
 



www.riwaya.ml 
 امللخص

 
منذ طفولتها كان حلمها الوحيد .. كانت تتخيل أن ماتيوس ثورب 

 ينتظرها حىت تكرب ليقول هلا
إنه جمنون حببها .. وكربت ليا وأصبحت صبية فاتنة وكرب معها 

حبها حىت مل يبق يف القلب متسع , مث أيت ماتيوس ليخنق احللم يف 
ال طفلة وضعها حتت رعايته وقد مهده فلم تكن ليا ابلنسبة له إ

 حان الوقت ليزيح محلها عن كاهله .
ظنت ليا أهنا هناية عاملها الوردي , ولكن األسوأ كان قادما مع 

 وصول الفاتنة كايت لورد .
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 املتوحشة املدللة -1
كانت منتظرة ىف زاوية شارع " بيل " عندما استدارت ليا اىل شارع 

"وكان ان عرفتها بسرعة ، حىت وان مل تكن راهتا من قبل  " كاسل
. كان ماتيوس قد وصفها هلا بدقة : شقراء ، ممشوقة القوام ، انيقة 

، وهى صفات ال تتزين هبا ليا الشقراء إىل ذلك متتلك كل 
 املؤهالت لتكون سيدة حمرتمة ، وهو ما حتتاج ليا لتتعلمه .

فر أمام الزاوية تنظر إىل ضغطت ليا شفتيها وأوقفت الالندرو 
الوافدة اجلديدة بصمت ، ودت لو جاءت بسيارة اهلوندا ولكنها 
جتاهلت رغبات اخلال متعمدة وكأهنا بذلك تؤكد رأيه هبا فهو يراها 

 طفلة ال تتحمل املسؤولية .
 فتحت ابهبا لترتجل ولتواجه املرأة الشابة بتصميم متجهم :

 آنسة لورد ؟ اان ليا وست -
 املرأة الشابة نظرة متعالية وقالت مستغربة : أدارت

حقا ؟ أنت قريبة السيد ماتيوس ثورب ! اي إهلى مل يكن ابلغ  -
 ..أليس كذلك

ازدادت شفتا ليا إطباقا جتنبا للرد الذى تريد إطالقه .. ولكنها 
 عوضا عن ذلك كظمت غيظها وقالت جبفاء :



 هال مسحت ابلصعود إىل السيارة .. -
اآلنسة لورد الزرقاوان املذعوراتن إىل السيارة القذرة  حتركت عينا

 البالية :
 أركب هذه ؟ أين السيد ثورب ؟ -

 نقلت ليا ثقلها من قدم إىل أخرى :
 مل يستطع اجملئ ، فأرسلىن نيابة عنه -

 أهنا معمودية النار ... دون شك ... أين هو خالك اذن ؟ -
 وهل هذا يهم ؟ -

تبقى من عطف قد تشعر به جتاه املرأة كانت ليا تفقد بسرعة ما 
الشابة ... جعلتها اآلنسة لورد حتس ابلسذاجة وقلة النضج .. 

بدأت تتمىن لو جاءت ابملرسيدس كما أمرها ماتيوس . ولو 
ارتدت غري هذه املالبس ... اجلينز الباىل والقميص قد يظهران 

نسة بوضوح رغبتها ىف االستقالق ، ولكن ابملقارنة مع بذلة اآل
لورد اخلضراء والعاجية . بدا ما ترتديه رخيصا وقذرا . أما شعر 

 اآلنسة لورد فقصري خيضع آلخر صيحات عامل الشعر .
 سألت اآلنسة لورد :

 هل أرسلك خالك ملقابلىت بـ .... هذه ؟ -
 دفع سؤاهلا املتعجرف أظافر ليا ىف االنغراز ىف راحتها



 ية املغطاة دون شك !ما أطرفه ! إهنا عربة اخليول األصل -
 ازداد إمحرار ليا وقالت بعداء :

اضطر ماتيوس للذهاب إىل املكتب فجأة .. هل لنا أن نذهب  -
 ؟

نظرت اآلنسة لورد حوهلا بريبة ، وكان أن تولد لدى ليا انطباع أبن 
تلك املرأة تتوقع ظهور ماتيوس ىف أية حلظة ... رمبا تظنها تلعب 

ح من تصرفاهتا أهنا تنظر إبزدراء إىل ما لعبة السائق ... من الواض
 تعرضه عليها ليا

عندما كانت ليا متوجهة إىل مقعد القيادة كبحت هتورا يدفعها إىل 
االنطالق ابلسيارة وترك هذه املرأة هناك فإن مل يكن االندروفر 
صاحلا لنقلها ، فلتجد طريقها بنفسها إىل " ماتلوك " ولكن بعد 

 ذكرت أخالقها احلميدة املتمدنةالتفكري مبسؤولياهتا ت
 سألت وهى تفتح ابهبا لتصعد :

 ألن تصعدى ؟ -
انتظرن أبانة حترك التاة األخرى . ولكنها مل تتحرك ، بل نظرت إىل 
حقائبها بطريقة شخص غري معتاد على محل ما هو أثقل من حقيبة 

 يد



ن ازداد سخط ليا على التلميح الواضح ... اللعنة ملاذا ال ميكنها ا
تضع حقائبها بنقسها ىف الالندروفر ؟ الوقت مير ، وال رغبة لديها 
ىف مالقاة سيارة ماتيوس عند البواابت ، أو حتمل غضبه الذى ال 

 شك فيه عندما يكتشف ما فعلت
نقلت اآلنسة لورد حقبية يدها وسرتهتا من ذراع إىل آخر ، 

اإلهلية ونظرت إىل الشارع صعودا ونزوال آملة أن تتدخل العناية 
لنجدهتا ... مع ذلك مل تتحرك لتصعد إىل الالندروفر ، توترت 

أعصاب ليا ما إن شاهدت األب كريستوفر خيرج من بيت الكاهن 
امللحق ابلكنيسة ويبدأ ىف السري ابجتاههما .. وآخر ما ترغب فيه 
ليا اآلن هو أن يبدأ القسيس العجوز الثراثر بسؤاهلا عن سبب 

 وجودها هنا
وت خمنوق مث دارت حول السيارة ، ففتحت الباب لعنت بص

اآلخر مشرية لآلنسة لورد ابلصعود مث رمت احلقيبتني مبرونة 
 الشباب ىف مؤخرة الالندروفر وعادت ساخطة لتستوى إىل مكاهنا
ترددت اآلنسة لورد قليال قبل الصعود إذ راحت تتامل املقعد 

اءها قبل اجللدى بقرف قبل الصعود إليه . أقفلت الباب ور 
حلظات من وصول القسيس القصري النظر إليهما . أرسلت 

 إطارات الالندروفر عاصفة من الغبار عندما إنطلقت ليا هاربة .



مل تسرتخ ليا إال عندما أصبحت بعيدة مئات اليارادت .. تعلقت 
اآلنسة لورد مبقعدها خائفة فيما السيارة تثب بتهور فوق " هاي 

القرية خلفهما يف بضع دقائق  سرتيت " .. أصبحت ضواحي
 عندئذ رفعت ليا قدمها عن دواسة السرعة قليال .

سألت اآلنسة لورد املتوترة األعصاب عندما بدا هلا اخريا أن من 
 األمان إهلاء ليا عن قيادهتا :

 _ أتقودين منذ زمن ؟
 ردت ليا بال اكرتاث , رافضة الوقوع يف الشرك :

 _ تسعة أشهر .
 اآلنسة لورد . بدت الدهشة على

 _ تسعة أشهر ؟ أبلغين خالك أنك بلغت السابعة عشرة مؤخرا .
_ بلغت السابعة عشرة منذ ستة أشهر ولكنين كنت أقود 

السيارات يف طرقات األمالك منذ زمن بعيد .. تقدمت المتحان 
 القيادة بعد شهر من عيد ميالدي , وجنحت .

 مل يبد على اآلنسة لورد التأثر :
 أعتقد أنك تعلمت القيادة على تراكتور أو ما يشاهبه ._ حقا . 

_ ال .. بل على سيارة ماتيوس املرسيدس .يف الواقع كان هو من 
 علمين .



_ ماتيوس ؟ تعنني السيد ثورب .. أليس كذلك ؟ خالك .. 
 ماتيوس .

 تنهدت ليا بنفاد صرب :
أجل .. إمنا ال أحد يدعوه السيد ثورب .. حسنا .. تقريب ال 

 حد .. وهو ال يهتم هبذا .أ
 طوت اآلنسة لورد سرتهتا بتأن :

_ غريب ؟ أظنه امسا جذااب يذكران هبذه املنطقة , أعين أن هذه 
 أرض ابرونية ؟ كان آل ثورب دائما من الشخصيات الرائعة !

اقشعرت بشرة ليا : " ال يشبه ماتيوس أبدا أسالفه , أهلذا جئت 
 جذاب ؟ " إىل هنا آنسة لورد ؟ أألن خاىل

 تغريت القسمات اهلادئة الباردة للحظة "
 _ أيتها ...

مث أطلقت جبهد ضحكة خافتة , وقالت بلهجة مرحة مثرية 
 وساخرة :

_ اي عزيزيت .. ال أستغرب أن يشعر خالك حباجتك إىل بعض 
النظام ! فإذا كنت تسبيني لكل ضيوفه اإلحراج كما أحرجتين 

 أتصور أنه جيد وجودك متعبا !
 دت ليا متوترة وراحتا يديها تتصبان عرقا على املقود:ر 



 _ لست ضيفة .
لقد أخطات بدون شك , وسيغضب ماتيوس منها عندما يكتشف 

وقاحتها . وهذا يعين أن موعد ذهاهبا لاللتحاق ابملدرسة يف 
 سويسرا قد اقرتب خطوة أخري . أمل يهددها بذلك مرارا ؟

 : قالت اآلنسة لورد وهي تسوي تنورهتا
_ أظنك خمطئة , فقد أوضح يل خالك أنين سأعامل كفرد من 
أفراد العائلة , وأن ما سأعلمك إايه سيكون تدريبا لك وصقال 

 لشخصيتك ال تعليما فعليا .
مل ترد عليها ليا .. فقد كانت تغص إىل درجة االختناق .. هذا 
مثاىل من ماتيوس .. استئجار معلمة ومربية وقور مث معاملة هذه 

ملربية , وكأهنا هي , وليست ليا , من حيظى ابهتمامه . مل تكن ا
تعرف ماذا دهاه مؤخرا .. مل يكن قط على هذا الشكل .. ففى 
السنة املنصرمة غدا كثري االعرتاض , ومل يعد يصطحبها , وعندما 

يزوره ضيوف ال يطلب منها االنضمام إليهم للعشاء .. مع أنه  
ميها إىل أصدقائه من الرجال أو من كان معتادا قبل ذلك على تقد

النساء الاليت كن يدخلن حياته وخيرجن منها سريعا .. وما أكثر 
عددهن .. إن األنسة لورد على حق يف شيء واحد : ماتيوس 



رجل جذاب , لكنه مل يتزوج مع اهنا مسعت بويل يقول للسيدة 
 فالندرز إنه جيب أن يتزوج .

يايل مدرستها الداخلية الطويلة  ظنت اهنا مسؤولة عن هذا , ففي ل
كانت تتخيل أن ماتيوس ينتظرها حىت تكرب ليقول هلا إنه جمنون 

 حببها ..
كانت الفتيات يف تلك األايم حيسدهنا وعندما كانت حتل أايم 

الرايضة واخلطب املدرسية , كانت صديقاهتا يرغنب يف التعرف إىل 
غ الصرب أايم خاهلا الوسيم , يف ذاك الوقت كانت ترتقب بفار 

العطل اليت تتيح هلا أبن تكون معه . ولكن منذ بلغت السادسة 
عشرة وهو جيد أعذارا ال تنتهى ليتجنبها , وأتت ذورة اإلذالل 

 عندما أعلمها أهنا أصحبت راشدة مسؤولة .
افرتضت اهنا ملومة جزئيا بسبب رأيه فيها , غري أن إمهاله هلا هو 

جلذب اهتمامه . ومل تكن طرق  ما قادها إىل التفتيش عن طرق
متعلقة يف أكثر األحيان . فعندما اشرتي هلا سيارة اهلوندا يف عيد 
ميالدها السادس عشر , مل يرد أن تقودها إىل أبعد من السور 
الذي حيد حديقة اخلضار والذى حدث لألسف أهنا اندفعت 
 بشكل خمز بني شتالت الفريز الثمينة اليت ميلكها السيد دايلي ,

 لتدمر كل املساكب ولتنتزع بعض الشجرات من جذورها .



كانت عقوبة فعلتها منعها من القيادة مدة شهرين . عندما عادت 
إىل الدرجة اهلوائية جمددا , كان معظم اإلحساس بلذة التجربة 

اجلديدة قد تالشي . بعد ستة أسابيع , جنحت يف امتحان القيادة 
 بتلك الطريقة اخلرقاء .ومذ ذاك احلني امتنعت عن التصرف 

كان ىف حياهتا أحداث مؤسفة أخري .. كتسلق إحدى أشجار 
التفاح يف البستان , وإدعاء عدم قدرهتا على النزول . كانت تتوقع 
أن يتسلق ماتيوس الشجرة ليساعدها .. ولكن السيدة فالندرز 
استدعت فرقة اإلطفاء فكان أن مرت ليا بتجربة حمرجة عندما 

رجال اإلطفاء الشبان على كتفه , وكأهنا كيس محلها أحد 
 البطاطس .

ولكن احلادثة اليت سببت أكرب قدر من اإلزعاج , وقعت منذ 
أسابيع قليلة . يف إحدي األمسيات احلارة من شهر حزيران , 
قررت السباحة يف املسبح يف منتصف الليل , وهناك ضبطها 

 ماتيوس خترج من املاء شبه عارية .
رف عينيها إىل جسد األنسة لورد األنيق , فرأت أهنا مل رنت ليا بط

جترب قط السباحة وهي شبه عارية يف كل حياهتا . فهي ال 
تستطيع تصور اآلنسة املهيبة املتزمتة ترمى برقع املدينة , أو 

تتصور شعرها مبتال وأشعت .. المست ليا شعرها األسود احلريرى 



تذكرت أهنا كانت مسرورة  , املضفر يف ضفرية واحدة فوق كتفها .
بطوله الذي أخفي تورد وجهها حياء , وتذكرت كذلك الكلمات 
القاسية اليت أطلقها ماتيوس واليت جعلتها تتمين املوت خجال 

 وارتباكا .
أفسحت الطرقات الضيقة يف " ستافورت " جماال لظهور مجال 

 غاابت " جاكوب هولو " . أما " ماتلوك إيدج " فتقع بني أحضان
مجال وادي " النيدل " املمتد الذي الميت إىل القرن العشرين 
بصلة إال عرب مداخن مصنع " ديكون " للمنتوجات الصوفية .  

كان آل ثورب يتعاطون أيضا صناعة األقمشة وجتارهتا فقد أسس 
جد ماتيوس الشركة فكان أن أنتجت اخليوط الصوفية املعروفة 

" وست رايدنغ " منذ عام ابسم " ثورب وارستد " يف كل منطقة 
.. وبعد اجلد جاء أبو ماتيوس الذى نوع أعماله  1908

واستثماراته , ولكن ملاتيوس نفسه اهتمامات خمتلفة يف صناعات 
أخري , غري أن املصنع األساسي استمر يف اإلنتاج .. اضطرت 
مصانع أخري لإلقفال خالل الكساد اإلقتصادي األخري , ولكن 

 ن رفع رؤوسهم .آل ثورب متكنوا م
 _ أيبعد املكان كثريا ؟



أخرج سؤال اآلنسة لورد ليا من أفكارها , فنظرت إىل الراكبة ال 
 إراداي وهزت رأسها .

 قالت : " ال " مث هزت كتفيها لتضيف يف غري اكرتاث .
_ هذا هو املنزل .. هناك , يفصلنا ميل واحد عن مدخل 

 األمالك .
مام ظاهر املبين احلجري املطل على أتملت الفتاة األكرب سنا ابهت

احلقول والغاابت .. يف الواقع تبدو " ماتلوك ايدج " مؤثرة حقا 
..إنه بيت من النوع الذي يتمين أي إنسان أن يكون ملكه , 

فطاملا أحست ابلفخر وهي تظهر للناس أنه بيتها .. ولكن اآلنسة 
ستحدث  لورد كانت خمتلفة .. فحدس ليا ينبئها ابن هذه املرأة

تغيريات غري مرحب هبا يف حياهتا . متنت من كل قلبها لو امتنع 
 ماتيوس عن توظيفها لتكون رفيقة هلا .

 ارتدت اآلنسة لورد يف مقعدها وابتسامة خفيفة على شفتيها .
 سألت كأمنا لنفسها :

 _ إذن , هذه هي " ماتلوك ايدج " .. البد أن خالك رجل ثري .
شفتها وهي حتس بتعاسة أن تصرحيها  مل ترد ليا بل عضت على

السابق عن اهتمام هذه املرأة خباهلا مل يكن بعيدا عن الواقع . 
فعلى ما يبدو أهنا ال جتد ضريا يف االنضمام إىل الئحة التائقات 



ليكن سيدات " ماتلوك ايدج " .. برز فك ليا سخطا .. ال يعقل 
غب , بوجود أن يكون ماتيوس مهتما ابآلنسة لورد . . ؟ لن ير 

العديد من النساء , يف التورط مع مربية قريبة .. بكل أتكيد ! 
ارجتفت شفتا ليا .. ملاذا هتتم ؟ سألت نفسها بغضب , كان يف 

حياته نساء من قبل وال شك أنه سيكون فيها أخرايت .. فلماذا 
 االعرتاض هبذه القوة على مرشحة أخري ؟

امرأة يف " ماتلوك ايدج " ..  احلقيقة أهنا مل تر منذ تركت املدرسة
فالفاتنات اللوايت كن يالحقنها يف غرفة املدرسة يف طفولتها 

انسحنب , فما عادت مضطرة إىل ارتداء فستان احلفالت الرمسي 
أو مراجعة قصيدة شعرية لتلقيها على املتشوقات إىل االختالء 

 مباتيوس .
تكن طفلة  ال تعرف ليا ميت أدركت أن هذا هو هدفهن .. فهي مل

نبيهة . ولكنها تدرجييا بدات تفهم سبب التصاق هذه النسوة به 
.. فهو رجل جذاب بل جذاب جدا .. ماتيوس طويل , حنيل , 
غري مكتنز العضالت , لني احلركة رشيق . يف الواقع أن قسمات 
وجهه غري سويه قليال : فوجنتاه عاليتان , أنفه غري مستقيم متاما , 

وة ال تلني , ولكن عينيه مها اللتان تضيفان على وذقنه تدل على ق
وجهه اجلاذبية الكاملة .. ومها قادراتن على رمي أي شخص 



برماح فوالذية حية , أو إذابة الثلج بنارمها الزمردية .. تذكرت ليا 
هاتني العينني عندما مات والدها وزوجته .. كانت زوجة أبيها 

ة ذات السنوات األربع شقيقة ماتيوس الوحيدة .. أحست اليتيم
برقتهما ولطفهما احملب . ما زالت تذكر كيف ضمها بني ذراعيه 

ومحلها بعيدا لتنسي ذكرايت موت والدها وزوجته ومها عالقان يف 
سيارهتما حتت عجالت سيارة شحن مزدوجة .. ومنذ ذاك احلني 

 وهو حيملها , بطريقة أو أبخري .
يعها .. حك مريدوك كانت أبواب األمالك مفتوحة على مصار 

العجوز حارس البواابت رأسه ساخطا حينما مرت ليا به .. ال 
شك أنه يتساءل عما تفعله بسيارة الالندروفر .. متنت أال تالحظ 

 عيناه العجوزاتن الراكبة اليت ترافقها .
تفصل قطعة أرض منحدرة املنزل عن الطريق , حتيط ابملنزل 

أن والد ماتيوس اشرتاه يف  أشجار سنداين ودردار .. تعرف ليا
مطلع شبابه . يريب ماتيوس اخليول وتعترب األرض حول املنزل 

خاصة , أما سائر األمالك فمؤجرة للمزارعني الذين كانوا يزرعون 
 أشجار الفاكهة اخلاصة هبم , واخلضار .

سألت اآلنسة لورد , والالندروفر يتقدم حنو البوابة البيضاء اليت 
 املنزل وعن موقف السيارات : تفصل احلديقة عن



_ من يقيم يف املنزل . إنه كبري جدا ! الشك أن فيه دزينة غرف 
 نوم ! أنت ال تعيشني فيه مبفردك مع خالك ؟

 _ وملاذا ال ؟ ال أحتاج أان وماتيوس إىل أحد إال إىل اخلدم طبعا ..
داست على املكابح بعداء لرتمي الفتاة األخرى إىل األمام يف 

 . مقعدها
اغتنمت اآلنسة لورد فرصة نزول ليا لتفتح الباب األبيض , 
 لتستعيد توازهنا . عندما عادت إىل الالندوفر قالت هلا حبدة :

_ عليك فعال التوقف عن التصرف كطفلة .. أعتقد أن خالك 
 يتوق إىل اليوم الذي تبتعدين فيه عن كاهله .

لطة شدت ليا فكها : " خاىل .. كما تسمينه , ارتكب غ
ابستخدامك , آنسة لورد . و إن مل تعجبيين وجدت نفسك يف 

 أقرب وقت يف طريق العودة إىل لندن " .
ال أظن ذلك , فقد حذرين السيد ثورب من طباعك الشرسة  -

.. قال إنك متوحشة مدللة .. وإنه مستعد للموافقة على كل ما 
 أفعله يف سبيل إبعادك عن كاهله .

 _ هذا غري صحيح !



الكلمات منها بغضب , مع أن عقلها يقول هلا أال تظهر  خرجت
مشاعرها أمام هذه املرأة . فعليها مهما قال ماتيوس أال تدع هذه 

 املرأة على معرفة مبا قد يؤثر فيها .
 قالت اآلنسة لورد بعذوبة وهي ترفع يديها لتشري هبما :

_ آسفة .. لكن هذا صحيح .. أال جيب أن تقفلى الباب وراءك 
 أشك يف أن يرغب خالك يف خروج جياده لتدوس الورود . ؟

قفزت ليا من السيارة حانقة لتقفل الباب .. وراحت تكبح وخز 
الدموع من عينيها .. قالت لنفسها , ال يعقل أن خيربها ماتيوس 

 بذلك ! ال يعقل .
ليس سهال عليها إخفاء مشاعرها عن اآلنسة لورد , ألهنا مل حتاول 

رها . كانت تتصرف دوما ابندفاع وهتور ومل تكن قط إخفاء مشاع
ختفي شيئا عن ماتيوس , واعتقدت أنه يتصرف ابلطريقة ذاهتا  
كذلك . مل تظن قط أن مشاعره وأفكاره ختتلف عن مشاعرها 
وافكارها , وهي التتوقع منه تصرفا كهذا . أيعقل أن يتحدث 

حدث يف  عنها أمام امرأة غريبة ؟ أحست ابألمل واإلذالل , كما
 تلك الليلة يف املسبح .

هناك قبل الوصول إىل املنزل بقعة مرصوفة ابحلصي يف وسطها 
 بركة , قادت ليا السيارة هبدوء حىت وصلت إىل حيث تريد .



ترجلت اآلنسة لورد وهي حتدق فيما حوهلا بسرور ظاهر . نظرهتا 
بيه , استوعبت الواجهة البارزة اليت تعلو الباب والنافذتني على جان

 مث امتدت إىل أجنحة املنزل الطويلة .
قالت اآلنسة لورد حبماس : " مجيل " . مث استدارت إليها مبتسمة 

 إبتسامة ماكرة بعد انفتاح الباب وراءها فجأة .
تسمرت ليا يف مكاهنا وهي توشك على االنطالق , لكن وجه 

نيقة مديرة املنزل احلنون أطل عليها , نظرت بذهول إىل الوافدة األ
 املظهر وإىل الالندروفر املغرب , الذى كانت ليا متسك مقوده .

صاحت السيدة فالندرز بنفاد صرب : " مل تذهيب أنت ملالقاهتا .. 
 آه " .

نزلت بسرعة الدرجات املنخفضة لتستقبل املوظفة اجلديدة , 
 مدت هلا يدها :

_ أنت اآلنسة لورد .. هل كانت رحلتك مرحية .. ال بد أنك 
 تعبة بعد طول املسافة .م

 ردت اآلنسة لورد بعذوبة :
_ مل تكن املسافة طويلة إىل هذا احلد . لكن جيب أن أعرتف أنين 

 مسرورة لوصويل .. يبدو أن ظهري قد تلقي عطبا دائما .
 قالت ليا : " الالندروفر مصنوع ألغراض عملية ال للراحة " .



التوبيخ وسارعت  لكن السيدة فالندرز ألقت عليها نظرة ملؤها
 تقول :

_ جيب أن تبعدي السيارة عن هنا , فقد يعود السيد ثورب و 
 أشك يف أنه يوافق على اختيارك مثل هذه السيارة ملالقاة الزائرة .

 احدودبت كتفا ليا اليت قالت : " احلقائب يف السيارة " .
عادت السيدة فالندرز إىل املنزل تستدعي سام بويل العجوز 

. لكن ليا مل تستطع ترك العجوز ينزل احلقائب وحده .  ليساعدها
ترجلت من السيارة واإلحباط ظاهر على وجهها وسارعت إىل 

 إنزال احلقيبتني , مث عادت لتدير احملرك .
كان جورج ماتيسون , الشاب الذي يعتين بسيارات األمالك 
والذي يقودها أحياان وقت احلاجة , يف فناء الكاراج يلمع 

دس الربونزية اليت كان على ليا استخدامها ملالقات اآلنسة املرسي
لورد . انتفض عندما داست ليا على املكابح . دار حول 

 الالندروفر ليفتح هلا الباب وقال حاملا خرجت :
 _ أراك متوردة الوجه .

نظرت إليه ليا .. كاان ىف طفولتهما يلعبان معا يف احلقول والغابة 
وتلك األلفة ما زالت موجودة .. ردت  وحول مزرعة " ماتلوك "

 ليا وهي تدس يديها يف جيبيها اخللفيتني :



 _ إهنا هنا .. وهي بغيضة كما تصورهتا .
_ بغيضة ؟ أمل تقويل أن ماتيوس وصفها على أهنا امرأة حنيلة , 

 شقراء .
 قاطعته بغضب :

 _ أوه .. هذا صحيح .. ما أقصده ..حسنا , أهنا مل حتبين !
 : " أالتقصدين أنك أنت من مل حيبها ؟ " رد بلطف

كان ىف التاسعة عشرة , يكربها بسنتني لكنهما متساواين يف 
الطول تقريبا .. ليا فتاة طويلة , ولكنها ال تبلع قوام اآلنسة لورد 

املمشوق .. الحظت يف األشهر األخرية نظرة غريبة يف عيين 
هو جذاب أيضا , جورج عندما ينفرد هبا تعلم أنه جيدها جذابة و 

ولكن ماتيوس حيتل أفكارها واندرا ما تنظر إىل جورج كأكثر من 
 صديق طيب .

أسندت ظهرها إىل السيارة مطمئنة إىل تفهمه .. حىت السيدة 
فالندرز انقلبت ضدها , وإذا أخربت اآلنسة لورد ماتيوس عن 

 الالندروفر ..
 _ ما بك ؟

, وشده بتعاطف أمسك جورج ذيل شعرها املصفر بني أصابعه 
 فاستدارت تنظر إليه .



 _ ملاذا تسأل ؟
 قاومت رغبة ملحة تدفعها إىل اإلفضاء بسرها .

_ اعرفك نعم املعرفة , واظن أن ما يقلقك هو شيء قالته هذه 
املرأة .. ماذا جري ؟ هل قالت اهنا وماتيوس أكثر من صديقني ؟ 

ملا حامت النساء أوه .. هيا اآلن ليا , لن تكون املرة األوىل ؟ فطا
 حول " ماتلوك ايدج " .

 ارتفع ذقن ليا : " قالت إن ماتيوس وصفين ابملتوحشة املدللة " .
كانت تتمتم ببؤس ولكن صوهتا ارتفع عندما مل يستطع جورج كبح 

 ضحكته .
 _ ال أظن أن ما قلته مضحكا .

صاح جورج وهو ميسك هبا : " لكن .. أال ترين ؟ أنت فعال 
 ة .. وهلذا أنت غاضبة ؟ "متوحشة مدلل

 _ ال , لست غاضبة .
أحست ابلسخط , لكن منظر وجه جورج الضاحك عداها , 

 فتمتمت وهي تدفعه يف بطنه :
 _ أنت قذر !

ذعرت عندما أحىن رأسه فجأة حنوها .. كان عناقه ملحا ومفاجئا 
, مل تتوقع منه على الرغم من صداقتهما له تصرفا كهذا .. 



ا معا مدة سنوات طويلة , إمنا مل يصل هبما األمر صحيح أهنما عبث
يوما إىل هذا .. كان يضغطها إىل حافة الالندروفر , فأحست 

 ابالمشئزاز .
 _ حبق هللا ! ماذا تفعالن ؟

جعلهما التوبيخ األجش يفرتقان , أدركت ليا فيما بعد أن ماتيوس  
مل كان غري قادر على كبح اندفاع شديد إىل ضرهبما معا , وهي 
تسمع بسبب عناق جورج امللتهب صوت سيارة خاهلا .. 

استدارت فرأت البورش اخلضراء متوقفة على بعد خطوات . كان 
الباب مفتوحا بسبب ترجله من السيارة كالثور اهلائج , فسارعت 
تثبت بصرها على السيارة األنيقة متجنبة النظر إىل وجهه الغاضب 

 القامت .
ة حنو جورج الذي تنحي جانبا صاح جمددا , وقد تقدم خطو 

 بصمت :
_ سألتك ماذا كنت تفعل ؟ اللعنة عليك ماتيسون .. أجيب أن 

أنتزع منك الرد انتزاعا ؟ منذ ميت وأنت على عالقة هبا ؟ منذ ميت 
 ؟

متتمت ليا ال إراداي :" مل يسبق أن المسين جورج . كان يعانقين 
 فقط لذا ال داعى إىل هذا الغضب كله " .



يف تلك اللحظة إبعاد املسؤولية عن جورج , ويف الواقع  أرادت
أهنا هي السبب يف ما حدث فقد هرعت إليه متوسلة عطفه 

 وشفقته .
على أى حال , كان إبمكاهنا توفري أنفاسها .. فقد جتاهلها 

ماتيوس , وتقدم أكثر حنو جورج الذى اضطر إىل رفع رأسه لينظر 
 إليه ..

ا . إن وضعت إصبعك اثنية عليها قال بوحشة : تذكر هذا جيد
 سأحطم عنقك اللعني ! أمسعتين ؟

مط جورج شفتيه إىل األمام يف حماولة ايئسة للتحدي : " مسعتك " 
. 

ولكن ماتيوس كان قد ارتد على عقبيه , قائال لليا بعبوس وهو 
 يتجه إىل املنزل :

 _ هيا معي .
ديها خيار إال ألقت نظرة مواساة حنو جورج مث ابتعدت إذ مل يكن ل

 الطاعة .
 

************************** 
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 دروس يف التهذيب - 2
عندما كانت تستعد ليا للعشاء ذاك املساء وجدت نفسها تتذكر 

الدقائق العاصفة مع ماتيوس مرات ومرات . حاولت أن 
تستكشف ملاذا حصل هذا , وكيف . لوال وصول ماتيوس يف 

سب , ولوال إساءته تفسري ما رأى ولوال عدم الوقت غري املنا
 تصرفها غري الناضج , ملا كانت حتس اآلن مبثل هذا البؤس .

جلست إىل املقعد الصغري أمام طاولة الزينة , تتأمل صورهتا بكآبة 
وقرف . طاملا بدت بسبب الدموع مبقعة الوجه ابالمحرار , 

دما تركها منتفخة العينني . وقد بكت اآلن أكثر من ساعة بع
ماتيوس تصعد إىل غرفتها .. وها هو أنفها يبدو كأنف شخص 

 مصاب ابلزكام , وال تظن أن املاكياج قادر على إخفائه .
ملاذا تشعر بعد كل شجار ابهنا ضحية ؟ وكيف يستطيع ماتيوس 
بعد كل شجار صرف النظر عنها يف حلظة إذ سرعان ما يتحدث 

هذا ليس عدال ! مل تعد طفلة  إىل السيدة فالندرز بلهجة عادية ؟
 .. ولكنه يصر على معاملتها كطفلة .



مل تكن غاضبة بسبب تلك املعاملة اليت عامل هبا جورج بل على 
العكس فلو صدقت مع نفسها العرتفت أبن ظهورا أراحها فقد 
حذرهتا تصرفات جورج من املخاطر الكامنة يف عالقتهما خاصة 

 واهنا غري مهتمة به أبدا .
أى حال , مل يكن ماتيوس مستعدا للسماح والنسيان , فما  على

 أن ابتعدا عن مرمي السمع حىت ألقي عليها نظرة ملؤها االزدراء .
 _ منذ ميت ؟ منذ ميت وأنت تسمحني هلذا القزم األبله يلمسك ؟

مل يلمسين .. مل يكن هذا .. ما أعنيه , أن األمر ليس كما تظن  -
حسنا , عندما أعدت الالندروفر ماتيوس .. األمر فقط .. 

 تعاطف معي .. وأعتقد أنين أان السبب .
 توقف ماتيوس فجأة أمام البوابة اليت تقضي إيل احلديقة .

_ ماذا تقصدين ؟ هل اصطدمت بشيء ابلالندروفر ؟ لقد 
 حذرتك سابقا من القيادة بسرعة .

 قاطعئه ايئسة : " مل أقد بسرعة .. ومل يقع يل أى حادث " .
_ ملاذا إذن احلاجة إيل التعاطف معك ؟ ماذا حدث ليا .. ؟ ماذا 

فعلت ؟ من األفضل ان ختربيين أنت قبل أن ختربين السيدة 
 فالندرز .

 رفعت إليه وجهها بوجل وخوف , ألن ما تفكر فيه مل يعجبها .



 _ أتعين .. أنك مل تر السيدة فالندرز ؟
 ذا ؟_ ال .. توجهت مباشرة إىل الكاراج .. ملا

 هبطت كتفاها إحباطا :
_ أوه .. اي إهلي ! ظننتك عرفت بل ظننت أن هذا هو سبب 

 غضبك ..
صاح متوترا : " عرفت ؟ ماذا عرفت ؟ حبا ابهلل ليا , أدخلى 

 مباشرة ابملوضوع .. ما املفروض يب أن أعرفه ؟ "
 هزت رأسها : " أال تذكر ؟ "

 _ ماذا ؟
 ظهر اليوم . _ أين .. أين طلبت مىن الذهاب بعد

_ أين طلبت منك الذهاب ؟ ال .. ال أذكر .. اللعنة .. بلى ! 
 بلى طبعا .. أذكر جيدا !

 نظر إليها والفهم يزحف إىل وجهه :
_ الالندروفر ! ذهبت ملالقاة كايت لورد ابلالندروفر ! ايهللا نسيتها 

! 
طمأهنا قوله هذا ولكن طمأنيتها مل تعمر طويال . فقد جف الدفء 

وجه ماتيوس , وأحرقت عيناه وجهها , وصاح بغضب عنيف  من
: 



_ أيتها الكلبة املاكرة .. أيتها املؤذية املتوحشة .. ! أنت 
 تستحقني ضراب مربحا وسيحدث هذا يف يوم ما .

شدهتا كلماته الشرسة من حافة الشفقة على النفس , ومجعت ما 
 تبقى هلا من ثقة بنفسها , لتواجهه بشجاعة :

ن هو أفضل منك لن يتجرأ أو يقدر على ذلك اي ماتيوس _ إن م
 ثورب !

انتزعت نفسها من قبضته وهرعت حنو ابب املطبخ ... ومن هناك 
ارتقت الدرج اخللفى املفضى إىل الطابق العلوى ، كانت تشك ىف 
أن يلحق ماتيوس هبا ، وكانت على حق ، ومع ذلك مل تتوقف 

 حىت أقفلت ابب غرفتها وراءها .
ت اآلن عن كرسى طاولة الزينة لتنظر إىل ما حوهلا بعينني هنض

مضطربتني ، لقد مرت ثالث ساعات على مواجهتهما ... وهى 
ختشى مما ستجده عندما تنضم إليه وإىل كاتى لورد على العشاء 
... كانت السيدة فالندرز قد نقلت إليها األمر ولكنها ملا رأت 

 الوجه املغرورق ابلدموع صاحت :
ن عليك التصرف بطريقة عقالنية . األفضل أن ترتدى كا  -

مالبس أفضل من هذه فقد أرسلىن خالك ألخربك أنه ابنتظارك 



على العشاء هذا املساء ... يريد منك مقابلة الشابة الىت وصلت 
 اليوم .

 متتمت ليا " سبق أن قابلتها ".
 ولكن السيدة فالندرز نظرت إليها غاضبة وقالت :

ضت التحدث بطريقة حمرتمة مع الشابة . إن  مسعت أنك رف -
كنت ال تريدين أن يصعد ماتيوس إىل غرفتك ليجرك من شعرك 

 ... فأسرعى ابلنزول .
تنهدت ليا وهى تفكر ، مث مررت أانملها على داثر السرير 

احلريرى . عليها إرتداء ما هو مناسب هلذه األمسية ... ولكنها 
مل تكن فكرة تناول العشاء  تتمىن لو تستطيع جتاهل الدعوة إذ

برفقة كاتى لورد مستساغة ، ومهما قال ماتيوس فلن تساحمه أبدا 
 على الطريقة الىت كلمها هبا .

تطل غرفتها على جانب املنزل وما خلفه ، فيمينا متتد منحدرات " 
جاكوب هولو " الغنية ابلغاابت حيث بدأت اخلفافيش جتوهلا 

مشاال مالعب التنس واملسبح .. األعمى ىف ما بني األشجار . و 
الغرفة نفسها واسعة ومنسجمة مع حميطها . ففيها خزائن طويلة 

اثبتة وطاولة زينة مربعة ، ومرااي ذات إطارات حمفورة وسرير ضخم 
 يتسع لنصف دزينة من األشخاص .



تذكرت ليا خوفها عندما وضعها ماتيوس للمرة األوىل ىف هذا 
دائما على هتدئة خماوفها الطفولية .. السرير ، ولكنه كان قادرا 

تعرف أنه أمضى عدة ليال معها بسبب إستيقاظها مذعورة من  
كابوس مرعب وطاملا وجدته معها يهدئ روعها ويبعث الطمأنينة 

 إىل نفسها .
اعرتضت والدته الىت كانت تعيش ىف " ماتلوك ايدج " ىف تلك 

نة عشرة من عمره األايم ، بعد موت زوجها . كان ماتيوس ىف الثام
عندما مات والده . ىف ذاك الوقت ترك اجلامعة ليدير شؤون أبيه ، 
وكان ىف العشرين من العمر عندما جاءت ليا لتعيش معه ومع أمه 
... ولكن األم مل ترتك فرصة ساحنة إال وأنبته على قراره املتهور 

... 
 ليست الطفلة بقريبة لنا ، سيتكلم الناس ماتيوس ! -
 حماوالهتا ابءت ابلفشل إذ كان ماتيوس مصرا على موقفه . غري أن

فتحت ليا أبواب اخلزانة تنظر إىل الثياب مفكرة . احلمد هلل ألن 
السيدة ثورب ال تعيش هنا اآلن إذ مل توافق قط على قرار إبنها ، 

ومل ترتك فرصة إال نكدت فيها عيشة الفتاة بسبب جميئها إىل 
 ماتلوك ايدج .



ايم ، تعلمت جتاهل نظرات الشفقة وإهاانت مع مرور األ
وانتقادات السيدة ثورب الىت كانت تنغرز ىف ضلوع ليا بقسوة 

وإيالم والىت ما كانت تبدر منها إال عندما يكون إبنها بعيدا . ما 
إن بلغت ليا العاشرة حىت غادرت السيدة ثورب املنزل لتعيش ىف 

دأب ماتيوس على مانشسرت ... فقد كانت متلك شقة هناك وقد 
زايرهتا شهراي ولكن وجود ليا املستمر تسبب بصدع بينهما يصعب 
وصله ... مل تثر الثياب الىت تواجهها محاستها . فهى تفضل اجلينز 

أو السراويل الصوفية على هذه الفساتني القدمية الطراز . لقد 
اعتادت مؤخرا على تناول الطعام ىف غرفتها ، حيث كانت تقضى 

أمام التليفزيون النقال وكانت تفضل ذلك على اجللوس  األمسية
 ىف غرفة الطعام .

أما عندما تنضم إىل ماتيوس للعشاء فتكون مالبسها عبارة عن 
بلوزة وتنوة ، لكنها تعلم أن كاتى لورد لن حتضر إىل العشاء 

 مبالبس عادية .
أخرجت ابندفاع فستان سهرة ارتدته يف مناسبة ما قبل سنتني ..  

فستاان كثري األهداب , مصنوعا من قماش رقيق .. ولكنه  كان
حىت يف تلك األايم مل يكن يناسبها . إنه فستان اختارته ابندفاع 



أخرق لتظهر فيه مبظهر املرأة الراشدة ولكنها اآلن ال تفهم كيف 
 اختارته . اي لذوقها السقيم !

ها ماذا لديها سواه ؟ لو طلبت من ماتيوس مالبس جديدة الشرتا
هلا , ولكنها كانت مشغولة بركوب الدراجة على الظهور مبظهر 
املرأة اجلميلة . لقد فات األوان وعليها ارتداء ثوب من هذه 

 اجملموعة بسرعة قبل أن جيد ماتيوس سببا آخر للغضب .
قررت وبعد محام سريع ارتداء بلوزة وتنورة , كما يف السابق .  

لوزة عندما انفتح ابب غرفتها كانت حتاول جاهدة إقفال أزرار الب
, وألهنا ظنت أن القادمة هي السيدة فالندرز سارعت إىل القول 

 بتوسل .
 _ أعرف .. أعرف .. لكنين ال أمتكن من تزرير البلوزة ..

توقفت فجأة عندما شاهدت ماتيوس وراءها . كان يرتدي ثياب 
اء العشاء وهي عبارة عن بزة خفيفة بنية تناسب مع بشرتة السمر 

وشعره األشقر . كانت البذلة ملتصقة جبسمه الرشيق أبانقة , تزيد 
 من إبراز خطوط جسده وطول ساقيه القويتني .

 _ أوه !
استدارت حبدة عندما رأته , وأحنت برأسها لرتكز على ما تفعل .. 

 ولكن ليس قبل أن تالحظ أنه ال ينظر إليها اآلن بغضب .



 .قال ابختصار : " هاك , سأساعدك "
تقدم من اخللف حىت أصبح ظلهما للحظات واحدا أمام النور 

 اخلفيف ..
 متتمت : " ال , أعىن أنك .. ال تستطيع ".

أكملت تزرير البلوزة بسرعة فرتكها وسار يف الغرفة وكأنه ال يريد 
أن يقول ما جيب أن يقال . أخريا , التفت إليها , وقد عاد بعض 

 الغضب إىل وجهه وعينيه :
ي .. أظننا كنا أخرقني بعد ظهر اليوم . أعرتف أنىن _ امسع

تكلمت بتسرع . ال أقول إنه مل يكن هناك مربرا ملا قلت ... لكن 
 .. حسنا مل أقصد أن أجرحك كما فعلت .

ارتعشت شفتا ليا , وأدارت له ظهرها لتفك الرابط اجللدي الذي 
 ميسك بضفريهتا , وقالت بصوت منزعج مرتبك :

 ك جرحتين ؟_ ومن قال إن
 أطلق ماتيوس شتيمة خمنوقة قبل أن يتقدم إليها :
 _ اخربتين السيدة فالندرز أهنا وجدتك تبكني .

 شدت ليا بعنف على شعرها الذى كانت تفك ضفريته:
 _ أوه .. السيدة فالندرز !



أبعد يديها مرة أخرى مث راح يتوىل فك ضفريهتا .. ليرتك الشعر 
 الكث ينسدل بني أصابعه .

أعتقد أنىن ابلغت يف ردة فعلي . ستبلغني الثامنة عشرة السنة  _
القادمة , وهو عمر مناسب للزواج . وهو عمر ال خيولين أيضا 
 االعرتاض على اختيارك السماح ملاتيسون الشاب مبعانقتك .

 انتزعت شعرها من قبضته , ومدت يدها للفرشاة :
 _ آه ! التكن سخيفا !

دما على غضبه الذي اشتعل عندما عرف ظننته لربهة من الزمن ان
مبعاملتها لآلنسة لورد ولكنه عوضا عن ذلك ساحمها على ما فعله 

 جورج .
 أضافت صائحة حبدة :

_ لست مهتمة " مباتيسون الشاب " كما تسميه ! وال تعاملىن 
 هبذه الطريقة املتساهلة ماتيوس , فلست والدي !

 رد حبدة استجابت حلدهتا :
والدك . ولكنين يف عمر يؤهلين أن اكون والدا لك _ رمبا لست 

, واآلن بعدما اتضح يل أنك غري راغبة يف مساحميت فسأذهب , 
 وأدعك تنهني زينتك .



مل تغب عنها السخرية يف كالمه فتاقت إىل أن تقول شيئا يزيل 
نظرة اخلبث عن وجهه .. إمنا لن تستفيد من إاثرة عدائيته اثنية , 

 سية تلوح أمامها , وكأهنا زايرة لطبيب أسنان ..خاصة وصورة األم
 قالت هبدوء : " شكرا لك " .

 وتركته حىت وصل الباب مث أضافت بلهجة متساحمة :
 _ مسرورة أان ألنك مل تعد غاضبا مىن ماتيوس .

 رد وفمه يلتوي اعرتافا بردة فعلها املضادة :
أن  _ ال أذكر أنىن قلت إنىن غري غاضب .. لكنىن أريد منك

 تعريف أنىن ليست غري مكرتث بواقع أنك تكربين .
التفتت إليه , كان شعرها ملتفا على كتفيها , وجهها مشعا أبمل 
 فجائي . قالت إباثرة : " أتظن ذلك ؟ أحقا أنك تظن ذلك ؟ "

 _ أجل .. جتعليىن أبدو عجوزا .
 قبل أن تستطيع الرد , خرج من الغرفة .

 توقعتها ليا . تناولوا العشاء يف غرفة كانت األمسية ابلبشاعة اليت
طعام العائلة وهى إحدي الغرف الصغرية يف " ماتلوك ايدج " فيها 
طاولة مستديرة , عمرها قرن . تطل يف وضح النهار الغرفة على 

 شرفة تقع يف آخر املنزل .



كما توقعت ليا ,حضرت كاتى لورد للعشاء أنيقة فقد ارتدت 
يري األزرق الفاتح اتركة احلرية لكتفيها , فستاان من الشوفني احلر 

مل تكتسب اللون األمسر من الشمس كحال ليا اليت اكتسبته منذ 
الطفولة .. بل كانت بشرهتا بيضاء بياضا مل يسبق أن شاهدت 

 مثله .
أحست ليا , بتنورهتا الكحلية املثناة وبلوزهتا البيضاء أهنا عادت 

نسة تستمتع هبذا التباين من جديد تلميذة صغرية . عرفت أن اآل
الواضح بينهما .. ومتنت لو ارتدت الفستان القدمي الطراز . كان 

 ماتيوس على األقل سيالحظها وهى ترتديه .
سرعان ما بدا واضحا أن كايت لورد قد استفادت من الوقت الذي 
أمضته ليا " حريانة " يف غرفتها .. فقد كانت و ماتيوس على امت 

ى دهشة إن اندته ابمسه األول .. ولكنه مل تفعل , اتفاق , ولن تبد
بل استمرت تناديه ابلسيد ثورب , مع أهنا كانت تلفظ امسه مبودة 
وألفة . كان احلديق جيري بينهما بسالسة , وكأهنما متعارفان منذ 

 سنوات ال منذ ساعات .
 قال ماتيوس لكاتى :



ر , فنحن _ كنت أيضا حمظوظا ألنىن ذهبت إىل حفلة أندرو تورن
لسنا صديقني ابلفعل بل زمالء وما ذهبت إىل هناك إال حملادثته 

 بشأن طلب استرياد .
 ردت كايت لورد ابهتمام ملح :

_ كنت أيضا حمظوظة .. اعين , أنىن مل أكن أعرف ما كنت 
سأفعل , كان إجيار شقيت قد استحق وأنت تعلم أن مؤهاليت ال 

 تؤهلين إىل وظيفة عادية .
 ا أبدب متجاهلة تنفس ماتيوس احلاد :تدخلت لي

 _ وما هى مؤهالتك آنسة لورد ؟
 ضحكت الفتاة ضحكة متساحمة :

_ آه ! أخشى أىن مثلك تربيت دون أن أهيا نفسيا ملستقبل 
أضطر فيه للعمل . كان والدي مؤلفا انجحا للكتب التقنية .. 
ة لكن حني مات كانت واجبات اجلنازة معقدة يل .. وتركتين مفلس

 , ال أجيد إال إرتداء املالبس األنيقة والظهور مبظهر مجيل .
أدارت عينان عاجزاتن إىل ماتيوس وهي تقول هذا , فأحست ليا 
أبهنا ترغب يف التكور مبتعدة من شدة اإلحراج . اي هللا ! أتظن  
كاتى حقا أهنا ستنجو بكالمها هذا .. ؟ لكن يبدو أن ماتيوس 

 , وقال : تقبل كالمها بدون أن يضحك



_ هذه مؤهالت مثالية ابلنسبة يل .. أعتقد أنىن مالم ألنىن تركت 
ليا تفعل كل شيء إال هتذيب تصرفاهتا . أظن أن الوقت حان 

للبدء يف أن تتصرف تصرف ابنة األخت املهذبة . كانت والديت 
 على حق عندما قالت إنىن تركتها ترتعرع كغجرية !

 ت كايت :شهقت ليا ولكن قبل أن جتيب قال
_ أجل .. وكل ما أمله أن تكون مستعدة لإلصغاء يل .. 

 فاإلنسان قادر على تعليم من يريد أن يتعلم .
 رد ماتيوس بطريقة تثري األعصاب : " واثق أبهنا ستصغي " .

اشتد ضغط فكي ليا بسبب تعمد إاثرهتا .. كاان يتحداثن وكأهنا 
من الغرفة ومل  غري موجودة .. أحست برغبة طفولية يف اخلروج

تذعن إىل رغبتها , بل نظرت إىل ماتيوس نظرة ساخرة كتلك اليت 
حيدجها هبا , وسرعان ما تالشت السخرية عن وجهه ليحل حملها 

 التفكري الكئيب ..
 قاطعت كايت أفكارمها : " منزلك مجيل " .

أتكدت ليا أن الفتاة الحظت ان اهتمامه قد عاد فجأة إليها , 
 ن تشغل تفكريه :ولذلك حتاول أ

_ أهو ملك العائلة منذ سنوات طويلة ؟ الحظت احلفر على 
 الدرج .. أهو جليبونز ؟



_ بل لفنان آخر معاصر له .. الواقع أن جدي اشرتى املنزل يف 
 مستهل هذا القرن .

 أهنت كايت طعامها وأسندت ظهرها إىل كرسيها تنظر إليها بثقة :
دادي " ميلك منزال يف كرونويل  _ إن هذا ملثري لالهتمام ! كان "

.. اشرتاه بعد وفاة أمي .. فقد وجد أنه قادر على العمل هناك 
أكثر من لندن . كان عدد أصدقائه كبريا , لذلك ابتعدان .. فهو 

 حباجة إىل العزلة ليتمكن من الكتابة .
 عادت ليا إىل التدخل عازمة على أال يتجاهالها :

عليك أحد أصدقاء أبيك عمال ..  _ أان دهشة . ملاذا مل يعرض
أعين , هلذا هم األصدقاء , أليس كذلك ؟ ملساعدتك وقت 

 الشدة واليأس .
 اشتد ضغط شفيت كايت :

_ مل أكن .. ايئسة ابلضبط ليا .. يف .. الواقع .. عرضت علي 
 عدة مراكز .. لكن املهم هو إجياد العمل املناسب .

افت : " أنت تفهم تبادلت مع ماتيوس إبتسامة تفهم . أض
قصدي , أليس كذلك سيد ثورب ؟ من املهم لفتاة تلقت تربييت 

 أن جتد عمال تشعر فيه ابلراحة " .
 هز ماتيوس رأسه : " أقدر لك هذا " .



 ولكن ليا أصرت بشكل مزعج :
_ تقصدين أنك رفضت تنطيف األرض أو العمل على احلاسبات 

 يف سوبر ماركت .
ايت تنغزر يف راحيت يدها وهي تقاوم سرعات ما شاهدت أظافر ك

 لرتد عليها بطريقة مهذبة .. نظرت ابجتاه ماتيوس نظرة متساهلة .
 _مل يطلب أحد مىن هذا النوع من األعمال .

 ولكن ليا مل ترتك األمر مير ببساطة .
_ ال أري ما ميكنك فعله غري هذا .. أقصد , أنك قلت إنك 

 المتلكني مؤهالت ..
 _ كفي ليا .

طعت مقاطعة ماتيوس املفاجئة عليها ما تريد السيطرة عليه حىت ق
 النهاية .

 _ تعرفني أن اآلنسة لورد تتحدث عن ..
 قاطعته اآلنسة لورد : " آه ! كاتى أرجوك " .

_ حسنا , كايت إذن ! أان واثق أنك تفهمني ما حتاول كايت قوله , 
أتوقع منك ومبا أننا نتحدث يف هذا املوضوع فدعيين أقول إنىن 

أن تعاملي ضيفتنا إبحرتام مل تظهريه حىت اآلن . لقد اعتذرت هلا 
عن استقبالك هلا ابلالندروفر , وكايت مستعدة ملساحمتك ولنسيان 



األمر وأان كذلك , شرط أال تكرري تصرفك مرة أخري .. هال  
 كالمي واضح ؟
 _ كل الوضوح !

 رار .وقفت ليا متوترة وجهها يكاد حيرتق من فرط االمح
_ واآلن .. بعدما اتضح أنكما ال حتتاجان إىل أبدا حىت تناقشا 
مساؤئي , فهل تسمحان يل ابلذهاب إىل الفراش ألنىن أشعر 

 ابلتعب ؟
 قال ماتيوس حبدة : " ليا " .

ولكنها كانت قد دفعت الكرسي إىل الوراؤ , تواجهه بتحدي 
 متهجم .. فتمتم رافعا كتفيه :

هيب إىل الفراش , سأحتدث إليك اثنية يف _ ال أبس إذن .. اذ
 الصباح .

مل تستطع أن تتمىن لكايت ليلة سعيدة ولكنها جاهدت حىت تتمتم 
: 

" ليلة سعيدة وبعد ذلك تركت الغرفة , رافعة الرأس . جاهدت 
حىت متنع دموعها من االهنمار .. لقد كان يومها كارثة .. وختشى 

 تكون أفضل منه .األايم القادمة ألهنا ال تتوقع أن 
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قضم اجلواد " آربر " قطعة السكر من يد ليا , وأخذ يشم جيبها 
 ابحثا عن املزيد .

متتمت متسح وجهها أبنفه الناعم : " آسفة ! ليس معي املزيد .. 
 جييب أن تشكرين فالسكر يؤذي األسنان " .

هل آربر صهيال خفيفا يف أذهنا وأمسك ايقة قميصها أبسنانه ص
يشدها مبحبة .. يف الواقع هو جواد ماتيوس .. ولكنه كان يتلقي 
مهوم ليا منذ جلبه إىل " ماتلوك ايدج " .. كان عمال االسطبل 

 خيشونه ولكنه كان مثاال للصرب والتعاطف مع ليا .
ليا اخليل كثريا . من املؤسف أن سكات ماتلوك ال يركبون حا

عندما كانت ليا صغرية اشرتى هلا ماتيوس جوادا صغري اجلسم من 



نوع " البوين " , وعلمها الركوب . كاان معا يقطعان التالل 
واألودية حىت منطقة " الوست رايدنغ " .. ولكن منذ أن شبت 
وهو يدعي األنشغال وكثرة العمل جتنبا لركوب اخليل معها . وإذا 

 الفرصة وجدته برفقة ضيوف دعاهم إىل منزله . أتيحت هلا
ما إن أصبحت يف السابعة عشرة حىت تعلمت قيادة السيارات 

فكان أن هجرت اجلياد , ولكنها كانت أتيت دوما لتزور آربر كلما 
احتاجت إىل اإلفضاء مبشاكلها إىل أحد ما . تنهدت اآلن 

 اكل صعوبة.ابكتئاب ألهنا أدركت أن مشاكلها الراهنة أكثر املش
أيقظتها أصوات الرجال من استغراقها يف التفكري . فاستقامت 
على مضض . كان بني األصوات صوت ماتيوس . يكاد الوقت 
يبلغ السابعة صباحا .. أال ميكنه ترك حىت هذا الوقت هلا ؟ ألت 

 جتد وقتا خاصا هبا بعد وصول كايت لورد إىل املنزل ؟
 تستطع مساع ما كان يقال كانت األصوات مسموعة ومع ذلك مل

, ولكنها تعلم أن السائس لن يضيع وقتا يف أن يقول لسيده إهنا 
هنا .. رمبا من الرمحة هلا أن آربر موجود يف االصطبل خالل الليل 
, فهكذا ستتمكن من التسلل من اجلانب اخللفى بدون أن يراها 

ا يف ماتيوس .. غري أن العتمة اليت اكتنفت املدخل فجأة , مسرهت



مكاهنا مع أهنا رفضت االستدارة جتنبا إللقاء حتية الصباح , وكأن 
 ما حصل ليا أمس مل حيصل .

 _ ليا !
كادت نربة صوته املثرية اليت يستخدمها يف مناداهتا جتعلها تلني .. 
ولكنها استمرت يف الرتبيت على رأس آربر , متجاهلة الصوت 

 الذي أطلقه .
ك .. فكوين مؤدبة واستديري _ ليا .. أريد التحدث إلي

 لتواجهيين !
 التفتت إليه وهي متد ذراعيها فوق السياج اخلشيب .

_ حسنا .. ؟ ماذا تريد ؟ هل دعوت اآلنسة لورد لركوب اخليل 
 معك , أتريد أن أرافقكما ؟

نظر ماتيوس إليها من بني جفنني ضيقني . كان يرتدي سرتة 
مماثال , فبدا هلا جذااب خضراء طويلة ال أكمام هلا , وسرواال 

 بشكل ال يصدق .
_ أمر مؤسف .. ألنىن كنت أنوي دعوتك للركوب .. إمنا ما 

 دمت ال تشعرين ابلرغبة .
 زمت ليا شفتيها ساخطة : " الأصدقك " .

 _ هذا ما قلته أنت ال أان .



 _ ال .. فأنت تعرف قصدي .
 حركت رأسها متجنبة مداعبات أنف آربر .

كنت تنوي دعويت إىل الركوب , فأنت ال ترتدي _ ال أصدق أنك  
 املالبس املناسبة .

هز كتفيه ولوى فمه : " أستطيع امتطاء اخليل هبذه الثياب وبغريها 
من الثياب . هل أفهم من قولك أنك ال ترغبني يف إمتطاء اخليل ؟ 

. " 
 هزت كتفيها مث نظرت إىل ساقي بنطلوهنا :

 _ هل اآلنسة لورد مدعوة ؟
 ._ ال 

 رفعت بصرها إليه بدهشة : " ليست مدعوة ؟ " .
 نظر إىل الفناء اخلارجي :

 _ ال .. واآلن هل ترافقيين أم ال ؟ ليس لدي وقت .
 سحبت ذراعيها من الوضع املتحدي , ورددت :

 _ أعتقد .. أنين سأرافقك .
_ عظيم .. ستجدين ماكسمول قد أسرج لك " مرياج " اذهيب 

 آبربر .إليه فيما أعتين أان 
 وقفت قربه ساخطة :



 _ كنت واثقا من موافقيت , أليس كذلك ؟
 جتاوزها ماتيوس , ينصحها ابختصار :

_ دعك من إضاعة الوقت .. جيب أن أكون يف " برادفورد " يف 
 متام العاشرة .

أرادت ليا أن ترفض .. أرادت أن تقول له اذهب مبفردك ولكنها 
مبفردها , وهي ال تتحمل  مل تفعل .. إهنا فرصتها لتكون معه

إضاعة مثل هذه الفرصة . كانت ابنتظاره على صهوة مرياج عندما 
 أخرج احلصان األسود من االصطبل .

تنفتح البوابة القابعة خلف ابحة االسطبالت على احلقول واملراعي 
املسيجة اليت حتيط " مباتلوك ايدج " . تعرف ليا أن ماتيوس حيب 

وهو يسري أبقصى سرعة ولكنه مال هذا  الوثب فوق تلك البوابة
 الصباح إىل األسفل ليفتحها مث تركها متر قبل أن مير هو أيضا .

كان صباحا رائعا .. فيه الشمس دافئة . فكرت ليا أن ال مكان 
 يف العامل يشبه إنكلرتا يف صبيحة يوم صيفي .

تركت ملرياج كامل حريته , ومسحت له أن يركض هبا يف املرج 
ر .. كانت تسمع رعد حوافر آربر خلفها .. بدا للحظات املنحد

على األقل أن ماتيوس سيستسلم ملتعة الركوب .. فتوالها 



االستيائ .. لكنه أخريا حلق هبا فمالت ليا إىل األمام لتطلق العنان 
 ملرياج إىل جانبه .

قال هلا : " عظيم , فلنتحدث يف الواقع أان مستمتع بركوب اخليل 
 ا أقوم به " .ولكن لدي م

ترددت ليا حلظات , مث أشارت إىل جدول ماء تتدفق مياهه فوق 
 الصخور على مسافة غري بعيدة أمامها :

 
 _ فلننزل وجنلس قرب الساقية .

 هزت مرياج ليتقدم . قال ماتيوس بعدما حلق هبا :
_ حسن جدا .. إذا كان هذا يناسبك .. أفضل شخصيا البقاء 

 طب .على السرج .. فالعشب ر 
 صاحت وهي ترتجل عن ظهر جوادها :

 _ إنه الندي فقط .. مهم .. ما ألذ رائحته .. أال تظن هذا ؟
هز كتفيه وترجل من فوق قربوص السرج , وقفز إىل جانبها مقرتاب 

 من حافة املاء :
_ أستطيع التفكري يف ما هو أحلى .. تعرفني أنين كنت أصطاد 

ن أفهم ملاذا ال أصطاد السمك يف طفوليت , ومل أستطع قط أ
 السمك .



 تقدمت لتقف إىل جانبه :
_ رمبا كنت تستخدم الطعم اخلاطيء .. كنت أسبح هنا بال ثياب 

 عندما تسمح يل السيدة فالندرز .
_ يبدو أنك معتادة على هذا .. أليس كذلك ؟ إنه أحد 

التصرفات اليت أمل أن تشفيك منها كايت , هذا عدا بضعة أعمال 
 يف حبثها اآلن .لن خنوض 

لوت ليا شفتيها : " أهلذا اصطحبتين إىل هذا املكان ؟ للحديث 
 عن كايت لورد ؟ "

_ نعم إنه سبب من بني أسباب أخري , ال شك أنك عرفت أن 
 هذا ما أريده .. جيب أن تتفهمي املوقف .

متتمت غاضبة : " أووه .. أتفهم املوقف .. لقد أوضحت يل ليلة 
علم القيام مبا يقال يل , وأن ألزم الصمت أبدا أمس أن على أن أت

 . أليس هذا وصفا جيدا للموقف ؟ "
_ ال .. ليس هكذا .. ليا , أنت ال حتاولني أن تكوين منطفية . 

دعوت كايت لورد إىل " ماتلوك إيدج " ما كان على أان تلعيمك إايه 
, أريد أن تساعدك على هتذيب طريقتك يف اختيار مالبسك ويف 

صرف كما أريد أن تعلمك كيف تتصرفني كسيدة جمتمع . مل أرد الت
أن يتحول جميئها إىل منافسة ابأللفاظ اجلارحة .. أملت أن تتحااب 



وما زلت آمل ذلك على الرغم من حماولتك الدؤوب البارحة على 
 إظهار كايت مبظهر احلمقاء .

 ردت بلسان الذع :
كذلك ؟ ال ميكن أن _ مل أكن مضطرة للمحاولة اجلادة .. أليس  

تصدق كل ما روته عن الوظائف وما شابه , بل ال أصدق أهنا 
 حبثت يوما عن عمل .. كانت ابنتظار شخص مثلك .

 _ اليهم سواء أصدقتها أم مل أصدقها .
 _ ماذا تعين ؟

 _ ليس لتاريخ حياة كايت لورد أمهية خاصة عندي .
 عبست : " إمنا إذا كانت كاذبة .. "

ا , يهز رأسه بنفاد صرب خاصة عندما شاهد الدموع يف التفت إليه
 عينيها :

_ ليا .. ! أعرف كل شيء عن كايت .. أتتصورين أنين أمسح لغريبة 
 ابلعيش حتت سقف منزيل بدون االستعالم عنها أوال ؟

 _ أتعين ..
_ أعين أنىن أريد منك أن تصغي إليها .. تتعلمي منها . وأول ما 

ا إىل مانشسرت , لتختار لك بعض املالبس أريد منك أن ترافقيه



اجلديدة . لقد أمهلت واجبايت حنوك كثريا , ما كان علي السماح 
 لك برتك املدرسة .

 أحست بربيق أمل فلفت أصابعها النحيلة على كمه :
_ أتعين أنك ستمضي أوقاات أكثر معي ؟ أوه ماتيوس .. آسفة 

 ه مين .على كل ما بدر مين .. مل أدرك ما كنت تريد
مث , وقبل أن يستطيع احلراك , رفعت نفسها على أطراف أصابعها 
لتعانقه , أرادت أن تعانقه عناقا سريعا عرفاان منها ابجلميل , عناقا 
تظهر له فيها أهنا تنوي قلب صفحة جديدة يف حياهتا .. ولكن 

 األمر مل يتم كما أرادت , إذ كان يف عناقها شغف وحرارة .
منزعج .. ولكن ضغط ذراعيه حوهلا بدد مثل  ظنت للحظة أنه

هذه الفكرة , واليدان اللتان أمسكتا هبا مل ترتفعا أصال إلبعادها 
 عنه بل لالقرتاب منها .. أرادته أن يستمر هكذا إىل األبد .

مل تع كم من الوقت مر قب أن يبعدها عنه .. بدت هلا دقائق 
حست للمرة األويل طويلة , مع أهنا ال تعدو أن تكون حلظات . أ

 يف حياهتا ابحلرج من النظر إليه .
_ اي هللا ! من علمك هذا . ماتيسون ؟ اي هللا ! وأان من ظننتك 

 جمرد طفلة !
 ارجتفت ليا ومتتمت ساخطة :



 _ مل يلمسىن جورج قط .
لكنه مل يقتنع : " من إذن ؟ أكنت تقابلني شباان ال أعرفهم ؟ حبا 

 أدق عنقك ! " ابهللا ليا , أخربيين قبل
 _ من الغرية ؟

جاء كالمها متهورا . . ولكنها تكره أن يعاملها هبذه الطريقة , 
 اسود وجه ماتيوس الذي قال بتهجم :

_ ال .. ليست الغرية .. وكيف أغار من مراهق صغري ؟ يف املرة 
التالية اليت حتاولني فيها القيام هبذا سأضعك فوق ركبيت ألضربك 

 على مؤخرتك !
 زعت ليا ذقنها من قبضته , وقالت :انت

 _ ال أفهم ملاذا تفتعل هذه الضجة كلها .. مل حيدث أى ضرر .
 أمسك بعنان آربر , مث رفع نفسه فوق السرج :

_ أمل حيدث ؟ بدأت أشعر ابلندم على دعوة كايت لورد إىل هنا .  
كان على إرسالك إىل املدرسة الداخلية يف سويسرا كما اقرتحت 

 ناك على األقل لن تكوين حتت مسؤولييت !أمي .. ه
 متتمت من بني أنفاسها , وكأهنا حتدث نفسها :

 _ ظننت هذا قد أعجبك .
 ولكنه مسعها , وصاح ساخطا :



_ لن أرد على هذا .. هيا فلنعد إىل املنزل .. رمبا تنجح كايت لورد 
 يف ما فشلت أان .

ات القليلة اليت يف املاضي , مل تزر ليا مانشسرت إال يف املناسب
صحبها فيها ماتيوس للقيام بزايرة أمه واآلن ليس الذهاب برفقة  
كايت أبفضل حاال .. ذهبتا يف املرسيدس الربونزية يقودها جورج 

 ماتيسون.
وكان الغيظ يتآكلها بسبب املوانع اليت فرضها عليها ماتيوس 
يف الذي مل تره منذ تلك النزهة , ولكن حتذيره ابلنسبة للمدرسة 

سويسرا مل يذهب سدي إذ راحت تبذل جهدها للتصرف كما يريد 
 ويرغب .

حاملا استحم وغري مالبسه خرج إىل عمله يف برادفورد حىت بدون 
أن يتناول فنجان قهوة .. كان هذا ما قالته السيدة فالندرز 

 بغضب :
_ صعد إىل سيارته وانطلق .. هكذا .. كان وجهه أسود كوجه 

قلت له ؟ أراهن أن لغضبه عالقة بك وابلنزهة العاصفة .. ماذا 
 الصغرية اليت قمتما هبا ابكرا .

 _ ال أدري .



هذا ما لن تناقشه حىت مع السيدة فالندرز اليت اعتنت هبا منذ 
 نعومة أظفارها ..

ظهرت كايت لورد يف أثناء وجبة الفطور رشيقة يف فستان قصري بال 
ر إىل طبق ليا املليء أكمام , قالت للسيدة فالندرز بعد النظ

 ابلبيض املقلي :
_ أان أشرب القهوة فقط يف الصباح .. جيب على املرء أن يراعي 

 عدد احلرارايت اليت يتناوهلا .
وسرعان ما فقدت ليا شهيتها وأحست بصعوبة يف البقاء على 

املائدة حيث تناولت كايت ثالثة فناجني من القهوة السوداء وهي 
ن احلياة يف " ماتلوك إيدج " .. والهنا تطرح أسئلة خمتلفة ع

تذكرت حتذير ماتيوس , حافظت ليا على أدهبا , ابتسمت هلا كايت 
 بني احلني واآلخر , كأهنا تعرف خري معرفة سبب حسن تصرفها .

حينما أهنت احتساء قهوهتا , اقرتحت السيدة فالندرز على ليا أن 
التفرج على املكتبة  تريها املنزل . ولكن , سرعان ما ملت كايت من

وغرفة املوسيقي , واقرتحت عوضا عن ذلك القيام جبولة يف 
 احلدائق .



رافقتها ليا إىل اخلارج لرتيها مالعب التنس والكروكيت .. كان 
للمسبح أكرب أثر يف نفس كايت .. وبناء القرتاحها , ارتدات ثياب 

 السباحة وأمضتا معظم الوقت يف اللعب ابملاء .
عندما خرجتا من املاء لتتمددا على الكراسي الطويلة  قالت كايت

 املوضوعة حول املسبح .
_ جيب أن يقص شعرك ألن الشعر الطويل ال خيضع ملوضة اليوم 

 .. سنجعله كشعري .
مل تعجبها الفكرة فهي حتب الشعر الطويل .. ولكن إذا كان هذا 

 ما يريده ماتيوس , فليس ابليد حيلة ؟
كايت على معرفة منط حياة ليا .. وحبجة   وقت الغداء , ركزت

معرفة معلومات عنها لتجهيزها للمستقبل , اكتشفت أن ماتيوس 
عضو يف جمالس يف شركات خمتلفة , كما عرفته أنه ميلك إضافة 
إىل " ماتلوك ايدج " شقة يف لندن , وفيال يف جنويب فرنسا ,و " 

هي مترر لساهنا بالزا " يف فينيسيا .. قالت بعد هذه املعلومات و 
 على شفتيها :

_ إن هذا مثري للبهجة .. انت فتاة حمظوظة الن رجال مثله تبناك 
 .. فليس كل األوصياء كرماء مثله .



ردت ليا حبدة : " مل يتبين ماتيوس . قلت لك إن اسم عائليت هو 
" وست " .. وإن شقيقة ماتيوس كانت زوجة أيب لكنها ليست 

 أمي ".
 ظهر االهتمام بعالقتهما :غري أن كايت مل ت

_ وهل هذا يهم ؟ فأان أشك أن يكون والدك قادرا على أتمني 
 حياة كهذه لك . ابت من السهل عليك إجياد زوج مناسب .

 صاحت ليا ساخطة : " ال أريد زوجا " .
 مل تكن كايت تصغي إليها إذ أضافت :

ر . _ كم تبعد مانشسرت ؟ أظن أن علينا البدء ابملسري بعد الظه
 سأختار لك ثيااب مجيلة .

هكذا , هامها اآلن يف مانشسرت .. مل تثري يوما الثياب اهتمام ليا 
بل كان ما يهمها منها ارتداء ما هو مريح , ولعل أكثر ما يؤمن هلا 

 الراحة اجلينز الذي تفضله على الفساتني اليت ال تروقها .
إىل مالقاهتما أنزهلما جورج يف شارع البيكاديللي , على أن يعود 

بعد ثالث ساعات . نظر الشاب إبشفاق إىل ليا فيما كانت كايت 
 تقودها .

كان يف أحد املخازن الكربي قسم خاص ابملراهقات , اجتهت  
كايت إليه مباشرة .. لكنها رفعت أنفها تشاخما أمام األلبسة 



املبهرجة املعلقة يف الواجهات .. مع أن ليا أعجبت ببعض 
أهنا مل تعرتض حني رفضتها كايت اليت قالت وهي  امللبوسات غري

 خترج من املخزن :
 _ أنت ال تريدين الظهور مبظهر الفتاة اخلليعة . أليس كذلك ؟

 هزت ليا كتفيها ألهنا مل تكن مهتمة فعال ..
بعد ساعتني كان لليا ملبوسات متنوعة أعجبتها .. وإلعطاء كايت 

انتقاء املالبس .. لقد  حقها , اعرتفت أبن هلا ذوقا رفيعا يف
وجدت األخطاء يف كل ما اختارته ليا , حىت ولو كان بسيطا  
 كقميص أو كنزة وأخري أصرت على أن ترتك هلا كل شيء ..

عندما كانتا تتناوالن القهوة يف مقهي يقع ضمن جممع جتاري , 
 شاهدت كايت صالوان لتصفيف الشعر .. فقالت :

ن يفخر بك خالك ؟ تعاىل معى _ اللمسة األخرية .. أتريدين أ
 إذن , فليس أمامنا وقت طويل .

كان مصفف الشعر الذي اهتم هبما رجال .. أو على األقل كان 
يبدو رجال أكثر منه امرأة .. إذ كان شعره خمضبا ووجهه مغطي 

 ابملاكياج وعندما تكلم مل يكن صوته ابعلى من صوت ليا .
 أخذ يقلب رأس ليا مشاال وميينا :

 ريدين قص شعرك ؟ جيد .. سأري ما ميكنين فعله ._ ت



هزت كايت رأسها : " عظيم .. سأعود بعد ساعة .. الهتتم أبمر 
 املال . أرسل الفاتورة إىل السيد ثورب , يف " ماتلوك ايدج " .
عبس الرجل وكرر : " ماتلوك إيدج .. أوه أجل .. مسعت عن 

يل .. ميكنك  السيد ثورب .. حسنا جدا مدام , أتركي األمر
 االعتماد على " الفونسو " .

حاولت ليا أن تقرتح مشاورة ماتيوس أوال لكن كايت كانت قد 
 رحلت .

 مسعت ألفونسو يقول :
 _ هال مسحت ابللحاق يب ..

ادخلها إىل الصالون األكرب حجما . أطاعته ليا وإحساس غامر 
نها أن ابليأس جيتاحها .. أميكنها االتصال مباتيوس اآلن ؟ أميك

تتوسل إليه حىت يرتك شعرها بدون قص ؟ لكن ال .. التعرف أين 
 تتصل به .. وأضف إيل هذا أنه قد أعطي أوامره وانتهي األمر .
طمأهنا منظر الفتيات الاليت يهتم هبن مزينون آخرون . ولكنها مل 

 تنس أهنن هنا ابختيارهن , أما هي فبغري اختيارها ..
تزاز والتهديد .ارتفع ذقنها استياء وهي لقد أجربت على هذا ابالب

 تضع اللوم كله على ماتيوس .



أجلسها الرجل إىل كرسي فارغ مث ساعدها على وضع ميدعة 
 وردية اللون , وسأهلا :
 _ هل من خطب ؟

_ اوه .. ال .. ال .. املسألة أنين غري واثقة من هذا كله .. أتري , 
 ال .ال أعرف ما إذا كنت أرغب يف قص شعري أم 
 ابتسم الرجل : " لكن امك أرادت ذلك " .

 تورد وجه ليا .. وتساءلت عما كانت ستقوله كايت لو مسعت هذا :
_ أمي .. ! ال إهنا جمرد .. صديقة خلايل .. هذا كل شيء وهي 

 تظن أهنا أعرف مين مبا هو أفضل يل .
 عبس الرجل واستدار ينظر إليها :

محني ؟ انتظري قليال ! لن _ فهمت .. إذن فألرك شيئا .. أتس
 أاتخر .. حلظة أرجوك .

عندما عاد , كان حيمل شعرا مستعارا أسود كشعرها لكنه قصري 
 ومستقيم وهو ابلطراز الذي أشارت إليه كايت تقريبا .

 _ سنري اآلن صورة ملا تتوقعة صديقة خالك .
شهقت ليا .. حىت تلك احلظة مل تكن تدرك كم يساهم الشعر يف 

إلنسان .. فبعيدا عن الكتلة املرتاقصة من اخلصالت مظهر ا



اجلعداء , بدت هلا قسمات وجهها خمتلفة كل اإلختالف , ولكن 
 التغيري مل يعجبها .. مل يعجبها إطالقا .

_ أترين ؟ ليس وجهك حنيالومدببا كوجه صديقتك .. بل 
قسمات وجهك أكثر إمتالء , وأصغر حجما , ستجدين الوقت 

هذه القصة عندما تكربين , أما اآلن , فأقرتح أن  املناسب ملثل
 تسمحي يل بتقليم أطرافه ألضفي عليه رونقا حمددا ..

 أما قصة قصريا فتدنيس له . إنه شعر مجيل ...
هزت ليا رأسها موافقة , مع اهنا تشك يف أنه يقول هذا ألن 

جسما أكثر امتالء من جسم كايت .. تذكرت مالحظة كايت ساعة 
فلم تستطع إال أن توافقه الرأي .. وإذا كان الشعر الطويل الفطور 

يلهي األنظار عن مساويء جسمها املمتليء فآخر ما تريده هو 
أن تقصه . شعرت ابلسخط ألهنا عرفت أن كايت على علم بذلك 
.. غرزت أظافرها يف راحيت يدها .. فلوال حساسية ألفونسو , 

 لظهرت مبظهر السمينة املرتهلة .
عادت كايت أبقل من ساعة , كانت ليا جالسة يف غرفة  عندما

االنتظار , تتصفح جملة . مل تشعر قط مبثل هذه الراحة فحىت 
 سخط كايت الذي انصب عليها مل يزعجها .
 وصل ألفونسو ليجيب عن سؤاهلا املتوتر :



_ لقد قصصته مدام ولكن الشابة مل ترغب يف قصه أكثر من هذا 
 ن القصة القصرية لن تناسبها ., فاضطررت للموافقة ال

 _ ماذا فعلت به إذن ؟
_ قصصت أطرافه ليسهل متشيطه وغسله وجتفيفه .. وهذه مهمة 

 مربكة أؤكد لك .
 سألتها ليا أبدب وهي غري قادرة على مقاومة الوخزة اخلفيفة :

 _ أال جتدينه مجيال .. آنسة لورد ؟
 نظرت إليها كايت نظرة غاضبة :

الراهن . تعاىل اآلن .. الشك أن ماتيسون  _ بلى يف الوقت
 ابنتظاران .

التفتت إىل ألفونسو : " سأقول للسيد ثورب إنك سرتسل إليه 
 الفاتورة "

أحىن ألفونسو رأسه وهو ال أيبه إىل سخريتها .. لكن فيما كانت 
ليا تلحق بكايت إىل خارج الصالون , توترت أعصاهبا .. فقد 

اتيوس هذا الصباح .. وأخذت تصلي تذكرت مرة أخري ما قاله م
 أال يثري متردها غضبه جمددا .

 
************************************** 
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كانت ليا يف الفراش عندما عاد ماتيوس إىل املنزل .. استطاعت 
رؤية أنوار سيارته , ومسعت هدير حمركها الناعم , وهويقودها حنو 

 اراج .. تساءلت مبرارة مع من قضي أمسيته .الك
حينما عادت مع كايت يف وقت متأخر من بعد الظهر , علمت من 

السيدة فالندرز أنه أتصل , قائال إنه لن أييت للعشاء أما عذره 
فانشغاله ابجتماع عمل يف " ليدز " لكن ليا طاملا مسعت مثل هذا 

 وهي تشهد العذر من قبل .. على أي حال أحست برضي معني
خيبة أمل كايت عندما وقع بصرها على مقعدين فقط معدين حول 
املائدة .. سألت وهي ترجع محالة الثوب الرفيعة عن كتفها إىل 

 مكاهنا الصحيح .
 _ أيتناول خالك العشاء يف اخلارج كثريا ؟

 هزت ليا كتفيها : " أحياان ".
ج ليا نفسها ظهر االنزعاج على كايت وهي جتلس مكاهنا .. مل تزع

ابرتداء فستان للعشاء , بل ظلت مرتدية التنورة والبلوزة اللتني 



ارتدهتما يف مانشسرت .. امتنعت أمام نظرات كايت عن تناول 
 األطعمة الدمسة اليت وضعتها السيدة فالندرز أمامها .

جتنبت ليا البطاطا املشوية اليت تفضلها , وركزت طعامها على 
بيا , اليت رافقت البطاطا وهذا ما استدعي القنبيط واجلزر واللو 

 تعليقا مضطراب من السيدة فالندرز اليت قالت :
_ ما ابلك اي فتاة .. ؟ هل انت مريضة ؟ مل أعهدك متتنعني عن 
 الطعام هكذا .. لقد الحظت أنك مل أتكلى البيض هذا الصباح .

 جتنبت ليا النظر إىل كايت : " ولكنين تغديت ؟ " .
داء سلطة وهو مناسب لألرانب ال لفتاة صغرية , ال _ كان الغ

ميكنك العيش على اخلس واللوبياء .. هيا اآلن لقد أعد لكما 
 بويل فطرية بطاط حلوة .

 سال لعاب ليا ولكنها قالت ابنزعاج :
_ هل يل أن أتناول فقط اجلبنة والتوست احملمص ؟ فلست جائعة 

رارة شديدة على تناول .. سأتناول بعض الفاكهة فيما بعد , فاحل
 الفطائر احملالة .

 مل تصدقها السيدة فالندرز : " هه ! " .
 مل تستطع كايت انتظار خروج السيدة فالندرز حىت تسخر من ليا .

 تركت يديها متران على جسمها النحيل ابستمتاع وقالت :



 _ إذن لقد اخذت بكلميت يف وقت سريع .
 _ علمت أنك ستقولني يل هذا .

لو تقول هلا ما تشعر به حقا .. تركت كايت ضحكة خبيثة متنت 
 تنطلق منها :

_ مل أواجه قط مشكلة مع زايدة الوزن , كنت حنيلة منذ أن كنت 
يف السادسة عشرة من عمري .. فزايدة الوزن حتد من اختيار 
 املالبس .. فدور األزايء ال حتسب حساب املقاسات الكبرية .

 اسا كبريا "ردت ليا : " ليس قياسي قي
التوت شفتا كايت : " افعلي ما شئت , إمنا تذكري أن مصممي 
األزايء يفضلون النحيفات .. ولكن ال تقلقي , فال حيلة لك 

ابألمر .. تعاين بعض النساء مثلك من كثرة الدهنيات يف 
 أجسامهن " .

 صاحت ليا وهى غري قادرة على كبح ردها الغاضب :
 بشريت صافية , خالية من البثور !_ ليس لدي مشاكل دهنية .. 

 ابتسمت كايت ساخرة : " إذن ملاذا تعتمدين محية غذائية ؟ "
 صمتت ليا الفتقارها إىل رد مهذب .

فيما هي مستلقية يف فراشها تصغي إىل هدير حمرك سيارة ماتيوس 
الثابت , متنت لو جترؤ على اخلروج من الفراش ملقابلته , كما  



ا . فعندما كان جيفوها النوم ليال , كانت كانت تفعل يف طفولته
تتسلل إىل الطابق السفلي حاملا تسمع صوت الباب يقفل وكثريا 
ما ضحكت مسرورة عندما يرفع ماتيوس يده إىل فمه دهشا من 

وجودها . منذ حادثة املسبح مل حتاول ترك غرفتها .. ركلت الغطاء 
 بعنف عنها ألهنا أدركت أن تلك األايم ولت .

ت ذكري ما حصل هذا الصباح لتعذهبا , كان ماتيوس غاضبا عاد
جدا .. لقد تصرف وكأمنا ما حصل كان غلطتها , ولكنه عندما 
ضمها بني ذراعيه مل تستطع حترير نفسها منه , حىت لو أرادت .. 
وكأنه كان يريد معاقبتها , ومعاقبة نفسه يف آن واحد .. عرفت 

سيطرته .. غريبة احلياة . ففي  رغم قلة خربهتا , أن األمر خرج عن
اليومني املاضيني تلقت نوعني خمتلفني من العناقات .. ولكنها 

 تعرف أن عناق ماتيوس كان األخطر .
أصغت ليا متوترة إىل وقع قدمي ماتيوس وهو يرتقي الدرج القدمي 
الذي تعرف كل طقطقة فيه . مل يصعد فورا إىل الطابق العلوي , 

طبخ ليشرب احلليب . كانت معتادة على بل تظنه دخل إىل امل
 مشاركته احلليب واجللوس إىل حافة مائدة املطبخ وعيناها تربقان .



استلقت على بطنها غري عابئة ابلربد الذي تعرض نفسها له بغياب 
الغطاء . وألن اجلو حار مل ترتد ثوب النوم , ودفنت وجهها يف 

 الوسادة وهي تتمين لو تستطيع النوم .
وقع أقدام ماتيوس املقرتبة تدفن وجهها يف الوسادة .. مث  جعلها

تسمرت بال حراك عندما انفتح ابهبا فجأة .. أانر شعاع ضوء من 
املمر سريرها ..كادت تزهق أنفاسها ولكن النور سرعان ما اختفى 

 وعاد الباب إىل ما كان عليه .. فرتكت أنفاسها تنطلق بضعف .
حلما .. ولكنها تعلم أنه ليس حلما يف الصباح , بدا هلا ما حدث 

.. دأب ماتيوس مدة أربعة عشر عاما على فتح الباب ليال 
ليتفقدها , ولكنها تكون عادة انئمة . آه ليته ظنها انئمة كذلك 
ليلة أمس حىت ال يثري هذا املوضوع احلرج عن النوم مبالبسها 
ا الداخلية فهذا املوضوع نقطة خالف بينهما . تستطيع تصور م
سيقول , وما ستفهمه كايت لورد من مثل هذه الشائعة اللذيذة 

 الطعم .
مل تستطع منع موجة احلرارة اليت اجتاحت وجنتيها عندما دخل إىل 
غرفة الطعام ليجدها على املائدة .. زاد اضطراهبا ما إن جلس يف 

 مواجهتها ينظر إليها هبدوء .
 قال وهو ال يزال ينظر إليها : " آان أسف " .



رفعت نظرها إليه : " آسف ؟ ال أدري ما قصدك .. أنت تتأخر 
عادة عن موعد الفطور .. وكما تري , مل تظهر اآلنسة لورد حىت 

 اآلن "
 أخذت قطعة توست تدهنها ابملريب , ورد عليها :

_ مل أكن أحتدث عن الفطور ليا . وتوقفي عن التظاهر أبنك 
من املريب فوقها حىت  ستأكلني قطعة التوست ! لقد وضعت الكثري

بدت مقرفة . ضعي السكني من يدك , وانظري إيل . أعد أأل 
 تؤملك نظرتك هذه .

مسحت أصابعها يف املنديل بدون أن ترد , مث رفعت ذقنها غصبا 
 . ومتتمت :

_ مل أعرف أنك ستدخل غرفيت .. وبسبب احلر مل أستطع وضع 
 الغطاء علي .

 _ أكنت مستقيظة ليلة أمس ؟
 ت : " أجل "تنهد

 _ ومل تقويل شيئا ؟
حركت كتفيها بعجز : " ال . وماذا كنت تريد مين أن أقول ؟ 

 تصبح على خري ماتيوس ؟ "
 _ ومل ال؟



هزت رأسها :"مل ال ؟ أان من افرتض أنك ستقول تصبحني على 
 خري ".

_ أان ال أحتدث عن ليلة أمس . بل عما حدث صباح األمس .  
بعد التفكري أدركت أنين املخطيء ال كنت أعتذر . أان آسف . 

 أنت .
أخرجت نفسها بضعف : " مل تكن غلطة أحد ! أعرف أنين لست 

 الفتاة األويل الىت تقبلها وال أتوقع أن أكون األخرية "
 _ ولكنك ابنة شقيقيت ليا . أان من حباجة للضرب ال أنت .

 رطبت شفتيها بقلق :
 _ ماتيوس حنن لسنا قريبني .

 ه اخلضراوين : " كيف ؟ "برقت عينا
 _ تعرف قصدي .

_ نعم أعرفه , ولكين أعتربك ابنة أخىت ليا وال أقبل أبي شيء 
 آخر أبدا .

أطلق ضحكة خشنة : " أتتصورين ما قد تقوله أمي لو عرفت مبا 
 حدث ؟ "

 غرزت ليا أظافرها يف قماش املائدة : " حسنا .. لست آسفة "
 صاح غاضبا :دفع كرسيه إىل الوراء حبدة , و 



_ جيب أن تكوين آسفة . أعتقد أن عالقتك مباتيسون أعطتك 
ذوقا للمهازل .. لكن ال جتريب أالعيبك على ليا .. فما زلت قادرا 

 على تغيري رأيي ابلنسبة إلرسالك إىل املدرسة الداخلية .
صاحت غاضبة : " آه ! توقف عن هتديدي هبذا ! هذا غري عادل 

فعلت شيئا سلطت هذا السيف على عنقي .. كلما قلت شيئا أو 
.. إذا أردت إرسايل إىل جنيف , فأرسلين .. ال يهمين ذلك اآلن 

 .. فتوقف عن إطالق التهديدات ! "
 سأهلا حبدة : " أتعنني هذا ؟ "

 تالشت ثقتها بنفسها , وأجابت متوترة :
_ أجل ! ال ! ال أدري .. أوه . دعين وشأين . بت غري قادرة 

 كري السوي .على التف
 _ كما تشائني .

كان ماتيوس على وشك مغادرة الغرفة , لكن دخول السيدة 
 فالندرز مع إبريق القهوة الطازجة منعه .

 قالت بنشاط :
_ هاكم .. البيض والكلي يف الطريق .. أواثق اي سيد ماتيوس 

أنك ال تريد عصري الربتقال أيضا ؟ أو بعض " الكورنفليكس " مع 
 الفريز ؟



سعت عينا ليا .. الواضح من كالم السيدة فالندرز أن ماتيوس  ات
كلمها قبل الدخول إىل غرفة الطعام .. فتنهدت ألنه لن يرتكها 

 وهو غاضب .
 قال ماتيوس للسيدة فالندرز :

 _ الكلي والبيض فقط .
وعاد مكرها إىل مقعده ليصب فنجان قهوة .. فاستدارت مدبرة 

 إىل قطعة التوست اليت مل أتكلها : املنزل إىل ليا موخبة , تنظر
_ وماذا عنك ؟ال أدري ما دهاك .. مل تتناويل الكثري من الطعام 

ابألمس , ومل تلمسيه هذا الصباح , لقد أخربت خالك .. قلت له 
 إنىن ال أعرف ما خطبك فلم أعهدك ترفضني طعاما .

ده تبادلت ليا نظرة حرية مع ماتيوس .. أهلذا اعتذر منها ؟ هل قا
قلق السيدة فالندرز على صحتها وشهوهتا للطعام إىل الظن أبهنا 
مغتاظة من مواجهتهما ؟ .. دفعت طبقها جانبا , واستدارت إىل 

 مدبرة املنزل , قائلة :
 _ غريت رأيي , سأتناول البيض واللحم والكلي ! .

امتقعت وجنتاها عندما دخلت اآلنسة لورد إىل الغرفة .. فكان أن 
ستمتاع بلحظة انتصارها . ما إن وصل الطعام حىت فقدت اال

وجدت صعوبة كربي يف التعامل معه كما جيب خاصة وهناك 



شخصان يسلطان األنظار عليها . لكنها على األقل أزعجته , 
 وعرفت من نظرة كايت اهلازئة أهنا خيبت أمله .

بعد الفطور اعتذر ماتيوس , فكان أن ظلت ليا مبفردها مع كايت 
 قالت هلا وهي تنظر برضي إىل الطقس :اليت 

_ اظن أن علينا قضاء يومنا يف احلديقة , فذلك يعطينا وقتا 
للكالم , كما فعلنا ابألمس . أريد معرفة كل شيء عن أصدقائك 

 وأقاربك .
 أحست ليا أبهنا ملزمة مبالطفتها , فاقرتحت :

 _ أال ترغبني يف لعب التنس ؟
 هزت كايت رأسها :

بة عنيفة , ستشعران ابحلر . هذا ليس بعمل مناسب يف _ التنس لع
يوم حار .. ال .. سنجلس قرب املسبح .. أمهليين وقتا حىت 

 أغريمالبسي وأرتدي ثوب سباحة .
تفضل ليا لعبة التنس ألهنا ستساعدها على هضم الفطور الدسم 
اليت تناولته لتوها .. تعرف أن كايت إمنا تريد أن تسأهلا يف الواقع 

 خاهلا , عن أصدقائه وأقاربه , وما هي إال ذريعة . عن
اندفعت من املنزل إىل الشرفة املسقوفة , مث توجهت حنو الكاراج 

.. كان جورج هناك كالعادة , حمشور الرأس داخل حمرك 



الالندروفر ولكنه استدار لدي مساع وقع أقدامها , ورفع يده 
 املليئة ابلزيت :

 _ مرحبا ..
ردا على حتيه " مرحبا " مث تقدمت إىل الكاراج هزت ليا رأسها 

 الذي حيتوي على اهلوندا :
_ ال أريد مقاطعتك . أرغب فقط يف بعض اهلواء النقي .. إذا 

 سألك عين أحد فقل إنين ذهبت يف نزهة .
 _ وهل من احملتمل أن يسال عنك أحد ؟

 _ رمبا
 _ ماتيوس ؟

 غري موجودة . _ ال أدري .. لكنه ذهب إىل املصنع . سيارته
_ أوه .. أكيد .. لقد ذعب منذ نصف ساعة .. ظننتك ستهتمني 

 ابلقنبلة الشقراء .
 هزت كتفيها : " أهكذا تسميها ؟ "

ضحك جورج : " هذا ما يطلقه عليها سام العجوز .. جيب أن 
 تعرتيف أبهنا مغرية "

 _ اان مسرورة ألنك تظن هذا .



, فسارع جورج إىل تفسري  أدركت ليا أهنا تبدو لئيمة بكالمها 
 كالمها خمطئا :

_ ال تقلقي .. أحب النساء املمتلئات , كما أنين أحب سوداوات 
 الشعر , خاصة من تنصح منهن اجلاذبية !

 أخرجت ليا الدراجة النارية من الكاراج , وصعدت فوق املقعد ..
 سألت : " أما زال ماتيوس غاضبا منك ؟"

مس لوجودي , فهمت ما أعين . "_ ال أظن .. مع أنه غري متح
 لكنه لطيف معي .. وكأنه جيهل ما كان جيري .

 عبست ليا : " وماذا جري ؟ "
 رفع جورج عينه إىل السماء :

 _ هيا اآلن ليا .
 مسح يديه القذرتني برقعة قماش وأكمل :

 _ تعرفني ما أقصد , تقاربنا كثريا منذ عودتك من املدرسة .
 جبها تصرفه :ردت ابختصار , دون أن يع

 _ حنن صديقان فقط .
 تقدم إليها هازا رأسه :

 _ اوه .. أهذا كل شيء ؟



مل تعجبها النظرة يف عينيه , فوقفت على الدواسة , وضغطتها .. 
ما أشد ما كانت غبطتها عندما انطلقت الدواسة عند أول ملسة 
فذلك أخرجها من ابحة الكاراج قبل أن يتمكن جورج من منعها 

ن وصل إىل زاوية املبين , حىت كانت خترج بسرعة من .. وما إ
البواابت .. يف املرآة اخللفية شاهدته يستدير عائدا إىل عمله 

 وعلى وجهه عبوس كبري .
مل يعد ماتيوس لتناول الغداء , وهذا ما أراح ليا .. عندما نزلت 
إىل غرفة الطعام , مستحمة نضرة بعد قضائها فرتة الصباح يف 

جدت كايت جالسة على املائدة , حيص سألت اخلارج , و 
 وقسمات وجهها متجهمة بسبب اختفاء ليا :

 _ أين كنت ؟
 _ ذهبت إىل املزرعة .
 _ على ظهر جواد ؟

_ ال .. بل على الدراجة النارية , اشرتاها يل ماتيوس هدية يف 
عيد ميالدي , إهنا آلة صغرية , لكن جورج أصلحها فأصبحت 

 سريعة .



ه ماتيسون .. ذلك الشاب الذي وجدك خالك معه _ جورج ؟ آ
تعبثني يوم وصويل . أخربين ابألمر .. وهو أحد أسباب وجودي 

 هنا .
 امتقع جه ليا غضبا : " أخربك ماتيوس هبذا ؟ "

 أخذت تفتح رغيفا أبانملها الرقيقة :
طبعا . كان يشرح يل سبب اختفائك السريع بعد وصويل .  -

 يعجبين . عامل الكاراج .. حقا ! جيب أن أقول إن ذوقك ال
 أليست أظافره متسخة ؟

أخذت ليا تغلي غضبا على ماتيوس الذي تباحث شؤوهنا اخلاصة 
 مع كايت . فقدت أعصاهبا فصبت جام غضبها على كايت :

على األقل يعرف قيمة العمل الشريف .. وهو ليس متطفال  -
 يعيش عالة على اآلخرين !

 وق طعم الفاكهة :ردت كايت بلؤم وهي تتذ
مثلك أنت .. أال تعيشني عالة على خالك .. منذ وفاة والديك  -

 ؟
 أحست ليا أبمل يف حلقها : " هذا غري صحيح "

 ملاذا غري صحيح ؟ ابلنسبة يل , دعاين خالك ألداء عمل . -
 أطلقت ضحكة مثرية لألعصاب :



 إالم تشرين ؟ -
 أنت لست قريبته ! -

ندما فهمت قصدها .. فهي كذلك وضعت شوكتها من يدها ع
 ليست قريبته .. لكن , مل تذكر كايت هذا .

أسعدها رنني اهلاتف الذي شغلهما عن احلديث املزعج . نظرت 
ليا من فوق كتفها ترجو هللا أن تكون املخابرة هلا .. دفع ظهور 
السيدة فالندرز املتذمرة بسبب انشغاهلا ابلطعام ليا إىل النهوض 

 رعة لتجيب :عن كرسيها بس
 ماتيوس ؟ آه .. ماتيوس , يسرين مساع صوتك ! -

 مل تكن تدري حىت تلك اللحظة كم كانت ايئسة إىل مساع صوته .
 رد بلهجة متساحمة قليال :

 ملاذا ؟ ماذا فعلت ؟ -
 اطلقت تنهيدة :

مل أفعل شيئا . أردت فقط أن أحتدث إليك .. أيدهشك هذا ؟  -
 ألحاديث .منذ فرتة وحنن ال نتبادل ا

أكنت تبكني ؟ اللعنة ! ماذا قالت لك كايت اآلن ؟ أال أستطيع  -
ترككما مخس دقائق بدون أن تنقض أحداكما على خناق األخري 

. 



هذا غري صحيح .. وليس السبب شيئا قالته اآلنسة لورد ..  -
 ملاذا تتصل ماتيوس ؟ هل ستغيب عن العشاء مرة أخري ؟

أن ختربيين مبا حدث .. فقد ال تتاح لنا ال .. ليا .. من األفضل  -
 فرصة احلديث هذا املساء .

 ملاذا ال ؟ -
لدينا ضيوف .. لقد دعوت فيليب جفرسون وزوجته لقضاء  -

عطلة األسبوع . إنه مسافر إىل أملانيا يوم االثنني , وأريد أن 
 أحتدث إليه قبل سفره .

 امسكت شفتها السفلي بني أسناهنا .
 عهما ستيف وكايت ؟هل سيجلبان م -

ستيف وكايت مها توأم جفرسون البالغان الرابعة عشرة من العمر , 
واللذان تتمتع ليا بصحبتهما الرائعة .. لكن ماتيوس سرعان ما 

 أطفا جذوة محاسها :
ال .. إهنما يف ديفون يف الوقت احلاضر مع جدهتما .. إمنا  -

 ادعي بعض أصدقائك إذا كنت ترغبني .
 ألمل يف صوهتا :بدت خيبة ا

شكرا .. ولكن معظم أصدقائي مسافرون حاليا .. فنحن يف  -
 شهر متوز ماتيوس ..



تنهد ماتيوس : " قلت لك إنىن سأحاول السفر يف شهر أيلول " 
. 

 أتعدين ؟ -
 اعدك . -

 حنن االثنني فقط ؟ -
 ال أدري . -

 صاحت بيأس :
أقسمت أن  ملاذا ال تدري ؟ مل نسافر السنة املاضية . لقد -

 تسافر يف إجازة هذا الصيف ؟
ال أذكر أنىن قلت شيئا عن السفر مبفردان .. لن يكون هذا  -

مالئما .. أليس كذكل ؟ أعين .. إبمكانك تصور ما قد يظنه 
 الناس بنا .

 أيهمك هذا ؟ -
 طبعا يهمين . -

 لكنه مل يزعجك من قبل . -
 ألنك مل تكوين من قبل يف السابعة عشرة . -

 إذن , من اآلن وصاعدا لن نقضي أي وقت معا مبفردان ؟ -
 أطلق ماتيوس أنفاسه بنفاد صرب :



مل أقل هذا .. على أى حال , بعد سنة سرتغبني يف قضاء  -
عطالتك مع من هم يف مثل عمرك . كان إبمكانك الذهاب إىل 

سانت تروبيز مع عائلة موللر يف عيد امليالد السابق لوال عنادك . 
 تك فرصة أخري للسفر إيل ابرابدوس يف عيد الفصح .وقد جاء

 بدونك ؟ -
 مسعت اللعنة اليت حاول كبتها :

ابلطبع بدوين .. ليا .. أنت يف السابعة عشرة اآلن ! وجيب أن  -
 تنفصلي عين يف وقت ما .

 أمسكت أنفاسها : " أتفضل أن أقوم بعمل ؟ "
 عمل ؟ ما شأن العمل يف ما نتكلم عنه ؟ -

لي سؤايل .. اتفضل لو بدأت بكسب بعض املال ألعيل رد ع -
 نفسي ؟

مسعته يشتم اثنية : " ماذا ؟ ليا , ماذا دهاك ؟ ملاذا تريدين املال ؟ 
 أال أعطيك مصروفا كافيا ؟ أتريدين املزيد ؟ "

 ردت متجهمة : " ال ! آه ! .. ليس لألمر أمهية ؟
 استحوذت على كامل اهتماهه اآلن :

ليا , أتريدين احلصول على عمل ؟ أهذا ما يقلقك بل يهمين !  -
 ؟ أتريدين القول إنك ترغبني يف االستقالل ؟



نظرت ليا من فوق كتفها خشية أن تكون كايت تسرتق السمع , مث 
 قالت :

ال .. سنتحدث يف هذا يف وقت آخر ماتيوس , سأبلغ السيدة  -
 فالندرز أبن حتضر غرفة للضيوف .

 مث قال بتوتر : " نعم أبلغيها " صمت ماتيوس للحظات ,
 وأقفل اخلط قبل أن تتمكن من إضافة كلمة أخري .

 قالت لكايت حاملا عادت إىل غرفة الطعام :
 لدينا ضيوف يف عطلة األسبوع . -

كانت قد بلغت السيدة فالندرز اخلرب , وتعرف أن عليها إبالغ  
 كايت أيضا .

 من ؟ هل أعرفهم ؟ -
 ردت ليا ابختصار :

هذا وقف على مدى اهتمامك ابلكمبيوتر , إهنما فيليب  -
 جفرسون وزوجته .. إنه ميلك شركة الكرتونيات .

 استوعبت املعلومات مفكرة :
 هكذا إذن .. وهل السيد جفرسون زميل عمل خلالك ؟ -

 إهنما شريكان .. هال مررت يل امللح رجاء؟ -
 أعطتها وعاء امللح , قائلة :



 تم ابألصواف فقط .اعتقدت أن خالك يه -
 تنهدت ليا : " يف الواقع أن له اهتمامات أخري "

 أخربيين .. أيسافر خالك كثريا يف سياق عمله ؟ -
 كبحت ليا نفاد صربها ورفعت بصرها فالتقي ابلعينني الباردتني .

 ليس األمر مهما .. صحيح ؟ -
 إنه فضول ليس إال . -

 أخذت قطعة حلم ابلبيض وأكملت :
 ودادي نقضي وقتا طويال خارج البالد . كان عامل آاثر كنت أان  -

يهتم جدا ابحلضارات القدمية . كان يعرف مصر خري معرفة ويل 
 فيها ذكري .

 عبست ليا تقاطعها :
 أمل تقويل إنه كان كاتبا , ذكرت ذلك أمام ماتيوس . -

 سارعت كايت إىل تصحيح قصتها :
اآلاثر , ابلطبع ..  حسنا .. هكذا كان .. كان يكتب عن علم -

 أمل أذكر أن كتبه تقنية .
وذكرت أيضا أنكم انتقلتما من لندن ألنه حباجة إىل العزلة  -

ليكتب .. قلت إنكما انتقلتما إىل كرونويل , أكان ذلك قبل 
 سفركما إىل مصر أم بعده ؟



 ابتسمت كايت جبمود :
يعين  حسنا .. فيما بعد طبعا .. ان يعيش املرء يف كرونويل ال -

 ابلضرورة االنقطاع عن العامل .
 الأعتقد هذا .

 اظنك سافرت مع خالك . -
 قليال .. ولكن يف غري رحالت العمل. -

 انتفخت فتحتا أنف كايت بسبب مضامني التهرب احلريص .
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س كانت ليا جالسة مغمومة قرب املسبح عندما وصل ماتيو 
وضيفيه كل يف سيارته .. عندما مسعت صوت ماتيوس توترت 
أعصاهبا كالعادة توقعت أن تستقبل السيدة فالندرز الضيفني 
وترافقهما إىل غرفتهما .. لكن , مبا أن الطقس رائع رافقهما 

 ماتيوس إىل املسبح . حاملا رأهتما هبت ليا واقفة .



اي ماتيوس إن عندك  ما أروع هذا ! ماذا لدينا هنا ؟ مل تقل يل -
 ضيوفا .

كان صوت فيليب جفرسون األجش يشبه مظهره . فهو طويل 
عريض , بدا أكرب بسنوات عديدة من شريكه , ولكنه يتصرف 

 بطريقة مرحة وبود ال تراه من ماتيوس .
 ابتسمت ابربرة جفرسون متعاطفة مع ليا :

دعك من املزاح فيليب ! كيف حالك حبيبيت .. ؟ جيب أن  -
 عرتف أنين كلما رأيتك وجدتك تكربين .أ

ابتسمت ليا بتوتر ألهنا تدرك مدى صغر ثوب السباحة الذي 
ترتديه . لكن فيليب مل يرتك لزوجته القول األخري .. فربت كتف 

 ماتيوس بيد ثقيلة :
أليس هذا ما كنت أقوله ؟ لقد أصبحت ابنة أختك سيدة شابة  -

ة األخرية اليت رأيتها فيها  مجيلة . أليس كذلك ايرجل ؟ يف املر 
 كانت صغرية ترتدي سرواال رايضيا قصريا .

 ردت زوجته حبزم :
كان ذلك يف عيد الفصح .. ومل تكن يومذاك يف سروال رايضي   -

. ال هتريب ليا , وال تدعي هذا األبلة الكبري حيرجك . امكثي معنا 
 لتناول الشاي .



 لرتتدي ثياهبا .متنت لو ذهبت إىل غرفتها قبل هذا اللقاء 
 قالت متلعثمة :

 أوه .. حقا .. أان . -
وصمتت .. مل يكن ماتيوس قد قال شيئا حىت اآلن .. بل كان 

 ينظر إليها وكأهنا هي من رتبت هذا اللقاء .
 سأهلا ماتيوس ليكسر الصمت املزعج بينهما :

 أين اآلنسة لورد ؟ -
 بللت ليا شفتيها قبل أن ترد :

دي ثياهبا .. وأظن أن على أيضا الذهاب لقد .. إهنا ترت -
 ألرتدي ثيايب .

 رمي فيليب ثقله على الكرسي إىل جانبها يبتسم هلا :
ملاذا ؟ ملاذا حترمني رجل أعمال مرهق مسكني من احللم ؟  -

أتشعرين ابلربد ؟ إن اجلو رائع يف هذه الظهرية . هيا ليا . اسرتخي 
إبريقا ضخما من  . ماتيوس , اذهب واطلب من مدبرة منزلك

 العصري البارد .
رمي ماتيوس سرتته فوق كتفه , مث فك رز ايقته .. كانت تنظر إليه 
وهي التدري ماذا يريد منها أن تفعل .. ولكنها شعرت أبنه غري 

 مسرور من الوضع احلايل , فوقفت :



 سأخربها بنفسي . -
وقبل أن يتمكن أحد من إيقافها . كانت تسرع عرب األبواب 

زجاجية إىل املطبخ , حيث كانت السيدة فالندرز مع بويل حتضر ال
 صينية شاي .

 سألتها السيدة فالندرز :
 أيريدون الشاي ؟ -

 سحبت ليا نفسا عميقا قبل أن ترد .
 إذن .. عصري للسيد جفرسون وشاي لزوجته ماذا عن خالك ؟ -

 سأتناول الشاي سيدة فالندرز . شكرا لك . -
عميق ليا تنتفض . أردف : " قدميها قرب جعل صوت ماتيوس ال

 املسبح ".
 ابتسمت السيدة فالندرز :

 ابلطبع سيد ماتيوس . -
قدمت ليا اعتذارا مث انسحبت إىل املمر خارج املطبخ ولكن 

صوت ماتيوس أوقفها , فارتدت إليه على مضض فوجدته يدنو 
 منها :

 انتظري .. رافقيين إىل املكتبة . أريد مكاملتك .
 رت إىل ثوب السباحة إشارة ذات مغزى :أشا



 أال ميكنك اإلنتظار ؟ -
 لكن ماتيوس هز رأسه نفيا .

 قد ال تسنح لنا الفرصة فيما بعد . -
 تقدمها دافعا الباب املنجد ابجللد .

ادخلى .. التنظري إىل هكذا .. سرعان ما يتساءل آل  -
 جفرسون عما جيري إن مل أرجع لالنضمام إليهما سريعا .

خطت فوق السجادة السميكة بساقني مرجتفتني . جلست يف 
أحد املقاعد اجللدية اخلضراء , حماولة إخفاء اإلاثرة اليت تشعر هبا 

. 
 سأل وهو يستند إىل حافة املكتب :

ملاذا سألتىن على اهلاتف عما إذا كنت أرغب يف أن تعملى ؟  -
 هل بدا مين يوما انطباعا أبنين غري سعيد إبعالتك ؟

 ل .. ال . -
إذن هل قالت كايت شيئا عن أن العمل قد يساعدك على حتمل  -

 املسؤولية ؟
 ال . -

أشاحت بوجهها عنه , فمرر يدا انفذة الصرب حتت ايقته , وكأمنا 
 حرارة اليوم ال تساعده على احتواء غضبه .



 ملاذا إذن اقرتحت هذا ؟ ألست سعيدة هنا ؟ -
 سخطها : نظرت إليه اثنية وعيناها تعكسان

 أجيب أن تسالين هذا ؟ -
هز كتفيه : " احاول فقط أن أتفهم ما دار بيننا منذ ساعات قليلة 

 . ال ريب أن هناك سببا دعاك لقول ما قلته "
 حركت ليا كتفيها وقالت بغري اهتمام :

كان كالما عابرا .. أهذا كل شيء ؟ هل أستطيع الذهاب   -
 الرتداء مالبسي ؟

 .. هذا .. الذي ترتدين ؟ مىت اشرتيت هذا -
 ال أذكر .. السنة املاضية .. أو الىت قبلها . -

أحرقيه .. ال أريد رؤيتك به اثنية . إنه غري حمتشم .. فلتضف  -
اآلنسة لورد ثوب سباحة إىل الئحة الثياب .. أرجو أن يكون 

 عندك مالبس مالئمة هلذا املساء .
 ان هذا ما تقصده ! "وقفت حبدة : " لن أجلب عليك العار إذا ك

 هب واقفا عن املكتب صائحا :
حبا ابهلل ! ماذا دهاك ليا ؟ منذ وصول اآلنسة لورد وأنت  -

تتصرفني بشكل ال يالئم شخصيتك . العصيان أتفهمه , والغضب 



أحتمله إمنا ما ال أتفهمه أو أحتمله هو اندفاعك إىل إشعاري أبنين 
 نذل !

 ؟ " اتسعت عيناها : " أهذا ما تراه
سحب نفسا عميقا : " أريد منك االبتعاد عن هذا اهلراء املتعلق 
ابلعمل وعن القلق ابلنسبة لعالقتنا والبدء ابلتصرف كسيدة شابة 

. ابربرة على حق . أنت تكربين فعال , ومبساعدة كايت قد 
 تتمكنني من إجياد زوج قبل إنقضاء هذه السنة .

؟ أهلذا جلبت كايت لورد إىل حبست ليا أنفاسها : " أهذا ما تريده 
 هنا ؟ لتتخلص مين ؟ "

آه , ابهلل عليكي ال تتمسكي بكل ما أقول متسكا دراميا .  -
ليس الزواج بتهديد , اي هللا ! إن معظم الفتيات يبحثن عمن 
 يتزوجهن منذ اللحظة اليت يعرفن فيها ما هو اجلنس االخر ؟

 ليس أان ! -
 ت كبرية لتعريف ماذا تريدين ؟ماذا تقصدين . ليس أنت ؟ ألس -

 أعرف أنين ال اريد أن أتزوج ؟ -
 وملاذا حبق هللا ؟ -

 أنت لست متزوجا . -
 اان خمتلف . -



ال . لست خمتلفا , قالت السيدة فالندرز إنك حباجة إىل امرأة  -
. 

 أووه . ميت ؟ وماذا قالت غري هذا ؟ -
 فتشنجت قائلة : أدركت اهنا هتورت يف التفوه مبا قد حيرج املرأة

 ال شىء , مل تكن تتحدث عنك , إنه شيء مسعته صدفة . -
 حقا ؟ -

اجل . حقا , جيب أن تصدقين ماتيوس . أكره أن تواجهها مبا  -
 قلتله , ستموت خجال .

 ومضت عيناه بشكل خطري : " إذن , كالمك غري صحيح ؟ "
 اان ال أكذب أبدا . -

 إذن قالته ؟ -
. أنت حتاول إرابكي ! أنت ال أتبه حقا ملا أجل .. ال . آه . -

 تقوله عنك . ال أتبه ملا يقوله أي كان عنك .
 ال أقول هذا . -

 أان أقوله . هل أستطيع الذهاب اآلن ؟ -
 أظن أن ذلك أفضل . -

 شكرا . -



اجتهت إىل الباب ولكنه كان أسرع منها ليفتحه هلا , كانت عيناه 
 .اخلضراوان تسخران من ارتباكها 

 ال تكرهيين ليا . -
 التهب وجهها بنار مفاجئة :

 أان ال أكرهك . -
 ولكنه تعمد أن مييل رأسه لينظر إليها .

 من السهل أن تكرهيين . -
 ثقلت أنفاسها قبل أن تركض على السلم متوجهة إىل غرفتها .

جاءت برابرة جفرسون إىل غرفة ليا عندما كانت ترتدي مالبسها 
 سألت : " هل أتطفل عليك ؟ " استعدادا للعشاء ..

 هزت ليا رأسها بسرعة :
 ابلطبع ال , أدخلي , ستساعديين يف انتقاء ما ارتديه . -

دخلت ابربرة إىل الغرفة وهي تنظر إىل أاثثها الفخم إبعجاب ابرز 
 . وقالت :

هذه غرفة مجيلة ليا .. ستفتقدينها بعد الزواج , فال منازل "   -
 وار .كماتلوك ايدج " يف اجل

حركت ليا كتفيها بنفاد صرب وهي تقفل الباب وراء املرأة , مث 
 قالت بدهشة :



ملاذا يتكلم اجلميع عن الزواج فجأة ؟ ال أتوقع أن اتزوج . على  -
 األقل ليس قبل وقت طويل .

 سألتها ابربرة برباءة :
 ومن غريي حتدث عن الزواج ؟ -

, بل غريت جلست على حافة السرير ولكن ليا مل تقل هلا 
 املوضوع :

تبدين رائعة , اللون الوردي يناسبك . ليتين أعرف ما على  -
 ارتداءه .

رفعت ابربرة رأسها تنظر إىل صورهتا املنعكسة يف مرااي طاولة الزينة 
 , مث تنهدت :

دب الشيب ! امحدى هللا ألنك غري مضطرة إىل القلق بشأن  -
 اجلذور غري املصبوغة !

 اآلنسة لورد تقول إن وزين زائد " . تنهدت ليا : " ال
آنسة لورد ؟ آه ! تقصدين تلك املرأة اليت استخدمها ماتيوس  -

للعناية بك ؟ التقيتها عندما كنت أحتسى الشاي , ولكن الجتزعي 
بسبب ما تقوله , ألهنا حتسدك على األرجح . على أى حال , كل 

 ما جيري يصب يف مصلحتك .
 صحيح ؟ -



 يها نظرة وقور:نظرت ابربرة إل
توقفي عن السعي إىل اإلطراء ليا . تعرفني جيدا أن كل ما جيري  -

 يصب يف مصلحتك , واآلن ماذا تنوين أن ترتدي ؟
ال . ابربرة . مل أكن أسعي لإلطراء , أريد رأيك إن كنت مسينة  -

 حقا ؟
 تنهدت ابربرة :

 ابلطبع ال . -
 لكنين لست حنيلة , أليس كذلك ؟ -
ا : " أنت ممتلئة , هذا كل شيء . لست حنيلة . هزت رأسه

 ولست مسينة .. وهبذا الشعر ."
 ابتعدت ليا عن أتمل نفسها ابملرآة وقالت :

 أهو حباجة إىل القص ؟ -
القص ؟ من أعطاك هذه الفكرة ؟ أراهن أنه ليس ماتيوس , ليا  -

. شعرك هو أبرز ما يف قسماتك من مجال . ستكونني جمنونة إن 
 ! قصصته

 هزت ليا رأسها متمتمة : " هذا ما ظننته " .
 حسنا . إذا إنتهيت من االعجاب بنفسك . -



تورد وجه ليا : " مل أكن أبدي اإلعجاب بنفسي .. آه ! الفستان 
 . سأريك ماذا اشرتينا "

 أخرجت ليا الفساتني والقفطان لرتاها .
 . أليست مجيلة ؟ أحببت هذا الكحلى أكثر . إنه انعم فعال -

 بدت ابربرة أقل محاسا : " أجل "
ارتدت عن الفساتني لتنظر إىل جسد ليا الفيت مث أعادت النظر إىل 
الفساتني جمددا , عندما كانت تراقبها تالشت محاسة ليا وقالت 

 بعدما تداعت ثقتها بنفسها :
أترين .. حىت أنت تراتبني مبا قد يناسبين .. أليس كذلك ؟ ملاذا  -

 أان مسينة كما قالت كايت .ال تعرتفني ؟ 
 ردت ابربرة بثبات :

ليست مسينة .. نعم الفساتني مجيلة . إمنا ما يشغل أفكاري هو  -
 ما إذا كانت مناسبة لفتاة يف مثل سنك أم ال .

 ماذا تقصدين ؟ -
ليا , أنت لست أكرب بكثري من ابنيت كايت .. بصراحة , ال  -

 أمسح هلا ابرتداء أشياء كهذه .
 ذا ؟ملا -



ملاذا ؟ ألهنا مناسبة المرأة أكرب منك . فتاة بعمر االنسة لورد .   -
 كما أتصور .

 تنهدت ليا : " أان لست طفلة اي ابربرة ".
أعرف , لكنك لست كذلك امرأة وذات جتربة . من أين  -

 اشرتيتها ؟ ليس من قسم املراهقات على ما أظن ؟
 اشرتيناها من عند مالوري . -

 أسها :هزت ابربرة ر 
 مالوري ؟ ماهذا ؟ حمل أزايء يف برادفورد ؟ -

بل يف مانشسرت .. مل يعجب كايت قسم املراهقات .. قالت إن  -
 املوسيقي صاخبة والثياب رخيصة .

حسنا .. هي كذلك .. والسبب أن الشاابت يرغنب يف ثياب   -
كثرية ال يف جمرد قطعة أو قطعتني مرتفعيت الثمن . هناك حمالت 

يااب رائعة للمراهقات . كان على ماتيوس إرسالك يل . لو تبيع ث
 فعل جلهزتك مبا يليق بك . ال مبا يليق ابمرأة يف مثل عمرى .

أحنت ليا كتفيها : " أوه .. ابربرة .. ماذا سأرتدي إذن ؟ القفطان 
 ؟ "

 ليس الليلة , فاجلو حار . أخربيين , ألديك تنورة صاحلة ؟ -
  تنورة مرة أخري !تنورة ؟ أوه ال تقويل -



إذن لديك تنورة . هل لدي ماتيوس قميص أبيض أكمامه  -
 واسعة ؟ أجلبيه وبعدها أقول لك ماذا سنفعل .

 شهقت ليا : " كيف أحصل على أحد قصمانه ؟ "
اطليب من السيدة فالندرز .. أان واثقة أهنا تعرف ما حيتفظ به  -

. ليس لدينا وقت يف خزانته أفضل مما يعرف هو , واآلن أسرعي .
. 

بعد عشرين دقيقة , كانت ليا تنظر إىل صورهتا يف املرآة وهي 
التصدق . من كان ليظن أن تنورة سوداء بسيطة , وقميص رجل 

 أبيض قد يبدوان هبذه اجلاذبية ؟ إن هذا كله بفضل ابربرة .
كان القميص الذي جلبته السيدة فالندرز من احلرير .. ولكنها 

فقة على استخدام أغراض خمدومها بدون موافقته أبدت عدم املوا
. 

ماذا سيقول السيد ثورب ؟ أمل تشرت أنت واآلنسة لورد بعض  -
 الثياب عندما قصدمتا مانشسرت ؟

هذا صحيح , ولكن السيدة جفرسون تراها غري مالئمة يل ,  -
 لذا ستساعدين على ارتداء غريها .

 هه ! -



لكن فيما بعد كانت تنظر إىل تركتها السيدة فالندرز منزعجة . و 
إنعكاس صورهتا يف املرآة شعرت أبن العجوز ستبدي إعجاهبا 

بدون شك . كانت ايقة القميص احلريرى األبيض مفتوحة تكشف 
عن عنق عاجية . كان طرق القميص يغطي وركيها ولكن ابربرة 
ربطته بشريط أزرق كاحلزام .. أما األكمام الواسعة فألصقتها 

دبوسني من الفضة جلبهما ماتيوس مرة من مراكش .. مبعصيهما ب
 وحتلت مبيدالية فضية , أعارهتا إايها ابربرة , اليت سألتها :

حسنا . ما رأيك ؟ أترين أن املالبس البسيطة املرتبة قد تكون  -
 جذابة ؟

 صاحت ليا وهي تستدير لتحتضن املرأة :
 أهنا رائعة .. أبدو .. أبدو . -

واآلن انتعلى حذاءك ولننطلق , لقد أتخران ربع  أعرف . مثرية , -
 ساعة .

كان ماتيوس وضيفاه يتناولون العصري على الشرفة عندما خرجت 
ليا وابربرة لالنضمام إليهم . كانت كايت تبدو أنيقة مصقولة كحاهلا 
دائما . بدا فيليب جفرسون أنيقا يف بذلة السهرة . ولكن أانقة 

األلوان على املنظر إذ أعطت  ماتيوس وحدها هي اليت أضفت
 سرتته اخلضراء املخملية بريقا لقميصه العاجي .



لكن , مظهرها هو ما جذب اإلهتمام .. أبدت مالمح كايت التربم 
ألن انصباب األنظار على ليا أزعجها . انفرجت شفتاها إحباطا 
وهي تري الفتاة اليت جاءت إىل هنا لتكون مرافقتها , مث حتولت 

 رعة إيل ابربرة جفرسون , كأهنا تسعي إىل تفسري .عيناها بس
ولكن ماتيوس مل يظهر دهشة ملا ترتديه مع ان عينيه ضاقتا قليال 
لدي رؤية تقومي فيليب الصريح هلا .. وكأنه حيكم على التأثري 

 الذي تؤثره يف ضيوفه , ازداد تورد وجنيت ليا .
 صاح فيليب ليكسر الصمت احلاد الذي تبع ظهورمها :

تبدين مثرية جدا هذا املساء ليا . من املؤسف أال يكون لديك  -
 شاب يقدر هذا اجلمال . لذا أنت مضطرة لالكتفاء يب فقط .
ابتسمت ليا حبرارة لتبعد عنها اإلحساس ابلغيظ الذي يثريه 

 تصرف ماتيوس , حاولت أن حتاكي مزاجه املرح :
عشاء تبدو رائعة وأنت ال تبدو سيئا .. طاملا آمنت أن سرتة ال -

 علي الرجل .
 ردت ابربرة جبفاء , تدفع مرفقها يف معدة زوجها :

إهنا ختفي اآلاثم الكبرية .. سأتناول كأس عصري برتقال ماتيوس  -
 , ماذا عنك ليا ..ماذا ستشربني لالحتفال ابستقالليتك .

 نظرت ليا بقلق إىل ماتيوس وهو يصب العصري من اإلبريق :



 رمبا عصري الربتقال أيضا . لست واثقة .. -
 تقدم فيليب يضع يده حتت مرفق ليا :

 مهم .. رائحتك مجيلة أيضا .. ما هذا العطر , شانيل مخسة ؟ -
بل هو شاريل , اان مسرورة ألنه أعجبك .. اهدتين إايه ابربرة  -

 يف امليالد .
 قالت ابربرة مسرورة :

عرتف أن جو وهو يناسبك , ميت العشاء ماتيوس ؟ جيب أن ا -
الريف يفعل األعاجيب بشهييت . أال تشعرين ابلشيء ذاته آنسة 

 لورد ؟
 استدارت كايت , لتنظر بربود إىل وجه املرأة :

شهييت إىل الطعام ضئيلة حىت يف أفضل األوقات سيدة  -
 جفرسون . أان حمظوظة هبذا .

أوه .. ال أستطيع موافقتك الرأي , عندما جتدين أمامك رجال  -
 يته قوية إىل الطعام فقد تغريين رأيك .شه

 ابتسمت كايت ابكتئاب :
أشك يف هذا , على املرء أن يسيطر على شهيته , أال توافقيين  -

 الرأي ؟
 رد فيليب خببث متعمد :



هذا وقف على طبيعة الشهية اليت تتكلمان عنها . أمل هتتمي  -
يناديك  قط برجل كايت ؟ هل تعرتضني إن انديتك كاييت ؟ هذا ما

 به ماتيوس به . أليس كذلك ؟
طبعا . انديين كايت على الرحب والسعة . وردا على سؤالك ..  -

 لقد اعتنيت برجل مدة طويلة هو والدي .
 ضحك فيليب : " هذا مؤسف ! "

مث التفت إىل ماتيوس وأخذا يتناقشان يف كلفة الوقود , اتركني 
 النسوة الثالثة لتبادل أطراف احلديث .

 تها كايت حاملا انفردت هبا :سأل
 من أين لك هذه املالبس ؟ -

يف الواقع , اقرتحتها ابربرة علي . فهي تظنها رائعة مجيلة ,  -
 وهذا ما أظنه أان أيضا .

وما خطب الفساتني اليت اشرتيناها من مانشسرت .. هل  -
 تتصورين مدي حرجي لو كان هناك أحد آخر موجود الليلة ؟

 ماذا تقصدين ؟ -
استخدمين خالك ألعطيك النصح واإلرشاد وأخشى اآلن ما  -

سيظنه يب . جيب أن أشرح له غدا أنك غري مستعدة لالهتمام مبا 
 أقول !



الفساتني اليت اشرتيناها ال تناسب من هن يف مثل عمري .  -
 تقول ابربرة .

 ردت كايت وهي تسخر منها : -
فستان الذي ترتدي تقول ابربرة ! وماذا تعرف ابربرة ؟ هذا ال -

 يعود طرازه إىل عشرين سنة .
 قالت ليا ساخطة : " مل تنصفيها بقولك هذا "

 لكن كايت لوت أنفها ساخرة :
أتصدقني أن ابربرة جفرسون قادرة على أن تكون حكما على  -

 املوضة ؟
 ردت هناد : " تعجبين هذه . إهنا .. أان "

لثمن مثلك متام ولكن قالت كايت ابحتقار : " إهنا حقرية رخيصة ا
 إذا كان هذا ما تريدين أن تظهري به "

 هل أنتم جاهزون للعشاء سيد ثورب ؟ -
جاء صوت السيدة فالندرز يف الوقت املناسب ألنه قطع عليهما 

 هذا احلديق . وقف ماتيوس ينادي :
 تعايل ابربرة .. الطعام جاهز . -

 وابتسمت ليا لإلحباط الذي طغي علي كايت .



لوجبة وجدت ليا نفسها مبفردها مع ماتيوس للمرة األويل بعد ا
ذلك املساء . كانت القهوة قد قدمت على الشرفة . ولكن عندما 

حاولت اللحاق بكايت وابلزوجني جفرسون , أمسكت يده 
 مبعصمها ليمنعها .

 قال هبدوء :
أريد فقط أن أطريك على هذا التغيري .. وسأهين كايت على ما  -

 فعلت .
ت ليا ابلصدمة , ومل تعرف كيف ترد .. فاعترب صمتها أصيب

 اعرتافا , وتركها تذهب :
األفضل أن تنضمي إىل اآلخرين .. أريد حمادثة السيدة فالندرز  -

 .. لقد أرهقت نفسها هذا املساء , أال تظنني هذا ؟
 كايت مل . أعين .. أعين .  -

 ليس اآلن ليا . -
طريقته يف صرفها تتأمل , ال يريد وسار مسرعا حنو املطبخ . جعلتها 

أن يسمع تفسريا .. إنه متأكد أن كايت املسؤولة عن حتسن 
 مظهرها .

حسن جدا .. لك ما تريد ماتيوس . لكنين أرجو أن تقدر كايت 
 لك ثقتك هبا !



 
***************** 
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مرة أخرى كان بعد ظهر اليوم التاىل , عندما رأت ليا ماتيوس 
الوقت متأخرا , صباح السبت أتخرت على الفطور وعندما نزلت  
كان ماتيوس وفيليب يف املكتبة يتحداثن ىف االعمال . ومبا أن 

الرجالن كاان مشغولني , اقرتحت ابربرة اخلروج للتسوق يف 
 برادفورد ومع أن كايت مل تكن متحمسة للفكرة وافقت .

 انب ليا ىف املرسيدس :قالت ابربرة وهى جتلس إىل ج
بصراحة , أود لو تبقى ىف املنزل . أوأثقة أن ماتيوس يسمح  -

 لك بقيادة هذه السيارة الثمينة ؟
أال تثقني يب ؟ يف الواقع مل أقد هذه السيارة منذ أخذت رخصة  -

 السوق , أعتقد أن ماتيوس كان يثق يب أيضا .
 كان يثق بك ؟ وما الذى غري رأيه بك ؟  -

 ! هذا وذاك . أين كايت ؟ حنن ىف انتظارها منذ عشر دقائق .آه  -



 سألت ابربرة بفضول :
 أليس لديكم شاب يقود السيارة ؟ أذكر .. -

قاطعتها : " انه جورج ماتيسون . ولكنه ال يعمل يف عطالت 
 األسبوع , إال إذا طلب منه ماتيوس ذلك " .

 أمل تشعري ابمليل جتاهه ؟ -
اتيوس ؟ حسنا . أنت خمطئة , أان وجورج من أخربك ؟ اهو م -

 صديقان , صديقان فقط .
 هزت ابربرة كتفيها : " ال تغضيب . هذا أمر طبيعى "

 استدارت ليا تنظر إليها :
 ماهو الطبيعى ؟ ان أعبث مع جورج ماتيسون ؟ -

 حسنا . إنه ىف مثل عمرك . وعلى ما أذكر هو شاب وسيم . -
 وماذا يف هذا ؟ -

  مثل عمرك حيبنب أن يغازهلن الشباب .من هن ىف -
 أما أان فال . -

 تنهدت ابربرة :
 ملاذا أنت " ال " أان ال أقرتح عليك التفكري يف الزواج به . -

شهقت ليا : " الزواج ؟ الزواج ؟ ملاذا يعود كل حديث إىل الزواج 
 ؟ قلت لك ليلة أمس . "



 ردت ابربرة تقاطعها حبدة : " آه ! حسنا ليا ! "
أحست ليا ابلندم على ما قالته فهى مل تقصد أن تكون فظة , 

ولكنها تنفعل كلما جاء أحدهم على ذكر مغادرة " ماتلوك ايدج " 
 فتمتمت : أان أسفة "

ىف تلك اللحظة , خرجت كايت بكامل أانقتها من املنزل , 
 فضغطت ابربرة على ذراع ليا بعطف :

لكبري , سيدبر ماتيوس ال أبس عليك . ما كان على فتح فمى ا -
 األمور على هواه .

لكن ليا تعرتض بشدة على سيطرة ماتيوس على مصريها , ألهنا 
تريد أن تسيطر هى على حياهتا اخلاصة .. لكن صعود كايت لورد 

 إىل السيارة منعها من التفوه ابعرتاضها .
كانت " برادفورد " مكتظة ابملتسوقني يف يوم السبت . بعد إيقاف 

 رة , وجد الثالثة صعوبة يف البقاء معا . فاقرتحت ابربرة :السيا
 ملاذا ال نفرتق على أن نلتقى وقت الغداء ؟ -

انتظرت مع ليا عدة دقائق حىت متكنت كايت من اللحاق هبما 
 وأردفت :



أين ستنتاول الغداء ليا ؟ أتعرفني مطعما جيدا ؟ إن اتفقنا على  -
قت يف التفتيش عن مطعم جيد اللقاء ىف الواحدة , فلن نضيع الو 

 , أو التفتيش عن بعضنا بعضا .
 ردت كايت بربود " أوافقك الرأى "

 عبست ليا مفكرة , مث قالت ابرتياب :
 هناك مطعم " كراون " الذى يتناول يف أحياان ماتيوس طعامه . -

 صاحب ابربرة بلهفة :
ليس هناك مكاان أفضل . سنلتقى يف مطعن " كراون " يف  -

 اعة الواحدة .الس
ابتسمت كايت وهى تبتعد , وما إن ابتلعها الزحام , حىت تنفست 

 ابربرة الصعداء , وأمسكت بذراع ليا تقول :
امحد هللا على ذهاهبا ! تعاىل اآلن , رافقيين إىل أقرب مقهي ,  -

 أان حباجة إىل كايك ابلكرميا الكثيفة !
 أو لن نفرتق ؟ -

القيام ببعض التسوق . مل أرغب يف  ابلطبع لن نفرتق . أفكر يف -
 أن تعرتض اآلنسة لورد على اقرتاحايت .

أهنتا القهوة واحللوى الغنية ابلشوكوال , مث إجتهتا إىل خمزن كبري 
للبيع . مل يبد لليا احملل اخلاص ابملراهقات مبهرجا وهي اىل جانب 



ضيفها ابربرة . ماهى إال ساعة حىت اشرتت ابربرة لليا أثوااب مجيلة ت
إىل خزانتها , ومن بني ما اختارت سرتة مجيلة وثيااب داخلية , 

وفستان نوم خمرم حىت اخلصر , وفستاان آخر من الشوفني املطبع 
. واشرتت هلا أيضا كنزتني ., وتنورة رائعة من " الشاموا " وسرتة 

 حريرية.
احتجت ليا , ومها تضعان املشرتايت يف صندوق السيارة قبل 

 القاة كايت :الذهاب مل
 ال أدري ما سيقوله ماتيوس . -

ردت ابربرة بثبات : " سيوافق , لقد وافق على مظهرك ليلة أمس 
 , أليس كذلك ؟ "

 آه ! أجل . -
 رغبت ىف أن تبوح هلا مبا قاله ابلضبط ولكنها مل تفعل .

كان الصبح واعدا بيوم مجيل ولكن الطقس تغري وهن يتناولن 
ن " الكراون " حىت بدأ املطر ابالهنمار , الغداء وما إن خرجن م

 فقالت ابربرة وهي ترفع رأسها حنو السماء :
فلنعد إىل املنزل ألن هذا املطر لن يتوقف . وال أرغب أن أتبلل  -

 , أترغبان يف هذا ؟
 نظرت ليا إىل كايت : " ال أهتم . أيوافقك هذا ؟ "



 حركت كايت أنفها عندما سقطت قطرة مطر عليه :
 وافقين طبعا .ي -

 فكان أن أسرعت ليا حنو السيارة .
بدت " ماتلوك ايدج " حىت حتت املطر مجيلة . كانت املياه تتقطر 
 من األشجار على ظهور اخليول الىت التجأت لالحتماء أبغصاهنا .
 قالت ابربرة , تستعيد ذكرايت قدمية , وكأهنا تعكس أفكار ليا :

خليول تسري فوق هذا املمر أتتصورين العرابت الىت جترها ا -
املرصوف ابحلصى ؟ كان ملاتيوس مركبة خفيفة يف اإلسطبل , 

 جيرها حصاانن .
 رفعت كايت حاجبيها : " وماذا حدث للمركبة ؟ "

ضحكت ليا : " آه ! لقد قلبتها مرة يف إحدي النزهات . فكان 
 أن ختلص منها ماتيوس "

 تقتلني ؟ " قالت ابربرة خبوف : " آه أفهم السبب ! كدت
 أجل . هذا ما قاله ماتيوس كذلك . -

كان ماتيوس وفيليب ما يزاالن ىف املكتبة عندما وصلن إىل املنزل 
. 



تركت ابربرة ليا تفرغ املشرتايت من صندوق السيارة سرا , 
ودخلت إىل املنزل مع كايت . عندما انضمت ليا إليهما يف غرفة 

 اي الساعة اخلامسة .اجللوس , كانت السيدة فالندرز تقدم ش
 أعلنت مدبرة املنزل :

 قال السيد ثورب إنه يريد حمادثتك قبل العشاء آنسة لورد . -
جف فم ليا , فقد عرفت السبب وأحست ابلذنب ألهنا كذبت 

عليه , ولكنه مل ميهلها وقتا للشرح . قررت أن تصحح خطأه حاملا 
 تنهى احتساء الشاي .

الفنجان تقريبا , وبعدما رفضت   اختفت كايت بعد ارتشافها نصف
 كل العروض لتناول البسكويت .
 قالت ابربرة ساخرة بعد ذهاهبا :

 ستتحضر للمقابلة ! -
 واخذت سندويشا من السلمون املدخن :

 أتشعرين أبن اآلنسة لورد تتمين لو تكون سيدة هذا املنزل ؟ -
 ردت ليا عن غري اكرتاث :

اوم الدائبات إىل هذه السيادة لن تكون األويل . إن ماتيوس يق -
 منذ زمن , وال أظنه يالحظ هذا ابدا .

 صبت ابربرة املزيد من الشاي :



لست واثقة , فهو مل يعد شااب . جيب أن يتزوج , عاجال أم  -
 آجال .

 ملاذا ؟ -
هزت ابربرة رأسها : " ملاذا ؟ تعرفني ملاذا . إنه حباجة ملن يرث ما 

 ميلك . أليس كذلك ؟ "
 تقصدين ابنا ؟أ -

أو ابنة . ال أظن أن اإلرث يهمه كثريا . إنه حباجة لزوجة لتلد  -
 له وريثا .

 احدوبت كتفا ليا :
 لن يتزوج امرأة ككايت لورد أبدا . -

ملاذا ال ؟ أعرتف اهنا ال تعجبىن . ولكن ال ميكنين أو ميكنك  -
 احلكم على ما يعجب ماتيوس .

تتكلم . وهذا أمر سخيف ابلطبع  شعرت ليا جبسدها يتوتر وابربرة
الميكن ملاتيوس أن ينجذب لكايت لورد . إهنا ابردة جدا متطرفة يف  
كل شيء وهذا يكرهه ماتيوس ويعرتض عليه . ولكنها أدركت أن 

ال شأن هلا هبذا , ابربرة على حق . كيف هلا أن حتكم على ما 
ااب . فماذا يعجبه من النساء ؟ لقد دعا كايت إىل منزله ألوهى األسب

لو كان معجبا هبا فعال ؟ ماذا إذا جاء هبا إىل هنا لريى كيف 



تنسجم مع حياته ؟ وكيف تتوافق مع ليا ؟ رمبا هذا ما جعله 
 غاضبا عندما عاملتها بطريقة فظة .

 هل أنت على مايرام ؟ -
كانت ابربرة تنظر إليها ابستغراب . فسارعت ليا إىل مللمة شتات 

 نفسها .
 أجل . ابلطبع , وملاذا ال أكون على مايرام .أجل .  -

 عبست ابربرة :
 ال أدري . لقد شحب لونك بشكل فظيع فجأة . -

 وقفت ليا :
 التكوين سخيفة . أظنين تعبت من نقل األغراض . -

انتظري حىت يراها ماتيوس . على األقل لن يقول إن كايت  -
 علمتك كيف ترتدين املالبس .

ل هذا . أراك فيما بعد ابربرة , أريد ال . لن يستطيع قو  -
 الصعود ألخرج املشرتايت من أكياسها .

بعدما أقفلت ابب غرفة اجللوس , مل تتجه إىل الدرج بل أسرعت 
 إىل مكتبة ماتيوس , مرتددة حلظة قبل أن تدق الباب .

 فيما بعد سيدة فالندرز . -



الباب  كانت نربة ماتيوس النافذة الصرب مسموعة بوضوح من وراء
اخلشيب الصلب . ولكن ليا دقت اثنية . ألهنا تعرف أهنا لن جتد 

 فرصة أخرى ملكاملته قبل أن يتحدث مع كايت .
 قلت لك فيما بعد سيدة فالندرز . -

 صمت فجأة عندما رأى ليا :
آه ! هذا أنت . ماذا تريدين ؟ أمل تقل لك السيدة فالندرز إنين  -

 مشغول ؟
 بلى . -

احملافظة على هتذيبها عندما يكلمها هبذه الطريقة .   جتد صعوبة يف
 كان قد ختلص من ربطة عنقه وفتح أزرار قميصه .

 مسعته يقول : " حسنا "
شاهدت فيليب يف الغرفة وراءه منصبا على بضع أوراق . رفعت 

 نظرها إىل نظرة ماتيوس املنتقدة :
 أريد حمادثتك . -
 عم حديثك ؟ -

منحتىن حلظات من وقتك . املسألة حياة إنه . أمر خاص . هال  -
 أو موت .

 حتولت عيناه من اللون األخضر إىل الرمادي .



 صحيح ؟ -
 ال -

 إذن انتظري . -
 تراجع إىل الغرفة , قبل أن تستطيع منعه , وأقفل الباب .

استسلمت يف غرفتها إىل احباطها وغضبها , فرمت إىل األرض 
لسرير . ماتيوس ال يطاق . لقد األكياس الىت رتبتها من قبل على ا

تعمد إذالهلا . ال تريد أن تفكر يف ما ظنه فيليب جفرسون عندما 
حتدث إليها بتلك الفظاظة . ماذا حياول أن يفعل ؟ أحياول دفعها 
إىل كرهه ؟ أمل يقل هلا سابقا إن من السهل أن تكرهه , وها هي 

 تصدقه !
انت بزة جذابة من نزلت إىل العشاء مرتدية بزهتا اجلديدة . ك

القطن الوردى اللون , الذى أبرز اسوداد شعرها , وبشرهتا 
العاجية . توقعت عندما كانت ترتدي مالبسها أن يصل ماتيوس 
إىل غرفتها غاضبا , ولكنه مل يظهر فكان أن توصلت أخريا إىل 

 استنتاج أبهنا تبالغ يف حساسيتها .
 ني للعشاء .كان الضيوف كما يف األمسية السابقة جمتمع

 قال هلا فيليب :



ماذا أقدم لك أيتها السيدة الشابة ؟ماتيوس مل يصل ولكنين  -
 واثق أبنه لن يعرتض إن قدمت لك ما يفتح شهيتك .

نظرت إىل ما حوهلا ىف الغرفة . تتبادل االبتسام مع ابربرة . مث 
حتركت عيناها إىل كاتى اجلالسة برشاقتها املعتادة يف مقعدين 

  .بذراعني
 ليس من عادة ماتيوس التأخر عندما يكون عنده ضيوف . -

 قالت كايت : " لقد أتخر يف الذهاب لتغيري مالبسه "
توترت أعصاب ليا بسبب االعتداد ابلنفس الذي تراه على وجهها 

. 
أمضيت أان وخالك وقتا يف احلديقة . وذلك بعدما أهنى  -

 مناقشته مع السيد جفرسون .
ديين فيليب كايت . هل أقدم لك شرااب آخر صاح فيليب : " ان

 قبل أن يصل ماتيوس "
ارتشفت ليا شراهبا متوترة , ولقد اقتنعت أن تصرفات كايت ال 

حتمل اخلري هلا . عما حتدثت مع ماتيوس يف احلديقة ؟ ملاذا جتلس 
هكذا وكأهنا قطة ابتلعت قطعة حلم ؟ ال يبدو هلا أن احلديث الذي 

 حراجا .تباداله سبب هلا إ



ظهر ماتيوس يف الوقت الذى أعلنت فيه السيدة فالندرز أن 
 العشاء جاهز , فاعتذر على التأخري .

 وصلتىن مكاملة من أمريكا . وكنت على وشك النزول . -
نظرت ليا إىل وجهه , فلم ترد دليال على الغضب الذى توقعته . 

 بل على العكس , طافت عيناه فيها بذهول .
ذيذة , صدور دجاج مطهوة ابخلل واحلليب وقطع كانت الوجبة ل

حلم جمفف , وبطيخ وخيار بني ثالثة أنواع من احللوي . ألول مرة 
 منذ فرتة , استمتعت ليا ابلطعام .

بعد تقدمي القهوة يف غرفة االستقبال , اعتذرت ليا لتصعد إىل 
غرفتها فالشك أن ماتيوس وضيوفه يريدون السهر حىت وقت 

ابلسرور ألهنا مل تفكر كثري يف ماتيوس , فمن  متاخر . شعرت
الواضح أنه تبادل مع كايت حديثا لطيفا قبل العشاء وهى ترفض 

 اعتبار تعليقات ابربرة أكثر من جمرد أقاويل .
انتزعت قرطها من أذنيها وأخذت تتفرس يف صورهتا يف املرآة يف 

يب هذا الوقت مسعت طرقة خفيفة على ابهبا , وضعت القرط الذه
املستدير على طاولة الزينة , وتقدمت تفتح الباب مث تراجعت 

 مذهولة :
 ماتيوس ! -



 اجل . ماتيوس . هل يل ابلدخول ؟ -
 فكرت بسرعة :

 الوقت متأخر . أال ميكنك االنتظار حىت الصباح ؟ -
 دخل إىل الغرفة ليتجاوزها :

مع اقفلى الباب ليا . أريد حمادثتك وأفضل أال يسرتق أحد الس -
 إىل حديثنا .

تنهدت بعد صمت عدائي قصري مث أقفلت الباب وهي تقول 
 بتحد :

حسنا . ماذا تريد أن تقول ؟ أنت غامض , ماذا سيقول  -
 ضيوفك عن اختفائك فجأة !

رد بربود : " يعرف أحدهم على األقل أين أان . كايت , ولكن 
 الشك أن تعرفني سبب قدومي , فما أنت بغبية "

. لكن خمطىء ليس لدي فكرة عما سبب انزعاجك شكرا لك  -
. 

انزعاجي ؟ ال متثلى على ليا . تعرفني ما أزعجين , لقد تعمدت  -
 تضليلي . وأريد تفسريا .



احتاجت إىل الكثري من الشجاعة لتبتعد عن الباب ولكنها 
ابتعدت أخريا . أمسكت الفرشاة عن طاولة الزينة , وبدأت 

 بتمشيط شعرها .
ك ماتيوس . أال تذكر أنىن حاولت أن أكلمك بعد مل أضلل -

 الظهر ولكنك كنت مشغوال .
 انتزع الفرشاة من يدها :

 وكيف ىل أن أعرف سبب قدومك ؟ -
مل متهلىن وقتا ألتكلم . أليس كذلك ؟ لقد صففت الباب يف  -

 وجهى .
 كنت مشغوال .  -
 ليست غلطيت . -
 ملاذا مل تنتظري ؟ -

 نظرت إليه ساخطة :
أين ؟ خارج ابب مكتبتك ؟ ماذا تريد أن أفعل ؟ ان أجلس  -

 على ممسحة الباب , وهو املكان الذى تود لو أبقى فيه ؟
 اسود وجهه غضبا :

هذا غري صحيح ! ملاذا مل ختربيين ابألمس أبن الثياب غري  -
 جديدة !



 كانت جديدة ابلنسبة يل .  -
 مل خترتها كايت . -

 ة , فلماذا أخربك ؟قالت كايت إهنا قذرة رخيص -
 ملاذا فعلت هذا ؟ -

 فعلت ماذا ؟ -
 ملاذا رفضت ارتداء الثياب اليت اختارهتا لك كايت ؟ -

 الهنا ال تناسبين . -
 ماذا تعين ؟ -

 إلهنا ال تناسب عمري . -
 أشار إىل ما ترتديه :

 وهل هذا جديد ؟ -
 اجل -

 ملاذا مل ترتديه إذن ليلة أمس ؟ -
 لكه ليلة أمس . لقد اشرتيته يل ابربرة اليوم .النىن مل أكن ام -

 ضرب مؤخرة الفرشاة على راحة يده :
 هكذا إذن . وما رأي ابربرة ابلثياب اليت اختارهتا كايت ؟ -

 إهنا توافقين الرأي . -



أعتقد أنك أخربهتا قصة حمزنة عن عدم تعاطف كايت معك مث  -
 قلت هلا إنك تكرهينها ألهنا كل ما ترغبني أن تكون عليه .

 نظرت إليه ابزدراء : " ال ! هذا قول فاسد قذر "
 لكنك تكلمت عنها . أمل تفعلي ؟ -

 ليس كثريا -
 أراهنك ! -

 أحست ليا ابلغضب يتصاعد بسبب سخريته :
أن كل ما يشغل ابىل هو التفكري يف كايت لورد . حسنا .  أتعتقد -

أنت خمطيء . إذا كنت تصدق كل ما تقوله فهذا اليعىن أن على 
أن أحذو حذوك . ومبا أننا نتكلم عنها فمن األفضل أن تعرف 

 أهنا حتبىن مبقدار ما أحبها !
 صاح بصوت ملؤه الشر : " ليا "

 لكنها جتاهلت إنذاره وقالت ساخرة :
هذا صحيح . وإذا كنت ختطط جلعلها سيدة " ماتلوك ايدج "  -

 فعليك التخلص مين أوال !
 صاح وهو ينظر إليها بغضب :

 ليست فكرتك بسيئة فلم أر منذ جميئك إىل هنا إال املتاعب . -
 حبست أنفاسها شاهقة " آه ! "



 مث شهقت متأملة من فظاظته املتعمدة
 كيف تقول كلمات كهذه ؟  -

 حيح . انت متوحشة مدللة وقد آن لك أن تكربي .هذا ص -
 مل تستطع رغم الصدمة السماح له ابلنجاة مبا قاله :

 هل هذا صحيح ؟ -
لقد جرح كرامتها . آملها كثريا . لكنها ترفض االستسالم بال قتال 

. رمبا ستندم فيما بعد . ورمبا ستكره نفسها ملا ستقدم عليه . 
تكسب املعركة , إن مل يكن احلرب   ولكنها تشعر اآلن أبمهية أن

كلها . رمت بكل النواحى االخالقية جانبا , ومدت يديها متسك 
 بوجهه بني راحتيها .

 
فاجأته وإال ما جنحت . حتول غضبه إىل عدم تصديق عندما 

عانقته . كانت صدمته أقوي من أن يستطيع القيام بسيء عدا 
قه , تضغط نفسها إليه الوقوع , كانت أانملها ترتفع إيل مؤخرة عن

. 
 صاح بصوت خمنوق : " ليا "

متسكت به , رافضة تركه ولكنه متكن أخريا من إبعادها عنه 
 وأسرها بني ذراعيه بطريقة مؤملة .



قال بصوت مرجتف : " أيتها الكلبة الصغرية ! أيتها األاننية اللعينة 
" ! 

جرها وقبل ان تقدر على منعه , ارمتي إىل اخللف فوق السرير و 
 معه ليضعها على ركبتيه وجهها إىل األسفل .
 صاحت شاهقة : " لن تفعل . لن جترؤ ! "

مد يده إىل الفرشاة . علمت من خالل وجهه املظلم ابلغضب أنه 
 سيفعل , فأخذت تتوسل :

 ماتيوس , أرجوك . ال تفعل ! أرجوك ! -
لىت لكنه مل يصغ إليها . كانت عيناه غريبتني , وكأن مشاعره هى ا

 تسيطر على أفعاله . فأخذ قلبها خيفق بوحشية .
مل تكن رغم نشاطها وحيويتها وشباهبا ندا له ىف القوة . نزلت 

الفرشاة مبا ال يقل عن ست مرات على مؤخرهتا ويف كل مرة كانت 
 تؤملها جبنون . ومل مينعها من الصراخ إال خشيتها أن تسمعها كايت .

. الدموع تنهمر بغزارة على  عندما تركها , كانت تبكى بصمت
 وجنتيها . أحست ابلغثيان وابإلذالل كما مل حتس قط .
 وقفت مشيحة له وجهها . لقد فعل ما بوسعه إلهانتها .

سادت بضع دقائق من الصمت املطبق الذي مل يقطعه سوي 
 أنفاسها املضطربة .



 أخريا متتم ماتيوس :
 آه ! ايهللا ! -

هنا مقتنعة أبنه يسستمر يف تسوية مث وقف فجأة فتسمرت ليا أل
شخصيتها . ولكنه مل يزد على كالمه . بل مسعت وقع قدمية فوق 

 األرض , وماهى إال حلظات حىت صفق الباب وراءه .
يف تلك اللحظة أدركت كم كان كبتها ملشاعرها شديدا . تصاعد 
الغثيان إىل حنجرهتا . فأسرعت إىل احلمام لتفرغ ما يف معدهتا يف 

وض , فكان أن امتزجت الدموع مع العرق املتفصد من بشرهتا احل
 املرجتفة .

 
****************** 
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يف احلادية عشرة من صباح األحد دخلت السيدة فالندرز إىل 
غرفة ليا , فوجدهتا مسرتخية حتت الغطاء . صاحت بسخط عندما 

 ليلة أمس مرمية أرضا كيفما كان .شاهدت املالبس اليت ارتدهتا 
أهذه طريقة جيدة ملعاملة ثياب جديدة كهذه ؟ أعرف أنك غري  -

 انئمة فردي .
 خذيها من هنا سيدة فالندرز , ال أريد رؤيتها اثنية . -

 استقامت مدبرة املنزل :
ماذا ؟ ولكنها جديدة . التكوين سخيفة ليا , ملاذا مل تنهضي  -

 تنامني حىت منتصف الليل . حىت اآلن ؟ مل أعهدك
لن أهنض . أان أعىن ما أقول عن املالبس . أعطيها حلفيدتك  -

 إن أردت ألهنا ال تعجبين .
 جتاهلت السيدة فالندرز ما قالته وردت جبفاء :

 هيا اآلن . التنامي النهار كله . -
 ومل ال ؟ رمبا ال أشعر أنين على مايرام . -

 السيد ثورب استدعاء طبيب ؟ صحيح ؟ أتريدين أن أطلب من -
ال . ال أحتاج إىل طبيب . املسألة أىن ال أشعر برغبة يف  -

 النهوض من السرير . قويل هلم إنىن مصابة بزكام .
 نظرت إليها بريبة :



 وهل أنت حقا مصابة بزكام ؟ -
 أشاحت وجهها عنها : " ليس متاما "

 إذن . ملاذا عيناك حممراتن ؟ أكنت تبكني ؟ -
وه . ابهلل عليك . هل على حتمل عذاب االستجواب جملرد أ -

عدم رغبيت يف النهوض ؟ أان خبري . فدعيين وشأين فقط , قد أنزل 
 يف وقت الحق . رمبا بعد الظهر .

خرجت السيدة فالندرز وهى تتمتم بعدما طوت البزة املرمية أرضا 
 . ولكن ليا مل تتمكن من االستلقاء حيث هي , فنهضت لرتميها

إىل أسفل اخلزانة , مث عادت إىل السرير جمددا , يف هذه اللحظة 
 مسعت طرقة جديدة على الباب .

 سألت بصوت خمتنق من حتت الغطاء : " من الطارق ؟ "
 مسعت رد ابربرة املرح : " هذه أان "

تنهدت تنهيدة خمنوقة مث طلبت من املرأة أن تتفضل ابلدخول . 
خلت ابربرة مرتدية سرواال حضرت نفسها الستجواب آخر . د

 قطنيا أخضر وبلوزة خضراء .
 ها أنت هنا إذن ! ظننتك انئمة , ما ابلك ؟ أراك اليوم هزيلة . -

اضطرت ليا لإلبتسام : " إنه بعض التعب , آسفة إن خلتىن 
 أجتنبك بفظاظة . رمبا سأصاب بزكام "



ينك حسنا . أراك حممرة العينني قليال . أتساءل عما إذا وقع ب-
وبني ماتيوس شجارا ما ؟ منذ ليلة األمس عندما صعدت إىل غرفة 

 النوم وهو كالدب املصاب بصداع .
 هزت كتفيها : " أين . أين هو هذا الصباح ؟ "

ذهب مع فيليب ليلعبا الغولف . تركا املنزل منذ ربع ساعة  -
تقريبا , مع أنىن ال أظنه يف مزاج للعب الغولف ولكنك تعرفني 

 .فيليب 
 ابتلعت ليا ريقها بصعوبة :

 هكذا إذن . أمل يذكر مىت يعودان ؟ -
 يف الثانية والنصف . -

 ترددت ابربرة قليال قبل أن تردف :
 أمل تتشاجري معه ؟ أعىن . أحس أنىن مسؤولة . -

 مسؤولة ؟ -
تنهدت ابربرة : " أجل . لقد أقنعتك بشراء هذه املالبس كلها , 

 ترك ما فعلته لكايت "وكان على أن أقفل فمي وأ
 ال . مل يقل ماتيوس شيئا عن الثياب اليت اشرتيناها . -

 نظرت إليها ابربرة مراتبة :
 أمل يقل شيئا ؟ -



 ردت حبزم : " ال يف الواقع مل أخربه هبا حىت "
بدا اإلحباط على املرأة : " آه ! اي إهلى ! إذن لقد فعتلها اثنية 

 وتطفلت ! "
 ماقصدك ؟ -

عندما مل تظهري هذا الصباح وبسبب ما يبدو على  حسنا . -
ماتيوس من انزعاج طلبت منه عدم لومك على ما أنفقت من مال 

. 
 اراتعت ليا : " ابربرة ! "

أعلم أىن تصرفت بغباء , اعتقدت أنكما حتدثتما ابملوضوع  -
فأردت شرح ما دفعىن إىل ذلك . أعطيته رأيي ابلنسبة للمالبس 

 لورد لك , وقلت له إنىن ال ألومها ألن ما اشرتته الىت اشرتهتا كايت
يناسبها هي . ولكنين أفهمته أن ما يناسب امرأة مثلها ال يناسب 
 مراهقة مثلك , وأن كايت اليت مل تنجب أوالدا قد ال تقدر هذا .

أغمضت ليا عينيها , مث فتحتهما من جديد :" ماذا قال ماتيوس 
 ؟ "

 رفعت ابربرة كتفيها :
يقل شيئا يذكر , كان مهذاب يف الواقع . قال إنه ظن أن لدي  مل  -

كايت ذوقا رفيعا يف إختيار املالبس وإنه توقع منها أن تقوم هي 



هبذه املهمة , ولكن مبا أهنا مل تفعل فسيتحدث إليها . يف الوقت 
 احلاضر قبل حكمي .
 احست ليا ابلبؤس :

 ليك حمادثته .آه ! ابربرة ! سيلومين ظنا منه أنىن طلبت إ -
 لكنك مل تطليب مين ذلك . -

 لن يصدق . -
 أمعنت فيها النظر :

 هاي , لقد تشاجرمتا . أليس كذلك ؟ أتقولني احلقيقة ؟ -
 رمت رأسها إىل الوسائد جمددا :

أجل . أجل . إمنا ال عالقة لشجاران بك أو أبحد آخر . أفضل  -
 عدم التحدث عن األمر إذا مسحت .

بيبىت سأذهب اآلن . على توضيب احلقائب ألننا ال أبس اي ح -
 مسافران يف الساعة الرابعة . هل سأراك قبل السفر ؟

قاومت ليا لتتماسك : " طبعا . ما دام ماتيوس وفيليب قد خرجا 
 فسأهنض اآلن . فلم أشعر برغبة يف لقاء ماتيوس هذا الصباح "

أال أتخذي  حتركت ابربرة حنو الباب :" افهمك . إمنا نصيحيت لك 
كل ما يقوله على حممل اجلد . إنه يهتم بك كثريا . هلذا يرتكب 

 أحياان األخطاء , إنه يبذل جهده لتقدمي أفضل عناية لك "



 شككت بكالم املرأة عندما سألت مبرارة :
 هل أنت واثقة ؟ أشعر مع الوقت أبنه غري مرغوب يف هنا . -

 .التكوين سخيفة . كان ماتيوس كالوالد لك  -
 أحنت ليا رأسها ومتتمت : " ال أحتاج إىل والد "
 ارتفع حاجبا ابربرة : " ماذا تعنني بقولك هذا ؟ "

 هنضت ليا عن السرير :
 ال شيء . أراك فيما بعد . -

 هزت ابربرة رأسها : " اجل . أجل , أراك الحقا "
 وأقفلت الباب وراءها .

راف ليا املخدرة , فعل االستحمام ابملياه الباردة األعاجيب يف أط
وما إن جففت نفسها ونظفت أسناهنا , حىت شعرت ابالنتعاش . 

رفضت التفكري يف ماتيوس , ويف ما قد يقوله عند العودة بل 
رفضت حىت التفكري يف النتائج احملتملة ملا جري يف غرفة نومها . 
لكنها مل تستطع جتاهل أتثري الضرب عندما نظرت إىل مؤخرهتا 

 مات الزرقاء منعكسة يف املرآة .وشاهدت الكد
كان يوما حارا بسبب الرطوبة اليت أحدثها املطر يف اليوم السابق . 
ارتدت ليا البلوزة املخرمة اليت اشرتهتا مث عقصت شعرها على يدها 

 لتثبته على قمة رأسها .



كان أول من التقته يف األسفل السيدة فالندرز اليت رفعت 
 حاجبيها حاملا رأهتا .

هل أنت أفضل حاال ؟ أظن أن السيدة جفرسون قد أخربتك  -
أبن السيد ثورب قد خرج . اآلنسة لرود يف غرفة احلديقة 

 الزجاجية تقرأ الصحيفة . إذا كنت تريدينها .
مل تكن ليا راغبة يف رؤية كايت مع أهنا اضطرت إىل االعرتاف 
 بوجودها ,فدخلت إىل الغرفة الزجاجية اهلادئة على مضض .

الت كايت : " هذه أنت . كنت أتساءل كم من وقت سيمضي ق
 قبل أن تكتشفي أن خالك قد خرج "

 انتفضت ليا : " ماذا تقصدين ؟"
تفهمني قصدي جيدا , لقد لقنك ماتيوس درسا لن تنسيه ليلة  -

أمس . ال حتاويل اإلنكار , أعرف ذلك من تعابري وجهك . لقد 
 ي البشع !تركته يعتقد أنين من نصحك بذلك الز 

قررت ليا بعدم السماح لكايت إباثرهتا , ولكن صعب عليها البقاء 
 غري مكرتثة فيما تسعى األخرى جاهدة إىل إزعاجها .

ردت عليها حبدة : " لقد أعجب ذلك الزي البشع ماتيوس . 
 جيب أن يعجبه فالقميص قميصه "



 رقت شفتا كايت غيظا : " كان مهذاب معك ليس إال , ألنه دائما
 مهذب "

 دست ليا يديها يف جييب اجلينز اخللفية :
 منذ مىت تنادينه ماتيوس ؟ -

متنت لو امتنعت عن طرح هذا السؤال , إذ أطلقت كايت بسمة 
 خبيثة :

منذ ليلة أمس , قال مبا أن اجلميع ينادونه ماتيوس فلماذا ال  -
أحذو حذوهم ؟ على فكرة . أان ال أرتدي بلوزة كهذه فهذا 

من األمام فاضح . وحىت أكون صادقة أقول إن صدرك   التخرمي
 كبري بدون محاالت .

 نظرت إىل جسمها النحيل قبل أن تضيف :
 أان ال أحتاج إىل احلماالت . أما أنت . -

 هزت رأسها وكأهنا آسفة مث قالت :
 هذا جمرد اقرتاح ابلطبع . -

ما . تورد وجه ليا , وشعرت برغبة إىل اقتالع عيين كايت من مكاهن
لكنها كظمت غيظها مث ارتدت على عقبيها تنظر إيل ايقة البلوزة 
اليت مل جتد فيها ما ميكن االعرتاض عليه . إهنا حتاول إغاظتها فقط 

 . مع لك مل تستطيع سوي أن تتمىن لو أهنا حنيلة مثلها .



وصل ماتيوس وفيليب بعد الثانية والنصف بقليل . كانت النسوة 
الغداء ابكرا لذا تركت السيدة فالندرز طعاما  الثالثة قد تناولن

ابردا للرجلني يف غرفة الطعام . عندما انضمت ابربرة إليهما , 
متكنت ليا من مساع صوت احلديث , كانت جالسة على مقعد ىف 
املكتبة . على أمل أال يراها أحد قبل موعد العشاء , ولكن رحيل 

 آل جفرسون جعل ظهورها ضروراي .
 رة مبحبة وهى تقبل ليا حبرارة :قالت ابرب

كوين طيبة اي حيب . وال تنسي . إذا سئمت العيش هنا فتعاىل   -
 لإلقامة معنا يف لندن .

 شكرا لك ابربرة . -
ردت عناقها وقبالهتا , مث ارتدت قليال لتودع فيليب الذي احنين 

 يلثمها على خدها :
 ال تكربي بسرعة . ماذا سيفعل بدونك ؟ -
عابرا مل يتنظر ردا عليه , لكنه سؤال ال ترغب يف  كان سؤاال

التفكري فيه . جتنبت عيين ماتيوس مث مشت حنو املمر تلوح وداعا 
 , يف تلك اللحظة متنت لو ترافقهما بغية االبتعاد عن ماتيوس .



بدا ماتيوس أيضا غري راغب يف مواجهتها . فقد ترك الفتاتني 
ليا إىل غرفتها لئال تبقي  وحدمها , واختفي يف مكتبته . سارعت

 مبفردها مع كايت .
أدارت جهاز السترييو الذي اشرتاه هلا ماتيوس يوما , وأخذت 

تبحث بني التسجيالت عن موسيقي تنسجم مع مزاجها . ماتزال 
تشعر أبن مشاعرها جمروحة وأبهنا معرضة للخطر . ولعل أكثر ما 

يعترب ما حدث آملها أن ماتيوس ال يريد االعتذار . الشك أنه 
جمرد غضب عابر بينهما . ولكنه ابلنسبة هلا أكثر بكثري من هذا . 

فقد اظهر بوضوح مدي كراهيته هلا وملشاعرها ولعاطفتها , 
وألحالمها اليت كانت تغلف عالقتهما . فهو ال ينظر إليها كامرأة 

 . أو على األقل ليس كامرأة قادرة على جذب انتباهه .
املغلف ابلندم لذا استعدت لعشاء ذلك كانت أسرية مزاجها 

املساء بشيء من الالمباالة , فتجاهلت الثياب اجلميلة اليت 
اشرتهتا هلا ابربرة يوم السبت , واختارت فستاان من الفستانني 

اللذين اختارهتما كايت اتركة خلطوطه الضيقة إظهار استدارة ثنااي 
 جسمها .

نزلت . ترددت حلظة قبل كان ماتيوس مع كايت يف املكتبة عندما 
أن تقاطع حديثهما . مث مشت يف الغرفة بثقة ألهنا أعدت نفسها 



لتقبل أي تعليق من ماتيوس , وما أشد ما كان رضاها عندما رأت 
 دهشته .

 قال هلا بعد صمت مذهول : " هل أحضر لك شرااب ؟ "
 عصري الكرز مع الصودا أرجوك . -

ريكة اجللدية حتت النوافذ . جتاهلت نظرة كايت , وجلست على األ
نظرت إىل الفستان الذي ترتديه كايت فلم تستطع إال أن تقارن 

حنوهلا ابمتالء جسمها . إن ابربرة على حق ! هذا الفستان الذي 
ترتديه يناسب كايت أكثر ما يناسبها . متنت على هللا أن يعجب 

 ماتيوس مبا صنع .
 سألت كايت يف أثناء العشاء :

 جفرسون منذ زمن طويل ؟ أتعرف آل -
منذ عشرين سنة تقريبا . كنت أان وفيليب يف املدرسة نفسها ,  -

 عندما مات والدي طلبت منه أن يعمل عندي .
 حاولت كايت االستئثار ابهتمامه : " ابلكمبيوتر ؟ "

عبس ماتيوس : " ال . فيليب ابرع ابألرقام , وأصبح بوقت قصري 
 مستشاري املايل "

 . أري أن زوجته أكرب منه سنا . هكذا إذن -



رفعت ليا رأسها منتفضة , ولكنها أدركت أهنا مؤامرة جلرها إىل 
 احلديث , فأحنته جمددا . وتركت ملاتيوس أن يرد ببطء :

 ال أظن هذا . كنت شاهدا على زواجهما . ابربرة تقاربه عمرا . -
 فتحت كايت قطعة خبز أبانقة :

أحكم . ولكنين أجدها أكرب من  أعتقد أن من الصعب على أن -
 هذا بكثري .

سحبت ليا أنفاسا طويلة مهدئة . لن جتر إىل مثل هذا احلديث , 
 ولكن الغرض من تعليقات كايت اخلبيثة إزعاجها .

أخريا رد ماتيوس , إما إنه ال يدرك خبث كايت , وإما ألنه يريد 
 صرف النظر عن املوضوع .

ربرة ليا كثريا . فلها ابن وابنة بعمر إهنما زوجان رائعان . حتب اب -
 ليا تقريبا .

 حقا ؟ -
أحست ابالهتمام ىف صوت ماتيوس , فنظرت إليه عليها تفهم 
شيئا من مالحمه , ولكن وجهه كان بعيدا فعيناه تتفرسان ابلطعام 

 أمامه . مث قال فجأة :
 جيب أن أسافر غدا . -

 فجأة أصبحت ليا غري قادرة على الصمت :



 فر ؟ إيل أين ؟ لندن ؟تسا -
 ال . بل إىل مونيت فيديو . -

 شهقت كايت : " مونيت فيديو . إن هذه املنطقة يف جنوب أمريكا "
 توقفت ليا حلظة لتنظر إىل كايت قبل أن تضيف :

 مل تذكر هذا سابقا . -
 مل أكن أعرف . تذكرين أنين تلقيت خمابرة مساء أمس . -

 وكنت تعرف منذ األمس ؟ -
. تلقيت اتصاال اثنيا هذا املساء . سأغيب أسبوعا . أان  ال -

 واثق أن كايت ستعين بك جيدا أثناء غيايب .
أطرقت ليا إىل طبقها . مل يزر ماتيوس منذ سنة أمريكا اجلنوبية , 
ومنذ مدة أخربها أنه لن يتحمل مشاق هذه الرحلة . فله من 

ستعد ملثل هذه ينوب عنه . مديرون يعتمد عليهم . وها هو اآلن ي
الرحلة . علمت أهنا امللومة . فهو مثلها , يريد االبتعاد , ويشعر 

ابحلاجة إىل التفكري . وما يقلقها أن يقرر أن هذا كله كاف . 
عرفت أهنا تفضل العيش معه كابنة أخته على العيش بدونه إىل 

 األبد .
رن جرس اهلاتف جمددا وهم يتناولون القهوة يف غرفة اجللوس , 
لكن املكاملة كانت لكايت . عرفت ليا أن عليها اغتنام الفرصة 



حملاولة ردم اهلوة بينهما ولكن حماولتها طغي عليها صوته العميق 
 املتوتر .

أعتقد أن على االعتذار . إذا كان هذا الفستان مثاال خليار كايت  -
يف املالبس فأنت على حق أن ترفضي ارتداءها . ابلغت مرة 

يذ مسؤوليايت . جيب أن أتذكر ان أصبحت كبرية وأن أخري يف تنف
 على أال أعاملك وكأنك فتاة صغرية .

مل تدر ليا ماتقول , وخاصة وماتيوس حيدجها بنظرة ابردة خضراء 
. 

أضاف : " هذا يعين أن معاقبتك غري مربرة , ولكنين لست بربراي 
 عادة إىل هذه الدرجة . وهلذا أقدم اعتذاري "

 يها : " أهلذا السبب تسافر ؟ "بللت ليا شفت
وملاذا تتصورين هذا . أان مسافر يف عمل . فما عالقة سفري  -

 مبا حصل ليلة أمس ؟
 هزت ليا كتفيها : " أرى سفرك مفاجئا "
 رفع حاجبيه : " حيدث شيئا كهذا أحياان "

 نظرت إليه من بني أهداهبا :
إىل هناك صحيح ؟ قلت يل منذ بضعة أسابيع , إنك لن تسافر  -

 مرة أخرى , قلت إنك قادر على تفويض مجيع أعمالك .



 قاطعها بسرعة : " هذا خمتلف "
 تنهد مث أضاف :

إذا كان جيب ان تعريف , فقد أصر السنيور داكوستا على حىت  -
أوقع العقد بيننا بنفسى , وهنا أمر آخر . ابنته الكربي على 

 إىل حفل الزفاف .وشك الزواج يف األسبوع القادم . لقد دعاين 
 عبست : " وهل لدي السنيور داكوستا بنات أخرايت ؟ "

 هنض من مكانه ليصب املزيد من القهوة :
ثالثة على ما أظن . هل اكتفيت اآلن ؟ أان مضطر إىل الذهاب  -

. 
 خذين معك ! -

انسلت الكلمات من فمها بشكل ال إرادي وابتت عاجزة عن 
 : " ال "سحبها , التفت ماتيوس يواجهها 

 ملاذا ال ؟ -
 ارتشف القهوة . مث قال بفظاظة : " لست مدعوة "

ال أصدقك . يعرفين السنيور داكوستا . كان يرسل إىل اهلدااي  -
 من وقت آلخر . تلك املروحة امللونة , والدمية اليت ترتدي .

 لن تذهيب . ستبقني هنا . مع كايت . -
 ارجتفت ذقن ليا :



 ل .أيها . أيها . الند -
 صمتت خائفة ألنه تقدم إليها مهددا :

 ماذا قلت ؟ -
لكن , قبل الوصول إليها , دخلت كايت اليت جلست على األريكة 

 اثنية معتذرة .
آسفة على املقاطعة . كان املتحدث صديق لوالدي . أراد أن -

 يطمئن على حاىل فقلت له طبعا إنىن سعيدة .
واليقظة عندما دخل  كانت ليا يف حالة وسطى ما بني اإلغفاء

ماتيوس إىل غرفتها . مل يكن النوم قد طرق جفنيها إال قليال . 
لذلك , ما إن فتح ابهبا حىت انتبهت فورا لوجوده . كان النور يعم 
اخلارج , فعرفت أن الصبح قد انبلج . لكن برودة اهلواء دلت 

 على أن الشمس مل ترتفع يف كبد السماء.
تيقظة . جئت أودعك . سأرحل بعد قالت ابختصار : " انت مس

 دقائق "
 رفعت نفسها على مرفقها فوق الوسادة : " هبذه السرعة ؟ "

رقت أساريره لدي رؤية دهشتها وأتثرها . كانت بذلته السوداء 
 تتناقض مع شعره األشقر .



رد عليها : " إهنا السابعة والنصف . طائريت تغادر مطار هيثرو يف 
 " الثانية عشرة إال ربعا

 تنهدت ليا : " كم ستطول غيبتك ؟ "
 تعرفني . أسبوعا . -

 نظرت إليه بلهفة : " سأشتاق إليك "
وأان سأشتاق إليك أيضا . أعتقد أن هذه الرحلة ستعطينا فرصة  -

 . وستمسح لك ولكايت ابلتعارف .
 احنت رأسها : " كما تريد "

 قال بلهجة إحباط : " آه ! ليا "
 بقرهبا , ميسك يدها بني يديه : وقعد على حافة السرير

ماذا تريدين مىن أن أقول ؟ ليلة أمس . حسنا من األفضل أال  -
نذكر ليلة أمس . أتوافقني ؟ ال أحب أن ينعتين أحد ابلنذل . ال 

 تتظاهري أبنك مل تستخدمي الكلمة ,فما زال مسعي حادا .
 حركت كتفيها بعجز حرصا على بقاء الغطاء حتت ذراعيها .

 مت بشكل ال إرادي :متت
 أراك تفعل ما تفعل بغية إيالمي . -

 اشتدت أصابعه حول يدها وزفر أنفاسه :



إيالمك ؟ أان أقدم على ما يؤملك ؟ حبا ابهلل ليا , أان أهتم بك  -
 اهتماما كبريا يستحيل معه أن أفعل ما يؤملك .

 صحيح ؟ -
فيها , نظرت إليه , فتنهد . كان شعرها مسرتسال وملتفا حول كت

 وكان وجهها متوردا , نظر إليها ماتيوس وهو يدرك مدي مجاهلا :
ابلطبع أهتم بك . حسن جدا . لقد فقدت أعصاب ليلة  -

السبت , إمنا هذا أمر مفهوم بكل أتكيد , جيب أن تتعلمي أال 
 تستغلي عالقتنا .

 احدوبت كتفا ليا : " مل تعرتض سابقا . كنت حتب أن أعانقك "
جأة : " كان الوضع خمتلفا . أنت تكربين . و . وما ترك يدها ف

 فعلته كان سيوقعك ابملتاعب لو حدث مع شخص آخر .
 رددت بعذوبة وهي تشعر بتوتر يف جسدها :

 لكن . ليس معك . -
اجل . ليس معي . توقفي عن النظر إىل هكذا ! ال أريد أن  -

 نفرتق على خصام .
  "أشاحت بصرها عنه : " حسنا , إليك عين
 دفعت شعرها إىل الوراء أبصابع مرجتفة :

 ولتكن رحلتك موفقة . أبلغ السنيور داكوستا حتيايت . -



 ليا ! -
عذهبا استخدامه المسها هبذه اللهجة , فأعادت النظر إليه على 

 مضض . هتمس وعيناها مغروقتان ابلدموع :
 وداعا . -

 أتوه آهة معذبة مث احنىن إليها قائال :
 وداعا . -

ولكنه كان يقوهلا على خدها . فشدت جسمها إليه جتاواب . قبل 
 أن تلف ذراعيها حول عنقه لتعانقه .

 متتم وهو يشد بيديه على كتفيها بطريقة ال إرادية :
 آه . ليا . -

رفعت نفسها عن الوسادة لتكمل العناق . بشكل محيم دايفء . 
 : انغرزت أانمله يف كتفيها وهو يتلقي حتديها املتعمد

 ال . ليا . -
ولكن ارتعاشة صوته أعلمتها أبنه غري حمصن ضدها كما كانت 

 تظن . فسألت من بني أنفاسها :
 ملاذا ال ؟

أرجعت رأسها لتمسح خدها بيده فتنهد تنهيدة متأملة خمنوقة مث 
 هب واقفا :



 ماذا سأفعل بك ليا ؟ حبا ابهلل . ماذا تظنينين ؟ -
 أعرف أنين أريدك "ردت بعذوبة : " أظنك تريدين و 

 متتم العنا بوحشية :
تريدين ؟ تريدين .. ماذا تعرفني عن هذا ؟ كم رجال عرفت  -

 وأردت ؟
 أنت فقط . -

 فعاد يسب ويشتم :
ابهلل عليك ليا . أنت ال تعرفني شيئا . أنت مراهقة . مراهقة  -

 جمنونة , التعرف شيئا عما تقول .
 ردت برباءة : " انت تعرف "

 ا : " التتكلمي هكذا "صاح ساخط
 وهل يهمك األمر ؟ أتفضل لو كنت ذات جتربة ؟ -

حبا ابهلل . ال ! وهذا ال يعين أنىن أريدك كما أنت ! ليا أصغي  -
إيل .. أصغي إىل جيدا , أان مسؤول عنك أتفهمني ؟ هذا كل ما 

 بيننا .
 ردت غاضبة , والشك ميأل صوهتا : " ال أصدقك "

عرفك منذ زمن طويل , وأان إىل ذلك قريبك أعىن ما أقول .. أ -
 لذا ال أفكر فيك هبذه الطريقة .



 عندما . عندما .. عانقتىن . -
 قاطعها بطريقة فظة :

أحسست ابلشفقة عليك . عاملتك بقسوة فأسفت على ما  -
فعلت . ما كان جيب أن حيدث .. وما كان ليحدث لوال شعوري 

 ابلذنب .
 نظرت إليه مبرارة :

ا تبقى هنا إذن ؟ ملاذا ال تذهب إىل مانشسرت أو مونيت ملاذ -
فيديو , أو إىل حيث تريد الذهاب ؟ لقد رحبت . اآلن اتركين 

 وشأين .
 ليا . -

 أرجوك اذهب . -
قالت كلماهتا مث دفنت وجهها يف الوسائد . متتم بصوت خمنوق مث 

 خرج صافقا الباب وراءه .
 

******************* 
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ما إن مسعت هدير املرسيدس املنطلقة حىت ندمت ألهنا تركته 
يرحل هكذا . قضت ذاك اليوم وفكرها مشغول عليه . فكرت  

كيف ستشعر لو سقطت طائرته ووقعت الكارثة ولكن مع انبالج 
الفجر متكنت من التنفس فلم يذع أن حادثة ما وقعت وهذا يعين 

 أنه وصل بسالمة .
فتقدته كثريا فاملنزل فقد هبجته وسحره . مل يستطع شيء حىت ا

استهزاء كايت هبا اخرتاق جدار التحفظ الذي بنته حوهلا . ومرت 
 األايم بطيئة بطيئة .

كانت الفتااتن يف األايم املشمسة الرائعة متضيان هنارمها خارج 
املنزل ابلسباحة أو ابالستجمام حتت أشعة الشمس يف الفناء 

 ط هبا . مل تكن ليا مضطرة وهى تقرأ إىل معاملة كايت لورد .احملي
ما إن حل يوم اخلميس حىت تبدل الطقس , وسجنهما داخل 
املنزل .. فكان أن وجدت كايت فرصة للرتكيز على ليا . كانت 

 تريد أن تعرف إىل أين هي ذاهبة , حىت ولو إىل احلمام .
 من البقاء يف الفراش قررت ليا صباح اجلمعة أن تغري األمور فبدال

حىت حتضر السيدة فالندرز , هنضت يف السابعة فارتدت سرتة 



جلدية بدون أكمام فوق قميص وجينز وانطلقت من الدرج 
 اخللفي إىل احلديقة .

أحست ابلراحة عندما أخرجت الدراجة النارية من خمبئها . 
وضعت خوذهتا وهي تفكر يف أهنا ستهرب قبل وصول جورج إىل 

 . فهو ككايت آخر من ترغب يف مقابلته هذا الصباح . عمله
وآلن جورج يسلك الطريق اخلاصة عادة , انطلقت ليا عرب احلقول 
. اندفعت اآللة الصغرية بشجاعة وهي جتتاز احلفر املوحلة الىت 
تركها املطر . امتألت ساقا ليا ابلوحول ولكنها مل هتتم لألمر . 

, تشعر أبن روحها املعنوية ترتفع وللمرة األويل منذ سفر ماتيوس 
. 

بعد " جاكوب هولو " انطلقت إىل " ستافورت " وهناك توقفت 
لتعاين األضرار يف الدراجة . وجدت أهنا والدراجة مغطااتن 

 ابلوحل .
كان الطريق مكتظا ابلسري . بعد اجتيازها أمياال توجهت إىل طريق 

 ريفية وسارت اهلويناء مسرورة ابهلدوء .
ىف منتصف الطريق إىل " بيشوب ستون " عندما أخذ حمرك كانت 

الدراجة يصدر صوات قبل أن يتوقف هنائيا . نظرت حوهلا ايئسة 
وهي تدرك مدى تعرضها للخطر يف هذا املكان . لقد مر وقت 



طويل منذ شهدت آخر مالمح احلياة . ومن إبمكانه مساعدهتا ما 
 دامت ال تعرف ماذا جرى للدراجة ؟

 حاولت التفكري بطريقة إجيابية . ال فائدة من الرجوع . تنهدت مث
رمبا لو استطاعت دفع الدراجة إىل كاراج , لتلقت مساعدة وإن مل 
جتد مساعدة فستجد على األقل هاتفا لتتصل ابملنزل حىت خترب 
السيدة فالندرز أبهنا خبري . فالسيدة العجوز ستقلق عليها إن مل 

 شدة أاننيتها عندما خرجت بدون أن جتدها . أدركت للمرة األويل
 ترتك رسالة .

أذهلها ثقل الدراجة الىت اضطرت إىل دفعها . ليتها بقيت على 
الطريق الرئيسية . فهناك ما كانت لتشعر ابلعزلة اليت تشهدها 

 اآلن وهناك كانت ستجد من يساعدها .
مضى على سريها وهي تدفع الدراجة حوايل النصف ساعة . 

ا وذراعاها تؤملها وتصبب العرق منها . فجأة مسعت بدأت ساقاه
صوت مركبة قادمة . أدارت رأسها بقلق لدى مساع صوت احملرك , 

 مث أبعدت الدراجة عن الطريق حاملا ظهر هلا الندروفر .
أبطأ الالندروفر فهيأت ليا نفسها ابنتظار مساع حتية ما أو انتقاد 

 ما.
 أتريدين املساعدة ؟ -



وجدت رجال يف أوائل العشرين , ينظر إليها مشفقا رفعت رأسها ف
 . فردت بثبات , ترفق قوهلا اببتسامة :

 أوه . ال . أستطيع تدبر أمري . شكرا لك . -
 سأهلا الشاب : " هل نفد الوقود ؟ "

 فتح ابب السيارة وترجل :
 أعرف أن هذه اآلالت تسري أمياال ولكنها حباجة إىل الوقود . -

 أفكر يف األمر . ال أدري . مل -
لعنت نفسها مث احننت فوق خزان الوقود تفتح الغطاء . نظرت إىل 
الداخل فإذا هو فارغ فعال . تنهدت . اللعنة . ملاذا مل ميأل جورج 

 اخلزان ابلوقود ؟
 قال الشاب بعدما عاين اخلزان :

إنه فارغ . أعتقد أنك مضطرة إىل دفع الدراجة مسافة بعيدة ,  -
 راج قبل بيشوب ستون .فال يوجد كا

 صرت ليا أبسناهنا مث متتمت :
 شكرا للمعلومات . -

 فتح الشاب ابب سيارته جمددا :



يسرين تقدمي املساعدة . ميكنين وضع الدراجة يف مؤخرة الالند  -
, وإيصالك إىل القرية . لو مسحت يل . ولكن , إن كنت قادرة 

 على تدبري أمرك بدون مساعديت , فال حيلة يل .
 حسنا ! -

كان الشاب ابنتظار رد منها . نظرت إليه مرتددة فإذا هبا تراه 
مساملا بل لطيفا أيضا . كان شعره بنيا وبشرته مسراء وعيناه دافئتني 

 . مل تشعر أبنه نذل . إمنا , كيف هلا أن حتكم ؟
 قال هلا فجأة , وكأنه قرأ أفكارها :

 أعدك أبال أخطفك . -
 وجهي شفاف إيل هذا احلد ؟ "تورد وجه ليا : " وهل 

حسنا . من الواضح أن أحدهم حذرك من الصعود إىل سيارة  -
شخص غريب , وأان أؤيد هذا الرأي ولكنين لست غريبا ابلكامل 

 . فألرض خالك وأرض أيب حدود مشرتكة .
 أرض خايل . أتعرف من أان ؟ -

 ضحك : " أعتقد أنك ليا وست . فهل أان على صواب ؟"
 اجل . لكن . من أنت ؟ " شهقت : "

 كريي الين .  -
 اتسعت عينا ليا : " أنت . ابن السري ادوارد الين ؟ "



 هو نفسه . فهل ستقبلني عرضي ؟ -
 ترددت , فليس لديها من دليل إال كلمته , ماذا إن كان كاذاب ؟

 أترغبني يف رؤية رخصة القيادة ؟ -
ر . إنه اليكربها كان كريي يرمقها بتسلية . أخريا توصلت إىل قرا

إال بسنوات قليلة , فلماذا ختشاه إىل هذا احلد ؟ ألن يقود هو 
 السيارة ؟ وهذا يعين أن يديه ستكوانن مشغولتان .

 قالت بتصميم :
 أرغب أن تقلين . شكرا لك . -

ضحك كريي : " حسنا . أدخلى إىل السيارة ريثما أضع الدراجة 
 رية .يف املؤخرة . أشكر هللا ألنه ليست كب

ضحكت ليا وهو يرفع الدراجة بعجز إىل الالندروفر , مث استدار 
لينضم إليها وراء املقود , ميسح يديه خبرقة متسخة . مل تظن وهو 
يرتدي هذا القميص الرمادي وتلك السرتة والسروال الرخيص 

 املتسخ أبنه قد يكون ابن لورد .
أم إىل الكاراج حسنا . إىل أين تريدين الذهاب ؟ إىل " كارون "  -

 يف " بيشوب ستون " أم إىل املنزل ؟
 كارون ؟ أهذا منزلك ؟  -



صحيح . ظننتك قد ترغبني يف بعض الطعام قبل متابعة الطريق  -
. 

 إنك لطيف ولكن . -
 تفضلني العودة إىل املنزل . -

ال . بل أفضل التوجه إىل الكاراج يف بيشوب ستون . ألنك إن  -
 اؤوا الظن .صحبتىن إىل املنزل أس

أمل حيدث هذا حىت اآلن ؟ أعىن أهنا التاسعة . لقد تركت املنزل  -
 قبل أن يستيقظ خالك . أليس كذلك ؟

 ماتيوس مسافر , وليس يف املنزل سوى مدبرة املنزل وكايت . -
 كايت ؟  -

 كاتى لورد . إهنا تقيم معنا . هي صديقة ماتيوس .  -
 عبس كريي .

 خالك ؟ ماتيوس ؟ أهكذا تنادين -
 إنه ليس . -

 أسرعت إىل تصحيح اخلطأ :
 امسه ماتيوس ثورب . أهذه أرضكم ؟ أتزرعوهنا أبنفسكم ؟ -

بعضها . درست ىف كلية الزراعة ألتعلم الزراعة احلديثة . ولكننا  -
اضطرران إىل بيع الكثري من األراضي لتسديد الضرائب . مازال 



نذ زمن طويل . ولكن لدينا بضع مزارعني . عملوا عند عائليت م
إذا قاران مساحة األراضي يف الواقت الراهن أبراضي جدي لوجدان 

 أهنا أقل بكثري .
 أظنك آسف على هذا ؟ -

هز كتفيه : " ليس ىف الواقع . فلماذا كل هذه األراضي ؟ أفضل 
 أن تكون مسؤوليايت أخف وطأة ألجد ملا أريد القيام به "

 مثل ماذا ؟ -
ه . أعتقد أنىن فقط أحب حرييت . وماذا عنك ؟ رد بسهولة : " أو 

 ماذا تفعلني ؟ "
الشيء تقريبا . لو جنح ماتيوس , أقصد خاىل مبا يريد لكنت  -

 اآلن يف املدرسة .
 املدرسة ؟ كم عمرك ؟ -

تقريبا مثانية عشر . إنه مؤمن ابلتعليم . ولكن املشكلة أنىن ال  -
 أعرف ملاذا أتعلم . فلن أعمل أبدا .

 رأسه وسأل : " أال صديق يف األفق ؟ " هز
 ال وأنت هل أنت متزوج ؟ -

 ضحك : " ومن تقبل يب ؟ "
 قالت ليا :



أنت تسعى إىل اإلطراء ! أنت تعرف كم جيعلك لقب والدك  -
 مرغواب .

 نظر إليها كاجلريح : " أهذا كل شيء ؟ "
ضحكت : " تفهم قصدي , تتمىن الفتيات محل لقب " الاليدي 

" 
 اذا عنك ؟وم -

ضحكت جمددا : " إال أان . فال أستطيع تصور نفسي " ليدي " . 
 أتتصور ذلك ؟ "

أظنك أهال حلمل اللقب . حسنا . ها قد وصلنا إىل القرية ,  -
 أواثقة أنك ال تريدين مىن أن أقلك إىل منزلك .

 نظرت حوهلا بلهفة :
 ال هذا رائع أشكرك سيد الين حقا . -

 امسي كريي . -
 ي . إذن . أعذرين على ما فعلت ابلسيارة فالوحل يغطيين .كري   -

 هلذا صنعوا الالندروفر . -
 أنزل الدراجة إىل األرض :

 هاك سأرافقك إىل الكاراج . -
 يعرف عامل الوقود كريي إذ سارع إليهما .



 قال كريي : " أان أسدد الفاتورة "
 اعرتضت ليا ولكنه أصر .

 أدرى كيف أشكرك " قالت : " انت فعال طيب .. ال
وضعت خوذهتا من جديد قبل أن متتطي الدراجة فقال كريي 

 ببساطة :
اقبلي دعويت على العشاء غدا . سأيت الصطحابك يف السابعة  -

والنصف . وأعد أبن أحجز طاولة يف مطعم " بيل " يف ستافورت 
. 

 عضت شفتها , تفكر يف دعوته :
 آه ! ال أدري . -

 الك , وسأشرح له نواايي .إبمكانك تقدميي خل -
 زفرت نفسا عميقا :

 ماتيوس مسافر . وال أدري ما سيقول . -
أان ال أدعو خالك , وأنت لست بطفلة , ألست قادرة على  -

اختاذ قرارتك ؟ إما أن تكوين راغبة يف اجمليء وإما ال تكوين . األمر 
 ليس معقدا .

 حسن جدا . مل ال ؟ -



روج مع شبان يف مثل عمرها وعمر  طاملا شجعها ماتيوس على اخل
 كريي ال يتجاوز الثالثة والعشرين .

 بدا السرور على كريي :
 عظيم ! أراك غدا إذن . -

 إىل الغد . -
أحست ابإلاثرة يف داخلها فهي املرة األوىل الىت تتواعد فيها مع 
 شاب بدون إذن ماتيوس وما أروع اإلحساس ابحلرية واالستقالل .

قارب العاشرة عندما عادت إىل املنزل , وكما كانت الساعة ت
توقعت كانت السيدة فالندرز هى القلقة عليها . فما إن دخلت 

 حىت ابدرهتا :
أين كنت . حاملا أكد جورج أن الدراجة ليست موجودة بدأت  -

 أشعر ابلقلق . ملاذا مل تتصلى عندما عرفت أنك ستتأخرين ؟
 صاحت ليا :

ررت إىل السري أمياال إىل أقرب كاراج .  نفد مىن الوقود . واضط -
 كما أنىن مل أجد هاتفا يف اجلوار .
 بدت السيدة فالندرز مراتعة :



أوه . اي إهلى ! ليا , كان من املمكن أن يصيبك مكروه ! أين   -
كنت عندما نفد الوقود . وكم اضطررت إىل دفع الدراجة الثقيلة 

 ؟
 حواىل أربعة أميال . -

 أربعة أميال ؟ " شهقت السيدة : "
 لوال جميء أحدهم لسرت أمياال أخري . -

أحدهم ؟ من هو ؟ ليا , ال تقوىل إنك مسحت لرجل أبن يقلك  -
 يف سيارته !

أجل . أقلىن بسيارته . لكن , انتظري ! مل يكن غريبا . إنه   -
 كريي الين .

 كريي الين ؟ ومن كريي الين هذا ؟  -
تعرفني عائلة الين من " كارون إنه إبن السري ادوارد الين .  -

 هال " .
 بدا الشك على املدبرة : " هل أنت واقفة ؟ "

ابلطبع . على أى حال ستقابلينه بنفسك إذا أردت .  -
 سيصطحبين إىل العشاء ليلة الغد ىف السابعة والنصف .
 ضمت السيدة فالندرز يديها : " ستخرجني معه ؟ "

 نعم -



 لكن ماذا تعرفني عنه ؟ -
هت ليا : " ما أحتاج إىل معرفته ؟ سيعجبك إنه لطيف , وهو أتو 

 شاب حسن املظهر ومرح "
 صمتت ولكنها أضافت عندما مل تقتنع مدبرة املنزل :

تعلمني أن ماتيوس طاملا قال ىل إن على أن أصادق من هم يف  -
 مثل عمري .

 هزت املرأة رأسها :
 ال أدري ما سيقول السيد ثورب . -
وماذا سيقول ؟ هو غري موجود . ابهلل عليك سيدة  صاحت ليا : "

فالندرز , حنن ذاهبان إىل مطعم بيل ىف ستافورت ال إىل سوق 
 الرقيق ليبعين "

ولكن كاتى تصرفت بطريقة خمتلفة عندما علمت , فعزت ليا 
السبب إىل انزعاجها من وجود ليا وهناك سبب آخر , فإذا 

أتمل كايت , فسيرتك هلا  تطورت هذه الصداقة مع كريي الين كما
 ذلك امليدان مفتوحا لتحسني عالقتها مباتيوس .

على الرغم من تصميم ليا على أن تكون سيدة نفسها بقبول 
الدعوة وجدت أهنا ىف حرية عندما أوت إىل الفراش تلك الليلة . 
أقنعت نفسها وأقنعت اآلخرين طوال النهار أبهنا تريد اخلروج مع  



يف عزلة غرفتها اعرتفت أهنا ال ترغب يف األمر كريي الين ولكن , 
فعليا . ليس الهنا مل تعجب بكريي بل على العكس , لقد أعجبها 
إنه شاب مقبول لكنها جتنبت هذا النوع من املواقف منذ أمد بعيد 
, لئال أيخذ ماتيوس فكرة خاطئة عنها . لقد قال هلا إن عاطفتها 

اء هذه العاطفة هكذا .وال حنوه الهتمه , ولكنها ال تستطيع إطف
تريد أن يظن أهنا غريت رأيها , فإن بدأت خترج مع كريي الين 

 فقد يتصور ماتيوس أهنا توقفت عن حبه .
أمل يكن هذا ابلضبط ما يريده ماتيوس ؟ لقد قال هلا بكل قسوة 
إنه ال يهتم هبا هبذه الطريقة . وإنه يعتربها ابنة أخت له الاكثر أال 

هي تتصور أنه قد يغري رأيه , يف الوقت الذي ما من  هتدر عمرها و 
كمية من التوسل قد تلني قلبه ؟ لقد قال إنه حتت رعايته وهى 

 رعاية يفضل أال تكون .
متتعت ليا رغم ترددها برفقة كريي . جاء ليصطحبها كما وعد 

 فكان أن التقى كايت والسيدة فالندرز .
إىل خارج الطريق الداخلية  قال هلا وسيارته القدمية الرايضية تسرع

. 
اآلنسة لورد مذهلة لكنها ابردة قليال , قد تروق ملن حيب  -

 الربودة أما أان فال تروق يل أبدا .



 ابتسمت : " خذ حريتك يف احلديث عنها "
أما أنت فكالفاكهة الطازجة , مليئة ابلدم واحلالوة وليس فيك  -

 ماهو ابرد صدقيين ليا !
هتا أن تعرف أنه على األقل مل جيد كايت مثرية بل من املفيد ملعنواي

على العكس فعل ما بوسعه طوال السهرة ليجعلها حتس أبهنا أكثر 
الفتيات جاذبية . توردت ليا هلذا بشكل ظاهر فقد حتررت من 

الكوابح اليت يفرضها عليها وجود ماتيوس , ومسحت لشخصيتها 
ها كلما رنت اخلاصة ابلربوز وراحت عيون الرجال تسعى إلي

 ضحكتها .
 قال كريي مرة : " يعجبين فستانك "

فنظرت مسرورة إىل الشوفني العاجي اللون . إنه أحد الفساتني 
اليت اشرتهتا هلا ابربرة , وهو بدون أكتاف . لوال ابربرة لكانت 

 اآلن مرتدية أحد تلك الفساتني الىت اختارهتا كايت .
را قليال يف حديقة الفندق أهنيا العشاء يف التاسعة والنصف وسا

امللحق به املطعم . كانت نزهتهما لطيفة يف املمرات اليت حتيط هبا 
األشجار واليت تقود إىل النهر . أحست ليا ابلندم عندما حان 

 وقت رحيلهما .
 قالت لكريي عندما أوصلها :



 لقد استمتعت ابلسهرة شكرا لك . مل أمرح هكذا منذ زمن. -
 خرة مقعدها :قال وذراعه على مؤ 

إذن علينا أن نكرر السهرة اثنية . ما رأيك مبساء الثالاثء  -
القادم ؟ أحتبني مشاهدة فيلم يف برادفورد ؟ نستطيع تناول عشاء 

 صيين فيما بعد , إذا أحببت .
 لست واثقة من هذا -

 ملاذا ؟ قلت إننا استمعتنا فلماذا ال نستمتع مرة أخري ؟ -
اتيوس هنا وهذا يعين أن على أن أساله يف ذاك احلني سيكون م -

. 
جيد اسأليه إذن , ال أدري سببا العرتاضه أان أدعوك فقط إىل  -

 السينما .
 ردت بعد إطراقة وجيزة :

حسنا . سأري ما أستطيع فعله هل أستطيع االتصال بك الحقا  -
 أي بعدما أاتكد ؟

 رد حبزم :
نسى . تصبحني سأتصل أان بك . هبذا أكون متأكدا أبنك لن ت -

 على خري ليا أنت مجيلة جدا فعال .



المست شفتاه خدها بسرعة لكنه أبقامها هناك . ذراعه اليت كانت 
على مؤخرة املقعد أطبقت عليها تقرهبا منه . حاولت االسرتخاء 

معه فلم تستطع لذا اضطرت إىل الرتاجع . قالت مقطوعة 
 األنفاس وهى تتعثر يف إجياد مقبض الباب :

 ن األفضل أن أذهب .م -
 مال كريي مرة أخرى ليساعدها يف فتح الباب مث قال :

 حىت الثالاثء إذن . -
هزت رأسها بسرعة قبل أن خترج إىل املمر. التقت السيدة فالندرز 

 يف الردهة فنظرت إليها مبزيج من السخط والراحة .
 إذن أعادك ساملة . لقد انزعج خالك عندما عرف خبروجك . -

 .. ماتيوس ؟ هل عاد ؟ مل أعلم أنه عائد اليوم . خاىل -
 مل يرجع بل اتصل منذ حواىل الساعتني . -

 هبطت روحها املعنوية :
 ال ! -

بلى ! أراد التحدث إليك ولكن مبا أنك غري موجودة حتدث إيل  -
 اآلنسة لورد

 حدقت ليا هبا بلهفة :
 ماذا يريد ؟ أين هي كايت ؟ سأساهلا بنفسى ! -



ستطيعى , فقد أوت إىل فراشها منذ نصف ساعة , إمنا ال لن ت -
تقلقى فلم يطل اتصاله . أراد فقط االطمئنان على سري األمور . 

 قال إنه يتوقع العودة يوم اجلمعة .
 اجلمعة القادم ؟ ولكنه قال إنه لن يغيب أكثر من أسبوع . -

ريد أن ال أدري رمبا أمر ما أخره واآلن فألذهب إىل النوم , ال أ -
تقول اآلنسة لورد لعمك إنىن كنت أشجعك على السهر حىت 

 وقت متأخر .
 نظرت ليا إىل الساعة الكبرية يف الردهة :

 ليس الوقت متأخرا مل تتجاوز العاشرة والنصف . -
وقت متأخر على فتاة مثلك . بصراحة امحدى هللا ألن السيد  -

فيها لشاب  ثورب غري موجود. يف املرة القادمة الىت تسمحني
مبعانقتك يف سيارته فليكن لديك بعد نظز ومشطى شعرك قبل 

 الدخول إىل املنزل !
تذكرت ليا كالمها وهي تقف أمام املرآة يف غرفتها بعد بضع 

دقائق فشعرها كان مشعتا قليال . اضفى غزل كريي اللون على 
وجنتيها . أدركت مذعورة أن خرب اتصال ماتيوس هو وحده ما 

 ا حيويته ومجاله .سلب وجهه
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صباحا كانت كايت شديدة التكتم بشكل يثري األعصاي ابلنسبة ملا 
 قاله ماتيوس ىف مكاملته .

قالت عندما نزلت إىل الفطور ىف الوقت الذى أهنت ليا فيه 
 ينيها نظرة سارحةطعامها وأخذت حتتسى القهوة ببطء وىف ع

ال أتذكر ... هل أمضيت أمسية طيبة ؟ أكان الطعام جيدا ؟  -
 جيب أن اعرتف أبن صديقك الشاب ىف غاية الوسامة

 إنه ليس صديقى -
 إرتفع حاجبا كاتى :



ماذا تسمينه إذن ، فهو ليس صديق العائلة .. مل يلتق ماتيوس  -
 به قط

 سحبت ليا أنفاسها لتهدئ روعها :
 ما قال ؟ أعىن ماتيوس ؟أهذا  -

 مدت كاتى يدها إىل ابريق القهوة :
 أجل .. من املؤسف أن تفوتك املكاملة -

 أسالك أين أان ؟ -
هزت كاتى رأسها " طبعا ، وأراد أن يعرف مع من خرجت فأخربته 

" 
تنهدت ليا " هل شرحت له الظروف الىت التقيت فيها بكريى ؟ 

 لت ؟"هل أخربته أن الدراجة النارة تعط
قال إنه كان عليك تقد الوقود قبل اخلروج .. ألن اخلروج ىف  -

 الريف بدون احرتاس دليل على قلة املسئولية
أحنت ليا كتفيها ، تريح مرفقيها على املائدة وتضع ذقنها بني 

 يدها . متتمت " أظنك وافقته الرأى "
 ابتسمت كاتى :

 حسنا ... ما فعلته عمل متهور -
 ت فقطنسيت ... نسي -



 رفعت كاتى كتفيها النحيلتني :
 قد ينسى ماتيوس األمر حىت عودته -

متنت ليا أن تكون واثقة ، ولكنها احتفظت أبكارها لنفسها 
 وسألت :

 هل ذكر سبب أتخره ىف العودة ؟ خلته عائدا غدا -
 عبست كاتى :

لست واثقة ... لتأخره عالقة بعد مل يوقع علي ما أعتقد ..  -
، سيعود يوم اجلمعه ، وهذا يعىن أن يصل إىل على أى حال 

 البالد صباح السبت .
 نعم صحيح -

ستمنحنا غيبته وقتا لنعتاد على بعضنا البعض ، فهذا ما يريده  -
، وما قاله ىل ... ملاذا ال خنصص وقتا لتحسني مظهرك ، فما زلت 

 ترتدين اجلينز الذى قابلتىن به
اج إىل مساعدتك ... ال ... بل هو سروال آخر . ال أحت -

 أستطع اختيار ثياىب بنفسى
 ابتمت كاتى بربود :

أوه ... حقا ؟ وهل قلت للسيدة جفرسون رأى ماتيوس  -
 جبهودها .



مل ترد ليا عليها ، بل أسندت رأسها على يد واحدة ترم ابألخرى 
دوائر ومهية فوق غطاء املائدة ، حىت نفد صرب كاتى ، فصاحت 

 حبقد :
 يكمن ىف مدرسة بعيدة من هنارمبا احلل  -

 ارتفع رأس ليا :" وهل أخربك ماتيوس ؟"
 ردت كاتى ساخرة :

كان هذا واردا طوال الوقت ، أليس كذلك ؟ عندما طلب مىن   -
خالك اجملئ إىل هنا توقع أن تبذىل جهدا لتتغريى ... لكنك مل 

 تفعلى ، وما جرى ليلة اجلمعة زاد األمر سوءا .
 بل كريى بعد اآلنحسنا ... لن أقا -

 تغريت مالمح كاتى اخلبيثة وأصبحت وديعة :
 آه مل أقصد ذلك -

 ولكنك قلت " ما حدث اجلمعه " -
 رفعت كاتى يدا انفية :

قصدت اخلروج بدون وقود ، أما لقاء كريى الين فأفضل ما  -
فعلته حىت اآلن . على أى حال ، لو قابل ماتيوس كريى وأعجب 

 كما ، فهذا ابلضبط ما يريده لكبه ، فلن يعارض صداقت
 ماذا تقصدين . -



عندئذ لن هتمك ابلتصرف كاألطفال ما دمت تتصرفني كراشدة  -
.. وجود صديق دائم لك هو اخلطوة األوىل حنو الزواج .... و 

..... 
 قاطعتها ليا بغضب " لن أتزوج "

 لكن كاتى اتبعت الكالم وكأن ليا مل تقل شيئا
قني دزينة من الشبان قبل أن ترغىب ىف ... مع أنك قد تصاد -

قضاء ما تبقى من عمرك مع شخص واحد ير أنك هبذا ستربهنني 
 عن قدراتك على االعتماد على نفسك

 نظرت إليها ليا بريبة :
 أال ختشن أن يستغىن عنك ماتيوس ؟ -

هزت كاتى رأسها " أعرف أن خالك أحضرىن إىل هنا ملساعدتك 
نه سيغري رأيه جملرد صداقتك مع أحدهم وألكون مرافقتك ، وال أظ

" 
استوبت ليا هذا بصمت " إذن هذا هو عمل كاتى الرئيسى ... 
مرافقة ... أما إعطاء النصح فليس سوى عمل إضاىف ... قيمتها 
احلقيقية هى ىف إسكات األقاويل احمللة الىت جل مهها أن تشوه 

 قاويل ؟مسعة ماتيوس ... تنهدت ... منذ مىت يهتم ماتيوس ابأل



ولكن ماذا لو أخطأت كاتى الفهم ؟ ماذا لو كانت أدوارمها 
متعاكسة ؟ ماذا لو كانت هى ىف الواقع مرافقة لكاتى بدون أن 

 تدرى ؟
ىف هذا اليوم عانت ليا من أفكارها بصمت . صباح االثنني ، 

وضعت خالفها مع جورج جانبا وذهبت إىل الكاراج . إهنا حباجة 
للتحدث إىل شخص ما ... وعلى الرغم من للخروج ... حباجة 

 حترشه هبا ما زال جورج من خرية أصداقائها
كان منحنيا فوق حمرك جزازة العشب عندما دنت ليا إىل الفناء ، 

 فنظر إليها مستغراب قبل أن يعود إىل العمل
 وقفت قربه قائلة " مرحبا ، ماذا تفعل ؟"

تريدين اي آنسة  ود متجهما :" وماذا تردينىن أن أفعل ؟ ماذا
 وست ؟ منذ وقت مل أتت لزايرة الفقراء "

 دست أصابعها ىف حزام اجلينز :
أوه جورج ! ال تكن هكذا . آسفة ألنىن أغضبتك ولكنىن أريد  -

 حقا احملافظة على صداقتنا .
 نظر إليها وهو ما يزال منحنيا :

ماذا إذا كنت ال أريد صداقتك ؟ مسعت أنك وجدت مغفال  -
 . أيعلم أنه يضيع وقته ؟آخر ..



 تورد وجهها " ال أفهم قصدك "
استقام " بل تفهمني ! لومىن بعض الوقت حىت أفهم .. إمنا أظنىن 
فهمت الصورة أخريا . ال أستغرب غضب ماتيوس عندما شاهدان 

 معا ! مل أعلم أنىن أتطفل على أمالكه !"
 نظرت إليه ال مراتعة وصاحت :

 جورج -
 يه دومنا اكرتاث .لكن الشاب هز كتف

 هذا صحيح ... أليس كذلك ؟ أنت حتبني خالك ... صحيح ! -
 دست يديها ىف جيبيها األمامني :

 إنه ليس خاىل .. -
 إذن ، فاألمر صحيح ... أوه ليا ... إنه كبري ابلنسبة لك ! -

 ارتدت عنه وهى تشعر بفراغ داخلى :" ال أدرى عما تتكلم "
 ى كتفيها يديرها لتواجهه :تقدم خلفها واضعا يديه عل

بل تعرفني عما أتكلم ... مل أتوقع هذا من ماتيوس .. حبق هللا  -
 خلته يهتم بك حقا !

 ابتلعت ريقها بصعوبة :" هو يهتم ىب فعال ... ولكنك خمطئ "
 خمطئ ىف ماذا ؟ -



يهتم ىب ماتيوس اهتمام اخلال اببنة أخته ، فإن اعتقادك أنك  -
ته ، فأنت خمطئ ... بل على العكس ،  فهمت شيئا من تصرفا

 كان يريد إبعادى لوال توسالتى
رد ساخرا : " تعنني إىل املدرسة الداخلية ؟ أتؤمنني حقا أن هذا 

 ممكن ؟"
أجل ... وما زال هذا ممكنا ... آه جورج ... أنت أعمى ال تفهم 

 شيئا ... ماتيوس ال يهتم ىب ... بل بكاتى لورد !
 القنبلة الشقراء -

 أجل ... أتصدقىن اآلن ؟ -
 هز كتفيه :" لقد تعرف إىل العشرات من مثيالهتا "

مل يكن مثلها . تعرف متاما أن ماتيوس منذ كربت مل أيت ابمرأة  -
 لتقيم معه هنا ، أما اآلن فقد أحضر إحداهن .

 هز رأسه :" أمل حيضرها لتعطيك دروسا ىف حسن التصرف ؟"
أخربتىن احلقيقة هذا الصباح ... لقد  هذا ما ظننته ىف البداية .. -

دعاها لفرتة غري حمددة ... أتعتقد أن الغرض من دعوهتا إعطائى 
 دروسا ؟

 أتؤمنني هبذا حقا ؟ -
 أجل -



وأنت ؟ ماذا عنك ؟ قد أكون حمخطئا ابلنسبة ملاتيوس . أما  -
 بشأنك أنت فلست خمطئا أبدا .

 تراجعت خطوة :" كيف ؟"
أدرى ملاذا مل أفكر ىف األمر من قبل .. أظنىن  أنت حتبينه ... ال -

 مل أرد أن أصدق
 أحنت رأسها :

 أوه .. جورج ... جئت إىل هنا وىف ظىن أنك ما زلت صديقى -
أان صديقك ، مع أنىن أود لو أنكر ، إمنا تعارفنا يعود إىل زمن  -

 بعيد .. هلذا أملت أن تكوىن صادقة معى
ماتيوس . أعتقد أنىن أحببته حسنا .... حسنا ... أان أحب  -

 دائما ... على األقل منذ فهمت معىن احلب
هز جورج رأسه : " هل أنت واثقة أن األمر ليس جمرد حب البطل 
؟ إن أتثريه قوى على حياتك ... فهل أنت واثقة أنك ال تتعلقني 

 حببال اهلوى ؟"
 ما قصدك ؟ -

 جاته ورغباتهاعىن أن ماتيوس رجل كسائر الرجال ليا ... له حا -
 أحنت رأسها :" أعرف هذا .. أتظن أنىن ال أعرف احلقيقة ؟"

 أتعرفني حقا ؟ -



 أجل -
 نظر إليها دهشا :" عندما عانقتك تسمرت ىف أرضك "
 هزت كتفيها :" معك األمر خمتلف أما مع ماتيوس ..."

 وكيف تعرفني ؟ لرمبا تسمرت ىف أرضك كما حدث معى .. -
 فعللن أفعل ... ومل أ -

ما إن خرجت منها الكلمات حىت ندمت ، إذ لن يرتكها جورج 
 تنجو بقوهلا هذا ... فصاح هبا :

ماذا تقصدين بـ مل أفعل ؟ ليا هل ملسك ؟ فلو فعل فلسوف  -
 ... سوف

 تالشى خوفها اآلتى بسرعة أمام موجة سخط:
سوف... ماذا ؟ مث نعم ... نعم لقد عانقىن ؟ وكنت أان السبب  -

 ان الذى دفعته إىل عناقى، نعم أ
 دفعته ؟ كيف ؟ -

وهل يهم ؟ هلذا عرفت أنه ال يهتم ىب ... فلو كان مهتما ىب ملا  -
 ... حسنا ، تعرف ما أعىن

 قال ابرتياع :" آه ليا "
 أعرف ... قال ىل إنىن تصرفت كساقطة -

 ماذا ستفعلني إذن ؟ -



 _ أفعل ؟
 سارت ىف الباحة على مهل ، تضيف :

 ل شيئا ... ليس هناك من حل إال مغادرة هذا املكانلن أفع -
سأهلا متجهما :" أهلذا تتواعدين مع كريى الين ... أأتملني أن 

 تقودك هذه العالقة إىل الرحيل ؟"
من يدرى ؟ إذا كان ماتيوس جادا بعالقته مع كاتى فليس هناك  -

 من حل سوى الرحيل ، فال تكاد إحداان تطيق األخرى
 تتزوجيىن ... أم تراىن غري مناسب لك ؟ إبمكانك أن -

آه جورج ! ابلتأكيد أنت تناسبىن . بل الواقع أنك أكثر مما  -
 استحق ولكنك تعلم أن هذا الزواج لن ينجح ... ألنىن ال أحبك

 فلنجرب -
 أهذا ما تريد ؟ -

ال بل ما أريده حقا هو أن حتبينىن ، إمنا إن مل يكن احلب ممكنا  -
 بول أبى شئفأان مستعد للق

 المست ليا خده بظاهر يدها ، فأمسك هبا لريفعها إىل شفتيه :
 تذكرى ... أان أعرفك قبل كريى الين -



اتصل كريى مساء االثنني كما وعد ... فكرت بعد حمادثتها 
الصرحية مع جورج برفض اخلروج معه ولكن ما قالته كاتى دفعها 

 إىل العكس .
يطلب ماتيوس من كاتى اجملئ ولكن قد تكون خمطئة ، فرمبا مل 

بسبب اجنذابه إليها . وإذا كان األمر كذلك فآخر ما ترغب فيه 
 ليا هو اعطاؤه ذريعة ليعيدها إىل املدرسة الداخلية بسويسرا

ذهبا معا إىل السينما ىف برادفورد ... وبعد ذلك تعشيا الدجاج 
 على الطريقة الصينية ىف مطعم صيىن

 امسحت حبة أرز عن طرف فمه
 أحب الطعام الصيىن ... أما كاتى فال حتبه أبدا -

أتصور أن شهوهتا إىل الطعام ضعيفة . ال أريد أن تكوىن حنيلة  -
 مثلها ... ليس النحول أبمر صحى

 لوت فمها سخرية :" أنت شهم ىف توددك كثريا"
 نظر إليها حبرارة :

 ال ... بل أعىن ما أقول .. أنت رائعة كما أنت -
 ىف إرضاء غرورى ما أمهرك -

 مال إىل األمام يضغط على يدها :



ولكنىن أراك رائعة فعال ىل ... واآلن أكملى طعامك ... أود  -
 تناول حلوى األانانس ما رأيك ؟

أعادها إىل املنزل بعد العاشرة والنصف مباشرة .. وكان أن اقرتح 
 مرة أخرى موعدا آخر :

أنك قلت إن  ما رأيك حبضور حفلة مساء اجلمعة ؟ أعرف -
 خالك قادم يوم اجلمعه ، إمنا أعد أبال نتأخر

 ترددت ، مث أعرتفت ببطء :
لن يصل ماتيوس قبل يوم السبت .. أين ستقام احلفلة ؟ جيب  -

 أن أعلم كاتى مبكان وجودى
إهنا ىف شقة صديقى ىف هاروغيت ... أعرف أن ملكان بعد  -

 ولكننا سنعود إىل املنزل ابكرا
 :قالت مرتددة 

 أواثق أنت هاروغايت تبعد عشرين ميال -
بل تسعة عشر ... إمنا ال يقلقنك البعد إذ ميكن االعتماد على  -

 سيارتى القدمية
 ال أدرى -
 ومل ال ؟ -

 ال أظن ماتيوس يوافق -



ولكنه لن يكون موجودا . هيا ليا ! لست بطفلة ... عليك  -
 إبختاذ بعض القرارات بدون إستشارة أحد أحياان

ستسلمت على مضض :" حسنا إمنا جيب أن أعود قبل احلادية ا
 عشر على أبعد تقدير ... أتوافق ؟

 تنهد : " إذا كنت مصرة ، واآلن ، هل أستحق شكرا ؟ "
 مسحت له مبعانقتها ولكن عندما حاول التمادى تراجعت

لست ... أان ال أفعل ... أعىن .. أظن أن من األفضل أن  -
 تذهب اآلن كريى

 ت مجيلة ومثرية ... ال أصدق حظىأن -
 سألته مستغربة :

 ماذا تعىن ؟ -
 مال إليها ليفتح هلا الباب :

ال أصدق أنىن أول شاب يقول لك هذا ... ال أسرتب أن  -
 يستبقيك خالك لنفسه فهذا ما كنت ألفعله لو كنت مكانه
خرجت ليا فجأة وهى ال تريد أن يذكرها ىف هذه اللحظات 

تريد أن تتذكر ملاذا قبلت دعوة كريى . وال تريد  مباتيوس ... ال
أن تصور عدد املرات الىت قال فيها ماتيوس كلمات كهذه لفتاة . 
طاملا جتنبت تصوره مع إمرأة أخرى .. وكان ذلك من احملرمات . 



ولكن كلمات كريى قدحت زاند خميلتها فوجدت نفسها فجأة 
 أولئك النساءتواجه واقعا مريرا واقع معاشرة ماتيوس لكل 

 قالت متوترة :" تصبح على خري "
مث صفقت الباب وتوجهت بسرعة حنو املنزل . وكأهنا تصدق أهنا 
قادرة على ختطى سرعة أفكارها . صاح كريى من ورائها بشئ من 

 الشك ىف صوته :
 تصبحني على خري -

 وعرفت أنه يتساءل عما أغضبها
اإلستعداد ...  عندما وصل كريى مساء اجلمعه كانت على أهبة

غادرا املنزل أبكر من املعتاد بسبب بعد املسافة إىل هاروغايت ، 
نظرت السيدة فالندرز إىل مظهر ليا ابنتقاد . كانت ترتدى 

 الفستان املخرم الذى اشرتته هلا ابربره منذ أسبوعني :
 أهذا فستان جديد -

 مسدت ليا القماش القطىن الناعم العسلى اللون :
يعجبك ؟ إهنا أمسية حارة ، لن أحتاج فيها إىل أجل ... أ -

 معطف



خذى وشاحك معك ، ما دمت سرتكبني هذه السيارة  -
املكشوفة مع السيد الين ... انتبهى اي ليا فال أظن السيد يوافق 

 على خروجك
 قاطعها صوت كاتى :

أوه ... دعيها وشأهنا سيدة فالندرو .... ماذا سيصيبها ؟ يبدو  -
 ن رجال حمرتماأن السيد الي

 ردت مدبرة املنزل بعناد :
 مل يكن السيد ثورب سعيدا خبرب خروجها ذلك املساء -

 التفتت ليا إليها :
 ماذا قال سيدة فالندرز ؟ مل أعرف أنك أخربته مبكان وجودى -

 قالت كاتى بنفاذ صرب:
ابلطبع أخربته .. ومن الطبيعى أن خييب أمله ألنك غري  -

 ... ولكنىن ال أذكر أى عداء ظهر ىف صوته موجودة لتتكلمى معه
 أصرت السيدة فالندرز :

مل يكن سعيدا ... أعرفه أكثر منك أنسة لورد ، وأعرف مىت  -
 يكون سعيدا ومىت يكون منزعجا

 قالت كاتى بصوت ملؤه نفاذ الصرب :



أوه ... هراء ! ليا ... خالك يريد منك االختالط مع من هم  -
دة فالندرز فتلون ما قاله ماتيوس آبرائها ىف مثل عمرك أما السي

اخلاصة ... فما زلت ابلنسبة هلا طفلة ولكننا نعلم أنك أضحيت 
 شابة

أتثرت ليا أكثر بوجه السيدة فالندرز املتورد ، ولكن الوقت فات 
على تغيري رأيها فقد رن كريى اجلرس ، وذهبت مدبرة املنزل لتفتح 

 قةالباب وعلى وجهها نظرة عدم املواف
كانت الشقة الىت أقيمت فيها احلفلة ىف جممع سكىن حديث قرب 

وسط املدينة ، كان ىف الشقة مخسون شااب وشابة وهم مجيعا 
جالسون ىف غرفىت اجللوس واالستقبال اللتني ال يزيد طوهلما عن 

 عشرين قدما
وبسبب ضيق املكان اندفعوا إىل غرف النوم والردهة . استقبلهما 

 ىل ليا مليا قبل أن يزفر نفسا ىف صفري منخفضشاب حنيل نظر إ
 هاى ... أين كنت خمتبئة طوال حياتى ؟ -

 شرح كريى هلا أنه مضيفهما :
ليا .. هذا كيم مارون ... كيم ، هذه ليا وست الىت قلت لك  -

 أهنا سرتافقىن
 دس كيم ذراعه بذراعيها :



كريى أجل .. أذكر هذا ، تعاىل ليا ، ألعرفك على اجلميع ..   -
 ابتعد عنا ... أتسمح ؟

تبع هذا فرتة من أكثر فرتات حياة ليا إرابكا ، تعرفت إىل العديد 
من الناس حىت ابتت األمساء أخريا ال تعىن هلا شيئا .أخذت تنظر 
إىل ما حوهلا بيأس حبثا عن كريى ، عله أيتى لنجدهتا .. أحست 

 آخر أهنا معزولة خاصة بعدما تركها كيم فجأة ملالقاة ضيف
قالت هلا فتاة إىل جانبها : " لن تكوىن متأكدة إن كان سيقدم كيم 
لنا احلشيش ىف السندوتشات ، لذا جيب أن تنتبهى ملا سيمررونه 

 فيما بعد "
 نظرت ليا إىل السندوتش الذى حتمله بريبة :

 حشيش ! لن يضع احلشيش ىف سندوتش ! أميكنه هذا ؟ -
 هو غري لطيف أبدامن يعلم ... كيم رجل شرير .. و  -

 ابتعلت ليا ريقها :
 تقولني احلشيش فهل يعىن ذلك املاريغواان ، املخدرات ؟ -

 رفعت الغتاة السوداء الشعر حاجبيها :
 ومن يريد أن يعرف ..؟ هل أنت من فرقة مكافحة املخدرات ؟ -

 ابلطبع ال -



لكنها تلقت الرد الذى تريده وابتت تعرف ماذا قصدت الفتاة 
 مبا سيمرونه بينهمبقوهلا 

 سألتها الفتاة :
من رافقك إىل حفلة من حفالت كيم ؟ فأنت مل حتضرى مثلها  -

 من قبل .. أراك بريئة بشكل ما ... من أحضرك ؟
نظرت ليا حوهلا ايئسة :" آه إنه كريى الين ... هل لك أن 

 ترشديىن إىل احلمام ؟ أريد إستخدامه "
، وذهبت إىل احلمام لتنظر  تركت ما أتكله ، وكوب العصري كذلك

إىل وجهها املمتقع ىف املرآة ... اي هللا ! مباذا ورطت نفسها اآلن ؟ 
 وكيف ستتمكن من اهلرب ؟

كان إبنتظارها عندما خرجت من احلمام ولكنها جتنبت النظر إىل 
عينيه ، كانت تفكر ىف ترك احلفلة بدون أن تعلمه ، أما اآلن وهى 

 رهتراه أمامها فقررى إخطا
أريد العودة إىل املنزل ... مل ختربىن أن أصدقاءك يتعاطون  -

 املخدرات .. أان أسفة ال أريد البقاء هنا
صاح بنفاد صرب : " ماذا قال لك كيم ؟ ال تصدقى هذه 

 األكاذيب ؟"



مل يقل كيم شيئا ... بل شخص آخر ... آسفة كريى ال أريد  -
 إفساد سهرتك

، إمسعى لن يصر عليك أحد حىت فتح يديه : " لكنك تفسدينها 
تدخىن . أمهليىن بعض الوقت ... أرجوك ؟ ما زالت الليلة ىف 

 أوهلا "
 هزت رأسها بتصميم " أريد الذهاب حاال "

 تصورت ما سيقوله ماتيوس عندما يكتشف األمر
 آه ليا -

كان كريى ميرر يده ىف شعره عندما أقبلت الفتاة الىت كانت 
جلداي أسود ، وسرتة مماثلة ومنتعلة حذاء  حتادثها مرتدية سرواال

عاىل الساقني والكعبني ، كانت النقيض الكامل ملظهر كريى األنيق 
 النظيف ... ولكن عينيها أمتالات شفقة وهى تنظر إىل ليا

 أنت ذاهبة ؟ -
 التفتت إىل كريى : " مل تعجب الرفقة سيدتك "

 سأهلا كريى بغضب :
ملاذا ال تستطعني إقفال فمك  أنت من كنت تتكلمني معها ؟ -

 سوزى ؟ كانت ليا مستمتعة ابحلفلة حىت تدخلت !



أوه ... ال أظنها كانت مستمتعة ... لو كنت مكانك ألعدهتا  -
 إىل منزهلا كريى .. فقد ختري أابك وعندئذ ماذا تفعل ؟

 رد عليها كريى بعداء :
..  آه أقفلى فمك ! إذا أردت العودة فلتعد ولكىن لن أغادر -

 فالساعة ال تكاد تبلغ التاسعة
 حبست ليا أنفاسها وهى ترى هذا اجلانب اجلديد من شخصيته

 قالت : " حسنا سأذهب "
 نظر كريى إليها إبزدراء " : وكيف ستصلني إىل منزلك ؟ "

ردت بربود : " مثة ابصات وسيارات أخرى .. فال تقلق كريى ، 
 لست عاجزة "

 اطتنهد ومالمح وجهه تعكس اإلحب
أوه ... هاى ... ليا ال تذهىب . سأوصلك فيما بعد ، كما  -

 وعدتك ... تعاىل اآلن ... سنلهو قليال ...
 سألتها سوزى وهى هتز رأسها : " أين تقيمني ؟"

 نظرت إليها ليا بدهشة :
 قرب ستافورت ... منزل امسه ماتلوك ايدج ىف وادى النيدل -

 أعرفه .. حسنا سأقلك بنفسى إذا شئت -
 تدخل كريى ساخطا :



 انتظرى حلظة . جاءت ليا معى و .. -
قاطعته سوزى : " وأنت ال تريد ترك احلفلة .. تعاىل ليا .. 

فمكانك ليس هنا .. ما كان عليه إحضارك ... وهو يعرف ذلك 
 جيدا "

 حسنا -
 أمسك كريى ذراعها يقول بلهجة آمرة :

.. تعاىل . حتملى ال هتتمى هبا ... إهنا حتاول تدمري أمسيىت . -
 قليال ... لن أمحلك إىل الفراش

 سألته سوزى بربود :
ألن حتاول ؟ ماذا تريدين أن تفعلى ليا ؟ أتبقني أم تذهبني ؟  -

 قررى فورا
 قررت ليا حبزم :

 أريد الذهاب ... هل سرتافقيىن أم أتصرف كما حيلو ىل ؟ -
 قال بفظاظة مستخدما إشارات بشعة :

 مإذهىب إىل اجلحي -
امتقع وجه ليا وهى تفتح الباب . احلمد هلل أهنا عرفت ىف الوقت 
املناسب ... لوال تدخل سوزى لوجدت نفسها بدون قدرة على 

 املقاومة أمامه



 هاى انتظرى -
أوقفها صوت الفتاة األخرى فالتفتت حنو سوزى الىت كانت تلحق 

ت لو هبا بسرعة ... ولكنها ال تثق هبا أبدا . ىف هذه اللحظة متن
 أصرت على إستخدام التاكسى

 انضمت سوزى إليها :
أال تريدين أن أقلك ؟ ال تقلقى .. أعدك ... ميكنك االعتماد  -

 على ، إمنا أرجو أال تعرتضى على ركوب املقعد اخللفى
 ألديك دراجة انرية؟ -

أتظنني أنىن أملك سيارة ؟ امسعى ، رمبا أنت غري معتادة على  -
 لكنك ستكونني آمنة .. صدقيىنركوب الدراجات .. و 

 هزت رأسها :
لست معتادة ؟ سوزى .. لدى دراجة خاصة .. ليست كبرية ،  -

 بل صغرية ىف الواقع
بدا السرور على سوزى : " صحيح ؟ تعاىل إذن ... سأريك 

الدراجة الىت أملكها .. وأان من كنت أظنك ضعيفة ، فيما أنت 
 تركبني الصعاب مثلى "



ى من نوع السوزوكى األنيق ، هلا قوة ألف كانت دراجة سوز 
حصان وكانت فخورة هبا ... فهمت ليا السبب فدراجتها الصغرية 

 املتواضعة ليست شيئا أمام هذه اآللة القوية
 انتزعت سوزى خوذة من إحدى الدراجات املتوقفة قرب دراجتها

سنستعري واحدة من هذه ... هل أنت مستعدة ... فلننطلق  -
 إذن !

عودة مرهقة ابردة إىل املنزل ... مع أن الليل كان حارا ،  كانت
ولكن انطالقهما ىف العراء مجد ذراعى ليا من الربد فكان أن ظلت 
متمسكة بسرتة سوزى اجللدية ، ال خوفا من الوقوع بل ألهنا غري 

 قادرة على حتريكهما
هدر حمرك الدراجة أمام بواابت املنزل بعد التاسعة والنصف 

يا مريدوك العجوز يسرع إىل انفذته ليتأكد من عدم تصورت ل
إقتحام عصابة دراجات املنزل ، أسرعت الدراجة على املمر 

الداخل املرصوف ابحلصى وكأهنا خفاش منطلق من أسفل اجلحيم 
. ما إن وصلتا إىل األبواب الداخلية حىت وجدت ليا القوة لتنزل 

 وتفتحها
 سألتها سوزى عندما عادت إليها :

 هل أنت خبري ؟ -



 أشعر ابلربد -
 أواثقة أنك تعيشني هنا ؟ -

 نزلت ليا أمام الباب وابتسمت ملرافقتها :
 أجل .. إنه مكان مجيل .. أتريدين الدخول إلحتساء الشاى ؟ -

شع النور الذى تدفق لينريمها من الباب الذى انفتح فجأة ومل يكن 
أته ليا فغرت يقطع النور إال ظل رجل وقف ىف الباب . حاملا ر 

 فاها ..
 صاحت وهى ال تصدق :

 ماتيوس ! آه .. خلتك لن أتتى قبل الغد -
 ضمت يديها تنظر بقلق بني ظل الرجل وبني سوزى

 أضافت : " أان حمظوظة آلنىن عدت ابكرا "
نزل ماتيوس الدرج املنخفض تلحق به السيدة فالندرز كظله . 

 لليا فقط :رفعت سوزى حاجبني ساخرين ىف اجتاهه ومهست 
ال أستغرب رغبتك ىف العودة بسرعة ، فمن لديه رجل كهذا ال  -

 يضيع وقته مع كريى الين
ابتسمت ليا ابضطراب ... ولكنها مل تكن تصغى إليها ... ألن 

 تعابري وجه ماتيوس ال تبعث االطمئنان أبدا إىل قلبها
 سأل السيدة فالندرز :



 قلت إهنا خرجت ىف سيارة مكشوفة صغرية -
أوشكت ليا على الركض حنوه لرتمى نفسها بني ذراعيه ، ولكن 

 هلجته الصارمة أوقفتها ... ردت السيدة فالندرز تؤكد له :
 هذا صحيح اي سيد ثورب ... رأيتها أبم عيىن -

غاصت معنوايت ليا إىل أسفل الدركات ألنه صب عليها نظرة 
 سوداء

 سارعت تقول : " عندى تفسري ... "
تشغيل حمرك الدراجة القوى : " على االنطالق أعادت سوزى 

اآلن حبيىت ، سأتناول الشاى ىف وقت آخر ... فال أرى أن هناك 
 من يرحب ىب "

 ال ... انتظرى -
أوشكت ليا على الوقوف أمام الدراجة لوال مسارعة ماتيوس إىل 
هذا . دارت عجالت الدراجة فوق احلصى بقوة ىف حماولة من 

 اسوزى للسيطرة عليه
 قال ماتيوس متجهما :

 أريد حماذثتك -
 انتفضت سوزى من وراء قناعها مث اندت :

 وداعا ليا -



طارت العجالت فوق احلصى ، وأحست ليا ابلسرور أهنا تركت 
 البواابت الداخلية مفتوحة

إن سوزى لطيفة ألهنا أرجعتها إىل املنزل لذا تعترب تصرف ماتيوس 
األقل أن يصغى إىل تفسريمها بعيدا عن املنطق . كان عليه على 

قبل التصرف كمالك االنتقام ... ارتدت إليه ، تدرك أن العودة 
الىت كانت ترتقبها بشوق قد فسدت على حني غرة .. إذ كان 

صعب املراس كما كان قبل سفره ، فها هى ترى آماهلا أبن يكون 
 البعاد عنها قد رقق قلبه جتاهها قد ابءت ابخليبة

الندرز أن الفتاة ترجتف ، فمدت يدها تالمس الحظت السيدة ف
 ذراعها ، فصاحت ابرتياع :

 ليا ! أنت متجمدة ! -
 نظرت إىل رب عملها متوسلة ، فارتد جانبا وأشار إليها أن تدخل

ادخلى ... سأذهب ألقفل البواابت .. أظنها مفتوحة ، وإال  -
 قتل صديقك نفسه
ملاذا تدافع عن نفسها  فتحت فمها لرتد عليه مث أقفلته اثنية ...

أمامه ؟ إنه مستعد لتصديق أسوأ األشياء عنها ... فليستمر على 
هذا .. السيدة فالندرز على حق ، هى تشعر بربد يكاد جيمد 
 الدم ىف عروقها ، وبفراغ وهبزمية مل يسبق قط أن شعرت هبما
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عندما صعدت إىل غرفتها ..  شعرت ابلراحة ألهنا مل جتد كاتى

 وصلت بسرعة ترافقها السيدة فالندرز الىت قالت ساخطة :
ستصابني ابلتأكيد بنزلة صدرية ، كيق تعودين على ظهر دراجة  -

 بدون معطف ... مذا حدث للسيارة ؟ ال تقوىل وقع حادث !
ال ... مل حيدث شئ كهذا . وليس كريى هو من أقلىن ... لقد  -

 اء ىف احلفلةرغب ىف البق
هكذا إذن . على االعرتاف أبن تبكريك ىف اجملئ أذهلىن ...  -

 ماذا حدث ؟ هل وقعت أم حدث شئ آخر ؟
 شئ آخر .. مل هذا الكالم كله ؟ سيفيدىن أكثر شرااب ساخنا -



زكام الصيف مضر ... افعلى ما أقوله ... وسارعى إىل احلوض  -
يد بني يدى مقعدة ىف بعدما متلئيه ابملياة الساخنة ، فال أر 

 األسبوعني القادمني
 حسنا -

 وقفت ليا متسك أبطراف فستاهنا لتخلعه :
إمنا ال تسمحى ملاتيوس ابلصعود ... أرجوك ! قوىل له أنىن  -

 سأكلمه ىف الصباح
منذ مىت اقول خلالك ما ميكنه فعله ؟ حسنا .. سأفعل ما  -

 بوسعى
احلوض حىت شعرت أراح االستحمام أعصاهبا فما أن خرجت من 

 أبنه أفضل حاال . جففت نفسها مبنشفة انعمة
ظهرت السيدة فالندرز جمددا مع كوب من الشوكوال واحلليب 

فيما كانت ليا تربط حزام الروب احلررى حوهلا . نظرت إىل مظهر 
 الفتاة ابستحسان :

زالت عنك على األقل النظرة الذابلة الىت رأيتها ىف عينيك عند  -
 واآلن اصعدى إىل الفراش لتنامى ابكرا عودتك ...

 تنهدت ليا :



بعد قليل سيدة فالندرز ... ماذا قال ماتيوس ؟ أهو غاضب   -
 كثريا ؟ مىت عاد ؟

ترددت مدبرة املنزل : " عاد منذ ساعتني ، لقد أتخر ىف سفره من 
 األوروغواى عدة ساعات ولوال ذلك لوصل بعد الظهر"

 داولكن كاتى قالت إنه عائد غ -
هذا ما كان مقررا ولكن على ما يبدو أنه أهنى أعماله ورغب ىف  -

 العودة
 أحنت ليا رأسها : " إنه غاضب ، أليس كذلك ؟"

ال داعى إىل أن أقول لك هذا ... أقسم أنك لو عدت بسيارة  -
السيد الين لكان األمر سيئا .... لكن عودتك على دراجة رجل 

 غريب
 فتاة مل يكن ... أعىن ... كانت -

 مل تصدق السيدة فالندرز :
قائدة الدراجة ؟ أتقصدين أن ذلك الشخص املرتدى الثوب  -

 اجللدى أنثى ؟
 أجل .. كانت لطيفة جدا إذا عرضت على إيصاىل -

 هزت املرآة رأسها :



أظن أن عليك تقدمي بعض التفسريات أيتها الشابة . أوال ملاذا  -
 مل يعدك السيد ال ين ؟

" وهل يهم ؟ لقد عدت ... أما كيف وملاذا فغري هزت كتفيها : 
 مهم "

 لن يوافقك خالك الرأى -
 نظرت أليها ليا بقلق :

لكنه لن يفتعل مشكلة الليلة ... أليس كذلك ؟ هل طلبت منه  -
 االنتظار حىت الصباح ؟

حسنا ... نقلت إليه الرسالة .. لكن ال أدرى إن كان سيصغى  -
 إليها أم يرفضها

السيدة فالندرز ، جلست ليا على طرف سريرها ، بعد خروج 
والتقطت كوب الشوكوال ابحلليب ... لكن السائل احللو مل يعد 
يروقها بعدما عادت حرارهتا إىل طبيعتها ... فأعادته اثنية حتدق 

 بتعاسة ىف الفضاء
كان من األفضل لو مسحت ملاتيوس مبقابلتها الليلة . فاآلن أمام 

هاد ، شعرت أبن أتجيل املواجهة سيزيد ليلة من القلق والس
املوقف سوءا . كان عليها أن تشرح له ظروف عودهتا على ظهر 



الدراجة ... وأن تشرح له كذلك أن من صحبتها فتاة ... أما 
 السماح له ابالعتقاد أبن الفتاة األخرى هى شاب فهذا غباء آخر

ائر ، هنضت عن السرير متنهدة وسارت حنو النافذة . فتحت الست
ونظرت إىل املروج املنحدرة واملضاءة بنور القمر ... فكرت ىف 
شئ من املرارة ، لوال وجود كاتى لورد كرفيقة ، ملا منع ماتيوس 

شئ من مطالبتها ابلتفسري هذه الليلة . وأضف إىل ذلك أن وجود 
الفتاة منع ليا من النزول واستباق املواجهة ... تركت الستائر تعود 

 إبحباط كبري إىل مكاهنا
فكرت : ابلطبع ميكنها االنتظار حىت يصعد إىل النوم ، فإن ذهب 
مباشرة إىل غرفته ، حاملا يتوجه إليها فستتمكن من حمادثته قبل أن 

يبدأ خبلع مالبسه . وسيحل ذلك مشكلة االنتظار إىل الغد ...  
كما سيحل مشكلة كاتى وحضورها وقت املواجهة .. نظرت إىل 

 كم جيب أن تنتظر  الساعة تقدر
مسعت كاتى تصعد للنوم بعد احلادية عشرة بقليل ... فانتظرت 
مساع وقع أقدام ماتيوس ... عندما حانت اللحظة احلامسة ، 

أعادت النظر .. ولكن وخز الضمري وقلق البال ، مل يسمحا هلا 
ابلرتاجع . جيب مواجهة األمر عاجال أم آجال ... ومن يعلم ، 



بعض االعجاب هبا ... ألهنا تتحمل مسؤولية  فقد يظهر ماتيوس
 نفسها

أصبحت تكتكة الساعة مثرية لألعصاب ىف صمت الغرفة املطبق 
.. وبدا أهنا جمربة على النظر إليها ابستمرار ... أعلنت الساعة 

احلادية عشرة والنصف . مث مضت ومع ذلك مل يتوجه ماتيوس إىل 
 آخرابنتظام متزايد .. غرفته . أخذت ليا تنقل ثقلها من قدم إىل

ماذا يفعل ؟ ملاذا ال أيتى ؟ مث تساءلت بلهفة أكرب : هل أصابه 
 مكروه ؟ أهو مريض ؟

أدركت أهنا لن تتمكن من النوم حىت تعرف ... دفعت قدمها ىف 
خفها السميك ، وفتحت ابب غرفتها . الردهة ىف اخلارج هادئة . 

إىل منبسط  ال صوت يدل على مكان وجود ماتيوس . فأسرعت
الدرج ، لتنزل درجاته بصمت .. كان قلبها خافقا وخطواهتا 

مسرعة . مل تكن تعرف أين ميكنها إجياده . وجدت خيط رفيع من 
 النور يتسلل من حتت عتبة ابب املكتبة فعلمت أنه فيها

حاولت أن تطرق الباب ولكن مل يسبق أن طرقت اباب . متسكت 
الباب ليكشف الغرفة املضاءة .  بشجاعتها وأدارت األكرة فانفتح

وثب قلبها جبنون متوحش عندما رأت ماتيوس ينظر إليها من 
 مقعده الوثري



 ساد الصمت .. بدا أنه مل يتأثر برؤيته مث قال :
 ماذا تريدين ؟ -

أوقفها السؤال األجش ىف مكاهنا فنظرت إىل ما حوهلا برعب حبثا 
 عما تقوله :

عد إىل غرفتك ، فخشيت أن قلقت عليك ... مل أمسعك تص -
تكون مصااب مبكروه . ماذا تفعل هنا ىف منتصف الليل ؟ ال شك 
 أنك تعب قالت السيدة فالندرز إن طائرتك أتخرت ىف الوصول

 استقام ىف جلسته من االسرتخاء الذى كان فيه :
وما شأنك هبذا ؟ اذهىب إىل النوم ليا ... سنتناقش صباحا ، أما  -

 اج يسمح ىف ابجلدالاآلن فلست ىف مز 
شهقت : " مل أنزل من أجل افتعال جدال ... ىف الواقع ... جئت 

ألشرح لك ما حصل هذا املساء ... مل أكن أرغب ىف أن تقلق 
 على ... ولكنىن أرى بوضوح أنك غري قلق "

زفر نفسا عميقا مث مرر يده ىف ايقة قميصه املفتوحة مدلكا صدره 
 دليل تعب :

لى البحث ىف صوابيه أو جطأ تصرفاتك ليا ... الوقت متأخر ع -
 هيا ليا اذهىب إىل النوم



تنهدت : " لكنىن أريد حمادثتك اآلن ... ال أريد الذهاب إىل 
النوم وكل السيوف مسلطة على رأسى . آسفة ألنىن انتظرت حىت 

وقت متأخر ، إمنا تريثت حىت أتوى كاتى إىل النوم . مل أشأ 
 األفضل أن يبقى ما سنقوله سرا " حمادثتك ىف حضورها فمن

 دفع نفسه لينهض عن مقعده :
أوافقك الرأى فما سأقوله لك هو ألذيتك فقط ... إمنا أقرتح  -

أن ترتكى األمر حىت الصباح على أى حال ... فلست مستعدا 
 للجدال الليلة

 لوت شفتيها : " مل أعهدك تتهرب من املواجهة ماتيوس "
 أرغب أحياان فيها اان ال أهرب لكنىن ال -

 بسبىب ؟ -
 رمبا .. إذ جيب أن تعرتىف أنك تستهلكني صربى -

 نظرت إليه طويال مث ارتدت لتقفل الباب :
 هلذا أريد حمادثتك ... أعلم أنك تسئ ىب الظن " -

 نظر إليها ساخرا :
وهل على أال أسئ الظن بك ؟ عذرا ... لكن عندما خترج ابنة  -

ذات مسعة معروفة بسوئها مث تعود مع اخىت ىف املساء مع رجل 
 رجل آخر .. أجد من الصعوبة أال أسئ الظن



 حبست ليا أنفاسها :
 ماذا تعىن ؟ هل مسعة كريى سيئة ؟ -

 أال تعلمني . -
ال .. وكيف أعرف ؟ مل أعره إال منذ أسبوع . فكيف يفرتض ىب  -

 معرفة طبيعة مسعته ؟
 إىل إغاظىت انتبهى إىل ما تقولينه عوضا عن السعى -

ال أحاول إغاظتك ... ماذا يهم على أى حال ؟ أنت ال تضغى  -
إىل أبدا ... مث مل يكن رجال آخر الذى صحبىن إىل املنزل ... بل 
فتاة امسها سوزى ، ولكنىن ال أعرف عائلتها وهلذا الفتاة فضل 

 على ألهنا أقلتىن بدراجتها
 رفع عينيه إليها :

 كانت امرأة ؟  أتقصدين أن من حاول دهسى -
مل حتاول دهسك بل أنت من وقف ىف الطريق ... أجل ...  -

 امسها سوزى كانت ىف غاية اللطف معى
 التوى فمه سخرية :" حقا ؟"

أجل ... حقا .. ولوال عنادك لقدرت هلا موقفها أيضا . قلة من  -
الناس مستعدون الجتياز أربعني ميال من أجل خدمة إنسانية فقط 



ألهنا كانت موجودة فلوالها الضطرت إىل ركوب الباص . أمحد هللا 
 .. أو التاكسى

 وملاذا مل يرجه الين ... ذهبت مع الين ... أليس كذلك ؟ -
 نعم .. ولكنه مل يرغب ىف اجملئ -

 تقصدين أنه رفض مغادرة احلفلة ؟ -
 هذا صحيح ! كان الوقت مبكرا ... والوقود غاىل الثمن -

 تقدم منها خطوات :
ا جيب أن ختربيىن السبب احلقيقى لرفضه ... أظنكما رمب -

تشاجرمتا ... فلماذا ؟ هل اكتشفت فجأة أنه ينوى محلك إىل 
 الفراش ؟

 صاحت ساخطة : " ال ... ال ... مل يكن األمر كما تقول "
كيف كان إذن ؟ مل يكن راغبا فيك فلماذا الشجار ؟ أراهن أن   -

 سبب اخلالف هو ما ذكرت
ن األمحر يزحف إىل وجنتيها فحاولت مرتددة تفسري أحست ابللو 

 األمر :
حسنا ... كان شيئا ... إابحيا .. أعىن .. فأان مل أرغب ىف  -

 التورط أبمور كتلك لذا أردت العودة إىل املنزل
 مل يبد مقتنعا : " أصحيح ذلك ؟ "



نظرت إىل وجهه املتجهم وتساءلت كيف سيتصرف لو عرف 
 احلقيقة

رف ما تكون حفالت كهذه ماتيوس ... الناس قالت : " تع
 يصخبون ويتورطون و ...و "

 ويتواقحون ؟ -
أجل .. ال ! ليس هذا ما أعنيه ، ملاذا ال تقبل عذرى ؟ أان مل  -

 أحب فقط ما كان جيرى هناك لذا عدت "
ال يسعىن إال أن اتساءل عما إذن كان جيرى لعبة قمار للتعرية  -

 م خمدرات ؟أم أفالن فيديو خليعة أ
 حبست ليا أنفاسها : " ماتيوس توقف عن هذا "

ملاذا ؟ هل أصبت اهلدف . إنه أحد ما ذكرت ، دعيىن أحرز !  -
 خمدرات

 ارتعش ثغرها : " أتظن أنك تعرف كل شئ "
عندما تتورط ابنة اخىت ابملخدرات أظن أن ىل احلق ىف الغضب  -

ك ، قد تكون .. ابهلل عليك ليا ... ال شك أنه أمل أن خيدر 
 املاريغواان قاتلة لك ؟

 قالت مبرارة :
 وأنت تعرف هذا ابلطبع ... أعتقد أنك جربتها -



على األقل أكثر منك ... ماذا تريدين أن أقول ليا ؟ إنىن  -
 موافق على صداقتك ملدمنني

 تنهدت : " مل يكن إدماان ... على األقل ال أظنه كذلك "
 لكنك ال تعرفني -

 أحنت رأسها :
ال حاملا عرفت طلبت العودة إىل املنزل ... فقال كريى إن  -

 الوقت مبكر على العودة
كريى ؟ وكيف حبق هللا تورطت مع كريى الين ؟ أغيب بضعة   -

 أايم مث أعود فأجدك متورطة مع مروجى خمدرات !
 هذا غري صحيح -

 أمل يكن يريد أن يدخن ؟ -
 منا مل أره يدخنال أدرى ... قال شيئا عن السكائر ... إ -

 هز رأسه شامتا :
 أنت عدمية اإلحساس ابملسؤولية -

 األنىن ارتكبت غلطة ؟ -
ألنك ترتكبني الكثري من األغالط ... وليس آخرها السماح  -

لكريى الين مبرافقتك ... انتظرى حىت أرى ماتيسون .. كان عليه 



ث أن يتأكد من خزان الدراجة ، فلوال هذا ملا توصلت إىل ما حد
 الليلة

مل تكن غلطة جورج ، ومل حيدث شئ الليلة .. ما ابلك ؟ أال  -
 تثق ىب ؟

 تقدم إليها :
 وهل أستطيع الثقة بك ؟ -

 تسارعت أنفاسها بسبب قربه منها فقالت مرجتفة :
 تعلم أنك تستطيع -

 حىت وأنت تعصني أوامرى ؟ -
 أية أوامر ؟ -

 ضاقت عيناه وهو يرقب وجهها احلائر :
ر األسبوع املنصرم ... عندما اتصلت عرفت كاتى ما أشعر أوام -

به حنو كريى الين .. أمل مترر الرسالة لك ؟ أمل تقل لك إنىن غري  
 كزافق ؟

 هزت رأسها : " ال ...."
 امل ختربك أنىن اتصلت -

ىف الواقع أن السيدة فالندرز هى من أخربتىن ... كانت كاتى  -
 .. ىف الراش عندما عدت



 حقا ؟ -
أجل ... مل أعد متأخرة ىف الواقع ، كانت الساعة العاشرة  -

 والنصف ... وىف الصباح سألتها عن اتصالك
 أرجع ماتيوس رأسه إىل اخلاف ولكن عينيه مل تبارحا وجهها :

 وماذا قالت لك ؟ -
 ال شئ عن عدم موافقتك على كريى -

 رمبا مل أوضح هلا مشاعرى جيدا -
تورط ... لو كان عندى صديق دائم األرجح أهنا أردات أن أ -

 لنظرت إىل نظرتك إىل راشدة
 مد رأسه حنوها :

 ملاذا تقول شيئا كهذا ؟ -
 ثبتت عينيها لتواجهه بعنف :

 أخربىن أنت السبب ... رمبا تغار -
 تغار ؟ ليس لديها سبب للغرية -

إذن ، رمبا جيب أن ختربها أنت هذا ... ذكرت أمامى السبب  -
 دها هنااحلقيقى لوجو 

 وما هو ؟ -
 أن تكون مرافقة ىل ... أو رمبا أكون أان مرافقة هلا من يدرى ؟ -



 وماذا يعىن كالمك هذا ؟ -
أوه ... أمل يكن املعىن واضحا ؟ كاتى فتاة  -كان يراقبها بشدة 

جذابة ... رمبا ليست حسب مقاييسك العادية ولكنها مقبولة ... 
ا . كنت سأتفهم ، قد أكون ومل يكن هناك داع إلىاخرتاع عمل هل

 ساذجة بطريقة ما ... إمنا بعد العيش حتت سقف بيتك ما يزيد
 عن أربعة عشر عاما تعلمت حقائق احلياة

 أطبقت يده على مؤخرة عنقها بسرعة األفعى املهامجة :
 ماذا تقولني ؟ -

 صدما عداءه املفاجئ ولكنها أصرت :
 مسعت ما قلته ... مث ... أنت تؤملىن -

 لتفت أصابعه على خناقها :ا
أستطيع إيالمك أكثر مما فعلت ... منذ مىت تكلمينىن بلهجة  -

 حطم عنقك0متعالية ؟ اي هللا جيب أن أ
 رفعت بصرها إليه متحدية :" إذن أنت ال حتب كاتى "

 أحب كاتى ؟ ابلطبع ال ... من أين لك هذه الفكرة ؟ -
 أتعجبك ؟ -

 هز كتفيه : " ال أبس هبا "
 ديك الوقت دائما هلا ، أما ىل أان فال جتد هذا الوقتل -



 ال .. هذا غري صحيح -
قالت غاضبة : " لكنك تعتربىن مصدر إزعاج .. قبل سفرك قلت 

 ىل إنك تشعر ابلشفقة على "
متتم وهو يرتكها :" رمبا أشفق على نفسى ... اي هللا ... األفضل 

لك أن لست ىف   أن تذهىب إىل النوم ليا ... فكما سبق أن قلت
كزاج يتقبل مثل هذا اجلدال معك الليلة .. فأان متعب ... وأنت 

 ... أنت ...."
 تنفست بفظاظة : " مغرية "

 التوى فمه :
بل أنت ضعيفة ، معرضة للخطر .. اذهىب إىل النوم ...  -

 وسأتغاضى عما حدث الليلة
 ... اذهىب فقط إىل النوم

غريبة وغري متوقعة بل هى  انفرجت شفتاها دهشة . كانت كلماته
تثري االضطراب مبا فيها من مضامني ... أهذا معقول ؟ ممكن ؟ 
أجيدها ماتيوس جذابة ؟ أهلذا تركها فجأة ؟ أتركها ألنه أحس 

 بتأثريها فيه ؟
 قالت مرتددة :

 مل تعد غاضبا من ... أليس كذلك ماتيوس ؟ -



 ال -
 هل ساحمتىن ؟ -

 تنهد : " قلت لك ساحمتك "
 لت بصوت منخفض :سأ

 ملاذا إذن ترسلىن إىل النوم ؟ -
 خطت خطوة حنوه ، فارتد ينظر إليها وهى تقف قربه

 قال بلهجة فظة :
أال تكفيك جتربة واحدة ، ىف ليلة واحدة ؟ ليا .. أان أطلب  -

منك للمرة األخرية ... أن ترتكيىن أرجوك . ال أريد أن أؤملك .. 
 إمنا قد ال أمتكن من منع نفسى

ارجتفت : " ال ميكن أن يؤملىن أى شئ تفعله ماتيوس ، ولكن إذا 
 أردت أقول لك عمت مساء فسأفعل "

 اي إهلى ! ... ليا -
كانت حتس ابلتوتر القائم بينهما وكأنه ملموس ... أغمض عينيه 
لئال ينظر إىل عينيها املغريتني ، فسحبت أنفاسا مضطربة قبل أن 

مجيع املواقف لذا هى تضيع وقتها ترتد عنه . فطاملا سيطر على 
 إن تصورت أهنا قادرة على دفعه إىل ما ال يريد



كانت قد وصلت إىل الباب عندما تبعها . توقفت أصابعها 
املتوترة على مسكة الباب بعدما ضربت قبضتاه الواجهة اخلشبية 
... استدارت ، كان ظهرها إىل اإلطار الصلب لتستطيع مواجهته 

على ذراعيه اللتني أصبحتا طوقا مينعها من اخلروج ... فأسند ثقله 
 من دائرهتما وراح ينظر إىل مالحمها بعينني مضطربتني

 قال يتحداها متجهما :
 أظنك تريدين الذهاب اآلن . -

 هزت رأسها نفيا , فأضاف :
 إذن من األفضل أن تذهىب . ومن األفضل أن اتركك . -

 : سحبت نفسا قواي , وقالت بصوت هامس أجش
 وهل سترتكين ؟ -

 كانت عيناه تتحركان إبحلاح على وجهها :
 ليا . أنت ال تعرفني ماذا تفعلني . -

 أظنىن أعرف . ألن تعانقين ؟ أليس هذا ما تفكر فيه ؟ -
 سخرت ضحكته الفظة من نفسه :

آه ! بلى . هذا ما أفكر فيه . أنت على حق . وأفكر كذلك  -
 اجلنون .يف السرعة الىت أجته فيها إىل 



ما أن احىن راسه حىت تلقفته بيديها إبحلاح وشوق . مل يسبق هلا أن 
شعرت مبثل هذه األحساسيس . وارتفع كتفاه طوعا يغلف وجهه 

. 
أنذر عناقه فيها إحساسا جديدا لذيذا وكانت كل حركة تبدر عنه 

 تزيدها ضعفا إىل ضعف وتتوق إىل املزيد .
لكنه إحساس غري خميف . مل احست ابهنا تغرق يف جلة مشاعره و 

يسبق أن عانقها رجل هبذه الطريقة ومل يسبق أن شعرت أن لرجل 
 هذه القدرة على اشعارها جبماهلا وعذوبتها .

اجتاحها الذعر فجأة بسبب قوة مشاعرها لذا اضطرت إىل انتزاع 
 نفسها بعيدا عنه .

هوى فوق األريكة متعبا . وراحت انفاسه تزداد عمقا . نظرت 
يه فرأت وايللدهشة أنه انئم . لقد تضافرت رحلته املتعبة إل

والتفكري املتواصل لتزيد من إرهاقه . من املؤسف أنه ليس يف 
غرفة نوم أحدمها فلو كان ذلك لتمكن هبذا أن ينام حىت الصباح 

. 
 مهست له :

ماتيوس . ماتيوس . استيقظ . الميكنك البقاء هنا . ولكنها مل  -
ظرت إليه مفكرة ابخليارات االخرى . أخريا تستطع إيقاظه فن



توصلت إىل قرار ., فخرجت من املكتبة وتوجهت إىل غرفته 
الفارغة حيث الفراش حاضرا لنومه كما تركته السيدة فالندرز .. 

 مجعت الغطاء عن السرير ومحلته اىل االسفل .
ما إن دثرته وهو على األريكة . حىت انتفى سبب بقائها ففكرت 

لوال نومه املفاجئ لوجدا فرصة ملتابعة احلديث وملناقشة ما أهنما 
 سيفالنه , فها هى اآلن تشعر ابلضياع وبرغبة يف البكاء.

كان الوقت ابكرا عندما توجهت ليا ىف الصباح التاىل إىل الطابق 
األرضى . لكن نظرة واحدى اىل املكتبة أثبتت عدم جدوى نزوهلا 

ا , وكذلك الغطاء فالغرفة فارغة ابكرا ألن ماتيوس غريموجود فيه
. 

توجهت عابسة إىل غرفة الطعام .. ففوجئت ابلرجل الذى تبحث 
عنه جالسا إىل املائدة يتناول التوست , وجريدة الصباح مسندة 

 على إبريق العصري , وبقااي الطعام إىل جانبه .
أدهشها استيقاظه ابكرا , إذ من املفروض أن يعاىن من أتثري 

وتغيري الوقت .. لكنها كانت مسرورة برؤيته . مل تلق  الطريان ,
عليه التحية بل اجتهت اليه , تلف ذراعيها حول عنقه من اخللف 

 , تلثم قبله دافئة على خده . ولكنه انتفض :
 حبا ابهلل ليا ! -



 جعلتها ردة فعله تعرف أنه مل ينتبه لوصوهلا .
 رز أنىن جمنون ؟ماذا تفعلني ؟ أتريدين أن تظن السيدة فالند -

أمسك مبعصميها يبعدها عنه . ووقف . يضع الكرسى بينهما .  
كان وجهه قامتا ابلغضب . يفصح عن اجلهد العنيف الذى يكبح 

 نفسه به . نظرت إليه نظرة حرية قبل أن تصيح :
اليهمين , اليهم ما تظنه السيدة فالندرز . ستعرف بعد اليوم   -

 كل شئ عنا .
 بعد اليوم " وما شأن اليوم هبذا ؟ ماذا تعنني ب " -

حسنا . سنخربها . ستعرف عاجال أم آجال . فليس ما بيننا  -
 سرا . أليس كذلك ؟

 ماهو الذى ليس سرا . ليا ؟ -
أحنت رأسها : " تعرف عما أحتدث فتوقف عن االدعاء ابنك 

 التعرف "
 أدار وجهه عنها وقال بصوت أجش :

رف . إمنا ال عالقة هلذا مبا أجل أجل أعرف , وليتىن ال أع -
 نقوله اآلن . صحيح ؟

أحست وكأنه سدد إليها ضربة على شبكة أعصاهبا . فردت بوهن 
: 



 ليتك ال تعرف ؟ أخشى أىن ال أفهمك . -
جيب ان تفهمى . ال أغفر لنفسى إقدامى ليلة أمس على  -

معانقتك ؟ ابهلل عليك .ملاذا جعلتىن أقول ماقلت وأفعل ما فعلت 
 ؟

 ملاذا جعلتك ؟ -
اجل أجل أعرف أنىن ال استطيع لومك على ما حدث . ملاذا مل  -

 تصعدى إىل النوم والفرصة ساحنة لك ؟
ردت هبدوء : " مل أرغب يف الذهاب إىل النوم ماتيوس . ألنىن 

أحبك . أنت كل ما أريده يف هذ احلياة . فلماذا حتاول افساد كل 
 شئ اآلن؟"

د .. إفساد؟ تصرفت معك كاالبلة قاطعها بوحشية : " إفسا
الرببرى الذى أراد إرضاء هتوره مع من التعرف شيئا ! ولكن احلمد 

 هلل ان توقفنا قبل أن تقع ما ال حتمد عقباه "
كانت يداها ترتعشان ارتعاشا جعلها ال تستطيع دسهما يف جييب 

اجلينز . ظل جزء من عقلها يقول هلا إن ما يقوله غري صحيح وإهنا 
ا تواجه كابوسا مزعجا ستستيقظ منه يف أية حلظة , لتجد نفسها إمن

يف غرفتها الفخمة .. لكن اجلزء االكرب من عقلها كان يدرك ما 
جيرى .. كان يقول هلا إن ماتيوس مل يرد معانقتها والتفوه مبا قاله 



األمس , وإنه لوال توتر أعصابه وإرهاقه وطريقتها ىف التصرف معه 
 ية هذا اجلانب من نفسيته .ملا مسح هلا برؤ 

 اشتدت قبضتاه تكورا وهو يلتقى بنظرهتا العاجزة :
 التنظرى إىل هكذا ! -

 هزت رأسها , تشيح بنظرها عنه :
 ال أدرى ما أقول .. الواضح أنىن ارتكبت غلطة فادحة . -

 رد بعنف :
 ال . أان املخطئ ليا . أما مشاعرك فال أطمئن إليها . -

 صد ؟ "شهقت : " ماذا تق
 مرر يده على مؤخرة عنقه :

أجل . امسعى ليس سهال على أن أقول هذا . لكن ماذا كان  -
سيحصل لو أن كريي الين أو جورج ماتيسون من حاول إغاوائك 

 ابألمس ؟
ما كنت المسح ألى منهما مبعانقىت ألنىن ال احب كريى أو  -

 جورج .
! تظنني أنك  صاح بغضب : " ابهلل عليك ! وأنت ال حتبيىن أيضا

 واقعة حبب أول رجل حيرك فيك مشاعر جياشة "
 قاطعته حبدة :



 هذا غري صحيح .. ابهلل عليك ماتيوس ماذا تظنين ؟ -
 اظنك جمنونة ! -

 لكن , بدا يف صوته أثر قلق , جتاوبت ليا معه , صائحة :
لست جمنونة .قلت لك أنىن احبك .. وأان عاجزة عن منع  -

 جزى عن إيقاف مسرية أايم األسبوع .نفسى عن حبك بقدر ع
هز رأسه مهزوما : " ايهلل ! كان على أن أعرف أنك ستقولني شيئا  

 كهذا ".
 دنت منه بسرعة :

وملاذا ال أقوله ؟ إهنا احلقيقة ماتيوس .. ملاذا التعرتف هبا ؟ ما  -
 أشعر به جتاهك يستحيل أن أشعر به جتاه شخص اخر .

لست جمنونة . ولكن هذا الوضع جمنون . رد متجهما : " ليا , رمبا 
أان أحبك . نعم أهتم بك . انت حتت رعاييت . لكن ما تقولينه 
غلطة . الشك أنىن كنت جمنوان عندما عانقتك ليلة أمس ولكن 

 الدافع يف ذلك الرغبة ال احلب . وليساحمين هللا ".
 ارجتف ذقنها : " ما أبرعك ! لقد جعلتىن أؤمن حقا أبنك مهتم يب

" 
لكنىن أهتم بك . ولكن ليس االهتمام بعذر , وما جيب ان  -

 نقرره اآلن هو ماذا سنفعل بك .



 تفعل يب ؟ ملاذا ؟ سيستمر كل شئ كما كان .. -
 ال ! -

تقصلت معدهتا بقوة : " ماذا تعىن ؟ وهل بيدان شئ آخر ؟ اعد 
 أال أخرب كايت .. إذا كان هذا ما ختشاه ! "

 أبدا . بل على كاتى أن ترحل . أان ال أهتم بكاتى -
 ترحل ؟ -

اجل ترحل .. فإن سافرت إىل سويسرا , ينتفى سبب وجودها  -
 هنا .

 خرجت صرخة احتجاجها من اعمق أعماق قلبها .
 ال . لن تفعل يب هذا .. قلت لك إنك جئت بكايت إىل هنا .. -

قاطعها : " ألحاول أن أحسن الوضع السئ .. وهذا ما مل حيدث 
لن أزعج نفسى ىف ذكر كل حادثة مبفردها ولكن وجودها بوجه .. 

 عام كان غري انجح .. صحيح ؟ "
 كان حلق ليا جافا إىل درجة مل تستطع معها أن تتكلم .

فتابع كالمه : " يؤسفىن أن يصل األمر إىل هذا احلد .. ولكنىن ال 
 أستطيع أن أقول إنىن مل أتلق حتذيرا إذ كان لوالدتى رأى .. "



اطعته ابكية : " والدتك ؟ منذ مىت تقول عىن كلمة طيبة ؟ آه ! ق
ماتيوس .. ال تفعل ىب هذا ! التبعدىن ! سأموت إن أرسلتىن إىل 

 جنيف ! "
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ابلطبع لن متوت .. الميكنها أن متوت .نظرت ليا ببؤس إىل شوارع 
لها املطر , مفكرة مبرارة .. مع أهنا كانت تفكر مانشسرت الىت غس

ايئسة يف املوت . إمنا رغم امتناعها عن الطعام والشراب والنوم  
كذلك ظلت على قيد احلياة .. فالناس ال ميوتون عندما تتحطم 
قلوهبم , على األقل , ليس ىف مثل هذه األايم . وإذا حدث ما 

مون على تغذيتها طبيا هو أسوأ فقد تنقل إىل املستشفى حيث يقو 
 . كان هذا ما قالته هلا السيدة ثورب .

مل توفر هلا الغرفة الغريبة أقل راحة . لقد نقل ماتيوس ثياهبا 
ومقتنايتها الشخصية إىل شقة أمه الىت وافقت ، وإن على مضض 



، على استضافة الفتاة بضعة أسابيع فكان أن افتقدت مساحات 
 بة الىت عاشت فيها طفولتها وشباهباالريف الشاسعة وغرفتها احلبي

ولكن أكثر من تفتقده ماتيوس ، وافتقادها إليه ميأل قلبها بيأس ال 
حدود له ، فكلما استيقظت شعرت بعذاب شديد ألهنا تعرف أنه 

 لن يرجعها
تساءلت أحياان عما ستفعله لو منحها فرصة أخرى ... أتسمح 

ترتكه وشأنه كما طلب لنفسها أن حتبه وهى تعلم النتيجة سلفا ؟ أ
 منها أكثر من مرة ، قبل أن يفوت األوان ؟

اعرتفت أهنا ما كانت لتفعل ... فهى تعلم أهنا لو منحت فرصة 
أخرى ألحبته ولشجعته على حبها ، هذا هو ابلضبط ما تريده وما 
تتوق إليه ، منذ أن تفتحت عيناها على أحاسيس كهذه ... كيف 

ىف جسدها وكل قطرة دم تصرخ  هلا الفرار من حبه وكل عرق
 متوسلة إليه ؟

عندما أحضرها قبل ثالثة أسابيع إىل منزل أمه راحت تدعو هللا  
كل ليلة حىت يعود مومهه نفسها أبنه لن يتمكن من االبتعاد عنها 

 . وأخريا اقتنعت أبنه سيتعلم كيف حيبها



ولكن سرعان ما حطم الزمن هذا األمل ، فاعرتفت أخريا أن ما 
له لن حيل مشكلتها . فهى ال تريده هكذا ... ال ترده ابلزواج تفع

 أو بغريه ، إذا كان بغري حب
.سبقت طرقة على ابب الغرفة دخول السيدة ثورب الىت كانت 

 مرتدية مالبسها استعدادا للخروج .
سأعود ىف السادسة مساء . إذا أردت ما أتكلينه جتدينه ىف  -

عض السندوتشات فيه وهى املطبخ فقد تركت السيدة هايز ب
عائدة الحقا لتحضر العشاء ... فال تزعجى نفسك بغسل 

 الصحون .
 ال يزعجىن ذلك . -

أعرف أنك ال تنزعجني إمنا أفضل أال تكسرى ىل املزيد من  -
الصحون الفاخرة ، اتركى كل شئ للسيدة هايز فهى تعرف كيف 

 تتعامل معها .
 حاضر سيدة ثورب . -

عد الذى كانت جالسة عليه قرب النافذة لتواجه قامت ليا من املق
املرأة العجوز . طافت عينا املرأة احلاداتن على كنزهتا وتنوهتا 

 احلمراوين :



ستكونني على ما يرام حىت أعود . نورا ال تقدم املرطبات عادة  -
 ... لذلك حاملا تنتهى لعبة الورق أعود .
 أجلى " ردت ليا جبفاء : " ال تستعجلى ىف العودة من

كانت قد اعتادت على خروج السيدة ثورب بعد ظهر كل يوم 
 للعب الربيدج ، وىف الواقع كانت ترحب بوحدهتا ىف الشقة

 رفعت والدة ماتيوس رأسها موافقة :
حسنا .. يسرىن أنك تعلمت بعض األخالق احلميدة أخريا ..  -

 ال أعرف ما سيفعلونه بك ىف مدرسة سانت هيلني
بصعوبة : " هل ... ذكر ماتيوس لك مدرسة سانت ابتلعت ريقها 

 هيلني مؤخرا "
طبعا فهو ينهى اإلجراءات لتكوىن هناك ىف مطلع اخلريف أى  -

 بعد أسبوعني .. نسيت أن أخربك
 بعد أسبوعني ؟ -

 تنهدت السيدة ثورب :
عليك التوقف عن التصرف وكأن التحاقك ابملدرسة الداخلية  -

عرفت منذ أحضرك إىل منزىل أنه لن ميضى  هو هناية العامل ليا ...
وقت طويل حىت ترحلى إىل سويسرا ، وأرى أنه أتخر ىف إرسالك . 



ال أفهم كيف أبقاك ىف املزرعة كل هذه السنوات ! لك أكن 
 أعرف كيف أخبئ وجهى !

أحنت ليا رأسها : " ال خطأ ىف إقامىت هناك . كنت أان وماتيوس 
 سعيدين معا "
 : ردت حبدة الذعة

لكنكما مل تعودا سعيدين . لقد اثب إىل رشده لسبب ال يعرفه  -
سواه ، وما أشد سرورى بقراره ألنىن كنت أخشى أن يقع ما ال 

 حتمد عقباه .
 عبست ليا : " ما قصدك ؟ "

وماذا برأيك أنىن أعىن أيتها الغبية ؟ قد أكون ىف الستني من  -
... فتاة جذابة ،  عمرى ولكنىن مل أفقد عقلى حىت اآلن ... أنت

 وطاملا أهتم ماتيوس ابلفتيات اجلذاابت
 حبست ليا أنفاسها :

أوه .... هكذا إذن . تظنني ... تظنني أننا رمبا ... ماتيوس وأان  -
... 

أحست ابختناق ىف حنجرهتا ، مث بدأت تضحك ضحكات 
هستريية صاخبة جعلت السيدة ثورب تظن أبن الفتاة قد جنت ، 

 فتقدمت حنوها :



ليا .. توقفى عن هذا . توقفى فورا ! ال أدرى حقا ماذا دهاك  -
! طاملا قلت إن ماتيوس غىب ألنه يرعاك . إن طيش ابنىت ليس 

 بسبب يدفعه إىل احتضان طفلة ليست من حلمه ودمه .
خبت ضحكات ليا ابلسرعة الىت اثرت فيها . مسحت عينيها 

 مبعصميها ، مث قالت :
 ا سيدة ثوربأرجوك ، اذهىب من هن -

أصدرت السيدة صوات متوترا قبل أن خترج ، وعادت وحيدة ىف 
غرهتا تشعر ابلبؤس والسقم واهلجران . ال متلك حىت السلوى 

بوجود أصدقاء يشاركوهنا مشاكلها ... لقد حرمها ماتيوس من كل 
 شئ فصديقاهتا بعيدات عنها وهى تقيم ىف مانشيسرت .

 الفضاء ... لقد قربت  وضعت ذقنها على يدها ، حتدق إىل
كلمات السيدة ثورب صورة املستقبل . ابت إرساهلا إىل املدرسة 
ىف سويسرا مؤكد .. ماتيوس حيضر كل شئ ، وهى لن تعرف شيئا 
عن تلك التحضريات حىت حيني أوان رحيلها ، ستنقل أمه اخلرب 
... حتركت مشاعر ليا بسخط مكبوح ... ستكون ىف الثامنة 

د القادم ... فهل نسى ذلك ؟ أنه يراها فتاة قاصرة عشرة ىف امليال
تقع على عاتقه مسؤولياهتا . ولعل ما يريده حقا هو التخلص من 
هذا احلمل ولكن هتذيبه مينعه عن قول شئ كهذا . عليها اآلن أن 



تفعل شيئا . نعم عليها البحث عن عمل وعن مسكن حىت إذا ما 
 رمت ما أتى به ىف وجهه .جاء انقال إليها خططه بشأن مستقبلها 

راحت تفتش ىف األدراج عن حقيبة يدها فأخرجت حمفظة النقود 
الىت ىف داخلها ... عندما صحبها ماتيوس إىل هنا أعطاها بعض 

املال قائال إنه مصروفها ، ولكنها مل هتتم به ساعتئذ . أما اآلن فقد 
ببهجة  أخرجت األوراق النقدية من احملفظة اجللدية . تعدها بسرعة

 وحبور .
معها من املال ما يكفيها إلستئجار شقة حىت جتد عمال ، وما أن 

 تبدأ جبىن املال ، حىت تعمد إىل توفري املبلغ لرتده إليه .
لقد قررت خريا انتزاع نفسها من وصايته . ولكن إن خرجت من 

هذه الشقة فقد ال تراه اثنية ... أحست بوهن رهيب جيتاح 
 جسمها .

بديل ؟ البديل مدرسة ىف سويسرا حىت تبلغ الثامنة لكن ما ال
عشرة . مث ماذا ؟ ... تنهدت .. تشك ىف أن يسمح هلا ماتيوس 
ابلعودة إىل ماتلوك ايدج ... ال ...جيب أن جتد ترتيبا آخر هلا . 
وهناك احتمال آخر أن يرجعها إىل منزل أمه حىت إذا ما أظهرت 

كما توقعت كاتى ، ليبعدها   اهتماما بشاب ما ، سارع إىل تزوجيها
 عن ظهره .



مسكينة كاتى ! لك يدم عملها طويال . ولكنها مل ختسر شيئا هبذه 
الصفقة . فحسب قول السيدة ثورب إن ماتيوس أعطاها مكافأة 

 ستجعلها غري مضطرة للعمل وقتا طويال .
ولكن حظ كاتى الطيب ال ينطبق عليها ألن عليها أن جتد عمال 

ني وهو وقت قصري للبحث فيه عن عمل وشقة ىف غضون أسبوع
. 

أمضت ىف األايم التالية أوقات الفراغ ىف متشيط وكاالت التوظيف 
. مل تتساءل السيدة ثورب عا تفعله ، فانشغاهلا حبياهتا االجتماعية 

 أبعدها عن االهتمام مبا تفعله ليا .
راب ، ال تنكر ليا أهنا كانت تضبط السيدة تنظر إليها أحياان ابستغ

 ولكنها تعرف أهنا تتطلع شوقا إىل يوم رحيلها .
مل حتصل على العمل الذى وجدته أخريا عرب وكالة من الوكاالت 
بل عرب إعالن موضوع على واجهة حمل تصفيف شعر ... سألت 
ليا ىف الداخل فاكتشفت أن من يطلب موظفة هو الرجل املدعو 

 ألفونسو الذى قال هلا :
 ... هل أنت واثقة حقا أنك تريدين هذا لدى حمالن للتزيني -

 العمل ؟ أشعر أبنك ال حتتاجني إىل املال



أنت خمطئ .. ماذا على أت أفعل ابلضبط ؟ ألنه مل يسبق أن  -
 صففت شعرا
 قال ألفونسو :

أوه عزيزتى لن تصففى الشعر ... هلذا سألتك إن كنت فعال  -
 . حباجة إىل العمل ، فاملطلوب منك خدمة الزبوانت

 ابتسمت ليا تؤكد له حبزم :
أريد العمل حقا ، أتعرف كم يصعب إجياد عمل عندما يكون  -

 املرء معدوم اخلربة ؟
اعرف .. حسنا أيتها الشابة ... سأقبل بك . من يعلم ، قد  -

أكتشف فيك موهبة ىف تصفيف الشعر .... وقد أمنحك فرصة 
 التمرين

 شكرا لك مىت أبدأ؟ -
تعاىل صباحا لتعتادى على املكان .. املزين  ما رأيك ابلغد ، -

 املسؤول هنا هو جان ... سيتم تعارفكما اآلن .
 ألن أعمل معك ؟ -

ابتسم ألفونسو : " ىف الوقت الراهن ال ، رمبا ىف املستقبل ، لدى 
ىف احملل اآلخر فتاة تظن أهنا حامل فإذا تركت العمل أرى ما أفعل 

" 



اء والبهجة تعم قلبها . لقد وجدت عادت ليا إىل الشقة ذلك املس
 عمال ومل يبق أمامها إال البحث عن مكان تنام فيه .

وجدعت هذا املكان بعد ظهر اليوم التاىل وهو عبارة عن عن 
غرفة صغرية ىف منزل فيكتورى ال يبعد كثريا عن وسط املدينة . مل 
يكن اجلوار مرموقا ولكن املنزل نظيف ورخيص ... وقد بدت 

 السيدة فريتز مشفقة على صغر سنها .صاحبته 
لست من مانشسرت ، أليس كذلك اي فتاة ؟ ما خطبك ،  -

تشاجرت مع والداك ؟ لدى هنا من يعاىن من املشاكل العائلية فال 
 تقلقى سأهتم أبن تتناوىل طعاما جيدا فأنت حنيلة كالقشة

ذهلت ليا ... فلم تكن حىت تلك اللحظة انتبهت إىل مظهرها بل 
تالحظ أن تنورهتا واسعة عليها وأن وجهها فقد إشراقته املعتادة مل 

. وفيما هى عائدة إىل الشقة حملت صورهتا ىف زجاج واجهة أحد 
احملالت فأدركت أهنا لن تضطر بعد اليوم إىل مراعاة عدد 

 الوحدات احلرارية الىت أتكلها
سألتها السيدة ثورب : " أين كنت ؟ حياول ماتيوس االتصال بك 
منذ ساعات . قلت له إنك خرجت تتسوقني لكنه مل يتوقف عن 

 االتصال "
 ماتيوس ؟ ماتيوس يتصل ىب ؟ -



أمل أخربك ؟ لقد رددت على اهلاتف ما ال يقل عن ست مرات  -
. حسنا ، قال إنه قادم لرياك ىف الغد ... لذلك ، من األفضل أال 

 تكوىن ىف اخلارج وقت وصوله
 : رفعت ليا يدها إىل عنقها

 غدا ...؟ أذكر لك السبب ؟ -
إن لألمر عالقة بتلك املدرسة ىف جنيف . مل أساله ىف الواقع  -

 ... واآلن سأأتخر عن موعدى
 أخارجة أنت ؟ -

طبعا ... أخربتك هذا الصباح أنىن سأحضر اجتماعا لنادى  -
 الربيدج هذا املساء ... هل نسيت ؟
عن مسكن . ولكنها نسيت ذلك بسبب انشغاهلا ىف البحث 

 أردفت السيدة :
تركت لك السيدة هايز قطع حلم ابردة وبعض السلطة ىف الرباد  -

، طلبت منها مبا أنىن سأتعشى ىف اخلارج أال حتضر شيئا للعشاء . 
 فأنت ال أتكلني ما يكفى ذاببة

 أجل ... أجل -
لكن تفكري ليا كان منصبا على أمور أخرى فخروج السيدة 

ر . نعم عليها اخلروج الليلة فغدا ماتيوس سيمنحها فرصة للفرا



قادم ... هى ترغب طبعا ىف رؤيته وها قلبها ينفطر أملا ألهنا تريد 
جتنبه إمنا رؤيته جمددا ستجلب إليها املزيد من األمل الذى انلت منه 

 ما فيه الكفاية
غادرت السيدة ثورب املنزل بعد السابعة بقليل ،أما ليا فقطعت 

محلتها إىل غرفتها لتأكلهما وهى توضب حقائبها قطعة حلم وخبز و 
 ... ليس أمامها وقت طويل فقد تعود السيدة ثورب ابكرا

وضبت حقيبة مث وضعتها أمام الباب ، أما األخرى فكانت على 
وشك االنتهاء منها عندما رن جرس الباب . صدمت ليا ووقفت  

 كالتمثال جامدة ، هل عادت السيدة ثورب؟
باب ولكن قبل الوصول إليه عنت على ابهلا توجهت لتفتح ال

فكرة أخرى ... ماتيوس ! أميكن أن يكون الطارق هو ماتيوس 
 ... آه اي هللا ... ماذا تفعل ؟

كان أمامها خياران : األول أن ختبئ احلقائب وما يدل على 
 رحيلها والثاىن أن تتظاهر أبن املنزل فارغ

د هذا ... فبدل أن لكن ما مل يكن مستعدة له كان ما حصل بع
يتخلى الزائر عن رن اجلرس سارع يدس املفتاح ىف القفل فكان أن 

 وقفت مرعوبة وهى ترى الباب ينفتح هبدوء :
 ليا ! -



فكك استخدام ماتيوس المسها اجلليد على أطرافها فارتدت إىل 
الوراء مضطربة . كان عليها أن تعرف أنه حيتفظ مبفتاح لشقة أمه . 

ة ىف السن ، لذا من املنطقى أن ميلك وسيلة أمه ليست صغري 
 للدخول ىف حال مرضها .

 شاهدها وهو يقفل الباب : " ليا "
وشاهد كذلك احلقائب ىف الردهة فتسمرت عيناه اخلضراوان وقدد 

فهم ما تنوى فعله . بدا هلا خميفا كما تصورته ... زادت ثيابه 
  تره قطالفاحتة من جتهمه وبدا كذلك متعبا وشاحبا كما مل

 صفق الباب واستند إليه :
 ماذا جيرى هنا ؟ ملاذا ال تفتحني ؟ لقد مسعت طرق الباب -
نعم مسعته ... ولكنىن مل أعرف من الطارق . فوالدتك غري  -

 موجودة
 أعرف هذا .. واآلن ما هذا ؟ مؤامرة صغرية -

 ليس هناك مؤمراة ... أان راحلة ليس إال -
 اللعنة عليك إن فعلت -

اوزها وأسرع إىل غرفتها ... مسعته يفتح أبواب اخلزانة ويقفلها جت
بنفاد صرب . مث عاد جمددا ، وعلى وجهه اجلهد واالستنزاف . 

 ارتدت ليا خطوة إىل الوراء :



ماذا تفعل ؟ مل أسرق شيئا من ممتلكات أمك ... سأخذ ما هو  -
 ىل فقط

ة ! ظننت أن مل أتصور غري هذا ... ولكنىن ظننت .... آه ! راب -
 معك أحدا هنا ... شخص مسؤول عن رحيلك

هناك ما هو مسؤول ... لقد وجدت عمال هنا ىف مانشسرت   -
 كما وجدت مسكنا أقطن فيه

 تغضن وجهه : " ملاذا ؟ ملاذا ؟ حبق هللا ملاذا ؟"
تعرف السبب ... لن أمضى العمر وأان أعتمد عليك . مث هناك  -

ميكنك إجبارى ... سأبلغ الثامنة أمر املدرسة ىف سويسرا . ال 
 عشرة بعد ثالثة أشهر

 تقدم بقلق يدس يديه ىف جيىب سرواله :
أوه اي هللا ! لست مضطرة إىل العمل .. جئت هذا املساء  -

 ألعرض عليك بديال
صحيح حسنا .. ال أحتاج إىل بدائلك بعد اآلن ، فلدى بديل  -

 عمر خيولىن آخر إمنا يسرىن أنك عرفت أخريا أنىن أصبحت ىف
 حتمل مسؤولية نفسى

 تقدمت لتقف قرب ابب الردهة املفتوح ... فهز رأسه :



مل أقل هذا ... بل على العكس ... أريد أن تظلى حتت محايىت  -
ونفوذى . مات زوج صديقة لوالدى مؤخرا وهى حباجة ماسة إىل 

شابة ترافقها ... كنت سأقرتح عليك هذا املركز . على األقل مدة 
 تاء أو كما تقولني حىت تبلغى سن الرشدالش

 هكذا إذن ... حسنا ال أحتاج إىل هذا العمل -
 سأهلا بفظاظة : " وماذا ستفعلني ؟"

 حركت كتفيها حبذر :
سأعمل لدى مزين للشعر ... أستأجرت غرفة ىف منزل ىف  -

 ضاحية بريستد
 بريستد -

 ردد الكلمة بوحشية فهزت رأسها إجيااب وقالت :
 أهنا ليست منطقة نظيفة ... لكن .... أعرف -

ليست نظيفة ! اي إهلى إهنا حقرية ! ليا ال أستغرب استعدادك  -
 للهرب فأنت تعرفني أنىن لن أوافق

 ال أحتاج إىل موافقتك أو عدمها . إهنا حياتى ال حياتك -
 سأهلا بعنف :

 أهذا ما تؤمنني به ؟ أهذا ما تؤمنني به صدقا ؟ حبق هللا ليا لن -
 أتركك تفعلني شيئا كهذا



لن متنعىن .. لقد غسلت يديك مىن عندما أحضرتىن إىل هنا ..  -
فأنت غري مهتم إال إببعادى عنك ... لذا ال تتوقع أن أقبل ما 

 ستقوله ىل بعدما أوضحت أبدل الطرق عدم اهتمامك ىب
 تكلم ساخطا ولكن ىف صوته رنة غربة مل تفهمها :

أبعدتك عىن ألنىن أهتم بك أمل هذا غري صحيح ... لقد  -
 تفهمى هذا أيتها الطفلة العبية ؟

استدار يضع يده على رف املدفأة حيث أوقع متثاال خزفيا 
 لكيوبيد

اي إهلى ليا ال أدرى كم أستطيع التحمل ... أحتاج إليك ... ال  -
 أستطيع التفكري بشكل سليم

 نظرت إليه دهشة :
م جمرد ... جمرد فخ لتدفعىن أان ... ال أصدقك ... هذا الكال -

 إىل عمل ما تريد ... أليس كذلك ؟
 رفع رأسه ينظر إليها :

صحيح ؟ أتودين الرهان على هذا ؟ مل أذق طعم النوم اهلنئ  -
 منذ رحيلك عن املنزل

 آه ! ماتيوس ! -
 أخذت ترجتف ولكنها مل تتحرك



لسنوات أنت ىف السابعة عشرة وأان ىف الرابعة والثالثني ... ىف ا -
الثالث املنصرمة دأبت على القول لنفسى إن فارق السن بيننا  
كبري وإن مشاعرى ستتغري كلما كربت وتعرفت إىل شبان ولكن 

 هذا ما مل حيصل ...
 هزت رأسها عاجزة : " ملاذا ؟ ملاذا مل ختربىن ؟"

ألنىن أردت حماربة هذه املشاعر ... ملاذا جتنبتك منذ عودتك  -
 ملاذا استخدمت كاتى لورد ؟من املدرسة ؟ و 

 شهقت : " اعتقدت أن السبب ما قد قوله الناس "
ومنذ مىت أهتم مبا يقوله الناس ؟ منهم من طلب مىن أن أضعك  -

ىف ميتم ومنهم من اعترب عالقتنا غري شرعية ، ولكنىن كنت 
 مصمما أال تكون كذلك

 آه ! ماتيوس ! لكنك أبعدتىن -
بعدما بت خائفا من أن أفقد السيطرة هز رأسه حبزن : " أجل ... 

على مشاعرى . كنت على حق ىف هذا فقط ، لقد أردت 
إخراجك من منزىل ، ألن حىب عبء ال أنوى أن أريح نفسى منه 

" 
 لكن .... ملاذا؟ -



حبا ابهلل ليا ... ظننتىن أفعل الصواب . كنت أعرف أنىن ال  -
د املنال ، أستطيع االحتفاظ بك معى ، وكان الزواج بك بعي

ففكرت .. آه ! ال أدرى مباذا فكرت . أظن أنىن وجدت فكرة 
سفرك إىل سويسرا هى احلل لنثوب إىل رشدان ، إمنا ... 

فليساعدىن هللا ... مل ينجح األمر . فقد كانت األسابيع املنصرمة 
على جحيما أما الليلة فجئت إليك حىت أصحبك لتكوىن رفيقة 

 للسيدة غوتنز
 تنز ؟ لكنها تعيش قرب النهرالسيدة غو  -

على بعد ثالثة أميال من ماتلوك ايدج ... هذا صحيح هو بعد   -
كاف ألكون بعيدا عن االغراء ... لكن قريبا مبا فيه الفاية لتظل 

 عيىن عليك وعلى من تصادقينهم
 التقطت شفتها السفلى بني أسناهنا وقالت :

 وزىن ؟وكان جحيما على أيضا ، أال ترى كم فقدت من  -
الحظت ... الحظت كل شئ ىف الدقائق الىت ظننت فيها أنك  -

 تورطت مع رجل آخر
 هل أحسست ابلغرية -

 مل تستطع مقاومة طرح السؤال ، والتوت شفتاه :



وماذا تظنني ؟ إذا كنت قد غرت من الين وماتيسون الشاب ..  -
فالرد هو أجل ... أستطيع القول إنىن غرت ، وسأغار من أى 

 سمناف
 أطلقت صيحة حبور وهزت رأسها :

 أكنت تغار من جورج ؟ قال إنك تغار منه لكنىن مل أصدقه -
 قال ماتيوس هبدوء :

أعتقد أنه شديد املالحظة أكثر مما كنت أظن... واآلن ... ماذا  -
 ستفعلني ؟ أما زلت تريدين املضى ىف ذلك العمل ؟

ترجتف بشدة  ارتدت ليا لتسند ظهرها إىل إطار الباب فأطرافها
 حىت ال تكاد قادرة على إسناد نفسها
 مهست : " ما ... ما هو البديل ؟ "

رنت إليه بطرف عينها فإذا به يصدر آهة خمنوقة قبل أن يقطع 
 املسافة الفاصلة بينهما

وقف قريبا منها ، قريبا حبيث أن ذراعه الىت ارتفعت لتسرتيح على 
صدرها ... مث رفع اجلهة األخرى من إطار الباب كادت تلمس 

يدها إىل شفتيه بتحفظ ابرز وراح يلثم كل أمنلة من أانملها بشوق 
 وحب مث قال ابنقباض :

 البديل .. هو أن تتزوجيىن ىف امليالد القادم -



 اعرتضت قائلة : " ىف امليالد ؟ "
أجل .. ألن الناس عندئذ لن يستطيعوا أن يقولوا إنك غري  -

 اص ... هذا إن قبلت طلىبقادرة على اختاذ قرارك اخل
 زفرت نفسا غري منتظم :

 ابلطبع أقبل طلبك -
 لفت ذراعها األخرى حول عنقه :

 آه ! ماتيوس ! ملاذا علينا االنتظار ؟ -
 ضمها إليه مث متتم :

لن ننتظر حىت نكون معا ، فما أشعر به اآلن جيعلىن ال أقوى  -
 صربا حىت أرجهك إىل ماتلوك ايدج

 شهقت بلهفة :
 ستعيدىن إىل ماتلوك ايدج ؟ مىت .... مىت؟ -

 الليلة ؟ هل أسرع ىف اصطحابك ؟ -
 هزت رأسها : " نسرع ؟!" -

لفت ذراعها حول خصره واسرتاحت بني ذراعيه : " إمنا جيب أن 
 أشرح األمر أللفونسو "

 ألفونسو ؟ -
 ارتد عنها لينظر إليها فضحكت :



الذى طلبت منه   إنه مصفف الشعر الذى استخدمىن ... ذلك -
 كاتى أن يقص شعرى

 هل أرادت كاتى أن تقص لك شعرك ؟ -
 أجل ... وقال ألفونسو إن من األسف .... -

 امتدت يده تتملك اخلصل احلريرية :
 إنه على حق لو عرفت ... -

 قاطعته : " لوافقتها الرأى "
 أطل نفسا ثقيال : " كنت مستأسدا ظاملا ؟ "

 قليال -
 راعيه بشوق :عاد يغمرها بني ذ

اتركى أمر ألفونسو ىل ، فأان اآلن ال أفكر بوضوح . مىت قلت  -
 إن أمى عائدة ؟

ىف وقت الحق كاان جيلسان ىف غرفة اجللوس على األريكة . قال 
 هلا وهو ينظر إليها بدون أن خيفى حبه للتملك :

أتعلمني ... أنت األنثى الوحيدة الىت أعرفها والىت تبدو مجلة  -
 اكياجبدون م

 وأنت عرفت الكثريات -
 رد بصدق بعدما عقدت ذراعها حول عنقه :



بعضهن . ال تفعلى هذا حبيىت ، وإال عادت أمى العزيزة  -
 فوجدتنا ىف وضع مرب

 وهل لديك اعرتاض -
 تراجع مبتسما :

ال أعرتض ، أمنا تكفيها صدمة اكتشافها ما خنطط إليه ، أقصد  -
أى حال جيب أن ننهى توضيب  الزواج . أال تظنني هذا ؟ على

 حقائبك ... سنرحل حاملا أشرح هلا األمر
 متتمت وهو يرتكها :

ستصاب ابلذهول ، أتعلم ؟ كنت أحلم أن أمحل لك طفال ...  -
 أما اآلن فأراىن مرتددة ، فقد ال حتبىن وأان مسينة

 سأحبك مهما كان شكلك -
 : وقف لينضم إليها ، يرجعها إىل الوراء ليشدها إليه

تذكرى ، عرفتك ابلضفائر واألشرطة واحلماالت ، وعرفتك كما  -
انت اآلن ... هيا اذهىب ورتىب نفسك قليال وإال لن أكون مسؤوال 

 عما سيحدث
تزوجا ىف الثالث والعشرين من شهر كانون األول .أما عيد امليالد 
فأمضياه ىف لندن مع ابربره وفيلب جفرسون وعائلتهما قبل السفر 

س وإىل فيال ماتيوس الىت ميلكها على شؤاطى البحر إىل ني



املتوسط . كان الطقس رماداي أغرب ىف مثل هذا الوقت من السنة 
ولكنهما مل يكوان ليهتما مبا حييط هبما ... كانت عزلة الفيال هى ما 
 حيتاجان إليه . كان أحياان يتمشيان على الرمال عندما ينحسر املد

وإن على مضض مث انضمت إىل  حضرت والدة ماتيوس الزفاف
رحلة مقررة سلفا إىل مصر ... مل تشارك ىف تنظيم الزفاف ... بل 
تركت كل شئ ملاتيوس . ولكنها كانت هادئة مستعدة للوقوف إىل 

 جانبهما ىف حفل االستقبال لتقبل التهاىن
 قال ماتيوس صبيحة أحد األايم ومها يتناوالن الفطور:

ا . أظنها كانت تفكر منذ وقت طويل أعتقد أنه اسرتاحت أخري  -
 عما يؤخرىن عن الزواج ؟
 متتمت خببث : " أان "

 وضعت ذقنها فوق يدها تنظر إليه برضى ال ختفيه :
 رمبا كانت ختشى أن أغويك -

 معها حق ىف هذا ألنىن مل أجد فرصة للمقاومة -
 رفعت حاجبيها :

 وهل أنت أسف ؟ -
 وأنت ؟ -



سفة ألننا أتخران سنة ولكنك مل ترد ضحكت : " آه أجل ، أان أ
 على سؤاىل ؟ "

 ما رأيك ؟ -
 قل ىل أنت -

 ضاقت العينان اخلضراوان بدعابة :
ماذا أقول ؟ أنىن أحبك حبا مل أعتقدىن قادرا على أن أكنه ألى   -

 كائن بشرى وأنىن كدت أجن جملرد التفكري ىف العيش بدونك ؟
ىل الفراش ! وماذا عنك ردت مقطوعة األنفاس : " كفى ، فلنعد إ

 ؟ "
 ابتسم ساخرا وقال بقصد إاثرهتا :

 ظننتك متعبة ... بعد األايم األخرية ... -
 مدت يدها متسك يده :

 توقف عن هذا املزاح املزعج -
 رفعت يده إىل شفتيها :

 أال حتس ببعض الكسل ؟ -
 ضحك مكشرا :

 وأنت موجودة ؟ ... حسنا ... فلنعد إىل الفراش ... لن -
 نستطيع إكمال احلديث هنا



 قالت وهو حيملها بني ذراعية :
 ولن نستطيع طوال أايم حياتنا -

 ومل يستطع سوى أن يوافقها الرأى
 

 ) متت حبمد هللا (
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