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ملاذا تشعر كارولني أن خطواهتا تقودها  
إىل فخ ؟ .... لقد كانت مسرورة  

وظيفة مربية لفتاة مراهقة , حلصوهلا على 
فلماذا هذا الشعور املشؤوم ابخلطر 

وابهنا ستسقط ىف بئر عميقة ال قرار هلا  
 ؟



وااتها اجلواب سريعا عندما عرفت رب  
عملها والد تلميذهتا . جاميس بوث .. 

الرجل الذى غرر بعواطفها منذ ست 
 سنوات ودمر حياهتا ... 

ة هل منحتها سنوات البعد الطويلة مناع
 ضده ؟ 

ال .. فقد أدركت كارولني ان جاذبيته  
زادت , وان غدره هبا مل يقض على 

 جذوة احلب ىف داخلها ..



فإىل ميت تستطيع حتمل أمل العيش حتت 
سقف واحد معه .. ومع زوجته , دون  

 أن ختوهنا مشاعرها ؟ 
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 زوروا مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 
كانت درجة حرارة البحرية حوايل مثان  

 كما يريدها متاما .  
سبح فرتة بسرعة مث خرج من البحرية   

واملاء يقطر منه على األرض القرميدية  

http://www.riwaya.ga/


املزخرفة حوله .منتدايت روايىت . كانت  
الريح أثناء الليل قد قذفت بعض أوراق 

الشجر على وجه املاء , ولكنه يفضل  
النظيف ذلك على مياه حوض السباحة 

القاع داخل املنزل 
,www.rewity.com   والواقع

ان ديبوراه تفضل السباحة ىف املسبح .. 
أخذ جيفف جسمه ابملنشفة مث ارتدى 



معطف احلمام األزرق القامت منتدايت 
 روايىت ..

كان حزام من أشجار الصفصاف 
والسرو حيمي البحرية من األعني 

وخلف ذلك كله كانت   املتلصصة .
ية حتيط ابألراضى مؤمنة عزلة جدران عال

اتمة . وعلى كل حال ,منتدايت روايىت  
. ففى مثل هذه الساعة املبكرة من 

الصباح مل يكن هناك أحد ىف اخلارج ,  



فسار عائدا اىل املنزل وهو غارق ىف 
 تفكري عميق . 

استحم ىف محامه املرتف ذي اللونني  
الذهيب والبين ,منتدايت روايىت . مث  

البنية اليت يرتديها عادة   ارتدي بذلته
عند ذهابه اىل املكتب 

.www.rewity.com  وكان
يربط شريط حذائيه عندما مسع طرقا  

 على ابب غرفة نومه .



 samirfنعم ؟  -
جاء جوابه فظا بشكل ال داعي له  

,منتدايت روايىت . ولكن مالحمه النت 
عندما دخلت الغرفة فتاة ىف حواىل 

السادسة عشرة من العمر  
.www.rewity.com  كانت

مسراء حنيلة اجلسم مثله , ولكنها ال  
متاثله طوال ., منتدايت روايىت .وكانت 

 samirfالقرابة بينهما واضحة .



هتفت مبودة وهي تدخل الغرفة وتغلق  
الباب خلفها مث تستند اليه : " أىب , 

www.rewity.com  اريد ان
احتدث اليك . ارجوك ال تدع امي تفعل 

 هذا ! "
 لورا .. .سبق أن حتدثنا ىف كل هذا. -
أعرف , أعرف . ولكن إبمكانك ان   -

جتعلها تغري رأيك  



.www.rewity.com  اان اعلم
 لك . ان إبمكانك ذ

اجته ابوها حنوها وقد ابن احلنان على 
مالحمه ,منتدايت روايىت . ولكنه حنان 

 امتزج ابحلزم .
قال برقة : " احلقيقة هي انين ال اريد ان 
اغري رأي امك . لورا ,منتدايت روايىت . 

 samirfأنك اصغر سنا من أن .. "



قاطعته القتاة وشفتاها ترجتفان  
:www.rewity.com "   .. آه
قول املعتاد ذاته . إنك غري متفهم اي  ال

 أيب ! "
ال أدرى كم من األابء يسمعون هذا   -

الكالم من أبنائهم 
www.rewity.com. 



حسنا ولكنها احلقيقة ,منتدايت  -
روايىت . فأنت ال تفم . ال تعرف ما 

 يعنيه الوقوع ىف احلب .. 
توترت شفتا االب وهو يقول هبدوء : "  

زوجت أمك  ال أعرف ذلك ولكنين ت
 " www.rewity.comواجنبناك

قالت لورا اليت التهبت عيناها : " 
ولكنك مل حتبها قط . أليس كذلك ؟ 
أعلم أنك مل حتبها .منتدايت روايىت .  



كنتما فقط من نفس الطبقة االجتماعية 
وقد وجدمتا نفسيكما متالئمني ىف ذلك  

 " www.rewity.comالوقت
 samirfهذا يكفى اي لورا. -
ال . ال يكفى . فلو أحببت يوما  ك  -

ولو كان حبك حقيقيا لكانت لديك  
فكرة صغرية عن فكرة شعورى منتدايت 

 روايىت ..



أجاب ابختصار وهو يشيح عنها بوجهه 
.www.rewity.com   فقد

اثرت ىف أعماقه مشاعر طال كبتها : " 
صدقيين اي لورا أنىن أعلم طبيعة شعورك 

, ولكن ضيق وقيت ال يسمح يل  
جادلتك .منتدايت روايىت . لدي  مب

 اجتماع ىف الساعة العاشرة و .." 
اجتماعات . اجتماعات  -
.www.rewity.com  هذا كل



ما تفكر فيه , أليس كذلك ؟ عمل ,  
عمل , عمل ! انت الهتتم يب أكثر مما 
هتتم يب أمي ,منتدايت روايىت . فلست  

بنظركما اكثر من دمية حتركاهنا ىف االجتاه 
الذى  

 . www.rewity.comيدانهتر 
ارتد يواجهها مرة أخرى فهمدت قليال 

إزاء برودة نظراته  
 . www.rewity.comإليها



قال : " لورا , لقد أقفل املوضوع  
,منتدايت روايىت . هل تفهمني ؟ 

"samirf 
قالت إبصرار وهي ترجتف : " 

سيضحك مين أصدقائى عندما يرون أن 
لدي مربية يف سين  

 " www.rewity.comهذا
ال أفهم السبب ىف هذا , فقد كنت  -

مريضة . إبمكانك ان ختربيهم ابن 



الطبيب اوصى بعدم ذهابك اىل  
منتدايت روايىت . " بوسكومب " حاليا  

..www.rewity.com.   وعلى
كل حال , تعلمني أنك غري مالزمة  

 البيت . 
ولكن هذا قد حيدث ,منتدايت  -

 راحلون .روايىت . ألن مجيع أصدقائى 
لن يغيبوا إال فرتة حمددة فقط  -
.www.rewity.com   كما



انك ىف السادسة عشرة وهذا جيعلك  
اكرب سنا من ان حتتاجي اىل ان يكون  

حولك جمموعة من االصدقاء .منتدايت 
 روايىت . 

ولكنين لست كبرية اىل احلد املسموح   -
يل به ىف ان يكون لدي حبيب  

.samirf 



لذات .. ليس ذلك احلبيب اب -
www.rewity.com على أي

 حال . 
وملاذا ال ؟ ألن جون يكربين بعشر   -

سنوات ويعمل بيديه لكي يعيش 
منتدايت روايىت ., هذا هو السبب . 
الواقع ان امى ال هتتم بذلك , وانت 

تعلم هذا . إهنا غيور فقط  
www.rewity.com. 



أسكيت اي لورا . جيب أال نطيل  -
احلديث ىف هذا املوضوع . هل مسعت ؟ 

www.rewity.com أرى ان
تذهىب وترتدى ثيابك وحتاوىل ان تتصريف 

 بنضج كما تدعني .
 samirfولكن اي أىب . -

حاولت ان تتوسل اليه للمرة االخرية  
,منتدايت روايىت . ولكن نظرة واحدة 

تها أبهنا  منها اىل وجهه املتجهم أقنع



تضيع وقتها وأهنا قد ختسر احلليف  
الوحيد الذى ميكن أن 

 . www.rewity.comتكسبه
فيما بعد وفيما كان يتصفح الصحيفة 
ويتناول بذهن شارد طعام االفطار ىف  

الغرفة الصباحية املغمورة أبشعة الشمس 
منتدايت روايىت ., مسع ازيز كرسى  

عجالت ديبوراه . يقع جناح زوجته ىف  
طابق االرضى ومل تكن ديبوراه تشاركه  ال



طعام الفطور اال اندرا بل اهنا اندرا ما  
تنهض من سريرها قبل 

 . www.rewity.comخروجه
فوضع صحيفته جانبا وهنض واقفا ىف 

الوقت الذى دخلت فيه الكرسي  
 الكهرابئى الغرفة . 

اذا كان لشخص ما أن حيسم من اعتباره 
 على  الساقني املشلولتني املختبئتني

الدوام داخل بنطلون او تنورة طويلة  



حىت الكاحل , منتدايت روايىت .فهو  
سريى ان ديبوراه ما زالت امرأة رائعة  

اجلمال رغم تقيدها بكرسي ذي  
عجالت , وذلك منذ ستة عشر 

 . www.rewity.comعاما
كانت ىف شباهبا تعشق ركوب اخليل 

والصيد . وكان ان ذهبت رغم معارضة 
النزهة على ظهر احلصان قبل زوجها اىل 

موعد والدهتا لطفلتها أبسابيع ,منتدايت  



روايىت . فكاد سقوطها عن ظهر  
احلصان يقتل طفلتها الىت ولدت قبل  
االوان أما هى فاعاقتها السقطة طوال  

ىف  .www.rewity.comحياهتا 
البداية , المت زوجها هلذا احلادث  

فرفضت ألسابيع رؤيته أو رؤية طفلتهما 
منتدايت روايىت .فهى مل تشأ قط ان   ,

تنجب اطفاال وهكذا أقنعت نفسها أبن  



محلها كان السبب ىف عدم توازهنا أثناء  
 .www.rewity.comالركوب 

ولكنها , فيما بعد على كل حال ,  
أقرت ابهنا قد أصبحت حباجة اىل  

زوجها االن اكثر من اى وقت مضى . 
م  منتدايت روايىت .وألهنا امرأة ال هتت

مبشاعر احد غري مشاعرها اصرت على 
عدم البقاء ىف  

 www.rewity.comضيعتهما



وبدال من ذلك انتقال اىل منزل اقرب   .
اىل لندن , منزل ال مكان فيه للخيل , 

ومع ان جاميس مل يكن مولعا بتلك  
احليواانت مثلها , فقد افتقد املناسبات 

الىت كان حيب فيها التنزه على ظهور 
ايت روايىت . مع ذلك كان  اخليل .منتد

قد أصبح اكثر قراب من منطقة عمله . 
وابستثناء حاجة واحدة , فقد جنح متاما 

ىف التعود على احلياة 



 www.rewity.comاالنفرادية 
. 

قال وهو يضع منشفة السفرة جانبا : " 
صباح اخلري اي ديبوراه إهنا مفاجأة غري 

 متوقعة "
ىت  سألته دون مقدمات : منتدايت رواي
.ىف أى ساعة ستكون ىف املنزل هذا  

املساء اي جاميس  
 " www.rewity.com؟



فهز كتفيه جميبا : " ملاذا تسألني ؟ لدى  
موعدا لتناول العشاء مع توم ساوندرز  
,منتدايت روايىت . ولكنه ليس ضروراي  

 إذا كان لديك ترتيب اخر "
فقالت وهي تنظر اليه إبمعان : " 

 , www.rewity.comفهمت
ريدك أذن ان أتتى اىل البيت لتناول أ

العشاء , إن املربية ستصل هذا النهار  



كما تعلم وأحب ان تكون هنا  
 الستقباهلا منتدايت روايىت ."

سكتت برهة وكأهنا تقيم وقع كالمها  
عليه مث عادت تكمل قائلة : " قد 

حيدث مشاكل بيننا وبني لورا , وافضل  
 samirf.. مساندتك"

انة : " الأبس سأكون ىف وافق قائال برص
املنزل حواىل السادسة 

www.rewity.com" 



عند ذلك ابتسمت وقد زال مظهر  
التوتر عنها : " هذا حسن , سيكون  

 األمر جتربة مشوقة "
أزاح جاميس كمه لينظر اىل ساعته 

الذهبية ىف معصمه : منتدايت روايىت ." 
الساعة جتاوزت التاسعة وعلى أن أذهب 

 سأراك هذا املساء " اي ديبوراه . 
 . www.rewity.comطبعا -



أومأت ديبوراه برأسها فاحنىن يقبل  
وجنتها دون أن يغفل عن إجفاهلا إزاء  

قبلته هذه . مل يكن مسموحا له أن يلقى 
يدا عليها ,منتدايت روايىت . فقد كان  

االطباء اخربوه ان من الطبيعى ان يكون 
 هذا شعورها ىف البداية , بسبب شللها , 

ولكن بدال من ان خيف لديها هذا  
الشعور على مر السنوات , يبدو انه  

ازداد . ومل يكن هذا يعىن اعرتاضه على  



 . www.rewity.comذلك
وىف الواقع ,منتدايت روايىت . كانت 

مشاعره حنو ديبوراه قد ماتت منذ 
أخربوه كيف جازفت حبياة طفلهما الذى 
ا مل يكن ولد بعد . ولكنه كان يشعر أيض 
أن ديبوراه وإن كانت تكره مالمسته هلا 
, فستصاب بغرية عنيفة إذا هو اظهر  

اى اهتمام ابمرأة 
 . www.rewity.comاخرى



استغرق منه اجتياز الثالثة وثالثني ميال  
الىت تفصله عن عمله قرب حمطة 

إمبانكمنت .منتدايت روايىت . ما يقرب 
من مخسني دقيقة . كان للمبين موقف  

به , فرتك سيارته "  سيارات خاص
اجلنسن " بني يدي املوظف املسؤول  
تشارلس القديرتني , قبل أن يستقل  
املصعد اىل " الروف " حيث دخل  
مكتب سكرتريته بعد العاشرة متاما  



.www.rewity.com   فمنحته
السيدة ساىل ابتسامتها املشرقة املعتادة 
حتييه :منتدايت روايىت . " صباح اخلري  

ميس . لقد استمر أبوك ىف ., اي سيد جا
االتصال بك طوال ربع  

 " www.rewity.comساعة
مل يبد االنزعاج على جاميس وهو جيتاز 

املكتب اخلارجى اىل مكتبه اخلاص 



خبطوات مرتاخية : " أحقا ؟ وما الذى  
 " www.rewity.comيريده ؟

فأجابت ابلرغم عنها : "ال أظنه مسرورا  
من   متاما من احلساابت اليت وصلته

 درايبورن "
فأجاب جاميس جبفاء وهو يفتح ابب  

مكتبه : " وال أان , امنحيىن مخس دقائق 
مث اتصلى به .منتدايت روايىت . اه ,  



اهناك قهوة  
 " www.rewity.com؟

قالت السيدة ساىل بلهجة غري عادية : 
" أظن أن أابك يريدك ان تذهب اىل  

 samirfمكتبه مباشرة "
أنىن اعلم ذلك   فرفع حاجبه ساخرا : "

,منتدايت روايىت . اي سيدة ساىل . 
ولكنها لن تكون املرة االوىل الىت يكون  



على اىب فيها ان يؤجل 
 " www.rewity.comاالنفجار

كان املكتب واسعا . وكانت النوافذ  
الشمس  حتتل جدارين منه واشعة 

تتسرب اليه من خالل شقوق ستائرها  
البالستيكية .منتدايت روايىت . وكانت 

هناك مقاعد مرحية من اجللد , كما  
كانت امللفات واالوراق تغطى املكتب 

املكسو ابجللد 



.www.rewity.com  كان
هذا مكتب أبيه ىف الوقت الذى كان  
جده فيه يدير جمموعة شركاهتم اليت  

ت بوث "منتدايت  كانت ابسم " صناعا
روايىت . ولكنها اتسعت منذ ذلك احلني 
. ورغم أن اابه هو الذى يسيطر عليها  
االن , اال اهنا مل تعد حمصورة ابألسرة ,  

وامنا اصبح هلم شركاء من محلة  
 . www.rewity.comاالسهم 



عندما تلقى االتصال من مكتب ابيه 
جاءه صوت أبيه روبرت بوث غاضبا 

ىف مكتىب هذا بظرف   للغاية : " أريدك
 مخس دقائق " 

هتف جاميس املعتاد على تقلب طباع  
 والده منتدايت روايىت . :

سأكون عندك بعد مخس  -
 . www.rewity.comدقائق



مسع جاميس أابه يضع السماعة من  
انحيته بعنف , فوضع هو مساعته 

حبماسة أقل .منتدايت روايىت . رمبا كان 
ألمر عند عليه ان خيرب الرجل العجوز اب

عودته منذ أسبوع , ولكنه يعرف ما كان 
سيحدثه قول احلقيقة . " فصناعات 

بوث " متورطة ولو بشكل غري مباشر , 
مع مؤسسة عمالقة لتهريب  

 www.rewity.comاملخدرات



وهذا اخلرب كفيل ابلتسبب ألبيه   .
 بسكتة دماغية .

ولكن , حلسن احلظ تقبل والده خرب 
قعه . منتدايت داريبورن أبفضل مما تو 

روايىت .كان من عادة روبرت ىف اى امر 
حيدث ان حيول حديثهما اىل امور  

شخصية , فسأله بطريقته الفظة : " هل  
تتوقع ديبوراه من لورا ان ختضع اىل هذا  



النوع من  
 "www.rewity.comاملعاملة؟

اجاب وهو يهز كتفيه : " لقد وافقتها  
اان على ذلك ىف هذا االمر . فلورا 

صغر من ان يسمح هلا ابلتورط مع  ا
 samirfعامل بناء أيرلندي "

قال االب موافقا :منتدايت روايىت . " 
اه , اان اوفقك الراى متاما . فجون موين  

صديق غري مناسب هلا  



www.rewity.com.  ولكن
ليست هذه هى النقطة , أليس كذلك ؟ 

فاحتجاز الفتاة ىف البيت واحضار 
 أى مشكلة "  معلمة خاصة هلا لن حيل

اتريد منا ان نعيدها اىل " بوسكومب   -
 " ؟ 
نعم , نعم ,منتدايت روايىت . هذا ما   -

 اريده .
 ؟www.rewity.comوموىن   -



 اعمل على نقله  -
 samirfأحقا كيف ؟ -
انه يعمل عند غارت اي رجل , أليس  -

كذلك ؟ انت تعرف اندرو غارت .  
 ميكنكما ان تتدبرا االمر .

قوم بذلك على طريقتنا  نفضل ان ن -
 اخلاصة منتدايت روايىت ..



إذن فقد احضرمتا مربية , مربية لفتاة  -
ىف سن لورا  

www.rewity.com. 
وما الذى تريدان ان ندعوها به إذن ؟   -

معلمة ؟ ال أبس , ادعها هبذا االسم اذا 
 كان هذا يرضيك . 

ليس هذا ما اعنيه , وانت تعلم ذلك  -
اي جاميس 

www.rewity.com,   واىل



جانب ذلك . ظننتك تتجنب املربيات 
 كما تتجنب الوابء .

تشنج جسم جاميس ومد ذراعه يرحيها  
 على ذراع مقعده : 

التقل أشياء   -
 . www.rewity.comاتفهة

قال االب الذى جاء دوره ليسخر منه : 
" أشياء اتفهة ؟ أحقا ؟ مل يكن هذا  

 رأيك حينذاك



 samirfدع هذا الكالم  -
االب بكرسيه وهو يقول  ارتد 

:www.rewity.com " 
أتساءل عما حدث هلا . وال ادري ما  

 كان ليحدث هلا إن مل ترحل ؟" 
وقف جاميس فجأة وقد فرغ صربه  

وتوجه اىل النافذة الواسعة املطلة على 
سطوح منازل لندن , مث قال 

www.rewity.com: 



 إهنا أتمالت ال ضرورة هلا .  -
ءل عما كان ومع هذا , فأان اتسا -

سيحدث لو أن ديبوراه علمت مبا كان 
 samirfجيري .

 ما كانت ديبوراه لتعلم ابألمر  -
رمبا حدث   -

 www.rewity.comهذا
 ال , فقد اختذت كافة االحتياطات -



هز روبرت بوث رأسه : " أنت حتريىن اي  
جاميس , حتريىن حقا . ففى وضعك هذا 

 " .. 
أية  سكت حلظة مث عاد يقول : " ان 

فتاة ىف املكتب ,منتدايت روايىت . 
وتلك اللوايت تتعرف اليهن ىف اجملتمعات 
. ماهذا اي راجل , أال تشعر قط ابلرغبة 

 www.rewity.com؟ .."
 وما عالقة هذا حبساابت درايبورن ؟ -



قال االب مشريا بيديه نفيا : " الشئ , 
ال شئ , اسف . ولكنك ابىن اي جاميس 

لك حياتك الىت  وامرك يهمين . وكذ
تعيشها ,منتدايت روايىت . فهى غري  

طبيعية ابلنسبة لرجل ىف سنك ..  
"www.rewity.com 

قال جاميس وهو يسري حنو الباب  
 خبطوات واسعة : 



آه , حبق هللا عليك , أهذا كله   -
بسبب إحضار مربية للورا  

 www.rewity.com؟
من تكون هذه املربية ؟ وما شكلها ؟  -

هل تظنها رفيقة مناسبة هل رأيتها ؟ 
لفتاة حساسة مثل لورا ؟منتدايت روايىت 

. 
ال أعلم عنها شيئا سوى ان لديها   -

شهادة مثالية من خمدومها السابق . لورا 



حباجة لتتعلم اللغتني االنكليزية  
والفرنسية وكذلك التاريخ , وهذه املراة 

قادرة على ذلك .منتدايت روايىت .  
 أظنىن سأقابل  وماذا اريد غري هذا ؟ ال

تلك املرأة اكثر من مرتني او حنو ذلك  
.www.rewity.com 

 أظن ان ديبوراه قد قابلتها .  -
 نعم  -



هل هى شابة   -
 www.rewity.com؟
وما يدريىن ؟ وما امهية ذلك حبق هللا   -

, اي أىب , ما الذى تتوقعه مىن ؟ أن  
أنشئ عالقة عنيفة مع كل مربية تعرتض  

 www.rewity.comطريقي ؟
وضع يده على مقبض الباب وتردد  

قليال مث عاد يقول : " امسع , اعرتف 
انىن ذات مرة منتدايت روايىت ... 



ولكنه كان شيئا مل استطع السيطرة عليه 
. احلمد هلل اهنا هى متكنت من ذلك ,  

ولكنها املرة الوحيدة الىت  
www.rewity.com.. " 

سحب نفسا عميقا مث أضاف : " انت 
عما كان سيحدث لو بقيت ,  تتساءل

ال أدرى . صدقىن انىن ال ادرى . سبق  
أن القيت على نفسى هذا السؤال , 

خلت انىن سأثوب اىل رشدى بعد فرتة 



فأهنى  
 " www.rewity.comاالمر

عندما اصبح ىف مكتبه مل يستطع ان  
ينبذ من ذهنه االشياء الىت قاهلا أبوه , 

ايت  فقد اعاد توظيف مربية البنته الذكر 
املاضية اىل ذهنه ,منتدايت روايىت . كان 
ابوه السبب غري املباشر ىف لقائه ابملرأة  
الوحيدة الىت أحبها ىف حياته . ابستثناء 

امه . كانت تعمل ىف تعليم ولدى  



فورسرت أثناء االجازة الصيفية العدادهم 
لالمتحاانت . 

www.rewity.com  وكان آل
فورسرت اصدقاء ألبيه وقد اضطر  

ميس للذهاب اىل هناك لعقد موعد جا
معه . وهناك مل يستطع جتنب لقاء  

مربيتهم , وهذا ال مينتدايت روايىت .عىن 
انه حدث اى شئ بينهما ىف لقائهما  
االول . فقد عرفت من هو ابلتأكيد 



وعرفت انه متزوج . كانت هادئة مهذبة  
معه , وما كان ليحدث بينهما اكثر من  

لك . مل حيدث  ذلك لوال سعيه هو اىل ذ
قط ان واجه امرا ال يستطيع السيطرة  

علي او رغب ىف امرأة اليستطيع 
احلصول عليها  

.www.rewity.com  بقى فرتة
يفكر ىف طلب الطالق من ديبوراه  

ولكنه علم ان ليس إبمكانه ذلك .  



فبجانب اعتمادها الكلي عليه , كانت  
هناك لورا ابنة العشر سنوات . كما علم 

لن توافق على تركه إبرادهتا  ان ديبوراه
ابدا . وان اختار اهلجر , فلن يكون له  

احلق بعد ذلك ىف رؤية ابنته 
.www.rewity.com   ولكنه مل

يستطع االبتعاد عن الفتاة الىت تطورت  
عالقته هبا رغم ارادهتا تقريبا . عرف اهنا 

اجنذبت اليه واستغل سحره ىف ااثرة 



جاءت  مشاعرها .منتدايت روايىت . مث 
تلك العطلة االسبوعية املشؤومة حني 

أقنعها مبرافقته 
.www.rewity.com. 

تنهد فجأة وجر اليه صينية املراسالت . 
فلن تساعده استعادة ذكرايت املاضى 

ىف اجناز عمله . كما اهنا لن تفيد احدا . 
منتدايت روايىت .مل ينتج عن ذلك سوى 

  اهنا تركته , وحىت االن مل يعرف اال اهنا



تعلم اطفاال ىف احدى املدارس املختلطة 
الكربى , وكان هذا ما تصبو اليه . ىف  

ذلك الصيف الذى تعرف فيه اليها  
كانت ىف الثامنة عشرة تنتظر ان تبدأ  

سنتها اجلامعية االوىل . مثانية عشر عاما 
www.rewity.com ؟ جتهمت

مالحمه . كانت اكرب من لورا االن 
و ؟ ثالثني ؟  بسنتني , وكم كان عمره ه

واحدا وثالثني . كان اكرب منها ابثنىت  



عشرة سنة على األقل ,منتدايت روايىت  
. وها هو االن يساند ديبوراه ىف رفضها 

جلون موين الذى هو ىف اخلامسة  
والعشرين من عمره , فهى تقول انه  

كبري ابلنسبة اىل لورا . هز رأسه , هل  
هو منافق ؟ 

www.rewity.com اهو من
س الذين يزدرون ويشجبون االخرين النا

لقيامهم ابعمال يتمنون هم القيام هبا ؟ 



واالهم ان موىن غري متزوج على األقل  
 .www.rewity.comاو اب 

ضغط على زر االتصال الداخلى حيدث 
سكرتريته : " السيدة سايل , أه 

,منتدايت روايىت . نعم , هل لك أن  
اتتى من فضلك 

 "www.rewity.com؟
جهاز االتصال وحاول تركيز  وترك 

افكاره على ما امامه من رسائل , ولكن  



وجه فتاة كان يرتاءى له على الورق :  
وجه بيضاوى , عينان خضراوان كبرياتن 
, شعر أشقر عسلي بسيط كجدائل من 

احلرير , آه , اي اهلى 
!www.rewity.com  متلكه

القنوط النه مسح البيه ابلتحدث عنها . 
ح ىف ابعادها اىل عقله  لقد كان قد جن

الباطن .منتدايت روايىت . وكون لورا  
ستحصل على معلمة عانس متوسطة ىف 



السن لتعلمها ما ينقصها من دروس  
,www.rewity.com   ال

يستلزم منه استعادة ذكرايت من  
 االفضل نسياهنا. 
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وقفت كارولني دوغالس أمام حمطة " 
ريدنغ " تتساءل عما قد تفعله ان مل جتد 
من يستقبلها كما كان االتفاق .منتدايت 

روايىت . كان عليها أن تسأل عن  
العنوان . لكنها تعرف اسم مستخدمها 
واسم الفتاة الىت ستعلمها . وتعرف ان  

االجر اكثر من سخى , فما الذى حتتاج 
ر من ذلك ؟ ولعل  اىل معرفته اكث

السبب الذى جعلها ال تطرح املزيد من  



االسئلة هو عدم توقعها احلصول على  
العمل ,منتدايت روايىت . فمنذ اللحظة  

الىت دخلت فيها اىل غرفة االنتظار  
احملاذية للجناح الفاخر ىف أحد أفخم  

فنادق لندن ورأت القائمة النهائية  
للمتقدمات , اقتنعت ان حظها قليل . 

النساء االخرايت الالتى كن ينتظرن  ف
املواجهة بدون مجيعا اكثر خربة 

.منتدايت روايىت . اما مؤهالت كارولني  



القادمة حديثا من مدرسة إلرسالية دينية 
ىف سرييالنكا فبدت غري جديرة 

 ابالعتبار . 
www.rewity.com 

لقد متلكها العجب ألهنم وافقوا اساسا  
ن دورها  على إجراء مقابلة معها . ولك

حان اخريا .. دخلت اىل الغرفة الىت  
جتري فيها املقابلة حيث كانت امرأة ىف  

سن غري حمدد ,منتدايت روايىت . رمبا ىف 



االربعينات كما ظنت كارولني , وامسها 
السيدة فروبيشر , القت عليها كثريا من 

االسئلة الشخصية .منتدايت روايىت .  
ثر من  وبدا ان املرأة مهتمة خبلفيتها اك

 اهتمامها خبربهتا .
www.rewity.com 

 
 



ىف هناية املقابلة , عادت كارولني اىل  
غرفة االنتظار فجلست مع سائر النساء  
ابنتظار النتيجة ,منتدايت روايىت . وكم 
كان ذهوهلا ابلغا عندما برزت السيدة  
فروبيشر بعد دقائق لتعلن أن كارولني  

على الوظيفة . وفيما بعد قد حصلت 
فقط , متكنت من التأمل ىف األسباب 

الىت جعلتهم خيتاروهنا ,منتدايت روايىت . 
فالفتاة الىت ستعلمها ىف السادسة عشرة  



ولعل أهلها فضلوا اختيار مرافقة شابة  
 هلا .

www.rewity.com 
 
 

اثر غضب تيم بطبيعة احلال ولكنها  
تتوقع ذلك .. لقد أمضت السنتني 

الخريتني ىف سرييالنكا , لذا من  ا
الطبيعى ان يعرتض على رحيلها مرة 



اخري .منتدايت روايىت . بعدما رأته  
يوميا ملدة عشرة أسابيع . ادركت ان  
عليها ان ترحل . نعم تيم يعجبها ألنه  

ابلغ الظرف , منتدايت روايىت .ولكنها  
مل تكن حتبه ولن حتبه ابدا . مل تعرف  

لكن هذا ما  كيف ادركت ذلك , و 
حدث . فهو الشخص الوحيد الذى  
مالت اليه حقا , ومع ذلك ال تتصور 

نفسها تقضى العمر معه .منتدايت  



روايىت . بوجه عام , مل يكن لديها وقت  
للرجال . فالرجال أاننيون عدوانيون  

الحيبون سوى أنفسهم , يريدون كل شئ 
دون أن يقدموا مقابل ذلك اى شئ من 

روايىت . ففى سنوات أنفسهم .منتدايت 
مراهقتها تعرضت لتجربة أليمة تعلمت  

 منها الدرس جيدا .
 

www.rewity.com 



 
راحت تنتظر خارج حمطة قطار " ريدنغ  
" , وليس لديها معلومات اكثر من ان  

رجال امسه غروم سيستقبلها وحيملها  
بسيارته اىل وجهتها , منتدايت روايىت  
.  .وهو سائق السيدة فروبيشر اخلاص 

لقد أتخر , نظرت اىل ساعتها الىت حتيط 
مبعصمها النحيل . أتخر ربع ساعة  

 ابلضبط . 



 
 
 أنسة دوغالس ؟ -

www.rewity.com 
 
 

مل تنتبه اىل من يقرتب منها بسبب  
استغراقها ىف افكارها ,منتدايت روايىت . 

فرفعت بصرها بدهشة اىل الشخص  



املرتدى البزة الرمسية الرمادية الواقف  
ا . ادركت انه السائق غروم . كان  أمامه

 رجال معتدل الطول اشيب الشعر . 
 

www.rewity.com 
 

نظر اليها معتذرا , فاجابت كارولني  
 بربودة : " نعم "

 



samirf 
 

لوى قسمات وجهه بشكل هزىل وهذا  
ما اشعرها ابلعطف عليه : " احلمد هلل 

روايىت .فقد كنت شبه  لذلك . منتدايت
خائف من ان يتعبك االنتظار فتذهبني 
للتنزه ىف مكان ما . لو فقدتك لقتلتىن 

 السيدة بوث " 
 



www.rewity.com 
 

 " السيدة .. بوث ؟ "
 
 

تسمرت ىف أرضها قليال . ولكن ما 
لبث ان سري عنها . رمبا السيدة بوث  

 هي مدبرة املنزل !
 



samirf 
 

الثياب جبانبها  نظر غروم اىل حقيبىت 
 واجاهبا :

 
 
 نعم . اهذه كل أ متعتك اي آنسة ؟ -
 

www.rewity.com 



 
محلت كارولني احلقيبة الصغرية احملتوية  

على حاجياهتا اخلاصة وأومأت قائلة : "  
 نعم , هذا كل شئ "

 
samirf 

 
إهنا خلف الزاوية , اي آنسة .. اعىن  -

 الناحية ؟السيارة , هال اتيت من هذه 



 
www.rewity.com 

 
اتسعت عينا كارولني ذهوال عندما رأت 

سيارة املرسيدس السوداء املستطيلة الىت 
تنتظرمها . كانت من نوع السيارات الىت  
مل ترها اال ىف االفالم , منتدايت روايىت  

.وعندما جلست ىف املقعد اخللفى ,  
شعرت ابهنا من االسرة املالكة . سرت 



الرهبة فعلي ما يبدو ان   فيها رجفة من
 فروبيشر من ذوي الثراء الفاحش .

 
www.rewity.com 

 
صعد غروم اىل مقعده خلف القيادة بعد  
ان وضع حقيبتها ىف صندوق السيارة مث 

سأهلا : " هل أنت مراتحة ؟منتدايت 



روايىت . " فابتسمت : " أنت متزح 
 ابلتأكيد " 

 
samirf 

 
كما نعم هي فسيحة , أليس كذلك ؟   -

اهنا رائعة عند السري ايضا . إمنا على  
 االتوسرتاد , فهذه الطرق ليست هلا . 

 



www.rewity.com 
 

وافقته كارولني على ذلك عندما قاد  
خبربة ابلغة ىف الشارع اجلانيب الضيق , 

منتدايت روايىت .وعندما توقفا امام اول 
 اشارة سري محراء , اتبع يقول :

 
 



ى  جيب أن اوضح سبب أتخر  -
.منتدايت روايىت . السبب ان االنسة  

لورا اختفت , فمنذ الثانية من بعد  
الظهر وحنن نبحث عنها ولكنين أظن  

 تلك القردة الصغرية ىف فينبورن . 
 

www.rewity.com 
 



شعرت كارولني ابالنزعاج وسألته : " 
االنسة لورا ؟ اتعىن الفتاة الىت جئت 

 ألعلمها ؟ " 
 

samirf 
 
ليس هناك سوى انسة  نعم اي انسة , -

 لورا واحدة . 
 



www.rewity.com 
 
 أمن عادهتا االختفاء هبذا الشكل ؟ -
 

samirf 
 
آه , ال , ليس من عادهتا ذلك .  -

ولكن .. حسنا , أظنها تعرب بذلك عن  
 احتجاجها .
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لة : " تعرب عن  هزت كارولني رأسها قائ

احتجاجها ؟ اان اسفة ألنىن بطيئة الفهم  
 . إمنا ما الداعي اىل االحتجاج ؟ "
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رمقها غروم من خالل املرآة أمامه : " 
 ليس من شأىن ذكر ذلك اي آنسة "
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ال . ولكن مبا أنك قلت الكثري .  -

فمن املؤكد ان إبمكانك ان تذكره  
 . بشكل استثنائى
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قطب غروم حاجبيه : " آه , احلقيقة 
اهنا ال تقبل فكرة املربية ىف مثل هذا  

 العمر " 
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فهمت , افهم من هذا انىن لست   -
 االوىل إذن ؟

 
 

قالت ذلك وهى تستوعب هذا الكالم 
ابستسالم .منتدايت روايىت . كان عليها 

لن تكون كلها سهلة   أن تعلم ان االمور
. 
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قال غروم وهو يتخطي مشاكل السري  
بسهولة اخلبري املدرب : " بل أنت  

كذلك , اي أنسة .منتدايت روايىت .  
كانت السيدة الصغرية ىف بوسكومب ىف 

الفصل الدراسي املاضى . ذهبت اىل  
 هناك منذ كانت ىف الثالثة عشرة "
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ن تسأل السائق  شعرت برغبة ىف أ
بصراحة عن السبب الذى مينع الفتاة  

من العودة اىل هناك ,منتدايت روايىت . 
ولكنها سيطرت على نفسها . لعلها  
طردت .. واذا كان هذا هو السبب 

 فهذا ال يبشر بعالقة مساملة .
 



 
وملاذا برأيك ذهبت اىل " فينبورن "   -

؟منتدايت روايىت . انه املكان الذى  
 يس كذلك ؟ذكرته , أل
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نعم اي آنسة , حسنا . ففى فينبورن   -

أمكنة لالتصاالت التليفونية , واالنسة  



لورا من املولعات ابالتصاالت التليفونية 
. 
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عقدت كارولني حاجبيها : " أليس ىف 

 املنزل تليفون ؟ "
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ضحك غروم قائال : " بل يوجد 

.. ولكن االتصاالت ىف  العشرات منه 
املنزل مراقبة من قبل السيدة فرينتش 

وهي مدبرة منزل السيد بوث , واان ... 
" 
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 السيد بوث ؟  -
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نعم , اي آنسة . حتب االنسة لورا ان  -

تكون اتصاالهتا التليفونية خاصة ,  
 وميكنك .. 
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بوث ؟  عادت كارولني تقول : " السيد 
 من ... من هو السيد بوث ؟"
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نظر غروم اليها من فوق كتفه بسخرية : 

 " هل متزحني ؟ "
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 هزت كارولني رأسها : " ال " 
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عقد غروم حاجبيه : " وانت االنسة  
دوغالس ؟ االنسة كارولني دوغالس 

 الىت تقصد ميتالندس ؟ " 
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, مل اعرف ابلضبط املكان حسنا  -

الذى سأقصده , أنىن كارولني دوغالس 
 فعال . ملاذا ؟
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أرجو املعذرة , النىن اظن انه كان   -
 عليك معرفة من هو خمدومك . 

 
samirf 

 
 خمدومى ؟ -
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 نعم , اي آنسة . السيد بوث .  -
 

samirf 
 

ولكنىن هتفت كارولني مبهوتة : " 
 توظفت عند سيدة تدعى فروبيشر "
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عقد غروم حاجبيه : " احقا اي انسة ؟  
آه . نعم . البد اهنا السيدة أيرين  
فروبيشر , منتدايت روايىت .وهى  
صديقة محيمة للسيدة بوث , لعل  

السيدة بوث أوكلت اليها هذه املهمة  
 فالسيدة معاقة "
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بعنف وشعرت بشئ    خفق قلب كارولني
من الغثيان : " السيدة بوث .. معاقة ؟ 

 أتعىن اهنا تالزم كرسيا بعجالت ؟ "
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نعم , اهنا كذلك ىف الواقع . فهل   -

سبق ان مسعت هبا ؟ كان على ان احزر  
 ذلك نظرا ملكانة زوجها االجتماعية . 
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قالت كارولني وهي تلعق شفتيها 

 اجلافتني :
 
 
 آه , نعم . مسعت هبا .  -
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أومأ غروم برأسه مث أبطأ سريه ألن مجاعة 
من التالمذة يقطعون الشارع بقيادة  

مرشد . إهنما االن ىف ضواحي ريدنغ .  
والبد اهنما اصبحا غري بعيدين عن .. 
عن ماذا ؟منتدايت روايىت . ميتالندس 

تالندس ! مل  ؟ نعم , هذا هو االمر . مي
تعرف قط اسم املنزل , ولكنها حينذاك 



مل تعرف الكثري عن حياته اخلاصة ألنه  
 حرص على ذلك .
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 اان .. -
 
 



سكتت عندما التقت عيناها بعيىن غروم 
 ىف مرآة السيارة .
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 نعم اي آنسة .  -
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 آه , ال شئ .  -
 
 

حتاول ان تفكر   جذبت نفسا اثبتا وهي
بشكل مرتابط . ماذا ستفعل ؟ لقد  
أقحمت نفسها ىف عمل عند الرجل 

الوحيد الذى كانت ترجو أال تراه مرة 
اخرى .منتدايت روايىت . ولكن كيف  
حدث هذا ؟ مل تعد من سريالنكا منذ 



وقت طويل , واالعالن الذى قرأته ىف  
صحيفة " التاميس " كان مالئما كليا . 

م بذلك فخطط لألمر , الشك انه عل
وهذا هو السبب الذى جعل تلك  

السيدة ختتارها دوان عن أولئك  
املتقدمات . ما هي لعبته ؟منتدايت 

روايىت . وكيف جيرؤ على إدخال الفتاة 
اليت أراد ذات يوم أن جيعلها خليلته اىل 

منزله ؟ أال يشعر ابخلجل ؟ أال خيشى 



اهنا قد تذهب اىل زوجته وختربها 
هما السابقة ؟ اي له من عمل بعالقت

 حقري !
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حتركت ىف مقعدها بضيق . ماذا تفعل  
هبذا الشأن ؟ لقد دفعوا هلا أجر شهر  
مقدما والواقع اهنا أنفقت قسما من 



فاالجر الذى كانت   ذلك املبلغ ,.
تتقاضاه ىف سريالنكا كان قليال 

.منتدايت روايىت . وعندما عادت اىل  
لندن وجوها البارد احتاجت اىل مالبس  
جديدة مناسبة ,منتدايت روايىت . كما 

كان عليها ان تدفع اجر مسكنها  
املؤقت ومثن الطعام . لوال كل ذلك  

لطلبت من غروم ان يعيدها اىل احملطة ,  
 كيف هلا ذلك مع ظروفها تلك ؟ ولكن  
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هامها االن جيتازان حقول الذرة اخلضرا  

الىت كانت بطور النضج , كان اجلو 
دافئا ىف عصر ذلك اليوم من شهر أاير  

وكان عليها ان تشعر ابلغبطة ألهنا 
ستعمل ىف هذه املنطقة .منتدايت روايىت  



. ولكن كل ما استطاعت التفكري فيه 
 هنا سجنت , وقعت ىف الفخ ...هو ا
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كان غروم يراقبها من خالل مرآته . 

فجأة انتهبت اىل حتديقه الفضوىل بذلت 
جهدا لتسيطر على مالمح وجهها مث  



راحت تركز بصرها على مشهد القرية  
 الىت استطاعت رؤيتها أمامهما . 
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سألته ابتزان ملحوظ : " أية قرية تلك ؟ 

" 
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قال غروم وهو ينظر حوله متفحصا  

على أمل العثور على املراهقة الضائعة  
 :منتدايت روايىت .

 
 
 هذه فينبورن وهي مكان صغري -
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قالت له : " شكرا , هل هي بعيدة عن 

 .. ميتالندس ؟" 
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ثالثة , ليس أكثر من ميلني او  -

فاألنسة لورا أتتى احياان اىل هذا املكان 
على دراجتها اهلوائية . منتدايت روايىت  



.اهنا تلح على ابيها للحصول على 
دراجة ولكن اابها مل يسمح هلا بذلك .  

وهذا ليس مبستغرب ىف الواقع ,  
فاالنسة لورا فتاة عنيفة الطباع لذا قد 

 تسبب لنفسها كارثة .
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لوت كارولني طوق حقيبة يدها أبصابعها 
بشدة وقالت متلعثمة : " هل .. هل  

 السيد بوث .. والد متشدد ؟"
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ضحك غروم هبدوء : " أحياان اي آنسة  
, احياان . ال لزوم للقلق من تلك  

الناحية اي آنسة , منتدايت روايىت .فهو  
خمدوم جيد عادل ولكنه حازم لذا لن  

رضى ألية مشكلة معه . اذا كان هذا تتع
 ما تفكرين فيه .
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هل هذا صحيح ؟ ليتها قادرة على 
 الشعور بكل هذه الثقة ! 

 
 
 

استدارت السيارة حول منعطف ىف 
الطريق , فرأت أمامها جدارا قرميداي 



عاليا ميتد على طول الطريق لينتهى 
ببوابة من احلديد املشبك كانت مغلقة  

 أمامهما . 
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 ها حنن هنا اي آنسة يف ميتالندس .  -



 
 
 

اعلن السائق ذلك وهو يضغط بوق  
السيارة أثناء اقرتابه , مثة شقة للبواب  

قرب البوابة خرج منها رجل فلما عرف 
غروم ,منتدايت روايىت . رفع يده  

ابلتحية مث عاد اىل داخل الغرفة ليحرك  



ما جعل البوابة  بعض االالت وهذا  
 تتحرك .
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قال غروم : اهنا تتحرك أليا . على املرء  
ان يكون حذرا هذه االايم .منتدايت  

 روايىت . 
 
 
 

عندما دخلت السيارة من خالل البوابة  
, عاد جسم كارولني يقشعر خشية : إنه 



سجن حقا .. وكم ضايقتها هذه الفكرة 
. 
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ثت خشيتها أن زايلتها مؤقتا عندما ما لب
حملت املنزل . انه مبىن من احلجر  



ويتعرش نبات اللبالب على جدرانه 
,منتدايت روايىت . وشجر اليامسني  
يتسلق االعمدة الىت تسند الشرفة  
الواسعة . كانت النوافذ مستطيلة 

مقوسة , مث رأت اببني واسعني يؤداين  
 اىل الشرفة من اخللف .
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وللشرفة درجات منخفضة . والواقع ان 
املكان حيتوى على كل ما كانت تتصور  



ان حيتويه منزل , وما كانت لتكون من  
البشر ان مل تشعر ابملتعة البالغة ملظهره  
هذا , مث فجأة عادت اىل الواقع فقد  

رأت شخصا على كرسى بعجالت خيرج 
 اىل الشرفة من الباب املفتوح .
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أوقف غروم السيارة امام درجات  

الشرفة ورفع قبعته حمييا املرأة اجلالسة ىف 
كرسى العجالت مث فتح ابب كارولني  

اخللفى فرتجلت بدورها امنا بتمهل تشعر 
بتوتر ىف أعصاهبا ونظرت اىل مالبسها  

حبركة الية لكي تطمئن : منتدايت روايىت 
.بذلتها املصنوعة من الصوف املمتاز  

از امنا انيقة للغاية ومالئمة  بسيط الطر 



ملربية مثلها . كذلك كان شعرها ممشطا 
اىل اخللف عن وجهها ومكوما عند  

رقبتها ابستثناء خصلتني التفتا جبانب  
 اذنيها .
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تقدمت كرسي العجالت اىل مسافة  
تبعد قدما عن درجات الشرفة . 
منتدايت روايىت .اندت املرأة : " 

آنسة دوغالس . فمن   اصعدي اي
 الصعب علي النزول اليك كما ترين " 
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فصعدت الدرجات اىل الشرفة بساقني  
مرجتفتني . ومدت السيدة بوث يدها :  
" كيف حالك اي آنسة دوغالس ؟ ما 

 أحسن أن نراك أخريا "
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صافتحها كارولني أبدب وقالت : " 

 كيف حالك ؟ "
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شعرت ابالحتقار جتاه نفسها ألهنا مل 
ترغب ىف ملس املرأة الىت كانت زوجته , 

ولكن مجاهلا كان من الروعة حبيث 
الميكن إنكاره .منتدايت روايىت . عادت 

تتساءل من جديد كيف إبمكانه ان  
 يفعل شيئا كهذا .. لزوجته ؟
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 كانت السيدة بوث قد عادت تقول : "
هل استمتعت برحلة جيدة ؟ آسفة 

لتأخر غروم ىف استقبالك ولكنه شرح  
 بال ريب ما وقع لدينا " 
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 لقد .. لقد قال شيئا ما .  -
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عند ذلك كان غروم يصعد الدرجات  
حامال حقيبيت كارولني ,منتدايت روايىت  

. فحولت السيدة بوث انتباهها اليه  
هما اىل الردهة فقط اي  حلظة : " امحل

غروم وستتصرف السيدة فرنتش هبما  
 فيما بعد , شكرا " 
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نفذ غروم التعليمات اما املرأة فأعادت  
هيا بنا اىل   انتباهها اىل كارولني : "

الداخل ,منتدايت روايىت . الشك أنك  
متلهفة اىل كوب شاي او شراب منعش  

 ىف مثل هذا اجلو البديع "
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انساب كرسي العجالت امام كارولني  
جمتازا العتبة املقوسة اىل ردهة فسيحة  

ابردة مكسوة خبشب السنداين 
.منتدايت روايىت . وكانت على األرض 

ة مشمشية اللون متتد على الدرج  سجاد
العريض اما على اجلدران فكانت عدة  



رسوم أحبت كارولني أتملها , ولكن  
السيدة بوث كانت تتقدمها اىل غرفة  
جلوس فسيحة وسرعان ما انصرف  

انتباه كارولني اىل مناذج مصغرة لصور  
رائعة اصطفت على الرف الرخامي  

 القائم فوق املدفأة.
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سألتها املراة وهي ترى اهتمامها : " هل 
 حتبني مجع التحف اي آنسة دوغالس ؟"
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هزت كارولني رأسها بسرعة : " ال افهم 
 فيها اال قليال , ولكنها رائعة اجلمال "

 
 

www.rewity.com 
 
 



حولت كارولني انتباهها بعيدا عن الصور 
نتدايت , قائلة : " إهنا غرفة رائعة "م

 روايىت . 
 
 
 

وكانت كذلك . فقد كانت السجادة  
العاجية اللون منسجمة كليا مع االاثث  

اخلشىب الداكن اللون , ومع الستائر  



احلريرية العاجية والذهبية . هذه الغرفة 
من الغرف الىت مل تر كارولني مثلها اال  

ىف االفالم . ومع ذلك ,منتدايت روايىت 
رء ان يسرتيح . فلم تكن غرفة ميكن للم

 فيها .
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قالت السيدة بوث وهي تستدير  

بكرسيها : " انىن مسرورة الهنا اعجبتك 
" 
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مث مسعت حننحة شخص ما عند الباب  
فقالت : " اه , هذه هى السيدة 

فرينتش .منتدايت روايىت . احب ان  
اقدم اليك مدبرة منزلنا , اي انسة  

لك ان هتتمى بنقل دوغالس , هل 
حقائب االنسة دوغالس اىل غرفتها ؟  

 كما اننا نريد تناول الشاى " 
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خرجت مدبرة املنزل الىت بدت امرأة  
صموات , طويلة القامة حنيلة البنية سوداء  

الشعر والعينني , خالية من اجلمال .  
منتدايت روايىت .والغريب اهنا مل تفه  

 ربية اجلديدة .بكلمة ترحيب ابمل
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اشارت السيدة بوث اىل كرسى تدعوها  
اىل اجللوس : " أال جتلسني ؟ انك  

بوقوفك هناك جتعلني وضعى صعبا . 
منتدايت روايىت .انك طويلة القامة ,  

 اليس كذلك اي انسة دوغالس ؟" 
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سارعت كارولني للجلوس على الكرسي  
 . املشار إليه

 
 



 
قالت بلهجة آلية : " طوىل مئة وسبعون 

 سنتمرتا .. سيدة بوث "
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مث قالت بلهجة عرجاء : " اان .. هل ..  
 هل عثرت على ابنتك ؟" 
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لورا ؟ آه , نعم . عثران عليها اخريا .  -

لقد كانت ىف نزهة على دراجتها اهلوائية  



اخربهتا ان عليها ىف .منتدايت روايىت . 
املستقبل ان ختربان عن املكان الذى  

 تقصده . 
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قالت كارولني وهي تتحرك ىف جلستها : 
 " فهمت . ابلنسبة اىل .. اىل املقابلة " 

 
 

samirf 
 
 
 نعم ؟ -
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 لقد فهمت ان السيدة فروبيشر -
 
 

samirf 
 



 
العمل ؟ اه , ال هل حسبتها صاحبة  -

. كيف واتتك هذه الفكرة ؟ أمل تشرح  
 لك االمر ؟
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 ال , مع االسف  -
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 فبدا االهتمام الصادق على املرأة :
 
 



 
آه , هذا امر سئ , سئ جدا .   -

 ولكن هل شكل االمر فرقا ؟ 
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اطمئنك اىل ان مسعتنا مشرفة كسمعة  
 فروبيشر متاما .آل 
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 واثقة من ذلك لكن ..  -
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 فتنهدت املرأة اجلالسة امامها بعمق : 
 
 
 



آنسة دوغالس , آنسة دوغالس   -
,منتدايت روايىت . انك ترين حالىت ,  

 أليس كذلك ؟ 
 
 
 

امرأة عاجزة مرغمة على قضاء بقية 
حياهتا ىف هذا الكرسى مقعدة بشعة . 

 تعرفني ما يعىن هذا اي آنسة  انك ال



دوغالس ,منتدايت روايىت . وهو ان  
تكوىن معتمدة كليا على االخرين . 

ختجلني من الشفقة الىت يبديها حنوك اى  
شخص . انىن اجتنب مقابلة الغرابء وال 

احتمل استعالء االخرين على .منتدايت 
روايىت . اه , قد تظنينىن محقاء ااننية  

كنىن خلقت هكذا ورمبا كنت كذلك ول 
. وهلذا مل استطع القيام ابملقابلة .. مل  

استطع اجراءها . ومن حسن احلظ ان  



السيدة فروبيشر وهي صديقة يل عزيزة 
, تطوعت ابلنيابة عين ىف هذا , فارجو 

اال تشعرى ابلغيظ لالختالط الربئ 
الذى حدث ابلنسبة لألمساء .منتدايت 

سة  روايىت . اؤكد لك ان لورا حباجة ما
اىل مشرفة جامعية عليها , واان متلهفة  

 اىل فتاة شابة احتدث اليها . 
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ابدت كارولني اشارة تنبئ عن عجزها : 
" اان .. اان فقط اتساءل عما اذا كنت 

 املك املؤهالت الضرورية " 
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اان مسرورة مبؤهالتك وكذلك زوجي  -
. 
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سكتت مرة اخرى فغضت كارولني  
بصرها واخذت تنظر اىل يديها  

املشتبكتني ىف حجرها وتورد وجهها  
 قليال .منتدايت روايىت .

 
 
 



أردفت املراة : " انك من حتتاجها لورا  
ابلضبط , فتاة شابة مرنة الطباع , فتاة 

 قد تكون صديقتها ومربيتها ىف آن "
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مل تستطع كارولني التفكري ىف جواب هلذا 
, ومن حسن احلظ ان السيدة فرينتش 
اختارت هذه اللحظة لتعود . منتدايت 

روايىت .كانت تدفع أمامها صينية 
موضوعة على عربة بعجالت وضعت  
عليها طقم شاي من اخلزف الصيىن 

غاية ىف اجلمال والرقة . هذا عدا عدة 
حلوي  أطباق فيها شطائر وكعك وقطع

. 
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أشارت السيدة بوث اىل مدبرة املنزل 
بدفع العربة اىل قرهبا وهي هتتف : " آه  

,منتدايت روايىت . الشاي , شكرا اي  



سيدة فرنتش هل غرفة االنسة دوغالس 
 جاهزة ؟ " 
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 نعم اي سيدتى -
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سكبت السيدة بوث الشاي . ىف هذه 
االثناء راحت كارولني تتأملها عن قرب 

 .منتدايت روايىت .
 
 



 
هي امراة جذابة ىف اواخر الثالثينات من 
عمرها , حنيفة سوداء الشعر قد سرحت 

شعرها يد خبرية , وبشرهتا خالية من  
التجاعيد . قبل احلادثة كانت قادرة  
على جذب عدد كبري من املعجبني  
  املتحمسني مبن فيهم جاميس بوث ,
وهلذا تزوجها .منتدايت روايىت . مث  
عندما سئم من القيام بدور املمرضة  



لزوجة معاقة , اخذ يفتش عن متعته ىف 
 مكان اخر .
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قالت السيدة بوث : " فهمت انك 
عدت منذ فرتة وجيزة من اهلند اي آنسة  



دوغالس .منتدايت روايىت . اهذا هو  
 ىت أراها ؟" سبب هذه السمرة الرائعة ال
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ارغمت كارولني نفسها على التصرف  
 بشكل طبيعى :



 
 
 
اان .. كنت ىف سيالن , ىف الواقع .   -

سريالنكا , نعم عدت منذ شهرين فقط 
. 
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 هل أعجبتك احلياة هناك ؟ -
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اجلو هناك حار غالبا , والرطوبة   -
ولكنين اكتسبت خربة ىف  شديدة . 

 احلياة .
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قالت املرأة وهي ترشف الشاي متأملة : 
" نعم , هل حتبني .. اخلربات , اي آنسة  

 دوغالس ؟" 
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 عقدت كارولني جبيتها : " ليس متاما "
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ابتسمت السيدة بوث معتذرة : " أسفة 
النىن عربت عن ذلك بشكل سئ 

.منتدايت روايىت . كان على أن اقول  
 هل حتبني املغامرات ؟ " 
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هزت كارولني كتفيها : " آه , فهمت .  
ظننت ان العمل ىف بالد اجنبية سيكون 

 امرا ممتعا "
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 وهل كان كذلك ؟ -
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نعم , ولكن العودة اىل البيت شئ  -

 حسن .
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عقدت السيدة بوث حاجبيها : " وهل  
لديك بيت ؟ فهمت من السيدة 

 فروبيشر أنك .. "
 
 

www.rewity.com 
 
 



آه , ال . فهمت ما تقصدينه ..  -
عنيت بيىت وطين انكلرتا . ولكنك على 
صواب , ليس عندي بيت حقيقى هنا  

.منتدايت روايىت . لقد توىف والداي  
عندما كنت ىف العاشرة , فأمضيت  

سنوات السبع التالية من حيايت يف  ال
بيوت للرعاية . مث .. مث ذهبت اىل  

 اجلامعة . 
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 وماهى هواايتك آنسة دوغالس ؟ -
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ترددت كارولني : " ليست كثرية . انىن 
استمتع ابلقراءة واملوسيقى وكنت اسبح 
كثريا ىف سريالنكا . انىن احب السباحة 

" 
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أشارت السيدة بوث اىل احلديقة  

الظاهرة من خالل النافذة املستطيلة : " 
حسنا , لدينا حبرية سباحة طبيعية هنا  

غالبا ما يستعملها زوجي ,منتدايت  
روايىت . وهناك ايضا مسبح ىف املنزل 

استعمله كجزء من عالجي , ولكن إذا  
 أردت ان تسبحي معي فيه .. " 
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 أشكرك  -
 
 

samirf 
 



 
وماذا ابلنسبة اىل .. االصدقاء  -

 الشبان ؟
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اجابت كارولني الىت شعرت ابلضيق مرة 
اخرى : " اان .. ال , ليس لدي صديق  

 بشكل جاد . هذا هو االمر "
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 لو مسع تيم ما قالته المتعض واغتاظ !



 
 
 
 جيد .. جيد  -
 
 
 
 



ابتسمت السيدة بوث مرة اخرى ,  
وشعرت كارولني ابلدفء ملا تراه منها  

 من مودة . 
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أظننا سننسجم معا كليا . فأنت ما   -

حتتاجه لورا ابلضبط ,منتدايت روايىت . 



وما حنتاجه مجيعا , واالن هل اقدم لك  
 مزيدا من الشاي ؟ 
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رفضت كارولني ذلك , وساد الصمت 
بينهما عدة حلظات , منتدايت روايىت  



.مث وجدت كارولني نفسها مرغمة على 
 ان تسال : 

 
 
 
 مىت أقابل .. لورا سيدة بوث ؟ -
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كانت ضحكة املرأة االكرب سنا مرحة 

 موسيقية : 
 
 
 
من الطبيعى ان تشعرى بلهفة للقاء   -

تلميذتك ,منتدايت روايىت . لقد  



ذا كثريا حىت نسيت استمتعت حبديثنا ه
 سبب وجودك هنا .
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مل تستطع كارولني ان تصدق هذا , 
 ولكنها جتاوزت عنه .منتدايت روايىت .

 



 
 
هل لدى ابنتك مربيات اخرايت اي   -

 سيدة بوث ؟
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ترددت املرأة مث قالت : " ال , أمل تشرح  
لك السيدة فروبيشر األمر ؟ كانت لورا 

مدرسة داخلية , ولكنها قبل عيد ىف 
الفصح ابلضبط أصيبت ابلتهاب رئوي  

.منتدايت روايىت . فقد كانت من  
احلماقة حبيث خرجت بدون معطف 

اثناء العاصفة . فقرران اان وزوجى ان من 
 االفضل هلا ان تتعلم ىف البيت "
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 فهمت , ولكنها شفيت االن ؟  -
 

samirf 
 
 



, اهنا معافاة االن . ولكنك  آه , نعم  -
تعلمني كيف يكون االمر عندما يكون  

الولد وحيدا لوالديه ؟ فهما يكوانن 
 شغوفان به للغاية. 
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مل يكن هذا متطابقا مع ما حدثها به  
غروم . ولكن كارولني من الفطنة حبيث 
علمت ان الوالدين اليرون دوما االمور  

ا هبا االخرون من الزاوية الىت يراه
,منتدايت روايىت . وما زاد ىف انزعاجها  
هو ان جاميس كذب عليها ابلنسبة اىل  
لورا ايضا , فقد اكد هلا دوما ان زوجته 

ال جتد وقتا تنفقه على ابنتهما , 
منتدايت روايىت .وان لورا ستعاىن كثريا  



اذا طلب الطالق , فلو طلب الطالق  
ى اال  ملا استطاع رؤية الطفلة مرة اخر 

 اندرا .
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قالت املراة االخرى : " ال اقول ان لورا  
موافقة على ترتيباتنا هذه بشأهنا . فهى 



... فتاة مستقلة الشخصية , منتدايت 
روايىت .وبرأيها اننا نبالغ كثريا ىف ااثرة  

هذه الضجة بشأن مرضها . ولكن  
 هكذا هم اآلابء "
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جاءت جيىن اخلادمة فرافقت كارولني  
اىل غرفتها . تقع غرفتها ىف اخر املمر  
املتشعب اىل الشمال ىف قمة الدرج .  

منتدايت روايىت .وعند اليمني مثة  
درابزين رائع اجلمال شكل فسحة 

تشرف على الردهة وكانت االبواب  
تفتح على هذه الفسحة , وبينها كانت 

 نية .تقوم حتف ف
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الغرفة الىت خصصت هلا ابلغة االتساع . 
سقفها العاىل املنحوت يشرف على  

سرير مربع ذى اربعة اعمدة ,منتدايت  
روايىت . وكان هناك مكتب صغري ذهيب  
اجلوانب وكرسي مريح مواجه للتليفزيون 

, كانت النوافذ املستطيلة تطل على 



منها   حدائق املنزل اخللفية , واسفل
هناك الشرفة الىت تؤدى اىل مرج اخضر  

وحديقة ورود . وخلف ذلك كانت  
هناك شبكة حديدية خلفها أتلق مياه 

خضراء , منتدايت روايىت .رمبا تشري اىل 
وجود البحرية تلك البحرية الطبيعية الىت  

 غالبا ما يستعملها جاميس .. 
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دة عادت تواجه الغرفة مرة اخرى , مبع
تلك االفكار املزعجة جانبا . كان 
احلمام امللحق ابلغرفة مياثلها مجاال  

واانقة . منتدايت روايىت .كانت املرااي  
تغطى اجلدران فسبب هلا هذا صدمة اذ  
رأت فيه نوعا من عدم احلشمة , وكانت 

هناك خزانة ىف اجلدار حتتوى على 



جمموعة كبرية من عطور احلمام والبودرة 
وكل ما يساعد على لذة  واحملاليل 

 االسرتخاء ىف املياه الدافئة املعطرة .
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فتحت كارولني صنابري املياه لعل احلمام  
يهدئ من اعصاهبا ويساعدها على 

 حتليل االمور اليت تواجهها . 
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* * * 
 



 
 

مل يرد االستحمام اىل كارولني غري القليل 
بنفسها , فأخذت تنقب ىف من ثقتها  

حقائبها الىت احضرهتا السيدة فروبيش 
اىل غرفتها .منتدايت روايىت . لقد  

طلبت السيدة منها موافاهتم هى وزوجها 
ولورا اىل املكتبة ىف متام السابعة , ومل  

تكن كارولني تعلم سبب هذا االستدعاء 



منتدايت روايىت .. كانت تسرح شعرها  
نة عندما مسعت امام مرآة منضدة الزي

 طرقا على الباب . 
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سرعان ما توترت اعصاهبا ولكنها قررت 
اذا كان جاميس نفسه وراء الباب ان  

 خترج من البيت مباشرة . 
 
 
 
 نعم ؟ -
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جاء صوهتا فظا عنيفا , ولكن ما لبث  
الضعف ان متلكها وهي تسمع صوات  

دايت روايىت ." أنثواي فتيا ينادي : منت
هل استطيع الدخول ؟ " قطبت كارولني 
حاجبيها وتركت الفرشاة من يدها , مث 
تناولت معطفها املنزيل احلريري الذى  



ارتدته لدي خروجها من احلمام واجابت 
 : نعم , ادخلى. 
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الفتاة الىت دخلت هى ابنة جاميس حتما 
, الهنا من الشبه به حبيث شعرت 

رولني بصدمة حقيقية لذلك . كانت  كا



حنيفة القد ذات شعر قامت وعينني 
عميقتني بنينت وبشرة مسراء .منتدايت 
روايىت . دخلت اىل الغرفة وهي تنظر  

اىل ما حوهلا حبذر وكأهنا شبه خائفة من  
 ان تكون كارولني برفقة احدهم .. 
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بعدما أغلقت الباب , قالت : مرحبا .. 
  لورا .اان
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انقبضت اصابع كارولني يف جييب  
معطفها وهي تواجه الفتاة الىت ترتدي  



بنطلون اجلينز :منتدايت روايىت . " نعم 
 , أدركت انك قد تكونني القادمة " 
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منحتها لورا ابتسامة خمتصرة : " وانت 
األنسة دوغالس طبعا . رأيتك عندما 

 وصلت " 
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 رأيتىن ؟  -
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 فقالت لورا بسرعة :
 
 
 
من انفذة غرفيت . إهنا تشرف على  -

طريق البيت ,منتدايت روايىت . لقد  
كنت مسجونة هناك منذ عوديت من  

 فينبورن منذ فرتة . 
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شعرت كارولني بعينها تتسعان وهي  
 تقول : " احقا ؟ "

 
samirf 

 
 



نعم , أمل ختربك أمي ؟ يبدو ان غروم  -
أتخر ىف الذهاب الستقبالك والسبب  

 اان
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مل تشأ كارولني االحنياز ىف هذا الشأن ,  
فقالت : "رمبا قالت شيئا هبذا اخلصوص 

" 
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أظنها فعلت , اذا كان عليها ان   -
تقدم اليك سببا لعدم لقائى بك , أليس 

 كذلك ؟
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فاجابت كارولني بلني : "هذا غري 
ضرورى .. فقد فهمت انىن سأقابلك  

 فيما بعد هذا املساء "
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آه ! حسنا , على كل حال , اريد  -

حمادثتك اوال . اريد منك ان تعلمى  



ابنىن ال احتاج , وال اريد , مربية 
.منتدايت روايىت . فإن مل يكن إبمكاىن  

مل تعليمى ابلطريقة الىت يكمل هبا ان اك
كل اصدقائى تعليمهم , فلن أتعلم شيئا 
بعد االن. وان ظننت انىن قد اتعلم هبذه  

 الطريقة فاعلمى انك هتدرين وقتك .
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 أحقا ؟  -
 
 
 

شعرت كارولني رغما عنها ابالعجاب 
بصراحتها الىت قد يعتربها بعضهما 

 وقاحة .
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عادت تقول : " أال تظنني ان والديك  
يستحقان منك مقدارا اكرب من االعتبار 

 ؟ " 
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رفعت لورا كتفيها : " والداي ؟ ال اعلم 
ما الذى اخربتك به امى ولكنىن استطيع 

التكهن ,منتدايت روايىت . ال أظنها  
 اتت على ذكر جون , اليس كذلك؟"
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 جون ؟ -
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قالت لورا بعناد : " انت ال تعرفني . آه 
, حسنا , سأخربك على كل حال 

,منتدايت روايىت . اهنم يبعدونىن عن 



املدرسة ألنىن احببت شااب يعمل ىف 
 طريقة ينشتونه قرب املدرسة "
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قالت كارولني مبهوتة : " لورا , ارجوك  
 , ال اريد ان اعلم "
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ومل ال .. فأنت ستعلمني ذلك عاجال   -

ام آجال إذا انت بقيت هنا , ألنىن لن  
 أختلى عنه . 
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حدقت كارولني اىل الفتاة الىت كانت 
تواجهها اثئرة , مث تنهدت .منتدايت  

روايىت . اذن فهذا هو االمر ؟ يبدو هذا  
منطقيا اكثر من احلديث عن مرض 

 سابق .
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ان شااب يعمل ىف بناء طريق اليبدو  

مناسبا على االطالق لصغرى فتيات 
أسرة بوث .منتدايت روايىت . تسلل اىل  
نفسها شعور خفي ابلعطف عليه , مع 
اهنا كانت مقتنعة ان لورا اصغر من ان  

 تقع ىف غرام اى شخص كان.
 
 



 
مث سألتها وقد متلكها الفضول :منتدايت 

 روايىت . 
 
 
 
 و ... وما هو عمل ذلك الشاب ؟ -
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أجابت لورا حبرارة ومحاسة : " إنه  
 مهندس وامسه جون موين "
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قالت كارولني بلهجة جافة : " ما دام  
 مهندسا فهذا يعىن انه يكربك بكثري "

 
www.rewity.com 

 
 

عاد التمرد اىل مالمح لورا والتهبت  
عيناها غصبا : " وماذا ىف ذلك  



؟منتدايت روايىت . وما شأن العمر هبذا  
 ؟ فاملهم املشاعر "
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تنهدت كارولني : " أفهم من هذا انه  
سبق هلذا اجلدال ان قام بينك وبني  

 والديك "
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ا من مها ال يتفهمان .. إهنما اكرب سن -

 ذلك 
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أليس قول ذلك سهال ؟ رمبا مها   -

 أكثر تفهما منك
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ارتفع صوت لورا حبدة ملا شعرت به من 
 خيبة االمل .منتدايت روايىت . 



 
 
 
آه , ان عليك ان تقوىل ذلك فأنت  -

جبانبهما . كان على ان اكون اكثر  
حكمة من ان اظن ان اى شخص يعمل 

 سوف .. عند امى 
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فجأة انفتح الباب بعنف ووقف ابلعتبة 
رجل جذاب حيملق ىف الفتاة الصغرية 

وهو يقول بغضب ابلغ : " لورا ,  
منتدايت روايىت .ماذا تظنني انك تفعلني 
حبق هللا ؟ امسع صوتك من اخر املمر .  

كيف جترؤين على القدوم اىل هنا  
 إلزعاج .. " 
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انتقلت عيناه اىل الفتاة االخرى ىف 
الغرفة مث إذا هبما تضيقان بعدم 

 التصديق : كارولني !
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متتم بذلك مث متالك نفسه جبهد شعرت  
 هي أنه ابلغ للغاية .منتدايت روايىت . 

 
 
 

عندما رأت كارولني ان لورا قد  
استدارت االن لتنظر اىل مربيتها  



اجلديدة بفضول ابلغ , علمت انه من  
املنتظر منها ان تقول شيئا فاستطاعت  

ذلك هبدوء مل تكن تعلم اهنا متلكه 
:منتدايت روايىت . " مر .. مرحبا اي 

سيد بوث , ما أمجل ان أراك مرة أخري  
" 
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 تعرفان بعضكما بعضا ؟هل  -
 
 
 

منحها سؤال لورا واستغراهبا وقتا يقومان 
فيه الوضع . منتدايت روايىت .ولوال  

شعور كارولني مبثل هذا الغضب البالغ  
واالزدراء لدي رؤيتها هذا الشخص  



الطويل القامة الرشيق اجلسم ,منتدايت  
روايىت . لرمبا متلكها االعجاب لسرعة  

ا زلة لسانه هذه متلكه العصابه . فقد حم
 وكاهنا مل تكن .
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التفت اىل ابنته قائال : " لقد تعارفنا اان  
واالنسة دوغالس منذ سنوات 

,منتدايت روايىت . عندما كانت تعلم 
ملدة معينة . ولكن مع ذلك اي لورا اريد  

 منك تفسريا لتصرفك هذا "
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ا : " اسفة اجابت لورا وهى تزم شفتيه
اذا كنت مسعتىن . كنت فقط اضع  

 االنسة دوغالس ىف الصورة " 
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نظر جاميس اىل ابنته برصانة , فأخذت 
كارولني تراقبهما وقد قارت الذكرايت  



املؤملة ىف نفسها . ان هذا بيته , وزوجته 
,منتدايت روايىت . وابنته . وقد كان 

للخطر  على استعداد لتعريضهم مجيعا 
 مقابل عدة ساعات ميضيها ىف فراشها . 
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وكان االن يقول : " اذهىب اىل غرفتك 
اي لورا وغريي مالبسك اىل شئ مناسب 

مث التحقى بنا اان وامك واالنسة  
دوغالس اىل غرفة املكتبة ,منتدايت  

 روايىت . هل تفهمني ؟ " 
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متتمت لورا بوجه متجهم املالمح : " أان 
 لست جائعة " 
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طلبه منك . ومع ذلك ستنفذين ما أ  -

ام تريدين ان تظن االنسة دوغالس انك 
 اصغر مما كانت تظن ؟
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 آه , آه , ال أبس  -
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اندفعت لورا خارجة من الغرفة اما  
جاميس فرافقها حىت اصبحت ىف املمر 

مث توقف والتفت انظرا اىل كارولني  
,منتدايت روايىت . وقال بلهجة ملؤها  

انىن اسف , ان لورا صعبة   التكلف : "
 املراس كما ترين " 
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 نعم . -
 
 
 

 ومل تستطع ان تفكر جبواب غري ذلك .
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عاد جاميس حيدق اليها حلظة اخرى , مث 

حرك كتفيه وقال : " املعذرة ! زوجيت 
 تنتظرين "
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سار مبتعدا فاندفعت كارولني تصفق 
الغرفة مث استندت اليه وهي ترجتف ابب 

. منتدايت روايىت .كان االضطراب  
والذهول يتملكاهنا , فبقيت عدة دقائق  
ىف هذا الوضع جتاهد لتتمالك نفسها . 
واخريا , انتصبت واقفة , مث سارت اىل  

منضدة الزينة حيث التقطت فرشاة 
الشعر مرة اخرى وهي تفكر شاعرة 

أبن وجهها  ابلدوار ,منتدايت روايىت . 



ما زال يبدو كما هو ابلضبط , ابستنثاء  
انه اكثر شحواب عما كان عليه عندما  

خرجت من احلمام . أخذت تفكر وهي  
متشط شعرها الكث . يقولون ان  

الكراهية تبدو ىف العينني .منتدايت  
روايىت . ولكن مل يبد ىف عينيها سوي  

االرتباك ومع ذلك فقد شعرت االن اهنا  
 مما كرهته قط .تكرهه اكثر 
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* * * 
 
 
 
 



عندما أمتت كارولني زينتها وارتدت  
مالبسها وهبطت الدرج ,منتدايت  
روايىت . كانت الساعة قد جتاوزت 

السابعة . كانت يداها من االرجتاف  
حبيث لطخت وجنتيها ابلكحل , مث 

أراقت عطرها املفضل على السجادة , 
أشبه برائحة  وهذا ما جعل رائحة غرفتها

معمل تقطري الكحول ومع ذلك  
أصبحت جاهزة اخريا ,منتدايت روايىت 



. رشيقة القامة , جذابة . كانت ترتدى 
سرواال خممليا اسود وبلوزة بيضاء طويلة  

الكمني . وكان شعرها كالعادة معقودا  
على رقبتها من اخللف وهذا ما جعلها  

 تبدو هادئة كما كانت ترجو . 
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عندما وصلت اىل الطابق السفلى ,  
كانت السيدة فرنتش ىف الردهة ,  

فأرشدهتا اىل غرفة املكتبة حيث واجهها 
ابب مغطى ابجللد .منتدايت روايىت . ملا 

مسعت غمغمة اصوات ىف الداخل , 
طرقت الباب وسرعان ما انفتح  

.منتدايت روايىت . ورأت املرة الثانية  
ياها إبمياءة هذا اليوم جاميس الذى ح

خفيفة من رأسه , اما هى فحولت  



انتباهها اىل املرأة اجلالسة اىل ميني مدفأة 
ضخمة مؤطرة ابخلشب .منتدايت  

روايىت . رأهتا السيدة بوث فأشارت  
اليها أبن تتقدم هاتفة : " ادخلى , اي 
آنسة دوغالس . كنا نتحدث عنك ,  

 اسفة ملا لقيته من ازعاج من لورا " 
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دخلت كارولني اىل الغرفة املليئة ابلكتب 

على كره منها وهي تقول : " مل يكن  
هناك ازعاج , اسفة ألنىن جعلتكم 

 تنتظرونين " 
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 ال داعى لألسف  -
 

samirf 
 
 

بدت املرأة , هذا املساء , انيقة ىف ثوب 
طويل امحر اللون مطرز احلواشي والعنق 

 ايت روايىت ..منتد 
 



 
 

قالت السيدة بوث : " تفضلى ابجللوس 
 , اخربىن زوجي انه سبق ان قابلك " 
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تورد وجه كارولني ولكن مل يكن هناك  
سبيل اىل منعه , فتمتمت تقول بشئ 

 من السخافة : " أحقا ؟ "
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 نظرت زوجة جاميس اليه مازحة .
 



 
 

كذلك اي عزيزى قالت : " نعم , أليس  
 ؟ " 
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انغرزت اظافر كارولني ىف راحتيها . ما  
الذى تقصده ؟ وماذا قال هلا جاميس  

 ؟منتدايت روايىت .
 
 
 

نظرت عيناه اىل كارولني . بدات غامضتني 
مبهمتني ال تفحصان عن شئ مث قال 
بربودة : " لقد اوضحت انك الشابة  



ىف   الىت كانت تعلم جيوفري وفنسنت
 منزل " آل فورسرت " منذ سنوات" 
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استلمت زوجته احلديث : نعم , وايهلا 
من مصادفة . أن آل فورسرت اصدقاء 

محيمون لوالد زوجي .منتدايت روايىت . 



واان واثقة اهنم سيدهشون عندما يعلمون 
انك مربية لورا . أليس كذلك اي جاميس 

 ؟
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س ببطء : " سيدهشهم ذلك قال جامي
جيدا . واالن , اي انسة دوغالس , هل 

 اقدم اليك عصريا او شيئا ما ؟ "
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ترددت كارولني حلظة , مث أومأت تقول  
 : " شكرا عصري الكرز رجاء "
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عندما كان يسكب هلا العصري ىف  
الكوب راحت كارولني تراقبه بعداء . 

اقنعتها تصرفاته أبنه ال يشعر بوخز  لقد 
الضمري بسبب ما فعل ..منتدايت  

روايىت . وكان السخط قد احدث لديها 



دفعة من الشجاعة فقالت بتكلف  
مصطنع : " ادهشىن ان تتذكرىن اي سيد 

بوث , فتعارفنا مل يدم اال فرتة قصرية  
 للغاية "
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  ما إن انطلقت هذه الكلمات من فمها 
, حىت استغربت كيف مسحت هلا  

اعصاهبا ابلنطق هبا ,منتدايت روايىت .  
ولكنها شعرت ابلرضى وهي ترى انه  

ارتبك لسماعها . اما زوجته فاستمعت  
ابهتمام ملا قالته كارولني فتدخلت 
متمتمة : "اهنا نقطة هامة اي آنسة  

دوغالس . منتدايت روايىت .جاميس , اي 
 ىن أغار ؟ "عزيزي و هل حتاول ان جتعل
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قيل هذا كله ىف معرض املزاح , ولكن  
جاميس اختذ سبيل الدفاع , فقال : "  

قابلت " أيرين فروبيشر " ىف املدينة بعد 
ظهر هذا النهار , فذكرت اسم االنسة  

دوغالس , منتدايت روايىت .وكان هذا , 



وليس وجهها رغم جاذبيته الىت الشك 
 الذكرى "  فيها هو الذى جلب 
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عندما اهنى حديثه , كانت شفتا زوجته 
قد توترات بشكل ما .منتدايت روايىت . 

اما كارولني فجلست على كرسي جبانبها  



, ولكن ذلك مل مينعها من الشعور  
ابلغضب واالحتقار , وعندما تناولت 

كوب العصري من يده مسحت ملشاعرها 
عينيها امللتهبتني  ابخلروج من اعماق  

,منتدايت روايىت . واذا كان جاميس قد  
الحظ هذا , فهو مل يبد ما ينم عن ذلك 

بل انتقل ليقف جبانب املدفأة اخلالية 
 واضعا قدمه على حاجزها النحاسى .
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ران الصمت عدة دقائق قطعته ديبوراه  
الىت غريت دفة املوضوع , وهذا اشعر  

 ة كربي :كارولني براح
 
 
 



أخربيىن آنسة دوغالس عما قالته لك  -
 لورا ابلضبط
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فتنهدت كارولني مث قالت ببطء : "  
تستطيعني ان حتزري النه جدال سبق ان 

 قامت به معك من قبل " 
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عضت املرأة االكرب سنا شفتها السفلى  
: " إممم .. اظنها حدثتك عن هذا  

 ؟ "الرجل .. موين 
 
 



 
 
 نعم  -
 
 
 
 

ارجتفت فتحتا أنف ديبوراه بوث وهي  
 تقول :



 
 
 
هذا أسوأ االمور . منتدايت روايىت   -

.كيف جيرؤ هذا الرجل , هذا البناء  
االيرلندي و ان يعترب نفسه مساواي للورا  

 ؟
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هو   قال جاميس هبدوء : " ليس هذا
املوضوع اي ديبوراه . فخلفية موين هي  

اخر ما يهمنا . منتدايت روايىت  
.واملوضوع خيتصر أبن لورا اصغر من ان 
تتورط بعالقة مع اى شخص . خصوصا 

بعالقة مع رجل يكربها بعشر سنوات  
 تقريبا " 
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عند ذلك رأت كارولني عينيه تستقران  
هنا ان عليها , فشعرت اهنما تتحداي

تعلن ان الفارق بني عمريهما مل يكن غري 
 مهم ابلنسبة اليه .
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قالت ديبوراه : " ومع ذلك , فالوضع  
صعب للغاية فهو مل يقتنع أبنه تسبب ىف 

اصابة الفتاة ابلتهاب رئوي بل حلق هبا 
اىل هنا ,منتدايت روايىت . اىل فينبورن ,  

 زل "حمداث توترا مستمرا ىف املن
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كانت إصابة لورا اباللتهاب الرئوى    -

 مصادفة .
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ولكن زوجته قاطعته قائلة : " الميكن 
ان امسى االصابة ابلتهاب رئوي مصادفة 

 , اي جاميس " 
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وعادت ديبوراه ابنتباهها اىل كارولني  
قائلة : " ىف هذا اليوم , قابلت ذلك  

 ىف فينبورن " الرجل 
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 آه . -
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هذا الرجل جمرد حشرة ضارة . أليس  -

 لديه عمل يقوم به ؟ 
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قال جاميس : " انه مهندس اي ديبوراه . 
سألت عنه ىف شركة البناء الىت يعمل  

 فيها "
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ولكن ماذا يفعل ىف فينبورن ما دام  -
الطريق القريب من بوسكومب يعمل ىف 

 ؟
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قال جاميس ساخرا : " خييل اىل ان لديه 
اايم عطل . هل تريدين كواب اخر من  

 العصري اي انسة دوغالس ؟ " 
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ومبا ان كارولني مل تكد متس الشراب  
الذى ىف يدها فقد هزت رأسها نفيا  



,منتدايت روايىت . ولكن ديبوراه كما 
يبدو مل تكن مهتمة مبوضوع كهذا ,  
فقالت حبدة : " مهما يكن وضعه ,  
على لورا ان تعلم اننا لن نسمح هلا  
ابلقيام مبا حتب , فالرجال ىف سنه  

يهتمون ابلفتيات الاليت ىف سن لورا من 
اجل شئ واحد فقط , منتدايت روايىت 

 .وعندما ينالون مبتغاهم .." 
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ت مباشرة اىل كارولني : " سكتت مث نظر 
أليس كذلك آنسة دوغالس ؟ فاان واثقة 

ابنك , خبربتك الكربي , تعلمني  
 ابلضبط ما اعنيه " 
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شعرت كارولني جبفاف ىف فمها وهذا ما 
جعلها غري قادرة على اية اجابة منطقية  

 : " اان .. اان .. " 
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قالت ديبوراه إبصرار : " أمل تتعرضى 
قط ملثل هذا من االمور , آنسة 

 دوغالس ؟ " 
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شعرت كارولني ابلراحة عندما انفتح 
 ا نفسها .ابب املكتبة وبدت لور 



 
 
 

لقد تنازلت تنازال بسيطا من اجل  
املناسبة , فقد استبدلت بنطلون اجلينز  
ببنطلون انيق ,منتدايت روايىت . ولكن  
القميص القطين الذى كانت ترتديه معه 

كان مطبوعا عليه رسالة صرحية هي )  
اشعلين اي حبييب ( , ومل يكن هذا  



يساعد على تعزيز عالقة جيدة بينها  
بويها . ومع ذلك فقد حول جميئها وبني ا 

 انتباه ديبوراه عن كارولني . 
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قالت لورا بتحد وهى تدير نظراهتا بينهم 
مجيعا : " ها أنذا , ال تتوقفوا عن  

 احلديث عين جملرد قدومي " 
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 يزيد غرورك من عدم نضجك  -
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ورأت كارولني  قال ابوها ذلك هبدوء , 
كيف فجرت كلماته ثقتها بنفسها ,  

وهتفت قائلة بلهجتها الثائرة اليت  
استعملتها ىف غرفة كارولني : " اما كنتم 

 تتحدثون عىن اذن ؟ "
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قالت ديبوراه بلهجة حازمة : " كنا 
نتحدث عما ميكن ان تكون نوااي رجل  

انضج من تلميذة مدرسة . كانت 
وغالس هتم مبحادثتنا عن  االنسة د

 خربهتا ىف هذا الشأن "
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قال جاميس بغلظة : "اشك ان خلربات  
االنسة دوغالس اى عالقة هبذه احلالة , 

فسلوك االنسة دوغالس ليس موضع  
نقاش هنا اي ديبوراه ,منتدايت روايىت . 

وارى ان نكرس انفسنا للمسألة الىت بني 
 ايدينا " 
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شكرت كارولني ىف قلبها جاميس النه  
جنبها هذا االمر . ولكن ابلرغم من  

ارتياحها , ازداد عداؤها للرجل الذى  
كان يظن ان إبمكانه ان يبدد بسهولة  

 اى إحراج ىف هذا املوقف .
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 حتركت لورا بضيق مث انفجرت غاضبة :
 
 
 



هذا كل ما تفكرون فيه أليس كذلك   -
 واملال , املال واجلنس!؟ اجلنس 
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انقبضت يدا ديبوراه على ذراعي 
 مقعدها , وقالت بربودة :

 



 
 
إن استعمالك جلمل محقاء هبذا   -

الشكل يقصد جعل االخرين يستمعون  
اليك ,منتدايت روايىت . لن حيل اى  

 شئ اي لورا .
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ليست مجال محقاء , بل هى احلقيقة  -

 , فهذا كل ما يهمكم ىف الواقع. 
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 لورا .  -
 



 
 

امتدت يدا جاميس بصفعة على وجنة  
لورا الىت رفعت يدها لتغطى العالمة  

الفاضحة وصاحت ابحتجاج صامت 
.منتدايت روايىت . اما هو فقال بربودة 

الثلج : " اذهىب اىل غرفتك , وسأحتدث 
 معك فيما بعد "
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ارتدت لورا على عقبيها خارجة من 
املكتبة , مث مسعت كارولني شهيقها وهي 

ترتقي درجات السلم اثنتني اثنتني .  
 وساد صمت اخر مشحون ابلتوتر .
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قالت زوجته : " انه امر ال يغتفر اي  
 جاميس .. " 
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كانت ديبوراه تعبث ابلآللئ امللتفة  
حول عنقها ابضطراب يناقض هدوء  

كلماهتا .منتدايت روايىت . وظنت 
كارولني حلظة اهنا تتحدث عن صفعة 

لورا. ولكنها بعد دقيقة , ادركت 
غلطتها فقد استطردت ديبوراه قائلة : " 
كيف تكون ابنىت مبثل هذه الوقاحة .. 

" 
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ولكنها ما لبثت ان نظرت اىل كارولني  
: " آه , ايعزيزتى . ما عساك   معتذرة

تظنني بنا ؟منتدايت روايىت . اؤكد لك  
ان لورا ليست متمردة اىل هذا احلد  

 بطبيعتها "
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ابدت كارولني اشارة تساهل : "آه , 
ارجو منك عدم االهتمام يب فأان اعرف 
املشاكل الىت يواجهها اآلابء مع ابنائهم 

 املراهقني هذه االايم"
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قالت ديبوراه الىت بدت يف عينيها فجأة 
 نظرة تقومي :

 
 
 
 أحقا ؟ الشك بذلك نظرا خللفيتك . -
 



www.rewity.com 
 
 

إهنا كلمة غامضة ولكن كارولني جتاهلتها 
, اما املراة فأردفت : " عاشت لورا  
حىت االن حياة حمافظة , ليس لديك  

ما فكرة عن االمل الذى اشعر به عند
افكر ىف ان هذا ..منتدايت روايىت .  



هذا الرجل قد جيرؤ ان ميد يده عليها .. 
" 
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قال جاميس بصوت عنيف : " دعي 
هذا حبق هللا اي ديبوراه . املعذرة  

 فسأذهب الرى اىل مىت يتأخر العشاء"
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وقفت كارولني عندما وصل اىل الباب  
.. اعىن ان  وهي تقول : "آه , ولكن 

 إبمكاىن ان اتناول العشاء ىف غرفيت " 
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رد جاميس : " وملاذا تفعلني هذا ؟  
أطمئىن فقد انتهى املشهد اهلزيل ىف هذا 

املساء .منتدايت روايىت . سرتين أننا  
أنكل حنن ايضا ابلشوكة والسكني  

 كسائر الناس املتمدنني " 
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كارولني تتقوقع على نفسها إزاء  كادت  
كالمه اخلشن هذا اما ديبوراه فهتفت : 

منتدايت روايىت ." الجتعل الوضع  
اصعب مما هو عليه ابلنسبة اىل االنسة  
دوغالس , اي عزيزى . فأان واثقة اهنا  

 قالت ذلك عن لياقة فقط "
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قالت كارولني هبدوء : " اتساءل حقا  
مثة موجب لبقائى هنا , فما  عما إذا كان

 دامت لورا .. "
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قاطعتها ديبوراه مبددة أى أمل قد راود  
كارولني لرتكهم بكياسة . قالت حبزم : 

منتدايت روايىت ." ستنفذ لورا ما تطلبه 
منها , فقد استخدمناك اي آنسة  

دوغالس , وسنعفيك من العمل عندما 
حيقق وجودك هنا غرضه , هل كالمى 

 فهوم ؟ "م
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 نعم اي سيدة بوث -
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جذبت كارولني نفسا عميقا بينما ترك 
جاميس الغرفة بعدما ألقى نظرة خمتصرة  

 عليهما . 
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* * * 
 



 
 ) هناية الفصل الثاين (

 
 
 
 
 التحدي األول  – 3
 
 



 
 

أسوأ وجبة تناولتها كارولني  كان العشاء
ىف حياهتا , فهي مل أتكل كثريا مع ان  

الطعام شهي . منتدايت روايىت . وكانت 
احللوى " كاتو " ابلفريز وهذه رفضها  
اجلميع , فاقرتحت ديبوراه ان تذهب  

وكارولني اىل غرفة اجللوس لتناول القهوة 
 , وتركتا جاميس عند املائدة .
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اءى لكارولني ان املساء كله غري  تر 

حقيقى , وسرها قدوم آل فروبيشر ىف  
الوقت الذى كانت فيه ديبوراه تسكب 
القهوة .منتدايت روايىت . فلعلها االن 



تقدر على االعتذار واخلروج قبل ان  
 يعود جاميس .
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ولكن ديبوراه ما كانت لتسمح هلا 
ما دخلت ابخلروج هبذه السهولة . فعند

آيرين وزوجها , قالت هلا : منتدايت  



روايىت ." وصلت ىف الوقت املناسب 
لتتناويل القهوة معنا . تعال اي دايفد 

وتعرف اىل الشابة الىت اختارهتا زوجتك 
 لنا "
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ارغمت كارولني نفسها على االبتسام  
عندما رأت املراة الىت أجرت معها  

لندن . تكرب آيرين فروبيشر  املقابلة ىف  
ديبوراه بعدة سنوات ,منتدايت روايىت . 
وهي متيل اىل البدانة , اما زوجها فكان 

ابلغ النحافة ولكنه ليس طويل القامة  
مثل جاميس , قد خط الشيب شعره 

البىن وكانت عيناه تتألقان خلف نظارتيه  
. 
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ة قالت آيرين ابدب هادئ : " مرحبا مر 
اخرى , آنسة دوغالس .منتدايت  
روايىت . هل استقر بك املقام ىف 

 ميتالندس ؟" 
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 هتفت ديبوراه بشكل مسرحي :
 
 
 
آه , اي عزيزتى .منتدايت روايىت .   -

لقد مرت الفتاة مبحنة حقيقية , فقد  



حدث مشهد آخر مع لورا جعلتنا  
 نرسلها اىل غرفتها .
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دايفيد فروبيشر برقة وهو مينح  قال 
كارولني ابتسامة واسعة ذات معين  

 :منتدايت روايىت .



 
 
 

" مسكينة لورا , ما الذى فعلته اآلن ؟  
" 
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ردت ديبوراه اليت بدا عليها الغيظ حبدة 
: " االمر ليس مزاحا اي دايفيد . كانت 

 وقحة اىل درجة رهيبة "
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ىف هذه اللحظة دخل جاميس وهو يقول 
بفروغ صرب : " هال تركنا موضوع لورا ؟  

" 
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قال دايفيد مانعا بذلك اى جدل قد 
الواقع اي جاميس  يتلو ذلك : " جئت ىف



, منتدايت روايىت .ألرى ان كنت حتب  
ان تكون ضمن جمموعيت االحد القادم . 

لقد تركنا كارين الذى اصيب ابلتواء ىف 
 معمصه اثناء لعبة التنس " 
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انقسم احلديث عند هذه النقطة . 
فجاميس اخذ يتحدث عن السباق مع  

أخذت  دايفيد ,منتدايت روايىت . بينما
ديبوراه وآيرين تتبادالن التعليقات  

املتعاطفة . اما كارولني فقد ازدردت  
قهوهتا مث هبت واقفة : منتدايت روايىت  

 ." ارجو املعذرة .. اان متعبة قليال " 
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مهت ديبوراه ابالعرتاض , ولكن قبل ان 
تقول شيئا تدخل جاميس قائال : " نعم 

 اي آنسة , ابلتأكيد , تصبحني على خري
" 
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انمت واي للدهشة تلك الليلة بشكل  

د كان الفراش مرحيا للغاية  جيد , فق
.ومبا اهنا مل تنم قط بني مالءات حريرية  

,منتدايت روايىت . فقد وجدت ىف ذلك  
متعة كربى . استيقظت على زقزقة 
الطيور ىف احلديقة خارج نوافذها  

.منتدايت روايىت . وبقيت مستلقية عدة  
دقائق تستمتع هبذه االصوات الىت  



يج كانت خمتلفة كل االختالف عن ضج
حركة املرور الذى كانت تسمعه ىف لندن 

. 
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نظرت اىل ساعتها املوضوعة على 
املنضدة جبانب السرير فوجدت اهنا مل 



تبلغ الثامنة . فعادت اىل االسرتخاء  
 .منتدايت روايىت .

 
 
 

لقد غلبها التعب الليلة املاضية . كان 
نوعا من االرهاق العقلي مبقدار ما هو  

وهذا ما وتر اعصاهبا .  جسدي
منتدايت روايىت .ولكنها اليوم تشعر ابن 



عقلها مسرتيح يقظ . لذا استطاعت ان 
ترى احداث الليلة املاضية أببعادها  

الصحيحة , ودهشت وهي تري نفسها 
تفكر ىف املهمة اليت أمامها ببعض  

 احلماسة .
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ولكن ماذا عن االمور االخرى املعقدة ؟ 
عقدت حاجبيها عابسة .منتدايت  

روايىت . اصحيح ان جاميس مل يتعرف 
اىل هويتها حىت امس ؟ وانه مل يربط بني 

املربية الىت احضرها البنته وبني الفتاة 
الىت احبها مرة . اال بعد ما التقى  

 ابلسيدة فروبيشر ؟
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متالكت نفسها اثناء ارتدائها مالبس  
بذلة كحلية عادية كانت  العمل اليت هي  

تلفت االنظار اىل بياض بشرهتا الناصع  
. 
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عندما كانت حتكم وضع ساعتها ىف  
رسغها . اخذت تفكر : هل قررت  

البقاء هنا ؟منتدايت روايىت . هل كان  
غضبا امس وسخطها على ال شئ ؟  

وهل انتصرت ضرورة العمل اخريا على  
مستعدة منطق املشاعر ؟ ما دامت 

للبقاء هنا ,منتدايت روايىت . فالبد من  
تقبل امرين .. االول ان دهشة جاميس  



حني رآها كانت صادقة , والثاين اهنا  
ستعيش ىف بيت رجل ال يكن احرتاما  

حقيقيا لبنات جنسها مبا ىف ذلك زوجته  
.منتدايت روايىت . هل إبمكاهنا ان  

تصدق نظرة عدم التصديق اليت بدت  
ميس ىف هذه الغرفة ابلذات ؟ ىف عيىن جا

وهل ميكنها احتمال الوقوف جانبا  
 متفرجة عليه وهو خيون زوجته ؟
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تنهدت وهي تنهي احكام ساعتها حول  
معصمها . ما الذى جيعلها تريد البقاء  

؟منتدايت روايىت . حىت ولو اختار  
جاميس التصرف وكأنه مل ميض معها  

سوى يوم واحد , فهو سيكون هنا على 
الدوام وستشعر هى على الدوام بوجوده 



.منتدايت روايىت . لقد بدت هلا ديبوراه  
ية . ولكن كارولني  ودودا مبا فيه الكفا

على علم ابلطبيعة البشرية اىل حد  
جيعلها تعلم ان االمور قد التكون هبيجة 

على الدوام . كان املنزل والعمل فيه  
مرفها مرتفا , ولكن كارولني مل تكن قط  
من حميب الرتف واحلياة املرفهة . ولعل  

هذا ما دفعها للذهاب اىل سيالن , 
حياة   منتدايت روايىت .فقد اعجبتها



البساطة والتقشف هناك , ورمبا كان  
اندفاعها اىل هذه الوظيفة بسبب رغبتها 
ىف اخلالص من تيم , فما الذى اعجبها 

 فيها ؟
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جاءها اجلواب ىف كلمة واحدة . لورا , 
تلميذهتا , الفتاة الىت جاءت لتعلمها  

والىت هى السبب ىف توظيفها ىف احلقيقة  
وايىت .لن تكون الفتاة  . منتدايت ر 

مسؤولية سهلة وسيكون هنالك مشاكل 
تتجاوز العالقة الطبيعية بني املعلمة  

وتلميذهتا , ولكنها متثل حتداي ابلنسبة  
اليها .منتدايت روايىت . واالكثر من  



ذلك ان كارولني حتب مساعدهتا ففى  
 الفتاة ما يصرخ طلبا للعون والتفهم.

 
www.rewity.com 

 
 

ا أتمالهتا هذه قرع على الباب قطع عليه
, فذهبت لتفتحه والتوجس يساور  
نفسها من هذا الزائر غري املنتظر 



.منتدايت روايىت . ولكنها مل تكن سوى  
اخلادمة جيىن الىت حتمل صينية مثقلة بني 

يديها . وقالت : " فطورك اي آنسة , 
 هل أضعه لك ىف الغرفة ؟ "
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 رائحة شهية . اشكرك .آه , ال . ال -



 
 
 

 تناولت كارولني الصينية منها ابمسة . 
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اومأت جيىن بعدم اكرتاث مث قالت وهي 
 ترتد ذاهبة :منتدايت روايىت . 

 
 
 
ستقابلك االنسة لورا ىف املكتبة  -

 الساعة التاسعة .
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انزلت صينيها اىل الطابق السفلى ىف  
التاسعة اال مخس دقائق  الساعة  

,منتدايت روايىت . وهناك قابلت 
السيدة فرنتش اخلارجة من غرفة عرفت 
فيما بعد اهنا الغرفة الصيفية . اسرعت 
مدبرة املنزل تتناول الصينية منها وهي 

تقول : " ما كان مثة حاجة هلذا اي آنسة 



دوغالس .منتدايت روايىت . فبإمكان 
املطبخ بعدما  جيىن ان تنزل الصينية اىل 

 تنهي ترتيب سريرك "
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اجابت كارولني متنهدة : " رتبت سريرى 
 بنفسى فاان معتادة على العناية بغرفيت " 
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لن يكون هذا ضروراي اي آنسة   -

دوغالس , وساكون مسرورة ان تركت  
امرها لنا .منتدايت روايىت . فهذا عمل  

 ه .جيىن الذى عليها القيام ب
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كبحت كارولني الرد العنيف الذى قفز  
اىل ما بني شفتيها مث هزت كتفيها : " 

 كما تريدين اي سيدة فرنتش "
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تركت كارولني مدبرة املنزل , مث اجتازت 
الردهة اىل املكتبة حيث ترددت حلظة مث 

قرعت الباب , ولكنها مل تتلق جوااب  
وبعد احملاولة الثانية  منتدايت روايىت .. 

فتحت الباب مث نظرت اىل داخل الغرفة 
. 

 
www.rewity.com 



 
 

بدت لورا بوث مستلقية على كرسي 
عند منضدة . كانت متكئة على  

املنضدة بتكاسل حتدث اىل الفضاء  
متأملة .منتدايت روايىت . عندما دخلت 
كارولني الغرفة مل تكد ترفع بصرها اليها  
ومل ترد التحية عليها ايضا . ارتدت لورا  

هذا اليوم السروال اجلينز والقميص  



تديهما عندما  القطىن اللذين كانت تر 
 قابلتها كارولني للمرة االوىل .

 
www.rewity.com 

 
 

اغلقت كارولني الباب مث تقدمت من  
املنضدة متمهلة عند ذلك رفعت لورا  

بصرها اليها وكأن شيئا من اخلجل  



ساورها لسلوكها هذا ,منتدايت روايىت . 
فرفعت ذراعيها عن املنضدة مث  
 استقامت جالسة على كرسيها .

 
www.rewity.com 

 
 

قالت كارولني الىت شجعها هذا التنازل 
 من لورا نوعا ما :منتدايت روايىت .



 
 
 
واالن اقرتح ان نبدا العمل أبن   -

 نتعرف اىل بعضنا بعضا . اليس كذلك ؟
 

www.rewity.com 
 
 



فهزت لورا كتفيها : " ظننت انك بت 
 تعرفني عين كل شئ "

 
samirf 

 
 
قليل جدا اي  ال , ال , ما اعرفه عنك -

 لورا .
 



www.rewity.com 
 
 

استندت لورا اىل اخللف ىف كرسيها مث  
اخذت تتأمل الفتاة االخرى بعينني  

ضيقتني .منتدايت روايىت . هي تشبه  
اابها اىل حد يثري احلرية . عندما رأهتا 

كارولني تنظر اليها حبذر , شعرت بطعنة 
أمل خاطفة .منتدايت روايىت . لكن لورا  



ما لبثت ان تكلمت فتالشت هذه  
 الصورة : 

 
 
 
خربتك امس انك تضيعني وقتك أ -

معي اي آنسة دوغالس . قد يكون 
إبمكاهنم سجىن جسداي ولكن ليس 

 عقليا . 



 
www.rewity.com 

 
 

سحبت كارولني كرسيا جلست عليه  
وهي تقول : " وهل هذه هى كلمتك  

 النهائية ؟ "
 

samirf 



 
 
 نعم  -
 

www.rewity.com 
 
 

اراحت كارولني مرفقيها على املنضدة مث  
دت ذقنها اىل يديها : " ال أبس اسن



,منتدايت روايىت . ارى ان ختربيىن ما  
 هي مشاريعك للمستقبل ؟ " 

 
www.rewity.com 

 
 

عقدت لورا حاجبيها : " وما الذى  
جيعلىن افعل ذلك ؟ فانت ال هتتمني يب 

" 



 
samirf 

 
 
 وما أدراك ؟ -
 

www.rewity.com 
 
 



احنت لورا كتفيها : " ليس على ان 
 افسر االمر , فانت مثلهما ابلضبط" 

 
samirf 

 
 

تنهدت كارولني : " اال تظنني انك انت  
من يستبق النتائج ؟ منتدايت روايىت  

.جئت الليلة املاضية اىل غرفىت وحاولت 



إقناعى ابن أقدم استقالىت وكل ذلك  
 بسبب افتنانك برجل .. " 

 
www.rewity.com 

 
 
 ليس افتناان . -
 

samirf 



 
 

استعملت كارولني تلك الكلمة عمدا  
لتثري غيظ الفتاة وجنحت ىف ذلك الهنا  

حصلت على انتباه لورا .منتدايت  
 روايىت . 

 
 
 



  اتبعت كارولني تقول : " حسنا , مهما
يكن , فقد جئت اىل قبل أن نتقبل او  
نتعارف , بقصة عن حبك لرجل سبب  

افتنانك به هو انتماؤه اىل بيئة ومهنة  
 خمتلفتني مث توقعت مىن ان احناز اليك "

 
 
 
 



رجوت كونك صغرية السن ان   -
 تتفهميىن .

www.rewity.com 
 
 
 
أتفهمك ؟ اتفهم ماذا ؟ وماذا هناك   -

 . انك  الفهمه ؟ منتدايت روايىت
 منجذبة اىل رجل ال يوافق عليه ابواك . 



samirf 
 
 
 
 لكنهما مل يقاباله حىت -

www.rewity.com 
 
 
 



ومن اجل ذلك انت مستعدة للتخلى  -
 عن فرصتك ىف اكتساب ثقافة جيدة

samirf 
 
 
 
لقد تثقفت , فاان ىف السادسة عشرة   -

وقد اجتزت امتحان الشهادة الثانوية ,  
  سىن يعملن وكثريات ممن هن ىف



www.rewity.com 
 
 
 
اعلم هذا , ولكن هل ذلك قمة   -

 طموحك ؟ 
samirf 

 
 



 
 ال ادرى ما تعنني  -

www.rewity.com 
 
 
 
أمل خيطر ببالك قط ان كثريات من   -

هؤالء الفتيات الاليت يعملن ىف سبيل  
العيش كن يفضلن متابعة تعليمهن  



,منتدايت روايىت . واهنن على استعداد  
القتناص أية فرصة تسنح هلن لدخول  

 اجلامعة ؟ 
samirf 

 
 
 
 تلك مشكلتهن  -

www.rewity.com 



 
 
 
هكذا , انت اذن تشعرين ابنك نلت  -

 ية من الدراسة ؟الكفا
samirf 

 
 
 



 هذا صحيح  -
www.rewity.com 

 
 
 
 فماذا ستفعلني اذن ؟ -

samirf 
 
 



 
قالت لورا عابسة : " ماذا سأفعل ؟  

اظنىن سانتظر حىت اصبح كبرية مبا فيها 
 الكفاية الفعل ما اريد " 

www.rewity.com 
 
 
 



وما تريدينه هو ان تتزوجى هذا   -
 حدثتىن عنه ؟ املهندس االرلندي الذى 

samirf 
 
 
 

النت اسارير لورا : " اترين ان هذا قد  
 حيدث ؟" 

www.rewity.com 



 
 
 
 وترين نفسك زوجته ؟  -

samirf 
 
 
 
 اممم  -



www.rewity.com 
 
 
 
 وام اوالده ؟ -

samirf 
 
 
 



 اممم  -
www.rewity.com 

 
 
 
 أليس ذلك طرازا قدميا للحياة ؟ -

samirf 
 
 



 
كارولني من التهكم ما  كان ىف صوت  

جعل لورا تنظر اليها حبدة :منتدايت  
 روايىت . 

 
 
 
ما الذى تقرتحينه ؟ ان نعيش معا بال  -

 زواج ؟



www.rewity.com 
 
 
 
حسنا . والداك ال يريدان ان تتزوجى  -

هذا الرجل اما انت فرتيدين ,منتدايت 
روايىت . فلماذا ال تفعلني ذلك ؟ ملاذا  

الضجة من اجل امور  حتدثني كل تلك 
 شكلية ؟ 



www.rewity.com 
 
 
 

صبغ االمحرار وجه لورا : "اتعلمني ان  
امى ستطردك فورا ان اخربهتا مبا تقولني  

 يل ؟"
samirf 

 



 
 
وما الذى يهمك من ذلك ؟ أليس   -

 هذا ما تريدينه ؟ 
www.rewity.com 

 
 
 
 أال يهمك انت هذا ؟ -



samirf 
 
 
 

مل يكن لدى هزت كارولني كتفيها : " ان 
 من اعلمه هنا , فاالفضل ان اذهب "

www.rewity.com 
 
 



 
 قلبت لورا شفتيها : " ال افهمك "

samirf 
 
 
 
مل ال ؟ فجل ما ىف االمر انىن اعرب   -

 عن مشاعرك ابلكلمات
www.rewity.com 



 
 
 

متتمت الفتاة متجهمة : " ليست 
 مشاعرى "
samirf 

 
 
 



ليست رفعت كارولني حاجبيها : " 
 مشاعرك ؟ "

www.rewity.com 
 
 
 

بدا واضحا ان لورا جتاهد ىف سبيل  
امتالك نفسها , واخريا قالت : " ال 



,منتدايت روايىت . جون , ىف الواقع مل 
 يقم عالقة معى . النىن مل امسح له "

samirf 
 
 
 
 هل طلب منك ذلك ؟ -

www.rewity.com 
 



 
 

 ترددت لورا : " مرة واحدة فقط "
samirf 

 
 
 

تنهدت كارولني ابرتياح , لقد جنحت 
 خطتها حىت االن .منتدايت روايىت .



 
 
 
 وملاذا رفضت السماح له ؟  -

www.rewity.com 
 
 
 



ال ادرى . خفت من احلمل فلو   -
 حدث ذلك لقتلىن اىب

samirf 
 
 
 
اذا اردت ان اصدق ان مشاعرك حنو  -

ملا   ذلك الرجل هى حقيقية , فاصغى
 سأقوله 



www.rewity.com 
 
 
 

 بدا على لورا االرتياب : " ماذا ؟ "
samirf 

 
 
 



حسنا , فلنفرتض انك عندما   -
تصبحني ىف الثامنة عشرة , ستتزوجني 
ذلك الرجل . جون , منتدايت روايىت  

.ولنفرتض ان والديك لن يعرتضا .  
 ولكنهما رفضا ان يقدما لك اى عون ؟

www.rewity.com 
 
 
 



 هذا ما تريده , فجوين ال يريد امواىل  -
 
 
 
ال أبس . فلنفرض انكما تزوجتما ,  -

 فاين ستعيشان ؟
samirf 

 
 



 
لدي جون بيت بعجالت , فهو  -

 ينتقل به من مكان الخر
www.rewity.com 

 
 
 

كتمت كارولني ذعرها : " وهل انت  
 مستعدة للعيش ىف بيت بعجالت ؟" 



samirf 
 
 
 
فالعديد من  نعم , وملاذا ال ؟  -

 الزوجات يسكن ىف اماكن كهذه 
www.rewity.com 

 
 



 
إممم . ولكن هل لديك فكرة عن   -

 راتب املهندس ؟
samirf 

 
 
 
 نعم , اخربىن جون -
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وهل تدركني ان ما يكسبه جون ىف   -

 عام ينفقه ابوك ىف يوم
samirf 

 
 
 



هزت لورا كتفيها وقالت بال محاسة : " 
 اتوقع ان نكون أغنياء كأمى واىب " ال 
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هذا حسن , النكما لن تكوان كذلك  -

. وعلى كل حال , افرضى حدوث شئ 
ما .منتدايت روايىت . افرضى ان جون  



اصيب مبرض او خسر عمله , فكيف 
تعيشان ؟ وماذا لو كان عندك ىف ذلك 

 احلني طفل عليك رعايته ؟
www.rewity.com 

 
 
 



قالت لورا ابستياء : "كفى تشاؤما . لن 
حيدث هذا اال اذا كنا ىف منتهى سوء 

 احلظ " 
samirf 

 
 
 
ولكن قد حيدث هذا للناس . أليس   -

 كذلك ؟ خصوصا للعاملني ىف البناء 



www.rewity.com 
 
 
 
آه , ال أبس , الأبس , ماذا تريدين   -

 ان تقوىل ؟
samirf 

 
 



 
يوما  ما اريد قوله هو اذا اضطررت   -

اىل العمل فماذا تفعلني ؟ كيف 
 ستتمكنني من إعالة اسرة ؟

www.rewity.com 
 
 
 



قالت لورا وقد اظلم وجهها : " سنتدبر  
 االمر "

samirf 
 
 
 
ستتدبرين االمر بشكل افضل بكثري  -

لو كان لديك عمل حمرتم تقومني به , 
 عمل كالتعليم مثال 



www.rewity.com 
 
 
 

على قبضتيها ومتتمت اراحت لورا ذقنها 
 هازئة : 

 
 
 



كنت اتساءل كم من الوقت حتتاجينه    -
 لكي تربري مركزك هنا

www.rewity.com 
 
 
 
 ليس إبمكانك انكار حقيقة ما اقول  -

samirf 
 



 
 
ان اصبح معلمة يستغرق وقتا ,  -

 سيكون على ان اذهب اىل اجلامعة 
www.rewity.com 

 
 
 
 اعلم هذا  -



samirf 
 
 
 
حتكمني على بقضاء مخس  انت  -

 سنوات اخرى من التعلم
www.rewity.com 

 
 



 
وما قيمة مخس سنوات من العمر   -

؟منتدايت روايىت . وجبانب ذلك اذا  
  اجتزت عدة امتحاانت ىف الدراسات
العليا ميكنك ان حتصلى على وظيفة  
جيدة دون ان حتصلى على شهادة 
جامعية , العالج ابالشعة مثال , او 

التمريض . اهنا مهن مطلوبة على الدوام 
. 



www.rewity.com 
 
 
 

سحبت لورا انفاسا عميقة وراحت حتدق 
 اىل املنضدة مث قالت ببطء : 

 
 
 



 " كنت اهتم ابلصحافة "
samirf 

 
 
 
وصلت اىل ما تبحثني عنه , ها قد  -

 فلذلك شئ ميكنك التفكري فيه .
www.rewity.com 

 



 
 
امنا ملاذا مل ميسحوا ىل ابلبقاء ىف   -

 بوسكومب حيث كنت سعيدة؟ 
samirf 

 
 
 



ترددت كارولني مث قالت هبدوء : " 
كانوا على حق ىف ذلك .,منتدايت  
روايىت . فقد ابعدوك عن الوقوع ىف  

اميكنك ان تنكرى ان لقاءك  الغواية . 
جبون هنا هو اصعب منه ىف بسكومب  

 ؟" 
www.rewity.com 

 
 



 
ال , طبعا , فهما لن يسمحا ىل   -

 بذلك 
samirf 

 
 
 



سبق ان اعرتفت أبنه طلب اقامة   -
عالقة معك . اال تظنني انه سيكرر  

 مطلبه ؟
www.rewity.com 

 
 
 

رفعت لورا رأسها بغضب : " هذا االمر 
 فهذه حياتى " عائد ىل ,



samirf 
 
 
 

هزت كارولني كتفيها وهي تشبك يديها  
: " الأبس اذن , استمرى ىف طريقك  
,.منتدايت روايىت . اهرىب مع رجلك  

االرلندي فلن احاول منعك . ولكن ال 
تستسلمى خليبة االمل اذا حتول عنك 



بعدما يسأم من شخصيتك غري  
 الناضجة "

www.rewity.com 
 
 
 

ورا : " انك تستمتعني  ارجتفت شفتا ل
 هبذا القول . اليس كذلك ؟ "
www.rewity.com 



 
 
 

ردت عليها كارولني حبدة : " اان  
الاستمتع ابى من هذا اي لورا .منتدايت 

روايىت . فما أان سوى مربية ولست 
عاملة نفسية . إبمكاىن الذهاب اىل امك 
الخربها أبنك ال تريدين التعاون وادعها 

تتصرف معك . ولكنىن لن افعل  



.منتدايت روايىت . رأيتك تتذمرين من  
ات الالتى ىف  حظ تتمىن معظم الفتي

سنك لو يقدمن عيوهنم ىف سبيل  
احلصول عليه . ولكنىن نلت عقايب هنا  

" 
www.rewity.com 

 
 
 



هبت واقفة وقد متلكها الغضب ونظرت 
اىل مالمح لورا القلقة املتوترة , منتدايت 
روايىت .ولكنها رأت اثنية ىف وجه الفتاة  

جاميس . واذا بكل غضبها يتبدد 
 بشكل غريب 

 
 
 



بقنوط : " اوه , اي لورا ! لست هتفت 
عدوتك , بل اان صديقتك . ليتك 

 تشعرين هبذا "
www.rewity.com 

 
 
 

ارجتف ذقن لورا : " ليس ىل اصدقاء ىف 
 هذا املنزل "



samirf 
 
 
 

هوت كارولني على كرسيها بعنف : " 
لقد اصبح لديك صديقة االن , فماذا  

 ستفعلني ؟ " 
www.rewity.com 

 



 
 

لورا آهة عميقة : " اذا .  بدت عن 
اقول اذا فقط .. اذا قررت العودة اىل  

دراسىت ,منتدايت روايىت . فهل  
 ستساعديىن على رؤية جون احياان ؟"

samirf 
 
 



 
فوجئت كارولني هبذا السؤال ولكنها  
استطاعت اخفاء ذلك , فازدردت  

ريقها بشئ من الصعوبة واخريا قالت : 
دراستك ,منتدايت  " اذا اجتهدت ىف 

روايىت . واذا اثبت يل انك جادة ىف  
 ذلك , فسأتوسط لك عند والديك " 

www.rewity.com 
 



 
 

سكتت لورا عدة حلظات , مث قالت : " 
 وان مل يوافقا ؟ "
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ال تتحدثى عن والديك هبذه اللهجة   -
, وكأن هنالك طرفني ىف هذا االمر .  

ا يريدان  منتدايت روايىت .فوالداك كالمه
 لك االفضل .
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 انت ال تعرفني امى -



samirf 
 
 
 

اعتدلت كارولني ىف جلستها مث قالت  
ابختصار : " وال اعرف اابك ايضا , 

منتدايت روايىت .ولكن هذا خارج عن  
 املوضوع " 
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قالت لورا متأملة : " ولكنك عرفت اىب 
 , أليس كذلك ؟ "

samirf 
 
 
 



اجابت كارولني ابختصار : " كنت اعلم 
ولدي صديق البيه اثناء إجازيت الصيفية 

 وذلك منذ عدة سنوات "
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تفرست لورا فيها مفكرة : " ولكنه  
انداك ابمسك كارولني , هل عرفته معرفة 

 وثيقة ؟ "
samirf 

 
 
 

استطاعت كارولني ان ختفى تغري لوهنا  
 :منتدايت روايىت .  ببالغ اجلهد



 
 
 
ال ابلتأكيد . فقد قابلته مرتني او حنو  -

 ذلك فقط 
 
 
 



من الغريب ان يتذكر امسك فورا ,   -
 أليس كذلك ؟ كارولني ..
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نطقت ابالسم ابلطريقة الىت لفظها هبا  
أبوها , مث عادت تقول وهي تراقب  

كارولني بعناية :منتدايت روايىت . " كان 



ىف هلجته نوع من .. العذاب , أليس  
كذلك ؟ وكأنك كنت آخر شخص يود 

 رؤيته "
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ارتسمت على شفىت كارولني ابتسامة  
عجتها  ابهتة , ومع ان كلمات الفتاة از 



بشكل ابلغ فقد قالت هلا مبرح : " اهنا  
ختيالت اي لورا ,منتدايت روايىت . واالن  

 هل اتفقنا ؟ " 
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تنهدت لورا مرة اخرى : " رمبا نعم , 
ورمبا ال , رمبا علينا ان جنرب االمر فرتة  

 من الزمن ونرى ماذا سيحدث " 
samirf 

 
 
 
 أان مستعدة للموافقة على ذلك  -

www.rewity.com 



 
 
 

 فسخرت لورا ابزدراء قائلة : 
 
 
 
 ومل ال ؟ ليس لديك ما ختسرينه .  -
 



 
 
 

* * * 
 
 

 ) هناية الفصل الثالث ( 
 
 



 
 
 
 اعتذر يل  – 4
 
 
 

خرجت كارولني من مطعم " كوش إند  
هورس " ونظرت اىل شارع فينبورن  



الرئيسي اهلادئ ,منتدايت روايىت . مل 
يكن هناك سوى القليل من املارة ىف 

مثل هذه الساعة من بعد الظهر . لقد  
اعطوها اليوم عطلة مل تكن تتوقعها , 
فقد ذهبت ديبوراه بوث اىل لندن ىف  
ذلك الصباح مث ىف الطريق انزلت لورا  
ىف منزل جدها .منتدايت روايىت . اما  

ن تسري مشيا اىل  كارولني فقررت ا



القرية لتتذوق الطعام ىف " كوش إند  
 هورس " 

 
www.rewity.com 

 
 

كان صعبا عليها ان تصدق انه مر االن 
اسبوعان على وصوهلا اىل منزل " 

ميتالندس " كما مل تصدق ان إبمكاهنا 



العيش ىف منزل مع ثالثة اخرين دون ان  
ترى احدا منهم اال اندرا .منتدايت  

روايىت . هي ترى لورا ابلتأكيد , وكانت 
مسرورة جدا للتقدم الذى حققته معها . 

ترى ااي من الزوجني   ولكنها مل تكن
 تقريبا . 
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كانت كارولني وتلميذهتا تتناوالن غداء 

خفيفا ىف الغرفة الصباحية ,منتدايت  
روايىت . ومع ان ديبوراه تتناول الغداء  

ايضا اال اهنا مل تشاركهما قط تلك  
الوجبة . اما العشاء فكان يقدم اليها ىف  

ا يعىن انه غرفتها .منتدايت روايىت . وهذ
مل حيصل بينها وبني جاميس اي اتصال 



مهما كان نوعه , وهذا ما اشعرها  
 ابلراحة .
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سبوع اليت تتعطل فيها  واثناء عطلة اال
الدروس ,منتدايت روايىت . كانت  

وجبات الطعام تقدم اىل كارولني ىف  



غرفتها وهذا ما جعلها تقرر القيام  
 ببعض الرتتيبات للخروج واال اختنقت . 
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كانت واقفة تستمتع ابلشمس على 
ذراعيها العاريتني , عندما برزت سيارة 

فى الذى يلف  من خالل الضباب الصي



شارع القرية ووقفت امام املطعم 
.منتدايت روايىت . إهنا سيارة فارهة  
خضراء اللون صمم شكلها للسرعة  

وللراحة ىف آن . ولكن كارولني سبق ان 
رأت هذه السيارة متوقفة امام منزل "  

ميتالندس " وهذا بعث الذعر اىل قلبها  
. 
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 آنسة دوغالس ؟ -
 

samirf 
 
 

كان هناك رجالن خيرجان من السيارة , 
أحدمها امسر ضامر اجلسم يرتدى ثيااب 



اكثر بساطة مما اعتادت رؤيتها عليه 
:منتدايت روايىت . سرواال من اجلينز  

وقميصا نصف مفتوح , اما الرجل  
االخر فيماثله ابملالبس ويقاربه طوال , 

ولكنه ذو شعر مييل اىل االمحرار وشارب 
 متدل . 
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جعلتها حتية جاميس تقف بشكل آيل , 
فارتدت لتواجه الرجلني على كره ابلغ  
منها .منتدايت روايىت . ولكنها كانت  
تشعر ابخلجل الهنا ترتدى سرواال من  
اجلينز رقيقا وقميصا بال اكمام , بينما 

شعرها مكوم على قمة رأسها وقد تدلت 
  منه خصالت على رقبتها وحول اذنيها



.منتدايت روايىت . مل يكن هذا لباس 
 مربية ولكنه يوم عطلتها .
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اجابت أبدب وقد بدا عدم االهتمام  
والربودة على مالحمها : " مساء اخلري ,  

 اي سيد بوث "



 
samirf 

 
 

كانت واعية اىل ان رفيقه ينظر اليها  
ينيها نوع من  متأمال , فارتسم ىف ع

السخرية وهي تفكر مبرارة انه سبق هلا  
ان خربت مثل هذا الوضع .منتدايت  
روايىت . املربية جتذب صديق العائلة  



فيالحقها بشهواته ! لكنها ابتت قادرة  
على معاجلة كل االوضاع املتعلقة  

 ابلرجال تقريبا . 
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نظر جاميس حوله وقال مقطبا جبينه : " 
غروم ؟ املفروض ان حيضرك اىل   اين

 القرية " 
 

samirf 
 
 



ال , مل يقلىن النه اصطحب زوجتك  -
اىل املدينة , اما اان فجئت اىل هنا مشيا  

. 
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 مع لورا ؟ -
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ال .. اعتقد ان لورا متضى النهار مع   -

 والديك 
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مشيت  ازداد تقطيب جاميس : " هل 
كل هذه الطرق الريفية ؟ كنت عرضة  

 للمعاكسات "
 

samirf 
 
 
 ولكنىن مل اتعرض لذلك  -
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ادركت كارولني ان حديثها مع جاميس  
ال يليق مبوظفة . ولكنها مل تستطع جتنب 

ذلك ,منتدايت روايىت . فخوفه عليها  
 من املعاكسات امر يدعو اىل الضحك . 

 
samirf 



 
 

س ابقتضاب وهو يرمق رفيقه  قال جامي
 بنظرة خمتصرة : 

 
 
 



حسنا , سنعيدك حنن . آه ,منتدايت   -
روايىت . اقدم اليك االنسة دوغالس 

 مربية لورا , اي كليف .
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سكت مث نظر اىل كارولني قائال : " 
 كليف لسرت "
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فقال كليف لسرت وهو يصر على 
حالك آنسة  مصافحتها : " كيف 

دوغالس ؟منتدايت روايىت . كنا على 
وشك اطفاء عطشنا هنا . فهل لك ان  

 تنضمى الينا ؟ " 
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 آه , ال شكرا .  -
 

samirf 
 
 



رفع كليف حاجبيه : " ومل ال ؟ اليس 
من حسن االخالق ان تتناول مربية  
املرطبات مع خمدوميها ؟ منتدايت 

على   روايىت .حسنا , سيكون ذلك
 حساىب . فما رأيك ؟ " 
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قال جاميس ابقتضاب : " رمبا لدى  
االنسة دوغالس رغبة ىف الذهاب  
 للتسوق قبل ان تعود اىل املنزل "

 
samirf 

 
 

ولكن رفض جاميس وليس دعوة كليف 
هو ما أاثر شيطان العناد ىف داخل 



كارولني , فقالت حبذر وهي ترمق كليف 
ا : منتدايت روايىت ." من خالل اهداهب 

 ال , ليس لدي ما أشرتيه من السوق " 
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مسعت جاميس جيذب نفسا سريعا ,  
ولكن كليف مل ينتبه اىل شئ حلسن احلظ 



,منتدايت روايىت . وقال يستعجلهما : 
 " هيا بنا اىل الداخل , إذن "
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كان املطعم خاليا تقريبا . أجلسهما  
كليف على مقعد قريب من مقعده 

.منتدايت روايىت . لقد دعاها كليف  



على نفقته اخلاصة , وان مل يعجب ذلك 
جاميس فليس ىف وسعه القيام بشئ ألن 

 ال سلطة له على اوقات فراغها . 
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قال هلا كليف : " كنا ىف نزهة ىف النهر  
هاولوك " , أمل تقومى ابلتجذيف  عند " 

 قط آنسة دوغالس ؟" 
 

samirf 
 
 

اجابت وهي تنقل نظراهتا اىل جاميس  
الذى كان ينظر اىل الفضاء بذهن شارد  



: منتدايت روايىت ."كان لدي ذات يوم 
صديق ميلك زورقا , فذهبنا معا عدة  

 مرات "
 

www.rewity.com 
 
 

اومأ كليف : " وهل استمتعت بذلك ؟ 
" 



 
samirf 

 
 

هزت كارولني كتفيها : " ال أبس بذلك 
, ذلك وقف على شخصية الشخص 

 الذى تبحر معه " 
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ضحك بصوت خافت , ولكنها وهي 
تنظر ىف كأسها كاد حتس ابلعداء ينبثق  

من الرجل الواقف خلفه .منتدايت  
 روايىت . 

 
 
 



قال كليف وهو يهز رأسه : " مل اعرف 
استطاعت ان تصبح جمذفة قط امرأة 

 جيدة " 
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قالت كارولني متعمدة : " أال جتذف  
 زوجتك بك ؟ "



 
samirf 

 
 

عاد كليف يضحك مرة اخرى : " 
زوجيت ؟ ليس لدي زوجة , آنسة  

 دوغالس "
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اردف وهو ينظر ىف عينيها متحداي : "  
هذا ال يعىن انىن كرست نفسى للعزوبية 
.منتدايت روايىت . كل ما ىف االمر انىن  
مل اقابل امرأة رغبت فيها او رغبت هي 

 يب "
 

samirf 



 
 

رأت كارولني اهنما سارا شوطا طويال ىف 
هذا االجتاه , فغريت املوضوع : " ما  

امجل ان تقوم بنزهة ىف زورق ساعة تريد  
" 

 
www.rewity.com 

 



 
قال كليف عابسا : " الننتهى مجيعا من 

 اعمالنا الساعة اخلامسة كما تعلمني " 
 

samirf 
 
 

واجهته ساخرة : " آه , انت موظف  
 إذن ؟ "
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هذا مؤكد اان اعمل ىف تصريف   -

البضائع . قد ترينىن اتصرف كالفراشة , 
 ولكنىن حتما حنلة

 
samirf 



 
 
هل ميكنىن احلصول على ما تقوله   -

 ؟منتدايت روايىت .مكتواب اي كليف 
 
 
 

ألقى جاميس عليه هذا السؤال رغما عنه 
تقريبا , ولكن بلهجة تنطق ابهلزل  



املكبوت , فقال له كليف وهو يلكمه 
 بقبضته مازحا :منتدايت روايىت .

 
 
 
ظننتك اقسمت على الصمت اي   -

 رجل , هل تريد كواب اخر ؟ 
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 ال , شكرا . -
 
 
 

 جاميس ذلك وهو ينهي كوبه .قال 
 

samirf 



 
 

خرجوا مجيعا اىل اشعة الشمس مرة  
اخرى , وصعدت كارولني اىل سيارة 
جاميس بشئ من الرتدد , ولكنها مل  

تستطع القيام بغري ذلك لئال تبدو غري  
مهذبة .منتدايت روايىت . جلست ىف 
املقعد اخللفى اما الرجالن فصعدا اىل  

 املقعد االمامى .
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كانت نوافذ السيارة مفتوحة اثناء سريها 
لذا سرعان ما حلت الريح شعر كارولني  
فانسدل على كتفيها واخذ يتطاير حول  
وجهها .منتدايت روايىت . وكانت تبعده 

بيدها عندما واجهت عيين جاميس 



تنظران اليها من خالل مرآة السيارة . 
حولت نظراهتا على الفور رافضة ان  

ر ابلرهبة ازاء الربودة يف نظراته .  تشع
منتدايت روايىت .الحت امامهما بوابة  
املنزل , ولكن كارولني دهشت وهي  

ترى السيارة جتتازها كما بدت الدهشة  
 على كليف ايضا.
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قال جاميس : "من االفضل ان انزلك  
انت اوال اي كليف فلدي بعض االعمال 

ىن البقاء معك .  ىف املنزل لذا ال ميكن
منتدايت روايىت .ابلغ اعتذارى لوالدتك 

 من فضلك "
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كان كليف لسرت , كما يبدو , يسكن  
على مقربة ىف منزل انيق من طراز العهد 

اجلورجي . منتدايت روايىت .وعندما 
وقفت السيارة ىف طريق املنزل اتكأ على 

النافذة بعد نزوله من السيارة وقال  
ودة : " ال أبس اي صديقى . اراك  مب



مساء االحد عل كل حال .منتدايت  
 روايىت . لقد دعتىن ديبوراه اىل العشاء " 
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وحتولت عينا كليف اىل كارولني , اىل  
منظرها الذى اكتسحه الريح .منتدايت 

 روايىت . 



 
 
 
وداعا آنسة دوغالس , سررت  -

 مبعرفتك .
 

samirf 
 
 



فابتسمت له كارولني , وإذ شعر كليف 
بفروغ صرب جاميس استقام ىف وقفته  

 فانطلقت السيارة مبتعدة . 
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توقعت كارولني من جاميس ان يقول 
شيئا وذلك حاملا اصبحا بعيدين عن  



مرمى السمع , ولكنه مل يفتح فمه بل  
ركز كل انتباهه على القيادة , منتدايت 

دقائق ضغط على بوق  روايىت .وبعد  
السيارة للبواب حىت يفتح بوابة املنزل .  
ودخلت السيارة مث ابطأت ووقفت امام 

 الشرفة االمامية .  
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فتحت كارولني ابب السيارة وترجلت  

منها قبل ان يتمكن جاميس من القدوم 
حنوها ليساعدها على النزول .منتدايت 

  روايىت . بعد ذلك صعدا درجات
الشرفة معا اىل الباب حيث تقدمته 
كارولني اىل الردهة شاعرة بشئ من 

الراحة , منتدايت روايىت .ولكنها كانت 
 قصرية االمد . 
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قال بلهجة رمسية متكلفة : " رافقيين اىل 
 مكتيب من فضلك "منتدايت روايىت . 

 
 
 



مث أشار اىل مدبرة املنزل اليت برزت عند 
دخوهلما ابنه ليس حباجة اليها .منتدايت 
روايىت . ومل يكن امام كارولني من خيار  

 سوى الطاعة .
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مل يسبق لكارولني ان دخلت اىل مكتبه  
الذي يقع ىف هناية ممر ضيق ىف اجلهة  

اخللفية من املنزل وهي الغرفة الوحيدة 
الىت اخربهتا لورا أبن دخوهلا ممنوع حىت  

 ها .علي
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تبعته اىل مكتبه بشئ من التحدي غري  
ملقية ابال اىل اانقة الغرفة . السجادة  

البنية اللون , منتدايت روايىت .الكراسي 
املكسوة جبلد احليواانت واملكتب 

املكسو سطحه ابجللد , ولكنها عن غري 
وعي وقفت مستندة اىل حافته وقد  

  عقدت ذراعيها وبدت احلدة ىف نظراهتا
. 
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اغلق جاميس الباب مث استند اليه حلظة 
قبل ان يعدو فينتصب واقفا مث يتحرك  
ىف الغرفة .منتدايت روايىت . بدا أصغر  

سنا هبذه املالبس البسيطة الىت كان  
يرتديها , ولكن بدا على جسده مظهر 

التوتر . عندما أخذت ختتلس النظر اليه 



دته هلا  , عادت اليها ذكرايت مطار 
طوال فصل ذلك الصيف .منتدايت  

روايىت . وكان من السهل اسرتجاع تلك 
الذكرايت . ففى تلك الفرتة اثبر على  
اخلروج وتناول الطعام معها والتحدث  

اليها وممازحتها ابلنسبة اىل احالمها  
ومثلها العليا .منتدايت روايىت . وعندما 

اصبحت اخريا بني ذراعيه , كان هو 
حيد الذى ابدلته املشاعر ,  الرجل الو 



والجله مل تسمح قط لرجل , بعد ذلك 
ابالقرتاب منها .منتدايت روايىت . لقد  

استغرق االمر بعض الوقت , عدة اشهر  
ىف احلقيقة قبل ان تدرك ان ليس ىف نيته 

 الطالق من زوجته والزواج منها . 
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وها هو ذا االن يقف جبانب املكتب , 
خذ ينظر اليها ,منتدايت روايىت . وإذ ا

قال بصوت غاضب منخفض : " اايك 
 ان تفعلى هذا يب مرة اخرى "
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ارغمت كارولني نفسها على التظاهر  
هبدوء كانت بعيدة عنه وهي تقول : " 

 افعل ماذا ... سيد بوث ؟"
 

samirf 
 
 

اخذ عرق ينبض ىف فكه وانقبضت يداه 
: " انت تعلمني ماذا اعىن ؟ منتدايت 



روايىت .ان كليف لسرت هو صديق يل , 
فلندع االمر عند هذا احلد ؟ أليس 

 كذلك ؟ "
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فاتسعت عينا كارولني بسخرية : " 
وكيف إبمكاىن القيام ابلعكس اي سيد  

 بوث ؟"
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نف وهو يشيح بوجه فتمتم يقول بع
عنها تقريبا : " كفى خماطبيت بلقب  

 السيد بوث "
 
 

فسألته بصوت خفيف : "رمبا تريدين ان 
اخاطبك ؟ جاميس ؟ ال اظن زوجتك  

 سرتضي عن ذلك "
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احىن كتفيه بشكل اهنزامي : " اظن  
الوقت قد حان ملناقشة هذا  

 االمر"منتدايت روايىت .
 
 
 



لني ىف وقفتها : " ماذا  فتصلبت كارو 
 ابلضبط ؟" 
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ال تراوغي اي كارولني . هل تعمدت  -

 القيام بذلك ؟ اعىن القدوم اىل هنا ؟
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ردت عليه حبدة واختصار : " ال , مل  
اتعمد اجملئ .. لقد منحتىن الوظيفة  

 صديقتك السيدة فروبيشر "
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 فروبيشر ليس صديقىت آيرين  -
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ال أبس .. صديقة زوجتك اذن . ما   -

اعلمه اهنم منحوىن الوظيفة من اجل  



ابنتهم , منتدايت روايىت .وما كان  
 يدريىن ان زوجتك وراء ذلك ؟ 
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سحب جاميس نفسا عميقا : " فهمت 
 , لقد تكهنت بكل هذا ابلتأكيد " 
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عينا كارولني غضبا : " ما التهبت 
احسن ظنك هذا ! ما كان يل ان اقبل  

 وظيفة ىف بيتك "
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مل جيب جاميس على هذا اال بتوتر  
خفيف ىف شفتيه مث قال بكآبة : " 

 ولكنك بقيت هنا "
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نعم , مل يكن امامى خيار اخر ,  -
الننىن انفقت نصف االجر الذى نقدتىن 

 يدة فروبيشر مقدما .اايه الس
 

www.rewity.com 
 
 

التفت جاميس اليها عابسا مث متتم قائال  
: "ما دمت مفلسة اىل ذلك احلد  



فلماذا مل تطليب مين ان اعطيك املبلغ ؟ 
" 
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آه , نعم , ولو طلبت املال منك  -

ماذا كنت ستفعل ؟ تعطيىن النقود  
الردها اىل زوجتك ؟منتدايت روايىت .  



ادرى أبى شرط توقعت ان يكون  ال 
 الدفع ! 
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حدق جاميس اليها مبرارة مث قال بفظاظة 
 : " ايلك من ساقطة "
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قالت معتذرة على كره منها الهنا شعرت 
فجأة ابهنا تصرفت بشكل صبياىن نوعا  

ما : " اان اسفة , كل ما ىف االمر  
 اغضبتىن ".منتدايت روايىت . انك 

 
 



 
رفعت بصرها اليه رغما عنها فتحركت  

مشاعرها بسبب قربه منها كما مل حيدث 
 معها من قبل . 
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متتم بصوت مرجتف : " آه اي كارولني ,  
ما الذى جعلك تعودين اىل حياتى حبق  

 هللا عليك ؟" 
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ابتعدت كارولني عنه جاعلة املكتب  
ثبات : " مل اعد اىل  بينهما . مث قالت ب



حياتك اي جاميس .منتدايت روايىت . اان  
هنا من اجل ابنتك ليس اال .. اما 
 مسألة تعارفنا فامر غري مهم البتة "

 
www.rewity.com 

 
 

 جتهم وجه : " احقا هو كذلك ؟"
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رمبا كان االمر كذلك , حدث ذلك   -

منذ ست سنوات ,منتدايت روايىت .  
ومنذ ذلك احلني تغريت فقد نضجت 

اكثر . عندما عرفت انك ستكون رب  
عملي . حسنا , اعرتف ان اول ما  



خطر يل هو الرحيل .منتدايت روايىت . 
 ولكن بعدما قابلت لورا ..
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فمه : " نعم , ازداد عمق اخلطوط حول 
 لقد انسجمت مع لورا بشكل جيد "
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 احاول ذلك  -
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 وهذا ما اخربتىن هي به .. اهنا حتبك -
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 شكرا  -
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ختللت اصابعه ىف شعره : " ال تشكريىن 
 , ليتها كرهتك اىل ابلغ حد!" 
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زال قادرا على  ذهلت كارولني النه ما 
 ايالمها بسهولة . قالت : " اان اسفة " 
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قال بعدم تصديق : "احقا , احقا انك  
 اسفة ؟ اال هتتمني حقا برأىي فيك؟"
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 رفعت كارولني رأسها : "ال " 
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سقطت يدا جاميس اىل جنبيه , مث 
هتالك على احدى الكراسى , منتدايت  

وايىت .ووضع ساقا على ساق متعبا :  ر 
 "ال أبس , ميكنك الذهاب "
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 نعم اي سيد بوث  -
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مل تعرف كارولني ما الذى جعلها تسخر  
منه هبذا الشكل ,منتدايت روايىت .  

ولكن عندما اجتازت الغرفة متجهة اىل 
الباب , كان عليها ان متر جبانب كرسيه  

تد لتقبض على معصمها , واذا بيده مت
 ابصابعه القوية .منتدايت روايىت .

 
 
 



قال من بني أسنانه حمذرا : " ال تفعلى 
 ذلك , اي كارولني "
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عندما نظرت اىل عينيه متلكها شئ من 
اخلوف ولكنها مل تشأ ان تدعه يرى  



ذلك ,منتدايت روايىت . فقالت : " ما 
 الذى على عدم فعله اي سيد بوث ؟ "
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تنهد جاميس مث نظر اىل املعصم الرشيق  
الذى ميسك به : " إن ادراكي ابنك هنا 

ىف البيت ,منتدايت روايىت . ليس امرا  



ا . سواء أصدقتىن ام مل تصدقي , بسيط
فأنت املرأة الوحيدة الىت رغبت فيها ىف 

حياتى .منتدايت روايىت . فال تغريىن  
 على القيام مبا قد تندمني عليه "
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عند ذلك أطلقها , فابعدت معصمها  
عنه بعنف وقد اثر غضبها : " كيف  

جترؤ على مثل هذا القول يل ؟ منتدايت 
ىت .ما الذى جعلك تظن انىن لن  رواي

اذهب اىل زوجتك واخربها اى حقري  
 انت ؟ "
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هز جاميس كتفيه , قائال : " اذا كان  

 هذا ما تريدينه , فلن أمنعك "
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نظرت اليه بقنوط : " اال يهمك هذا ؟  
" 
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ضاقت عيناه : " فلنقل انه عمل غري 
 حاليا "صائب 
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حتولت كارولني اىل الباب الهنا ال تريد  

املضي ىف هذا احلديث ,منتدايت روايىت 
. ولكن صوته اوقفها : " هل كان 

 هنالك . هل هنالك شخص اخر ؟"
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ارتدت اليه بعنف : " ليس لديك احلق  
 ىف توجيه هذا السؤال إيل "
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 ومل ال ؟ -
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 انه شئ ال يعنيك -
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آه , دعك من هذا اي كارولني . كنا ,  -

 اان وانت عاشقني ذات يوم 
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 انك مغرور بنفسك -
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غري صحيح , حسنا .   ال , هذا -
تقولني ان هذا االمر انتهى االن 

,منتدايت روايىت . و لكن ذلك ال  
مينعىن من التفكري فيك متسائال عما اذا 
كان هناك شخص اخر قد دخل قلبك 

 البارد 
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مدت كارولني يدها اىل قبضة الباب  

 وقالت ابزدراء :منتدايت روايىت .
 
 
 
ل قليب عدة اشخاص ىف الواقع , دخ -

وان كان يهمك ان تقرأ فسأدعك تقرأ  



دفرت مذكرايت , امنا الحتاول ان ختربىن مبا 
 على ان افعل اي .. سيد بوث .
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كانت قد فتحت الباب قبل ان يتمكن 
هو من النهوض عن كرسيه , منتدايت 

روايىت .ولكن هذا مل مينع قلبها من  



من الدوار مث  اخلفقان بعنف ورأسها 
ازداد شعورها هذا وهي ترى مدبرة  

املنزل واقفة ىف اخلارج .منتدايت روايىت  
. ظنت ىف البداية ان املرأة تسرتق  

 السمع . 
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ولكن عندما اخذت حتاول متالك  
اعصاهبا , بددت مدبرة املنزل اعتقادها 

هذا بقوهلا بصوت مضطرب : "آه ,  
منتدايت روايىت .انسة دوغالس , 

 هنالك شاب يريد رؤيتك "
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وعندما برز جاميس خلفك كارولني ,  
هتفت وهي ترفع بصرها اليه وقد امحر 

امسح  وجهها : " انه ينتظر ابخلارج , هل
 له ابلدخول اي سيدي ؟ " 
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رأت كارولني مظهر العداء الذى بدا  
على وجه جاميس .منتدايت روايىت .  

ارادت ان تبتعد عنه ولكن السيدة 
فرنتش كانت امامها تسد عليها طريق  

 اهلرب.منتدايت روايىت .
 
 
 



سأهلا جاميس هبدوء : " من هو القادم اي 
 سيدة فرنتش ؟" 
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حركت املراة كتفيها بشكل غري عادي  
قائلة : " شخص يدعى السيد موىن , اي 

 سيدي " 
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فغرت كارولني فاها ذاهلة اما جاميس  
فسأل املرأة هبدوء ينذر ابلشر : " هل  

 قلت السيد موين ؟ "
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نعم اي سيدى , هل ميكنىن ادخاله   -

 املكتبة اي سيدى ؟اىل 
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نظر جاميس اىل كارولني بغضب مث سأهلا 
 : "هل كنت تنتظرين زائرا ؟ "
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قالت كارولني ساخطة : " ال , مل اكن  
ابنتظار احد , ال اعرف اى شخص 

 يدعي موين "
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قال جاميس بال محاس : "بل أظنك 
 تعرفني " 
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نظر اىل مدبرة املنزل : " حسنا جدا اي  
سيدة فرنتش , احضري السيد .. موين  

 اىل غرفة املكتبة " 
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 نعم اي سيدى -
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ابتعدت السيدة فرنتش اما كارولني  
فوقفت حتدق اىل خمدومها .منتدايت  
روايىت . اخذ جاميس حيدق حلظة اىل  

املستاء مث سحب نفسا عميقا وجهها  
 وقال بصوت فظ : 



 
 
 
ال أبس , ما الذى يعنيه جون موين   -

 ابلنسبة إليك ؟
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شهقت كارولني : " ىل ؟ اان ال اعرفه  
 حىت , سبق ان اخربتك بذلك "
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 وهل تتوقعني مين ان اصدقك ؟  -
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ما تصدق  فردت عليه حبدة : "ال يهمىن
. فاان ال اعرف جون موين .منتدايت  
روايىت . وامنا مسعت ابمسه فقط , واان  

اعرف ما تفكر فيها امنا ال صلة ىل هبذا  
 الرجل "
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انكمشت يدا جاميس , مث دسهما ىف 
جييب بنطلونه االمايتني وهو يساهلا : " 
اتنكرين انك دعوته للحضور اىل هنا  
لرؤيتك حني علمت انه لن يكون ىف  

 املنزل احد ؟ " 
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نظرت كارولني اليه بعدم تصديق : 
 "اهذا ما تظنه ؟ "
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انتقل جاميس من مكانه بضيق , مث قال 
غاضبا : " وما املفروض ان اظنه سوى  

ذلك ؟منتدايت روايىت . اي اهلى لقد  
جعلتىن اعتقد ان وجودك هنا حمض  

 مصادفة ؟ "
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سحبت كارولني نفسا عميقا وقد  
ساورهتا الرغبة ىف ان تصعد اىل غرفتها  
حيث جتمع حاجياهتا وترتك هذا املنزل  
اىل االبد . منتدايت روايىت .ولريفعوا  

عليها قضية لتحصيل نقودهم اذا شاؤوا 
فلن هتتم لذلك . ولكن شيئا ما , شعورا 

سمح هلا  ما رفضت االعرتاف به , مل ي
 ابالستسالم هبذه السهولة .
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قالت وهي تغرز اظافرها ىف راحتيها : " 
هل لك ان تصغى إىل ؟منتدايت روايىت  
. مل ادع هذا الرجل موين اىل هنا اليوم , 

بل مل اكن اعلم انىن لن اشتغل هذا  
النهار . لقد اخربتىن زو .. زوجتك , 

 ا ستخرجان " بعد الفطور , امنا هي ولور 
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 رد عليها بربودة : " هنالك تليفون " 
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نعم , هنالك تليفون , ولكنىن مل  -
استعمل التليفون , اسال السيدة فرنتش 

 . لقد تناولت الغداء ىف القرية 
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كان إبمكانك االتصال تليفونيا من    -

 هناك
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كارولني اعصاهبا جبهد : " وملاذا  متالكت  
عدت اان اذن اىل هنا ؟منتدايت روايىت  
. وملاذا مل اتدبر االمر ألالقيه ىف القرية  

 ؟ " 
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ألنىن اصررت على احضارك اىل   -

 البيت
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قالت كارولني تفسر االمر بسخرية : 
"آه , نعم . واان حيث انىن كنت اعلم 

هنا , كنت ارجو ان أيتى ابنك ستكون 
اىل هنا . منتدايت روايىت .هل يبدو هذا 

 منطقيا لديك ؟"
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اطال جاميس التحديق فيها مفكرا , مث  
 قال : 

 
 
 
ملاذا جاء اىل هنا إذن ؟ منتدايت  -

روايىت .وملاذا طلب مقابلتك ؟ وما ادراه 
 ابمسك ؟ 

 



 
 

 اال اذا .. اال اذا ..
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قالت حتثه على الكالم وهي حتملق فيه  
 : " إال اذا .. "
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متتم جاميس متمتما : " اال اذا كانت  
 لورا وراء ذلك كله " 
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تنهدت كارولني قائلة : " لورا ؟ مل خيطر 

 يل ذلك ببال "
 

samirf 
 
 



هز جاميس رأسه بفروغ صرب : " وال اان 
اهلى , ان كانت وراء هذا ,   .. اي

 فسوف .. فسوف .. " 
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 قالت كارولني جبفاء : " ستعتذر إيل "
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طبعا , اذ أسأت احلكم عليك .   -

 االفضل ان اقابله بنفسى
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 ال -
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اعاد رفض كارولني الفورى اىل مالحمه 
ثرا من شكوكه السابقة , منتدايت  ا

روايىت .اما هى فتوسلت اليه بقوهلا : " 



ارجوك دعين اقابله . لقد طلب مين  
 مقابلته على كل حال " 
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عقد جاميس حاجبيه : " اذا كانت هذه 
 حيلة " 
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نسيت كارولني حلظة االحتفاظ ابحلاجز 
يدها على  بينهما , واندفعت تضع

ذراعه فشعرت بتوتر عضالته حتت 
أصابعها : منتدايت روايىت ." اواه , اي 

 جاميس . امنحىن ثقتك "
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نظر اىل اصابعها على ذراعه فشعر  
بلحمه يتحول اىل مجر حتت ملستها 

,منتدايت روايىت . لكنها ما لبثت ان 
انزلت ذراعها وارتدت خطوة اىل اخللف 

ليس قبل ان تلمح العذاب الذي  , إمنا 
 بدا ىف عينيه . 
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قال بصوت خشن : " اان أثق بك اي  
كارولني , ولكن ال تثقي يب "منتدايت  

 روايىت . 
 
 



 
ودون كلمة اخرى ارتد عائدا اىل مكتبه 

 مث أغلق الباب .
 
 
 
 

* * * 
 



 
وجدت الشاب واقفا عند النافذة ينظر 

م املنزل ,منتدايت منها اىل الطريق اما
روايىت . ولكنه ارتد اليها حاملا دخلت . 
رأته كارولني خمتلفا كليا عن الصورة الىت  

رمستها له ىف خياهلا . منتدايت روايىت  
.لقد كانت خميلتها وعادة لورا ىف املبالغة  
قد خلقتا صورة لشاب قوى العضالت  

 مزهوا وعدوانيا وابلغ الثقة بنفسه .
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واذا ابحلقيقة أتتى بشكل مفاجأة , 
ولكنها ليست خميبة لالمل متاما . فجون 
موين فوق املتوسط طوال بقليل , جسمه 
حنيل وشعره بين مييل لالشقرار ,منتدايت 
روايىت . بدأ ينحسر عن جبهته . ولكنه 



ابالمجال رجل جذاب ومن هنا فهمت 
كارولني سبب افتنان لورا به , منتدايت 

في مالحمه صفات مميزة وظرف روايىت .ف
 ورقة تركت أتثريا يف كارولني نفسها .
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 آنسة دوغالس ؟ كيف حالك ؟ -
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مسحت كارولني له مبصافحتها مث وقف 
امامها منتظرا واضعا يديه خلف ظهره  

 .منتدايت روايىت .
 
 



 
 قالت كارولني : " كيف حالك ؟ "
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الصمت الذى ران بينهما غري  كان
مريح , فجأة اندفع االثنان ابلكالم ىف 

وقت واحد وهذا ما لطف اجلو , فاخذ  



االثنان يضحكان وعند ذلك قال : " 
 هل اردت رؤيىت ؟ "
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شهقت كارولني ذاهلة : " اان اردت  
 رؤيتك ؟"
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 حسنا , أمل تطلىب ذلك ؟  -
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هزت كارولني رأسها حبرية : " ال , وما 
 الذى جعلك تظن ذلك ؟"
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 تلقيت خربا منك  -
 

samirf 



 
 
خرب ؟ وكيف ذلك واان مل ارسل أى   -

 خرب؟ 
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اخذ موين حيدق اليها متشككا مث قطب  
 جبينه : 

 
 
 
هل أنت واثقة ؟ هل قالت لك لورا   -

 شيئا هبذا اخلصوص ؟
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قالت كارولني حماولة التذكر : "ال , ال 
.. ارجوك .منتدايت روايىت . اخربىن عن 

 ذلك اخلرب , من اوصله اليك ؟ "
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تلقيت اتصاال هاتفيا ىف البناء الذى   -
 اعمل فيه
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 وىف اخلرب ان أتتى اىل هنا لرؤيىت ؟  -
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افهم سبب ذلك . ولكنىن  نعم , مل  -

ظننت . حسنا , اخربتىن لورا انك ال  
 تقفني ضد صداقتنا كليا
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ازداد تقطيب كارولني : " هل اخربتك  
لورا بذلك ؟ وكيف ختربك وهي مل ترك ؟ 

 ام لعلها رأتك ؟
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حنن نتكلم تليفوان احياان ونرتاسل   -
رتاضا  بريداي . من املؤكد ان لديك اع

 على ذلك 
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 فقالت بفروغ صرب :
 



 
 
ليس االمر امرى كي اعرتض على اى  -

شئ . فال يتعلق هذا يب . آه , ال ادرى 
.منتدايت روايىت . دعىن افكر , اتظن  

ان لورا هي اليت رتبت امر هذا  
 االجتماع بيننا ؟ 
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فهز كتفيه وهو يتنهد : " ال تسأليىن فال 
اظن ذلك . اذن فقد كانت رحلىت هذه 

 عبثا . أليس كذلك ؟ " 
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حسنا , ما هى نتيجتها برأيك ؟  -
وماذا تتصور ان إبمكاىن القيام به من  

 أجلك ؟
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ظننت انك رتبت لقاء يل معها .   -

 لكي منضي بعض الوقت معا .



 
 
 

 ويبدو انىن كنت خمطئا . 
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تنهدت كارولني الىت شعرت ابلعطف  
 عليه . 

 
 
 

قالت : " حسنا . اان اسفة . منتدايت  
روايىت .ولكن مهما يكن الشخص اىل  
أرسل اليك الرسالة , فهو ليس أان . 



ولورا ليست هنا , اهنا متضى النهار مع  
 جديها .
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وضع يديه ىف جيبيه : " آه , هذا عظيم  
اقول إنىن آسف على . اظن على ان 

 إزعاجك "
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عضت كارولني شفتها : "ال أبس ىف 
 ذلك " 
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سار حنو الباب مث عاد فتوقف : " ال 

 أظن .. "
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سكت برهة مث عاد يقول : " جئت اىل 
هنا على دراجيت البخارية , منتدايت 



روايىت .وهي هناك عند غرفة البواب 
الذى مل يسمح يل بركوهبا اىل ابب املنزل 

. ال أظنك ترفضني ان تتمشى معي 
 اليها ؟ " 
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بسطت كارولني راحتيها وقالت ابمسة : 
نتدايت روايىت " ال ارى ما مينع ذلك . م

.من املؤسف ان أتتى على دراجتك 
البخارية فمبقدوران التمشى اىل القرية  
 معا . احب ان احتدث اليك عن لورا "
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لكي تعرىف اى فالح جاهل اان ..  -
 أليس كذلك ؟ 
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 مل جتفل كارولني : " اذا شئت " 
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ك على  ابتسم فجأة : " ميكنىن ان امحل
الدراجة اذا شئت , فاان احتفظ خبوذة  

 احتياطية " 
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ترددت كارولني , السري معه اىل القرية  
شئ وركوب الدراجة معه شئ اخر .  

وماذا سيظن جاميس ؟ منتدايت روايىت  
. 

 
 
 

نفسها بغضب : وماذا   ولكنها أنبت
يهمها مما سيظنه جاميس ؟ هل سبق له  



قط ان اهتم مبا تفكر هي به ؟ وجبانب  
ذلك ,منتدايت روايىت . فاالمر كله ىف  
منتهى الرباءة , واذا اراد ان يسئ الظن  

 فذاك شأنه ! 
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واذ ادركت ان موىن ينتظر جواهبا , 
ت قالت : " حسنا , ال أبس . منتداي

روايىت .ميكنك ان أتخذىن اىل مكان ما  
 لنتحدث فيه على اال يكون بعيدا " 
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اومأ قائال : " هذا حسن . واالن هل  
ميكننا اخلروج ام علينا ان انخذ اذان 

 بذلك ؟"
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 قالت ضاحكة : " بل خنرج , اتبعىن " 
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مل يكن مكتب جاميس يطل على طريق  
زل , ولكن كارولني مل تكن مقتنعة  املن

ابنه مل يكن يراقب ما انتهى اليه لقاؤمها  
. منتدايت روايىت .او رمبا السيدة 

فرنتش , وال شك ان املطلوب منها ان  
 خترب سيدها . 
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مل تركب كارولني دراجة خبارية من اخللف 
منذ سنوات . منذ اايم الدراسة , 

تعا ىف عصر هذا ولكنها وجدت ذلك مم
اليوم الدافئ . منتدايت روايىت .وسرعان 

ما اخذ شعرها يتطاير ويتشابك فبدا  



عسليا ذهبيا قبل وصوهلما طريقا ضيقا  
ينتهى اىل ساحة معشوشبة حتف بضفة  

النهر الذى كان يلتوي عند هذه النقطة 
مشكال حبرية طبيعية , منتدايت روايىت  

 ..وكانت هذه البقعة منعزلة كليا 
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نزلت كارولني من الدارجة وخلعت 
خوذهتا . قالت له : " يبدو انك تعرف  

 هذه االحناء اكثر مما أعرفها " 
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ثبت موىن الدراجة ىف مكاهنا مث خلع 
خوذته ومر بيده على شعره وهو يقول : 



منتدايت روايىت ." أرتىن لورا هذا املكان 
الذى اعتادت القدوم إليه مع أبيها  

العجوز ىف صغرها . البحرية تلك عميقة 
 وقد اعتادا أن يسبحا فيها "
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جلست برشاقة على العشب وقالت :" 
 نا , إنه مكان رائع "حس
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ألقى بنفسه قرهبا وراح ميلى انظريه من  
الصورة اجلميلة الىت بدت فيها  

 .منتدايت روايىت .



 
 
 

قال : " إممم .. رائع حقا . ما الذى  
 جعلك تصبحني مربية ؟" 
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التفتت كارولني تنظر إليه : " لسنا هنا  
 لنتحدث عين " 
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استلقى إىل اخللف عاقدا ذراعيه خلف 
 رأسه :

 



 
 
 ال أبس , ما الذى تريدين معرفته ؟ -
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تنهدت كارولني وهى تضع ساقا فوق  
األخرى : " رمبا هناك فائدة فيما لو .. 

 لو فهم كل منا األخر "
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رفع بصره إليها وقد ضاقت عيناه : "  
أنت ال وما الذى يهمك من ذلك ؟ ف



توافقني على أية عالقة يل مع لورا ,  
 أليس كذلك ؟ "
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 أان .. ال أقول هذا -
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 ال تقولني ؟  -
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ال , امسع اان احب لورا كثريا وهي  -

السبب الوحيد الذى جيعلىن أمكث هنا 



.منتدايت روايىت . عليك االعرتاف 
 أبنك تكربها بكثري , فما زالت تلميذة . 
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 كما إهنا من أسرة بوث !   -
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 وهذا ايضا  -
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أرخى ربطة عنقه : " قد التصدقني ما 
لكنىن مل أبدأ هبذا . آه  أقول , و 



,منتدايت روايىت . ال أقول انىن قاومت 
او ما أشبه ولكن لورا هى الىت ابتدأت  

 إبنشاء العالقة " 
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 سألته بفضول : " كيف تعارفتما ؟ "
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عند ذلك ابتسم قائال : "ميكنك ان 
تقوىل اهنا اختارتىن , اعتادت جمموعة 

التكسع حول مقهى ىف بورمناوث  منهن 
.منتدايت روايىت . وقد ميزانهن عن 

غريهن اان وبعض االصدقاء ألهنن كن 
 يرتدين املالبس املدرسية " 
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هزت كارولني رأسها : " وهل انت 
مستعد لالنتظار حىت تبلغ الثامنة عشرة 

 ؟ " 
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أنتظر ؟ انتظر ماذا ؟ أن أتزوجها ؟   -
 ن يسمحوا يل قط ابلزواج هبا.ل
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فتملكت احلرية كارولني وقطبت جبينها 
: 

 
 
 
 هل أنت جاد ؟ أم إهنا مناورة منك ؟  -
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جذب موىن نفسا عميقا : " ليست  

مناورة وإمنا أان واقعي اي آنسة دوغالس 
. منتدايت روايىت .تظن لورا أهنا مغرمة  

داها ىف التفريق  يب ولكن إذا جنح وال 
بيننا , فستعثر ىف النهاية على رجل آخر 

 . رجل مناسب بال شك "
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شهقت كارولني ذاهلة : "إنك ال حتبها  
 إذن ؟ "
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آه , اان ال أقول هذا . ال , ال أقول  -
هذا . إنىن مهتم هبا كثريا , ولكن هذه 

 اخربهتا بذلك . العالقة لن تنجح . لقد 
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قالت كارولني الىت تقوست كتفاها : " 
 ليتك أخربت أمها واابها هبذا "
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ماذا ؟ وارحيهما من تعاستهما ؟ بعد   -

الطريقة الىت عامال هبا لورا ؟ وملاذا افعل 
ذلك ؟ منتدايت روايىت .سأدع القلق  

يؤذيهما هذا يتملكهما مدة أطول , فلن 
 أما أان فلن أقوم مبا يؤمل لورا .
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مل تستطيع كارولني منع نفسها من  
الضحك . لقد تبدد التوتر الذى كانت  

تعاىن منه طوال العصر كسحابة من  
 الدخان وبدا هلا النهار أكثر إشراقا . 
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قال هلا برفق : " ملاذا تضحكني ؟ هل 
 "قلت ما يضحك ؟ 
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فهزت كارولني رأسها وهى تدس 
 أصابعها ىف شعرها :منتدايت روايىت . 

 
 
 
ال , ال ىف احلقيقة , شكرا لصدقك  -

 معى
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ولكنك لن ختربيهم ىف املنزل مبا قلته  -

 لك , أليس كذلك ؟
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بدا على كارولني التفكري قبل أن تقول : 
ول شيئا قد تعرف به لورا .  " ال , لن أق

 اكره ان اكون اان من يبدد أحالمها "
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نظر موىن حنو األفق عابسا : " ما زال  
 أمامها مدة طويلة لكي تنضج" 



 
 

فتمتمت كارولني بصوت ال يكاد يسمع  
 : " ألسنا مجيعا كذلك ؟" 
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مث هنضت واقفة . فرفع بصره إليها بال  
ال داعى للسرعة , أليس   محاس : "

 كذلك ؟ "
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تنهدت كارولني : " أكره العودة اىل  
البيت ىف الوقت الذى تعود فيه لورا من 



بيت جدها .منتدايت روايىت . قد تسئ 
 الظن إن علمت أبمر خروجنا "
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هنض موىن واقفا مستجيبا هبدوء : " 
  هذا ال يهمىن . ما امسك ؟ كارولني
؟منتدايت روايىت . هل إبمكاىن أن  



أدعوك به ؟ انت تعرفني امسى . قابليىن  
 مرة أخرى اي كارولني "
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ارتدت كارولني مذعورة : " الميكنىن 
 القيام بذلك "
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فعاد اىل العبوس : " ومل ال ؟ لست .. 
 خمطوبة , أليس كذلك ؟" 
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 ولكن ..حسنا ... ال ..   -
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ولكن ماذا ؟ ما يدرينا أبن عالقىت  -

بلورا ليست سوى خطة وضعها القدر  
 لكي نلتقى اان وأنت ؟
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 مسعت عن التملق , ولكنين ..  -
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بدت الضراعة ىف عينيه : " ما هذا 
بتملق , صدقيىن . ال اعرف الكثري عن 

 الفتيات "
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 ال أصدق هذا !  -
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ليتك خترجني معي فاان اشعر ابلوحدة  -

 احياان
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تنهدت قائلة : " ال استطيع ذلك .  
اضف اىل هذا ان لورا قد تعلم ابالمر ؟ 

" 
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 لن تعلم  -
 



 
 
 
 ال , ال .. ال استطيع -
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يستطيع عندما ادرك جون انه لن 
اقناعها سار اىل دراجته ووضع خوذته  

على رأسه ملقيا ابالخرى اىل كارولني .  
ثبتتها على رأسها ,منتدايت روايىت .  

وبعدما صعد اىل مقعده وادار احملرك , 
 صعدت وجلست خلفه .
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ومل يستغرق وصوهلما اىل بوابة ميتالندس 

سوى دقائق , فنزلت كارولني وهي  
ر ابلراحة . راح جون يتحسس شيئا تشع

داخل سرتته ,منتدايت روايىت . وما  
لبث ان اخرج بطاقة صغرية مربعة من  

الكرتون مد يده هبا إليها : " اهنا بطاقىت 
فيها رقم تليفوىن ىف البناء الذى اعمل  

 فيه إن شئت االتصال يب .." 
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 هتفت قائلة : " وملاذا أفعل ذلك ؟ "
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 فقال ضاحكا : " من يعلم ؟ "
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فتح دودز البوابة ابتساع إنش او اثنني  
ليمكنها من الدخول . إنه رجل متوسط  
السن يعيش مع زوجته ىف هذا املسكن  
. منتدايت روايىت .وكان يعتىن ابملروج  



اخلضراء واالزهار . وعندما اغلق البوابة 
. مط شفتيه  خلفها ,منتدايت روايىت 

بعدم استحسان وقال : " اآلنسة لورا  
تفتش عنك , مل يعرف من ىف املنزل إىل 

 أين ذهبت "
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قالت كارولني بذعر : " األنسة لورا ؟  
 وهل عادت ؟"
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هذا ما يبدو . احضرها السيد بوث   -

 اىل البيت بنفسه
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لى رأسها : " فقالت وهي متر بيدها ع
السيد بوث ؟ آه , تقصد السيد بوث  
الكبري . وهل اخربت االنسة لورا إىل  

 أين ذهبت أان ؟"
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قلت هلا إنك ذهبت مع شاب على  -

دراجة خبارية اي آنسة فأان أيضا مل أعلم 
 إىل أين ذهبت
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قالت وهى تصعد : " ال , ال طبعا .  
 شكرا اي سيد دودز "
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وىف منتصف الطريق , رأت لورا تركض  
ملالقاهتا متوردة الوجه ولكن النكد بدا  

عليها ,منتدايت روايىت . مث هتفت تقول 



وهي تقرتب منها : " ها قد جئت ! أين 
كنت ؟ وماذا كان يفعل هنا جوين ,  

جوين الذي ذهبت   منتدايت روايىت .إنه 
 معه , أليس كذلك ؟ " 
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قالت كارولني مسرعة ىف حديثها قبل أن 
 تقاطعها لورا :منتدايت روايىت . 

 
 
 
نعم , وليتك مل تطلىب منه القدوم إىل  -

هنا أثناء غيابك ! مل يكن أبوك راضـيا  
 عن ذلك 
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أطلقت لورا مشاعرها املكبوتة بصرخة  
: " أان ؟ ولكنىن مل أطلب منه  احتجاج

القدوم اىل هنا . ما الذى تتحدثني عنه 
 ؟ " 
 

www.rewity.com 



 
 

قالت كارولني الىت جنحت ىف إظهار  
الدهشة ىف صوهتا : " مل تطلىب منه ؟ 

 ظننتك انت من فعل ذلك ؟ " 
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سألتها لورا : " وملاذا أفعل شيئا كهذا ؟  
" 
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حسنا , ظننتك تريدين مىن أن أقابله  -

 لكي أدرك أى نوع من الشبان هو . 
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 وهل أمكنك ذلك ؟ -
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تنهدت كارولني , كانتا قد اقرتبتا من  
الشرفة فرأت سيارة رولز فارهة تقف  

أسفل الدرجات , منتدايت روايىت  
وث اجلد  .فافرتضت اهنا سيارة روبرت ب 

الذى سيعرفها كما سبق ان عرفها  
جاميس . آه , اي إهلى . منتدايت روايىت 

.اي له من شرك معقد . ولكنه على  
األقل ال يعرف شيئا عن عالقتها جباميس 

. 
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هتفت تقول : " ال ميكننا ان نتحدث 
االن اي لورا . ان جدك هنا أليس كذلك 

 االحتفاء به ؟ "؟ أال جيب علينا 
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أىب هنا , حبثنا مجيعا عنك فأىب  -

غاضب كثريا . وال ادرى ملاذا . كان  
عليه ان يكون مسرورا ألنك ذهبت مع 

جون .منتدايت روايىت . فكري كم 
سيكون سرورهم عظيما إذا جنحت ىف  

 سلب جون مين .
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أشارت كارولني اىل سرواهلا اجلينز 
ميص ومها تصعدان الدرجات  والق

 :منتدايت روايىت .
 
 
 



أواه . اي لورا . انظرى اىل مالبسى .   -
 على تغيريها . سنتحدث فيما بعد .
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 أين كنت حبق هللا ..  -
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كانت كارولني مركزة انتباهها على لورا  
عندما اهنالت عليها هذه الكلمات 

.منتدايت  املفاجئة كدوش ماء ابرد 
روايىت . كان جاميس ىف الردهة يقف  
منفرج الساقني . عاقدا ذراعيه على 

 صدره غاضب الوجه .
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حولت كارولني عينيها عنه وهي تبلل 
شفتيها بلساهنا , مث أخذت تتفحص ما  

ارتسم على وجه لورا نتيجة ذلك  
,منتدايت روايىت . وقالت آملة ان جتد  

ساندة من الفتاة : " أان أسفة النىن  امل
اختفيت هبذه الطريقة اي سيد بوث 



.منتدايت روايىت . وجدت ان من  
 االسهل ان نتحدث بعيدا عن املنزل "
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قالت لورا الىت استجابت اىل ضراعة  
 كارولني الصامتة :منتدايت روايىت . 

 



 
 
هذا صحيح اي أىب , حدثتىن اآلنسة  -

س بكل شئ عن هذا .منتدايت  دوغال
 روايىت . 

 
 
 



ازداد عبوس جاميس : " وما الذى كان  
يفعله هنا اي لورا ؟ وملاذا طلب رؤية .. 

 األنسة دوغالس ؟ " 
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هزت لورا كتفيها بعدم اكرتاث , واخريا 
 قالت : " لقد . طلبت أان منه اجملئ "
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هنا ال تريد  فعرت كارولني فاها ذعرا , ال
من لورا ان تذهب بعيدا اىل هذا احلد . 

عادت نظراهتا اىل وجه جاميس , فلم  
 يشجعها ما رات على مالحمه . 
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 ما الذى حيدث اي جاميس ؟ -
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جاء االن دور روبرت بوث ىف مقاطعتهم 
ظر اليهم مجيعا . كان واقفا عند الباب ين

بتسلية , منتدايت روايىت .إنه رجل 
وسيم ىف الستينات من العمر , وهو 

نسخة أكرب سنا عن ابنه . ولكنه عندما 
رآها توترت مالحمه املسرتخية واظلم  
وجهه , وانتقلت نظراته اىل ابنه بعد  
تصديق . منتدايت روايىت .أدركت 



كارولني وهي تراقبه أن روبرت بوث  
 عالقتهما .على علم ب
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قال األب : " من الواضح ان االنسة  
دوغالس مل تتعرض لسوء ىف خروجها  

هذا . منتدايت روايىت .ليس لدي لورا  



احلق ىف دعوة ذلك النذل اىل هنا مهما  
 كان السبب .. " 
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رأت كارولني ان عليها ان حتتج على 
ال . إنه هذا الوصف فقالت : " ليس نذ

, حسنا ,منتدايت روايىت . أنه رجل 



مثقف وهو اىل ذلك ليس صيادا  
انتهازاي أو أى شئ من هذا القبيل . لقد 

جاء اىل هنا النه .. حسنا , النه دعى 
للمجئ وال أرى ذلك سببا جيعل أاي كان 

 مبثل هذا الغضب امللتهب "
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ن  قالت لورا : " وال أان . ليس منكم م
يعرف جون , فكيف حتكمون عليه دون 

 أن تعرفوه ؟ "
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رأت كارولني كيف توتر فك جاميس  
بينما سقطت يداه على جنبيه , مث قال  



بربودة : " حسنا جدا اي لورا . مبا أن  
لدينا رأى االنسة دوغالس اخلبري 

,منتدايت روايىت . فسنغفر لك سلوكك 
هذه املرة . ولكن ىف  غري املسؤول

املستقبل اي آنسة دوغالس . منتدايت  
روايىت .ارجو منك ان ختربيىن قبل ان  

 خترجى مع رجل غريب " 
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 نعم اي سيد بوث  -
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كان الشعور ابلسخط لدى كارولني ,  
مياثل شعوره , فأشاح بوجهه فجأة مث  



سار عائدا اىل غرفة اجللوس . منتدايت 
روايىت .واحدث ذهابه صمتا حمرجا ما 

لبث روبرت بوث ان اخرتقه بقوله :  
"سبق ان تقابلنا , أليس كذلك اي آنسة 

 دوغالس ؟ ىف منزل آل فورسرت " 
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ت كارولني السخط الذى احسته  ابتلع
جتاه جاميس واغتصبت ابتسامة ابهتة : 

" هذا صحيح اي سيد بوث , حدث  
ذلك منذ ست سنوات منتدايت روايىت  

 ., انه زمن طويل " 
 

www.rewity.com 
 
 



 وانت االن تشتغلني عند ابىن .  -
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 مل تكن ختطئ ما يعنيه بكالمه هذا . 
 
 
 



امل صغري , أليس أومأت تقول : " انه ع
 كذلك ؟ "
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بدا على روبرت بوث عدم الرتكيز وكأنه 
مل يكن يتوقع هذا اجلواب العفوى مث  

 قال : " هذا صحيح , إذا مسحت .. "
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وحلق اببنه اىل غرفة اجللوس , وعندما 
اغلق الباب خلف , تنهدت كارولني  

بصوت مسموع مث هزت رأسها  
وسارعت حنو السلم , منتدايت روايىت  

 .ولكن لورا حلقت هبا :



 
 
 
هل كنت تعنني ما قلته اي آنسة  -

دوغالس ؟ عن ... عن جون أبنه رجل  
 مثقف . وليس صيادا انتهازاي ؟ 
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أومأت كارولني على كره منها : " 

 ابلتأكيد " 
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ضغطت لورا براحتيها على وجنتيها وقد  
بدا عليها السرور هبذا اجلواب  



,منتدايت روايىت . مث عادت تقول : " 
 اان مسرورة النك قابلته "
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قالت كارولني " جيب ان اغري ثياىب ,  
 لورا , اقرتب جمئ أمك "
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قالت لورا الىت احندرت زاويتا فمها : "  
آه , نعم . ال أدرى ما ستقوله عندما 

 ان جون كان هنا "تعرف 
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مل تشأ كارولني التفكري ىف ذلك , فقد 

خرجت االمور عن السيطرة ىف هذا  
النهار , منتدايت روايىت .الذى كان  

رائع البداية أوال ىف مصادفتها جلاميس ىف 
القرية مث حضور جون موىن غري املنتظر  
,منتدايت روايىت . واالن تكتشف ان  

ى علم ابلعالقة الىت  روبرت بوث عل
 كانت بينها وبني ابنه .. إن هذا لكثري .
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 أراك فيما بعد اي لورا . -
 
 
 



قالت ذلك حبزم أسبغ حدة على صوهتا  
.منتدايت روايىت . ولكن الغرام الذى  

ميتلك تفكري لورا مل يسمح ابن تدع 
كارولني تذهب دون االحلاح عليها  

ن اىل احلضور اىل ابلسؤال عمن دعا جو 
 البيت . 
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ولكنها عندما أصبحت ىف محي غرفتها 

, مل تستطع أن تنبذ من ذهنها ذلك  
السؤال . منتدايت روايىت .من الذى  
احضر موين اىل املنزل وألى غرض ؟  

فإن مل تكن لورا الفاعلة فمن غريها 
 سيستفيد من شئ كهذا ؟ 
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محامها وفتحت الصنابري دخلت اىل 
ساحمة ملزيد من املاء البارد . هزت  

كارولني رأسها . رمبا لن يستطيعوا أبدا  
معرفة الفاعل .منتدايت روايىت .  
وتنهدت , ما كان أكثر أمهية هو  

تصرفات جاميس وعدم اكرتاثه اجللى 
بدور والده الربئ ىف كل هذا , ماذا  



سيكون رأى روبرت بوث فيها ؟ 
 هى تفكر يف ذلك . ارجتفت و 
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خلعت ثياهبا ونزلت ىف ماء احلوض  
مستمتعة بربودة املاء على جلدها 

.منتدايت روايىت . اضطجعت ىف املاء  



لتسمح للرغوة املعطرة بغمر جسدها .  
ما كان عليها ان أتتى اىل هنا على  

االطالق . ما كان عليها قط ان تسمح  
 لنفسها ابلتورط .
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ىف الصباح التاىل , متلكت كارولني  
الدهشة ألن ديبوراه بوث جاءت تزور  

ابنتها لورا ومربيتها , ومل أتت على ذكر  
زايرة جون موين .منتدايت روايىت . ىف 

احلقيقة , بدا على ديبوراه االستغراق ىف 
أفكارها , وبدت ىف عيىن كارولني أكثر  

 توترا من املعتاد . 
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بعد ذهاهبا , قالت لورا ابمتعاض خيالطه 
 شئ من الرضي :منتدايت روايىت .

 
 
 
مل يذكر أىب ألمى شيئا عن جمئ جون  -

اىل هنا . اظن ان جدى اقنعه بذلك ,  



منتدايت روايىت .إذ لن ينتج عنه سوى 
املزيد من االزعاج , بينما مل ينتج عن  

 ذلك أى ضرر , أليس كذلك ؟
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مل تعلم كارولني ما إذا كان عليها ان  
تكون مسرورة أم آسفة .منتدايت روايىت 

. 
 
 
 

اتبعت لورا الىت عقدت حاجبيها : "  
ليتىن أعلم ملاذا جاء . هل أنت واثقة  



من أنك مل تطلىب منه القدوم اي آنسة  
 دوغالس ؟
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شهقت كارولني : " ال , كوىن عاقلة اي 
وملاذا أطلب منه القدوم إىل هنا ؟ لورا . 

" 



 
samirf 

 
 

وضعت لورا مرفقيها على املائدة مرحية  
ذقنها على يديها : "ال أدرى . آه ,  

 ليتىن كنت هنا , ليتىن رأيته " 
 
 



 ) هناية الفصل الرابع (
 
 
 
 
 احلب يغزو كل شئ –
 
 
 



أرسلت ديبوراه بوث وراء كارولني صباح 
سفر إىل  السبت عندما كانت تستعد لل

لندن ملفاجأة تيم .منتدايت روايىت .  
عندما نزلت الدرج قاصدة الغرفة  

الصباحية الىت تنتظرها فيها خمدومتها . 
كانت افكارها مليئة جباميس ولورا ,  

وبزايرة جون موين الىت كانت كارولني  
 واثقة من ان ديبوراه قد علمت هبا . 
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ديبوراه ارادت ان ولكن ما حريها هو ان 
تدعوها اىل حفلة عشاء صغرية ستقيمها 

 ىف املساء التايل . 
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قالت للفتاة ابمسة : " سنكون مثانية 

فقط , اان وجاميس ابلتأكيد , ووالداه  
السيد والسيدة روبرت بوث ..منتدايت 

روايىت . مث تريفور فروبيشر والسيدة 
و  فروبيشر وابنهما االكرب الذى عاد للت

بعد سنتني من الغياب أمضامها ىف  
جنوب افريقيا ولورا . وكليف لسرت وهو 

 من اصدقاء زوجي , وانت " 
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تساءلت كارولني عما إذا كان وراء هذا  
التدبري جاميس . راحت تبحث ىف ذهنها  

بلهفة عن عذر للتغيب وما لبثت ان 
قالت تعتذر :منتدايت روايىت . "اان . 

سيدة بوث , كنت ارجو ان   حسنا ,



امتكن من قضاء العطلة االسبوعية ىف 
 املدينة "
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ولكن مل يكن من السهل رفض طلب  
لديبوراه : " ارجو اال ختذليىن اي آنسة 

دوغالس . ساكون صرحية معك ,  



السيدة الىت ترافق السيد لسرت عادة  
مريضة لذا مل استطع موازنة عدد  

 ة القصرية " املدعوين ىف هذه املد
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قالت كارولني وهي تبدي تعاطفها : " 
 أسفة ولكن .. "
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آه , ارجوك ستستمتعني ابحلفلة .   -

انك مل تستمتعى أبى نوع من الرتفيه  
 منذ جئت الينا . 
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 ولكن اي سيدة بوث . -
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 فقاطعتها بربودة ودهاء :
 



 
 
من املؤكد انك تنوين العودة اىل هنا   -

مساء غد . آنسة دوغالس , اليس 
كذلك ؟منتدايت روايىت . ليس لدي  
اعرتاض على قضائك الليلة ىف املدينة  
اذا كان هذا ما تريدينه . ولكن اكثري  
علينا ان نطلب منك العودة ىف وقت  



ابكر قليال مما كنت تريدينه لتشاركينا 
 العشاء ؟

 
www.rewity.com 

 
 

تنهدت كارولني الىت مل تشا ان تكون  
 عدمية االدب فماذا تفعل ؟

 



 
 

 قالت : " حسنا .. "
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فقاطعتها ديبوراه مستغلة ما بدا عليها  
من ضعف : " علمت ان إبمكاىن  



االعتماد عليك اي آنسة دوغالس  
.منتدايت روايىت . هذا حسن جدا .  

 اء "إذن ستوافيننا اىل املكتبة غدا مس
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بعدما أوصلها غروم اىل حمطة " ريدنغ " 
لتستقل القطار اىل املدينة متلكها ذلك  



الشعور الرهيب ابنقباض القلب الذى  
يرتافق دوما مع توقعها حدوث شئ غري 

 سار .
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التفكري ىف حفلة عشاء ليلة افسد عليها 
االحد عطلتها االسبوعية . كان تيم 



مسرورا لرؤيتها , وهو ايضا معلم . رغم 
انه ىف البداية ابتدأ مهنته كرسام جتارى 

,منتدايت روايىت . وهو االن يقوم  
ببعض االعمال الكتابية بشكل حر ,  
ولكنه يكتسب معيشته احلقيقية من  

دى تيم شقة التعليم ىف كلية ثقافية . ل
يف حي تشلسي . ومنذ عرفته كارولني  

وهو حياول إقناعها ابن تشاركه فيها  
ابملبلغ الذى يناسبها وكان إن توقف عن 



طلب الزواج هبا قبل سفرها اىل  
سريالنكا , منتدايت روايىت . ولكنه مل  

يدع االمل قط ىف ان اتغري رأيها يوما ما 
. 
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املطعم الصيىن ىف   تناوال الغداء ىف
املنعطف القائم جبانب شقته . وهناك  

أخربته عن االشياء املتعلقة بعملها , ما  
عدا هوية مستخدميها . فقد اعرتفت 

مرة لتيم ىف غمرة موجة من الكآبة عن  
تلك الفرتة التعسة من حياهتا .منتدايت  

روايىت . فخافت أن ختربه أبهنا تعيش 
يش فيه  االن ىف نفس املنزل الذى يع



ذلك الرجل الذى آملها بذلك الشكل  
 السئ .
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عندما كان حيدثها عن إحدى تلميذاته  
اخذ ذهنها يشرد عن الطريق السوي  
 فقال هلا : "هاي . هل تصغني إىل ؟ "
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اعتذرت كارولني " اان آسفة اي تيم ,  
 ماذا كنت تقول ؟ "
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ى كنت تفكرين فيه ؟ هذا  بل ما الذ -

 هو املهم ؟
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اغتصبت كارولني ابتسامة : " ال شئ  
 هام "
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عقد جبينه : " هل انت واثقة ؟ انك  
تشغلني ابيل إذ تبدين متوترة . هل  

 يرهقونك ابلعمل ؟ "
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آه , ال بل استمتع به كثريا . فلورا   -

 فتاة ذكية . 
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لورا ؟ اهذا هو اسم الفتاة الىت   -
 تعلمينها ؟
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 نعم  -
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ما شكلها ؟ اعىن شخصيتها , هل   -

هي من تلك الفتيات الضيقات التفكري 
 ؟
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آه , ال , بل على العكس . السبب  -
الذى أخرجوها بسببه من املدرسة هو  

بعالقة مع مهندس إرلندي يعمل تورطها  
 ىف إنشاء طريق ابلقرب من املدرسة .
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فقال هازال : "هاى .. هل االمر كذلك  
 ؟ يبدو اهنا طفلة " 
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 وهي كذلك  -
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ما امسها مرة اخرى ؟ فروبيشر ؟ لورا  -

 فروبيشر ؟ ال أكاد اتذكر .
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لني حلظة مث قالت :" امسها  ترددت كارو 
 . ىف الواقع . بوث . لورا بوث " 
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 قال تيم الذى ضاقت عيناه : 
 
 



 
هل قلت بوث ؟ أمل ختربيىن مرة أبن   -

لدى ذلك الشخص الذى حدثتىن عنه  
 .. ابنة ؟
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آه , آه , نعم .رمبا عليك ان تعلم ,   -
 إنه خمدومي
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 ماذا ؟ وملاذا ال تريدين ان ختربيىن ؟ -
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اان . رمبا ال . امنا اان نفسى مل اعلم   -

بذلك حىت اصبحت هناك . منتدايت  
روايىت . لقد اجرت ىل املقابلة تلك  

املرأة فروبيشر كما تعلم , فكيف كان  
ميكنىن ان أتكهن ان ديبوراه بوث  

 تتجنب مثل هذه االمور ألهنا عاجزة ؟ 
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ا  ملاذا إذن مل ترفضى الوظيفة بعدم -

 عرفت أصحاهبا .
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تنهدت كارولني : " كنت سأفعل ذلك , 
ولكنىن . حسنا . قابلت لورا فقررت  

 البقاء " 
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هل أنت واثقة من أنه السبب الوحيد  -
 ؟
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 أظن ذلك  -
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فتنهد تيم : " وكيف كانت ردة فعل  
 بوث عند ظهورك ؟ "
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تورد وجه كارولني : " لقد تكهن مبا  
حدث . وهو يعلم انىن ال اريد عالقة 

 معه "



 
www.rewity.com 

 
 
أحقا ؟ اذا كان مل يعد يهتم بك ,  -

 فلماذا مل يطردك من العمل ؟ 
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من املؤكد ان زوجته ستشك ىف االمر   -

 اذا طردىن بال سبب
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 االقتناع على تيم مث سأهلا :بدا عدم 
 



 
 
 وماذا عن زوجته ؟ كيف شكلها ؟ -
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فكرت كارولني حلظة قبل ان تقول :  
"لست واثقة . فهى تبدو ودودا للغاية  



احياان , منتدايت روايىت . وىف احيان  
اخرى . ىف الواقع , طلبت مىن  

االنضمام اىل حفلة عشاء ستقيمها 
 مساء الغد "
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ذهل تيم : " ماذا ؟ وملاذا ؟ هل انت 
واثقة من ان السيدة بوث هي اليت  

 وجهت الدعوة ؟ "
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احنت كارولني كتفيها وهي تعرتف كارهة 
: " تساءلت بيىن وبني نفسى عن ذلك  



.منتدايت روايىت . ولكنها هى وراء  
 ذلك ألن جاميس لن .. " 
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 جاميس ؟ -
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آه , اي تيم . كفى حماولة العثور على  -

زلة ىف اللسان . نعم . جاميس ! ومب  
تريد مىن ان ادعوه ؟ السيد بوث ؟ تيم 
, منتدايت روايىت . انه رجل احببته مرة 

! رجل عشت من اجله . ثالثة أشهر  
 فقط . فال تتوقع مىن ان انسى ذلك . 
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املائدة بشدة : "  امسك تيم بيدها عرب
آه , اي كارولني . كارولني .. إنك محقاء 
, فهل تعرفني هذا ؟ انك محقاء النك  
متكثني ىف ذلك املنزل ,منتدايت روايىت  
. فأنت لست عدمية االكرتاث جباميس  



بوث . لذا لن جيلب مكوثك هناك اال  
 التعاسة اال نفسك " 
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يديها  انتزعت يدها من يده ووضعت 
معا ىف حضنها وهي تقول : " اان ال 

افعل ذلك . اال تفهم اي تيم ؟ هذه هى 



الطريقة الوحيدة ,منتدايت روايىت . فال  
 ميكنىن اهلرب من نفسى طوال حياتى "
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 فحملق فيها غاضبا : "إنك جمنونة "
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والذ ابلصمت , ولكن هذه احملادثة  
العطلة االسبوعية ,منتدايت  افسدت 

روايىت . ومع ان كارولني امضت الليلة  
ىف الشقة حيث احتلت سرير تيم بينما 
رقد هو على االريكة ىف غرفة اجللوس 
كما اعتاد مرات كثرية من قبل , رغم 

 هذا مل يكن االمر بينهما كما كان .
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صباح االحد , استيقظت كارولني بعينني 
ختني الهنا مل تظفر سوي بساعتني  منتف

 من النوم .منتدايت روايىت . 
 
 



 
وجدت تيم ما زال يغط ىف نوم عميق 

على االريكة , غسلت وجهها وارتدت  
ثياهبا هبدوء مث تركت الشقة دون ان  

توقظه , منتدايت روايىت . ولكنها  
وضعت رقعة ورق صغرية جبانب االريكة 

  تشرح له االمر . ان ذلك جنب منها
ولكنها ال تستطيع ان تتعرض مرة اخرى 

 ملزيد من تبادل التهم . 
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الن الوقت مبكر على العودة اىل  
ميتالندس , اخذت تتمشى ىف الشارع  
فوهلام قاصدة احلديقة العامة .منتدايت  
روايىت . قررت ان تودع حقيبة مالبسها 
الصغرية ىف مكتب االماانت ىف حمطة "  



" وبعد ذلك تبحث عن  ابدينجتون
مكان تتناول فيه طعام الفطور . ولكن  
ما ان سارت عدة اميال حىت مرت هبا 

 سيارة خضراء فارهة .
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ارتدت كارولني اىل اخللف عند املنعطف 
جمفلة , فما زال الوقت ابكرا واملارة 
قليلون . ولكن ىف السيارة ما جعلها  

ايىت . وملا  مألوفة لديها ,منتدايت رو 
أنزل جاميس زجاج السيارة احملاذى هلا  

 اتسعت عيناها دهشة .
 
 
 



 قال حبدة : " ادخلى " 
 

www.rewity.com 
 
 

توقفت كارولني وهى تنظر حوهلا متوترة  
 : " اان .. ملاذا ؟"
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فتح ابب السيارة من الداخل مث مد  
ساقة خارجا منها ومن مث وقف جبانبها .  
منتدايت روايىت . كان بنطلونه جمعدا ,  
ويرتدى كنزة مسيكة . وبدت حليته انبتة 

تغطى ذقنه . اما عيناه فبدات حممريت 
االجفان وقد رسم االرهاق خطوطا  

 حوهلما .
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عاد يقول إبصرار : " ادخلى اي كارولني  
" 
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فهتفت وهي تنظر ىف عينيه : " من أين 

 ؟ وماذا تفعل هنا ؟" أقبلت 
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قال وهو أيخذ حقيبتها من اصابعها  
املرختية : " ادخلى وسأخربك . هيا بنا , 

 ان ضوء املرور أصفر االن "
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 مث القى حبقيبتها اىل املقعد اخللفى .
 



 
 

حاولت ان حتتج ولكن شيئا ىف عينيه  
اسكتها . منتدايت روايىت . فهزت  

كتفيها بعدم اكرتاث وصعدت اىل املقعد 
االمامى عندئذ صفق الباب ودار حول 

 السيارة مث صعد اىل جانبها .
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التفتت حتدق اىل جاميس . واذا به يركز  
اهتمامه على حركة السري لذا مل يستطع  

مبادلتها النظر , فتملكها شعور أبمل 
الذى  مريع ىف معدهتا ال ميكن جتنبه . ما

 كان يفعله هنا ؟ وكيف عثر عليها ؟
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حول جاميس السيارة من الشارع العام  
عند أول مفرتق للطرق , متبعا الشوارع 

الصغرية , حىت خرجا منها اىل جانب  
مقربة .منتدايت روايىت . مث اوقف  

 السيارة عند املنعطف واطفأ احملرك .
 

samirf 



 
 

 " قال : " هل نتمشى ؟ 
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نظرت كارولني اىل املقربة بريبة . 
فأضاف يقول خبشونة : " اهنا هادئة  

 على األقل " 
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تنهدت وهى تفتح ابب السيارة . 
دخلت كارولني من بني القضبان 



احلديدية الطويلة اىل ساحة خالية . اجلو 
ما زال ابردا لذا شعرت ابلسرور الهنا  

سرتهتا الفريوزية فوق القميص ترتدى 
االصفر وبنطلون السفر .منتدايت  

روايىت . سار جاميس جبانبها واضعا يديه  
ىف جييب بنطلونه اما مالحمه فبدت 

 مظلمة شاردة .
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 اخريا سأهلا : " من هو ؟ " 
 
 
 

خرجت الكلمات من بني اسنانه متوترة  
 ملؤها املرارة .
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هر كارولني بعدم فهمها ما يعينه : مل تتظا
" ان امسه تيموثيل فرانكالند . ولكنىن  

 ال افهم ما شأنك هبذا "
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فوقف جاميس امامها متوقفا عن السري  

: "ال تفهمني ؟ من يكون ؟ وكيف 
 متضني الليلة ىف شقته ؟ "
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قالت وهى جتذب نفسا عميقا : "  
لديك احلق ىف التجسس جاميس , ليس 

 علي " 
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صدقى او ال تصدقى , حلقت بك  -

 ألنىن ظننت انك ذاهبة للقاء موين . 
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 ماذا ؟  -
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قال وقد توترت شفتاه : " مسعت ما  
قلته , فما أشد محاقىت ! كان على ان 

 ادرك انك لست بذلك الغباء "
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فقالت بغضب : " ال اقبل هذا منك اي 
سيد بوث , ان ما افعله ىف وقت فراغي 

 هو شأىن اخلاص " 
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سحب جاميس نفسا عميقا يدل على  
انه حياول ان يسيطر على اعصابه . 



اردف :منتدايت روايىت . " واىل اين  
كنت ذاهبة األن ؟ اىل بسكومب على 

 األغلب " 
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حتولت كارولني عنه مبتعدة . سألت : " 
 وملاذا أذهب اىل بسكومب ؟ " 
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موىن يسكن هناك . هناك بيته املتنقل  -
. 
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التهبت عيناها غضبا : " آه , حبق هللا . 

لقد سبق ان اخربتك ابنىن ال اعرف  
 جون موين اكثر مما تعرفه انت " 
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 ال تعرفينه ؟احقا  -
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ال . آه , نعم . حتدثت اليه , أليس   -

كذلك ؟ ولكن كان مبقدروك انت  
 حمادثته .
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 مل تسمحى يل بذلك . -
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تنهدت قائلة : " لقد طلب رؤيىت اان , 
 وال اظنه كان سريضي ابلتحدث إليك "
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اقتنعت بذلك الكالم إذا ظننت أنىن  -

التافه عن اتصال لورا به لكي يتحدث 
 إليك . فانت خمطئة .
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هزت كتفيها قائلة : " وماذا أستطيع ان 
 اقول ؟ "
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ما ال استطيع فهمه هو السبب الذى  -
 جيعل لورا تساندك ؟ 
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التفتت اليه كارولني وشعرت رغما عنها 
ب العذاب الظاهر ىف  ابلبؤس بسب

 مالحمه . 



 
 
 
 
آه , اي جاميس , ليس لك ان تقلق   -

ابلنسبة للورا . فلن يصيبها أى ضرر ,  
 صدقىن .
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اخرج يديه من جيبيه مث اخذ ميرر  
اصابعه على فخذيه : " اان مل امض 

الليلة خارج شقة فرانكالند بسبب لورا  
" 
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كارولني أنفاسها وهي ترتد  حبست  

مبتعدة عنه. راحت هتز رأسها ببطء مث  
قالت بوهن وهي ترى يديه متتدان اليها  
: " ال , ال اي جاميس . اان .. ال ميكنك 

 فعل هذا .. " 
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قبض على أعلى ذراعيها مث جذهبا إليه 
وراح يتمتم بصوت ملؤه العذاب : " 

.. البد من  البد من ذلك اي كارولني 
 ذلك .."
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كان عناقه عنيفا حمموما جعلها تشعر به 
كما مل تشعر قط . منتدايت روايىت .مل 

تدرك اهنا ما زالت تتذكر قوة أتثرها  
 وجتاوهبا معه . 

 
 
 

 مهست حمتجة : " جاميس "
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مهس يقول دون ان يفلتها من بني  
 كارولني" ذراعيه : " ال تصديىن اي  
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ادركت فجأة انه ال ينوى ان يرتكها . مل  
تعرف ما إذا كانت متلك القوة او  

االرادة ملقاومته ولكن عليها املقاومة  
.منتدايت روايىت . اغمضت عينيها الهنا 
ال تريد ان ترى جاذبيته الىت ال تنكر , 

مث رفعت قدمها ورفسته بعنف على 
ملؤقت عنها ساقه مستغلة اسرتخاء يديه ا

. مث ركضت اىل بوابة املقربة واملشاعر  
هتزها . لكنها ما لبثت ان توقفت فجأة 



,منتدايت روايىت . فحقيبتها ىف سيارة  
جاميس وحقيبة يدها ايضا وهذا يعىن  
اهنا ال متلك قرشا واحدا يعيدها اىل  

 ميتالندس . 
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اصلحت مالبسها مث التفتت خلفها  
كان جاميس يسري ببطء حنو  متوجسة .  

البوابة حمين الرأس , وبدا غري منتبه اىل  
وجودها . منتدايت روايىت .عندما 
نظرت إليه . متلكها العجب لعدم  

شعورها حنو أبى غضب او امشئزازا ,  
وهلذا الشعور السخيف الذى يتملكها  
والذى هو .. ماذا ؟ عطف ؟ حنان ؟  

وملاذا تشعر ابلعطف على رجل يستحق 



احتقارها ؟ كان اجلواب بسيطا ابلتأكيد 
) احلب يغزو كل شئ ( كما يقول املثل 

. 
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عندما اقرتب منها , رفع بصره إليها  
فأبدت متردا كانت بعيدة عن الشعور به 

. 
 
 
 

قالت : " هل ىل أن آخذ حاجياتى من 
 فضلك ؟ " 
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نظر جاميس اليها بذهن متلبد مث هز  
ه : " ملاذا ؟ إذا كنت عائدة اىل كتفي

 ميتالندس , فسأقلك بنفسى "
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ال أريد ان اركب معك . واىل ذلك .  -

ما الذى ستقوله زوجتك اذا عدان معا ؟ 
خاصة وانت امضيت الليلة خارج  

 البيت . 
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 فقال هلا بربودة : "ال يهمىن شئ "
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اما أان فيهمىن , ال اريد ان  حسنا ,  -

افقد عملى فقط من اجل .. حسنا ,  
 من اجلك 
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 عاد يهز كتفيه : " كما تشاءين "
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فتح سيارته واخرج حقيبتها الىت وضعها 
على الرصيف مث انوهلا حقيبة يدها  

 امللقاة على املقعد .
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 علقت حقيبتها بكتفها ومحلت حقيبة
مالبسها , اما جاميس فاتكأ اىل صندوق 



السيارة ,منتدايت روايىت . ولكنه مل 
يكن ينظر إليها . ابتعدت عنه خطوة مث  

نظرت خلفها وهي تشعر حبس من  
 املسؤولية ازعج ضمريها .
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 قالت ضارعة : " جاميس "
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عندما التفت لينظر اليها , اسرعت  
"جاميس أان .. اان مل امن معه. تقول : 

اعىن تيم فرانكالند . قد ال تصدق هذا 
,منتدايت روايىت . ولكنىن مل افعل وما  

 فعلت قط "
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فقال وقد أظلمت عيناه : " ملاذا تقولني  
 ىل هذا ؟ "
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عند ذلك تورد وجهها : " ال ادرى .. 

 ظننت انك .. ان هذا يهمك " 
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فأطلق ضحكة ال هبجة فيها , مث متتم 
يقول : " يهمىن ؟ آه , ابتعدي عين اي 



كارولني , دعيين وشأىن . ليتىن مل ارك  
 مرة أخرى "
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* * * 
 
 



 
عندما عادت كارولني اىل ميتالندس , 

كان الوقت متأخرا . لقد قامت مبا  
صممت عليه ىف البداية فأودعت 

حقيبتها ىف احملطة ,منتدايت روايىت .  
ولكنها بدل البحث عن مقهى تتناول 

فيه فطورها , استقلت احلافلة اىل  
جنوب املدينة حيث انضمت اىل  

جمموعة من ذوي االجازات الذاهبني اىل 



الشاطئ والنزهات .منتدايت روايىت .  
فهي حباجة لالنضمام اىل جمموعة ال 

 يعرفها فيها احد . 
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أتخرت ىف العودة اىل املدينة , ولعل ما 
اخرها اكثر عدم رؤية غروم الذى كان  



عليه ان يستقبلها . منتدايت روايىت  
.وهذا ما جعلها تستقل سيارة اجرة اىل 
املنزل , وقد جتهم وجهها بسبب املبلغ 
الذى عليها ان تدفعه لذلك . فإن هى  

مل تكن حذرة فستنفق عالوة الشهر  
قبل وهبذا حتكم على نفسها بقضاء  امل

أربعة أسابيع اخرى هنا,منتدايت روايىت  
 . فقد قررت تقدمي استقالتها .
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عندما توجهت اىل غرفتها , مل تر سوى 
مدبرة املنزل ولكن سيارة جاميس كانت 

امام الباب وكم شعرت ابلراحة النه  
 وصل اىل بيته ساملا .
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جتد وقتا تفتح فيه حقيبتها  مل تكد 
لتخرج كيس احلمام إذ مسعت قرعا على  
ابهبا .منتدايت روايىت . ترددت حلظة مث 
سحبت نفسا عميقا وذهبت لتفتحه , 

وشعرت بشئ من االرتياح ألن لورا هى 
 الواقفة ابلباب.
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قالت هلا الفتاة بلهجة طبيعية : " مرحبا 
 " , هل استطيع الدخول ؟
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تنحت كارولني جانبا فدخلت لورا 
الغرفة , وعندما اغلقت كارولني الباب  

ارتدت هذه اليها ضاحكة : " لن حتزرى 
 ابدا ما حدث , رأيت جوين "
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هتالكت كارولني على حافة سريرها  
 بضعف : " احقا ؟"

 
samirf 

 
 
نعم , اليوم ىف فينبورن , اتصل يب  -

قائال انه كان سيسأل عنك لو أجاب 
احد غريى على اهلاتف ,منتدايت روايىت 



. ولكن مبا أن اىب ىف رحلة حبرية وامى  
مشغولة ابلتحضري حلفلة العشاء الىت  
ستقيمها الليلة , كان على ان اجيب 

 بنفسى .
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اميس ان  إذن هنالك كان مفروضا جب
 يكون . تنهدت كارولني : " فهمت "
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سألتها لورا بقلق : " ال متانعني . أليس  
كذلك ؟ اقصد ان االمر كان ىف غاية  

 الرباءة . متشينا فقط . وحتادثنا "
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اضطجعت كارولني اىل اخللف ىف  
سريرها وشبكت ذراعيها خلف رأسها  

اي لورا ,  وقالت بضعف : " ال ادرى 
منتدايت روايىت .ال احب ان اكون  

غطاء لتصرفاتك اخلفية . تعلمني ان  



امك ستلومين لتشجيعي اايك ومن  
 يستطيع ان ينكر ذلك ؟ "
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 وما الذى جيعلها تعرف ؟ -
 

samirf 



 
 

استندت كارولني اىل مرفقيها : " ان  
اآلابء دوما يعلمون . آه , امسعى . أمل  

 نتوصل اىل ترتيب خاص ؟ " 
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هذا صحيح . قلت انك   -
 ستساعدينىن على رؤية جون أحياان ..
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 مل أقل شيئا كهذا . -
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أحنت لورا كتفيها وابدت املالمح الثائرة 
الىت تبديها لوالديها : " بل فعلت , 
منتدايت روايىت .لقد قلت لك إذا  

 ت ىف دروسي . " اجتهد
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لورا , مل ميض على وجودي هنا سوى  -

اسبوعني او اكثر بقليل . فاصربي بعض 
الوقت , كيف ميكنىن مساعدتك ان  

اصررت على التصرف بطريقة ال يرضي 
 عنها ابواك ؟
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وما الذى مينع ان ارى جون احياان   -

 اذا تدبران االمر ؟ 
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حسنا . ارجو اال يتعود على   -

االتصال بك اىل هنا والسؤال عىن . ال  



اظنكما رتبتما االمر هبذا الشكل ,  
 أليس كذلك ؟ 
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 ال , مل نرتبه .  -
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كان جواب لورا عنيفا , فقطبت كارولني 
حاجبيها وقالت بفروغ صرب : " ولكنك 

 تدبرت امر رؤيته مرة اخرى "
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 زمت لورا شفتيها مث قالت بغلظة : 
 
 
 
 ال أدرى ملاذا على أن أخربك .  -
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أتريدين مىن ان اذهب واخرب والديك  -
 اىل اين ذهبت هذا النهار؟ 
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 لن تفعلى ذلك .  -
 

samirf 



 
 

قالت كارولني وهي تستقيم ىف جلستها 
 : " جربيين "
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آه , ال أبس . نعم , نعم . وعدت   -
 ابن أراه مساء اجلمعة .
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هنضت كارولني من سريرها : " لورا ال  
 اريد ان اكون طرفا ىف هذا االمر "
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احنت لورا رأسها : " اما قلت انك  
 صديقىت ؟"
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السماء  رفعت كارولني عينيها اىل  
مستشهدة : " نعم , واان كذلك  

.منتدايت روايىت . ولكن هذا ليس ما  
اتفقنا عليه , أليس كذلك ؟ ان مضيك 
ابالجتماع به سرا لن يعزز مكانته عند 

 ابويك " 
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 لن يوافقاىن ابدا على االجتماع به . -
 

samirf 
 
 

هزت كارولني رأسها بعجز : " انت ال 
, أخربتك أبنىن سأساعدك   تعرفني ذلك

امنا ليس هبذا الشكل . واذا ..منتدايت 



روايىت . واذا اتصل تليفونيا مرة اخرى  
 فاخربيه مبا قلته لك "
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 مىت ميكنىن ان أراه اذن ؟ -
 

samirf 



 
 

اخذت لورا تذرع حجرهتا :" فيما بعد اي 
 لورا , فيما بعد. خالل شهرين .. "
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 هتفت لورا بفزع : " شهرين ؟ "
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تستغرق هذه االمور وقتا اي لورا .  -

 ثقي يب فاان اعرف ما اقول . 
 
 
 



ولكن كارولني اخذت تفكر , منتدايت 
روايىت .هل هي كذلك حقا ؟ ومن هي  

 حىت تنصح االخرين ؟
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متتمت لورا ابكتئاب وبصوت خفيض : 
" وما يدريين انك ال تريدين ان نبقى  

 مفرتقني ؟ "
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 اتسعت عينا كارولني : " ماذا تعنني ؟ "
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حسنا , جاء جون اىل هنا لرياك   -

عندما كنت اان خارجا . منتدايت روايىت 
.أليس كذلك ؟ وقد اخربىن ان اخلرب  

الذى تلقاه هو منك فكيف اعرف انك  
ال هتتمني به انت نفسك ؟ لو اجاب  
شخص اخر على التليفون هذا النهار  



,منتدايت روايىت . لرمبا سأل عنك 
دث اليها  النك انت الىت يريد حقا التح

. 
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بللت كارولني شفتيها بلساهنا : " آه اي 
 لورا , هل تظنني ذلك حقا ؟"
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قالت لورا بصوت حزين : " ال ادرى ما  
 على ان اظن " 
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اشاحت كارولني بوجهها وهي تضغط  

 خديها براحتيها .منتدايت روايىت .
 
 
 
 ار قط جون  حسنا . صدقى انىن مل -

موين قبل ان أيتى اىل هذا البيت ذلك  
 النهار . وبعكس شكوكك , مل جيذبىن . 
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تنهدت لورا وارجتفت شفتها : " هذا ال 
يعىن انه مل ينجذب إليك , اعىن .. اعىن 

, قالت امى ان كثريا من الرجال حيبون  
 صنفك من النساء "
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بغصة ىف حلقها : " هل  شعرت كارولني 
 .. هل قالت امك ذلك ؟"
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 نعم  -
 

samirf 
 
 
ولكن .. ولكن كيف ؟ وكيف كان  -

 جمري احلديث ؟
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هزت لورا كتفيها : " كان ذلك وقت  
الغداء أمس قبل ان يذهب اىب اىل  

رحلته البحرية . قالت انك ستمضني 
 الليلة ىف املدينة "

 
samirf 

 



 
 وبعد ذلك ؟  -
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حسنا , قالت انك رمبا ستقيمني مع  -

رجل ما وقالت انك كنت تعيشني مع  



رجل قبل جميئك الينا . كان لديها .. 
 لديها العنوان .
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شعرت كارولني ابلغثيان . اذن هلذا  
 استطاع جاميس .. 

 



 
 

نعم , ال تنكر اهنا سكنت فرتة مع تيم 
ولكنها قط مل تكن على عالقة معه .  

منتدايت روايىت .هتفت مبرارة : " آه ,  
اي اهلى . ولكن ما الذى جعل أمك  

تقول شيئا كهذا ؟ وماذا يعنيها من ذلك 
 ؟ " 
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انت ال تعرفني امى اي آنسة دوغالس  -

, هي حتب احلديث عن امور كهذه , 
مل مع اهنا منذ تعرضت لذلك احلادث 

 تطق ان يلمسها ايب .
 

samirf 



 
 
 الميكنك ان تعرىف هذا -
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آه , بل اعرف . فهى جتفل او ما   -

أشبه ذلك كلما كان اىب موجودا .  



ولكن هذا ال يعىن اهنا ال هتتم مبا يفعل , 
منتدايت روايىت .فإذا اخذت امرأة من  

الاليت أيتني للعشاء عندان ابلعبث مع أيب  
تمكلها غضب ابلغ , إهنا غيور جدا , ي
. 
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لورا , ال ينبغى عليك ان تتحدثى   -
 عن أمك هبذا الشكل .
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 وملاذا ال ؟ أما سألتىن عنها ؟ -
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 اعلم هذا , ولكن ...  -
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على كل حال , لقد قالت إنك .. ال  -

تعلم مطلقا ان جون جاء اىل هنا , 



لكنها ,منتدايت روايىت . بشكل ما  
جعلتىن اشعر أبنه اذا جاء ... آه , انك 

 تعلمني ما احاول ان اقول .
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حاولت كارولني استيعاب ما تضمنه 
كالم لورا , فبعض الناس جيدون متعة ىف 



خرين . ولكن ان تعذب  تعذيب اال
 ابنتها ؟منتدايت روايىت .

 
 
 

سارت حنو النافذة حيث اخذت تنظر 
منها دون ان ترى شيئا . لكن قد ال  

يكون للفكرة الىت عنت على ابهلا  
أساس .منتدايت روايىت . رمبا ديبوراه  



بوث غري مسؤولة عن استدعاء جون  
موين اىل بيتها .. وهل ميكن هذا؟ ومع  

حيدة بينهم الىت لديها  ذلك هى الو 
احسن فرصة لذلك , وكانت تعلم ان  
كارولني ستكون ىف املنزل , اما وجود  

 جاميس هنا فلم يكن حبسباهنا. 
www.rewity.com 

 
 



 
وجدت كارولني نفسها تتنفس بشئ من  
السرعة , ولكن قسوة ما كانت تفكر  
فيه عصف بكياهنا , هل هذا ممكن ؟ 

منتدايت روايىت .فإالم واذا كان ذلك , 
 هتدف ديبوراه من وراء ذلك ؟ 
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 تنحنحت لورا لتجذب انتباه كارولني .

 
 
 
هل هناك شئ سئ اي آنسة دوغالس  -

؟ ال اظنك .. اعىن .. حسنا , هل  
سترتكينا ألن .. ألن امى هتتم بشؤون 

 الناس اخلاصة اكثر مما ينبغى ؟ 
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اليها شاعرة بثقل   التفتت كارولني
املسؤولية حنوها : "اان .. ال , ابلتأكيد , 

 اي لورا "
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بدت الراحة على لورا : " واان لن اقابل  
جون يوم اجلمعة . سأرسل إليه خربا  

 بذلك " 
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 اومأت كارولني قائلة : " شكرا " 
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االفضل منحتها لورا ابتسامة صغرية : " 
ان اذهب واعد نفسى للحفلة  

,منتدايت روايىت . اخربتىن امى انك  
 ستكونني معنا "
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اومأت كارولني مرة اخرى . كم تتمىن لو 
 اهنا ال حتضر !

 
 
 



 
* * * 

 
 

 ) هناية الفصل اخلامس (
 
 
 
 



 لعبة املرأة احلزينة – 6
 
 
 

ارتدت كارولني ثواب أسود بسيطا للحفلة 
فعت شعرها على رقبتها . كان الثوب  ور 

طويال يصل اىل الكاحل ولكنه بال  
اكمام .منتدايت روايىت . ومع انه ثوب  



مصنوع من قماش الشيفون اال انه اظهر 
 تقاسيم جسمها .
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وعندما نزلت السلم مسعت اصواات من  
غرفة املكتبة , فتوترت اعصاهبا كان 
ابب غرفة املكتبه مواراب , منتدايت  



روايىت .ومع ذلك فقد ترددت عند 
العتبة . مل يكن هؤالء الناس من بيتها ,  

فاغمضت عينيها حلظة لتستجمع 
 شجاعتها . 
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 هل أنت خبري اي آنسة دوغالس ؟ -



 
samirf 

 
 

فتحت عينيها واذا هبا ترى كليف لسرت  
جبانبها .. يبدو انه كان واقفا قرب  

الباب فالحظ ترددها . فقالت بسرعة  
 وهي تغتصب ابتسامة :

 



 
 
آه . نعم . لقد كنت .. كنت   -

 استجمع شجاعىت الدخل .
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قال وهو يبادهلا ابتسامتها : " لست 
ت هبذا املظهر .  حباجة اىل شجاعة وان

 هيا ادخلى "
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بدت الغرفة مليئة ابلناس . ولكن 
سرعان ما تبني هلا اهنم عبارة عن السيد 



والسيدة بوث الكبريين والشاب الذى  
كان ابن آيرين فروبيشر وديبوراه 

اجلالسة ىف كرسيها ولكنها بدت حتتل  
املشهد ابمجعه ابانقتها ىف ثوهبا القامت  

ايت روايىت . ولكن مل يكن  الزرقة .منتد
 هناك أثر جلاميس او للورا .
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رأهتا ديبوراه . وكان على كليف ان 

يقودها ابلقوة اىل حيث كرسى مضيفتهم 
 الىت قالت هلا : 

 
 
 
آه , آنسة دوغالس تبدين رائعة   -

 اجلمال , اليس كذلك اي كليف ؟
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االعجاب الصادق ىف صوت ديبوراه من 
ما جعل كارولني تشعر ابخلجل الهنا 

اساءت هبا الظن وتصورت ان هلا يدا  
 بذلك االتصال اهلاتفى .
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اجاب كليف هازال : " قلت هلا الشئ  
عينه , وعلى ان اهنئك على حسن 

 اختيارك ملرافقىت اي ديبوراه "
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ضحكت ديبوراه : " هل تعرفني كل  

حد هنا آنسة دوغالس ؟ ال , انت ال وا
تعرفينهم مجيعا . فألقدمك اىل محاتى , 

 آه واىل تريفور ايضا"
 

www.rewity.com 
 
 



أثناء التعارف , انتبهت كارولني اىل ان  
جاميس انضم اليهم . مسعته يتكلم مع 

 ابيه , فنضحت راحتاها ابلعرق .
samirf 

 
 
 

كان تريفور فروبيشر ظريفا طويل القامة  
قوي البنية , وقد امضى السنتني 



املاضيتني يعمل ىف خمترب ىف جنوب 
افريقيا . منتدايت روايىت .وعندما أبدت 

كارولني فضوال مهذاب بعمله , اخربها 
 أبنه يهتم ابلكيمياء احليوية .
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واضاف قائال انه يرجو ان يعمل ىف علم 
الوراثة , وكاان يناقشان امهية الوراثة  

وفيسيولوجية اجلسم , منتدايت روايىت  
 .عندما ظهرت لورا .

 
 
 

وقفت حلظة عند العتبة فلما نظرات  
اليها كارولني كادت تقسم اهنا لو كانت 



اكرب سنا لكانت من الفاتنات , مع اهنا  
االن تبدو فاتنة ايضا .. ىف الواقع ,  

املرة االوىل الىت  منتدايت روايىت .هى 
تراها كارولني فيها من دون بنطلون ,  

مرتدية ثواب من القطن املنقوش ابالزهار 
وشعرها املغسول حديثا ينسدل على 
كتفيها كحرير اسود . بدت جذابة  

 للغاية .
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نظرت حوهلا ىف احناء الغرفة ولكنها  
بدت غري مهتمة مبا أاثرته من انتباه , 

رأت كارولني حىت توجهت إليها   وما ان
.منتدايت روايىت . ولكن ما إن وصلت 
اليها ورأت مرافق كارولني حىت اتسعت 

 عيناها بعدم تصديق .
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هتفت حائرة : " تريفور ! هذا تريفور ,  
 أليس كذلك ؟ "
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تورد وجه الشاب قليال , ووجدت 
وجه  كارولني نفسها تراقب ما بدا على

ديبوراه بوث من تعبري , كانت أم لورا  
متيل اىل االمام ىف مقعدها , منتدايت  
روايىت .وقد بدا اهتمامها مركزا على 

 املشهد الذى جيري .
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قال تريفور اببتسامة عريضة : "مرحبا اي 
لورا . ال ختربيىن انىن تغريت مبقدار ما  

 تغريت انت "
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فضحكت لورا وهي تنظر اليها غري  
 مصدقة : 

 
 
 
ولكنك كربت جدا . ال أتذكرك هبذا  -

 الطول .. او هبذا العرض .
 
 



 
مث تورد وجهها وهى تنقل انتباهها اىل  

كارولني : " اان اسفة اي آنسة دوغالس  
.منتدايت روايىت . امنا اان وتريفور نعرف 

بعضنا بعضا منذ الطفولة فهو يكربين  
نوات طبعا . ولكن ما زال  أبربع س

 إبمكاىن تسلق االشجار افضل منه "
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صدر عن جديها غمغمة هزل , وكأهنا 
أدركت اهنما مسعاها فأبدت اشارة 

اعتذار مث ارتدت لتتحدث اليهما .  
منتدايت روايىت .وعندما اجتذب آل  
بوث تريفور اىل وسطهم , ظل كليف 

 جبانب كارولني .
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قال وقد بدا اهلزل ىف عينيه : " حسنا , 
أهنيت واجيب هلذا املساء وميكنىن االن  

 ان ابدأ إبمتاع نفسى " 
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كانت كارولني تعرب جملامالت كليف 

نصف مسامعها فقط . وكان جاميس  
واقفا قرب كرسي زوجته وقد أحىن رأسه 

روايىت مستمعا اىل ما تقوله له .منتدايت 
. ىف هذه االمسية ارتدى جاميس سرتة 

العشاء القامتة والقميص الناصع البياض  
جبانب بشرته السمراء , ميثل رجل 
االعمال الناجح , منتدايت روايىت  



.وليس على االطالق ذلك الرجل  
الوحيد املعذب الذى واجهته هذا  

 الصباح .
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رت قدم العشاء بعد ذلك بدقائق . شع
كارولني ابلراحة وهي ترى أهنا جتلس بني 



السيد بوث االب وكليف لسرت  
.منتدايت روايىت . أما جاميس وديبوراه  
فقد احتال طريف املائدة املستطيلة الىت  
كانت تغطيها اآلنية الفضية والكؤوس 

 البلورية . 
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كان الطعام رائعا . استطاعت كارولني 
دم إليها ,منتدايت  ان أتكل بعض ما ق

روايىت . وىف هذه االثناء ركزت انتباهها 
على ما كان روبرت بوث يقوله هلا , 

 وجتنبت النظر ىف اجتاه جاميس . 
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وعرب املائدة , كانت لورا تثرثر سعيدة 
مع تريفور فروبيشر , يبدو ان االثنني  
وجدا الكثري ليتحداث عنه ,منتدايت  

اخذت كارولني تراقبهما  روايىت . واذ  
فكرت ىف ان لورا نسيت حاليا جون 

 موين .
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نقلت انتباهها اىل ديبوراه الىت بدا عليها 

هى ايضا الرضا , وفكرت كارولني ان  
إبمكاهنا ان تفهم السبب , منتدايت  

روايىت .ولكن اذا ظنت ان من السهل  
 حتويل مشاعر لورا فهى خمطئة . 
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عندما انتهى العشاء . قدمت القهوة ىف 
غرفة اجللوس وهي غرفة اندرا ما كانت 
كارولني تدخلها , منتدايت روايىت .فلم 
يكن عملها يتضمن اجللوس مع االسرة 

 ىف غرفهم , واحلمد هلل لذلك ! 
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سأل روبرة بوث كليف عما إذا قرأ ىف  

الصحيفة ذلك الصباح التقرير عن  
س احدى الشركات , اما كارولني  إفال

فجلست بشئ من الضيق على ذراع 
مقعد مستقيم الظهر ,منتدايت روايىت . 

حماولة محل نفسها على االهتمام مبا 
حوهلا الن وعيها منصب على جاميس , 



ومل تدهش عندما تقدم منها ليسأهلا عما 
 حتب ان تشرب . 
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لقهوة ىف  اجابت وهي تشري اىل فنجان ا
 يدها :

 



 
 
 ال شئ , شكرا . هذا يكفى . -
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أومأ جاميس برأسه وقد بدا رابط اجلأش  
, ورأت ان االرهاق الذى كان ابداي  



عليه هذا الصباح مل يتبدد كليا ..  
منتدايت روايىت .وبسبب قربه منها رأت 
مدى االهناك ىف مظهره الذى كان يوما  

 ما مغراي جذااب .
 

www.rewity.com 
 
 



أسرعت تغص طرفها لئال يلمح ما  
 ارتسم ىف عينيها من شعور ابحلنان . 

 
 
 

شعرت به يبتعد دون أن تراه , عند  
ذلك فقط أدركت اهنا كانت حتبس 

انفاسها .منتدايت روايىت . ولكن من  
حسن حظها ان كليف استطاع النجاة  



من اسئلة روبرت بوث وجلس على 
 كرسيها وعلى وجهه ابتسامة عريضة .
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 متتم بصوت خفيض :
 
 



 
"  وملاذ اهتم " هبانسفورد للنسيج -

وعندي امرأة رائعة اجلمال احتدث اليها  
 ؟
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مل تستطع كارولني منع نفسها من  
االبتسام : " انك تشبع غرورى حقا .  

 هل تعلم ذلك ؟ "
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ملاذا ؟ أألن السيد غري راض عن  -

 وجودك هنا ؟ 
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وجدت كارولني صعوبة ىف السيطرة على 
 تلون وجهها : 

 
 
 



 ملاذا ؟ ملاذا تقول هذا ؟ -
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هز كليف كتفيه : " ال ادرى . رمبا هو  
ال يوافق على حضوري أان , فلم ينفك 

 يرمقنا بنظرات قاتلة هذا املساء "
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 هذه ختيالت منك . -
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اشتبكت عيناه بعينيها : " احقأ ؟ رمبا . 
 " ام لعله يشعر ابلغرية ؟ 
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 ال اراك جادا ىف كالمك . -
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آه , بل أان جاد اي كارولني . هل   -

ميكنىن ان ادعوك كارولني ؟ انت ال 
تعلمني ما تفعله عيناك اخلضراوان هااتن  

 ابلرجل .
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حاولت كاورلني ان تكون جريئة , فقال 

 عابثة : " عيناي فقط ؟ "
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قال برقة : " ال , ليست عيناك فقط ,  
 بل أنت أبكملك .. "
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اال ميكنك ان جتد كرسيا جتلس عليه  -

 اي كليف ؟ 
 
 
 



فرق صوت جاميس بينهما كصاعقة 
فاستقام كليف حمركا عضالت ظهره 

املتصلبة ,منتدايت روايىت . ولكن ليس 
قبل ان ترى كارولني ما ارتسم على 

جهه وهذا ما جعلها تعرف ما يفكر  و 
 فيه . 
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قال ساخرا : " انت مضيف رائع دوما  

 اي جاميس " 
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فاجاب جاميس برصانة : " ال أراىن  
 كذلك "



 
www.rewity.com 

 
 

مر كليف أبصبعه على شاربه وهو يقول  
: 

 
 
 



أخربتىن ديبوراه انك كنت ىف نزهة   -
العطلة االسبوعية , فإىل اين  حبرية هذه 

 ذهبت ؟
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امسكت كارولني انفاسها ولكن جاميس  
 مل ينزعج : 



 
 
 
 ذهبت بسيارتى اىل ساومثبنت . -
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أنذرهم ابقرتاب ديبوراه صوت كرسي  
عجالهتا على السجادة , منتدايت  

روايىت .ولكن كارولني شعرت بشبه راحة 
يف يتحداثن مبودة . فمع أن جاميس وكل

ظاهرة , اال اهنا حتس بنفورمها الصامت 
. متلكها شعور قوي ابالستياء من  

خمدومها . فأية لعبة يقوم هبا ؟ منتدايت  
روايىت .وكيف جيرؤ على إظهار مثل هذا 

 االهتمام التملكي بشؤوهنا ؟ 
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 حسنا , أالن اتستمتعون مجيعا ؟  -
 
 
 

 ديبوراه البشوش عفوية . بدت مقاطعة  
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اجاب كليف : " وماذا ميكننا ان نقول  
سوى ذلك بعد ذلك العشاء الفاخر  
الذى قدمته لنا ؟ ان ديبوراه مضيفة 

 رائعة كعادهتا دوما " 
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وحتولت عيناه بسخرية حنو جاميس  
عندما قال ذلك . ظنت كارولني , ىف  

شيئا اخر   حلظة مريعة , انه سيقول
ولكنه مل يفعل منتدايت روايىت .. 

ابتسمت ديبوراه راضـية وهى تنظر اىل  



زوجها حبنان : " ان كالم كليف أحلى 
 كالم , أليس كذلك اي حبييب ؟ " 
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وانتقلت نظراهتا اىل مالمح كارولني الىت  
 يكسوها توجس غامض :

 



 
 
أال تظنني ذلك اي آنسة دوغالس ؟  -

ظت ان اعزبنا اجلوال حتدث اليك  الح
 كثريا هذا املساء . 
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حتركت كارولني بضيق مث تنحنحت : "  
إننا , اان والسيد لسرت , ال نكاد نعرف 

 بعضنا بعضا "
 

www.rewity.com 
 
 

قالت ديبوراه مبكر : " آه , ولكن 
كليف ليس ابلرجل الذى يدع العشب  



ينمو حتت قدميه . فقد حان الوقت  
ليتخذ زوجة ,منتدايت روايىت . أليس 
كذلك اي جاميس ؟ الرجل حباجة اىل  

 امرأة "
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عندما حملت كارولني وجه جاميس العابس 
, استغربت قلة املالحظة لدي ديبوراه , 

رى اهنا تثري موضوعا حساسا اال ت
 ؟منتدايت روايىت .

 
 
 

اخريا قال جاميس بصوت متماسك 
 هادئ :



 
 
 
إن كليف ليس من الرجال الذين   -

 يتزوجون . 
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رد عليه كليف حبدة وهو ينظر اىل  
 كارولني : 

 
 
 
قد تكون على خطأ . وكما قالت  -

ديبوراه , لقد حان الوقت لكي ابدأ  
 لتفكري ىف االستقرار .جداي اب
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مل تطق كارولني املضى ىف هذا فوقفت  
واشارت اىل اخلزانة داخل اجلدار بقرهبا  

وقالت بصوت مهتز : " هل مجعت 
احجار اليشب هذه بنفسك اي سيدة  

 بوث ؟ "
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بللت ديبوراه شفتها بلساهنا حلظة , مث  
األنسة دوغالس اي قالت : " اظننا حنرج 

كليف . آه , بينما أان مستمتعة بذلك  
 ؟ " 
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فقال كليف , ولكنه كان ينظر اىل  
 زوجها مباشرة : " واان كذلك "
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قال جاميس هبدوء : " وما الذى جعلك 
 تستمتع ؟ " 
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هل ميكنىن ان اضع بعض   -

 التسجيالت اي أىب ؟ 
 



 
 

احلظ , ضاع هجوم كليف  حلسن
ابختيار لورا هذه اللحظة ابلذات  

ملقاطعتهما . منتدايت روايىت .كان  
تريفور اىل جانبها , وبدت أكثر حيوية  

ونشاطا مما رأهتا عليه كارولني قط . ومن 
انحية اخرى , بدت ديبورا كمن  

 استنفدت طاقتها .



 
 
 
 
 

قال كليف : " حسنا اي ديبوراه . رمبا  
 الوقت لكي اخرج "حان 
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قالت ديبوراه وهي تنهض نفسها حمتجة 
: 

 
 
 
ال , ال , ليس االن . وماذا ستفعل   -

 كارولني اذا خرجت ؟
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فابتدات كارولني ابلقول بضيق : " ىف 
 الواقع , أشعر بشئ من التعب"
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ولكن ديبوراه مل تدعها هترب . فقالت  

ا : " هذا هراء , رمبا اجلو هو ما  هل
جيعلك تشعرين بذلك . فهو خانق نوعا 

ما .. كليف ,منتدايت روايىت . ملاذا  
الترافق االنسة دوغالس ىف جولة  

 بسيارتك ؟ "
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 آه , ىف احلقيقة .. -
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ولكن ديبوراه جتاهلت ممانعة كارولني  
يفكر يف ذلك  اليائسة , اما كليف فراح 

 بوجه مشرق :
 
 
 
نعم اي ديبوراه , اهنا فكرة صائبة .  -

 اليس لديك مانع حقا ؟
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بدا الرضا البالغ على ديبوراه مرة اخرى 
 : " وملاذا أمانع ؟ " 
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شعرت كارولني أبظافرها تنغرز ىف  
راحتيها .. ساورها إغراء ىف ان ختربمها  

غبة ىف اخلروج مع  أبن ليس لديها ر 
كليف لسرت واهنا متعبة وتريد الذهاب  
اىل سريرها . منتدايت روايىت . ولكن  

عندما تذكرت تصرف جاميس ترددت . 
فإن رفضت اخلروج مع كليف فكيف 

سيفسر رفضها ؟ سبق ان متلكته  
الشكوك مبوقف جاميس منها , فهل  



إبمكاهنا املغامرة إباثرة نفس الشكوك  
 عرها ؟ابلنسبة إىل مشا
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أمسك كليف مبرفقها يسأهلا : " هل مثة  
 أيس ىف هذا ابلنسبة إليك اي كارولني ؟ "
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حركت كارولني كتفيها بعجز : " اان .. 
 آه , نعم , نعم .. ال أبس ىف ذلك " 
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فبدت ابتسامة الفوز على شفىت كليف 
حتضري ما تضعينه : " االفضل إذن ان 

على كتفيك , فسياريت ميكن حتويلها , 
 واان احب إزاحة غطائها " 
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تركت كارولني الغرفة متجنبة عيين  
جاميس الذى كان مشغوال مع لورا  

 وتريفور بتفحص االشرطة املسجلة . 
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سأهلا كليف وهو خيرج بسيارته من  
البواب    البوابة الىت فتحتها " دودز "

 هلما : " اىل أين تريدين الذهاب ؟ "
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اجابت كارولني وهي حتكم الوشاح حول 
 شعرها : " اىل اى مكان يعجبك "
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لوى شفتيه :" اي له من شئ يبعث على 
احلماسة حقا . عرفت انك غري راغبة ىف 

 مرافقىت ولكنه كان احلل األسلم "
 

samirf 



 
 

 اجفلت قائلة : " آه .. ماذا ؟ "
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رد عليها بنعومة : " تعرفني ما اعىن ,  
انه جاميس , أمل تالحظي تصرفاته ؟ ربع 



ساعة اخرى مث اليعود يهتم مثقال ذرة 
 مبا يقول "
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حبست كارولني أنفاسها : " ال ادرى ما 
 الذى تعنيه ؟ "
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ين . أنىن اعرف انه يضايقىن  بل تدر  -

كذلك , ولكنه يعيش ىف جحيم مع 
تلك املرأة السافلة واان ال استطيع ان 

 الومه كليا بسبب اجنذابه إليك .
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ازدردت كارولني ريقها بصعوبة : " اىل  
 أين حنن ذاهبان ؟ "
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ها أنت تغريين املوضوع مرة اخرى ,  -
كارولني ؟ انت اكثر تعقال  ما خطبك اي  

من ان تتورطى بعالقة مع والد تلميذتك 
 ؟
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التفتت كارولني حتدق من انفذة السيارة 
: 

 
 
 
هل علينا دوما ان نتحدث عىن ؟  -

إبمكاىن ان احاسبك على االشياء الىت  
 تقوهلا كما تعلم .
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 أية أشياء ؟  -
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" حسنا , عن رغبتك   ترددت كارولني :
 ىف االستقرار مثال "
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هز كليف كتفيه وهو يرمقها بنظرة  
 جانبية : 

 



 
 
 رمبا كنت اعىن ما اقول  -
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 عبست كارولني ىف الظالم :
 



 
 
 ومن لديك ىف ذهنك ؟  -
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هذا سؤال واضح جدا , أال تظنني   -

 هذا ؟
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شهقت : " اان ؟ آه , حقا . اظنك 
ستخربىن االن ابنك جننت حبيب من اول 

 نظرة "
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 هذا ممكن . -
 

samirf 
 
 
 آه , كفى . اىل اين حنن ذاهبان ؟ -
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كاان قد وصال االن اىل القرية , وكانت 
اضواء مقهى " كوش إن هورس " ترتامى 

 على الرصيف .
 
 
 



والواقع ان الساعة الىت تلت كانت من  
أمتع االوقات الىت أمضتها كارولني منذ  

عودهتا اىل انكلرتا ,منتدايت روايىت .  
 فقد كان كليف مرافقا ابلغ احلفاوة .
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 قال هلا فجأة دون مقدمات ففاجأها :



 
 
 
لن يطلقها ابدا , اعىن جاميس .  -

تعلمني ما  وهلذا ال مستقبل لكما .. ا
 احاول ان اقوله لك ؟
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قالت وهي تنظر اىل يديها مفكرة ىف أن  
ال جدوى من التظاهر ابجلهل : " نعم , 

إمنا استغرب ان تقول اي شئ هبذا 
 الشأن ؟ " 
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تنهد واجاب : " انت تعجبينين اي  
كارولني . صدقيىن . اظن ان من  

 السهل متاما ان اغرم بك "
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 آه اي كليف -
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ال , اصغى اىل , فأان اعىن ما اقول .  -

فانت خمتلفة عمن اعرف من الفتيات , 
هذا اوال . اثنيا , تعملني لتعيشى . 
منتدايت روايىت . ان معظم النساء  

الاليت اعرفهن يعتربن ذلك مصيبة ! كما 



انك سافرت ورأيت نوع احلياة ىف بالد  
 ى .اخر 
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اردف قائال : " اان اقول احلقيقة . فانت 
فتاة غري عادية اي كارولني . منتدايت 



روايىت . هذا عدا مجالك .. وال اظن انه 
 ينبغى لك ان تعملى ىف ميتالندس " 
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 ال شأن لك ىف هذا .. -
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اعلم , اعلم , ولكنىن اعرف جاميس  -

رولني . اعرف انه يعيش حياة اي كا
زوجية هي اجلحيم بعينه وال احتمل  

الوقوف جانبا واجملازفة برتكه يؤذيك من  
 دون ..
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شهقت قائلة : " الميكن جلاميس بوث  
 ان يؤذيىن "
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قال وهو يبطئ من سريه عندما الحت  
بوابة املنزل أمامهما : " هل انت واثقة  
من ذلك ؟ ان مل يؤذك هو فقد تؤذك  

 ديبوراه "
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قالت وهى تشد ثنااي ثوهبا : " آه , حبق 
 هللا عليك . ما خطبك اي رجل؟" 
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هز كليف كتفيه وهو يطلق صوت نفريه  
اب البوابة مث يدخل  لكي يفتح له البو 

 من خالهلا :



 
 
 
ال أبس , رمبا كنت خمطئا . هل   -

 ميكنىن رؤيتك مرة اخرى ؟
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 تراىن مرة اخرى .. ؟  -
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نعم , فاان اريد ان اصحبك العرفك  -

 اىل امى وميكننا ان نتاول العشاء معا . 
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 أمك ؟  -
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 نعم . فلى أمآه ,  -
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شعرت كارولني اببتسامة اخرى على  
شفتيها , ولكنها بقيت مرتددة . لقد  
اعجبها كليف ولكنها مل تنجذب اليه 

 .منتدايت روايىت .
 
 



 
واخريا قالت : " حسنا , ال أبس ..  

 ولكن علي ان اسأل السيدة بوث اوال " 
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ولكنها ليست حارسة  قال عابسا : " 
 عليك " 
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ألقت كارولني نظرة على املنزل أما 
كليف فكان يوقف سيارته الرايضية 

امام الباب : " هذا صحيح ولكن .. 
منتدايت روايىت . هل ميكنىن االتصال 

 بك تليفونيا , رمبا غدا ؟"
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اوما كليف :" ال أبس , الرقم ىف الدليل 
" 
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مث ارتد اليها واضعا ذراعه على مسند 
 مقعدها : " هل متانعني ان عانقتك ؟ "
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 وهل من عادتك ان تسأل ؟  -
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فهز كليف رأسه مث احنىن يعانقها . قال  
: " إممم . هذا حسن . واالن اظن ان  

على الدخول لتوديعهم بصفىت فىت  
 مهذاب "
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كانت ديبوراه فقط ووالدا زوجها ما زاال 
ىف غرفة اجللوس , منتدايت روايىت .  

 فتنفست كارولني الصعداء .
 
 
 



اجابت ديبوراه على سؤال لكليف : " 
ذهب جاميس ليقل تريفور اىل بيته 

 وذهبت لورا معه " 
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هتفت محاهتا : " وعلينا حنن ايضا ان  
 , كانت حفلة مجيلة اي ديبوراه "نذهب 
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مل تكن اللياىل اجلميلة لتدوم , وبقيت 
كارولني فرتة ىف غرفة اجللوس إفراطا  
منها ىف أتدية الواجب بينما ودعت  

 ديبوراه ضيفيها اىل الباب .
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ولكن عندما عاد الكرسي املتحرك اىل  
رفة ,  الغرفة , كانت هتم ابخلروج من الغ

وعندما اجتهت حنو الباب , منتدايت  
روايىت . لوت ديبوراه شفتيها قائلة : " 
هل ترتكينين وحدي ؟ اال تريدين البقاء  



لتقويل لزوجي تصبح على خري ؟ وللورا 
 طبعا ؟ "
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شعرت كارولني بصداع يغزو صدغيها ,  
وظنت انه السبب الذى جعلها تتضايق  

اه : " اان .. منتدايت  من كلمات ديبور 



روايىت . هل لك ان تعتذرى هلما نيابة  
عين اي سيدة بوث ؟ أشعر فعال  

 ابلصداع " 
 

samirf 
 
 
أحقا ؟ واان الىت ظننتك تستمتعني  -

 بنزهتك مع كليف ؟ اىل أين أخذك ؟
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نعم استمتعت بذلك , انه لطيف   -

 جدا
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 نعم , أليس كذلك ؟ -
 
 
 

وإذا أبصابع ديبوراه تنقبض فجأة على  
ذراعي الكرسي بشدة وكأهنا تتأمل ولكن 
عندما بدرت من كارولني نظرة غريزية  

حنوها , منتدايت روايىت . عادت  



فاسرتخت ووضعت يديها ىف حجرها  
 وهي تسأهلا : " إىل اين اصطحبك ؟ "
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آه , فقط اىل مقهى " كوش إند   -

 القرية , وهذا كل شئ . هوس " ىف
 



samirf 
 
 
 أتخرمتا طويال . -
 

www.rewity.com 
 
 
 كنا نتكلم فلم نشعر مبرور الوقت .  -
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نظرت ديبوراه إليها إبمعان : " آه ,  
حسنا . اظن ان هنالك أشياء ال تريد  

 الفتيات االفصاح عنها "
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ادرى ما  قالت كارولني عابسة : " ال 
 الذى تعنينه اي سيدة بوث " 
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عند ذلك ابتسمت ديبوراه ولكنها  
ابتسامة غري سارة : " مل اكن يوما  

مالزمة هلذه الكرسي اي آنسة دوغالس 
.منتدايت روايىت . اعرف ما حيدث 

عندما يكون رجل وامرأة وحدمها ىف .. 
 سيارة " 
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: " أؤكد لك  مل تصدق كارولني أذنيها 

 انىن ال اكاد اعرف الرجل "
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ال أبس إذا كان هذا ما تريدينه , ىف   -

 أايمى أان , مل نكن خجولني. 



 
www.rewity.com 

 
 
 هذا ليس خجال مين اي سيدة بوث -
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حىت ان كليف مل يودعك بقبلة املساء  -
 ؟
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 مل أقل إن .. -
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ادركت كارولني اهنما ليستا مبفردمها ىف  
الغرفة . مل تسمع صوت السيارة 

,منتدايت روايىت . ولكنها عندما ارتدت 
وجدت جاميس واقفا ىف العتبة ووجهه  

 ينصح ابالحتقار .
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ارتدت كارولني مرة أخرى اىل ديبوراه  
بكراهية غريزية ,منتدايت روايىت . فقد 

جاميس هناك حني ألقت  كانت تعلم ان
عليها السؤال . ولكن منذ مىت وهو  

 يقف هناك ؟ 
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شعرت ابلغثيان واستطاعت ان تقول 
وهي ترجتف : " اان متعبة للغاية اي سيدة 
بوث " وسارت حنو الباب دون ان تنظر 
اىل جاميس الذى افسح هلا الطريق , مث  

 تركتهما بال كلمة اخرى .
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* * * 
 
 
 

قبل أن تذهب اىل فراشها صممت على 
الرحيل , ولكن تصميمها ما لبث ان 

تالشى ىف الصباح بعد ليلة انمت فيها 



جيدا اىل حد أدهشها , منتدايت روايىت 
. فما زال لديها لورا الىت عليها ان  

تضعها ىف عني احلسبان وقد يسبب هلا 
 عليها .  رحيلها املفاجئ أتثريا سيئا
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ولورا نفسها بدت ابلغة احليوية والنشاط 
ىف هذا الصباح ولكنها كانت شاردة 

 الذهن بسبب تريفور فروبيشر . 
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بدت عليها الكآبة فجأة وهي تقول : " 
مل أنس . وساكتب اىل جون عن لقاء  

 اجلمعة "
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كارولني ابتسامة  ارتسمت على شفىت  
 خفيفة : " مل تنسيه إذن ؟"
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اتسعت عينا لورا ساخطة : " أنساه 
بسبب تريفور ؟ ال , ابلتأكيد . اعلم ان 

هذا ما تريده أمى , منتدايت روايىت .  
ولكنها خمطئة . فأان وتريفور .. حسنا ,  

 إننا كأخت واخيها "
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حقأ ؟ ال هزت كاورلني رأسها : " أ
تدعيننا ننخرط ىف نقاش عاطفى , 

 فمزاجئ سئ " 
 
 



 
 

ولكن لورا أصرت على القول : " هل  
سررت بنزهتك الليلة املاضية ؟ 

منتدايت روايىت . سعيك اىل صداقته  
شئ حسن . فهو االبن الوحيد وامه  

شغوف به , وهم يعيشون ىف ذاك البيت 
 الرائع .. "
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لني بقوهلا : " اعلم ذلك .  أسكتتها كارو 
ودعك من هذا اي لورا . واالن هال  

 حتدثنا عن الدروس ! " 
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مضى االسبوع الذى تال تلك احلفلة  

هادائ بشكل يدعو للدهشة , وشعرت  
كارولني ابلراحة عندما مل تر جاميس أو  

زوجته .منتدايت روايىت . انضمت 
القهوة اليهما ديبوراه ذات صباح لتناول 

أثناء اسرتاحتهما ولكنها حينذاك مل تنزع 
حنو الثرثرة فحمدت كارولني هللا على 

 ذلك . 
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صباح اخلميس , اتصل كليف بكارولني 
ها عتابه البالغ الهنا مل تتصل به وجعل

حتاول رؤية ديبوراه طلبا لإلذن منها  
للخروج مساء السبت لتناول العشاء  
معه ومع أمه , منتدايت روايىت .وكما  



توقعت , مل تعرتض ديبوراه على ذلك  
ولكنها خنقت أى نوع من وخز الضمري 
قد تشعر به حنو جاميس ., فهى ال تدين 

قال كليف له أبى وفاء . وكما 
,منتدايت روايىت . جاميس لن يطلق  

ديبوراه قط , وكان عليها ان تعلم ذلك 
 اكثر من اى شخص اخر . 
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بعد ظهر يوم اجلمعة , عندما كانت 
كارولني تستعد لتجفيف شعرها ىف  

غرفتها , جاءت جيىن ختربها ابن هناك  
 من يتصل هبا .
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 واثقة ؟ يتصل يب ؟ هل انت  -
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وعندما نزلت الدرج خطر هلا ان من  
احملتمل ان يكون جون موين املتصل 

,منتدايت روايىت . ولكنها نبذت هذه 



الفكرة , فقد طمأنتها لورا منذ يومني اىل  
ان الرسالة الىت تلغي موعدمها هي ىف 

طريقها إليه . وهلذا مل تكن مستعدة 
عتها ىف التليفون  للهجة اإلرلندية الىت مس

. 
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سأهلا بسرور ظاهر : "أهذه أنت اي 
 كارولني ؟ "
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نظرت كارولني اىل ما حوهلا بضيق , 
وعندما رأت اهنا وحدها سألته غاضبة : 



" ما الذى تعنيه ابتصالك اهلاتفى اىل  
 هنا مرة أخرى ؟"
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 ملعاملة صديق ؟ آه , اهذه طريقة   -
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 لست صديقى اي سيد موين -
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 أهكذا ؟ مع انىن اعترب نفسى صديقا  -
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 ملاذا تتصل يب اي سيد موين ؟ -
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أجاب حمتجا : " انت ال ترتكني يل جماال 
 للشرح " 

 
samirf 

 
 

اتبعت كارولني تقول : "وعدتين لورا أبن 
 تراسلك " 
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 وملاذا تراسلين لورا ؟ -
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لتخربك ابهنا ال تستطيع رؤيتك الليلة  -
 . هل تعىن اهنا مل تكتب ؟ 
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 آه , مل اقل هذا ابلضبط -
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متالكت كارولني اعصاهبا : " سيد موين 
. ان مل يكن لديك سبب وجيه جدا 

  هنا فأقفل اخلط رجاء " لالتصال يب اىل
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قال بضيق : " ملاذا انت عدمية الصرب ؟  
اان افكر ىف ذلك احلديث الشيق الذى  

 دار بيننا " 
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فتنهدت كارولني : " آه , ارجوك ... ما 
الذى تريده ؟ هل كتبت لورا اليك  



رسالة ام ال ؟ ال ميكنها رؤيتك الليلة  
 تتناول عشاءها ىف املنزل "كما اهنا لن 
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 فقال متمهال :
 
 



 
هذا مؤكد . لقد وصلتىن رسالة الفتاة  -

ابالمس . وامنا انت من اريد مكاملتها اي  
آنسة دوغالس .منتدايت روايىت . ال 

ادرى ان كنت تقبلني بقضاء هذا املساء  
 معي .
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 قالت : " ال تكن سخيفا "
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وملاذا أكون سخيفا ؟ اان هنا ىف "  -

فينبورن " فهذا يوم عطلىت ,منتدايت 
روايىت . فلماذا ال اطلب منك ان  



تشفقى على وتشاركيين وحديت ىف  
 عشائي ؟
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ال هتمىن وحدتك اي سيد موين ,  -

 وليس لديك احلق ىف القدوم اىل هنا .
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ومل ال ؟ فهذه بالد حرة , أليس   -

 كذلك ؟ واان احب التنزه .
 

samirf 
 
 



حتركت كارولني بضيق : " حسنا , حسنا 
, اشكرك على دعوتك هذه , ولكنىن 

 مع االسف مرتبطة "
 

www.rewity.com 
 
 
 هل أنت خارجة مع شخص اخر ؟  -
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..  رفعت عينيها اىل أعلى بيأس : "لدى
 أشياء اخرى اقوم هبا "
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ران صمت فرتة طويلة كادت تظن معها  
انه اقفل اخلط ىف وجهها , ولكنه عاد  

 يقول : " هل لورا موجودة ؟ " 
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لسباحة وتريفور معها ىف  لورا عند بركة ا 
املنزل , وفيما بعد ستذهب االسرة  



ابكملها لتناول العشاء ىف منزل أهله آل 
فروبيشر ,منتدايت روايىت . فكيف 
إبمكاهنا ان تناديها اىل املنزل لتأتى  

وتكلم جون موين ؟ مل حتتمل التفكري ىف 
هذا االمر النه سيدمر سهرة لورا  
مبا   وسيثور غضب والديها اذا عرفا 

 جيري .
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قالت حمتجة : " الميكنك التحدث اليها 
 االن "
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قال : " ال أبس , سأتصل هبا فيما بعد 
 " .. 
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فقالت مذعورة : "ال , ال . ال ميكنك  
هذا .. لن تكون لورا هنا , سبق ان 
 اخربتك اهنا ستخرج مع ابويها .. "
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 أجرب حظيس -
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ضغطت على السماعة أبصابعها حىت  
 شعرت ابألمل . 

 
 
 
 حسنا , مىت تريد مىن أن القأك ؟ -
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لزم الصمت حلظة اخرى مث قال برقة :  

 " هل انت غاضبة مين ؟"
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 تنهدت : " وماذا تظن ؟ "
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امنا بدت السخرية ىف صوته : " آسف , 
ليس هناك طريقة اخرى ,منتدايت  

روايىت . أليس كذلك ؟ هل اتتني اىل  
 القرية ام اتى الصطحابك ؟ "
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قالت حبزم : " ال , سأسري على قدمي , 
 اخربىن فقط عن الوقت " 
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 حسنا , فلنقل .. الساعة السابعة .. -
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كتفيها : " ولكن ليس ىف احنت كارولني  
 فينبورن " 
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اختارى املكان الذي تريدين ,   -

 سأكون ىف انتظارك الساعة السابعة .
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 اتفقنا . -
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وضعت كارولني السماعة بقلب مثقل , 
فهى غري مقتنعة اهنا تتصرف بصواب . 
ولكن ماذا إبمكاهنا ان تصنع ؟منتدايت  

. لو ذهبت اىل ديبوراه واخربهتا روايىت 
ابلقصة كلها , الزاحت عنها هذا 

العبء , ولكنها وعدت لورا مبساعدهتا 



. منتدايت روايىت .والواقع اهنا رجت هللا 
ان متوت هذه العالقة اخريا بشكل 

طبيعى , ولعل ما شجعها على ذلك  
موقف جون موين . اما ما مل تكن تتوقعه 

يها وما سيتبع , فهو حتويل انتباهه إل
 ذلك من تعقيد .
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ابتعدت عن التليفون وسارت حنو السلم 

و الكآبة تغمر وجهها .. ادركت ان  
هناك من يراقبها من ابب املكتبة .  

منتدايت روايىت .شعرت مبرارة وهي ترى 
جاميس وحتول شعورها ابلذنب اىل  

 غضب وهي تسأله :
 
 



 
االستماع اىل احاديثى ؟  هل تعودت  -

 أال جمال لالنفراد ىف هذا املنزل ؟
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كان جاميس متكئا على جانب الباب , 
فاستقام ىف وقفته ولكن وجهه مل يكشف 



عما يدور ىف نفسه , مث قال أبدب  
:منتدايت روايىت . " اسف ولكن عندما  
مسعت ذكر والدي لورا , غلبين الفضول 

" 
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تالشى غضبها بنفس السرعة الىت اثر  
 فيها :

 
 
 
 إذن استنتجت انه جون موين ؟  -
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مرت على وجهه سحابة ما لبثت ان 

 تبددت بسرعة : " اذا كان هذا قولك "
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سكتت كارولني وهي تنظر اىل ما ورائه , 
واعية اىل الصورة الىت تبدو فيها امامه  



 .بنطلون جينز .. منتدايت روايىت
وقميص بال اكمام . وشعرها مبلل  

ينسدل على كتفيها , اما جاميس فكان 
يرتدى البذلة الىت كان يرتديها ىف املدينة  

. 
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اخريا سألته : " ملاذا برأيك يتصل يب ؟  
" 

 
samirf 

 
 

هز كتفيه : " استنجت انه كان يتفق  
 على موعد معك هلذا املساء "
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كان هادائ رابط اجلأش , وشعرت 
كارولني ابنقباض ىف نفسها فرفعت  

 رأسها قائلة :
 
 
 



هذا صحيح , هذا ما كان يفعله ,   -
 هل لديك أى اعرتاض ؟
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سحب جاميس نفسا عميقا فظنت 
للحظة انه سيعنفها , ولكنه عوض ذلك 

حل ربطة عنقه واشاح بوجهه عنها  



جاب هبدوء : "ال ,منتدايت روايىت . وا
ابدا . واالن , ارجو املعذرة فلدي عمل 

 اريد القيام به " 
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عندما دخل اىل املكتبة واغلق ابهبا 
خلفه , قاومت كارولني رغبة ىف السعي 



وراءه الخباره مبا حدث . انه الوحيد 
املستعد ملساعدهتا . منتدايت روايىت  

جترؤ على اخباره لئال يعتقد .ولكنها مل 
 اهنا مازالت هتتم برأيه فيها .
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مل جتد كارولني صعوبة ىف الوصول اىل  
.   القرية ىف الوقت احملدد للقاء جون

الهنا عندما نزلت اىل الطابق السفلى 
الساعة السابعة إال ربعا , كان غروم  

 واقفا ىف الردهة . 
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سأهلا أبدب : " هل انت خارجة اي 
 آنسة ؟ "

 
samirf 

 
 

 اومأت برأسها : " نعم , ملاذا ؟"
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فقال : " هل أقلك إذن ؟ ان كنت  
 القرية فأان ذاهب إليها " تقصدين 

 
samirf 

 
 



هتفت بفضول وهي تنظر حوهلا : " هل 
 كنت تنتظرين ؟" 
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وضع غروم قبعته على رأسه وقال منكرا 
: 

 



 
 
 ال , اي آنسة . -
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 ولكنها مل تقتنع فقالت : 
 



 
 
 هل نذهب إذن ؟  -
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انزهلا غروم أمام مقهى " كوش إند  
هورس " ما أن ترجلت من السيارة  



الليموزين الفارهة حىت رات الرجل  
اإلرلندي ابنتظارها ىف الشارع .. زمت 

شفتيها معا بشدة واغلقت ابب السيارة 
,منتدايت روايىت . مل تشك ىف ان  

جاميس طلب من غروم ان يقلها اىل  
 القرية . 
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دم جون موين عابرا الطريق حنوها  تق

خبطوات واسعة , وبدت على شفتيه  
 ابتسامة الظفر.
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حسنا , ألست فتاة غري عادية ؟ فقد  -
 بكرت ىف اجملئ ؟ 
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نظرت اليه بضيق : " لقد اقلىن السائق  
 كما ترى "
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اهنا سيارة رائعة   آه , لقد رأيتها ,  -

 اجلمال ؟
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مل يستسغ مزاج كارولني هذا املزاح , 
فقالت : " كف عن مثل هذا الكالم .  

 أين سنأكل ؟ "
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نظر جون اىل مظهرها معجبا , كانت  
ترتدى طقم جينز وقد فرقت شعرها 



بعصاابت مطاطية فبدت ىف الثامنة  
 عشرة . 
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ال هلا : " حجزت مائدة ىف مطعم " ق

فينيكس " ىف ريدنغ , هل أنت جائعة ؟ 



" وكاان أثناء ذلك يسريان اىل حيث 
 دراجته البخارية .
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ردت عليه حبدة وهي تتناول منه اخلوذة 
فتضعها على رأسها : " ال , امنا اريد  



فقط ان انتهى من هذا االمر بسرعة ,  
 اان مستعدة " 
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افتتح مطعم " فينيكس " حديثا قرب 
مركز املدينة , حني أصبحا ىف الداخل  



وجلسا اىل احدى املوائد طلب كوبني  
 من عصري الربتقال .

 
 
 

 قال هلا : " ماذا حدث االن ؟ "
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محلقت كارولني فيه : " تعرف ماذا  

حدث , ابتزازك يل لكي تلقاين !  
منتدايت روايىت .مل اعلم ان هذا 

سيحدث عندما اخربتىن انك رجل  
 واقعي "
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هز كتفيه قائال بكسل : " مل أقل قط 
يىت انىن رجل رضى اخللق ..منتدايت روا

. ماذا كنت تفضلني القيام به ؟ تناول 
العشاء مع والد لورا اجلذاب ذاك ؟ 

 هه؟" 
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كانت كارولني ترتشف عصريها , ولكن 
كلمات جون الىت قاهلا ببساطة جعلتها  

تشهق مث تسعل حىت دمعت عيناها 
 ولفتت انتباه احلاضرين .
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عظمة ىف  سأهلا برقة : " هل وجدت 
العصري ؟ هذا ما اعتادت أمى على قوله 

 ىل .. وكم كان يضحكين ذلك " 
 

samirf 
 
 

اما كارولني فجاهدت ىف سبيل التنفس 
: 



 
 
 
 ملاذا سألت ... وما الذى سألته ؟ -
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أتمل لون عصري الربتقال حلظة , مث بدأ  
يرتشفه : " حسنا , واالن . فألفكر .. 

 ه ؟ "ما الذى قلت
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هتفت بصوت غاضب منخفض : "  
تعلم ما قلته . ملاذا قلت تلك اجلملة ؟  

 هل قالت لورا شيئا ىف رسالتها ؟ "
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أتمل جون قائمة الطعام أمامه : " ما  
الذى سنطلبه ؟ مل يسبق يل ان اكلت  



هنا ... وهلذا ال استطيع تزكية أى طعام 
شعرين برغبة ىف .منتدايت روايىت . ات
 احليواانت البحرية ؟"
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 توسلته غري مهتمة ابختيار الطعام :
 



 
 
جون اريد ان اعلم من اين استقيت  -

 تلك املعلومات ؟ 
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أتمل وجهها املتلهف بسخرية : " اذا  
كان االمر غري صحيح , فلماذا كل 

 هذا ؟ "
 
 

حدقت كارولني إليه : " البد ان 
إبمكانك التكهن بشعوري اي جون , فال 

ميكنك ان تقول كالما كهذا دون ان  
 تشرح االمر "
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قال عابسا : " بل ميكنىن ذلك . ها ,  
 ما رأيك ابلبفتيك ؟"
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قبضت كارولني يديها : " جون . ان مل 
ختربىن بكل شئ فسأخرج االن من هنا  

االغراء  ولن ينفع عندئذ اى نوع من  
 العادتى "
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عند ذلك تنهد ووضع قائمة الطعام  
جانبا مث قال هبدوء : "لن يعجبك ذلك 

" 
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فتصلب جسم كارولني واخذت افكارها 
 تتسارع :



 
 
 
 هل ... تكلمت مع جاميس ؟ -
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اندفعت هبذا السؤال بشكل طائش  
خطأها .منتدايت  وسرعان ما أدركت  

روايىت . ولكن مل يكن مثة طريقة لسحب 
 كلماهتا تلك .
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سأهلا وقد ضاقت عيناه : " جاميس ؟  
خرج االسم من بني شفتيك بشكل 
طبيعى .. انه اسم والد لورا , أليس  

 كذلك ؟"
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 نعم , اه , نعم . انت تعلم هذا . -
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 تنادية هبذا االسم ؟ وهل  -
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 ال , وامنا ... احياان -
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 ما هى تلك االحيان ؟  -
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صرخت به : " ال ادرى ما عالقة أى  

 من هذا بك .. او ىب , او بلورا"
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سأهلا على حنو مزعج : " هل اعتدت 
 املتزوجني ؟ "إنشاء عالقات مع الرجال 
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شعرت ابن أنفاسها توقفت ., وحاولت 
ان تنهض لتهرب بصرف النظر عن كل 

شئ اخر ,منتدايت روايىت . ولكن  
قبضته على ذراعها كانت رقيقة بشكل  
غري متوقع . اجلسها ىف مقعدها وقرب  



وجهه من وجهها : " من تظنينه اخربىن 
 ؟ ليس سوى زوجته "

 
 
 

 متتم بذلك رغما عنه تقريبا .
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فتهالكت كارولني ىف مقعدها وهى حتدق 
اليه بعدم تصديق : " ماذا ؟ ولكن ... 

ولكنىن ظننت ... انك ال تعرف السيدة 
 بوث ؟"
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اجاب حبدة وقد هتدل جانبا فمه : " اان  
ال اعرفها , ولكنىن تكلمت معها  

 تليفونيا " 
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  تليفونيا ؟ اتقصد اهنا هى الىت -

 اتصلت بك ىف البداية ؟



 
samirf 

 
 
ال ادرى شيئا عن هذا االمر , اعلم  -

 فقط ما اخربتىن به منذ يومني . 
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وضعت كارولني يدها على عنقها , فقد 

كان عليها استيعاب امور كثرية . 
ال يصدق ان  منتدايت روايىت .كان امرا

تكون ديبوراه مستعدة الحضار امرأة اىل  
 بيتها تشك ىف ان هلا عالقة بزوجها .
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التفتت اىل جون وهى تقول هبدوء : "ما 

 الذى اخربتك به ابلضبط ؟ " 
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حدق اىل قائمة الطعام الىت أمامه على  
املائدة : " وملاذا على ان اخربك ؟ ما  



اقول اى شئ , اال ميكنك   كان يل ان
 ان تنسى ما قلته ؟"
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انتصبت كارولني ىف جلستها : " ولكنه 
غري صحيح اي جون , اه , اعرتف اننا 

,منتدايت روايىت . اان وجاميس , تعارفنا 



ذات يوم ولكن ذلك حدث منذ زمن 
 بعيد "
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تعارفتما ذات يوم ؟ اتعنني ذلك   -

 لعملي ؟ابملعين ا
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فقالت وهى تشعر ابلغثيان : " ال . فهو 
متزوج كما أشرت أنت ,منتدايت روايىت 

. والواقع انىن ال اقيم عالقات مع 
رجال متزوجني . وكذلك مع رجال غري 

 متزوجني "
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 هذا ما تقولينه انت -
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وهي وضعت يدها على ذراعه قائلة : " 
احلقيقة , جون , خلتك تشعر حنوي  

 مبودة "
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رمقها بنظرة جانبية : " كنت كذلك  
 ولكنين مل اعد واثقا "
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أليس لدى فرصة ألدافع فيها عن   -

 نفسى ؟
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 واية فرصة منحتها لزوجته ؟  -
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احنت كارولني رأسها : " ال أتباهى مبا  
فعلت , ولكن عذري انىن ظننت ...  



ظننت ان جاميس ينوى احلصول على 
 الطالق "
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 أمل يفعل ؟ -
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ال ... كل ما كان يريده جمرد عالقة  -

 ... 
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حسنا , انت تستحقني افضل من   -
للتضحية هذا كارولني , فالرجل املستعد 

بسعادتك لكي يرضي شهواته ال  
 يستحق ان تفكري فيه. 
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واخذ يدها بيده : " هل حنن صديقان ؟ 
" 
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 أخربىن ملاذا اتصلت بك ديبوراه ؟ -
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نظر اليها بعد حلظة : " وهل قلت اهنا 
 اتصلت يب ؟"
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حاجبيها : " ولكن ..  عقدت كارولني 
 اما قلت .. " 
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صحح هلا كالمها برقة : " قلت انىن  
 حتدثت اليها منذ يومني "
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ليتها ال تشعر هبذه الشكوك الىت غرزها  
 ىف نفسها .

 
 
 



اتبعت وهى تسيطر على اعصاهبا : " ال 
أبس , بصرف النظر عمن اتصل ابلثاين  

 , فما الذى قيل ؟" 
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وما الفائدة من ذكر كل ذلك ؟   -
يكفى ان اقول ان الفتاة كانت حزينة 

 بسبب عالقتك بزوجها
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ليست ديبوراه بوث فتاة . مث ما  -
الذى تعنيه بقولك ) حزينة ( ؟ وملاذا  

 ختربك هي بذلك ؟ 
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هز جون كتفيه بعدم اكرتاث : " رمبا  
 أخذك فاخلصها منك "رجت أن 
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 ماذا ؟  -
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لقد مسعتىن , تظن انه لن يبقى لديك  -
وقت لالهتمام بزوجها إن امضينا 

 الوقت معا . 
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ولكن ما الذى تعرفه عين وعن   -

 جاميس ؟
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 قلب شفتيه : " وما يدريين ؟ " 
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كارولني . انه يعرف اكثر مما  فارجتفت  
يقول , ومتنت لو اهنا مل ترتكب غلطة  

إفشائها سر عالقتها جباميس . منتدايت  
روايىت .قالت وهى تضغط راحتيها على 

حافة املائدة الباردة : " برأيك اىل اى  
مدى تعرف ديبوراه ؟ ما الذى جعلك  

 تظن اهنا ال تستغلك فقط ؟ "
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 وألى سبب ؟  -
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شعرت ابلعجز : " ال ادرى , فهى امرأة 
 غريبة الطباع " 
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رفع حاجبيه : " احقأ ؟ من أية انحية ؟ 
" 
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وملاذا أخربك ؟ آه , على ان اترك   -

منزهلم , ال ميكنىن االستمرار هبذا 
 الشكل . 
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 لورا ؟وماذا ابلنسبة اىل  -
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احنت كارولني كتفيها : " نعم ... لورا , 
 مسكينة لورا , ماذا سأفعل هبا ؟ " 
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رفع جون بصره اىل النادل الذى كان  

ينظر اليهما وقال هلا : " تعاىل , 
 فمائدتنا جاهزة واان جائع "
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رافقته كارولني اىل غرفة الطعام املضاءة 
ان وقلبها مثقل ,منتدايت  ابلشمعد

روايىت . ما هى اللعبة الىت تقوم هبا 
ديبوراه ؟ ملاذا خترب رجال غريبا أبن 

زوجها كان على عالقة يوما ما مع مربية  
 ابنتها ؟ 

 
www.rewity.com 

 



 
مل يدهشها ان يستغل جون كل فرصة  
اثناء الطعام للخوض ىف امور اخرى . 

منتدايت روايىت .ولكن ما الذى  
تخلصه من ذلك ؟ هذا هو السؤال  اس

 الذى مل تستطع ان تلقيه .
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عبثت بطعامها ابلشوكة وهي تتساءل  
عما إذا ادرك جاميس أن زوجته تعلم  

ابالمر . وان مل يكن هذا , فهل عليها  
ان ختربه ؟منتدايت روايىت . هللا يعلم ما  

الذى ختططه ديبوراه اذا كانت خترب  
مبشاكلها . ولكن  رجاال مثل جون موين

ملاذا عليها ان تنذر جاميس ؟ منتدايت  



روايىت .وما الذى فعله هلا غري تعقيد 
 حياهتا بشكل ال يصدق ؟
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بعد انتهاء العشاء , تناوال القهوة ولكن 
جون عاد اىل املوضوع الذى كان حيتل  

 ذهنيهما اكثر من غريه . 
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تغادرى منزل  سأهلا برقة : " لن 
ميتالندس , أليس كذلك ؟ لن هتجري  

 لورا هبذه السهولة " 
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 قالت مبرارة : " وما شأنك أنت ؟ "
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 اريد ان اراك مرة اخرى . -
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 لست جادا  -
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وملاذا ال ؟ ان وقوعك ىف مشاكل مع  -
 خمدوميك ليس ذنيب .
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خفض بصره اىل فنجانه : " عندما اكون 
معك فاان على االقل ال ازعج لورا ,  

 أليس كذلك " 
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 هل هذا هتديد ؟  -
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 وهل يبدو لك كذلك ؟ -
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آه , ال ادرى . ليس الذنب ذنبك  -

كما تقول , و لكن ذهىن مشوش ليس  
 اكثر .
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بدا عليه القلق : "ال داعى اىل هذا .. 
امسعى , رمبا السيدة بوث حباجة اىل من  
تشكو له مهها .. منتدايت روايىت .ورمبا 
وجدت كتفى ىف معرض الشكوي . ما  

زلت تعملني عندها وما زال كل شئ كما 
 هو ابلنسبة إليك "
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احقأ ؟ ليتىن هزت كارولني رأسها : " 
 استطيع تصديقك "
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اصر جون على اعادهتا اىل املنزل بنفسه 

بعد العاشرة مباشرة . منتدايت روايىت  
.عندما ترجلت كارولني عن الدراجة  
البخارية مل تر اثرا لسيارة جاميس ,  

 فقالت له وهي تعيد اخلوذة :
 
 
 



 شكرا . -
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لقادم , نفس  مرحبا بك االسبوع ا -

 الوقت ونفس املكان .
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هتفت وقد أذهلتها وقاحته : " قد ال  
 اكون هنا االسبوع القادم "
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 بل ستكونني . -



 
 
 

استغربت امره , فما الذى يعلمه وال  
 تعلمه هي ؟

 
 
 
 



* * * 
 
 

 ) هناية الفصل السادس (
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كان رقاد كارولني سيئا فقد استيقظت 
عدة مرات والعرق البارد ينضح منها ,  
وكانت احالمها عبارة عن كوابيس رأت  
فيها ديبوراه تالحقها بقسوة . منتدايت  



روايىت . ومع بزوغ الفجر غفت قليال 
ومل تستيقظ اال على صوت جيىن الىت  

 احضرت هلا الفطور .
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نفسها من السرير  جرت كارولني 
وسكبت لنفسها كوب قهوة , ىف هذه 



اللحظة شعرت ابهنا لن تستطيع البقاء  
ليلة اخرى ىف هذا املنزل .منتدايت  

روايىت . كانت شاحبة منهكة منتفخة 
العينني , وشعرت ابلراحة عندما تذكرت  

 ان اليوم هو السبت يوم عطلتها .
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ترتشف كوب  كانت ىف ثياب البيت 
القهوة الثاين , عندما طرق شخص ما  

ابهبا . متنت لو تستطيع جتاهل الصوت  
ولكن عندما اندهتا لورا : "هل أنت هنا 
اي آنسة دوغالس؟ " مل تستطع جتاهلها  

. 
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فتحت الباب فدخلت لورا اىل الغرفة  
مشرقة الوجه , منتدايت روايىت .وما  

ليال وهى ترى لبث وجهها ان اظلم ق
وجه كارولني الشاحب . فهتفت قائلة : 

 " هل انت خبري ؟"
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وعند ذلك ادركت كارولني ان االمور  

ابلنسبة اىل لورا حىت االن هي نفسها . 
فقالت بلهجة حازمة : " اان ابحسن 

 حال , انت مبكرة " 
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اومأت لورا تقول : " جئت فقط  
ان امى تريد رؤيتك فلديها ما  الخربك 

تريد ان تسألك عنه , هل ستتأخرين ؟ 
" 
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هتالكت كارولني على سريرها بضعف : 
 " حسنا , مل أرتد ثياىب كما ترين " 
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ولكنها التشعر ابلقدرة على مواجهة 
ديبوراه , فبعد الليلة املزعجة الىت  

 مستنزفة القوى . امضتها شعرت أبهنا 



 
 
 
 مىت ... تريد أن تراىن ؟  -
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قالت لورا بلهفة : " االن , وىف اسرع 
وقت ممكن . هل اخربها ... بعد ربع 

 ساعة ؟ " 
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دهشت كارولني هلذه السرعة , فهي اىل 
هذه اللحظة مل تر من لورا اى اهتمام 

 أبوامر امها . 
 
 
 

فلتكن نصف ساعة ! اخريا قالت : " 
 هال ذهبت , فاان اريد االستحمام" 
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فأومأت لورا مبتسمة : " ال أبس ,  
سأراك فيما بعد إذن .. " خرجت من 

 الغرفة . 
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اغتسلت كارولني مث ارتدت تنورة 
وصدارا بلون الورد , مع قميص  

 كستنائى اللون . 
 
 
 

ابنتظارها ىف غرفة اجللوس كانت ديبوراه 
, فلما رأهتا مدبرة املنزل تنزل الدرج  



ارشدهتا اىل مكاهنا .منتدايت روايىت .  
دخلت كارولني اىل القاعة االنيقة بثقة ال 

تشعر هبا ىف احلقيقة , ألن رؤية ديبوراه  
بعد تلك الكوابيس أاثرت اعصاهبا نوعا 

ما . ولكنها دفعت عنها تلك  
 ية مث قالت أبدب : التصورات الصبيان

 
 
 



 هل طلبت رؤيىت اي سيدة بوث ؟ -
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رفعت ديبوراه بصرها عن الصحية الىت  
 كانت تقرأها :

 
 



 
آه , اآلنسة دوغالس , هل أبلغتك   -

لورا رساليت ؟ ابلتأكيد واال ما أتيت اىل  
 هنا .
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 اي سيدة بوث ...  -
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قاطعتها املرأة : " اريد ان اطلب منك  
القيام خبدمة يل اي آنسة دوغالس 

.منتدايت روايىت . لورا حباجة اىل بعض  
املالبس اجلديدة ومن الطبيعى ان ترغب 

إبختيارها بنفسها , والنىن ال احب ان  



يراىن الناس ىف متاجر لندن على هذه 
 احلال أطلب منك إقناعها ابلذهاب "
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متتمت كارولني بفتور : " اىل ... إىل 
 لندن ؟ " 
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نعم , سيقلكما غروم ابلسيارة .  -

تتفقان معه على موعد يوافيكما فيه  
فيما بعد .منتدايت روايىت . تعرفني  
لندن اي آنسة دوغالس , اكثر مما 

اعرفها اان . انت تعلمني نوع االشياء 
 الىت حتتاجها لورا . 
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شعرت كارولني حباجة ماسة اىل اجللوس 
, فقد كانت ساقاها تشعران بعدم  

الثبات , كما ان موجات من الدوار  
جعلتها تشعر ابلضعف . ما الذى كان  

جيري ؟ منتدايت روايىت .وكيف خترب  



ديبوراه اي شخص أبن لزوجها عالقة 
مع املربية مث تطلب من نفس املربية ان  

تها ؟ هل لفق جون  ختتار مالبس البن
موين القصة كلها ؟ مل يكن لديها سبيل 

للمعرفة , منتدايت روايىت .فأخذت 
حتدق يف ديبوراه بعجز متمنية لو تعلم ما 

 يدور خلف مظهرها الناعم.
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 أمالت ديبوراه رأسها وسألتها بفضول : 
 
 
 
هل هنالك ما يسوءك اي آنسة   -

لعشاء مع  دوغالس ؟ هل ستتناولني ا



آل لسرت هذا املساء ام لديك موعد 
 اخر ؟
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قالت كارولني وهي تنطق الكلمات  
 بصعوبة : 

 



 
 
ال , ليس لدي موعد أخر اي سيدة  -

 بوث . 
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 هل تقرر كل شئ ؟ -



 
 
 

وكان هذا صوت لورا الىت اختارت هذه  
 اللحظة لتدخل اىل الغرفة . 

 
samirf 

 
 



هلا امها ابستنكار : " هذا ما اظنه قالت 
اي لورا فأان ملهوفة اىل رؤيتك ترتدين  
 شيئا اخر غري هذا البنطلون الشائن "
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نظرت لورا اىل كارولني فرأت الشحوب  
 ما يزال ابداي عليها .



 
 
 

هتفت تقول : " هل انت واثقة من انك 
روايىت خبري اي آنسة دوغالس ؟منتدايت 

. ان كنت تشعرين بتوعك فبإمكاننا ان 
 نؤجل ذهابنا اىل وقت اخر "
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قطبت ديبوراه حاجبيها : " ماهذا ؟ مل 
 ختربيىن بتوعكك آنسة دوغالس ؟"
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هزت كارولني رأسها وقالت : " اان 
أبحسن حال , هل ميكنين التحدث  

؟  اليك حلظة على انفراد اي سيدة بوث 
" 
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طوت ديبوراه صحيفتها : " آسفة ,  
ليس االن اي آنسة دوغالس . لدي 

اشياء كثرية على االهتمام هبا , منتدايت 
روايىت .اذهىب االن مع لورا وثقي انىن  
سأدفع االجر املناسب ملا تبذلينه من 

 وقتك لنا "
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الت كارولني من وقوفها حلظة ولكن  اط

العناد مل يبارح مالمح ديبوراه , اما لورا 
فكانت واقفة جبانب الباب ملهوفة  

للخروج ,منتدايت روايىت . والن 
كارولني تدرك ان ليس إبمكاهنا ان تقول 
شيئا اثناء وجود الفتاة ختلت عن االمر  

. فكان ان ابتعدت وهي هتز كتفيها 
طالعهما جاميس الذى  عاجزة , مث فجأة 



كان واقفا على عتبة الباب وقد بدا  
رشيق اجلسم مليئا ابلرجولة ىف بذلته  

املخططة العاجية اللون وقميصه  
الكحلي .منتدايت روايىت . وكان  

اإلهناك الذى يالزمه هذه االايم يزيد من 
 جاذبيته .
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بدا السرور على لورا : " اباب , ظننتك  

آه , هل ستقلين بسيارتك ؟   خرجت ,
 سيارتك " اجلنسن " الرائعة " 
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 جاء صوت ديبوراه :



 
 
 
 سيقلك غروم اي لورا . -
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ولكن جاميس مل يرهبه هذا فقال هبدوء : 
"وعدت لورا ان اقلها اىل املدينة .  

منتدايت روايىت .اما العودة فلتكن على 
 يد غروم بعد الظهر "

 
samirf 

 
 



قالت ديبوراه حبدة : " انت ذاهب اىل  
املكتب اي جاميس وليس إبمكانك 

 التجوال مع لورا " 
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اىل املدينة ال يعين إن اصطحاهبا معي  -

 التجوال معها .
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نقلت كارولني نظراهتا متوجسة بني  
ديبوراه ولورا . ما الذى يعىن هذا ؟ 
اهذا يعىن اهنا لن تذهب ؟منتدايت  

روايىت . وكم رجت هللا ان حيدث ذلك  



يف ال تستطيع احتمال عذاب قضاء 
 ساعة مع جاميس ىف سيارته .
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قالت ديبوراه إبصرار : " افضل ان 
تذهب لورا مع غروم , كما ان االنسة  



دوغالس ستصحب لورا , وسيارتك ال 
 تتسع لثالثة " 
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رد عليها جبفاء : " لن يشكرك صانعو  
السيارة على هذا القول . منتدايت  

روايىت .واان اعلم ان االنسة دوغالس 



ل انت جاهزة اي  قادمة هي ايضا , ه
 آنسة دوغالس ؟ "
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 ونظر اىل كارولني بربودة .
 
 



 
ارادت كارولني االحتجاج , ولكن ماذا  

إبمكاهنا ان تقول ؟ منتدايت روايىت  
.فما هي سوي مربية . التفتت بعجز اىل  
ديبوراه وإذا هبا تلمح كراهية مفاجئة ىف 
  عيين املرأة االخرى , كان ذلك للحظة
سريعة فقط ومل تعرف ملن كانت تلك  

النظرة موجهة , منتدايت روايىت .ولكنها 



كافية لتقتنع ابن إبمكان ديبوراه القيام  
 أبى شئ . 
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وعادت تلتفت اىل جاميس وقد امحر  
وجهها , فرفع حاجبيه يسأهلا بثبات : " 

سألتك ان كنت جاهزة , آنسة 



صحيح دوغالس ,منتدايت روايىت . 
انىن لست مشغوال كما تقول زوجيت ,  

 إال انىن ال املك النهار بطوله " 
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ارجتفت شفتا كارولني فضغطتهما معا 
بشدة مث قالت وهي ترجتف : " سوف  

 .. سأحضر حقيبة يدي "
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عندئذ تنحي جاميس جانبا ليسمح هلا  
 ابخلروج . 



 
 
 

الطابق  عندما عادت كارولني اىل 
السفلى وجدت لورا فقط ىف انتظارها ىف 
الردهة فهتفت بصرب فارغ : " هيا بنا !  

 أىب ابنتظاران "
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كانت السيارة اجلنسن واقفة وحمركها  
دائر . نزلت لورا الدرجات ركضا , مث  

فتحت الباب الواسع وصعدت اىل  
املقعد اخللفى ,منتدايت روايىت .  

ارولني اىل السيارة , وعندما وصلت ك
كان جاميس قد نزل منها ووقف ينتظر 

 لكي يغلق ابهبا .
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مالت لورا اىل االمام متكئة مبرفقيها على 
ظهري مقعديهما وهي هتتف : " أليست 

رائعة , آنسة دوغالس ؟ ال اظنك 
ركبت من قبل ىف سيارة " جنسن " 

 ,أليس كذلك ؟ "
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د عليها ابوها ابختصار: " ان االنسة  ر 

دوغالس اكرب منك سنا بكثري , ولعلها  
 ركبت سيارة جنسن عشرات املرات "
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فعبست لورا بوقاحة : " ال أبس , ال  
أبس , ولكنها ليست اكرب مين بكثري , 

 كنت اجري فقط حديثا "
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كانت  مل تكن كارولني تصغي اليها الهنا  
تنظر اىل يدي جاميس القويتني على  

 عجلة القيادة . 
 
 
 
 ما رأيك اي آنسة دوغالس ؟ -
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اجفلت كارولني وقالت معتذرة : " أسفة 
 , ماذا قلت ؟ "
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فرمقها جاميس بنظرة جانبية ويف عينيه  
تصميم اخرتق احلواجز اليت وضعها  

دايت بينهما ,منتدايت روايىت . منت
روايىت .مث اخربها هبدوء : "سألتك لورا  

من اين عليها ان نبدأ : من شارع 
 أكسفورد أو شارع كارانيب ؟ "
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حولت كارولني عينيها عن يديه مث  

نظرت من فوق كتفها اىل وجه لورا  
املنتظر : " اان .. حسنا ,منتدايت 

روايىت . اظن ان علينا ان نبدأ من شارع 
انت حباجة اىل بعض  أكسفورد . ف

املالبس الرمسية وكذلك املالبس العادية  
" 
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سألته لورا برجاء : " أال ميكنك القدوم  
 منا اي اىب ؟ ليتك أتتى .." 

 
 

لورا , لدي اجتماع بعد ثالث واربعني  
 دقيقة ابلضبط .
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قالت كارولني لكيال يتصور جاميس اهنا 
تكون طرفا ىف هذا االقرتاح : "  قد 

 إبمكاننا القيام بذلك مبفردان اي لورا "
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فاحنت لورا كتفيها : " ال أبس , ال أبس 
, فكرت ىف انك حتب ان تظهر بعض  

 االهتمام اببنتك ولو مرة واحدة "
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رأت كارولني يدي جاميس تتوتران مث  
 بذلك ؟ " سأهلا حبدة : " ماذا تقصدين

 
samirf 

 
 

بدا االستياء على لورا : " حسنا , مل  
تعد متضى معي وقتا فانت دوما مشغول 

ابالجتماعات ..منتدايت روايىت . او  



الذهاب يف رحالت حبرية .. انت تقوم  
 ابى شئ جيعلك تبتعد عن البيت .. " 
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 لورا !  -
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هى احلقيقة فقالت اثئرة : " نعم , هذه 
, فأنت كأمى ال هتتم يب . خلتك هتتم  

 يب , أمل تعودين علي .. " 
 

www.rewity.com 
 
 



 لورا , انت حترجني األنسة دوغالس . -
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فقالت لورا بصوت ابك : " ملاذا على 
دوما ان اتوسل اليك لكي هتتم يب ؟ هل 

ألن امى تشعر ابلغرية عندما تصحبىن  
 اىل أي مكان ..؟" 
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هتدج صوهتا , اما كارولني فراحت حتدق 
من النافذة وهي تتمىن لو كانت ىف اى  

مكان غري هذه السيارة وغري هذه  
 اللحظة . 
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اوقف جاميس السيارة فجأة مث ارتد ىف 
مقعده ينظر اىل ابنته الىت ما أن رأى  
وجهها حىت اطلق شتيمة مث فتح اببه 

 املقعد اخللفى جبانبها  وترجل ليصعد اىل
. 
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دون أية كلمة , دفعت كارولني ابهبا مث 
ترجلت وسارت مبتعدة عن السيارة . 

كانت السيارات تتجاوزها بسرعة  
ولكنها مل هتتم هبا .منتدايت روايىت . ان  
عالقة جاميس اببنته شئ خاص هبما فال  

المل غري دور هلا ىف ذلك . فجأة اصبح ا



حمتمل , كان استمرار إنكار ذلك من  
 ابب العبث فلم تتوقف قط عن حبه .
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وجدت جسرا ضيقا فوق قناة للري ,  
وبوابة استطاعت ان تريح عليها ذراعيها 

. وكانت حرارة الشمس تشتد على  



ظهرها .. منتدايت روايىت .اليوم تركت  
ليت شعرها مسرتسال وهي هي النسائمة ا

تثريها مرور السيارات حترك خصالت 
شعرها فتدخل فمها . عندما جاء 

جاميس ليقف جبانبها , نظرت اىل وجهه  
املنهك مث اىل السيارة الواقفة على بعد  

عدة ايردات . مث مهت ابلتوجه اليها 
لوال ان يده الىت وضعها على ذراعها  

منعتها من ذلك . منتدايت روايىت .كان  



السيارة وهبذا مل يكن  موليا ظهره اىل
 إبمكان لورا ان ترى ما يفعل . 
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قال بعنف : " ال تذهىب االن , ارجوك  
 اي كارولني " 
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فارجتفت وسألته : " وماذا ابلنسبة اىل  
 االجتماع ؟ " 
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 فليذهب االجتماع اىل جهنم . -
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عليك ان تذهب انت ال تعىن ذلك .  -
. 
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فتنهد مث اومأ يقول : " وعدت لورا ان 
اصحبكما اىل الغداء , وىف تلك االثناء 
يكون االجتماع قد انفض , وبعد ذلك  

 " .. 
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سارعت تعرتض : " ليس عليك ان 

أتخذىن , سأذهب اىل التسوق مع لورا  
 مث أوافيها فيما بعد .. " 
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فتمتم بصوت اجش : " التكوىن محقاء  
 .. ألنك ستتناولني الغداء معنا"
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 متتمت تقول : "مسكينة لورا " 
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فنظر اليها وقد بدا ىف عينيه جوع ساخر 
مث قال من بني أسنانه : " مسكينة لورا 

حقا , منتدايت روايىت .فاالم مل تكن 
 هتتم هبا  تريدها على االطالق وهي ال

مثقال ذرة .. واالب عاشق المرأة 
 اخرى"
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مهت كارولني ابهلرب بعيدا عنه , ولكنه 
مل يدعها تذهب بل قال بعنف : "هذا 
صحيح . على ان اخربك , وما فائدة 
االنكار ؟منتدايت روايىت . ولكن ما  

لذى ميكنىن فعله ابلنبسة هلذا االمر .؟ ا
اخذ لورا واطلقها ؟ لقد فكرت ىف هذا  



ولكن اتظنينها ستدعين افعل هذا ؟ ابدا  
, ولن اجد حمكمة متنحىن حق حضانة 

ابنىت . خصوصا اذا كان هناك شك ىف 
وجود امرأة اخرى . حسنا , لورا ىف 

السادسة عشرة من عمرها االن 
د سنتني سيكون ,منتدايت روايىت . وبع

إبمكاهنا ان تقرر مصريها بنفسها ,  
ولكن هل إبمكاىن انتظار كل هذا  

الوقت ؟ وهل ميكنىن ان اجرب حظي 



واعدا نفسى ابن املرأة الىت احبها لن  
 تتزوج ىف هذ الفرتة من رجل اخر ؟"
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اغمض عينيه حلظة مث اردف يقول : " 
حل , وهكذا اخرب نفسى ان على ان ار 

وبعد سنتني ستكون لورا حرة ىف القدوم  



إىل .منتدايت روايىت . ولكنىن ال 
استطيع القيام هبذا ايضا .. هل 

تتصورين السم الذى ستبثه ديبوراه ىف  
ذهنها ؟ هل ميكنك تصورها وهي خترب 

لورا ان اابها قد عشق مربيتها ؟ كارولني  
, لقد ابعدتك عن ذهين . فست 

نت واثقا من  سنوات زمن طيول , وك
انك تزوجت قبل ست سنوات .  



منتدايت روايىت .مل يكن لدي احلق أبن  
 اطلب منك انتظاري "
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 آه اي جاميس .  -
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حبق هللا اي كارولني . التنظري اىل هبذا   -

الشكل . انت ال تعرفني العذاب الذى  
سببته يل ىف االسابيع املاضية , منتدايت 

.وال ادرى كم ميكنىن ان احتمل  روايىت
اكثر من ذلك . ولكنك ال تشعرين  

ابلرضا وانت تستعرضني امامى غزواتك 
. 
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 جاميس , انت ال تفهم .. -
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رد عليها حبدة : " افهم انك تؤذينين  
 مهما كان سبب ذلك "
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ت كارولني اىل حركة مفاجئة من  انتبه
السيارة فارتدت اليه تقول بعجز : "  



لورا قادمة حنوان اي جاميس وال ميكننا 
 التحدث االن "
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 وماذا هناك اكثر من ذلك ليقال ؟ -
 
 



 
قال ذلك بربودة , مث اشاح بوجهه عنها 

. 
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شعرت كارولني من الطريقة الىت تعلقت 
لورا بذراعه ومها عائدان اىل السيارة فيها 



, ابنه عقد معها سالما . منتدايت  
روايىت .ومتلكها السرور , فلورا هى  

 الشخص الربئ الوحيد ىف هذا .
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كانت لندن مزدمحة , مليئة ابلسياح 
وكذلك مبتسوقي هناية االسبوع املعتادين  



, انزهلما جاميس على مشارف منطقة 
ية بعدما وعدمها التسوق الرئيس

مبالقاهتما ىف الساعة الواحدة ىف مطعم 
فرنسي صغري .منتدايت روايىت . كانت  

لورا مبتهجة للغاية الهنا انلت ما تريد  
هذه املرة فجرفت حبمساهتا كارولني  

 معها . 
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لدى معظم املتاجر حساابت ابسم بوث 
, وهكذا طافت كل متاجر االزايء  

مشرتية كل االشياء الىت اعجبتها , اتركة  
كل شئ لكي يرسل اىل املنزل " 

ميتالندس " . منتدايت روايىت  
.وصمتت كارولني على تنحية املشاكل 



جانبا لكي تشارك لورا محاستها 
 الصبيانية .

 
 
 

دا كل ما  مل يكن من الصعب ان جت
 تريدانه . 
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هتفت لورا وهي تستعرض امام كارولني  
والعاملة ثواب يصل لكاحليها , لونه بني  

 القرمزي والليلكي :
 
 
 



آه , لست سيئة املظهر , أليس  -
كذلك؟ مل اكن اعلم انىن سأبدو هبذا  

 الشكل . 
 

www.rewity.com 
 
 

ابتسمت كارولني : " التكوىن مغرورة 
دا . فعليك ان تدفعى مثنه .منتدايت  ج



روايىت . وقد يرفض ابوك ان يضع  
 توقيعه على قائمة احلساب "
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اخذت لورا تضحك وقالت بثقة : " لن 
يفعل ذلك .. قال ان مبقدوري االنفاق  

 كما اشاء .. "
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تنهدت بسعادة : " نعم , سأخذ هذا 
لديك ثوب ازرق  الثوب ., آه , هل 

غامق ؟ نعم , ازرق غامق , طويل  
 ملتصق ابجلسم " 
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حدقت كارولني اىل الفتاة : "لورا , لن  
 يالئمك هذا الثوب على االطالق"
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اعلم , لكنه سيالئمك انت . فقد   -
قال اىب ان على ان اشرتى لك شيئا 

 بدل قدومك معي .
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رأسها وهي متنع العاملة   فهزت كارولني
من الذهاب الحضار الثوب : " آه , ال 



.. شكرا على كل حال , ولكن ال ...  
منتدايت روايىت .ميكنىن ان اشرتى ثيايب  

" 
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بدا الكدر على لورا :" رمبا ما كان يل  
ان اخربك , كان على ان اشرتى لك  

 شيئا دون ان اخربك "
 

samirf 
 
 

لني رأسها : " وكيف كان هزت كارو 
ميكنك ان تفعلى ذلك ؟ فانت لست  



بقياسي , هذا إىل انىن لست حباجة اىل  
 شئ صدقيىن.." 
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فبدت لورا اقل قلقا : " هل انت واثقة  
 ؟ " 
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كل الثقة ... واالن اذهىب وارتدى    -

ثيابك فالساعة تكاد تبلغ الواحدة 
 االربعا . 
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شهقت لورا : " احقأ ؟ مضى الوقت .. 

اظنىن سأرتدى للغداء ذلك الطقم 
العاجي الذى اشرتيته للتو , نعم , 
منتدايت روايىت .ميكنىن ان ارتديه  
واذهب به اىل اليت , اما قميصى  

وبنطلوىن اجلينز فلريسلوها مع االشياء 
 الىت اشرتيتها , األ ميكنهم هذا ؟ " 

 



www.rewity.com 
 
 

اومأت كارولني موافقة : " ال ادرى ما  
 مينع هذا "
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اخذت كارولني جتول ىف احناء املكان .  
كان لطفا من جاميس ان يقرتح شراء  
شئ هلا هي ايضا .منتدايت روايىت .  

وهذا نوع من الشهامة اعتادها كما فعل 
حني طلب من غروم ان يقلها اىل حيث 

 ة ليلة أمس . تقابل جون ىف القري
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وعبست عندما عادت اليها مشاكلها  

هتامجها . ما الذى عليها ان تفعله  
ابلنسبة اىل جاميس ؟ ان حديثه عن 
انتظار بلوغ لورا الثامنة عشرة امر  

يناسبه , منتدايت روايىت .ولكن هل  
سيتمكن من االنتظار كل هذا الوقت ؟  

  وان استخدم الضغط عليها , فهل



ستقدر على مقاومته ؟ هذا اذا عرف  
 شعورها احلقيقى حنوه .. 
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عليها ان تصمم امرها قبل هناية الشهر  
, ولكن االفرتاق عنه مرة اخرى سيكون 

 مؤملا للغاية . 



 
 
 

" السوترييل " مطعم صغري فخم ..  
منتدايت روايىت .وصال اليه ولورا مرتدية 

الذى بدا رائعا عليها ذاك الطقم العاجي 
, وصلتا بعد الواحدة بقليل فوجدات ان  

 جاميس مل يصل .
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هفتت لورا بفروغ صرب والنادل يسري  
هبما اىل املائدة الىت كان حجزها ابوها : 

منتدايت روايىت ." هذا ال ينبغى ان  
حيدث , فالفتاة هى الىت جتعل مرافقها  

 ينتظر وليس العكس "
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واثناء كالمها , انفتح ابب املطعم 
ودخل منه عدة أشخاص , حملت كارولني 

ىف اخللف رجال امسر طويل القامة .  
فقالت وهى حتاول ان توقف سرعة  

خفقان قلبها املفاجئ : منتدايت روايىت 



." اظن قلقك قد انتهى فقد جاء ابوك  
 كما اظن " 
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ور : " احقأ ؟ آه رفعت لورا بصرها بسر 
 , هذا صحيح , وانظري من جاء معه "
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كان تريفور فروبيشر يتبع جاميس . 
استقرت عينا جاميس على كارولني مث  

رفع حاجبيه وهو يرى ابنته : " حسنا , 
 حسنا , ماذا حدث للطفلة ؟ "

 
 



 
عبست لورا ىف وجهه مث عادت  

فابتسمت لرتيفور : "مرحبا ما الذى  
 تفعله هنا ؟ "

 
www.rewity.com 

 
 



قال ابوها الواي شفتيها وهو يتهالك  
على كرسي جبانب كارولني : "صدقى او 

 ال تصدقى , جاء تريفور اىل املكتب " 
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دهشت لورا : " اىل املكتب ؟ ولكن 
 ملاذا ؟ "
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فقال تريفور بلهفة : " علمت امك انىن 
هذا النهار , فاتصلت  ات اىل املدينة 

هذا الصباح يب مقرتحة ما دام ابوك  
ايضا , منتدايت روايىت .ان نتناول  

 الغداء , ومل اكن اعلم انه سيلتقى بك "
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رأت كارولني عيىن جاميس تنصبان عليها  
, فغضت بصرها ابضطراب , منتدايت 

روايىت . اهنا رسالة بسيطة الفهم , فهذه 
بوراه ىف التجسس عليه ومعرفة طريقة دي



املكان الذى سيتناول فيه الغداء ومع  
 من .
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كان تريفور حيدث لورا عن سيارة ذهب 
لرؤيتها هذا الصباح . ىف هذه االثناء 

حاولت كارولني ان تركز افكارها على ما 



يقول , منتدايت روايىت . ولكن هذا  
كان صعبا وذراع جاميس ممتدة على 

 مسند مقعدها .
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وكان يساهلا برقة : " هل كان صباحكما 
 انجحا ؟ " 
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اومأت بقوة : " كان انجحا جدا , فقد  
اشرتت لورا ثيااب مجيلة جدا , أليس  

 كذلك اي لورا ؟ "
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 قالت لورا : " آه , ماذا ؟ آه , نعم "
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مث عادت ابنتباهها اىل تريفور , والحت 
على شفىت جاميس شبه ابتسامة وهو  



  يقول لكارولني وانفاسه الدافئة تلفح
وجنتها : " دعيهما وحدمها وحتدثي اىل  

. اان امحق , منتدايت روايىت .اعرف  
هذا , ولكنىن اريد ان اعلم ماهية 

 شعورك حنوي حيت ولو كنت تكرهيين "
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متلك كارولني الذعر الهنا خشيت ان  
يسمعها االخرون ولكن من الواضح  

 اهنما مل يسمعا شيئا .
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حتركت كارولني ىف معقدها وازداد  
جاميس اقرتااب منها , واخريا قالت  



بصوت خافت : " اان ... اان ال اكرهك 
. منتدايت روايىت . ولكنىن ال استطيع 

االستمرار ىف العيش ىف منزلك . ىف هناية 
 الشهر .. "
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 هل تريد ان تشرب شيئا اي سيدي ؟  -
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يقف جبانب جاميس ,   كان النادل
فالتفت جاميس اىل الرجل مستاء. وبعد  

 حديث قصري ابتعد الرجل .
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قال جاميس : " ما الذى ستفعلينه ىف 
 اخر الشهر ؟ "
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 جيب ان تعلم ان على ان ارحل . -
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 بسبىب ؟  -
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وعندما مل رفعت كارولني بصرها اليه , 
تستطع مواجهة النظرة الىت بدت ىف  

عينيه عادت فغضته بسرعة وهي تقول  
 : " جزئيا " 
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قال وقد بدا عليه التوتر : "ملاذا ؟ وما  
الذى فعلته لرتحلي ؟ ابتعدت عن 

طريقك قدر املستطاع , انك جيدة جدا 
مع لورا , منتدايت روايىت .وماذا  

 ؟ " ستفعلني اذا رحلت 
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اطلقت كارولني نفسا مرجتفا : " ال 
 ادرى , اظنىن سأحبث عن عمل اخر "
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 ىف انكلرتا ؟  -
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 ال ادرى .  -
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هل لك ان تسمحي يل برؤيتك   -

 احياان ؟ 
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 ال . -
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جذب رفض كارولني انتباه لورا , 
 فقطبت جبينها : 

 
 
 
ما الذى تتجادالن فيه اي أىب ؟ ما   -

 الذى قلته هلا ؟
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هز جاميس كتفيه مث قال : " اان واالنسة  
دوغالس خمتلفان ىف وجهات النظر ىف  

بعض االمور . حسنا , هل نطلب 
 الطعام ؟ "
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كان من املستحيل الدخول ىف حديث 

طعام , منتدايت خاص اثناء تناول ال 
روايىت .ولكن الوجبة انتهت اخريا , 

وعند تناول القهوة اقرتح جاميس توصيل 
 تريفور اىل بيته اذا كان يريد ذلك .
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هتفت لورا : " حسنا , انتهينا من  

التسوق اي أىب , هل ميكننا ان نذهب 
 مجيعنا اىل البيت معا ؟" 
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كارولني : " لورا , قالت امك اهنا قالت  
 سرتسل غروم الينا بعد الظهر .. "
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ولكن جاميس قاطعها قائال بربودة : "ال 
اظنها قامت االن ابى ترتيبات , ومرحبا 

 بك عائدا معنا اذا شئت " 
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فقال تريفور شاكرا: " اشكرك جدا اي 
 سيدى " 
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ورا بسعادة : " حسنا , ها قد  قالت ل

 اتفقنا اذن " 
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فقال جاميس وهو يوقع قائمة الطعام  
الىت احضرها له النادل : " حسنا ,  



على الذهاب اىل املكتب الحضار بعض 
االوراق , منتدايت روايىت . فهل  

تريدون انتظار ام تفضلون العودة معي ؟ 
" 
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قدة جبينها : " اال ميكننا  سألته لورا عا
ان نتمشى قليال ؟ ايناسبك هذا اي 

 تريفور ؟ " 
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فأومأ تريفور موافقا ولكن كان ينظر  
بشئ من االرتباك اىل كارولني ,  



فاحست انه ال حيب فكرة ان تكون مع  
لورا حارسة ترافقها , منتدايت روايىت . 
وعندما شعر جاميس برتدد الفىت , نظر  

 اجتاه كارولني : ىف
 
 
 



هل تريدين القدوم معي لرؤية مكاتب  -
" صناعات بوث " ؟ ام تفضلني البقاء  

 مع الطفلني ؟ 
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سارعت لورا تقول : " آه , نعم . اذهيب 
 معه اي آنسة دوغالس " 
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وضعها قول لورا ىف موقف الميكن جتنبه 
 , فقالت : " حسنا جدا "
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وكانت تعلم ان صوهتا كان ابردا منزعجا 
, فقالت لورا وهي تقف : "اتفقنا اذن , 
سنراكما فيما بعد , اي أيب . ىف اى وقت 

؟ منتدايت روايىت .هل نقول .. بعد  
 ثالثة أرابع الساعة ؟ " 
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هنض جاميس الذى اخذ يقفل سرتته مث  
قال : " انه وقت كاف , سنراكما قرب 

 حمطة " كوينزواى " فرتقبا السيارة "
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اومأت لورا برأسها , وبعدما ابتسمت 
لكارولني معتذرة , خرجت مع تريفور . 

منتدايت روايىت .وخارج املطعم ,  
استدعى جاميس سيارة اتكسي ,  

بحت ىف املقعد اخللفى  وعندما اص
 جلست بعيدة عنه قدر املستطاع .
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قالت : " مل يكن هذا ضروراي على  

االطالق , مل اكن حباجة اىل الذهاب  
معهما , منتدايت روايىت . كان إبمكاىن  

ان اركب القطار اىل البيت فهذا يوم  
 عطلىت "
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مل ينطق جاميس جبواب وهو جيلس 

 بها مرتاخيا ويداه على فخذيه.جبان
 
 
 

 قالت له برتدد : " جاميس .. " 
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 فالتفت ينظر اليها مكتئبا : 
 
 
 
ال أبس , اي كارولني , ال ختايف مين ,  -

مل احضرك اىل مكتىب ليك اغويك .  
منتدايت روايىت . فلدي حقا بعض  



االوراق الىت على احضارها . ميكنك اذا  
 شئت ان تنتظرى ىف الطابق السفلي . 
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نظرت كارولني من النافذة شاردة الذهن 
 . عليها ان ختربه ابمر ديبوراه ال

التصرف كعذراء انتهكت حرمتها . 



منتدايت روايىت .ولكنها وجدت صعوبة 
ال تصدق ىف العثور على طريقة تقرتب  
فيها من املوضوع بدل ان جتعل الوضع  

 أسوأ .
 

samirf 
 
 



كانت انطحة السحاب ىف " إمبانكمنت 
" مبين قبيحا منيا من الزجاج واالمسنت 
. ولكن ما إن يصبح الشخص داخل  

الزجاجية , منتدايت روايىت .    االبواب
حىت متحو الديكورات االنيقة تلك  

 الصورة . 
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ما إن دخال اىل املبىن , حىت خرج 

حارس يرتدى زاي رمسيا من مكتبه وعيناه 
على كارولني بفضول , مث نظراىل جاميس 
: منتدايت روايىت ." هل ستمكث مدة 

ارة طويلة اي سيدي ؟ ام احضر لك السي
 االن ؟ "
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قال جاميس : "سأحضرها بنفسى , 
 شكرا اي تشارلس " 
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نظر اىل كارولني : " االنسة دوغالس 
 ستنتظر هنا بينما ... " 
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ال , اعىن , ال أبس اي جا .. اي سيد   -

 بوث , سأرافقك . 
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يسري  مل يكد جاميس يسمع هذا وهو 
خبطوات واسعة اىل املصعد وهذا ما 

جعل كارولني تركض لكي تتمكن من 
جماراته ىف السري , وطوال الوقت الذى 
استغرقه صعودمها اىل الطابق االعلى مل 

يتحدث اليها , منتدايت روايىت .  



وعندما انفتح الباب خرج مسرعا اىل  
 املمر .
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ا بدا انه  انتظر وصوهلا قبل ان يدخل م
مكتب سكرتريته , مث فتح الباب  

الداخلي الذى يؤدي اىل مكتبه اخلاص 



, منتدايت روايىت . مل تكد جتد وقتا 
لرتى مبلغ مجال املكتب ألن جاميس  

اغلق الباب مث مسرها وراح يعانقها وهو  
يهمس قائال : "اردت القيام هبذا طوال 

 فرتة الغداء " 
 

www.rewity.com 
 
 



: " ولكنك قلت ان هذا قالت حمتجة 
 لن حيدث ؟ "
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قال جبفاء : " ما كان هلذا ان حيدث لو 
امتنعت عن مرافقىت اىل هنا . ولكنك  



تريدينه مبقدر ما أريده اان , أليس 
 كذلك ؟ "
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هزت كارولني رأسها ولكنه عاد يعانقها  
 وهويقول : 

 



 
 
شيئا كان أوه اي كارولني , انىن افعل  -

على ان اقوم به منذ سنوات .. شيئا اذا 
عرفت به ديبوراه سيعىن اننا انتهينا ,  

منتدايت روايىت .ولتفعل ما تشاء فلن  
 اهتم بشئ بعد االن "
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 جاميس .. انك ال تعىن ذلك .  -
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كاورلني , اان احبك واحب لورا ايضا   -
ا اكثر مما  , ولكن انىن حباجة اليك رمب

 حتتاجىن هي . 
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تنفست كارولني بعنف , مث جذبت نفسا 
بعيدا عنه رغم ما وجدته من عذاب ىف  



ذلك . منتدايت روايىت . سارت اىل  
منتصف الغرفة تصلح من مالبسها وهي 

توليه ظهرها وتقول : "جاميس , اان  
احبك ومل اتوقف عن حبك قط , لقد 

 ة ولكن .. " ادركت ذلك منذ فرت 
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أواه اي كارولني , انك تعلمني ما   -
تفعلينه يب , أليس كذلك ؟ انىن اريدك  

اي كارولني , اهريب معي اي كارولني  
وساحصل على طالق , منتدايت روايىت 
.على اى شئ تريدينه , فقط ال تبعديىن  

 عنك . 
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كانت كلماته تسكرها حىت مل تكد  

تستطيع مقاومتها . ان قضاء بقية حياهتا 
مع جاميس هو كل مناها , منتدايت  

روايىت . ولكن هل إبمكاهنا ان تسمح  
له ابلقيام مبا يقوله ؟ وعل حساب 
زوجته وابنته ؟ كانت تعلم اهنا ال 

 تستطيع ذلك . 
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وقالت وهى غري قادرة على مقابلة 
 ته :نظرا

 
 
 



ال ميكنك ان تفعل هذا اي جاميس ,  -
 فأان .. اان لن امسح لك .
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 وملاذا ال ؟ -
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جعلتها كلماته املختنقة تستدير إليه ,  
وقالت ببطء : " جاميس , لقد اخربتىن  

هذه الصباح كيف ستتصرف ديبوراه اذا  
انت تركتها , منتدايت روايىت . وكيف  

د تسمم عقل لورا ضدك . وسواء  اهنا ق
صدقت ام ال , فانت ستندم على  



منحها تلك الفرصة عاجال ام اجال , 
 اما االن .. االن .. "
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فتمتم يقول بعنف : "اما االن فاان  
اريدك , ال تقوىل ىل انك ال تشعرين  

 بنفس الشئ " 



 
 
 
 

فتنهدت : " جاميس , انىن طبعا اريدك  
ولكنك االن ال تفكر اال ىف احلاضر  
وليس املستقبل .منتدايت روايىت . 

الأبس , فلنفرض انك تركت ديبوراه 
واهنا وافقت على الطالق , فما الذى 



ستظنه لورا بك ؟ انتظران طويال اي  
جاميس , أفال نستطيع االنتظار اكثر  

 قليال فقط ؟ " 
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 وهل ميكنك ذلك ؟ -
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اشاحت بوجهها عنه : " سيتوجب علي  
 ذلك , أليس كذلك ؟ " 
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ران الصمت عدة حلظات قال بعدها  
 بصوت فظ : " وإذا رفضت ؟ " 
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سكت حلظة مث عاد يقول : " أال هتربني  
 معي ؟ " 
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شعرت كارولني ابلدموع توشك ان  
فالتفتت حتدق اليه تتدفق من عينيها , 

 وقد متلكها التوتر وارجتفت شفتاها : 
 
 
 



آه .. آه , نعم , نعم , نعم ,  -
منتدايت روايىت . ساهرب معك , اذا  
كان هذا ما تريده حقا , ولكن هذا ال 

 ينبغى لنا .. ال يبنغى لنا .. 
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عند ذلك تقدم جاميس حنوها ووضع  
ليه :منتدايت  يديه على كتفيها جيذهبا إ

 روايىت . 
 
 
 
آه اي كارولني . شكرا , شكرا لقولك   -

 هذا , ظننت انىن جننت . 
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 فقالت : " وماذا ستفعل ؟ "
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تنهد طويال وادركت انه عاد فتمالك  
نفسه مرة اخرى : " اعلم انك على  
صواب ابلنسبة اىل لورا , ولكن ان  

انتظر سنتني اخريني  تطلىب مىن ان 
..منتدايت روايىت . اىل اين ستذهبني  

 اذا تركت بيىت ؟ وكيف أراك ؟ " 
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 ال أظن ان علينا ذلك .  -
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اظلمت عيناه : " ماذا ؟ انت جمنونة ,  
اي اهلى اي كارولني , ديبوراه لن تعلم ابدا 

" 
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عرفت ابالمر قلت هذا ولكنها  -

 بشكل ما .
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 قال عابسا : " ماذا ؟" 
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ديبوراه تعمل .. مبا جري بيننا منذ  -

 ست سنوات . 
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فقال وهو مييل رأسه : " ومن أخربك  
 بذلك ؟ "
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قالت مرتددة : " كان هذا شيئا قاله  
 جون موين , هذا كل شئ " 
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اخذ حيدق اليها : " موين ؟ اتعنني الليلة 
 املاضية ؟ " 
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 اومأت تقول : "نعم "
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اي إهلى , وكيف علم بذلك وملاذا   -
 خرجت معه الليلة املاضية ؟ 
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مل تعرف كارولني كيف تبدأ , واخريا  
 قالت :

 



 
 
روايىت . هل تتذكر  حسنا ,منتدايت   -

ذلك النهار الذى جاء فيه اىل املنزل .. 
عندما ذهبت معه على دراجته البخارية  

 ؟
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 وهل انسى ذلك ؟ -
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واحنىن يضمها ., فهتفت وقلبها خيفق : 
"آه , اي جاميس , ارجوك . دعىن اخربك 

 اوال "
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لى علم كارولني , ما دامت ديبوراه ع  -

ابمران فليس علينا ان ننتظر , أال 
 تفهمني هذا ؟
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قالت : " ولكن االمر ليس هبذا الشكل 
 . جون .. " 
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 جون ؟ -
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نعم , جون . تلقى اتصاال تليفونيا او  -

هذا ما قاله , يقول انه مين وانىن اريده 
 ىف منزلكم 
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 ولكن امل تتصلى به ؟ -
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 وهل افعل شيئا كهذا ؟  -
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بدا اجلد على وجه جاميس حلظة : " لقد 
أشارت ديبوراه امامي انك كنت تعرفني 

 موين قبل حضورك للعمل عندان " 
 

www.rewity.com 
 



 
شهقت كارولني : " ماذا ؟ ولكن هذا  

 غري صحيح " 
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 استمرى . -
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الحظت انه مل يقل ما اذا كان يصدقها  
 ام ال , ولكن كان عليها ان تستمر:

 
 
 



حسنا , مل نعرف قط من قام بذلك   -
االتصال . ولكنىن اردت ان احتدث اليه 
عن لورا ,منتدايت روايىت . ال ادرى ملا  

كانت لدى فكرة جنونية ابنه قد  
قد طمأنىن  يتحدث إىل . وقد فعل , ل

اىل انه ال يتخيل انك قد تسمح له يوما 
ابلزواج بلورا . ويبدو اهنا وبعض  

الفتيات االخرايت هن الاليت قمن  
ابلتقرب اليه ,منتدايت روايىت . قد  



اعتربت هي االمرجادا اكثر مما كان هو  
 ينوي.
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عندما وصلت حبديثها اىل هذه النقطة , 
ىل الفضاء بذهن  اخذ جاميس ينظر ا 

شارد , ما جعلها تنظر اليه بشئ من  



القلق : " انت تصدقىن ., منتدايت 
روايىت . أليس كذلك ؟ جاميس , اقسم 
لك انىن مل اعرف جون موين قبل ذلك  

 النهار الذى جاء فيه اىل املنزل "
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نظر جاميس اليها بغموض اوال , مث 
ت روايىت . عندما رأى اهتمامها , منتداي

تالشت نظرة احلذر من عينيه وقال  
 بثبات : " اصدقك , هل من مزيد ؟"

 
samirf 

 
 



اومأت تقول : " لقد اتصل اىل املنزل  
بعد ذلك طالبا التحدث اىل . منتدايت 
روايىت . ال ادرى كم من املرات اتصل  
او ما اذا حتدث اىل اى شخص اخر  
واظنه فعل . ولكنك دخلت عندما 

 دث اليه "كنت احت
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ولكن ملاذا وافقت على اخلروج معك  -

؟ ال ختربيىن انك كنت تريدين ان  
 تتحدثي معه عن لورا .
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ال , مل يكن هذا هو السبب اي  -
جاميس , مل اعلم ما على ان افعل . 

كانت لورا مع تريفور .. اه , اي اهلى ..  
 اهنما ينتظراننا االن .
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اجاهبا : " فلينتظرا , واستمرى ىف  
 كالمك "
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تنهدت كارولني : " حسنا , هددين ابنه  
ان مل  سيعاود االتصال ويطلب لورا 

اخرج معه .منتدايت روايىت . اعلم ان  



لورا ستتكدر اذا عرفت ابالمر .. كنت  
 خائفة مما قد يقوله هلا عين "
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 ماذا قال لك ؟  -
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سالىن عما اذا كنت افضل ان اكون   -

 معك .
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رفع جاميس حاجبيه : " احقأ ؟ وماذا  
 كان جوابك ؟ "
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انكرت ذلك ... وماذا كان إبمكاىن   -

ان اقول ؟ انىن افضل لو كنت خارجة  
 مع والد تلميذىن ؟ 
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 فهز رأسه : " ال أبس , وماذا بعد ؟" 
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سألته عن سبب إلقائه هذا السؤال .   -
عند ذلك قال ان ديبوراه اخربته بذلك  

. 
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بدت احلرية على جاميس : " اي له من 
 قول شيطاىن ! " 
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ال ادرى . وال اظنه صدق هذا ىف  -

البداية , ولكن عند ذلك . استعملت 
 امسك االول فساوره الشك . 
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خلل شعرها ابصابعه وهو يقول : " ال 
تقلقى اي حبيبىت , فسينكشف االمر 

 عاجال ام اجال "
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اعلم ذلك ولكن ما دامت ديبوراه   -
على علم فلماذا مل تقل شيئا ؟ منتدايت 

روايىت . اعىن اهنا طلبت مىن هذا  
الصباح ان اذهب للتسوق مع لورا , 

 هذا شئ غري مفهوم .
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قال جاميس جبفاء : " ال شئ تفعله 
 ما "ديبوراه هذه االايم يبدو مفهو 

 
 
 

 أراح رأسه على مسند املقعد .
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اي له من لغز غامض , أليس كذلك ؟  -

ليس من عادة ديبوراه ان تعرف شيئا 
كهذا مث تسكت ,منتدايت روايىت . اال  

اذا تغريت . اعلم اهنا مل تكن على ما 
يرام صحبا مؤخرا . فقد استشارت 
الطبيب عدة مرات , ولكن عندما 

ا انكرت اى شعور ابملرض , فما سألته
 الذى ميكنىن عمله ؟
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قالت : " رمبا تريد ان تعرض عليك 
 الطالق "
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ولكنه هز رأسه : " ال اظن ذلك ,  

قالت ىل هذا الصباح اهنا تقوم برتتيبات 
رحلة حبرية ىف شهر آب لنا مجيعا .. مع 

 آل فروبيشر "
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 وهل سيذهب معكم تريفور ؟  -
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 رمبا , ولكنىن لن اكون معهم .  -
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رمبا يتوجب عليك ذلك اي جاميس ,  -

 الجل لورا .
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 فسأهلا : " وماذا ستفعلني أنت ؟ "
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 ابقى ىف لندن ؟ -
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 فرانكالند " ؟مع "  -
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اه , اي جاميس , اظنىن اخربتك عنه ,  -

حنن صديقان .. زميال داراسة اذا شئت 
,منتدايت روايىت . وهو معلم ايضا , 

ستحبه لو عرفته فهو ظريف الشخصية 
. 
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اظلم وجه جاميس , واحنىن يعانقها عناقا 
.  عنيفا اوهن قواها وزاد من شوقها اليه 
 مث ابعدها عنه وهو يشتم وهنض واقفا . 
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نظرت اليه بقلق : " جاميس , هل 
 حدث امر سئ ؟ "
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قال والكآبة ىف عينيه : "كل شئ سئ , 
 أليس كذلك " 
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مد يده يتناول سرتته وهو يضيف عابسا 
: " ولكنك ملكي .. التظنينين سهال ,  



منتدايت روايىت . اي كارولني , فلن  
 ادعك ترحلني مرة اخرى "
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قالت كارولني : " تعلم ان املفروض يب  
ان اتناول العشاء مع كليف لسرت وأمه  

 الليلة " 
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شعره ابصابعه ,  كان اثناء كالمها خيلل
فرأت كيف مجده يده على رقبته : " مل  

 اعرف هذا "
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تنهدت : " لقد طلب مين ذلك اي 
جاميس , و .. وىف ذلك الوقت بدت  

 يل الفكرة جيدة " 
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 ملاذا ؟  -
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حىت .. لئال تظن انىن اهتم بك .   -

جاميس , لقد القت ديبواه بنا على  
بعضنا البعض ,منتدايت روايىت . فعدا  
عن عدم رغبىت ىف إظهار سوء االدب  



والتهذيب مل تكن هناك طريقة .. ال 
يهمىن كليف لسرت اي جاميس . ال يهمىن 

 احد سواك .
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ة  واحنت رأسها . ران الصمت عد
حلظات , مث بدا انه يقرتب منها فرفعت 



رأسها تشهق ابكية وتلقي بنفسها بني  
ذراعيه ,منتدايت روايىت . شاعره به  
 يرجتف وهو يدفن وجهه يف شعرها . 
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مسعت كارولني االصوات ىف املمر قبل  
أن يسمعها هو بثوان , فابتعدت عنه  

 وهي تقول بذعر : 
 
 
 
 ر . أظنها لورا ... وتريفو  -
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جتهم وجه جاميس : " آه , اي اهلى . ما 
 الذى يريدانه ؟ "
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قالت وهى حتاول تسوية شعرها : " ماذا  
 سيظنانه ؟ " 
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بدا وجهها خالية من أي زينة . نظر  
جاميس اليها وقد ضاقت عيناه مث قال  

 هبدوء :



 
 
 
فالشعور ابلذنب  سيسيئان الظن بنا  -

مرتسم على وجهك , فاهدئى . االمر  
 ال يهمىن . 
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فصرخت : " ولكنه يهمىن اان , أليس  
 هناك خمرج اخر من هنا اي جاميس ؟ " 
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قال وهو يشري اىل ابب اخر مل تسبق هلا 
 رؤيته :



 
 
 
استعملى احلمام وكفى قلقا , فاان  -

 احبك .
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مل تكد كارولني تغلق ابب احلمام حىت 
مسعت صوت لورا وتريفور يدخالن اىل  

 مكتب جاميس . 
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قالت لورا متذمرة : " ما الذى تفعله اي  
أىب ؟ منتدايت روايىت . انتظران عند 



احملظة مث قرران التمشى ملالقاتك . اين  
 االنسة دوغالس ؟" 
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رد جاميس جبفاء : " ىف احلمام . كنا 
علي وشك اخلروج . اسف هلذا التأخر  



ولكنىن أريت االنسة دوغالس احناء  
 املكان "
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قال تريفور شيئا عن املنظر الذى تطل  
عليه نوافذ مكتب جاميس ,منتدايت 

روايىت . ىف هذه االثناء كانت كارولني  



ومتشط شعرها  تعيد زينة وجهها بسرعة 
, وعندما خرجت من احلمام , كانت  

 اقل اضطرااب . 
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هتفت لورا وهي تتاملها بفضول : "ها  
انت ذى .. وجهك متورد اي آنسة  

 دوغالس , هل حاول أىب مضايقتك ؟ "
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تبادلت كارولني نظرة مع جاميس الذى  
سار حنو الباب متكاسال وهو يقول هلا  



كانت متر به ىف طريقها اىل الباب  بينما  
:منتدايت روايىت . " اهتمى بشؤونك  
اخلاصة اي لورا وسأهتم اان ابمر االنسة  

 دوغالس" 
 
 
 
 

* * * 



 
 

 ) هناية الفصل السابع (
 
 
 يد الشيطان – 8
 
 
 



 
مل تستطع كاورلني االستمتاع ابلسهرة ىف 
منزل لسرت مع أن السيدة لسرت كانت 
لطيفة للغاية , منتدايت روايىت . فقد 

انشغلت افكارها ىف ما يدور ىف املنزل , 
و مل تكد تساهم ابحلديث الذى كان  

 يدور خالل العشاء .
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جلس اجلميع بعد ذلك ىف غرفة اجللوس 
الىت كانت مرتفة االاثث اال اهنا  اجلميلة 

مرحية اليبدو عليها التكلف املوجود ىف  
 منزل ديبوراه.
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قالت هلا السيدة لسرت وهي تناوهلا  

 كوب القهوة : 
 
 
 
اخربين كليف انك عملت ىف   -

سريالنكا اي آنسة دوغالس .منتدايت  



روايىت . اظنك وجدت فرقا كبري بني  
 بوث ؟ذلك وبني العمل عند آل 
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فقالت كارولني وهي حترك القهوة : " 
 فرقا كبريا جدا "
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اتبعت املراة تقول وهى تضيف اىل  
فنجاهنا مزيدا من السكر والقشدة : " 
 ولكنك جنحت مع لورا الصعبة املراس " 
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قالت كارولني بصدق : " احب لورا 

 الصعوبة "وطباعها ليست بتلك 
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استندت السيدة لسرت اىل اخللف وكوب 
القهوة بيدها : " ماذا ابلنسبة إىل  



خمدوميك ؟ هل انت منسجمة معهما ؟ 
" 
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متنت كارولني لو إبمكاهنا جتنب هذا  
النوع من التحقيق , قالت : " اان ... ال 

 ارامها كثريا " 



 
 
 

 وكان هذا صحيحا .
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فقطبت والدة كليف جبينها : " إممم ... 
رمبا هذا هو املنتظر , فديبوراه ليست  

 امرأة سعيدة , أليس كذلك اي كليف ؟" 
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وهي ليست امراة سليمة اجلسم اي  -

 أماه .



 
samirf 

 
 
أعلم هذا , فقد اخربتىن آيرين   -

فروبيشر أبهنا تشعر أبمل هائل ىف عمودها 
فقرى , منتدايت روايىت .اهنا حمطمة ال

كما تعلمني , ولكن على كل حال اللوم 



ىف احلادث الذى وقع هلا يقع عليها  
 وحدها .
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 أمى  -
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حسنا , اهنا احلقيقة فلماذا خنفى   -

 االمر عن االنسة دوغالس ؟ 
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 آه , ىف الواقع أان ..  -
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مل يسمع احد احتجاج كارولني والسيدة  
لسرت تتابع قائلة : " وهي تلوم ذلك  

الرجل املسكني لسقوطها , كانت حامال 
حينذاك وما كان هلا ان تركب اخليل 

على االطالق .منتدايت روايىت .  



ولكنها كانت جمنونة بركوب اخليل ,  
 وكانت غاضبة كثريا ألهنا كانت ستلد " 
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شعرت كارولني ابلذعر , فحىت االن مل 
خيربها احد بتفاصيل احلادث الذى وقع  
لديبوراه , منتدايت روايىت .فجاميس مل 



يتحدث عن ذلك قط وكانت دوما  
 تفرتض ان ذلك نتيجة خطأ فادح . 
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كادت ختسر الطفلة , فقد ولدت   -

وضع دقيق قبل اواهنا وبقيت اسابيع ىف 



خطر , ولكنها مل هتتم بذلك بل مل تشأ  
 ان ترى الطفلة ... او زوجها . 
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 أمى , كفى . -
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قالت السيدة لسرت بعزم : " دمرت  
حياهتما , أى نوع من احلياة بقيت ألى 
منهما ؟ اهنا امرأة حقود حمبة لالنتقام اي 

كليف , منتدايت روايىت .واذا  
اعت ان تضر جباميس فستفعل . استط

ملاذا مل تطلقه منذ سنوات ؟ إهنا الحتبه 
وال اظنها احبته قط , فهى ااننية حتب 



التملك . تريد ان تبقيه مرتبطا هبا قدر 
 إمكاهنا ولو كنت مكانه لرتكتها " 
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اندفعت كارولني تقول : "ولكن كانت 
 هناك لورا " 

 



 
 

عندما التفت كليف وامه  تورد وجهها 
 ينظران اليها .
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راحت السيدة لسرت تتأمل مالمح  
ضيفتها الشابة حلظة , مث اومأت تقول : 

 "طبعا , ملاذا مل أفكر يف ذلك ؟ " 
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اوصل كليف كاورلني اىل بيتها بعد  
العاشرة مباشرة . وجتنبت هي عناق  



سيارة قبل ان التحية املعتاد بنزوهلا من ال 
تقف .منتدايت روايىت . تغريت مالمح  
كليف وهو ينظر اليها من خالل زجاج  
 السيارة خلف عجلة القيادة , مث قال :

 
 
 
اوضحت وجهة نظرك ولكنىن مل أكن  -

 سأملسك . 
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تنهدت كارولني : "اسفة اي كليف , اان 
معجبة بك امنا ال جدوي من التظاهر  

 ثر من هذا "أبى شئ اك
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ضغط كليف على عجلة القيادة 
 وهويقول : 

 
 
 
بسبب جاميس , أليس كذلك ؟   -

تكهنت بذلك االسبوع املاضى , 



منتدايت روايىت .ولكنىن كنت ارجو ان 
اكون خمطئا , مث الليلة . عندما كانت 

 امى تتحدث ... 
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عاد ينظر اليها مرة اخرى : " انت املراة 
الىت عرفها منذ مخس او ست سنوات 



.منتدايت روايىت . علمت انه كانت  
لديه صديقة , ولكنىن مل اعرف امسك  

 قط "
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شهقت كارولني ويداها تتمسكان 
 ابلنافذة املفتوحة : 



 
 
 
ولكن كيف عرفت ؟ مل يعرف احد  -

 ابمران ؟ 
 

www.rewity.com 
 
 



التكوىن محقاء اي كارولني . والد   -
جاميس كان يعلم وكذلك آل فروبيشر  

.منتدايت روايىت . كان جاميس 
يصطحبك للنزهة ىف زورقه , أليس  

كذلك ؟ فكان البد لدايفد فروبيشر  
من ان يعلم , فهو سكرتري اندي  

 اليخوت . 
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رفعت كارولني يدها اىل فمها : " آه , 
ال , ما اشد ما كان امحقني عندما ظننا 

ان إبمكاننا ان حنتفظ بسران عن  
 االخرين " 
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قال كليف بفتور : " وما امهية ذلك ؟  
فال احد يلوم جاميس , وكما سبق ان 

 قلت لك ديبوراه ىف منتهى السوء " 
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رارة : " اهنا زوجته " مث  قالت كارولني مب
 حتولت مبتعدة . 
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* * * 
 
 



 
بعد ظهر يوم االحد , ارسلت ديبوراه 

 تستدعى كارولني .
 
 
 

امضت معظم الصباح ىف السرير خائفة  
من النهوض , منتدايت روايىت .خائفة  



من مواجهة حقيقة ان اايمها ىف هذا  
 البيت على وشك االنتهاء . 
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كان التفكري ىف الرحيل , التفكري ىف 
انكار حقها ىف رؤيته مدة سنتني اخريني  

, كان ىف هذا عذاب ابلغ . ولكن عليها  



, بشكل ما .منتدايت روايىت . ان جتد  
القوة للقيام بذلك . ومع ذلك عندما 

ارسلت ديبوراه تستدعيها , فارقتها 
 رابطة اجلأش .
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كانت خمدومتها ابنتظارها ىف شرفة  
املنزل اخللفية , حتيط هبا االزهار بينما  
تعرش اليامسني على شبكة من احلديد  

,منتدايت روايىت . وخلف الفناء  
وحديقة الورود . كانت كارولني تسمع  

اصوات الضحك ورشاش املياه من 
 حوض السباحة . 
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هلا ديبوراه  تسمرت مكاهنا عندما قالت 
: " اجلو رائع ابلنسبة للسباحة , اال  

تظنني ذلك اي آنسة دوغالس ؟منتدايت 
روايىت . لورا تعبث مع ابيها فهما معا  

كاالطفال . كما ان جاميس يعشق املاء  
سباحا وجتديفا .. هل حتسنني السباحة  

 اي آنسة دوغالس ؟ "
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لف كانت يدا كارولني تلتواين معا خ
ظهرها , فاجابت ابدب : "نعم , اي 
 سيدة بوث ., اان احسن السباحة " 
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 نعم توقعت ان يناسبك هذا . -
 
 
 
مل اكن احب قط السباحة وكنت  -

افضل ركوب اخليل . هل حتسنني 
 الفروسية اي آنسة دوغالس ؟ 
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اجابت كارولني وقد انغرزت اظافرها ىف  
راحتيها : " ال , مع االسف . هل 

 اردت رؤيىت اي سيدة بوث ؟ " 
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التفتت ديبوراه تنظر اىل الفتاة مرة  
اخرى , مث قالت بتلك االبتسامة  

 املخادعة كالعادة :
 
 
 



أريد منك ان تتعشى معنا هذه الليلة  -
مرة اخرى . تريد لورا فرصة تتباهي فيها 

ا أمس ,منتدايت بثياهبا الىت اشرتهت 
روايىت . ومبا انك كنت معها فمن  

 الطبيعي ان ترغب ان تريها انت ايضا .
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آه , ىف احلقيقة , اي سيدة بوث , اان  -
 .. 
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هتفت السيدة بوث بصرب فارغ : " 
ليس لديك عمل هذا املساء , أليس  

 كذلك ؟ "
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 ابلضبط , ال , لكن .. ليس  -
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 هذا حسن جدا , إذن .  -
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أظن اي سيدة بوث ان علينا ان  -

 نتحدث بشأن هناية .... 
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قاطعتها ديبوراه : " اعرف ذلك , تعنني  
فرتة شهر االختبار معنا . ادرك انه مل  
يبق سوى اايم قليلة وانت ال تريدين  

 ليس كذلك ؟ "البقاء معنا , أ
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 فقالت ابرتباك : " اان .. ال . .." 
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ال أبس بذلك . ميكنك ان تذهىب   -

االن اي آنسة دوغالس . اعدك ابن 
 نتحدث فيما بعد .
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* * * 
 
 
 



ارتدت كارولني البنطلون والقميص 
األسودين اللذين ارتدهتما ىف أول ليلة 

هلا ىف هذا البيت ,منتدايت روايىت .  
ومعهما قميص من الدانتيل عاجي اللون 

. كان هذا الطقم بسيطا مجيال ولكنها 
تعرف انه عليها ان تكون الليلة واثقة  

 من نفسها .
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ظارها ىف غرفة املكتبة كان الثالثة ىف انت
. بدت لورا مهتمة برأى كاورلني مبظهرها 

, منتدايت روايىت .كانت ترتدي تنورة 
مزركشة طويلة فضفاضة وتعقد شعرها  
فوق أذنيها فبدت انضجة حنيفة طويلة  

 القامة . 
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هتفت الفتاة ضاحكة : " هل أبدو أكرب 
 سنا ؟ إنه حذائى , انظري "

 
 
 



اغتصبت كارولني ابتسامة هلا ولديبوراه , 
بينما سارع جاميس إليها يسأهلا ابدب  

 عما تريد ان تشرب .
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فقالت بسرعة متجنبة عينيه : " آه ,  
 أي شئ ابرد . ال أبس بعصري الليمون " 
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مل يناقشها جاميس , واتبعته هي بنظراهتا 
.منتدايت روايىت . مل  وهو جيتاز الغرفة 

يكن يرتدي بذلة العشاء هذا املساء ,  
ولكن بذلته الربونزية كانت رائعة األانقة 



مربزة عرض كتفيه وعضالت ساقيه  
 القوية . 
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عندما شعرت أبن ديبوراه تراقبها ,  
 أسرعت تقول :

 



 
 
 كان اليوم مجيال, أليس كذلك ؟   -
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أمضيت الوقت اان   فقالت لورا : "
 وتريفور ىف البحرية " 
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أخربتىن أمك انك كنت وابيك متتعان  -

 نفسيكما .
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 وقطبت لورا حاجبيها :

 
 
 
 مل يكن أىب معنا .  -
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قالت ديبوراه بربودة : " البد أنك  

 أسأت الفهم اي آنسة دوغالس "
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كارولني نظرات جاميس الرزينة  وإذ رأت  
 هلا , مل تشأ ان تكذهبا . 



 
 
 

قدم جاميس هلا العصري , فشكرته 
بلهجة آلية وهي تتساءل عما جيعل 

 ديبوراه تبتهج مبضايقة االخرين . 
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شعرت ابلراحة عندما جاءت جيين  

ختربهم أبن العشاء جاهز , منتدايت  
االنشغال رواييت . إذ سيكون إبمكاهنم 

بتناول الطعام . ولكن أثناء تناوهلم 
الروستو , قررت ديبوراه تبديد هذا  

 اهلدوء اهلش فقالت بعفوية :
 
 



 
أخربتىن االنسة دوغالس أبهنا تريد ان  -

 ترحل آخر األسبوع .
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هتفت لورا منزعجة : " ماذا ؟ " التفتت 
 الفتاة إليها بعدم تصديق :



 
 
 
متزح , أليس كذلك ؟ أنت ال  أمي  -

 تريدين حقا ان ترتكينا , أليس كذلك ؟ 
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 أان ...  -
 
 
 

وقبل أن تتمكن كارولني من قول أى  
شئ , عادت ديبوراه تقول : " أان ال 

أمزح اي لورا , فقد اخربتىن االنسة  
 دوغالس هذا بنفسها بعد الظهر "
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ق , ادركت كارولني اهنا اصبحت ىف مأز 
وكانت أتمل ان خترب لورا ابالمر بنفسها  
وليس هبذه القسوة . قالت : " حسنا , 

 نعم , ولكن .. " 
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عادت لورا تقول : " ملاذا ؟ كنت أظنك 
مسرورة هنا . ظننت اننا منسجمتان معا 

 واننا صديقتان ؟ "
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 وحنن كذلك اي لورا . -
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قالت ديبوراه بقسوة : " ال اظن كارولني 
صديقة لك اي لورا , كما اهنا ليست 

 صديقة يل " 
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ونظرت اىل كارولني بتحد مث اتبعت 
تقول : " اختذانها مربية ومرافقة لك  

...منتدايت رواييت . لكي تساعدك ىف  
نسيان افتنانك بذلك الرجل موين .  

وبدال من ذلك , شجعت االنسة  
دوغالس الرجل على القدوم اىل هنا  



وحتدثت معه تليفونيا , واالكثر من ذلك 
 خرجت معه بنفسها "
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جتاهلت مالمح لورا الذاهلة واتبعت  
تقول : "لقد سألت نفسى كيف ميكنها  
أن تنشئ مثل هذه العالقة معه ىف مثل  



هذه الفرتة القصرية .منتدايت رواييت . 
وكان اجلواب واضحا .. فقد عرفته قبل 

 جميئها اىل هنا "
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قالت كارولني بذعر : " ال ! هذا غري  
 صحيح " 
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نظرت اىل جاميس بعجز وطمأنتها  
النظرة الىت بدت ىف عينيه وهو يقول 

هبدوء : "ليس لديك برهان على ذلك 
 اي ديبوراه "
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االنسة   قالت لورا : " مل تتحدث
دوغالس اىل جون إال ألنىن اان طلبت  

 منها ذلك , وهي مل خترج معه "
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وضعت ديبوراه الشوكة والسكني مث  

احننت لتلتقط حقيبة يدها من االرض مث 
اخرجت منها رسالة مل ترها كارولني قط  
من قبل وعرضتها وقد ابن على وجهها 

 االنتصار .
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حقأ ؟ إذن فهل هناك من  قالت : " ا

 خيربين ملاذا يراسلها ؟ " 
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 شهقت كارولني : " ولكنه مل يفعل ... " 
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قاطعتها ديبوراه وهي متد يدها البنتها  
 ابلرسالة : 

 
 
 
 هل هذا خط موين ام ال اي لورا ؟  -
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طرفت لورا بعينيها وهي تنظر اىل اسم 
كارولني مكتواب خبط واضح مستعجل .  

منتدايت رواييت . مث ابتلعت ريقها  
بصعوبة وهي تقول متلعثمة : "يبدو مثل 

 خطه " 
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قال جاميس وهو خيتطف الرسالة من يد  
 زوجته : 

 
 
 



 دعيىن أراها .  -
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وأخذ يقرأ ما كتب على الغالف , 
تتالعب نظرت إليه زوجته وشبه ابتسامة 

على شفتيها مث قالت برقة : " ملاذا ال  
 تقرأها اي جاميس ؟ فقد قرأهتا أان "
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تقبضت يدا كارولني على حافة املائدة 
وهي تنظر اىل وجه جاميس املتجهم , 

 وقالت :
 
 



 
نعم , اقرأها . ملاذا ال تقرأها لنا   -

 مجيعا النىن مل ارها قط .
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 أحقا مل تريها ؟  -
 



 
 

 سألتها لورا هذا حبزن .
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قالت ديبوراه بقسوة : " اسأىل االنسة  
 دوغالس اىل اين ذهبت مساء اجلمعة "
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نظرت لورا اىل امها مبرارة قبل ان تعود  
فتنظر اىل كارولني الىت هتفت وهي 

على  تشعر ابلضياع بسبب ما ارتسم 
 وجه لورا عندما مسعت هذه الكلمات .
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هتفت تقول : "آه , اي لورا . خرجت  
مع جون موين ليلة اجلمعة حقا , 

منتدايت رواييت . امنا ليس للسبب 
الذى تريد أن تظهره أمك . كان غرضي 

 بريئا .. "
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سأل جاميس بصوت خشن : " من أين  
الرسالة اي ديبوراه ؟ حصلت على هذه 

 هل كنت تفتشني ىف امتعة كارولني ؟ "
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رأت كارولني كيف اتسعت عينا لورا 
وهي تسمع أابها يقول امسها االول  

بعفوية , وكانت ستقول شيئا لو مل خترت 
ديبوراه هذه اللحظة لكي تنفجر قنبلتها 

 االخرية . 
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ه , مسكينة  قالت بتحد : " ومل ال ؟ آ

لورا ومسكني جاميس . أخشى ان تكوان 
 أنتما االثنني خمدوعني "
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 بدا العذاب ىف عيين لورا :



 
 
 
حنن االثنان ؟ ما الذى تقولينه األن اي  -

 أمي ؟
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لورا , حان الوقت لكي تعلمي  -
احلقيقة , ان االنسة دوغالس أو  

انت عشيقة  كارولني كما يقول أبوك , ك
 أبوك منذ سنوات ...
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صرخت لورا بصوت مثري للشفقة : " ال 
" 
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.... والشك انه يتأمل ألجلها كما  -

 تتأملني أنت بسبب موين .
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دفعت كارولني كرسيها اىل اخللف وهبت 
 واقفة وهي حتدق بيأس اليهم مجيعا .

 
 
 



غري صحيح .منتدايت  قالت : " هذا 
رواييت . مل أكن عشيقته قط , ومهما  

كانت حمتوايت الرسالة فال شأن يل هبا  
.. مل أر قط هذه الرسالة وانت تعلمني  

 ذلك " 
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عادت ديبوراه تقول لزوجها : " ملاذا ال 
 تقرأها , اي جاميس ؟ "
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ىف هذا الوقت كانت كارولني تعتصر  
, مث صرخت وهي ترى املرأة  يديها 

جتلس ىف كرسيها هبدوء مستمتعة مبا  



أحدثته من فوضي وبلبلة , منتدايت  
رواييت . صرخت تقول : "اي لك من 

شريرة .. شريرة , فأنت تعلمني انك ال  
 تقولني احلقيقة "
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أىب .. هل كنتما انت واالنسة   -
 دوغالس عشيقني ؟
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تضمن سؤال لورا املذهول اليأس  
والتضرع ولكن مزاج جاميس مل يكن 

يسمح له بلومها فتمتم يقول بعنف وهو 



يقلب الغالف ىف يده :منتدايت رواييت  
. " وماذا لو كنا ؟ وما هو نوع احلياة 

 الىت تظنينىن أعيشها هنا ؟" 
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 آه اي أىب . -
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دفعت هاربة من  هبت لورا واقفة مث ان 
الغرفة . ولكن عندما حتركت كارولني  

وكأهنا تريد اللحاق هبا , منتدايت رواييت 
. أمسكت اصابع ديبوراه النحيلة 
مبعصمها وامرهتا بربودة : " دعيها 

وحدها . أال تظنني انك سببت ما فيه 



الكفاية من الدمار هنا ؟ مل نعد حباجة 
اىل خدماتك وميكنك ان حتزمي امتعتك 
وتغادي هذا املنزل أبسرع ما ميكنك , 

منتدايت رواييت . وكلما كان ذلك أسرع 
 , كان أفضل " 
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سحبت كارولني معمصها من قبضة 
ديبوراه وهي تشعر ابلغثيان ,منتدايت  

رواييت . وكان جاميس ما يزال ىف كرسيه 
يقلب الرسالة مبرارة ولكنه مل حياول 

جعلها تتكهن أبن    النظر اليها وهذا ما
ديبوراه جنحت ىف خطتها , منتدايت  

رواييت . فقد أقنعت موين بشكل ما أن  
يكتب تلك الرسالة , واستطاعت خميلة  

كارولني ان تتكهن الكلمات واجلمل  



اللعينة الىت احتوهتا , وجاميس سيقرأها 
ألن ديبوراه ستصر عليها هبذا . وبعد 

ذلك ... ال شك ان كل شئ سيستمر 
كان من قبل , منتدايت رواييت .    كما

ستشعر ابلرضا وهي تعلم اهنا قتلت 
عصفورين حبجر واحد , فقد خاب أمل 

لورا جبون موين , وستجد التعزية دون  
شك مع تريفور فروبيشر , هذا بينما 



جاميس .. جاميس لن حين بعد االن اىل  
 امرأة حيتقرها . 
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شهقت شهقة ملؤها االختناق وارتدت  
على عقبيها مث أخذت تصعد الدرج  

ركضا وكأن الشيطان يالحقها .منتدايت 



رواييت . ومل يستغرق منها حزم امتعتها  
وقتا طويال , الهنا اخذت تكوم حاجيتها 

ىف احلقائب كيفما اتفق. بل مل تزعج  
نفسها بتغيري مالبسها , منتدايت رواييت 

خرية اىل ما حوهلا عادت  . وبعد نظرة أ
 فنزلت اىل الطابق االسفل . 
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دهشت وهي ترى غروم إبنتظارها ىف  
الردهة . قال هلا : "طلب مين السيد 

بوث أن أقلك اىل املكان الذى تريدينه  
" 
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أرادت كارولني ان ترفض , ولكن فكرة 
السري وحقيبتان ىف يديها هزمتها .  

فتبعت غروم اىل السيارة مث طلبت منه  
 ان يقلها اىل حمطة ريدنغ .
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* * * 



 
 
 

بعد ذلك بثالثة أايم , قرأت كارولني ىف  
الصحيفة أن ديبوراه أصيبت ابهنيار 

ادخلت على أثره املستشفى . منتدايت 
رواييت . كانت فقرة صغرية جدا وكان 

و مل  ميكن أال تلحظها على االطالق ل
 تكن متشط الصحيفة حبثا عن عمل . 
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منذ تركت منزل ميتالندس مساء االحد 
, رفض عقلها التفكري , فقد كانت 

تشعر ابخلدر وهي تتوجه اىل شقة تيم 
وكاهنا حيوان مصاب بقصد مكاان يلعق  

فيه جراحه , منتدايت رواييت . وكان تيم 



ا كم رائعا , فقد رحب هبا دون أن يسأهل
سيطول مكوثها عنده , فقد فهم حالتها 

 العقلية من مظهرها احملزن .
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كان خرب اهنيار ديبوراه مفزعا , اعاد اىل 
ذهنها التفكري املؤمل مبستقبلها غري املؤكد 



. ما الذى عجل هذا احلدث وملاذا  
حدث ؟ منتدايت رواييت . وزاد هذا ىف  

مشاعرها على جاميس .  حدة وأتمل 
وعندما عاد تيم إىل بيته ذلك املساء  

وجدها تبكى . دخل الشقة وهو يصفر 
ولكن ما ان رأى شهقاهتا على األريكة  

حىت جاء اليها حيملها بني ذراعيه  
 ويهدهدها كأهنا طفلة .
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كم شعرت ابلراحة وهي ختربه أخريا 
بصوت صادق متلعثم كل شئ  

ت رواييت . منذ تطور حبها ,منتداي
جلاميس وصوال اىل اهتامات ديبوراه 

القاسية فطردها , ومل حتاول ان ختتلق 
 لنفسها املعاذير . 
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وعندما سكتت , سأهلا هبدوء : "  
 ولكنك ما زلت حتبينه , اليس كذلك؟"
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انتصبت كارولني ىف جلستها واشاحت  

دموعها مبنديل بوجهها عنه وهي متسح 
انوهلا إايه , مث سألته بصوت يكشف  

تظاهرها الكاذب برابطة اجلأش : " ال 
 فائدة , أليس كذلك ؟ " 
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 ولكنك حتبينه .  -
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آه , نعم , نعم . أظنىن سأحبه على  -

 الدوام .
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حىت ولو كان يصدق ديبوراه , مع  -

 هي عليه من سوء ؟انه يعرف ما 
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سحبت كارولني نفسا مرجتفا : " لدي  
ديبوراه قوة إقناع كبرية , هذا إىل ان  

 هناك ... الرسالة " 
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هنض تيم عن االريكة وهو يقول : " آه 
, نعم , الرسالة . يبدو اهنا دفعت له  

 مبلغا سخيا " 
 

samirf 
 
 
 جون موين ؟ -
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 ومن غريه ؟ -
 

اومأ قائال : " حسنا , اان مسرور ألنك  
اخربتىن . تعلمني انىن اقوم بكل ما  
استطيعه لكي .. حسنا , الجعلك 

 سعيدة " 
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اومأت كارولني برأسها : " نسيت .. ىف 
الصحيفة خرب عن تعرض ديبوراه الهنيار 
عصيب ادخلت على اثره اىل املستشفى  

" 
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اخذ تيم الصحيفة الىت انولته اايها : " 
 ماذا ؟ وماذا يعىن هذا ؟"
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هزت كارولني كتفيها : " ال ادرى , 
ولكنها مل تكن بصحة جيدة . لديها 

 مشكالت ىف العمود الفقري "
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وهذا طبعا بسبب احلادث , فالعمود   -

.  الفقري حساس كثريا .. كنت أفكر .



اتظنني اهنا رتبت كل تلك االمور ؟  
منتدايت روايىت . ذهابك اىل منزهلم وما 

تبعه .. قلت بنفسك انك مل تتوقعى  
الفوز ابلوظيفة النك رايت هناك  

 اخرايت أكثر منك خربة . 
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 رفعت كارولني بصرها اليه فاغرة الفم :
 
 
 
هذا صحيح .. آه اي تيم , اتراها   -

 نظمت كل شئ ؟ 
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 حسنا , ليس موين حتما .  -
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ومل ال ؟ إبمكاهنا ذلك , ولكن ...  -

ان تستغل لورا هبذا الشكل ؟ وهل  



ميكنها ان تقوم بعمل على هذه الدرجة 
 من السفالة ؟ 
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هز تيم رأسه : "يبدو اهنا عدمية الضمري 
 كليا " 
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ولكن إىل أى حد ؟ لكي تثري حويل   -

 الشكوك ؟
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 هذا من جهة مث لتعذب زوجها . -
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هبت كارولني واقفة : " آه , رابه .. ال  
 استطيع تصديق هذا "
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 وملاذا ال ؟ -
 

samirf 
 
 
 ولكنها ال حتبه ؟ -
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ال ... ولكن من الواضح اهنا امرأة  -

حتب التملك ومثة أانس يقتلون ألقل من 
 هذا .
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 آه , اي تيم , إذا كان هذا صحيحا . -
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كانت خطة مدروسة , يبدو اهنا   -

عرفت ابمر عودتك اىل الوطن فحركت  
 مشروعها . 
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 مروع .هذا ... هذا  -
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سار تيم اىل املطبخ مث أخذ ميأل ابريق  
الشاي ابملاء : " عزيزتى , لو كنت 
مكانك حلاولت أن أنسى كل ذلك  

,منتدايت روايىت . النك لن حتققى شيئا 
 غري إطالة عذابك " 
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 إبمكاىن ان اخرب جاميس ابحلقيقة ...  -
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؟ وملاذا يصدقك ؟ وهل سيصدقك   -

وافرضي أنه صدقك هذه املرة , فسيبدأ 
 عاجال أم آجال ابلتساؤل عن ذلك . 
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 آه , اي تيم ... هذا ظلم . -
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قال تيم متفلسفا : " احلياة كذلك غالبا 
, انظرى إىل , فأان اخلص ألمرأة ال 

 تكاد تشعر حيت بوجودي "
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األسبوع التاىل , قامت كارولني  ىف 

بثالث مقابالت لوظائف جديدة , 



اثنتان منها ىف مدرسة اثنوية ىف منطقة 
لندن ,منتدايت روايىت . والثالثة كانت  

العمل مربية لتوأمني ىف الثالثة عشرة من  
عمرها كان والديهما سيمضيان عاما ىف 

أفريقيا . اعجبها العمل االخري ألنه 
لرتا .. وعن جاميس ,  سيبعدها عن انك

منتدايت روايىت .ولكن تيم مل يكن 
 متحمسا له .
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قال هلا هبدوء : "الميكنك اهلروب اي  
كارولني بل عليك أن تصلي إىل قناعة  

 مع نفسك " 
 

samirf 
 



 
فهتفت كارولني : " أعلم هذا وهلذا  

 أسافر "
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قال هلا بثبات : " ال , فانت سرتحلني  
النك خائفة من رؤيته مرة أخرى  



.منتدايت روايىت . اعرتىف بذلك اي  
كارولني وابقى ىف انكلرتا , واجهي  

األمر وتزوجيين فاان أحبك وإن منحتين 
 الفرصة فقد أسعدك "
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هزت كارولني رأسها , علمت اهنا تؤمله 
: " تيم , ال ولكنها مل تستطع منع ذلك 

فائدة من ذلك , أعلم ان ما تقوله  
صحيح ولكنين جبانة .منتدايت روايىت  
. ال استطيع ان احتمل فكرة .. عدم  
 رؤيته مرة أخرى أبدا , أال تفهم هذا؟"
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اومأ تيم الذى احىن كتفه : " ال أبس اي  
كارولني فلن أقول شيئا اخر . ليست 

 طويال وقد تغريين رأيك " السنة زمنا 
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ابتسمت كارولني حبزن , مل يكن مثة أمل  
 ىف ذلك بعد كل تلك السنوات . 
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وكان األسبوع التاىل مفعما ابلنشاط , 
التسوق ألجواء حارة والتلقيح وترتيبات 

السفر مع خمدومها اجلديد .منتدايت  



 روايىت . وكانت كارولني مسرورة ألن
لديها عمل يشغلها عن التفكري ىف  

جاميس , وعصر ذات يوم عادت من  
السوق فوجدت تيم ىف الشقة مضطراب 

وعندما سألته عما هناك أنكر ان مثة  
 شيئا ما . 
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كان موعد الطائرة املسافرة إىل نريويب ىف 

الساعة الثامنة من صباح يوم اجلمعة  
خلميس , .منتدايت روايىت . بعد ظهر ا

وجدت كارولني نفسها ىف حمطة " 
إمبانكمنت " الىت كانت تبعد ايرادت  
قليلة عن مبىن شركة بوث .منتدايت 

روايىت . ولكن دافعا جنونيا احضرها اىل 



هنا فرغم كل ما قالته لتيم , تلهفت 
 لرؤية جاميس ولو من بعيد .
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وما إن أقرتبت من املبين , حىت برزت  
ارة ليموزين سوداء من شارع جانيب  سي

ووقفت أمام املبىن مث خرج منها رجالن 



يرتداين األسود كذلك . منتدايت روايىت 
.أدركت كارولني وهي ترجتف أن واحدا  

منهما هو جاميس . صعد الرجالن  
 درجات املبىن أما السيارة فابتعدت . 
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وقف بعد قليل جاميس ىف اخللف  
لرجل االخر ابلدخول ىف الباب ليسمح ل

الدوار أوال , واثناء انتظاره ,منتدايت  
روايىت . نظر حوله وعرب ساحة احملطة 

 تقابلت عيناه بعيين كارولني . 
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مضت حلظة تسمرت فيها ىف مكاهنا 
وراحت حتدق إليه مث أشاحت بوجهها  
وهي تشهق وحثت اخلطي ىف الطريق  

.منتدايت روايىت .  الذى أقبلت منه 
مسعته يناديها ابمسها , فتجاهلته وهي  

تركض , ولكن كانت لديه ساقان أطول 
كما رأت , النه وصل إليها بسهولة  

وأمسك بذراعها يوقفها . حدق إليها  
وكأنه ال يصدق عينيه .منتدايت روايىت  



. وإذ ابدلته النظرات رأت مبلغ ما هو 
 عليه من شحوب وإهناك .
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متتم وهو يلهث : " كارولني , اي إهلى , 
 اخربىن انك ىف كينيا "
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حركت كارولني شفتيها بصمت : " من 
 هو ؟ " 
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فرانكالند , صديقك تيم فرانكالند ,  -
 اي إهلى , سأقتله .
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حركت كارولني رأسها ابضطراب , ومل  
ببه ضغط  تكد تشعر ابألمل الذى يس

اصابعه على ذراعها , منتدايت روايىت  



.مث سألته متلعثمة : " ت .. تيم ؟ هل  
 رأيت تيم ؟ "

 
www.rewity.com 

 
 

محلق جاميس فيها مث هز رأسه بعدم 
 تصديق :

 



 
 
أمل خيربك ؟ آه , ال ميكننا التحدث  -

 هنا .
 

samirf 
 
 



عادت إليها احاسيسها جزيئا : " ليس 
 نتحدث عنه "هناك ما 
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تبا لك , أليس بيننا شئ ؟ .. حسنا   -

 , أما أان فأقول العكس , تعاىل معي . 
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اجتاز الشارع خبطوات واسعة وكان  
 جيرها خلفة :

 
 
 
 جاميس , دعىن أذهب . -
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ال .. بل ستأتني معي , علينا ان  -

 نصل اىل حل هنائى لكل أموران.
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 ولكن ... ديبوراه . -
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وقف فجأة وهو حيملق فيها : " ديبوراه 
 ؟ اتعنني انك ال تعلمني ؟" 
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 ال اعلم ماذا ؟ -
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ماتت ديبوراه اي كارولني , وقد دفنت  -
 مس .أ
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هتفت وهي تشعر بدوار مفاجئ : " ما  
 .. ماذا ؟ أان مل أعلم .." 
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عاد جاميس حيدق إليها عدة حلظات 
أخرى وكأنه ال يستطيع ان يبعد نظراته  

عنها , مث عاد يتابع سريه جارا إايها معه 
. 

 
samirf 



 
 

فقالت ابحتجاج : " إىل .. إىل أين حنن  
 ذاهبان ؟ "
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 إىل مكتىب حيث سنكون وحدان .  -
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 جاميس , ال فرق ىف ذلك كما تعلم . -
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توقف مرة اخرى : " ماذا تعنني ؟ طبعا  
 هنالك فرق "
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رفعت كارولني نظرها اىل املبىن الشاهق  
جبانبهما مث هزت رأسها ببطء من جانب 



اخر وقالت : " انت .. انت مل اىل 
 تصدقىن "
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اطلق شتيمة عنيفة أجفل تشارلس  
احلارس لسماعها وكان يقف عند الباب 
ينظر إليهما بفضول . منتدايت روايىت  



.مث متتم هازا رأسها : " ما هذا الذى  
تتحدثني عنه ؟ امسعى , دعينا ندخل ,  

مشهد هنا ال نريد ان نعرض نفسينا ىف 
 يستمتع برؤيته كل شخص " 

 
www.rewity.com 

 
 



تسمرت مكاهنا قائلة : " ال فائدة اي  
جاميس , فأان مسافرة اىل نريويب صباحا  

" 
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رد عليها بغضب : " فلتذهب نريويب اىل  
جهنم " مث محلها بني ذراعيه مارا  

 ابحلارس املذهول . 
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الستقبال ىف  اتسعت عينا موظفة ا
الردهة وهي تري رئيسها حيمل امراة 



غريبة ويدخلها اىل املصعد , منتدايت  
روايىت .مث يغلق الباب ويصعدان  

 مبفردمها .
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نظر اليها وهي تقوم بني ذراعيه , وبد 
تعبري غريب على وجهه فوضعها على 



قدميها مث مال متكئا على جدار املصعد 
 . ينتظر الوصول اىل  ,منتدايت روايىت 

الطابق االعلى . قالت وهي تسوي 
 ثياهبا: 

 
 
 
ليس لك احلق ىف إحضاري إىل هنا ,   -

 ما الذى سيظنه مستخدموك ؟
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جتاهل جاميس كالمها ولكن شفتيه توترات 
ىف وجهه الشاحب , وما لبث املصعد 

ان وصل اىل الطابق االعلى ىف حلظات 
 .منتدايت روايىت .

 



 
 

امسك جاميس بذراعها واسرع هبا جمتازا 
املمر حنو مكتبه . ارجتفت كارولني وهي  

تتذكر أخر مرة جاءت فيها اىل هذا  
 املبين .
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ولكن عليها عدم التفكري ىف ذلك وان  

تتذكر ذلك املساء االخري اهلائل ىف  
منزله عندما كان جاميس حيمل رسالة 

 ين بني يديه .مو 
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عندما دخال اىل غرفة السكرترية . 
رفعت هذه بصرها اليهما بدهشة ولكنه 

مل يكد يلحظ وجودها . قالت : " إن 
 أابك يريد ان يراك اي سيد جاميس " 
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فقال ابقتضاب : " اتصلي به واخربيه  
أبنىن مشغول مث ال اريد ازعاجا مهما  

 ل فهمت ؟ " كان االمر . ه
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 نعم اي سيد جاميس ؟ -
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رفعت املرأة حاجبيها فشعرت كارولني  
ابخلوف , ماذا سيظن هبا هؤالء الناس  
.. هبما معا ؟ منتدايت روايىت .ونظرت  
اىل جاميس ساخطة , ولكنه كان يفتح 

 ابب مكتبه فلم يبادهلا النظر .



أصبحا ىف  وعلى كل حال , عندما 
الداخل جذبت كارولني ذراعها من يده  

وأسرعت حنو النافذة لتضع فاصال 
بينهما فعليها ان تقف أمامه حبزم مهما  

كان قوله ولن ترتاخى أمام سيطرة 
 جاذبيته عليها .
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أغلق جاميس الباب مث استند عليه .  

وبدا عليه الرضا عدة حلظات وهو ينظر 
الحمه عابسة , إال أن  اليها مع ان م

 مشاعر خمتلفة كانت تطل من عينيه . 
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نظر إليها إبمعان فضاقت عيناه , مث  
تنقلت نظراته بني وجهها املتوتر  

وصدرها الذى كان يعلو ويهبط حتت 
قميصها ,منتدايت روايىت . اىل تنورهتا 
البسيطة الطراز مث ساقيها وقدميها ىف  

ت نظراته  حذائهما اخلفيف , مث صعد
مرة اخرى لتستقرا على شفتيها 

 املرجتفتني .
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أخريا سأهلا بصوت متوتر : "ما هذا  
 الكالم عن نريويب ؟ "
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أان .. لقد حصلت على وظيفة , و  -
 .. سأسافر اىل هناك للعمل .
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ابتعد جاميس عن الباب وهو يقول الواي 
 شفتيه : 

 



 
 
إذن مل يكن فرانكالند كاذاب كليا   -

..منتدايت روايىت . موعد السفر فقط  
هو الذى اخطأ فيه . أم لعلك طلبت  

 منه ان يكذب علي ؟
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عقدت كارولني شفتيها : " تيم ؟ ال , ال 

 ابلتأكيد " 
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 مث أمل خيربك أبنىن ذهبته اىل الشقة ؟  -
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 ال . -
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ولكنها تذكرت فجأة عندما عادت اىل  
الشقة بعد ظهر أحد االايم فوجدت تيم 

ىف حالة غري عادية من االضطراب ,  
منتدايت روايىت .فعات تقول : " اظنه  

 افرتض انىن ال اريد رؤيتك "
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قال جاميس ساخرا بربودة : " اي للحنان 
 األبوي "
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 ولكن ملاذا جئت اىل الشقة ؟ -
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ألن ديبوراه كانت قد ماتت للتو ..  -

شعرت حباجة إليك اي كارولني .  
منتدايت روايىت .هل هذا شئ بعيد عن 

التصديق ؟ كان املفروض ان احضر  
 إليك قبل ذلك , ولكن .. 
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 حبست انفاسها : " حتضر إىل ؟ "
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نعم , أحضر إليك . ملاذا ذهلت  -

هبذا الشكل ؟ هل كان كل ما قلته يل  



هنا ىف هذه الغرفة كذاب بكذب ؟ 
منتدايت روايىت .عندما قلت ىل إنك  

حتبينىن ؟ وإنك ستهربني معي إذا طلبت 
 منك ذلك ؟ 
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حدقت كارولني إليه فدمرت النظرة ىف  
التحصينات الىت كانت حتاول عينيه كل 

إقامتها ضده ,منتدايت روايىت . وقالت  
تعرتف بضعف : " أان .. آه , تعلم أن 

 ذلك مل يكن كذاب "
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 كارولني .  -
 
 
 

تقدم حنوها متأوها وضمها بني ذراعيه  
معانقا إايها عناقا عميقا جعلها تدرك  

أهنا كانت جمنونة ألهنا تصورت ان  
رتكه هنائيا .منتدايت روايىت  إبمكاهنا ان ت

 . فمهما فعل فهو يرغب فيها االن .
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 مهست تقول : "جاميس .. " 
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قال وهو يرجتف : " أحبك .. احبك .  
ماذا ميكنىن ان اقول اكثر من ذلك ؟  

 وماذا أفعل ألبرهن لك ؟ "
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وجدت كارولني من الصعب عليها 
ث بشكل مرتابط , فصرخت : "  التحد

 ولكن .. ولكن الرسالة .."
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فقطب جبيته : " رسالة موين ؟ ما شأهنا 
 ؟ " 
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عضت شفتها : " أان .. هل .. هل 
 قرأهتا ؟" 
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نعم , قرأهتا , ومل ال ؟ إهنا مل تكن  -

 تعين لك شيئا , أليس كذلك ؟
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جاميس , مل أعلم قط أن هناك رسالة   -
. 
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أعلم هذا , وهلذا قرأهتا . اردت ان   -

ارى اىل اى مدي كانت ديبوراه تريد ان  
 تصل .
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فحدقت كارولني إليه : " ديبوراه ؟ هل 
 تعين .. هل تعين انك مل تصدقها ؟ "
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وهل ظننت انىن   اظلمت عيناه : "
 صدقتها ؟" 
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شعرت كارولني بشهقة ابكية تكاد  
ختنقها : " نعم , آه , نعم , وماذا غري  



ذلك كنت سأصدق ؟ فانت تركتىن  
 أذهب .. "
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اخذ مير بيده على شعرها برقة وهو  
يسأهلا بذهن غائب : " وهل كنت  

تريدين ان تبقى ؟ كارولني , فلنوضح  



ال االمر ..منتدايت روايىت . تظنني  أو 
انىن صدقت كل ما قالته ديبوراه عن  

معرفتك مبوين قبل حضورك اىل بيتنا , 
 أليس كذلك ؟ "
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 أان ... نعم .  -
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ولكنك قبل ذلك اخربتىن ان هذا   -

 ليس صحيحا ؟
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اغرورقت عينا كارولني ابلدموع : " 

اعرف ذلك ولكنك ... جلست هناك 
 والرسالة ىف يدك " 
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كنت مذهوال , نعم , كنت مذهوال    -
ألن ديبوراه وصلت ىف مؤامراهتا اىل هذا  

احلد .. حينذاك , منتدايت روايىت .مل 
يكن لدي فكرة عن املدي الذى ذهبت 

إليه , ولسوء حظها , ثبت ان مهارهتا  
 هذه كانت ضد مصلحتها .
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 ماذا تعىن وكيف ؟ -
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أمسك جاميس بوجهها بني راحتيه : " 
 هل حتبيىن ؟ " 
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 آه , تعلم أنىن احبك .  -
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اجتذب نفسا عميقا وقال بصوت اجش 
: 

 
 
 
علينا ان نتحدث , فهمت انك مل  -

 تعرىف شيئا عن مرض ديبوراه.
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قالت له هبدوء : "قرأت اهنا اصيبت 
 ابهنيار عصيب واخذت اىل املستشفى "
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ولكنك مل تفكري ىف االتصال يب   -
 تليفونيا لتعريف ماذا جري ؟
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وكيف أفعل ذلك ؟ تعرف ما كنت  -

 اظنه .
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اومأ جاميس قائال : "هذا صحيح . بعد 
ك , ولكن أان مسرور جدا هلذا  خروج

,منتدايت روايىت . النىن مل اكن اريدك  
ىف ذلك املنزل بعدما كشفت ديبوراه  
عن مدي ما ميكن ان تصل اليه من  



عدم اتزان .. منتدايت روايىت .بعد  
 خروجك هربت لورا من البيت "
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انتفضت كارولني : " آه , ال وهل هي  
 خبري ؟ " 
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أجاب هبدوء : " اهنا خبري االن , ىف 
تلك الليلة أصابىن الذعر الجل 

سالمتها .منتدايت روايىت . ولكن  
بدرجة أقل مما شعرت به ألجلك , ملاذا  

مل تدعى غروم يقلك اىل مقصدك ؟  
تلقي مىن اوامر أبن يعود ليخربين  



,منتدايت روايىت . ولكن كل ما استطاع 
 حمطة القطار بناء قوله هو انه وضعك ىف

 على طلبك" 
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هزت كارولني رأسها : "ليتين كنت أعلم 
 " .. 
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حسنا , على كل حال , شغل ابيل  -

اختفاء لورا . مث بعد ذلك اهنيار ديبوراه  
.منتدايت روايىت . لقد كان لديها ورم  
سرطاين ىف عمودها الفقري . وكانت  

أسابيع كما قال   تعاين من اآلالم منذ



االطباء , ولكنها رفضت السماح هلم  
 ابن خيربوين .
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 آه اي جاميس .  -
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نعم , اظن ذلك ما ادار عقلها .  -

اظنها علمت أبمران من السيدة فروبيشر 
الىت حتب االقاويل اكثر من اى شئ  
اخر .منتدايت روايىت . امنا ال اظنها  

بعدما علمت ابهنا   كونت خطتها ال
 على وشك املوت .
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نظرت كارولني اليه بعجز : " آه .. ما  
 أشد أسفى "
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هز جاميس كتفيه : " واان ايضا , ولكن  
مل يكن هناك ما استطيع القيام به  

.منتدايت روايىت . والمر ما , قررت ان  
 جتعلىن أاتمل وكنت أنت كبش الضحية " 
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 هل تعلم أنت ما كانت تعرفه ؟  -
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آه , نعم , فقد استنجت ذلك أثناء   -

وجودها ىف املستشفى ,منتدايت روايىت  
. ولكن بعد وفاهتا ذهبت لرؤية موين  

ومسعت منه احلقيقة ابمجعها . كان االمر 
كله عبارة عن خطة موضوعة لكي أقتنع 



ابخراج لورا من املدرسة , منتدايت 
روايىت .وهبذا ميكنها إحضارك اىل البيت 

. 
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 ولكن لورا أصيبت ابلتهاب رئوي . -
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كان ذلك جمرد صدفة .. نوعا من   -

احلظ صادف لورا اىل النهاية , كدت  
اخنق موين وهو يقف هناك خيربين انه  

قام بكل ذلك ىف سبيل املال ,منتدايت  
روايىت . ولكنين ادركت ان الوعد مببلغ 

لى كبري هو إغراء كبري لرجل مثله . وع



كل حال , مل تكن لديه فكرة حقيقية  
عما ستسببه من آالم . اظن فعال انه  

يكن مودة للورا ومل يكن يريد ان يضرها  
بشئ ,منتدايت روايىت . ولكن ما إن  

ابتدأ طريقه .. حىت أرغمته ديبوراه على 
 االستمرار .
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 و ... وأان ؟ -
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حسنا , تعلم انك فتاة مجيلة فقد   -

اخربهتا آيرين فروبيشر بذلك .منتدايت 
روايىت . وتكهنت ابن موين لن جيد  



صعوبة ىف نقل اهتمامه من تلميذة غري 
انضجة اىل شابة مجيلة . ولو ملسك  

لقتلته . بعد رحيلك تلك الليلة , دار  
بيننا شجار مريع . منتدايت روايىت  

اكاذبيها , وبعد   .ادركت انىن مل اصدق
ذلك جاء اختفاء لورا .. فكان ذلك  
أكثر مما تستطيع احتماله . منتدايت  

روايىت .فاهنارت ىف الصباح التايل عندما 
 أخربوها أبهنم عثروا على لورا .
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 إذن .. حتب ابنتها ؟ -
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رمبا , إمنا مبفهومها اخلاص . ولكنها   -
د اتم الستغالهلا اىل كانت على استعدا

هناية خططها , منتدايت روايىت .وعندما 
تعلم لورا هذا فسيصعب عليها كثريا ان 

 تغفر هلا ذلك . 
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 سألته : " اىل أين ذهبت لورا ؟ " 
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مل تذهب بعيدا , لقد عثر عليها   -

رجال الشرطة على بعد مخسة أميال  
ئمة ىف احد احلقول , كانت تعاىن من ان

االرهاق ومن التعرض لربودة اجلو  



,منتدايت روايىت . وعدا ذلك فهي 
 ساملة مل يصبها ضرر .
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 احلمد هلل لذلك .  -
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وكذلك محدته أان , صدقيىن . ولكن  -

ديبوراه أصيبت ابالهنيار فأسرعنا هبا اىل 
اايما جبانبها مل اكد  املستشفى , وبقيت 

 اتركها . 
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 آه اي جاميس .  -
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بدت عند ذاك حباجة إىل . لقد   -

بقيت سنوات الحتتاج اىل أحد , ولكنىن 
اظنها ندمت على ما فعلته . وعلى كل 



حال ,منتدايت روايىت . فقد ماتت  
 هبدوء اتم وكنت أان جبانبها .
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دت كارولني ريقها مث قالت : " هل  ازدر 
حدث ذلك عندما جئت تبحث عين ؟  

" 
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نعم , هل يبدو لك ذلك امرا كريها   -

؟ ال ينبغى لك هذا , فشفقيت علي 
 ديبوراه مل تغري قط من حيب لك . 
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 ال أدري ماذا أقول لك اي جاميس . -
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قويل إنك مل تستلمي تلك الوظيفة ىف  -

نريويب , قويل إنك ستبقني معي 



,منتدايت روايىت . وبعد مرور فرتة 
 معقولة تصبحني زوجيت .
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 فضمت شفتيها بشدة : 
 
 



 
آه اي جاميس ! أريد ان اتزوجك ,   -

اريد ذلك اكثر من اى شئ اخر ىف  
 العامل .

 
samirf 

 
 



وجهها بني راحتيه : " حسنا , امسك 
 ملاذا أنت قلقة إذن ؟ " 
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 اان ... لورا , أين هي لورا ؟ -
 

samirf 



 
 
تعيش مع جديها حاليا , واملنزل  -

معروض للبيع . منتدايت روايىت .اريد  
ان اشرتى منزال اخر حوله اراض ملحقة  

 به . هل يعجبك ذلك ؟
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فتنهدت : " آه , نعم , نعم . ولكن اي 

 جاميس . ماذا بشأن لورا ؟"
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ستعيش معنا ابلتأكيد هذا إن مل يكن   -

 اض .لديك اعرت 
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ابدت كارولني إشارة تنم عن العجز :  
"اي حبيىب , ليس لدي اعرتاض ولكن  

 هل لدي لورا أي اعرتاض ؟ "
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فقال وهو يالمس شفتيها إبهبامة : " آه 
 , فهمت ! ختافني أال تقبل بك لورا "
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 لقد أاثرها ما عرفته عين وعنك .  -
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أعلم هذا .. ولكن لورا فتاة تكاد   -

تكون امرأة , وهي تدرك ان الرجل  
 حباجة اىل زوجة ... زوجة حقيقية . 
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ترددت كارولني : " جاميس . ملاذا ال  
أستلم هذه الوظيفة ؟ انتظر ..منتدايت  
روايىت . استمع إىل . مرت لورا بتجربة  

ستكون فكرة عاصفة ,. أفال تري اهنا 
جيدة لو انكما , انت وهي , قمتما  

بعطلة .. معا ؟ أنتما االثنان فقط . أان  
أان فاعمل هبذه الوظيفة عدة أشهر 



,منتدايت روايىت . وىف الوقت نفسه ال  
 أخذل آل ابرستو " 
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كارولني ! هل تعرفني ما تطلبينه مين    -
 ؟
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ى اي جاميس  اعرف ما اطلبه من نفس -

. حبييب , ال تظن انىن سأتركك وانت 
تعلم هذا .منتدايت روايىت . ولكن  

سيكون أمامنا الكثري .. أال ترى ؟ فلو 
أمضيت هذا الوقت مع لورا وحدك 

 فستكون نقطة حتول ىف حياتنا مجيعا .



 
www.rewity.com 

 
 

حدق جاميس اليها وقد نضحت عيناه  
اريده هو ان  ابملشاعر العنيفة : " كل ما 

تدرك لورا قيمة زوجة األب الىت الىت  
ستحصل عليها .منتدايت روايىت . 

كارولني . لشد ما أحبك ! وإذا كان  



هذا ما تريدينه ... فسأفعله . ولكن  
فيما بعد .. منتدايت روايىت .سنعوض 

عن ذلك ابلزمن الطويل الذى سنمضيه  
 معا .. " 
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* * * 



 
 
 

عام , دخلت فارسة شابة اىل  بعد ذلك ب
اسطبالت منزل فخم , فرتجلت عن  

ظهر احلصان وألقت ابللجام اىل غالم  
االسطبل الضاحك الوجه .منتدايت 

روايىت . مث سارت حنو املنزل ابعتداد ,  



فنادت السيدة إيفانز مدبرة املنزل وهي 
 تدخل اىل الردهة . 
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وهي برزت هذه السيدة من املطبخ 
جتفف يدها مبئزرها . منتدايت روايىت  

.اهنا امرأة صغرية اجلحم وردية الوجنتني 



مل تفلح بدانتها ىف إخفاء طبعها الودود  
 األنيس .
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قالت الفتاة اببتهاج : " لقد وصال 
 سيدة إيفانز " 
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أشرق وجه مدبرة املنزل وهتفت : " آه  
 رأيتهما؟", اي آنسة لورا . أين 
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ذهبت على احلصان فرأيت السيارة  -
تدخل بوابة احلديقة الكربي . آه , اي  

سيدة إيفانز , منتدايت روايىت .هل  
 يبدو مظهري حسنا ؟
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نظرت املراة اىل الفتاة حبنان :" 
فليباركك هللا , فأنت االن صورة للعافية 

قليال ايضا .  , كما ان وزنك ازداد 
منتدايت روايىت .انتظرى حىت يراك أبوك 

 ألنه سيكون راضـيا للغاية " 
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سارت لورا اىل النافذة الواسعة بقلق ,  
وفتحتها على مصراعيها : "اي سيدة  

 إيفانز , هل هي السيارة " 
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ابتسمت مدبرة املنزل : " هيا اذهيب  
ال يريدان أن  وافتحي الباب , فهما 

 يرايين أان .. ليس االن على كل حال " 
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فتحت لورا الباب ىف الوقت الذى كان 
غروم يوقف فيه السيارة ىف اخلارج ,  



ورأت اابها وكارولني ىف املقعد اخللفى  
,منتدايت روايىت . مث رأت أابها يفتح 
 الباب وخيرج قادما حنوها وهو يبتسم .
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 آه اي أىب ! -
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ألقت لورا نفسها بني ذراعيه وهي  
سعيدة ملا رأت على وجهه من عافية  
.منتدايت روايىت . لقد اعتادت رؤية  
خطوط اإلرهاق ىف وجهه ولكنه االن  
يبدو أصغر من سنه بسنوات , وقد 

صبغت مشس " برمودا " بشرته , كما  



بدا بوضوح ان زواجه بكارولني يالئمه  
وخزة  كثريا . منتدايت روايىت .شعرت ب

 مؤقتة من احلسد اغتفرهتا لنفسها . 
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ارتد خطوة ينظر إليها وهو يقول : 
"كيف حالك اي حبيبىت ؟ هل رعتك 

 السيدة إيفانز جيدا "
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 مسحت لورا دموعا تدفقت من عينيها : 
 



 
 
 اان أبحسن حال اي أىب . -
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ترحب مث , بشوق ال إرادى , حتولت 
بزوجة أبيها الىت ترجلت من السيارة  



بشئ من اخلجل . منتدايت روايىت  
.بدت كارولني بصحة جيدة أيضا 

وبصرف النظر عن بعض التوتر بدت  
 سعيدة للغاية .
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 سارت لورا حنوها وهي تقول :



 
 
 
 مرحبا بك ىف بيتك .. كارولني . -
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الفتاة كانت متاثلها  أدركت كارولني أن  
توترا فقالت هلا : " ما أمجل العودة إىل  

 البيت اي لورا "
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 مث عانقتها كما عانقها أبوها من قبل .
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أتثرت بردة فعل الفتاة الفوري , ألن 
الفتاة عانقتها أيضا بنفس اللهفة الىت  
عانقت هبا أبوها , وإذا بكارولني جتد  

كي .منتدايت روايىت . ومن  نفسها تب
فوق رأس لورا رأت ابتسامة جاميس  



فعلمت أن كل شئ سيكون على ما يرام 
. 
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