
 



 عالقات خطرة 
 لتحميل مزيد من الرواايت 

احلصرية و املميزة   
 زوروا 

 موقع مكتبة رواية 
www.riwaya.ga  

نسخة مكتوبة حصرية مهداة إىل مشرتكي 
 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
https://t.me/aabiirr 

 رواايت عبري
 دار احلسام 

االول() الفصل   
 ) توقفي عن ذلك واال قتلتك ( 

رنت هذه الكلمات يف اذن )كاثي(  
هبمس وحشي بينما أطبق املتكلم يده 

https://t.me/aabiirr


علي فمها وثبت ذراعها ايل جانبيها  
وجذهبا حنوه . اما كاثي فقد اعجزها ان  

تكون مشدودة ايل جسد بدا وكانه  
مقدودا من الفوالذ وحاولت ان جتد  

جاء هذا جواب علي تساؤالهتا من اين 
الرجل ؟ وملاذا هو غاضبا هكذا ؟ مث ما 
هو االمر الذي فعلته ؟ وثب ايل خياهلا  
الصحف وما ستكتبه عنها يف خطوطها  
العريضه والعثور علي مديرة اعالانت 

مقتولة يف غابة سويسرية او فتاه اجنليزية 



يف السادسة والعشرين ختتفي يف جبال  
اللب. حاولت أن تتكلم ومتلصت منه  ا

عد ان قاومت ذعرها الذي تناميب  
قال هلا بوضوح وحدة : مل اكن اريد ان  

تكونيهنا مطلقا وكنت سأدعك مترين لو مل 
 تبدئي مواءك امللعون هذا .

قالت كاثي يف نفسها : نعم لقد كان حقا 
 جمنوان فغناءها رمبا مل يكن عذاب لكنه مل

يكن سيئا ايل درجه تستحق عليه حكم  
نت حتاول الرتويح عن املوت اهنا فقط كا



نفسها بعد ان خيم الظالم واصبح الطريق 
وعر . احست يده ترتاخي فوق فمها قال 
هلا وقد ابقي يده قريبه من فمها : اهدائي 

 هل انت اتئهة ؟
قالت : ساكون هادئه كالفأرة فيما بقي  

 من الطريق 
قال: من االفضل لك ان تظلي هكذا ، 

.  ولشدة دهشتها تركها تذهب طليقة 
جتمدت سارة للوهله االويل غري مصدقه 
ما حصل ودفع اخلوف الدم يف عروقها  



فاحننت ال اراداي ايل االمام واطلقت  
ساقيها للريح فتعثرت قدمها جبذع شجرة 

 فسقطت وراحت اضالعها تتخبط
 قال هلا : ابهلل عليكي ما هذا ؟

لقد عاد شبحه الكبري فبلغها حاال وارمتي 
 هبمس أال تستطيعني متكوما جبانبها سائال 

أن تفكري بطريقة افضل من الركض يف  
 ظروف كهذه؟

قالت : بلي ..ابلطبع انين.. لست محقاء  
 متاما 



 قال: نعم انك مزعجة فقط 
دارت كاثي علي نفسها حتاول ان تقف 
علي قدميها وقالت : شكرا . شكرا لك 

 لست .. حباجة ل.. 
ولكنها مل تكد تقف حيت اهنارت من  

وسقطت علي جنبها فقد كانت جديد 
احدي ركبتيها قد اصيبت اصابة مباشرة 
وبينما كانت الدموع تنهمر من عينيها  
 واالمل يدير راسها مسعته يلعنها من جديد 



قال : اللعنة والويل لك ايتها املرأة . اال 
 يوجد حد لغباوتك؟

قالت : ارجوك ال تؤذين فلم اكن اقصد 
 اي ضرر 
ل ذلك ؟ تعايل ،  قال : أوذيك ملاذا افع

توقفي عن البكاء ودعيين اتفحص  
االصابة وقبل ان تتمكن من ابداء اي  
اعرتاض امسكها بذراعيه حامال اايها 

كطفل مث انتصب واقفا وانطلق هبا علي 
 الدروب اجلبلية.



لقد كان حقا حيتضنها بلطف شديد . لقد 
كانت كاثي حتس ابلنعاس هل كان انجتا 

كان ذلك    عن الصدمة واالمل ؟ ام
الحتضانه اايها مطوقا خصرها ابحدي  
ذراعيه ؟ غري اهنا انتفضت مبتعدة عنه  

 سائله ايل اين حتملين ؟
قال : إن كانت االصابه هبذا احلجم فرمبا  

علينا ان نري طبيبا كانت كلماته عن  
الطبيب اول بريق امل هلا فهل يعقل ان  



يقوم رجل كان علي وشك قتلها ابخذ 
يبضحيته ايل الطب  

قال: اال تظنني ان الذهاب ايل الطبيب 
قد يساعد ، ردت عليه حبده : ها انت 
تعيد الكالم عن املساعده كأي انسان  
عاقل قال لكين انسان حقا احاول ان  
اساعدك واللعنة علي ان كنت اتردد يف 

فعل افضل من ذلك كان صوته هذه املره 
لطيفا عاقال لكنها ردت عليه كان 



تستطيع . مل تكن ابمكانك .. كنت 
 حباجه ايل ان .. 

قال هلا كفي ستتضح لك امور كثرية بعد 
دقيقة واحدة ، استسلمت اخريا 

واستلقت علي كتفه ولكنها دفعت  
بنفسها بعيدا عنه وسألت هل ستغتصبين 

 ؟
 رد : ماذا ؟ هل حقا تعتقدين اين .. ؟
قالت : كنت اريد فقط أن اقول اين  

لعذاري  عذراء اين اعرف ان اترايب ا



قليالت ولكنها احلقيقه انين واحده منهن 
قالت له ما امسك؟ رد جوردان ويتكري ، 

اقرتاب من القلعة ساهلا هل ابمكانك  
 الوقوف دقيقه؟

انزل قدميها ايل الرصيف فوقفت علي 
واحده واحست ابلسرور لوجود يده فوق 

خصرها دخال القلعه وسالته هل انت 
 الداخل  اجنليزي ؟ رد ابلطبع رفعها ايل

واغلق الباب ووضعها علي سرير خشيب 
كبري اقرتب منها وساهلا ماذا فعليت  



بركبتك قالت اهنا حباله حسنه رد : نعم  
وانت مستعده ان هتبطي التله سريا عليها 
اليس كذلك قالت : ساجد طريقه اعود 
هبا ان تركتين قال هلا : ابلطبع ساتركك  

ه :  ايتها البلهاء اتظنيين خاطفا؟ اجابت
كيف اعرف من انت ؟ قال: لقد  

اخربتك ان مل يكن ذلك كافيا متعين يف ؟ 
مل تصدق كاثي عينيها وارخت فمها غري 
 مطبق مستسلمه لصورته غري املتوقعه ؟

 الفصل الثاين 



مل تصدق كاثي عينيها وارخت فمها غري 
 مطبق مستسلمه لصورته غري املتوقعة 
اما هو فتنهد مستسلما وسأل : هل 

اآلن ؟  اتكدت  
 قالت : انت جوردن ويتكري
 قال : لقد قلت لكي ذلك 

قالت : مل اصدق فانت اكرب بكثري .. 
انت معد برانمج احلقيقة ! هل انت تعمل 

 علي اعداد حلقات اخري.



قال : اين هنا القوم ابعمايل اخلاصة يف  
 هدوء واطمئنان

قالت : اذا هكذا تعد الوثب علي 
 الفتيات العزل !

فاان مل اصيبك ابذي قال : اهدئي  
قالت : آه إن ركبيت هذه سليمة ابلطبع  

 وليس لك عالقة مبا جري هلا ؟ 
قال : انيت اليت ركضت يف الظالم فوق  

 درب وعرة



قالت : لكين مل اكن مضطرة للركض . 
اليس كذلك ؟ انت مل تشعر ابخلوف  

مطلقا ، لكن اليس لك قليل من اخليال 
أة مبفردها  ؟ امل تفكر مبا قد تشعر به إمر 

 يف الظالم
قال : ملاذا إذا كنت وحيدة إن كان ذلك 

 يقلقك 
قالت : مل يكن ذلك يقلقين فقد كنت  

سعيدة جبمال منظر الغروب وما تاله من 
بزوغ القمر ، اضف اليهما حاجيت  



للحركة لقد كنت ايضا حباجة لالبتعاد عن 
رافق يل واملغرم يب ، لقد تركته  املصور امل

كأسه املليون ، سألته   يف املقهي يشرب
غاضبة مهما يكن ، ملاذا اخربك عن  

 خصوصيايت هكذا !
قال : الن االرض اليت جتاوزهتا ملك يل ، 

 كيف حال ركبتك اآلن ؟ 
 صارحته كاثي : افضل بكثري انين مراتحه 

 قال : حسنا هل ينفع اعتذاري



قالت : نظرت اليه ابندهاش اتعين ...  
 اتريد ان تقول انك آسف

قال : نعم إن هذا ما اريد قوله اان اسف 
وسافعل ما بوسعي للمساعدة استطيع ان 

اعيدك للمنزل ساملة بسياريت . امسعي  
كاثي لقد افزعتك وجعلتك تصيبني 

نفسك ابلضرر فحبذا لو اعطيتين فرصة 
 الشرح لكي السبب

سألته مراتبة من جديد : او جيب ان  
قيكون ذلك هنا ، ملا ال يكون يف الفند  



قال : نعم ابمكاننا ان جنلس يف الصالة . 
 لكن خلطأ كبريا قد ينتشر يف شأننا

قالت : لكنك ستاخذين ايل هناك بطبيعة 
 احلال وبذلك سنظهر سواي حتما

قال : ليس من الضروري فاان علي معرفة 
حسنه ابصحاب الفندق وهم يعرفون اين  
اتكتم كثريا علي علي حيايت اخلاصة ،  

لك السبب الذي دفعين  اريد ان اشرح 
ايل ان اكتم صوتك . كنت ستخيفينهما 

فترتك عشها ايل االبد ، قد تكونني فعلت 



ذلك ! كيف يل ان اعرف مامل اعد ايل  
 هناك واتفحص املكان

 قالت : عش ، هل تتحدث عن الطيور
قال : اثنان من البوم يبنيان عشا ،  

حدقت كاثي فيه مندهشة فاخذت االمور 
كان يدير برانمج احلقيقة    تتضح هلا لقد

املتلفز واملعروف بتغطيته وتعاطفه مع  
 خملوقات االرض الربية 



قال : لقد كان حيتضنان مل يكن احد 
يعرف من قبل اهنما مكاان يتكاثران يف  

 سويسرا 
قالت : حسنا وهل هذا يربر لك ما  

فعلت ؟ ... إن كنت تعين كالمك عندما 
قلت يل انك ستخرجين من هنا فدعنا 
نذهب . محلها مرة اخري وقادها عرب 

الطريق ايل السيارة وركباها حيت وصال ايل  
 الفندق



قال : إن كان مفتاح الغرفة حبوذتك ،  
ميكننا الدخول من هنا ، لكن كاثي  
فتحت ابب السيارة وجاهدت حيت  
خرجت ةقفت علي ساقها السليمة 
وقالت : أبمكاين ان ادخل مبفردي  

 وسأخذ املصعد 
ه : هل املفتاح معك ؟أعاد سؤال   

واستسلمت يف النهاية وأخرجت املفتاح 
من جيبها ، بلغ غرفتها الواقعه يف الدور 
الثاين ومحلها ايل سريرها ووضعها عليه  



بلطف اتركا ابب الغرفه مفتوحا علي 
وسعه . احنين فوقها قائال حاويل ان تنامي 
. انيت حباجه للنوم ، هل تؤملك ركبتك 

 كثريا ؟
علي ما يرام طاملا ال احترك . قالت : 

 ولكن لدي اعمال جيب القيام هبا غدا
قال : سنفكر يف ذلك صباحا ، استدار 
مبتعدا عنها ويداه غارقتان يف جيبه غري  

انه واجهها من جديد قائال : لقد  
اعتذرت لك قبال واكرر اعتذاري جمددا 



اان اسف ...اسف رجع اليها فيما كان 
 يهم بعناقها 

ثي ايل اخللف وقد رأت  تراجعت كا
 شخص علي الباب قالت : اهال هاري 

قال هاري : ايهلا من ورطه ان تقوم هبذا 
العمل والباب مفتوح ويراها كل الناس اال 
املصور املرافق هلا واملغرم هبا ، اهي حفله 
خاصة ام يستطيع اي شخص الدخول ..  
تقدم منه جوردان وقال : خاصة جدا ايه 

ي خارجا واغلق الباب الرفيق مث دفع هار 



بقوة .استسلمت كاثي عندما رأته يغلق  
الباب مل يكن ليساعد ذلك يف شفاء  

ركبتها وقد تصبح غدا ال شيء ابلنسبة له  
. اما هذه الليله فقد كانت حبوزته متاما  

كما كانت ختشي دائما وكما كانت ختاف 
دائما ان تتمتع به ، حاولت كاثي ان تنام 

الثة صباحا وقالت برغم اهنا كانت الث
لنفسها علي االقل مل يشعر مبا كان يعتل 
يف نفسها فلم يتقبل عقلها هذه الفكره  
علي الرغم من ترددها يف نفسها اذا مل 



يكن من املعقول عدم تنبه جوردان 
الندفاعها احلسي حنوه خاصة اهنا جتاوبت 
مع عناقه كمراهقة ساذجة البد طبعا ان 

يبدو مل   يكون احس بذلك ولكنها كما
تعجبه وإال ملاذا بقي عند الباب مبتعدا 
قدر استطاعته منها بعد ان دفع هباري  
خارجا ؟ تذكرت قوله : أأفهم انه احد  
اصدقائك . ردت : ليس ابلظبط انه  

 مساعد املصور



قال : انين ال افضل هذا النوع من الناس 
واالن جيب ان ابقي هنا ايل ان خيلي 

 طريقي 
ك ، ولكن ايعين  قالت : فضل ما يرحي

هذا اان تقلق راحيت الليلية مقابل ما قمت 
 به جتاهي اليوم

نظر ايل ساعته : اه نعم انين متأسف فاان 
غالبا ال اتصرف مبسئوليه عندما اكون  

 مضطراب 



قالت : اذا تعرتف ابنك كنت مضطراب  
 وغري مسئول

قال : مل يكن ذلك بدون سبب ، فأنت مل 
أن رايتك أول  جتليب يل غري املتاعب منذ

مره ومنذ ان مسعتك كم مرة جيب ان 
 اعتذر عن ذلك 

قالت : يكفيين اعتذار واحد ان كان  
 صادقا 

قال : انين حقا اسف وانظري لورطه اليت 
 اوقعتين هبا سيقوم رفيقك بنشر اشاعات 



قالت : ايلك من مسكني فهو قد يقول 
عنك اشاعات حمرجة وستصاب مسعتك  

 فتح الباب  ابلضرر ايضا ، استدار مث
 وقال ال فائدة من بقائي هنا

قالت : هذا مؤكد اذهب وبعد ذلك  
به الهنا انقضت احسسها احست ابلكآ

فهي كانت تريده معاها جبانبها ايل االبد  
فكيف تضيع اول فرصه تقدمها هلا  

 االقدار 



بعد ما حدث حاولت ان تنام ولكن دون 
جدوي وكيف حيدث هذا وهي اليت كانت 

م اي عالقة عاطفيه تتجاوب  مرتدده لقيا
معه هبذه السهولة كما مل تتجاوب مع احد 
قبال وتذكرت مديرها مارك والسن الذي 
كان يالحقها بنظراته وليس نظرات فقط 

لقد كلفها ابالشراف علي شركة 
كينجشيفر للتقرب منها وبعد ان عزمها 

علي الغداء وعرض عليها توصيلها  
عنوان ولكنها اكتشفت انه اعطي السائق 



بيته وليس بيتها عندها ادركت اهنا كانت 
من السيارة فاهتما ستضيع نفسها ونزلت 

اهنا تتخلي عنه يف منتصف الطريق  
وانطلق بسيارته . والليله كدت ان اجتاوز 
اخلط االمحر مع جوردان مكنتها هذه 

 الفكرة من النوم اخريا
 قالت كاثي : من الذي ازاح الستائر 

املؤسف ايقاظها اليس قال جوردان : من 
 كذلك ؟



مسعت صوت سيده تقول : من املؤسف  
ايقاظك اي عزيزيت لكن هناك مرضي  

 اخرون ابنتظاري
فتحت كاثي عينيها بسرعه اذا شعرت ان 
من يوقظها امرأة ومسعت جوردان يقول : 

كاموتزي ( الييز  كاثي هذه الطبيبه )الييز 
هذه مريضتك كاثي ، واختذ جوردان  

عند النافذة اتركا الطبيبه   لنفسه مقعدا
تكشف الغطاء عن ساق كاثي املصابة  
وتعاجلها بيدين رشيقتني اهنت العمل  



بسرعه ووقفت قائله : لست حباجه الي 
 شيء اراتحي ملده ثالثة اايم او رمبا اسبوع
قالت كاثي : اسبوع !ال استطيع ان ابقي 

 يف فندق سويسري كل هذه الفرته
وقال حسنا   نظر جوردان ايل الطبيبه

ساهتم هبا اان االن وغادرت الطبيبه وبينما 
اغلق جوردان الباب قالت له كاثي : 
علي كل االحوال من طلب منك ان  
 حتضر يل طبيبا فقد يكلفين ذلك كثريا 
 قال : لست انت من سيدفع بل اان 



 قالت : لكنين مل اكن حباجه ايل طبيب
قال :كنت حباجه الحضاره فقد كنت  

كد ان االصابة مل تكن بليغة اريد ان اات  
قالت : اه عظيم لقد ارحت عقلك اما اان 
فاصبحت معطله عن العمل اسبوع ابمر  

 الطبيب
قال : استطيع اعادتك ايل الوطن اذا  

 كان ذلك ضروراي 
قالت : احقا ستفعل ؟ ان موعد اقالع  

 طائريت اليوم يف الثامنه صباحا



قال : اهنا احلاديه عشر االن كما انين  
يت هاري يغادر بينما كنت يف االسفل را

اتناول افطاري ويبدو انه ظن انك  
غادرت قبله واعتقد انه ادرك الطائره يف 

الوقت املناسب ال يهم يوج طائرات  
اخري سوف احجز لك مقعدا واقلك ايل  

 املطار
 قالت : اتفعل ذلك؟ ارجوك

قامت كاثي التصال ابملطار ولكنها ما  
ف حيت كادت تسقط اسرع  كادت تق



اليها جوردان ولكنها اشارت له مبعده 
اايه عنها قائله استطيع ان اقوم ابعمايل  

 بنفسي
قال : انت لست علي ما يرام وركبتك 

 تؤملك
قالت : لكنين استطيع السفر ولكنها  
ادركت عجزها متاما فهي ال تستطع ان  

صال تليفوين وال حيت ان تقف  جتري ات
علي قدميها مده دقائق بعد فرته، نظر 
اليها جوردان وقال اين مسرور النك  



فكرت يف املوضوع بشكل افضل فرمبا  
 كنت ستسببني لنفسك ضرر مستدميا 
قالت : او تعتقد انين مل افعل ، لقد  

خسرت اعالن شركه كينجشيفر بعد ان 
ن رتبت لكل شيء لتصوير االعالن وميك

ملنافستها) اترا( ان تستغل هذه الفرصه  
 لتشتهر هبا ، ان وظيفيت لن تتكرر ابدا 

قال : اين حقا اسف غري ان االمور قد  
 تصبح افضل بعد ان اتكلي 



تناولت الفطور بنهم ولكنها قالت لقد  
خسرت وظيفيت وايضا اان متأملة التفت هلا  
يف اهتمام صادق وقال : هل انت متأملة 

 حقا
ل تستطيع ان تساعدين علي  قالت : ه

 االحتفاظ بعقد شركة كينجشيفر
قال : كينجشيفر ، اوليسوا هم الذين  

 ينظمون رحالت الصيد 
قالت : نعم او ابالصح هو فماكها 

 مديري مارك والسن 



قال : او تتعاملني مع مارك والسن اي  
 حبيبيت ؟؟؟ 

قالتفي نفسها :ايله من تعبري بشع ومعناه 
 بشع ايضا 

لك من الوقت يف هذه الوظيفهقال : كم   
 قالت : شهران ملاذا ؟

قال : او مل تقويل يل يف الليله املاضيه 
 انك عذراء 



قالت : ماذا ؟ كيف جترؤ علي استعاده  
ذلك خاصه ان عنفك هو الذي دفعين  
 لقول ذلك ، انين ال اعرف ايل ما تلمح 

قال : انين ال املح ايتها السيدة ، ولكين 
اقول لك ان كنت ختتلطني هبذا الرجل  
فاحذري ال توجد قوانني حتمي النساء .  

صرخت فيه وهو متجه ايل الباب قائله او  
تعتقد انين ال اعرف ذلك اان اليت هامجتين 

 يف الغابه 
 قال : االلن تدعيين انسي ما حدث 



ضمريك قالت : لقد احضرت طبيبا لرتيح  
قال : وساذهب لدفع اجرة غرفتك ملده 

 اسبوع لكي اريح ضمريي اكثر
قامت كاثي ابالتصال ابلشركه لتخرب اترا  
اهنا ستظل يف سويسرا ولن اتيت بسبب  
حادث وحتدثت بعد ذلك ايل مارك  

والسن الذي ساهلا من اين ستاتني ابلنقود  
لدفع اجره الفندق فاخربته ان جوردان  

ة قال مستغراب مل تقضي من سيدفع الكلف



ساعه خارج احلدود وجتعلي   24سوي 
 شخصيه اعالميه تدفع لكي اجرتك 

حاولت كاثي ان توضح له ما حدث  
ولكنه مل يعطيها الفرصه واصر علي اهنا  
اصبحت صديقه جوردان ورفيقته وقال  
انه عامل طبيعي مشهور وحامي البيئة 

 ومينعه من ان يصور اعالانته يف اي منطقه
ك هددها مارك اذا مل جتعل جوردان  لذل

يوافق علي ان يصور اعالانته يف اي  
منطقه هو يريدها سوف حيرم كاثي من  



وظيفتها اصبحت كاثي حائره ماذا تفعل 
؟؟ اختدع جوردان من مد هلا يده ؟ ام 
 حتتفظ بوظيفتها وال يهم اي شيء ؟؟ 

قرع الباب ودخل جوردان وقال لدي  
وزة حيت خرب سيء مجيع الفنادق حمج

هناية االسبوع وهم حباجه لغرفتك اعتقد 
 ان افضل مكان سرتاتحني فيه هو منزيل

 قالت : القلعه ! 
قالت : القلعه ؟ ولكن من سيهتم يب 

 هناك؟



قال : ساحضر السيدة هيوبر من القريه  
للمساعدة ، ان اقل شيء استطيع فعله 
هو مساعدتك علي الشفاء ان هذا دين 

ايم قضتها كاثي لك علي ، مرت ثالث ا
يف القلعه واحست ان قدميها شفيت  
واصبحت مثل السليمه متاما ولكنها  

احبت ان تطيل فرته بقائها مع جوردان  
لتحسن عالقتها به وتعرض عليه فكرة 

مارك ولكنها مل جترؤ علي التحدث بشان 
كتاب كينجشيفر ونشر صورة جوردان  



وعنوانه علي الكتاب لن تستطيع ان  
نه مدين هلا ، لقد كفر متاما تستغل حجة ا

عن خطاه ، ومرت االايم سريعا ايل ان  
قضت اسبوعا وبينما مها يتناولوا الغداء  

قال هلا ان السفر يوم السبت صعب مل ال 
 تبقني حيت هناية االسبوع

قالت مسرعه : انين اود ذلك مث سكتت 
وبدات تضبط حديثها واكملت انين  

 احب ذلك كثريا 



علي احدي كفيه وضع جوردان كفها  
ومرر اصابع الكف االخري علي ظاهر  
يدها مث انتهي بتطويق معصمها ابصابعه 
وقال : رمبا من االفضل ان اعرتف بكل 
شيء منذ ان التقيت بك اول مره واان 

ارغب يف ...وتوقف فجأة قائال يكفي ما 
ارتكبته من محاقة عندما عانقتك يف 
الفندق عندما كنت مرتبكا وعندما 

بك يف الغابة مل يكن ليعين يل   امسكت
 سوي االمساك أبرنب برية 



 قالت : لقد احببت االقامة هنا جوردان 
قال : هذا شيء رائع .. عندما عانقتك 
يف الفندق احسست انك سرتحبني مبا 
سافعله او تظنني انين مل اشعر بذلك  
ولكننا االن نتكلم عنك وكيف ارغب 

فيك بصورة عنيفة منذ ان ملستك الول  
 مره هل تفهمني ما اعنيه ؟ 

 اخفضت كاثي راسها يف خجل
قال : ال ختجلي لقد كانت غلطيت اذا  
هكذا تشعرين عندما ال اغريك واالن  



ختيلي لو انين فعلت . هيا اي كاثي واجهي 
احلقيقة فلو اننا تورطنا تلك الليله او االن 

بطريقيت لو فعلنا ذلك مث سالنا انفسنا  
جوبة اسئلة ملا راقت لنا اال  

 قالت : هل حقا سافعل ذلك ؟ 
قال : نعم النك ال ترغبني يف التورط اال 
مع الشخص املناسب واال ستنتهني بكره 

 نفسك وكرهه ايضا



دفعها الكربايء ايل القول وانت لست  
الرجل املناسب كانت كلماهتا جارحه  

 وهنائيه
تذكرت اهنا قالت تلك الكلمات لتغطي 

تذر لك عن هلفتها عليه وقالت حسنا اع
تسرعي ولدهشتها رات الغضب يفارقه  

ابلسرعه نفسها اليت متلكه هبا ووضع يده 
يف جيبه واخرج مغلفا ابيض وقال هلا هذا  

جواب لك لقد مرت علي الفندق 
فاحضرته لك واجته ايل الباب وقال ان  



كالمنا يغضب االخر من دون وعي اليس 
 كذلك

فتحته كاثي وكان من مارك يسال عن  
ا واين ستايت وخرجت من الغرفه  مكاهن 

وطلبت من جوردان ان تتصل بلندن 
فاخربها اتصلي وقتما تشائني ولكن ال 

ختربيهم عن مكاين او رقم تليفوين فقالت 
 : اخشي ان اكون قد فعلت

قال : ماذا ؟ ميت ؟ ملاذا ؟ ايللحماقة ما 
 الذي كنت تريدين فعله ؟



قالت : لقد كان ذلك زله لسان فلم 
ن .. قاطعها جوردان هل انت  اقصد ا

متاكدة من انك مل تذكري عنواين عرضا  
 للمساعده يف محلتكم الدعائية البائسة ؟؟
قالت : كال اي جوردان اقسم لك بذلك 
غري اهنا توقفت كيف اقسمت وهي من 
كانت تبحث عن طريقه لتخربه عن ذلك 
ابلتحديد واضافت ان مارك ليس سيئا 

مزعج قالت كما تتصوره قال انه سيء و 
اي ان كان فهو ميثل عملي قال وانت 



تصبحني مزعجه ايضا عندما متارسني 
عملك وانطلق ايل معمله لتسجيل نتائج 
جتاربه وذهبت كاثي لتتصل مبارك وختربه  
اهنا فشلت يف مهمتها يف اقناع جوردان 
ان يشرتك يف محلتهم ولكن مارك مل يياس 
واخربها ان كنت انت فشلت يف مهمتك 

استطيع ان ارسل من جيعل جوردان  ان 
رهن اشاريت قالت اتقصد اترا اليس 
كذلك ولكين احب ان اخربك ان  

جوردان ليس من هذا النوع وبعد ان  



انتهت املكامله ذهبت ايل غرفتها لتستعد 
فله عيد ميالد الطبيبه الييز اليت  للح

ستذهب اليها مع جوردان واكملت زينتها  
ايل   ووصل جوردان بسيارته وتوجه

الداخل وعندما رآها حتول وجهه ايل  
تكشرية شاحبة رهيبه وهو يستوعب 

 مظهرها تدرجييا
 قال : اللعنه ماذا تلبسني ؟

قالت : شكرا لك انك ابلتاكيد تعرف 
 كيف حتبط فتاة 



قال : او حتتاجني ايضا ايل تشجيع وانت 
تستعدين للخروج ايل احلفلة بفستان ليس 

تلصقينه علي جسدكاكرب من طابع بريد   
شدت كاثي الفستان حو كتفيها لكنه اتبع 
بغري رمحه طابع بريد مزخرف ماذا تظنني 
انك كنت ستلبسني لو وجدت املزيد من 

 اجلرأة ؟
قالت : انين غالبا ما ارتدي الوان صارخه 

 الين كنت قد كيب نفسي مبا فيه الكفاية 



قال : ال افهم ما تعنيه بكلمه كبت فااي  
كانت هذه االلوان فهي ال تبعث علي 

 الراحه
قالت : االن فهمت هل تعتقد نفسك  

 خبريا يف التجميل ؟
قال : اان اعرف االشياء احلقيقية فقط  
...ضغطت علي اسناهنا بعناد قائله  

 اويلومين احد لو صفعتك ؟
مث   ادار ظهره اليها فجأة قائال : ستندمني

اندفع بطريقه عشوائية مارا هبا ابجتاه غرفه 



اجللوس اندفعت خلفه واعرتضت طريقه 
فكاد ان يصطدم هبا حدق فيها وقال : 

هل حتاولني ان جتعليين اضمك ؟ ذلك ان 
 فستانك عاراي

وقفت يف مكاهنا يعرتيها شعور ابنه كان 
يظلمها وقالت : ان ذلك سيلقي الضوء 

ي مالبسي علي شخصيتك اكثر منها عل
 . بعد كل هذه الفظاظه

 قال : مل تكن تلك فظاظة ، بل صراحه



قالت : حسنا حيت لو كنت ال تعين كل 
تلك االشياء البشعةاليت قلتها ، كان  

ابمكانك ان تتكلم بلطف اكثر انت مل 
تكن مهذاب عندما مل تتورع علي التواقح 

 يف وجهي
قال : انت تتكلمني عن قناعك وليس 

كذلك ؟وجهك . اليس    
قالت : لقد كنت قاسيا انت كنت تتكلم 

 وكأنك شخص اخر 



قال : انين اتكلم معك االن فلقد عرفتك 
 نفسي

قالت : انت هتينين وان كان ذلك ما  
تستطيع فعله فسأتوقف عن االهتمام 

 مباذا تفكر ؟ 
رفع يده ليلمس الفستان احلرير االمحر  
املبتذل الذي كانت ترتديه متتمت وهي 

مل تقول : لكنين احب هذا   غري واعيه
الفستان االمحر ملا يوحي به من احليويه  

 واحلياة



اشار هلا ايل الكرسي وقال : واالن هل  
 لك ان جتلسي لنتكلم 

قالت اعتقد انه مل يعد الي منا ما يقوله  
 لالخر 

قال : اللعنه مل يعد عندان ، فقد اثرتين ل 
 .... 

لكنها قاطعته غاضبه : ال تتجرأ وتشتمين 
  تكن فكريت البد هذا كله مل

قال : لكنك انت من ارتدت هذاواشار 
تديه ، فنظرت بقدمه ايل الفستان الذي تر 



اليه ابزدراء مماثل وقالت : جيب ان يكون 
 ابمكاين ارتداء ما اشاء 

 قال : ليس هذا الفستان
قالت : من فضلك حسنا ، اتعتقد انه ال 

 جيب علي ان البسه ؟
يشبه دعوه  قال : ان هذا الفستان 

مكتوبه علي الباب وهل تعجبت من انين 
 كنت اريد الدخول المتاع نفسي ؟



احننت علي الفستان احلريري وجدته ممزقا 
عند اخلصر فقالت اي يكن ال استطيع 

 ارتداءه االن
اضاف جوردان : علي اي حال لن يكون 
ذلك مناسبا الليله كما شرحت لك منذ  

 اول دقيقة رايت الفستان
شرحت هل هذا كان شرحاقالت :   

قال : نعم فاان اعرب احياان عن احساسي 
 بتطرف لكنين مل اكن اقصد ازعاجك



قالت : ولكن كيف ساذهب ايل احلفله  
 انين مل احضر معي سوي هذا الفستان

قال : اذن ارتدي سروالك القطين وضعي 
زينتك املعهوده . كان تنفيذ النصيحه 

ردان  سهال وسريعا وركبت السيارة مع جو 
 احلفله وصافحة كاثي الطبيبه وذهبا ايل 

ويعم اهلدوء املكان اذا بكاثي تنظر ايل  
الوافدين وتري مارك والسن واترا غري  
مصدقه ما تري . فقالت ماذا تفعالن  

 هنا؟



 
 
 

رفع مارك ذراعه ملقيا التحية وقال : 
جوردان كيف حالك ايها الصديق القدمي 

 ؟
جوردان حيت  ما ان انتهي من حتية 

 استدرك قائال : مرحبا كاثي



رد عليه جوردان بتحية جافة : ماذا  
تفعالن هنا ؟ مل اكن ادري انكما تعرفان 

 الطبيبة الينز 
رد مارك : اهنا هتتم بزابئن الفنق قريبا 

 سيكون زابئين بينهم 
قالت كاثي : هل تعين انك اتيت ايل هنا 

 لتباحث شئون العمل ؟
: الييز ال تفعل   مهس جوردان يف اذهنا

ذلك سأل جوردان كاثي من هي مرافقة 
 مارك ؟



 اجابت كاثي : اهنا مساعديت
قال جوردان : ال يبدو عليها اهنا كبرية 

 السن او عندها اخلربة الكافية
قالت : شكرا لك فلكي يقوم املرء  
 ابلعمل البد ان يكون مسنا وقاسيا

نظر اليها ابندهاش وقال : ما مشكلتك 
تطيع ان امدح صديقتك اجلميلة؟ اال اس  

صاحت كاثي قائلة : بل زميليت وليست 
 صديقيت يف لبعمل 



قال جوردان : انيت ال حتبينها الشك ان 
هناك عطال يف عقلها ان كانت ستقضي 

عطلة هناية االسبوع مع هذا الرجل  
 املزيف 

قالت : ولكن ال تنسي ان مارك هو  
 عميلي اان واترا معا

قال : هل سنعود ايل املوال القدمي ؟ 
وشرد ذهنه مع اترا مرة اخري وقال : 
ايهلا من مجيلة كانت متوقدة الذكاء  
وجتذب االنتباه بسريها الناعم و كعبا  



حذائها العايل الذي كان يصدر ضجيج 
 يلفت االنظار 

تسأل جوردان عساي اعرف ايل ما  
 يهدف ؟

قالت كاثي : لشركة كينجشيفر اعمال  
ا واعتقد انه يضع املسات االخرية علي هن

 برانجمه مثل العناية الطبية 
قاطعها جوردان قائال : من السهل حتقيق 

 عقد التأمني الصحي يف ساعات العمل 



قالت كاثي : رمبا يريد قضاء العطلة  
 االسبوعية هنا 

قال جوردان : اين االحظ انه مهتم 
 ابظهار نفسه كصديقا يل 

قالت : هذه هزت كاثي راسها خبوف و 
 طريقته مع مجيع الناس

قال هلا : مع مجيع الناس انه مل يكلف  
 نفسه عناء القاء التحية عليكي 

 قالت : رمبا يكون منزعجا مين قليال
 قال : انه هنا للدعاية اليس كذلك ؟؟ 



 تنهدت كاثي مستسلمه وقالت : نعم 
قال : ايهمك ان تقويل يل ما تعرفينه عن 

؟ مارك والسن وماذا يريد  
اجربت نفسها علي مصارحتها بعد ان 
قالت يف نفسها ان اترا قادرة علي ان 

 اتخذ مهامها ومكتبها وعملها
فقالت له ان مارك يريد امسك علي  

االعالن وانتظرت ان ينفجر فيها جوردان 
 غاضبا ولكنه مل حيدث اي شيء 
 فسألته : لكنك ال تبدو غاضبا



يغضب فقال هلا : انه مضيعة للوقت ان  
 املرء بسبب حشرات مثل مارك والسن

ادركت كاثي يف نفسها ان اترا ستناسب 
جوردان اكثر منها بكثري الهنا مل يكن من 

طبعها اجملادلة نعم فتارا لن تصرخ او  
تتشاجر معه ، فلها طريقتها يف املهادنه  

 واالطراء لتصل ايل غايتها 
عاد جوردان ايل استجواهبا بشوق :  

يريد تعاوين ، ولكنه مل   هكذا إذن والسن



يثق بقدرتك للحصول علي موافقيت 
 فاحضر مساعدتك اترا للتأثري علي 

قطع صوت مارك احلاد عليهما انفرادمها 
وهو يقول : جوردان ايها الزاهد املنعزل 
اخريا متكنت من اجيادك . مث استدار  

ليضم اترا ايل اجملموعة قائال : اقرتيب اي 
جلوردان اهنا  عزيزيت هذه فرصتك وقال 

سعيدة لرؤيتك فهي معجبة بك منذ ان  
 بدات 



أخذت اترا نفسا عميقا وهي تنظر ايل  
قامة جوردان قائلة : انك ضخم جدا  

 اكرب بكثري مما تبدو 
قال : كل شيء نسيب ولكن غالبا ما ابقي 
جالسا عندما اكون يف االستديو اما يف  

الطبيعة فـــ .. قاطعته اترا حبكمة قائلة : ال 
وجد شخص من املمكن ان نقارنه بك ي  

 اضاف مارك : كحرصك علي االشجار
اضافت اترا يف محاس : بل والذائب فقد 

 كنت شجاعا جدا ابالقرتاب منها



لكنه عارضها قائال : انين يف الواقع ال  
اقرتب كثريا من احليواانت كما يبدو علي 
 الشاشة فهذا من وظائف العدسة املكربة

ما رايكم ان نتناول  تدخل مارك قائال :  
الغداء معا غدا سنتناول افضل ما 

يستطيع تقدميه يف هذا الفندق القدمي  
لنعرب عن شكران اجتاه ما فعلته لعزيزتنا  

 كاثي
رد جوردان علي مارك بصوت اجش : 

 نعم حسنا اعين .. شكرا ، سأيت



شبكت اترا يديها امام صدرها املتواضع  
املكشوف وقالت : اه كم سيكون ذلك  

مثريا فأان مل التقي جبوردان ويتكري فقط بل 
 ساتناول الغداء معه ايضا 

بدت اترا أرق وألذ من ذي قبل واندت 
علي جوردان تعال اين اتشوق للجلوس  

 علي ذلك املقعد حتت االشجار
تيقنت كاثي من الطريقة اليت دعت هبا 
اترا جوردان انه سيفعل نظرت اليه كاثي 

بقبضة  وهو متجه حنوها ولكن احست



قوية تطبق علي ذراعها وجترها ايل غرفة 
االحتفال قال هلا مارك : دعيهما وتعايل اي 

 عزيزيت فلنذهب لنتناول شيئا 
 قالت له : لكنين لست عطشي 

قال مارك : هذا هراء جيب ان تسرتخي اي 
 كاثي

رات كاثي جوردان حيين راسه قرب راس 
اترا فتنازعتها مشاعر من الغضب واملرارة 

ياع قال هلا مارك وهو ينظر اليهما  والض 
 ببشاشة واحرتام 



ان لديها موهبة حقيقية فعليكي ان 
تتعلمي اساليبها اي كاثي العزيزة طاملا ما  

 تزال متاحة لك 
فقالت : اذن فقد اعطيتها مهمة تنفيذ 

 العقد 
قال مارك : انك دائما تسبيقني االمور  

فقد تنجح يف احلصول علي موافقته وقد 
ويتكري شخص عنيد واان مازلت ال ، الن 

حباجه اليكي فانت قضيت عدة اايم  



فريفقة ويتكري فهل علمت اي شيء 
 نستطيع االستفادة منه

 صرت كاثي علي اسناهنا واجابت : رمبا 
قال مارك : إذن انت ما تزايل يف مركز  

 قوي يف الوقت احلاضر علي االقل
أدركت كاثي ما كان يعين بذلك فهي 

وردان ليس من وقت كانت قد جربت ج
بعيد وادركت كم كان يبغي معاشرهتا اما 

االن فقد ظهرت امرأة اخري جذابة  



متشوقة ملعاشرته ورمبا اكثر من ذلك فقد 
 تكون مستعدة للزواج منه ايضا 

استطرد مارك : من يعرف ما قد حيصل 
بعد الذي جيري االن ، فتارا منفذة اعمال 

عظيمة وميلها جلوردان حقيقي غري 
صنع مت  

 قالت كاثي : هل هي متيل اليه حقا ؟
قال مارك : إن له معجبني كثريون 
وابلتاكيد سترتك عملها ان تزوجها  

 جوردان



 صاحت فيه كاثي : إن هي ماذا !
حاولت أن تسيطر علي اعصاهبا  

واضافت : اال تعتقد انك تستعجل  
 االمور ، بل تسبقها 

قال مارك : انت تعرفني عزيزتنا اترا ، فما 
 تريده حتصل عليه

 فقالت كاثي : وهل هذا ما تريده 
 قال مارك : لقد حدثتين عن ذلك بنفسها 
 قال كاثي : لكنها مل تكن قد التقت به 



قال مارك : جيب ان تتعلمي منها دروسا 
مثينة اي كاثي العزيزة ، فاللقاء االول هو 

 اللقاء الذي ترتكني فيه انطباعا
ا مبا  متتمت كاثي حماولة ان تقنع نفسه

 كانت تقول : اين مسرورة لسماع ذلك 
نعم امل تكن منذ قليل قد اقنعت نفسها 
ابن اترا قد تكون مناسبة جدا جلوردان ، 

اعرتهتا موجه من القرف فقررت ترك  
احلفلة وتتخلص من مارك مث جتد طريقها 
ايل البيت حتت النجوم ، وجيب ان احزم 



امتعيت لقد قال جوردان اننا لن نبقي هنا 
 طويال 

لكن مارك نظر ايل ما وراءه وقال : ال  
اظن انه يريد املغادرة االن هل اتصل  

 بسيارة اجرة
قالت كاثي : املكان ال يبعد اكثر من  
 عشرة دقائق سريا علي االقدام من هنا

 قال : يف الظالم
 قالت : هنالك ضوء القمر 



خطت كاثي يف الظالم دون ان تلقي نظرة 
االشجار بدات  علي املقعد البعيد حتت 

حتس ابلراحة بفعل ضوء البدر املعلق فوق  
القمم البيضاء يف اجلانب االخر من  

 الوادي 
ولكنها مل تكن وحيدة فقد مسعت وقع 
اقدام تتبعها وما لبثت ان انضم مارك  

 اليها 
وقال ملا مل تنتظري لقد كنت اودع السيدة  
الييز ببعض الكلمات اجلميلة ، اخذت 



عتها النه مل يكن  كاثي تسري ابقصي سر 
ة وهو ايل جانبها ابمكاهنا ان تشعر ابلراح

توقفت عندما وصلت ايل بيت جوردان 
يف املزرعة ، اخرجت املفتاح من جيبها  
 وقالت : حسنا ها هو املكان الذي ...

واكمل مارك مجلتها الذي تبدا فيه االاثرة 
واخذ املفتاح من اصابعها املتصلبة وفتح 

: هيا تعايل ما الذي الباب بسرور قائال  
 تنتظرينه ؟؟



هتفت كاثي : ال ميكنك الدخول ايل هنا 
 انه ..

واكمل مارك مرة اخري انه لنا ، اال ينام 
هو يف القلعة ؟ اما الليلة فلن يكون هناك 

 مبفرده سيكون مع اترا
دخلت كاثي ودخل وراءها مارك وراح  
يضيء االنوار فلم جتد بدا من الدخول 

اجللوس انزل يديه عن  وراءه يف غرفة 
مفاتيح الكهرابء واندفع اليها وهو يقول 
لست متحمسة اليس كذلك ، هناك 



طرق جتعلك تتحمسني اندفع حنوها  
 وتراجعت امامه وقالت : طرق ملاذا ؟ 

 قال : المتاع نفسك ابلطبع
عندها اطبق يديه علي خصرها ، حاولت 
ان ترتاجع ولكن حافة الطاولة انغرست  

ول عناقها ، فلم تصدق يف فخديها حا
كاثي اهنا احبت عناقه يف وقت من 

االوقات بل اخجلها جمرد التفكري بذلك 
لقد كان مارك يف احلب كما يف كل شيء 
ضيق االفق ااننيا ال يهمه سوي امتاع  



نفسه حاولت ان تتحرر لكنها فشلت  
ومسعته يقول : هيا اي كاثي انت تريدين  

ك  مسؤولية العقد اثنية وقد قلت ان
تستطيعني حتمل اعباء ذلك هذه املرة 
 حاويل ان تسرتخي واال فلن تسعديين 

 قالت : اان ال اريد ان اسعدك
وبدا االندهش يف صوته عندما قال : ال 
 امل تقويل ان جوردان علمك بعض االشياء 
قالت : ليس هذا النوع من االشياء ومن 

 االفضل ان تذهب االن



مك  قال : مهال اعتقد انين بدات افه
فانت مل ترتبطي مع اي رجل من قبل ، 

 اليس كذلك ؟ وهلذا تركك جوردان
قالت : اتركين واذهب من فضلك ليست 

 العذاري كوب شاي جلميع الرجال 
قال : ولو عرفت انك عذراء ملا جشمت 

، وراح حياول  نفس العناء ولكن ها انذا 
عناقها اثنيه اان علي امت االستعداد الن  

 اقوم لك هبذه اخلدمة
 كاثي : توقف عن ذلك ال اريد



استمر يف عناده حماوال ان يفك ازرار  
القميص مبهارة املتمرس وهو يقول : بل 
 تريدين وتذكري ان ذلك سيكون ممتعا يل
تساءلت كاثي يف نفسها : ملاذا ال تدع  

فهو البد حاصل وعلي  ذلك الشيء يتم 
ايه حال سيساعدها علي االحتفاظ 

 بعملها 
وإذا الحظ مارك استجابتها قال : هذا  
افضل االن نستطيع اكتشاف اماكن  

 جديدة اي عزيزيت وساهلا:



 اين غرفتك ؟؟
تركته جيرها ايل الصالة لكنها توقفت قليال 

وقالت : اعتقد ذلك ولكين لست 
 متاكدة بعد 

االن تعايل ساقوم قال : كفي عن ذلك 
 بشيء رمبا يساعدك 

 تصلبت فجأة وقالت : انك تؤذيين 
ضحك مارك وخلع سرتته والقاها بثقة : 
ستعتادين علي ذلك بل ستجنيه يف وقت 



قصري ، اجتاحتها موجة عارمة من النفور 
 جعلتها تشعر ابلقرف

كاثي : احتاج ايل بعض اهلواء وتعثرت  
  حيت الباب من غري ان تدري ما كانت
تفعل مث فتحته علي احلديقة املضاءة 
ابلقمر الساطع وعندما انضمر اليها  
 تشكلت يف فكرها خطة للتخلص منه
دفعها مارك مبقيا ذراعه امامها وحترك  

ليغلق الباب قائال : هيا ان لدينا واجبات 
 جيب ان نقوم هبا 



خطت كاثي ايل اخللف متصنعة الطاعة 
مرتقبة حلول حلظتها املنشودة فقد  

ضعت كلتا يديها بني لوحي كتفيه و 
 ودفعته بكل طاقتها .

نعم لقد جنحت فقد اندفع يف املمر مرتحنا 
ايل احلديقة ، عاد ليصعد الدرج يف حلظة 

اال اهنا احكمت سيطرهتا علي الباب  
واوصدته بكل قوهتا يف وجهه املذهول  

واتكات علي الباب بقوة فسمعت مارك 
بذيئة  يقرع الباب بعنف ويتلفظ بكلمات  



اخذت سرتته وحذائه وصعدت ايل  
االعلي والقتهم من الشرفة وقالت : خذ 
التقت واوصدة الشرفه خلفها وهتفت  

انين يف امان االن مث اطلقت تنهيدة طويلة 
وهرولت ايل احلمام وعندما عادت ايل  
سريرها صلت صالهتا املسائية وفكرت  
اهنا فقدت عقد شركة كينجفيشر لالبد  

اترا وجوردان معا وانمت  وختيلت صورة 
 واعطت ظهرها للقمر

 



 
 

يف صباح اليوم الثاين رأت جوردان يف  
احلديقة هرولت اليه وقالت : صباح اخلري 

 اي جوردان
 قالت : لقد قمت هبرولة رائعة 

 قال : ستوقعني االذي بنفسك اي امرأة
قالت : مل .. مل انطلق مباشرة لقد مهدت 

 للهرولة تدرجييا
افعلي ما تشائنيقال :   



فكرت ملاذا بدت صورته هكذا فاترا  
 بعيدا ؟

 سأهلا جوردان : إذن فقد حزمت امتعتك
قالت يف نفسها : إيل هذا احلد كان يريد 

 ان يتخلص مين 
قالت له : لن يستغرق ذلك اكثر من  

 دقيقة ، ولدي وقت حيت اخلامسة 
قال : هذا غري صحيح فموعد الطائرة يف 

الذهاب قبل ذلك  اخلامسة لكن عليكي
 بساعتني



 قالت : إن شئت اذهب االن
قال : ال تكوين سخيفة هل تستطيعني  
 دخول البيت ام تصلبت عضالتك ؟ 
 قالت : مل حيدث شيء من هذا ابلطبع 

قال : هيا أذن غدا لن تكوين قادرة علي 
احلركة ولكن ذلك سيكون مشكلتك 

انت ، نعم لقد كانت مشكلتها هي فعلي 
كانت تثري صراحته من نفور فقد الرغم مما  

 كان كالمه عني الصواب



ردت عليه مؤكدة : سأكون علي مايرام  
فقد كنت حباجة ايل هذا التمرين النين مل 

 احترك منذ اصابيت 
قال : هذا هو السبب الذي من اجله  
جيب اال تكلفي نفسك فوق طاقتها  

عندما متارسني الرايضة ،لقد كان صوته 
اعره تذكرت كل  خاواي ال ينم عن مش

االايم املاضية ،  لطفه واعتنائه هبا خالل
اما االن فأن اللطف واالهتمام سينصبان 



علي اترا ومل تطق كاثي التفكري يف ذلك  
 اكثر

 جوردان : هيا لن ادخل اال بعدك 
اندفعت امامه واخرجت املفتاح ولكنها مل 

 تستطع ان تفتح الباب
انتزع جوردان من يدها املفتاح وقال  

ملاذا كنت تريدين ان حتسين وضعك  :
 النفسي ؟

 قالت : ال يوجد سبب خاص
 قال : ما الذي كان يزعجك ؟



 قالت : سأكون غدا يف لندن
قال : وهل ستشعرين ابالنقباض هناك ؟ 
ام تشعرين هنا ابالنقباض فقط النك  

 ستغادرين ؟ 
 سألته كاثي : اليس هذا كافيا ؟
 قال : لكنه ليس السبب االسوأ

كاثي بصوت غري مسموع :   متتمت
 ابلتاكيد ليس هو السبب االسوأ



نظر جوردان اليها حبدة مرعبة : انه ذلك 
احلشرة اليس كذلك ؟ هل أحلق بك العار 

 ؟
 قالت : ال أعرف عما تتكلم

 قال : اان متأكد من انك تعرفني 
 قالت : هل لك ان ترتكين ؟

مسعته يزجمر فوق رأسها قائال : كان  
قل ان تبقيه خارج منزيلابمكانك علي اال  

قالت كاثي يف نفسها : إذا هل كان ذلك 
 سبب نفوره 



وجدت نفسها مضطرة الن تسأله : كيف 
 عرفت ؟ 

قال : كيف عرفت ! كيف تعرفني عندما 
متر القطط القذرة يف اي مكان ؟ اهنا ترتك 

 رائحتها القذرة فيه
فتحت كاثي عينيها مث حركت راسها حبياد  

  دخلت منه اخر مرة ؟الباب سائلة : ميت
قال : ليلة البارحة لقد نزلت كي ااتكد  

 من انك خبري فوجدتك خبري
 قالت : هل كنت فعال خبري



 قال : لقد كنت انئمة ومتدثرة ابللحاف
قالت : اسفة اي جوردان مل اكن اريد  

 حصول ما حصل صدقين
قال جوردان : إذن فقد اجربك . اي اهلي 

 . سوف أحــ ... 
معة من عني كاثي وهي تقاطعه  مرت د

قائلة : كال كال مل يفعل . اريد ان اعتذر 
لك عن .. تركه يدخل ايل هنا . لقد  
 دخل ايل هنا قبل ان امتكن من ايقافه 



قال : نعم انه ال يتورع عن فعل ذلك  
كما انه ال يهتم مبا يتصرف به بعد ان  
يدخل ، مث استطرد قائال : إن مل جيربك  

ك ايل مرحلة من االاثرة فالبد انه اوصل
اصبح فيها رفضك شبه مستحيل أليس 
كذلك . جيب ان ختربيين اي كاثي انك يف 

 ضيافيت واان مسئول عما حيصل لك
قالت : حسنا ، لن تكون مضطرا ايل ان 

 تقلق بعد هذه الليلة 



قال : حبق السماء اي امرأة ، كفاك مراوغة 
، هل تريديين ان اهزك ايل ان تقويل  

 الصدق ؟
قالت : بل جيب عليك ان تتوقف ويف  

 هذه اللحظة 
قال : اريد ان اعرف كيف ان هو 

 استعمل قوته اجلسدية ؟
قالت : هل تعين كما تستخدمه انت االن 

 ؟



لكن كاثي اسرعت قبل ان يطلق مزيدا  
ته احلامية من هتديدا  

قالت : مل يؤذين ليس كثريا علي ايه حال 
ففي الواقع مل يكن هناك الوقت الكايف  

 ليفعل ما كان يريد 
 قال : إذن هو مل .. اعين انك ماتزالني ..

 قالت : نعم مازلت 
أطلق جوردان لدي مساعه ذلك تنهيدة 
مدويةبينما واصلت كاثي كالمها حبدة  



 فكما قائلة :ارجوك ان تنسي نقص خربيت
 قلت هذا الصباح اهنا مشكليت اان

قال : ولكن كاثي كيف ابمكاين ان  
اصدق ذلك ماذا فعلت مث واصل قائال : 

اللعنة علي ذلك اي كاثي الشك انه  
 طاردك يف شيت احناء املنزل

اطلقت كاثي قهقهة متوترة وقالت : مل 
يتح له الوقت الكايف ليقوم بذلك . فما 

يل اخلارج  فعلته ابلتحديد دفعته ا
 واوصدت االبواب 



اطلق جوردان صرخة فرح ابتهاجا مبا  
 حدث

سألته كاثي : ماذا كنت ستفعل لو وجدته 
 معي ؟

قال : كنت سأذهب واحرق املكان 
الحقا اواي شيء من هذا القبيل علي ما 
اعتقد لقد علمته درسا لن ينساه ابدا اي 

 كاثي
وافقته كاثي بفتور : ابمكانك ان تقول  

ا صباحا سينتقمذلك وغد  



 قال : اخربيين عن ذلك 
قالت : ال يوجد الكثري الخربك به خاصة 
حساب الكينجفيشر فمن يرضي ان تبقي 
دعاية يف يد امرأة رمته خارجا مث اتبعته 

 بثيابه
قال : من املؤكد انك لن تعودي ايل  

 العمل معه بعد الذي جري
هزت راسها ابرتباك وقالت : ابلطبع ال 

الن اجد عمال لكنين حباجه   



قال : الشك ان لديك بعض الزابئن  
 االخرين االقل تنفريا 

قالت : ابلطبع ولكنهم لن يرتددوا يف  
طردي يف وضح النهار حاملا يعلموا اين  

 خسرت عقد شركه كينجفيشر 
جلس جوردان مقطبا حاجبيه مستغرقا يف 
التفكري مث قال : حسنا من االفضل ان 

لقت فيه نضمن بقاءك يف هذا العمل ، مح
كاثي وقالت : اه نذهب ايل االسد  

 ونقتحم عليه عرينه



قال : هل نسيت اننامدعوون ايل الغداء 
فضل ان تغريي مالبسك ،  ؟ من اال

نظرت اليه غري مصدقة وقالت متنهدة : 
ال يعقل ان تعين الذهاب ايل الغداء مع  

 مارك 
قال : اعتقد انين استطيع ذلك يف  

 الظروف الراهنة
ولكن بعدما فعلته به الليلة  قالت : 

 املاضية



قال : هذه هي الظروف اليت استطيع ان 
 اراه منها 

قالت :لكن اي جوردان هو ال يرغب يف  
 رؤييت فكيف ابالحري اطعامي ؟ 

قال : نعم اي كاثي هذا صحيح ، فما 
سنراه كيف سيكون مارك والسن مضيافا 

 المرأة مرغت وجهه ابلرتاب 
ه بتذكريك اايه قالت : آه تريد ان جترح

كيف استهزأت به ، وهكذا اكون االداة 
 اليت جترحه هبا 



قال : ابلطبع سأتلذذ برؤية مارك والسن 
يعاملك بتهذيب ولكن قلقي بعملك  

 سيكون املوضوع االساسي 
ورفع اهلاتف ليتحدث ايل مارك مسعته  
 كاثي يقول يف اهلاتف بلهجة مقتضبة
  قال : مرحبا اي والسن ، ميت ابمكاننا

القدوم للغداء ؟ ابلطبع ستكون كاثي 
 معي لقد دعوهتا اليس ذلك صحيح 

قال مارك : ابلتاكيد سيكون حضورها  
 رائعا 



قامت كاثي من املقعد وقالت وهي تسرع 
 يف مغادرة الغرفة : لن أذهب 

اهني جوردان املكاملة مع مارك وذهب يف 
 اثر كاثي 

سأهلا : هل تستطيعيني ان تقويل يل ملاذا 
نذ وقت قصري من الغرفة ؟هربت م  

 قالت : مل اهرب 
قال : بل هربت اتركة اايي متورطا يف  

 اتفاقية عقدهتا خصيصا الجلك
 قالت : شكرا جزيال ال اريد صفقاتك 



قال : حقا مث طوق خصرها بيدين دافئتني 
مث استطرد قائال : ال تريدين صفقايت ؟ او  
تعتقدين انين عقدت هذه االتفاقيه النين 

قة املضيف اترااحب صدي  
 قالت : اان اعرف ملاذا عقدهتا

قال : حسنا إذن فانت لست حباجه ايل  
 شرح مين

مل تشعر كاثي اال ومقاومتها تزول وتستلم 
لعناقه ولكنها بعد حلظات انزلت يديها  



عن عنقه وقالت : هذا ال يعين شيئا  
 اليس كذلك ؟ 

 قال : ما الذي ال يعين شيئا ؟ 
 ان الرجال يعانون من ذلك قالت : اعين

كما تعاين النساء احلبايل ، انه امر يطلبه  
جسد االنسان بغض النظر عما يكون  

 جوهره
قال : اوافقك القول وانت ابلطبع خبرية  
ابملوضوع ولكن يبدو ان كل اهتمامك  



يتمحور حويل وانك تستطيعيني قراءة  
 افكاري

قالت : ال اقرا افكارك ، بل جسدك ومها 
خمتلفان اليس كذلك ؟ امران  

قال : خيتلفان احياان ويتفقان احياان 
 اخري

قالت : كما اتعقدت مل يكن يعين ذلك 
 شيء مل يكن يعين اكثر مما كان يعنيه مارك
قال : مهال افهم من ذلك انك تقارينين 

 مبارك ؟



 قالت : كالكما رجالن اليس كذلك ؟ 
قال : هل هذا كل ما عرفتيه عين طوال 

 هذه الفرتة
ادركت كاثي خبجل داخلي ان ذلك اهانه 

 بل اسوا فهو ومارك خمتلفان متاما
فقالت : لست اعين انك مثله يف  

 النواحي االخري 
اشاح هلا بذراعه وقال : لقد قبلت التزاما 

 جيب ان تنفذيه ابديل ثيابك 



خذا استبدلت كاثي ثياهبا وخرجا سواي وا
طريقهما ايل الفندق والتقوا جبانب طاولة 

 الزهور 
قالت اترا : عزيزي جوردان . مث رفعت 

عها واضعة يديها نفسها علي رؤوس اصاب
علي كتفيه وطبعت قبلة انعمة علي خده 

 . راقبت كاثي ذلك كله حبزن وحسرة
اشارت اترا براسها ايل املقعد مل نظرت يف 

مارك يف عيين كاثي وقالت جلوردان : ان 
الداخل ملاذا ال تنضم اليه بينما اذهب اان 



وكاثي ايل غرفة احلمام لنتحدث عن شيء  
 خيتص ابلنساء

قال جوردان : افعال وسأكون .. مث تلكا 
قليال وواصل مصححا وسنكون كالان يف 

شوق لرؤيتكما ادركت كاثي ان اترا  
 كعادهتا تريد شيئا

 هلــــــا بقيــة 
 
 
 



 
 

ليت السيدات ووراءها  دخلت اترا التوا
كاثي اليت قالت : هل لديك اي شيء  

 تريدين قوله يل ؟
اخرجت اترا علبة مسحوق التجميل 

اخلاص هبا وردت ليس متاما فمارك معكر  
 املزاج واان اعتقد انك تعرفني ذلك 

قالت كاثي : وانت تريدين ان تعريف ملاذا  
 ؟



قالت اترا : كال استطيع ان امخن لقد  
 حكيم وانصحك ان  كان تصرفك غري

 تبحثي عن عمل اخر
قالت كاثي : ال اريد انين مع جوردان  

 ويتكيري
قالت اترا : انصحك ان تبتعدي عنه ان 

 جوردان ويتكيري يل اان
 قالت كاثي : اراكي واثقة من ذلك 

 قالت اترا : نعم 



قالت كاثي : ولكنك مل تقابليه سوي مرة 
 واحدة فقط

هو الذي  قالت اترا : ان اللقاء االول 
 يرتك انطباع 

قالت كاثي : انين كنت اعتقد انك  
تناسبني جوردان ولكنك نسخة نسائية 

 عن مارك والسن ليس اكثر
 قالت اترا : هل اعتقد ذلك غرية



قالت كاثي : ال اعتقد ان جوردان سوف 
حيب امرأة مثلك حاقدة وغيورة وطامعه 

 يف الشهرة واالموال
طاولة  خرجتا من التواليت متجهتني ايل  

 الغداء 
مهس مارك يف اذن اترا وقال : ال اعتقد 

 انك امضيت هذا الوقت عبثا 
واطبق يده علي ذراع كاثي وقال اين اريد 

ان احتدث معك عن خطط العمل  



حاولت كاثي ان تفلت من قبضته لكنها 
 مل تستطع

 قالت : ماذا تريد ؟
قال : الكثري فلدي الكثري من اخلطط  

 بشأنك اي كاثي العزيزة
 قالت : اما اان ليس لدي اي خطط لك 

قال : لكن امل ان لديك خطط  
 لوظيفتك 

 قالت : هل مازلت احتفظ هبا حيت االن
 قال مارك ان فعليت ما اطلبه منك 



قال مارك جلوردان ما رايك ان تذهب  
ن تراهاانت واترا لرتيها القلعة اهنا حتب ا  

وافق جوردان بعد ان نظر ايل كاثي وقد 
حركت راسها لتقول اهنا تستطيع تويل  

 االمور
ذهب جوردان وبقيت كاثي مع مارك  
الذي بدا يطلب منها قضاء بعض  
االوقات معه يف الطائرة ايل لندن 

 وتستطيع ان حتتفظ بعقد الشركه ايل االبد



فما كان من كاثي سوي ان محلت فنجان 
القهوة وسكبته علي وجه مارك وقالت  

هذا هو ردي ال اريد منك شيء وصعدت 
واء النقي التله واخذت تتمشي وتتنفس اهل

وبعد ذلك اجتهت ايل القلعة وهي حتس 
براحة الضمري ولكنها عندما فتحت  
الباب مسعت صوت يف الغرفة صوت  

تنهيدات واانءة ضعيفه من اترا وزفرات  
جوردان مل تصدق اذنيها صعدت السلم 
بسرعة وحضرت حقيبتها وعندما نزلت 



مسعت جوردان يقول لسنا يف عجلة من  
املطار لن يستغرق اكثر    امران فالطريق ايل

 من ساعة
قالت اترا : سيكون لدي الوقت الكايف 
السرتجاع حيوييت ومسعت صوت الباب 

 يفتح وهي واقفة علي النافذة
قالت كاثي يف نفسها: ايلك من رجل نزيه 
 انك سيء مثلها ولقد استطاعت خداعك

ومسعته يقول لتارا ال تعبأي ساختذت 
م موعد  االجراءات ملنع ذلك اهنا تعل



اقالع الطائرة وجيب ان تكون يف طريقها 
 االن ايل هنا لتجمع اغراضها 

انطلقت كاثي دون ان تنظر خلفها  
وانتظرت علي الطريق اي سيارة توصلها 
ايل املطار ملاذا كان اول شيء خطر بباهلا 
ان جوردان سيكون خور هبا عندما يعلم  
اهنا سكبت القهوة علي مارك اييل من  

 محقاء 
تبكي بكاء حار واخذت  



ومسعت صوت يقول: كال امراة ابكية 
 اخري

نظرت اليه لقد كان جوردان قالت له  
االيستطيع املرء ان يبكي دون ان يراه  

 احد
قال : ميكن ولكن ليس علي الطريق العام 

 وخاصة ان اخبارك ملئت القرية كلها 
 قالت : اان اي اخبار

قال : اال تذكرين لقد اعتديت علي احد 
الفندق االكثر امهية  زابئن  



 قالت : مل افعل سوي ... 
قاطعها جوردان : لقد مسعت وامتين لو  

 كنت حاضرا
قالت كاثي من كنت تعين بلباكية االخري 

 تقصد اترا
قال نعم االفضل هلا ان تسافر االن وهي 
تنتظرين يف هبو الفندق و لقد اخذ مارك 

 سيارة اجرة ايل املطار مبكرا



خذك ايل املطار  قال ال تقلقي سوف ا
ولكن هل كنيت تبكني بسبب مارك  

 استطيع ان اطيح ابسنانه
قالت كاثي : ال اعرف كيف تسمح 

لنفسك بذلك فمن االفضل ان تستعمل 
 قوتك يف املكان املناسب 

 قال جوردان : عن اي قوة تتحدثني 
 قال كاثي : اعتقد انك تعرف ذلك 
وظلت كاثي صامته حيت ذهبوا ايل  

الفندق ورات اترا وقد كانت شفتاها 



متورمتان وارجعت كاثي ذلك بسبب كثرة 
ها كانت تبكي عناق جوردان هلا ولكن

 بغزارة مل تصدق كاثي معقولة اترا تبكي
وطلبت اترا من جوردان ان تذهب لتضع 
املاكياج وافق جوردان وقال امامنا املزيد 

 من الوقت
وردان كاثي قائال هيا اذهيب معها  امر ج

افعلي ما تستطيعيني فعله ، لقد اعتقدت 
انين استطيع اخرجها من حمنتها ولكنين  



كما يبدو مل افعل ميكن المراة مثلها ان 
 تستطيع

ذهبت كاثي مع اترا وقامت كاثي ابلبكاء 
وقصت علي كاثي اهنا الليلة املاضيه بعد 

ان طردت كاثي مارك خارجا ذهب 
غضبه علي اترا وضرهبا واغتصبها   وصب

 ابالكراه 
قالت كاثي ايعين ذلك ان جوردان مل يكن 
سوي كتف حانيا لكي هل قصصيت عليه 

 شيء



قالت اترا : ال جيب ان حتكي املرأة اي  
 شيء عن الرجل املاضي للرجل احلاضر 
 قالت كاثي : ولكنه ليس رجلك اي اترا 

 قالت اترا : ولكنه دعاين حمبوبيت 
اثي : ان جوردان حيرتم مجيع  قالت ك

 النساء وقد رفضك ولذلك تبكني 
قالت اترا : نعم رفضين ولكن مل يكن  

مارك  وقحا معي ولكنين سوف انتقم من
لقد ذهبت مع جوردان الساله عما  
 حدث ابلقلعة ملارك ولكنه مل جييبين 



وقالت اترا سوف انتقم من مارك واحطمه 
ف بعد ما فعله معي ولكين لن اسافر سو 

 ابدا من هنا من مدير الفندق
خرجت كاثي ووجدت جوردان يف املمر 

 واخربته ان اترا لن تسافر 
نظر اليها وعانقها وقال هلا اين يل عرضا 

 لك 
 قالت كاثي يل اان

قال : سوف تعملني هنا وسوف اعطي 
 لك ضعف راتبك



 قالت وما هو نوعيه العمل 
قال : اي شيء ترتيب مكتيب تدوين  

 مواعيدي
سوف اعمل لديك ليس لدي اي  قالت

 مانع 
قال : حسنا كاثي قريبا سوف تصبحني  

 كاثي ويتكيري
 قالت : ماذا 

 قال : هل تقبلني يب زوجا



قالت : بشرط ان تتقدم رمسي وان تقص 
الذي جيذب النساء وقبل ان   شعرك

 تكمل رمي هبا جوردان ايل املقعد اخللفي
قالت له : من غري املمكن ان تستمر 

 برمي النساء 
قال : ليس كل النساء انيت فقط وجثي 
علي ركبتيه وقال : اين احبك كاثي هل  

زوجا .تقبلني يب    
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