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هتتم قناة رواايت عبري مبشاركة روابط رواايت 
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 امللخــص 
" ما احلب اال للحبيب األول " هل هذا 

صحيح ؟ وعداوة الكنة واحلماة ، هل هي 
حقيقة اترخيية أم جمرد خرافة ؟ مسافات 

طويلة قطعتها دينا لتتأكد من ذلك ، ولتعرف 
أن األمثال أحياان تكذب ، واخلرافات رمبا  

 تكون صادقة . 
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رفض قلبها تصديق أن حبها األول سيتحول 
كذبة . وأن عمرا بكامله ، مع حبيبها راسل 

 ، سيلغى بلقاء .
 مورغان وتعرفت إىل مديرها اجلديد ، انطوين

 الذي 
حتوم حوله الشائعات ، وقررت اال تصدق 
وختتربه بنفسها حىت النهاية ، حمافظة على 

 املسافات الالزمة بينهما ... لرتى جيدا قلبه. 
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ورأت ... وقاومت ما استطاعت . ومن 
يستطيع مقاومة القلب ؟ األمر يف النهاية له  

 . هو القائد . وهي الطائعة .
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 الفصل األول 
 حتدى على ترد هل.  حائرة دينا –1 

,  راسل خطيبها والدة, ال ميلغروف السيدة
  ولن,   ستتحدى.  ال ؟ له  إكراًما تصمت أم

 ىف يتدخل,  راسل حىت,  أخًدا تدع
 .  خصوصياهتا

 خميلة ىف ابحلياة انبضة  الذكرايت تالحقت
: )  وحيوية حياة املمتلئة اجلميلة الفتاة,  دينا
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 ربيًعا وعشرون ثالثة  عمرى من الزمان طوى
 يتبق مل الىت,  الرائعة   ويلز  مقاطعة ىف امضيتها

 وتركت.  الغالية الذكرايت سوى اآلن  منها ىل
 أايم  مثانية قبل نيوزيلندا إىل  وأتيت شىء كل
.  راسل املستقبل وزوج حببيىب ألجتمع, 

 وحني.  كيت  خالىت برفقة  هنا إىل احبرت
 احسست.  ويلنغتون ميناء ىف السفينة رست
 على أمامى تنفتح جديد عامل أبواب  أبن

 بعينني اللحظة تلك ىف  حبثت.  مصراعيها
 على  املستقبلني  بني راسل وجه عن مشتاقتني
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 أحمله مل حني  القلق وعذبىن.  امليناء رصيف
,   قلقى انر أطفأت منه برقية لكن.  بينهم 

 مدينة ىف والدته مع وجوده عن وطمأنتىن
  قريبة جثمان تشييع ىف للمشاركة,  وانغانوى

 مدينة ىف نلتقى أن ىف أمله عن وأعرب ,  له
,  مباشرة ابخلرب خالىت أعلمت.  داندان

 ألهنا  رمبا,  لقائنا بتأخر سرت  اهنا إىل وخيل
  ىل قالت فقد,  أواًل  االستقرار تفضل كانت

 : يومها
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 خريًا  فيه هللا وجيعل شيًئا  تكرهوا أن عسى -
 أن  لك  اخلري من كان  رمبا.  دينا اي كثريًا
 راسل نلتقى أن قبل االستقرار حالوة تعرىف

 . ووالدته هذا
  بشر وأمه   راسل أن وأفهمتها, قوهلا اضحكىن

  تدابري  أية الختاذ داع من هناك وليس,  مثلنا
 أسبوع مضى,  حال كل  على .  احتياطات أو

 استقرينا,  أايم سبعة,   وصولنا على كامل
 بيل مرتفعات  على تربع رائغ  منزل ىف خالهلا
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 اآلن يفصلىن وال.  أواتغو على املطلة نوز
 .. .  معدودة  دقائق سوى  راسل لقاء عن
 بقلىب أشعر. . .  سيارته حمرك صوت  أمسع

 أسعدىن ما. . .  ضلوعى  بني سعيًدا يرفرف
 . . . (     حبيىب بلقاء أسعدىن ما. . .  رب اي

 املدخل اىل املؤديه الدرجات دينا هبطت
 يف االمل اتركه,  بسرعه للبيت الرئيسي

 يف  يرتاقص احلى ومستقبل,  حلو حاضر
  االحالم من دنيا اىل ويرسلها,  خميلتها
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  اخريا. . .  حبييب. . .  راسل: )  الورديه
 يف. . .  هنا ابلتالقي بعدان الصرب ختم 
  اشهر سته امامنا زال ما.  اهلك  وبني وطنك

  الفراق جراح خالهلا سنداوي طويله 
 نعلن ان قبل االشتياق  دموع ونكفكف

 اي حيايت جنان يف بك فاهال رمسيا زواجنا
 ( .  حبييب

,   للمنزل الرئيسي الباب دينا فتحت حني
 من للنزول واستعد قبعته خلع قد راسل كان
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 خصالت تداعب الشمس اشعه اتركا السياره
 قبل قليال قريبا البيت اتمل.  االسود شعره

  بكل ذراعيه بني ارمتت اليت دينا  حنو يسرع ان
 يف  ومهس بقوه فاحتضنها واللهفه الشوق

 :  اذهنا
 . بك اهال. . .  الناس اغلى اي. . .  دينا -

 اطلقت,  حلوة دقائق احلبيبني على مرت
 يقول. ومسعته دينا  سراح راسل ذراع بعدها

 :هلا
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,  حبيبيت اي السرعه هبذه استقرارك  يسرين
  الغشاشني غش من  عليك خشيت فقد

 . املخادعني وخداع
 خطوه كل  يف معنا هللا كان  حبييب اي اطمئن

  شريف  صادق برجل ومجعنا,  خطوانها
  لنا  شرح ما بعد,  البيت هذا شراء يف ساعدان

  ابلتملك اخلاصه  القوانني مجيع
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,   الطراز حديث البيت ان  غالييت اي املهم   -
  ال االنكليز  معشر انكم  متاكد انين ولو
 . القدميه اخلشبيه البيوت يف ابلسكن متاعون

 : دينا رجته
  خاليت امام الكالم هذا مثل كالم  تردد  ال -

 جدا  سعيده فهي,  فضلك من راسل اي
 يف سيساعدها انه يل واكدت,  البيت بشراء
  قاست طيبه انسانه  خاليت ان.  لفنها التفرغ

  موت بد  داى أخى  مع تنشئىت ىف كثريًا
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,  زوجها  مرض أثناء أكثر وعانت ، والدتنا
 حساسة  فنانة خالىت,  راسل اي صدقىن
 سنًدا جانىب إىل  وجودها  ويسرىن,  وشفافة

 أهنا  أتعرف.  القادمة املصريية أايمى ىف قوايً 
 منبع وتعتربها,  داندن مبدينة جًدا معجبة

  افتقادها فكرة كانت  لقد ؟ ينضب ال إهلام
 . تؤرقىن حمليطها

 ميكنها فخالتك,  حبيبىت اي خوفك تناسى -
  ذلك  هلا  حيلو ما مىت ويلز مقاطعة إىل العودة
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 ىف استقرارك على تطمئن أن بعد خصوًصا, 
 . الزوجى البيت

 الرئيسى الباب عتبة على  أصبحا قد كاان
 :  دينا  له أكدت حني

 اي  هناك إىل  تعود أن  أريدها ال لكنىن  -
 حبيىب راسل لك أقدم ، كيت  خالىت.  راسل

 . املستقبل  وزوج
 :  قائلة كيت  اخلالة أطلت
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 ما.  راسل اي سهاًل  ونزلت أهال حللت -
  ورائع,  املوقع ؟اسرتاتيجى ابلبيت رأيك
 نستحق أننا اعتقد ؟ كذلك  أليس, املناظر

 .  التهنئة
 عندما دينا  ظن حسن عند راسل كان    

 :  القول إىل سارع
 سيدة  اي القلبية هتاىن تتقبلى أن أرجو_ 

  مرتع  وغرفه,  فعاًل  رائع فالبيت ,  ليفنغستون
 أبن ىل امسحى.  الشمس ألشعة خصي
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  السريع االستقرار على مقدرتك على أهنئك
. 

 حضورك عدم إن  القول اصدقك -
  ألنه,  وبركة هللا من رمحة كان  الستقبالنا

 عدم أما,  مستقر عن البحث جمال أفسح
,   علينا  األثر طيب له كان  فقد البارحة جميئك
 .  األعمال من الكثري اجناز استطعنا  إذ

 : دينا كيت  اخلالة  كالم  صعق
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 انك  أقسم  أكاد ؟ خالىت اي تكذبني  ملاذا -
,  البارحة راسل جمىء عدم من تضايقت
 . السفر   أتعبها الىت أمه مع  البقاء وتفضيله

  غرفة إىل ليفنغستون السيدة تقدمتهما
 :  تتساءل وهى اجللوس

 غرفة ىف القهوة من قدح تناول  ىف رأيك ما -
   ؟ راسل اي اجللوس

 ىف تناولته الذى ابلقدح االكتفاء أفضل -
 . سيدتى اي لك شكًرا,  أمى مع البيت
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 من وأان ؟دينا حًقا واحد  قدح أيكفيك -
 , وقت أى  ىف القهوة عاشقات

 مسحت إذا  احلال ىف منزلنا إىل دينا سأرافق -
 . انتظاران  ىف وأمى ذهب  من فالوقت, 

 تفضل.  أواًل  قهوهتا دينا تشرب أن  أرى -
 .   دينا اي قهوتك هاك.  ابجللوس

 وجلس,  مرغًما السدة لرغبة راسل استجاب
 من خطيبته انتهاء ينتظر مقعد حافة على
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 انتباه قلقه فلفت,  انفذ  بصرب قهوهتا شرب
 : دينا

  مواعيده على احملافظة اعتاد أنراسل يبدو -
  بال الطيبة اخلصال من املواعيد دقة.   أمه مع

  أهنا يبدو. . .  يهم  ال آه. . .   ولكن,  شك
 .  إىل التعرف  إىل  زائد شوق ىف

 وهنضت  عجل على القهوة دينا ارتشفت
 : قائلة
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  من أخرى  قطعة إىل  حاجة ىف لست  -
 .  خالىت اي لك  شكًرا,  البسكويت

 :  يقول وهو حذوها راسل حذا
 هل.  سيدتى اي قريًبا بوالدتى سأعرفك  -

  اي الوقت  من الكثري مالبسك تغيري يستغرق
 ؟ دينا

 فقط سآتى.  مالبسى تغيري  إىل ىب حاجة ال
 املرة هى هذه.  أرتديع  الذى الطقم   بسرتة
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  نيويورك من شرائه بعد فيها ألبسه الىت األوىل
. 
 :  راسل أتملها

 واضحة  األمريكى الذوق بصمات  إن  -
 .  فعاًل  عليه

  إىل الطريق ىف راسل بكالم  دينا فكرت
 أقرب راسل قاله  ما أن  ىل يبدو: )  غرفتها

 هل ؟ أفعل ماذا.  املدح  إىل منه الذم إىل
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 أفضل.  ال ؟ لقوله تفسريًا  وأسأله إليه  أعود
 ( . متاما املوضوع عن التغاضى

 والقميص,  اللون  مخرية طقمها سرتة كانت
  التنورة أما.  عينيها لون حياكى  أخضر زمردايً 

  تناسبت الىت  املربعات قماش من صنعت فقد
 القبعة إىل أحتاج لن: )  القميص  مع لوهنا ىف

  سأحتاجها لكنىن,  راسل لوالدة مقابلىت أثناء
 مع اليوم  ظهر بعد  سأجريها الىت  املقابلة  أثناء
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 فيها أعمل  أن املفروض من الىت الشركة  مدير
 . ) 

 غيت  ها شارع اجتاه  ىف سيارته راسل قاد
,  املدينة على املطلة اهلضبة قمة خيرتق الذى
,   اهلادئة الوداين مبرأى انظريها متتع دينا اتركا

  الىت العالية واهلضاب,  الرائعة  والسهول
,   مجااًل  قممها على  البيوت  تناثر  زادها
 الىت  املدينة,  برايتون حىت امتدت والتلى

 .     البحر شاطىء على بدالل تتكىء
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,   فخمة سكنبة منطقة بسيارته عرب حني
 من فاح الذى األصالة  بعطر  دينا انتشت
 جتثو ضيًقا ممَرا ذلك بعد اجتاز مث,  أركاهنا

  أمام وتوقف,  صغرية شجريات جانبيه على
 له  طبقتني من  مؤلف ملنزل الرئيسى الباب

 . األمحر  األجر من سقف
 سينادي: )  دينا امام البيت ابب راسل فتح

 الكبري البيت هذا سيدة وستأيت امه األن
( .   الستقبايل اخلطى سريعة ، القلب خافقة
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 ذهبت حافل استقبال  يف دينا آمال لكن
 املستقبل زوج مع واجتازت ، الرايح ادراج

 االستقبال حجرة اجتاه يف بصمت  الردهة
.   تنتظرمها ميلغروف السيدة كانت  حيث
 ان: )  مليا امامها  الواقفة السيدة دينا أتملت

 ، توقعت مما سنا اكرب ميلغروف السيدة
 حببال املتمسكات السيدات من اهنا  يل ويبدو

 يف  تقف ورؤيتها.  املوروثة  القدمية التقاليد
 األزهار   من احللوة الباقة  تلك امام  مجود
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(  احساسي صدق على دليل  اكرب ، الربيعية
. 

 فتبعثرت دينا حنو مليغروف السيدة خطت
.  مصافحة يدها هلا ومدت ، الفتاة افكار

 املدودة اليد اصابع اطراف السيدة فالمست
 :   تقول ان قبل برتفع

 .  دينا اي بك  اهال -
 وما تصرفات من الحظته مبا دينا فوجئت
  اجلافة املقبلة هذه ما: )  كالم  من مسعته
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 ان  البد. . .  آه ؟ املدروس الكالم وهذا
 وهذه ،  شيئا عين.  األعصاب متوترة السيدة

  ان يف شك ال.  فيها تلقاين  اليت األوىل املرة
  من جنباته بني يطويه مبا يقلقها مستقبلنا

 ( . جمهول
  السيدة وتبعت ، افكارها من دينا ختلصت

 ، ابلضيوف خاصة نوم  غرفة اىل ميلغروف
 املرآة امام ووقفت ، قبعتها خلعت حيث
 كانت  الذي الوقت يف ،  هندامها  من تصلح
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 عن الستائر  تزيح مليغروف السيدة فيه
 ،  الغرفة حتتل الشمس اشعة اتركة النوافذ

  حني.  زاواايها من  زاوية  كل  وتستوطن 
 خبصالت الدافئة الفضية األشعة اصطدمت

 مربزة  خضمها يف وغرقت  ، داعبتها  دينا شعر
 مثل  دينا ارتعدت فجأة.  الرائع  الناري لوهنا
 عندما ، اخلريف رايح داعبتها صفراء ورقة

 السيدة بعيين املرآة يف عيناها اشتبكت
 نظرات ابل ما. . .  اهلي اي: )  مليغروف

 رب اي ساعدين ؟ وحقدا  كراهية  تقطر محايت
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. . .   املؤملة نظراهتا حراب من اخلالص على
  انسانة اين. . .  ميكن  ال. . .   ال. . .  ال

 بت لذلك.  شك بال جامح خيال ذات
. . .   اغباين ما.  صحيحة غري اشياء اتصور

 . ) 
  واستدارت ، افكارها من دينا هربت

  الستائر اسدال تعيد مليغروف لتجدالسيدة
 :   قائلة
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 ،  انيوزيلندا يف حمرقة الشمس اشعة  ان -
 يلتزم مل  اذا ابملفروشات تضر ان املمكن ومن

 . احلذر  جانب اإلنسان
  عاشقات من وخاليت انين اصارحك -

 مكان  أي يف امشس اشعة بدفء االستمتاع
  تعود أبال التمين اال اليسعين لذلك.  وزمان

 . مفروشاتنا على ابلضرر
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 ساعات اكثر  الستائر ابرخاء انصحكما -
 حقيقية امنيتك تصبح ان اردت ان  ، النهار

 . 
 على  احلارقة الشمس اشعة  من اخلوف ان -

  احملالت واجهات يف  املعروضة  البضائع
  امامها الشرفات بناء يف السبب هو  التجارية

 . اذا
 اهنا تصورت ، لوجوديهنا األوىل األايم يف

 الحظت لكنين ، األمطار من الزابئن حلماية
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 املستديرة  السوداء القبعات اختفاء  بعد ما يف
 . الواقية واملظالت

  دائم   شكل يف قبعة يلبس ابين  راسل لكن -
. 

 بينهما  احلديث اوصال احلد هذا عند تقطعت
  قادر  اي. . .  رب اي: )   دينا اربك شكل يف

 املرة هي فهذه.  اعين. . .  شيء كل  على
 عن  متاما عاجزة انين فيها اشعر اليت األوىل

.   مثلي انسان مع مواضيع اية  يف اخلوض
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  والدة  فيها اقابل اليت األوىل املرة اهنا صحيح
 اهنا وعزتك بعضمتك اقسم  لكنين ، راسل

 الذي ما:  نفسي فيها اسأل  اليت األوىل املرة
 بذات األعلم  وانت ؟ بعد فيما عنه سنتكلم 
.   الغداء تناول موعد اقرتب  لقد.  الصدور

 معهما الغداء طعام تناويل  ان يف شك من ما
  القائمة اهلوة ويغطي ، كثرية  اعباء من سريحيين

 يسعدها  اليت املواضيع هي  ما ؟ وبينها بيين
 تنسيق ان يف شك ال ؟ ترى اي غمارها خوض
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 عن  الكالم هناك مث ، منها واحد األزهار
 ( . ألزهار اب فألبدأ.  راسل
 : ميلغروف للسيدة  دينا قالت

 اي واضحة األزهار تنسيق  يف موهبتك ان -
 .  سيديت

 لكي التنسيق  اصول يف دروسا اخذت  لقد -
  جزءا الورود جعلت  ذلك  وبعد.  اتقنه

 .  راسل حياة من اليتجزأ
 .  هذا امجل  ما -
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  من دينا واألزهار الورود   يف التفكري اختطف
 واهوى  األزهار احب  ايضا اان: )  الواقع 

 ( . تنسيقها
 ، اجللوس حجرة يف الثالثة  اجتمع عندما

 :   فقالت األزهار عن حديثها  دينا اكملت
 اختصاصات ضمن يدخل الورود رسم  ان -

 .  الفنية خاليت
 تتالعب  ابنسانة نسمع  ان الشيق من -

 . ابأللوان
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 سيديت اي ابأللوان تتالعب ال خاليت لكن -
  ، حياهتا قوام وتعتربه الرسم  تتقن فنانة اهنا ،

 .  هبا خاص مرسم  ولديها 
 يف وضح وقد وقال ، فجأة دينا  راسل قاطع

 : االعتذار  رنني صوته
 ابلفن التؤمن فنانة امي اي دينا خالة  ان -

 بلوحاهتا ستعجبني انك واعتقد ، التجريدي
 سهوهلا  بكل البيئة صميم  من املستوحاة
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  ورودها وحىت ، وشوارعها وبيوهتا ، وودايهنا
 .   ورايحينها

 ثقيال فيها الصمت حل  دقائق مضت بعدما
  سالسل حطم  راسل لكن ، الثالثة على

 :   بقوله  السكون
 . . .  فين معرض يف مرة اول دينا  رايت -

 :  بقوهلا امه فأسكتته
 .  بين اي كله  هذا اعرف. . .  اعرف -
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 ال ،  سيديت الاي: )  افكارها مع دينا اتهت
  روعة من القليل اال  تعرفني انك اعتقد
(  لقائنا بعد  راسل مع امضيتها اليت  اللحظات

. 
 :  بقوهلا  الواقع اىل مليغروف السيدة ردهتا

  اشهر ستة اإلنتظار فكرة تكون اال امتىن -
 قد  براسل لك رمسي ارتباط أي اعالن قبل

 هذه اايمنا  يف الشباب ان اعرف.  ازعجتك
  أبنين  فخورة لكنين ، للوقت وزان يقيمون ال
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 وينبذ ابلتعقل يؤمن  جيل اىل انتمي
 .  االستعجال

 فكرة حاملة وصلتين  اليت  رسالتك ان -
  مطلقا تزعجين االنتظارمل

 على وسالما بردا  نزلت  اهنا كما  ، سيديت اي
  تؤمن  اليت خاليت قلب

.  متاما مثلك املوزونة والقرارات ابلتصرفات
 وتتعرف ، معي أتيت ان على اصرت لذلك

 .  اهله وبني وطنه يف راسل اىل
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 شاء ما: )  مليغروف السيدة دينا كالم  ازعج
 اضاعة يكفي اال. . .  هللا شاء ما. . .  هللا

  اليت  خالتها  احتمل حىت الفتاة هذه مع  الوقت
 صالحيات من لتتأكد خصيصا هنا اىل اتت

 فعلت ماذا .  اجن  اكاد ؟ وصفاته ابين
 ( .  ؟ هذا ألستحق

 مليغروفوهي السيدة صوت الغضب كسا
 : تقول
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 احلسب عريق راسل ان آنسة اي أتكدي -
 دنيا يف معروفون فأجداده ، النسب اصيل

 الذي النغ فيليب املرحوم واوهلم  ، املصارف
 هذا يف املصرفية للخدمات مؤسسة اقام

 . البلد
  ابلشرح نفسك تتعيب ألن الداعي -

 اعرف فاان ، ميلغروف سيدة اي والتفصيل
  احلكم   تتعود مل خاليت لكن.  راسل عن هذا

 صقل  دائما وتفضل ،  الناس مظاهر على
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  هذه ان أيل خيل وقد.  واألعماق البواطن 
 ، ترضيك سوف انسان أي  معرفة يف الطريقة

 . تزعجك ولن
 تفهم  مل غامضة نظرات امه  اىل راسل صوب

 مسعت  لكنها ، دينا
 :  تقول السيدة

 استغربت لكنين ؟ تزعجين  اهنا قال ومن -
 .  الواحد املبدأ على خالتك مع اتفاقي

  انصاعت
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  حططت عندما: )   افكارها  الحلاح دينا
  اهلها لطف  سحرين ، البالد هذه يف الرحال

 راسل والدة لقاء متنيت انين  حىت ، وطيبتهم 
 ختتلف لن اهنا متصورة ، ممكن وقت اسرع يف

 يف انه اكد  حني ، والدي صدق لكن.  عنهم 
  خصوصا ، الندامة  العجلة ويف السالمة   التأين

 ( .  الناس على احلكم  يف
 حول  الثالثة فجلس  ، الغداء وقت حان

 من: )  الطعام أبطايب حفلت مائدة
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 رحلة من قادمة سيدة تستطيع  ان امستغرب
  هذه مثل حتضري ، احلزن كللها  طويلة 

 هذا  بكل اشعر ملاذا.  الفاخرة األصناف
 علي السيدة  ابت وقد الغداء انتهى ؟ التوتر

  ووضعتها ، األطباق نقل يف حىت مساعدهتا
  ذلك فعلت رمبا.  قريبة  متحركة طاولة على

 ألن ، اكثر علي وللتعرف الوقت لكسب
 ( . متاما  الثانية يف املكتب اىل سيعود راسل

 : البنها ميلغروف السيدة اكدت
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 جمال امامي ستفتح املكتب  اىل  عودتك ان -
 . دينا   ابآلنسة االنفراد
 :  القول  اىل دينا سارعت

 ، سيديت اي اكثر الزايرة اطالة  امتىن كنت  -
  الشركة رئيس مع سابق مبوعد مرتبطة لكنين

 .  موظفيها من اصبح  ان ارجو  اليت
 راسل صوت يف واضحة  األمل خيبة ظهرت

 : يقول وهو
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 املدينة استكشاف لك األفضل من  اليس -
 أبي  البدء قبل وضواحيها

   ؟ عمل
 مورغان براين شركة يف العمل  فرصة ان -

 وقد.  راسل اي ذهبية فرصة لالقمشة واوالده
  التقيته عندما ، براين الشركة مؤسس يل اكد
 حاجة  يف انطوين ابنه ان ، كندا  يف زوجته مع

 لذلك.  معه للعمل مثلي سكرترية اىل ماسة
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 يل   فحدد يومني قبل  اليه اوراقي ارسلت
 .  للقائه موعدا  اليوم  انطوين السيد

 :  راسل صرخ
 انك اصدق ان الاستطيع. . .  اهلي اي -

 . . .  لدى ستعملني
 :  والدته قاطعته

 شبه مورغان براين انطوين  مع العمل ان -
 ينقصه ، اخالقي ال رجل فهو ، مستحيل

 . اللباقة و  اللطف
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 ، ايسيديت تقولني ما تصديق علي يصعب -
 يف األثر   ابلغ تركا انطوين السيد  والدي ألن

 .  األول  لقائنا  بعد نفسي
 خيتلف لكنه ، ابلوالدين   ابلتأثر حق معك -

 . متاما عنهما
  السيدة تقوله ما صحيح هل: )  دينا خافت

 ان ام ؟ مورغان  براين انطوين عن مليغروف
 ( .  اعلم  وحده هللا ؟ املبالغة  بعض قوهلا يف
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 صفات ببعض السيدة تذكر  ان دينا حاولت
 :  والده من مسعتها  اليت انطوين 

 فأنطوين ، سيديت اي خمطئة  انك اعتقد -
  جاهدا يعمل انسان عنه اتكلم  الذي مورغان
 .  وموظفيها الشركة خري سبيل يف

 :   راسل هلا اكد
 ،  دينا اي تقول ما كل  يف حمقة امي ان -

 براين   مع العمل فكرة تنسي ان  وارجوك
 .   مورغان
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  هذا  كان  اذا ؟ راسل اي انساها  ملاذا -
 معه فعملي ، تقوالن كما  اخالقيا ال االنسان

 املثل خط عن سأحنرف  انين اطالقا يعين ال
 وارتضيتها عليها ت  نشأ اليت  واملبادىء

 . لنفسي
 السيدة عيين يف الغضب انر اشتعلت

 : مليغروف
 . آبرائي  صرحية  طعن حماولة قولك  اعترب -
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 ، اعتذار  كلمة  الغاضبة السيدة انتظرت  -
 فتدخل ، واحد حبرف تنطق مل دينا لكن

 : قائال املوقف   النقاذ راسل
  دينا اي  اليوم يرام ما على لست  انك يظهر -
  انك  وابلغه مورغان ابلسيد سأتصل لذلك ،

  ان واعد ، ملقابلته احلضور عن عدلت
 .   عمل عن البحث يف قيبا اساعدك

 على مصرة زلت ما.  راسل اي رأيي اغري مل -
 وعدت ألنين ، اوال.  مورغان السيد  مقابلة
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 ، اثنيا.  عليه دين  احلر ووعد ، مبقابلته اهله
  يل  يؤمن  شريف عمل اىل حاجة يف اان

 اكره ،ألنين  هنا اقاميت فرتة  خالل مصاريفي
  رغم  احس اثلثا،.  احد على عالة اكون ان
 حدود  سيلزم مورغان السيد ان مسعت ما كل

 قلما واحساسي ، معي  واللباقة األدب
 التوفيق يل تتمىن  ان ارجوك كله  هلذا.  خيطىء

 . راسل  اي مساعيي يف
 :   مليغروف السيدة فقالت
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 هذا مثل مع ابالخفاق  لك  هللا ادعو  بل -
 .  مصلحتك على مين حرصا وذلك ، الرجل

 تتمالك ومل ، مفاجئة بغصة  دينا شعرت
 :   القول  عن نفسها

 سيديت اي مصاحلي على خوفك  من واثقة اان
 . بنفسي  قرارايت اختاذ  افضل لكنين ،

  جماريها وتغريت ذلك بعد األحاديث تشعبت
 فرافقته ، راسل انصراف موعد حان حىت
:  وقال مودعا عانقها حيث السيارة اىل دينا



 58 

 بدر  كان  اذا امي اعذري ، دينا اي ارجوك
 . يزعجك ما منها

 . ايفي العمة وفاة منذ الكثري عانت لقد
 العمة تكن امل.  راسل اي شأين  التقلقفي -

  ؟  عمرها صديقة ايفي
  صديق فقدان انسان أي على يصعب

 .  الطفولة
 بل ، طفولة صديقة ايفي العمة تكن مل -

 ان  املفروض من وكان.  ايب شقيقة كانت
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 مبا  الرايح جرت لكن.  وفاهتا بعد ارثها
 .  امي ازعج وهذا ، السفن التشتهي
  ؟ راسل اي تعين ماذا -

  لشقيقيت  متلك ما بكل عميت اوصت  لقد -
 .  روبن

 االرث يبقى  ا املهم  اليس  ؟ ذلك  يف وماذا -
 ؟  العائلة يف

  وتعتربه اخيت  زوج تكره امي لكن...  نعم  -
 . كبريا  مبذرا
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  ؟  احلد هذا اىل سيء رجل  اهو ؟ وملاذا -
 االسفار  يعشق كاتب  اخيت زوج  بريت -

  وروبني.   معىن لالستقرار  واليعرف والتنقالت
 اسفاره  يف ترافقه ان ويسرها  ، جبنون حتبه
 ، الغجر  حياة حاليا االثنان ويعيش.  كلها

 او  كلل   دون آخر اىل مكان من ويتنقالن
  سوفا يف اآلن موجودان  اهنما اتعرفني.  ملل

  ؟ فيجي جزيرة يف
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 مثالية حياة الدائم   والسفر التنقل حياة ان -
 على يضفي  ان اراد اذا  كاتب  اىل ابلنسبة

 .  واقعية ملسات كتاابته
 اموال ان تعتقدن اللوايت من امي  لكن -

 جمال يف تستثمر  مل اذا ، هدرا  ستذهب عميت
 . اواألراضي  العقارات

 كتاب  أتليف جمال يف استثمارها ان أتكد -
 رابح  مشروع ، للناس قراءته تلذ ، جديد

 . ايضا
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 : راسل ضحك
.  عزيزيت اي تفكريك يف املثالية  تعجبين -

  يف النظر تعيدي ان راجيا اآلن سأذهب
 براين  مؤسسة لدى ابلعمل اخلاص قرارك

 :   دينا  اعتذرت.  مورغان
  مع ،  املرة هذه رغبتك تنفيذ استطيع  لن -

  الوفاء اعتدت فقد.  حبييب اي األسف
  وقدريت بكفاءيت الثقة لدي ان مث ، بوعودي
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.   تنتظرين  اليت الوظيفة أبعباء القيام على
 .راسل اي السالمة رافقتك

 ما مليغروف السيدة مع وحدها دينا بقيت
 التعرف يف امضتها ، الساعة  نصف يقارب
 حديقته واستكشاف ، الكبري البيت على
 طلبت ، املقابلة  موعد اقرتب وعندما.  الغناء

 غرفة يف املرآة امام ووقفت ، اجرة سيارة
 يف.   شعرها متشط ابلضيوف اخلاصة النوم

 :   تقول السيدة  مسعت اللحظة تلك
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 كانت  صديقايت  احدى ان  دينا  اي اتعرفني -
  استطاعت لكنها ، متاما  مثلك الشعر  محراء
 خانت ؟ الزيتون زيت ابستعمال لونه تغيري

  من الكثري مسعت: )  دينا الكلمات
 ، لونه وروعة شعري مجال حول املالحظات

 قبل من  حوله التلميح هذا مثل امسع مل لكنين
 ( . ؟ ابتسامة تكفي هل ؟ افعل ماذا. 

 :   قائلة دينا ابتسمت
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 مزعج الوصفات هذه مثل تطبيق ان -
 قبل البيت نظافة هتمها  اليت خلاليت ابلنسبة

 ال انك سيديت اي اعتقد.  آخر شيء أي
   ؟ كذلك  اليس ،  الشعراالمحر حتبني

 اكره بصراحة لكنين ، بلى ، عزيزيت اي بلى -
  يكون  ألنه األمحر  الشعر ذوي  الفتيان
 .  واخلبث واملكر ابلغش  عندهم  مصحواب
  يظهر: )   بصمت السيدة من  دينا سخرت

  امتىن كم .   امحر بشعر   احفادا  التريد محايت ان
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 لكن  ، عال بصوت الضحك  استطيع لو
 الفضائل  من النفس اضبط  ان أنسى اال جيب

  . ) 
 : السيدة دينا جاهبت

 ، صدقيين.  سيديت اي شؤون خلقه يف هلل -
 الذكور من توأما فرتة قبل  اجنبت صديقة لدي

  اسود  شعر ذوو  وزوجها اهنا  مع ، امحر  بشعر
  انصرايف وقت ان اعتقد ، حال كل  على. 
 اللذيذة  الغداء وجبة على اشكرك.  حان قد
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 وامتىن.  وقت من اايه وهبتين ما وعلى ،
 .  فرصة اقرب يف راسل مع لنا تشريفك

 امام الدرجات وهبطت حقيبتها دينا محلت
  اليت اجلرة سيارة حنو متجهة ، الرئيسي الباب

 .  تنتظرها كانت
  جمنونة رغبة العودة  طريق يف عليها استولت

 انطوين  الحتب محايت ان مبا: ) ابلتحدي
  مهما عنده الوظيفة فسأقبل ، هذا مورغان
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  سأحب أبنين ليقيين وذلك ، شروطها كانت
 ( .تكره ما

  
 

  انطوين  الشاب مبديرها األول  لقاؤها -2
 العاصفة وبعد.  ابلعاصفة اشبه كان  مورغان
 ،  لديه ستمل اجلميلة السكرترية:  اهلدوء

 .  املغامر الوسيم  الشاب لدى
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 براين  انطوين امام لوجه  وجها دينا وقفت
...    الضحك يف رغبيت استغرب : )  مورغان

 اليت الصورة ألن رمبا...  آه ؟ دهاين  ماذا
 عما متاما ختتلف مورغان  للسيد خيايل رمسها
 ، املنكبني عريض رجل انه.  امامي اراه

 رمست ، اجلاذبية شديد ، القامة متوسط
.  رجولة  زادته خطوطا وجهه  على التجارب

 ، ذاته يف قائم  عامل فهما الزرقاوان عينيه اما
 والطيبة ، ابلعمق الصفاء فيه خيتلط عامل
 خصالت عند اخريا عيناي وتراتح.  ابلقوة
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 اطيل  ملاذا.  الرمال  لون اختطفت  اليت شعره
 أبن فريد شعور يتملكين ؟ هكذا اليه  النظر

 ( .  عاصفة ستكون املقابلة
  وجودها على ميض مل اذ ، دينا حدس وصدق
 مورغان براين  انطوين مكتب  يف دقائق مخس

 حاولت.  تعلو نقاشهما  موجة بدأت حىت ،
 : له تؤكد وهي اعصاهبا مجوح على السيطرة

 سيدي اي األسف مع اليه ترمي  ما افهم  مل -
. 
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 خدعين لقد.  متاما اعنيه ما فهمت بل -
 عن عوضا  ايل وارسلك ، آنسة اي والدي

.  انضجة  ، رزينة ، املظهر بسيطة سكرترية
 ، كثريا   ومؤهالتك صفاتك امتدح  انه  اذكر
  أتثريات ثقل حتت يرزح كان   انه اعتقد لكنين

 آنسة  اي آسف.  الوقت ذلك يف معينة
 مجيلة شابة استخدام ميكنين ال.  بريتشارد

 .  مؤسسيت يف مثلك
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 فقالت ، غضبها انر اطفاء  عن دينا عجزت
 :   عينيها من يتطاير والشرر له

 جناحي طريق يف عثرة يوما  مجايل  يكن مل -
 يف ختتلف املقاييس كانت  اذا  اما.  العملي
 عمل أي عن احبث ان فاألفضل  ، نيوزيلندا
 .  السكريتارية دنيا عن بعيدا ، آخر

  ، سكرترية اىل اال هنا حاجة يف لست انين -
 . عملها يف ومتفانية ، املظهر  جدية وافضلها
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  عما موظفاتك يف تبحث  انك يظهر -
 .  اخلاصة حياتك يف تفتقده

 ؟  بريتشارد آنسة اي تعنني  ماذا -
 حتاول لكنك ، متاما اعنيه  ما تفهم   انت -

 ،  السمعة سيء انسان  انك  من التهرب
 . مكان كل  يف سريتك األلسنة  وتلوك

  انطوين  وجه تقاطيع ميضغ الغضب كان
 : يقول وهو مورغان

 . برتشارد   آنسة اي االستمرار  من احذرك-
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 حيلو  ما وافعل سيدي اي هتديدي عن كف  -
  نصيحة اىل استمع ان واجيب من كان.   لك

  من اليوم حذرتين  اليت اجلليلة السيدة
 لكن ، اخالقي ال انسان  ألنك مقابلتك

 ألبيك قطعته وعد على احلفاظ يف رغبيت
 على وصممت ، لطلبها االستجابة  من منعين

 ألكتشف القدوم
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 على كانت  نعم ...  حق على  اهنا األسف مع
  صفاء اختفى.  عنك  قالته ما كل  يف حق

 : يقول وهو الغضب غيوم وراء عينيه
  اجلميالت السكرتريات  توظيف  ارفض انين -

  واحالم هنا اىل  أيتني ألهنن ، آنسة اي
 كانت  فاذا .  خياهلن متلك كزوج  اصطيادي

 فأرجو ، راسك تداعب االفكار هذه مثل
 .  العزوبية وحياة حرييت اعشق   ألنين تناسيها

 : دينا جنون جن
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 اي احالمي فارس انك تعتقد كنت  اذا -
  من اهرب ألنين ، خمطىء  فأنت سيدي

 املنتفخني ، القصرية  القامات اصحاب
  احلمرة اىل املائل ألشقر ذوي ، كالطبل

  اهلي اي .  عينا وقر اكمئن.  فاطمئن.  امثالك
  هذا احصد  حىت زرعت ماذا...  اهلي اي...  

 ؟ كله
  وتركت ، قريب مقعد على دينا هتلكت
:   انظريها امام تتالحق مضى صباح ذكرايت
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 األقدار والقتين ، يب راسل والدة استخفت) 
  براين انطوين امسه متوحش رجل درب على
  حبياة واحالمي آمايل صرح رفضه مبعول هدم

.  شفقة  او رمحة اي دون ،  انجحة عملية
  ملسكينة املقبلة الساعات ختىبء ماذا ، ترى

 . خائفة  انين ؟ مثلي
 الوقوف  دينا  تعاود ان قبل دقائق مضت

 : قائلة
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  اعاديت لوال انه ، العظيم  ابهلل اقسم  -
 ،  مورغان سيد اي اعصايب على السيطرة

 وينسيك ، وجهك يهشم  مبا لقذفتك
  مساء.  لسانك  هبا نطق اليت  السخافات

 . اخلري
 ، مسرعة  املكتب حجرة من دينا خرجت
  اخلارجية احلجرة يف املوظفني بوجوه لتصطدم

  تكن مل لكنها  ، اثنني  او موظف عينا أتملته. 
  املوجودين  من ااي تعري أبن هلا  تسمح حالة يف
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  ان اريد.  ايل  النظر  عن كفوا: )   انتباها
 (.  رب اي ساعدين...  هنا من اخرج
 الدرجات وهبطت املصعد دينا جتاهلت

  اىل  اضطر لئال املصعد اركب  لن: )  بسرعة
 الركاب سالمة عن امسؤول  املوظف شكر
 يف  العاملني احد خماطبة اريد ال فأان ، فيه

 (.  مورغان انطوين  يديرها مؤسسة
  القفازات بيع اقسام اىل وصلت عندما

 ، واجلوارب الصغرية  والسلع
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  من اخرج ان اريد: )  الربق بسرعة اجتازهتا
 أبسرع  عنه ابتعد لو وبودي  ، املكان هذا

 (.  وقت
 وركبت ، اجرة سيارة عن الشارع يف حبثت

 : قائلة صادفتها سيارة اول
 .  فضللك من نوز بيل منطقة اىل خذين -

 . آنسة اي تريدين  ما  لك -
 ركوهبا بعد الشارع اىل مورغان انطوين وصل

 . بثوان السيارة
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 املتوترة اعصاهبا لكن  ، هبا اللحاق حاول
 مسريهتا السيارة وبدأت ، رؤيته من منعتها

 .   سكناها منطقة اىل املؤدية   الشوارع عرب
 الطفاء  تسعى األثناء  تلك  يف دينا كانت

: )    داخلها يف ابألمل املمزوج الغضب سعري
  عذايب الخفاء الكايف الوقت لدي  يكون لن

 الصفعة  عن احدثها هل.  كيت  خاليت عن
  لن ؟ مورغان السيد ايل وجهها اليت  األليمة

 عما املسؤولة وستعتربين ، حتما تصدقين
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.  وروية هبدوء األمور اعاجل مل ألنين ، حدث
  وأبدق...  شيء كل.   شيء كل  هلا ساحكي

 النهار هذا ذكرايت...  اهلي اي.  التفاصيل
  ؟...  افعل  ماذا.  جديد  من حتاصرين التعس

 ( .  ؟...  افعل  ماذا
 :  صوهتا  السائق مسع فجأة

 ان  اريد.  ارجوك املنعطف عند يل قف -
 هنا  من القريبة الغابة يف  الوقت بعض امضي

. 
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  امر غريب: )  السائق على احلرية استولت
 امام السيارة استقلت عندما.  االنسة هذه

 ، ما  شيء من هترب اهنا  ايل خيل ، املؤسسة
 بعض لتمضي انزاهلا مين  تطلب اآلن وهاهي
 ونعم  هللا حسيب...  اف ، الغابة  يف الوقت

 ( .  األايم هذه زابئن من الوكيل
 ومشت ، عليها املرتتبة األجرة  دينا دفعت

  الطريق  اىل وصلت حىت  شارعني تقاطع عرب
.  صغرية خضراء غابة اىل  املؤدية الرتابية
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  اليت  الزمردية البقعة ودخلت ، اهلوينا مشت
 حضن يف هنا: )  االنسان  فأس بعد تغتاهلا مل

 ، الباسقة  األشجار هذه ظل ويف ، الطبيعة
 قبل غضيب مجرات  واطفىء ، مهومي سأنسى

 (  البيت اىل اعود ان
  ، املتعانقة األشجار  بني مهل على دينا مشت

 اهلموم اثقال من وتغلصت ، الظالل  الوارفة
 على الطيور جنوى اىل تصغي وهي.  وآلالم

  ممر اىل البطيئة خطواهتا قادهتا.  األغصان
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 دغلني بني وصل صلة كان  ، ابحلصى مفروش
: )  عربهتا اليت الصغرية للغابة  متشاهبني

  يغمرين الطبيعة حنان واترك ، سريي سأكمل
 ( . واكثر اكثر

 ما تنفيذ من  منعها ابلرجولة ينضح صوات لكن
 :  عليه عزمت

 األعصاب لتهدئة جدا مناسب املكان ان -
 .  بريتشارد آلنسة اي
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 عجل  على فاستدارت ، الصوت افزعها
 بعد على يقف مورغان براين  أبنطوين  لتفاجأ

 : منها خطوات
 ؟ السماء حبق هنا تفعل ماذا -

  الراحة عن حبثا وجئت ، اجرة  سيارة ركبت -
 . مثلك

 ؟  يالحقين ملاذا: )  قلبها ضرابت تعالت
 بسياط تعذييب ليكمل هنا انه يف الشك

 ( .  غضبه
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 :   فطمأهنا افكارها مورغان انطوين قرأ
 هنا فأان ، بريتشارد آنسة  اي تقلقي ال -

 .  ألعتذر
 اي  اقلق وملاذا  ؟ قلقة اين  لك  قال ومن -

 ؟  مورغان سيد
 وهو ساخرة ابتسامة ثغره على ارتسمت

 : يقول
 .  بريتشارد آنسة اي وجيه سؤال -
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  واستدارت ، املمر منتصف يف ديتا توقفت
 : فسأهلا ، ملواجهته

   ؟ املسري متابعة تريدين اين اىل  -
 :  بربود اجابته

 . اعرف  ان يهمين وال.  اعرف ال -
  الشعر  ذوات يناسب األعصلب  توتر ان -

 يف غارقة افضلك شخصيا واان ، األمحر
 ال ارجوك... ال...   ال...   الغضب خضم 
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 ، اخرى مرة اعصابك على السيطرة تفقدي
 .  لالعتذار هنا اين وتذكري

 ؟  عنه االعتذار  تنوي الذي وما -
 اللياقة  حدود التزامي عدم عن اعتذر -

 غضبك انر اشعلت انين  وعن ، معك
 .  وتصرفايت بكالمي

 قلته شيء أي على آسفة فلست اان  اما -
 . املغرور الرجل اكره  ألنين ، فعلته او
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 التجارب  لكن ، آنسة اي مغرورا لست -
 السابقات  السكرتريات مع هبا مررت  اليت

 يف  ما كل  هذا ، حذرا اكون ان علمتين
 .األمر

  اي غرورك لفضح تكفي اليك واحدة نظرة -
 .  سيدي

  يل  اكدت وقد ، ابلغرور تصفينين كيف  -
  املثايل الرجل يوما اكون  لن  انين دقائق قبل
  األشقر الشعر ذو اان ؟  اتذكرين ؟ فتاة ألية
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 املنتفخ  ، القامة القصري ، احلمرة اىل املائل
 هذه مبثل لرجل ميكن فكيف!  كالطبل
 ؟ الجتيبيين ملاذا ؟ بنفسه  يغرت ان األوصاف

  اىل مييلون  الشوار اصحاب ان يوما   قرأت -
 .  الغرور

 ان قبل شدقيه ملء مورغان انطوين ضحك
 :  ويقول بذراعها ميسك

 السري اثناء مناقشتنا نكمل  ان يف مارأيك -
  ؟
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  ، فجأة توقفت مث قصرية ملسافة دينا اطاعته
 :  قائلة قبضته من  ذراعها وانتزعت

  واان األوامر  تصدر انت ؟ حيدث الذي ما -
 قد كنت  اذا.  عجيب شيءغريب  ؟ انفذها
 ميكنك.  اعتذارك قبلت فقد ، لتعتذر اتيت
  اىل اعود  وترتكين ، املدينة  اىل  تعود ان اآلن

  والدك اما.  يكن مل  شيئا وكأن ، البيت
 يرق  مل الشركة يف العمل  ان اخباره فتستطيع

 . يل
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 .  فعال غريبة...  غريبة شخصية لديك
 أبن يل  وامسحي ، بريتشارد آنسة اي اهدئي -

 . اخرى مرة الوظيفة عليك اعرض
 من.  عقلك فقدت انك يل  يبدو -

 . معك للعمل  اعود ان املستحيل
 الشكل هبذا العودة فكرة ترفضني  ملاذا -

 ؟  القاطع
 : دينا اعماق يف الغضب على



 94 

...   اذا حسنا ؟ سؤايل  على جترؤ كيف  -
  مع العمل احب ال  اان.  اجلواب اليك
 مديري يكون ان افضل.  امثالك الرجال

  السن يف ومتقدما ، مهذاب ، لبقا ، جادا رجال
  عندم اخطأت لقد.  والدك مثل متاما

 من جل لكن ، عنه مصغرة نسخة تصورتك
 .  خيطىء ال

 ابلتبين  ابنه واان ، عنه نسخة  اكون وكيف -
 ؟ آنسة اي
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  مغمضة وتركتها ، دينا لسان املفاجأة عقدت
 عن  جبنون تبحث ، األنفاس ثقيلة ، العينني
 ؟  فعلت ماذا اهلي اي: )  مأزقها من خمرج
  اىل علي يسيطر أبن للغضب مسحت كيف

 سيف االنسان  لسان ان صحيح ؟ احلد هذا
 . االنسان هذا على قسوت لقد.   حدين ذو

 اكن مل لكين.  مين وعي دون عليه قسوت
...    مورغان سيد اي اعلم  اكن مل.  اعلم 
  قسويت يل اغفر...  رب اي  يل اغفر.  صدقين
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 عيين من الندم دموع وانسابت( .  وجهلي
 . صادقة ، مدرارة حارة دينا

 يعطيها ان قبل حلظات مورغان انطوين  أتملها
 : قائال منديله

.  كفكفيها.   آنسة اي  دموعك كفكفي  -
 فيها  املح اليت  األوىل املرة اهنا اتصدقني

 أتكدي ؟ لقيط  أبنين تصرحيي  جملرد دموعا
 شقيقي مع فأان ، للدموع داعيا الاجد انين

  احملظوظني  اللقطاء من انفسنا نعترب وشقيقيت



 97 

 فقد ، وزوجته مورغان براين مثل بوالدين
 والعطف  الرعاية بكل  الصغر منذ احاطوان
 ، الشعر  امحر كنت  انين  اتعرفني.  والعناية

 ؟  تبنياين عندما ابلنمش مليء وجه وذا
 :  خمتنق  بصوت  دينا سألته

 ؟  ايضا ابرزة ركبتيك عظام تكن ام -
 : قائال مورغان انطوين ضحك
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  اي.   بعد فيما الركبتني عظام برزت...  ال -
  يف اخلوض عن احلديث  اهلاين...  اهلي

 .  صدده يف هنا اان الذي األساسي  املوضوع
  تفضلني هل ؟ ابلعمل البدء ميكنك مىت

 ؟ املقبل االثنني يوم حىت االنتظار
  اقوايل اعي اعد مل فأان ، سيدي اي اعذرين -

 .  حدث بعدما
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 تصبحي علىان موافقتك سوى اطلب ال -
  دقائق خالل بيننا حدث ما ان.  سكرترييت

 . اكثر معرفتك على يشجعين
 بيننا العالقة   تبقى ان شرط الوظيفة سأقبل -

 .  مورغان  سيد اي عمل عالقة
 وهو شفتيه اىل الساخرة  االبتسامة عادت

 : يقول
 . بريتشارد آنسة اي شئت ما  لك -
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 قليب  ان اىل سيدي اي تطمئن ان  واريدك -
  انسان  حبب مشغول

 .  رائع
  يثبت  الذي اخلامت اين...   عظيم ...  عظيم  -

   ؟ ذلك
 اوظيفة على للحصول اخلعه مل انين أتكد -

  ، قرران لندن يف اجتماعنا بعد لكننا.  عندك
  آيت ، اشهر ستة ملدة  الرتيث ، وحبييب اان

  معايشة على قدرايت وامتحن ، هنا اىل  خالهلا
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 ارتباط أي اعالن قبل ، النيوزلندي احمليط
 على وخاليت والدته  وافقت وقد ، بيننا رمي

 . قراران
 من  والتعقل الرتوي هذا  مثل اتوقع مل -

 الصباح  هذا كانت  ، امحر شعر  ذات انسانة
 ضبط  على القدرة وعدم ، لالندفاع حيا مثاال

 لدفة  ادارتك  بطريقة شأين ما لكن.  النفس
 فضة من الكالم كان  اذا ؟ اخلاصة حياتك

 . املواضيع هذه مثل يف ذهب  من فالسكوت
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 اي لك سأثبت: )  عيين حبر يف دينا اتهت
 وسكرترية ، خمتلفة انسانة انين مورغان سيد
  ألغري اجلهود اقصى وسأبذل ، جحة ان

 تفهم  ان  لك اين  من.  عين  األول انطباعك
 براكني  ان تفهم   ان لك  اين من ؟ سيدي اي

 حماولة  اال  ماهي اليوم تفجرت اليت الغضب
 ، ابهر مبستقبل األمل امسها قيود  لكسر
 خالهلا من حاولت ، االستقرار  يف والرغبة

  ان ميكنين  ال...   ال...  لكن ، حيايت تنظيم 
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 ان جيب.  األفكار من التيار هذا  مع اجنرف
 ( .  انسى  عليان.  انسى

  فأطلعها ، الوظيفة تسلم  على دينا وافقت
 ، الرمسي الدوام ساعات على مورغان انطوين 
  تضطرها قد اليت االضافية الساعات هلا  وذكر

 وصال وعندما اجلمعة اايم  امسيات يف للعمل
 :   القول  اىل دينا اسرعت العام الطريق اىل
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 يتوقف ان جيب مناقشاتنا سيل ان اعتقد -
 اشكر.  وحدي البيت اىل اعود ان وافضل ،

 . صحبتك لك
  مبفردك الدغل جتتازين اتركك ان الميكنين -

. 
 على  واصر ،  سيدي اي صغرية طفلة لست -

 . وحدي العودة
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 الظهور  التريدين انت  ، فهمت...  آه -
  به مانعتين هذا اليس ، الاخالقي رجل برفقة

 ؟  الصباح هذا
 ، واملوظفة  املدير حدود نلتزم  دعنا  ارجوك -

 .  الصباح هذا حدث ما وننسى
 على اصر لكنين اعتذر.  حق معك -

 . الدغل  عرب مرافقتك
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  ، ملحاح  انسان انك: )  دينا تضايقت
  انطوين سيد اي تريد ما اىل تصل كيف  وتعرف

 ( . عرفتك ما ليتين. 
 وقالت  توقفت مث ، املنعطف حىت رافقته

 :  بعناد
 على هناك ترسم   خاليت رؤية ان اعتقد -

  اريدها ال واان ، لالطمئنان داع اكرب ، الشرفة 
 بني   الفصل احب ألنين ، سوية تراان ان
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 اذهب  ارجوك ، كله  لذلك.  واخلاصة العملية
. 

  سأختفي.  بريتشارد آنسة اي تريدين  ما لك-
  ،  احلال يف  امامك من

 التاسعة يف اخلميس يوم نلتقي ان آمال
 حيبون الذين من اان ، فكرة  على.  صباحا
 . السالمة مع.  املواعيد على على احملافظة

  متجهة وسارت ، ابقتضاب حتيته دينا ردت
 .  البيت حنو
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  رغم  دين  حنااي يف ترتدد املقابلة   اصداء بقيت
 :  جديد يوم  اطاللة

  انطوين هبا احرقت  اليت  الكلمات مجر ان) 
 الوحيدة وسيليت كانت  ، البارحة مورغان
 رفضي ومن ، محايت على ثوريت عن للتعبري
 وكأهنا ، الزايرة  اثناء هبا عاملتين  اليت للطريقة 
 (. البنها زوجة قريبا سأصبح  انين نسيت

  ، األربعاء يوم والدته مع راسل زارهم 
 كانت  مليغروف السيدة ان دينا والحظت
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: )  الزايرة طوال معشرها بطيب حيتذى مثال
  األمل بذور  قليب يف  ينثر محايت لطف ان

  اىل نبهها  انه البد.  راسل  مع مشرق مبستقبل
 ابدت  ، لذلك.  معي معاملتها حتسني ضرورة
.  نسكنه الذي وابلبيت  خباليت اعجاهبا اليوم
 ، شائبة تصرفاهتا تشب فلم  كيت  خاليت اما

 مليغروف للسيدة االمتنان كل   واظهرت
  الورود من ابقة بتنسيق محايت وعدهتا عندما

 ( . لرتمسها هلا خصيصا البيضاء
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 : الضيفني رحيل بعد  خالتها دينا شكرت
 . لك شكرا ، خاليت اي رائعة مضيفة كنت  -

.   دينا.  ابنيت اي واجب على شكر ال -
 بطلته كانت  الذي الكتاب  ذلك اتذكرين

 ؟  متبناة لقيطة
 . اذكره نعم  -

 اجتمعت الذي الفصل  منه تذكرين هل -
 تكرهها؟ ابنسانة  البطلة فيه

  ؟  ملاذا ، التفاصيل تذكر علي يصعب -
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 لذلك  وصفها من بعضا احفظ  زلت ما -
 الكالم  اروع أبن احساسها واذكر ، االجتماع

 . به التفوه مبجرد   مجاد اىل يتحول كان  بينهما
 وقهقهت ، خالتها تعنيه ما دينا فهمت

 .ضاحكتني املرأتن 
  تناسي ذلك بعد كيت  اخلالة  حاولت

 : وقالت احساسها
 ،  اكثر  عرفتها اذا اليها  نظريت تتغري قد -

 عن اتما اختالفا ختتلف احلقيقة يف لكنها
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 نفسي يف تركت  اليت مورغان براين السيدة
 .  للقائنا األوىل اللحظات األثرمنذ اطيب

 دينا ونزلت ، اخلميس يوم مشس اشرقت
  ارتدت بعدما خالتها مع الفطور لتناول
  بال اسود ثواب فوقه ولبست ، ابيض قميصا

 .   اكمام
 :   خالتها استغربت

 ال  اهنا ؟ دينا اي القامتة األلوان هذه ما -
 . اطالقا تناسبك
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 ان مث ، خاليت اي مزاجي تناسب  لكنها -
 األلوان  عن تبتعد ان  جيب اجلادة  املوظفة

 . للنظر امللفتة وامالبس  الفاقعة
 درس  على االنسان يستيقظ ان  الرائع من -

 ؟ دينا اي حدث الذي ما.  الفلسفة يف
 . اخربيين

 اليت األوىل املرة  اىل الذكرايت يب  عادت -
 ابن  رعونة وتذكرت ، وظيفة فيها استلمت

 .  آنذاك املدير
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 وال ، ارعن مورغان براين  ابن  ان اتعنني -
 ال ؟ شيء يف اابه يشبه

 .  هذا تصديق ميكنين
 ابنه ألنه ، اابه يشبه ال  اجلديد  مديري -

 .  ابلتبين
  مل ملاذا مث ؟ امه ؟ ابوه ؟  هذا لك  قال من -

 ؟  قبل من ختربيين
 . بنفسه  بذلك  يل صرح -
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 التقرب   واراد ، بك وثق  انه هذا معىن -
 .  منك

 لقد ، خاليت اي تتصورين كما  األمر  ليس -
  يل صرح ان خطأي نتائج  من وكان ، اخطأت

 .  بذلك
 ؟  بعد ما يف ابلندم شعر وهل -

 . ابدا...  ال -
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 حبا ابلتبين ابنائهم  حيبون اآلابء بعض ان -
  من الكثري على ذلك يف ويتفوقون ، حقيقيا

 .  احلقيقني اآلابء
 :  قائلة دينا ضحكت

  هذا مثل على راسل والة  رد مساع امتىن -
 . الكالم

  براين انطوين السيد اعرف  ال انين رغم  -
 من صدق.  يعجبين بدأ  انه اال ، مورغان

 . احياان القلب قبل تعشق   األذن ان قال
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 :  دينا الكالم ازعج
 اننا جملرد بيتنا  اىل  بدعوته لك  امسح  لن -

 .  خاليت اي كندا  يف والديه التقينا
 عودهتما بعد ودية بزايرة وعدهتما لكنين -

 .  السياحية رحلتهما من
 . تعلمون ال ما هللا خيلق  احلني ذلك حىت -

 ؟  به معجبة الست...  ابهلل استحلفك -
 قبلت وقد ، الرجال من امثاله  افضل ال -

 . عمل بال ابقى لئال عنده الوظيفة
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 الصمت  اخلالة وفضلت
  

 ال ، هي.  ودينا راسل بني يزداد الفتور -3
 أيخذ انطوين لكن.  ذلك تصدق ان  تريد

 . قلبها اىل...  بثبات  طريقه
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  املوظفني اىل تتعرف األول يومها  دينا امضت
  وتزور ، املؤسسة  تسيري عن املسؤلني
  التجارية  اقسلمها  بني وتتنقل ، مستودعاهتا

  انطوين السيد العام املدير بصحبة ، املختلفة
 . مورغان براين

  تعدد واقلقها ، املؤسسة حجم  ارهبها
 : موظفيها وكثرة ، اقسامها

 اعتد مل ؟ الغد طيات بني ينتظرين  ماذا) 
.   الضخمة املؤسسات هذه مثل يف العمل
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  القانونية املكاتب من الكثري لدى اشتغلت
 انين ؟ الثراي من اثرى  اين لكن ، قبل من
.  ابحلركة...   ابلضجيج...  ابلناس هنا حماطة

  مزيج موظفيه بني انه يل تبني  فقد مديري  اما
  يتقن انه  يف شك ال ، واللطافة احلزم من  رائع

  اصول ويعرف ، الناس مع التعامل فن
  اكتب ، الدعوات جميب  اي.   هبم  االختالط

 املضي على وساعدين عملي يف النجاح يل
 ( . األمام  اىل قدما
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 اخلاص القسم  امام مورغان انطوين  اوقفها
 : قائال التجميلية األدوات ببيع

  املسؤولة ديفيس كليو  اآلنسة  لك اقدم -
.  مؤسستنا يف التجميلية  األدوات قسم  عن
 اي مثلك  ويلز من وآتية  ، مجيلة اجنليزية اهنا

 . دينا آنسة
  مجال بني جتمع دينا  األنسة ان اعتقد -

 .   سيدي اي العقل  ورجاحة الوجه
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 سبحان: )  امامها الواقفة الفتاة دينا أتملت
  سوداوان عيناها.  التقاطيع  حلو وجهها.  هللا

 هذا ويتوج ، داكنة طويلة اهداب  حترسهما
  ينذرين كالمها  لكن.  اشقر مجيل شعر كله

.  ارضاها  لن فيدروب  احلديث  سري بقرب
 فوات قبل األمر اتدارك ان علي ، لذلك

 ( . األوان
 :  كليو  دينا سألت
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 اي اتيت  ويلز مقاطعة  من  جزء أي  من -
 ؟  زمان من البالد يف  تعيشني هل ؟ آنسة

 املرحلة يف تلميذة كنت  عندما  ويلز تركت -
  احمللية اللهجة ان واعتقد ، األبتدائية

 عدد  على دليل اكرب كالمي  يف  الواضحة
 . هنا  عشتها اليت   السنني

 تلقت ، االنتهاء على اجلولة  قاربت عندما
 : مورغان انطوين  من وعدا دينا
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 ، ترعبك املؤسسة ضخامة  تدعي ال -
 واملستودعات األقسام بكل قائمة سأعطيك

 . احلاجة عند يديك  بني لتكون ، فيها
 وقت  يف العملية ومقدرهتا  جدارهتا دينا اثبتت

.  يرام ما على يسري  شيء كل: )   قصري
  اىل واتوق اليه، واراتح ، عملي احب بدأت
 اجملال  يرتك فهو ، اجلمعة اايم  االضايف العمل

(  وروية هبدوء حاجيايت لشراء  امامي مفتوحا
  أبدوات اخلاص القسم  عند توقفت. 
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  ، منها تريد ما تنتقي وبدأت ، التجميل
 :  كليو  فنبهتها

  يف اال علينا حمظور حاجياتنا  شراء ان -
 اكثر تكريس واجبنا من ألن  ، معينة ساعات

 .   للزابئن اوقاتنا
  اريد ال  فأان ، كليو  اي تنبيهي على اشكرك -

 . بتصرفايت  احد ازعاج
 : حلوة اببتسامة كليو  وجه اشرق
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 قد لكن ، للنظام حمب انطوين السيد -
 بسكرتريات خاصة استثناءات هناك تكون

 .  واكتشفيها  تريدينه ما فبتاعي ، املؤسسة
  مثقلة املكتب حجرة اىل عادت حني

.   بوجوده ورغان انطوين  فاجأها ، ابألغراض
 يف  نظراته فرمتها ، يدها يف األكياس أتمل

 : هلا قال.  ابلذنب االحساس جحيم 
 ... انه اخربك  ان نسيت -



 127 

 اي  ابلشرح نفسك تتعب ألن الداعي -
 كل  ديفيس  اآلنسة يل اوضحت فقد.  سيدي

 األوىل املرة ستكون اهنا كد  أت.  شيء
 .  واألخرية

  ، دينا  آنسة اي قوله اردت  ما اكمل دعيين -
  بضائع  من اليه حتتاجني ما  شراء حقك من ان

 مل فإذا.  املئة يف عشرة حبسم  املؤسسة
  ، احلسم  هذا مثل على اليوم حتصلي
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 ، ابلتخفيض حقك يثبت  اشعارا  لك فسأوقع
 .  هنا موظفة اية مثل
 . تسرعها من دينا خجلت

 . انطوين سيد اي لك شكرا -
 ان  راجيا ، وجودي من  اآلن سأرحيك -

 امامك املرتاكمة  التقارير  مجيع مراجعة تنهي
 البالط  وزير ألن ، األثنني يوم  اطاللة قبل

 .  لزايرتنا يومها سيأيت
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 يرحيين  قد: )  املكتب يغادر وهو راقبته
 اآلخرين  املوظفني سيتعب لكنه ، رحيلك

 ( .  دائما املتواصل العمل على حتثهم  الذين 
  دقائق  وعشر التاسعة الساعة يف دينا خرجت

 من  وجمموعة املدير مع اليوم ذلك   مساء من
  تزايدت.  انتظارها يف راسل لتجد ، املوظفني 
 انتظاري  يف راسل وجود ان: )  قلبها خفقات

 ( .   والشائعات األقاويل لطعنات سيعرضين
 :  مورغان انطوين صوت  امساعها  اىل تناهى
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 . بريتشارد  آنسة اي خري على تصبحني -
 :  بقوله راسل حىي وفجأة

 املرة اهنا ، راسل اي سالمتك على احلمدهلل -
  من عودتك  بعد فيها جنتمع اليت األوىل
 امتع امضيت قد تكون ان امتىن.  رحلتك

 .  األوقات
 احملالت فتح ميكنين ؟ شيء لشراء اتيت هل

 . اجلك من اثنية
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 انتظر كنت.   اشكرك ، لذلك داعي ال -
  اىل دينا استمعت.  بريتشارد  اآلنسة  خروج
  بنظرات  اشعر: )  الرجلني بني الدائر احلديث

  لقد... ال...  ال.  عينيهما يف التحدي
 راسل خيربين مل ملاذا.   بعيدا اخليال اخذين
 تقيمي لكان  فعل انه  لو ؟ ابملدير مبعرفته

 . اختلف قد لألمور
 :  بقوله الواقع اىل مورغان انطوين دعاها
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  اىل  اجله من اتيت الذي الرجل هو اهذا  -
  اجهل كنت  صديقي اي معذرة ؟ دايران

 .  بسكرترييت معرفتك
 :  القول اىل راسل سارع

  خالتها مع هنا موجودة  بريتشارد اآلنسة  -
 . االستطالع يف ورغبة ،  ابالستكشاف حبا
 هي احلب  رايح ان تصورت  ملاذا ادري ال -

  حنو برتشارد اآلنسة بسفينة قذفت اليت
 كالمك   انزل ، حال  كل  على.  شواطئنا
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 سكرترية دينا فاآلنسة ، قليب على السكينة
 . خسارهتا وتزعجين ، ممتازة

 ، وابتعد  ذلك بعد مورغان انطوين ودعهما
 .  سيارهتما حنو يتقدمان  وراسل دينا اتركا

 ، طويلة فرتة العودة اثناء الصمت حاصرمها
 : متسائلة احلصار فكت دينا لكن

  نطوين أب معرفتك عين اخفيت  ملاذا -
 ؟  حبييب اي مورغان
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 املرحلتني  يف معا كن  اننا اخربك  وملاذا -
 ؟  والثانوية  االعدادية

  دراسيتني مرحلتني يف معا  اجتماعكما ألن -
 .  وثيقة معرفة تعرفه انك   يعين ، كاملتني

 ، لنا زايرتك  يوم اعصابك  بتوتر احسست -
  هذا مبثل اكثر ارهاقك يف ارغب فلم 

 .   األحاديث
 فتساءل ، الصمت داير   اىل  دينا عادت

 : راسل



 135 

 يف  حمقا اكن  امل ؟ عزيزيت اي الصمت مل -
 ؟ تصريف

  هذا مثل على اجيبك كيف  اعرف ال -
 املصون والدتك أبن اعرتف  لكنين ، السؤال
 اعصايب توتر  يف املباشر السبب  يومها كانت
 . آراء من علي متليه ان حاولت مبا ،

 . عزيزيت اي تبالغني انت
:   حياهتا من سيختفي اهلدوء  أبن دينا شعرت

  للغضب  سهلة فريسة  ترتكين ال...  رب اي) 
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  اليت   الرائعة األايم حفنة ان.  اخرى مرة
 ان جيب.  ستعود ويلز يف  راسل مع امضيتها

 ( .  تعود
 : مبرارة سألته

 مثاال كنا  ؟ راسل اي بيننا حيدث الذي ما -
 فما ، كارديف  يف واالنسجام للتفاهم   رائعا
 أبن خميف  شعور يتملكي  ملاذا ؟ حدث الذي

  ؟  تتغري بدأت األايم
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 ذرف  اال الكالم هذا بعد ينقصك ال -
 الداعي ما.  ابآلهات  مصحوبة ، الدموع

 اجوائنا اعتياد حماولتك ان اعتقد ؟ هذا لكل
 النحو هذا على ابعصابك تتالعب  اليت هي

 . السخيف
  الذي ، الرئع  احللم   ان  هذا يعين هل -

 هنا الواقع ارض على مات ، ويلز يف عشته
  ؟ راسل اي نيوزيلندا يف
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  حماوال وقال بذراعيه  كتفها  راسل احاط
 : عنها التخفيف

.   عنك خففي.  حبيبيت اي عنك خففي -
  من يرافقها وما االنتقالية  الفرتة هذه

 قريبا سيمحوها ، طبيعية فرتة احساسات
 ،  سأمحيك  حيث ، بيتنا  يف معي استقرارك

.  والصديق  الزوج خري لك  واكون ، وأرعاك
  ؟  املسرح اىل غدا نذهب ان  يف رايك ما
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 احلفالت حضور اعشق فأان ، ذلك امتىن -
 . املسرح  على الغنائية

 ، مشهورة اوبرا حلضور غدا سنذهب -
 ، األوبرايل  والغناء ابملوسيقى معا وسنستمتع

  ؟ رأيك فما
  الاطيق انين: )  برأيها االحتفاظ دينا فضلت

 ذلك ورغم  ، األبرايل الغناء وال املوسيقى ال
 ( . بكلمة اتفوه لن.  سأسكت

 :  راسل دينا فسألت ، البيت من اقرتاب
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 اي معنا القهوة من قدح لشرب  تدخل الن -
 ؟  عزيزي

  استطيع لن لكنين ،  غالييت اي سأفعل -
 ألمي  معني خري اكون ان جيب.  طويال  البقاء

  العصيبة الفرتة هذه عقبات تتخطى حىت ،
  فراشها اىل أتوي ال اهنا تصوري .  حياهتا من
  اىل ساملا عوديت على االطمئنان بعد اال ،

 .  البيت
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  ، السيارة من فنزلت ، دينا الكلمات خانت
  هواء ابستنشاق مشاعرها كبت  وحاولت

 . النقي  البحر
 بني يباعد  الذي  ابلتوتر كيت  اخلالة  احست
 أبحاديثها وطأته ختفيف فحاولت ، االثنني
 . ابالخفاق ابءت حماوالهتا لكن ، الشيقة

  مستعدا ووقف ، قهوته شرب راسل اهنى
  حيث  السيارة  حىت دينا فرافقته  ، لالنصراف

 :  بقوله صفعها



 142 

  فالوقت ، عزيزيت اي  وداعنا اطيل  لن -
 . متأخر

 : بقوهلا الصفعة دينا ردت
  جولييت اكون ان  اريد انين لك  قال ومن -

   ؟ الزمان روميو اي
 عنها دفعته لكنها,  معانقتها راسل حاول
 عن وابتعد ,  مسرعا سيارته فدخل ، بعصبية
  والربيع,  وجنومه الليل مع اايها اتركا, البيت

 احتل فجأة.  وانواره والشاطىء ,  وازهاره
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 افكارها ساحة مورغان براين أبنطوين التفكري
 احدى يف يقيم  انطوين   السيد ان بد ال: ) 
...    ال.  الشاطىء على الغافية البيوت هذه

  ؟ انت اين  ؟ ملاذا  ؟ ملاذا  حبييب راسل...   ال
 ( . ؟ الناس اغلى  اي لتجيبين انت  اين

  حارتني دمعتني  انسياب الليل  جنوم وشهدت
 واستسلمت,  كفكفتهما,   دينا عيين من

 تعاود  ان قبل,  العليل النسيم  ملداعبات
 . املنزل اىل الدخول
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  مديرها عني حول كدمة  وجود دينا الحظت
 يف رغبتها  خنقت لكنها,   االثنني يوم صباح
 فقال,  النافذة حنو انظارها وحولت,  السؤال

 :  مورغان انطوين هلا
 تتساءل ان مبكان اللياقة من  انه اعتقد -

  عني حول الكدمة سبب  عن السكرترية
 . دينا   آنسة اي رئيسها
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 ال األسبوع هناية عطلة قضائك كيفية  لكن -
  بني الفصل اعتدت انين  مث ,   سيدي اي هتمين

 .  واخلاصة العملية  احلياتني
 يغلبك ان تصورت لكنين,  ذلك اعرف -

 . جنسك بنات من  غريك مثل الفضول
  انطوين وجه يف الصمت سيف دينا  شهرت -

  احرتم.  اوراقها بني  للغرق وعادت,  مورغان
 : قال مث حلظات صمتها انطوين 
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 نسيت قد كنت.   صمتك معىن فهمت -
 لذلك,  اخالقي ال رجل نظرك يف  انين

 ان خمافة,  الكدمة عن سؤايل عن تورعت
 رآين عندما ,  الغرية هنشته  زوج مسببها يكون

  ؟ كذلك  اليس,  زوجته اىل  اتودد 
 اي اختصاصي دائرة اليدخل ماتقوله  -

  رمسية عمل عالقة عالقتنا  ألن ، سيدي
 . النظام يتوجها

 .  ذلك اعرف -
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 :  الكالم يف االستمرار  دينا  ارادت
 ... مورغان براين انطوين سيد اي لذلك  -

 :  فقاطعها
,  الكالم عن امنعك ان  يل امسحي -

 واطلب,  ممتازة سكرترية انك لك ألعرتف
  من ابلكامل امسي استعمال الغاء منك

 ابلسيد مبنادايت  واالكتفاء,  العملي قاموسك
 .  املوظفني ابقي يفعل كما  انطوين 
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   ؟ انطوين سيد اي وملاذا -
 مورغان  براين سيد اي تقولني عندما ألنك -

  امسه استعمال  الاريد واان,  ايب تنادين فكأنك
  من سنني بعد بيته  يف اعتكف انه جملرد

 .  املرير  الكفاح
  تلك  يف املؤسسة  موظفي على املشرف دخل

 :  اللحظة
 فوزك على اهنئك.  سيدي اي اخلري صباح -

 . القدم لكرة البارحة مباراة يف
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  افراده بكامل  للفريق  يعود الفوز  يف الفضل -
  املباراة  من خروجي لكن.  وحدي يل وليس, 

 هللا امحد.  مريح يوم قضاء من منعين بكدمة
 . هييت عميت وجود على

 : قائال املشرف ضحك
 مع  لتصويرك  سيأيت املصور ان التنس -

 ستكون.  اليوم  ظهر بعد  الوزير سعادة
 على واضحة  الكدمة وآاثر.  رائعة  صورتك

 . وجهك
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 :   دينا  انطوين سأل  املشرف خروج  بعد
 ايآنسة مرحية اسبوع عطلة امضيت هل -

   ؟ الريف زرت وهل ؟ بريتشارد
 ,   مورغان سيد الهتمامك شكرا -

 لورانس منطقة حىت خطييب مع وصلت لقد
 .  اواتغو منطقة مشاهدة يف ورغبت,  الريفية

 بكثري  امجل  والبحريات اجلبال مناطق لكن -
  تكوين  ان اآلن  يهمين ما,  حال كل  على. 
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 عن املالحظات لنقل االستعداد امت على
 .   الوزير  مع اجتماعي

 تركت  مث,  للعمل استعدادها دينا ابدت
: )  ببطء  تذحبها االسبوعية العطلة  ذكرايت

 راسل صارحت,  األوبرا  حفلة انتهاء بعد
  أي مثل  معه األسبوع عطلة قضاء يف برغبيت

  اىل  الذهاب على ابلفعل واتفقنا.  حبيبني
  مث,  التايل اليوم  يف املقدسة األماكن
 وهكذا.  القريبة  الريفية املناطق استكشاف
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  بداية يف حلوة ساعات معا امضينا.  كان
 الفرحة اغتالت  الريف اىل  رحلتنا لكن اليوم
 رجل راسل ان اكتشفت ألنين,  قليب يف
 على اصر  عندما,  االنسانية  اللمسات يفتقد
 جانب على مأزق يف حملناه خروف انقاذ عدم

,   التوقف على اجربته  انين اذكر.  الطريق
  فعنفين,  بنفسي املسكني احليوان وساعدت

  ومن ,  يدي رائحة من  امشئزازه  واظهر, 
  ملاذا...  حذائي ابطراف علق الذي  الطني

  احاسيسي وجرح مشاعري خدش على تصر
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  ليتها.  راسل اي تعود املاضية اايمنا ليت ؟
 (. تعود

,  واحلركة ابحلياة الصباحية الفرتة اشتعلت
  اىل,  املتواصل  العمل دوامة  يف دينا  ودارت
 : يقول مورغان انطوين مسعت ان

.   دينا  آنسة اي اليوم اجنزت   ما يكفيك -
 . لك شكرا

  الغداء  اىل  ذهايب قبل التقارير هذه سأطبع -
. 
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 .  الهنائها الكايف الوقت لديك  ليس -
 .  اعمال  من بدأت ما اهناء افضل -
,  الغداء اسرتاحة من ذلك سيحرمك -

 .  متاما الواحدة يف هنا اليك  احتاج النين
 .  اذا هنا خفيفة وجبة بتناول سأكتفي -
 آنسة اي صدري يثلج العمل  يف اندفاعك -

 . لك شكرا. 
  انين ,  انطوين سيد اي واجب على شكر ال-

 .املتواصل العمل معتادة
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 مطعم  وجبات من وجبتني لنا احضري -
  البنود هذه وسأدرس,  فضلك  من املؤسسة

 . عودتك  حىت
 احب: )  بذراعيها دينا السعادة احاطت
 وافضل,  العملي الروتني واحبذ,  العمل
  اتعود مل لكنين.  واألشخاص األشياء اعتياد
  هذا ما ؟ ملاذا.  وامه  راسل تصرفات بعد

 املسافات هذه اقطع مل ؟  السخيف  السؤال
.  التافه السؤال هذا مثل  نفسي ألسأل كلها
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 وراء وسعيا,  ابملغامرة حبا هنا اىل اتيت
.  احلرية عن حبثا جئت.  جديد كل  اكتشاف

 ( . انتظاري يف ثقيلة قيودا جدت فو
 :  الغداء تناوهلما اثناء انطوين  دينا سألت

 سيادة  مع العمل ساعات تنظيم  تريد كيف  -
  ؟ انطوين سيد اي الوزير

 عن املالحظات لكتابة  اليك سأحتاج -
,  الراحة وقت يف الشاي ولتقدمي,  اجتماعنا

 يف ابملالحظات الوزير سيستعني.  مسحت اذا 
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 يف طباعتها ارجو لذا,  املقبلة اجتماعاته
,  صعوابت أبية اصطدمت اذا.  جيد شكل
 اهنا اتعرفني .  مساعدتك  ايريين لآلنسة ميكن

  قرىب بصلة ومتت,  األصليني البالد اهايل من
 ؟  الربملان لنائب

  وكربايئها مشوخها بكل,   ايريين صورة عادت
 تسأل نفسها فوجدت,  دينا ذاكرة تضيء, 

 : انطوين 
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 اهنا ؟  انطوين سيد اي إبيريين تستعن  مل ملاذا -
 ... 

 تلطخت عندما لكنين.  ممتازة سكرترية اهنا
,  سنتني قبل السكرتريات احدى  مع مسعيت
  فأان,  مسعتها ألمحي مكتيب عن ايريين  ابعدت

 . طفلة  كانت  منذ اعرفها
 سيد اي,  اايمنا يف مثيلها قل مثالية تلك -

 . انطوين 
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: )  التفكري اىل  كلماته  صدى واختطفها
 ومتواضع واخالقي مثايل  رجل انطوين السيد
 من صدق.  ومتكرب فمغرور راسل اما... 
.  اهلي اي.  الكرام شيم   من التوضع ان قال
 ( .   خطأ خطأ هذا.  الرجلني بني اقارن  انين

 انطوين  فرحب,  املنتظر الضيف ووصل
  ايريين على وعرفه,  ترحيب امجل به مورغان

 . مكتبه غرفة اىل يدخله ان قبل,  كاهيكا



 160 

,  اجلرس انطوين  قرع,  ساعة نصف بعد
,   الوزير على وتعرفت,  دينا فدخلت

  تنقل  بدأت.  عملها ملباشرة واستعدت
  رأسها رفعت لكنها,  هدوء  يف املالحظات

  انطوين الحظ اجلبني عاقدة دقائق بعد
 :  قائال فضحك,  عبوسها مورغان

 مزرعة  املك انين  تعرف ال دينا اآلنسة  -
 لبيع  مؤسسة  مدير كوين  اىل ابالضافة,   كبرية

 .   الوزير سيادة  اي,  األقمشة
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 :   الوزير فقال
 يكون ان قبل مزارع مورغان انطوين ان -

 احلكومة تساعد ومزرعته,  آنسة اي اتجرا
 . الزراعية التنمية جماالت يف كثريا

 : انطوين  قال
  االصطالحات معاين تفهمي مل اذا -

 ما يف  ابلقاموس معا فسنستعني,  املستعملة
 . بعد
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 يزرع وهو,  مالحظاته يعطي الوزير كان
  حتركاته دينا تستغرب مل.  وذهااب جيئة الغرفة
 انتخابية  حلقة يف نفسه يتصور انه بد ال: ) 

 وافق وقد,  وينسقها بكلماته يفكر  لذلك, 
 السيد اقرتحها اليت  اجلمل من الكثري على

 ( . انطوين 
 :  انطوين الوزير سأل

 العبارات بعض استعمل اين يف رايك ما -
 ؟  بريتشارد مريدث السيد كتاب  من
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 : دينا تدخلت
 االستعانة سيدي اي  لك األفضل من -

  اىل احلليب حتويل عملية  يشرح الذي ابلنص
 . الكتاب  يف لنب

 :   الوزير يؤكد ان قبل  فيها الرجالن محلق
  يف املثقفني فمجموعة.  آنسة اي حق معك -

  لكن.  اخطائي عن تتغاضى لن االجتماعات
 يساعدين ان  ميكن الذي النص تذكرت كيف

 ؟
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  ظهر عن الكتاب يف ورد  ما احفظ انين -
 . مرات مخس بطباعته قمت ان بعد,  قلب

 :   انطوين سأهلا
 اقرابئك من  بريتشارد مرييدث السيد هل -

 ؟
 ارى مل لكنين,  انطوين سيد اي والدي انه -

  العودة افضل.  اآلن قبل ذلك   لذكر ضرورة
 . ايدينا  من يتسرب فالوقت,  العمل اىل
 : اكثر دينا اىل التعرف على اصر   الوزير لكن
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  ان انسان أي  سرور دواعي من  انه  اتعرفني -
 السيد مثل معروف كاتب  ابنة  اىل يتعرف
 اايك مصادفيت ذكر ان ؟  بريتشارد مرييديث
 سألقية  الذي اخلطاب ضمن,  اليك  والتعرف

 .  انسانية  حملة عليه سيضفي, 
  انطوين عيين من يطل  ابلفرح دينا احست
  عينيه يف الواضحة  السعادة: )  مورغان
 منذ,  وامه راسل من قاسيته ما تنسيين

,   اوراقي اىل اعود ان علي...   ال...  عرفتها
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  هذه مبثل يهدر اال جيب العمل فوقت
 ( .  التفاهات

 انطوين  فرجا,  الشاي تقدمي وقت وحان
 : دينا مورغان

,  فضلك من الشاي اقداح  لنا احضري -
  املياه  اعادة نستطيع حىت شربه يف وشاركينا

 .  جماريها  اىل بيننا األحاديث
 االجتماع خطوات ان: )  دينا الكالم سر
 اكن مل مرض شكل ويف,  يرام ما على تسري
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(  رب اي لك شكر والف  محد فألف,  اتوقعه 
. 

 هبا وعربت,  ايريين من األقداح   دينا اخذت
   الباب

 : الفتاة   فسألتها األول
 ؟ وحدك الثاين الباب فتح تستطيعني هل -

  وجود لكن,  متأرجح ابب انه اعرف -
 على ستساعدين األسفل  يف االرتداد  مانعات

 .   املكتب ادخل كي  مفتوحا ابقائه
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 على وضغطت,  بكتفها الباب  دينا دفعت
 حنو تتقدم ان قبل,  اسفله يف االرتداد مانعة

 منتصف يف يتحداثن وقفا  اللذين  الرجلني
 عندما,  خطوتني تقدمت قد كانت.   الغرفة
  ظهرها   اىل  الباب بعده ارتد غريبا صوات مسعت

 .   حنومها متعثرة خبطوات ودفعها, 
,  حتملها اليت الشاي اقداح دينا تذكرت

 :   فصرخت
 ...  انتبها  -
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 تعثرت دينا لكن,  حتاشيها الرجالن حاول
  اىل راسه قمة من  الشاي الوزير  فشرب,  هبما

 .  قدميه امخص
,  حدث ما  الثالثة يدرك ان  قبل ثوان مرت

 : بقوهلا   الوزير  من دينا واعتذرت هنضوا مث
 اي الساخن  ابلشاي آذيتك قد اكون اال آمل

 .  سيدي
 :  هلا الوزير فأكد

 . آنسة اي فعال ساخن انه -
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 قد,  األثناء تلك يف,  مورغان انطوين كان
  وراح,  مكتبه من قريب مقعد يف جلس
 آاثر من به علق مما قميصه تنظيف حياول

 .  الشاي
  قميصه ابعد,  قدميه على  الوزير استوى حني

 : قائال جلده عن
 .  حيرتق مل  جلدي ان اعتقد -
  يف وغرقوا,  بعضا  بعضهم  الثالثة  أتمل

 اصوات  املوظفون مسع عندما.  الضحك
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  اىل  اندفعوا ,  األقداح وحتطم ,  االرتطام
 ضاحكا يقهقه الوزير فوجدوا,  خائفني الغرفة

  انطوين والسيد,  تعتذر دينا وقفت بينما, 
 .  به احمليطة الفوضى من اخلالص حياول

 :  كاهيكا  لآلنسة  قال
 آبخر املتأرجح  الباب هذا استبدال ارجو -

 أبذى اصبت هل.  وقت اسرع يف عادي
 ؟  بريتشارد ايآنسة

 : نفسها من  دينا سخرت
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  ألنين,   سيدي اي كربايئي  يف اصبت  لقد -
  يل  لقاء اول يف األرض على وزيرا  اسقطت

 .  تصور...  معه
 : ضاحكا الوزير اجاهبا

  سأرويها,  مسلية بقصة  احلادث سيزودين  -
 .  املقبل االجتماع بعد ألصدقائي

  البذلة هذه مبثل االجتماع ستحضر وكيف -
 ؟  سيدي اي

 : القول  اىل  انطوين سارع
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 بذلة الرجالية املالبس  قسم  من سنتدبر -
 .حاال اخرى
 :  الوزير شكره

 اعتد مل فأان,  انطوين اي  نفسك تتعب ال -
 .  اجلاهزة املالبس لبس

 ؟  بذليت تنظيف نستطيع اال
  اىل كاهيكا   األنسة مع سأرسلها.  ابلطبع -

 . احلال يف التنظيف
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 مسحت اذا مؤقتة مالبس حمالتنا من وستلبس
  اهلي اي  ؟ آنسة اي الشاي اقداح  اين,  وآلن. 
  متاما موعده امر نسيت لقد...  املصور اتى, 

. 
,   الوزير وحالة انطوين بكدمة املصور فوجىء

 : فتساءل
 ؟ هنا حيدث ما يل يفسر ان الحدكم  هل -

 : بقوله الوضع  انطوين  شرح
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 كرة  يف مباراة عيين حول الكدمة سبب -
 حدث ما اما.  السبت يوم  لعبتها القدم
  من اقداح  وثالثة متأرجح ابب فسببه للوزير 
 تفضل  ام,  صورا لنا تلتقط  ان اتريد. الشاي

 اطليب  ؟ الشاي من قدح شرب مشاركتنا
  بريتشارد آنسة اي املصور للسيد اضافيا قدحا

. 
 دينا فرحت,  االغالق  ساعة حانت عندما
 مورغان انطوين لقاء  من خجلى كانت  ألهنا
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 كأهنا   بقيت حناايها لكن ,  حدث بعدما
 :تردد

   القاك غدا -
 .   غد  من فؤادي ايخوف

  
 

 تصبح اهلوة.  الظالم  يف تتخبط اهنا -4
 ومحاة حبيبها وبني بينها فأعمق اعمق

  من ليس مورغان وانطوين...  املستقبل
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  ان عليها ماذا.  ابلزواج يؤمنون  الذين الرجال
 ؟ تفعل

  حفاظا,  راسل والدة زايرة كيت  اخلالة قررت
 . املظاهر على

 يف حيتذى مثل اهنا الزايرة خالل واثبتت
  هدوء على واحلفاظ,  النفس ضبط

 لراسل لوحة امتدحت حني,  األعصاب
 اثنت  لكنها.  االبتدائية املرحلة يف وهو رمسها
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  نسقتها  اليت األزهار ابقات على صادقة
 . بقدومهما احتفاال  راسل والدة

,   حلوة,  هادئة األمسية ساعات تالحقت
 اسعدت رضى اببتسامة راسل وجه فأشرق

 . عينيها يضيء  الفرح شعاع  وتركت,  دينا
 : مليغروف السيدة خاطبتها

 امس يوم االوقات امتع امضيت انك البد -
 .  الزراعة وزير  اىل  تعرفت ان بعد, 
 ؟  الصحيفة يف الصورة شاهدت هل -
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 سيماء ان,  الصباح صحيفة يف حملتها نعم  -
 اي  وجهك يف واضحة  الناجحة السكرترية

 . عزيزيت 
,  قريب ماض يف حدث ما دينا تذكرت

 حىت اريد ال: )  الضحك يف رغبتها وكبتت
 مبا اجلميع خترب قد خاليت ألن,  االبتسام

 حقل  يف جناحي هلم  لتؤكد,  امس ليلة حدث
  املصور التقطها فقد الصورة  اما.  السكراترية 

 . نظيفة  بدلته الوزير  استعاد بعدما, 
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 شكل يف,  جانبه اىل مورغان انطوين ووقف
 يف  اان وظهرت,   عينيه  حول الكدمة اخفى

 (.  منها  اليسرى  الزاوية
 السيدة عند دينا شأن من الصورة رفعت

  بني افخر  ان يل حيق: )  مليغروف
 راسل هبا اعجب  اليت الفتاة  أبن الصديقات
 عنه تنقل وصارت,   الوزير اىل  تعرفت

 ( . مالحظاته
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: )  العشاء مائدة على األصناف دينا أتملت
  اليت األايم اىل  تعيدين ان اال الذكرايت أتىب
 املطبخ ندخل,  ديفيد وشقيقي اان,  فيها كنا
 البيض من كبري  طبق لتحضري  اصدقائنا مع

 اايمنا احلى ما...  كيت  اخلالة مع املقلي
 فيه ومن فيه ما فكل البيت  هذا اما.  املاضية

  بني للمقارنة  عدت قد ها.  التصنع حيكمهم 
 ( . ابدا جيوز ال...   الجيوز هذا.  الناس
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 لكن,  بصمت  طعامها تناول دينا اتبعت
 فاندفعت,  حوهلا  ما انساها قطة مواء  مساعها
,   تفتحه احلديقة اىل  املؤدي الباب حنو
  اسرعت,  جائعة,  هزيلة  شقراء قطة لتدخل

 للطعام طلبا  بساقيها تتمسح كيت  اخلالة حنو
  دينا ومألت,  عليها كيت  اخلالة اشفقت. 

 . امامها  ووضعته,  ابحلليب طبقها
,  تصرفها  على مليغروف السيدة احتجت

 : قائلة الفتاة فاعتذرت
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  استأذنك ان علي كان.   سيديت  اي اعذريين -
  القطة الطعام املائدة اطباق احد استعمال يف

 . عليها اشفقت لكين, 
 :  بعصبية مليغروف السيدة ردت

 ألهنا,  يهمين ال املشردة  القطط اطعام ان -
 .  هنمة حيواانت

 : السيدة فعل رد دينا استغربت
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 بعد خصوصا,  القطط  حتبني  انك ظننت -
,  البيت  هذا اىل منهم  بواحد اتيت ان

 .   تيموثي وامسيته
 . اصيل  قط تيموثي -

 :  قائلة القطة دينا داعبت
 . سيديت اي األصالة التنقصها القطة هذه -

 :  غضبا مليغروف السيدة استشاطت
 . دينا اي آرائي وتسفهي تتحدينين انك -
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 لكن.  سيديت اي اليك  يسيء  ما اقل مل -
.  مساعدته وكنت,  بيطراي طبيبا  كان  والدي
  احليواانت  طبائع عن الكثري  اعرف هلذا

 .وصفاهتا
 آرائي**** ت على هذا شجعك وهل -

  غرابء ال ان هلل احلمد  ؟ وخالتك ابين امام
 . خارجا القطة ارم,  راسل.  املساء هذا بيننا
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 انر  واحرقت,  األجواء على التوتر سيطر
 وامسكت جملسها فرتكت,  دينا الغضب

 :  قائلة ابلقطة
 يف من يرمحكم ,  األرض  يف من ارمحوا

 .مليغروف سيدة اي السماء
 هزيلة,  مسكينة القطة  ان تالحظني اال

 ؟ وجائعة
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  اليت  والفتاة  امه  بني  تسوية  اجياد راسل حاول
  ان قبل  متزقه احملاولة مبخالب فأحس,  حيب

 : دينا يسأل
 اي احلديقة يف القطة نطعم   ان يف رايك ما -

 وترعاها األليفة احليواانت حتب امي ؟ عزيزيت 
 القطط مجيع ايواء استطاعتها يف ليس لكن, 

 . احلديقة من  أتتني  اليت



 188 

  وحيدة خالتها وتركت,  رغبته عند دينا  نزلت
 بعد أتففت اليت,  ميلغروف السيدة مع

 :  قائلة خروجهما
  واضح  دليل,  لباقتها وقلة دينا  شراسة ان -

 . وتوجيهها  األم رعاية اىل افتقارها على
 :  دينا عن الدفاع يف كيت  اخلالة استماتت

 سيدة  اي الكالم هذا  عن كفي  ارجوك -
 كانت,   رقيقة,  طيبة فتاة دينا.  ميلغروف

  تعلقها لشدة  بيطرية طبيبة تصبح أبن حتلم 
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 بدراسة  نصحها والدها لكن,  ابحليواانت
 كانت  واذا .   بنصيحته فعملت,  السكريتارية

 فهذا,  تصرف  او قول يف رأيها ابدت قد
 . هللا مسح ال,  ابألدب اخلت  اهنا اليعين

 احرتام يفضلن  اللوايت احملافظات  من انين -
 . الكالم اثناء السن يف املتقدمني

  ابداء يف احلرية احبذ لكنين.  سليم  كالم  -
 . الرأي

 ؟  ليفنغستون سيدة اي تقصدين  ماذا -
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 من عارمة شحنة متلك دينا ان اقصد -
 حتت تفقدها  ان واكره,  والصراحة الصدق
 جادة,  رصينة فتاة اهنا.  ظروف أية ضغط
 ان   ارجوا لذلك,  اآلخرين سعادة هتمها

 . انتقاداتك مسوم من  ترمحيها
 يف تشتعل ابلثورة ميلغروف السيدة احست

 : فقالت,  اعماقها
 سيدة اي ابين مستقبل سوى يهمين  ال -

 . ليفنغستون
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  منصب ؟ ترى اي املستقبل  له خيىبء وماذا -
  ؟ مثال امللكة مستشار

 تتدرب ان  وأرى,  قليب كل  من ذلك امتىن -
,  رغباهتا مجاح كبح  على اآلن منذ دينا

  النجاح ارادت  اذا,  اعصاهبا على والسيطرة
 . املقبلة الزوجية حياهتا يف

 :  كيت  اخلالة ضحكت
 ميلغروف سيدة اي املستحيل  تطلبني انك -

. 
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 بركان  اىل حلظات يف ميلغروف السيدة حتولت
 اخلالة وجه يف محمها تنفث وراحت,  اثئر

 :  كيت
  ان هللا فأرجو,  كذلك  األمر  كان  اذا -

 النزوات  من اخرى عابرة نزوة دينا تكون
 . ابين حياة يف الكثرية

 . صادقة امنيتك ان يف شك ال -
 مع  القطة تطعم ,  احلديقة  يف دينا كانت

 :  له قالت حني راسل
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 انك,  عزيزي اي االمشئزاز هلذا داعي ال -
 ال كأمك  انك يظهر.  فقط جائعة قطة تشبع
  أبنين اصارحك  ان يل امسح.  احليواانت حتب

  والتعلق,  احليواانت حب على اوالدان سأريب
 .  هبم 

 : قائال بذراعها  راسل امسك
 اجلميلة احليواانت احب انين  دينا اي امسعي -
  اىل انظري.  للقباحة حي مثال القطة وهذه, 

 سأغرس انين أتكدي.  األلوان املتعدد فرائها
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 نفوس  يف اجلميلة احليواانت حب بذور
 ... اوالدي
 :   دينا قاطعته

 وليس,  احليوان  اصالة  هو يهمك  ما ان -
 حيوان على تشفق ال انك.  تدعي كما  مجاله
 اصيال يكن  مل اذا,  مريض او  جريح,  جائع

 . جدا مؤمل ...  مؤمل وهذا. 
  ابلبقاء املوقف من التهرب  راسل حاول

 : قال مث,  النكات
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  نرتكها مث,  القطة نشبع  ان يف رايك ما -
 ؟ سبيلها حال يف تذهب

 .  البيت اىل معي سآخذها...  ال -
 . تريدين  كما...   حبيبيت اي تريدين كما  -

  األجواء يف العالق التوتر ازالة راسل استطاع
 :  لوالدته قال مث,  ذلك بعد

  اىل ودينا ليفنغستون السيدة سأعيد -
 دينا صممت لقد.  مسحت اذا,  منزهلما
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 وستأخذها,  ابلقطة االحتفاظ على العزيزة
 .  البيت اىل معها

: )  التفكري على دينا راسل كالم  اجرب
 لكن,   احياان األمور معاجلة يف طريقته تعجبين

 ( .   األعصاب متوترة تزال ال والدته
  راحت اليت القطة ومعهما,  البيت  اىل عادات

  هلا رتبتا وحني.  الغرف بني سعيدة تدور
 :   خالتها دينا صارحت,  للنوم مكاان



 197 

  خاليت اي دامس ظالم يف  اختبط انين  اشعر -
 . عديين سا ارجوك.  ساعديين. 

 ان .  ابنيت اي مساعدتك علي تصعب -
,  ابلعقبات مليء,   طويل  الزواج طريق 
  عليها التغلب فحاويل.   ابلعثرات مفروش

 . مبفردك 
 حمقة  خاليت ان: )  أبفكارها دينا استنجدت

 ان وجيب,  كثرية  فالعقبات.  تقول ما يف
 .  وحدي  عليها اتغلب
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 ابلسرعة محايت احب ان استطع  مل ملاذا لكن
,  اهلي اي ؟  مورغان السيدة فيها احببت  اليت
  انطوين بوالدة التفكري اىل   اوصلين  الذي ما

 يؤمنون الذين  الرجال من ليس انه ؟ مورغان
,   خضمه خوض يف  فكر واذا,  ابلزواج

 .  أبرديته املال  يلفها فتاة فسينتقي
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 اليوم صباح يف عملها مقر  اىل دينا وصلت
  انطوين فيه وصل الذي  الوقت  يف,  التايل

  يغريون العمال بعض فوجدت,  مورغان
  فاستغربت,  املؤسسة اسم  حتمل اليت الالفتة

 : وتساءلت
 سيد اي العمال هؤالء يفعله الذي ما -

 ؟ انطوين 
  اىل  الالفتة على" ابناء"كلمة  حيولون  اهنم  -

 ". ابن"  كلمة
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 اي ذلك  يفعلون  ملاذا اسألك ان  يل وهل -
 ؟  سيدي

 : يقول وهو عينيه األمل سكن
 هذه قلب كان  الذي,  اوين اخي ألن -

  ايب وبقي,  سنتني قبل تويف النابض املؤسسة
  الفرتة طوال الالفتة تغيري عملية يؤجل

 , املاضية
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,   غيابه اثناء ابلعملية  اان اقوم ان ففكرت
 احلزن ولدغات,  األمل  لسعات اجنبه لعلي

 . والذكرايت
  النابض املؤسسة قلب كان  اخاك  ان قلت -

  تدير انك سيدي اي  لك اؤكد لكنين, 
 . جدا انجح بشكل املؤسسة

 اعماقي يف لكنين,  كذلك  األمر  يكون قد -
  والتحاف,  األرض الفرتاش حمب انسان

 . للطبيعة عاشق انسان.   السماء
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 يف  للبقاء  دينا اضطرت اضايف عمل -5
.  راسل  مع موعدها الغية الجنازه املؤسسة
,  الصطحاهبا مساء األخري جاء وعندما

 . املدير سيارة خطفتها قد كانت
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 يتقنه ان عمال احدكم  اذاعمل حيب هللا ان" 
  به اضاءت  نرباسا املبدأ هذا  دينا اختذت" . 

 طعم  وتذوقت,   العملية حياهتا درب
 بتالبيب تتمسك كيف  وتعلمت,  االستقرار
 .  راسل والدة مع   تعاملها يف احلذر
 : يوما  ميلغروف للسيدة  دينا اكدت

 انه  مورغان السيد مع العمل  يل اثبت -
,  واخلاصة العملية حياته  بني الفصل  يف ماهر

 . املوظفني على احرتامه  يفرض كيف  ويعرف
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  غرر عندما,  سنتني قبل كذلك  يكن مل -
 . املسكينة بسكرتريته

,  املهد يف خنقت الفضيحة ان صحيح
,  شخصيا والده تدخل بعد آاثرها واخفيت

 اال  يكن مل ابيه  ألوامر  انطوين انصياع لكن
 . وفاته بعد تنتظره  اليت ابألموال طمعا

 شكل يف القصة  حقائق تعرف  دينا تكن مل
 اهلجوم  ضد مديرها عن الدفاع من ميكنها
 ابلصمت اإلحتماء فضلت لذلك ,  الشرس
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 انه  اال مورغان انطوين عن اعرف ال: ) 
  بني  ميزج,  موظفيه من حمبوب,  لطيف  انسان

  كل  يف النظام  وراء يلهث ,  واجلد املرح
 ( .   مايفعل

 : القول  من نفسها  منع دينا تستطع مل
 . سيديت اي معامليت  وحيسن حيرتمين لكنه -

 دفة   وادارت,  ميلغروف السيدة قاطعتها
 . اخرى مواضيع  حنو احلديث



 206 

 مورغان انطوين اوصى,  الثاين   اليوم صباح يف
 ابحدى  االجتماعية الرعاية  عن املسؤولة

 :  يقول مصادفة دينا مسعته.  املوظفات
 وتستحق,  ممتازة موظفة فانشو  اآلنسة ان -

  املادية اوضاعها  تبيين.  كله  العون  منا
,   ابملساعدة عليها تبخلي وال,  واالجتماعية

 مجيع عن خمفيا سرا هذا يبقى ان على
 .  املوظفني
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  انطوين كلمات  صدق  حمو دينا تستطع مل
  عقلها وظل,  بسهولة حناايها من مورغان

.  معطاء.  طيب مورغان  انطوين  ان: )  يردد
 ... ( .  انسان

  ذلك لكن,  اايم بضعة دينا  عن راسل غاب
  اليت االجتماعية حياهتا مسرية يف يؤثر مل

,   األصدقاء من الكثري تستقطب بدات
 . ووالدهتا  كليو  واوهلم 
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,  القلب طيبة,  متفائلة فتاة كليو  كانت
 :  بقوهلا  يوما دينا صارحت

 اقدام حتت للموت مستعدة انين  اتعرفني -
 الفائدة ما لكن.  صدقيين ؟ مورغان انطوين 

,  فكرة  على ؟ اهتمام  أي  يعريين ال دام ما
 نعد مل ملاذا,  الفرتة هذه راسل غيبة طالت

 .  وسيم  رجل فهو,  عليه حافظي ؟ كثريا  نراه
 . ختايف فال,  مين اختطفه  الذي هو عمله -
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 دينا من طلب,  مورغان  انطوين عودة بعد
  األعمال بعض الجناز اجلمعة يوم  مساء البقاء

 مبوعد ارتباطها الفتاة تذكرت.  االضافية
,  اايم مخسة منذ تره مل الذي راسل مع مسبق

 : االعتذار فحاولت
 ارتباطات لدي,  انطوين سيد اي آسفة -

 ميكنك فهل,  ميلغروف السيد  مع سابقة
  ؟ الغد مساء اىل االضافية الساعات أتجيل
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  هذا موعدك عن االعتذار  لك األفضل من -
 . املساء

 . تعنيه ما افهم  مل.  معذرة -
 موعدك الغاء  بك حيسن.  متاما  تفهمني  بل -

 ما يف  تدخل من:  تصرخني ال ملاذا .  الليلة
 ؟  يرضيه ال ما لقي يعنيه ال
 . ارجوك.  سيدي اي ارجوك -

 : وقال مورغان انطوين ضحك
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  املوظفة بفكرة التمسك حتاولني انك -
,  اعصابك حساب على كان  ولو,  واملدير

 اي كذلك   اليس,  واحاسيسك,  ومشاعرك
  يسرين  انه  اخربك اذا دعيين  ؟ بريتشارد آنسة

 شفافيتك بعد تفقدي مل أبنك االكتشاف
 مقربة وامه  راسل مالزمة ألن,  حسك ورهافة
  ضلوع  يف مغروس وخنجر,  األحاسيس لكل

 انه  آنسة اي تتذكري ان  وأرجو,  املشاعر
 .  املاضي األسبوع يف  معك موعدين الغى
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 اآلن حترضين هل.  اشغاله لكثرة اعتتذر -
 ؟ نفسه للسبب االعتذار على

 اعرف ألنين,  موعدك تناسي منك طلبت -
 . فيه**** وتف,  لعملك حبك

 أبس ال...  لكن,  فعال لعملي حمبة انين -
 . انطوين  سيد اي تريد ما لك.   أبس ال... 

  انطوين حظ وال,  اهلاتف مساعة دينا رفعت
 : هلا فقال,  مرجتفة أبصابع القرص تدير اهنا
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,  آنسة اي تكرهني ما على  ارغامك  اريد ال -
 عليك سيعود راسل معاملة يف اسلوبك لكن

  تكوين ان جيب.  صدقيين,  عكسية بنتائج
 . اليه  للوصول يتعب ان  عليه الذي اهلدف

 شؤون يف خربتك بعمق  معرفيت رغم  -
 نفسي اجد انين اال,  سيدي اي القلوب
 ال  فأان,  بنصيحتك العمل لرفض مضطرة

 . الرجال معاملة يف األساليب هبذه اؤمن
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 شعر  صاحبة من  الرزانة هذه مثل اتوقع مل -
 .  امحر

 مسعت وعندما,  الرقم  طلب  دينا اكملت -
 : حيته راسل صوت

 مضطرة انين...  دينا اان...  راسل مرحبا -
.  مورغان السيد مع اضافية ساعات للعمل
...    ال...  معك الذهاب عن اعتذر لذلك

 طلب رفض ميكنين وال ,   كثرية  األعمال
 األسبوع يف مرتني تعتذر مسعك بعدما,  املدير
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 اذهب...  املرتاكمة اشغالك بسبب الفائت
 آخر يوم يف وسنلتقي,  اصدقائك  مع  الليلة

 موقفي تفهم  راسل اي ارجوك...  هللا شاء ان
 .  السالمة مع ...  واعذرين... 

,  مكاهنا اىل السماعة دينا اعادت  -
 :  انطوين فشجعها

 . ازعجه اعتذارك ان بد ال.  عظيم  -
  اىل العودة افضل...  فعال ازعجه  لقد -

 . العمل
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 قالت مث,  دينا فأجابت,  اهلاتف  رنني عال
 : ملديرها

 لألقمشة الكربى الشركات احدى ممثل -
 .  سيدي  اي مقابلتك يطلب

 اىل   القائمة هذه وخذي,  يدخل دعيه -
 .  فضلك من للتدقيق  احملفوظات قسم 
,   احملفوظات قسم  اىل  طريقها  دينا اختذت

 :  الطريق منتصف يف كليو  فصادفتها
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  من قدح تناول يف رايك  ما,  كليو  اهال
 ؟  االضافية الساعات من  االنتهاء بعد  الشاي

 ماذا ,  لكن...  عزيزيت  اي ذلك  يسرين -
 راسل؟ مع ملوعدك حدث

 السيد مين طلب بعدما اللغائه  اضطررت -
 .  األعمال  بعض تسيري يف مساعدته مورغان

...   راسل على العمل تفضلي ان  استغرب -
 ؟  قلبك يف احلب  بريق  انطفأ هل

 .  فقط مديري أوامر  اطعت,  ال -



 218 

  انه.  األوامر يصدر  ال انطوين السيد -
 خلدمته  جاهدين نسعى لذلك,  بلطف يطلب
 ؟  دينا اي انطوين السيد  يعجبك هل. 

 بني الفصل اعتدت لقد,   كلري  اي ارجوك -
 بعد,  الشخصية ومشاعري العملية حيايت

 اخطو واان هبا مررت اليت  القاسية التجربة 
 .  العمل درب  على خطوايت أوىل

 بشراي ذئبا ليس انطوين السيد ان أتكدي -
  يف طريقته  انسان لكل حال كل  على. 
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  وجود ان واعتقد,  األمور وتصريف التفكري
 من قاساه ما بعد ألنه.   يناسبه مثلك فتاة

 من  اكثر يف لنا اثبت,   السابقة سكرتريته
 آدم انه.  موظفة من اكثر ومع,  مناسبة

 .  حواء من اهلارب
:  األفكار براثن بني دينا اتركة كليو  انصرفت

 مورغان انطوين  املوظفني من احد يلم  مل) 
  الفتاة ان  يظهر.  املاضي يف حدث ما على

 كيدها  فارتد,  الزواج  هاوية اىل  دفعه  ارادت
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  تصهر بوتقة التجارب ان اعرف.  حنرها  اىل
 أضعف قاطعا سيفا كانت  لكنها,  األنسان
 مبن ثقته جذور واجتث,  مورغان السيد

 .   حوله
 اريد ال فأان,  افكاري  من انقذين اهلي اي

 ( يعنيين ال ما يف التدخل
  دينا  يقني يف االضايف العمل ساعات زادت

,  املوظفني  مع متواضع انطوين  السيد ان من
 ارادت.  املؤسسة اعمال ادارة يف وانجح
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 اهلادىء  العمل احضان يف نفسها نسيان
 كان   وامه براسل التفكري لكن,  املتواصل

 عندما: )  مكرهة للواقع العودة على جيربها
  امتىن,  راسل مع فين معرض بزايرة احلم 
,  املدفأة امام  هادئة  جلسة لكلينا بعدها
  قلبينا لنجوى ونستمع,  انرها لزغاريد ننصت
  اماين  تتحقق كيف...   هيهات لكن. 

 ؟ كظله  تالزمه اليت والدته بوجود  واحالمي
.   والدهتا قيود من خالصها على روبن أغبط

  حياة يف وحدها بقيت ميلغروف السيدة ان
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  ابنها تدفن  لكنها,  زوجها وفاة بعد راسل
 محايته يف ورغبتها,  وعنايتها,  رعايتها  برمال

 اىل  سأعود.  االنصراف وقت حان... 
  الشاي من قدح بشرب واراتح,  البيت
  اترك لن.  فراشي اىل آوي ان قبل الساخن

 مورغان انطوين أاثره الذي,  الشكوك اعصار
 يتعمد هل.  النوم لذة  حيرمين,  داخلي يف

.  جبد يعمل انه...  ال...  ال ؟ امهايل  راسل
 امراة عظيم  رجل كل  وراء ان اثبت ان وعلي
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 اصبح.  للقائي متشوقا يعد مل انه اشعر. 
 ( الوحيد  هاجسه العمل

 من  ابلغوص افكارها  دابر  قطع دينا حاولت
 :  بقوله  منعها مورغان انطوين  لكن,  جديد

 .  ايآنسة اليوم  اجنزان ما يكفينا -
 :  املوظفني ابقي خماطبا صوته عال مث -

 وقت اآلن حان,  والسادة  اآلنسات  ايها -
 حسن من ساندي اي أتكدي.  االنصراف
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.  فضلك من االنصراف قبل احملالت اقفال
 .  البيت اىل بريتشارد  اآلنسة سأوصل

 انظارهم  واجتهت,  تصرحيه املوظفون استغرب
 حىت,  عنهم  بوجهها اشاحت  اليت دينا  اىل

 : يقول مسعته
 اي املكان لنغادر وقبعتك معطفك  احضري -

 .  بريتشارد آنسة
  مع اايها اتركا,  اموره بعض  لتصريف وذهب

 :  كليو
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 .  عزيزيت اي احملظوظات  من انك لك  اؤكد -
 :  دينا ارتبكت

 على تصبحون...  خري على تصبحون -
 . مجيعا خري

 حنو تتجه وهي قلبها ضرابت تسارعت
,   والقبعة معطفها اخذت.  املكتب
 ابب  انفتاح  لكن,  اثنية  للخروج واستعدت

 : مكاهنا مسرها املالصقة احلجرة
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 الرمحن من والتأين ,  الشيطان  من العجلة -
 .  بريتشارد آنسة اي

 :  بقوهلا واجهته
,   انطوين  سيد اي تصرفاتك افهم  اعد مل -

 ...  أان ؟ املوظفني بقية  مثل تعاملين ال ملاذا
,  امللطخني وماضي مسعيت  من ختافني انت -

 ؟  كذلك  اليس
 عن اختلف اال وافضل.  نعم ...  بصراحة -

 . شيء يف زمالئي



 227 

 ؟ آنسة اي ملاذا -
,  قاسية جتربة بسياط لسعين املاضي ألن -

 فيها عملت شركة أول مدير ابن   بطلها كان
. 

  مها  وجدية صراحة من  فيك املسه ما -
 ؟ كذلك  اليس,  بقاايها

  تركت.  سيدي اي اعنيه ما  هذا ليس -
  للمدير خيل بعدما  يومها الشركة يف عملي
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 ابنه كان.   حبائلي يف ابنه  ايقاع احاول  انين
 ... اجلاذبية تنقصه.  سخيفا.  ايفعا

 انر انضجته  الذي االنسان حتبني وانت -
 . التجربة 

 . سيدي اي االحرتاق على النضوج افضل -
 : انطوين ضحك

 بربودهتما يصال  مل وامه راسل ان  هللا امحد -
 .  اعماقك اىل

 . انطوين سيد اي اصفك كيف  اعرف ال -
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.  آنسة اي وصفي مبحاولة  نفسك  تتعيب ال -
  نتبادهلا اليت الكالم  قذائف ان اتعرفني

 ؟ تسليين
,   الضحك  من نفسها  منع دينا تستطع مل

 :  انطوين فشجعها
 تضحك اضحكي,  آنسة اي افضل  هذا -

 . اآلن ولنذهب.  الدنيا لك
  سيارة ترى  ان قبل,  انطوين سيارة دينا ركبت

 رآمها .  املؤسسة ابب امام تتوقف راسل
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,  الرجلني  نظرات وتصادمت,  سوية راسل
  مل ابتسامة خيال انطوين  ثغر على فالح

 .  دينا  تفهمها
 راسل اتركا,  بسيارته مورغان  انطوين ابتعد

 كليو  رؤية انقذته.  حريته مهاوي يف يتخبط
 : متسائال وحياها منها فتقدم,  عذابه من
,  كليو  اي املدير سيارة تركب دينا  رأيت -

 ؟ خبري هي فهل
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 يف وترتبع  خري أبلف اهنا راسل اي اطمئن -
 تركب فهي,  السعادة قمة على اللحظة هذه

 رجل وهو,  املؤسسة يف األول الرجل سيارة
 .  ماليني وصاحب عازب

 ؟ كليو  اي تعنني  ماذا -
 عند  خاصة مبكانة تتمتع دينا ان  اعين -

 . والرعاية العناية  بكل حييطها لذلك,  املدير
 . خطيبيت دينا  لكن -
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  ما ان ام,  فعال خطيبتك  هي هل -
 ؟  عميقة صداقة  جمرد  هو يربطكما

 .  احلايل وضعنا على متفامهان اننا -
 مثل على  التفاهم  استطعتما كيف  ادري  ال -

  هذه اايمنا يف الفتيات ان.   الوضع هذا
  واالحساس,   االستقرار يفضلن

 حال يف اما.  رجل كنف  يف ابألمانوالطمأنينة
  احلق للفتاة فإن,   روابط وجود عدم

 تركت  انك يؤسفين.   تشاء كما  ابلتصرف
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  املدير دعت دينا ألن,  ابكرا  الفين معرضك
 االتفسد فأرجو,  البيت يف العشاء  لتناول

 .  املفاجىء بظهورك  هدوءمها عليهما
 : مسعه ما راسل يصدق مل

 يف غريبا وحدها تستقبل  دينا ان اعتقد ال -
 فأان,  كليو  اي الضحك عن كفي.   البيت

 . منك اكثر  دينا اعرف
 املطاعم  احد يف العشاء يتناوالن قد -

 من  اخفف ان ميكنين.  راسل اي الفخمة
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  اىل  معك الذهاب وسأقبل.  الليلة مصابك
 ؟ صديقي اي اتعرف.  الصغرية املطاعم  احد

  راحت,  دينا امهال يف ابلغت ان بعد
  اغناء يستطيع  انسان عن  تبحث املسكينة

 .  جديد,   مثري بكل حياهتا
 لك وسأثبت,  العشاء  اىل   دعويت اقبلي -

 بشكل فتاة اية حياة اغناء  على قادر انين
 . وجديد مثري
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  العودة رحلة اثناء الصمت دينا استضافت -
 : بسؤاهلا طرده  انطوين لكن, 
 ؟  االعصاب متوترة زلت اما -

  اليوم  هلذا املشاهبة األايم يف  لكن.  ابدا ال -
 .  املستحيل  حدوث اتوقع, 

  واذا.  بسالم مرت بيننا العاصفة  ان  اشعر -
  من قدح لشرب بدعويت تفكرين كنت
  ملاذا.  سرور بكل  فسأقبلدعوتك,  الشاي
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 ميلغروف السيدة ثورة من اختافني ؟ الصمت
 ؟

 :  حتدته
  انه اال,  البيت يف ليست  خاليت ان رغم  -

 .  تشريفك يسرين
 دينا وتقدمت,  البيت امام السيارة توقفت

 املرة اهنا: )  حلم  يف وكأهنا تفتحه  الباب من
  بييت اىل مورغان السيد فيها ادعو اليت األوىل
 ( . راسل من بدال اليوم سأستضيفه. 
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 :  انطوين هلا فقال,  اجللوس غرفة دخال
 كل  يف اللهب السنة زغاريد مساع احب -

 ؟ املدفأة اشعال على اتوافقينين,  وقت
  ايضا جانبها  اىل االستكانة حنب وخاليت اان -

 .تريد  ما وافعل تفضل. 
 فوق احلائط على انمت فنية لوحة أتمل

 : يقول  ان قبل املدفأة
 كيت  الفنانة لوحات احدى هذه اليست -

.   البيت يف رسوماهتا بعض لدي ؟ ليفنغستون
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  املشرقة األلوان مع التعامل يف جدا ماهرة اهنا
 . الزاهية

 لوحاهتا  يف برأيك خاليت خترب ان جيب -
 .  تعود عندما

 ال فهو,  اعتقد ال ؟ ذلك ايب  يعرف هل -
 هييت عميت لكن.  والفنانني  ابلفن يهتم 
 اشرتت وقد,  الفنية احلركة  تطورات تالحق

 . اجنلرتا اىل رحلة يف كانت  عندما اللوحات
 .  الشاي لتحضري  سأذهب -



 239 

 فيه  اختلط الذي املطبخ اىل  انطوين  تبعها
 : ابحلديث القدمي

 ومطبخك.  البيت صاحبة مرآة املطبخ ان -
  براسل اقتناعك وعدم حريتك على دليل اكرب

 . ميلغروف
 : قائلة  حنوه استدارت

 . شؤوين يف تتدخل ال.  سيدي اي ارجوك -
 ؟  الغد لفطور اللحم  هذا احتضرون كما  -
 .  مورغان سيد اي الغد لعشاء انه .  ال طبعا -
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  جائع  انين ؟ آنسة اي اآلن  نتناوله ال وملاذا -
 هذا  سنأكل.  املشوية اللحوم واحب, 

 لتناول غدا خالتك مع وادعوك  اليوم اللحم 
 ؟ رايك ما.  املطاعم  اح يف العشاء

  اعين...   ممكن انه اقصد.  ممكن غري هذا -
 الليلة اللحم   من تريد ما  أتكل  ان ميكنك انه

 ...  الغد دعوة اىل ابلنسبة لكن, 
  إلاثرة وسيلة افضل هي لدعويت قبولك ان -

 اي تغضيب  ال دينا.  ميلغروف السيد غرية
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 وعدتك انين اعرف.   تغضيب ال.  عزيزيت 
 . امورك يف التدخل بعدم

 سيد اي اجملرد ابمسي مبنادايت لك امسح ال -
 ؟ عزيزيت تقول كيف...   مث...  مث.  انطوين 

  عزيزيت لفظ مع متاما ويتماشى مجيل امسك -
 ألساعدك سكينا اعطيين  ؟ االنزعاج هذا مل. 

 . اللحم  تقطيع يف
  وبدأت, الواقع لألمر دينا استسلمت

 وحني.  هلا مورغان انطوين مساعدة تستسيغ
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 املائدة بتحضري قامت,  اجلوع فاجأها
 تتناول جلست مث.  للعشاء  استعدادا

.  للقطة  طعاما حضرت بعدما,  معه عشاءها
 :   انطوين هلا قال

 االجنليزي الطابع الليلة عشائي على يغلب -
. 

 انفتح عندما,  فمه يف لقمة  بوضع يهم  كان
 برفقة كيت  اخلالة عتبته على  وظهرت الباب
 الدهشة والتهمت,  العيون تالقت.  راسل



 243 

 اتركا,  جملسه يف انطوين فتململ,  الوجوه
 . نظراته  بسياط جيلده راسل

  اللقاء  هبذا دينا قلب اىل غريب سرور زحف
 حنو وتقدمت جملسها فرتكت, الرجلني بني

 : راسل
  اقدم كيت  خاليت.  راسل اي ومرحبا بك اهال
 املؤسسة مدير,  مورغان براين  انطوين لك

 ... راسل اي انت اما.  فيها اعمل  اليت
 :  يقول وهو غيظه راسل كظم 
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  ألنين,   دينا  اي نفسك تتعيب ألن ضرورة ال -
 . جيدا اعرفه.  مورغان السيد اعرف

  اىل معها أتيت ان خاليت  منك طلبت هل -
 ؟ املعرض  انتهاء بعد هنا

  مررت .  الباب عند  التقينا...  ال -
 كليو  فأخربتين,  ألصطحبك مساء ابملؤسسة

,  مورغان السيد مع البيت اىل عدت انك
 واتيت,  القهوة  من قدح لشرب فدعوهتا

 . هنا اىل بعدها
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 احلى معا امضيتما قد تكوان ان ارجو -
 هذا يف جميئك على اشكرك...  األوقات
  عليك تقلق اال وارجو,  املتأخر الوقت

 . والدتك
  وترك,  الضحك يف اجملنونة رغبته انطوين قاوم

 املستعملة األطباق وضع ان وبعد.  املائدة
  اىل جرها,  متحركة  صغرية منضدة على

 : يقول وهو املطبخ
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  ذهاب بعد األطباق هذه امر سنتدبر -
 . الضيوف

 احد يف اسرتخى,  املطبخ  من عاد وحني
 :  وقال املقاعد

 .  دينا اي التعب بعد الراحة  احلى ما -
 .  انطوين اي فعال متعبا يوما كان  -

  ويناديها.  ابمسه تناديه: )  راسل انزعج
 ( . املفاجىء التغري هذا  ما.  جمردا ابمسها
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 وقال,  كيت  اخلالة  اىل تبغ لفافة  انطوين قدم
: 

 اعرض  لن لذلك,  دينا اي تدخنني  ال انت -
 .  واحدة عليك

 مورغان انطوين  اكتشف: )  دينا انكمشت
 راسل لكن ,  فقط دقائق  قبل ادخن  ال انين
  ذلك على له اقسمت لو حىت,  يصدقين لن

 . ) 
 :  بقوله كيت  اخلالة انطوين  خاطب
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  سيدة اي بفنك املعجبات من عميت -
 يف يوما  زرهتا اذا كثريا  وستسر,  ليفنغستون

 .  عندي مقيمة فهي ، بييت
 : دينا راسل سأل

 غدا  امي  مع العشاء تناول  يف متانعني هل -
  مضطر ألنين معك اكون لن  ؟ عزيزيت اي

 . سيفرحها وجودك لكن  ، للسفر
  انين  حبجة اعتذر هل: )  دينا األفكار اندت

  خاليت  مع مورغان انطوين   دعوة لتلبية مضطرة
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 ولن الدعوة رفضت لقد .  ال مساء؟ غدا
 مع كاملة  امسية ان من ابلرغم  اثنية اقبلها
 أبن  اشعر.  املي منتهى ليست  راسل والدة

 تكون ان  امتىن.  الرجلني بني سجال احلرب
.  قليب كل  من ذلك  امتىن,  خاطئة احاسيسي

 ( .  ألجيب  سأذهب املكان  ميأل اهلاتف رنني
 مورغان  انطوين لتجد,  قليل بعد  دينا عادت
  جتفيف يف خالتها يساعد,  املطبخ يف

 : فقالت ، األطباق
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  وخاليت فأان,  سيدي اي تفعل ملا ضرورة ال -
 .  وحدان العمل  اجناز نستطيع

 يف واحد اسم  على الثبات اتستطيعني -
 ؟  دينا  اي منادايت

 : اخلجل بدماء   وجهها تضرج
 قبل جمردا ابمسك مناداتك على اعذرين -

 .  قليل
  دمت ما,  عزيزيت اي  االعتذار وملاذا -

 , به  اوصيتك ما تطبقني
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 ؟ راسل وتغيضني
 : خلالتها وقالت,  الرد عدم دينا فضلت

 . خاليت اي اهلاتف  على  يطلبك  من هناك -
 ابب دينا فأغلقت,  وحدمها كيت  تركتهما

 : قائلة املطبخ
 اي حان قد انصرافك وقت ان اعتقد -

  من اليوم يل سببته ما ويكفيك,  سيدي
 . مشاكل
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,  غدا عليه ستشكريين اليوم يزعجك ما -
,  لك  معاملته حتسني على راسل سيحث ألنه

 . اخلري اال تستحقني ال فأنت
 فما,   وجيزة فرتة منذ اال  تعرفين ال انك -

 ؟ الكالم هذا مثل اىل  يدفعك الذي
 األايم يف عرفتك أبنين اال اجيب  لن -

 أبال  اوصيك  لذلك,  الكفاية فيه مبا املاضية
 وان,  اليوم حدث ما  على لراسل تعتذري

 ثقته زعوعة درب على السري يف تستمري
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 اليت النتائج تسعدك امل.  وعواطفك حببك
 ؟  اليوم  اليها توصلنا

,   انطوين سيد اي راسل احب انين  تذكر -
 . اعمى ليس  له وحيب

 أتكدي ؟ اعمى احلب  ان لك  قال ومن -
 االنسان قلب هبا يرى مجيلة عيوان للحب ان

 تتصوري ال.  التفاصيل واحلى  األشياء  ادق
 شؤون يف سابقة خربة سببه اقوله ما ان
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  جتربيت ان,  ال.  وأحملت سبق كما,   القلوب
 . اليه   وتتوق احلب اىل  تفتقر كانت  املاضية
 قالت  لكنها,  االعتذار عن حىت دينا عجزت

 :  مقيتة سكوت فرتة بعد
,  انطوين  سيد اي اليوم قاسيته ما يكفيين -

 اسرع يف راسل مع االنصراف منك ارجوا
  اىل ماسة حاجة ويف متعبة ألنين,  ممكن وقت

 .  الراحة
 . آنسيت اي اوامر  طلباتك أبن ثقي -



 255 

 بعد,  املدفأة امام خالتها مع دينا جلست
 :  اخلالة وتساءلت الضيفني انصراف

 ؟  ابنيت اي أبوقاتك اليوم استمتعت هل -
 اعد مل.  خاليت اي يطويين الضياع ان -

 ساعات اىل حاجة ويف متعبة  انين اال اعرف
 .  خري على تصبحني.  العميق  النوم من

 من النوم خطف مورغان أبنطوين التفكري لكن
  مع  مصريها يف التفكري  اىل وقادها,  عينيها
 فارس هو راسل تصورت لطاملا: )  راسل
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  السبب ما.  هيهات لكن,  املنتظر أحالمي
 ال ؟ املبكرة ابيه وفاة حادثة ام  امه أتراها ؟

 تكتشف فتاة اىل راسل حيتاج رمبا.  اعرف
 اان هل لكن.  الدفينة احلسنة خصاله فيه

  ؟ الفتاة هذه
 فأسرعت,  جفنيها الفجر  اصابع مست ال

 يوم  الستقبال استعداًدا النوم احضان اىل
 . سعيًدا يكون أن متنت,  جديد
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 حبنان  تشعر   وهي دموعها واهنمرت...  -6 
  اليه توسلت مث.  حنوها مورغان انطوين 

,  ارجوك,  ساعدين:  بكتفيها حتيط وذراعه
 . لقصيت سعيدة هناية لوضع

 
 

 من آخر عمل هنار رحل,  آخر هنار وغاب
 تبحث,  القوى منهوكة وتركها,  دينا حياة
 وعن,  الضجيج ساعات بعد  السكون عن
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 تستعد كانت.   التعب قيظ بعد الراحة يفء
 ابب  انطوين السيد فتح عندما,  غرفتها لرتك

 : قائال غرفته
 اي ميلغروف السيدة منزل اىل سأوصلك -

 . دينا
 اي لك شكرا.  وحدي الذهاب افضل -

 .  سيدي
  فاحلافالت,  مرهقة رحلتك ستكون -

 .  الساعة هذه يف مزدمحة
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 .  اجرة سيارة سأركب -
 ؟ واحدة طلبت هل طيب -
 .  افعل ان وشك على كنت  -

  منذ,  ملقاوميت سالحا الكذب استسغت -
 عما يثنيين لن شيئا لكن.  بك اهتم  بدأت

 . بنا هيا.  عليه عزمت
 وال,  الرفض على قدريت  من حىت جردتين -

 ألنك,  لألوامر  االنصياع اال  اآلن املك
 . العمل يف سيدي
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 : ضاحكا مورغان  انطوين قهقه
  هذا مثل منك اتوقع مل...  عزيزيت...  دينا -

  حتاولني انك يظهر .  السريع االستسالم
  لن التخاذل هذا لكن,  احلاحي  من التخلص
 . صدقيين,  املستقبلية حياتك يف ينفعك

  قيود حتطيم  احاول انين تعرف  مادمت -
 وشأين تدعين ال فلماذا,   وسخريتك احلاحك

 ؟
 .  افعل ما حتبني ألنك.  استطيع ال -
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 .  مورغان سيد اي تقصد ماذا -
,   احلاحي حتبني انك عزيزيت اي اقصد -

 . الكالمية وقذائفي,  ومالحقيت
  سيدي  اي جننت هل ؟ عقلك فقدت هل -

 ؟ أمسع  الذي هذا ما ؟
 مث,  راسل أمام ابلضعف البداية يف تتهمين
.   يل مضايقتك استسيغ  انين وتؤكد تتجرأ
 .  املدير حضرة اي جدا كثري.   كثري  هذا
 : يقول ان قبل,  تبغ لفافة  انطوين اشعل
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  فهو,  راسل وبني بيين   شاسع الفرق -
 . االحقك واان,  يهملك
 :  غيضا  تنفجر دينا كادت

  ارتباطاتنا بعض عن راسل اعتذر  لقد -
 تفهمت  وقد,  انطوين سيد اي,  النشغاله

 . متاما  الوضع
 الطباعة على للوضع تفهمك  وانعكس -

 اليس,  األخري اعتذاره  بعد لرسائلي السيئة
 ؟ كذلك
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,  واذاليل ي****ت تتعمد ملاذا  اعرف ال -
 مع مشاكلي حل على قدريت لك  اؤكد لكنين
,  أوال هذا,  خارجي تدخل  أي دون راسل
  اىل  معك  الذهاب ارفض ان  يل امسح واثنيا

 .  ميلغروف السيدة بيت
 . بنا هيا.  مرفوض اعرتاضك -

 اي الذهاب على سرتغمين انك اعتقد ال -
 .  سيدي
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 جعلت لو حىت عليه سأجربك,  بلى -
 فتايت اي هيا.  املوظفني  افواه يف مضغة سريتك

 .   هيا... 
 الدرجات فنزلت.  للواقع استسلمت -

  متخر وراحت,  الرئيسي الباب اىل املؤدية
 امواجه  كانت  الذي,  البشري البحر عباب
 بنظرات فأحست.   املؤسسة  على تتابع

 بسيارة حتتمي فأسرعت,   تالحقها الفضول
 . الطريق طوال وابلصمت,  السوداء انطوين 
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 حىت,  السكوت حبرية تتمتع  انطوين  تركها
 قبل انطوين  أتمله.  املطلوب املنزل  اىل وصال

 :  يقول ان
 من  متأكد لكنين.  فخم ,  ضخم  البيت -

 . التصنع  أبصفاد يثقلونك  اصحابه ان
 مل  لكنها,  السيارة من  اخلروج دينا حاولت
 فتح الذي  انطوين مبساعدة اال ذلك تستطع

 :  قائال الباب هلا
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  اللقاء اىل.  سعيدة امسية  قضاء لك امتىن -
. 

 . املؤسسة يف غدا سنلتقي -
,  املدينة  يف وحيدا عشائي سأتناول.  ال -

  اىل ألعيدك آيت مث,  املكتب يف قليال واراتح
 .  البيت

 . لك شكرا,  راسل سيعيدين -
  وسيعود,  املدينة خارج  راسل ان  تذكري -

 .  متأخرا الليلة
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.  تعود   ان اريدك ال.  تعود   ان اريدك  ال -
 . اجرة  سيارة سأطلب

,  الرئيسي الباب حنو  طريقها  دينا اختذت
 .  املنعطف عند بسيارته انطوين واختفى
 :  وسألتها,  ميلغروف السيدة هبا  رحبت

 ؟  عزيزيت اي هذا كان  من -
 . مديري,  مورغان انطوين السيد -
   ؟ املنطقة يف له صديق لزايرة ااتى -
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,  املواصالت  زمحة من  انقاذي  أراد.  ال -
 . مشكورا فأوصلين

  السيدة هلا قالت حيث,   النوم غرفة دخلتا
 : ميلغروف

 .  دينا  اي املساء هذا قدومك يسرين -
,  ايرب: )  ميلغروف السيدة تلطف  ازعجها

 ( .  ؟  اسرار  من الليل سكون يل  خيىبء ماذا
  يب ماحييط كل: )   عشاءها تتناول دينا جليت

 اختيارها مت الطعام اصناف حىت,  مرتب
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 به اتصفت وما,  امس ليلة  منها اين.  بعناية
.  تبتلعين  التصنع برمال  اشعر.  بساطة من

...   مصطنع حويل ما  كل.   اختنق اكاد
 ( .  مصطنع ...  مصطنع

,  اجللوس غرفة يف العشاء بعد القهوة شربتا
 .  كهرابئية  مدفأة امام
 :  ميلغروف السيدة قالت

 شاق اشعاهلا ألن,  احلجرية  املداىفء اكره  انين
 اليك التعرف سروري دواعي من.  جدا
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 مجعت بعدما,  دينا اي  اكثر منك والتقرب
 مجيع تتعد مل.  راسل وبني  بينك األقدار
 وقد,  االعجاب حدود السابقة عالقاته

 سيعينه به  مر ما كل  أبن اقناعه استطعت
 لذلك.  حلياته األفضل الشريكة اختيار على

 ارتباط أي اعالن يف التعجل عدم منه طلبت
 ابطاللتك جدا سعيدة لكنين,  بينكما رمسي

  التوجيه  من بقليل  انه واعتقد,  حياته افق يف
  اذا خاصة,  البين املثالية الزوجة ستكونني, 

 . امسك...  تغيري قبلت
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 : احلاجبني عاقدة حنوها دينا تطلعت
 ؟ يعجبك اال ؟ سيديت اي اغريه وملاذا -

 .  عزيزيت اي الربيق ينقصه اسم  انه -
 . جدا مجيال اجده لكنين -

 زوجة يناسب  ال انه غري,  مجيال يكون قد -
 ... 

 :   دينا اكملت -
 منصب اىل الطامح زوجة يناسب ال -

 ؟ كذلك  اليس,  امللكة مستشار
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 لن  انك  أتصور لذلك.  ابلفعل,  نعم  -
.  فصاعدا اآلن من دايان انديتك اذا متانعي

 . اقرتاحي على راسل وافق وقد
  اجراءه تريدين مبا اخربته انك هذا معىن -

 .  تعديالت من
 .  فعلت لقد.  نعم  -

  هو ميلغروف سيدة اي ماتطلبينه ان -
 وال,  ابمسي معجبة ألنين,  بعينه املستحيل
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 فضلك من املوضوع نغري دعينا.  تغيريه  أود
 . 

  ان واعتقد.  دينا اي ازعاجك  انوي مل -
 .لك األفضل هو اقرتاحي

 سيدة اي ألبنك ام يل  األفضل هو هل -
 ؟ ميلغروف

 . دينا اي لغضبك سببا افهم  ال -
 جهتك من التمادي هلذا سببا افهم   ال واان -

 .  سيديت اي
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 زوجة فأنت,  عزيزيت اي  ايالمك اقصد مل -
 .  ابين

 . ميلغروف سيدة اي ابنك   زوجة لست -
 .  عزيزيت اي,   قريب آت كل  -

 اي  بعد رمسيا تعلن مل اخلطبة  ان  تذكري -
 . عزيزيت 

  احلاضر الوقت يف أتجيلها على نتفاهم  أمل -
 ؟
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 مجيع  من ابنك اعفاء على تفامهنا نعم  -
  تقرير يستطيع حىت والروابط املسؤوليات

  سجينة اان  ابقى ان وعلي,   مهل على مصريه
 ؟ كذلك  اليس,  هللا شاء ما اىل  به االرتباط

 .  اجيبيين
...   دينا  اي كله  االنزعاج  هلذا  سببا اجد ال -

 ...  هل ؟ خبري انت هل.  صدقيين
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  من ان واعتقد.   خري أبلف انين -
 مثل,  الزواج  على االقدام قبل حقيالرتوي

 . متاما راسل
 . دينا اي وعيك كامل  يف  انك اعتقد ال -

 .  أقوهلا كلمة  كل  أعي  انين ثقي -
  الفرتة  يف تفاهم   سوء أي بينكما حصل هل -

  ؟ خيربين مل ملاذا ؟ األخرية
 ؟  تقولني ماذا -
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  نعومة منذ شيئا عين خيفي اال  راسل اعتاد -
 . اظفاره

 ميلغروف سيدة اي تبالغني انك يف شك ال -
. 

 . احلقيقة اهنا.  أابلغ ال انين -
  من قدحا شرب انه,   اذا  اخربك هل -

 ؟ املطاعم  احد يف ديفيس كليو  مع القهوة
 عن تتكلمني احسبك ال ؟ هذه كليو  من -

  ؟ املؤسسة  يف تعمل اليت الفتاة
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 قسم  عن املسؤولة الفتاة اهنا.  بلى -
  رايك  ما.  كليوابترا  اسم  حيمل الذي التجميل

 ؟  سيديت اي  الرباق االسم  هبذا
 شيء أي افهم  اعد مل.  شيئا افهم  اعد مل -
.  ثورتك  وراء الكامن السبب عرفت لكنين. 

 اخربك من.  ابلتفصيل  حدث ما يل احكي
 ؟ كله  هبذا

 . الكرمية سيديت اي اخربين الذي هو راسل -
 ؟  دينا  اي امتزحني -
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  انه ليخربين البيت يف زاران...  ابدا.  ال -
 بعد,  القهوة من قدح لشرب كليو  مع خرج
 مورغان انطوين  مديري من مماثلة دعوة قبويل

 . كثريا"   دينا"  اسم  حيب الذي, 
 ؟ دينا اي املدير دعوة  قبلت ملاذا -

 ابسط من االنتقاء قبل التفحص ألن -
 . ميلغروف سيدة اي حقوقي

 للتفحص  اخرتته الذي التوقيت  لكن -
 .  ابنيت  اي خاطىء واالنتقاء 
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 ؟ سيديت اي وملاذا -
  اىل عادت السابقة راسل  خطيبة جيين ألن -

 . املدينة
  سيدة  اي مات قد فات ما  ؟ ذلك  يف وماذا -

 احلب بقدرة  الثقة فقدت هل.  ميلغروف
 ؟ العقبات ختطي على

 .  مجا حبا جينا راسل احب  لقد -
 ان البد: )  افكارها مهس اىل دينا استمعت

 الذي هو األوىل خلطيبته  اجلنوين راسل حب
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 اهنا والدته قلب من عنها  الرضى جذور اقتلع
 وجود  يثبت وهذا.  البنها  حبها يف ااننية
 والرغبة احلقيقي احلب بني يفصل رفيع خيط

 ( . التملك يف
 : بثقة ميلغروف السيدة دينا جاهبت

,  راسل قلب على احد  ينافسين  ان اكره -
 .  اخلطبة اعالن أتجيلنا على هللا  امحد لذلك
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 اخلالص عليكما,  مزعج  كابوس  جيين ان -
 منبع  الكتشفت تعرفينها كنت  ولو,  منه

 . قلقي
 على مليكة زالت ما  اهنا كالمك  يؤكد -

  ريح مهب يف ريشة يرتكين وهذا,  قلبه عرش
 احتاج.  مشاعره وصدق,  بعواطفه  الشك

 علي وحيرص حيبين,  ويرعاين حيميين رجل اىل
 قبل احاسيسي من التأكد  علي لذلك. 

 .  املقدس الرابط درب على السري
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 احب هل: )  األفكار ضباب دينا ولف
 يبقى  ان اىل اتوق لكنين.  احبه نعم  ؟ راسل
 يكفي.  ابلكرامة مزداان,   ابلعزة متوجا حبنا

 حان.   مين اليوم قاسته ما  ميلغروف السيدة
 ( .  الرحيل وقت

 :  قائلة مقعدها دينا تركت
 سيدة اي اهلاتف استعمال ميكنين هل -

 ؟ ميلغروف
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,  السماعة دينا فرفعت,   راسل والدة متانع مل
 اىل تناهى عندما.   انطوين رقم  وطلبت

 : ونعومة  بلطف خاطبته,  امساعها
  الصطحايب أتيت ان اميكنك,  انطوين  اهال -

 . الزايرة  انتهت لقد ؟
  يقول  ان قبل قليال فرتدد  هذا انطوين يتوقع مل

: 
.   عزيزيت اي البيت  اىل بك اعود ان  يسرين -

 ؟ امسيتك افسد  الذي ما لكن
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 : واردفت اجلواب  من دينا هتربت
  مع,  اجلمر  من احر على سأنتظرك -

 .  السالمة
  اىل  بتعريفه دينا قامت,  انطوين وصل حني

,  ألانقته دهشت اليت ميلغروف السيدة
 . تصرفه وحسن,  ولباقته

 لتستقل  دينا بعدها خرجت,  دقائق مضت
 : هلا قال انطوين  مع السيارة
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 ميلغروف السيدة  اذهلنا  اننا اعتقد -
 . بتصرفاتنا

 . الشفقة  معىن السيدة  هذه انستين  لقد -
 ؟ دينا اي بينكما حدث الذي ما -

  من لك سببته عما أوال اعتذر  ان يل  امسح -
 . ازعاج

 . االعتذار  اىل حاجة أية اجد ال -
 واحة كنت: )  افكارها حضن يف تالشت

  كنت.   سيدي اي التعب  ساعات بعد  للراحة



 287 

 اي منقذي كنت.   قحط طول  بعد الغيث أول
 ( .  سيدي

 فاستغربت,  سريه وجهة مورغان انطوين  غري
 :   هلا قال.  دينا

  أجلأ اليت والبقعة,  طفوليت  مالعب سأريك -
  انياهبا عن احلياة  يل كشرت  كلما  احضاهنا اىل

. 
,  منعزلة منطقة يف السيارة  انطوين اوقف
 حىت,   ترابية طريق عرب اهلويىن االثنان ومشى
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 من ابلقرب دينا اراتحت هضبة اىل وصال
 فوق يسافر العليل النسيم  اتركة,  قمتها

 .  وجهها صفحة
 : متسائال انطوين مهس

  دينا اي الليلة حدث مبا اخباري تريدين اال -
 ؟

 تسيل فرتكها,  الكلمات دموعها سبقت
 احاطت.  خديها مسارب على مدرارة حارة
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 من حتميها وكأهنا,   بكتفها انطوين  ذراع
 :  يقول مسعته مث ضعفها

 . البداية منذ هذا حيدث ان  توقعت -
  معها  وتعاطفه,  هلا  انطوين بتفهم  دينا احست

 حني فاعرتفت,  ضعفها من خافت لكنها, 
 :  يده احتضن

...   الضعف اكره...  ابكي  ان اكره -
 . صدقين



 290 

 اهنا,  ضعف دليل احلقيقية  املوع ليست -
 .  قلوهبم  مكنوانت عن الناس   يعرب  بليغة لغة
 وعزة ابلكرامة االحساس الليلة فقدت -

 نفعا والتنازالت التضحيات جتد مل,  النفس
 توعييت حاولت يوم جمنون انك اعتقدت... 
 أعي ال فأان.  سيدي اي العذر استميحك. 

 .  اقول ما
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 على نفسك اتركي.  دينا  اي تعتذري ال -
 تنبيهك  حاولت انين اذكر,  نعم .  سجيتها

 .  التدخل عدم مين فطلبت ,  الخطائك
  اعيش انين.  للحنان نبع  اىل  مديري  حتول -

 . رائعا,  مجيال حلنا
,  مديرك انين تناسي.  حلما ليس حناين -

 .اعبائها  من نفسك وارحيي
 . مساعديت يستطيع الذي  وحدك انت -

 ؟ دينا اي ذلك استطيع وكيف -
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...   لقصيت سعيدة هناية وضع  يف ساعدين -
 . أرجوك

 ؟ تتحدثني قصة اية عن -
 كنت  اذا آسفة ؟ قصة لراسل   حيب اليس -

 ...  لكنين برجائي ازعجتك قد
  دينا اي والتفصيل ابلشرح  نفسك  تتعيب ال -
,  دائما املساعدة يد لك امد  ان يسعدين. 

  يناديين كما,   انطوين  تناديين ان شرط
 .األصدقاء
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"  انطوين السيد"  استعمال اعتدت لكنين -
 . األخرية الفرتة يف

,  العادات  وتغري,  املعجزات تصنع اإلرادة -
 امام طوين منادايت من اكثري.  تيأسي فال

 ان  الشك جلحيم  اريد ألنين,  وامه راسل
 .  يعذهبما

 اال  ؟ املؤسسة يف املوظفني عن وماذا -
 اليت الشائعات ختيفك  اال ؟ امرهم  يهمك

 ؟  يثريوها ان ميكن
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 وال,  ختايف فال,  شائعة أي  من  اقوى انين -
 قمة اىل  تعايل,  جانبا مهومك  ارمي.  حتزين
  مناظر من عليه تطل مبا انفسنا  لنمتع اهلضبة

 . خالبة
  اهلضبة قمة عند وأحست,  ألوامره امتثلت
 دفنت,  بذراعيه  احاطها وعندما,  بقربه 
 استمتعت.  صدره غياهب يف املتعب رأسها
 قلبه نبضات بسماع انتشت,  وحنانه بدفئه

 :  تردد كأهنا  كياهنا  يف ذرة كل  وراحت
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   غريكم  اخرتت ما  معي قليب كان  لو
  بدال  اهلوى يف  سواكم  رضيت وال
 ميكن ال...   ال...  ال: )  اندفاعها اخافها

 يشاركين مورغان انطوين   ان.  هذا حيدث ان
  انه.   اكثر ال,  مبشاعري  ويشعر,  احاسيسي

 ( . فقط علي يشفق انه نعم .  علي يشفق
 :  قائلة عنها دفعه حاولت
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.   اآلن منذ التمثيل  بدء  اىل حاجة ال -
.  ووالدته راسل امام ادواران نتقن ان يكفينا

 .  الشفقة  اىل حاجة يف لست
 : ضاحكا وقال يديه بني وجهها احتضن

  احتضاين يكن مل...  عزيزيت اي...  دينا -
 فقط  اردت.  عليك شفقة او,  بك رأفة لك

 .  بقربك اسعد ان
 : وقال اثنية صدره اىل ضمها
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  بنا فهيا,  حان قد عودتنا وقت ان اعتقد -
 . هيا...  عزيزيت اي

 أبنظارها وتوجهت السيارة  إىل  أدراجهما عادا
  اي,   والقمر الشمس رب اي: )  السماء حنو
,   البشر خالق اي. . .  والشجر  الطري  أله

 ظىن سيخيب هل:  أسأل أن  ىل أمسح
 ( .    ؟ ابملستقبل
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...    احليلة  بدأت هكذا,  راسل إغاظة -7
 تريد  دينا كانت  هل.  انطوين  حبب وانتهت

 ماتعرفه كل.   السؤال هو هذا يعد مل ؟ ذلك
 . السعادة شهد تذوق  بدأت اهنا

 
 
 

 يضيعون الذين من مورغان انطوين يكن مل
 : دينا سأل لذلك.  األايم ازقة  يف الوقت
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 هل ؟ األسبوع عطلة يف ستفعلينه الذي ما -
 ؟  ميلغروف السيد مع خاصة مشاريع لديك
  الغناء  هواة مقر يف  السهر ننوي كنا  -

 .  النشغاله اعتذر راسل  لكن,  األبرايل
 األماكن  يف معك الظهور  من يتهرب  ملاذا -

 ؟  العامة
 حيرجه قد رمسي رابط بال  معه ظهوري ألن -

 ؟ انطوين  سيد اي قلت ماذا. 
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 كنت  اذا,  لألعذار اختالقا كفاك  قلت -
 معك فسأذهب,  احلد هذا   اىل  األوبرا حتبني

 . السهرة اىل
 راسل لكن,  األوبرا عاشقات من لست -

  ويهذب العقول ويغين فن انه على مصر
 . النفوس

 كل  ما ؟ دينا  اي برأيك تصارحيه  مل ملاذا -
 املسرحيات من نوع أي  ؟ اخلنوع هذا

 ؟ تفضلني
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 خصوصا,  شكسبري مسرحيات  اعشق -
 .  عطيل مسرحية

  اية احلاضر  الوقت يف مسارحنا على ليس -
 ,لشكسبري مسرحية

 فكاهية مسرحية اىل الذهاب نستطيع لكننا
 يف  اعتذر لن  انين لك واؤكد,  احببت اذا 

 .  األخرية  اللحظة
 من وتلقت,  الدعوة تلبية على دينا وافقت

 :  الليلة تلك يف هاتفية  مكاملة انطوين 



 302 

 عليه  وافقت  مشروعا هييت عميت اقرتحت -
 . احلال يف

 اي تتلقاها وال,  االقرتاحات تعطي لكنك -
 . انطوين سيد

  اىل هييت عميت تتوق.  عزيزيت اي امسعي -
 لقضاء خالتك مع أتتني ال  فلماذا,  لقائكما

 بكما سأمر ؟ اتنغاروا  يف معنا األسبوع عطلة
 ؟ اخليل ركوب حتبني هل,  السبت يوم صباح

   ايب  مع تظهر  امي  بدأت...  عظيم 
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 الست...  طوين اقصد...  انطوين سيد اي -
 ؟ الشائعات   من خائفا

 بدأت.  ترهبين ال الشائعات  ان لك قلت -
   ايب  مع تظهر امي

 .  املؤسسة  يف موظفة كانت  منذ خوف بال
  بعد ابيك  مع ظهرت اهنا يف الشك -

 فقد,  حنن اما.  نواايه صدق من أتكدها
 . فقط  التمثيل على اتفقنا
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 التاسعة  يف جاهزة وكوين,  املوضوع تناسي -
 .  الغد  صباح  من والنصف
 : للفكرة كيت  اخلالة وحتمست

 براين  السيد  عائلة افراد  اىل  سأتعرف -
 . واحد آن يف الريف وازور,  مورغان

,  حانية,  دافئة السبت يوم مشس اشرقت
 وخالل.  وعده عند مورغان انطوين وكان

 الطريق مبناظر يتمتعون الثالثة  كان  دقائق
 السماء كانت.   اتنغاروا اىل   املؤدي الساحلي



 305 

  بردائها  تتسربل والتالل,  صافية زرقاء
 فقد,  اخلليج مياه اما.  الرائع  السندسي

 السماء زرقة تعكس,  كبرية  مرآة اىل  حتولت
  فرعية طريقا السيارة سلكت.  صفاهتا بكل

  مبهورة دينا فقالت,   املزرعة اىل  تؤدي 
 : األنفاس

 اهلية لوحات.  خلق ما  يف اخلالق  تبارك -
  من يتجزأ  ال جزء واملزرعة والبيت,  اروع وال

 . اخلالبة اللوحات هذه
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 املطلي وسقفه األبيض بلونه  البيت  امتاز -
 فاشتعلت حديقته اما.  الربتقايل ابلقصدير
  اشكاهلا اختالف على  وألزهار ابلورود

 . والواهنا
  املؤدية الدرجات امام السيارة  انطوين اوقف

  صغرية سيدة فأسرعت,  الرئيسي الباب اىل
  من اخلامس  العقد يف,  القامة  قصرية,  القد

 : انطوين قال.  هبم  للرتحيب,  عمرها
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 تعشق  انسانة,  هييت عميت لكم  اقدم -
 اي انتبهي .   تفعل ما كل  يف واخلفة   السرعة

 تسقطني رؤيتك اريد ال...  انتبهي...  عميت
 . ارضا

 : السيدة قالت
.   بقدومكم  اسعدين ما.  بكم  وسهال اهال -

 لفينغستون سيدة اي مبعرفتك تشرفت  واخريا
 قريبات احدى كونك  على دينا اي اغبطك. 
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 ال ألنين,  طوين على واشفق,  موهوبة فنانة
 .  الطهي فنون اال  الدنيا  امور  يف اتقن

 :  التأكيد  اىل  انطوين سارع
 اي  ذاته يف فن املرطبات وصنع الطهي -

  عزيزيت  اي غرفتك ألريك  بنا هيا دينا.  عميت
. 

  املؤدية الدرجات  طوين فصعد.  البيت دخال
 : قائلة دينا وتبعته,  النوم غرف اىل
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 يف"   عزيزيت"  لفظ الستعمال ضرورة ال -
 راسل امام لسنا فنحن,  طوين اي منادايت

 . ارجوك عمتك يف فكر.  ووالدته
 احلب طرق ان ؟ دينا اي  فيها افكر وملاذا -

,   زواجي  يعين ألنه,  سيسعدها قليب ألبواب
 استقدام  حرية هلا ويرتك,  البيت عن ولرحيلي

 .  اوكالند يف حاليا تقيم ,  هلا شقيقة
 منزل ربة من البيت عن رحيلك سيحرمك -

 .  ممتازة
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 : احلديث   مسار مغريا وقال  انطوين ضحك
 هذه اىل انتبهي.  اخلاصة غرفتك لك ستكون

 . العتبة
  تطل,  نوم  غرفيت من مؤلف جناح اىل وصال

 بينهما وتفصل,  اخلليج على  فيهما النافذاتن
 .   االستحمام غرفة

 واتهت,  الطراز القدمية  غرفتها دينا أتملت
 :  تقول ان قبل,  اخلليج مجال مع
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  رائعة اسبوع هناية ستكون  اهنا حيدثين قليب -
 . طوين اي

 :  يقول وهو بذراعيه كتفيها   انطوين احاط
 .  ايعزيزيت هللا إبذن كذلك  ستكون -

 . الغنم  قطعان رائحة اشم  -
,  الرائحة هذه الناس من كثري  يكره -

 .  منها ويتهربون
  اعشاب  من اخرى عبقة رائحة حتريين -

 بعضها  قطف دائما يل   حيلو كان.   املروج
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 على ان اتعرفني.  جييب يف هبا واالحتفاظ
 اشجار من غابة اهلضبة هلذه اآلخر  الطرف
 اسم   األوالد  عليها اطلق" ,  السنط" امليموزا

 ! املسرة غابة
 ؟  تتكلم   اوالد  أي عن -

 يف زوجها  مع تقيم  اليت  ميغان  اخيت اوالد  -
 يف,   هيز حبرية ضفاف على ميلكاهنا مزرعة
,  اجلمال يسكنها منطقة اهنا.  اواتغو منطقة



 313 

  مركز فهي الشتاء  يف اما .   الريف وخاصة
 .  الشتوية للرايضيات

 عن  الكثري قرأت ,  رائع  للمكان وصفك -
 . رؤيتها متنيت ولطاملا,  اواتغو

,  هللا  شاء  ان قريبا امنياتك حتقيق سأحاول -
  واهلام وحي منبع املنطقة تكون ان وآمل

 . خلالتك
,   خاليت مع واكتشافها  املنطقة زايرة قررت -

 .  طوين  اي نفسك تتعب فال
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-   
 تذكري ؟ نفسي اتعب انين لك  قال ومن -

 يف جنتهد  ان وعلينا,  راسل الغاظة هنا اننا
 فقد,  البيت  اىل  نعود ان  جيب.  هدفنا حتقيق

 . حفرة يف قنفذا منه ابلقرب رأيت
 ؟ تفعل ان  تنوي وماذا -

 . املنطقة عن وأبعده,  منها سأخرجه -
 : دينا حتدى مث,  القنفذ   انطوين اخرج

 ؟ البيت حنو اجلري يف  بسباق رايك ما -
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  يف توقفت لكنها,   التحدي دينا قبلت
 وراحت,  األنفاس متقطعة الطريق منتصف
 التالل عناق احلى ما :)  حوهلا ما تتأمل

  انه.  احليواانت اصوات  امجل ما.  للسهول
 ( . واحلرية والعطاء   اخلري  رمز,  الريف

  دينا وغريت,  البيت يف خفيفة وجبة تناوال
  انطوين مع وتدور جوادا  تركب ان قبل ثياهبا
 اليت,  جبولتها تقوم وهي.  املزرعة  احناء يف
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  ايريين  عائلة افراد مجيع  اىل  خالهلا تعرفت
 .  كاهيكا

  والد  اليها  وتودد,  استقباهلا العائلة احسنت
 :  بقوله  ايريين

 انست  اليت الفتاة اىل تعرفت,  واخريا -
 .  نفسه  العزيز جاري

 :  انطوين رد
 .  خيفق ان القلب هبذا اوىل...  حق معك -
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  يسابق,  مقداما فارسا وانطلق ,  كلمته  قال
 .جواده صهوة على الريح

 ان: )  البيت اىل عودهتما اثناء دينا راقبته
 بني وحمبوب,  األرض حيب انطوين السيد

 االنسان  هذا مثل ارى ان  يؤملين.  اصحاهبا
 ( . واملؤسسات املكاتب جدران سجني

 انتهيا وملا,   احلديقة يف ينتظرمها  الغداء كان
 السيدتني  على انطوين عرض,  تناوله من

,  الظهر  بعد لفرتة مشاريعهما يف مشاركتهما
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 فسره انطوين لكن,  دينا رفضهما فأربك
 : بقوله

 تعميق  يف يساعد وحدمها بقائهما ان -
 حلب تريدين كنت  اذا .  صداقتهما جذور
  مشغوال سيكون بيرت ألن,  بنا فهيا,  البقرة

 . األول زواجه بعيد االحتفال  يف الليلة
 :  عمته احتجت
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 اي اتعرفني  ؟ طوين اي قليال التراتح ملاذا -
 على  ساهرا املاضية الليلة  امضى انه دينا

 ؟  مريضة  نعجة معاجلة
 : فقالت املقبلة السهرة دينا تذكرت

  اىل متعبا كنت  اذا  الليلة  لسهرة ضرورة ال -
 . صدقين,   طوين اي احلد هذا

 أطال فما.  اهدئي...  عزيزيت...  دينا -
 يف  قصر وال,  عمرا النوم

 . السهر  طول األعمار
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 . طوين اي اقول ما اعين  انين -
 الوفاء  على مصر لكنين,  انك اعرف -

  نعود حاملا شاريب احلق ان  واعدك,  بوعدي
 أبهنا لنا اجتماع أول يف  يل دينا اعرتفت. 

 اي  الرجل عند غرور عالمة الشوارب تعترب
 .  عميت
 : دينا خجلت

 ما بكل عمتك ستخرب انك اعتقد ال -
 . طوين اي األول اجتماعنا يف حصل
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 . فعلت لو  حىت تصدقين  لن -
 :  العمة قالت

 شاربيك من ختلصك ضرورة يف دينا  مع اان -
 . تندمل ان  للجراح آن فقد, 

 :  دينا استغربت
 . سيديت اي جراح  اية -

 يف حدث الذي  احلريق عن طوين خيربك امل -
 وهو جرح لقد ؟ املنصرم العام يف املؤسسة

 ...  مع النافذة  من القفز حياول
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 : انطوين  قاطعها
 عميت اي املاضي صفحات  تقليب عن كفي  -

. 
 : دينا تدخلت

 ؟ سيديت اي النافذة من طوين  قفز من  مع -
  السيدة  نسوا قد االطفاء رجال كان  -

,  الداخل يف,  السكرتريات احدى,  بتسون
 .  اللهب السنة حصار من وانقذها  اليها فعاد

 :  انطوين سخر
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 بعد  األبطال بطل لقب استحق  ترينين اال -
 ؟ دينا  اي فعلت ما كل

 تتوجيي عن كفي,    عميت اي عليك ابهلل
 اي بنا  هيا.  والشجاعة البطولة  غار أبكاليل

 . هيا.  دينا
,  األقدام على سريا اهلضاب حنو اجتها

 توقفا حىت الصمت زوااي يف دينا واختبأت
,  ساعديه عن انطوين وكشف,  بئر عند

 جرح آاثر منها وعي  دون دينا فالمست
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.  اليسرى   ذراعه طول  على عميقة امتدت
 وقال مشجعا فابتسم  بلمساهتا انطوين احس

: 
 ذلك يف الشوارب على تعليقك  يل اكد -

 كان.   واضحة تعد مل اجلراح  آاثر ان اليوم
 . فاطمئين,  نفسي يف  األثر اكرب لكالمك
  وعجزت,  دينا مآقي يف  الدموع احتشدت

 : احلديث مغرية فقالت,  الكالم عن
 ؟ آلية بطريقة هنا البقر حتلب اال -
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,  ابليد حتلب واحدة بقرة  لدينا  لكن.  بلى -
 حتاول وهي اصاهبا جرح  من تشفى حىت

 . احلظرية سياج ختطي
 ؟ بنفسك البقرة اسعفت وهل -

 االسعاف عمليات على بيرت  ودربت,  نعم  -
 .  املزرعة شؤون على املشرف ألنه,  البسيطة

,  احليواانت ابجتاه احلديث عجلة دارت -
 ضحك وفجأة.  عالجها وطرق,  وامراضها

 : يقول  ان قبل انطوين 
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 اكتشفت وقد,  واضح للحيواانت حبك -
 ابلذئب األول  لقائنا يف  نعتين  بعدما  ذلك

 ؟ اتذكرين,  والالاخالقي  اخلبيث
 :  قائلة الضحك دينا شاركته

 .  انطوين اي  تصرفاتك  حتريين -
 ؟ عزيزيت  اي احلرية وملاذا -

  تريد هل ؟ مساعديت قبلت ملاذا اخربين -
 وجود  من  واثقة  انين  ؟ فقط راسل اغاظة
 .  الغموض  يلفها اسباب...  اخرى اسباب
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 وضياعك,  ابألمر تفكريك  حاليا يكفيين -
 . احلرية متاهات يف

 قلبها  لكن.  واحد حبرف  دينا لسان ينطق مل
 . العكس يفعل كان

  فوجدا,  البيت اىل دينا مع  انطوين عاد
  اشجار  ظالل اىل مستكينتني   السيدتني

 حيتهما.  ازهارها  بعطر منتشيتني,  احلديقة
 :  قائلة هييت العمة
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 فليك  الكلبة ان قليل قبل بيرت  اخربين -
  ابسعافها قام وانه,  مؤسف حلادث تعرضت

 . هلا يرثى حال يف لكنها. 
  االسطبل اىل سأذهب...  مسكينة -

 ؟  دينا اي مرافقيت احتبني.  عليها الطمئن
 وصل عندما جراحها  تلعق فليك كانت
 بيرت اراتح.  االسطبل  اىل  دينا  مع انطوين 

 : وقال لرؤيتهما
 .  جيدا اجلرح اغلقت انين اعتقد -
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 :  تقول ان قبل اجلرح  دينا تفحصت
 .  ممتازة عملية اهنئك -

 : قائال  بيرت انطوين  خاطب
 فقد,  بيرت اي الشهادة هبذه نعتز ان جيب -

 . احليوان عامل يف خبري وابنة,  خبرية من اتتك
 : هلا   يقول وهو,  اجلرحية الكلبة داعبت مث

 حيني ان قبل جراحك تشفى ان ارجو -
 اليوم تعلمت  انك اعتقد.  وضعك موعد

 . السياج عن قاسيا درسا
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 :  دينا سألته
 ؟ جراءها ستضع ومىت -

 . قريب وقت يف -
 عندما العشاء مائدة جتهز هييت العمة كانت
 املطبخ دخال حني.  بعيد  من قادمني حملتهما

 :  بقوهلا االسراع على حثتهما, 
  وتعاال ايديكما اغسال,  املطبخ يف سنأكل -

  ستغريان.  الدجاج  يربد ان قبل بسرعة
 .  بعد ما يف ثيابكما
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  مازحها انطوين لكن,  اوامرها  االثنان  اطاع
 : قائال

 اليوم اوامرك هذا؟ ما ؟  عميت اي هذا ما -
 .  كثرية

 :  هييت العمة عن دينا دافعت
 يف الطعام تناول واحب  التكلف اكره اان -

 .  املطبخ
 : انطوين جترأ عندئذ
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 اصارحك ان يل فامسحي,  كذلك  دمت ما -
 ميلغروف راسل اختيارك  يف اخطأت أبنك
 للتكلف واضح مثال فهو.  حلياتك شريكا

 . والتصنع
 :  هييت العمة انطوين صراحة ازعجت

 افضل.  طوين اي لنفسك برايك احتفظ -
 ...   انين رغم  السكوت

 :  االستمرار على دينا حثتها
 ؟ سيديت اي ماذا رغم  -
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 : انطوين اجاهبا
  اختيارك  حسن من غريواثقة ايضا اهنا رغم  -

. 
 : راسل عن  الدفاع دينا حاولت

 لكن,  خاطئة تصرفاته بعض  تكون قد -
 ...  خيطىء ال من جل

 :   انطوين  قاطعها
,  ارجوك.  عنه دفاعا كفاك.   دينا اي كفي  -

 .هبدوء  عشائي تناول اريد
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 . احلديث جمرى تغري,   فشيئا وشيئا
 اللون حناسي فستاان للسهرة  دينا اختارت

  انطوين أتملها.  ومجاال رونقا زادها,  انيقا
 :  ابعجاب

 يغمره السحر وهذا,  اجلمال  هذا ما -
 على الليلة  احلاضرون سيحسدين ؟ الدالل

 .  صحبتك
 . االطراء هذا  على اشكرك -
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 واعتقد,  عزيزيت اي احلقيقة اهنا,  اطراء ليس
 احضرهتا  اليت األبيض  الليلك زهره ان

 تعايل...  اشراقتك مع متاما ستتناسب
 . لنجرب

 غرفة تدخل وهي قلبها خفقات عذبتها
,   املرآة امام  اوقفها.  األاثث البسيطة انطوين 
  ان قبل ,  البيضاء الزهرة صدرها على وعلق

.   ذراعيه ألسر استسلمت.  اليه يضمها
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 قالت مث,  صدره غياهب يف دقائق ضاعت
 : له

 شأن يف ماقلته على  انطوين  اي اعذرين -
 . سبيال للغرور التعرف فأنت,  شاربيك

 ؟ دينا  اي تعتذرين وملاذا -
  دعين...   شيئا اعرف اعد مل...  اعرف ال -

 .  ارجوك,  اذهب
 لكن,  األبد  اىل ذراعي  بني ابقاءك امتىن -

 .  حان  قد املسرحية وقت
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 الرئيسي  الباب اجتاه يف الدرجات دينا  نزلت
 ؟ االستسالم هذا كل  ما ؟ دهاين ماذا: ) 

 اعاصري اىل واحاسيسي مشاعري انقلبت
 ال...  نفسي يف الطمأنينة عروش اطاحت
 السيطرة  سأعيد.  عواطفي مجاح سأكبح

  لن  رجل مع الليلة مبسرحية واستمتع عليها
 ( .  األخرية  اللحظة يف يعتذر
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 محل عندما السيارة لركوب يستعدان كاان
 فصرخا,  امل اانت امساعهما  اىل النسيم 

 : واحد بصوت
 . وضع حالة  يف فليك ان -

 متعبة هناك ليجداها,  االسطبل حنو توجها
 بيرت سيارة هبنا حلقت دقائق  وبعد.  مرهقة

 : قال الذي
 . تقلقا فال,  عليها وزوجيت اان سنشرف -

 :  انطوين اعرتض
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,  زواجك بعيد واحتفل بيرت اي انت اذهب -
 .  ودينا اان معها وسنبقى

 ترجع لكنه,  األمر يف مناقشته بيرت حاول
 : رحيله بعد دينا انطوين  أتمل.  اصراره امام
 اللحظة   يف ايضا اان اعتذر  ان يؤسفين -

  االعتذار يكفي هل لكن...  دينا اي األخرية
  ؟

,  ابحليواانت انطوين اهتمام  دينا اسعد
 :  فطمأنته
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 تغيري  بعد سأعود,  انطوين اي عليك ال -
 . مالبسي

 :  له لتقول دقائق بعد رجعت
,  العيون  قطارات بعض هييت العمة عقمت -

 .  والدهتم  بعد اجلراء الطعام
 عن اختاليف عدم الليلة اعتذاري اثبت -

 . راسل
 . صدقين.  متاما خيتلف وضعنا -

 ؟ ذلك وكيف -
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,  حقي يف تقصري على يوما  راسل يندم مل -
 من  الكثري  يف واهية اعذارا  يقدم انه كما

  اىل احالته له  امه رعاية ان ايل خييل.  االحيان
 . اانين  انسان

  ان وامتىن ,  عليها راسل  اغبط نعمة  انت -
 مسار له لتصححي الفرصة األايم متنحك

 . حياته
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 ؟ يل  حيدث ماذا: )  األفكار  برثن آملتها -
  متزقين حادة سهام وكأهنا  بكلماته  احس ملاذا

 ( . تقتلين الكآبة تكاد...  غريب ؟
  انطوين فسألت,  افكارها  عن الواقع سلخها

: 
 ؟ تفعل ماذا -

  نراتح كي,   مقعد شكل على  القش ارتب -
 .  جلستنا يف
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 تسعة فليك تضع ان  قبل ساعتان مضت
 : انطوين صرخ.  صغرية جراء
 ؟ دينا اي تفعلني ماذا -

 لبقية وضعها يف فليك اساعد ان جيب -
 . اجلراء

 عشر  اثين فليك وتركت,  الوضع عملية متت
.   عميق سبات يف وراحت,  جائعا جروا

 :  االسطبل يف  هييت العمة زارهتما
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  القهوة من قدح شرب اآلن تستطيعان اال -
 ؟

 : انطوين  قال
 مع وسأبقى,  دينا اي القهوة  لشرب  اذهيب -

 .   ألطعمها اجلراء
 . وحدي  اذهب  لن -
 : هييت  العمة قالت -

 . هنا  اىل القهوة وقدحي ابلطعام سآتيكما -
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  فبقيا,  نشاطهما من بعضا  الطعام  هلما اعاد
  انطوين استسلم  حىت,  اجلراء يطعمان

 . النوم لسلطان
  البقاء من خفت: )  نفسها من  دينا سخرت
 واللياقة ابألدب متسك لكنه,  معه وحدي

 فراش وكأنه القش على  ينام.  اغباين ما... 
.  دمي  يف يسري الرجل هبذا االعجاب.  وثري

 ...   ال...   ال
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 ( . فقط راسل غرية ألثري معه  انين
 اقدام  وقع دينا تسمع ان  قبل ساعة مضت
  جاء بيرت  ان بد ال: )  االسطبالت  من تقرتب

 ( . فليك على لالطمئنان
  انطوين والدي  عن انفرج االسطبل ابب لكن
 وهنضت,   املبكرة بعودهتما دينا فوجئت. 

 التحية فردا.  الوصول بسالمة لتهنئتهما
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 من  انطوين والدة واقرتبت.  منها أبحسن
 : توقظه مرقده

 . عدان  فقد,  استيقظ.   بين اي استيقظ -
 :  عيناه تراه  ما انطوين يصدق مل

 . بكما اهال... امي...  ايب  -
 : قائال اابه وصافح,  امه وعانق هنض

  هبذه  بكما عاد الذي ما.  رؤيتكما تسرين -
 ؟  السرعة

 :  سؤاله على امه اجابت
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,  واألصدقاء,  واملزرعة,  للبيت اشتقت
 سيارة  وركبنا,  طائرة أول منت على فعدان

 .  هنا اىل اجرة
  اروع  ما: )  الثالثة حديث اىل دينا استمعت

  الشوق  أبريج مفعم  حديثهما.  الزوجني  هذين
 ( . الصادقة واحملبة

  انطوين  عاتبها حىت اجلراء اطعام يف استمرت
: 
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 وعدهتا ؟ دينا اي للنوم فريسة تركتين  ملاذا -
,  امي اي فكاهية مسرحية اىل  اصطحبها ان
 وفائي  طريق  يف عقبة كانت  فليك اوجاع لكن

 . بوعدي
 :  مورغان  براين السيد ابتسم 

 ابلظروف ابلتحكم  االنسان اليستطيع -
  دينا لآلنسة   ميكن انه واعرف.  بين  اي دائما

 . الواقع لألمر اخلضوع
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,  ايب اي الرضوخ معىن التعرف دينا  ان -
 . عنها اان  اسألين

 مورغان براين السيدة عيين يف الفرحة اشرقت
: 

 . بين اي تسعدين ابآلنسة العميقة معرفتك -
 : دينا تدخلت

 .  سيديت اي املبالغة حيب انطوين -
 :  انطوين  قال
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  يوما اتتك هل ؟ اابلغ  انين لك  قال ومن -
 أول بعد وجهك هتشيم  ارادت سكرترية ايب اي

 ؟  بينكما  لقاء
 :  خجلى  وجهها دينا اخفت

 . ارجوك,   انطوين اي كفى  -
 :  قائال كتفها  على انطوين والد ربت

  ذلك تدعي فال,  املزاح حيب ابين -
 عليه كان  ما  اىل  عودته ان .  دينا اي يزعجك

 .  صدري تثلج سنتني قبل
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 :  انطوين  نبهها
  فدعيه,  الغذاء من كفايته  اخذ اجلرو  هذا -

 املرح حنب اننا,  فكرة على.  دينا اي يتنفس
 عميت عرفت هل,  ايب.  فعال والضحك

 ؟ بوصولكما
  ماذا.  لنأكله شيئا لنا حتضر وهي,  نعم  -

 ؟ ولدي اي اآلن ستفعالن
  يف غرفيت اىل  وجراءها فليك سآخذ -

 .  اطعامهما يل ليتسىن,  صندوق
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 دينا وصعدت,  خفيفة وجبة اجلميع تناول
:   كياهنا  هتدهد واحدة وفكرة لتنام  غرفتها اىل
  الليلة اذقتين  فقد,  وامحدك.  ريب اشكرك) 

 ( .  السعادة شهد
  

  
  عائلة عند وخالتها دينا متضية آخر يوم - 8

,  نزهات,  مقدسة اماكن زايرة: مورغان
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 مفاجىء لقاء...  مث.  قمر بال وليل,  سباحة
. 

 
 
 

 يف,  ودينا كيت  للخالة  الشاي انطوين احضر
 :  التايل اليوم صباح يف غرفتهما

 .  العزيزتني الضيفتني صباح  هللا اسعد -
 : سريرها يف دينا اعتدلت
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 هنار  من ايله.  انطوين اي  صباحا اسعدت -
 جدران بني ساعاته هندر ان  يؤسفين.  مشرق

 ؟  فليك  حال كيف.   البيت
 .  جبرائها وسعيدة,  حال احسن  يف اهنا -

 هواءه اتركة,  النافذة من اخلليج دينا أتملت
 : انطوين  سأهلا.  وجهها يالمس املنعش

  ظهور على جولة يف نذهب  ان اتريدين -
 ؟ اخليل



 356 

,  ذلك طلبت اذا حقك يف  جمحفة سأكون -
 طوال  والراحة النوم من قسطك تنل مل فأنت

 . ليلتني
 ألهل  الفطور وجبة سنحظر.  متعبا لست -

  القريبة التالل  اىل  نزهة يف نذهب مث,  البيت
. 

 :  قال حني املطبخ يف تساعده كانت
  اللحم  هلا   وأضع,  اليوم هييت العمة  سأريح -

 .  تقرتحها اليت الساعة  يف,  الفرن يف
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,   الزواج فكرة ترفض  ان الغريب من -
 .  األول الطراز من عائلة رجل وانت

 فالوقت,  بريتشارد آنسة  اي يب  ترفقي -
 . الشائكة املالحظات هذا مثل على مبكر

  ذلك يل قلت لكنك,  ازعاجك اقصد مل -
 . بنفسك

 ؟ هذا كان  ومىت -
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 السكرترية ان,  األول لقائنا يف قلت -
  اىل  مبديرها تدفع حىت  وتدبر تفطر اجلميلة

 . الزواج فخ
  فأرجوك,   غضب اعصار يومها  اجتاحين -

 . ماقلته تناسي
 ايضا انت  تنسى ان شرط,  بذلك اعدك -

 .  هفوايت  على التعليق
 ؟  تغري  قد يب رايك  ان  هذا يعين هل -
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"  خيطىء ال من جل"  مببدأ امياين   يربز  بل -
 .  الغضب ضحية دائما لست  انين ويؤكد

  والديه  غرفة معا ودخال,  الباب انطوين  قرع
: 

 ابلفطور اتيناكما ؟ ابلدخول لنا اتسمحان -
. 

 : مورغان براين  السيدة هبما  رحبت
.  البيت  اىل  الرجوع احلى  ما.  تفضال -

  نبدأ  ان على انطوين اي ابيك  مع اتفقت
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 ان,  املقبل األسبوع يف اجلديد  منزلنا بتشيد
 . هللا شاء

 داعي ال.  امي اي السالمة  التأين يف -
 .  لالستعجال

 ألبيك آن وقد,  اجلديدة البيوت  اعشق -
 .  املستودعات من كلها  اغراضه ينقل ان

 . أيب اي  هنا اىل احضرهم  -
 . بين اي كلها  ألشيائي متسع عندك ليس -
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 ترحيين : )  دينا بعيين  السيدة عينا تالقت
 ختتلف اهنا.  انطوين والدة عيين يف الطيبة

 ( . ميلغروف السيدة عن متاما
,  فطورمها وجبة لتحظري املطبخ اىل عادا

 تنفيذ  بعد الفرن يف اللحم   انطوين ووضع
 : دينا مازح مث,  هييت  العمة تعليمات
 ؟ ماهرا طباخا الست -
 . امهرهم   من انك.  بلى -
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 جدا مجيلة  انك ىل انتباهك احد  لفت هل -
 ؟ دينا اي الصباح يف

 . اللطيف الكالم  هلذا  اشكرك -
.  فقط  لطيفا كالما  وليست احلقيقة اهنا -

 الصغري اخلليج يف للسباحة نذهب دعينا
 .   هنا من القريب

  اىل طريقهما  واختذا,  جوادين صهويت امتطيا
  صغريا خليجا يالصق,  الرمال ذهيب شاطىء

 . األمواج   هادىء
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 الدافئة الشمس اشعة لعناق دينا استسلمت
 :  تقول ان قبل

 . اخلريف يف السباحة   احلى ما -
.  املنطقة هذه يف أبمان  السباحة ميكنك -

 . الصخرة تلك حنو نسبح  تعايل
 اىل  سبقها ان بعد,  بقوة  املاء من جذهبا

 : فتحدته,  الصخرة
 على قوامون الرجال ان  اثبات حتاول هل -

 ؟  النساء
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 البارحة  اخذت بعدما خصوصا.  نعم  -
 اي احلاجبني عاقدة اراك.  الراحة من قسطي

 ؟  مابك,  دينا
 العمل  اىل  وعودتنا,  اجملهول الغد يشغلين -

. 
  السكرترية داير  اىل  عودتنا اتقصدين -

 ؟  واملدير
 .  العمل  اطار ضمن  هذا كل  يدخل -
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 اي اآلن عليه حنن ما على بقاءان  امتىن كم   -
 . دينا

 .  فقط راسل إلغاظة هنا اننا  تذكر -
 :  فجأة احلديث دفة حول

  تظهر قادمة سفينة أشرعة  بدأت.  انظري -
 . األفق يف

 السيد او,  سيدي مناداتك اىل العودة -
 . صعبة انطوين 
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  موظفيها على املؤسسة  اجواء  تفرض -
 .  الرمسي  التعامل

 اال,  اثنية لسؤالك  مضطرة نفسي اجد -
 ؟  انطوين اي الشائعات ختاف

  فلماذا,  كالشمس  وضاءة بك عالقيت -
 ؟ دينا  اي الشائعات اخاف

 :  قائلة املاء  اىل  عادت -
 .  والديك عن نتأخر اال جيب -
 : الغداء   بعد يقول انطوين والد دينا مسعت
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 الذهاب  ويسعدين,  هللا اىل  التقرب احب -
 . دائما  العبادة اماكن   اىل  زوجيت مع

 : كيت  اخلالة اكدت
  السكينة تدخل املقدسة  األماكن زايرة ان -

 براين  سيد اي ايضا ودينا واان,  قلبينا اىل
 .  مورغان

,  وارشاد  وعظ جلسة  يومها اجلميع حضر
: "  فيها يقول اخلطيب  اىل دينا استمعت

, خيطىء ال من  جل انه اإلنسان اخي اي تذكر
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 غفور ألنه,  مجيعا الذنوب يغفر   هللا وان
  مسعة ان,  االنسانية يف اخي اي.  رحيم 
  ميزان اختالل على تدل ال السيئة االنسان
 قبل  بنفسك تكتشفه ان فاجتهد,  اخالقه

 " . حكمك تصدر ان
 ان احس: )  ذلك مساعها عند دينا  ارتعدت

.  مجيعا الناس دون  ايل موجه  اخلطيب كالم
 بال  منا من لكن.  مذنبا انطوين يكون قد

  ارشدين,  واملغفرة الرمحة  واسع اي ؟ ذنوب
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 الشك  ظلمات يف اختبط فأان,  السبيل سواء
 . ) 

 : املكان من خروجهما بعد  انطوين ساهلا
  قاهلا كلمة  كل  اىل مشدودة  بك احسست -

 احلد هذا اىل كالمه  اعجبك فهل,  اخلطيب
 ؟

  األثر اعمق لكالمه كان...   نعم ...  نعم  -
 . نفسي يف
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 السيد لتحية ذلك بعد املوجودون  تسابق -
 يتلقيان وقفا اللذين ,  وزوجته مورغان براين
 احمليطة  الفسحة يف,  الوصول بسالمة التهاين
 بتعريف  انطوين وقام.  االجتماعات بقاعة

 . اآلخر تلو الواحد,  هبم  دينا
 عندما,  البيت اىل للعودة يستعدان كاان

 وحني .  تالحقها بنظرات دينا احست
 اجتاحتها,  وامه  راسل نظرات اهنا اكتشفت
 أصابع  فالتجأت.  واحلياء اخلجل جيوش



 371 

  كف  اىل   منها ارادة  دون,  الرقيقة يدها
 كفه  فاحتوت,  والسند احلماية تطلب انطوين 

 :  ينادي ان قبل حبنان اصابعها الدافئة
 وابنها ميلغروف السيدة...  امي...  ايب  -

 .   حتيتكما  يريدان,  هنا راسل
 :  دينا راسل خاطب

  الق  فلم ,  البيت يف بك  اإلتصال حاولت -
 مل.  العجب بطل السبب عرف واذا .  جوااب
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  هبذه وقرينته مورغان براين السيد  عودة اتوقع
 ؟ نزهة يف معهما  كنت  هل.  السرعة

  يف خاليت مع األسبوع عطلة أمضيت.  ال -
 .  انطوين مزرعة

 الصباح ساعات مع,  فجأة والداه وصل وقد
 . األوىل

 ؟ دينا اي ختربيين  مل ملاذا ؟ ختربيين  مل وملاذا -



 373 

  هذا,  اجلمعة هنار مقابلتك يل  يتسىن مل -
 اي الثمني وقتك اضاعة يف ارغب  مل انين عدا

 . راسل
 بك سأعود.  دينا اي مضى عما هللا عفى -

 . البيت اىل
 ستزوران,  عزيزي اي  نفسك تتعب ال -

.  خاليت  مرسم  لرؤية مورغان براين السيدة
 اىل .  هللا إبذن املقبل  األسبوع يف سنلتقي

 . اللقاء
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 قالت عندما,  البيت اىل طريقهم  يف كانوا  -
 :  مورغان براين السيدة

  اي ميلغروف السيدة حتية على اجربتين  ملاذا -
 .  احبها ال انين تعرف انت ؟ طوين

  اثناء العام هذا راسل اىل دينا  تعرفت -
 .  امي اي لندن يف وجوده
 : مورغان السيدة قالت

 يف معه  تكن مل والدته ان من متأكدة انين -
.  خميف أبمه  الرجل هذا تعلق.  الفرتة تلك
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 سبب هي انطوين شقاوة ان  دينا اي أتعرفني
 تشكو يوما اتتين ؟ ميلغروف للسيدة عدائي
 الدفاع حاولت وملا,  ابنها  مع تصرفه سوء
  اىل السبب وعزت,  ابخالقه طعنت,  عنه

 . ابلتبين ابين   انه
 :  مورغان براين  اليد ضحك

 حىت,  الكالم هذا زوجيت مسعت ان وما -
 .  اهلوجاء الريح هبوب لإلنتقام هبت

 :  قال مث الضحك  انطوين شاركه -
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 . ايب اي مبالغة كفاك  -
: )  التقدير  ملؤها  بنظرات  الثالثة دينا أتملت

 واضح والعاطفية العائلية  الروابط عمق ان
  بال  التبين خادثة يذكرون.  ووالديه انطوين  بني

 ( . بذاهتا القوة انه  بل.  قوة هذا يف.  خجل
 :  بقليل البيت  اىل وصوهلما قبل انطوين مهس

 الكالم يف اندفاعهما على والدي اعذري -
 عمق يعرفان ال فهما,  األحكام  واطالق

 الرجل على اشفق  انين.  وراسل بينك  العالقة
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 ما  اصالح مستقبال تستطيعي ان  وامتىن, 
 .  عمره سنني من امه افسدته

  لن: )  حلوة هادئة الزايرة ساعات تالحقت
,  خفيفة وجبة.   حييت  ما لنا زايرهتم  انسى
 من تطل والسعادة,  ساخنة قهوة,  دفء

 ( . كيت  خاليت عيين
 :  الواقع اىل انطوين صوت مع عادت

  القمر مبرأى لنستمتع  الشرفة اىل تعايل -
 . بنا  حتيط اليت اخلالبة الطبيعية  واملناظر
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 ابلنجوم مرصعة,  سوداء الليل صفحة كانت
 البيوت  واضواء,  األمواج هادىء واخلليج, 

 الرقيقة النسائم  اما.  بصمت شواطئه تزين
 على والورود  األزهار اريج اثقلها فقد

 .  انواعها اختالف
 : خاشعتني بعينني  السماء دينا أتملت

 .  الليلة  السماء صدر  عن القمر غاب -
 . بك  لالنفراد  حجيت القمر  رؤية كانت  -
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  انطوين ان: )  صدره  لسماء واستكانت
 ما ؟  يب  االنفراد  يريد  ملاذا.  األطوار غريب
  ملاذا ؟ والداه سيقول ماذا  ؟ تصرفاته معىن

 ؟ صدره متاهات يف الضياع اعشق
 : قائال  وجهها احتضن

.  احالمك  من ايل عودي.   دينا  اي عودي -
 ؟ حتلمني مباذا  ؟ تفكرين  مباذا

 . دوهنما  من وافضلك,  بشاربيك  افكر -
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 راسل تدعي ال.  دينا اي صراحتك اروع ما -
,  ابردة جامدة انسانة اىل بقيوده حييلك

 . ارجوك
  اىل  نعود وتعال,  راسل انس  انطوين -

 .  الداخل
  انطوين بدأ: )  الليلة تلك  النوم جافاها

 .   وعقلي  قليب على يستحوذ
 ويعرف,  املرأة عامل يف جتاربه عركته انسان  انه

.  ال.  واألحاسيس ابملشاعر يتالعب كيف
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 وامتحنه,  اخلطيب  كالم  انسى اال علي
 ( .  حكمي اصدر ان قبل,  بنفسي
 :  التايل اليوم يف بدينا راسل اتصل

 لذلك,  املسرح عشاق من انك اعرف -
 املقبل الثالاثء مسرحية اىل  نذهب ان ارى

 ... 
 : قاطعته

  دعاين  انطوين لكن,  راسل اي لك شكرا -
  ننتقي  ال ملاذا.  األربعاء  يوم مسرحية حلضور
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 اي سوية حضوره ميكننا,  سينمائيا فيلما
 ؟  عزيزي

 صوت اىل  يتسرب ابالنزعاج دينا احست
,   فكرة على -:  قائلة اردفت لكنها,  راسل

 يف اثنية يب االتصال حتاول ال راسل اي ارجوك
 تشغل ان يكره فمديراملؤسسة,  عملي مقر

 . الشخصية ابملكاملات  فيها اهلاتف خطوط
  منها فانتزع,  دينا  ادعاء  انطوين مسع

 :  قائال السماعة
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 ال,   مورغان انطوين اان راسل اي امسعين  -
 فليس,  بريتشارد اآلنسة قالته ما تصدق
  خبطيبتك اتصل.  األنظمة هذه مثل ملؤسسيت

 اذا  األوقات كل  ويف,  اردت  يوم أي يف
 . السالمة مع.  احببت

 
,  انطوين جماهبة املكاملة بعد  دينا تستطع مل

 .   الصمت اسرية البقاء وفضلت
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  العشاء طعام لتناول انطوين كيت  العمة دعت
  انطوين  فلىب.  األربعاء يوم  مساء معهم 
 قبلتها,  الليلك زهر من ابقة حامال الدعوة

 بكلمات هديته يرفق  ان حاول.  شاكرة دينا
  األخرية اللحظة يف كلماته  مجاح كبح  لكنه, 

. 
  بصحبة  تزال ال وكانت.   برتدده دينا أحست

  حجر من عقدا اعطاها عندما,  افكارها
 :  وقال قرطيه مع التوابز
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 اي ايضا   هدية,  هذا مين تقبلي  ان ارجوا -
 . دينا
 :  طلبه صفعها

 اي منك قبوهلا ميكنين ال,  مثينة  هدية اهنا -
 الغاظة  التمثيل على  اتفقنا لقد.  انطوين 

 ... واان,  فقط راسل
 ؟ دينا اي قوله تريدين الذي ما -

 ميكنك اللوايت الفتيات من لست انين -
 . اهلدااي هذه مثل بتقدمي هبن التالعب
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 ورقص,  اعماقه يف الغضب نريان شبت
 :يقول وهو عينيه يف اللهب

 ابلنسبة انين نسيت...  صحيح...  آه -
 . السمعة سيء رجل اليك

 وامسكت,  به دينا فلحقت,  الباب حنو اجته
 :  قائلة بذراعه

 لقد,  انطوين  اي ارجوك فهمي تسىء ال -
 لكنين.  صدقين,  متاما  عنك فكريت تغريت
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  لصداقيت شرائك فكرة تقبل استطيع ال
 . ابهلدااي

,  غضبه  انر مآقيها يف  الدموع  غيث اطفأ
 : فقال

 املاضي  لكن,  دينا اي آملتك اذا ساحميين -
 هم  وقلة,  السوداء بظالله  يالحقين زال ما

 على,  متبىن صيب  بقدرة يؤمنون الذين 
 .الصالح

 :  تقول ان قبل عينيه  حبر يف ختبطت
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  بقليب  احتفظ دامت ما,  هبديتك سأحتفظ -
 . لك شكرا, 

  لكن...   لكن.  كيت  اخلالة  لرتاها  ضعيها -
  اهلدية قبول فكرة ايضا هي ترفض ان اخشى

. 
 هبا االحتفاظ قررت  انين يكفي,   تقلق ال -

. 
 :  يقول ان  قبل وجهها  أتمل
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 يف  مشقة تكبدت خالتك ان اعتقد ال -
 . تربيتك

 واصارحك,  يب ظنك حسن على اشكرك -
 أان تربيتنا يف الكثري عانت املسكينة أبن

 . ديفيد وأخي
 : ابهلدية كيت  اخلالة اعجبت

 دليل  اكرب انه.  دينا اي عقدك امجل  ما -
 .  انطوين اي  الرفيع ذوقك على

 : فجأة انطوين  قال
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  ابسم  أدعوكما ان انسى كدت,   اهلي اي -
 عطلة يف ميغان شقيقيت مزرعة اىل وايب امي

 . املقبل األسبوع هناية
 : كيت  اخلالة شكرته

 يفضل اال لكن,  دعوتكم  تلبية يسران -
  مع عائلية أسبوع عطلة قضاء والدك 

 ؟ الغرابء عن بعيدا,  شقيقتك
 ؟ خالة اي غرابء انكم  قال ومن -
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 دعوتكم  لكم  اشكر...   حسنا...  حسنا -
. 

,  مبكر وقت يف السفر اىل سنضطر -
 ألن,  النهار ساعات كسب  لنا ليتسىن

 .  طويلة سنقطعها اليت املسافات
, اذا عندان اخلميس ليلة  المتضون ملاذا -

 ؟  بين اي للوقت  توفريا
 اي احلني ذلك  حىت التعلمون ما هللا خيلق -

 .  لك شكرا,  خالة
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 اتركة  فراشها اىل  دينا وأوت,  انطوين رحل
 :   متزقها األفكار

 على قادر غري ابلتبين  االبن ان اصحيح) 
 وصمة امللجأ سنني تبقى  ان حرام ؟ الصالح

,  أبموره مهتمة أراين.   انطوين حياة يف عار
 انين  ؟ ملاذا ؟ ملاذا.   واحاسيسه مبشاعره

 كل  هذا.  مرهفة,  االحاسيس رقيقة انسانة
 ( . األمر  يف ما كل  هذا .  األمر يف ما
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 آه:  تردد وهي دينا فغفت,  الليل وسكن
 .   اقرتااب وارجوه,  هذا غدي  اخشى كم ...  

  
 

 اجل  من الطويلة  املسافات دينا قطعت -9
 هي وها.  مقيت بواقع فاصطدمت,  حلم 

 تغريت...  تغريت اهنا اخريا لراسل تعلن
 . كثريا
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  اىل بدعوهتا  دينا ميلغروف السيدة فاجأت
 درب على اشالء  توقعايت تناثرت : )  العشاء
 خيل حني بعيدا املخاوف اختطفتين.  الواقع 

 السيد رؤية على سترتتب سلبية آاثر ان ايل
 الظروف هاهي.  انطوين  مع يل ميلغروف

  خيجلين دعويت يف تلطفها ان.  العكس تثبت
 (. اكثر اتفهمها ان علي.  وحيريين  يربكين, 

 :الغداء على ومها كيت  اخلالة سألتها
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 ان ؟ دينا اي الليلة ارتداءه  قررت الذي ما -
  ورائع  مناسب اللون النحاسي الفستان

 .  التصميم 
 . خاليت اي األخضر فستاين سألبس -
  وال,  خمملي األخضر  الفستان  لكن -

 .  اليوم احلارة األجواء  مع يتناسب
 ال واان,  للنظر الفت النحاسي  اللون -

 . األنظار  اجتذاب انوي
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 جماراة حتاولني  أبنك غريب شعور ينتابين -
 صدق كالمك  اثبت وقد,  حولك  األوضاع
 ووالدته راسل يثقلك ان يؤسفين.  حدسي

 .  احلرية تعشقني ألنك,  ابلقيود
 ال.  اايم  قبل انطوين قاله ما تكررين  انت -

 . اللقاء   اىل.  خاليت اي يتعبك  القلق تدعي
,   تتأخرين فقد,  عودتك  انتظر  لن -

 .  عزيزيت اي خري على تصبحني
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  اىل  سريجع فراسل,  خاليت اي اأتخر  لن -
 اليت أبمه رأفة,  الفيلم   انتهاء  مبجرد البيت

 .  عودته حىت النوم من هترب
 مع  وحدها وتركتها,   خالتها  دينا ودعت
  مبيزان  راسل تزن دينا بدأت: )  األفكار

 رؤية  تعذبين .  كله  اخلري  هذا ويف,  العقل
 هللا امحد  لكنين,  الرايح   ادراج تذهب آماهلا

 مع ابلعيش الزائفة احالمها ألن,  واشكره
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  يوم يف  تسقط ان  اريدها ال فأان,  تتبدد راسل
 ( . السراب ضحية األايم من

 طبيعية ميلغروف السيدة تصرفات كانت
 نواايها حسن  يف الشك  لكن,  العشاء  اثناء

 . دينا  قلب يدمي بقي
,   وغسلها الصحون نقل  من انتهتا عندما

 :  ميلغروف السيدة قالت
  انسانة  نصيحة تتقبلني هل,  عزيزيت اي دينا -

 ؟ احلياة عركتها
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 .  تفضلي.  سيديت اي ابلطبع -
 ملصادقة ابلذات الفرتة  هذه اختيارك ان -

 مناسب غري,  وعائلته مورغان  براين انطوين 
 . عزيزيت اي ابدا

 اي استئذان  بال طارقان  والصداقة احلب -
 .  سيديت

  تعدت مورغان براين  أبنطوين عالقتك لكن -
 . عزيزيت اي الصداقة حدود

 :  اعصاهبا بركان  امخاد دينا حاولت
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 اي مورغان  براين  انطوين عن كالما   كفاك  -
 اخلاصة آرائي تكوين على  قادرة انين.  سيديت

 الذي,   الرتوي مبدأ اتبع لكنين,  الناس يف
 .  ايب وفاة بعد رايته رفعت

  السابقة راسل خطيبة أبن  تذكريك قصدت -
,  معا البارحة خرجا وقد,  اآلن املدينة يف
 . عليه مورغان  انطوين صحبة فضلت ان بعد
 ؟ مصادفة التقيا اهنما تقولني ال وملاذا -
  ان أتعرفني.  ميعاد الف من  خري صدفة ورب
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  اشهر ستة اخلطوبة اعالن أتجيل على اتفاقنا
 ؟ اكثر راسل معرفة على ساعدين

  عودين .  دينا اي ابين  اعرف اعد مل اليت اان -
 . نفسه على متقوقعا اليوم واراه,  الصراحة

 .  ميلغروف سيدة اي اخلاص عامله منا لكل -
 ؟  دينا اي غريتك كالمي  يثر  امل -

  اختاذ يف  التعقل اعتدت وقد,  جنون الغرية -
  اليت االنسانة يتزوج ان راسل  على.  قرارايت
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 احد  من بديلة اكون أبن اقبل ولن,  حيب
 .  قلبه عرش على

  استحوذ هل.  ابين مبشاعر استهتار  هذا -
 هذا اىل عليك ودهائه  خببثه  مورغان انطوين 

 . فعال اخالقي ال انسان  انه ؟ احلد
  هبذه انطوين السيد عن  كالمك  يزعجين  -

 .  الطريقة
  انطوين اىل ابلنسبة  زهرة دينا اي انت -

 . يرميها  مث رحيقها سيمتص,  مورغان
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 راسل  مع مبوضوعي انطوين للسيد دخل ال -
. 

 فلحقت,  لالنزعاج اسرية املطبخ  دينا تركت
 :  متسائلة السيدة هبا

  من بيننا دار مبا راسل ستخربين هل -
 ؟  حديث

  الجياد الكايف الوقت ميلك  ال فهو.  ال -
 . بيننا التوازن
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 مبا  التفكري عن دينا الفيلم  روعة صرفت
  اىل راسل  ارجعها وحني,  مشاكل من حييطها

 : له قالت البيت
 . اليها فعد,  راسل اي تنتظرك  امك -

 . دينا اي تغريت  لقد -
,  احلاملة الفتاة تلك اعد مل.  تغريت  نعم  -

 اصبحت لقد.  العواطف وراء   تعدو  اليت
 ؟ تريده ما هذا اليس.  عاقلة,  متزنة

 : مواجهته على راسل اجربها
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 ما حدث هل ؟ دينا اي كله  هذا  ما -
 ؟  الليلة ازعجك

...    دينا...  دينا: )  قلبها نبضات وسألتها
 اهواه كنت  ان  يسألين جاء ان له اقول  ماذا
 ( . اهواه لست اين.  اهواه  لست اين ؟

 قلبها صرخات عن  اذنيها  دينا اصمت
 : وقالت

 يعد مل,  الواقع  اىل راسل اي عدت لقد -
 . شيء أي  يهمين يعد  مل.  شيء يهمين
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 :  قائال راسل ابتسم 
 انتظاري يف  الليلة امي تكون لن ,  عزيزيت -

 فما,  اطول لفرتة معك البقاء واستطيع, 
 ؟  رايك

  نعود ان شرط,  خفيفة وجبة تناول ميكننا -
 .  جدا متعبة فأان,  البيت اىل بعدها

 : العشاء بعد  هلا قال -
 ذلك يف,  النافذة قرب نراتح  ال ملاذا -

 ؟  الوثري املقعد
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  استعدادا الفراش  اىل سآوي,  مرهقة انين -
 .طويلة اسبوع لعطلة

 ؟ دينا اي تعنيني ماذا -
 وعائلته مورغان براين السيد مع سنذهب -

 حبرية ضفاف على ميغان ابنتهم  مزرعة اىل
 . هيز

,  املناطق  تلك  اىل اصطحابك  اود كنت  -
 ...  مشاغلي لكن
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.  كثرية   مشاغلك...  اعرف...  اعرف -
 كان  هل ؟ راسل اي دائما جيين  هتمل هلكنت
 ؟  خطوبتكما فسخ يف السبب اايها تناسيك

 .  املاضي دفنه  هذا كل  -
 ...  لكن  تصديقك امتىن -

  يسأهلا ان قبل وذهااب جيئة الغرفة  راسل زرع
: 

  ؟ دينا اي  انطوين حتبني هل -
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 ...   اليه ابلنسبة انت -
 سيمتص,  روض يف زهرة اليه ابلنسبة اان -

 . وينساها رحيقها
 تنجحا لن هذا ومع,  ذلك  والدتك افهمتين

 راسل اي اذهب.  بنفسي  ثقيت  زعزعة يف ابدا
 على  القادرة وحدها فهي,   امك اىل  اذهب. 

 . اخطائك حتمل
 ؟ ثورتك سبب هي جيين من غريتك هل -
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 انين  ويظهر,  بعد قليب الغرية تنهش مل -
,  حلم  وراء سعيا املسافات قطعت

 .  مقيت بواقع فاصطدمت
 تستمع  سريرها يف كيت  اخلالة اعتدلت -

  بداية هذا يكون ان ارجوا: )  لنقاشهما
 مجيل الصرب.  مجيل الصرب.  بينهما النهاية

 .) 
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  من: )  راسل خروج بعد دينا احلرية ابتلعت
  ؟ اليه  ابلنسبة اان من ؟ انطوين اىل ابلنسبة اان

 . ) 
   انطوين دخل

 :  مسرورا  اجلمعة يوم صباح املكتب
  اسبوعية عطلة سنمضي  اننا حيدثين قليب -

  بيتكم   يف وامي  ايب سيكون,  هللا إبذن رائعة
 املزرعة  اىل االنطالق قرران وقد,  الظهر عند
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 امت على فكوين,  الغد صباح من  السابعة يف
 . االستعداد

 قد تنسى ال عطلة بقضاء األمل جذوة كانت
 : دينا اعماق يف خبت

  ايها ادري ولست,  فكري داعبت ذكرايت) 
  وامه  راسل اقوال ذكرى تزال ال.  ايل اقرب
  ماذا ؟ رب اي افعل  فماذا,  خيايل  افق تعرب

 ( . ؟ افعل
 : تقول   نفسها وجدت
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 . تريد ما  لك -
  بعد القريبة اهلضبة  اىل الذهاب يف رايك ما -

 جحافل لنستقبل,  العمل ساعات انتهاء
 ؟  هناك الليل

,  ببطء  النهار بقااي  يزدرد بدأ  قد الليل كان
 قمة على انطوين تتأمل دينا وقفت عندما
  احب  الذي الرجل انطوين اي انك: )  اهلضبة

 ( .  اهوى  الذي  الرجل انت. 
 :  انطوين فسألت,  افكارها افزعتها
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 ؟ السابقة راسل خطيبة,  جيين تعرف هل -
 .  مرة معه رأيتها -

 ؟ برفقتها  يوما ذهبت هل -
 ؟  دينا اي برفقتها اذهب وملاذا -
 . فقط فضويل الرضاء سألتك -

  اراك ؟ متعبة انت هل.  اسألتك  اغرب ما -
 . عزيزيت اي شاحبة

 .  قليال العمل كثافة  اتعبتين -
 : يقول وهو حنان بكل  ذراعاه  احاطتها
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.   حق معك.  مرهق عمل هنار امضينا -
 .  هللا شاء ان األسبوع هذا عطلة سرتحيك

 شيء  كل  حبييب اي: )  صدره افق يف تالشت
 احبك.  شاء احلظ فإن شئنا التقل/  بقضاء
 ( .  وقدري قضائي وحبك,  انطوين اي

  السيارة كانت  وعندما,  التايل   اليوم صباح يف
,   هيز حبرية ضفاف اىل ابجلميع تتجه

,   والسهول اجلبال أبنظارها دينا صافحت
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 الطبيعة  مجال فأنساها,  واألهنار الوداين
 .  كلها  اهلموم

,   انتظارهم  يف ميغان تكون  ان انطوين  توقع
  ابنتها توبخ املطبخ يف وجدوها لكنهم 

 : برونوين
 وسعك يف يكن امل ؟ فعلته الذي  هذا ما -

 ؟ االنتظار
 :  الطفلة  اجابتها
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 دون الالصقة املادة على احلصول اردت -
 املادة بدأت. امي اي ساعديين.  أتخري

 . فظيع طعمها.  فمي اىل تتسرب
 متناسية,  طفلتها ملساعدة ميغان اسرعت

 . الرضيع  طفلها صراخ
  ان قبل وطفليها األم الزائرون أتمل
  مذعورة ميغان التفتت.  للضحك  يستسلموا

 فشاركتهم ,  املطبخ بباب وقوفا فوجدهتم , 
  جدهتا لتحية الصغرية واسرعت,  ضحكهم 
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 براين السيدة فاندفعت,  وضعها متناسية
 : تصرخ ان قبل حنوها مورغان

 حتيطيين ال.  انتظري.   عزيزيت برونوين -
 . بذراعيك

 : انطوين تدخل
  من تنتهي  حىت العناق أتجيل يف رأيك ما -

 ؟  الغراء تنظيف
 : ميغان قالت
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  دقائق قبل يرام ما على يسري  شيء كل  كان
 . حظي اسوأ ما. 

 امي اي معي تعايل.  الصغرية لتنظيف سأذهب
,  الصغري احتضن ارجوك,   انطوين اي وانت. 

 .  قليال يهدأ عله
  رائعة صورة انه: )  انطوين  دينا أتملت

 ( .  واحملبة  والعطاء للحنان
 : الواقع اىل ميغان اعتذار  اعادها
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  من سأنتهي ,  دينا اي االستقبال هلذا  أسفة -
 من  قدحا سوية نشرب مث,  برونوين  تنظيف

 .  الشاي
 . اساعدك دعيين,  ميغان اي تعتذري ال -

  دقائق وخالل,  الطفلة تنظيف  الثالثة اهنى
 طبيعتها اىل عادت قد البيت يف احلياة كانت

. 
 : فقال  ذلك انطوين  الحظ
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 وايب ,  املآكل بعض هييت  العمة حتضر -
  ايفان  ااندي ال فلماذا,  املاشية قطعان يتفقد

 ؟  ميغان اي ولويد
 .   يسمعاك  حىت صوتك أبعلى انديهما -

 ميغان  زوج  ايفان يدخل ان قبل دقائق مضت
 يتجاوز  مل الذي لويد البكر   ابنهما ومعه, 

 . عمره من الثامنة
,   لربونوين حدث مبا زوجها  ميغان اخربت

 : فقال
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 قص اىل  احلادث  يضطران ال ان ارجو -
 . شعرها

 :  دينا طمأنته
 قد لكنه,  الشعر قص اىل نضطر  لن -

 . النوم قبل اخرى تنظيف عملية اىل حيتاج
 بصرها فأشاحت,  مبتسما دينا انطوين أتمل
,  اعماقي  خترتق نظراته رماح ان: )  عنه

. تقلقين اخته نظرات.  اسراري سرت وهتتك
 ( . ؟ هنا اىل هبا أييت  فتاة اول اان هل
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  سألتها عندما سدوله ارخى قد الليل كان
 : ميغان

 ؟ دينا  اي نيوزليندا  اىل بك  اتى الذي ما -
 : انطوين اجاهبا

 . ميلغروف براسل معرفتها لتزيد  اتت -
 :  ميغان فوجئت

  اكراما نيوزيلندا اىل اتيت انك اصدق ال -
 مثال اسوأ... انه...  انه.  ميلغروف لراسل

 . النيوزلندي للشباب
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 : شقيقها اسكتها
 ؟ ميغان اي الكالم  هذا ومل -

 الرجل لكن,  بكالمي  الزعاجكم  آسفة -
 األوىل اللحظة منذ نفسي  يف األثر اسوأ  ترك

 .  فيها عرفته اليت
  وتركوا,  العشاء بعد للنوم  األطفال ذهب
 األمسية لقضاء وسيلة أبفضل يفكرون الكبار

. 
 :  انطوين  قال
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 . استكشافية جولة يف  دينا سأصطحب -
  اذا,  اوال غرفيت اىل  الصعود افضل -

 .  مسحت
  عظمة تراقب,  غرفتها انفذة امام دينا وقفت

 . خلقه يف اخلالق 
 :  تفكري بال قالت

,  املروج,  خاليت اي  رائع هنا شيء كل
 ... الليل وسكون ,  واهلضاب

 : يتساءل انطوين صوت فسمعت
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 ؟ دينا اي ايضا رائعا اان الست -
 . اعرف ال. انطوين اي اعرف ال -
 .  قريبا حريتك من ستتخلصني -

 ؟  تعين ماذا -
  اي اآلن منذ اعنيه ما لتفسري  مضطرا لست -

 . عزيزيت 
 :  متسائال وجهها  واحتضن منها اقرتب

  دينا اي عينيك يف الفرح شعاع املح  ال ملاذا -
 ؟  السبب هو راسل هل ؟
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 . نعم ,  ذلك قول تستطيع -
 ؟ يزعجك الذي ما -
 . وشأين دعين  ارجوك -

 .  متعبة انك بد ال -
 .  ابدا متعبة لست -

 طفلة  اىل  تتحولني اعصابك تتوتر عندما -
 .  صغرية

 تنوي مىت اىل: )   عينيه  حبر يف دينا غاصت
 ( . ؟ مىت اىل ؟ انطوين  اي تعذييب
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 : له قالت
  هنا وجودي لكن,  فعال متعبة انين -

 .  حتما سريحيين
 موت قبل فكرت.  هذا من متأكد انين -

 املنطقة هذه يف ارض قطعة بشراء  اوين اخي
. 

 قالت ان اىل,  الصمت  ذلك  بعد لفهما -
 : دينا

 .  انطوين اي األهل مع القهوة  لنشرب -
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  عزيزيت اي هنا بقائنا على ميانعون  ال لكنهم  -
. 

 ففضلت,  دينا على الكلمات استعصت
 قهوهتا شرب  من انتهت  وعندما,  السكوت

 :  يقول  انطوين مسعت, 
  عزيزيت   اي تعايل.   الليلة بنزهة  دينا  ارهق  لن -

. 
,  انطوين اي طويلة ملسافات السري يرحيين -

 .  تقلق فال
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 : انطوين  سأهلا,  اخلارج يف  مهل على سارا -
 ؟ حقا اعبائك من  السري  ايرحيك -

 توتر  على ساحمين.  األحيان  بعض يف -
 .  قليل قبل اعصايب

 : حبنان اصابعها المس
 مث.   عزيزيت اي بشر فنحن,  لالعتذار لزوم ال

 . الضيق وقت والصديق,  اصدقاء اننا
 .  انطوين اي اشكرك...  اشكرك -
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 الربودة  اىل متيل فاألجواء,   سرتتك ارتدي -
. 

 بذراعه انطوين  فأحاطها,  صخرة على جلسا
 : قائال

 .  تؤذيك  ان الصخر لنتوءات  اريد ال -
  انطوين لصدر مستكينة وهي دينا النوم غلب

  فاجأته,  املساء  بتحية امساعها داعب وحني, 
 : بسؤال
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 املاضي يف راسل مع التصرف  اسأت  ملاذا -
 ؟  انطوين اي

 ؟  ابملاضي املفاجىء األهتمام  هذا ما -
 . فقط فضويل ألرضي -

 . اكثر ال,  اطفال شقاوة كانت  -
 .  حسنا...  حسنا -

 كالمك  ان,  انسية.  دينا اي راسل انسي -
 . يزعجين عنه
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  مسافات اجله من قطعت انين  تذكر -
 .  جدا طويلة.  طويلة 

 ترمحيين  ان ارجو,  ذلك ومع .  هذا اعرف -
 . ذكره من
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 منه طلبت.  راسل بيت اىل  جاءت هلذا. 10
  اخذهتا  وبقلبها.  احلرية يعطيها ان,  بلساهنا, 

. 
 
 
 
 

  براين وجه على واضحة السعادة ابنت
  الكبرية عائلته افراد حبب يـتأمل وهو مورغان
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 تراقب وهي دينا على الغبطة واستولت, 
 ميغان حياة: )  واطفاهلا زوجها بني ميغان
 ( . العائلة احلى ما.   وحب استقرار فيها

 الشمس  بدفء الغداء بعد اجلميع استمتع
 .  األشجار وظالل
 :  ايفان وقال

 يف  للبيع مزرعتهم  بطرح جرياننا يفكر -
 . املقبل األسبوع

 : يقول وهو حبنان دينا يد على انطوين ضغط
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 نرتك  ان يف رأيكم  ما,  رائعة مزرعة اهنا -
 مجيعا  ونذهب ميغان مع  الوقت بعض  ايفان

 ؟  األوالد مع نزهة يف
 : قائلة دينا بذراع ميغان امسكت

 اخي تصرفات اعتدت  تكوين  ان امتىن -
  يف العشاء تنسوا ال.   عزيزيت اي املفاجئة

 .  اخلامسة
 يف االطفال  يالعب وهو انطوين  دينا أتملت

 عائلة رجل يرفض ان استغرب : )  احلقول
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 قد.  الزواج فكرة,  مثله األول  الطراز من
 احلم  لكين ,  انطوين وبني بيين األايم تباعد

 ساحة عن راسل فيه  سأبعد الذي ابليوم
 ( .  حيايت

 : العودة طريق   يف انطوين  والد قال
 االجناز تتطلب  اليت األعمال  بعض هناك -
 معك دينا خذ.  تشريتش  كرايست  مدينة يف
 هناك اىل واذهب,  املقبل األسبوع عطلة يف
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 املكتب  مبسؤليات القيام  ايريين تستطيع, 
 . غيابكما اثناء

  وجود افضل لكنين,  ايب اي حسنة فكرة -
 بسمعة  رفقا,  معنا سكرتريتك بتسون السيدة

 . دينا
 :  امه تساءلت

 ؟  بين اي بعد  املاضي تنسى امل -
 . حييت ما انساه ولن مل...  امي اي ال -

 :  احلديث مسار كيت  اخلالة غريت
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,  قليال هنا توقف ,  انطوين اي فضلك من -
 .  الرسم  تستحق فاملناظر

  ملاذا: )   ذلك  بعد اايما دينا  يؤرق الندم بقي
 امتىن كنت  ؟ احلديث  مسار خاليت غريت

 ( .  وجذورها احلادثة  اصول معرفة
 فاتفقت,  االثنني هنار رؤيتها عن راسل اعتذر
  هنار ابلسيارة نزهة يف  الذهاب على معه

 علي.  راسل قيود احطم   ان جيب: ) االربعاء
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  كلفين  كان   مهما حيايت من آاثره احمو ان
 ( . األمر

  يوم العشاء  اىل دينا ميلغروف السيدة دعت
  اردت: )  الدعوة رفض تستطع  فلم ,  الثلثاء

 الرايح جتري لكن.  وحدي براسل االجتماع
 حسن  دينا استغربت( .  السفن  تشتهي ال مبا

  حتاول الذي ما: )   هلا السيدة استقبال
 ( .  فعله ميلغروف السيدة

 :  السيدة سألتها عندما العشاء تتناوالن كانتا
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 اي زواجكما بعد معي االقامة يف رايك ما -
 فكرة تفضلني  انك اعتقد ال...  ال ؟ دينا

 ؟ كذلك  اليس,  االستقالل
  اي ألوانه سابق احلديث  هذا مثل ان -

 الوقت  من الكثري امامنا ومازال,  سيديت
 . للتفكري

,  عرفتك فقد,  دينا اي للتفكري  لزوم ال -
 . البين زوجة تكوين  ان ويسرين
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 اي  مشاعري من للتأكد  اآلن دوري جاء -
 .  ميلغروف سيدة

.   العشاء  انتهاء بعد اجللوس  غرفة دخلتا
 :  ميلغروف السيدة فقالت

 كبري  عشاء حفل األسبوع عطلة يف سأقيم  -
 . اصدقائنا اىل فيه اعرفك, 

 يف مديري  مع سأذهب,  سيديت اي آسفة -
 يف,  تشريش كرايست  اىل األسبوع عطلة

 .  عمل رحلة
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 بصحبة ابين خطيبة تظهر ان يعقل  وهل -
 .  الالاخالقي  الرجل هذا

  اثق واان,  سيديت اي ابنك خطيبة لست -
 . عمياء ثقة مورغان انطوين السيد ابخالق
 . عزيزيت  اي ثقتك اليستحق انه -

 : غاضبة دينا قاطعتها
 .  الكلمة معىن بكل رجل انه -

 :  السيدة استغربت
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 اي  الرجل عن  املستميت  الدفاع  هذا ما -
 . لسان كل  على زالت ما فضيحته ان ؟ دينا
 اي فضيحة تسميه عما ابلتفصيل يل احكي -

 .  سيديت
,  ابنتباه القصة تفاصيل  اىل دينا استمعت

 مأزق  من  سكرتريته انتشل  انطوين ان هلا فتبني
 أي يرعى كما,   برعايتها وقام,  فيه وقعت

  السيدة فجاهبت.   املؤسسة  يف موظف
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  تشويه حماولتها وسفهت,  برأيها  ميلغروف
 . انطوين مسعة

 :  وقال اللحظة  تلك  يف راسل دخل
,  لبك خلب قد هذا  انطوين  ان بد ال -

 .  دينا اي عين ابألكاذيب راسك ومأل
 ما اما.  راسل اي هذا  من شيئا يفعل مل -

  انه تعرف فأنت,  فضيحة وامك انت تسميه
   به انقذ,   انسانيا تصرفا كان
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 جبان انسان انك.  املوظفات  احدى
 الليلة هنا واان.  راسل اي الشخصية وضعيف

 يف امل وكلي.  حيايت قاموس من امسك ألحمو
  ليلة معها كنت  اليت جيين اىل  تعود ان

 . السبت
 : ميلغروف السيدة تدخلت

  مع كان,   السبت مساء  جيين مع يكن مل -
 .  كليو

 : منها دينا سخرت
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 ومجيلة طموحة فتاة كليو  ؟ ذلك  يف وماذا -
 يناسب كليوابترا  واسم ,   اخلري وتستحق
 .  امسي من اكثر البيت  هذا يف األوضاع

 :  بقوله راسل اسكتها
  لك  واؤكد,  دينا اي امي  من سخرية كفاك  -

  انطوين اىل ابلنسبة لست انك اخرى مرة
 . تسلية وسيلة اال مورغان
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,  للتسلية وسيلة اليه ابلنسبة اكون وكيف -
 وال,  حنوه مشاعري عمق بعد يعرف ال وهو

 ؟ به اجملنون هيامي
 : املوقف   تدارك ميلغروف السيدة حاولت

 ضرورة اجد ال.  اهدئي,  دينا  اي اهدئي -
 .  البين املناسبة الفتاة فأنت,  هلذا

  يوم  يف البنك املناسبة الفتاة اكون ولن مل -
 هو مورغان انطوين ان.  سيديت اي األايم من

 وعقلي قليب علي ملك الذي الوحيد الرجل
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  حبيبته اىل ابنك تعيدي أبن انصحك. 
 حياته  من خرجت أبنين اطمئناهنا مع,  األوىل

 .  األبد  واىل
 من ذرة كل  جنومه ومسعت الليل جوف تلقفها 

 اطلق  حرييت اعطين:  تصرخ وكأهنا كياهنا
 . يدي

 .   شيئا استبقيت ما اعطيت  انين
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  ودينا  انطوين يذوق وشاقة مثرية رحلة -11
 بعد وعلى.  وعاصف ممطر يوم  يف,  األمرين

 . املوت هلما يكمن خطوة
 كيت  العمة إخبار أتجيل دينا فضلت

 :  راسل عن ابنفصاهلا
 اريد ال.  وحدي اخليبة األمل كأس  سأجترع) 

  سيما  ال احد مشاركة اريد ال.  احد مساعدة
 ( .  مورغان  براين انطوين 

 : بقوله  التايل  اليوم صباح يف انطوين فاجأها
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 .  دينا  اي تعريفيها ان جيب  اشياء هناك -
 األوىل املرة هذه: )  طارىء ألي دينا حتسبت

.  املؤسسة يف جمردا ابمسي فيها يناديين  اليت
 (   ترى؟ اي املقبلة الدقائق تنطوي عالم

 : سألته
 ؟ انطوين سيد اي هي وما -

 .  دينا اي حياتنا جمرى يغري قد سأقوله ما -
.  انطوين اي يب ترفق: )  قلبها  نبضات جنت

 ( .  ارجوك يب  ترفق
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 : يقول مسعته
 ميغان  اخيت بيت  من القريبة املزرعة سأبتاع -
  اي نعم : )  نظراهتما تالقت.  للزراعة  واتفرغ, 

 وسيقتلين,  مرة حبك سهم  قتلين.  انطوين 
 ( . مرة الف غيابك

 : له قالت
 الشؤون هذه مثل يف قرار  أي  اختاذ ان -

 . وحدك اليك يعود
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  ان تصورت لكنين,  ايضا  ايب  قاله ما هذا -
 . مساعديت امكانك يف

 . حاولت لو حىت,   ذلك استطيع  لن -
 : وقال النافذة حنو متجها مقعده ترك

  عريق.  دينا اي عريق اتريخ املؤسسة هلذه -
 . جدا

 : واجف بقلب منه اقرتبت
 . قرار اىل  بتوصلك صوتك نربات تنبئين -
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 املاضية الليلة شعوري بعد.   دينا اي نعم  -
  تشدين  املؤسسة ادارة فإن.  البقاء قررت

 .  حرير من بسالسل
 فأشاحت,  الفرح بدموع مآقيها ازدمحت
 : مواجهته على اجربها لكنه.  عنه بوجهها

.   دموعك احب.  ايل انظري...  دينا -
  ألبلغه,  املعروضات قسم  من ايب سأستدعي

 .  احلال يف قراري
 :  دينا عيين يف الفرح الح -
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 .  بنفسي استدعيه  ان يل  امسح -
 فوجدت,  املعروضات قسم  اىل اسرعت

  افضل يف املوظفني يناقش مورغان براين
 . البضائع لعرض  الطرق

 : قائلة حيته مث,  املناقشة انتهاء انتظرت
 اي انطوين السيد مكتب  يف مطلوب انت -

 .  سيدي
 :  كثرية  اسئلة  نظراته محلت

 ؟  دينا  اي بشيء انطوين  اخربك هل -
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 . له املقدم ابلعرض اخربين,  سيدي اي نعم  -
 ؟ قراره على اطلعك وهل -

 سأذهب,  اعذرين.  بنفسه قراره سيخربك -
 .  احلاجيات لشراء

  لرؤيتها الفتاة فسرت,  كليو  بزاوية دينا مرت
: 

 .  هبا  مصارحتك اود امور  هناك -
 مساء  راسل بصحبة كنت  انك اعرف -

 .  كليو  اي املاضي السبت
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 . النسيان جوف يف  استقرت به عالقيت
 يستحقك ال فراسل,  ذلك على هللا امحد -

 .  جيين امسها  بفتاة يومها عرفين. 
,  جيين  غرية يثري  ان اراد: )  دينا ابتسمت

 ( . مسكني.  كليو  مع بوجوده
 :  كليو  رجتها

  شراء من انتهائك  بعد دينا   اي ايل  عودي -
 خاطري يف يرتدد سؤال هناك.  حاجياتك

 .  جواب عن ابحثا



 458 

 :  كليو  فسألتها,  للرجاء  دينا استجابت
 ؟ قلبه مبكنوانت املدير صارحك هل -

 فأكدت,  بسؤاهلا كليو  عنته ما دينا فهمت
 : هلا

 وهو,   الصداقة تتعدى ال ابملدير عالقيت -
 .  براسل  ارتباطايت اهناء سبب ليس

 هل...  اخربيين.  تقولني  ما اصدق ال -
  تعريي ال ؟ املغرضة االشاعات وصلتك

 ان.  ارجوك,  دينا اي تسمعينه ملا انتباها
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  اما,  وكرمي شهم   رجل انطوين السيد
...  ف هاربر ايلويز  السابقة سكرتريته

 . دائما العظيم  هللا استغفر
  مأزقها  من انتشلها هل,  كليو  اي اخربيين -

 ؟ فقط الشركة يف موظفة ألهنا
  اتق:   القائل املثل ونسي,  عدها سا,  نعم  -

 .اليه احسنت من شر
  اىل.  ابملعلومات تزويدي على اشكرك -

 . اللقاء
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 فيلم  ملشاهدة ذلك بعد  انطوين دعاها
 :  قائلة الدعوة  فرفضت.  سينمائي

  يف كيت  خلاليت التفرغ علي.  آسفة -
 .  املقبلني اليومني 

 هي ميلغروف السيد مع مواعيدك  اليست -
 ؟  اعتذارك سبب

 . صدقين...  ابدا -
 يقول وهو ابجلدية انطوين نربات  اتسمت

 : االثنني  يوم مساء  لدينا
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,  اضافية عمل بساعات ارهاقك  يل  احيق -
 كرايست  مدينة اىل رحلتنا من يومني قبل

 ؟  بريتشارد آنسة اي تشريش
 حقوقك ابسط من هو  للعمل طليب ان -

 لن  انين تعتقد كنت  اذا اما, سيدي  اي علي
,  ومسؤولياهتا الرحلة اعباء حتمل استطيع

 .  غريي فاخرت
 مشاكلك تعكس مرآة اىل العمل  حتويل ال -

 . ميلغروف السيد مع
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  ووالدته راسل من اعاين انين لك  قال ومن -
 . حال احسن على احلمد وهلل  اننا ؟
  يف سأكون.  اذا احلارة هتاين اقبلي -

  ايل احلاجة  دعت  اذا,  التخزين  مستودعات
. 

  غداءها تتناول اليوم ذلك يف دينا جلست
 عن املسؤول مع واحدة مائدة على

 :  فصارحها التخزين  مستودعات
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 األعصاب  متوتر انطوين السيد ان اعتقد -
 املستودعات عمال وبخ فقد,  الفرتة هذه يف

 . األسباب  ألتفه اليوم
 .  متعب انه  شك ال -

  يومني طوال املزاج عصيب  مورغان انطوين بقي
 يوم  مساء مزاجه بدقه للتحكم  عاد لكنه, 

 : هلا قال اذ الثلثاء
 . دينا اي البيت اىل سأوصلك -
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.  الزمالء احد من  ذلك  طلبت.  اشكرك -
 .  الغد يف وشاقة طويلة رحلتنا ستكون

.   ايضا موريسون اآلنسة وسرتافقنا.  نعم  -
 الرحلة تعود  ان ارجوا.  اهلزال عليك يبدو

 .  والعافية ابلصحة عليك
 .  سيدي اي اهتمامك على اشكرك -

  من التاسعة  يف بريتشارد آنسة اي بك  سأمر -
  واخريا,  بيتسون ابلسيدة مث,  الغد صباح

 ؟ دينا اي بك  ماذا.   موريسون ابآلنسة
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 ؟ تعانني مما لكن.  واضحة معاانتك
 دائما مبشاكلي كاهلك  اثقل ان  اريد ال -

 . انطوين ايسيد
 ازعجتك هل.  ارجوك,  انطوين  اندين -

 ؟ مؤخرا بتصرفاهتا ميلغروف السيدة
 لتعرفين عشاء حفل  ستقيم   كانت.   ابدا ال -

 .   األسبوع هذا عطلة يف اصدقائها  اىل
 ؟ نصاهبا اىل بينكما األمور اعاد الذي وما -
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  بعدما,  راسل مع خطوايت ابركت -
 .  واألخالقية العائلية جذوري تفحصت

 .  سعيدة حياة لك وامتىن,  اهنئك -
 .  اشكرك -

  آمالك الزواج هذا حيقق  ان ارجوا -
 . واحالمك

 ال لذلك,  دائم  نعيم  جنة  ليس الزواج ان -
 . هللا من التوفيق طلب اال  يسعين
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 فراسل,  بريتشارد آنسة  اي معك هللا كان  -
  طريق اعوجاج تصلح,  مثلك  فتاة اىل حيتاج

 .  خري على تصبحني.  حياته
,  التايل  اليوم صباح يف ابلوصول انطوين أتخر

  السيدة كانت,   دينا ببيت مر وعندما
 .  جانبه اىل املقعد حتتل بيتسون

: )  قلبها انني تصاعد  دينا حنو تقدم حني
 آهات تسمع اتراك ...  حبييب...  انطوين 

 ( . ؟ بعذايب  حتس اتراك ؟ قليب



 468 

 : قائال كيت  اخلالة  انطوين حيا
 قدح لشرب   والديت دعوة تقبلي  ان ارجوا -

  ظهر بعد من  الثالثة يف.  معها الشاي من
 . سيديت اي اليوم

 املوعد يف سأوافيها.  بين  اي سرور بكل -
 .   السالمة مع .  هللا  إبذن احملدد

 لدينا   اخللفي السيارة  ابب انطوين فتح -
 :  قائال
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 األمامي املقعد يف بيتسون السيدة بقاء -
 .  ابلدوار تصاب لئال,  ضروري

  مبناظر االستمتاع نعمة دينا عن األمل حجب
  تناثرت  اليت احللوة الصغرية واملدن,  الطبيعة
 : تردد بقيت حناايها لكن.  وهناك هنا

  بال طارق احلب.  استئذان  بال طارق احلب) 
 ( .  استئذان

 بردائها  السماء كست  اليت  الغيوم انذرهتم 
  فاقرتحت.  العاصفة هبوب بقرب,  الرمادي
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  بيت يف الليل قضاء بيتسون السيدة عليهم 
 ينوون  اليت املدينة من قريب ,  متلكه صغري

 : معتذرا قال انطوين  لكن.  زايرهتا
  متابعة افضل,  بيتسون سيدة اي اشكرك -

  ان يرام  ما على شيء كل  وسيكون,  الرحلة
 . بريتشارد اآلنسة مبساعدة هللا شاء

 على انطوين  اطمأن ان بعد,  رحلتهما اتبعا
 كانت.   الصغري البيت  يف السيدتني احوال

 لألرض  أبمطارها تغين  الليلة  تلك  السماء
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 افق  يف دينا فحلقت,   خالدة حب اغنية
 اصطدمت حىت,  األحالم ومساء,  اخليال
 السيول اسقطتها كبرية  بصخرة فجأة سيارهتما

.   الطريق منتصف يف فرتبعت,  عل من
  فاحنرف الصدمة ختفيف  انطوين حاول
 خندق يف فتدهورت,  مسارها عن ابلسيارة

 .   جانيب
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 من  قليل بعد شيء كل   يغمر  اهلدوء عاد
 مذعورا يسأهلا انطوين  دينا  ومسعت,  احلادث

: 
 ؟ بسوء اصبت  هل عزيزيت دينا -
 : تقول وهي اوصاهلا يف تسري   الرجفة كانت

 ما.  خبري انين  انطوين اي  اطمئن.  اطمئن -
 . رسغك من  تسيل الدماء ؟ هذا

 األفضل من.  تقلقي ال.  بسيط جرح انه -
 من  اخلروج  اصبح.  السيارة  من خنرج ان لنا
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 انفتح جهتك؟ عن ماذا.  مستحيال جهيت
 جلنون االثنان واستسلم ,   جهد بعد دينا ابب

 املهشمة السيارة يبتعدان ومها,  العاصفة
 .  رويدا رويدا

  فرفع,  اآلذان يصم   العاصفة زئري كان
 :  قائال صوته انطوين 

  ابحلادث الخبارهم  ابلشرطة االتصال علينا -
 ؟  هاتف جبهاز  لنا  اىن ولكن, 
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 تشامخ ريفي كوخ  انوار بعيد من هلما الحت
 وقال,  خريا دينا فأملت,  اهلضبة قمة على

 : انطوين 
.  البيت  ذلك يف للهاتف جهازا جند قد -

 . بنا هيا
  جرح من حارا يسري ابلدم دينا احست -

 : انطوين 
 .   ينزف جرحك مازال -
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.  بسيط  جرح انه,   دينا اي تقلقي ال -
  اخلشيب اجلسر   ذلك جنتاز ان علينا.  انظري

 .  البيت  اىل الوصول قبل
 . االهنيار وشك على به  كأين  -

 .  فلنتقدم -
  اىل فقفز,  ينهار ابجلسر انطوين احس
 فزعة صرخت اليت,  دينا  مع اآلخر  الطرف
  ادىن  او  قوسني قاب بنفسها شعرت عندما

 وجذهبا هبا ممسكا انطوين  بقي.  املوت من
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 قال سالمتها على اطمئن وعندما,  معه
 :  بلهفة

 . جناتك  على هللا امحد,  حبيبيت اي دينا -
  اىل فأشارت,  بكلمة النطق عن لساهنا عجز

 : قائلة البيت
 اي البيت اىل الوصول علينا  الصعب من -

 .  مرتفع وعلى,  بعيد فهو,  انطوين 
.  عزيزيت اي اليه الوصول حناول ان علينا -
 ؟ بك  ماذا.  اخلطوات مرتبكة اراك.  بنا هيا
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 ال,  حذائي فقدت,  اجلسر اهنار عندما -
 . ختف

 : يقول وهو مبنديله دينا  قدم انطوين لف
  اثناء اجلروح  من املنديل هذا سيقيك -

 .  السري
 جانبيا اباب اال,  مقفلة البيت ابواب كانت
  ليبلغ  اهلاتف  اىل  انطوين واسرع,  منه دخال

 ابخبار واوكلهم ,  ابحلادث الشرطة رجال
  مبساعدة  ذلك بعد حبث.   خبري ابهنما األهل
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 البيت  صاحب وجود مكان عن اهلاتف عاملة
  فهنأمها.  حدث مبا ليخربه  به واتصل, 

  ابلسالمة
 يف  نفسيهما اعتبار زوجته منهما وطلبت

 . بيتهما
 وتناول .  اجلروح ومعاجلة االستحمام بعد

 : انطوين قال,  خفيفة وجبة
 الغد يف االحتجاج على راسل جترأ اذا -

 .  امره فسأتدبر 
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 .  فاطمئن,  ساكنا راسل حيرك لن -
 .  كبرية  به ثقتك -

 : قائلة  ذراعه المست
 هلل  محدا.  انطوين  اي اكرب بك  ثقيت  لكن -

 .   خري على وتصبح.  سالمتك على
 :  يقول وهو يديه   بني يدها انمت

 على  اشكرك.  عزيزيت اي  خري أبلف  وانت -
 . ثقتك
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 وجه على دافئة الشمس  ابتسامة اشرقت
 وغصت,  التايل اليوم صباح يف السماء

 لسحب  جاؤوا الذين الشرطة  برجال الطريق
 الصحافيون كان  بينما,  املهشمة السيارة

 . احلادث تفاصيل عن يتساءلون
 :  يسبقها العني   ودمع  كيت  اخلالة وصلت
 .  سالمتكما على هللا امحد -

 :  انطوين سأل
 ؟  دينا اي اآلن حىت راسل  أيت  مل ملاذا -
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 .  بعد ابحلادث يسمع مل رمبا -
 . به ثقتك على اغبطه -

,   كيت  اخلالة منزل يف الشاي اجلميع شرب
 .  املزرعة  اىل طريقهم   يتابعوا ان قبل

 ذلك  مساء من عشرة  احلادية الساعة ويف
 : ميغان اتصلت,  اليوم

 كيف.   دينا اي سالمتك على هللا امحد -
 ؟  انطوين حال

 .  لك شكرا,  هلل واحلمد خبري كلنا  -
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 مساعي مبجرد ابلبيت  االتصال حاولت -
,  ابالخفاق ابءت حماواليت لكن,  ابلنبأ
 ألطمئن واتيت.  األوالد مع ايفان فرتكت

 على لسيارتني حاداثوقع لكن.  بنفسي
 .  التأخر على اجربين ,  الطريق

 ؟ ميغان اي اآلن انت اين -
 .  بيتكم  من قريب مكان يف -

 رحلتك وتتابعني,  معنا الليلة  المتضني ملاذا -
 ؟ صباحا غدا املزرعة اىل
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,   آخر شيء أي لفعل متأخر الوقت -
 . احلال يف سآيت,  دعوتك على اشكرك
 كبد  يف وضاءة جديد يوم  مشس تربعت
 صوت على ميغان واستيقظت,   السماء

 : ودينا كيت  اخلالة 
 . ابلفطور جئناك,  ميغان اي اخلري صباح -

 ان قبل فطورها وتناولت ميغان شكرهتما
,  الشاي  من قدحا شربت مث,  تستحم 

 اقناع  من أيسها بعد لالنطالق  واستعدت
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 ان قبل دينا سألتها.  مبرافقتها  ودينا كيت
 : ترحل

 يف  راسل مع التصرف انطوين   اساء  ملاذا -
  ؟ ميغان اي املاضي

  وراح,  ضفدعا اليوم ذلك يف راسل التقط -
  انطوين رأى وعندما,   التسلية ابسم  يعذبه

 يف براسل والقى,  الضفدع  سراح اطلق  ذلك
 ال راسل لكن,  اخطأان نكون قد.  البحرية

 . ابحليوان الرفق  معىن يعرف
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 :  دينا اكدت
  حلك يف معك هللا كان,   صحيح هذا

 .  السالمة مع.  ميغان اي وترحالك
  
 

 حدثني  على احلقيقة وتنكشف...  -12
 الشائعات من مورغان انطوين  براءة:  كبريين

:   ودينا انطوين قاهلما عميقتني وكلمتني, 
 .   احبك...  احبك
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 فاهتم ,  احلادث خرب الصحف  نشرت
 .  التفاصيل  مبعرفة يومني  طوال  املوظفون

 :  دينا  انطوين سأل
 ؟  احلادث على راسل تعليق  كان  ماذا -
 ان تريدين  ماذا.  تعليق بال  األمور ترك -

 ؟  انطوين سيد اي الرسومات هبذه افعل
 يعمل انه,  املختص املوظف اىل  سلميها -

 .   الواجهات احدى تنظيم  على
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  مرت عندما اهلاتف على تتكلم  كليو  كانت  -
 : دينا هبا

,  كالدستون  للسيد خارجية مكاملة هناك -
 .  فضلك من انديه

  ابملكاملة كالدستون  السيد  دينا اخربت
 :  وقال فانزعج,  اخلارجية

.   كتابكم   عزيز ااتان األوقات  اضيق يف -
 قطعة لتثبيت,  مكاين  الوقوف منك ارجوا

 .  بريتشارد آنسة اي اعود  حىت,  القماش
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 امرأة خالهلا مسعت,  حلظات مكانه احتلت
 : معها لرجل تقول الشعر شقراء

 اوقات خارج ابحملاولة القيام افضل  زلت ما -
 . الدوام

 ألن,  املوظفني بوجود فأفضلها اان  اما -
 . يضعفه  ذلك

 الذي  املسكني هذا هو  من: )  دينا فكرت
 اي حياته افق يف املشاكل من زوبعة سيثريون

 سأحبث.  كالدستون  السيد  عاد قد ها ؟ ترى
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  افعل ماذا ...  احدا اجد مل ...   بنفسي عنهما
 ( .  احلال يف انطوين السيد سأبلغ ؟
 يف فرتددت,  انطوين مكتب يف اصواات مسعت

 : يقول وهو غاضبا صوته  تسربل.  الدخول
 من اطلب  او,  دخولك  امنع  ان علي كان  -

 حديث من بيننا سيدور ما  تسجيل سكرترييت
 .  ايلويز اي

  السابقة  انطوين سكرترية  ان: )  دينا صعقت
  بكتابة براثنها من انقذه  ان جيب,  مكتبه يف
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 شريط على سأسجله,  الورق على يقال ما
 ( . امامي اآللة  هاهي.  ايضا

 : قائلة ايلويز ضحكت
 املال بعض  اعطائي ان,  جبان من ايلك -

 ؟ الرفض فلم .  املشاكل من سينقذك
 حماوالت وامقت,  املبتزين اكره  ألنين -

 .   االبتزاز
  من وسأختفي , اجلنيهات من الفني   اعطين -

 . األبد  اىل حياتك
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  بني فضيحيت شائعة سأثبت,  رفضت اذا اما
 . مسعتك يشوهون  واتركهم ,  الناس
  املوظفني بعض استدعاء  يف دينا فكرت
 ابلسيد فأتت, يقال ما على  شهودا ليكونوا
,   املباحث رجل ضيفه مع,  احملاسب  ويلسون
  اىل عادت مث.  كاهيكا  ايريين   انطوين وجارة

 :  يقال  ما تدوين
 : ايلويز  انطوين هدد
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,  القانون عليها يعاقب  جرمية االبتزاز ان -
 املرة هذه العدالة  قبضة من هتربني  ادعك ولن

. 
,  انطوين  اي ويكذبونك الناس سيصدقين -

 كوخ  يف األسبوع عطلة قضائك بعد خصوصا
 . اجلديدة سكرتريتك مع صغري

 على اهنا.  امسها تلويث حتاويل ان  اايك -
 . احرتمها واان,  رفيع خلق

 .  هلا حبك يثبت عنها دفاعك  ان -
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 .  احبها...   احبها  انين,  نعم  -
 ما تنفيذ على هذا سيساعدين...  عظيم  -

 .  عليه عزمت
  اللئيم  اكرمت انت ان: )  قال من صدق -

 نفث من لتمنعك  ابلشرطة سأتصل( .  متردا 
 . الناس بني مسومك

 : قائال اللحظة تلك يف  املباحث رجل دخل
  انطوين سيد اي خدمتك ويف,  هنا الشرطة  -

  حدث ما بتدوين  سكرتريتك قامت. 
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.  شهودا  اعتباران استطاعتك ويف.  وتسجيله
 .  سيدي اي حمظوظ رجل انت

  على الفرحة وطغت,   ايلويز على اغمي
 املباحث  رجل ذكرت دينا لكن.  اجلميع

.  ايضا ايلويز  زوج على  القبض بضرورة
 . عليه التعرف يف ملساعدته ورافقته

,  املكتب من دينا مع  املباحث رجل خرج
 : ألنطوين احملاسب فقال
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 احتفاال يستحق  الشائعات طوق حتطيمك -
 . كبريا

 اثبات  يف األمل افقد  كدت  حق معك -
 للباطل ان,  الرجاء ضاع  التقل لكن,  براءيت

 ... جولة
 القبض ومت,  ايلويز زوج على دينا تعرفت

  للمخفر معهما اجلميع وذهب,  عليهما
  االجراءات متت وعندما.  بشهاداهتم   لالدالء
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  تركها املوجودين  من دينا طلبت,  القانونية
 . ارادت   ما هلا فكان,  انطوين مع وحدها

 :  انطوين خاطبها
 حببك اعرتايف وسجلت مسعت انك اعتقد -
  مع حياتك على يؤثر ذلك تدعي ال ولكن, 

.  الدائمني واهلناء السعادة  لكما امتىن.  راسل
 كان.   ابلزوجني اليوم فعلته ما على اندم انين

 . فقط هتديدمها علي
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 وسيلتك  هو للشرطة تسليمهما  لكن -
 قد اليت الشوائب من مسعتك لتنقية الوحيدة

 .  املستقبل يف اوالدان على تؤثر
 لكن,  اذانه مسعته ما  انطوين يصدق مل -

 :  قائلة اردفت دينا
  او.  اسبوعني قبل حيايت  من راسل خرج -

 ...  مجا حبا احبك أبنين  لك اعرتايف يكفي
 :  بلهفة وقال,  فرحا اليه ضمها
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 واملاضي  احلاضر كل  اي...   حبيبيت دينا -
 . العمر ايعمر...  

 كل  كانت  بينما,  ابلدموع عيناها اغرورقت
 :  تردد كياهنا  من ذرة

   يب مر الذي اليوم  اضيع ما -
 . اعشق وان  اهوى ان غري من

هللا  وحبمد متت  


