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 مكيان فيي صغير بيت في الصغيرة ختيوأ ووالدي ناأ نسكن "نادين" أنا

 كثييير نيي أل الغابيي ، يشييب  المكييان، النهيير ميين بييالبر المدينيي   عيين منحييدر

 .مهجور ؛شجاراأل

 حافي  علي  سيماكاأل أبيع يوم كل ؛ساعدهأ ناوأ سماكاأل بصيد يعمل بيأ

 .وعائلتي ناأ العيش جلأ من المال لكس ؛ بسياراتهم للمارين الطريق

 ا  صييوت سييمعنا، العشييا  طعييام نعييد المطييب  فييي بيييوأ نيياأ كنييت يييوم فييي

، تعلو رجال أصوات، الخارج في جدا   كثيفا   كان الرصاص ؛نار لطلبات

 المكييان، مختليي  اليييوم لكيين، مييراأل هيي ا مثييل عليي  معتييادون دائمييا   نحيين

 ردواأ كلمياواالسيلح ،  المخيدرات وتجيار العصيابات إليي  تي، ييؤمهجور

 نحيين هنييا ميين اليي ها  يمكننييا ال، مييراأل عليي  اعتييدنا؛ حييدأ ميين الييتخلص

   .كسابباتها تكن لم المدين . الليل  في للعيش المال لدينا ليس، فبرا 

  .جيدا   البا  غلبياو ،اغرفتكم في ختكوأ نت  أ ادخلي نادين :بيأ

. رأسييي فييو  بيي  شييعرأ ؛الرصيياص صييوت شييدة ميين جييدا   رتعيي أ كنييت

 كيي خرجيت. الصوت هدأ دقائق بعدالغرف ؛  ل إ الصغيرة ختيأ دخلتأ

 ليي إ سيرعت. أ دمائي فيي ا  غريبي ،رضاأل طيري  بييأ فوجدت ؛بيأ تفبدأ

 جسيد فيي فيتش؛ أبحير  ينطيق ليم .يأبـــــيـ بيك ما ،بيأ انهض، أحرك 

. رأسييي  اخترقيييت غيييادرة رصاصييي  نهيييا؛ إصييياب أ ميييا عييير أ كيييي بييييأ

 لحظيات ميرت نإ وميا .وترحيل تتركنيي ال، بيعاٍل، أ بصوت صرخت

 ملييثم رجييل نيي ، إقبييل ميين ا  محطميي كييان اليي ي ،المنييزل بييا  وانكسيير الإ

 رضاأل عليي  ملبيي  وهييو بيييأ ليي إ نظييربحييدة؛   بعينييي لييي  إ نظيير. ضييخم

  ؟!لتبتل  بيأ فعل ما ا المجرم ايهأ .وجه  في صرخت. بالدم ا  غارق

 !بالخطؤ  منزلكم الرصاص  اخترقتالخطؤ؛  طريق عن تلق   لبد :قال
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 لاسييؤ نيياأ لنيالتسييؤ ،وجهيي  فييي ت؟ صييرخمحطييم منييزل فييي تعيشييون لييم  

 وإال اصمتي؛ وجهي عل  صفعني. بيأ قتلت لبد :بوجه  صرخت .الفبر

   .بؤبيك لحبت  

. بييأ جثي  خي وأ .هيدأأ لم نإ ببتلها هددنيالغرف ،  من ختيبؤ رجال  أتوا

 ؛بيأ مع جثث ثالث يوجد .عيني مامأ الجزيرة في دفنوه ا ،قبر ل  حفروا

 نيملئيو نملثميو رجيال. يعليو الضال  الكال  نباح ،الظالم يسوده المكان

 كانيت ختي؛ أعينناأ أعصبوا ،ختيوأ ناأ فونياختط بيأ دفن بعد .المكان

 .احتضنتها ؛تبكي

 ؟المجرم يهاأ خ ناتؤ ينأ :نادين

 ميرور بعيد. ختيكوأ نيتأ قتلتيك الوإ ،فتياة ييا واهيدئي لطيفي  كيوني :قال

 فيي كبيير قصير داخيل نفسيناأ فوجيدنا السييارة؛ مين نزلونياأ تبريبيا   ساع 

 البصير سوار، أالمسلحين الرجال من بالكثير البصرمحاط ،منعزل مكان

 سييردا  فييي نزلونييا؛ أللبصيير الخلفييي البييا  ميين دخلونيياأ .جييدا   مرتفعيي 

 الطعيام تنياولن حيدهمأ وصير  ،بالطعيام لنيا تيواأ غرفي ؛ داخل وضعونا

 .وخرج

 بميا الرئيس نخبر كي  ،شي  كل رأوا ؟بهم نفعل ما ا يتحدثون سمعتهم

  .علي سم ا العصاب  رئيس ل إ  هبوا ؛علينا بوا األ غلبواأ حدث؟

 ؟المهم  نهيتمأ هل ،رجال هالأ: علي

 .ما مرأ حدث لكن، عليهم قضينا ،نعم :العصاب  فرادأ حدأ

 ؟غبيا األ يهاأ حدث ما ا :علي

 "مراأل شرحالعصاب   من فرد"
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 قبضسييؤ !بييدا  أ كييامال   شيييئا   تفعلييون ال نييتمأ ن؟اآل هييم ييينأ ،غبيييا أ :علييي

 .مراأل انكش  لو رواحكمأ

 .قتلهم قترحأ :العصاب  من فرد

 .ليهمإ خ ني ،ال :علي
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 .بيييأ عليي  حزنييا   تتوقيي  لييم دمييوعي، ويتملكنييي الخييو  ؛ختيييأ نامييت

 تبريبييا   سيياع  مييرور بعييد. بيي  نجلييس اليي ي الطييابق رجييا أ يعييم الصييمت

 وضيعت، البيا  نحيو مسيرع  نهضيت ،نحونيا تتبدم قدامأ صوت سمعت

 البيا  فيت  حيدهمأ حياول، وكرسيي ،بالغرف  كانت صغيرة طاول  ه ورا

 .تعثرف

 اللعينيي  تلييك، خلفيي  شييي  يوجييد !فتحيي  سييتطيعأ ال :العصيياب  فييرادأ حييدأ

  .شي  وضعت

 .بكسره قم :علي

 بالغرفي  مياميأ وجدتي  حتي ، وكتفي  الضيخم  ببدمي  البيا  يضير  خ أ

 ؟حمبا  يا ه ا نتفعلي لما ا ؛بوجهي يصر 

 .رجل يا اصمت :علي

، قيدمي فيي حي ا    رتيديأ ال كنيت، باليدمو  تمطير وعينياي لييهمإ نظرت

؛ مرة من كثرأ بها التي الثبو  ترقيع تم قماش قطع  عن عبارة مالبسي

، النحي  جسدي؛ شاحبتينال ونلال البنيتين عيناي، التال  الطويل شعري

 !فبرا  فنحن ،ال ، ولم  تماما   المشردين شب ! أالشفب  يثير بي  شي كل

 .حولي يدور ليإ ينظر علي

 .رائحتي يشتم مني اقتر ي، شعر طرا أ مسكأ

 !النسا  جنس من حبا   أنت   هل؟ فتاة يا الكريه  الرائح  ه ه ما :علي

 قتليتم لبيد ؛برائحتيي وال بيي دخيل ليك لييس، منيي تبتير  نأ ياكإ :نادين

 !بيأ

 .الخطؤ المكان في تواجد من هو ،قتل  نبصد لم :علي
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 .هنا من نخرج يدعونا نأ اخبرهم :نادين

 .هنا من خرجكمسؤ ،نعم :علي

 .عل األ ل إ خ وهم ،رجال  ليإ نظر

 وإ ،  الدرج عل  صعودي بعد، البصر بؤسفل الضيب  الغرف  من خرجنا

 .والعش  والورود شجارمليئ  باأل كبيرة ساح  ل إ خند  من خرجأ بي

 مبنييا  ، عالييي  سييوارأ ،زجاجييي  نوافيي ، كبييير مييا  حييوض رضاأل يكسييو

 .حياتي في جمال  مثل أر   لم ضخم

شرسييي ،  لكنهييا جميليي ، : الفتيياةميينخفض بصييوت رجاليي  مخاطبييا   علييي

 .لكم نجازإ فضلأ ه ا ن؟تعلموا ، أمبتسم

 هليت    حتي  البيا  مين دخليت نإ ميا، البدم حافي  كنت، البصر دخلونيأ

، ومرتيي  ميينظم شييي  كييل، بالحييائط معلبيي  ولوحييات تحيي . المنظيير ميين

! نياأ يين، أالعبيل يي هل شي كل؛ بالمكان ونسا  رجال، جدا   واسع المكان

 !نعيش كنا ينأ

 .ختيأ من علي اقتر 

 .صغيرتي يا اسمك ما :علي

 .تاال اسمي :ختيأ

 .تاال عمرك كم :علي

 .سنواتتسع  :تاال

  ؟الشكوالتا نتحبيأ :علي
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 .كثيرا   حبهاأ ،نعم :تاال

 .ما مكان ل إ خ هابؤ فرادهأ مروأ ،الشكوالتا هااعطأ علي

 .هنا من اخرجنا ،دعها ؟خ وهايؤ ينأ ل إ :نادين 

 علي لي  إ نظر

 .قتلتها الوإ ،فتاة يا هادئ  كوني :علي

  .تحدثأ لن ،حسنا   :نادين

 !حدث ما كل يتيرأ فؤنت   ،هنا من الخروج عل  تبدري لن :علي

 .ينارأ بما حدأ نخبر لن ،ن ه  دعنا :نادين

 .فبط واحدة حال  في المكان مغادرة يمكنكم :علي

 .موافب  ناأ ؟هي ما :نادين

 المكوث عليك يضا  أ ردتيأ نوإ ،ه ا لك حببت ردتيأ نإ .مبتولين :علي

 .نف أ ناوأ حددي أنت   ،هنا

 .عدكأ ،الثمن ستدفع عاٍل: بصوت نادين

 .يزعجني صوتك ،بهدو  :علي

 الحيياة قواعيد وعلميهيا، غرفتها ل إ خ يها :الخادم  ل إ بيده مشيرا   علي

 .هنا

 .كريه  رائحتك حبا   ،مالبسك نتبدلي لو يستحسن :ستحباربا لي  إ نظر
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 رضيي أ مين أخشي  كنت  اهب  ناوأ ،عل األ الطابق ل إ الخادم  خ تنيأ

 .رضبياأل ثارهياآ تتيرك قيدمي كانت .قدمي تحت الرطب  الناعم  البصر

 تبيدو نهياإ الخادمي ! حبيا   هي ه فكرهيلأ نياأ !سيتغرا با ليي  إ تنظر الخادم 

 .نيب أ

 .الغرف  ببر  المرحاض وه ا، نستيآ غرفتك ه ه :الخادم 

، كبير التخت، مثلها في مكثأ نأ يوما   توقعأ لم، جدا   كبيرة الغر  كانت

 بهيا يوجيد ،الحديبي  علي  تطيل النافي ة؛ وجمييل جديد شي كل، الشراش 

 !جميل لونها؛ غراضاأل وبعض طاول 

 .ناآل استخدامها يمكنك ،المالبس بعض لديك   :الخادم 

 ؟ختيأ خ واأ ينأ ل إ تعلمين الأ لكن ،لك شكرا   :ليهاإ نظرت

 .ناآل المغادرة علي   :الخادم 

 !رجوكأ ،جيبينيأ :نادين

 "و هبت تركتني"
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 !هنا من الخروج كي  !فعلأ ما ا فكرأ بالغرف  جلست

 الخادم . لي  إ تت، أساعتين مرور بعد؛ مالبسي بدلأ لم

 ؟الدخول يمكنني هل، نادين سيدة: الخادم 

 .تفضلي :نادين

 !تحممأ وأ مالبسي بدلأ لم، ناأ كما وجدتني لي  إ نظرت الخادم ، دخلت

 بغراب . لي  إ تنظر، مني اشمئزاز كلها كانت نظراتها

 !هك ا النزول اليمكنك   لكن، الطعام موعد ناآل :الخادم 

 واحدة! طاول  عل  مع  الجلوس ريدأ ال، نزلأ لن لكني :ليهاإ نظرت

 السيد" سيغض  الوإ احترامها وعليك ،نادين سيدة البواعد نهاإ :الخادم 

 .ب لك نصحكأ ال نا" وأعلي

 .يريد ما يفعل، يغض  :نادين

 .تودين كما :الخادم 

 .و هبت الخادم ، تركتني

 !سجن بداخل كؤني ،علي   البا  غلبتأ

 .دقائق ثالث مرور بعد

 لي إ والنيزول مالبسيك   تبيديل كعلي ي :لتخبرني خرىأ مرة الخادم  عادت

 .علي السيد مرأ ه ادقيب ،  غضون أربع عشرة في الطعام مائدة

 .خرجتهاوأ البا  فتحت .هنا من اخرجي :بوجهها صرخت
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 فيي كميا بي  شيي كيل! كبيير ني ، إالمرحياض لي إ دخليت، المالبس تأخ 

المييياه  نزلييت، أشييعري جديليي  فككييتالمرقعيي ،  مالبسييي خلعييت. حييالماأل

؛  نييأ فيي يضير  الميياه قطيرات صيوت. عينيي غمضت، أسيرأ عل 

 لي إ ني ه  كنيا عنيدما؛ سماكاأل لصيد نخرج كنا عندما بيأ مع لحظاتي

 عنيدما؛ السيبيع فيي لتدفئي ل النيار لنشعل الحط  نجمع كنا عندما؛ السو 

 قطييرات مييع دمييوعي انسييجمت! معيي  لحظيياتي كييل صييغيرة، طفليي  كنييت

 جميلي  ليست خبرهأ كنت، شعري لي يمشط كان عندما بيأ ت كر، أالمياه

رائعي ،  كانت نها، إحبيبي خبركأ ناآل ،ناآل .يبتسم كان، بيأ يا جديلتك

 ميرة بي لك خبركأ ولن عد لكن ،اللحم قطع بدون دائما   كان طعامك حت 

 !عينيييي ميييامأ ينعييياد  شيييي كيييل، المرحييياض رضيييي ؤب جلسيييت. خيييرىأ

؛ الوحييل ببييع ميين بييي للعبييور كتفييك عليي  تحملنييي نييتوأ بيييأ ضييحكاتك

 .شبابي ريعان في بتوش   ظهري كسر ناآل نا، أفتبدكأ

 !خرىأ مرة الخادم  صوت ن ا ، إخارج ينادي صوت سمعت

 خرجييت .ناآل الموجييودة لكنهييا واسييع ، المالبييس كانييت؛ مالبسييي بييدلت

 الغرف . رضي أ غرقتأ المياه وقطرات، مبلل وشعري إليها

 الخيروج قبيل شيعرك تنشي  عليك ا!ه  ماضاحك :  الخادم  ل   إ نظرت

 .عليك جميل  تبدو المالبس نأ كما"مبتسم " 

 !مني تسخر نهابؤ شعرت

 المرآة. إل  ونظرت التفت  

 من التبتر  كي، الطيور خاف إل ،الحبل في المزار  وضع  كخيال بدوأ

 !الزر 
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، سييوداأل الييون  و الطويييل شييعري نشييفتالموجييودة!  المالبييس هيي ه لكيين

 .معها ونزلت، التال ، المجهد

، اليدرج علي  نزوليي عنيد؛ درجليل الطاول  المبابلي  عل  يجلس علي كان

 وهيو الطاولي ، مين اقتربيت ، حت سكوت في ليإ ينظر خ وأ  يعين رفع

 كمييامأ كانييت نعييم، اقتربييت. خييده عليي  يييدهواضييعا   ،صييمت فييي ينظيير

 انفجيرثيواٍن  بضيع بعد، نحي  جسدي فؤنا؛ جدا   طويل  وواسع  المالبس

 !الضحك من

 !جدا خجلت؛ رضاأل ل إ نظرت

 .اجلسي هيا، المالبس عليك جميل  تبدو :علي

 .وجلست، ثغري من ا  جانب رافع  لي إ نظرت

 !خدي عل  يدي وضعت

 .الطعام تناولي :علي

 جائع . لست ،ريدأ ال :نادين

 قي أ دائميا   مأ ،بفعلي  لتبيومي دائميا   الحيديث تكيرار عليي   يج  هل :علي

 !لتنف ي اليابس سكرأ مامأ بالسالح

 .طعاااامك تناولي

صييغيرة.  وشييوك  ومحرميي  سييكينو بطبييقاألخييرى  الخادميي  لييي  إ تييتأ

 ا شاكرةليهإ نظرت

 !موراأل تلك عل  أعتد لم نا؛ أبيدي كلآ مددت
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 كييلجائعيي ، آ كنييت ؛طعييامي تنيياولأ نيياوأ لييي  إ ونظيير طعاميي  علييي وقيي أ

 فمييي، الطعييام بيييدي تنيياول؛ أوالسييكين الشييوك  تركييتهمجييي !  بطريبيي 

 !بالطعام ممتلئ

 .لي  إ ينظر علي

 جائع ! أولست   :علي

 .معدتي بتعبئ  مشغول  ناأ ،ناآل قولأ ما يفهم لممتمتم ،  لي إ نظرت

 !كليأ طريب  يراق  فبط ؛علي كليؤ يعد لم

  !يضا  أ الخدم ،يراق  من فبط علي ليس ؛حولي نظرت

 .شبعت لبد؛ كلاأل وقفتأ

 !حبا: مبتسم علي

 .غرفتي ل إ  اهب  ناأ :خجلت نادين

 .لك غراضاأل بعض ونشتري ن ه  غدا   :علي

 .ريدأ ال ،شكرا :نادين

 !لك صبر لدي يعد لم ،قول أ شي  عل  تعترضي مرة خرآ ه ه :علي

 لي إ عيدت؛ الجميلي  البصير زوايي  إلي  نظيرأ كنيت، و هبت لي إ نظرت

 هارأ نأ توقيعأ لم ،جدا جميال   منظرا   أرى كنت الناف ة، في وقفتالغرف ، 

 ،جاني  كيل مين ملثميين برجيال محياط البصر ،ورود شجار! أحياتي في

  ؟خ وهاأ ينأ ختيوأ ،هنا من الهرو  يمكنني كي  فكرأ كنت
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 والنجيوم، الظيالم، لبحير! ام هل منظر عل  الناف ة المطل  بجوار جلست

 !بعد ما ا فكرأ ناالساطع ؛ وأ

 مثيل عل  عتدأ لمجد !  ومري  عجي  ن ، إالتخت عل  تمددتساع   بعد

 بعد لي بيأ صممها الخش  من قطع  عل  نامأ كنت لطالما! موراأل ه ه

 الجزيرة. من شجاراأل خشا أ جمعي

 ،نيادين؛ تصير  نيومي فيي ختييأ رأييت، عبليي  هي ، نومي في غرقت

 .خ يني تعالي نت  أ ينأ

 .نومي من فزع  صحوت

 قرابي  ،متيؤخر الوقيت كيان، رضي األ الطيابق لي إ ونزلت غرفتي فتحت

 بحيثأ ،هيائ  شيعري، ببيدمي ئا  شيي رتيديأ ال كنت، اليل منتص  الثاني 

 لي إ العيودة طرييق عير أ الأ خشييت ،الكبيير البصير رجيا بؤ لييع عن

 !علي صوت ن ، إالصوت اتبعت ،عالي صوت سمعت الغرف ،

 !حدأ مع يتشاجر ن أ يبدو

 وبعض، سالح صفب  عل  رجل مع يتشاجر كان، للحديث نصتأ وقفت

 علييي شييعر! اللعييين المجييرم ايهييأ .سييمعأ مييا صييد أ لييم، طفييالاأل عضيا أ

ـ بي ، وإ المكيان سياد والهيدو  عليي سيكت فجيؤة ؛خيارجال فيي حدأ بوجود

 وضيع فبيط بشيي ! ينطق لم، بالداخل نفسي ألجد المكت  با  يفت  علي

 ليسييبط، نحييوه  وصييوب معيي  يتشيياجر كييان اليي ي الرجييل سبييرأ سييالح 

 !يحدث ما صد أ الالحياة،  ا  مفارق

 .بهدو  علي لي  إ نظر

 ؟ئا  يش تريدين كنت   هل بسخري : علي



15 
 

 نائم ! ناوأ مشيأ نيأ يبدو ال ،ال ؟نامتمتم : أ نادين

 !جيدا   االنتباه عليك :علي

 .حسنا   :نادين

 ؟لسانك حدهمأ ابتلع هل! بالحديث تتمتمي لم   :علي

 .رإيتها ريدأ رجوكأ ،ختيأ عن لأن أسؤ ريدأ فبط ال ،ال !ها :نادين

 كيييل لزيارتييك تيداخلييي ، سييتؤ مدرسيي  دخلتهيياأ ختييكأ ،تبلبييي ال :علييي

 .سبو أ

، رتعي أ كنيت! بيارد بدم قتل ، رضاأل عل  الملب  البتيل ل إ نظرأ كنت

 !الوعي فبدتقادرة،  عدأ لم، تتسار  كانت قلبي دقات

 لكني ، بكيابوس حليمأ كنيت نييأ ظننيت كي  علمأ ال ،بغرفتي نفسي جدأل

 ا !واقع كان

 . علي لي  إ أت 

 .لك غراضاأل بعض حضارإل ال ها  علينا ،انهضي هيا :علي

 .بها حدث وما الماضي  اليل  مت كرة لي إ نظرت

 !نحاضر، اآل :نادين

 بالسيارة. نتطركأ ،خريتتؤ ال :علي

 !ماه ا، حدأ يبتل لم ن نادين: وكؤ

! ببيدمي رتدي أ شي  لدي ليس لكن، مالبسي بدلت مسرع ، قمت؛ خرج

 جديل . من  جعلتف شعري تمشط
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 ليي  إ ينظيرون البصير حيراس الملثميون الرجيال كيان، عليي إلي  خرجت

 !البدمين حافي  نيأل مبتسمين

 ؟!فتاة يا ح ا ك ين: أعلي .ليإ نظر

 !هك ا بي توأ رجالك، ح ا  لدي ليس :نادين

 !علي   جدا   كبير لكن  ،بح ائها الخادم  لي  إ تتأ

 مينهم غيظيي كتمأ نا، وأمني ساخرة وضحكات شمئزازاب ليإ ينظر الكل

 .جميعا  

 السيارة. ل إ اصعدي :علي

 السيارة. ناف ة خل  الخلفي بالكرسي جلست

، تغيرد والعصيافير تحليق الطييور ،جدا   صافي  كانت، السما  ل إ نظرت

 !نظري في سودا  كغيم  كان شي  كل لكن

 تجاهلال وجهي درتوأ لي إ نظرت، ويبتسم السيارة ةمرآ ليإ يتطلع علي

 .خراآل

 مأحل لم، بالزبائن يكتظ جدا   جميل  واجهت  كبير متجر عند السيارة وق أ

 مثيل يوجيد ني أ الحبيب  في علمأ كنأ لم نا! أالمكان ه ا مثل دخلأ نأ يوم

 !مفاجؤة لي النسب ب يحدث شي  كل، شيا األ ه ه

 الكييل، مختلفيون لكينهم ،هنيا النياس ميين الكثيير يوجيد؛ المتجير لي إ دخلنيا

 مياكناأل تلك دخولي عند؛ المكان من تفوح العطر ورائح  ناق باأل يتمتع

 !الزبائن لي ونظر التفت

  .تبدمي :علي
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 حاضر :نادين

 

  !جيدا   علي تعر  ظنهاأ ،المتجر صاحب  تتأ دقائق ثالث بعد

 !خدي  من قبلت 

 ؟الغيا  ه ا كل لما علي حالك كي  :المتجر صاحب 

 ؟حالك كي  نت  أ ،بخير :علي

 .حال بؤحسن :المتجر صاحب 

 هي ه ل إ  وقك ينحدر نأ منك عتدتا ما ،علي !ه ه؟ من ،ليإ نظرت ثم

 !الدرج 

 خطؤ. موراأل تفهمي ال :علي

 .للمجتمع تصل  فتاة منها اجعلي، تغيريها نأ ريدكأ

 .مرتفع بصوت حك ضا !تصنيع إعادة تريد :المتجر صاحب 

 .منهم غضبا   شتاظأ كنت

 .البشر لمخالط  لتصل  بدليها :لها وقالتلفتاة  وسلمتني خ تنيأ

 نييياأ هيييل! البشييير مخالطييي ن، نفسيييي فيييي ورددت سيييتحباربا ليهييياإ نظيييرت

 !الحيونات شب أ هل! غورل 

 .الداخل ل إ الفتاة خ تنيأ
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، شيعر تصيفي ، ح ي ، أمالبس من شي  كل بداخل  يوجد ،كبير المتجر

 .حبائ و مساحيق

 يخيرج لكني  ،هيو ما عر أ ال ،المرحاض يشب  شي  ليإ الفتاة دخلتنيأ

 وقليت إليهيا نظيرت، بي  واليدخول مالبسيي خلع مني طلبتا ، شديد ا  دخان

 .ستطيعأ ال! كثي  ا  ساخن ا  دخان يخرج ن إ لها

 براح . ستشعرين، عزيزتي تخافي ال قائل : بلط  الفتاة ليإ نظرت

 علي  جلسيتنيالحالقي ، أ لي إ  هبنياالمهمي   ه ه نها إ بعد ،كالمها اتبعت

 ويتحيدثن ليي  إ ينظيرن كين! حبيا   نيبيات، أبالنسيا  مكيتظ المكيان ،الكرسي

 .منخفض بصوت

 !نتمأ ينوأ ناأ فؤينمتشردة،  نيأ ناآل عر ، أمراأل عل  اعتدت

 .شعري من الكثير لي قصت

 !بشرتي عل  رطب  شيا   أ لي وضعت ،تماما   بدلتني

، ح يي واأل نيبي األ الجدييدة بيالمالبس لييإ تيت، أسياعات أربع مرور بعد

 ،جدا   جميل  شيا   أ اخترنا نأ ل إ ،خلعوأ رتديأ

 !العالي الكع   و بالح ا  المشي ستطيعأ المشكل ،  لدي لكن

 !رضا  أ سبطخطوة أ كل تجربت  عند

 وارتييديت البديميي  نييادين خلعييت، ناآل جيياهزة نيياأ ،شييي  كييل انتهيي  ناآل

 عيير أ لييم المييرآة فييي نفسييي ليي إ نظييرت عنييدما نيياأ حتيي جديييدة،  نييادين

 !نفسي

 !خرآ عالم من تبدو
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  السيدة. مكت  في البهوة يحتسي ا  جالس علي كان

  يتطلع! اليصد  لي  إ ينظر عليالسيدة مندهش ،  وقفت عليهم دخولي عند

 رائحي ، اختلفيت رائحتيي حتي ! حبيا   هيي هيل سييرأ لي إ قيدمي مين إلي  

 .نفسي عر أ عدأ لم حبا   ،تغير شي  كل، العطر

 السيدة. شكرعلي

 يتحيدث وهيو بخطيوات عليي سيببني السيياره مين اقتربت عندما، خرجنا

 حتضينأ ليجيدني ورا ه وينظير ليلتفيت! منيدهش ني وأ ،تغييري عن معي

 !وجهي عل  اللعين الكع  سبطنيأ لبد ؛رضاأل
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 .وقفنيأ ليإ عاد،الناس لي  إ ينظر التفت! رضاأل حتضنأ ناوأ لي  إ نظر

 يمكنييك كييان ؟بيي  التحييرك ميين تتمكنييي لييم نإ رتديتيي ا ، لييمنهضيييعلييي: ا

 !خرشي  آ علي الحصول

 !البشر لمخالط  صالح  اجعليها لها تبل لم: ألي إ نظرت

 علي  وق في  ييدي مين خي ه، أخلعتي . قيدمك مين اخلعي ا : مبتسم لي  إ نظر

 !الرصي 

 .لك يحلو كما كوني

 .بي يحد  الجميعالسيارة و ل إ صعدت

 سيو  نيي، وأعميل ليي دبير ني بؤ خبرنيأ الطريق في، البيت ل إ تحرك

 الشرك ! في مع  عملأ

 .مكان يأ إل   ه أ لن ،ال :نادين

 .غض  في لي  نظرإ علي

 موافب . حسنا ، :نادين

 .الموعد عل  كوني

 والحيراس الخيدم كيانالسييارة  مين نزلت عندما، البصر ل إ عودتنا عند

 الحيي ا  وبييدون نيياأ لكيين! نيياأ نيي أ يصييدقون لييم ،بعينيي  لييي  إ يحييد  الكييل

 .ابتسموا

 .مالبسي بدلت، غرفتي ل إ صعدت

 .بيأ وفي ختيأ في فكرأ
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 .علي ل إ نزلت

 .هناك من غراضاأل بعض حضارإل بيأ بيت ل إ ال ها  ودأ :نادين

 !كلالمتآ البيت  لك في غراضأ يوجد وهل :علي

 نشيعر كنياالخداع ،  بالمظاهر وليس، الشخص عند ببيمت  الشي : نادين

 شيي  كيل ن، اآلواليدي بوجيود ميان، واألالمحطيم المنيزل ه ا في براح 

 !تغير

 بعيييض ليييدي ناآل تجهيييزي ،سييياعتين بعيييد لنييي ه مثاليييي ،  يكفيييي :عليييي

 .شغالاأل

 .ا هبي بيده ملوحا   لي  إ نظر

، بالحديبي  تنيزهأ نييأ الحيراس وهمت، أالبصر حديب  ل إ خرجت :نادين

 ومحاطيي ، جييدا   عالييي  سييواراأل كييل لكيين، مخييرج عيين بحييثأ كنييت نيياوأ

 !السجن يشب  ن المراقب ، إ بكاميرات

 المكتي  نافي ة مين عليي يراقبنيي كيان، دقيائق لبضيع العش  عل  جلست

 الحديب . عل  المطل 

 .بيأ منزل ل إ لل ها  نفسي جهزت ،الغرف  ل إ عدت

 .بالدخول لي سم ، المكت  با  طرقت

  .جاهزة ناأ :نادين

 .بنا هيا :علي
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 نسيائم علييك تهي  نأ بمجيرد ،ميري  شيي كيل بييأ بييت لي إ طريبي في

والكثيفي ،  الطويلي  شيجاراأل ،الشيوار  ؛بييأ بي  يصيطاد كان ال ي النهر

 .وشبابي طفولتي عل  الشاهد المكان ه ا ح ، أعانيت  ما كل برغم

 كنيت ،فرحيا   يبفيز نأ قلبيي كياد، بعد عن السيارة من للمنزل رإيتي عند

 عيودأ ن، اآلعينيي مين تتسياقط ودميوعيالسيارة  تسابق قدمي نبؤ شعرأ

 الضييحكات بيي  تعلييو كانييت نأ بعييد، بيي  موجييود بيييأ يعييد لييم لكيين ،لييي إ

 الضال  والكال  شباحاأل تسكن  ن، اآليغني وهو بيأ وصوت والصرا 

 نظير؛ أالمحطيم منزليي ميامأ قي أ ناآل نياأ السييارة، مين نزلت! والفئران

 بيالمنزل غرف  كل ل ، إلي إ دخلت! جدا   ا  عميب ا  نفس خ ، آجوانب  كل ل إ

 .الصغير

 .وعائلتي ناأ صوري، بيأ غراضأ من ا  بعض خرجتأ

 خي يأ يمكنيك هيل باكيي : ليي إ نظيرت ،علي ل إ عدت ؛غراضيأ خ تأ

 ؟بيأ قبر ل إ

 !حبا   س آ نا، أنادين، نعم: علي

 عيدكأ .عليي منيك غضي  ثيورة لي أ داخليي لكين بكلمي . نطقأ لم نادين

 .الثمن ستدفع

 !فبط متاراأل بعض، المنزل من بالبعيد ليس الببر ،قدمي عل   هبت

 قبير علي  وضيعتهابيالجزيرة،  بمفردهيا تنبيت التيي الورود بعض قطفت

 وضيعت ،الببر سط  عل  تتساقط دموعي كانت ،الببر يدي لمست، بيأ

 ابنتييك ،اليثمن سييدفع ني أ بييأ ليك قسييم"أ بيداخلي ميرددة الببير علي  ييدي

 ".قسم، أب لك تعدك

 !لن ه  ،الوقت خرتؤ :علي



23 
 

 عائدين الجزيرة من خرجنا. االختفا  عل  الشمس اقتربت ،حسنا   :نادين

 .البصر ل إ

 مين شي  كل رت أ خ تأ ،غرفتي ل إ مباشرة دخلت ،غراضيأ نزلتأ

 .وغفوت بيأ صورة احتضنت ؛المناس  بالمكان غراضيأ

 الخادم . لي  إ تت، أالشمس شرا إ مع الصباح في

 !فيبيأ هيا ،نادين سيدة: الخادم 

 !عيني فت أ كادأ ال ليهاإ نظرت

 .بالعمل لك يوم ولأ اليوم استعدي، نفسك تجهيز عليك   الخادم :

 .حالي لتحضير دقائق بضع نياعط :نادين

 .يضا  أ جاهز الفطور، حسنا   :الخادم 

 بييدلت خرجييت، المرحيياض ليي إ دخلييت؛ نهضييت نيياوأ الخادميي  خرجييت

 عتيدأ لم، شعري تمشط، وجهي عل  المساحيق بعض وضعتي مالبس

 حبا ! أنيب  كنت لكن ،موراأل ه ه مثل عل 

 شخصييي  رتييديأ نيييأ ناآل شييعرفاتنيي ، أ كنييتا ، قصييير فسييتانا   ارتييديت

 !لكنييتم االنتبام صب ؛ أتبدلت الداخل من حت ، بشي  التمثلني

 ليي  إ تتأ المائدة، عل  جلست! مندهشين ليإ ينظر الكل الدرج من نزلت

 دربيوني فلبيد ؛تغييرت ه ه المرة لكن، والسكين بالطبق كالمعتاد الخادم 

 !تيكيتاإل قواعد عل 

 .هرآ ام  ل   علي اندهش



24 
 

 ميزدحم الطرييق كيانالشيرك ،  لي إ متجهيين خرجنيا فطياراإل تنياول بعيد

 .بالسيارات

 كانالكبيرة،  الزجاجي  والنواف  الضخم المبن   اتالشرك   وصولنا عند

 !الموظفين من والكثير خارجها تصط  السيارات من الكثير هناك

 ني ، إبي  عميلأ سيو  الي ي المكتي  ل إ علي خ نيالشرك ؛ أ ل إ دخلت

 كل، لمكتبي مديرة ستعملين ،مكتبك ه ا نإ :علي لي قال. لمكتب  مجاور

 .بك الموظف  الخاص  لك ستجلبها الملفات

 !رائعو بل، ونظي  كبير المكت  كان

 ليديك ن، اآلعليي سيد :وقالت بنفسها وعرفتني بي الخاص  الموظف  تتأ

 .جواد السيد مع مبابل 

 ".فعل  عليها ما علميها" الموظف  محدثا   مكتب  ل إ و ه  علي تركنا

  هبيت ؛المكتي  مين خرجت ؛المكان من اختنبت دقائق خمس مرور بعد

 نظيرأ كنيت للشيرك  ولاأل الطيابق في سيري عند الشرك ، طرقات تفبدأ

 سيييرأ كنييت! الييداخلي الييدوران  و المبنيي للشييرك ،  العالييي  الطوابييق ليي إ

 .بؤحدهم اصطدمت حت  ماميأ ناظرة غير ببدمي
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 البشرة  و، وجه  تزين خفيف  لحي  ل ، البام  طويل، ممشو  رجال   كان

 مع .الال السوداوان عيناهو السمرا 

: وقييالالدهشيي   هييابنظييرة م ت رمبنييي ؛وتشييتت خجييل حاليي  فييي ناآل أنييا

 قيدرأ ليمالجميلي .  يتهياأ ماميكأ انظيري العامي  األمياكن في تمشين عندما

 ليي ابتسيم، جمالي  فيي يحليق خيرآ مكيان في فكري كان فؤنا ؛النطق عل 

 !و ه 

 .علي بي اتصل دقائق بعد

 !ناآل عمل اجتما  ولأ لديك ؟نادين نت  أ ينأ :علي

 آتي . ناأ: نادين

 غرفيييي  ليييي إ بييييي الخاصيييي  الموظفيييي  خيييي تني؛ أالمكتيييي  ليييي إ صييييعدت

 !كبيرة االجتماعات ، طاول والحضور علي نتظرأ جلست، االجتماعات

 ،االجتميا  بحضيور الخاصيون الموظفيون جمييع دخيل دقيائق خمس بعد

 .بالعمل جديدة نيأ بما الطاول  خرآ في جلسأ كنت

 نظيرت! إلهيي ييا، الوسييم الشا  ومع  علي ودخل لحظات بضع مضت

 !لي المبابل بالمبعد يجلس جعل  الحظ لكن، الخجل شدة من رضاأل ل إ

 ا  مبتسم لي  إ نظر

 شيركتنا سيتتول ، جيواد السيد لكم قدمأ نأ ح أ ؟الجميع حال كي  :علي

 .بمدينت  ا  خاص بنا  مشرو 

 .معك التعامل يسرنا ،جواد سيد هالأ: الحضور
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 عليي قالي  ليم   نتبي أ ليم، بيالتفكير يضي  عبلي لكن ،شي  نطق ستطيعأ ال

 !ناآل خرآ عالم في غارق  نا، أاالجتما  في

 ..خروجي عند. الباع  الحضور غادر االجتما  انتها  بعد

  .شي  في ريدكأ ،نادين انتظري :علي

 .علي سيد ،حسنا   :نادين

 ملييي  عييين مسيييإول  سيييتكون، نيييادين هييي ه، جيييواد سييييد عرفيييكأ :عليييي

  مشروعك.

 .معك التعامل يسرني ،نادين هال: أيده مد جواد

 دواعييي ميين نيي "إ يييردد وفكييري .يضييا  أ نييا: وأالكييالم فييي متلعثميي  نييادين

  "سروري

 صيوت علي  صيحوت! ليي إ نظيرأ ناوأ يده عل  قابض  ناوأ نفسي نسيت

 !فتاة يا يدي فلتيأ ،يدي ،نادين: جواد

 .طباعي عل  تعود لكن  ،باستغرا  لي  إ ينظر علي

 .مكتبي ل إ  هبتو جدا   خجلت

 .التسليم في تاخرت لبد؛ المشرو  ستنهي مت : جواد

 المبلي  بياقي لنيا ضيع فبط؛ المحدد الوقت في تستلم سو  ،تبلق ال :علي

 .المطلو 

 !بي الخاص  الموظف  ميرنا تتأ حت  المكت  عل  جلست نإ ما

 .عليها تشتغلي نأ يج  التي الملفات ه ه: ميرنا



27 
 

 "سؤتفبدها هنا ضعيها" بحزن ليهاإ نظرت !ه ه كل :نادين

 .الزر ه ا عل  الضغط عليك لشي  احتجتي نإ :ميرنا

 .عزيزتي لك شكرا   :نادين

  شيئا ! فهمأ لم، الملفات تفبدأ

 !عني لهايسؤ ميرنا مع يتحدث للشرك  مغادرت  عند جواد

 ؟!قبل من هاأر لم نادين من ،ميرنا :جواد

 بالنسيب  ممييزة ظنهاأ لكن ،علي السيد بها ت أ ،جديدة موظف  ه ه :ميرنا

 !ل 

 لم ؟! :جواد

 !جهد دون ا  كبير ا  منصب عطهاأ ن أل :ميرنا

 .ناآل ال ها  علي ،ميرنا شكرا   ،هآ :جواد

 صيغيرة طاولي  عل  جلست؛ الشرك  حديب  ل إ وخرجت الملفات تركت

 ليبيع، الكبيير المبنيي رجيا أ لي إ نظري يلت  ،السما  ل إ نظرأ بالحديب 

 مين ليي  إ ينظير في ةبالنا يبي  عليي ني ، إالمبنيي نوافي  حيدىإ علي  نظري

 األعل !

 !لي  إ ت فؤ جالس  مام أ وجدني الشرك  من جواد خروج عند

؛ لتيوبيخي تي أ ني أ عتبيد! أتجياهي تي أ ني ، إمكاني  مين يخيرج يكياد قلبي

 .حتما بتوبيخي سيبوم، حمبا  نا! أب  صتدمأ نأ لي كي 

 الناف ة! من يراق  علي، الطاول  مامأ يب  جواد
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 ؟نادين حالك كي : جواد

 .حدث ما عل  آسف  ناأ .جواد سيد بخير: نادين

 .العليك :جواد

 وسييم شا  ن ، إالساحرتين عيني  رىأ ال كي خجال   رضاأل إل  نظرت

 .نيقوأ

 "يتصل علي"

 .جواد سيد منك عت رأ

 ؟نتأ ينالناف ة: أ من يراقبني وهو علي

 !مامكأ بالحديب  نا، أحبا   تراني الأ :نادين

 .كثير عمل لدينا اصعدي :علي

 آتي . ناأ :نادين

 نأ بميا كثييرا   سينتبابل، نيادين بمعرفتك سعدت، ناآل ال ها  علي :جواد

 .مشترك مشرو  لدينا

 يجيي  ، آآسييروري دواعييي ميين قصييد، أأ لييك تمنيي أ :مدركيي  غييير نييادين

 !ناآل ال ها  علي

 كيي  أ ال؟ الشيا  هي ا رإييي  عنيد يصييبك مييا فتياة ييا بييك ميا رددأ  هبيت

 !لي إ يج بني شي  يوجد

 ؟جواد مع واقف  كنت : لم  لي إ دخولي عند علي

 !دخلك وما :نادين
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 .بلباق  ردي ،لكأسؤ ناأ :علي

 .من  عت رأ وكنت ،ب  اصتدمت لبد :نادين

 .بنا هيا: غاضب  بنظرة علي

 !الجنون صاب أ هل؟ ه ا ب  ما :نادين
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 كطفل ! علي خل  ركضأ كنتالشرك ،  من نزولنا بعد

 ال، بالغضي  مملوئتيان  ييعين كانيت ،عليي تحيركالسيارة و ل إ صعدت

 لم ! علمأ

 .إليها خ ني، ختيأ رىأ نأ ريدأ ،علي :نادين

 يمكنك   لكن ناطبا : تنهد ثم .تريها لن الخضرواتان: بعيني  لي  إ التفت علي

 .انتظري، صوتها سما 

 .الهات  ويعطيني رجال  حدأ عل  علي يتصل

 !صغيرتي صوت ن إ

 ؟ياعمري حالك كي  ،نادين ناأ ه ه ،حبيبتي :نادين

 .منك غاضب  نا، أختيأ إليك اشتبت ،نادين :تاال

 ؟!مني غاضب  عصفورتي لم   :ناين

 ليييي لتيييروي ت  تيييؤ وليييم ،راكأ عيييدأ وليييم، بمفيييردي تركتينيييي نيييكأل :تييياال

 !معي تلعبي ولم، البصص

 ال، حبيبتيي" دميوع  زرفيت ،حلبي  فيي غص  وقفتأ ،بالحديث اختنبت

 "؟بخير نت  أ هل خبرينيأ، ليكإ ت آ سو ، مني تغضبي

يي صييدقا أ لييدي صييب أ ،بخييير نيياأ ،نعييم :تيياال  غييير جميليي  ومالبييس، ددج 

 .لعا مرقع ، وأ

 .بخير كوني ،صغيرتي حبكأ :نادين

 .البدر ه ا يكفي :علي
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 . نيأ عل  من الهات  خ أ

 السيارة قاد

 رجييا أ يجتيياح بضيييق شييعر؛ أوجهييي احميير، كييالمطر تهطييل دمييوعي

 !علي منك وقهري غيظي كتم؛ أصدري

 غرفتييي ليي إ اتجهييت ،السيييارة ميين نزلييت ،المنييزل ليي إ وصييولي عنييد

 صيورة احتضينت، البكيا  مين انهرت، نفسي عل  البا  غلبتة، أمباشر

 .بيأ

 غييازباألل عليهييا خطتييي رسييمأ كنييت، وقلييم ورقييي  بنوتيي ٍ  تيييتأ دقييائق بعييد

 حييدأ يفهمهيا لين نبياط شييكل علي  خطي   رسيمأ كنييت، عليي مين تخلصليل

 الخط . تدبير في ت! بدأغيري

 ساع  مرور بعد

 .جاهز الطعام ،النزول عليك ،نادين سيدة :الخادم 

 .الكالم كررت ؛عليها ردأ لم

 الخادم  نزلت .ريدأ ال ،ا هبي :نادين

 .قلت بما علي خبرتأ

 معي  يتفيق الرجيال حيدبؤ متصال   مكتب  إل  و ه الطاول ،  عن علي قام

 نفسي  هيو تسيليملل المحيدد المكيان كيان، السالح صفب  تسليم  موعد عل 

 !والدي ب  قتل ال ي المكان

 علي  ا  مستلبي الحديب ، عل  يطل مبعد عل  علي جلس، اتصال  نها إ بعد

 بيك ميا يردد! بنادين فكره منشغل ،قدم فو  وقدم س رأ تحت يده ا  واضع
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 تتسيول متسول  من يالها! تفكيرك الحمبا  ه ه تشغل ! لم  بها منشغل علي

 ؟!يوما   بيهاأ موت في السب  كنت نيأ تنس  هل !عبلي داخل

***** 

 ميين ، نظييرتتتحييرك علييي سييارة صييوت، الظييالم وحييل الشييمس غربيت

 .ناآل خارج هو ن إ الناف ة،

 ترانيي نأ رييدأ ال !جيدوى دون لكن ،فتح أ نأ حاولأ المكت  ل إ نزلت

 .علي خبرتأ الوإ الخادم 

 .فتح  ستطيعأ ال لكن حاولأ

 "؟نادين سيدة شيئا   نتريدي هل" الخادم . لي  إ تتالحديب ؛ أ ل إ خرجت

 البهوة. من كوبآ لي حضريا :نادين

 .المجرم ورا  البحث في فكرأ ناالبهوة، وأ لتعد الخادم   هبت

 !معهن واللهو الساقطات لمرافب   ه  علي

 السييارة قيدوم صيوت سيماعي عند ،المنزل ل إ عاد ؛ساعتين مرور بعد

 !النوم ل إ  هبت، غرفتي ل إ أسرعت

 ثبيلي  قيدمي لكين، إليي   اهب  كنتا ، حزين يب  كان، نومي في بيأ تانيأ

 !جدهأ لم لكن ،بيأ إل  النظر عدت ثم؛ لها التفت، تاال ظهرت! جدا  

***** 

 لبينياأ، جيواد بمشيرو  الخاص العمل موقع ل إ  هبت التالي الصباح في

 ميين البريبيي  المطيياعم حييدىبإ الغييدا  لتنيياول  هبييت .العمييل عليي  نظييرة

 .الموقع



33 
 

 الطاولي  لي إ نظيرت، غيدائي لتنياول اسيتعدادا   الطاول  عل  جلوسي عند

 صيديبتي نهياالجامعي ، إ فيي معي كانت ول ،خ صديبتي جدأل لي المبابل 

 المدين . في للعيش انتبلت لكنها المبرب ،

 !كثيرا   تغيرت لبد؛ تعرفني لن

 ليهاإ  هبت

 خول ؟ حالك كي  :نادين

 !تعرفيني هل ،بخير :ستغرا با لي  إ نظرت

 البدين ! يتهاأ تعرفيني ال حبا   :نادين

 ني إ البدين ، يتهاأ ودهش : ستغرا ا كلها ونظراتها جيدا   في محدق  خول 

 !نادين نت  أ

 !االسم به ا يناديك غيري ومن ،نعم :نادين

  !مجتمع كسيدة تبدين ،تغيرتي لبد ؛عرفكأ لم :خول 

  .لك شكرا  :  مبتسم نادين

 فيي وأنيت   غنيي عجيوز تزوجنيي هيلاألناق ؟  ه ه كل لك ينأ من :خول 

 .بسخري  ! ضاحك نوالعشري السادس 

 .عزيزتي السي  حظي ن ، إال :نادين

 يجلي  مل ي ل يم ،سيي  حظيي يضا  أ ناوأ !ه ا كل يجل  السي  الحظ :خول 

 التعاس ! سوى لي

 ؟وتاال بيكأ حال كي  : خول
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 .بخير وتاال، حادث في بيأ توفي لبد :نادين

 !حزنتينيأ لبد آسف ؛ :خول 

 .ساع  مرور وبعد ،معا   الغدا  تناولنا

  .مجددا   سنلتبي لكن ،عمل لدي ناآل ال ها  علي :نادين

 .عزيزتي حسنا   :خول 

 .و هبت وقبلتها، الهوات  رقامأ تبادلنا

 !المطعم من خروجي بعد بي يتصل علي

 ؟!التؤخير ه ا كل لم   :علي

 قادم . ناأ :نادين

 "العمل إل   اه  نا"أ سهارأ مببال  . الخير صباح ،ميأ :جواد

 ليي إ انتبيي  جييواد ن! اآلالخييير مسييا  مأ الخييير صييباح مبتسييم : جييواد مأ

 .نفسك

 بعييض فييار  الطريييق؛ الموسيييب  مشييغال   العمييل ليي إ سيييارت  قيياد جييواد

   !الشي 

 السييد ميع اجتميا  ليدينا، تيؤخرتي لبد ؟نت  أ ين: أخرىأ مرة متصل علي

 !جواد

 األجيرة، سييارة وقفيت. أالحيال فيي قادمي  نياأ ،حسنا  ! جواد مرددة: نادين

  .الوسيم الشا  لرإي  بالوصول ناآل يسر  ال ي هو قلبي كان

 ؟!بعد علي السيد ت  يؤ لمأ الموظف : ل إ تحدث الشرك  دخول  عند جواد
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 .ال : الموظف

 "اتصال لدي  جواد"

 ؟نتأ ينأ ،جواد :صوفيا

 بالشرك ! ناأ ،صوفيا حالك كي  :جواد

 .العشا  موعد تنس  ال :صوفيا

 .الموعد عل  ينستجدين ،تبلبي ال :جواد

 .جواد مكت  ل إ يدخالن وعلي نادين

 .جواد خيرالتؤ عل  س آ :علي

 ميا عير أ ال! رإيتي  عنيد قيدمي تحرييك سيتطعأ لم حت  لي إ نظرأ كنت

 !راهأ عندما يصيبني

 ؟حالك كي  ،نادين هالأ :جواد

 .جواد سيد بخير :نادين

 البهوة. لنا احضريالسكرتيرة:  عل  جواد اتصل

 بالعمل لنبد  :علي

 بعيد نظيره جيواد ل إ النظر سر أ كنت الطاول ، عل  الملفات بفت  نابدأ

 !فارتبكتعلي   عين  وقعت نأ ل نظرة، إ

 غيادر؛ عليي لي إ مفياجئ اتصال ت أ االجتما  من ساع  ربع مرور بعد

 .االجتما  ثرهإ عل 
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 .. ه و جواد مع تركني !لهييا إ

 .الموظفون غادر االجتما  انتها  عند

 مغادرة. الغرف  من خرجت

 قهوة؟ كو  عل لك   عزيمتي تببلي نأ لك   هل ،نادين :جواد

 ،ناآل وقيت ليدي لييس: بغبا  نطقأل بالحديث تلعثمت! ردأ بما عر أ ال

 !ال ها  علي  آسف  

 .خركأإ لن: ليإ ناظرا   جواد

 !فرحا   يشع قلبي كان ،فورا   ووافبت تكراره انتهزت

  .بمكتب  جلسنا

 ؛كثييرب كبيركأ ال نيا! اجيواد وتنطبيي" سييدي" تلغيي نأ يمكن هل :جواد

 !عمري من والثالثون الثالث  بل أ فبط

 !سيدي لبا األ حفظ علي يج  لكن :نادين

 !لبا األ ه ه بتخطي لك   سم أ نا: أبتعج  ناظرا   جواد

 بمبتل الخاص الجز  منها ح فت لكن ،قصتي ل  وسردت ،تعارفنا بعدما

 ..والدي

 .معك حدث لما س آ :جواد

 !ماحدث بدا  أ أنس لم نافؤ ؛عيك ال :نادين

 ..خرىأ مرة يرن هاتف  جواد
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 .مرحبا  ، صوفيا :جواد

 !رجل يا ستتاخر هل ،جهزت ناآل ناأ :صوفيا

 رجيا أ في شبت نار ل إ الفرح من مزاجي انبل ، وجهي مالم  تغيرت

 !صوفيا ه ه من داخلي في دةمرد، قلبي

 .تآ ناأ ،ال :جواد

 !ناآل المغادرة علي   :نادين
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 !نادين مجددا   سنلتبي: يده ا  دام جواد

 كييد: أالملمس ناعم  يدي ، يدي  بين تركتها، بنفسي شعرأ لم ،يدي مددت

 .جواد سنلتبي

 !بها فكرأ الطريق طوال خ ت؟ أمن  تريد ما ا، صوفيا فكرمنأ كنت

 يجي بنيبشيي   شيعرأ ؛تفكييري عل  تسيطر نها: إنادين رحيل بعد جواد

 !إليها

 شعركثيرا  أ  لك حب أ لكن، عيني عن طيفك ابعدي، تفكيري من اخرجي

 !ت هبي الأ تمن أ راكأ مرة كل؛ رإيتك عند بالراح 

 .صوفيا إل   ه ، وبسيارت الشرك   جواد غادر

***** 

 .المنزل إل  عادت نادين

 .عندك ما جملأ وارتدي مالبسك بدلي، نادينأهال   :علي

 !؟: لم  لي إ نظرت نادين

  .العشا  عل  عمالاأل رجال ببعض سنلتبي :علي

 .بمفردك ال ها  عليك متعب ، ناأ :نادين

 عليي   : ليم   نييأ إلي  اقتير ؛ شيعري مين خصيل  ماسيكا   ليي  إ اقتر  علي

 بوجهي صر  ثم؟ نادين دائما   الكالم تكرار

 "غضبي تثيري وال ا هبي؛ ا هبي"

 جدا . نيب أ بدوأ كنت، مالبسي وبدلت  هبت .حسنا   :نادين
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 المنييير والبميير الطريييق يسييود الليييل كييان، المطعييم ليي إ وعلييي نيياأ  هبييت

 الساطع ! والكواك 

 مييين معينيي  فئيي  غييير بيي  يجليييس الجييدا   راقييي المكييان؛ المطعييم دخلنييا

 يلفيت  شيي كل، الديكور، ضا ة، اإلالطاوالت، نيقأ ي ش كل، المجتمع

 !النظر

 أصدقائ  بعض ت ساع  أ ربع مرور بعد؛ وعلي ناأ الطاول  عل  جلست

 !الطعام قبل أوال   الشرا  علي طل  ؛الحمب 

 البشير ميعالسيابب   عيشيتي قيارن؛ أحيولي مين المنيافبين وجوه إل  نظرأ

 كه ه سهرة تكلف ؛ والب   سرا اإل ه ا كل ما؛ ناآل بالمكان الموجودين

 !الماضي في عام تعيشنا كانت

 !المرحاض إل  ال ها  علي  ، علي :نادين

 .هنا من ا هبي: المطعم زوايا حدىإ ل إ لي مشيرا   علي

 إلي  لتفتأ لم ،مزدحم المكان لكن، وصوفيا جواد طاول  مامأ من مررت

 !فبط ماميأ نظر؛ أجان  يأ

 ليم   تفكييري مين اخرجيي! لي  يهييئ ني أ ظين لكني ، رآنييإليي   نظير جواد

 !هنا تخيلكأ ناأ ؛بالجنون صبتأ لبدالفتاة!  يتهاأ تالحبيني

 ؟نفسك تحدثأ ،جواد مابك :صوفيا

 .المرحاض إل   اه  ناشي ، أ ال ،ال :جواد

 .خرتتؤ ال :صوفيا

 !الممر في طويال   انتظرتها، تبعهاأ  هبت: جواد
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 !تشبهها واحدة ربما، هي نها؛ إبعيد من قادم  هي ناآل

 !ستغرا اب لي إ نظرت

 ؟هنا تفعل ما ا ،جواد :نادين

 ؟هنا تفعلين ما ا ،نت  أ ه ه ،نادين :جواد

 .وال  أ سؤلت من نامبتسم : أ نادين

 .لي صديب  مع هنا نا، أهآ :مبتسم جواد

 ممتعيي . سييهرة لييك تمنيي أ ،ه: آكييتمأ لكيين! كغيييظ بييداخلي بشييي  أشييعر

 خطوة.. تحركت

 !هنا نت  أ لم   تخبريني لم !بك ما ا، انتظري :جواد

 .ال ها  علي   يج  ،علي مع: لي إ نظرت

 !خرتتؤ لبد: ساعت  إل  وينظر المطعم من اتجاه كل في ينظر كان علي

 .معك تحدثأ نأ ريدأ هاتفي رقم ه ا، حسنا  ! االستعجال لم   :جواد

 عليي  خرتتييؤ لبييدالغيييرة:  بعييض بهييا نظييرة لييي إ نظييرت؛ الييرقم تأخيي 

 .جواد صديبتك

 !زوجت  صوفيا كيدالسي ، بالتؤ يالحظي: رددأ  هبت

 !جب أ لم، يتصل علي

 ..طاولت  ل إ منا كل عاد

 ؟!التؤخير ه ا كللم   :صوفيا
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 .بالكالم ا  مرتبك كان. اتصال جا ني ،س آ :جواد

***** 

 ؟بالمرحاض الوقت ه ا كل :علي

 .عليك ال ،عدت ناأ !ها :نادين

 .معك الرقص ريدأ :علي

 !الرقص جيدأ ال ناأ أخرى. مرة ضحكت! ناأ معي :ضحكتنادين 

 الموجيييود" بيييالرقص الخييياص بالمكيييان السييياقطات بعيييض إلييي  شيييرتأ

 .تشبهك ظنهاأ الساقط ، تلك إل  ا ه " بالمطعم

 وصيييوفيا جيييواد علييي  عينيييي وقعيييت حتييي  الكلميييات هييي ه قليييت نإ وميييا

 !يرقصان

 .معك مزحأ كنت ،تعلمني نأ باس ال لكن ،علي: لعلي كالمي في رددت

 !بنا هياا : مندهش علي

 تشب " جدا  جميل   نها"إ سهارأ إل  صوفيا قدم من النظرات سر أ :نادين

 عينهيييا ،الليييون صيييفرأ شيييعرها، ممشيييو  قيييوام  ات؛ نمايالسييي نجميييات

 إل  النظر عيد؛ أنوثتهاأ كل تظهر مالبس ترتديالواسع .  الخضراوتين

 طال اإل عل  مبارن  ال، ال. نفسي

 !زوجت  نهاأ البد

 !قدمي حطمتي لبد ؛مامكأ انظري: بوجهي صر  علي
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 حتي  قدمي  علي  خيرىأ ميرة ضيغطت! اليرقص جييدأ ال ليك قلت :نادين

 مين نفسيي عل  السيطرة ستطعأ لمأرضا ،  وقع وأ ،جواد بظهر اصطدم

 !الضحك

 نهياإ ،حبيا   سي آ نياأ !جيواد نتأ ه ا، الرجل إل  نظر ،س آ س آ :علي

 نظيرت فجيؤة؛ ضيحكأ نياوأ عليي تيوب  صيوفيا! اليرقص تعر  ال نادين

، الحضيور جمييع مين مرئي  علي  إليي   مشيرة مني واقتربت بغض  لي  إ

 نتسيتطيعي ال كنيت نإ !عبلييا   مختلي  نيت  أ هل؛ توق  الموسيب  وصوت

 !بينهم موجودة نتأ لم   ،النبال  مرافب 

 .ببدمك لي  إ أتيت   لبد ؛نفسي في ردد، أالغض  إل  الضحك من تحولت
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 اسييتجمعت، بييي يحييد  كييان الجميييع. شييديد بغضيي  صييوفيا إليي  نظييرت

 كيان، الزبيائن عليهيا يجليس طاولي  بجيوار للخلي  خطوتين عدت، قوتي

 أخي ت. واميرأة رجيل عليهيا يجلس كان، والمببالت الخمر كإوس عليها

 فييو  وسييكبت  الكييؤس رفعييت ؛صييوفيا إليي  وعييدت نبييي الب ممتلييئ كوبييا  

 !مثالكأ النبال  مرافب  أح  ال فؤنا ،عزيزتي : آسف رأسها

 .فعلت مما مصدومين يحدقان وعلي جواد

 تلبينهييا ريييدأ كنييت منهييا واقتربيت ،إليهييا ونظييرت بالكلمييات علييي   انهاليت

 وأخ ني علي تدخل لكن، لجواد لمرافبتها غاضب  كنت داخلي من. درسا  

 !فعلت مما غاضبا  ، بوجهي صارخا   الطاول  إل  يدي من

 ؟!فعلت  ما أعجبك هل :جواد إل  صوفيا نظرت

 بيدأت   مين نيت  : أللخيروج ثغيره تشيق تكاد البسم  كانت، جواد ليهاإ نظر

 !باستفزازها

 !وجهها عل  صفعها أحدا   وكؤن، غضبها واشتد، صوفيا وج  احمر

 وعنيدما، طاولتها ل إ عادتهاأ الحضور جميع بها رمبها التي النظرة لكن

 عيني  بتيا  مث عليي تيدخل الجمييع بيين والغض  بالتوتر متزايد شعور خيم

 نيا، أقولي أ نأ حياولأ ميا :وقيال حاجبيي  عبيد؛ أمامهيا ا  جالس صوفيا عل 

 .ماحدث كل عل  حبا   آس 

 إلي  ، ومشييرة  شيعرها  علي يدها واضع  وهي عميبا   نفسا   أخ ت صوفيا

 !لترافبها منها فضلأ تجد أال: نادين

 .خرىأ مرة منك عت رأ أنا :علي عاد ثم

 .ال ها  علينا هيا، نادين :علي
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  المطعم من خرجنا

 .علي  أرد ال وأنا! لي وقال  إال كالما   ماترك يوبخني كان علي

 ؟تتحدثي ال ل م ؟صما  نتأ هلوقال:  شديد بغض  إلي نظر

 .بدأت من هي !أمامك كان شي  كل؟ تحدثأ : ل مكتف  رافع  لي إ نظرت

 .ستندمين! أعاقبك كي  المشرو  جواد ألغ  لون؟ تعلميأ :علي

 .البصر إل  وصلنا، الداخل من خو  في إلي  نظرت

 كيان ،واليدي قتيل الي ي الشيخص برإي  فوجئت لكني، غرفتي إل  عدت

 ! اكرتي استرجعت  شي  كل وشكل  صوت  إلي   عاد، علي ينتظر

 !الوقت ه ا في يخططون فيما متسائل  أراقبهم رحت عين بطرف 

 تمكينأ ليم البدايي  في؛ حديثهم سما  من تمكنت حت  ببط  أتحرك رحت

 .المكت  داخل الحديث مع أ ني تؤقلمت ما سرعان لكنشي ،  سما  من

 الوقييت هيي ا فييي بييك أتيي  اليي ي مييا أخبرنييي :يبييول علييي سييمعت كييؤني

  ؟مهم أمر هناك هل، المتؤخر

 ا.هربو والببي ، الرجال من  قتلت أربعالشرط   ،نعم: رأس  هزالباتل

 .إجرامي  عملي  لديهم كان أنهم عرفت

 أحد؟ عل  الببض الشرط  ألبت هل: صوت  وارتفع علي غض 

 .هر  الكل ،ال :الباتل

 اسيتوى ثيم؛ فجيؤة ميا صيوتا   سيمع أني  ليو كميا، الكالم عن علي توق  ثم

! عليهميا يتنصيت أحيدا   أن يشيعر وكؤن  ، بداالبا  نحو بتؤني وسار واقفا  
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 لييم لكيين ،غرفتييي إليي  وأعييود أجييري نأ أردت؛ بجنييون يخفييق قلبييي بييدأ

 وشييعرت، كليي  وجسييدي سيياقاي تجمييدت فبييد ؛ لييك أفعييل كييي  أعيير 

 شييدة ميين العيير  مثييل جسييدي فيي يسييري بشييي  أحسسييت ؛شييديد برعي 

 !الخو 

 ليم البيا  فيت  عنيدما لكين، البيا  مبيبض علي  ييده ووضع ،علي قتر ا

 .يجدني

 !المطب  في نفسي وجدت كي  أعر  ال

 !متسارع  أنفاسي كانت، باستغرا  إلي   ينظرون الخدم

 ؟ شي  تريدينأ ،نادين سيدة: قالت الخادمات حدىإ

 العير  قطيرات من  يبطر ووجهي ،التوتر شدة من عليها الرد عأستط لم

 .الما  بكو  إلي   تت. أما  كو : رأسي لها هززت؛ الخو  من

 علي  وارتسيمت! طبيعيي غيير شيخص نكأ يبدو، نفسها مع تردد وكانت

 .أمري من الحيرة عالمات وجهها

 !الحبير لك  قتل يمكنني كي  أفكر؛ غرفتي إل  وعدت الما  شربت

 !والدي قتل لكن  ،أحد ي ا إ ستطيعأ ال أنا

 .الشر باتجاه كل  تفكيري تحول

 ؟تصلأ هل.جواد رقم تفبدأ هاتفي خ ت؛ أاتصالي ينتظر كان جواد
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 !صوت  بسما  ورغبتي التفكير من النوم ستطيعأ ال، فراشي عل  تبل أ

 .نادين اتصلي هيا: هاتف  ا  ممسك جواد

 الفراش إل  يعود ثم الناف ة إل  ي ه 

  !بي فعلت ما ا، النوم ستطيعأ ال :نادين

 .االتصال قررت! ماميأ تخيل وأ جواد رقم إل  نظرأ

***** 

 !نادين نت  أ ه ا :جواد

 .ناأ ه ه ،جواد نعم :قليال   خجلت

 ؟تؤخرتي لم   اتصالك نتظرأ كنت :جواد

 .مترددة كنت :نادين

 غريبي ، فكيرة برأسيي لمعيت جيواد ميع تحيدثأ كنيت بينمياكثيرا ؛  تحدثنا

 !بخير سيكون  شي كل بؤن حساسإ غرانيعابرة أ وللحظ 

 يضيي  البمير ضو  كان حيث؛ الناف ة ببر  وجلست سريري عن قمت

 شييعري تييداع  التييي المنعشيي  البييرد بنسييمات المملييو  والهييوا  الكييون

 عيالم ني إ ؛جيواد وصيوت، المكيان تعب ي التيي بالحديبي  الزهيور ورائحي 

 !بمخيلتي إلي   هبت خرآ

 .تخطيطالب  لك بعد انشغل عبلي؛ مع  الحديث نهيتأ

 لتنفيي  الجزييرة اسيتعدادا   لي إ  هي أ نأ ببيالي خطير؛ التركييز عأسيتط لم

 سيو  التي الجريم  في فكرأ نا، وألي قتيل ولأل قبرا   حفرأ كي، خطتي



47 
 

، الحي  عين البحيث عن كف " ورددت ،عيني مامأ جواد طي  مر فعلهاأ

 مستحيل " حالمأ ورا  الجري عن توقفي

 .بيك  أ ثؤر خ أل بها البيام عليك  مهم مورأ هناك

، الهيات  خ توأ عدت، نفسي تمالكأ عدأ لم، صدري في بضيق شعرت

 !الهات  غلبتوأ صوت  سمعت، خرىأ مرة بجواد اتصلت

 !جب أ لم لكن ،مرات عدة االتصال جواد أعاد

 حتي  ؛بي  عجيابيإ ظهارإ طريق عن بيأ قاتل باستدراج خطتي وضعت

 نظيرت عينيي فتحت عندما الصباح في وبالفعل، علي  البضا  من تمكنأ

 الشمس شعا  تسللصباحا ؛  دقائق ةعشر الإ التاسع  جدهاأل الساع  إل 

 .نهوضلل حان قد الوقت نأ دركتأ وح ،المفت النواف  خالل من

 شييعري ونشييفت الغرفيي  إليي  عييدت ثييمدوشييا   خيي تأ ؛الحمييام إليي   هبييت

 سياع  مين قيلأ بعيدالمهمي ؛  لتنفيي  اسيتعدادا   مالبسي وارتديت ، تومشط

 علييي كييان، فطييوري تنيياولأ جلسييتالمائييدة؛  إليي  متجيي  غرفتييي غييادرت

،  ينظر وأ  بشي ينطق لم غاض ، ماميأ يجلس  .يعنيني لم لكنإلي 

 ميين والكثييير الشيياي وكييو  السييلط ، وطبييق ،الجييبنالطاوليي   عليي  كييان

 .خرىاأل صنا األ

 مييع العمييل إليي  المائييدة  اهبيي  عيين وقفييت، التفكييير فييي غييار  علييي كييان

 بي. الخاص السائق

طاولي   علي  رجالي  مين بعض مع يفطر كان ،الباتل رأيت خروجي عند

 ثيرتأ حتي  ليي إ نظرأ خ ت. أتجاهياب ينظر كان ،لي إ نظرتبالحديب . 

 .انتباه 
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 نافيي ة ميين لييي إ نظييرأ نيياوأ البصيير ميين وخرجييتالسيييارة،  إليي  صييعدت

 السيارة

 !ب  معجب  وأ  شي من  ريدأ بؤني عبل  ل  خيل

 جييواد وجييدت مكتبييي دخييولي عنييد؛ ببتليي  لتفكيييريبالرضيي   أشييعر كنيت

 .يت لرإ فرحت! ينتظرني يجلس

 .جواد الخير صباحنادين: 

 .نادين الخير صباح :جواد

 .نادين علي  االطال  عليك المل  ه ا: ميرنا تتأ دقائق بضع بعد

 بالبهوة. لنا تيوآ هنا ضعي  :نادين

 إلي  علي نظر؛ الوغد وخلف ، مكتبي ل إ علي دخل بعدها ميرنا خرجت

 !بمكتبي وجوده ا  مستغرب جواد

  .علي مالم  بتغير شعرت. جواد بمكتبي معي تفضل :علي قال

 .علي بمكت  حتسيهاأ سو  :ل   إ نظر جواد

! ويتودد، بعين  بي يحد  حمقاأل ، وببيوجواد علي رجخ  إلي 

  .إغرا  بنظرات إلي  نظرأ خ ت. أعلي   الفرص  ضيعأ لم طبعالب ناأ

 ؟العشا  عل  دعوتي تببلين هل :وقال مني تبر 

 علييي علييم نإ لكيين، وافييقأ لطبعابييي: حاجبييا رافعيي  عينييي  إليي  نظييرت

 !سيبتلني

 .ينتظره ما يعلم ال، جدا   ا  سعيد كان .خبرهأ لن
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 ،رنايم مكتبي. من مسرع  خرجت  . نهايت  أنها اليعلم مسكين ،فرحا   كان

". حاضير" رأسيها هيزت .العميل بموقيع أنيي خبريي ا علي علي   سؤلك إن

 هنيا السائق تركت   العمل، موقع إل   هبنا بي، الخاص السائق مع ركبت  

 كييان ،الطريييق عليي  وقفييت العمييل، لموقييع مختليي  طريييق ميين وخرجييت

 فيي والشمس البشر، من البليل سوى ب  يوجد ال ،الصحرا  يشب  المكان

 ميرور أنتظير أقي  كنيت العادة، غير عل  جدا   شديد الحر! اليوم  روتها

ركبيت  األجرة، سيارة أتت نتظاراال من دقائقعشرة  بعد األجرة، سيارة

 فيييي الطرييييق طيييوال أفكييير كنيييت ،الجزييييرة عنيييوان السيييائق وأعطييييت

 وهو أبي شكل ت كرت ما سرعان لكن الخو ، بعض أصابني ؛الجريم 

 السيائق وقي  أقيوى، بيدا وقلبي بداخلي، ال ي الخو  كل تالش  مبتول.

 ؛المهجييور منزلييي دخلييتقييدمي.  علي  أكملييتهم أمتييار بعييدة الجزيييرة قبيل

 زراعيي  فييي أبيي يسييتخدمها كيان التييي الزراعيي  أدوات عين أفييتش أخي ت

 الفلفييل ميين ا  بعضيي فيهييا نييزر  كنييا حيييثالمنييزل؛  بجييوار صييغيرة قطعيي 

 فيي مكيان كيل فيي أفيتش أخي تالصييد.  مهن  بجان  والبا نجان، الحار،

 أبيي يضع  كان قديم شي  كل بها كان صغيرة غرف  وجدت   حت  البيت

الطويلي .  األشيجار عل  الطيور وأصوات ،بالخارج ا  حار الجو كان بها،

 مين البديمي  المالبيس بعض ستخرجتهجرتها؛ ا التي غرفتي إل  دخلت  

 الحركي  من أتمكن حت ا  وقميص بنطاال   رتديتمالبسي. ا بدلتخزانتي. 

 جلسيتأبيي.  قبير نحيو متجهي  المنيزل مين وخرجيتعيدتي  أخ تجيدا . 

 أنيين ويهيدأ وترتياح أالميك سيتخ  أبيي ييا الييوم ،الييوم :لي  قلتببرب  و

 .ببتلك تسب  من أول سيسبط اليوم وروحي، قلبي

 أبييي، قبيير عيين أمتييار  الخمسيي قرابيي  أمتييار  بضييع وتحركييت وقفييت ثييم 

 عشيتها التيي األييام بعيضالشاق .  األشغال عل  معتادة أناالحفر.  وبدأت

 حفيرت .أبيدا   جي وري خليع يستطيعوا ولن أصلي، تنسيني لن البصر في

 وجسيدي، وجهيي أغرقيت العر  وقطرات الفؤس من يداي تورمت حت 
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 األشييجار ظييل لكيين ،الشييمس أشييع  مييع بالمييياه ا  غارقيي ظهييري بييؤن أشييعر

 بعيد بيالعر ، التيرا  خيتلطا تسيخت،ا مالبسي األمر. علي   سهل الطويل

 الغصيون بعيض عن أفتشالحفر.  هبت  أنهيتالحفر  من ونص  ساع 

 مين جييد عيدد علي  عثيرت اآلنالحفيرة.  بهيا ألخبيؤ الشيجر عن الساقط 

 عليي  وضيعتها كلهييا، سيحبها ميين تمكنيت الحفييرة، إلي  أجرهييا األغصيان

تي؛  أنهيتالحفرة.    .علي   يتصل جواد كان المنزل، إل  عدت ثممهم 

 ؟علي   تجيبي مل   ل م ،أنت   أينمرد د:  جواد

 إلي  الحميام مين خرجيت والعير ، عن  األترب  ألزي  دوشا   آخ  دخلت 

 أوقفيت .الطرييق أول إل  وعدت حبيبتي، أخ ت .مالبسي بدلت .غرفتي

أميام  السيائق أوقفت الطريق وفي ،العمل موقع إل  وعدت األجرة سيارة

 إليها دخلتصيدلي ؛ 

 األوليي  المييرة فييي رفييضل عصييا .  مخييدر دوا  سييما الييدكتور أعطييت

 ظهيور عنيد لكين ،المعيال  الطبيي  من طبي  وصف  وجود من البد قالو

 وصلت األجرة، سيارة إل  وعدت   الحبو  أخ ت .أبدا   يعترض لم المال

 عيدنا غييابي، حيظيل ليم ،السيائق إلي  خرجيت هنيا ومن العمل، موقع إل 

   .أخرى مرة الشرك  إل 

***** 

 .علي مكت  إل  دخلت .يريدك علي السيد ،نادين :ميرنا

 ؟بمكتبك جواد يفعل كان ما ا :علي 

 عليي  يبدو كان باتجاهي، وتحرك مكتب  عن وق  .ينتظرك كان: نادين 

  هاتفي صوتالغض . 

 ؟ بك يتصل من :علي
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  .عمل لدي ال ها  علي   ؛شؤنك من ليس :نادين

  .حديثي أن    لم لكن: علي

 ؛عليي   يغيار علي بؤن بداخلي شعور يتسلل بدأ .آخر مكان في عبلي كان

 إلي  خرجيت .علي   المهم  يسهل إن  ،جيد ه ا :وقلت داخلي من ابتسمت

 ..بجواد تصلت  ا مكتبي،

 .مشغول  كنت آسف  ؟جواد حالك كي  :نادين 

 ؟حالك كي  أنت   ،بخير :جواد 

 الحيياة، ه ه في الجميل الشي  أنت جواد" نفسي في أردد ا ؛كثير تحدثنا 

  .مع  حديثي أنهيت !"يدوم لن أن  أظن لكن

 مشيرو  مين وبسيرع  ،نتهيا اال علييك ليخبيره: رجالي  بؤحد يتصل علي

  .جواد

***** 

  .ينتظرني الوغد ألجد البيت إل  عدت  

 .التاسع  في الموعد عل  كوني عزيزتيمبتسم:  وهو الباتل

 .وإغرا  دالل، في إلي  أنظر وأنامنك.  طل  لدي لكن ،حسنا  : نادين 

 ؛تريييدين مييا كييل طلبيييوثغييري: ا جسييدي مفيياتن إليي  نيياظرا  وهييو  الباتييل

  .مجا  فطلبك

 فيي رغبتيي ليي حببيت إن ؛ب  الجلوس اشتبت بمكان العشا  أريد: نادين

 .رقبت  أسفل من برفق بيدي ب لت  ماسك  .ريدمات لك  لك
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 .بإصبعك أشيري فبط أمرك تحت أنا وماهي؟ :الباتل 

 بعييد فالمكان ؛أحد بنا يشعر لن هناك والدي، بمنزل العشا  أريد: نادين 

 .م هل  ليل  ونبضي بمفردنا سنكون ،ومهجور

 ضييب  سيودا  بمالبسعاهرة  وكؤنيتخيلني  المنظر، تخيل لبره  الباتل

 طاولي  وأمامي  بالشيمو  ميزين والمكيان جيالس وهيو أنيوثتي، كل تظهر

 أننييا ظيين فهييو ؛علييي  إلحيياح بعييد وافييق .والطعييام والمبييبالت النبييي  عليهييا

 يخرجني طريب  يجد سو  وأن  الوقت عل  اتفبنا .بمنزل  الليل  سنبضي

 حتي  بسيارت ، وليس أجرة، بسيارة ن ه  أن من  طلبت .البصر من بها

 غياب . علي يالحظ ال

 أعير  ال فؤنيا ؛الجريمي  بموقيع سييارت  تتواجيد أال تفكييري يشيغل كان 

 تنفيي  إلي  أسيتعد اآلن أنيابالباقي؛  تكل  وهو غرفتي، إل   هبت .البيادة

 الكيييون، يكسيييو الظيييالم وبيييدأ الغيييرو  علييي  الشيييمس أوشيييكت المهمييي ،

 فؤنييا الهييوا  أستنشييق النافيي ة فتحييتنفسييي؛  وجهييزت المالبييس أحضييرت

دميوعي  سيبطت وجيواد، أختي في أفكر .صدري داخل في بضيق أشعر

 !وصلت وأين كنت فؤين .إليها وصلت التي حالتي عل 

 أجيد ،أخيرى ميرة الناف ة من نظرت نفسي، جهزت  الخروج؛  وقت حان 

 إليي   أشيار "اآلن نازلي  أنيارأسيي " إليي  هززتبالنزول.  لي يلوح الوغد

؛ الطرييق أول علي  نلتبي وأننا البصر، من للخروج أسلك  ال ي تجاهباال

بي .  الخاصي  المراقبي  كياميرات عطيل الي ي الوحييد الممير هي ا أن حيث

 كيانو خرجيت، .الخيدم مين أحيد يرانيي ال كيي شديد  ببط تسح أ نزلت

 السييارة أوقي  الطرييق وفيي معي ، ركبيت بانتطارنيا، أجرة سيارة يوجد

 غبي! من يال والخمر.  بالطعام أت  .ونزل
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 لي  قليت بالمطب ، الطعام وضع ؛المنزل إل  دخلنا الجزيرة، إل  وصلنا 

 دفعتي  ؛منيي يتبير  وكيان ابتسيمنفسيي.  وأجهيز الطعام أعد حت  اجلس

 اآلن. ليس ،اصبر: وقلت بيدي خفيف  دفع 

 قدمتي و المخيدر ب  ووضعت النبي ، ل  وجهزت الطعام، وجهزت خرج 

  .ل 

  .م هل  ليل  سنبضي اشر ،: نادين

 أصيب  حتي  أعطيتي  ،المزييد وطل  الكؤس شر  ؛بل ألكا ا  مبتسم الباتل

  .جاهزا  

 .نفسي أتمالك أعد لم ،هوا    أريد ؛باختنا  أشعر :الباتل

 .البيت خارج منعش الهوا  ،الجزيرة إل  لنخرج ،عزيزي حسنا  : نادين 

 شيييئا   نسيييت انتظرنييي ،هآ إلييي : نظييرتالبيييت؛  ميين أخرجتيي معييي؛  قييام 

  .بالداخل

 خشبي صندو  بها كان ،بيهاأ غرف  إل   هبت نادين .تتؤخري ال :الباتل

 تطير  وأخي ت كبيرة بحاج  أتت ،فتح  عليها تعسر ؛تفتح  أخ ت ؛قديم

 .كسرت  حت  علي 

 قيديم مسيدس بينهيا مين ؛ فؤخرجيتبداخلي  التيي غراضبياأل تنيبش خ تأ

 .الطلبات وبعض

 !األمر يفل  لن لكن ،أبي لـ أظن  :نادين

 ال ي الببر بجان  أصبحا حت  تستدرج  لي إ عادت ثم ؛معها ت خبؤ لكنها

 .بخطوات عن  يبعد كان، ل  حفرت 
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 علييي  يييدها وضييعت ،تحتضيين  بؤنهييا أوهمتيي  ،منهييا اقتيير  ؛إلييي  نظييرت

 ا !سالح مع  كان نإ تتحسس 

 .بحوزت  ا  سالح هناك كان وبالطبع! لي إ تتودد نهاأ ظن غبي من يال 

 وميين ا ،مخمييور كييان ،الشيير  كثييرة ميين نهائيييا   لييوعيل ا  فاقييد كييان لكنيي 

 .أعصاب  فبد المخدر

 .علي  يسيطر الخو  وكان إليها نظر؛ نحوه وصوبت  من  السالح خ تأ

 !يجده لم لكن ،سالح  عن يبحث

 .ب  قتلكسؤ نيأل تجده لن :نادين

 التي الطريب  بنفس قتلكسؤ ي،رأي غيرت لكن ،أبي بسالح قتلك أود كنت

 .بيأ بها قتلت

 .خطوة وتبدم إليها نظر

 .الخطؤ طريق عن قتل بل قصد عن قتل أ لم ،توقفي رجوكأ ،ال :وقال

 تسيمع تعيد ليم ،بشيي  تشيعر تعيد ليم لكنها، ب لك ويبسم إليها يتوسل كان

 فيي ا  غارق رضاأل عل  وهو عينها أمام يظهر والدها طي  فبط ؛صوت 

 دما ه.

 وقيع والتيي قدمي  فيي الثانيي  ثم ؛صدره في لتسكن رصاص  ولأ أطلبت

 الطلبييات كييل أفرغييت حتيي  بثالثيي  ألحبييت ثييم ؛األرض عليي  ثرهيياإ عليي 

 عيادت ثيم تغطيي ؛ التي األغصان بيدها ورفعت الببر إل  عادت .بجسده

 فييي لكنهييا ،ثبيييال   لكنيي  ،الببيير إليي  تجييره قدميي  ميين مسييكت أو ،الجثيي  إليي 

 وعييادت بييالترا  وغطتيي  ،الببيير فييي الجثيي  إنييزال ميين تمكنييت النهاييي 

 .المنزل إل  مسرع 
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 ألبتي  شيي  كيل مسيرع ، وخرجيت والكاسيات والطعام أغراضها خ تأ

 أن خشيييت .الليييل منتصيي  ميين الواحييد عليي  قاربييت السيياع  .النهيير فييي

 .البصر عن بغيابها علي يشعر

 فيي للبصير العيودة أرييد ال ،فعلتي  ما أصد  ال :تردد للعودة طريبها في

 الحال ! ه ه

 وقيد الإ بنفسيها تشعر لم ،جدا   تتوتر .مؤوى لديها ليس !ت ه  أين تفكر

 .بجواد اتصلت

 .البكا  في وانهارت ؟أنت أين :نادين

 ؟نادين بك ما :جواد

 .خ ني تعال ،الحرك  أستطيع ال الطريق عل  ناأ :نادين

 .إليك قادم ناأ ،تتحركي ال :جواد

 .العنوان أعطت 

 تكيون أن تتوقيع ليم ،الحرك  تستطيع ال ،األرض في متشبث  كانت قدمها

 جرم .م

 حافي  علي  وجيدها إليهيا وصيل ،البييت مين بسييارت  ا  مسرع خرج جواد

 .البكا  في منهارة الطريق

 .مسرع    إلي  اتجهت سيارت  يوق  رأت  إن ما نادين

 وتبكيييي حضيييان أ بيييين الإ بنفسيييها تشيييعر ليييم، سييييارت  مييين جيييواد نيييزل

  .كالمجنون 
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 ؟بخير أنت   هل !بك ما ،نادين :جواد

 جسييدي، البكييا  ميين انهييرت .نفسييي عليي  السيييطرةعليي   أقييدر لييم :نييادين

 .الخو  من يرتعش

 إليي   ينظير وهيو السيارة قاد؛ بجانب  بالمبعد جلست ؛لي السيارة با  فت 

 ؟األمر ما ،نادين :دا  مرد   

 .واحدة كلم  نطق عل  أقدر لم

 جواد. بيت إل  دخلنا

 ألسيوار المزيني  واليورود الزيني  أشيجار يحيطهيا" فييال" جدا   جميل بيت

 "الفيال"

 .ورائع منظم شي  كل، الحكايات بيوت يشب  إن  ؛منزل  جواد أدخلني

 .ضوا األ جواد أشعل ؛مطفؤة واألنوار المكان يعم   الهدو  كان

 "الفيال" داخل دوراني درج عبر ؛الثاني الطابق إل  بي وصعد

 .ل  ببجام  إلي   وأت  خرج ثم؛ هنا الليل  استريحي :لي وقال غرف  فت 

 .اليوم ه ا رتدي، انسا  مالبس لدي ليس، نادين :جواد

 .جواد شكرا   :نادين

 .بشدة أبكي كنت

 .بالغرف  المبعد عل  جالس  وأنا أمامي جلس جواد

 !أخبريني األمر ما: يدي  بين يدي ماسكا   جواد
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 ليين، سيييئ  أنييي يظيين سييو ؛ ويكرهنييي عنييي سيييبتعد خبرتيي أ ن، إأفكيير

 .بشي  أخبره

  .علي مع تشاجرت فبط ؛مهم بشي  ليس: إلي  أنظر وأنا

 مني  أخي تك الي ي المكيان لكين، الوقيت ه ا في علي مع تشاجرتي :جواد

 !علي ببيت ليس

 من خرجت علي مع تشاجرت عندما؛ البديم بيتي إن  : نعم،متمتم  نادين

 المكيوث خشيت لكن، منزلي إل  فعدت ؛إلي  أ ه  مكان أجد لم ،البصر

  .المجرمون إلي  يؤتي مكان إنها ،بالجزيرة بمفردي

 وبيدلي دوشا خ ي نهضيا هيا؛ تحزني ال خالص :دموعي ماسحا   جواد

 .تشربين  شيئا   لك أحضر سو ، مالبسك

 علييي تخبيير ال أرجييوك ،جييواد. أنييام نأ أريييد فبييط ؛شييي  أريييد ال :نييادين

 .بشي 

 .خير عل  تصبحين، تبلبي ال :جواد

 النافي ة إلي  الغرفي  بيا  مين مشييت ثيم؛ جيواد ورا  البا  أغلبت :نادين

  !أمري أحد سيكتش  هل أفكر وأنا ،الغرف  با  إل  الناف ة ومن

 تديتار خرجت ثم؛ لساعتين رأسي فو  المياه فتحت؛ الحمام إل  دخلت

  .أحببتها لكني ،الشي  بعض واسع  إنها ،جواد بجام 

 .فيها رائحت  أشم

 !تتسيار  أنفاسيي؛ منيي يبتير  كيان ،منيامي في اللعين  لك رأيت؛ نمت

 تلتي  بييده شيعرت؛ يخنبنيي أن يريد مني يبتر  إن  ،كبيرة شهب  أخ ت

 ألجييد نييومي ميين أفبييت حتيي  عييالٍ  بصييوت صييرخت اآلن ،عنبييي حييول
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 الحمييام دخلييت ،السييرير عيين مسييرع  وقفييت؛ صييباحا   العاشييرة السيياع 

 .وجهي غسلت

 تيؤخرت   لبيد ؛سياعت  إلي  نياظرا   نزوليي ينتظير المائيدة علي  يجلس علي

 !عادتها غير عل  اليوم

 ؟نادين أين: الخادم  محدثا   علي

 .باكرا   خرجت أنها يبدو !أجدها ولم ،غرفتها إل   هبت   :الخادم 

 .نييادين عليي  يتصييل الهييات  أمسييك ؛تفكيييره شييرد! بيياكرا   خرجييت   :علييي

 .مغلق هاتفها

 !بعد عندك ما ا مغلق؟ لم  

 جييواد عيين أبحييث نزلييت، الغرفيي  فتحييت   ؛الحمييام ميين خرجييت   :نييادين

 بييي تحييد  صييوفيا أمييامي أجييد الييدرج عليي  نازليي  وأنييا، األول بالطييابق

 !لرإيتي مندهش 

 وترتييدي ،ال المتشييردة؟ تلييك هنييا تفعييل مييا ا :جييواد إليي  نيياظرة صييوفيا

 جواد؟ األمر ما !مالبسك

 التعيي  مين منهكي  فؤنيا؛ والعييراك معهيا للحيديث قيوتي كامييل فيي أكين ليم

 .بشي  أنطق لم، والتوتر

 .صوتك ترفعي وال هدئيا ،صوفيا :جواد

 هيي ونزليت، المرتفيع صيوفيا صيوت علي  جيواد واليدة أفاقت دقائق بعد

 .األخرى
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 نظيرت ثيم الضيجي ؟ هي ا كيل ما !هنا يحدث ما ا ؟ألمرا ما :جواد والدة

 الجميل ؟ ه ه من ،جواد :وقالت حولي تدور وأخ ت لي  إ

 .البيت من مسرع  وخرجت غضبا ، صوفيا زدادتا

 علييي   يجيي  !الملعونيي  تلييك جييواد ميين تريييد مييا ا" تفكيير خرجييت صييوفيا

 علي عل  تصلتا" جواد مني ضا  وإال التحرك

 حالك؟ كي  ،علي :صوفيا

  !بخير ،صوفيا أهال   :علي

 بييين تتنبييل التييي متشييردتك عليي  السيييطرة عليييك يصييع  هييل :صييوفيا

 الرجال؟

 تبصدين؟ ما ا :علي

 .نادين التافه  تلك أقصد :صوفيا

 !اآلن لك فعلت ما ا ؟بها ما :علي

 .مع  الليل تبضي كانت ،جواد بمنزل إنها :صوفيا

 ياحمبا ؟ نتبولي اما : ال عر أصاب  علي

 .أمامي وهي جواد ببيت اآلن نا، أمعي لكالمك انتب  :صوفيا

 "الخط أغلق علي"

 !تجب  لم، نادين عل  تصالاال أعاد

 سييارت  إلي  صعد ؛مسرعا   وخرج، المكت  عل  من السيارة مفاتي  أخ 

 .البصر من وخرج
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***** 

  .حدث لما جواد آسف  أنا :نادين

 .سويا   لنفطر جلسيا هيا ،عليك ال :جواد

 .بغيابي علي يشعر أن قبل العودة علي   ،ال :نادين

 .معنا تفطري أن قبل ت هبي لن: جواد والدة

 .تصرفي دخل لي ليس حاجبي : رافعا   مبتسما   إلي   نظر جواد

 .مالبسي لتبديل أعود سو  ،موافب  :نادين

 .الطاول  إل  ونزلت مالبسي بدلت الغرف  إل  عدت

 .البل  طيب  تبدو إنها؛ ووالدت  وجواد أنا جلست

 بعيد زوجها مع حكاياتها من بعضا   العم  لنا تسرد وأخ ت الطعام تناولنا

؛ الخادمي  فتحيت ؛البيا  جيرس د  سياع  ربيع وبعيد، بنفسي عرفتها أن

 !عيني أمام علي ألجد

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 .تفضل !عليدهش : ب نظر جواد

 ؟هنا لينعتف اما ، نادين :عل 

  آآآ :قولأ ما عر أ ال نادين

 عأسييتط ولييم ،والييدتي تعبييت لبييد: عينيي  بطيير  والدتيي  ليي إ نيياظرا   جييواد

 .بنادين فاتصلت ؛التصر 

 عجيوز نهياإ ،لهييإ ييا المرض. ممثل  ،هآ هآآ :سهارأ طئطئت جواد والدة

 مرح !

 ل إ ال ها  علي   ،ناآل ترككأ عم ، سالمتكمبتسم :  إليها نظرت نادين

 .لزيارتك تيآ سو  لكن، العمل

 !يبنع  لم مراأل ، وكؤننادين ل إ بمكر ناظرا   علي

 .للفطور وال  أ تفضل ؟علي تيتأ لم نتأ لكن :جواد

 جييواد ليي إ ونظيير ،نييادين ليي إ نظيير ثييم .بييالفطور سييببتكم لبييد ،ال :علييي

 "غبيب لست ن "إ بعين  يحدثهم

 ،فؤتييت ؛اتصيالي علي     ت جي ولم اتصلت ،مهم مربؤ ريدكأ كنت :قال ثم

 .نادين هيا ،ناآل ال ها  وعلي  

 عم . يا سالمتك: وقال العم  ل إ نظر ثم

 .علي مع وخرجت العم ، قبلت :نادين

 عليي وقي أ الطرييق وفيي ،جيواد بييت مين وخرجنيا السيارة ل إ صعدنا

 الطريق جان  عل  سيارت 
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 ؟!غبي لك بدوأ هل عاٍل: وبصوت

 وسييما   تبيدو بيل ،ال: الخضيراوتين عيني  علي  مركزة بهدو  لي إ نظرت

 !اليوم

 !قلت ما يستوع  لما ، مندهش بعين  في   حد  ،ارتبك علي

 .قلتي ما عيديأ :علي

 .مراأل انس   ،شي ال :نادين

 ؟جواد بيت ل إ أتيت   لم   :علي

 العم . لك قالت :نادين

 وكنتييي ك،هنييا بوجييودك خبرتنيييأ ميين وهييي ،بييي اتصييلت صييوفيا :علييي

 !جواد مالبس ترتدين

 ؟تصدقني مأ تصدقها وهل :نادين

 .خرىأ مرة وانطلبنا ،الطريق ل إ نظر ثم لي  إ نظر علي

 عليي ورا  بحيثوأ الملفيات بعض تفبدأ مكتبي دخلتالشرك ؛  ل إ دخلنا

 .جرائم  عن

 المببل . الضحي  في فكرأ كنت نا، وأللسفر ت اكر ويحجز يتصل علي

 علي  اتصيل. جيدهأ ال رييدهأ عندما ؟ ه  ين: أرجال  حدأ  مستغي علي

 ؛عن  ليسؤ بالبصر رجال  حدأ

 ىحييدإ مييع ربميا ! هيي  ييينأ عليي يفكييرالبارحي ؛  منيي  هييير ليم نيي أ خبيرهأ

 .نفع دون علي  االتصال كرر !الساقطات
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***** 

 خي تأ محبكي . خطي  مين ليي البيد ؟جواد عن بعدهاأ كي : تفكر صوفيا

 .نادين ورا  تبحث

 وجميل  لطيف  نهاإ :جواد والدة

 .غرفت  إل  صعد ثم .فعال  ا : مبتسم جواد

 سيتطيعأ ال، تجاههيا ببلبيي يتحيرك ما شي  نأ يبدوالناف ة:  ببر  ق و 

 .رإيتها عند بشدة يخفق قلبي! بها التفكير عن التوق 

 ؟!حبهاأ هل

***** 

 !ناآل تركت  ينأ برغم ؛ل  باشتيا  شعرأ :نادين

 ثاني ! كل يزورني الأ طيفك خبروأ تفكيري مغادرة عليك ،جواد

***** 

 .مريأل يهتم يعد لم جواد :صوفيا

 .عن  بعدهاأ نأ يج ؛ لجواد تنج   نهاأ رىأ !قلب  تحر  الغيرة علي

  ا !مظلم صب أ طريبي لكن جميل ، بمشاعر تجاهك شعرأ :نادين

 .بنادين يتصل جواد

 .جواد هال  أ :نادين

 ؟غدا   العشا  عل  دعوتي تببلين هل ،نادين :جواد
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 .تيآ سو  ،حسنا   :نادين

 .نادين مكت  مامأ من مروره عند المكالم  سمع علي

***** 

 بيي  شييعرأ ومييا جييواد عيين حييدثتها خوليي  صييديبتي عليي  اتصييلت: نييادين

 .تجاه 

 فيرادأ حيدأ وهيو المببلي ، للجريمي  خطيطأ وجلسيت االتصال معها نهيتأ

 .خراآل علي

 عيدم اسيتغر  لبيد ؛قتلتي  الي ي الرجيل عين يبحيث البصير لي إ عاد علي

 !وجوده

 .رجال  وبعض هو بيت  ل إ علي  ه 

  .داخلالب الهات  صوت ؛علي  ويتصل ،شبت  با  مامأ واقفا   علي

 .يجي  حدأ ال ؛االتصال ا  مكرر علي

 علي  الهيات  وجيد ؛المنيزل لي إ دخليو ثيم البيا  بكسير رجالي  ميرأ علي

 !يجده لم والمطب  والحمام الغر  جميع فتشصغيرة؛  طاول 

 ال! بيي يغيدر هيل ؟الوغيد هي ا  هي  يين"أ ا  مردد كرسي عل  علي جلس

 م كرة عل  هاعين فوقعت ؛ الطاول عل  بيده خبط بشدة؛ علي غض  "ال

 !مواعيده الباتل ابه يدون كان صغيرة،

 بهييا مكتييو  ليجييد ورقيي ؛ خييرآ ليي إ وصييل حتيي  بهييا يبليي الميي كرة  فييت 

 "ن،ي،د،ا،ن الجميل  لتبيسؤ اليوم"

 "ناااادين" حر األ علي جمع
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 .قتلكسؤ جدكأ عندما !الوغد ايهأا : ناطب الورق  مز 

 لييي إ وتييرددت! بيي  نييادين  عالقيي مييا يفكيير وهييو البيييت ميين مسييرعا   خييرج

 "الرجال بين تتنبل متشردتك" صوفيا  جمل

 !خيرآ مرأ من البد ،ال ؟الرجال ل إ تتوددين هل سكبرأ يدور ما ا نادين

 !مراقبتها وعل  ،بحكم  التفكير عل  البلق تملك 

 .نادين ختأ بتاال ت وأ  ه  ثم؛ سفره وألغ  اتصل علي

***** 

 .التع  رهبنيأ لبد ؛ناآل ال ها  علي ،ميرنا :نادين

 السالم . مع :ميرنا

 .بي الخاص السائق مع البيت ل إ عدت

  !بالحسبان تكن لم مفاجؤة وجدت البصر دخولي عند

 كييل وقبلييت احتضيينتها مسييرع ؛ لييي  إ تييتأ تنيييرأ عنييدما؛ صييغيرتي نهيياإ

 .الصغير جسدها

 كالمجنون ! بها روأدو احتضنتها

 !لها احتضاني شدة من موتهاأ نأ كدت

 تبيدين عصفورتي تغيرتي لبد ؛ليهاإ نظروأ لفهاأ ايده ومسكت وقفتهاأ ثم

 ج اب !

 .منك جملأ بدوأ ،نعم :تاال

 .بها تيتأ نكأ شكرا   :علي باتجاه تبدمت نادين
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 .معها بوقتك استمتعي :علي

 تنتبم؟ نادين هل يفكر كان ،مكتب  ل إ علي  ه 

 .بمراقبتها رجال  حدأ مرأ

 هيي الحديبي  لي إ نزليت ثيم ؛مالبسيها وبيدلت ،غرفتها  إل صعدت نادين

 .ختهاوأ

 .المكت  ناف ة من يراقبها علي

 .غراضهاأ في يفتش خ ؛ أغرفتها ل إ صعد ثم

 !ما مرأل تخطط نهاأ شعور انتاب  لكن  ،يفهمها لم كلمات بها م كرة وجد

 التيي الليلي  نفيس في معطل  كاميرا وجد؛ الكاميرات يتفبد مكتب  ل إ عاد

 .جواد عند بها كانت

 ؟"منزلي داخل بحي  عتنيأ هل" قلب   رجاأ البلق عم

 بتجاهييي  نييادين نظييرت ؛تيياال مييع تلعييي  وهييي إليهييا خييرىأ مييرة نظيير

 .ل  وابتسمت

 توبيدأ ،الباتيل يرافيق كيان الي ي عليي رجيال  حيدأ لي إ نيادين التفتت ثم

 .ونادين تاال مع يلع  اقتر  حت  خراآل هو ستدراج اب

 رجالي  مين يأ تي كر ؛الحيادث ليل  ل إ بتفكيره عاد؛بتركيز يراق  علي 

 جميعا ! تستدرجهم نهاأ يبدو !لهيبالجزيرة، ياإ كان

 .لنادين خط  يرت  خراآل علي
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  .تجاهها ب  أشعر بما سؤخبرها العشا  موعد عل  :جواد

  .البادم  الضحي  تستدرج نادين

 أيين لكين، رأسيها فيي ييدور ميا ألعير  سريعا   التحرك علي   يج  :علي

 ؟الغبي  اك  ه 

 .الثاني الباتل من تبتر  نادين 

 ببعيد ليس ؛مبرب  عل  الرجل جلس المكت  ناف ة خل  من يراقبها علي

 .نادين عن

  .بإغرا  إلي  تنظر نادين 

 إن مييا ؛الحديبيي  إليي  المكتيي  ميين خييرج تصييرفاتها. ميين حيييرة فييي علييي

 وبيين بينهيا الحيوار ودار، الرجل عن ابتعدت حت  بعيد من نادين لمحت 

 .تاال

 !البصر خارج إل  ا  مغادر أن  أوهمهم ،سيارت  ل إ صعد علي 

  .الغدا  موعد حان لبد ؛اآلن  اه  أين :نادين 

 .مهم موعد لدي :علي

 .توفيقالب :نادين

 ميا ا حيائرة؟ بهيا ميا الجميلي  العييون تليك" ميرددا   عينيها إل  نظر علي 

  .البصر من علي خرج" بداخلها؟ تخبئ

 جلسيييت، باسيييتدراج  تيييدور واألفكيييار الثييياني الباتيييل إلييي  لتفتيييتا نيييادين

 .الهوات  أرقام متبادلين الحديث أطرا  تناوال ؛بجواره
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 عياد ؛للبصير الخلفيي البا  من ودخل البصر بجان  السيارة أوق  علي

  !غادر علي بؤن منها ظنا   لرجل تتودد وهي نادين يراق  مكتب  إل 

 و هي  سييارت  إلي  صيعد ؛أتي  حييث مين خارجيا   أخيرى مرة عاد علي

 لكين ،بهيا يتواجد كان التي األماكن بجميع اختف  ال ي الرجل عن يبحث

 ليي ابعثيي: للخادمي  قيال ثيم مكتبي  دخيل؛ البييت إلي  عليي عياد ؛يجيده لم

 .ظافر

  .سيدي حاضر :الخادم  

  .يريدك علي السيد ،ظافر :الخادم 

 .حاضر :ليهاإ نظر ظافر

  ؟علي سيد األمر ما :ظافر

 نادين؟ من بالبر  تفعل اما ، ظافر :علي

  .جميل  طفل  إنها ؛تاال مع ألع  كنت ،والشي  :تردد ا  مرتبك ظافر

 ؛الكرسييي عليي  جييالس وهييو ظييافر نحييو متجهييا   مكتبيي  عيين واقفييا   علييي 

 كيم تعليم :وقيال ظيافر رأس فيي ووضع  سالح  أخرج ،علي من  قتر ا

 !ظافر يا نهايت  ما ظهري في أحد طعنني وإن، الخيان  أكره

  .علي أطعنك لم ،ال :مرد دا   الخو  شدة من صدره ضا  ظافر

 وأنييت دقييائق خمييس خييالل الجييوا  أنتظيير أخييرى، مييرة أسييؤل ليين :علييي

  .الباقي تعر 

  !هاتفها رقم وأعطتني إلي   تتودد من هي منها، أقتر  لم أنا أقسم :ظافر

 ما ا؟ أعطتك: لي إ نظر علي
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 هناك ؛يفكر علي .عليـ ل عطاهوأ هاتف  ظافر أخرج .هاتفها رقم :ظافر 

 !يحدث ما أمر

  ؟معها تحدثت فيما :علي

  .العشا  عل  واعدتني :ظافر

 :أمامي  الي ي بالكرسيي وجليس ظيافر إلي  عياد ثم ؛الناف ة إل   ه  علي

 نهايتيك سيتكون تأخطيؤ إن؛ الواحيد بالحر  لك أقول  ما كل تنفي  عليك

  .يدي عل 

 .سيدي حاضر :ظافر

 .ظافر عبر لنادين فخا   ينص  علي 

 الجزيييرة دخولهييا عنييد؛ نييادين ورا  تبحييث الجزيييرة إليي  عييادت صييوفيا

، هنا الناس يعيش كي " مرددة   ؛المدين  عن المنحدر المكان من اندهشت

 !" هك ا تتصر  المتشردة تلك لم   عرفت اآلن ،منعزل المكان

  .بحبي لها ألعتر  الموعد حان اآلن، نادين لموعد حال  يحضر جواد

  .المائدة إل  النزول علينا الحمام من خرجيا هيا ،تاال :نادين

  .حاضر :تاال

 .بنادين يتصل جواد

 جواد؟ حالك كي  :نادين

  ؟أنت  و ،بخير :جواد 

 .إلي   تاال عادت لبد؛ بحياتي يوم أجمل كان اليوم :نادين
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 .موعدي تنسي ال لكن ،معها بوقتك استمتعي ،جميل :جواد 

  .نس أ لن ،ال :نادين 

 وأخبيرت نزليت ،المكالمي  سيمعت الخادم  ؛بمراقبتها الخادم  أخبر علي

  .علي

  .جواد عن إبعادها علي   يج  :علي

 "للسفر ت كرتين لي احجزي" بسكرتيرت  تصلا علي

 .أمر في أريدك نزلي: ابنادين يتصل علي 

 ؛ونزلييت أختييي بيييد أمسييكت   .النييزول علينييا هيييا ،تيياال! حاضيير :نييادين 

 ييداع  عليي فكيان ؛العشيا  نتنياول وعليي وتياال أنيا المائيدة علي  جلست

  .والدها قتل من أن  التعر  طفل  اإنه؛ تحب  كؤنها تبدو؛ تاال

 وخرجيا تياال ظيافر أخي . ظيافر مع الحديب  في والعبي  هبيا ،تاال :علي

  الحديب . إل 

  .غدا   سفر لدينا نفسك جهزي ،نادين :علي

  !بالسفر أنا شؤني وما؟ أين إل  !سفر :نادين

  .أسبو  لمدة البلد خارج عمل لدينا :علي

 جيييواد فيييي أفكييير كنيييت .السيييفر أرييييد ال ،اليمكننيييي ،ال !أسيييبو :نيييادين

  .مع  وموعدي

 .الحديث تكرار أح  ال ،ت كري :علي
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 خرجيت أميامي مين عليي  هي  .خطتهيا تنفيي  وفيي جواد في تفكر نادين

 ؛غرفتيي إلي  وعدت أختي أخ ت الغبي  لك بي يحد  كان ،الحديب  إل 

  .احتضنها ؛السرير عل  معها جلست

 .الحكايات لي اسردي ،نادين :تاال

، والزميان العصير سيال  فيي مكيان ييا كيان ،نبدأ هيا: جبينها عل  قبلتها

 واليدها كيان ،األميير مديني  فيي وواليدها هيي تسيكن جميلي  بنيت فيي كان

 رفضيت  لكنهيا ،منهيا اليزواج األمير وزير يريد كان، وفبيرا   كبيرا   رجال  

 .كبير رجل ألن 

 ! بعدين كمليأ ،آه :تاال 

 المديني  فيي يتسيول الفبيير الرجيل أن اوأخبرهي األميير إلي  اليوزير  ه 

 .الناس طريق ويبطع

 .شرير ه ا :تاال 

  البلدة. خارج وطرده الفبير بمعاقب  األمير فؤمر: مبتسم  نادين 

 .كمان شرير ميرواأل ،امم :تاال

 وتيابعو ن،سيي هبو أيين يعلمون ال البري  من وابنت  الفبير فخرج :نادين 

 هيو ظهيره علي  أمتعيتهم الفبيير الرجيل يحمل وكان ،أقدامهم عل  السير

  .وابنت 

 !ياحرام ،امم :تاال

 ياعم ت ه  ال ،المارين أحد فؤخبره ؛مهجورا   ا  طريب الرجل سلك :نادين 

 .األشباح إال يسكنها ال مهجورة مدين  إل  يإدي إن  ،الطريق ه ا من



72 
 

 اتسيعت التي الصغيرتين بعينها وتحد  خو  في نادين من اقتربت تاال 

  .الخو  من

؛ بهيا والمكيوث المديني  إلي  الوصيول علينيا يجي  قاليت ابنت  لكن :نادين

 !نائميي  لتجييدها تيياال إليي  ونظييرت ،البشيير ميين أفضييل العفاريييت معاشييرة

  .أمورها في تفكر وعادت قبلتها

 آسيف  !مغليق هاتفي  لكن، تصالاال عادتأ ،يجي  ال ؛بجواد تتصل نادين

 فيي "موعيدك حضور من أتمكن لن ،جواد آسف " برسال  ل  بعثت .جواد

 .علي إل  ونزلت وأختها هي أمتعتها حزمت التالي اليوم

  !اآلن ال ها  علينا ،هيا :علي

  ؟ن ه  أين :علي بيد ممسك  تاال

 مين الكثيير ليك أشيتري وسيو  تياال، سييعجبك مكيان إلي  سن ه  :علي

  .والمالبس األلعا 

  !والحلوى والشكوال ،امم :تاال

  .ماتريدين كل :علي

 إل  متجهين البصر من خرجوا عنها. اآلن يبول ما ا ؛بجواد تفكر نادين

  .المطار

 !مغلق الهات ؛ بنادين يتصل جواد
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 .وخرجت مالبسي بدلت ؛التوتر سادني

 ي رجيي  ؛مغلييق مراسييلكم هييات  إن" لييياآل الييرد ألجييد تصييالاال أعيياود

 ".الحبا المحاول 

 ..رأسي في يجول السي  التفكير بدأ !األمر ما

 عيين أسييؤل  كييؤني ،حسيينا   ،امييم ليي ! أقييول مييا ا لكيين ،علييي عليي  أتصييل

 .المشرو 

 مييا "الحبييا المحاوليي  ي رجيي  ؛مغلييق مراسييلكم هييات  إن" عليييـ بيي أتصييل

 الليلي  قضيت بؤنها علي علم هل ؛جواد يتملك البلق بدأ! أيضا   علي األمر

 .األمر من والتحبق الشرك  إل  لل ها  كثيرا   يفكر أخ  ؟عندي

 أخرجيت !عي را   ليي يليتمس هيل رسيالتي؟ قيرأ هل ؛جواد في تفكر نادين

 فييي وهاميت خيدها، علي  ييدها وضيعت صيدرها، تشيق أن كيادت تنهييدة

  !لك اشتبت لبد ؛جواد هآ .جواد طي 

نفسي   محدثا   نادين عن عيني  يرفع لم علي لكن آخر، عالم في وتاال علي

 الوغيد  ليك أجعيل لين !نصيفين قلب  يمز  أن يكاد تجاهك بشي  أشعر"

 "حيات  الثمن كان ولو ،مني يؤخ ك

 !بها يحد  علي لتجد ؛تاال باتجاه لتفتتا نادين

 .الصيعود وعلييهم الطائرة إقال  وقت حان اآلن .نتظاراال من ساع  بعد

 .جواد لفرا  الحزن من يتمز  وقلبها الطائرة باتجاه تتحرك نادين كانت

 .الخير صباح ،ميرنا :جواد

 ؟اليوم حالك كي  ،جواد سيد الخير صباح :ميرنا



74 
 

 ؟علي أين ،بخير :جواد

 .اليوم سافر علي السيد :ميرنا

 ؟البالد خارج عمل لدي  هل ،هآ! سافر:جواد

 .الحالي الوقت في البالد خارج عمل لدي  ليس ،ال :ميرنا

 .ماستجما رحل  أظنها لكن ماكرة. بابتسام  إلي  نظرت ثم

 !ستجماما: جواد

 !ممتع وقت سيبضون أنهم أظن ؛نادين مع   هبت فلبد ،نعم :ميرنا

 تيرك ؛صيدره فيي وضييق ختنيا با شيعر حتي  ؛الكلمات ه ه سمع إن ما

 .و ه  ميرنا

 !"علي مع لت ه  تتجاهلنيموعدي؟  تتجاهل أن لها كي " يردد كان

 يشيب  الخيارج مين متآكل بيت أمام  تب  ؛نادين بيت من اقتربت صوفيا

  .الكو 

 وتتراجيع خطوة تتبدم !هنا تعيش كانت كي  !رع  بيت أم بيت ه ا هل

 دخليت .نيادين ورا  البحيث علي  مصيرة كانت لكنها ،الخو  قلبها تملك

 في شبك  وكون ب  خيوط  العنكبوت نس  ال ي السب  في نظرت البيت

 الغرفييي  دخلييت .زجاجهييا المكسيير النوافيي  إلييي  نظييرت ثييم ؛زاوييي  كييل

  .بنادين الخاص 

 ببعضيها اتصلت أخشا  قطع إن  !سرير ه ا هل ؟هنا تعيش كانت كي 

 أيتهييا هآ .ومالبسييها بؤغراضييها تفييتش أخيي ت هنييا؟ تنييام كييي  ؛الييبعض

 !البديم  نادين مالبس من بعضا   أخ ت .المرقع  المالبس  ات المتشردة
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 لتجيد نيادين بواليد خاصي  وهيي أخيرى غرفي  باتجياه الغرفي  من خرجت

 نظيرت .بهيا شيي  كيل فيو  واألتربي  منظمي  لكنهيا ،جيدا   بسيط  الغرف 

 األغيرض وكيل مكسيورا   خشيبيا   صيندوقا لتجيد الغرفي  مين زاويي  باتجاه

 !              باألرض ملب  منها والبعض، نبشت قد ب  التي

 نوافي ها صيغيرة غرفي  يشيب  يكياد لتجيده المطيب  نحيو واتجهيت خرجت

 لتسيتدير بالفشيل تبائي محاوالتهيا كل لكن ،شي  أي عن تبحث !محطم 

 بثبي  كعبها تعثر ؛الخشبي  األرض  و المطب  من خروجها عند. وتعود

 صيدمت نهياأ إال لتخرجي  قدمها تحرك أخ ت .المطب  أرضي  خشب  في

 مين قلبها انببض !دما  بؤثار ملطخ  إنها ؛المطب  أرضي  عل  رأت  مما

 انكسير حتي  ئهاحي ا وأخرجت أسرعت .نبضات  وتسارعت الخو  شدة

 .تسحب  وهي متوترة ماكانت شدة من الكع 

 .هنيا حيدث ميا أميرا   هنياك أن تتخييل وهيي المنيزل من مسرع  خرجت 

 .فائب  بسرع  الجزيرة من و هبت سيارتها إل  أسرعت

  .بهم الخاص  الغر  إل  صعدوا؛ الفند  إل  اوصلو وتاال ونادين علي

 !أبدا   األماكن ه ه اأقدامهم تطؤ لم افهم ؛الفند  إل  ينظران وتاال نادين

 يعرضيك قد تصر  أي .ح رة كوني نادين لكن ،بوقتكم استمتعوا :علي

 !للخطر وتاال أنت

 .شي  أفعل لن ،التبلق :نادين

 .ساعتين بعد نلتبي :علي

 .علي معك أ ه  نأ أريد :تاال

 .بنا هيا يستري  أن يريد وهو ،مالبسنا تبديل علينا ؛اآلن اليمكنك :نادين
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 المنظير النافي ة مين نظيرت ومرتي ، جمييل بهيا شي  كل الغرف ، دخلت

 الهييوا  ؛والبحيير السييما  زييين األزر  اللييون ؛البحيير عليي  يطييل جميييل

 !مالبسي من تشدني تاال .منعش

 .بالنهر نسب  وأبي أنا كنت مثلما بالبحر أسب  نأ أريد ،نادين ،نادين

 .خدها عل  قبلتها .حاضر :نادين

 .فائدة دون لكن ،أخرى مرة اتصل جواد

 لكيين !تخفييي  مييا أميير هنيياك حتمييا ؛نييادين يييدى فييي وقعتييي لبييد :صييوفيا

 .لك أدع  لن ،لجواد أمرك سؤكش 

 رقيم طالبي  الهيات  سيماع  رفعيت ؛بالغرفي  الكرسي عل  جلست: نادين

 .تن تن تن ؛جواد

 .صوتي  رسال  ترك يمكنك تن تن تن؛ تصالاال أعادت !جواد اليجي 

 ،آسيف  حبيا   ؛موعيدك حضيوري عيدم عل  آسف  أنا نادين، أنا ه ه جواد" 

 ليم" ..عيودتي عنيد عيدكأ ،فجيؤة سيافرت لكين ،بيك ألتبيي أن أتمني  كنت

 .للرسال  المخصص  المدة انتهت ؛الرسال  تكمل
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 !تكتمل  أن التريد أيضا   الرسال  !متعثر حظ من يالك

 .مالبسك لتبديل تعال  ،تاال: نادين

 .وتاال نادين ينتظر الفند  مطعم إل  ونزل مالبس  وبدل  ه  عل 

  .ناآل رإيتك ريدأ ؟أنت أين، جواد :بجواد تتصل صوفيا

 صوفيا؟ األمر ما :جواد

 .نلتبي عندما سؤخبرك :صوفيا

 .ناآل مشغول لكني ضيبك: في جواد

 .التؤخير اليحتمل األمر :صوفيا

 التاسع . عل  نلتبي تنهد: حسنا ، جواد

***** 

 .تاال ومعها المطعم إل  نزلت نادين

 !الم هل المعماري الشكل  و الفند  زوايا في تنظر كانت

 خمس . رقم الطاول  عل  ينتظرهم علي ؛المطعم دخال

 علي.. تجاهاب مسرع  نادين يد تركت تاال

 جميلي  أمييرة مين ياليك ،هآ :خدها من وقبلها شعرها عل  يده وضع عل 

 .جدا  

 .هه  السندريال ناأ :تاال

 !ت ياسندريل الح ا  من فردتين ترتدين لكنك ،ههه  :عل 
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 .بوجهها بحر ؛ عابس  التنطق جلست نادين

 .ابتسمي ،نادين إليها: ينظر عل 

 .ابتسمي ،نادين: تاال

 .برا تها من مبتسما   تاال إل  ناظرا   علي

***** 

 تت أ حت  ؛فتح  نإ مااطفئت!  مت  !لعين من يالك :هاتف  إل  نظر جواد

 حييدأ ال نلكيي ،الييرقم عليي  تصييالاال عييادوأ الرسييال  سييمع ؛نييادين رسييال 

 رسال .. لها ترك ؛يجي 

 ".بي اتصل  رسالتي سما  عند ؛عودتك نتظرأ ناوأ ،بخير كون  نادين"

***** 

 .رائع  والموسيب  ،رائع بالمطعم شي  كل ؛الطعام علي طل 

***** 

 ؟نت  أ ينأ ،صوفيا :بصوفيا يتصل جواد

 .أمامك نووأك ،دقائق ةعشر ،الطريق في ناأ: صوفيا

 .بالمطعم ناأ ،تتؤخري ال :جواد

***** 

 ا.طعامهم نهياأ ونادين علي

 المدين .ب جول  في خ كمسآ ،بنا هيا :علي
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 .ستري أ نأ ريدأ ،متعب  ناأ :نادين

 .علي مع  ه أ نأ ريدأ الال، :تاال

 .وتاال ناأ سن ه  حسنا ، :علي ليهاإ نظر

 .معكما تي آ :نادين

 لهيم ىشترا الجميل ؛ المدين  شوار  في  هبوا .المطعم من الجميع خرج

 .البوظ  علي

 بالسيياح تعي  التيي الجميلي  المديني  وأضيوا  ،والبمير ،الليل ؛جميل الجو

 .مكان كل من

***** 

 .التؤخير عل  آسف  ،حالك كي  جواد :صوفيا

 .تفضلي ،العليك :جواد

 .العصير جواد طل 

 األمر؟ ما خبرين ا :صوفيا إل  نظر

 .مارأت  ل  سردت صوفيا

 عليهيا تحبيديننيادين؟  تكيرهينليم   نيت: ألهيا وقيالسمع   مما صدم جواد

 المسكين . لك فعلت ما ا الدرج ! له ه

 قيلأ نأ ليي اسيم  ،المسيكين !  نادين ،ههه  !نادينعنها!  تدافعأ: صوفيا

 .مجرم  تكون قد بؤنها لك

 . اهبا   وانطلق الطاول  أمام وق  .خرآ بحر  تنطبي ال :جواد
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 .تصدقني لم نإ بنفسك وتؤكد  ه ا ؛عين  مارأت  ه ا لك أقسم: صوفيا

  .كالمها في يفكر وهو وخرج تركها جواد

 !تفعلها ال نادين ،ال ال ؟صحي  قالت  ما هل

***** 

 ؟!علي من تخلصالب لي كي  :تفكر نادين

 .هنا لنجلس ،نادين :علي

 .البحر ببر  جلسنا! منظر من جملكأ ما ،العبول ي ه  البحر منظر

 .الرمل عل  جلست تاال

 .الرمل في تلع  تاال جلست

 .تتسار  قلب  ودقات بنادين يحد  علي

  .شعرها تداع  البحر  اهو نسمات

 ؟!هك ا لي  إ تنظر لم   ،علي مندهش : علي تجاهاب نظرت

 .مربؤ خباركإ ريد، أنادين :علي

 .علي سيد صاغي   انآ كلي تفضل :نادين

 .بسخري  لي  إ تنظري ال :علي

 علي؟ مرألا ما :نادين

 .منك الزواج ريدوأ حبكأ ناأ :علي
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 وترييد واليدي قتليت نتأ ،ه  !تريد  اما ؟ما ا :باندهاش لي إ تنظر نادين

 !مني الزواج

 .فعلهاأ لم ،لي  ن  ال ،خبرتكأ أخرى! مرة األمر ه ا إل  عدنا :علي

 نعييش دعنيا ؛ني ه  ختييوأ نياأ دعنيي ،علييل : الطاو  أمام وقفت نادين

  شي منك ريدأ ال ،شركتك ريدأ وال ،ريدكأ وال ،عيشتك ريدأ ال؛ بسالم

 .مني خ ت أ ما يكفي

 ؟منك خ ت أ ال ي وما! منك خ ت أ ما: إليها نظر علي

 عنييدما حيياتي منيي سييلبت؛ بييأ قتليت عنيدما منييي روحيي خي تأ :نيادين

 .العالي  قصرك أسوار بين سجنتني

 .جديد من ونبدأ الماضي لننس ؛حبكأ ناأ ،نادين :علي

 !بيأ هو الماضي؟ الماضي نس أ نأ لي كي  :نادين

 .خرىأ مرة الكالم ه ا علي   تعيد نأ ياك! إنس أ نأ لي كي 

 ليي إ الشييار  نفييس ميين وعييادت يييدها ميين أمسييكتها ؛تيياال باتجيياه  هبييت

 .الفند 

***** 

 اسيترجع؛ كالمهيا في يفكر، صوفيا قالت  مما علي  يسيطر الغض  جواد

 نفييس نيي إ ؛تبكييي وكانييت ،نييادين بيي  اسييتنجدت التييي الليليي  إليي  ب اكرتيي 

 !صوفيا ل  عطت أ ال ي العنوان
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 النافي ة ببير  جالسيا   كيان، التفكيير كثيرة مين الليلي  تليك النيوم يسيتطع لم

 وخيرج مالبسي  ارتدى، المكان وكسا الشمس نور بز  حت  الليل طوال

 .صوفيا ل  عطت أ ال ي العنوان ا  قاصد سيارت  قاد ؛البيت من مسرعا

***** 

 لجييواد أدعييك ليين :مييرددا   صييدره يميي  والغضيي  الفنييد  إليي  علييي عيياد

 .ينستحبين حتما ؛سؤتزوجك ،نادين

  ..تنتظره نادين ليجد الفند  با  من علي اقتر 

 الوقت؟ ه ا في هنا تبفين  الما :علي

 تعد! ولم اليل طوال انتظرتك :نادين

 هنا؟ تنتظرينني ونزلت علي قلبت   نكأ فهمأ هل :علي

 العودة. ريدأ نيأ خبركأ كي انتظرك ناأ ،ال :نادين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 المدينيي  تلييك تعجبييك ألييم .بخطييوتين إليهييا تبييدم العييودة!  تريييدين :علييي

 نهيا"إ للمديني  الجميلي  المعماريي  المبياني إلي  مشييرا   استدار ثم الجميل ؟

 ميا انظيري انظيري ،هيا" بييدها ا  ممسيك خرىأ مرة إليها نظر ثم رائع !"

 !"أجملها

 العودة. ريدأ ،فيها المكوث ريدأ ال بشدة: يدي  من يدها ساحب  نادين

***** 

 مين نيزل؛ الطرييق ولأ علي  سييارت  وقي أ الجزييرة، مين اقتير  جواد

 شجاراأل ،للمكان يتطلع الجزيرة رجا أ كل في بعيني  ينظر كان السيارة

 النظيير تيي هل التييي الطبيعيي  ،الميينعش الهييوا  ،البيضييا  الطيييور العالييي ،

 مهجورة! لكنها ،والعبل

 ميا هيل ؟اليدخول علي هل :نفس محدثا   نادين منزل مامأ ناآل يب  جواد

 مين ياليك ؛جواد يحدث ما مرأ هناك نأ البد ال ،ال؟ صحي  صوفيا قالت 

 بعيد! نيادين تكيره نهياأ تعليم نيتأ !صوفيا حديث خل  تنسا  كي  ،غبي

 .عاد المنزل با  من خطوة بعد عل  كان نأ

***** 

 .غضبي تثيري وال غرفتك إل  عودي ،نادين :علي

 ميرة عيدتهاأ الوإ ،عليهيا فحافظي ؛بؤختك لك تيتوأ ،ماتريدين لك فعلت

 .خرىأ

 بصييوت وقالييت  يييعين إليي  نيياظرة منيي  اقتربييت ثييم !بهييا اتهييددني :نييادين

 اتركنيا ،زعياجإ ليك سب أ لن ن ه  اتركنا ،علي :الحزن يملإه منخفض

 .ختيوأ ناأ بسالم نعيش
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 .حبك، أنادين: الح  تملإها وعيون  علي ليهاإ نظر

 !مني روحي نز  لك يحق ال ؟ترككأ نأ لي كي 

 روحيي سيلبت نيت: وأليي إ ونظيرت عيادت ثيم ؛نفسيها حول نادين دارت

 .مني

 .فعلأ مل ،فعلأ لم :علي

***** 

 حيي  نيي إ ،خييرىأ مييرة عيياد؛ بخطييوتين المنييزل عيين ابتعييد بعييدما جييواد

 !عبل  احتل ال ي والتفكير الفضول

 اليدم ثيارآ عين يبحيث ،البييت أرجيا  فيي تحدقان عيناه ؛المنزل إل  دخل

 يبحث ؟"المطب  ينأ ،بالمطب  قالت نها"إ ا  مردد؛ صوفيا ب  خبرت أ ال ي

 فيي يبحيث !صيوفيا ييا لنرى ،المطب  ه ا ،ه. آالبيت رجا أ كل في جواد

 الدم عن المطب  رضي أ

 يبحيث خ ! أدم ثارآ فعال   نها؛ إكثرأ اقتر  .جواد صدمكبيرة!  ببع  ليجد

 .يحدث لما خرآ ا  تفسير يجد لعل  الغر  كل في

***** 

 .متع  ناأ غدا   الحديث نكمل؛ غرفتك إل  اصعدي هيا :علي

 .وشؤني اتركني حبا تحبني كنت نإ ،علي :نادين

 صدري ضا  لبد ؛هآ .يفكر غرفت  إل  صاعدا   الفند  ودخل تركها علي

 ؛لي  إ بك تيتأ ما ليتني ؛منك يإلمني وقلبي

 .لبا  ولأ عند لبتلتك قلبي لمأ سب  ستكونين نكأ علمأ لوكنت
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 !حياتي قلبت  

***** 

 ؟ناآل تفعيل ميا ا. ليك اشيتبت ،جيواد الحيياة! هي ه من خرجأ كي  :نادين

 اللعين ! تلك ؛صوفيا مع ناآل تجلس مأ في   تفكر هل

 ..تنتظرني تاال جدالغرف  أ دخلت

 ؟كنت ينأ ،نادين: تاال

 .اممم ضميني تعالي، حبيبتي هنا ناأ :نادين

***** 

 ميد انحني ، الطاولي ؛ قدم من بالبر  محفظ  ليجد البيت في يبحث جواد

 الحافظ ! بؤول صورة رإي  عند انصدم الحافظ ، فت  ؛وجلبها يده

 .بجواد تتصل الهات  ممسك  نادين

 .جيب  من استخرج ؛ هاتف  صوتسمع  جواد

 جواد رد

 .نادين ناأ ه ه ،جواد :نادين

 .نادين هال  : أمن  تمكن الغض  ؛صوتها سمع جواد

 !موعدك حضور وعدم لسفري آسف  :نادين

  السرع ؟ به ه سافرت   لم ؟وعلي نتأ تفعلين  ال ي ما :جواد

 الطريب ؟ هبه  تحدثني لم !مراأل ما ،جواد :نادين
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 ؟وعلي نتأ عني تخفين ما ا ،جيبينيأ :بها صارخا   جواد

 ؟!تبصد ما ا ،فهمأ ال :نادين

 .البديم منزلك في ناآل ناأ :جواد

 هناك؟ تفعل ما ا : لم؟الكرسي عن وقفت نادين

 .عنك بحثأ كنت :جواد

 .جواد حاال   عندك من اخرج :نادين

 نادين؟ لم :جواد

 .جدوى دون ،االتصال تعاود، جنونها جن .االتصال قطع :نادين

 !يحدث ما أمر هناك البد ؟هناك يفعل ما ا، هآ هآ

 .عليها سيطر لتوترا ،الكرسي عل  جلستالجزيرة!  إل  ي ه  هل

 علي غرف  إل  مسرع  خرجت

 .علي ،علي ،علي ؛البا  عل  تطر 

 !هك ا البا  يطر  ال ي من :علي

 المزعج . نتأ ن أ عر أ نأ يج  كان ،هآ :البا  فت 

 .غدا   العودة عل    :نادين

 !أخرى مرة :علي

 علي  نظرهيا وقيعشيي !  عين تبحيث نهياكؤ ،هيايبعين بالغرف  تنظر نادين

 علي  ووضيعت  بالسيكين مسيكتوأ سيرع أ ؛سيكين وبجيواره ه فاك طبق
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 كحبيات تيزر  دموعهيا !"ناآل الحياة ه ه نهيأ مأ تعيدني"أ يدها معصم

 .المطر

 !نادين جننت   هل :تفعل  مما ا  مندهش منها يبتر  علي

 .البهر حياة من مللت لبد؛ فعلهاأ قسمأ :نادين

 ..بهدو  يبتر  علي

 مني  نيز  ؛بسييط بخيدش ييدها جرحيتواحيدة.  خطيوة تبتير  ال :نادين

 .دم قطرات

 .عدكأ ،نعود غدا   ،حسنا   ،توقفي :علي

 .متعتهاأ تحضر غرفتها إل  عائدهالغرف   غادرت نادين

 مييا ا! بييي ميياتفكيرك ناآل ،جييواد ؛تبكييي النافيي ه ببيير  وجلسييت نهييتأ

 !هناك إل   هابك سب  وما وجدت

 .بجنون يخفق قلبها بدأ

 مين دم يفكير؛ نادين منزل من مبرب  النهرعل  ببر  وجلس  ه  جواد

  ؟هنا هي لم المحفظ  ه ه !ه ا

 !علي رجال حدأ الصورةب ال ي الرجل

 ـبي نيادين تعرفيت ينأ ومن ،ببعضها موراأل ربط يحاول جواد ؟مراأل ما

 !علي

 .منزل  إل  وعاد سيارت  جواد قاد ساع  نص  بعد

 ؟مراأل من تحببت هل :بجواد تتصل صوفيا
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 . ه أ لم ،ال :جواد

 ..تصر أ سو  ناأ ،ا  حسن :صوفيا

 .مراأل في تتدخلي ال ،نادين عن ابتعدي ،صوفيا :كالمها ا  مباطع جواد

 حتيي  ،انبليي   شييي كييل! علييي   وقلبتييك بحييياتي تييدخلت ميين هييي :صييوفيا

 !ب  تهتم تعد لم الخطب  موعد

 .ظهورها من  حياتك في موجودة عدأ لم

 دعيهييا فبييط ؛تطلبييين مييا لييك نف سيؤ .مفكييرا   لبرهيي  صييمت .اهييدئي :جيواد

 .السابق كما لنعد ،وشؤنها

 !تغيرت نوإ :صوفيا

 .تغيرأ لن :جواد

 .دمرهاأ نأ تغيرت نإ عدكأ :صوفيا

 .الخط غلقأ جواد

  قلبي امتلكت التي الوحيدة نتأ ،نادين .يفكر

 .بحبي لك سؤعتر  كنت ،ممز  قلبي ،نادين هآ

***** 

 .النوم تستطيع ال نادين

 .لها حدث ما كل في تفكر
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 علي  رسيمت التيي الشمس لتوقظها الناف ة ببر  المبعد عل  نادين غفت

 الناف ة. عبر وجهها

 .تاال لتوقظ عادت ثم؛ مالبسها وبدلت الحمام إل  اتجهت 

 .الديار إل  العوده علينا ؛حبيبتي هيا ،تاال ،تاال :نادين

  .خدها عل  وقبلتها برفق احتضنتها. نادين :تاال

 .مالبسها لها وبدلت عادت ثم ؛الحمام إل  خ تهاأ .حبيبتي هيا :نادين

  .علي غرف  إل  خرجت

 .جاهزتان نحن ،علي :نادين

 وقفيل ،الفنيد  دارةإ إلي  عليي نيزل .بنيا هييا :غضي  في ليهاإ نظر علي

 .المطار إل  خ تهموأ السيارة تتأ ثم ؛الحسا 

  !شي بكل خبرهأ نأ البد؛ جواد مبابل ل  كثيرا   تفكر نادين

  .و ه  صورت  خ المحفظ . أ صاح  الرجل عن يبحث جواد

 .نادين سكرتيرة رنايبم جواد اتصل

 .مهم مرأ في ريدكأ ،ميرنا :جواد

 !جواد سيد تفضل :ميرنا

 .مطعم عنوان عطاهاأ جواد

 .مامكأ نوكوأ ساع  ربع انتظرني :ميرنا

 .ينتظرها جواد
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***** 

 بالطائرة. النائم  تاال إل  النظر ويعيد نادين إل  ينظر علي

***** 

 ؟جواد سيد حالك كي  :ميرنا

 بسيط . خدم  منك ريدأ ،ميرنا بخير :جواد

 !الرح  عل  تفضل :ميرنا

 .مهم مرأ في ريدهأ ؟الشا  ه ا جدأ ينالرجل: أ صورة أخرج جواد

 .المهمين علي رجال حدأ خالد ه ا ،هآ :ميرنا

 ؟جدهأ ينأ لكن ،أعر  :جواد

 !ما مكان ل إ سافر ظن أ ؛نجده ولم سبو أ من  عن  نبحث نناإ :ميرنا

 علي؟ مع سافر هل :جواد

 .عن  يبحث أيضا   علي السيد نأل ؛ لك ظنأ ال ،ال :ميرنا

 ؟ألمرا ما :وقال صدره من عالي  تنهيدة خرجأ ار.احت جواد

 .بيدها نبود ووضعميرنا.  شكرا   :جواد

 .جواد سيد شكرا   :ميرنا

 .المغادرة علي   :جواد

 وميا األمير! ميا نيادينعني !  يبحيث أيضيا   علييفكر؛  المطعم جواد غادر

 !بالبيت؟ وحافظ  مطبخك، رضي أ عل  ودم الرجل، ه ا حكاي 
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 !خالد؟ عنك يبحث الكل لم :ميرنا

 .البلد إل  وصلت نادين

 .البصر إل  وتاال وعلي هي وعادت

 اليفهييم علييي غرفتهييا.. إليي  مسييرع  اتجهييت حتيي  البصيير دخلييت نإ مييا

 !مايحدث

 .عليها غرفتها نادين غلبتأ

 .علي مع تاال

 .بجواد تتصل هاتفها خرجتأ

 !نادينالمتصل.  من يتحبق هاتف  إل  نظر جواد

 .مبابلتك ودأ ؟أنت ينأ ،عدت أنا ،جواد :نادين

 .الخط غلقوأ .نلتبي غدا   ،ناآل مشغول ناأ :جواد

 .لهيإ يا غاض  يبدو!  الخط غلقأ :نادين

  !"ب  برين تخ نأ تودين ما هناك نأ البد بسرع ! عدتييفكر " جواد

 ثيم أجيرة سيارة وقفتأ ؛البصر من مسرع  خرجت؛ نتظاراال تستطع لم

 ؛البا  جرس تد . جواد بيت إل   هبت

 ..الخادم  لها فتحت

 ؟جواد ينأ :نادين

 .بمكتب  السيد الخادم :
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 بدهش ! ليهاإ جواد نظر؛ المكت  با  وفتحت لي إ هبت 

 !نادين :جواد

 .معك الحديث ريدأ ؟مني تتهر  لم :نادين

 .تفضلي :جواد

 ؟!أبي بيت إل   هبت لم: نادين

 .عنك بحثأ كنت :جواد

 !كنت ينأ تعر  لكنك :نادين

 .نادين مخادع  نتأ :جواد

 .بمنزلك وجدتها لبد :وقال ليهاإ ونظرالصورة  لها خرجأ

 باكي . توانهار الصورة نادين رأت
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: ييدها ماسيكا   الحي  هيمليإ مينخفض بصيوت قال ؛نادين من اقتر  جواد

 .إلي   نظريا ،نادين

 .لجواد ناظرة األرض عن عينها رفعت ،تبكي وهي نادين

 .جانبك أق  أن أعدك؟ األمر ما أخبريني :جواد

 !كأرجو طاقتي فو  تحملني فال ؛يكفي بما تع بت لبد ،جواد :نادين

 :بحيي  إليهييا نيياظرا  ؛ الييدمو  بللتيي  اليي ي خييدها عيين شييعرها رافعييا   جييواد

 .قلبي تمز  دموعك، البكا  عن توقفي

 !عني تتخل  لن نكأ قسما لكن ،شي  بكل سؤخبرك ،جواد :نادين

 (لصالحها األمور قل  في تفكر نادين)

 .عنك أتخل  لن :جواد

  .المطب  أرضي  عل  التي  الدم ببع : تبكي وهي نادين

 .هآ :جواد

 .أبي دم إن  :نادين

 !ا ا؟م :دهش  في جواد

 .جواد قتلوه قتلوه، لبد :نادين

 ؟قتل  نم   ؟نم   :جواد

 .علي رجال :نادين

 !مع  وتعملين بيت  في تسكنين أنت لكن! علي:جواد
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 ..البصر إل  وأخ ونا علي رجال اختطفنا ؛أبي اقتلو بعدما :نادين

 ..حدث ما كل ل  حكت

 ؟!خالد ومحفظ  :جواد

 !اليوم  لك في من  سبطت ربما ؛أبي قتل من هو :نادين

 !عن  يبحث والكل اختف  خالد لكن :جواد

 !شيئا   عن  أعر  ال :نادين

 عين تيوقفي :وقيال برفيق حتضينها، اجالسي  وهيي نادين من قتر ا جواد

  .آس  أنا، البكا 

 .أحد بي يشعر لن أن  أعلم ،جواد .يحتر  وقلبي أبي اقتلو :نادين

 !الشرط ؟ تبلغي مل   ل م :جواد

 .عني وأبعدها أختي ببتل هددني :نادين

 إليي   هبيييا فبييط ؛كإييي ائ أحييد يسييتطيع ليين ،اآلن بجانبييك سييؤق  :جييواد

 .الشرط 

 يبتعيد وجواد وأسجن أمري ينكش  الشرط  إل   هبت إن" مفكرة نادين

 ".عني

 .ألختي  شي يحدث أن أو مشاكل أريد ال أنا ،يمكنني ال ،ال :ردت

 مسرع ؟ المجنون  تلك  هبت أين :علي

 .جائع  أنا ،علي :تاال
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 ؟بالخارج ونؤكل ن ه  أن رأيك ما ،اممم :تاال إل  نظر علي

 .موافب  :تاال

 .المطعم إل  وتاال علي خرج

***** 

 !عليها يرد ال بجواد تتصل صوفيا

 !جواد نتأ ينأ

  .ب  أحد يعلم الأ أرجو ؛معي ماحدث كل لك حكيت :نادين

 .علي من بها أخلصك طريب  سؤجد لكن ،تبلبي ال :جواد

 .جواد بيت إل  و هبت سيارتها قادت صوفيا

 بشي . خباركإ أريد ،نادين: نادين دمو  يمس  جواد

 .جواد تفضل :نادين

 .أحبك: عينها ليإ ا  ظران جواد

 .تتسار  قلبها دقات قلت؟ ما ا !ما ا :ابتسمت نادين

 .أحبك :جواد

 .وأنا ،وأنا: دموعها مع بسمتها اختلطت نادين

 !ما ا؟ نتوأ :جواد

 .أحبك :نادين
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 فيي جيواد إلي  وتعود الناف ة إل  ت ه  وأخ ت الكرسي عن نادين وقفت

 ؛أخرى مرة قلت ما ردد ،جواد: جواد أمام وقفت ثم ؛قلبها غمرت فرح 

 .أصد  أكاد ال

 ،أحبك ،أحبك :يديها ماسكا   تؤمل في عينيها أمام وق  ،منها اقتر  جواد

 .أحبك

 واحتضنها اقتر  ثم

 .بجانبي دائما   كن ،تتركني ال ،جواد :نادين

  .بجانبك دائما   أنا :ليهاإ نظر جواد

***** 

 .البا  جرس تد  سيارتها من نزلت صوفيا

 .تفت الخادم  

 ؟جواد أين :صوفيا

 .بالمكت  جواد سيد :الخادم 

 مع ؟ من :صوفيا

 .نادين:الخادم 

 !!من؟ :صوفيا

 .اآلن مراأل ه ا إنها  في تفكر أخ ت

 عليهم المكتب  صوفيا فتحت
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 يتهارإ من توتر في البا  باتجاه نظر جواد

 .صوفيا أهال  

 .اآلن ال ها  علي   :نادين

 .حديثكم قطعت هل آسف ، :صوفيا

 .تفضلي ،ال ال :جواد

  .البا  إل  متجه  حبيبتها وأخ ت باحتبار صوفيا إل  نظرت نادين

 !نادين انتظري ،هآ :صوفيا

 ..لصوفيا التفتت نادين

 .أيام أربع  بعد وجواد أنا خطبتي حفل لحضور أدعوك أن أود :صوفيا

 !ما ا؟: صوفيا من واقتربت عادت ؛كالصاعب  نادين عل  الخبر نزل

 .سمعتي كما :صوفيا

 كف . ،صوفيا :جواد

 صحي ؟ ه ا هل: جواد من اقتربت نادين

 .جواد لتعزمها إ ن !تعجبك لم عزيمتي أن البد :صوفيا

 .حضورك يسعدني :نطق ثم ل  صوفيا تهديد مت كرا   جواد

 يهياأ ليك قلتي  ميا كل نس : اجواد إل  أشارت يبول ما تستوع  ال نادين

 .المخاد 
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 ستدفعون" وبمشاعرها بها تالع  جواد أن هامن ظنا   تبكي وهي خرجت

 "ب لك أعدكم ،الثمن ستدفعون جميعكم ..الثمن

 عنها؟ تبتعد نأ تعدني ألم نادين؟ هنا تفعل ما  :صوفيا

 .شي  كل معها أنهي كنت :جواد

 .وقت أي في تدميرها يمكنني؛ جواد أخرى مرة أ كرك لن :صوفيا

 !منها تبتربي أن إياك: جواد

 .علي خط  وينف  لها يبتسم بوجها ظافر لتجد المنزل إل  عادت نادين

  .ل  ابتسمت .بدأت ما استكمال في تفكر نادين

  .لك اشتبت لبد؟ نادين حالك كي  :ظافر

 يبيدو ؛تفكير! السيرع  بهي ه تشيتا  هيل ؛ظافر الغيا  أطل لم لكن :نادين

 !قضائك تستعجل أنك

 ؟لي بوعدك ستوفين هل :ظافر

 .رومانسي عشا  عل  نلتبي أسبو  بعد ،طبعا :نادين

 إ ن. الموعد عل  ألباك ا :مبتسم ظافر

 .أحد يرانا أن قبل ال ها  علي :نادين

 .حسنا   :ظافر

 .عدت لبد أنت؟ أين ،تاال :تاال تنادي نادين دخلت

 .علي والسيد هي خرجت لبد :الخادم 
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 المدرسي  لي إ أعادهيا هيل ؟أخي ها أيين !وعليي هيي خرجيت. قلبت نادين

 أخرى؟ مرة هاارأ ولن الداخلي 

 علي ـب تتصل نادين

 .تاال ينأ ،علي :نادين

 .نحن أين أخبريها .نادين إنها ،ردي: تاال أ ن عل  الهات  وضع علي

  .بالمطعم نحن ،نادين :تاال

 .علي أعطيني عصفورتي حسنا   ،هآ :عميبا   نفسا   أخ ت نادين

 .األمر ما، ها :علي

 تعود؟ متي :نادين

 !لي اشتبتي هل :علي

 .تمزح ال :نادين

 (تاال) .سنعود تيسندرل تشا   مت  :علي

 .موافب  أنا ،علي :نادين

 ما ا؟ عل  :علي

 .منك الزواج عل  موافب  :نادين

 !سمعأ لم :علي
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 .قلتي ما أعيدي ،أسمع لم :علي

 .منك الزواج عل  موافب  :نادين

 .حبيبتي ال ها  علينا ،تاال :علي

 .وعلي جواد من نتباماال في تفكر الحديب  في تجلس نادين

 وأنيت أبي قتل علي؛ بعض يشبهون جميعهم الرجال ؛الكا   يهاأ جواد"

 ."أعدك ،جواد ستندم؛ قتلتني

 برمييوز اليور  علي  خطتهيا ترسيم بميي كراتها وأتيت غرفتهيا إلي  عيادت

 .المببل  الضحي  أن  أي؛ حر  بؤول ظافر إل  مشيرة

 .نادين ل  قالت  ما ويخبره علي ـب يتصل ظافر

 ،بييؤس ال لكيين! بييي؟ أتتالعبييين؛ هيي ا تفعلييي أن الينبغييي !نييادين ،آه :علييي

 .فعل  عليك ما ونرى ننتظر

 ..بنادين يتصل جواد

 "حبا   أحببتك، مخاد " هاتفها إل  تنظر نادين

 (اللعين  صوفيا). ادينن ردي: جواد

 .أعلم ،اليوم عليك زدتها لبد ؛نادين آس 

***** 

 يتيياربالج أتييت ثييم! بييدونك العييالم هيي ا قيياٍس  هييو كييم ،بيييأ هآ :تبكييي نييادين

 .علي  وعزفت بعلي الخاص

 ؟ياسيدي خطيئتي أنت تراك"أ تردد و تبكي وه 
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 ؟!ال ائد لطيش  عاقبتي أنت أم

 !!نعمت  ال كريات ماضي نتأ هل

 ؟غدي ف  البتيل  حالميأ نتأ أم

 !ما ا؟ أنت أم

 ؟العمر في ساع  عشتك كي 

 !يدى من يمينك خلت ثم 

 تخونني نتأ..عزاراأل التسرد

 !شاهد وخوفك يحدثني قلبي

 ..الحائرات العيون تلك

  ..تبتعد كي أوانها بغير تؤتي وبسم 

 ال ى والتفكير عراضواأل والوصل

 الشارد كالبعير ويؤتي يمضي

 بسمتي منحتك إ ا راكأ مالي

 ناقد بلفظ عنها أبدلتني

 ناظري تعانق عادت ما عيناك

 ساعدي تطو  ماعدت ويداك

 زل  بؤتف  أهفو نإ ومناك

 الجاحد نفور ف  وجهك ليغي 
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 طلتي وتكره تكرهني أتراك

 عابدي قلبك كان وقت بعد من

 خطوتي وتتبع تطليني كنت قد

 موقدي تراق  يامباأل وتظل

 عبائتي الصراط عل  لمحت  اوإ

 تهتدي تؤتي الضالين لهف  في

 وبرقتي بنظرت  حظيت حت 

 سيدي ببلبي تحيا أن وأردت 

 جوارحي وكل الغالي فمنحتك

 ومشاعري وقالئدي ونفائسي وحرايري

 إلهامي وبصيص وروايت  ودفاتري 

 قصائدي ونبض 

 لنا تصنعها حالماأل ووهبتك

 بارد ببل  ت هب  والعمر

  والصحا  هليأ ونسيت

 ووالدي والحبي  وطفلي أمي لي وصرت

 عندما تبل  قد ببلبك  اوإ

  سوداأل الخمار في غيري بصرتأ
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 والهوى قلبك وتبعت فرميتني

 بتعمد محوتها وال كريات

 دىالع   يغني  لحنا وتركتني

 حسدي لحمي يبتات وفريس 

 والنه  تؤمر خال األ هك ا ما

 دمحم دين وصاك وال ،كال

 بغيبك؟ تمضي مت  إل ـ ف

 موعدي وتؤتي غد وبعد الغد ربما

 كلما  صدري فو  همك لتحط

 بمعبدي تنام نأ شجونك شا ت 

 باب  أفت  ماعدت لكنني

 "مسجدي ف  لجاحد صالة ال أنا

 لقصيدة  لشاعر عبد الواسع طه السقافا

 وهيي البصيدة تغني وهي يسمعها الغرف  خارج ووق  عاد قد علي كان

 تبكي

  رائع ! إنها ،ب  هام ؛وعزفها صوتها يسمع ا  واقف ظل

 .غرفتها با  علي طر ؛ البصيدة أنهت أن بعد

 ؟من: جانبا   الجيتار وضعت نادين
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 .نادين أنا ه ا :علي

 تفضيل. دموعهيا ومسيحت المي كرة فيي تخبيئ أخ ت .علي لحظ  :نادين

 .بالدخول

  !تعزفين أنت :علي

 بدون جيتارك استخدمت إن آسف  ،ه، آوقت مضيع  مجرد إن  ،ال :نادين

 !إ نك

 .تحبي كما تصرفي ؛لك هو هنا شي  كل ،ال ال:علي

 .علي شكرا   :نادين

 وجهيك يبيدو ؟أخبرينيي مابيك ،نيادين: السيرير أطيرا  علي  جليس علي

 !شاح 

 !السفر من ربما ؛فبط رها باإل أشعر :نادين

 . نإ ستريحيا :علي

 تاال؟ أين :نادين

 لييي قلتييي  مييا تعنييي حبييا هييل ،نييادين. بالحديبيي  ظييافر مييع تلعيي  :علييي

 ؟بالهات 

 !تريد ال أنت إ ا إال ،نعم :نادين

  .أحبك أنا ،ال ال :بسرع  مرددا   علي

  .الخواتم ونشتري ن ه  غدا   إ ن :نادين

 ! موافق.غدا   :إليها نظر علي
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 !متغير ولونها شاحبتان انتبدو الجميلتان عيناك:منها واقتر  علي وق 

 .معي سعيدة ستكونين أعدك ،وردتي يا ا  كثير تبكي ال

 .بسيط  بسم  مبتسم  نادين إلي  نظرت

. نيادين معيك تفكييري احتيار" مالبسي  بيدل .غرفتي  إل  عائدا   علي خرج

 نأ أرييد ال ،معيي جديدة حياة تبدئي أن وأتمن  أحبك؟ سكبرأ يدور اما 

  ".بالمستببل أخسرك

***** 

 !تكرهني اآلن ،تغيرت هي اآلن ،األمر لها أشرح نأ لي كي  :جواد

 أحيي  كييم! المتشييردة أيتهييا طريبييي عيين أزحتييك ا  وأخييير ،هههيي  :صييوفيا

 . كائي

 .الشرك  إل  نادين  هبت التالي اليوم في

 ؟موفب  رحلتك كانت هل .نادين السالم  عل  هلل الحمد :ميرنا

 .جواد مشرو  بمل  ني؛ آتميرنا لك شكرا   :نادين

 .علي بمكت  إن  :ميرنا

 .لي جلبي ا :نادين

 !حاضر: بتعج  إليها نظرت ميرنا

 .جواد لنرى :نادين

 الملي  ه ا إن ؟المل  تريد لما : تردد علي مكت  إل   اهب  وهي ميرنا

 !أنا دخلي وما! علي السيد شرا إ تحت
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: وعادت بالمل  أتت  .تفضلي ،نادين إلي 

 .ورائك البا  غلبيا :إليها مشيرة نادين

 .البا  وأغلبت ميرنا خرجت

 .جواد أت  ساع  بعد

 ؟بمكتبها نادين هل ،ميرنا :جواد

 .بوجودك خبرهاسؤ نتظرا ،نعم :ميرنا

 .سؤدخل أنا تخبريها ال ،ال :جواد

 .عندي أحدا   تدخلي ال قالت ،جواد سيد آسف  :ميرنا

 .سؤتصر  أنا :جواد

  .مكتبها عن ووقفت نادين إلي  نظرت؛ ودخل المكت  با  جواد فت 

 ."عالٍ  بصوت"؟ ميرنا! هنا إل  أدخلك من

 .تسمعيني نأ عليك ،هدئيا :جواد

 .رإيتك أريد ال :نادين

 .األمر لك أشرح أن علي   أحبك ،نادين :جواد

 !صوفيا التافه  وتلك أنت أمرك يعنيني ال :نادين

 ضييجي  صييوت يسييمع؛ علييي أتيي  جييواد دخييول ميين دقييائقعشييرة  بعييد

 إبعيياد فيي يفكيير أيضيا   هييو؛ جيواد رأى ،نييادين مكتي  بييا  فيت . باليداخل

 .نادين عن جواد



117 
 

 حالك؟ كي  !جواد :علي

 وأنت؟ ،علي بخير :جواد

 .لك سعيد خبر ولدي بخير أنا :علي

 ؟مشروعي نهيتأ هل أخبرني !جميل :جواد

 .الخبر ه ا ليس ،ال :علي

 األمر؟ ما :جواد

 .ونادين أنا سنتزوج :علي

 ما ا؟ :جواد

 .المحابس سنشتري اليوم ا !مندهش تبدو :علي

 ل صيدقا  حفيال   سينبيم غيدا   ؛تتيؤخر ال جيواد ،هعليي: آ من قتربتا نادين

 .المناسب  به ه

 !يب  أن يكاد وقلب  ،ودهش  أمره من حيرة في إليها نظر جواد

 وغادر .نادين مبارك ،علي باركم

 !نفسك تدمرينأنت  !نادين مني تنتبمي ! اه ما :يردد جواد
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 قيال مكتبهيا علي  جيواد مشيرو  ملي  ليجيد نيادين مكتي  إلي  نظر علي

 !جواد مشرو  مل : ندهاشبا

 .وقت أسر  في المشرو  ه ا إنها  أردت ،نعم :نادين

 تغيييرت لييم ؟يحييدث اليي ي مييابداخليي  " مييرددا   باسييتغرا  علييي إليهييا نظيير

 !"هك ا

 ".حسنا  " لها بتسما

***** 

 ليين ،أحبهييا أنييا .تتزوجيي  ال أن يجيي  ؛بسييرع  التصيير  علييي   :جييواد

 .مني أضيعها

 .الحفل عل  تعزمهم بؤصدقائها تتصل. للخطب  تجهز صوفيا

  ***** 

 .الخواتم لشرا  المغادرة علينا ؛بسرع  عملك نهيا :علي

 .حسنا  : بداخلها بالحزن تشعر نادين

  .مكتب  إل  علي  ه 

 .علي ـب تتصل صوفيا

 ؟"اآلن تريدين اما " هاتف  إل  ينظر علي

 علي؟ حالك كي  :صوفيا

 .بخير :علي
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 .تتؤخر ال غدا ، بعد وجواد أنا خطبتي أن ألخبرك تصلأ :صوفيا

 كثيرا . لك فرحت ا :مبتسم علي

 .علي شكرا   :صوفيا

***** 

 .بها الخاص  الفيال بحديب  الحفل تجهز صوفيا

***** 

 .هيا ،اآلن ال ها  علينا ،علي :نادين

 .صوفيا بي اتصلت لبد: مكتب  عل  جالس وهو إليها نظر علي

 تريد؟ ما  :نادين

 هييي خطبتهييا حفييل لحضييور تييدعوني: يخبرهييا أن قاصييد وكؤنيي  علييي

 .وجواد

 !البهر من حلبها في يب  شي  وكؤن شعرت ؛نادين قل  في شبت نار

 .ال ها  علينا ،هيا: المرضو  غيرت نادين

 متجهيين الشيرك  مين نادين مع وغادر مفاتيح  وأخ  مكتب  عن علي قام

 .البيت إل  عادا ثم؛ الخواتم لشرا  المتجر إل 

 !حتفاال  ا أريد ال ،علي :نادين

 !عندي يوم أسعد إن  يمكنني ال !كي  :علي 

 !بعد فيما الحفل ونإجل اليوم الخطب  خواتم نلبس إ ن :نادين



111 
 

 ..لكن ،تريدين كما :علي

***** 

 بيي  وضييعتني اليي ي  المييؤز  هيي ا ميين جأن أخيير لييي كييي  :يفكيير جييواد

 !صوفيا

 .ترد وال بنادين يتصل جواد

***** 

 ـبيي واتصييلت هاتفهييا أخيي ت؛ مالبسييها بييدلت. غرفتهييا إليي  صييعدت نييادين

 .خول 

 خول ؟ حالك كي  :نادين

 حالك؟ كي  أنت ،بخير :خول 

 معها حدث ما كل لها سردت نادين

 !جواد من تنتبمي أنك لمجرد علي من تتزوجي أن يج  ال :خول 

 !ل  المناس  الرد اه  :نادين

 .جواد تحبين أنت ،ستندمين :خول 

!. ك  ، خ لني لبد. البكا  في وانهارت .قلبي يمز  ما وه ا :نادين  علي 

  .عزيزتي توقفي :خول 

 .األمر وانته  خطبتي المسا  ،الحضور عليك :نادين

 !تندمي أن قبل نادين فكري :خول 
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 ؟!ال أم ستؤتي هل :نادين

 .فكري لكن ،نعم :خول 

 !"وجع من بعد ما ا" السما  إل  تنظر الناف ة ببر  وقفت الهات  أغلبت

 .ويبتسم بها يحد  أخ  ؛بالحديب  كان ظافر

  !أنت ينبصني كان ما ه ا ؛وغد من يالك :نادين

 ميا تركيت !أرهيا ليم تياال أين وتفكر مالبسها تجهز وعادت الناف ة أغلبت

  ونزلت بيدها

 .نادين مبارك :الخادم 

 ؟تاال رأيتي هل ،لك شكرا   :نادين

 .بالحديب  كانت :الخادم 

***** 

 .نفسها تدمر أدعها لن ،األمر ه ا  وإنها التدخل عل  :تفكر خول 

***** 

 الليل  بالحديب  حفل لي تجهز أن أريدك ،ظافر :علي

  ؟المناسب  ما لكن ،علي سيد حاضر :ظافر

 .ونادين أنا خطبتي اليوم :علي

 !!ا  مندهش ظافر

 تسمع ألم !اآلخر أنت ا :متبسم علي
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 .مبارك ،سيدي ال ال :خو  في ظافر

 منيي تطلي  عليي سييد وأنت تواعدني؟ ألم كي ؟ .يفكر وهو ظافر  ه 

 !شيئا أفهم ال مراقبتها؟

 .العصيير ويتنياوالن يجلسيان وتياال نيادين ليجيد الحديبي  إلي  ظافر خرج

 نادين من اقتر 

 !علي؟ السيد مع خطبتك اليوم: لها وقال

 نحين ؟شييئا األمير لك يعني وهل :ل  وهمست مكر في إلي  نظرت نادين

 .عينها بطر  لي إ وأشارت .موعدنا عل 

 وغادر ابتسم

  .وتاال حالها تجهز نادين  هبت ؛الحفل موعد قتر ا

 ؟الفستان ه ا في جميل  أبدو هل ،نادين :تاال

 .أميرتي نعم :نادين

 .منك أطول أنا ،نادين ،هه  :نادين ح ا  ارتدت تاال

  شي كل العيون تلك أجل من. خدها عل  وقبلتها احتضنتها .هه : نادين

 .هين

 ،نادين إل  وصعدت أتت وخول ، الحفل ليحضر علي بيت إل  أت  جواد

 والزين . المكان  يضي البمر .جاهز شي  كل؛ علي أصحا  وأت 

 بجوارهيا توكاني ،صيورها أجميل فيي وهيي نيادين نزلت ساع  ربع بعد

 من نازل  وهي نادين عل  تلبيها وحمرا  بيضا  زهور معها وتاال خول 

 .الدرج عل 
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 وهيي بشيدة يخفيق لبهيا؛ قعليي بجيوار يبي  كان ،جواد عل  نظرها وقع

 !عليـ ل وليس إلي  تز  اليوم اأنه تتخيل كانت

 إل  اآلخر جواد ليلتفت .جواد حديث ا  مباطع ؛ديننا إلي علي ظهري فجؤة

 !كؤميرة تبدو إنها يرى؛ ما يصد  ال؛ بدهش  نادين

 .خول  يا جواد ه ا. جواد باتجاه بنظرها مشيرة. خول  :ديننا

 .جدا   وسيم إن  !الغبي  أيتها بشهب : وتتبعها بعينها تحد  خول 

 .صوتك خفضيا :نادين

 .رائعين االثنين !الحق نأتريدي: خول 

 !مجنون  :نادين

عشييرة  وبعييد، الحضييور بييين وسييارا يييدها وأمسييك نييادين إليي  علييي تبييدم

  .الخاتم وألبسها منها قتر ا .دقائق

 مغادرا   خرج ؛أكثر الجلوس يستطع لم، الداخل من ينز  قلب  كان جواد

 !خول  اتبعت . الحفل من

 .انتظر ،جواد جواد :خول 

 ال لكني  ،خولي  ليجيد؛ اليورا  إلي  نظيرة وألبي  ،واحيدة مرة توق  جواد

 !يعرفها

 ؟!نيتعرفين هل سيدتي األمر ما :جواد

 صييديب  خوليي  أنييا ؟حالييك كييي : يييدها ومييدت جييواد باتجيياه تبييدمتخوليي  

 .نادين
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 .لك شكرا   ،خول  بخير :يده مد جواد

 هام! أمر في معك الحديث أود كنت :خول 

 !تفضلي :جواد

 .ناآل مناس  غير الوقت ،ال :خول 

 ؟تشائين مت  ،حسنا   :جواد

 .هاتفي رقم وه ا ،المكان ه ا في نلتبي  ساع  بعد خول :

 !أنتظرك :جواد

 .الحفل إل  خول  عادت ثم

***** 

 .يرد وال الهات  إل  ينظر وهو بجواد تتصل صوفيا

 !بهاتفي اسمك رأيت كلما باالختنا  أشعر ،صوفيا

***** 

 !أجدك ال أحتاجك كلما ؟جواد نتأ أين :صوفيا

***** 

 ونص  ساع  مرور بعد

 جواد عل  خول  اتصلت

 !نادين عند من اآلن خرجت أنا ؟أنت أين :خول 

 .البحر من بالبر  جالس أنا :جواد
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 .عندك وأكون دقائق خمس :خول 

 .أنتظرك :جواد

***** 

  .نادين اليوم جدا   سعيد أنا :علي

 .سعيد دائما   هك ا لتكن :وقالت ل  ابتسمت نادين

 .بجانبي بوجودك :علي

 !ألستري  غرفتي إل  الصعود وعلي متعب  أنا :نادين

 .مكان أي في بالخارج سهرتنا نكمل أن أود كنت :علي

 .يمكنني ال :نادين

 وتاال هي غرفتها إل  وصعدت تركت 

 .الفرح  تغمره وكانت ،بها يفكر مكتب  إل  علي عاد

***** 

 .جواد تؤخيري عل  آسف  :خول 

 .عليك ال خول ، أهال :جواد

 .البهوة جواد طل 

 إنهييا ؟هيي ا بهييا فعلييت لييم   لكيين ،نييادين وبييين بينييك مييا أعلييم ،جييواد :خوليي 

 تحبك!

 !موقفي لشرح الفرص  لي تعط   لم نادين :جواد
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 الحديث سرد بعد

 شي  بكل خول  جواد خبرأ

 !األمر اه  من وإخراجها التصر  علينا :خول 

  .و هبت جواد مع حديثها خول  أنهت

 !عنها وأبعدت  الهات  إل  تنظر نادين ؛نادين عل  اتصال  يكرر جواد

  .باأللم مشحون  لكنها قصيرة، فترة؛ للحظات الصمت سادها

 !وبظافر وبعلي بجواد التفكير في تغر  نفسها تركت

 كييي  ،الييداخل ميين مجروحيي  أنييا" تييردد الكرسييي عليي  شيياردة جلسييت

 مييرة حيي  تجربيي  فييي أدخييل هييل !علييي مييع الحييياة هيي ه خييوض يمكننييي

 ،بعييد أميد مي  الحيياة عين تخلييت فؤنيا ؛ليي لييس الحي  أن أعتبدأخرى؟ 

 !"خ لني جواد أحببت وعندما

 ونامت تاال بجوار سريرها ل إ عادت ؛البزو  وشك عل  النهار كان

 جاهزا   أصب  شي  كل؛ للخطب  صوفيا تستعد التالي اليوم في

 وتاال ونادين هو الفطور مائدة عل  علي

 .جواد خطب  حفل إل  سن ه  ؛اليوم حالك جهزى

 !ريدأ ال نافؤ ال ها ؟ علي   هل :لي إ نظرت نادين

 .ن ه  أن يج  ؛لدينا  مهم عميل جواد لكن: علي

 .الشرك  إل  و ه  المائدة عن علي وق 
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 .عمل لدي اليوم أ ه  لن ،هآ :نادين

 .حسنا   :علي

 ،أجرة ةرسيا أوقفت ثمخرجت؛  .البيت علي مغادرة من ساع  بعد نادين

 .خطتها لتنفي  لتجهز أخرى مرة عادت .الجزيرة عنوان وأعطت 

 .بعيد من يراقبها ظافر

 أخيرى ميرة مالبسيها، وبيدلت عدتها أحضرت دخلت .البيت إل  وصلت

 ال ،أبييي ه"آ وتبكيي أبيهييا، ميع تتحيدث وجلسييت ،أبيهيا قبيير باتجياه  هبيت

 تليسي أنيا ،أنيا لسيت أن  أشعر !الدرج  له ه ا  قاسي قلبي أصب  كي  أعلم

 لكن ، أ يتي في تسب  رجل كل قتل يريد وحش بداخلي أن أشعر !نادين

 كثيرا " يإلمن  وقلبي متعب ، حبا   أبي يا

 اثنييان، واحييد ببييدمها، الخطييوات تعييد أبيهييا، قبيير عيين وابتعييدت وقفييت ثييم

  الثاني ! ضحي لل الببر لحفر المناس  المكان تجد نأ الأربع؛ إ ثالث ،

 !باستغرا  بعيد من يراقبها ظافر

 تفعل؟ ما ا: ظافر
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 .عليـ ب يتصل ظافر

 !بالجزيرة تحفر نادين ،علي سيد :ظافر 

  !تخبرني لم   لم   هناك؟ تفعل ما ا :علي 

 إلي  وخرجيت مالبسيها وبدلت والدها منزل إل  دخلت ؛تبعتها أنا :ظافر

  .والدها قبر حيث الجزيرة

 اآلن؟ هي وأين :علي

  .باألرض تحفر :ظافر 

 ما ا؟ :علي

 !لك أقسم ،نعم :ظافر 

  .بوجودك تشعر تجعلها ال ،حسنا   :علي 

 شيجرة تحيت جلسيت. الييوم الحيرارة شيديد الجيو؛ قادرة أعد لم هآ :نادين

 وشيعرها وجههيا غطيت قيد العير  قطرت كانت، عليها ظهرها وأسندت

 أخرى مرة قامت لكنها ،واإلرها  التع  من تتنفس تكاد ال ؛ومبلل هائ 

 ثم" قوي  كوني ،نادين يا ه"آ نفسها وتحدث تحفر كانت ،الحفر وواصلت

 ؛ الضيعي  ت مييت الحيياة ،نيادين ه؛ آاألرض علي  بي  وتنيزل الفؤس ترفع

 الحييرارة ودرجيي  اإلرهييا  ميين بسييرع  وتتيينفس وتنزليي ، الفييؤس وترفييع

 تضير  وأخي ت، وصيوفيا جيواد تي كرت ثيم؛ اليثمن سيدفع الكل؛ العالي 

 تفجير كانيت ؛التركييز علي  البيدرة فبيدت وكؤنهيا غريب  بسرع  األرض

 ب ظهير جبينهيا عين العر  وتمس  تستري  وقفت ثم! األرض في غضبها

 فيي بياأللم أشيعر قيادرة أعيد لم ،هآ .األخرى بيدها ظهرها وأسندت، يدها

 وتييردد بالفييؤس األرض تضيير  أخييرى مييرة عييادت ثييم ؛ظهييري أسييفل
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 بها ستضع أنها تبصد" شرا   وأعطيكي خيرا   تعطيني األرض أيتها آسف "

 !أنت إال لدي سبيل ال لكن. مجرمين

 مضي  لبيد !حبيا   النسيا  من أنت هل !قوي  إنها : هول في يراقبها ظافر 

 ؟!البوة به ه لك أين من !تحفرين وأنت ونص  ساع  من أكثر

***** 

  ..بصوفيا يتصل جواد

 جواد؟ نتأ أين :صوفيا

 .بالمنزل :جواد

 !!تج ؟ ولم عليك اتصلت :صوفيا 

  .علي بخطب  كنت: جواد 

 !بدعوتي يبم لم لكن  الخبيث، علي ،ههه  :صوفيا

 ؟األمر ما :جواد 

 .جاهزا   أصب  شي  كل ،الموعد عن تتؤخر ال :صوفيا 

 .أتؤخر لن: يدي  بين رأس  ا  ضعاو جواد 

 !تفعل اما  معرف  علي يج  :علي 

 ؟نتأ أين ،نادين :بنادين تتصل خول  

 ؟!الحال  ه ه من نفسي أخرج كي  :يفكر جواد 

***** 
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 فييو  ووضييعتها األشييجار بغصييون أتييت ثييم .أنهيييت وأخيييرا   ،هآ :نييادين 

 سيييارة أوقفييت .وخرجييت مالبسييها بييدلت .البيييت إليي  عييادت ثييم؛ الببيير

 .البصر إل  وعادت األجرة

: األغصيان عنهيا ورفيع الحفرة إل  نظر؛ فعلت ما ا ليرى ركض ظافر 

  .و ه  مكانها إل  األغصان أعاد ثم !قوي  من لك يا! جدا   عميب  إنها

 ،هآ :إلي  تنظر بهاتفها أمسكت .مالبسها بدلت .غرفتها إل  صعدت نادين

  ؟األمر ما امم !متصل  خول 

 بخول  تتصل نادين

  اليوم؟ حالك كي  ،نادين :خول  

 !بخير أنا :نادين

  .رإيتك أريد :خول  

 ."....." العنيوان هي ا فيي اآلن مين سياع  بعد ونلتبي حالي أجهز: نادين

 وخرجت مالبسها بدلت

 جتميييا ا فيييي عليييي ؛حالهيييا تجهيييز صيييوفيا؛ للحفيييل نفسييي  يجهيييز جيييواد 

 بالشرك .

***** 

 .بخول  لتبتا نادين 

 !كثيرا   عليك تصلتا ؟كنت   أين :خول  

 .الهات  أر   لم :نادين 
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  .وتحدثنا بجواد التبيت لبد :خول  

  شيئا   عن  أعر  أن أريد ال :نادين

 نادين؟ والدك بشؤن علي   ك بتي لم   :خول 

  !أخبرك؟ هل :دهش  في نادين 

 !إخباري عليك كان ،صديبتك أنا لكن ،نعم :خول 

 .أحد إخبار أستطيع أكن لم، ضدي كان شي  كل :نادين 

 .منزل  مغادرة عليك والدك! قاتل مع ستمراراال يمكنك ال :خول  

  .تاال بـ يهددني هو ،أستطيع ال :نادين 

 .خط  ل  سنضع :خول 

  كي ؟ :نادين 

  .أبدا   ب  يجدنا لن بعيد مكان إل  ون ه  تاال آخ  سو  أنا :خول 

 .موافب  :نادين

 .بجانبك وسيب  يحبك جواد؛ بنا اللحا  عليك وأنت :خول 

  !أمامي سم ا ت كري ال :نادين 

 .تإ يك ال كي خطبتها عل  وافق له ا ؛بك صوفيا هددت لبد :خول 

  ا؟ما :نادين 

 أرضييي  عليي  ا  دميي ووجييدت والييدك بيييت إليي  صييوفيا  هبييت لبييد :خوليي  

  .ورائك تنبش صوفيا؛ جواد أخبرت من هي؛ المطب 
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  .أكرهها !اللعين  أيتها :نادين

  .معك وأنا بحكم  التصر  عليك :خول 

 مييع لخطبتهييا ههيي  ،نفسييي لتجهيييز اآلن اليي ها  علييي   ،تبلبييي ال :نييادين

  !حبيبي

  !نفسك في التحكم عليك ،نادين :خول 

. تبلبي ال :نادين  علي 

***** 

 إلي  وعادت األغراض بعض واشترت، للمالبس متجر إل  نادين  هبت

 .البصر

 كنيت أين :البا  من دخولها عند نادين إل  نظر ؛بالصالون ا  جالس علي 

 !الحفل عل  تؤخرنا لبد الوقت؟ ه ا كل

  .جاهزة وأكون ساع ؛ األغراض بعض واشتريت  هبت :نادين 

 .غرفتها إل  نادين صعدت .تتؤخري ال :علي

  .صوفيا بيت إل   هبا ووالدت  جواد

 .جميل  تبدين ،صوفيا :صوفيا أصدقا 

 .الحضور عل  لكم شكرا   :صوفيا 

 ومنظمييي  مرصوصييي  والطييياوالت مزينييي  الحديبييي  ؛جييياهز شيييي  كيييل

  .جاهز شي  كل ؛والمشروبات الطعام .الحفل ستببالال
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 يبيدو: قيال يجيدها ليم لكني  ،نيادين عين الحاضيرين وجوه في يفتش جواد

 ربيع بعيد !لخطبتيك تحضير أن لهيا كيي  ،الغبيي ايهيأ ه، آتحضر لن أنها

 يبيي فن صييديباتها وبجوارهييا ،جييدا   جميليي  كانييت ،صييوفيا نزلييت سيياع 

 ثيم ؛النياس بيين بهيا وسيار بييدها وأمسيك إليهيا جيواد تبدم؛ فوقها الورود

 بحثا   الحضور بين بناظره يجول جواد. لهما المخصص المكان في جلس

 .حضورها في األمل فبد حت  نادين عن

 األصييدقا  حييولهم وميين وصييوفيا جييواد وقيي  !جييواد لنييرقص :صييوفيا 

 عينا عليها وقعت دخولها عند ،علي بيد ويدها نادين دخلت ثم ؛يرقصون

  !باستغرا  صوفيا إلي  نظرت ،الرقص عن فتوق  ؛جواد

 اقتير  .رائعي  تبيدو !بنيادين لتتفاجيؤ نظيره اتبعيت ثيم ؟توقفت لم   :صوفيا

  .إليهما ونادين علي

  .صوفيا مبارك، جواد مبارك :علي

 مبييارك :وقالييت والحيي  األسيي  هييايملإ نظييرة جييواد إليي  نظييرت نييادين

 .صوفيا مبارك، جواد

 تفضال. ا،حضوركم أسعدني :صوفيا

 للرقص وق  الجميع .دقائق ةعشر مرور بعد 

 . للرقص لن ه  :علي 

 .يدها ومدت إلي  نظرت نادين

 .الغيرة من يحتر  وقلب  يراقبهم جواد 

 بسم  تصحبها غض  نظرة إلي  نظرت. جواد وج  تغير حظ لل :صوفيا

  .مصطنع 
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 تفسييديها أن أريييدك ال خطبتييي اليييوم عييابس، وجهييك لييم ميياألمر؟: جييواد

!  .ويرقص نادين يحتضن علي .الداخل من صوفيا تملك الغض  علي 

 .المنظر من صدره ضا  .بداخل  نار جواد 

 أليبس ؛جيواد اليرقص أوقي  .اآلن الخيواتم تلبييس علينيا ،صيوفيا :جواد 

 .الخاتم صوفيا

 مين دمو  نزلت. تفعلها ال أرجوك، جواد تفعلها ال :بداخلها تردد نادين 

  صوفيا من نادين قتربتا .حدأ يلحظها أن قبل بسرع  امسحته؛ عينها

  .صوفيا مبارك ،جواد عليك مبارك :نادين

 مخطوب ؟ كنت   هل ،خطب  خاتم إن  !ها:نادين يد إل  نظرت صوفيا

 .صوفيا خطيبتي نادين :وقال علي تدخل 

 !جننت هل علي ،ههه  ما ا؟ هه  :صوفيا 

 .صوتك خفضيا ،صوفيا :جواد 

 المطعيم فيي نيادين بهيا فعلتي  ميا تينس   ليم صيوفيا !صوفيا نج   ولم :نادين

  .رأسها فو  الخمر كؤس سكبت عندما ؛الحضور أمام

 إليي  ناينظيير وعلييي جييواد ..نييادين وسييؤخبرك لحظيي  انتظييري: صييوفيا

 وأتييت غرفتهيا لي إ صيعدت صيوفياجنييت!  أنهيا البيد .باسيتغرا  صيوفيا

 أميام ووقفيت وعيادت نيادين بييت مين جلبتها التي المرقع  نادين بمالبس

 .إليها ينظر والكل علي نادين.

 اليعطييك الراقيي  الطببي  إلي  لهيا رفعيك ؟متشيردة مين تتيزوج هل ههه 

 .منها فردا   تجعلها أن في الحق
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 !توقفي ،صوفيا :وتعج  حتباراب ليهاإ نظر جواد

 ميا يعنينيي وال.. ممييزة نهياأميرتي، إ إنها: وقال صوفيا من اقتر  علي

 هي. أحبها أنا ،علي  كانت

 !غبي من يالك: صوفيا

 فييي وهمسييت خييدها، عليي  بيييدها وضييربتهاصييوفيا  باتجيياه تبييدمت نييادين

 مييا ا وأنييت يحبنيي  جييواد لكيين ،هآ...متشييردة فؤنيياعزيزتييي؛  سييف آ :أ نهييا

 !عنك؟

 اشييتد صييوفيا لحفييل.ا ميين وعلييي هييي غضيي  فييي وخرجييت تركتهييا ثييم

 أمامها شي  كل تكسر أخ ت ..قالت  مما غضبها

 !جننتي هل توقفي ،صوفيا :باستغرا  إليها ينظر جواد

  .تحبن  ال لم   ،كأحب أنا: تبكي وهي لي إ نظرت

 لييس ،س آ حبا   ،س آ أنا: ب راعيها وأمسك شفب  نظرة إليها نظر جواد

 !أحبها أنا بيدي

 صوت سوى يبق   لم المكان، الهدو  عم .الحفل من المعازيم جميع خرج

  .أكرهك ،نادين هآآآ...صوتها بؤعلي تصر  ؛احهانو

***** 

 غفيت قد تاال وجدت .غرفتها إل  صعدت ؛البيت إل  وعلي نادين عادت

 وصيدرها تياال شيعر تمليس ؛بجوارهيا وتميددت مالبسيها بدلتنومها  في

 .يختنق

***** 
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 حتي  غرفتي  إلي  صيعد نإ ميا .بيتي  إل  عاد صوفيا تهدأ نأ بعد جواد

 .نادين نهاإ هآ :لي إ نظر ؛صوتا   يصدر هاتف  وجد

 .ستوبخن  نهاأ البد: وقال ندهشا

 .حدث لما س آ أنا ،نادين :جواد

 .أحبك: نادين
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 أنت؟ ه ا هل ،نادين :جواد

 .أحبك :نادين 

 ،ديننييا عيياٍل: بصييوت ضييحك ؛الفرحيي  ميين بسييرع  ينييبض قلبيي  جييواد 

 أحببتك.

  .لك شتبتا :ابتسمت نادين 

 تييودين أنييك أشييعر كنييت ؟تغيرتييي لييم   ههيي ! األميير؟ مييا لكيين ،اوأنيي: جييواد

 !قتلي

 . راع ي   بين أقتلك حت  اآلن احتضانك أود ،نعم :نادين 

 حزنيك فيي تسيببت أنيي آسي  ،آسي  أنيا .حبيبتيي أعشبك ،نادين :جواد 

 .حبيبتي واحدة ثاني  ولو

 .لك سماعي لعدم آسف  أيضا   أنا :نادين 

***** 

 .ظافر مع يجتمع علي

 ميا ا تفكير ؛غليلهيا تشيفي كيي نتبياماال ترييد ؛قلبهيا تمليك الحيزن صوفيا 

 . تفعل

 !حج  بؤي معي تاال وأخ  ال ها  علي   غدا   تفكر خول 

***** 

 .معي لحديثيك اشتبت لبد ؛تكلمي :جواد 

 .صوفيا مع األمر إنها  عليك :نادين 
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  .ساع  من ألكثر بينهما الحديث دار .حبيبتي تريدين ما سؤفعل :جواد 

***** 

 .ب  أخبرتك ما كل نف  :لظافر علي

***** 

 .عليـ ب تتصل صوفيا

 اليوم؟ حالك كي  ،صوفيا: علي 

 تشيعل أن صيوفيا فكيرت .بيؤمر إخبيارك أريد ،علي بخير لست :صوفيا 

  علي قل  في الغيرة نار

  !تفضلي :علي

  !يحبني ال ن إ لي وقال ،نادين سيتزوج بؤن  أخبرني جواد :صوفيا

 !تكرهينها أنك أعر  ؛نادين عل  حبدا   كفاك   ،صوفيا :علي

  .البديم نادين بيت إل   هبت لبد :صوفيا 

 ؟: لم  دهش  في علي

 وجدت؟ ما ا أخبرك هل :صوفيا 

 ما ا؟: توتر في علي 

 أحيد قتليت أنهيا تعتبيد هيل؛ المطب  أرضي  عل  دم آثار وجدت :صوفيا 

 ما؟

 .الكالم ه ا عن توقفي !جننني هل، صوفيا :نادين والد ا  مت كر علي
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ن   ال ي من ونرى إ ن الشرط  خبرأ: صوفيا    .علي ج 

 تريدين؟ ما ا؛ صوفيا توقفي ،ال ال :علي

 نيادين علي  أنيت لتحصل ؛بعض عن إبعادهم عليك. جواد أريد: صوفيا 

 .جواد عل  وأنا

***** 

 أطيرا  تبادليت ،بظيافر اتصيلت ؛ظيافر ميع خطتهيا تنفي  في تفكر نادين

  "العاشرة عل  نلتبي غدابـ " وأنهت  مع  الحديث

  .بنادين خول  تصلتا التالي اليوم في. قالت بما علي أخبر ظافر

 عندك؟ علي هل ،تاال خ أل قادم  أنا، نادين :خول 

 حتي  البييت عين ظيافر لتبعد نادين نزلت .العمل إل   ه  لبد ،ال :نادين

 .تاال أخ  من خول  تتمكن

  ؟أنت أين ،ظافر !ظافر :نادين 

 .هنا أنا :ظافر

 .الطلبات ه ه أريد :نادين 

  .ليحضرها بالمتجر أتصل اآلن ،حسنا   :الورق  ظافر أمسك 

 أجيل مين بسيرع  أرييدها ،وأحضيرها أنت  ه ا ؛سيتؤخرون ،ال :نادين

  .السهرة

 .أتت خول . البيت ظافر غادر .حاضر ا :مبتسم ظافر

  .تفضلي خول  أهال :نادين 



131 
 

  .الخدم لنا الينتب  كي طبيعتك عل  تعاملي :خول 

  .غرفتها إل  نادين صعدت .حسنا   :نادين

 .منك أطلب  ما تنفي  عليك ،تاال :نادين

  .حاضر :تاال 

 ،الشيار  إلي  منهيا وأخرجيي ،البصر بواب  بجوار لعبيوا  هبيا :نادين

  .يراك أحدا   تجعلي وال

  ؟لعب  ه ه هل :تاال

 إلي   نصتيا .تاال اه :نادين

 تيياال "انتظييري" لهييا وأشييارت ،عينهييا بطيير  نييادين إليي  نظييرت خوليي  

  .لعب  وأنت أنا سنلع ، حبيبتي

  .حسنا   :تاال

 من إليها مشيرة الشجرة تلك عند وتبفي البصر خارج ت هبين أنت :خول 

  .وأجدك عنك أبحث وأنا، الغرف  ناف ة

  !تجديني لن لكنك ،حسنا   امم :تاال

 إنهييا ؛بالبيييت الموجييودين كييل وغفلييت مسييرع  تيياال نزلييت !لنييرى :خوليي 

 وأخ تها سيارة لها وقفت خروجها عند ولكنها ،وخرجت وماكرة صغيرة

  .بنظرها الناف ة من تتبعها كانت نادين؛ وغادرت

 .سرعيأ تاال وأخ ت توقفت سيارة ،خول  :نادين

  .جواد إن ، تبلبي ال :تضحك خول  
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 ! ؟جواد :نادين

 بعييدم التظيياهر اآلن علينييا ؛هيي ا فعييل عليي  معيي  اتفبييت لبييد ،نعييم:خوليي 

  !حسنا   ،ههه  ؛وجودها

  ؟حبيبتي أنت أين !تاال تاال، مسرع : نزلت نادين

 ؟!نادين األمر ما: مسرع  المطب  من خرجت الخادم 

 ! أجدها ال تاال عن أبحث :نادين 

 البصر ظافر دخل !تجدها لم لكن ،بالحديب  عنها تبحث خرجت الخادم  

  ؟ألمرا ما الخادم  يسؤل ظافر .المكان يع  والبكا  الصرا  ليجد

  !تاال ختفتا لبد :الخادم 

 كي ؟ :ظافر

  .تصر  نادين صوت وسمعت بالمطب  كنت لبد ؛أعر  ال :الخادم 

 .علي سيد :ظافر

 ؟ظافر األمر ما :علي

  !بالبصر موجودة غير تاال :ظافر 

 ؟!كنت أين وأنت؟  هبت أين ما ا؟ :علي

 خرج ظافر وتنوح؛ تبكي نادين .البيت إل  وعاد ،مكتب  من علي خرج 

  .عنها يبحث

  ؟ه ا حدث كي : البصر دخل علي
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  .ختيأ أريد ،علي :تبكي نادين

 .عنها سؤبحث حبيبتي تبلبي ال :علي

 .بسيارت  بالجوار عنها يبحث علي خرج 

 .الجبلي  المناطق حدىبإ ل  بيت إل  تاال أخ  جواد 

  .أختي إل  أعدني ،أختي أريد :تبكي تاال 

 !بالحلوى لك أتيت لبد ،نظريوا ؛نادين ستؤتي ،التبكي :جواد

  .نادين أريد ،شي  أريد ال :تبكي تاال 

  .بنادين اتصل جواد

 .غرفتها إل  وصعدت الهات  أخ ت نادين

 .المزعج  ه ه إل  التحدث عليك ،نادين :جواد 

 الكاميرا وفت  تاال بيد الهات  جواد وضع .الهات  عطيهاا :نادين

 !حبيبتي تاال :نادين 

  .الشرير خطفني لبد ؛خ يني تعالي ،نادين :تاال 

 آتيي أن إلي  الوقت بعض جواد العم مع ستببين؛ حبيبتي سمعينيا :نادين

 .إليك

  .اآلن تعالي ،ال :تاال 

 أنهيي فبط عندك؛ أكون غدا   وأنا، خول  إليك ستؤتي اآلن ،حبيبتي :نادين

 .مهما أمرا  
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  .تتؤخري ال :تاال 

  .عصفورتي أحبك :نادين

 ؟هإنها  عليك ل يا ما ؟األمر ما :جواد

  .تفكيرك تشغل ال :نادين 

 .أخبريني ،نادين :جواد

  .اآلن ال ها  علي   :نادين 

  !ستفعل ما ا يفكر نادين؛ كالم من الخو  انتاب  جواد

 .بنا اللحا  في تتؤخري ال وأنت ،بجواد للحا  ال ها  علي :خول 

 عيديني ،بتياال عتنيا اال علييك ،خولي : تبكيي وهي خول  حتضنتا نادين 

  .ب لك

 ؟!نادين األمر ما :خول 

 .عديني فبط :نادين 

 ؟!األمر ما لكن ،أعدك :خول  

 . هبيا هيا ،شي  ال :نادين 

  !سيحدث ما شيئا   بؤن تشعر ؛قلق قلبها لكن ، هبت خول  

 مين نيادين خرجيت. تياال إلي  تي ه  وبعيدها ،خطتهيا لتنفيي  تجهيز نادين

 مغييادرة ميين سيياع  ربييع بعييد .خطتهييا لتنفييي  الجزيييرة إليي   اهبيي  البيييت

 سييارة ليجيد ؛المراقبي  كياميرات راجع مكتب  إل  دخل .علي عاد؛ نادين
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 ينظير أخي  ؛بالصيورة الموجيود عل  تعر  الصورة تبري  بعد. سودا 

  !جواد إن  باندهاش

  جواد عل  يتصل علي

  !اليردو ندهشا جواد

  !ستندمون فعال   هك ا األمر كان إن؟ يب الجميع يتالع  هل :علي

  .واحتضنتها خول  إل  أسرعت تاال .جواد بيت إل  وصلت خول 

  .حبيبتي تبلبي ال :خول 

  .اآلن المغادرة علي   :جواد

 عليي وليم   بنيادين يفكير مسيرعا   عياد جواد نفسك. إل  انتب  ،حسنا   :خول 

  !ب  يتصل

***** 

  !الجميع يخطط اما  لنرى :علي

***** 

؟ أين: بنادين يتصلجواد   أنت 

 .الجزيرة ف  أنا :نادين

 هناك؟ تفعلين ما ا :جواد 

  .اآلن الخط إغال  علي   ؛األغراض بعض آلخ  أتيت :نادين 
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 مييا ؛وتييوتر بضيييق يشييعر جييواد.  الخييط نييادين أغلبييت انتظييري. :جييواد

  !نادين األمر

***** 

 ؟!أنت أين ،ظافر: علي

 .الموعد حان فلبد ؛نفسي أجهز :ظافر

 .يحدث شي  بكل أخبرن  حسنا ،: علي

 الظالم بدأ ؛بداخل  شبت نار .علي  سيطر ض الغ ؛البيت من خرج علي

 .المكان يسود

 .ظافر تنتظر تجلس نادين

  !ناااادين ،نادين عاٍل: بصوت ا  منادي الجزيرة إل  جواد وصل

 .خطتيي سيفسيد هنيا؟ يفعيل ميا ا !جيواد صيوت؛ مكانهيا عن وقفت نادين

 .بنوره المكان أضا  ؛مكتمال   كان البمر مسرع . خرجت

 .فورا   المغادرة عليك هنا؟ تفعل ما  !جواد: نادين

 يوجيد وال مي هل هنيا الجيو..هيا !حبيبتيي : ليم  منهيا يبتير  تودد في جواد

 ؟رأيك ما هنا الليل  لنبضي .مبتسما   .فبط وأنت أنا  غيرنا

 .وغادر مزاحا   كفاك: نادين

 خييدها عليي  قبلهييا ؛شييعرها يييداع  يييده وضييع ؛أكثيير منهييا قتيير ا جييواد

 ؟إلي   تشتاقي ألم هنا؟ تفعلين ما ا حلوتي يا أخبرين  :وقال

 .فبط أبي لبيت اشتبت لبد ،ال: نادين
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  .فبط والبمر نتوأ ناأ هنا لنجلس: وقال احتضنها جواد

  !تخونيني نادين !اللعين جواد بعيد. من يراقبهم علي

  .رجل يا أحبك :ببوة جواد نادين حتضنتا

 .أحبك أيضا   ناأ :جواد

  .اآلن المغادرة عليك لكن :نادين 

  !ا  أبد درأغا لن ،ال :جواد

  .جواد تحتضن وهي نادين نحومتوجها   سيارت  من نزل علي

 ثييالث ميين بعييد عليي  !اآلن منهمييا يبتيير  إنيي  ؛علييي عليي  عيناهييا وقعييت

 .رإيت  عند يب  قلبها كاد.  فبط أمتار

 جواد حضن عن نفسها نادين أبعدت ترتجفين؟ لما حبيبتي بك ما :جواد 

  .علي باتجاه تنظر وهي

  !سالح  ورافعا   واقفا   علي ليجد ؛نادين نظر واتبع لتفتا جواد

  .يحدث ما ويراق  بعد عن يب  !يراه مما مندهش لكن  ،أيضا   أت  ظافر

  !علي :جواد

  .الخيان  أكره أنا جواد تعلم :علي

 .سالحك نزلا، علي :نادين

 !قلبي أعطيتك، أحببتك انا الخيان ؟ لم   نادين؟ لم :علي 

  !ه ا تعلم وأنت تحبك ال هي :جواد 
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  .صوتك أسمع أن أريد ال جواد خرسا :علي

  .أبي قتلت لبد ؟أحبك أن لي كي ؛ علي من قتربتا :نادين

  .ههه ؛ حبيبك سؤقتل واآلن :علي

 !علي ب لك لك أسم  لن ،ال :نادين

  . لك فعل أمكنك إن نادين إ ن أوقفيني :علي

  .أحبها أحبها أنا؛ قلبها من تمحوني لن لكنعلي،  قتلنيا :جواد

 .جواد توق  :نادين

 ولين ،أحبيك أنيا تبكيي ال :شعرها عل  يده ووضع نادين إل  نظر جواد 

  .ه ا قول عن أتوق 

  .جواد كالم استفزه ؛علي  يسيطر الغض  علي

: بصوت وقال سالح  رفع علي  واحتضينت نيادين أسيرعت ..دجيوا عال 

  .قلبها عل  رصاص  لتسكن جواد

 ه ا؟ فعلتي لم ،نادين !نادين :مصد  غير علي

، نيادين: الصيدم  من اتسعت التي بعين  بها ويحد  نادين يحتضن جواد 

 ! حبيبتي إلي   نظريا نادين، تتركيني ال ال

  .هايخد عل  السائل  نادين بدمو  لتختلط تسيل جواد دمو 

: دموعي  تمس ؛ جواد وج  عل  بيدها وتلمس بصعوب  شهب  تؤخ  نادين

  .تحزن ال، أحبك

 !وت هبي تتركيني ال ال ،نادين :حملها يريد ؛منها قتر ا علي
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 إلييي   نظييري؛ اعتمتييي نييور يييا البليي  قطعيي  يييا ،نييادين ه. آآآابتعييد :جييواد 

 !تفارقيني ال كأرجو

 قتير ا ظيافر ويبكيي. ينوح !فعل  ما يصد  ال األرض عل  جلس علي 

  .وغادر عن  رغما   علي ظافر أخ . المغادرة علينا علي سيد: علي من

  .نادين يحتضن وهو األرض عل  جلس جواد

  .تتركها ال تاال ،جواد تاال :نادين

  !أجلي من قاومي حبيبتي :جواد

  ".أحبك" ودا  نظرة جواد إل  نظرت نادين

 لين ال ،نيادين ؛جيبينيأ نادين ،نادين !تنطق ال يحركها أخ  !نادين :جواد

 !ديننا هآآآ .وجهها أغرقت دموع  .ترحلين أدعك
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 حقىق النشس محفىظة. وال يحق ألي شخصجميع 

 أو مؤسسه أو جهة إعاده إصداز هرا الكتاب. أو جزء منه .  

 أو نقله بأي شكل من ألاشكال او تدواله الكترونيا نسخا 

 او تخزينا دون إذن خطي من الداز


