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 امللخص

احست بنفسها يف دوامة من املشاعر  
بيد  واألحاسيس املتقلبة فلديها رغبة ابالحساس
ديرك ورغبة ابلبكاء أو الضحك أو القيام 

 حبماقات...
اطفأ ديرك سيجارته يف املنفضة. ابنتباه مصطنع  

 واستأنف حديثه بصوت منخفض:
أان ال أريد مع ذلك أن أخيفك لقد أخذت  -

 نصيبك مبا يكفيك من ذلك. 

https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html


إنين اريد بكل بساطة منك أن تفهميين ألي 
ص ....  درجة تثريين رغبة رجل وبشكل خا

 رغبيت أان.... 
أحست شرييل أبن عاصفة أملت هبا، وأن قلبها  
يدق وال ايد يتوقف عن النبض. متنت لو أنه  

 يتوقف عن الكالم.
كان جيلس يف الطرف اآلخر من الغرفة الواسعة.  
ولكنها كانت تري وميض نظراته الداكنة القوية  

 يصل إليها وهو جالس علي األريكة.
رعشة خفيفة يف صوته. أحست به يبتسم هلا و   

 شخصيات الرواية 



شرييل براون : فتاة يف العشرين من عمرها   -
تتعرض للكثري من املكائد أثناء عملها. منها  

تعرضها حلادثة احرتاق شقتها وهروهباوهي  
 منكوبة مذعورة يف منتصف الليل. 

ديرك روس: رجل أعمال يقوم ابستقبال شرييل  -
د احرتاق شقتها  براون واستضافتها ورعايتها بع

 وهروهبا إليه ويقع يف حبها. 
وليم فرانكلني: صديق شرييل براون يف العمل  -

يصف منزل ديرك روس لشرييل براون لكي 
 يساعدها يف حل مشكالهتا.

زاك: صاحب الفندق الذي تعمل فيه ميسانج  -
 لونج صديقة ديرك. 



ميسانج لونج : سيدة تعمل يف الفندق صديقة   -
 ديرك. 

رئيس ديرك يف العمل وصديقه.  جوس : -  
الكس: صديق ديرك روس.  -  
جينا : صديقة اليكس. -  

 الغالف األمامي 
 سأهلا ديرك بفضاضة : 

من أنت؟ -  
امسي شرييل براون. -  
هل ترين هذا أفضل من اسم مسيث؟-  
امسي حقا هو براون.-  

 أوحى إليها إبشارة غامضة. 



كيف تعرفينين؟  -  
أحدهم حدثين عنك.  -  
من؟  -  

 فبدا علي مظهرها الضيق وهي تعض شفتها : 
لقد طلب مين عدم ذكر امسه ألحد. -  

 فقال ديرك بربود وهدوء:
الباب من هنا...  -  

 جحظت عينا الفتاة. 
---------------------- 
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حاول ديرك روس اخلروج من مخوله مستيقظاً يل  
أحدث اختالالً يف رنني اجلرس املتواصل الذي 

 استيقاظه املعتاد. 
فراح يتخبط بني األغطية حماوال الوصول غلي 

اهلاتف املتواجد علي طاولة بقرب سريره ويدرك  
بعد ذلك أن مصدر هذه الضجة هو جرس  

الباب وليس اهلاتف فينتصب جالساً وينظر إيل  
املنبه يف ظلمة الليل. إن هذا مستحيل فالساعة  

باحاً عندها بدأت األفكار  تشري إيل الرابعة ص 
واهلواجس أتيت إليه رغم التعب الذي ينهكه  

فيلتفت إيل نفسه مدركا أن ذلك بعيد االحتمال.  
فالزائرون من هذا النوع قلما يطرقون الباب.  



املصباح.    يبعد األغطية عنه وينهض بوثبة منرياً 
ومن مث يتجه إيل مدخل الباب الرئيسي ويتمتم  

 قائال من هناك؟ 
يد روس علي اخبارك. س -  

يقطب ديرك حاجبيه إنه صوت امرأة جمهولة  
 فيحاول احلفاظ علي توازنه.

إهنا الساعة الرابعة صباحاً، يرد عليها بلهجة   -
 مقتضبة :

ماذا تريدين؟  -  
أرجوك سيد روس جيب أن أراك ألمر ضروري. -  

ما زال ديرك مرتددا ومع ذلك يقرتب من الباب  
سه فربغم مسك الباب حماوالً التخلص من نعا



املصنوع من اخلشب املعاكس، فلم يكن مبنأى  
 عن أي رصاصة أمرها فوراً:

أرفعي يديك عالياً.  -  
لقد كانت الفتاة متوترة جدا ومل تدرك ما يدور  

أن تستغرب هذا   حوهلا. فأطاعت أمره دون
احلذر، انتظرت ديرك وهو يسحب مزالج الباب  

 لكي يفتحه قائالً : 
يف اهلواء. ابقي ييك  -  

وعند رؤية زائرته تالشي توتره. فاوجلت نفسها يف  
 الداخل بسرعة وهي تقول متلعثمة : 

لست مسلحة. -  



أقفل الباب ابحكام كانت الفتاة ترتدي فستاان 
من احلرير ملتصقا جبسدها مربزا ثناايه حبيث ال 

يسمح هلا بوضع سالح أو مسدس لسوء حظها، 
والثالثني   لكن ديرك الذي بلغ سن اخلامسة

أصبح معتادا علي مثل هذا النموذج من املخاطر  
فكان يفضل أن يبدو حازما فلذلك حاول أن 
يبقي علي مسافة ال أبس هبا بينهما. قبل أن  

 يظهر عكس ذلك . قائالً :
تقدمي يف طريقك مباشرة إيل الصالون.  -  

كان ديرك يتبعها ويراقبها متفحصاً مالحظا أن 
الفستان الذي ترتديه  مشيتها ال تنسسجم مع

كان قوامها ممشوقا كالعبة مجباز. وعلي الرغم  



من العرج اخلفيف الذي يظهر يف مشيتها مل خيف 
هذا مجاهلا األنثوي اللطيف نوقفت ابلقرب من  

األريكة ويداها ال تزاالن مرفوعتني إيل أعلي قائلة  
: 
هل أستطيع اجللوس؟ -  

هبا جبفاء  اقرتب منها حىت اصبح مواجها هلا . أجا
: 
اان ال أعرف ماذا تريدين؟ -  

تنهدت وهي تنظر إيل اغطية األاثث ذات اللون  
 الفاقع، وقد تغري لون وجهها :

أان مل أجلس منذ...  -  
أجلسي. -  



فانزلت يديها املرفوعتني هبدوء إيل أسفل ومالمح 
 االنفراج قد ارتسمت علي وجهها.

ساد الصمت للحظة طويلة يف أثناءها انتبهت 
الفتاة إيل القامة الطويلة والرشاقة العضلية  

الظاهرة لديرك كانت قدماه حافيتان وذقنه مل 
حيلقه منذ عدة أايم، شعره الكثيف الذهيب 

يتناقض مع نظرة عينيه الداكنتني والقويتني ويبدو  
عليه راحة البال. ويف نفس الوقت يظهر لناظره  
  القوة والنفوذ فيبدو علي وجهه الرجويل صالبة

 املاس ومجاله. 
والفتاة اليت بلغت العشرين من عمرها كانت  

متوسطة القامة حنيلة ثناايها مجيلة. أاثرت الغرية  



س به من النساء اللوايت حيطن  يف قلب عدد ال أب
هبا، فشعرها األسود امللفوف علي كتفيها  

النحيلتني ووجهها الناعم التقاطيع وعيناها  
عنرب أعطياها رقة العسليتان اللتان فيهما بريق ال

ومجاال وكان يف ذلك الوقت يسيطر عليها شعور  
 ابخلوف والذعر الرهيب من شيء ما.

 سأهلا ديرك بفضاضة: 
من تكونني أنت ؟  -  
امسي شرييل براون. -  
هل ترين هذا أفضل من اسم مسيث. -  
امسي حقا هو براون. -  

 اوحى هلا إبشارة غامضة :



كيف تعرفينين؟  -  
حدثين عنك. أحدهم  -  
من؟  -  

 فبدا علي مظهرها الضيق وهي تعض شفتها : 
لقد طلب مين عدم ذكر امسه ألحد . -  

 فقال ديرك بربود وهدوء :
الباب من هنا...  -  

 جحظت عينا الفتاة :
لقد حدثين عن صرامتك وانين لن االحظ  -

ذلك يف البداية، لكنه قال إنك ستساعدين إذا  
اجة إيل هذه  احتجت لذلك. وأان اآلن حقا حب

 املساعدة. 



من ؟ -  
 كرر ذلك ديرك. 

 أجابت الفتاة بتنهيدة :
إنه وليم فرانكلني. -  
احلاكم؟ -  
نعم إنه هو فمنذ حوايل السنة أعطاين امسك  -

وأكد يل أنك جدير ابلثقة. وأبنك سيد قوي يف  
 جمالك. 

يف أي جمال تقصدين؟ يستفسر ديرك بنربة  -
 اعتيادية. 



لكونك وسيطاً وتعمل أحياانً  الجل منظمات 
حكومية، وأحياان حلسابك اخلاص وحتل مشاكل  

 خمتلفة و......
 وعندما ترددت سأهلا ديرك 

وماذا هناك أيضاً؟  -  
 فاحننت واستأنفت قائلة :

لقد قال يل : إنك تبدو أحياانً مقيتاً، ولكن   -
 مع ذلك فأنت رجل مهذب وال ختشي شيئاً.

ه قائالً يف نفسه : حقا هذه هز ديرك رأس
 الصفات تنطبق عليه متاماً.

فقبل بضع سنوات كانت هناك حكاية ابتزاز قد  
وضعت حدا للعمل السياسي من فرانكلني 



ويضيف ديرك هبدوء متعمدا وهو يراقب شرييل 
 براون.

احلاكم ارتبط بزواج سعيد كما كان يبدو عليه،   -
ما هي  أو كما ظهر يل يف آخر مرة رأيته فيها

 عالقتك أنت به؟ 
إنه صديق.  -  
هم. يتمتم  -  

عندها رفعت الفتاة رأسها بنوع من التحدي  
 وبعينني ترسالن ومضات ذهبية وهي تقول : 

حقا لقد كان علي صواب، فأنت تعرف كيف  -
 تكون مقيتاً. 



امسعي آنسة براون ، ليس لدي اسم ليعطيه  -
احلاكم ألي إنسان وإذا حدثك عين فذلك  

بسبب عالقتكما احلميمة مع بعضكما البعض، 
وجعل امسي مالذا لك عندما تعانني من مشاكل 

 فما شأين أان بينكما؟ 
 عضت شرييل جمددا علي شفتها : 

حنن حقا قريبان من بعضنا، ولكن ليس كما   -
 تعتقد... إنه عمي .

 جلس يف كرسيه ابسرتخاء واضح :
قلت عمك. -  

أو ابليقني.بنربة صوت مل تكن توحي ابلشك   
نعم. -  



أنت تنافسينه يف األرث إذن؟ -  
كيف ذلك؟   -  
فرانكلني يكون الولد الوحيد، وايضا زوجته،   -

 ما رأيك بقرابة غري هذه؟
 تشنج وجه شرييل يف احلال :

مل أكن أريد الكذب : ألنين اعتقدت أبنك لن   -
 تصدقين حىت ولو قلت احلقيقة. 

حاويل دائما أن تقوليها.  -  
ا، واتبعت قائلة : فلقد التقيت به ، وأان  اتفقن -

أعمل من أجل محلته االنتخابية وكنت جمروحة 
 .وبعد حلظة من الرتدد أضافت:



هي ليس ابملهم ذكر ذلك.... لقد كان لطيفا   -
 جدا معي، ووجد يل عمال يف جيفاتش.

 قاطعها ديرك قائال:
أعرفه. يتم فيه اخرتاع وصنع األلعاب   -

د. ماذا كنت تفعلني هناك؟ الكهرابئية للجنو   
كنت أعمل سكرترية . أطبع الرسائل علي   -

االلة الكاتبة. وأتلقي املكاملات اهلاتفية، ومل يكن  
عندي الكفاءة واخلربة ألعمل يف الربقيات  

 املهمة. 
هل بقيت يف جيفاتش منذ قبل مثانية عش   -

 شهرًا؟
 توقف للحظة من التفكري . وسأهلا أيضاً 



علي اتصال دائم معك؟هل فرانكلني  -  
 ترد شيلي ابملوافقة علي كال السؤالني : 

لقد كان يدعوين من وقت آلخر لتناول   -
 العشاء مع زوجته آين...

هل كان يسألك عن أخبار عملك؟ -  
هو مل يضعين يف جفاتش ألعمل كجاسوسة إذا   -

 كنت ترمي إيل هذا فأان ال أعرف ملاذا... 
ولكنين أحاول أن أعرف أان مل أقصد ذلك.  -

 السبب الذي دفعه ليعطيك امسي أان ابلتحديد. 
 ترددت قليالً. وفكرت للحظات مث قررت قائلة: 

منذ سنة كنت اتعشي مع وليم وآين وأثناء   -
جلوسي معهم قلت هلم إن بعض الرسائل اليت  



وصلتين ألطبعها علي اآللة الطابعة كانت تبدو يل 
ارات كأهنا منقولة  غريبة، وذلك لوجود بعض العب 

 يف غري مكاهنا.
كيف كان رد فعل وليم أثناء ذلك احلديث؟   -  

اتبعت حديثها بدون أن حتاول التصديق عليه.  
لكنه كان من الصعب عليها أن تعرف إذا كان 

 ديرك يصدقها.
يف البداية ظهر يل متضايقاً، أو ابألصح قلقاً  -

وبعد عدة أسابيع عاد وسألين إذا كانت هناك  
ائل من هذا النوع ما زالت موجودة، ولكنه مل رس

يعد هناك رسائل منها يف هذه اللحظة متاما.  
أعطاين امسك وحدثين عنك وهو يضحك قائالً  



يل: إن لك ماضيا سيئا ومع ذلك ستكون املنقذ  
حيد. إذا ما حدث يل شيء أو تعرضت لبعض  الو 

 املشاكل.. إنين أستطيع التوجه إليك. 
ذا؟أمل تندهشي من ه -  
نعم. كانت دهشيت من صيغة حديثه. فلم  -

كان بني يكن يرغب أن أطرح عليه أي سؤال.  
احلني واآلخر يسألين علي سبيل املزاح حماوال 

اختباري إذا كنت ما زلت أذكر امسك. وذلك يف 
حال وقوع مشاكل يل، وكان يصر علي أن ال 

 أنساه أبدا، ولقد فعلت ذلك.



ظات. مث عاد هنا هنض ديرك فجأة وغاب للح
وبيديه غطاء خفيف ووضعه علي كتفي شرييل 

 العاريتني قائال هلا بصوت جاف:
يبدو عليك أنك متجمدة من الربد، فما رأيك   -

 بفنجان من القهوة. 
شكراً. -  

لفت شرييل الغطاء حوهلا، وحلقت به إيل املطبخ. 
وشيئا فشيئا بدأت تشعر ابلدفئ يدب يف 

لمة من معين، جسدها بكل ما حتمله هذه الك
ع والبسيط أعطاها بعض العزاء. وحبضوره املتواض

فطبعه اجلدي ال خيفي نظرته الطيبة واحلنون فهي  



ألول مرة أخذت تشعر ابألمان منذ عدة ساعات  
 مرت.

كيف وجدت عنواين؟ هل من دليل اهلاتف؟   -  
أشارت شرييل ابملوافقة علي كال السؤالني وقالت  

: 
ر يل احلماية مهما كان وليم أخربين أبنك ستوف -

 األمر خطراً. 
عندها شغل ديرك الركوة الكهرابئية وسحب 

لفافة تبغ من علبة السجائر، وأشعلها وهو يفكر  
 ويتأمل زائرته. 

هل تصدقين؟ سألته بقلق وهو مل جيب. -  



بدون حمفظة أو معطف، ومن مث استدرك قائالً   -
: وهبذا الفستان سيعتقد من يراك منذ ثالثني  

ية أبنك رهينة اعتقال مباشر، ويدل مظهرك  اثن
علي أنك قضيت ساعات متشني هبذا احلذاء  

الذي ال يصلح لذلك فأخربيين ما الذي دفعك 
لتطرقي ابيب يف الساعة الرابعة صباحاً؟ تكورت  

ت الغطاء وتنهدت بعمق : شرييل حت  
البارحة يف أثناء عملي، وصلتين رسالة غريبة  -

نت هذه الرسالة منوذجا  فحملتها إيل مديري وكا
أوقف تصنيعه منذ عدة أشهر وتقول الرسالة أبهنا 

، ومن احملتمل  تطلب إرسال النموذج إيل شركتها



أن تكون شركة أجنبية فلم يكن امسها موجودا يف  
 ملفاتنا.

لسببني كانت الرسالة مشبوهة يف نظرك أوال  -
إنتاج أوقف تصنيعه واثنياً : شركة ليس لديها 

م. ماذا قال لك مديرك؟ اسم عندك  
قال إنه سيتحقق من األمر، وكان يبدو  -

مستعجالً، وخشيت ان ينسي الرسالة وعدت  
 وذكرته ابلرسائل السابقة. 

وأنت بكل أمانة أطلعته علي كل ما جيري.  -
أستوضح ديرك منها قائالً: هل هذه الرسائل 

 كانت دائما من نفس املصدر.
 أكدت شرييل ابلإلجياب: 



يت من آدم مورتون مدير مكتب  هي أت -
 الدراسات. 

هل أنت دائما من تتلقني رسائله؟ -  
كال فقط عندما تكون السكرترية اخلاصة    -

 مريضة. 
 قال ديرك: 

اتبعي .  -  
عندها كان علي أن احضر نفس السهرة  -

 فذهبت أوال عند صديقيت لتجهز يل الفستان. 
 أجابت شرييل وقد أصبح لون وجهها داكناً 

ومن مث عدت بعد ذلك إيل البيت، وأان أهم  -
بفتح الباب انداين صاحب البيت ليقول يل :إن  



علبة قد وصلتين من أمي . توقفت شرييل 
 والتزمت الصمت ونظراهتا اتهت يف الغموض. 

هل نزلت إليه...!  -  
األنفجار... كان كل شيء مضيئا ، والنار   -

 تنبعث من الداخل وكان كل شيء حيرتق.. 
بت أبمل :أجا  

أطفأ ديرك سيجارته يف املنفضة قبل أن ينهض،  
مث اخذ قارورة الشراب، وسكب قليال منها يف 

 كأس وقدمه لشرييل.
أشريب.  -  

كانت الفتاة اتئهة تنظر دائما يف الفراغ.  
 ودموعها تسيل علي وجنتيها.



ملاذا فعلوا هذا؟ -  
ملاذا؟  -تلعثمت وهي تقول..  

هو يدلك جسدها عندها حاول ديرك هتدئتها و 
ال. بلطف بيديه القويتني حماوال دفعها لتشرب قلي

لقد استجابت له بشكل تلقائي، الحظ ديرك أن  
يديه ظلتا مستقرتني فوق بشرهتا الناعمة  

فسحبهما ببطء وانتقل تفكريه إيل القهوة اليت 
 ستكون جاهزة عما قريب. 

 مههمت قائلة : 
هم أرادوا قتلي. -  

بكلمة ، وهو يسكب القهوة. مل ينطق ديرك   
هل تريدين معها حليبا وسكرا؟ -  



سأهلا بصوت منخفض. االثنان احتسيا القهوة  
 بصمت، وبدأ وجه شرييل يستعيد لونه. 

 واتبعت حديثها : 
كل شيء جيري كأنه حلم، فالشقة كانت حترتق    -

برمتها. إهنم أانس جمانني ليس لديهم مشاعر وال 
مث خرجوا. ويف  أحاسيس دقوا انقوس اخلطر 

الطرف اآلخر من الشارع وجدت رجال يقطع  
الشارع مسرعا حنوي مكفهر الوجه من الغضب 
حامال مسدسا بيده، كان ينظر إيل كما كان يريد  

ا ركضت مسرعة بكل قويت. أن ... عنده  
هل حلق بك؟ -  



نعم مل أدر ماذا أفعل عندها. هل أتصل  -
 ابلشرطة، ولكن منذ عدة سنوات أوقعوين يف

هتمة مل أرتكبها، عندما اختفت خزينة الشركة،  
هم مل يصدقوين علي الرغم من كل حماواليت لتربئة  

نفسي، ووضعوين يف السجن ألنين مل أجد من  
يدفع يل الكفالة، كانت حلظات رهيبة ابلنسبة يل  

قبل احملاكمة بعدة أايم اكتشفت الفتاة   ، ولكن
ك. اليت قامت ابلسرقة، وأطلق سراحي إثر ذل  

فكر ديرك مليا وهو أيخذ نقفسا عميقا قائال يف  
 نفسه لقد أذوها يف كل األحوال، سأهلا:

هل خفت أن يتهموك للمرة الثانية؟  -  
 تنفست شرييل الصعداء : 



أان ال أعرف ، ولكنين مل استطع االتصال هبم،  -
وأخريا أمكنين التخلص من ذلك الرجل، فلقد  

ن أمحل  بقيت أركض لساعات طويلة. وبدون أ
ألنين أضعت حقيبيت ومل أجرؤ أيضاً نقودا معي. 

علي العودة إيل شقيت. ومل أفكر ابلذهاب إيل  
 أصدقائي خشية أن أجرهم إيل املتاعب... 

ويف هذه اللحظة فكرت يب؟ أهنى ديرك.  -  
 اتبعت قائلة : 

لقد قضيت وقتا وأان أحبث عن عنوانك.  -  
هبذه  أنت حمظوظة ألهنم مل يوقفوك وأنت   -

 الثياب.
كنت اختبئ رأيت سيارة الدورية.   -  



 تورد وجهها وهي تقول :
أان ال أرتدي عادة هذا النوع من الثياب،   -

ولكن صديقيت.. وكانت السرتة بيدي... عندما  
 الشقة... 

ال تقلقي. قال لك منزعجا كوهنا تضايقت من   -
 لباسها .. 

فلقد ابديت شجاعة كبرية! ألنك أتيت عندي   -
د أي شخص من معارفك فنحن نكون أمام  أو عن

حمرتفني حقيقيني. فقد تصرفت بسرعة كبرية مع  
 الذين أرادوا التخلص منك.

هل قلت حنن؟ -  



الحظت الفتاة الشابة مع شعور ابلعزاء فأضافت  
: 
هل ستهب ملساعديت؟ -  

 اجاهبا هبدوء : 
كيف استطيع رفض طلب امرأة منكوبة؟   -  
أان ال أعرف كيف أشكرك؟ -  
انتظري قليالً .. فقبل كل شيء عليك أن   -

أتخذي محاما ساخنا، وختلدي إيل النوم لتعوضي  
 ما فاتك.

أرادت شرييل أن تعارض ، لكن ديرك أوقفها  
 ابشارة منه : 



ستكونني يف حالة متقدمة! إذا ما أصبت  -
بذات الرئة، فلقد قضيت ساعات طويلة يف الربد  

دك. هل والتعب أضناك تعايل فالنقاش لن يفي 
 أنت جمروحة؟

سأهلا وهو يراها تعرج. فامحر وجهها وهي  
 تتجنب نظراته : 

كال، إنه حادث جري يل يف طفوليت .  -  
وجمرد التلميح بذلك يسبب هلا احلزن. قادها  

 ديرك إيل احلمام وأشعل هلا الضوء وسأهلا :
هل أنت جائعة؟  -  
مل أتناول شيئا منذ البارحة ظهرا. ومع ذلك ال  -

ع. أستطي  



بل تستطيعني، أكد علي ذلك بصوت هادئ،  -
بينما أتخذين محام دافئ سأحضر لك بعض 

 املالبس وأجهز لك وجبة طعام خفيفة. 
 ابتسمت الفتاة ألول مرة منذ وصوهلا وأجابت : 

حاضر سيدي.  -  
ابتسامتها اربكته فخرج مسرعا حنو خزانته  

وأحضر هلا طويال، وقميصا. ووضعهما يف مدخل 
و يتسائل بينه وبني نفسه يف أي نوع احلمام وه

 من املغامرة سيخوضها؟ 
يف احلمام استطاعت شرييل أن تسرتخي. لقد 

وضع هلا ديرك يف مغطس احلمام رغوة الصابون  
املعطرة اليت تنبعث منها رائح اخلزامي. اغمضت 



شرييل عينيها، وتلمست ندبة جرحها، كل العامل  
 لرجال واهنمرتيالحظون ذلك . وخاصة ا 

 دموعها يف احلال. حتدثت لنفسها وهي تقول : 
ما زلت حية ماذا أريد أكثر من ذلك " لقد  -

مسعت مرارا هذه اجلملة ولعدة مرات. " أنت  
حية ابتهجي" كنت ستكونني ميتة كأبيك. وقالو  
هلا أيضا أنت تعرجني . ولكنك تستطيعني املشي  

 بكل أتكيد، فمن أي شيء تشتكني؟
وهي تقول هلا امشي تذكرت كلمات أمها، 
تظهري جانبك السليم،   مستقيمة ال تنسي أن

أرفعي رأسك، وانظري ابستمرار يف عيون الناس.  
كانت تكرر ذلك علي مسامعها لسنوات 



وسنوات، وكانت شرييل خاضعة متاما ألوامرها،  
فلقد كانت والدهتا مجيلة جداً. فلم تكن حتتمل 

 العيوب والنواقص يف أي شيء كان اسلوهبا
ل يتجنبوهنا، فال ينظرون يشعر شرييل أبن الرجا

إليها وال يطلبون الرقص معها. ومل تتحدث عن  
ذلك لديرك. وأبن جيفاتش كان عملها الرابع  
قبل جتربتها الرهيبة األويل كانت قد عملت يف  
وظيفتني ألهنا مل تكن كاملة أو ابألحري ألهنا 

 تعرج. 
شرييل. -  

أفكارها، ارتعشت وهي تقولقطع صوته حبل   
نعم. -  



وجبة الطعام ستكون جاهزة يف غضون عشر  -
دقائق. ارتدت مالبسها بسرعة وهي تشعر  

ابلضيق منها. مث دخلت إيل املطبخ وهي تصر 
 علي أسناهنا : 

ماذا هنالك؟ سأهلا ابحلاح وهو ينظر إليها.  -  
وهي تقاوم دموعها جلست علي مقعد منخفض 

ستطيع أن ختدع أحداً. أجابت  فهي كعادهتا ال ت
 جبهد : 

إنين متعبة قليال. فلست معتادة علي املشي  -
 كثريا، ولكن احلمام الدافئ أراحين كثريا. 

خذي طعامك، أمرها ديرك وهو يرتب  -
الصحون أمامها مشريا إيل طبق العجة ابلبيض ، 



وكيف جري احلادث الذي حدثتيين به قبل  
 قليل؟

من كوهنا جائعة مثبتة    كانت أتكل لرتضيه وأكثر
 نظرها علي الصحن. 

كان ذلك عندما كان عمري أربع سنوات.   -  
أجابت قائلة. وهي تشعر ابلألرتياح لصدقه يف 

 طرح املوضوع. وعدم جتنبه إاثرته مرة أخرى: 
هل قدمك اليت كسرت أم وركك؟  -  

سأهلا بشكل طبيعي. اسرتقت شرييل النظر إليه، 
خية ومهتمة يف  فلقد كانت مالمح ديرك مسرت 

نفس الوقت. لقد كان يرتدي سرواال قصريا ذا 
 لون أسود ومتناقضا مع لون شعره األشقر. 



 أجابته أخريا 
كالمها.  -  
جيب عليك أال ترتدي أحذية عالية الكعب   -

فمصمموا وخمرتعوا املوضة ليس لديهم إال فكرة 
واحدة يف رؤوسهم فحاويل أن تبتعدي عن  

ع الكسر الذي يف املوضة اليت ال تنسجم م
 قدمك.

ابتسمت شرييل عفواي ، ألن أحدا مل يتحدث هلا  
هبذه الصرحة علي الرغم من األمل الذي كانت  

يت جهزت هلا الفستان  تعانيه، فقط صديقتها ال
 عندها كانت قد انتهت من صحن العجة. 
 قدم ديرك هلا حبة منوم قائال ببساطة هلا : 



إهنا من أجل األمل. -  
ا وضعت ثقتها به، وكيف بعد كل  ال تدري ملاذ

 ذلك ال تضع حياهتا رهينة بني يديه. 
بعد قليل جاء ديرك من ورائها ورفعها بني  

 ذراعيه، أرادت أن تقاوم ذلك.
صه... كل حركة منك ستكون مضيعة  -

 للوقت. اسرتخي سأمحلك إيل غرفيت.
وهناك وضعها هبدوء علي السرير. وأدارها إيل  

انبها قائالً :اجلهة اليسري وجلس جب  
كنت سابقا أعمل مدلكا،  -  

 وهو ميد يده علي مكان الكسر
فقط أغلقي عينيك واسرتخي.  -  



 اعرتفت شرييل بعد عدة حلظات.
هذه أفضل. -  
القرص املنوم سيأخذ مفعوله بعد حلظات   -

وستنامني لعدة ساعات وبعد أن تنهضي سنحضر 
 أنفسنا للهجوم. 

 متتمت شرييل وهي تقول:
لطيف معي جداً. ملاذا؟ أال تعرف أبنين أنت  -

 أكون مصدر متاعب وإزعاج لك.
حقا. -  
نعم. حقا حتدث يل أشياء غريبة.  -  

 تنهدت وهي تسرتخي وتقول:



النقود.. وليم ... واآلن هؤالء الناس الذين   -
 يريدون قتلي. 

ومن مث استسلمت للنوم. لقد استطاع ديرك أن  
فحصها ويضع يده  جيعلها تنام نوما عميقاً. وهو يت

 علي جسدها مستمراً يف تدليكها بكل لطف.
كانت تشبه عصفورا مجيال وضعيفا أحدهم قال 
هلا أبهنا ال تقوي علي الطريان وجناحها مكسور،  
وصدقت ذلك. كان يظهر كل ذلك يف نظراهتا،  
تعبريات وجهها. كما لو كان اجلرح يف قدمها ما 

 زال مفتوحا ولن يندمل أبدا.
ض ديرك ووضع الغطاء عليها عندها ومن مث هن

ح قد بدأت  كانت خيوط الضوء من الصبا 



تتسلل عرب الستائر، خرج ديرك من غرفتها 
وهبدوء ذهب إيل الصالون وفتح التلفازوأخفض 

صوته ليعرف ما إذا كانت احملطات احمللية  
ستتحدث عن االنفجار الذي حدث يف شقة  

  شرييل. كان جالسا وبدأ التعب يتسلل إيل
جسده. وأخذت األفكار تتوارد إيل ذهنه فقد  

كان يفكر ابلسفر إيل بلد بعيد كاجلزائر علي منت 
طائرة وساعات قليلة من النوم. وبقدوم شرييل 

فقد كانت كلمة ضعيفة جدا لتصف حالة  
 اإلرهاق الكبرية اليت تنتابه. 

وأخذ يستعيد اللحظة اليت كان معها يف املطبخ،  
رها، ال يدري ملاذا أحس  عندما التقي نظره بنظ 



ابحلزن الكبري يسيطر عليها مما زاد يف تعبه  
وارهاقه وأكد لنفسه أبنه مل يشعر هبذه العاطفة 

القوية من قبل كان يرغب يف قرارة نفسه لو ينام 
 بقرهبا ويشعر جسده جبسدها .

ديرك يستعيد ما جري فقد كانت تبدوا اتئهة  
.....مصدومة وحزينة. ومل يكن يفكر إال ب.  

لقد طلبت منه املساعدة فوضعها صعب ومؤمل 
وهو مالذها الوحيد، فكان عليه أن يظهر أكثر  

محاسا وتعاطفا معها يدال من أن يظهر عكس  
ذلك وال سيما أن اخليط الرفيع الذي يربطهما  

يكاد ينقطع. عندها هنض ديرك فلقد بدأت  
الساعة تقرتب من توقيت األخبار. وبدأت الشقة  



حبادث انفجار معروضة علي الشاشة. ة املخرب
والشرطة حتقق يف األمر لتصل إيل الفاعل  

احلقيقي، وتبحث عن سيدة تدعي شرييل براون 
 الستجواهبا. 

استند ديرك إيل مقعده ونظر إيل ساعته مفكرا :  
 هل الوقت مبكر لألتصال ابحلاكم؟  

------------------------ 
 
 
 

 الفصل الثان 



هل أنت متأكد أبهنا ىف حالة جيدة ؟ كان "   -
وليم " يبدو عليه القلق واخلوف . وعلى الرغم 

 من النعاس الذى يظهر على صوته . 
نعم , إنىن متأكد فهى تنعم ابلنوم ىف سريرى . -  

والشخص اآلخر على اهلاتف بقى صامتا لفرتة  
 من الوقت مث قال :

ك .كنت أعلم أبهنا تستطيع االعتماد علي  -  
هل كنت تعلم مبا سيجري هلا ؟ استأنف "  -

ديرك " لذلك أعطيتها امسى , أم أن لديك أشياء  
 أخرى تقوهلا يل أيها احلاكم ؟

 أمره " وليم " بعصبية : 



كف عن حمادثىت هبذه اللهجة البوليسية الرمسية   -
 عندها أخذ " ديرك" نفسا عميقا . وقال :

رابعة صباحا  " وليم " يطرق ابىب ىف الساعة ال -
عوبة ومنكوبة . ومل . فأفتح ألجد أمامى فتاة مر 

أعان من صداع  أمن سوى أربع ساعات . فلذلك
كبري ىف رأسى واختالال ىف توازين , وهنالك 

الكثري من املتاعب الىت تنتظرن فأرجو منك أن 
 ترتكىن وشأن .

 " فرانكلني " يضحك خببث :
كنت أظنك أبفضل حال هناك .  -  
وليم " ."  -  



سأتوقف , سأتوقف عن ذلك , ولكن تذكر  -
أبنك مسؤول عن ذلك الفتاة , ألهنا إحدى 

 خصوصيايت . 
مباذا ختصك حسب وجهة نظرك ؟  -  

كان سؤاله فظا مع أن " ديرك " مل يكن معتادا  
 على هذا النوع من املواربة يف احلديث .

فهى من بني كل الناس قد أصيبت برصاصة   -
صود .وكنت أان املق  

ماذا تريد أن تقول بذلك ؟  -  
منذ عامني أقمت سهرة ألعضاء شركىت   -

فحاول مهووس اغتياىل فألقت " شرييل " بنفسها  
على قبل احلارس الشخصي , لكي حتميىن ,  



كانت الوحيدة اليت رأيتها حينها فتلقت تلك  
 الرصاصة بكتفها بدال عين .

أمل خيربك أحد عن ذلك ىف وقتها ؟ -  
وليم " بصدق : منتدى ليالس أجاب "   

كال ...  -  
بعد حلظة من الرتدد قرر " ديرك " أال يسأل عن  
التفاصيل , ألنه يعرف حق املعرفة طبيعة احلياة  

 السياسية .
أمن اجل ذلك أوجدت هلا عمال ىف "  -

 جيفاتش " ؟
هذا كان واحدا من األسباب الىت دفعتىن إىل   -

عناية هبا ,  ذلك . كما أنىن أخذت على عاتقى ال



وكذلك زوجىت تشاركىن ىف ذلك حالتها سيئة 
للغاية , لقد تلقت الكثري من الصدمات 

والضرابت مبا يكفيها ولن جتد أحدا ظروفه سيئة  
 مثلها . 

نعم حقا . -  
أجاب " ديريك " وهو يرفع صوته . لقد 

 الحظت ذلك اليوم ىف الساعة الرابعة صباحا . 
 تنهد " فرانكلني " قائال :

فالعرج الذى ىف قدمها واضح متاما . ويكون   -
إحدى مأسيها السابقة . أحياان متر عليها حلظات  
تنسى كل أحزاهنا . ولكن عندما تتذكر أوجاعها 



تنطوى على نفسها كأهنا زهرة تنطوي على 
 توجياهتا . 

امتىن لو حتدثىن عن " جيفاتش " طلب " ديرك   -
 " ذلك بعد حلظة من الصمت .

شياء كثرية أقوهلا لك . أكثر مما  ليس لدى أ -
تعرفه " شرييل " وما قالته عن هذه اجلمل الغريبة  
. تذكرن ابلقوانني الىت حنن نستعملها ابجليش ,  
وهذا كل شئ أعرفه . " ديرك " تذكر حديث " 
شرييل " ملديرها عن هذا الشئ الذى ال يكون 

ن  موجودا . وتطلبه شركة غري معروفة امسها م
 شركتها .

ماذا تعتقد ذلك ؟ -  



 اعرتف " وليم " إبرتباك : 
أان ال أعرف شيئا من هذا , وال أستطيع أن   -

أقول أبهنم يصنعون ألعااب مساملة , وإذا مل يكن  
هناك منوذج عنها فسيكون تصنيعه صعب , وال 
أحد يتجرأ على صنعه . املخطط غري كامل , أان 

 أستطيع . 
وع .من املستحسن أن تبقى خارج املوض -  

 يقاطعه " ديرك " قائال :
سأهتم بـ " شرييل " , واطلعك على جمرى  -

 األحداث إذا أستوجب املوضوع تدخلك .
 يرد " فرانكلني " مرغما : 

كما تريد , ولكن إذا ساءت األمور .  -  



 وعده " ديرك " :
إذا ساءت األمور , سأعمل على أن تصل "  -

 شرييل " إليك .
عنايتك الكبرية هبا يقول احلاكم انتبه هلا وأول  -

 ذلك أخريا بصوت مقتضب .
يضع " ديرك " مساعة اهلاتف ويهرش يف رأسه  

مفكرا , قبل كل شئ عليه أن أيخذ قسطا من  
النوم , نظر إىل الساعة الىت ىف يده وتذكر أن  

املنوم اخلفيف الذى أعطاه لـ" شرييل " سيرتكها 
ه ساعته  تنام أيضا ملدة ست ساعات مث ضبط منب 

 وانم على األريكة .



ىف مطلع الفجر على الرصيف كان هناك رجل  
طويل القامة اثبت ال يتحرك يتأمل احلركة الىت 

أخذت تدب ىف الشوارع مث قطع الشارع ودخل 
إىل بناية كانت حتت رقابته لفرتة طويلة , ومن مث 
توقف عند صندوق بريد وأطلق صفريا وطرف 

سالمل . عيناه على أول درجة من ال   
كان يبدو عليه الرتدد واحلرية . تعبرياته ظلت  
غري مفهومة ىف النهاية رجع أدراجه عائدا إىل  

الشارع منخرطا بني املارين وىف الصباح أوقف 
سيارة أجرة بعد أن غري ثالث سيارات توصل إىل  

قرار وهناك انتظر أيضا ملدة ساعة . يراقب 
ر قدما  جمددا السيارات قبل أن يدخل بناية أكث



ى صعد سالمل الدرج إىل الطابق الثالث من االخر 
متجاهال املصعد ودق بضرابت خفيفة ابب 
 الشقة املتواجدة على اجلهة املقابلة للسالمل .

نعم ؟ بعد حلظة فتحت امراة شابة مظهرها   -
 يشري إىل اجلدية . 
 فأجاهبا بسرعة :

لقد وجدت لنفسها ملجأ أتوى إليه . -  
؟ أين ؟ ومع من  -  

 يصحح مجلتها قائال :
عند من ؟ -  

 شريكته تتأمله غاضبة وهي ترد عليه : 



توقف عن تصحيح قواعدي اللغوية . كانت   -
هلجتها قريبة جدا من هلجته . وأى مستمع هلما 

سيعرف ىف احلال أبن اللغة االجنليزية ليست  
 لغتهم االم .

 جييب الرجل : 
هي عند صديقنا العجوز من " براغ " -  

الفتاة وهي تقول :  تتنهد  
كنت أعتقد أبنه ما زال ىف الغربة .   -  
يبدو عليه أنه عاد .  -  
ملاذا ذهبت عنده ابلتحديد ؟  -  
ليس لدى أدن فكرة عن ذلك . لقد ذهبت   -

مباشرة إىل عنوانه بعد أن حبثت عنه ىف دليل  



اهلاتف ىف البداية كنت أعتقد ابهنا تعرف إىل أين  
 وإىل من هي ذاهبة .

اهنا تعرف شيئا ما . لذلك قاموا بتفجري   يبدو
 شقتها . 

بعد ذلك ؟ -  
لننتظر !  -  

هنض " ديرك " ىف الساعة السادسة صباحا بعد  
أن انم لربهة قصرية وكانت " شرييل " ما تزال 

تغط ىف نوم عميق عندما ذهب إىل غرفتها 
ليتحقق من ذلك , قبل ان يستحم وحيلق ذقنه . 

جزء صغري من تعبه   فغفوته القصرية خلصته من 
ال أكثر فقد كان معتادا على النوم كثريا وخاصة  



عندما يكون ىف صدد مهمة ما . وأحس " ديرك  
" بعد االستحمام , وبعد فنجان القهوة الثاين  
 إبنسانيته وابلنشاط واحليوية تدب يف عروقه .

وأول األشياء الىت وردت على فكره املتيقظ . 
على سالمة " كانت قبل كل شئ اإلطمئنان 

شرييل " والقيام ابلتحقيقات الالزمة بواسطة  
اهلاتف . وذلك ملعرفة األسباب احلقيقية لكل ما 
جر لـ " شرييل " ولكن عاجال أم آجال كان عليه 
الذهاب إىل " جيفاتش " واصطحاب " شرييل "  

معه فقد كان خارج احتمال ترك " شرييل "  
ها عند " وحيدة ىف البيت حىت إنه مل يفكر برتك 

 وليم " ألسباب خمتلفة . 



قرر التحرك بسرعة كبرية . كان عليه إخفاء صلته  
بـ " وليم " ألنه أحد املشاهري ويستطيع أن يكون  
عدوا شرسا وصديقا خملصا على حد سواء وفكر 
" ديرك " جبعل هؤالء الذين تسببوا ىف االنفجار  

ىف حرية وقلق دائما . ومهما يكن االمر فـ " وليم  
يكون الورقة االخرية الىت يتوجب عليه كشفها   "

وذلك ىف الضرورة القصوى وال أحد يستطيع أن  
يكتشف اين ختتبئ " شرييل " , فشعر " ديرك " 

 ابهنا تكون ىف أمان عنده .
ولكنه عاد ليطرح على نفسه أسئلة أدق .  

فالشكوك ما زالت تراوده , ألن أغلبية الناس يف 
" ديرك روس " الوكيل   " ريتشموند " يعرفون أن



العامل بصفة شبه رمسية للحكومة . يقطن ىف  
املدينة ويكفى أن أيتى أى شخص من " جيفاتش 
" ويطرح سؤاال جيدا عليهم فيكتشفون كل شئ 
. كما أن " ديرك " يعلم منذ زمن طويل أبن أى 
إنسان يستطيع أن جيد كل العامل إذا فتش جيدا  

شخص حتت   ولن جيد صعوبة إبقتفاء أثر أى 
 أمساء مستعارة وصور مزيفة .

وىف هذه احلالة فـ " شرييل " لن تبقى معه أمنه 
لفرتة طويلة وماذا إذن عليه أن يفعل ؟ فطاف  
بنظرة متأملة على صفحات اجلرائد الىت مجعها  

من مدخل البيت وفجأة اسرتعى اهتمامه صورة 
 شخصية . وقال ىف نفسه . 



 " لقد حالفىن احلظ " 
أسرع " ديرك " إىل دليل اهلاتف مفتشا عن رقم 
فندق معروف ىف املدينة وانتظر لربهة من الوقت  
لينتقل من خدمة إىل أخرى إلجراءات أمنية حىت  
توصل إىل الشخص الذى يريد حمادثته قائال بنربة 

 قوية : 
التحدث مع الرئيس يكون أسهل بكثري .  -  

ط  عندها انطلقت ضحكة ابلطرف األخر من اخل
 قائلة :

" ديرك " ! كم أان سعيدة بسماع صوتك   -
واعذرن على الرتتيبات االمنية الىت يصر عليها "  

 زاك " إبستمرار وخاصة ىف األشهر األخرية . 



علمت بذلك فلقد حدثىن " كيلسى " عن "   -
 ترييزا " 

 أجاب " ديرك " إبختصار . كيف حاهلا اآلن ؟
 تنهدت " ميسانج لونج " قائلة :

سداي أبفضل حال أما معنواي فهى مازالت  ج -
حتت وقع الصدمة " زاك " وهى كاان يريدان  

 طفال ... 
أبلغيهما مواسايت .  -  

 تضيف بلهجة أكثر رقة :
لن أنسى أبدا ذلك واالن قل ىل ماذا تفعل ىف  -

 " ريتشموند " ؟
إنىن أقطن فيها ؟  -  



 فضحكت قائلة : 
أن أعرف ذلك ؟ فأنت ىف كل بلد  وكيف ىل -

لديك شقة ىف " لندن " وأخرى ىف " هونج كونج 
 " وإن مل ختىن الذاكرة فلديك قصر ىف " فرنسا " 

قصر صغري جدا , ولدى كذلك شقة ىف "  -
 ريتشموند " 

إنه ميناء حتتمى فيه عند حدوث عاصفة . -  
 متتمت بلطف . 

هل مسعت ما قيل ىف " اجلزائر " ؟ -  
مرهف . وأنت عملت هناك الضجة   مسعى -

 الكافية . 



ابلنسبة لشخص يكره استخدام السالح النارى 
. فحسب إعتقادى وبدون أن ترتك له فرصة  

اإلجابة . ملاذا ال تغط ىف نومك فالرجال األقوايء  
 أيضا حيتاجون لساعات أطول ىف النوم ؟

يبتسم " ديرك " حقا إهنا " ميسانج " فهى تعرف  
ل إىل ما تريد .دائما كيف تص  

أحتاجك ىف خدمة .  -  
أمتىن أن أسدى لك معروفا . وال سيما أنىن  -

بدأت أشعر ابمللل وال أدرى مباذا أشغل نفسى 
بعد انشغال زوجى و " زاك " ابالنتخاابت  

 النقابية . فكيف أستطيع خدمتك ؟
ببعض احملاضرات . -  



مباذا ؟  -  
بدروس حول ثياب ألمرأة ؟ -  

انج " ضاحكة :فانفجرت " ميس  
حضر نفسك لرتى ىل كل احلكاية . وما هى  -

 املقاسات واأللوان ؟ 
أعطاها " ديرك " املعلومات الىت طلبتها ,  

 ابإلضافة إىل عنوانه . 
 يقول " ديرك " : 

رمبا تكون البناية مراقبة . خذى حذرك .  -  
سأحضر لك كل ما طلبت , وسأكون عندك   -

 أبقرب فرصة ممكنة .
شكرا . -  



وضعت " ميسانج " مساعة اهلاتف قبله . كان "  
ديرك " حيدث نفسه إن " ميسانج " تساعد  
اآلخرين دوما , الهنا ال جتيد التصرف على  

منوال آخر . إن املشيئة منحته أصدقاء يستطيع  
 االعتماد عليهم حقا ىف األوقات الصعبة . 

كانت تعرف " شرييل " وهى تفتح عينيها ابهنا  
عميق فنظرت بطرف عينيها إىل  كانت ىف سبات 

 املنبه للتأكد من صحة ما تعتقد . 
وهنضت فجأة وسألت أين تكون ؟ فهذه الغرفة  

 أكرب اتساعا واكثر ثراء من غرفتها . 



وملن هذا القميص والسروال فهذه الثياب الىت  
ترتديها ليست هلا وعندها أخذت تسرتجع  

 ذاكرهتا وكل ما جرى هلا ليلة امس . 
واالنفجار وليل طويل من الضياع   " جيفاتش "

والوحدة والتعب إىل أن وجدت ذلك الرجل ذا  
الشعر األشقر والعينني الداكنتني الذى أستمع  

إليها وقدم هلا العشاء ومحلها إىل السرير . ودلك  
هلا الكسر الذى ىف قدمها حىت زال األمل وانمت  

 وهو يعتىن هبا .
ج مع هنضت " شرييل " وشعرت ابن وركها متشن

أهنا ال تشعر أبى أمل . لقد مسعت أصواات ىف قاعة  
االستقبال وبعد حلظة من الرتدد توجهت حنو  



الباب وقد كان " ديرك " واقفا وهو يستند بيده 
على مسند الكرسى مرتداي سرواال أسود وقميصا 
رماداي كان يظهر أكثر مجاال مما حتفظه ىف ذاكرهتا  

السة على  . مث وقعت عيناها على السيدة اجل
األريكة وانتبهت لنفسها فشعرها مبعثر وهيئتها 
مهملة . وقدماها حافيتان . أحست برد الفعل 

الذى ستتلقاه هذه املرأة الىت أمامها بشعرها  
األسود املرفوع " شينيوه " يف مؤخرة الرأس فيه  
وميض أزرق أما ابلنسبة لتقاطيع وجهها . إذا مل 

ب تلك العيون  تكن كاملة فلن تستطيع أن تتجن
البنفسجية واالبتسامة الدافئة الىت كان توجهها 

بني احلني واآلخر إىل ديرك . وكان العقد الذهىب  



امللفوف حول عنقها يعكس مجال بشرهتا 
البيضاء الناصعة . كأهنا أنقت نفسها لسهرة  

فأانقتها وذوقها اجلميل يعطياهنا طابعا منفردا هبا  
رة كأهنا بطة  . شعرت شريىل أمامها وألول م

 قبيحة وصغرية . 
 سأل ديرك شريىل وهو يتفحصها بدقة :

هل أنت أفضل اآلن ؟ -  
نعم ، شكرا . -  

ردت عليه بصوت رانن وهى تقطب حاجبيها ، 
مد ذراعه لكى جيلسها على الكنبة .... وهو 

يعرفها ابلسيدة اجلالسة "ميسانج لونج" . بينما  



خ ليجهز  هى أتخذ مكاهنا ذهب "ديرك" إىل املطب
 القهوة .

 قالت "ميسانج" برزانة :
لقد مررت بلحظات صعبة .  -  
هل حدثك عن ذلك ؟ -  
نعم . لقد كنا نعمل سواي فيما مضى , أخذت  -

 تشرح هلا . 
"شريىل" أحست ابرتياح تلقائيا . عندما اكتشفت  

خامت الزواج الذى كانت ترتديه "ميسانج" وهى  
فوق الكنبة   تشري إىل العلب الكرتونية املوضوعة

. 



ال يريد "ديرك" أن يرتكك وحيدة ىف املنزل .  -
فلذلك طلب مىن أن أحضر لك بعض الثياب ،  

أعتقد أن املقاسات ستكون جيدة . بعد أن 
 الحظت الرشاقة الىت متيز "شريىل"

 تتابع حديثها : 
أما ابلنسبة لأللوان كانت تبعا لذوق "ديرك" .   -

فتاة . متجاهلة االرتباك الذى أصاب ال  
ال أعرف كيف أشكركما . -  

 حتدثت "شريىل " بضيق : 
سأدفع لك . -  

 قاطعتها "ميسانج" اببتسامة قائلة :
سنرى فيما بعد .  -  



 حاولت "ميسانج" جاهدة مراعاة مشاعرها :
قبل كل شئ علينا أن ننزع اخلوف الذى أراه   -

 ىف عينيك . 
أنت خارج اللعبة . -  

 يتدخل "ديرك" فجأة ىف احلديث : 
لقد قلت لك ذلك قبل اآلن . -  

وحيمل فنجاان من القهوة ويقدمه لـ "شريىل" . إذا 
أان ورطتك ىف هذه القصة "جوس" و "زاك"  

 سيعمالن على قتلى .
 "ميسانج" تبتسم له : 

مها مشغوالن عىن مبوضوع آخر . أنت تعرف   -
 ذلك .



ى وأحد أصدقائه  مث توجه حديثها لـ "شريىل" زوج
. 
مها يريدان التدخل وأان ال أحتمل ذلك .....  -

 يصر ديرك على موقفه . 
دائما عنيد ومتمرد !  -  
ال أحد يتغري بسرعة كبرية . أجاب بلهجة  -

 جادة .
كانت " شرييل " تنظر هلما إبستغراب واضح . 

 فالحظت " ميسانج " ذلك .
سائل  " ديرك " يكره القوانني . واملقصود ابمل -

اخلاصة واحلكومية . فال يوجد مثيل هلا فهو  
شخص يستطيع أن يواجه املشاكل األكثر تعقيدا  



وخيرج منها بدون أن يفهم أحد قط . كيف يفعل 
 ذلك .

هذا يكفى , أمر " ديرك " بلطافة مصطنعة .  -  
جيب على " شرييل " أن تعرف عند أى  -

الرجال هى تكون . تتابع " ميسانج " حديثها  
فس اإلبتسامة . واحب أن أعلمك أبن " ديرك  بن

" ال يستخدم السالح أبدا . ولكنه يسبح 
كالسمكة وهو ميتلك عيون النسر فهو قادر  

على أن يستدل طريقه ىف قلب الصحراء . وعرب  
احة فريدة ويعود ادراجه  مئات الكيلومرتات إىل و 

بطريق آخر وىف أقل من ساعة وال يعدل عن رأيه 
. حىت النهاية   



أنت تريدين االستمرار ابملديح حىت استسلم   -
وأصدق . سخر " ديرك " وهو يوجه احلديث لـ  

 " شرييل " . 
لكن " ميسانج " استمرت ىف حديثها لتثبت  

 صحة ما تقول : 
إنىن من غريه لكنت اآلن عميلة مزدوجة  -

أعمل حلساب خصمني وحممولة إىل الشرق  
 كعملة نقدية متداولة . 

منها بلطف :  يطلب " ديرك "  
من فضلك " شرييل " اذهىب وارتدي الثياب   -

الىت أحضرهتا "ميسانج " معها , قد أكون 
 أخطات ىف املقاسات .



مجعت " شرييل " علب الكرتون وعادت إىل 
رفة . أشعل " ديرك " لفافة من علبة السجائر الغ

. فقد كانت عنده عادة مستدمية ىف التدخني 
سيجارته بتكاسل  بطريقة غريبة ينفخ دخان  

مشكال منها دوائر ويبدو مستاء إذا مل تكتمل  
إحدى هذه الدوائر . كان يقوم هبذه العادة 

عندما يكون غارقا ىف تفكري مستفيض حول 
مشكلة عالقة . وبدون أن يثري اهتمام أحد ممن  

 حوله . 
" ديرك " مل يكن لديه صفات احلرابء ىف املراوغة  

" لكنه أستاذ ىف  والتخفى . كما عند " كيلسى 
الشرح واستخدام لغة اجلسد . وال يستطيع أحد  



أن يسرب أغواره إال عميل مثله . و" ميسانج " 
كانت عميلة قدمية كما إهنا ممثلة ابلفطرة .  

فكانت تستطيع أن تفهم وبسرعة كبرية احلركات  
 العصبية السريعة الىت كان يقوم هبا " ديرك " . 

هل تشعر ابلقلق ؟ -  
ديرك " رأسه إىل اخللف وثبت نظره إىل  أسند " 

 السقف قائال :
هل حلق بك أحد إىل هنا ؟. -  
كال مل يبتعىن أحد ومل أالحظ أى نوع من   -

 املراقبة هل ختاف أن تتعرض للهجوم ؟
كانت هذه العبارة تستعمل دائما بني العمالء  

تشري إىل احلدس الذى جيب على كل عميل  فهى



أن يتمتع به فالعميل الذكي يعرف تلقائيا أبن  
السكون يسبق العاصفة و " ديرك " خبري 

ومتمرس ىف هذا اجملال فقد اشتغل فيها لفرتة ال  
 أبس هبا ىف " إجنلرتا " . 

 هز " ديرك " كتفيه قائال : 
كال , ولكىن أسال ماذا يقصدون من ذلك ؟   -

ذا يريدون التخلص من " شرييل " أبقصى  وملا
سرعة ممكنة ؟ هل الهنا رأت بعض الرسائل الىت  

 حتوى عبارات غريبة ؟ ملاذا مل جيعلوها حتت
مراقبتهم أو بوضعها حتت الضوء األخضر لفرتة  

 من الوقت ؟
 قالت " ميسانج " : 



رمبا هى تعرف عنهم أسرارا أكثر مما تدرك .   -
وم حوهلم . وهم خيافون من أى خطر حي  

بذلك هى تكون متورطة مع أانس أشرار  -
 وأيديهم ملوثة ابعمال وقضااي شائكة .

لقد أعطيتىن التفاصيل الصحيحة استأذن   -
ابالنصراف ألنىن وعدت " جوس " ابلعودة فورا 

... أضافت " ميسانج " وقد بدا عليها أهنا  
 شاردة الذهن . 

ليس هذا من طبعك هل ختفني شيئا ما ؟.  -
 يالحظ " ديرك "



لكن " ميسانج " مل جتبه فورا . بل ظلت صامتة  
حىت وصلت إىل مدخل الباب . مث استدارت 

 حنوه قائلة :
الشىء . راوغت وهى تبتسم ال ترتدد إذا   -

أحتجت ألى مساعدة وملجأ أمن مثال . لدينا  
 اآلن مكان خال .

أخذ " ديرك " يراقبها وهى خترج منتبها للقامة  
لىت متيزها مث اجته حنو النافذة ولكنه انتبه  الرشيقة ا

أبهنا مل خترج من الباب الرئيسى فقد كانت اتخذ  
وهو   –حذرها من أى خطر . قال " ديرك " 

ينظر إىل املدخل الضيق من املمر املظلم للجهة 
 األخرى من الشارع : 



إنه مركز مثاىل للمراقبة ولكن الشارع كان   -
وهو يطلق زفرة قوية .   مليئا ابملراصد . مث استدار

هل حقا " شرييل " ختلصت من الذين يالحقوهنا  
؟ هل ستكون ىف مأمن ىف بيىت . احتمال أال  

 تكون ولكن كل شئ ممكن .
هل رحلت ؟  -  

 ارتعش عند مساع صوت " شرييل " املرتبك . 
نعم جيب عليها العودة بسرعة .  -  

 لقد أحسنت " ميسانج " إختيار األلوان الىت
طلبها " ديرك " لقد أكد عليها اختيار األلوان  
الدافئة كاألمحر والذهىب الكستنائى فالسروال 



الذى كانت ترتديه " شرييل " لونه عاجى وضيق 
 وفوقه قميص امحر من احلرير .

قالت " شرييل " وهى تنظر إىل احلذاء ذى اللون  
 البيج :

لقد أحضرت أيضا جمموعة من األحذية .   -
ألشياء أخرى بيجامات واطقمة مناسبة  ابإلضافة 

وفرش للشعر . فأان حقا ال أعرف كيف أشكركما  
 . وال كيف أرد لكما هذا املعروف .

"شرييل " -  
 عضت على شفتيها . 

أنت حقا مجيلة .  -  



لقد كانت هذه الكلمات كوقع الصاعقة على "  
شرييل " . " ديرك " وقف أمامها واضعا يديه ىف  

إبستمرار . لقد كان لطيفا جدا  جيبيه وينظر إليها
معها . ألن اللطافة وقدرة التفهم تكون من  

 ميزاته األساسية. 
 ردت " شرييل " عليه :

شكرا -  
 ابتسم :

أنت ال تثقني بكالمى . -  
عندها استدارت " شرييل " ورفعت رأسها بشئ  

 من التحدى :
أان أعرف نفسى جيدا . النىن أنظر ىف املرآة .  -  



ديرك " رأسه :هز "   
أنت ال تعرفني شيئا عن مدى مجالك . فاملرأة   -

الىت تنظرين إليها أحدهم عبث هبا . فظهرت  
 على نقيض صورتك احلقيقية وصدقت ذلك . 

فرمقته " شرييل " بنظرة غامضة وهى تتساءل ىف  
قرارة نفسها ملاذا ال يتوقف عن النظر إليها ؟ 

تعرف كل  ملاذا حيدثها دائما عن املرااي ؟ فهى
 شئ . ومنذ زمن بعيد . 

تنتبه " شرييل " إىل نفسها وحتاول تغيري جمرى 
 احلديث وتستأنف قائلة : 

لو نتحدث عن " جيفاتش " ؟  -  



أرسلت بعض العيون هناك ألجس النبض   -
 وعلينا انتظار ما سيحدث .

 أجاهبا " ديرك " . 
هل دعوت أحدا ما إىل هنا ؟ -  
ىف التكنولوجيا   بعض االصدقاء الذى يعملون -

العاملية . وهي مجعية علمية هتتم ابملشاكل  
الصغرية الىت يتعرض إليها األشخاص ىف النكبات 

. 
 كررت " شرييل " بدون فهم : 

النكبات . -  
هل حدثتىن عن املقصود ابملخططات املرتوكة   -
 ؟



نعم تقوهلا بعصبية ., هل تعتقد أن أصدقاءك  -
ذلك ؟  يستطيعون االستماع ابلتحدث عن  

هذا يوازى صعوبة التحقيق ويؤكد " ديرك " .   -
 " شرييل " هل تشعرين ابخلوف مىن ؟.

اخلوف ؟. -  
كان سؤاله مدهشا متاما هلا , لقد الحظت ان  
هذا الرجل يستطيع أن جيعل كثريا من الناس  

لى عكس ذلك , فقد كانت  خيشونه إال هى ع
ا . تشعر ابلثقة واالطمئنان منذ أول مرة رأته فيه  

كال أان ال أخشاك   -  
هل تثقني ىب ؟ -  



نعم تضيف بسرعة لكي اليبدو ىف إجابتها   -
سذاجة . لقد جعلىن " وليم " أثق بك قبل كل 

 شئ . 
إنىن أطلب منك أن تثقى ىب ثقة عمياء فهل  -

جتدين ىف نفسك القدرة على ذلك ؟. كان 
 يتحدث بكثري من اجلدية . 

ال أفهم ماذا تريد أن تقول . -  
ؤكد على حديثه السابق وبدون أى نوع من  ي

 التحفظ قائال : 
إذا طلبت منك أن تقومى بشئ وحىت لو مل   -

تفهمى ملاذا تفعلني ذلك . فعليك أن تفعليه ,  
 الن هذا األمر يتعلق حبياتنا حنن االثنان .



 عندها شعرت " شرييل " ابخلوف وألول مرة .
ومني " شرييل " علينا أن نغادر خالل يوم أو ي -

هذا املنزل . فليس من احلكمة بقاؤان فيه . فهم 
سيعرفون الحقا أبنك جلأت إىل فلذلك سنتحرك  

أبقصى سرعة بدون سابق إنذار . هل تعني ما  
 أقول ؟

أان أفهم ذلك . تؤكد " شرييل " له حبزم -  
بدون تردد ؟ -  

 سأهلا وهو يبتسم .
ليس لدى خيار أخر . -  

الساحرة قال :  إببتسامته  
أنت حقا عاقلة .  -  



اعذرن ., جيب أن أحتدث هكذا ألنىن حتت  -
محايتك وأنت قمت بذلك بدون معرفة سابقة .  

 كما أنك لست جمربا على محايىت و ..
 توقفت عن الكالم وهى تكاد أن تبكى . 

" شرييل " حقا أنت مجيلة . -  
أعاد على مسامعها نفس العبارة وكانت كل مرة  

عليها كالصاعقة تلعثمت وهى جتيبه : تنزل  
ال تقل ىل دائما هذه الكلمات . -  

 وبذكائه املعتاد يقول : 
والثقة املطلقة الىت وعدتىن هبا , هل نسيت  -

 ذلك .



شعرت " شرييل" أبن " ديرك " ميأل بوجوده 
املكان كله , وال تستطيع اهلروب من نظراته  

القوية . فأحست أبن الغرفة ضاقت هبما  
املسافة أصبحت قريبة جدا بينهما .و   

وحلقها حيرتق ويداها ترتعشان ومهست قائلة له 
: 
توقف وهى ال تعرف مباذا عليه أن يتوقف . -  
كال  -  

 أجاب بصوت هادئ .
أريدك أن ترى صورتك ىف مرآة حقيقية غري  -

 مزيفة . 
أان ال أستطيع ... -  



أان أعرف أبنك ال تستطعني , ولكن جيب  -
تثقى ىب كل الثقة , ألن أى تردد عليك أن 

 سيجعل حياتنا ىف خطر 
 يناديها " ديرك " بلطف :

" شرييل " سأخربك دائما عن احلقيقة , وىف  -
 كل املستوايت .

أنت حقا مجيلة .  -  
أان عرجاء ؟ -  

 فرد عليها بسرعة : 
كال .  -  



ماذا يقصد ىف ذلك ؟ هل أصبح أعمى ال يرى ؟ 
تطيع أن يرى وكيف ىل أن أثق بشخص ال يس

 احلقيقة ؟.
أنت ال تعرجني ؟ -  

 صرخ " ديرك " حبزم : 
فعال كنت تعرجني البارحة . ولكن هذا كان   -

بسبب تعبك وتشنجك أما ما أراه اليوم فأنت  
متشني بشكل طبيعى وىف معظم االوقات . وهذا  

يؤكد أبن هذه العلة نتيجة إحساس داخلى ,  
شاهدينها ىف وهذا انتج عن الصورة املزيفة الىت ت

 نفسك والىت حدثتك عنها .



هل هذا ممكن ؟ وتتساءل حمدثة نفسها ولكن 
... 

ولكن أمها كانت تقول هلا دائما ابهنا تعرج ...  
عندها تذكرت فجأة كلمات صديقتها " جان " 

 الىت جهزت هلا الفستان األمحر .
أنت ال تعرجني إال عندما تفكرين بذلك .  -  

أو عندما تتعبني تقريبا كل شئ يسري وفق تفكريك 
 بكالم والدتك .

أمى كانت تقول يل دائما إنىن عرجاء . فهى  -
تتذكر زايرهتا االخرية عندما وخبتها أبهنا متشى 

 بسرعة . 



مرآتك هذه مزيفة . يكرر " ديرك " ذلك   -
مصمما على رايه فلقد رأت جرحك ومل تستطع  

ليك أن تصدقيىن فهى أن تنسياه . " شرييل " ع
 ليست على صواب ثقى ىب .

شعرت " شرييل " بنفسها كأهنا ريشة . وأبن شيئا 
وهى تذوب  ما حيملها من بني كتفيها ويرفعها .

بنظراته القوية اجلميلة وتنهدت وهى هتمس قائلة 
: 
أان أثق بك .  -  
" شرييل "  -  

 مهس هلا وهو يبتسم :
أنت حقا مجيلة .  -  



شكرا . -  
 وألول مرة بدأت تفكر بذلك جداي .  

------------------------
- 

 
 
 

 الفصل الثالث 
قضوا بقية النهار و السهرة يف البيت . كان شئ  

ما يدور يف اخلفاء ، لكن " شرييل " املتعبة مل تكن 
لتستطيع أن تركز اهتمامها ملعرفة هذا الشئ . 
فكانت تنتبه رغم ذلك ألقل حركة يقوم هبا " 



ك " فحركاته و ابتسامته ، و روحه احللوة  دير 
 فلماذا هذا االستغراب ؟

يبدو عليك أنك غارقة يف التفكري . -  
كانوا على وشك االنتهاء من عشائهم و اهلدوء 

خييم و املوسيقى تصدح يف كل أرجاء البيت .  
شعور غريب انتاب " شرييل " برغبة قوية ملداعبة 

فشبكت   الشعر الذهيب األشقر من رفيقها .
 يديها لتتجنب أي رغبة أو شعور غريب . 

" شرييل " .....  -  
وكان صوته ابلنسبة لـ" شرييل " يشبه األصوات  
اليت تسجل يف الطائرات و املستشفيات . فهو 



قادر على أن يبعث الطمأنينة و السكون يف 
 نفوس املاليني من املسافرين أو املرضى . 

 قالت له : 
إن لديك روحا طيبة .  -  
كرت و هي تقول هذة الكلمات اآلن سيعتقد ف

 أبنين محقاء .
انت أيضا . -  

جييبها بصدقه املعتاد فتبتعد بنظراهتا عنه و هي 
 مرتبكة . 

" شرييل "  -  
.  عندها رن جرس اهلاتف و قطع حديثم

فشعرت الفتاة ابالرتياح إىل ذلك . مل تكن تسمع 



شيئا من احلديث الذي يدور على اهلاتف فهي 
كانت مشغولة بفصل و حتديد عواطفها . ألهنا  

 كانت تريد جتنب أي أمل أو صدمة حمتملة . 
و بعد مرور أربع و عشرين ساعة رضخت و  

استسلمت وبدون جدوى من املقاومة . لكن "  
بنفسها فريسة مطاردة أمام شرييل " أحست 

" الدائم على الثقة التامة به ، و مبا إحلاح " ديرك 
يقوله و أحست أبهنا تدور يف دوامة من الفراغ و 
الضياع . و اضطراهبا لكون حياهتا مازالت رهينة  

 يف أيد جمهولة . 
و تود " شرييل " أن تنعزل يف مكان ما بعيدا عن  

املزيفة   حديث " ديرك " الدائم عن املرأة



لتستطيع أن تلتقط أنفاسها و ترتب أفكارها 
املشتتة بعيدة عن نظراته القوية الداكنة وعن  

هؤالء الذين يريدون موهتا . تتمىن أن تعود إىل  
شقتها ، و حياهتا الروتينية اليومية . و عليها أن  
تشرتي أصيصا آخر عوضا عن الذي كسر و أمل 

بنفسج . و أصاهبا حزان على فقداهنا لزهرة ال
رغبة محقاء ابلبكاء انتابتها حزان على تلك الوردة 

. 
" شرييل " .  -  
هل كان أحد أصدقائك الذي اتصل بك ؟  -

 سألته و هي تشبك يديها بعصبية . 
نعم . أجاهبا هو :  -  



ماذا جيري ؟ -  
كان قريبا جدا منها ، و أحست أبنفاسها 

تتصاعد و حلقها حيرتق و يتشنج . و أخذت 
تضيق و املسافات تتقلص بينهما .  الغرفة  

ال شئ . قالت له ماذا قال لك ؟  -  
حدثين عن خسارة ماليني الدوالرات أصابت   -

" جيفاتش " نتيجة ملشروع كان اجليش ميوله ، 
لكن املطلوب مل يتحقق . كان هذا منذ فرتة من  

 الزمن . 
ما املقصود من ذلك ؟  -  
تقول اإلشاعات إنه نوع من السالح ال  -

يضاهي يصبح فيه اجليش ال يقهر و يف نفس 



الوقت ميكن أن يكون هذا السالح غري حمرب . 
 إذا أراد أحد استخدامه .

عندها تشنج وجه " شرييل " كزهرة تنطوي على 
توجياهتا . أصبح يدرك " ديرك " أبن الثقة بدأت  
أتخذ طريقا رفيعا بينهما و لكن ما يربطهما كان  

ن ذلك . فلذلك كان حباجه إىل تقوية أكثر م
حياول االقرتاب منها شيئا فشيئا ، لكنها كانت  

 تتصلب . كما لو أنه كان خطرا حمدقا هبا . 
يتابع " ديرك " حديثة : علينا أن نعرف مباذا  

ي يود استخدامه .  يشبه هذا النموذج و من الذ
لقد أخربين " جيف " أبن أحدهم يدعوه ابسم " 

 كريانو " .



" كريانو " ... -  
تقاطعه " شرييل " بصورة مندهشة . إنه سالح 

مهاجم على هيئة رجل آيل . إنه اجليش "  
 الكاموفالج " . 

 قال " ديرك " ابستغراب : 
كيف عرفت ذلك .   -  

 أجابته و هي هتز برأسها :
لقد رأيته مرة يف املمشى ابلشركة فقد قام  -

أحدهم بنقله ، فتوقفت و أان أغادر مكتب 
ه لقد رأيت سابقا الكثري منه يف املدير ألنظر إلي 

نية . و ملن هذا كان نوعه فريدا  احملالت االلكرتو 



و خمتلفا فارتفاعه يصل إىل كتفي ، وله عجالت 
أسفله . خفية و صغرية يف   

هل رأيتها ؟ -  
كال . لكن أحد الرجال استعجل لكي يوقفه    -

قبل أن يصل إيل و كان بيد ذلك الرجل علبة 
ها بنظرة حادة و حانقة صغرية و رمقين حين

 فخفت منه و عدت مسرعة إىل مكتيب . 
هكذا إذا أنت رأيت السالح أمامك وجها  -

لوجه . اآلن نصل إىل التفسري الصحيح للرسائل 
الغريبة اليت وقعت بني يديك . فلو أنك أجريت 
ترابطا بني األحداث اليت جرت معك لتوصلت  

ع جعلهم فورا إىل احلقيقية املتوارية عنك . كداف



يسعون أبقصى سرعة لتجنب اخلطر احملدق هبم  
ما مجعت من معلومات خطرية عنهم و  عن طريق

دون أن تدركي ذلك . فقرروا على الفور  
 التصرف بصورة عنيفة ضدك .

عاود جرس اهلاتف للرنني . و جمددا قطع دائرة  
النقاش بينهم فاستدار " ديرك " و تناول بيده  

ما يزال حتت هول اجلهاز الالسلكي و هو 
اكتشاف احلقيقة بينما " شرييل " تراقبة مضطربة  

. 
" جوهين " هل أنت متأكد ...... -  

 يسأله " ديرك " :



حسنا سأضع النقود يف املكان املعتاد . وضع  -
السماعة و استدار حنو " شرييل " و هو يدفع  

 بزفرة قوية قائال هلا :
بدءوا ... -  

ما يف صوته أخافها .  شئ  
ماذا تريد أن تقول ؟  -  
صديق يل جيول كثريا أخربين اآلن أبن عددا   -

من أعدائي يطوفون الشوراع حماولني معرفة إذا  
كنت قد عدت من الغربة أم مازلت هناك و 
حيملون معهم صورتك سائلني املارة إذا سبق  

 ألحدهم أن رآك و لو ابلصدفة .
صورة يل ؟ كيف ؟ .... -  



هل لك ملف يف " جيفاتش " مع صورة عن   -
 هويتك ؟

 أجابت ابإلجياب : 
من هم هؤالء األعداء الذين حدثتين عنهم ؟ -  

أجاهبا " ديرك " بلطفه املعتاد ، حماوال أن خيفف 
 عنها وقع الصدمة .

إهنم قتلة مأجورون . -  
لكنين مل أفعل شيئا .  -  

 تصرخ قائلة : 
رهم و املهم ذلك ليس له أي اعتبار يف نظ -

 أنك تشكلني خطرا عليهم على ما يعتقدون . 



هذا مستحيل . قل يل أبن ذلك ليس صحيحا   -
. 

 هز " ديرك " رأسه :
ال أستطيع الكذب عليك فأمجعي أغراضك   -

اآلن يف احلقيبة املوجودة يف الغرفة سنغادر هذا 
املكان أبقصى ما نستطيع حماوال احلفاظ هبدوء 

ظ برابطة جأشها .أعصابه ليجعلها حتتف  
هنضت " شرييل " ببطء و هي تنظر إليه بتضرع  

تفتش عن االستقرار و األمان يف هذا العامل  
 اجملنون فربت " ديرك " كتفها قائال :

لن حيدث لك شئ " شرييل " لن أدعهم يفعلون  
 ذلك . فابتسمت مرغمة :



هل تعدين بذلك .  -  
نعم أعدك .  -  

ضري حوائجك و  قاهلا و هو يبتسم . و اآلن أح
هو يتبعها بنظره ختتفي يف الغرفة فمرر يده يف  
شعره ليقول يف نفسه ... وعود ... إنه يفعل  

ذلك لينزع اخلوف من عينيها فهو ال يستطيع أن  
خيربها أبنه قد يكون عاجزا عن فعل شئ يف مثل 

 هذة الظروف .
و بعد قليل ميسك حبقيبته و حقيبة " شرييل " يف  

ى يشد " شرييل " إليه و أيخذ يده و يف األخر 
السالمل املخصصة للخدم خمرجا له يفتح الباب 
املقفل الذي يؤدي إىل مدخل إانرته ضعيفة و  



هناك غرسة من املفروض أهنا موضوعة للزينة  
يضع " ديرك " حتتها بطاقة نقدية بقيمة مخسني  

 دوالرا .
مث يتوجه إىل سيارة مربعة و بعيدة نوعا ما ، مث  

شرييل " إىل السيارة مباشرة و لعدة  تدخل " 
لون يف شوارع املدينة  حلظات فيما بعد كانوا يتجو 

املضاءة . و يف منتصف الليل تقريبا تنضم امرأة  
متوسطة القامة إىل رفيقها الواقف يف املمر املظلم  

 الذي يفصل بني بنايتني عاليتني . سألته : 
كيف عرفت أبهنم سريحلون هذا املساء ؟   -  

ا الرجل ذو العضالت املفتولة و هو ينظر  أجاهب
 مستمرا يف املراقبة 



مل أكن أعرف . و لكنين الحظت أن احلراس  -
يتحركون بسرعة يف هذا القسم فعلمت أنه يرتب 

 ليوم مثايل و منوذجي و مهم ..... 
هل تعتقد ابنه غادر املكان لشعوره أبهنم ابتوا   -

 على مقربة منه ؟ 
ث للخطر احملدق مع أفرتض ذلك . فلم يكرت  -

 فتاة ضعيفة جدا . 
صمتا سيأخذ ذلك بعني االعتبار . يوضح هلا   -

 ذلك بشئ من املداعبة . 
هل تغارين " جينا " ؟  -  
ال تكن ساخرا ! ترد عليه بتوتر :  -  



ولكين آمل أن عواطفه ال تفقده بصريته يف  -
 احلكم على األمور .

أبننا نالحقهم  إذا حالفنا احلظ . فلن يالحظوا  -
. 
أرى السري مكتظا هذا املساء فلن يراان نتعقب  -

 أثره . قالت " جينا " :
رمبا و لكننا ال نستطيع جتاهل مهارته و حدسه  -

الذكي ابلرغم من قلة جتاربه و قلة خربته يف فنون 
 املالحقة و املطاردة .

 تقطب " جينا " حاجبيها و تقول "
به حقا و يف كل  عندي أحياان انطباع أبنك حت -

 االحوال أراك معجبا به . 



هل تعتقدين ذلك ؟ -  
يتمتم " أليكس " قائال سأانوب الفرتة األوىل . و 
أنت ستعودين لتأخذي مكاين حىت مطلع الفجر  
. متجاهال سؤاهلا املبطن . تذهب بعد حلظة من  
الرتدد إىل السيارة املربعة الواقفة بزاوية الشارع 

أييت دورها يف املناوبة . لرتاتح فيها ريثما   
املنزل اجلديد كان كبريا و كثري التهوية . جمهز  

ديلوكس يف الطابق العلوي كان هناك سرير كبري 
. و مكتب قدمي و قاعة   و خزانة من األكاجو

محام تواليت ابلزاوية و يف اجلهة األخرى كان  
هناك نبتة أبوراق عريضة تشكل ستارة من 

اخلضرة . أما يف األسفل فاملطبخ يشغل حيزا  



قليال . و ما تبقى يوجد فيه أريكة عريضة و 
كرسيان مرحيان ، و كرسي آخر هزاز مصنوع من  

ابلسجاد و اخلشب . أما األرضية كانت مغطاة 
 يف املطبخ كان يوجد املؤن الكافية لإلقامة . 

بينما " شرييل " تتأرجح بلطف على الكرسي  
 اهلزاز ، كان " ديرك " حيضر الشوكوال الساخنة . 

ملن هذة الشقة ؟  -  
رمقها بنظرة اثقبة ، فقد ظلت صامتة كل الطريق  
و مل تتفوه بكلمة و لكن " ديرك " مل يلمها على  

خلطر حيوم حوهلما ظل منشغال يف وجومها . فا
 تقوية الرابطة بينهما . أجاهبا أخريا :



إهنا يل ، اشرتيتها منذ عدة أسابيع . و مل  -
أسجلها ابمسي حىت اآلن لذلك حنن سنكون يف  

األمان هلينيهة من الوقت . كانت تنظر إليه و هي 
 شاردة الذهن 

من و كأهنا ال تراه . غالبا ما كنا نرحتل يف طفوليت 
مكان إىل آخر فكنا نقضي إما جبمع أو بفك  

احلقائب كل مرة أنتقل إىل مدرسة جديدة . و مل 
يكن أحد يعرفين فكان لدي شعور دائم أبنين ال 

 أنتمي إىل ذايت .
النربة احلزينة اليت كانت تتكلم يها جعلت " ديرك 

" ينجذب إىل اإليقاع الكئيب كعاشق و مغرم 



هبا مث أخذ يدها  فاقرتب منها ، و جلس بقر 
 املرتبكة و مجعها بني يديه .

" شرييل " . أعلم أبنك قضيت أايما صعبة و  -
انك اآلن تشعرين ابلغربة و اخلوف ولكن عليك  

أن تتعلمي أبنك لست وحدك ، فأان بقربك و 
 لن أتركك أبدا . أمتىن أن تفهمي ذلك . 

وبرؤية أيديهم متشابكة أخفضت عينيها و 
و خرجت من عزلتها :  شعرت ابلطمأنينة  

آسفة " ديرك " . انت لطيف جدا معي و كل  -
ما أستطيع فعله ألجلك هو أن ترتكين أرحل 

 ..... يقاطعها " ديرك " : 



بعدما جرى لك ، طبيعي أن تصلي إىل هذة  -
احلالة من اليأس و مما زاد الطني بلة شعورك أبن 

مصائبك مل تنته بل ابلعكس هي يف تزايد مستمر  
اف " ديرك " و قد تغريت نربة صوته توقفي  . أض

ببني يل عن شكري على لطفي معك و إال فستس
 العقد النفسية .

ابتسمت " شرييل " و عادت جمددا تتأرجح يف 
كرسيها اهلزاز هبدوء أكثر من السابق . سألته  

 بلهجه رقيقة : 
ماذا سنفعل غدا ؟ -  



غدا سأعمل جهدي ألمجع معلومات أكثر   -
و " و على ضوء ذلك سنرى ما  عن " كريان

 بوسعنا عمله . 
فأشارت " شرييل " ابملوافقة . يسرتق " ديرك " 

النظر إليها . فهي كانت تبدو أكثر هدوءا و 
اسرتخاء . إهنا حباجة ألن هتدئ من روعها و 

قلقها . رغم ذلك كانت تبقى متحفظة و متنع "  
ديرك " من أي حماولة لالقرتاب منها و كل 

ن حيوم حول رغبة قوية أن أيخذها بني  تفكريه كا
 ذراعيه و يضمها و متىن لو تقبل هي بذلك . 

و ابلرغم من التعب الذي أهنكه ، فالنوم مل جيد  
إليه حمداث نفسه لنفرتض أن " شرييل " تبادله  



نفس الرغبة . ولكن هل الوقت مناسب ملثل  
ات كثرية " ديرك " لعب  هذة الرغبات . يف أوق

متأرجحا بني احلطر و األمان كما  دور البهلوان 
أنه مل يشعر بنفسه متماسكا و مستقرا إال مع " 

شرييل " رغم هذة األوضاع الصعبة و الوقت  
املناسب ألي ارتباط معها . إال أن رغبة قوية  

 كانت تلح عليه قبل كل شئ .
سأذهب ألستحم . -  

قالت ذلك فجأة . هو كان جاهزا ألقل حركة  
أوصلها بنظرة حىت وصلت ألعلى  تصدر عنها 

السالمل و مصغيا مسامعه لباب احلمام ينغلق  
 وراءها . 



و بقي وحده مفكرا أبنه لن يستطيع أن يفعل  
شيئا مهما قبل أن يعرف منها أشياء أكثر عن " 

جيفاتش " و بعد ذلك عليه أن يتحرى و 
يتصرف . لقد أحدثت " شرييل " انقالاب جذراي  

صعوبة يعرفها . فلقد عاش يف حياته رغم أنه ب
حياته منذ عشرين عاما و مل يقض فيها يوما 

واحدا طبيعيا . لكن الوقت الذي يقضيه اآلن  
مع " شرييل " الوضع فيه تغري. حياته تعدلت بني  

يوم و ليلة و أحس أبنه عليه أن يتوقف عن  
العيش يف هذا اجلنون االبدي و كان على يقني  

يف حينها ستجد يف أبن فكرته ستصلها يوما ما 
نفسها القوة اليت تعتقد أبهنا تفقدها منذ زمن . 



ولكنه على دراية أبن آالمها لن تزول بني ليلة و 
ضحاها إال مبعجزة كبرية أو بقوة كبرية و هذة 

القوة حيتاجها هو قبلها لكي ينتشلها من الوحدة 
و العزلة الداخلية اليت تستبد هبا . و كيف 

بدون أن أجرحها ؟ أستطيع أن أفعل ذلك  
لقد خطا " ديرك " اخلطوة األوىل حنوها ، و  

و املثابرة . لكنها  حصل على ثقتها بقوة اإلحلاح 
ظلت ال تسمح له بردم الفجوة اليت تفصلهما .  

 على أن
ينتظر الفرصة املناسبة يلزمه الوقت . ذلك عندما  

يلتقط فيه أنفاسه . فاألايم اليت متضي عليهما  
ا ابخلطر احملدق هبما كسيف مسلط تشعرمها دائم



فوق رأسيهما كما لو كان سيف " داموكلي " 
ففي األايم السابقة لك يكن قط يهتم ابمرأة  

ضعيفة و مغلوبة على أمرها و مل يكن قط خيلط  
بني حياته اخلاصة و حياته العملية و كان يدرك  

متاما أبن ذلك عمل خطر ابلنسبة إلية ، أما اليوم  
عيد متاما عن نظرايته و مبادئه فيشعر أبنه ب 

 السابقة و أفكاره اخلاصة . 
" ديرك " ؟ -  

رفع عينيه حنوها . كانت واقفة يف أعلى السالمل 
ترتدي بيجامة بيج حريرية ضيقة على جسدها  

حبيث تظهر اجلمال األنثوي فية . لقد كانت  
نقطة إجيابية لصاحل " ميسانج " ألهنا و فقت  



أن ختفي العرج الواضح  ابختيار مالبس تستطيع 
يف قدمها . و تذكر كيف أحل على " ميسانج "  
لتهتم هبذة النقطة ، ألنه كان يود أال تشعر " 

شرييل " أبي إحراج و هي تتحرك ، و تنتقل .  
ولكن الوحيد الذي مل خيطر بباله أنه سيشعر هبذا  

 االرتباك يف نفسه عندما يراها يف ثياهبا هذة . 
ا يف نومك الليلة املاضية  أنت مل تكن مراتح -

سأانم اليوم على األريكة . تقرتح عليه و هي 
 مضطربة من نظراته الثابتة عليها 

 أجاهبا و هو يبتسم :



كال . انمي انت يف السرير . فأان معتاد على    -
النوم يف كل األوضاع و كل احلاالت فإين قادر 

 على النوم حىت و لو كان رأسي يف األسفل . 
ثق ؟ هل أنت وا -  
كل الثقة .   -  

فاستدارت " شرييل " لتذهب للنوم بينما قام " 
ديرك " ليطفئ كل األنوار يف املنزل ابستثناء ضوء 
الوسادة اليت ينام عليها لكي ال يزعج رفيقته من  
األانرة القوية . كان يصغي السمع إليها بضيق و 

هي تنزع ثياهبا عنها ، و لكي يستعيد أنفاسه 
و عمل على التحقق من نظام  ذهب إىل املطبخ 



األمن الذي سبق ووضعه يف كل أرجاء البيت .  
 كان كل شئ يعمل على أكمل وجه .

" شرييل " مل تنتبه إىل كل هذة الرتتيبات ، ألنه  
كان حريصا على عدم إخبارها بذلك لقد وضع 

علبة على اجلدار أخفاها حتت حجر القرميد  
ستؤدي إىل  كنوع من التمويه . فعند أي ملسة هلا 

احنراف ليصدر عنها رنني قوي . ترتيب آخر 
مرتبط بثالث أخرايت فوضع ضوءا متقطعا  

ليوحي أبن البيت غري مسكون و من مث أتكد من  
الثالث األخرايت ، واحدة منها على السطح من  
أجل جرس األنذار و االخرى كامريا للتصوير ، و 

 الثالثة حبل طويل يصله إىل حارس البناية الذي 



يكون جديرا ابلثقة . و كل هذة الرتتيبات و " 
شرييل " ال تعلم أبهنا تعيش يف قلعة حقيقية . و 
بعد ذلك عاد " ديرك " إىل األريكة فرفع نظره 

إىل الغرفة فالحظ أن " شرييل " واقفة هناك و قد 
 رأت كل حتركاته قبل قليل .

من تكون أنت ؟ سألته بصوت رقيق . -  
جدا ، و مل تكن مالحمها  رغم أن الضوء خافت

واضحة لكن " ديرك " استطاع أن مييز خدها  
 الفتان . 

أنت تعرفني . -  
 أجاهبا بصوته الرجويل اجلهور :



أريد أن توضح يل هذا . أعتقد أن " وليم "  -
بعينه سيكون مندهشا لو رأى ذلك ، أال 

 تشاطرين يف الرأي ؟ 
كال ، أان ال أعتقد ذلك ؟  -  

املطاردة و املالحقة عليه أن   إن من يعيش حياة
يبتكر و خيرتع فنوان و حيال ليتجنب أي فخ 

 ينصب له . 
هنا أين تكون احليل ؟ -  
مثال يف هذة اخلزانة هناك ممر سري يقودان إىل   -

نفق و ذاك بدوره يقودان إىل بناية أخرى قال " 
ديرك " بصورة مازحة . فتسمرت " شرييل "  

 الغرفتها ، ألهنا  واقفة و مل حتاول العودة إىل 



شعرت ابخلوف من هذا املكان بعد أن رأت كل  
تلك الفخاخ و أحست أبهنا ستقضى ليال طويال 

يئا ابلكوابيس . و استانفت " شرييل " حديثها مل
: 
أي نوع من احلياة تعيش ؟ -  
إين أتنقل من بلد آلخر و من مهمة ألخرى ،  -

و   فلقد زرت مناطق ال ختطر ببال أحد أن يزورها
 مارست يف رحاليت كثري من املهن . 

هل صادفت عقبات بطريقك ؟ -  
فتش " ديرك " جبيوبه عن علبة السجائر و أخذ 

 منها سيجارة و أشعلها . 



بكل أتكيد كان يوجد الكثري منها . ساد   -
 الصمت للحظات ، سألته بعدها " شرييل " "

أال تريد أن حتدثين عن تلك العقبات ؟ و  -
ظلت تنتظر منه أن حيدثها عما جرى له يف تلك 
الرحالت . فلم يكن يريد أن يسرد هلا ما جرى  
يف هذة األوقات العصيبة اليت تعيشها " شرييل " 

 فطلب منها : 
عليك اآلن أن تذهيب إىل النوم . -  

فانسحبت " شرييل " بدون أن تنطق بكلمة و 
هي ختاطب نفسها قائلة لو ابستطاعتها أن ختربه  
كم تشعر ابخلوف من هذا الليل الطويل الذي 
سيمر عليها وحيدة يف غرفتها مع الكوابيس و 



األحالم املزعجة ، و لو تقدر أن تقول له أبن  
 أيخذها بني ذراعيه و يضمها إليه كل الليل .....

عشت " شرييل " و هي تفكر هبذة الرغبة اليت ارت
هلا  مل جترهبا قط فأمها كانت متشددة فلم تشر

قط هلذا املوضوع و حىت " شرييل " نفسها مل 
تكن تسمح ألحد أن يقرتب منها . أما اآلن 

فهي تتمىن أن تشعر بـــ" ديرك " يضمها بقوة إليه 
. هل كان شعورها هذا انبعا من شعورها ابخلوف 

بسبب تواجده املستمر بقرهبا . و أخذت  أم
تؤنب نفسها هلى دجمها احللم ابحلقيقة . أال  

يكفي أنك أجربت الرجل املسكني على محايتك 



و جعلت من نفسك أمانة يف عنقه . و أصبح  
 جمربا على ذلك و ليس له خيار .

" شرييل "  -  
انتبهت إليه و هو واقف ابلظالم بقامته الرجولية  

فشعرت بقلبها ينبض بقوة بني   بقرب سريرها
ضلوعها . كيف استطاع أن يتنبأ مبا أريد . إن له  

قدرة عجيبة على سرب أغوار نفسي و معرفة 
اللحظة احلامسة اليت أحتاجه فيها فردت عليه  

 قائلة :
كل شئ على ما يرام ....  -  

و كان كالمها يعرف أبن احلقيقة مل تكن كذلك  
  . 



------------------------
----- 

 
 
 

 الفصل الرابع
 

جلس ديرك ابلقرب منها على حافة السرير و 
أخذ يدها املتشجة و الباردة بلطف فبدأت 

 تسرتحيان شيئاً فشيئا بني يديه . 
هكذا األايم تكون دائماً قاسية علينا و كل -

يزداد غموضاً عن اليوم الذي سبقه فشعرت 



الينا  ابلوحدة و الظلمة اليت متأل حياتنا و تعتم لي
و نعتقد أبننا نتوصل إىل النهاية قط و لكن 

 احلقيقة ال تكون كذلك .
اعذرين ....!-  

 أجابت بصعوبة: 
أنين وضعتك يف موقع صعب اخلروج منه بدون -

أن أعرف كيف أسهل عليك املهمة و ذلك ألنين  
أشعر هبم قابعني يف الظالم مرتبصني بنا كما لو  

أبنين  كنا طرائد يتعقبوهنا و أدركت اآلن
أصبحت جزءاً من العقبات اليت مررت هبا يف  

أايمك السابقة و اليت ترفض ان حتدثين عنها و 
يرك فجأة : قاطعها د  



شرييل لو أنين فعالً مشغوال إال بتأمني السالمه  -
لك لكنت فعلت ذلك على أكمل وجه وبدون 
أي مشقة فأستطيع أن أرسلك إىل أي مكان مع 

إىل ميسانج فهي  احلراسة املشددة و أرسلك 
أيضاً تستطيع أن تؤمن لك احلماية الكافية أو  

أستطيع أن أجعل الشرطة تتكفل ابملسأله كلها و  
اجة إىل تدخلي و لكن احلقيقة ال تكون  بدون احل

يف سالمتك فقط بل ألنين أريد أن أبقى معك  
 من كل قليب .

ال تشعر بنفسك مسؤوال...-  
نفسي و  رمبا كان السبب يف ذلك غروري يف -

اعتزازي بذايت جعلين أعتقد أبنين قادر على حل 



القضية أفضل من غريي أو رمبا كان السبب أيضاً  
عينيك الذهبيتني اجلميلتني أو فستانك األمحر  

 الذي ترتدينه .
فـأحست عندها أبن يديها قد تشنجت و 

تساءلت هل يذهب بتفكريه بعيداً و ملاذا ال  
 جيعلها هترب منه.؟

ا الفستان ليس يل و إلتزمت  حىت إن هذ-
الصمت خبجل بدأ ديريك ابلضحك و جييبها  

 بصوت هادئ!
من اللحظة اليت ارتديته فيها أصبح لك -

صدقيين إن فستاانً من هذا النوع و ترتديه امرأة  
مثلك سيجعل أفضل رجل عاقل وراشد يفقد 



اتزانه و صوابه و يدفعه برغبه رومانسية لكتابة  
ألجلك و أان أشعر ابألسف القصائد و األشعار 

ألن ليس لدي املوهبه األدبية لكتابة مثل هذه  
كما أن غطرسيت الرجولية متنعين من    القصائد

فقدان اتزاين و اللجوء إىل البكاء تعبرياَ عن  
 إعجايب بك. 

 فضحكت شرييل : 
وما هو احلل يف رأيك .-  
سأعض أطراف أصابعي مادمت ال تنظرين إيل  -
. 
لك يف هذا الوضع السيء .أستطيع أن أختي-  

 أجابته مازحه فأجاهبا أبسلوب مستنكر اً هذا.



لكن رجوليت على األخص ال تسمح يل أبن  -
 تتخيليين هبذا الوضع املزري. 

بدأت شرييل تبدو يف هذه اللحظات مراتحة و 
 مسرتخية :

أشعر أبنين حتسنت اآلن .-  
أكدت بصوت فيه الكثري من الثقة أشكرك 

دريك . أما ديريك فكان يرغب ابلبقاء بقرهبا و 
كنه خشى أال يستطيع التحكم مبشاعرة و رغباته 

 و قبل أن ينهض ضغط بلطف على يديها . 
أمتىن لِك ليلة طيبة . -  

 صوهتا أوقفه على حافة السلم . 
ديريك؟ -  



 يستدير 
اعة " أمرأة  ماذا كنت تريد أن تقول يل منذ س-

 مثلي ؟"
عندما قال ديرك هذه العبارات مل تكن حباجه 

 لتوضيحات أو تفسريات لكنه أجاهبا : 
أنت مجيلة حقاً سيأيت يوم و تصدقني ما أقوله -

 لك .
 ظلت صامته للحظات مث أردفت قائلة :

ليلة طيبة . -  
وأنت خبري .-  

و    جلس ديريك على الكنبه و حاول أن يرتخي
لكن بدون جدوى فقد الحظ أبنه مل يستحوذ 



على اهتمام شرييل إال يف الليل ففي العتمة فقط  
مسع ضحكها و نربة صوهتا اليت جعلته يرتعش  

نعم إهنا شرييل احلقيقية فهي ال تفضح نفسها إال 
يف الظالم و كأهنا زهرة اندرة ال تتفتح إال يف 

 الليل . 
ر حىت و لو اآلن فقط شعر بقدرته على اإلنتظا

لفرتة طويلة و يستطيع الوصول إليها بدون  
احلاجة إىل إغوائها ابلرغم من أن هذا ليس سهالً 

 أبداً . 
أشعل ديرك سيجارته بيدين متعشتني فألول مرة 

يف حياته يشعر أبنه سريع العطب فحزهنا ليلة  
يف غرامها   جميئها إليه و حاجتها ملساعدته أوقعته



اك من نظراهتا احلزينه اترة  فوراً و مل يستطع الفك
 و احللوة اترة أخرى .

فلم يكن أمامه إال الصرب و انتظار الوقت الالزم 
ثر من ذلك  و لكن هل يستطيع حقاً الرتيث أك 

إذا شرييل طلبت منه ذلك ؟ هل يستطيع أن 
 يدخل قلبها ؟

تقطع ميسانج مكاملتها اهلاتفية فجأة يف الغرفة  
بكت يديها و هي اليت حيجزوهنا يف الفندق فش

 صامته خلف املكتب . 
أما جوس فكان على بعد أمتار عن ميسانج  

افت من  واقفاً ينظر عرب النافذة إىل الضوء اخل



صباح يوم مشمس استدار حنوها قائالً : منتدى  
 ليالس

مل تعجبين نربة صوتك بنهاية املخابرة هل هناك  -
 أخبار سيئة . 

نعم ..-  
 جتيب ميسانج قائلة : 

بت من أحد أصدقائي الذين يعملون يف لقد طل-
سلك الشرطة أن يوافيين بكل حدث جيري  

 ابلقرب من بيت ديرك . 
يقرتب جوس من زوجته و ينظر إليها بعينية  

 الزقاوين اجلميلني قائالً :
ماذا حدث ؟-  



جرس اإلنذار الذذي وضع يف شقة ديرك أيقظ  -
اليوم كل احلي يف الساعة الثانية صباحاً هناك  

رأوا رجلني يهرابن راكضني و عندما  شهود
وصلت الشرطة وجدت الباب مفتوحاً بدون 

وجود أي أثر لعنف أو تكسري فكان املقصود من  
زايرهتم الوصول إىل أانس و ليس احلصول على 

 أشياء لسرقتها . 
رجالن و ديرك مل يكن هناك ؟-  

 أهنى جوس حديثه مفكراً : 
هناك دائماً خمربون جديرون ابلثقة لقد أخربين -

ديرك أبهنم يهددون ابلقدوم إليه ليعرفوا إذا كان  
له عالقة هبذه القضية من قريب أو من بعيد و  



لكنه مسع بواسطة املخربين مبجيئهم إليه فرحل 
 مع شرييل يف الوقت املناسب .

هل لديك فكرة عن مكان امللجأ اجلديد. -  
لك يوماً أبن لكل عميل  لقد سبق و قلت-

 سري أسرار خاصه ال يطلعها على أحد .
أجابته ميسانج اببتسامه ساخرة أان واثقة أبن  

لديه نصف دستة شقق موزعه بكل أحناء 
 ريتشموند و جاهزة الستقباله مىت شاء ...

من ديرك هذا؟يلزمه كثري من النقود ليؤمن  -
نة  الكثري من املالجئ. و حىت و لو كان لديه خزا 

 من الياقوت كيف سيتدبر من راتبه ؟



لقد اكتشفت مفتاح السر مبحض الصدفة و -
السبب الذي دفع هاجن ملعاملته بعكس ما  

 يعاملنا حنن اآلخرين .
غالباً ما كنت أطرح على نفي هذا السؤال .-  
ديرك يكون اخلروف األسود من عائلة و -

الوريث الوحيد هلم. ابإلضافة إىل ذلك فهو رجل 
ال أنت تعرف بكل أتكيد شركة روس أعم

 كاريت؟
وبعد حلظة من الرتدد جوس يلعن موافقته  

 بتكشريه : 
لقد فهمت اآلن ملاذا كان يقول يل خالل -

مغامريت مع كيلسي أبنه مستفيد دائماً من أن  



أبقى ابلسلطة . فلقد كان يعرف عما يتحدث !  
إين مسرور ألنين مل أعلن موافقت على العرض  

ه احلكومة لشراء شركة روس كاريت الذي قدمت 
ع دريك يف وضع حمرج .فليس من احلكمة وض  

ليس هناك شخص أبداً حريص على حايته مثل  -
جد ديرك الذي أسس الشركة حىت و لو مل يكن 
مشغوالً بعملة فهو مستعد لفعل أي شيء أفضل  

عنده من أن يرتك الشركة يف يد شخص آخر 
 عنده . 

ع فعليه أن يؤمن  إذا كان هو يف هذا الوض -
 لنفسه احلماية الكافية .



بدون شك له و لـ شرييل فتنهدت قائلة و لكن -
الوضع هذه املرة يكون خمتلفاً فـ ديرك واقع يف 

 الغرام و األول مرة يف حياته .
هبذه السرعة . -  

 يندهش جوس :
ليس عليك أن تندهش عزيزي .-  
لقد تذكرت . -  

 أجاب و هو ينحين ملعانقتها :
مازلت أسبب لك املتاعب ؟ هل -  

 بينما زاك كان يهم ابلدخول إىل الغرفة : 
ليس كثرياً كما العادة. تستقبله ميسانج مع  -

ابتسامهو يبادهلا مسؤول األمن إببتسامه أخرى و 



هو ينظر إىل رزمة األوراق املوضوعه فوق  
 الطاولة. 

مهندس من تكساس سييت قلق خبصوص نظام  -
وس رئيسة و صديقة يف األمن و يشرح قائال لـ ج

نفس الوقت و هو ينظر على اهلاتف هل 
 ستتناولون غداءكم ؟

 رمق جوس زوجته بنظرة : 
نفضل البقاء يف الغرفة . -  

استودعهم زاك و أخذ األوراق يف يده و غادر 
 دون تريث : 

ليس من عادته التصرف هكذا.-  
 تالحظ ميسانج :



أكثر حزانً إنه يبدو حزيناً مثل ترييزا و لكنه -
ألنه فقد طفلة و ترييزا يف آن واحد كنت أفضل  

 أن يبقى معها يف بوسطن . 
 أضاف و هو يقطب حاجبية :

أعلم أبهنا ستكون خبري اآلن فهي اليت أصرت -
 على أن يبقى معنا بينما هي تراتح عند اختها .

ولكن ..-  
لكن التهديدات املوجهة ضدك متثل خطراً  -

حتاجت إليه فعالً فال شيء حقيقياً فإذا ترييزا ا
مينعها من اجمليء إليه أنت تعرف ذلك حق املعرفه  

. 
 جوس وافق مرغماً :



األخطار أصبحت أمراً مألوفاً و مع فريق زاك -
ال يوجد نوع من األخطار إين متأكد أبن ال أحد 

يستطيع الدخول و ال سيما إذا كان حيمل 
 سالحاً تستدير حنوه و تقول :

يب إىل نيويوك و إذا احتاج  سنعود عما قر -
 ديرك ملساعدتنا... 

حنن سنساعده اهنى جوس بسرعة و إذا هو مل -
يستجب للسرعة سأقع أان يف إجنلرتا جثة هامدة  

أمامك يف ريدسكار ماذا نستطيع ان نعمل 
 األجله ؟

 ترمقة ميسانج بنظرة بريئة :



احلق يقال فلقد أكد علي بعد التدخل يف هذه -
هلا ابسلوب فظ و علي أن أقر  القضية و قد قا

 لك بذلك . 
نعم هكذا إذاً لكن هذا ال يكون ألنين ال أريد -

 اسرتجاع شركته اليت كنت أود وضع يدي عليها . 
كنت أعرف أبنك ستنقض هبذه الطريقة متتمت  

 ميسانج إببتسامة . 
كل املؤن كان جاهزة لتحضري وجبة الفطور يف 

يقودها إىل  املطبخ الضيق ديرك أيخذ يد شرييل ل
املطبخ و يريهها كيفية صنع الفطرية و قلبها .  
حاول أن يبقى طبيعياً وهو يقاوم ضد رغباته  

 املتزايدة أكثر فأكثر . 



مل حيتج لوقت طويل لكي يعرف أبن قبل شرييل 
ترتبك كل مرة يضع غري مشغول برجل آخر كان 

ديرك يده فوق يدها فحديثهما الرومانسي و 
إيصاهلا مل تستطع استيعاهبا  الفكرة اليت حاول 

 ابلكامل . 
ديرك يالحق بواسطة اهلاتف اخلطر الذي 

يالحقهم و جيمع أخباراً عن جيفاتش و عن مدير  
 مكتب الدراسات آدم مورتن .

أثناء اإلتصاالت كانت تبدو شرييل منزعجة 
 حيث أتخذ الغرفة طوالً و عرضاً وهي تعرج . 

هل من جديد؟ -  
أثناء النهار . ستصلنا معلومات أكثر -  



هل بستطاعتهم إجيادان هنا .. ديرك يرتدد هل  -
 عليه أن يقول احلقيقة ؟ 

 فقرر أخرياً أن يقول "نعم "
أي شخص يستطيع أن جيد أايً كان عندما  -

 يبحث عنه .
و يف أي وقت وهو يريد و لكن هذه املرة 

سيفقدون كثراً من الوقت و هم يفتشون عنا هل 
 قدمك تؤملك ؟.

توقفت شرييل وجلست على حافة السالمل عندما 
 و قالت :

كال أان ال أأتمل .-  
 كانت تفصل بينهما مسافة كافية . 



ليس هذا ما كنت أطلبه منك ؟-  
جتيبه و هي تتأمل و تتفحص أزرار قميصها  

 احلريري .
هي ال تضايقين .-  
ملاذا إذا كنت تعرجني ؟-  

سأل ديرك و هو يشعل سيجارته ليمنح نفسه  
 اسرتاحة قصرية :

ال أستطيع املشي إال هكذا. -  
 أجابته شرييل حبزم :

إذاً أنت ال تعرجني إال عندما تفكرين فيها و -
 ابلضبط يف هذه اللحظة . 

أان ال أفكر فيها . -  



لكنك كنت تعرجني .-  
ظلت صامته بينما هو هنض و قال بصوت رقيق 

: 
هذا العرج ال يكون موجوداً إال بنظرك الذي -

فيه صورتك املزمية . ترين  
أنت غري جمرب لتقول يل هذه الكلمات .-  
هذا ما كنت أقوله يف نفسي فقط أنت ال -

تصدقيين عندما تتصرفني على هذا املنوال إما  
 أنك تشعرين ابخلوف أو ال تؤمنني مبا أقول ؟ 

أان ال أفهمك .-  



أحست بنفسها يف دوامة مشاعر و األحاسيس 
رغبة ابإلحساس بيد ديرك وغبه  املتقلبة فلديها 

 ابلبكاء و الضحك أو القيام حبماقات...
أطفأ ديرك سيجارته يف املنفضة ابنتباه مصطنع و 

 يستأنف بصوت منخفض : 
أان ال أريد مع ذلك أن أخيفك فلقد أخذت  -

نصيبك مبا يكفي من ذلك إنين أريد بكل بساطة  
منك أن تفهمي ألي درجة تثريين رغبة رجل و  

خاص رغبيت أان ...بشكل   
أحست شرييل أبن عاصفة أملت هبا و أن قلبها  
يدق و ال يكاد يتوقف عن النبض متنت لو أنه  
يتوقف عن الكالم كان جيلس يف الطرف اآلخر 



و لكنها كان ترى و ميض من الغرفة الواسعة 
نظراته الداكنة القوية بصل إليها و هو جالس 

برعشة على األريكة و أحست به يبتسم هلا و 
 خفيفة يف صوته . 

هذا ليس صحيحاً فالرجال ال يكرتثون يب . -  
أان ال استطيع التحدث نيابة عن كل الرجال . -  

عليك أن تفهمي أبنين ال أريد استغالل الوضع  
بل أريد إخبارك ابحلقيقة اليت ال تستطيع إخفاءها 
أكثر من ذلك إنك تثريين إعجايب لدرجة كبرية و 

محله جتاهك من عواطف  أنت ال تصدقني ما أ
 صادقة. 



كل ذلك بسبب تلك املرآة امللعونه اليت تنظرين  
من خالهلا لقد كانت على صواب مبا تعتقد  

فالرجال مل حياولوا االقرتاب منها قط بينما ديرك  
 حياول إثبات نقيض هذا!. 

 يضيف ديرك وهو جالس على األريكة .
أستطيع أن أقدم لك براهني على صدق  -

ك و أؤكد لك أبننب إذا بدأت مشاعري حنو 
بغرامك فلن أنتهي أبداً و لست أحاول اشباع 

ذلك سيجرحك و يسبب  غرائزي و شهوايت ألن 
أملاً لك و يل و هذا يكون السبب الوحيد الذي 
يدفعين ألبقى بعيداً عنك أكبح مشاعري و أجلم 



غب فيه أستطيع أن أانله  عواطفي فليس كل ما أر 
. 
هل ترغب يف حقاً ؟-  

 جتيبه بصوت رقيق ! 
نعم إن ذلك صحيح .-  
رمبا كان ذلك بسبب الوقت الطويل الذي  -

 نقضيه معاً ...
كال ليس األمر هكذا .-  

أجاهبا ديرك بسرعه كما لو انه جرب هذا النوع  
 من املعارضة . 

ليس هلذا أي معىن . -  



ابلعكس هذا الشيء الوحيد الذي حيتوي كل  -
الوضع املستحيل الذي املعاين فعلى الرغم من 

منر به إنين أشعر بفيض قوي حيث رغبيت و أدرك 
متاماً أبن الظروف اليت مررت هبا سابقاً جتعلك  

 مراتبة حنوي و يضيف أبكثر هدوء :
أحب أن أخربك أبنين غري معتاد على دمج  -

حيايت اخلاصة بعملي شرييل إن ذلك خطر و غباء  
من امرأة   يف مهنيت و مل أفكر قط أن أسدد ديوين

 يف سريري ال ابخليال و ال ابحلقيقة . 
شعرت شرييل بوجهها يتورد و أحست ابحلرارة 
تلهب جسدها فهذا الرجل ساحر حقيقي ألنه  

 يستطيع أن يكشف ما يدور يف خلدها . 



أليس هذا ما تفكرين فيه ؟-  
 سأهلا بصوت رقيق . 

كنت اراه السبب الوحيد .-  
و ثقتك   ألنك ال تقدرين نفسك حق تقدير-

 بنفسك و يب ضعيفة . 
ماذا تريد أن تقول ؟-  

 أحست ابلضيق و هي تتحدث بصوت خمنوق . 
إنك هاربة كقطة برية مرعوبه ختافني أن يقرتب  -

منك أحد و ختافني أن تتلقي ضربة عوضاً عن  
مدعبة فكيف ستثقني برجل غريب ال حيدثك  

 سوى عن رغبته فيك ؟ 
قلت لك أبنين أثق بك . -  



كل األمور بقبضة يدي و اكتشف   لكي تكون-
 كل ما جيري بـ جيفاتش . 

أما ابلنسبة للباقي ... فهذا لن يكون سهالً و  
رغبيت فيك لن تزول يف يوم و ليلة و لكين  

أحاول دائماً أن أسيطر على نفسي خاصة و أان 
أرى األوضاع يف جيفاتش تتفاقم و أجد األايم 

 القادمة شائكة و اخلطر حيوم ... 
شرح يل حبك و لكنك مل .... أنت ت-  
مل اقرتب منك ألنين ال أريد أن أجعل حياتك -

لك فوق طاقتك و  أكثر غموضاً و اضطرابً و أمح
لكن رمبا بعد أن تستقر األوضاع و تنتهي  
املشاكل عندئذ ابستطاعتك أن تقرري رمبا 



سيكون رأيك أبنين آخر رجل يف العامل ميكن أن 
أن حتكمي علي  حيظى بك أما اآلن فال أريدك

مين أو من خالل الظروف   من خالل إحلاح
 احمليطة بك . 

كان ديرك يتحدث معها برزانه و نظراته القوية  
 الثابته عليها . 

هل تفهمني شريي ؟ أان حقاً ال أستطيع منع  -
نفسي عن حبك . ولكن القرار يف ذلك يعود  

إليك ابستكاعتك أن تفكري يف املوضوع عندما  
وء وراحة البال اتفقنا .ختلدين إىل اهلد  

قبل أن ترد عليه ابجلواب كان يتساءل هل 
 ابستطاعته ان يلتزم مبا وعد به ؟



اتفقنا . -  
 جتيبه شرييل متلعثمة . 

هل حقاً ال تشعرين ابخلوف مين ومن هذا  -
 الذي أريد . 

 أضاف ديرك هذه الكلمات و هو يبتسم . 
شرييل وافقت بعد تردد حولت نظرها و هي 

بغموض كامل مل تستطع الفصل بني خمتلف تشعر 
االنفعاالت اليت تنتاهبا فحلقها مشدود و قلبها  
ينبض ببطء كما لو كان فوقه ثقل كبري بشرهتا  

 أصبحت حساسة جتاه أي حركة يقوم هبا . 
كان حتدث نفسها قائلة أبن ديرك ال ميكن أن  

حيبها مستحيل فهو قادر اببتسامته و عينية  



م قلوب عشرات النساء و إذا  السوداوين أن حيط
هي وقعت بشباكه فسيحطم قلبها ايضاً و إذا مل 
ترتكه يفعل ما يرغب به فإن األمور ستتعقد كما 

 قال هلا .
كان ختاف شرييل من مشاعرها السابقة إذا  

بل أن تبدأ  استطاعت أن تفعل ذلك فستهرب ق
و بعد أن تنتهي و ديرك عندها لن يهتم هبا  

أمها من الوظائف اليت  ففضلت أن هترب من
فقدهتا النظرات اليت توجه لعرجها فلقد قضت 

حياهتا هترب من ملجأ إىل آخر لكي حتمي نفسها  
و اآلن أول رد فعل هلا عندما جتد رجالً يهتم هبا  

 كان اهلروب.



كان الرجل متوسط القامة متأنق بدون تكلف 
خطواته منتظمة رأسه مرفوع يراقب كل ما يدور 

ألن امليزة األساسية فيها كانت املراقبة لكل حوله 
برية و صغرية جتري امامه و خلفه مث يدخل إىل ك

غرفة صغرية خمصصة هلاتف العموم يبدو على 
سحنته االهنماك بشيء ما فقد حجز مسبقا  

عملته النقدية و طلب رقم اهلاتف الذي يريده  
 بسرعة . 

 قال بصوت خمنوق .
نعم -  
االنذار .  هم رحلوا و اشتغل جرس-  
كان يتوجب عليكم وضع قنبلة ..أو ...-  



لقد سبق و جربنا و هذا مل ننجح .-  
 قاطعة الرجل حبدة : 

ليس من عادتنا استخدام هذه الوسائل و حنن  -
 ملتزمون هبذا دائماً هل فهمت ...

فهمت . -  
رد على حمدثه بكثري من الغيظ كان الرجل ينظر  

يه أنه  بصرب و خط اهلاتف مشوش كان يبدو عل
فاألمر يبدو كاأللعاب ال يعرف مبن يتصل 

الصبيانية كانوا خيفون أمساءهم ووجوههم و  
أصواهتم معتقدين أبهنم عندما يفعلون ذمل 
سيكونون يف مأمن ة هذه الثقة تدفع إىل  

 السخرية . 



فهمت . -  
 كرر اآلخر هبدوء أكثر سأحبث أين خمتبئون .

حث  هذا لن يكون سهالً ألن الرجل الذي تب-
عنه عميل خبري أكد ذلك ذلك الصوت اجملهول 

. 
سأرى اتصل يب حوايل منتصف الليل .-  

انتهت املكاملة اهلاتفية ابتعد الرجل خبطوات  
هادئة متسائالً ما الذي يستطيع عمله و ألجل 

 من يفعل ذلك . 
كانت تشعر شرييل بقوهتا تزداد ديرك أغلق 
له  عينيها لتستطيع ختيل بناء جيفاتس و تصفه 



هو كان يصغي هلا مث يرسم خمططاً دقيقا مركزاً  
 على مواضع نظام اآلمن يف املبىن . 

أخذت تتذكر كل كلمة جرت يف حديثهم و 
ديرك حاول أال يتطرق هذا املوضوع و لكنه من  
وقت اآلخر كان يتقرب منها و ملس يدها مطئناً  

و ال يرتطها نغيب عن عينيه و حىت عندما 
اتف هذه النظرات الثابته  يذهب للتحدث يف اهل

و القوية كانت تسبب الضيق و اإلزعاج لـ شرييل 
و ديرك يدرك ذلك مما يسبب ذلك هلا العرج و  
هبذه النقطة على األقل كان ديرك على صواب 

 يف رأيه.



خيم الليل شرييل أحضرت العشاء و ديرك كان  
جيمع املعلومات من كريانو يف كل يوم ابلتفصيل  

نفسه ملخطط احلركة القادم.  الدقيق كي حيضر  
هذه املعلومات كانت تشحن ديرك ابلقوة الالزمة  

أما شرييل فلم تكن تفعل شيئاً سوى االنتظار و 
اهلروب عي تعرف أبن ديرك يفضل اهلروب على 
املواجهة بسبب تواجدها معه حماوال إبعادها عن  

 أي أذى قد يصيبها. 
 تساءلت شرييل :

قوية مثل األخرايت  ملاذا ال تستطيع أن تكون -
 ؟



تتكور على نفسها يف الظالم كطفلة مرعوبه بدون  
شك وضعها صعب الهنا تشعر أبن هناك قائال  

حقيقاً يقف يف رأسها و لكن مع ديرك؟ ملاذا  
هترب أيضاً؟ و ملاذا تشعر ابخلوف ؟ هي تعبة من  

 خوفها الدائم . 
بعد وجبة الطعام اقرتاح ديرك ديرك بصنع  

شرييل لتستحم ابملاء الدافئ ألن  مغطس جديد لـ 
املغطس الفكتوري املرصع بزخرف بذوق رفيع 
كبري أكثر من الالزم مل يكت مناسباً هلا و كل 

ذلك إلدخال السرور و االتياح على قلب شرييل 
لكن جهوده كلها كانت بدون جدوى فظلت  

 قلقة و متوترة األعصاب .



نشفت نفسها و ارتدت بيجامتها احلريرية و  
بت إىل النوم ابكراً إلحساسها الشديد ابلتعب  ذه

على عكس ديرك ال ميكن أن يقضي عدة أايم 
بدون رفقة أمرأة ..معاانة جديدة قطعت تنفسها 

أغلقت شرييل صنبور املاء إبحكام مث رفعت  
نظرها إىل الرمأة و جهها داكن اللون فمدت 

يدها تلقائياً إىل الندبة يف قدمها و دلكتها و هي 
حق املعرفة أبن األمل ال يكون من كسرها  تعرف 

كان رأسها فارغاً و غري قادر على التفكري بشيء  
تنظر يف املرآة بعيين شاردتني تساءلت كم من 

الوقت ستبقى هكذا؟ بدا لون وجهها و نظرهتا 



التائهة يفقدان تعربها احلائر تنهدت و خرجت 
 من قاعة احلمام .  

------------------------ 
 
 
 

 الفصل اخلامس 
أحست بنفسها هادئة من الداخل واخلارج . هل 

كان ذلك هدوءا قبل العاصفة ؟ كان انتباهها  
لك ألهنا غري معتادة على هذا النوع ضعيفا , وذ 

 ىف االخنفاض واالرتفاع من انفعاالهتا . 



كانت تشعر ابألسى ألهنا أجابته بفظاظة وحدة . 
 الىت تؤدى وبعد ان انتهت من نزوهلا على السالمل

ن وجدت ديرك جالسا يتمطى وهو إىل الصالو 
ينظر إىل األوراق املبعثرة على الطاولة املنخفضة  
. . وىف الوقت الذى ستباشر بطرح سؤاهلا على  

ديرك فجأة صوت انفجار قوى مزق صمت  
 الليل . 

يستدير ديرك فورا حنوها فرتكض مذعورة وترمى  
خلوف ,  نفسها بني ذراعيه . وهى ترتعد من ا

فتصرفها كان تلقائيا وغريزاي كما لو كانت غريزة  
حيوان مطارد وبدون أن تعطى لنفسها الوقت  

 الكاىف للتفكري أو الرتيث . 



شريىل .-  
مل تكن ىف ابله إال فكرة واحدة , وهى التخفيف 

 من روعها. فقال بصوت رقيق : 
هذه مل تكن إال سيارة . وانفجرت فيها  -

 أسطوانة االنفالت .  
مرر يده بلطف بني خصالت شعرها حماوال 

هتدئتها . ولكنها ظلت ترجتف , مث رفعت رأسها  
حنوه .وفجأة تعابري نظراهتا تغريت جتاهه , ومل يبق 

 ديرك لفرتة طويلة لكى يفهم ... ما املقصود .  
شريىل , هذا طبيعى , أحياان إنفعال يستدعى  -

 انفعال آخر .



حلرارة الىت حاول أن يشرح هلا وهو يقاوم ا
 أخذت تسرى ىف جسده

حقا ؟-  
رفعت حنوه نظرة استفهام وكانت تتحدث بصوت 

تسقط ىف بئر .  بطئ ومراتب . وأحست بنفسها 
. وتستمر ىف السقوط دائما ال شئ يستطيع 

 إيقافها عن ذلك . 
 أضافت : 

مل أشعر قط بشئ كهذا . -  
كان ديرك يعرف ماذا عليه أن يفعل . فصلها 

وأبعدها . مث كان عليه أن يتظارف   عنه بلطف



وحييد كل واحد عن اآلخر , وعن هذا اللقاء  
 املضطرب وغري املنتظر .  

كان يفكر وهو ينحىن حنوها , وصوت من 
أعماقه يقول له إنه سيدفع مثن ذلك غاليا . . 

ا كرجل  ولكن حاجته كانت تلح عليه ملعانقته
متعطش . ونفس الشئ دفع شريىل لتلقى بنفسها  
بني ذراعيه عندما شعرت ابخلوف يستوىل عليها  

 وانغمسا ىف حبر الغرام . 
طلع الصباح ,ومها ىف قلب اهلوى . شريىل  

ديرك القوية الىت أيقظتها ىف شعرت حبركات 
احلال . . هنضت وغطت نفسها ابلغطاء ومسعت 

وع فوق الطاولة فلعنت  عندئذ طنني املنبه املوض



هذا اجلهاز وهى تتساءل بغموض ملاذا ترمى  
 بغضبها عليه .  

ديرك ؟ مهست هى لكى يطمئنها ولكن هو مل -
 جيب أمل يسمعىن ؟

وجهه جامد . اجته حنو املكتب بصمت بدون أن  
يهتم . ومن مث أخرج اجلهاز املستقبل مع شاشة 

.   التليفزيون أضاءه . حملت شريىل صورة رمادية
وحركات خفيفة ىف اللحظة الىت غري ديرك فيها 

مكانه ليستقر ىف موضع استطاعت التعرف على 
 البناية الىت يتواجدان فيها . 

ارتدى ثيابك .-  
 أيمرها بصوت رقيق وحازم .



لدينا صحبة ىف الوقت الذى سيصلون فيه إىل  -
 املدخل ىف األسفل سنكون حنن قد رحلنا . 

ن الربد . وديرك مجع  هنضت فورا وهى ترتعش م
حاجاته , اضطربت وهى ترتدى ثياهبا ويداها  
 ترجتفان , عيناها مضيئتان , وحلقها جاف .  

طلع الصباح ومتىن ديرك لو يهدئ من روعها , 
لكن األحداث تتسارع . .وأحس ابلظلم الكبري 

الكاىف ,   , كان عليهما أن أيخذا وقتهما
عدمها  وابلعكس , الوقت هو الوحيد الذى سيسا

ليجتازا هذا الوضع االستثنائى ويقبال ما جرى  
الليلة املاضية بدون ضيق أو توتر وبدال من 



وضعهم هذا وجدا نفسيهما ملقني خارج السرير  
 لضرورة حتمية قاسية وأيضا ظاملة .

مل يستطع ديرك أن يفعل هلا شيئا . ومل يكن لديه  
الوقت ملساعدهتا ليقول هلا أن أتتى ويشدها بني 

راعيه فأقل اثنية كانت حمسوبة عليهما فعليه  ذ
تقع املسئولية ألى خطر قد حيدث هلما , وليس  

 على ...... 
إنىن جاهزة . -  

قالت شريىل بصوت انعم ورقيق , وهى جالسة 
على السرير ترتدى حذاءها الرايضى بعد أن  

 انتهت من حتضري حقيبتها . 



أمسك ديرك احلقائب بيد وابليد األخرى شد 
  إليه ليهدئها : شريىل

حبيبىت , كل شئ سيكون على ما يرام . -  
يؤكد هلا بصوت هادئ حماوال عدم إظهار قلقه  

 وانشغاله . كل شئ على ما يرام .
أعلم .-  

مل تتجرأ أن تنظر إليه . قادها حنو اخلزانة خلفها  
كان ابب سرى كان قد حدثها عنه فيما مضى 

متشابكان وديرك يؤدى إىل نفق مظلم , وكالمها 
 ينري املمر مبصباح يد . 

بينما شريىل تعد الدرجات لتثبت تفكريها مخسون  
, استدار عندئذ إىل اليمني ومشيا إضافة إىل  



ذلك مخسني درجة أخرى فتوصال إىل سلم . 
وانتظرت كما طلب منها عند احلاجز اخلشىب بعد  

عدة حلظات عاد وطلب منها أن تتبعه فوجدا  
ىن مليئ بكل أنواع اآلآلت وضوء نفسيهما ىف مب

رمادى طفيف يصل من النوافذ العالية املتسخة ,  
شريىل تكاد ال ترى فلقد تركا مصباح اليد ىف  

النفق فرتكت نفسها منقادة ليده القوية بدون أى 
 رد فعل منها 

اجتاز الباب , مث توقف فجأة والتوتر يظهر على 
كل عضالت جسمه , انتبهت شريىل خليال رجل  

 يقف خلف اآلالت . وقبل أن تنطق بكلمة 
هذا كان جيرى منذ زمن اي ديرك -  



 تكلم الرجل بصوت هادئ ومتحفظ  
 بدا ديرك يسرتخي شيئا فشيئا 

هذا كان يف براغ اذا مل ختين الذاكره -  
 اخذ الرجل ابلضحك

لقد تركتين اي صديقي يف وضع عب-  
 اجاب ديرك جبفاف 

مغامرات احلرب الكس -  
رف مبا جيري االن عن ظهر قلب حتما انت تع-

قال حملدثه بعد حلظه من الصمت ديرك يستأنف 
 حديثه 

انت لست معهم كانت هذه اجلمله اتكيدا  -
 وليست سؤال



كال-  
 يوافقه الكس 

كيف وجدت؟-  
هل كان يتحدث ابملعىن اخلاص ام ابملعىن  

 املتخيل؟االخر يبدو عليه الفهم 
كان  يوجد دائما منفذ اغاثه ذلك يبدو يل امل-

 اكثر احتماال 
ديرك يقبل بعد حلظه من الصمت الكس 

 يستدرك 
جيب على رفع العلم االبيض-  
اتفقنا -  

 اجاب ديرك يف احلال اين؟ ومىت؟ 



على بعد كيلو مرت من شقتك من جهه الغرب  -
  هناك بستان فيه مقصوره ابلقرب من البحريه

 تستغرق من الوقت حوايل ثالث ساعات تقريبا 
 فحىن ديرك راسه

ساكون هناك -  
اختفى الرجل يف الظالم بدون ان ينبس بعدها  

بكلمه ومل يستدر ديرك بل اتبع طريقه ليخرج من  
رييل ممسكا دائما بيدها ويقودها يف  املبىن مع ش

 ممر ضيق بني االبنيه حىت يقطع الشارع
ديرك مل يقل شيئا وايضا شرييل بقيت صامته حتت 

وقع احلديث الغامض الذي جرى مع ذلك 
ئ يبدو امامها غري حقيقي احست اجملهول كل ش



فجاه ابهنا ال تعرف هذا الرجل الذي تسري بقربه  
يف الليله املاضيه يرتعش من الرغبه   لقد كان

واحلب فاحست ابهنا متسك بيد رجل غريب  
قاسي القلب يعتمد على غريزته الشهوانيه  

 وجتربته املهنيه ليستدل اين يكمن اخلطر امامه 
لمت نفسها ابلكامل اليه  فاملراه العاشقه اليت س

اخذت تراقب ابمل واضح اختفاء الضوء الرمادي  
من الصباح الذي يبقيها وحيده ومتعبه ومع ذلك  
احست ابن هناك شيئا ما قد تغري فيها ولكن ما 

 هو؟
 فهي عاجزه عن حتديده 



مث اكمال مشيهما ملده نصف ساعه ايضا ومها 
رك  جيتازان طريقهما يف ظالل االبنيه الضخمه دي 

 وصل فجاه لسياره خمربه قليال وهو يفتح الباب 
كم من السيارات لديك تقريبا؟-  

تتجرا على احلديث بطريقه مرتفعه فتاملها ديرك  
 للحظات وهز كتفيه 

البعض منها اصعدي ارجوك -  
نفذت ماطلبه منها بدون ان تنطق بكلمه بينما  

هو يضع احلقائب يف الصندق وجلس بدوره  
تطيع شرييل منع نفسها من وانطلق عندها مل تس

 االعجاب بيديه الكبريتني القادرتني على القياده 
هل سنزور شقه اخرى من ممتلكاتك -  



نعم. اجاهبا بعد حلظه من الصمت والرتدد مل -
اكن اعتقد ابهنم سيجدوننا هبذه السرعه ولو اهنم 

 اتخروا قليال ابجملئ
كم لديك من املمتلكات؟-  

قياده وهو يسرتق اليها  يركز ديرك انتباهه على ال 
السمع فلم تعد منطويه على نفسها كما كانت يف 

السابق لكنها شارده الذهن واخذا القلق يعرتيه 
 حنوها

بعضا منها شرييل-  
 اجاهبا  

بعض السيارات بعض املنازل وفتاه يف كل ميناء -
 تضيف مازحه



هكذا تصور ادمج كل االشياء مع بعضها ومن  
 كان هذا الرجل؟ 

ؤاهلا جتاهل س  
هذا ال يغري شيئا بيننا فالزلت ارغب ان ابقى  -

 بقربك اىل االبد 
استطعت ان اتخذ ما تبغي اليه نفسك قالت  -

 وهي ترمقه بنظره قاسيه 
ليس لك احلق ان حتدثيين هكذا كما لو كانت -

 تلك الليله غري مهمه وكاهنا مل تكن اال...
متعه؟-  



هزت راسها ابضطراب متسائله اكان هذا  
؟ام بسبب افكارها؟ حتاول ان تستعيد  بسببه

 هدوءها
اىل اين حنن ذاهبان؟-  

قرر ديرك اال يتابع احلديث معها على هذا  
 املنوال 

اىل املنزل -  
ايضا هي لك مثل بقيه الشقق واالماكن  -

 االخرى والسيارات والنساء االخرايت
 فلم جييبها وغرق يف صمت عميق 

بعد حوايل نصف ساعه وجدا نفسيهما يف ممر  
يوصل اىل منزل منعزل قليال ومتوسط احلجم  



ورحب نفس الوقت ابب اجلراج يفتح اليا فكرت 
شرييل وهي تلحق به اىل الداخل متامله للعدد 

املدهش من املفاتيح اليت حبوزته وتتفحص تنظيم 
البيت والسياره اليت تنزلق من املدخل حىت 

 اجلراج
ت يف نوبه الضحك فكل ذلك استدعى  فبدا

عندها االضطراب واحلريه املنزل املفروش 
 ومزخرف ابسعارمتوسطه الثمن 

عرفت مسبقا ابن اخلزف والربدات واغطيه  
االسره ستكون جاهزه الستقباهلما كل هذه يكلفه  

يؤمن كل هذه املخابئ حاولت   ثروه ليستطيع ان
ثري ان حتبس ضحكتها فلقد ادركت ابهنا حتت ات 



حاله عصبيه كبريه وبصعوبه استطاعت ان تضبط 
 نفسها 

شرييل...-  
وضع ديرك احلقائب يف الصالون املريح والتقطها  

 من كتفيها 
هل انت خبري؟-  

وكيف جتيبه وهي ال تعرف ما هبا؟وعليها ان  
تتمعن يف تفكريها لربهه من الوقت النه هزها من  

 كتفيها بلطف 
؟اجابت اخريا ملاذا التسري االمور كما ينبغي-  
شرييل-  



شئ ما تكسر بداخلها عند مساعها لصوته وهو  
يلفظ ابمسها بصوت اجش قريب جدا منها  

وينظر اليها بربيق من املاس فانفجرت فجاه يف  
البكاء فهزت جسدها وهي تنتحب شئ واحد  
كانت تتمناه ان تلجا اىل ذراعيه لتدفن نفسها  

 حبراره جسده
الحظت فجاه ابهنما اصبحا على االريكه 

فاحست كاهنا طفله انفجرت يف البكاء بعد حلظه  
من الغضب الشديد ااتها هذا الشعور عندما  

احضر اليها منديال لتنشف دموعها اخذته برتدد  
 وهي تقول

اشعر االن بتحسن قالتها حبزم-  



تفحصها ابهتمام وقطب حاجبيه بقلق اما هذه 
 االكذوبه الواضحه 

 فانفجر ديرك ضاحكا 
بدون شك-  

 قاهلا برصانه 
التسخر مين-  

 اجابته جبفاء 
يبدو دائما مازحا وهو يثبا نظره على الفتاه  -

 حبده
شرييل يستأنف قائال -  
كل شئ سيكون على ما يرام واذا كنت -

تشعرين بداخلك عكس ذلك اخاف ان تسبيب  



لنفسك الضيق عليك ان تبتعدي بفكرك بعيدا  
حداث اليت جرت معنا هذا  عن مشاكلك فاال

 الصباح تؤدي اىل احلزن 
جتنبت شرييل النظر اليه او االقرتاب منه يف الليل 

 كاان 
قريبني جدا من بعضهما اما االن فاهنا تشعر  

بنفسها غري قادره ومل ترد ان تعاين بعد ان يكون  
 قد فات االوان

احست ابن يف داخلها انفعاال جديدا ال تستطيع 
هما حدث يضيف ديرك السيطره عليه م   



اين متاسف الننا رحلنا اليوم هبذه السرعه لكن  -
ماجرى لن يغري شيئا فيما بيننا فرغبيت فيك اليوم 

 اقوى من اي وقت مضى...
كال-  

 خرجت الكلمه منها تلقائيا 
ما لذي تعنيه بقولك؟ سال ديرك حماوال احلفاظ -

على هدوئه ابن ذلك مل يكن حقيقيا او انك ال 
لك بعد االن؟وماذا كان يعين لقاؤان ليله  تريدين ذ

 امس؟
ارادت ان هترب من اسئلته لكن كان ذلك  

مستحيال فعيناه اثبتتان على ييديها املتشابكتني  
 مث اجابت بصوت منخفض



قلت انه من اخلطا االستسالم ل... -  
غرائزان -  

 اكمل ديرك جبفاء 
انت قلت ابن الوقت غري مناسب لقد كنت  -

فلم يكن علينا ان تفعل ذلك حمقه بذلك   
 اخذ ديرك نفسا عميقا 

لكن االمر جرى وانت كنت ترغبني بذلك -
 مثلي

فعال-  
 تعرتف وهي تتذكر عفويتها معه يف ليه امس 

ال القي ابللوم عليك -  



لكن هذا كان كثريا...تستانف حديثها بعد فرته  
 من الرتدد 

يف الليله املاضيه نسيت كل شئ ومل افكر اال  -
امسح لنفسي ان اكرر ذلك اثنيه  فيك ولن  

كنت اخاف هذا النوع من ردود الفعل صرخ  -
 ديرك وهو يضع يده الكبريه فوق يدها

الجل هذا كنت اريد الرتيث فاان اعلم ابنك  -
مررت ابايم عصيبه صعبه وعلى وجه اخلصوص  
يف االايم االخريه يضيف وهو يتنهد مهما جيري  

وك لن  فال تنسي ابين متمسك بك ومشاعري حن
 تتبدل ابدا 



توافق الفتاه وهي تبتعد عنه..رغم حماوالته 
ابقاؤها ابلقرب منه ذهبت وجلست على  

الكرسي وهي يف رغبه كبريه ابلبكاء فعليها ان  
تبتعد بتفكريها وتشغل نفسها ابحداث اخرى 

 فتساله 
من كان هذا الرجل؟ وماذا يقصد حبكايته عن  -

 الرايه البيضاء؟هل يتحدث عن هدنه؟ 
تنازل ديرك عن حديثه السابق على مضض فلم  

يعد لديه خيار ف شرييل اصبحت منفتحه ومل  
تعد كما كانت يف السابق حتتاج اىل الصرب 

واالنتظار الوقت املناسب لتستطيع ان تستوضح 
 االمر 



انه يدعى الكس توصل ليكون صديقا ابغلب -
 االحيان عدوا 

 محلقت عيناها فجاه
 اضاف ديرك 

هو روسي-  
له دور فيما جيري يف جيفاتش؟  هل-  
لقد مسعته قد اكد ابلنفي ابنه ليس معهم؟ مبعىن  -

ليس مع هؤالء الذين هنرب منهم لكنه يتابع ما 
 حيدث لنا حىت وصلنا اىل الشقه

وكيف عرف ذلك؟ -  



ال اعرف كيف استطاع ان جيدان وليست   النين-
لديه الوسائل الكافيه ليكشف كل املخابئ اليت 

 وضعتها يف احلسبان 
 مل تفهم ذلك بوضوح 

اذا مل يكن له اي عالقه هبذه القصه اذن ملاذا  -
 حلق بنا اىل هنا؟ 

 فتساءلت ابرتباك 
النه يريد التحدث ايل -  
ماذا كان يقصد ابلرايه البيضاء-  
هناك قوانني حىت بني االعداء تشري ابلرايه  -

البيضاء هلدنه حترتم بينهما واخلضوع هلذه القوانني  



يكون ضروراي لكال الطرفني وال احد منهما  
 يستطيع خمالفه قانون اهلدنه 

هتز شرييل راسها اشاره موافقه على الثقه احملرتمه  
 بني االعداء وابدت مالحظتها 

انه لنظام غريب -  
يد لكنه ضروري اذا مل حترتم عميل  بكل اتك-

اهلدنه سينتشر اخلرب بسرعه عرب املعوانت السريه  
وال طرف من االثنني ميكن ان يضع الثقه التامه 

 ابلطرف الثاين 
هل يتعلق ابلنزاهه؟-  
نعم والعقل يف هذا العامل اجملنون -  

 حاولت شرييل ان تفهم 



هل يعمل الكس الجل الروس؟ -  
 ديرك جييب ابملوافقه 

امل يلحق بنا اىل هنا؟ -  
كال-  

 يبدو ديرك صرحيا 
كيف تستطيع ان تكون واثقا بذلك؟-  
الهنا قاعده اخرى الكس مرسل مبهمه مراقبه -

واحد منا رمبا انت او اان وحلق بنا حىت الشقه 
ولكنه عندما خرج يف الظالم ملواجهتنا عندئذ  

 فقط غري مهمته وقرر ايقاف مراقبته لنا 
اجيري اعتمادا على حدسها بدت شرييل تفهم م  

 ديرك انت تقول ابنه يكون احياان عدوا 



نعم -  
كيف ميكن ان يكون هذا.ابلنسبه لعميل  -

 لالعداء؟ 
 جييب ديرك دائما بصدق 

االيد يولوجيه على ارض الواقع التعين  -
 شيئا.والدول ليس لديهدائما املعىن التطبيقي

لكن العمالء يكونون جمربين على طبيقها وهناك 
ما اهداف عامه دائ  

شرييل افضل وسيله للتوصل تكون احياان بتلويح 
الرايه البيضاء للعدو للسعي اىل زضع اليد بيد  

 االعداء 
 متتمت قائله بلطف



هل حتب ذلك حقا -  
 ينتسم ديرك ويقول 

فعال اان احرتم ذلك انين متاسف ان نعيش يف -
عامل حيث الضروره متنعنا ان نعيش اصدقاء على 

 طول الزمان 
 تعض شرييل شفتها السفلى وتتابع حديثها 

لكنه لن يكون صديقا على الدوام -  
 تتسع ابتسامه ديرك 

لديك الكثري من البداهه حقا اان ال اثق به  -
 ابلشكل التام فهو يبدو يل عميال مزدوجا 

من مها الطرفان الذي يعمل حلساهبمايف ان -
 واحد؟



اوال حنن...ولعده مرات متتاليه..اهنا قصه ال -
تصدق يضيف ديرك وهو يتمطى علينا اوال ان  

 انخذ فطوران لتحضري انفسناللقاء 
 عدوان 

 رمقته شرييل بنظره تردد 
حنن؟ -  

يطبع ديرك قبله على راحه يدها فاكد هلا ذلك 
 بنربه خفيفه 

نعم حنن فال جيب ان تبقى لوحدك اريدك ان  -
 اتيت معي 

كانت تبعد اس شك حول مشاعره    نظرته الثابته
ذهبت شرييل اىل املطبخ لتستجمع هدوءها 



فمجرد حضوره جيعلها ترتعش ونظرته الداكنه 
 القويه توقظ كل رغبه فيها 

فبل قليل كان كل شئ سهال يكفي ان تقرر 
التوقف ابحلال اما االن فتشعر ابم مشاعرها  

 اخلاصه بدات ختوهنا 
زيج كبري من  تراقبه وهو يتحرك وينبعث منه م

 القوه والليونه 
كانت ترغب بلمسه واالحساس بقوته العضليه  

ليه فتشم رائحه العطر اليت تنبعث منه  تشدها ا
وعندها تذكرت تلك اللحظات فبدا قلبها يدق  

 فاخذت شرييل نفسا عميقا 



فالطبقه الواقيه اليت وضعتها على مشاعرها 
وعواطفها عرب السنني بدات تزول شيئا فشيئا 

دث لنفسها قائله ولكن كل شئ سيسري على  تتح
 ما يرام 

اذا اردت ان تصارع فعليها اوال ان تناضل -
ضد مشاعرها ليبقى قلبها يف امان عن كل  

 انفعال 
اشار زاك ستيل لرفاقه اىل املخطوطات املبعثره  

 على الطاوله املنخفضه 
جيفاتش لديها رصيف شحن يف نورفلوك تنقل  -

 حىت تصل اىل هناك مث بضائعها عن طريق الرباوال
هنا بواسطه سفينه خاصه هبم وهم ميارسون  ينقلو 



التجاره مع حلفائنا عندئذ الشئ سيقف بطريقهم 
وا هذا التصنيع مع بقيه املبيعات يطرح  ليبيع

 جوس سؤاال عن نظام االمن وهو يقطب حاجبيه 
وابلنسبه لقواعدهم البحريه؟-  

رب  التفتيش الدقيق يكون قبل ان يرتك القا--
اء ولكن اي شئ عليهم ان يفتشوا؟يضيف املين

زاك وهو يهز كتفيه فكل القطع الصناعيه  
املنفصله تكون متشاهبه وهب اهنم نقلوا ذلك  
التصنيع اجملهز مسبقا فال شئ مينعهم من بيعه  

حتت ابب النظم االليه فال احد يستطيع ان يفقه  
 االمر 



ميسانج جتلس على االرض وظهرها مستند  -
كنبه وهيعلى ال  

 تقطب حاجبيها متامله 
اذا خرجوا من مياه االقليم فال شئ مينعهم ان  -

يلقوا مع سفن الصهريج من ايلطا وايداع اجلهاز  
 عنده زاك يوافق على الكالم

ابلفعل فالقارب يكون ل جيفاتش ووادم مورتن  -
لن جيد صعوبه يف تغيري مساره لفرته من الوقت 

يثري اهتمام احد والتغيري املفاجئ للسفينه لن   
ومن جهه اخرى تقول ميسانج بلهجه منهمكه  -

 واذا وصل اجلهاز اىل نورفلوك سيفلت منا 



على االقل اذا مل يوقفه احد فهل يكمل طريقه  -
 على نفس املسافه؟ 

اجاب زاك اببتسامه من احدى ابتساماته الشهريه  
 قادرا على ان يرعب فيها كل من ال يعرفه 

لكل انقله هناك شاحنتان  بتوقيت الساعه-
سترتكان ريتشموند وذلك خالل مرتني يف  

االسبوع الشحن القادم سيصل بعد غد يوم  
اجلمعه من نورفلوك ستنطلق الشاحنات غدا وان  
واحده منها حتتوي على بضاعه فاالخرى الحتتوي  

 على ذلك
 يتبادلون النظرات بصمت فتنهدت ميسانج 



يق الوحيد علينا ان خنرب ديرك بذلك فالطر -
 امامه يكون بنصب فخ للقافله

هل سنتحرك جهرا؟-  
 يسال زاك

وهل سنطلع الشرطه العسكريه عما سنفعل؟-  
 يسال جوس 

وماهي االدله  -  
سيستغرق املوضوع عندهم عده اايم واسابيع 

 ريثما يتدبرون االمر 
اذا كنت ترى ابن هناك خطرا ابلتورط معهم -

جهه  جوس لن يفعل ذلك ميسانج تتحدث موا
 حديثها اىل زاك 



 رئيس االمن اصدر امياءه اتكيد 
الكس وجد من جديد صرخ زاك بفظاظه  -

وعمل اشاره الهم حتقيق سوسيت لونج لشقتك  
 ومل يكن لديهم الوقت الهناء العمل ولكن... 

 ميسانج توضح لزوجها بطريقه هادئه 
يف هذه احلاله كل شئ سيكون على مراى -

 الناظر 
تياطات الضروريه ليس كل شئ ساخذ االح-

ت واالعتداءات اليت  ومهما يكن االمر فالتهديدا
مثل هذه اجلرائم  اقرتفت يف نيويورك لن حتدث

هنا قط ومع ذلك فاان ال اكون يف مامن من هذا  



اخلطر الذي يهددين واذا اراد احد النيل مين 
 فسيجد كل التسهيالت امامه 

هز زاك راسه ابسف النه يعرف صديقه منذ  
ر عاما وكان يعرف ابنه ال حيب  مخسه عش

 االحلاح الكثري لذلك قرر ان يكتفي هبذا احلد 
اتفقنا كيف سنتصل ب ديرك؟ -  

 استدار جوس اببتسامه حنو زوجته
اعلم-  

 اجابته قائله 
الفيال كانت تطل على حبريه يسبح فيها االوز  -

 وحتيط هبا ارض صحراويه  
 



الرجل كان ينتظر وحيدا يف مقعده احست شرييل  
 ابالطمئنان ويدها موضوعه يف يد ديرك 

ورغم الوعد الذي قطعته على نفسها ابهنا لن  
 تضع ثقتها ابحد ال يستحقها بعد االن 

 وتساءلت قلقله 
هل احكامها متاثره ابلسطو املستبده من جممع  -

 التبشري
هنض الكس من مقعده ليستقبلهما برقه على  
شرفه البيت كان حجمه اكرب من ديرك اسود  

 الشعر قامته رايضيه 



كالمها كاان متقاربني يف االعمار عيناه رماديه  
فاحته سببت نظرته القلق والشعور ابخلطر ل  

 شرييل 
وشريكتك؟يتحرك ديرك وهو ايخذ مكاان ليجلس 

 مقابل الشخص االخر 
 ابملراقبه اجاب الكس وهو يبتسم 

يوافق ديرك كان يبدو يف الظاهر هادائ اما شرييل 
ارتعدت لفكره ان تكون حتت املراقبه فضغط 

 ديرك على يدها بلطف 
هل دائما جينا؟ -  
دائما هي..-  
مىت ستتزوجان؟-  



 وبدون اقل تردد الكس 
 اجاب بنفس النربه 

عندما تشفى من فكره اهنا مغرمه بك -  
بدو احست شرييل ابهنا طعنت يف قلبها وديرك ي 

 عليه االندهاش
ليس عندي علم بذلك -  

 يبدا الكس ابلضحك 
انه المر طبيعي ومن اين لك ان تعلم بذلك؟  -

رايتها رمبا ست مرات خالل عده سنوات ولكي 
اكون اكثر دقه فقد استطعت ان تبدو امامها 
كفارس نبيل فحفظت عنك افكار رومانسيه  

 ولكن مع االسف سوف تفقدها عما قريب 



الكلمات اسعدت ديرك ولكن  يبدو ان هذه
شرييل مل تتوصل ملعرفه السبب على االقل هكذا 
بدا هلا االمر بدون ان تعرف السبب اكتفى ديرك  

 مبراقبه رفيقه املبتسم له 
الشمس دائما تغيب من الشرق يعلن بنربه  -

 خفيفه 
مكيده -  

 متتم ديرك 
يكرر الكس مكيده غري متوقعه على االطالق-  

اون لكي اتبني ان كانت لقد حلقت االنسه بر 
 ستايت اىل شقتك..

هل انت تعمل قي قضيه جيفاتش! -  



نعم ذهبت منذ عده اسابيع اىل الشرق اثناء  -
ذلك علمت ان بلدا متعصبا وعدوا لبلدان قد  

اتصل بوسيط جتاري ليناقش امكانيه شراء سالح 
متطور جدا ومل يستطيع التوصل اىل مبتغاه ولكنه  

عدد الابس به منه استطاع شراءه وتصنيع 
 سيخرب بذلك نظام القوي بني البلدان 

 كان ديرك يستمع اليه هبدوء ويساله
كيف توصلت اىل شرييل ؟-  

 يرتدد الكس لعده حلظات قبل ان جييب 
كان من السهل علينا ان نعرف ان االنسه -

براون هتتم ابملراسالت لتطبعها على االله الكاتبه  
كتب ادم مورتن  بعد غياب السكرتريه النظاميه مل



والطريق كان سالكا عن طريق االنسه براون اما  
عن طريق السكرتريه النظاميه فكان صعبا جدا  

  واحلل الوحيد للوصول اىل مدخل املراسالت كان
 جبعل االنسه براون تشغل ذلك املكان 

امتىن اال تكون قد سببت هلا االذى تتدخل  -
 شرييل خائفه

د عليها الكس ال تقلقي فهي يف احسن حال ير -
 وهو يبتسم فهي حتت رعايه وكيل دعوى جذاب

مجيل جدا -  
 يرد ديرك 

وبسيط -  
 اكمل الكس



النه يكون من عندان ولقد خدع قلبال فلم  -
على عاتقه بعد عده سنوات   يعرف املهمه اللمقاه

بساطه ان يتملق امراه   من التدريب عليه بكل
كن احلق يقال فان هذه املراه ليوقعها يف شباكه ول

اجلميله جدا مما سهل عليه املهمه فلم يكن عمله  
 شبيها ابالعمال الشاقه 

احست شرييل بنفسها اثئره وهي تفكر ابهنم 
عامل  يستخدمون الناس كما لو كانوا بيارق فال

الذي وقعت فيه حييتوي على ادراج مزدوجه  
 فقالت 

ان هذا لرهيب -  
 رمقها الكس بنظره رقيقه 



ال تقلقي فهي مل تتامل فاللقاء االول كان مربجما -
وهكذا تكون طبيعه البشر فوقعت عاشقه له  

 وهو عالشق هلا وحنن حتاشينا اي ازمه قد حتدث 
 ترد عليه قائله حبده 

الغايه تربر الوسيله -  
 وقبل ان حيول نظره عنها 

اذا كانت الغايه ايقاف حرب ستكلف ماليني  -
االرواح البشريه فكل الوسائل عندها ستكون  

مباحه ولو حتطيح قلبها.فبفضل حزهنا اكرب  
 االحزان ستتوقف 

 ديرك يستمع وهو يلتزم الصمت



هل انت متاكد ابن شرييل كانت اتخذ مكان  -
 سكرتريه مورتن وبعد ذلك؟ 

ديرك  ساله  
يف جيفاتش رغم كل االنظمه االمان فقد  -

ارتكبت براون خطا فظيعا الهنا ركبت ابعادا  
 بسيطه على االله الكاتبه الكهرابئيه 

الشريط -  
 اجابه ديرك 

كان يكفي علينا تغيري الشريط يف هنايه النهار  -
ووضع مكانه شريط اخر وكنا نريد الوقت الكايف  

االخر  لنعيد كتابه الرسائل حسب الشريط  



ملاذا حلقت هبا يف ذلك املساء عندما ختربت  -
 شقتها؟ 

تصرف اخر خرق من قبل جيفاتش فهم اندرا  -
ما يهتمون بشخص يعمل يف املداخل اثناء  

احدى الزايرايت ملكتب انسه براون وزعت عده  
اجهزه القطه للصوت الخذ احليطه من اي شئ 
فوضعت منها يف قبعاهتم ويف احد االايم كانت  

خ مبخاوفها ملديرها كانت ترتدي قبعه على تصر 
 راسها

ارتعدت شرييل من فكره جعلها ماده مراقبه  
 دقيقه وقيبه للغايه وبدون ان تعرف ذلك 

استخدمت شرييل كطعم؟-  



 سال بنربه عاديه 
حبسب املعلومات اليت مجعتها عن ماضيها كان -

ابستطاعتها ان تكون عميله مفيده لنا وذلك 
قات اجتماعيه عليها ان تقوم  ابسم مستعار وعال

بتطويرها لتدخل الىى جمتمع يبدو مشبوها مثل 
جيفاتش ولكن السذاجه اليت كانت تتحدث هبا  

مع مديرها جعلت هذه النظريه غري حمتمله  
ا مل تكن تسمح ابي تزورير مباشر وهويتها ايض

فهي تبدو ال تعرف مافيه الكفايه عم ماضيها  
نفس الوقت التعاون  لتكون انفعه لنا وتستطيع يف

 معنا 



واعتقدت ابهنم سيحقدون عليها الن مورتن  
عرف دائمما ابجتاهاته الظنونيه اهلذاينيه فهو  

 اليهمل اي اثر فقررت مالحقتها عندئذ 
تنهدت شرييل وهي تبقي نظرها ابصرار اىل  

 االسفل وهي تفكر هل فهم ما يقصده الكس؟
قد كشف الكس عن ماضيها وسيعرف ديرك  

ام اجال اهنا كذبت عليه مع انه مل يقم ابي  عاجال
 فسري اوتوضيح

ماذا تنتظر يف هذه القضيه؟-  
 سال ديرك الكس املبتسم دائما 

امرت ان يستدلوا عن مكان كريانو ويرجعوه يل -  



هلذه  ومن احملتمل ان تكون املخططات االصليه
النموذج قد خربت واستنساخ منوذج اخر عنها  

سيستغرق مده طويله رميا عشرات السنني اضافه 
اىل ذذلك فال واحد من التقنيني الفنيني من  

الذين عملوا على هذا املشروع كان يعرف اسم 
التصميم الشامالما اذا كان النموذج االصلي  

مازال موجودا فاستنساخ منوذج اخر عنه يبقى  
...ولكن اذا اندثر...اسهل  

 ديرك يبتسم له قائال 
اال حتدثين عن ترتيباتك وقصدك؟-  
ليس عندي اي رغبه ابن يضع اي من دول -

الشرق يده على هذا السالح اخلطر وال احتمل 



اي اختالل يف التوازن القوي وال ان يستحوذ اي 
 شخص كان على هذه االلعوبه اخلطره 

 وانت ديرك ما اريك؟ 
ه امتىن حتطيم -  
اذن اننا متفقان -  

 ديرك يشري ابملوافقه 
اذن حنن لدينا نفس الغايه وهكذا علينا التحرك  
ابقصى سرعه ممكنه فتحركهم السريع للتخلص 

 من شرييل يشري اىل درجه عاليه 
من االرهاب واعتقد ابن مورتن املدير الوحيد  

 لكل هذا هل تعرف ملاذا؟ 



  لقد علمنا البارحه ابن وسيطنا املتعصب قد-
ارسل واحده من سفن الصهريج يف املياه  

االقليميه االمريكيه حتت مقصوره حياديه من غري  
املفيد ان اخربك ابن على القارب ينصف الدوره  
وهذا سيسمح ل كرياون ابخلروج من الوالايت  

املتحده االمريكيه ويف هذه احلاله سريغم مورتن  
على التاخري الذي سيعرضهم حتما   شركاؤه

بسرعه والسيما ان االنسه براون  لالنكشاف 
 تكون حتت تعليمات مزعجه...

 يتفحص ديرك االفق 
هذه تكون نظريه حمتمله هل تعرف من شركاء -

 مورتن؟ 



كال ولكنين اتصور ابن لديه منهم على االقل -
واحدا الن مورتنليس لديه عالقات االجتماعيه  
الكافيه ليقوم ابالتصال ابلشرق االوسط على  

ولكنهم يبقون متوارين عن االنظار عكس شركائه   
علينا التدخل واستدراج مورتن ليبوح لنا عن  -

 اجلهاز 
كنت احب ان اعرف كيف ستستدرجه؟ ترقب -

 الكس ابهتمام 
ال اعرف كيف سادخل اىل قلب جيفاتش  -

ابلرغم من هتورهم اجلماعي يف هذه االايم على  
وجه التحديد عليهم اخذ احتياطهم الالزم جتاه 



ه كذلك حنن لن نستطيع التدخل ويف اي حرك
 نفس الوقت علينا اخراج كريانو 

هذه مساله مهمه مههم الكس-  
اهنا طريقه لتوضيح ذلك -  

ديرك يتحدث وهو ينظر اىل ساعته والقى نظره  
 على مياه البحريه الراكده والبستان اهلادئ 

ماذا جرى؟-  
 سال الكس

لقد وجدوان بسرعه هذا الصباح -  
نظره على شرييل وقالالقى الكس   

كما يقول املثل عن شارلوك هوملز استبعد  -
 املستحيل والذي يتبقى حتمال ان يكون احلقيقه 



 استدار ديرك ايضا حنو شرييل وقال بلطف
وال احب احال الذي  واان فعلت نفس الشئ-

وصلت اليه فلم يتبق لنا اال عده اايم يضيف 
 وهو يهز راسه

فعلينا ان نوجد خمطط معونه لكي ننقل االله  -
 علينا ان نستدركه او االستفاده منه 

 يقول الكس 
رمبا استطيع ان اعرف عنه اكثر من ذلك -  
هل تلتقي يف نفس املكان يف الساعه السادسه  -

يد شرييلطلب ديرك وهو يضغط   
وافق الكس ابشاره منه وهو ينظر مبتسما 

 ليديهما املتشابكه 



حتيايت اىل جينا -  
سابلغها بذلك  -  

------------------------
--- 

 
 
 

 الفصل السادس 
 

اجتازوا البستان ليصلوا اىل السياره الحظت  
شرييل ان ديرك يتوخى احلذر من شئ ما وقد 

الكس   ازعجتها هي ايضااملقابله اليت جرت مع



وذلك لعده اسباب اوال النه كشف عن هويتها  
احلقيقيه واثنيا النه كشف اجملتمع الذي يعيش فيه  
كالمها ديرك والكس حتدث نفسها انه عامل مليئ  
ابلرايء والكذب فاي خيار سيسبب االمل واحلزن 
واي عدو يستطيع ان يرتب لقاء اتفها بني امراه  

 بريئه وعميل اخر 
جنون مطبق ففي الظاهر  واحست ابن كل ذلك 

كل شئ يبدو طبيعيا اما يف احلقيقه فداخله مليئ  
 ابالسلحه اخلطره والقتله املاجورين 

شرييل؟-  
وصلوا اخريا اىل السياره فاسرعت شرييل واختذت 

 مكاان هلا 



واحست ابلوحده ويدها ابرده بدون يد ديرك  
 معها 

وقالت لنفسها ان ذلك يكون افضل لكي تعتاد  
فهو لن يبقى اىل جانبها دائما عما   على الوحده

قريب ستدق ساعه الرحيل واهلرب فلقد قضت 
 اايمها ابهلرب وتالحق مستمر للفشل والصدمات 
لكنه صرح هلا سابقا ابنه سيتمسك هبا وهل قال 

نا؟ فارس نبيل تلك كلمات نفس الكالم ل جي
الكس وتشعر ابهنا تصدقه من كل قلبها الن  

ذه الصفات وتذكرت ديرك يظهر هلا ايضا هب
الليله السابقه مل تكن اال ليله واحده هي ال  



تطلب املستحيل تريد فقط ان يبقى بقرهبا واىل  
 االبد... 

استقبلهم بيتهم اجلديد املؤقت بصمت 
توجه  واستغربت شرييل ابهنا اخذت تعرج وهي ت

اىل الصالون فسارعت ابجللوس على االريكه  
 وهي تلعن بصمت

ع الكس عن الشمس اليت  عما كنت تتحدث م-
 تغيب من الغرب واملكيده؟

 ينظر ديرك عرب النافذه  
لقد انظم اخريا الكس الينا اما عما يريد قوله  -

حول الشمس اليت تغيب من الغرب واملكيده  
فهذه مصطلحات تستخدم يف التكتيك  



العسكري كل ما يصنع يكون من اجل هؤالء 
ريثما  الذين يستخدمونه فقرر الكس البقاء هنا 

يستطيع ان يكون شيئا فشيئا خارج ادراكهم 
ه ابخالله ابلعهد ديرك  بدال من ان خيربهم مباشر 

 يشعل لفافه التبغ وجيلس ابلقرب من االريكه 
امل ختربي امك ابن كل شئ سيكون على ما -

 يرام
 تلعثمت شرييل فجاه وقالت

ليس من الضروري ان تعرف ابالنفجار الذي -
 حدث

ببساطه سال ديرك   
ملاذا؟-  



الهنا يف الغربه؟!-  
عمل ديرك درائره من الدخان وراقبها بعني اثقبه  

 واضاف برقه 
سيكون لدينا الوقت لتحدثيين عن  -

نفسك...وعن حقيقتك كانت ستقول له ابنه  
يعرف مسبقا كل شئ عنها عندما تذكرت كلما  

الكس فارتعدت ماذا قال الكس قبل ذلك؟ديرك  
عه الىت وجدهم هبا  كان متضايقا من السر 

هؤالء..مل حتدث الكس عن املثل  
ان القائل.."استبعد املستحيل"..وبدا كالمها ينظر 

اليهما بطريقه غريبه وعندما تسلسلت كل هذه  
 االفكار براسها قالت شرييل فورا



لست اان -  
 فقطب ديريك حاجبيه 

ماذا تقصدين لست انت؟-  
لست اان من اخربهم عن مكان تواجدان لقد  -

دائما معي وال استعمل اهلاتف ابدا... كنت  
اطفا ديرك سجارته واقرتب وجلس جبانبها وهو 

 ينظر اليها بقلق 
اان اعرف ابنك مل تقويل هلم شيئا اكد عليها  -

 ذلك برزانه واخذ يدها لتستدير حنوه 
 فبدت شرييل تضحك بعصبيه وتقول 

اهنا لفكره مضحكه ان التجئ اليك واطلب  -
 مساعدتك لكي استدرج احدهم اليك..و..



توقفي عن االعتقاد ابنك تكونني املسؤوله عما  -
جيري على العكس ذلك فاان اطلب منك ان  

حتدثيين عن حقيقتك لكي ال تتضايقي وتفرجي 
 عن االمك بدون ان تكبيت شيئا يف داخلك

ن فرمقته بنظره  اضاف ديرك هذه الكلمات حبنا
 عابره 

امل يضايقك هذا ؟ -  
كال اجاهبا اببتسامه حبسب ما حتدث الكس فاان  
استطيع ان اكشف ابنه اليدري عن تدخل نفوذ  

احلاكم فرانكلني ابملوضوع بل كان يعرف فقط  
ابن احدهم عمل على ادخالك اىل جيفاتش 

ويعلم ابن اسم براون مزيف...ويؤمن ايضا ابنك 



يري هويتك احلقيقه واستنتجت من  ال تستطيعني تغ
كالمه وهو ينشب يف ماضيك ابنه وجد يف 

 عائلتك نفوذا سياسيا او ثروه
 صمتت يف دهشه مث قالت 

االثنني -  
 مل يبد ديرك اي دهشه

اعتقدت انك قطعت عالقتك هنائيا مع  -
عائلتك وغريت امسك لتظلي وحيده بدون 

 مساعدهتم 
احلديث   اخذت شرييل نفسا عميقا قبل ان تباشر  

امي وزوج امي يعيشان يف جمتمع قوي ماداي -
وسياسيا ومل استطع جماراهتما بكل شئ رغم حماوله 



امي لدفعي اىل ذلك ابالحلاح الدائم فكانت 
 تتهمين احياان ابنين ال ابذل قصارى جهدي

 ديرك ينظر ويتامل مالحمها الناعمه 
اي تصرف امحق يدفع كائنا عاجزا ليندمج يف -

به وال يتالءم معهقالب ال حي  
ايب دبلوماسي تويف يف حادث امي مل تكن معه  -

يف السياره وبعد عده سنوات من وفاته تزوجت 
امي الرجل املعروف ماريشال بورك مسعت عنه  

 ابلتاكيد 
فاشار هلا ديرك ابملوافقه اسره بورك كان هلم  

سلطه نفوذ سياسي ومايل منذ زمن طويل ال  



ت املتحده االمريكيه  ماريشال االن ممثل الوالاي 
(O.N.U) 

ليس من الغريب عدم مقدره الكس على تغيري 
هويتك وذلك بسبب الثروه والسلطه اليت تتمتع  
 هبا عائلتك فارجعت هذه الفكره بعيده االحتمال 

هل بورك ينتمي لك؟-  
 هزت راسها ابملوافقه 

 انه امسي احلقيقي بورك اان..ااتمل كثريا النين-
 كذبت عليك ديرك مل اكن اريد.. 

 يبتسم ديرك هلا 
ليس هناك اي مشكله كل شئ اصبح واضحا -

 هل وليم على اطالع على ذلك؟



 عضت شرييل شفتها 
كال هو اليعرف شيئا فعندما امن يل عمال يف -

جيفاتش وكلفين وهم ايضا مل يطلبوا اي ضماانت 
 مين

 قد وليم كان يعتقد ابنين ال اريد ان يعرفوا ابنين
 اوقفت مره من قبل الشرطه

 انفرجت ابتسامه ديرك 
ثقي ابنين الشك ابنك منهم ابدا -  
لو انك تقول ذلك.. -  

الجل اجلواب عانقها وقبلها بسرعه قبل ان 
يكون لديها فرصه املقاومه لكنها غادرت 



واحست ابلضيق عندما بدات تفكر يف ماضيها  
 تلون وجه شرييل

ريانو من مياه كيف سيعملون هم على اخراج ك-
 االقليم؟

بواسطه سفينه الصهريج -  
 اجاب ديرك اببتسامه 

لكن حسب ما قاله الكس عليه ان يقوم -
 بنصف دوره

لن يذهب بعيدا بل سينتظر خارج مياه االقليم-  
ماذا سينتظر؟ -  
قارب من جيفاتش -  



شعرت شرييل ابلضيق بسبب النظره الثابته  
تشتيت  والقويه اليت كانت تثبت عليها تتسبب ب 

 افكارها وارتباكها 
فعال تذكرت هم لديهم قارب على جهه -

 الشرق ملاذا اذن حيتاجون اىل اكثر من صهريج؟
لشحن كريانو اىل الشرق الن قارب جيفاتش -

اليستطيع ان يصل اىل هناك بدون ان يلفت 
 انتباه سفننا احلربيه 

اان ال اعرف مواعيدهم ولكن ال يسمح هلم 
ابخلروج ابكرا جدا الن كل شئ ال جيري كما هو  

 متوقع لذلك سيخرجون من نورفلوك 
 بيعيا 



ملاذا يستمر يف النظر اليها هكذا؟ كانت  -
 تتساءل واحست ابن حلقها حيرتق

كيف ستعرف ساعه االنطالق؟ تتابع بصعوبه -  
ان هذا اجلزء اكثر سهوله -  

 اجاب ديرك جمددا 
 اصعب شئ يكون ابخذ كرياو اكدت قائله 

طاف ديرك بنظره على مالمح وجهها متفحصا 
ادق التفاصيل فيه احست حينها ابجفانه تالمس 

 وجهها وتداعبه 
ممنوع استخدام وسائل من غري معتاده الجل -

هذا سيكون النقل عاداي وطبيعيا حىت نورفلوك 
اذن كيف ستعمل؟بواسطه سفينه او قاطره كبريه   



جمددا ضاقت الغرفه هبما واحست شرييل بنفسها  
 مسحوره وماخوذه لتلقي بنفسها بني ذراعيه 

علينا قبل كل شئ ان نعرف مىت الشحن  -
القادم سيرتك جيفاتش فال يستطيعون جعل  

الشحن ينتظر لفرته طويله خارج مياه االقليم  
 االمريكيه 

طع اضافت شرييل بعد ان اخذت نفسا عميقا ق
 اجلرس حديثهم  

فارتعشت شرييل ابلرغم من اضطراهبا الحظت -
ابن الطارق يستعمل اجلرس بطريقه غريبه كان 

 يقصد بذلك اشاره 
 اسرتخى وهنض ليفتح الباب



ماذا جيري؟تذمر وهو خياطب احد معارفه  -
 املتواجدين يف اجلهه االخرى من الباب 

شرييل مل تكن ترى املدخل ومل حتبذ التدخل 
ا مل متنع نفسها عما يدور بينهما يقول ولكنه
 ديرك 

استطعت التوصل اىل بعض النتائج قالت  -
ميسانج وهي تدخل الصالون بشكل طبيعي كما  

 فعلت يف املره السابقه 
صباح اخلريشرييل مل اكن ادري كيف احبث  -

عنكما ولكنين اخريا استطعت ان اتلمس طريقي  
س  اليكما وهذا كل شئ شرييل اعرفك بزوجي جو 

 وصديقنا زاك ستيل 



تفحصت شرييل القدمني اجلدد احدهم امسر حنيل  
القامه شكله عنيد الطبع وجذاب واالخر امسر  
ايضا قامته ضخمه ورايضيه انيق وعلى وجهه  

تعابري القلق اما جوس فجماله ساحر عيناه  
زرقاوان نظرته عميقه وذكيه وزاك لديه قوه 
حتبب العضليه اليت يستطيع ان يظهرها بلطف و   

الزوار الثالثه اخذوا اماكنهم على كراس موضوعه  
حول طاوله منخفضه وديرك ايخذ مكانه ابلقرب  

 من شرييل وهو ميسك بيدها
كيف وجدمتوان؟ -  

 سال ديرك بلهجه امره...ل مسانج



هل نسيت ابنين قادره على نبش ماضيك  -
املشؤوم على عكس اعدائك حتدثت وهي تبتسم 

ق كاتب العدل الذي لقد اقتفيت اثرك عن طري
يهتم بشؤنك املاليه يف نيويورك ومل يستغرق معي  

وقتا طويال القناعه بتقدمي قائمه يل عن كل 
ممتلكاتك اخلاصه يف ريتشموند وامسك غري مدرج  

عات يف جدول املبي  
اذن ضغطت عليه يرمق ديرك جوس بنظره  -

 قاسيه 
اما هذا اكتفى ابشعال سيجارته موضحا ل -

ري مباليه ديرك بطريقه غ  
مجيل ان يكون لدينا نفوذ-  



 متتم قائال
كنت اشك ان ترجع هذا التوضيح يل وهو  -

 يستدير حنو ميسانج بنظره لؤم
 هتز ميسانج كتفيها 

جوس يعلم مسبقا ابنك لست عميال عاداي  -
 واان ساعدته ليعرف الباقي 

هل تستطيعني مساعديت ايضا؟-  
 تتدخل شرييل

تفهام يتنهد هو  تلقي مسانج على ديرك نظره اس
 من جديد 

الشئ ذو امهيه سوى اين ورثت منذ ورالديت -
 جمتمعا يؤكد على االستقالل املادي 



تستطيع تقدميه هكذا  -  
 يقبل جوس ابدب

كانت تفهم شرييل من خالل مارات من عدد  
كبري من املالجئ والسيارات وانظمه االمن ابن  
ديرك رجل ثري جدا وغري متضايق من وجودها  

 معه 
هل نستطيع ان نعرف ماذا تفعلون هنا؟ -  

 ظاهراي ديرك يبدو راغبا بتغيري املوضوع
لقد اتينا لنقد م لك املعونه -  
لقد قلت لك... -  
ليس من عاديت ان يقول يل احد ماذا على ان  -

 افعل



يقاطعه جوس بلهجه صارمه وانت اي زالك  
 ماريك؟

واان ايضا-  
 جييب االخر بلهجه مازحه 

انتم تكونون هنا اتفقنا -  
 يوافق ديريك 

هو قبل بطيب خاطر -  
 استانف جوس وهو يوجه احلديث دائما اىل زاك 

احلم ابملواجهه معك وجها لوجه -  
 قال ديرك وهو يكشر اببتسامه اىل جوس

حسنا يف ملجا بغرفه من االمسنت -  
 ترد ميسانج على الفور 



شرييل مل تكن تضيع كلمه من حديث املقايضه -
كان قواي وثراي وغري معتاد على    وجوس كالمها

تلقي االوامر من احد قط ويف نفس الوقت  
يعرفوا ملن  اليرغبان يف املواجهه لكن عليهم ان 

ستكون الغلبه شرييل وميسانج شجعتا على 
 القتال مبلجا من فرقه

 قويه 
هل حتريت؟-  

 سال ديرك بنظره خمتصره
يرفع زاك صوته قبل ان جييب بسرعه -  
فاتش ميناء نورفلوك بعد غد مث  سيرتك قارب جي-

 يشعل ديرك لفافه تبغ وهو يفكر 



السفينه القادمه حنو نورفلوك؟-  
غدا بعد الظهر مسافه الطريق حوايل ماليت  -

كيلو مرت ايخذون شاحنتني ومقصورات وسيقوم 
اجلمرك على التفتيش قبل نقل احلموله اىل  

 املركب 
هل ستستفيد من هذه املعلومات؟-  

مسانج تقول   
ديرك يشري ابملوافقه -  
هذا ماكان جيب ان حيدث كنت اود حتطيم هذا -

اجلهاز ولكن على مايبدو صعب اتالفه كم ايخذ 
 من الوقت لتحويله اىل جهاز مسامل والغاء برجمته؟ 



من الصعب حتديد ذلك بدون مجع املعلومات  -
 اضافيه هل تعلم مثال كيف يعمل؟

قذف صواريخ   ظاهراي يعمل ابلليزر وقادر على-
 صغريه وهللا يعلم على ماذا هو قادرا ايضا

االجهزه اليت تعمل ابلليزر يكون من السهل  -
 نزع طعمها 

استدرك زاك بصوره متامله فنحن نستطيع يف -
 غضون ساعه او ساعتني حتويله اىل اجزاء مفرقه 

هل هذا حمتمل؟يتدخل جوس -  
 ديرك يشري ابلتاكيد 

ن هلا معىن اذا اي خمططات واي خرائط لن يكو -
 حنن قمنا ابتالفها ابملقدار الكايف



من السهل علينا كسر اي شئ ولكن من -
 الصعب ترميمه او اصالحه 

 راقب زاك بعقالنيه 
كانت شرييل مصغيه ومل يكن يفوهتا كلمه من -

احلديث الذي يدور كانوا يرمسون ويضعون  
املخططات ليحددوا خطه املسري مث طلبوا منها  

لشكل اخلارجي للشاحنات ان تصف هلم ا
املستخدمه يف جيفاتش وهي كانت قادره على  

تذكرها ابلتفصيل ورغما عن انفها اخذت  
ها التعقيدات االحرتابيه تستميل  

ذهب زاك ليشرتي بعض احلاجيات لتحضري 
ول  وجبه الغداء فقد مضى وقت مسرعا حلل



ساعه القيلوله استطاعت ميسانج ان تتوصل  
رتخالهلا اىل بعض القرا  

كيف سنتعرف على الشحن الذي حيوي هذا -
 اجلهاز؟ومن سيوقف االخر؟

 بقى ديريك صامتا للحظات مث اجاب
الناقله االخرى سيتغري طريقها من قبل اصدقاء-  

 فكرت شرييل يف احلال الكس وجينا
مسانج التطرح االسئله عدميه الفائده وكذلك  -

اصدقاؤها يفعلون نفس الشئ فالتقه العميقه اليت 
 مينحهم اايها ديرك كانت تكفيهم...

ومن سنعمل حنن على ايقافه؟فكيف سنعرف -
 اي واحد يكون؟



ديرك يرتدد جمددا وهو شارد الذهن مث يستدير  
 حنو ميسانج اببتسامه على شفتيه 

ساعلم...-  
 تقبل هذا التاكيد بسهوله اكثر من االخرين 

اما شرييل اخذت تعمل ذهنيا خمططهم احلركي 
وجينا الكس   

سيحتجزان الناقله االخرى اطول فرته ممكنه حىت 
يصل كالمها اىل نورفلوك واثناء هذا التحويل 

سيتوقف االخرون الناقله اليت هتمهم زاك ينزع  
كريانو وايخذ مكان السائق ويسلم البضاعه اىل 
نورفلوك وحبسب االخبار الىت نقلها جوس يؤكد 

حيفاتش فيها على ان ادم مورتن ينتظر يف مركب   



زاك يقرتح ان يذهباىل نورفلوك ويشري يف نفس 
الوقت على ابقاء ديرك ب رتشموند الذي وافق  

 على الفور 
حلماييت فكرت شرييل يف خلدها بدون ان تدري 

 كيف استطاعت ادراكه 
ومهما يكن االمر فهي مل تعد قادره على حتديد  

 مشاعرها وانفعاالهتا 
اخلطه تكون حمكمه اقرزاك-  
اكثر ممانتوقع-  

 يضيف ديرك 



يبقى امامنا شريك مورتن او شركاؤه اذا صح  -
القول فباستطاعته التدخل ولكنين ال اعتقد ابنه  

 سيصل يف الوقت احملدد 
هل سيبحث عن شرييل؟تستفهم ميسانج-  
نعم سيفعل ذلك اىل ان يصل كريانو ابمان اىل  -

 قارب ابلطن 
ماذا سيجري ل مورتن؟-  

 سالت شرييل فجاه
ابلطن لن يكون مسرورا بتلقي لعبه مسامله بدل  -

 السالح اخلطر الذي كان ينتظره



ارتعشت شرييل ابلطن املتعصب من الشرق  -
الذي سبق وحتدث عنه الكس والذي كان يود  

 ان يغزو العامل.. 
هل سيقتل مورتن؟ -  
احتمال جتيب ميسانج بدون اتثر ولكنكم -

الناس  تذكرون ابنه كان يريد قتل املاليني من 
 واخالل نظام القوى الدويل 

فدفعت شرييل بصحتها املخطط الذي وضعه 
ديرك سيقود ادم مورتن اىل املوت احملتوم اخذت 

متوسط العمر  تتذكر هذا الرجل النحيف اللحوح 
 وما تعرفه عنه ابنه مل يكن شريرا

لقد حاولوا قتلك ايضا...-  



استحضرت شرييل نظرته املليئه ابخلربه والفهم 
ذا يوجد امامنا دائما اختيارات مستحيله  ملا

 ويتوجب علينا ان خنوضها؟ 
كلمتين عن موعد بعد ظهر اليوم تتذكر شرييل -  
لدي موعد مع صديق عليه ان يساعدين  -

 والتدقيق يف العمل قبل كل شئ 
اقرتحت ميسانج بعد ان طرفت عيناها على  

 زوجها جوس 
نستطيع اان وجوس البقاء برفقه شرييل-  

ديرك الواحد بعد االخر هبيئه مازحه اتملهم   
هل رتبتم كل ذلك من ذي قبل؟ -  

 يبتسم له شريكه القدمي 



اطالقا-  
 ديرك ينهض وهو يتنهد 

سنرحل بعد دقيقتني -  
رئيس االمن يهز راسه ويتجه حنو الكراج اما  
ميسانج وجوس يعمالن على التخلص من 

 الصحون شرييل تبقى مضطربه وهي تتبع ديرك 
ن تفعل؟ماذا عليك ا-  

 متتمت قائله 
ساخربك فيما بعد عن ذلك افضل االن ات  -

 تبقى برفقه جوس وميسانج



احست شرييل فجاه ابلغموض ضغط بلطف على 
كتفيها ملعانقتها كانت تظهر عليه الرغبه لكن 

 العجله وشيئا اخر مل تستطع شرييل حتديده
قرارها بعدم  تركت نفسها بني ذراعيه متاسيه

االسرتسال يف ذلك بعد االن الشئ ذو امهيه 
 سوى احلراره اليت تنبعث من جسده

ديرك مههمت قائله -  
مل تكن تستطيع التحدث بسبب االنفعال -

 الكبري الذي غمرها ملس ديرك خدها بلطف
احبك شرييل مهس بذلك بصوت رقيق-  

تسمرت شرييل مبكاهنا بينما هو يرحل ومل تعد 
وهي تنطلق صوت ابب  تسمع صوت السياره



اجلراج وهو نغلق خلفهم كان صوت واحد يتغىن 
 يف داخلها احبك اي شرييل 

 عندما رفعت عينيها رات جوس وميسانج
اىل اين ذهب؟ -  

 سالتهما هي 
كانت تبدو ميسانج مرتدده يف االجابه مث قررت  

 اخريا
ان يضع القتله عند حدهمعليه -  
كيف؟-  

 سالت شرييل ابندهاش هادئ 
بكل الوسائل -  

 اجاب جوس حبزم 



تواصل الليل وبقيه النهار بشكل ال متناه شرييل 
احست بنفسها ممتنه ل جوس وميسانج 

 لصحبتهما هلا 
فلم تستطيع منع نفسها من ان حتبهم بعمق وثقه  

 فكل واحد يظهر هلا يف نظراته احلب واحلنان 
شعور غريب واي ثقه تستطيع ان تقدر على   اي 

 االخر وعلى حبه هلا..
كما ان زوبعه علقتها يف حبر هادئ لتغرقها  

الدوامه وتسحبها اىل االعماق بال رمحه فشعرت 
 ابخلوف وهي تفكر بذلك

هل حيبها؟كال...مستحيل فالرجال مثل ديرك  
 الحيبون النساء من نوعها 



لك الرغبه  وشئ وحيد تستطيع ان تكتشفه هو ت
اليت حيسها ديرك جتاهها فهي تظهر يف تعابريه  

 ونظراته اما ابلنسبه لقلبه وحبه؟
كال-  

كانت الفتاه تتحدث اىل رفاقها وهي تبدو هادئه  
من اخلارج لقد اتخر فتفرتح ميسانج على شرييل 

 ان تستحم مباء دافئ مث تذهب اىل النوم 
فاستسلمت شرييل للفكره وعندما ذهبت اىل 

ها وجدت ان غرفت  
 ديرك قد وضع احلقائب يف غرفتني منفصلتني 

 فقالت حمدثه نفسها وهي تتذكر 
النك قلت له ابن ذلك حدث بسرعه كبريه -  



ثبتت نظرها على السقف فكرها مشتت شرييل مل 
لقد جرب  تكن انئمه لقد حدث ذلك بسرعه

ديرك ترك فرته من الوقت ليختربا مشاعرمها لكن  
 االحداث تسارعت 

ويف الظالم ارتسم وجه ديرك على التناوب مره  
 عاشق وهره مهتم ومتمل

ويف هذه اللحظه اليت قال هلا انه حيبها ذهب 
ملالحقه القتله وسد الطريق عليهم ابي وسيله 

ممكنه بينما اصوات جوس وميسانج تصل اليها  
وهي يف الغرفه متدثره ابالغطيه رغم ذلك كانت  

رك اكد هلا اىل اي  تشعر ابلربد يشلها فغياب دي



درجه هي حتتاجه ومتعلقه به فهو لن يكون دائما  
ها؟بقرهبا هل هذا يكون السب يف بعد  

فهي على يقني ابهنا ستكون وحيده وعليها ان  
حتاول االعتياد على هذا الوضع لتصون نفسها  

من اي امل ابب مدخل الباب ينفتح وصوت  
رجلني يتحداثن احست من مساع صوهتما بعزاء 

مائنينه ال توصف وط  
 وبعد حلظات ظهر ديرك مبدخل ابب الغرفه 

شرييل؟-  
انين مسروره بعودتك-  

كان ديرك مرتددا يف الدخول واكتفى اخريا 
 بتمنياته بقضاء ليله طيبه ل شرييل



 جتيبه شرييل 
ليله طيبه -  

هو ان يستعجل شيئا وهي كانت تعرف ذلك  
اغلقت عينيها وحاولت ان تسرتخي لكن 

امل متشنج وابرد وهي تفكر ابن  جسدها ابلك
عليها ان تبدا كل شئ من نقطه الصفر شقه  
جديده وعمل جديد...رمبا...ذلك مل جيعلها 

 تشعر ابخلوف 
هنضت فجاه بدون تفكري القت ابالغطيه مث  

قد قال هلا انه حيبها ولكنه توقفت هو لن اييت ل 
لن جيربها فذلك عليها هي ان تذهب اليه وحتاول  

ما قالته له مبنحها فرته من الوقت عمدا تناسي   



 لن يغري الوقت اي شئ بينهما؟  
----------------------- 

 
 الفصل السابع 

 
شعر ديريك ابلربد يسرى ىف جسده والقلق 
والضيق يضرب ىف داخله وشريىل تبتعد عنه  

وهذه الفكرة ال تنفك تالزمه لتؤرق ليله ولن  
هترب يستطبع ان يلومها على ذلك فكيف هلا ان 

بكل هذه القصص ىف الليله املاضيه قضت الليل 
بني ذراعيه يضمهما حب مشتعل لو ان احدا مل 

 خيرجهما من السرير لو ان...



 "ديرك؟" 
هنض من اول ضربه على الباب بدا قلبه يدق  

من احلرير   بقوه ظهرت وهى ترتدى بيجامه
واجتهت حنو السرير جلست ابلقرب منه خائفه  

 ان تشرع ابى حركه
 "احكى ىل عما جرى؟"اقرتحت هى

"القتله اصبحوا ىف ايدى زاك ورجاله سيسلموهنم 
 اىل الشرطه " 

 "اذن كل شىء سينتهى" 
"تقريبا كل شىء ولكن ليس مابيننا شريىل فاان ال 

 اريد ان افقدك فاان احبك" 
م واملتحفظ اجابته:"ان هذا وهم"بصوهتا الناع  



"والليله املاضيه ايضا هل كانت ومها؟"قال 
 بصعوبه 

"كال ولكنىن ال اريد ان اتعلق ابحد وال انكر  
 ابنىن احتاجك وجمربة على االعرتاف بذلك" 

اخذ ديرك يداعب برقه وجهها فهذا الرتدد الذى  
حيزن صوهتا كان يسبب له االمل واحلزن فلم يرد 

هذا الذى تقوله "عزيزتى"مساع   
تركت نفسها بني ذراعيه بدون ضيق هذه املرة  

 متتمت قائله: 
 "جعلتىن انسى كل شىء واان حباجه للنسيان"ش

رغبه كامله تتدفق اكثر من املرة السابقه كان  
امهما الوقت الكاىف  ينقصهم الوقت اما االن فام



لريضى كل واحد رغبته حنو االخر.متتم ديرك هلا  
احلب اما هى مل تتكلم بشىء سوى من   بكلمات

هى التستطيع ان حتب  رغبه قويه تدفعها اليه. ف
هذا مستحيل .سؤال مازال يعذهبا حىت ىف اهلدوء  

 بعد احلب 
 "هل رايت جينا هذا املساء؟"
 شدها ديرك اليه بقوة اكثر :

"كال قلت بكل بساطه لـ الكس ابننا مل نكن  
 مرتبطني من قبل" اضاف بعد 

 حلظات
ل يستطيع ان يقرا افكارها؟الغرية هل هى حتما ه

 الغرية؟ال هناك شىء اخر 



 "هذا اليعنيىن"
"ابلتاكيد"رد بسرعه ديرك"لك احلق ان تضعى 
كل االسئله الىت تودين وان تنتظرى هلا اجابه 

 صادقه" 
سكتت شريىل لربهه ترددت ان تساله اكثر ولكن  

 النه مسح هلا بذلك 
كنت ختىبء امراه  "كنت احب فقط ان اعرف اذا  

 ىف كل شقه من ممتلكاتك" 
يضحك ديرك:"ال افكر ىف ذلك ابدا فاان  

 احبك"
دمعه كانت تسيل على جانب اجفاهنا مل تكن  

ريد ان يدخل بعمق ليكتشف ما بداخلها  ت



فعندما كل شىء سينتهى ويرحل عنها سيظل  
 لديها جزء سليم وكامل مل يستطع كشفه. 

انمت هى مفكرا   بقى ديرك ساهرا لفرتة بعد ان
رمبا ىف يوم من االايم سرتحل عنه قطعيا لقد  

قدمت اليه تستجدى املساعده ولكن عندما  
 تكون كل االمور جيده هل ستحتاجه ايضا؟ 

"ان ذلك ال يكون تصرفا ذكيا من جهتهم جبعل  
كال الشاحنتني ترحالن بفرتة ساعه تقول  

 ميسانج" 
ابن  "اذا استطاع سائق الشاحنه االخر ان يالحظ
 احدا ما قد اوقف صديقه فعندئذ سيتدخل"

 "االفضل ابلنسبه لنا"متتمت شريىل



كانت ينتصبان ىف مدخل الغابه على بعد مائه  
مرت عن الطريق الرئيسى بينما ديرك وجوس وزاك  

تولوا مراقبة مدخل جيفاتش منتظرين انطالق 
اول شخص .الطائرة احلوامه جاهزه وكان على 

ان هبا على خط مسري مزور  جوس قيادهتا والطري 
 اىل املكان الذى سيغري الشحن فيه طريقه 

"هل حقا ديرك مل يستخدم السالح قط؟" سالت 
 شريىل فجاه 

ابتسمت هلا ميسانج:"كال فهو يرتعد منه اذا 
وضعه سيكون خمزاي للغايه فاملساله  محل مسدسا ف

ختص معتقداته الراسخه الىت الميكن تغيريها حنو  
ح" استخدام السال  



 "انت تعرفينه حقا" تقول ميسانج هبدوء
 "ليس كما تعرفينه انت شريىل"

تعرتض شريىل"انت تعرفينه منذ وقت طويل فلقد  
 عملتما سواي "

 "ولكنىن مل اكن عاشقه له" 
بعد حلظه الضيق الىت احست هبا شريىل . تتابع  

 ميسانج قائله: 
"من الصعب علينا ان هنتدى اىل انفسنا عندما  

وضع معني او رجل خيل بتوازننا واذا   يكون هناك
كاان كالمها سياخذ بنا عند ذلك انطباع خاطىء  
 فال ترتكى نفسك له شريىل ما اقوله هو احلقيقه" 

 "اان ال افهم ما تقصدين" 



"من اللحظه الىت احرتقت هبا شقتك وقعت ىف 
فيه اما ابيض او اسود  عامل حيث يكون كل شىء

انسى كل ما جرى لك ىف املاضى منذ عشرين  
عاما وال تفكرى اال ان تقضى وقتك كما يفعل 

كل الرجال والنساء فهنا اليوجد مكان  
لالحداث املاضيه ال يبقى لنا سوى احلقيقه  
والواقع النه عما قريب سنموت وعلينا ان 

 نستغل ساعات الفرح والسعاده" 
كن ضحكتها انفرجت ارتعدت شريىل ل  

"هذا العامل ليس طبيعيا ىف كل االحوال ليس  
 عاملى" 



"انت ال تستطيعني بعد االن الرجوع اىل الوراء 
ن عالمه سيئه بل على العكس فانت وهذا اليكو 

توصلت اىل االميان حبقيقه ماتشعرين به وليس 
 لدينا الوقت للكذب" 

 "واذا كنت ال ادرى ما اشعر به" 
تثقى حبدسك اصغى له وصدقيه" "حاوىل ان   

الصمت خيم لربهه كانت عينا شريىل اثناءها  
 غارقتني ىف الغموض والتفكري

هنضت شريىل مبكره مستغله نوم ديرك لتنسل من  
السرير اىل املطبخ مباشرة ليجدها ديرك هناك  
بدون ان يتطرق احدمها اىل احلديث عن ليلة 



امس فانشغال ابحلديث عن االستعدادات  
ملية القادمه ومل يتكلما عن شىء بعد ذلك للع  

ثالث مرات اخربها ديرك انه حيبها بصوت 
هادىء وصادق ىف املرة االوىل رحل بدون ان 

ملرة الثانيه اجابته ابن احلب وهم ينتظر جواهبا ىف ا
 والتزمت الصمت ىف املرة االخرية.

"هاهو "اندهش ديرك وهو يثبت املنظار على 
لالشخص اخلارج من مدخ  

جيفاتش .حلق به حىت الطريق الرئيسيه وشاهده 
وهو يتجه حنو الشرق .وضع ديرك املنظار واخذ  

 جهاز السلكى 
 "اان لنا" " كيف تعرفه" 



سال زاك بعد حلظات خمتصره ديرك .اجاب  
 "كنت اعرف السائق" 

ضغط على الزر من جهاز الالسلكى وحتدث  
 يصوت منخفض 
 " الكس" "نعم"

با""الثان الجلك حظا طي  
 "فورا عما قريب ىف االعالانت الصغرية" 

ديرك خينق ضحكته ويرجع املنظار مث ينهض 
 جوس وزاك ويقلدانه 

 "ماذا تكون تلك القصه عن االعالانت الصغرية"
سال جوس :"اين تريد ان جتد جاسوسني عاطلني  

 عن العمل والسيما هناك؟" 



اجاب ديرك وابتسامه على شفتيه :"يتجهون عرب  
 املكان الذى تتواجد فيه املرااتن شريىل  الغابه اىل

 وميسانج "
متتم اليكس :"جوس انه اسم روسى لكنه يعمل 

حلسابنا اراهن ابنه سيضع اعالنه ىف الصحف 
 االمريكيه " 

 يقول ديرك:" استباط ذكى"
 "واجلاسوس االخر هل يكون انت؟" 

 "كل شىء يتعلق بشريىل"اجاب بلهجه رقيقه 
رهن نفسى ىف منطقه  "اذا ارجعت ىل حريىت سا

اجنبيه ورمبا من جهه اخرى سيكون لدى الفرصه  
 ملسح الغبار عن مقعدى ىف جملس االدارة" 



 مدخل الغابه واحلوامه كانت امام انظريهم 
"ملاذا مل تعمل على تسخني اجلهاز؟" سال جوس  

 ميسانج بلهجه حازمه"سيعود الينا هذا خبدمه" 
بلطف :"هل انت  ديرك ايخذ يد شريىل وساهلا

 خبري؟" 
هى توافقه مث ضمها اليه بلطف واركبها الطائرة  

 بينما جوس كان حيضر نفسه لقياده احلوامه . 
زاك ايخذ مكان مساعد الطيار . بعد ساعه من  

الوقت وصلوا اىل املكان املشار لكى يغريوا 
مسريه الشحنه من جيفاتش. الطريق الصحراوى 

انت موضوعه ىف  كان يبدو على مد النظر واعال
 كل مكان واالليات على مد النظر 



ابلنسبه للرفاق اخلمسه ابلشمع االصفر وقبعات  
 ترجعهم فورا على سكة الطريق 
 "مل ار قط مساء من هذا النوع"

اشار زاك :"ماشو" اندهشت ميسانج وهى 
 تدخل ضفرية الشعر الطويله حتت القبعه 

 شريىل كان لديها نفس املشكله
ر؟"سالت هى"لو ان دورية مت  

يطمئنها ديرك :"لدينا خمطط تنظيمى علينا ان  
نبدو منهمكني قليال وال احد عليه ان يشك  

تقريبا قبل وصول   بشىء سنبقى هنا حواىل ساعه
 الشحنات " اجاب وهو ينظر اىل ساعته 



كانت شريىل تشري لسائق سياره سياحيه ابلتوقف 
بواسطة اعالن حيمل ابليد او الفته . كانت 

نج تفعل نفس الشىء على اجلهه الثانيه من  ميسا
 الطريق فتشري للسائق اما ابلتمهل او ابلتوقف .

ثالث سيارات وصلت قبل شحنه جيفاتش كانت  
متكث ىف الكمني . عندما اشارت شريىل للشاحنه  

ابلتوقف وزاك كان يرصف كل الطريق ابحلجارة 
 مع ادواته اما ديرك وجوس فاقرتاب من املقطورة

رك الباب وسحب السائق حنوه بينما  فتح دي
جوس انزلق ليقود ويركن الناقله على اجلهه  

 املنخفضه 



"ماذا جيرى؟" يتلفظ السائق ويداه خلف ظهره 
 مقيده 

"عملية سطو"قال ديرك وهو يدفع الرجل حنو 
 محولته . 

امتقعت سحنة الرجل "اليوجد سوى قطع  
 مقرفه" 

ديرك   "ال تقلق فنحن ال نريد اشياء كبرية"اجابه
 بلهجه هادئه 

خالل عشر دقائق كانت كل االشغال قد 
اختفت . االجهزة واالليات والالفتات وضعت 

ىف الغابه وايضا الشمع والقبعات. السائق جالس  



على جذع شجرة وميسانج تراقبه وهى حتمل 
 سالحا موجها اليه 

 "شريىل الشحنه هنا"اندى زاك 
ديرك يساعدها للصعود اىل داخل الناقله فنظرت 

ىف الصندوق الثالث الذى فتحه زاك حتقق منه  
 فجاه

 "نعم ولكن هو يكون......."
 "ىف ثالثه اجزاء وهذا سيسهل املهمه"اكمل زاك 

 خترج شريىل اثنيه مبساعده ديرك 
 "كم سيستغرق من الوقت من اجل ذلك؟" سال

ن هذه املادة  "حواىل ساعتني وجيب التاكد من ا
 ال تشبه سالح جوس تعاىل ملساعدتى" 



 وابتعد ديرك وشريىل 
 "اال يعرفون ابنه يوجد تزوير؟"

"كال ليس حىت هبذا الذى هم يعملون التجميع  
 من القطع والتجربه" 

" ملاذا ال يتخلصون من كريانو ىف الغابه مبجرد  
 تفريغه"سالت شريىل 

 يثبت ديرك نظره عليها 
"هل متنع مورتن اال يسلم ابلطن جهازا غري 

 مستعمل؟" 
 "هل هذا حقا ضرورى؟" 

"امسعى"يقاطعها ديرك"حنن نستطيع ابنفسنا ان  
نتخلص من كريانو ولكن يستطيع ابلطن االتصال  



بعد ذلك بـ مورتن وبعد ذلك؟ مورتن سيكون  
 حرا يبيع لعبته القادمه ملن يريد؟" 

 اقرتحت شريىل" الشرطه"
"الشرطه . ليس لدينا اى براهني او  قال ديرك

ه احملكمه . بكل اتكيد  ادله على اقوالنا امام هيئ
مورتن لديه قصه جاهزة ليقدمها اىل احملكمه ىف 

حالة ااثرة القضيه . فالذهاب اىل الشرطه  
والتحدث عن سالح غري موجود ىف حوزتنا وال 
يوجد اى دليل على ذلك. فاالمر سيقع على 

ن ىف السجن بدال منهم"عاتقنا وسنكون حن  
اتخذ شريىل نفسا عميقا تقول بنفسها اخليارات  

 دائما واىل االبد 



 "كيف تستطيع عمل اشياء كهذه؟"
تفحصها بشده فهى مل تكن خائفه ولكنها بكل  

 بساطه مستغربه 
"هل تذكرين عبارة الكس الغايه تربر الوسيله 

وحنن ال نستطيع ان نطبق هذا املثل اال ىف بعض 
الت مثل حالتنا هذه "احلا  

ملس خدها حبنان واتبع:" ال اريد ان حيصل كل 
هذا وابلطن سيجن من الغيظ سيفكر عدة مرات  

قبل ان يقبل ببيع شبيه بذلك واريد ان يرتك  
مورتن جيفاتش الن الفشل لن ينزع منه الرغبه  

ابلبدء جمددا وتكرار التجربه مرة اخرى. اان افعل 
ا وىف نفس الوقت  ذلك النىن استطيع فعل هذ



النىن ال احب احدا ان يفعل ما ال احب ان 
 افعله وحىت لو كنت استطيع ذلك"

اهنى ديرك حديثه بصوت انعم . رفعت عينيها  
حنوه وادارت له القامه وهى تضغط على قلبها 

وهذه اول مرة الىت تعمل اشاره مثيله بضوء 
 النهار 

"انىن مسرورة النك ال تستطيع فعل ذلك"متتمت 
ائله ق  

شدها ديرك اليه :"كيف حال كسرك ؟انت ال 
 تعرجني؟"

 "نسيت ذلك" "انت مجيله"



كانت شريىل تريد ان حتول نظرها ولكنها احست  
 بنفسها مسحوبه ابلرغم منها لعيونه املتقده 

 "شكرا اشكرك على كل شىء"
"ملاذا تشكرينىن النىن اقول لك احلقيقه؟" "النك  

 انقذت حياتى" 
انت دائما تنهضني حىت  "انت انقذت نفسك

بعد ان تتعىب وهذا وحده يتكلب الكثري من  
 القوة ولو انك ال تعرفني ذلك"
 سالت مشرية اىل السجني"وهو"
 "هو سيهرب" "ملاذا اان ال افهم"

 "ساشرح لك فيما بعد انتظريىن هنا"



اتبعت بنظراهتا . اجته ديرك حنو جوس وزاك 
ىل  وحتدث معهم مث تركهما لـ جوس وانضم ا

 زوجته الىت كانت تراقب السجني 
مث استدار اىل الشاحنه والرجال الثالثه الذين قد  

سانج بعض  انشغلوا حول كريانو .قالت مي
الكلمات للسائق ومرت ىف مدخل الغابة لتصل  

 اىل شريىل جمددا 
ىف هذه اللحظات كان السائق قد فر سالت  

 شريىل وهى تضحك: 
شىء سيمنعه  "اذا هو استطاع ان يفك قيوده فال 

 من الرحيل حتما بدون كريانو 



"ملاذا هذا ؟هو يستطيع ان يصل اىل مورتن  
 وحيكى له كل القصه" 

 "اهنا فكرة ديرك واان ال اعرف شيئا اخر" 
ظهر جوس فجاه احاط زوجته بيد 

عطوف"تستطيعني ترك سالحك ميسانج 
 فالعصفور حلق" 

حتديد الوقت الالزم  زاك مل يكن خمطئا ىف
للتلخلص من كريانو فخالل ساعتني كان 

الصندوق مسمرا ومثبتا داخل الشاحنه من  
 جيفاتش 

"ال تفعل شيئا حىت عودتى من ريتشموند" قال  
 زاك اىل جوس



اقلعت احلوامه بعد عدة حلظات وحطت على  
درج مطار احلوامات . ميسانج وجوس عادا اثنية  

ظال مبنزهلما ومها  اىل الفندق . ديرك وشريىل
 حيضران وجبة العشاء بصمت

شعرت شريىل بنفسها متوترة فكان لديها انطباع 
ابن كل شىء قد انتهى ومل تستطع ان تفكر 

لنسبه هلا غري  ابملستقبل اذن ديرك اصبح اب
االن  ضرورى فمجرد التفكري بذلك خييفها فهى

ال حتتاج الحد . قبل االن كانت تسعى دائما  
لتكون مستقله وكانت تشعر ابلفخر بذلك مل  

 تكن تريد شيئا سوى ان تصغى حلدسها



كان ديرك يتامل من عصبيتها ومتىن لو يستطيع  
ضمها بني ذراعيه لتهدئتها ولكنها كانت منغلقه  

 على نفسها 
ى  كان عليها ان تقبل ولكن هذا السؤال عليها ه

ان تضعه او تطرحه على نفسها فهو مل يعد  
يستطيع ان يؤكد حبه اكثر من ذلك بقى عليها  

 ان تقرر 
خرجت من قاعة احلمام مل يستغرب لعدم عودهتا  
اليه . قبل هبذا القراراال انه كان يتامل النه يعرف  

كان ديرك ىف سريره وكان لديه شعور  ابهنا تعان .  
كان حمقا ىف ذلك  صادق ابهنا ستاتى اليه حتما و 

 قدمت اليه ىف صمت واستقبلها بسعاده وامل 



----------------------- 
 
 
 

 الفصل الثامــــــــــــــــن 
 

مل يكن لديها أشياء كثرية لتأخذها معها فقط ما  
لون وبلوزة. وحذاء رايضي. كانت ترتديه بنط

ارتدت مالبسها يف الظالم بصمت بينما التعب 
له يغط يف نوم عميق.  الذي أصاب ديرك جع

توقفت للحظة لتلقي عليه نظرهتا األخرية. هل 
تستطيع حقا أن ترحل عنه؟ لكن هذا هو احلل 



األمثل لرتحل فورا قبل أن يكتشف أبن مشاعره 
كانت مرهونة ابألوضاع الآلنية وال شيء أكثر 

 من ذلك. 
خرجت من املنزل هبدوء وبدون أن تثري أقل  

جنتيها. وبني احلني ضجة. ودموعها تسيل علي و 
ة مل تكن حتمل نقوداً  واآلخر متسحهم بعصبي

وجدت بطريقها بقالة مفتوحة ابلليل أذنت هلا  
البائعة ابستخدام اهلاتف. وبعد ذلك مل يبق عليها  

سوى اإلنتظار... وعليها أن تلقي تفكريها  
وعواطفها وأحاسيسها، إيل أين توصلت . فهي مل 

لعامل األن خمتلف  تعد كما كانت من ذي قبل. فا
أمامها واعية ملخاطره وصدماته فالندابت اليت  



فيها ليست أسوأ من الندابت املوجودة عند  
اآلخرين. شعرت ابخلجل لكوهنا مشغولة  

مبخاوفها. بينما الناس يقضون وقتهم أبخذ 
قرارات حيوية وحامسة. كلهم جوس ، ميسانج، 

وجينا، وزاك، وديرك بشكل خاص. كانت تود أن  
لس معه لساعات طوال، وتسأله عن السبب  جت

الذي يدفعه ليزاول هذه املهنة الصعبة ابلرغم من  
كل املخاطر والصعوابلت اليت تصادفه. مادام 
يستطيع أن حييد عنها؟ ومادام يتضايق ويعاين  

 منها؟ 
وأرادت أن تشكره ألنه كان معها علي هذا  

النحو، فقد كشف هلا عن نفسها. ظهر أنه رجل 



مام األحداث اليت جرت هلا يف األايم صبور أ
 األخرية.

هي تستطيع بكل بساطة أن تعود إليه وتنسل يف 
سريره وتدفئ نفسها حبرارته. إنه لشيء ممتع أن  
تكون واثقة أبنه حقا حيبها. وأن تستسلم هلذا  
احلب. لكن حدسها بقي صامتا. أتخذ شرييل 
نفسا عميقا، كال هذه املرة تبدو قوية. وهي مل 

كن هترب وأن قرارها حكيم وانضج، والشيء  ت
الوحيد الذي عليها القيام به هو أن جتد  

الشجاعة الدائمة للمضي يف طريقها حىت النهاية  
 وعدم التعلق بديرك بيأس وأمل.



سيارة سوداء توقفت أمام الرصيف وتقدمت  
شرييل حنوها فخرج السائق منها. صوته يوحي 

 ابلقلق واإلرتباك: 
شرييل. -  
باح اخلري وليم....ص -  

من اللحظة اليت استيقظ ديرك فيها علم إهنا  
رحلت. فالغرفة صامتة، ومظلمة ومل يكن أحد  

 ابلقرب منه كان متاما وحيدا يف املنزل. 
فخرج من سريره. وارتدي ثيابه بسرعة. حلقه  
كان جافا.لن يضيع حلظاته الثمينة ليجد تلك  

وأحس  املادة اليت ال يرغب أبدا يف استخدامها
ابلندم الشديد ألنه مل خيربها بكل ما يعرف. إن  



إمياهنا وثقتها سيصبح سالحا مميتا بني أيدي قساة 
ا  القلب، أراد أن حيميها وخيفف من خماوفها، رمب

يكون قد أتخر كثريا. إن خطأه هذا رمبا سيكلفه  
 حياته. 

يف اخلارج حترك حبدسه. ألنه مل يكن يعرف أبي 
أخذ اجلهة اليت تلمع فيها  اجتاه عليه أن يسري،

أنوار املدينة. ليس لديها نقود، وعليها أن جتد  
هاتفا. أخذ ميشي خبطوات سريعة وهو ييتفحص 

الشوارع املظلمة. شعر أبنفاسه تتسارع. لقد 
جرب اخلوف فيما مضي مثل كل الناس لكن  

هذا اخلوف اجلامد كان ابلنسبة له جديدا وجمهوال  



خ بكل صوته يف قلب متاما. فقد أراد أن يصر 
 الليل. 

ملح أخريا بقالة مفتوحة استعجل اخلطى هل  
وصل يف الوقت احلاسم؟ استدار حنو زاوية  

السوداء   الشارع يف اللحظة نفسها كانت السيارة
 تتوقف ورجل خيرج منها ويقول :

صباح اخلري وليم .  -  
مسعت شرييل صوته فظنت أنه سيغمى عليها،  

كان يقف علي    وهي تسمع هذا الصوت ديرك
 بعد بضعة أمتار منهما وهو ينظر لوليم فرانكلني.
فران صمت جامد علي اجلميع فابتسم فرانكلني 

: 



صباح اخلري ديرك شرييل استدعتين إيل هنا.  -  
أعرف ذلك. -  

 أجاب ديرك وعيناه بقيت اثبتتني علي فرانكلني.
سآخذها معي. -  
كال.  -  

 احلاكم يبدأ ابلضحك.
يريد محايتها، ولكنها مرت  ال ألوم من  -

بلحظات عصيبة. وقليل من الراحة سيجعلها  
 خبري ويف أحسن حال. 

شرييل تعايل معي، طلب ديرك.  -  
بدون أن يزيح نظره عن فرانكلني وجه هلا 

 ابتسامة مطمئنة. 



ستكونني أفضل معي.  -  
ديرك لديه حس قوى ابملسئولية، ولكنك ال   -

 تريدين مضايقته أكثر من ذلك.
حش. و  -  

نظرها كان ينتقل بني الواحد واآلخر رعدة  
أصابتها فالرجالن كاان ينظران لبعضهما بقسوة  

 كأهنما غريبان، وهي كانت تتوسطهما. 
أان ال أفهم؟ -  

 رددت قائلة :
تعلي معي، أعاد فرانكلني وهو يبتسم، دائما   -

مشغول ابيل عليك ، ولن أضايقك فأان مسؤول  
 عنك تعايل. 



يدها. كان ميسكها من   
شرييل . يناديها ديرك وبصوت عادي ، ثقي  -

 يب.
 تقول هي:

مل أكن أريد الرحيل..  -  
أعرف ذلك سنتحدث بذلك فيما بعد تعايل.  -  

بدون أن ينظر إليها مرة واحدة فعيناه اثبتتان ال  
تتحرك عن احلاكم للحظة من الصمت رمبا كانت  

ستستمر إيل األبد شرييل مل تكن تشعر إال أبن  
ديرك نقي وصايف كاملياه املتدفقة من الصخرة  

وألول مرة عرفت أخريا هذا الشعور الذي  
تضمره يف قلبها . وبدون أن تستدير مشت  



حنو ديرك. واحست بنفسها ترتعش  ابستقامة 
وهو يشدها إليه. صدره كان اثئرا لكن حرارة  
جسده كانت ترحيها. ديرك عمل نصف دورة  

ليحميها جبسده ، فرانكلني تشنج وحاول  
األقرتاب منهما وهو يضع يديه يف جيبيه لوح له 
ديرك بسالح اوتوماتيكي، عندها وقف فرانكلني 

أمام هذا املوقف.ومل يقم أبي حركة وظل مذهوال   
كنت أعتقد أبنك ال تستخدمه أبداً.   -  
أبداً ، أكد ديرك ، لكن ليس لدي خيار يف  -

 ذلك.
بسببها؟  -  



أحدهم قتلها تقريبا، وليم هل كنت تعتقد حقا   -
أبنين ال أستطيع أن أفعل شيئا لكي أمنعك من  

 إهناء مهمتك. 
ديرك كان يتكلم بنفس اللهجة بدون أن يتنازل 

ه.عن هدوء  
 اصفر لون فرانكلني: 

منذ مىت تعرف بذلك؟ -  
تقريبا منذ البداية عندما اعطيت لشرييل امسي   -

شخصيا لتتوجه إليه يف حالة حدوث شيء. إذن 
مل تكن تعرف حبدوث مشاكل يف جيفاتش فلن 

نقوم علي مساعدهتا وهذا كله أاثر ارتيايب  
وظنوين، وتذكرت حماولة االبتزاز ابلتهديد اليت  



قمت هبا سابقا منذ عدة سنوات أنت سابقا  
فظيعا وعلي استعداد أن ترتكب   ارتكبت خطأ

مثله اآلن، ويف كل وقت تسنح لك الفرصة 
وعندما اكتشف القتلة املأجورون الذين أرسلتهم  
مكاين علي الشاطئ بسرعة كبرية، فهمت عندها  
فال أحد من اآلخرين لديه النفوذ والسلطة ليفعل  

ذلك إال أنت. فقد استطعت أن تكشف عن 
 العقود اليت ختص ممتلكايت. 

مل أكن أريد مضايقتك. اعرتض احلاكم بصوت  -
متوسل. لذلك أرسلتها لك لقد شعر مورتن  
ابخلطر. فوضع هلا قنبلة يف شقتها، وأان كنت  



أعرف أبنك ستهتم هبا. ولكن كل شيء قد  
 أصبح منتهيا قبل أن تتدخل.

فأان كنت خطرا عليك، لكن شرييل، فأان لن   -
هدا  أساحمك ألنك خربت شقتها، وعملت جا

علي قتلها ومطاردهتا كحيوان وهذا مل يكن 
 ضروراي كما تعرف. 

مورتن شعر ابخلوف..  -  
أنت كنت املسئوول... قاطعه ديرك فرانكلني  -

 تشنج وهو يقول:
ماذا ستفعل؟  -  
لعبتك تفرقت إيل قطع وختلصنا منها،   -

وأطلقت سراح السائق ألنين تعرفت عليه. وكنت 



أحدهم خرب   أعرف أبنه سيذهب ليخربك أبن
كريانو وأتكدت أنك لن تستطيع أن تتصل 

مبورتن وهذه كانت الطريقة الوحيدة ألجعلك  
تلعب بوجهني خمتلفني، ومل أكن أفكر أبن شرييل 

ف وهو يتنهد. يف كل ميكن أن تستدعيكك، أضا 
األحوال كريانو سلم يف الوقت املناسب. ومرتن  

 يعتقد أبن كل شيء سيكون علي ما يرام.
هبوا لقتله. هم ذ -  

 استأنف فرانكلني:
نعم -  

 يوافقه ديرك 



ولكنه سيتكلم قبل ذلك وعليك أنت اآلن أن   -
 ختتبئ. 

أان احلاكم.  -  
أنت ال شيء لتستقل غدا صباحا ال سيما   -

 أنين سأحكي كل شيء قبل أن يتحدث ايلطن. 
 بعد فرتة من الصمت. 

هل ترتكين أرحل؟ طلب فرانكلني. -  
ألجلها. -  

وهو يشد شرييل إليه. أجاب ديرك   
رمبا جيدك ايلطن أو ال جيدك ولكن انتبه فأان   -

 هنا.
أان أرسلتها لك.  -  



لذلك سأبقي علي حياتك ، أرحل اآلن.  -  
بدون أن يضيع الوقت استدار فرانكلني بسرعة 

حنو السيارة خبطوات مهتزة وأقلع كاإلعصار 
 واختفي بني الشوارع املظلمة يف املدينة. 

ديرك.  -  
... سنتحدث يف املنزل.صه -  

الصوت الطبيعي لديرك أخافها وحاولت أن 
تفكر يف احلديث الذي جري بني وليم وديرك. 
وجربت أن تستكني للفكرة اليت دسها وليم يف 
البداية. هذا يبدو غري حقيقي ومع ذلك كانت  
تؤمن هبا . لكن كان يوجد يف داخلها شيء أهم  

ون أن تفهم  من ذلك فعملت خيارا بني االثنني بد



حقا ما جيري بينهما. فاختارت بديهيا وعقالنيا  
ديرك ابلرغم من إهنا تعرف وليم منذ زمن طويل 
دائما كانت تثق به وديرك كان رجل غامض ،  

نظراته القوية الثابتة ختيف قلوب كثري من الناس، 
لقد اختارته هذه املرة ألن حدسها نطق بدال 

رك وأيضا احلب  عنها وأيضا الثقة اليت تكنها لدي
الكبري الذي حتمله بني طيات قلبها كل ذلك 

 دفعها لتختار ديرك. 
دخال إيل قاعة االستقبال اشعل ديرك الضوء  

 والقي ابملسدس حبركة عصبية ومتعبة. 
عما قريب سيطلع الفجر. -  

 كان يتجنب نظراهتا.



ستكونني يف أمان، كل العامل عما قريب سيعلم   -
وستستطيعني الذهاب إليه. ابستقالة وليم   

حقا؟ -  
نعم. -  

 أجاب وهو يظهر عليه التوتر. 
أليس هذا ما تريده؟  -  

 استدار ديرك: 
ما أريده ليس له امهية. أجاب بصوت  -

منخفض، أنت رحلت ألين رحلت بعيدا، وأان لن  
 أذهب ألبدأ من جديد. 

 كسرت الصمت:
قلت لك إن احلب وهم. -  



تالعب ابملرااي  إين أتذكر ذلك إنه  -
 واألضواء... 

 أجاب بصوت أجش
لدي عيب.  -  

عندها استدار ديرك حنوها لونه شاحب أما  
 تعبرياته فتبقي دائما من املرمر. 

ماذا قلت؟  -  
كان علي أال اختار اجمليء معك، شرحت   -

 قائلة:
فأان أثق بكما ومل أكن أعرف ماذا كان يفعل  -

 ولقد اخرتت فحسب... ألنين..
  أصبح ابلقرب منها. يف خطوتني



شرييل. -  
ألنين أحبك. -  

شعاع من السعادة كان يضيء يف عينيه، شدها  
 إليه بكل قوته. 

آمل أن تكوين واثقة بشعورك، أان أحبك كثريا   -
 فكيف أتركك هتربني،

 أوضح ذلك بصوت مرتدد.
إين معك سأكون واثقة جدا حبيايت.  -  

 أكدت هي
 وهذه كانت احلقيقة.  

حتميل ) رواايت عبري ( :رابط   



https://www.riwaya.ga/3abir
_classical.htm 

 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 
https://www.riwaya.ga/a7la

m.html 
رواايت عبري املكتوبة ( : رابط حتميل )   

https://www.riwaya.ga/3abir
_maktouba.html 

 رابط حتميل ) رواايت رومانسية متنوعة ( :
https://www.riwaya.ga/roma

ncya_motanawi3a.html 
 متــــــــــــــت

https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html


  
        
 
  
        
 
  
        
 
  
        
 



  
        
 
  
        


