
 



 كيف ينتهي احللم 
 لتحميل مزيد من الرواايت 

احلصرية و املميزة   
 زوروا 

 موقع مكتبة رواية 
www.riwaya.ga  

نسخة مكتوبة حصرية مهداة إىل مشرتكي 
 قناة رواايت عبري على تيليجرام

 رابط قناة رواايت عبري
https://t.me/aabiirr     

http://www.riwaya.ga/
https://t.me/aabiirr


هتتم قناة رواايت عبري مبشاركة روابط  
رواايت عبري و أحالم و خمتلف الرواايت 

 الرومانسية احلصرية و املميزة
https://t.me/aabiirr 

 ليليان بيك
 رواايت عبري القدمية 

 امللخص
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خيلف اال ذكرى عابرة و مريرة او صدى 
معينا يتقلب يف ليل العاصفة وال سبيل اىل  

 اخلالص منه يف معظم االحيان..... 
ا كانت االنسة لني هيوليت تتساءل كثري 

ماذا فعلت لتستحق هذا اللقاء الصاعق 
الذي سقط كاحلجر على صفحة حياهتا  

الوديعة... لقاؤها بكريستوفر يورك  
املفتش الوسيم الذي وجد نفسه مضطرا  

ملعارضتها يف ابدئ االمر يف كل شئ تفعله 
وخاصة اساليبها اجلديدة يف التعليم كان 



يعتربها سابقة الواهنا ولكنه ايضا يعشق  
ا يف السر.مجاهل  

احبته رغما عنها احبته وهي تعتقد اهنا 
زيج  تكرهه كراهية ال حد هلا. هذا امل

الساحر اصبح حلمها الوحيد ومل تعد 
 تعرف كيف ينتهي احللم...... 

املعلمة اجلميلة يف شرك -1  
دخلت لني هيوليت بسيارهتا إىل مدرسة  
ميلدهند للصبيان. خرجت من السيارة مث 

وقفتها يف املوقف  اقفلتها بعد أن أ



املخصص لسيارات االساتذة. وأسرعت 
مندفعة بقوة عاصفة يف اجتاه املدخل 

الرئيسي الذي يؤدي اىل البناية اليت يقع  
صفها ضمنها. دخلت املمر الطويل يف  

املدرسة القدمية اليت يغلفها حميط أكادميي 
 ثقيل يشبه اهلواء اخلانق.

 منتدايت ليالس 
يئة بدفاتر متارين  محلت حقيبة العمل املل

التالميذ بيدها و أسرعت حنو السالمل 
وهي ترتب شعرها الكستنائي الطويل  



الذي يتطاير يف اهلواء. حدقت يف املمر 
الفارغ من الطالب وعلمت أهنا اقرتفت 

اخلطيئة اليت ال تغتفر....خطيئة التأخري يف 
أسبوع التفتيش. كان شعورها ابلذنب 

وهي تشعر  عظيما. ارجتفت ال شعوراي 
بوجود املسؤولني املتوعدين حوهلا. أهنم 

جلنة املفتشني يف املدارس التابعة للمملكة 
الربيطانية. كانوا، يف اعتقاد لني، يقتحمون 
املدرسة لالنتقاد والتجسس على جهاز 

 التعليم. 



استعرضتهم لني يف خميلتها الواسعة  
قراصنة اسكندانفيني حضروا للتخريب  

هلم ابل حىت يعّروا  والسلب، ولن يهنأ  
املدرسة من كل حسناهتا، ويقّيدوا حرية  

االساتذة احلديثي االسلوب والتفكري دون 
رمحة. وهذا يطاهلا مباشرة ألهنا معلمة  

اللغة االنكليزية الوحيدة اليت متارس طرق 
 تعليم حديثة يف صفوفها. 

هكذا تفهم لني عمل املفتشني. نظريتها ال 
كنها يف تستند اىل أسس صحيحة، ول



ذهنها ومتأصلة ولن حتيد عنها. اهنا مل  
مفتشا من قبل. ورغم ذلك فاهنا تلتق 

تتمسك بنظريتها قلبا وروحاً، وليست  
على استعداد ملناقشتها أو تعديلها. اهنا  
املرة االوىل يف فرتة عملها يف مهنة التعليم 
 اليت ستقابل فيها املفتشني وتتعامل معهم. 

ني دون ان  عرفت لني بوصول املفتش
خيربها احد. عرفت بوصوهلم من اجلو غري 

االعتيادي والسكون املخيف واختفاء  
الفوضى يف البناية أبكملها. كانت البناية 



عادة، يف ساعة الصبا األوىل، تعيش 
فوضى منظمة وتعج ممراهتا ابحلركة 

واحلياة. والصبيان يسرعون بضجة اىل  
 االجتماع العام يف القاعة الرئيسية.

صعدت لني السالمل كل درجتني سوية  
دون اكرتاث ملا حوهلا. وجدت نفسها  

فجأة يف اعلى السالمل ضمن جمموعة من 
الرجال يشكلون نصف دائرة يف وقفتهم. 

وقفتهم سيئة تعرقل املسري. ووجدت 
نفسها تصطدم برجل من الواقفني دون  



قصد. رفعت رأسها مرتبكة ووجدت  
 ليسوا  لسوء حظها ان الرجال الواقفني

زمالءها يف سلك التعليم، بل رجال جلنة 
التفتيش ذوي الوجوه الصارمة الكئيبة، يف 
ثياهبم االنيقة. ويتوسطهم مدير املدرسة  

االستاذ بنستون وقد أزعجه وصول صبية 
 مجيلة مسرعة كاجلّرافة.

رفعت لني رأسها بعصبية ونظرت اىل وجه 
الرجل الذي ارتطمت به. كان املفتش 

يرتب ثيابه وقد ارتسم احلزن على اليزال 



وجهه. بدا أصغر سناً من بقية املفتشني، 
عيض املنكبني فارع الطول، شعرع  

كستنائي وعيناه الرماديتان عابستان. كان 
ينظر اليها يقيمها بعينيه الباردتني. رفع  
يده يستشري ساعته الذهبية الكبرية يف 
حماولة تدقيق حساب الزمن وحماسبتها  

ها. تنفست بصعوبة وهي  على أتخري 
 تضبط اعصاهبا قدر االمكان ومتتمت: 

اان آسفة. آسفة جداً. -  



خاطبها املدير بصوت خشن كأنه يصرفها  
 لشأهنا:

صباح اخلري اي آنسة هيوليت. -  
ركضت لني حتتمي بغرفة االساتذة يف هناية  

 املمر.
صرخت ختاطب زمالءها االساتذة وهم يف 

 يف طريقهم اىل صفوفهم: 
قد ألغي االجتماع الصباحي مبناسبة ل -

 زايرة جلنة التفتيش. 



وكأهنا تعين: لقد سبقتكم ابلتعرف اىل 
 اللجنة ومتّيزت عنكم! 

ألقت بنفسها فوق مقعد. ورفعت شعرها 
االسود الطويل عن عينيها العسليتني 

 وأخربهتم ما حصل معها فضحك اجلميع.
ال هتتمي اي لني. ان جلنة املفتشني  -

. ليست غوالً   
قالت ماري رادكليف صديقتها يف دائرة 

 اللغة االنكليزية، ومعلمة مثلها.



اهنا جتربتك االوىل مع جلنة التفتيش  -
 وسوف ال ينتظرون منك العجائب.

ال. اان ال أصدقك. لو رأيت التقطيب  -
والعبوس فوق وجه املفتش الذي صدمته 
يف معدته هذا الصباح لفهمت قصدي. 

فويف لطردين يف أول  لو زارين يف احد ص
 فرصة تسنح له. 

قال كني مارشال زميلها احلميم ذو الشعر  
األصفر يف حماولة جادة إلعادة ثقتها  

 بنفسها: 



ال تكوين جمنونة اي لني! هم اليفعلون  -
ذلك يف مهنة التعليم وخصوصاً ملعلمة من 
الدرجة االوىل حتمل شهادة جامعية بدرجة 

 امتياز مثلك.
أغراضها وكتبها  هنضت لني ومجعت 

 وقالت:
أنت مراتح اي كني ألهنم لن يزورا   -

صفوفك. فأنت معلم للرايضة البدنية  
وتعمل مبوجب قوانني خاصة حمّددة وال 



يتدخل أحد يف أسلوبك أو طريقة  
 تدريبك.

 هز كني رأسه غري موافق وقال:
قّدمي حمتوى درس اليوم ابالسلوب   -

ن التقليدي املتبع يف املدرسة بداًل م
 طريقتك التجريبية.
 أجابت لني معرتضة:

أسلويب ليس جتريبياً. اان أتبع طرقا   -
جمربة نتائجها مضمونة وقد استعملت 
عدة سنوات يف مدارس حديثة يديرها  



مديرون متطورون بعيدو النظر وليسوا  
 مثل مديران...... 

وقفت لني وفتحت ابب غرفة االساتذة 
مها بينم حاول كني وماري ان يسكتاها و 

يشريان اليها اشارات خفية ليعلموها  
بوجود جمموعة املفتشني قرب غرفة  

االساتذة. توقفت لني عن الكالم وشعرت 
ان جمموعة املفتشني مسعوا صوهتا املرتفع 

 واملعرتض.



اغلقت عينيها ايئسة وأسرعت اىل غرفة  
 صفها وهي تقول:

اليزالون واقفني. -  
كان ضجيج تالميذها مسموعا خارج  

رفة، وهم صبيان بني الرابعة عشرة  الغ
 واخلامسة عشرة من العمر. 

حبق السماء واجلسوا وأهدأوا من  -
 فضلكم. 



اختفت لني يف الغرفة اجملاورة اليت  
تستعملها كمستودع صغري ختزن فيها ما  

 يلزمها. جلبت طبشورا وعادت.
عليكم ان حتسنوا التصرف اليوم واال  -

د معنا مفتشون سيكون وضعي سيئاً. يوج
يطوقون املدرسة خلسة. أحدهم سيحضر  
صفي ليتجسس على عملي. سأخربكم 
 ذات يوم كم أكره هيئة التفتيش وعملها.
صمت اجلميع. كانت ردة فعلهم غري 
منتظرة. وساورها بعض الشك ولكنها  



عادت من جديد اىل غرفة املخزن اجملاورة 
 وجلبت املزيد من الطبشور. 

الذي مل تكن   وجدت أمامها الرجل
الطويل املتعجرف. كان   تتوقعه، الرجل

ينظر اليها بعينيه الرماديتني نظرة غاضبة، 
يتفحصها من قمة رأسها حىت أمخص  
قدميها. كان هو بعينه الشخص الذي  

كادت توقعه صباحاً، حني اصطدمت به 
فوق السالمل. ارتبكت وامحرت وجنتاها 
ته وهي تعتقد انه رمبا يكون مسع كل ما قال



لتالميذها منذ برهة وجيزة. سألته بصوت 
 مرجتف:

نعم؟ هل استطيع مساعدتك؟-  
 فردد امسها متسائاًل: 

اآلنسة هيوليت؟ امسي يورك. اان مفتش -
اللغة االنكليزية. أرغب يف حضور  

صفك. هل لديك مانع يف أن اجلس يف 
 مؤخرة الغرفة؟

 وهل ميكنها أن ترفض؟ مث أكمل حديثه:



لوجودي......تظاهري أبنين ال هتتمي -
 غري موجود.

وكيف ميكنها أن تتجاهل وجود رجل  
 مفرتس كالنمرمعها يف الغرفة! 

جلس االستاذ يورك بصعوبة يف مقعد يف 
زاوية الغرفة البعيدة. رتب أوراقه وأقالمه 

 بطريقة منظمة مث وضع يديه يف 
جيوبه، ومال يستند اىل احلائط خلفه وقد 

بة وعابسة كست وجهه تعابري غاض
 ابنتظار أن تبدأ الدرس. 



أخذت لني نفساً عميقاً وقالت بصوت  
 واضح مسموع: 

هيا اي أوالد. كل منكم اىل فرقته. رتبوا -
 أواًل املقاعد كاملعتاد.

رتب التالميذ املقاعد بشكل جديد 
بسرعة وضجيج مقبول وفوضى حمتملة. 
كان املفتش ينظر اىل أوراقه ويتسلى  

اتفق.ابلرسم عليها كما   
كل منكم يعرف موضوعه. فرقة ألف  -

تعمل يف التقرير. فرقة ابء مع املسجلة  



لقراءة الشعر مع املوسيقى. عليكم  
ة استعمال الغرفة اجملاورة كي ال نزعج بقي
الفرق. فرقة جيم يف معاجلة قراءة هذه 
الكتب وفرقة دال يف الكتابة احلرة  

 واإلنشاء.
يرى كل   اب املفتش ممتّنبهاً متعجباً وهو

فرقة تنخرط لفورها يف العمل، بينما متّر  
لني بينهم تستمع إليهم تساعدهم 

وتعطيهم النصائح واالرشاد عندما جتد 
ضرورة لذلك. كانت جتلس فرتة مع فرقة 



تناقش أعضاءها يف مواضيع خمتلفة 
وتبدي رأيها املخالف لرأيهم، وتساعدهم 
يف تكوين آرائهم اخلاصة. وإذا اختلفوا  

بينهم، طلبت منهم ان يكملوا   فيما
املناقشة هبدوء ليتوصلوا اىل اختاذ القرار 

 املناسب. 
كانت لني تشعر مبراقبة املفتش الدائمة هلا  
وهي تقوم بعملها. لقد أزعجتها مراقبته 
لكل حركة من حركاهتا. البد أنه يسجل 
كل شئ يف حماولة لتقييم عملها. إنه  



له ان يستمع لكل مجلة تقوهلا. لن تسمح 
يربكها أو أن جيعل توازهنا خيتّل. ستعطي 
أفضل ما عندها ولن ترتك له أي جمال  

 النتقادها..... 
بدأ فريق التسجيل يف الضحك والتهليل 
يف الغرفة اجملاورة. وأسرعت لني لتحاول 
هتدئة الوضع. وبقيت معهم فرتة تستمع 
لتسجيالهتم وأشعارهم. وحني عادت 

جدت املفتش ادراجها إىل غرفة الصف و 
واقفا يتكلم مع فريق القراءة. كان يسأهلم 



اسئلة ويتصفح الكتب اليت بني أيديهم  
ويراقب دفاترهم ومالظاهتم. متنت لني ان 
يرتكها وشأهنا وخيرج ولكنه بقي حىت هناية 

احلصة. شعرت أهنا أطول ساعة يف  
 حياهتا. 

 قالت اخرياً بصوت مرتفع: 
ماكنها  انتهينا. اعيدوا املقاعد اىل أ-

 واحزموا كتبكم وارحلوا.
وقفت لني قرب مكتبها بعد ان خرج  
آخر تلميذ من الغرفة وقد بدا عليها  



االرهاق وتوتر االعصاب. ملاذا مل يذهب 
 هو أيضاً؟

تقدم االستاذ يورك ببطء اىل االمام  
وتوقف قرب مكتبها كأنه يريد ان يتكلم 

 ولكنه غري رأيه وشكرها وخرج.
كرسيها من التعب. تراخت جالسة على  

  ا وبتعليمها يشلّ كان خوفها من رأيه هب 
تفكريها وحركتها. اخرياً انتهت احلصة 

وخرج فال موجب للعصبية. مث ان  
التالميذ تصرفوا بطريقة احسن مما  



انتظرت منهم. مل خيذلوها.... انتهى 
الكابوس وانتهت حصة التفتيش.... لن 

 حيضر مرة اثنية بعد.
يس الصباحية انتهت ساعات التدر 

وأقفلت لني غرفة صفها. مث مرت بطريقها  
على صديقتها ماري وصديقها كني  
لتذهب بصحبتهما اىل غرفة الطعام 

املخصصة لالساتذة ليتناولوا غدائهم.  
 سأهلم كني ومها ينزالن السالمل:

كيف سارت األمور؟-  



 أجابت لني: 
أفضل بكثري مما توقعت. لقد تصرف -

 التالميذ احسن تصّرف. 
 قاطعها كني خمتصراً:

ألهنم حيبونك.... -  
.....ولكن املفتش مل يبد أية مالحظة.-  

 سألتها ماري متعجبة:
أمل يتكلم معك بعد الدرس؟-  
ال. وهل كان عليه ان يفعل؟ -  

 أجابتها ماري: 



هذا ما حيصل عادة. يسأل عن املنهاج -
املقرر هلذه السنة...... ال هتتمي. رمبا 

يكون قد حصل على كل املعلومات اليت 
 يريدها من قبل.

هزت لني كتفها كأهنا تقول ان رأيه يف  
اسلوب تعليمهاوطريقتها يف التدريس ال 
يهمها. محلت صينية طعامها وجلست  

 قرب ماري وكني 
هنا تقول ان رأيه يف  هزت لني كتفها كأ

اسلوب تعليمهاوطريقتها يف التدريس ال 



يهمها. محلت صينية طعامها وجلست  
 قرب ماري وكني. 

انظري من حضر اىل هنا......اهنم جلنة -
 املفتيشني بصحبة مدير املدرسة.

 قال كني مستغرابً وجودهم:
انه يرعاهم كما ترعى الدجاجة صغارها.-  

 قالت لني بلهجة ساخرة: 
ه يبالغ ابالهتمام هبم وسيقدم هلم ان-

 طعامهم ايضاً.



هل هذا الشاب الطويل األنيق هو  -
 مفتش اللغة االنكليزية؟

 سأهلا كني بصوت يكاد ال يسمع: 
لقد رآك اي بطيت. أرجو ان تتصريف كما -

 جيب. 
 أجابته بصوت منخفض: 

سيحضر اآلن اىل هنا ويفسد علي -
 طعامي.



ووسيم ومرح اعتقد انه شاب لطيف -
وهو متعلم ومصقول. ماذا تريدين اكثر  

 من ذلك؟ 
 سألتها ماري وهي تراقبه من زاويتها بتأن:

يبدو يف منتصف الثالثنيات من عمره، -
مثلي. نسبيا، هو صغري هلذه الوظيفة  

 التفتيشية. 
هل تعرفني اي لني،-  

 قال كني معلقا: 



ان هذا الرجل ال يستطيع ان يبعد نظره -
ذا فعلت له؟ هل سحرته؟ عنك..... ما

 انه يراقبك منذ دخل اىل هنا. 
صحيح؟ هل نقدم له مشهداً ساراً اي  -

 كني؟
 نظرت لني اىل كني نظرة حاملة. 

 فقطب كني ضاحكاً وقال: 
إذا اتبعت نظراتك تلك فسأضطر  -

 ملعانقتك أمام اجلميع.
ارجوك ان تفعل اي كني.-  



 وبعبث وخبث قربت نفسها منه اكثر.
مرتبكاً:قال كني   

ابتعدي اي لني أرجوك.-  
وكذلك انزعجت ماري تصرفاهتا املثرية 

 املصطنعة: 
لقد أعطت تصرفاتك نتائجها. ها هو -

يركز اهتمامه على طعامه ويشارك  
اصدقاءه احلديث. هيا لنعد اىل مطحنة 

 العمل. لقد انتهينا من طعامنا.



قاموا ومشوا خارجني. وحاولت لني ان 
طاولة املفتشني، تتفادى املرور قرب  

ولكن املدير األستاذ بنستون حملها وانداها 
 عرب الغرفة. 

خافت لني وتساءلت ما الذي فعلت  
 الستاهل كل ذلك؟

اهال آنسة هيوليت. -  
رحب املدير هبا وهو يعرفها اىل هيئة 

 املفتشني:



آنسة هيوليت هي املسؤولة حالياً عن  -
دائرة اللغة النكليزية يف غياب االستاذ 

هام رئيس الدائرة ألسباب مرضية. بالك  
 مث نظر اىل االستاذ يورك ليعرفها اليه. 

اعتقد انك التقيت هذا الصباح االستاذ -
 كريستوفر يورك مفتش اللغة االنكليزية. 
هز االستاذ يورك رأسه أبدب دون ان  

 يرفع انظريه إليها. 
وهؤالء بقية املفتشني.-  



أكمل املدير االستاذ بنستون تعريفه وهو 
 يسمي كاًل ابمسه. 

رمبا تتعجبني ملاذا انديتك اىل هنا؟ -
اريدك يف مكتيب يف الساعة الثالثة إال ربعا 

كي نقول بدورة يف احناءاملدرسة مع  
املفتشني.سأطلب من مجيع وؤساء الدوائر  

ان يرافقوان.ارجو ان تتدبري أمرك  
 ملرافقتنا. 

وافقت لني بسرعة وهي تتظاهر ابلغبطة  
ملدير كثريا حتى نزلت  واحلماس.ضحك ا



نظارته فوق أنفه.وحبركة مهذبة من يده  
ت لني نظر اىل لني وصرفها لشؤوهنا. ترك

املدير وصحبه وهي تتأسف على الوقت 
الثمني الذي سيضيع يف جولة املدرسة مع  

فريق التجسس من املفتشني.واملزعج 
االول بينهم سيكون االستاذ يورك  

 ابلطبع. 
 منتدايت ليالس 

يقتها ماري يف الوقت احملدد حضرت صد
لتأخذ عنها صفها كي تذهب لني اىل  



املدير وصحبه. ومتتمت لني ختاطب 
 ماري:

لو كنت انت املسؤولة عن الدائرة بداًل -
 مين؟

ولكن درجيت العلمية ليست ابمتياز مثل -
 درجتك اي عزيزيت.

 أجابتها ماري هبدوء:
لقد نلت تقديراً يوم خترجت وهذه  -

ؤهلين لثقتهم يف ادارة الدائرة.النتيجة الت  



دخلت لني احلمام يف غرفة االساتذة 
وغسلت وجهها مث رتبت شعرها وأعادت 

تزيني وجهها ونظرت اىل الرآة تطمئن  
جلماهلا. ألقت على نفسها نظرة رضى  

وهي تقول: تعابري وجهي املريرة هي اليت 
تؤثر على مجال شكلي....ابتسمت  

بتسم بلطف وقالت: هكذا أفضل، سأ
 للجميع ما عدا االستاذ يورك.

قرعت لني ابب مكتب املدير مث دخلت. 
كانت آخر الوافدين واملرأة الوحيدة 



هنم، بينهم. نظرت العيون إليها ابعجاب و 
وشعرت لني برغبة يف ان تركض هاربة  

بعيداً عنهم. عم السرور مجيع املوجودين 
بدخوهلا ما عدا واحداً. أحد املفتشني قال 

ة: يسرهم ان تكون معهم سيدة بفروسي
شابة جذابة لتضفي لوانً سحرايً منعشاً  

 على جتواهلم يف املدرسة. 
ضحك املدير معلقاً مث رحب هبا وهو  

 ينحين أبدب: 



حضر اجلميع اي سيديت، رؤساء الدوائر -
 واملفتشون. هل نبدأ جولتنا؟

 مث نظر اىل مفتش اللغة االنكليزية وقال:
ستكون اآلنسة هيوليت اي استاذ يورك. -

 خبدمتك. 
حترك االستاذ يورك وهو يبتسم ساخراً.  

 هل منشي؟
 متتم وفتح هلا الباب لتخرج قبله.

سارا جنبا اىل جنب صامتني يف املمر  
الطويل. وشعرت لني بكآبة وهي  



تتساءل: كيف ستتفاهم مع شخص 
متعجرف وانعزايل وعنيد مثله؟ مباذا  

رغبت يف ستتحدت معه؟ عن الطقس؟ 
الضحك وشعرت اهنا تتصرف بطريقة  
 جنونية. رأت استاذ اللغات مقباًل حنومها.

اسرع اي استاذ ويلكنز! -  
هل تعملني يف هذه املدرسة منذ زمن اي -

 آنسة هيوليت؟
 قفزت لني من نربة صوته الرزينة اهلادئة. 

منذ مثانية عشر شهراً. -  



وعلى افرتاض أنك قمت بسنة تدريب. -  
. هزت لني رأسها موافقة. وتوقف قليالً   

وهذا جيعلك يف الثالثة والعشرين من  -
 عمرك؟

وملاذا يسأل عن عمري؟ غضبت مث 
 اجابته ابقتضاب: 

احلقيقة انين يف الرابعة والعشرين من  -
 عمري. 

 سره ارتباكها وانزعاجها وقال:
اان آسف. ال تسأل سيدة عن عمرها! -  



اضطربت لني ومل تفكر جبواب يصدمه. 
ت قلياًل ألهنما وصال اىل مدخل واراتح

القاعة العامة. فتحت الباب ودخال.  
انضما اىل بقية املفتشني ومرافقيهم يف  
قاعة االجتماعات. واحاط هبا بعض  
املوجودين وهي تشرح هلم عن الئحة  

الشرف للمدرسة. تكلمت عن اللوحات 
الزيتية املعلقة فوق احليطان واليت تصور  

صيات املهمة اليت املدراء األقدمني والشخ



تنبت مشروع املدرسة ورعته واليت تفخر  
 املدرسة هبم. 

شعرت لني وهي تتكلم ان االستاذ يورك 
قد ترك اجملموعة. انزعجت من تصرفه. 
وفتشت عنه فوجدته يف زاوية القاعة  

يتفحص األرغن القدمي عن 
كثب.....اانبيبه الذهبية اليت ترتفع اىل  

اخللفي   السقف وتغطي اجزاؤها احلائط
بكامله. لقد اسرتعى األرغن كل اهتمامه، 
وترك اصابعه تعبث فوق مفاتيحه دون ان 



خيرج صواتً. مث جلس على الكرسي 
الصغري امام االرغن دقيقة او اكثر قبل 
ان يقف ويعود ادراجه اىل اجملموعة وقد 

 وضع يديه يف جيوبه.
 خاطبه احد رفاقه مازحاً: 

اي   انك متشوق لتلعب على األرغن-
كريس. ملاذا التفعل؟ املستمعون 

حمجوزون ألمرك ومستعدون للتصفيق  
 فوراً. 



ضحك االستاذ يورك مع صحبه ومال  
برأسه اىل الوراء فبانت اسنانه انصعة 
البياض. وجدت لني نفسها تنظر اليه  

ابعجاب وهي تفكر كم هو وسيم! ولكن 
ملاذا هتتم جلاذبيته؟ انه ليس صديقاً.  

تؤكد عداوته جتاهها وهي  ونظراته العابسة
 تشعر هبا بكياهنا

ادارت لني ظهرها له وهي تكمل شرحها 
للمجموعة املتحلقة حوهلا عن التمثيليات 
التارخيية اليت خترجها دائرة اللغة االنكليزية  



مبعاونة دائرة التاريخ. وذكرت هلم ايضاً 
ان دائرة املوسيقى تنظم حفالت موسيقية 

لقاعة ابلذات. كما ممتازة تقيمها يف هذه ا
وان املدرسة تشجع وتعتز بفرقة شبيبة 
املدرسة املوسيقية. اكملوا جولتهم بعد  

ذلك وزاروا مركز اجلمباز واالستاد وخمترب 
العلوم واملكتبة وكل زاوية تستوجب  

الرؤية، وهذا يعين اهنم زاروا وجتولوا يف  
كل مكان. وحان وقت تناول الشاي  



ستاذ بنستون  فدعاهم مدير املدرسة اال
هناك.اىل مكتبه لتناوله   

مشوا مجيعهم عرب املمر بكثافة اجربت  
اي شخص آت يف االجتاه املعاكس هلم 
على الرتاجع أو االنتظار. كان اندفاع  

موكب املفتشني يف املمر وهم يف طريقهم 
اىل مكتب املدير مثرياً للضحك. 
 ابتسمت لني لنفسها وهي تراقبهم.

من غرفة االساتذة، حني اقرتبت املوكب 
. وقع نظره على لني فتح الباب وظهر كني



وغمز هلا مازحاً. ابتسمت له ابتسامة  
ساخرة ومتنت ان ال يكون احد الحظ  
مابينهما. ومع ذلك وجدت ان مفتش 
اللغة االنكليزية ابتسم ايضاً. وتغريت  

تعابري وجهه قلياًل مما يدل غلى انه الحظ 
للفور تطلع عرب نظراهتا العابثة اىل كني. و 

النافذة يشغل نفسه ابلنظر اىل املالعب. 
وبعد قليل نظرت اليه لني من جديد  
لتجده قد استعاد تعابريه الصارمة  

القاسية. واعتقدت ان خياهلا هو الذي  



صور هلا ضحكة صامتة يف عينيه.محلت  
لني فنجان الشاي بيد وصحن الكعك  
ابليد االخرى،ودارت بنظرها تفتش عن 

ارغ جتلس فيه.امسك االستاذ  مكان ف
يورك بذراعهادون استنذان وقادها اىل  

كرسي مريح يف زاوية الغرفة  
البعيدة.انزعجت لني ألهنا شعرت اهنا 
العمل وشكرته مكرهة.محل هلا فنجان 
الشاي والصحن ووضعهما قرهبا على 

 طاولة صغرية.



واآلن اي آنسة هيوليت. -  
ع وقف االستاذ يورك امامها مباشرة وقط

عليها الطريق اهلرب وكأنه صمم ان حيتفظ 
هبا حىت ينتهي من حديثه معها. وضع  

احدى يديه يف جيبه ومحل فنجان الشاي 
 ابليد الثانية. اخربيين.

كانت عيناه الرماديتان القاسيتان 
تتفحصان وجهها بدقة: وسأكون مهتماً 

 جبوابك.



تكلم ببطء شديد وكأنه يصيغ سؤاله  
 بتأن.

الدور الذي جيب ان تلعبه  ما هو -
التقاليد يف هذا العصر يف حياة املدرسة 

 ابعتقادك؟
فكرت لني قلياًل. ملاذا يستجوبين؟ 

عبست وهي تشك يف األمر. هل ختربه 
حقيقة شعورها وتسلمه رأسها وتعرض  

نفسها للخطر؟ ام تكتفي ببعض 
املالحظات التافهة اليت ال تؤثر يف  



ع وال تظهر له  املوضوع وال تؤثر يف املوضو 
حقيقة تفكريها؟ فضلت ان تقول احلقيقة 

 ألهنا كانت واثقة انه لن يقتنع اال هبا.
اعتقد ان التقاليد)بدأت جتيبه ببطء( يف -

املدرسة تشبه الدرع احلديدي للجندي 
 احملارب.

اوه؟ رفع حاجبيه اىل اعلى متسائاًل:-  
وملاذا؟-  

 ابتسمت له ابتسامة عريضة:



غلف وتقيد كل شئ حتتويه ألن التقاليد ت -
كالدرع. اذا خلع اجلندي درعه شعر 

حبرية احلركة. ما اعنيه ان على املدرسة ان 
ال تتمسك كثرياً ابلتقاليد بل تتكيف مع 

 النظرايت احلديثة يف الرتبية.
حدقت به متمنية ان حياول فهم قصدها. 
شعر االستاذ يورك ان توازنه قد اختل 

سليتني الواسعتني وهو ينظر اىل عينيها الع
 وهي ترتجاه.



هل تقصدين ان التقاليد تقيد االنسان -
 اىل املاضي؟ 

انضم االستاذ ويلكنز رئيس دائرة اللغات 
اليهما وبدأ يستمع اىل املناقشة وهو  
 يشرب الشاي. وعلق دون استئذان:

هل تعلن لني افكارها الثورية يف الرتبية -
 والتعليم من جديد؟ هي دائماً معارضة.

فضل االستاذ يورك ان يتجاهل مالحظة 
االستاذ ويلكنز. ونظر اىل لني واصر ان 

 يسمع جواهبا هي.



نعم. هذا ما اقصده. التقاليد متنع -
التقدم. الطرق القدمية يف الرتبية كانت  
دون شك تناسب الزمن القدمي. واذا  
استعملناها لزمن آخر ستكون مفارقة  

 اترخيية يف غري موضعها.
ان علينا ان هنمل كل شئ   هل تعنني-

 قدمي جملرد انه ليس جديدًا؟
ال. اان اعارض ان نقيد انفسنا ابلتقاليد -

جملرد اهنا تقاليد نعتز هبا. مثاًل مدرسة  
جديدة ومؤسسة تربوية جديدة التربط  



ابلتقاليد..... اهنا تتحرك حبرية دون  
التزامات ابملاضي وابلتايل تتبىن طرق  

شعور ابجلرم ألهنا ال التعليم احلديثة دون  
 تقيم وزانً للتقاليد.

حسنا. لقد شرحت رأيك بوضوح. -
 ولكن هناك شيئاً يذهلين يف مالحظاتك.
كان االستاذ يورك يتكلم عن قناعة وهو 

 يسأهلا كالعاصفة:



حبق السماء! ملاذا اخرتت العمل يف  -
مدرسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلتقاليد وتعتز  

وماضيها اجمليدين؟بتارخيها   
شعرت لني كأن ضربة قاصمة قد سددت 

اليها. هل هذا ما كان يبتغيه من 
مناقشتها؟ انه ليس صديقاً وما اهتمامه 
هبا اال من اجل االيقاع هبا يف الشرك  

الذي نصبه هلا كي يستطيع ان يسلخها  
 عن املدرسة. 

هذا ما نطلبه من اآلنسة هيوليت دائماً.-  



اىل االستاذ يورك:قال موجهاً كالمه   
  -املستنقع العفن –ملاذا الترتك املدرسة -

 كما تسميها؟
صعقت لني من حديث زميلها وحاولت  

 ان تدافع عن نفسها:
اان مل اتكلم عن املدرسة هكذا ابداً. -  

 قال االستاذ سبنسر هبدوء:
قيل يل انك قلت شيئاً من هذا -

 القبيل......رمبا هي اشاعة.
وقد نفد صربها: هنضت لني من جملسها   



اان اعمل هنا حباً ابلتحدي. اجلو -
الثقايف مشبع بثاين اكسيد الكربون اخلانق 

به اجلو  وحنتاج لألوكسجني النظيف حنقن
لننظفه. حيتاج اجلو للتجديد، كما نقول 
يف حياتنا العادية. حيتاج هلواء نظيف،  

 هواء تربوي جديد. 
 قالت لني بتحد عاصف:

وداعاً اي استاذ يورك.-  
مث مشت ابجتاه مدير املدرسة. وقبل ان 

 تبتعد مسعت االستاذ ويلكنز يضيف:



محاس تبشريي يف غري موضعه.-  
شكراً ملساعدتك.-  

ال االستاذ بنستون وهو يربت على  ق
 كتفها حبنان ابوي.

ومل يكن قد تناهى اىل مسعه ابلطبع اي  
جزء من املناقشة اليت دارت يف زاوية  

 مكتبه. 
خرجت لني مسرعة دون ان تنظر اىل  

  اخللف. مشت عرب املمر اىل غرفة
االساتذة. واحست براحة كربى ألن  



الغرفة كانت فارغة. فجمعت اغراضها  
ة وعادت اىل منزهلا مبزاج معكر  بسرع

 للغاية. 
بقيت جلنة املفتيشني اسبوعاً يف املدرسة. 

كان املفتشون يدخلون وخيرجون من  
صف اىل آخر مما جعل كل افراد اهليئة 
التعليمية والطالب يشعرون بوجودهم 
بطريقة او ابخرى. كانت لني تلتقي  

عدوها االستاذ يورك يف املمر وختظى 
دة منه. التقته مرة خارج  بنظرة غري ودو 



غرفة املوسيقى يتكلم مع استاذ زميل. 
والتقته مرة اثنية يتحدث مع زميل له يف  
هيئة التفتيش. رجل متوسط العمر ومرح. 

كانت لني يف طريقها اىل غرفة صفها.  
حترك االستاذ يورك قلياًل ليفسح هلا جمااًل 
لتمر بسالم. مل تبتسم له وال هو رفع نظره 

سلم زميله عليها حبرارة قائاًل:اليها.   
صباح اخلري. -  

 ومسعته لني يقول لالستاذ يورك:



فتاة مجيلة وجذابة وصغرية لتتوىل رائسة -
 الدائرة االنكليزية. اال تعتقد ذلك؟ 

 اجابه االستاذ يورك ساخراً:
اهنا صغرية جداً.-  

فكرت لني ابسئلة االستاذ يورك وحللتها 
رت ان  يتأن فوجدت اهنا معقولة. شع

غضبها يف غري حمله وال ميكنها ان تصبه  
عليه. كان عليها ان تصب جام غضبها 
على زمالئها االساتذة الذين تناولوها  
أبقواهلم امام اعضاء التفتيش بعبارات  



قاسية وانتقادية. ملاذا تلومه؟ هو مستاء  
لتصرفها وكلما التقته شعرت أبنه ال يغفر  

نت أتمل ان هلا. حيزهنا بل يزعجها ألهنا كا
 يكّون فكرة حسنة عنها وعن عملها.
جلست مع ماري وكني وقت الغداء. 
واخربهتم ماري ان االستاذ يورك زارها  

 مفتشاً على احد صفوفها. 
 سألتها لني ابهتمام: 

وهل قدم لك بعض مالحظاته؟-  



حتدثنا طوياًل بعد الدرس. سأل عن  -
املنهاج املقرر واسئلة اخرى. انه شاب  

يذ. رأيه صائب ومقنع. لقد  معقول ولذ
 حتاملت عليه مسبقاً اي لني.

شعرت لني ببعض احلسد وهي تقارن  
نفسها مع ماري. لقد اعطى ماري 

اهتماماً خاصاً يف تعامله معها معاملة الند 
للند بينما امهلها هي كلياً..... مع اهنا 
 حتمل شهادة علمية ارفع وبدرجة امتياز.



زها كني يف كانت سارحة أبفكارها حني لك
ذراعها. نظرت لرتى كريس يورك حاماًل  

 صينية طعامه يف طريقه اىل طاولتهم 
. 

 قدمت ماري له كرسياً قرهبا:
اجلس اي استاذ يورك. اهالًبك. ما  -

 الذي محلك الينا؟
 سأله كني وهو يضحك:

جماملة لنا؟-  



ميكنك اعتبارها جماملة. لقد استقبلتنا -
االثنني املاضي واان ارد  حبفاوة ابلغة يوم 

 اجملاملة اآلن.
حلظت لني انه ال حيب اجملاملة والتمجيد. 

كانت قد انتهت من تناول طعامها  
وبدأت تشرب قهوهتا. نظرت اىل صحنها  
وهي تلعب ابملعلقة وسط بقااي الطعام. مل 
تفهم ملاذا خياجلها شعور ابالحراج لقربه  

تتفوه هبا منها. ارتبكت ومل جتد اية كلمة  
معه. كان يتناول طعامه ويتكلم مع كني  



وماري بسهولة وعفوية. اخربهم عن 
يف مشال انكلرتا ومجال الريف  موطنه 

 هناك.
هل زرت مشال انكلرتا ايآنسة هيوليت؟ -  

 شعرت كأن صوته ايقظها من احالمها. 
يوركشاير؟ ال. رمبا ازور املنطقة قريباً.  -

فكر جدايً سيعقد هناك مؤمتر تربوي واان ا
 حبضوره. 

اوه.-  
 بدا املفتش مهتماً لألمر.



جيب ان تزوري الريف يف وقت فراغك -
اثناء فرتة املؤمتر. األفضل ان جتدي 

شخصاً ميلك سيارة لتذهيب برفقته اىل  
املستنقعات.عليك ان تتجويل مشياً على 
األقدام وال تفعلي مثل الغالبية اليت تزور 

صمت املنطقة ابلسيارة فقط. هناك 
غريب الميكن ان تكوين قد اختربته من 

 قبل. 
 سألت ماري بفضول:



الصمت هوالصمت! كيف ميكن ان -
 يكون خمتلفاً؟

 منتدايت ليالس 
ال. للصمت انواع خمتلفة. يف  -

املستنقعات الصمت ملموس ومسموع. 
انه كثيف حتسه وتشتطيع ان تلمسه. 

عندما ارغب يف اهلرب من كل مشاكلي 
ضها او خياجلين احساس او احتاج حلل بع

بعاطفة خاصة....كلنا منر مبثل تلك  
الظروف احياانً حىت اان....اذهب بسياريت  



ميااًل، اقطع  واوقفها مث اخرج ألمتشى ا
اهلضاب وسط السكون الغريب. أتثريه 
 غريب علي كالبلسم الشايف للجراح. 

اان اصدقك.-  
قالت ماري: هناك عدد من األديرة  

 ذلك القسم من  القدمية املشهورة يف
 البالد. 

نعم. معظم هذه األديرة مبنية يف مواقع -
بديعة وخالبة. منها دير فونتان ودير  
 جريفو. مث دير ريفو اىل جهة الشرق.



 مث نظر خماطباً لني حياول ااثرهتا:
ولكن هذه اآلاثر ال هتم اآلنسة -

هيوليت. كل شئ قدمي، ابلنسبة هلا،  
ديد عبء ثقيل جيب التخلص منه. اجل

 هو املرغوب فيه.... 
 قالت حبدة: 

هذا غري صحيح وانت تعرف ذلك اي -
 استاذ يورك! 

هز يورك كتفه واكمل شرب قهوته. نظر 
كني وماري اليها ابستغراب وتبادال  



نظرات الدهشة. نظر املفتش اىل ساعته 
 مث وقف قائاًل:

اعتذر. علي ان اسرع. شكراً لرفقتكم -
 املسلية.

 ورفع يده مودعاً.
من الواضح انه يتحامل عليك اي لني. -

 ما السبب؟
 سألتها ماري: 

ومع ذلك فهو شاب لطيف ومشوق. -  
 وافقها كني ايضاً:



يبدوكذلك.-  
هزت لني رأسها غري موافقة بعصبية وهي 
التزال تشعر حبزن وأمل من جراء اهتامه  

 اخلاطئ هلا.
بصراحة حنن لن نتفق!-  

 منتدايت ليالس 
آخر يوم من اسبوع  كان يوم اجلمعة هو  

ل شئ يسري على غري التفتيش الطويل. ك
ما تشتهي لني. اضاعت دفرت الغياب  
واملالحظات ووجدته بعد عناء وتفتيش  



مدفوانً حتت اكداس الورق فوق مكتبها 
فتأخرت عن صفها. مث اكتشفت ان 
اقالمها مثلمة وحتتاج للربي فتأخرت  

أكثر. ركضت يف املمر كأهنا ارنب يهرب 
علب، ومل تراع بذلك القانون الذي  من ث

سنته بنفسها لتالميذها: ال تركض يف  
 املمر.

وصلت اخرياً اىل الصف ودهشت 
للهدوء املخيم. هي املرة الوحيدة اليت  
تتذكر ان طالب هذا الصف، وهم بني 



احلادية عشرة والثانية عشرة من عمرهم، 
جيج يف جيلسون يف مقاعدهم دون ض

الغرفة ووضعت  غياهبا. مشت اىل داخل
كتبها فوق الطاولة. ورفعت نظرها وهي 

ال تستطيع ان تتنفس. كادت توقع  
اغراضها على األرض من شدة ارتباكها. 

جف حلقها واحست حباجة لتجلس 
وتسرتيح ألن رجليها التقواين على 

محلها. لقد حملت مفتش اللغة االنكليزية  
 االستاذ يورك جيلس يف مؤخر الصف.



 آنسة هيوليت. تظاهري اتبعي عملك اي-
 أبنين غري موجود. 

 وقف مكانه وخاطبها بكل جدية.
شعرت لني ابملرض. بدأت تسجل الغياب 

يف دفرت املالحظات وهي تفكر اسئلة  
حتريها: ملاذا زارها مرة اثنية؟ ملاذا يصر  
على ازعاجها؟ مل يسبق ان زار مفتش  
معلمة مرتني؟ هل يعين ذلك ....  

وبذلت جهداً كبرياً استجمعت لني قواها 
 لتتابع عملها.



طلبت من التالميذ تغيري ترتيب الكراسي 
وبعد ذلك جتمعوا يف فرقهم املختلفة. 
احس التالميذ ابرتباكها وعدم ثقتها  
بنفسها وتوتر اعصاهبا، فاغتنموا كل 

فرصة ساحنة ليثريوا الشغب والفوضى يف 
الصف. مل تستطع ان تضبطهم كما جيب.  

ور من يدها يضجون  اذا وقع الطبش
ابلضحك، واذا نظرت اىل دفرت  

املالحظات تستشريه كانوا يغتنمون 
يغتنمون الفرصة للوشوشة والثرثرة. مجع 



. املفتش اوراقه يف نصف احلصة وانسحب 
لني اهنا حباجة للبكاء. وشعرت  

كل شئ كان يذكرها بفشلها، وابلتأكيد، 
هذه هنايتها يف سلك التعليم. ما يؤملها  

ان املفتش كان يتناول طعام الغداء اكثر 
على طاولتها يف اليوم السابق ومل يذكر هلا 
انه سيزورها مفتشاً صفها للمرة الثانية.  

رمبا ألنه يرغب ان يشاهدها متلبس ابجلرم 
 املشهود ولقد جنح. 



انتهت دروس بعد الظهر. مشت  
مضعضعة األفكار اىل غرفة االساتذة  

فوق  وجلست اىل مكتبها. وضعت يدها
رأسها واحننت فوق طاولتها. وحضرت  

 ماري اىل غرفة االساتذة بعد قلبل.
ما املشكلة اي لني؟-  

 سألتها.
 اجابتها أبهنا متعبة جداً.

لك رسالة من سكرترية املدير. يريدك  -
 يف مكتبه بعد املدرسة.



 هذا ما كانت لني ختافه.
عليك ان تذهيب اآلن؟ -  

مكتب مشت لني جتر نفسها جراً اىل 
كان   املدير. كانت ختاف ما سيقوله هلا.

خوفها يزداد كلما اقرتبت اكثر من  
املكتب. مل تكن تتوقع ان ترى مفتش  

اللغة االنكليزية بقامته الفارعة، حيدق من 
النافذة كأن صربه قد نفد وهو ينتظر  

 وصوهلا اىل االجتماع.
صداقة لساعة واحدة-2  



آنسة هيوليت. تفضلي اي عزيزيت.-  
ل االستاذ بنستون.قا  

وقف يستقبلها واشار اىل كرسي امام  
مكتبه وقدمه هلا لتجلس عليه. استدار 

ن وقفته امام النافذة وجلس املفتش م
على حافتها ويداه يف جيوبه. وبدا عابساً 

 وهو بتصفحها بدقة.
بدت لني شاحبة الوجه متوترة االعصاب 
ايئسة. ورفعت يدها املرجتفة اىل شعرها  

استدار املفتش ليبعد نظره عنها  لرتتبه.



وشعرت لني خبيبة، وهي ترى ظهره  
ومنكبيه العريضني. ورغبت ان تضربه  

 بقبضة يدها بشدة.
اي آنسة هيوليت، خاطبها املدير: لدينا -

بعض االمور نريد ان نبحثها معك ولن  
نستبقيك كثرياً. اعرف انك متارسني لعبة 
كرة املضرب مع االستاذ كني مارشال  

لب االحيان بعد الدوام. اليس كذلك؟اغ  
هزت لني رأسها موافقة. انه يتودد اليها  

 ويساير.



سأدخل يف صلب املوضوع. اان  -
واالستاذ يورك )نظر املفتش مستغرابً حني 

مسع امسه( كنا ندرس وحنلل نتائج  
االمتحاانت الدورية لصفوفك. وجدان ان 
نتائج صفوفك اقل من مستوى نتائج  

ة يف الدائرة. هل ميكنك ان بقية االساتذ
 تشرحي لنا االسباب؟

نعم. اعتقد ذلك. اعتدان يف الدائرة ان -
حيضر احد االساتذة االمتحاانت جلميع 
الصفوف، وابلتايل أيخذ طاليب امتحاانت 



وضعها غريي. ومبا ان وسائل تعليمي 
ختتلف عن وسائلهم، فستأيت االسئلة 
بطريقة ختتلف واالستاذ املسؤول عن 

ع االسئلة سيسأل عما اعطى هو  وض
 تالميذه. 

 سأهلا املدير:
اليس هناك منهاج تتبعينه؟ -  

طبعاً ولكنين ال التزم به كلياً كما  -
 يفعلون وليس بنفس الرتتيب. 



ترك املفتش مكانه قرب النافذة وجلس 
قرب املدير يف مواجهتها ويداه  يف مقعد 

التزاالن يف جيوبه. كان ينظر اىل املكتب 
 ويتفحص اخلشب الصقيل بكل اهتمام. 

يف هناية السنة املدرسية ستنتهني من  -
 تعليمهم املنهاج املقرر.
 قال دون ان ينظر اليها:

رى. ورمبا اشرح هلم اشياء اضافية اخ-  
 رفع كريس يورك حاجبيه وسأهلا: 

مثاًل؟-  



 قالت لني مرتددة:
اان اؤمن ابلتقارير.-  

 سأل املفتش بدهشة:
تقارير؟ للغة االنكليزية؟-  

التقارير اي استاذ يورك حتتاج للكثري من -
الكتابة وتدوين مالحظات وقراءة مراجع 

 ورواايت ومسرحيات وأشعار......... 
نما مال املفتش توقفت لني لتأخذ نفساً بي

 جبسمه اىل األمام وهو يقاطعها.



اود ان احبث معك مسألة اخرى اي  -
آنسة هيوليت. مسألة قراءة الشعر مع  
خلفية موسيقية فوق املسجلة.... كيف  

 تساعد يف تعليم اللغة االنكليزية؟ 
 كان يتساءل بتهكم.

حىت املواد اليت كانوا يسجلوهنا ال متت -
كي املقرر يف بصلة اىل الشعر الكالسي

املنهاج مثل شيللي وكيتس وميلتون. حني 
مسعتها مل افهم اية كلمة. وبدا يل كأن  

 الكلمات املسجلة من اخرتاعهم.



اي استاذ يورك! -  
 هتفت لني حمدقة به:

كانت الكلمات من أتليفهم ومل تكن  -
 غامضة كما تقول.

 وشعرت حبرارة يف خديها لشدة غضبها: 
شعارهم.يوماً ما، سأريك بعض ا-  

هز كتفيه كأنه يقول: حىت لو رأيتها  
 فلست مقتنعاً هبذا االسلوب.

اشعارهم كلها خيال وصور مجيلة. -
عندما حيضرهم االهلام أييت الشعر بسهولة 



وعفوية كالتنفس. انه يفوق جبودته اشعار 
 احملرتفني الكبار.

وملاذا املوسيقى؟-  
ألنك اي استاذ يورك لو استمعت اليهم -

بداًل من االستماع اليهم بصفة بتجرد، 
املفتش الذي يفتش عن اخلطأ ليشري اليه، 
ولو مل تكن متحيزاً ألمكنك ان تالحظ  

كيف حترك املوسيقى خياهلم وتضفي على 
القراءة حالة مسرحية. هذا كل ما يف  

 األمر.



 منتدايت ليالس 
مل يقتنع االستاذ يورك ولن يقتنع. كان 

املناقشة. املدير االستاذ بنستون خارج 
امسك قلمه وبدأ يرسم خطوطاً يتسلى 

 هبا مث نظر اىل لني واضاف: 
اي آنسة هيوليت. استلمنا شكاوى من -

بعض اهايل التالميذ عن اسلوب  
تعليمك. هؤالء جيادلون اهنم يرسلون  

ابناءهم اىل هذه املدرسة ألهنم يرغبون يف 
تعليمهم وفق الطرق التقليدية. ولو اهنم 



اليب احلديثة يف التعليم رغبوا يف األس
مدارس من هذا النوع.ألرسلوهم اىل   

الطرق التقليدية..... هل تعين الطريقة -
 القدمية املعتادة؟

حترك املفتش قلقاً وبدل جلسته ولكنه مل 
 يعلق.

يقولون اننا جنري التجارب واالختبارات -
 على اوالدهم.

 اكمل املدير اهتامه وقد ازعجه جدهلا.



طريقيت يف التعليم جمربة وموثوق هبا. اهنا -
تستعمل منذ فرتة يف معظم املدارس 

 احلديثة.... اعين حديثة البناء.
 حترك املفتش حركة سريعة ولكنه مل يتكلم. 

 افهم ما تقصدين. 
 قال املدير مبرارة:

انت شابة تنقصك اخلربة. تريدين ان  -
ترمي كل شئ قدمي مهما كان مثيناً. ولكننا 

نوافقك.ال   
وسائل تعليمي تعطي نتائج افضل..... -  



 تدخل املفتش بسرعة وقاطعها: 
هل جنحت ايآنسة هيوليت؟ اذا كانت -

املسرحية اهلزلية اليت شاهدهتا يف صفك 
بعد الظهر شاهداً، فأان واثق من اهنا  

 فاشلة.
كلماته املنمقة اشعلت احلرب بينهما.  
استدارت لني اليه كأهنا حيوان جريح 

دمه قبل املوت. ينزف  
 صرخت: 



السبب هو وجودك معنا يف الغرفة.  -
كنت عنصر ازعاج وختريب ليس للتالميذ 

 فقط بل يل ايضاً...... 
قال املدير يعتذر عن عدم لياقتها 

 ووقاحتها:
اي آنسة هيوليت ارجوك. الميكنك ان -

ختاطيب مفتشاً يف هيئة الرتبية الوطنية هبذه 
ان الطريقة. لن امسح لك! عليك 

 تعتذري. 
اان. اان آسفة جداً اي استاذ بنستون.-  



رفضت لني ان توجه اعتذارها اىل  
فتش. ونظرت اليه ولكنه رد اليها نظرة امل

مصطنعة ابردة وابتسم ابتسامة ساخرة  
كأنه يقول: اان ازعجك كثرياً! اليس 

 كذلك؟
شعرت مبرارة ألهنا اطلقت لنفسها العنان 

ا. نظرت ومل حتاول ان تكبح مجاح غضبه
 اىل املدير وخاطبته.

طرقي مأمونة النتائج اي استاذ بنستون.-  



كانت تدافع عن نفسها متحدية، اهنا  
تساعد التالميذ على استعمال عقوهلم. يف 
معاجلة كل تقرير يشارك الفرد جبهوده مع 
الفريق. يتناقشون ويتبادلون اآلراء مث أييت  

دور القراءة والبحث يف املراجع  
ت. وبعد ذلك يكتبون واملوسوعا

ابلتفصيل ما توصلوا اليه. رمبا يضطرون  
للبدء يف حبث آخر ينبثق من التقرير  

 الذي هم بصدد دراسته. 



شعرت لني ان االستاذ بنستون حياول ان 
يفهم ولكن كل شئ يسمعه كان غريباً  

 عنه. هز رأسه واتبع هجومه:
ليس األهل فقط بل هناك بعض  -

وبك.االساتذة يتذمرون من اسل  
معلمو اللغة االنكليزية؟-  

واحد او اثنان. وهناك اساتذة من  -
ون  دوائر اخرى...... تالميذك يطالب

الساتذة يف ابلتغيري يف اسلوب تعليم بقية ا
املواد االخرى. اهنم صادقون ويقولون  



اهنم يتمتعون معك بدروسهم ويزعجون  
 اساليبهم بقية االساتذة ويطالبوهنم بتغيري

تشويقاً.لتصبح اكثر   
ابتسمت لني ابتسامة انتصار ولكن املدير  

 رفع يده وأكمل:
آسف ايآنسة هيوليت. جيب ان يكون -

العلم سهاًل وممتعاً برأيي. ولكنه ليس شيئاً 
آنياً بل جيب ان يصمد يف العقل ويبقى  
حمفوراً يف الذهن اىل األبد. وقد جاءت  



نتائج االمتحاانت يف صفوفك تربهن ان 
يم احلديثة ال تثبت ذلك.وسائل التعل  

 ولكنين شرحت اسباب هذه النتائج.
آنسة هيوليت. عليك ان توجهي  -

احلقيقة. االمتحاانت ضرورية للتلميذ. 
هي مقياس جناحه او فشله. ال ميكنك 

التهرب من هذه احلقيقة يف حياة الطالب 
التعليمية. علينا ان ندرهبم للنجاح يف 

عمل االمتحاانت. هذا التدريب هو 
 االستاذ.



مل تستطع لني ان تناضل اكثر. لقد  
 اهنكت قواها وهزمت كلياً. 

وماذا تريدين ان افعل؟-  
جلس املدير مسروراً على كرسيه ألهنا  
اقتنعت اخرياً. هنض املفتش من جملسه 
ونظر من جديد عرب النافذة ويداه خلف 
ظهره، يسد بوقفته امام النافذة دخول  

 النور اىل الغرفة. 
مفتشاً يف وزارة الرتبية التابع   كوين-

للملكة ال خيولين ان اجربك على تغيري  



وسائل تعليمك. اان الاملك السلطة  
ولكنين استطيع ان اقرتح واقدم النصح 
فقط. عليك ان تفكري ملياً ابألمر. يف 
هذه املدرسة التقليدية بتارخيها وشهرهتا 
االكادميية اليت تتبع الوسائل التقليدية  

يف طرق التعليم، اعتقد ان عليك  صارمةال
ان جتاري بقية االساتذة يف طرقهم  

 واساليبهم.
 نظر اليها مواجهة. 



جيب ان اسجل هنا اننا معجبون  -
بروحك النضالية ونفتقر ألمثالك. ولكن 
يف الظرف احلاضر، فإن جهودك يف غري  

 موضعها وتبقى جهوداً ضائعة.
افهم من ذلك ان علي ان ابدل وسائل -

مي لتتماشى مع وسائل بقية زمالئي. تعلي
وعلي ان افقد شخصييت املنفردة يف 

التعليم. وعلي ان اضحي بكل ما اؤمن 
 به من نظرايت.



عزيزيت آنسة هيوليت، اجاهبا املفتش  -
بصوت هادئ: عندما تكربين ستكتشفني 
ان التمرد يلزمه اكثر من صوت واحد  
يصرح يف الربية كي ينجح. عليك اقناع  

حولك بفائدة وسائلك. وعندما  اآلخرين
 حتصلني على مساندهتم يصبح لديك

 بصيص امل يف تغيري االسلوب.
نظرت لني اىل املدير ختاطبه وهي تتنفس 

 بصعوبة، مث وقفت:



استاذ بنستون. هل استطيع ان اخرج -
 اآلن؟

بدا املدير راضياً عن نتائج املناقشة اليت  
.ظهر املفتش فيها عنصراً فعااًل ومقنعاً   

طبعاً اي عزيزيت. اشكرك على االستماع -
 الينا.

 منتدايت ليالس 
رفعت لني رأسها عالياً ومشت بسرعة حنو 
الباب. ذهبت اىل غرفة رؤساء الدوائر  

بداًل من الذهاب اىل غرفة االساتذة. حيق 



هلا استعمال مكتب رئيس دائرة اللغة  
االنكليزية يف غيابه ألهنا كانت تقوم  

مبهماته. وجلست اىل املكتب فوضعت 
يديها فوق رأسها واحننت فوق املكتب  
وشرعت ابلبكاء. نظرت بعد قليل حوهلا  
مستطلعة. ال ميكنها ان تبقى هنا فرتة 
طويلة. امسكت حقيبتها فاخرجت  
منديلها ومسحت دموعها مث ركضت 
خارجة من الغرفة. كانت مآقيها مليئة 

جود  ابلدموع فلم تلحظ يف املمر و 



شخص ميشي ابجتاهها. كانت الترى اي 
شئ والترغب يف شئ سوى االنفراد  

 بنفسها. 
وصلت اىل غرفة احلمام املالصقة لغرفة  

االساتذة. ودخلت بسرعة فأغلقت الباب 
 خلفها وتركت لنفسها العنان يف البكاء.

حضرت ماري بعد قليل ودخلت احلمام. 
وجدت لني جتلس على كرسي حتدق يف 

بكي حبرقة كطفلة صغرية. الفضاء وت



هدأت عاصفة البكاء وخفت الدموع  
 قلياًل. 

قالت ماري حانية عليها وهي حتاول ان  
 تربت على شعرها مهدئة:

لني اي عزيزيت! ما الذي حصل؟ -  
 كانت كالوالدة احلنون يف هلفتها. 

 سألتها لني من بني دموعها املنسابة:
كيف عرفت انين هنا؟-  

غرفة االساتذة قرع االستاذ يورك على -
وقد بدا عليه االنزعاج. والظاهر انه رآك 



تدخلني اىل هنا واعتقد ان شيئاً ما 
 يزعجك.

هكذا. انه هو سبب مشاكلي -
وانزعاجي..... ويقول انه اليعرف سبب 

 ذلك. 
صرخت لني حبنق وشرحت ملاري ما  

 حصل يف غرفة املدير وسبب انفجارها. 
تشاجرا معي مثل كلبني سلوقيني -
جران على عظمة. كاان يتنافسان يف يتشا

 متزيق حلمي.



 ضحكت ماري وقالت: 
هذا تشبيه مجيل. افهم ما تقصدين. -  

هل ذهب كني اىل البيت؟-  
سألتها وهي تنظر اىل نفسها يف املرآة 
 وبدأت تغسل وجهها من آاثر الدموع:

انظري اىل شكلي العجيب!-  
ليس كما تعتقدين. مع قليل من الزينة -

 والرتتيب تعودين امجل مما كنت. 



وضعت لني بعض الرتوش فوق وجهها  
واستعملت صباغ الشفاه بكثافة اكثر من 

 املعتاد ورتبت شعرها.
نعم. كني اليزال هنا. اجابتها ماري:  -

عندما اخربته انك يف اجتماع مع املدير 
قال انه سيجرب شخصاً اخر على مشاركته 

ك  يف لعبة كرة املضرب. وسيعود الي
 ليلعب واايك. ال ختذليه اي صغرييت!

عادات اىل غرفة االساتذة ووجدان كني 
 يفتش عنهما ابهتمام. 



ما الذي حصل لك؟ هل حاول الرجل -
العجوز االعتداء عليك؟ يبدو كأنك كنت 

 يف دوامة النشافة الكهرابئية.
 وضحكوا مجيعاً.

هل هذه طريقة معقولة يكلم هبا -
لقت ماري. الصديق صديقته احلميمة؟ ع  

تعايل اي لني بسرعة لتشاركيين لعبة كرة  -
 املضرب. ال لزوم لتغيري ثيابك.

قالت لني وهو ميسك بذراعها وجيرها اىل  
 اخلارج:



ولكنين افضل ان اغريها.-  
جذهبا بسرعة اىل اخلارج مما جعل ذراعها 

 تصطدم حبائط املمر.
تعايل ال تكوين سخيفة. لقد انتظرتك -

 طوياًل. 
آي!-  

ت وبدأت تفرك بغضب مان الرضة. صرخ
احست اهنا مراقبة من قبل شخص واقف 

يف املمر يتسلى ابلنظر عرب النافذة. 
 إلتفتت اىل كني وقالت بدلع:



اذا قبلتها ستتحسن بسرعة.-  
فعل كني كما طلبت منه. قبل ذراعها 
مكان الكدمة مث مشيا سوايً وايديهما  
متشابكة ونزال السالمل اىل مالعب كرة 

ضرب.امل  
 قال املفتش الذي كان واقفاً يف املمر:

مساء اخلري. -  
 فنظرت لني اىل كني ختاطبه بصوت مرتفع:

لن هتزمين ابداً مهما كنت ضخماً. -  



وكانت تعين املفتش بكلماهتا وتتمىن ان  
 يكون قد فهم مرادها.

 قال كني:
اعتقد ان هذا الرجل يكرهك كثرياً!-  

 نظرت لني اليه تستعلمه: 
يكرهين؟ -  

 مث اكملت بصوت مرتفع: 
ال يكرهين قدر ما أكرهه وامقته!-  

مث ركضا اىل ملعب كرة املضرب. سألته 
 لني:



مع من كنت تلعب قبل حضوري؟ -  
مع معلمة اللغة االنكليزية اجلديدة -

اآلنسة ديردر كارسون. متتاز بضرابهتا 
القوية يف البداية ولكن لعبها امجااًل ليس 

وكذلك مجاهلا. مبستوى لعبك   
 مث متتم وهو يضغط على يدها ويغمزها: 

ولكنها ليست كريهة!-  
لعبت لني مبهارة ونشاط. قال كني 

 خياطبها:



انك تضربني بقساوة كأنك تتخيلني  -
وجه املفتش صديقك يف كرة املضرب. 
شعرت انه يراقبنا من احدى النوافذ  

 املطلة على امللعب منذ برهة.
ى لتتحقق. قال نظرت لني بسرعة اىل اعل

 كني:
أتخرت. لقد رحل.-  

 قالت لني مبرارة وحنق:



اعتقد انه كان يراقب لعيب يف كرة  -
املضرب ليقرر ما اذا كنت يف مستوى ما 

 تتطلبه وظيفيت كمعلمة لغة انكليزية. 
اخرجيه من تفكريك اي صديقيت وفكري -

يب. هيا لنكمل اللعب فالتمرين وحده 
 يفيدين.

املدرسة كان هادائً، اذا  االسبوع التايل يف  
نت لني احياانً السبوع السابق. كاقورن اب

تشعر بشخص يشبه املفتش يراقبها من  
بعيد كأنه يتجسس عليها. كرهها له  



جعلها تعتقد ذلك: )خياله يالحقين ليل 
هنار(. كانت كلما دخلت غرفة صفها  
تنظر ابرتياح وهلفة اىل زاوية الغرفة لرتى 

اد ليزعجها ويعذهبا. اذا كان املفتش قد ع
بقيت خائفة حىت هناية االسبوع. واخرياً  
اراتحت تدرجيياً ولكن ثقتها بقدرهتا يف  

أتدية وظيفتها كانت تزعزعت. لقد حطم 
املفتش كل محاسها ملهنة التعليم وارادهتا 

 يف التجديد.



كانت لني تلعب كرة الضرب مع كني كل 
مساء بعد ان تفرغ من عملها. احياانً 

ا كرئيسة لدائرة اللغة االنكليزية  عمله
كان مينعها من مشاركته اللعب فتنوب 

عنها اآلنسة ديردر. لني حتبها وتعتقد اهنا 
مجيلة ولطيفة وكذلك كني، يشعر انه  

مدين هلا ملساعدهتا. انه متشوق للنجاح 
يف مباراة كرة املضرب اليت ستقام يف 

 منتصف الفصل وسيتنافس لنيل البطولة.



طول يف فصل الربيع. وابلتايل جيد النهار ي
كني متسعاً من الوقت للتنزه مع لني قرب 
النهر. فهو الحيب املسرح والسينما ألنه 
ال يستطيع ان يبقى ساكناً لفرتة طويلة من 

 الوقت.
يف امسية من شهر نيسان، بعد ثالثة  

اسابيع من يوم التفتيش، تناول كني معها 
استأجرا  الشاي يف اسرتاحة قرب النهر مث  

جيذف جبد ونشاط  مركباً للنزهة. كان
بينما استقلت لني يف مؤخر املركب 



ويداها حتت رأسها.كانت ترتدي بنطلوانً 
 امحر وكنزة محراء. متتم كني قائاًل:

انظري من هنا! -  
وهز بيده ملوحاً ومرحباً. رفعت لني رأسها  
وبسرعة عادت اىل وضعها السابق. كان 

ة الضفة قرب كريس يورك ميشي مبحاذا
 الرصيف. سأهلا كني مستغرابً:

 الن تلوحي له بيدك؟ 
ال. شكراً. اان اسلم فقط على -

 االصحاب.



مازلت غاضبة؟ انت تقسني عليه. هو مل -
 حيطم عملك. اليس كذلك؟

هي وحدها تعرف كم اضعف ثقتها  
واعتدادها بنفسها، ومحاسها، وكم حطم 
د من روحها الواثبة. نظرت اىل االفق البعي

 وقالت:
امل يفعل؟ -  

يبدو انه رجل وحيد. اتذكرين يوم قال -
لنا انه حيتاج ان يذهب اىل املستنقعات  



ليستوحي اهلدوء؟ اتعجب! ماذا يفعل  
 عندما يكون بعيداً عن بيته ووحيدًا؟

يتمشى جبانت النهر كما يفعل اآلن.-  
صرفت لني األمر هنائياً. لقد حصنت  

مح ألي عواطفها ابلدروع جتاهه ولن تس
شعور ان خيامرها حىت وال الشفقة. اذا  
كان رجاًل وحيداً فهذا شأنه. رمبا حيب  
الوحدة. كلما التقته تتشاجر معه. وهي  
 حتمد هللا ان ذلك مل يكن يتكرر كثرياً. 



بعملها كرئيسة للدائرة   كانت لني تتعتم 
االنكليزية يف غياب االستاذ بالكهام.  
االشاعات ترتدد انه رمبا طلب التقاعد 

ابكراً ألسباب مرضية. واذا صحت هذه 
التكهنات فاهنا ستقدم هلذه الوظيفة. اهنا 

 منزلة فخرية وترغب هبا..... 
مجعت لني غسيلها الوسخ يوم اجلمعة  

 مركز  مساء ووضعته يف كيس وذهبت اىل
الغسيل اآليل يف احلي لتغسله. لقد  

 -املؤجرة–عرضت عليها السيدة ولرتز 



ان تقوم عنها هبذا العمل عند بدء عقد 
االجيار. ولكن لني كانت تفضل ان تقوم 

 به بنفسها.
وضعت لني كيس الغسيل يف املقعد 

اخللفي يف سيارهتا وذهبت اىل املوقف  
القريب من حمل الغسيل، حيث اوقفتها 
ومحلت غسيلها ودخلت املغسل. كان 

 واحداً ال املغسل مكتظاً ومل جتد اال مقعداً 
حيتله احد. وضعت حقيبة يدها فوقه 
ومحلت غسيلها اىل اآللة الوحيدة  



الفارغة. وضعت الثياب بداخلها وما  
يكفي من املسحوق وادارت احملرك لبدء 
عملية الغسيل. مث عادت اىل مقعدها بعد 

وبدأت تقلب صفحاهتا  ان انتقت جملة 
بدون اهتمام. كان جيلس اىل مشاهلا رجل 
يقرأ اجلريدة،واىل ميينها امرأة اتول جاهدة 

ان هتدئ من نشاط ابنتها علها ختلد 
لبعض السكون. تكلم الرجل الذي جيلس 

 عن مشاهلا وقال ببطء:
مساء اخلري اي آنسة هيوليت.-  



كادت لني تقفز من مكاهنا من هول  
ميكن ان يكون املفتش هو  املفاجأة. ال

الشخص الذي جيلس اىل مشاهلا يقرأ  
اجلريدة. ولكنه هو بعينه. متتم وهو يبتسم 

 هلا:
مكان غريب نلتقي به!-  

 اوه. مرحباً اي استاذ يورك.
احست لني بشعور غريب مل تعتده. شعور 
مييل اىل الشك مث احلماس. مل تفهم ردة 

الفعل هذه وبدت عصبية للغاية. حاولت 



ان تسرتد من رابطة جأشها قبل ان  
 تتكلم: 

اان احضر اىل هنا دائماً ولكنين مل التق -
 بك من قبل!

اهنا اول مرة آيت فبها اىل هذا املكان.  -
السيدة اليت تساعدين يف تدبري شؤون 
منزيل مريضة منذ يومني. لقد اقرتحت  

 علي ان اجلب غسيلي اىل هنا.
معقول.-  



اول ان  فتحت لني جملتها من جديد حت
تقرأ. وودت لو يعود هو ابضاً اىل قراءة  

 جريدته ألهنا ال ترغب يف حمادثته.
مل تكن لدي خربة يف تشغيل آالت -

الغسيل فطلبت من احدى السيدات  
 املساعدة. ابتسمت لني بلطف وقالت: 

العمل سهل لو اتبعت االرشادات  -
 املكتوبة قرب اآللة.

 مث صمتت من جديد. 



املغسل كثرياً عن مكان سكين. يبعد -
 لقد حضرت ابلباص.

اوه! وأين سيارتك؟-  
ابلكراج. حتتاج لفحص عام. هناك  -

بعض اخللل الطفيف. احلياة اصبحت 
 صعبة جداً يف هذه األايم. 

مل تشفق عليه ولكنها كانت مضطرة 
بسبب اللياقة ان تعرض عليه خدماهتا  

 وتقول:



لدي سيارة يف املوقف. هل ترغب يف -
 ان اوصلك اىل منزلك؟

اعرتض االستاذ يورك بلطف ألنه اليريد 
ازعاجها ألن منزله ليس على طريقها، بل 
يبعد عن وسط املدينة. واتبع أبنه سيعود  
ابلباص ايضاً كما حضر. ولكنها وجدت 
نفسها تقول ان ذلك لن يزعجها ابداً. 

 وقبل عرضها مسروراً ومبتسماً. 
ضعاها يف محال اكياس الغسيل الرطبة وو 
لس قرهبا يف املقعد اخللفي يف السيارة. وج



املقعد األمامي بعد ان زودها بتعليمات 
واضحة عن عنوان منزله. قادت لني  
السيارة هبدوء ووصلت اىل موقف  

للسيارات يف الطرف اآلخر من املدينة 
 قرب منازل حديثة وفخمة للغاية. 

هل تتفضلني بزايريت ايآنسة هيوليت؟ -
مرتبة وسأفهم ابلطبع اذا  الشقة غري 

 فضلت ان التقبلي دعويت.
كانت لني على وشك االعتذار ولكن  
مجلته االخرية وضعتها يف مأزق حرج.  



ألهنا اذا اعتذرت فسيكون بسبب عدم 
 ترتيب الشقة.

شكراً جزياًل. سأدخل لدقائق قليلة.-  
ركبا املصعد اىل الطابق األول. فتح الباب 

 وقال: 
. هل تشاركينين يف سأصنع بعض القهوة-

 شرهبا؟
نعم. شكراً....... -  

الشقة فخمة األاثث والديكور ومزينة 
بذوق رفيع دون فوضى. نوافذها العريضة 



متتد من األرض اىل السقف وستائر  
السلك الرفيعة ال حتجب الرؤية، وفوقها 

من القماش اجليد الزاهي األلوان. 
تساءلت يف نفسها: من انتقى األاثث؟  

 زوجته؟ 
 انداها االستاذ يورك من املطبخ قائاًل:

ارجوك. اجلسي.-  
ولكنها فضلت ان تتفرج على الشقة.  
نظرت اىل جمموعة كتبه فوق الرفوف 

املبنية قرب املدفأة من جهة، بينما اجلهة 



االخرى طاولة صغرية عليها زجاجات من 
شروابت املختلفة. لفتت نظرها صورة امل

حد الرفوف قرب فتاة شابة مجيلة فوق ا
املدفأة. عيناها واسعتان ساحراتن  

وابتسامتها التقاوم. وقرأت يف اسفل  
الصورة العبارة التالية: اىل حبييب كريس  

 من اجنيل.
بلعت لني ريقها وتساءلت يف نفسها: هل 

هي زوجته؟ هو ليس وحيداً كما 
اعتقدت. لديه ارتباطات عائلية مما جيعله 



حاماًل القهوة  بشراً وانساانً. دخل كريس
والكعك اىل غرفة اجللوس. وابتسمت له 
لني ابتسامة رقيقة من القلب، مل تبتسم له  
مثلها من قبل. أتثري ابتسامتها عليه كان 
مذهاًل. كاد يقزف من مكانه. وامسكت 
لني صينية القهوة من يديه قبالن تسقط 
على االرض. انسكبت القهوة يف الصينية 

 ومألت الصحاف.
هذا امهال مين. ارجوك ان   متأسف.-

 تضعيها فوق الطاولة الصغرية.



جلست لني يف كرسي مريح جداً وهي  
حتاول جاهدة ان جتعل زايرهتا له لطيفة  

 ومرحية. قالت حتاول جماملته: 
لقد تكلمت عن الفوضى وعدم الرتتيب -

 يف املنزل ولكنين ال ارامها. 
انوهلا كريس فنجان القهوة وبعض الكعك 

خياطبها هبدوء:مث احنىن   
هنا الأبس. ولكن املطبخ ملئ -

ابلصحون الوسخة اليت حتتاج للغسيل. مث 
 غرفة نومي.



 تكلم بصوت خفيص: 
الختربي احداً أبن سريري غري مرتب.-  

 ضحكت كثرياً وقالت: 
الهتتم هلذا االمر. سوف الانظر اىل  -

 غرفة النوم.
حتاداث سوايً. اخربها انه انتقل مؤخراً اىل  

نطقة بسبب عمله. وتكلم عن بيته هذه امل
وقريته واهله يف مشال انكلرتا. بيت اهله 

حديث وواسع وحتيط به حديقة غناء. قام 
 وفتش داخل خزانة صغرية وقال: 



يف مكان ما وسط هذه اجملالت يوجد -
كتاب من الصور الفوتوغرافبة امللونة  
 ملدينة يوركشاير وضواحيها. ها هو.

د جيلس قبالتها. انوهلا كتاب الصور وعا
حات الصور وتبدي بدأت لني تقلب صف

اعجاهبا لرؤية املناظر اخلالبة. وتراجع هو 
يف مقعده اىل الوراء وشرع يراقبها بعينيه 
املتصفحتني. لو تالحظ حتديقه فيها اال 
حني رفعت نظرها عن الصور لتسأله  



سؤااًل. فأمحرت وجنتاها خجاًل ومل تسأله. 
وقالت:  نظرت اىل صفحة جديدة  

ما امجل هذه الفتاة! -  
كانت صورة الفتاة نفسها املوجودة فوق 
احد الرفوف. ولكنها هنا ترتدي لباس  
البحر وتتمشى على الشاطئ ويدها بيد 

 كريس.
اقرتب كريس منها وجلس على ذراع  

 كرسيها واجاب: 



هذه الصورة؟ مل اكن اعلم اهنا ال تزال  -
هنا ضمن اجملموعة. اهنا صورة قدمية.  

اخذت منذ ست عشر سنة. كنت الازال 
يف العشرين من عمري يف ريعان الشباب. 

 ميكنك مقارنتها يب بعد ان انلين الكرب.
نظرت لني اليه لتقارنه ابلصورة. التقت  

 نظراهتما وارتعشت قلياًل وهي جتيبه: 
اان الاعرف..... ال تبدو كبرياً.-  

 وامحرت وجنتاها من جديد.
حقاً! انك جتاملينين!-  



 ضحك قائاًل.
اليست هذه الفتاة نفسها اليت يف  -

 الصورة فوق الرف؟
صورة اجنل. نعم هي نفسها. -  

هل هي زوجتك؟-  
ال.... اان الزلت عازابً لألسف. هي -

صديقة قدمية يل عرفتها من سنني عديدة. 
امسها اجنل كاستل وامسها الفين اجنيال 

كاستلال. هي مضيفة. تقدم برامج غنائية 
قاعة االحتفاالت بلندن ويف قاعات يف 



كبرية اخرى داخل البالد وخارجها. هلا  
صوت بديع وتعيش قرب منزل والدي يف 

.الشمال  
ترك كريس جملسه وعاد اىل كرسيه 

قبالتها. شعرت لني انه اليريد ان يتكلم 
اكثر عنها مع اهنا كانت ترغب يف معرفة 
حقيقة عالقته هبا. وصلت لني اىل هناية  

الصور الفوتوغرافية واغلقته وهي كتاب 
 تتنهد.

اين تعيشني ايآنسة هيوليت؟-  



يف وسط كنت ويف ضاحية متمدنة.  -
اليوجد حولنا ريف مجيل وهضاب غناء 
مثل يوركشاير. منزل وايل بسيط وقدمي.  

بين يف الثالثينيات وهو مكون من  
قسمني. والدي يكره التغيري ويرفض ان 

 ننتقل منه. 
وقال:   ضحك كريس كثرياً   

من الواضح انك لست مثله!  -
 ووالدتك؟ 



اان اشبهها. وهي تؤمن ان التغيري هو  -
عصب احلياة. واعين بذلك تغيري  

 االفكار.
 صمت كريس قلياًل مث تنحنح وقال: 

هل متارسني لعبة املضرب دائماً؟ -  
اغلب األحيان العب مع كني. انه  -

متحمس جداً للفوز ابلبطولة يف دورة 
 منتصف الفصل. 

انك جتيدين اللعب. راقبتك ذات مساء  -
 منذ عدة اسابيع. 



حقاً؟ تساءلت كاذبة مث اكملت: ان -
ذلك بفضل مساعدة كني وتدريبه. هو  
يريد التمريت مع العبة جيدة لذلك 

 احسن تدرييب.
 صمت كريس قلياًل مث قال: 

اعتقد انكما ستتزوجان قريباً!-  
اوه. اان الاعرف بعد. لقد تباحثنا سوايً -
مر الزواج حتماً، ولكننا مشغوالن حالياً أب

 ومل نقرر اي شئ هبذا الشأن بعد. 
مسعت انكما خمطوابن. -  



نعم. خطوبة غري رمسية. -  
انه شاب لطيف.-  

نعم.-  
ران صمت عجيب. كان كريس يراقبها  
وبدأت ترتعش بعصبية وشعرت اها غري  

مراتحة. هناك امر يقلقها وتريد ان  
ألمر عسري ورمبا  تتباحث معه بشأنه. هذا ا

يقلب جو االلفة الذي ربطهما منذ نصف 
 ساعة. تشجعت اخرياً وقالت:

استاذ يورك؟-  



نعم ايآنسة هيوليت؟ -  
جلس على طرف كرسيه ولف رجليه فوق 
بعضهما وعقد يديه فوق صدره وانتظر  

 منها ان تتكلم.
هل تذكر حديثنا يف مكتب مدير -

 املدرسة؟ 
نعم.-  

 جتمد يف مكانه.
لمني معي بصفيت مفتشاً بوزارة هل تتك-

الرتبية ام بصفيت صديقاً؟ امتىن ان اكون 



الصديق ألنين ال احب ان امجع بني  
 العمل واملرح.

 ارتبكت قلياًل واجابت: 
الاعرف، رمبا بصفتك مفتشاً. -  

ايلألسف. على كل حال تكلمي. -  
وقف ووضع يديه يف جيوبه )من الواضح 

ونظر اليها من  انه يراتح هلذه الوقفة( 
 عل. 

اريد ان اطلعك انين عملت بنصيحتك.-  
 منتدايت ليالس 



كانت تتكلم بتكلف ظاهر بينما كان 
 ينصت اليها بكل انتباه. 

غريت اسلوب تعليمي واتبعت الطرق  -
التقليدية. ابلرم من عدم اقتناعي هبا  

 وكرهي هلا فاان انفذها يف صفويف.
مشى كريس ببطء حنو النافذة املشرفة  

لى احلديقة الغناء احمليطة ابلبناية. وبعد ع
صمت طال دقيقة او دقيقتني اجاهبا  

 ابقتضاب: 
حسناً.-  



واريد ان اعلمك ايضاً ابنين سأقدم -
طلباُ لوظيفة رئيس الدائرة االنكليزية، 

مكان االستاذ بالكهام يف حال استقالته 
كما ترتدد الشائعات. التفتت كريس  

مرة:حنوها بسرعة وتكلم بلهجة آ  
تكونني خمطئة وتضيعني وقتك سدى. -  

اصب مفتشاً خالصاً اليشوبه شئ من  
 الشعور ابلصداقة. 



اريد ان اشري أبنين اقوم حالياً أبعباء  -
الوظيفة ومهماهتا منذ اسابيع، ومل يتذمر 

 احد.
 وبقيت يف جملسها.
 كان صوته ابرداً:

هذا اليؤثر!-  
القيام  ابلعكس. هذا يربهن انين استطيع 

هبذا العمل. كل االعمال العائدة للدائرة 
تسري حسب االصول فرتة غياب الرئيس، 

 ومل حيصل اي أتخري او اشكال.



ال ختدعي نفسك. انت آخر من  -
 يستطيع ان يقبل هبذه الوظيفة. 

ابن الغضب على وجهها جلياً. واحست 
بكراهيتها له تزداد. نسيت اهنا ضيفة يف 

 بيته وقالت بسخط: 
انين واثقة أبنك ستحاربين! ال.-  
اان؟ ومادخلي يف هذا الشأن؟-  

انت ادرى فأنت الذي تسببت يل يف  -
 كل هذه املشاكل! 



وكيف تسببت لك هبا ايآنسة هيوليت؟ -
ليس ابمكاين تقدمي اية مساعدة لك. 

هناك الكثريون ممن سريفضونك وحياولون 
ابعادك عن الوصول اىل هذه الوظيفة. 

تذمرون وبعض زمالئك واألهل، ايضاً، ي
املدرسني لديهم اصدقاء بني املستشارين. 

سيحاربونك وسيستعملون نفوذهم  
مىت تقدمت هلذه  البعادك عن مبتغاك  

الوظيفة. طبعاً بطرق غري رمسية ودون 
اللجوء اىل جملس األمناء. املستشارون 



هم الذين يديرون املدرسة وهم وحدهم  
 النعنيون هبذا الشأن.

ف حق املعرفة انه يتكلم كانت لني تعر 
مي نفسها  احلقيقة. ولكنها حتاول ان تع

عن رؤيتها وترفض رأيه بتحيز. لقد كان  
صرحياً كل الصراحة معها، موضحاً هلا  
األمر دون اشكال. احست برغبة يف 
البكاء وشعرت ابلدموع متأل مآقيها، 
وخافت ان تنهمر دون ارادهتا. وقفت 

 بسرعة وقالت:



 عل القهوة اي استاذ  اان آسفة. شكراً -
 يورك.

هذا كل ما استطاعت ان تتفوه به وهي 
متشي مسرعة حنو ابب اخلروج. هز  

االستاذ يورك رأسه آسفاً واوصلها اىل  
 الباب وودعها بكل ادب. 

وداعاً ايآنسة هيوليت. شكراً اليصالك -
 يل بسيارتك.

ركبت سيارهتا على عجل وخرجت من 
حصل...... املوقف وهي آسفة ملا   



هذه هي هناية عالقة طيبة من الصداقة  
بينهما دامت حوايل الساعة تقريباً.  
والميكنها اال ان تلوم نفسها على ما  

 حصل. 
موسيقى وعاصفة-3  

أسابيع قليلة تفصلهم عن موعد 
االحتفاالت املدرسية يف التمثيل 

واملوسيقى. ستقام احلفالت يف قلعة  
ل صرعة يف البافيون. اهنا قاعة حديثة متث

البناء املتجدد. أعطي للمهندس احلرية  



املطلقة يف بنائها. وتتكون القاعة من  
ثالث طبقات شيدت فوق بقااي آاثر  
قدمية على ضفة النهر. وحتيط ابلبناء 
حدائق كثيفة تتخللها ممرات ضيقة  

وفسحات واسعة ونوافري املياه املتناثرة 
هنا وهناك. كان سكان املنطقة فخوروين 

ا الصرح الفين، ألن القاعة مركز أديب  هبذ
وفين يعرض فيه التالميذ مواهبهم 

املوسيقية وكفاءاهتم التمثيلية مما يساهم يف 
 رفع املستوى الثقايف والفين لبيئتهم. 



اتفقت لني مع تالميذ الصف املنتهي 
املتحمسني ان تلتقيهم يوم السبت بعد  

الظهر يف املدرسة، لتساعدهم وتدرهبم يف 
م برانمج االحتفال. كانت متثيلياهتم  امتا

وأشعارهم ضمن برانمج صفها قبل ان  
جترب على تغيري اسلوهبا يف التعليم وتعود  

 اىل الطرق التقليدية. 
 منتدايت ليالس 

كانو بستعملون املسجلة يف ابدئ األمر. 
يتلون الشعر مع خلفية موسيقية من 



أتليفهم، ويستمعون اىل نتائج عملهم 
اذا كان مرضياً تدربوا عليه ويقيمونه، و 

أبنفسهم. بعضهم يعزف املوسيقى 
 وبعضهم يتلو الشعر.

كانت لني ترتدي بنطلوانً أمحر بلتصق 
جبسمها مع كنزة محراء تناسبه. دخلت  
املدرسة والحقتها عيون فريق رجال 

التنظيفات النهمة ابستحسان وهي متر 
هبم يف املمر. دخلت غرفة صفها ومحلت 

الغرفة اجملاورة فوضعتها فوق املسجلة من 



مكتبها ابنتظار وصول فريق السباب  
ملساعدهتا يف محلها. دخل التالميذ  

الشبان..... وهم يف الثامنة عشرة من  
عمرهم تقريباً. التفو حوهلا حيدقون هبا 

ويتفحصوهنا كما يفعل الرجال الكبار أمام 
املرأة اجلميلة. وصفر أحدهم اعجاابً. 

 وقال آخر:
هلي! كم يليق بك هذا البنطلون اي إ-

 ايآنسة هيوليت!



مث دار حوهلا ابعجاب. ضحك اجلميع 
وضحكت لني معهم بروح طيبة. سأهلا  

 احدهم: 
هل ستقابلني صديقك بعد التمرين  -

 ايآنسة هيوليت؟
ال. سأذهب ملقابلة صديقة.-  

وملاذا هتدرين كل هذه الشياكة من أجل -
 صديقة؟

ارات االعجاب تقبلت لني تعتقليقاهتم وعب
بروح رايضية. شعرت ان مزاجهم برئ  



وشاركتهم ضحكاهتم بصدق. مث التفتت 
 اليهم جبدية وقالت:

هيا بنا اىل غرفة املوسيقى. -  
محل الشباب جمموعة خمتلفة من اآلالت 

كمان، املوسيقية اليت سيحتاجوهنا. ال
القيثارة، اجليتار، السيكلوفون )آلة  

ضبان موسيقية مؤلفة من صف من الق
اخلشبية يعزف عليها ابلضرب على هذه 
القضبان مبطرقتني خشبيتني صغريتني( 
واملندولني والفلوكنسييل )آلة موسيقية  



مؤلفة من قضبان حديدية متدلية تضرب 
لك حضر معهم شباب مبطرقتني(. كذ

الكورس الذين سريافقون أبصواهتم الشابة  
اآلالت املوسيقية. كان الشباب يتدربون 

ءة اشعارهم اجلديدة واملبتكرة مع على قرا
 خلفية موسيقية. 

كان محاس الشباب كبرياً. بقيوا يتدربون 
ساعتني دون كلل. ونسيوا انفسهم يف  

العمل مما اضطر عامل التنظيفات املكلف 
إبغالق غرفة املوسيقى ان يذكرهم  



ابلوقت الذي شارف على االنتهاء، ألن 
ل ذهابه. عليه ان يقفل املكان قب  

ايت ليالس منتد  
شجعتهم لني وشكرهتم على جهودهم.  
كان سرورها كبرياً ابلنتائج. ما قام به  

هؤالء الشبان من الصف املنتهي، وهم يف 
طريقهم اىل التعليع اجلامعي، كان مدهشاً. 
الشعر الذي ألفوه مبتكر وعميق، وقد  
كان أتثري املوسيقى عليه كبرياً مما اضفى 



اماتيكياً على العمل اخليايل شكاًل در 
مسرحياً. و   

رتبت لني غرفة املسيقى بعد ان غادرها  
الشباب. لبست سرتهتا وقررت ان  

تتمشى اىل بيت صديقتها ماري بداًل من 
ركوب الباص. الطقس بديع وقد تركت 
سيارهتا يف املوقف قرب منزهلا. وسارت  
على طريق النهر. كان لديها بعض فتات 

لذي  اخلبز تود ان تطعمه للبط واألوز ا 



راعها وهي متسك يعيش يف النهر. مدت ذ
 بفتات اخلبز يف كفها، تنتظر وصول البط.
مسعت لني وقع أقدام خلفها مث مسعت 

 رجاًل يقول:
أليسو جياعاً؟-  

قفزت الن مستغربة. لو تتوقع ان  
تلتقيه..... انه كريس. قال كريس يورك 

 مبتسماً: 
أهاًل اي لني.-  



ها حني شعرت ابنقالب اتم يف ضرابت قلب
انداها ابمسها األول دون مقدمات. مث  

 أكمل:
ال أفهم ملاذا التنجذب هذه -

املخلوقات....... ملاذا الحتضر لتأخذ  
 اخلبز.

امحرت وجنتا لني خجاًل وهي تلحظ  
ها ومراقبته املتفحصة.كان  اجنذابه الي

يتصرف معها كتصرف الشباب املراهقني 



بعد الظهر ساعة التدريب. نفس نظرة 
جاب والرضى.االع  

هل ستقابلني صديقك؟-  
ضحكت لني وهي ختربه ان تالميذها 
 الشبان سألوها نفس الؤال منذ ساعتني.

 قال جاداً:
لن استغرب ذلك. انك ترتدين طقماً  -

 خالابً. 
 مث عاود سؤاله: 

هل انت ذاهبة؟-  



تقصد انين ذاهبة ملالقاة كني؟ -  
 هزت رأسها نفياً.

الشباب كل سبت انه يذهب اىل اندي -
بعد الظهر ويدرهبم على لعبة الكريكيت 

)لعبة من ألعاب كرة املضرب( وكرة 
القدم. اان ذاهبة لزايرة ماري. دعتين 

لتناول الشاي وسأساعدها يف تصفيف 
 شعرها.

لنجلس قلياًل على هذا املقعد الشاغر. -
أريد ان أحتدث معك. أردت االتصال 



عملي  بك هاتفياً األسبوع املاضي ولكن
 حال دون ذلك. اعطيين هذا الفتات.
أخذ فتات اخلبز منها ورماه بعيداً يف  

 النهر.
جلست على املقعد تنتظر جلوسه قرهبا  
وقد غمرها شعور غريب. نفس الشعور  
الذي خياجلها كلما كانت بصحبته. شعور 
ابخلوف من ان تكون قد اقرتفت ذنباً  

دون ان تدري، وشعر ابلشوق. تساءلت 



ها: هل اقرتفت أي ذنب اآلن؟ يف نفس
 جلس ببطء وبدأ حديثه قائاًل:

سألت املسؤول االداري اذا كان يعرف -
اندايً للموسيقى يف املنطقة كي انضم اليه 
وأصبح عضواً فيه. استعلم وأخربين ان  

هناك اندايً موجوداً وسكرتريته هي اآلنسة 
كرانلي    12لني هيوليت وعنواهنا: شقة 

نينغا.شارع فار  23هوس،   
 رفع حاجبيه وسأهلا:

هذه انت ابملصادفة!-  



 ضحكت لني وقالت:
نعم أان هي ويسّران ان نرحب بك يف  -

النادي اي استاذ يورك. يسران دخول  
أعضاء جدد. حنن جنتمع شهرايً يف منزل 
رئيس النادي. ميلك أجهزة سرتيو ومساع 

 املوسيقى من خالهلا ممتع. 
 أخرج مفكرته من جيبه وسأهلا:

ىت جتتمعون للمرة املقبلة؟م-  
اخلميس القادم.-  

انين أريد احلضور. كيف اذهب هلناك؟ -  



األفضل ان حتضر اىل منزيل وتوقف  -
سيارتك مث آخذك بسياريت وأعرفك على 

 اجلميع. هل يناسبك هذا الرتتيب؟
نعم.-  

أان عادة اصطحب ماري معي. سنذهب -
 ثالثتنا سوية. كني يذهب أيضاً بسيارته.

ت اليه خببث وقالتمث نظر   
: 

أمتىن....-  
 ترددت.



ماذا تتمنني؟-  
أمتىّن ان يعجبك نوع املوسيقى اليت  -

نسمع. معظمها كالسيكي لبيتهوفن  
وموزارت وبرامهز. حنن الحنب املوسيقى 

 اخلفيفة.
نظر اليها كريس متعجباً من حديثها  

 وقال: 
سأنتظر مساعها بفارغ الصرب. وان مل  -

اتوقف عن احلضور تعجبين استطيع ان 
 أليس كذلك؟ 



نظرت اليه لني مستغربة هلجته املتسائلة. 
كانت تعابري وجهه جدية. وران صمت 
ثقيل بعد ذلك. كانت لني تسمع خرير  

مياه النهر وخفيف أوراق الشجر اليت كان 
النسيم يتالعب هبا وصياح االوالد عن  
بعدوهم يلعبون قرب ضفة النهر. أتثري 

س قرهبا عجيب.  هذا الرجل وهو جيل 
اهلدوء يلفهما ومها صامتان. أدارت  
وجهها لتنظر اليه وحملت تساؤله وهو  

 يقول:



هل ستذهبني مع كني غدًا؟-  
نعم. سنذهب يف رحلة حبرية وسنتناول -

 الشاي يف اسرتاحة النهر. 
تساءلت لني يف نفسها: ملاذا يصب 

 اهتمامه على كني؟
أنت حتبني النهر. أليس كذلك؟ رأيتك  -
ا منذ اسبوع. كنت ترتدين بنطلوانً امحر  هن

وتستلقني يف املركب. افرتضت وجودك  
 مع كني.

 ضحكا سوايً مث أكمل:



سأتغيب عن البلد يف عطلة هناية -
 االسبوع وسأعود االثنني صباحاً.

هل ستذهب بعيدًا؟-  
 هز رأسه موافقاُ وقال: 

سأذهب اىل لندن. سألتقي صديقة -
فرتة طويلة. كلمتك قدمية يل مل أرها منذ  

 عنها. سألتقي اجنيال كاستال، املغنية. 
نعم. لقد اخربتين عنها. -  

شعرت لني بطعنة يف صدرها ولكنها  
جتاهلتها. كانت تعلم ان كريس سيلتقي  



اجنيال يف املدينة. انه حر يف تصرفاته. له 
اع مبن يريد وهذا الشأن  حق االجتم

 اليعنيها وال ميكنها ان تتدخل فيه. وقفت
 مودعة وقالت: 

سأراك فيما بعد اياستاذ يورك. اخلميس -
املقبل حوايل السابعة والربع مساًء يف  

 منزيل. مساء اخلري وامتىن لك عطلة ممتعة.
شكراً. ابملناسبة اي لني امسي كريس. -  

مساء اخلري اي كريس. -  
هذا أفضل.-  



تصافحا مودعني مث افرتقا.بعد ظهر يوم  
يف نزهة هنرية  االحد ذهبت لني برفقة كني

على مركب صغري. ربطا املركب اىل  
شجرة قرب ضفة النهر وصعدا اىل الضفة 
لرياتحا يف ظل شجرة وارفة منعزلة. وبعد 
ان تناوال الشاي، متّددا فوق العشب  

االخضر ابسرتخاء. اغمضت لني عينيها 
وبدت كأهنا تنعم بسبات هادئ. جلس 

كني قرهبا يدخن سيكارته ويراقب بكسل 
كة املراكب يف النهر، وينظر من وقت حر 



آلخر اىل فتاته الشابة النشيطة املفعمة  
ستلقية قربه. كان يفكر فيها  ابحليوية وامل

حبنان بينما كانت هي تسرح بتفكريها اىل  
لندن حيث ذهب كريس. كانت تتساءل 
ابمتعاض اذا كان يستمتع بزايرته الجنيال. 
هل دعاها للعشاء والرقص؟ وماذا يفعل 

 اآلن؟
هل من املمكن ان تكون اجنيال حبيبته  

اجلميلة قد خسرت شيئاً من مجاهلا مبرور 
الزمن؟ هل ذبلت؟ هل مها خطيبان؟ اذا  



كاان كذلك فلماذا مل يتزوجا بعد؟ ما  
العالقة اليت تربطه هبا خالل هذه  

 السنوات؟ 
انتهى كني من سيكارته. اطفأها و|أشعل 

لتدخني سيكارة على الفور. انه اليدمن ا 
املفرط ولكنه بدا منفعاًل يف تلك  

 االمسية. قال بلطف فائق: 
لني؟ -  

 فتحت لني عينيها وحدقت به وقالت:
نعم اي كني؟-  



كيف انتهى نقاشك مع املدير  -
 واملفتش؟ من ربح؟

مها. ابلطبع.-  
هل تقصدين انك رضخت ملشيئتهما؟ -

هذا ليس من طبعك. ان عملك غري 
 اعتيادي.

كاان اثنني ضد واحدة. كنت واحدة  -
ضد اجلميع..... أو هكذا فهمت من  

 نقاشهم.



جلست لني ونظرت جادة اىل كني  
 وسألته:

كني! هل تعرف احداً من افراد اهليئة  -
التعليمية يتذمر من طريقيت يف التعليم؟ 

 هل ماري من ضمن هذه الفئة؟
أان الأعرف احداً منهم اي لني. ولكنين -

ي ليست منهم. امسع الكثري واثق ان مار 
للغط يف غرفة االساتذة حول هذا من ا

املوضوع. االحاديث تتناول طريقة  
تدريسك. كبار املعلمني اليرحبون ابلطرق 



احلديثة يف الرتبية. لقد اعتادوا الطرق  
ليدية ويشعرون ابلراحة يف تطبيقها. التق  

التقليديون، كبار السن، خيافون التغيري. -
ه هتديداً سافراً لنجاحهم يف  اهنم يرون في

 عملهم املعتاد.
اعتقد ذلك. هذا صحيح. -  

استلقت لني فوق العشب األخضر من  
جديد وأدارت وجهها بعيداً عنه، 

 وأكملت حديثها قائلة:



كان عليك ان تسمع بعض االهتامات -
اليت واجهين هبا املفتش..... لقد انضم  
 اىل جانب املدير يف رأيه. لن أساحمه ابداً 

على مافعله يب يف ذلك اليوم. لقد جردين  
من ثقيت بنفسي واحرتامي لذايت. لن  

 أنسى فعلته الشنيعة طول حيايت.
أهنى كني سيكارهتواطفأ عقبها مث احنىن  

 فوقها خياطبها برقة:



لننس هذا املوضوع ايلني. لننس العمل -
ومشاكله. لننس املدير واملفتش ولنتكلم 

 عن انفسنا.
ني اصابعه وادار وجهها أمسك بذقنها ب

 اليه حبنان ورقة. عانقها بلطف وقال:
لني اان احبك واريدك. هل تتزوجيين؟ -

ترتكني التعليم وهؤالء الناس لشأهنم. قال 
كني كالمه هذا بتصميم اكيد واحلاح. 
 كان مضطرابً وهو يعاود عناقها بقوة.



أرادت لني مبادلته عناقه ولكن صورة 
ف مّرت بذهنها. املفتش الوسيم املتعجر 

ارتعدت فرائصها. كان املفتش ينظر اليها 
بعينيه الرماديتني الرائعتني نظرة غريبة مل  
تفهمها، ولكنها تلقائياً وجدت نفسها  

تدفع كني بعيداً عنها وهي ترفض عناقه، 
وتبعد وجهها عنه حبركة عفوية. نظر كني 

 اليها مستغرابً تصرفها وهو يقول:
ضني عناقي؟ ماذا حصل؟ ملاذا ترف-  
آسفة ايكني! ولكن المزاج يل اآلن. -  



 كانت تتنفس بصعوبة وتتكلم ببطء:
الاستطيع ان اعطيك اآلن جوايب بشأن -

 الزواج. عليك ان تصرب قلياًل. 
الصرب؟ ولكنين لست مالكاً. انين  -

انسان له ميول وشعور واحتياجات. واان 
معك اي لني الاستطيع ان احتّلى ابلصرب. 

قصدي جيداً.  انت تفهمني  
وقفت لني. ورتبت شعرها بيديها. كانت 
التزال ترجتف خوفاً من صورة كريس اليت 

 مرت يف خميلتها وقالت حبزم: 



لنذهب اي كني!-  
مشيا سوايً اىل رصيف امليناء. وبدا كني 
ساكتاً وحزيناً.مدت لني يدها وأمسكت 

بيده. وعلى الفور استعاد كني مرحه  
وقفا قرب ابئع  السابق الذي اليفارقه. ت

البوظة ومها يتكلمان ويتضاحكان كأن 
 شيئاً مل يطرأ على عالقتهما. 

حاولت لني جاهدة ان تبعد صورة املفتش 
الوسيم من خميلتها ولكنها مل تفلح. بقيت 

 صورته تالحقها رغماً عنها.



صباح يوم الثالاثء بدت غرفة االساتذة 
تضج ابلثرثرة. بل وارنر استاذ الللغة  

زية قال: االنكلي  
انظري ايلني اىل صورة املفتش يف  -

 اجلريدة. دعيها تراه ايماري. 
نظرت لني على الفور اىل اجلريدة. كانت 

صورة كريس يتمشى مع سيدة مجيلة 
تتعلق بذراعه فوق رصيف شارع النهر يف 
جنوب لندن. قرأت ماري بصوت مرتفع 
تعليق اجلريدة حتت الصورة: اآلنسة اجنيال 



كاستلال املغنية املشهورة مع صديق من  
لندن، االستاذ كريستوفر يورك. سئلت 

اذا كاان خطيبني. اجابت اآلنسة كاستلال 
ضاحكة: حنن صديقان محيمان تربطنا  

 صداقة قدمية.
أخذ أحد االساتذة يغين األغنية الشهرية: 

 القصة قدمية جداً جداً.
 أخربين القصة.......! 

اجلريدة بتأًن  ضحك اجلميع وطوت ماري
ووضعتها على مكتبها. شاركت لني  



اجلميع ضحكهم وأدارت وجهها عنهم  
ختفي عواطفها املرهقة املبعثرة وهي  

ترجتف. شعرت ببعض األمل ينتاهبا. التزال 
جتهل أسباب انزعاجها من عالقة كريس  

ابجنيال. كانت تود لو تسطيع ان تنساه او  
جه حىت ان تطرده من خميلتها.......وختر 

 من حياهتا وكياهنا. 
مّر االسبوع. مل تستطع لني ان تطرد  

الذي كان يكبلها.  الشعور ابالنقباض
كانت ماري هي الوحيدة اليت أبدت  



تفهماً لوضعها. ماري صديقة محيمة 
اىل  قاست الكثري من األمل. لقد أسرت 

لني بقصة زواجها الفاشل يوم كانت يف  
السابعة عشرة من عمرها، وتزوجت من  

رجل يكربها قلياًل. وبعد شهرين من  
الزواج تركها ورحل اىل األبد. قال انه  

حل ويرتكها لتكرب وتنضج قبل ان سري 
يعود اليها. ولكنه مل يعد.....عاشت منذ 

ذلك الوقت كالفتاة العزابء وعادت  
 الستعمال امسها كما كان قبل الزواج. 



كانت لني تتمىن صادقة ان يعود زوج  
ماري يوماً اليها. وكانت حالياً ترى وجه  
ماري يشع ابألمل، وتتساءل ان كانت  

ققت أخرياً، ولكنهامل عودة الزوج قد حت
جترؤ على مفاحتتها ابملوضوع. كانت تنتظر 
من ماري ان ختربها بنفسها عن أسباب  

 سعادهتا الظاهرة.
وجدت لني نفسها منهمكة يف حل 

مشاكلها اخلاصة. كانت جتد صعوبة يف  
اتباع طرق التعليم التقليدية ولكنها كانت 



جمربة على ذلك ولن تستطيع الرتاجع. 
للتغيري يتعارض مع واجبها يف  كان حبها

الوظيفة. هذا الصراع النفسي اثّر كثرياً  
عللى عملها وعلى مفاهيمها العامة  
للحياة. مث هناك الصراع الداخلي يف 

عواطفها حنو الرجل الذي تسبب هلا يف  
كل مشاكلها العملية. رفضها له اليزال  

يزداد حجمه، وكذلك رغبتها القوية يف ان 
عتقد اهنا نسيته، ولكنها  جترحه. كانت ت

على العكس مل تستطع ان تبعد صورته  



عن خميلتها وال حلظة. كان عليها ان 
 تضبط شعورها حنوه وحتقنه بكل قواها.
حان موعد اجتماع النادي املوسيقي. 
  وجدت لني نفسها متشنجة األعصاب

تنتظر لقاء كريس. وقررت ان ترتدي ثوابً 
 زهرايً له جديداً للمناسبة. انتقت فستاانً 

قبة عالية واكمام طويلة. كان ضيقاً يلفها 
أبانقة. قالت ماري وهي تنتظرها لتنتهي 

 من ارتداء ثياهبا:



لون الفستان بديع ويناسب لون شعرك -
األسود. اللون الزهري يناسبك كثرياً. 

عليك به دائماً. أتخر الوقت. وتساءلت 
لني يف نفسها اذا كان كريس قد نسي  

. نزلتا السالمل وحني وصلتا اىل  هذا املوعد
املدخل األمامي كان كربس يصعد  
للقائهما. كان سعيداً وهو حيييهما 

ويقول: اببتسامة عريضة  
آسف لتأخري. أتخرت يف عملي -

 وتناولت الشاي مسرعاً. هيا بنا لنذهب.



مشى قرب لني اىل السيارة. وحاولت هي 
جاهدة ان تضبط ضرابت قلبها املسرعة. 

ها قائاًل:نظر الي  
كيف حالك ايلني؟ اان مسرور لرؤيتك -

 من جديد.
 مث نظر اىل وجهها وعبس قلياًل وسأهلا: 

هل جتهدين نفسك؟-  
وقبل ان جتيبه لني عن احواهلا اخربته  

املغنية ماري عن صورته يف اجلريدة مع  



اجلميلة. ضحك كريس قلياًل كأن ما قالته 
 كان شيئاَ اتفهاً وقال: 

قرأين يف اجلرائد. التصدقي كل مات-  
 مث اهنى املوضوع برمته قائاًل:

لقد امضيت هناية اسبوع ممتعة. -  
دخلوا اىل فيال حديثة هلا مدخل كبري  

ة. حتيط هبا احلدائق بعيداً عن األبنية اجملاور 
واألشجار الباسقة ختفيها ومتنع رؤيتها عن 

 الطريق العام.
 قال كريس معلقاً: 



ين. ماذا من الواضح ان مالك الفيال غ-
 يعمل؟

انه يدير حماًل لبيع اآلالت املوسيقية -
احلديثة يف وسط املدينة. امسه ميشال 

 ويليز.
استقبلتهم زوجة ميشال على الباب  

ابلرتحاب وادخلتهم اىل غرفة فخمة كبرية 
وشة ابلطنافس والسجاد. ااثثها  مفر 

مزخرف ويف وسطها مدفأة مبنية من  
ل نصفي القرميد. وفوق احد رفوفها متثا



للموسيقار بيتهوفن. األبواب واسعة تطل 
 على احلديقة.

حضرت لني ايميشال. -  
حضر ميشال ويليز واستقبلهم. مث سحبها  
من يدها من وسط رفاقها. نظرت لني اىل  

 ماري وقالت:
ماري ارجوك ان تعّريف كريس اىل  -

 اجملموعة.
مشى ميشال معها اىل صديق وقال  

 ضاحكاً: 



االلتحاق ابلنادي هذا عضو جديد يود  -
املوسيقي ايلني. دعيه يدفع رسوم  

 التسجيل قبل ان يغري رأيه. 
اهاًل ايلني. ارجو ان اليكون لديك مانع -

 على استعمال امسك األول دون تكليف.
امسي طوين ارنولد اان مراسل جريدة  -

الغازليت ميلدهند. لست يف مهمة رمسية 
اليوم اان هنا حباً ابملوسيقى. واريد  

نضمام اىل عضوية النادي. اال  
بكل سرور ايطوين.-  



ابتسمت لني وقبلت انتسابه للنادي. 
نظرت اليه لني ابعجاب وهي تالحظ  
عينيه الزرقاوين وقامته الفارعة ووسامته  

الظاهرة. ورد اليها نظرهتا وامتألت الغرفة 
بسرعة. دخل كني برفقة ديردر كارسون  

 ورحبت لني هبا قائلة:
ردر. يسرين وجودك معنا الليلة. اهاًل دي-

 هل حتبني مساع املوسيقى الكالسيكية؟ 
 قال كني جميباً عنها: 



اهنا تريد ان جترب. اقنعتها بذلك  -
 ومررت عليها واصطحبتها: 

بدا كني كأنه مذنب امامها. امحر وجهه  
قلياًل وهو ينظر اليها ولكن لني مل تتأثر  

 ابداً بتصرفاته.
وقالت:تشبثت ديردر بذراع كني   

لنفتش عن مكان لنا قبل فوات األوان. -  
عبست لني قلياًل ولكنها رفضت ان تدع 
الوساوس تنتاهبا لوجود كني وديردر معاً. 

 مث التفتت اىل صدبقها اجلديد قالت:



اجلس اي طوين. علي ان افتتح احلفل  -
 فأان العريفة.

 منتدايت ليالس 
مشت اىل األمام ووقفت يف مواجهة  

املستمعني.ىكانو يلتفون حوهلا  مجهور 
على شكل نصف دائرة. انتظرت قلياًل  
حىت عم السكون. والحظت من مكاهنا  
ماري وكريس يتحداثن بعمق وسالسة 

وتفاهم ظاهر. وبعد ان هدأ اجلميع قرأت 
 لني برانمج احلفلة املوسيقية مث أضافت: 



ستقدم القهوة واملرطبات يف فرتة -
ساعة. االسرتاحة اليت ستدوم ربع  

جلست لني يف مكاهنا قرب طوين بينما 
بقي ميشال واقفاً كاحلارس األمني ابلقرب 

من األجهزة املوسيقية املعقدة. كانت 
هناك اجهزة مكربة للصوت يف كل زاوية 

 من زوااي الغرفة.
دارت االسطوانة وانسابت املوسيقى عرب 
آلة التسجيل. وصمت املستمعون. كانت 

املوسيقار املفضل موسيقى بيتهوفن.....



لدى لني قد مألت الغرفة. تراجعت لني  
اىل عاملها اخلاص وتركت للموسيقى ان 

متأل كياهنا وبدأت تراتح وتسرتخي وتتحرر 
من التوتر الذي انتاهبا منذ اسابيع. 
اغمضت عينيها....واحنلت مجيع  
مشاكلها. ظهرت هلا حلول متفوقة  

 ومناسبة لكل شئ. 
ة تصل هنايتها بدأت االصوات املوسيقي

ومعها عال التصفيق. عادت لني اىل  
واقعها. كانت تشعر كأهنا خمدرة. هنضت 



متثاقلة وطلبت املتطوعني لتوزيع املرطبات 
 واحللوى. 

كان طوين قرهبا يشاغلها ويطلب  
ا  انتباهها. نظرت اىل كني فرأته يراقبه

منزعجاً. رقص قلبها ألن يف انزعاجه  
احلب. ان  بعض الغرية عليها وهي دليل

ذلك يعين ان ديردر ال تستحوذ على كل 
 اهتمامه.



اعتذرت لني من طوين وتركته فذهبت عرب 
االزدحام انحبة ماري وكريس. نظرت اىل  

 كريس وسألته:
هل انت مسرور ايكريس؟-  

 اجاهبا بلهجة الالمباالة، 
نعم. شكراً.-  

آسفة. رمبا ضجرت. لقد ذكرت لك -
نسمعها رمبا   سابقاً ان نوع املوسيقى اليت

التعجبك. على كل حال نستطيع ان 
نرتب موسيقى خفيفة لنرضي اذواق  



الناس اآلخرين مثلك. رمبا موسيقى 
 جيلبريت وسليفان او ماشابه. 

ضحك كريس مث ادار وجهه ومل جيب. 
تركته لني وقد شعرت ابالهانة من طريقته 
يف جتاهل اقرتاحها. قررت هي ايضاً ان  

ماري واخربهتا ان   تتجاهله. التفتت اىل 
مراساًل صحفياً انضم اىل عضوية النادي 

 مث عادت اىل مكاهنا قرب طوين.
بدا طوين متحمساً يف حديثه معها. 

رمبا سيوفر  وشعت ببعض السرور. 



اهتمامه الراحة النفسية اليت افتقدهتا 
 ابمهال كريس هلا وعدم مباالته حبديثها.
نظر طوين اىل جمموعة املستمعني خلفه  

ظرة اخلبري املتسائل وقال: ن  
اخربين شيئاً عن احلاضرين. مثاًل من هو -

مالك هذا املنزل الفخم ذي اهلندسة  
 الرفيعة؟ 

انه ميشال ويليز. لقد قابلته يف بداية  -
السهرة. انه ذو الوجه األمحر الكبري 

الذي يدير املسجالت واآلالت املوسيقية 



وهو مالكها. انه رئيس النادي املوسيقي 
لك حماًل كبرياً لبيع اآلالت املوسيقية  ومي

احلديثة يف وسط املدينة. اان سكرترية 
 النادي. انين معلمة لغة انكليزية. 

انت معلمة! اكيد انك متزحني. ميكنك -
ان تعملي عارضة ازايء وانت هبذا 

 اجلمال.
مدحيك يرفع من معنواييت.-  

نظر اليها شاكراً ومعجباً. فامحر وجهها  
 خجاًل. 



اكملي. من هو ذلك الشاب اجلالس يف -
املؤخرة؟ شعره بين وشخصيته اخاذة وهو 

 يتكلم مع تلك املرأة ابهتمام. 
قفز قلب لني من مكانه وازدادت ضرابته  
سرعة. التفتت مسرعة اىل األمام قبل ان 

 جتيبه قائلة:
انه كريس يورك. مفتش اللغة االنكليزية -

 يف وزارة الرتبية.



فتشاً يف الوزارة؟ لقد  هل يعمل اآلن م-
رأيت وجهه يف مكان آخر. نسيت اين. 

 لكنين سأتذكره ان فكرت جبدية.
انقطع احلديث بينهما الن صوت 

املوسيقى عاد ميأل الغرفة الواسعة ويستويل  
على املستمعني. بعد ان ماتت املوسيقى 
متاماً، صفق احلاضرون حبماس ولفرتة 
م. طويلة مما يدل على سرورهم وانشراحه

 خرج كني برفقة ديردر وقال خماطباً لني: 



سأوصل ديردر اىل منزهلا واعود  -
 لزايرتك. 

فكرة جيدة. -  
نظرت لني اليه وهو يسرع ابخلروج وسط 
ثرثرة احلضور. وحضرت ماري بعد ذلك 

 فربتت على كتفها وقالت:
آسفة الزعاجك ولكن الوقت حان -

 لنعود. 
 اعتذرت لني من طوين وسألت ماري:

ريس؟اين ك-  



كان كريس يتكلم مع ميشال بصداقة  
مفعمة ابحليوية. كان ميشال يشرح له  
حبماس تفاصيل وخبااي اآلالت الثمينة 

القيمة. اخربه انه اليدع اي شخص اخر 
 سواه يستعملها، حىت زوجته.

 قال كريس موافقاً: 
اان ال اعجب من تصرفك. اآلالت -

 ممتازة ومثنها ابهظ. 
افحا وافرتقا.ضحك ميشال راضياً مث تص   



قالت لني ختاطب ماري اجلالسة يف املقعد 
 اخللفي للسيارة:

سأوصلك اواًل اي ماري.-  
وحني وصلوا اىل بداية الشارع الذي  

سكنه ماري طلبت اليها الوقوف. نزلت ت
من السيارة مسرعة واختفت وسط العتمة 
اليت بدأت تزحف اىل الشارع وهي تقول 

 مودعة:
مساء اخلري. -  



مت خييم داخل السيارة. وبعد  كان الص 
 دقائق قليلة سأهلا كريس:

ملاذا هذا الصمت؟ هل انت متكدرة -
ألن صديقك اخذ فتاة اخرى ليوصلها  

 اىل بيتها؟ 
اغتاظت لني ألنه الحظ ذلك وقالت  

 بصوت غاضب وحاد:
ال. ليس ذلك حقيقة. -  

حسناً. حسناً اان مل اقصد اال التسلية  -
واملزاح. على كل حال انت قمت بنفس 



العمل فال تتذمري. امل جتلسي كن الوقت 
 مع ذلك الشاب الصحفي الوسيم؟ 

حاولت لني ان التتشاجر معه من جديد.  
 رفضت ان تقع يف الفخ الذي نصبه هلا.

حني وصال اىل الشقة وجدت لني نفسها 
اول الشاي كما دعاها مضطرة لدعوته لتن

من قبل. وحني قبل دعوهتا برشاقة  
 امتألت فرحاً وسروراً.

 صعدا السالمل سوايً واندت لني قائلة: 
لقد عدت للبيت ايسيدة والرتز. -  



اهاًل اي عزيزيت. -  
مدت املرأة املتوسطة العمر رأسها من  

 القاعة وقالت:
مساء اخلري اي سيد مارشال.-  

ابستغراب يف كريس وقالت:مث حدقت   
انه ليس الشاب املعتاد.-  

عرفتها لني ابرتباك. وتساءلت يف نفسها: 
ماذا سيفهم من مالحظات السيدة 

 والرتز؟
 منتدايت ليالس 



وضعت مفتاحها داخل القفل بعصبية 
وفتحت ابب الشقة ودخال. نظر كريس 
ابهتمام وهو حياول ان يكتشف ادق  

 تفاصيلها. 
ت اآلخرين نكتشف عندما ندخل بيو -

ما جيعلهم خمتلفني عن غريهم. وكنت  
دائماَ اتساءل عما جيعل اآلنسة هيوليت 

 ختتلف عن غريها؟ 
ولكنين فتاة عاملة بسيطة.-  

وهل انت كذلك؟ اان اخالفك الرأي. -  



نظر متصفحاً حوله وهو يفكر. وتطلع اىل  
 داخل غرفة املطبخ الصغرية وقال: 

نامني؟ليست الشقة سيئة ولكن اين ت-  
ارتبكت قلياًل وامحرت وجنتاها خجاًل.  
شرحت له كيف حتول األريكة يف غرفة  

 اجللوس اىل سرير لنومها. 
وكيف متكنت من استئجار هذه الشقة؟ -

 عن طريق اعالن يف اجلريدة؟
ال. انه من تدبري مكتب اخلدمات -

االجتماعية يف املركز البلدي للمدينة.  



انتقيت  لديهم قوائم بشقق مماثلة. وقد
 هذه من بينها.

مشى اىل النافذة ونظر اىل اسفل الشارع 
 وقال: 

املنظر من هنا اليروقين كثرياً. ولكننا ال -
 حنظى بكل شئ. اليس كذلك؟

عاد يبتسم هلا ابتسامة من القلب. 
رفضت ان ترد له حتديه وتغاضت عن  

 االجابة بل سألته:
قهوة؟-  



هز رأسه موافقاً مث مشا يتفحص رف 
وقال:  الكتب  

الكتب املوجودة فوق الرف تتناول -
مواضيع خمتلفة وتنيئ عن اطالع واسع 

 ابلنسبة لفتاة صغرية مثلك.
الاستطيع ان اقول انين قرأهتا كلها بعد.-  

واذا كنت ال تفعلني ذالك اآلن فلن  -
 تستطيعي ذلك بعد الزواج.

بعد الزواج؟-  
 سأهلا متفهما:



مع  ماذا ستفعلني؟هل ستنتقلني لتعيشي-
 كني؟

مل نتوصل بعد لبحث هذا األمر.ولكنين -
ال اظن ذلك ممكنا ألن منزل كني 

 صغريجدا.
كان كريس واقفا يف مدخل املطبخ يراقبها  

وهي تصنع القهوة. تساءلت لني يف  
نفسها:ملاذاهو وسيم وجذاب ال 
يقاوم؟ملاذا يؤثر عليها أتثريا كبريا!  



ارتبكت يف وقفتها.وبعد برهة صمت 
 تكلم كريس قائآل:

لني.هل انت مصممة على حضور  -
املؤمتر الرتبوي يف هاروغيت يف منتصف  

 الفصل؟
نعم.لقد سجلت امسي وحجزت حمآل.-  

اان ايضآ سأذهب.-  
 منتدايت ليالس 

تراقصت فناجني القهوة فوق الصينية  
 وهي حتملها من شدة ارتباكها.



مد يده بسرعة ملساعدهتا.وال مست يده 
شعرت لني جبمود ذراعها  يدها برفق ف

 وعدم قدرهتا على حتريكها. 
لني؟ اريدك ان أتيت برفقيت.-  

نظر كريس اىل عينيها نظرة عابثة مرحة مث 
 اكمل: 

اقصد انين ذاهب يف سياريت واستطيع  -
ان اصطحبك معي. سأزور والدي اللذين 
يعيشان على بعد مخسة اميال من مركز  

 املؤمتر. 



تسأل: ترردت لني كثريا قبل ان   
وهل سيكون هذا العمل مرضيآ ابلنسبة -

 للمدرسة؟
استطيع ان اتدبر هذا األمر بنفسي اذا  -

 لزم.سنستمتع ابلرحلة سوية. 
الرحلة يف السيارة ممتعة والطريق  
 سهلة.سنأخذ الطريق الدولية.

كانت لني يف سرها ترفض فكرة متضية 
كل هذا الوقت بصحيته.ماذا ستبحث  



ه؟ولكن كيف  معه؟ماذا ستتكلم وااي
 ميكنها ان ترفض عرضه؟

 وقالت برتدد:
نعم. شكراً. استطيع ان ارافقك. -  

حسناً. انتهى هذا املوضوع. -  
محل كريس صينية القهوة ومشى هبا اىل  

 غرفة اجللوس. 
ضع القهوة على الطاولة اي  -

كريس.اجلس ارجوك. ليس لدي سوى 



االريكة.ميزانييت ال تسمح يل بكراسي  
تكفي اال للضرورايت.  اضافية مرحية.ال  

 وبعد ان انولته القهوة سألته: 
سكر؟بسكويت؟ -  

القهوة لذيذة.-  
ابتسم ووقف امام املدفأة يرشف قهوته  

 الساخنة.
ملاذا ستذهب اىل املؤمتر اي كريس؟-  
سأشارك يف احملاضرات. سأتكلم هناك -

 وسألقي حماضرة. 



 فتش يف جيوبه واخرج ورقة مث اكمل: 
مهم جدا على ما  ما اسم املؤمتر؟شئ-

اعتقد.آه تذكرته:تعليم اللغة االنكليزية يف 
العصر النووي.العنوان ضخم والربانمج  
منظم.سيفسح اجملال امام اآلراء اجلديدة 

 املهمة واجليدة على ما اعتقد.
اعاد الورقة اىل جيبه ونظر اليها فجأة مث 

 قال: 



انت حسناء مجيلة للغاية يف هذا الثوب -
لني.انك تعذبيين ابغرائك وانت  اي 

 تتمشني امامي.
امحر وجهها خجال.واشار اليها ان جتلس 

 قربه على االريكة قائآل:
تعايل اجلسي قريب.انت مل تقرتيب مين  -

 طوال األمسية املوسيقية. 
بدا كريس شخصا اخر. شخص ال تعرفه 
ابدا ومل تعهده يتصرف على هذا النحو 

 من قبل.كان مزاجه ال يقاوم.



جلست قربه وهي حتاول ان تسكت 
وهتدئ منها.قربه يؤثر  ضرابت قلبها 

عليها بشكل ال تفهمه. كان عليها ان 
ترص بعض الوسائد بينهما وترأب  

 الصدع. قالت: 
هل استمتعت ابحلفلة املوسيقية هذه -

 الليلة؟ 
نعم .لكنين كنت امتىن ان حيتوي  -

الربانمج متنوعات اخرى. يف النهاية سار 



ج على وترية واحدة.من انتقى  الربانم
 الربانمج؟

 صمتت لفرتة وجيزة مث اجابت سامهة:
اان.-  

مر بيده على رأسه كمن اصابه صداع  
 مفاجئ وقال: 

اوه.لقد قلت شيئا خطأ اليس كذلك؟ -  
ابتسم معتذرا هلا ولكنها مل تقبل اعتذاره 

 بدليل عصبيتها وارتباكها حني قالت: 



يف سار ماذا تقصد بتنويع الربانمج؟وك-
على وترية واحدة؟ لقد قلت لك انه من 
املمكن ان نرتب برانمج للموسيقى اهلادئة  

اخلفيفة يف املرة القادمة.آسفة ألنك 
 ضجرت... 

وضع يده فوق يدها على الوسادة يف 
 حماولة ملصاحلتها وقال: 

لني .دعينا نسوي هذا األمر.اان مل  -
اضجر ابدا. امسعي.علي ان اخربك  



ستكرهينين من اجله.جيب  شيئآمهمآ.رمبا
 ان اجارف واقول لك.

اان اعرف الكثري عن املوسيقى.ولست 
 جاهآل هبا كما تظنني 

غري كريس جلسته ونظر اليها  
مواجهة.نظر اىل عينيها لريى أتثري كلماته 

 عليها.
انتفضت يدها حتت يده.فشدد قبضته 

 حوهلا وقال:



مل اخربك ذلك من قبل.علي ان اعرتف -
ك املرتفعة جرحتين لك ان طريقت

وخذلتين.كنت متعالية ومتكربة ومتشاخمة 
حني تكلمت معي بشأن املوسيقى كأنين 

 اجهلها. 
بدأت لني تسحب يدها بسرعة ولكن  

 قبضته ظلت مطبقة عليها.قال: 
اايك ان تكوين متعالية يف فهم  -

املوسيقى.اهنا اصوات.ومجيع االصوات 
املوسيقية تستوجب االحرتام.آسف ألنين 



اضرك هبذا الشكل ولكن ال بد من  اح
 قول احلقيقة مهما كان الثمن.

جنحت لني اخريا يف سحب يدها من  
 قبضته وقالت: 

اان آسفة.انك على حق. -  
قالت كلماهتا بغضب وحتد. لقد اجنرح 
شعورها النتقاده الالذع. حاولت ان  

 تتحدث معه فقالت:
كيف كان ابمكانك ان حتسن برانمج -

 الليلة؟ 



سأقول لك. كان ابالمكان ان تضمين -
الربانمج موسيقى حديثة ملؤلفني من القرن 
العشرين امثال: شوستاكوفيتش، برغ، 

 ابرتوك.
ولكنين اكره موسيقاهم. اهنا اصوات  -

وضجيج. كل املوسيقى احلديثة اصوات  
 وصجيج. 

 عبس وقال: 
انت التعنني ما تقولني ايلني. انت -

فقط لتثريي غضيب.ابلتأكيد تقولني ذلك   



بل اان اعين كل كلمة قلتها.-  
كانت نربهتا حادة وكلها حتد حني  

 اكملت: 
ليست هناك اية فكرة جديدة يف  -

املوسيقى احلديثة. لقد قال العباقرة 
األقدمون كل شئ عرب املوسيقى 

الكالسيكية. قالوها بطريقة امجل بكثري 
 مما يقال اليوم وبطريقة مثرية للغاية.

س يف مواجهتها ونظر اليها  وقف كري
 مباشرة مث قال: 



هذه تصرحيات جريئة لك. بل هي  -
 عنيفة. 

 ختمت حتديها قائلة:
احلقيقة اان الامسع املوسيقى احلديثة  -

 ابداً.....اذاني ترفضاهنا. 
هل خطر ببالك ان ما تقولينه متحيز؟ -

بل هو كالم دون تفكري وينم عن افق 
  ضيق وعدم نضوج. كيف تقولني ذلك؟

انت اليت حتاولني بشق النفس ان تغريي  
شكوك اآلخرين يف صحة طرق تعليمك 



احلديثة اليت تعرب عن القرن العشرين  
 واجتاهاته.

الجمال هنا للمقارنة.-  
كيف؟ طبعاً هناك جمال. ولكن من -

الواضح انك التريدين االعرتاف بذلك.  
اذا كنت متشبثة آبرائك ترفضني 

كيف تنتظرين االستماع لشئ ال تفهمينه،  
الستماع اليك دون حتيز؟  من اآلخرين ا

كيف يفتحون عقوهلم ليفهموا اسلوبك  



اجلديد يف التعليم وهم يف احلقيقة ال 
 يفهمونه؟

بدأت لني تفقد رابطة جأشها. صرخت 
 بصوت جعله جيفل فجأة: 

انت تتهمين أبشياء انت متهم هبا  -
اصاًل. انتم املذنبون يف حقل الرتبية. حنن 

م. انك تتهمين ابلتحيز وضيق نكرهك
ت بتفكريك الرجعي منعتين من األفق، وأن

استعمال وسائل التعليم احلديثة يف عملي.  



لقد سرك ذلك، والنتيجة كانت انك  
بنفسي وبقدريت على العمل.حموت ثقيت    

كان صوهتا مرتفعاً ينذر ابلسوء. لوح بيده 
 جانباً وقال:

اذا كنت ستعودين من جديد اىل ذلك -
ملوضوع اللعني.... ا  

وقفت بسرعة يف مواجهته وقد فقدت 
السيطرة على اعصاهبا متاماً وقاطعته  

 قائلة:



اذا كنت تريدد ان تقدم ماتسميه  -
)ابهلواء النظيف يف تعليم اللغة االنكليزية( 
عن طريق ختريبك جلهودي، اذن علي ان 
انساه كأي شئ اتفه. هل انت حمافظ  

يضاً ختاف ومتحيز كاآلخرين؟ هل انت ا 
 التحدي؟

بدا اصغر. شحب وجهه وهي تتكلم 
بعصبية. تقدم قلياًل حنوها ولكنها  

تراجعت اىل الوراء عفوايً. وحاول جاهداً 
ان يضبط اعصابه قبل ان يعاود النقاش. 



وحني عاود الكالم بدا صوته طبيعياً وهو 
 يقول:

اان ال اخاف التحدي مهما كان. ولكن -
رجوك: ما الرابط بني اخربيين شيئاً واحداً ا

هذا االنفجار بشأن خيبة املك يف 
عملك، وبني موضوع حبثنا: املوسيقى  
احلديثة؟ اان واثق ان ال عالقة البتة 
بينهما. ولكن ما اراه هو ان كل 

االهتامات واالهاانت اليت تقذفني هبا يف 
تتفاعل داخلك منذ فرتة وجهي كانت 



طويلة، وبقيت يف عقلك الباطين. كان  
كن ألي شئ ان حيركها لتشتعل وتصبح مي

انراً متأججة حارقة. لقد ابتلعت كل 
عقالنيتك وتفكريك السليم وادراكك. يف 
مجيع لقاءاتنا كانت كراهيتك يل ظاهرة. 

كنت يف كل مرة احاول جاهداً ان اتقرب 
ذي بنيته بيننا، منك وان اكسر احلاجز ال

فأجد نفسي اضرب رأسي ابلباطون  
اعلم انك تكرهينين ولقد  املسلح. كنت 

 مسعتك تقولني ذلك عالنية. 



اجفلت لني. وعادت ذكرايهتا األليمة 
 ماثلة امامها.....اكمل كريس قوله:

حسناً. اتركك وشأنك اذا كان هذا  -
ماترغبني. ولكن قبل ان ارحل اصر ان  

 اشرح لك بعض احلقائق.
جلست لني على االريكة كأهنا تغرق.  

خديها   كانت دموعها تنساب على
كالسيل. دموع الضعف واحلزن والشقاء. 

 واكمل قوله: 



كل ما فعلته يف مكتب املدير كان ان -
وضعت مرآة امام عينيك املتهورتني. 
اجربتك على ان تري احلقيقة. اخرياً  

اقنعتك بعد ان شرحت كل املالبسات  
احمليطة ابملوضوع. لفت انتباهك اىل ان  

زلت  جهودك املنفردة ال تثمر. كنت وال
ترفضني هذه احلقيقة. انك تفضلني ان  

داًل من لوم نفسك. تضعي اللوم علي ب
رمبا لومك يل يهدئ من أتنيب ضمريك 
لفشلك، او رمبا جتدين يف ذلك جمااًل  



للتنفيس عن مرارتك وكراهيتك للسلطة. 
هذه هي املرة األخرية اليت سأمسح لك  
فيها ان تضربيين بسوطك. يف املستقبل 

هي حقدك اىل من يقع  عليك ان توج
هنا عليهم اللوم حقيقة: اجلهل والتحيز. و 

نعود من جديد اىل بداية نقاشنا حول 
 املوسيقى احلديثة.
 منتدايت ليالس 



انتهى من كالمه. كان غضبه قد اختفى  
كلياً. بدأ يراقبها بربودة دون اية شفقة  

 لدموعها وحزهنا. مث اكمل: 
  بقي شئ واحد اقوله لك. ان لقاءاتنا-

دل تسودها احلرب الكالمية ويعطلها اجل
العقيم. لقد اصبح واضحاً لدي اننا  

نتناحر دون سبب، وجنرح بعضنا دون ان 
نقصد. اي اننا ال نتوافق ابداً. اقرتح ان 
ال نلتقي يف املستقبل اال ابلقدر اليسري 
.وألقصر مدة. وداعاً ايلني. شكراً للقهوة  



وهو  هنضت لتودعه ولكنه رفع يده مينعها
 يقول:

ال داع لرؤييت اىل الباب.-  
كانت لني تتمىن ان جترحه وها هي قد 

جنحت اآلن. جرحته جرحاً عميقاً. ولكن 
لته انفجر يف وجهها  السالح استعم

وحطمها. لقد اصابتها تعاسة مريرة 
 وشعرت أبمل ال ميكن وصفه.



مسعت وقع اقدامه على السالمل وهو  
مسعها دوران موتور  يبتعد. مث تناهى اىل  

 سيارته وهي تبتعد ايضاً. 
انفجرت لني ابكية حبرقة. كانت يف 
 داخلها عاصفة هائجة التعرف كنهها 

األجنحة اخلفية -4  
مرت االايم متثاقلة.وشيئاً فشيئاً تنبهت  

يق لني أبسف اىل شعور ابلندم العم
جيتاحها، واىل حنينها لرؤية الرجل الذي  

شيء مل يكن.  غاب عن حياهتا كلياً كأنه  



كانت لني ايئسة من حياهتا الفارغة. وهي 
تذكر نفسها مرة بعد مرة أبنه كان السبب 
يف إحلاق الضرر بثقتها ومعنوايهتا، وأنه  
 حّد من مهارهتا يف مهنتها اىل حد بعيد.

عاد بالكهام اىل رائسة الدائرة. واراتحت 
لني من مسؤولياهتا يف أتدية مهام الدائرة،  

 هلا بعض الفراغ يف الوقت وبذلك تسىّن 
لتدرب تالميذها يف املسرح واملوسيقى 
والشعر من أجل االحتفاالت املدرسية  
اليت اقرتبت مواعيدها. انشغلت هبذا  



االمر لدرجة كبرية وجدت معها نفسها  
بعيدة عن مشاكلها مع كريس، وكانت  

 تضنيها سابقاً.
 منتدايت ليالس 

استعداداً كانت املدرسة يف نشاط كبري 
ت املدرسية. غرفة املوسيقى هلذه احلفال

مشغولة كل يوم، ويف اخلارج تسمع  
أصوات غريبة من خلف الباب املغلق.  
احياانً كان كمان منفرد يتمرن على أتدية 
قطعة موسيقية، واحياانً اخرى فريق من  



اآلالت املختلفة، ومن وقت آلخر صوت 
ا  بيانو منفرد يعزف عليه مبهارة فائقة مم
 جيعل املارة يقفون يف املمر ليسمعوا.

كانت أايم لني مليئة ابلعمل. وأمسياهتا 
متضيها يف لعب كرة املضرب مع كني.  

فاملباراة اقرتب موعدها وهو مصمم على 
 الفوز ابلبطولة.

أخربت لني صديقها كني ذات امسية ومها 
يتناوالن القهوة بعد اللعب، ان الصحايف 

م مؤخراً اىل النادي طوين ارنولد الذي انض 



املوسيقي، قد اتصل بعا هاتفياً يف املدرسة 
وطلب منها حتديد موعد بينهما لقضاء  

 السهرة معاً. مث أهنت كالمها قائلة: 
سألتقيه مساء الغد اي كني. هل لديك -

 أي مانع؟
وكيف أمانع ايحبيبيت؟ حىت لو كنت -

أمانع فعاًل فال حيق يل ذلك. انت مل  
بعد. انك ال توافقني    تعطين هذا احلق

ني. مىت  على شراء خامت اخلطوبة اي ل 
انت  تعطيين جوابك هبذا اخلصوص؟ 



تعرفني حقيقة مشاعري حنوك اي حبيبيت 
.وال ميكنين ان اكررها دائماً   

أعدك اي كني ابعطائك اجلواب بعد -
ثالثة أسابيع..... بعد عطلة نصف 
الفصل، وبعد ان تفوز ابلبطولة يف  

املضرب وأعود أان من املؤمتر  مبارايت كرة 
الرتبوي الذي سيعقد يف مشال لندن. هذا 

 وعد مين قاطع وسأيف به.
حسناً. علي أن ارضى اآلن هبذا الوعد.  -

ولكن اذا خرجت مع الصحايف انتبهي  



لنفسك جيداً فأنت تعرفني نوعية هؤالء 
 املراسلني. 

طبعاً اعرف. اهنم ليسوا جديني ابداً.  -
العامة.مّههم العالقات   

أنت على حق. انين احذرك من جديد. -  
ضحكت لني ووعدت صديقها كني أبن 

 حترتس منه كثرياً. 
ويف املساء خرجت لني مع طوين وجلست 
معه على مقعد قرب رصيف النهر حيث 
ترسو املراكب الصغرية. كان طوين خيربها 



عن عمله وطموحاته. أخربها عن تدريبه  
 مشال كصحايف مبتدئ يف كلية مهنية يف

شرقي انكلرتا. كان متحمساً لعمله ومل  
حياول حىت ان ميسك بيدها او يغازهلا. 

 قال: 
قدمياً، مل يهتموا بتدريب الصحايف للقيام -

بعمله بل كان عليه ان يتعلم املهنة 
ابملمارسة. اما اليوم فيقوم ابلتدريب أواًل 
قبل إسناد أية مهمة صحفية له. الطريقة 

بكثري. اجلديدة أفضل وأجنح  



حتاداث طوياًل. أخربته لني عن عملها  
ومشاكلها يف مهنتها. واستمع اليها  

متعاطفاً مع وجهة نظرها. كان طوين يؤمن 
أبن وسائل التعليم احلديثة أفضل بكثري 
 من الوسائل التقليدية املتبعة. مث اقرتح:

اان مقتنع وسأحاول ان أنشر بعضاً من -
اليت أعمل آرائك اجلديدة للناس يف جمليت 

هبا. لقد حضرتين فكرة جديدة. رمبا  
استطيع ان اقتع املدير املسؤول ان  
يسمح يل بنشر سلسلة من املقاالت  



الرتبوية تباعاً أبنّي فيها فوائد وسائل  
التعليم احلديثة ابملقارنة مع الوسائل  

ة. ما رأيك؟التقليدي  
هذه فكرة ممتازة برأي لني. أمل يطلب منها  

حتاول اقناع اآلخرين  كريس يورك ان 
جبدوى ما تقوم به؟ ونشر هذه املقاالت 

 يسّهل من عملية اقناع االخرين. 
كانت ال تزال يف جلستها مع طوين حني 

اقرتب منها رجل وحيد يف طريقه اىل  
الضفة. تطلعت اليه لني على الفور. انه 



كريس يورك. بدا منحين الظهر قلياًل بعد 
 رأسه اىل  أن كان منتصب القامة وقد تدىّل 

 أسفل بعد ان كان مرفوعاً ومشوخ.
بدأت ضرابت قلبها تدق دون انتظام. 
ونظر كريس اليها نظرة سريعة وأكمل 

 طريقه. هز رأسه حميياً دون ابتسام.
انظري. أليس هذا الرجل الشاب  -

صديقك الذي كان يف النادي املوسيقي 
يف االمسية اليت انضممت هبا اىل عضوية 

 النادي؟ 



ه لني بسرعة انه أحد معارفها وقالت أخربت
 بصدق: 

احلقيقة انين ال أعرف عنه الكثري. -  
أو. جيب ان أتذّكره. أعرف انين رأيته يف -

 مكان ما. وأان عادة ال أنسى الوجوه. 
انه من مشال انكلرتا. والداه ال يزاالن -

 يعيشان يف يوركشاير.
هو من الشمال. لقد رأيته هناك حيث -

كنت تلميذاً فرتة سنتني من الزمن  
وعملت يف جريدة حملية لفرتة من الوقت.  



شكراً ملساعدتك. سأاتبع حتقيقايت وحدي 
 ألتعرف اىل شخصه.

كانت االمسية اليت امضتها لني بصحبة 
طوين لطيفة. رتّبت واايه لقاء آخر بعد  

 اسبوع للبحث يف تفاصيل سلسلة
املقاالت الرتبوية اليت اقرتح طوين ان  

 ينشرها.
وعندما وصلت اىل منزهلا اتصلت على 
الفور بصديقها كني. وأخربته ابعتزاز اهنا 

هذب الذي يؤمن  وجدت الصحايف امل 



مثلها برسالتها الرتبوية احلديثة. سّر كني  
 حبديثها وقال:

حسناً. أتكدي ان اعجابه ينحصر يف -
 آرائك فقط. 

م قليلة من لقاءها ابلصحايف  وبعد أاي
طوين آرنولد كانت لني جتلس يف منزهلا  
وهي تصحح دفاتر اإلنشاء املتأخرة. 

طرقت السيدة والرتز عليها الباب وهي 
 تقول:



لديك مكاملة هاتفية اي صعرييت. انه  -
شاب من معارفك على ما اعتقد. اان ال 
 أفرق بني اصدقائك. لديك العديد منهم. 

لني ان كريس هو   ألول وهلة ظنت
املنكلم. ولكنه اختفى من حياهتا كما 
وعدها وجنح يف االبتعاد عنها وعن  

 طريقها.
هالو لني. اان طوين. آسف اي عزيزيت  -

فأان ال استطيع ان ألقاك غداً كما اتفقنا. 
لدي عمل وال استطيع اخلروج. اريد ان  



اعلمك انين انتهيت من حتضري أول مقال 
صحافية لتثقيف  تربوي من محلتنا ال 

اجلماهري ووسائل التعليم احلديثة. ستظهر  
 املقالة يف جريدة يوم اجلمعة. انتظريها! 

ولكن اي طوين..... كيف يل ان اعرف -
ماذا كتبت؟ ارجوك اقرأه يل اآلن على 
التلفون بسرعة: رمبا هناك بعض احلقائق 

 اليت كتبت خطأ وجيب تصحيحها.
عجلة   آسف مرة اثنية اي لني. انين يف-

من أمري. املقالة طبعت وقد انتهى  



األمر. حىت اان ال أستطيع ان اغري فيها 
 شيئاً بعد اآلن. 

ولكن اي طوين..... هل ميكنك ان -
 تعطيين رؤوس أقالم؟

لني! لقد أتخرت عشر دقائق عن  -
برانمج عملي. عليك ان تثقي يب. لن  
أخذلك. وداعاً. سأراك قريباً من أجل  

 املقاالت الالحقة. 
انتظرت لني يوم اجلمعة بقلق عظيم.  

وبسرعة ارتدت ثوهبا وأسرعت اىل أسفل 



مليلدهند  السالمل لتقرأ املقال يف جريدة ا
غازيت. قلبت الصفحات مسرعة مث  
توقفت فجأة وقد تسّمر نظرها فوق  
العنوان الكبري يف منتصف الصفحة 

 وأحست بطعنة حادة يف قلبها.
األهل يعوقون التقدم. -  

نوان مكتوابً أبحرف كبرية. تقول كان الع
معلمة املدرسة لني هيوليت أن األهل  

يضعون العصي يف الدواليب ومينعوها من 
 التقدم.... 



قرأت لني املقال وقلبها يضرب بسرعة  
الغضب. وازداد غضبها وقلقها مع   من

كل مجلة. كانت احلروف الواضحة أمامها  
تشري اىل أن طوين حّور كلماهتا بشكل ال 

ل به. لقد أخربته اشياء كثرية كانت تقب
تظنها خارج املوضوع، ولكنه استعملها 

كلها يف مقاله. بعض اجلمل واملالحظات 
اليت قالتها عن بعض زمالئها املعلمني  
ذكرها ايضاً ولكنه حلسن حظها أغفل  
ذكر االمساء احلقيقية. مث عبارات عدم  



رضاها وسخطها على الطرق التقليدية  
ملدرسة حيث تعمل... كانت اليت تتبعها ا

من الوقاحة وعدم اللياقة، وقد رتبها 
 حبذق ومهارة حبيث حيظى ابهتمام القارئ.

ال ميكن لألمور ان تكون اسوأ. لقد عّراها 
طوين متاماً أمام القراء. ولو ترك له اخليار 
 لوضع هلا صورة بثياب البحر مع املقال.
وصلت لني اىل املدرسة ودخلت غرفة 

 وهي ترتعد وترتعش من اخلوف  املعلمني



والغضب. وجدت أكثر من ستة معلمني 
 يقرأون املقال يف اجلريدة.

لني ماذا تقصدين هبذا املقال اي حبيبيت؟-  
حاول كني ان يهدئ من صدمته بعد ان  

ملا قرأ قرأ املقال. كانت هلجته رافضة 
متاماً. ونظر بقية االساتذة اليها نظرة 

قرتب منهم. امشئزاز واستغراب وهي ت
 عبست ماري وقالت: 



هل كنت تعرفني كل شيء عن هذه -
املقالة اي لني؟ أي قسم من املقال هو  
 قولك وأي قسم هو من صنع الصحايف؟

شكراً اي ماري لكلماتك الرقيقة. اان -
متأثرة مثلكم وآسفة ايضاً. انكم تعرفون 

الصحافيني جيداً. طوين يعتقد انه  
النتائج اسوأ مما خيدمين. ولكنين اعتقد ان 

 توقع. 
 عبست ماري وقالت جبدية:



هل تعرفني اي لني ان عاقبة هذه املقالة -
ستكون وخيمة عليك، ورمبا جتّرك اىل  
مواقف غري مرضية بل سيئة وال تسر؟ 
هذه املرة اان خائفة عليك اي عزيزيت. 
اعتقد أنك متاديت قلياًل يف تصرفاتك  

 هذه املرة. 
تزيدي مهومي. ارجوك اي ماري.... ال -

شيء اآلن.  أان ال استطيع ان افعل أي 
علي ان أتقّبل نتائج عملي مهما كانت. 
صدقيين أو ال تصدقيين، لقد طلبت من 



طوين ان يعطيين نسخة من املقال قبل  
ن ال وقت  طبعه ونشره ولكنه اعتذر أب

 لديه. واآلن أعرف السبب. 
حسناً اي عزيزيت، استعدي للعاصفة اليت -

فوق رأسك قبل هناية اليوم.ستهب   
مر النهار بطوله ولني تنتظر هبوب  

العاصفة. ولكن شيئاً مما توقعت مل حيصل. 
كانت كلما مرت ساعة تنتظر ان تسقط 
الفأس ونقطع رأسها، أو تطلب لالجتماع 
يف مكتب املدير. ولكن هذا مل حيصل. 



وخرجت يف هناية النهار هاربة من حرم  
تنهدت ابرتياح من  سة اىل سيارهتا. املدر 

اعماق اعماقها وهي تدخل منزهلا تنشد 
 الراحة والتفكري.
 منتدايت ليالس 

مرت عطلة هناية االسبوع بسرعة ويف 
مساء األحد التقت كني بعد الظهر  

كالعادة وتنزهت برفقته بضع ساعات 
قرب النهر. ومل مير هبا الرجل الوحيد... 



كريس. فأحست لني اهنا افتقدته اكثر مما 
 تود ان تصرح به.

أخذت لني جتذف املركب بينما استلقى 
كني يف الطرف اآلخر وهو يراقبها. مث 

سأهلا بلطف وهو حياول أن ال يثري غضبها  
 بسؤاله: 

هل من تعليقات او أقاويل بعد املقال -
 اي حبيبيت؟ 

ليس بعد. ال زلت انتظر. رمبا ستبدأ  -
 املشاكل يوم االثنني، على ما اعتقد. 



ذلك. فاالنباء السيئة تسري  ال أظن  -
بسرعة فائقة. كان من املنتظر ان تقوم 

الدنيا عليك يوم اجلمعة أو ال تقوم ابداً. 
 اان مقتنع بذلك. 

هزت لني رأسها غري موافقة. ولكنها  
كانت تتمىّن من كل قلبها ان يكون  

 صديقها كني على صواب.
وصلها صباح االثنني كتاب رمسي معنون: 

امسها. وجدت   سري وشخصي. عليه
الكتاب على مكتبها يف غرفة االساتذة 



ينتظر وصوهلا. ونظرت لني اىل الرسالة  
أمامها فاعرتاها اخلوف. هل يضم يف  

داخله املشاكل اليت كانت تنتظرها منذ 
 يوم اجلمعة؟ 

فكرت وهي تفتح الرسالة بيد ترجتف: اان 
مستعدة للمشاكل. كانت الرسالة مطبوعة 

وعلى ورق رمسي. وكان على اآللة الكاتبة 
من الواضح اهنا أمليت على السكرترية  

وحتتوي على رقم تسلسلي. رسالة قانونية 
 ورمسية.



 الرسالة تقول 
 عزيزيت اآلنسة هيوليت: 

قرأت ابستغراب وبكثري من االهتمام 
املقال الذي نشر عنك يف جريدة مليدهند 
غازيت ليوم اجلمعة. املقال مدبج بتعابري 

ق املهنية، واجلدل املستعمل منافية لالخال
فيه للدفاع عن وسائل التعليم احلديثة غري 

مهين. كاتب املقال ميال اىل معاجلة  
املوضوعات املثرية وقد استغل رغبتك يف 
اقتناص اول فرصة ساحنة لعرض وجهة  



نظرك حول موضوع وسائل التعليم 
احلديثة. املقال برمته سيء حبيث أنه ال 

الشخص الذي    يفيد ال الكاتب وال
 عرض وجهة نظره.... 

بصفيت رجل تربية ذا خربة يف هذا 
املضمار، ودون حتيز أود ان اقول ان  
احلماس الذي تنقصه احلقائق الدامغة  

واندفاع الشباب والتفاؤل، كلها ليست 
كافية الاثرة موضوع هبذا العمق يسبب 
ضرراً كبرياً لعدد كبري من املربني ويثري  



ليم  ء، حيث ان تعالشك يف عقول اآلاب
اوالدهم هو شاغلهم اآلول يف تربيتهم 

 الرتبية الصاحلة. 
على العموم كان الدافع األول لوضع  

املقال ااثرة الرأي العام وحتريك عواطفهم،  
 تثبيت خماوف اجملتمع،  وهذا يساعد يف

واخشى ان الكاتب قد انتهج طريقاً  
 خاطئاً يف اإلعالم. 



ارجي  أان اصررت ان تفتشي عن دعم خ
لقضيتك، ولكنين مل أقصد ابداً هذا  

 الدعم ابلذات.
انتهجت طرقاً غري عادية لالتصال بك  

مباشرة، رمبا ألنين اعرفك شخصياً، ورمبا  
ألنين اريد محايتك من الدعاية اليت ال  
تسر واألقاويل املغرضة اليت ستنتج عن  
هذه احلادثة املؤسفة لو اتبعت الطرق  

مت مديرك  العادية يف االتصال. أعل
املباشر االستاذ بنستون انين سأتصل بك 



شخصياً كي يوقف هو أي اجراء كان من 
لنسبة هلذا احلدث.املمكن أن يتخذه اب  

انصحك، اخرياً، ان تتصلي بكاتب 
يف أول فرصة وان تطليب منه إبحلاح   املقال

وصدق أن يتحقق من املوضوع برمّته،  
وان تقنعيه ابلتخلي عن كتابة بقية  

سلة الرتبوية من أجل مستقبلك. السل
انت لست جمربة على اتباع نصيحيت  
ولكنين شخصياً ال أرغب يف حتّمل اية 

مسؤولية تنتج بعد ذلك من جراء  



تصرفاتك، اذا رغبت يف اكمال نشر هذه  
 السلسلة.
 املخلص

 ك. م. أ. يورك.
 املفتش يف وزارة الرتبية

حني انتهت لني من قراءة الرسالة وهدأت 
ا قلياًل، ذهبت اىل صديقها ماري  ثورهت 

 ووضعت اخلطاب أمامها قائلة:
اليك هذا اخلطاب! اقرأيه للنهاية. -

ستجدين السم القاتل يف هناينه. بقيت لني 



واقفة قرب ماري تنتظر حىت تنتهي من  
قراءة الرسالة وهي تتنفس بصعوبة من  

شدة حنقها. بقيت ماري هادئة وهي تقرأ  
ظرت اواًل اىل  الرسالة بكل اهتمام. ن

 التوقيع ومههمت:
اهنا من كريس يورك، ولكن ماذا يعين  -

 م. أ. يف وسط امسه؟
وبعد ان انتهت ماري من القراءة نظرت 

 اىل لني وقالت بصوت هادئ: 



ما اخلطب؟ ان الرسالة معقولة جداً.  -
كريس يكتب اليك يف حدود مسؤولياته. 
انه مل خيذلك يف حمنتك، بل على العكس 

ن ال يزعجك ويدافع عن  حياول ا
تصرفاتك اهلوجاء. انه لطيف جداً وضمن 
حدود اللياقة. كنت أتعجب كيف مل ينل 

منك غضب االدارة يوم اجلمعة وقد  
لذي حال دون  اتضح يل اآلن انه هو ا

ذلك..... عليك ان تشكريه على عمله 



يف صّد اهلجمات الرببرية عليك من قبل 
 املدير.

واابً مناسباً  اان اشكره؟ سأهييء له ج-
 لرسالته هذه...... 

ولكن اي لني! أرجو ان ال تفقدي  -
توازنك. كوين عاقلة. لقد اعرتفت 
بنفسك ان املقال كان سيئاً. وملاذا 

كتب لك   تتحيزين اآلن؟ فقط ألن كريس
ينبهك بلطف اىل اخطائك، وذلك صمن 
حدود مهنته ومسؤولياته. كان يستطيع ان 



يرتكك وشأنك ورمبا كنت غرقت يف  
ذلك اخذ خضم هذه املشكلة. وبداًل من 

زمام االمور بيده. عليك أن تشكريه  
لفعلته. قرر ان يكتب لك بنفسه وبذلك 

 انقذك من مأزق حرج جداً.
ة نفسها أبن ما كانت لني تعرتف يف قرار 

حلقيقة. وكذلك كانت  تقوله ماري هو ا
تعلم اهنا تتجىن على كريس وتتهمه 

ابلباطل ولكنها كانت تشعر برغبة ملحة 
يف جماهبته والرد عليه. لقد أثر كريس أتثرياً  



كبرياً يف جمرى حياهتا منذ أول يوم التقته. 
كان كالشوكة احلادة قد انغرس يف حلمها 

ا مهما أتملت. وعليها ان تقتلعه  
 جلست يف املساء وكتبت له الرد. قالت: 

عزيزي االستاذ يورك:-  
اشكرك على رسالتك. آسفة ألن املقال 
الذي نشر عن لساين يف جريدة ميلدهند 
غازيت مل يعجبك. وانك ال توافق على  

 االسلوب وال املضمون.



املقال كتب للوصول اىل عقل القارئ  
أو يف  العادي وليس لناقد كبري مثلك 

مستوى ذكائك اخلارق. كاتب املقال 
صحايف خبري وليس عدمي اخلربة كما  

ذكرت. واعتقد ان عمره ال دخل له يف 
املقال. لقد حتقق الصحايف من املوضوع 

بشكل عام واسلوبه يف الكتابة ال ينحصر  
مطلقاً يف التأثري على القارئ. لقد حاول 
فقط أن يوصل رأيه، وابلتايل رأيي، اىل  



ة الناس أببسط الطرق واسهلها ولو  عام
 عن طريق العاطفة. 

أان ال أخاف الضجة بل كنت انتظر  
حدوثها يوم اجلمعة الفائت بعد نشر  

املقال لو مل تتدخل أنت. ورمبا عّلي ان  
 اقول لو مل تتوسط أنت. 

اما بشأن اقرتاحك: االتصال ابلكاتب  
وحماولة اقناعه بعدم نشر بقية السلسلة  

.... فأذكرك حبرية الرأي  اليت خطط هلا
وحرية الطباعة والنشر يف هذا البلد، وال 



ميكن اجبار او اكراه أي كان على تغيري  
ديدك املبطن يل يف هناية رأيه. ولكن بعد هت 

رسالتك اخلاصة، واليت تقول فيها ان  
ذلك رمبا سيؤثر على مهنيت وعملي، ومبا  
أنين أحتاج وظيفيت، فمن الضروري اذن 

صيحتك اخلالصة شئت ذلك ام أن أقبل ن
أبيت. ابستطاعيت اقناع الكاتب املذكور 

بوقف نشر السلسلة الرتبوية ولكنين أقول 
لك صراحة ان ذلك خيالف مبادئي  

 واخالقي.



 املخلصة
 ل. ن. هيوليت 

وضعت لني الرسالة داخل مظروف. مث  
ختمتها ووضعت عليها عنوان مكتب  

تفكري االستاذ يورك مث كتبت عليها بعد 
كلمة: سري وشخصي..... كما فعل  
هو. واسرعت اىل اقرب مركز للربيد  
فبعثت الرسالة خوفاً من ان تغري رأيها  

 وتعدل عن ارساهلا. 



بعد يومني استلمت لني جواب رسالتها  
على عنوان مسكنها. كان اجلواب مقتضاً 

 ومكتوابً ابليد.... الرسالة تقول:
عزيزيت اآلنسة هيوليت-  

التك. اعترب املوضوع منتهياً.استلمت رس  
 ك. م. أ. يورك

شعرت لني ابنكماشها وصغرها. وجلست 
لفرتة طويلة تنظر اىل رسالته واىل خط  

يده. امتألت عيناها ابلدموع فكانت ترى 
األحرف ترتاقص أمامها ومن خالل  



دموعها ختيلت ان حمتوايهتا كانت تعج 
حلنان والرقة. اغمضت جفوهنا قسراً اب

لقاءاهتا معه. كانت تفتش يف وتذكرت 
ذهنها عن أي خمرج حيفظ هلا كرامتها  

 وعزهتا يف عالقتها الشائكة به. 
بقي اسبوع واحد على موعد احلفلة  

املوسيقية اليت ستقام يف قاعة الريفرسايد. 
وكانت لني متضي معظم اوقات فراغها يف 

املدرسة ويف غرفة املوسيقى تدّرب 
ادوارهم يف   تالميذها الشباب على أتدية



احلفلة. وبعد ظهر يوم من االايم اكتشفت 
لني اهنا نسيت دفرت تسجيل الصف يف  

غرفة املوسيقى وقررت استعادته دون اي 
إبطاء. كان دفرت تسجيل الصف يعترب من 
املقدسات يف املدرسة ألنه حيتوي على 
معلومات اساسية يف سري عمل الصف، 

وفيه يسجل كل شيء هام يتعلق  
يذ. ابلتالم  

وقفت لني امام ابب غرفة املوسيقى 
مرتددة ألهنا مل ترد ان تزعج الشخص 



الذي كان يعزف مبهارة على البيانو. رمبا 
انتظرت قلياًل حىت ينتهي من عزف هذه 

املقطوعة. ولكنها مل تدر اذا كانت 
املقطوعة طويلة تستغرق وقتاً طوياًل. ومل 

تكن تعرف كم سيطول هبا االنتظار. 
رياً ان تدخل وتعتذر للعازف  قررت اخ

 على ازعاجها.
قرعت الباب بلطف ودخلت بصمت مث 
اغلقت الباب خلفها. وصعقت حني 

نظرت أمامها اىل العازف. اكتافه العريضة 



ويداه ابصابعها النحيلة، وشعره  
البين...... هذه الصفات ال ميكن ان  
حيملها سوى رجل واحد يف العامل. انه  

لعازف املاهر  كريس يورك. كان هو ا
الذي استوقف املارة خالل االسابيع 

املاضية ليستمعوا اىل عزفه املبدع. مجدت 
لني يف مكاهنا ومل تستطع احلراك. وحىت لو 
جربت ان تتحرك فلن تستطيع. كانت 

األنغام البديعة تغمرها بسرور ال يوصف، 
وشعرت ببهجة كبرية. تراكمت االسئلة يف 



؟ ملاذا  ذهنها: ماذا يفعل كريس هنا
يتدرب هبذا القدر واالصرار؟ ملاذا مل 

 خيربها عن موهبته املوسيقية تلك؟
أحست لني اهنا كاملسحورة. املوسيقى  
مألت كياهنا وال تستطيع بعد ان تزعج 
العازف او توقفه عن عزفه. تراجعت  

بصمت حنو الباب تريد اخلروج. كادت  
تدير مقبض الباب حني توقف العزف 

 فجأة. قال كريس: 
ماذا تريدين اي لني؟-  



كيف عرف اهنا خلفه مع أنه مل ينظر اىل 
اخللف او يلتفت يف جملسه؟ شعرت لني 

 ابجلمود ومل تستطع االجابة.
استدار كريس يف مقعده أمام البيانو وقال 

 بوجه قاس وعينني حزينتني:
نعم؟-  

أردت دفرت تسجيل الصف. لقد نسيته -
هنا. سأعود بعد ان تنتهي من العزف  

 وأفتش عنه. 



قالت ذلك واستدارت اىل الباب لتخرج. 
لكنه خاطبها بلهجة جاّدة قاسية بعد ان 
استدار جمدداً حنو البيانو وظهره اليها وهو 

 يقول:
أرجوك ان تتقدمي وأتخذيه. لقد  -

أضعت علّي تركيز أفكاري فمن األفضل 
 ان تنهي ما جئت ألجله.

مل تكن تعرف كريس مبهل تلك القساوة  
اسة. وحاولت ان ختّفف اجلو  والشر 

 فقالت:



عزفك مبدع اي كريس. مل أكن اعلم -
 أنك تعزف هبذه املهارة. 

حاولت ان تتمسك بغصن الزيتون لعل  
 السالم يعود اىل عالقتهما. قالت: 

هل هذه املوسيقى من أتليف موسيقار -
 حديث؟ 

استدار كريس بسرعة لينظر اليها. كانت 
وانسحق غصن الزيتون نظرته تقدح شرراً. 

 متاماً حني صرخ قائاًل:
ماذا؟-  



مث حدق هبا دون ان يبتسم. كان مستغرابً 
كأنه ال يصّدق مسعه. مث تكلم بوضوح  

 وأتّن:
أنت حقاً جاهلة! -  

ارجتفت لني كريشة. ارجتفت كأنه ضرهبا. 
وأكمل كريس قوله ببطء وقد تعّمد ان  

 يكون قاسياً يف ألفاظه:
جاهلة كلياً ابملوسيقى يف احلقيقة، انت -

كما انك جاهلة أبشياء اخرى وسأحددها 
 لك.



 بدأ يعد على اصابعه قائاًل:
أواًل: انت جاهلة يف اقامة عالقات  -

شخصية. أعرف جيداً كيف تتجاهلني  
 شعور اآلخرين. 

اثنياً: انت عادة متكربة يف اسلوبك يف -
معاملة الغري. أعرف ذلك من خربيت  

 معك.
اهلة يف املوسيقى )كانت اثلثاً: انت ج-

كلماته كالسوط تلسعها لسعاً( تتظاهرين 
مبعرفة املوسيقى وانت جتهلينها كلياً. لقد 



سألتين اآلن اذا كانت هذه القطعة  
املوسيقية ملوسيقار حديث بينما هي مؤلفة  

منذ مثة وسبعني عاماً. ألّفها شخص 
تتباهني حبب موسيقاه اكثر من اجلميع. 

ن.أعين به بيتهوف و   
كان االحتفار يف صوته يؤملها أشد االمل. 
مألها الغضب املر. قالت يف نفسها: اهنا 

احلرب معلنة بيين وبينه. سأانزله كما  
يرغب. وسأرّد له الكيل يف الوقت  

 املناسب. 



حشدت ما تستطيع من عزة نفسها  
وكرامتها ومشت اىل داخل الغرفة حيث 

يت البيانو. فتشت بني االوراق املوسيقية ال 
كانت ترتبها يف الصباح. ووجدت ضالتها  
يف أسفل الرزمة. سحبت الدفرت وعادت 
ادراجها اىل الباب. ومل تنبس ببنت شفة. 
وقفت قربه ونظرت اليه من عل. كانت  
احدى يديه ال تزال فوق مفاتيح البيانو  
مستعدة للبدء يف العزف حال خروجها  
فأعلقت الباب خلفها ووقفت دقائق  



ها وتستجمع قواها. وقفت تسرتد انفاس 
تتنفس بصعوبة فائقة من شدة حنقها. 

ومسعت املوسيقى البديعة خترج من الغرفة 
 وهي اكثر ابداعاً وأعمق عاطفة....... 

مشت لني اىل غرفة االساتذة. ووجدت 
 صديقتها ماري هناك. قالت:

ماري! هل تعرفني ان كريس يورك  -
 عازف بيانو ماهر؟ 

راب وقالت:نظرت ماري اليها ابستغ  
طبعاً. ملاذا تسألني؟-  



لقد وجدته اآلن يف غرفة املوسيقى -
 يعزف البيانو.

ال استغرب مثلك. لقد أخربين تلك  -
االمسية يف النادي املوسيقي ان املسؤول 
عن الربانمج يف احلفلة املوسيقية يف قاعة 
الريفرسايد ابفيون قد دعاه ليعزف يف 

 االسبوع املقبل. امل تعلمي ذلك؟
ال الأعرف.-  



رمبا آلنك مل تفسحي له اجملال ليخربك. -
لقد قال يل ايضاً انكما تتخاصمان 

 ابستمرار. 
اوه. هو أخربك ذلك؟-  

رمبا ال تعرفني ايضاً أنه عازف حمرتف -
وحيمل املؤهالت الرفيعة يف هذا احلقل.  
انه حمرتف، وهو عامل يف املوسيقى. لقد 

عزف  دعوه ليعزف يف هذه احلفلة بعد 
فرقة الشباب ليغطوا بعضاً من اخطائهم  

 وليعطوا احلفلة هناية مبهجة ومشّرقة. 



تراجعت لني كمن أصيب بدوار بعد  
مساعها هذه املعلومات اليت ال تصدق. 
بدت هلا فداحة غلطتها وسوء تقديرها  

فأحست بطعنة قاسية. أصبحت اهانته هلا  
ال حتتمل. لقد ضاعفت من تصميمها 

ما كلفها األمر. كان  على حماربته مه
ضمريها يتمتم هلا قائاًل: لقد استعمل 

معك نفس اسلوبك ونفس  
اسلحتك..... الفظاظة وعدم اللياقة. 
لقد تصرف معك كتصرفك معه.....  



ولكنها حاولت ان تسكت ضمريها  
 وخترسه. 

مساء اجلمعة ويوم احلفلة املوسيقية 
املوعودة، لبست لني بعناية فائقة. لبست 

اًل ومعه بلوزة مطرزة حتت  طقماً مجي
اجلاكيت. وضعت يف اذنيها اقراطاً مزهرة 
أبلوان قوس القزح مع دبوس مناسب يف 
صدرها. ونظرت تتفحص مجاهلا يف املرآة.  
بدا الشحوب على خديها قلياًل ولكنها 
رّدته اىل االجهاد يف العمل. نظرت اى  



عينيها وعرفت ان ال شيء يعيد الربيق  
تنزل السالمل قائلة:  اليهما. اندت وهي  

مساء اخلري اي سيدة والرتز. اان خارجة -
 اآلن.

مع السالمة. اي آهلي كم انت جذابة اي -
 صغرييت. هل احلفلة املوسيقية الليلة؟

نعم. وسأعود متأخرة. سأذهب بعد -
احلفلة مع االستاذ مارشال اىل عشاء  

راقص. ال تنتظريين ارجوك. معي مفتاح 
اخلارجي. الباب   



حسناً. متتعي بوقتك. مع السالمة.-  
حال وصوهلا اىل قاعة االحتفال دخلت 

اىل الكواليس لتعطي طالهبا بعض كلمات 
التشجيع. كانوا مجيعاً مرحني يتمتعون  
مبعنوية عالية وال يبدو عليهم أي خوف  

 او عصبية. 
حملت لني الشاب العريض املنكبني يف  

فلة  اانقة كاملة يتكلم مع منظم احل
املوسيقية.و شعرت أن قلبها توقف عن  
ضرابته. لقد الحظت انه اكثر وسامة يف 



لباس السهرة الرمسي. شعرت حبنني غريب 
اليه، فغّصت بريقها واختنق نفسها يف  

 صدرها.
 منتدايت ليالس 

نظرت حوهلا تفتش ابرتباك ظاهر عن  
كني. كان كني مسؤواًل عن االانرة. وجدته 

لم اخلشيب. واندته  اخرياً يف أعلى الس
بصوت مرتعش فنزل على الفور امالقاهتا 

 قائاًل:



أهاًل حبيبيت. )نظر اليها من أمخص  -
قدميها اىل قمة رأسها ابعجاب( استطيع 

 ان ألتهمك.
مسعت اصوات استحسان خلفها. كان  
تالميذها الشباب يتأملوهنا ابعجاب 

 ظاهر. وهنرهم كني قائاًل:
ن قصدي.ال زلتم صغاراً وال تفهمو -  

فصرخوا مستهجنني وغري موافقني وّعم 
 اهلرج. 

 قال كني:



وداعاً اي حبيبيت. أراك بعد احلفلة.  -
 التنسي موعدان للسهرة.

مث احنىت وقّبل خدها بسرعة. واخذ  
تجون حاسدين وهم ميزحون. الشبان حي

أحست لني ان كريس كان يراقبها كل  
تلك الفرتة. ولكنه يف تلك اللحظة كان 

ديثه مع منظم احلفلة.يتابع ح  
وذهبت لني بعد ان اعطت تالميذها آخر  
توصياهتا فوجدت لنفسها مقعداً يف بداية 
الصف الثالث األمامي. نظرت خلفها  



تتفحص املستمعني. ورأت ماري تقف يف 
مؤخرة القاعة برفقة رجل طويل القامة  

مرح احمليا يغطي الشيب قسماً من رأسه. 
عرفت انه مدير   مل تتذكر لني امسه ولكنها

مدرسة اثنوية يف املدينة. كما حملت  
االستاذ بالكهام جيلس قرب زوجته. رفع 
يده وحّياها فرّدت له حتيته. كان االستاذ 

بنستون وزوجته بني احلضور ايضاً،  
وكذلك ديردر كارسون ترتدي طقماً فاقع 



ن االمام يناديها  االلوان. مسعت صواتً م
قائاًل:ابمسها   

لني.اهاًل اي -  
انه طوين ارنولد الصحايف وبصحبته فتاة 
مجيلة جيلسان اىل طاولة الصحافة. مشت 
لني اليه ترحب به. وعّرفها على مرافقته  

 قائاًل:
اآلنسة جيل وايت، مراسلة من جريدة -

 هريالد املسائية. وقال يسأهلا: 



هل جنلس قرب االوركسرتا؟ هل  -
 ستتحّمل آذاننا ضجيج اصواهتا؟

ون مفاجأة لطيفة لك اي الشباب يعدّ -
طوين. اهنم ماهرون وممتازون. وعادت لني 

 اىل مقعدها. 
مشى شباب االوركسرتا اىل اماكنهم  

املعدة هلم يف أسفل املسرح. كانوا يرتدون 
القمصان البيضاء فوق سراويلهم الرمادية  
بينما لبست الفتيات البلوزات البيضاء  

ابق فوق تنانريهن الرمادية القصرية. اجلو ع



ابلشباب واحلماس. لقد ادهشوا  
املشاهدين بعزفهم املتكامل ومقدرهتم  
املوسيقية وثقتهم أبنفسهم. كان منظم  
احلفلة يقودهم مبهارة العارف وجلده  
وصربه. لقد أاثر اعجاب اجلميع يف  

قيادهتم. كانوا كتلة من املواهب الشابة  
 تتعامل بتجانس فائق.

رجل  بدأ النور خيفت يف القاعة. ووقف
عريض املنكبني قرب لني. احنىن قلياًل 

 ومتتم قائاًل: 



هل متانعني يف أن أجلس يف هناية -
 الصف؟ لو تنتقلني مكاانً واحداً.... 

للمرة الثانية يف تلك االمسية توقفت  
ضرابت قلب لني. هناك العديد من  
املقاعد الفارغة يف القاعة. ملاذا اختار  

 كريس يورك مقعداً قرهبا؟
له املكان ولكنهما مل يتبادال وال أفسحت 

كلمة او نظرة. كاان كالغريبني. وجوده  
قرهبا اربكها وجعلها تبذل جهداً كبرياً يف 
الرتكيز على الربانمج الذي كان يعرض  



أمامها فوق خشبة املسرح. مل تغفل 
وجوده قرهبا وال اثنية، ابلرغم من كل 

 شيء يدور حوهلا. 
ف قوبلوا  بعد ان انتهى الشباب من العز 

ابلتصفيق احلاد. وتال ذلك بعض االغاين  
الفلكلورية من طالب املدينة الصغار، مث 
تبعتها مسرحية من فصل واحد. وقبيل  

انتهاء املسرحية بقليل هنض كريس هبدوء  
فاختفى خلف املسرح. تنهدت لني  



ابرتياح او رمبا خبيبة أمل. ال ميكن ألحد 
 ان يفسر تلك التنهيدات......... 

د انتهاء التمثيلية حضر ثالثة شبان  بع
أقوايء وهم حيملون بيانو بين اللون كبري  

احلجم اىل مكان ظاهر ابلقرب من  
 االوركسرتا. وفتحوا غطاءه قبل رحيلهم. 
ودخل عازف البيانو املنفرد فمشى أمام  

املشاهدين واحنىن احرتاماً وشكراً للتصفيق 
احلاد الذي قوبل به. شعرت لني بفخر  

از كبريين. ملاذا هذا الشعور؟ مل واعتز 



تعرف جواابً لذلك مع أنه ال يعين هلا  
 شيئاً. 

جلس كريس عازف البيانو املنفرد بكل  
جالل وثقة وقد ركز حواسه وأفكاره كلها 
يف القطعة املوسيقية اليت سيعزفها. نظر  
اىل قائد االوركسرتا مشرياً اىل انه جاهز. 
مث رفع يديه وبدأ يعزف قطعة للموسيقار 
الشهري تشويكوفسكي، وضعت خصيصاً 

للعزف على البيانو، وقد شاركت يف 
اوركسرتا الشباب. العزف    



سيطر على املستمعني سحر عجيب من 
االفتتان والنشوة. وأبدعت االوركسرتا  
كما ابدع العازف املنفرد. لقد تفوق  
اجلميع يف عزفهم وتناغمهم حىت ان 
اصوات املستمعني يف القاعة ارتفعت  

سروراً، وصفقوا، وخبطوا أبرجلهم على  
األرض لسماع املزيد من العزف  

 السحري. 
ا هدأ اجلميع عاد عازف البيانو منفرداً  ومل

اىل املسرح. وعاود العزف على البيانو  



بدون مرافقة االوركسرتا هذه املرة. عزف 
القطعة املوسيقية اليت كان يتدرب عليها 
يف غرفة املوسيقى يوم قطعت عليه لني 

تدريبه وأزعجته. وهي من أتليف  
املوسيقار بيتهوفن. كان يعزف مبهارة وفن 

ئقني. سرحت لني مع املوسيقى بعيداً،  فا
وشعرت بعاطفة غريبة تلفها حىت انه حني 
انتهى من عزفه وجدت نفسها غري قادرة 
على جماراة اآلخرين يف التصفيق له. يقد  
شبكت اصابع يديها ببعضها وعملت 



جاهدة على حبس دموعها خوفاً من أن 
 تتساقط على خديها ابلرغم منها.

أمام البيانو واحنىن هنض كريس من مكانه 
شاكراً ترحيب اجلمهور. نظر اىل لني  

دقيقة مث اتبع احنناءه للمستمعني ودخل  
 خلف الكواليس.

أمضت لني فرتة االسرتاحة تتحدث مع 
بعض أهايل طالهبا من الشباب الذين  
شاركوا يف العزف. وحضرت ماري 

فجلست قرهبا. كانت ماري متوردة تشع 



ف أسباب  سعادة. ومتنت لني لو تعر 
سعادهتا الغامرة لتشاركها فرحتها ولكنها  

 فضلت ان ال تسأهلا 
 ا.

 متتمت ماري حتدث لني قائلة:
أمل يكن كريس ممتازاً يف عزفه؟ أمل يكن  -

حضوره على املسرح مذهاًل؟ ان له  
شخصية مسرحية متفوقة وميتاز بثقته  

 واعتداده بنفسه. 



وافقتها لني مرغمة ألن ما تقوله ماري  
واضحة كالشمس، وال ميكنها ان حقيقة 

 تطعن بصحتها. 
بعد االسرتاحة، استمرت احلفلة. وقام  

فريق من تالميذ لني يرافقهم فريق  
ميذ الصغار ابلغناء.  الكورس من التال

كانت الوصلة انجحة وقوبلوا ابلتهليل  
 والرتحيب احلماسي. 

 قالت لني معتزة ختاطب ماري: 



جناح يستطيع الناس ان حيكموا على -
عملي اآلن. عليهم ان يعرتفوا بنجاح  
الطرق احلديثة يف التعليم. هذه نتيجة 
جهودي املنفردة. اهنا توازي الطرق  

 التقليدية وتتفوق عليها.
وافقتها ماري حبماس واقتناع ألن لني  

 كانت انجحة جداً يف تدريبهم.
بعد ان انتهت احلفلة وهدأ التصفيق هنائياً 

اري اىل  يف القاعة، سارت مع م



الكواليس. كان كني يتحدث مع كريس  
 ابهتمام. واندامها وهو يقول مّرحباً:

كريس يقرتح علينا ان نسهر حنن  -
االربعة هذا املساء لنحتفل بنجاح احلفلة. 

 هل هناك أي اعرتاض؟
وقبل ان تتمكن لني من االجابة، كانت 
ماري تسرع ابملوافقة عنهما. سأل كريس 

 قائاًل:
ما رأيك؟ وأنت ايلني،-  

 أجابت:



ال مانع لدي.-  
كان عليها ان توافق دون اشكال. لقد  

جنح كريس جناحاً كبرياً وساعد على إجناح  
هذه احلفلة ويف مساندهتا. نظر اليها نظرة 

ساخرة يتحداها. ومل يلحظ كني عدم 
حتمسها للذهاب برفقتهم حني قال 

 بسرعة:
اتفقنا اذن. سأغري مالبسي ولن أأتخر -

 عليكم. 
 منتدايت ليالس 



وبينما وقفوا ينتظرون كني، كان كريس  
مشغواًل بتقبل التهاين ومصافحة املعجبني. 
شغلت لني نفسها ايضاً مبالطفة تالميذها 
وشكرهم على جهودهم. سّرهم مدحيها 
وأكدوا هلا ان تفوقهم يف اتقان ادوارهم 

 كان اكراماً هلا.
 حني حضر كني قال كريس خياطبهم:

رة؟ هل معكم سيا-  
 أجابه كني: 



ال، كنا قد قرران ان نستأجر سيارة يف -
هناية السهرة ألننا لن نكون قادرين على 

 قيادهتا. 
 سّر كريس وقال: 

مبا أنين ال أتناول إال املرطبات استطيع -
ان آخذكم بسياريت واان على استعداد  

كل منكم أبمان اىل منزله يف هناية   اليصال
 السهرة.

قال كني وهو جيلس مع لني يف املقعد  
 اخللفي للسيارة:



سنذهب اىل مطعم الغرين غوبلت وهو -
يبتعد بضعة أميال فقط. طعامه جيد 
وتوجد موسيقى ومكان للرقص بعد 

 العشاء. كما ان أسعاره معتدلة ومقبولة.
قد اجاب كريس مبرح وهو يقود سيارته و 

 جلست ماري قربه:
حسناً. عليك اي كني ان ترشدين اىل  -

 الطريق.
قسراً! -5  



مل تتحسن نفسية لني وهي يف السيارة بل 
بدا عليها الوجوم. حاولت جاهدة ان 
تقنع نفسها بعدم االكتئاب ولكنها مل 

تفلح. كان الرجل املتزن اجلالس أمامها  
مبنكبيه العريضني قد حطم توازهنا كلياً 

بضآلتها أمامه. ثقته واعتزازه  وشعرت 
بنفسه سثريان غضبها. حدقت لني عرب 
النافذة لتبعده عن نظرها ولكن الظالم  

الدامس خارج السيارة اعاد اليها انعكاس 
صورهتا العابسة احلزينة. شد لني بلطف  



على يدها وارغمت نفسها ان تبتسم له  
ا  ابتسامة عريضة مصطنعة. مال اليه

 متمتماً: 
سعيدة؟ -  

انت سعادته واضحة حىت أهنا اضطرت ك
 على موافقته رغماً عنها.

دخلوا اىل املطعم وقادهم اخلادم اىل  
طاولة تتسع ألربعة اشخاص. نظروا  

حوهلم يتفرسون يف احلاضرين لعلهم يرون 



بعض الوجوه األليفة. وقال كني معلقاً  
 على املكان: 

ظننت اننا سنكون وحدان يف املطعم  -
حضرت مع لني من قبل هذه الليلة. لقد 

وكان املكان شبه فارغ. هذا احلشد من  
الناس رمبا كان نتيجة احلفلة املوسيقية 

 هذه الليلة.
 قال كريس معقباً:



سريسل مدير املطعم رسالة شكر اىل  -
السلطات الرتبوية يف املنطقة ويطلب 

 تكرار مثل هذا احلدث.
لقد اتفق كريس وكني على اقتسام فاتورة 

هما. وملا حضر اخلادم توىل  العشاء بين
ا يفضل كريس بنفسه سؤال كل منهم عم

من طعام. كانت لني مقتضبة جداً وهي  
حتدد طعامها وحاولت قدر االمكان ان 
تتفادى نظرات كريس املباشرة. كانت 
تشعر ان تصرفاهتا غري الئقة ولكنها  



جتاهلت كل مبادئ اللياقة. كانت ال أتبه 
ثل تلك الظروف.ابداً ملا يبدر منها يف م  

كانت تشعر اهنا اجربت على اخلروج  
بصحبة كريس يورك وعليها ان متضي 

السهرة بكاملها برفقته. وستكون سهرة  
مزعجة للغاية. اهنا ال تزال تتذكر قساوته 

وجلفه معها يف غرفة املوسيقى، ولن 
تسامح تطاوله عليها. كانت احلرب بينهما 

ولو سجااًل. ستربهن له اهنا خصم لدود 



 تصرفاهتا. ففي احلرب بدت غري مهذبة يف 
ن كل شيء.يهو   

كان الطعام ممتازاً ولكن لني التهمته دون 
شهية. ودار احلديث حول احلفلة  

وجناحها. كان كلما وجه تعليقاً حمدداً اليها  
جتاهلته كلياً ومل جتبه. كانت تتظاهر احياانً 
أبهنا ال تسمعه. ولو تنازلت ونظرت اليه  

ىل نذير الشؤم يف عضالته لتنبهت ا
 املشدودة حول فمه.



بعد ان انتهوا من الطعام حضر شاب 
- وربت بلطف على كتف كريس وقال: 

ان الصحايف طوين ارنولد من جريدة  ا
ميلدهند غازيت.هل استطيع ان اخذ منك 

اذا كان  -اي سيدي حديثا صحافيا؟ 
 خمتصرا. 

هل انت ايسيدي من مشال انكلرتا؟-  
نعم.-  



ان اسالك اذا كنت انت العازف هل يل  -
الشهري ماركوس الدرمان املعروف يف  

 الدوئر املويسيقة يف الشمال؟
 منتدايت ليالس 

تنهدكريس تنهيدة عميقةواستوى يف 
 جملسه وقال: 

نعم.البد وانك قمت بتحرايت مثمرة  -
حىت اكتشفت هذه احلقيقة. من لفت  

 نظرك لذلك. 



علي ان أكون صادقا معك  -
سيدي...اهنا االنسة هيولت هي اليت  اي

 نبهتين اول االمر دون ان تدري اوتقصد.
 نظر كريس نظرة خميفة اىل وهو يقول: 

اهنا هي اذن وراء حترايتك  -
املكثفة...امتىن لبعض الناس ان يهتموا 

 فقط يشؤوهنم اخلاصة.
اهنا ال تعرف اي شيء عن ذلك. لقد -

لفتت نظري فقط اىل انك من الشمال. 
اتبعت املهمة ألنين كنت قد رأيتك  أان



تعزف يف اماكن عامة كثرية. هل يل ان 
اسألك اذا كنت ستعزف يف حفلة عامة  

 يف املستقبل القريب؟
ال. ال ابداً. -  

هل ستعزف يف نيوكاسل، وميدل بورو، -
وسندرالند وهاروغيت وقاعة االحتفاالت 

يف لندن او بقية االماكن اليت عرفتك 
منفرد شهري للبيانو سابقاً؟ كعازف   

عملي حالياً ينحصر يف التفتيش الرتبوي -
 وليس يف املوسيقى.



انت مفتش يف اللغة واالدب االنكليزي -
 وليس يف املوسيقى.

نعم. أمحل اجازة جامعية يف تعليم اللغة -
االنكليزية. نلتها بعد شهادة املوسيقى 

اليت امحلها. احياانً أحبث يف علم  
ن وقت آلخر.املوسيقى م  

فهمت ما تقصد. لدي يؤال أخري. هل -
ميكنك ان توضح يل ما اذا كنت خطيباً 
 للمغنية الشهرية اآلنسة اجنيال كاستلال.



اعتقد ان اآلنسة وحدها حيق هلا ان  -
تؤكد أو تنفي هذه العالقة ابلذات. اقرتح  

 عليك ان تسأهلا هذا السؤال.
انك ال تنفي ذلك اي سيدي؟ -  

د نفذ صربه ورغب يف اهناء قال كريس وق
 هذا احلديث الصحايف بسرعة:

أان ال أنفي ذلك ولكنين اطلب منك ان -
 تسأل اآلنسة كاستلال هذا السؤال.



شعر طوين ان كريس يرغب يف اهناء  
احلديث لذلك سارع اىل قفل دفرته 

 وشكر حمدثه قائاًل:
هل لديك اي مانع يف ان أتخذ صورة -

ة؟مع اصدقائك هلذه املقابل  
 نظر كريس اىل جمالسيه قائاًل:

هل لديكم مانع؟ -  
ابتسموا مجيعاً موافقني وأخذت الصورة 

 البامسة.



لقد لفت املصور والصحايف االنتباه اىل  
طاولة كريس ورفاقه، مما جعل اجلميع 
يشعرون ببعض االحراج والقلق ما عدا  
كريس الذي بدا رابط اجلأش ومتوازانً  

 كعادته. 
بعد ان غاب املصور سألت ماري كريس  

 والصحايف عنهم قائلة:
هل م. أ. اليت توقع هبا رسائلك هي  

 اشارة اىل ماركوس الدرمان؟
 أجاهبا:



نعم. ماركوس هو اسم جدي والدرمان -
اسم عائلة والديت وهي عائلة كرمية احملتد 

 اعتز ابنتمائي اليها. 
ران صمت على اجلالسني قطعته لني قائلة 

 بسخرية واضحة:
اليوم شهري اذن. معنا-  

 أجاهبا كريس:
آسف اذا كان ذلك يسبب لك بعض -

 االزعاج.



هزت لني رأسها أبن ذلك ال يهمها ابداً. 
وظهرت ضجرة يف جملسها وسهرهتا. نظر  

اليها كريس من طرف عينيه وقال  
 مستوضحاً:

الحظت هذا املساء أنك مل تشاركي  -
اجلمهور يف التصفيق يل. هل عزيف ليس  

ى وال ينال استحسانك؟على املستو   
بدا على وجهه استغراب كبري. كان 

متعالياً ومتحدايً يف نظرته. احتارت فيما 
جتيبه. لو اهنا اخربته احلقيقة: اهنا سحرت 



مل تستطع ان   بعزفه وتسمرت حىت اهنا
تتحرك لتصفق..... هل سيثور جلواهبا؟  
هل سيكون الذعاً مراً يف تعليقه عليها؟  

ؤاله. التفتت اىل  فضلت ان تتجأهل س
 كني وقالت خبفة ودالل: 

بدأ الرقص وأان احترق شوقاً ألرقص.-  
رقصا سوية وسط مجوع الراقصني. ونظر  

 كني اليها يسأهلا مستغرابً حاهلا:
ما اخلطب بينكما انت وكريس هذا  -

املساء؟ حىت لو كنتما تكرهان بعضكما 



هبذا الشكل فال حاجة ليعرف اجلميع من 
حولكما بتلك الكراهية املتأصلة. هل 
ميكنك دفن هذه العداوة هلذه االمسية 

 فقط؟
مل جتبه لني. فضلت الصمت. نظرت اىل 
ماري يقودها كريس اىل حلبة الرقص  

:وقالت ختاطب كني  
اهنما متفقان كلياً. هل تعتقد ان عالقة -

ما تربطهما؟ تبدو ماري سعيدة للغاية  



هذه الليلة. كالمها يف الثالثينيات من  
 عمره. 

رفع كني خده عن خدها قبل ان جييبها 
 قائاًل:

ال اعتقد ذلك. ال ميكن ان تربطه  -
 عالقة هبا. انه مرتبط ابجنيال كاستلال. 

ا كما الحظت ولكنه مل يؤكد عالقته هب -
 من اجاابته. 

وكذلك ال ينفيها. انت تعرفني مشاهري -
الناس. مههم ان يشغلوا الصحافة 



ابخبارهم ويستفيدوا من الدعاية  
 ألنفسهم.

عادا بعد الرقص اىل الطاولة حيث جلس 
كريس برفقة ماري. انضم كني اىل كريس 
وذهبا يطلبان مزيداً من االصناف للجميع 

قالت ماري:وبقيت ماري مع لني.   
امسية لطيفة هبيجة اليس كذلك؟ -  

نعم.-  



ميكنك االبتسام قلياًل اي لني. كانت -
احلفلة املوسيقية انجحة للغاية ونستطيع  

 االحتفال اآلن بنجاحها.
وافقتها لني وحاولت ان تبدو اكثر  

انشراحاً اكراماً ملاري وكني. وسأل كني  
 ماري مرافقته اىل حلبة الرقص.

وحدها بصحبة كريس. خافت بقيت لني 
كثرياً من مواجهته. وشعرت كأهنا جردت 
من كل أصحاهبا واصدقائها فنظرت حوهلا  

مستنجدة علها جتد أحداً من معارفها  



لتحامي به. وقف كريس واقرتب منها  
 قائاًل:

لني؟ )سأهلا ان تراقصه بعينيه ومل يتكلم -
 وال كلمة(. 

اسودت الدنيا يف عينيها وهنضت على  
ور مسرعة وهي تتمتم: الف  

اعذرين..... -  
 مث ركضت ابجتاه احلمام. 

وحني خرجت من ابب احلمام وجدت 
كريس واقفاً قرب املقصف. شعرت ان 



تصرفاهتا ال تغتفر. مل يكن ابليد حيلة. مل 
تكن لتسمح له أن يضمها بني ذراعيه يف 

 حلبة الرقص مهما كان.
عادت لتجلس على كرسيها بينما بقي هو 

نه يشرب لوحده. حضر كني برفقة يف مكا
ماري وسأل عنه. اشارت لني اىل مكانه 

 فذهب كني ملشاركته.
 قالت ماري:

ظننت أنكما ترقصان. -  



عاد كريس بصحبة كني فانقطع حبل  
الكالم بني الصديقتني. حضر يف ذلك  

الوقت ايضاً طوين ارنولد الصحايف عابساً 
 وهو يقول:

هل تسمحني يل اي لني بشرف  -
صتك؟ مراق  

يسرين ذلك جداً اي طوين.-  
احاطته بذراعيها ضاحكة بينما بقي 

 كريس وكني يراقباهنا بتعجب. قال طوين:



ان املقابلة الصحفية اليت اجريتها مع  -
ماركوس الدرمان ستكون قصة جديدة.  

 اشكرك اي لني على جهودك. 
 منتدايت ليالس 

 ضحكت لني ضحكة ساخرة وقالت:
مغلقاً من اآلن علي ان ابقي فمي -

 فصاعداً حىت ال يسبب يل اية مشكلة.
وال يهمك. مجيع الناس يبدون غري ما -

يكنون. انين واثق من أنه مسرور لكشف 
 هويته احلقيقية كعازف مشهور.



حتاداث حول احلفلة املوسيقية وجناحها 
وضحكا طوياًل. وحني توقفت املوسيقى 
شكرها طوين واعادها اىل جملسها. وبعد 

ئق معدودة نظر كريس اليها بوضوح دقا
 وخاطبها بلهجة سافرة قائاًل:

هل توافقني اي لني على مراقصيت؟-  
 تنهدت بسرعة وقالت: 

آسفة. انين جمهدة اآلن.-  
 قال كني مستغرابً:



جمهدة؟ مل تكوين كذلك وانت تراقصني -
 الشاب الصحايف؟ 

ولكنين جمهدة اآلن. -  
 قال كريس:

همك.افهم وضعك متاماً. وال ي-  
عادت لني بعد قليل ملراقصة كني وبقيت 

ماري هتتم مبالطفة كريس حىت هناية  
السهرة. كانت جادة يف رأب الصدع 
الذي احدثته لني بتصرفاهتا اخلرقاء مع  

 كريس يورك. 



قرروا العودة بعد منتصف الليل بقليل.  
وركبوا سيارة كريس. لف كني ذراعه حول 

لفي. خصرها ومها جيلسان يف املقعد اخل
ومالت لني برأسها ووضعته على كتفه 
حتاول ان تراتح قلياًل. وظن كني اهنا  

تغازله فأدار وجهها اليه وعانقها ولكنها  
اعتدلت يف جلستها بعد ذلك واستوت  

يف مقعدها. كانت غري سعيدة وهي حتدق 
من النافذة يف الفراغ. وقال كريس 

 خياطبهم جبدية:



اً لني. بدأ سأنزل ماري أواًل مث كني واخري -
خزان الوقود يفرغ. توجد قرب منزل لني 
حمطة للوقود تعمل ليل هنار. هل لديكم 

 مانع؟ 
وافق اجلميع بسرعة. كانت لني تود ان  

تصرخ معرتضة ولكن مل يكن جمال لذلك 
وهو اآلمر الناهي وهم حتت رمحته ويف  
سيارته. بدأ قلبها يضرب بسرعة فائقة. 

ا مث وصل  ونزلت ماري قرب مفرق منزهل



كني ونزل بعد ان شكره. وقبل وجنة لني 
 بسرعة قائاًل: 

أراك يف الغد.... يوم السبت اي حبيبيت.-  
ودخل كريس بعد ذلك حمطة الوقود  
فأوقف السيارة قرب املضخة وقال 

 بلهجة آمرة خياطب لني:
اريدك ان تنزيل وجتلسي يف املقعد -

 األمامي.
فع فعلت لني كما أمرها دون اية كلمة. د

ة يف كريس مثن الوقود وانطلق ابلسيار 



صمت. حني وصل اىل مدخل شقتها  
اطفأ حمرك السيارة وبقي يف جملسه. وعم 

السيارة صمت ثقيل. علمت لني ان 
عليها ان تواجه حماسبته هلا عن افعاهلا  
الشائنة. والتفت اليها حمدقاً هبا مث قال 

 بلهجة قاسية ساخرة:
  هل ميكنك اآلن ان تفسري يل-

 تصرفاتك غري الالئقة جتاهي هذه الليلة؟
 بقيت لني صامتة لفرتة مث اجابت:



ال اعتقد ان علي ان اشرح لك اي  -
شيء. ال يوجد قانون حيدد طبيعة عالقيت 

 بك وتصرفايت حيالك.
مل تر وجهه يف الظالم ولكنها مسعت هلجته 

 الغاضبة حني قال: 
ال داع للسخرية. اان اريد ان اعرف  -

ملاذا رفضت مراقصيت كلما دعوتك  
 لذلك وكنت تنتحلني األعذار الواهية. 

ليس هناك من سبب جيربين على -
مراقصتك. ال ميكنين أن اقبل دعوتك  



للرقص جملرد انك تكرمت ودعوتين  
 لذلك.

 عبس وقال: 
ولكنك وافقت على مراقصة كل من  -

 طلبك غريي. 
هذا شأين. اان ارقص مبزاج وانت لست -

ي. على مزاج  
أخذ نفساً عميقاً وسريعاً. وأحست اهنا  
متادت كثرياً يف غيها. ويف ضوء القمر  
خلفهما رأت الغضب ميأل عينيه وينذر  



أ قلبها يضرب بسرعة فائقة  ابلشؤم. بد
من اخلوف. أطبق يديه بشدة على 
ذراعيها فانغرزت اصابعه يف حلمها  

وأجربها على النظر اليه وجهاً لوجه. قال 
مبرارة واضحة: هلا   

لقد حتملتك كثرياً. لقد حتملت اهاانتك -
. أان ال واهتاماتك وغمزاتك ووقاحتك

اصدق انين احتملت منك كل ذلك. لو 
كنت ألد اعدائي لضربتك ضربة على  

وجهك وهشمت أنفك ولكنين ال  



استطيع..... كنت اريد ان اضعك على 
لة  ركبيت وأضربك على قفاك كطف

 غريرة.... 
لني وبسرعة حاولت االفالت ازداد خوف  

من قبضته. أرخى كريس قبضته واسرعت 
هي ابخلروج من السيارة وكذلك فعل هو 
وخرج ملالقاهتا خارج السيارة. امسك هبا 
وقادها قرب حائط املنزل حيث يوجد  
بعض العتم وقال حبنق ظاهر من بني  

 أسنانه:



أان ال يهمين ان كنت خمطوبة لرجل  -
ذه اللحظة.آخر. أنت ملك يل يف ه  

طوقها بذراعيه وعصرها حىت شعرت ان  
ضلوعها قد تكسرت يف صدرها وعانقها  

بوحشية فائقة. حاولت التملص من  
قبضته وحتركت ذات اليمني وذات  

الشمال كحيوان علق يف الفخ. ولكنه 
كان قد أحكم طباقه عليها... وفجأة  

وابلرغم منها وجدت نفسها تتجاوب مع 
ناقه احلميم... ومرت عناقه كلياً ابدلته ع



حلظات مث انفصل عنها وأفلت ذراعيها  
من حول عنقه ونظر اليها منتصراً غاضباً. 

كانت يف عينيها نظرة حانية. نظرة 
استسالم كلي له. هزها بعنف وتركها  
 وركب سيارته. فانطلق هبا وسط الظالم.
غطت لني وجهها بيديها. غابت عزة 

اماً.  نفسها بعد ان شعرت أبهنا مهانة مت
لقد حطم كل احلواجز اليت بنتها بينهما. 
لقد استسلمت له هنائياً. لقد رمت بكل 

 اسلحتها. لقد اهنزمت. 



ألول مرة اعرتفت لنفسها أبهنا حتبه حباً 
ال تراجع عنه. ليس بيدها حيلة. ال متلك 

يبادهلا احلب، حيال حبه أي رادع. انه ال  
.ورمبا ذهب اىل األبد ولن تراه بعد اليوم  

مرت عطلة هناية االسبوع طويلة ومملة. 
من  واعتذرت لكني هاتفياً بعد عودهتا 

السهرة أبهنا مريضة وسرتاتح يف فراشها  
 خالل اليومني املقبلني.

 قال كني مستغرابً:



رمبا كان علي أوصلك بنفسي اىل بيتك -
ولكنين شعرت ان كريس قد دبر كل  
شيء ومل اشأ ان أجادله أو ان اعرتض  

كنا يف سيارته. هل أوصلك  ألننا  
 ابلسالمة؟

نعم شكراً... )وتعلثمت يف كالمها وهي -
 جتيبه( 

يف صباح يوم االثنني حضرت ماري اىل  
غرفة االساتذة وكانت قاسية جداً وهي 

 تكلمها:



ما خطبك؟ يبدو عليك املرض. هل -
 أنت كذلك؟ 

ال انين خبري اي ماري.-  
هل هناك اية مشكلة؟ اان صديقتك -

مساعدتك! وميكنين  
ماري! ال أحد يستطيع مساعديت. اان ال -

 استطيع ان اساعد نفسي!
كيف عدت مساء اجلمعة اىل منزلك؟  -

هل هناك اية مشكلة؟ شعرت ان كريس 



كان يعرتيه مزاج غريب وحنن يف طريق  
 العودة من السهرة.

لقد وصلت ابلسالمة. شكراً. -  
لني! انين أعرف حالك. لقد احببت اان -

اعرف شعورك جيداً. من قبل و   
افرتقتا كل منهما اىل غرفة صفها. وحني  
التقتا من جديد فرتة الغداء طلبت ماري 

كذا انفردات ان تكلم لني بشأن خاص. وه
سوية يف حديقة املدرسة حيث بدأت 

 ماري حديثها:



لقد اخربتك سابقاً عن زواجي الفاشل -
واان يف سن املراهقة وكيف تركين زوجي 

 اىل غري رجعة.
وهل عاد اليك اآلن اي ماري؟ -

 أحسست مؤخراً أبنك سعيدة للغاية.
على العكس. سنفرتق هنائياً ابلطالق. -

لقد التقيت أحدهم. أحببته واحبين 
وسنتزوج عما قريب. لكنين لست حرة 
ألنين مل اطلب الطالق من زوجي األول  
خالل السنوات املاضية. واليوم وبعد  



وله اربعة عناء البحث وجدته وقد تزوج 
أطفال واان بصدد اهناء اجراء معامالت 

وج من جديد.الطالق منه ألتز   
هذه أخبار سارة. هل أعرف الرجل؟ -  

ال استطيع ان أخربك ابمسه ألن -
اجراءات الطالق مل تتم بعد. علينا ان 

نبقي هذا االمر سراً حىت ال أفسد اخلطط 
كلها. انين اثق بك كثرياً ولكن حبييب 

على الكتمان حلني حصويل جعلين أقسم 
على الطالق واحلرية. مركزه كبري وأان ال 



أرغب يف احلاق أي ضرر به من جراء  
قاويل.اال  

وهل أعرفه؟ -  
ال استطيع ان اخربك أي شيء.-  

وملا عادات اىل غرفة االساتذة كان االستاذ  
مسيث مدرس الكيمياء ميسك جبريدة 

 الناشوانل الصباحية وهو يلوح هبا قائاًل: 
أنتم مشاهري. صوركم يف جريدة -

الناشوانل الكبرية. ثالثتكم مع املفتش 
 االستاذ كريستوفر يورك.



 وقرأ استاذ الكمياء ما كتب حتت الصورة: 
االستاذ كريستوفر يورك، وهو عازف 

يتعشى  البيانو الشهري ماركوس الدرمان،
مع اصدقائه بعد احلفلة املوسيقية حيث  

ن املسرح  عزف على البيانو يف مهرجا
 واملوسيقى للمدارس الثانوية يف ميلدهند. 
لقد تربع ابلعزف ألنه يعمل اليوم مفتشاً 
للغة االنكليزية يف وزارة الرتبية. حالياً، 

ليس لديه أي نشاط موسيقي ومع ذلك مل 
خيسر مهارته يف العزف بل على 



العكس... حني سأله مراسلنا عن صحة 
اجنيال  لشهرية اآلنسة خطوبته ابملغنية ا

 كاستلال مل ينف عالقته هبا. 
 سألت ماري مستغربة:

وكيف وصلت هذه االنباء اىل جريدة  -
الناشوانل؟ كنت اعتقد ان طوين ارنولد 

 مراسل حملي جلريدة ميلدهند غازيت. 
 أجابت لني: 

انه كذلك ولكن بعض املراسلني احملليني -
يرسلون االنباء اهلامة اىل اجملالت واجلرائد 



النتشار يف اخلارج ويتقاضون  الواسعة ا
اموااًل اضافية عنها. واعتقد ان اخباره 

هذه القت استحساانً لدى جريدة 
 الناشوانل واشرتهتا منه. 

 قالت ماري:
صورتك اي لني مجيلة للغاية. انك  -

تبتسمني فيها واظن اهنا املرة الوحيدة اليت 
 ابتسمت هبا خالل تلك السهرة.

 قالت لني: 



موفقون يف الصورة. هل استطيع اي كلنا -
 استاذ مسيث ان احتفظ ابلصورة هذه؟ 

 أجاهبا:
طبعاً. ولكن ملاذا تريدينها؟ هل ترغبني -

يف ايقاع ماركوس الدرمان يف شراكك؟ انه  
وسيم وشهري وجذاب كما يبدو يف  

 الصورة. 
نعم. )ضحكت لني( علي أن اضعها  -

 فوق سريري يف غرفيت.
 منتدايت ليالس 



ور االايم بدأت لني حتس حبنني  ومع مر 
ك تيأس من  قاتل حنو كريس. بدأت كذل

لقائه او مصاحلته. كانت تنتظر ساعي 
الربيد لعله حيمل هلا رسالة غري متوقعة. 
مع اهنا يف قرارة نفسها كانت واثقة أبن  
ذلك غري ممكن بل مستحيل. كلما رن  

جرس اهلاتف كانت تتمىن لو يكون كريس 
نت أمانيها كلها تبوء الذي يطلبها، وكا

ابلفشل. وكلما مرت امام غرفة املوسيقى 
كانت تتنصت علها تسمع عزفه من  



خارج الغرفة اثنية. عالقتها مع كني  
أصبحت أكثر جفاء وذبواًل. ومع اقرتاب 
موعد مباراة كرة املضرب ودت لني لو  
يعفيها من اللعب معه، ألهنا اصبحت  

معه. ذاوية وضعيفة ال تقوى على التمرين  
 قال كني خياطبها: 

لعبك يف كرة املضرب ليس على ما  -
 يرام. هل هناك اية مشكلة؟

آسفة اي كني ولكنين جمهدة واحتاج  -
 للراحة ولعطلة.



ولكنك لن أتخذي عطلة ألنك -
ستذهبني اىل املؤمتر الرتبوي يف يوركشاير 

 يف عطلة منتصف الفصل. 
 فوافقت لني قائلة:

واان مستعدة   لقد اشرتيت تذكرة القطار-
للسفر. سنذهب يف هناية االسبوع املقبل. 
عليك ان تتفق مع ديردر كارسون منذ 

اآلن للتدرب معها امتىن لك الفوز  
 ابلبطولة.



البد من ذلك يف اثناء غيابك. مث ان  -
لعبها حتسن كثرياً عما كانت عليه يف 

 السابق وذلك من حسن حظي. 
لقد حتسنت ألجلك. اهنا معجبة بك. -

ر.احذ  
ضحك كني طوياًل وامحر وجهه قلياًل. 
قالت لني يف نفسها: من الواضح اهنا  

 تعجبه ايضاً. 



الثالاثء الذي تال االسبوع التايل استلمت 
لني دعوة لالجتماع مبدير املدرسة يف 

 مكتبه. 
 قال االستاذ بنستون:

اهاًل آنسة هيوليت. اجلسي ارجوك. -
آه... خبصوص املؤمتر الذي ستحضرين  
قرب هاروغيت... انك وال شك تذكرين 

االستاذ كريستوفر يورك مفتش اللغة  
االنكليزية يف وزارة الرتبية. لقد عزف  

 مؤخراً ومبهارة فائقة يف احلفلة املوسيقية... 



أحست لني خبوف جديد. هل ارتكبت 
كمل االستاذ بنستون قوله:خطأ مؤخرًا؟ أ  

لقد اتصل يب هاتفياً هذا الصباح  -
وأخربين انه سيذهب ايضاً اىل املؤمتر.  
واقرتح ان يوفر عليك السفر ابلقطار  

 ودعاك لتذهيب برفقته يف السيارة.
 أجابته على الفور: 

ال حاجة لذلك اي استاذ بنستون. لقد  -
اشرتيت تذكرة القطار وقد رتبت شؤوين 

لك. تبعاً لذ  



ال أبس. عليك التفكري جيداً بدعوته. -
مفتش يف الوزارة وكانت لك معه بعض انه 

املشاكل. هل تذكرين حديثه معك يف  
هذه الغرفة ابلذات؟ ال اريدك ان  

تعارضيه. هؤالء املفتشون يقولون ان ال  
سلطة وال نفوذ لديهم يف الوزارة ويقومون 
فقط بدور املرشد، ولكنهم يف احلقيقة  

ونفوذ كبريين يف االدارات   ثريذوو أت
بوية. واذا رغبوا فأهنم جيعلون األمور الرت 

املالية صعبة للغاية، ويضيقون اخلناق على 



مديري املدارس يف املنطقة. اان حتماً ال  
اريد ان أزعجه مرة اثنية. اعتذر ألنين 

امارس بعض الضغط عليك ولكن ذلك 
لحة العامة. أنصحك بقبول للمص 

أن تسرتجعي مثن تذكرة  كنكاقرتاحه، ومي
 السفر.

وبعد هذه املقدمة الطويلة وجدت لني  
 نفسها جمربة على القبول قائلة:

اذا كان الوضع كما تقول فأان موافقة. -  
 ابتسم االستاذ بنستون وقال:



أحسنت اي آنسة هيوليت يف قبولك. -
لقد طلب مين االستاذ يورك ان تتصلي به 

والرابعة الظهر. اليوم يف مكتبه بني الثالثة  
سأذهب اىل غرفة األساتذة واطلبه من -

 هناك.
ال داع لذلك. ميكنك ان تطلبينه من -

مكتب السكرترية. اهنا يف اخلارج اآلن  
تتناول الشاي. اجلسي اىل املكتب 

 واطلبيه.



اعطاها املدير ارقام اهلاتف ووجدت ان ال 
مهرب هلا سوى أن تليب طلبه. شعرت  

ود اجلائعة. تلفتت حوهلا كـأهنا تواجه األس
علها جتد خمرجاً، وملا أعيتها احليلة  

استسلمت للقدر. طلبته وشعرت ان  
قلبها يضرب بشدة فائقة ويسرع يف  

ضرابته. رن اهلاتف مرات عديدة قبل ان 
يرد عليها أحد. وفرحت ظناً منها أن  

فرصتها للهرب قد حانت، ولكنها مسعته 
 يقول:



يورك يتكلم. -  
رك. اان لني هيوليت. االستاذ يو -  

نعم اي آنسة هيوليت. -  
كان صوته بعيداً وقاسياً. صمتت قلياًل  

 واستجمعت شجاعتها مث قالت:
لقد طلبت مين االتصال بك بشأن  -

 املؤمتر الرتبوي يف هاروغيت. 
نعم. هذا صحيح. أردت فقط أن  -

 احدد موعداً للسفر.



ال داع لذلك اي استاذ يورك. لقد  -
سفر وأان.... اشرتيت تذكرة ال  

 قاطع كالمها بقساوة وقال: 
آنسة هيوليت. تتذكرين جيداً أننا رتبنا -

الرحلة سوية منذ زمن بعيد. مل يبق علينا 
سوى ان حندد موعد السفر. عندما أعد 

 بشيء فأان ال انكث بوعدي.
هذا صحيح اي استاذ يورك.... -  

بعد ان استشرت مفكريت وجدت ان  -
اخلميس، من لدي موعد عمل بعد ظهر  



الثالثة وحىت الرابعة والنصف. سأمر  
عليك يف املدرسة وذلك يف متام اخلامسة 

 اال ربعاً. كوين مستعدة. 
هذه بداية متأخرة هلذه الرحلة الطويلة. -

فستقود السيارة وسط الظالم أليس  
 كذلك؟

ال. سنراتح يف الليل. سنكمل الرحلة -
 صباح اجلمعة. املؤمتر لن يبدأ قبل اجلمعة

بعد الظهر حسب الربانمج املوجود 
 امامي.



سننام على الطريق؟-  
ال أبس. لقد رتبت األمر. جهزي  -

نفسك وسأمر عليك بعد غد. يوم  
اخلميس يف متام اخلامسة اال ربعاً بعد  

 الظهر.
وأقفل السماعة دون وداع. اقفلت لني  
مساعتها ايضاً وشعرت ابرتعاش يف كل  

رأسها تفكر: كياهنا. وضعت يديها على 
كيف ستمضي كل ذلك الوقت بصحبته؟ 



كيف ستنزل يف الفندق برفقته؟ خافت 
 كثرياً مما ينتظرها.

 قال االستاذ بنستون خياطبها:
هل رتبت كل االمور معه؟ ال أبس. -

سيعتين بك االستاذ يورك. ال ختايف. انه  
 رجل يعتمد عليه كلياً.

هبط قلبها. ومشت وجلة اىل غرفة  
كان لديها ساعة فراغ. جلست االساتذة.  

 اىل مكتبها تريد االنفراد بنفسها وتود أن
ال يزعجها أحد. وبدأت االفكار  



تساورها. رمبا تتذرع ابملرض او االجهاد 
وتعتذر عن القيام هبذه الرحلة؟ اي شيء  

 سيكون أفضل من امتام هذه املغامرة.
ومع انتهاء النهار أخربت لني صديقتها 

ة وتفصياًل. ماري مبا حصل مجل  
 قالت ماري:

هل انت جمربة على الذهاب اىل هذا  -
 املؤمتر؟ هذا غري معقول!

ان كان ذلك معقواًل او غري معقول -
فاالستاذ بنستون يصر ويلح علي  



ابلذهاب حىت ال ازعج هيئة التفتيش  
 العليا بكاملها....

 ضحكت ماري من تعليقها وقالت جبدية:
اي لني  أان لن اتدخل مبا ال يعنيين -

 ولكنك تعرضني رأسك حلبل املشنقة.
ماري! الرحلة كرحلة عرب اجلحيم. -

 ولكن ال بد من الذهاب.
ال تتومهي كثرياً وعسى ان تكرهي شيئاً -

ويكون خرياً لك. صحبته هبيجة لو  
 رغب. 



هذا صحيح ولكنه يكرهين. اشعر انه  -
ال يريد رؤييت. ومع ذلك فهو الذي اقرتح  

وهو اآلن يصر على  ان اشاركه الرحلة، 
 ذلك. 

وماذا ستقولني لكني؟-  
سأقول له احلقيقة كما حصلت. رمبا ال -

تعجبه. واان ايضاً ال تعجبين ولكن ليس 
 ابليد حيلة. 

أمضت لني ليلتني قلقتني. وحل يوم  
ثم  اخلميس اخرياً. احست هبّم كبري جي 



فوق رأسها. رحلة يوركشاير كابوس على 
يها يف  صدرها. اتصلت هاتفياً بوالد 

مقاطعة كنت قبل رحيلها بليلة واحدة 
ختربهم برانمج عطلتها. مل أيبه والداها  

حني اخربهتما ان مرافقها مفتش يف وزارة 
الرتبية وافكاره تقليدية. لقد ختلياله رجاًل 
متوسط العمر. مسيناً، متزوجاً وله عدة 
أوالد يف سن املراهقة. سرها كثرياً هذا  

تصححه. االعتقاد ومل حتاول ان  



رتبت لني حقيبة سفرها دون محاس  
ومحلتها معها يف الباص اىل املدرسة بعد 
أن اقفلت سيارهتا جيداً واوقفتها خلف  

 املنزل. 
ومع اقرتاب موعد السفر بدأت تشعر  

االضطراب. واخرياً  مبزيد من القلق و 
جاءها الفرج. حضرت سكرترية االستاذ 
بنستون وأخربهتا ان االستاذ يورك قد  

صل وانه ينتظرها يف مكتب املدير.و   



اقفلت لني ازرار معطفها ببطء شديد  
ومحلت حقيبة ثياهبا ومشت هبدوء. كانت 
حتاول ان تؤخر لقاءها بكريس ولو لدقائق 

معدودة. اهنا يف حمنة صعبة. واخرياً  
وصلت اىل ابب مكتب املدير ودخلت  

 تستقبل قدرها احملتوم.... 
الرحلة -6  

امام النافذة ويداه يف  كان املفتش واقفاً 
جيوبه كالعادة، يتسلى ابلنظر اىل اخلارج 



ابنتظار وصول لني. وحني دخلت املكتب 
 التفت لفوره وتفحص وجهها بربود. 

 قال االستاذ بنستون:
رافقتكما السالمة. اذهبا. متتعا -

بوقتكما: امتىن لكما سالمة الوصول. 
 والتفت ال لني وقال: 

بعد عطلة  سنراك اي آنسة هيوليت -
نصف الفصل. اظن انك قد دبرت بدياًل 

 عنك لصفوفك يف الغد. 



محل كريس حقيبة لني ومشى واايها اىل 
السيارة. ووضع احلقيبة يف صندوق  

السيارة دون ان ينبس ببنت شفة، وفتح 
هلا الباب األمامي لتجلس. مث طلب اليها 
بكل ادب وهتذيب ان تربط حزام األمان 

ه خارج املدرسة اىل قبل ان ينطلق بسيارت
 الطريق العام.

كان الصمت خييم ثقياًل بينهما. بدا 
كريس عدمي الرغبة يف احملادثة وشعرت  
لني ابنكسار وضعف. كانت جمهدة 



كرت يف وحزينة ومل جتد اية كلمة تقوهلا. ف
نفسها: من الواضح اننا ال نستطيع ان  
نتحادث اال اذا كنا نتجادل ونتخاصم. 

كل قلبها ان ال يعودا اىل  ولكنها متنت من  
سريهتما األوىل يف اخلصام واجلدال وعدم 

 التفاهم.
 منتدايت ليالس 

بعد فرتة من الزمن التفت كريس ورماها  
بنظرة سريعة وسأهلا اذا كانت مراتحة يف 

 جلستها. اجابته ابقتضاب: 



نعم وشكراً.-  
 وعاد الصمت يلفهما من جديد.
قرار وبعد تفكري جدي توصلت لني اىل 

رمبا يسهل عليهما ان يكسر طوق اجلمود  
ويزيل القلق والتشنج اللذين يكتنفاهنما. 
تنحنحت قلياًل ونظرت اىل األمام وهي  

 ختاطبه قائلة:
كريس. علي ان اعتذر لك عن تصريف -

الشائن ليلة السهرة بعد احلفلة املوسيقية. 



راجعت نفسي ووجدت ان ال حاجة البتة 
ئق. اعتذر منك.هلذا التصرف غري الال  

كان اصعب عمل قامت به لني يف  
حياهتا. ولكنها اعتذرت وانتهت املهمة  
الشاقة. مل يعرها اي اهتمام بل جتاهل ما 
 قالته كلياً. ولكنه بعد فرتة هز رأسه قائاًل:

واخرياً وبعد طول انتظار جاء االعتذار -
املنشود. ال أبس. انه مقبول منك واعترب 

تهت. اآلن ان املسألة ان  



امتألت عينا لني ابلدموع. كان قاسياً يف 
قبول اعتذارها بل جارحاً. ادارت رأسها  
لتخفي دموعها املتساقطة دون ارادهتا  
وحاولت ان تتلهى ابلنظر عرب النافذة. 
لقد اصبحا خارج لندن ومها يف طريقهما 
اىل االوتوسرتاد. دخل كريس بسيارته يف 

اىل خط السري السريع وانتقل بعد ذلك 
خط السري البطيء. قيادته ممتازة وتدل 

 على مهارة وحذر. 
 سألته لني: 



اين سنمضي الليلة اي كريس؟-  
يف ستامفورد هناك فندق مريح اعرفه  -

 جيداً وطعامه جيد ايضاً. 
بدأ املطر بتساقط ونشطت مساحات 

الزجاج األمامي للسيارة يف عملها 
الدؤوب. اصبحت القيادة عسرية وعاد 

لصمته. كان الصمت اثقل من ان كريس 
حتتمله لني والرحلة تبدو اسوأ مما انتظرت 

 بكثري. وبعد فرتة خاطبها كريس قائاًل: 



سأدخل يف احملطة القادمة المأل خزان  -
الوقود. ميكنك استعمال احلمام هناك 

 واالسرتاحة.
وبعد ان دخل احملطة تناولت لني معطفها 

احة. الواقي من املطر واسرعت اىل االسرت 
غسلت وجهها قلياًل واعادت ترتيب 
زينتها ومتشيط شعرها وشعرت ببعض  
االنتعاش. وعادت مسرعة اىل السيارة  
الهنا كانت واثقة من رغبته يف اكمال  

 املسرية ابسرع ما يستطيع. 



 وبعد ان قطع مسافة اخرى قال:
سنقف لنراتح قلياًل يف االسرتاحة  -

 املقبلة.
  مث خاطبها:اوقف السيارة. تنهد قليالً 

الرحلة ال تزال طويلة امامنا. اقرتح ان -
أنكل شيئاً. لقد رتبت يل مدبرة منزيل  

 بعض الساندويشات والقهوة.
وخرج راكضاً اىل صندوق السيارة فجلب 

 الزاد وقدمه اليها: 
اعتقد انه بيض. هل حتبني البيض؟-  



هزت لني رأسها موافقة واخذت  
ساندويشاً مث شكرته بلطف. جلسا  

أيكالن بصمت. مث تناوال القهوة وبسرعة 
اعاد كريس كيس الزاد اىل موضعه يف  

السيارة. فكرت لني يف نفسها: لو استمر  
الصمت بيننا على هذا احلال سأنزل من  
السيارة وسأكمل الطريق وحدي مشياً  
على االقدام. ملاذا يتصرف هكذا؟ امل  

اعتذر له.... وهل يرغب ان اركع امامه 
ح ليغفر يل ذنيب؟ طلباً للصف  



احست لني بيده متتد اىل املقعد الذي  
 جتلس عليه وهو يقول: 

لني؟ هل نعلن هدنة مؤقتة بيننا؟ كم -
 اتوق للحديث الشيق معك.

سرت لني كثرياً من تودده. حىت اهنا  
احست ابلدموع متأل مآقيها وهي تنظر 
اليه وهتز رأسها موافقة. نظر اليها نظرة 

اليه وقبلها قبلة   حانية مث جذهبا بلطف
 عفوية على خدها واكمل. 



سنمضي ساعات مع بعض واقرتح ان  -
نبدأ يف تعارفنا من البداية. سنرتك املاضي 
خلفنا وننسى املستقبل امامنا وسنستمتع 
 ابلزمن احلاضر الذي نعيشه. ما قولك؟ 

هزت رأسها موافقة من جديد وقد شعرت 
براحة وسرور. ادار كريس حمرك السيارة 

طلق. ومالت لني برأسها على املقعد وان
لرتاتح. رمبا سرتاتح اخرياً من التشنج  
والقلق اللذين رافقاها يف األايم األخرية 

 دون هوادة. 



اخرياً عاد الكالم جيري بينهما. وكذلك  
تكلما عن  بدأ الطقس ينقشع قلياًل.

السري واالزدحام مث عن املؤمتر. وتشعب 
شعرت  احلديث فتناول مواضيع خمتلفة.

ابقرتاهبما اكثر كلما طوت الدواليب  
الطريق وكلما اقرتاب من غايتهما: 

 ستامفورد.
دخال سوق ستامفورد والشارع الرئيسي 

لقدمية  القدمي مروراً ابلعديد من األبنية ا 



واحلديثة. مث دخال ابحة الفندق املقصود: 
 ذراعي اليزابت.

 قال كريس مبتسماً 
جند غرفاً لنجرب هذا الفندق. ارجو ان -

 لنا.
احست لني بنبضها يسرع يف ضرابته.  

ومحل كريس حقائبهما ودخال اىل مكتب 
االستقبال يف الفندق. قرع جرساً وانتظر  
وهو يتفحص القاعة. كانت كبرية وواسعة 

يكسوها السجاد األمحر وتتدىل من  



السقف الثرايت الكبرية املنخفضة. وقرب 
فذة قناديل صغرية. كل ان  

متقدمة يف السن   حضرت امرأة
 الستقباهلما. وسأهلا كريس:

هل لديك غرفتان لليلة واحدة من -
 فضلك؟ 

 نظرت املرأة يف دفرت التسجيل وقالت:
الفندق مزدحم ابلنزالء، املوسم بدأ -

وغداً عطلة للبنوك. لدي جناح عائلي  



مكون من غرفتني يصل بينهما ابب 
 داخلي. هذا كل ما عندي هلذه الليلة.

اليها وسأهلا: نظر كريس  
ما رأيك اي لني؟ -  

تناول يدها بني يديه حبنان ونظر يف  
 وجهها يستطلع رأيها مث قال للمرأة:

حنن خطيبان. وال اعتقد ان خطيبيت -
 متانع. هل متانعني اي حبيبيت؟ 



بلعت لني ريقها وشعرت بضغط اصابعه  
فوق يدها كأنه يتمىن منها ان تقبل. 

 اجابت لني ابرتباك:
لدي ابلطبع.  ال مانع-  

امحرت لني خجاًل وحاولت ان تبعد  
نظرها عن كريس قدر املستطاع. وقعا بعد 

ذلك يف دفرت التسجيل وتبعا املرأة اىل  
الطابق الثاين. غرفة رقم اربعة واربعة ــ أ. 

 اعتطهما املفتاحني وقالت:
العشاء يقدم حالياً.-  



بدأت لني تعرتض وهي مضطربة جداً  
حياول ان يسكتها  ولكن كريس رفع يده 
 قائاًل:

رويدك! انتظري لندخل اواًل اىل  -
 الغرفة..... 

صمتت لني على مضض. وفتح كريس 
ابب الغرفة ومحل احلقائب اىل الداخل مث 

 اغلق الباب وقال:
هذه غرفتك. سرير كبري مزدوج وآخر -

مفرد صغري. املزدوج للوالدين واملفرد  



للطفل الصغري. غرفيت يف الداخل. فيها 
ريران منفردان ومها للولدين املراهقني يف س

العائلة. اال تعتقدين ان لدينا اكثر مما 
حنتاج من االسرة؟ حنن مننع االستفادة من 

ستطيع هذه االسرة يف زمحة املوسم. اال ن
 ان نقتصد؟

بدأت لني ترجتف قلقاً من مزاحه. مث  
 التفتت اليه وخاطبته جبدية:



.  كريس! ال استطيع ان اسكت اكثر-
علينا ان نواجه احلقيقة. انين لست  

 خطيبتك! 
اهدأي. -  

جلس على السرير املزدوج وطلب اليها  
 ان جتلس قربه قائاًل:

تعايل. ال ختايف. اريد ان احتدث اليك  -
 فقط.

كريس )جلست قربه(. ال أبس بذلك  -
 ولكنين ال البس خامت خطوبة وال..... 



تريدين خامتاً؟ حسناً. )اخرج خامته من -
اصبعه ووضعه يف كفه وقال(: هاك. 

 البسيه.
ال استطيع ان البسه. كأنين اكذب على -

 نفسي.
وملاذا كل هذا االرتباك اي عزيزيت؟ اخلامت -

لن يعين لك اكثر مما تريدين. البسيه اآلن 
واان اسوي هذا األمر مع كني عند 

 عودتنا.



امسك كريس يدها رغماً عنها ودفع 
 ابخلامت يف اصبعها وقال: 

انه يناسبك وحنن اآلن خطيبان رمسياً.  -
اان اصر على ان اختم عالقتنا اجلديدة 
 ابلطريقة املتبعة يف مثل هذه الظروف.
عانق كريس لني بسرعة مفاجئة وغري 

رة. كان عناقه لطيفاً ولكن لني  منتظ
تراجعت بعيداً وقد امحرت خجاًل. نظرت 
اىل ابتسامته املرحة وتعجبت يف نفسها: 

اين لكريس هذه الشخصية املرحة  من 



اجلديدة؟ انه خفيف الظل وشيطان  
 جذاب.

 قال كريس معقباً على اخلامت:
ابملناسبة اي لني. لقد اعطيتك بطريق  -

الصدفة اكثر مما اعطاك كني. انين ال اجد 
 خامته؟

اهنا غلطيت. كنا مشغولني ومل جند الوقت -
 للبحث عن خامت للخطوبة.



لتها احست ان هذا وبعد ان اهنت لني مج
العذر واه وهي نفسها ال تقبله. رفع  

 كريس حاجبيه متسائاًل:
هل هذه هي احلقيقة؟-  

 وقفت لني بعصبية وقالت:
علي ان اغتسل واغري ثيايب واجهز  -

 نفسي للعشاء اي كريس. 
 ضحك ساخراً ومتدد فوق السرير وقال:



وهل هذا يعين ان علي ان اغادر  -
للغاية. اان ال غرفتك؟ هذا السرير مريح  

 ارغب يف النهوض. 
عليك ان خترج فوراً.-  

احننت لني فوقه وامسكت بكلتا يديه  
وبصعوبة سحبته وقادته اىل الغرفة  

اجملاورة. كان يضحك وهو حياول ان يقاوم 
ولكنها دفعته قلياًل. ارتبكت لني. ورمبا  
احس كريس ابرتباكها ألنه استدار اليها 

ا وقال: ورفع يديه واحاط هبما وجهه  



ال تستغريب من تصرفايت كثرياً اي لني. -
ي وال يف املستقبل. حنن حنن لسنا يف املاض

ي اتفاقنا يف السيارة. نعيش احلاضر. تذكر 
حنن نعيش كل حلظة ونستمتع بوقتنا احلايل  

قدر االمكان. ان هذه اللحظة واليت  
نعيشها يف الزمن احلاضر مهمة. انت 

 ملك يل وحدي اآلن. 
ه مذهولة ال تصدق. واكمل نظرت الي

 قائاًل:



ال تقفلي الباب بيننا اي حبيبيت. لن -
ادخل غرفتك دون اذنك. حدقت لني به 

 قلياًل مث متتمت: 
لن اقفله اي كريس. اان اثق بك ثقة  -

 عمياء ودون اي حتفظ.
شكراً.-  

خرج كريس بعد ذلك واغلق الباب  
 خلفه.

 منتدايت ليالس 



اجلنون   ماذا قصد كريس من كالمه؟ انه
 مأزق ال  بعينه. لقد وضعت نفسها يف

حتسد عليه. ستحرق اصابعها ألهنا  
وضعتها يف وسط اللهب. بدأ عقلها  

ينذرها من مغبة عملها ويقول: انه يتسلى 
معك. اليس هو الرجل وهذا من طبيعة 
الرجال! انه يلعب معك لعبة الرجل  

 األزلية.
ولكنها تعيش حلماً لذيذاً وغداً سينتهي 

لم وتستفيق على احلقيقة. هناك كني  احل



ينتظرها... ولكنها وبسرعة ابعدت كني  
من عقلها وهي تقول يف نفسها: غداً  

سأفكر بكني وليس الليلة. الليلة سأعيش 
 حلم عمري. 

فتحت حقيبة مالبسها واخرجت منها 
بعض االثواب، مث انتقت بتأن فستاانً  

مجياًل ابيض. خلعت ثياب السفر وعلقتها  
زانة واغتسلت بسرعة مث ارتدت  يف اخل

الثوب الفاتن. ثوهبا بدون اكمام وضيق 
يالصق تفاصيل جسدها. وقفت امام 



املرآة تعاين شكلها. ومشطت شعرها 
عت عقداً حول األسود الالمع مث وض

جيدها واألقراط املناسبة يف اذنيها.  
نظرت نظرة اخرية اىل املرآة وقد اراتحت 

بدالل:  لزينتها وصرخت تنادي كريس  
كريس. لقد انتهيت من جتهيز نفسي.-  

حسناً. سأكون معك خالل ثوان.-  
ظهر لتوه يف الباب. كان وسيماً، جذاابً 
وقد وضع يديه يف جيوبه واستند اىل  
 الباب ووقف يتأملها مشدوهاً. قال: 



كم انت فاتنة. الكلمات تعوزين وال  -
استطيع التعبري عن مدى مجالك االخاذ 

يف احلقيقة ال حاجة يل )امسك بيدها( 
 ابلعشاء وميكنين ان اشبع هنمي منك. 

ضحكت خبجل ورفعت يدها تسوي له  
 ربطة عنقه. قال: 

عندما رأيتك هبذا اجلمال ارتج عقلي  -
ومالت ربطة عنقي من مكاهنا. من اين  

 اشرتيت هذا الفستان اجلميل؟
مل اشرته. لقد صنعته يل والديت. -  



يضفي والدتك! كم هو مجيل. انه -
عليك مجااًل ال حد له وجيعلك ختلبني  

 األلباب. تعايل اي خطيبيت. 
امسك بيدها ونزال السالمل اىل قاعة  
 الطعام. انتحيا طاولة منعزلة ومتتم:

اجلميع هنا يعتقدون اننا منضي شهر  -
العسل. االشراقة على وجهك تشري اىل  

 انك عروس فاتنة.
فكرت لني يف نفسها: هل حيب له واضح 

يان؟للع  



وطلبا الطعام. نظر كريس اليها عرب  
 الطاولة وقال:

استطيع ان اتعجب اآلن للفرق الكبري -
بني الفتاة اليت قابلتها بعد الظهر يف  
مكتب املدير، وبني هذه الفاتنة اليت  

جتلس امامي. لقد ظهر عليك االعياء بعد 
الظهر بشكل اخافين. تساءلت يف نفسي 

ذه الرحلة  اذا كنت تستطيعني القيام هب 
 الشاقة وانت على هذا الوهن.

رمبا احتاج لتغيري هواء.-  



حتماً، كنت احتدث مع ماري...-  
 نظرت اليه لني مستغربة وقاطعته قائلة: 

مل اكن اعلم انك تلتقيها.... -  
التقيتها بعد املدرسة صدفة وتناولنا  -

الشاي سوية. لقد اخربتين اهنا خائفة  
ما يرام.  ألجلك وتشعر انك لست على

 هل هذا صحيح؟
رمبا ألنين كنت حمتاجة اىل عطلة.-  

 حاولت ان تغري جمرى احلديث فقالت: 



هل تعرف اي كريس ان ماري متر يف  -
 حالة حب جديدة؟ 

 نظر كريس اىل اظافره يتلهى وقال ببطء: 
نعم انين اعرف ذلك. واعرف ايضاً اهنا -

حتاول ان حتصل على حريتها ابلطالق من 
ل الذي كبلها ابلزواج املبكر زوجها األو 

لسنوات عديدة خلت. لقد التقت 
شخصاً آخر احبته كما احبها وتعاهدا  
 على الزواج فور حصوهلا على الطالق.

وهل تعرفه انت؟-  



نعم اعرفه. لقد كنت صدفة يف مكان -
ما والتقيا كالمها هناك. لقد اقسمت ان 

احتفظ ابلسر. ولذلك ال استطيع اي 
سراً ائتمنت عليه حىت   عزيزيت ان افشي

وال اىل صديقتها الوفية ) ابتسم هلا  
ابتسامة عريضة مث اكمل( اان آسف اي  

 عزيزيت. 
ال عليك. اخربين )قالت بصوت  -

منخفض جداً( هل من املمكن ان تكون 
 انت الشخص؟



ابتسم بتمهل وحذر واشار اليها ابلنفي 
 قبل ان يتكلم: 

ال. ال، لست الشخص سعيد احلظ. -
مي يكمن عند فتاة اخرى.اهتما  

فكرت لني يف نفسها: كني كان على 
حتب شخصاً  صواب حني تكهن ان ماري

اخر غري كريس. وما الفرق عندها اآلن؟ 
 ان كريس حيب اجنيال على ما يبدو.... 

حضر الطعام ولكن شهية لني هربت منها 
 بعد هذا التفكري.



شاركت ابألكل لياقة. واراد كريس ان  
زيد ولكنها اعرتضت قائلة:يطلب هلما امل  

عزيزي ان ميزانييت ال حتتمل املزيد من  -
 املصاريف.

ولكنين سأحتمل بنفسي مصاريف هذه -
 الرحلة. اتفقنا!

 وبعد ان تناوال القهوة اللذيذة سألته لني:
هل رأيت صورتنا يف جريدة الناشوانل، -

واليت اخذت يف مطعم الغرين غوبلت بعد 
املوسيقية؟ احلفلة   



نعم. ماذا بشأهنا؟ -  
تلفتت حوهلا يف حذر مث ضحكت بصوت 

 عال وهي تقول:
اتوقع ان يقرتب منك يف كل حلظة -

مراسل ليطلب حديثاً صحفياً، اي استاذ 
يورك او اي ماركوس الدرمان، ليسألك: 
هل تستطيع ان تؤكد لنا صحة خطوبتك 

 للمغنية الشهرية... 
 قال هبدوء وحزم:

وك.اصميت ارج-  



احست لني ان اجلو قد تكهرب وتوتر  
بينهما من جديد. نظرت اليه ورأت  

اجلليد قد جتمع يف عينيه. احست كأهنا 
 صربت رأسها بصخرة جامدة، قالت: 

آسفة. مل اقصد االزعاج. -  
ملاذا هو حساس للغاية بصدد موضوع  
 اجنيال؟ ملاذا ال حيتمل احلديث عنها؟

 ضحكت قلياًل مث قالت:
ة ان علينا ان نفقد الذاكرة نسيت للحظ-

 ونطمس املاضي ولو للحظات.



بقي كريس دقائق حياول ان يستجمع  
غضبه ويطويه، ان يسيطر على توازنه  

ويستعيد رابطة جأشه. فجأة وقف ومد 
 هلا يده قائاًل: 

دعينا نرقص اي لني.-  
خرجا اىل القاعة الكربى يف الفندق حيث 

  يوجد املرقص. ودار هبا على الفور يف
 حلبة الرقص خبفة ومرح وقال:



هذه املرة لن اسألك ان تشاركيين  -
الرقص بل سأجعلك ترقصني معي رغماً 

 عنك. 
ضمها اىل صدره بقسوة وبقي لفرتة طويلة 
ال يتحرك يف وسط حلبة الرقص. مث قال 

 مازحاً: 
هل تعرفني اي لني انك بدون خمالب  -

جذابة ال تقاومني؟ لقد حتققت اآلن من 
 ذلك. 



مت له شاكرة غزله الربيء. كان ال ابتس
يزال يراقصها وعيناه يف عينيها ختربان 
قصة حب كانت تتمىن لو تسمعها  

ابلكلمات... ولكنها كانت واثقة أهنا لن 
تسمعها. قالت يف نفسها: سأعيش الليلة 
حلماً. وغداً ينتهي واعود اىل دنيااي من  

 جديد. ضحكت وقالت:
ك انزعج عندما اخربت كني انين سأرافق-

 وبدا عليه القلق.
ملاذا؟ هل يظن انين سأغويك؟ -  



امحرت لني خجاًل وتراجعت قلياًل. لقد 
عاد اىل سخريته وقساوته. حاولت ان  

تلطف اجلو. مدت يدها بلطف والمست 
 ذراعه وقالت بدالل:

كريس. انس املاضي. -  
نظر اليها وجهاً لوجه. ابتسمت له  

الحظت انه ابتسامة عريضة وعلى الفور 
 بدأ يستعيد مرحه.

 قالت هبدوء:



آسفة ملا قلت، مل اكن اعلم ان قويل  -
 سيزعجك. 

انسي املوضوع برمته اي لني وتعايل  -
نرقص اي حبيبيت فالرقص يساعدين على 

 التوازن.
ضحكا من جديد. وجذهبا اليه اكثر  

 وقال: 
مبا اننا خطيبان علينا ان نقوم بدوران  -

 على اكمل وجه. 
 مال برأسه وعانقها بسرعة.



كريس! )اعرتضت وتراجعت وقد  -
جفلت من تصرفاته مث قالت( ارجوك ال 

 تفعل ذلك يف مكان عام. 
وملاذا ال؟ اليس املكان اميناً ام انك  -

تفضلني العناق يف خلوتنا؟ اان مستعد هلذه 
.. اللعبة. فقط اطليب.   

كريس! امتىن ان ال تعتقد انين من هذه  -
 الفئة من الفتيات.

ال. ال اعتقد ذلك. ولكن ال مانع لدي -
 ان اكتشف بنفسي.



ابتسمت وبقيت صامتة. بينما نظر اليها 
وقرأ االرتباك يف عينيها وقد امتألات  

 ابلدموع. قال حبنان وصدق: 
اعتذر اي حبيبيت. اان ال اعرف ما يدور -

افكار، ولكن ميكنك ان يف خلدك من 
تصفعيين اذا وجدت انين متاديت يف  
الغي. انين بشر من حلم ودم. وانت  
 بفتنتك ومجالك تسحرينين وتغرينين. 
 ابتسمت له واطمأنت لكلماته. قال: 

هكذا افضل.-  



 منتدايت ليالس 
 نظر اىل ساعته ومتتم يف اذهنا:

حان وقت النوم اي سندريلال الفاتنة. ان -
تصف. الليل قد ان  

شعرت لني ابلربودة تلفها ومها يف  
طريقهما اىل الغرفة ووضع كريس يده  
 حول خصرها. ارجتفت قلياًل فسأهلا:

اية مشكلة؟-  
 ولكنها بقيت صامتة.



فتح الباب ودخال. واانر الغرفة مث لفها  
 بذراعيه وعانقها قائاًل:

انت تشعني مجااًل وهبجة. ملاذا؟ -  
مجاهلا  كان ينظر يف عينيها وحيدق يف 

 ويغازهلا برقة فائقة. 
اي حبيبيت عليك اقفال الباب بيننا... -  

تركها على الفور ودخل غرفته بعد ان  
 ابعدها عنه بلطف ورقة وهو يقول:

عمت مساء اي لني. امتىن لك احالماً  -
 سعيدة. 



وبعد ان اغلق الباب دونه بسرعة بدأت  
لني جتهز نفسها للنوم وهي تراجع يف  

الليلة. مجيع افعاله   ذهنها احداث هذه
واعماله تشري اىل انه حيبها وحدها ولكنه 
مل يصرح بذلك احلب ابداً. تساءلت يف 
نفسها: هل هو حيبين حقاً ام انه يتسلى 

 وميضي وقتاً ممتعاً... 
دخلت الفراش بعد ان اطفأت النور. 

وبعد حلظة مسعت قرعاً خفيفاً على الباب 
 الفاصل بني الغرفتني وصوته يقول: 



هل منت اي لني؟ -  
اضاءت النور من جديد ولبست معطفها 

 وفتحت الباب وهي تقول:
ال مل امن بعد.-  

كان كريس يقف بلباس النوم وقد فتح 
سرتة البيجاما اىل خصره وبدا جذاابً ال 

 يقاوم.
آسف اي لني الزعاجك ولكنين احتاج  -

 لكوب ماء.



مشت حافية اىل احلمام وانولته كوابً 
 فارغاً. 

شكرها وامسك بيده معطفها املفتوح وقد 
حتته غاللة نومها الرقيقة. بدأ   ظهرت

قلبها يضرب بسرعة وعقلها يقول: ال 
تلمسين ارجوك. لن استطيع مقاومة 

 اغرائك...
شكراً اي لني. مساء اخلري. -  

وعاد اىل غرفته من جديد بعد ان محل  
الكوب معه. اغلقت لني الباب ابملفتاح  



رة واسندت رأسها عليه وهي جتد هذه امل
 صعوبة يف التنفس...

عادت اىل فراشها وارمتت فوق الوسائد  
وانمت حتلم به. استفاقت حوايل الثانية  
والنصف بعد منتصف الليل، ورأت ان  
نور غرفته ال يزال مضاء. ملاذا؟ تنهدت 
بعمق مث عادت واستسلمت للنوم من  

 جديد. 
د  كانت الشمس مشرقة يف الصباح وق

دخلت غرفتها من ثنااي الستائر. فتحت 



لني عينيها ونظرت اول ما نظرت اىل  
اخلامت القابع يف اصبعها. لقد شهد ليلة  

حلمها وقريباً ستعيده اىل صاحبه، وبذلك 
 ينتهي احللم.

إغتسلت بسرعة وارتدت ثياهبا ومسعت  
طرقاً خفيفاً على الباب الفاصل بني  

 الغرفتني وصوته اآلمر يقول:
ارتديت مالبسك اي لني؟  هل-  

حلظة واحدة )اقفلت ازرار بلوزهتا  -
 واندته( ادخل. 



الباب مقفل. افتحي حااًل اي آنسة -
هيوليت قبل ان اكسر الباب. لن اقبل 
 ابابً مغلقاً بيين وبني خطيبيت مرة اثنية. 
 قالت لني وهي تفتح له الباب ابملفتاح:

آه. ولكنين لست خطيبتك اي استاذ -
 يورك.

كان قد حلق ذقنه وارتدى ثيابه وبدا  
 جاهزاً حني قال:

من هذه اللحظة انت خطيبيت. وهكذا -
 احيي زوجة املستقبل!



طوقها بذراعيه وحاول عناقها ولكنها  
 افلتت منه بسرعة.

هذا جنون حقيقي.-  
ال أبس. ولكنك تعاندين وتعارضني... -

 هيا بنا لنتناول الفطور.
واَل!علي ان اكمل زينيت ا-  

وقف يراقبها مبهوراً وهي تضع املساحيق 
 على وجهها مث قال:

ملن تتزينني؟ انك شديدة االغراء بدون -
اية مساحيق. استطيع ان اسكت شهييت 



أبكلك. )فتح ذراعيه وانداها( تعايل اي  
 امرأة.

بعد الفطور دفع كريس حساب الفندق مث 
وضع احلقائب يف مؤخرة السيارة وانطلق 

فا مراراً على الطريق من اجل بسرعة. توق
او لالسرتاحة. وشعرت لني ببعض الوقود  

احلزن يزحف اىل قلبها كلما اقرتبت 
الرحلة من غايتها. احست ان عليها ان 
تعيد اليه خامته مع انه مل يسأهلا ان تفعل. 

 خلعته من اصبعها وقالت:



اعيد اليك اي كريس خامتك الذهيب  -
 ساملاً. 

وقال غاضباً: استدار حنوها بسرعة   
ماذا؟ احتفظي به ذكرى لقاءان هذه -

 الليلة وعربون صلحنا. 
ال اسنطيع ان احتفظ به اي كريس. انه -

 ملك لك. 
كما ترغبني. ضعيه يف احدى جيوب  -

 سرتيت اذا اردت. 



طريقته يف االستخفاف آملتها. هل  
سينتهي حلمها الكبري هناية اليمة؟ لقد 

ه  انكمش من جديد وعادت اليه برودت
وقساوته. شعرت لني خبيبة امل ونظرت 
اىل التالل البعيدة وهي تفكر: اهنا بديعة 

 التكوين وبعيدة املنال كحلمها متاماً. 
وبعد قليل قطع كريس الصمت بينهما 

 وقال: 
هل ترغبني يف قيادة السيارة عين؟ اريد -

 ان اراتح قلياًل.



استغربت لني طلبه ولكنها احست بفرح 
يغمرها وقالت:كبري   

ستسمح يل بقيادة سيارتك؟-  
نعم. مع انين ال امسح بذلك ألحد -

ولكنين اثق بك. سأتوقف بعد قليل كي 
 نستبدل مقاعدان. 

جلست لني يف مقعد القيادة واحست اهنا 
 متلك الدنيا. قال خياطبها:

ال ختايف. اهنا سريعة ولكنها فاتنة مثلك.-  



س طربت ملدحيه وخفق قلبها بسرعة. جل
كريس قرهبا واسند رأسه اىل املقعد وطوى 
ذراعيه فوق صدره وقد اغمض عينيه.  

 وقال: 
اهنا حتت تصرفك. انتبهي.-  

وألن قيادة السيارة وسط االزدحام ويف  
الطرق الدولية ال تلذ كثرياً، اعطت كل 

هلا. وبدا كريس  انتباهها حلركة السري حو 
 تعباً حيتاج فعاًل للراحة. كان هادائً ورمبا 

 انئماً قرهبا. فجأة مسعته يقول:



هل تعرفني انك جتدين قيادة السيارة -
 كما جتدين كل شيء تفعلينه؟
 اذن مل يكن انئماً بل مسرتخياً.

شكراً اي سيدي. املديح منك يساوي  -
 الكثري.

نظرت اليه نظرة خاطفة والحظت انه  
 يراقبها ابهتمام شديد. قالت ساخرة: 

عدا التعليم. نعم انين اجيد كل شيء ما -  
رويدك قلياًل واخفي خمالبك. انت -

تقولني ذلك. اان مل اقله. على كل حال  



اعتقد اننا اتفقنا على ان ال نبحث يف 
 امور العمل. هل تذكرين؟ 

آسفة. لقد نسيت.-  
اكمال الرحلة بصمت مث قطعه كريس  

 قائاًل:
ذات يوم سأطلعك على سر.-  

 تنهد مث اغمض عينيه من جديد.
ريق مملة للغاية. اميال وجبال كانت الط

 من الفراغ. جلس كريس وقال متربماً:



حبق السماء توقفي عند اول اسرتاحة. -
 حتتاج لبعض الراحة.

اعطت لني اشارة االحنراف مث دخلت يف 
ية املؤدية اىل االسرتاحة.  الطريق اجلانب

واوقفت حمرك السيارة مث مالت اىل الوراء  
ا: تتمطى. نظر اليها كريس وسأهل  

هل انت تعبة وجمهدة؟ -  
وضعت رأسها على كتفه تسرتيح. ولفها 
بذراعيه حبنان وبقيا على هذا احلال فرتة 
 طويلة قبل ان يتكلم كريس جبدية ويقول:



هل تعرفني ان هذه املغامرة اعطتين -
اجوبة على اسئليت العديدة؟ لقد برهنت 

يل ان بستطاعتنا ان نتبادل اطراف  
او ازعاج واننا نتوافق احلديث دون جدال 

 يف بعض األمور.
نظرت اليه تفكر قلياًل مث قالت وهي 

 تضحك:
لقد عرفت اآلن انك كنت تقوم بتفتيش -

عام حول امكانيايت وقدرايت. اظهرت  
النتائج انين انجحة يف مهمة املرافقة، ورمبا  



ستكتب تقريراً مفصاًل عين اىل االدارات 
 الرتبوية املعنية ابألمر.

اعتدل يف جلسته ونظر اليها نظرة عتاب 
 وقال: 

تستاهلني علقة ساخنة لصفاقتك اي  -
 آنسة هيوليت.

آسفة.-  
ولكن األسف ال يبدو عليك... -  

 عم صمت ثقيل مث سألته:



كريس. ملاذا بقيت مستيقظاً اىل ما بعد -
 الثانية والنصف لياًل؟

لقد قلقت وجافاين النوم لذا قمت -
املؤمتر يف صباح  بتدبيج حماضريت ليوم 

 الثالاثء. وبعد ذلك منت تلقائياً. 
 نظر اىل ساعته وقال بسرعة:

هيا بنا. علينا ان نكمل طريقنا. اان  -
 سأقود السيارة.

انطلقت السيارة مسرعة من جديد يف  
 طريقها املرسوم. وتكلم كريس اواًل:



اخربين هل لديك فراغ يف األايم املقبلة؟ -
ود ان ارافقك يف األحد بعد الظهر مثاًل. ا

 زايرة املستنقعات الريفية. ما رأيك؟ 
احب زايرهتا كثرياً.-  

حسناً. سأطلب من والديت ان حتضر لنا -
بعض الشاي والساندويشات مث نذهب  
 بعد ذلك لتناول العشاء معها. ما رأيك؟

ال مانع لدي اذا كانت والدتك توافق  -
 على دعويت.

اان متأكد من سرورها بلقائك.-  



لني يف نفسها: سأعد الساعات  قالت 
 زلت اعيش احللم حىت هذا اللقاء. رمبا ال

اللذيذ، ومل حين الوقت لالستيقاظ... ما 
امجله من حلم. نظرت لني اىل كريس  

تراقب قيادته واصابعه احلساسة  
النحيلة... اصابع العازف الشهري. ولفت 

نظرها وجود اخلامت مكانه يف اصبعه.  
بعض األمل  اغمضت عينيها وشعرت ب

واحلزن. تساءلت: هل من املمكن ان  
 يكون هذا اخلامت خامت خطوبته الجنيال؟ 



اطلقت لني لنفسها العنان يف مراقبة 
ي احبته. كان كريس الوجه الوسيم الذ

مشغواًل عنها أبفكاره وترتيباته. مسعته  
يقول كمن خياطب نفسه بصوت  

 منخفض: 
البد من رؤية اجنيال هذه الليلة. لن  -

خر عن لقائها... اأت  
عليك ان ترى اجنيال؟-  

نعم جيب ان اراها واتكلم معها واحزم  -
 األمر.



قال ذلك بوضوح اتم دون ان يشعر أبنه 
ت لني كأن ضربة قوية  يتكلم معها. احس

اصابت رأسها. لقد أتكدت مبا ال يقبل  
 الشك ان حلمها شارف على هنايته.... 

ال تذهيب -7  
ناية دالز وقت وصال اىل مركز املؤمتر يف ب

ناء ضخماً مبنياً من الظهر. كان الب
احلجارة الصلبة وبه العديد من االقواس  

الزخرفية اليت كانت سائدة يف عصر 
النهضة. كانت هذه االقواس متنافرة مع 



بقية البناء ذي اهلندسة العصرية، والذي 
حتيط به حدائق واسعة. وكان املمر  
املفضي اىل املدخل الرئيسي مظلاًل  

 ابشجار ابسقة. 
 منتدايت ليالس 

 قالت لني بدهشة:
ما امجل هذا املكان... موقع املؤمتر  -

 خالب ومدهش. 



محل كريس حقيبتها وقرع اجلرس يف  
مكتب االستعالمات. وعلى الفور  

 حضرت شابة سألت لني عن امسها قائلة:
هل حجزت لطعام الغداء ظهر هذا  -

اليوم؟ )اجابتها لني ابملوافقة(. حسناً.  
اي آنسة  26اليك مفتاح الغرفة رقم 

هيوليت. هل تستطيعني نقل حقيبتك 
 بنفسك؟

 قال كريس على الفور:



سأمحلها لك اي لني لو انتظرتين دقيقة -
واحدة. )ونظر اىل الشابة وسأهلا( هل  
استطيع ان ارى االستاذ يونغ منظم 
املؤمتر؟ اان كريستوفر يورك واشرتك  

سأقدم حماضريت كمحاضر يف املؤمتر. 
صباح يوم الثالاثء. ارغب يف لقائه لفرتة  

 قصرية اذا كان موجوداً. 
اتبعين اي استاذ يورك وسأجده لك...  -

 هل هو االستاذ يونغ يف طريقه الينا.



عرفه كريس بنفسه بينما وقفت لني 
ترقبهما عن بعد وتود ان ال تتدخل يف  
شؤوهنما. اقرتب شاب منها نظر اليها  

وسأهلا: نظرة اعجاب  
هل تنتظرين احداً اي آنسيت؟ هل  -

تسمحني يل مبساعدتك يف نقل حقيبتك؟ 
 ما رقم غرفتك؟ 

شكراً. انك لطيف.-  



بدأت لني متشي برفقة الشاب الذي محل 
حقيبتها ابجتاه السالمل حني مسعت صواتً 

 خشناً يناديها بقساوة: 
وداعاً اي لني. -  

 التفتت وراءها تعتذر مث قالت:
اي كريس.وداعاً -  

بدا كريس منزعجاً وهو يراقبها تبتعد 
برفقة هذا الشاب الغريب. نظر اليها  

 الشاب وسأهلا: 



اسف. مل احلظ انكما سوية. هل هو  -
 صديقك؟

ال. لقد تكرم ومحلين معه بسيارته اىل  -
 املؤمتر. 

اخربها الشاب ومها يف طريقهما اىل الغرفة 
انه ميثل مدرسة اثنوية يف جنوب ميلدنلد 

ال انه حضر اىل املؤمتر بال مباالة ولكن ق
شعوره بعد ان التقاها بدأ خيتلف.  

 واضاف مبتسماً:
امتىن ان نلتقي يف ساعات فراغنا. -  



وعدته لني أبن تفتش عنه مث شكرته 
ت ابب غرفتها. ومشت ملساعدته واغلق

اىل النافذة لرتى كريس قبل مغادرته  
املبىن. شعرت بكآبة عارمة تغمرها وحزن 

ميق يلف حناايها. ع  
وقفت خلف الستائر ترقب خروج كريس 
من مبىن دالز. وابلفعل خرج مث توقف  
ونظر اىل اعلى يفتش عنها. بقيت دون 

حراك يف موقفها خلف الستائر. وشاهدته  



وهو ميشي بعد ان خاب امله يف رؤيتها. 
هبا مسرعاً. مث دخل سيارته وانطلق  

يها التفتت لني اىل الغرفة اليت ستعيش ف
ها القليلة املقبلة. ااثثها من الطراز  اايم

احلديث واالانرة يف كل مكان: فوق 
السرير وطاولة الزينة واملغسلة. وهناك  

مرآة كبرية مثبتة فوق احلائط تستطيع ان 
ترى فيها طوهلا كاماًل. وهناك راديو صغري 
قرب السرير ذي الفراش الناعم الوثري.  

ه. حتركت استلقت لني فوقه وراقها اتساع



فوقه مينة ويسرى وسرت لتجربتها وقالت 
يف نفسها: كيفما كانت نتيجة املؤمتر...  
انجحة ام فاشلة... فالغرفة مرحية جداً  

 وافضل بكثري مما توقعت. 
اخرجت لني ثياهبا واغراضها من حقيبتها. 
مث وضعت مالبسها ورتبت نفسها ونزلت 

 لتتناول الغداء. 
سالمل وجدت حني وصلت لني اىل هناية ال 

الشاب الذي محل هلا حقيبتها يقف  
 ابنتظارها. قال وهو يصافحها حبرارة:



اريد ان اعرفك بنفسي. امسي جون -
 هلويك. ما امسك؟

لني هيوليت.-  
 دعاها لتشاركه الطعام. 

شكراً اي جون. اان ال اعرف احداً هنا  -
واحلقيقة انين احضر اول مؤمتر يف حيايت 

عل.وال اعرف صراحة ماذا اف  
 ضحكا سوية مث قال:

هذا هو اثين مؤمتر احضره وعليك ان -
 تالزمين واعدك ابملساعدة. 



ثرثرا كثرياً ومها يتناوالن طعامهما. مث 
دخال قاعة االجتماعات ألن املؤمتر  

 سيفتتح بعد قليل. 
سرت برفقة جون كثرياً. لقد ابعد عنها  
الشعور ابلوحدة بعد غياب كريس. 

ساعات الطويلة  تذكرت اهنا ستنتظر ال
قبل ان تراه من جديد. وقد وجود ساعد 

جون معها وثرثرته يف ابعاد خواطرها  
 املضطربة ولو لبعض الوقت عن كريس.



سر جون برفقة احلسناء اجلميلة لني.  
وظنها حرة من اي ارتباط عاطفي مثله، 
 فأخذ يبين بعض اآلمال الوردية يف خياله.

 منتدايت ليالس 
متقاربني يف قاعة احملاضرات  جلسا 

واستمعا اىل املناقشات اليت دارت، مث 
تناوال طعام العشاء وقاما بنزهة بعد ذلك 

حول املركز استعرضا خالهلا احداث  
 املؤمتر، ما تقدم منه وما أتخر.



اخربته لني عن مهومها يف مدرستها.  
وشرحت له حماولتها يف استعمال وسائل 

، وكيف اهنا تربوية حديثة يف تعليمها
فشلت واجربت على التخلي عنها بفضل 
العقلية الرجعية املتغلغلة يف عقول زمالئها 
االساتذة وبعض اهايل الطالب. مث اخربته 
ابلنهاية املؤسفة حني تدخل مفتش اللغة  

االنكليزية )اغفلت ان تذكر له اهنا  
حضرت برفقته اىل املؤمتر( وآتزر مع مدير  



رة ضدها فأجربها املدرسة يف حياكة مؤام
 على التخلي عن حلمها ومحاسها. 

شعرت لني اهنا ضخمت احلقائق اكثر مما 
جيب. ولكنها اسكتت ضمريها واقتنعت 

 نفسها ابهنا احلقيقة... 
 علق جون على حديثها قائاًل:

افكارك اجلديدة ممتازة. ولكنين اعتقد  -
انك جريئة جداً يف هذه احملاولة اجلديدة. 

واعرتف لك انه ليس انت شجاعة جداً 
 ابستطاعيت ان افعل مثلك... 



اشفقت لني عليه، فبالرغم من كونه اكرب 
سناً منها اال انه قليل النضوج يف اعماله 
وتفكريه، اذا ما قورن بكريس )وجدت  

لني ان كريس اصبح مثاهلا وهي تقارن به 
كل رجل تلتقيه(. ان جون برأيها فىت  

 غرير... ورمبا لن ينضج ابداً.
ن يوم السبت يوم حماضرات  كا

ومناقشات. ويف املساء ستقام حفلة 
راقصة للمشرتكني. وابتهجت لني حني  

 دعاها جون ملرافقته وقالت:



سيساعدان الرقص يف التخلص من  -
بعض الضجر واجلمود. سننفس عن 

 انفسنا...
رمبا ستتعجبني اذا عرفت انين احب -

الرقص مع انين ابدو جاداً يف حيايت. لقد 
لمت الرقص ألن اصحايب الشباب  تع

حيبون الرقص واان مسرور اآلن ألنين  
 فعلت ذلك.

رقصا سوية طوال احلفلة الساهرة. وحلظ 
اجلميع انسجامهما وتقارهبما. كانت لني 



تدور يف حلبة الرقص كالفراشة الطائرة 
وهي تفكر بيوم الغد... يوم اللقاء مع  

 كريس من جديد...
ال:نظر اليها جون ابعجاب وق  

دعينا نسرتح قليالً اي لني.-  
امسك بيدها وقادها اىل مقعد ابلقرب من 
النافذة. وجلسا يرقبان احلديقة اجلميلة  
حوهلما. شد جون بلطف على يدها 

وشعرت لني برعشة وتساءلت يف نفسها 
مذعورة: اي آهلي! كيف اخرج اآلن من  



  هذه الورطة. رمبا يسيء فهم تصرفايت
مضللة.... حاسيس وينجرف وراء ا  

التفتت لني تفتش عن خمرج الئق ورأت  
السكرترية الشابة تتجه حنوها وهي تقول 

 هلا:
لديك مكاملة هاتفية اي آنسة هيوليت. -

 إذهيب اىل املكتب. 
سحبت لني يدها بلطف من بني يدي  
جون واعتذرت بسرعة. ركضت وقلبها 



خيفق بشدة. وعرفت املتكلم قبل ان  
 تسمع صوته.

ليت.اان لني هيو -  
هاللو لني. مرحباً اي لني. هل تذكرينين؟ -

اان الشاب الذي تكرم واحضرك اىل  
 املؤمتر بسيارته. 

ضحكت لني كثرياً. واكمل كريس حديثه 
 قائاًل:

رأيت ان اتصل بك واذكرك مبوعدان يف -
الغد. كيف حالك اي حبيبيت؟ استساغت 



اسلوبه يف التقرب منها ولكنها ارتبكت  
 كثرياً وقالت:

كراً.ش-  
هل متضني وقتاً طيباً يف املؤمتر؟ -  

نعم ولكن املؤمتر متعب للغاية ومضجر  -
كذلك. ننتظر حماضرتك يوم الثالاثء 

 لتزيل عنا الضجر... 
ولكنك ال تبدين ضجرة؟ -  



صحيح. هذا بفضل صديق جديد  -
تعرفت اليه وهو يساعدين يف قتل الضجر  

 والرتفيه عين وقت الفراغ. 
هو؟وكيف ذلك؟ ومن -  

انه الشاب الذي محل حقيبيت يوم -
 وصويل.

اذكره جيداً. لقد انقض عليك كما -
 تنقض اهلرة على كرة الصوف.
 ضحكت لني لدعابته مث قالت:



امسه جون هلويك. انه شاب لطيف  -
للغاية وكنا نتناقش سوية يف مواضيع  

احملاضرات وهو رفيقي الليلة يف احلفلة  
 الراقصة.... 

قلياًل مث عاود احلديث  صمت كريس 
 ابنفعال وقال:

لني... هل ترتدين هلذه احلفلة الفستان -
 االبيض اخلالب الذي صنعته لك امك؟ 

ال.-  
احلمدهلل... -  



كريس. هل انت وحدك يف املنزل؟-  
نعم. والديت خارج البيت ووالدي  -

مسافر يف رحلة عمل واان اشعر بوحدة 
 قاتلة اي لني. 
تقول له: واان  أتملت من اجله ومتنت ان

ايضاً وحيدة واشتاق اليك وافضل ان  
اكون قربك اكثر من اي شيء آخر. 

 ولكنها قالت له: 
هل قابلت اآلنسة كاستلال؟ -  



اجنيال؟ لألسف ال. اهنا يف رحلة عمل  -
خارج املنزل. ولقد اخربتين والديت اهنا  

ستعود يف الغد واان انتظر عودهتا.  
 منتدايت ليالس 

ط اي كريس. لقد  علي ان اقفل اخل -
 حضر جون يفتش عين.

افهم )بدا غاضباً جداً( سأمر عليك -
غداً يف الثانية والربع بعد الظهر. طبت  

 مساء.



قطع كريس اخلط بسرعة وقبل ان يسمع 
كملة حديثها نظرت لني اىل اهلاتف  ت

وقالت يف نفسها: لو استطيع ان اتصل 
به من جديد ألقول له ولو مرة واحدة 

واحبه كثرياً... انين احبه   
مشت دون هدف وافكارها مضطربة... 
مشت تفتش عن رفيقها اجلديد، ألنه مل  

 حيضر ليفتش عنها كما ادعت.
انتهت جلسة املؤمتر لصباح يوم األحد. 
وبعد الغداء ارتدت لني بنطلوانً ازرق مع 



بلوزة بيضاء ولبست فوقهما سرتة واقية  
مة من املطر لوهنا ازرق ايضاً. وانتعلت جز 
 مرحية للمشي يف الطرقات اجلبلية.

نزلت تنتظر وصول كريس يف املدخل  
الرئيسي للبناية وقد محلت معها حقيبة 
صغرية تضم بعض الثياب اليت حتتاجها.  
ويف متام الثانية والربع حضر كريس وقفز  
السالمل يف اجتاه املدخل الرئيسي. دخل 
فجأة ووضع يديه فوق خصرها وجذهبا 



بتسم وهو يقول بصوت  اليه بقوة وا 
 مرتفع: 

اهاًل اي حبيبيت. )نظر خلفها وكأنه مع -
 شخص آخر(... مع السالمة. 

 مث التفتت اىل لني ونظر اليها قائاًل: 
هل انت جاهزة اي حبيبيت؟ -  

محل حقيبتها وامسك بيدها ليقودها.  
واستدارت لني خلفها فرأت جون هلويك 
يقف حزيناً حمطماً كأنه ال يصدق ما يرى 

و يسمع.ا  



 تنهدت لني بعمق وقالت مذعورة: 
اي اهلي! لقد اخربته انك لست صديقاً.-  

اعرف ذلك )كان ال يزال يبتسم -
 مراتحاً( لقد مسعتك.

ولكنها احلقيقة.-  
احلقيقة؟ )رماها بنظرة ساخرة مث عاود -

 ابتسامته اليت تنم عن الرضى(.
سحبت لني يدها من بني يديه وقد  

ابلدموع. دخلت السيارة امتألت مآقيها 
ونظرت خلقها من جديد تبحث عن 



جون كان ال يزال على حاله: حزيناً  
 وكئيباً. 
 قالت:

مسكني جون. لقد تركته حمطماً. -  
 قال كريس متهكماً:

سيكتشف قريباً ان هناك امساكاً كثرية -
يف البحر. هناك حل واحد ملشكلتك 

هذه: عند عودتك عليك ان ختربيه انين 
قك بل زوجك.لست صدي  

 ابن الغضب عليها واستدارت قائلة: 



لو مل تكن تقود السيارة لضربتك.-  
 ضحك كريس بصوت مرتفع طوياًل وقال: 

هذا مثري. ختامرين الرغبة يف ان اتوقف -
 ألرى ماذا ستفعلني. 

صرخت لني وقد انزعجت من سخريته 
ومزاحه. هل من املعقول ان تصبح  

قال: زوجته؟ ران صمت بينهما مث   
لني؟ -  
نعم.-  

اعطيين يدك. -  



فاجابت طلبه دون تردد. امسك بيدها  
 وقبلها حبنان وقال: 

اصدقاء؟ -  
نعم. اصدقاء.-  

بدأت السيارة طريق الصعود. وابتعدت 
عن االبنية احلجرية القدمية فبدأت تدخل 

الريف واراضي املستنقعات الشعبية  
املخضوضرة. بدأت الطريق تضيق تدرجيياً 

يف احنناءات وتعرجات   وتلف وتدور
عديدة. تسلقت السيارة التالل واحست 



لني بشعور غريب كاسح من البهجة  
واالنشراح. كانت تعب من املناظر اخلالبة 

 حوهلا قائلة: 
ان املكان ساحر. -  

 منتدايت ليالس 
تنفست ابطمئنان وراحة وابتسم كريس  
مسروراً لشعورها. سره اعجاهبا جبمال 

الية متاماً من  الريف. كانت الطريق خ
السيارات او السكان. واملاشية ترافقهما 
وقد انتشرت يف كل مكان. وكانت حني 



تسمع حمرك السيارة يقرتب منها تفوع  
وتركض هاربة دون وعي. حاول كريس ان 
يقود السيارة بتأن فائق حىت ال يصطدم 

 أبحد منها.
 قال كريس:

سأتوقف قريباً فوق ارض مسطحة  -
 لنراتح.

قمة التلة. واوقف كريس   وصال اىل
سيارته قرب ساقية ترتقرق فيها املياه 



الصافية وهي تنحدر فوق احلصى  
 الناعمة. نزال من السيارة وقالت لني:

ارغب ان امشي حافية يف مياه الساقية.-  
 قال كريس مازحاً:

هيا افعلي ما حيلو لك.-  
ولكن لني قررت ان تغسل يديها فقط. 

الطفولية  ابتسم كريس من تصرفاهتا 
الربيئة. ومحل معه زاده وابريق الشاي  

 وقال خياطبها وهو ميشي قرهبا:



تعايل اي صغرييت لنصعد مشياً على  -
االقدام. كاان يتوقفان من حني آلخر  

لرياتحا او ليمتعا نظرمها ابملناظر اخلالبة 
يف اسفل املنحدر. واخرياً وصال اىل اعلى 

ال قمة ووقفا ملياً مبا حييط هبما من مج
طبيعي خالب. االخضرار يلفهما من كل 

حدب وصوب، الطقس صاف بديع  
اء خالية من الضباب. كانت والسماء زرق

 الطبيعة يف احلى زينتها ومجاهلا.



قالت لني وهي تتنفس ملء رئتيها  
 والسرور يغمرها 

مل اكن ألصدق ان هناك اماكن هبذا  -
اجلمال الطبيعي النادر يف انكلرتا.  

االنكليز شعب حمظوظ. وملاذا يرتاكضون 
اىل اخلارج لتمضية عطلهم؟ ملاذا ال 
حيضرون اىل هذه األماكن اليت تشبه  

 اجلنة؟
بدأ كريس يتناول الزاد من سلة الطعام 

 وهو يقول:



تفي ال ختربي احداً اي لني ارجوك. سيخ-
اجلمال الطبيعي وسط ازدحام الناس  
واقباهلم. رمبا اكون ااننياً يف تفكريي، 

ولكن مجال هذه املنطقة يكمن يف كوهنا  
منعزلة وبعيدة عن متناول الناس. لنبقها 

 على حاهلا قدر املستطاع. 
اكال الساندويشات وشراب الشاي الذي  
جلبه كريس معه، مث متددا فوق العشب 

اء كلي. خلع كريس  االخضر يف اسرتخ
سرتته الصوفية ولفها على شكل وسادة 



وضعها حتت رأس لني مث خلع كنزته  
الصوفية وجعلها وسادة حتت رأسه. 

احست لني براحة كبرية وغرقت يف نشوة 
عارمة. لقد تنشقت رائحته من سرتته  

حتت رأسها... اليست رائحة الرجل الذي 
 حتبه... 

 قال كريس بلطف: 
ني واستمعي اىل  ابقي صامتة اي ل-

السكون من حولك. لقد اخربتك عنه يف 
السابق. هل تتذكرين؟ ان السكون هنا  



كثيف وثقيل وميكنك ان تلمسيه. شعور 
 ال مثيل له اال يف اماكن مشاهبة.

اغمضت لني عينيها وبقيت هادئة دون  
حراك. كانت حتس وجود الرجل الذي  

حتبه قرهبا وتسمع انفاسه العميقة وابلرغم 
ذلك استطاعت ان حتس السكون  من 

يغمرها ويصل اىل قلبها وعظامها  
وحواسها... بقيا على هذه احلال فرتة من 

 الزمن... كل منهما يتأمل... 



حترك كريس اواًل وفتحت لني عينيها 
لتجده حيدق فيها بعد ان اسند جذعه اىل  

 ذراعه وقال:
ما هو شعورك اآلن اي لني؟-  

شعور لذيذ للغاية. -  
اي لني. )مر ابصبعه فوق   اخربيين -

هناك   حاجبها وعلى شفتيها احلمراوين(
حلفلة  امر يعذبين وميزقين منذ ليلة ا

املوسيقية. لقد سألتك من قبل ولكنك مل 
جتييب: عندما انتهيت من عزف مقطوعة 



بيتهوفن املوسيقية ملاذا مل تصفقي يل مع  
 اآلخرين اي لني؟

استدارت حنوه والقت بكل ثقلها على 
ها وهي تبعث ابصابعها يف العشب جنب

 االخضر. ومتتمت كاملذهولة:
لقد اثرت املقطوعة املوسيقية يف كثرياً -

حىت انين بكيت بداًل من ان اصفق. بدا  
يل التصفيق تدنيساً حلرمة هذه املقطوعة 

 البديعة. 



امسك كريس رأسها بلطف وجعلها تنظر  
 اليه وقال:

هل هذا صحيح؟ )هزت رأسها موافقة( -
ذن ملاذا مل ختربيين ذلك من قبل؟ ملاذا...ا  

وملاذا اخربك؟ -  
اي عزيزيت الغالية لني. لقد عزفت تلك -

املقطوعة لك خاصة. رغبت ان اعتذر 
لك هبا عما بدر مين من وقاحة يف  

معاملتك. اعتذر من تصرفايت الشائنة  
معك يف غرفة املوسيقى... وحني مل  



تصفقي يل اعتربت انك ترفضني قبول 
تذاري.اع  

حتماً مل اكن ألرفض اعتذارك... ومل  -
اعن ذلك مطلقاً اي كريس. مر أبانمله  

فوق شفتيها بسرعة مث هنض واقفاً وقال: 
 منتدايت ليالس 

عندما نصل مساء لزايرة والديت ارجوك -
ان ال تتعجيب من ردة فعلها وهي تتعرف 
اليك. لقد اخربهتا انك معلمة مدرسة 

ختليت عن  تكرسني وقتك لعملك، وقد



قسم من عطلتك لتحضري مؤمتراً تربوايً 
يفيدك يف مهنتك. اهنا تنتظر امرأة  

متوسطة العمر ممتلئة اجلسم، حمتشمة  
لتصرف. ويسرين ان  اللباس وانضجة ا

 ارى خيبة املها حني تقابلك.
 سرت لني ملزاحه وقالت:

واان ايضاً اخربت والدي انك مفتش يف -
يف عمر قريب وزارة الرتبية. وهذا جيعلك 

من سن التقاعد. اهنما مل يعارضا سفري  
 برفقتك... 



 ضحكا طوياًل مث سألته لني: 
كريس. عم ستتكلم يف املؤمتر؟-  

انه سر. عليك ان تنتظري يوم الثالاثء.-  
وجود املؤمتر يف مكان خالب يساعد -

احلاضرين كثرياً. كلما ضجرمتن مساع  
انظري احملاضرات انظر عرب النافذة وامتع 

جبمال الطبيعة اخلالب. ولقد حفظت 
 هذه املناظر جيداً.

 نظر كريس اليها نظرة عاتبة ساخرة وقال:



اايك ان تنظري عرب النافذة يوم الثالاثء  -
واان القي حماضريت. وان ضبطتك تفعلني 

ذلك سأقتص منك على انفراد... 
ابملناسبة سأصحبك يوم الثالاثء معي يف  

وب. ابتسمت لني  طريق العودة اىل اجلن
 وامحر وجهها خجاًل وقالت:

هذا صحيح. اان مل افكر ابداً بطريق  -
 العودة.

سآخذك اىل اي مكان تريدين وعن اي -
طريق ترغبني. مفهوم؟ سأتناول طعام 



الغداء مع بعض احملاضرين الكرام ولن  
فقتك اي  استطيع ان اتناول طعامي بر 

ولكنين سألقاك  حبيبيت كما كنت افضل.
يف املدخل الرئيسي فور انتهاء الغداء.  
 سنذهب دون توقف يف طريق العودة.

 ابتسمت لني من جديد وقالت:
سأفكر ابألمر وسأعلمك قراري فيما -

 بعد. رمبا افضل العودة وحدي يف القطار.
 قال حانقاً:



اذا كنت حتاولني ااثرة غضيب اي فتاة  -
 فلقد جنحت حتماً. 

احنىن فوقها وعانقها حبنان لفرتة طويلة.  
لقد توقف الزمن حوهلما. تذكرت يف تلك 
اللحظة انه ليس ملكاً هلا، وحاولت ان  
ترتاجع وتبتعد عنه وتفلت من عناقه. 
احس حبركتها وعلى الفور تراجع وهو 

 يتمتم: 
اعذريين اي لني. انين آسف اي حبيبيت. -

 ارجوك ان تعذريين. 



وملاذا يطلب الصفح عن تلك اللحظات 
من النشوة؟ عناقه هلا حطم كل مقاومة 
عندها. اهنا حتبه دون قيد او شرط. لقد 
امتلكها اىل األبد. لن يكون بينه وبينها  

 اي حاجز.
احست لني انه يبعدها قسراً، وانه حياول 
بناء احلاجز بنفسه. استغربت الوضع.  

 احتارت. ماذاتفعل؟
يف ذاكرهتا تفاصيل  بدأت تستعيد 

ريف. اهنا غبية جداً.  ا معاً يف الجلستهم



لقد احبت رجاًل يعتربها رمزاً للجاذبية. 
اهنا مغرية وهو يشتهيها كاللقمة السائغة. 
كما وانه يرتبط بفتاة غريها ولكن بعض 
االسباب اخلاصة متنعه من أتكيد عالقته 
او ارتباطه هبا. وهي ايضاً ترتبط بكني.  

به ختتلف كلياً عما يظن عالقتهما 
اآلخرون. انه صديق. وهي واثقة اآلن من 
عواطفها حنوه. اهنا ال حتبه ولن تتزوج منه 

 ابداً ومهما حصل.



احس كريس بشرودها. بقي يف مكانه  
وابتسم. وامسك بيديها فقبلهما بلطف 

 واعتذار وهو يقول:
علينا ان نعود اآلن. -  

 منتدايت ليالس 
ته ومحل الزاد  هنضا. لبس كنزته وسرت 

وابريق الشاي يف سلة الطعام ومتتم كمن 
 يكلم نفسه:

جيب ان ارى اجنيال هذه الليلة.-  



احست لني ان اجنيال دائماً تقف حائالً 
بينهما. حىت اآلن وبعد هذه اللحظات  

لعارمة من النشوة. افكاره وآماله مرتبطة ا
ابجنيال. حزنت لني ووخبت نفسها لقبوهلا 

ها ان تتوقع مثل هذه دعوته. كان علي
 النتائج قبل خروجها معه.

نزال التلة مشياً ومها صامتان. وحني اقرتاب 
 من السيارة قالت له لني خبجل: 



كريس. هل لديك مانع يف ان اغري  -
ثيايب داخل السيارة قبل عودتنا؟ ال 
 استطيع ان ازور والدتك هبذه الثياب.

 نظر اليها كريس وابتسم قائاًل:
ة للغاية. ولكن ال أبس من ولكنك مجيل-

ذلك اذا رغبت. سأجتول بعيداً حىت  
 تنتهي من تبديل ثيابك.

وبسرعة فائقة استبدلت لني ثياهبا وارتدت 
التايور االزرق والبلوزرة البيضاء قبل ان 
يعود كريس من جولته القصرية. محل 



حقيبة ثياهبا الصغرية ووضعها يف مؤخرة 
يف  السيارة. وانطلقت هبما من جديد

 طريق العودة اىل املدينة.
كان احلديث متقطعاً بينهما يف طريق  
العودة. شعور ابلتشنج اخذ يلفهما م  

جديد. وقبل ان يصال اىل املنزل العائلي 
 تكلم كريس:

هتللي اي لني. ملاذا العبوس؟ امل اعتذر  -
 لك عن تصرفايت الشائنة؟

 هزت لني رأسها عالمة النفي:



ليس األمر كما تظن.-  
وما األمر اذن اي اعز خملوق عندي؟ اال -

 تستطيعني اخباري؟
 فهزت لني رأسها من جديد.

واخرياً وصال اىل مدخل منزل العائلة. انه 
منزل حديث البناء يقع فوق مستوى  
 الطريق العام وحتيط به احلدائق الغناء.

نظرت لني اىل املنزل من اخلارج بينما كان 
 كريس يقفل سيارته. قالت:

املنزل حجري مع انه حديث البناء.-  



البناء احلجري يف هذه املناطق الشمالية -
حيمي من الربودة القارسة يف فصل 

 الشتاء. 
مث امسك كريس بيدها وقادها اىل الداخل 

 قائاًل:
تعايل. سأعرفك بوالديت. -  

فتح الباب اخلارجي ودخل واايها اىل  
 القاعة وصرخ: 

اماه. لقد وصلنا.-  



ظهرت والدته. وجهها  وعلى الفور 
مستدير صغري وشعرها ومادي، يف  

اخلمسينات من عمرها وتلبس الثياب 
 السوداء لتخفي امتالء جسمها.

عيناها حاداتن كعيين كريس وهلا ابتسامة 
ساحرة. وتقلصت ابتسامتها قلياًل وهي 

 ترى لني ألول مرة.
انت اآلنسة هيوليت. -  



الحظت الوالدة متاسك ايديهما. 
وتفحصت وجه لني جيداً مث التفتت اىل  

 ابنها وقالت ابستغراب:
وصفك هلا اي بين مل يكن دقيقاً!-  

شد كريس على يد لني برفق مث تبادال  
نظرات فرحة. مدت الوالدة يدها ترحب 

 هبا قائلة:
يسرين لقاؤك اي آنسة هيوليت. ادخلي.  -

 هل استطيع ان اانديك لني؟ 



ونظرت   دخل اجلميع اىل قاعة اجللوس.
 لني حوهلا قائلة: 

ما امجل هذه الغرفة.-  
نعم اهنا مرحية اي صغرييت. الشمس  -

تدخلها معظم ساعات النهار ونوافذها  
الكبرية تطل على احلديقة اجلميلة. 

اجلسي اي لني. قويل يل، هل استمتعتما  
 ابلرحلة؟

 قال كريس 



نعم اي اماه. ونشكرك على الزاد  -
 والشاي.
رسي وقد بدت جلست لني على طرف ك

 قلقة مرتبكة يف حضور والدته.
اشكرك اي سيدة يورك على دعوتك  -

 للعشاء. 
ال حاجة للشكر )ونظرت اىل كريس( -

لقد اتصلت ابجنيال البارحة يف غيابك 
ودعوهتا لتناول العشاء معنا. هل يسرك  

 حضورها؟ 



نعم اي اماه. انين مسرور للغاية. واخرياً -
 عادت. هل لديك علم كم سيطول

 بقاؤها هنا؟
ستبقى بضعة اسابيع لرتاتح قلياًل قبل -

ان تعاود ترحاهلا. سرتاها كثرياً قبل  
 عودتك اىل اجلنوب. 

نعم ولكنين سأعود الثالاثء اي اماه. لن -
ابقى طوياًل هذه املرة. وستعود لني  

 برفقيت. اليس كذلك اي لني؟



نظر كريس اىل لني مستطلعاً وكان عليها  
فقة.ان هتز رأسها موا  

بدأت تشعر ابنقباض وعدم حبور لوجود  
اجنيال معهم على مائدة العشاء. لقد بدا 
كريس تواقاً لرؤيتها واالجتماع هبا وظهر 
احلبور على وجهه واضحاً. التفتت لني  
حوهلا تتشاغل ابلنظر اىل حمتوايت غرفة 
اجللوس، واحس كريس بنظراهتا التائهة  

 فقال: 



الذي خيصين. انه  تعايل اريك البيانو  -
 فرحيت وفخري.
 منتدايت ليالس 

مشت لني بصحبته انحية البيانو الكبري. 
كان لونه ابيض وحيمل ماركة احد 

مشاهري الصناع. مر كريس ابصابعه فوقه 
 فخرجت بعض االنغام اجلميلة.

 قالت لني: 
صوته بديع.-  

 فقال كريس:



عندما انشئ منزاًل يل سأجلبه اىل  -
 اجلنوب.
الدة:وقالت الو   

ااي عندما عندما يتزوج. ارجو ان  -
اليكون ذلك بعيداً. اليس كذلك اي  

 كريس؟
نعم اي اماه. سيكون قريباً ابذن هللا. -  

كان صوته هادائً وشعرت لني انه ال 
 التفاصيل. نظرت يرغب ابخلوض يف

حوهلا من جديد ولفتت نظرها صورة 



الجنيال يف اطار مجيل. قالت السيدة يورك 
 تعلق:

ا فتاة مجيلة. لقد عرفناها وعرفنا اهن -
 والديها منذ سنني عديدة. 

بدت والدة كريس مراتحة لكون اجنيال  
زوجة املستقبل البنها الوحيد. ونظرت  

السيدة يورك اىل ساعتها واعتذرت منهما 
 قائلة:

اعذراين. علي ان ادخل املطبخ قلياًل -
 الهيء الطعام.



بقي كريس ولني وحدمها يف غرفة  
. جلس كريس فوق مقعد البيانو اجللوس

 وخاطبها قائاًل: 
تعايل اي لني واجلسي قريب.-  

 فسارت حنوه دون اعرتاض.
 قال وهو ينظر اليها حبنان وحمبة واضحة:

استمعي اي لني اىل هذه املقطوعة -
 املوسيقية. 

وبدأ يعزف هلا. راقبت اصابعه ترقص  
بلطف ومبهارة وخترج امجل األحلان  



ها األحلان وسحرهتا  واعذهبا. اثرت في
 كلياً. 

سأخربك اي لني عن هذه املقطوعة.-  
 امسك بيدها بني يديه واضاف:

اهنا اغنية جديدة مؤلفها من القرن  -
العشرين ويدعى ريتشارد هاغمان. كلماهتا 
للشاعر اهلندي الشهري طاغور هل مسعت 

 عنه؟ 
 هزت لني رأسها موافقة.



امسعي اذن كلمات األغنية وقد مألت -
 عقلي وحواسي يف املدة االخرية. 

 تقول األغنية:
 ال تذهيب اي حبيبيت دون ان ختربيين 

 لقد سهرت الليل بطوله 
 واآلن ثقلت جفوين ابلنعاس

 واخشى ان افتقدك ان غفوت 
 ال تذهيب اي حبيبيت دون ان ختربيين 

 اصحو وامد يدي ألملسك
 واسأل نفسي: هل اان احلم؟ 



قدميكهل استطيع ان اضع قليب حتت   
 واضمها بقوة اىل صدري؟ 

 ال تذهيب اي حبيبيت دون ان ختربيين.
نظر كريس اليها ومتتم قائاًل من جديد  

 ومردداً كلمات األغنية: 
ال تذهيب اي حبيبيت دون ان ختربيين. -  

وبينما مها على هذه احلال شعرت لني  
خبيط رفيع من الدمع ينساب على  

وجنتيها من رقة وعذوبة كلماته وحنان  
صوته. لف يديه حول وجهها ولكنها  



ابتعدت عنه برفق وحذر وهربت اىل  
 النافذة. قال: 

لني! هل ترغبني ان اريك املنزل؟-  
ال أبس. اذا كنت تريد ذلك. -  

 صعدا السالمل سوية مث قال: 
تعايل اريك غرفيت اواًل. اهنا ليست -

 مثالية الرتتيب. 
دخال الغرفة واحست لني كأهنا تعرفت اىل  

كريس الباطنية. الكتب موجودة نفسية  
بكثرة ويف كل زاوية. كنب يف املوسيقى 



وكتب يف اللغة االنكليزية. مقاالت  
وأوراق نوتة مبعثرة فوق الرفوف وعلى  
املكتب. ورأت صورة له مع اجنيال قرب  
خمدعه. كان جيلس امام البيانو الكبري 

بينما وقفت اجنيال يف فستان للسهرة بكل 
ال: اانقة ورشاقة. ق  

اخذت هذه الصورة منذ سنني عديدة. -
كالان قد كرب اآلن. كنت ارافقها على 

البيانو عندما تغين. لقد درسنا معاً يف كلية 
 املوسيقى. 



اينما ذهبت لني تصطدم هبذه املرأة.  
أتثريها كبري يف حياة كريس وتفكريه. ما 

 هو دورها؟ 
واخرياً وصال اىل غرفة الضيوف الكبرية. 

من النافذة لتتفحص احلديقة اقرتبت لني 
اخلالبة واملناظر البديعة اليت تشرف على 

املنحدرات والتالل ومنظر الريف  
والسبائخ. ومسعت صوت حمرك السيارة 
تدخل املدخل الرئيسي بسرعة هادرة.  

 قال كريس:



اهنا اجنيال... لقد وصلت اخرياً.-  
وقفز على السالمل بسرعة وقد نسي لني 

يوف. وراءه يف غرفة الض   
 انتهى الفصل السابع

عود على بدء -8  
لني تعايل أعرفك ابجنيال. -  

 نزلت لني السالمل ببطء ومسعته يقول:
اجنيال. اخرياً وصلت. عملت املستحيل -

لالجتماع بك منذ وصويل يوم اخلميس. 
 كيف حالك اي عزيزيت؟



لف ذراعيه حول خصرها وطبع قبلة 
سريعة فوق خدها. رفعت اجنيال ذراعيها 

ىل كتفه وقالت: ا  
عزيزي كريس. -  

 منتدايت ليالس 
كان الشعر الذهيب حييط بوجهها املدور 

الصغري كاهلالة ويتدىل فوق عنقها العاجي.  
اهنا يف نضوجها أمجل بكثري من صورها يف 
صباها. كانت عيناها تشعان فرحاً وهي  

 ترحب بكريس حبنان وقالت:



اشكرك على رسالتك اي عزيزي كريس. -
 علينا ان نبحث األمر بسرعة. 

 لني وقال(: أقدم لك لني. )التفت اىل-
هذه اجنيال اي لني. اهنا فعاًل مالك. اهنا 

 اسم على مسمى. 
اخرياً قابلتك اي لني! ال تنزعجي ملدحيه -

يل. انه ال يعين شيئاً. هذا من هتذيبه 
ورقته. كم يسرين ان ألقاك اي لني. لقد 

 مسعت عنك الكثري. 



قالت لني يف نفسها: كم هي لطيفة 
ال استطيع ان  ورقيقة. اهنا خالبة، فاتنة.

اكرهها مع اهنا ستحرمين من سعاديت يف  
 احلياة وحتطم قليب. 

حضرت السيدة يورك من املطبخ وعانقت 
اجنيال ورحبت هبا. ودخل اجلميع اىل غرفة 

االستقبال. التفتت اجنيال اىل كريس  
 قائلة:

عزيزي كريس. هل استطيع ان اطلب  -
منك خدمة بعد العشاء مباشرة؟ هل أتيت  



قيم يل بيانو معروضاً للبيع؟ ان  معي لت
مراين، شقيقة فرنسيس بولتون مدير  

أعمايل ترغب يف شرائه ملنزهلا اجلديد. ال 
نستطيع االنتظار طوياًل خوفاً من أن  

يشرتيه أحد قبلنا. وهو موجود يف منزل  
  الثمانية أميال من هنا.يبعد حوايل

تعلمني اي اجنيال أنين لن استطيع أن  -
.أرفض لك طلباً   

 مث نظر اىل لني وقال:



هل لديك مانع ان اتركك بعض الوقت -
بعد الوقت بعد العشاء؟ سأعود بسرعة 
وأوصلك اىل قاعة احملاضرات. موعد 

احملاضرة يف الثامنة والنصف مساء اليس 
 كذلك؟

ارجوك اذهب معها وال هتتم من أجلي.-  
وبعد ان ثرثروا قلياًل دعتهم السيدة يورك 

العشاء. لتناول   
كانت غرفة الطعام فخمة ومرتبة وكذلك 
االدوات الفضية الالمعة. تساءلت لني ان  



لة كريس تعيش يومياً هكذا  كانت عائ
وتتناول الوجبات وفق الطرق الرمسية.رمبا 
يفضل كريس ان يدير منزله على هذا  
النحو ايضاً. الشكليات والرمسيات  

ضرورية يف حياته. اذا كان االمر كذلك 
اجنيال تصلح ألن تكون زوجة له. فان  
حنن نعيش يف بيتنا دون شكليات او  -

 رمسيات. 



كانت لني واثقة أن كريس لن يزور منزل 
عائلتها املتواضع يف كنت. انه منزل من 

 منط آخر ويقع يف الضواحي. 
 نظرت السيدة يورك اليها وقالت:

أنت معلمة. وهل حتبني مهنة التعليم؟-  
 سيدة يورك. أحببت نعم. أحبها كثرياً اي -

 التعليم منذ نعومة أظافري.
هذا شيء غري عادي. كيف ميكنك ان -

تقرري منذ طفولتك مهنتك للمستقبل؟ 
انك موهوبة اذن. كان كريس يستمع 



بكل اهتمام اىل ما يدور من حديث بني 
 لني ووالدته، قالت لني:

عندما كنت يف السادسة من عمري كان -
عدداً كبرياً  لدي صفي اخلاص. كنت أضع 

من ألعايب بشكل نصف دائري وأضع  
الطبشور واللوح أمامها، وأقف اعلمها  
 كل ما تعلمته يف املدرسة من معلميت.

 قال كريس:
اذن بدأت منذ الصغر. اان متأكد من -

 كونك خلقت لتعلمي. 



انت تقول ذلك؟ وابلرغم من كل ما  -
 حدث؟ ال بد وأنك متزح.

ما أقول.اان ال امزح ابداً بل أعين -  
كانت السيدة يورك واجنيال تراقباهنا 

ابهتمام زائد مما جعل االمحرار يزحف اىل  
وجنتيها من اخلجل. وحاولت أن ختفي  
خجلها وهي تنظر بعيداً عن اجلميع. 
كانت تفكر بتغيري جمرى احلديث يف  
حماولة لوقف املناقشة الدائرة حىت ال  

 تنفضح االمور بينهما.



 منتدايت ليالس 
السيدة يورك أبن املوضوع   شعرت

حساس بينهما. وعلى الفور تكلمت يف  
 حماولة لتلطيف اجلو وقالت:

فة تذكرين حبادثة مماثلة هذه احلادثة الطري -
حصلت البين كريس. بدأ يتعلم العزف 
على البيانو وهو يف السابعة من عمره. 
وحني بلغ الثانية عشرة عزف يف حفلة 

موسيقية يف املدرسة وكذلك يف احتفاالت 
موسيقية أقيمت يف املنطقة. وملا بلغ  



الثامنة عشرة عزف منفرداً على البيانو  
كبرية وشهرية. واتبع   افقته فرقة موسيقيةور 

نشاطه املوسيقي بتفوق، فأحرز العديد  
من اجلوائز وامليداليات واالنتصارات  
 واملنح وفجأة ختلى كلياً عن هذا احللم.

 قال كريس معقباً:
واذا حبثت اآلن عن امليداليات  -

والكؤوس فلن جتدي هلا أي اثر. لقد  
رصت كلها يف خزانة مقفلة. وملاذا؟ ألن 



رغب يف تنظيفها من وقت احداً ال ي
 آلخر.

ضحك اجلميع ولكن السيدة يورك نفت 
هذه القصة كحقيقة بل اعرتضت  

 ودافعت عن نفسها.
 التفتت اليه لني وسألته:

ملاذا ختليت عن أحالمك املوسيقية اي -
 كريس؟

تسألني ملاذا؟ -  



هز كريس كتفيه دون اكرتاث ونظر حمدقاً 
 يف كأسه مث أكمل حديثه:

بعد تفكري عميق أن هذه  لقد اكتشفت-
املهنة ليس فيها ضمانة للمستقبل، بل  

يلعب احلظ فيها دوراً كبرياً. فكرت انه يف 
يوم من االايم سيكون لدي زوجة واوالد 
وسأبين بيتاً، وسأحتاج لبعض االستقرار  

الذي ال يتواجد يف مهنة املوسيقار. 
اخذت أهييء نفسي ملهنة اخرى. بدأت 

ملاجستري يف اللغة  نيل شهادة ا ادرس ل



االنكليزية. وكنت ادرس بعض الوقت وأان 
أعمل. صرفت جهداً كبرياً وجنحت يف 
نيل االجازة التعليمية واصبحت معلماً  
للغة االنكليزية يف املدارس الثانوية.  

عملت عدة سنوات وحانت يل فرصة  
ذهبية كي أصبح مفتشاً يف وزارة الرتبية،  

ا. ال يفة وفزت هب فتقدمت لتلك الوظ 
تسأليين ملاذا ولنين رغبت فيها وحصلت 

 عليها.
 نظرت اجنيال اىل لني وقالت حبزن:



اآلن تعرفني اي لني مدى اخلسارة اليت  -
أصابت العامل من ختلي كريس عن العزف 

 على البيانو. هل استمعت اىل عزفه؟
هزت لني رأسها موافقة وضمت يديها  

 وقالت:
اان اعتقد انه مدهش يف عزفه.-  

عت لني صرخة خفيفة من كريس وهو مس
 يعرتض على كالمها ولكنها مل تلتفت اليه.

 سرت اجنيال بكالمها وقالت مازحة:



لديك معجبة يف بيتك اي كريس. هل -
ترغبني ان يوقع لك يف دفرت الذكرايت أم 

 تفضلني احلصول على صورته بتوقيعه؟
ابتسم كريس ابتسامة عريضة ومال  

وضع يديه يف  بكرسيه اىل الوراء وقد 
 جيوبه وقال جبدية:

علي ان أفعل شيئاً لك اي لني! ماذا  -
 تفضلني؟

التقت عيناه بعنيها وشعرت ابرتباك ومل  
تستطع تفسري نظراته املبهمة. فأسرعت 



تبعد نظرها عنه. نظرت اجنيال اىل ساعتها  
 وخاطبت كريس قائلة:

اال تعتقد اي كريس ان علينا ان نقوم اىل  -
 مهمتنا؟ 

  اي اجنيال.طبعاً -
 دفع كرسيه ووقف خياطب والدته:

أماه نعتذر منك.-  
 وأمسك بيد لني وقال: 

لن اأتخر كثرياً. سأعود الصطحبك يف -
 طريق العودة اىل املؤمتر.



وكذلك امسكت اجنيال بيد لني تودعها  
 قائلة:

انين مسرورة بلقائك اي عزيزيت. اآلن -
بدأت أصدق كل ما مسعته عنك. وداعاً 

 وامتىن لك أطيب السعادة.
وأان ايضاً سررت كثرياً مبعرفتك اي آنسة -

 كاستلال. 
أوه. ارجوك ان تناديين ابمسي اجنيال مع -

رفع الكلفة بيننا. رمبا نلتقي مرة اثنية... 
 بل أان واثقة أننا سنلتقي. 



. 
خرجا يضحكان. وركبت اجنيال سيارهتا  
السوداء الفخمة وسبقته على الطريق.  

تبعها كريس بسيارته احلمراء املصقولة يف 
 طريقهما ملعاينة البيانو. 

عادت السيدة يورك اىل غرفة الطعام  
  حيث ال تزال لني واقفة وهي تبتسم 

ابتسامة عريضة يف حماولة جاهدة لتخفي 
 حزهنا وكآبتها عن والدة كريس.



هل أساعدك اي سيدة يورك يف تنظيف -
 الصحون وترتيب غرفة الطعام؟

 لزوم لذلك اي عزيزيت. عندي خادمة ال-
تساعدين يف هذه األعمال. ما رأيك ان  
تنزل اىل احلديقة ونتنزه فيها؟ اهنا مجيلة 

 للغاية يف هذا الفصل.
خرجتا تتنزهان يف احلديقة وسط الورود 
والرايحني. وكانت الروائح العطرية متأل  

اجلو عبقاً وارجياً طيباً. هناك بعض اشجار 
ثمرة ابالضافة اىل العرائش  الفاكهة امل



املتدلية من االقواس اخلشبية يف شكل 
هندسي بديع. وتوجد يف احلديقة بركة  
واسعة لرتبية األمساك، ويف وسطها متثال 
حجري لطفل صغري. ويف زاوية بعيدة 

منعزلة مساحة كبرية مستهلكة يف زراعة  
اخلضار. وابلقرب منها منزل زجاجي 

ااتت اخلاصة اليت منوذجي لزراعة بعض النب
 تستوجب عناية كبرية. 

 منتدايت ليالس 



اان ال اهتم ابحلديقة ابداً. احلديقة من  -
هواايت زوجي اخلاصة. انه يعتين هبا 
ويهتم بشؤوهنا. وهي تسليته اجلسمية 
والعقلية. يساعده عامل على القيام  
ببعض االعمال الشاقة ويعتين هبا يف  

الد يف  غيابه. ان زوجي حالياً خارج الب
رحلة عمل يف جنوب امريكا، ميثل الشركة 

مل فيها. الشركة تتعاطى الزراعة  اليت يع
وابألخص التخلص من االعشاب  



الضارة. اان وحدي استمتع بعمله يف 
 احلديقة وأقدر جهوده.

أخربهتا لني ان والدهتا هي اليت تقوم 
ابالعمال الزراعية يف احلديقة. وهي  

م العطل  تساعد والدهتا قلياًل ااي
املدرسية... تساعدها يف قص العشب  
االخضر او تشذيب شتل الورود. مث  

 اضافت:
والدي مشغول جداً بعمله. انه معلم  -

 مدرسة مثلي وال جيد فراغاً للتسلية.



انت اذن مثل والدك.-  
رمبا. ولكنه يعلم احلساب بينما اان اعلم -

اللغة االنكليزية. كما انين ال افهم كثرياً يف 
اب. ومسع رنني اهلاتف فأسرعت احلس

السيدة يورك اىل الداخل لتجيب. مسعتها 
 لني تقول:

لن تستطيع ان توصلها اىل املؤمتر.  -
أفهم. سأقول هلا ذلك. نعم هي يف 

احلديقة... هل البيانو يف حالة جيدة؟  
اذن زايرتك قد أتت بفائدة. بلغ اجنيال 



حيب وقل هلا أنه يسعدين زايرهتا يل يف أي 
تراه مناسباً... نعم سأخرب لني   وقت

بنفسي يف سياريت.أسفك وسأوصلها    
عادت السيدة يورك اىل احلديقة وقالت  

 ختاطب لني: 
خابر كريس ليقول أنه اضطر للتأخري يف -

املنزل حيث اشرتوا البيانو. قال انه  
سيذهب اىل منزل اجنيال وطلب مين ان 

 أوصلك اىل املؤمتر اي لني.



اي سيدة يورك. ميكنين   أرجوك. ال هتتمي-
 العودة ابلباص.

ال اي عزيزيت. هذا غري ممكن. لدي -
سيارة خاصة يب أقودها بنفسي ويسرين ان 

 اوصلك مىت شئت.
لنذهب اآلن. علي ان اسجل بعض  -

املالحظات قبل بدء املناقشة. رمبا 
استطيع ان اساهم يف املناقشة ببعض 

 االفكار البناءة.



سيارة من  هيا بنا اذن. سأحضر ال-
 املرآب.

وبعد أن انطلقت السيارة هبما يف طريق  
 العودة قالت السيدة يورك حتدث لني:

ارجوك ان تساحميين ملا سأقوله اي  -
عزيزيت. اشعر ان من واجيب ان اصارحك 

 ابحلقيقة وحنن يف مثل هذه الظروف.
اتبعت السيدة يورك كالمها وهي تنظر اىل  

 الطريق أمامها بكل حذر: 



كون خمطئة يف تفكريي، ولكنين رمبا أ-
 شعرت انك سعيدة للغاية برفقة كريس: 

أان ال أعرف ماذا أخربك ولكنه سيتزوج  -
 قريباً من اجنيال.

هو مل خيربين بذلك.... -  
كم هو عفريت. لكنهما خمطوابن سراً -

منذ سنني عديدة. لقد طلب منها كريس 
الزواج ولكنها فضلت ان ترتيث وتبقى  

لتصب كل اهتمامها  دون اي ارتباط.
على ترسيخ أقدامها والنجاح يف مهنتها. 



واآلن وقد استقرت وجنحت ووصلت اىل  
القمة، مل يعد هناك من لزوم لتأخري 

ريس منذ اايم اىل  الزواج. وملا حضر ك 
هنا، صارحين هبذا املوضوع وأخربين أنه  

سيتزوج يف القريب العاجل ولكن  
والده الرتتيبات االخرية حتتاج اىل حضور 

 ولذلك سيرتيث اسبوعاً يف انتظار عودته.
نظرت السيدة يورك اىل لني ولكنها  

وجدت اهنا أخفت كل مشاعرها خلف 
 قناع ابرد خيفي وجهها.



 وأكملت السيدة يورك حديثها:
امتىن ان تتفهمي ما أحاول ان اقوله اي -

لني، وآمل ان ال يزعجك قويل. اجد ان 
احواله  من واجيب ان اطلعك على 

 وموقفه.
اي سيديت. عالقيت بكريس ال تتعدى  -

حدود الصداقة الربيئة النقية. حنن 
صديقان ليس اال. اان أعلم منذ البداية  

 بعالقة كريس ابجنيال وحبه هلا.



متنت لني ان تنطلي كذبتها على السيدة 
يورك وان حتافظ على رابطة جأشها  

 وتوازهنا.
مني يف احلقيقة انين خمطوبة ألحد املعل-

 مدرسيت وسنتزوج قريباً.
آه. من الواضح اذن ان املسألة حملولة. -

كم اان مسرورة مبعرفتك اي عزيزيت. انت 
فتاة عاقلة ومتزنة ولو مل يلتق ابين ابجنيال 
قبلك لكنت امتىن من كل قليب ان يلتقي 

 بك، او أن يقع يف حب فتاة مثلك. 



وصلت لني اخرياً اىل مبىن دالز... مكان 
املؤمتر. وشكرت السيدة يورك على 

توصيلها ودعوهتا للعشاء. وذكرت هلا  
مقدار سرورها بلقائها وصافحتها مودعة 
وهي حتاول جهدها أن حتبس دموعها اليت 

 كانت على وشك االهنمار. 
دخلت لني مبىن دالز وكان ابنتظارها  

صديقها جون هلويك، حيوم يف املدخل 
خيبة  الرئيسي. وبشجاعة فائقة ابتلعت



أملها وأخفتها خلف ابتسامة عريضة  
 مصطنعة. 

 التقاها جون وسأهلا بلباقة:
هل أمضيت أمسية سعيدة؟ -  

دخلت برفقته اىل قاعة اجللوس وتذكرت 
واالسى يعصر فؤادها كيف كانت معاملة 
كريس جلون خالية من اللياقة. غضبت  
جداً وتغلب غضبها على حزهنا وكآبتها، 

ة يومني. لقد  وظلت على هذه احلال مد



غرقت يف الغضب بداًل من أن تغرق يف  
 الدموع. 

  -يوم هناية املؤمتر–ويف صباح يوم الثالاثء 
صممت لني تصميماً اكيداً على االبتعاد 

 عن طريق كريس مهما كلفها األمر.
سألت عن مواعيد القطار اىل لندن 

واكتشفت ان هناك قطاراً سريعاً يرتك  
الظهر. قررت  املدينة حوايل الواحدة بعد

ان حتجز لنفسها مكاانً فيه. عليها ان 
تغادر مبىن دالز يف فرتة انشغال اجلميع  



ابلغداء. ستطلب سيارة أجرة وتغادر  
عة الطعام. احلرم بينما يكون اجلميع يف قا

وسينتظرها كريس يف املدخل الرئيسي بعد 
الغداء دون فائدة. ستكون يف طريقها اىل  

يف منطقة كنت. لندن حيث منزل والديها  
سرها جداً أهنا مل تذكر له عنواهنا يف كنت.  

لن يتمكن من اللحاق هبا. ان كني هو  
الوحيد الذي يعرف عنوان والديها.  
وعندما تعود اىل عملها بعد العطلة  
سيكون كريس قد عقد خطوبته على 



اجنيال وانتهى األمر ولن تلتقيه بعدئذ  
 ابداً...

 منتدايت ليالس 
 كتبت لني رسالة خمتصرة اىل  مساء االثنني

كريس وقررت ان تعطيها اىل السكرترية 
 غداً الثالاثء كي تسلمها له قبل رحيله.

 كتبت لني تقول يف رسالتها:
كريس! رأيت ان ال نفع من صداقتنا -

واألفضل لنا ان النلتقي من جديد. 
قررت ان أعود وحدي ابلقطار وعندما 



دة. تتسلم رساليت سأكون يف طريق العو 
أشكرك لصداقتك اي كريس. انت  
من  ستتزوج من اجنيال واان رمبا سأتزوج 
 كني. امتىن لك كل السعادة.

 لني 
مالحظة: رمبا تتكرم ابرسال حقيبة ثيايب 
اليت تركتها صدفة يف صندوق سيارتك.  

 اان آسفة هلذا االزعاج.



متنت لني ان جتف الدموع املنهمرة فوق  
الكلمات كلمات الرسالة قبل ان ختتلط 

 ابلدموع... 
ويف صباح يوم الثالاثء وبعد أن تناولت  

الفطور بسرعة رتبت حقيبتها ووضعتها يف 
املدخل الرئيسي يف غرفة املعاطف قرب 
مكتب االستقبال. مث عادت اىل غرفتها 
من جديد تعيد النظر يف حمتوايهتا وتتأكد 
من أهنا مل ترتك خلفها شيئاً من أغراضها. 



خر مرة ونزلت السالمل  أقفلت الغرفة آل
 تريد ان تسلم املفتاح.

كان كريس يقف مع جمموعة من الناس يف 
املدخل الرئيسي للمبىن. يداه يف جيوبه  
ويبدو عليه االرتياح والسعادة. ورمبا  

أحس بوجودها ألنه التفت انحيتها ورفع 
يده عليه حميياً وبدأ ميشي ابجتاه السالمل 

قي السالمل  ملالقاهتا. ولكنها أسرعت ترت
من جديد، واحتمت يف غرفتها. لقد  
سرت ألن املفتاح ال يزال يف حوزهتا. 



دخلت تلهث وقد انقطع نفسها من  
صعود السالمل بسرعة وارمتت فوق  

السرير. كانت ضرابت قلبها تسرع وقد 
 اضطرب نبصها. 
 منتدايت ليالس 

رأت ان تبقى يف غرفتها حىت حيني موعد 
ل ببطء اىل قاعة بدء احملاضرة ومن مث تنز 

احملاضرات وتنضم للمستمعني دون ان  
 تلفت اليها األنظار.



وهكذا فعلت. نزلت وجلست ابلقرب 
من جون هلويك. وهنض عريف املؤمتر  
فعرف احملاضر االول. نظر اليها جون  

مبتسماً وهو يؤنبها على أتخريها، مث أشار 
اىل املنصة حيث جلس كريس بني  

 احملاضرين وقال:
ذا صديقك؟أليس ه-  

 هزت لني رأسها موافقة.
. 



هل الحظ كريس أتخرها؟ ال تعرف! 
حاولت جاهدة أن ال تنظر اىل املنصة 
حيث جيلس حىت ال تلتقي نظراهتما. 
وظلت حتق يف الصفحة الفارغة أمامها  

ته. سجلت بينما كان احملاضر يتلو حماضر 
 وجدهتا مفيدة،  بعض املالحظات اليت

ولكنها مل تكن جديدة عليها. وبعد أن 
انتهى من حماضرته، صفق له احلاضرون  

واغتنمت لني هذه الفرصة فنظرت بسرعة 
اىل املنصة. كان كريس ينظر اليها نظرة 



تساؤل مستغرابً تصرفاهتا وقد ومجت 
 وأجفلت وازدادت ضرابت قلبها سرعة.

ف املؤمتر من جديد وعرف هنض عري
 كريس قائاًل: 

خنتتم املؤمتر مبحاضرة االستاذ كريستوفر  -
يورك وعنواهنا: لنعط اللغة االنكليزية  

 احلياة... 
هنض كريس وبدأ يتكلم بطالقة وثقة. 

رت كل مقاومة كانت اين تراقبه وقد تبخ
او تصميم على كرهه. بل على العكس  



ين.  وجدت اهنا تشعر بفخر واعتزاز كبري 
كان متمكناً من قوله وقد سيطر سيطرة 

 اتمة على انتباه املستمعني وتفكريهم. 
بدأت الكلمات تدخل عقلها الواعي. مل 
تصدق أول االمر ما كانت تسمع. كانت 

تنظر اليه مشدوهة وحتاول ان تقرأ  
حتركات شفتيه بعينيها حىت تفهم كل كلمة 

 ينطق هبا.
 كانت كل أفكاره تدعم أفكارها، وكل

رائه يف طرق التعليم احلديثة هي نفس  آ



آرائها. لقد بذل جهده يف تطوير التفكري 
اجلديد ملعلمي اللغة، وحثهم على تقبل  
الوسائل احلديثة يف التدريس. ودعم 

جهود املعلمني املتخرجني حديثاً والذين  
يكابدون األمرين يف حماولتهم تطوير طرق 

وأساليب التعليم بعقلية جديدة رغم  
عارضة.امل  

ولفت النظر اىل معارضة األهايل وكذلك 
اىل معارضة املعلمني التقليديني الكبار  
والذين جيدون صعوبة يف تغيري طرقهم 



واتباع الطرق احلديثة. لقد آمن بكل  
شيء كانت تؤمن به هي يف املاضي، 

وكانت تظن انه يعارضه بل ينعته بطيش 
 الشباب وهتوره

 املؤمتر كله جنح يف أن جيعل احلياة تدب يف
 من خالل حماضرته. مث أكمل يقول: 

انين مفتش يف وزارة الرتبية واستطيع ان -
أرى املوضوع برمته بشكل عام. انين  
اراقب اجلميع )ضحك املستمعون 
لتعليقه(. جيب ان ترتكز اللغة على  



وسائل تعليمية حديثة. عليها ان تنطلق  
بعيداً عن الطرق التقليدية املتبعة واليت  

ى عليها الدهر. علينا ان نلتفت اىل  عف
ثة يف التفكري والبحث. وما  الطرق احلدي

هو دور املعلم هنا؟ من الواضح انه ليس 
انساانً آلياً )ضحك اجلميع هلذا التشبيه( 

درب على ايصال معلومات معينة  
ومربجمة. حيمل الطبشور يف يده وصوته  
مرتفع وميلك القليل من اخليال. بل هو  

لقائد واملراقب، تقع على عاتقه املرشد وا 



تباه وارساء االهداف  مهمة اذكاء االن
السامية واستعمال اخليال الواسع يف البناء  

والعطاء. على املعلم ان ميلك االرادة  
ليستطع التغيري. عليه ان يؤمن ابآلراء  

 اجلديدة دون شك.
 مث ختم حماضرته قائاًل: منتدايت ليالس 

ان تتبدل.  ان طرق تعليم اللغة جيب -
علينا ان نتخلى عن الطرق التقليدية  

القدمية البالية ونرتكز على اسس جديدة 
تتمشى وحاجات اجليل اجلديدة... جيل 



االنفتاح والتكنولوجيا... جيل عصر  
 الفضاء. 

جلس كريس مكانه خلف املنصة وسط 
التصفيق احلاد املتواصل. هلل له بعض  
االساتدة من الشباب مستبشرين خرياً  

ساندته العلنية هلم ووقوفه اىل جانبهم يف مب
 هذا املوضوع الشائك.

وصفقت لني اعجاابً. نظرت اليه والتقت 
نظراته املتسائلة. ابتسمت له ابتسامة  
عريضة كأهنا تقول له: اشكرك كثرياً  



لدعمك املعنوي يل. لقد رددت ايل ثقيت 
 بنفسي وامياين بطرقي يف التدريس.

ض عريف املؤمتر  وبعد ان هدأ التصفيق هن 
وأعلن انتهاء املؤمتر الرتبوي ومتىن ان  
يكون اجلميع قد استفادوا بطريقة او  
 أبخرى من اايم املؤمتر اخلمسة املاضية.

تركت لني مقعدها وخرجت مع اآلخرين. 
وأخربت جون الذي كان ميشي خلفها أهنا 

ستأخذ القطار على الفور. خاب أمله  



كثرياً ألهنا لن تتناول طعام الغذاء برفقته  
 كما كان يتمىن.

اعطيين عنوانك اي لني. رمبا نلتقي يف  -
يوم من االايم مع انين اعتقد انك  
ستتزوجني يف القريب العاجل. ومن  

الواضح اآلن ان خطيبك يوافقك الرأي 
 يف كل افكارك بصدد التعليم. 

ا كلماته وشعرت ببعض التشنج صعقته
واالنفعال. اخرياً... تتوافق آراؤها مع  



آرائه يف وسائل وطرق التعليم احلديثة. 
 ضحكت ضحكة هستريية وقالت:

أوه. ال أعرف... ولكنين سأعطيك -
 عنواين.

زكتبت له عنواهنا يف كنت على غالف  
 برانمج املؤمتر.

صافحته مودعة ومحلت حقيبتها من غرفة 
ف اىل سيارة االجرة اليت كانت  املعاط

تنتظرها يف اخلارج، بعد أن سلمت مفتاح  
غرفتها والرسالة اليت كتبتها لكريس اىل  



السكرترية. ورجتها ان تسلمها له بعد  
الغداء. نظرت حوهلا تتأكد من أن كريس 

مل يرها. مث دخلت السيارة وأعطت 
السائق وجهة سريها وارمتت فوق املقعد 

 جمهدة... 
لني يف القطار شاردة سامهة وهو جلست 

يسرع ابجتاه اجلنوب. كانت كريشة يف  
مهب الريح تتقاذفها شىت االفكار. 

تذكرت كلمات االغنية اليت كتبها الشاعر  
 اهلندي طاغور واليت تقول:



ال تذهيب اي حبيبيت دون ان ختربيين.... -  
رددت كلمات االغنية يف عقلها وامتألت 

بت دون ان  مآقيها ابلدموع. لقد ذه
 ختربه... 

كانت عواطفها كالبحر اهلائج تتصارع يف 
داخلها، ويف عقلها اسئلة متعددة ال جتد 

هلا أجوبة: ملاذا مل خيربها خبرب خطوبته  
الجنيال؟ ملاذا كان يتهرب من االجابة عن 

اي سؤال حول عالقته هبا؟ ملاذا نفى 
 حقيقة خامت اخلطوبة الذي كان يف اصبعه؟



ق عرب النافذة ولكنها ال كانت لني حتد
ترى شيئاً. وكان الركاب ميرون هبا دون ان 

 تلحظهم.
كان تفكريها ينصب على كريس: رمبا  
يكون قد انتهى من تناول غدائه، وهو 
ينتظرها اآلن يف املدخل الرئيسي. كيف 
سيكون شعوره عندما ال جيدها؟ هل 
سيغضب او يثور؟ هل سيفقد رابطة 

يتكبد مشقة   جأشه؟ هل سيسر ألنه لن



احتمال رفقتها لساعات عديدة  
 وملسافات طويلة؟ 

شعرت ابجلوع يدامهها. حبثت يف حقيبة  
يدها عن أي شيء أتكله، ووجدت قطعة 
شوكوالته صغرية يف زاوية حقيبتها. اكتفت 
هبا وفضلت ان ال تتكلف مشقة السري  
اىل مقصورة الطعام. أغمضت عينيها من 

ة طويلة.  شدة التعب واألمل وغفت لفرت 
واستفاقت قبل قليل من وصول القطار  

 اىل احملطة الرئيسية يف لندن. 



دخلت احلمام وغسلت وجهها ابملاء  
د، وحاولت ان ترتب زينتها ومتشط  البار 

شعرها وبذلك انتعشت قلياًل. وبعد أن 
 وصل القطار اىل احملطة الرئيسية يف لندن. 
دخلت احلمام وغسلت وجهها ابملاء  

البارد، وحاولت ان ترتب زينتها ومتشط  
شعرها وبذلك انتعشت قلياًل. وبعد أن 

وصل القطار اىل احملطة نزلت حتمل  
حقيبتها واتصلت هاتفياً مبنزل والديها  

 لتخربمها بوصوهلا قبل املوعد.



 منتدايت ليالس 
دخلت منزل والديها وهي متعبة وجمهدة، 

 وارمتت بني احضان والدهتا.
االرهاق اي صغرييت.يبدو عليك -  

 نظرت والدهتا ورأت دموعها متأل مآقيها.
كنت انتظر ان اراك يف حال أفضل بعد -

قضاء عطلة قصرية يف املؤمتر الرتبوي. 
 تعايل اخربيين ما األمر؟

 أطل والدها من مكتبه ورحب هبا قائاًل: 



اهاًل وسهاًل اي صغرييت. انين كالعادة يف -
اخربيين  مكتيب أصحح دفاتر تالميذي. 
 هل كان املؤمتر انجحاً؟

نعم. كان املؤمتر جيداً ولكنه مل حيقق -
 غايته املنشودة.

 قالت والدهتا بتعجب: 
ملاذا أنت متعبة اىل هذا احلد؟ هل من -

 مشكلة؟



ال اي أماه. اريد فنجاانً من الشاي. -
سأصعد اىل غرفيت وأفرغ حقيبيت بينما 

 حتضرين يل الشاي. 
اىل غرفتك.  طبعاً. سأحضر الشاي-  

أمطرها والدها وابالً من االسئلة حول  
املؤمتر واحملاضرات. وحتدثت معه بطالقة 

وعفوية وقد ساعدها احلديث على 
 استعادة توازهنا 

أحضرت والدهتا الشاي ووضعته قرهبا  
 فوق املنضدة وجلست قائلة:



هيا اي لني. تكلمي واخربيين القصة  -
 حبذافريها.

استطيع ان أخفي  اعتقد اي أماه انين لن-
 عنك أي شيء... 

وببطء واختصار أخربهتا لني مقاطع  
متفرقة من القصة. اختلطت احلقيقة على 
والدهتا ألهنا مسعت أجزاء من احلقيقة ومل 

تسمع احلقيقة الكاملة. ولكنها مل 
تستفسر منها او تطلب املزيد من  

التفاصيل بل فضلت أن ترتكها على  



وعها  هواها. حاولت ان هتدئ من ر 
وأبدت بعض الشفقة على حاهلا واألمل 

يف عودة املياه اىل جماريها بينها وبني  
املفتش. ولكن لني كانت تعرف حق  
املعرفة ان القصة ابلنسبة هلا انتهت  

 وانطوت صفحتها اىل األبد. 
شعرت لني بتحسن كبري يف نفسيتها بعد 
أن افرغت جبعتها وألقت ببعض مهومها 

التفتت اليها   على كتفي والدهتا. مث
وأخربهتا ان اجلوع قد متكن منها كثرياً. 



هللت والدهتا فرحاً وأسرعت تطمئن 
 صغريهتا قائلة:

ال حتزين اي صغرييت. ستنسني هذا الرجل -
مع الوقت. يف املستقبل ستتساءلني ملاذا 
أحببته؟ لقد آملك كثرياً. مل يكن صرحياً  
معك، وال يستاهل حبك ومن األفضل 

ن حياته.ان خترجي م  
هزت لني رأسها موافقة وابتسمت لرأي  

 والدهتا.



انمت تلك الليلة ملء جفوهنا. كانت 
أحالمها كلها تقتصر على كريس. جرحها 
ال يزال ينزف ومع مرور الزمن ستشفى 

من جراحها. ورمبا ستبقى عالمات ظاهرة 
هلذا اجلرح، لكنه سيلتئم وستطوي األايم 

 ذكرى كريس كذلك.
. منذ اآلن..-9  

الزمن دواء للنسيان والزمن يداوي كل  
اجلراح ولكن لني مل تشعر أبية راحة بعد  
وصوهلا اىل منزل والديها يف كنت. ويف 



اية االسبوع كانت ال تزال تئن من جراح  هن 
قلبها وتشعر بكآبة وحزن عميقني. وقد 
ازداد حنينها للرجل الذي احبته بكل  
جوارحها هي حتاول ايئسة ان تنساه.  

تستعيد احلقيقة يف ذهنها.   بدأت
وصممت أال تراه مرة اثنية. حىت ولو 
قابلته صدفة فلن يربطها به رابط. لقد  
اهنكت قواها تلك احلقيقة وغمرها األمل 

 بشدة.



ومع مرور االايم بدأ قلقها يزداد ونفسيتها  
تتحطم وأعصاهبا تزداد توتراً وتشنجاً.  
قررت أن هترب من مشاكلها وتقصد 

لصغرية حول املنزل تتلهى احلديقة ا
يبعد الضجر هبذا ولو ابالعتناء هبا. رمبا س

قلياًل عن حياهتا. لقد بقيت حزينة كئيبة 
منذ ودعت كريس آلخر مرة يف منزل 

 والدته.
 منتدايت ليالس 



أمضت يوم السبت بعد الظهر يف  
احلديقة. بقيت ساعات وهي تركع امام  

مدخل الباب اخلارجي يف الفسحة  
للمنزل تعشب حوض الورود   األمامية

وتشذبه من احلشائش الغريبة. كانت  
ترتدي بنطاهلا االمحر والبلوزة احلمراء،  
وأتسف ألهنا مضطرة الرتدائهما للعمل  
يف احلديقة، ألن اآلخر ال يزال يف سيارة 

كريس حيث تركته. ومن املؤكد انه  
 سريسله هلا اىل عنوان شقتها يف ميلدهند.



كانت جتلس القرفصاء وتنظر بفخر اىل  
ما اجنزته من عمل يف تنظيف احواض  

الزهور. واذا بسيارة تسري ببطء ابلقرب  
منها مث تتوقف. تنهدت لني راضية عن  

عملها يف احلديقة وخلعت قفازاهتا اخلاصة 
ابلعمل، واذا هبا تسمع وقع أقدام يف  
املمر املؤدي اىل املدخل. مل تنظر لرتى 

انت تعتقد ان الزائر يريد والدهتا.ألهنا ك  
فجأة توقف وقع االقدام ومسعت 

خشخشة االعشاب كأن احداً يقرتب  



منها. نظرت وللحال توترت أعصاهبا 
وحبست انفاسها... ال بد وان خياهلا  
يصور هلا ما تراه بعينيها... أنه امامها. 

هل من املعقول ان حيضر كريس اىل كنت 
عنواهنا ليلحق هبا؟ وكيف له ان يعرف    

وقف كريس أمامها بشحمه وحلمه. 
أجالت بصرها فيه واستقرت عيناها على 

تقاسيم وجهه فانتابتها للحال رعشة  
خفيفة. وشعرت بدوار مفاجئ وكادت  

تسقط على االرض لو مل يتداركها كريس 



عها من السقوط.  بيديه القويتني ومين
فتحت عينيها ونظرت اليه بذهول وهي 

وقالت بصوت خافت:  ال تصدق  
كريس.... -  

رمبا مل يسمع صوهتا وهي تناديه... ولكن 
السعادة العارمة مألت كياهنا. لقد حلق 
هبا. اهنا ال حتلم. انه امامها وتستطيع ان 

 تلمسه وحتسه.
لني؟ آسف ألنين فاجأتك على هذا  -

 النحو.



 منتدايت ليالس 
نظر اليها ملياً. وتوقف عن الكالم. كان 

يعب خبياله تفاصيل وجهها  حياول ان 
وتقاسيمه. وأمسك هبا ولكنها بسرعة  

فائقة استجمعت قواها وحاولت ان ختفي 
حقيقة شعورها حنوه حتت ستار من عدم  

االهتمام. وضعت فوق عينيها ستاراً خيفي 
 فرحتها بعودته. مث تكلمت اخرياً: 

كيف متكنت من احلصول على عنواين -
 يف كنت؟ 



ة. أواًل سألت  بطرق ملتوية وشيطاني-
السيدة اليت تسكنني عندها. اخربتين بعد 
ان فتشت عن العنوان مييناً ويساراً اهنا  
أضاعته، ولكنها أكدت يل انه يقع يف  

كنت ويف شارع يبدأ حبرف )س(  
أوكس وسوانلي   -واقرتحت سفن

وشورهام. اتصلت بعد ذلك. مباري ولكن 
اخربتين أهنا  السيدة اليت تقطن عندها 

وكذلك أخربتين أبنباء سارة مسافرة 



عنها... هل تعلمني اهنا تزوجت وأهنا  
 مسافرة يف رحلة شهر العسل؟

شهر العسل؟ اذن تزوجت ماري. مل -
اكن أعلم ولكنك تستطيع اآلن ان ختربين  

 ابسم عريسها أليس كذلك؟
نعم. رمبا تعرفينه. انه مدير مدرسة  -

اثنوية يف ضواحي ميلدهند. رجل مرح 
ه توم فارو. أرمل وانجح يف احمليا وامس

عمله. كنت أزوره يف مكتبه بعد الدوام 



املدرسي حني التقيت ماري عنده ومسعت 
 قصتهما. 

. 
تذكرت لني اهنا رأهتما ليلة احلفلة  

املوسيقية يتكلمان سوية يف مؤخرة القاعة 
 وقالت:

اعتقد انين رأيته دون أن انتبه اىل انه  -
. واخرياً  العريس. كم اان سعيدة من أجلها

 انتهت االمور معها كما تشتهي.



أان اوافقك الرأي. اهنا فتاة طيبة -
وتستاهل السعادة واخلري... ألعد اآلن  

اىل موضوع عنوانك... بدأ اليأس يتسرب 
اىل نفسي ولكن فكرة جديدة ملعت يف  
خاطري. اتصلت بصديقك الصحايف  

طوين ارنولد وطلبت مساعدته. قال انه ال 
ولكن لديه صديقاً  يعرف عنوانك 

حملية   جريدة صحافياً يعمل يف كنت يف
ويعرف كل اخبار املنطقة وال يفوته سراً  
من أسرارها. طلب مين ان أعطيه مهلة  



يومني فقط ليعود ابلعنوان. وابلفعل عاد 
يت. ولقد ايل ومعه ستة عناوين آلل هيول

 وجدتك اخرياً يف عنوان شورهام. 
غريت نظر اليها نظرة متفحصة وقد ت

 تعابري وجهه على الفور وهو يقول:
أشكرك اي لني على هذا الطقم. انه  -

يلفت االنظار ويلمع وسط احلديقة  
كالفنار وبفضله اهتديت اىل وجودك.  
لقد عدت خائباً بعد ان زرت ثالثة من  
آل هيوليت وال تتصوري فرحيت حني 



رأيتك هبذا الطقم االمحر قريباً من العنوان 
 الذي أقصده.

تسم كريس هلا ابتسامة عريضة مغرية  اب
فقفز قلبها من مكانه. الحظت لني ان 
والدهتا تقف يف مدخل املنزل تراقب  
ابستغراب الرجل الغريب الذي حضر 

 على غري موعد. قالت لني ختاطبه:
تعال اي كريس ألعرفك اىل والديت.  -

 أماه، أقدم لك كريس يورك.



نظر كريس اىل والدهتا وهي تقف امامه. 
كانت سيدة متيل اىل البدانة قلياًل بل هي 

ممتلئة اجلسم. شعرها رمادي وعيناها  
حاداتن. الحظ كريس اهنا تصغر والدته 

 قلياًل. 
نظرت اليه السيدة هيوليت ابستغراب 

 كلي وهي تقول:
أنت االستاذ يورك؟ البد وأنك أصغر  -

 بعشرين عاماً مما وصفتك لني.



كا نظرت لني اىل كريس ذات معىن وضح
 على الفور.

اان مل افعل أي شيء من هذا القبيل اي -
أماه. انت اليت ختيلته على هذا النحو  

 عندما حدثتك عنه. 
اي ابنيت العزيزة، من الواضح اآلن ان  -

الذي مل تقوليه هو املهم. أهاًل وسهاًل بك 
بيننا اي استاذ يورك. هل كانت ابنيت تنتظر  

 وصولك؟ 



معىن قبل نظر كريس اىل لني نظرة ذات 
 ان جييب: 

ال. لقد حضرت دون موعد.-  
تفضل ادخل وتناول الشاي معنا.  -

 تفضل اىل غرفة اجللوس.
 التفتت ختاطب لني: 

اندي والدك ليحضر ويتسلى ابحلديث -
مع االستاذ يورك بينما تساعدينين يف  

 حتضري الشاي.
امسي كريس اي سيدة هيوليت. -  



ال أبس اي كريس. سأانديك هبذا االسم -
كما ترغب. أقدم لك زوجي نورمان. 

 نورمان... هذا كريس يورك.
سر االستاذ هيوليت من هذه املفاجأة 

 وقال: 
أنت ال تشبهه... -  

 منتدايت ليالس 
ضحك اجلميع مرة اثنية. مشى والد لني 

 اىل النافذة وسأله:



هل هذه الروفر احلمراء سيارتك اي  -
يورك؟ استاذ   

 أجابت لني بسرعة قائلة:
اهنا سيارة سريعة ومرحية وسلسة  -

 القيادة.
هذا كرم منك اي استاذ يورك ان أتمتنها -

 على قيادهتا. 
لقد مسحت هلا بقيادهتا ألنين كنت أثق -

 هبا يف وقت من األوقات.



نظرت لني اىل وجه كريس ووجدت ان  
الغضب قد اعرتاه. ارتعشت قلياًل ومتنت 

خيفي األمر عن والدها. أن   
حسناً اي استاذ يورك. علينا اآلن ان -

نبعد سيارتك عن املدخل ألنين وزوجيت  
على موعد لقضاء السهرة يف اخلارج.  
سأخرج سياريت من املرآب وتضع انت  

 سيارتك مكاهنا. 



انتظر كريس قلياًل قبل ان يلحق بوالدها 
اىل اخلارج. واندى لني قبل ان تدخل اىل  

لتساعد والدهتا قائاًل:املطبخ   
لقد جلبت لك ثيابك اي لني. -  

مث خفض صوته كثرياً حىت ال يسمعه أحد 
 وقال ساخراً:

أردت ان احتفظ هبا ذكرى حبيبة  -
ملغامرة عاطفية، ولكنين عدلت عن هذه 
الفكرة. بعض الذكرايت تصبح بال قيمة 



مع مرور الوقت وحسب الظروف. اال  
 توافقني؟ 

ان تسأله تفسرياً  وقبل ان تتمكن من 
لقوله خرج يف اثر والدها. بدأت دموعها 
تنساب دون ارادهتا وهي تستغرب من  
جديد رغبته اجلاحمة يف التجريح. ماذا  

فعلت له؟ انه سيتزوج اجنيال وهي ستبقى 
وحيدة مع حبها... دخلت لتساعد 

 والدهتا يف املطبخ. 
 سألتها والدهتا بعد تردد: 



ب لك  هل هذا الشاب هو الذي سب-
 وجع القلب وعذابه؟

هزت لني رأسها موافقة ومل ترفع نظرها  
 عن اخلبز الذي كانت تقوم بتقطيعه.

وماذا حصل؟-  
لقد أخربتك اي اماه. خطب فتاة غريي -

 وامسها اجنيال كاستلال.
هل ما تقولني حقيقة )قالت والدهتا -

مستغربة ما تسمع( وهل تقصدين املغنية 
 الشهرية؟



نه يعرفها من سنني  نعم اي أماه. ا-
ية عديدة. لقد اتبعا دراستهما سوية يف كل

املوسيقى والفنون اجلميلة. كريس يعزف 
على البيانو منذ فرتة من الزمن. رمبا  

تكونني استمعت اليه. انه مشهور جداً يف 
مشال البالد ويسمي نفسه ماركوس 

 الدرمان.
طبعاً استمعت اليه. انه عازف ماهر.  -

استمعت اىل بعض اسطواانته  كما 
 املسجلة.



ولديه أسطواانت مسجلة؟ مل خيربين -
 بذلك.

انه رجل متواضع... هل أنت واثقة من -
 أنه سيتزوج اجنيال؟

والدته اخربتين ذلك بنفسها. لقد حبث -
واايها ترتيبات زواجه املقبل خالل هذه  
العطلة. وعلمت منها اهنم ينتظرون عودة 

ام االجراءات  والده من اخلارج إلمت 
 الضرورية.



انت تذهلينين. انه ينظر اليك حبنان -
وحمبة صادقة ال ختفى على أحد، وال  
يعقل ان يكون على وشك الزواج من  

غريك. إما ان يكون خمادعاً أو ان هنالك 
 بعض االلتباس.

بقيت لني صامتة خالل تناول الشاي  
بينما احلديث يدور بني اآلخرين. عادت  

قظة السعيدة. كانت حتاول اىل أحالم الي
جاهدة ان تنسى كل حلظات التعاسة اليت 
مرت بينهما، وتسعى ألن تبقي ذكرى 



هذا اللقاء بينهما من أسعد حلظات  
 حياهتا... 

... 
 نظرت والدهتا اليها وقالت:

اان ووالدك على موعد لزايرة آل براون -
 هذا املساء... وانتما ماذا ستفعالن؟

كريس هبذا  نظرت لني تستطلع رأي  
 االمر. فقال بلهجة آمرة: 

هل استطيع اي لني ان أحدثك قصرياً يف -
 موضوع هام قبل أن ارحل؟



طبعاً. اان ابقية يف املنزل ولن ارافق  -
 والدي يف زايرهتما.

توترت أعصاهبا من جديد وتذكرت يوم  
طلبها لالجتماع يف مكتب مدير املدرسة. 
تذكرت كرهها للمفتشني قاطبة ونظرت  

  والدهتا اليت كانت تراقبها بتمعن.اىل
 منتدايت ليالس 

وبسرعة وتبت لني الطاولة ونظفت  
فناجني الشاي ونشفتها مبساعدة كريس. 
كاان يعمالن معاً بتعاون وتفاهم. غمرهتا 



السعادة وأحست اهنما متوافقان ولن 
يفرقهما أي شيء يف الوجود. رمبا سيتبخر  

ا حلمها ويصبح أشالء مبعثرة يف خياهل
 بعد ان يرحل كريس اىل األبد... 

جلس كريس ينتظرها يف غرفة اجللوس. 
وحتدث مع والدها بينما كانت والدهتا  
تكمل ارتداء ثياهبا للخروج. سر والدها  
من حديثه مع املفتش وسأله عن طبيعة 

 عمله وسلطاته وواجباته.



جلست لني ابلقرب من النافذة تستمع  
لم ان اليهما بفخر واعتزاز. كانت حت

يصبح كريس فرداً من أفراد عائلتها  
وأحست ان والدها يرحب بوجوده كصهر  

 له.
استجمعت لني شتات افكارها وحاولت 
طرد هذه االحالم السعيدة من خاطرها. 

ولكنه  كان كريس يقف وظهره اليها،
ميلك قوة سحرية يف قراءة افكارها دون 

 ان ينظر اليها. 



ة قالت والدهتا بعد ان اصبحت جاهز 
 للخروج:

وداعاً اي كريس. لقد سررت بلقائك  -
)مدت يدها تصافحه مودعة( رمبا نلتقي 

 من جديد.
نظر كريس اليها نظرة معربة وهو يؤكد هلا 

 اهنما سيلتقيان. قال والدها مودعاً:
وداعاً اي بين. -  

بقي كريس قرب النافذة ويداه يف جيوبه 
املنزل. يراقب انطالق السيارة بعيداً عن 



انزوت لني يف مقعدها وران صمت ثقيل 
كأنه ضباب خانق. ارتعشت لني وأحست 
ابلربودة تلف عظامها. وبعد قليل وجدت 

اهنا لن تستطيع ان حتتمل املزيد من  
 الصمت وقالت:

كريس. هل وصلتك رساليت؟ -  
 أجاهبا دون ان ينظر اليها: 

نعم. استلمتها. وحتماً مل تنتظري جواابً -
ا.مين عليه  



وملاذا حلقت يب اىل هنا اي كريس؟  -
لتخربيين مبوعد زفافك ام رمبا لتدعوين 

 اليه؟
التفت اليها بسرعة وقد اكتسى وجهه 
ابألسى واهنال عليها بكلماته القاسية  

 كأهنا الطوب. 
سخريتك هذه لن تزيل اجلفاء بيننا. رمبا -

تعتقدين أنك اجملروحة واملتأملة ولكنين يف 
الذي جرح وأهني. احلقيقة اان   



– أنت؟ وكيف؟ لقد أخربتين والدتك -
عن موعد زواجك  -أنت مل خنربين احلقيقة

 املرتقب من اجنيال...
أتذكرين اي لني موقفنا العاطفي... يومها -

أكدت يل انك تثقني يب ثقة عمياء. قلت 
لك يومها: تذكري كلماتك تلك دائماً اي 
لني ألهنا ركن حصني يف طبيعة عالقتنا  

ارتباطنا يف املستقبل... وعند االختبار و 
وجدت انك ال تثقني يب كما كنت 

تقولني... اخربيين ارجوك... ملاذا هربت 



ن مقابليت يف قاعة احملاضرات يف املؤمتر؟ م
مل حتاويل ان تعتذري او ان تشرحي يل  
اسباب تصرفاتك غري املقبولة. اان مل  

أتصورك يف يوم من األايم فتاة جبانة...  
ا أردت العودة بسرعة اىل خطيبك؟رمب  

خطييب؟ من تقصد؟-  
كيف؟ وهل لديك أكثر من خطيب -

واحد؟ انين أعين كني مارشال املعلم الذي 
 أخربت والديت عنه. هل نسيته؟

اان قلت ذلك ألنين... -  



توقفت عن امتام كلماهتا. وما الفائدة  
اآلن؟ كانت تريد ان تقول: قلت 

ن تنساين  لوالدتك ذلك ألنين أردتك ا
وتتزوج اجنيال دون ان يزعجك ضمريك. 
 ولكنها لن تتفوه بكلمة وظلت صامتة.

هل رأيت كني بعد عودتك؟ -  
ال. سأتصل به هاتفياً عندما أصل اىل  -

ميلدهند يف صباح الغد. سأجتمع به غداً  
 وأخربه جوايب.

اعتقدت انك اتصلت به... -  



ال. مل ألقرر بعد...-  
وهل قررت اآلن؟-  

نعم.-  
الظاهر انين حضرت يف الوقت املناسب -

 ألهنئك! 
هتنئين؟ على ماذا؟-  

 نظر اىل ساعته وقال:
ال فائدة بعد من بقائي. علي ان أرحل -

 فطريقي طويل.
ستذهب؟ -  



نعم. وداعاً اي لني. أشك ان نلتقي مرة -
 اثنية. 

مشى بسرعة وحزم ابجتاه الباب اخلارجي.  
ومل تتحرك لني لرتاه اىل الباب، ألن  

جليها مل تسعفاها. مل تقو على الوقوف. ر 
وابيض وجهها بشدة. كانت تنظر اليه 
ذاهلة وهي ال تصدق احلقيقة املائلة  
امامها. سيخرج كريس من حياهتا اىل  

 األبد ولن تراه بعد اليوم... 



ملاذا نتجادل من جديد اي كريس؟ ملاذا  -
 ترتفع العوائق بيننا؟ 

ها امتألت مآقيها ابلدموع. اغمضت عيني
 وغطتهما بيديها وقالت: 

امتىن لك والجنيال حياة زوجية سعيدة. -
 وداعاً وداعاً اي كريس. 

ولكنين لن اتزوج اجنيال اي لني!-  
نظرت اليه بذهول وكأهنا وقعت حتت  

 أتثري قوة سحرية ومتتمت: 



وجوايب اىل كني سيكون ال. لن أتزوجه  -
 ايضاً.

تسمر كريس فس مكانه. مرت سيارة 
املدخل ونبح كلب يف  مسرعة امام

اخلارج، وغىن طفل صغري يف اجلوار أغنية 
سعيدة... عاد كريس ادراجه ببطء. مشى 

اليها نظرة حانية ويبتسم هلا ابتسامة  
 رضى. وفتح ذراعيه ليحتويها قائاًل:

اي فتايت احلبيبة. وماذا تنتظرين اذن؟-  
 منتدايت ليالس 



ا اليه. شعرت كأن قوة ال مرئية قد جذبته
بنفسها على صدره   وهنضت تلقائياً فرمت

وطوقها بذراعيه وهو غري مصدق، ميعن 
النظر يف عينيها ليتأكد. التقت النظرات 

وتصافت القلوب وغمرهتا سعادة ال 
توصف. المست شفتاه خديها وأجفاهنا 

 وجيدها حبنان ورقة مل تعرفها من قبل.
اي حبيبيت الغالية. كم أحبك وكم  -

أتزوجك ابلرغم من كل شيء.اريدك. س  



محلها ودار هبا فرحاً يكاد يطري والدنيا ال 
تسعه. مث عانقها بقوة كادت ختنق 

 انفاسها.
قويل انك حتبيين كما أحبك. قويل انك -

 ستتزوجينين. 
متتمت له ابلكلمات اليت أراد مساعها  

وجلس واايها على املقعد. وعاد يعانقها  
ذه من جديد. مرت دقائق ومها على ه

احلال... وبعد ان استطاعت ان تتكلم  
 بكلمات مفهومة قالت: 



ولكن والدتك اخربتين انك ستتزوج  -
 اجنيال... 

اي حبيبيت الغالية، والديت كانت خمطئة. -
ليس من حقها ان حتدثك هبذا املوضوع. 
اان مل أكتشف ما دار بينكما من حديث 
اال حني عدت غاضباً اىل املنزل بعد ان  

مت رسالتك... أعماين الغضب استل
وصربت والديت على ثوريت واخربتين  

فحوى احلديث بينكما... وكان ال بد من 
 النهاية. كنت قد حبثت  ان أساحمها يف



معها ترتيبات زواجي املرتقب. كنت 
أعنيك أنت ومل اقصد اجنيال. مل استطع  
ان امسيك هلا ألنين مل اطلب منك ان  

ن اتقدم منك تتزوجيين بعد. وكنت أنوي ا
هبذا الطلب وحنن يف طريق العودة، وهلذا 
السبب كنت متشوقاً ملرافقتك... على  

 وانتهت  كل حال لقد تزوجت اجنيال
 مشكلتنا معها.

اجنيال! تزوجت؟-  



نعم تزوجت من مدير أعماهلا فرنسيس -
بولتون منذ اسبوعني. قابلتها األحد  

املاضي ألول مرة وهلذا السبب أتخرت  
ومل استطيع ايصالك اىل قاعة عن موعدك 

احملاضرات كما وعدتك. تزوجا ابلسر  
وقررا أن ال يذيعا النبأ قبل إعالمي به 

اواًل. سأشرح لك االمر بعد قليل ألنين 
  هبا صورايً يف السابق.كنت مرتبطاً 

مر بيده على شعرها مث قبلها قبلة حانية 
 فوق جبينها: 



كنا صديقني صغريين. كانت اجنيال هتتم -
مبهنتها كثرياً وتود ان تنجح يف عملها قبل 
ان تقبل أي ارتباط عاطفي. طلبت مين 
ان نعلن خطوبة صورية بيننا على الرأي  
العام، وهذا يساعدها يف مهنتها ويبقي 
حياهتا اخلاصة يف منأى عن الصحافة  

واجملالت واألخبار. ومع الوقت اكتشفنا 
هذه اخلطوبة الصورية تساعدها يف   ان

ية. وملا كنت اان خايل الفؤاد رضيت الدعا
أن ألعب معها هذا الدور. مل أكن بعد قد 



عرفت احلب واألحالم الوردية فلم أمانع. 
واخرياً التقيت معلمة اللغة االنكليزية وأان 
أقوم جبولة تفتيشية يف احدى املدارس... 

وسلبت   كانت شابة مجيلة وذكية للغاية
طدمت  فؤادي منذ أول لقاء لنا، يوم اص

يب وضربتين على معديت... عرفت اهنا  
 الفتاة اليت أرغب ان اتزوج منها.

وبسرعة استدار ومحلها من جديد بني  
ذراعيه. لفت يديها حول عنقه وتعانقا  



وغااب عن الوعي. ودام الصمت بينهما 
 لفرتة طويلة... طويلة.

وبعد فرتة نظرت لني اليه بعينيها احلاملتني 
 وقالت:

القصة. اخربين ملاذا ابتهجت اخربين بقية  
 برؤية اجنيال يوم األحد يف منزل والدتك.

اي حبيبيت الوحيدة... ان رؤية اجنيال -
وفرت يل فرصة التفاهم وإايها حول فك 
ارتباطي الصوري هبا. لقد كتبت هلا رسالة 
اخربها فيها عن حيب لك. كنت أعلم اهنا 



تزوجت ولكن والديت كانت جتهل هذه 
جتهل ايضاً ان خطوبتنا كانت  احلقيقة، و 

صورية ختدم أهداف النشر والدعاية  
. ولذلك ساحمتها ألهنا اخربتك الجنيال

أبنين سأتزوج من اجنيال... حنن مل نطلعها 
ابداً على سر اخلطوبة الصورية ولذلك  

ترين صورها يف كل مكان من املنزل. هذه  
الصور جتعل من األكذوبة حقيقة واقعة...  

؟ هل تصدقينين  
نعم اي كريس. انين أصدقك.-  



 نظرت اليه بدالل وأكملت: 
اان مل اشكرك بعد على دعمك املعنوي -

يل يف حماضرتك ابملؤمتر يوم الثالاثء... مل 
 أصدق ما كنت امسع... 

حان الوقت لتتذكري ذلك اي حبيبيت. -  
وضرهبا ضربة خفيفة مرحة على قفاها: 

 منتدايت ليالس 
صفك   وهل تعرفني انين يوم دخلت-

قومني بعملك  مفتشاً وشاهدتك ت
ذكى معلمة صادفتها التدريسي وجدتك أ 



خالل حيايت املهنية؟ كان األمل يتدفق  
ابآلراء اجلديدة    منك، وكنت ممتلئة

واحلماس املنقطع النظري لدرجة كبرية. لقد 
كرست نفسك هلذه املهنة ووهبتها كل  

 عطائك.
ولكنك تسببت يل يف أمل وحزن كبريين. -

تفقدين ثقيت بنفسي ومبقدريت على كدت 
 التدريس اجليد.

وهل تعتقدين انين مل احلظ ذلك؟ اي  -
حبيبيت الغالية، كنت يومها أجلس مع  



املدير وأجد نفسي جمرباً على 
معارضتك... لقد قاتلت بشدة كاللبؤة  
اليت تدافع عن صغارها. كنت تدافعني 
عن مبادئك وأفكارك اجلديدة. وكلما  

كلما اضطررت ان    اشتدت مقاومتك
ة  اجاهبك بشدة وضراوة. ويف النهاي

حتولت اىل وحش كاسر قبل أن تعلين  
اهلزمية أمامنا... وعندما خرجت من 
االجتماع ورأيتك تبكني مل استطع ان  

أضمك بني ذراعي لرتاتحي، وألمحيك من 



الكواسر الذين حتلقوا حولك. وجدت  
نفسي حزيناً حزانً ال يوصف، وقد أنبين  

طلية ليال كثرية على فعليت.  ضمريي  
ولكن ملاذا فعلت ذلك اي كريس وأنت -

 تؤمن مثلي بصالح ما كنت أقوم به؟
الظروف أجربتين على ذلك. نصيحيت -

لك كانت صرورية يف مثل ظروفك. لقد 
سبقت عصرك بتفكريك. وكنت شابة 
صغرية جديدة متحمسة. ان جهودك  
الفردية لن تستطيع ان تؤيت مثارها يف  



طك التقليدي. املعارضة حولك من  حمي
كل حدب وصوب... زمالؤك وبعض 
االهايل والرأي العام. كانت جهودك  

ة كصرخة يف واد. زمالؤك املعلمون ضائع
يتربمون ألنك تنافسينهم وتتفوقني عليهم 
مبقدرتك. وهم ال يفهمون طريقتك. كما 
ان االهايل خيافون خوض جتربة جديدة ال 

، وخيافون على يعرفون نتائجها مسبقاً 
بادهم من جتربة فاشلة. ومديرك فلذات أك

لتغيري وال يستطيع التأقلم ال حيب ا



يومها سألتك بكل صدق: ملاذا   بسرعة...
ني اىل مدرسة اخرى تتقبل طرقك ال تنتقل

اجلديدة بصدر رحب؟ يومها كنت أرشدك 
اىل الطريق الصحيح... حىت هتكم  

 زمالئك املدرسني مل يفتين.
عات يف حيايت كنت اعتقد  مرت سا-

 فيها انك تكرهين اي كريس.
أان اكرهك؟ أنت أحب انسان عندي. -

هل تعتقدين انين كنت اتودد اليك  
بكلمات احلب وتعبري احلنان لو مل أكن  



لك احلب اخلالص، ولو مل أكن جاداً يف  
 عالقيت بل وأريد ان أربط حيايت حبياتك؟

حقيقتها اي مل أكن أفهم مواقفك على -
 كريس.

ال أبس اآلن. لقد أحببتك منذ أول مرة -
رأيتك فيها. أحببتك واان امسعك تقولني  

لكني انك تكرهيين.... أحببتك بوقاحتك 
 اليت ال حتتمل... هل هذا يرضيك؟
 نظرت اليه بطرف عينها وقالت:

وتلك السهرة بعد احلفلة املوسيقية؟-  



آه. كانت تلك السهرة بداية اكتشايف -
حلقيقة شعورك حنوي. يومها أتكدت من  

 حبك يل... 
حاولت لني ان تتهرب من عناقه ولكنه 

 أطبق عليها دون هوادة. مث أكمل:
كان علي يومها ان أعانقك قسراً  -

ألبرهن لنفسي انك تبالينين حيب... مث  
رحلتنا اىل املؤمتر يف الشمال... كان 

اجلفاء بيننا مستحكماً فاستعملت نفوذي 
دون مواربة ألحصل منك على  ومركزي 



املوافقة. اتصلت بك هاتفياً بواسطة  
املدير وجعلت الرحلة برفقيت واجباً  

خطف مقبولة اي   عليك. قمت بعملية
حبيبيت. وهل تذكرين احلديث اهلاتفي  

 الذي دار بيننا؟ 
وكيف أنسى؟ كنت ارتعش من اخلوف. -  

صحيح. وملاذا اي حبيبيت؟ -  
فها مث قال: عانقها من جديد ليبدد خماو 
 منتدايت ليالس 



وعندما حضرت الصطحابك اىل املؤمتر  -
. عرفت  ورأيتك شاحبة مريضة حزينة..

انين السبب يف كل ذلك. ولكنين يف  
مساء ذلك اليوم شاهدت أبم عيين 

التغيري الذي طرأ عليك. لقد اختفت 
التعاسة من وجهك وحلت حملها السعادة 

العارمة مما أكد يل حبك. كان وجهك 
 يفصح عن حبك للعامل أبكمله. 

وفجأة أمسك بسلسلة متدلية من جيدها 
 وقال جبدية:



لني! وماذا بشأن كني؟ انه شاب لطيف. -
 سيجرح حتماً.... 

وماذا أفعل اي كريس؟ -  
عليك االتصال به هاتفياً البالغه  -

 احلقيقة.
كاان ال يزاالن يتناجيان حني عاد الوالدان 

يها نظرة  من سهرهتما. نظرت والدهتا ال
متفحصة وقد رأهتما يف وضع عاطفي  

 دافئ. وعلقت راضية:



حان وقت املصاحلة. مل أكن ألحتمل  -
تعاسة ابنيت اكثر اي كريس. اان سعيدة  

 بعودتك. 
 نظرت اىل زوجها وقالت:

نورمان. يظهر ان اجراس العرس ستقرع -
 يف بيتنا. 

تبادل احلاضرون التهاين والقبالت 
هتا ليمضي الليل  والتمنيات. ودعته والد

عندهم فقبل دعوهتا شاكراً مهلاًل.  



وأخربهم كريس ابلعناء الذي لقيه وهو  
 يفتش عن عنواهنم. 

 نظر كريس اىل والدها وقال ساخراً:
هل تعلم اي استاذ هيوليت ان ابنتك  -

تكتب رسائل وقحة اىل وزارة الرتبية وهيئة 
 التفتيش العليا؟

 ضحك والدها وقال:
شيء عنها اي كريس،  أان اصدق كل -

فهي منذ صغرها مدللة وجريئة ومتهورة 
 تفعل ما تريد.



حبوزيت رسالة هجومية أرسلت ايل... -
)رفع كريس وجهها وأجربها على النظر  

اليه( موقعة ابسم اآلنسة ل. هيوليت. اهنا 
اآلن مدفونة يف شقيت بني أكداس أوراقي 

 اخلاصة.
؟ وملاذا أخذهتا معك اىل البيت اي كريس-  

ال استطيع ان اترك رسالة كهذه يف -
ملفات الوزارة يف مكتيب. تعابريها ملتهبة 
وكادت ان حترقين. هل تعرفني اي لني انين 

 خجلت من ان أطلع سكرترييت عليها؟ 



 متتمت وهي ختفي وجهها يف صدره:
اان آسفة جداً اي كريس.-  

الغالية. لقد ساحمتك  ال عليك اي حبيبيت-
 على فعلتك تلك منذ فرتة طويلة.

 وربت على شعرها حبنان: 
واآلن علي ان أكافئ صديقك -

الصحايف. فلواله مل أكن ألستطيع ان 
احصل على عنوانك وأفوز بك واصبح 

 حمسوداً من قبل اآلخرين.
 قالت والدهتا:



وكيف ذلك اي كريس؟ هل سرتسل له -
 علبة سكائر فاخرة؟

لدي فكرة أفضل. ما رأيك اي لني ال. -
أبن نسمح له ان يزف بشرى خطوبتنا  

للرأي العام؟ سأتصل اواًل ابحنيال واأتكد 
من اهنا وزوجها ال ميانعان يف إعالن  

زواجهما. مث نتصل بطوين أرنولد وخنربه 
بزواج املغنية الشهرية اجنيال كاستلال  

وخبطوبة عازف البيانو الشهري ماركوس  
ريس يورك. سيعلن األنباء  ك  - انالدرم



السارة للوكاالت احمللية واألجنبية والعاملية 
 ويكسب بعض املال. ما رأيك؟

عظيم. أوافقك الرأي اي حبييب. -  
 اندت السيدة هيوليت زوجها وقالت:

نورمان. أعتقد أن موعد نومنا قد حان. -
 طاب مساؤكما. 

وعندما انفرد كريس بلني من جديد  
ووضعه يف اصبع  سحب اخلامت من اصبعه

 لني كعربون خلطوبتهما وقال: 



أنت اآلن ملك يل. سيبقى خامتي يف -
اصبعك حىت أهديك خامتاً من املاس  

تضعينه مكانه اي حبيبيت الغالية. غداً نعود  
 سوية اىل ميلدهند. 

واخذا يصعدان السالمل وأيديهما  
 متشابكة. نظر كريس اليها متحدايً:

ية اي لني! لن  إايك ان هتريب مين مرة اثن-
 أحتمل ذلك من جديد.

مث مهس هلا ابألغنية اليت استحوذت على 
 تفكريه: 



ال تذهيب اي حبيبيت دون ان ختربيين...-  
 تزوجيين بسرعة أرجوك.

عانقها من جديد وقبلها قبلة املساء  
 وقال: 

اخربيين اي حبيبيت الغالية، اي آنسة -
هيوليت، هل الزلت تكرهني هيئة  

رة الرتبية؟التفتيش يف وزا  
 قالت بلطف ودالل: منتدايت ليالس 

اي حبييب استاذ يورك... رمبا كان لدي -
 استثناء واحد.
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