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والدها ولو انه هجر أمها قبل أن ترى  
 النور ؟

سؤال جتيب عنه هذه الرواية يف سياق 
ال مثيل له جتلت خالله صراحة األطفال 

 وتعقيدات الكبار. 
لقد أخطأت راشيل مرة يف حياهتا , ومن 

, إال أهنا محلت  ال خيطئ ال يكون بشرا
توبتها وراحت حتاول االبتعاد عن  

 اجواء... تلك الليلة. 



لكن القدر رفض ان يرتكها طليقة بعيدة 
عن جويل كينغدوم . أرادت أن تتزوج  
والده الثري الكبري هبدف محايةابنتها  

سارة فلم يرتكها تفعل ووقف يف وجهها  
 وقوف الصخر بوجه االمواج. 

سام البوهيمي لكن ماذا يريد هذا الر 
الذي يكره الزواج واألطفال ؟ وهل  

أيخذ منها كل شيء بعد أن أذهلا  
 سنوات طويلة ؟



 الفصل االول  
 ليلة "الديك الذهيب "1_

احنرف جويل بسيارته عن الطريق  
الرئيسي عند مفرق سالتون .واجته  
صوب الغرب ,االرض متتد امياال 
تكسوها شجريات الوزال الشوكيه 

مه وزهورها الصفراء,تنتشر خبضرهتا الدائ
بينها بعض االكواخ ,يتصاعد الدخان 
من مداخنها ليكون العالمه الوحيده 



اليت تنبئ عن وجود حياة . اخذ املساء 
يظلل اشعة الشمس املائله ومزيج الوان  
الضوء يبدو رائعا ,ومع ذلك فان جويل  
_حباسته الفنيه _مل ينتبه جلمال املنظر,  

متاما ...ومل تكد  اذ كان مشغول اخلاطر
الشمس تغرب حىت بدا االفق بلونه  

الشفيق ,وبدت النجوم من خالله كأهنا 
 ترتعد . 



كانت السيارات املقبله من االجتاه 
املعاكس تضطر اىل ان تتخلى عن  

موقعها يف وسط الطريق لسيارته  
املرسيدس .ومل يكن جويل يف حاله  

نفسيه تسمح له أبن يتنازل ولو بعض  
انت معدته تذكره أبنه مل الشئ ...ك

أيكل شيئأ منذ الصباح ,وكان حيس 
 ابلضمأ. 



نظر اىل الساعه الذهبيه يف معصمه  
,وكانت قد ختطت السابعه مساء  

,واحس ابلظالم يرخي سدوله ومل يكن  
راغبا يف القيادة على ذلك الطريق خالل 

الليل .وبدأ يدرك انه امسى على بعد  
ثويت  مخسة او ستة اميال فقط من النغ
.ورمبا يكون سعيد احلظ فيجد يف 

الفندق كل مايريده حىت صباح اليوم 
 التايل . 



كانت القريه صغريه ,تقوم حول ميدان 
مستدير .صندوق اهلاتف يقبع خارج  

مكتب الربيد قرب املتجر ,واخريا احلانه 
اليت حتمل اسم "الديك الذهيب ".وكان 

كل مايطمع فيه مكاان نظيفا للنوم  
 ,وشرااب ابردا ينعشه .

وكان شاب او شاابن يتسكعان يف 
الساحه ,ااثر فيهما منظر السياره  
املرسيدس بعض التعليقات الفظه  



واضطر جويل ان يرتك السياره خارج  
احلانه داعيا هللا اال يعبث احد مبسامري 

صدئه يف طالئها وسأل نفسه :اين  
ذهب السحر الريفي القدمي الذي كان  

 حيلم به ؟
وترك جويل حقيبته يف صندوق السياره 
,وارتدى سرتته الصوفيه واحكم رابط 

العنق وهو جيتاز املدخل املؤدي اىل  
احلانه ومل يكن فيها سوى شخص او  



شخصني من الزابئن املسنني .الفتاة اليت 
تقوم على اخلدمه يف مقتبل العمر  

.شقراء مفعمه ابلصحه ,بدأت تعري  
ي البشرة اهتمامها للوافد الغريب ذ

السمراء ,وغمرته بنظرة دافئه مشجعه  
 ,وقالت له :

 _حسنا ,ايسيدي ,مب أتمر ؟
واخرج جويل حافظة نقودة من جيبه 

 الداخلي مث قال :



 _اوه ,اي شيء ابرد من فظلك . 
 ونظر حوله ,مث سأل :

_اعتقد انكم تستقبلون النزالء للمبيت 
 ؟

ومألت له كأس ,وانولته اايها ,واتسعت 
عيناها ,ونظرت اليه بشيء من الفضول 

 ,واستوضحته :



_نزالء للمبيت ,ايسيدي؟اعتقد ان  
السيد هاريس ميكن ان يستقبل زائرا او  

 زائرين ,وان كنت غري متأكدة . 
وانولته املبلغ املتبقي له والتقت عينامها 

 ,وهي تقول :
_احتب ان اسأل لك عن املبيت  

 ,ايسيدي ؟ 
 جيبه ,وقال ووضع جويل ابقي النقود يف

: 



 _اذا مسحت !
اراح جويل جسمه على كرسي مستدير 
من كراسي احلانه ,كان الشراب ابردا  
لذيذا ومنشطا ,كما اراده بعد تلك  
الساعات الطويله يف قيادة السياره 

,وخطر له ان النغثويت مل تكن عادة  
تستقبل غري زائرين قالئل يف مثل ذلك  

 الوقت من السنه .



عها رجل يف اواسط  ظهرت الفتاة وم
العمر بدا انه صاحب احلانه ,واصطنع  
جويل ابتسامه اعتقد ان الرجل ابدله  

مثلها ,واستند هاريس بذراعه وهو 
 يسأل :

_مسعت انك تريد مكاان للمبيت ,هل 
 تطول اقامتك ؟ 

 واجاب جويل يف هدوء :
 _رمبا لليله واحده فقط !



 واستفسر الرجل االكرب سنا : 
الطريق اذن   _فأنت مسافر على 

 ,ايسيدي ؟. 
وهز جويل رأسه ,مث اذعن لفضول  

 السائل ,فقال :
 _انين يف مهمه يف النغثويت .

 واجاب السيد هاريس :
_حسنا ,هناك غرفه ,وزوجيت تعدها لك 

 االن ,هل نقدم لك الطعام ايضا ؟



كان جويل يقاسي من اجلوع ,واجاب  
 يف هدوء يستحوذ على االعجاب :

نا ,وتكفيين هلذا  _اذا كان ذلك ممك
املساء بعض الشطائر ,ورمبا يكفي بعض 

 اخلبز احملمص لالفطار .
عند ذلك ظهرت سيدة ظن جويل اهنا  

 السيدة هاريس ,وحتدثت مستفسره :
_هل هذا السيد الذي يريد ان يقضي  

 الليل هنا ؟ 



 واومأ زوجها ابالجياب ,فأضافت : 
_حسنا ,ايسيدي !غرفتك حاضره 

 واظن انك جائع ؟
 ظر جويل اىل السيده هاريس واجاب :ن

 _اان ,حسنا ... 
 واومأ ابملوافقه ,وعلق زوجها : 

 _نعم اي ايل ...ان السيد 
 والتفت اليه مستفسرا :

 _مل اعرف امسك ايسيدي .. 



 مث اكمل احلديث لزوجته : 
 _انه يريد الطعام ...

 ورد جويل فورا : 
_امسي كنغدوم ,جويل كنغدوم ...من 

 لندن . 
وصعد اىل غرفه صغريه تستخدمها 

االسرة عادة .وجاءت السيدة هاريس  
لتقوم بنفسها على خدمته ,ومل يكن 

ذلك ليحرمه من الشقراء اليت قدمت له 



الشراب يف احلانه ,كانت تلتمس العذر 
لتدخل فجأة وخترج بعد ان تسأله اذا  
كان يلزمه اي شيء ,كان فمه يبدو 

وجبه اليت عنيدا ساخرا بعدما اتى على ال
قدمتها له السيده هاريس اليت دخلت 

وبدا عليها شعور ابالرتياح عندما 
 وجدت الصحن خاليا فقالت :

_ارجو ان يكون الطعام اعجبك 
 ايسيدي . 



واومأ جويل برأسه عالمة املوافقه ,وقال 
: 

_كان لذيذا للغايه ...شكرا ايسيدة  
 هاريس ... 

سرورها وابتسمت وكان وجهها ينم عن 
 ,وقالت وهي جتمع الصحون :

 _سوف تقيم معنا اىل الغد فقط ؟ 
 وهنض جويل ,وهو يقول :



_امل ذلك ...اعين ابلطبع ان العمل  
الذي قدمت له رمبا ال أيخذ وقتا اطول  

 من ذلك )تنهد(
 مث اضاف :

 _ينبغي ان اعود اىل لندن .
 قالت مستفسره :

_اذا ...فانت تعمل يف لندن ,ايسيد 
 م .. كنغدو 



واجاب جويل بطريقه تنم عن عدم  
 الرغبه يف اعطاء اجابه شافيه :

 _احياان . 
 وسألت :

 _ولكنك تسكن هنا ؟
 واجاب : 

 _ميكنك ان تقويل ذلك .
كانت السيدة هاريس كما يبدو حتاول 
العثور على مدخل للتعرف على مهمته 



,وكان هو من جانبه حياول التهرب من  
 ,وقال : االجابه على مثل هذا السؤال

_اذا اذنت ,سأصعد اىل غرفيت االن  
...كان يوما مضنيا ,واشعر بشيء من  

 التعب .
وحاولت السيدة هاريس ان ختفي  

 شعورها ابالحباط ,واجابت :
 _طبعا ,ايسيدي ,انك تعرف املكان .

 وابتسم جويل وقال :



 _طبعا تصبحني على خري ! 
وظهر عليها الرضا الكامل لطريقته  

 املهذبه يف احلديث ,واجابت مبتسمه :
 _وانت خبري ايسيدي .

وسلك جويل طريقه عرب الردهه اىل  
الدرج ,وظهرت الفتاة الشقراء عند 

 املدخل تقول بشيء من احلياء: 
 _اال أتيت لتأخذ شرااب االن ؟

 وهز رأسه وهو يقول :



 _ال ,اشكرك 
 وردت يف احلال :

 _غري معقول ...هل تنام االن ؟
 ب : واجا

 _ومل ال ؟اليست الساعه بعد العاشره ؟
 وردت عليه ابستغراب :

_ايللغرابه !العاشره !كنت اظن ان 
سكان لندن يسهرون اىل ساعة متأخرة 



من الليل !ماذا حدث لسنوات  
 السبعينات الراقصه املرحه ؟

 اجاب جبفاف :
_اعتقد اهنا شنقت نفسها ..اسعدت  

 مساء!
ن حرارة كان الفراش ابرد كالثلج ,ولك

االفكار اليت كانت تعتمل بداخله 
ساعدته على احتمال املوقف ,اضطجع 

جويل على ظهره ,واسند رأسه على 



ذراعيه ,وبدأ حيدق بعبوس يف ظالل 
االزهار البارزه على الستائر املصنوعه  

من الكريتون اخريا ,انه هنا يف النغثويت 
,ويف بقعة ما يف اخلارج ...رمبا على 

.توجد راشيل ...راشيل  مسافة ميل ..
 غيلمور كما تسمي نفسها االن  

واحس مبذاق الصفراء الكريه يف مؤخرة 
حلقه :راشيل تظن اهنا تستطيع ان تفعل 
ذلك ...به هو ! وتكورت يداه بشده , 



وانضغطت كل منهما يف قبضة قويه ,لو  
متكن منها هنا ...واالن ,العتصر عنقها 

 بيديه !
...انه يعرف   ولكن االنفعال كان ضياعا

ان اهلدوء واملوضوعيه هلما فعل اوقع  
,ولكن مل يكن بوسعه ان يتأكد متاما اهنا 

فعلت ذلك نكاية به ,ومع ذلك فأية  
حماوله لتربير سلوكها مل تكن شيئا 

 مستساغا. 



كان يعمل يف وضع اللمسات االخريه 
للوحة السيدة انطونيا ابري عندما جاء 

يقظ يف فرنسيس يدق اببه ,كان قد است
ذلك اليوم مبكرا عن عمد ليستفيد  
ابلضوء ,وصار فرنسيس اخوه غري 

الشقيق حيكي القصه اليت جاء هبا اىل  
جويل يف تلعثم حىت اكملها ,ولكن  
جويل مل أيخذ القصه على اهنا ورطه  



ماليه جاء يطلب فيها العون املايل من  
 اخيه ,وقال جويل بشيء من القلق : 

تظن ان تفكري  _ولكنين ال افهم ملاذا  
ايب يف الزواج ميكن ان يسبب يل الضيق  

. 
عندئذ اخذ فرنسيس يذرع خبطواته  

 املرسم ,وهو يردد : 
_ابلطبع ,ال يهمك ...تركت لك 

جدتك ثروة كبريه ...اما اان فليس يل  



اقارب اثرايء من طرف امي ,واذا تزوج  
ايب مرة اخرى ,فاملنتظر ان حيرمين من  

 املرياث كما حرمك ! 
كان جويل قد اخذ يدفع شعره اىل  

 اخللف بيدين مضطربتني ,وعلق قائال :
 _لكنك مل تكرتث عندما حدث ذلك ,

 :واضاف 
_كان االمر خيتلف يف حاليت وانت تعلم 

ذلك ,كان ايب يعلم انين لست حباجه  



اىل ثروته ,وكما تقول انت فان جديت  
هونت من دور ايب يف رسم مستقبلي  

.اما ابلنسبة اليك فاالمر خمتلف ,انك  
ابنه ,وحىت لو تزوج ,فان االمل يف ان  
ينجب اطفاال ضعيف ! االترى انه يف  

 من عمره ؟  الثالثه والستني
 اجاب فرانسيس :

_اال تعلم ان إبمكان الرجل احياان ان  
ينجب حىت لو كان يف التسعني من  



عمره ,ومع ذلك فأنك مل تسمع القصه 
كامله بعد ,انك مل تسأل من تكون  

 املرأة اليت ينوي ان يتزوج هبا ؟
هز جويل كتفيه بشئ من عدم االكرتاث 

 ,وهو يقول :
 _ان ذلك امر اليهم .

واستأنف فرنسيس احلديث ,وهو يتلذذ 
 بوقع كالمه على اخيه : 



_رمبا يهم ,امسها غليمور ...راشيل  
غليمور ...وكان امسها من قبل راشيل  

 آيب .
عند ذلك فقط حدث مامل يكن متوقعا  
,فقد انطلق جويل خبطوات غريبه وفعل 
ما مل يكن منتظرا ابملره اذ امسك أبخيه  

به جتاهه غري الشقيق من قميصه ,وجذ
 بعنف ,وهو يقول :

 _ماذا تقول؟ 



وقع فرنسيس يف شيء من االضطراب  
 ,واخذ خيلص نفسه ,وهو يقول :

_هذه ...هي ...ال...حقيقه ...احلقيقه 
 ايجويل ..اهنا ,راشيل ...راشيل ! 

دفعه جويل بعنف جعله يدور حول 
نفسه ,ويستقر يف النهايه على االرض  

دما ,وكان وجهه ممتقعا من الغضب عن
هنض على قدميه ,واخذ ينفض الرتاب  
 عن ثيابه ,وهو حيدق يف اخيه خببث : 



_اهنا ليست غلطيت ...فقط النك 
 الحتب احلقيقه ...عندما تسمعها .

مل يعد جويل يسمع .عرف ان ماقاله  
فرنسيس صحيح .وهو مل يكن ليأيت اليه 
بقصة مثل تلك ان مل يكن لديه الربهان  

ن سيكار  على صدقها ,واخذ يبحث ع
,وضعه يف فمه مث اشعله بيدين تفتقدان 

االتزان ,وصار حيملق أبكتأب خارج  
النافذه ,كان يطل على شاطئ هنر 



التاميز عرب السطوح .وعندما احس انه 
استعاد بعض توازنه استدار جتاه 

فرنسيس الذي اشعل سسكارا ,واخذ 
ينفث دخانه بعصبيه عندما ابدره جويل 

 بقوله :
 تعرفه . _اخربين مبا  

 ومتلمل فرنسيس واجاب يف دمدمه :
 _ال اعرف .

 وتصلب فك جويل وهو يقول :



_ال حتاول ان ختدعين ,قل يل كيف  
 عرفت اهنا راشيل . 
 اجاب فرانسيس :

 _رأيتها . 
 _ماذا تعين ؟ 

_رأيتها ,اوه ,ابهلل ايجويل !كف عن  
النظر ايل هكذا !اهنا ليست غلطيت ,يف 

 ! حقا .  الليله املاضيه ...مع ايب



ونطق ابلعباره االخريه عندما القى جويل 
بسيكاره اىل االرض ,وسحقه بنعل 

 حذائه .
 _اين ؟ 

_يف بريوكيوس يتعشيان ..رأيتهما 
 ..اؤكد لك .

كان جويل حيرك رأسه من جانب اىل  
 اخر تعبريا عن الشك ,وقال : 

 _ابدأ من البدايه . 



اخذ فرنسيس يدخن يسكاره بشده  
 ,وهو يقول :

_حسنا !عرفت منذ وقت ,ان هناك 
امرأة .اوه ,نعم ,منذ ...منذ ان رحلت  
 امي ..كنت استطيع ان اعرف ذلك . 

 _ارجوك ...ادخل مباشرة يف املوضوع .
_منذ اسبوع ,اخربين ايب ان هناك  

 شخصا ما . 
 _ولكنك مل ختربين بذلك من قبل !



 _ليس فورا ,ال ! 
 قال فرانسيس ذلك مدافعا عن نفسه .

ذكرت يف كالمي ايجويل ,ان  _كما
عمره ثالثة وستون عاما ,وكنت اظن 

,ان اي امرأة الميكن ان تقبل به اال اذا  
كانت يف مثل سنه !وانت تعرف كذلك  
ان امي وامك كانتا قريبتني منه يف العمر 

. 
 _حسنا ...استمر . 



_الذي حدث هو انين مل اسأل كثريا  
,ولقد اخربين ,وكان االجدر به ان  

يضحك كثريا عندما اخربين ...ان امسها 
السيدة غليمور ...السيدة راشيل 

غليمور .وانت تعرف ان اسم راشيل 
 ليس امسا مألوفا . 
 _وسأل جويل :

 _هل هذا هو كل شيئ؟ 
 اجاب فرانسيس :



_ال !قال اهنا قادمه من يوركشري ,واهنا 
تعمل يف قريه تسمى النغثويت كمديرة  

 قاعد . منزل يف بيت كولونيل مت
 واخذ جويل يكرر الكلمات نفسها : 

 _مديرة منزل يف بيت كولونيل متقاعد !
 _نعم ,هذا ماقاله يل .
 _رمبا تكون اخطأت ؟
 _اؤكد لك اين رأيتها .



_ال اقصد ذلك .امنا اقصد العمل  
الذي تشتغل به ,انت تعرف ايفرنسيس 
ان راشيل كانت تدرس يف اجلامعه عندما 

 ... 
 مله :واكمل فرانسيس اجل 

_عندما هجرتك ...اليس كذلك  
؟ولكن كيف تعلم اذا كانت اكملت 
دراستها ام ال ؟كان ذلك منذ ست 
 سنوات ...وتزوجت واجنبت طفال .



 شحب وجه جويل االمسر ,وهو ينطق :
_طفل !هل اخربك ايب هبذه القصه 

 كذلك ؟
واطفأ فرنسيس سيكاره ونظر اىل اعلى  

 وهو يقول :
اذا تعمل  _نعم ,ذلك قد يفسر مل

كمديرة منزل .اقصد انه ليس من  
السهل ان جتد املرأة عمال اذا كان لديها 

 اطفال .



وضاقت عينا جويل حتت رموشه الكثيفه 
 ,وهو يسأل:

 _وماذا عن زوجها ؟ 
 هز فرنسيس كتفيه ,وقال : 

_كيف يل ان اعرف ؟رمبا يكون قد  
 تويف .قال ايب اهنا ارمله .
 ,وهو يقول :وخطا جويل عرب الغرفه 



_ارمله ...ال اكاد اصدق ذلك ,هل  
انت متأكد ان هذا كله مل يكن اال  

 خدعه ماكره لتحقيق نزواته ؟ 
 _ماذا تعين ؟ 

 هز جويل رأسه ,واجاب :
_ال اعرف كان ايب يكرهين النين كنت 

 اعارضه .
_ال اعتقد ان اابك كان يكرهك  

 ,ايجويل !



_بل اعتقد ان رغبته يف الزواج من  
 هلذا السبب ابلذات .راشيل 

 _انك جمنون .
 _هل تعتقد ذلك ؟

كانت مالمح جويل ,وهو يتكلم مشبعه 
 ابحلقد ,واضاف :

 هل هذا هو كل شيء؟-
 اجاب فرانسيس :



_ما الذي تريد ان تسمعه مين ...بعد 
 ذلك ؟ 

 _ما الذي قاله ايب عندما اخربك ؟
 _اخربتك بكل ما اعرف . 

عا يف  _لكنك مل ختربين ,كيف رأيتهما م
 الليله املاضيه ؟ 

 تنهد فرنسيس , وقال : 
_كان ذلك مصادفه وايب ال يعرف انين 

 رأيتهما .



 _وماذا بعد ؟
_كنت ذاهبا اىل فريديز ,وكنت حباجه 

 اىل املال . 
 _كالعاده ...

 _تذكرت بريي سيمونز فجأة .
كان بريي سيمونز صاحب مطعم  

,بريوكيوس ,وكان جويل يعرف ذلك  
 ايضا .



_ذهبت اىل هناك الين كنت انوي  
 اقرتاض مبلغ من املال .وهناك رأيتهما .

 _وتركت املكان ؟
 _نعم !

 كم كان الوقت عندئذ؟
 هنا نظر فرنسيس اىل ساعته ,وقال : 

 _حوايل احلادية عشرة . 



ولكن الساعه االن الثامنه والنصف 
!اذن ماذا كنت تفعل خالل تسع  

 ساعات ونصف الساعه ؟
 فرانسيس رأسه , وقال : هز 

_مل اكن اعرف ماذا اعمل ؟ومل اكن  
 اعرف هل اخربك مبا حدث ام ال ؟

 _ومل ال ؟
 هز فرنسيس رأسه وقال : 



_لقد...سرت ...امياال ...ووصلت اىل 
شقيت حوايل الرابعه وكان بوسعي ان  

اطلبك يف اهلاتف عندئذ ,ولكنين 
 ظننتك مشغوال . 

على مل يكن ما يقصده فرنسيس خباف 
جويل ,وكانت شفتاه ترتعدان ,والقى  

نظرة اخريه اىل اللوحة اخلاصه ابلسيده  
انطونيا ,مث سار عرب املرسم اىل الباب  



املؤدي اىل اجلزء االساسي من الشقه  
 ,وقال بصوت متثاقل :

_حسنا ,سأصنع بعض القهوه ,اعطيت 
هريون اجازه الليله ,وعلى ذلك فانه لن  

ا ان نواصل  يعود اال متأخرا ,وميكنن
 حديثنا يف املطبخ ان شئت. . 

عرف جويل فيما بعد ان راشيل عادت  
اىل يوركشري ووجد ان اابه مل يكن ممانعا  
يف احلديث عن السيده غيلمور عندما  



اكتشف ان ابنه االصغر اخرب جويل  
ابخلطط اليت كان ينوي السري فيها  

.واضطر جويل ان ميسك لسانه وان  
عندما وقف  يسيطر على قبضيت يديه 

امام ابيه بوجهه الذي يعرب عن االعتداد  
ابلنفس ,ولو كان هناك بقية من شك يف 
صدق ما قاله فرنسيس لزال هذا الشك 
متاما اثناء املقابله اليت متت بينه وبني ابيه 



.كان جيمس كنغدوم راضيا متاما عن  
 نفسه .

ووجد جويل ان غضبه تركز على راشيل  
ه يف تدمريها بعنف يكاد يصل اىل الرغب

,كيف جترؤ على ان تفعل هذا به؟البد  
اهنا كانت تكرهه االن كما يكرهها  

وحتقد عليه ابلدرجه نفسها من احلقد  
 الذي بدأ يشتعل يف نفسه ازاءها .



ورغم ذلك مل يكن ليسمح بسهوله ابن 
حيدث ما كان وشيك احلدوث .وجد 

نفسه يدافع ابستماته عن حقوق  
ح بدوافعه  فرانسيس ,ومل يكن ليصر 

احلقيقيه اليت مل تكن تقل ااننيه ,لو ان  
راشيل كانت قد تزوجت ابلفعل 

,واجنبت طفال ,فهي تكون بذلك قد  
اثبتت خصوبتها ,وابوه كان اليزال قوي  
الصحه مكتمل الرجوله ,كانت زوجتان  



تكفيان اي رجل يف رأيه انسيا انه لو مل  
متت امه عقب والدته مباشرة ملا فكر 

 الزواج مرة اخرى .ابوه يف 
كان قد مضى ثالثة اايم متكن فرانسيس 

خالهلا من اكتشاف اسم خمدوم راشيل  
هو الكولونيل فرنشاو .وعرف ان هذا  

الكولونيل يعيش يف مبىن االولد هول يف 
النغثويت واعتقد جويل ان الوصول اىل 

 ذلك املكان لن يكون ابالمر العسري . 



يلته وحاول يف احلاح ان يستجمع يف خم
صورة الفتاة اليت قرر ان يقرتن هبا ذات 

يوم .وكانت السنوات الست اليت  
مضت قد وضعت نقااب مشوشا على 

مالمح راشيل ,كان يستطيع ان يتذكر  
بعض التفاصيل حول راشيل .ولكن من 
الصعب عليه ان يصيغ تلك التفاصيل  

 يف منظور صحيح . 



ست سنوات كانت مبعيار الزمن ,فرتة 
تبدو االن وهي يف الرابعه   طويله ,كيف

والعشرين او اخلامسه والعشرين من  
عمرها ,البد اهنا تستطيع ان تتذكر  

,كانت اصغر منه بعشر سنوات  
,ولكنها كانت تسيطر عليه , وهي 

مازالت بعد صغريه يف تلك السن ,مل  
يكن ألمرأة قبلها او بعدها شيء من  

تلك السطوة على شخصه ,ومضى يف 



يقابلها يف الغد سوف هواجسه ,عندما 
جيعلها تعلم اهنا قضمت ابسناهنا اكثر مما 
يستطيع فمها ان ميضغه عندما قبلت ان 

تقف منه موقف التحدي ,كيف جترؤ 
على ان تتخيل اهنا ميكن ان تصبح 

عضوا يف اسرته بدون ان تثري ردود فعل 
منه ؟واستولت عليه الفكرة ,واحلت  

  عليه ...ومل ترتكه اال بعدما مجدت
 اطرافه من نوبة الغضب.... 



 الفصل الثاين 
 2_عمر سارة

ويف الصباح التايل كان من اليسري عليه  
أن يسأل السيدة هاريس عن موقع  

األولد هول , ورفعت السيدة هاريس  
 حاجبيها وهي تقول:

"تقصد منزل الكولونيل فرنشاو ؟ هل  
 انت صديق له اي سيد كنغدوم ؟" 



ندية اليت  وأجاهبا وهو يزدرد اليمونه اهل
 أمامه:

"ليس ابلضبط ,اعرف شخصا هناك .. 
 يعمل لديه ".... 

"البد انه السيد هانسون .. هل هو 
 ذاك اي سيدي؟"

هز رأسه إىل األعلى وقطب وجهه , 
 وأجاب:



" هانسون , ال اعرف أحدا هبذا االسم 
" 

وزمت السيدة هاريس شفتيها, وهي  
 تقول:

"ال تعرف, أن السيد هانسون سكرتري  
لكولونيل فرنشاو , انه شاب مثقف ,  ا

 وأييت اىل هنا احياان يف عطلة االسبوع" 
وازداد وجه جويل تقطيبا , وعلق يف  

 تردد:



"حقا ؟ ال! إن الشخص الذي اعرفه  -
 هوـ يف ظين مديرة منزل الكولونيل."

وانفجرت اسارير وجه السيدة هاريس  
 وصاحت: 

 "السيدة غيلمور ؟" 
الليمونه اهلندية ,  وركز بصره على 

 وقال: 
 "صحيح." 



ورفعت السيدة هاريس حاجبيها 
 وقالت:

"ال اعرف عن السيدة الشابة اكثر من  
 التحية اليت نتبادهلا أحياان" 

كان جويل يفكر بسرعه, وعلق على 
 اجابتها: 

"ولكن , هل يوجد اخرون يعملون هناك 
 , اعين يف األولد هول ؟" 



فقط "على حد علمي , ال ! هناك 
الكولونيل فرنشاو والسيد هانسون ,  

والسيدة غيلمور ابلطبع , أوه والصغرية 
 سارة " 

 وشعر جويل بوخز يف أعصابه , فسأهلا: 
 "اهي ابنه السيدة غيلمور ؟" 
 "نعم... وأنت تعرف ذلك ؟"



مل جيب جويل بشيء .. إذا فالطفل أنثى 
وامسها سارة , ووجد نفسه يلح على 

 إىل الكالم:السيدة هاريس ليجرها 
"كنت تنوين أن ختربيين كيف أجد  

 األولد هول ؟"
وأومأت ابملوافقة , ورفعت من أمامه  

صحن الليمونه اهلندية , ووضعت بدال  
منه صحنا آخر فيه قطعة من اللحم , 
وشيئا من البيض والسجق والطماطم, 



كان ذلك الطعام يف العادة يثري شهية  
ليت  جويل , ولكنه بعد الليلة القلقة ا 

قضاها كان حيس ابلغثيان , ومع ذلك  
 أرغم نفسه على الطعام وبدأ ابللحم:

"لو انك تتبعت طريق كراغستون ملسافة 
ميل فسوف جتده على يسارك . انه  

 البيت الوحيد ألميال عديدة" 
 " أشكرك "



وسكب جويل لنفسه بعض القهوة , 
كانت الساعة تشري إىل الثامنة ونصف  

قد تكون وقتا   . خطر له أن الـتاسعة
مبكرا ال يسمح ابلزايرة . فكر يف  

االتصال ابهلاتف, ولكنه كان يريد أن  
يرى االنطباع الذي يرتسم على وجه  

 راشيل عندما تراه, 



وكان يريد أن يستشعر نشوة الزهو اليت  
تتملكه عندما يواجهها بنظرات  

 االحتقار.
كان الصباح لطيفا يف ذلك الوقت 

ذار, وقرر أن  الباكر من شهر مارس/ آ
يلبس سرتة تنسجم مع سرواله األزرق  
الغامق , واخذ يدفع ذراعيه يف أكمام 

السرتة بينما عيناه تتفحصان ساحة 
 القرية, 



حتت أشعة الشمس الساطعة , ووقعت  
عيناه على زهور النرجس الربية وعلى  
أزهار بيضاء وصفراء تنمو يف كل شرب 

من األرض أما املباين فكانت تبدو  
 ة معتىن هبا.نظيف

مل يكن العثور على طريق كراغستون أمرا  
صعبا بعد إرشادات السيدة هاريس  
ووصل إىل مبىن األولد هول . كان  

الدخان يتصاعد بشدة من املداخن, 



دليال على أن بعض سكان املنزل 
استيقظوا, وكانت هناك حافلة صغرية 

قدمية تنتظر يف الساحة األمامية, , 
ديد انفجرت  وبواابت صدئة من احل

اتركة املدخل مفتوحا على مصراعيه 
.وتوقف جويل بسيارته أمام تلك  

البواابت مباشرة. غري واثق إذا كان  
ينبغي عليه أن يرتك السيارة يف ذلك  

املكان أم ال ؟ ولكنه عندئذ أرخى  



الكابح ووجل بسيارته بني أعمدة البوابة , 
واندفع فوق املمر املفروش ابحلصباء 

 جوار احلافلة الصغرية.ووقف إىل 
وترجل من السيارة, ووقف حلظة ينظر  

إىل النوافذ املطفأة. إذا, هذا هو املكان  
الذي تعيش فيه . منذ مىت ؟ السنتان 

األخرياتن أم السنوات الثالث األخرية ؟ 
ودفع كتفيه إىل اخللف وواصل حديثه  



مع نفسه : منذ موت زوجها, دون  
 شك, وغليمور؟ 
كان عمل ذلك الرجل   من يكون ؟ ماذا

الذي تزوجها لتلك الفرتة القصرية ؟  
وملاذا تزوجته ؟ هل أحبته ؟ لو كان 

األمر كذلك , فال شك أن احلب كان  
يعرف طريقه إليها أبسرع مما كان يعرف  

 طريقه إليه , 



ومشى إىل مدخل املبىن . وبدأ يشد  
بقوة حبل اجلرس , ومسع رجع الصدى  

كان الصوت  يرتدد يف جنبات املبىن ,  
 كفيال إبيقاظ املوتى.

وفتح الباب شاب حنيف مييل شعره إىل 
 احلمرة ووقف ينظر إليه يف ترقب وقال:

 "نعم ؟" 



وشعر جويل بشيء من االضطراب  
وتعثر يف الكالم حلظة مث ملك نفسه  

 وقال: 
 "أريد أن أحتدث إىل السيدة غيلمور"  

 ورد الشاب يف احلال: 
 " راشيل! " 

 اجاب:
 راشيل!" "نعم 



وبدا أن الشاب كان يضمر له عدم الود 
 , إذ أجابه: 

"إهنا مشغولة اآلن , تستطيع أن أتيت  
 فيما بعد"  

 وتذرع جويل ابلصرب وقال: 
"أرجوك أن تبلغها أن شخصا من آسرة 
كنغدوم يريد أن يتحدث إليها . اعتقد 
 انك ستجدها راغبة يف احلديث إيل.". 



ود  ونظر إليه الشاب بشيء من الرب 
 واخذ يردد:  

"كنغدوم , آنت احد أقارب جيمس 
 كنغدوم ؟" 

وأجاب جويل وهو يهم ابالقرتاب من 
 عتبة الباب: 

"نعم , واآلن , هل تبلغ رساليت من  
 فضلك ؟" 



وهز الشاب كتفيه, واستدار ليعرب  
الردهة الفسيحة يف مدخل املنزل , أما 

جويل فأسند كتفه إىل دعامة الباب . ال 
ون الذي حتدثت عن السيد بد انه هانس 

هاريس , كان يبدو اصغر سنا مما كان  
 يتوقع. 

 ومسع من خلفه صوات يقول: 
 "هل طلبت ان تتحدث ايل ؟"



ودفع رأسه يف استدارة اىل الوراء . مل  
يكن قد أحس ابقرتاهبا , ومع ذلك  

كانت راشيل , كانت تقف عند املدخل 
مباشرة ,واضعه يديها يف جيوب مريلتها  

نية املخططة , وجهها اكثر حنافة مما القط
عرفه , متوردا بشكل ظاهر يف بعض  

أجزائه وشاحبا مبا يشبه املوت يف  
 مواضع أخرى 



وكان جسمها أكثر حنافة ,ولكن شعرها  
احلريري األشقر أصبح حبيسا اآلن يف 
عقدة قاسية تتدىل على مؤخرة عنقها 
واعتدل جويل يف وقفته بعض الشيء  

يتفحاصاهنا بطريقة تنم ومسح لعينيه أن 
 عن ازدراء مقصود, وعلق بسخرية: 
"شيء مجيل حقا , السيده غيلمور  

 واقفه امامي ؟ "



"ماذا تريد مين اي جويل ؟ هنا مكان  
 عملي ,وعندي من العمل ما يشغلين."  
كانت انفاسها تضطرب وهي تتحدث 

بسرعة, والحظ جويل ان هانسون  
 يرقب من الداخل , وعندئذ نفذ صربه

 وقال بقسوة: 
"ينبغي ان تتخلصي من كلب احلراسة  
الذي يرقبنا , وخترجي لتتحدثي إيل , 



لست انوي أن امسح هبذه املناقشة حتت 
 بصر احد ؟"

 عندئذ جاء صوت من الداخل ينادي:  
 "راشيل!"  

كان هانسون على وشك أن يتدخل 
ولكنها أشارت إليه أال يزج بنفسه يف  

 املوضوع , وحتدثت اىل جويل: 
 " اعتقد انك جئت تطلب تفسريا " 



" اي لك من شيطانه ! هذا حق , إنين  
 فعال أريد ذلك " 

 " لكن أابك وعد إال خيربك "
 " حقا ؟ انه شيء عظيم منه " 

 " ولكنه أخربك ابلفعل "
البد أن أصحح لك , فلقد رآكما  " 

 فرنسيس معا "
 " آوه ! ايهلل! " 

 وحدق جويل فيها بربود , وهو يقول: 



"ان هللا لن يقف جبانبك االن ......هل 
تتخلصني من صديقك هذا ؟ ام ترتكني  

 يل ذلك ؟"
 واجابته بشيء من الرتدد: 

"ال استطيع ان احتدث اليك ... 
آلن و  الكولونيل ينتظر طعام االفطار ا

 .... و " 
 " راشيل! انين احذرك.... " 



ولوت يديها املتشابكتني توجعا , وهي 
 تقول: 

"حسنا , ايجويل ... حسنا ...  
سأحتدث إليك .... ولكن ليس اآلن  
 ... وال هنا ... وليس هبذه الكيفية"  

ونظرت إىل الوراء من جديد نظرة  
 خاطفة مث قالت: 

ان   "هل أتيت فيما بعد ... هذا املساء
 شئت ؟" 



مل يكن يعجبه ان تقف حيث كانت 
تتحدث عن افطار الكولونيل , ولكنه  

يدرك انه لو فقد شعوره واحدث صخبا 
يف املكان فما كان ذلك يغين شيئا , 

كان يعلم كذلك إن املكان ملكية 
خاصة ال قبل له ابلبقاء فيه دون موافقة  

املالك , وإال كان متعداي على ارض  
اعره بصعوبة ابلغة  الغري , وضبط مش

 وقال:  



"حسنا بعد الظهرية, اذا , يف أي وقت  
 ابلضبط ؟" 

وهزت راشيل كتفيها بشيء من العصبية 
 وهي تقول: 

"ال ادري , رمبا توافقك الثانية ؟ او  
 الثانية ونصف ؟"
 "اذن يف الـثانية"



قاهلا جويل بشيء من العبوس دون ان  
ينطق بكلمة أخرى, ومشى خبطوات  

 السيارة.  واسعة حنو
امضى جويل الصباح عند غدير وجده 
على بعد أميال أخرى عن الطريق إىل  
كراغستون , ومل يعد اىل النغثويت , 

رغم انه أحس أبن االحتياجات الطبيعية 
جلسمه تستدعي ذلك , ورغم انه شعر  

ابجلوع منذ الواحدة ظهرا اكتفى بسيكار 



وبعلبة من الشراب كان حيتفظ هبا 
 للطوارئ. 

عند الـثانية إال ربعا هنض, ونفض و 
الرتاب عن ثيابه , واجته إىل السيارة . 
كانت السماء غائمه والتوت شفتاه 

تعبريا عن الضيق من الطقس , وقفل  
 راجعا جتاه النغثويت 

وعندما بلغ قمة الطريق حيث كان 
مبقدوره ان يرى مبىن األولد هول من  



أعلى على هيئة كتله رمادية منبطحة , 
 املطر ينزل بغزارة.   كان

وتوقف بسيارته إىل جانب احلافلة  
الصغرية الرثة, وبدال من أن يرجتل  

ويتجه إىل الباب اخذ يستخدم بوق  
السيارة ليعلن وصوله , كان هذا  

السلوك يدل على شيء من الغطرسة, 
والتكرب , وكان على وعي بذلك , ومع  
هذا كان يف قرارة نفسه يعلم أن راشيل  



نزعج آو تشعر ابلتهديد من  مل تكن لت
سلوك تعتربه حماوله غري انضجة قصد هبا 

 إاثرهتا. 
تنهد جويل مث دفع ابب السيارة, وخرج 

منها , وعندما ابتلت كتفاه بقطرات  
املطر زاد عبوسا وتقطيبا , وهرع جتاه  

اجلزء املسقوف من مدخل املبىن, 
فأنفتح الباب حال وصوله , وظهرت  

شيئا من  راشيل , وأخذت تصطنع



الدهشة لرؤيته عند املدخل ولكنه كان 
مقتنعا أبهنا كانت تنتظر نزوله من  

 السيارة قبل أن تظهر على الباب.  
واحتمى ابجلزء املسقوف بينما كانت 

هي تغلق الباب خلفها . وعلق بشيء  
 من الربود : 

 " ذكية ! ولكن بشيء من الطفولة "
 ورفعت بصرها اليه , وهي تقول: 

 تتحدث ؟" "عم 



وكاد جويل أن ينهرها بقسوة, لكنه الذ  
ابلصمت واكتفى أبن هز رأسه , كانت  

ال تزال ترتدي القميص والسروال  
اللذين كانت تلبسهما يف الصباح, 

واستبدلت ابملريلة سرتة من البوبلني  
حمالة بفراء , وأحس للحظة قصرية 

 مبشاعر احلنو والشفقة جتاهها , وسأهلا: 
حىت احضر السيارة اىل  "هل تنتظرين 

 املدخل ؟" 



 وهزت رأسها وهي تقول: 
"تعودت على السري حتت املطر , هل 

 نذهب ؟" 
وابدرت فخطت خارج املدخل  

املسقوف, وصار خيطو أمامها خبطوات  
واسعة ليفتح ابب السيارة , وصعدت  
إىل املقعد األمامي دون أن تنظر إليه ,  
وأغلق الباب خلفها بشيء من العنف  



هر مث دار حول مقدمة السيارة  الظا
 ليتبعها. 

وعندما استقر على مقعده ,بدأ يتفحص 
كتفي سرتته, ووجد إهنما ابتلتا, 

فخلعها, والقي هبا بشيء من اإلمهال  
على املقعد اخللفي, واقرتح عليها أن  

تفعل ابملثل , ولكنها رفضت بصمت . 
وهز كتفيه وهو يدير احملرك , وتوقف  

 قالت:  عند البوابة عندما



"اىل اين اتخذين ؟ علي ان اعود اىل هنا  
 خالل ساعه" 

 ونظر إليها يف غضب وهو يعلق: 
 "ساعة ؟" 

"نعم ساعة , سارة ال تنام أكثر من  
ذلك يف فرتة ما بعد الظهرية . والبد أن 

 ارجع قبل أن تصحو من النوم"  
مل يعلق جويل بشيء, واكتفى ابن اخذ 

يقود مسرعا على الطريق جتاه املكان  



الذي أمضى فيه صباح ذلك اليوم , 
فقد كان موقعا يسمح للسيارة ابالنتظار 

ه يف بقعة منعزلة  بعيدا عن الطريق , ألن
وهذه ميزة كبرية... ومل تنطق راشيل 

بكلمة طوال الطريق ,وخطر جلويل إهنا  
رمبا كانت حتاول أن تصوغ قصة تربر  

موقفها عندما تتحدث إليه, واخذ يقاوم 
رغبة تعتمل يف نفسه بني احلني واحلني  



ليتوقف على الطريق طالبا إليها أن  
 تكف عن اصطناع ذلك الدور . 

 مالقصة الكاملة اذن ؟"  "حسنا
 وتشابكت راحتا راشيل , ورددت:  

 "ماذا تقصد ؟"
"انك تعرفني ما اقصده ! أريد أن اعرف 

كيف بلغت الصلة بينك وبني آيب إىل  
 احلد الذي جعله يطلبك للزواج منه ؟"



ورفعت راشيل كتفيها النحيلتني, 
 وقالت: 

"مضى على معرفيت به سنوات طويلة  
 جويل" وأنت تعرف ذلك اي 

اخد جويل يلوك طرف السيكار بقلق , 
 مث قال : 

"ألنين قدمتك إليه ؟ لكن هذا اليكفي  
للتفسري , استطيع ان اعد على أصابع  
اليد الواحدة عدد املرات اليت قابلت 



فيها أيب من خاليل , وأنت تعرفني  
 ذلك!" 

"اعرف ... اعرف انك .... ملاذا 
تستغرب ان يطلب ابوك الزواج مين ؟  

 كان دائما يستلطفين" 
وبدا فم جويل يعاين من الوهن  

 ,وخرجت منه عبارة: 
 " راشيل! ارجوك ابهلل!" 



ووضعت يدها على اذنيها حىت ال  
 تسمع, ونطقت: 

"اوه , ايجويل , ارجوك ان تكف ! مل 
جئت اىل هنا ؟ ما الذي تريده ؟ كل ما  

بيننا قد انتهى منذ زمن بعيد , وليس 
 " من حقك ان حتاسبين

 وحدق فيها بغضب وقال:  
"أمل حيدث أنين ؟ اي اهلي ! انك ال  
تشعرين ! هل كنت تظنني حقا أن  



إبمكانك ان توافقي على الزواج من آيب 
 دون أن تثريي ردة فعل مين ؟"

 "وما عالقة هذا بك ؟" 
"أنت تريدين أن تكوين زوجة آيب ,  

أليس كذلك ؟ انك حتبني آيب اآلن كما 
انك حتبينين ! اظهري على قلت يوما ما  

حقيقتك اي راشيل ! هذه حماولة خبيثة  
 لالنتقام ؟"

 وردت ابنفعال: 



"لنفرض أن هذا صحيح , ما الذي  
 تستطيع أن تفعله ؟"

وساد الصمت حلظات قليلة , واخذ 
جويل حيملق بعبوس من نوافذ السيارة  
إىل املطر املنهمر , ومل يكن ليصدق ما  

شيل , ولكن حدث ؟ مل تكن أخالق را
سنوات طويلة مضت منذ انفصال , 

وتزوجت هي بعد ذلك وأجنبت طفال  
 وتنهد مث قال هبدوء: 



"اخربيين , ملاذا احتجبت عين هكذا ,  
ما الذي فعلته حبقك ألثري فيك هذه 

 الرغبة يف اهلرب مين ؟" 
 واخذت راشيل نفسا عميقا وقالت:  

"أنت ! تسألين هذا السؤال ؟ ما فائدة 
اآلن , اي جويل؟ دفن املاضي  الكالم 

والذي يعنيين اآلن هو املستقبل , 
 وتصلب فك جويل وقال:  

 "على حساب أي إنسان أخر ؟"



" هذا غري صحيح , آنت ال تفهم شيئا 
 عن هذا "

 "إذن, اخربيين! "  
أخذت راشيل تطوي ثنيات سرتهتا 

 ,وقالت:  
"سوف أتزوج أابك اي جويل , ولن يغري  

 ا من هذا" ما تقوله أنت شيئ
وأطبقت قبضتا جويل وهو يتمتم  

 بقسوة: 



 " البد انك ايئسة متاما اي راشيل "
 "متاما"

والتفت ينظر إليها والحظ اخلطوط  
الغائرة يف وجنتيها وعينيها اللتني تفقدان 

اللمعان والربيق , مل يكن ذلك الوجه 
 وجه عروس تستعد لعرسها وسأهلا: 
ت  "هل ذلك بسبب النقود ؟, لو كان

كذلك فأنين على استعداد ألن اقدم ما 
 حتتاجينه منها"  



والتوت شفتاها بشيء من االزدراء  
 وقالت: 

"لو كنت رجال لطرحتك أرضا على هذه 
القحة يف حديثك ! اأن لست املرأة اليت  

تتزوج أبي رجل من اجل النقود .أن لك 
أن تزهو بنفسك اي جويل , انك مغرق  

 يف الزيف"  
من جويل مبلغها,  بلغت االستثارة 

وامسك مبعصمها بني أصابعه وأحس  



بعظامها اهلشة ترتعد يف يده ... ولكنه مل 
يكن ليتصرف بطريقة وحشية كان له  
عقل , وكان يريد أن يستخدم ذكاءه 

وأحس ابحلاجة إىل أن تتلوى أمامه  
وضغط على معصمها فأجفلت ولكنها  

 مل تصرخ ,
واقرتب منها بطريقة جعلته ينشق 

ها , وادرك االستثارة اليت أوشكت رائحت
أن تتقد بداخله وأحس بشيء من  



االمشئزاز من نفسه , فاسرتخى يف مقعده 
 وعاد يسأهلا يف عناد :

" أريد أن اعرف شيئا عن زوجك , 
وعن الطفل , هل مات غيلمور ؟ يقول 

 أيب انك أرمله" .
كانت يف ذلك الوقت قد أخذت تدلك 

 معصمها وأجابت: 
 ارمله ابلفعل ."" اان 

 " وماذا كان اسم زوجك ؟" 



 واعرتاها شيء من الدهشة وقالت:
 " امسه ؟ انك تعرف امسه ؟"

 ونظر إليها نظرة تتسم ابلربودة , وأحل : 
"غيلمور ؟ هل هذا االسم الذي كنت 

 تنادينه به ؟ غيلمور!"
 وامحر وجهها وقالت :

" أوه ! ابلطبع ال . امسه األول كان ألن  
 ". 
 ألن غيلمور ؟ وماذا كان يعمل ؟"" 



وبدا على راشيل شيء من احلرية  
 وسألت :

 "هل هذا شيء مهم ؟" 
 " اعتقد ذلك ."

 وتنهدت وقالت :
" كان مهندسا . كان يعمل لدى الدولة 

 ". 
وبدا كما لو كان قد استساغ العبارة  

 األخرية , وقال : 



 " افهم , ولكن كم دام الزواج ؟"
وات , ولكن ماذا  " سنتني او ثالثة سن 
 يهم يف ذلك اآلن ؟"

مل يكن جويل يدري سر فضوله , ورمبا  
كان وراء ذلك رغبة سادية جعلته  

يستشعر اللذة يف إجبارها على احلديث 
عن موضوع جيلب هلا األمل , وقال يسرب  

 مشاعرها :



" البد انك عانيت كثريا يف حتمل 
مسؤولية تربية الطفلة وحدك , هل هذا  

لك تقبلني العمل كمديرة هو الذي جع
منزل لدى الكولونيل ؟ أهلذا تتزوجني  

 أيب ؟ من اجل سارة ؟" 
 وزجمرت بعنف : 

" ال تتجرأ على ذكر امسها ! انك ال  
تعرفها , وال تعرفين اأن أيضا , ملاذا ال  



تنصرف إىل حال سبيلك , وترتكين 
 وحدي . 

 " أريد أن اعرف ." 
 " إن األمر ال يعنيك ." 

نة ! هل تظنني ان األمر ال  " عليك اللع
 يعنيين ؟ من حقي أن اعرف ." 

 ازداد صوهتا عندئذ حدة , وهي تقول : 



" حقك ؟ اي جويل , ليست لك حقوق 
على االطالق , فقدت هذه احلقوق  

 عندما ... عندما 
وتضاءل صوهتا , واستدارت بعيدا عنه 

 وصارت حتدق يف راحتيها واضافت :
 " هل تعود يب , من فضلك ؟" 

وانتصب جويل يف مقعده , وهو حيدق  
يف منظرها اجلانيب . وأحس أبنه قريبا  
جدا من احلقيقة . كان للحظة واحده 



على وشك أن يعرفها , كاملة , وأحس 
كأنه يعرفها يف قرارة نفسه وكان يبتهج  
هبا , ولكن راشيل تراجعت اثنية وشعر 

 ابإلحباط 
ومتىن لو كانت راشيل رجال ... إذ  

لقوة على أن يبوح مبا يداخله , ألجربه اب
ولكن راشيل امرأة بكل ما تعنيه الكلمة 
من معىن , وعليه أن جيد سبيال ليطلق  



العواصف املكبوتة اليت تشد لساهنا عن  
 الكالم , لكن كيف يتوصل إىل ذلك ؟ 
كانت راشيل قد ملكت زمام نفسها  

اثنية , ونظرت إىل وجهه نظرة خاطفة  
 وقالت للمرة الثانية 

 " هل تعود يب ؟"
 وأجاب بشيء من التوتر : 

 " ليس بعد ." 



وبدأ يستعرض يف ذهنه كل ما قيل . 
وحياول أن جيد مما قيل مفتاحا يفتح له  
الباب املغلق , ما األلفاظ اليت جعلتها  

تثور بتلك الطريقة ؟ عم كاان يتحداثن ؟ 
عن زوجها ؟ عن غيلمور ؟ نعم و ...  

 الطفلة . 
يتذكر ما قاله عن الطفلة ,  حاول أن 

ألنه ذكر أهنا ستتزوج من أبيه من اجل  
الطفلة , تفجر غضبها ؟ إذن فليحاول  



مرة أخرى , وقال وهو يبحث عن 
 سيكار أخر :

 "ومىت يتم الزواج ؟"
 وتنهدت بشيء من القلق ,وقالت :
" ال اعرف املوعد ابلضبط , ولكن 

 خالل أسابيع قليلة ." 
 تظلني هنا ؟" " وحىت ذلك احلني س

 "أان ... رمبا ... ." 
 وسيطر جويل على غضبه وقال : 



" وسارة .. هل تعيش معك عندما 
 تتزوجني ؟"

 وحدقت فيه بغضب وقالت :
" ابلطبع . وهل ميكن أن تعيش يف أي  

مكان أخر ؟ أوه ! كف عن هذا اي 
جويل ! أريد أن أعود ... طال يب 

 الوقت , وقد تستيقظ سارة ." 
 شيء من الربود :ورد يف 



" اان واثق ان هانسون سيكون سعيدا  
للغاية إذا ما وجد الفرصة ليعين هبا  

بعض الوقت , ومع ذلك مل تعد رضيعا  
كم عمرها اآلن ثالثة سنوات ؟ اربع ؟  

ال شك أهنا تقدر أن أمها ميكن أن  
 تتغيب أحياان ؟ 

صارت راشيل تنشق انفاسها بطريقة  
 تدل على القلق , وقالت :

 هل تنوي اآلن أن تعود يب ؟" " 



 وكررهتا بشيء من االرجتاف . 
 " وإذا قلت ال ؟"

" ميكنين أن أعود سريا على األقدام 
 لست خائرة القوى ." 

واجتهت يدها إىل مقبض الباب ولكنه  
كان اسبق منها , ومد يده ليمنعها من  

فتحه ورغم أهنا انكمشت إىل الوراء  
د لتتجنب ملمسه , وضح انه كان يتعم



أن يالمسها , وسأل بشيء من السخرية 
: 

" ما احلكاية اي راشيل ؟ إذا كنت 
ستصبحني زوجة أيب فما الذي مينع أن  

أيلف احدان اآلخر بطريقة أفضل ,  
ولعلين ما زلت اذكر جيدا , كيف كنت  

 فيما مضى حتبني أن املسك كثريا ."
وصارعت كي حترر نفسها , أنفاسها  

نداء العقل   تتدافع بقوة أما هو فرغم 



الذي كان حيذره من الطريقة اليت كان  
 يتصرف هبا , وصرخت فيه : 

" ابتعد عين , كان ينبغي أن اعرف أن 
النهاية ستكون هكذا , هذا هو كل ما  

 تصلح له اي جويل , أليس كذلك ؟"
 " ماذا تعنني عليك اللعنة !"

 وقالت وهي تكاد ختتنق : 
ء  " إنين أقول احلقيقة انك تريد كل شي

 يف مقابل ال شيء , أليس كذلك ؟"



 " عم تتحدثني ؟" 
كان ميسك بكتفيها اآلن , وبينما كان 
عقله يوسوس إليه أبنه حصل ما يريد  
فاملنطق اهلادئ كان حيذره من اإلجابة  

اليت كان ينتظرها , وصار يهزها بعنف , 
واحنل شعرها من العقدة اليت كانت 

 تربطه , ومتتم يف صوت أجش :
 "راشيل ..." 



" ابتعد عين أيها البهيمي ! إايك أن جترؤ  
 على ملسي !" 

وتسمرت أصابعه على كتفيها وهو يقول 
: 

" راشيل ! راشيل ! ال ختشي مين ! اي 
اهلي .. لقد أحببتك من قبل , فكيف  

 اوذيك ؟"
 وخلصت نفسها منه وهي تقول :



"هل اصدق انك ال تفعل ذلك ؟ أتظن  
 إنين أصدقك ؟"

 ليها بصوت أكثر حدة : وأحل ع
" مل حبق هللا ؟ ما الذي فعلته بك ؟ قويل 

يل إن كان شيئا من ذلك قد حدث ؟  
لقد هجرتين ؟ أنت اليت هربت دون أن  
ختربي أحدا ابملكان الذي ذهبت إليه ! 

 اي اهلي لقد كدت اجن ." 
 وجتمدت شفتا راشيل , وقالت :



" انك ال تفهم اي جويل ! حىت اللحظة  
ليس لديك أي فكره عما احلاضرة 

أتكلم عنه . إن سارة ليست ابنة الـثانية 
او الـثالثة من العمر ! عمرها اآلن مخس 

 سنوات ... هل تفهم ما يعنيه ذلك ؟"
وارختت يدا جويل على كتفيها , وقطب  

حاجبيه وظهرت خطوط غائرة على 
جبهته , وبدا شعور غريب ابألمل يصيب  

دق فيه معدته , ومل يكن يدري إهنا حت



وختترب ردود فعله , وتتلذذ إبحساسه  
املرهق ابلفزع والشك وعندئذ وجد يف 

التظاهر ابجلهل عذرا منطقيا وأحل بشدة 
: 

 " ماذا تقولني ؟"
ولكن نشوة راشيل ابلنصر مل تدم طويال 
, وحركت كتفيها ايئسة وهي تتمتم يف  

 غري وضوح :
 " ما كان ينبغي يل أن أخربك ."



ن ختربيين مباذا ؟ هل  " ما كان لك أ
تقصدين أن تقويل ... أن هذه الطفلة  

 .. سارة .. هي ابنيت
ونظرت إليه راشيل وقد أحست بشيء  

 من الوهن , وقالت :
" وهل تظن أهنا تنتسب إىل شخص أخر  

 ؟" 
 وحرك رأسه يف ارتباك وهو يقول : 

 " غيلمور ! زوجك !" 



" مل يكن يل أي زوج , كنت اعمل لدى 
رنشاو طيلة السنوات  الكولونيل ف

 الـخمس املاضية  
امتدت يد جويل يف غضب إىل مفتاح  

السيارة ليدير احملرك , وكاد خالل ذلك 
أن يدفع براشيل بعيدا عنه , وارتعد  

 وجهها الشاحب , وقالت :
 " ماذا تفعل ؟"

 وأجاب يف أنفاس مضطربة :



" ما الذي تظنني إنين فاعله ؟ سوف 
ابنيت . إن  أعود بك . أريد أن أرى 

 كانت ابنيت !"
وحاولت راشيل أن توقف يده وجذبت  

 ذراعه بقوة ملدة حلظة وهي تقول :
 " آوه ال ! الميكن أن تفعل ذلك !"

 " لن تستطيعي أن متنعيين ." 
" سأمنعك ابلتأكيد , سأعمل كل ما يف 

 وسعي ألمنعك ." 



واضطر إزاء ذلك أن يتوقف حلظة مث  
شيء من  التفت إليها بنظرة فيها 

 االحتقار و سأل :
" مل ؟ مل ال أرى ابنيت ؟ هل ختشني أن  

 أراها ؟ هل ختشني أن اكشف كذبك ؟"
" انه ليس كذاب , دعين اشرح من  

 فضلك , دعين أفسر ."
 " ما الذي ميكنك تفسريه ؟" 

 وهزت راشيل رأسها وقالت : 



" ملاذا تريد أن تراها ؟ انك ال حتب  
 ذلك" .األطفال , كنت دائما تردد 

 " ولكن يبدو انه أصبح يل طفلة ؟"
 وخاطبته يف هلجة متشددة :

" وهل تعتقد أن ذلك يؤهلك لتدعي 
 أن سارة ابنتك ؟ اي اهلي ."

ودفع جويل بيديه خالل شعره , مل يكن 
يف طاقته أن حيتمل كل ذلك , رمبا  
كانت خدعه أو مناورة من جانب  



راشيل لكي جتعله يتلوى , البد أهنا 
 . وقال يف شيء من التوتر :كذلك 

" حسنا ! إنين اعرتف , األطفال ال 
يلعبون دورا يف منط حيايت , فاان رسام  

 ولست مربيه" .
 " ابلضبط ". 

"وهل تعتقدين أن هذا جييز لك أن  
حتتفظي بوجود ابنيت يف احلياة سرا طوال 

 تلك السنني ؟"



أخذت راشيل تندف بعصبية خصلة من 
 ش عصيب : شعرها وقالت يف ارتعا

" ارجع بذاكرتك إىل الوراء اي جويل ,  
هل إبمكانك أن تتخيل رد فعلك منذ 

ست سنوات لو انين جئت إليك آنذاك 
 وأخربتك أبنين انتظر طفال منك ؟"

ومتلمل يف قلق فمنذ ست سنوات كان 
ال يزال يشق طريقه , منذ ست سنوات 

كان الطموح قوة كبرية بداخله , كان 



, ولكن بشكل    ذلك الطموح مؤثرا
 خمتلف , ويف أية حال .. ومتتم جويل :

" ما كان ينبغي أن حيدث ذلك أبدا ... 
كان ينبغي أن أأتكد انه ال شيء ينبغي 
أن يفسد عليك متعتك ! اي اهلي ! هل 

تسمع اي جويل ؟ انك أانين ! وانك  
جدير ابالزدراء ! انك كذلك وسوف  
تظل دائما كذلك ! هل يل أن أذكرك  

مل اعرف ما كنت تنوي أن تفعله  أبنين 



معي ؟ لقد وثقت فيك ايجويل ! وكنت 
 أظن انك أحببتين حبق" ! 

واغتم وجه جويل وحاول أن ينفي عن 
 نفسه التهمة , وهو يقول :

"هذا ليس صحيحا , اي راشيل , لقد  
أحببتك حبق ! لقد أحببتك ! إن الذي  
 وقع ... وقع ... الن كلينا أراد ذلك !"

ل راحيت يديها على إذنيها ووضعت راشي
 مرة اثنية , وهي تقول : 



 " ال !" 
" نعم ! كنت أريد أن أشاركك حيايت  

 ايراشيل "!  
" أشاركك حياتك ؟ أعيش معك ! أيها  

 الدينء !"
 " رمبا كنت اقصد فعال يف البداية ."

 وقاطعته :
 " كنت ستجد شخصا اخر !." 

 " ال !عليك اللعنة ! كنت سأتزوجك ."



 من شهم ."" اي لك 
"مل يكن الزواج يف خطيت, اي راشيل ..  

 عند ذلك الوقت !"
" ومل يكن األطفال يف خطتك يف أي 

 وقت ." 
ومد جويل إحدى يديه إىل مؤخرة عنقه 
, كان يشعر ابالضطراب , بل مل يكن  

 قادرا على التفكري , دمدم قائال:
 "املواقف تغري األحوال ." 



 " ماذا يعين ذلك ؟"
انه إذا ... مازلت أقول إذا ... " يعين 

كانت سارة ابنيت ... فسوف يكون  
 علي أن أغري خططي للمستقبل ." 

واتسعت حدقتا عينيها يف شيء من  
 الشك , وتساءلت :

 " عن أي شيء تتحدث ؟" 
 " ينبغي ابلطبع أن نتزوج ."



وكادت راشيل تقهقه يف وجهه وهي  
 تقول :

التزوجك  " نتزوج ! نتزوج ! ما كنت 
ولو كنت آخر رجل على األرض ! اي  

اهلي ! ما أيسر أن يصبح الرجل مغرورا! 
هل تظن أبمانه أنين ميكن أن أتزوجك  

 أالن ؟" 



وامسك جويل بساعديها بقبضة تنم عن 
الشعور ابإلمث وهو يقول بغضب شديد 

: 
"ليس من حقك أن تتكلمي كثريا يف 

 هذا املوضوع ."
يكون رأي    " أال حيق يل ذلك ؟ وماذا

 أبيك ؟"
كان جويل قد نسي للحظة السبب 

 الذي جاء من اجله إىل هنا . وأجاب :



" ال يهمين ما يقول أيب , إذا كانت  
 الطفلة يل فهي يل ."

" إهنا ليست سلعه متتلكها اي جويل ,  
إهنا إنسان , إهنا إنسان خاص للغاية , 

 وهلا حقوق. "
 " ماذا تعنني ؟"

, رمبا تكون قد  " اعين إن سارة ابنيت
قمت بدور اثنوي يف محلي هبا , ولكنك 

 ال تستطيع أن تثبت ذلك ."



 " أال تبدو قريبة الشبه يب ؟"
 والتوت شفتاها وقالت : 

 " احلق إهنا تكاد تكون نسخة منك !" 
وانضغطت عضالت معدته بطريقة غريبة 

للغاية وأحس أبنه يريد بتهور أن يرى  
 سارة وقال : 

 ي أن ارفع دعوى !"" إذن سيكون عل
 وهزت رأسها وقالت :



" سوف أنكرها ! وسيكون إبمكاين أن  
 أقول إهنا ابنة جيمس ." 

كاد جويل أن يضرهبا عند ذاك وأحس  
برغبة قوية يف أن يفتح بقوة ابب 

السيارة وان يرتجل منها إىل اخلارج حتت  
وابل املطر لنشق أنفاسا من اهلواء البارد 

لبور , هل  الرطب يف تلك األراضي ا
جترؤ على توبيخه بتلك الطريقة الساخرة 

ابالدعاء ابن الطفلة ألبيه ؟ وبقي على 



تلك احلال القلقة بضع دقائق قبل أن  
جيرؤ على العودة إىل السيارة ليجلس إىل 
جوارها مره اثنية ,كان عندئذ قد عاود 
هدوءه بدرجة واضحة, ولكنه ال يزال  

 عنيدا , وقال يف شيء من الثبات :
" أريد أن أرى ابنيت ... سوف افعل  

ذلك بطريقة أو أبخرى ... لن تستطيعي 
أن متنعيين من ذلك مهما قلت أو  

 عملت اي راشيل ." 



وظلت صامته لبضع دقائق مث قالت يف  
 هدوء :

 " وما اخلري يف ذلك اي جويل ؟"
وأغلق عينيه يف امل مربح من االنفعاالت  

الدقائق  اليت كادت متزقه . مرت 
الـخمسة عشر األخرية وهو يعاين اقسي 

أنواع العذاب النفسي ورأسه تكاد  
تتصدع من شدة الكراهية ؟ ماذا تريد  
 هذه املرأة أن تفعل به ؟ ومتتم حيدثها :



 "انك امرأة قاسية ... ماذا غريك ؟"
 وأجابته بربود : 

" اعتقد انك تعرف اإلجابة هلذا السؤال 
اجبك أن تعود  ... واألن إذا كان من و 

 يب ... فهل تعود يب أالن ؟
 الفصل الثالث:

 3_ايب ...ايب ماذا فعلت ؟
غادرت راشيل السياره ,بعدما غابت 

اكثر من ساعه .وخطر هلا ان ساره رمبا  



استيقظت ابلفعل واهنا بدأت تناديها  
,مما جعلها هترول حنو الباب ختتلج يف  

 نفسها مشاعر القلق .
ى واسعه ,مرتداي وتبعها جويل خيطو خبط

سرتته اجللديه الزرقاء ,بوجه شارد قامت  
 ,وهو يقول :

 _انتظري ,انين ات معك .
 وتوقفت راشيل ,معرتضه :



_هذا منزل الكولونيل ,ايجويل .ال 
 استطيع ان ادعوك بال اذن منه . 

 نظر اليها جويل بربود ,وقال :
_اوه ...ال ...هل قلت ذلك اليب ايضا 

 ؟
 لت : تنهدت راشيل ,وقا

 _ابوك ...يعرف الكولونيل فرنشاو . 
 _اكاد افهم ! شريك يف التأمر !



كانت اعصاب راشيل قد اصبحت 
 مشدوده وقالت :

_التكن سخيفا ايجويل !سأذهب  
 واخرب الكولونيل !سوف استأذنه . 

 سبقها جويل اىل املدخل وهو يقول :
_ال تشغلي ابلك ! لن جتعليين انتظر  

 اكثر من ذلك ! 
اليه راشيل بغضب وهي جتتازه مث  نظرت 

توقفا يف الردهه الداخليه ,مل تكن تدري 



ماتفعل كان البيت يبدو هادائ ,وكانت  
راشيل تعرف ان الكولونيل يهجع  

للراحه يف فرتة مابعد الظهر ,واصبحت 
املشكله كيف جترؤ على اصطحاب 

جويل بدون ان تستأذن الكولونيل اوال 
 ؟وقالت : 

 _هيا بنا ... 
جويل فاقد الصرب ...خلعت  كان 

راشيل سرتهتا وبدأت تصعد الدرج اىل 



سكنها يف الطابق االول ,حيث اجتهت 
اىل ابب يف هناية الردهه ,ودخلت اىل  

غرفة اجللوس .وكانت هناك ابواب اربعه 
تنفتح عليها ,احدهم يؤدي اىل غرفة  

نوم راشيل والثاين غرفة نوم ساره  
 والثالث يؤدي اىل املطبخ الصغري

 والباب االخري يؤدي اىل احلمام ... 
وقف جويل يف املدخل وقال بصوت  

 اجش :



 _اين هي ؟ 
اجابت راشيل وهي ختشى اللحظه اليت  

 يرى فيها الطفله الول مره : 
 _رمبا التزال انئمه . 

ورغم ان راشيل ال تزال حتاول ان تؤجل 
ما مل يكن منه بد ,انفتح ابب غرفة ساره 

بنفسها يف فتحة الباب  ,وقفت ساره 
تنظر بعينني طارفتني وشعرها الذي يشبه 

اىل حد كبري شعر جويل يتدىل على 



كتفيها النحيلتني , اما عيناها القامتتان  
بشكل غريب ,ووجنتاها الشاحبتان فان  
الشبه بينها وبني مالمح اسرة كنغدوم مل  

 يكن ليخطئه احد .
 وصاحت الصغريه : 

 ايقظتين . _ماما ؟...ماما ...انت 
متلكت راشيل زمام نفسها ,وهي ال 

جترؤ على النظر اىل جويل ,الذي كان  



وجهه العابس صوره طبق االصل عن  
 وجه ساره ,وقالت : 

_اسفه ايعزيزيت ,حضر شخص لزايرتك 
. 

واضطربت رموش ساره الطويله وقالت  
: 

 _من؟



ومل تظهر على وجهها ابتسامة الرتحيب 
.وانفعل جويل لتلني من مالحمها العابسه 

 عندئذ: 
_انين ...انت ...انك ...اان ...صديق 

 لك .
ونظرت ساره اليه بشئ من الشك  

 ومتتمت : 
 _ليس يل اصدقاء . 

 ركع جويل امامها وهو يقول : 



_اان متأكد ان لك اصدقاء ...ما رأيك 
 يف الكولونيل ؟وما رأيك يف 

 هانسون ؟ 
 اجابت سارة :

_ال احب اندرو ! والكولونيل كهل  
 دا !ج

 استفسر جويل: 
 _اندرو ؟ 

 قالت راشيل بشئ من الرتدد : 



 _اندرو هانسون .
 وعلق جويل : 

_وابلطبع اليوجد شخص اخر تلعبني  
 معه ؟

 اجابت سارة :
 _اان ال العب انين مقعده ,اال ترى ؟

 _ماذا تقصدين ؟ما الذي ختفينه عين ؟
 ومتلملت راشيل قائله :



_ساره تعاين من فقر دم بسيط ,هذا  
 كل شيء ,اهنا حتت العالج .

وبدا ان جويل مل يقتنع مبا مسع ,واستمر 
 يسأل :

 _ما نوع مرض الدم الذي تشكو منه ؟
 _ليس شيئا خطريا . 

ونظرت راشيل اىل ساره نظرة اثقبه  
 ,واكملت : 

 ارجوك ايجويل ليس االن !



 وظل جويل يلح يف السؤال :
 _ومن الذي امساك مقعده ,ايسارة ؟ 

ساره وقد اعرتاها شئ من القلق  وبدت 
 ,واجتهت اىل امها تسأل:

 _ماما ؟
 واجابت راشيل بسرعه

 _اعتقد انه الكولونيل .
 وعلقت سارة : 



_مسعتهم يف املستشفى يتحدثون ..رجل 
قال _اين هي ؟وامرأة قالت :من ؟وقال 

 الرجل :املقعدة الصغريه . 
 وصاحت راشيل : 

يتحدثون  _اوه ! ساره! رمبا مل يكونوا 
 عنك . 

 واحل جويل يف السؤال مرة اخرى :
 _اي مستشفى ايساره ؟ 

 اجابت :



 _املستشفى الذي يف هيوسنت .
 وقاطعتها امها : 
 _كفى ايساره . 

 واجتهت اىل جويل :
_اال ترى ايجويل انك قلت مافيه 

 الكفايه .
 ودمدم جويل مقطبا :

 _اريد ان اعرف املزيد .
 كالت._ارجوك ايجويل ! التثر املش



كانت ساره قد احست ان اللذان  
يتحداثن ليسا متعاطفني فقطبت 

 وصارت تسأل يف حده : 
_ما احلكايه ايماما ؟ملاذا تنظر اىل ماما  

هكذا ؟ملاذا جئت هنا ؟لست صديقا يل 
 واان ال احس حنوك أبي حب . 

واضطرت راشيل ان توقف ساره وقالت 
: 



_ساره ,هذا اليليق .البد ان تعتذري 
 للسيد كنغدوم . 
 اجابت ساره :

 _ال احس ابنين ينبغي ان افعل ذلك ! 
وازاحت سارة يد امها مث سارت عرب  
الغرفه اىل حيث كانت بعض الدمى  
.كان جويل يرقب الطفله عن كثب 

,ووجدت راشيل نفسها ترقب جويل  
,ترى ماذا كان رأيه فيها ,تلك الطفله  



اليت مل يكن يعرف بوجودها حىت اليوم  
خاب امله عندما مل جيدها ذات   ؟هل

بشرة بيضاء قرنفليه راينه ,بعينني 
تشبهان عيين الدميه ,وبشعر جمعد ؟ومع 

ذلك كان لدى سارة الشيء الكثري  
,اخالصها وحبها وسرعة خاطرها ,واكثر  
من ذلك كله كنز احلب الذي كان حىت 

 االن يتجه اىل راشيل .



وتركت راشيل العنان خلواطرها تتخيل 
ميكن ان يكون رد فعل ساره كيف 

لوعلمت ان جويل كنغدوم هو االب 
 الذي كانت تظن انه ميت . 

وساد الصمت لدقائق عديده ,مث حتدث 
 جويل :

 _هل فحصها احد االخصائيني ؟ 



_فحصها كثريون !اهنا ليست االوىل او  
االخريه ,سوف يكون هناك دائما اطفال 

 مثلها .
 _ولكن االخرين ليسوا اطفايل . 

 راشيل بصوت اجش: ردت
_وال ساره طفلتك ,ارجوك ان تنسى  

 ذلك !.
_راشيل ان ساره ابنيت كما هي ابنتك  
,اما عن الدوافع اليت جتعلك حتتفظني  



بشخصيتها سرا فهذا شيء خيصك 
,ولكنين ارى ان هذه الدوافع لن تصمد 

 كثريا الي حتقيق جيري امام القضاء .
 وهنا التفتت اليه راشيل تقول :

اء ؟اصبحت ساره تعين لك  _القض 
 الشيئ الكثري ؟ 

 سأل يف عبوس : 



_ماذا كان ينتظر مين ؟اان لست قارئ  
افكار ,كيف ابمكاين ان اعرف انك  

 كنت حامال ؟ 
 _مل تكن هتتم ال هبذا وال بذلك .
 واغتم وجه جويل عندئذ وقال :
 _راشيل ,لو انين كنت اعلم ... 

_اوه ,نعم ! لو علمت انين حامل ,ماذا 
ت تقرتح ,ايترى ؟التبين ام االجهاض كن
 ؟



كان جويل يشرع يف اخلطو جتاهها  
عندما انفتح ابب غرفة اجللوس ووقف  
 اندرو هانسون على عتبة الباب يقول : 

_راشيل ,ظننت انين مسعت اصواات ,اوه  
. 

وكان قد ملح جويل ,واصطنعت راشيل 
ابتسامه ابهته ,وحاولت ان تطمئنه 

 بعض احلرج وقالت : بطريقه كان فيها 



السيد كنغدوم على وشك الرحيل ,كان 
 يريد ان يرى ساره .

كانت عينا راشيل تتوسالن اليه لريد  
ابملوافقه ,لكنه مل يكن على استعداد  

لذلك التوسل ,كان وجه هانسون  
يعكس فضوله ,ولكنه استطاع ان خيفي 

 ذلك برجوله ,وهو يقول :
_فكرت ان من واجيب اعالمك ان  

 ونيل استيقظ وينتظر الشاي .الكول



 اومأت راشيل برأسها ,وقالت :
 _شكرا .

واجربت نفسها على النظر حنو جويل  
 وقالت :

 _عليك ان خترج االن ايجويل !
نظر جويل اليها مث نظر اىل هانسون  

 واستدار ببصره اىل ساره وقال : 
_اذهيب انت اىل عملك ..وقومي 

 بواجباتك !وسأرعى اان ساره . 



وجرت ساره عرب الغرفه لتخبئ وجهها  
 بني قدمي راشيل وهي تقول :

_ال اريد ان ابقى معه ,اريد ان اذهب  
 معك .

 وجتهم هانسون وقال :
_ال جتزعي ايساره سوف ينصرف السيد 

 كنغدوم طبعا . 
 رد عليه جويل بربود :



_من االفضل ان تعين بشؤونك اخلاصه 
 ,ايهانسون .

 _اوه ارجوك ايجويل !
ولت راشيل ان تتوسل اليه ,ولكن  وحا

 جويل جتاهلها ,واستمر يقول : 
_هل ترتكنا ايهانسون ؟ام ينبغي ان 

 تطرد ابلقوة .
كان جويل خياطبه بشئ من االهانه  

,والتفت الرجل ,وانصرف وهو يردد انه 



البد للكولونيل ان يعرف مبا حدث وان 
يقول فيه قولته ,حدقت راشيل جتاهه 

سم سارة الصغري ,ووقع بصرها على ج
 ,وقالت : 

_اوه ايجويل !انصرف قبل ان ترتكب  
 محاقة اخرى !

 ورد عليها بوحشيه :
_حان الوقت لتدركي انه الميكنك ان  
تدفين رأسك يف الرمال بعد ذلك ,هل  



تعتقدين انين سأقبل ابقاء الطفله هنا ؟مث 
انك مل ختربيين بعد ملاذا تتزوجني ايب  

سبيل   ؟انين اصر على ان اعرف ويف
 ذلك ال تعنيين مسألة اللياقه . 

اغلقت راشيل عينيها حلظه ,وفتحتهما 
 اثنية ,مث قالت : 

_ليس لدي وقت ملناقشة ذلك معك  
 ,ايجويل !



_اذن ماذا افعل ؟هل ابقى يف القريه  
 حىت جتدي الوقت ؟ 

_ال !اذا كان البد لك ان تعلم ,فسوف 
اكون يف لندن االسبوع املقبل .لقد وجد 

نا خاصا يل ,القيم فيه حىت ابوك سك
نتزوج .وبعد ذلك _على ما اظن  

 _سوف نعيش يف اخلارج . 
 صاح جويل بدهشه :

 _يف اخلارج ؟اين ؟



_اظن ان ...البيك بيتا ...يف احد  
 اجلزر اليواننيه ؟ 

_نعم ,لياركوس,وماذا سيكون حال 
 املصرف ؟ 

 هزت راشيل رأسها وقالت :
 _ذلك سيكون افضل لسارة ... 

_اذن فاملوضوع له عالقه بساره ! لن  
 امسح لك هبذا . 

 _انك ال تستطيع ان متنعين .



 _سوف احاول .
نظرت اليه ساره وحاولت ان تغيظه  

 بقسمات وجهها وهي تقول :
 _ال احبك . 

 ورد عليها يقول : 
_ان هذا شئ مؤسف النين احبك  

 ...احبك كثريا ... 
واستدار وترك الغرفه بعدما اومأ امياءه  

 اخره من كليهما .س



ومسعت راشيل وقع قدميه ,وهو يهبط 
الدرج ,ومسعت كذلك صوت الباب  
اخلارجي ينغلق وراءه ,واخريا مسعت  
صوت زئري حمرك املرسيدس القوي 

,ورفعت ساره رأسها عندما مسعا صوت  
 السياره يذهب بعيدا وسألت بقلق : 
 _هل سيكون كل شيئ على مايرام ؟

 وعانقتها يف رقه : احننت راشيل 



_ابلطبع ايحبيبيت !واالن علي ان 
اذهب القدم الشاي للكولونيل ,واال 

 وقعت مشكله .
كانت سارة منشغله متاما مبا مسعته يف  

حديث جويل ,وسألت امها يف شئ من  
 الضيق :

_ماذا يقصد ايماما ؟هل ابوه هو الذي  
 سيصبح ايب ؟هل سيعيش معنا كذلك ؟

 _ال ايحبيبيت ! 



نه قال ابلفعل انك ستتزوجني اابه _ولك
 ؟امل يقل ذلك ؟لقد مسعته .. 

ساره !الرجل الذي كان هنا منذ حلضه -
هو ابن السيد كنغدوم ,ولكن له بيته  

 اخلاص ,وهو ال يعيش مع ابيه . 
 _ومل ال ؟

_عندما يكرب الناس وميكنهم االعتماد 
على انفسهم ,يعيشون يف بيوهتم اخلاصه 

. 



 ذلك !_ولكنين لن افعل 
_البنات عندما يكربن عادة يقابلن  

اشخاصا ويقعن يف احلب .مث يتزوجن 
 ويكون هلن بيوت واطفال .

 _مثلما فعلت اي امي ؟ 
 ترددت راشيل مث قالت : 

 _مثلما فعلت . 
 _ولكن ملاذا مات ايب ؟



تنهدت راشيل ,كان قد مضى وقت  
طويل منذ ان اثري هذا املوضوع الخر  

املقابله بينها  مرة .وكانت راشيل بعد 
وبني جويل غري مهيأة لالجابه عن تلك  

 االسئله وقالت :
_حبيبيت !علي ان احضر الشاي  

للكولونيل ,هل أتتني معي او تنتظرين  
 هنا ؟



_سوف ايت معك ,فقط ساحضر هيلغا  
,اهنا حتب ان تتفرج عليك وانت تقدمني 

 الشاي . 
كانت هيلغا دميه صنعتها راشيل من 

قصاصات القماش منذ ثالث سنوات 
مضت ,وكانت قد اصبحت رثه وقدميه 
,ومع ذلك مازالت مركز اهتمام سارة  
,حترص على اصطحاهبا اىل كل مكان  

,واخذت راشيل تنتظر ,وهي حتاول ان 



هتدئ من قلقها ,كانت سعيده ابن هلا 
ما يشغلها ويشغل تفكريها ,وعندما  

لتحقت بذلك العمل كانت تعلم اهنا  ا
سوف تقابل جويل ان عاجال ام اجال 

...ولكنها مل تكن تتوقع ان تكون  
املقابله على تلك الصوره من املرارة 

 واالمل 
كان الوقت متأخرا عندما وصل جويل  

بسيارته اىل شارع بيزووتر ,مث انعطف اىل  



النكسرتميوز وكان قد توقف يف احدى 
لى الطريق .والتهم مناطق اخلدمه ع

بعض شطائر اللحم اذ كان اجلوع  
والتعب اوشكا ان يناال من قدرته على  
القياده ,وكان يريد ان حيتفظ بنشاطه  

 العقلي عندما يعود اىل لندن .
جعل جويل السياره تنتظر عند قاعدة 
الدرج الضحل الذي يؤدي اىل الباب  

وكانت غرفة املكتب اخلاص اببيه تقع يف 



لفي من املبىن حيث ميضي  اجلزء اخل
معظم وقته ,وكان مع جويل مفتاح  

للباب وادار املزالج ,فأنفتح الباب على 
الردهه ,وكان الدرج املؤدي اىل الطابق  

 الرئيسي يقع امامه مباشرة . 
سار جويل بقلق عرب ابب غرفة مكتب  

ابيه دون استئذان ,وكان جيمس كنغدوم 
جيلس خلف مكتبه منشغال ابلعمل 

ل غضب الوالد عندما رأى جويل  .وزا



...وسرعان ما رمست مالمح وجهه  
ابتسامه ساخره كانت تشبه اىل حد كبري 

ابتسامة جويل ...لقد كاان متماثلني 
,غري ان وجه جيمس كنغدوم تظهر عليه 

ااثر السن واخلربه ,وشعره ابيض متاما  
 ,وهنض يقول : 

 _جويل !اي مفاجأة .مل اكن انتظرها ...
ل ابب املكتب ,واسند ظهره واغلق جوي

 اليه ,وقال يف جتهم :



_التنظر ايل هكذا ,انك تعرف ملاذا  
 اتيت اىل هنا ؟ 

رفع جيمس حاجبه الكثيف وهو يقول  
: 

 _حقا ؟
 رد جويل بطريقه حياول ان خيتربه هبا : 

 _دون ادىن شك ! 
 قال جيمس: 



_حسنا ؟ترى ما الذي جعلك تفكر يف  
رة الثانيه زايريت ؟اعتقد ان هذه هي الزاي
 خالل الشهور السته املاضيه .

 _اجاب جويل ابختصار :
 _حيايت مليئه ابلعمل .

_اان متأكد من ذلك ,وعلى االقل 
 بسبب التكاليف اليت ارسلها اليك .

وبدت على وجه جويل بعض السخريه  
 وهو يقول :



_اه ,اعرتف لك بذلك ,فاان ابن  
جيمس كنغدوم صاحب مصرف كنغدوم 

ذلك حيقق يل بعض  ,وال شك ان 
االمتيازات ,ومع ذلك اجرؤ على ان  

اقرر ان موهبيت هي اليت تضمن العيش  
 يل ,وليس المسك يف هذا فضل . 

 اضاف جيمس يف شئ من اجلفاف :
 _ووصية جدتك المك ؟



_وهذه ايضا على الرغم من انين يف  
السنوات االخريه اعدت توظيف  

 معظمها .
ومد جيمس كنغدوم يده يتحسس 

 كار وهو يقول :السي
_كم تستغرق من الوقت لتصل اىل  
هدفك من هذه الزايره .الشك ان  

 املوضوع يتعلق براشيل طبعا ؟
 وسأله جويل بلهجه ساخره : 



 _وكيف عرفت ان هذا هو املوضوع ؟
 _مل اعمل ذهين ,اخربين فرنسيس . 

 علق جويل : 
_اكاد افهم ...وكيف استطلعت ذلك  

 منه ؟
اود ان اراك ...وملا مل _احلق انين كنت 

 اجدك سألت فرنسيس عن مكانك .
 علق جويل بلهجه متشككه : 
 _وهو اخربك ؟هبذه البساطه ؟ 



_ال كان حريصا للغايه !وقال انه كان  
 يظن انك ذهبت مع اريكا ملدة يومني .

 _مث ؟
 _اجابت اريكا على اهلاتف 

_وطبعا مل تكتف مبا قاله فرنسيس 
 قالت لك ؟ ,وحاولت ان تتأكد ,وماذا

_ما اخربهتا انت به على ما اعتقد 
 ...انك كنت يف عمل يف يوركشري .

 وتكلم جويل ,وكأنه يلعن : 



_افهم !لست حباجه االن ان تذهب اىل  
ابعد من هذا ...ابمكاين ان امخن  

ماحدث بعد لك ,واستطيع ان افهم  
ملاذا كتم عنك فرنسيس اخلرب ؟ويف اي  

,ورأيت حال فاملهم انين رأيت راشيل 
 ابنيت ! 

 رفع الوالد حاجبيه من جديد وقال :
 _ابنتك ؟!



_نعم ابنيت ...واذا كنت تظن انين  
سوف امسح لك ابن أتخذها بعيدا عين  

 ,فأنك ختطئ خطأ كبريا !
 رد االب هبدوء : 

_ال اعتقد ان لك رأاي يف املوضوع ,وال  
 تظن ان أبمكانك ان هتددين .

ب ووضع جويل راحيت يديه على املكت
 ,وهو يسأل يف حتد :

 _تعتقد ان ال رأي يل يف هذا املوضوع ؟



 تنهد االب بقلق وقال : 
_كف عن التصرف هبذه الطريقه  

احلمقاء ,ميكنك ان تتفوق علي جسداي 
,ولكن ماذا يفيد ذلك ؟هل تظن ان  

راشيل تعجبها مثل هذه الوسائل البدائيه 
 ,هل يصل بك االمر اىل ذلك ؟

شيل عن املوضوع  _دعنا نستبعد اسم را
 مؤقتا ,هل نتفق على ذلك ؟ 

 _ال افهم كيف ؟!ان هلا شأان كبريا .



وهنا هنض جيمس كنغدوم رغم مشيته  
على قدميه فقد هيئ له ان منظر ابنه  

وهو يطل عليه من عل كان يعين هتديدا 
 لكيانه وقال :

_حنن متمدنون ,ايجويل ,حاول ان  
 يكون سلوكك يف هذا االطار . 

 نف : رد جويل بع
_هل من التمدن ان اقبل ابن يتزوج ايب  

 املرأة اليت محلت طفلي ؟



_مل تكن تعرف شيئا عن راشيل وهي 
 حتمل طفلك ...اي جويل !
 _لكنك انت كنت تعرف !

 _يف احلقيقه ...نعم .
 _ماذا؟ماذا قلت ؟ 

وتزحزح جيمس كنغدوم بشئ من الضيق 
 ,واجاب :



مسعت ماقلته ايجويل ,كنت اعرف -
,اعرف ان راشيل كانت تنتظر منك 

 طفال !
هز جويل رأسه ,وهو اليكاد يصدق  

,ابلرغم من كونه مسع الكلمات ,مسعها  
بوضوح اتم .ولكنه مل يستطع ان يصدق 
ما مسع ,وتصلبت قبضته على سرتة ابيه 

 وقال يف شئ من القسوة :



_ماذا تقول ؟كيف استطعت ان تعرف  
 ان راشيل كانت حامال؟

 ين كنت اعرف... _انين...ان
حاول ابوه ان جيذب سرتته من قبضة 

 جويل واكمل :
_جاءتين راشيل ...وكانت ايئسه  

 ,وطلبت مين املساعده . 



كانت عينا جويل ,وهو يسمع ذلك  
,تلمعان كخيوط من اجلليد ,وصار يردد 

: 
_هي !طلبت مساعدتك !وما الذي  

 استطعت ان تفعله من اجلها ؟ 
لتتخلص من اجلنني  _اعطيتها املال 

 ابالجهاض. 
 اجهاض !ولكن ...ولكن_.

 وختم له ابوه اجلمله بشيء من الربود : 



_ولكنها مل تستخدم املال يف اجراء  
عملية االجهاض ,بل استخدمته يف 

اهلرب اىل الشمال ,لتعيش منه وهي 
 تنتظر والدة الطفل. 

 سأله جويل: 
 _وكنت تعرف ذلك ؟

 هز ابوه رأسه بقوة وقال:  



!قلت لك انين اعطيتها النقود   ال
لتتخلص من اجلنني ابالجهاض ...ومل 

 اكن اعرف اهنا مل تفعل ذلك . 
كان جويل يشعر بصداع شديد اشد  
من اي وقت مضى ,منذ ان مسع ان  

راشيل كانت على عالقه اببيه ...راشيل  
تتوجه اىل ابيه وتتجنب عن عمد ان  

 ختربه هو ابهنا حامل! 



,ونظر اىل ابيه من  استنشق نفسا طويال 
 جديد :

_ومل خيطر لك ابلطبع ان ختربين ؟اليس  
 كذلك ؟

 _احلت علي راشيل يف رجاء اال افعل . 
 _ومنذ مىت كنت حترتم رغبات االخرين؟
واخذ جيمس يتحسس كرسيه املصنوع 
من اجللد وبدأ يهوي جبسمه ببطء على  



الكرسي ,وصار ينظر مبراره اىل ابنه  
 ,ويقول بصوت اجش :

ذا كان استعراض البطوله قد انتهى  _ا
,فأنين اقرتح ان نتناول املوضوع االن  

 بطريقه هادئه متعقله .
_وكيف اتصرف لكي اكون هادائ  

 ومتعقال كما تريدين ؟
_اريد ان ال تتدخل يف هذا املوضوع  

 !انه موضوع بيين وبني راشيل .



الميكن ان يكون كذلك بعد االن 
ت ...اريد ان اعرف ابي حق اعطي

 راشيل املال لتبدد طفلي ؟
عندئذ ضرب جيمس كغندوم على  

 املكتب بعنف وقال :
_انك تتصرف بطريقه مثريه ايجويل 

؟كانت راشيل يف أيس شديد ,هل كنت 
 تريد ان اطردها ؟



واقبل جويل على املكتب من جديد 
 ,وهو يقول :

_كان أبمكانك ان ترسلها ايل ,بل كان  
 ابمكانك ان ختربين . 

تعتقد اهنا كانت تقبل _هل 
 الذهاب؟اعين...اليك ؟

وكانت مالمح جويل تعرب عن االزدراء  
 وقال : 



_اعتقد انك مل تكن تريدها ان تفعل  
,ايهلا من فرصه اتيحت لك لرتد هبا 

سلوكي ازاءك عندما كنت يف كل مناسبه 
 اظهر العناد لتسلطك.

 _هراء . 
 رد جويل بسخريه : 

 _هراء ؟ال اظن ذلك .
 مس بغضب : سأله جي



_اال خيطر لك ان تفكر ملاذا مل حتظر  
 راشيل بنفسها اليك ؟

ال ...كانت تعلم اهنا ان حضرت ايل  
 فلن اعطيها النقود من اجل االجهاض . 

 _اذن ماذا كنت ستفعل ؟
 تردد جويل للحظه قصريه ,وقال : 

 _كنت سأتزوجها .
 وحدق فيه جيمس بسخريه وقال : 



_هل كنت تفعل ذلك ؟هل تتصور 
أبمانه ان راشيل كانت تقبل الزواج منك 

يف تلك الظروف ؟اي اهلي !انك  
 متعجرف ,ايجويل .

 _من شابه اابه فما ظلم ,اي ايب !
 ورد جيمس ساخطا :

_اهدأ...ان راشيل مل اتت اليك الهنا 
عرفتك على حقيقتك ,شخصا متطلعا  

ااننيا ,كنت اكرب منها بعشر سنوات  



غبتك ,ومل مينعك ذلك من ان تشبع ر 
 على حساب تدمري حياهتا . 

واشاح جويل بوجهه بعيدا ,وصار  
 يدمدم بعنف :

 _مل يكن االمر كذلك ,كنت احبها . 
ونفخ االب يف اهلواء من انفه نفخه قويه  

 تعبريا عن االزدراء ,وهو يقول :
 _احلب !انك التعرف معىن الكلمه ! 

 واستدار جويل يف غضب جتاهه ,يقول :



يعرف معىن احلب؟بعد _انت اذن الذي 
 ان تزوجت ابثنني !

 واغتم وجه جيمس ,وقال : 
_احببت امك ,ايجويل !كنت احبها  

كثريا !وعندما ماتت ...كانت ام  
فرنسيس على النقيض من ذلك ,ومل 

يكن مقدرا لزواجنا ان يغدو قصة حب 
 ,بل عاش كل منا حياته اخلاصه . 

 واكمل له جويل اجلمله :



اقصى حد ...نعم...مل _مستمتعا هبا اىل 
اكن صغريا حىت ال ادرك ما كان يدور اي 
ايب !كل اولئك الضيوف الذين يرتددون 
على البيت ,مل تكن قديسا !ومع ذلك  

فانت جتلس تثرثر كاالطفال عن االاننيه 
وعن الطموح ,امل تكن انت ااننيا ؟..امل  

 تكن طموحا ؟
_من اجلك ,ايجويل !فقط من اجلك  

 انت !



 رأسه ,وهو يقول :هز جويل 
 _من اجلي !

_اهنا احلقيقه ...فانت ابين االكرب  
,ايجويل !وابن املرأة اليت كنت اقدسها  

.هل تلومين النين اردت ان اصوغك يف 
 القالب الذي اراه ؟

وقاطعه جويل وهو يذرع ارض الغرفه  
 بشئ من القلق : 



_على شاكلتك!نعم !ان هذا الكالم لن 
لنا عن  يؤدي بنا اىل شيء.لقد حو 

املوضوع مبا فيه الكفايه ,اريد ان اعرف 
كيف عثرت على راشيل مرة اثنيه 

؟وكيف وصل بك االمر اىل ان تطلبها  
للزواج ؟بل اهم من هذا اريد ان اعرف  
ملاذا تقدم هي على مثل هذا االمر ؟ان  
هذا كله يرتبط مبوضوع الطفله ,موضوع  



سارة !مامشكلة سارة؟ملاذا ترتدد على 
 ؟وملاذا يسموهنا املقعده ؟  املستشفى

سحق جيمس كغندوم بقااي السيكار  
 ليطفئه وقال : 

 _امل تسأل راشيل هذه االسئله ؟ 
 _انين اسألك اايها ؟أو تفهم ؟

 وهز ابوه كتفه استهجاان وقال : 



_اذا كانت هي مل تستطع ان تشفي  
علتك للمعرفه ,فانين اخشى االيكون  

 ذلك يف طاقيت اان ايضا . 
  احذرك ! _ايب ,انين

وهنض االب على قدميه مرة اثنيه ,وقال 
: 

_ال ! اان الذي احذرك ,ايجويل !ابتعد  
عن هذا املوضوع !لقد مضت عليه  

سنوات ,وانت تعامل هذا البيت ابزدراء  



,ومل تكلف نفسك عناء السؤال عين او 
عن صحيت ,كل ما اطلبه هو ان تبقى 
بعيدا عن املوضوع ,استمتع بوقتك مع  

الذين هتتم هبم ,اعتقد انه    االخرين
يغيظك ان ترى راشيل تفضلين عليك  

 ,ولكن سوف تعتاد على ذلك .
 _ان امر راشيل ال يعنيك . 



_على العكس ,انين مغرم هبا ,انين  
احبها كثريا ,ولقد احببتها دائما ,حىت  

 عندما كنت تسمم عقلها ضدي .
 دمدم جويل مبراره :

_ينبغي ان تعرتف ابنه كان لذلك  
 يربره .ما

_رمبا ...انين اعرتف...مل اكن دائما  
 ذلك اخلري الكرمي ,ولكن الزمن يتغري .



كان جويل حيس ابمل شديد فوق جفنيه 
 ,وقال: 

_اتفق معك ان الزمن يتغري ,ولكنك 
 انت ال تتغري ! 

 مث سأل: 
 _وماذا قلت هلا عين ؟

 هز جيمس كتفيه واجاب :
_قد ال تصدق جويل !أبننا اندرا ما كنا  

تحدث عنك ,مرت راشيل ابوقات ن



عصيبه يف السنوات االخريه ,وانين  
 اعتزم ان اذلل هلا كل االمور .

 جعل جويل يده تتخلل شعره ,وعلق : 
_كان بوسعك ان تذلل هلا االمور بدون 

 ان تتزوجها .
وبدت ابتسامه ساخره على وجه ابيه  

 وهو يقول :
_ماذا ؟واترك امليدان مفتوحا امامك 
,ايجويل !اوه ,ال ,ان االتفاق الذي  



عقدانه اان وراشيل مل يبق منه اال توقيع  
 عقد الزواج .

عاد جويل اىل شقته اليت تطل على  
حديقة رجينت ابرك ,وكان الصداع يدق 

رأسه بعنف اذ ترك منزل ابيه قبل ان  
تنهار سيطرته على نفسه متاما .وبلغ  

الغضب منه مبلغا مل يعهده يف نفسه من 
 بل . ق



وقاد سيارته اىل مكان االنتظار يف املمر  
السفلي ,واستقل املصعد اىل الطابق  
العلوي ,وعندما دخل شقته اجفل 

عندما وجد مصباحا اليزال مضيئا يف 
غرفة اجللوس ,وان امرأة شابه كانت 
ترقد على االريكه الفرنسيه املصنوعه  

من املخمل .كان صوته وهو يغلق  
عت رأسها  الباب قد ايقظها ,فرف



أببتسامه تعرب عن الرتحيب ,وقالت وهي 
 متد ذراعيها االبيضني املمتلئتني : 

 _جويل !حبييب! خفت اال تعود !
وهبط جويل درجتني منخفضتني تؤداين  
اىل وسط الغرفه .وقال وهو حيل ازرار  

 سرتته :
 _ماذا تفعلني هنا ,اريكا ؟



وارتفع حاجبا اريكا غراي الرقيقتان يف 
التقوس ,وقالت توخبه بلطف  شيء من 

: 
_اهذا هو اللقاء الذي انتظه منك  

,ايحبييب ؟البد ان العمل الذي سافرت  
من اجله اىل يوركشري مل يكن مرضيا  

 كما كنت تنتظر . 
وجاوزها جويل متجها اىل املنضده 

املتحركه للمشروابت اليت كانت مستنده  



اىل احلائط ,واخذ يعد لنفسه كأسا  
 يقول : اجرتعها قبل ان 

 _هل هريون هو الذي فتح لك الباب ؟ 
 واجابت جبفاف :

_نعم منذ اربع ساعات !ما اخلرب  
 ايجويل ؟االيسرك ان تراين ؟

وهنضت من فوق االريكه ,ووقفت امامه 
,وكان شعرها الكستنائي الداكن يتجعد  
بشكل انيق حول رأسها الصغري ,وكان  



كعبا حذائها يضيفان عدة بوصات اىل  
صغريه اليت التزيد عن مخسة  قامتها ال

اقدام .وتذكر قامة راشيل ,كانت اكثر 
ارتفاعا ,ولكنه سرعان ما طرح الفكره  

 بعيدا بشئ من الغضب والتنهيد ,وقال:  
_اسف اي اريكا ,اان متعب متاما ,اعاين  

من صداع شديد ,وال اريد سوى ان  
 استحم واانم . 

 واقرتبت منه ويداها مبسوطتان ,تقول:



حبييب !هل احضر لك شيئا _اوه !اي
,قرص اسربين مثال او كوب ماء معدين  

 فورا .
قالت ذلك وقد تشابكت اصابع يديها  

. 
 وهز جويل رأسه ,وهو يقول:

 ال !ال!اشكرك ! الشيء -
 وملس جبهته بيده ,وهو يضيف : 

 _اسف !ساحميين . 



وصار لسان اريكا يسرب سفتها العليا  
,فقد احست بشيء من القلق ,وكانت  

عرف ان اية لفظه غري حمسوبه ميكن ان ت
تشعل انر كبريه ,وقالت وهي تتحسس 

عباءهتا اليت كانت قد القت هبا على 
 ظهر االريكه عند وصوهلا :

_سأذهب ,وسأطلبك ابهلاتف غدا ؟هل 
 افعل ؟



نظرجويل اليها بقلق ,وبدأ حيس 
ابالزدراء لنفسه لذلك التصرف الذي  

ه مل  بدر منه ازاءها بدون قصد ,ولكن
يكن االن يف حاله تسمح له ابن 

يتصرف بطريقه لبقه ,ومع ذلك كان يف  
ظروف اخرى ,يسعد مبؤانستها ,ومل 

تكن اريكا ترهقه أبية تكاليف ,اذ كانت 
تكفل نفسها ,وكانت على قدر كبري من 

الذكاء ,وكان يعرف اهنا تتطلع اىل  



زواجه يف النهايه ,ومل يكن يشعر ابلضيق 
طالب عملها تتوازن  لذلك .اذ كانت م

مع مطالب عمله .ومل تكن تفكر يف  
اجناب االطفال ...ولكن شيئا ما حدث 
فجأة .وبدأ جويل يثور على منط حياته  
القائم على االاننيه .وكان كل ما رآه يف 

تلك الليله عينني قامتتني عاصفتني 
حتملقان فيه يف كراهيه ابديه ...كان  

ذلك خبال وجنوان ...ولكن هاتني  



لعينني كانتا تالحقانه .ومع ذلك هل  ا
من اخلبل ان يريد االنسان من ابنته ان  

 حتبه ؟ 
مل يستطع ان يشرح شيئا من ذلك  

الريكا ,وتركها تفكر ما تشاء يف سبب 
سلوكه غري الودي حنوها تلك االمسيه  
,ووضعت العباءه على كتفيها وسارت 

 اىل الباب ,وسار جويل خلفها ليوصلها  



_نعم ,اطلبيين غدا ,طاب مساؤك اي  
 اريكا!  

 طبت مساء . _
 الفصل الرابع: 

 4بيت جديد .. مالبس جديده ._
أخريا انمت سارة , ومشت راشيل على  
رؤوس أصابعها خارج الغرفة , وأغلقت 
الباب , وكان األمر قد احتاج إىل بعض  

الوقت ألن ما حدث ذلك اليوم كان  



ا بشكل  جديدا عليها , وارتفعت حرارهت 
ينذر ابخلطر , لكنها أخريا بدأت  

تستغرق يف نوم هادئ.. وسارت راشيل 
إىل غرفه اجللوس حيث كان جيمس يف  

 انتظارها .
كانت الشقة اجلديدة يف عمارة تقع يف 

احد الشوارع الصغرية املتفرعة من طريق 
آيب . كانت أرحب بكثري مما توقعت 
ففضال عن غرفة اجللوس الرحبة كان  



مطبخ واسع وغرفتان للنوم ومحام هناك 
.واألاثث على درجة من األانقة وبدأت  

تدرك أن جيمس حتمل ابلفعل الكثري  
من اجلها ,وامتزج تعبريها ابلعرفان له  
 ابجلميل بشيء من االحرتام والوقار .
وكان املنزل على مقربة من مستشفى 
سانت ماثيوز مما يسمح هلا ابن تزور  

شفى وقتما  سارة عندما تدخل املست
 شاءت .



كان جيمس كنغدوم جيلس على األريكة 
املستطيلة عندما رجعت إىل غرفة  

اجللوس , وهنض عندما رآها تدخل 
 وأجلسها إىل جواره وهو يقول :

" تعايل ,واجلسي , امسحي يل ان  
 احضر لك مشرواب ." 

وأجابت وهي جتلس على حافة املقعد 
 املريح : 

 "ال أبس !" 



  قال : واحضر هلا شرااب مث
" التعب ابد عليك ! اعتقد انك  

 تفضلني النوم مبكرا ." 
 وأومأت برأسها : 

 " كان يوما متعبا إىل حد ما ." 
وأدركت انه ينتظر منها شيئا أخر , 

 فأضافت : 



" لقد كنت كرميا عندما انتظرتنا على  
احملطة , ودعوتنا لتناول الطعام . سارة 

 كانت فرحة ." 
ه , وينظر وعلق وهو يستلقي يف مقعد

 اليها عن كثب :
"مل افعل إال الواجب , ابملناسبة يف 

املطبخ مؤونه كافية. واعتقد أن  
 سكرترييت قامت بذلك كما ينبغي ." 



وشكرته راشيل وكان جيمس قد قرر أن 
جيعل منها امرأة تليق ابن تقدم إىل  

اآلخرين ابعتبارها زوجته , وعلق بطريقة  
 عارضة :

وري الصالون  " اعددت الرتتيبات لتز 
الرمادي خالل هذا األسبوع , اي راشيل  

 ". 
 ورفعت راشيل بصرها ,وقالت :



" الصالون الرمادي ؟ ماذا يكون ذلك  
 ؟" 

" الصالون الرمادي اي عزيزيت , حمل  
متخصص يف املالبس اجلاهزة , متلكه  
إحدى صديقات جويل , نعم ! امسها  
اريكا غراي .. وستقوم بنفسها على  

 إذا عرفت من أنت !"خدمتك , 
 " ماذا تعين ؟"

 "ال ! اعين انك خطيبيت" . 



 كان صوته هادائ رزينا , واكمل :
" ماذا ظننت ؟ اخشي أن أقول إنين  

قصدت اغاظتك , كما أغظتين .. لقد 
كتمت عين انك رأيت جويل بعد أن  

 التقينا أخر مرة ."
وأحست راشيل إهنا أشبه بذاببة وقعت 

عنكبوت ماكر وأحست أبنه  يف نسيج 
كان من واجبها أن ختربه بزايرة جويل , 
ولكن ذكرى تلك الزايرة كانت ال تزال  



فجة ال تصمد االختبار , وجترأت على 
 أن تسأل : 

 " وكيف عرفت هبا ؟" 
 " اخربين جويل بنفسه ." 

 " جويل ؟"
 " نعم ! هل كنت تظنني انه لن خيربين ؟"

يتجنب تصورت أن جويل رمبا يفضل أن  
املواجهة املكشوفة مع أبيه وقالت يف  

 صوت خفيض :



" جاء منذ أكثر من أسبوع , ولكن  
الكولونيل مل يره . كان يريد أن يرى  

 سارة ." 
 " وأخربته من أبوها ؟ أليس كذلك ؟"

 " نعم ." 
" ملاذا ؟هل الشبه الكبري بينهما جعلك 

 تفعلني ذلك ؟" 
 " أان ! ال ! ." 



ذب لكنها ال  " كان من السهل أن تك
 توافق وأضافت :

" مل يكن قد رأى سارة بعد عندما أخربته 
 ". 

 وتقوس حاجباه الكثيفان وقال : 
 " إذن , ملاذا فعلت ذلك ؟"

 هزت رأسها وقالت :
" تشاجران مشاجرة عنيفة , كنت أريد 

 أن حيس بصدمة احلقيقة وجنحت ." 



" ومل تكوين تنوين أن ختربيين بذلك ؟  
 حذري كما يقولون" . على األقل ألحذ 

 " مل يكن هناك متسع من الوقت بعد ." 
" ال ! اعتقد انه مل يكن هناك .... و  

سارة ... ابلطبع ال تعرف شيئا عن  
 عالقتها اببين ؟"

 " ال !" 
"حسنا ... فقط أحب أن أوضح انه  

الينبغي أن خيفي احدان سرا عن اآلخر  



اي راشيل ! وال تنسي انه بدون  
ن أمامك من مالذا إال مساعديت لن يكو 

 اللجوء إىل جويل ؟ هل تريدين ذلك ؟" 
 واجابته وفمها يرتعش: 

" ابلطبع ال ! انك تعلم إنين ال ميكن أن 
 افعل ذلك !"

وأومأ جيمس بيده ليفض اآلمر وهو  
 يقول :



" وإذن فلن نقول كالما أخر يف هذا , 
اعتقد أن موعدك مع لورمير هو صباح  

 الغد , أليس كذلك ؟" 
 نعم ! نعم ! يف الـعاشرة ." " 

 " هل حتسني بشيء من االضطراب ؟" 
 " هل حتس آنت بذلك ؟" 

" اشعر بشيء من القلق ! رمبا ... 
ولكن لورمير هو دون شك أكفأ رجل يف 



ميدان ختصصه , وليس مثة ما يدعو إىل  
 القلق ... ." 

وبدأت راشيل تتحدث بشيء من عدم 
 الثقة فقالت : 
 العملية فشلت ." " ولنفرض ان 

"عندئذ سوف تستأنف سارة عالجها 
 احلايل , وينبغي أن تكوين أكثر تفاؤال !"
 وارتشفت ما بقى من كأسها , وقالت : 

 " سأبذل جهدي ." 



ووضع الكأس الفارغة على رف املوقد , 
 وقال : 

" سأخرج .. إبمكانك أن تنامي .. 
وسوف أمر بك مساء قبل أن أسافر إىل 

فرنكفورت وسيكون هذا أخر مؤمتر  
 احضره أبذن هللا ."

كانت الساعه تشري اىل التاسعة ونصف 
وكان اإلهناك خييم على كاهلها وأدارت  

زر التلفزيون بشيء من التعمد وحاولت 



أن تتبع املسرحية املعروضة , لكنها  
كانت تشرد ابستمرار . وعندما انتهت 
 املسرحية وجاء شريط اإلخبار فلم تكن 

 تدري ما يعرض على الشاشة أمامها.
******** 

كانت راشيل ترتعد , وهي تتذكر موجة 
الرعب اليت لفتها عندما فتحت الباب 
جليمس كنغدوم ... وتعرف عليها يف  

احلال , ورغم أهنا مل تكن قد أخربته بعد  



مبوضوع ساره فأن الكولونيل ذاته قد  
حتمس وانقش قصة مديرة منزله اجلميلة 

قدت زوجها قبل أن يولد رضيعها  اليت ف
. 

ومل يضع جيمس وقتا يف تقدير املوقف , 
بل وجد الفرصة ليتحدث مع راشيل , 

وليسأهلا عن السر وراء اختفائها , ورغم 
أن راشيل مل تكن ترغب يف أن تتحدث 



إليه فإهنا مل تستطع أن ترفض ذلك ألنه  
 كان ضيف خمدومها,

يمس وقررت أن ختربه ابحلقيقة , وكان ج
متعاطفا معها وخاصة عندما علم مبرض  
ساره . قال هلا انه يريد زوجة وانه ينوي 
أن يعتزل وخيشى أن يعيش وحيدا دون  

صحبة امرأة , واقرتح على راشيل أن  
تنظر يف قبول االقرتاح إذا كانت تريد  



أن تؤمن حياهتا وان جتد السبيل لشفاء  
 سارة ... 

كانت فكرة الزواج من جيمس تبدو 
ل األمر كاللعنة , ولكن املزااي اليت  أو 

سوف جتنيها ابلنسبة إىل سارة هدأت  
 من خماوفها .

كانت مدينة لسارة بكل ما تفعل ,  
وكانت تفعل كل ما يف طاقتها ال من  

اجل أن تعود سارة إىل حاله صحية طيبة 



فقط , ولكن لتطمئن إىل أن سارة لن  
تواجه الصراع نفسه من اجل احلياة كما 

هي من قبل , وكان جيمس هو  فعلت 
 جد الطفلة ويكن هلا مشاعر فطرية 

وقال إهنم سيقضون معظم السنة يف بالد 
اليوانن , ولو سار كل شيء كما ينبغي 
فأن سارة ستعود يف النهاية إىل انكلرتا  
لتنتظم يف الدراسة يف إحدى املدارس 

 هناك .... 



وفكرت إهنا سوف تنعم بكل ميزة ميكن 
ال وهي ميزات إبمكان  أن جيلبها امل

راشيل أن تفكر فيها بعدما قضت ابنتها  
سنوات حياهتا األوىل يف دار لأليتام , 
ولن تكون حباجه إىل أن تعمل إال إذا  

رغبت هي حقا يف ذلك , فكيف ترفض 
 ذلك العرض ؟ 

******* 



وهنضت راشيل من جلستها فأطفأت  
التليفزيون, ودخلت غرفة نومها . كان  

غرفتها بغرفة سارة  هناك ابب يوصل
تركته نصف مفتوح واجتهت إىل فتحة  

الباب وأخذت تنصت ابهتمام , كانت 
سارة تتنفس هبدوء مما يعين أهنا بدأت  

 تشفي من معاانة ذلك اليوم . 
وعلى غري ما تنتظر , انمت سارة نوما 

هادائ , واستيقظت على صوت غري 



عادي جاء من مههمة املرور على  
بعد ايردات قليلة من  الطريق العام على 

املبىن حيث يقيم . وكانت مشس 
آذار/مارس تنفذ من خالل الستائر , 

وحدثت راشيل نفسها ابلتفاؤل واعتربت 
 ذلك بشري خري.

واستطاعت أن تسمع أصواات على ما  
يبدو حتاول أن تستطلع غرفة نومها  



بدون أن توقظ أمها , وقالت وهي تنظر 
 بعينني طار فتني : 

ة , فلقد استيقظت قبلك  " آنت كسول
 بساعات .." 

ونظرت راشيل بطريقة آلية اىل ساعتها , 
مث اسرتخت عندما رأت أن الساعة ال  

 تزال الثامنة ونصف وقالت:
 " هل منت جيدا ايعزيزيت ؟"



" انه فراش وثري اي أمي , هل سيكون يل 
فراش مثل هذا عندما تذهب لنعيش مع 

 ذلك الرجل ؟"
يها أن تناديه  ورغم أن جيمس طلب إل

بكلمة عمي أصرت على أن تسميه 
ذلك الرجل مما سبب لراشيل بعض  
 الضيق وإجابتها راشيل يف اختصار : 
" اعتقد انك ستجدين يف احلياة يف  
اخلارج شيئا جديدا .. واآلن اذهيب  



واغتسلي بينما أقوم أان إبعداد مالبسك 
 للذهاب إىل املستشفى ." 
الفراش ببطء  وبدأت سارة تنهض من 

 وسألت بقلق : 
" لن اضطر إىل البقاء يف املستشفى  

 اليوم , أليس كذلك ؟" 
 وهزت راشيل رأسها وقالت :

" ال , انك اليوم ذاهبة فقط لرياك  
الدكتور لورمير , تذكرين الدكتور لورمير , 



أليس كذلك ؟ قابلته أخر مرة كنا يف  
 لندن ؟" 

 " عندما كنا نقيم يف الفندق الكبري ؟"
وابتسمت راشيل ابتسامه خافته , 

 وقالت :
 " متاما , واآلن هيا , اغتسلي !" 

ودق جرس اهلاتف , وأحست راشيل 
أبعصاهبا تتوتر , وهي ترفع السماعة , 

كان املتحدث هو سكرترية جيمس  



وطمأنتها راشيل أن كل شيء على ما 
يرام , وشكرهتا ملا حتملته من اجلهما  

 : وأجابت السكرترية يف أدب 
 "حسنا اي سيدة غليمور , انه واجيب ."
وأحست راشيل أن السكرترية مل تكن 
راضيه أبدا على الوضع , وخرجا إىل  

 املستشفى بعد اإلفطار .
كان الدكتور لورمير , اجلراح املكلف  

حباله سارة رجال يف اوائل االربعينات من 



عمره يتمتع مبظهر يبعث الثقة يف مرضاه 
خاصة ابألطفال , وكان يهتم بطريقة  

 وأدركت سارة ذلك من زايرهتا األوىل .
ورغم أهنا مل تقابله إال مره واحده من 
قبل مسحت له أن يفحصها دون أن  

تبدي أي اعرتاض ومل يستغرق الفحص  
وقتا طويال وقدمت راشيل للطبيب فيما 

 بعد سائر الواثئق الالزمة



بينما كانت سارة تلعب مع هيلفا دميتها 
رتتيبات الالزمة لتدخل , واختذت ال

سارة املستشفى , وأحست راشيل  
 ابرتياح كبري عندما انتهت املهمة .

وحضر جيمس إىل الشقة مرة اثنية تلك 
األمسية وأخذت سارة تتحدث عن 

زايرهتا إىل املستشفى وعن الدكتور لورمير 
بلطفه ورقته , وأحست راشيل ابرتياح 

لوجود الطفلة مما ساعد على حتاشي  



مها على ولو لفرتة ومع ذلك كان  وجود
على سارة أن تذهب يف النهاية إىل  

خمدعها , وعندما رجعت راشيل  
 لتجالس ضيفها 

يف غرفة اجللوس كان يبدو عليها  
االرتياح التام وساعدها على اجللوس يف 

كرسي مريح , وقدم إليها كأسا من  
 الشراب , وقال :



" أال ترين أن سارة تشعر ابالستقرار  
, لن يكون األمر صعبا كما نتصور  متاما

 "! 
وخطر لراشيل األمر ليس كذلك متاما  

ابلنسبة إىل سارة ولكنها مع ذلك قالت 
: 

" األطفال يتكيفون سريعا , وهذه 
 إحدى ميزات صغر السن ." 



وطقطق جيمس لسانه كعالمة على عدم 
 املوافقة وقال :

" انك تتحدثني كأنك يف أواسط العمر 
أعجب بشبابك ! ومن يدري  , إنين  

فرمبا ال تزال أمامنا الفرصة ليكون لنا  
 ألطفال حنبهم سواي ." 

وتصلبت راشيل بعض الشيء ومل تكن  
تستطيع أن تتحمل املوقف , وقالت  

 ابرتباك :



 " اوه , ال ادري" . 
ومل يكن جيمس ينصت إليها وواصل  

 الكالم
"سأتغيب حوايل عشرة أايم , ولعل ذلك 

افيا تعتاد فيه سارة على  يكون وقتا ك
ظروفها اجلديدة , ليس هنا فقط , وإمنا  

يف املستشفى كذلك , وعندما أعود  
ميكن أن نتحدث عن ذلك اطمئين  



فجميع الرتتيبات الالزمة قيد التحضري 
 ". 

 وأومأت راشيل برأسها وقالت : 
 " اعرف , فقد اخربين الدكتور لورمير ."
 " حسنا ! وسوف حيرص على أن يزودك 
ابإلخبار أوال أبول , هل أنت مطمئنة 

 إليه ؟"
 " نعم , وعندما تنتهي العملية ؟"



" ستكون بالد اليوانن مكاان امثل 
 للنقاهة , واسرتداد الصحة ." 

 " ولكن ... املصرف ؟" 
" فرنسيس ليس سيئا , اي عزيزيت ,  

 ويستطيع أن يتصرف ." 
"ولكن كم يطول ذلك ؟ آنت تعرف اي 

 اخربنين ." جيمس انك 
"أخربتك إنين كنت أمتىن أن حيل جويل  
حملي ولكنه رفض وسوف يكون على 



فرنسيس أن يتحمل املسؤولية أالن , 
وإذا سار كل شيء على ما يرام فرمبا  
تؤاتيين الفرصة ليكون يل طفل على  

 صوريت ".
كان متحجر القلب فيما خيص العمل , 

وكانت راشيل تعرف عنه ذلك من  
ات مضت , ومع ذلك  جويل منذ سنو 

كان من الصعب متاما عليها أن تتصور  
 نفسها أما لطفل منه .



وافرغ جيمس كأسه , وصار ينظر إليها  
 إبمعان , وقال :

" ابملناسبة , اختذت الرتتيبات كي حتضر 
السيدة اتلبوت إىل هنا وتقيم معك 
خالل الفرتة اليت تقضيها سارة يف 

 املستشفى ." 
 :وقطبت راشيل , وقالت 



" السيدة اتلوب آه , مديرة املنزل اليت  
تعمل يف بيتك ... " وهزت رأسها  

 واضافت " ليس ذلك ضروراي ."
" ال اتفق معك, فاان ال أحب أن تقيمي 

هنا وحدك عندما ال أكون متواجدا  
 ألعين بك ."

 " ولكن سارة ستقضي ليلة واحده ."
"وبرغم ذلك أفضل أن اطمئن انك  

 لست وحيده ." 



صلبا ال يقبل املناقشة , ومل جتد كان مت
راشيل ما ترد به , ولكنها مل تستطع أن  

متنع خاطرا خطر هلا حول ما إذا كان  
جلويل أية عالقة هبذا االهتمام الواضح  

 الذي يبديه برعاية شؤوهنا . 
ويف الصباح التايل , قبل أن يطري  

جيمس إىل فرانكفورت اتصل براشيل 
 هاتفيا من املطار وقال : 



نسيت أن أخربك , اي عزيزيت , إن  " 
اآلنسة كالي ستزورك هذا الصباح  

لتصحبك إىل حمل األزايء الذي أخربتك 
 عنه ." 

وكانت اآلنسة كالي تعمل سكرترية له , 
 واعرتضت راشيل :

 " ولكنين ال أريد أي مالبس أخرى ."
"اتركي يل تقدير ذلك , وأرجو أن  

تسمحي يل ابن أجعلك ترتدين ما يليق  



كانة أسرة كنغدوم " ولكنين لست مب
 عضوا يف أسرة كنغدوم , اي جيمس ." 

" سوف تصبحني كذلك عما قريب , اي 
راشيل . أرجو أن تستجييب لطليب , 
وإنين أتطلع إىل أن أرى التغيري عند 

 عوديت ."
مل تعط راشيل وعدا قاطعا عندما 

وضعت السماعة , وكالعادة مل يكن  
ضيح أبهنا هناك جدوى من حماولة التو 



تفضل أن تبقى مستقلة حىت يتم الزواج  
, ولكن إذا صممت اآلنسة كالي أن  
أتخذها إىل الصالون الرمادي , فان ما  
بقي معها من النقود على ضآلته سوف 
ينفذ إذا ما حاولت أن تشرتي مالبس  

 جديدة . 
كانت ليداي كالي امرأة يف هناية العقد  
الرابع من عمرها , وعملت يف مؤسسة 
كنغدوم منذ كانت ال تزال آنسة صغرية 



وألهنا كانت سكرترية املدير , انعكس  
ذلك على سلوكها الذي كان يتسم 

 ابلتحديد والتصميم .
وصلت ليداي يف سيارة أجرة لتصحبهما  
إىل السوق , وكانت السيارة يف االنتظار 

عندما غادرن املبىن , وكان الصالون  
رع الرمادي يقع يف زقاق يتفرع من شا

 رجينت , 



ومل يكن يف مظهره من اخلارج ماجيذب  
الزائر إليه , ولكن ما أن جيتاز الزائر  
الباب الزجاجي حىت حيس يف احلال  
بشيء من التوقع الغامض الذي يثري 

االهتمام , وكانت هناك ستائر من  
الشيفون الوردي والقرنفلي حتجب كل  

 شيء
ومل تكن املالبس او الفساتني معلقة كما  

ت راشيل من قبل يف احملالت تعود



اخرى .اما سارة فقد كانت تنظر حوهلا  
ابهتمام وهي ترتدي سرواهلا اجلينز  
وسرتهتا املصنوعة من الفراء ذات  

قلنسوة ,بينما تتدىل هليغا من يديها  
 كالعادة , وقالت يف صراحة االطفال : 
" احملل فارغ من السلع , اي ماما , هل  

 حدثت تصفية ؟" 
تا اآلنسة كالي عندما وانتفضت شف

مسعت ذلك وكانت إحدى البائعات  



جتتاز املكان , فاخفت اآلنسة كالي  
 شعورها بدرجة كافية وقالت :

 " صباح اخلري ."
 "اوه صباح اخلري , آنسة كالي ."

وواصلت السكرترية كالمها مع البائعة  
 بشيء من اللطف :

 " اآلنسة غراي هل هي موجودة .؟" 
ابلفعل . سنسري يف هذا " موجودة 
 االجتاه ." 



كانت راشيل تتوقع اآلنسة غراي على  
شيء من اجلمال املهيب . ولكن اريكا  

غراي كانت ضئيلة اجلسم , وعندما  
ظهرت أبانقتها يف بذلة رمادية حمكمة 
على جسمها وشعرها جعلت راشيل 
تشعر يف أعماقها أهنا طويلة القامة  

 تعزوها الرباعة,



النظرة السريعة اليت ألقتها فضال عن أن 
على مالبس راشيل كانت مهينة هلا ,  
 وحيتها بشيء من الربود وهي تقول :
" أنت إذن السيدة غيلمور ؟ اخربين 
السيد كنغدوم بقدومك , أهال بك .  

 امسي اريكا غراي .
ونظرت اآلنسة غراي نظرة خاطفة إىل  

اآلنسة كالي مث وقع بصرها على راشيل 
 وقالت :



 ه ابنتك اي سيده غليمور ؟" " هذ
 وأومأت راشيل برأسها وأجابت :

 " نعم هذه سارة ." 
وتقوست شفتا اريكا الرقيقتان إىل أسفل 

 , وقالت :
 " أهال اي سارة !" 

ولكن سارة مل ترد التحية , وأخذت 
حتدق النظر يف شيء من العناد ,  

والحت اأثر بسيطة على جبني اريكا  



ا أخذت  األملس وكان من الواضح أهن 
ابلشبه الواضح بني الطفلة وأسرة  

كنغدوم , وحلسن احلظ تذكرت راشيل 
 أن جيمس كان من األسرة ذاهتا ."

وقالت اريكا ويف نربات صوهتا ما يدل 
على أهنا تقصد توجيه أهانه مقنعه اىل  

 راشيل: 
" ولكنها ال تشبهك كثريا , أليس 

 كذلك اي سيدة غليمور ؟" 



قي لديها من واستجمعت راشيل كل ما ب
 أاثر الثقة ابلنفس وقالت :

" ال اي آنسة غراي , إهنا ال تشبهين ,  
 والواقع إهنا تشبه جدها إىل حد كبري ."
قالت ذلك دون أن تبايل ابلطريقة اليت  

 تفسر هبا اآلنسة غراي ذلك 
وجلست كالي ال تتكلم إال قليال ,  
وقد جتاهلت سارة متاما . ودام صرب  

لست يف كرسيها  سارة بعض الوقت فج



وقد افتنها التغري الذس كان حيدث يف 
مظهر أمها , ولكنها بعد أن امتدت 

الدقائق إىل الساعة وامتدت الساعة إىل 
الساعتني بدأ يعرتيها القلق , وصارت  

 تسأل :
 " كم من الوقت يطول بقاؤان هناك ؟"
ومل يكن بوسع راشيل أن جتيب على 
كلية   سؤال ابنتها , ذلك بسبب انشغاهلا
مع غراي , وفضال عن ذلك مضى  



عليها وقت طويل مل تكلف نفسها فيه  
مشقة العناية مبظهرها أكثر من أن تبدو  

نظيفة مهذبة , والح هلا رغم مشيئتها 
 أهنا بدأت تستمتع هبذه اخلربة اجلديدة 

وعندما خرجت من إحدى املقصورات 
كانت ترتدي ثواب من القطيفة يف لون  

صدر منخفض ضيق   الياقوت األزرق له
وأكمام طويلة حبكت على زنديها قبل 

 أن تتدىل ابتساع عند الكوع 



يف زي يشبه ما كان سائدا يف العصور  
الوسطى , عند ذلك مسعت صوت رجل 

يف القاعة اخلارجية , وقبل أن جتد 
الوقت لتصلح من شأهنا خطا الرجل 

 خبطوات واسعة من خالل الستائر, 
رجل هو  ووقف يف مواجهتهن وكان ال

جويل , تركت اريكا كل ما يف يديها يف  
 احلال , وذهبت للرتحيب به : 
 " اي حبييب , ماذا تفعل هنا ؟" 



ونظر جويل من فوق رأس اريكا إىل  
راشيل واندفع الدم إىل وجنتيها من تلك 

 النظرة وقال يف شيء من السخرية : 
" أوه , لقد ظننت انه من املناسب أن 

 ستغدو زوجة  القي نظرة على تلك اليت 
 أيب . 

 الفصل اخلامس :
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كانت اريكا الشخص الوحيد الذي مل  
يبد دهشه حلديث جويل ,ولكنها كانت 
عندئذ منهمكه يف اختيار االزايء املناسبه 

لراشيل وفقا للتعليمات اليت تلقتها من  
جيمس كنغدوم ,وكان االمر ابلنسبه  

االنسه  اليها عمال يتطلب االجناز ,اما 
كالي فقد كانت تنظر بشيء من عدم 

املوافقه ,واما سارة فكانت عابسه  
مقطبه ,وابلنسبه لراشيل ...حسنا  



,خطر هلا وهي حتاول ان تستعيد رابطه 
جأشها ان جويل اراد ان يثريها ,وجنح 

 يف ذلك . 
والتفت جويل من اريكا اىل ساره ,وقال 

 وهو ينحين جتاهها ليقرتب منها :
 يف مالبس ماما اجلديده ؟  _وما رأيك

وجعدت ساره انفها ,وزمت شفتيها 
وحدقت يف وجهه ,وابتسم ابتسامه  

عريضه انعكس اثرها بطريقه تثري  



الدهشه فيمن حوله فقد بدا اقل عمرا  
 بكثري مما هو ,وعلق بشئ من احلده:

_هذا وجه مجيل لطيف ...واالن اريده 
 ان يعرب عن الغضب والقبح .

ها بطريقه اكثر تشددا  وزمت سارة شفتي
,ولكن شيئا ما يف ابتسامته جعلهما 

 تتذبذابن ,وقالت : 
 _ابتعد عين ..اان ال احبك .. 



قالت ذلك عندما مل تستطع ان حتتفظ  
ابلتكشريه لوقت اطول ,ومل متلك االنسه 
كالي اال ان تطقطق لساهنا يف شئ من 

 االستنكار . 
 والول مره نطقت راشيل ,وقالت : 

 _سارهّ ! 
رفع جويل بصره اليها بشئ من  و 

 االستخفاف ,وقال ساخرا :



_حسنا !حسنا !انت ذاهبه اىل حفل  
 راقص ,ايسندريال !

وامتقع وجهها ,واستدار جويل اثنية اىل  
الطفله ,وامسك براحة هيلغا الطليقه  

 ,وقال : 
_اال تشعرين ابمللل ,وانت جتلسني هنا  

تتفرجني على معرض االزايء ,اعرف 
فيه االيس كرمي ,اال تفضلني  مكاان يباع



ان اتيت معي لناكل حىت تنتهي ماما  
 مهمتها ؟

وجذبت ساره هيلغا من يده وهي تقول  
: 

 _ال ! 
 واحل عليها : 

_هل انت متاكده ؟اهنم يبيعون الستيك 
املصنوع من عصري الفواكه اجملمد كذلك 

! 



 وردت ساره :
 _اان ال احب الستيك .

مقنعا على ولكن صوهتا مل يكن يبدو 
االطالق ,وعندئذ انفجرت راشيل قائله  

: 
_كف عن حماولة رشوهتا ,ايجويل 

...اجلسي ايساره ...لن نتاخر كثريا  
.وبعدئذ سوف اشرتي اان لك االيس  



كرمي .ساره التريد ان تذهب معك  
 ,ايجويل .

 ووجه انتباهه اىل ساره ,واخذ يسأهلا : 
_حقا ايساره ! انت ال تريدين ان  

عي ؟اال حتبني ان خترجي معي تذهيب م
للنزهه يف سياريت ؟انين احب ان ارسم  

 لك صوره .
 _صورة يل؟ 



واخرج من جيبه ورقه مطويه من اوراق  
الرسم ,واشار اىل سارة ان تقرتب منه  
 ,وفتح الورقه ,وترددت ساره حلظه . 

ونظرت اىل امها تطلب املوافقه ,ولكن  
راشيل مل تستطع ان تستجيب .كانت  

سارة مرسومه بدقه وعنايه ,ومل تكن  
راشيل تعرف اللعبه اليت اراد ان يلعبها  
او مايريد ان يصل اليه .ولكنها كانت  
 حتتقره الستغالله سارة بتلك الطريقه . 



اما سارة فلم تكن تدري شيئا عما يدور 
يف اخلفاء ,وكانت الكراهيه اليت احست 

هبا اول االمر ,بدأت يف الذبول حتت 
لها الفطري لالستطالع وطأة مي

واقدمت لتلقي نظره على الورقه اليت  
 كان ميسك هبا ,وصاحت بدهشه :

 _اهنا اان ...اليس كذلك ؟
 واومأ جويل بشيء من التسامح : 

 _هل تعجبك ؟



وجذبت ساره الورقه من يده ,وركضت 
اىل امها تعرض الصوره النصفيه املرسومه 

ابلفحم واليت تربز رأسها وكتفيها بشئ  
ن الزهو وكان من الواضح ان جويل  م

رمسها من الذاكره ,كان الرسم ممتاز 
ككل اعماله .وتوترت عضالت معدة  

راشيل واحتاجت اىل جمهود كبري لتبدي 
 املوافقه ,وقالت :

 _اهنا ...اهنا مجيله جدا ,ايحبيبيت ! 



واخذت سارة الصورة مرة اثنيه وصارت 
 تقبلها وهي معجبه هبا ,وقالت : 

دو مجيال ,اليس كذلك  _شعري يب
 ؟لكن كنت افضل ان اكون مبتسمه !

 وعلق جويل يف مرارة: 
_ولكنك مل تكوين ابمسه يف وجهي 

 عندما رأيتك اول مرة . 
ونظرت اليه يف ثبات وهي تتفحصه 

 ,وسألته : 



_لو تركتك ترمسين مرة اخرى ,هل 
 ستجعلين ابتسم ؟

 وتدخلت راشيل ,وقالت :
اعمال  _سارة ! السيد كنغدوم لديه

كثرية ,واعتقد ان لديه اعماال اهم من  
 جمرد رسم الفتيات الصغريات .

 وقال يعرتض على كالمه
_على العكس ! ليس احب اىل نفسي 

من ان ارسم سارة مرة اثنيه ,هذا اذا  



وافقت على ان اتيت لتناول االيس كرمي  
معي,اان ال احب ان اكل االيس كرمي  

 وحدي . 
فلى بينما وكزت سارة على شفتها الس

حتدثت ايريكا بلهجة بدا فيها شيء كبري 
 من الرقه :

_كنت اعتقد كما اخربتين ان لديك  
 حماضرات تلقيها هذا الصباح !

 وهز جويل كتفيه ,وقال : 



 _قررت ان اتغيب اليوم . 
وصدرت عن اريكا بعض امياءات تدل  

 على قلقها ,وقالت :
_التكن مازحا ,اعتقد انك مل حتضر هنا 

 عو ساره اىل االيس كرمي .فقط لتد
 وضاقت حدقتا عينيه , وقال ساخرا :

_ملاذا ,اي اريكا ؟هل تريدين ايس كرمي  
 انت ايضا ؟



واستدارت اريكا بعيدا عنه يف شيء من 
 االمشئزاز .

غدت سارة ممزقه بني رغبتها يف ان  
ترضي امها وبني االغراء, ليس فقط  

بتناول االيس كرمي بل ايضا ابن ترسم هلا 
صوره اخرى .ومهست بصوت خفيض 

 ميتزج ابلشك :
_مامي ,هل تغضبني اذا ذهبت مع  

 السيد كنغدوم ؟



وجتنبت راشيل نظرة جويل ,وسألت  
 بطريقه متقطعه:

 _هل هذا هو ماتريدينه ؟
 واجابت سارة يف شيء من الرتدد :
_ملدة قصرية فقط ,لن ااتخر .هل  

 اذهب ؟
اجاب  ورفعت عينيها اىل جويل ,الذي 

 ,وهو يهز كتفيه :



_ميكنك ان تتغييب كما تشائني .اعرف 
 عنوان سكنك . 

كانت راشيل يف موقف صعب للغايه  
,وكالمها يعرف ذلك .ودمدمت بطريقه 
تنقصها الكياسه _حسنا !سارة ,ارجو  

ان تسلكي بطريقه سليمه ,والداعي  
 للثرثرة ! 

كانت سارة تعرف مايعنيه ذلك  
تتحدث عن  ,وفهمت اهنا ال ينبغي ان



مرضها وابتسمت ,ونظرت راشيل اليها 
.ومد جويل يده اليها فامسكت هبا 
وخرجا سواي ,وكان اجلو قد اصبح 
 متوترا بدرجه واضحه بعدما خرجا .

وعلقت اريكا وهي تشد بقسوة سحابة  
 رداء من املخمل :

_مل اكن ادري ان جويل يعرف ابنتك 
 اىل هذه الدرجه .



,وهزت   وخطت راشيل خارج الرداء
 رأسها ,وقالت يف شئ من التسرع : 

_هو ال يعرفها هبذه الدرجه .قابلها مرة 
 واحدة من قبل .

 وردت اريكا ويف صوهتا نغمة الشك :
_ومع ذلك يرمسها من الذاكرة ,مل اكن 
اظن اهنا تبقى يف ذاكرته اىل هذا احلد  
...ابلطبع هي سوف تصبح اخته من 



  ابيه عندما تتزوجني جيمس كنغدوم
 ,اليس كذلك ؟

 تنشقت راشيل نفسا عميقا ,وقالت : 
_اعتقد انين شاهدت قدرا ال ابس به 
من الثياب اليوم ,هل ميكن ان ترسلي 

يل البذله اخلضراء ابللون اللوزي  
 ,والفستان االرجواين والسرتة .



_ان االوامر اليت تلقيتها تقضي تزويدك 
بكسوه كامله ,واعتقد انك ال تريديين  

 شاعر السيد كنغدوم . ان اؤذي م
ونظرت راشيل اىل اريكا مث اىل وجه  
االنسه كالي املتخشب ,مث عاودت 

النظر اىل اريكا ,مل تكن مثه فائده ترجى 
من تصعيد املوقف معهما ,بينما جويل  

هو املسؤول عن كل شيء حدث ,مث انه 
اذا كانت عالقته ابريكا بلغت ابلفعل  



فمن املبلغ الذي كانت اريكا توحي به ,
 حقها متاما ان تعرب عن استيائها .

ونظرت حوهلا تبحث عن السروال  
والسرته الصوفيه اللذين حضرت هبما 

 وقالت
_افعلي ما تعتقدين انه االفضل .ولكن 

 لو مسحت ,فاان تعبت اليوم .
وتبع ذلك صمت عميق استجمعت  

 اريكا نفسها خالله ,وقالت : 



_سوف اطمئن على ان مجيع املالبس  
به مت توليفها ,هل ارسلها اىل منزل املناس

 السيد كنغدوم ؟
 وهزت راشيل رأسها وقالت :

_ال ! يل شقيت ,سأعطيك عنواهنا  
.واالفضل ان ترسليها يل على هذا  

 العنوان . 
وردت اريكا أبدب وهدوء للمرة الثانيه  

: 



 _حسنا ايسيدة غليمور. 
 وسألت راشيل بشيء من االحباط :

ايل وسرتيت  _هل تعرفني اين اجد سرو 
 الصوفيه ؟

ونظرت اريكا حوهلا ,مث هزت كتفيها 
 ,وقالت : 

_انين اقرتح ان تلبسي شيئا اكثر اانقه 
 يناسب املدينه !



عندئذ حدقت راشيل بربود ,مث 
 استدارت بعيدا وقالت : 

_اشكرك ,ولكنين افضل ان ارتدي  
 مالبسي الطول فرتة ممكنه . 

ودعتا  وخرجت مع االنسه كالي بعدما 
اريكا ,ومل تستطع راشيل ان متنع خاطرا  

قاسيا خطر هلا أبن جيمس قصد عن  
عمد ان يبعث هبا اىل ذلك املكان  



لتعرف ان عاجال او اجال ابلعالقه بني  
 اريكا وجويل . 

كان يظن اهنا مازالت حتتفظ ببعض 
املشاعر جتاه جويل ,اهنا حتتفظ حقا 

ببعض املشاعر .ولكن ليست تلك اليت  
 ق ان أيرق بسببها .تستح

واستقلت االنسه كالي سيارة اجرة  
,واخذت راشيل تتسكع يف شارع 

رجينت تتفرج على الواجهات ,وذكرها  



ذلك أبايم التلمذه ,تلك االايم اليت مل  
 تكن قد عرفت فيها جويل بعد .

مل تتمتع راشيل بطفولة سعيده ,اذ غدت 
يتيمه قبل ان تصل السن الذي تستطيع  

كر ابويها ,وتربت يف احد  فيه ان تتذ 
بيوت االطفال حيث يكون اشباع  

احلاجه اىل احملبه واحلنان اتليا ملرحلة  
 االهتمام ابلواجبات العاديه للمعيشه .



كان هلا اصدقاءها ,وكانت هناك فرتات  
استمتعت فيها ابلسعاده ,ولكنها مل تبدأ 
حتس مبا تشعر به الفتيات يف سنها عادة 

ن الذي استطاعت قبل ان تصل اىل الس
فيه ان تعتمد على نفسها ,وملا اعطيت 

هلا منحه دراسيه ,استطاعت ان جتد  
غرفه يف احد االقسام الداخليه  

,وانتظمت يف كلية ماكسويل  
للتصميمات الفنيه واحلرف وعرفت 



ابستمرار بتذوقها لاللوان .وامضت  
حوايل تسعة شهور يف الكليه عندما جاء  

ضرات على جويل كنغدوم اللقاء حما
 طالهبا .

وجذبت راشيل اهتمامه من اللحظة  
االوىل ,يف البدايه رفضت ان تكون هلا  

به اية صله خارج الكليه ,وصممت  
على ذلك رغم ان الطالبات االخرايت  

كن يعتربن ذلك جنوان منها ,ولكن  



ذات مساء وقف خارج الكليه ينتظرها  
وكان املطر ينهمر بشده ,ومل جتد بدا من 

ق على ان يوصلها بسيارته اىل  ان تواف
بيتها ,ومنذ ذلك احلني صار ينتظرها كل 
مساء ,ومسحت له احياان ان يصطحبها 
لتناول العشاء وادركت االن اهنا كانت  
على خطأ عندما ظنت ان أبمكاهنا ان  

تلهو مع رجل مثل جويل بدون ان  



حترتق اصابعها ,ولكن كل شئ يبدو  
 غاية يف البساطه انذاك .

ويل يبدو جذااب للغايه ووقعت يف كان ج
حبه قبل ان ميضي وقت طويل دون ان  

تدري ذلك ,وقال هلا جويل ايضا انه  
حيبها ,ورغم اهنا كانت تعرف عندئذ انه 
ليس له نية الزواج ظنت انه عندما يقع 

ذلك احلادث السعيد فسوف تغدو  
 زوجته . 



وبدأت تدرك اهنا ساذجه وغبيه اىل حد 
واج احد مشروعات  بعيد ,مل يكن الز 

جويل يف يوم من االايم ,وكان ينبغي ان  
اتخذ حذرها عندما عرفت اراءه حول  

االطفال ,تكلم كثريا يف تلك االايم عن  
اانس يعرفهم ,ويرى ان االطفال جلبوا  

املذله حلياهتم ,وكان أيسف لالزواج  
الذين يضحون بشباهبم من اجل تربية  

ا  ابنائهم الذين ال يلبثون ان يكربو 



ويهجروا االابء ليعيشوا حياة خاصه هبم 
.وكانت راشيل تتظاهر ابملوافقه بينما 

هي يف قرارة نفسها تعلل تلك القسوة  
منه حبرمانه من حنو االمومه يف طفولته 

,فقد ماتت امه وعمره بضعة اشهر  
,وكانت تعتقد انه اذا ما مت الزواج  

بينهما فسوف يسعى الجناب االطفال  
 مثلها متاما . 



وصارت متضي وقتا طويال يف منزله  
,وتعرفت على خادمه هريون ,وبدأت  

 تعتاد املكان.
كان جويل يعاين من حالة صداع نصفي 

مستمر يعاوده يف رأسه ,ومل تكن 
النوابت حتدث على فرتات متقاربه .ويف 

احدى االمسيات اليت كان هريون قد  
استأذن فيها ابالنصراف ,حضرت 

دت جويل  راشيل اىل املسكن .ووج



شاحبا يتصبب عرقا ,ومع ذلك كان  
مستغرقا يف اكمال لوحة الحد املعرض  

 اليت ستقام خالل يومني .
واقنعته راشيل ابن اصراره على العمل  
,وهو يف تلك احلال ,يعترب خبال ,وانه  
الميكن ان اييت انتاجه ابلدرجه املطلوبه  
وعليه ان يذهب اىل الفراش ليسرتخي  

 ويسرتيح . 



يف النهايه ابن يفعل ذلك شريطة  واقتنع 
ان تبقى معه ,وتبقى يف مسكنه وال تعود 

اىل بيتها قبل ان يفيق ليوصلها  
,وتوجست راشيل اول االمر ولكنها  

وافقت بعد ان وجدته يف حالة من  
اخلوار مل تكن تتوقعها ,وتركته يسرتيح  

 وبقيت هي يف غرفة اجللوس . 



ومل تكن لتغفر له او لنفسها قط  
اذ كان شيئا ليس يف االمكان   ماحدث
 جتنبه . 

ويف اليوم التايل اكتشفت ابلضبط كم  
كان ذلك الذي حدث شيئا مهما 
جلويل ,وعوضا عن ان يعتذر عما 

حدث بدا انه يعتربه مرحلة من مراحل  
التطور الطبيعي للعالقه بينهما ,ومل 



حياول ان يشري اىل موضوع الزواج  
 كعالج ملا بدر منه . 

راشيل ابهنا حتطمت وجتنبته  وشعرت 
الكثر من اسبوع عانت خالهلا عددا من 
االتصاالت اهلاتفيه كانت يف اول االمر 

تتخذ صيغة االحلاح ,ولكنها تطورت اىل  
سباب غاضب بسبب مراوغتها له  
,واخريا وافقت ان تقابله وتواجهه  

حبقيقة مشاعرها ,كانت مقابلة رهيبه  



اها ابنه بدأها جويل ابلتوسل اليها ,واهن 
مل يكن بعد مستعدا الن يضحي حبريته 

من اجل اداب اجملتمع وتقاليده ,وطلب 
منها ان تكون متعقله وراشده وانضجه 
وان تساير االفكار اجلديده اليت تدمغ  

العذراوات ابلرجعيه والتخلف ,كان كل  
 مافعله ان اعطاها درسا يف التحضر !
وتبادال الفاظا قاسيه ومؤذيه شعرت  

بعدها ابالسف املرير لذلك   راشيل



,ولكنه قضى على ماتبقى لديها من  
 مشاعر تكنها حنوه . 

عند ذلك وبعد ثالثة اسابيع مضت  
,اكتشفت انه كان عليها ان تدفع مثنا  
اخر تكفر به عن تلك الليله الطائشه  

,كانت حامال ,وبال مال ومع ذلك  
صممت على االتطلب من جويل اية  

 مساعده . 
**** 



اشيل من تلك االفكار  وافاقت ر 
واستجمعت قواها ,وابتعدت عن املكان 

,وجاءهتا اخلواطر حول سارة وأين  
ذهبت مع جويل ؟ ترى هل تتعلق سارة  
به ؟وماذا يقول جيمس كنغدوم يف ذلك 

 ؟
كانت الساعه قد جتاوزت الثانيه عشرة  

بقليل عندما وصلت راشيل اىل مسكنها 
ن  ,ومل يكن هناك اثر للسيارة اليت كا



جويل يقودها يوم حضر اىل النغثويت  
.ودخلت الشقه ,وخلعت سرتهتا  

,وذهبت لتعد لنفسها بعض القهوة  
لتشغل الوقت ,عندما قرع اجلرس  

.وذهبت لتفتح الباب ,وهي حتاول ان 
 هتدئ من روعها .

ودخلت ساره اىل الشقه بشئ من اجللبه 
وهي متسك بدميتها هيلغا يف احدى  

يدها االخرى  يديها بينما تلوح يف  



ابحدى اوراق الرسم .كانت عينا راشيل 
ترتكز على الطفله ومل تربحاها اال حلظة  

وقعتا برغم ارادهتا على الرجل ذي  
العينني الضيقتني الذي يقف بسخريه يف  

املدخل ينظر اليها بشيء من االصرار  
الغامض ,وعلق وهو يستند على دعامة 

 الباب قائال :
كما ترين ,هال  _هاهي سارة سامله امنه  

 دعوتين للدخول ؟ 



كان من العسري عليها ان تركز انتباهها  
,اذ كانت سارة تشد يدها بقوة تريد ان  
تريها ما احضرته معها ,وقالت يف شئ 

 من التعثر : 
_هل هناك ما حيملين على ان ادعوك  

 للدخول ؟
_ال! ولكن هل هناك ما حيملك على 

 اال تدعوين ؟ 



ودلف اىل غرفة  قاهلا جويل حبدة 
 اجللوس . 

واضطرت راشيل ان توجه كل انتباهها  
اىل الطفله عندئذ, واخذت الرسم الذي 

كانت سارة تقدمه اليها ,واحست ان  
قلبها ينبض ابضطراب وهي تنظر اىل  

الصورة اليت رمسها جويل ,كانت موهبته  
يف الرسم فوق الشك .وكانت راشيل قد 

ماجه  ابدت اعجاهبا بعمله ,وبسهولة اند



يف الوانه.ولكن صورة سارة كانت ختتلف 
بطريقة ما ,وحاولت ان تقنع نفسها ان  

ذلك الشعور انشئ عن حساسية خاصة 
الن الصورة متسها عن كثب ,والهنا  

تعرف نقطة الضعف يف نسب سارة مما 
زاد من حدة املوضوع .ولكن املشكله  
كانت اكرب من ذلك. ولو اتيح هلا ان 

افضل لعرفت انه  تعرف االمر بطريقة  
هناك مشاعر حقيقيه وراء كل خط من  



خطوط الصورة ,ومل يكن ابستطاعتها ان 
 جتازف يف ماهية تلك املشاعر .

 وخاطبت سارة امها تعرب عن سعادهتا : 
 _انظري ...انين ابتسم ! 

وضحك جويل ضحكة خرجت من انفه 
 ,وقال : 

_السبب وراء ذلك هو كمية االيس 
 ها .كرمي الضخمة اليت اكلت



قاهلا وهو يستلقي على االريكه دون  
 استئذان. 

 وتركت سارة امها وراحت حنوه وقالت :
_ويف اي حال ,فأنت ايضا اكلت  

 واحدة .
_ولكنها مل تكن كبرية مثل اليت اكلتها  

 انت .
_كان ابمكانك ان أتكل واحدة كبرية  

 .كان طعمها لذيذا رغم كل شيء. 



 مث سألته :
يقوم  _هل صحيح ان ذلك الرجل 

 بطهو مجيع طعامك ؟
وانتفض رأس راشيل اىل االعلى ,والقت 

 ابلصورة على منضدة جماوره وسألت : 
 _اي رجل ؟اين كنت ايسارة ؟ 

_ذهبنا اىل منزل جويل ...العايل يف  
السماء ...وصعدان يف املصعد الذي  

 ذهب .... 



وقاطعتها راشيل وهي يف حاله من الروع 
: 

 _هل اخذهتا اىل مسكنك ؟ 
 ر جويل اليها بعينني قاسيتني .وقال: ونظ

 _ومل ال ؟امل تذهيب انت اىل هناك مرارا ؟ 
 واتسعت حدقتا سارة ,وسألت : 

_صحيح ايمامي ؟ذهبت اىل هناك فعال 
 ؟ورأيت كل الغرف ؟

 _نعم !



قالتها راشيل ابختصار ومل تكن تستطيع 
ان تنكر ,وادركت بوضوح ان جويل  

ان   كان يبني هلا كيف يستطيع بسهوله
يدمرها ,ولشد ما كان مقتها له بسبب 

 ذلك . 
 وبدأ يتحدث اىل سارة : 

_كنت اان وامك صديقني منذ سنوات 
 ,قبل ان تولدي . 

 وسألته سارة : 



 _هل كنت تعرف ايب؟
كانت سارة قد بلغت حدا من االاثرة 

,ولكن راشيل بدأت تضيق ابملوقف 
,وتدخلت لتضع حدا ملا يدور ,وقالت  

: 
_ابلطبع مل يكن يعرفه .سارة,حان وقت 

الطعام ,قويل وداعا للسيد كنغدوم 
,واذهيب لتغسلي يديك ,سأعد لك 



بعض احلساء ,وسيكون جاهزا خالل  
 مخس دقائق . 

وبدا على سارة اهنا اصيبت بشئ من 
االحباط ,واجتهت حنو الباب ,وقالت  

 وهي تستند على املقبض : 
 _وداعا ايجويل . 
 قال :وابتسم جويل ,و 

 _اىل امللتقى ايسارة .



وانصرفت سارة ,ونظرت راشيل اليه  
 بربود ,وقالت على مضض : 

_اعتقد ان من واجيب ان اشكرك على 
 عنايتك بسارة .

 وهنض جويل على قدميه ,وقال : 
_اذا كنت ال تريدين ذلك فال داع  

,استمتعت بصحبتها ,اهنا طفله ذكيه  
 ,ولقد وجدت صحبتها مبعثا لالاثره . 

 صمت برهه وقال :و 



 _اريد ان اراها اثنية .
وخرجت من بني شفتيها ..دون ان 

 تفكر جيدا فيما تقول عبارة : 
 _لن تستطيع . 

وعندما رأت صرامة مالحمه ,حاولت ان 
 جتد االسباب لتقنعه ,فأضافت: 

_ارجوك اي جويل ان حتكم عقلك !  
 الداعي جلعل االمورتسري اىل االسوء .

 وسأل بقسوة :



من حقي ان اطلب معرفة ابنيت  _اليس 
 ؟

كان القميص الثقيل الذي يلبسه  
منفرجا يكشف عن حنجرته ,وكان 

يلبس سرتة فاحتة اللون من قماش قطين 
متني وسرواال ازرق مضلعا .وكان يقف  
مالصقا هلا حبيث بدأت تتنسم رائحته  

 ,واضاف :



_اال تعتقدين انك مدينة يل ابلقليل من  
 وقتها ؟

 فور :واجابت على ال
_اان ال ادين لك بشئ .انك اتخذ ما 

 تريد ..انك ال تنتظر حىت تطلب .
وكان البد هلا من السقوط يف ذلك  

 العناق املؤثر الذي اكتسحها كالسيل .
 _مامي؟



كانت هذه الصيحة الرقيقه اليت انبعثت 
من ساره تعبريا عن االندهاش هي اليت  

اعادت راشيل اىل صواهبا ,وجذبت 
عن جويل ,واجتهت حنو   نفسها بعيدا

الطفله ,وهي تصلح من شعرها ابصابع  
مرتعشه ,وتشد السرتة الصوفيه على 

اسفل ظهرها ,وقالت بشيء من  
 االرجتاف :



_اذن انت هنا ايعزيزيت...ه...هل  
 غسلت يديك؟

وزمت سارة شفتيها ,وحدقت بعبوس  
اىل حيث كان يقف جويل خلف امها  

 ,يصلح من شعره بيديه .
 جويل حنو الباب قائال هبدوء : وسار 

_سوف اراك قريبا ايساره ,وداعا 
 ايراشيل . 



ومل حتر راشيل جوااب ,اذ مل تكن تثق يف  
قدرهتا على الكالم ,وكان كل ما تشعر  
به عندئذ اهنا تود لو انقضت عليه .بدا 
هلا كما كان يبدو دائما ,الطباع نفسها  

 والسلوك نفسه ,بكل اسف .
ه ,حولت سارة  وانغلق الباب خلف

انتباهها اىل امها ,وقالت حبدة ذهنها  
 املعهوده



_ال اعتقد ان ذلك الرجل ,والد جويل  
,جيب ان يراك هكذا مع جويل وحىت اان 
ال احب ان اراك تفعلني ذلك ,انت امي 

 اان ولست امه هو . 
واحتضنت راشيل طفلتها بني ذراعيها  
,وعانقتها بقوة .ومتنت ايئسه لو كان  

لك البساطه .متنت لو ان االمر بت
الصراع الذي كان عليها ,ان تواجهه  

 كان جمرد صراع غرية طفله على امها . 



 الفصل السادس: 
 6الصفعة_

كان املساء التايل موعد دخول سارة 
املستشفى للعالج. وكان املقرر أن  

متضي ليلة واحده كالعادة . لكن راشيل  
قررت أال تتصل ابلسيدة اتلبوت ابلرغم 

ية جيمس ,وبغض النظر عن أي من وص
شيء أخر فهي مل تكن تعرف تلك املرأة 

جيدا فضال عن أهنا مل تكن مهيأة 



للتعامل مع غرابء يف مثل تلك الظروف  
.وخالل فرتة الصباح وصل رسول من  

الصالون الرمادي حممال بصناديق الثياب 
واألحذية واملالبس اليت ارأتت اريكا  

أة اليت  غراي أهنا الزمة لكسوة املر 
ستغدو زوجة جيمس كنغدوم .وأاتح 

ذلك لسارة على األقل وقتا مبهجا تفتح 
فيه الرزم وخترج الفساتني وتدور هبا يف  
غرفة نوم راشيل وقد جعلت الواحدة 



منها تلو األخر يتدىل أمامها موازاي 
لقامتها .وكانت الفكرة ابن يشرتي هلا  
رجل , أي رجل مالبسها شيئا بغيضا  

 ليها ابلنسبة إ
لكن راشيل مل تكن قادرة على إخفاء  

إعجاهبا بكل تلك املالبس وبدلت  
سرواهلا وسرتهتا بقطعتني من القطيفة 

القطنية املضلعة بلون اخضر فريد وبلوزة 
هلا لون ارجواين فرح .كان التحول إىل  



هذا الزى اجلديد شيئا يبعث على  
الرضي ,, وعجبت بطريقة ساخرة ملا  

ياب يف مظهر  ميكن أن تصنعه الث
اإلنسان فقد بدت ابلفعل اصغر سنا 

بكثري بل بدت كذلك اقل حنافة  
.وقررت أن خترج مع ساره ملشاهدة 

معامل املدينة يف فرتة ما بعد الظهر , ومل  
تكن سارة قد شاهدت بعد مبىن الربملان 
أو قصر بكنغهام .بل اتقت نفسها إىل  



أن تسري يف حديقة سانت جيمس ابرك  
البط اليت تسبح يف البحرية  وتطعم طيور

وتستمتع بشمس الربيع اليت تومض من  
خالل األشجار وحتدثت راشيل إىل سارة 

عن حياهتا يف لندن عندما كانت 
طالبهوعربت ساره عن أمنيتها يف أن  

تصري طالبة يف يوم من األايم .وعندما  
رجعا كانت السيدة اتلبوت مديرة منزل  

تكن   السيد جيمس كنغدوم هناك , ومل



قد ضيعت وقتها سدى أثناء غياهبما إذ 
كان األاثث نظيفا المعا وأواين الطعام 

الذي تناواله ظهرا وضعت نظيفة يف 
مكاهنا األصلي .وأحست راشيل بشيء  
من الغضب واإلحباط عندما اتضح هلا  
أن جيمس قد أعطى تلك املرأة مفتاحا 
لشقتها , وأدركت انه كان يسخر منها  

ليدق جرس مسكنها  عندما كان أييت
وينتظر حىت تسمح له ابلدخول  



.وابتسمت السيدة اتلبوت ابتسامة فيها 
 شيء من االعتذار وحيتهما أبدب :

"طاب يومك سيدة غليمور , أهال سارة 
."وأخذت متسح يديها يف الثوب  

الفضفاض األزرق الذي كانت تلبسه  
فوق مالبسها , وقالت :" أرجو أال  

شيء اي سيدة أكون قد جترأت بعض ال
غليمور . لكنين انتهيت للتو من القيام  

بشيء من ترتيب املنزل ."وترددت  



راشيل , مث قالت بلهجة أكثر حدة:" 
كيف دخلت هنا اي سيدة اتلبوت  

؟"وهزت مديرة املنزل كتفيها , وقالت 
:" ترك يل السيد ... مفتاحا .""  

صحيح ؟"وأخذت راشيل تفك أزرار  
ا ووضعتها على  سرتهتا الناعمة وخلعته

ظهر الكرسي , وأيقنت أن السيدة 
اتلبوت مل يكن هلا ذنب يف املوضوع ,  

ولكن ذلك مل يكن يهون من الواقع  



.واجتهت إىل سارة وبدأت تعاوهنا على 
خلع سرتها , وجاءت السيدة اتلبوت  

تقول :" هل اعد لك فنجاان من الشاي 
؟"ونصبت راشيل قامتها , مث تنهدت  

سالم , وقالت :"ومل ال  بشيء من االست
؟"ونظرت سارة ابستغراب إىل أمها  

عندما انصرفت السيدة اتلبوت لتعد 
الشاي وقالت :" ملاذا هي هنا ؟"" اوه 
, جاءت لتساعدين يف أعمال املنزل . 



هيا اغسلي يديك بسرعة , اعتقد انك  
حتبني أن أتكلي بسكوته وشيئا من  
احلليب ؟"وأومأت سارة ابملوافقة ,  

لت إىل احلمام بينما استجمعت  وهرو 
راشيل ما بقي لديها من رابطة جأش  

واجتهت إىل حيث كانت السيدة اتلبوت 
, هتم بسكب املاء املغلي يف براد الشاي 

 , وقالت راشيل هبدوء : 



" انظري ... إنين آسفة إذا كنت قد 
أبديت بعض اخلشونة ولكنين مل أكن  
اعلم أن جيمس ميلك مفتاحا للشقة  

لت السيدة اتلبوت صب املاء  ."وأكم
املغلي , وقالت :" حسنا , اي سيدة  

غليمور . فهمت انك مل تكوين تعرفني  
بسائر الرتتيبات اليت وضعها السيد  

كنغدوم ولكنه قال انه أخربك إنين أبيت 
هنا عندما تكون سارة يف املستشفى 



."وتنشقت راشيل نفسا عميقا وقالت 
ن :" افهم ذلك . ولكن كيف عرفت أ

سارة ستدخل املستشفى الليلة ؟""أتكد 
السيد كنغدوم من مستشفى سانت 

ماثيوز قبل ان يسافر "وأومأت راشيل 
ابملوافقه وقالت :" ابلطبع ... البد أن  

يفعل ... أوه ... حسنا ... أن علينا أن 
حنتمل ."وبدا على السيدة اتلبوت أهنا 
أحست بشيء من االرتياح وقالت :" 



كان نومي ,  إذا أوضحت يل م
 فسأذهب إىل غرفيت وأترككم بسالم ."
وهزت راشيل رأسها وقالت :" أوه ال  
تكوين بلهاء , البد أن نتناول الطعام  
معا , واعتقد انك تفضلني مشاهدة 
التلفزيون على أن تقيمي يف غرفتك  

طوال الليل ."وابتسمت اتلبوت وقالت 
:" ال مانع لدي من ذلك ... ولكن ال 

يب .. فإذا أردت اخلروج  تشغلي نفسك 



أو زايرة األصدقاء ."واستدارت راشيل 
حىت ال ترى املرأة األكرب وجهها وقالت 

:" ليس يل أصدقاء يف لندن اي سيدة 
اتلبوت ."ودق جرس اهلاتف بينما كانت 

راشيل تساعد سارة وهي تضع بعض  
مقتنياهتا يف حقيبة السفر املصنوعة من  

فة  القماش , وكانت اتلبوت يف غر 
اجللوس , ولذلك أجابته وجاءت إىل  

ابب غرفة نوم سارة بشيء من الدهشة  



وقالت يف ادب :" انه السيد جويل ,  
هل تردين على املكاملة ؟"وامحر وجه  
راشيل . كانت عندما مسعت اجلرس  

يدق تظن أن املتكلم إما يكون جيمس 
أو سكرتريته . ولكن ماذا كان يريد  

احلقيقي   جويل ؟ أم انه اكتشف السبب
لزواجها من جيمس ؟كان من الصعب 
عليها أن تنهض على قدميها وتسلك  
كما لو أن شيئا عاداي أن يطلبها ابن  



زوجها على اهلاتف .وسارت راشيل 
مسرعه اىل غرفة اجللوس اتركة السيدة 

اتلبوت مع سارة ورفعت السماعه , 
وقالت :" نعم ؟"وكان صوهتا ينم عن 

آسف مل أكن  اضطراهبا , ورد جويل :"
 اعرف أن معك كلبا للحراسه ."

وجتاهلت راشيل هلجته الساخرة وقالت  
:" ماذا تريد ايجويل ؟"" أريد أن أحتدث 

معك اي راشيل ! كنت سأقرتح أن 



احضر إليك بعد أن تنام سارة , ولكن 
يبدو أن ذلك مستحيل اآلن "وصمت 

برهة". ومع ذلك ومبا أن لديك من يقوم 
صفة مستمرة , فأنين برعاية الطفلة ب

اقرتح أن نتناول العشاء سواي ."" ال ... 
أشكرك ايجويل !"وطقطق بلسانه وقال  

:" ولكنك ال تستطيعني ان ترفضي 
اقرتاحي هكذا , فال بد أن نتحدث  

وإذا أردت أن احضر إليك ...  



."واجابته بيأس :"انت تعرف انه ال 
ميكنك هذا .""حسنا ! ... معقول ...  

تقرتحني ؟""ال استطيع ان وإذن ماذا  
اقرتح شيا ."ونظرت يف ضيق خلفها  

وأكملت :"هل ميكنك أن تطلبين غدا , 
اي جويل !"" ملاذا هل سيكون كلب 

احلراسة قد انصرف عندئذ ؟"" سوف  
ترتكنا السيدة اتلبوت صباح الغد .""  
االيكون هذا أضاعه ألحدى الفرص  



؟""ال استطيع أن أراك الليلة .""إذا  
صممني "وسكت حلظة" إذن كنت ت

فأنين ادعوكما أنتما االثنني غدا على  
وجبة الظهرية ".."ال اعرف ايجويل !"" 

عند احلادية عشر و نصف , ايراشيل 
".قاهلا بشيء من التصلب ." سوف 

 أطلبك على اهلاتف ." 
ووضع ألسماعه , وأعادت راشيل  

السماعة إىل موضعها , ووقفت حتدق 



مث قفلت راجعه اىل  إىل اهلاتف ثوان , 
غرفة سارة , وهي تتنهد . كان شيئا  

شديد اإليالم لـ راشيل دائما أن ترتك  
سارة يف املستشفى وعلى األخص يف 
هذه املرة , إذ كانت كل املمرضات  

غريبات عليها ,وكانت سارة تبدو 
ضعيفة ضئيلة يف سرير املستشفى العايل  
الذي كان يعترب املاكينة اليت حفظت هلا  

اهتا طوال الشهور الـستة األخرية ,  حي



وكأنه يتغذى عليها كمصاص ضخم  
للدماء .ولكن ذلك التشبيه مل يكن  

عادال , فالواقع أن سارة هي اليت كانت 
أتخذ دماء عيناهتا من اآللة . ورجعت 
راشيل بعد ذلك إىل الشقة تسري ببطء  

على قدميها وهي غري راغبة يف أن  
ومتنت لو  تتواجد مع السيدة اتلبوت .

كانت متلك سيارة تقودها خارج املدينة  
بعيدا عن الشقة اليت جتسد بقسوة فكرة 



ارتباطها جبيمس .كانت تقرتب من  
الشارع الصغري حيث يقع بيتها ومرت  

جبوارها سيارة سبور خضراء قامتة توقفت 
فجأة أمامها , واعرتهتا الدهشة عندما 

وجدت النافذة القريبة منها تنزل , 
نفسها تطالع مالمح اريكا   ووجدت

غراي , ومل تدهش عندما انفتح ابب 
السائق بقوة , وخرج منه رجل ,هو 

جويل .ودار حول السيارة متجها إليها , 



كان وجهه متجهما ومتصلبا , وسأهلا 
ابقتضاب :" ماذا تفعلني ـ اي للشيطان ـ  
ابلتجوال يف الشارع يف هذا الوقت من  

 السمرة , الليل ؟"كان جذااب مييل إىل
يرتدي بذلة عشاء من املخمل األمحر  

الداكن . واعرتى راشيل نوعا من  
االنزعاج , وقالت يف شيء من الدفاع  
عن النفس :"الوقت ليس متأخرا بعد  
... مث إن هذا أمر ال يعنيك ."ونظرا 



ألن جويل كان يدرك أن اريكا تستطيع 
أن تسمع كل كلمة يقوالهنا اكتفى بزم 

عينيه كانتا تتوعدان   شفتيه , ولكن
احملاسبة فيما بعد وقال :"اصعدي إىل  

السيارة سنوصلك إىل البيت ."وأجابت 
يف شيء من التوتر :" أشكرك, مل يبق يل 

 سوى ايردات قليلة ." 
وعندما أدركت أن اريكا تشعر بشيء  

من الغضب أكملت :" كان اجلو مجيال 



يف املساء , وأحسست برغبة يف املشي 
.. طبت مساء اي آنسة   . طبت مساء

غراي ."وتقوست أصابع جويل حول  
زندها ليمنعها من التحرك وقال  

:"انتظري !"كان قد اقرتب منها وكان  
بوسع راشيل أن حتس بدقات قلبها يف 
أذنيها , ومست أصابعها قماش سرتته  

الناعم , واخرتقت عيناه اجلريئتان 
الثاقبتان عينيها وقال :" هل أكلت 



شيل أن تومئ برأسها :"  ؟"وحاولت را
نعم ابلطبع ."وجذبت عينها بعيدا عن 
وجهه وقالت :" هل ميكن أن انصرف 

أالن ؟"وشدد جويل ضغط أصابعه على 
ذراعها عن عمد . وأخريا وإبشارة تنم  

عن السخرية تركها تنصرف , ورجع إىل 
السيارة وقال :" سوف ننتظر حىت 

تدخلي املبىن"وأسرعت راشيل حول 
طريق , ودخلت املبىن وكانت انصية ال



على وشك البكاء بغباء , وحاولت أن  
تقنع نفسها ابن ذلك نتيجة لقسوته  

املتعمدة , لكن التعذيب الداخلي الذي 
تشعر به كان شيئا اكرب بكثري من األمل  
اجلسدي .وحدثت نفسها مبرارة , كان 
يعتقد أن إبمكانه أن خيرج من املوقف  

حيصل  أبي شيء وكان على األغلب 
على ذلك الشيء .وحاولت أن تتنشق  
أنفاسا مهدئة , مث بدأت تصعد الدرج  



إىل شقتها يف ذلك الوقت , فقد دق  
جرس اهلاتف بدقائق قليلة وكان 

املتحدث هذه املرة هو جيمس وقال :" 
تصورت انك لن تتغييب كثريا . هل 

اسرتاحت سارة يف املستشفى ؟"" نعم 
إنين خبري  للغاية , كيف حالك ؟""أوه , 

, ومشغول جدا ابلطبع . هل حضرت 
 إليك السيدة اتلبوت ؟" 



وكانت السيدة اتلوت تشاهد الربانمج  
التلفزيوين يف الركن اآلخر من الغرفة  

وقالت :"نعم ... هي هنا ."" حسنا ,  
فأان ال أحب أن أفكر انك وحيده يف 

الشقة ."وعلقت راشيل جبفاف :"سارة  
ن وجهة  ال تصلح حارسا !؟."ولكن م

نظر جيمس رمبا كانت سارة ابلفعل 
حارسا يف بعض األوقات , واألمر  

يتوقف على ما يريد املرء أن حيرسه , 



وأجاب :" اعرف , ولكنين ظننت انك  
تقلقني عليها أكثر إذا كنت وحيده 

."وسألته وكأهنا تريد تغري املوضوع :" 
مىت تعود ؟"وصمت حلظة مث أجاب :" 

ى ما اعتقد . ملاذا  يوم اخلميس املقبل عل
؟ هل اشتقت إيل ؟"ونظرت راشيل مرة  
أخرى جتاه السيدة اتلبوت وبدا صوهتا 
قاسيا شيئا ما , وهي تقول :" ابلطبع 

."وأراد أن يستثريها فقال :" ال  



تتظاهري أبنك متحمسة هلذه الدرجة 
هبذا اخلصوص . هل السيدة اتلبوت  
معك ؟"واصطنعت راشيل شيئا من 

 الت : االسرتخاء وق
" نعم , إننا نرقب الربانمج التلفزيوين  

."وعلق بشيء من الرتدد :"افهم , هل 
رأيت جويل ؟"وفقدت شعورها 

ابالسرتخاء , وتصلبت أصابعها حول  
السماعة وفكرت يف شيء من الغيظ : 



البد انه حتدث ابلطبع مع سكرتريته  
خالل اليومني املاضيني ,وأجابت يف  

 ؟"" أال تعلم حرص :" نعم رأيته ."" مىت
؟ لقد جاء إىل الصالون الرمادي ليزور  

السيدة غراي بينما كنا هناك .""  
صحيح ! ماذا كان يريد ؟"وكزت راشيل  

على شفتها السفلى بشيء من األمل 
وقالت :" قلت لك انه حضر لزايرة 

اآلنسة غراي"وساد صمت مث قال  



جيمس :" آمل أال ختربي جويل بشيء  
اذا اخربه ؟""  عن مرض سارة ."" ومل

فعال , ملاذا ؟ انك تعلمني ابلعالقة بينه  
 وبني اريكا أالن أليس كذلك ؟"

ولعقت راشيل شفتيها وقالت :" ال 
اعتقد أن هذه املسائل تعنيين ."وأبدى  

موافقته قائال:" ال , رمبا ال , اعتقد انك 
تعرفني متاما طبيعة ابين , وتعرفني ما  

عي ألن  يريده من أي امرأة ."" ال دا



تشرح يل اي جيمس , أان لست بلهاء  
متاما ."" ال عزيزيت , غري أنين اشعر انه  

من واجيب أن أمحيك "ومست حلظة"  
واآلن وألسباب أخرى أكثر أمهية ,  
قررت أن من اخلري أن نعلن خطوبتنا 

الرمسية قبل , قبل عملية سارة  
."وصدمت راشيل للنبأ , قالت :" قبل 

م عن أعمال ؟"وأجاب جيمس مبا ين
الفكر :" نعم , ويف أية حال فانك  



كخطيبة جليمس سوف حتصلني على  
ميزات معينه , بل إن األمر يبدو يل انه 
الرتتيب األكثر مالئمة من زوااي متعددة 
. فنحن ال نريد أن يظل هذا األمر سرا  

اي راشيل , وهناك بعض اإلجراءات  
الرمسية ينبغي أن أقوم هبا . وفكرت أن 

اجتماعا بسيطا يف أي مكان  نعقد 
وليكن فندقا مثال , وتعلن اخلطوبة رمسيا 
يف حفل عشاء , ما رأيك ؟"" ال اعرف 



فيما أفكر ." وكان يف ذلك على األقل  
شيء كبري من احلقيقة . مث أضاف :" 
كلما مت تقبل جويل وفرنسيس لفكرة  
إمتام هذا الزواج يف وقت أبكر كنت 

ا تصل سارة أكثر ارتياحا لذلك , وعندم
إىل احلالة اليت تستطيع فيها أن حتتمل 
السفر نقيم حفل زواج هادئ قبل أن  
نسافر إىل لياركوس."وكان قد مضى  

على راشيل فرتة طويلة ظلت فيها  



صامته لدرجة انه قال:" راشيل ؟"وكان  
عليها أن جتد شيئا ترد به بسرعة وقالت 

 ببطء : 
ده " اذا كان هذا هو ما تريد ؟"وسأهلا حب

:" أليس هذا ما تريدينه أنت أيضا  
؟"وأسرعت تطمئنه :" إنين فقط أفكر  

يف مقابلة كل أصدقائك ومعارفك , ترى 
ماذا سيكون رأيهم يّف ؟"واختفت نغمة 

القلق القصرية من صوته وقال :" اي 



عزيزيت ... سيصاب اجلميع ابلدوار من  
احلسد . هل وصلتك بعض املالبس من 

ت راشيل من  صالون اريكا ؟"وهدأ
صوهتا وقالت :" مالبسي ؟ مل يكن لدي 

ادين فكرة أن امرأة واحده ميكن أن  
متتلك كل تلك املالبس ."وظهر انه قد  

سر بذلك , وقال :" وسوف أراك  
تلبسينها , هل تقابلينين يف املطار عند  

عوديت ؟"" إذا كنت حتب أن افعل ذلك 



."" ابلتأكيد ."وتنهد بشيء من األسف 
وأالن علي أن انصرف .. إنين   وقال :"

أتكلم من بيت السيد هارتز وهو احد 
املندوبني يف املؤمتر الذي احضره , 

ولست على ثقة من انه سوف يرحب 
هبذه املكاملة على قائمة احلساب ... 

بلغي سارة حيب عندما ترينها يف الغد ,  
واخربيها إنين سأحضر هلا هدية خاصة 

 ." 



شعورها   كانت راشيل تتمىن لو كان
ابلعرفان أكثر عمقا وهي تضع السماعة 

, وبرغم كل شيء فإن نساء كثريات  
ميكن أن حيسدهنا على فرصة الزواج من  

احد كبار األثرايء يف لندن .وملاذا إذا  
كانت تشعر ابستمرار أبهنا أشبه ابلفأر  

الصغري الذي وقع بني خمالب قط ؟  
وخطر هلا أن ما يطلبه منها يعترب شيئا 

ا إذا ما كان يعنيه ابلنسبة إىل سارة اتفه



هو الفارق بني احلياة واملوت .وانصرفت 
اتلبوت صباح اليوم التايل بعد التاسعة  

بقليل , وشعرت راشيل ابالرتياح لذلك 
,إذ كانت ختشى حرج الوقوع يف البحث 

عن عذر لقدوم جويل إىل الشقة  
,وقررت انه عندما يصل جويل فسوف  

, كل شيء.   تصارحه بكل شيء حدث
وذهبت إىل املستشفى لتحضر سارة ,  

اليت سألتها ومها تسريان يف طريق العودة 



إىل الشقة حتت مشس غائمة :" ماذا  
سنفعل اي أمي ؟ اعتقد أن اليوم سيكون 
يوما مجيال , هل منضي بعض الوقت يف 

استطالع املعامل السياحية مرة أخرى 
؟"وتنهدت راشيل , وقالت يف شيء من 

د :" احلقيقة أن السيد كنغدوم الرتد 
سوف حيضر الصطحابنا إىل الغداء "  

وشعرت بشيء من وخز الضمري عندما 
نطقت سارة :" جويل ؟ هو ؟ حبق هو ؟ 



اين يصطحبنا ؟ هل تظنني انه رمبا  
أيخذان إىل شاطئ البحر ؟"وقالت 

راشيل بوهن :" ال اعتقد ذلك , فاجلو 
ى  شديد الربودة "." انه ليس ابردا عل

حسنا , ولكنه ال يسمح  -اإلطالق .""
ابلذهاب إىل شاطئ البحر ."وشعرت  

ابلضعف عندما رأت وجه سارة يعكس 
 القنوط مرة أخرى وقالت :



"لننتظر مرة أخرى , احكي يل عن  
املستشفى . هل كان كل شخص هناك 
رقيق معك ؟"وأدركها جويل بعد احلادية  
عشرة بقليل حني كانت راشيل تشارك  

 احتساء كوب احلليب الذي  سارة يف
تعوداته يف فرتة الصباح . وكانت للتو 
قد خلعت الداببيس من شعرها وعلى  

وشك أن متشطه عندما دق جرس 
الباب .وذهب سارة لرتى من الطارق  



بينما شغلت راشيل بتثبيت شعرها ولكن 
يديها كانتا ترتعشان بسبب العجلة  

.كان جويل يلبس يف ذلك الصباح بذلة 
من قماش قطين متني هلا سرتة   زرقاء

قصرية فوق قميص ابللون األزرق  
الفاتح دون ايقة . وومضت عيناه على  
سرواهلا األخضر وقميصها القرمزي , مث 
ضاقتا عندما استقرات على شعرها جبماله  

احلسي الغامض . وقال بصوت اجش  



:" ال تلفيه إىل أعلى هكذا , اتركيه  
عيدا  طليقا ."ولكن راشيل استدارت ب

وقالت :" انه طويل بدرجه ال تسمح أن  
اتركه طليقا ."وواصلت تثبيته يف  

 التسرحية املعقودة على مؤخرة عنقها. 
وقالت سارة يف صوت صغري :" ماما 

قالت انك ستصطحبنا إىل الغداء  
."وبعد أن تردد حلظه التفت جويل إىل  

الطفلة واحنىن عليها ورفعها إىل اعلي بني 



م يف عينيها وقال :" ذراعيه وهو يبتس
نعم سأفعل ."قاهلا وهو يبدي عالمة 
املوافقة واضاف :" اي هللا انك كتلة  

ثقيلة ! كم وزنك ؟ نصف طن 
؟"وضحكت ضحكه خفيفه فيها شيء 

  28من السذاجه وقالت :" ال إن وزين 
ليربة فقط . اعرف ذلك الن الطبيب 

لورمير قال ذلك" ." الطبيب لورمير  
ب ."ومن يكون !"قاهلا جويل بغض 



الطبيب لورمير ؟"ونظرت راشيل إليه  
نظرة توسل وقالت :"جويل !"" هل 
قلت شيئا خاطئا ؟"" ال داعي ألن 

تسأل الطفلة ."" ولكن اإلنسان يسأل  
الطفلة إذا مل جيد اإلجاابت يف أماكن  

 أخرى ."
" سأجيب على أسئلتك ."" صحيح  

... ستفعلني ؟"والتوت شفتا جويل :" 
... ملاذا تتزوجني أيب ؟ إذن  وماذا عن 



... ."وتغضن فم سارة وقالت :" أوه !  
ملاذا تتجادالن اثنية ؟ إنكما دائما  
تتجادالن ! قلتما إنكما أصدقاء  

."وتنهد جويل , وختلصت مالحمه من 
التوتر :" حنن أصدقاء ."وطمأهنا برفق  

وأضاف :" واآلن ... هل أنت مستعدة 
مام  ؟"كانت سارة قد ذهبت إىل احل

وأكملت راشيل تثبيت شعرها , ولبست 
السرتة اجللدية القصرية اليت كانت 



أحضرهتا مع السروال , وكانت تتجنب 
عيين جويل , ولكن صوته كان أسرا  

وهو يقول :" إنين مصمم على أن 
اكتشف , ابلوسائل املشروعة وبغري  

املشروعة ."ورفعت راشيل عينيها إليه  
منها  وقالت :" وهذه األخرية تعرف

 الكثري , الوسائل غري املشروعة !"
وحرك جويل رأسه ببطء من جانب إىل  

أخر , وقد سيطر عليه شعور ابحلرية  



وقال :" انك تستمتعني بسوق مثل هذه 
االهتامات إيل. ما الذي تستفيدينه من 

ذلك ؟ هل تشعرين ابالرتياح عندما 
توخبينين ألنك تعرفني متاما انك يف مأمن 

ملا سارة معنا ؟"وحاولت  كامل ... طا
راشيل أن هتز كتفيها بشيء من  

الالمباالة , وقالت :" إنين أقول فقط ما 
أحس به ."" وال تقيمني وزان للنتائج  

؟"وسألته بقسوة :" هل تنكر انك  



تستحق االهتامات اليت أوجهها إليك  
؟"" ليس كثريا .""انك تعتقد انك ذكي  

إنين  للغاية ؟"ورد عليها يف رفق :" لنقل
ال أظن انك أنت ذكيه للغاية ."" اعتقد 
انك لست يف وضع يسمح إبصدار مثل 

 هذا احلكم ."
"رمبا ال , ولكن توجد نقاط أخرى  

عديدة حول هذا املوضوع ما زالت ال  
توصل إىل النتائج , ولكنها ستوصل إىل  



النتائج مبرور الوقت ."" ال ينبغي يل ان  
عل اعتمد على ذلك" ... ."ولكنين اف

هذا , إنين اعتمد على ذلك كثريا جدا  
."ومل تكن االبتسامة اليت ترتسم على 
وجهه تدل على االبتهاج واضاف :" 

وسوف تقومني أنت بتقدمي اإلجابة يل"  
." اليس كذلك ؟"وكورت راشيل قبضيت 

يديها وقالت :" مل ال تسأل أابك ملاذا  
يتزوجين ؟"" هل تعتقدين إنين مل اسأله  



رتعاش :" وماذا قال ؟"" ؟"وسألت اب
وملاذا أخربك بذلك ؟ إنين أريد أن  

اعرف القصة من وجهة نظرك أنت" 
.وقالت راشيل وهي تعبث أبزرار  

معطفها :" ال اعتقد انه أخربك بشيء , 
ولو فعل ملا كان لك هذا االهتمام 

ابلسؤال عن دوافعي ."وحين جويل  
رأسه وقال :" حسنا , إنين اسلم لك  

, ولكن من الواضح على   هبذه النقطة



األقل ابلنسبة إىل شخص له أخالق  
كأخالقي إن احلب ال دخل له يف هذا  

 املوضوع ."" انك ال تعرف ذلك ."
" أان ال اعرف ذلك ؟ إذن ملاذا مل تقويل 

يل هذا الكالم منذ البداية ."وتقوست  
شفتاه بشيء من االحتقار وأضاف :" 

, رمبا  أوه , اي راشيل , انك ال حتبني أيب
حتبني نقوده , ولكنك ال حتبني ايب .... 

."وصفعته على وجهه صفعه شديدة 



قبل أن يكمل الكالم , ولكنه مل حياول  
أن مينعها , واكتفى ابن ابتسم , مث حول 

حدقيت عينيه إىل نقطه أخرى ورائها  
وقال :" هل انت مستعدة اي سارة ؟""  

حسنا ... فلنذهب إذن" !مل تكن 
كيف مجعت حقيبتها ,    راشيل تتذكر

وسرتة سارة , وتبعتها بعد ذلك , كانت  
تبدو وكأهنا خمدرة بدرجة كبرية , وكان 
النهار ال يزال ممتدا مفعما ابلربودة , 



وكانت سارة جتلس يف املقعد اخللفي  
وكان عليها أن جتلس إىل جانب جويل 
 يف مقدمة السيارة ومل يكن إمامها خيار.
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كانت راشيل جتلس يف قاعة االنتظار  
تنتظر بشئ من القلق عودة سارة وجويل 

,وقد مضى على رحيلهما لزايرة مبىن 
 املالهي اكثر من نصف ساعه .



وبدأت تشعر ابلضجر وهي حتاول ان  
تتجنب النظرات اجلريئه من شابني  

جيلسان يف جانب القاعه .ولكن عندما 
االمر ان جترب  اقرتحت ساره يف اول 

لعبة الكرة والداببيس ,كانت راشيل 
راغبه يف ان تبقى حيث هي ,وبذلك 

جتد وقتا تستعيد فيه رابطة جأشها  
,وكان طريق الشاطئ الذي يقع خلف  
نوافذ الفندق يبدو مهجورا ,والضباب 



يتعرج على شكل حلزوين حول اشجار  
الزينه وحول الشجريات يف حديقة  

ع يهرعون اىل  الفندق مما جعل اجلمي
 الداخل  

وعندما استفسرت سارة اذا كان  
ابالمكان ان يذهبوا اىل شاطئ البحر  

,استغل جويل فرصة صخبها ابالبتهاج  
بتلك املناسبه ليسأل راشيل اذا كان  

 لديها اي اعرتاض .



ولكن راشيل اجابت ان الفرق ,وان كل 
االماكن سواء .وبعدها مل يبذل اية  

ديث الدائر بينه حماوله ليشدها اىل احل
وبني سارة ,وكانت راشيل تعجب حقا 

من الطريقه اليت تثرثر هبا مع جويل ,فقد 
كانت تضحك وتتبادل الفكاهات معه  
وتسأله اسئله الجترؤ راشيل ذاهتا على 
ان تسأهلا ,وجعلها ذلك تفكر ابمعان  



فيما اذا كانت عالقة الدم هي اليت  
 جعلت ذلك ممكنا 

وب اجلنوب  اجتهت السياره هبم ص
,واعتقدت راشيل انه يقصد برايتون  
,وكان الصباح صباح ربيع مشرق يف  

لندن ,ولو كان وقتا اخر لتطلعت اىل  
مشيه رشيقه على طول الشاطئ بعدما  

تناولت وجبة الظهرية ,ولكن نظرا  
للضروف احمليطه فان الفرص مل تكن  



مشجعه ,وزاد من اكتئاهبا ان برايتون  
ن اضطراب البحر  تبدو غارقه يف نوع م 

والرطوبه ,جعلت النزهه على الشاطئ  
 شيئا مستحيال  

وصلوا قبيل الواحده ظهرا بقليل ,ولكي  
يبعد جويل عن سارة الشعور ابالحباط 

وعدها ابن أيخذها اىل مبىن املالهي بعد 
 الغداء .



وابدى اجلميع اعجاهبم ابلطعام ,حىت 
راشيل رغم اهنا مل تستطع ان أتكل شيئا 

جويل يركز على ساره اليت اكلت ,وكان 
وجبة شهيه وكانت سعادهتا واضحه  

.وشربوا القهوة يف قاعة االنتظار ,وهنا 
بدأت سارة تلح يف زايرة مبىن املالهي 
,ووجدت راشيل العذر لعدم الذهاب  
معهما ,اما سارة فكانت سعيدة متاما 
لذهاهبا مع جويل .ولكن راشيل االن  



يكن تتمىن لو ذهبت معهما ,ومل 
ابستطاعتها ان تبقى يف قاعة االنتظار  

ابلفندق ,كما مل تكن لديها رغبه خاصه 
 للخروج يف اهلواء البارد الرطب . 

وهنضت ووضعت حزام حقيبتها اجللدي  
على كتفها ,وخطر هلا ان تسري على  

شاطئ البحر مسافه قصرية فلرمبا 
 وجدت مبىن مدينة االلعاب .



اهله  وخرجت اىل ردهة االستقبال متج
العيون العديدة اليت تتبع سريها ,وبدأت  

هتبط الدرج ,وترددت قبل ان تبارح  
 الفندق .

وجاء صوت غريب من خلف اذهنا 
 يقول :

الينبغي ان اشغل نفسي أبمره 
!واستدارت لتواجه واحدا من الرجال  



الذين كانوا يراقبوهنا ,وقالت يف شيء 
 من الصالبه_  

 عفوا ماذا تريد ؟
الذي مضى مع الفتاة زوجك !الشخص 

الصغريه ,الينبغي ان اشغل نفسي أبمره 
_ 

 اعتقد انك خمطئ!_



_ال ! هو املخطئ ايحبيبيت .كيف يرتك 
زهرة مجيله مثلك ؟ ما الذي حدث؟هل 

 تشاجرمتا ؟ 
ونظرت راشيل حوهلا تطلب النجده 

,ولكنها كانت قد ابتعدت عن الفندق 
,ومل يكن هناك من يستجيب لنداء 

 ,وقالت: االستغاثه 
ارجوك ان تنصرف ,وترتكين حلايل ,ان  

 زوجي وابنيت قادمان االن_ 



 حقا؟ ال يبدو ذلك _
 _انصرف عين! 

كانت انفاس راشيل قد بدأت تضطرب 
 ,ومل يكن حدث هلا مثل ذلك من قبل 

تعايل ...واشريب كأسا معي ومع   
صديقي .لن جتدي انساان يف هذا  

 الضباب. _
 اذا مل تنصرف! _

 وت يقول:  ومسع ص



 راشيل! _ 
كان صوت جويل موضع ترحيب كامل  
من راشيل .كان خيطو خبطوات واسعه  
خالل احلديقه ,بينما سارة جتد يف اثره, 

وجرت راشيل لتقابله والقت بنفسها بني 
ذراعيه وهي ترتعد مث دفعها بيديه ,واخذ 

 يسأل:
_ما اخلرب ؟ماذا كان ذلك الرجل يقول  

 لك؟



 ها وقالت: واستعادت راشيل هدوء
 _اوه ...اوه...الشئ. 

ونظرت وراءها ,ولكن الرجل كان قد  
اختفى وعندئذ اخذت سارة تشد بقوة  

 يد امها  
_قابلنا ذلك الرجل صديق جويل ,وهو 
ميتلك هذا القارب ,وقال اذا حضرت  

يف يوم اخر اليكون فيه ضباب فسوف 



أيخذين يف القارب .ممكن ايمامي ؟ممكن 
 ؟

 وقال جويل وهو يهز رأسه: 
_ليس االن سارة ...ماما االن تعاين من 

 صدمة بسيطه. 
 وادار بصره اىل راشيل: 

_هل دخل الفندق ,ذلك الرجل الذي  
 كان يتحرش بك ,هل اجد يف اثره ؟

 وهزت رأسها بسرعه ,وقالت: 



_اوه !ال...ال...هو مل يتحرش يب حقيقه 
.كان فقط يستظرف نفسه على ما  

,وفضال عن ذلك فاهنما يف   اعتقد
 احلقيقه رجالن يف الفندق 

 كان فم جويل متجهما وقال:  
_هل تقولني ذلك لتخيفينين ؟ام انك 

 ختشني ان يصيبين بعض االذى ؟
 وحركت راشيل كتفيها ومتتمت:  



_بعض من هذا وبعض من ذاك ,على 
 ما اعتقد!

 وتردد جويل حلظه وقال:: 
هيا ...لنبحث عن مكان نشرب فيه  

 الشاي ,وبعدئذ نعود اىل املدينه_  
كانت رحلة العوده اىل لندن ابلنسبه اىل  
راشيل اكثر امتاعا ,واستطاع جويل ان  

جيعل من شخصه صحبه مسليه ,وكانت 
سارة تشعر بسعادة غامره الن امها االن 



تشارك يف احلديث .ولكن سارة غلبها 
النعاس يف املقعد اخللفي للسيارة ,وقال 

 جويل :
 يكن اليوم انجحا للغايه ؟_مل 

 ونظرت راشيل اليه شزرا وقالت: _
 _كيف ؟ 

_اخذتكما اىل برايتون وكنت اعتقد انه 
ابمكاننا ان جند بعض الوقت للحديث 



....ولكن مل تسر االمور وفق تقديري  
 .... 

 ودمدمت راشيل: 
 _ومل تكن البدايه طيبه كذلك. 

 وعلق:
 _وتعتقدين انين املسؤول عن ذلك ؟ 

  اقل هذا !_مل
 _هل تعتزمني اذن ان تتحدثي ايل ؟ 

 _السنا نتحدث االن ؟



 .ال...اننا نتبادل الكلمات فقط _
_اوه !ايجويل ! ملاذا تصر دائما على 

ان جتعل احلياة صعبه ؟ملاذا ال تقبل انين 
 سأتزوج اابك  

 .ال استطيع ان اقبل ذلك _ 
 جيب ان تقبله _  

_راشيل ان سارة ابنيت... اهنا حلمي  
 ودمي 

 وتقوست اصابع راشيل وقالت :



_ان لك عملك وحياتك ,ايجويل  
 ,وهذا ماحترص عليه .

 لك كل ما اريد ... _كنت اظن ان ذ 
 وهزت رأسها يف أيس وقالت :

_هل انت متأكد من ان االاننيه ليست 
 الدافع الوحيد وراء اهتمامك ؟

وتصلبت اصابعه على عجلة القياده  
 وقال : 



_انين اتركك توجهني ايل كالما كثريا  
ايراشيل ,وال ميكن لشخص اخر ان  

 يتجرأ على جزء مما تفعليه .
,وصارت حتدق وادارت راشيل رأسها 

 بال غايه ,وقالت :
 _لست اطلب تساحمك او تساهلك ! 

 واخذ جويل يسب برفق :
_ال ...اال تستطيعني ان تلتقي معي 

 على منتصف الطريق ؟



_التوجد عالمه حتدد منتصف الطريق  
 فيما بيننا . 

 ودمدم يف صوت اجش: 
_اعتقد انك لست اقل احرتاما يل يف  

 داخل نفسك ... 
 وجهها وقالت :وامحر 

_ال اعتقد ان تبادل السباب ميكن ان  
 يؤدي بنا اىل اي تقدم ... 



_انين ال اسبك ...انين فقط اذكر  
 احلقائق ... 

_ما الفائده اليت ترجى من ااثرة هذا 
 االن ؟

_ومل ال ؟كان من حقي ان اعترب هذه 
 نقطه جوهريه متاما يف املوضوع . 

 وصاحت يف غضب :
غرة عندما  _فقط النين اخذت على

جذبتين ...وهذا اليعين انين احتفظ  



بعاطفه ايئسه حنوك ...ومن الغريب انين 
 ال استطيع مقاومتك .

وساد صمت كامل .وعندما جازفت 
ابلنظر اليه مرة اثنيه احست احساسا  

سخيفا ابلندم عندما رأت خطوط  
 املعاانة اليت ترتسم على فمه . 

 واوقف جويل السيارة امام مدخل املبىن
حيث تسكنان ,وقطبت سارة وجهها 



عندما رأت ان امها فقط تستعد للنزول  
 واخذت برباءة تدعو جويل : 

 _اال تنوي ان أتيت معنا ايجويل ؟
وتبادلت راشيل معه نظرات سريعه  
 وعززت الدعوة بشيء من احلرج :

_نعم ,تفضل ,سوف تشرب الشاي  
وتتناول بعض الشطائر اذا كنت تقبل 

 ذلك . 



وتردد جويل بعض الشئ ,وكانت  
اصابعه التزال حول عجلة القيادة  

 ,وسأل : 
_وماذا عن السيدة اتلبوت ؟اال جتد يف 

 ذلك شيئا من الغرابه ؟
 واجابت سارة :

_السيدة اتلبوت ليست هنا ,انصرفت 
هذا الصباح ,اقامت مع ماما الليله  

 املاضيه عندما كنت اان يف املستشفى .



سيارة ,لكن جويل وخرجت راشيل من ال
كان سبقها اىل ذلك ,واغلق ابهبا .ورفع 

 سارة على كتفيه وقال هلا :
_اذن كنت يف املستشفى الليله الفائته  
 ,ايعزيزيت .ماما مل تقل شيئا عن ذلك .
واستقال املصعد اىل الشقه ,وظل رأس  
راشيل مطأطأ ختشى اللحظه اليت خترب  

فيها جويل ابحلقيقه .اذ كانت حتس انه  
 قد ان االوان لذلك .



ومحدت هللا انه مل يثر املوضوع بعدما  
دخلوا الشقه مباشرة ,بل اسرتخى على 

االريكه ,وصار يبدي اعجابه ابللعب  
اليت كانت سارة حتضرها له ليتفرج عليها  

,ويف النهايه استجاب لطلبها ورسم  
صورة كامله هلا وهي تلعب مع هيلغا  

ا ولعبها االخرى ,وقالت راشيل اهن 
 صورهتا املطابقه هلا متاما .



زاد اجلوع من شهيتها للطعام ,ورفضت 
ان تفكر يف اي شيء اخر .وجلس  

جويل على الطرف االخر من املائده  
بعد ان خلع سرتته القطنيه .وكلما 

وقعت عيناها يف عينيه كانتا حتذراهنا ابنه 
مل ينه بعد املوضوع معها .وبعد ان  

 ي قال :احتسى فنجاان اثنيا من الشا
 _كان الطعام لذيذا.

 ونظر اىل ساره وقال :



_ما رأيك يف ان اقوم اان وانت بغسل  
 االطباق واالواين بدال من ماما ؟ 

 _حسنا. 
وكان هذا شيئا جديدا ابلنسبه اىل سارة  
اليت مل يسبق هلا ان احست أبهنا عضو  

 يف اسرة .
 _ولكن هل استطيع ان اغسل ؟ 
ة  كانت راشيل جتلس قلقه يف غرف

اجللوس بينما جويل وساره يغسالن 



االواين ,وكانت تسمع سارة وهي 
تطرطش يف املاء وتضحك بسذاجه من 

الكالم الذي يقوله جويل .وخطر هلا  
ملاذا ال تستجيب سارة جليمس ابلدرجه 
نفسها .لكن جيمس مل يسبق ان العبها  

ابدا .كان يتكلم معها ابلطبع ,ويهتم  
ثرية ,لكن مل بشؤوهنا ,وحيضر هلا اشياء ك

تكن بينهما العالقه اليت من الواضح اهنا 
 قد وجدت بني سارة و...ابيها .



وعندما رجعا اىل غرفة اجللوس كان وجه 
 سارة يعكس بعض الضيق ,وقالت : 

 _سرتيت كلها ابتلت ...ايماما . 
 وعلق جويل ابختصار :

 _اسف !اهنا غلطيت ,سوف جتف . 
كانت عيناه تتحداين راشيل ,ومل 

تطع من جانبها ان تتحمل نظرته  تس
القاسيه ,وقالت تطمئن الصغريه يف 

 شيء من التسرع : 



_ال أبس...ايسارة .ميكنك ان ختلعي 
كل ثيابك االن ,وسوف اعاونك على  

 االستحمام . 
 وصاحت سارة يف احلال :

_هل ميكن ان ينوب عنك جويل يف  
 ذلك ؟ 

 زفرت راشيل وقالت :
 ذلك .ال ,ايسارة ,سوف اقوم اان ب-

 وقال:  



_ما احلكايه ايراشيل ؟هل ختشني ان  
ارى ااثر الة نقل الدم ...هذه هي علتها 

 ...اليس كذلك ؟مرض الكليه ؟
كانت ساره تريد كواب من احلليب لوجبة 

العشاء ,وذهبت اىل غرفة اجللوس  
 لتقول تصبح على خري جلويل وسألته :

 _هل ستأيت لتغطيين يف الفراش ؟
صغرية ومتوسله يف بيجامتها كانت تبدو 

القطنيه املزخرفه بغصينات النبات 



.وكانت راشيل ترقب وجه جويل  
 ,وتعجبت : 

_هل ميكن ان يتغري شعوره حنو االطفال 
 ؟

وخطر لعقلها خاطر خميف ,لو ان جويل 
علم بوجود سارة يف ضروف اخرى  

 فلرمبا رغب يف ان يتبناها هو واريكا ! 
 سارة :  وكان صوهتا جافا,وهي حتدث



ارجوك ان تسرعي ايسارة ,فقد   -
 جتاوزت الساعه السابعه .

 وردت ساره ابصرار :
 _اريد ان أييت جويل .
 وهنض جويل ,وقال :

 _ومل ال ؟
ونظر اىل سارة اببتسامه متساحمه وهو 

 يقول: 
 _هيا ارين اين تنامني ؟



وصحبتهما راشيل اىل غرفة النوم 
صبح ,وبعدما قبلت سارة ومتنت هلا ان ت

على خري ,تركتهما وعادت اىل غرفة  
اجللوس ,ومل تكد تفعل حىت رن جرس 

اهلاتف ,وبدأت اعصاهبا هتتز كانت 
تستطيع ان تتصور من املتحدث 

 ,وقالت يف صوت هادئ 
 هالو!

 _راشيل ؟راشيل ؟هذا انت 



كان صوت جيمس ,وتنشقت راشيل  
 نفسا مضطراب قبل ان جتيب : 
 نعم ,نعم,ايجيمس .انه اان! _

_هل انت خبري ؟يبدو عليك االضطراب 
. 

 _ال ,لست مضطربه .
وكانت راشيل حتاول بصعوبه ان حتتفظ  

 بثبات صوهتا .
 واضافت :



 الواقع انين كنت اساعد سارة يف النوم .
_وكيف حاهلا ؟هل سار كل شيء على 

 مايرام الليله الفائته ؟
_نعم ...كان كل شيء على مايرام  

 ...وكيف حالك ,ايجيمس ؟ 
_كالعادة, على احسن مايكون .وماذا  

عنك ؟هل تستمتعني بوقت مجيل يف  
 لندن ؟

 انه ابعد مايكون عن ذلك ايجيمس _



_وملا ال ؟الشك ان االنسه كالي  
اخربتك انين فتحت لك حسااب يف  

مصرف هارودز, امل ختربك بذلك ؟كنت 
اختيل انك تستمتعني بصكوك الشراء  

 املفتوحه.  
 وزفرت راشيل زفرة وقالت: 

ال ! ال ! البد ان االنسه كالي نسيت  
ان ختربين بذلك ,ولكن ,ارجوك اال  
تسبب هلا املتاعب ايجيمس سوف 



كون اول شيء افعله يف الصباح ان  ي
اتصل ابالنسه كالي حول هذا املوضوع 
كانت راشيل حتاول ان تعرتض ,ولكنها  

تعلم ان ذلك االعرتاض بال جدوى  
.فان كان جيمس عندما يقرر امرا  

يصمم عليه بال تراجع ,وكانت يدها  
اليت متسك ابلسماعه ترتعد بعض  

 الشيء ,وواصل حديثه :



ننت انه من املناسب _ويف اية حال ,ظ
ان اضعك معي يف الصورة فيما يتصل 
برتتيبات حفل اخلطوبه ,اختذت ابلفعل  
بعض الرتتيبات االوليه وخطر يل انك  

رمبا تريدين ان توجهي الدعوة اىل  
 اشخاص معينني.

 وهزت راشيل رأسها ابلنفي مث قالت: 
 ال اعتقد. _ 



كان االشخاص الوحيدون الذين ميكن  
 يشون بعيدا عن لندن. ان تدعوهم يع
 _حسنا ,اذن 

اجاب جيمس هبذه االجابه ,ومل يبد انه  
شعر بنوع من االحباط .وخيل اىل 

راشيل انه لن يتحمس لدعوة اي من  
زمالئها من ملجأ االيتام والشك انه كان 
يريد ان جيعل منها صورة مثاليه يصنعها 



على يديه ,كما كان يفعل من قبل مع  
 الذي كان يتبناهم .   كل االطفال االيتام

واحست راشيل جبويل يقدم من الداخل  
,مث وقف خلفها ,ومل يقل شيئا ,ولكنها 
احست بوجوده الصامت ,وكان ذلك  

مما سبب هلا بعض التوتر وقالت ,وكأهنا 
 تريد ان تنهي احلديث 

 هل هذا كل شيء اذا ؟_ 



وتبع ذلك صمت دام حلظه ,وحتدث 
 جيمس اخرا :

اليوجد ما   _هل انت متأكده انه
يضايقك ,ايراشيل ؟يبدو انك شارده  

 بعض الشيء.
 وحبست راشيل انفاسها ,وقالت :

_اخربتك ايجيمس ,انين خبري ,كل ما  
 لدي هو شيء من الصداع . 



واحدث جويل صوات يدل على 
التشكك ,وصار يتنقل داخل الغرفه  

وقد اشعل سيكارا, وحلسن احلظ فان  
عنها ,ومل جيمس كان حياول التخفيف 

 يسمع شيئا غري مناسب ,وسأهلا : 
_ملاذا مل تقويل يل ذلك ؟البد انه تغيري  

 اجلو .
 وسكت حلظه مث قال : 



_حسنا ,ايعزيزيت ,سأضع السماعة  
.وعلى فكرة ,فانين انوي العوده يوم 
الثالاثء بدال من اخلميس .وسأخربك  
بوقت الوصول فيما بعد ,بلغي سارة 

 حيب ,هل تفعلني ؟ 
 افعل ,وداعا ايجيمس . _سوف 

 _اىل اللقاء ,ايحبيبيت .
 قاهلا ابالملانيه ,واردف يقول :

 _كما ترين ,فانين اتعلم اللغه . 



واجابت راشيل اجابه مناسبه ,والتفتت 
على مضض لتواجه جويل الذي يقف  
 امام املدفأة ,وعلق يف سخريه ابرده :

 _حبيبيت ! 
 قاهلا هو االخر ابالملانيه ,واضاف :

 حتول اىل عاشق يف كرب سنه . _ايب
واجتهت راشيل اىل النوافذ جتذب 

 الستائر ,وهي تقول :



_هل ينبغي ان تكون بغيضا ؟خييل ايل 
انك بعدما اكتشفت نقطة الضعف يف  
 سارة تريد ان تستغلها يف االعرتاض . 

وزفر جويل زفرة ثقيلة ,واجاب يف شيء  
 من القوة :

اعرف _اعتقد انه كان من حقي ان 
احلقيقه عن حالتها ,قلت من قبل اهنا 

تعاين من نقص طفيف يف الدم ,وكانت  
تلك اجابه مضلله ,سارة حتتاج اىل  



جهاز الكليه الصناعيه ,وذلك هو  
السبب يف دخوهلا املستشفى الليله  

 املاضيه .
واجتهت راشيل اليه وهي تطوي يديها  

 ابحكام : 
_حسنا ,سأخربك ابحلقيقه,ولدت راشيل 

 ص طبيعي يف كليتيها .بنق
 واغتم وجه جويل وقال :

 !_استمري  



وبدت راشيل ,وكأهنا تبحث عن 
 الكلمات وقالت : 

_حسنا ...حنن ...اان ...مل اكن اعلم يف 
اول االمر ,كانت تبدو طفله عاديه  

صحيحة البدن ,ولكنها مل تكن تنمو مبا 
يتالئم مع عمرها .ومل يكن وزهنا يزداد  

.ولكن ذلك حيدث  ابلسرعة املطلوبه 
احياان مع الكثريين من االطفال  

...ونظرا هلزال جسمها كانت عرضه  



للعدوى وكان اضعف فريوس جيعل 
حرارهتا ترتفع وجيعلها تعاين من  

اضطراابت معويه .واخريا اكتشفنا العله  
 احلقيقيه. 

واسرتخت راشيل بوهن يف احد املقاعد  
املرحيه ,وهي حتدق بال غايه يف النار  

توهجه يف املدفأة ,وحركت كتفيها امل
 وقالت :



_فحصها االطباء واالخصائيون ,وبذلوا  
كل ما يستطيعون ولكن مل يكن ذلك  
كافيا على االطالق ,ومنذ ستة اشهر 

كانت تعاين من حالة عطل كلوي ,وعند 
ذلك بدأت جلسات التنقيه ابلكليه 

 الصناعيه . 
اذ ذاك اخذ جويل يقطع الغرفه جيئة 

 ئ كبري من التوتر وقال :وذهااب بش



_وحىت عندئذ مل تفكري على االطالق 
 يف ان تطلعيين ..

ونظرت راشيل اليه نظرة تدافع هبا عن  
 نفسها ,وهي تقول :

_وملاذا افعل ذلك ؟مل يكن مهك 
...كان مهي اان .فاان اليت قررت ان  

 احضر سارة اىل الوجود .
 ولكن يف مثل تلك الضروف! _



قة أبي شيء _مل تكن للضروف عال
...كانت فقط غلطه من غلطات  

الطبيعه ,ورمبا كان ذلك عقااب على 
 فعليت. 

 ودمدم بوحشيه: 
_ال تتحدثي مبثل هذا اهلراء ...ماذا  

 فعلت غري انك هجرتين ! 
حسنا !وحىت ذلك ...رمبا يكون ابلوراثه  

 ...من احملتمل ان ابوي ااي كاان _



 ولسارة ابوان ايضا !
 : وصاحت يف ارتعاش 

_ولكن شيئا من ذلك مل حيدث يف 
 اسرتك ...هل حدث؟

 وقطب جويل حاجبيه وهو يكرر: 
 _امل حيدث؟

وهنضت على قدميها من جديد  
,وصارت متشي حول مؤخرة االريكه 

 وهي تقول: 



اوه ,ايجويل ! التعذبين ! حسنا ,يف اية  
حال كان ذلك هو املوقف منذ ستة 

 شهور و _ 
 وقاطعها:  

ايب من كل هذا الذي _واين موقع 
 حدث ؟ 

_الكولونيل فرنشا و كان يقوم بتصفية 
ممتلكاته ليذهب ويعيش يف اخلارج  



السباب صحيه ...وكان مصرف ابيك  
 يتوىل سائر استثماراته .

واذن حضر ايب ليزور الكولونيل ,على 
 ما اعتقد ... _ 

نعم .كان كل منهما يعرف االخر منذ  
 سنوات يف لندن... _

 صادفه..... _ ايهلا من م
 وسألت يف حرارة:



_هل تعتقد انين رتبت االمر هبذه 
الطريقه ؟كدت اموت من الصدمه 

عندما فتحت الباب ووجدت جيمس  
كينغدوم يقف على عتبة الدرج  

.وابلطبع سأل الكولونيل عين ,وعندما 
 رأى سارة 

 وتكورت قبضيت جويل ,وقال: 
_نعم ,ومبا لديه من معلومات سابقه  

علته ,ولكن ذلك مازال ال  فطن ملا ف



يفسر ملاذا تتزوجينه ,هل وعدك 
مبساعدة ماليه من اجل سارة ؟هل يوجد 

جراح مغمور يف مكان ما انتج عقارا  
 عالجيا ؟ 

_ال !ال! وعلى االقل ,انه حل بسيط  
للغايه حقا ,فان فصيلة خالاي دم ابيك 

تناسب سارة ,وقد وافق على نقل  
 ه. احدى كليتيه لتزرع يف جسم سار 

 الفصل الثامن :



 8الزيــــــارة_
 وحدق فيها جويل يف رعب وهو يقول :

"ماذا ؟ ولكن والدي رجل كبري يف 
 السن !" 

وكانت أصابع راشيل تتحرك على ظهر 
 األريكة يف شيء من العصبية ، وقالت :

" ليس كبرياً إىل هذه الدرجة ..فضاًل  
 عن ذلك فإن كليتيه سليمتان ، 

 ا قابلتان للزرع ." وعلى ما يبدو فإهنم



 ومسح جويل جبهته ، وقال : 
" ولكن ال ميكن أن تكوين جادة .. اي 

 إهلي .. وأنت لذلك تتزوجينه ؟" 
"هذا أحد األسباب .. لعلك تعلم اي 
جويل ..أن رعاية طفلة مثل سارة مل 
تكن شيئاً سهاًل ، ومع جيمس فإهنا  

 ستحصل على كل ميزة ممكنة ". 
 مدم قائاًل :وأطفأ جويل سيكاره، ود

 "إبمكاين أن أوفر هلا امليزات نفسها" 



عند ذاك كانت راشيل قد بدأت تعاين  
 من حالة هبوط يف التنفس وقالت 

 يف شيء من اإلذعان :
 " من الناحية املالية ..رمبا ..". 

 ورفع بصره إليها ، وقال : 
 "وهل مثة شيء آخر ؟" 

وحولت راشيل بصرها بعيداً عنه ، 
 وقالت :

 يكون بوسعك أن تفهم "" لن 



"أشكرك ، ألنين ال افهم ، لن أدعك  
 تنفذين ذلك"

 " ال تستطيع أن متنعين" 
" ال أستطيع ؟ لو كنت مكانك ما بنيت 

 خططي على ذلك "
" أرجوك ، اي جويل أال ميكننا أن نكف  
عن هذا الشجار ؟ أنت ال يعنيك أمر  
سارة ، فلديك عملك ، ولديك أريكا  

 غراي "



 أال تدخلي أريكا يف املوضوع " " أرجوك 
"أنك ال تستطيع أن تنكر عالقتك 

 إبريكا "
"ليس يف نييت ذلك ..فاريكا وأان 

شخصان راشدان ، وإنين أعرتف أنه من 
 وقت آلخر " 

 " ال أريد أن أعرف "
ووضعت يديها على أذنيها ، وهنض 

 ووقف خلفها حىت أحسن بدفء أنفاسه 



 وتكلم يف صوت أجش :
ريدين أن تعريف ، ال حتاويل  " أنك ال ت 

 أن تنكري !
ما كان حيق لك أن هتجريين أعرتف أنين 
تصرفت بشيء من األاننية ولكن حاويل  

أن تنظري من زاوييت ، كنت أريدك ، 
هل تعرفني ذلك ؟ أقسم لك أنين يف  

حيايت ما أحببت امرأة أخرى حباً 
 حقيقياً" 



كانت هناك حالوة سائلة ختفق يف  
وأسرع نبضها ، وهتاوت عروقها ، 

ساقاها وجذبت نفسها بعيداً عنه ،  
 وأستدارت لتواجهه ، وقالت :

 " ال حتاول إغرائي ابلكالم ،اي جويل !" 
وهز كتفيه وضاقت عيناه ، وانفرجت 

 قدماه ، وقال : 
"لن يكون بوسعك أن تسريي يف هذا  

 الشوط إىل هنايته ،اي راشيل " 



فلح  " سأمضى فيه إىل النهاية . ولن ي
 إغراؤك يف صدي عن ذلك "
 وحدق فيها جويل ، وقال :

"إنين على استعداد ألن أهب سارة 
 أحدى كلييت "

 وقالت يف سخط :
 " ال ! ال أريد شيئاً منك " 
 وسأهلا بلهجة أشد حرارة : 

 " و ال حىت ما يصلح صحة أبنتك ؟"



 " سوف تكون سارة خبري"
" وإذا فشل نقل الكلية ؟ كيف تكون 

 "احلال ؟
 وكزت أبسناهنا على شفتها ، وقالت :

 " وملاذا يفشل ؟"
" ما رأي األطباء ؟ ما النسبة احملتملة  

 للنجاح ؟"
وحركت راشيل رأسها يف أيس ، وقالت 

: 



" أهنم ..يقولون شيئاً معقواًل ..ال  
 أستطيع أن أقول أكثر من ذلك"

" إذاً ،أنت تضحني بنفسك من أجل  
العملية . هل الطفلة ، ماذا لو فشلت 

 جتازفني بكل شيء بال مقابل ؟"
 ورفعت راشيل يدها ، وقالت :

ط جيمس وأان لن نتزوج حىت تنتهي  
 العملية "



" أوه ، حقاً ؟ إذاً أنت تتخيلني أنه إذا  
 فشل كل شيء فسوف يقبل أيب 

 أن ينهي الصفقة بينكما ؟" 
 وقطب حاجبا راشيل ، وقالت :

 " ملاذا ؟ طبعاً !"
 إليها نظرة امشئزاز وقال :ونظر جويل 

 " أنك لست جادة "
 "ماذا تقصد ؟"

 وهز جويل رأسه ، وقال : 



"حسناً ،عرفت من اآلنسة كالي أن أيب  
 يصدد أن يقيم حفال فاخراً للخطوبة ؟"

 " أعتقد ذلك "
 وتنشق جويل نفساً عميقاً ،وقال : 

"وتعتقدين أنه بعد أن يشاع اخلرب يقبل  
مل تكن نتيجة  أيب إبهناء الصفقة إذا 

 العملية انجحة ؟" 
 " ومل ال ؟" 

 " أوه ، راشيل ! إنك لست جادة !"



واسرتخى جويل على األريكة ، وجعل 
 يده ختلل شعره ، وقال :

" راشيل ! الرجال مثل أيب حيرصون على 
 صورهتم أمام الرأي العام ،

وإذا ما قدمت أيب كخطيبته آنذاك 
 يكون كسباً كبرياً لرجل يف عمره ، 

إذا حاولت أن تنهي اخلطوبة ، لن يرتك و 
فرصة يف الصحافة دون أن يستغلها  



لفضح أمرك ، وإذا خطبت أليب فإن  
 عليك أن تقويل الوداع حلريتك "

 وحدقت راشيل جتاهه :
 " أنك تقول هذا لتخيفيين " 

 وأرتفع حاجباه األمسران :
 " لو كنت يف مكانك ملا جزمت بذلك"

ابلنسبة إليك ؟ ملاذا "ما الذي يعنيه هذا  
 هتتم سواء كان ذلك سيحدث أم ال ؟" 

 وأجاهبا :



" أان مل أكف أبداً عن السعي للوصول  
 إليك . أان أريدك دائماً ، هنا ، واآلن "

كانت عيناه غارقتان يف االنفعال ،  
وصارت راحتا راشيل تضغطان بيأس 

على كتفيه ، وخطرت هلا بشرة جيمس 
 وط والعقد ..، وكيف كانت تزخر ابخلط

 وأمسك جويل إبحدى يديها ..
..وكان اجملهود الذي حتتاجه لتدفع 

بنفسها بعيدا عنه شيئاً أكرب من طاقتها  



، ولكنها مع ذلك ! استطاعت أن 
ختلص نفسها منه ، ووقفت تتنفس 
بشدة وشعرها طليق كاحلرير حول  

وجهها املتورد ، وقالت يف ثورة عارمة 
 وهي جتذب قميصها :

 أكرهك اي جويل ، أخرج من هنا " إنين
 ! ليتين ما رأيتك اثنية"

كان جويل ، جيلس ويداه تتدليان يف  
استسالم ، وهنض ببطء وقد جتمدت 



نظرة عينيه ، وعلق ساخراً ، وهو يلتقط 
 سرتته ويرتديها:

" أسف ، ال أستطيع أن أضطرك  
 لتأخذي ابالختيار الثاين ،أما 

ك  ابلنسبة إىل االختيار األول فإن
 تسخرين من نفسك اي راشييل ! 

إنك ال تكرهينين ولكن إذا أصررت  
 على ذلك ، فسوف أكرهك " 



ظلت راشيل يقظة طوال الليل ، كان 
 جزءاً نزواي فيها جين إىل جويل ،

وحاولت ايئسة أن هترب من عذاب  
تلك األفكار اليت ال تستطيع أن تصرح  

هبا ، مل تكت قد مسحت لنفسها على 
ذكر تلك الليلة اليت  اإلطالق أن تت

أمضياها سواي واليت كانت حتجب بني  
طياهتا قناع القدر واإلذالل . لكنها اآلن 

، تتجاهل تلك الذكرى .. لو أنه فقط  



طلبها للزواج. ..ولكن مثل تلك  
السعادة كانت سراابً مع رجل مثل 

 جويل ، كانت تفهم أنه يريدها.
لكنها مل تكن تريد عالقة أشبه ابلرمال  

 تحركة تبىن على اجلاذبية وحدها . امل
كانت حتب جويل ، بكل الرقة والعاطفة 

 ، ولكنه أخذ حبها ودمره .
ويف الصباح أخربت راشيل سارة أهنا 

سوف تصطحبها يف جولة إىل السوق ، 



كانت تريد أن تشرتي هلا بعض املالبس 
اجلديد ة ، ولكن الدافع احلقيقي وهو  

جويل أن خترج من الشقة قبل أن حيضر 
، وسألت سارة أمها ، ومها يهبطان إىل  

 حمطة احلافلة:
 "ألن نرى جويل اليوم ؟" 

وأحست راشيل بشعور من القلق ،  
 ولكنها أجابت حبزم :



" ال ! جويل لديه عمل وليس لديه  
 وقت للحضور إلينا "

" ولكنه قال يف الليلة الفائتة أنه سيأيت  
 ويصطحبين إىل حديقة احليوان اليوم "

 بت راشيل :وأجا
" ال أعرف ، سوف أيخذك العم جيمس 
إىل حديقة احليوان إذا طلبت منه ذلك  

" 
 وأجابت سارة :



 " ال أريد أن أذهب مع العم جيمس" 
مل تكن جولة التسوق انجحة ، كانت 

سارة ترفض أن تقيس املالبس اجلديدة 
،وكانت مالحمها الشاحبة وفمها الرافض 

أقل رونقاً  جيعالن املالبس اجلميلة تبدو 
، وتناولتا وجبة الظهرية يف املدينة ، 

 وعندها رجعتا إىل الشقة ،
كانت سارة متتلك ثالثة فساتني ، 

وبذالت ذات سروالني ، وبعض املالبس 



الداخلية وسرتة جديدة ذات فراء  
وقلنسوة ، ومعطفاً غالياً من اجللد  

للمناسبات اخلاصة ، ولكنها مل تكن  
 تكرتث لكل ذلك . 

ن هناك أثر جلويل ، وكانت راشيل  مل يك
مراتحة لذلك ،أما سارة فبعدما أكملت 
 راشيل هتيئتها يف خمدعها للنوم ، قالت :

" أفضل أن يقيم معنا جويل بعد أن  
 تتزوجي ، وهذا قراري "



وروعت راشيل عندما مسعت ذلك ،  
 وقالت :

 "ال تكوين سفيهة اي سارة !" 
أيضاً ؟ أال  " ملاذا ؟ ستكونني أما له  

 تفضلني ذلك ، ملاذا ال يعيش معنا ؟" 
" شرحت ذلك من قبل ايسارة ! أن 
 جلويل بيته اخلاص ،وفضاًل عن ذلك 
 فإننا سوف نعيش يف بالد اليوانن .

 "وأين بالد اليوانن ؟"



" قلت لك اي سارة ، أهنا على مسافة 
.. بعيدة جداً ، حيث تشرق الشمس  

 طوال الوقت "
الشمس أن تشرق طوال  " أان ال أريد 

 الوقت"
 "ال حيلة يل يف ذلك !" 

 " أحب أن أبقى يف انكلرتا " 
" ولكن العم جيمس ، يريد أن يعيش يف 

 بالد اليوانن ، إن له جزيرة ،



كما قلت لك ، واملياة مجيلة ودافئة ، 
 وتستطيعني أن تسبحي" 

 " أان ال أستطيع السباحة" 
 " سوف تتعلمني "

 أتعلم "" ال أريد أن 
 " سارة ... أحذرك "

" ملاذا يكون علينا أن نذهب لنعيش يف 
 بالد اليوانن ذات اهلواء الرديء ؟ 



ملاذا ال تتزوجني جويل وتعيشني يف لندن 
. أوه ... أن ذلك يكون شيئاً بديعاً  

 ..وسيكون أيب عندئذ " 
 " سارة !" 

 وحدقت فيها سارة بفضول وقالت :
تتجادلني   "ما احلكاية ؟ ليس معىن أنك

معه ابستمرار أنكما لن تصبحا صديقني  
" 

 "سارة ! من فضلك !" 



ووضعتها راشيل يف الفراش ، وأحكمت 
 عليها الغطاء ، وقالت : 

"سارة! سارة ! أرجوك ! ال أريد أن أمسع 
 مرة اثنية شيئا عن جويل كنغدوم .

سوف أتزوج العم جيمس . وسوف  
نعيش يف بالد اليواانن ..هل هذا واضح 

 " ؟
كان وجه سارة مقطباً ،ولكنها أومأت  

 برأسها ، وقالت :



 "نعم ! اي ماما !" 
 " حسناً ،واآلن تصبحني على خري !" 
ويف اليوم التايل استيقظت ويف رأسها 

صداع ، ومل تكن تشعر ابلرغبة يف  
االستيقاظ وإعداد الفطور وحىت وجه  
سارة احلزين مل يستطع أن يبعث فيها  

الواضح أن الطفلة مل النخوة ، وكان من 
 تنس بعد ما دار بينهما من حديث 



يف املساء السابق فهي مل تذكر أسم 
جويل ابلفعل ولكنها كانت تسرع إىل  

النوافذ كلما مسع صوت لتستطلع األمر  
، واحلقيقة أن راشيل ذاهتا أصاهبا شيء 

من الدهشة عندما مل يتصل هبا جويل. مل 
تكن تتوقع أن يفقد األمل بتلك  

سهولة ومل يكن اجلو يف اخلارج مشجعاً ال
. وبقيتا يف الشقة . وذهبت سارة يف 



النهاية إىل الفراش ، وهي يف حالة من  
 الكآبة . 

وعندما حان ظهر اليوم التايل وامتد  
الوقت إىل ما بعد الظهرية ومل يسمع  

شيء عن جويل بدأت تشعر ابلقلق, أما 
سارة فكانت يف حالة من الكسل مل 

ا حىت يف اللعب بدميتها هيلغا تفكر معه
بل رفضت اخلروج يف صحبة أمها لشراء  

بعض اخلبز. وكان التلفزيون يعرض  



براجمه . لكنها مل تكن تلتفت إليه ،  
وكانت وجنتاها أكثر شحوابً عن ذي  

قبل كانت أمامها فرتة متتد بقليل ألكثر 
من االربع والعشرين ساعة لتدخل.  

 املستشفى اثنية للعالج ،
 تكن راشيل قد رأهتا من قبل يف مثل ومل

تلك الكآبة ،واجته غضبها إىل جويل ،  
لقد كان إبمكانه أن يتصل ابلطفلة 

ولكنه مل يفعل! وبعد أن شراب الشاي  



اقرتحت راشيل أن خترجا للسري يف شارع 
رجينت ، ومل تكن حديقة رجينت ابرك 

تبعد كثرياً ، وكانت أتمل أن يعيد اهلواء  
جنيت سارة بعض البهجة  النقي إىل و 

 ولكن سارة رفضت اخلروج ، وقالت :
" أخرجي أنت ، إنين ال أحس برغبة يف 

 املشي "
" ولكنك اي سارة ، مل خترجي منذ  

 يومني" 



ونظرت سارة إليها ، ومن خالل عينني 
 قامتتني عاصفتني .

" وجويل مل حيضر هنا منذ ثالثة أايم ، 
 ماذا قلت له؟ ملاذا أغضبته ؟" 

ت راشيل راحتيها سوايً ،وقالت وضغط
 يف إعرتاض :

" مل أغضبه ، أعتقد أنه مشغول اي سارة 
 ، ومع ذلك سوف يعود اثنية" 



" حقاً ؟ إذا سوف أنتظر هنا . فلرمبا  
 يتصل هاتفياً ،أليس ذلك حمتماًل ؟" 

 وتنهدت راشيل وقالت : 
" هذا سخف اي سارة ! ال شأن لنا 

 وجويل " 
 ..." "لقد أحببته ، وأحبين .

" أان متأكدة أنه أحبك اي عزيزيت ، 
 ولكن ذلك ال يعين شيئاً . 



عليك أن تفكري يف املستقبل اي سارة  
فخالل أسابيع قليلة سنسافر إىل اخلارج 

 وعندئذ." 
" قلت لك إنين ال أريد السفر للخارج  

" 
ورفضت راشيل أن تعلق على ذلك ،  
أخذت تذرع الغرفة بقلق واستندت 

فقيها ، وصعدت إىل  سارة على أحد مر 
 األريكة ، وقالت :



" ميكنك أن تطلبيه ابهلاتف ، أال تفعلني 
 ذلك اي مامي ؟"

 "ال ! سارة ، اي حبيبيت ال أستطيع "
" ملاذا ال تستطيعني ؟ أال تعرفني رقم  

 اهلاتف ؟"
كان بوسع راشيل أن تكذب تلك  
الكذبة الصغرية ، ولكن راشيل مل 
لك  تستطع أن تكذب ، وفضال عن ذ

فإن سارة كانت على درجة من الذكاء ، 



وكانت ستجد طريقة للتواصل إىل الرقم  
" 

" رمبا يكون لديه انس يف شقته ...  
ضيوف مثاًل ... ورمبا يكون لديه عمل  

" 
 " إذن سيجيب هريون على اهلاتف" 

وهزت راشيل رأسها ، فقد كان لدى 
 سارة لكل سؤال جواب "

 ه ؟"" وماذا تنتظرين مين أن أقول ل



 "قويل له .. أنين أريد أن أراه "
وأخذت راشيل جتتاز السجاد جيئة 

وذهااب بقلق . كيف جيوز هلا أن تطلب 
جويل ؟ ذلك من جهة نظرها شيئاً 

 مضحكاً وبصفة خاصة بعد الطريقة اليت
 كان افرتقا هبا ، وقالت : 

 "ال أستطيع أن أفعل ذلك ، اي سارة"
 تفعلي ذلك "" تعنني أنك ال تريدين أن 



وعرفت راشيل أهنا كانت على وشك أن 
 تصاب حبالة من اهلسترياي ، وقالت هلا :

 "كوين متعقلة اي سارة !" 
"انصريف بعيداً عين ! ال أريد أن أراك  

 ،أريد أن أرى جويل "
وتكورت قبضتا راشيل يف عصبية  

واجتازت الغرفة ، ورفعت السماعة ، 
 وأدارت األرقام ، فرغم السنوات مل

تنس أرقام هاتف جويل .وهيء هلا أن  



ًً على الطرف   اجلرس سرين طوياُل
اآلخر وعندها رد هريون كادت أن تغلق 
وتعيد السماعة إىل مكاهنا ، ولكن وجه 

سارة املبتل ابلدموع أجربها على أن  
تذكر أمسها وتطلب التحادث مع السيد 

 كنغدوم . 
 ورد هريون أبدب : 

وطلب  " أسف السيد كنغدوم يسرتيح ،
 إال يزعجه أحد . هل من رسالة؟"



" وكزت راشيل أسناهنا ..يسرتيح ! وال 
 يريد أن يزعجه أحد ؟

ترى من يكون معه كي يطلب أال يزعجه 
 أحد ؟ "، وأجابت :

 " ال ! ليس مثة رسالة "
وعندما أعادت السماعة ، انتصبت  

 سارة وقالت : 
 "ما اخلرب ؟ ملاذا مل تتحدثي معه ؟"

 ح ، ال أعتقد أنه خبري "" إنه يسرتي



ومل تكن تعرف كيف يكون رد فعل سارة 
 اليت انفجرت تقول :

"ملاذا ؟ هل هو مريض ؟ هل نذهب 
 لنراه ؟"

 "ال ، اي سارة " 
 " مل ال ؟" 

" ألننا ال نستطيع ،ولكن سوف خيربه 
 هريون أنين طلبته عندما يستيقظ "



وردت سارة وقد أهنمرت الدموع من  
 عينيها : 
 دقك ! إنك فقط تقولني ذلك "" ال أص
 " ال !" 

ومل تكن راشيل تعرف كيف تقنعها  
 وبدأت سارة تسأل أمها : 

" ملاذا ال حتبني جويل ؟ ملاذا ال تريدين  
 أن تذهيب لزايرته ؟"



" ال نستطيع أن نفعل شيئاً اي سارة حىت 
 يتحسن "
 " مل ال ؟" 

 " ألننا ال نستطيع " 
 " ومىت يتحسن ؟"

 أعرف ذلك ؟"" وكيف يل أن 
وانسلت سارة من فوق األريكة ،  

 وجاءت إليها : 



" أرجوك اي مامي ! أريد أن نذهب إىل  
 شقته لنراه ، سوف أكون خبري

إذا فعلنا ذلك وميكننا أن أنخذ له بعض 
 الزهور " 

واضطرت راشبل أن تقمع الرد الذي  
 كانت ستجيب به ، وقالت :

" ومن أين نستطيع أن حنضر الزهور يف  
 الوقت من املساء ؟" هذا

 "إذن لنحضر له بعض احللوى "



أوشكت راشيل أن تفقد صواهبا ،بينما  
يبدو كل شيء غاية يف البساطة من  

وجهة نظر سارة ، ونظرت راشيل بقلق  
إىل ساعتها : السادسة والنصف . ومل  

 تستطع أن تصدق عينيها. 
ورأت وجه سارة الصغري حيدق فيها 

قرار فجأة ، بنظرة متوسلة ، واختذت ال
مل ال أتخذ الطفلة إىل مسكن جويل ، 

هريون هناك . وسوف يتلقى األوامر من 



سيده... . وعندها تسمع سارة كل 
شيء منه فرمبا يتضح هلا أن جويل ليس 
املالك الذي كانت تتخيله ..وقالت يف  

 شيء من القلق : 
" حسناً ..سوف نذهب إىل مسكنه  

 ..ولكن إذا ما رفض هريون أن يسمح
لك برؤية جويل فعليك أن تتقبلي ذلك 

 . هل تفهمني ؟"
 وارتعدت شفتا سارة ، وقالت :



 " هل يعقل أن يفعل ذلك ؟"
" ال أعرف ،سيكون عليك أن تنتظري 

 حىت تعريف بنفسك "
كانت راشيل تتكلم عن عمد حىت تتهيأ 

 ألسوأ ما ميكن أن يصادفها .
واستقلتا سيارة أجرة إىل ذلك املبىن  

الفاخر الذي يطل على حديقة رجينت 
ابرك والذي يشغل جويل منه الشقة  

القائمة فوق سطحه . وكانت خربة مؤملة 



لراشيل . إذ تذكرت آخر مقابلة بينها  
وبني جويل يف شقته ،وكانت تلك  
 الذكرى تقرتن ابحلزن واإلذالل.... 

واستقلتا املصعد ، وتردد صدى قرع  
ت  اجلرس داخل الشقة وتصلبت عضال
راشيل يف شيء من العصبية ملا قد  

حيدث بعد ذلك .ولكن مل يصدر من 
داخل الشقة أي صوت جييب ...  

ونظرت راشيل إىل وجة سارة املضطرب 



، ودقت اجلرس من جديد بشيء من  
التصميم وبدأ وجه سارة يتغضن بعد 

 احملاولة الثالثة وسألت وهي تبكي : 
" إنه غري موجود ؟ هل تظنني ذلك ؟  

 يس متوعكا على اإلطالق .إنه ل
 كان هريون يدعي ذلك فقط ."

ومل تكن راشيل تعرف كيف جتيبها ،  
كان واضحاً أن املوقف سوف يساعد 

ابلفعل على أن تتحرر سارة من الوهم ، 



وكان ذلك ما أرادته ودمدمت يف شيء  
 من الغرابة .

" من احملتمل أن يكون هريون قد خرج  
 انئماً "  ...ومن احملتمل أن يكون جويل

 وأخرجت سارة زفرة من أنفها وقالت :
 "لو كان ذلك ..لسمع جرس الباب "

 " نعم ، ولكنه قد ال أييت ليجيب "



ومسع صوت الباب ينفتح من خلفهما 
،فاستدارات يف دهشة ، وارتفع صوت  

 سارة : 
 "جويل ! إنك هنا !"

كان جويل يستند متثاقاًل إىل الباب ،  
بري ،حليته  وهو حياول أن يقف جبهد ك

طالت على مدى يومني مما أضاف  
 شحوابً 



إىل فكيه ، وكان يلبس إزار محام وضعه  
على جسمه بطريقة متسرعة ، وقد  

 بدت بعض حبات العرق على جبهته ، 
شعره أشعث ، ومن الواضح أنه يف حالة 

 صحية سيئة ، 
 ودمدم وهو يزيح شعره عن جبهته : 

أحد ، " أسف ، مل أكن أتوقع أن يزورين 
 وقد أنصرف هريون"

 واستجمعت راشيل رابطة جأشها :



"إننا أسفتان أيضاً اي جويل ،أان وسارة 
 أردان ذلك ..وكانت قلقة عليك "

وخطأ جويل إىل اخللف مستنداً إىل  
 احلائط وقال :

 " إال تدخالن ؟" 
 وكزت راشيل على شفتها وقالت :

 " رمبا يكون من األفضل أال نفعل "
وهو جيفل من تقلصات  وقال جويل ، 

 أصابته :



" أرجوكما أن تدخال ،سوف أكون خبري  
 ،فقط أعاين من صداع قوي "

كانت راشيل تنظر إليه بشيء من  
الشك ، ولكنه كان يرتعش وأتكدت  

من كونه ال يصطنع الصداع ، وتصورت 
املسـألة ال بد أن تكون حالة الصداع 

النصفي اليت كانت تصيبه . وأمسكت  
ودخلت إىل الشقة ،  بيد سارة ،

وأخذت هتبط الدرج إىل غرفة اجللوس  



الرئيسية ، كان ذلك اخلطو يعود هبا  
أدراج الزمن ، غري أن السجاد السمكية 

 . كانت جديدة وكانت تنسجم مع
األريكة املخملية الطويلة املقوسة ومع  

 الكراسي الوثرية األنيق. 
وكانت أبراج لندن وسطوح املباين تبدو  

لستائر الطويلة خلف النوافذ من خالل ا
 الزجاجية املعدنية  



وأغلق جويل الباب ، وأسند ظهره إليه 
، وأخذ حيكم حزام إزار احلمام ، كانت 
سارة خالل ذلك قد أطلقت يدها من  
يد راشيل وأخذت تستكشف املكان 

 اجلديد. 
 !" "سارة  

ولكن جويل أشار إليها أبال تقلق ،  
 وقال: 



ضع دقائق  " ال تقلقي ،أستأذنك ب
 ،أصلح فيها من نفسي بعض الشيء "

 وقالت راشيل يف شيء من احلرج :
" ال نريد أن نزعجك ،هريون أخربان 

 أنك تسرتيح ,و..."
 " هريون ؟" 

" أتصلنا بك هاتفياً منذ حوايل نصف  
الساعة ..وهكذا عرفنا . رمبا ما كان  

 ينبغي أن أنيت "



وحدق جويل فيها حلظات قليلة . 
 ح يف عينيه شيء من الفهم :وأخرياً ال

 "ال أستطيع أن أتصور ما فكرت فيه "
وطأطأت راشيل رأسها ، وانتهزت سارة 
الفرصة لتتدخل وتقول له يف شيء من  

 اللوم :
" ملاذا مل حتضر لتزوران ؟ قلت إنك 

 ستفعل !" 



وحول جويل انتباهه إىل سارة ،وهبط 
الدرج إىل اجلزء الرئيسي من الغرفة ،  

 يف رقة :وقال هلا 
"كنت أنوي ذلك ، ولكنين كنت مريضاً 
خالل اليومني املاضيني هل اشتقت إيل  

 ؟" 
ووضعت سارة يديها على كتفيه ،  

 وأجابت : 



" نعم ، وانتظرت لتأيت ، وعندما مل  
 حتضر شعرت ابإلعياء "

وغامت عيناه ، وضمها إليه ، وهو  
 يقول :

" صحيح ؟" كانت هذه أول مرة يضم 
 إليه بتلك الكيفية ، الطفلة  

ومل تستطع راشيل أن تتحمل رؤية ذلك 
املشهد ، واستدارت واجتهت إىل النافذة 

 ، وهنض جويل بعد دقيقة ، وقال : 



 "سأذهب ألرتدي مالبسي "
 واستدارت راشيل ، وقالت :

" ال داعي ..ميكننا أن ننصرف ..  
اطمأنت سارة واألفضل أن ترقد يف  

 الفراش لتسرتيح " 
 يها جويل ، وقال : ونظر إل

" أستطيع أن أرتدي بعض املالبس  
،وأستطيع أن أحتمل املوقف إذا كنت 

 أنت تستطيعني ذلك "



وضغطت راشيل راحتيها على وجنتيها ، 
 ودمدمت :

"آسفة ..ظننت بك ظن السوء ،  
وآسفة إلزعاجك . ال داعي ألن تشغل  

 نفسك بنا" 
وأخذت راشيل تتجول يف الغرفة كما  

سارة ، وكأهنا جتدد كانت تتصرف 
ذاكرهتا ..كم أحبت هذه الغرفة فيما  



مضى! اتساعها وارتفاع جدراهنا . 
 أانقتها.

ورجع جويل حليق الوجة أنيقاً ،أما شعر 
 رأسه فقد أصلح متاما ابلفرشاة ،

وكان يبدو حنيال جذااب وهو يرتدي  
سرواله املتموج البين القامت وقميصه 

. ومع القمحي املصنوع من حرير مسيك 
ذلك كانت وجنتاه الشاحبتان واحللقات 

القامتة حول عينيه تكشف أنه مل  



يستكمل شفاءة بعد . وقال وهو 
 يتأرجح عند املدخل :

 " واآلن ..هل أحضر لك شراابً ؟"
واجتهت إليه لتأخذ بذراعه ولتقوده جتاه  

 األريكة وقالت : 
" تعال ، واجلس ،سوف أحضر أان  

 د ؟"املشروابت ، أي شراب تري
وغاص جويل يف األريكة دون معارضة ، 

 وأسند ظهره ، وقال وعيناه طارفتان : 



" يكفيين شراب ابرد منعش ، إذا  
مسحت ،مل يكن مثة ثلج يف الوعاء  

،واجتازت راشيل ابب املطبخ اتركه 
جويل وسارة لتحضر بعض الثلج من  
الثالجة ، وتذكرت كيف كانت تعد  

ا ، وجبات العشاء لنفسها وجلويل هن
وكيف كانت جتعل جويل جيفف هلا  

 الصحون وكيف كان ذلك ينتهي ... 



وسكبت كأسا من شراب الليمون لسارة 
،وآخر من الليمون احلامض جلويل ،  
وكـأساً آخر لنفسها ، وشرب جويل  

نصف كأسه بطريقة تدل على أنه كان  
 ابلفعل يعاين من الظمأ . وقال : 

 " كنت تواقاً إىل هذا .." 
 شيل بقلق :وسألته را

 " هل أكلت شيئاً اليوم ؟" 
 هز رأسه ،وهو يرجتف :



 " ال أستطيع أن أذوق الطعام"
وشربت سارة كأسها ، مث تسلقت على 
ركبته متجاهلة اعرتاض راشيل ، وقالت 

: 
 "هل أتيت غداً لتزوران ؟" 

 وداعب جويل خصرها الصغري وقال : 
 " سوف نرى .." 

وقالت راشيل بعد أن جلست على  
 السجاد :



 "ولكنك ال بد أن أتكل شيئاً !" 
ونظر إليها جويل بطرف عينيه ، وقال  

 هبدوء :
 "هل تعدينين أبال تتزوجي أيب ؟"

وأحكمت يديها حول كأسها ، وهي 
 تقول :

 " ولكنين ال أستطيع أن أفعل ذلك " 
 ودمدم يقول : 



" أريد الفرصة ألبدل ما أستطيع من 
 ة "أجلك ، أرجوك ، أريد هذه الفرص 

 " ال !" 
وهنضت راشيل اثنية ، ودق جرس 

الباب ونظرت إىل جويل بعينني 
مستفسرتني ، وعلت وجهه عالمات 
االستسالم وقال وهي تتجه لتصعد 

 الدرج .



" ال تفتحي الباب ! ال أريد أن أرى  
 شخص آخر " 

ولكن سارة حبماسها العادي لفتح 
األبواب ، تسللت عن ركبتيه ، واجتهت 

الباب قبل أن يلحق هبا أي منهما لتفتح 
 ليمنعها من ذلك .

كان أريكا غراي حتدق إىل الطفلة يف  
ذهول ، وتصلبت مالحمها الدقيقة  



عندما رأت راشيل ، وقالت بشيء من  
 الالمباالة :

 " هل قطعت عليكم شيئاً ؟" 
 ووقع بصرها على جويل ، وقالت : 
" أوه جويل ، حبييب هل تشكو من  

 ختربين ؟ شيء ؟ ملاذا مل
حاولت االتصال بك ، ولكن كل ما  

كان يقوله هريون أنك ال تريد أن  
 يزعجك أحد .." 



كانت سارة قد أغلقت الباب وهي 
حتدق بشيء من االمشئزاز يف املرأة اليت  

 كانت تلتصق بذراع جويل . 
ونظرت إىل أمها ، والحظت راشيل  

الرعدة اليت كانت تنتاب شفتها السفلى 
 ء  ، وقالت يف هدو 

"أعتقد أننا جيب أن ننصرف ،اي سارة 
 ..فات موعد نومك "

 لكن جويل ابتدرها قائاًل :



" ال ! انتظري ! راشيل ال تنصريف اآلن 
 "! 

وقالت أريكا بصون ينم عن السخرية  
 العميقة :

 " لو أن وجودي غري مرغوب فيه .." 
وكانت راشيل حتس إبحساس خميف  

 ،وقالت : 
 ،سارة !" " ال ! ليس كذلك 



وألقى جويل نظرة قلقة جتاه أريكا ،  
 وقال : 

"حنن مل ننه احلديث بعد ، اي راشيل 
 ،أرجوك أن تنتظري " 

 وزمت سارة شفتيها ، وقالت :
 "أريد أن أذهب إىل دورة املياه "

وعربت أريكا عن احساس ابإلمشئزاز ،  
 ونظر إىل الفتاة الصغرية وقال : 



حبتك  " إنك تعرفني أين هي .. لقد ص
 إليها يف املرة املاضية ..هل تذكرين ؟"
وأومأت سارة ابإلجياب ،وخرجت من 

احلجرة وعندئذ لفت راشيل حزام حقيبة 
يدها حول معصمها ، واجتهت حنو  

 الباب تستعد للرحيل .
 وقطب جويل وجهه وقال: 

" راشيل ! " وأمسك بظهر األريكة  
 يستند عليها" ، راشيل



 أرجوك حبق هللا!  
 اريكا جتاهه يف دهشة وقالت :وحدقت 

 " جويل ..! ماذا حيدث هنا ؟" 
وأدار جويل عينني معذبتني جتاهها  

،وقال بشدة كما لو كان قد توصل إىل  
 قرار: 

"نعم ! لقد حان الوقت لتعريف كل شيء 
 "... 

 وحاولت راشيل أن تسكته فقالت :



 "جويل !"
 ولكنه جتاهلها قائاًل :

.اي أريكا ! "هناك شيء جيب أن تعرفيه .
 ..لقد عرفت راشيل منذ سنوات .. 

عندما كانت طالبة يف الكلية هنا  
..وكانت قد قابلت أيب يف تلك األايم  

 أيضاً ..



ولكن سارة ليست كما تتخيلني طفلة  
من أيب ..أهنا مين أان ..هل تفهمني  

 ..سارة أبنيت!!! 
 الفصل التاسع:

 _السقوط  9
خيم الصمت على الثالثه نصف دقيقه 

دت كأهنا دهر ,وعادت سارة اثنية اىل  ب
الغرفه ,كانت تركز كل اهتمامها على  

البقعه اليت احتلت مكاان ابرزا يف مقدمة 



سرتهتا الفرائيه القرمزية ذات القلنسوة  
,ومهست يف كأبه والدموع تسيل على 

 وجنتيها : 
_اصابين دوار ايماما...انظري ماحدث 

 لسرتيت . 
ح يف  واحست راشيل بشيء من ارتيا 

اعماقها هلذه الشكوى ابعتبارها نوعا 
 من التحول ,وقالت وهي تتجه اليها :



_اوه ,ايحبيبيت ,التكرتثي ,سوف تزول 
 ابلغسيل .

 وقالت سارة : 
_أ..أعتقد انين تسببت يف فوضى 

 ...هناك ... 
واشارت اىل الردهه خلفها ,واصدرت  
اريكا حركات تعرب عن ضيق صدرها 

 اسكتها بنظرة منه وقال :,ولكن جويل 



_ال تكرتثي ايحمبوبه ...سوف يعين 
 هريون مبا حدث .

_سوف اعين اان هبا .اين اجد مواد  
 التنظيف ؟

 وقال بنغمه متصلبه :
_قلت ان هريون سيعين بذلك ,لدينا  

 مسائل اخرى نناقشها ايراشيل !
 وعلقت راشيل : 



_ليس االن ,االتظن انك قلت ما فيه  
 الكفايه ؟

 ت اريكا : وقال
 _انين اؤيد ذلك !

 ولكن جويل قاطعها قائال :
 _اخرسي .

واجته اىل حيث كانت راشيل تقود سارة 
 حنو الباب ,وهو اليكاد حيفظ توازنه :

 _راشيل ,اىل اين تذهبني ؟



_اعتقد ان اجابة السؤال واضحه ,انين 
اعود بسارة اىل البيت ,تصبح على خري 

 ايجويل ,وانت ايانسه غراي !
 اح جويل :وص
 راشيل !-

كانت راشيل تستحث سارة عرب الباب 
 ومل تكن لديه القوة ملنعها من اخلروج . 
ويف اليوم التايل كانت سارة قد شفيت  

متاما من الدوار ,مما طمأن امها .وكانت  



السيدة اتلبوت تنتظر راشيل عند عودهتا 
 وقالت يف اعتذار :

 _اسفه ,ايسيدة غليمور النين أتخرت .
 نعت راشيل االبتسام ..وقالت : واصط

_كال ,ولكن املسأله تبدو غريبه نوعا  
ما .امرأة راشدة حتتاج اىل حاضنه تعين  

 هبا ! 
 وتغري لون السيدة اتلبوت ,وقالت :



_اوه ! ال اعتقد ان السيد كنغدوم ينظر 
اىل املوضوع هكذا ,ولكن لندن ميكن  
ان تغدو مكاان خميفا ملن مل يعتد احلياة 

 فيها .
ومتنت راشيل لو اخربت مديرة املنزل  

أبهنا سبق ان عاشت يف لندن لسنوات  
يف وقت كانت فيه اكثر جاذبيه مما هي  

االن ,ولكنها قررت اال تفعل ذلك  
,ودق جرس اهلاتف ,وذهبت راشيل  



لتجيب على املكامله .كانت تتوقع ان  
يكون املتكلم جيمس .لكنها مسعت 

 صوت جويل يقول :
 ! اهذا انت ؟ _راشيل !راشيل 

ونظرت راشيل ابرتباك اىل السيدة  
اتلبوت اليت كانت خترج خيطان الصوف 

 من حقيبتها ,وواصلت احملادثه : 
 _ماذا تريد ؟

 اريد ان اراك ...-



 وهلثت راشيل :
 _سارة.. 

_سارة يف املستشفى ,وقد أتكدت من 
ذلك ,اوه ! انين اعرف ان السيدة 

سجينه اتلبوت عندك ,ولكنك لست 
 ,ابمكانك ان خترجي .

 _ال ميكنين ذلك . 
 _اذن احظر اليك .

 _التكن خمبوال! 



 _واذا؟
 وفكرت راشيل يف أيس : 
 _هل انت يف الفراش ؟ 

_ال ,ولكن هل لذلك اي دخل يف  
 املوضوع ؟ 

 _نعم ,النين عندئذ لن احضر . 
 وكان جويل يبدو ساخطا وقال : 

_حسنا ,لست يف الفراش ,وفضال عن 
 ن هنا .ذلك هريو 



 _وكيف اعرف ؟
 _هل تريدين التحدث اليه ؟ 

 _ال ! 
 ونظرت مرة اخرى اىل مديرة املنزل :

 _وماذا عن اريكا ؟ 
 _اتركي يل اريكا ايراشيل ! 

 _حسنا . 
كان يسعدها ان خترج من الشقه ,وكان  

جويل مريضا وليس هناك ما خييفها  



.واعادت راشيل السماعه اىل مكاهنا  
صواهبا عندما رن ,وكادت خترج عن  

اجلرس فجأة للمرة الثانيه ورفعت  
 السماعه ,وقالت :

 _نعم ؟
 _راشيل ؟ 

كان الصوت صوت جيمس ,وواصل 
 الكالم يقول : 

 _اين كنت اذا ؟...



 _ماذا تعين ؟ 
_مضى وقت طويل واان احاول  

االتصال .ويف هذا املساء اتصلت مرة  
فلم جيبين احد ,ويف املرة الثانيه كان  

 ال ,ما الذي حيدث ؟ اخلط مشغو 
_الشيء ايجيمس !يف الليله الفائته  

..سارة واان خرجنا لفرتة .ولكنا عدان 
 بعد الثامنه بقليل .



_كان لدي اجتماع يف الليله الفائته  
..ومل استطع االتصال بعد السابعه  
والنصف .وعندما انتهى االجتماع 

 ظننت انك يف الفراش . 
 _افهم .

التشنج واضافت وبلعت ريقها بشئ من 
: 

 اسفه . -
 _واين كنت الليله ؟ 



 _كنت يف صحبة سارة اىل املستشفى  
_اليست السيدة اتلبوت عندك ؟ملاذا مل 

 جتب ؟ 
 وتنهدت راشيل :

_حضرت متأخرة ,اسفه اذا كنت قد 
 امضيت وقتا فيه شئ من االحباط .

_واان ايضا اسف ,ولكن منذ حلظه كان  
دثني  اهلاتف مشغوال ,مع من كنت تتحا

 ؟



 وتعثرت الكلمات يف حلقها ,وصاح : 
 _ماذا حدث ؟ االتريدين ان تتكلمي ؟

وعرفت راشيل ان عليها ان ختربه 
 ,وصاحت : 

_لقد كان املتحدث جويل ,اذا كنت 
 تصر على ان تعرف .

 وقال ابقتضاب : 
 _ماذا كان يريد ؟

 _اوه .كذا , وكذا .



 _هذه ليست اجابه ,ايراشيل ! 
  . _انه يريد ان يراين

 _ملاذا ؟ 
 _ليتحدث عن سارة ,على ما اعتقد . 

 _هل عرف حبالتها املرضيه ؟ 
 _نعم !

_اان سعيد أبمانتك يف هذا اخلصوص  
,النين حتدثت مع جويل بنفسي واعرف  

 انه علم بكل شئ.



 _افهم .
 وملاذا اخربته ؟ 

 _هو اكتشف ذلك .
 _من سارة ؟عندما اخذها اىل مسكنه ؟

 تلهث :ونطقت راشيل ,وهي 
 من خالل ...احلديث

_اعرف كل شيء ايراشيل ...والجدوى 
 من الكذب علي  

 .ال اكذب عليك _ 



 _من االفضل االتفعلي ذلك . 
_ما احلكايه ايجيمس؟ملاذا تتحدث 

 هبذه الطريقه ؟ 
_اريد ان اعرف ما كان يقوله جويل  

,وكيف سيكون تصرفك عندما يتم كل  
 شيء ؟

 _ماذا تعين ؟ 
 ان جويل يريد ان  _البد انك تعرفني 

 يتبىن الطفله ! 



 _يتبىن سارة ؟اان ال اعرف ذلك . 
_رمبا يكون ذلك مايريد ان يتحدث  

 اليك عنه .
ومسحت راشيل بيد مضطربه على 

 وجنتها ,وقالت : 
 _ولكن .

 _مل يكن جيب ان ختربيه اهنا ابنته .
 _رمبا مل يكن جيوز يل ذلك . 

 هل تريدين ان أيخذ الطفلة منك ؟ -



 ختتنق وهي تقول : وكادت
_تعرف انين ال اريد ذلك .انين احب 

 سارة ايجيمس ! 
_اعرف انك حتبينها ,ولكن من االمانه  

 ان تعريف كيف يفكر جويل . 
_حسنا ...التشغل ابلك ايجيمس ! لن 

أيخذ سارة .سوف جتري العمليه كما  
 اتفقنا ,سوف نتزوج مبجرد ان تشفى . 
 وساد الصمت حلظه ,مث قال جيمس : 



كنت افكر يف ذلك ,ايراشيل ,اقصد _
يف زواجنا ,االتظنني انه من االفضل ان  

نتزوج قبل ان تتم عملية نقل الكليه  
 لسارة ؟
 _قبل ؟ 

_نعم قبل .لو اننا تزوجنا ايراشيل 
,لكان يل احلق الشرعي يف تبين سارة 

 ابعتبارها طفليت .



وضغطت راشيل بيدها على معدهتا 
 املضطربه ,وقالت :

 ف ايجيمس!_ال اعر 
_ومل ال ؟ما الفارق ؟ فبعد ان نتزوج  

ادخل املستشفى واجد اان وسارة  
العالج الالزم ,وبعدها لن يوجد شئ 

 يؤخر اقامتنا يف هذا البلد .



مل تكن راشيل تعرف كيف جتيبه ,كان  
رأسها يدور ,وكانت يف حالة من  

 االضطراب والقلق ,وقالت :
 _جيمس البد ان افكر .

_تفكرين .ملاذا ؟هل كنت تنوين ان  
 تغريي رأيك ؟ 

 وانفعلت راشيل بغضب وقالت : 
 _ال ! اان ال افعل ذلك .

 _حسنا . 



_اوه جيمس ! اعطين يومني ألقلب  
املوضوع على وجوهه ,مل اكن اتوقع  

 ذلك هبذه الطريقه املفاجئه ... 
 وسكتت ,مث قال : 

_سوف اعود خالل اايم ثالثه ,ايراشيل 
 ان تعطيين رأيك عندئذ؟ ,هل ميكنك

وزفرت راشيل زفرة تعرب عن االرتياح  
 وقالت :



_اوه ,نعم ....ارجو اال تكون غاضبا  
 ايجيمس! 

 ورد جيمس أبزدراء :
_لست غاضبا .ال ,ولكن اشعر بشيء  
من خيبة االمل ,ارجو ان تتذكري انك  
تستفيدين من هذا ...فعندما تصبحني 
رة زوجيت لن يستطيع انسان ان أيخذ سا

 منك . 



عندما وضعت السماعه ,التفتت راشيل  
 اىل مديرة املنزل ,وقالت :

_سوف اخرج لبعض الوقت ,ايسيدة  
 اتلبوت .

وبدا على السيدة اتلبوت شيء من  
 الدهشه ,وقالت : 

 _خترجني ؟ايسيدة غليمور ؟ 
 واومأت راشيل ابالجياب وقالت :

 _نعم ويعرف السيد كنغدوم بذلك .



نفسها ملاذا قالت هذا واخذت حتاسب 
,مل تكن طفله صغريه لتحتاج ان تفسر  

حركاهتا ,وخشيت ان يكون الدور  
املرسوم هلا يف املستقبل ان حتاول دائما  

 ان جتد االعذار لتصرفاهتا .
_حسنا ..اذا كنت واثقه من ذلك  

ايسيدة غليمور !ولكن الساعة االن بعد 
 التاسعه .
 _اعرف !



,ولبست  واجتهت راشيل اىل حجرهتا
سرتهتا اجللديه ,ومل تكن القميص الزرقاء 

كافيه لوقايتها من الربد ولكنها كانت  
تنوي ان أتخذ سيارة اجرة عند هناية 

املمر ,وانزلتها السيارة امام املبىن ومحلها 
املصعد اىل الشقه ,وضغطت على  

اجلرس وانتظرت .مل يكن هريون هو  
الذي فتح هلا الباب ولكنه جويل بنفسه 



كان يقف أبدب اىل الداخل عندما .
 رأها ,وقال :

 _اال تدخلني ؟ 
ورفعت راشيل بصرها يف شيء من  

الشك ,كان قدر كبري من االرهاق قد  
زال عن وجهه ,وكانت عيناه فقط 

تعكسان قسوة االمل الذي يعانيه .ولكن  
من الواضح انه شفي ابلفعل ,وعلقت 



ببساطه ,وهي تتوقف على الدرج اهلابط 
 غرفه :اىل ال

 _احلمد هلل انك احسن .
كانت الغرفه مضاءة ابملصباح ,والستائر 

قد ازحيت لتكشف عن املنظر الشامل  
العريض الضواء لندن ,وواصلت راشيل 

: 
_ملاذا مل تقل يل ذلك ؟واذن كان من  

 املمكن ان نتقابل يف مكان اخر . 



ورد جويل وهو يهبط الدرج برشاقه  
 امامها :

هذا املكان ليس اقل  _ومل ذلك ؟ان 
هباء من اي مكان اخر ,اخلعي معطفك 

 ,وتعايل جنلس ,ماذا تشربني ؟ 
 هزت راشيل رأسها ,وقالت : 

ما الذي تريد ان تقوله يل ؟ لننته من  
 هذا اوال ! 



احضر عربة املشروابت حممله 
ابلزجاجات والكؤوس وقال يف صوت  

 هادئ :
_اان وانت وحدان هنا ,ايراشيل وال  

 جله . داعي للع
واتسعت عينا راشيل ونظرت جتاه الباب  

 ,وقالت : 
 _اخربتين ان هريون هنا .

 وتنهد جويل وقال : 



_حسنا ,انه يف غرفته ,املهم اننا وحدان 
 ,هل يرضيك ذلك ؟

 وبقيت راشيل حيث كانت ,وقالت :
_اعتقد انه ال طائل وراء هذا الكالم 

ايجويل ,طلبين ابوك ابهلاتف واخربين انه 
 ادثك . كان حي

 وحدق فيها بشيء من العبوس ,وقال :
_راشيل ! استحلفك ان أتيت وجتلسي  

,لن احاول ان اغويك ,او ارتكب شيئا 



من االشياء اليت قد يوحي هبا اليك 
 تفكريك ,اريد ان احتدث اليك .

 واسرعت انفاسها ,وقالت :
 _عن اي شيء ؟

 _تعايل واجلسي اوال . 
وهبطت راشيل الدرج وجلست على 

ف االريكه ,ومل تكن قد خلعت طر 
معطفها ,وعندما قدم هلا كأسا به سائل  



عدمي اللون ,اخرجت يدها من جيبها  
 ,لتتناول الكأس وسألت :

 _ماهذا ؟
 _عصري ! 

 قالت وهي تتناول الكأس : 
 _اشكرك .

وعاد جويل ليجلس اىل جوارها على 
االريكه وقد اقرتب منها بدرجه كانت  

 ختشاها ,وقال :



 ماذا قال لك ايب ؟ _واالن ,
هزت راشيل كتفيها يف شيء من  

 االرتباك ,وقالت :
 _فقط ...انك حتادثت معه ... 

كانت مالمح جويل تعكس الشعور  
 ابملراره وقال : 

_فقط ذلك ,وال شيء اخر ,هل طلبك 
 ابهلاتف ليقول لك انه كان حيادثين . 

 وامتقعت بشرهتا ,وقالت :



 _ال ! كان لديه كالم اخر .
 _مثل ماذا ؟ 

 _ال حيق يل ان اخربك به . 
وبدت يف صوته نغمة من االحتقار ,وهو 

 يقول :
_وهل اخربك انين حتدثت مع اجلراح  

 الذي سوف جيري العمليه ؟ 
 وهزت راشيل رأسها وقالت :

 _ال ! ملاذا حتدثت اىل الدكتور لورمير ؟ 



 _كنت اريد ان اعرف احلقائق . 
كأسه    وصار ميعن النظر اىل السائل يف 

 ,وقال : 
 _هل تعرفني ,اهنا لن تنجح ؟

واحست راشيل بتقلص يف عضالت  
 معدهتا وقالت :

 _ماهي اليت لن تنجح ؟
 _عملية زرع الكليه ,اان ال احبها .

 _ماهي تلك اليت ال حتبها ؟



وصار وجه راشيل اكثر شحواب االن 
 وتنهد وقال :

_التنشغلي هكذا ,لو ان ابمكان اي  
العمليه فسوف  شخص ان جيري هذه 

يكون لورمير ,ولكن املسأله ليست 
 هكذا ,املهم النتائج اليت تتبع ذلك .

 حدقت راشيل فيه وقالت :
 _ماذا تعين ؟ 

 وهز جويل رأسه ,وقال :



 _سارة مازالت طفله .
_ولكن ذلك لن يغري من املوضوع شيئا 

. 
_دعيين امت ...سارة مازالت طفله  

ه لفرتة ,ونظرا الهنا تعاين من هذه احلال
طويله وتسببت يف اعاقة منوها اجلسمي  
قليال وحلسن احلظ فان االاثر مازالت  

بسيطه ,ولكن اذا حدث زرع كلية 
شخص ابلغ ,فسوف حتتاج اىل نوع من 



العقاقري املثبطه لطرد اجلسم الي عضو 
غريب كي تبقى على قيد احلياة ,وانت 

تعرفني ماتصنعه هذه االدويه املثبطه 
 لنمو .,اهنا تعوق ا 

 واصابت راشيل قشعريره ,وقالت :
_اان ال اصدقك ,قال الدكتور لورمير ان 

 هناك فرصه كامله لنجاح العمليه .
_وسوف تنجح العمليه من الناحيه  

الفنيه ,ولكن اطليب لورمير على اهلاتف  



اذا كنت ال تصدقني ما اقول ,واطليب  
منه ان يشرح املوقف ,اعتقد ان 

الن تظل سارة اهتمامك االول موجها 
على قيد احلياة بعد العمليه ,وال اعتقد 

 انك فكرت فيما بعد ذلك . 
_انك تنسى ان سارة الميكن ان تعيش 
على الكلية الصناعيه طوال حياهتا ,انين 
اريد هلا الفرصة لكي تعيش حياة عاديه  

. 



 _وان مثلك . 
_اذن ملاذا حتاول ان ختيفين وتقنعين  

 الكلية ؟ابلغاء فكرة زرع 
_انين ال احاول ان اخيفك ,ايراشيل !  

كل ما اقرتحه هو اال تتعجلي ذلك  
,لقد تعودت سارة على جهاز الكليه  

الصناعيه ...ورمبا يكون من االفضل ان 
تنتظري وتفكري ...راشيل ! انين اريد  

 صاحل الطفله ايضا وانت تفهمني ذلك . 



 _حقا ؟ حقا تريد ذلك ؟
 كانت  ووضعت راشيل الكأس اليت 

متسك هبا على منضدة جماورة ,وهنضت  
 مث قالت :

 _ملاذا ؟ملاذا ؟لتحرمين منها ؟ 
 _عم تتحدثني ؟

وهنض جويل ,ولكن راشيل ادارت  
 ظهرها ,وهي تقول :



_ال حتاول ان تنكر .اخربين ابوك مبا  
 تسره .
 _وهو؟ 

وكان صوت جويل ابردا للغايه  
.وانفرجت شفتا راشيل يف شيء من 

 املراره :
انك تريد ان تتبىن سارة .وهذا ما _

هددت به يف البدايه ,ايلك من شخص 
 متغطرس . 



وشرب جويل مابقي يف كأسه وسقطت 
 الكأس الفارغه على السجادة ,وقال :

 _اذن هذا ماقاله لك ؟
 _هل تنكره ؟

 وهز جويل كتفيه :
_وهل يغري شيئا من الواقع ...اذا ما  

 انكرت ؟ 
 _ماذا تعين ؟ 
 رأسه ,وقال :وهز جويل 



 _ال انكر انين اريد ان اتبىن سارة ... 
 وقالت راشيل يف شرود :

 _هذا خبال . 
 _ملاذا ؟ 

_النك التشعر أبي حب جتاه االطفال 
. 

 _على العكس ,انين احب سارة كثريا . 
 _ولكنك كنت دائما تقول ...



_انين اعرف ما كنت اقوله دائما  
...ذلك انتهى ...لقد كنت ابله  

 ايراشيل . 
 وكانت تشعر ابلصداع ,وصاحت : 

 _لن امسح بذلك . 
 وبدت على وجهه عالمات املرارة :

 لن تسمحي يل !كيف متنعينين ؟
 ابلزواج من ابيك _ 

 وسأهلا جويل ابحتقار :



 _هل هذا هو ماقاله ؟
 ولنفرض انه قال ذلك..... _ 

 وهز رأسه ,وقال: 
_اوه ,ايراشيل ...من اذن هو االبله  

 االن ؟
 وردت يف غضب وصدرها يرتفع ويهبط: 

 _ال جترؤ على تسمييت بلهاء!  
_انك حتبينين ...ليتك فقط تعرتفني  

 بذلك  



 انت ؟
 اخرجت ضحكة ساخرة 

 _انين اكرهك  
 وتصلبت اصابع جويل ,وقال: 

_انتبهي ,ايراشيل ...التغريين الفعل  
بك ماكنت اريد ان افعله منذ ست 

 سنوات 
وسل اليه  وخارت قواها ,وصارت تت

 ,وهي يف حالة من االهناك:  



_دعين اذهب ,ايجويل ...ارجوك ...مل 
 يعد بوسعي ان احتمل اكثر من ذلك  
كانت يدا جويل ترتعشان ,وانفاسه  

 ختتلط ابنفاسها  
انين احبك ...دعيين احبك ايراشيل ,ال 

 ترتكيين ! _
وانتزعت نفسها ,وواجهته وهي ترجتف  

 نفسها  بطريقة افقدهتا السيطرة على 



_اوه...نعم ...انت تريد ان تفعل ذلك 
.تريد ان أتخذ ما تريد لكي حتدث 

 جيمس بفعلتك.  
 وااثرها بقوله:  

.راشيل ,انك تتحدثني لغوا .حبق هللا  
 دعيين اشرح _ 

._ال اريد مساع اي شرح منك 
 ...ايجويل 

 راشيل ...تعايل اىل هنا!_ 



وحاول ان ميسك هبا ,ولكنها راوغته 
عد الدرج ,وخرجت من ,واسرعت تص 

الباب قبل ان يستطيع ان يوقفها  
,ومسعته جيري خلفها ,وبدال من ان  

تنتظر املصعد بدأت جتري هابطة الدرج  
,تدور معه دورة بدوره .وهتبط معه طابقا 

وراء طابق ,كان رأسها يدور ,وساقاها  
تنضحان ابالمل ,هل كان جيد يف اثرها  
ىل  ؟هل اخذ املصعد ؟أيكون قد سبقها ا 



الطابق االرضي وبدا الدرج وكأنه الهناية  
له ,ترى كم طابقا اليزال امامها ؟ومل 

تكن تقدر ان أبمكاهنا ان تواصل اخلطو 
,بدا الدرج وكأنه شيء غريب للغايه .مل 

تكن تتبني هل هي تتسلق درجات 
السلم او هتبط عليها ؟كانت ترى هذه  
الدرجات صاعدة اليها .ومدت قدمها  

ه االوىل ,ولكن مل يكن  لتصعد الدرج
هناك شيء ,وزلت قدمها ,وهوت  



,وصارت هتوي ...واصطدم ذراعاها  
وساقاها ...اواه...اي لألمل ...وراحت يف  

 نوبة من االغماء.
 الفصل العاشر: 

 كلية من يف جسم سارة؟ -10
فتحت راشيل جفنيها على ضوء ساطع  

و مل تكن تعلم أين هي؟ كان السقف  
مطليا بطالء أبيض بل  فوقها بسيطا و 

كان اللون األبيض ينتشر يف كل 



مكان.و كان ذلك يؤذي عينيها، 
ونظرت بعينني طار فتني, و أحست 

خبفقات فوق حاجبيها و صداع و آالم  
عديدة تنتشر يف كل جسمها...كانت  
ترقد يف سرير ضيق كان الفراش حمكما 

 حوهلا بطريقة مل تتح هلا حرية احلركة.
نفسها...وقبل أن و دب الذعر يف  

يتحول ذلك الذعر إىل صراخ ظهر وجه 
بينها و بني احلائط األبيض الالمع الذي 



ميتد أمامها،كان صوات نسائيا رقيقا  
 يقول:

 "كيف حالك اآلن سيدة غيلمور؟"  
حاولت راشيل أن تركز على الوجه  
املبتسم و لكن كان ذلك شيئا ابلغ  

الصعوبة و مل تستطع أن تتعرف على  
لوجه بل أهنا مل تعرف ماذا على ذلك ا

رأس تلك املرأة؟طاقية...طاقية ممرضة!و 
 صاحت بصوت يعرب عن األمل:



 " سارة! أين سارة؟" 
" سارة خبري اتم...املهم أنت...إننا 

 قلقون عليك أنت!"
و أغلقت راشيل عينيها و غمرها للمرة 

الثانية نعاس عميق و صارت تردد يف  
 شيء من اليأس:

 رة..." " سارة...سا
وفتحت عينيها للمرة الثانية مل تكن  

اجلدران تبدو كلها بيضاء و قطبت و 



هي حتاول أن تفكر..ماذا جاء هبا إىل  
ذلك املكان؟ ملاذا هي ابملستشفى؟  

 ومسعت صوات يقول: 
 " السيدة غيلمور؟" 

كان الصوت صوت رجل و كان الوجه  
يدل على أنه مييل إىل كرب السن،  

 قالت: وبلعت راشيل ريقها و
 "ماذا أفعل هنا؟"



و أشار الرجل الذي يلبس املعطف  
األبيض إىل إحدى املمرضات من خلفه  

لتقطر سائال بني شفيت راشيل كان 
 السائل منعشا و كان مذاقه مقبوال. 

" و اآلن اي سيدة غيلمور...ال أريدك 
أن تتكلمي...كل ما أرجوه هو أن  

 تسرتحيي.
 " أين أان اآلن ؟"



تشفى اي عزيزيت...أال " أنت يف املس
تذكرين أنك سقطت على الدرج...إىل  

 الدور األرضي."
و قطبت حاجبيها و تنشقت نفسا  
مضطراب و تذكرت جويل...مسكني 

 جويل و أخذت تنطق بصوت ابهت:
 " سارة؟" 

 " سارة خبري" 
 " أريد أن أراها" 



"ال داعي ألن تثريي أعصابك اي سيدة  
 غيلمور" 

نحين على قاهلا الرجل حبزم و هو ي
 الفراش ليمسك مبعصمها: 

" غري مسموح ألحد بزايرتك اآلن  
 سوف ترين سارة يف الوقت املناسب.

 " سارة من يرعاها؟"
 "لقد فهمت أن أابها يتحمل املسؤولية"



ولكن راشيل مل تكن تسمع.وحاولت أن 
تتحرك، ولكنها مل تستطع و بكت.كان 

األمل يف رأسها يزداد حدة، أوه اي هللا 
ا ال تستطيع احلركة ؟ هل أصاهبا  ملاذ

الشلل؟ كان عليها أن تفكر..و 
تفكر..وتفكر، ولكن التفكري كان مؤملا 

للغاية..كان وجه الرجل غامضا...و 
كانت ال ترى من بعد إال الظالم  

احلالك و أصبح عليها أن  



تسأل..وومضت عيناها...تذكرت أن 
هناك شخصا جيلس إىل جانب  

ذا ...أين  الفراش.أميكن أن حيدث ه
إذن ذهب الرجل ذو املعطف؟ و  

املمرضة؟ و الرجل الذي جيلس إىل  
جانب الفراش مل يكن يلبس معطفا  

أبيض ،بل قميصا و سرتة جلدية. و 
كان جيلس يف وضع يدل على اإلعياء 

الكامل. و أحست أبصابعها بني  



أصابعه...و حاولت من ابب التجربة أن 
ر  حترك أصابعها..و غمرها شعور ابلشك

 حني جنحت. 
و انتبه الرجل على احلركة و رفع رأسه  

يستطلع حاهلا.كان الرجل هو جويل، و 
عرفت ذلك يف احلال رغم أنه كان يبدو 

مكتئبا أضناه التعب و أمهل حليته 
فبدأت تطول و نظرت بعينني طار فتني  

من جديد .كان الضوء الوحيد يف الغرفة 



أييت من مصباح إىل جانب الفراش.و  
لظالم قد ساد اثنية ال بد أهنا  كان ا

 انمت طوال النهار. 
 قال و هو يتنفس ابضطراب:

 " راشيل, راشيل هل أنت صاحية؟"
 " أ...اعتقد ذلك"

 " جويل..أين سارة؟"
و أخذ يدها بني يديه و قال يوجه إليها  

 بعض النصيحة:



" سارة جتد الرعاية الكاملة كل ما ينبغي 
 تتحسين أنت." أن تفكري فيه هو أن 

 " مىت أراها؟"
 " يف القريب العاجل.." 

و متلملت و أحست بشيء ملفوف  
حول رأسها و قطبت حاجبيها و رفعت 

ذراعها الطليق و صارت تتحسس  
رأسها.كان ملفوفا يف الضمادات و مل  

جتد أثرا للشعر الذي كان يتهدل طليقا 



حول كتفيها و أحست مبا تعرضت له  
و اجتهت يف ذعر  فروة رأسها من إصابة 

 صوب جويل: 
 "ملاذا؟ ملاذا هذه الضمادات؟"

و سأهلا و هو يهز رأسه بينما عيناه  
 تعربان عن التأثر البالغ:

 " أال تذكرين ؟" 



" أعرف..أنين سقطت إىل الدور  
األرضي..و أتذكر أنين أصبت يف ذراعي 

 و ساقي." 
 ورفع يدها إىل شفتيه و قال:

هتربني مين...أوه " كانت غلطيت..كنت 
اي راشيل كدت أجن طوال هذه األايم 

املاضية..."وحاولت راشيل أن 
 تستوضح:

 " األايم املاضية ماذا تقصد؟" 



"راشيل..مضى عليك و أنت راقدة هنا 
 حوايل األسبوع."

 " أسبوع!ولكن.....ولكن"
و مد جويل يده و حاول أن يربت على 

 شفتيها أبصبعه: 
.ال بد أن " ال حتاويل أن تتكلمي.

اخربهم أبنك صحوت.."وحاول أن  
ينهض لكن راشيل أمسكت بيده  

 إبحكام: 



" ليس بعد..اي جويل!أرجوك أن توضح 
يل..كيف أمضيت هنا هذه املدة  

 الطويلة؟ إنين ال أتذكر!" 
 و تنهد وهو يغوص يف مقعده و قال:
" كنت مصابة ابإلغماء لعدة أايم اي 

راشيل..مث..أجريت لك عملية 
 ." جراحية

" رأسي ! أجريت يل عملية جراحية يف  
 رأسي ؟ هل حلقوا شعري؟" 



كان احلزن قد بدأ جيثم عليها و لكنه 
 أخذ يهدئ من روعها و قال هلا : 
" امسحي يل أبن أاندي الطبيب اي 

 راشيل." 
 و قالت و صوهتا جيهش ابلكلمات:

" ال حلقوا شعر رأسي ؟أجبين ! 
 حلقوه؟" 

يفعلوا ذلك اي راشيل ! " كان عليهم أن 
كان هنالك نزيف ابلداخل و لكنك 



سوف تتحسنني و سوف ينمو شعرك 
 من جديد و يعود مجيال كما كان." 

واهنمرت الدموع على وجنتيها و ذهب 
يطلب العون و املساعدة و عندما ظهر  
الطبيب و املمرضة الراهبة مل يكن جويل 

 يف رفقتهما.
لتالية  و خالل الربع و العشرين ساعة ا

اقتنعت راشيل أبهنا جنت من املوت  
أبعجوبة و أن الرأس احلليق كان مثنا  



اتفها دفعته إذا ما قورن ابلشلل الذي  
ميكن أن يسببه نزيف املخ كانت تشعر 
هبزال كبري و كانت فاترة اهلمة و سألت 

عن سارة و مىت ميكن أن تراها و أين  
تقيم؟ و لكن اإلجاابت اليت كانت  

نت إجاابت غامضة.و مضى  تتلقاها كا
يومان آخران حدث فيهما تغيري 

كبري...كانت قد بدأت أتكل القليل  
من الطعام...واستطاعت أن تتكلم  



بدون أن يعود عليها ذلك  
ابإلجهاد...وبدأت تستند إىل الوسائد  
لتتمتع انظريها حبدائق املستشفى من  

خالل النوافذ العالية..وسألت الطبيب  
 الذي جاء ليفحصها:

 " مىت أستطيع أن أرى سارة؟" 
و نظر إليها بشيء من التفكري قبل أن  

 جييب : 



" ال تستطعني أن تريها اآلن بعد اي 
سيدة غيلمور..ألن سارة يف املستشفى 

 أيضا...هي األخرى.." 
"تقصد أهنا حتصل على جلسة العالج  

 جبهاز الكلية الصناعية؟" 
" ال ليست يف عالج ولكن أجريت هلا 

 ليت أردت أن جترى هلا."العملية ا 
 " ماذا تقول ؟"



" أجريت لسارة عملية نقل الكلية منذ 
أسبوع و أعتقد أن العملية جنحت 

 متاما."
 " منذ أسبوع؟" 

"و اآلن أرجو أال جتزعي خبصوصها 
الشيء يدعو إىل القلق إهنا يف أيد  

 متخصصة أمينة." 



" و لكن...كيف أمكن أن جترى هلا  
أعطاهم  العملية دون وجودي ؟من

 اإلذن بذلك؟"
" إنين أعرف انه يف ظروف خاصة  
عندما يكون هناك إذن مسبق أبنه  

يسمح إبجراء العملية مث أليس ألبيها  
 هذا احلق ؟" 

و أدارت راشيل وجهها إىل الوسادة و  
 قالت يف صوت خمتنق:



 "إذن عاد السيد كنغدوم من أملانيا"
"كنغدوم ...مل اكن اعرف السيد 

  املانيا ...." كنغدوم ذهب اىل
و استدارت راشيل و تنهدت...كان 

ابلطبع يظن أهنا تقصد جويل كنغدوم و  
 قالت بعبوس :

" ال يهم.."وبدأت تفكر فيما قد يعنيه 
ذلك ابلنسبة إىل سارة"..و ماذا تقول ؟  



إيه..العملية كانت انجحة ؟ ال أكاد  
 أصدق ذلك" 

 و ابتسم الطبيب و قال : 
أفهم " هذا شيء طبيعي..إنين 

شعورك.ولكن أحياان يكون من األفضل 
أن يتم التصرف هبذه الطريقة..حسب  
اللحظة ،هكذا.كانت ابنتك سعيدة  

احلظ للغاية، أمامها الفرصة اآلن  
 لتستمتع حبياة عادية متاما."



 " نعم." 
 و زمت راشيل شفتيها:

 " و أخريا متت العملية!" 
و استطاعت أن ختمن من الذي كان  

س كنغدوم، أجريت هلا وراء ذلك ؟ جيم
ابلفعل عملية نقل الكلية و كانت يف  

طريقها للشفاء.بل لقد جنحت العملية و 
أكد الطبيب ذلك،و من املؤكد أن  

جيمس اآلن سوف يتخذ اإلجراءات  



الكفيلة أبال جيد جويل أية فرصة  
للمطالبة اببنته.و خالل األايم التالية 

كانت تتوقع أن يتصل هبا جويل بطريقة 
فمن املؤكد أنه كان يعرف مشاعرها  ما 

حنو سارة و رمبا يشعر ابلشفقة اجتاهها و 
أييت ليخربها حبقيقة حال سارة و كيف 
كان رد فعلها هلذا الفراق الذي طال  

على غيبتها عن أمها و لكنه مل يظهر و  
دهشت عندما وجدت أن أول من  



حضر لزايرهتا كان أريكا غراي..كانت 
لكريب" األسود  تلبس بذلة ضيقة من "ا

و كانت حتمل معها ابقة من الورد و  
القرنفل و كانت أريكا حتس حبرارة 

 عنكبوت كبري جائع و قالت:
 "أهال...اي راشيل." 

ووضعت ابقة الزهور على الفراش و  
 قالت:

 " كيف حالك؟" 



و أومأت راشيل إىل املمرضة اليت  
صحبت الزائرة إمياءة طفيفة ابالنصراف 

 و هي تقول:
إنين أمتاثل للشفاء شكرا،ملاذا حضرت " 

 اي أريكا؟"
و رفعت أريكا حاجبيها القامتني و  

 قالت:
 " هل إبمكاين أن اجلس؟" 



" إذا كان ذلك أمرا ضروراي.إذن  
 اجلسي." 

 و جلست أريكا ابسرتخاء و قالت:
"ينبغي أن أقول لك إن جويل هو الذي 

 طلب مين أن أحضر." 
 و توترت أعصاب راشيل و قالت:

 آوه صحيح؟" "
و ردت أريكا و هي متسح على التنورة 

 بيدها اليت تلبس القفاز:



" نعم....لقد شغل ابلعمل كما تعرفني و  
لكنه أراد أن خيربك أبان مل ننسك أو  

 ننس سارة." 
و مل تستطع راشيل أن تكبح مجاح  

 استجابة خرجت بطريقة آلية و قالت:
 " و سارة؟" 

ن  " نعم سارة أنت تعرفني ابلطبع أ
 العملية أجريت هلا."

 " ابلطبع" 



 " رتب هلا جويل كل شيء"
 " جويل ؟"

 " ملاذا؟نعم! أال تعرفني؟"
 " ال..." 

و صارت راشيل تندف بعصبية يف غطاء 
 السرير: 

.  
 "هل رايتها ؟!"



" ابلطبع! أن جويل يراها كل يوم و أان  
 اذهب معه كلما استطعت ذلك."

ووضعت يدها على فمها كأهنا ندمت 
 ى ما قالت، وأكملت: عل

" جويل حيرص على أن يرى ابنته، 
 ولكن ابلنسبة إليك فاالمر خمتلف.." 

" ملاذا جئت اي آنسة غراي؟ ما الذي  
 حتاولني أن تقوليه يل ؟" 

 " قلت لك إن جويل طلب مين اجمليء" 



" ملاذا؟ ألنه يعرف أنين ال أهتم إذا  
 حضر..أو مل حيضر!"

حتاوالن أن تسرب  كانت عينا أريكا 
 مشاعر راشيل، وقالت: 

"آه، ولكن هل تعنني ذلك حقا ؟ أان و 
أنت نفهم ذلك بطريقة أصدق اي سيدة 

 غيلمور..أليس كذلك؟" 
 " ال أفهم ماذا تعنني ..؟" 



أعتقد أنك تفهمني...ميكنك أن   -
حتاويل أن تقنعي نفسك أبنك ال تكرتثني 

و لكنك ال تستطعني االقتناع 
عرفني أنين و أنت نعاين  بذلك...إنك ت

 من املرض نفسه.وأان اعرف األعراض.." 
 و تنشقت راشيل نفسا عميق و قالت:

" إنك خمطئة اي آنسة غراي إنين ال  
أشعر اجتاه جويل إال ابالحتقار أما 

 أنت...فهنيئا لك به." 



و جعلت أريكا أطراف أصابعها تتالمس 
 مع بعضها البعض و قالت:

 " و سارة؟" 
 لنسبة لسارة؟" " و ماذا اب

 " إنك تريدين أن حتتفظي هبا ؟" 
 "ابلطبع !" 

" إذا تزوجي جيمس كنغدوم اي سيدة  
 غيلمور..... قبل أن تفقديها متاما." 



صات راشيل حتدق فيها بدهشة و  
 قالت :

 " و ماذا يهمك يف ذلك؟"
" أال تفهمني ؟ أان ال أهتم ابألطفال اي  

سيدة غيلمور...ولذلك فإن جمرد  
التفكري يف أنين أرعى طفلة يف مرضها أو  

صحتها شيء ال يروق يل...و إذا كان  
 جويل مصمما على أن يتبىن سارة.." 

 و مالت برأسها جانبا وواصلت:



 " لعلك تفهمني؟!" 
" و لكنه لن يتبىن سارة ! و لن يستطيع 

 ذلك !"
" أان غري متأكدة من ذلك و من  

 الواضح أن سارة هتتم جبويل و هو مهتم 
 هبا كذلك." 

 و طأطأت راشيل رأسها و قالت:



" إن تبين جويل لسارة مسألة غري  
مطروحة...سوف أتزوج جيمس حاملا 

 يشفى و يستطيع احلركة اثنية." 
و ظهر على أريكا بعض االضطراب و  

 قالت:
" جيمس ! يشفى و يستطيع احلركة  

 اثنية ؟ عن أي شيء تتحدثني؟"
لى و أسندت راشيل نفسها إىل اخللف ع

الوسادة و متنت أن لو انصرفت أريكا و 



تركتها وحيدة كان ما حيدث فوق طاقتها 
و ال بد أن بشرهتا شحبت بعض الشيء  
فقد انتصبت أريكا يف جلستها و قالت 

: 
 " راشيل ! راشيل ! هل أنت خبري ؟"

و عندها أفاقت راشيل تنهدت الراهبة  
 ثوماس بقلق و قالت : 



سمح "قلت للممرضة هاربر أبال ت
لآلنسة غراي أبن تطول زايرهتا ألكثر 

 من مخس دقائق...كيف تشعرين اآلن"
وضعت راشيل يدها على جبهتها و  

 قالت :
 " أشعر بدوار بسيط.." 

" لو كنت أعلم أن اآلنسة غراي  
ستسبب لك هذا الضيق ملا مسحت هلا 

 على اإلطالق بزايرتك." 



وحاولت راشيل بشيء من اجلهد أن  
 هي تقول:تنظر حوهلا و 

 " اآلنسة غراي...أين هي؟" 
 " انصرفت و لكنها تركت لك هذه.." 
ووضعت أمامها ابقة ورد و قرنفل و  

 قالت:
" سأطلب إىل املمرضة أن تضعها يف  

 املاء."
 و ردت راشيل على الفور: 



" ال.. ال..ال تفعلي أيتها الراهبة  
!خذيها بعيدا أعطيها لشخص آخر و  

  ال أريدها". احتفظي هبا إذا أردت...أان
و قطبت الراهبة ثوماس و قالت يف  

 شيء من الشك :
" أعتقد أن اآلنسة غراي قالت إهنا  

 صديقة لك ؟"



و متلملت راشيل عندما أحست أن  
حالة الدوار قد بدأت تزول  

 عنها..وقالت: 
" عالقيت هبا جمرد معرفة..ال أكثر من 

 ذلك..ال أريد أن أراها اثنية." 
التالية حتسنت حالة   و يف األايم القليلة

راشيل اجلسمية مبقدار ما ساءت حالتها 
النفسية.كانت يوميا تتوقع أن يزورها  
جيمس و كانت تشعر ابحلنني لرؤية  



سارة و لكن مستشفى ليدي مارغريت 
حيث أجريت هلا فيه عملية زرع الكلية 
كان يبعد عن مستشفى سانت ماثيوز  

مبسافة ما.و كان عليها أن تسلم أبهنما 
لن يتقابال إال بعد شفاء سارة.و عندما 
أحست بقدرهتا على اإلمساك ابلقلم و  
الورق كتبت إىل ابنتها رسالة .و جاءها  
الرد على هيئة رسالة قصرية كتبت خبط  

 إحدى املمرضات على أغلب الظن : 



" عزيزيت ماما...أسفت عندما علمت  
أنك أيضا مريضة و أنين افتقدك كثريا و  

و أخربين أبنك    لكن جويل زارين
تتحسنني و جاء السيد كنغدوم ليزورين  

 كذلك ولكنين..." 
أما بقية اجلملة مل تكن واضحة و مع  

ذلك استطاعت ان تقرأ الكلمات "ال  
 أحبه" 



و تنهدت الاشيل واصلت قراءة 
 الرسالة:

 " ال أعتقد أنه يف رقة جويل" 
و أيقنت راشيل أن سارة لن تتقبله 

 وواصلت: 
لورمير إنين استطيع "يقول الدكتور 

اخلروج من املستشفى يف القريب العاجل 
و عند ذلك سأحضر ألراك اقبلي مين  

 املزيد من احلب سارة" 



و أحست راشيل ابلدموع الساخنة 
خلف عينيها و هي تعيد قراءة  

الرسالة.وخطر هلا : هل ميكن أن يكون  
جيمس أخرب سارة بشيء عن زواجهما  

ا ال حتبه؟ و القريب؟ أهلذا قالت سارة إهن 
أعادت راشيل الرسالة إىل املغلف..لو  

أن جيمس زار سارة فال بد أنه آت  
 قريبا.



و يف اليوم التايل يف فرتة ما بعد الظهر  
دخلت الراهبة ثوماس إىل حجرة راشيل 
و قد بدا عليها شيء من االستغراق يف  

 التفكريو قالت:
" هناك زائر آخر سيدة غيلمور..هل  

 ؟"تريدين مقابلته
 " آوه نعم !إنه.." 

ووضعت يدها على رأسها املربوط  
 ابلضمادات و قالت:



 " هل أبدو يف منظر غري مقبول؟" 
ولكن الراهبة ثوماس ابتسمت ابتسامة  

 فيها شيء من اللوم.
" أفهم من ذلك أنك هتتمني برأي  
السيد كينغدوم فيك و ال ميكن أن  

ألومك على ذلك فهو رجل جذاب و  
كثري من املمرضات آخر  لقد شغل به  

 مرة كان فيها هنا!" 



و بينما كانت الراهبة ثوماس تتجه إىل  
 الباب اندهتا راشيل:

" انتظري! انتظري دقيقة...السيد  
 كينغدوم هذا هل هو شاب صغري؟"

 و قطبت الراهبة ثوماس و قالت:
 " أال تعرفني؟"

" نعم !ابلطبع و لكن هناك اثنان ابلسم 
 أعطاك امسه األول؟"نفسه...هل 



" مل يكن حباجة إىل ذلك ..فأان أعرفه  
ابلفعل..إن جويل كينغدوم ليس جمهوال  

 يف األوساط اليت تقدر العمل الفين."
" أوه ! أفهم اآلن.ال أريد أن  

 أراه...أرجوك أن تطليب منه االنصراف."
 وقالت الراهبة ثوماس بدهشة:

" أطلب إليه أن ينصرف اي سيدة  
لكنه هو املسؤول عن  غيلمور ؟ 

إدخالك إىل املستشفى و عن توفري  



أقصى درجة من العناية حلالتك..إن 
الدكتور فريزر..هو أشهر أخصائي يف  
اجلراحة الداخلية للتجويف العظمي  
للرأس و كان يقيم يف املستشفى ليل 

هنار حىت شفيت من العملية.أال تشعرين 
أبنك مدينة له و هو الذي رتب كل 

 شيء؟" 
 فة...و لكنين ال أود أن أراه.""آس

 " و لكن اي سيدة غيلمور.." 



ورفعت راشيل بصرها إىل أعلى و قد  
ظهرت و محرة على وجنتيها و ملعت 

 عيناها و قالت:
"هل أان مضطرة ملقابلته؟ هل هذا شيء 

 ملزم هنا؟" 
 و تنهدت املمرضة و فالت:

 " و هو كذلك إذا مل تغريي رأيك." 



أن ختربيه أنين  " لن أغري رأيي أرجو 
عارفة ابجلميل لكل ما صنعه و لكن ال  
 فائدة ليس بيننا ما يقوله أحدان لآلخر."
كانت تظن أن جويل لن يقبل بذلك و 

انه رمبا يغضب و يندفع إىل داخل  
احلجرة ليستطلع ما جري و لكنه مل  

يفعل و من جهة أخرى أحست حباجة 
إىل البكاء.ووخبت نفسها، كان جويل  

وقفه متاما كان مصمما على قد أوضح م



أن أيخذ سارة منها و كان جيمس فقط 
هو الذي يقدم البديل.و حاول جويل  
يف األسبوع التايل ثالث مرات أن يرى  
راشيل دون أن ينجح يف ذلك.وكانت 

يف كل مرة ترفض زايراته حتس كأهنا  
ترفض جزءا منها و كانت ال تفكر يف  
جويل إال بوصفه الرجل الذي يريد أن  

أيخذ منها سارة...وكانت حتدث نفسها 
أن أي ارتباط وثيق ابلرجل الذي أحبته  



جبنون والد طفلتها..كان من املمكن أن  
يؤدي إىل نتائج مدمرة.و مع ذلك فإهنا  

مل تكف عن حبه.و خطر هلا أنه كلما  
أسرع جيمس ابلزواج منها و أبعدها عن 

 فلك جويل كلما كان ذلك خريا هلا. 
اح الغامر عندما جاءت و أحست ابالرتي

الراهبة ثوماس بعد ذلك أبايم لتعلن نبأ  
قدوم السيد جيمس كنغدوم  

لزايرهتا.كانت قد غادرت الفراش  



لتجلس على الكرسي إىل جوار النافذة 
لتقضي بعض الوقت يف القراءة و رفعت 

بصرها يف فضول و هي تضع يدا  
 مضطربة إىل ضمادهتا و قالت: 

 ." " سوف أراه ..دعيه يدخل
كان جيمس كما تعودت أن تراه مل يطرأ 
عليه أي تغري.كانت تتوقع أن ترى آاثر  

العملية اجلراحية ابدية عليه و لكن مل  
يكن هناك أي أثر.و دلف إىل حجرهتا 



ببطء و هو يبدي إعجابه بقامتها  
الرشيقة ورداؤها األزرق الناعم.و كان 

يركز عينيه على وجهها الشاحب و  
 قال: 

اشيل ..ما الذي فعلته  " حسنا اي ر 
 بنفسك؟"

" و مل حياول أن يقبلها و كانت مسرورة 
بذلك..و أشارت إىل الكرسي املقابل هلا  

و طلبت منه أن جيلس...وجلس 



..وصارت تتأمل الورود اليت أحضرها و 
 عربت عن سرورها هبا فقالت:

 " إهنا مجيلة!" 
كان جيمس ينظر إليها قي شيء من  

 الغرابة و قال:
 الك اي راشيل؟" "كيف ح

.  



" أوه ! إنين خبري...أحسن بكثري وقال 
الدكتور فريزر إنه سيكون بوسعي مغادرة 

 املستشفى خالل أايم قليلة." 
" صحيح ؟ و من الذي سوف يهتم 

 بشؤونك؟"
 و امحر وجهها و قالت : 

 " سأحاول.." 
 "هل رأيت سارة؟" 



" ال، لكنين أتوقع أن أراها يف القريب  
 العاجل."

 سكت حلظة و قالت: 
 " جيمس!مل أقدم لك الشكر بعد."

 " تشكرينين؟"
" ابلطبع!أقصد ملا بذلته يف إجناز العملية 
اجلراحية و آسفة ألن دخويل املستشفى 

أدى إىل أتجيل شيء آخر أليس 
 كذلك؟" 



و ظل جيمس ينظر إليها بثبات لعدة 
 دقائق و قال:

 " أنت مل تري جويل بعد؟"
!مل أره منذ تلك الليلة اليت أجريت "ال 

يل فيها العملية، وعلمت أنه هو الذي  
 أحضرين هنا."

 " نعم! لقد فعل ذلك!" 
" ماذا كنت تفعلني و أنت هتبطني على 
 عجل درج املبىن الذي يقيم فيه جويل؟"



" أمل خيربك هو بذلك ؟ أعتقد أنه مل  
يفعل أو انك مل تسأل؟وقع شجار حول 

 ن يتبىن سارة." رغبة جويل يف أ
 " و ال يزال ينوي ذلك.." 

" أعرف و لكنك لن تسمح اآلن أبن  
حيدث شيء من ذلك أليس كذلك  

 ايجيمس؟لقد وعدت بذلك!"
و توقفت عن الكالم و بدأ جيمس كأنه 

 حيس بشيء من أتنيب الضمري و قال:



" هل تقصدين انك تريدين أن نتزوج  
 أبسرع ما ميكن؟"

 و قالت: و أومأت راشيل ابملوافقة
 " كان هذا ما اتفقنا عليه!" 

 " فعال!كان هذا ما اتفقنا عليه!"
" إنين أريد أن يتم كل شيء لنضع حدا 

هلذا املوضوع...أريد أن يكون لسارة  
بيت صاحل و أبوان صاحلان..وإبمكانك 

 أن توفر هلا هذا اي جيمس"... 



و هنض جيمس على قدميه و أخذ يذرع 
 فكري :الغرفة و هو مستغرق يف الت

" أعتقد أنه من املمكن أن نتزوج  
 هنا...يف املستشفى..." 

"ومن املمكن أن تعد الرتتيبات  
 الالزمة..." 

عندئذ أخذت راشيل تتحسس شفتيها 
أبصبعها يف شيء من التفكري و هي  

 تقول:



" يف املستشفى؟و لكن مظهري سيء  
 للغاية" 

 و علق جيمس على ذلك: 
 " أان ال أرى غضاضة يف ذلك" 

حاولت راشيل أن تفكر بطريقة  و 
منطقية و ارأتت أهنا إن تزوجت جبيمس 

فلن تكون هناك فرصة للعودة و كان  
اخلاطر مزعجا و لكن لو أرادت أن  

 حتتفظ بسارة.. 



"حسنا...إذا كان إبمكانك أن تفعل  
 ذلك."

و حاول جيمس أتكيد عزمه على 
 التنفيذ يف قليل من غطرسته املألوفة:

 "" أوه سوف أفعل.. 
و سألته و هي حتاول أن تركز على 

 الطفلة: 
 " هل رأيت سارة؟" 



و أخذ جيمس يتفحصها عن كثب لعدة 
حلظات كأنه يريد أن يسرب دوافعها  

 للسؤال و أجاب: 
" إهنا خبري اتم..وكان زرع الكلية انجحا 

 كبريا......" 
كانت راشيل تشعر ابإلهناك و مع ذلك  

 قالت:
حقا " إنين مبتهجة للغاية !هل هي 

 خبري؟مىت حتضر لرتاين؟"



ونظر إليها جيمس مرة أخرى إبحدى 
 نظراته الصارمة و هو يقول:

" يف القريب العاجل...سوف أعد 
الرتتيبات الالزمة لكي تقيم السيدة 

 اتلبوت يف الشقة و تعىن هبا."
" أوه !هل تفعل ذلك؟ إنه من حسن  

التدبري...و إذن فال أبس أن أحتمل  
قد مضى وقت طويل   االنتظار.رغم أنه

 مل أرها فيه..." 



 وقال جيمس: 
 " نعم !" 

و عاد إىل كرسيه و جلس اثنية و صار  
 يتفرس فيها و قال:

 " راشيل! أريدك أن تعديين بشيء."
و ردت و هي تنظر إليه يف شيء من  

 الشك: 
 " و ما هو ؟"



"أريد أن تعديين أنه إذا حاول جويل  
االتصال بك فسوف تثابرين على 

 رفضك لرؤيته."
 "حسنا إذا كان هذا قرارك."

" إنه كذلك! أان ال أريد أن يسبب يل  
املتاعب و أعتقد أنه فعل ما فيه الكفاية 

سواء يف هذه املرة أو يف املرات  
 األخرى.." 

.  



كان اليومان التاليان منهكني لألعصاب  
بدرجة ابلغة....كانت يف األوقات 
ايه ختشى أن يظهر جويل ليواجهها بنوا

و يف أوقات أخرى جتد أهنا تعاين من  
الضيق و احلرية فهي ختشى أن تتأذى  

سارة نتيجة إلجبارها ابلقوة على مفارقة 
رمبا كانت هي   -الرجل الذي تعىن به 

األاننية اليت تنكر على  -راشيل اإلنسانة 



ابنتها حقها يف االختيار بل كانت ختشى  
 أن ختتار سارة البقاء مع أبيها.

ليوم التايل يف فرتة بعض الظهرية  و يف ا 
جاءها زائر آخر كان الطبيب قد أزال 

هلا الضمادات يف اليوم السابق و مل يرتك 
هلا سوى شريط الصق مسيك فوق اجلرح 

و كان شعرها النابت حديثا بزغبه 
الفضي قد بدأ يغطي فروة رأسها  

ووفرت هلا املستشفى شعرا مستعارا  



كانت    يتناسب و لون شعرها و لكنها 
حساسة اجتاه ذاهتا بطريقة شديدة و مل  

تكن قد استجمعت بعد الشجاعة  
الكافية للبسه فوق رأسها...وكان حتس 

أبن الضمادات امللفوفة على رأسها  
أكثر قبوال من ذلك الشعر املستعار  
كانت الراهبة ثوماس تبدو مبتهجة 
عندما أخربت راشيل بقدوم الزائر  

من  اجلديد و أكدت هلا يف شيء 



التسامح و هي تقدم هلا الشعر املستعار 
 و املرآة لرتى صورهتا و هي تلبسها:
 "إنه شخص أثق أبنك تتمنني رؤيته"

و قامت راشيل بتثبيت الشعر املستعار  
و نظرت إىل نفسها يف املرآة و سألت 

 املمرضة من جديد  
" و من يكون؟أرجو أال يكون جويل  

 كنغدوم؟" 
 وقالت:و هزت املمرض رأسها 



"ال، انتظري دقيقة!سوف احضرها 
 لك!"

وقبل أن تبدي راشيل أي معارضة حبجة 
أهنا مل تعلن بعد عن موافقتها على رؤية  
الزائر خرجت املمرضة ثوماس و عادت 
بعد ثوان قليلة و معها جسم صغري يثب 
على األرض يف ثوب قطين خشن امحر  
اللون و قميص أبيض بسيط هلا شعر  

ايل حول وجهها الصغري  قامت انعم يتم



املضطرب...ومل تصدق عيناها و قالت 
: 

 " سارة !" 
و أسرعت حتتضن ابنتها بني ذراعيها و  

 هي تردد و الدموع يف عينيها: 
"أوه!ال تعرفني كم أحس ابلسعادة و أان 

 أراك اآلن" ! 
و انسحبت الراهبة ثوماس بلباقة و بقيتا 

لعدة دقائق ملتصقتني.و أخريا جذبت  



سارة حنو الكرسي و جلست راشيل 
 ووضعت الطفلة على ركبتيها و قالت:
" إنك على ما يرام! هل حتسني أبي  

 امل؟" 
 و أجابت سارة يف شيء من الالمباالة:

"إنين خبري اتم و لن أستعمل ذلك اجلهاز 
 بعد اآلن."

و حركت راشيل رأسها يف استسالم و  
 قالت:



"ال..أفهم ذلك..أوه ..سارة..لقد 
 ثريا!"افتقدتك ك

و قالت سارة و هي تربت بيدها على 
 وجنة أمها: 

" و أان أيضا..لقد كان كل شخص رقيقا 
معي للغاية...وجاءين العديد من اهلدااي 
و اللعب.وأحضر يل جويل العديد من  
 اللعب و كان يقول إن بعضها منك."

 "حقا؟" 



ترنح قلب راشيل و حاولت أن تسيطر  
 على صوهتا املرتعش و هي تضيف:

 وهل رأيت العم جيمس كذلك؟"  "
 و جعدت سارة أنفها و قالت: 

"أوه!نعم و لكنه أخضر يل فقط علبة  
 موسيقى من أملانيا"

" و لكن اي سارة حنن ال حنكم على  
 الناس مبا حيضرونه من اهلدااي." 



" أعرف و لكن جويل يقول إنه  
حيبين..و يقول إنه يريد أن أكون فتاته  

 الصغرية." 
معدة راشيل بشكل و تقلصت عضالت 

 سبب هلا األمل و قالت: 
 " و ماذا قال العم جيمس؟" 

 "ال أتذكر...أان ال أحب ذلك الرجل"
.  



و هزت راشيل جسد سارة بعض الشيء  
 و قالت:

" سارة !أرجو أال تقويل شيئا مثل 
هذا..وفضال عن ذلك فإن العم جيمس 

مل يكن يستطيع أن أييت ليزورك مثلما  
و اآلخر  فعل جويل فقد كان ه

 ابملستشفى.أرجو أن تتذكري ذلك!" 
 " ملاذا ؟"



" أنت تعرفني..فقد أعطاك العم جيمس 
إحدى كليتيه لتغذوا صحتك على ما 

 يرام."
" ال !هو مل يعطين شيئا.الذي أعطاين  

 هو ذلك الولد الصغري... الذي مات !" 
 ووقعت راشيل يف حرية كاملة:

" ماذا تقصدين ابلولد الصغري الذي  
 مات؟"

 و هزت سارة رأسها و قالت:



" الولد الذي صدمته سيارة...كانت  
حادثة مؤسفة للغاية...ولكن الدكتور 
لورمير قال: هللا هو الذي حيسم هذه 

 األمور!و ليس اإلنسان!" 
مل تكن راشيل تفهم شيئا مما تقول و  

 سألتها :
 "عم تتحدثني اي سارة؟" 

و زفرت سارة زفرة حارة تعرب عن احلنق 
 قالت: و



"اي ماما...أال تفهمني؟ لقد شرحت 
لك...صدمت سيارة طفال ابلقرب من  
املستشفى يف الليلة اليت وقع لك فيها  

احلادث.و قال جويل:األطباء كانوا  
يبحثون عنك يف كل مكان ما عدا  

 املستشفى!" 
وقهقهت سارة عندئذ و بدأت راشيل 

 تدرك ما حدث و قالت:



"تقصدين انك حصلت على إحدى 
 لييت هذا الولد الصغري؟"  ك

 " هذا هو ما قلته ابلضبط." 
مدت سارة أصبعها إىل أسفل ذقن  

 راشيل تداعبها و أكملت: 
 "أمل خيربك جويل بذلك؟" 

و حولت راشيل بصرها بعيدا عن سارة  
 و قالت:

 " مل أر جويل!" 



" مل تشاهديه؟و لكنه حضر 
لزايرتك؟كان يريد أن خيربك عن عزمه  

 اته الصغرية." يف أن جيعلين فت
و أزاحت راشيل سارة عن ركبتيها و  

هنضت على قدميها يف شيء من عدم 
االتزان إذ بدأت فجأة تدرك مغزى  

أشياء عديدة...ما ذكرته أريكا من ان  
جويل هو الذي أعد الرتتيبات اخلاصة  
بزرع الكلية.اضطراب اريكا عند مساع  



راشيل تذكر عرضا أبن جيمس كان يف  
ذلك شك جيمس  املستشفى وفوق 

عندما حضر ليزورها أول مرة...ذلك 
الشك الذي زال عنه عندما أدرك أهنا 

ال تعرف شيئا عن احلقيقة 
كاملة...اضطربت دقات قلبها...أهلذا  

اقرتح عليها أن يتزوجا يف احلال؟يف 
املستشفى؟ال بد أن األمر كان  

كذلك...و أكد هلا ذلك أيضا حرصه  



ث  على أال ترى جويل؟و أخذت تله
بعمق كان الذعر يعتمل يف نفسها كأنه  

قوة دافعة..لو أن سارة مل حتضر 
إليها...ولو أهنا مل تعرف 

احلقيقة.لتزوجت جيمس دون 
مقابل...ولكن أمل يكن يف ذلك شيء  

من القسوة على جيمس؟مل يكن الذنب 
ذنبه عندما أتيح لسارة أن حتصل على  

كليتها من شخص آخر!كان على  



ما تعهد به من    استعداد ألن ينجز
ترتيبات!و لكن الرتتيبات مل تكن الزمة 

 اآلن!أم اهنا كانت الزمة!
و ضغطت راحتيها على وجنتها ماذا  

 كان أتثري ذلك كله عليها!
كان جويل ال يزال ينتظر و كانت رغبته 
يف تبين سارة ال تزال ترفرف فوق رأسها  

بل كان ذلك واضحا يف كل ما قالته  
فة و كانت ال تزال سارة منذ دخلت الغر 



أمامها الفرصة لتتزوج جيمس لو أرادت 
االحتفاظ ابلطفلة! ولكن هل كان  

إبمكاهنا أن تفعل ذلك؟ليس جملرد أهنا ال 
حتب جيمس...لو أهنا مل تكن حتب رجال 

آخر لكان االمر سهال.فهو مقبول يف 
بعض جوانب شخصيته رغم قسوته و  
رمبا عاشا يف سعادة كاملة.و لكن كان  

يها أن تفكر يف سارة.إذ مل تعد عل



صاحبة احلق املطلق يف االستئثار  
 بعواطف الطفلة.

كانت سارة خالل ذلك تشد بقوة يف 
 ردائها و هي تقول:
 "ماما...ما اخلرب؟" 

والتفتت راشيل إليها يف احلال و قالت  
 و هي جتذهبا اجتاه الكرسي من جديد:



" ال شيء اي حبيبيت...تعايل و اجلسي  
.لدي ما أقوله لك.البد أن  اي سارة

 اشرح لك شيئا." 
" ماذا؟يبدو عليك السخط هل أنت  

 غاضبة مين"
 "غاضبة منك!ابلطبع ال"

 و عانقتها و قالت: 
" لست غاضبة...أان اليت أرجو أال 

 تغضيب مين" 



 و عبست سارة و قالت:
 " و ملاذا أغضب منك؟" 

" ماذا تقولني..إذا اعرتفت لك أبن 
 فعال؟" جويل هو أبوك 

 و هلثت سارة و قالت: 
 " و لكن أيب مات!"

 "ال..ال..ال هو مل ميت...إنه حي"
 جويل؟" -"



أومأت راشيل ابملوافقة و انفرجت شفتا 
 سارة يف دهشة و قالت: 

"ال أكاد أصدق!هو أيب حقا؟و لكن  
كيف؟وملاذا؟و ملاذا ال تعيشني معه  

 إذن؟"
" إهنا قصة طويلة اي سارة!و لكنها 

ماما و اباب وقع بينهما  ببساطة أن
خالف كبري و انفصال.و أنت عشت 

 معي أما جويل فعاش يف لندن.." 



 " و لكن أم يكن حيضر لزايرتك؟"
و كزت راشيل شفتها فقد كان السؤال  

 يبدو أكثر صعوبة مما ظنت و قالت:
"مل يكن يستطع ذلك بل مل يكن يعرف 

 شيئا عنك" 
 " كيف؟" 

" أنت تعرفني من أين أييت  
األطفال؟أليس كذلك اي سارة؟رأيت  
 النساء القرية عندما ينتظرن أطفاال"



" نعم ...إن منو األطفال حيدث يف 
 بطون األمهات" .

" نعم..حسنا..و أان مل أكن أعلم أنك  
 يف بطين إال بعد أن انفصلنا أان و أبوك. 

 و أشرق وجه سارة و قالت:
"إذن مل يكن يعرف شيئا عين؟حىت  

 رتة األخرية" تقابلنا يف الف
و بدت على وجه سارة ابتسامة و قالت 

 ابرتياح كبري:



"و اآلن يعرف ذلك و هلذا يريدا أن  
 جيعل مين فتاته الصغرية." 

 " حسنا... نعم." 
و رفعت سارة كتفيها بنشوة كبرية.و 

 قالت يف صوت فيه شيء من االحرتام:
" أوه! اي له من شيء عظيم..و إذن  

ذلك  نستطيع أن نذهب لنعش يف 
البيت اجلميل الذي يطل على مدينة 

لندن من مجيع اجلهات...هل تعرفني أن 



لديه غرفة كبرية معظم جدراهنا من 
 الزجاج...و يقوم فيها برسم اللوحات."

"ميكنك أن تذهيب للعيش معه إذا شئت 
حبيبيت..إنه يريدك.ولكنين لن أعيش 

 معكما هناك." 
 " و ملا ال؟" 

تفهمي...ولكن  " من الصعب أن 
حسنا.فأان و جويل...ال نتفاهم سواي و 

 كذلك فإن لديه اريكا." 



" أوه تلك املرأة، أان ال أريد أن أعيش 
 معها."

 وردت راشيل يف ثبات:
" سوف تعيشني مع جويل و سوف 

تكونني فتاته الصغرية كما قلت.أال حتبني 
 ذلك؟"

 " بدونك؟أان ال أريد أن أتركك"
 وتنهدت راشيل:

 داعي أن تتخذي القرار اآلن".  " ال



و حبست الدموع الساخنة اليت كانت  
تشتعل يف عينها عندما الحتلها 

 فكرة،وقالت: 
 " و كيف حضرت إىل هنا...إذن؟" 

 و جذبت سارة كتفيها و قالت:
 "أحضرين الدكتور لورمير."

 و زفرت و قالت:
 "إنه يريد أن يراك أيضا." 

 "حقا؟" 



 قالت: مدت راشيل يدها إىل شعرها و 
" أعتقد انه من األفضل أن تطليب منه  

 الدخول."
و ملست سارة شعر أمها قبل أن تنزل  

 من فوق ركبتيها و قالت:
"شعرك قد أصبح خمتلفا مل يعد انعما 

 كما كان.أان ال أحبه هكذا." 
و اصطنعت راشيل ابتسامة ابهتة و  

 قالت:



" وال أان..إنه شعر مستعار..كان عليهم  
 إلجراء العملية" أن حيلقوا شعري

 " تقصدين أنك.. صلعاء "..
كانت راشيل تود أال تسمع كلمة هبذه 

 القسوة و أومأت تقول:
 " ميكنك أن تقويل ذلك"

 " هل ميكنين أن أرى؟" 
" ليس اآلن اذهيب و قويل للدكتور 

 لورمير إنين أحب أن أراه اآلن."



و أخذت الراهبة ثوماس سارة لشرب  
ح يتحدث إىل  العصري بينما كان اجلرا 

راشيل عن اآلاثر اليت ميكن أن تتبع 
العملية و شرح هلا نوع العالج الالزم و  

أتكد من أهنا فهمت متاما وواصل  
 احلديث معها يقول:

" كانت سارة سعيدة احلظ للغاية كما  
تعرفني اي سيدة غيلمور لقد كانت فكرة  
استزراع كلية شخص راشد تتطلب قدرا 



آلن فليس هناك كبريا من العالج أما ا
ما مينع على اإلطالق أن حتيا سارة حياة 

 عادية متاما"
" كان السيد كنغدوم..جويل 

كنغدوم..يقول أن العقاقري املثبطة 
ألجهزة طرد الكلية املأخوذة من جسم  
شخص راشد ميكن أن تؤثر على النمو 

 اجلسمي لسارة."



"أعتقد أنه على صواب..وما زالت  
املستخدمة يف هذا األساليب الطبية 

امليدان حمدودة نوعا ما و لكنها  
تتحسن...وعلي أن أوضح أن عملية 

زرع الكلية يف األطفال ما زالت يف  
مرحلة املهد مع أذلك فإهنا تبدو جماال 

 مثريا". 
 و سكت حلظة مث قال: 



" كانت سارة تتقبل حياهتا معنا على ما  
أعتقد رغم ما جعلناها تقيم فرتة أطول  

بقليل من الالزم بعد احلادث الذي وقع  
لك حىت نتأكد من أن كل شيء سوف 

 يسري فيما بعد ذلك على ما يرام."
"احلقيقة إنين مدينة لك ابلشكر و  

 التقدير." 
 و ابتسم الدكتور و هو يقول:

 " ال تذكري ذلك...سارة طفلة فاتنة"



و نظر إىل وجنيت راشيل الشاحبتني و  
 قال: 

لزايرة طالت أكثر من " أعتقد أن هذه ا
الالزم.و هي الزايرة األوىل ويبدو أنك  
متوترة بعض الشيء اي سيدة غيلمور !  
ولكن صدقيين ليس هناك ما يقلقك و  

 جاء الوقت لكي تقويل وداع لسارة." 
و لكن كان ذلك موقفا مؤملا و أحست  

الصغرية ابلقلق الذي كان يعرتيها و  



قالت و هي هتمس يف شيء من  
 :االرجتاف

 "ال تقلقي ماما لن أتركك.." 
كانت راشيل ترقد يف تلك الليلة وحيدة 

يف غرفتها..وساعد ذلك على إذكاء  
الوساوس و فكرت إن هي مل تتزوج  

جيمس كنغدوم فلن تكون قادرة حبال  
أن تقدم لسارة حياة متاثل ما يستطيع  
جويل أن يوفره هلا.و لكن هل يكفي  



احلب لتعويض سارة عن ذلك؟ وبصفة  
خاصة أن جويل كان سيقدم هلا احلب 

 أيضا؟
و مع بزوغ الشمس وصلت إىل قرار  

كانت متعبة و لكنها كانت على شيء 
من العزم و التصميم.اقتنعت أبن  
وجودها بقرب سارة ميزق عاطفة  

الصغرية فال ميكن هلا بل لن تستطيع أن 
ختتار جويل...ووجدت أنه من األنسب 



ويل  أن ختتفي من الساحة و تتيح جل
الفرصة مع الطفلة لكي يعوض عن  

 السنني 
اليت عاشتها مع أمها فقط...ورمبا مت 
اللقاء بينهم ذات يوم.وعندئذ تكون 

 سارة قد كربت فتقرر بنفسها 
و كادت ان جتهش ابلبكاء عندما 

ختيلت أن شخصا آخر يعتين بشؤون 
سارة يبدل هلا مالبسها و ينظم شعرها و  



 يعاوهنا على النوم و يستمتع
ابخلصوصيات الدقيقة اليت كانت  

تستمتع هبا هي من قبل و صممت على 
أن تنفذ قرارها مدفوعة بنوع من االلتزام  
اخللقي سوف تنسى سارة اليت ستندمج 

يف حياهتا بسرعة كما يفعل سائر  
األطفال.وسوف يكون جويل معها  

ليعاوهنا و ليسري عنها و ليصطحبها 
معه أينما ذهب.سوف تنسى خرباهتا 



املؤملة يف املاضي و سوف تستمتع 
 مبستقبل مشرق ووضاء!
 الفصل احلادي عشر :

 الفرار احملال  -11
اليزال هناك حاجز اخر ينبغي ان  
تتخطاه ,ذلك احلاجز هو جيمس 

كنغدوم ...وكانت راشيل تعلم ان عليها 
ان تواجهه ,وكان من حقه ان يعرف  

خططها للمستقبل .وعندما تستطيع ان 



شفى فسيكون عليها ان تغادر املست
تتخذ الرتتيبات الالزمه لكي تنتقل اىل  

 مكان اخر غري لندن .
ومضى يومان اخران قبل ان يظهر  

جيمس .وجاءت سارة لرتاها من جديد  
,وكانت تصحبها يف هذه املرة احدى 
املمرضات الشاابت .واحست راشيل 
ابالرتياح عندما رأهتا يف حالة صحيه  

احلديث حول  طيبه .ومل تكن تكف عن 



...كيف اصبح جويل اابها ...وعندما 
حان وقت االنصراف كانت اعصاب 

 راشيل قد صارت مشدوده متاما .
ويف الصباح التايل اخربهتا الراهبه ثوماس 
ان جيمس كنغدوم جاء ليزورها .وكانت 
راشيل هنضت من الفراش وعندما دخل 

 جيمس اجفل لرؤيتها ,وقال : 



 اختذت  _سوف يسعدك ان تعلمي انين
كل الرتتيبات ...وسوف نتزوج خالل 

 يومني من االن . 
 وعندئذ حتدثت راشيل :

_اوه ! ال ,لن نفعل ذلك,يؤسفين ان  
 املوقف تغري ,ايمجيس .

 ومحلق فيها جيمس :
 _ماذا تقولني ؟ماذا قال لك جويل ؟ 

 _مل خيربين بشيء. 



 وجتعدت شفتاها : 
_ملاذا فعلت ذلك ايجيمس ؟كيف  

مكانك ان متضي يف هذا خطر لك انه أب
االمر اىل اخره بدون ان تفكر يف عواقبه 

 ؟
وكان وجه جيمس يعكس الذعر الذي  

 اصابه ,وحتدث يف صخب وعنف : 
 _اان ال اعرف عن اي شيء تتحدثني ؟ 



_اوه ...نعم ...انك مل تعط سارة  
احدى كليتيك ,بل كنت يف املانيا عندما 

اجريت هلا عملية استزراع الكليه 
,والذي تدين له سارة بشفائها طفل  

 مسكني تويف ...
 واحكم جيمس قبضة يده :

_مل اقل انين شاركت يف عملية نقل 
 الكلية ...هل قلت لك ذلك ؟



_ولكنك مل تقل انك مل تشارك ,وال  
تنسى ان جويل اليزال يطالب بتبين 

 سارة . 
 _اعرف ذلك . 

_وسوف امسح له ان يفعل .لقد وقفت 
يه الكفايه ايجيمس ,بدون يف طريقه مبا ف

 جدوى !
 _راشيل ! انك التعرفني ما تقولني ! 



_بل اعرف. انين ال استطيع ان احرمه  
 من ابنته اذا كان حقا يريدها ..

 _راشيل ,ان هذا جنون !
 _منذ جاءت سارة لتزورين ايجيمس ... 

 _سارة ! هل جاءت لتزورك ؟
 واحس أبنه يرتنح : 

!   _ولكن كيف ؟ان جويل يف فرنسا
 كيف ؟كيف استطاعت اذن ؟



_لقد احضرها السيد لورمير يف اول مرة 
. 

 _واذن هي اليت ...
_نعم ...كان ينبغي ان تدرك ذلك  

...سارة تعرف جيدا كل مايدور حوهلا  
 ... 

وصار جيمس يذرع احلجرة بشيء من  
 القلق وقال :



_ال استطيع ان اصدق ايراشيل ! هل  
 فكرت فيما ميكن ان حيدث . 

_جويل يريد الطفله ,ويريد ان يتبناها 
,ولكن اعتقد انه يدرك اهنا تشبهين اىل  

حد كبري حبيث الميكن ان يستعديها  
 على امها ..

 وهز جيمس رأسه ,وقال : 
 _سوف تندمني على ذلك ..

 وطأطأت راشيل رأسها ,وقالت :



_من احملتمل ايجيمس .فذلك مل يكن 
قرارا سهال ! وقد يعين انين اتركك  

..ولكنك تركتين ايضا عندما حاولت  .
ان ختفي عين احلقيقه ,زواجي بك قد  

ينفي اي حق قد يطالب به جويل  
..ولكين ال استطيع ان افعل ذلك ! ال  

 استطيع ! 
 _سوف يذهب هبا بعيدا .
 _قد حيدث ذلك ابلفعل .



_اشرتى بيتا يف فرنسا ,وينوي ان يعيش 
هناك ...وسوف يصفي عمله املربح هنا  

 دن .يف لن
 وصاحت : 

_العالقة يل هبذا ..وامتىن ان يعيش يف 
 سعادة كامله .

 وحدق جيمس فيها بوهن ,وقال :
_يبدو انك عقدت العزم ابلفعل على 

 ذلك . 



 _نعم .. 
 _لعنة هللا ... 

قاهلا جيمس واستدار صوب الباب  
,وخرج من احلجرة .وغاصت يف كرسيها 
تلتمس فيه اهلدوء ,وكان كل مابقي هو  

تتحسن صحتها بدرجة متكنها من  ان 
ترك املستشفى لتحزم متاعها وترحل .ومل 
تكن تنوي ان خترب سارة برحيلها ,وكان 
ذلك يف رأيها السبيل االفضل ,الهنا مل  



تكن قادرة على مواجهة مشهد الوداع  
الذي رمبا ميزقها .وقررت ان ترتك خطااب 

جلويل يستطيع من خالله ان يشرح  
نته وليست ابنتها منذ  املوقف البنته ,اب

 ذلك الوقت فصاعدا .
خرجت راشيل من املستشفى بعد ذلك  

بثالثة اايم دون احلصول على موافقة 
الدكتور فريزر ,ورغم املعارضه اجلديه  

 من الراهبه ثوماس اليت قالت :



_لقد افلت من املوت مبعجزه ايسيدة  
غليمور ! اال ترين من املخاطره  

 ور .بصحتك االن شيئا من الته
والتفتت اليها راشيل ,وهي تلبس سرتهتا 

 ,وقالت : 
_اشكر اهتمامك ,ولكن البد ان اخرج 

. 
_وماذا عن سارة ؟هل تعتقدين ان  

 املخاطرة بصحتك شيء يف صاحلها ؟ 



وزمت راشيل شفتيها لتمنعهما من  
 االرتعاش ,وقالت :

_سارة ...اوه ...سوف تكون خبري  
 ...وسوف تعيش مع ابيها . 

ى الراهبه ثوماس شيء من عدم وبدا عل
 االرتياح ,وقالت :

_ساحميين ,ايسيدة غليمور ,ولكن  
زوجك مل حيضر بتاات ليعودك خالل 

 املرض .



_ليس يل زوج ...كان ما يل هو ابنة  
 واحدة ,وكثري من الذكرايت املؤمله ... 

 وترددت بعض الشيء ,وقالت :
_والد سارة هو جويل كينغدوم ...واالن 

 ؟هل تفهمني 
كانت الشقه ابردة وموحشه عند عودهتا 
,ولكنها اشعلت املدفأة الكهرابئيه حال 
عودهتا ,وفتحت علبة حليب ,واعدت 
لنفسها فنجاان من الشاي ,كانت تنوي 



ان تقيم يف الشقه ليلة واحده ,تقوم فيها 
بكتابة رسالتها اىل جويل .ويف اليوم  

التايل ان تسحب نقودها من املصرف  
 سفر اىل مدينة اخرى .  لتحجز تذكرة

واحست ابالهناك بعد ما بذلته من جهد 
يف صنع الشاي ,واضطرت ان جتلس  

لتسرتيح قبل ان تشرع يف حزم متاعها 
.وفكرت انه سيكون عليها ان حتجز  



غرفة يف احد الفنادق حىت تستعيد 
 صحتها .

وعندما دخلت خمدع سارة اخذت 
تتلفت حوهلا وقد استوىل عليها أيس 

كان كل مكان يف الغرفه يذكرها  غامر ,
هبا .وادركت اهنا لن تكون قادرة على  

ان تصنع من حياهتا شيئا على االطالق 
اذا ما استسلمت ابستمرار للعواطف  

.واسرتاحت يف فرتة مابعد الظهر  



,وعندما حل املساء احست ابهنا 
اصبحت قادره على حزم احدى 

احلقائب ,وفتحت ابواب خزانة املالبس  
تتفرس يف صنوف الثياب اليت   ,وصارت

دفع مثنها جيمس ,مل تكن تريد ااي منها  
.وكانت قطع الثياب اليت قررت  

االحتفاظ هبا هي مالبسها اليت كانت  
 ترتديها اخر مرة رأها جويل . 



كانت يف غرفة النوم تطوي السرتات  
وتضعها يف احلقيبه عندما انفتح الباب  

اخلارجي للشقه ,ومسعت شخصا يدخل 
ضطربت دقات قلبها حلظه ,وساورهتا ,وا

كل املخاوف اليت كانت تتضمنها 
قصص جيمس عن السكن يف وحدة يف 
مثل تلك الشقه ,ولكن عاودها التعقل  

عندئذ ,كان هناك شخصان فقط 



خبالفها معهما مفتاح الشقه :جيمس 
 ,والسيدة اتلبوت .

وتنشقت نفسا عميقا ,واجتهت اىل ابب  
لزائر الغريب اىل  غرفة النوم بينما دخل ا

غرفة االستقبال ليجدها ,مل يكن جيمس 
ومل تكن السيدة اتلبوت .كان جويل هو 
الذي يقف امامها .ورفعت يدا مرتعده  

اىل رأسها العاري واحست بنعومة الشعر  
اجلديد النامي ,وخشيت ان يرى الرجل  



الذي كان حيدق مبرارة يف شخصها 
منظرا مزعجا للغايه .واستطاعت يف  

هايه ان جتد القدرة على ان تنطق الن
 ابلكلمات :

 _جويل ,ما الذي جاء بك اىل هنا ؟
 ورد جويل يف نربات اثئرة :

_راشيل ! ملاذا ابهلل تركت املستشفى  
 ,ايراشيل ؟ 



وامتد بصره اىل ما وراءها ,اىل حقيبة 
 املالبس املفتوحه على السرير ,وقال :

 _ما الذي تفعلينه ,عليك اللعنه ؟
كانت راشيل تود لو استطاعت ان 
تغطي رأسها بيدها ,وكانت حساسه  

جدا ملنظرها السئ ,واستدارت تبحث  
عن الشعر املستعار الذي كانت قد 
القت به امام املرآة ..ولكن جويل  

امسك بكتفيها من اخللف ,وادارها حنوه 



لتواجهه ,وامسك ابلشعر املستعار من  
 يدها ,والقى به جانبا ,وقال : 

 يبيين ,ايراشيل !اريد ان اعرف . _اج
 واجربت راشيل نفسها على ان تقول :

 _دعين البس الشعر املستعار اوال ! 
واكتفى ابن هزها برقه ,ودمدم بوحشيه 

: 



_اان اليهمين الشعر املستعار ,واليهمين 
مظهرك ايراشيل !اخربيين ما الذي تنوين 

 فعله ؟
وطأطأت رأسها ,وهي التدري اهنا 

خصل الشعر الناعم على مؤخرة جعلت 
 رقبتها تتبدى لناظريه ,وقالت :

_كنت ...كنت انوي الرحيل ...اوه  
...ليس مع سارة و...كنت انوي ان  

...اكتب اليك ...ولكن يغين عن ذلك  



ان اخربك االن ...المانع عندي من ان 
 تبقى سارة معك .

 _ماذا ؟ 
_بوسعها ذلك ,وهي تريده .لقد قالت  

 ان ترتكين ,ولكن اعرف ..  اهنا ال تريد
 وعلق حبده : 

 _تعرفني ؟انت التعرفني شيئا . 



واطلقها فجأة لدرجه اهنا كادت تسقط  
على االرض ,ولكنه امسك هبا اثنية  

 بصرخه امل مكبوته .وجذهبا وقال : 
 _اوه ...راشيل! التذهيب ...ال ترتكيين !
وعندئذ جذبت راشيل نفسها بعيدا عنه  

 يه ,وقالت :,واخذت حتدق النظر ف
 _جويل ...انتهينا من كل هذا ... 

 _ال ...مل ننته بعد . 



والتقت عيناه القامتتان بعينيها .والتفتت 
راشيل بعيدا ,وقد اصبحت عاجزه عن 

النظر اليه دون ان تلقي بنفسها بني  
 ذراعيه :

_لقد انتهينا ...قلت لك ان بوسعك  
ان أتخذ سارة ...وعندما تكرب ابلدرجه 

طيع فيها ان تقرر لنفسها  اليت تست
 ...فسوف اعود .



ودمدم وهو ميسك بكتفيها ,وجيذب  
 ظهرها حنوه :

_لن امسح لك ابن تفعلي ذلك ! اوه ! 
 ايراشيل ! انصيت ايل ...انصيت ايل .

وصاحت يف شيء من اليأس وهي ترفعه 
 ,وحتس ابستجابته الفوريه القرتاهبا منه :

 _قلت انك تريد ان تتبىن سارة . 
رف انين قلت ذلك ...اريد ان  _اع

 اتبىن ساره بعد ان نتزوج فورا ...



مل تكن راشيل قادرة على ان تصدق ما  
 مسعته .وقالت : 

 _ماذا ؟ جويل ؟ 
 وقال بصوت ابح :

_ارجوك ابهلل االتتحركي .فقط ابقي  
حيث انت ايراشيل !انت ال تعرفني كم 

 يبدو هذا مجيال !
 جويل ! انت قلت عندما نتزوج ؟ -

 _اعرف انين قلت ذلك . 



وحاولت راشيل اال يبدو عليها  
 االضطراب بدرجة كبرية ,وسألته : 

 _من اجل ...من اجل سارة ! 
ورد بصوت اجش ,وهو حيتضن وجهها  

 بني يديه :
_ال ! ليس من اجل سارة اي اهلي 

...ايراشيل ...انت حباجه اىل االقناع  
,هل اان حباجه اىل ان اركع على ركبيت  

 ك .واطلب يد



 وسألت :
 _هل تقبل ان تفعل ذلك ؟ 

_لو طلبت ذلك لفعلته ..البد ان 
تشعري بشعوري حنوك ..اذ عربت عنه 

 يف مرات عديده .
وحاولت راشيل ان تقتنع مبا مسعت 

 ,وسألت : 
 _ولكن ,ولكن ...اريكا ؟



_اان ال احب اريكا ...ومل احبها قط 
...ولقد قلت لك ذلك ...انين احبك  

دائما ...وعندما  ! ولقد احببتك 
 افتقدتك ,تعذبت كثريا ...صدقيين ! 
 _ولكنين اظن ان والدك ...قال ... 

 _ان لوالدي حسااب كبريا .
 _ولكن اريكا ... 

_اعرف ,اعرف ان اريكا جاءت لتزورك 
,ولكنين مل اكن اعلم بتلك الزايره وكيف 



كان أبمكاين ان اعلم ؟وقد كنت يف 
يت فرنسا ,مث رجعت ,ورفضت انت مقابل

! 
 _كان أبمكانك ان تصمم ! 

_ ال يستطيع االنسان ان يصمم مع 
شخص مريض ,ايراشيل !ولقد كنت يف 

حاله سيئه ,كنت مهيئا لالنتظار ,ومل  
اكن اعلم انك تقدمني على عمل جنوين 

 مثل ترك املستشفى .



 وارتعد وقال : 
_انين ال استطيع ان اتصور ذلك ,لو  

املستشفى لكنت انين مل اعد ,واجته اىل 
 اختفيت اثنية 

 ونطقت وهي تضع يدها على صدره : 
 _كنت اظن ان ذلك ماتريده انت ...

_كيف؟ بعد ما عربت لك عن  
 مشاعري بكل الطرق .



_كنت اعلم ...انك تريدين . ولكن من 
 قبل كنت تريدين ايضا ! 

_انين مل اكف ابدا عن ان اريدك  
,عليك ان تصدقيين ! لو انك رجعت  

 .,لعرفت 
_ولكنك مل تكن تريد االطفال ابدا  

 ,ايجويل !لقد قلت ذلك . 
 وتنهد وقال :



_نعم ,رمبا اكون حباجه اىل ان اوضح  
لك شيئا ,كان ينبغي اليب ان خيربك به  

 ,لقد ماتت امي مبرض الكليه .
 _هل تعين ؟ 

_نعم اعين ...انه اذا كان مرض سارة 
يرجع بشكل ما اىل الوراثه ,فان ذلك  

 اىل اسريت وليس اىل اسرتك . يعود 
 _افهم ... 



واغلق جويل عينه حلظة ,مث فتحهما من 
 جديد .وقال : 

_اعرف ان هذا ليس عذرا ابلطبع عن 
الطريقه اليت تصرفت هبا . ولكن ايب  
كان قد تغري بعد وفاة امي ,كان كل 

شخص يقول ذلك ,كان حيبها بطريقه  
جنونيه ,واخذت على نفسي عهدا اال  

ابلطريقه نفسها ,وكنت قد  احب امرأة
قررت انه اذا حدث ووقعت يف حب 



فتاة ,فانين لن اتزوج أبية حال, بل لن  
يكون يل اطفال منها حىت اليهدموا  

 العالقه بيننا . 
 _اوه ,جويل !

_انين ال اشعر ابلرضى عن نفسي 
عندما افكر يف املعاانة اليت مررت هبا 

وحدك .كان من الواجب علي ان امنع  
يء مثل هذا ...ولكن معك حدوث ش

 ... 



 ونظر اىل فمها يف شيء من االاثره :
_انت تعرفني كيف بلغت العالقه بيننا 

,مل اكن اريد ان افسدها ,ولكنين فعلت 
. 

 ونطقت :
 _اوه !جويل ! احبك !

وعندما رفع رأسه يف النهايه ,كان  
يتنفس بطريقه مضطربه ,وكانت عيناه 



بطبقه تبدوان كما لو كانتا قد كسيتا 
 رقيقه المعه كما رأهتما من قبل :

_اوه ! اي اهلي , ايراشيل ! ارجوك اال 
ترتكيين ابدا ,هلذا اردت سارة 

,وليساحمين هللا ,الهنا ابنتك كما هي  
ابنيت .احبها ,ولكن فقط الهنا تشبهك  

كثريا ,وقد يقول البعض اهنا تشبهين  
 ,ولكنها تشبهك متاما .



دث هبا  كانت سرعة التأثر اليت يتح
مثرية للغايه ,وحاولت راشيل جبهد كبري 

ان تتحدث عن اشياء تنتمي بطريقه  
 اكثر اىل االمور الواقعيه : 

_انك مل حتضر لتزورين بعد العمليه  
,ملاذا ؟ملاذا اجلت زايرتك يل اىل مابعد  

 زايرة اريكا ؟



_سافرت اىل فرنسا الشرتي منزال  
,قصرا صغريا يف الواقع .هل تشاركيين  

 ه ؟معي ,ومع ابنيت ؟ااي
 ومدت يدها تتحسس هبا ذقنه,وقالت :

_ماذا كنت ستفعل لو جئت اىل هنا  
 بعد رجوعك ,ومل جتدين ؟

 _كنت ساخرج يف هدوء عن صوايب .
 قاهلا بشيء من الثبات .

 _ال اعتقد ذلك ...



_ال؟ اعتقد انين كنت سافعل ...بل ان 
 ايب كان يظن ذلك ايضا .. 

 _ماذا تعين ؟ 
تصل يب هاتفيا هذا الصباح  _لقد ا

,واخربين انه تلقى مكامله هاتفيه من  
املستشفى ختطره ابنك كنت تنوين ترك  

املستشفى اليوم ...وارأتى ايب انين  
 ينبغي ان اعلم ذلك .

 _اوه , جويل !



_من حقك ان تقوليها مرات ...ومرات 
 ... 

_واذن فقد اثبت ابوك انه ليس شريرا  
 اىل ذلك احلد .

جويل بعض الشيء ,وقال   وتصلب فم 
: 

_لست واثقا من ذلك .يعرف مايعمله  
طوال تلك الفرتة ,وهذه طريقته اليت  



عاملين هبا ابستمرار ...لو انك فقط  
 جلأت ايل منذ البدايه .. 

 _وكيف كنت استطيع ذلك ؟
 واومأ جويل برأسه .وقال : 

_اعرف ! ما االسم الذي كنت تطلقينه 
اهلي لقد دفعت علي ؟اانين وكاذب ! اي 

مثن ذلك .اما ابلنسبة اىل ايب فانين من  
ابب حسن الظن اقول انه وجد يف 
مرض سارة وسيله ميحو هبا شعوره  



ابلذنب حنو وفاة امي .لقد كان يريد ان 
 يساعدها حقا ,وانين متأكد من ذلك .

 واالن ؟ -
 _واالن نتزوج ابسرع ما ميكن .
 وملست رأسها بيدها ,وقالت :

 ايقك هذا؟_او ال يض 
وابتسم جويل ابتسامه دافئه فيها شيء  

 من التسامح ,وقال :



_ملاذا اتضايق ,انك تبدين وكأنك طفله 
 رضيعه !

 ومتتمت راشيل بسخريه : 
 _طفله رضيعه منت اكثر من الالزم ! 

 ورد جويل :
 _ليس يف نظري .

وجذهبا حنوه ,وقبل فروة رأسها الناعمه 
 ,وقال : 



نين احبك  _سوف ينمو , ومع هذا فا
على اية صورة ,ايراشيل ...اان ال انكر  
انين احبك عندما تكونني عروسا مجيله  
يف شعرك الناعم احلريري .ليس املظهر  

هو ما جيذبين الين احب شخصيتك  
 انت ام طفليت ,ومغزى حيايت .

 متتمت قائله :
_سوف تبتهج سارة عندما جتد ان هلا  

 اما وااب .



 واضاف جويل يف رقه :
ا كذلك ,واالن هل تزحيني حقيبة _وبيت

املالبس هذه؟ام ازحيها اان ؟انين منهك  
متاما ,ومل امن منذ ثالثة اايم ,انك  

التعرفني مدى املشقة اليت سببتها يل  
 ,وال الليايل اليت سهرهتا .

 وسألته :
 _هل استحق كل ذلك ؟



وابتسم ابتسامه عريضه .وقال يف  
 استسالم : 

 _بدون ادىن شك .
 النهاية 


