجهه..قال: 

_حسنا.استطعت الصمود حىت االن  
 النك تعلمني ابن هاملريا سيأيت



لكن االن تعرفني احلقيقه.اليس 
كذلك؟ال احد هنا 

ليساعدك..وستبقني هنا معي حىت 
تعطيين ما اريد.وال يوجد اي شخص 

الذي سأفعله يف هذا العامل يهمه 
 بك..هل تفهمني كيت..هل تفهمني؟

كان هناك خطر لعني يف صوته  
 والذي جعل كيت تبتعد عنه 



وعندما رأى ذلك ضحك 
منتصرا.وادركت هي ابنه يظنها  

 حمطمه بشكل هنائي.. 
 
 
 

اراد منها شيئني:تفاصيل حياهتا اليت  
 التعرف معىن االخالق وكما يظن هو 



وان تستسلم له عن طيب خاطر  
كن هناك فرصه واحده فقط وهي .ل

ان جتعل اول الشيئني يبدو قذرا  
وكريها ورمبا بعدها يكون مشمئزا وال 

 يطلب املزيد منها 
كان آمل صغري وابئس للتعلق به  

 .لكنه كان كل ما تبقى هلا ..
ان تتصرف هكذا ومبثل هذه 

الضروف .وجتعل هيوغو يصدقها.لن  



يكون سهال .لكن عليها ان ترغم 
لى فعل ذلك..ويف النهايه  نفسها ع

 قالت:
 _حسنا.مالذي تريد معرفته؟

للحظه كان اثبتا .وكأنه غري قادر  
 على التصديق أبنه قد فاز اخريا..

 قال : 
 _دقيقه فقط..



ذهب اىل غرفة النوم وعاد حيمل 
كيسا من البالستك.من النوع الذي  
يوجد ابالسواق احلره ..ذهب خلفها 

ع  ومسعت صوت االقداح عندما رف
اثنان من فوق الرف خلف مقعدها  
ابلضبط .بعدها وضع القدحني على 
الطاوله ومعها قنينة شراب وعلبة 

 سجائر..



جلس يف اجلهه املعاكسه هلا وسكب 
الشراب مث دفع احدمها 

ابجتاهها..هزت رأسها ورفع هو كتفيه 
 بغري مباالة وقال :

 _اسرتحيي.. 
وقبل ان يسأل اول سؤال اشعل 

كأ اىل اخللف.وهو سيجارته مث ات
 يراقبها من خالل الدخان



حاولت كيت ان تضع على وجهها  
 نظرة اهلزميه..

_حسنا.واالن اريد احلقيقه.احلقيقه  
 كامله..هل تفهمني؟
 بصمت اومأت.. 

_هل الرجل الذي كنت تشاركينه  
 الشقه .ليو كراوفورد.حبيبك؟ 
 تنفست كيت بعمق وقالت :

 _نعم.



 _لكم من الوقت ؟
 
 
 
 

_عدد غري قليل من السنني..عرفته 
 قبل جميئي اىل لندن... 

 
 _هل كانت فكرته ان تتزوجي مين ؟ 



_أبن احصل على زوج ثري .نعم.ومل 
 يكن مهما من يكون ... 

 _وألي غرض؟ 
 رفعت كيت كتفيها غري مباليه:

_اان غالية الثمن..وقرران أبين حباجه  
 لزوج حيتفظ يب.ويدفع قوائمي... 

ذلك عندما اردتك  _عرضت عليك 
 ان تكوين عشيقيت...



_اجل.لكنك ابلكاد ستقبل 
مشاركيت مع رجل اخر ..لقد تركتين  
ابسرع ماميكن عندما علمت ابنين 
 وليو كنا ..كنا نلتقي كلما ابتعدت
 والطالق حباجه اىل وقت اطول..

 _وملاذا اان؟
 _صادف ظهورك انت اوال.. 

رأت عضله تتقلص يف فكه وفجأة 
ياح أبهنا استطاعت  ادركت ابرت



ايذائه..ومل جيرح غري كربايئه..لكن 
ذلك كاف..وال ان يكون 

 كافيا..قالت: 
_وان مل تكن انت كان ميكن ان  

 يكون مغفل اخر...
 _هل كراوفورد هو حبيبك الوحيد؟ 
وفجأ وعندما رأى النظره يف عيوهنا  
 .مال اىل االمام وامسك بكفها : 



_كم واحد.كيت؟كم واحد كان 
 هناك؟

اولت ان جتعل صوهتا قواي وقاسيا: ح  
_من يستطيع احلساب؟مل يكن هو 

االول..وابلتأكيد لن يكون  
 االخري... 

 _من كان االول؟اجيبيين! 
_حسنا.سأحاول ان اجيب.كان  
صيب التقيته يف املدرسه وعدين 



ابصطحايب اىل حفله راقصه مقابل  
 السماح له ان يفعل ما يرغب... 

 _كم كان عمرك؟ 
كتفيها ونظرت بعيدا:رفعت    

_اخلامسه عشر.تقريبا السادسه  
 عشر... 

ضغط على كفها بقوة يف تلك  
اللحظه مث رماها بعيدا عنه كأنه كان  

 على اتصال بشيء قذر موبوء..



_اذن كنت تبيعني نفسك حىت يف  
ذلك العمر..كم واحد اخر قدمت 

 له نفسك من اجل....خدمه؟ 
ظنت كيت أبن الوقت قد حان  

التحدي: لتظهر بعض  
 _اهتم بشؤونك اخلاصه!

شراهبا الغري ملموس طار يف اهلواء  
 عندما تقدم ابجتاهها:



_ستخربيين.ايتها الرخيصه..ستقولني  
حىت لو بقينا هنا طوال النهار وطوال 
الليل!واالن...كم مرة قمت ببيع  

 نفسك؟
كانت تقول بداخلها وبصمت.ايها  
اخلنزير!حسنا عليها هي ايضا ان  

 تؤذيه..
الت:ق  



_حسنا!تريد ان تعرف 
احلقيقه...حسنا.سأعطيها 

لك..كنت ابيع نفسي كلما كانت 
هناك ضروره..ألحصل على العقود  

واملهمات ومن اجل املالبس.او جملرد  
ان يصفف شعري جماان.فعلت ذلك 

حىت من اجل املال!!نعم هذا 
 يصيبك ابلصدمه.اليس كذلك؟



ليس هناك شئ مل اقوم به ال حصل 
يد واينما كان...رجال  على ما ار 

بدينني.رجال مسنني وقبيحني.وحىت 
املغرورين مثلك.اان ال اهتم ابدا من  

يكونون وماذا هم طاملا كنت  
سأحصل على ما اريد!ارادت  

االستمرار.لكن هيوغو هنض ووقف 
فجأة .وجهه شاحب,ونظرة قرف  

 وتقزز يف عينيه قال:



 _حسنا ,لقد مسعت ما يكفي!
 

هنا شيء قبيح نظر اليها بكره.وكأ
وقذر..مل ينظر اليها احد ابدا مبثل  

 تلك النظره... 
جلست كيت هناك مرجتفه.االن 

تشعر بتأثري ذلك اجلهد وما  
كلفها.شعور ابلضعف.واالعصاب 
املرجتفه..ومل تالحظ ذهاب هيوغو  



ليقف خلفها.عندها وضع شيئا على 
ه بعيدا عنها.متعبه رأت على الطاول 

ه..فجأة  الطاوله الة تسجيل صغري 
.تصلبت وببطء رفعت عيوهنا لتنظر  

 اىل عينيه... 
_ جئت هبا من غرفيت عندما ذهبت 
حبثا عن السجائر والشراب ولقد 

سجلت كل كلمه..وليؤكد كالمه قام 
بتشغيل االله وجعلها تسمع اجلمله  



االخريه بوضوح من خالل الصمت  
ره استدارت لتنظر  بينهما..متوت

 بعيدا.ومسعته يقول:
 
 
 

 انوي استعماله.ألحطمك  _اان
واحطم حبيبك..احلياة ستكون  
تعيسه للغايه ابلنسبه لك ولفرته  



طويله..وستبتهلني اىل هللا أبنك ابدا  
 مل تكوين... 

وبغضب وقفت كيت.غري قادره على  
 حتمل املزيد..

 قالت:
على االقل سأحترر منك..وهذا االمر 

يستحق كل ذلك.الين  
اكرهك!اكرهك اكثر من اي شخص 

خر عرفته يف حيايت!ا  



بعدها خرجت مسرعه من الغرفه  
 وتركته وحيدا.ينظر اليها متجهما...

 
 

 الفصل الثامن 
مل تعرف كيت كم من الوقت مضى 

بعد جميئها اىل غرفة اجللوس  
واستلقائها على االريكه وأبن الباب  
االمامي مل يكن مغلقا متاما..كان 



هيوغو قد اغلقه خلفه عندما محلها  
اىل الداخل.لكنه االن ليس 

مغلقا..وبعدها رأت املفتاح كان  
اليزال يف القفل..واعتقدت ان 

ن سئم هيوغو قد تركها بعد ا
منها.لكنها لن تبقى طويال لتواجه  
مزيدا من االهاانت عندما تكون 

 هناك فرصه للهروب... 



زحفت اىل الباب هبدوء خائفه حىت  
ان تتنفس وهبدوء ايضا سحبت  
املفتاح من القفل.وطوال الوقت  

تراقب الباب الذي يقود اىل املطبخ 
خوفا من ان خيرج هيوغو.لكنه كان  

ق صوت خفيف  اليزال هناك ...انطل 
عندما سحبت الباب وفتحته مبسافه 
ميكنها ان تنزلق من خالله ..لكن 
الصوت بدا كالرعد نسبه العصاهبا  



املرهقه..لكنها بعد ذلك كانت يف  
اخلارج وترغم نفسها على غلق 
الباب خلفها قبل االسراع اىل 

الكراج..وهبدوء اتم استطاعت ان 
تفتح ابوابه الواسعه وتدخل سيارة  

ن ..محدا هلل .كانت قد تركت  سامي
املفاتيح يف السيارة عندما استعملتها 
اخر مره .كانت هناك حلظات طويله  

ومرعبه قبل ان تستطيع 



تشغيلها.لكنها وبعد تلك اللحظات  
كانت تقود بسرعه ومن خالل 

 الطريق العام 
حدقت يف املرأة ورأت هيوغو يركض  
خارجا من اجلزء اخللفي للفيال..البد 

ذهب اىل الفناء وقفز بسرعه   انه قد
 فوق اجلدار..لكنه كان قد أتخر جدا

الميكن ابدا ان ميسك هبا هذه 
املره..جاء دوره ليرتك هناك يف  



الرتاب بدأت تقود السياره بسرعه  
 فائقه وشعور من االرتياح يغزوها 
لكن معه جاء شعور اخر ابليأس  

واخلوف. وكان عليها ان تبذل جهدا  
ى عواطفها كبريا للسيطره عل  

لكنها ورغم كل جهودها امتألت  
الدموع يف عيوهنا وغطت وجنتيها 
.وبغضب دفعتها جانبا وحاولت  

 الرتكيز على القياده



 
 ميل واحد فقط وستصل اىل القريه 
وبطريقه آليه نظرت اىل املرأة اثنيه 
وتصلبت عندما رأت سيارة أتيت 

 بسرعه خلفها 
وقد بدت مألوفه متاما .لكنها غري 

ره ان تتذكر اين كانت قد رأهتاقاد  
بعدها تذكرت. كانت السيارة اليت  
 استأجرها هيوغو!كانت يف عجله



وقد نسيت متاما أبن تلك السياره 
كانت التزال يف اجلانب االخر من  

 الفيال... 
 

 واالن ها هو هيوغو يتبعها 
اخلوف جعل يديها يرجتفان والسيارة 
بدأت خترج عن الطريق لكن اخلوف  

ئ الذي اصاهبا جعلها تسرتد  املفاج



قوهتا اثنية وبسرعه حاولت العوده  
 اىل الطريق 

لو استطاعت فقط ان تصل اىل  
 القريه قبل ان ميسك هبا

سيكون هناك من يستطيع مساعدهتا  
 .او رمبا خمفر شرطه 

بنوبه من االهتياج الشديد نظرت اىل  
املرأة اثنية.كان اليبعد عنها اكثر من  

د بسرعه مئات الياردات ويقو   



مل يكوان بعيدين عن القريه وعندما  
كانت تستدير اىل الفرع الضيق  

الذي يقع بني نصفي مقلع حجارة 
 واليت كانت مبثابة جسر للطريق 

 مل يكن بعيدا االن 
جمرد نصف ميل اخر ..اوه,ارجوك 

 دعين اجنح .توسلت
لكن بعدها مسعت صوت بوق خلفها  

متاما وعندما نظرة اىل اليمني رأت  



يارة االخرى حتاول ان تلحق هبا  الس
ومن اجل ان يرغمها هيوغو على 

 التوقف 
بيأس بدأت تقود بسرعه واستطاعت 

 ان تبتعد قليال.. 
 

 مره اخرى مسعت صوت البوق 
غاضبه استدارت كيت يف طريق ملئ 

 ابلشجريات مث رأت القريه 



وكذلك سيارة محل كبريه حتمل علما  
 امحر مسرعه ابجتاهها

 ومباشرة ابجتاهها
 وبنفس املسار 

الهنا كانت قد نسيت متاما اين هي  
وكانت تقود على جهة اليسار من  

الطريق!وهيوغو كان على 
اليمني.وحياول بصعوبه جتنب 

التصادم بسيارة احلمل الكبريه او  



السقوط على االرضيه احلجريه ملقلع  
 االحجار

 وبعمق مخسني قدما 
لت وبنشيج من الرعب الصايف ,حاو 

 كيت االستداره 
 لكن بعد فوات االوان

كانت سيارة احلمل ال تبعد اكثر من  
ده..وبعدها مسعت فجأة عشرون اير 

صوت البوق على اليمني وعندما  



نظرت رأت يف املكان الذي كانت 
 فيه سيارة هيوغو فراغ

وأبعجوبه استطاعت ان تتخلص من  
السيارة الكبريه بعد ان كانت ال تبعد  

سافة قدم واحدعن عجالهتا مب  
بطريقة ما استطاعت كيت ان تبتعد 
ابلسيارة خالل الطريق.وهي تشعر  

ن.واعصاهبا مهزوزه  ابلدوار والغثيا



وتنبض بسرعه وال تكاد تصدق ابهنا 
 مازالت قطعه واحدة متماسكه 

فتحت الباب وسقطت تقريبا على  
االرض ,التقوى على الوقوف على 
قدميها. كانت تشعر بضعف كبري يف 

قيهاسا  
سيارة احلمل كانت ايضا قد توقفت  
والسائق ومعه شخص كان يرافقه  
 كاان يركضان أبجتاه سيارة هيوغو 



للحظه مل تستطع رؤية سبب  
ذلك.بعدها رأت السياره تتمايل 

.وادركت ابهنا كانت تتوازن بشكل  
غري مستقر على حافة مقلع احلجارة 

 العميق 
وبعجله واحده متعلقه فوق ذلك  

 العمق..
 



ندها بدأت تركض. واخلوف مينحها  ع
القوة ..ايأهلي ,ارجوك ال تدعه 

يسقط!وعندما وصال اىل هناك كان  
الرجلني قد متكنا من فتح الباب  
القريب منهما..كان هيوغو هناك 
فوق املقعد وااثر الدم فوق جبينه  
وقد فقد وعيه بعد ان كان ضرب  

 رأسه ابلزجاج 



صرخت كيت ابالنكليزيه,نسيت 
ا اليفهمان كلمه انكليزيه  اهنما رمب

 واحده.
اخرجوه!ملاذا ال خترجانه؟بعدها  
 اندفعت امامهما لتصل اىل هيوغو

 لكن احد الرجلني سحبها
امسك بذراعها وبدأ يؤشر اىل  

 السياره



كانت اقدام هيوغو معلقه يف  
 الدواسه... صرخت اثنيه

حبل؟االيوجد حبل؟بيأس حاولت ان  
الطريق اثنية تعيد السيارة اىل   

 لكنهما هزا رأسيهما 
ولوحا بذراعيهما ومها يصرخان 

ابالسبانيه أبجتاهها. لكنها مل تفهم  
وارادت الصراخ مرة اخرى...بعدها 
حاول الرجل النحيف ان يدخل  



السياره ليحاول انقاذ هيوغو. لكن  
كان عليه ان يصل فوق العجله  
ابلضبط واليت كانت معلقه فوق  

اره تتمايلاحلافه وبدأت السي  
اقرتب اكثر واكثر فوق  

 احلافه..وبسرعه قفز وعاد اثنية
ادركت كيت ان هناك شيء واحد  

 جيب ان جيرب



أبشاره طلبت من الرجلني ان جيلسا  
فوق مؤخرة السيارة وحياوالن بوزهنما 

ي  استعادة توازن السياره بينما ه
حتاول انقاذ هيوغو..هزا رأسيهما 

 وامتنعا يف البدايه 
وعندما رأاي اصرارها وذهاهبا  لكنهما 

مباشرة.يف النهايه فعال ما طلبته 
 منهما

 ببطء زحفت كيت اىل داخل السياره



وهي أتمل ان تكون قادره فقط يف  
ان ختلع حذائه لتحرر قدمه.حبذر 
مدت يدها اىل االمام وحاولت 

 الوصول اليه
بعيدا عنها أتوه هيوغو عندما استعاد 

 وعيه 
متسك ابلباب يسحب  حترك قليال مث 

نفسه ويستعيد توازنه..يف تلك 
 اللحظه بدأت السياره تغطس اثنية



 قالت كيت ايئسه وأبصرار 
هيوغو.التتحرك ! فقط حاول البقاء  

 ساكنا 
 وبدون اية حركه 

 كيت؟ماذا....ما االمر؟
 السياره يف

يف وضع مراوغ .لكن فقط لو  
استطعت ان تبقى اثبتا حلظه  

 سنتمكن من ان خنرجك



اولت التكلم هبدوء.لتعيد له الثقه  ح
.لكن ال بد انه مسع نربة اخلوف يف  

صوهتا النه نظر خالل النافذة 
 وقال:رابه!كيت اخرجي حاال 

هل تسمعينين..اخرجي من هذا  
 املكان حاال

 
 _أبسرع ماميكن بعد ان احرر قدمك



هل تستطيع حتريك اقدامك  
 بنفسك؟هل تعتقد ذلك؟ 

واذهيب  ال.كيت..ارجوك ..اتركيين  
لطلب املساعده..مل هتتم بكالمه او 

 الرد عليه
حاولت التوغل اكثر واكثر لتستطيع  

ابط حذائه وبعدها ابعاده عن  فك ر 
قدمه. لكنه كان قد ربط بقوة وكانت  



حباجه اىل ان تستعمل كل 
 قوهتا..واخريا ختلصت منه

 وبصوره مفاجئه 
مما جعلها تندفع اىل االمام وبدأت  

اثنيه السيارة ابلتمايل  
صرخ هيوغو:_كيت,اخرجي!خائفه 

 جدا وال تستطيع احلركه
مل يكن امامها غري ان تبقى اثبته 

.وهي تصلي من اجل ان ال يسقطا  



اىل اهلاويه..أبمكاهنا مساع سائق سيارة 
 احلمل يناديها ابحلاح 

 لكنها رفضت االصغاء اليه
 واخريا توقف التمايل وقالت خمتنقه 

  هل أبمكانك ان خترج قدمك
مبساعديت؟تقدمت اىل االمام اثنيه  
وبدأت ترفع الدواسه وبعد كفاح  
طويل استطاع هيوغو ان يسحب  

 قدمه



 وشعرت كيت مبوجه كبريه من الراحه 
بسرعه حتركت اىل اخللف عرب 
 االرضيه وهي تنادي الرجلني 

اسرع االسبانيان ليمسكا بكتفي 
هيوغو ويسحباه بينما السياره تتقدم 

واكثر...انتظرت حنو احلافه اكثر  
كيت حىت استطاع اجلميع اخلروج  
وتعلقت بشجرة كانت هناك لتمنع 

نفسها من االندفاع حنو احلافه  



اثنيه..متايلت السياره للحظات بعد  
ان فقدت الوزن الذي كان يعطيها  
التوازن بعدها سقطت وحتولت اىل  

 كره من اللهب املزجمر.. 
 

 ببطء 
 وبطريقه اليه 



واجتهت اىل املكان  هنضت كيت 
الذي وضعا فيه هيوغو فوق 
 احلشيش على جانب الطريق 

 وقد فقد وعيه اثنية 
احد الرجال اسرع ليحضر سيارهتا.  
وجعلها تفهم ابنه سوف يقودمها  

 املستشفى
 اومأت .سعيده ابهنما يتدبران االمر 



مث غرقت يف افكارها عن حالت 
هيوغو الذي ميكن ان يكون جرحه 

 خطريا
د وعيه اثنيه حىت كاان قرب  مل يسرت 

حدود ابملا ويقرتابن من املستشفى 
..كيت كانت جالسه جبواره يف 
املقعد اخللفي وحتمل رأسه على 

 كتفها



فتح عيونه وحاول ان يقول شيئا. 
لكنه ضغط ابسنانه عندما انتابته 

 ضربة من االمل
ال حتاول احلديث .حنن قريبني من  

 املستشفى.._كيت 
اكثر بقليل من اهلمسكان امسها    

لذلك كان عليها ان تنحين بقربه  
 لتسمعه.ال.....ال ترحلي



.ارتفعت يده لتمسك بكفها لكنها  
سقطت اثنيه عندما عاد وفقد وعيه 
اثنيه...االنتظار يف املستشفى بدا 

 غري متناه 
اخذو هيوغو وتركت هي لتجلس يف 
 املمر تسبح يف حبر من القلق واللهفه 

ليسأهلا عن  بعدها جاء شرطي 
 احلادث 

 



وكان يف الوقت نفسه قد حصل على  
 املعلومات من سائق سيارة احلمل

ارادوا رؤية جواز سفرها وعندما مل 
تستطع ابرازه او الذهاب معهم اىل  

لتأيت به. جعلتهم يشكون  الفيال 
أبمرها وعندما اخربهتم ابحلقيقه  

 البسيطه ,وأبهنا تشاجرت مع زوجها 
حوا يف احلال  وهربت مث تبعها. اصب
 اكثر وديه 



لكنهم حذروها أبهنا ستكون مسؤوله 
عن ذلك احلادث بعدها غادروا  

 ومتنوا هليوغو الشفاء العاجل. 
 

مرة اخرى تركت وحدها. حىت ليس 
 أبمكاهنا التفكري مبا عليها ان تفعله 

 عن العودة اىل انكلرتا
كل الذي أبمكاهنا التفكري به هو  

ومر   وجه هيوغو االبيض كاالموات.



وقت طويل قبل ان أييت احد  
ليخربها أبي شيء. بعدها كانت  

 هناك راهبه
 راهبه ممرضه جاءت أبجتاهها 

سيدة مريبون؟وقفت كيت بسرعه 
وهي تقول:_اجل؟نعم؟_ال هتتمي.  
فاان اتكلم االنكليزيه..._زوجي  
؟كيف حاله؟_انه خبري..ال توجد  



هناك عظام مكسوره..جمرد ارجتاج  
به على رأسهبسيط من اثر الضر   

 وجرح ابلغ يف كاحله 
سنبقيه هنا الليله وأبمكانك العوده 

 غدا واصطحابه اىل البيت
اسرتاحت قليال ورفعت يدها لتضعها  

على رأسها وهي تتمايل قليال مما 
 جعل الراهبه متسك هبا



بعدها ادركت أبهنم يتوقعوهنا ان أتيت  
 لتأخذ هيوغو غدا

 اوه .لكين
ابدا اخبار تلك  لكنها لن تستطيع 

الراهبه ابهنا لن تكون يف ماجوركا 
 غدا

زوجك قد استيقظ االن ....ويطلب  
 رؤيتك



بعيون واسعه حدقت كيت ابجتاه  
 املمرضه الراهبه 

يريد رؤييت ؟هل انت متأكده؟_اوه.  
 طبعا

 ابتسمت الراهبه
مل يتوقف عن السؤال عنك منذ اول  

 حلظه استعاد فيها وعيه 
جستني يف انه يف ردهة سانت او 
 الطابق الثاين 



واالن من فضلك سيديت؟_طبعا 
.شكرا.وقفت كيت وراقبتها وهي 

 تغادر 
كل الذي يهمها هو ان هيوغو مل 

 يكن يف خطر 
وأبنه سيكون خبري.االمل والقلق الذي  

كان يثقل صدرها بدأ ابلزوال  
 وأبمكاهنا ان تفكر بوضوح 



ملاذا يريد رؤيتها؟ليهددها  
لن تستطيع    اثنية.ويقول هلا ابهنا

اهلرب اثنية حىت بعد كل الذي  
 حصل ؟متتمت مبرارة حسنا

 ليس هناك شكرا
 لقد حتملت االقسى من ذلك 
خرجت من املمر البارد يف  
 املستشفى اىل الشمس احلاره

 السياره كانت قريبه



قادهتا ببطء ابجتاه الفيال...وذهنها يف  
 اضطراب اتم

 كانت قد اخربت هيوغو ابهنا تكرهه
ك اللحظه رمبا كان كذلك  ويف تل

.لكن اخلوف القاتل الذي شعرت به  
عندما ظنت ابنه سيموت .وتلك  
احلاجه القويه النقاذه.جعلها تدرك  

 كم كانت التزال حتبه



رغم كل الذي فعله هبا او كم كان  
سيحاول ان يؤذيها مستقبال.وهي  
تدرك ابهنا ستحبه دائما.وال واحد 

 غريه 
 حىت يوم موهتا 

اليزال يف الباب االمامي  كان املفتاح
 للفيال

فقط ابوب الكراج املفتوحه كانت  
تدل على هرهبا..بدون هدف جتولت 



حول الغرف..كل شيء كالسابق  
 وقبل مغادرهتما

ألة التسجيل الزالت على الطاوله يف  
املطبخ واليت كان هيوغو قد تركها  

 عندما تبعها
حقائبها جاهزه ألهنا كانت تريد 

 املغادره برفقة كارلوس
 ويف غرفة هيوغو



فجوة عميقه يف وسادته يف املكان 
 الذي كان فيه يضع رأسه

جلست كيت على حافة سريرة  
 ورفعت يدها لتلمس الوساده

بعدها رفعتها وامسكت هبا قرب 
 وجهها 

جلست هناك لفرته طويله وهي 
 تشعر ابحلزن 

 لكن دون ان تبكي



شيء.لكنها يف  او ان تفعل اي 
النهايه استطاعت ان تسيطر على 

 نفسها قليال 
وبعد اتصاهلا ابخلطوط اجلويه والغاء  

 رحلتها الصباحيه وجعلها مساءا 
اذن االن امامها بضعة ساعات لتدبر  

 االمور
اول فكره هلا كانت ان تذهب  

مباشرة اىل املطار وتنتظر هناك لكنها  



بعد ذلك ادركت ابهنا لن تستطيع  
فيال بتلك احلالة ترك ال  

ليس عدال ابلنسبه لسامين ومارجي 
 الطيبني

وعليها ان ترتب املكان. جففت  
املياه يف حوض السباحه,ورتبت 

 االسره . 
 مث رمت االطعمه الغري مستعمله



مث وجدت مفك الرباغي يف غرفة 
هيوغو وذهبت لتفتح مجيع االقفال. 
وحاولت ان ترتك املكان كما كان 

ليوم االول عندما دخلته يف ا
لقدومها..اصعب جزء كان حزم  

 اغراض هيوغو
مل جتد معه غري حقيبه واحده فقط  
 وبعنايه طوت مالبسه ووضعتها أبانقه 



وكذلك الة التسجيل مبا فيها ومع  
موس احلالقه وكل شيئ ميكن ان 

 يكون حباجه اليه يف املستشفى
فكرت يف التخلص من الشريط  

 الذي سجله 
ك احلقيقه يف النهايه مل تكن تل   

 وكانت قد ارغمت على قول ذلك 
ابلتأكيد سيستعمله هيوغو ليجعل 

 حياهتا جحيما بقدر ما ميكنه



 ويستمر يف ايذائها 
حىت يشبع ويفقد محاسه يف احلصول  

 على املزيد
او حىت تستطيع املغادره اىل مكان  

 آمن بعيدا عنه
 رمبا يف بوينس آيرس مع ليو 

لكن بطريقه ما كانت واثقه أبن  
يوغو سيجدها ه  

 وحياول حتطيمها وحتطيمه هو ايضا



عضت كيت شفتها.وحاولت ان ال  
 تفكر ابملستقبل

 وتركز فقط على الذي عليها فعله..
 

وجدت هلا مكنسه يف اخلزانه وبدأت  
تنظف املكان وجتعله مرتبا ونظيفا.  
وبعد تلك املهمه شعرت ابرتياح  

 وهي ترى نتيجة عملها 
 نظرت اىل ساعتها 



واتصلت لتطلب سيارة اجرة..وبعد  
 اتصاهلا استحمت وغريت مالبسها 
ووضعت بعض الزينه ألن وجهها  

كان يبدو شاحبا وكانت هناك دوائر  
داكنه حول عيوهنا واليت استطاعت 

 اخفاءها بقليل من املكياج
 ارتدت سرتهتا الزرقاء

وبعدها استدارت للتأكد من ايقاف 
 جراين املاء والكهرابء



رعة طاحونة اهلواء وكذلك اش  
 حوض السباحه كان فارغا ايضا 

بعدها اغلقت كيت ابب املطبخ 
واقفلته .مث محلت كل احلقائب اىل  
غرفة اجللوس استعدادا لنقلها اىل  

 سيارة االجرة 
 قلقه ومتوتره حتركت حول املنزل



ويف كل مرة حتاول تعديل وترتيب 
وسادة او جمموعة اجملالت اليت كانت  

 قد اشرتهتا
حظت أبن الصحيفه اليت كانت  وال

 قد اشرتهتا التزال هناك
وال تزال مطويه وبنفس الصفحه اليت  
تربز صورهتا مع هيوغو ومها يغادران  

 الكنيسه
 ببطء احننت اىل االرض



 وحدقت يف الصحيفه
كانت سيدة انذاك..وهيوغو كان  
يبدو ..اوه..كيف ميكن ان يكون  

 قد نظر اليها بتلك الصوره ؟ 
 فخورا ,حمبا .بينما هو طوال الوقت
الدموع اليت كانت تقاومها لفرتة 
طويله سالت على وجنتيها تؤكد  

 تعاستها 



بعدها مسعت سيارة تقرتب من  
املنزل, وادركت أبن سيارة االجرة  

 قد وصلت
حبثت عن منديل لكنها توقفت وهي  

 تنظر اىل الباب الذي كان يفتح..
 

_هيوغو!!نظرة بدهشه ال توصف  
هي تراه واقفا قرب الباب و   



كان يتكئ على عصا بسبب كاحله 
 اجملروح 

 وكان هناك رابط حول رأسه
ابيض بشكل غريب فوق شعره 
الداكن ...نظر اليها بدقه ورأى  

الدموع والوحده ونظرة فقدان االمل  
 يف وجهها 

حترك ببطء.حياول املشي ابجتاهها  
.مجدت كيت عندما رأته يتحرك  



اصبعها   .لكنها وبسرعه رفعت
 لتمسح ااثر الدموع 

مد هيوغو يده وكأنه يريد ملسها لكنه  
 ابعدها اثنية عندما هربت منه 

 نظر اىل االرض ورأى الصحيفه هناك 
 بعدها رفع رأسه لينظر اىل وجهها 

اخربوين ...اخربوين يف املستشفى 
ابهنم لن يسمحوا لك ابملغادره حىت 

 يوم غد



 ادري 
اليه..كان وجهه رفعت رأسها لتنظر 

 شاحبا جدا.قالت 
 اوه, ما كان جيب ان حيصل ذلك 
 قالوا ابنه رمبا يكون عندك ارجتاج 

 عليك ان تراتح 
 اان خبري

 مل أتيت لرؤييت .لذلك 
 مل تتوقع مين اجمليء 



اليس كذلك؟لكنه استمر وكأهنا مل 
 تتكلم

 لذلك جئت اىل هنا الجدك
 كان علي ان اراك. كيت 

ظ يب هنا  ملاذا؟من اجل ان حتتف
وتستمر يف تعذييب واذاليل؟ام لكي  
تتأكد ابين مل اتلف الشريط الثمني  

 الذي سجلته؟حسنا
 أبمكانك ان تتوقف عن القلق 



 انه يف امان 
هنا, اصغي اليه بنفسك ان كنت ال 

تصدقين!!اسرعت اىل حقيبته  
وفتحتها .وسحبت من داخلها  

 الشريط والة التسجيل
وبعد حلظات مسعت صوته وهو  

أل ان كان ليو حبيبهايس  
وضعت كيت يديها فوق اذنيها  

 متأمله



رمى هيوغو العصى مث بدأ ميشي  
بصعوبه ليمسك بذراعيها وحياول 

 سحب يديها اىل االسفل
 كيت 

 اصغي.ارجوك
ملاذا ؟ألنك تريد مين ان اسلمك  

نفسي؟هل هذا هو ما حتاول اخباري 
به؟أبنك لن تكون مقتنعا حىت أتخذ 

؟كان عليها ان  مين كل شيء تريده



تصرخ ليطغي صوهتا على صوت الة  
التسجيل وبدأ هو يلعن وهو يتقدم 

 خلفها وجيعلها تواجهه 
 لكنها استمرت يف الصراخ بوجهه: 

 
_ملاذا اوقفت تلك االلة؟تعرف  

 أبنك حتب مساع ذلك
واراهن ابنك تستمتع ابالصغاء اليه 

 كل يوم ولبقية اايم عمرك!حسنا 



الوحيد الذي   هيا متتع به النه الشيء
 ستحصل عليه مين

لن اسلمك نفسي بطيب خاطر ابدا  
.لذلك ان كنت تريدين .او كنت 

 تتحمل ملسي 
 اذن عليك ان أتخذين ابلقوة !!لكين
لكين اعتقد أبنك لست يف حاله  

 تسمح لك ابلقيام بذلك االن 



وفجأة وجدت نفسها تضحك  
وتبكي يف نفس الوقت ولذلك  

وجهها. رفعت يديها لتغطي   
 كيت 

 اوه,كيت...ارجوك ال تبكي 
 

 سحبها هيوغو بطريقه فظة اليه 



وامسك هبا بقوة فوق صدره. ويف  
احلال استطاعت االبتعاد عنه ومسعته  

 يقول :_انظري 
استدار وشغل الة التسجيل اثنية 

 بشكل جعل الشريط خاليا 
غري مصدقه راقبته كيت للحظه 

وبعدها نظرت اليه  
  افهم متسائله:_اان...اان ال



فعلت املستحيل من اجل احلصول  
 على ذلك الشريط 
 ومل هتتم مبا فعلته يب

 ملاذا اذن اتلفته 
 ما مل

مامل تكون مستعدا للحصول عليه 
اثنية هل االمر هكذا؟ما االمر؟امل  
يكن كافيا ومقنعا؟هل تريدين ان  

 اصف لك كل التفاصيل.وكل 



ارتفع صوهتا بشكل غريب.لكن 
ا ابحلاح صوت هيوغو كان يقاطعه  

توقفي .كيت!عليك ان تصغي ملا 
 اقول 

 رفع يديه ليضعهما فوق كتفيها 
 لكنه عاد وابعدمها :_كيت,اان 

 كيت 



ملاذا خاطرت حبياتك من اجل  
اخراجي من تلك السياره؟اتسعت 

 عيوهنا دهشه
 ردت عليه وهي ترجتف
 النه كان خطأي طبعا

كنت اقود يف اجلانب املعاكس 
 للطريق 

لطريق وكما فعلت ولو مل خترج عن ا  



كنت ابلتأكيد سأحتطم حتت سيارة  
 احلمل.. 

 
 _وهكذا شعرت ابن عليك انقاذي 

 انقاذ رجل تكرهينه
جعلك تعانني من عذاب 

عقلي؟وسجنك ضد رغبتك وحاول  
حتطيمك؟ملاذا ترغبني ابنقاذ شخص  

 مثل هذا كيت؟ملاذا؟



 النك
 النك انقذت حيايت 

 احلاح كان يف صوته اثنية
السبب الوحيد؟اليس وهذا كان 

 كذلك؟
 اجل,اجل طبعا كان ذلك 

واي سبب اخر ميكن ان يكون  
 هناك؟نظر اليها متجهما حلظه 

 اان ال اصدقك



 كيت 
ابلضبط مثلما ال اصدق كلمه 

 واحده سجلت فوق ذلك الشريط 
حدقت به كيت:_ال تصدقه؟لكنين 

 اجبت على كل سؤال
 واخربتك كل شيء كنت ترغب به

أبين اريد  كل شيء انت اعتقدت 
 مساعه

 النك كنت ايئسه جدا,وخائفه مين 



والنك كنت تدركني ابين لن اصدق  
 اي شيء اخر 

اعتمدت يف كل شيء على صديقك  
االسباين ليساعدك يف اهلرب مين  

وعندما خذلك مل يبقى امامك سوى  
 طريقه واحده 

وهي ان جتعليين احتقرك لدرجه  
ترغمين على ان ال اريد منك شيئا 

 اخر 



 وهللا يكون يف عوين 
 كنت ستنجحني

 لو مل يكن من اجل شيئني 
وجدت كيت نفسها ال تستطيع 

 النظر اليه 
 وحدقت اىل االسفل تنظر اىل يديها 
وبدأ قلبها خيفق أبمل يف صدرها 

 ووجدت صعوبه يف الكالم



اية اشياء؟بدأ صوت هيوغو اكثر 
 قوة هذه املره 

 واكثر ثقه بنفسه 
ذي  االول كان حدس اساسي وال

استمر خيربين أبنك لست من النوع  
 املشوش واملعقد 

 ومهما كانت الضروف تعاكس ذلك 
وبعيدا عن تلك الصورة القامته اليت  

 رمستيها عن نفسك 



مل استطع ان اصدق أبن تكوين قد  
فعلت كل تلك االشياء وتبدين  

 بتلك الرباءه والنظافه
 انه حدس كنت اقاومه ملدة طويله 

رأيت فيها تقرير  ومنذ اللحظه اليت 
 ذلك املخرب

وبعدها اردت التأكد من الذي جاء  
 يف ذلك التقرير 



ألين كنت الارغب بشيء يف احلياة  
 اكثر من ان اكتشف أبنه كان خطاء 
وبعدها اكتشفت أبنك مسعت كل 

 شيء وهربت
يف تلك اللحظه مل يكن يف ذهين غري  

اهتامك ..لذلك غضبت. واكثر 
يت غضبا من اي وقت اخر يف حيا  



وتلقيت تقارير عنك تقول أبن رجال  
قد اصطحبك اىل املطار واعطاك  

 املال
وبعدها عن البقاء يف بيت كارلوس  

 دي هاملريا 
 كل ذلك بدأ يرتبط ابلتقرير االول

 كنت مصمما ان اؤذيك 
 اؤذيك بقدر ما 

 



 
توقف عن الكالم ورفع يده اىل  

 الرابط حول رأسه 
استدار وبصعوبه مشى اىل احد  

. ومدد ساقه املصابه امامه املقاعد  
ال بد اهنا كانت تؤمله طوال الوقت  

 وهو واقف 
 وأبرهاق واضح استمر ابلكالم

 والبقيه انت تعرفينها



 وبشكل جيد جدا
وحاولت ارغام نفسي على جتاهل 

 ذلك احلدس االساسي 
وكأنه كان هناك شيطان ميتلكين 

 ويقودين 
وجيربين ان اجعلك تعرضني نفسك  

رخيصهكأنسانه قذره و   
وحىت عندما اخربتين مل تكن احلقيقه  

 ومل استطع ان اصدقك



رمبا كنت اخشى ان امسح لنفسي  
 أبن تصدقك اثنية
 بدأ صوته مرتعبا 

لكين فقط اعرف أبين عندما 
استعدت وعيي يف تلك السياره  

 ورأيت اخلطر الذي حييط بنا
وفجأة شعرت أبن العامل أبكمله قد 

 صحح اثنية
 وابتسم 



وايللعنه ان اكتشف ذلك يف مثل  
 هذا املكان

 دون ان ترفع رأسها قالت
 قلت ابنه كان هناك شيئني 

ما الذي كان الثاين؟مل يرد هيوغو  
 مباشرة 

هنض وحترك أبجتاه النافذه,ونظر اىل  
اخلارج وعندما استدار أبجتاهها كانت  
 هناك نظره غريبه عاريه يف عيونه قال 



 أبنه كان ال يهم 
منهاي شيء   

حىت لو كنت قد فعلت كل الذي  
حتدث عنه ,ما كان سيحدث اي 

 اختالف 
 _لـ 

الي شيء؟نظرت اليه كيت ورأت 
 وجهه اكثر شحواب من قبل

 للحقيقه أبين احبك



رأى نظرة عدم تصديق يف عيوهنا 
 واستمر بسرعه 

اعرتف أبين عندما التقيتك اول مره 
اردتك عشيقه فقط..لكن بعد تلك  

راناملرة عندما تشاج  
اشتقت اليك كثريا وكأين قد فقدت 

 جزءا مين 



قلت لنفسي أبنه جمرد رغبه جسديه 
وستموت رغبيت تلك 
 تدرجييا...بصعوبه استمر

واعتقدت أبن الطريقه الوحيده 
 للحصول عليك هي ابلزواج 

لكن وعندما بدأان خنرج معا اثنية كل  
 شيء تغري 

 وبدأت ادرك كم كنت تعنني يل 



ه اليت متنيت ان  وأبنك الفتاة الوحيد 
 اقضي بقية حيايت برفقتها

كنت قد انتظرت فرتة طويله للحب 
 ,كيت 

ولذلك مل اتعرف عليه عندما يكون 
 حقيقه

وعندما كنا خطيبني كنت احبك حبا  
كبريا وكنت اخاف ان اكشف لك  

 كم كنت مغرما بك وألي حد



وخائف ان تعريف كم كنت حباجه  
 اليك حىت اليصيبك اخلوف 

وة جدا...وبريئة جداألنك كنت حل  
بعدها توقف هيوغو عندما تذكر 

 العذاب 
 بعدها تلقيت ذلك التقرير 

ويف يوم زفافنا! رابه...كيت لو 
تعلمي كم كان مؤذاي!ان يتمزق 

احلب الوحيد يف حياتك اىل قطع  



كان مثل انفجار قنبله يدويه يف  
ت  وجهك! اظن...اظن ابين قد جنن
يده  قليال لفرته...مرة اخرى وضع 

 على وجهه للحظه,بعدها قال مبراره 
كل الذي متنيته يف ذلك الوقت هو 

 ان اؤذيك 
وكأن ايذائك سيخفف بعضا من  

 ايذائك يل 
 لذلك تبعتك 



وعندما وجدتك تصرفت كوحش,  
اعذبك حىت جعلتك تكرهينين  
وجعلتك ايئسه حلد كبري جعلك 
 هتربني مين وعلى وشك ان تقتليين 

ئسه : رفعت يدها أبجتاهه وقالت اي
 _توقف! اال ترى ابنه بدون فائده
ال يهم كيف كنت تشعر,او كيف  
كنت اان اشعر ..النه مل يبقى شيئا  



..كل شيء طيب بيننا قد مات 
 وتعفن 

 قتلته عندما صدقت ذلك التقرير 
حىت لو كنت حتب شخصا ال ميكن 
ان تبين ذلك احلب فوق اساس  

ينقصه االخالص ,والثقه..حىت لو  
 كنا

نا يف هذا الزواج ,كان لن  لو استمري
 ينجح ابدا 



كان علي فقط ان ابتسم الي رجل  
 وكنت ستظن أبين على عالقه به

كنت ستجعل حياتنا جحيما حىت 
 كنا

 ال!!كيت...ليس االمر هكذا 
جاء هيوغو بسرعه اليها ,يتحدث  

 ابحلاح حائر 
ليس ميتا..الميكن ان يكون كذلك  
واال ماكنا سنكون هنا كالان..لو  



ا تكرهينين ما كنت كنت حق
خاطرت حبياتك من اجل اخراجي  

من داخل تلك السيارة,وان كنت ال  
احبك واخاف فقدانك كنت سأكون 

 يف املستشفى يف هذا الوقت
حسنا,اعرف أبين كنت اتصرف 

ين  جبنون ومحاقه,لكن,كيت ,االتر 
أبن مالحقيت لك اىل هنا كانت  

ابلدرجه االوىل ألين ال استطيع حتمل  



وضع يديه على كتفيها بعدك عين؟
 وجعلها تستدير وتواجهه

 وبيأس حياول ان جيعلها تفهمه 
 وتشجع عندما مل هترب منه

 ومرغما قال
لقد عدان اثنية مرة من قبل وأبمكاننا  

 ان نفعل نفس الشيء االن 
 لكن هذه املرة لن يكون هناك تراجع 



لن يقف شيئا يف طريقنا,ال الفضيله 
 وال الرذيله 

كالان أبنه ال يوجد وسوف ندرك  
شيء يف العامل ميكنه ان يقتل ما  

 نشعر به 
هناك الرغبه االساسيه واليت هي قويه  

 مبا يكفي لتواجه اية عواصف



نظر هيوغو اىل وجهها منتظرا.لكنها  
وعندما مل ترد عليه او تعطي اي  

 جتاوب
 نظر بعيدا وابعد يديه عن كتفيها

وللحظه طويله مل يتحرك اي منهما. 
عدها تنهدت كيت بعمقلكن ب  

 وفمها يرجتف 
وقالت:_اان...اان ال ادري ما علي 

 ان اقول 



ال تقويل شيئا..ليس االن..كنت 
 غبيا كبريا 

 كيت 
 واعرف جيدا أبين ال استحقك

لكين اتوسل اليك ان تعطي لكالان 
فرصة اخرى...نظر اليها بلهفه  
 وعيونه داكنه يف وجهه الشاحب



نظراته  لكنها يف النهايه جتنبت 
استدار ببطء وخطا خطوتني مث تعثر  

 قليال
يف تلك اللحظه كانت كيت جبواره  
 وذراعاها متتد اليه متنعه من السقوط 
 لكنه وبدال من ان يدعها تساعده

 ضمها اليه بقوة مث بلطف
رغم ان اصابعه كانت تضغط على 

 كتفيها



وقف هناك.ووجهه مدفون يف شعرها  
 .وشعور وجودها بني ذراعيه

استطيع العيش بدونكال   
 كيت 

 
 

 ببطء رفعت رأسها لتنظر اليه
 وارتفعت يدها تالمس وجهه 

 وفمه برؤوس اصابعها 



وفجأة احنىن برأسه ليقبل يدها, 
 وضغط شفتيه بقوة يف راحة يدها 

 قالت اخريا :_هيوغو
 ليو كراوفورد هو 

 رفع رأسه مباشرة وقال
 ال!ال تستمري 

قلت لك..انه غري مهم بعد االن  
  اريد ان اعرف اي شيء عنه..وال

 لكنه جيب عليك 



 هيوغو,انه اخي
 نصف شقيق

كالان له نفس االم لكن االابء 
 خمتلفني

 تدبر امر عودته اىل لندن قبل زفافنا 
 لكنه استلم دعوة للعودة مباشرة

 شقيقك؟ 
 عيونه الرماديه حدقت يف عيوهنا 
 وبصيص من التفهم ينمو فيهما



ختربيين ؟لو  لكن ملاذا حبق السماء مل 
 كنت فقط

ألين كنت فخوره ,اظن..جاء دور  
 كيت لتعرتف:_كنت سأخربك
لكن عندما مسعت ما قلته عين 

 اصبح ذلك غري مهم 
 مل احتمل فكرة ان ال حتبين

وكغبيه محقاء اول شيء فكرت به  
 كان اهلروب 



اي اهلي .ايهلا من فوضى!!بعدها قال 
 وكأنه كان خياف السؤال

االن؟ملاذا؟لكن ملاذا اخربتين   
 ألين احبك

ألين كنت احبك رغم كل الذي  
 فعلته من اجل ايذائي

 اوه
 هيوغو. اان مالمه بقدر ما انت مالم 

 لو مل اتصرف حبماقه



 واهرب بدال من القول
مل تكن قادره على االستمرار ابلكالم  

 ألن هيوغو كان يقبلها 
 قبلها بلهفه ايئسه 

قبل عيوهنا وهو خيربها الكثري اكثر  
تفعل الكلمات مما  

 قبلها كما مل يقبلها من قبل
وجعلها تدرك ابهنا تعين كل شيء يف  

 حياته



واخريا رفع رأسه ,لكنه استمر يف 
 ضمها اليه وكأنه لن يرتكها ابدا 

 قال: _حبيبيت ,اريدك..اريدك االن 
لـ...لكن رأسك وكاحلك؟ابلتأكيد  

 لن تقدر 
هل تعتقدين حقا أبين سأمسح لشيء  

ان يقف يف الطريق  اتفه مثل هذا 
 االن؟اوه,كيت,لقد انتظرتك طويال 

 طوال حيايت 



وضع يديه على جانيب وجهها وقبلها  
اثنية,وكل كيانه مركزا يف هلفه وشوق  

 قبلته 
 كان حباجه الن جيعلها ملكه متاما 

 قالت هبمس :_هيوغو
 التقلقي,ليس هناك شيء لتخايف منه

لست خائفه.ليس حقا. ارجوك انظر  
 ايل 



رأسه ورأى ابتسامه على سحب 
شفتيها ودموع المعه جتمعت يف 

عيوهنا واليت كانت مليئه ابالستغراب 
 والسعاده 

لقد حصل على االستسالم الذي 
 اراده ابلقوة واملرارة 

لكن االن ليس فيه اي غصب..فقط 
 العاطفه واحلنان وسعادة ال تقاس 



كانت النافذه مفتوحه والستائر  
كذلك لتسمح لضوء القمر  

لدخولاب  
النوافذ كلها كانت مفتوحه لتحمل  
هلما عطر اليامسني االبيض اىل غرفة  

 النوم 
جبانبها حترك هيوغو قليال وسحب  
يده بلطف من حتت رأسها.وهو 



حياول ان اليزعجها..لكن كيت  
 كانت مستيقظه متاما

سألت بلهفه:_ما االمر؟هل يؤملك  
 رأسك؟_ال ,اان خبري... 
كت مال عليها وقبل انفها ..تر 

 قداحيت يف جيب بنطلوين 
خرج من الفراش واخذ البنطلون مث 

 بدأ يفتش يف جيوبه ..قال 
 



 اهال 
ما هذه؟عاد اىل الفراش اثنية لينظر 

 امام ضوء املصباح اجلانيب: 
اهنا الرساله اليت جاء هبا كارلوس من  

 صندوق الربيد 
اخشى ان اكون قد وضعتها هناك  
ونسيت امرها..كان ذهين منشغال  

ر كثرية اخرى انذاك أبمو   
 اشعل سيجارة وقدم هلا الرساله 



االتريدين قراءهتا؟وضعت كيت يدها 
 على صدره وقالت:_اقرأها يل 

 رمى هيوغو سيجارته وقال
اذا كنت تتوقعني ان اركز على اي  

 شيء وانت تفعلني ذلك 
 انت متفائله جدا فتايت..تعايل هنا 
 ابتسمت وابتعدت عنه وهي تقول

الرساله اوال ال,اقرأ   
 اوال؟



 اوال... 
 

 _حسنا .فزت
بدأ هيوغو بتمزيق الظرف وحتركت 

 كيت لتضع رأسها على كتفه 
 وبعد فتحها 

 لف هيوغو ذراعه حوهلا 
 سحبها اقرب اليه 



وعيونه مليئه ابحلب والنصر وهو  
 ينظر اليها 

وصفاء جديد على وجهه..ومل يقاوم 
تقبيلها مرة اخرى وقد كانت دقائق  

تسحب رأسها بعيدا ويبدأ  قبل ان 
 هو بقراءة الرساله 

اهنا من شخص يدعى مارجي..اهنا 
تقول عزيزيت كيت,االبناء خبري االن  
ويزحفان ايضا..هل انت حباجه اىل  



املزيد من املال؟ادري أبن سامين قد 
اعطاك بعضا منه يف املطار.لكن ان  

كنت حباجه اىل املزيد ارجو ان 
تتصلي وسوف نرسل لك املبلغ  

املطلوب...ليس هناك اخبار جديده 
ألخربك, اخشى ذلك..يبدو ان 

ذلك املغرور الذي خدعك لتتزوجي  
منه قد تدبر اخفاء االمر..النه 

اليوجد اي شئ عنه يف 



الصحف..سامين كتب له يف احلال  
مل يسمع شيئا معينا...كيت لكنه 

 حبيبيت 
ادري أبنك غاضبه مين ,لكن اان  

ا ونعتقد أبن وسامين فكران ابالمر كثري 
الشيء الوحيد الذي جيب القيام به  

هو االتصال بشقيقك وان تطليب منه  
 احلظور بسرعه حلل هذا املأزق 



رغم ان سامين سيفعل مايستطيع  
 فعله

انت حباجه اىل شخص جبانب زوجي 
يبعدك عن كل هذا ويرعاك..كم  

يعجبين ان ارى وجه هيوغو ماربون  
عندما يكتشف من هو هو ليو يف 

قيقه!ارفعي رأسك .حبيبيتاحل  
قريبا ستكونني أبمان لتعودي  

وحتصلي على ابطال ذلك الزواج  



..بعدها ستكونني حرة وتنسني كل  
 شيء

بعد ان انتهى من القراءة كان هناك  
صمت قصري قبل ان يقول هيوغو  

 مبرارة
 املغرور هي الكلمه الصحيحه

اوه.كيت.ايللعنه..كيف ميكنك ان 
كل الذي    تتحملي حىت ملسيت بعد



فعلته بك؟رفعت كيت يدها لتأخذ 
 منه الرساله 

 ومتزقها اىل قطع صغريه 
وحدس حيذرها أبن الدقائق القليله  

التاليه ستكون حامسه ابلنسبه 
 هلما..قالت

مارجي هي صديقه قدميه وهي 
نظاميه مهمتها ازعاج العدو بشن  



الغارات املتكرره واظن أبين احتمل  
 ملسك

 وخاصه كما كنت ابلضبط
وعندما رأته وهو ال يزال جادا  

 وحزينا قالت جبديه 
 حبييب,لقد انتهى كل شيء .ونسيت

وقد غفرت لك كليا ومنذ فرتة طويله  
 .. 
 



 عيونه كانت مليئه ابلعذاب 
لكن هل أبمكاين ان اغفر لنفسي  

 يوما؟ 
جيب عليك ان كنت تريد السعادة  

 لنا
علينا ان ننسى املاضي ونعيش 

 للمستقبل
 وامامنا كل الوقت يف هذا العامل



وضعت اصبعا فوق شفتيه لتزيل 
 نظرة التجهم من وجهه 

 قالت
عليك ان تعدين أبنك لن تفكر  

 بذلك اثنية 
 وابدا 
 ارجوك 

هيوغو!امسك اصبعها بني اسنانه  
 وعضه بلطف



 حسنا
 لكن ذلك لن يكون سهال

 اجل
 سيكون 

 اان سأجعله سهال 
 سرتى

وتبعد نظرة  بعدها ولتغري املوضوع 
 العذاب من وجهه قالت



ماذا سنفعل غدا؟فجأة امتألت 
 عيونه ابلضحك

 ملاذا . هذا 
 ابلطبع

 وما هو هذا؟ 
 هذا

 واقرتب منها ليثبت هلا ما كان يعنيه
لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  

 واملميزة



 زوروا 
 موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga  
نسخة مكتوبة حصرية مهداة 

ملشرتكي قناة رواايت عبري على  
 تيليجرام

 رابط قناة رواايت عبري
https://t.me/aabiirr  

http://www.riwaya.ga/
https://t.me/aabiirr


هتتم قناة رواايت عبري مبشاركة روابط  
رواايت عبري و أحالم و خمتلف 
الرواايت الرومانسية احلصرية و  

 املميزة 
 

 متت
 


