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عملت ليزا االجنليزية مضيفة مؤقتة 
لشركة سياحية ميتلكها مسرت هارلند  

 االمريكي.... 
وخالل جولتها الوحيدة يف وظيفتها 

اجلديدة مل تكن على وفاق مع زميلها  
 دين...

رلندالذي تظاهر ابنه احد بينما جذهبا ها
ركاب احلافلة ليتاكد بنفسه من سري  



العمل ابلشركة ...... لكنه وقع يف 
 غرامها...

 
كانت ليزا مشدودة اىل فحولته واانقته 
وجاذبيته الرائعة ....وكان هارلند يراها  
امراة خام لكنها طاغية اجلمال وميكنها 

 ان تغنيه عن كل النساء ... 
ينهما وجعل هارلند  اال ان دين اوقع ب

يعتقد ان عالقة مشبوهة تربط بني دين  



وليزا فقررت ليزا ان ترحل عن امريكا  
وتضحي حببها هلارلند مع هناية  

الرحلة.فقد كانت تكره ان يقابل هارلند 
 حبها ابلشكوك!.... 

ويف اللحظة االخرية حتدث معجزة تنقذ 
حبهما بعد ان كاد ينفجر ويتحول اىل  

 اشداء!!!
--------------------

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



 
 

 الفصل االول 
 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 

 زوروا مكتبة رواية 
www.riwaya.ga 

 صدفة! 
 

 ,شعرت ليزا اهنا موزعة بني افكار شىت! 

http://www.riwaya.ga/


عيناها اخلضرويني كانتا سارحتان يف  
االفق ,,الذي كان يبدو اكثر من  

 ئع....  را
فهاهي االن تقود سيارهتا فوق قمة 

الشارع ,,املنحدر حيث خليج سان  
فرانسيسكو يف ,,اتساع مبهر ..املدينة  

كما يبدو قد اعيد تشييدها يف اعتاب,, 
ذلك الزلزال الشهري الذي وقع منذ  

 عام. 



 
فاملباين وصلت اىل قمة الروعة يف  

التصميم ,,احلديث..... وكلها تبدو يف  
امواج متحركة ,,مل تعد املنازل هنا شكل 

 كما كانت قبل الزلزال الشهري .... 
بل مل تعد ككل املنازل يف ابقي مدن  

العامل ,,تقف صامتة ,جامدة , بال احياء 
! 



الشكل اهلندسي الذي بنيت به منازل 
سان ,,فرانسيسكو جيعلها تبدو متحركة 

 كموج البحر...! 
 

او هي تبدو يف شكل االستعراضات  
,والتشكيالت اليت يتقنها اطفال  ,

 املهرجاانت يف االحتفاالت!
مال مجال سان فرانسيسكو عيون ليزا 
الفتاة ,,االجنليزية احلسناء كباقي مدن 



الوالايت املتحدة االمريكية ..,,. لكن 
كيف البقاء يف هذا البلد اجلميل رغم 
,,املشاكل العديدة اليت يتحتم حلها  

 اوال؟
 

ليزا تصطدم هبذا السؤال  هكذا كانت 
كلما ,,استهواها العيش يف الوالايت 

 املتحدة االمريكية ....... 



وهكذا كانت تتقامسها االفكار وترسم 
فوق ,,وجهها اجلميل عالمات 

االستفهام اليت ,,كانت تزيد وجهها  
سحرا وروعة وانوثة تلفت اليها  

 االبصار!
منذ صباح هذا اليوم وليزا تشعر ,,ان  

 سوف يقع! شيئا ما
مرات قليلة يف عمرها انتاهبا هذا  

االحساس ,,ابن حداث ما سوف يكون  



من نصيبها قبل ان تغرب مشس  
 اليوم.... 

ويف كل مرة كان توقعها يصدق..... بل 
يف ,,بعض هذه املرات كانت حتدث 
نفسها ,,ابهنا رمبا كانت تقرا الطالع  

 بشكل جديد ومميز.
 



اءة فهي الجتري حساابت والجتيد قر 
خطوط الكف,,والهي حىت من هواة  

 النجوم والتنجيم ....
كل مايف االمر اهنا يف صباح ما من يوم  

ما ,,قد ينتاهبا االحساس ابن شيئا ما  
سوف يقع,,ولن مير يف حياهتا مرور  

 الكرام ..متاما مثلما حدث هذا الصباح. 
 



لقد فتحت عينيها كعادهتا كل صباح  
زف  على ,,صوت زقزقة العصافري تع

 حلنا تعشقه مسامعها..... 
وعندما نفضت عنها مالءة السرير مل  

تتثاءب كعادهتا,,شيء ما كان يستحثها 
على االسراع للخروج ,,رغم ان موعدها 

هذا الصباح مع صديقتها  
االجنليزية,,جني مل يكن مبكرا اىل هذا  

 احلد.



 
فلماذا الرغبة يف اخلروج االن,,وقبل  

ذا تشعر  موعد جني بوقت طويل؟!,,ملا
ليزا على غري مادابت منذ سنوات بعدم 

,,الرغبة يف تناول االفطار وقهوة 
 الصباح... 

بل اهنا مل تتوقف طويال امام مالبسها  
لتتخري ,,فستاهنا لقد كانت ليزا من  



النساء الاليت ينتقني مالبسهن بعناية  
 فائقة.

 
اللون ..نوع القماش,,قطن ام  

ا حرير,املوديل املناسب,,كانت ليز 
تشعر ايضا ان اشراقة اليوم واالحساس  

الذي ينتاهبا ,,قبل اخلروج هذا الذي  
 حيدد نوع فستاهنا!!

 ولكن ليزا هذاالصباح مل تتخري مالبسها!



ارتدت اول فستان وقع عليه 
نظرها,كانت ,,تبدو مستسلمة هلذا  

 الشارع الذي يدفعها للخروج بسرعة.
 

حىت عندما جلست اىل مقعد قيادة  
,,ومحلقت عيناها الواسعتان يف  سيارهتا

مراة الصالون مل يغب عن خاطرها ان  
تتوسل اىل ,,السماء ابن يكون حدث 
اليوم يؤكده حدسها الذي مل خيب مرة 



واحدة شيئا يف ,,مقدورها ان تتغلب  
 عليه. 

ان كان نذر السوء,,ورمبا كان شيئا 
حتمله اليها اقدار السعادة ..,,. على  

ليزا اال تنشغل ابالمور اية حال قررت 
اليت ميكن ,,ان تكون غيبيه اكثر من 

 الالزم... 
 



ظلت طوال الطريق الذي يقطع مدينة  
سان ,,فرانسيسكو حتاول االنشغال  

هبذه الروعة اهلندسية واملعمارية ,,اليت  
جتعل من الطريق حتفه اتىب العيون ان  

 تفارقها مثة حلظة.
ا  ,اقرتبت ليزا من الوصول اىل صديقته

 جني!



مل يعد ابقيا اكثر من عشرين دقيقة لو  
,,استمرت سيارهتا متضي هبذه السرعة  

 دون عوائق ...
 

لقد وحشتها جني احملظوظة,,او هكذا  
تعتربها ليزا فالصديقة االنكليزية جني  

تعيش ,,يف الوالايت املتحدة االمريكية 
 منذ مخس سنوات كاملة... 



  ايله من حظ حيظى طريقه اىل الكثريين
ماعدا جني,,,املرة الوحيدة اليت كان  

ميكن ان يهدد خطر القبض عليها  
 وترحيلها ,,النتهاء اقامتها يف البالد.

 
صدر عفو عام عم كل احلاالت املماثلة 

,,وكان السماء كانت ترعى جني 
وتتعطف عليها وختتار هلا البقاء يف  

الوالايت ,,املتحدة االمريكية كما هتوى 



ليزية جني اليت تعمل  وحتلم الفتاة االجن
االن ابحدى ,,الشركات السياحية يف  

 سان فرانسيسكوا.
وكانت ليزا حتلم هي االخرى ان  

تساعدها ,,جني يف اجياد فرصة عمل 
بشركتها متضي هبا االسابيع 

املتبقية,,واملسموح هلا هبا لالقامة يف  
 امريكا...

 



واال فان الوضع سيصل اىل قمة السوء  
نفسها مضطرة حيث ,,ستجد ليزا 

 للرحيل يف هناية تلك االسابيع.
كما اهنا قد تعدم املال الالزم الذ قد 
يساعدها ,,يف البقاء دون عمل !لقد 

اصبحت جني ,,هي فرصة ليزا الوحيدة 
 للبقاء!

فجاة ....ضغطت ليزا بشدة على 
 فرامل السيارة!



متكنت بصعوبة من ايقاف سيارهتا 
حنو  ,,ومنع عجالهتا من الزحف كثريا 

 االمام .
لقد لفت االنتباه دوي الفرامل بعد ان  
ادركت ,,ليزا يف التو اهنا مقدمة على 

 حادث تصادم...
مل يسعفها ذلك الضوء االمحر الذي مل  
تدركه ,,ليزا يف اشارة املرور اليت كانت  

 تلمع كالكهرمان. 



 
لكنها يف اللحظة االخرية عادت من 
يزها رحلة ,,شرودها لتسرتد انتباهها وترك

 مرة اخرى.
وتنقذ سيارهتا من االصطدام بسيارتني  
 كانتا ,,على مقربة منها امام السيارة.

بينما وبنفس املهارة متكن قائد السيارة 
اخللفية ,,من الوقوف املفاجئ بعد ان  



اصطدمت ,,سيارته الفارهة مبؤخرة 
 سيارة ليزا. 

 
بينما توقفت كل السيارات االتية من  

ن واضحا ان  الطريق املعاكس,,كا
احتكاكا قد وقع ,,بني سيارة ليزا 

 والسيارة اخللفية.
وقوانني املرور لن ترتك ليزا يف  
حاهلا,,فثمة خطا قد وقع من  



جانبها,,واالمر لن خيلو من حتقيق 
واستجواب ورمبا تطرق ايضا اىل االقامة 

! 
 

تالحقت انفاسها لقد دب اخلوف يف  
 قلبها ,,وارتعدت اطرافها...

م ذلك كانت تبدو متماسكة  لكنها رغ
وهي ترى ,,يف مراة الصالون قائد  
السيارة اخللفية يفتح ابهبا ويهبط  



متجها,, حنو سيارهتا يف تئدة ..خطواته  
اثبتة.,,.عضالت يده تكادان متزق  

 قميصه االنيق! 
 

لكن الشيء املطمان ان مالمح وجهه مل  
تكن ,,حتمل عالمات الضيق او  

,,ايضا كانت تبدو  الغضب ,ليزا 
 متماسكة ,خيلو وجهها من انفعال ما.



لقد هبطت هي االخرى من سيارهتا 
لتصبح ,,يف مواجهة هذا الشاب  

 الوسيم ... 
لقد كانت ليزا حىت هذه اللحظة  

مشغولة ,,ابحلادث الذي قد يسبب هلا  
متاعب الحصر هلا,,اكثر مما كانت 

مشغولة هبذا الشاب الذي يبدو,,غريبا  
 الوالايت املتحدة ااالمريكية! عن شباب

 



لقد كان النظر اىل عينيه شيء غاية يف 
,,الصعوبة مل اتلفه ليزا من قبل..... بل  

مل حيدث من قبل سواء يف بريطانية  
مسقط ,,راسها ووطنها او يف الوالايت  
املتحدة ااالمريكية حيث تعشق احلياة 

 فيها.
مل حيدث قط ان عجزت عن مصافحة 

. هذا الشاب الذي  عني ,,شاب.... 
اصبح على مقربة منها ميلك هذا النوع  



من العيون اليت ,,يصعب  
اخرتاقها..وكاهنا موقع حمظور االقرتاب  

 منه! 
 

كان الشاب مشغوال بفحص مقدمة  
سيارته,اما ,,ليزا فقط اكتفت ابنتظار 

 ماسوف يقوله هلا.
,كانت عيناها الربسيميتان تلمعان  

 كحبات اللؤلؤ ..



قائد السيارة نظر اىل ليزا مث مهس  ,لكن 
 يف عبارات جافة: 

_كان من االفضل ان ااتكد ممن يقود  
السيارة ,,اليت تسري امام سياريت ...فلو 
اين عرفت ان قائدها امراة كان يفيدين  
كثريا ان ,,احتوط من هذا االمر فليس 

مستساغا ان ,,يعتمد ااالنسان على  
 احساس املراة ابلطريق؟؟ 

 



ليزا وقد هزهتا كلمات الشاب ,تضايقت 
! 

كان اتنيب قاسيا يصلح الن يكون 
عقوبة ,,توقعها احملاكم يف حوادث 

 السيارات اليت تكون املراة طرفا فيها.
انسحبت ليزا خطوة اىل اخللف.,,.  
آملها ان تصمت امام اهانة الشاب  

الحاسيس املراة ,,وثقته يف عدم 
 االعتماد عليها .



 
مامها سوى ان تلوذ لكنها خمطئة وليس ا 

,,ابلصمت,فهي ال تعلم ماذا ستكون 
 اخلطوة القادمة !..

اال ان الشاب مل يكتف هبذا التانيب بل  
 عاد ,,مستطردا حديثه اىل ليزا قائال:
_كان جيب ان تفكري كثريا يف عدم 
تعريض ,,االخرين للخطر,لكن يبدو  

انك مل تتعلمي اصول القيادة السليمة.. 



من قبل عن امهية   او انك مل تسمعي
 النظر يف املراة ,,قبل استعمال الفرامل؟
لو مل تكن ليزا يف هذا املوقف الصعب 

,,لصرخت يف وجهه ابن يكف عن هذه 
 االلفاظ اليت ختدش كربايئها كانثى.

 
لقد كانت كلماته جافة وحشية وغري 

حمتملة .,,..لكن عليها ان تتحمله  
فمازال صاحب حق ومبقدوره ان يسبب 



مشقة ابلغة بسبب ,,خطتها الناجم  هلا
 عن شرودها اثناء قيادة السيارة.

,اال ان ليزا تنبهت مرة اخرى على 
 سؤاله هلا: 

 _من اين اتيتيين ايتها الفتاة؟
 ,مل يدعها ترد واكمل قائال هلا: 

 _هل ميكن ان تقدمي ل كارت التامني؟ 
 

 ,ردت عليه ليزا وهي تتمالك اعصاهبا:



سيارة اجرة _هذه ليست 
ايسيدي..,,.مث انه مل حتدث خسائر,,اية 

 خسائر يف سيارتك! 
وحتركت ليزا يف انوثة مل 

تتعمدها,,واجتهت حنو سيارة الشاب يف  
عصبية ,,وتوقفت امام مقدمتها 

...جثت على ركبتيها اىل جوار الشاب 
لتؤكد له ان ,,مثة خسائر ولو طفيفة مل  

 تصب سيارته... 



 
ت ركبتيها تلمسان ,مث قالت له ومازال 

 االرض: 
_ارجو ان حتدد ل مكاان واحدا اصيبت 

فيه ,,سيارتك..انك اي سيدي تقود  
واحدة من سيارات بالدك اليت متتص  

الصدمات ومتنع ,,االصابة ...انك 
حمظوظ على العكس مين متاما الن  

سياريت االيطالية ليست مزودة  



,,ابملعدات احلديثة اليت تنفرد هبا  
مريكية..فماذا ترى اي  السيارات اال

 سيدي؟! 
 

كانت ليزا تتحدث يف انفعال قبل ان  
تقوم من جلسها ,,وكانت الدماء تبدو  

كخلفية محراء رائعة لبشرهتا  
الشقراء,,لكنها فوجئت بعني قائد  

السيارة الشاب حتملق يف فتحة 



,,فستاهنا الذي مل يكن يسرت كثريا من  
 صدرها .

قب ظهرت عينا الشب وكانه تبحث وتن
فيها ,,وراء فتحة الصدراحلريرية,اال ان  
يدي ليزا سارعت بفرد كف يدها فوق  
فتحة ,,فستاهنا وهي هتب واقفة..لقد 

 ضايقتها هذه النظرة الفضولية !
 



كانت تعرف ماذا يقصد منها,وماذا  
يريد من ,,خالهلا ابلضبط... لكنها 

ليست امراة فوضوية,,,وحىت لو كانت 
ء فان هذا  من هذا النوع من النسا

الشاب مل يكن ممن ,,ميكن هلم السماح  
 بذلك..لقد انتاهبا احساس ابملرارة حنوه.

كما اهنا تنتمي اىل هذه الفصيلة من  
النساء ,,الاليت حيرتمن بشدة عواطفهن  

واجسادهن دومنا ادىن تفريط ..مهما  



كانت املناسبة..,,. ومهما كان الرجل  
 ..وااي كان الثمن !

 
 ها ضابط البوليس!,فجاة يقرتب من

غاص قلب ليزا انه اخلوف احلقيقي  
الذي مل ,,تشعر به منذ تركت سيارهتا 

 حلظة احلادث.



وراحت ترد على استفسارات هذا  
الشاب ,,صاحب النظرات اجلريئة  

 النفاذة!
نظر ضابط البوليس الذي كان يرتدي  

بذلته ,,الصيفية ,ويبدو كما لو كان  
 قصري . صبيا جتاوز املراهقة منذ وقت 

 
,نظر الضابط اىل قائد السيارة الشاب  

 وقال له:



 _هل هناك مشكلة ايمسرت هارلند؟
احست ليزا بقلق ابلغ .,,.فالشاب 
املدعو هارلند يعرفه رجل البوليس  

ابالسم .,,.اذن هو من الرجال املهمني  
 او اجملرمني؟ 

 
وصلة هارلند ومعرفة رجال الشرطة به  

قدان  قد ,,يصعبان من املوقف ..ويع
 املشكلة .. 



مل يكن امامها اذن اال ان تنتظر تصرف  
,,هارلند الذي قطع الصمت جميبا على  

 الضابط بقوله: 
_كال .. ليس مثة هناك مشاكل على 

االطالق ,,لقد كنا نتبادل اوراق  
 التامني! 

 



تنفست ليزا الصعداء ..لقد اراد هارلند  
ان ,,يسدي اليها خدمة كان مبقدوره ان 

 . حيرمها منه 
ويثري املتاعب يف وجهها ..لقد فعل  

هارلند ما ,,يستطيعه حىت التتازم االمور 
يف وجه الفتاة اليت شعر هارلند ابرابكها 

رغم ,,حماولتها للتظاهر ابهنا طبيعية 
 للغاية! 

 



لكن ضابط البوليس ينظر حنو ليزا  
موجها ,,اليها بعض االسئلة بينما كانت 

لساهنا يف غيظ ليزا ,,تعض ابسناهنا على 
 واضح.

,ساهلا الضابط وهو خيرج كراسته 
 وقلمه: 

 _اهذه سيارتك ايفتاة؟ 
_كال انين الاملكها ...اهنا ملك 

 لصديقة ل. 



 
 _اذن مااسم وعنوان مالكة السيارة؟
_صديقيت تدعى جني...وتقطن يف 

 شارع صقلية ريتش موند.31
 _وامسك وعنوانك؟ 

اقامة  _امسي ليزا كيننجهام ,وليست ل 
حمددة االن,,لقد تركت عملي االخري... 

ولعلي ذاهبة االن اىل صديقيت مالكة  
السيارة حبثا عن عمل لديها .,,..وميكن 



االعتماد على عنواهنا الذي ذكرته لك  
الين ساقيم معها ,,ان وجدت عمال  

 لديها. 
 

_اذن هل ميكنين ان ارى جواز سفرك  
 ,,ورخصة القيادة؟

اىل حقيبة السيارة استدارت ليزا واجتهت 
..,,.جذب اهتمامها ان  

الرجلني..هارلند وضابط الشرطه كان  



يتبادالن حديثا وداي ,,للغاية حىت  
 عادت اليهما ومعها االوراق املطلوبة. 

كان يبدو ان هارلند شخص حيرتمه 
ضابط الشرطة,,ويتمتع بنوع من  

الشهرة,مرة ,,اخرى مسحت ليزا لنفسها 
 ابلنظر حنو هارلند.

 



ب قوي اجلسد...مفتول شا
العضالت... غزير ,,الشعر ... عريض  

 الصدر واسع العينني ...  
اال ان صوت الضابط قطع عليها اتملها 

: 
_االوراق سليمة ....وواضح من رخصة 
,,القيادة ان اقامتك هنا ممتدة حىت هناية 

 شهر اغسطس.



سلم الضابط ليزا اوراقها بعد ان اخربها 
قتها جني  ,,بضرورة ان تقوم صدي

بتسليم ,,اوراق التامني بنفسها ملركز  
 الشرطة.

 
مرة اخرى تنفست ليزا الصعداء وهي  
تشاهد ,,رجل الشرطة يركب دراجته 
 البخارية مودعا صديقه مسرت هارلند.



اجتهت ليزا خلف هارلند الذي كان  
 صامتا ,,يسري ببطء حنو سيارته .. 

 ,قالت له ليزا خبجل :
...لقد كنت _اشكرك ايمسرت هارلند 

كرميا ,,معي رغم اخلطا الذي وقعت به  
 ...مرة اخرى اشكرك.

 
رمقها هارلند بنظرة طويلة دون ان تنبس 

 ,,شفتاه بكلمة تعليق واحدة .



مث ركب سيارته يف هدوء , بينما اجتهت  
ليزا ,,اىل سيارهتا ومضى كل منهما يف 

 طريق! 
*** 

طوال الطريق اىل الشركة السياحية اليت 
عمل فيها جني كانت ليزا تفكر عما  ,,ت

اذا كانت صديقتها جني سوف تتمكن 
من احلاقها ,,ابلعمل معها يف الفرتة  

 املتبقية من اقامتها ام ال. 



 
لقد جنحت ليزا يف ان تطرد شبح  

احلادث ,,الذي كاد ان يعكر صفو  
 صباحها.

اال ان طيف هارلند كان عنيدا ايىب ان 
وحيد يربح ,,عينيها ...كان احلل ل

امامها ان تقنع نفسها ابن ما وقع جمرد  
حادث عابر ,,جيب اال تتوقف امامه  

 اكثر مما يستحق.



 
بل االحرى ان تفكر يف مستقبل اايمها  
 القادمة ,,وموقف صديقتها جني منها !
جنحت ليزا ان جتد مكاان لسيارهتا امام 

 الشركة السياحية. 
كان املكان امام الشركة يغوص  

لعديدة واالفواج السياحية ابلسيارات ,,ا
اليت تضم سائحني من جنسيات متعددة 



.,,. يبدو معظمهم يف حالة معنوية  
 رائعة.

لقد كانت ليزا حمظوظة مرة اخرى عندما 
مل ,,تتعب كثريا يف البحث عن جني ...  

قابلها على بعد خطوات من البوابة  
 الرئيسية.

 
,اسرعت جني حنوها مبتهجة مث قالت يف 

 ها التفاؤل:نربة ميلؤ 



_عزيزيت ليزا...... ميكنك الصعود حاال 
اىل ,,مكتب مسرت ابكنيل وليكن يف  

علمك ان ,,هذه املقابلة سوف حتدد ان 
 كنيت ستتعلمي العمل ام ال!

,وردت ليزا وقد اختلطت بداخلها  
 الفرحة ابالرتباك:

 _وهل هناك مثة مشاكل ايجني! 
 



,اجابتها صديقتها وكاهنا تتوقع هذا  
 ال: السؤ 

_االمور كلها تدعو للتفاؤل ..لقد 
اخربت ,,مسرت ابكنيل كم انيت مجيلة.. 

وعلى دراية اتمة ابلطرق اليت تقطعها  
حافالت ,,الشركة يف الرحالت اخربته  

ايضا ان قراءتك الكثرية ساعدتك على 
االملام ,,مبعلومات كافية لكي تنجحي 
 يف مهمتك كمرشدة سياحية ابلشركة. 



 
 يقتها يف هلفة: ,سالت ليزا صد

_وهل ستتمكن الشركة من احلاقي 
ابلعمل رغم اقاميت املؤقتة؟,,هل مبقدور  
ادارة الشركة تذليل عقبة تصريح العمل 

 يف هذه احلالة؟ 
 ,جتيبها جني بسرعة:



_هذا ما سوف يساعدك فيه مسرت 
ابكنيل ... ,,التضعىي وقتا اكثر  

 ...اصعدي اىل مكتبة فورا.
الطابق االخري يف اشارت جني بيدها حنو 

,,املبىن االداري ابلشركة وطلبت من  
ليزا ان هتم ابالسراع اىل مكتب مسرت  

 ابكنيل. 
 



وعلى الفور انطلقت ليزا تسبقها الفرحة  
حنو ,,مكتب ابكنيل ...كانت حتدث  

نفسها يف ,,سرور ابن الفرصة اصبحت 
 اكثر من ساحنة.

فمرشدة الشركة يبدو اهنا متغيبة ملرض 
. ولن تستطيع الشركة ان  ,,مفاجئ . 

جتد بديال اخر يف هذا الوقت من العام  
حيث االف ,,السائحني وعدد كاف من 

 املرشدات.



 
مسح مسرت ابكنيل بدخول ليزا اىل  
مكتبه..,,.منذ الوهلة االوىل كان  

ابكنيل ,,الذي يف العقد الرابع من عمره 
 يتامل ليزا بعينني خبريتيني ... 

املتعب فوق مقعده مث القى جبسده 
 الوثري ,,ليتاملها بشكل افضل! 

دعاها مسرت ابكنيل اىل اجللوس يف  
 مقعد جماور له . 



 
اراتبت ليزا حلظة من نظراته اليت كانت  
,,جتوب يف جسدها من امخص قدميها  
حىت شعر راسها,,مل يكن االمر مشجعا  

لليزا فمنذ نعومة اضافرها وهي تكره  
 هذه النظرات الفضولية!

تطيع احلاقك ابلعمل رغم اقامتك _نس
املؤقتة, ,,رمبا الننا المنلك بديال  

اخر.... اال ان حديث جني عنك جعلنا 



نثق كثريا يف جناحك ,,عموما اهنا فرصة  
 جيدة لك.... وخماطرة لنا !! 

 
,تضايقت ليزا من عبارته االخرية 

 ....لكنه استطرد موضحا :
_لقد اخربتك جني ابنك جتيدين هذا  

,,خلربتك فيه خالل عملك يف   العمل
اكثر من عاصمة اوربية..لكنها خماطرة 



لنا الن العمل ,,يف اوراب شيء ويف 
 امريكا شيء اخر خمتلف!

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

 
 

 ,وردت ليزا يف ثقة : 



_سيدي الناس يف السفر هم  
كانت جنسياهتم ...مث انين الناس,,مهما  

اعلم ان هناك ,,جمموعات اجنليزية من  
املقرر ان تكون يف اجلولة اليت ساعمل 

 هبا. 
صمت ابكنيل برهة...مث اخرب ليزا اهنا  

,,ستقضي ابلعمل قرابة اسبوعني... وان 
الشركة ستوفر يف الرحلة حافلتني بدال 

من ,,حافلة واحدة كبرية...وسوف تقوم 



احداها ...بينما ستتوىل  هي ابلعمل يف
 زميلها دين العمل يف احلافلة الثانية. 

 
 ,قاطعته ليزا يف ثقة: 

_اعدك ابنك لن تندم على احلاقي 
 ابلعمل .

,مل يعبا ابكنيل برد ليزا واكمل حديثه هلا 
 قائال:



_ميكنك ان تتسلمي من االن الزي  
املناسب ,,واملتاح فاحلافالت سوف 

حد ... بعد تبدا يف التاسعة صباح اال
غد ... لكن ,,عليكي التواجد منذ 
السابعة والنصف صباحا قبل جتمع  

 السائحني. 
*** 

عادت ليزا التصدق نفسها ...اخريا 
ابتسم هلا ,,احلظ يف الوالايت املتحدة  



االمريكية,هذه الفرصة سوف تتيح هلا  
,,اسبوعني من السعادة واملرح والتسلية 

, ,,كما ان مرتبها سيخفف عنها 
 العباء الكثرية. ا

اسرعت ليزا يف خطواهتا حىت وصلت 
اىل ,,صديقتها جني اليت ادركت من  

ارتياح وجه ليزا اهنا قد,,صادفت توفيقا 
 يف احلصول على العمل. 

 



قبل ان تكمل ليزا حديثها دعتها جني  
لتناول ,,الغداء على حساهبا يف املطعم 

السويسري الشهري والقريب من  
 الشركة. 

الذي البد ان يراتده كل  هذا املطعم 
زائر ,,لسان فرانسيسكو مهما كان  
الزحام,فقد ,,كان الوقت هو قمة 

 املوسم السياحي للمدينة اجلميلة.
 



جنحت ليزا وجني يف الفوز مبائدة داخل  
املطعم,,لكن حملت شرودا مفاجئا فوق  

 قسمات وجه صديقتها.
 سالتها:

 _ماذا بك ايليزا؟ 
الوظيفة  _اخشى ان تكون قد سرقت 

 من صاحبتها.
 



_التشغلي ابلك فعندما تعود من  
اجازهتا يكون ,,ابستطاعتها ان حترر  

طلبا جديدا للحاق ابلفوج الثاين,,املهم 
ان تتغليب انت على كل املشاكل اليت  

ستطرا يف الرحلة,رمبا ,,استطعيت ان 
تكوين مرشدة دائمة ,,ابلشركة وحتصلني 

اول  على اقامة ممتدة ... ارجو ان حت
 النجاح.منتدايت ر

 ,ردت ليزا يف اسى واضح:



_اذا مل اوفق فلن يكون امامي سوى  
 السفر اىل اسرتاليا.

 
شعرت جني ابلشفقة والعطف حنو  

صديقتها ,,ليزا ... اهنا رفيقة طفولتها  
يف بريطانيا ..,,. صداقتها اصبحت 

 قدرا يصعب اهلروب منه .



بل هي كثريا ماتشعر ابن ليزا هي  
ا ... ,,مل تكن احدامها تستطيع  شقيقته

 االبتعاد كثريا عن االخرى.
لقد اقتسما حلو احلياة ومرارهتا معا  
سنوات ,,طويلة اىل ان حانت جلني  
فرصة السفر اىل الوالايت املتحدة  

االمريكية ,,لتجرب حظها يف العمل 
 هناك.

 



كان االمر يف بدايته اليتجاوز دعوة  
لقضاء ,,اشهر الصيف يف سان 

نسيسكو...اال ان اقدارها كانت يف فرا
 غاية اللطف معها .

لقد قضت يف امريكا مخس سنوات 
متواصلة ,,دومنا اية مشاكل يف االقامة  

 او العمل .



اما ليزا فلم جتد فرصها بعد ان رحلت 
عنها ,,صديقة عمرها جني اال يف العمل 

 كمرشدة سياحية بدول اوراب.
 

مل تستطع جني حىت ان توفر ماال  
اعدها ,,يف السفر اىل الوالايت يس

املتحدة مثل ,,جني حىت متكنت من 
تدبري مبلغ ادخرته يف السنوات لثالث  

 االخرية... 



,قالت جني لصديقتها وهي تقدم هلا  
 علبة عصري الربتقال:

_سوف اشعر بوحشة شديدة لك يف  
,,االسبوعني القادمني ...لكن عزائي 

 انك ستكونني اكثر سعادة.
 

 نشوة وهي تضرب  ردت ليزا يف
 ابصابعها ,,يف نشوة على كلس املاء:



_سيمكنين مشاهدة امجل البقاع يف  
هذه ,,الرحلة )السى فيجاس ,حبرية  
 اتكو,االخرود العظيم, لوس اجنلوس.

خرجت الصديقتان من املطعم وقد 
تشابكت ,,ايديهما..كاان يعددان يف  

 الطريق كطفلتني برئتني.
*** 

بسرعة الربق حىت اشرق  مضى اليومان 
 صباح االحد!



يف املوعد احملدد كانت ليزا ترتدي زيها  
النيق,,جوب من القطن االبيض وبلوزة  

خفيفة من اللون البيج وحذاء بسيط  
,كانت ,,تبدو كما كانت طالبة  

ابلثانوية...رشيقة ...مرحه...طاغية  
 اجلمال والشباب معا.

 



جلست اىل احدى املوائد يف املكان  
خصص لتجمع السائحني ,اخذت  ,,امل

 نفسا عميقا من هواء الصباح البارد.
كان الطقس صحوا ومنعشا ومشجعا  

على احلركة,,قبل ان تقوم ليزا من  
مكاهنا لفت ,,انتباهها هذا الرجل  

 اجلالس يف املائدة املواجهة هلا .منتدايت 
 



,يرتدي نفس الزي الذي ترتديه ويعلو  
 وجهه ابتسامة عريضة.

ادركت على الفور انه زميلها املرشد  
,,السياحية للحافلة الثانية...... كان 

واضحا انه يتمتع بقدر من اجلراه والثقة  
 ابلنفس . 

,اقرتب من ليزا جبسده النحيل وشعره 
 االصفر الطويل .

 



 ,مث ساهلا والبتسامة مازالت تعلوا شفتيه:
_ليزا كننج هام؟!,,سزف يكون رائعا ان 

لك.,,.وان اصحبك يف  اكون زميال 
هذه الرحلة..لكن هل لديك خربة هبذا 

 العمل؟
شكرته ليزا على جماملته الرقيقة اليت  

افتتح ,,هبا حديثه ,مث اخربته اهنا تعمل  
حتت ظروف ابلغة الصعوبة ..,,. اال ان 



االمر ليس مزعجا هلا فقد اعتادت هذه 
 الوظيفة يف اوراب عدة سنوات. 

 
ا ..قاطعها يف  مل ميهلها لتكمل حديثه

جراة ,,ليقدم هلا نفسه دون ان تطلب  
 منه ليزا:

_امسي دين برايس مل يسبق ل الزواج  
من ,,قبل... ولست مديوان 



الحد...كما انين حتت امرك ايمدام  
 ليزا!

جتهم وجه ليزا ارتبكت حلظة مل تكن 
تتوقع ,,هذه العبارات اليت مسعتها من  

 زميلها دين... 
 له امرا :  ,لكنها سارعت لتصحح

 _اان لست متزوجة ايمسرت دين!!
 

 ,,رد عليها بسرعة وهو يقهقه ضاحكا:



_اعرف ذلك لقد اخربوين بكل شيء  
,,عنك....لكين كنت امازحك ... هل 

 تكرهني املداعبات!
,,مل تعلق واطرقت براسها حنو االرض يف 

 صمت . 
 ,لكن دين عاجلها قائال:

 _علينا االن ان نفحص قائمة املسافرين 
,,معنا...من االفضل ان نتعرف على  

االمساء قبل ان حيضر اصحاهبا ...خذي 



هذه ,,النسخة لتطاليعيها فما زال امامنا 
بعض الوقت,,وسوف اذهب العد 

 فنجانني من القهوة.
 

امسكت ليزا بنسخة من القائمة  
,وراحت نظراهتا تتابع االمساء  

 واملعلومات املدونة بشيء من الرتيث.
ان جمموعتها اليت ستصحبها ادركت ليزا  

,,على احدى احلافلتني تضم مخسة 



رجال متزوجني واسرة صغرية بصحبتها 
ابن وابنة ,,يف عمر املراهقة ورجالن مل 
يسبق هلما الزواج من قبل... وكذلك  

امراة تدعى بلهان مل تتزوج بعد...كانت 
هذه املراة الوحيدة ابلرحلة اليت  

  ,,حجزت مبفردها دون ان يصحبها
 احد!

 



لكن شيئا ما دفع بليزا اىل ان تعيد  
النظر مرة ,,اخرى اىل االمساء الثالثة  

 االخرية. 
لقد صح ماتوقعته ... هاهو نفس 

االسم الذي ,,اسرتعى انتباهها من قبل 
)مسرت هارلند( ايهلا من مصادف غريبة  

. 



انه نفس الشاب الذي اتسفت له قبل 
يومني بعد ,,حادث تصادم سيارهتما يف 

 اشارة املرور...
 

شد ليزا ان اسم هارلند فوق سطور 
القائمة ,,يصفح وجهها بشدة 

!...انتفضت من مكاهنا ..لقد تعبت  
كثريا حىت طردت طيفه ,,من امام 



عينيها منذ وقوع احلادث صوته ظل  
 عالقا ابذنيها .

صورته استوطنت عينيها جسده القوي  
وشعره ,,الناعم ظال يداعبان احالمها  

 ويؤرقان نومها. 
 

لقد شجعتها صديقتها بعد ان علمت 
منها ,,ابحلادث على ان تنسى الشاب 

 فورا. 



اخربهتا جني ان كرامتها كانثى جيب ان  
اتىب ,,كربايء هذا الشاب املغرور  

....والقت نصائح جني صدى واقتناعا 
 لدى ليزا. 

لكنها االن تشعر بثمة خطر يقرتب  
ثر من  منها,ليس ,,خطر على املراة اك

 رجل يشغل ابهلا ويشاغلها.!
 



قالت ليزا لنفسها:)البد ان انسى هذا  
الشاب ,,مرة اخرى ..لن اعتربه اكثرمن 
راكب جمرد راكب كغريه..,,.ولن امنحه 

 اكثر من اهتمامي بباقي الركاب! 
وصل سائقا احلافلتني .خربهتما هبذا  

اجملال ,,حمل تقدير من املسؤولني  
 ابلشركة .

ما ان حيفظ الطرق عن  يكاد كل منه
ظهر قلب,,احلافلتان ايضا كانتا من  



النوع الضخم املمتاز,,كل واحدة مزودة 
 ببار وتواليت وكافرتاي وكل سبل الراحة. 

 
كان واضحا احلافالت هنا ارقى بكثري  

من ,,مثيالهتا اليت عملت عليها يف 
 اوراب.

وعاد دين ابقداح القهوة املنعشة  
ا مث قال هلا وهو ...قدم احداها ,,اىل ليز 

 يفرك يديه يف سعادة:



_لن يكون هناك من يستمتع مثلي يف 
 هذه الرحلة!!

قاهلا دين وعيناه جتوالن جبراة يف جسد 
ليزا ,,اليت فهمت مغزى اجلملة اليت  

 نطق هبا زميلها. 
 

لقد كانت نظراته تكشف وتفضح عن  
رغاابته املسترتة,,بل ادركت ليزا منذ 



هذا الوقت اهنا امام زير نساء خيطط  
 الفرتاسها!

لكنها كانت واثقة من انه لن يفلح يف  
الوصول ,,اىل قلعتها احلصينة,قالت 

 لنفسها: 
)انه امحق اليعرف ليزا جيدا ... معذور 

 هذا االبله! 
لوا مجيعا ماعدا  ,اكتمل املسافرون ووص

 ثالثة! 



 
ساعدهتم ليزا يف محل حقائبهم,,وتركت 

 كل منهم يتصرف حبريته .
مل متض مخس دقائق حىت بدا الغائبون  

 الثالثة ,,يف الوصول ايضا.منتدايت 
كان اوهلم رجل عجوز يرتدي ثيااب 

بيضاء ,,انصعة...تبعد هارلند ...مث  
السيدة اليت تدعى بلسمان مل تستطع 



ر على ,,اعصاهبا مبجرد ان  ليزا تسيط
 رات هارلند.

لكنها قاومت احساسها ابالرتباك عندما 
نظر ,,اليها ...كان وجهه الينطق  

 بشيء ... بينما كانت بلسمان تتبعه.
 

كان واضحا اهنا اتية معه رغم اهنا مل 
حتجز ,,يف نفس الوقت الذي حجز فيه 

 هالند ..هكذا تقول قائمة املسافرين . 



حتجز بنفس الغرفة اليت  كما اهنا مل 
 حجزها هارلند.

اال اهنا تتبعه, بل تعمد هارلند ان 
يتوقف فجاة ,,عندمااقرتب من ليزا  

 وراح يقدم كل املراتني لالخرى: 
 _ساندار بلسمان ... ليزا بكننج هام. 

 



رمست ليزا ابتسامة ابهتة فوق وجهها  
وهي ,,تتامل بلسمان بينما اكمل 

 لليزا:هارلند قائال 
_كيف مسحوا ملرشدة سياحية اجنليزية  

 ,,ابصحاب هذه الرحلة؟
,جتهم وجه ليزا ...وقاطعت هارلند يف  

 هدوء مفتعل:
_لقد حللت مكان املرشدة االمريكية 

ملرضها..,,.. انين اؤدي وظيفيت بشكل 



قانوين .... وميكنك ان تتفضل ابجللوس 
على ,,مقعدك فسوف نرحل بعد  

 دقائق! 
 

ارلند عن عناده وكربايئه مل يتخل ه
 وغروره ,,وعاد ليسال ليزا :

 _هل قمت هبذا العمل من قبل ؟! 
نعم كنت احرتفه تقريبا يف اوراب  -

..واستطيع ,,ان اعدكم مجيعا ابنين 



ساكون عند حسن احلظ ولن ختسروا  
 شيئا. 

 
جلس هارلند واىل جواره بلسمان ...  

 عيون ,,ليزا كانت ترقبهما خلسة.
ان عالقة قدمية تربطهما  كان واضحا  

من قبل ,,رغم عالمة االستفهام الكبرية 
اليت حتيط حبجز كل منهما,,على انفراد  

 سواء يف احلافلة او حجرة النوم.



 
كاان يتناقشان بود ينم عن صلة وطيدة  
,,بينهما... لقد احست ليزا ابعصاهبا  

 تشيط.
والدماء تغلي يف عروقها دون مربر  

المر بسرعة واضح.,,.لكنها حسمت ا
,,خلت اىل نفسها واستنشقت نفسا  

 عميقا مث قالت يف خاطرها . 



)جيب ان يظل هذا املغرور جمرد راكب 
,, يبدو اين قد اعطيته اكثر مما يستحق  
..,,.من االن وصاعدا لن ينل مين اي  

 اهتمام! 
 

 هناية الفصل االول
 
 

 الفصل الثاين 



 دقة قلب!
 

 ! ,كان اجلو صحوا عندما بدات الرحلة
اغلب املسافرين كان مشغوال ابلنظر 

عرب النوافذ ,,فالشمس ساطعة,واملناظر  
 الطبيعية تنافس بعضها البعض .

اما ليزا فقد كانت مشغولة هي االخرى  
ابعداد القهوة الساخنة,, للركاب 



وجتهيز علب البسكويت اليت,, ستقوم 
 بتوزيعها على من يشاء من املسافرين. 

 
حريصة على ان تنجح ,,يف  ,كانت ليزا 

 مهمتها اجلديدة ابي شكل. 
,امام مقعد هارلند توقفت ليزا لتقدم  

 القهوة.



,اسرتعى انتباهها نظرات السيدة 
بلسمان اليت تتفحص ,,كل الوجوه  

 حوهلا.
 

فلم تكن بلسمان مشغولة ابحلديث مع  
هارلند..,,. او ابالدق مل يكن هارلند  

ها او  جمذواب للحديث معها,,او مالطفت
مداعبتها رغم ماتبد عليه من مجال 

 وانوثة. 



لكن ليزا وكانت واثقةمن ان بلسمان لن 
تكون اكثر ,,من زوجة خائنة تقضي 

 اجازهتا مع عشيقها هارلند.. 
لكن تؤكد طريقة احلجز,, يف الرحلة  

فالكشوف تؤكد ان بلسمان ,,حجزت 
 بعد هارلند بيوم واحد. 

 
الغرفة   ,كما اهنا مل تلحق احلجز يف نفس

 اليت ينزل هبا هارلند.



كما اهنا قامت ابحلجز يف شكل 
يبدوانفراداي,, لتبعد عنها اية شبهات مما  
يرجح اهنا متزوجة ,,وختشى ان يفتضح 
امرها امام زوجها فيما لو قامت ابحلجز 
الثنائي ,,يف نفس اليوم وبنفس احلجرة  

 اليت ينزل هبا عشيقها!
 

طرها  ,طردت ليزا هذه االفكار من خا
 بسرعة!



مل تكن قادرة على نسيان حادثها مع  
هارلند ..,,.مل تكن قادرة ايضا على  

 نسيانه كرجل !
لكنها يف كل مرة تكتشف فيها اهنا  
,,مشغولة به تسرتد توازهنا بسرعة 

وتتصرف بشكل ,,طبيعي تتظاهر من  
 خالله ان هارلند جمرد راكب يف الرحلة. 

 



مث قادته  قادهتا اليه االقدار يوم احلادث 
اليها ,,اقدارها مرة اخرى يف الرحلة اليت 

تنظمها,,الشركة اليت التحقت هبا 
 للعمل.

قالت ليزا لنفسها اكثر من مرة ان البقاء 
لالقوى دائما يف كل شيء.,,..والتفكري 

الطويل واملتكرر يف هارلد سوف يقلل  
من ,,مقاومتها ويضعف من عزميتها  

 كامراة.



نفسها كثريا حىت طرات  وهكذا اقنعت 
على ذهنها فكرة ان بلسمان زوجة  

خائنة,, لرجل خمدوع اليعلم ان هناك  
رجال اخر يدعى ,,هارلند سوف حيل 
حمله عدة اايم يف فراش الزوجية ..,,.  

 ولكن اثناء رحلة احلافلة!
 

,افاقت ليزا على نظرات بلسمان احلادة 
 اليها ! 



ن سارعت ليزا بتقدمي قدح القهوة الساخ 
اىل هارلند,, مث وقفت لتعلن للركاب ان 

احلافلة يف طريقها اىل حبرية اتهو 
اخلالبة,,حيث ستتوقف احلافلتان هناك  
ملدة يومني يصبح الركاب,,خالهلا احرار 
فيما يسلكون ..لكن هارلند يقاطع ليزا 

 وهو ,,يطلب مزيدا من البسكويت !
تتصرف ليزا يف دالل وهي ,,تقدم اكثر 

كويت اىل هارلند مما  من علبة بس



,,يدفع بلسمان اىل التدخل فيما يشبه 
 احلماقة.

 
 وتسال ليزا: 

_هل هذا البسويت ملك خاص لكي  
 ام انه خمصص للركاب ؟! 

ترتبك ليزا وحيمر وجهها خجال,, 
وحتاول ان تتماسك مث تقدم قطعة من  



الشيكوالته اىل بلسمان ,,اليت ترفضها  
 يف جفاء وهتمس اىل ليزا:

 اتناول اي شيء بني الوجبات !_اان ال
 _انيت حتافظني على وزنك ايعزيزيت ! 
,تصمت بلسمان وتنطلق نظراهتا يف  

ضيق,,عرب النافذة بينما تقع عينا ليزا يف 
 عيون هارلند الرمادية.. 

 



كان يرتدي قميصا شفافا يكشف عن  
عضالته القوية ويربز,, من فتحته شعر  

صدره الكثيف الذي اختفت خلفه 
 سلسلته الذهبية.. 

,كان جسد هارلند املفتول حيرك مشاعر 
 دافئة داخل صدر الفتاة رائعة اجلمال.

مما دفعها اىل العودة يف التو اىل مقعدها  
جبوار,,سائق احلافلة ...لكن السائق  



كان هنما للغاية رغم ادبه الشديد  
 ,,الذي حلظته ليزا منذ بداية الرحلة.

 
عندما  يبدو ان السائق كان معذورا

شاهد ليزا تستدير لتجلس اىل جواره  
.,,..لقد تكوم جسدها وضاق مبالبسها 

احملزقة فكشف ,,كثريا مما حترص اي  
 امراة على اخفائه.



كانت سيقاهنا تلمع مع ضوء الشمس  
,,اكثر مما يلمع اللؤلؤ يف اعماق البحار  

. 
وجد السائق نفسه مدفوعا اىل ان  

االنثوية  يبحلق عيناه,, يف هذه املعامل 
النادرة اليت مل يكن يعوزها ,,هذا العطر  

 النفاذ املنبعث من ليزا .



اقرتبت احلافلة من احد,,الفنادق 
ابلطريق بينما كان الليل قد اسدل 

 ستائره. 
 

وعلم املسافرون اهنم سيقضون,,بعض  
 الوقت يف هذا الفندق الفخم.

بعد دقائق هبطت ليزا لتجد زميلها دين  
ة معه ليتناوال الطعام  قد حجز هلا,,مائد

 معا.



 اىل جوار مائدة هارلند وبلسمان.
جلست ليزا لتفاجئ ان دين قد اختار  

هلا الطعام بعناية فائقة,, شكرته على 
 ذوه وجماملته الرقيقة معها. 

مث سافرت خواطرها بعيدا مع ,,هارلند  
وبلسمان بينما ظل دين حيدثها وهي  

 سارحة متاما .
 



اجلفاء  كانت ليزا مندهشة من 
 ,,الواضح بني هارلند وبلسمان.

اذن ملاذا اتت هذه املراة مع هذا  
,,الشاب الرائع يف هذه الرحلة اخللوية  

 يف العديد من فقراهتا املنتظرة؟! 
سؤال ظل يلح على ذهن ليزا وهي متنح 

هلواجسها العناية ..,,.لقد جنح هارلند 
يف ان يسرق افكارها اكثر,, مما ينبغي  

 غرور ؟!...هل النه م



 
هل النه اكثر وسامة ودفئا من اي شاب 

اخر قابلته؟,, هل النه عنيد ومكابر 
خاصة مع النساء وجتربتها ,,معه يف  

 حادث التصادم خري شاهد؟! 
ان ليزا مل هتتز من قبل امام طوابري  

املعجبني سواء يف لندن ,,او غريها من 
العواصم االوربية ,,كما اهنا مل متكن 

 قبل . منها اي رجل من



كانت تستكثر عواطفها وجسدها على  
اي شاب مهما بلغ شانه..,,.فماذا 

حدث هلا امام هذا الشاب العنيد 
هارلند؟ ,,حاصرت االفكار ليزا وهي  

تسرق نظرة اىل بلسمان واخرى اىل  
 هارلند بني حني واخرى... 

لكنها تنتبه فجاة على سؤال ,,من 
 زميلها دين يقطع عليها شرودها. 

 



يت شيئا مما اقول لكي اياليزا  _هل مسع
؟. اؤكد انك مل تسمعي مين شيئا على  
االطالق .,,. كان واضحا انك سارحة 

 يف خيال بعيد!  
 ,سالت ليزا دين خبجل :

_ماذا كنت تقول ؟,,اعتذر انين شرد  
 بعض الشيء ...اسفة ايدين. 



ملعت عينا دين وهي تنتقل يف صدر 
هادئة  ليزا,,الذي كان يبدو كواحة 

 وامنة.
 ,مث مهس هلا:

_كنت اسالك ان كنيت تعرفني صاحب 
الشركة اليت نعمل فيها ام ال,,اان 

شخصيا الاعرفه , لقد حصلت على  
هذه الوظيفة ابلصدفة.,,. وجيب ان  

تعلمي ان عملك مثل عملي  



مؤقت..,,.اال اذا كان لدينا امل يف  
صديق على صلة بصاحب  

ى  الشركة,,,فهو الوحيد القادر عل
مساعدتنا لالستمرار يف العمل واستقرار  

 االقامة الدائمة. 
 

,صمتت ليزا برهة مث عربت عن خوفها  
من,, الغد فهي التعلم شيئا عن الشركة  

 من قبل .



كما ان صديقتها جني مل حتدثها يف امور 
تفصيلية.,,.ومل تذكر هلا اسم صاحب 

الشركة,,,مث اكدت لدين اهنما لن يناال  
كم به االقدار هلما او  اكثر مما سوف حت

 عليهما! 
فجاة يتوقف احلوار بني ليزا ودين على  
صحية اطلقتها بلسمان اسرتعت انتباه  

 ليزا بسرعة:
 _ هذه التونة فاسدة !



 
اسرعت ليزا اىل مائدة بلسمان وهي 

شبه مذعورة .,,..مل يكن يقلقها سوى  
ان يشكو احد املسافرين والجتد له  

 حال. 
ل ابالستغناء عن كثرة الشكوى قد تعج

خدمتها يف الشركة,, مما قد يسبب هلا  
 العديد من املتاعب! 



كانت ليزا تسال نفسها )ملاذا بلسمان  
 هي اليت تشكو؟(

 
ان هارلند مل ينطق بكلمة واحدة رغم انه 

 ايكل من نفس النوع.
كما ان احد من الركاب مل يعرتض,, 
 على نوعية الطعام جند ان بلسمان ..

اختلست ليزا نظرة اىل هارلند الذي,, 
كان يرقب املوقف يف اهتمام ابلغ, لقد 



كان ينتظر االسلوب,, الذي سوف 
 تتعامل به ليزا مع هذا املوقف احلرج؟

 
ادركت من نظرات هارلند انه كمراقب,, 

او مصحح االمتحاانت الذي سينتظر 
اجابتها ليحكم على شخصيتها,, من 

 تشكل مازقا! سلوكها يف املواقف اليت



اقرتبت ليزا من بلسمان وتناولت شوكة 
من فوق املائدة ..,,.ورمست ابتسامة  

 هادئة فوق شفتيها.
 

,ومهست يف ادب ابلغ اىل بلسمان 
 قائلة:

_هل متانعني ايسيديت يف ان اتذوق هذه 
 السمكة؟!



كانت ليزا ترد على اهتام ,,بلسمان 
 بشكل اعجب به هارلند. 

دة مامسحت  فلو كانت السمكة فاس
,,ليزا لنفسها ان تقرهبا من 

فمها...ومعىن ردها هذا ان ماتدعيه 
 ,,بلسمان عاري من الصحة متاما! 

 
 ,لكن بلسمان سارعت لرتد يف حدة:
 _يكفي ان اقول ان السمكة فاسدة!



سارعت ليزا الحضار قائمة الطعام بعد  
ان ضايقها رد بلسمان,, ولكي تتفادى 

بلسمان,, اي مازق جديد طلبت من 
 ان ختتار نوعا اخر من الطعام. 

لكن بلسمان كانت اكثر,, حدة  
وصرامة وهي تؤكد اهنا لن تتناول اي  

 طعام!
لكن صوات اخر انبعث من راكب اخر  

يسال عن موعد الوصول اىل  



البحرية..,,.ردت ليزا بسرعة اهنا سبق 
ان اعلنت ,,ان املوعد هو الرابعة  

 والنصف.
 

يف خط سري   كما ان املوعد مكتوب
الرحلة ,,ومرة اخرى اييت سؤال من هنا  

وسؤال من هناك,, حىت يهمس دين  
لزميلته ابال تنفعل او تتصرف 

حبماقة,,النه ابت واضحا ان بعض  



الركاب يتعمدون مضايقة ليزا بعد  
 احراجها لبلسمان!

قررت ليزا ان تصعد اىل احلافلة وتتجنب 
 املشاكل!

انية لكنها قبل ان تصعد الدرجة الث
يفاجئها هارلند....لقد طوقتها  

ذراعه..التفت حول وسطها يدعوها  
 ابالتتصرف بعصبية .

 



وجيذهبا للعودة اىل حديقة الفندق مرة  
اخرى,,كانت يده تضغط على وسط 

ليزا برقة ولكنها كانت كالتيار الصاعق  
 .,,..لقد حركت يداه كل مشاعرها .

كادت ان تسقط بعد ان فقدت اتزاهنا  
عشة عجيبة سرت يف ..,,.ر 

جسدها,,وكادت تدفعها لالرمتاء بني  
احضانه لوال متاسكها يف اللحظة  

 االخرية. 



,لقد متنت ليزا حلظتها ان يشعر هارلند  
 مبثل ماشعرت هي !

*** 
مضى بعض الوقت بينما الركاب  

يقومون,, ابلتقاط الصور التذكارية  
 العلى قمة اجلبل املغطاة ابلثلوج ... 

سارت خطوات وسط اما ليزا فقد 
احنناءات الطريق املرتفع.,,. مشاعر 
عديدة كانت تداعب خاطر ليزا اليت  



,,بدت وحيدة يف خطواهتا وسط قمة 
 اجلبل.

 
تداعت ذكريتها حيث عاشت  

,,طفولتها اشبه ابلدمية اجلميلة اليت  
 الجتد طفال يؤنسها او يداعبها ...

حىت بعد ان كربت استطاعت ابقل  
مشاعر الراهقة  جهد,, ان تقاتل 

 داخلها. 



فالقراءة كانت تلتهم النصيب االكرب من 
وقتها وكذلك بعض الرايضة,, اليت  

حرصت على ممارستها لتحفظ جلسدها  
 رشاقته ومرونته... 

مل يكن هلا صداقات مع اي اجلنسني  
غري صديقتها جني,,حىت هؤالء زمالء  

املدرسة الذين كربوا معها  
ب منها  وتنافسوا,,مجيعا على االقرتا

كمعا يف ان تستجيب ذات حلظة لنداء 



اجلنس العنيف والذي كان حيرك  
مشاعر,, كل االصدقاء يف هذه الفرتة  

 من العمر ... 
كانت ليزا تتذكر وتضحك اترة من هذا 
الشاب ,,احملموم الذي حاول ان يبقبلها 

مرة يف الشارع الكبري ,,يف قلب  
العاصمة الربيطانية,وعندما حاولت ان 

ه....طوقها بذراعيه يف عناق اشبه تقاوم



بعناق املوتى الذين الينفكوا عن 
 بعضهما البعض . 

,فلم يرتكها اال بعد ان انتزعه من بني  
 احضاهنا رجال الشرطة.

وكانت ليزا يف حلظة اخرى تشعر بدمعة  
حبيسة ,,ترتقرق يف عينيها وهي تتذكر 

 واقعة اخرى يف ابريس.. 
جرهتا لقد تسلل احد زمالئها,, اىل ح

وهي انئمة ...كانت شبه عارية... لقد  



ظل الشاب الفرنسي ,,جامدا يف مكانه 
وعجزت قدماه عن احلركة شربا اخر يف  

 اجتاه سريرها . 
 

وعندما فتحت عيناها فجاة,,كادت ان 
تصرخ ابعلى صوهتا لوال اهنا ظنت 

للحظة ان هذا الشاب ,,ماهو اال متثال 
 ! اقيم فجاة داخل حجرهتا وهي انئمة



وقتها سارعت ليزا ابلتقاط مالءة سريرها 
تغطي هبا جسدها املرجتف .,,.لقد  

اختنق صوهتا عندما ارادت ان تنهره بعد 
ان اتكدت ,,انه شاب من دم وحلم 

 وليس متثال.. 
 

عيناه كانت تتحرك يف شغف وتنتقل بني 
ارجاء احلجرة وكانه يصلي داخل حمراب 

 مقدس. 



 تصرخ فيه: ,اخريا استطاعت ليزا ان  
 _من انت ؟,, وماذا تريد االن؟
 _اان مرياك اال تعرفينين ايليزا!!

 
_اعرفك لكن ماذا تريد؟ وكيف مسحت 

لنفسك ,,ابقتحام حجريت واان انئمة 
 شبه عارية؟

_اان مل اتقدم خطوة اكثر من هذا  
 املكان. 



 _اذن ملاذا دخلت هنا .
 _اان احبك ايليزا!!

حلظة وليس,, _انت معي كل يوم وكل 
هذا املكان او تلك اللحظة مكاان او  

 زماان مناسب لتعرتف ل حببك. 
 

_ساحميين ايليزا... لقد عجزت ان  
اعرتف لك من قبل,, كان البد من ان  
احتسي قدرا كبريا من اخلمر ليشجعين  



على مصارحتك, ,,ومل اكن احتسها من 
قبل فكما تعرفينين جيدا فاان 

يه يف متدين...ومعظم وقيت اقض 
الكنيسة,,واخلمر اخر ماافكر فيه,لكن 

الليلة مل استطع ان انتظر خشيت ن 
يتحول حيب لكي اىل سراب,,جترعت 
كثريا من كؤس اخلمر واخريا تشجعه  

وتسللت اىل حجرتك ..عفوا لن اؤذيك 
ايليزا,,ولن اخذ شيئا منك اكثر مما  



تسمحني به ,,,اعذريين كل مااريد  
 ابالغك به ...اين احبك! 

 
غطت الدهشة مالمح ليزا ساعتها,,لقد 

كان هذا الشاب قريبا من قلبها  
للغاية...,,.احبت فيه تدينه البالغ  

وومسته واانقته,,وقوة جسده..لكنها مل 
 تكن واثقة من انه حيبها.



كان كاالخرين كلما حاولت ان  
تستدرجه ,,يف االحاديث الرومانسية  

 اليت تعشقها ...لكن الليلة خرج ,,املارد 
من القمم واعلن عن اعرتافه رغم فواح 

رائحة اخلمر من بني ثنااي االعرتاف 
 ,,الذي خرج من لسانه عذاب رقيقا.

 



هنضت ليزا وقتها من سريرها وحتركت 
حنوه وهي تطبق بيدها ,,على مالءة  

 السرير اليت غطت هبا معظم جسدها. 
كانت قد قررت ان تقبله يف خده,,اول 

 اهتا . واخر قبلة قررهتا يف حي
لكن الشاب الفرنسي استدار وهو 

يبكي وخرج ,,مسرعا من احلجرة ,وقتها 
ورغم املوقف الرومانسي اهلائل  

,,ضحكت ليزا من اعماقها على سلوك 



هذا احملب الذي,, انتزع الول مرة 
 دقات متتالية من قلبها العنيد.

 
عادت اىل سريرها مطمانة 

السريره,,سرحت بعينيها تريد ان تعانق  
 فق احملتد عرب انفذهتا املفتوحة. اال

متتمت لنفسها ابن عليها ان تصارح  
,,هذا الشاب يف الغد برغبتها يف الزواج  

 منه... 



اهنا تقدس الزواج واالرتباط املشروع  
 الذي تباركه السماء ... 

مل تكن من هذا القطاع االوائل الذين  
,,يسكن اوراب ويؤمن ابن اجلنس البد 

.كانت ليزا ترى  ان يسبق الزواج ..,,
 ان العكس هو الصحيح متاما.

 



,قررت ليزا تلك الليلة ان تشجعه يف  
الصباح وتدعوه اىل احدى مبارايت 

 التنس .
لكن الصباح اتى اليها مبفاجاة  

روعتها..,,. لقدعلمت من الزحام  
الشديد امام حجرة مدير الفندق يف  

الصباح ان ,,الشاب الفرنسي قد عثروا  
 رته!عليه ميتا يف حج



لقد جترع كميات كبرية من اخلمر قبل 
وبعد زايرته حلجرة ليزا,,ادارة الفندق 

كانت تدون يف حمضر الوفاة اهنا مل جتد  
يف جيوبه ,,غري صورة ليزا اليت التقطها  

خلسة وهي جالسة ,,يف احلديقة تقرا  
 احدى الروايت ذات صباح!

 



بعدها حتول الشاب الفرنسي اىل ذكرى  
ذكرى... احلب الوحيد يف ..,,. جمرد 

 حياة ليزا مل يدم اكثر من دقائق.
كانت الذكرايت تتواىل يف خاطر ليزا  

وهي جالسة على قمة,, اجلبل بعيدا عن 
 كل الركاب! 

 ,فجاة مسعت صوات يف اخللف يساهلا: 
 _هل ترين نفسك مرشدة ممتازة؟ 

 ,التفتت ليزا لتجد حمدثها هو هارلند!



 
ة من ,اجابت بسرعة وهي متضايق

 سؤاله:
_كل املسافرين راشدون والحيتاجون اىل 

 من يرعاهم وميسك بيدهم! 
 ,اجاهبا هارلند بسرعة:

_املسافرون دفعوا اشرتاك الرحلة شامال 
اشراف املرشد..,,. وكان ميكننا خصم  

قيمة املرشدة لو كنا نعلم اهنا لن  



تعمل,, وتقضي وقتها يف اتمل مجال  
 الطبيعة بعيدا عن الركاب!

 
امتالت ليزا ابحاسيس املرارة من اسئلة ,

 هارلند االستفزازية...
,لكنها تغاضت عن عاصفة الغضب 

وابتلعت هذا املرار ومهست له يف  
 هدوء:



_اسفة ....ساعود اىل احلافلة هل تريد  
 شيئا خاصا اقدمه لك اي مسرت هارلند؟

قبل ان يرد مسعت ليا صوات يناديها عن  
للعودة معه  بعد..,,.هنا دعاها هارلند 
 اىل مكان جتمع املسافرين. 

 
عادت ليزا مع هارلند يسريان جنبا اىل  

جنب ..,,.وعلى الفور ادركت ليزا  



معىن النظرة النارية اليت انطلقت من  
 عيين بلسمان... 

,نظرة تنطق بغرية محقاء قد تسبب  
 متاعب الحد هلا لليزا.

لكن هارلند سارع اىل بلسمان ليمتص  
. بينما اجتهت ليزا  غضبها اجلامح..,, 

 اىل حجرهتا لتجد دين ينتظرها هناك!
 



كان دين قد خلع زي العمل وارتدى  
مالبسه اخلاصة,,امسك ليزا من يدها  
وهو يدعوها للخروج معه للتنزه ابحد  
الكازينوهات ,,القريبة بعد ان اصبح  

 املبيت ابلفندق حتميا . 
حاولت ليزا ان تعتذر يف رفق,,لكن دين 

 اقلقت ليزا للغاية... اطلق عبارة 
,لقد مهس هلا مرة اخرى يف غمز وملز  

 بني ثنااي حديثه:



_البد ان نتنزه اوال قبل ان نعود للنوم  
يف حجريت.,,..الليلة ستكون احلى ليله 

 يف عملك !! 
 ردت ليزا يف حسم:

_البد ان يبقى احدان هنا لرعاية  
املسافرين,,اذهب انت ...وانسى  

 حكاية النوم معا! 
دين اىل ليزا يف سخرية,,ومضى  نظر 

بعيدا عنها بعد ان اخربها ان الدنيا  



مليئة ابلفتيات,,الاليت يتمنني اشارة من  
 يده! 
دخلت ليزا حجرهتا...وارتدت  بينما

مالبسها البيضاء احلريرية ,,واستقلت 
على سريرها حلظة مل تربح صورة هارلند  
خالل عينيها اليت بدات امجل من اي  

 وقت اخر ... 
 



وبعد قليل هنضت مسرعة اىل تسرحية  
حجرهتا واختذت زينتها ,,وعادت اىل  

مكان جتمع املسافرين يف موائد املطعم 
 ابلفندق. 

مبجرد ظهور ليزا اشارت اليها ,,االسرة 
االنكليزية تدعوها جملالستها على  

 مائدهتا.
,اخربوها اهنم سيكونوا يف غاية السرور  

 لو شاركتهم الطعام .. 



 
,ورحبت ليزا على الفور بدعوة اسرة 

 الولر اليت سالتها عن عملها .
كما اخربوها اهنم مل يتوقعوا اطالقا ,,ان  

مرشدة سياحية اجنليزية يف  يصادفوا 
 امريكا...

اخربهتم ليزا عن ظروفها فتعاطفوا معها  
طوال الوقت ,,حىت استاذنت ليزا يف  

حياءشديد عندما نظرت,, اىل ساعتها  



وادركت ان وقتا طويال قد قضته يف 
املائدة االجنليزية دون ,,ان متارس عملها 

يف االشراف على كل الركاب وليست  
 اسرة واحدة.

 
لفعل ظلت ليزا جتوب املكان جميئه,, واب

وذهااب مرات عديدة حىت شعرت  
ابلتعب فقررت ان تتجه اىل ,,اعلى 

القمة حيث ميكنها النظر اىل حبرية اتهو 



اليت تبدو من هذا املكان كاجلنة 
اجلذابة..,,.خاصة وان اجلو مائال اىل  

 الربودة املنعشة.
,جلست ليزا حتصى الرمال وهي تبحلق 

 البحرية... منتدايت  يف مجال
اىل ان شعرت ابلفزع عندما احست 

 خبطوة تقرتب منها ... 
,قبل ان تلتفت للخلف حنو مصدر 

 اخلطوة مسعت صوت هارلند:



_اتسريين وانت انئمة ايليزا ...ام ماذا  
 اتى بك اىل هنا؟

 
مل جتد ليزا جديدا للتغلب على غيظها 

 .,,..وسارعت ترد على هارلند: 
ؤقتة ..,,. وانت حتاول _هذه الوظيفة م 

ان تساثر بكل اهتمامي ...وتنتقد 
تصرفايت دائما .,,.. ولتعلم ايمسرت 

هارلند انين لن اتوسل الحد لكي 



احتفظ هبذه الوظيفة.,,.كان ميكنين  
النوم حقا لكن االرق دفعين للمجيء  
اىل هنا ,,فاي خطا جديد تراه ايمسرت  

 هارلند؟
 

ا  ,تغري وجهه واقرتب اكثر من ليز 
 وبصوت خفيض قال هلا:



_هل انت غاضبة على الدوام ...,,ام  
ان هناك شيئا ما جيعلك تنفرين مين  

 والتتقبلي حديثي!؟ 
,اسرتاحت ليزا هلذه الكلمات واجابت  

 هارلند:
_ليس هناك مايضايقين سوى حكمك 

 على كل النساء ابهنن غبياء! 



قهقه هارلند ضاحكا..,,. وقبل ان يرد  
تستاذن يف االنصراف وقفت ليزا تعتذر و 

 اىل حجرهتا...
 

لكن مامل تتوقعه ليزا ومل خيطر هلا على  
ابل حدث مرة واحدة ..,,. كاهنا يف  
 حلم او كابوس وافاقت منه فجاة .. 

لقد محلها هارلند بني ذراعيه القويتني  
وامتص قبلة طويلة من شفتيها ,مث 



اعادها اىل مكاهنا مرة اخرى ,,ووقف 
 يتاملها يف فخر!!

صرخت ليزا يف هارلند ابهنا ,,سوف  
تتهمه ابغتصاهبا لو فيما استمر يف هذا 

 السلوك!
اجابثا بربودة اهنا لن تستطيع توجيه هذا 

االهتام اليه الهنا هي اليت تبعته اىل  
هذا,,املكان بعد سبقها اليها قبل  

 ساعتني! 



 
,نظرت ليزا حنوه يف ضيق ابلغ فاستطرد  

 هارلند قائال:
_انت امراة ككل امراة ...البد انك 

 حتتاجني اىل رجل!
 ,قاطعته ليزا وردت عليه يف عصبية: 

_نعم اين امراة لكن الرجل الذي اريده 
ليس انت ايمسرت هارلند!,,انت يف  

حاجة اىل امراة ريفية من بلدكم ..,,.اما 



ية واحتاج اىل رجل رقيق اان فامراة اجنليز 
 ومهذب !

 
ومضت ليزا دون استئذان عائدة من 
حيث اتت,,بينما مل حياول هارلند ان  

 يدعوها للبقاء كما توقعت.
كانت ليزا تشعر ابهنا انتصرت عليه  

,لكنها تضايقت ,,النه مل حياول 
 استبقائها . 



كانت تسري وكاهنا تطري فوق االرض 
رجل ,,لقد كانت قبلته اول بصمة ل
 يطبعها فوق شفتيها العنيدتني!

 
 هناية الفصل الثاين 

 
 

 الفصل الثالث  
 محام السباحة!



 
ظهرت ليزا مبكرا يف الصباح رغم عدم  

 ,,نومها طوال الليلة املاضية!
جلست امام املوائد لتناول طعام 

االفطار,,وتنفست اهلواء الهنا مل جتد 
 هارلند وبلسمان على مائدة .

 



هارلند لنفسها كانه  شعرت اهنا تريد 
خملوق ,,الوحيد الذي خلق من بني  

 رجال الدنيا... 
ان شفتيها مازلتا دافئتني من قبلة هارلند 
اليت ,,اصابت جسدها مبا يشبه احلمى 
... لقد ,,احدثت قبلته انقالاب خطريا 

 يف حياهتا . 
احست انه امراتني يف وقت واحد,او  

هي ,,امراة منقسمة اىل قسمني, االول  



فض هارلند وسلوكه املادي احملسوس  ير 
,والثاين ,,يعشقه ويذوب يف الرتاب  

 الذي يطؤن قدميه.
 

لكن الذي كان يريح ليزا اهنا عاشت  
احلب ,,يف قبلة هارلند قبل ان ينتاهبا  

احساس ابجلنس الذي الذي اتابه 
 نشاهتا.



لقد اختارت منذ البداية عندما كانت  
ون اظافر ,,يدها مازالت انعمة اال تك
 عشيقة او صديقة لرجل جائع ... 

لكن اقدارها اوقعتها يف حب هارلند 
الذي يبدو ,,انه حب مؤقت كالوظيفة  

 اليت التحقت هبا متاما ... 
 

كالمها سوف ينتهي ابنتهاء الرحلة!  
وعليها ,,اال تفرط يف اي شي مثني  



متتلكه يف جسدها حىت الينتاهبا الشعور  
رحلتها ووظيفتها  ابلندم حني ,,تنتهي 

 وترحل اىل مكان اخر التعلمه.
 

 فجاة ظهر دين واقرتب من مائدهتا ! 
,,جلس زميلها دين اىل جوارها واخربها 
,,انه قضى ليلة االمس مع فتاة طاغية 

 اجلمال واحليوية...



وقبل ان يصف دين روعة ليلته قاطعته  
ليوا ,,يف حسم اباليكمل حديثه واال 

 تركت املكان كله.
 

ضحك دين ووعدها ابال يستطرد يف  
هذا ,,احلديث بشرط ان تؤدي له  

 خدمة لن ينص هلا ابدا.
 ردت ليزا :



_على الرحب والسعة اذا مل يكن االمر  
 مزعجا ل !

_لن يكون مزعجا ايليزا ,كل مااطلبه  
ان ,,تتول امر احلافلتني معا الين  
 ساكون مشغوال مع فتاة االمس! 

 _اعدك هبذه اخلدمة.
 كرك من اعماقي ايليزا._اش

 



انصرف دين مسرعا حىت اختفى من  
املكان,,بينما رفعت ليزا عينيها لتتامل 
املشاعد الطبيعية اجلميلة فاذا بنظراهتا  

تقع ,,على هارلند مرتداي يت شريت  
 يبدو من خالله جذااب للغاية. 

على الفور تذكرت قبلته هلا,شعرت بتيار 
,,صاعق يسري يف جسدها ... كانه 

 مازال يقبلها حىت تلك اللحظة! 
 



كان هارلند جيلس وحيدا بينما حلظة 
الرحيل ,,تقرتب بشدة..مل يبق غري وقت 

قيل وترحل اجملموعة عرب البحرية 
 اجلميلة.

ملح هارلند ليزا فاجته اليها ودعاها لنزهة  
ابلقارب,,سالته ليزا ان كانت بلسمان 

 ستحضر ام ال فهو مل يرها بعد.!
اىل القارب ملكة اثهد صعد الركاب 

وهو ,,قارب بديع خيتلط فيه اللون  



االزرق ابالبيض ويتحرك بعجلة حميادة 
 كبرية.. 

 
اختذ املسافرون اماكنهم بينما كانت 

زوجة ,,االجنليزي قدر تشكو تصرفات 
ابنها ,,وشقاوته ...فهو دائم االختفاء  

 املفاجئ ايضا... 
 هنا وعدهتم ليزا ابهنا ستفتح عينيها جيدا 

 ,,ملراقبته اثناء الرحلة... 



,وكأن هارلند كان يتحني فرصة  
 للحديث مع ليزا.
 ,قال هلا مداعبا:

_جيب ان تنتبهي للرحلة وافرادها بنفس  
 القدر الذي تستمتعني به! 

 
_من االن فصاعدا لن يكون ل اهتمام 

اخر ,,سوى االهتمام ابلفوج ايمسرت 
 هارلند.



ضحك هارلند وفهم مغزى اجابة  
...واهنا ,,تبادله املداعبة بعد طول  ليزا

عناء منها ... وعاد يساهلا عن زميلها  
دين فلم جتد غري ان ,,تتعلل امامه ابن 

دين مريض ومير بوعكة صحية 
 مفاجئة... 

اال ان هارلند ساهلا مستفسرا عما 
حدث له فقد ,,كان سليما منذ ساعة  

 واحدة على مائدة االفطار ! 



 ,ردت بسرعة:
اتعبه طعام االفطار ايمسرت _رمبا 

 هارلند.
,,وغريت ليزا جمرى احلديث حينما 

,,سالته بغتة عن بلسمان اليت حضرت 
 للقارب يف اخر حلظة مث اختفت. 

 
 ,رد هارلند عليها قائال:



_اهنا يف اسفل القارب الن العواصف  
تلعب ,,بشعرها وتضطرها اىل الذهاب 

للكوافري كثريا, اما انت ايليزا فيبدو 
نك صديقة ,,للطبيعة فبقدر ماتلعب  ا

الرايح بشعرك الطويل البديع سرعان  
 مايعود اىل وضع اكثر مجاال مما كان!

_ل هكذا ابلضبط ايمسرت هارلند ...  
ان ,,الطبيعة تشفق علي الين الاملك  



وقتا كافيا للذهاب للكوافري ... هذا 
 كل مايف االمر ! 

مرة اخرى ظهر ابن االجنليزي )الولر( 
سالته ليزا يف اضطراب عن اخته اليت  ,,

 تبحث عنه مع امها .
 ,رد الصغري وهو يقهقه :

_اخيت ام تكون تبحث عين ,لقد 
اومهت امي ,,ابين اختفيت لتجد  

مربرالتذهب بعيدا حبجة البحث 



عين.,,.واحلقيقة اهنا ذهبت لقضاء امور 
 خاصة هبا !! 

 
اندهشت ليزا من اجابة الصغري الذي  

د لليزا رغبته يف العمل استطرد ,,يؤك
كمرشد سياحي مثلها بعد ان يتخرج  

 من دراسته.
وعندما سالته ليزا عن راي والديه يف  

 هذه الرغبة.



 ,احتد الصغري واجاهبا يف ضجر:
_لست صغريا كما تعتقدين ... من 

حقي ان ,,اختار مااشاء .. عمري االن 
اربعة عشر عاما كاملة,ايب اليهتم بشؤين 

د ان تركين وحرييت .. لكين وامي ,,التري
 اعشق احلرية مثل اخيت متاما!

 



فجاة مالت املركب بعض الشيء ... 
كان ,,هارلند اىل جوار ليزا مباشرة 

 يستمعان اىل الصيب الصغري.
استند جسد هارلند مع ميل القارب اىل  

 جسد ,,ليزا فسارع يعتذر هلا:
 _هتل اذيتك ايليزا؟ 

ا  صمتت ليزا وهي تداري ابتسامته
,كانت تعلم ,,انه من هذا النوع من  



الرجال الذين اليسرتحيون اال اذا نفذوا  
 ما يشاؤون .

 
فجاة ظهرت بلسمان يف نفس الوقت  

الذي ,,سارع فيه املسافرون الخذ 
 الصور التذكارية فوق القارب. 

كان مدهشا لليزا ان ترى هارلند يتعمد 
عدم ,,التقاط اية صور له مع بلسمان  



رحلة القارب ,وعاد   حىت ,,انتهت
 اجلميع اىل الفندق!

يف املساء جلست ليزا اىل محام السباحة 
 شاردة.

اقرتب منها هارلند الذي وضح انه كمن 
يقتفي ,,اثرها حثما ذهبت ,بينما هي  

هتمس لنفسها عما يريده منها هذا  
 الشاب ابلضبط .

 



ويرتك من اجلها املراة الشقراوية  
مان...اقرتب منها هارلند مث  ,,بلس

 حدثها يف نعومة جذبتها اليه:
_ماامجلك ايليزا ابملايوه... جسدك  

يبدو ,,كاحدى قطع الطبيعة اخلالبة  
...كانه متحف فرعوين تفرتشه اضواء  

الشمس ,,املبهرة... كل قطعة فيه تبدو  
كما لو كان هلا اتريخ عريق مع العذرية 



اليت اليشعر ,,املرء امامها سوى 
 ابالمتنان والرهبة يف آن واحد!

لرقيقة.ولكنه  ,شكرت له ليزا جماملته ا
 استطرد يكمل حديثه قائال:

 _هناك شيء واحد ينقصك ؟
 

 _الادري ماذا تعين ؟
_ظهرك يف حاجة اىل بعض الزيت واال 

 ,,فسوف حيرتق من اشعة الشمس !



_مل احضر معي اية زيوت ايمسرت  
 هارلند!

_انظري اىل هذه العلبة ...هذا الزيت  
خاص يب,,وهو من اجود انواع الزيوت  

تخدم يف التدليك ,,على  اليت تس
 مستوى العامل ,ميكن ان اساعدك!

 
ارتبكت ليزا بشدة...لكن هارلند مل 

 يستاذهنا.



امتدت يده اىل الزيت مث راحت تدلك 
جسد ,,ليزا برفق ...اقشعر بدن  

احلسناء وكادت ان ترفض هذه اجملاملة  
. 

لكن اصابع هارلند كانت اسرع من  
ح  ,,اعرتاضها ! راحت يد هارلند متس

جسدها الناعم البصمة يف حنان آاثر  
ليزا مما ,,جعلها ترتك مقعدها وتستلقي 

 على حافة احلمام. 



وتغمض عينيها وقد استسلمت متاما 
الشعة ,,الشمس ويد هارلند وهي 

جتذب جسدها املرمري من كل  
 جوانبه... 

 
وفجاة تنتفض ليزا بعد ان وصلت 

االاثرة اىل ,,ذروهتا واحست ابهنا مقدمة 
ضعف قد يورطها واليفرقها عن   على



النساء الاليت تراهن ,,ليزا اشبه 
 ابلسا***ت يف اجملتمع الشرقي!

اسرعت ليزا اىل حجرهتا يف حماولة  
,,السرتداد قوهتا كانثى كما اعتادت 

 طوال عمرها .
 

كان اكره مايضايق ليزا ان تضعف امراة  
امام ,,الرجل فالنتيجة احلتمية معروفة  

 مسبقا!



يزا الصعداء فور دخوهلا  تنفست ل
حجرهتا, ,,لكنها مل تستطع ان تفارق  

عينيها هارلند,دخلت اىل الشرفة  
لتشاهده ...ولو عن ,,بعد ..ادركت  

اهنا مقدمة على حب جارف ...وخطري 
... يبدو كما لو كان منزلقا ,,اىل اهلاوية 
وقد متنت دوما ان تصادف حبا يصعد 

 هبا اىل القمة!
 



يعرف القرارات  لكن احلب الذي ال
االرادية .,,.وقفت يف الشرفة وماان  

رآها هارلند حىت اندى عيها يف اشتياق 
 لتعود اثنية . 

لكنها اعتذرت يف لباقة ابن جسدها 
مغطى ,,ابلزيت ,هناك خرج هارلند من  
احلمام على وجه السرعة... وجلس اىل 
احد املقاعد ,,املرحية بينما اقبلت عليه  

 بلسمان ... 



 بصوت مسعته ليزا بوضوح: ,عاتبته 
_اين كنت ايهارلند ؟,,امل يكن من 

املفروض ان اكون معك يف محام 
السباحة؟,,.امل تعدين ابن متر علي يف  

احلجرة لتصحبين معك اىل احلمام؟ لقد  
,,انتظرتك طويال اكثر من ساعة فلماذا  

 مل اتت ل؟



ترقبت ليزا هارلند بشغف ابلغ ...ومل 
ا من الشعور  تستطع ,,ان جترد نفسه

 ببغض هذه املراة اليت تدعى بلسمان.
 

لقد شعرت ليزا اهنا شريكتها يف هارلند 
,هذا ,,الرجل الذي اصبح يف عينيها 

اسطورة وحلم يكاد ان يفلت من يديها  
 كلما اوشكت ان تطبقها عليه! 

 ,لقد رد هارلند على بلسمان قائال: 



_تعرفني اين اكره ان حياسبين احد...  
,,احد ...حىت انت ... على اية اي 

 حال التغضيب وااجلسي اىل جواري! 
ابتسمت ليزا بعد ان ادركت من هلجة  

هارلند ,,انه يعامل بلسمان جبفاء واضح 
... ,,خاصة وان نظرات هارلند مل تكن 

قادرة على مفارقة شرفة ليزا حلظة  
 واحدة!

 



 هناية الفصل الثالث  
 
 

 الفصل الرابع 
 يزا!مفاجاة يف حجرة ل

 
التاسعة صباح اليوم التال.. ذهب  

 7اجلميع اىل ,,ممر )راالت (على ارتفاع 
 االف قدم. 



طوال الطريق مل يكن يشغل ابل ليزا  
سوى ,,سر اجنذاهبا اجلارف اىل هارلند  

... كان يداعب خياهلا هذه اجلفوه  
الواضحة بني ,,هارلند وبلسمان,كان 

واضحا ان الطريق اىل قلب هارلند ممهد 
 ومعبد متاما لوصول ليزا القتحامه.

توقفت الرحلة امام احدى الغاابت  
املفتوحة ,,واصر املسافرون على قسط  

 من الراحة االلتقاط صور تذكارية. 



 
اال ان ليزا حملت خياال جيري داخل  
الغابة ,,اليت مل تكن تدري اهنا غابة  

مفتوحة,اسرعت ليزا اىل املكان الذي  
 جذب نظرها .

طارد سرااب كلما وصلت مل كانت كمن ي
جتد ,,شيئا ...لكنها تعود فرتى نفس  
اخليال الذي توقف اخريا خلف احد  

االشجار , ,,سارت ليزا حنو املكان يف  



شغف ,مل تكن تدري اهنا تبتعد كثريا عن 
 مكان التجمع.

 
لقد توغلت يف الغابة حىت ضلت الطريق 
,,متاما ,كان يشدها الوصول اىل حقيقة 

 مارات.
لفعل وجدت ليزا نفسها امام مفاجئة واب

 مذهلة كادت تعصف بعقلها !
 



ابنة االجنليزي )الولر( اليت تدعى الون 
,,كانت بني احضان ديين زميل ليزا !  
ادركت ليزا اخريل من هي الفتاة اليت  
ارد ,,ديين ان حيدثها عنها وهو يروي  
عن الليلة املمتعة اليت رفضت ليزا ان  

 تشاركه فيها! 
ركت ليزا ماذا كان يعين ابن السيد بل اد

,,الولر عندما قال ان اخته تظاهرت  
 ابلبحث عنه النشغاهلا ابمور خاصة هبا.



 
اصبح واضحا ملاذا خيتفي ديين والون يف 

آن ,,واحد .صرخت ليزا يف الفتاة 
 ابلعودة فورا.

,لكن ألون ردت عليها يف حتدي بينما 
 اسرع ديين ابالختفاء:
مرك امي مبراقبيت  _شيء مؤسف ان ات

... ,,لست صغرية ايانسة ليزا ...ارجو  
 اال تتبعيين بعد ذلك.



جيب ان تعودي معي وفورا ايصغرييت  
,ولن ,,اخرب امك بشيء ,انين امارس  

 دوري ووظيفيت فال تغضيب مين.
 

كتمت ليزا انفعاالهتا ,كانت يف قمة 
غضبها ,,الن ألون مازالت صغرية 

..ويبدو ان وعدمية التجارب العاطفية.
ديين قد اوقعها ,,يف شباكه وسوف 

يصبح صعب للغاية انقاذ املراهقة  



الصغرية مما قد عودها عليه امللعون  
 دين! 

امسكت ليزا يد ألون وحاوال العودة من 
خالل ,,االشجار الكثيفة..كان واضحا 

ان الطريق صعب وشاق والعودة لن  
 تكون امرا ميسورا ... 

 



احاطت بليزا عندما  لكن عناية القدر 
فوجئت ,,هبارلند يظهر فجاة ويصرخ  

 فيها:
_انت تعرضني نفسك ملنتهى اخلطر...  

هذه ,,غابة مفتوحة وغري مانونة  
 العواقب...هل اصابك مس من اجلنون؟ 
صاحت ألون فيليز بينما هارلند حيدثها  

 ابهنا تعرف طريق العودة جيدا .
 



ومل تنتظر ردا واسرعت اخلطى حىت 
,,عن ليزا متاما,هنا مد هارلند اختفت 

يده ليجذب ليزا خلف احدى االشجار 
 ... 

لكنها وقفت يف مكاهنا يف عناد,افهمته 
اهنا لن ,,تسمح له ابن يقبلها مرة اخرى 

 مهما كانت الظروف .
 مث مهست له:



_جيب ان نعود حىت التشعر بلسمان  
 ابهنا مهملة من جانبك.

 
ق  مل يعلق هارلند وملعت عيناه بربي

,,غريب...لقد خسر قبله كان يف امس  
 احلاجة اليها وسط الطبيعة اخلالبة .

ان ليزا تتحول امامه مع الوقت اىل لغز  
غامض,,لقد كانت قبلته االوىل دليال  

 واضحا على اهنا تذوب فيه عشقا.



مث كان مساحها له ابن يدلك جسدها  
على ,,محام السباحة ابلزيت حلمايته من 

قة,,وهاهي ترفض اشعة الشمس احلار 
 قبلته اليت ظن اهنا يف متناول يده! 

 
استسلم هارلند وعاد مع ليزا اىل مكان  

التجمع ,,حيث حترك اجلميع بعد ان  
اعتذرت السيدة الولر لليزا ,,عن 

 املتاعب اليت سببتها هلا ابنتها ألون! 



كان البد من وقت الخر لراحة احلافلة  
 بفندق قريب.

دق صعدت ليزا  ومبجرد الوصول اىل الفن
 اىل ,,حجرهتا تسبقها سعادة غامرة.

لقد انتصرت على هارلند يف جولة ظن  
اهنا ,,يف متناول يده...لقد كانت كامراة 
يف ,,حالة حب يسعدها كثريا ان ترمتي  

 يف احضان هارلند ... 
 



لكنها كانت تريد ان تؤكد له دائما اهنا 
 صنف آخر من النساء .

اال للحب  الخيضعن ابجلنس زالينحنيا
 ,,املقرتن برابط مقدس ,الزواج! 

استلقت على سريرها ابحلجرة تداعبها  
,,االحالم واخلياالت السعيدة... لكنها  

تذكرت فجاة ان اايمها يف الوالايت 
 املتحدة معدودة. 

 



خاطر مؤمل نغص عليها حلظتها  
الصافية,,تالحقت انفاسها ودمعت  
عيناها وهي تدرك ان العد التنازل  

 يلها ميضي مسرعا حنو النهاية!,,لرح
طرقات على الباب طلعت خواطر ليزا  

 وهي يف حجرهتا ! 
,فتحت ليزا الباب يف هلفة فاذا هبا وجها 

 لوجه امام بلسمان ! 



, وقفت مندهشة بينما مهست 
 بلسمان:

_لقد حان الوقت لنتحدث ايانسة ليزا  
 عن ,,عالقيت ابلسيد هارلند! منتدايت 

خلفها يف ذهول من جراهتا  سارت ليزا 
 وسؤاهلا املفاجئ.... 

 
لكنها استوعبت املوقف سريعا ومهست 

 ,,لبلسمان يف ادب:



_ليس ل شان ابلسيد هارلند... ان 
عالقتك به شيء خيصك انت وهو 

 فقط.
 ,ردت بلسمان بسرعة: 

_اان الاقصد عالقة هارلند يب .....انت 
,,التعلمني ان هارلند هنا لرياقبك  

 ! ايليزا!
 

 _يراقبين اان ؟؟ ملاذا؟! 



_ان هارلند هو صاحب الشركة وقد  
حضر ,,يف هذه الرحلة لرياقب عملك 

وحيكم عليك !! انه من اصحاب  
االعمال الذين ,,يؤمنون ابلتفتيش  

املفاجئ!! واعتقد انه غري راض عن 
عملك وسوف يكون له راي ,,حمدد 

 بعد انتهاء الرحلة! 
 



على  ,وقعت كلمات بلسمان كالصاعقة
 ليزا اليت اسرعت تقول لبلسمان :

 _سوف اخربه مبجيئك ايمدام بلسمان!
 _لو اخربته سيطردك من الوظيفة!

_اشك يف ذلك النه لن جيد مرشدة يف  
 هذا الوقت!

_ارجو اال تندمني على هذا املوقف لو  
 اخربت هارلند!



تضاعف احساس ليزا ابلغضب وقررت  
 . ان ,,تنهي احلوار فورا مع بلسمان ..

 
 قالت هلا : 

 _لو مل متانعني فاان ذاهبة الخذ محام!! 
فهمت بلسمان ان ليزا تريدها ان  

تنصرف من حجرهتا ..,, خرجت يف  
 الفور واغلقت الباب خلفها بعنف .



بينما القت ليزا جبسدها فوق احد  
املقاعد يف ضيق ,,وهي هتمس لنفسها 

 يف مرارة:
_آه لو كان كل مايقصده مين ,,هارلند  

ملطاردة اجلنسية فحسب ,,سوف  هو ا
 اقلب املائدة عليه والقنه درسا قاسيا! 

,,ارتدت ليزا بنطلوان من القطن وهبطت 
 لتناول الطعام!

 



جلست اىل مائدة زميلها دين..بينما 
 طاردهتا نظرات هارلند. 

ردت ليزا بنظرة طويلة ملؤها التحدي  
والثقة ابلنفس, كادت ليزا ايضا ان  

هارلند ابنه صاحب ,,حتذر ديين من 
 الشركة ..

لكنها تراجعت يف اللحظة االخربة ! لقد 
شرب هارلند ماتدبره ليزا وظنها متارس 

 معه دالل املراة.



لكنه بعد وقت شعر ابمللل ,خاصة  
عندما صعدت ليزا اىل حجرهتا  

,,خلسة...لقد احس هارلند ان اضواء  
 العامل قد اطفئت فجاة. 

 
الدنيا ابكملها  وان الظالم قد خيم على 

 بعد ان غابت ليزا...
,,قرب الفجر كادت اعصاب ليزا ان  

تتحطم من االرق..,,.خلعت مالبسها 



وارتدت البكيين وخرجت اىل محام 
السباحة لتقضي على امللل الذي  

 حياصرها.
 

القت بنفسها يف املياه وقبل ان تسبح,, 
مرتا واحدا فوجئت هبارلند يسبح اىل  

ينما فوق وجهه  ,,جوارها وحيدثها ب
 ابتسامة ابهتة :



_امحد اقداري انين مل اكن وحدي الذي 
عذبه االرق..,,. ابلتاكيد انك كنت 

 مثلي يعاندك النوم واتتك نفس الفكرة!
اقرتب هارلند منها بعد ان اخربها ابنه  

كاحد ,,املسافرين ابلرحلة قد انله 
,,اعجاب كبري حلبها يف العمل وتفانيها  

 به!
ن تتشجع وتصارحه مبا  كادت ليزا ا

يدور يف ذهنها حنوه ..,,.لكنه مل ميهلها  



انقض عليها هارلند كالصقر وطوقها  
بذراعيه واهنالت قبالته فوق جسدها  

 التفرق بني مكان واخر!! 
 

 هناية الفصل الرابع 
 
 

 الفصل اخلامس  
 احلياة قصرية! 



 
بصعوبة جذبت ليزا جسدها من بني  

مما تتمىن عناق ,,هارلند الذي طال اكثر 
 امراة يف حالة حب ...صادق! 

مل تكن مشاعر هارلند مؤكدة ابلنسبة  
لليزا بعد..,,. وهي الحتب اخلسائر  
 الفادحة يف معارك الرجال الغرامية . 

 



كانت تتمىن لو كانت واثقة من  
احاسيس هارلند حنوها,,وانه يبادهلا  

نفس الشعور امللتهب ابلغرام غري 
 ا.احملدود الذي يتحرك داخله 

لكنه حىت هذه اللحظة يبدو رجال 
عنيدا,طاغيا يف كل شيء,,خيطط جيدا 

 ملا يريد وحيصل عليه!



كان مبقدورها ان تقاومه يف املرات  
القليلة ,,اليت اقتحم فيها جسدها بال  

 مقدمات.
 

لكن عاطفة جياشة كانت متنعها حىت  
تفيق من ,,عناقه او قبالته احملمومة  

نفذ كل مامتىن ووقتها يكون ,,هارلند قد 
! 



اطلقت ليزا جسدها يف مياه احلمام يف 
غطس ,,يبعدها عن قبضة يد هارلند 

اليت مل تعد تفرق فيها بني احلنان  
والقوة,,,وبني اهنزامها ورغبتها ,وبني  

مبادئها كانسة من بيئة حمافظة يف جمتمع  
اجنليزي ,,مفتوح ومبادئها كفتاة اوقعها  

ة  احلب يف شباكه بعد صرب ومكابر 
 وكربايء !

 



,,ضحك هارلند من تصرفات ليزا  
 وحماولتها السباحة بعيدا عنه. 

كان هارلند رجال ماهرا يف فن التعامل  
مع ,,النساء...كان يفهم ليزا اكثر مما  

 تفهم نفسها. 
كله ثقة ان احلسناء الصغرية لن تستطيع 

,,االفالت من قبضته اال حينما يقرر  
هو كرجل !,, فاملراة اليت تستمر يف  



مقاومة ,,احضان رجل دون ان تتنخذ  
 موقفا حامسا من البداية. 

 
لن تقوى على االبتعاد عنه او الصرب  

على فراقه,,وتظل مقاومتها دليال كاشفا 
ر اكثر مما تظن عن ,,رغبتها يف االستمرا

املراة وتتوهم اهنا ,,تعلن عن استيائها مبا 
 تبذله من مقاومة.

 



عيون هارلند كانت تتابع ليزا وهي 
تسبح ,,بسرعة يف ارجاء 

احلمام...وعقله كان واثقا من اهنا,, 
سوف تندم كثريا اذا اطالت هذا الوقت 

 من التمرد !
 

تظاهرت ليزا اهنا ستغادر احلمام بعد ان  
ضوء الفجر يتسلل رويدا ويفرتس  بدا ,,

 ارجاء املكان.



,وعاد هارلند ابتسامة الواثق او القائد  
 املنتصر!. 

 ,لكن ليزا عاجلته قائلة:
_اان لست متاكدة من اللعبة اليت تلعبها  

,لكن ,,اؤكد لك انك اخرتت شريكا  
على عكس ماتوقعت !..,,. لن اكون  

ابدا هذا الطرف املخطئ يف لعبة خاطئة 
 كتلك! 

 ,هز هارلند كتفيه واجاهبا: 



_هذه ليست لعبة,,كل مايف االمر انك  
امراة خام... لكنك مناسبة 

متاما...,,واملؤكد انك حتبني مساع مثل 
 هذه الكلمات.

 
_ارجوك ايمسرت هارلند ان هؤالء الذين  

,,يرددون مثل كالمك هذا يطلقون  
عليهم صفة املنافقني حىت يستحوذوا  

 على كل مايريدون . 



 اطعها هارلند بسرعة: ,ق
 _البد انك تريدين البقاء طويال لعناقي.

اكدت ليزا فيه اهنا سوف تقطع عالقتها 
به ,,فورا اذا متادى يف هذا احلديث  

 الذي اتىب مساعه وينفرها منه.
 

مث احنت جسدها قليال لتلتقط فوطه  
من حافة ,,احلمام جتفف هبا جسمها 

 املبتل وهي تقول له:



تك..... وانك  _لقد عرفت حقيق
صاحب ,,الشركة ولوال هاملوقف 

الصعب لزميلي ديين لرتكت الشركة  
 حاال. 

رفع هارلند حاجبيه دهشة وهو يتامل  
 ليزا :

_غريبة ... هل عرفت من اان !؟ ... 
وملاذا ,,مل تعرتيف ل وانت بني احضاين  
... ملاذا صربت كل هذا الوقت وكان  



مبقدورك ,,ان تسبيب ل حرجا لو كنت 
 صارحتين مبكرا... 

ايلك من امراة غريبة حتمل يف صدرها 
 مثل ,,هذا السر وهي بني يدي رجل!

 
,سارعت ليزا توضح بكلماهتا له  

 ماحرصت عليه: 
_انت مل تفعل شيئا اكثر من كونك قد  

 قبلتين... 



 ,رد هارلند بسرعة: 
_وكنيت متجاوبة معي !,, حىت اوقات  
متنعك كانت متعة ,,ان لك طريقة يف  

 التمنع الذ بكثري من القبلة ذاهتا!
 

 ,غريت ليزا احلديث بسرعة:
_اذا مل متانع فاان ذاهبة االن اىل  

 حجريت!



جذهبا هارلند اىل صدره... والحقتها 
قبالته ,,اليت كانت اشبه بطلقات  

املدافع اليت ,,تسعى السقاط حصنا  
 منيعا ,اوشك ابلفعل على السقوط! 

واىل جوارها  انطلقت ليزا من احلمام 
هارلند ,,يرجوها اال تتسرع يف احلكم  

 عليه ! 
 



استوقفه ان ليزا كانت تدمع عينيها 
...وكانت ,,عيناها حممراتن... لقد  
اجهشت ابلبكاء فجاة ..,,.بدت  

كاسرية حرب عز على نفسه ان يهزم 
 ابسرع مما ختيل. 

بدت ليزا كسرية اخلاطر ومل تستطع  
ون هارلند نظراهتا ,,البقاء طويال يف عي

 الرمادية الساحرة... 



,لكنه شجعها بسرعة وهو يهمس اىل  
 جواراذنيها:

_انت امتع امراة يف الوجود...صدقيين 
ايليزا ,,امراة مثلك تكفي ليستغين 

الرجل عن كل نساء الدنيا,,مشاعري  
حنوك ليست سيئة اىل هذا احلد الذي  

تتخيلنه,,انت كما اخربتك امراة 
 طري يف عيوين.خام,لكنك كنساء االسا

 ,نظرت ليزا حنوه يف انكسار مث قالت:



_سوف اتفرغ لعملي جيدا ... وعليك 
ان تثبت ,,,حسن نواايك وتبعد عنك 

 بلسمان.
 

_دعيين اوضح لك ايليزا ليس بيين وبني 
هذه ,,السيدة عالقة ما ,والتسمحي 

 خليالك ابن ,,يتصور سرااب غري موجود.



ف  _لكنها حتبك ايهارلند ... مث كي
تفسر ,,مساحك هلا ابحلضور معك اىل  

 هنا. 
_ماذا تتخيلني ايليزا بني رجل وامراة يف  

 حجرتني منفصلتني.
 

,ردت ليزا بدالل انثى اليت تتظاهر  
 ابالعتداد ,,بكرامتها امام من حتب:



_اان الاهتم مبن ينام معك يف حجرتك  
... انه ,,شان خيصك وحدك! لقد 

اتيت هنا لكي اراقب العمل يف  
ركيت.,,.. واصارحك ابين لست راضيا ش

عن االداء... ولكين ,,الاستطيع ان 
ادعي انك مرشدة سيئة! فهناك شخص 

 اخر سيء للغاية! 
_اهذا يعين انك سوف تعفيه من  

 العمل؟



 
_هذا سيتوقف على نتائج الرحلة عندما 

 تنتهي.
لفت ليزا جسدها ابلفوطة وبدات تسري  

شمس بعيدا ,,عن احلمام بينما اشعة ال
تتالال وتشع دفئا اليتناسب مع انتفاضة 

 جسم ليزا.



لقد كانت تتسرع يف اهناء احلديث مع  
هارلند ,,على وعد تقابله على طعام  

 االفطار قبل مواصلة السفر... 
مث مضت بعيدا غري مستجيبة لنداء 

هارلند ... ,,لقد كان جسدها ينتفض 
 من آاثر مغازلته هلا يف محام السباحة ...

شى اي ملسة اخرى من يد  كانت خت
ارلند تفقد ,,معها اخر ماتبقى لديها من 



مقاومة ... ملسة واحدة اخرى سوف 
 جتعلها تنهار متاما !

 
تعمدت ليزا طوال الساعات التالية ان  

 تتجنب ,,لقاء هارلند بشكل مباشر!
كانت مازالت حاملة مبا حدث يف  
اللحظات ,,النارية حبمام السباحة 

ممكنا ان تنهار يف اية حلظة  ...كان  
 وحيصل منها على كل مايريد.



لوال انه مل يكن قد خطط لذلك  
جيدا... او رمبا ,,تركها تقاوم وتتمنع 

الرضاء نزوة الصياد يف اعماق 
 هارلند... 

 
مهست ليزا لنفسها ابنه من الصعب ان  

تنفرد ,,امراة مبثل هذا الرجل الطاغي  
انه يبادر دون ان تفقد شيئا يسلبه منها ,



دائما اىل ,,اخلطوة االوىل كقناص ماهر  
! 

كانت ليزا تفكر ايضا يف زميلها دين  
الذي قابلته مع طعام االفطار 

 ...منتدايت
مل تستقر بعد على قرار ... هل حتذره  

وتلفت ,,نظره اىل ان هارلند ليس جمرد  
 راكب ابحلافلة كما كاان يظناه... 

 



ركة  هل ختربه ان هارلند هو صاحب الش
او ,,ذلك الشخص الذي كان ديين  

يتمىن جمرد معرفة امسه ليبحث عن 
واسطة اليه ,,تساعده يف االستمرار يف 

 هذا العمل املؤقت
. 

اال ان ليزا كانت مقتنعة ابنه مل حين 
االوان ,,بعد... وان عليها ان تلوذ  



ابلصمت ...فرمبا ادت ,,مصارحتها 
 لديين ملتاعب هي غىن عنها.

 
يف هذا الوقت الدقيق من   على االقل

الرحلة ..,,.الدقيق من الرحلة ..رحلة 
 الشركة. 

ورحلة العالقة اليت كانت متضي بشكل 
,,اليسمح لليزا ابن تتنبا مبا سوف 



حيدث ,,فيها خالل االايم اوالساعات  
 القادمة!

لقد حسمت ترددها ابلفعل حينما ساهلا 
ديين ,,,عما جيعلها شاردة عن طعام 

سرعت على الفور حتدثه عن  االفطار فا
 ابقي الرحلة ... 

,حيث ستنطلق احلافلتان بعد قليل اىل  
 الس فيجاس. 

 , وهنا اجاهبا ديين يف نشوة غامرة:



_القمار...مااحلى لعب القمار يف الس  
 فيجاس. 

 
,فاستطردة ليزا وهي تغمض جفنيها 

 كمن حيلم مث قالت: 
_القمار اليستهويين ...انين احلم بزايرة 

 هرمز.سد 
مل يتطرق حديث ليزا وزميلها ديين الكثر 

من ,,ذلك فقد صاحت فجاة ابنه مل  



يعد ابقيا غري وقت قصري 
للغاية,,للرحيل اىل ال فيجاس وعلى  

 اجلميع ان يستعدوا... 
 

كانت اجلبال طوال الطريق اىل الس  
فيجاس ,,تلمع كالذهب ... عينا ليزا مل  
 تفارقا هارلند الذي جلس مسرتخيا على

 مقعده. 



عيناه مغمضتان ووجهه يشع ضوءا  
مبهرا ,,اليقاوم..اما بلسمان فكارنت  
هي االخرى شاردة,,التفعل اكثر من  

 النظر عرب انفذة احلافلة.
مل تستطع ليزا ان ختفي شفقتها على 
هذه ,,املراة اليت استسلمت للهزمية  

 بسرعة .
 



ومااصعب على احملرتف ان ينهزم امام 
و ان ختلع امراة كانت  احد ,,اهلواة... ا

متتلك رجال قبعتها المراة اخرى تتسلمه 
 منها!

كان يدهش ليزا اكثر املفاجاة اليت  
فجرهتا ,,بلسمان يف خار هجمة 

حاولت ان تسرتد هبا هارلند من بني  
 انياب ليزا... 



حينما اعلنت لغرميتها انه صاحب  
الشركة ,,اليت تعمل هبا...وفصلها عن 

مؤكدا,, لو اهنا العمل سوف يصبح  
 جارته يف مغامرته الغرامية!

 
اال ان ليزا تعاملت معها بشكل حاد  

اصاهبا ,,ابالحباط واالحساس ابلفشل  
! ظلت ليزا يف احلافلة ترقب وجوه  

 املسافرين...



وتتوقف طويال امام هارلند وبلسمان.. 
افزع ,,ليزا مشهد االثنني ,انه خريف  

اجل** الغاضب,هكذا يصبح مصري 
عشيقات الالئي ,,حيصرن انفسهن يف  ال

 تلك الدائرة الضيقة.
 

لقد كانت مالمح بلسمان تدعو للشفقة 
بعد ان ,,استنذت كل اوراق لعبتها!  
لكن ليزا كانت لديها مشاعر ختتلف  



متاما وهي هتبط ,,بنظراهتا احلانية فوق  
 قسمات وجه هارلند.

كان واضحا اهنا مشدودة اليها بعاطفة  
 قاومها .التستطيع ان ت

لكنه ذئب مفرتس قد يسرع ابلفرار اذا  
هنش ,,حلمها وشبع! ..مهست لنفسها 
وهي حتط بنظرة طويلة فوق وجهه ابهنا  
التستطيع ,,احلياة بدونه بنفس القدر  
 الذي ميكنها منه االستسالم لنزواته..



 
املعادلة صعبة واملوقف غاية يف  

 ,,احلرج..يكاد ان يكون مازقا الحل له.
لو اصابه ملل من عنادها  فماذا 

واصرارها ,,على ان تصون عذريتها امام 
هجماته املتالحقة,ميكن ان ختسره 

 لالبد.
لكنها لو منحته مراده فلن تتغري النتيجة 

 ,,ايضا... فسوف ختسره لالبد.



 
لقد انتهت ليزا من افكارها بعدة قرارت  

,,سريعة امهها انه الميكنها ان تعتمد  
 اء يف امريكا!على هارلند يف البق

فرمبا طلب املقابل الذي ترفضه ابصرار  
! ,,والميكن ان تبادله حبا يقوم على  

القبالت ويتحرك ابلعناق ويعيش فوق  
 الفراش يف احلجرات املظلمة!



سوف ترتك نفسها القدارها مع غاية  
احلذر من ان تقع يف احملظور ,هكذا كان 

 قرارها االخري.
 

,,حان وقت مل يستيقظ هارلند اال عندما
الغداء ,تناول طعامه على عجل مث بدا 

ينشغل ,,ابخراج كتاب راح يقلب 
 صفحاته بعناية واهتمام. 



اقرتبت منه ليزا فاستوقفها هارلند مقدما  
هلا ,,غدا يف الكتاب مث اخربها انه كتاب 

 عن احلياة اهلندية. 
وعن مغامرات حول كنز من اجملوهرات  

,,كانت ليزا مندهشة من سر هذا  
 احلديث الذي مل تكن له مناسبة.

 



لكن هارلند تطرق بسرعة اىل حديث  
اخر ,,يبدو انه ميهد اليه بكلماته  

 السابقة . 
 قال لليزا :

_مل اخربك ان امي مغرمة للغاية بتصميم  
,,اجملوهرات...هوايتها املفضلة ان تبتكر 

تصميمات الجود انواع اجملوهرات  
  ,,النفسية,اهنا تعيش يف لوس اجنلوس

 ولو ارادت ان تزوريها معي فلن اتردد! 



 
اندهشت ليزا من كالم هارلند...ماذا 
يقصد ؟,,ماذا يريد؟ ... هل بدا يغري  

 من معاملته هلا؟ 
ملاذا يتعمد ان يتسلل حبديثه اىل زايرهتا  

 المه؟....  
 ,استجمعت ليزا قوهتا وردت يف دالل:

_الاستطيع ان اذهب اليها مع السيدة 
 بلسمان!



 ,ابتسم هارلند واجاهبا بسرعة:
_بلسمان سترتك الرحلة يف الس 

 فيجاس. 
صمت هارلند وراح يتامل ليزا بنظرات  

,,حاملة ختتلف عن نظراته احملمرة 
 السابقة.

 
ارتبكت ليزا امام عيونه الواسعة خاصة  

بعد ,,ان شاهدت نفسها ابلكامل  



هيئتها بني جفنيه وداخل نقطة املنتصف 
 يت هارلند.ابلتحديد يف مقل

,لكن صوته ااتها بسرعة ليبدد رهبة 
 اللحظة: 

_اعرتف لك ايليزا انين مل اقابل يف  
حيايت ,,حىت االن تلك املراة القادرة  

 على ارضائي ارضاء كامال!
 ,سالته يف هلفة:

 _حىت االن؟! امتاكد انت ايهارلند؟



 
_اان متاكد ان االمل مازال موجودا يف  

يضا من انين  ان نلتقي ؟,,واان متاكد ا
يرحيين النظر اليك..,,. جمرد النظر اليك 

 اي حسناء اصبح متعة عندي. 
امحر وجه ليزا خجال...مث اخربته يف اهنا 

لو ,,جنحت يف البقاء ابمريكا فسوف 
 تكون اسعد امراة يف العامل.

 



وهذا قد جيعله متمسكا هبا يف العمل مما 
 يدفعه ,,اىل منحها اقامة وظيفة دائمة.

يزا عادت اىل عنادها عندما لكن ل
اجابته ابهنا ,,تتمىن ان تظل يف امريكا  

 دون مقابل غري حاجة العمل اليها! 
ابتسم هارلند وربت على كتفيها يف 

 حنان وعادا معا حنو احلافلة! 
 



صعد هارلند احلافلة واختذ مكانه اىل  
جوار ,,بلسمان اليت ادارت وجهها يف 

بقراءة  ايس بعد ان انشغل هارلند 
 الكتاب الذي حيمله.

كان واضحا ان بلسمان قد رضيت  
 بنهايتها امليؤوسة!

*** 



وصلت احلافلة اىل الس فيجاس ...امام 
فندق ,,فخيم بدا الركاب يهبطون تباعا  

 ... 
املكان اكثر من رائع فهو يقع على 

 ,, قدما حتت سطح البحر.208مسافة 
 

الصخور ابرزة واملساحات الرملية على 
 الشوف... مدى 



صعدت ليزا اىل حجرهتا لكتابة تقريرها  
 اليومي.

 ,لكن هارلند اتصل هبا هاتفيا:
 _ماذا تفعلني ايليزا ؟
 _اكتب تقرير اليوم.

 
_ارجو ان تستعدي سنخرج للنزهة بعد 
قليل ..,,.وارجو اال تفكري يف الرفض  
اعتربي هذا امرا ولو ادى االمر اىل ان  



,,امحلك فوق كتفي وخنرج!فلقد 
 اصبحت وحيدا! 

 _موافقة لكن بشرط!
 _ماهو ؟

_اال اكون بديال للسيدة بلسمان....  
 يضايقين ان اشعر بذلك.

 
ي _اوافقك الراي وارجو ان تتخذ

 عطرك وزينتك!



*** 
كانت ليزا تطري من الفرحة وهي تسري  
اىل ,,جوار هارلند ...املراة ال يسعدها 

 اكثر من جماورة من حتب. 
 

تشعر اىل جانبه اهنا ملكة الكون املتوجه 
 ان ,,الس فيجاس مدينة خالبة.

مليئة ابلكازينوهات وااللعاب وصاالت  
 ,,واماكن التسال الكثرية... 



ة بكل ماتراه عيناها ويدق به وليزا مبهور 
,,قلبها حنو هارلند الذي بدا يستفيض 

يف احلديث عن نفسه ورغبته يف 
االنطالق ,,دائما وكراهيته للعمل  

 املكتيب والبقاء بني جدران اربعة. 
 

ان الرجل حينما حيب ان يشكو بكل  
متاعبه ,,ويلقي هبمومه اىل امراة  

 واحدة...امه او حبيبته! 



سها والين لست امه فاان مهست ليزا لنف
اذن حبيبته,,مث اطلقت ضحكة مدوية 

كاد صداها يرتدد يف ارجاء املدينة كلها 
. 

جذهبا هارلند من يدها سعيدا بنشوهتا  
,,وفرحتها الطاغية... لكن الوقت مل 
يسعفها فاوقات السعادة,,متر بسرعة  

 الصاروخ دائما!
 



عادا اىل الفندق لتفاجا ليزا بزميلها ديين 
عائدا اىل االستقبال وخلفه الون ابنة  ,,

 السيد الولر االجنليزي... 
كانت ليزا حزينة الن ألون سوف تضيع 

,,بسنوات عمرها الستة عشر مع هذا  
 احملرتف الذي يكربها بعشرة اعوام...

كان واضحا ان دين وألون عائدين من  
 لقاء ,,حمموم يف مكان خاص. 

 



لكن السعادة على وجه املراهقة ألون  
كانت ,,اوضح بكثري مما يعاين منه ديين 

 من ارهاق واضح! 
,وامام حجرة ليزا وقف ديين يستمع  

 اليها: 
_امسع ديين ...ميكنك ان تبحث عن 
 اي امراة ,,واترك هذه التلميذة حلاهلا! 

_اان الحتاج اىل نصائحك هذه ...اال  
 اذا حللت ,,انت مكاهنا هل توافقني!؟



 
بعد مليون  _اعتقد اين سارفض ولو 

 سنة! 
دخلت ليزا حجرهتا وهي متضايقة من 

 زميلها اىل ابعد حد .
لكن مل متض دقائق حىت دق ابب  

 حجرهتا ,,بطرقات خفيفة ومتتالية...  
وبسرعة تفتح الباب لتفاجئ ابن هارلند 

 ,,امامها تبحلق عيناه فيها مث يقول :



_نسيت ان اقول لك تصبحي على  
 خري ايارق امراة..

 
ذهبا اىل صدره وطبع قبلة وفجاة ج

اهلبت ,,مشاعرها فاستسلمت لعناقه  
 وهي تغلق الباب بقدمها اليسرى.

لكن هارلند مد يده بسرعة ليلحق  
 ابلباب قبل ان ينغلق .



مث اشار اليها مودعا على وعد بلقاء يف  
 الصباح ومضى!

شعرت ليزا برغبة قوية يف ان تصفع  
كانت  ,,هارلند... لقد حرمها من قبلة  

 يف امس احلاجة اليها.
 

سالت نفسها ملاذا يتعمد اذالل االن  
!؟,, هل اان اليت امنحه الفرصة لذلك؟! 



مدت يدها ,,تتحسس املكان الذي  
 طبع فوقه قبالته ومضى .منتدايت 

 اال اهنا نتبهت على جرس التليفون!
_اان هارلند..التندهشي انت امراة  

  متميزة عن ,,كل النساء ..ملاذا؟ هل
 لديك اجابة؟ 

 _الين اجنليزية! 
 وضحكا معا يف وقت واحد.

 



 هناية الفصل اخلامس 
 
 

 الفصل السادس  
 الليلة املوعودة!

 
مل تكد ليزا تعيد السماعة اىل مكاهنا  
حىت ,,انطلقت خواطرها متال االفق  



املرتامي امام انظريها,,لقد اصبح هارلند 
 واقعا يف حياهتا... 

ويثري كل  جمرد صوته يدغدغ عواطفها 
كوامنها,,لقد آمنت اخريا ابن احلب قد 
يولد يف اايم كما كانت تدعي صديقتها 

 منذ سنوات الصبا...
 

كانت ليزا ال تؤمن ابحلب من النظرة 
الوىل ..,,.او اللقاء االول... او حىت 



القبلة االوىل هاهي االن تعرتف وتوقع  
امام نفسها ,,ابهنا عاشت التجربة  

 حبلوها ومرها...
ايم قليلة يف عمر الزمن لكنها دهر  ا

ابكمله يف ,,عمر السعادة واهلناء  
 والفرحة. 

معاين ظلت حمرومة منها لسنوات طوال  
... ,,ومل جترهبا غري ليلة واحدة.. هي 
تلك الليلة اليت سبقت وفاة الفرنسي  



الشاب الذي ,,اعرتف هلا حببه النظيف  
 مث مات!

*** 
قبل ان تستسلم للنعاس دق ابب  

 حجرهتا للمرة الثانية!
هبت ليزا مفزوعة ...فالليلة مل تكن 
عادية بكل ,,املقاييس ... احداثها  

 سريعة وغريبة ومثرية.
 



وماخفي منها كان اعظم ... توسلت 
للسماء ,,ابن يكون االمر غري مزعج يف 

 تلك الساعة املتاخرة من الليل.
 فتحت الباب يف حذر شديد! 

د غلبه كان ديين واقفا ابلباب وق
الغضب ..,,.وعيناه تشعان انرا مل  

 ميهلها طويال .
 

 ,ابدرها قائال يف نربة حادة:



_لقد ادرت كل شيء ايتها الشيطانة  
لقد كنيت ,,تعلمني كل شيء عن هارلند  
وختفينه عين.تعرفني انه صاحب الشركة  

والحتذريين ,,لكي يفصلين من العمل 
وتنفردي به وحدك ...انت شيطانة حبق 

ساذحا مل ,,اكن اختيل انك  كنت 
تنتظريه كل ليلة يف حجرتك لتدفعي له  

 الثمن ليلة بليلة!
 _التكن وقحا ايديين .



 
_لست اان الوقح ..سوف اعرف كيف 

 اتعامل معك بعد ذلك.
اغلق الباب بعنف ومضى وهو يتوعد 

ليزا ,,اليت وقفت مذهولة داخل  
 حجرهتا. 

مل يعد خافيا امام ليزا ان بلسمان كان  
ديها ,,ورقة اخرى او هي قنبلة االخرية ل



اليت ارادت ان,,تفجرها قبل ان ترحل  
 عن احلافلة يف الس فيجاس . 

 
لقد حرضت هذا االمحق على ليزا  

اوغرت ,,صدره حنوها ,ورمبا تصرف  
بشكا ,,اكثر محاقة يف اوقات اخرى  

 قادمة .



ادركت ليزا ان بلسمان بعد ان فشلت  
سها جلات  يف ,,ابعادها عن هارلد بنف

 اىل ديين لينتقم منها بطريقته . 
ان بلسمان القت ابلقفاز يف وجه ليزا يف 

,,اجلولة االخرية بينهما وتركت احللبة  
 ومضت! 

 
فكرت ليزا طويال بشكل اضاع النوم  

من ,,عينيها ... ظل تصرف ديين  



يؤرقها طوال الليل ... لقد افسدت 
هذا االمحق عليها ,,ليلتها اليت ظنت 

د انتهت حبلو الكالم من شفيت  اهنا ق
 هارلند عرب اهلاتف. 

مل جتد ليزا يف النهاية حال امامها سوى 
ان ,,حتذر ديين جيدا ... وتراقبه جيدا 

  ... 



فقد اصبح شخصا غري مامون اجلانب  
ابملرة,,بعدما افصح عن كل مايدور يف  

 اعماقه! 
 

هبطت ليزا يف الصباح وكاهنا ترتنح فلم 
 من الراحة ...  اتخذ ,,قسطا كافيا

لكن قدوم ديين حنوها ايقظها بشكل  
حاد, ,,توقعت ان ينصرف بسخرية  



,لكنها على عكس تنبؤاهتا ,,وجدته  
 لطيف اكثر من اي وقت مضى. 

,كان حيدثها بصوت منخفض اليسمعه 
 سواها:

_انين اسف للغاية ملا بدر مين ليلة  
االمس... ,,جيب اال خنتلف ابدا ايليزا  

 ماحدث !وان ننسى كل 
 



هزت ليزا راسها بلموافقة ...لكنها مل 
تسرتح ,,كثريا البتسامته الصفراء  

,انقبض قلبها رغم حماوالهتا اليائسة يف  
ان جتعل نفسها ,,آمنة حلديث زميلها  

 ديين. 
على اية حال مل يكن امامها سوى ان  
 تقبل ,,اسفه وان يستمر حذرها منه! 



االخدود حيث انطلقت ليزا اىل منطقة 
تواعدت ,,مع هارلند على اللقاء, كان  

 ينتظرها يف شغف واضح.
 

احتوى يديها بني يديه وشد عليهما 
 بعنف .

 ,مث مهس هلا :
_الليلة املاضية كانت لدي رغبة جارفة 
يف ,,النزول اىل حجرتك..كانت اضواء 



احلجرة مضاءة من بعد الفجر,وهذا 
شجعين ,,الن نتغلب على االرق معا 

ننام سواي يف حلظة واحدة ,هل لو و 
كنت زرتك حبجرتك ,,كان ميكن ان 

 اقضي معك الوقت حىت الصباح.؟
 

_الاعتقد ايمسرت هارلند ...هذا  
مستحيل جديد ,,يضاف اىل 

 املستحيالت االربع!



_التستثريي يف داخلي نزعة التحدي 
... كان ,,ميكنك ان تردي بغري  

 استنفازي . 
يقة مل اكن _مل استفزك ,اان اقر حق

المسح ,,اطالقا ابن تظل يف حجريت  
حىت الصباح,ولو مسحت بذلك ماذا  

كنت ستفعل ,,ايمسرت هارلند...اخلاسر  
الوحيد سيكون اان .. هل عرفت,, ملاذا 

 قلت لك مستحيل ان حيدث ذلك!؟



 
 

تعمد هارلند ان ينهي احلوار بسرعة ومل  
يكن ,,مستعدا الن يضايق ليزا ان  

 جتاهه.يشعرها ابخلوف 
تناوال افطارمها على عجل .,,.والحظت 

ليزا ان هارلند يسرتيح متاما عندما 
يفضي ,,اليها ببعض حكاايته العائلية او 

 اخلاصة ابلعمل ...



 
كان يبدو كطفل مدلل على صدر امه  

وهو ,,حيكي هلا عن قصة انفصال 
 والديه ..

لقد وصال اىل الطريق املسدود لكن  
ان يتخذ القرار  احدمها مل ,,يكن بوسعه

االخري.. كالمها عجز ان,, يوقف قطار  
 الزواج يف حمطة الطالق. 



لكنهما انفصال ليعيش كل منهما يف 
مكان .,,.وهو بني احلني واالخر يرتدد  
على امه يف بيتها العتيق .,,.بينما يرى 

والده شبه يوميا وهو ميارس عمله 
 بشركته.

 ط
 كانت ليزا تستمع اىل هارلند وصوته يف 

,,اذنيها يتحول اىل انشودة ... 



سيمفونية رائعة.. حلن جذاب .. ماامجل 
 ان حتب امراة .

ومااعظم ان ختلص يف االنصات اىل  
حبيبها ..,,.كان العامل قد توقف عن  
 صخبه فجاة ليستمع معها اىل هارلند.

بعد ساعتني اخربها هارلند برغبة قوية يف 
,,العودة للنوم فمازال يشعر بدوار  

ب ... رمبا كان مصدره ارق الليلة  وتع
 املاضية .



 
متنت ليزا لو محلته يف عينيها لينام فيهما 
 او ,,تسري به حىت سرير حجرته لرياتح.

كانت تسري اىل جواره تشعر وكاهنا  
ريشة ,,تتالعب رها رايح السعادة اليت  

الهتدا, اوصلته وتواعدا على لقاء يف  
املساء ,,,واخربها انه سيمر عليها 

 حبجرهتا ليخرجا معا !



عادت هي االخرى اىل حجرهتا لتقف  
امام ,,املراة تتامل مجاهلا وفتنتها 

 املستبدة. 
 

اسرعت اىل دوالهبا لتجهز فستان  
املساء, ,,هذا هو االنسب, فستان  

 امحر بلون دم الغزال.



تبدو ليزا من خالله كاحدى ملكات 
الليل او ,,كاهنا حتكم امرباطورية النار  

 العامل.يف 
احلب اكرب مكتشف جلمال املراة 

وحسنها,لقد ,,ظلت امام املراة وقتا 
طويال ... حىت بعد ان اسرتاحت,, عدة 

 ساعات مضت رغما عنها.
 



وبعد ان قامت من نومها مذعورة فقد 
حل ,,الظالم واعلن الليل عن قدومه  

 منذ وقت. 
حىت بعد هذا كله اجتهت اىل املراة تتامل 

ي االصفر والذي يبدو  ,,شعرها احلرير 
كموجات من الذهب تنساب على 

 ظهرها ,,وتتخلل صدرها انصع البياض.
 ,طرقات على ابب حجرة ليزا!



صاحت ابعلى صوهتا )هو الرجل 
االسطورة(,, جرت حنو الباب لتفتحه  

 والقت بنفسها بني ذراعي هارلند.
لقد شعرت حنوه بدهشة مل تشعر هبا منذ 

 دث الطريق .,,قابلته الول مرة يف حا
 

من كان يصدق ان اصبح بني يديه امتىن  
 لو ,,انتزعت *******البالغ!!



هكذا مهست لنفسها ليزا دون ان  
يسمعها ,,هارلند الذي دفع الباب  

 حبذائه مث اغلقه جيدا ابملفتاح !
مل ميهلها هارلند حىت تستوعب 

ماحيدث... ,,لقد ارمتت بني ذراعيه مرة 
ه بعد  اخرى كعصفورة وصل اىل عش

 طول غياب.
 



مل تستطع ان متانع او متارس دالهلا  
املعهود .,,.لقد انقلبا يف وقت واحد 

وتتصاعد من جسديهما محم بركان اثر  
 فجاة. 

مضى الوقت دون ان تنتبه ليزا ,لقد 
 مضت ,,اشياء كثرية دون ان تدري.

كان هارلند هو فارس الليلة املوعودة  
ان  اليت ,,حققق فيها كل ما متناه قبل

 تعود الشمس يف هنار اليوم التال .!



 
اسرتخى هارلند مع نسمات الفجر  
حيتسي ,,علبة من العصائر ,بينما 

عادت ليزا اىل ,,املراة لتصلح ماافسدته 
 يدا هارلند.

لقد كانت تبدو كغجرية منكوشة الشعر  
مبعثرة الزينة,,كان منظرها يدعو اىل  

الوقوف حدادا على كل مبادئها,,اليت  
 ت يف ظلمة هذه الليلة!مات



 
 ,نظر اليها هارلند مث ساهلا مداعبا:

_سوف تطماين ل بعد ذلك... ولن  
تدخلي ,,معي يف رهان او حتدي ...ولن 

تستفزين كلماتك ...كان جيب ان 
تعلمي انين ,,احقق كل مااريده دون ان 

 انتظر موافقة االخرين!
,صمتت ليزا خجال .. لكنه عاد يقول  

 هلا:



 .. احبك ايليزا !_لكين ..
 

قاهلا ومضى حنو ابب احلجرة وهو  
 يذكرها ,,ابن تستعد لزايرة امه معه! 

كادت ليزا ان تضرب براسها يف احلائط 
,لقد ,,ازدادت حريهتا وتعاظت دهشتها 

, ان كان قد حقق كل مايريد فلماذا  
يصر على ,,اصطحاهبا اىل منزل امه  
 !؟...هل حيبها فعال؟ ام انه يتسلى هبا 



 
 هناية الفصل السادس

 
 
 

 الفصل السابع 
 يف البيت العتيق!

 



استيقظت ليزا يف الصباح اكثر نشاطا  
 من اي صباح مضى!

يبدو ان غرام الليلة السابقة كان عالجا  
ابترا ,,لكل متاعبها النفسية  

والع****,لقد اتخرت حقا عن موعد 
 استيقاظها املعتاد . 

نوما لكنها مل تكن اندمة فقد قضت 
عميقا ,,واحالما سافرت هبا افق العامل  

 حممولة فوق قلب صغري .



 
متنت عندما فتحت عينيها ان تظل يف 

مكاهنا .,,..واال تكون مرتبطة بعمل او  
موعد .. لقد تفتحت كل مسام جسمها  
وراحت تستنشق ,,هواء الصباح املنعش 

بكميات هائلة زادت من انشراحها  
,,شلم تكن واقباهلا على الدنيا اليت 

 حريصة عليها من قبل مثلما هي اليوم.



اما ابقي النهار فقد مضى كالربق يف 
اجلولة ,,املفتوحة حيث كان يبدو هارلند 

 متالقا ومتانقا واكثر سعادة.
 

اما ديين فقد ادركت ليزا انه عائد لته  
عند ,,الظهر من لقاء جديد مع ألون  
الولر اليت بدت هي االخرى يف ثوب  

ف ,,عن اسرار تلك الفتاة  قصري يكش
 الصغرية. 



مالحمها ايضا كانت تفضح سعادهتا غري 
,,احملدودة ورغبتها يف ان تطري كحمامة  

 وديعة ...
لقد فهمت ليزا ان ألون ارتبطت ان مل 

 تكن قد ,,التصقت بديين متاما.
 

ولو مل جترب حلظات الغرام احلادة 
لكانت ,,اول من يهاجم ألون وحيذر 

 من عالقتها بديين.  امها واسرهتا



لكنهما اصبحا شريكني يف اهلوى...ورمبا 
,,كانت املراة اكثر تعاطفا مع امراة 

اخرى تعايش نفس,, احساس احلب 
 الذي غزا قلب كل منهما.

 
مل يفرتق هارلند عن ليزا طوال اجلولة اال 

,,بعض اللحظات اليت شهدت لقاء  
 متجددا بني شفاء املتحابني وصدريهما.



العناق ان يستغرق اكثر من  لقد كاد  
ساعتني,,لوال ان ليزا ترامى اىل امساعها  

صوت ابن السيد الولر وهو يلهو  
ابلقرب منهما,,الغريب ان ليزا كانت 
تقرتب بشدة من االقتناع ابن هارلند  

 اليلعب بعاوطفها. 
 



لقد كان واضحا من قبلته االخرية هلا انه 
ابت ,,مغرما هبا واضعف من ان يقرر  

 عاد عنها حلظة واحدة. االبت
لكنها مازالت متخوفة من مثل هذا  
احملرتف اجلبار.,,. فهو ادرى بفنون  

 اللعبة منها . 
والرجل كالصياد املاهر كلما اقنع  

فريسته ,,بزهده كلما كان اكثر اشتياقا  
 اىل اقتناصها .



 
ومل يعرف التاريخ صيادا واحدا اقنعته  

االعتزال, جو  فريسة ,,واحدة على 
 الصيد اليعرف غري املغامرة والتجديد ..

لكن هارلند على اية حال قد يكون 
 معذورا ,,يف ماضيه املرصع ابلنساء.

هكذا كانت ليزا حتاور نفسها بعد ان  
عادت ,,مع هارلند يف هناية اجلولة اليت  

تفوقت فيها على نفسها يف العمل  



كمرشدة ممتازة ,,انلت اعجاب كل 
 ن وخطفت االضواء برشقاهتا.املسافري

 
لقد احست اهنا مدينة لغرام هارلند 

هبا... ,,حبهما جعل الدنيا وكل مافيها 
 ترتاقص نشوة امام عينيها . 

مل تكون جودهتا يف العمل من فراغ  
,لكن ,,االحساس الداخلي ابلسعادة  

اليت محلتها اىل السماء السابعة بعد ان  



  شاركها هارلند ,,محاما دافئا فور
 عودهتما اىل الفندق.

لقد اصبحت كل االمور على مايرام,اهنا  
االن ,,على استعداد الن توقع على 

 اقرار اسعد خملوقة فوق االرض.
 

مل يكن ينغص عليها هذا اليوم سوى 
مقابلة ,,ديين يف الكازينو اجملاور الحد  

 املناطق االثرية. 



لقد مهس مهس هلا ديين برغبته يف ان  
عشاء,وعندما اعتذرت  ,,يدعوها اىل ال

له اخربها ابنه على يقني,,من اهنا ستليب 
 دعوة رجل اخر .

هنا اسرعت لتؤكد له مايدور يف  
 عقله.,,. قالت له يف نربات واثقة:

_ وهذا الرجل هو هارلند ...هل لديك 
 اعرتاض ايديين!

 



صمت ديين وقتها.. واختلس حنوها  
نظرة ,,خبيثة مث راح يؤكد هلا اشياء مل  

يسعدها ان تسمعها من اي خملوق   يكن
 ... 

 قال هلا ديين : 
_ان هارلند يتسلى بك ,وسوف يسارع 

برتكك ,,فور العودة اىل الشركة وكان  
من االفضل اال هتمليين هبذا الشكل  

 فرمبا كنت افضل منه كرجل !



صاحت ليزا يف ديين ابن يصمت  
فورا... فلو ,,كان ديين اخر رجل يف  

 .العامل المهلته ايضا.
 

 ,مث هنرته قائلة:
_انك الهارلند لكي حتكم ابنك افضل 

منه .... ,,اان الوحيدة اليت ميكنين  
اصدار مثل هذا احلكم ..,,.واستطيع  



ان اؤكد لك ان هارلند ليس له شبيها 
 يف الدنيا ! 

مل يعلق ديين وانسحب صامتا بعد ان  
اخرب ,,ليزا ابهنا سوف تندم كثريا على  

 مراهقتها املتاخرة. 
 

وحذرها من ان توشي به عند هارلند 
فقد عثر ,,اخريا على وظيفة دائمة 



سوف يبدا يف ممارستها فور انتهاء  
 الرحلة ابحدى املدن القريبة.

ولن يهمه يف شيء اان يفصله هارلند .. 
 فقد ,,اصبح مستقبله يف امريكا امنا . 

 
كما انه قضلى يف الرحلة وقتا اكثر من  

الولر وعلمها كيف  ممتع ,,مع ألون 
 يكون احلب . 



على العكس من ليزا اليت كان جيب ان  
متنحه ,,اهتمامها وال تظهره امام الناس 

 ابهنا تنفر منه!
ختلصت ليزا بسرعة من تداعيات لقاء  
ديين ,,معها ... وعادت تستغرق كل  

 عواطفها يف لقاء هارلند يف املساء . 
لقد كانت تريدي فستاان من احلرير  

,,وهي جتالسه يف كافرتاي الفندق االبيض 
عندما مالت يداه فوق كتفيها تداعب 



شعرها احلريري ويتبادالن احلديث مهسا  
كعصفورين ,,فوق عش يعتلي قمة جبل 

 شاهق :
_هل تعلمني ايليزا ان امي لديها مثل  

 هذا الفستان ابلضبط ؟
 

_سوف ارتديه عندما نذهب اليها يف  
 الغد . 



تتعود عليك  _اعتقد ان امي سوف 
 بسرعة؟

_اخشى اال اعجبها ايمسرت هارلند  
..ارجو ان ,,ترشدين اىل ماميكن عمله  

 لكي افوز برضاها.
 _تفعلي شيئا واحدا.

_ماذا؟ ... ماذا؟ارجوك ان ختربين  
 بسرعة.

 



 _ان تكوين فقط ليزا!
ظلت ليزا حتلم بلقاء ام هارلند يف لوس 

,,اجنلوس ... مل تعرف طوال ساعات 
 وى التقلب على فراشها.الليل س

والشكوى اىل الوسادة من هذا االنتظار 
القاتل ,,رمبا كانت مقابلة هذه السيدة 

هي البوابة الرئيسة للعبور اىل,, حياة  
 هارلند بشكل رمسى من خالل الزواج.



ورمبا كانت ايضا هي بوابة اخلروج... مل 
,,تكن تعرف ابلضبط ماذا ميكنها ان  

ه السيدة اليت  تفعل لتفوز ابعجاب هذ
 حدثها عنها هارلند طويال. 

 
يف الصباح تناولت افطارها مع هارلند 

على عجل,,وركبا اتكسيا يف الطريق اىل 
 منزل العائلة بلوس اجنلوس .



ساهلا هارلند عن انطباعاهتا قبل ان 
تلتقي ,,ابمه ... مث طلب اليها اال تعترب 

 انه شبحا يرعبها .
ا .. كانت وان تتصرف على طبيعتها متام

,,ليزا تنظر اىل فمه وهو يتحدث وتتمىن 
لو توقف عن الكالم,,, وتفرغت هذه  

 الشفاه للحب فحسب! 
 



وصال اىل املنزل العتيق , استقبلهما 
بعض ,,اخلدم بينما مضى هارلند اىل  

حجرة امه ابلداخل مث دعا ليزا للدخول  
 ... 

سارت ليزا خبطى تشبه حتركات 
ه ..لقد كان  الطاووس ,,الواثق من نفس

 وجهها يلمع اكثر من اي وقت مضى .. 
 



وفور مصافحتها المه دعتها السيدة اليت 
,,مازالت حتتفظ بشباهبا واانقتها اىل  

اجللوس اىل جوارها مث ,,طلبت من ابنها 
 ان يعود ببعض العصري اكراما لليزا.

حاولت احلسناء ليزا ان ترفع وجهها من 
 االرض. 

ل الذي عاش  وتتامل كب ركن يف املنز 
فيه ,,هارلند صباه,كان منزال ميكن ان 

 يكون له شبيها اخر بسهولة. 



 
لكنه يف نظر ليزا متحفا اندرا,, اال 

يكفي ان حبيبها قد عاش بني جدرانه  
ومارس فيه ,,هواايته وهو صغري ... ان 

 هذه الدراجة القدمية يبدو اهنا دراجته.
متنت لو عرضت عمرها مثنا لشرائها  

لو ,,عرضت هذه الدراجة يف مزاد  فيما 
 عاملي ! 



قطعت ام هارلند حلظات الصمت 
 عندما عاد ابنها وسالته:

 _مل تقدم ل صديقتك بعد ؟
 

 _اهنا ليزا كينج هام ... اجنليزية... 
_هل هذه اول زايردة لكي المريكا  

 ايفتايت ؟ 
 _نعم ... 



رفعت االم حاجباه وهي تعاود حماورة  
 احلسناء ليزا :

 ا الختططني للبقاء هنا ؟_وملاذ
_هذه امنيىت ,لكن االمر ليس سهال  

 ,فالوظيفة مؤقتة. 
 _وظيفة؟

تدخل هارلند بسرعة ليشرح المه ان  
 ليزا ,,موظفة تعمل يف شركتهم... 



,فبادرت االم وهي تنظر حنوها وسالتها  
: 

_اذن كيف حصلت على الوظيفة لدى  
 شركة ابين ؟!

جة  مل يكن سؤال االم حمموال على هل
بريئة.. ,,كانت نربات صوهتا تدعو ليزا 

 للقلق . 
 



لكنها راحت تؤكد هلا اهنا حصلت على  
,,الوظيفة ابلصدفة بعد ان مرضت  
احدى املرشدات السياحية ابلشركة 

 فجاة. 
,,ووجدت الشركة نفسها يف حاجة اىل  

مرشدة جديدة تنتهى مهمتها فور العودة 
 اىل سان فرانسيسكو. 



حول هذا املوضوع   مل تعلق االم كثريا
طوال العشاء,,لكن ليزا خرجت 

 ابنطباعجعل القلق يساورها بشدة. 
 

فقد شعرت ان االم مل تكن راضية متاما  
عنها ,,لذا لزمت ليزا الصمت يف 

 التاكسي خالل طريق العودة.



وعندما ملح هارلند صمتها وشرودها  
ساهلا ,,عما يدور مبخيلتها فصارحته  

 قائلة:
نين اقوم ابستغاللك  _ان امك تعتقد ا

 ,,وانطباعها عين مل ين مرحيا . 
 

 مازحها قائال:
 _وهل تستغليين ابلفعل ؟
 _التكن سخيفا ايهارلند. 



_كان بودي ان نظل مبنزل امي حىت  
الصباح ,,لكنها مل تكن لترتكين معك , 

ان امي جتيد الثرثرة والسهر طوال  
الليل,وهذا قد ,,اليضايقين عندما اكون 

زايرهتا وحيدا, لكن كيف تكونني  يف 
معي واطيق اال ,,اابدلك الغرام حىت  

الصباح ,لقد اصبحيت ايليزا جزءا هاما  
 من وقيت !

 



_املشكلة ايهارلند بعد العودة, كيف تى 
,,عالقتنا عندما نعود اىل سان  

 فرانسيسكو؟
_هذا شيء سابق اوانه االن ,عندما  

نصل اىل ,,سان فرانسيسكو ميكننا ان 
 حنكم! 

انتهى احلوار مع وصول التاكسي اىل  
الفندق ,,حيث هبط هارلند تتابط ليزا 



ذراعه االمين تتمىن لو ظال هكذا اىل  
 االبد... 

 
لكن صوت هارلند ااتها كنغمات يف 
اذنيها ..,,.ساهلا امام ابب الفندق 

 سؤاال مباغتا : 
 _حجرتك ام حجريت !؟

اقشعر بدهنا واصابع هارلند تتسلل عرب  
 خصائل شعرها احلريري . ,,



 ,واجابت كاهنا منومة مغناطيسيا :
_عليك انت االختيار وعلي اان ان  

 طيعك!
 
 

 هناية الفصل السابع 
 

 الفصل الثامن  
 االعرتاف اخلطري !



 
وجدت ليزا ورقة صغرية اىل جوارها  
عندما ,,فتحت عينيها مع اشراقة  

 الصباح .
التقطتها بسرعة ,كان واضحا من  

الوىل اهنا مكتوبة خبط هارلند الوهلة ,,ا
.. اسرعت عيناه جتوب,,السطور  

 القليلة تقراها اكثر من مرة يف ان واحد!
 _صغرييت احلسناء..



 
مااروعك لقد جعلتين متاكدا من خطا  
املقولة ,,الشهرية ابن كل النساء امراة 
واحدة ... ال ايحسنائي انك وحدك  

امراة,,,وكل النساء الدنيا صنف اخر  
ل لذة واقل متعة ..,,.عموما لقد  ...اق

سبقتك يف النزول ,مل يطاوعين قليب  
الوقظك وانت غارقة يف هذا ,,السبات 

العميق ..عندما تستيقظني سوف 



جتدينين ابملطعم على شوق, ايتها  
احلسناء ,,اليت جتعل من ليل اهلوى جة  

 للمحرمني وامللهوفني!
 هارلند.

ابتسمت ليزا وهي تتثاءب لتسرتد  
ها .,,.واسرعت اىل مالبسها  نشاط 

ومللمتها بسرعة وانطلقت حنو احلمام 
 لتتخذ زينتها ليوم جديد.

*** 



تقابلت عينا ليزا يف مقدمة املطعم بعيين  
هارلند,,مل تستطع ان تتحكم يف رسائل 

الغرام اليت تبثها مقلتيها اىل حبيبها  
 الوسيم.

 
لكن هارلند اشاح عنها بوجهه ,لقد  

وهلع ,,وهي حتادث احد  اصاهبا فزع 
املسافرين الذي استوقفها ليساهلا يف  

 بعض امور الرحلة. 



ادهشها ان هارلند اشاح عنها هبذا 
اجلفاء ,,الذي مل تتوقعه حلظة واحدة  

 منذ ان تعارفا . 
ماذا حدث فجاة؟,, ان آاثر الليلة  

املاضية مل تربحهما بعد,كما ان سطور  
مل رسالته تؤكد ,,انه حىت ترك احلجرة 

 يكن هناك مايعكر صفومها .



لقد فشلت االن يف ان تتخلص من  
اسئلة بعض ,,املسافري الذين تكتثروا  

 حوهلا .
مل يعد امامها سوى ان تعقد العزم على 

مفاحتة ,,هارلند يف هذا الشان يف اقرب 
 فرصة.

 
اال ان زميلها ديين اسرع حنوها هو 

االخر... ,,وحبركة رشيقة فوجئت به 



فوق كتفيها ويهمس هلا  يريح يديه 
 بصوت مسموع:

 _ملاذا اتخرت علي ايحبيبيت ؟! 
انقبض قلبها , فالصباح مل يعد حيمل هلا  

سوى ,,االلغاز واملواقف الغريبة اليت  
 تعجز عن تفسريها.

ماذا يريد ديين هبذا التصرف الذي مل  
يقدم ,,عليه من قبل حىت ومها منفردين 



 يف اماكن كثرية,,هل هي لعبة جديدة
 يفكر فيها ديين ؟!

 
وملاذا اشاح عنها هارلند بوجهه عندما 
راها ,,الول مرة يف الصباح,لقد صعد  

هبا اىل حجرته وظل بشرفتها حىت  
فوجئت مبوقف ,,ديين منها والذي  

شاهده هارلند من الشرفة وترك يف نفسه 
 اثرا سيئا للغاية! 



ظل هارلند حبجرته حىت عصر هذا  
رة بعض املناطق اليوم,مل ,,يشارك يف زاي

اليت اتفق معها ابالمس على ان يرافقها  
 خالهلا.

 
بل مل ايت يف املوعد امام احلافلة, لقد  

,,انتظرته طويال حىت يئست ودعاها  
 املسافرون اىل ان تصعد لتتحرك احلافلة.



كانت اكثر ساعات عالقتها هبارلند 
 حزان وكدما واملا . 

,فور عودهتا اتصلت به يف حجرته  
 :هاتفيا

_هل انت على دعوتك ل ابالستحمام 
يف ,,البحرية هذا املساء ام ان املوقف  

 تغري؟
ارادت ليزا ان تستشف شيئا من رد  

هارلند,,فرمبا فاحتها هو يف سر تغيريه 



املفاجئ .. لكن هارلند اجاهبا يف نربات  
,,حزينة ابنه سيقابلها بعد عشرين دقيقة 

 على الشاطئ وعليها ان تنتظره!
 

ليزا االترتك االمر اكثر من ذلك  قررت 
وان ,,تفاحته مباشرة يف حتوله الغريب  

 جتاهها .
ذهبت اىل املوعد دون ان تنتظر مرور  
,,الدقائق التالية, وحضر هارلند خيفي 



الكثري من مهومه ..,,. سارا جنبا اىل 
 جنب حنو الشاطيء .. 

وهناك ساهلا ان كانت قد احضرت 
هما بعد  بعض ,,الفوط ليلفا هبا جسدي

 االستحمام ابلبحرية. 
 

فاعتذرت ليزا لسوء حالتها الذهنية, مل 
يعلق ,,هارلند وخلع مالبسه بينما  



سبقته ليزا اىل خلع مالبسها هي 
 االخرى وانطلقا اىل البحرية ابملايوهات.

مهست له ليزا ابن هناك شيئا ما تريد ان 
,,تساله يف تفاصيله ,مل يدعها تكمل 

حلزين واسرع جيذهبا حنو صدره  حديثها ا
,,ويطوقها بذراعيه وينهال بقبالته عليها  

 حىت كادا ان يفقدا تركيزمها.
,لكن ليزا جذبت نفسها منه وهتفت 

 فيه: 



_اريد ان احدثك اوال مث حندد موقفنا , 
 هذا ,,الغرام امللتهب لن حيل مشاكلنا .

 
دعاها للخروج اىل الشاطئ بعد ان  

صارحها ,,ابنه يشعر ابكتئاب ابلغ هو 
االخر وفور جلوسهما فوق الرمال  

 قالت له ليزا :



_اصارحك الول مرة انين احبك 
..اذوب فيك ,,ارجو اال تتغري مين دون 

 مربر اعرفه! 
 ,ساهلا يف دهشة: 

 _امتاكدة من مشاعرك حنوي ؟!
 

 اال  _لست متاكدة من شيء يف حيايت
اين ,,احبك جبنون !مل يكن حبا من اول  
نظرة كما قد تتخيل ,لقد كنت فارسا يف 



احالمي منذ ,,الطفولة ...انه احلب قبل 
امليالد.. رمبا هذا الذي جعلين اكره  
بلسمان منذ رايتها الول ,,مرة اىل 

جوارك!لقد كانت جمنونة بك مثلي االن 
 متاما !

انت _لكين مل اكن اشجعها ابدا,لقد ك
تطاردين ,,بعد ان مللتها .. وحجزت يف 

الرحلة بعد ان علمت بوجودي  
 فيها,,ارجو ان ننساها من حواران متاما. 



 
_قل ل ايهارلند ملاذا تغريت منذ  

 الصباح ,صارحين ارجوك!
_هل لديك الصراحة لتجييب انت  

 االخرى على سؤال .
 _اعدك.

 _ماذا بينك و بن ديين ؟ 
ا السؤال  _وماالذي دفعك اىل هذ

 الغريب؟



_لقد شاهدتكما هذا الصباح وهو  
يربت بيده ,,على كتفك بطريقة العشاق 

 اليت اعرفها جيدا!
_هذا اخر ماافكر فيه واتوقعه ,ليس  

 بيننا اي شيء على االطالق .
 

_وقبل اليوم, امل يقرتب منك او ينل 
 شيئا ,,يرضي غروره كرجل! 



_اان لست من نوعية ديين ايمسرت  
 هارلند !

_لكنك زميلته واماكن واوقات اخللوة  
 بينكما واردة!

 
_زميلة نعم لكنه ليس الرجل الذي  

يناسبين ..,,. انه ليس مثلك ايهارلند 
 ولن يكون ابدا!



مهس هارلند )حقا ... ولن يكون ( مث  
طوق ,,رقبتها بذراعه واستطرد قائال هلا  

: 
_انين احذرك انين اكره ان يشاركين  

ومل استخدم تعبريات احد يف ممتلكايت,,
احلب مع امراة من قبل ... لكن امراة  
واحدة قد تكفيين ,,عندما اصل معها  
اىل مرحلة االقتناع ,وقد يبدو هذا امرا  



عسريا ..,,.لكنه سهال ايضا يف حالة  
 وقوعه!

 
تنفست ليزا الصعداء ... وكادت ان  

تلف ,,ذراعيها هذه املرة لتعانق هارلند  
اللحظة االخرية مث لال اهنا تراجعت يف 

اخربته ,,بضرورة العودة اىل حجرهتما 
 فورا لتتصرف معه على حريتها ! 



انطلقا مسرورين لقد ادركت ليزا ان  
حلمها ,,يف الزواج من هارلند مل يكن  

 قريبا منها مثل هذا الوقت من قبل.
 

لقد فرغت ليزا كل هذه االحاسيس يف  
عناقها ,,هبارلند فور وصوهلما اىل  

حجرهتما وقبل ان حيل ,,موعد نزهة 
 املساء يف هيوليود الساحرة !

 



 هناية الفصل الثامن 
 
 

 الفصل االخري 
 العذاب بني ذراعيك!

 
 هيوليود يف الليل اكثر من ساحرة!

لكن السهر يف هيوليود الليلة له طعم  
اخر ومذاق غريب,,فهو اخر ليلة من  



ليال الرحلة العاصفة اليت تالعبت لياهلا  
 لب ليزا . بق

مذاق امتزجت فيها احاسيس روعة 
احلب ,,مبرارة الفراق الذي بدا شبحه 

 يلوح يف االفق ...
 

فرمبا وصلت عالقة هارلند هبا اىل  
الطريق ,,املسدود عندما يعودا يف اليوم  

 التال اىل سان فرانسيسكو! 



بدات السهرة بدعوة على العشاء  
وجهها مسرت ,,ماكس صديق هارلند  

ت الدارسة اجلامعية... لقد منذ سنوا
 تعانقا بود وحرارة.

بينما تصافحت ليزا ومدام ماكس وكل  
 منهما ,,ترقب اانقة االخرى!

 
,تقدم هارلند خطوة حنو ليزا وقدمها  

 لصديقه ماكس:



 _ليزا بكننجهام اجنليزية.
,نظر ماكس اىل صديقه مشجعا ومهس 

 له :
 _دائما ذوقك يف السماء ايهارلند!

س ليزا عن انطباعها عن  مث سال ماك
 الشعب ,,االمريكي فبادرته هامسة:

 _انين احب وطنكم وشعبكم .... 
 



,ضحك ماكس وهناها على 
 دبلوماسيتها االجنليزية ... 

جلس االربعة حول مائدة العشاء ليزا  
,,وتشارلن زوجة ماكس متجاورتني  

 وماكس وهارلند متجاوريني . 
وبينما اخنرط الرجالن يف حديث 

الذكرايت ..,,.هتامست السيداتن 
 كعادة النساء ... 

 



 قالت تشارلز: 
_هل انت وهارلند جادين يف  

 مشروعكما !
 _اي مشروع؟ 

 _عالقتكما هذا مااقصده ابلتحديد؟! 
اندهشت ليزا من سؤال تشارلن ,,ماذا  

يعنيها من هذا االمر وما شاهنا بعالقة  
هارلند ,,هبا سواء اكانت عالقة جادة ام 

 عابرة.



 
ويبدو ان تشارلن احست ابرتباك ليزا  
,,واضطراب مالحمها فاتبعت حديثها  

 قائلة:
_كان والد هارلند قواي وغليظا 

...وهارلند ,,نسخة مطابقة لوالده ... 
 هل قابلته؟

_مل احظى هبذا الشرف بعد.. لكين 
 قابلت امه..



 _وكيف كانت املقابلة؟
 _يبدو اهنا مل تراتح ل .

 
سية اليس والدة هارلند فهي _احذري ال

ممثلة سابقة,,واعتزلت بعد زواجها من  
والد هارلند,اهنا التصدق لالن ان 

الضواء قد ,,احنسرت عنها وحتب ان 
 يعاملها الناس كنجمة كبرية! 



اندى هارلند على ليزا لتنتبه اىل احلديث 
,,اجلماعي فتنفست الصعداء ,لقد  
كانت قلقة من حوار تشارلن امللئ  

 طبات واملازق ...ابمل
وهلذا حرصت ليزا على ان يفهم هارلند  

من ,,انطباعات وجهها اهنا تريد  
 االعتذار عن ابقي السهرة.

 



كان هارلند لطيفا للغاية عندما اعتذر 
بلباقة ,,وعاد يف التو مع ليزا اىل  

 سيارهتما. 
*** 

ويف طريق العودة ارادت ليزا ان تضع  
قلها حدا ,,لشكوكها اليت بدات تغزو ع

 مع بداية العشاء .



اسندت يديها اىل كتف هارلند ومرت  
,,ابصابعها بني جدائل شعره الناعم 

 وسالته:
 _هل لك ماض ايمسرت هارلند؟

 
 _اان مل اسالك عن ماضيك ايليزا .

 _اان ليس ل مارض على االطالق .
_اذن نفكر يف املستقبل ايليزا هذا  

 افضل لنا .



 _ضايقين اسئلة تشارلن عنك.
_اعذريها فقد كانت صديقيت اكثر من 

بلسمان ,,قبل ان تتزوج ماكس... 
ومازالت ترفض ان تراين مع امرة اخرى  
.,,..اهنا تتمىن ان تلقى كل صديقة ل  

 نفس مصريها.
 

_لقد احسست بذلك من غريهتا 
الشديدة مين ,,رغم اين مل ارها من  



قبل,بل لعلين اخشى ان اواجه نفس  
 مصريها. 
هارلند اىل صدره بعنف وراح  ضمها 

يقبلها يف هنم وبطريقة حمت من راسها  
 كل الشكوك!

,لكن ليزا سالته وهي تبتعد بشفتيها عنه 
 يف دالل:

 _وماذا عن زواجنا ؟
 



_عندما نعود ايعزيزيت احلسناء قد 
تغريين رايك ..,,. لقد تعارفنا يف ظروف 

ابلغة الغرابة ... وعندما متضي هذه  
فرصة التفكري اعظم   الظروف ,,تكون

 بعيدا عن اية مؤثرات.
 _هذا حسنا ايهارلند. 

شعرت ليزا بقدر من االمتنان ,فالزواج  
منه ,,يكاد ان يصبح حية ,وليس نوعا 
من التخمني ,وخاصة وان العودة,,اليت  



تعين انتهاء الرحلة ابتت اقرب من اي  
 وقت اخر!

*** 
اقرتبت احلافلة يف صباح اليوم التال من 

 فرانسيسكو!سان 
 

كان ديين يقف اىل جوار ليزا ابلقرب  
من سلم احلافلة,,جتاهلت ليزا كل كالمه  



الذي اسقطه يف اذهنا مباشرة,, اكثر من 
 نصف ساعة كاملة.

مل يكن ديين يعبا بتجاهلها لقد استمر  
 يف ,,حديثه اليها بشكل غريب.

 كان اخر ماقاله هلا: 
_سوف امجع اشيائي بعد النزول  

 وظيفيت اجلديدة,,وقد نلتقي واذهب اىل
يوما ما واذكرك ان هارلند قد تسلى بك 



مث القى بك ,,من فوق القمة لتنكسر  
 رقبتك يف سان فرانسيسكو! 

 
نزل الركاب تباعا حىت جاء دور ديين  

الذي ,,هبط خلف ليزا ...مل تتوقع ليزا  
 مافعله ديين فجاة.

لقد طوقها بذراعيه وضمها اىل صدره يف 
,,حلظة واحدة وخطف قبلة مث مهس هلا  

: 



 _هذه القبلة على سبيل التذكار!
كادت ليزا ان تفقد صواهبا من قذارة 
االسلوب ,,الذي اتبعه ديين معها ... 

لقد تعمد فعلته امام عني,,هارلند ليؤكد  
 له شيئا ما يسعى اليه !

*** 
,صعدت ليزا اىل مكتب هارلند الذي  

 كان يف عصبية واضحة.
 



 تقبلها بفتور وصاح فيها غاضبا:,اس
 _امل اقل لك ان شيئا ما بينكما .

_هارلند التظلمين كيف يكون بيننا 
ماتشك فيه ,,واان وقيت كله كان معك,  

مل يكن بوسعي ان اخسرك من اجل 
 شاب اتفه مثل ديين.

_لقد اخربتك من قبل ان اي رجل يف  
العامل ,,الحيب ان يكون مغفال,كما انين 

 اننييت يف مثل هذه العالقات.اخربتك اب



 
 ,قاطعته ليزا بسرعة:

 _هل تشك يف؟ 
 اجاهبا بعنف :

_ليس جمرد شك انين واثق!لقد تركت  
 لك مرتبك ابخلزينة!

هبت ليزاا واقفة يف غضب ,واشاحت 
عن ,,هارلند بوجهها وخرجت مندفعة  

 قبل ان يراها تبكي.



 
لقد عز عليها ان يتبدد حلمها اجلميل  

,,حلظة ويتحول اىل سراب خادع ... يف 
لقد اغلقت الباب خلفها دون,,ان  

يتبعها هارلند مما جعل اعصاهبا تستشيط 
 غضبا. 

لكنها قررت ان ترحل عن امريكا خالل 
ثالثة ,,اايم على االكثر,وذهبت اىل  



صديقتها ,,جني لتخربها مبا حدث  
 وتودعها .

 
لكن جني كانت حتمل مفاجاة هي 

 االخرى... 
 ابدرهتا قائلة: ,لقد

_عندي خرب سيء لقد قرروا ختفيض 
العمالة ,,يف الشركة بعد عودة حلتكم 



,واستغنت الشركة عن خدمايت,,ويبدو 
 انين قد فقدت العمل اان االخرى!

 
 ,سالت ليزا يف دهشة :

_هل مشل االستغناء عن العمل فتيات 
 اخرايت ام انك وحدك؟

_ال لقد اكتشفت انين الفتاة الوحيدة  
 ليت مت فصلها !ا



ادركت ليزا ان هارلند قد انتقم من 
صديقتها ,,هي االخرى... جف حلقها 

,شعرت بدوار ففتحت حقيبتها 
واخرجت منها بنطلوان ,,من القطن  

كانت قد اشرتته بكل ماادخرته اثناء  
الرحلة لتهديه اىل جني اليت ,,امسكت 

هبدية صديقتها ودمعت عيناها وعانقتها 
 معا ! لتمتزج دموعهما

*** 



يف اليوم التال صعدت ليزا اىل مكتب 
 هارلند يف قمة ثورهتا .... 

 
اقتحمت املكتب دون ان تستاذن  

السكرترية ,,اليت اندفعت خلفها تنهرها  
, لكن هارلند وقف مرتبكا ودعا  

 السكرترية اىل اخلروج.
,بينما جلست ليزا يف ثقة وقبل ان  

 يدعوها هارلند :



 ؟_هل من جديد ايليزا 
_جني صديقيت لقد فصلتها انتقاما مين  
,هذا يؤكد انك ظامل ماذنبها ؟,,اان امراة 

سيئة يف نظرك ما شاهنا هي ,اان ذاهبة  
سوف ارحل من امريكا كلها,,لقد 

اعددت جواز سفري للرحيل غدا, 
اتوسل اليك ان ترحم ,,جني من هذا 

 الغدر وكفاك شكوكا.
 



تحها  مل يعلق هارلند اجته اىل اخلزينة وف
,,واخرج من داخلها سلسلة فضية 

 ملعت يف يده وهو يقول هلا يف عصبية: 
_هذه دليل خيانتك ايكاذبة,,هل 

اتكدت انين مل اكن اشك جملرد الشك  
امل تكن هذه ,,السلسلة تتدىل من  

رقبتك يف بداية الرحلة مث اختفت.. امل  
ينتزعها منك ديين يف ,,حلظة من 

زقت بعض حلظات الغرام امللتهب حىت مت



حلقاهتا؟ ,,ملاذا انت صامتة؟ النك 
مصدومة يف الشاب الذي افشى بسرك  

 اخلاص!
 

,هبت ليزا واقفة وصرخت يف هارلند 
 وهي تبكي بعنف :

_لو كنت ذكيا الدركت منذ البداية ان  
ديين ,,حياول الوقيعة بيننا ابي اسلوب  

السلسلة اهديتها اان لألون الولر   ,هذه



اليت فرحت ,,هبا وطوقت هبا عنقها يف 
سعادة.. لكن الشيطان ديين انتزعها من 
رقبتها خالل عالقته الشمبوهة هبا,,,لقد 

كان يعلم اهنا خاصة يب واراد ان يكيد  
 ل عندك. 

وضح ان قسمات وجه هارلند بدات  
 تصفو وهتدا ثورته...

 
 مث ساهلا يف حدة :



وملاذا يتعب ديين نفسه اىل هذا  _
 احلد؟!

_ال بلسمان اخربته انك صاحب  
الشركة ,,وانين اعرف هذه احلقيقة فظن 
انين اوشي به عندك لتفصله من العمل 

لو اخربت ,,مبغامراته الدنيئة مع املراهقة 
 ألون الولر.

 _اي مغامرة؟



_امل تكن ألون ختتفي يف فرتات توقف  
كان خيلو هبا ويلعب ,,احلافلة كثريا,لقد  

بعواطفها يف اخلالء,,اال تذكر يوم تبعتين 
 يف الغابة املفتوحة.

 
_نعم ...نعم اذكر لقد كانت ألون 

 الصغرية اىل جوارك. 



اجهشت ليزا ابلبكاء وشرعت يف 
اخلروج من احلجرة,,لكن هارلند  

 استوقفها بقوة.
 ,جذهبا حنو صدره وهو يصيح فيها :

اقتلك !لقد  _لقد فكرت كثريا يف ان 
احببتك .,,..وظننت ان اول امراة 

احبها ختونين ,,شعور مرير كاد يدفعين  
 اىل اطالق الرصاص عليك! 

 



 _دعين وشاين االن؟
 _اىل اين ؟ 

 _لقد حجزت مكاان للسفر اىل اوراب ! 
 _انت جمنونة ! 

_مل اكن عاقلة مثل تلك اللحظة لقد  
اقتنعت ,,اخريا ان الزواج اليهم,االهم 

يف قليب مكاان للحب ,وها اان ان اجد 
قد حببتك وهذا يكفي ,,وسوف اظل 



احبك يف اورواب ويف اي مكان يف العامل  
 ,,ولكن لن اطاردك لتتزوجين ابدا.
جذهبا اىل صدره ...وتوالت قبالته  

احلانية ,,حىت احست ليزا ابن هارلند  
قد اعتذر عن خطيئته معها .,,.. وعن  

 ..كل خطاايه منذ جاء اىل الدنيا
 

,لقد افاقت ليزا على صوته يداعب 
 اذنيها:



_علينا ان نفعل الكثري من هذه اللحظة 
الن ,,ترتيبات الزواج حتتاج اىل  

اجراءات عديدة ايتها الوردة  
االجنليزية,,,دعينا نرتب لذلك لنتمم  

 زواجنا قبل االحد القادم.
صمتت ليزا بينما تتالحق دقات قلبها  

لكن   ... عجز ,,لساهنا عن النطق
هارلند ظل يلح عليها ابن ترد عليه ... 

 ويسمع رايها فيما قال . 



 
نظرت ليزا اليه فاكتشف هارلند ان  
دموعا ,,تنساب فوق خديها بعدها  
القت ليزا بنفسها بني احضانه وهي  

 هتمس له: 
_هااان ارد ايهارلند ,ايها الزوج  

االسطورة!لقد عذبتين كثريا واان بني  
الوقت الراتح   يديك ... ,,واالن حان



بني ذراعيك ! لقد كان حبا فوق بركان  
 ...ايحبييب ! 
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