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ظل السؤال يعاود ماندي مرارا ملاذا  
 يلحقها أليوت فرايزر هكذا

فلديه خطيبة مجيلة هتتم به واذا كان  
 راغبا يف العبث

فهناك الكثري من الفتيات فلماذا  
اختارها هي ملاذا الجيد لنفسه فتات من 

طبقته يرضي هبا غروره ام لعله يراها  
 خمتلفة رمبا يضنها سهلة املنال
 او يستغل حاجتها املادية.... 



قويل فقط نعم ملره واحدة يف حياتك  -
 بدون موازنة الصواب واخلطأ 

ولكن املنطق   كان من الصعب مقاومته
 انتصر يف النهايه... 

 فقالت:
ادرك انك معتاد ان تقع النساء حتت  -

 قدميك...لكنين لست هكذا... 



ليس من نييت ان اوفر لك جتربة من نوع  
جديد. وماعليك سوى التفتيش يف 

 مكان اخر... 
 خطيب صديقيت -1
 
 
 
 
 



قالت أجنال حبماس وابتسامتها تشرق يف  
 السكنية املعتمة: ردهة مبىن الشقق 

 
 
 
تعايل ستكون حفلة غري رمسية..اعرف  -

ان السكن اىل جوار من يقيم احلفالت  
بصورة مستمرة هو امر غري مريح.إهنا 
غلطة ليلي عادة..لكن هذه املرة اان 



املالمة..انه حفل صغري حيضره بضهة 
اصدقاء لالحتفال بيوم مولدي وإعالن  

 خطوبة ولو متاخرة!
 
 
 

ماندي وسألت اتسعت عينا 
 بلهفة:)انت خمطوبة؟(

 



 
 

نظرت بسرعة اىل إصبع اجنال  
اخلايل؛فضحكت الفتاة االخرى 

 واعرتفت قائلة:
 
 
 



ساكون خمطوبه بعد امسية -
الغد..سأتزوج منأليوت فرايزر..رمبارايت 

 سيارته يف اخلارج..
 
 
 

 إنه ميلك)ملربغيين( سوداء 
 
 



 
 ابتسمت ماندي:

 
 
 
 .اضنين عرفت من تعنني. اوه ..اجل -
 
 
 



 صاحت اجنال بصوت درامي:
 
 
 
وكيف لك اال تعرفيها؟حسنا..هل  -

 ستاتني؟ امتىن هذا.
 
 
 



ترددت ماندي يف تلبية دعوة 
جارهتا؛فمنذ انتقاهلا للسكن يف شقة يف  
طابق املنزل االرضي القدمي ذي الطراز  
الفكتوري لستة اسابيع مضت ؛مل تتح  

رياهنا..كان  هلا فرصة التعرف اىل ج
عملها يف املؤسسة يشغل مهضم 

اوقاهتا..إضافة اىل هذا‘هي مل أتت اىل  
 لندن لتتمتع حبياة اجتماعية. 

 



 
 

مع ذلك ام تكن بالمكان جتنب ساكين  
الشقة اليت فوق شقتها فقد كانوا من  
النوع الذي قرات عنهم يف اجملالت 
الراقية:منط حياهتم خمتلف متاما عن 

السيدة موركر زوجة حياهتا..حسب قول 
الوكيل اليت متيل اىل الثرثرة، اجنال 

كلري هي االبنة الوحيدة لعضو -سيمور



حمافظ يف برملان لندن يف اجلنوب.. بينما 
زميلتها يف السكن ليلي،اوليليان بنتلي 

 هي من اسرة مرموقة .
 
 
 

مهما كانت احلقيقة يف هذه القصة،وال 
سبب يدعو ماندي اىل عدم تصديق  

ته السيدة موركر،فقد بدت الفتااتن ماقال



لطيفتني..يف الواقع حتدثت ماندي مع  
اجنال فقط، لكنها ال تعارض ان تتصادق 
مع كليهما، مع ذلك ماكان لديها رغبة 
يف توريط نفسها يف موقف تضطر معه  

اىل رد ضيافتهما.. فالراتب الذي  
تتقاضاه من ااملؤسسة جيد إمنا ال 

عاء ابن  تستطيع خداع نفسها واالد
االمور ستكون سهلة..إجيار الشقة مثال  

مبلغ مرتفع، صحيح ان اخلال كالفن  



خيفف بعض احلمل عنها اال اهنا ملزمة  
إبرسال بعض املال اىل امها من اجل  

ساري لذا فإن اقامة احلفالت هو  
أمرابعد من قدرهتا..رمبا من االفضل ان 

 تكون صادقة وتعرتف هبذا يف احلال.
 
 
 



البقالة الذي حيتوي على نقلت كيس 
 متوين اسبوع من يد اىل اخرى، ومتتمت: 

 
 
 
هذا لطف كبري منك اجنال..لكنين -

 الاعتقد.. 
 
 



 
اوه..الترفضي اجملئ! اان واثقة انك لن -

تنعمي ابلراحة إن جلست هنا وحدك 
كل ليلة.. ساحميين إذا بدا لك هذا  

تطفال، لكنين وليلي الحضنا ان الاحد  
 يزورك.

 
 
 



امحر وجه ماندي بسبب مالحظة اجنال 
اليت اصابت وترا حساسا واجابت 

 هبدوء:
 
 
 
ال..ال.. اان يزورين احد..وال شك انين -

 ابدو خملوقة مملة بنظر اصدقائك. 
 



 
 

 المست اجنال يد ماندي احتجاجا: 
 
 
 
اوه..ال تكوين سخيفة!لكن مبا انك  -

الخترجني كثريا، فستستمتعني بلحفلة  
رد التغيري..اعين انك لن  حتما ولو جمل



تضطري ايل البقاء مطوال إذا كنت 
التريدين. تعايل فقط وتناويل ماحيلو لك  

 مث متين يل وألليوت احلظالعيد.
 
 
 

 تنهدت ماندي:اوه..
 
 



 
 فهمت اجنال ترددها دليال على قبوهلا:

 
 
 
 ستأتني اذا؟ بلطبع ستأتني.-
 
 
 



 الحت ابتسامتها الدافئة مرة اخرى:
 
 
 
تعايل يف الثامنة والنصف..سيكون  -

 هناك طعام اذا كنت جائة!
 
 
 



دخلت ماندي إىل شقتها واستندت اىل 
 الباب يرافقها شعور بلندم.. 

 
 
 

كان جيب ان تكون صارمة اكثر..كان 
جيب ان ترفض الدعوة فورا بدال من  

السماح للفتاة االخرى ابلثأثري  
عليها..كيف ميكنها الذهاب اىل احلفلة؟ 



ا التعرف احد عدا اجنال..اضافة اىل  اهن 
هذا لن يكون احلاضرون من مستواها،  
فاخلال كالفن بنفسه ليس لديه سيارة 

 مرسيدس عند ابب منزله.
 
 
 

هزت راسها ودفعت بنفسها عن الباب  
مث اجتهت اىل املطبخ حيث افرغت كيس 



املشرتايت على رف املغسلة ودفعت  
عنها بتصميم كل تفكري يف نشاطات  

مسية التالية وركزت بال من هذا على اال
تفحص ما اشرتته مث وضعت البقالة  

بسرعة يف اخلزانة.دهشت حني تطلعت 
اىل الساعة ووجدهتا قد جتاوزت 

 السادسة.
 
 



 
كانت اشعة الشمس املسائية اللطيفة  
تنعكس على زجاج الساعة املوضوعة  
على رف املدفأة..ال شك ان والدهتا  

تتوقع منها االتصال االن 
كالعادة.ابعدت عنها التفكري يف حتضري  

 العشاء والتقطت مساعة اهلاتف.
 
 



 
كانت هذه االتصاالت اليت جتريها  
اسبوعيا إىل نيو كاسل مكلفة جدا، 

ا الطريقة الوحيدة اليت متكنها من  لكنه
البقاء على اتصال مع ساري.. فالرسائل 

ليست وسيلة كافية للتعبري لفتاة تكاد  
تبلغ السادسة من عمرها،خاصة اهنا جتد 

صعوبة يف تفهم سبب وجوب ابتعاد  
امها عنها لتعمل بعيدا.مل يكن يكفي 



القول إن الوجود لوظائف مناسبة يف  
 نيو كاسل

 
 
 

ارادت ساري ان تعرف مل ..فقد 
الميكنها مرافقة امها اذا كانت مضطرة 

 للسكن يف لندن؟
 



 
 

ردت السيدة كالور على اهلاتف بعد رنة 
 او رنتني:

 
 
 
 او..ماندي؟هل هذه انت؟-
 



 
 

ومسعت ماندي صوت ساري احملتج ب 
 وضوح.

 
 
 



اجل امي..هذه اان .اسفة على -
التاخري..كنت احتدث مع احدى  

 اطنات فوقي.الفتيات الق
 
 
 

حقا؟هذا لطيف عزيزيت..ماندي احسين  
تصرفك!لكنك على مايرام اليس  
 كذلك؟هل كان اسبوعك جيدا؟



 
 
 

جلست ماندي على طرف االريكة  
 القريبة:

 
 
 



كان اسبوعا متعبا..فلقد غاب السيد -
كراون عن العمل فضطررت اىل التعامل 

 مع كل أمر طارئ بنفسي.
 
 
 
حقا؟ساري..ضعي القطة من  -

 يدك..فتاة طيبة..!إذن فهم يثقون بك.
 



 
 
ليس ابلضرورة..لكن ال احد غريي -

ميكنه القيام بذلك.اعتقد ان ساري 
 تلعب.

 
 
 



اوه..تعرفني كم هي مشاغبة..رمبا من -
األفضل ان اتركها تكلمك..لن نستطيع 

 التحدث بسالم إىل ان تكلمك.
 
 
 

لقها عند أحست ماندي ابجلفاف يف ح
مساع صوت ابنتها..إهنا تشتاق اىل  

ساري كثريا،اىل اجللوس برفقتها  



والشغب الذي تقوم به.لقد بدأت تشعر 
ابحلاجة اىل شخص يشاركها الشقة..يف 

منزل أهلها كانت دائما منشغلة يف  
تنضيف املنزل بعد عبث الطفلة 
فيه..وتتذكراهنا كانت تتذمرمن  
لى األمر..لكنها االن على االن ع

استعداد للرتحيب أبي أعمال تنظيف 
 بكل طيبة خاطر. 

 



 
 

 سألت ابنتها: 
 
 
 
هل أنت فتاة طيبة؟استطيع مساع -

ماجيري وتعرفني هذا..بينما كانت 



جدتك تتحدث اىل،كنت  
 تزعجينها..اليس كذلك؟

 
 
 
 ال-
 
 
 



وكان ردها بقناعة من اليندم على ما 
 يفعل.

 
 
 
آلسي،أليس لكنك كنت تعذبني -

كذلك؟تعرفني أهنا الحتب ان حيملها 
 احد.

 



 
 
 آلسي مسينة! -
 
 
 

وكان وزن القطة مربر يسمح يسمح  
بتعذيبها هلا،مث حتول صوهتا اىل نربة 

 دامعة تفطر القلب.



 
 
 
مىت ستأتني كي اراكي مامي؟أان ال -

احب البقاء هنا مع جديت فهي ال 
تالعبين مثلك،وأان الاحب مشاهدة 

 التلفزيون. 
 
 



 
ضمت ماندي شفتيها بشدة تقاوم 

 إحساسا مماثال ألحاسيس ابنتها:
 
 
 
 اوه.. ساري! -
 
 



 
 اتبعت ساري إبصرار:

 
 
 
 أال ميكن ان اعيش معك؟-
 
 
 



عندما طلقها زوجها هايد،خشيت أن 
حياول اخذ الطفلة منها.. لكنها االن 

فعلت ما اعلنت اهنا لن تفعله ابدا..لقد 
 بويها. تركتها بدون ا

 
 
 

 قالت ختتار كلماهتا: 
 



 
 
حبيبيت..جيب انتذهيب اىل  -

املدرسة..وجيب أن تعتين جبدتك فهي  
الحتب أن تعيش لوحدها يف ذلك املنزل 

 الكبري القدمي.
 
 
 



 أجابت ساري بتمرد:)لن متانع جديت..(
 
 
 
 بلى.. ستمانع-
 
 
 



..وأستطيع الذهاب اىل املدرسة يف -
 لندن.اليس كذلك؟

 
 
 

وماذا ستفعلني لو عدت من املدرسة ومل 
أكن يف البيت؟ساري..تعرفني جيدا انه 
لو كان هناك طريقة للبقاء معا لفعلت  



هذا ..وتعرفني إنين سأكون عندكم  
 لنحتفل بيوم مولدك بعد أسبوعني. 

 
 
 

 اعرتضت ساري قائلة:
 
 
 



ملاذا الأتتني الليلة؟ انه يوم  -
د  اجلمعة،والتعملني يوم السبت واالح

 ..اليس كذلك؟
 
 
 
 حسنا..ال.. -
 
 



 
 ملاذا ال إذن؟ -
 
 
 

 تنهدت ماندي تشرح هلا: 
 
 
 



األمر مكلف جدا..حبيبيت..يكلف -
القطار من نيو كاسل أكثر مما تستطيع  

 أمك حتمله لتأيت كل أسبوع لرتاكي.
 
 
 

أخريا جلأت ساري اىل الدموع  
كالعادة،فعادت السيدة كالور اىل  

 الكالم:



 
 
 
تشغلي ابلك ماندي..بعد مخس ال -

دقائق من إعاديت السماعة اىل مكاهنا  
ستنسى كل شئ..مث إن إدغار ومايف  
 قادمان غدا وهكذا ستلعب مع التوأم.

 
 



 
 أجل.-
 
 
 

متنت ماندي لو أهنا حتس ابحلماس هلذا 
فتوأما أخيها الصبيان يف السابعة من  

 عمرمها،وهي تعرف ان ساري ال تتشوق 
 اىل اللعب معهما..مع ذلك..



 
 
 
التقلقي ماندي..امسعي عزيزيت..جيب  -

ان أهني املكاملة االن. على ساري ان 
 تستحم ومل اطعم آلسي و..و.. 

 
 
 



 قالت ماندي بسخرية منضبطة: 
 
 
 
وهذه ليلة اجلمعة..أعرف..حسنا جدا -

 مامي،سأتصل بكي يوم االثنني كالعادة.
 
 
 



ووجدت ان  أعادت السماعة اىل مكاهنا
رغبتها يف الذهاب لتحضري ما اتكله قد 
تال شت..كانت غالية املاء الكهرابئية  

قد انطفأت اليا اثناء غياهبا.دست  
ماندي وجهها يف الوسائد الطرية وهي  
تشعر بفراغ كبريكما حيدث معها دائما  
بعد حديثها مع امها وابنتها وكان من  
الصعب اال تستسلم لرغبة اان نية يف  

 اء.البك



 
 
 

لكن اإلشفاق على النفس مل يكن امرا  
 تسمح أبن يتملكها مطوال.. 

 
 
 



فوقفت عن االريكة ودخلت اىل املطبخ 
لتحضر فنجان شاي وسرعان ماسخنت  

طبق البيتزا يف الفرن ووضعتهما على 
الصينية مث محلتهما اىل غرفة اجللوس  

جمددا،حيث اكلت البيتزا وادارت جهاز  
 الراديو. 

 
 
 



الربانمج املوسيقي الذي اختارته  كان 
هادائ،فوضعت الصينية على االرض  

ورفعت ساقيها الطويلتني اىل  
جانبها..هل قامت حقا ابالمر الصائب 
حني اختارت هذه الوضيفة؟للمرة اليت  

العد هلاسألت نفسها هذا السؤال وهي  
تشعر إبحساس سوداوي مألوف يتسلل 
اىل نفسها..هل كان حبثها املستمر عن  

وضيفة مناسبة ألكثر من ثالث سنوات 



السبب يف قبوهلا العمل بعيدا عن 
 بلدهتا؟

 
 
 

لقدفكر اخلال كالفن وهو شقيق امها  
ابالمر عينه..لقد قال بصراحة حني جاء 
 اىل نيو كاسل لعرض هذه الشقة عليها: 

 



 
 

انت لستفتاة ضعيفة..ولقد كنت  
متزوجة لذا لن تقلق والدتك عليك أبن  

يف املتاعب إذا فهميت ما  تورطي نفسك 
 اعين.

 
 
 



ولق فهمت ماندي قصده متاما الن  
كلماته كانت يف موضعها، فزواجها  
وطالقها من هايد علماها ان تكون  

حذرة من اجلنس االخر لكن مبا اهنا مل 
يكن لديها النية يف خوض أية جتربة  

عاطفية جمددا، فقد كان إبمكان اخلال  
وتعيل  أن يهدأ ابال..إهنا االن حرة

نفسها..مامنرجل يستحق التضحية 
 هباتني احلريتني االساسيتني؟ 



 
 
 
 
 

مل يكن يوم السبت يوما مفضال لدى  
ماندي ألهنا تقوم اثناءه بتنظيف 

الشقة،أما ابلنسبة ليوم األحد فقد كانت 
متر ببطء ولطاملا عرض عليها خاهلا  



كالفن الذي يسكن يف ضاحية وميبلدون 
وم األحد لتناول ان تذهب إىل منزله ي

الغداء..لكن ماندي التظن اهنذا عادل  
لزوجته اخلالة آان، فابنهما وزوجاهتما  

واألوالد غالبا ما أيتون إىل الغداء أايم 
األحد.كانت ماندي قد قبلت دعوهتما  

يف أول هناية أسبوع هلا يف لندن وما  
لبثت ان احست أبهنا غريبة متطفلة.ومل 

 تكرر التجربة أبدا.



 
 
 
د ظهر يوم األحد كانت ماندي جتلس بع

ابسرتخاء وتشرب فنجان شاي حني 
مسعت صوت أاثث يتحرك من مكانه يف 

الغرفة الىت تقع فوقها متاما وعرفت ان  
اجنال وأصدقائها يستعدون للحفلة  

فأحست بشئ من احلسد.لقد مضت  



سنوات منذ حضرت حفلة،فقد أبعدها 
زواجها من هايد عن كل أصدقائها يف  

معة، وحني انفصال مل يكن ابإلمكان اجلا
مجع خيوط حياهتا االجتماعية بسهولة  
وكان شئ مل حيدث،هذا عدا عن اخذ  

وجود ساري بعني االعتبار ولقد حاولت 
جهدها إلبقاء حياهتا مستقرة قدر 

اإلمكان..لكن بعد الطالق اضطرا إىل  



بيع املنزل الذي اشرتته وزوجها من  
 .توفري وعادت لتعيش مع أمها

 
 
 

أدركت ان ذكرايهتا هذه ستوصلها إىل  
حالت إحباط فوقفت عن املقعد 

ومحلت فنجاهنا إىل املطبخ مث حركت  
كتفيها التاملني وذهبت إىل احلمام  



الصغري فمالت املغطس ابملاء ووضعت 
الصابون املعطر فيه. بعد عشر دقائق  

كانت تغطس بتلذذ يف املياه 
الذي املعطرة.وشعرت بزوال حدة التوتر  

يتملكها فسرتخت متكاسلة ومسحت  
 ومسحت ألفكارها ابن تنجرف.

 
 
 



رمبا جيب ان تذهب إىل احلفلة فهي  
التريد إغضاب اجنال ىنها فتاة لطيفة  

معها وتريدها ان تكون مسرورة.الشك  
ان ذلك الشاب ..ماامسه؟..اليوت  

..فرايزر؟الشك انه قادر على ابلطريقة  
عليها..اليتوقع من اجنال  الىت اعتادت 

ان تقوم أبعماهلا املنزلية أو ان ترعى 
 أطفاال إال إذا رغبت يف هذا طبعا..

 



 
 

تعرف ماندي ان السيدة موركري تزور  
الشقة فوق مرتني يف األسبوع جملرد ان  
تنظر إىل املكان نظرة سريعة..وحينما 
يكون هناك حفلة،كانت ترى سيارة 

 ر يف اخلارج.تقدمي الطعام من مطعم فاخ
 
 



 
كانت الياه قد بدأت تربد يف املغطس 

حني خرجت ماندي منها فجففت 
نفسها وارتدت روب احلمام الزهري  
الذي أهدهتا اإايه امها..كان شعرها 

حباجة إىل جتفيف فجاءت ابجملفف من  
اخلزانة وجلست أما مرآة طاولة  

الزينة..أزالت املنشفة الىت لفتها حول  
بقلق.على األقل  ونظرت إىل صورهتا



المشكلة لديها فيما تفعله  
بشعرها،دست الفرشاة يف خصالت  

شعرها الرطبة امللساء اليت يصل طوهلا  
إىل كتفيها. وعندما جف انسدلت  

األطراف احلريرية بلون القهوة الشقراء  
على كتفيها..وأحاطت خصالت المعة  

بوجهها البيضاوي وبدا احلاجبان 
وادا ببضع الناعمان املقوسان أكثر س

درجات.تفحصت بشرهتا ابحثة عن أي 



شائبة غري ظاهرة وكان عليها االعرتاف 
ابن جو لندن امللوث مل يتسبب هلا أبي 

أذى.بدت عيناها الوزيتان خضراوين  
حتيط هبما رموش يضفي شكلها املمتد 

على وجهها نظرة مثرية لالهتمام..مل  
تكن مجيلة وتعرف هذا،فرغم قوامها 

فمها واسعا وشفتيها  املمشوق كان 
 السفلى ممتلئة كثريا.

 



 
 

مفضت عنها هذه األفكار وابتعدت عن 
املرأة وهي تزفر أنفاسها بتثاقل...ماذا 

 ستفعل ؟ 
 
 
 



هل تذهب إىل احلفلة؟ أم متضي ليلة 
أخرى وسط سلسلة من االهتامات  

 الذاتية؟
 
 
 

إهنا تصبح منطوية جدا ،مكتئبة،وكثرية  
 ! التفكري ومملة بشكل مؤمل

 



 
 

إهنا تسمح لذيول جتربة سيئة مرت هبا  
 أن تغري نظرهتا كلها إىل احلياة .. 

 
 
 

حسن جدا،إهنا التريد أن تتورط مرة  
 أخرى لكنها تستطيع مع ذلك أن 



 
 
 

تستمتع حبضور حفلة بدون أي  
 ارتباطات. 

 
 
 



الحت مشكلة جديدة يف أفقها تتعلق  
 مبا سرتتديه إىل هذه احلفلة 

 
 
 

الرمسية .أميكنها ارتداء اجلينز أو  غري 
 بنطلون من قماش؟ قررت بعد طول 

 
 



 
 حرية أن األفضل اختيار التنورة . 

 
 
 

كانت مالبسها معلقة يف خزانة مع جمال  
للمزيد فهي مل يكن لديها سبب يدعوها 

إىل شراء ثياب غالية الثمن وهذا من  



أفضليات عدم االخنراط يف حياة 
 اجتماعية نشيطة. 

 
 
 
نت ترتدي إىل عملها عادة بذلة أو  كا

فستاان مفصال وثيااب عادية يف مناسبات  
أخرى.نتيجة هلذا كانت خياراهتا  

 حمدودة. 



 
 
 

تفحصت فستاان من الكتان الناعم,بدا 
صيفا ابلنسبة ألمسية من شهر  

نيسان..وبذلة قطنية من قطعتني صرفت 
النظر عنها لألسباب عينها,أما البذلة  

الفاحتة ذات البنطلون فقد كانت البنية 
 تناسب جوا ابرد من هذه األمسية. 



 
 
 

تنهدت وأخذت يف النهاية الشئ الوحيد 
الذي ميكنها ان ترتديه..فستان بلون  

الكرمي,كانت قد اشرتته إثناء محلة  
ختفيض األسعار يف نيو كاسل يف كانون  

الثاين املنصرم,ومل تتح هلا الفرصة  
الثوب   الرتدائه..تفحصت ماندي



وعرفت أنه ماتبحت عنه ابلضبط  
 فخلعت روب احلمام وارتدته.

 
 
 

مل تدرك قبال ان لونه يربز مجاهلا,وعضت 
شفتيها قلقا حلماسها..ماذا يهمها من  

مظهرها االن؟ هي لن تذهب إىل احلفلة 
على أمل أن جتدب رجال..مع ذلك فقد 



كان هناك رضي مؤكد وجدته يف 
ل حاالهتا وأهنا معرفتها أهنا تبدو يف أفض 

الزالت أنثى قادرة على منع اجنال من  
 اإلشفاق عليها.

 
 
 

تركت شقتها يف الثامنة والنصف لتصعد 
إىل الشقة فوقها وانضمت إىل عدة  



شبان آخرين متجهني ذات الوجهة  
لكنهم ليسو لوحدهم مثلها..كانوا 

جمموعات من اثنني اوثالثة يضحكون 
,نظروا  ويتحدثون أبلفة الصحبة الطويلة

ابرتياب إىل ماندي ليس بعدائية إمنا  
بدون لطف مميز,ونظر إليها اكرت من  
شاببإهتمام واضح وببعض الفضول  

األمر الذي اقنع ماندي أكثر فأكثر أهنا 
 ما كان جيب أن أتيت إىل هذه احلفلة.



 
 
 

تذكرت ان ماترتديه كان مقبوال فأحست 
ببعض االرتياح..ورغم أن املطر كان  

 اخلارج إال ان األمسية مل يتساقط يف
تكن ابردة ووجدت ان أكثر من فتاة  

 ترتدي ثيااب متاثل ماترتديه. 
 



 
 

سرعان ما ال حظت ان الشقة اليت  
تقطنها إجنيال وصديقتها هي بضعف  

فعلى عكس الطابق  0مساحة شقتها 
األرضي املقسوم إىل شقتني ’كان 

الطابق األول ميتد فوق سطح االثنتني  
ندي عند عتبة ردهة وقفت ما0معا

مدخل دافئة االانره متاثره ابجلو املمزوج 



بروائح العطور الغالية الثمن ودخان  
 0السيجار 

 
 
 

بدأ الشبان الذين رافقتهم يف صعودها  
إىل الشقة خيتفون وسط مجوع الناس 

 احملتشدين يف غرفة اجللوس
 



 
 

 حيث تصدح أنغام
 

شعرت بزوجني خلفها حيثاهنا 0املوسيقى 
على الدخول فسارت بدون اندفاع  

كانت الغرفة 0وسرعان ماابتلعها الزحام 
تعج ابلناس اجلالسني على االرئك وعلى 

املقاعد اجللدية املنخفضة والوسائد  



كانت 00املرتفعة وحىت على األرض 
غرفة اجللوس واسعة جدا وكانت ماندي 

راهنا املكسوة قد مسعت سابقا عن جد
ابلستائر احلريرية وسقفها املزخرف  

إبتقان من السيدة موركري,ومع ذلك  
وجدت صعوبة يف تقدير مدى أانقتها  

كان دخان السجائر يشكل غيمه 00
اين إجنيال  0ضبابية ترتفع إىل األعلى 

؟استدارت على كعبني كاان أكثر ارتفاعا 



اهنا موجودة يف 00مما تستخدمه عادة 
 لكن أين ؟سأل00ال شك مكان ما ب

صوت رجل جذاب قرب إذهنا :هل  
ام يكفي أان 00تبحثني عن شخص حمدد

 ؟
 
 

استدارت ماندي بسرعة غري حذرة  
لتواجه السائل فعلق كعبها يف السجادة  



ولو مل تتدارك األمر بسرعة 00السميكة 
لكانت أحلقت اخلزي بنفسها حتما  

 0وأصبحت كومه عند قدميه 
هد ختليص كعب واستطاعت ماندي جب

حذائها من السجادة ,وقام بدوره  
مبساعدهتا على استعادة توازهنا  

مث,ومع خالص كعبها ,متكنت من 00
النظر إليه فوجدت ملعاان مرحا مسليا يف 

عينيه الرماديتني األمر الذي محلها  



بسرعة على وضع مسافة بينهما وقالت  
 وهي حتمر بشدة :

 
 
 
 لقد علق كعيب.00أان اسفه -
 
 
 



كانت عيناه الرماديتان تنظران إليها  
 إبعجاب صريح:

 
اعرف هذا..لكنين اعتقد انين  -

 املسؤول..فأان من لفت اهتمامك.
 
 
 كان أنت..-
 



 
 
من كلمك؟ اجل ..أان..لقد بدوت -

 ..ضائعة..و أردت مساعدتك؟
 
 
 

وكشفت شفتاه الفرتاتن عن إبتسامة عن 
 أسنان بيضاء انصعة.



 
 
 

هلا مرح املوقف رابطة  سألت وقد أعاد 
 جأشها:

 
 
 



ال ان توقعين على ركبيت؟حسنا..شكرا -
 لك على أي حال..أان خبري.

 
 
 
 أان سعيد لسماع هذا-
 
 
 



لكنه مل يبتعد كما توقعت..بل أخد 
كوبني من العصري كان حيملها ساق مار  

 قرهبما وأعطاها واحدا.
 
 
 
 تفضلي-
 
 



 
أخذت الكوب مرتددة..ونظرت حوهلا  

لتجد اجلموع واملوسيقى بسرعة 
وضجيج األصوات التزال كما هي  

فأخذت رشفة من كوب العصري ونظرت 
إليه خلسة..كان يراقبها بشكل يثري  

االرابك الكن هذا مل مينعها من مالحظة  
من مالحظة مدى جاذبيته مع إهنا 

أشاحت بوجهها عنه بسرعة.شعر اسود  



أملس أطول من املعتاد,وجه حنيل ضيق 
عضمية,بشرة التزال حتمل آاثر البنية ال

مسرة,طول فارع يزيد عنها بكثري ابلرغم 
من كعبيها العاليني..إنه رجل رائع,لكن  

عينيه مها اللتان أاثرات اضطراهبا 
فعال..رماديتان,حتيط هبما رموش كثيفة 

مستقيمة تعطي جاذبية كاملة لوجه  
 وسيم. 

 



 
 

 سأهلا بتكاسل:)هل أعجبك؟( 
 
 
 

فركزت على شراهبا امحر وجهها 
 لتتجنب نظرته.

 



 
 

سألت حبدة التكاد تكون  
 مهذبة:)أعجبين ماذا؟( 

 
 
 
 العصري طبعا.-
 



 
 
 لذيذ جدا.- -
 
 
 

كان األمر مثريا للسخط لكنه حتس 
وكأهنا فتاة مدرسة فاضطرت إىل تذكري  



أهنا مطلقة ولديها طفلة عمرها ستة 
 أعوام.

 
 
 

 قال: 
 
 
 



 أتوقع. أنت خمتلفة عما كنت 
 
 
 

فوجئت بكالمه ورفعت نظرها إليه  
 جمددا..فأكمل: 

 
 
 



قالت يل اجنال إنك خجولة  -
وعادية,لكنك لست هكذا..مع أنين  

أعتقد ان أنثي أخرى لن تالحظ  
 هذا.كتمت ماندي انفاساسها: 

 
 
 



وهل كانت تبحث أمري مع  -
أصدقائها؟ أهلاذ السبب دعتين إىل  

 هنا؟كب ترضي فضوهلم؟
 
 
 

ارتفع صوهتا قليال وهي تسأل فزفر  
 الرجل أنفاسه بنفاد صرب.

 



 
 
مل أقل هذا..ولو كنت تعرفني أجني  -

جيدا ملا اهتمتها هبذا..إهنا ليست من 
 هذا الطراز. 

 
 
 

 سألت ماندي حبرارة:



 
 
 
 لكنها قالت لك,أمل تفعل؟  -
 
 
 



كانت كلماته هذه أتكيدا السوء ختيال  
ارتياهبا من هتا,وفكرت كم كانت حمقة يف 

 دعوهتا إىل هنا, وأكملت: لو عذرتين.. 
 
 
 

كانت ضحكته ابردة اإلذالل األخري 
هلا, وكانت على وشك أن ترمي ماتبقى  



يف كوب العصري على وجهه عندما 
 المست يد أخرى كتفها وقالت أجنيال:

 
 
 

 حبييب..لقد التقيت جباريت..ماندي.
 
 
 



واستدارت الفتاة حنو الرجل..وسألت 
 ي:ماند

 
 
 
مارأيك هبذا احملتال األيرلندي الذي  -

 يريدين ان أكون زوجة له ؟ 
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كان مكتب ماندي ملحقا مبكتب ستان 
مل يكن مكتبا فخما إمنا غرفة  0كراون 

حتتوي على طاولة وكرسيي وخزانه  
ملفات وكان عملها فيه ايسر معظم  

 0اهتمامها 
منذ سبع سنوات عندما اضطرت إىل  

التخلي عن فكرة العمل لتجنب ساري  



,كانت حينها يف السنة الثانية من دراسة 
ولطاملا أاثرها العمل مع 0علم االجتماع 

الناس وكانت تنوي ان حتصل على عمل 
يف احد فروع اخلدمات االجتماعية لكن 

اقتحام هايد حلياهتا تعارض مع كل  
 00خمططها 

فيما بعد,حني أصبح من الضروري ان  
تفتش عن عمل وجدت ان مؤهالهتا  

طبعا , لو كان لديها املال  0حمدودة 



لعادت إىل اجلامعة وأكملت دراستها  
ولكن هذا كان صعبا نظرا لوجود فتاة  

بدال من هذا  00صغرية ملزمة إبعالتها 
تقدمت إىل وظيفة مساعدة مدير 

 مؤسسة لتدريب الشبان وإخضاعهم
 دورات يف مسك الدفاتر واحملاسبة إىل

واالختزال والطباعة على اآللة الكاتبة  
إضافة إىل تقومي مهاراهتم يف عدة مهن 

كانت ماندي تعترب نفسها  0يدوية



حمظوظة جدا حلصوهلا على هذه الوظيفة  
وأحست أهنا مدينة ألستاذها السابق يف 
جامعة دورهام لدعمه هلا وإميانه بقدراهتا  

كتاب التوصية الذي قدمه  ,إذمن غري  
هلا ماكانت لتحصل على هذه  

احست ماندي ابالرتياح لعودة 0الوظيفة
السيد كراون إىل املكتب بعد أسبوع 
غياب امل الظهر املومسي الذي أصابه  

وهكذا متكنت من العودة اىل واجباهتا 



األصلية وبدأت تعد تقريرا عن عدة 
مشاكل عالقة جيب ان تبحثها معه حني  

 0هلا الفرصةتتاح 
رغم انغماسها يف العمل وجدت ماندي 

صعوبة يف الرتكيز على األوراق اليت  
صحيح ان عملها ليس صعبا 00أمامها 

أو معقدا, لكن املسالة ببساطة هي ان  
تفكريها استمر يف االجنراف بعيدا عما 
كانت تفعله , ووجدت نفسها مرات  



عديدة حتدق يف الفضاء بعيدة متاما عما 
 0ا حييط هب 

كانت ذكرى حفلة مساء السبت هي 
اليت تقلقها,احلفلة اليت مل تكن راغبة يف  

حضورها ابتت مستقرة أبمل يف 
ذاكرهتا..كان جمرد التفكري يف ما جرى  

يف غرفة جلوس اجنال جيعل وجهها  
حيمر..الزال يذهلها قدرهتا على البقاء  



هناك طويال يف وقت مل تكن ترغب فيه 
 سوى ابهلرب.

ان تعتذر حاملا سنحت هلا  كان جيب
فرصة مناسبة,وحتما كان هذا رأي  

ليليان بنتلي أو ليلي..اليت مل تشارك  
زميلتها يف محاستها لالخطالط مع 

جارهتما إذ ابتعدت عنها بربود اثناء  
احلفلة وحذت الضيفات االخرايت  
حذوها فنظرن إىل ماندي نظرة اقل  



مودة وهكذا ترك الجنال ومرافقها حماولة 
 علها تشعر ابالرتياح.ج

صدمها معرفة ان الرجل الذي كانت  
تواجهه حبدة خطيب اجنال,أليوت  
فرايزر..ليس النه حرك إهتمامها  

الشخصي به بل الن تصرفه حنوها مل  
يكن تصرف رجل واقع يف حب ايئس 

 مع خطيبته.. 



على االقل ليس حسب خربهتا..رمبا 
يتصرف هذا النةع من الناس بشكل  

ا كان زواجا دافعا  خمتلف أو رمب
ملصلحة..لكن عند تذكرها نظرات اجنال 
اىل خطيبها , احست ماندي بقناعة ان 
اجنال هتتم جبنون بالرلندي الوسيم..أما 

بلنسبة ملشاعره هو مل تتمكن من 
 اكتشافها..



هزت رأسها لتصرف عنها ذكرى  
لقائه,واجربت نفسها على الرتكيز على 

تدربون  مناذج الطلبات امامها فهناك م
جدد ستبدأ دورهتم يف شهر ايلول  
وستجري املقابالت معهم يف ااير  

وحزيران لتخفيض العدد إىل مايقارب  
العشرين يف كل قسم من األقسام..كان 

هذا جزءا مثريا من عملها خاصة وان  
السيد كراون قد ابلغها ان رايه اخلاص  



يف متدرب معني أهم بكثري من عدد  
 يت حيملها. الشهادات األكادميية ال 

نفخ رأيسها انفه يف منديله قبل ان 
 جيلس مكانه مث نظر إليها متسائال:

تبدين متعبة..هل ذهبت إىل بلدتك   -
 يف العطلة؟ 

 أجابت أبدب: 
إذا كنت تعين نيو كاسل,ال..أان..مل   -

 أمن جيدا ليلة أمس. 



 هز السيد كراون رأسه: 
وأان كذلك مل أمن جيدا فأمل الضهر   -

ضك من النوم كلما تقلبت مزعج.إنه يوق
 يف السرير. 

ابتسمت:أان اسفة..لكنك تشعر أفضل 
 حاال االن. 

 قلب االوراق على مكتبه: 
إنه أمل استطيع حتمله االن..اعتقد انه -

يف سين هذا جيب ان اتوقع  



املزيد..وكوين ممتنه الن عدم نومك ليس 
 له سبب مؤمل. 

 أجل.-
 حسنا..هل لنا ان نبدأ العمل؟-

لى رأسه االصلع وهو يقرأ  مرر يده ع
 التقرير الذي اعدته له.

هذا جيد..جيد جدا..وشامل.كنت  -
اعرف انك املراة املناسبة هلاذ العمل ما  

 إن وقعت عيناي عليك. 



كانت ماندي ممتنة جدا لثقته فيها 
وكانت بدورها تبذل ما يف وسعها  
الرضاء كل متطلباته ولتتعلم كيفية  

وجه عام, مل معاجلة املشاكل يف غيابه.وب
يكن هناك عقبات مل تستطع جتاوزها  
وعرفت مع هناية نقاشهما أن السيد 

كراون راض متاما على كل ما اجنزته أثناء 
 غيابه.



أصبح مزاج ماندي بعد ظهر ذلك اليوم 
أقل توترا.فبعد غداء سريع يف قاعة  

الطعام مع سيبل لونغان سكرترية السيد  
كراون,عادت متندي إىل مكتبها  

مة على ان التضيع املزيد من  مصم
الوقت يف التفكري يف تلك  

احلفلة..أبعدت كل تفكري يف اجنال  
سيموركلري وخطيبها عن رأسها وانكبت 



على دراسة شهادة جتارة وأخرى  
 للطباعة.

كانت الساعة تقارب السادسة حني  
وصلت ماندي إىل برايتون  

هاوس,يصاحبها االرتياح الكتشاف 
إىل املنزل الذي مل  طريقا خمتصرة توصلها

تعتد حىت االن على ضجيج السيارات  
املارة مبحاذاهتا طوال ساعات النهار  
والليل..كانكان منزل امها يقع يف  



ضاحية نيو كاسل,يف منطقة هادئة,لذا مل 
يكن من السهل عليها التأقلم مع هذا  

االنتقال,ولكنها على الرغم من هذا  
كانت ممتنة حلصوهلا على هذه الشقة  

اليت تبعد كثريا عن مكان عملها وهكذا 
ميكنها يف اايم الصيف ان تذهب سريا  
على القدمني فتوفر بذلك اجرة الباص  

وقد يساعدها هذا التوفريعلى القيام  



بزايرات متكررة إىل نيو كاسل لرتى  
 ساري. 

وهي تسري يف املمر القصري املمتد حنو 
النزل فا جأهتا )الالمرب غيين(وللمرة 

رأت أليوت فرايزر وراء مقودها  االوىل 
فاستغربت ماندى وجوده املبكر هنا  

واحست ابنكماش يف معدهتا فهى 
التذكر اهنا رأت السيارة هنا قبل السبعة 
والنصف او الثامنة يف املاضي..مع أهنا 



جيب ان تعرتف اهنا مل تنتبه سابقا 
 لوجودها إىل ان اشارت اجنال إليها.

 كان ما إن وصلت إىل املدخل حىت
أليوت قد اوقف سيارته الرايضية القوية  
ويقطع الباحة األمامية منتظرا وصوهلا .. 
كان يرتدي بذلة سوداء وقميصا أبيض 

فبدا خمتلفا قليال عن الشخص الذي  
قابلته يف احلفلة..وقف واضعا يديه يف  
جيبه دومنا اكرتاث,وبدا مسرتخيا واثقا  



من نفسه,والحظت من طريقة وقفته  
لية انه يتوقع منها ان تقف  املتعا

 وتكلمه.. 
قال يسد هلا الطريق:)مرحبا..كيف 

 حالك؟(
رفعت رأسها دون ان تنظر إليه وابدت  

 نيتها بوضوح:
 أان خبري..شكرا لك سيد فرايزر. -

 واجتهت إىل الباب مضيفة:)اتسمح؟( 



نظر إليها بثبات للحظات فأحست 
ابلعينني الرماديتني املزعجتني خترتق 
 جفنيها املنخفضتني,مث تنحى جانبا:

 بكل سرور.-
 وتركها متر وتسبقه إىل املدخل املعتم. 

الطقس ابرد يف اخلارج هذه  -
 الليلة..مثلج جدا,اليس كذلك؟

ضمت شفتيها بشدة وكبتت ردا قفز إىل  
لساهنا مث راحت تبحث يف حقيبة يدها 



عن املفتاح.ليتها فكرت يف هذا قبل ان  
من الصعب رؤية  تدخل إىل املبىن,ف

ماتفعله بدون نور.عندما وجدت املفتاح 
أخريا أفلت من يدها ووقع على االرض  

مصدرا صوت رنني قرب قدمي 
اليوت..وراقبته إبحساس عاجز ينحين  

 ليلتقطه حبركة رشيقة.
 قال متجنبا يدها املمدودة:)امسحي يل( 



وقفت متصلبة وهو يدس املفتاح يف  
ضاف ثقب الباب ويدير املقبض مث أ

وهو يضعه يف كفها املمدود:ما من 
 مشكلة.

هزت رأسها ابحرتام قبل دخوهلا إىل  
 الشقة. 

كانت التزال مستندة إىل الباب من  
الداخل وقلبها خيفق ابسرع من عادته  

حني مسعت قرعا خفيفا خلفها فأدركت  



انه الميكن أن يكون هناك احد  
سواه.فكرت ان تتجاهل قرعه لكن مل  

اال تسمعه,وإن مل ترد   يكنعناك امكانية
 ستبدو وكاهنا خائفة

أخذت نفسا عميقا ومجعت طريف سرتهتا 
معا مث استدارت وتعابري وجهها  

صارمة..فتحت الباب وبقيت ممسكة 
ابالكرة وكاهنا ختاف ان حياول الدخول  

 عنوة. 



كان اليوت يستند إىل جهة اجلدار لكنه 
 استقام بسرعة عند رؤيتها.

 سألت بعصبيه :)نعم؟( 
 هل استطيع الدخول؟-

 دهشت وبدا هذا عليها:)ارجو عفوك؟( 
قلت :)هل استطيع الدخول؟ أريد  -

التكلم معك واالفضل اال افعل هذا  
 على مقربة من مسمع السيدة موركر(



مررت لساهنا على فمها:)السيدة 
 موركر؟(

 هز رأسه إجيااب: 
يف أي دقيقة االن سينفتح ابهبا,ولو  -

 قليال..فما رأيك؟
ماندي خلفها وهي تعي فجأه  نظرت

التضارب الكبري بني شقتها املتواضعة  
 وفخامت الغرف اليت تسكنها خطيبته..

 حاولت ان ترد بعدم اكرتات مهذب:



ال أظن هذه الفكرة جيدة إذ ال  -
أستطيع التفكري يف كالم نقوله لبعضنا 

سيد فرايزر..إذا مل تكن أجال يف املنزل 
تطيع فأان اسفة..ال أعتقد أنك تس

 انتظارها هنا.
 زفر أنفاسه بصوت مرتفع: 

العلم ىل ان كانت هنا ام -
ال..امسعي,أان لن اهامجك 



اوماشابه..أريد ببساطة ان اعتذر ان  
 كنت تظنني انين اخرق.

 أخرق؟ -
عندما اخربتك مبا قالته اجنال  -

 عنك..وحينما مل اعرفك بنفسي.
اتسعت انف ماندي قليال:)هذا غري  

 مهم(. 
 أعتقد انه مهم.-



اشتدت اصابعها على اكرة الباب  
 املعدنية.

ملاذا؟من غري احملتمل ان نلتقي مرة  -
 أخرى..اليس هكذا؟

ضاقت عيناه:ومل ال؟إن اجني حتبك ولقد  
 أخربتين هبذا. 

- صمت قليال مث اضاف حني مل ترد:
 حسنا ..هذا تقريبا كل ماجئت القوله.

 تنفست ابضطراب ومتتمت:)حقا؟( 



 جأة خبيبة أمل فأردفت:أحست ف
 هل خطيبتك يف املنزل؟ -
 اشك يف هذا. -

 مد يده ليخرج مفتاحا. 
احملل اليقفل أبوابه قبل الساعة  

السابعة,وهي السادسة االن..لكن 
 التقلقي..لدي مفتاح.

أان..كنت سأعد بعض -ترددت ماندي:
 الشاي. 



ماالذي دهاها لتعرض عليه تناول 
صا  الشاي؟هل تريده ان حيمل معه قص 

إىل الطابق االعلى عن الظروف الصعبة  
 اليت تعيشها؟أضافت بسرعة:

 أاعين..الاعتقد..انك تشرب الشاي.-
 رد وعيناه الرماديتان متازحاهنا: 

أان الاعيش على زهر النرجس أو  -
رحيق االزهار..شكرا لك,سأحب تناول 

 فنجان شاي عندك آنسة آبكوت. 



اجملال عليها إذا ان ترتاجع لتفسح له  
للدخول,فعلى عكس الشقة فوق مل  

يكن هناك ردهة بل يدخل املرء مباشرة  
إىل غرفة اجللوس..واشتد امحرار وجه  

ماندي حرجا عندما راح اليوت ينظر إىل 
 ماحوله ابهتمام ظاهر.

عند إقفال الباب خلفه مل تكلف ماندي 
نفسا عناء تصحيح تقييمه حلالتها,بل  

رت إىل  رمت معطفها إىل الكرسي وسا



املطبخ اتركة اجملال امامه ليكون الفكرة  
اليت يريدها عن الشقة..إهنا ببساطة غري 

مهتمة برأيه وكلما سارعت يف تقدمي 
الشاي له كلما كان أفضل هلا,مث إن  

اجنال قد التعجبها هذه احملطة وهو يف 
 طريقها لتزورها. 

كانت تتفحص حمتوايت علبة  
 قال:البسكويت عندما وقع ظله عليها و 



اعتقد انين اقول دائما التعبري اخلاطئ  -
 لك..اليس كذلك؟

مرر اصبعه بتكاسل حول 
 ايقته,واضاف: 

كيف ميكنين االن اصالح ماقلته؟ابن -
اقول لك انين كنت احاول ان اكون  

مهذاب,ام ابلتاكيد انك تبدين رائعة  
 بنظري؟



الهذا وال -احنت ماندي راسها:
ذاك..اليهم..اذهب واجلس!سأنضم 

 ليك بعد قليل. إ
 حسن جدا..-

هز كتفيه بال مباالة وتركتها,واىل ان  
وضعت احلليب يف اإلبريق الصغري ومال  

تقصعت السكر ووضعت الفنا جني  
على الصينية,كانت املاء قد  

غلت.فمألت ابريق الشاي ووضعته  



على الصينية كذلك مث محلتها إىل غرفت 
اجللوس..أثناء غياهبا كان قد فك زري 

العلويني وأنزل ربطة عنقه قليال قميصه 
حتت الياقة فناسبه مظهره املشعث هذا  

متاما..إنه ينبض بلحياة واجلاذبية,إنه  
رجل من النوع الذي الميكن للمرء اال 

ان حيس به,جاذبيته اليت قد اليعيها هي  
 حتد حبد ذاهتا.



نفضت هذه االفكار عنها وجلست 
على مقعد قبالته مث صبت الشاي,وهي 

 :)حليب وسكر؟(تسأله
 هز رأسه ورد خبفة :)بدون شئ( 

مخت انه يشرب الشاي مع احلامض  
 لكن ليس لديها شئ منه على أى حال.

مع ذلك فقد بدا انه يستمتع وهو 
يشرب فنجانه ومل يرتدد يف قبول واحدا 

آخر..كان جيب ان تدرك انه يشعر  



ابلراحة يف أي مكان..إنه يتكيف مع  
حميطه غري مكرتت مبشاعر احد عدا  
مشاعره..إنه يشعرها ابهنا غريبة يف 

شقتها اخلاصة وكرهت تصرفه هذا بقدر 
 ما كرهت جاذبيته.

وهو يعيد فنجانه إىل  سأهلا فجأه 
 الصينية: 

ملاذا الاعجبك آنسة آبكوت؟هل  -
اخيفك؟هل املر هكذا؟هل ختافني  



الرجال؟أريد ان اعرف ما الذي فعلته  
 الثري فيك مثل هذه العدائية؟
اعتقد -وضعت ماندي فنجاهنا بعناية:

 انك تتصور االشياء سيد فرابزر 
 راقبته عيناه خببث: 

نا جيدا حقا؟ صحيح اننا النعرف بعض -
,لكنين استطيع ان احس ابلعداء حني  

 اواجهه..انسة ابكوت.



أان لست االنسة  -ردت بسرعة:
ابكوت..اان السيده 

 ابكوت.اان..كنت..متزوجة.
 اه-

ااثرت تنهيدته الطويله حنقها فتخلت 
 عن أي حماولة اخرى للتادب ووقفت:

ليس االمر كما تفكر فيه..سيد  -
خر..وال فرايزر..اان ال اخشى اجلنس اال
اكره كل الرجال..اوماشابه..اان 



ببساطة..ببساطة..الاهتم برجل من 
 طرازك..هذا كل شيء!

طرازي؟رمبا رجل مثل -سأل بنعومة:
 زوجك السابق؟ 

مثل هايد!احست ماندي برغبة هستريية 
يف الضحك..مامن شخص احط منهايد 

تستطيع ان تتصوره,لكنه جمرد هاٍو  
ا كانت مقارنة مع اليوت فرايزر..رمب

مسؤولة جزئيا عن الرأي املتفاخر هلايد  



يف نفسه فقد احست إبرضاء لغرورها  
حني اختارها ساحر قلوب الفتيات 

احمللي صديقة له,ووقعت يف مجال طلعته 
بدون التساؤل عما قد يكون داخله إىل 

 ان كان الوقت قد فات.
انت لست  -ردت على اليوت فرايزر:

 شبهه. كزوجي!وما كان يلمح إىل انك ت



إنه على أي حال ليس مسؤال عن 
خداع زوجها هلا,واحست خبجل 

 سخيف الهنا فقدت اعصاهبا. 
احس اليوت بتوترها فوقف يشد ربطة  

 عنقه يقول:
 اظن من االفضل ان اذهب.-

 استدار حول الطاولة الصغرية:
 شكرا على الشاي ..كان لذيذا.-



ما إن خرج حىت احست ابندفاع الن 
لست على حافة تستدعيه اثنية..ج

مقعدها ووضعت ذقنها بني يديها مث  
راحت تنظر ايل املوقع الذي كان جيلس  
فيه على االريكة وهي تفكر مبراره: ايله 

من إخفاق اتم!لقد جعلت من نفسها  
بلهاء متاما..مل تكن تريده ان خيرج ولديه  

هذا االنطباع عنها.الشك انه سيجد 



الكثريمن التسلية حني يقص ما جرى  
 اجنال وليلي. على

المست الدموع الساخنة اطراف  
اصابعها فوق خديها,فأعادت هلا نوعا  
من االرتياح وأقنعت نفسها ان املسأله  

 ليست بتلك االمهية.. 
مسحت الدموع وبذلت جهدا كبريا  

جلمع شتات نفسها..مث وضعت االبريق  
وفنجاهنا على الصينية ومحلتها إىل  



او  املطبخ..إهنا ليست صديقة الجني 
ماشابه..وسيعلمها هذا ان تكون حذرة 

منهم اكثر يف املستقبل..إهنم ليسوا 
 مثلها وجيب ان تتذكر هذا. 

 
 
 
 قويل أرجوك!-3
 



 
 
 

مر أسبوع قبل ان تلتقي ماندي إبحدى 
جارتيها اللتني تسكنان يف الطابق  

 األعلى مرة اخرى.
 
 



كان أسبوعها غري مستقر وزاد يف هذا  
الثالاثء من العمل  عودهتا مساء  

واكتشافها ابقة زنبق عاجية اللون  
وسوسن أزرق انعم موضوعة على  

 مغسلة املطبخ.
 
 

 قالت السيدة موركر:
 



 
مل اعرف أين أضعها لك..بدا من  -

املؤسف تركها يف الردهة اخلارجية..إهنا  
مجيلة جدا..اليست هكذا؟واضح ان  

 لديك معجب سيدة آبكوت.
 
 

ارها مل تكن  ابتسمت ماندي لكن افك
هادئة مثل تعابري وجهها..عرفت سلفا 



ان البطاقة ترافق الباقة وهناك شخص 
واحد فقط حسب تقديرها ميكن ان  

 يكون من ارسلها:أليوت فرا يزر! 
 
 

 قالت لزوجة وكيل املنزل: 
 
 
 أان.. ممتنة لك جدا سيدة موركري. -



 
 
 اضطررت إىل وضعها يف املغسلة.-
 
 

 ماحوهلا يف غرفة اجللوس: وتطلعت إىل 
 
 



مل اشأ ان افتش عن مزهرية..وكان -
 هناك الكثري... 

 
 
اجل..شكرا لك..سأجد ما أضعها  -

 فيها.
 
 



أستطيع ان أعريك مزهرية أو رمبا  -
 اثنتني,إذا احتجت إليهما.

 
 

لكن ماندي كانت مصممة على  
 الرفض,وقالت بتأدب:

 
 
 بنفسي.أان واثقة انين سأتدبر االمر -



 
 

واحست اهنا شريرة يف عدم تركها اجملال  
الرضاء فضول العجوز..لكن كيف 
تقول هلا إن خطيب اجنال هو الذي  

ارسل هلا الزهور؟وكيف جيرؤ أليوت فرا  
 يزر على وضعها يف هذا املوقف احلرج؟ 

 
 



اضطرت السيدة موركري إىل التخلىعلى  
 مضض عن اسالتها الفضولية. 

 
 
ثقة..انت فتاة حسنا..إذا كنت وا-

حمظوظة!البد اهنا كلفت من اشرتاها  
 مبلغا كبريا.

 
 



ابتسمت ماندي جمددا جملرد تلطيف  
 كلماهتا: 

 
 
 أان واثقة من هذا..-
 
 

وأغلقت الباب حبزم قبل ان تطلق املرأة 
 تعليقا آخر.



 
 

ومع ذلك وفيما كانت متأل كل قصعة 
وإبريق وزجاجة حليب متلكها ابلزهور  

الناعمة الرائحة,مل تستطع ماندي سوى 
ان تتنشق رائحتها العطرة..مل يكن لديها 
هذه الكمية من االزهار يف حياهتا..وكان 

انطباعها االول اعادة الباقة إىل  
مرسلها,اال اهنا امتنعت عن ذلك حاملا  



قدرة نتيجة مثل هذا العمل,فأوال ليست 
لديها فكرة عن مكان إقامة أليوت فرا  

عمله,حىت ان اهتدت اليه فليس  يزر أو
ابمكاهنا ان ختاطر يف احراج اجنال اليت  

قد تكون معه حينها.إضافة إىل هذا  
هناك امكانيه ولو ضئيلة ابال يكون هو 

الذي ارسلها..كم ستبدو سخيفة لو  
اعادت الزهور اليه واتضح انه اليعرف  

 شيئا عنها! 



 
 

برز امامها حل واحد اخري..لكنها مل 
طويال إذ مل ترق هلا ابدا فكرة  تفكر فيه

إعادهتا إىل حمل الذي ارسلها الهنا  
الميكنها ارسال مثل هذه الزهور الناعمة 

إىل االتالف الفوري,مع النظر بعني  
االعتبار إىل ان أليوت ارسل االزهار من 



غري اسم لذا لن يعرف ابدا ابمر  
 اعادهتا.

 
 

شعرت ابلرضى وهي تقنع نفسها هبذه 
كتشفت اهنا تتمتع كثريا ابللون الفكرة وا 

الذي تضيفه األزهار على غرفة اجللوس  
املكتئبة,ووجدت نفسها تراقب وجودها 

احلي كل يوم بعد عودهتا من عملها  



الشاق إىل شقتها,وحني بدأت أخريا يف 
الذبول اشرتت بعض األزهار لنفسها  

 لتعوض عن خسارهتا.
 
 

حتدثت مع ساري مرة اخرى عرب اهلاتف  
هتا ابن االايم الفاصلة عن يوم ووعد

 مولدها ستمر بسرعة.
 



 
سأصل يف قطار السادسة مساء  -

اجلمهة القادم.اان اتطلع شوقا إىل  
 حضوري.. 

 
 

كانت هناية األسبوع بدون 
أحداث,واعتقداتن اجنال وصديقتها  

ليستا يف الشقة إذ مل يصدر أي صوت  



عن شقتيهما طوال يومي السبت  
لوقت بطأل  واالحد..امضت ماندي ا

مطبخها حماولة بتصميم املقارنة بني هذا 
 األسبوع واالسبوع املنصرم. 

 
 

تواجهت مساء االثنني وجها لوجه مع  
اجنال يف ردهت املنزل..كانت الفتاة يف 

طريقها إىل اخلروج عندما وصلت ماندي 



حاملة ابقة أزهار يف يدها فقالت اجنال  
 بلهفة: 

 
 
  ما أمجلها! أحب أزهار الربيع -

كثريا,االحتبينها أنت؟ابلطبع حتبينها..لقد 
قالت يل السيدة موركر إن شخصا 

 ارسل لك ابقة كبرية منها!
 



 
كتمت ماندي انفاسها..كان جيب ان 
تدرك ان السيدة موركري تنقل االقاويل  

إىل مجيع سكان املنزل وليس إليها  
 وحدها وحسب..قالت: 

 
 
اوه..اجل.كنت حمظوظة..لقد ارسلها -

 صديق يل يف العمل .. 



 
 

سألت نفسها بنفاد صرب:ملاذا تقول 
هذا؟من يف املؤسسة قد يرسل هلا  

شيئا؟وكيف تتاكد ان أليوت مل يفض  
 بكرمه إىل اجنال؟ 

 
 

 قالت اجنال:



 
 
أحب تلقي األزهار كثريا..يرسل -

أليوت يل الورود ودائما يعرف انين  
 احبها.

 
 

رطبت ماندي شفتيها :)أنت حمظوظة  
 جدا(



 
 

 تنهدت اجنال برضى :
 
 
اجل ..اان حمظوظة.هل رأيت خامت -

 اخلطوبة؟ 
 
 



 مدت هلا يدها:)اليس رائعا؟(
 
 

زفري مربع   وكان رائعا ابلفعل..حجر
حييط به حبات من االملاس ويلمع حىت 

يف ضوء الردهة القامت,وقالت ماندي 
 بتوتر:

 
 



انه مجيل..مىت..مىت ستتزوجان؟ام مل -
 تقررو بعد؟ 

 
 

يف شهر كانون االول..كما 
اعتقد..اليوت مرتبط بعمل كثري,وآمل  

ان يكون شهر عسلنا يف ليلة رأس  
 السنة.

 



 
 ايله من امر رائع! -
 
 

حت هلجة ماندي زائفة االن لكن  اصب
 اجنال مل تال حظ,واجا بت ترفع كتفيها:

 
 



أجل..اليس كذلك؟لكن يكفي كالما -
عين االن..اان مل ارك منذ احلفلة..هل 

 استمتعت هبا؟ 
 
 

 ابتلعت ماندي ريقها:
 
 



اوه.. كانت.. ممتعة جدا..اان -
اسفة,كان جيب ان اتصل بكي..لكن 

 املشاغل كثرية. 
 
 

  رأسها:هزت اجنال
 
 



التفكري يف هذا..كل ما املت به اال  -
تكوين غضبت من الطريقة اليت تصرفت 

هبا ليلي..إهنا احياان ابردة 
ومتعالية..وكانت ذلك املساء يف مثل  

هذا املزاج, لكنها يف الواقع فاتنة حني  
 تتعرفني اليها جيدا.

 
 

 تنحنحت ماندي:



 
 
هذا..حقا..ليس االمر أان واثقة من -

مهما..كانت ليلتك أنت على أي  
 حال. 

 
 
ما رأيك أبليوت؟لقد حتدثت معه -

 اليس كذالك؟أوليس رائعا؟ 



 
 

أفلتت األزهار فجأة من يد ماندي  
فاحننت إبرتباك لتلتقطها وبقي سؤال  

 اجنال بدون رد إذ قالت: 
 
 



جيب ان اذهب االن..سأقابل والدي -
ساعة..ولن يكون مسرورا أن  بعد ربع 

 أتخرت..وداعا.
 
 
 وداعا. -
 
 



ابتسمت ماندي هلا, لكن بعد ذهاب  
اجنال احست مبوجة ارهاق جتتاحها  

وبدت هلا اخلمس سنوات اليت مرت منذ 
كانت صغرية حيوية مثل اجنال بعيدة 

 جدا..لكن هل كانت يوما صغرية مثلها؟
 
 

جاء يوم الثالاثء بسيل من االحداث يف  
ؤسسة..فقد تعثرت السكرترية سيبل امل



لونغمان على السلم ذلك الصباح  
ولوت معصمها وهذا مامنعها من القيام 
أبيت طباعة..وارن غراندولف,الناظر,آمل 

ظهره وهو ينقل بعض الصناديق يف  
املخزن..اما السيد كراون فقد مزق  

بنطلونه يف طريقه إىل العمل,ونتيجة هلذا  
 . مل يصل قبل احلادية عشرة

 
 



عند حلول وقت الغذاء أحست ماندي  
وكأهنا قامت بعمل يوم كامل..كان هناك 

رسائل معينة جيب االهتمام هبا,ونظرا 
العاقة سيبل اضطرت ماندي إىل تويل  

الطباعة بنفسها,ومل يكن االمر سل  
عليها..ووجدة ان الة سيبل احلديثة 

 معقدة وغري مألوفة هلا.
 
 



قررت ماندي  عند حلول وقت الغداء 
اال تتناول السلطة يف قاعة الطعام نظرا 

الضطرارها إىل الذهاب للتسوق.ارتدت  
سرتة بذلتها الرمادية الداكنة وركضت 

مسرعة حنو اشعة الشمس الشاحبة اليت 
 تغمر )ادجويرود( 

 
 



كان منظر السيارة الرايضية السوداء  
املتوقفة دومنا اكرتاث على اخلط االصفر  

ا الن جيفلها قبل ان  يف اخلارج كافي
تتعرف إىل الرجل الواقف مستندا إىل  

 مقدمتها.
 
 

 قال وهو ينظر اليها:
 



 
 مرحبا..كنت انتظرك.-
 
 

اخذت نفسا عميقا واستدارت  
 تواجهه:)حقا؟ملاذا؟(.

 
 



انقلب تعابري وجهه إىل االكتآب :)وملاذا 
 يف رأيك؟(

 
 

ال استطيع أن اتكهن..فعال..لكنين 
ختصرت الشرح..ليس سأكون ممتنة إن ا
 لدي وقت كثري. 

 
 



 سأهلا حبدة: 
 
 
لكنك تتناولني الغداء..اليس -

 كذالك؟لقد بدأت اتسائل. 
 
 
 ماذا تعين؟-
 



 
وأجربت نفسها على التفكري يف اجنال  

 وما قد يعنيه هذا هلا.
 
 

 نظر إىل الشارع متفحصا: 
 
 



اعين انين انتظرت يوم امس بدون  -
 جدوى.

 
 

 بدهشة:فغرت فاها 
 
 
 انتظرت بالمس؟-
 



 
 هذا ما قلته. -
 
 

 هزت رأسها: 
 
 
أان اتناول الطعام عادة يف قاعت -

 الطعام.



 
 

 قال ساخرا:
 
 
 حقا؟ كان جيب ان افكر يف هذا. -
 
 

 قاومت لتستعيد عدم اكرتاثها: 



 
 
لست ارى سببا..اتعرف انك تقف يف  -

 مكان ممنوع؟ 
 
 
مبا انين حصلت على حمضري خمالفة -

 ابألمس,فأان اعرف هذا,ماندي..
 



 
إذا جيب ان احذرك..هناك دورية  -

شرطة مرور قادمة واظن من االفضل ان 
حترك سيارتك سيد فرا يزر..إال إذا كنت 

تتمتع ابملسامهة يف دعم بلدية لندن  
 الكربى.

 
 



شد أليوت على فمه وقاس بسرعة  
 املسافة اليت تفصل الشرطة عن سيارته.

 
 
 لغداء معي؟هل تتناولني ا -
 
 

 لكن ماندي رفضت طلبه:)الاستطيع( 
 



 
 فاستدار وعاد مسرعا إىل االمربغيين.

 
 

كان هناك رواق حيوي عدة متاجر 
اعتادت ماندي ان تتسوق ماتريده 

ن  منه,اجتهت اليه وهي تقاوم االندفاع أب
تنظر خلفها لرتى ما إذا كان أليوت قد  

جنح يف تفادي حمضر خمالفة أخرى..كان 



قلبها الزال خيفق بشدة بسبب السرعة  
اليت حاولت فيها اكرب مسافة بينها وبني 
أليوت..وقفت لعدت دقائق تتفرج على 
واجهة ابئع كتب وجمالت بدون ان ترى 

 شيئا يف الواقع.
 
 

ذا يفعل  سألت نفسها اكثر من مرة:ملا
هذا؟إنه امر غري معقول إذ لديه خطيبة 



مجيلة هتتم به,وإذا كان راغبا يف العبث 
فال شك ان لديه فرصا عديدة مع 

الكثريات من الفتيات,فلماذا خيتارها  
هي ؟إذا كان يسعى للمغامرة فلماذا  
الجيد لنفسة فتاة من طبقه يرضي هبا  

غروره؟ام ان السبب يتعلق بكوهنا  
يظنها سهلة املنال أو من غري خمتلفة؟رمبا 

احملتمل ان تعرتض كثريا طاملا انه يعوضها 
بطريقة اخرى مثل...ابقة أزهار..كانت  



ترجتف بشدة وأدركت اهنا مل تشرت شيئا 
مما جائت لشرائه,ووجدت صعوبة يف  
دفع قدميها امام االخرى لذا قررت  

التخلي عن فكرة التسوق والعودة إىل  
 العمل.

 
 
 مايرام؟ هل أنت على-
 



 
اجفلها صوت الرجل اللطيف خلفها ما 

 جعلها ترتنح قليال:
 
 
 أان..اوه..اجل,أان خبري.-
 
 



للحظات ظنته أليوت وهي التشعر  
ابلقدرة على مواجهته االن.كان من 

 الواضح ان املسن قلق عليها:
 
 
 هل أنت واتقة؟ -
 
 



حاولت ماندي انستجماع قواها لتطمئنه 
 وابتسمت:

 
 
 انين جائعة.البد -
 
 

مث علقت انفاسها يف حلقها وهي ترى  
طيفا حنيال أسود يتقدم حنومها..كان 



جيب ان تعرف ان أليوت لن يستسلم 
بسهولة..وتسائلت ما إذا كانت جترؤ  
على طلب احلماية من الرجل املسن  

الواقف إىل جانبها,لكن الظروف مل تكن 
 تسمح هلا بتوريط شخص آخر.

 
 



إليهما وراحت عيناه  وصل أليوت  
الرماديتلن تتفحصان وجه ماندي بقلق 

 ظاهر..فسأهلا مابك:)مابك؟( 
 
 

وقف جبانبها فاستدارالعجوز ابرتياح  
ليقول وكأنه وجد فيه الشخص الذي  

 سريحيه من مسؤوليتها:
 



 
تشعر السيدة الشابة بقليل من  -

االغماء..تقول إهنا جائعة..وجيب ان 
 اءها حاال.تتاكد من اهنا ستتناول غد

 
 
سأفعل هذا..آسف لتاخري  -

ماندي..القيت صعوبة يف ايقاف  
 السيارة.



 
 

ارجتف فك ماندي مبزيج من االحباط  
والوهن,لكن حني حثها لتتحرك مل يكن  

لديها خيار آخر..إهنا متعبة جائعة  
وقدى سلبها اجلهد الذي بدلته يف  
 مواجهته معظم قدرهتا على املقاومة.

 
 



 صاحت بقلق:
 
 
اذا تفعل هذا؟أنت تعرف انه قد يراان مل-

احدهم..مث اال يعين لك شيئا كوين ال  
 اريد تناول الغداء معك؟

 
 

 رد بعجرفة قاسية:



 
 
لو كنت اعتقد هذا ملا جئت إىل  -

 هنا.اقرتح ان جند.. 
 
 

 قاطعته حمتجة: 
 
 



ال!ال..لن اذهب معك!لست أدري  -
من أين واتتك فكرة انين ساحب تناول 

الغداء معك,لكنك  
خمطئ..صدقين!واالن,ارجوك ابتعد عين 

 وتوقف عن ازعاجي!
 
 
 ماندي..-
 



 
 سيدة ابكوت.-
 
 

حسنا..سيدة ابكوت..هل تنكرين انك 
لست يف حالة مناسبة الن اتركك  

 لوحدك؟
 
 



 قاطعته:)هذا بسببك(
 
 

 احىن رأسه أبدب:
 
 
إذا قالت هذا..مع ذلك سأكون نذال -

.لذا اقرتح ان جند  حقريا إن تركتك االن
مكاان جتلسني فيه وسأشرتي لك شرااب 



وسندويشا أو مايلزم العادت بعض  
 اللون إىل وجهك. 

 
 

 تنهدت ماندي:)وإذا راان احد؟(
 
 

 التوت شفتا أليوت: 
 



 
 وهل ختجلني من رؤية احد لك معي؟-
 
 
 أنت تعرف ما اعين!-
 
 
 شخص اعرفه؟-
 



 
 اجل.-
 
 
سأشرتي لك ما  وماذا يف هذا..؟أان -

 تشربينه..فأين الضرر يف هذا؟
 
 



أين الضرر حقا؟حلقت به على مضض 
إىل داخل مطعم صغري واجتهت إىل  

طاولة منزوية آملة اال يعرفها  
احد,ولكوهنا قادمة جديدة إىل املطعم 

فقد الحظت اهنا ااثرت الكثري من  
 االهتمام بني احلضور الذكور. 

 
 



,لكن كانت الطاوالت حمجوزة ابمجعها
تلك اليت يف الزاوية كانت مبقعدين  
خاليني.جلست ماندي على املقعد 

البارد مع بعض االرتياح,كانت ممتنة  
لفرصة اجللوس واستعادة سيطرهتا على 

نفسها..ستكون هذه حتما فرصة لتظهر 
 له انه يضيع وقته يف مالحقتها!

 
 



جاء أليوت بكوبني من املرطبات فرفعت 
ا..تقدم حامال يدها لرتيه مكان جلوسه

الكوبني يف احدى يديه وسندويشني من 
 اللحم والسلطة يف اليد االخرى.

 
 

كالعادة,بدا مراتحا وكأنه يف بيته حىت  
وان كان ماحييط به غري مألوف.رشف 
قليال من الكوب الذي جاء به لنفسه  



من دون ان يعي ان هناك فتاة جتلس 
 قبالته نقلت اهتمامها من صديقها إليه.

 
 

 واجهها قائال:أنت شاحبة 
 
 



كنتت انفاسها وشربت من حمتوايت 
كوها.اخذت رشفة اخرى قبل ان  

 تفحص سندويشها فقال أليوت: ت
 
 
ليس لديهم سوى شرائح اللحم  -

 والسلطة..وارجو ان تعجبك.
 
 



مل ترد ماندي عليه بل قضمت  
السندويش وراحت تنظر إىل عيين 

الشابة قبالتها بثقة اكرب ابلنفس..على 
أي حال الميكن لومها على حتديقها  

ابليوت..انه مجيل الطلعة وال تلومها ان  
عما يفعله مع امرأة  كانت تتسائل 

 مثلها.
 
 



 هل الابس به؟-
 
 

 ردت ماندي ابدب:
 
 
 اجل..شكرا لك.-
 
 



مل تنه ماندي سندويشها,كان هذا  
مستحيال امام نظرات أليوت والفتاة 
اجلالسة قبالتهما,وترك أليوت نصف  

ساندويشه كذالك.وبدون طلب االذن  
منها محل الكوبني وذهب إىل طاولت  

ني مماثلني وبعينني  التقدمي مث عاد بكوب 
 حتدايهنا ان ترفض.

 
 



اراتحت ماندي عند مغادرت الشاب  
والفتاة قبالتهمابعد دقائق وبقي مكاهنما 
فارغا..مث اخذ اجلمع يف املطعم خيف مع 

عودت الناس إىل اعماهلم..نظرت 
ماندي إىل ساعتها وراعها ان تكتشف 

 اهنا تكاد تبلغ الواحدة والنصف.
 
 

 شربت ما تبقى من كوهبا:قالت بعد ان 



 
 
جيب ان اذهب.حقا..جيب ان اكون -

 يف املكتب الثانية اال ربعا.
 
 
ستكونني هناك..ال اعتقد انه من  -

اجملدي طلب ان تغييب بعد الظهر,اليس 
 كذالك؟أنت صادقة وضمريك حي. 



 
 

احست بضيق يف انفاسها:)سيد فرا 
 يزر..(

 
 
 أليوت.-
 
 



يزر..اعتقد ان هذا احلديث  سيد فرا -
 امتد إىل اكثر مما ينبغي. 

 
 

 التوت شفتاه بسخرية:
 
 
حقا؟حسنا..اعتقد انك قد تكونني  -

 حمقة..لكن هذا الحيل مشكليت.



 
 
ال اظن ان لديك مشكلة سيد فرا -

 يزر..ارجوك..اريد اخلروج االن.
 
 
 واذا مل امسح لك؟ -
 
 



 سأصرخ.-
 
 
حقا؟ألن يكون هذا  وهل تفعلني هذا  -

كفعل ما حتاولني جتنبه؟جذب االهتمام  
 الينا؟

 
 
 ارجوك..-



 
 
 قويل ارجوك أليوت.-
 
 

ردت بصوت منخفض 
 متوتر:)ارجوك..اليوت!( 

 
 



 حسن جدا.-
 
 

خرج حبركة سريعة من على املقعد 
ومتكنت بدورها من رفع نفسها مث  

 سارت امامه بسرعة إىل اخلارج.
 
 

 املؤسسة.  قال أليوت سأرافقك حىت



 
 

 سار معها ابلغم من احتجاجها وقال:
 
 
اخربيين ماهو عملك يف هذه -

املؤسسة؟لقد تناولنا الغداء معا ومل  
 اعرف شيئا عنك. 

 



 
 ردت ابنزعاج: 

 
 
 أان واثقة ان هذا لن يثري اهتمامك.-
 
 



لو مل اكن مهتما ملا سألت..انه ليس من 
اسرار الدولة,هل هو هكذا؟أنت لست 

 مشروع سري؟عميلة يف 
 
 

احست بدافع للضحك لفكرة ان يكون 
السيد كراون متورطا يف عملية سرية أو  

 جاسوسية. 
 



 
إنه امر بعيد االحتمال..يف الواقع أان  -

اعمل مساعدة ملدير املؤسسة..وهو 
 عمل مثري ويعجبين.

 
 

 رفع أليوت رأسه:
 
 



لكنك لست من لندن..اليس -
 كذالك؟

 
 
جئت من   ال..امل ختربك خطيبتك؟لقد-

الشمال,من نيو كاسل ..واعيش يف 
 لندن منذ شهرين فقط.

 
 



 وهل يعجبك املقام؟ -
 
 
لقد قلت انين أحب عملي..اما -

 ماتبقى..فأان اشتاق إىل عائليت فقط. 
 
 



وصال إىل املؤسسة فتوقفت واستدارت  
تودعه,قالت وكأهنا تتلو كلمات حفظتها 

 يف الذاكرة:
 
 
 شكرا لك على الغداء.-
 
 

 يديه يف جيب بنطلونه:دس 



 
 
 اريد رؤيتك مرة اخرى.-
 
 

 تقدم خطوة فأحست بتوتر. 
 
 



ال تقويل يل أي كالم سخيف حول ان -
هذا ليس فكرة جيدة..او ماذا ستقول  
اجنال ,قويل فقط )نعم(للمرة االوىل يف 

حياتك من دون موازنت الصواب  
 واخلطأ. 

 
 
 ال استطيع.. -
 



 
 اوه..حبا ابهلل! -
 
 

 مرتددة:)الاستطيع(. كررت 
 
 



كان من الصعب جدا رفض طلبه لكن  
املنطق انتصر يف النهاية..فقالت  

 متصلبة: 
 
 
امسع ..ادرك انك على االرجح معتاد -

على وقوع النساء حتت قدميك..لكنين 
لست هكذا..ليس يف نييت ان اوفر لك 

جتربة من نوع جديد أو الي شخص  



آخر..وإذا كنت تريد جتربه عابرة فما  
 عليك سوى التفتيش يف مكان آخر!

 
 
 خطأ!-4
 
 

كانت مكاتب احتاد شركة فرا يزر  
للتأمينات واالستثمار تقع يف سلحة  



هادئة من شارع سرتاند..حني اشرتى 
,كانت  1920جد أليوت الشركة عام 

عبارة عن طابقني من مبىن سكين قدمي 
قرب)كنغ كروس(.وفيما ركز معظم 

املضاربني على سوق القطاع و  
االسهم,انصرف هيللر فرا يزر إىل شراء  
االمالك موظفا اموال زابئنه يف حجارة  
صلبة بقية صامدة حىت بعد اهنيار)وال  



سرتيت(أو شارع املال وترك أكثر  
 املستثمرين مفلسني. 

 
 

ومنت اعماله وتوسعت..يف اخلمسينات 
اتبع والد أليوت مسرية ابوه وتطلع إىل  

  ماوراء البحار حبثا عن مشاريع
يستكشفها..واالن ميتلك افراد اسرة فرا  

يزر أسهما يف مناجم األملاس يف 



أفريقيا,وميتلكون ايضا آابر نفط يف  
االسكا,مزارع ماشية يف امريكا  

اجلنوبية,شركة نقل جوية وأسطول  
انقالت نفط..وقد أنتجت وانتجت  

مصانعهم الكيميائية انواعا جديدة من  
را يزر  السماد..يف الواقع يشارك احتاد ف

يف معظم التقدم التكنولوجي,وجملس  
ادارهتم فريق شامل من 

احملاسبني,العلماء,املهندسني,واخلرباء يف  



علم االحصاء الذين يصنف أليوت فرا  
 يزر منهم. 

 
 

عندما تقاعد والده يف الستني من عمره 
منذ ثالث سنوات مضت اصبح أليوت  

رئيس جملس االدارة وكان اليزال شااب يف 
 لكن يف السنوات الثالث  الثالثني

املاضية اكد أليوت على الثقة اليت  



وضعها واله فيه وهو االن يف الثالثة 
والثالثني ومعروف بني اكثرية رجال  

االعمال واالستثمار..لطاملا اهتم أليوت 
بعلم احلساب ولقد حصل على درجة  

عالية يف االقتصاد من جامعة  
اوكسفورد.إضافة إىل هذا,كان ميضي 

من كل سنة يف زايرة مواقع العمل   جزائ
التا بعة للشركة يف اخلارج وكانت معرفته 



الدقيقة بتفاصيل كل مشروع جتعله  
 خصما مهيبا. 

 
 

مكتب أليوت هو الذي شغله والده 
وجده من قبل وكان يف الطابق االخري  

من املبىن ويطل على ارض ملشروع  
 حديقة جديدة.. 

 



 
نظر أليوت بنفاذ صرب إىل ساعته  
الذهبية يف معصمه..كم الساعة 

االن؟واشتد ضغطه على فمه حني رأى 
اهنا التزال الرابعة والنصف وان هناك  
ساعة ونصف قبل ان تصل اجنال كما  

قالت,كي يذهبا 
إىل)سوسكس(معا..تسعون دقيقة اخرى  

قبل االنطالق لقضاء عطلة األسبوع 



ال واهلها مألته وهو يبدي االدب مع اجن
 ابلبؤس. 

 
 

ترك النافذة وعاد إىل مكتبه يقلب 
االوراق اليت تتطلب دراسة مركزة منه  

بدون اكرتاث..لديه عمل يقوم به ولكنه  
يشعر بشكل غريب بنقص يف قدرته  

على الرتكيز,وللمرة االوىل يف حياته يفقد 



االهتمام بكل شئ..إنه ضجر وال  
دأ لديه  يهتم,الطاقة الفكرية اليت ال هت 

أصبحت تفتقد االن إىل التوجيه 
 الطبيعي. 

 
 

مل يكن هناك سبب منطقي لعدم رضاه 
وهو يعرتف هبا االن..واخذ ينقر  

ابصابعه فوق منضدته..ليس هناك أي 



ازمة يف الشركة وال مشاكل خاصة عليه 
التعامل معها..حىت ان حياته اخلاصة هي 
كما يتمناها..اجنال فتاة مجيلة وعالقتهما 

 رضية متاما..فما هو الشيء اخلاطئ؟ م
 
 

مع تفكريه يف اجنال عاود النظر إىل  
ساعته فوجد اهنا الزالت الرابعة  

والنصف ومخس دقائق..مخس ومثانون  



دقيقة على االنطالق..رمبا حيتاج إىل ما 
يشربه..رمبا سيساعده قليل من القهوة 
املرة على رفع الغمامة الكئيبة املسيطرة 

 عليه. 
 
 

فسه فنجان قهوة ومحله إىل  صب لن
منضدته مث جلس متثاقال على مقعده  

اجللدي ورفع قدميه فوق  



املنضدة..احس بدفء القهوة القوية  
السوداء وهي جتد طريقها إىل  

معدته..وقرر ان يطلب من كاربنرت ان  
يوصله إىل)فايفا وكس(فهو يشعر انه  

متعب,وهناك وقت طويل قبل وصول  
 اجنال.

 
 

 اجنال.. 



 
 

أليوت خبطيبته وهو يتفرسريف   فكر
السائل االسود يف فنجانه..لقد عرف 
الكثري من النساء قبل ان يتعرف اليها  

لكنها االوىل اليت يطلب يدها فقد بدت 
له مناسبة متاما لتكون زوجة رجل يف 

مثل مركزه,ومبا انه يف الثالثة والثالثني  
وابواه متشوقان الن ينجب هلما 



شجيعهما  حفيدا,مل يعرتض على ت
 االجيايب.

 
 

اضافه إىل كل هذا فان اجنال مجيلة وهي 
ترضي غروره بنفسه,ولو انه جيد حديثها  

احياان ممال إال انه ال اختالف يف هذا 
عن زوجات اصدقائه فهو اليريد الزواج 



من امرأة اعمال..إذا ملاذا يشعر هبذا  
 االحباط املريع؟ 

 
 

وتوصل إىل الرد الذي تعمد جتنبه حىت 
 ن:ماندي آبكوت!اال
 
 



مل يكن هناك سبب وجيه النزعاجه من 
تصرفها حنوه إىل هذا احلد..لكنه 

منزعج!اصبح منذ يوم الثالاثء مكتئبا 
يفكر فيما حدث اثناء الغداء,ويف ردة  
فعلها العدائية على دعوته الودية وهي  

 ما اصاب فيه وترا حساسا. 
 
 



يكن أليوت رجال عنيفا بل  يف العاده,مل
العكس,فهو معروف مبرحه وشخصيته 
الساحرة وتفكريه الدقيق بوجه عام.إنه 
رجل هادئ الطباع معتاد على اخفاء  

مشاعره الداخلية حىت يف وجه استفزاز  
متطرف..لكن ماندي آبكوت اثرت  

على اعصابه وكان هلا قدرة على حتريك 
املشاعر اليت مل يكن يعرف انه  

ا,ومن الثري للقلق معرفته انه  ميتلكه



اليستطيع السيطرة دائما على مشاعره  
 هذه عندما يكون معها.

 
 

أراد يومها أن يلحق هبا إىل املؤسسة  
حيث تعمل وكاد الغضب الذي متلكه 
بسبب ردها املهني يتغلب على تعقله 
الطبيعي,واثناء عودته إىل الشقه كان  

يسلي نفسه بتخيل صور زمالئها وهم  



ون بعجز بينما اصابعه ختنق عنقها  ينظر 
 وتنزع احلياة منها.

 
 

منذ ذلك الوقت صمم على ان يبعد 
كل تفكري فيها من رأسه وجنح يف هذا  
تقريبا..لكن املشكلة االن معرفته اهنا  

الزالت موجودة سواء اكان هذا يف وعيه 
الكامل ام يف عقله الباطن..صورهتا اليت  



كري يف  تثقل على دماغه وتشله عن التف
 هناية األسبوع القادم.

 
 

رشف ماتبقى من قهوة يف فنجانه مث 
انزل قدميه إىل األرض ليقف..إنه  
اليكرتث بشئ!سرياها آلخر مره  

 وسيقول هلا ما يضنه هبا. 
 



 
إنه يدرك ان عزلتها أاثرت تعاطفه  

وجعلته يشعر ابالسى عليها..وبعيدا عن 
اعجابه بشكلها,حاول التواصل مع  

رفت مايقلقها..وإذا كانت قد دماغها ملع
اسائت فهم نواايه الطيبة فهو يشفق  

 عليها.
 
 



وضع فنجانه الفارغ على الطاولة وتقدم 
إىل الباب الذي يوصل إىل مكتب 

 سكرتريته.
 
 
أان خارج ملدة ساعة سيدة وينسدال  -

 وسأعود قبل السادسة. 
 
 



 سألت السيدة وينسدال بدهشة:
 
 
 سيمور؟ لكن اال تتوقع جميء اآلنسة-
 
 
بلى ..لكن ليس قبل السادسة..وكما -

قلت سأكون هنا قبل هذا..اراتحي  
 سيدة وينسدال..كل شيء على مايرام.



 
 
 هل وقعت تلك الرسائل؟-
 
 
لقد وقعت كل ماهو مهم ..وإبمكانك -

اخلروج ما إن تصبحي جاهزة..ستجد  
 اجنال طريقها بنفسها إىل مكتيب . 

 



 
 اجل.. سيد فرا يزر.-
 
 

مل يكن لدى أليوت وقت ملراعاة مشاعر 
السيدة وينسدايل اليت كانت اصال  
سكرترية ابيه فلديه فقط ساعة من  

الزمن ليقطع شوارع لندن ويكلم ماندي  
مث يعود,وهذا لن يكون امرا سهال يف  



مثل هذه الساعة منزحام بعد ظهر يوم 
 اجلمعة.

 
 

ساعده احلظ يف الوصول إىل كليفتون  
ياسي.وكانت الساعة  غايت يف وقت ق

اخلامسة والربع عندما سار يف املمر  
الداخلي لربايتون هاوس..كان يعرف ان 

املؤسسة اليت تعمل ماندي فيها تقفل  



ابواهبا يف الرابعة والنصف أايم 
اجلمعة..وأخذ ابحلسبان زحام السري,إذا  
جيب ان تكون يف املزل االن.كان ابهبا  

نفسه اول ابب إىل اليسار,وبدون اعطاء 
فرصه للتفكري مره اخرى تقدم وقرع 

 عليه حبزم. 
 
 



كان يشعر ابلتوتر وهو يقف ابنتظار ان 
تفتح له وعلى الرغم من ذلك برز إىل  
رأسه صورة قسماهتا الشاحبة وطاف  

تفكريه فيها وكانه ينظر إىل صورة 
امامه.استطاع رؤية تفاصيل عينيها  

اللوزيتني وفمها العنيد كما كانت آخر 
اهدها فيها..هلا فم مجيل,وعندما مره ش

تبتسم ينري وجهها أبكمله ويصبح لون  
 عينيها اخضر بال من اللون اللوزي.



 
 

 سأل صوت مألوف من خلفه:
 
 
 هل تسأل عن السيدة آبكوت؟ -
 
 



سيطر على نفاذ صربه واستدار ليواجة  
 زوجة الوكيل اليت اضافت: 

 
 
اوه..سيد فرا يزر..هذا أنت ..اآلنسة  -

 سيمور ليست هنا. 
 
 

 دس اصابعة يف جييب معطفه:



 
 
اعرف..اريد رؤية السيدة -

 آبكوت..هل هي هنا؟
 
 

 ردت السيدة موركري بسرعة:
 
 



 اوه.. لقد سافرت!-
 
 

صدمة ردها للحظة ظنا منه اهنا تعين إىل 
 االبد.

 
 
 سافرت؟-
 



 
 هزة املرأة رأسها: 

 
 
ستلحق بقطار السادسة..سافرت -

بوع يف بلدهتا..يف لقضاء عطلت األس
نيو كاسل..قالت اهنا ستعود ليلة االحد 

 إذا كان هذا سياعدك.
 



 
سحب اصابعه من جيبه وهو يشعر 

ابلراحة الكبرية واالسرتخاء  
لكلماهتا.كانت هذه جتربة غريبة عليه 

حيتاج إىل استعادت توازنه بعدها..لكنه 
قبال يتوجب عليه إقناع السيدة موركري 

 لتعاوهنا.أبنه ممنت 
 
 



 مررلسانه على شفتيه:
 
 
حسنا..شكرا لك..مل يكن االمر  -

 مهما.
 
 



أتريدين ان ابلغها رسالة؟أان واثقه أهنا  -
ستأسف لعدم رؤيتك فهي التتلقى 

 الكثري من الزوار..تعرف هذا.
 
 
كما قلت سيدة موركري..ليس االمر -

مهما.لدي رسالة هلا من اجنال..لكن مبا  
 مل يعد االمر مهما. اهنا ليست هنا 

 



 
 اوه..فهمت. -
 
 

تسائل ماذا سيقول الجنال..وهز رأسه  
مودعا مث اجته إىل سيارته..االن وقد 

برزت السيدة موركري إىل الصورة فمن 
احملتمل ان تقول شيئا..وراح يقلب  



افكاره ابحثا عما سيقوله وهو يعود إىل  
 مكتبه. 

 
 

**** 
 
 

ة  جائت السيدة كالدر بساري إىل احملط
ملالقاة القيطار,وابلرغم من الساعة  



املتأخرة كانت الصغرية تقفز إاثرة حني  
دخلت امها عرب احلواجز واحننت 

 لتحتضن ابنتها الصغرية بني ذراعيها. 
 
 

دفنت وجهها املبلل ابلدموع يف كتف  
 ابنتها وقالت حبنان:

 
 



مرحبا ايكنزي..ما اروع العودة!هل -
 كنت فتاة طيبة مع جدتك؟

 
 

 قالت السيدة كالدر:
 
 
كانت جيدة كالذهب منذ يوم -

 الثالاثء.



 
 

وقبلت ابنتها بدورها وهي متسح هلا  
 الدموع عن وجهها. 

 
 
كل مامسعته منها هو كم يوم بقي حىت -

يوم اجلمعة,وما هي اهلديه اليت ستشرتيها 
 هلا يوم مولدها.



 
 

سبب ذكر امها العفوي يوم الثالاثء 
لكنها صرفت  وخز ضمري مؤقت ملاندي

النظر عنه بسرعة..لن تسمح الليوت  
فرا يزر أبن يفسد عطلتها 

األسبوعية..وركزت اهتمامها على 
 وصف ساري لكعكت احلفلة.

 



 
سنقيم حفلة..خايل إدغار واخلالة  -

مايف وبوب وتيدي قادمون لشرب  
الشاي غدا..وتقول جديت انين استطيع 

 دعوة ثالثة من صديقايت من املدرسة.
 
 

ت ماندي إىل امها شاكرة مث ردت  نظر 
 على ابنتها:



 
 
عظيم..هذا كل ما احتاج اليه..أرى -

 انين سأقضي يومني من دون راحة. 
 
 

ع  لكن يف الواقع مرت هناية األسبو 
بتباطؤ وأحست ماندي أهنا يف املدة 
القصرية اليت ابتعدت فيها عن هذا  



املنزل فقدت التكيف مع حياة امها  
 يف)غوزفورس( 

 
 

صباح السبت بدأت ساري تفتح 
هداايها وكانت ماندي قد اشرتت هلا  

لعبة تقلد معظم حركات الطفل  
احلقيقي,لكن ابلرغم من اهتمام ساري 

حلليب بقدرهتا على شرب زجاجة ا



وتبليل حفاضها,إالاهنا امضت وقتا  
اطول تلعب ابللعبة االلكرتونية اليت  

 اشرتهتا هلا جدهتا.
 
 

بعد ذلك اختفت ساري يف احلديقة  
لتلهو وخرجت اجلدة إىل موعدها عند 

مصففة الشعر فبقيت ماندي وحدها يف 
 املنزل ملا تبقى من فرتة الصباح.



 
 

 عندما كانت يف شقتها يف لندن,كانت
تتشوق الن تكون هنا بني الناس 

واالماكن اليت تعرفها جيدا.واآلن ورغم 
وجودها الفعلي هنا إال اهنا تشعر بعدم  
االرتياح يف غرفتها القدمية اليت كانت  
دائما مالذها االمن..ووجدت نفسها  

تشتاق إىل ضجيج السري املتواصل على 



الطريق القريب من شقتها واالحساس  
ا..لكن الشيء مثري يف مبدينة التنام ابد

كل هذا وهي خيالية وسخيفة يف ربط  
قلقها بلندن..كيف تفكر هبذه الطريقة  

 وهي لطاملا كرهت االقامة هناك؟
 
 

جلست على حافة سريرها ورفعت ساق 
حنيلة إىل فوق لتسند ذقنها إىل  



ركبتها..املشكلة أهنا كانت تشعر بقلق  
شديد منذ يوم الثالاثء املاضي,ومهما 

ت تربير تصرفاهتا فهي مل تستطع حاول
جتاوز واقع أن أليوت اشرتى هلا الغداء 
وردت له املعروف إبهانه..اوه..ميكنها 
ان جتد عشرة اسباب لتربير فظاظتها  

فهو الحيق له ان يرسل هلا األزهار,وال  
سبب يدعوه ألن يفرتض أهنا قد ترغب 
بعد معرفة قصرية جدا يف تناول الغداء  



.لكن مل تنجح كل هذه أو العشاء معه.
االعذار يف اراحة ضمريها..لقد تصرفت 

وكأهنا فتاة صغرية حمتشمة تواجه 
بعدوانية اول موعد هلا مع رجل بال من  

ان تتصرف كامرأة انضجة وتتقبل 
 صداقته بطريقة مماثلة.

 
 



وصل شقيق ماندي وزوجته بعد الظهر  
ولكن حفلة الشاي اليت تلت مل ترتك أي 

لسؤال,فقد كان توأما  وقت للحديث وا 
ادغار يرتكان ااثر الفوضى أينما  

ذهبا..وأحست ماندي ابإلرهاق يف 
 الوقت الذي غادروا فيه إىل منزهلم. 

 
 



لكن مايف زوجة اخيها,وجدت فرصة 
ومها تغسالن الصحون لتسأهلا ما إذا  

كانت تستمتع ابلعمل يف 
 لندن..وقالت: 

 
 
انين احسدك فعال.امتىن لو كان يل  -

رتك التوأمني عند امك والرحيل عذر ل
إىل مكان جديد!احياان اظن انين سأجن  



إذا مل جيد أدغار طريقة لضبط تصرفات  
 تيدي! 

 
 
 لكنه جمرد صيب صغري.-
 
 



ومع ان ماندي مل يرق هلا تلميح زوجة  
شقيقها إىل اهنا تركت ساري عند  

 امها,اال اهنا أردفت:
 
 
يكرب..كان  اعتقد انه سيهدأ وهو -

 إدغار يتصرف مثله يف صغره.
 
 



حقا؟ليس هذا ما يقوله..انه يلوم  -
عائليت على اندفاع تيدي 

الفوضوي,لكنين أخربته ان ال احد يف  
عائلتنا يتصرف كقطاع الطرق عندما  

يكون عندان زوار.لكنه ال يصغي 
 إيل..إنه فعال يكاد يسلبين عقلي!

 
 



قررت ماندي ان مثل هذا احلديث 
إىل مواضيع ليس من حقها ان   سيؤدي

 ختوض فيها فغريت املوضوع:
 
 
يعجبين فستانك..هل هو جديد؟إنه  -

 يناسبك. 
 
 



 ردت بدون محاس: 
 
 
اشرتيته من البلدة..اعتقد ان مثة -

 فساتني كثرية مثله يف لندن. 
 
 

كان يوم االحد هو االسوء..فمع ان 
ماندي كانت تعرف اهنا لن ترغب يف 



الوقت,إال ان  الرحيل عندما حيني 
الصباح بدا وكانه لن ينتهي ..ذهبت  

امها إىل البلدة وأخذت ساري 
معها.وكان على ماندي مرافقتهما إال  

اهنا مل تكن تشعر برغبة يف ذلك..إضافة 
إىل هذا,على احدهم ان حيضر غداء يوم 

 االحد. 
 
 



وضبت ماندي حقيبتها بعد الظهر  
وطلبت سيارة اجرة لتوصلها إىل احملطة  

حق بقيطار اخلامسة..وقالت المها لتل
 بلطف:

 
 
أفضل أال أتيت معي امي..سيكون هذا  -

 اسهل ابلنسبة لساري.. 
 



 
لكن ساري كانت تنظر إىل األموربطريقة 

 خمتلفة: 
 
 
اريد ان اذهب إىل احملطة..احب  -

الذهاب إىل هناك.احب رؤية 
 القيطارات. 

 



 
 قالت ماندي بتعاسة:

 
 
كثرية يوم ليست هناك قيطارات  -

 االحد. 
 
 

 وضمت الصغرية إىل حجرها.



 
 
اوه ال تبكي ايحبيبيت..تعرفني ان على -

 أمك ان تعود.
 
 
مىت استطيع الذهاب إىل لندن؟أريد  -

ان ارى مكان اقامتك,قلت ىل انين  
 استطيع اجملئ. 



 
 
يف العطلة القادمة..ستحضرك جدتك -

بعد شهر وميكنكما البقاء هناك حىت  
ولسوف اريك حينها مبىن هناية األسبوع,

الربملان قصر ابكنغهام حيث تعيش  
 امللكة.

 
 



 حقا؟-
 
 

دست ساري إصبعها يف فمها وهي تنظر 
إىل امها ابرتياب,فأبعدته ماندي عن  

 فمها:
 
 



اجل..حقا..مارأيك مبساعديت يف صنع -
سندويشات آكلها يف القطار؟ لن امتكن 

 من البقاء حىت وقت الشاي. 
 
 

فيما بعد واثناء خروج القطار من حمطة  
نيوكاسل اضطرت ماندي إىل اجبار  
نفسها لئال تذرف الدموع..لكنها مل 
تكن دموعا ألجل ساري بل الجلها  



هي..فساري لديها جدهتا لتعتين هبا..اما 
 هي فتشعر اهنا وحيدة. 

 
 

كانت الساعة تقارب العاشرة عندما  
وصل القطار إىل حمطة"كنغزكروس"فقد  

الت الرحلة اليت تستغرق عادة ثالث  ط
ساعات بسبب اصالحات جتري على 

 اخلطوط احلديدية. 



 
 

إىل ان وصل القطار إىل لندن كانت 
ماندي حتس ببؤس مرير.سحبت 

حقيبتها عن الرف متمنية للمرة االوىل 
لو اهنا اختارت مشاركة شقة مع امرأة  

 اخرى.
 
 



حىت اجنال سيمور كلري تتشارك الشقة  
ي بنتلي..وأخذت تفكر ال إراداي  مع ليل

جبارتيها وتتسائل عما كانتا تفعالنه يف  
هناية هذا األسبوع..ابلتاكيد مل متضبا 
مخس ساعات من التكاسل يف قطار 

حمول عن خطه,فأانس مثل اجنال وليلي 
وأليوت كذلك يسافرون إىل أي مكان  

 يف سيارة أو طائرة. 
 



 
كان هناك مفتش ينتظر استالم 

اثناء مرور الركاب امام   البطاقات
احلاجز..اعطته ماندي تذكرهتا مث  

وضعت حقيبتها على األرض لتتمكن  
من وضع محالة احلقيبة فوق كتفها ومحل  

 االخرى االثقل وزان بيدها الثانية. 
 
 



وهي تفعل هذا احست ان شخصا ما 
يراقبها فرفعت رأسها إبحباط آملة 

االتضطر إىل صرف معجب غري مرغوب 
ا,فبعد التوتر الذي مرت به  فيه عنه

خالل اخلمس ساعات املنصرمة,كانت 
حتس ابلتعب وبدأت وخزات الصداع 

 هتاجم صدغيها. 
 
 



 أليوت!-
 
 

كان استخدامها المسه االول ابندفاع 
 من دون وعي.

 
 

.وعرفت من وقفته كان أليوت ينتظرها.
انه موجود هنا منذ مدة طويلة..واتكد 



هلا هذا من الطريقة املتصلبة اليت رافقته 
وهو يدنو منها..مل يكن مبتسما,قسماته 

القامتة متجهمة يف قناع مبهم,وعندما  
احنىن ليحمل حقيبتها عنها كانت  

 مصدومة اكثر من ان متنعه.
 
 

قال وهو يومئ برأسه إىل املخرج  
 :اجلانيب



 
 
السيارة متوقفة هناك..تبدين متجمدة  -

بردا..هل هذا صحيح؟ ام ان السبب  
 هو غبطتك لرؤييت؟ 

 
 

***** 
 



 
استجمعت ماندي رابطة جأشها  

وسارعت خلفه وهي تالحظ كم تناسب 
السرتة اجللدية البنية كتفيه,مع كنزة  

صوفية انعمة حتتها بلون بين مناسب 
عه  وبنطلون جينز..مل تفكر يف اجلدال م
يف تلك اللحظات الهنا اعتربت ان 

انتظاره لوصوهلا هو االمر االهم االن  



وسيكون لديها الكثري من الوقت فيما 
 بعد للتساؤل.

 
 

وضع أليوت حقيبتها يف صندوق 
 السيارة وفتح هلا الباب:"ادخلي" 

 
 



اطاعت..أقفل هلا الباب مث استدار حول 
السيارة ليصعد وراء املقود لكنة مل 

رك السيارة فورا بل التفت يشغل حم
 اليها: 

 
 
لقد أتخر القطار.سألت وقالو إهنم -

 يتوقعون وصوله يف التاسعة.
 



 
أجل..مت حتويله عن خطه بسبب -

تصليحات للخط احلديدي..اان 
 آسفة..هل انتظرت طويال؟ 

 
 
منذ التاسعة.ال تبدو عليك الدهشة  -

 لرؤييت؟
 



 
 هزت راسها: 

 
 
فقط..انت هنا..واان اوه بلى..االمر -

ممتنة..كنت اشعر بتعب رهيب حني  
 نزلت من القطار.

 
 



 واالن؟ -
 
 

بدت عيناها سوداوين يف الظل ورفعت  
 كتفيها: 

 
 
 االن..اان..مسرورة جمليئك. -
 



 
 أدارت وجهها عنه وهي تضيف: 

 
 
أان..اردت االعتذار منك على أي -

حال..بسبب..بسبب ماقلته لك يوم  
 الثالاثء 

 
 



 حقا..؟ -
 
 

 ومسعت صوت تنفسه احلاد مث:
 
 
حسنا..ما كنت ستشعرين هكذا لو  -

انين وجدتك يف املنزل بعد ظهر يوم  
 اجلمعة.



 
 
 ماذا تعين؟-
 
 

اندفعت خصالت شعر ماندي إىل  
 االمام وهي تدير رأسها لتنظر إليه.

 
 



جئت إىل الشقة المزقك اراب.لسوء  -
واخربتين  احلظ قابلتين السيدة موركري 

انك سافرت لقضاء عطلة األسبوع 
فاضطررت إىل ابتداع قصة حول ايصايل  

 رسالة لك من اجنال. 
 
 

 تصلبت ماندي مع اتضاح االمور. 
 



 
 هكذا اذن..هلذا أنت هنا. -
 
 

لقد جاء ليس النه يريد مقابلتها,بل النه 
اليريد تركها تكذب ما ستقول هلا  

 السيدة موركري.
 
 



ت تصل إىل  منعت شهقة بكاء كاد
حلقها ومدت يدها إىل مقبض  
الباب..إهنا الحتتاج إىل حتدير  

شخصي..يكفيه ان يتصل هبا هاتفيا 
فقط فهي التريد جرح مشاعر  

اجنال..واالن تريد االبتعاد عن هذه  
السيارة وعنه قبل ان جتعل من نفسها  

 محقاء اكثر من هذا. 
 



 
 قال أليوت بصوت اجش: 

 
 
جمنونة!أتظنني انين سأقف هنا يف  أنت -

هذا الطقس البارد جملرد ان اطلب منك 
 التسرت على قصيت؟

 
 



 اندفع متابعا:
 
 
اوه..ماندي..انت ال تعرفينين جيدا -

حىت االن.اليس كذلك؟لكنك 
 ستعرفينين! 

 
 



أنت قلت..قلت إنك تنتظرين منذ  -
 التاسعة.

 
 

 تنهد أليوت قائال: 
 
 
تظرك منذ  أان مل اقل انين كنت ان-

التاسعة فأان هنا منذ السابعة والنصف  



النين مل اكن اعرف يف أي قطار  
 أنت..وهكذا انتظرت.

 
 

 هزت رأسها: 
 
 
 لكنك..قلت انك..كنت غاضبا مين. -
 



 
كان هذا يوم اجلمعة وقد غريت رأيي  -

منذ ذلك الوقت,لقد التقيت يومها  
ابلعجوز املتسلطة وابلغتين انك  

 سافرت.
 
 
 السيدة موركري؟-
 



 
 هز راسه اجيااب مث اكمل:"هي ذاهتا" 

 
 
 الن توصلين إىل البيت؟ -
 
 



يف النهاية اجل.لكننا اوال سنتناول  -
بعض الطعام..تبدين نصف جائعة  

 ونصف متجمدة.. 
 
 

 ادار حمرك السيارة فقالت:
 
 
 ال اظن اننا جيب ان نفعل هذا. -



 
 
كنت اتوقع هذا االحتجاج -

نا ان نتمتع مبا تبقى  منك..امسعي,ميكن
من االمسية معا.ستتناولني العشاء  
معي,اقبلي هبذا..مسه..تعويضا اذا  

 احببت,ألجل مثابريت.
 
 



طوال الطريق,ظلت ماندي تكرر  
لنفسها اهنا جيب ان تكون متشددة اكثر  

وجيب ان تطالب أليوت أبخدها إىل  
منزهلا فورا أو ان ينزهلا كي تستقل  

اع نفسها ابنه  االباص..من الغباء إقن
حياول مصادقتها,فاالصدقاء الينغمسون 

يف لعبة كاليت نفذها أليوت يف احملطة  
وليس لديها طريقه ملعرفة أي نوع من  

الرجال هو..قد يكون عابثا,فما  



ادراها؟مث ان معاملته ألجنال ابحرتام  
التعين انه يعامل كل النساء هكذا..وان  
اختفت من الوجود االن فمن سيعرف 

مصريها؟ستكون جمرد شخص  ماهو
مفقود آخر..واحدة من الئات الذين  

 خيتفون يف لندن كل سنة. 
 
 



هزت رأسها إحباطا..مل تكن تؤمن حقا  
ابن أليوت يشكل خطرا من هذا  

النوع,لكنها تعرف ان مايفعالنه خاطئ  
 اخالقيا ومعنواي,وهي املالمة على هذا.

 
 

كان دخول السيارة املفاجئ إىل كهف  
مظلم كافيا لدفع كل االفكار من  

رأسها..وعندما ادركت ان هذا املكان  



هو موقف سيارات حتت األرض 
اراتحت قليال,لكن حتية احلارس املهذبة  

اعادت القلق اليها..اين مها االن؟نظرت 
 إىل أليوت لرتى انه اطفأ احملرك وقال:

 
 
 حسن جدا..فلنذهب. -
 
 



 تح اببه فنظرت ماندي اليه ابستغراب:ف
 
 
 نذهب؟إىل أين؟ -
 
 
لتناول العشاء طبعا..هيا..اتريدين  -

التسبب بفضيحة؟يعرفين احلارس جيدا  
 وال اريد ان اكدره. 



 
 

 ترددت:"سيد فرا يزر.." 
 
 
امسي أليوت,ولقد استخدمته قبل  -

 االن.
 
 



مسحت له مبساعدهتا على اخلروج من  
سيكسر الباب إذا  مقعدها القتناعها انه

مل تستجب له,والسبب اآلخر كما قال 
 إن احلارس كان يراقبها.

 
 

 قالت متصلبة:"لقد احرجتين". 
 
 



 نظر اليها متفحصا:
 
 
ال داعي لقلق,أتسمحني؟لن آخذك -

 إىل غرفة تعذيب!
 
 

ىل املصعد ووقفت بعيدا  دخلت معه إ
عنه قدر استطاعتها,استخدم أليوت 



مفتاحا قرب االزرار وسجل الطابق  
الثاين والعشرين فافرتضت انه أيخدها  
إىل مطعم هناك..لكن حني انفتحت 
االبواب مل جتد سوى ردهة مفروشة  

ابلسجاد وابب خشيب أبيض يف  
 انتظارها.

 
 



دفعها لتخرج وأغلق املصعد خلفهما مث 
 ج مفاتيحها فسألت:اخر 
 
 
 هل ..هذه.. -
 
 
 ..شقيت. -
 



 
دس بطاقة معدنية يف ثقب الباب فانزلق 

املفتاح يف مكانه مث انفتح 
الباب..سحب أليوت املفتاح قبل ان  

حيث ماندي على الدخول,ورغم  
 سخطها تغلب الفضول عليها.

 
 



كان اول ما لفت نظرها يف ضوء  
املدخل اخلفيف ثراي ضخمة معلقة يف  

قف إمنا ليست مضاءة,وال حظت  الس
ماندي ان االضاءة املوجودة تنبعث من 

مكان خفي فوق اإلفريز الذي يعلو  
اجلدران ليزينها.كانت حبات الكرستال 
املثلثة الزوااي تتأرجح برقة مصدرة رنينا 

 انعما مع تدفق اهلواء من اخلارج. 
 



 
على أي حال مل يكن لديها وقت  

لتتفحص ماتبقى من حمتوايت 
لردهة..ألقت نظرة على الطاولة  ا

اللماعة من اخلشب االسود واملرآة 
االثرية فوقها قبل ان حيثها أليوت على 
املرور بعدة أبواب لتصل يف النهاية إىل  

غرفة مضاءة بعدد من املصابيح..كانت 
االرائك الضخمة املذهبة املخمل 



تشكل واحة راحة يف غرفة مصممة  
الغرفة   خصيصا لالرتياح,وكان كل مايف

 ينم عن اسلوب وذوق رفيع.
 
 

نظرت ماندي إىل اجلدار املخصص 
للكتب اليت بدت مرصوفة بدون عناية  
الىجانب كتب عادية وجمالت,مث وقع 
نظرها على رفوف من الزجاج امللون  



وضعت عليها جمموعة املنحواتت..اما 
اجلدار املقابل فقد كان مؤلفا من ابواب  
زجاجية ترتفع من األرض حىت السقف  

 وقد غطيت بستلئر طويلة. 
 
 
 هلا بنعومة:"جائعة؟" سأ
 
 



 التفتت إليه ابرتباك: 
 
 
 هذه..لك؟أنت..تعيش..هنا؟ -
 
 
 عندما اكون يف املدينة.-
 
 



أخذ منها سرتهتا يضعها على ظهر  
 كرسي مث خلع سرتته:

 
 
سألتك إذا كنت جائعة.البد ان تكون -

ترييسا قد تركت وجبة طعام يف غرفة 
 الطعام.

 
 



 ابتلعت ماندي ريقها:"ترييسا؟"
 
 
مدبرة منزيل..تعايل..دعينا ندخل لنرى -

 ماتركته لنا. 
 
 

 رطبت شفتيها: 
 



 
أين..اين تسكن حني التكون يف  -

 املدينة؟
 
 

 تنهد أليوت:
 
 



لدي منزل يف اوكس فورد -
شاير..سأريك اايه يف يوم  

آخر..واآلن..هل سنأكل ام سنبقى  
 واقفني نتكلم؟ 

 
 

احست بوجوده قرهبا فتحركت بسرعة 
 عنه.بعيدا 

 



 
 أين..اين هي غرفة الطعام؟-
 
 

قادها إىل غرفة ذات نوافذ زجاجية تطل 
على أنوار لندن حتتها فيما اجلدران 

االخرى مكسوة خبشب مماثل خلشب 
طاولة مستطيلة ملاعة تتسع الستضافة 



عشرين شخصا على االقل مبقاعدها  
 اخلشبية.

 
 

كانت الوجبةاليت اشار اليها موضوعة  
الطاولة,مكونة من   على احد اطراف

"السلمون"املدخن والسلطة,سندويشات 
شرائح حلم مع األانانس  

والزيتون..اطباق من خمتلف انواع اجلنب  



والكافيار إضافة إىل طبق من سلطة  
 الفاكهة حيتوي على عدة انواع طازجة. 

 
 

 قال أليوت: 
 
 
 تفضلي,اخدمي نفسك بنفسك.-
 



 
 وأضاف بعد قليل: 

 
 
حسنا..ماذا حتبني؟فأنت كما يبدو -

لست مستعدة لتخدمي نفسك لذا  
 سأضطر إىل تقدمي الطعام لك بيدي.

 
 



وضع ملعقة فيها كافيار فوق بسكويتة  
 وقدمها هلا: 

 
 
تذوقيها..إهنا لذيذة..مث قويل يل -

 ماتفضلني.
 
 



كان الكافيار لذيذا ماحلا وله طعم 
غريب..وادركت ماندي ان هذه التجربة 

ديدة ستزيد من اتساع اهلوة بينها  اجل
وبني أليوت..هوة لن تستطيع جتاوزها  

 ابدا. 
 
 

 قال:"جريب السلمون املدخن" 
 



 
 وأعطاها ملء شوكة لتتذوقها:

 
 
 هل اعجبك؟-
 
 



احست بضعف يف ركبتها عندما  
استقرت عيناه بثبات على 

 عينيها,فوقفت حبذر:
 
 
جيب ان اذهب..حقا..لست جائعة -

 الوقت متأخر جدا.جدا مث ان 
 
 



 رد بلهجة إقناع: 
 
 
مل تبلغ الساعة احلادية عشرة حىت  -

 االن.
 
 
لكنين مضطرة إىل الذهاب إىل العمل  -

 غدا. 



 
 
 واان كذالك.-
 
 

 هزت رأسها:"وهل لديك عمل؟" 
 
 

 ابتسم:



 
 
أان لست ذلك الفىت العابث إذا كنت -

 تظنيين هكذا.
 
 

 أخذت نفسا عميقا:"مع ذلك.."
 
 



ذلك ..ماذا؟فلنعد إىل غرفة  مع 
اجللوس..سنتناول املزيد مث آخذك 

 - بعدها إىل منزلك.
 
 
 حقا؟-
 
 

 نظرت اليه ابرتياب فتجهم وجهه:



 
 
إذا كان هذا  -

ماتريدينه,هيا..تعايل!ستهتم ترييسا 
 ابملائدة غدا. 

 
 
 وأين ..هي ترييسا؟-
 



 
اعتقد اهنا يف سريرها..إهنا عادة تدخل 

 العاشرة. إىل غرفتها بعد 
 
 

 عضت على شفتيها:
 
 
 اتعين..اهنا تسكن هنا؟-



 
 
غرفتها يف اجلهة اآلخرى من -

املطبخ..لديها شقة صغرية تكفيها 
 ومصعد خاص هبا..مل الجتلسني؟

 
 

 سألت وهي جتلس على حافة األريكة:
 



 
 هل..هي شابة..عجوز..أم ماذا؟-
 
 

 ولفت يديها حول كوهبا وكأهنا حتميه. 
 
 
اهنا امرأة يف اخلامسة واخلمسني,أملانية -

األصل,جائت إىل ايرلندا بعد احلرب  



وعملت يف منزلنا بدون ان تتقاضى  
اجرا,ومل تعد ترغب يف العودة..وهذه  

آخر كلمة سأقوهلا عن ترييسا..هل هذا  
واضح؟ملآيت بك إىل هنا إلجراء نقاش  

 خبصوص مدبرة منزيل!
 
 

  ضمت شفتيها:"وملاذا جئت يب إىل
 هنا؟" 



 
 
 تعرفني ملاذا..لتناول العشاء.-
 
 
 هذا ..كل شيء؟-
 
 
 هذا عائد إليك.-



 
 
 ماذا تعين؟-
 
 
 وماذا تظنني انين اعين؟-
 
 



دفع نفسة ليقف مث وضع كوبه على 
 الطاولة.

 
 
ألجل هللا..توقفي عن النظر إىل هكذا -

وكأنين احاول اغوائك!لن افعل  
هذا..ليس إال إذا اردتين ان  

 افعله..ابلطبع. 
 



 
مل تدر ماندي ما الذي جعلها تنطق  

 بسؤاهلا التايل:
 
 
 وهل ترغب يف هذا؟-
 
 



حدجتها عيناه الرماديتان بنظرة أعطت 
وجهه تعبري ضعيف غريب,وقال 

 صادقا:"أجل"
 
 

حتركت مشاعر مماثلة يف اعماقها,فهبت 
 واقفة وهي تصيح:"أنت جمنون!" 

 
 



تستطع لكن حني مد يده أيخذ كوهبا مل 
انكار اإلحساس املؤمل الذي سرى يف  

 عروقها..وقال:"أجلسي" 
 
 

أطاعته وجلست فوق االريكة بثقل هز  
الوسائد..وكبتت أنفاسها عند رؤية  

 ابتسامته املتكاسلة..مث سأل: 
 



 
ماذا حتاولني ان تفعلي؟أن تكسري  -

 االريكة؟
 
 

 فتمتمت: 
 
 
 أشعر انين غبية. -



 
 
 ال تبدين غبية.-
 
 

ومبجرد ان جلس بقرهبا أاثر يف داخلها  
 أحاسيس جعلتعا متوترة.

 
 



 مهست ابحتجاج اخري:
 
 
 أليوت..جيب ان اذهب.-
 
 

جتاهل ما قالته اذ كانت عيناه مسمرتني 
 على وجهها.

 



 
كانت نظرات أليوت اليها حترك يف  

داخلها مشاعر عميقة..وابلرغم من اهنا 
إمرأة انضجة ومطلقة,اال اهنا احست 

 أهنا مراهقة برفقة خبري. وك
 
 

مل تستطع فهم ماجيري هلا..لقد تزوجت 
هايد وأجنبا طفلة..مع ذلك عرفت االن 



انه مل يالمس ابدا مشاعرها  
العميقة..اربكها تذكرها املفاجئ لوجود  

ابنتها وجعلها تعود إىل الواقع,فمهما  
كان ماتشعربه االن,اال ان نوااي أليوت  

بقا حنوها..مع الختتلف عما نواه هايد سا
هايد كان كل شئ زائفا,لكن االمر  

خمتلف مع أليوت,فهي مل تعد الفتاة 
الصغرية.إهنا االن امرأة,وهذا ابلظبط 

السبب الذي يدفعها إىل االبتعاد  



عنه..على االقل ,كان هايد راغبا يف  
الزواج هبا..اما أليوت فال يريد سوى  

 التسلية والتغيري.
 
 

 !" قالت بشراسة:"دعين اذهب
 
 
 ال-



 
 

 قالت مكررة بصوت اجش:
 
 
 ال..اليوت!أريد الذهاب إىل منزيل. -
 
 



أخذ نفسا عميقا,مث قال يناقشها  
 بلطف:

 
 
أنت تريدينين بقدر ما اريدك..التقويل -

 ال..فأان لن اصدقك.
 
 

 تنهدت وقالت بشفتني مرتعشتني:



 
 
حسن جدا..اان -

فعال..اريدك..لكن..لكن,ليس حسب  
 شروطك.

 
 

 ضاقت عيناه: 
 



 
 واية شروط هي؟-
 
 
 جتاهل وجود خطيبتك! -
 
 

تراجع أليوت واسند نفسه على يديه  
 فيما اشتد ضغطه على فمه: 



 
 
ابلنسبة الجني..فما التعرفه لن يؤملها  -

 مطلقا.
 
 

 انكمشت ماندي لكلماته:
 
 



 املهم؟االتعرف اجنال؟وهل هذا هو  -
 
 
 ال..اان ال اقول ان هذا صواب..-
 
 

عدلت جلستها لتصبح عيناها مبستوى  
 عينيه: 

 



 
ماذا تقول إذن؟إنك التستطيع منع -

 نفسك؟
 
 

 قال يذهلها برده:"شئ من هذا"
 
 

 مث اشاح بوجهه: 



 
 
حسن جدا..سأعيدك إىل  -

املنزل..أعطين دقيقة ألستجمع شتات  
 نفسي.

 
 

ماندي قليال,مث قالت وهي نتظر ترددت 
 اليه ابرتياب:



 
 
 هل أنت خبري؟-
 
 

 ضحك بقسوة:"اوه..متاما!" 
 
 

 هزت رأسها:"أنت ال تفهم"



 
 
 بل اظنين افهم.-
 
 
 أان لست عابثة. -
 
 

 وهل قلت انك هكذا؟



 
 

 ال..لكن.. 
 
 

 احنت رأسها:
 
 



..أحملت إىل هذا..ليس ذنيب إن كنت -
األخرايت اللوايت  ال اشبه النساء  
 تعاملت معهن..

 
 
 مهلك..!اية نساء اخرايت؟-
 
 
 حسنا..اان افرتض..-



 
 
افرتاضك خاطئ إذن..اليس -

كذالك؟وعلى عكس ما تعتقدين,لقد  
 احرتمت التزامايت حىت االن.

 
 

 وقفت ماندي:
 



 
 إذن مل..مل أان؟-
 
 

 وقف وقد جتهم وجهه:
 
 
 كنت اسأل نفسي منذ اسبوعني.-
 



 
يده إىل سرتته وارتداها,مث رمى هلا  مد 

 سرتهتا واستدار حنو الباب:
 
 
تعايل..دعينا نذهب قبل ان اغري -

 رأيي!
 
 



أطبق الصمت األليم عليهما اثناء  
نزوهلما يف املصعد,وتعمدت ماندي ان  
تبقي عينيها مشاحتان عنه ليقينها اهنا 
ستفضح مشاعرها إن نظرت إليه..إهنا 

ي عليها ولن يكون  خائفة من أتثريه القو 
من السهل عليها ابدا ان تبعده عن  

 تفكريها.
 
 



سرعان مما التهمت االمربغيين املسافة 
املمتدة بني شقة أليوت والشقة  

الفكتورية الطراز اليت تسكنها.كانت  
شوارع املدينة خالية تقريبا..طنت ماندي 

انه سينزهلا عند البوابة وامتدت يدها  
املمر الداخلي ابحتجاج حني استدار إىل  

 لربايتون هاوس,وقالت بلهفة: 
 
 



التفعل..قد يتعرف احد على -
سيارتك,اهنا..ملفتة للنظر..اليست 

 هكذا؟
 
 
الميكنك السرياىل هناك لوحدك يف -

 مثل هذا الوقت.
 
 



 تنهدت مث دعته بنعومة:
 
 
سر معي اذا..مع انين ال اعتقد أنه  -

 سيهامجين أحدهم.
 
 



يها نظرة غامضة مل يرد أليوت بل نظر ال
قبل ان خيرج من السيارة وحيظر حقيبتها 

 من الصندوق.. 
 
 

يف الواقع,سرت ماندي بقراره  
مرافقتها.فقد كان منظر املنزل املنزوي  
والشجريات الشائكة اليت حتيط بطريقه  

الداخلية خميفا قليال يف الظالم..كان 



الباب اخلارجي الذي يبقى عادة مفتوحا 
خالل النهار مقفال,فاضطرت إىل  

استخدام مفتاحها مث استدارت لتاخذ 
 :"شكرا" حقيبتها من أليوت متمتمه 

 
 

وضع احلقيبة الكبرية على األرض ورد  
 بتوتر:

 



 
 من دواعي سروري.-
 
 
 إنه وداع اذن.-
 
 

 هز رأسه ورد عليها: 
 



 
 تصبحني على خري.-
 
 

راقب تعابري وجهها املتغرية..مث اتوه  
 بنفاد صرب واحىن رأسه: 

 
 

 سأتصل بك..انمي جيدا. 



 
 

 ولوى شفتيه مردفا:
 
 
 ..فأان لن اانم!..إذا استطعت -
 
 
 



 ما اصعب االنتظار!-5
التفت أليوت عند مساعه رنة صوت  

 خطيبته احلاد: 
 أليوت..!هل أنت مصغي إىل؟-

اكد هلا هبدوء وهو يبتعد عن انفذة  
 مكتبه وجيلس على مقعده وراء النضدة: 

اجل..اان اصغي.كنت تقولني ان انيتا -
لن تستطيع السفر إىل ابريس الهنا تتوقع 

 طفال.



 صاحت اجنال:
حسنا..ابمكانك التظاهر ببعض  -

 التعاطف. 
 هز كتفيه:

ارسلي شخصا آخر إىل ابريس,ماذا  -
 عن ليلي؟

تقدمت اجنال إىل املنضدة ووضعت  
 اطراف اصابعها احلمراء عليها.



ليلي لن تذهب..تعرف اهنا تكره  -
الطريان والسفر لوحدها..ال,اهنا خارج 

 السؤال. 
 إذن ماهو البديل؟-
 ان اذهب بنفسي كما اعتقد. -
 حلت املشكلة إذن. -
 ال..مل حتل..هل اتيت معي؟-
 ال..سبق وقلت لك.. -



اعرف..اعرف..انت ذاهب إىل  -
"ستونور"هذا األسبوع..لكن أال ميكن 

 أن تغري رأيك؟ 
اوه..حسن جدا..اعرف –اجنال.. -

انك الحتب معارض االزايء..لكن على 
احد منا ان يذهب وأخشى ان اضطر  

 ان إىل السفر.أ



كما قلت..لقد حلت املشكلة بدون  -
تعب..أستطيع الذهاب إىل ستونور  

 لوحدي. 
 كورت اجنال شفتيها:

كنت اتطلع إىل الذهاب معك..حنن -
 لوحدان ليومني كاملني!

أجل..واان كذلك..لكن سيكون هناك -
 عطالت أسبوع اخرى.



اجل..هذا صحيح.اتوقع ان نقضي  -
معا بعد  الكثري من العطالت هناك 

 زواجنا.
 قال أليوت حبدة:

سنعيش هناك بعد ان نتزوج..ام -
 نسيت هذا؟

 غمزت ابنفها:
 حسنا..ليس طوال الوقت..حبييب. -



ستونور مكان قريب من لندن يسهل  -
التنقل إليه..واانل ال اريد ان يرتىب  

 اوالدي يف جو لندن امللوث.
اوالدك؟حبييب..الست تستبق االمور 

 -قليال؟
 اطلقت ضحكة خفيفة واضافت:

تتكلم وكأنك تتوقع ان اقضي كل  -
 وقيت يف االجناب!

 رفع أليوت حاجبيه االسودين: 



لقد اوضحت لك انين اريد -
 عائلة..اجني. 

اعرف..لكن ليس على -
الفور..ابلتاكيد؟حنن حنتاج إىل بعض  

 الوقت ألنفسنا. 
 رفع كتفيه بعدم اكرتاث:

 كما تريدين..سننتظر سنة.-
 مراتعة:بدت 



سنة؟فكرت..يف مخس سنوات على -
 االقل.

 هذا زمن طويل.-
أرادت اجنال ان تصرف نظره عن هذا  

 املوضوع فقالت:
سنتفق..لكن ليس هناك داع إللزام  -

أنفسنا بسكن الريف جملرد اننا سننجب 
 عائلة!



أان ال اريد ان اترك اوالدي بني يدي  -
 مربية..مىت ستسافرمي؟ 

 اجنال:بدا الغضب على 
هل هذا كل مالديك لتقوله؟أنت  -

تفتعل جداال يف وقت غري مالئم ابدا,مث 
تسألين مىت سأسافر وكأن مشاعري ليس 

 هلا أي امهية؟
وضع أليوت القلم من يده لئال يكسره  
ونظر اليها..اي هللا..ماذا حيدث له؟هذه 



اجنال الفتاة اليت ينوي الزواج منها..ملاذا  
 جهة معه؟ يدفعها إىل موقع املوا

قال بنعومة وهو يرفع كرسيه إىل الوراء  
 ويستدير حول املنضدة: 

أان آسف..أعرف أنين  -
متوحش..وأعتقد انين خائب األمل  
قليال..أعين بسبب الغد..الهتتمي  
 يب,أشعر بكرب سين..هذا كل شئ. 

 سنك؟-



 دنت منه وابتسمت:
تعرف ان هذا غري صحيح..ما  -

شك األمر؟هل إن شركة فرا يزر على و 
 االفالس,أو شيء من هذا؟

الهتتمي لالمر..اعتربي ان السبب هو -
مزاج لعني..واالن اتريدين ان اقلك  

 املطار؟مىت موعد رحلتك؟ 
يف احلادية عشرة والنصف..واذا  -

ذهبت سأطلب من والدي ان يوصلين  



فهو سيسافر غدا حلضور مؤمتر السوق  
املشرتكة..مث انين اعرف انك تكره  

دينة يف ساعات الزحام,أال القيادة عرب امل
 تذكر؟

 اجاهبا أليوت وهو يبتعد عنها: 
 أذكر..مىت ستعودين؟

ليلة االحد..لكن صدقا حبييب..لكم  
وددت ان ارى وجهك حني ضبطتك 



السيدة موركري تقرع ابب ماندي..أعين 
 اهنا ظنت بك السوء حتما! 

 اخنفضت روموش أليوت الكثيفة: 
 لكنها مل تقل لك هذا.-

ال..أخربتين فقط ما قلته أنت هلا من  
انك توصل هلا رسالة مين..وال ادري  

ملاذا مل ختربها احلقيقة,وكأمنا ماندي تلك  
املرأة الفاتنة..ابلتأكيد الميكن ان تظن  

 انك مهتم هبا. 



كان اول اندفاع له رغبته يف ان يرد  
بوحشية على طريقتها املتكربة.لكنه  

 امسك بلسانه وقال خبفة:
من االسهل ان اقول هلا ماقلته   كان-

بدال من اشرح انين نسيت انك الزلت  
يف املتجر..إضافة إىل اهنا كانت  

ستتساءل ملاذا مل اقرع ابهبا اوال..ال  
 اعتقد اهنا ترى نفسها عجوزا مزعجة!

 ضحكت حمتجة: 



هذا ألهنا ليست كذلك..وكان جيب  -
ان تقرع ابهبا اوال..اعين أنت التكاد  

 تعرف ماندي! 
هذا النين كنت اريد استخدام -

احلمام!ومل افكر يف ان ماندي قد 
 متانع,بدت يل فتاة طيبة. 

 سوت ايقة سرتهتا: 
اوه..اهنا هكذا..اهنا طيبة..قدمية الزي -

يف طريقة لبسها لكن هذا على االرجح 



بسبب قلة املال لديها..اعين..اهنا تعمل 
يف احدى املؤسسات حيث يعملون 

اشياء كهذه,واعرف الشبان املهارات و 
اهنا ليست جمرد موظفة طباعة أو اختزال 

 لكنين اشك يف ان يكون راتبها مرتفعا.
عاد أليوت إىل السري حول 

 منضدته:"هل تعجبك؟" 
 بدت الدهشة على اجنال: 



تعجبين؟حسنا..اجل.اعتقد هذا..اهنا  -
ليست مثلنا لكن الابس به..ليس لدينا 

 اشياء مشرتكة وال اعرف كيف ميكنها
دفع أجرة الشقة!صحيح اهنا 

صغرية,لكن االجيارات يف تلك  
 النطقة... 

وتالشى صوهتا بطريقة تعرب فيها عما  
تريد قوله..مث احست ان أليوت ينتظر  

 منها املزيد فهزت كتفيها مردفة: 



على أي حال أان ال اراها كثريا..ولق  -
دعوهتا إىل احلفل النين شعرت بالسى  

ين جمنونة  عليها!قالت ليلي حينها ان
القدامي على دعوهتا..لكنين يف الواقع  
اعتقد ان سبب اعرتاضها هو اعجاب  

بيرت تورنتون الواضح هبا,اعين 
 مباندي..مما اغضب ليلي!
 دس أليوت يديه يف جيبه: 

 تورنتون؟ومن هو بيرت تورنتون؟-



 المست اجنال شعرها اجملعد أبصابعها:
اال تعرفه؟يعمل والده يف صناعة  -

اة االملنيوم أو شئ من  الفوالذ 
هذا..وبيرت ابنه االكرب ووريث ثروة  

العائلة..تقول ليلي انه سريث لقبا يف  
يوم ما..على أي حال هي حتاول االيقاع 

به منذ اشهر ولقد ااثر حنقها عندما 
امضى ما يقارب الساعة وهو يتبادل 

 احلديث مع ماندي.



كما اذكر..كانت تتكلم مع عدة  -
شخص منهم بوجه رجال.وليس مع أي 

 خاص. 
 مررت اجنال اصبعها على فمها: 

ال..هذا صحيح..وانت بنفسك  -
حتدثت معها.امل تفعل؟اعين قبل ان 

 اعرف اهنا موجودة.
 قال جبفاء:



مل يكن احد يكلمها يف تلك  -
 اللحظات. 

 ارجع كمه إىل الوراء ينظر إىل ساعته:
اي إهلي!ان الساعة تقارب اخلامسة.قد -

السيدة وينسدايل بنوبة فأان مل  تصاب 
 انظر إىل الرسائل حىت االن.
 بدت خيبة االمل على اجنال:

اوه..الست متفرغا للذهاب  -
 اآلن؟ظننتك ستوصلين إىل املنزل!



كبت أليوت اندفاعا للرفض بصراحة  
 وقام حبل وسط:

إذا كنت مستعدة لالنتظار نصف  -
ساعة اخرى.الست مضطرة إىل العودة  

 املتجر؟ إىل 
 تنهدت اجنال:

ال..قلت لليلي انين ساعود إىل املنزل -
مباشرة.اةه..حسنا..سأذهب إىل املتجر  
لبضع دقائق وهناك اغراض اريدها من  



الصيدلية,وهذا ما سيعطيك وقتا لتوقع 
 اوراقك. 

لكن بعد ذهاهبا مل يستدع أليوت  
سكرتريته على الفور بل وقف قرب  

قتا طويال النافذة حيث يبدو انه يقضي و 
مؤخرا..واخذ يقلب فكرة خطرت يف 

 ابله وسيطرت على اهتمامه. 
كانت فكرة اخذ ماندي معه إىل  
"ستونور"فكرة طائشة وهو يعرف  



هذا..صحيح ان اخلدم املوجودين يف  
منزله يف "اوكسفوردشاير"موثوق  

هبم..لكن الميكن ان يصطحب امراة  
شابة إىل منزله بدون تعليق,واالمر  

لشقة فرتيسا مل تكن تعرف  خمتلف يف ا
ملن طلب حتضري العشاء,وان حدث  

وعرفت فهي لن تعلق ألهنا الهتتم ابمر 
اجنال.فتصرف خطيبته املتسلط مع  

الناس الذين ال تعتربهم من طبقتها مل 



يكن يروق للمرأة االملانية,ولقد 
اوضحت ترييسا اهنا لن تبقى معهما بعد 
زواجهما..وهذا امر مؤسف ابلنسبة له  

فهو يعرف ترييسا منذ كان طفال يف  
 موطنه يف ايرلندا..

تنهد مبرارة..ليس مستقبل ترييسا ما  
يشغل تفكريه االن فهي لن ترحل قبل 
اشهر عديدة..إن ما عليه االهتمام به 

هو تعلقه املتزايد ابلفتاة اليت ليست  



خطيبته..وحاجته إىل التواجد معها هو  
أمر يقض عليه مضجعه ابستمرار 

 ب الفوضى إىل حياته.وجيل
رفع يده يدعك عضالت كتفه بنفاد  

صرب.البد انه جمنون..وتذكر كل 
املكاملات اهلاتفية اليت أجراها إىل الطابق 
األرضي يف "برايتون هاوس"..لقد حاول  
االتصال مباندي عشر مرات على األقل 

خالل األسبوع الفائت,وإذا مل يكن  



هاتفها معطال فليس أمامه سوى  
 اض اهنا التريد ان تكلمه.االفرت 

ما كان جيب ان حيذرها..وتذكر وعده هلا 
ابن يتصل..فلو مل تكن تعرف هذا ملا  
شك أهنا تتجنبه.كان يشعر ابإلحباط 
والسخط يف كل مرة اليرد فيها احد  

 على مكاملاته.
**** 



دخلت ماندي إىل شقتها واستدارت  
ابرتياح إىل الباب مث نظرت إىل الساعة  

ملوضوعة فوق رف املدفأة الصغرية ا
لتجد ان الوقت يقارب الثامنة  

والنصف..استقامت تسوي ظهرها  
بتصميم وهي تفكر ان لديها ربع ساعة  

لتستحم وتغري مالبسها وتعد لنفسها  
مااتكله..اهنا مدينة للسيد كراون وعليها  

ان تذهب إىل العمل اليوم ولو انه يوم  



اجلمعة.لقد كان لطيفا إبعطائها اجازة 
من العمل لتذهب إىل نيوكاسل..واقل 

ما ميكن ان تفعله هو التواجه إىل عملها 
 حاملا تعود. 

هزت رأسها ودفعت نفسها عن الباب  
لتسري إىل غرفة نومها..اهنا متعبة,ولو  

كان لديها وقت أطول لرحبت مبغطس 
مياه ساخن بعد جلوسها متكور 

انيوكاسل مل حيقق شيئا..خلعت كنزهتا 



تتذكر الذعر الذي اصاهبا  واجلينز وهي 
عندما اتصلت هبا امها لتقول ان ساري  

تعرضت حلادثة واهنم نقلوها إىل  
املستشفى مع شك يف وجود كسر يف  

 مججمتها.. 
ما حصل ان ساري وقعت عن دراجة 

صديقتها وأمضت ليلة الثالاثء يف  
املستشفى"حتت املراقبة"مث عادت إىل  

ن املنزل يوم االربعاء شاحبة لكن بدو 



كسور,ولقد توسلت اجلدة ابنتها ان  
تبقى ليلة اخرى خوفا من حدوث اية  

تعقيدات ووافقت ماندي,فساري ابنتها  
 مسؤليتها,وليست مسؤلية امها. 

متكنت من الوصول إىل العمل يف الوقت 
احملدد.وبدا االرتياح على السيد كراون  

 حني دخلت إىل املكتب. 



كنت اخشى اال اتيت قبل يوم  -
.سيزوران بعض االشخاص من  االثنني.

 الوزارة اليوم لتقييم العمل.
كانت ماندي قد نسيت زايرة املسؤولني 
 من ادارة التعليم املخطط هلا هلذا اليوم.

اوه ..اجل..اان هنا االن وإبمكانك  -
 ان تسرتيح.

 ابتسم السيد كراون:
 اجل..وكيف حال فتاتك الصغرية؟-



افضل بكثري..تعرف كيف هم  -
د ابقوها يف املستشفى ليلة االطفال.لق

واحدة مث خرجت بعد ان طمأننا االطباء 
على حالتها السليمة,شكرا هلل..لكن 

امي هي اليت تلقت الصدمة  
 القاسية..وأظنها تلوم نفسها. 

 قال مقاطعا:
هذا صحيح..فرعاية فتاة يف السادسة  -

من عمرها مسؤولية كبرية على  



اجلدة.على أي حال,يسعدين ان تكون  
 خبريفأان اكره ان اخسرك االن. ساري

 ردت بثقة: 
لن ختسرين..واآلن ماذا تريدين ان  -

افعل اوال؟هل اهتم ابلتقارير ام جبدول 
 اعمال اجتماع األسبوع القادم؟

ختلت ماندي عن فكرة التسوق وقت  
الغداء وبال من هذا اخذت سندويشا 



من غرفة الطعام واكلته وهي تعمل يف 
 حة.مكتبها طوال ساعة الرا

ومبا أهنا امضت الليلة الفائتة يف شاحنة 
جيمي فهذا يعين أهنا مل تنم ابدا..وكان 
من الصعب ان تبقى عينيها مفتوحتني 
لذا استعانت بعدة فناجني من القهوة  

السوداء املرة..وحني وصل وفد 
الوزراء,كانت قد امضت قدما يف اجناز 

 االعمال املرتاكمة امامها.



وهي يف طريقها إىل املنزل,اشرتت بعض 
االغراض الضرورية وابقة من الزنبق  
لفتت انتباهها واعادت افكارها إىل  

الرجل الذي كانت تبقي صورته بعيدة 
عن افكارها طوال األسبوع..ومسحت  
لنفسها ما اذا كان قد حاول االتصال 
هبا..لقد بقيت ذكرى امسية االحد يف  

االزمة يف االايم عقلها الباطن خالل فرتة 
الثالثة املاضية.وابلرغم من خوفها  



وهلفتها على ابنتها وامها,اال أهنا تدرك  
ان ألليوت دورا اساسيا يف قرارها العودة 

بسرعة إىل لندن..من احلماقة السماح  
هلذه العالقة ابن تستمر..لكن الواقع  
أهنا تفكر فيه,لذا لن يكون االنكار  

 صادقا.
ربة بعد هجرها  بدت الشقة كئيبة مغ

قرابة أسبوع..يف الغد جيب ان تنظفها  
ابلكامل,اما الليلة فهي متعبة 



كثريا..تناولت طعامها وقررت ان ختلد  
إىل النوم ابكرا,لكن القرع املفاجئ على 
الباب قطع عليها افكارها فتنهدت,البد 

ان السيدة موركر رأهتا تدخل..لقد 
اضطرت إىل اخبار الوكيل أهنا ستغيب  

ت اايم وال شك ان الفضول ينتاب بضع
زوجته االن ويدفعها إىل السؤال عما 

 حدث. 



ذهبت لرتد وهي حتاول كبت  
انزعاجها..لكن ماندي ذهلت لرؤية  

الطارق الذي مل تتوقعه,وفغرت شفتيها 
ساخطة حني دفع أليوت الباب ودخل  

 بدون ان تدعوه إىل الدخول.
 قال متجهما:"اقفليه..اعين الباب"

 تكن ترغب يف اجتذاب انتباه وألهنا مل
السيدة موركري فقد سارعت إىل اقفاله  
لكنها كانت غاضبة من اعتقاده ان له  



احلق يف اقتحام منزهلا..واب عليها هذا  
 الغضب.

سألت وهو يستند إىل اجلدار قرب  
 الباب:

 ماذا تظن انك تفعل..ابضبط؟ -
رد وعيناه الرماديتان الغاضبتان جتوالن 

 اضب: على وجهها الغ
هذا ما اريد ان اسأله..هل هاتفك  -

 معطل؟



 -هاتفي!ال افهم ماتعنيه.
هاتفك..تلك اآللة اليت يستخدمها  -

الناس يف اتصاالهتم مع بعضهم.لديك  
 هاتف,أليس كذلك؟ 

 ابلطبع لدي.-
 إذن ملاذا مل جتييب عليه؟ -

 كتمت انفاسها:"وهل كنت تتصل يب؟" 
فهمت فجأة..ودفع أليوت نفسه عن  
 اجلدار والعبوس جيهم قسماته الرقيقة. 



 سأعل رأيي بك..أنت حادة املالحظة!-
 ردت وهي تشبك اصابعها مث حتلها: 

اوه..التكن ساخرا هكذا!اان مل اجب -
 على اهلاتف ألنين مل اكن هنا!

 نظر اليها ابرتياب: 
ال؟التقويل اهنم بدأوا دواما ليليا يف -

 املؤسسة!
 امحر وجه ماندي بسبب هلجته: 

 ال..مل اكن يف العمل.-



 زفر انفاسه متثاقال:"أين كنت اذن؟"
رفعت رأسها:"لست مضطرة إىل  

 اخبارك"
حترك حنوها فتسارعت انفاسها إضافة  

 إىل ازدايد حدة نبضها,وقال:
 لكنك ستخربينين.-
 وملاذا افعل؟الشأن لك يف هذا؟ -

أصبح قريبا منها حبيث رأت عضلة 
 صغرية ترجتف عند زاوية فمه:



أال شأن يل؟حىت ولو قلت لك إنين  -
كنت اتصل ابستمرار منذ امسية 

 الثالاثء؟
رطبت شفتيها اجلافتني:"مل اطلب منك 

 هذا"
اتسعت فتحتا انفه قليال وهو حياول 

 السيطرة على اعصابه:
ال..لكن اقل ماميكن ان تفعليه هو ان -

 تكوين صادقة معي.



 تنهدت ماندي: 
إىل أان صادقة.يف..الواقع..ذهبت -

 بلديت مره اخرى. 
قطب أليوت:"بلدتك؟تعنني إىل  

 نيوكاسل؟" 
 أجل.-

 ارتد إىل الوراء قليال:



اوه..هيا اآلن..أحتاولني القول انك  -
ذهبت إىل نيوكاسل يوم اثالاثء,يف وقت 

 عدت فيه من هناك ليلة االحد؟
 ومل ال؟-

 هز رأسه:
أان مل اولد ابألمس..ماندي,فال تكذيب -

 علي! 
 ب.أان ال اكذ-
 ال؟-



 رأت تعبريه احملتقر فتوصلت إىل قرار. 
ال..لقد تعرضت ابنيت  -

 حلادثة..وأرسلت امي بطليب.
 كان ذهوله ظاهرا بوضوح:"إبنتك؟" 

 رفعت ظهرها مستقيما: 
أجل..لدي طفلة..واآلن إذا مل تكن  -

 متانع..أان متعبة.
 سأهلا بدهشة: 



مهلك حلظة..أتقولني ان لديك  -
 السابق؟ ابنة؟أين تعيش؟مع زوجك 

 ضحكت مبرارة ضحكة قصرية: 
 هايد؟ال..إهنا تعيش مع امي..-

حاولت ان تبتعد عنه قليال,لكنه اردف 
 قائال:

اهدأي قليال..أتسمحني؟دعيين -
 استوعب هذا..كم عمرها؟وما امسها؟ 

 ساري..وعمرها ست سنوات. -



 ستة؟-
 لست فتاة مراهقة أليوت. -
هكذا..اعتقد انه ومل اعتقد يوما انك -

 على االعتذار. 
 ليس ضروراي. -

 تنهد:
بلى..ضروري,ماذا حدث؟قلت أهنا  

 -تعرضت حلادث..هل هي خبري؟
 إهنا خبري متاما. -



كانت هلجتها متصلبة كوقفتها  
 متاما..ورفع كتفيه خبشونه قائال:

التعرفني ابدا مامريب..ظننتك  -
 تتجاهلينين عمدا. 

 إهنا جرمية حقا! -
 ونة:رد عليها خبش

ال تسخري مين ماندي!فأان اعين ما  -
أقول وال شك يف احتياجي إليك االن 



حىت ولو انك تبدين متعبة مل تنامي منذ  
 أسبوع!

 قالت مبرارة وهي تدير رأسها عنه:
أان آسفة,البد أهنا صدمة لك ان تراين -

كما ابدو متاما!بدون ذكر اكتشافك ان 
 لدي ابنة يف سن الطفولة! 

 ماندي..-
استخدامه المسها إنذارا..لكنها مل  كان 

 هتتم به..وسألت: 



ماذا تفعل هنا على أي حال؟اال ختشى 
ان تراان اجنال؟اوليس من احلماقة ان أتيت 

 يف وضح النهار؟
اجنال يف ابريس,سافرت هذا الصباح  -

ولن تعود قبل يوم االحد..هل جييب  
 هذا على سؤلك ام ترغبني يف املزيد؟

 التوت شفتاها: 



.ال..كان جيب ان اعرف..انت اوه.-
الختاطر بدون ان حتسب 

 العواقب..اليس كذلك أليوت؟ 
 سأل بصوت منخفض عنيف: 

ماذا حتاولني فعله يب؟ماذا تريدينين ان  -
اقول؟انين كنت سآيت إىل هنا يف مجيع  

 االحوال,ولن اهتم أبجنال وخطوبتنا؟
 امحر وجه ماندي:"ال.." 



إذن توقفي عن  -
يف الواقع,أان استفزازي..أتسمحني؟

جالس اما املنزل منذ الرابعة..انتظر  
 عودتك..!

رفعت نظرها اليه قليال:"ال ..مل تفعل 
 هذا؟"

اوه..لقد فعلت..امل تري السيارة؟أهنا -
متوقفة يف الشارع..ال..ابلطبع مل 



تريها..نسيت انك كنت مشغولة  
 ابلزانبق اليت حتملينها.

 هزت رأسها: 
نا..يكفي ان ما كان جيب ان اتيت إىل ه-

 تتصل! 
 مرة اخرى؟ -
 أليوت..-
اخربيين ما شئت فيما بعد,وتوقفي عن -

 استفزازي.



 أليوت..الميكنك البقاء هنا!-
مرت بضع حلظات قبل ان يرد,لكن  

 حني فعل هبطت معنوايهتا كثريا. 
ال انوي البقاء..اتذكرين انين اخربتك  -

انين املك منزال يف الريف؟أان ذاهب  
 هناية األسبوع هناك.المضي 

حاولت االتظهر خيبتها:"اوه..كم هذا  
 لطيف"

 نظر اليها بعينني كسولتني:



فعال..انه يقع يف قرية  -
تدعى"ستونوراند"ويف مكان هادئ جدا 

 وريفي جدا.
دفعت هلجة محاس إىل صوهتا:"يبدو يل  

 مجيال" 
جلس بتكاسل على االريكة وأسند رأسه 

 إىل اخللف:
اجل..إنه مجيل يف هذا الوقت من  -

السنة..أرض الغاابت مغطاة بألزهار  



الربيعية الصفراء والبيضاء,وهناك مئات  
من تلك الزانبق اليت تعجبني هبا تنمو 

 قرب البحرية.
 -وهل هناك حبرية؟

حبرية صغرية فقط..نستخدمها -
للسباحة صيفا,,صحيح أهنا ابردة الياه 

 لكننا نستمتع فيها. 
 فاسها: زفرت ان 

 حنن؟تعين أنت..واجنال؟ -



احياان..لكن يف معظم -
االوقات,تستخدمها لوسي  

 واصدقاؤها..فاملنزل ذاك بيتها الثاين. 
 لوسي؟-
لوسيندا فرا يزر..إهنا شقيقيت..تدرس  -

 يف جامعة اوكسفورد.
 هزت رأسها:"اوه..فهمت" 

حقا؟وهل ظننت انين احتفظ ابلنساء  -
 هناك؟



 ذا ابدا.."ردت كاذبة:"مل افكر يف ه
على أي حال,يلزم ساعة ونصف -

للوصول إىل هناك..اال اذا كان الوقت  
وقت الزحام االسبوعي فتستغرق الرحلة 

 عندها وقتا اطول.
ملاذا التذهب اذن؟ستكون هناية -

أسبوع رائعة..على األقل هذا ما قالة  
السيد كراون..واان واثقة انك ستستمتع 

 هناك.



 قال هبدوء:"تعايل معي" 
ت للحظات أهنا ختيلت  ظن

مامسعت..وامحر وجهها الشاحب بعدم 
تصديق فوقف أليوت عن االريكة  

 ليلتقي بعينيعا القلقتني ويكرر: 
تعايل معي..اقضي هناية األسبوع  -

معي..احب ان اريك ستونور,وسأحب 
 صحبتك جدا. 



طرفت عينا ماندي:"الميكن ان تكون  
 جادا!"

 تنهد أليوت:
نقاش آخر خبصوص دعينا الخنوض يف -

ماهو خطأ..كما قلت اريد  
صحبتك..وهذا كل شيء.انت تعجبينين 

واظن انك معجبة يب..فلماذا النقضي 
 بعض الوقت معا؟ 

 



 
 
 
 وحدمها فقط -6
 
 
 

كانت غرفة ماندي يف مؤخرة املنزل  
تطل على ملعب التنس وتسمح برؤية  



حافة البحرية احملاطة ابلقصب واملروج  
بة اليت تكلم عنها العشبية..وكانت الغا 

 أليوت تشكل ستارة خلفيه من بعيد.
 
 
 

أسندت ماندي مرفقها إىل النافذة 
املفتوحة غري آهبة بربودة هواء الصباح  
الذي اخرتق غاللة نومها..املكان كله  



خمتلف عن جو لندن 
ورائحتها..وتنشقت بعمق متيل الن 

 تصدق أهنا الزالت حتلم. 
 
 
 

سع الذي  نظرت خلفها إىل السرير الوا
انمت فيه ليال ملء أجفاهنا,كان فراشا 
عصراي,مرحيا.السجادة الناعمة أبلواهنا  



الزهرية والرمادية متتزج جبمال مع احلرير  
الرمادي الذي يزين اجلدران,وهناك 

خزانة طويلة مصقولة ذات أدراج  
 ومرآة,ومقعد طويل.

 
 
 

وتذكرت ماندي كم هي غري مناسبة مع 
ي ثواب قطنيا ما حييط هبا وهي ترتد



عاداي..أهنا متأكدة ان اجنال الترتدي  
سوى احلرير والدانتيل للنوم..لكن اجنال  
معتادة على هذا النوع من الفخامة,أما  

 هي فال. 
 
 
 

تنهدت ماندي وابتعدت عن النافذة 
وهي تنظر إىل الغرفة بشيء من  



االرتياب..وتساءلت للمرة اليت ال تعد  
صوهلا بني  عما كان رد الفعل احلقيقي لو 

اخلدم..ليلة امس قدمها أليوت إىل  
مدبرة املنزل اليت كانت مؤدبة جدا  
معها..وامسها ماغي ماكلونغ..لكنها  

كانت تعرف ان هناك خدم 
آخرين..وهل ميكن ان يفكرا سوى  

 ابألسوأ؟ 
 



 
 

ابلطبع كان الوقت متأخرا كثريا عندما 
وصال الليلة الفائتة..فبعد زايرته وعودته 

املفاجئة هلا,وافقت ماندي على تناول 
العشاء معه ألهنا الزالت لديها شكوك  

ابلنسبة ملرافقته,لكن بعد الوجبة اللذيذة 
يف مطعم هادئ,اسرتخت أعصاهبا  

وتوقفت عن االحتجاج..تنعمت بدفء 



السيارة واملوسيقى الناعمة يف الراديو  
وقرب أليوت املريح,واحست أهنا قانعة  

مة,وعندما فتحت  التستطيع املقاو 
عينيها للمرة التالية كاان على بعد أميال 

 فوق الطريق الرئيسية.
 
 
 



كان منزل أليوت الريفي أكثر اثثريا  
عليها من شقته يف لندن:سجاد  

حريري,جدران مكسوة ابخلشب 
املصقول,انفذة ضخمة من الزجاج  
امللون,ومكتبة جدراهنا مرصوفة من  

 األرض حىت السقف بكتب ضخمة.. 
 
 
 



انتشلت نفسها من أفكارها وتساءلت  
ما إذا كان أليوت قد استيقظ أم ال..إهنا 

الساعة الثامنة وتشك يف انه الزال يف  
السرير..أحست بقلق,فدخلت إىل 

محامها مسرعة قبل ان تغرق يف أفكار  
 جمنونة.. 

 
 
 



بعد احلمام, جففت شعرها مث لفت  
نفسها بروب محام وجدته خلف الباب  

 فة النوم.وعادت إىل غر 
 
 
 

فتحت اخلزانة لتأخذ ما ترتديه وتفاجأت 
بوجود جمموعة ملونة متعددة اإلشكال 

معلقة يف اجلهة األخرى,مل تكن مالبسها 



ابلطبع بل كانت مالبس امرأة أخرى  
 فأغلقت الباب حبده.

 
 
 

ارتدت اجلنز وقميصا قطنيا طويل  
األكمام,وبينما كانت متشط شعرها أمام 

فوق األدراج قرع احدهم  املرآة املعلقة 
 الباب.



 
 
 
 نعم؟-
 
 
 

انفتح الباب ببطء لتدخل فتاة يف سن  
املراهقة حاملة صينية,ونظرت ابرتباك  



إىل السرير حني رأته فارغا..لكنها 
سرعان مارأت ماندي متشط  

شعرها,فتهللت أساريرها لتكشف عن 
 بسمة ودية وقالت بلهجة ريفية حمببة:

 
 
 
موكلونغ انك قد فكرت السيدة -

تفضلني تناول الفطور يف السرير هذا  



الصباح..آنسيت..لقد اخربان السيد  
أليوت انك متعبة وطلب اال  

نزعجك..لكن السيد ماكلونغ ظنت 
انك سرتحبني بفنجان شاي بعد ليلة يف  

 فراش غريب,وما إىل ذلك. 
 
 
 



اوه..شكرا,هذا لطف من السيدة -
 ماكلونغ. 

 
 
 
إىل الطابق االسفل  اال تفضلني النزول -

 وقد استيقضت االن آنسيت؟
 
 



 
هزت ماندي رأسها انفية,فأردفت  

 الفتاة:
 
 
 
اذن سأضع الصينية هنا..هناك عصري  -

برتقال وبيض خمفوق مقلي يف حال كنت 



جائعة,وإذا كنت تفضلني القهوة,فال 
 مشكلة.

 
 
 
شكرا لك,ارجو ان تقويل للسيدة -

 ماكلونغ انين ممتنة هلا.
 
 



 
 اجل..آنسيت.-
 
 
 

ابتسمت الفتاة وخرجت,وتقدمت  
ماندي إىل الصينية بشئ من 

الذهول..هزت راسها تعجبا وجلست  
إىل حافت السرير تصب الشاي  



لنفسها..لقد مضت سنوات طويلة منذ 
جاءها احد بفطورها إىل السرير ومل يكن 

 يوما مبثل هذا الرتتيب والفخامة.
 
 
 

جتاوزت التاسعة   كانت الساعة قد
عندما اهنت ماندي طعامها ووضعت  

قليال من الزينة على وجهها وتفحصت 



مظهرها قبل ان ترتك الغرفة,فاراتحت 
لرؤية ان اخلطوط السوداء اليت كانت  
حتيط بعينيها يف اليوم السابق كادت  
ختتفي.وهناك القليل من اللون يغطي 
وجهها.وابلرغم من أهنا ترى قسماته  

ان الرتقب كان يعطي عينيها  عادية,اال
 ملعان غري مألوف.

 
 



 
اقفلت الباب خلفها وسارت فوق  

السجاد العاجي اللون مبحلذاة عدة  
ابواب اخرى..وتساءلت ما اذا كان  

 احدها لغرفت أليوت.. 
 
 
 



كان خشب السياج ينزلق بنعومة حتت  
اصابعها وهي تنزل السلم إىل  
االسفل..وكانت تكتكة"ساعة  

ة الطراز,الصوت الوحيد اجلد"القدمي
املسموع..مث بعدها يستطيع املرء مساع  
اصوات العصافري ونباح كلب من بعيد  

وحىت خوار ابقار ترعى يف مكان ما 
 ليس ببعيد. 

 



 
 

سأهلا صوت من خلفها:"اتبحثني عن  
 احد آنسة آبكوت؟"

 
 
 

وادركت أهنا كانت تقف عند اسفل 
السلم كمن يقف يف حلم..ووجدت  



زل الصغرية اجلسم إىل جانبها  مدبرة املن
 فسألت:

 
 
 
اوه..سيدة ماكلونغ..هل استيقظ -

السيد فرا يزر؟كنت اتساءل أين ميكن  
 ان اجده.

 



 
 
ابلتاكيد..لقد استيقظ السيد أليوت  -

منذ ساعتني آنسة آبكوت,اخربان انك  
قد تبقني غافية حىت منتصف فرتة  

الصباح وانك ستجدين اجلو غريبا هنا  
 ضجيج لندن.بعد 

 
 



 
 ابتسمت ماندي:

 
 
 
أنت حمقة..جيب ان اشكرك اثنية على -

الفطور.كان لذيذا جدا..اان..تركت 
 الصينية فوق. 

 



 
 
الابس يف هذا آنسة آبكوت,ستجلبها  -

 روز حني تصعد لرتتيب السرير. 
 
 
 

 متتمت ماندي بشئ من االرتباك: 
 



 
 
..يف الواقع,امسي السيدة -

السيد..  آبكوت..اتعرفني أين هو 
 أليوت؟ 

 
 
 

 مل ترد املرأة فورا على سؤاهلا:



 
 
 
سيدة آبكوت؟وهل سينضم زوجك -

 اليك هنا..سيدة آبكوت؟
 
 
 



ال..فاان مطلقة..سيدة ماكلونغ,وال -
 فكرة لدي عن مكان زوجي السابق.

 
 
 

وضعت املراة مرفقها يف كف يدها  
 وامسكت اذهنا مفكرة: 

 
 



 
سيده اه..انت تبحثني عن زوج آخر -

 آبكوت.
 
 
 
أان الاحبث عن زوج آخر سيدة -

ماكلونغ.اتعرفني أين هو السيد فرا يزر  
 ام احبث عنه بنفسي؟



 
 
 
طبعا اعرف,انه مع اجلياد منذ السابعة -

والنصف,وإذا كنت تنوين الذهاب إىل  
االسطبل ضعي معطفك قبال,صحيح ان 

الشمس اشرقت لكن الربد الزال  
 مسيطرا.

 



 
 
 شكرا لك. -
 
 
 

 ابتسمت مدبرة املنزل وقالت خببث: 
 
 



 
أان افكر فيما هو خري..لكما معا.لفي -

نفسك بشئ دافئ..انت لن ترغيب يف  
 االصابة بنزلة صدرية..اليس كذلك؟

 
 
 

صعدت ماندي إىل غرفتها لتاخذ سرتهتا 
الزرقاء الواقية من الرايح,واعرتفت 



مرغمة ان ماتقوله السيدة ماكلونغ  
ء مثرية صحيح رغم أهنا اشيا

للسخط..احست ان املراة تفكر فعال  
يف مصلحت أليوت من كل قلبها..ومبا 

أهنا مطلقة فقد يقود هذا الواقع إىل  
 ختمينات واضحة.

 
 
 



نزلت إىل الطابق االسفل مرة 
اخرى,خرجت من الباب االمامي تدفع  

يديها يف جييب سرتهتا,وتنطلق عرب 
الفناء..كانت السيدة ماكلونغ حمقة,فقد 

جع هواء ابرد شعرها إىل الوراء عن  ار 
وجهها,والطقس ابرد مما كان يف الليل  

 الفائت مع ان الشمس مشرقة.
 
 



 
كانت مقدمة املنزل تواجه الطريق  
الداخلية اليت مرا فيها ليال..ورأت  

ماندي إىل ميينها سياجا ابيض حييط  
مبجموعة من اخليل وصغارها,واىل البعيد 

 مسعت  حقل ترعى فيه األبقار اليت
صوهتا يف وقت مبكر..كما قال  

أليوت,املكان هادئ وريفي  



جدا..وتنشقت اهلواء النقي ملء رئتيها  
 وهي تسري حبماس.

 
 
 

حملت أليوت قبل ان تصل إىل جمموعة  
ابنية تشكل االسطبالت,وكان واقفا يف  

الفناء يتحدث إىل رجل مسن,وتسارعت 
دقات قلبها بشكل مزعج عمد رؤية 



كان يرتدي سرتة قصرية جسدة النحيل.
فوق بنطلون ركوب خمملي يندس حتت  

حذاء اسود بطول الركبتني..وبد  
 منسجما متاما مع ماحييط به.

 
 
 

كان الرجل املسن السباق يف رؤية  
ماندي.والشك انه لفت انتباه أليوت  



الذي استدار فورا وراح يلوح بيديه.ماذا 
 يظن نفسه يفعل؟ 

 
 
 

وأبطأت خطواهتا بتعاسة.كيف يفسر  
هذه الزايرة مهما كانت بريئة  

الجنال؟وكيف ستكون ردة فعلها ان  
عرفت ان جارهتا جتتذب اهتمام الرجل  



الذي تنوي الزواج منه؟لو أهنا مكان 
اجنال لكرهت هذا حتما..فهل هي االن 

تتصرف بطريقة افضل مما تصرف هبا 
 هايد معها؟

 
 
 

 دم حنوها متكاسال:سأهلا أليوت وهو يتق
 



 
 
ملاذا تبدين غاضبة هكذا؟مل اعتقد  -

انك قد تستيقضني االن..امل تنامي 
 جيدا؟ 

 
 
 

 ردت بلهجة رمسية:



 
 
 
 منت جيدا جدا..وانت؟-
 
 
 
ال..يف الواقع كان نومي سيئا..ويعود  -

 السبب اليك..هل تناولت الفطور؟ 



 
 
 

 لوحت بيدها: 
 
 
 



أجل..ارسلت السيدة ماكلونغ يل  -
الفطور إىل الغرفة..ولسوء احلظ,كنت 

 قد غادرت السرير عندما وصلت. 
 
 
 
 طلبت منها اال...-
 
 



 
 قاطعته حبدة: 

 
 
 
اجل..هذا ما قالته اخلادمة.لكنين  -

لست معتادة على االستلقاء يف السرير  
إىل ساعة متاخرة من الصباح,فأان إمرأة  

 عاملة.



 
 
 
هذا ما تستمرين يف تذكريي به..واالن -

ترغبني يف القاء نظرة على املكان؟ال هل 
اعرف ان كنت هتتمني ابجلياد..لكنين 

 احتفظ جبوادين للصيد. 
 
 



 
جوادين!لقد رأيت اعدادا مضاعفة يف -

 احلقل املسيج.
 
 
 
كانت اانث لالستيالد..هذا وليليان -

لوكا مدرب اخليول.سأريك ما لدينا من  
 خيول اذا احببت.. 



 
 
 

اجياد كلمات  اطرقت راسها حتاول 
 مناسبة: 

 
 
 



ال..فهذا..اليوت..من االفضل ان -
 اعود. 

 
 
 

 ضاقت عيناه الرماديتان: 
 
 
 



تعودين إىل أين؟إىل املنزل؟هل هناك  -
 شيء خاطئ؟

 
 
 
 اعين إىل لندن.. -
 
 
 



اطلق سبااب من بني شفتيه مث قال  
 بصوت منخفض:

 
 
 

 حبق هللا!طننت اننا سوينا هذه املسألة. 
 
 
 



بغضب وهي ترفع شعرها بعيدا دمدمت 
 عن عينيها: 

 
 
 
حسنا..حنن مل نسوي -

شيئا..اليوت,اشعر انين خمادعة!اان ال  
 انتمي إىل هنا. 

 



 
 
ومن يقول هذا؟هل قالت لك ماغي  -

 شيئا؟عل املح احد لك بشيء؟ 
 
 
 
 ال..على األقل..ليس مباشرة. -
 



 
 
 وماذا يعين هذا؟ -
 
 
 
  استمرت السيدة ماكلونغ يف منادايت-

 بآلنسة آبكوت,فأخربهتا انين مطلقة.
 



 
 
 و..؟-
 
 
 

 تنهدت ماندي:"اوه..هل يهم هذا؟". 
 
 



 
يهمين أان..هل علقت ماغي على  -

 كونك مطلقة؟ 
 
 
 
حسنا..لقد قالت..انين الزلت شابة  -

ألفتش عن زوج جديد..وال اظنها  
 صدقتين حني قلت انين لست هكذا.



 
 
 

 النت اسارير أليوت جمددا:
 
 
 
هذا كل شيء؟اوه..الهتتمي  هل -

 مباغي,إهنا فولية هذا كل مايف االمر. 



 
 
 

 مل تستجب البتسامته وصاحت: 
 
 
 
الن تشعر أنت ابلفضول لو كنت -

 مكاهنا؟أليوت اتتصور ماقد يظنه هؤالء؟



 
 
 

 اقرتب منها وقال هلا:
 
 
 
ان كنت قد وافقت على شروطك -

فهذا اليعين انين احبها,واالن 



هيا..اوقفي كل هذا الكالم اهلراء  
خبصوص العودة إىل لندن,ودعيين اريك  

اال****..اان اريدك هنا..وهذا هو  
 املهم.

 
 
 

 مث اتبع مداعبا:
 



 
 
سأدعك تقطفني الزهور من الغابة اذا  -

 وعدتين ان تكوين فتاة طيبة. 
 
 
 

 ا بضعف ادركه حتما.هزت رأسه
 



 
 
أليوت..وماذا عن اجنال؟ماذا ستقول  -

 حني...؟ 
 
 
 



دعيين أان اقلق خبصوص -
اجنال..وتوقفي عن توقع شئ قد 

 الحيدث ابدا.
 
 
 

 ابتسم:
 
 



 
واالن..هل تريدين اصطحاب  -

الكالب معك؟احذرك,أهنا حمبة مثل  
 صاحبها.

 
 
 

كان صباحا رائعا بصحبة كليب صيد 
رائعني امضيا معظم وقتهما يتشممان 



العشب,سارت ماندي ألميال وهي  
ترتدي حذاء من املطاط وجدها هلا  

أليوت يف االسطبل,متاشي خطواته إىل  
املرعى حيث تنتشر جمموعة من 

املاشية.مل يكن يهمها أين تظع قدمها  
وهي يف هذا احلذاء املطاطي,وكان 

يعود إىل جانبها كلما بعد خطوة  أليوت  
 خاطئة لتنظف احلذاء من الوحل.

 



 
 

 قال ممازحا: 
 
 
 
ال ابس يف هذا..طاملا الختطئني جتلسني -

 على األرض. 
 



 
 

حتداث كثريا..اشياء عامة يف  
معظمها,اخربها أليوت القليل عن  

الشركة والدور الذي يلعبه فيها وكان  
متكتما فيما خيص مؤهالته,يقلل من  

ية دراستة يف اوكسفورد وذكائه  امه
احلاد..مع ذلك فقد احست ماندي  

ابلفخر الذي حيسه..اهنا شركة توظف  



مئات املاليني من الدوالرات بكل  
ماتعنيه من مسؤوليات..بينما هي من  

انحية اخرى ابنة مراقب منجم  
من"اتينسايد"قتل داخل املنجم حني 

 كانت ساري التزال صغرية. 
 
 
 



الغداء يف غرفة الطعام,غرفة  تناوال 
جذابة تطل على املناظر اخلارجة..بعد 
مشوارمها,اصبح خدا ماندي حممرين  
بلون مجيل ومل حيرك أليوت عينه عنها 

 وهي تتناول وجبتها بشهية.
 
 
 



قالت بعد ابتالعها لقطعة اللحم من  
الفطرية اليت أحضرهتا هلما السيدة 

 ماكلونغ :
 
 
 

إىل أكثرمن  جيد أنين لن أبقى هنا 
الغد..فلسوف أصبح مسينةجدا..مثل  



السي سأل أليوت بكسل: ومن هي 
 السي؟ 

 
 
 

إهنا قطة ..قطة أمي يف الواقع ،وساري 
تعذهبا بدون رمحة وضع أليوت ذقنه  

 على يده : 
 



 
 

 -أود أن أقابل ساري.. هل أستطيع ؟
 
 
 

 وضعت سكنتها والشوكة من يدها: 
 
 



 
  وكيف ميكنك هذا؟قلت لك..إهنا-

 تعيش مع أمي 
 
 
 
 يف نيوكاسل.. أعرف-
 
 



 
 اتبع بتوسل : 

 
 
 

لكنك تذهبني إىل هناك دائما  
..أالتفعلني؟يف هناايت األسبوع حاولت 

ماندي التهرب من اإلجابة ، فرفعت 
 نظرها إليه 



 
 
 

 ملاذا تريد مقابلتها؟ 
 
 
 



ألهنا ابنتك .. ألنين أريد أن  
أعرفها..ألهنا جزء من حياتك تنهدت  

 :أوه ..أليوت .. 
 
 
 

 قال بصوت انعم : 
 
 



 
مار أيك يف بنهاية األسبوع القادم  

 ؟ميكنين أن أوصلك إىل هناك 
 
 
 

مساء اجلمعة أو صباح السبت ..وال  
تقلقي .. أان ال أدعو نفسي إىل بيت 



أمك .. إبمكاين اإلقامة يف فندق . 
 أعتقد أن هناك يف نيوكاسل.. 

 
 
 

 أليس كذلك ؟ 
 
 
 



ابلطبع يوجد فنادق .. لكن .. حسنا ، 
لست أدري ماإذا كان هذا سيعجب 

أمي .. أعين إقامتك يف فندق .. ستظن  
..حسنا، إبمكانك التخمني مبا  

 ستظنه..أان واثقة ..
 
 
 



أن منزهلا ال يليق يب ؟ حبيبيت ..لو  
دعوتين إلقامة معكما ، فسأكون أسعد  

 الناس وسأقبل الدعوة حتما 
 
 
 

 فا! التكن سخي
 
 



 
مايقرتحة جنون,هتور طائش متاما مثل  

 0وجودها هنا 
 
 
 

أال حتبني ان تذهيب إىل بلدتك يف هناية  
 األسبوع القادم ؟

 



 
 

 وماذا سأقول ألمي ؟
 
 
 

 وهل جيب ان تقويل هلا شيئا ؟
 
 



 
 هزت رأسها : 

 
 
 

 وكيف أقدمك هلا ؟ 
 
 
 



وماهو الغريب يف هذا  00كصديق 
 ؟صديق غين !

 
 
 

ماندي !توقفي عن 00جمرد صديق 
وضع العراقيل بيننا ألنين من أسرة فرا  

 يزر! 
 



 
 

 قال بتوسل :
 
 
 

دعيين أقابل  0دعيين أذهب معك  
 0وأعدك االأفعل ما جيرحك 00ساري 

 



 
 

أنقذ وصول السيدة ماكلونغ مع احللوى  
ماندي من الرد ,لكن عينا أليوت كانتا  

ملدبرة قال 00متوسلتني بطريقه مقنعة 
 املنزل مشجعا :

 
 
 



لقد أعجبت السيدة آبكوت ابختيارك 
 هذا صحيح ماندي ,0للطعام 

 
 
 

 أليس كذلك ؟ 
 
 
 



كانت الفطرية لذيذة جدا ,وال أظن إنين 
 0قادرة على تناول املزيد

 
 
 

 قالت السيدة ماكلونغ :
 
 
 



أان واثقة انك قادرة على تذوق القليل  
 00من التوت الربي الطازج 

 
 
 

هل ستتناوالن القهوة هنا أم يف غرفة 
 اجللوس ؟ 

 
 



 
 0سنأخذها يف غرفة اجللوس

 
 
 

والتفت إىل ماندي يدفع الفاكهة حنوها  
: 

 
 



 
 0فأان استمتع مبراقبتك 00تفضلي 

 
 
 

امحر وجهها فنظرت إليها السيدة 
 ماكلونغ بشيء من اإلشفاق, 

 
 



 
 وقالت :

 
 
 

إذا رغبت 0ال هتتمي به سيدة آبكوت 
فهو مل يتناول 00قليل منها فتناوليهيف ال

 وجبه الئقة منذ جميئه إىل هنا 
 



 
 

غادرت املرأة الغرفة فالتفتت ماندي إىل  
 أليوت تسأله:)هل هذا صحيح؟( 

 
 
 

 حنن هنا منذ ليلة أمس فقط!
 



 
 

 أومل تتناول الفطور ؟
 
 
 

 رد هبدوء:
 
 



 
تناويل التوت الربي  00لست جائعا 

 0الرضائي فقط00
 
 
 

امضيا فرتة بعد الظهر يف غرفة اجللوس  
يصغيان إىل املوسيقى ويراقبان تغري  

 0الطقس يف اخلارج



 
 
 

بدأ املطر يهطل ومها يتناوالن الغداء  
واخذت حباته تضرب زجاج النوافذ 00

 االن وتلفهما معا يف عامل
 
 
 



 0معزول عن أية أتثريات خارجية 
 
 
 

مرتدية  وهي جتلس متكورة فوق األرض 
 جينزها وكنزه صوفيه بدون

 
 
 



تربج ,مل تكن تعي أبدا كم كانت تبدو  
لكن ,حني رفعت نظرها ورأت 00شابه 

 نظرة أليوت املركزة عليها,أدركت
 
 
 

أهنا مل تكن حذرة فأبعدت شعرها عن  
 0عينيها حبركة دفاعيه

 



 
 

 قال : 
 
 
 

انت مراتحة , أليس كذلك 00اسرتخي 
 ؟
 



 
 

 0أنت تعرف هذا
 
 
 

مدت ذراعيها فوق رأسها تتمطى 
,وحترك أليوت فوق السجادة الناعمة مث  

 متدد و قال:



 
 
 

 امتانعني ؟ 00اشعر ابلنعاس 
 
 
 

لكنه كان سؤاال عفواي ,فعيناه كانتا قد 
 0أطبقتا قبل ان جتيب 



 
 
 

انم لفرتة كانت ماندي حتس فيها بتوتر  
ابلغ مث نظرت إىل عينيه املغمضتني 

ضعفا يثري    اللتني أعطتا وجهه
 0االضطراب 

 
 



 
ان هذا الرجل يؤثر يف مشاعرها كثريا  
 0وجيعلها تتسأل عن كنه هذه املشاعر 

 
 
 

بقيت تنظر إليه  0حترك مث فتح عينيه  
 0للحظه ,حتس بشوقها إليه 

 



 
 

وفجأة وقفت على قدميها ,وذهبت 
 00لتجلس على مقعد قرب النافذة 

 
 
 



وعندما سيطرت على نفسها نظرت  
خلفها لتجده قد عدل جلسته على  

 0األرض مستندا إىل االريكه
 
 
 

دخلت اخلادمة اليت جاءت ملاندي  
ابلفطور حامله صينية شاي يف حوايل  

 0الساعة اخلامسة 



 
 
 

فتخلت ماندي عن مقعدها بعد ان  
أمضت نصف الساعة األخرية وهي  

حتدق خارج النافذة وجلست على مقعد 
 قريب

 
 



 
أليوت للفتاة وهي  ابتسم 0من الطاولة 

 0تضع الصينية قرب ماندي 
 
 
 

كيف حال أمك ؟هل  00مرحبا روز 
 حتسنت ؟ 

 



 
 

استقامت الفتاة ونظرت إليه بسعادة 
 ظاهرة :

 
 
 



لقد أفادهتا  00اجل سيداليوت 00اوه 
يقول الطبيب إن 00تلك العطلة كثريا 

 0ال سبب يؤخر شفاءها 
 
 
 

اعلميها إنين سالت  00هذا جيد 
 عنها,أتسمحني؟

 



 
 

امحر وجه روز فخرا :)شكرا  
 سافعل هذا (00لك
 
 
 

 0جيد
 



 
 

نظر أليوت إليها مبرح ,وابحنناءة منها 
 0حنو ماندي ,خرجت الفتاة مسرعه 

 
 
 

 سألت ماندي :
 



 
 

أنت حتب الشاي بدون حليب  
 اليس كذلك ؟ 00
 
 
 

وهو  00انت تذكرين هذا 00أرجوك 
 0كما اعتقد00شيء مميز 



 
 
 

 أرجوك   00أليوت
 
 
 

لن  00اان آسف 00اعرف 00اعرف 
 0أتفوه بشيء آخر 



 
 
 

وخالل ماتبقى من  00ومل يقل شيئا 
وقت ,كان يتصرف بطريقة مثلى , 
 حيافظ على عالقة ودية غري شخصية

 
 
 



قالت ماندي لنفسها أهنا تريدها هكذا  
,لكنها وجدت صعوبة يف تقبلها  

سيكون أمامها وقت طويل تستسلم 00
 ملشاعر الذنب اليت فيه 
 
 
 

لكن  00ختتبئ قامتة حتت غاللة حتفظها 
مع حلول الساعة العاشرة واضطرارها  



كانت حتس ابلفراغ يف 00إىل النوم 
 0داخلها ,إحساس رفض ان يزول 

 
 
 

***** 
 
 
 



أوصل أليوت ماندي إىل لندن مساء  
 0األحد 

 
 
 

 عندما غادر املنزل يف )ستو نور اند(
 
 
 



زال مبكرا, ونظرت  كان الوقت ال 
ماندي من فوق كتفها إبحساس  

من املستحيل ان يكون قد مر  00بؤس
 لقد00يومان فقط على جميئهما إىل هنا 

 
 
 

أحست بتعلق كبري هبذا املنزل وسيكون 
 0من الصعب ان تنساه 



 
 
 

كانت إحداث اليوم حبد ذاهتا غري  
فلم يظهر أليوت قبل وقت 00منطقيه 
 0الغداء 

 
 
 



وأشفقت السيدة ماكلونغ عليها وهي 
تراها تتجول يف غرف الطابق األسفل  

,فأعلنت ان أليوت بقي مستيقظا طوال  
الليل مع البيطري ,حيضر والدة الفرس  

اليت جاء وليدها من قوائمه أوال  
لكن ماندي عرفت ان مدبرة املنزل  00

تشك بشيء ما ,فقدا مضى أليوت كثريا  
 من وقته الثمني يتحدث إىل 

 



 
 

جاميس اليتون أجلنائين الذي رأته ماندي 
من غرفة نومها عندما صعدت لتوضب  

ووقفت قرب النافذة لعدة 0حقيبتها 
 00دقائق تراقبهما 

 
 
 



إهنا ال تريد  000حتس ان قلبها يتمزق
 ال تريدا لعودة إىل لندن00الذهاب 

 
 
 

فهي تعرف أهنا حني سترتكه قد التراه 
 0مرة أخرى 

 
 



 
ترتب الفراش وعرضت عليها كانت روز  

ان تساعدها يف توضيب احلقيبة 
لكن ماندي رفضت عرضها بلطف 00

0 
 
 
 

 وابتسمت الفتاة شاكرة: 



 
 
 

أنت مسافرة اليوم ,أليس كذلك  
 انسة؟هل حتبني العيش يف لندن؟ 

 
 
 

 ردت صادقة : 



 
 
 

لكن البعض منا ال خيار له 00ليس كثريا
0 
 
 
 
 0احياان أظن ان هذا ممكن 00ال



 
 
 

هل هو  00والدتك مريضه ؟أان اسفه 
 مرض خطري ؟

 
 
 



لقد  00كشرت روز :انه السرطان
مث الكثري من  00اجريت هلا جراحة 

العالج للتأكد من موت كل اخلالاي  
 كانت مريضة جدا,وظن 00السرطانية 

 
 
 

 0والدي أهنا لن تعيش
 



 
 

نظرت ماندي إىل الفتاة بلطف :)لكنها 
 عاشت( 

 
 
 

والشكر يف هذا للسيد 00اجل 00اوه 
 لقد رتب أمر كل شيء!0أليوت 



 
 
 

مث حني أصبحت حالتها جيدة أرسلها  
ووالدي إىل ابرابدوس لقضاء عطلة كي 

 0تبتعد عن الطقس البارد
 
 
 



اخذت ماندي نفسا عميقا :)هذ لطف  
 منه (

 
 
 

اليس  00انه لطيف  00اجل 
كونك  00كذلك؟لكنك تعرفني هذا

 0صديقته 
 



 
 

ماندي بشيء مامل تعد تذكره علقت 
وسرعان مااهنت روزعملها  00

لكن كلماهتا بقيت عالقة يف 00وتركتها
 0ذهن ماندي

 
 
 



إن أليوت لطيف ,كرمي,وهي مل تعرف 
 0ابدآ رجال مثله من قبل 

 
 
 

متت رحلة العودة إىل لندن بدون أي  
اتخري ,وكانت الساعة تكاد تبلغ  

التاسعة إال ربعا عندما توقفت  
 00غيين خارج بوابة املنزل االمرب 



 
 
 

مل يقرتح أليوت التوقف للعشاء حىت انه  
مل حيدثها كثريا ,وافرتضت ماندي انه  

 سيكون مسرورا بتوديعها االن
 
 
 



لكنه فاجاءها إبصراره على محل  
حقيبتها إىل الباب صارفا النظر عن  
خماوفها من ان تراه السيدة موركري 

 وهي تكافح0
 
 
 

قفل الباب , تساءلت  لدس املفتاح يف 
ملاذا مل ينزهلا وحقيبتها عند البوابه  



واضح انه كان يتشوق  00اخلارجيه 
 للخالص منها لذلك مل تعرض

 
 
 

عليه تناول الشاي أو القهوة  
وفتحت فمها لتعرب عن شكرها 00

 لضيافته,لكنه اسكتها ابلقول: 
 



 
 
اعتقد انك لن توجهي يل دعوة لزايرة -

هناية األسبوع القادم..هل نيو كاسل يف 
 ستفعلني؟

 
 
 
 أان..هل تريد..الزلت تريد الذهاب؟ -



 
 
 
 الزلت اريد..-
 
 
 

تدفقت دموع محقاء كانت ترتقرق يف  
 عينيها,فأقفل الباب خلفة وهو يتمتم: 



 
 
 
 ايإهلي!ماذا حتاولني ان تفعلي يب!-
 
 
 
ظننتك تريد الرحيل..ظننتك سئمت  -

 مين.



 
 
 

اظل بعيدا  أتوه:أنت طلبت ان 
عنك,االتذكرين؟لو كنت غريت  

 رأيك,لكان من الواجب ان تبلغيين.
 
 
 



شهقت:هذه طريقه بذيئة لوصف  
 االمور!

 
 
 
ماذا تتوقعني مين؟لست معتادا على  -

قضاء يومني كاملني يف حالة احباط  
 مستمرة! 

 



 
 

نظرت الية مبرارة وقد حل الغضب 
 مكان التسامح:

 
 
 
نسيت..انت  اوه..ال..ابلطبع ال..لقد -

 معتاد على ردات فعل خمتلفة متاما!



 
 
 

 رد بوحشية:
 
 
 
 اجل..هذا صحيح.-
 



 
 

 مث استدار قائال:
 
 
 
من االفضل ان اذهب..علي ان امتم -

 بعض االعمال قبل الذهاب إىل النوم.
 



 
 

استدارة ماندي غري راغبة يف ان يرى  
العذاب الذي سببته هلا كلماته..ومسعت  

اب ينغلق  صوت القفل والب
خلفه,فرددت من بني 

انفاسها:تبا..اوه..تبا!وركضت إىل 
غرفت نومها ترمي نفسها فوق  

السرير..االشياء اليت جيب ان تفعلها  



مثل افراغ احلقيبة والقيام ببعض 
االعمال املنزلية اليت مل تقم هبا منذ 
ذهاهبا إىل نيو كاسل,نسيتها متاما  

مل واستسلمت حلاجتها إىل التعبري عن اال
 يف داخلها.

 
 
 



من الطبيعي ان تكون ماندي قد امضت 
ليلة قلقة..ومن الطبيعي ان تغط يف  
النوم صباحا,فعندما فتحت عينيها 

املرهقتني لتقدر بنعاس كم هي 
الساعة,وجدهتا قد جتاوزت التاسعة 

صباحا واشعت الشمس تتسلل بقوة  
 عرب شقوق الستائر. 

 
 



 
شهقت وهي تكافح لتجلس مث خرجت  
من السرير ومسحت لنفسها إبلقاء نظرة  

سريعة على صورهتا املنعكسة يف 
املرآة..كل ما رأته كان هاالت سوداء  

حول عينيها دليل ليلة مضطربة  
امضتها,ومل جتد شيئا مغراي يف نفسها  

فأجربت نفسها على التحرك حنو  
احلمام..عندما خرجت واملنشفة 



نت من ارتداء مالبسها بسرعة حوهلا,متك
قياسية..وعندما تركت غرفتها حنو 

املطبخ لتحظر فطورا سريعا..أحست 
 أهنا مستعدة ملواجهة العامل.

 
 
 

***** 
 



 
 

رن جرس اهلاتف الداخلي ملكتب أليوت 
يف الوقت الذي كان يضع فيه االوراق  

اليت سيحتاجها داخل حقيبتة  
اوراقه..للحظة توترت اعصابه من  

انية ان تكون املتصلة ماندي..لكنه  امك
تذكر كيف خرج من شقتها ليلة  

امس,وصرف النظر عن الفكرة..لديه  



االن رحلة إىل نيويورك يهتم هبا يف  
الوقت عينه الذي حيتاج فيه إىل وقت  

 للتفكري.
 
 
 

 التقط السماعة يقول بدون محاس:"نعم"
 
 



 
 وتنهد لسماع صوت خطيبته: 

 
 
 
االسفل.اعرف ان حبييب! أان يف -

الوقت متأخر..لكن كان علي ان اجيء  
العتذر..اضغط زر ابب املصعد 

 حبييب,فأان انتظر يف االسفل.



 
 
 

رد أليوت ردا اجيابيا وضغط الزر الذي  
يسمح للمصعد اخلاص ابلصعود إىل  

الطابق الثاين والعشرين..مث اقفل حقيبة 
اوراقه وترك مكتبه متجها حنو ابب 

 شقته. 
 



 
 

اجنال ضمن غمامة من العطر  برزت  
 الفرنسي:"حبييب!" 

 
 
 

مث اردفت:اوه حبييب..اان آسفة جدا  
النين مل اكن يف املنزل ليلة امس كما  



وعدتك..لكنين امضيت وقتا رائعا يف  
 ابريس!

 
 
 

رسم أليوت ابتسامة ابهتة على شفتيه 
وهي تسري أمامه متهادية مبعطف فرو  
فت انيق ابجتاه غرفت اجللوس,وهناك وق



مث خلعت املعطف ورمته بدون اكرتاث  
 إىل االريكة.

 
 
 

قالت بلهفة:اعرف انك غاضب مين  
حتما..عندما وصلت منذ ساعة مل  

تستطع السيدة موركري االنتظار لتخربين  
انك اتنظرت يف شقيت..لكن..كان من 



املستحيل ان اصل ابالمس..كان هناك 
حفل استقبال امسية البارحة وان..اعين 

 مجيع املشرتين بقوا حلضوره. 
 
 
 

وم زفرانفاسه ودس يديه يف جيبيه,يل
نفسه النه مل يسافر إىل نيويورك يف طائرة 



الليل بعد خروجه من منزل ماندي  
 ابالمس,وسأل: 

 
 
 
 استمتعت بوقتك كما اعتقد. -
 
 
 



اوه..بشكل رائع..امضيت وقت مرحا -
جدا!ولست ادري ملاذا مل اذهب إىل  

 هناك من قبل.
 
 
 

 هز أليوت رأسه:"حسنا..عظيم" 
 
 



 
 تنهدت اجنال تسأل:

 
 
 
عنك أنت؟اعتقد انك امضيت وماذا -

هناية أسبوع سيئة!هل ذهبت إىل  
 ستونور؟طبعا فعلت!

 



 
 
 اجل..هل تودين شرااب؟-
 
 
 

 اعطاها كواب وصب لنفسه فنجان قهوة.
 
 



 
جلس على االريكة املقابلة,وجاهد  

ليفكر بشيء له عالقة هبما ليقوله..لكن 
الصداع الذي الزمه طوال النهار عاد  

صدغيه..ووجد صعوبة  االن ليضرب 
كربى يف التحدث مع اجنال يف وقت  

 تفكريه مشغول يف مكان آخر. 
 
 



 
 أخريا قالت حتمله على الكالم:

 
 
 
 اذن..كيف كانت عطلتك؟ -
 
 
 



 اوه عظيمة! -
 
 
 
وامضيت ليلة امس يف الشقة؟كنت -

سأتصل بك لو عرفت..لكنين اتصلت  
بستنور واتصلت بشقتك هنا ومل 

ي كانت تقضي اجدك..ونسيت ان ليل
 اجازهتا عند امها.



 
 
 
 اليهم.-
 
 
 

وتساءل يف نفسه كيف كان سيربر عدم 
رده على اتصاهلا لو أهنا اتصلت  



بشقتها..وفكر غاضبا..جيب ان يشعر  
ابالرتياح بدال من متزق نفسه ألجل  

امرأة الهتتم ما اذا كانت ستشاهده مره 
 أخرى ام ال؟

 
 
 

دالئل  الحظت اجنال على غري عادهتا 
 التوتر على وجه أليوت:



 
 
 
 امثة خطب ما؟ -
 
 
 

 تركت مقعدها لتجلس بقربه ومتتمت: 
 



 
 
حقا أان آسفة خبصوص ليلة  -

امس..لكن جيب ان تعرف,كان هناك  
رجل فرنسي رائع,امسه اندريه,ولقد  

مسحت له ان يصطحبين إىل  
 العشاء,لكن هذا كل شيء.

 
 



 
ادار أليوت رأسه حنوها:"وهل يروق  

 لك؟"
 
 
 
 اعتقد هذا.-
 
 



 
 إىل أي حد؟-
 
 
 
حبييب..كان جمرد..صديق -

 فقط..اخربتك هبذا..والداعي للقلق..
 
 



 
ليصب املزيد من   متتم شامتا..ووقف

القهوة لنفسه..الواقع انه كان يريدها ان 
تقول أهنا خائنة..رمبا حينها يستطيع ان  

يربر تصرفه..كان اجنذابه إىل ماندي  
يزيد يف عذابه وكأنه محى اليستطيع 

 السيطرة عليها يف دمه.
 
 



 
أليوت حبييب..انت ال تغار.اليس  -

كذلك؟أنت تعرف انك لست مضطر  
 هلذا.

 
 
 
 ال اغار..!ارجوك اجنال.. أان-
 



 
 

 ابتعد عنها:
 
 
 
امسعي..جيب ان اخربك انين مسافر  -

إىل نيويورك يف الصباح..اان آسف لكن 
 االمر طارئ..وال اعرف مىت اعود.



 
 
 
نيويورك؟لست جادا!تعرف ان يوم -

مولد ايب يوم االربعاء..وماذا عن حفل  
 العشاء؟لقد وعدت ابجمليء! 

 
 
 



آسف..لقد طرأ أمر مل  أان -
اتوقعه..وجيب ان اذهب بنفسي,وعدت 

 ايب هبذا.
 
 
 
 وعدك البيك اهم من وعدك يل..-
 
 



 
اجني..إنه يوم مولد والدك فقط..اما  -

 سفري فمهم جدا!
 
 
 

يوم مولد ايب  -نفخت بغضب:
مهم..حبا ابهلل,االميكنك إرسال شخص 



آخر بدال منك؟كنت تقول دائما انك 
 ينوب عنك. تستطيع ارسال من 

 
 
 
ليس يف هذه املسألة ابلذات.جيب ان  -

احضر اجتماع املمولني  
 بنفسي..إبمكانك اجملئ معي لو احببت.

 



 
 

 هزت رأسها بغضب:
 
 
 
ال.. شكرا لك..اان ال أحب نيويورك  -

يف افضل االوقات,وال انوي ان اخيب 
 امل والدي. 



 
 
 

مال أليوت برأسه عنها,يكره الراحة اليت  
لكلماهتا..لو انه اعتقد أهنا ستقبل غلفته 

ملا عرض عليها السفر معه..اي هللا..ماذا 
فعلت ماندي به؟ملاذا اليستطيع ان  

 يبعدها عن تفكريه؟
 



 
 

كأمنا احست اجنال مبزاجه  
 املتقلب..فتنهدت: 

 
 
 
اوه..حسنا..الداعي للغضب..لديك -

 عملك ولدي عملي.



 
 
 

 اخذت نفسا عميقا واتبعت حبذر: 
 
 
 



..لن متانع اذا مل ابق معك  اذن-
الليلة,أليس كذلك؟أان..يف الواقع 

 متعبة.كانت هناية أسبوع مرهقة.
 
 
 

كان أليوت حياول اجياد عذر 
 ليبعدها,تنفس الصعداء وقال بسرعة:

 



 
 
اظن ان هذه فكرة جيدة..فأان مضطر -

 ألن اذهب إىل املطار ابكرا يف الصباح.
 
 
 

املفاجئ مل يلق  ترددت اجنال..قبوله 
 اعجاهبا,فقالت: 



 
 
 
 أان.. استطيع البقاء.-
 
 
 

لكن أليوت كان قد رفع معطفها من  
 على االريكة ليقول بصراحة:



 
 
 
 ليس الليلة اجني..-
 
 
 

 وافقت على مضض..فأردف: 
 



 
 
سأتصل بك غدا من نيويورك..وحينما -

اعود,رمبا سيكون لدينا وقت اكثر 
 نقضيه معا.
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مع انتهاء أايم العمل وحلول يوم  
اجلمعة,كانت أعصاب ماندي يف حالة  

 رهيبة. 
 



 
 

كان أسبوعا حمطما لألعصاب..كانت 
جمنونة بال ريب لتوافق على الذهاب مع  

أليوت إىل منزله يف ستونور..ماذا لو  
أعاد التاريخ نفسه؟ليس هناك فرصة يف 

حنوها,وهي  ان يشعر أليوت ابملسؤولية
 تشك يف ان تراه جمددا.

 



 
 

كان كل ماجرى غباء..محاقة! لقد 
عرفت أي نوع من الرجال هو منذ بدأ  
يف مالحقتها,وبدال من االلتزام مبواقفها  

وإبقائه بعيدا,مسحت له ان يؤثر  
عليها..لقد استخدم كل خدعة يعرفها  

القناعها ابلذهاب إىل شقته اجلميلة 
انه ادعى انه  ومنزله يف ستونور حىت 



يهتم هبا..يف وقت اليريد سوى ان يلهو  
معها,وهي التعرف االن كيف 

 ستتصرف. 
 
 
 

ظنت يف البدايه أهنا تريده..لكن مع  
مرور يوم الثالاثء واألربعاء دون أي  
اتصال منه..متكنت من إقناع نفسها  



أبهنا سعيدة النتهاء كل شئ.فعالقتهما مل 
 ا. يكن هلا أي مستقبل,وكانت تعرف هذ

 
 
 

لكن مع مرور اخلميس 
واجلمعة,واضطرارها إىل مواجهة واقع ان 

عالقتهما القصرية قد انتهت  
فعال,غمرها احباط وأيس كبري..ال فائدة 



من االدعاء لنفسها اكثر من هذا..اهنا مل 
تكن وما كانت يوما ذلك النوع العابث  

من الفتيات..قد يكون صغر سنها  
جها  السبب يف تعلقها هبايد مث زوا

منه,ولقد دفعت الثمن غاليا..لكن ما 
من مربر هلذا مع أليوت..اهنا االن امرأة 

انضجة ومل تعد طفلة,وال تستطيع ان 
تواسي نفسها ابلطيش الطفويل..فهي 

تعرف متاما ملاذا تصرفت هكذا 



معه..وتعرف ملاذا اجنذبت اليه..وابلرغم 
من حذرها,وقعت حتت أتثري سحره..وال 

ن التربيرات ان يقلب ميكن ألي نوع م
 هذا الواقع. 

 
 
 

ابلطبع كل ماحدث خاطئ 
وجنوين...فحىت بدون وجود خطيبته 



املناسبة له جدا,مل يكن أليوت ذلك  
النوع من الرجال الذي ميكنها ان ترتبط 
معه بشكل جدي..اهلوه بينهما واسعة  
جدا..كانت ابلنسبة له تسلية من نوع  

شيء..والذنب الذي  جديد ..وهذا كل 
حتسه حنو اجنال مل يكن ليعوضها عن  

 فظاظة هجره هلا. 
 
 



 
قال السيد كراون بعد ظهر يوم  

اجلمعة,وهو يدخل إىل مكتبها بينما 
 كانت تنظف طاولتها:

 
 
 
ال تبدين حبالة جيدة..هل ستذهبني  -

مشاال هذا األسبوع؟إذا مل تذهيب  



فنصيحيت ان تسرتحيي يف اليومني  
 القادمني. 

 
 
 

 كانت ابتسامة ماندي ضعيفة وابهتة: 
 
 
 



لن اذهب مشاال..وعلى االرجح سآخذ -
بنصيحتك.اشعر وكأن الطقس يؤثر  

 علي. 
 
 
 
لقد عرفت هذا..وقلت لسيبل يوم -

 االربعاء انك تبدين على غري طبيعتك. 
 



 
 
أان واثقة انين سأحتسن..اذا كان هذا  -

كل شيء اليوم فسأذهب اآلن..علي ان 
االغراض من السوق واان  اشرتي بعض 

 يف طريقي إىل املنزل.
 
 
 



 طبعا..طبعا.-
 
 
 

تراجع السيد كراون أبدب وارتدت  
ماندي سرتهتا مث قالت بلهجة حاولت  

 ان جتعلها مرحة: 
 
 



 
 اراك يوم االثنني.-
 
 
 

هز رئيسها رأسه متفهما وهي ختتفي 
 خارج الباب.

 
 



 
مل تكن فكرة شراء الطعام تروق هلا,لكن  

عليها ان أتكل إذا ارادت ان تعيش  
خالل هذه احملنة احلالية.اشرتت بعض  

اللحم للعشاء ورغيف خبز وبعض  
اجلنب,وقررت تـجيل تسوقها إىل الغد مث  
انطلقت إىل موقف الباص..كان ميكنها 

ان تسري..وحتسست جيبها حبثا عن 
قطع نقود صغرية..مل تكن حتس ان  



ا إىل لديها االطاقة للسري واسندت نفسه
عمود لوحة احملطة آملة اال تضطر إىل  

 االنتضار طويال.
 
 
 

اجفلتها مقدمة االمربغيين السوداء  
الالمعة وهي توقف امامها..وجف فمها  



حني فتح أليوت النافذة وقال  
 خبشونة:"اصعدي!"

 
 
 

مل يكن لديها الكتري من الوقت لتفكر  
بتصرفاهتا..فتحت الباب وصعدت يف 

يوت بسرعة من دون  املركبة وانطلق أل
 قول كلمة.



 
 
 

ظنته سيأخذها إىل املنزل,لكنه جتاوز 
منعطف"كليفتون غايت"واكمل طريقه  

 مث اجته حنو حدائق فندق صغري. 
 
 
 



اطفأ احملرك واستدار يف مقعده حنوها  
لكنها بقيت تنظر امامها متعمدة..مل  

يكن لديها فكرة عن سبب جميئه  
ليأخذها..ولن تستطيع فهم 

دوافعه..وابلرغم من جاذبيته اليت  
 التقاوم,رفضت ماندي االستسالم. 

 
 
 



 سأل: "هل أنت جائعة؟" 
 
 
 

 هزت كتفيها:
 
 
 
 لدي بعض اللحم واجلنب لعشائي.-



 
 
 
هل أنت غاضبة مين؟هل ظننت حقا -

 اننا لن نرى بعضنا مرة اخرى..؟ 
 
 
 

 هزت رأسها: 



 
 
 
ال داعي الن اظن شيئا..اليس -

 كذلك؟على فقط ان اطيع.
 
 
 
 اوه..حبا ابهلل! -



 
 
 

 احس ابلتوتر مث سأل بوحشية: 
 
 
 
ماذا تظنني ايتها احلمقاء؟كنت يف  -

نيويورك وعدت لتوي من  



هناك..اعتقدت ان ابتعادي سيعطينا 
فرصة للتفكري..لكن تبا!اان مل اقصد ان 

 اهني كربايءك! 
 
 
 

نظرت ماندي اليه وردت  
 بضعف:"نيويورك؟"

 



 
 
 ز راسه اجيااب: ه
 
 
 
كان علي ان احضر مؤمترا خطط له -

والدي,ووصلت إىل لندن هذا 
الصباح..اخذت دوشا وبضع ساعات 



راحة مث جئت ألقابلك..ولسوء 
احلظ,كنت قد غادرت العمل ساعة  

 وصلت. 
 
 
 

رطبت ماندي شفتيها:"غادرت 
 مبكرة..." 

 



 
 

 هذا ما قاله يل رأيسك.
 
 
 

 عينيها: النت مال حمه,ونظر يف 
 
 



 
رجل مسن مثقل ابملشاكل؟اي  -

 إهلي..كم اشتقت إليك! 
 
 
 

 دهشت ماندي:"أليوت.." 
 
 



 
 اصميت ..هل تسمحني؟-
 
 
 

 ومل تستجب لطلبه بل سألت خبشونة: 
 
 
 



ما العذر الذي اعطيته الجنال خبصوص -
وجود سيارتك امام برايتون هاوس يف  

 غياهبا؟ 
 
 
 

تعمدت ان تثري اسم خطيبته  
بينهما,ونظر أليوت اليها ابكتئاب قبل 



ان يسوي جلسته يف مقعده..ورد 
 خبشونة مماثلة:

 
 
 
مل اكن مضطرا إىل اعطائها أي  -

عذر..فهي مل تصل من ابريس قبل يوم  
االثنني,وافرتضت السيدة موركري انين  

 كنت انتظر يف الشقة العليا. 



 
 
 

 ابتلعت ماندي ريقها:
 
 
 
 هكذا اذن..إنه ألمر مناسب حقا!-
 



 
 

 اتسعت فتحتا انفه! 
 
 
 
 اجل..اليس كذلك؟أان حمظوظ. -
 
 



 
 سألت حبذر:

 
 
 
حسنا..اين ستذهب االن؟ لرتى -

 اجنال؟
 
 



 
 زفر انفاسه متعبا:

 
 
 
وهل هذا حمتمل؟..يف الواقع اجني -

التعرف بعوديت..ابلنسبة هلا أان الزلت  
 يف نيويورك!هل يرضيك هذا؟

 



 
 

 اطرقت ماندي راسها:
 
 
 
 اذن,أين ستذهب؟-
 
 



 
فكرت يف ان نذهب مشاال..لكن مبا -

انك اشرتيت اللحم واجلنب للعشاء,فال 
 اظن انك خططت هلذا.

 
 
 

 شهقت:
 



 
 
وهل توقعت حقا ان تذهب إىل نيو  -

 كاسل؟ 
 
 
 
 للقاء ساري؟اجل..ومل ال؟ -
 



 
 
 أنت جمنون!-
 
 
 
جمنون بك..؟اجل..لنذهب إىل نيو -

كاسل ماندي..دعينا نقضي هناية  



األسبوع معا.وأعدك ان اكون عاقال إذا  
 توقفت عن استفزازي!

 
 
 

 اطرقت رأسها جمددا:"ال نستطيع.." 
 
 
 



 ملاذا ال نستطيع؟-
 
 
 
مل احضر حقيبيت وال نستطيع الذهاب  -

 إىل الشقة..
 
 
 



 اسنان..وماذا ايضا؟سنشرتي فرشاة -
 
 
 
 مل اعلم امي.-
 
 
 
 اتصلي هبا.-



 
 
 
 وماذا اقول؟-
 
 
 
قويل هلا ان صديقا عرض عليك ان -

يوصلك بسيارته لقضاء عطلة 



األسبوع,وانت التريدين ان ترفضي 
 العرض. 

 
 
 

ادركت أهنا على وشك ان تسمح له ابن 
 يقنعها,فهزت رأسها بعناد: 

 
 



 
 ال استطيع.-
 
 
 
 ومل ال؟-
 
 
 



 ابتلعت ماندي ريقها:
 
 
 
النك الهتتم..اليس كذلك؟الهتتم -

أبحد سوى نفسك..فطاملا حتصل على  
 ماتريد,أنت الهتتم ابدا!

 
 



 
 مد يده يدلك عضالت عنقه: 

 
 
 
اجل..أنت حمقة..أان عدمي األخالق -

كليا.سآخذك إىل الشقة..وأستطيع 
القول ألجني انين التقيتك يف الطريق  

 فأوصلتك. 



 
 
 

اندي تتوقع نقاشا آخر لذا  كانت م
أحست بتقلص يف معدهتا وهو يتكلم  
هكذا..وترك اعرتافه الالمبايل يصدق 

 كالمها إحساسا بفراغ كبري يف نفسها.. 
 
 



 
 قالت مبرارة خمنوقة:

 
 
 
األمر سهل عليك..اليس -

كذلك؟توصل البديلة,وتلتقي 
ابألصلية!وال تكن خاسرا يف كال  

 احلالتني! 



 
 
 

شفتاه وهو يدير احملرك:"اهذا  التوت 
 ماتظنينه؟" 

 
 
 
 هذه هي احلقيقة..اليس كذلك؟ -



 
 
 

أطلق أليوت شتيمة بشعة الجمال الن 
ختطئ ماندي فيها..وأطفأ احملرك جمددا  

 مث نظر إليها بغضب قائال:
 
 
 



 أتريدين معرفة احلقيقة؟ -
 
 
 

ارجتفت بسبب الغضب الظاهر على  
 وجهه:

 
 
 



أمتكن من النظر إىل  احلقيقة أنين مل 
أجنالء منذ أخذتك إىل شقيت ..وتقولني  

إن األمر سهل  
علي؟حسنا..صدقيين..إنه ليس  

سهال!سأعرتف لك اآلن أبنين كنت  
أظن أنين أشعر ابإلشفاق عليك 

وخدعت نفسي إبمكانية أن نصبح 
صديقني!صديقان؟ كلمة المتأل رأسك 

لتشمل كل شي..وكل إنسان  



تيقظة نصف أخر!الصديق اليبقيك مس
الليل مع نوع من األمل مل أحس مبثله منذ 

كنت فىت يف املدرسة !لقد متلكتين 
حاجة ملحة إليك..وهذا تعقيد أخر  
 كنت يف غىن عنه..!ارجتفت ماندي:

 
 
 
 أان مل أطلب منك أن ..-



 
 
 
تبا!أعرف هذا!لكن جيب أن تعريف   -

 ماهية شعوري ! 
 
 
 

 مرر يده يف شعره واسودت عيناه: 



 
 
 
 اآلن ..هل أعيدك إىل الشقة؟و -
 
 
 

حركت ماندي رأسها بعجز من جانب  
 إىل أخر.



 
 
 
 أوه أليوت!ماذا أستطيع أن أقول؟-
 
 
 



إبمكانك قول احلقيقة..أنت التريدين  -
تركي بقدر ماال أريد أان تركك،فهل أان 

 على حق؟ 
 
 
 

أغمضت ماندي عينيها أمام نظرة  
 عينيه..مث هزت رأسها ببطء:  التملك يف

 



 
 

 سأتصل أبمي.
 
 
 

دهشت السيدة كالدر عند مساع أبنتها  
 وسألت ابحتجاج: 

 



 
 
لكن من هو هذا الرجل الذي أتتني به -

 لقضاء هناية األسبوع معك؟
 
 
 

أنت مل تذكريه من قبل ..هل تعرفينه منذ 
 زمن طويل؟أيعمل يف املؤسسة معك؟ 



 
 
 
ال..إنه يعمل أعرفه منذ شهر تقريبا..و -

يف امل،جيب أن تكوين أكثر صراحه .. 
أعين ماذا تعرفني عنه؟وهل أنت واثقة  

أنك تريدين أن أتيت هبإىل هنا؟ماذا  
 ساري؟ 

 



 
 

 إنه حمرتم جدا أمي حقا ..سيعجبك 
 
 
 

 لكن مباذا يعمل؟ترددت ماندي: 
 
 



 
 إنه رجل أعمال ميلك شركة.-
 
 
 
 بدأ التأثر على صوت األم: -
 
 
 



ميلك؟حسنا..يبدو أفضل من هايد  -
 آبكوت!

 
 
 
الشيء كهذا أمي ..حنن جمرد صديقان -

 ..هذا كل شيء
 
 



 
 سألتها األم بنفاد صرب: -
 
 
 
 ملاذا أتتني به إىل هنا؟ -
 
 
 



ملقابلة ساري..جيب أن أهني هذه -
املكاملة أمي.لقد نفذت مين القطع  

 النقدية. 
 
 
 
انظري حلظة!هل نسيت أن الليلة هي  -

موعد السهرة مع نسوة البلدة..أعين 



أنين ألغي حينما أتتني إىل املنزل،لكنك 
 مل تعطين أي إنذار هذه املرة 

 
 
 
الأبس يف هذا أمي ..ستبقى كوزي مع -

ساري أليس كذلك؟قويل هلا إننا سنصل 
 بعد العاشرة.

 



 
 

 كان أليوت ينتظر،وسأل:هل اتصلت؟ 
 
 
 
 ت رأسها: هز 
 
 



 
إهنا ليلة سهرهتا مع النسوة..أال ختشى  
 أن يعرفك أحد؟ أنت شخص معروف! 

 
 
 

 ردا ساخرا: 
 
 



 
شكرا لك..لكنين ال أهتم هلذا اآلن  

 ..ماذا ستأكلني؟
 
 
 

 سألت مقطوعة األنفاس: 
 
 



 
 ماذا.. ستأكل أنت؟ -
 
 
 

وتشاورا يف الئحة الطعام لبضع 
حلظات.مث قال أليوت هبدوء بعد أن  

 دون الساقي طلباهتما: 
 



 
 

أخربيين شيئا عن آبكوت ..زوجك 
 السابق.

 
 
 

 رفعت كتفيها :الشيء يقال 
 



 
 
التقويل هذا..ملاذا تزوجته؟أكان  -

 حيبك؟أين هو اآلن؟أريد أن أعرف
 
 
 

 أطرقت ماندي رأسها:
 



 
 
تزوجته ألنين كنت صغريه ومفتونة  -

به،كنت يف التاسعة عشرة وكان يف 
 والعشرين.الواحد 

 
 
 



امحر وجهها وهي تشعر بنظرته إليها  
 :اتبعي. 

 
 
 

 ارجتفت ووضعت يديها يف حجرها:
 
 
 



ماذا أقول بعد..كان قد مضى علي  -
سنة يف اجلامعة,وكانت كل صديقايت  

يعتقدن انين متزمتة..مث بدأ هايد يدعوين 
إىل اخلروج معة يف عطالت 

الصيف..كان شااب شهريا وأان ساذجة  
 جييب هذا على سؤالك؟ جدا..فهل

 
 
 



 تنهد أليوت:"هل أحببته؟" 
 
 
 
ظننت انين أحببته..لكن..لكنين مل  -

 اعد أطيق رؤية وجهه.
 
 
 



 ومل ال؟-
 
 
 
 اوه أليوت..هل جيب ان اشرح لك؟ -
 
 
 
 حسن جدا..ماذا حدث بعد هذا؟-



 
 
 
مل ترض امي بزواجنا..وأصيب أيب -

 ابملرض..كان هذا منذ زمن بعيد.
 
 
 
 وتزوجتما. -



 
 
 
اجل ..تزوجنا..وأعطاين ابواي ما  -

يكفي لدفع الدفعة األوىل ملنزل صغري 
 قرب عمله يف مصنع اليكرتونيات..

 
 
 



 وماذا حدث؟-
 
 
 
 مل..نكن متوافقني.-
 
 
 
 أتعنني انه التقى إبمرأه أخرى؟-



 
 
 

 ردت بتعاسة:
 
 
 



اكثر من واحدة,واعتقد انين السبب -
يف مستوى توقعاته  يف هذا,فأان مل أكن 

 مين.
 
 
 
 وماذا يعين هذا؟ -
 
 



 
أليوت..كفى! ال استطيع ان أكلمك -

 عن مثل هذه األمور.
 
 
 
 ملاذا ال؟ -
 
 



 
 ألهنا.. شخصية. -
 
 
 

نظر أليوت إىل وجهها املستدير عنه 
 للحظات مث قال بنعومة:

 
 



 
 أظنه كان يتهمك ابلربودة..هه؟ -
 
 
 

عينني  انفرجت شفتا ماندي وأدارت 
 مرتبكتني إليه. 

 
 



 
 وكيف عرفت؟-
 
 
 
انه العذر املعتاد خليانة الرجل -

..حسنا.. سؤال واحد أخري.. أين هو  
 االن؟

 



 
 
لست متأكدة.. لقد ترك نيو كاسل -

بعد انفصالنا.. ومسعت انه انضم إىل  
البحرية..لكنين لست متأكدة..فهو مل  
يكتب إلينا البتة ومل يتصل..واشك يف 

 تتذكره ساري.ان 
 
 



 
اطرق رأسه:"ال أستطيع القول انين  

 آسف. 
 
 
 

المست ابتسامة خفيفة شفتيها:"ال..وال 
 أان"
 



 
 

عندما صعدت إىل االمربغيين 
اثنية,أحست ماندي بوخزت ندم مؤقتة  

للسهولة اليت قبلت فيها ترتيباته. 
املشكلة أهنا كانت تشعر دائما ابلراحة  

مايقلقها   معه..وكان هذا حبد ذاته اكثر
وحيثها على وجوب االستمرار يف مقاومة 

جاذبيته..وعليها دائما ان تتذكر انه  



سيتزوج من اخرى ..وانه مهما اجنذب  
إليها فأجنال سيمور كلري هي اليت  

ستصبح السيدة أليوت فرا يزر يف  
 النهاية.

 
 
 

أيقظها أليوت ومها يدخالن إىل ضواحي 
 مدينة نيوكاسيل.. وسأل مبتسما: 



 
 
 
 من أي طريق؟ -
 
 
 

كاان يقطعان جسر"اتابن"وجلست 
ماندي متثاقلة يف مقعدها لتدله على  



االجتاه بسرعة..وصال يف الساعة العاشرة 
إال ربعا وتوترت أعصاب ماندي وهو  
يوقف سيارته أمام منزل امها نصف 
املنعزل.وعت متاما ماقد تكون ردت  

فعله حول ماحييط به.وكما يف املرة 
دخل فيها شقتها كانت حتس األوىل اليت  

 برغبة مؤملة يف ان تدافع عن بيئتها.
 
 



 
 سأهلا وهو ينظر إىل الطريق حنو املرآب. 

 
 
 
 أتريدين ان اترك السيارة هنا؟ -
 
 
 



رمبا..للوقت احلاضر..امي يف اخلارج -
االن,وحينما ترجع ستضع سيارهتا يف  
الكراج.بعدها ميكنك إيقاف السيارة  

 أينما تشاء.
 
 
 

 ابتسم وفتح هلا الباب:
 



 
 
حسن جدا..أنت تعتقدين أهنا  -

 ستسمح يل ابلبقاء إذن؟
 
 
 
أنت هنا..أليس كذلك؟تعال!تنتظران -

 جليست ساري ابلداخل.



 
 
 

مل تستطع ماندي لوم كوزي ترافلر على  
اتساع عينيها املتهمتني الذي تال فتحها  

 للباب.
 
 
 



 مرحبا ماندي.-
 
 
 

لتدخلهما إىل  وتنحنحت جانبا 
الردهة..كانت كوزي يف السادسة عشرة 

وأكثر جتربة مما كانت ماندي يف مثل 
هذا العمر,وهلذا مل ختف نظراهتا املعجبة 

 بوضوح أبليوت:



 
 
 
أخربتين أمك انك قادمة..هل كانت  -

 رحلتكما جيدة؟ 
 
 
 



قالت كل هذا وعيناها مثبتتان على  
أليوت.وأحست ماندي ان صربها بدأ  

 ينفد.
 
 
 
كانت رحلة لطيفة..شكرا لك..أليوت -

 هذه كوزي..إهنا تعيش يف اجلوار. 
 



 
 

 كالعادة كان مراتحا جدا:
 
 
 
مرحبا كوزي..هل من مانع ان اعلق  -

 سرتيت هنا؟
 



 
 

وكأنه زائر دائم,علق سرتته وحلق  
ابلفتاتني إىل غرفة اجللوس حيث كانت 
ألسنة انر احلطب املشتعل تتصاعد يف  

 املدفأة.قالت ماندي ابختصار: 
 
 
 



 سأنظف املكان.-
 
 
 

أجفلت الصغرية بسبب الفوضى اليت  
 تعم غرفة اجللوس: 

 
 
 



 إذا كنت مصرة. -
 
 
 

خلعت ماندي سرتهتا ورمتها إىل  
املقعد..مث وقفت تنتظر من كوزي اليت  

تسمرت عيناها أبليوت ان تلملم  
 إغراضها وترحل.

 



 
 
لستك أان واثقة..وشكرا ..على جما-

 ساري.. 
 
 
 

أحست كوزي برغبة ماندي يف اخلالص  
 منها.



 
 
 

 الأبس يف هذا.أراكما غدا..أليوت..
 
 
 

ورفعت له رأسها فأدار اهتمامه عن  
 التلفزيون لريد أبدب.



 
 
 

أوصلتها إىل الباب وعادت لتجده 
 واقفا..مهس هلا وهي تنظر إليه ابرتباك: 

 
 
 



تشعري..ابلغرية..لقد ال داعي الن -
أحسست هبا..أليس كذلك؟اي إهلي! 

 ماذا تظنينين؟
 
 
 
 جيب ان أنظف املكان.. -
 
 



 
وتقدمت إىل صينية شاي هناك فلحق  

هبا.كان على وشك ان يهمس هلا شيئا 
جمددا حني مسعت ماندي صوت  

ابنتها,وابتعد عنها على الفور تقريبا مع  
دخول ساري إىل الغرفة لتصيح بغبطة 

 مصدقة:"مامي!" غري
 
 



 
سارت حول األريكة حنومها,وصاحت  

 مرة أخرى:"مامي!" 
 
 
 

 ورمت نفسها بني ذراعي امها: 
 
 



 
 مل ختربين جديت انك قادمة!-
 
 
 
مل تكن جدتك تعرف.. أان بنفسي ما -

كنت اعرف حىت بعد الظهر..لقد 
 تلطف السيد فرا يزر إبيصايل. 

 



 
 

ابتعدت ساري عن امها لتنظر إىل  
أليوت الواقف صامتا إىل  

 جانبهما,وقالت بوجه جاد:
 
 
 
 هل أنت السيد..فراز..فرا يزر؟-



 
 
 

احنىن أليوت كي تستطيع الصغرية رؤية  
 وجهه بشكل أفضل وقال بلطف:

 
 
 



امسي أليوت..هذا إذا استطعت ان  -
أانديك سرتي طبعا.وليس اآلنسة  

 آبكوت.
 
 
 

 صاحت وهي تنظر إىل امها:
 
 



 
دعوين اآلنسة آبكوت..هل  ال احد ي-

 أستطيع فعال أن أانديك أليوت؟ 
 
 
 
 أتريدين هذا؟ -
 
 



 
 هزت رأسها. 

 
 
 
 إذن اندين أليوت. -
 
 
 



وأدركت ماندي انه تغلب على دفاعات 
 الفتاة بدون ان تدري هذا.

 
 
 

 سألته ساري:"ألديك سيارة؟" 
 
 
 



استقامت ماندي حماولة استجماع  
 نفسها..وقالت:

 
 
 
الليلة ساري..جيب ان تكوين يف  ليس -

السرير انئمة,ال ان تتسللي وتنزيل  
 لتطرحي األسئلة. 

 



 
 
 اوه ..لكن أليوت لن يكون هنا غدا.-
 
 
 

 تنفست ماندي بعمق:
 
 



 
بلى.. سيكون هنا..سيقضي عطلة  -

األسبوع معنا.و..سيخربك كل شئ عن 
 سيارته غدا.

 
 
 
وسآخذك يف نزهة فيها كذلك..أنت -

 مار أيك؟ومامي معا.



 
 
 

 بدت اإلاثرة على الصغرية: 
 
 
 
 حقا؟غدا؟ستنام هنا يف منزلنا؟-
 



 
 
 إذا استطاعت أمك ان جتد يل فراشا.-
 
 
 

تصاعد االمحرار إىل وجه ماندي مرة  
 أخرى.

 



 
 

 صفقت ساري يديها معا:
 
 
 
أان لن أانم أبدا.. أتعرف هذا.أان ال  -

 أانم وهناك شيء مثري سيحدث. 
 



 
 

 ماندي:قالت 
 
 
 
إذن جيب ان تستلقي يف السرير  -

مستلقية,اآلن قويل تصبح على خري  
 ل..ألليوت..سرتينه اثنية يف الغد.



 
 
 

كانت ساري كارهة ان تستقر يف السرير 
,لكن توقع الوعد ابلنزهة يف اليوم التايل  

أقنعها كما هو ظاهر أبن حتسن  
 00التصرف

 
 



 
ومتتمت بينما ماندي تشد الغطاء من  

 حوهلا :
 
 
 

اليس كذلك مامي ؟أعين  00إنه لطيف 
 هل ستتزوجينه؟ 0أليوت 

 



 
 

 أجفلت ماندي :
 
 
 

 ري ! أتزوجه ؟التكوين سخيفة سا
 
 



 
 ردت بغضب :

 
 
 

لقد قالت خاليت مايف 00لست سخيفة
إن الوقت حان لتفكري يف الزواج اثنية 

قالت إن ليس من العدل ان تتوقعي 00
 0من جديت رعاييت طوال الوقت 



 
 
 

كرهت لسان زوجت أخيها املتهور  
 ,وقالت حبده : 

 
 
 



حسنا ,ليس هناك فرصة كي أتزوج  
االن حبيبيت انمي 000السيد فرا يزر 

ميكننا التحدث يف الغد ,وال تنهضي 00
من السرير حني تعود جدتك, فهي لن  

 00تكون مسرورة هبذا
 
 
 



يف األسفل وجدت ماندي أن أليوت  
اكتشف مكان املطبخ بنفسه ورمى بقااي 

ما كانت كوزي تتناوله يف صندوق 
 قال مبتسما00القمامة 

 
 
 

 عند رؤيته الدهشة على وجهها:
 



 
 

اان معتاد على احلياة املنزلية 00 أترين
وهذا ماتعلمته من الرتبية االيرلندية  00

 00حتما
 
 
 

 هزت رأسها : 



 
 
 

 0أنت فاسد وال سبيل إىل إصالحك 
 
 
 

 جفف يديه وتقد إليها :
 



 
 

مىت ستعود أمك ؟ردت 00وأنت مجيلة 
 بغري ثبات : 

 
 
 

 0يف أي حلظة 
 



 
 

ومسعت صوت مفتاح االم يف القفل  
فتحركت مع أليوت ووقفا يف ابب غرفة  

والتقطت السيدة كالدر  00اجللوس 
 نظرة ابنتها بسرعة قبل ان تنقل 

 
 
 



 0اهتمامها إىل رفيقها  
 
 
 

اليس كذلك ؟أان 00فرايزر 00سيد 
ارجو 00السيدة كالدر 0والدة اماندا 

 0ان تكون قد رحبت بك يف منزلنا 
 
 



 
أان مبتهج لوجودي هنا وملقابلتك سيدة 

كالدر , وأرجوك , امسي أليوت  
عندما يدعوين احد ابلسيد فرا يزر  00

 0أشعر وكأن أيب هنا  
 
 
 



ابتسمت السيدة كالدر , لقد أعجبت 
 على مايبدو مبجاملته السهلة وسألت :

 
 
 

هل وصلتما ابكرا ؟ أين هي كوزي ؟ 
 0أرجو ان تكوين أرسلتها إىل منزهلا 

 
 



 
أخذت ماندي معطف امها بعد ان  

 قبلتها وعلقته يف غرفة املالبس :
 
 
 

هل أمضيت 0لقد أرسلتها 00اجل 
 أمسية جيدة ؟ 

 



 
 

 ردت:
 
 
 

كانت أمسية رائعة ,أعدي لنا القهوة  
اان واثقة ان أليوت سريحب 00ماندي 
 0بفنجان 



 
 
 

كانت ماندي مرتددة يف تركها مع  
لكن ال خيار هلا  00أليوت لوحدمها 

  فقد أحست ان امها تعمدت هذا00
 الطلب لتتحدث إليه

 
 



 
كتمت قلقها 00بدون وجود ابنتها  

 0وأسرعت إىل املطبخ 
 
 
 

فحني  00لكن ماكان هناك داع للقلق 
عادت بعد ربع ساعة مع صينية القهوة 



والبسكويت ,وجدت امها واليوت  
 00يتحداثن معا بسهولة 

 
 
 

وبدت خماوفها من دون أساس أبدا  
 الربيئةعندما التقت بنظرة امها  

 
 



 
وقف أليوت عند دخول ماندي ,ووضع 

طاولة القهوة املنخفضة قرب األريكة  
 00كي تضع ماندي الصينية عليها

 
 
 

مث تقبل الفنجان منها بدون ان يبدي 
 0مالحظته للنظرة املتلهفة على وجهها 



 
 
 

 قالت السيدة كالدر :
 
 
 

كان أليوت خيربين لتوه انه قابل ساري  
ة !لقد تعمدت أال  املشاغبه الصغري 0



أقول هلا من اتصل كي حتسن التصرف 
0 
 
 
 

 قال أليوت متكاسال :
 
 
 



 0اعتقد أهنا مسعت أصواتنا 
 
 
 

اهنا تتطلع دائما  00هذا ما اعتقده 
من املؤسف  00بشوق إىل زايرات أمها 

ان تضطر ماندي إىل العمل يف مكان  
اان  00فالطفلة حباجة إىل امها 00بعيد 

 0توافق معي واثقة انك 



 
 
 

نظرت ماندي إىل أمها نظرة تفصح عما 
 تريد قوله : 

 
 
 



!أليوت ليس مهتما 00أمي 
 مبشاكلنا الشخصية 00
 
 
 

 0مل ترتاجع السيدة كالدر00
 
 
 



 اوليس مهتما ؟
 
 
 

 احرتق وجه ماندي وأضافت األم :
 
 
 



أان واثقة ان أليوت يفهم الصعوابت  -
نفهمها  االقتصادية احلالية أفضل مما 

حنن,وكرب عمل,ال شك انه واجه  
 عشرات املشاكل املماثلة.

 
 
 

من املؤسف ان ال تستطيع -قال أليوت:
ساري العيش مع امها..لندن ليست 



املكان املناسب لرتبية األطفال..ليس 
 وهناك بديل.

 
 
 

أدارت ماندي نظرة إحباط حنوه.. مث  
 سألته السيدة كالدر:

 
 



 
 أتعيش يف لندن أليوت؟-
 
 
 

 وأرادت ابنتها ان متوت حرجا. 
 
 
 



لدي شقة يف املدينة..لكنين املك -
منزال يف "اوكسفورشاير"وأان أحاول  

 قضاء قدر ما أستطيع من وقت هناك.
 
 
 
اوكسفوردشاير؟كم هذا مجيل!كنت  -

اقضي وزوجي العطالت هناك.كنا نقيم 
 يف "وودستوك"أتعرفها؟



 
 
 

ذهبت إليها ..وآمل ان اقضي وقتا 
أطول يف استكشاف املنطقة يف 

 املستقبل. 
 
 
 



 أنت إذن لست من تلك املنطقة؟-
 
 
 

كتمت ماندي أنفاسها وتنهدت بنفاد  
 صرب:

 
 
 



أمي..ماهذا؟استجواب؟اعتقد انه على -
إرشاد ضيفنا إىل غرفته,أال تظنني 
هذا؟لقد عاد لتوه من أمريكا هذا  

 الصباح وأان واثقة انه متعب. 
 
 
 

ر بدون أتثر:"رحلة قالت السيدة كالد
 عمل؟" 



 
 
 

وقفت ماندي متعمدة وابتسم 
 أليوت:"تقريبا"

 
 
 



وفعل كما فعلت ماندي..مث أضاف  
 أبدب شديد:

 
 
 
لطف كبري منك سيدة كالدر السماح  -

 يل ابإلقامة هنا.. أان فعال ممنت لك.
 
 



 
هذا من دواعي سروران..لقد جهزت  -

ألليوت غرفة إدغار القدمية ماندي.. 
 أظنه سيشعر ابلراحة هناك.

 
 
 

 متتم أليوت ومها يصعدان السلم:
 



 
 
 من هو إدغار؟ -
 
 
 
انه أخي ,انه..قد تقابله غدا,فهو أيت -

أحياان مع عائلته بعد ظهر السبت  
 لشرب الشاي. 



 
 
 
 سأتشوق إىل لقائه..أيتها غرفتك؟-
 
 
 

 مدت يدها تشري:
 



 
 
هذه غرفيت,غرفت أمي,وغرفت -

 ساري. 
 
 
 

 وقادته إىل الباب األبعد عن السلم.. 
 



 
 
وذلك هو احلمام..آسفة,لكنك  -

ستضطر إىل مشاركته معنا إذ ال يوجد 
 سواه. 

 
 
 
 اعتقد انين سأعيش. -



 
 
 

وحلق هبا إىل غرفت أخيها القدمية..كان 
اليزال فيها ملصقات لكرة القدم على 

اجلدران وصور الدغار وهو اليزال  
الغرفة   عضوا يف فريق املدرسة,لكن

كانت دافئة ومرحية,وعلى ضوء املصباح 
 اخلافت مل تبد مزرية. 



 
 
 

قالت ماندي تشري إىل خزانة عند أسفل 
 السرير: 

 
 
 



إذا مل تشعر ابلدفء,ستجد بطانيات -
 هنا.أمي الحتب األغطية القماشية.

 
 
 

بعد قضاء ليلة أمس يف - أكد هلا أليوت:
مقعد الطائرة,سيكون هذا السرير فخما 

جدا اماندا,توقفي عن القلق  
خبصوصي..أستطيع العناية  



بنفسي..وهذا يشمل التعامل مع أمك  
 أيضا.

 
 
 

 أطرقت رأسها: 
 
 
 



 أهنا ملحاحة بشكل رهيب. -
 
 
 

 مهس هلا حبنان ابلغ: 
 
 
 



من  أهنا أم..واآلن..سأحضر حقيبيت-
 السيارة قبل ان اهنار.

 
 
 

***** 
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استفاقت ماندي على صوت ابنتها  
تتحدث يف الغرفة اجملاورة..للحظة,مل تع 

ماجيري ومل تتمكن منفهم سبب وجود 
ساري يف غرفة إدغار.مث تذكرت من  

يوجد يف سرير أخيها..فاجتاحتها موجة 
 ارتباك. 



ارهاقها ابألمس فهي مل تنم ابلرغم من 
جيدا.لقد استلقت مستيقظة لساعات 
طويلة بعد نوم اجلميع.واآلن يبدو ان  
ساري قد آلت على نفسها ان توقظ  

الضيف غري املتوقع..وادركت ماندي انه 
الجيوز ترك ابنتها تزعجه اكثر من  

هذا..فخرجت منالسرير على مضض 
وارتدت رواب صوفيا,مث مررت اصابعها  

عرها متشطه وسارعت إىل الغرفة  يف ش



اجملاورة بدون ان تدري أهنا تبدو اصغر  
 عمرا وأكثر جاذبية.

كان ابب غرفة إدغار مواراب,فدفعته  
 ماندي:"ساري!" 

عال وجه الفتاة اجلالسة على حافة 
السرير تعبري ذنب وامها تتقدم يف 

 الغرفة. 
 الابس يف هذا ماندي..اان ال امانع.-



ستند بتكاسل على  نظرت إىل الرجل امل 
الوسائد.كانت مسرة بشرته ابرزة جدا 

أمام بياض املفارش..وعلقت أنفاسها يف 
 حلقها وقالت:

أهنا..جيب أال تكون هنا..ساري,أنت -
تعرفني انه من غري الالئق إزعاج الناس  

يف مثل هذه الساعة من الصباح!اهنا  
السابعة والنصف!اي هللا!مل تستيقظ اجلدة 

 بعد!



ري:لكن أليوت كان  احتجت سا
 مستيقظا..اليس كذلك أليوت؟ 

هز راسه:هذا صحيح..كنت مستيقظا  
وأان آسف ألننا ازعجناك..كانت ساري 
 ختربين كيف وقعت عن دراجة صديقتها.

ضغطت ماندي على شفتيها:"وإن  
 يكن.." 

قا طعتها ساري:هل ايقظناك مامي؟لقد  
استيقظت منذ زمن طويل..وعدين  



سيارته هذا  أليوت ان أيخذين يف 
الصباح..لقد رأيتها من النافذة.اهنا 

 طويلة جدا..وملاعة..
 ساري.. -
اظن انه من االفضل ان خترجا من هنا  -

ألمتكن من ارتداء مالبسي..حنن ال نريد 
مضايقة أمك ساري,أليس كذلك؟فقد 
 التسمح لك ابخلروج معنا إذا غضبت! 



نظرت ماندي إليه ساخطة..لكن ساري 
 وجتاوزت امها قائلة:نزلت عن السرير 

سأذهب الرتداء مالبسي.. هل -
 أستطيع ارتداء بنطلوين اجلديد؟

شرط ان تنظفي نفسك  -ردت ماندي:
 جيدا,وأسنانك أيضا..اتذكرين؟ 

 اجل مامي.-



خرجت ساري تغمرها السعادة,وحاولت 
ماندي اللحاق هبا لكن أليوت استوقفها 

 قائال:
هل قلت لك قبال انك املرأة الوحيدة  -
 ليت اعرفها وتبدو رائعة يف الصباح؟ا

هل لديك الكثري من  - ردت بدهشة: 
 اخلربة؟

 قال بلهجت تواضع:"القليل:



كاد سحره يدمر كل دفاعاهتا..ولكنها 
 رفضت اخلضوع لتأثريه فيها. 

 متتم خبشونة:
اعرف..اعرف! ال نستطيع..لكن -

دعيين انظر إليك للحظات..ما كان 
ضيافة جيب ان ادعو نفسي وأقبل 

أمك,وال اريد ان تظين ان هذا سبب  
 جميئي إىل هنا. 



اوليس هذا هو  -تنفست دومنا ثبات: 
 السبب؟

 رفع رأسه:
اردت فقط ان اقضي عطلت األسبوع -

معك.اان استمتع مبجرد ان اكون  
معك..واردت ان التقي بساري..ومل 

 يكن ذلك جمرد عذر.



وأان حاولت رؤيتك طوال   -
بب ماقلته األسبوع,وكرهت نفسي بس

 لك ليلة االحد. 
 متتم: 

امتىن لو كنت اعرف..حينما سافرت -
من لندن صباح الثالاثء أحسست 
بشعور رهيب يف اعماقي,ولو كنت  
اعرف انك لن تقفلي السماعة يف  

 وجهي التصلت بك ليال.



 اوه.. أليوت! -
اجل ..اوه أليوت اظن ان من   -

 االفضل ان تذهيب االن.. 
 الن تنهض؟  -
 كم دوش؟هل لدي -
 اجل. -
 عظيم..هل أستطيع ان استحم؟-

كانت ماندي تساعد امها يف حتضري  
الفطور حني دخل أليوت إىل املطبخ 



يرتدي بنطلون"جينز"بين وقميصا 
قطنيل,وغاص قلبها يف صدرها .اي هللا 
 ..كيف ستبقى حية عندما يتزوج اجنال؟ 

 سألت السيدة كالدر:
 بيض وحلم أليوت؟ 

طبخ مرتاقصة وقد دخلت ساري إىل امل
 مسعت وقع خطواته..وأجاب:

 رائع..شكرا.-



امسكت ساري يده ضاحكة وجرته حنو 
 الباب قائلة:

تعال..اريد ان اريك كيف نلعب لعبة -
غزو الفضاء..لقد اشرتت جديت اللعبة  
ليوم مولدي..وأراهن انين قادرة على 
 احلصول على ارقام اعلى من ارقامك. 

 قال أليوت مبرح:
اهن انك قادرة..حسنا  وأان ار -

..حسنا..اان قادم معك.لكن جيب ان 



تعطيين اكثر من فرصة بسبب قلة 
 خربيت.

 قالت ماندي ابرتياب:"ساري.." 
 الكن امها المست ذراعها,تقول هبدوء:

دعيها وشأهنا..اليوت طيب جدا -
معها.امل تالحظي هذا؟ظننت ان احلديث 

 الذي تباداله ابكرا سيوقظ املوتى. 
دي ادوات الطعام على  وضعت مان

 الطاولة ومتتمت: 



 وهل مسعتهما؟-
ومسعت تدخلك..جيب أال تلومي  -

ساري.مل يوجد يف حياهتا رجل يهتم هبا  
 من قبل.

تعنني أب..أليس كذلك؟أمي..أليوت -
وأان لسنا..جديني خبصوص عالقتنا  

 ببعضنا. 
 نظرت إليها امها ابرتياب: 



جاد..وانت  اولستما هكذا؟أتعنني انه -
 ال؟ 

 شهقا ماندي: 
 لست ادري ماذا..-
بلى..تدرين ماندي..لقد رأيت كيف -

تنظرين إليه..ورأيت كيف ينظر إليك..اي 
إهلي..إذا كان لرجل ان يصبح جمنوان 

 ابمرأة,فأليوت جمنون بك!



اوقعت ماندي علبة امللح وصاحت 
ابرتياع مع تبعثر ذراته على األرض..مث  

 فها قائلة: تنهدت وهي تنحين لتنظ
أنت جمنونة!وأمتىن ان تتوقفي عن ختيل  -

 األمور..امي,ال تكادين تعرفني الرجل!
 كسرت األم البيض يف املقالة: 

اعرف ما اعرف..ضعي املزيد من  -
اخلبز لتحميصه..أميكنك 



عزيزيت؟وتذكري..ليس كل الرجال مثل  
 هايد آبكوت! 

بعد الفطور أقل أليوت ماندي وساري  
راء بعض األغراض  إىل نيوكاسيل لش

للسيدة كالدر.أوقف السيارة يف اجملمع  
التجاري يف"ايدن سكوير" حيث العديد 

من خمازن البيع..وكان من السهل  
احلفاظ على نوع من التباعد معه بوجود  

ساري..وإذا كان قد الحظ حماوالهتا 



اجلاهدة إلبقاء الطفلة بينهما,فقد جتنب  
بكل أدب ان يعلق..وأعطى وقته بكل 

رم لساري يسمح هلا ان متلي عليه أين ك
 يذهبون وماذا يفعلون. 

بينما طافت ماندي يف أقسام 
الطعام,اقرتح أليوت ان أيخذ ساري إىل  
قسم االلعاب,مث التقيا فيما بعد ليعودوا 

إىل السيارة.اخذ أليوت اكياس 
املشرتايت من ماندي والحظت العلبة 



اليت ختبأها ابنتها وراء ظهرها..لقد  
ى أليوت هلا شيئا وال ميكنها ان  اشرت 

تعرتض..إنه ماله..وعلى االرجح انه لن  
 يراها مرة اخرىبعد عطلة هذا األسبوع.
دخلو إىل املنزل وبدا من الواضح ان  

ساري تغلي ااثرة..وضع أليوت االكياس 
على طاولة املطبخ,وفتحت الفتاة علبتها 

مث اعطت كيسا منفصال ألمها وهي 
 : تقول ابهتمام كبري



 هذا لك.-
وتطلعت إىل أليوت الذي كان يهم  

 ابلدخول إىل غرفة اجمللوس.
الأبس يف ان اعطيه ألمي االن..اليس -

كذلك؟قلت انين أستطيع ان افعل حني 
 اعود إىل املنزل.

 عضت ماندي على شفتها سخطا:
 أليوت..-



خذيها.. أهنا ..مسها عرفان مجيل  -
 هنا.للسماح يل بقضاء عطلة األسبوع 
كانت ساري تتطلع إليها بعينني  

متسعتني,وأحست ماندي أهنا مضطرة 
ان تفتح الكيس..وفغرت فمها دهشة  

وهي تسحب الفستان احلريري  
منه..كان من الكشمري الرائع,لونه مزيج 
من الوان الذهب والربونز يكاد ان مياثل  
لون شعرها..له فتحت ايقة مثلثة,وتنورته 



رأته يف  طويلة..كان امجل فستان 
حياهتا..رفعت عينيها إىل أليوت ابرتباك  

 فقال دومنا اكرتاث: 
كانت البائعة من قياسك متاما..إذا مل  -

 يعجبك ميكنك تبديله.
لكنه يعجبك..اليس -صاحت ساري: 

 كذلك مامي؟
 أطرقت ماندي رأسها حبدة.ومتتمت: 



اجل..اجل..إنه مجيل..وال اعرف  -
 ماذا أقول لك,أليوت.

 ا تقاوم دموعها. وبدا واضحا أهن 
 قال هبدوء:"قويل انه اعجبك" 

اقرتبت منه ورفعت نظرها  
 إليه:"يعجبين.." 

 مث ابتعدت عنه فقال بنعومة: 
ميكنك ارتداءه الليلة عندما آخذك  -

 إىل العشاء.



 هل سأذهب معكما؟-سألت ساري: 
رد اببتسامة كسولة حماوال أال خييب  

 املها: 
 ليس هذه املرة.-

 العلبة منها ليخرج مايف داخلها. وأخذ 
من سريشد سكوتر إىل مكان نومه إذا -

 مل تكوين هنا لتعتين به؟
 ووضع لعبة القط الربتقايل بني ذراعيها:



قلت بنفسك انه قد يشعر ابلوحدة -
بسبب تركه القطط االخرى يف 
احملل..ولن خترجي لترتكيه.اليس  

كذلك؟ليس يف أول ليلة له يف فراش  
 غريب!

أليوت قد اشرتى هدية للسيدة  كان 
كالدر كذلك..بروش لؤلؤي صغري  

 سحرها بوضوح وقالت له أثناء الغداء: 
 ما كان جيب ان تفعل ..حقا. -



وخشيت ماندي ما ستقوله أمها حني  
 ترى الفستان.

كما توقعت ماندي,وصل إدغار ومايف  
 والتوأمان بعد الظهر..وقالت هلا مايف: 

ك  لقد اهتمت أمك كثريا لقدوم-
بصحبة رجل..ومل تستطع االنتظار  

لتتصل بنا..لكن جيب ان اعرتف انه  
ليس ما كنت أتوقعه ابدآ..كيف التقيت 

 برجل مثري مثله؟



وماذا كنت تتوقعني؟إنه ليس كهايد إذا  -
كان هذا ماتعنيه..وإن كانت أمي أحملت  
إىل إننا..مغرمان ببعضنا البغض,فانسي 

 األمر!
 سألتها مايف خببث: 

إنكما..لستما على عالقة   أتعنني -
 جدية؟

 سيطرت ماندي على امحرار وجهها: 



ال..واآلن,إذا كنت المتانعني..سأعد -
 الشاي! 

كان هناك سبب آخر جملئ إدغار  
ومايف بدا واضحا فيما بعد..فقد قالت 

 مايف:
لقد حصل إدغار على اربع بطاقات  -

ملسرحية فكاهية ستعرض الليلة يف  
أان وإدغار ما   مسرح "الروايل",وتساءلنا



إذا كانت ماندي و ..اليوت,قد يرغبان 
 يف الذهاب معنا.

ما أروع هذا  -حتمست السيدة كالدر: 
 األمر.

لكن قبل ان تستطيع ماندي أم تفعل  
اكثر من تبادل النظرات مع أليوت,كان  

 لدى مايف ماتضيفه.



املشكلة ان ليس لدينا جليسة -
للطفلني..ونظرا ألنك هتتمني بساري 

 ,فهذا مايصعب األمور قليال.,أمي
الحظ إدغار تعابري وجه شقيقته,وقال  

 بنبل: 
ميكنكما أخذ تذكرتني على أي حال  -

ماندي..أعين,أذهبت أان ومايف أم  
 ال..فليس األمر مهما..حقا. 

 ردت زوجته حبدة: 



ميكنك التحدث عن نفسك إدغار  -
كالدر! أان اتطلع شوقا إىل سهرة يف  

ا..وليس لدينا اخلارج..حنن الخنرج كثري 
 مربية أطفال!

 متتم إدغار متجهما:
يكفي هذا مايف..الواقع اننا كنا  -

نتساءل ما إذا كان ابإلمكان بقاء  
التوأمني هنا الليلة..اعرف ان لديك  



ضيوف,لكن إذا انمت ماندي معك يف  
 السرير,ميكن للتوأمني اخذ سريرها.

فكرت ماندي يف ذلك املساء وهي  
العيون:املوقف يف غاية  تضع ظالل 

السخرية!إهنا التريد الذهاب إىل املسرح  
وتشك يف ان أليوت راغبا..لكنهما  
مضطران إىل الذهاب بسبب مليف 

 والتذاكر.



كان التوأمان مزعجني كالعادة وجعال  
ساري تبكي عندما اخفيا لعبتها اجلديدة  
يف سلة الثياب املتسخة,ودفعا جدهتما  

توحش يف  إىل اجلنون بركضهما امل
املنزل..يف النهاية كان أليوت من سيطر  

على مشاغباهتما مهددا إايمها بعقاب  
إذا مل حيسنا التصرف أثناء وجوده  

وماندي يف اخلارج..مث عدل عن التهديد 



واعدا أن أيخذمها إىل املنزل صباح  
 األحد ابالمربغيين إذا مل يزعجا أحدا. 

 قالت ماندي ومها يف الطريق: 
 رائعا يف يوم من األايم. ستكون أاب -

وكادت تعض لساهنا ملا يتضمنه كالمها 
 من معان..ورد أليوت:

هذا ما أرجوه..والداي اليطيقان -
انتظارا للحصول على حفيد,ستناسبهما 

 متاما فتاة مثل ساري.



 رطبت ماندي شفتيها ومتتمت: 
 اشك يف ان يوافقاك الرأي. -
حسنا..أعتقد إهنما سيفضالن ان -

األب.وسيرتكان اختيار األم أكون أان 
 يل.

اشتدت يدا ماندي على حقيبة اليد  
 الصغرية يف حجرها وقالت مبرارة:

لكن لن يفيدك ان تنجب هلما ولدا  -
 بدون رابط زواج..أليس كذلك؟



 ماذا حتاولني القول؟-
 انفجر كل اإلحباط املكبوت فيها:

أنت الهتتم أبدا..اعرف ان من غري  -
ابمرأتني يف الوقت   املتوقع هلم ان تتعلق 

ذاته..لكن األمر اليهمك لو  
 حدث..صحيح؟ 

أوقف أليوت السيارة والتفت  
 إليها,يسأل خبشونة: 



ملاذا تفعلني هذا؟ملاذا تقولني هذه  -
األشياء؟من حتاولني ان تؤملي؟أان؟أم 

 نفسك؟
 أخذت ماندي ترجتف بعنف:

أان ال أستطيع ان اؤملك..اميكن -
 . هذا؟لن تسمح هلذا أبن حيدث

ماندي..حبا ابهلل!النستطيع التحدث -
 عن هذا االن!ماذا تريدينين ان أقول؟

 انسحبت إىل زاويتها من السيارة: 



 الشئ..اتبع سريك,سنتأخر.-
استدار جمددا إىل املقود يديره وهو  

يتمتم شامتا..وساد صمت مطبق بينهما 
 ملا تبقى من الطريق..

برز فيما بعد سبب آخر جعل ماندي  
ابالمسية,فقد اعرتف إدغار  التستمتع 

خالل االسرتاحة ان مايف هي اليت  
اصرت ان حتصل على 

 البطاقات..وسألت ماندي:



 اتعين أهنا ليست بطاقات دعوة؟-
أرادت مايف ان تسهر يف  -

اخلارج..وأنت تعرفني كم تكره أمنا اجملئ 
إىل بيتنا لتجالس الطفلني..وبدت هذه 

  الفكرة احلل املثايل.وانت تستمتعني
ابملسرحية,أليس كذلك؟أان واثق ان  

أليوت يستمتع هبا..انه شاب ممتاز وأان  
 معجب به جدا.



كان املفرتض ان يكون كالمه نوعا من  
االعتذار..لكن ماندي وجدت من  

الصعوبة ان تساحمه..لكن بعد ذلك  
ومها عائدان ان إدغار الميكن ان يعرف 

مدى أمهية الوقت الذي تقضيه مع 
 أليوت..

املنزل معتم حني دخال,لكن ماندي كان 
عرفت ان أمها الزالت مستيقظة..فهي 

دائما حتب ان تطمئن بنفسها على عودة 



مجيع من يف املنزل ساملني وتتأكد من ان 
األبواب موصدة قبل ان تنام..وعندما  
كبت أليوت تثاؤبه,أدركت أهنا نسيت 

 وبكل ااننية كم هو متعب. 
 أتريد شرااب ساخنا؟-
يلة..هل تظنني إنين فظ لو  ليس الل-

 صعدت إىل غرفيت؟ 
كان الوقت متأخرا بعد ظهر االحد حني 

تركا نيوكاسيل أخريا..وبكت ساري 



كالعادة.وزاد بكائها إفساد التوأمني  
الصباح عليها,وتعلقت أبمها حني  

حاولت الصعود يف السيارة فضمتها  
ماندي بلطف وأبعدت ذراعيها  

 الصغريتني عن عنقها قائلة:
ستأتني إىل لندن بعد أسبوعني..بل -

اقل من هذا يف الواقع..ألن جدتك  
ستأيت بك يوم اجلمعة وتقول إهنا ستبقى  

 إىل يوم الثالاثء..ما رأيك هبذا؟



هل سيكون -سألت ساري برباءة: 
 أليوت هناك؟ 

 متتمت ماندي بغري ارتياح:"سنرى.." 
واضطرت ساري إىل الرضى بنصف 

عندما أدار  الوعد.اندت السيدة كالدر 
 احملرك:

 قد السيارة حبذر.-
ورفع أليوت يده مودعا ومها يتجهان إىل  

 الطريق العام.



شغل زحام السري يف املدينة اهتمام 
أليوت..واستندت ماندي إىل الوراء يف  

مقعدها تتساءل عما يفكر فيه  
ابضبط,مث اسرتقت نظره إىل وجهه  

املتجهم وخفق قلبها أملا ملعرفتها أهنا هي 
 ب هذا املزاج.سب

كانت الساعة تقارب الثامنة حني أليوت 
اإلشارة داللة رغبه يف مغادرة الطريق  

العام,واستدار إىل  



طريق"ايكسبوري"فالتفتت ماندي تنظر 
 إليه ابرتباك: 

 أين سنذهب؟--
إىل ستنور..فكرت يف ان نقضي الليل  -

 هناك وسأوصلك إىل عملك يف الصباح.
الليل يف   اتعين ان نقضي-خفق قلبها: 

 منزلك؟
 إذا مل يكن لديك اعرتاض.-

 كتمت أنفاسها:



 أان..ظننت انك غاضب مين.-
أان غاضب..لكنين احبك -

 أيضا.وبطريقة ما جيب ان اقنعك هبذا!
حني دخلت الالمربغيين بوابة املدخل 

املرصوف ابحلصى املوصل إىل  
املنزل,كانت ماندي قد اقنعت نفسها  

أبن مامسعته كان وليد ختيالهتا  
حتما..الميكن ان بكون قد قال إنه  
حيبها..إهنما متعبان ونتيجة هلذا وقع  



خطأما.وخبت نفسها,البد أهنا هي 
املخطئة.اهنا ختلط مشاعرها  

إنه الحيبها,بل حيب اجنال مبشاعره..
سيمور كيلر..أما ابلنسبة هلا فهو يشعر  

إبجنذاب ال أكثر..وستكون اجنال 
 زوجته. 

متتم أليوت عند ظهور ماغي ماكلونغ  
 الستقباهلما: 



لقد اتصلت هذا الصباح -
 من"اتايمناوث". 

اقرتبت مدبرة املنزل الصغرية اجلسم  
منهما وقالت بينما كانت ماندي خترج  

 يارة:من الس
هذه مفاجأة ابلتأكيد.لقد اخرت وجبة -

العشاء كما طلبت مين سيدي..لكنين  
آسفة ان أقول إن اآلنسة لوسيندا  

 وصلت بعد الظهر. 



لوسي!اوه..حسنا..اظن اننا سنكون -
ثالثة على العشاء..ولن يسب هذا أي  

 مشكلة لك ماغي,أليس كذلك؟
ردت ماغي بلهجة ذات مغزى:"ليس 

 ابلنسبة يل". 
 هلا خبشونة: أكد 

 وال ابلنسبة يل كذلك ماغي. -



توترت أعصاب ماندي نتيجة لتوقعها  
لقاء شقيقة أليوت ..ومتتمت بصوت 

 منخفض ومها يسريان إىل املدخل:
 رمبا جيب أال أبقى.-

 قال بنفاد صرب: 
كنت مهذاب مع شقيقك,أليس -

كذلك؟إبمكانك االن ان تكوين لطيفة  
سيتطلب  مع شقيقيت.ولو كان هذا 

 جهدا..لكلينا! 



قابلتهما لوسيندا فرا يزر يف الردهة فلقد 
مسعت هي أيضا صوت وصول  

السيارة,لكن ردة فعلها مل تكن لطيفة 
كردة فعل ماغي..وقالت بصوت ملؤه  

 االرتياب:
مرحبا أليوت,أرجو أال تعرتض على  -

دعويت لنفسي بضعة أايم إىل هنا..مل 
أكن أظنك ستأيت إىل هنا,أليس من  

 املفرتض ان تكون يف نيويورك؟ 



كنت..لكنين عدت يف أسرع مما -
 توقعت.

ظهرت ابتسامة خفيفيفة على شفيت 
لوسي مث اختفت..وأدركت ماندي ان  

الفتاة متوتره مثلها..كانت تشبه اخاها  
كثريا,سوداء الشعر,رمادية العينني,جبسم 
طويل حنيل وقسمات انثوية جدا..وكان 

شك عالمات ثوهبا الصويف حيمل بدون 
 الذوق الرفيع. 



قال أليوت يف حماولة لتخفيف التوتر بني 
 الفتاتني:

البد انك مخنت ان هذه -
شقيقيت,لوسي..إهنا تظهر دائما يف  

 اوقات غري مناسبة.
 مدت لوسي يدها: 

وانت الشك السيدة آبكوت..لقد -
 أخربتين ماغي كل شئ عنك. 

 ونظرت إىل أخيها ابرتياك:



 يست معك.اعتقد..ان اجنال..ل-
صافحت ماندي لوسي وهي تعرف ان  
وجهها كان خمضبا ابللون االمحر.لكن  

 أليوت مل يتأثر: 
ال..آجني ليست معي..واآلن اقرتح ان -

ترتكينا لنستحم قبل العشاء..يف اية غرفة 
 أنت؟غرفتك املعتادة,كما اعتقد؟ 

لقد أخربتين ماغي ان السيدة آبكوت -
استخدمت تلك الغرفة يف املرة  



اضية..لكنها قالت كذلك إنك لن  امل
متانع ان حتتل الضفية الفرفة  

 اخلضراء..اليس كذلك؟
 ميكننا تدبر األمر.-رد جبفاء: 

- ودخلت ماغي حتمل احلقائب: 
 سآخذك هذه عنك ماغي. 

وترك ماندي ليأخذ احلقائب من مدبرة 
 املنزل. 



سنراكما وقت -
 العشاء..سأرشد..ضيفيت..اىل غرفتها.

إىل ابب غرفة تقع يف  رافقها أليوت  
اجلهة املعاكسة لليت شغلتها يف زايرهتا 

األوىل,وتركها تفتح الباب وتدخل أمامه  
 إليها. 

تعرفني طريقك إىل الطابق األسفل..ال -
 تتأخري,سينفذ صرب ماغي. 

 أليوت..ليس لدي ما أرتديه.-



ارتدي الفستان الذي اشرتيته -
لك.احضرته معك,أليس كذلك؟سأراك  

 بعد عشرين دقيقة. يف األسفل 
بدا هلا ان العشرين دقيقة وقت قصري 

لتتمكن خالله من حتضري نفسها  
ملواجهة املوقف.وأخذ قلبها خيفق جبنون  

 وهي تفكر فيما تظنه شقيقته هبا االن. 
تذكرت وهي تضع القليل من الزينة  

على وجهها ما قالته لوسي عن  



غرفتها..وأدركت ان املالبس اليت رأهتا  
 ختصها هي.  هناك كانت

قدم العشاء يف غرفت الطعام الصغرية  
اليت تنفتح على املكتبة حيث تناولت 

العشاء مع أليوت عندما كانت 
 هنا..وسألت لوسي: 

هل ذهبت مع أخي إىل نيويورك سيدة -
 آبكوت؟

 قاطعها أليوت إبختصار: 



ال..مل تذهب.واظن لك من االفضل -
كذلك؟فعالقتنا ان تناديها ماندي,أليس  

 ليست رمسية ابدا.
أمام ارتياح ماندي,وصلت مدبرة املنزل 
لتعلن جهوز املائدة,وهذا ما انقذ الفتاة 

من الرد على أخيها..حلقت مبدبرة املنزل 
إىل غرفت الطعام والتقت عينا ماندي 

 بنظرة أليوت ابرتباك متزايد.
 تبدين مجيلة.. -مهس هلا: 



حني عادت ماندي للظهور عند 
 الباب,اغتنمت الفرصة لتبتعد عنه. 

اثناء العشاء,الحظت ماندي ان لدى  
لوسي شهية كبرية ابلرغم من حنول 

جسمها,يف وقت وجدت هي صعوبة يف 
تناول الطعام..وفرقعت السيدة ماكلونغ  
بلساهنا سخطا وهي أتخذ طبقيهما,بينما 

 اليزال طبق أليوت كما هو. 



ماذا فعلت له سيدة آبكوت؟البد ان -
لرجل قلق خبصوص شيئا ما ليفقد ا

 شهيته على الطعام!
احرتق وجه ماندي خجال..ونظر أليوت 

 إىل املرأة املسنة بنفاد صرب:
لسانك حاد جدا وقد يقطع حلقك  -

 يف يوم ما..
كشرت ماغي وتركت الغرفة فتنهدت  

 لوسي خبشونة:



 إهنا فعال الحتتمل! -
 ونظرت إىل ماندي متعاطفة:

ان هلا احلق يف قول  ال أتهبي هلا..تظن-
 ما تشاء!

ابتسمت ماندي ابتسامة ضعيفة..وبعد 
حلظات دفع أليوت كرسيه إىل الوراء  

 ووقف:
أظن ان علينا مجيعا النوم ابكرا,لقد  -

وعدت ان اوصل ماندي إىل عملها يف  



الصباح,ومبا أهنا تبدأ العمل يف  
التاسعة..فعلينا املغادرة يف السابعة على 

 األقل.
 رأسها: هزت أخته 

أنت الزلت تعاين متاعب السفر  -
ابلطائرة من قارة إىل أخرى بال  

شك..وستجد من الصعوبة فتح عينيك  
 يف السابعة. 

 اعرف هذا..لذا تصبحني على خري. -



 تصبح على خري. -
ابتسمت لوسي له من فوق حافة فنجان 

 قهوهتا..وقالت ماندي:
 أراك يف الصباح.-

وبقيت أحىن رأسه أداب وذهب إىل غرفته,
ماندي لوحدها مع لوسي تنتظر ابرتباك  
ما ستقوله الفتاة..لكنها مل تقل شيئا بل 

عرضت عليها املزيد من القهوة..بعد  
 ملء فنجانيهما قالت هبدوء: 



أان مسرورة لفرصة مقابلتك..انت  -
 خمتلفة عما كنت اتوقع.

افرتضت ماندي ان السيدة ماكلونغ  
 كانت أكرم يف تقييمها هلا,وقالت:

 حقا؟أرجو ان يكون هذا لالفضل.-
إنه لألفضل..أظننا مجيعا كنا حتت -

 سوء فهم.
 قطبت ماندي: 

 مجيعا؟تعنني ماغي؟-



ال..بل اعين والدي..ومن األفضل ان -
أكون صادقة..فأان لست هنا 

صدفة,ماندي...عندما اتصل أليوت  
وقال إنكما ستقضيان الليلة  

هنا..اتصلت ماغي أبمي,وأمي اتصلت  
 يب.
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دخلت ماندي إىل غرفتها يرافقها  
اإلحساس إبرهاق مؤمل.لقد تركها  

احلديث الذي جرى بينها وبني لوسي 
مضطربة ومرتبكة رغم ان شقيقة أليوت  

 مل تقل شيئا يكدرها..



كان ما اكتشفته مشتتا للقوى..أن أتلو 
السيدة ما كلونغ على نفسها إخبار  

ا..وميكنها والدي أليوت إبحنراف ولدمه
تصور ما ظنه األبوان.ومبا أهنا مطلقة فال 

 شك ان هذا الواقع زاد من قلقهما.
لكن لوسي مل تقل شيئا من هذا بل  

العكس,كانت عادية جدا يف كالمها  
كله..فقد قالت ردا على صدمت  

 ماندي احملرجة:



جيب ان تفهمي..اننا كنا دائما عائلة  -
مقربة.عندما اخربت ماغي أمي انك  

أليوت أمضيتما عطلة األسبوع هنا و 
 وحدكما,اضطربت أمي كثريا.

 هزت ماندي رأسها: 
أان واثقة من اضطراهبا.هل تظن انين  -

 أحاول فسخ خطوبة أليوت؟ 
ال..لكنها انزعجت ألنه مل يقل هلا  -

شيئا عنك..اعين ان اجنال مل تكن اول  



صديقة ألليوت,لكنه مل يكن معتادا على 
اجنال الوحيدة اجمليء...حسنا..كانت 

 اليت أقامت يف ستونور..حىت االن. 
 احرتق وجه ماندي امحرارا:

 لست ادري ما أقول.. -
التفويل شيئا..على االرجح,سيدق  -

أليوت عنقي بسبب كالمي معك 
هكذا..لكنك تعرفني كيف تكون  

 األم..إهنا تريد فقط ان تعرف من أنت.



 هزت ماندي رأسها: 
 الداعي لقلقها,فعالقتنا..أان-

 واليوت,ليست مهمة.
 فجأة اصبحت عينا لوسي كعيين أخيها: 

أال تظنني هذا؟اتعرفني..أان اميل إىل  -
املوافقة مع ماغي..مع أهنا  

مشاكسة..فأان مل اعرف ان أليوت فقد  
 شهيته من قبل. 



اغلقت ماندي ابب غرفتها واستندت 
إبرهاق عليه..ماذا يهمها مما تظنه لوسي 

يزر؟فبعد عطلة األسبوع أو السيدة فرا 
هذه,هي مصممة االترى أليوت مرة  
أخرى.لقد اصبح مريرا جدا خداع  

نفسها أبهنا التؤدي احدا.إهنما يؤذاين  
الناس..ويؤذاين نفسيهما قبل أي 

شخص آخر..او هذا ما جعلتها لوسي  
 تؤمن به إذا كان ما قالته صحيحا.



واستدلرت فعلقت أنفاسها يف  
رقة يف أفكارها  حلقها,لقد كانت مستغ

وبؤسها لذا مل تالحظ ان شخصا ينام 
بني أغطية سريرها,يف الضوء اخلافت 

كان ملالمح وجه أليوت ضعف  
غريب,رموشه تراتح على خديه وبشرته  

السمراء بنية اللون على الوسائد  
 اخلضراء. 



أدركت ان عليها ان توقظه وتعيده إىل  
غرفته..لكنها مل تفعل معزية نفسها أبنه  

ج إىل النوم..دخلت احلمام فأزالت  حيتا 
 الزينة ونظفت أسناهنا مث عادت.

كادت خترج من جلدها حني قال 
 بصوت أجش:

 أين كنت حىت االن؟ -
 أنت مستيقظ؟ -
 وهل ظننت حقا أنين لن أكون؟-



 حاولت احلفاظ على تعقلها:
جيب أال تكون هنا..أليوت..ماذا  -

 ستظن أختك؟ 
 تظنه..هذا بييت. ال أهتم أبدا مبا  -
أليوت!أمك..اعين..لقد أخربت -

السيدة ماكلونغ أمك أننا قضينا عطلة 
األسبوع املاضي هنا..أليوت هل أنت 

 مصغ إيل؟ 
 قال بدون اكرتاث:



حسنا..قد تكون فعلت..اوه..حيب ال -
اهتم مبا تقوله ماغي أو أمي أو أي  

شخص آخر عداك..انت الشخص  
 نين؟ الوحيد الذي يهمين..أال تصدقي 

ومل تستطع ماندي التفكري يف أي شيء 
 آخر سوى البهجة اليت حتسها جبواره.
استجمعت آخر ما يف دفاعاهتا من  

 إرادة,وقالت بصوت هامس:



أليوت..اختك..ماذا لو حاولت ان  -
تراك يف غرفتك قبل نومها..ستعرف 

 فورا انك هنا و..
 قاطعها: 

قلت لك اليهمن ما تقول اخيت أو  -
 احد سواك. غريها,اليهمي

 ارتفع صوهتا قليال:
لكن يهمين أان..إهنا مسعيت.وماذا  -

 ستقول اجنال؟



احسته يتصلب عند ذكر اسم خطيبته  
 فشعرت أبمل يقلص معدهتا.. 

حىت وهو معها ال زال ذكر امسها كفيال  
إبجفاله.طوح بقدميه وهو يتمتم بشتيمة  
حادة من بني انفاسه,وخرج من الغرفة  

 اب خلفه هبدوء.بدون كلمة يغلق الب
أنزل أليوت ماندي أمام املؤسسة يف  

الصباح التايل يف التاسعة ومخس 
 دقائق..قال هبدوء:



 آسف لتأخريك..سأتصل بك.-
 هزت رأسها: 

 التفعل..الأريد رؤيتك مرة أخرى!-
 وخرجت من السيارة.

احس ابندفاع للخروج وراءها لكنه 
امتنع عن ذلك ألنه يريد تفادي حوار  

مث إنه ملزم ابلقيام أبشياء معها هنا..
أخرى جيب ان يفعلها قبل ان يراها  



جمددا..فرتكها خترج وقلبه خيفق بشدة يف 
 صدره.. 

فكر غري مصدق:اي إهلي..مىت عرف ان  
ما يشعر به حنوها ليس جمرد عاطفة  

عابرة؟كان جمرد تذكره لأللفة واملودة 
بينهما يثريه بشكل يبعث  

يرغب االضطراب,حىت وهو بقرهبا,كان 
يف امتالك تفكريها...والفراغ الذي  



يشعر به حني كان يبتعد عنها الميكن 
 ملؤه بسهولة. 

كان يعرف أهنا تبادله املشاعر أيضا..ومل 
يعرف من قبل امرأة تتماثل مع مزاجه  
مثلها..صحيح ان هناك نساء كثريات  

مررن يف حياته,لكن مامن واحدة منهن 
وعلى وجه االخص ليس اجنال,اعطته 

لرضى فكراي ونفسيا كما تفعل  ا
ماندي...إهنا رائعة,مبهجة حمبوبة ولديها  



كل مايريدها يف امرأة..والغريب انه  
عندما فكر ابلزواج من اجنال,كان يريد  

أتسيس عائلة إلعطاء والديه احلفيد  
الذي يتلهفان إليه..لكن حني يفكر يف  

ماندي اآلن الخيطر يف ابله إن كان  
و يريدها,يريد أن  سينجب منها أم ال,فه

 يكون معها.
وصل إىل برايتون هاوس يف بضع 

دقائق,فأوقف الالمربغيين يف الباحة 



الداخلية مث فتح الباب ودخل املبىن..إن 
حالفه احلظ سيجد ان اجنال مل تغادر  

الشقة إىل العمل ..لكن لو أهنا خرجت 
فسيضطر إىل ترتيبات أخرى..ميكنه ان 

ه اليرحب  يصطحبها إىل الغداء,ولو ان
إبطالة امد عذابه.إنه يريد انفصاال نظيفا 
وبقدر ماميكن من الوقار واالحرتام..إنه 

ليس رجال من النوع الذي يبتهج مبا  
سيفعله..وإذا ارادت ان تقول 



الصدقائها إهنا هي اليت نبذته فهو  
مستعد للقبول هبذا من اجل استعادت  

حريته..وهو يتجه إىل السلم اندت  
  ابمسه:السيدة موركري

 سيد فرا يزر..انت زائر مبكر.-
 توقف مث التفت إليها:

صباح اخلري سيدة موركري..أجل..هل -
 اآلنسة سيمور يف الشقة؟



حسبما اعرف,مل تغادر الشقة حىت  -
االن..أان يف العادة امسعها حني  

 خترج..وكذلك اآلنسة بنتلي. 
أان واثق  -

مبعرفتكلهذا..آه..ليلي..اآلنسة بنتلي 
 ..هل قلت أهنا غادرت؟

اظن أهنا سافرت يف عطلة -
األسبوع..أعتقد أهنا كانت ستمضي  



عطلتها مع اسرة تورنتون,أليس االسم 
 صحيحا؟ 

معلوماتك دقيقة سيدة موركري  -
وشكرا.سأصعد ألرى إذا كانت اجنال قد 

 استعدت للخروج.
وصوله إىل اخرج مفاتيحه من جيبه عند 

ابب شقة اجنال..لكن بعد تفكري  
مرتدد,ضغط اجلرس..وهو ينتظر,اخرج  

املفتاح من احللقة ووضعه يف 



جيبه..سيعيده هلا..فال حاجة له به بعد  
 االن.

بدا له أن دهرا قد مر قبل ان ترد..ودق 
اجلرس عدة مرات قبل ان يسمع صوت 

إزاحة سلسلة األمان من مكاهنا..وهز 
األوىل حيس لالمتنان رأسه..فللمرة 

للسيدة موركري اليت لوال تطفلها لظن ان 
 اجنال خرجت. 



انفتح الباب ببطء وتتطلعت اجنال عرب 
 شق الباب..وقالت بدهشة خفيفة:

 أليوت!لقد ..عدت!-
 استقام من وضعية االستناد على اجلدار:

 كما ترين!عدت يوم اجلمعة يف الواقع.-
 اجلمعة؟-

مشغوال مبشاكله النتبه اكثر لوال انه كان 
 إىل نظرة اختلستها بسرعة إىل خلفها.



احل..اجلمعة..ألن تدعيين إىل  -
الداخل؟هناك ما أريد أن اقوله لك على 

 انفراد. 
مررت اجنال لساهنا حول شفتيها 

 الفاغرتني ومتتمت ابرتباك:
حسنا..أان..أال ميكنك العودة فيما -

ت بعد؟اتستطيع حبييب؟اترى..ليلي ليس
على مايرام..وكنت مستيقظة معها طوال 

 الليل.واان ..مرهقة متاما!



كان إبمكان أليوت ان يصدق هذا فقد  
كانت شاحبة جدا ومنتفخة 

العينني..لكن مبا ان السيدة موركري 
اكدت له ان ليلي تقضي عطلة األسبوع 
يف ستوكويل فقد أدرك أن اجنال التقول  

احلقيقة...ضاقت عيناه  
 وسأل حبدة: الرماديتان..

 هل أنت واثقة أن ليلي املريضة؟-



دفعها إىل الداخل ورفس الباب بقدمه  
 يغلقه.

 أليوت,أتسمح ابخلروج من هنا؟-
 دس يديه يف جيبه:

 بعد ان نناقش األمور ابلكامل.. -
سبب سؤال ماذا جيري ابلفرنسية  

اإلجفال ألليوت الذي استدار بسرعة  
 فاتسعت عيناه ذهواًل لرؤية رجل حنيل



امسر ظهر أمامه,فالتفتت اجنال إليه  
 ابحتجاج غاضب..وصاحت ابلفرنسية:

اندريه..هل أنت ابله!طلبت منك ان -
 تبقى يف الغرفة..
أان اتكلم الفرنسية - قاطعها أليوت: 

 اجنال.. 
وارتفعت زاويتا فمه  

بسخرية..وفكر:العجب ان تعرتض  



اجنال على دخوله إىل الشقة..فمع غياب 
 ن يفسر هذا؟ليلي,كيف ميكن ا

 قالت متلعثمة مشوشة: 
أنت التفهم أليوت.حبييب..لقد -

عرضت على اندريه ان ينام هنا الليلة  
ألن الوقت كان متأخرا حني أوصلين إىل  
املنزل..كنا قد خرجنا للعشاء..ظننتك 

مسافرا..قلت إنك ستغيب طوال عطلة 
األسبوع..اي هللا..أتظ أن هناك شيئا  



..اميكن ان  اكثر من هذا؟صدقا أليوت
 افعل شيئا كهذا؟

*** 
إن كانت ماندي قد أملت أن يقابلها  
أليوت بعد العمل ذلك املساء,فلقد  

خاب املها إذ مل يكن هناك اثر  
خترج من   لالمربغيين وهي

املؤسسة,وقالت لنفسها إهنا مسرورة  
 هلذا وهي أتخذ مكاهنا يف الباص.



ومل يكن هناك اثر للسيارة يف برايتون  
هاوس كذلك..مع أهنا فكرت أن 

ابإلمكان ان ينتظرها هناك..على أي 
حال,جيب ان أييت لريى اجنال كما 
اعرتفت بتعاسة..إذا كانت ستتابع 

تتقبل هذا  حياهتا يف لندن فعليها أن  
الواقع طاملا بقيت خطيبته تسكن يف 

 املبىن ذاته.



كانت تصنع لنفسها سندوشا حني 
مسعت قرعا على ابهبا فخفق قلبها  

جبنون..إنه أليوت حتما,فما من أحد  
غريه ميكن ان يزورها..ومع أهنا تتشوق  

إىل رؤيته,إال أهنا جتاهلت قرع الباب  
 بعناد.

 سيدة آبكوت..ماندي!-
املنادي الخيص   كان الصوت

أليوت..وأطلقت أنفاسها..إنه صوت  



اجنال.ختلت عن صنع سندويشها  
واستجمعت شجاعتها قبل ان تتقدم إىل 

 الباب.
 ابتسمت اجنال ابرتياح:

اوه..انت هنا..عرفت انين لست -
خمطئة..لقد حلقت بك من كليفتون  

 غايت. 
 سيطرت ماندي على امحرارها بصعوبة: 

 حقا؟أان آسفة..مل أرك.-



 تطلعت اجنال إىل داخل الشقة: 
 ال..أميكن ان ادخل؟

 إذا احببت.-
 خطت اجنال إىل الداخل: 

شكرا..لن آخذ من وقتك أكثر من  -
 بضع دقائق.

مل تستطع ماندي أن تتخيل ماذا لدى  
الفتاة لتقوله هلا..وخفق قلبها املا لفكرة 

أن تكون قد اكتشفت صداقتها مع  



أليوت..صداقتها؟وتسارعت نبضات 
اندي..العالقة اليت تربطها أبليوت  م

الحتتمل الكثري من التشابه مع وصف  
 الصداقة.

نظرت اجنال إىل ماحوهلا يف الشقة بشيء 
 من الكربايء: 

 اجلو محيم هنا.-
 كبتت ماندي سخطها:



إهنا تناسبين..ملاذا اردت رؤييت؟جيب -
 ان اتصل إببنيت بعد ربع ساعة.

أليوت  ابنتك؟اوه..أجل اخربين -
عنها.إهنا تعيش مع أمك..اليس 
 كذلك؟ويعتقد أليوت أهنا حلوة.

 مجدت قسمات وجه ماندي:"حقا؟" 
تقدمت عرب الغرفة,ترد  

 بتكاسل:"أجل.." 
 وجلست يف مواجهة املدفأة الفارغة.



لقد أمضيت عطلة األسبوع -
معه..اليس كذلك؟اوه..ال ختايف..لن 

اقتلع عينيك..أو أي شيء كهذا..لقد  
أليوت كل شيء,ولقد  اخربين

ساحمته..هل تتصورين انك األوىل اليت  
 تنجذب إىل عيين خطييب الساحرتني؟ 
 انفرجت شفتا ماندي:"ال اصدقك.." 

 قالت اجنال بلهجة سأم: 



ال..إهنن عادة اليصدقن..أعين فساد -
أليوت.وأعتقد انين ال أستطيع لومهن  
فهن ال يرغنب يف ان خيسرنه..إنه حقا  

 رائع! 
دي نفسا عميقا مث سارت أخذت مان

 متصلبة إىل الباب,فتحته وقالت حبدة: 
أريد أن خترجي من هنا آنسة سيمور -

كلري..االن..يف هذه اللحظة..وإال 



سأقتلع أان عينيك..وهذا خيار رمبا مل  
 تفكري فيه.

بقيت اجنال جالسة حيث هي لعدة ثوان 
وكأهنا مل تثق ابللمعان يف عيين ماندي مث 

 تقول:وقفت 
حسنا جدا..اان ذاهبة..لكن -

صدقا,عزيزيت,أنت تتصرفني بشكل 
 بدائي. 

 اخرجي من هنا!-



 سأفعل.-
 توقفت اجنال عند الباب:

يف الواقع..هناك سبب آخر لرغبيت يف -
ان اتكلم معك..أردت حتذيرك..لن  

يتجدد إجيارك هلذه الشقة يف هناية  
حزيران كما تتوقعني.ميتلك والدي هذا  

مع انين سأتركه يف هناية السنة املبىن..و 
عندما اتزوج أليوت..إال انين ارفض أن  



أشعر بعينيك احلاسدتني تراقباننا أثناء  
 دخولنا وخروجنا من هنا!

بعد مضي مخس ساعات على خروج  
اجنال,كانت ماندي التزال تر جتف  

بسبب ماقالته هلا.كان امرا رهيبا..رهيبا  
د جدا..وتعرف أهنا لن تنساه ابدا.لق

مسعتها تصرف النظر عن عالقة أليوت  
هبا بدون ان هتتز هلا شعرة وهذا امرا  

مذل..مع ذلك فأجنال معتادة على هذا 



بال شك,وهو التفسري الوحيد للربودة  
اليت حتدثت فيها عن عالقته..إذا كانت 
الفتاة غري مكرتثة بعالقات أليوت,فلرمبا 

لديها اسباهبا اخلاصة للتغاضي عن 
 خطاايه. 

ن هذا االستنتاج الجيعل املوقف  لك
اسهل..فلقد احبت ماندي أليوت  

والزالت حتبه..إنه الرجل الوحيد الذي  
هتتم به فعال..ومهما فعل,سيبقى حبها 



له ويعيش..لكنه سيكون حبا مؤملا ألهنا  
ستتذكر دائما كيف انه  

خدعها..وفكرت مبرارة:ليتها مل أتت إىل  
 لندن! 

اجنال يف  مل تفكر كثريا يف ما قالته 
الشقة,لكن ىشك لديها أنه  

صحيح..إهنا مصدومة جدا,خمدرة  
االحاسيس وضعيفة يف الوقت احلاضر  

كي تقرر ما ميكن ان تفعله واىل أين  



ميكن أن تذهب..جيب ان تنظر ريثما  
تصبح اكثر قدرة على التعامل مع  

املشاكل.أما االن..فمن اجلهد أن تنظر  
إىل ابعد من االربع وعشرين ساعة  

 القادمة.
كانت ترتدي روهبا وجتلس متكورة على 

األريكة حتاول أال تتذكر أين كانت يف  
الوقت عينه من االمسية الفائتة..فجأة  
مسعت جرس ابب املبىن اخلارجي يرن  



وكانت الساعة قد جتاوزت احلادية  
عشرة..إال أهنا نزلت عن األريكة  

وفتحت الباب لرتى السيد موركري فعل  
 إن رآها: مثلها,وقال ما

أن احدهم نسي مفتاحه حتما..أعتقد  -
ان من االفضل ان ارد..ال أحد يعرف 

ماذا هناك يف مثل هذه الساعة من  
 الليل.

 قالت زوجته:"كن حذرا.." 



ونظرت إىل ماندي بعينني قلقتني 
فاضطرت إىل البقاء معها لتتأكد من 

 عدم وجود متاعب. 
 صاح وكيل املبىن:"اوه..سيد فرا يزر!"

ت ماندي عينني مذعورتني حنو أدار 
الباب..إنه أليوت مير بنفاذ صرب من  

أمام الرجل املذهول فيما عيناه مركزاتن 
 على وجهها املصدوم.. 



تراجعت إىل الداخل دون ان تعطي 
نفسها وقتا للتفكري وأقفلت  

الباب..ليس لديها اية نية يف التحدث  
إليه الليلة,خاصة وأنه يف طريقه لرؤية  

هو واضح..فليظن الزوجان  اجنال,كما
موركري مايريدان..لن تلومهما إذا ظناها  

 فظة. 



مل تكد تضع سلسلة االمن يف مكاهنا  
حىت مسعت طرقا عنيفا على 

 الباب..وصاح أليوت بنفاذ صرب واضح:
ماندي!ما الذي تفعلينه حبق -

 هللا؟افتحي!هيا..أريد ان أكلمك.
ضغطت ماندي بظهرها على الباب  

 وقالت:



من هنا أليوت..ماذا تظن   اذهب-
نفسك تفعل؟ليس من حقك احراجي  

 هكذا!
احراجك؟وكيف تظنني انين أشعر وأان -

اصرخ من خارج الباب؟اوه ..ألجل  
هللا..دعيين ادخل قبل ان يشك موركري  

 بشيء ويتصل ابلشرطة.
 لن يفعل هذا. -



لن يفعل؟وهل أنت مستعدة  -
 للمخاطرة؟

 زفر بقلق وفقد صوته العدوانية: 
امسعي!جيب ان اراك أماندا..ال تدعيين -

 أقول كل شيء أمام شهود. 
زمت شفتيها معا وحاولت مقاومت  

التوسل يف صوته..لكنها التستطيع تركه 
يقول االكاذيب أمام السيدة 

موركري..فهي ستبقى تسكن هنا ولو  



ألشهر قليلة على األقل لذا رتريد ان  
 تصبح موضوعا للثرثرهتا.. 

وأخرجت السلسلة  أخذت نفسا عميقا  
من مكاهنا وفتحت الباب فورا..قطع 

أليوت املسافة اليت ابتعدهتا لتسمح له 
ابلدخول..ومع ابتسامة ساخرة حنو 

السيدة موركري اليت كانت التزال تقف  
 يف املدخل,أغلق الباب خلفه.

 



 ال شيء بيننا إال...-
 
 
 

دي عن أليوت متجهة إىل  ابتعدت مان
غرفت اجللوس ووقفت وراء األريكة  

قبل ان تسمح لعينيها أن تلتقيان 
بعينيه..لكن حدة تعبريمها مل ختففها 



املسافة,وحتركت متوترة حتت مراقبة 
 نظراته. 

 
 
 

 قال هبدوء:
 
 
 



أتسمحني أن تقويل ما سبب كل -
هذا؟أعرف ان الوقت متأخر وقد أكون 
أخرجتك من سريرك..لكن الشك خطر 

 يف ابلك أن وجودي هنا هو ألمر هام.
 
 
 

 هزت كتفيها وقالت بصالبة:
 



 
 
أان..اعتقدت انك قادم إىل  -

اجنال..أوليس من احلماقة أن أتيت إىل هنا 
 يف هذا الوقت من الليل؟ 

 
 
 



حيل ربطة عنقه ويبعدها عن رفع يده 
الياقة,مث قال بعد أن فك زر ايقة 

 قميصه: 
 
 
 
أعتقد أنين أستحق هذا..كان جيب أن -

آيت يف وقت مبكر أكثر..وكان ميكن أن 
 أفعل هذا لوال تعطل طائرة...



 
 
 
 طائرة؟أي طائرة؟-
 
 
 

 نظر حوله:
 



 
 
الطائرة من "دبلن",هل ميكن ان  -

 اجلس؟أان حقاً متعب! 
 
 
 

 هزت رأسها ابرتباك,وقالت:
 



 
 
كنت يف"دبلن"لرتى والديك؟لتشرح  -

هلما أمر قضائنا عطلة األسبوع يف 
 ستونور؟

 
 
 
 تقريبا.-



 
 
 

وجلس على ااالريكة,يريح رأسه إىل  
 اخللف.

 
 
 



كان جيب ان اكلم أيب,وتستحق أمي  -
 تفسريا. 

 
 
 

 أخرجت ماندي يديها من جيبها.
 
 
 



يدينا تصرفاتك  طبعا..وأعتقد اهنما مل -
أو رمبا أداانها..أان لست خبرية يف  

 احلكم على الشخصيات. 
 
 
 

 هز رأسه:
 
 



 
 هز رأسه: -
 
 
 
اي هلا من كلمات قدمية الطراز  -

تستخدمينها.رمبا تتكرمني إبخباري عما 
تعنيه بكالمك هذا..هل افهم منه أنك  



تعتربين ان شخصييت غري قابلة  
 لإلصالح؟ 

 
 
 

 ارجتفت:
 
 
 



 أعتقد أن علينا التوقف عن التالعب. -
 
 
 
 أوه..وأان أعتقد هذا.-
 
 
 
 إذن؟ -



 
 
 

إذن..ماذا؟ماهي اللعبة اليت تلعبينها  
االن؟أهي اللعبة عينها اليت كنت  

تلعبينها منذ أدركت ان هناك شيء  
 مشرتكا بيننا؟ 

 
 



 
 امحر وجه ماندي:

 
 
 
ال..الشيء بيننا..وتعرف هذا..كما -

تتوقف عن ادعاء  اعرفه,لذا جيب ان 
 وجود شيء.

 



 
 

رفرف أليوت عينيه مث وقف عن األريكة 
 وقال: 

 
 
 

حسن جدا ..ماذا حدث؟ملاذا تتصرفني 
وكأنين االبن املنحرف؟أذكر ماقلته يل  



هذا الصباح,وأعرف ملاذا قلته ..لكن  
هذا كله مل يعد ينطبق على الوضع  

االن..أان وآجني انفصلنا.فسخنا اخلطبة 
الصباح..ولقد ذهبت إىل دبلن  هذا 

 ألخرب والدي عن عالقتنا حنن! 
 
 
 



شهقت ماندي غري مصدقة..وابتعدت 
 عنه أكثر.. 

 
 
 
أان..أان..كيف تقول مثل هذا؟لقد -

حتدثت إىل اجنال بعد ظهر اليوم..وقالت 
 يل بدون مواربة إنكما مل تنفصال البتة. 

 



 
 

 ارتفع رأس أليوت حبدة: 
 
 
 
 الظهر؟  تكلمت مع اجنال بعد-
 
 



 
أخربتك هبذا..وقالت يل كل شيء  -

عن..عن عالقتك هبا!وهذا ماكنت قد  
توقعته..وما أستحقه..لكن مل يكن له  

لزوم..فقد قررت قبل هذا ما جيب ان  
 افعل.

 
 
 



 جتهم وجهه:
 
 
 
حقا؟وأعتقد ان هذا هو سبب هذه  -

املهزلة!إهنا طريقتك الفاشلة يف اهلروب  
 مما تتوقني إليه..

 
 



 
 ليست طريقه فاشلة.. -
 
 
 
 أليست كذلك؟اليست؟ -
 
 
 



قطع املسافة بدون أن يرتك هلا جما  
للهرب مث راح ينظر إليها بعني ساحرتني  

مما جعل مشاعرها تضطرم يف 
داخلها.وتال ذلك إحساس متشوق 

 لديها جعل من غري املنطقي أن تنكره. 
 
 
 

 أحس أليوت بتشوشها..فهمس هلا:



 
 
 
فني أنين احبك؟ملاذا  اي إهلي ..أال تعر -

 تصرين تصديق الناس عداي؟ 
 
 
 

 ارجتفت:"قالت اجنال.." 



 
 
 
أستطيع ختيل ما قالته اجنال ..لكنها -

 كاذبة. 
 
 
 

 مث اردف قائال: 



 
 
 
أعطين القليل من الثقة,أميكن؟كنت -

ابلنسبة هلا جمرد حلم مايل جذاب  
 ..وهي تعرف هذا.

 
 
 



 رفعت نظرها إليه ابرتياب:
 
 
 
 لن .. تتزوجها؟أنت .. -
 
 
 
 أمل اقل لكي هذا لتوي؟ -



 
 
 

 مل تستطع استيعاب ما يقوله. 
 
 
 
لست أدري ..أليست هذه مؤامرة -

 أخرى كي تربكين؟ 



 
 
 
أربكك؟اوه..حيب!إذا كان هناك أحد  -

 مرتبك هنا,فهو أان!
 
 
 
 لكن.. لكن اجنال..-



 
 
 

 احىن رأسه:
 
 
 
نعم؟اتبعي.من األفضل أن ترددي ما  -

 قالته آجني.. مث سأخربك مبا حدث حقا.



 
 
 

عاد ليجلس على األريكة ويشري هلا  
 لتجلس قربه. 

 
 
 
 اتبعي ..قبل أن أفقد كل تعقلي.-



 
 
 

 رطبت شفتيها: 
 
 
 
أان ..أان..جاءت إىل شقيت وقت  -

الشاي بعد أن عدت إىل البيت ..إهنا 



..تعرف كل شيء عن ساري ..وعن  
أمضيناها معا.قالت عطلة األسبوع اليت  

 انك أنت من اخربها بكل هذا.
 
 
 
 هذا صحيح ..اتبعي. -
 
 



 
 وهل فعلت هذا حقا؟-
 
 
 
 وهل لديك شك؟-
 
 
 



وبدون ان تفهم معىن رده جيدا,تفوهت 
مبا تبقى من أقوال اجنال.. ومل ترتك 

ألليوت أدىن شك يف مدى مرارة خطيبته 
 السابقة مما حصل.. 

 
 
 

 وأهنت كالمها:
 



 
 
 أعتقد أننا..جرحناها..مسكينة اجنال! -
 
 
 

 رد هبدوء "وصدقتها؟" 
 
 



 
 أطرقت رأسها: 

 
 
 
أجل .لكنين مازلت ال أصدق -

 انك..أنك تريدين أان ..وليس هي. 
 
 



 
 رأى ملعان الدموع يف عينيها,فقال: 

 
 
 
 حقا؟جيب ان أقول انك التستحقينين.-
 
 
 



 ال متازحين.-
 
 
 
أجعلك  أان ال أمزح ..أحاول فقط ان -

تفهمني أن ما قالته اجنال من أشياء سيئة 
ال يعين شيئا لنا ..ولدينا العمر كله  

 لنربهن عن هذا.
 



 
 

 مهست له:"هل تعين هذا؟"
 
 
 

 قال يطمئنها بصوت مرجتف:
 
 



 
ليس من عاديت املبالغة يف كالمي إال  -

إذا كنت أعين ما أقول ..ولو كنت  
تركتين أشرح لك قبل ان تقفزي إىل  

اجات خاطئة,لطمئنتك من هذه استنت
 الناحية .

 
 
 



عضت ماندي على شفتها السفلى:"أان 
 آسفة". 

 
 
 
وهل ستصدقينين إذا قلت لك إنين  -

لست معتادا أن أكذب ..على أي أحد 
..وأنين مل أعط اجنال سببا جيعلها تغار  

 إىل ان ظهرت أنت يف حيايت.



 
 
 
 لكن ملاذا أان؟ -
 
 
 
أتظنني أنين مل أسأل نفسي هذا  -

السؤال؟ لقد كانت حيايت مرسومة بكل 



دقة ..مل يكن هناك من بد إال آخذ  
مكاان يف الشركة,وبدت اجنال اإلضافة  

املناسبة إىل مركزي..وتعلقت هبا,وبدوان 
متناسبني مبا يكفي إىل ان التقيتك 

 ..فبدأت أتساءل حول قناعايت الذاتية.
 
 
 
 يكن مناسبا ابدا. وهذا تعقيد مل -



 
 
 

 متتم خبشونة:
 
 
 
أعرتف انين قاومت..مل تكن مشاعري -

حنوك مرضية ..ومل أكن أرغب يف ان  



يتفاقم املوقف ..ولسوء احلظ مل يكن يل  
 خيار كبري يف املسألة.

 
 
 
 هل أنت واثق؟ -
 
 
 



واثق من ماذا؟واثق مما أفعله؟اوه -
..أجل.أم تقصدين هل أان واثق من أنين 

 احبك؟
 
 
 

 وهل حتبين حقا؟-تنفست إبضطراب: 
 
 



 
 متتم وهو يتأملها بشوق كبري:

 
 
 
دعين أشرح لك األمر هكذا :لست  -

أدري ما الذي فعلته يب لكنين ال  
أستطيع التفكري يف حيايت من دون  



وجودك فيها ..فهل جييب هذا على 
 سؤالك؟

 
 
 
 اوه.. أليوت.. -
 
 
 



*** 
 
 
 

أليوت مبا  مرت أسابيع قبل ان خيربها 
جرى ابلضبط بينه وبني اجنال يف شقتها  
..يف ذلك الوقت كاان متزوجني يقضيان 

شهر عسلهما يف اجلزيرة  
 االستوائية"اتهييت"جنويب اهلادئ. 



 
 
 

كان كل شيء قد حدث بسرعة  
..أحياان كانت ماندي تقرص نفسها  

لتتأكد من أهنا الحتلم.لكنها مل تكن حتلم 
,ومها مل  فكل شيء واقعي بشكل رائع

يفرتقا منذ الليلة اليت اقنعها فيها أليوت 
أبن تدخلة شقتها..ومع إهنا بقيت تعمل 



يف املؤسسة إىل ان تزوجا,إال اهنما 
 أمضيا كل حلظة فراغ معا.

 
 
 

مرت األسابيع اليت سبقت زفافهما 
بسرعة..وجرى حديث هاتفي طويل بني 

ماندي وأمها حاملا استقرت يف شقة 
شارع سانت جيمس ..وتكلمت السيدة 



كالدر بلهجة العارف حني مسعت 
االخبار من ابنتها..لكن ساري وأهل  

أليوت هم من كانو العقبة الكبرية..ومل 
إىل   تكن تتطلع بشوق إىل اول زايرة هلا
 املنزل العائلي يف "كاونيت ويكلو"

 
 
 



يف البداية, كان هناك معارضة من قبل  
والدته ووالده,ولقد توقعت ماندي هذا  

مسبقا ألهنا تعرف أهنا ستتزوج من عائلة 
حمافظة,ومبا أهنا مطلقة فسيكون من  
املستحيل إقناعهم هبذا الزواج مرة  

 أخرى.
 
 
 



لكن بطريقة ما.. وال تعرف كيف,مل 
تكن الزايرة كارثة كما توقعت ..ولقد  

فسر أليوت األمر قائال إن والديه عرفا  
أهنا ستسعده ..ويف األايم اليت  

تلت,توصلت ماندي إىل تقبل تقييمه 
 للموقف.

 
 
 



كانت لوسي هي اليت أخربهتا أخريا أن  
 املسألة ابسط مما تظن بكثري.

 
 
 

 قالت تكشر يف وجه أخيها:
 
 
 



ا كاان يشكان أبمر  لقد أحباك.. لطامل -
 أجنال.

 
 
 

أما ابلنسبة لساري فلم تكن ردة فعلها  
معقدة كثريا نظرا الهنا حتب أليوت..ومما 

زاد يف اقناعها معرفتها أهنا ستحظى 



حبياة منزلية الئقة مع امها بعد أن  
 تتزوج,فقد سألت أليوت:

 
 
 
 هل سنعيش يف الريف؟-
 
 
 



وهل حتبني العيش هناك؟ حسنا -
سنرتب أمر إجياد مهر صغري لك كي  

 تتنقلي بسهولة اكرب. 
 
 
 

هزت امها رأسها عند مساعها صيحة 
 اغتباط وقالت ممازحة:

 



 
 
 رشوة وفساد!-
 
 
 

استيقظت ماندي صبيحة آخر يوم هلما  
يف اتهييت وبقيت مستلقية عدة دقائق 

بدون حراك,تنظر إىل الرجل الذي جعل 



يكون عاملها مكتمال.بدا من الصعب أن  
قد مر على لقائهما االول أربعة أشهر  

فقط.اآلن مل تكن قادرة ان تتصور وقتا 
 مل يكن فيه جزءا أساسيا من حياهتا. 

 
 
 
 فيم تفكرين؟ -
 



 
 

فتح عينيه وهي تتأمله..فقالت وعيناها  
 تومضان بربيق احلب:

 
 
 
كنت افكر يف مدى حيب لك..ليتنا -

 النضطر أبدا من السفر من هنا. 



 
 
 

 وعيناه متازحاهنا:قال 
 
 
 
ظننتك متشوقة إىل العودة لرؤية  -

 ساري. 



 
 
 

 تنهدت:
 
 
 



أشتاق إليها طبعا ..لكنين اعرف أهنا -
سعيدة بوجودها مع والديك الرائعني  

 اللذين صمما على ان تقيم معهما.
 
 
 
 لقد أحباها وأحبتهما. -
 
 



 
 ابتسمت: اهنما يفسداهنا.

 
 
 

مرة تذكرت صوت ساري املهتاج آخر 
 حتدثت إليها عرب اهلاتف.

 
 



 
مهر وكلب خاصني هبا..لن تريد ابدا -

 مغادرة"درمبارا"
 
 
 
اعتقد ان هذه هي الغاية..لكن هذا  -

سيسلبنا لذة حتمل املسؤولية..لقد  
 حصال على احلفيد الذي كاان يتوقعانه.



 
 
 

هزت ماندي رأسها تتساءل كيف ختتار 
 كلماهتا التالية ..أخريا قالت حبذر:

 
 
 



لكن هل ستمانع ..لو أضفنا شخصا -
آخر إىل العائلة يف وقت أسرع مما 

 تتوقع؟
 
 
 

 رفع نفسه على مرفقه,ونظر إليها:
 
 



 
 وهل أنت حامل؟ -
 
 
 
 أجل. -
 
 
 



 ايإهلي!-
 
 
 

 هز أليوت رأسه: 
 
 
 
 وهل متانعني؟  -



 
 
 
 وأنت؟-
 
 
 
سؤال جمنون ..ابلطبع ال أمانع!طاملا  -

 التغريين معاملتك يل.



 
 
 

 رطبت شفتيها وقالت تعرتف: 
 
 
 



أان ..هايد..مل يهتم هبذا البتة ..عندما  -
أبلغته أنين حامل بساري,مل يبد عليه  
 التأثر أبدا وكأن العالقة له ابملوضوع.

 
 
 
 أان لست هايد.-
 
 



 
أرجع إىل الوراء خصلة شعر حريرية عن  

 جبينها ..وقال بنعومة:
 
 
 
 لك.و..أان أيضا ..لدي ما أقوله -
 
 



 
 حقا؟وماهو؟-
 
 
 

كأمنا أحس بقلقها,فأخذ يهدئ من  
 روعها:

 
 



 
ال تظهري مثل هذا القلق ..لقد  -

وصلين خطاب من أيب منذ 
أسبوع,لكنين مل أطلعك على كل ما 

 حيتويه.
 
 
 

 أدارت لساهنا حول شفتيها: 



 
 
 
ليس شيئا له عالقة بساري ..أليس  -

 كذلك؟
 
 
 



حاولنا االتصال ال ..هل تذكرين اننا -
آببكوت من أجل معامالت حضانة  

 ساري؟ 
 
 
 

 كتمت أنفاسها:"أجل"
 
 



 
حسنا ..مل ارغب يف إخبارك قبل اآلن -

..لكن ..أماندا ..حيب.. لقد غرقت 
سفينته يف حبر الصني اجلنويب منذ أكثر 

 من ستة أشهر. 
 
 
 

*** 



 
 
 

دخل أليوت إىل غرفة النوم يلف منشفة  
 حول خصره: 

 
 
 



أعتقد ان علينا احلصول على شهر -
عسل اثن ..فما رأيك؟هل سترتكني  
ترييسا وأمي يعتنيان اببننا,إضافة إىل  

 ابنتنا؟
 
 
 



كانت ماندي جتلس أمام مرآة غرفة 
نومها متشط شعرها ..فرفعت كتفيها 

 ..وقالت تذكره: 
 
 
 
ظننت ان امامك تلك االتفاقية مع  -

كوملان   الكنديني لتهتم هبا ..أمل ختربين أن



واآلخرين قادمون لتناول العشاء يوم  
 الثالاثء؟

 
 
 
أجل ..قلت هذا,لكنين اعتدت على -

أن افوض من ينوب عين ..ألن يعجبك  
قضاء اسبوعني يف جنويب فرنسا؟املكان 

 رائع هناك يف هذا الوقت من السنة.



 
 
 

 ارجتفت بسعادة:
 
 
 
أليوت ..سيصل آل اتلبوت بعد ربع  -

 ساعة. 



 
 
 

 ف وقال:شدها لتق
 
 
 



ميكنهما االنتظار ..هل قلت إن -
اآلنسة فاسرت قد أخذت الولدين إىل  

 النوم؟
 
 
 
 أجل.. قلت هذا.-
 
 



 
 ضحكت واتبعت اببتسامة رائعة: 

 
 
 
اوه أليوت.. أميكننا حقا أخذ -

اسبوعني لنفسنا فقط؟ ألن يعتقد أبواك 
 أنين أم غري مكرتثة؟ 

 



 
 
رعاية  ستطري أمي فرحا لتويل أنر -

العائلة جمددا ..لقد جتاوبنا مع رغباهتا 
وأقمنا حفل زفاف كبري ..فكيف مينعاننا 

 عن شهر عسل آخر؟
 
 
 



 تنهدت ماندي برضى,ومتتمت: 
 
 
 
 كان زفافا رائعا ..أليس كذلك؟ -
 
 
 



وتذكرت حفل الزفاف الرائع ومالبس  
 األوالد البيضاء ورائحة عطر األزهار.

 
 
 
الباقة اهلائلة  عندما أرسلت يل تلك -

السنة املاضية مل أكن أعتقد أن ذات  
األزهار هذه السنة ستذكرين حبفل 

 زفافنا. 



 
 
 
 إذن لقد تلقيتها.-
 
 
 

وجلسا جبانب بعضهما على السرير,مث  
 قال: 



 
 
 
 مل تقويل يل هذا من قبل. -
 
 
 

 تشابكت نظراهتما:
 



 
 
أمل اقل لك؟ال..حسنا,أان مل أرغب يف  -

 ك؟أن أشجعك.. أليس كذل
 
 
 

 متتم الزوج خبشونة:
 



 
 
هذه هي احلقيقة ..وكوين ممتنة ألنين مل -

 أقبل رفضك كرد هنائي!
 
 
 
 أوه ..أان ممتنة جدا هلذا.-
 



 
 

 مث أضاعت نفسها يف سعادة إحتضانه.
 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 

 زوروا مكتبة رواية 
www.riwaya.ga 

 النهاية 
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