
 



 لقاء الغرابء  -16
 رواايت عبري القدمية  -آن هامبسون -

 رابط حتميل ) رواايت عبري ( :
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_classical.htm 
 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 
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 رابط حتميل ) رواايت عبري املكتوبة ( : 
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 امللخص
كلنا غرابء يف هذا العامل... احلب وحده خيتصر 
املسافات, يغرير الثوابت ... يبدرل األحوال ...  

جيعل احملال ممكنا ... واملمكن مستحيال ... 
وليون وروبرت هذا املثلث الشديد   هيلني

التناقض والتنافر من األشخاص, جيتمعون حتت  
مساء قربص احلاررة وبينهم يتيمان صغريان ال 

يعرفان ما جيري... أال أنه احلب... يلفهما أيضا  
خبيوطه الساحرة وينقذمها اىل األبد من الضياه  
... لكن هيلني األنكليزية الغريبة هل تستسلم 

https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html


ضته الظروف أم تستجيب ألبن بلدها لزواج فر 
روبرت الرقيق , املهذرب , الذي يفهم طبعها  

 ويشاهبها يف كلر شيء؟ 
 ------------- 

 رابط حتميل ) رواايت عبري ( :
https://www.riwaya.ga/3abir

_classical.htm 
 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 

https://www.riwaya.ga/a7la
m.html 

 رابط حتميل ) رواايت عبري املكتوبة ( : 

https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
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 رابط حتميل ) رواايت رومانسية متنوعة ( :
https://www.riwaya.ga/roma

ncya_motanawi3a.html 
 ولالفصل األ

 العرض والطلب  -1
أضطرت هيلني اىل األعرتاف أبن العرض جذاب  

, وهي ترمق صديقتها أبهتمام ... نفقات 
سفرها اىل جزيرة قربص اجلميلة وعودهتا ,  

ابألضافة اىل مصاريفها ومثن وقتها , كل ذلك  
مقابل أصطحاهبا طفلني يف الرحلة , وتسليمهما  
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بسالم اىل عمهما ليون برتو وهو قربصي يوانين 
البيتوس اجلبلية اجلميلة , على   يقيم يف قرية

مسافة مثانية أميال من كريينيا , يف الساحل 
 الشمايل للجزيرة. 

قالت, وومضة محاس واهنة متحو األسى عن 
 وجهها وتكسبه مجاال انعما ورقيقا:

كما   –" كان لطيفا منك أن تفكري يب, فأان 
مل أحصل على أجازة منذ ثالث   -تعلمني

 سنوات تقريبا". 
السبب ابلذات فكرت فيك حني أطلعين   " هلذا

أصدقائي على الوضع , ستكون فرتة أستجمام  
رائعة بعد مرضك , ونوفمرب )تشرين الثاين(  



احلر فيه ليس   –شهر بديع للرتويح عن النفس 
 -شديدا وهكذا تستطيعني السباحة يف البحر 

وأنت   –واألستلقاء يف الشمس على الرمال 
تستضيفك أسبوعا  عندك هناك صديقة ال بد أن 

 أو أثنني". 
تناولت هيلني فنجان بريندا وصحنها , وسكبت 

 هلا مزيدا من الشاي قائلة: 
" ترودي ستفرح للزايرة, أعتقد أخربتك أبهنا  

 متزوجة من قربصي". 
 وأستأنفت عندما أومأت بريندا برأسها : 

" هلما مسكن على مشارف نيقوسيا , يبدو 
 أيلر". مجيال حسب الصور اليت أرسلتها 



كانت ترودي صديقة قدمية هلا يف املدرسة ومل 
  -منذ ست سنوات  –ترها هيلني منذ زواجها 

من الشاب املليح اتسوس, الذي ألتقت به يف  
أجازة يف قربص , ولكنهما أعتادات املراسلة  

أبنتظام , ودعتها ترودي عدة مرات للذهاب اىل  
اجلزيرة لتقضي عطلة معهما , وكانت هذه فرصة 

عة , وزادت هيلني هلفة وهي تسأل صديقتها  رائ
 عن مزيد من التفصيالت.

" قيل يف البداية , أن أابمها كما ذكرت سيغادر  
ومها  –املستشفى سريعا , فوافق صديقاي 

على أيواء الطفلني , ولكن أتضح   -جاران له
أنه سيمكث يف املستشفى عدة أشهر, وال 



غري يستطيع , بيل وجني رعاية الطفلني ألجل 
مسمى , فبيتهما صغري, وهلما ثالثة أطفال 

يف الوقت احلايل   –ايفعني , هلذا تقرر أن يذهبا 
 اىل عمهما يف قربص.  –

وأخذت بريندا ترتشف الشاي , وأستغرقت 
الفتااتن يف التفكري هنيهة وعادت بريندا تقول  

 وهي تطلق ضحكة قصرية: 
" عمهما , فيما علمت , وافق على مضض أن 

, فيبدو أنه ال مييل كثريا اىل األطفال ,   يكفلهما
ومن الواضح أنه عدو النساء أيضا , ويبدو أنه  

 ال يسر أحدا بصحبته". 



قالت هيلني موافقة , وهي تعبس قليال لفكرة  
 أضطرار طفلني صغريين للحياة مع رجل كهذا.
" من املؤسف أال يستطيع صديقاك األستمرار  

 يف رعاية الطفلني".
 دا رشفة أخرى , قائلة:تناولت برين 

 " أن هذا مستحيل". 
 وبعد هنيهة متتمت هيلني وكأهنا حتدث نفسها: 

 " وهو أيضا ال حيب النساء".
وتذكرت سلوكها الشخصي حنو الرجال , 
 مستغربة حلظة سبب ذلك , مث تساءلت:

 " ترى هل أساءت اليه أمرأة ما ؟".



" واضح أنه يكره النساء ملا فعلته زوجة أخيه 
 رحلت مع شخص آخر , اتركة زوجها  اليت

والطفلني , كان تشييب يف الثامنة وفيوان تصغره  
بسنة , كان تصرفا أاننيا بشعا, ولكن بعض 

 النساء قاسيات متاما".
ودار يف خلد هيلني أن بعض الرجال هكذا , 
وأستغرقت يف الصمت وهي تفكر يف سنواهتا  

الثالث مع غريغوري , كان زواجا طبيعيا هانئا , 
أو هكذا أعتقدت , ولكن, عندما وجد زوجها  
ميتا وسيارته حمطمة , كانت معه فتاة من مكتبه  

, وقال أحد األصدقاء : أن الزوجة آخر من  
وغشيت هيلني مرارة ابلغة , مث يعلم دائما: 



أضطرت اىل قبول احلقيقة وهي أن عالقة زوجها 
ابلفتاة ترجع اىل أكثر من عام , وكانت هذه 
النهاية ابلنسبة أليها , وفقدت ثقتها ابلرجال  

وأقسمت أال تطمئن لواحد منهم مرة   -هنائيا 
أخرى , أو تيح ألحدهم فرصة أبتالئها مبثل  

وجلبت عليها الصدمة  هذه التعاسة اثنية , 
مرضا طويال , وخطريا , مل ميتص قواها البدنية  
فحسب , بل أفقرها ماليا, مث حتسنت صحتها  

بعد عامني , وأصبحت أتمل أن تشغل منصبا يف  
املكتب حيث كانت تعمل قبل الزواج , ولكن 

املنصب لن خيلو أال بعد عيد امليالد , وهلذا  



فرصة لزايرة  السبب كانت حرة يف أنتهاز هذه ال
 قربص. 

 وسألت عندما خطرت هلا الفكرة بغتة: 
 " ما عمر الطفلني اآلن؟".

" تشييب يف الثامنة وفيوان يف السابعة...ومها  
مفعمان ابحليوية , ومن مث فستكسبني املبلغ لقاء 

 جهد".
وأجابت هيلني يف حزن , وقد غامت عيناها  

 الزرقاوان أذ تذكرت طفلها :
 ع أجرا بدون جهد". " ال ينبغي أن أتوق



لو أن طفلها عاش لكان اآلن يف الرابعة ...  
ولكنها وغريغوري مل ينعما به ألكثر من ستة  

 أشهر ... 
 وأردفت:

أحب احليوية يف  -يف أية حال -" أنين
 األطفال".

 قالت بريندا حمذرة : 
" أخشى أن هذين الطفلني يفيضان حبيوية كبرية  

ية الرحلة , واألرجح أهنما سيضجران قبل هنا
بكثري , تعرض أبومها يوما حلادث سقوط طائرة 

أرساهلما   -هلذا السبب –, وهو يرفض 



ابلطائرة, على أنك تستطيعني العودة جوا , هذا  
 أذا راق لك هذا العرض ". 

 فأسرعت جتيب: 
" أنه يروق يل , ولكنين سأحتاج اىل أن ارى 

 والد الصغريين ". 
 ليعد لقاء".  " أجل , يف املستشفى , سأخرب بيل

 
 

وأذ أحدثت هيلني أثرا طيبا يف نفس األب ,  
أصطحبتهما بريندا لرؤية الطفلني , وقبل أن 

ينقضي أسبوع كانت هي والطفالن على الباخرة  



كنوسس متجهني اىل قربص, بعدما سافروا 
 ابلقطار اىل أثينا. 

كان الطقس مجيال , والسماء صافية زرقاء , 
رب اىل حبرية منه اىل  والبحر األبيض املتوسط أق 

 البحر , وصاحت فيوان وهي تشري اىل رودس:
 " أهذه هي؟". 

كانت الشمس تغرب خلفها , وشاب البحر  
خط من الضوء املتوهج أمتد من اجلزيرة حىت 
السفينة تقريبا , فرمق تشييب أخته أبستخفاف  

 وقال:
" كيف تكون هذه؟ نرسو على الرب قبل صباح  

 الغد". 



كان الطفالن يقفان عند الدرابزين مبهورين  
بغروب مشس الشرق العجيب , وأخذت هيلني 
تراقبهما سامهة ,من مقعد يبعد قليال, فحوايل  

الساعة العاشرة من الصباح التايل ستودعهما اىل  
األبد , كان هذا اخلاطر يلقي عليها شعورا غريبا  

وأدهشها أن الطفلني أحتال مكانة  -من الشجن 
لبها هبذه السرعة , ومع هذا األدراك , يف ق

أنتاهبا قلق شديد بصدد مستقبلهما , وعالقتهما  
بعمهما الذي يكره النساء والصغار معا, كيف 

سيكون حاهلما؟ وما لبثت أن أزاحت عنها  
هواجسها , وهي تلوم نفسها قائلة بعزم أن  
واجبها يقتصر فقط على تسليم الطفلني اىل  



هذه املهمة, وأصبحت  عمهما , فأذا أجنزت 
حرة يف األستمتاع أبجازهتا فوق اجلزيرة , وما 

حيدث لتشييب وفيوان يف هناية األمر ال يعنيها يف 
شيء , قالت فيوان وهي تلتفت ابمسة ابسطة  

 يدها: 
" تعايل وأنظري اي سيدة ستوارت , أتملي الضوء 

 املتألق على املاء".
متجهة  ألقت هيلني كتاهبا على املقعد , وهنضت 

حنو الدرابزين وأمسكت ابليد املمتدة , كانت  
صغرية ودافئة وألتفت األصابع حول راحتها 

وشعرت هيلني بوخزة يف قلبها , أذ تذكرت أن  
 الطفلة مل تعرف حب األم.



قال تشييب وهو ميد يده اىل هيلني الثانية أقتداء 
 أبخته:

 " أليس مجيال؟ .... يبدو كأن البحر حيرتق".
ني وهي تالحظ بسرعة هبوط  قالت هيل
 الشمس: 

 " أنه مجيل جدا حقا".
كان القرص يزداد هبوطا وهم يتأملونه , حىت  

أن اخلط الناري أخذ يتباعد سريعا عن السفينة  
ويزداد قراب من اجلزيرة , وتطلعت فيوان اىل  

 هيلني وسألت يف حرية : 
 " الظالم حيل ... ملاذا يهبط هبذه السرعة؟".



العسري أن تفهم , أكتفت هيلني وملا كان من 
ابلقول أن الشمس يف هذا اجلزء من العامل تغيب  

بسرعة , ولذلك يهبط الظالم على حنو  
 مفاجىء".

 وبدا األستياء على وجه فيوان وهي تقول:
" لن نستطيع اللعب يف اخلرج مساء , وما 

 أظنين أحب هذا ". 
 فقال تشييب :

كان  " بل ستحبني ... أنظري مدى الدفء ,  
الربد يف الوطن حيرمك اللعب خارج اجلدران , 

 يف أية حال".



وأقرته هيلني وهي تعجب للتعبري , الذي بدا  
 على وجه فيوان .

" ستعودين اىل الثياب الصيفية وتستطيعني أن  
 ترتديها على مدار العام".

 وأتسعت حدقتا فيوان العسليتان وقالت: 
 ." على مدار العام؟ أليس هلم شتاء هنا؟"

 وهزت هيلني رأسها ولكنها قالت:
" فرتة الشتاء قصرية جدا , والطقس ال يزال 

 دافئا ". 
ظلوا يتأملون يف صمت والسماء تزداد ظلمة ,  

 مث أطلقت فيوان زفرة أسى:



" ليتك متكثني معنا اي سيدة ستيوارت , فال 
 ترتكينا مع العم ليون". 

 وقال تشييب:
ني " العم ليون مروع... لن يدعك تفعل

 شيئا...".
 وأضافت فيوان :

 " أنه جيعلك تلتزمني اهلدوء...".
 وأضافت فيوان: 

 فأذا مل تلزمي اهلدوء , نظر أليك هكذا". 
وقطب تشييب أساريره حىت مل تتمالك هيلني 

نفسها من الضحك ,. وأن عاودها القلق على 
 سعادة الطفلني , وقالت:



 " أان واثقة أنه ليس هبذا الشكل...". 
 فت يف فضول:مث أرد

 " أذن فقد رأيتما عمكما ؟".
 أجاهبا الصيب: 

 " لقد جاء لزايرتنا غري مرة".
 فقطعت فيوان كالمه قائلة : 
 " مرتني فقط اي تشييب...".

 ولكن الغالم هز رأسه وقال:
" ثالثة مرات , أنك ال تذكرين املرة األوىل  

 ألنك كنت صغرية".
 " أنين ال أصغرك أبكثر من سنة".



كنت أال وليدة حني جاء أول مرة ... " ما  
ولكين أتذكره ألنه قال أليب أنين أستحق صفعة  

."! 
"العم ليون بيرتو , كان أمسر وقصريا , ولكن 
ولكن أبتسامته كانت تلقائية وودية , وقال 

 ملاذا؟ ماذا فعلت؟". 
" ال أتذكر , ولكن أيب قال أن عمي ليون مل 

 يكن يفهم األطفال". 
 ي تشد قبضتها على يد هيلني: قالت فيوان وه

" ولكنك تفهمني األطفال اي سيديت , أال  
 تستطيعني البقاء معنا؟".

 " أخشى أال يكون هذا ممكنا اي عزيزيت فيوان". 



 " هل لنك ال ترغبني؟".
 " هل متكثني أذا طلبنا منه أن تبقي؟". 

أبتسمت هيلني لطريقة تشييب يف السؤال , 
ه كلف شخصا  وقالت أهنا متأكدة من أن عم

 برعايتهما. 
 قالت فيوان أبحلاح يف هلجة مالطفة:

" ولكننا نريدك أنت, ملاذا جيب أن تعودي؟ هل 
 لك أوالد؟ ".

 فأجابت هيلني:
 " كال , ليس يل أوالد".

ابألسى  –بطريقة األطفال  -وكأن فيوان أحست 
يف هلجة هيلني, ألن قبضتها أشتدت على راحة 



صغرية تنم عن  هيلني , وردت هيلني بضغطة 
احلب , وقالت مشرية حنو اجلزيرة , لتحول  

 أنتباههما: 
 "أنظرا , هل تراين القلعة؟".

ولكن أاي منهما مل يبد أهتماما , وغشيهما  
أكتئاب عندما أدركا مدى أقرتاهبما من هناية  

الرحلة , والزمهما احلزن أثناء العشاء وعندما  
فا  راقبتهما هيلني تساءلت : كيف ميكن أن يوص
ابحليوية , وعندما آوا اىل قمرهتما حاولت أن  
خترجهما من وجومهما قائلة , أن أقامتهما مع  
عمهما موقوتة وأهنما سيعودان اىل أبيهما بعد  

 أشهر قالئل.



 سأهلا تشيي وهو أيىب أن يتعزى:
"هل ستعودين اىل الوطن رأسا , بعد أن تفارقينا  

 يف الصباح؟".
 الفراش فوقه:  فقالت وهي متيل لتسوي غطاء

" سأقضي أجازة أوال مع صديقة يف قربص , مث  
 أعود اىل أنكلرتا". 

 " كم من الوقت ستمكثني هنا؟".
 قالت يف هلجة غري واثقة: 
 " قد أمكث أسبوعني".

رغم أهنا أبرقت لتبلغ بنبأ قدومها , فأهنا مل تتلق 
ردا , ولكنها فكرت أنه من احملتمل أن يكون  



, وهي أتمل يف أال تكون الرد وصل بعد سفرها 
 زايرهتا مصدر مضايقة لرتودي واتسوس. 

الحت اجلزيرة لألنظار .صعدت هيلني اىل سطح 
السفينة , يف السابعة صباح اليوم التايل , اتركة  

الطفلني انئمني , كان خيط من النار يشق األفق 
منبعثا من الشمس البازغة من وراء حافة العامل , 

تتجه شرقا على طول الساحل وكانت السفينة 
اجلنويب , ولكن على مسافة منه , وقال شخص  

 ما:
 " هذه ابفوس". 

وألتفتت هيلني... أنه روبرت ستوري املرح  
املسافر وحيدا عائدا من زايرة ألبويه يف أنكلرتا  



, قضى وقتا مع هيلني والطفلني , وشاركهما 
املائدة يف الوجبات , وجالسهم على السطح 

هلم وحدهم تقريبا , فكان املسافرون  الذي كان
نفرا قليال , ألن شهر نوفمرب ) تشرين الثاين ( 

 أقل شهور السنة حركة , وعاد روبرت يقول: 
 " ستنقضي ثالث ساعات تقريبا قبل أن نرسو". 

ومرة أخرى ألقت هيلني نظرة اىل اجلزيرة , 
 وقالت يف دهشة:

 " كل هذا الوقت؟ أهنا تبدو قريبة جدا ". 
 ل:قا



" ابفوس تبعد مسافة كبرية عن ليماسول 
على اجلانب الغريب   –كما ترين   –وابفوس 

 للجزيرة ".
وأقرتب من هيلني ومل يبتعد , فرغم عدم أكرتاثها 
ابلرجال مل تتمالك أن تراتح اىل روبرت , بعينيه  

الصافيتني الزرقاوين وقسماته الصرحية أخربها أنه  
ضى عليها  أعزب وأنه أحب اجلزيرة بعدما ق

أجازة طويلة , فأشرتى كوخا صغريا على سفح 
تل, وحوله مبهارة اىل بيت لألقامة , وكان رساما 
, ومن الغريب أنه كان يعيش يف البيتوس , وقد  

 عرف بيرتو معرفة عابرة. 
 قال عندما ذكرت سبب قدومها: 



" أنه شخصية صلبة , متشبث ابلعزوبية , ولكن  
 له وسائل هلوه طبعا". 

ج وجه هيلني , فضحك روبرت , وزادها  وتضرر 
حرجا عندما أضاف أن أي قربصي ال يستطيع 

 أن يعيش بدون أمرأة , وأردف قائال:
" سيقولون لك بصراحة أن الطقس هو عذرهم  

, أو ابألصح تفسريهم ألن القربصي ال حيلم قط 
 أبلتماس األعذار ملسلكه". 

سألته هيلني بفضول حىت تتصور البيت الذي 
 أليه الطفالن:  سيذهب

 "ما شكل بيته؟". 
 فأجاب بلهجة تنم عن أعجاب : 



" اي له من بيت! مشيرد على سفح اجلبل شبيه  
ببيت خلوي بنغايل أبيض كبري , لكل حجرة  
شرفة , تطل من اخللف على سلسلة جبال  

كريينيا , ومن األمام على السهل الساحلي , 
وأشجار الربتقال والليمون وأنواع أخرى , مث 

البحر األزرق املرتامي , ومن الشرفات اجلانبية  
ترين منظرا شامال للجبال والبحر, أنه مجيل  
جدا يف الواقع , شاعري وخرايف بدرجة ال 

 تناسب شيخا أعزب مثل ليون بيرتو".
 " تقول شيخا ؟ كنت أظنه شااب".

 هز روبرت كتفيه وقال:



" لعله يف أواخر العقد الثالث , وجيوز أن 
وسيم جدا , ولكنه حماط جبو من   أضيف أنه

مظهرا صارما   -كما قلت  –العجرفة يكسبه 
 صلبا". 

فغمغمت هيلني, غري مطمئنة اىل أحتمال أن  
 يكوان خبري معه: 

 " آمل ان يكون الطفالن خبري معه".
 فكان رده مثقال ابلشك: 

أذ يقال يف  –"ال أدري , يدهشين أن أيخذمها 
خصاله , وأظن  القرية أن الصرب والفهم ليسا من

كل رجال األعمال الشديدي املراس على هذا 



هو مهه الوحيد يف  0فيما يبدو –النحو , فاملال 
 احلياة ".

 سألته: 
 " وماذا يعمل؟". 

 فأجاب:
" من أعماله أنه ميتلك عدة مصانع للتعبئة يف 

فاما غوستا , حيث تعبأ الفاكهة وتعد للتصدير 
ات كبرية , مث يتجر يف األرض , وميتلك مساح

يف أرجاء عديدة من اجلزيرة , وأي شخص  
ميكن أن   -يف هذه األايم -ميتلك أرضا هنا

 يصبح مليونريا بني عشية وضحاها".



عندما أمدها   –وجدت هيلني نفسها تزداد قلقا 
روبرت ببعض تفصيالت عن مسلك هذا العم  
القاسي , الذي بدا وكأنه ال حيب أيواءمها يف  

يكن يف وسعها أن تفعل شيئا , بيته , ولكن مل 
فعادت هيلني تؤنب نفسها وقررت حبزم أال  

تفكر يف األمر... وأخرجها من أتمالهتا صوت  
 روبرت يقول: 

" هيا أتملي تلك الشمس والسماء ... أهنا  
جزيرة رائعة , ومن املؤسف أنك لن تعيشي هنا  

." 
 وسكت حلظة مث اتبع احلديث قائال:



ني ... هل أستطيع " ولكنك ستمكثني أسبوع 
 أن أصطحبك يف جولة يف أي وقت؟". 

 أبتسمت هيلني وقالت:
" سأكون مع أصدقائي ... ولكنين أشكرك يف 

 كل حال". 
مل تكن راغبة يف صحبته , وال صحبة أي رجل ,  

 ولكنها لن ختربه بذلك, وعادت تقول: 
" سيكون مركز أقاميت يف نيقوسيا , وأتوقع أن 

ناك ... أذا كان  ننطلق يف جوالتنا من ه
لصديقيت هي وزوجها من الوقت ما يسمح  

 أبصطحايب ".



هز روبرت كتفيه اثنية , وقال أنه سيعطيها رقم 
هاتفه , لتتصل به يف أي وقت جتده فراغا , 

فشكرته بدون أقل نية يف أن تفيد من عرضه , 
يف   –وكان األثر الذهيب الالمع أخذ يتالشى 

مس , مرسلة أذ أرتفعت الش –تلك األثناء 
سهامها خالل نتف السحب الصغرية الطافية 
كنقاب فضي عرب مساء زاهية الزرقة , وألقى  
أنعكاسها صفاء على النور , وبدت اجلزيرة  

وكأهنا على مرمى حجر , مل تكن هناك متوجات  
يف البحر , فلم تكن السفينة هتتز أقل أهتزاز , 
وهي تواصل تقدمها على طول الساحل اجلنويب  

 جزيرة , فقالت هيلني أخريا:لل



" جيب أن أذهب ألعىن ابلطفلني , من املؤكد  
 أهنما أستيقظا اآلن". 

رست كنوسوس يف ليماسول الساعة العاشرة ,  
وكانت هناك سيارة تنتظر , ولكن هيلني أدركت  

أن الرجل الذي   –حىت قبل أن يتكلم تشييب 
أقرتب منهم مل يكن ليون بيرتو , كان أـسمر 

, ولكن أبتسامته كانت تلقائية وودية ,   وقصريا
 وقال الرجل : 

 " هل أنت السيدة ستيوارت؟". 
وأبتسم للطفلني , وداعب شعر فيوان بيده وهو 

 يقول عندما أومأت برأسها :



"أوفدين السيد بيرتو , أنه ال يستطيع احلضور 
بنفسه , ألنه مضطر للبقاء بسبب عمله , هلذا  

 , سأصحبكم أليه". 
جيب أن أصحب الطفلني ؟ فهمت   " هل قال

 أنين سأفارقهما هنا, يف ليماسول".
وعندما زحفت يد صغرية اىل يدها , أطلت لرتى  

نظرة توسل , على وجه فيوان اجلميل , وبدا  
 الرجل مرتددا حلظة مث قال: 

" هذا ما قاله , أتظنينين أرتكب خطأ ؟  
 كال...". 

 ولكنه هز رأسه بسرعة وقال:



للموظفة يف مكتبه أن تتصل  " لست خمطئا قال
ابلفندق وحتجز مائدة ألربعة للغداء , عندئذ 

شعرت هيلني بتوتر قبضة فيوان يسرتخي 
فأبتسمت هلا حبنان , وبدا تشييب هو اآلخر 

سعيدا , وأشرق وجهه املليء ابلنمش , فقالت  
 ببشاشة والرجل يفتح ابب السيارة : 

" هيا أذن.... اىل أين نذهب ؟ ليس اىل  
 بيتوس؟".ال

" كال, اىل نيقوسيا , فهناك مكتب السيد  
 بيرتو". 

كانت فرصة ساحنة أذن , فكانت هيلني تتوقع  
 أن تستقل سيارة أجرة اىل مسكن ترودي.



مكتب ليون بيرتو خارج مركز املدينة , أنه مبىن  
جديد ذو شرفة واسعة , وبدا أشبه بفيال حديثة  

غادر  منه مبكتب , وأبدت هيلني دهشتها عندما 
السائق مقعده , وفتح الباب , وسأهلا , رغم  

أهتمام الطفلني اللذين وقفا جبوار السيارة  
 حزينني , مع أن هيلني كانت ال تزال معهما: 

 " هل أنقل حقائبك؟".
 فقالت: 

" قد حيسن تركها يف السيارة بضع دقائق , 
 فسأضطر ألن أستقل سيارة أجرة".

ق , تقف وبعد حلظة كانت هيلني يف مكتب أني
أمام مكتب , تتطلع اىل ليون بيرتو الذي هنض 



عن مقعده عند دخوهلم , وبسط يدا اىل هيلني , 
فمدت يدها , وشعرت بقوة قبضته وهو يقول  

 يف هلجة هادئة مهذبة : 
"صباح اخلري اي سيدة ستيوارت , لعل رحلتك مل  

 تكن مضنية؟".
 كانت له لكنة خفيفة ال تكاد تالحظ , قالت:

أستمتعت هبا كل األستمتاع , شكرا لك اي ط 
 سيد بيرتو".

ومل تبتسم وهي تسحب يدها , بينما وقف حلظة 
يرمقها يف صمت , مث حتولت عيناه اىل الطفلني 

, وتذكرت هيلني أهنا المتهما قائلة أن عمهما ال  
ميكن أن يكون ابلقسوة اليت صوراها هلا , 



على ولكنها اآلن أيقنت أهنما وروبرت كانوا 
صواب, يف وصفهم له, والحظت مجود وصالبة  

قسماته السمراء , وخطوط خديه وفكه , 
وأنطباق فمه , والوميض البارد لعينيه اللتني 

سوداوين أكثر   -وهو يقف يف الظالل –الحتا 
منهما أصطباغا ابللون البين الداكن املميز  

للقبارصة من يواننيني وأتراك , أما شعره فكان  
, أسود ميسه الشيب خفيفا عند   منسقا المعا

الصدغني , قال روبرت أنه وسيم , ولكنه خبسه 
حقه , أذ كان ابلغ الوسامة , غري أن تعبري 

اخلشونة والشراسة كان يشوب وسامته , ومل 



يكن من العسري التصديق أنه يكره النساء  
 واألطفال.

 قال وهو يوليها أنتباهه اثنية:
ملعرفيت  –اثقا "يسعدين أن أمسع هذا , كنت و 

من أهنما سيسببان لك بعض  -أببين أخي
 املتاعب ". 

 مث أردف:  -وهو يتكلم –ورمقها حبدة 
 " جيب أن أشكرك أذ أحضرهتما أيلر بسالم".
وشعرت هيلني ابلغضب من كلماته األوىل , 

 فقالت حبدة تفوق ما كانت تعتزم: 
" مل يسببا يل أية متاعب اي سيد بيرتو , 

 لة متاما كما قلت".أستمتعت ابلرح



وأومضت عجرفته من نرباهتا املقتضبة ,  
وأغتاظت هيلني عندما شعرت بتضرج وجنتيها ,  

كان هذا الرجل مثريا لألرتباك , شعرت أهنا 
 تستطيع أن تكرهه دون أي جهد.

 
 

كان سؤاله عن الرحلة , وشكره أمرا سطحيا  
انبعا من احلاجة ألبداء اجملاملة وحسن األدب , 

أخرى , شعرت هيلني بقلق عميق أزاء  ومرة 
حياة الطفلني معه, وعجبت من نفسها فهما  

غريبان عنها متاما , ولن تنقضي دقائقحىت 
تودعهما هنائيا , وليس يف نيتها قبول دعوة ليون 



بيرتو للغداء ... أسبوع واحد؟ 
مستحيل...ولكن هكذا األطفال يسيطرون على 

ال سيما  قلب الكبري املتفهم أبعجب الطرق ,
 أذا كانوا مثل فيوان وتشييب .

وبتصميم على دفع األضطراب الذي بدأ  
يتملكها , سألت عمهما كيف تستأجر سيارة ,  

 فقال:
" ما أحسبك سرتحلني يف احلال ! كنت أعتزم  

 أصطحابكم مجيعا للغداء". 
 وقالت:

 " شكرا, ولكن...". 



لوال أن تسللت يد فيوان اىل يدها, مث أحست  
 ابردة, فشعرت بغصة يف حلقها , مل بيد تشييب

يكن عمهما قد وجه كلمة واحدة أليهما ,  
 ولدهشتها, وجدت نفسها تقول: 

 " يسرين تناول الغداء معكم". 
 ومل يزد بل أومأ برأسه أعرتافا بقبوهلا , بينما قال: 

" هناك أيضا مسألة دفع ما يستحق لك , 
أعتقد أن أخي دفع مقدما أتعابك ولكن نفقاتك 

 ا أمرها؟". م
 قالت: 

 " أن السيد بيرتو أعطاين مبلغا أضافيا ".
 فتساءل:



 " هل هو كاف؟". 
 قالت: 

 " نعم, نعم , أشكرك ".
ما كانت تود الرتدد , ولكنه الحظه , فعاد يكرر 

سؤاله , وبصره اثبت عليها, فأحست أبن  
 الكذب مستحيل , وأكتفت أبن قالت:

نيقوسيا , " الرحلة تتيح يل قضاء عطلة هنا يف 
 مع صديقة يل". 

ورأته خيرج من حافظته بعض أوراق مالية , 
 فقالت: 

 " أنين قانعة متاما".
 فقال:



" هذه عملتنا طبعا, ولكنك ستجدين أن جنيهنا  
معادل للجنيه األنكليزي , كما ستجدين أن  

األسعار يف املتاجر كثريا ما حتدد ابلعملة  
 األنكليزية جبانب عملتنا احمللية".

وهلا النقود , ففتحت فمها هتم ابلرفض , وان
ولكن شيئا يف أساريره مجد الكلمات على 

 شفتيها , وهو يضيف:
" أظن هذه تكفي لتغطية أية نفقات تكبدهتا  

 أثناء السفر". 
وجدت هيلني نفسها تقبل النقود , وأن كان 

ذلك رغم أرادهتا , أذ أيقنت أهنا أتخذ أكثر مما  
 لنقود يف حقيبتها:أنفقت , متتمت وهي تضع ا



 " شكرا لك". 
وكان الطفالن يرمقاهنا منتظرين لألمساك بيديها  
, وعندما الحظ عمهما ذلك , وجه أليهما كل  

عن   -مبعجزة ما –أهتمامه , وأنفرجت شفتاه 
 أبتسامة وقال:

" كيف أستمتعتما برحلتكما , هل شعرمتا بتعب 
 يف القطار؟". 

يب توىل  مل خيص ابلسؤال أحدمها , ولكن تشي
 األجابة: 

" مننا ليال فوق األسرة املعلقة , وكان سريري 
أعلى األثنني وأرادت فيوان أن يكون هلا , لكنها  

 خافت من السلم".



" مل أخف, أمنا أردت النوم قريبة من السيدة 
 ستيوارت ".

 " ويف النهار ... أمل تشعرا مبلل لطول الرحلة؟".
السيدة ستيوارت  " أحياان كنا نضجر , ولكن 

قصت علينا حكاايت , مث لعبنا بعض ألعاب  
 الورق...".

 وأبتسمت فيوان لعمها يف تردد , وهي تقول:
" أحضرت بعض الكتب والقصص أيضا , حىت  

 نقرأ...".
ولكنه مل يبد أنه الحظ أبتسامتها , وجتاهلت يف 

عينيه السوداوين دهشة ومها تتجهان اىل وجه 
 هيلني , وتساءل: 



 ف فكرت يف أشياء مثل هذه؟". " كي
 فقالت: 

 " توقعت أن يشعرا ابمللل".
ودار خبلدها أنه ما كان ليفكر يف مثل هذا 
األستعداد وكان من الطبيعي أن يلقى عناء  

 معهما. 
 قال:

 " يبدو أنك ابلغة الكفاءة اي سيدة ستيوارت". 
 وتوقف حلظة مث قال:
 " هل أنت متزوجة؟".



نيه , ولعله أستنتج أن  كان الفضول يف نرباته وعي 
هلا زوجا , فعجب كيف تقوم برحلة كهذه  

 وحدها , فقالت هبدوء:
 " أرملة".

 وغمغم معتذرا, مث أردف: 
 " أنك أصغر من أن تكوين أرملة".

 وقالت هيلني:
" أان يف السادسة والعشرين , ومات زوجي منذ 

 سنتني , يف حادث.... ". 
سأهلا أذا  وأعتذر ليون مواسيا مرة أخرى, مث 

كانت أجنبت أطفاال , فردت وقد بدت يف  
 صوهتا حبة مفاجئة: 



 " مات وليدان وعمره ستة أشهر".
كانت تتساءل يف نفسها دائما: هل كان  
 غريغوري يظل جبانبها لو أن أبنهما حي؟"

كان أعتذار بيرتو مفاجأة هلا , أذ بدا صوته فقد  
 بعض حدته: 

صادفت  " أسألك املعذرة اي سيدة ستيوارت ,
 حياة حمزنة لشابة يف سنك".

وأصغى الطفالن أبهتمام , كان واضحا , أهنما  
 يفهمان , أذ سألتها فيوان: 

 " هل مات أبوك اي سيدة ستيوارت؟".
فلما ردت ابألجياب , شد تشييب على أصابعها  

 , وسأهلا:



 " وأبنك الصغري؟".
 فقالت: 

 " نعم, وأبين كذلك". 
 بسة , وقال:ورمق ليون الطفلني بنظرة عا

" ال توجها مثل هذه األسئلة .. ينبغي أال  
 جتيبيهما اي سيدة ستيوارت".

 فأبتسمت قائلة:
 " ال عليك... أان ال أمانع البتة". 

وكأمنا كان ليون يهم ابلتعليق على ذلك , ولكنه  
عدل, وأرسل يطلب مرطبات هلم , وبعد ساعة, 

رجوا كانوا يف اهليلتونيتناولون الغداء , وعندما خ
اىل السيارة سأل ليون هيلني عن عنوان  



صديقتها , وعندما أتمل الورقة اليت قدمتها , 
 قال:

أنه ليس بعيدا عن  - " سأقلك اىل هناك , نعم
 هنا ,".

 وشكرته هيلني برقة وهي تستقر جبواره , قائلة: 
" أن مثل هذه املساعدة هتون على املرء وهو يف 

 بلد غريب ". 
هنا , ولكن األكتئاب كان وأخذ الطفالن حيداث

يبدو يف هلجتها وشعرت نفسها بتعاسة أودت  
 بربيق األجازة اليت كانت تتطلع اليها بشوق.

 قال ليون وهو ينحرف حنو طريق آخر: 
 " ها هو ذا الطريق".



وخفضت سرعة السيارة , وهو يتفرس يف املباين 
 البيضاء الناصعة , مث قال: 

 اجلانب.... آه ها هو". " أنه يف هذا 
وشهقت هيلني عندما خرجت من السيارة , 

كان املسكن ضمن جمموعة من ست عمارات  
ولكل انفذة شرفة تتدىل منها األزهار , وعلى 

حيث فناء مليء أبشجار مثقلة  –األرض 
ابلربتقال, صف كبري من السرو يفصل العمارة 

 عن العمارات اجملاورة هلا , قالت: 
 "." سآخذ حقائيب

وأنتظرت أن يفتح السيارة , ولكنه نصحها أبن 
 تتأكد من وجود صديقتها أوال. 



وتساءل تشييب , وهو مصر على أن يالزمها  
 آلخر حلظة:

 " هل نستطيع أن أنيت معك؟". 
  –وألتفتت هيلني اىل عمهما , فأذا به 

ال ميانع ,وتبعها الطفالن صاعدين   -لدهشتها 
ث كان مسكن  الدرجات اىل الطابق األول , حي

 ترودي واتسوس. 
وأطلت أمرأة من املسكن اجملاور , عندما مهت  

 هيلني بقرع اجلرس للمرة الثالثة: 
 " أتريدين مدام ابولو؟". 

 " نعم... أتعرفني أين هي؟".



أتملتها املرأة حلظة , مث رمقت الطفلني واحدا  
بعد االخر , مما ذكرر هيلني مبا كتبته ترودي حال 

 لتقيم فيها: جميئها اىل قربص
" أهنم أليفون , ولكنهم حيبون التدخل يف شؤون 

 الغري".
ذهبت مع زوجها اىل مصر , أضطره العمل 

 للذهاب , فرحال األثنني املاضي".
 وغاص قلب هيلني , وتساءلت:

 " هل تعرفني مىت سيعودان؟".
 هزت املرأة رأسها أسفا , وقالت: 

 ط سيبقيان شهرين , هل جئت لزايرهتما؟". 
 قالت هيلني: ف



 " نعم, نعم , جئت من أنكلرتا".
وطغى عليها أستياء مرير , جاءت كل هذه  

 املسافة , وال ترى ترودي".
 قال تشييب لعمه بعدما عادوا اىل السيارة: 

 ط صديقة السيدة ستيوارت رحلت اىل اخلارج".
 وأضافت فيوان: 

 "لن تعود قبل شهرين". 
بطني , وأشاحت هيلني بصرها, كان الطفالن مغت

 وتساءل تشييب بلهفة: 
ط هل تستطيع أن متكث معنا حىت تعود  

 صديقتها؟". 
 سارعت تقول: 



ط كال اي تشييب , ال أستطيع أن أمكث هنا  
 شهرين". 

 وألتفتت كاسفة البال اىل ليون قائلة: 
 " أكون ممتنة أذا أوصلتين اىل فندق".

 ورفض يف حزم قائال: 
 منزيل"." كال , سوف تقيمني يف 

 " ولكن ... كال! ال ميكن أن أضايقك هكذا!". 
 ومس خط فمه أبتسامة واهنة , وقال يف هدوء: 
" أمل تسمعي بكرم الضيافة القربصي , اي سيدة  
ستيوارت؟ أنت أسديت اىل أخي خدمة كبرية , 

 ولن يرضيين أن أتركك وحدك يف فندق".
 وظل فاحتا ابب السيارة قائال:



للعودة اىل املكتب ,  ط أخشى أننا سنضطر 
ولكن بوسعي أن أمت عملي خالل ساعة , مث  

 أصحبكم اىل بييت يف البيتوس". 
 
 

_________________________
_______________ 

 البيت مهر الفتاة!  -2
ما أن حانت الساعة الثالثة حىت كانوا يف 

طريقهم اىل املنزل , ومل يكف الطفالن عن  
الثرثرة , سعيدين هبذا التحول غري املرتقب حىت  
أمرمها عمهما حبزم أن يركنا للهدوء , فكفا عن  



وهي تلتفت لرتى  -الفور , ولكن هيلني حملت 
فيوان خترج لساهنا وراء ظهر عمها ,  -رد الفعل
ها بنظرة حادة لكن فيوان أكتفت  فحدجت

 ابألبتسام. 
قال ليون وهم جيتازون املشارف الشمالية  

 لنيقوسيا : 
" أخشى أن القافلة فاتننا , وهلذا ستستغرق 

 الرحلة ما يتجاوز الساعة ".
كان األتراك يسيطرون على الطريق القصرية عرب  
اجلبال, ومل يكن مسموحا بسلوكها بدون حراسة  

وكان على اليواننيني أن ينضموا   أال لألجانب ,
لقافلة األمم املتحدة , أو يسلكوا الطريق  



الطولية, ومن الواضح أن هذا يسبب عناء  
 لليواننيني , لكن ليون كان يتكلم بال حقد.

أن ليون   –وعلمت هيلني فيما بعد ولدهشتها 
بيرتو مل يكن سوى واحد من كثريين من يواننيي  

 اك يف الواقع. اجلزيرة , املوالني لألتر 
ساد صمت يف السيارة فرتة , فأضطجعت هيلني 
يف مقعدها تشعر براحة مستغربة, وتتأمل املنظر  
الطبيعي... كانت املنطقة جذابة , تتألأل فيها  

فيالت ومساكن انصعة البياض , وما أقل 
احلدائق اليت ختلو من أشجار الفاكهة املثقلة  

ن النخيل  ابلربتقال والليمون على أنواعه , وكا
املشرئب حنو السماء زاهي األخضرار وفيض من 



األلوان ونبااتت اخلبازي واجلكرندة والورود  
 تزدهر بوفرة. 

كان رد الفعل األول هليلني عندما علمت برحيل  
ترودي واتسوس اىل اخلارج , العودة اىل أنكلرتا  
يف أول طائرة لكن ليون قال أن بوسعها البقاء 

 يف بيته ما شاءت. 
رت على الفور أن تقبل العرض فتبقى يف فقر 

اجلزيرة أسبوعني , حسبما خططت فتزور 
األماكن املشوقة , وأذا مسح هلا ليون أبصطحاب  

 الطفلني فأن أقامتها سوف تكون أكثر متعة. 
وما لبثوا أن خلفوا املدينة وراءهم , فبدأ فيض 

خضرة السرو والكافور والنخيل ينحسر عن  



انبني مساحاتت شاسعة  أرض جرداء , على اجل
أنتشرت فيها الصخور , أرض مسراء, شققتها  
الشمس احلامية املنصبة من مساء صافية , مل 
تكن هناك سحب اال فوق اجلبال , ومن آن  

آلخر , كانوا يصادفون محارا يرزح حبمله , 
وصاحبه يسري ببطء اىل جواره , ومل يبد أي أثر  

رت  للسكان , لكن بعض احملالت السكنية ظه
أحياان فوق السفح , ختتلط فيها األكواخ  

الطينية ابلفيالت احلديثة البيضاء , اليت أقيمت 
حديثا , وكانت األرض السمراء حمروثة غالبا,  
بذرت فيها املزروعات اليت تربز فجأة أذا ما  

 هطل املطر على اجلزيرة.



 قال ليون والطريق يلتوي:
لطبيعة  " نبدأ اآلن يف املرور خالل اجلبال , وا

 هنا رائعة". 
كان ابهرا أن تسفر كل أحنناءة عن منظر جديد  

, املرتفعات غري املنتظمة , بعضها مكسوة 
وبعضها عارية , وفجأة بدا البحر أمامهم مباشرة  
, وبدأت السيارة تسري حماذية له, مل يكن هناك  
ما يعرتض الساحل, ال بيت وال أي مبىن آخر 

كريينيا الضخمة قرب البحر , وكانت قمم جبال  
تبدو يف شكل نصف دائرة , وهنا وهناك كانت 

قرية صغرية تقبع يف أحضان األشجار , وقال  
 ليون: 



" هذه هي كريينيا , وبييت على مثانية أميال من 
 هنا".

كان بيت ليون كما وصفه روبرت متاما , لكن  
  –هيلني شهقت , حني وقفت جبوار السيارة 

ا حييط هبا , كانت  تتأمل م -بعدما وصلوا أخريا 
اجلبال خلف البيت, والبحر األزرق املرتامي 

أمامه.... وراح الطفالن يصيحان أعجااب , وقال 
 فيوان وهي غري مصدقة:

 " هل ميكن قطف الربتقال؟".
 فقال ليون: 
 " ابلتأكيد". 



ومد يده فأقتطع غصنا صغريا وأعطاه لفيوان , 
 أوراقها.تتدىل منه ثالث برتقاالت بكامل 

أدهش تصرفه هيلني كما بدا مفاجأة للطفلني 
أيضا , وخطر هليلني أنه قد ال يكون صارما كما  

بعد   –قيل هلا, وبينما كانت تبدل ثياهبا للعشاء 
أخذت تفكر فيمن قابلتهم .  -ذلك بوقت 

 وفيمن يؤلفون أهل بيت ليون.
كانت هناك أخته كواال وقد تلقت تعليما عاليا  

وسوف تتزوج يف هناية يناير)   , وهي خمطوبة
كانون الثان(, يف الثانية والعشرين , وتعمل يف 

 –أحد مكاتب نيقوسيا , أما خطيبها تيودور 
فيكربها أبربع  –الذي يناديه اجلميع تيدي 



سنوات, ويعمل أيضا يف نيقوسيا , ومل تكن  
قابلته هيلني بعد, لكن كوال أرهتا صورته , فأذا  

 ن واضحا أن كوال متيمة به. به أمسر , وسيم وكا
ومل تتمالك هيلني أن تقول , وهي تلمح وميضا  

 يف عيين كوال البنيتني اجلميلتني:
" قيل يل أن معظم القبارصة يتزوجون زواج  

 أتفاق , ولكن الواضح أن زواجك عن حب".
 أمتقع وجه كوال , مث متالكت نفسها وقالت: 

ربصية " نعم , مثانون يف املائة من الزجيات الق 
أتفاقات , فالذين يتزوجون عن حب ليسوا 

كثريين , ولو تزوج أخي فسيكون ألتفاق ما ,  
 ألنه ليس من النوع الذي يقع يف احلب ".



وكانت يف صوهتا املنخفض , املبحوح , نربة 
أسف , كان من السهل األدراك أهنا ال تكن حبا 

عميقا ألخيها , وأن مل تكن مشاعره حنوها  
فاترا وكاد أن يكون جافا عندما   واضحة , فكان

 قدمها اىل هيلني.
وتالها من أفراد البيت أمسينا عمة ليون ,  

وزوجها فاسيليوس , كانت أمسينا ابلغة األهتمام  
هبيلني فأمطرهتا أسئلة عن حياهتا , وموطنها يف 

أما فاسيليوس فأكتفى أبن حيدجها   –أنكلرتا 
ع  وهو يعبث مبسبحته , والواقع أن األنطبا 

الوحيد الذي تركه يف نفس هيلني متثل يف صوت 
حبات مسبحته املتواصل , وفكرت لو أهنا 



زوجته لفقدت صواهبا , وتساءلت أذا كان ليون  
لسبب غري  –مولعا مبسبحته أيضا مث متنت 

 أال يكون.   -مفهوم
وكانت بدينة , مغضنة الوجه ,  –أما أم ليون 

نت  فكا -تلوح أكرب من سنوات عمرها الستني
هناك للزايرة , أذ كانت تقيم يف ابفوس مع أبنة 
متزوجة , وأعتادت اجمليء مرتني يف العام لرتى  

 أبنها وكوال , وقالت هذه:
"أضطررت أن أترك أمي وأجيء اىل ليون,  

بسبب عملي يف نيقوسيا , فلم أكن قادرة على 
 السفر يوميا من ابفوس اىل العاصمة . 



أن أمسينا    -فيما بعد –وقد علمت هيلني 
وفاسيليوس يقيمان مع ليون حىت شهر يناير 
)كانون الثاين( أذ كانت هلما دار تبىن وابعا  

 بيتهما القدمي عندما عرض عليهما مبلغ جيد. 
ودار يف خلد هيلني أنه لن ينتهي شهر يناير  
)كانون الثاين( حىت يكون ليون وحيدا مع 

 الطفلني , أال من اخلدم.
 

األسفل أعادها اىل أكمال  رنني جرس يف الطابق 
زينته , ليون ذكر أهنا ستسمع اجلرس قبل تقدمي  

الطعام بعشر دقائق , وأحتارت هيلني ماذا 
ترتدي ؟ ال ألن لألمر أمهية فما كان لديها شيء 



جذاب , فهي منذ عقدت العزم على أال تتزين  
لرجل اثنية , تعمدت أن ال ترتدي ما يربز مجاهلا  

خلوا من الزينة , يضفي لونه   , هلذا أختارت ثواب
الرمادي شحواب على بشرهتا , ويعتم زرقة عينيها  

 –, ورفعت شعرها األسود الطويل يف غري أتنق 
وربطته بشريط أسود, ومل تلون خديها بلمسة  

من املساحيق , ومل تصبغ شفتيها مبا يبدي رقة  
 فمها املقوس.

كم بدت خمتلفة عن كوال , اليت أرتدت ثواب  
موشي ابلزهور , وأحاطت أحد رسغيها   قطنيا

بسوار مرصع , والرسغ اآلخر بساعة مجيلة , 
ومها هدية خطيبها عند اخلطبة , فبدت ضافية  



الفتنة , قالت هيلني يف نفسها ) هذا ما فعله  
 احلب بك( وهي تتذكر فرتة خطبتها الشاعرية. 

كان مكاهنا اىل ميني ليون, بينما جلس الطفالن  
قابل , يغشامها التهيب , لكنهما  يف اجلانب امل

أستطاعا األبتسام حني جلست هيلني , وجذب  
ليون هلا املقعد حبفاوة قربصية , وقدم اليها  

احلساء من وعاء كبري . مل تكن واثقة أهنا  
ستستسيغه , فأخذت قدرا صغريا , لكنه  
سحب الغرفة من يدها , وقال وهو يقرأ 

 أفكارها:
 " سريوق لك". 



قدرا أكرب, وهي تساءل نفسها حبرج  وأضاف 
متزايد, كيف تتناول كل ذلك , ولكنها أفرغته ,  

وأعجبها كما قال ليون , أال أن الطفلني رفضا 
نصيبهما , أذ كان احلساء مصنوعا من لنب  
املاعز . وله مذاق حامض قليال , وفهمت 

هيلني سر عزوفهما عنه , لكن عمهما أصر  
ومل يسمح لتشييب على أن يسكب وجبة اثنية , 

برتك ملعقته أال حني بدأ يلهث كأنه يوشك على 
التقيؤ, شقيق ليون أخربمها أن ليون ال يفهم  
األطفال , وما كان أصدقه , فأول ما ينبغي  

معرفته عن األطفال أنه ال جيب غصبهم على 
 الطعام. 



هذه املائدة حافلة ابلطعام , وأضطرت هيلني 
هبا ما شعر به تشييب  نفسها اىل احلزم حىت ال ينتا

, مل حيدث أبدا أن رأت هذه الكميات من 
الطعام يف وجبة واحدة , رغم أهنا الحظت أن  

ليون نفسه كان مقال يف األكل , وأخريا ,  
وضعت الفاكهة : برتقال , يوسفي , بلح , تني 

, موز , كلها من حديقة ليون, وعندما دعا ليون  
 قالت: أبنة أخيه لتتناول مثرة من التني, 

 " ليس هذا تينا , التني أمسر".
 فقال وهو يضع واحدة يف طبقها: 

 " تيين أخضر , ماذا أتخذ اي تشييب؟".
 فقال:



 " ال شيء". 
 " خذ برتقالة!".

 فبدا تشييب مكفهرا , وقال:
 " أرجوك , اي عمي ليون ".

 لكن عمه قال: 
 " خذ واحدة!".

 فلم تتمالك هيلني أذ تدخلت قائلة :
 أحبذ الضغط عليه , فأنه ... أنه..". " ال 

 وقال ليون: 
 " حسن جدا".



ولكن كلمتيه أنطلقتا حبدة , فأدركت هيلني 
بغريزهتا أنه مل يرض عن تدخلها , فرمقته أبعتذار  

 وتذكرت أهنا ضيفة يف بيته, وقالت:
" أنين آسفة اي سيد بيرتو , لكنه يف الواقع 

هولة أي  تناول كفايته , األطفال ال يتعودون بس
 تغيري يف نظامهم الغذائي ". 

 قالت كوال يف شيء من الدهشة:
 " أال أيكلون الربتقال؟".

 وأجابت هيلني :
" أيكلونه , ولكن الطعام اآلخر , حنن ال نطهو  

 ابلزيت مثال". 
 وأضافت فيوان: 



" وحنن ال نتناول نتفا من اللحم على أعواد , 
 مذاقها كالدخان". 

الطبيعي يعود رويدا اىل  أجاب ليون وبدأ اللون 
 وجهه:

 " أنك مل تتذوقي الدخان أبدا". 
 " ال يهم , ال أزال أجد مذاقها كالدخان". 

 قالت أمسينا لفيوان: 
ط جيب أن يكون مذاق اللحم كالدخان ألنه  

 مشوي على الفحم". 
 ونظرت فيوان صوب عمها , قائلة:

" ال أحب هذا الطعام , هل أستطيع احلصول 
 ح بطاطس غدا؟".على بيض وشرائ



 وكان جواب عمها مقتضبا: 
 " ستتناولني ما نتناول , وسرعان ما تتعودينه". 

وأخذ سكينا وبدأ يقشر تفاحة , وأتقدت عينا  
أهنا   –للحظة رهيبة  –فيوان , وخيرل هليلني 

ستخرج له لساهنا مرة أخرى, ولكم أراحها أن 
 الطفلة فطنت فجأة أىل أن اآلخرون سريوهنا.

تهى العشاء , غادروا احلجرة , وتناولوا  عندما أن 
القهوة على الشرفة يف أقداح صغرية , كانت  
قهوة تركية , وكانت أول رشفة كافية لفيوان ,  

ووضعت قدحها بسرعة , وأذا ابلسائل األسود  
السميك يتناثر على غطاء الطاولة املطرز ,  

 ورمق ليون أبنة أخيه بنظرة غاضبة , وقال حبدة: 



 ت لتأواي اىل الفراش"." حان الوق
 وألتفت اىل هيلني قائال: 

" أتسمحني أبن تعين هبما اي سيدة ستيوارت ؟ 
ستتوىل آراتيه رعايتهما آخر األمر , ولكن  
 لعلك تقومني برعايتهما أثناء وجودك هنا؟".
كانت آراتيه هي اخلادمة اليت قدمت أليهم 
القهوة , وبدت جافة , فغاص قلب هيلني  

تتوىل الطفلني , وأطلقت زفرة عميقة لفكرة أن 
عندما تبينت أهنا ال متلك أن تفعل شيئا,  

 وابدرت قائلة: 
 " نعم, ابلتأكيد...". 

 وأزدردت ما يف قدحها.



كانت حلجرة فيوان شرفة تطل على البحر , أما  
حجرة تشييب فكانت تواجه اجلبل , وكانت  
احلجراتن مكسواتن أببسطة مسيكة ومؤثثتني  

النمط احلديث , وقد أحلق بكل منهما على 
محام, وأعجبت هذه الفكرة الطفلني أميا  

أعجاب , لكن وجهيهما كاان وامجني ومها 
جيلسان على سرير فيوان , ينظران اىل هيلني 

وهي تغلق املصاريع , وتساءل تشييب وهو ينظر 
 اىل قدميه بينما كان يهز ساقيه: 

 بغيض؟". " هل تعتقدين , بعد أن رأيته , أنه  
 وكان كل جواهبا: 

 " ستتعودانه".



 مث أردفت: 
" هيا اي تشييب اىل غرفتك , فأن فيوان ستبدا  

 ثياهبا". 
 قال مبارحا الفراش , ومغادرا احلجرة:

 " آه , وهو كذلك".
 وهي تتطلع اليها:  -بعد حلظات  –سألتها فيوان 

 " أىل مىت ستمكثني؟".
 :فأجابت وهي حتكم الغطاء حول كتفي فيوان 

" سأبقى أسبوعني , أذا مل ميانع عمك يف 
 أستضافيت".
 مث أردفت: 

 " هل ستحتاجني اىل بطانية؟".



 فأجابت :
 " أريد بطانيات". 

وأحضرت هيلني بطانية من خزانة احلمام , 
 وفرشتها عليها قائلة: 

 " كال , واحدة تكفي , فاحلر شديد هنا". 
 " يسعدين أن تبقي معنا فرتة طويلة".

 :قالت هيلني
 " هذا غري ممكن".

 وبدافع غريزي , أحننت وقبرلت خدها قائلة:
 " طابت ليلتك اي عزيزيت فيوان ... نوما هادائ". 

كانوا جيلسون حتت مظلة زاهية األلوان , يف 
مرفأ كريينيا , وقد رست أمامهم عدة قوارب  



صغرية , وعندما أفرغ الطفلني قدحيهما هنضا  
وأقرتاب منها ليتأمالها , فهتفت هيلني عندما  

 رأهتما يقرتابن من احلافة: 
 " أحرتسا , أرجع اىل الوراء , قليال اي تشييب".

 طاع تشييب فورا:قالت كوال , عندما أ
 " أهنما طفالن طيبان جدا".

كانت حتدث بدهشة , والواقع أهنيلني الحظت  
عندما كان الطفالن   -يف عدة مناسبات –

يطيعان أمرا صغريا بال جدا , فتناولت هيلني  
كوهبا وشربت , وهي تتأمل مرافقتها يف فضول 

 مث قالت:  –وتالحظ يف الوقت ذاته ترددها  –
 أن يكوان أرعنني !". " كأنك تتوقعني



 فقالت كوال بعد تردد : 
ومل يبد  –" رآمها ليون يف أنكلرتا مرة أو أثنتني 

 .أنه وجدمها حسين السلوك بدرجة ملحوظة"
قالت هيلني, وهي تتذكر مناسبة أو أثنني أثناء  

 الرحلة أضطرت أىل كبح مجاح أحدمها: 
" هلما حلظات أزعاج , ولكن املعروف أن الطفل  

 ء يكون بليدا أيضا".اهلادى 
 وتناولت كوال رشفة من شراهبا وقالت: 

 " أراك حتبني األطفال".
 وملا مل تعقب هيلني , أستأنفت قائلة: 

" أان أيضا أحب األطفال , وأريد أربعة على 
 األقل".



أرتدت نظرة هيلني اىل تشييب ؟ الذي كان 
يسرح البصر يف املرفأ , كان هناك خيت يتحرك 

ظالل احلصن, وأنتاهبا شعور ابحلزن  منسااب حتت 
, لو أن طفلها عاش , وبقي غريغوري جبانبها  

ألمكن أن تكون أجنبت طفال آخر أو أثنني يف 
 هذه األثناء. 

وأتملت كوال, مل تكن حتسدها , ومع ذلك... 
قطبت جبينها وحولت بصرها , كال , ما كانت 
حتسدها , وهي مقبلة على الزواج من رجل ال 

ا عنه , حقا , كانت تظن أهنا تعرف  تعرف شيئ
هذا التيدي ولكن املرأة ال تعرف الرجل أىل أن  

تتزوج منه , عندئذ تكتشف كل عيوبه , كل  



أاننيته وقسوته , وتكون الفرصة فاتت لتفعل أي  
على  –شيء , كال , ما كانت حتسد كوال , بل 

كانت تشفق عليها , ولكن ألن كوال   -العكس
 ادة , قالت هيلني متلطفة: حاليا يف أوج السع

" أين ستذهبان يف شهر العسل؟ هل سرتحالن  
 للخارج؟".

فأومضت عينا كوال , وسرت هيلني ألهنا 
 أستطاعت أن حتمل نفسها على أبداء األهتمام. 

" كنت أريد الذهاب اىل ابرس, ولكن تيدي 
 زارها , فهويريد الذهاب اىل لندن".

 !"." لندن, اي له من مكان لشهر العسل
 وعادت هيلني تسأهلا: 



 " وأىل أين ستذهبان؟". 
 فأجابت كوال: 

 " لندن ". 
 مث أردفت بسرعة , وكأهنا تقرأ أفكار هيلني:
" ولكنين وضعت رسم البيت بنفسي , ففي 

مطبخي كل األجهزة احلديثة , سأراتح لوجودي  
 هناك".

" أذن مسح لك تيدي أبرضاء نفسك يف هذا 
 الصدد". 

 قائلة:  فرفعت كوال ذقنها
 " طبعا, أنين أرضي نفسي , أنه بييت". 

 حدقت فيها هيلني قائلة: 



 " بيتك؟ أتعنني أنك تقومني ببنائه؟".
مل تكن كوال تتجاوز الثانية والعشرين , وبناء 

بيت يتطلب نفقات كبرية, أكرب من أن يتحملها  
 ترودي زوجها, لذلك أردفت:

 " ال بد أنك غنية". 
 فقالت الفتاة: 

 يل أيب مبلغا للدوطة ودفع ليون الباقي". " ترك 
" الدوطة؟ أال تزالون تعملون بعادة دفع  

 الدوطة؟".
 قالت كوال , حمتارة:

" طبعا , أن الفتاة اليواننية ال بد أن تتكفل 
ابلبيت , هذه تقاليدان , أنكن يف أنكلرتا ال 



تلتزمن ببيت, ألنكن تتزوجن دائما عن حب,  
 أليس كذلك؟".

 لني السؤال لتقول :وجتاهلت هي
" ولكنك أخربتين اي كوال أنك تتزوجني عن 

 حب".
" هذا حقيقي , ومع ذلك جيب أن أتكفل  

ابلبيت, ألن أيب ترك يل النقود وأضاف اليها  
ليون ألن األسعار أرتفعت كثريا, يف الفرتة 

األخرية , أيب وفرر يل املال الالزم خشية أن 
 أتزوج رجال يصر على الدوطة".

 



ذا حيدث أذا ... أنين أعرف أن الزجيات ال  ما 
تنفصم هنا كثريا, ولكن لنفرتض أن هذا حدث 

 هل يؤول البيت للزوج؟".
 عجبت كوال , وهتفت: 

" كال.... أذا أهنار زواجي , ال يؤول البيت اليه 
 , طبعا يظل يل, وعلى تيدي أن يرحل عنه".

وأدركت هيلني أن هذا هو السبب يف قلة  
ات يف اجلزيرة , فالواضح أن الرجل أنفصام الزجي

كان يف وضع شائك , ولو أساء التصرف , جيد  
أن  –نفسه بال مأوى , كان هلذا التقليد العتيق 

حسناته , برغم كل   –توفر الفتاة البيت كدوطة 
 شيء. 



" قلت أن مثانني يف املائة من الزجيات هنا ,  
زجيات مدبرة , زجيات أتفاق , لكنها تبدو نسبة  

 عالية جدا". 
ومل تكن كوال مصغية , أذ أنفرجت شفتاها عن  

أبتسامة , فألتفتت هيلني لرتى ليون واقفا خلف 
 مقعدها , وعقرب على كالمها بفتور قائال: 

" هذا صحيح اي سيدة ستيوارت , ولكن الزمن 
 بطيء يف تغيري تقاليد الشرق".

وجلس يف أحد املقاعد اخلالية , وهو ينظر اىل  
 الصغريان , مث أردف: حيث وقف 

" ولكن معظم زجيات األتفاق هذه , انجحة  
 للغاية". 



ورمقها بنظرة غريبة ويف نرباته شيء جعل هيلني  
تشعر أبن لكالمه معىن أعمق مما كان ظاهرا , مث  

 قال:
"هل أطلب لك شرااب ؟ مل هتتمي ابلسيدة  

 ستيوارت اي كوال ".
 قالت هيلني:

 ل"." شربنا, أفرغت كويب منذ قلي
 قال:

 " أتخذين شرااب آخر؟". 
 وأشار اىل اخلادم بدون أنتظار جواهبا , مث سأهلا: 

 " ماذا تريدين؟".



وطلب الشراب الذي ذكرته , وجلسوا يف  
صمت برهة , يتأملون املارة , كان معظنهم 

قبارصة, أذ مل يكن يف املدينة أي زائرين تقريبا ,  
القبارصة  يف ذلك الوقت من العام , كان بعض 

 يفدون يف سياراهتم من نيقوسيا.
 وقالت كوال:

" أهنا رحلة معتادة يف أصيل يوم األحد, كانت  
أسر أبكملها أتيت ومعها طعامها , وتبتاع 

 املشروابت من املقهى املقابل للمرفأ".
تنهدت هيلني عندما تذكرت أن أقامتها  

أوشكت على هنايتها , بقيت أسبوعا أطول مما  
, ولكن كوال وليون أحلا عليها يف   كانت تعتزم



البقاء فرتة أخرى حني أشارت اىل الرحيل , هي 
  -وكوال أصبحتا صديقتني محيمتني , وأعتادات 

أن أتتيا اىل املرفأ   -كلما سنح لكوال الوقت 
فتجلسان وتتكلمان وتنعمان ابلشمس , كذلك  
أصطحبت كوال هيلني يف جوالت وكان الطفالن 

لكن ليون أصر يف عدة   يرافقاهنا أحياان ,
 مناسبات أن ينطلقا وحدمها قائال:
 " ال ميكن أن أتخذامها أبستمرار ". 

ورغم أن هذا كان يثري ضيق الطفلني , ما لبثت  
هيلني أن أكتشفت عبثية جمادلة ليون يف أي 

 أمر. 



بدأ الظالم يف اهلبوط , وحتول الوهج الناري 
  على البحر اىل أرجواين , جاءت هيلني وكوال

والطفالن من البيتوس يف القطار , لكن ليون  
جاء بسيارته , فأنطلقوا فيها عائدين , وشرعت  

تفكر  –هيلني وهي جتلس جبواره يف املقدمة 
فيما أتى به, أذ كانوا قد تركوه يف حجرة  

املكتب منهمكا حني غادروا البيت , مث فهمت  
أنه جاء خصيصا ليقلهم, عندما أخربته أمه عن  

اي للمراعاة! ومع ذلك كان رجال غريبا,  مكاهنم, 
 وأكتشفت هيلني هذا بعد وصوهلا بقليل. 

كان مسلكه حنو الطفلني غريبا, مما أاثر حنق  
هيلني , ومع ذلك, فعندما تعثرر الصغري مرة  



وجرح ذراعه ضمردها ليون بنفسه, ولن تنسى  
وال الشعور الذي   -يف تلك املناسبة  -دهشتها

الطفل , الحت أصابعه  غشيها وهي تراقبه مع 
لطيفة , وهي تعىن ابلذراعني , وقد قام هو  

بنفسه مبسح دموع تشييب , أما مسلك ليون  
حنوها هي , فكان جمامال دائما , ولكن يف فتور  

وعدم مباالة , مما أثبت دون شك ما قالته  
بريندا أنه مل يؤت وقتا للنساء , أما دعوته هلا  

ن التقاليد  ألطالة أقامتها فقد كان جزءا م
القربصية ومع ذلك كانت صادقة ... الواقع أنه  
كان ابلغ التلهف على أن تبقى يف ضيافته مدة  

أطول ويف حماولتها للعثور على مربر لذلك, 



تصورت هيلني أنه كان مقدرا ملساعدهتا يف رعاية  
الطفلني , ألن آراتيه مل تكن قد تولت بعد 

 العناية هبما. 
اىل البيتوس ميتد مسافة  كان الطريق من كريينيا

موازاي للبحر, مي ينحرف اىل التالل , متعرجا , 
يزداد ضيقا ووعورة وهم يرقون حنو الفيلال 

البيضاء اجلميلة املنتصبة يف ضوء بلون اللؤلؤ  
ولن الغسق املنسحب , وغشيت هلني 

السكسنة والوحشة وهي تغادر السيارة وتقف  
البحر ,   حمدقة عرب السهل الساحلي الضيق اىل

 وهرعت كوال خبفة اىل داخل البيت قائلة : 
 " أرجو أن أتذنوا يل , فأان أشعر بربد". 



كان اهلواء حوهلم معطرا , وقالت فيوان وهي 
 تتقدم جبوار هيلني: 

" أنين أحب عبري احلديقة , أال حتبينه اي سيدة 
 ستيوارت؟".

 " بلى اي فيوان, أعتقد أنه رائع".
 فسألتها فيوان : 

 أنت حزينة لرحيلك؟". " هل
 وأختنق صوهتا وهي تضيف:

 "أال تستطيعني البقاء مدة أطول؟". 
" مكثت أسبوعا آخر اي عزيزيت , ويل بييت كما  

 تعرفني".
 قال تشييب وهو يقبل عليهما:



" ولكنك وحيدة , وليس مستحبا أن تعيشي 
 وحدك , لو أنين مكانك ما أحببت هذا".

 قالت مبتسمة: 
 تعودت ذلك". " طبعا, ولكنين

 فسأهلا:
 " ولكن, ماذا تفعلني؟".

 فأجابت:
 " أشياء كثرية , أقرأ وأرسم قليال".

 وهتف : 
 " ترمسني صورا؟".

 قالت: 



"نعم , أحب أن أكون وحدي اي تشييب فال 
 حتزن هكذا".

 وأقبل ليون من اجلانب اآلخر للسيارة , فسأهلا: 
" أحتبني أن تعيشي وحيدة , اي سيدة 

 ستيوارت؟".
  -كما بدا  –كان يقف مطال عليها , منتظرا 

 ردرها يف فضول . 
 قالت: 

 " تعودت ذلك".
 ولكنه كرر سؤاله , فقالت: 

 " نعم, أحب أن أعيش وحيدة". 
 وكان تعقيبه الداعي للدهشة:



 " ال يبدو أنك متأكدة جدا من ذلك". 
وبعد صمت بدا أنه كهرب اجلو احمليط هبم , 

 قال:
دث اليك على حدة اي سيدة " أود أن أحت

ستيوارت , بعد العشاء وأرسال الطفلني اىل  
 الفراش". 

فتساءلت , وهي ال تدري سر الشعور املرتعش 
 الذي سرى يف أعماقها: 

 " على حدة ؟ هل أجيء اىل مكتبك؟". 
 قال:

 "أذا مسحت , فلن يزعجنا أحد هناك". 



كانت نربته مقتضبة , ويف عينيه ذلك اللمعان 
البارد املعهود وقد أطبق فمه بقوة , املعدين 

وأنتظر حلظة أرتقااب ألي سؤال آخر منها , فلما  
ظلت صامتة أستدار ودخل البيت , وتبعته  

هيلني وهي شبه مسلوبة الوعي , ال تكاد تفطن  
اىل أن الطفلني كاان متشببستني بيديها ومها 

 يقفزان جبوارها. 
ومع أن هيلني كانت مفعمة ابلفضول , تشعر  
بدبيب غريب جيعل ضرابت قلبها تتسارع فلم 
تكن مستعدة أبدا ملا قاله ليون عندما دخلت 

حجرة مكتبه يف وقت الحق من ذلك املساء , 
فبعدما قدم مقعدا ودعاها للجلوس , شرع  



يقول بدون متهيد , ونربات هادئة وهلجة األمر  
 الواقع: 

  –" كنت جادا اي سيدة ستيوارت ,حيث قلت 
أن زجيات األتفاق  -قة اليوميف فرتة ساب

 والت**** عندان , موفقة جدا يف الغالب".
 وجلس يف هدوء يف مواجهتها وأستأنف حديثه : 

 –أثناء حديث معك منذ فرتة  –" أستخلصت 
أنك ال أتملني زواج اثن يقوم على احلب , 

 أترينين أصبت يف فهمي؟". 
 قالت متلعثمة: 
 " ن... نعم".



ر احلديث الذي قصده وهي غري قادرة على تذك
, لو أهنا قالت شيئا كهذا , فال بد أنه كان  

أشارة عابرة , ألن هذا ليس ابألمر الذي تقبل  
مناقشته مع أي شخص , اللهم أال أمرأة , 

وصديقة, هذا ابألضافة أىل أهنا مل أتمل يف زواج 
 اثن أطالقا.

وملا مل يكن مثة أحتمال ألن  –" هكذا ظننت 
بعاطفة عميقة ألمرأة , فأنين أعرض  أشعر يوما 

عليك مشروعا , ال تقاطعينين اي سيدة ستيوارت  
 أنتظري حىت أنتهي من كالمي ".



تزحزح يف مقعده , ومع أن عينيه مل تكوان حتيدان 
أذ كانت مالحمه   –عن وجهها بدا أنه ال يتأملها 

 مكفهرة مريرة ومضى مستأنفا كالمه : 
أبن أخي   -لفائتيف األسبوع ا –" تلقيت نبأ 

الواقع أنه قد ال يعيش أكثر   -لن يربأ من مرضه
 من شهر , على األكثر".

 فهتفت هيلني: 
 " سيصبح الطفالن يتيمني ... ما أفظع هذا".

 قال يذكرها خبشونة: 
 " أن للطفلني أما". 

الواضح أنه كان يظنها على علم بتفصيالت 
 اتريخ والدير الطفلني , مث أردف:



ن أن هذا غري هام , ألهنا غري  " على الرغم م
ذات نفع هلما اآلن , سيكون عليهما أن يفيما  

معي هنائيا , ال خيار يف ذلك , ولقد راقبتك  
معهما يف حذر ابلغ , ومن اجللي أهنما مرتبطان  

بك قدر أرتباطك هبما , أزاء هذا آمل أن  
 أستطيع أقناعك ابلبقاء هنا والعناية هبما".

 أطلقت زفرة طويلة: 
 أهذا كل شيء ؟ سأتدبر األمر بال شك". "

وسكتت عندما نظر اليها , مث قال بصوت 
 انعم:

 " رجوتك أال تقطعي حديثي".



وتصاعد الدم اىل وجنتيها , فأنتظر حلظة , مث  
 أستأنف: 

" أخيت كما تعلمني, ستتزوج يف الشهر املقبل ,  
وعميت وعمي سريحالن يف الوقت نفسه تقريبا ,  

 -أنكلرتا , يباح لك دخول بيت رجلويف 
ورعاية أوالده , ولو كان يعيش أعزب, أما هنا ,  

وحنن أكثر   -لسوء احلظ –فهذا مستهجن 
أهتماما مبسائل اللياقة , مما يف بالدك , وأذ 

يبدو أنه ال غىن عنك لسعادة الطفلني , فأنين  
 أسألك الزواج مين". 

أفحمتها الدهشة , هل جيري عرض أقرتاح 
زواج مبثل هذه الرؤية الفاترة؟ وبعد ثالثة  ال



أسابيع من التعارف فحسب! مل يزد ليون على 
ما قال , وأمهلها لتستجمع شتات ذهنها , 

  –وهي ال تزال مشدوهة  -فأخذت تتقبل رويدا 
أن الزواج كان املخرج الوحيد له من موقفه ,  

فما كان ألمرأة يف هذه البالد أن تقيم معه دون  
آراتيه   –جة , وكان للخادمني أن تكون زو 

بيتهما أسفل التل , حىت أذا كاان  –وزوجها 
ينامان يف دار ليون, تغري الوقف , فأقامة أمرأة  

  -مهما يكن املربر -غري متزوجة يف بيت رجل
تعترب يف هذه البالد مثرية للشبهات واألستهجان  

. 
 متالكت نفسها أخريا , وقالت:



, قد أحبث اجمليء  " أان ال أستطيع الزواج منك
 للعناية بتشييب وفيوان , أما للزواج...".

والواقع أهنا كانت هتتم ابلطفلني كثريا ,. وال 
شك أهنما سيشعران بشقاء كبري أذا فارقتهما , 
كان املوقف سيئا من قبل... أما اآلن فيجب  
أن يعلما مبا أصاب أابمها... وغمغمت وهي 

 ريقا : حتدجه بعينني أصبحتا اآلن أكثر ب
" ال أدري ماذا أقول اي سيد بيرتو , أنين عاجزة 

 حىت عن التفكري". 
وأيقنت هيلني أنه رجل حكيم وماكر , عندما  
قال يف هلجة أكثر نعومة وألطف , أنه يفهم 

الصراع الذي يدور يف داخلها , وال يتوقع قرارا 



فوراي بل جيب عليها أن تفكر يف األمر كثريا ,  
بيات نسبة اىل الطفلني  وحتسب حساب األجيا

واليها, أما من انحيته يف الزواج فال ينبغي أن  
ختاف منهفلن يطلب منه أال أن تبقى عفيفة وأال  

ولو   –تعرضه قط للهوان بسلوك رمبا يوصف 
 أبنه غري الئق.  –عن بعيد 

 " لن حيدث ما ختشاه من هذه الناحية...". 
وسكتت أذ أذهلها أن تفكريها حتول اىل صوت  

وع , وأبتسم ليون ألرتباكها , فأذا التغيري مسم
الذي طرأ عليه مذهل , أجل , كان وسيما... 
وكان غريغوري وسيما أيضا , ولذلك طاردته  

النساء , أما أذا طاردن ليون , فلن جترح 



مشاعرها , بل أهنا لن حتفل , ولكن, ما هذا 
التفكري ؟ مل يكن مثة جمال ألن تتزوج منه , كال  

تتصور الزواج مرة أخرى من أجل ما كانت ل 
األمن والطمأنينة , ولو من أجل الطفلني , مث أن 

ليون كان حيتقر النساء , بينما كرهت هي  
 الرجال وفقدت ثقتها هبم. 

فكرة زواج شخصني على هذه الشاكلة تثري  
 السخرية. 

 
_________________________

_______________ 
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ان على زواجهما , حني حلت  أنقضى شهر 
معجزة الربيع على اجلزيرة , وأذا أبمطار الشتاء  
, وماء ثلوج اجلبال تبدل معامل األرض اجلرداء  

السمراء ويف مكان برزت نبااتت خضراء زاهية 
تكسو السهول , وأخذت األلوان تعربد على 
سفوح اجلبال, أذ راحت الزهور الربية تتفتح  

 شرفة خمدعها تسرح  سريعا , ووقفت هيلني يف
النظر احلامل عرب الشريط الساحلي الضيق اىل  

البحر الشاسع , البحر األبيض املتوسط أزرق 
الزوردي متألىلء , يتدرج وخيف لونه وهو 

قائما   -مع ذلك -يرتامى اىل األفق , ولكنه ظل
 لدرجة تفرقه عن زرقة السماء الصافىي.



 مسعت نداء:والمس شفيت هيلني أبتسامة , أذ 
 " اي عميت هيلني!".

فسارت اىل سياج الشرفة ,. وأطلت على  
احلديقة, كانت فيوان تقف هناك , متطلعة  

بوجهها املتألق اىل أعلى , تعلق على كتفيها  
 حقيبة الكتب , وقالت: 

 " رجعت!".
 فضحكت هيلني قائلة: 

 " ميكنين أن أرى ذلك ... هل أنت جائعة؟". 
 " حىت املوت".

 اىل درجة التضور جوعا". " تعنني



" أجل , أصبت , هل لدينا شيء من تلك 
 الكعكات اليت صنعتها ابألمس؟".

" عدد قليل , سأوافيك حاال هبا , سأرى ماذا 
 لدينا يف العلبة" 

حتولت اىل غرفة النوم , فأذا هبا تلمح نفسها يف 
املرآة , وتذكرت ما قالته ترودي بدون جماملة , 

 األسبوع املاضي : أنت طراز  حي زارهتا هيلني يف
 قدمي!".

" ملاذا التحفظ وقد تزوجت؟ أنك لن تستبقيه ,  
وأين ألنذرك , فهؤالء القبارصة سرعان ما  

جيمحون شاردين , يكفي أن.يروا وجها مجيال 



واحدا كي ينحرفوا , ما مل يكن لديهم يف البيت  
 ما هو أفضل".

 " هل تتحدثني عن سابق أختبار؟". 
عا , فحبييب اتسوس خمتلف , أجل ,  " كال , طب

ال داعي ألن تضحكي! ولكن هذا هو السائد , 
أنين أحذرك , كما أقول , ألنك صديقيت , أنك  
حسناء اي هيلني , فلماذا اجلمود؟ مث , ما تربيرك 
لطول ثيابك؟ اي للسماوات , أنين ال أكاد أرى 

 ركبتيك!".
 ونبهها صوت فيوان تقول:

 يلني؟"." أين أنت اي عميت ه
 فبادرت جميبة : 



 " ها أنذا قادمة اي حبيبيت!".
كانت فيوان يف املطبخ , تطوف أبرجائه , وهي  

 جتر حقيبتها على األرضو , وابدرت:
 " أين الكعك ؟".

" أرفعي حقيبتك , كال , أرجو أن تعلقيها يف 
 مكاهنا ".

لتعلق   -وهي تبتسم خببث -وخرجت فيوان
 عادت وجلست اىل حقيبتها يف خزانة البهو , مث

مائدة املطبخ , وهي تؤرجح ساقيها , وترتقب  
متطلعة أن تقدم أليها هيلني ما أتكله , ووقفت  

هيلني تطل عليها حلظة , وهي تتذكر رد فعل  
الطفلة عندما حدرثها ليون عن أبيها بعد وفاته ,  



ظل وجهها الصغري الوديع جامدا يف البداية , مث  
شفاق على صدر أخنرطت يف بكاء مثري لأل

هيلني , أما تشييب فزم شفتيه , حماوال ببسالة أن  
يكون شجاعا , ولكنه ما لبث أن أهنار هو  
اآلخر , كان هذا املشهد املفتت للقلب ,  

والوجوم املكفهر القلق يف عيين ليون فوق ما  
  -حتتمل هيلني , فكان قرارها من وحي الساعة

في  انمجا عن أنفعال عاط –كما قالت لنفسها 
قوي مؤقت , وشعرت أهنا قد تندم على الزواج,  

فاحلياة مع هذا األجنيب األمسر الصارم الذي 
كان أسلوب حياته خمتلفا عن أسلوهبا وعاداهتا  

ال ميكن أن تكون ممتازة , أكد هلا روبرت   –



جارها أنه ما من قربصي يستطيع أن يعيش  
بدون أمرأة , ومع أن هذا اجلانب من حياته  

ما كان ليمسها قط يف شيء , كانت الشخصية 
تدرك دائما أحتمال وجود هؤالء النسوة , وما 

كان هذا ليساعد على الرضا وراحة البال , 
فأن   -يف دخيلتها - وبرغم التحذيرات الكثرية

هيلني مسحت لشفقتها أبن تسيطر على  
وكان هذا   -هواجسها , ومل تندم بعد على ذلك

ذ هناك جمال  النمط من الزواج يالئمها ... أ
ملشاعر أعمق, بدون أيقاظ العواطف , ومن مث 

 ال خطر ألن تنهار آماهلا مرة أخرى.
 وهتفت الصغرية: 



 " اي عميت هيلني ... أسرعي".
تقدمت هيلني اىل اخلزانة ضاحكة , وأخرجت 
الكعك , مث سكبت هلا فنجاان من احلليب ,  

 وسألتها , وفم فيوان مليء ابلكعك: 
 تشييب , ملاذا يتأخر دائما؟". " أين 

" أنه مع بعض األوالد , يستطيع أن يتكلم 
معهم , أما أان فال أستطيع , من الصعب تعلم 

اللغة اليواننية , لكن معلميت طيبة , ختربين بكل 
 الكلمات".

 " وأنت تنسينها على الفور".
" أتذكر بعضا منها , لكن احلروف غريبة جدا ,  

 يقلبوها رأسا على عقب؟".ملاذا  



" ليست مقلوبة , لكنها ختتلف عن حروفنا , 
هذا كل ما يف األمر , سوف تتعلمني اللغة  

 قريبا". 
" لكنك قلت لعمي ليون أنك لن تتعلميها  

 أبدا". 
" أان أكرب منك . والتعلم يف الكرب شاق دائما , 
أتوقع أن أتعلم ما يكفي ألحتياجايت , ال يهم , 

 س هنا يتكلمون األنكليزية". فمعظم النا
نظرت هيلني حنو النافذة ,أذ ظهر تشييب عند  

الشرفة , مث أقبل خالل الباب الزجاجي , وأن 
هي أال حلظة حىت أنسابت حقيبته تتدحرج عرب  

 األرض املصقولة . 



 " ماذا أتكل فيوان؟".
 " عندما ترفع حقيبتك وخترجها من هنا". 

 " علقيها نيابة عين اي فيوان".
 أتسعت عينا هيلني, وهتفت:

 " ماذا قلت؟".
فأجاب تشييب وهو جيلس على أحد املقاعد  

 العالية , منتظرا أن يقدم له كعك وحليب:
 " قلت لفيوان أن تعلق حقيبيت ".

 فقالت هيلني حبزم :
 " خذ حقيبتك خارج املطبخ , فورا". 

 فأشار بسبابته اىل احلقيبة وقال:
 " فيوان؟". 



ومألت –كبرية من احلليب   شربت فيوان جرعة
 فمها ابلكعك اثنية , قالت:

" لن أعلق حقيبتك الزرية ! علقها بنفسك ! 
لست أدري ماذا دهاك اي تشييب , أنك حتاول 

 دائما التعايل وأصدار األوامر!".
وتطلعت أىل هيلني يف أستنكار , وأبتلعت ما يف  

 فمها , وأردفت تقول بفظاظة:
 , هذا الصباح".  " طلب مين أن أنظف حذاءه

 حدقت فيه هيلني غري مصدقة , وهتفت: 
" تنظفني حذاءه ؟ هل طلبت من أختك أن  

 تنظف حذاءك؟". 
 فأجاب هبدوء:



" هذا صحيح , األخوات دائما خيدمن أخوهتم  
هنا , الصبيان هم ذوو القيمة , وليس على 

 البنات سوى الشغل , ... وكل شيء". 
 هذا؟". " هل يل أن أسألك , من أخربك بكل

 قال أبستخفاف:
" األوالد, كل أخواهتم خيدمنهن , وأان شعرت  
ابلتفاهة حني قلت أن أخيت مل تكن ختدمين , 

 ألهنم ضحكوا وقالوا أنين خمنث". 
 " ال أصدق أهنم أستعملوا هذه الكلمة". 

" كانت كلمة أخرى ابليواننية , ولكنها تعين 
 الشيء ذاته ". 



فعليك أن تنظف حذاءك  " مهما تكن الكلمة , 
 بنفسك , واآلن؟ أذهب وأنقل حقيبتك...".

 قال حمتجا:
 " ولكنك ال تفهمني اي عميت هيلني...". 

 " ما الذي ال تفهمه عمتك هيلني؟". 
كان ليون يقف ابلباب , منذ مدة , رشيقا  
يرتدي بدلة من النيل األصفي الشاحب ال 

تشوهبا شائبة , ومع أنه كان خياطب تشييب , 
أن عينيه كانت على هيلني , تطوفان هبا من  ف

قمة رأسها اىل قدميها , وألول مرة شعرت 
 مبظهرها الكئيب. 



كانت ترتدي كنزة وتنورة , كالمها ابللون البين  
الداكن وشدت شعرها امليل اىل اخللف أبحكام  
, وثبتته اىل مؤخرة رأسها مبشبك قبيح من حلاء  

مسيكة وحذاؤها ثقيال السلحفاة , كانت جوارهبا  
, وحتول أنتباهه اىل تشييب , وتساءل بصوت  

 حازم: 
 " وبعد؟".

كان صوته حازما , وسألت هيلني نفسها : ترى 
هل كان يصغي اىل احلديث قبل دخوله احلجرة  

 ؟ وعاد ليون يقول للغالم: 
 " هل فقدت لسانك فجأة ؟". 

 تبخرر أعتداد تشييب وتعاليه فقال مستكينا : 



 ء اي عمي ليون"." ال شي
فألتفت ليون اىل هيلني , وأضطرت أن جتيب 

عن الطفل, قالت يف هلجة خمففة ونربة 
 مستضحكة :

" تشييب يتحول اىل قربصي حقيقي بسرعة , 
 فهو يعترب أن األنثى أدىن منزلة". 

 تساءل ليون: 
 " أصحيح هذا؟".

 فقالت فيوان: 
 " أنه يسخررين , وأيمرين بتنظيف حذائه". 

 هيلني مؤنبة: فقالت 



"هذا أفرتاء , طلب منك فقط أن تنظفي 
 حذاءه".

أدركت هيلني أن ليون مسع ما دار , فلم يبد  
 دهشة ما , وقال ألبن أخيه هبدوء:

 " أنزل عن هذا املقعد وأنقل حقيبتك!". 
وملسها بطرف حذائه , وأطاع تشييب على الفور  
,ولكنه رمق أخته بنظرة حمنقة , وهي ترميه بنظرة  

تصرة , وقال حني عاد , وهو ال يوجه خطابه من
 ألحد معني:

" كل األوالد يف املدرسة يكلفون أخواهتم آبداء  
 أشياء هلم ".

 مث أردف يف شبه حتد لعمه: 



" كانت عميت كوال تؤدي لك أعماال... كنت  
تكلفها دائما أبن تؤدي لك أعماال , وأتتيك 

 أبشياء ".
ب , مث أعقب هذا األنفجار الصغري صمت رهي

أمر ليون أبن أخيه ابلذهاب اىل حجرته , 
 وابدرت هيلني , وهي تقدم احلليب لتشييب:

 "ال ... أنه مل يقصد أن يكون فظا".
 " تشييب ... أفعل ما أقول".

كان الصوت منخفضا متوعدا , حىت أن هيلني 
نفسها أرجتفت قليال لسماعه , وأحنسر الزهو  

عن حميا فيوان , ودست خلسة قطعتني من  



الكعك يف جيبها , وأنزلقت من املقعد فأجتهت  
 اىل الباب , اتبعة أخيها. 

والحظت هيلني تصرفها , وعندما نظرت اىل  
تزمته  ليون , أدركت أنه هو اآلخر عرف ما أع 

تغادر   -لدهشة هيلني -فيوان , بيد أنه تركها 
 الغرفة , وقال وهو خيطو حنو ابب الشرفة: 

" ما الذي أوحى أليك أبن املرأة أدىن مكانة يف  
 قربص؟". 

 قالت: 
 " أهنا احلقيقة, أليس كذلك؟".

 –بفضول  –مرة أخرى  –قال وهو يتأملها 
 وقد تسلطت نظراته على وجهها: 



ى أتويلك سلوك الرجل حنو " األمر يتوقف عل
 املرأة". 

وبدا هليلني أنه يتفحص كل زاوية , وكل خط من  
قسماهتا , فسارت حنو املائدة ورفعت الطبق  

والكوب عنها ومحلتهما اىل اجمللى , بينما  
 أستأنف ليون حديثه قائال: 

" املرأة يف بالدكم مساوية للرجل , ولكن يبدو 
قدت شيئا  أهنا يف أكتساب هذه املساواة , ف

 أمثن منها بكثري". 
 ألتفتت هيلني ونظرت اليه متسائلة: 

 " ما الذي فقدته؟".
 تعد تلقى دالال". فقال: 



" أهنا كثريا ما ال تلقى أحرتاما وال جماملة , بل 
األكثر من هذا , أهنا مل تعد تعترب أمرأة , وأين  

 بذلك مل تعد حتظى أبهتمام الرجل , مل 
لعجب , ما كانت  فاضت عيناها الزرقاوان اب 

 هذه بكلمات رجل يكره النساء , قالت:
" مل أعلم أبدا أن الرجال الشرقيني يدللون  

 زوجاهتم".
" أذن , مل يصدقك من أخربك , أننا ندلل  

نسائنا ونعتز هبن , وأان أتكلم اآلن بصفة عامة  
طبعا , بعض الرجال هنا ال يعاملون نساءهم  

 د لك".برقة , ولكن هؤالء أقلية ... أؤك



" لست أدري كيف تقول هذا , فمما رأيت  
أستخلص أن النساء هنا جمرد خادمات , 

 مستعبدات تقريبا ". 
متلكه غضب حقيقي , أذ أنبعث صوته حبدة  

 وقال:
" هراء! أمنا تشتغل النساء يف البيت ألن هذا 

 طبيعي هلن , بينما أييت الرجال ابملال". 
 الصنبور: قالت وهي تضع الكوب حتت ماء 

" النساء يشتغلن يف احلقول , كثريا ما  
 شاهدهتن". 

وقف يف املدخل , وأحدى يديه على فخده, 
 وقد بدا أنه يهتم ابملنظر , مث قال:



" هذا صحيح , ولكن الرجال يعملون اىل  
 جوارهن". 

كان وضع الشمس وصفاء زرقة البحر والسماء  
والسماء جيعالن للضوء طابعا يهفو ابملشاعر , 

 سيما وهو يرتامى على شعر ليون األشيب,  ال
فيكسبه بريق الفضة , وأشاحت هيلني أخذ 
 منشفة لتجفف الكوب, بينما أسرتسل ليون: 

" النساء يستمتعن ابلعمل يف احلقول ... 
 ويستمرئن اهلواء الطلق".

وألتفت يتأملها وهي تقف عرب أصابع قدميها  
  لتضع الكوب على رف مرتفع فأحنسر فستاهنا ,



وعندما أستدارت رأته حيدق ... وغرير املوضوع 
 , متسائال فجأة:

 " ألست حباجة اىل نقود اي هيلني؟". 
سرى الدم سريعا اىل وجنتيها , ولكن عينيها  

 عكستا دهشة واهنة وقالت:
 "كال , لدير الكثري".

كان سخيا , وال بد أنه عرف بعدم حاجتها ,  
 مالحمها , وقال: فهز كتفيه , وقد قرأ ما عكسته 

" أمنا رأيت أن أسأل فحسب , ما عليك أال أن  
 تطليب , ولن جتدينين ضنينا".

أتسعت حدقتاها , أتراه يومىء اىل أن عليها  
شراء بعض املالبس , فما كانت تعتزم ذلك ,  



  -يف الفرتة األخرية –مرت مناسبات عدة 
وكانت عيناه السوداوان حتدجاهنا بنظرة تسلبها  

لسبب من  –ن نفسها , وتذكرها اهلدوء م
مبا قاله روبرت من أنه ليس بوسع  –األسباب 

أي قربصي أن يعيش بدون أمرأة , كان ليون  
 خيرج كل مساء.

وكانت هليلني آراؤها فيما كان يفعل , بيد أنه 
ميكث يف البيت   –يف أوقات أخرى  -كان

أسبوعا أبكمله , أهنا مل جتذبه حىت اآلن , 
اءل ": كيف كان يفكر عقله  ولكنها كانت تتس

هو , وأنتهت أل أنه ال فرق لدى هؤالء  
الشرقيني الشهوانيني بني أمرأة وأخرى ... وقد  



أييت يوم... وأقصت هيلني الفكرة من ذهنها , 
كانت احلياة مرضية , وهناك الطفالن وبيت  

مجيل , فلم يكن من احلكمة تعقيد حياهتا  
, كال ,  ابلتعرض أليقاظ الرغبات يف زوجها 

كانت خلوا من اجلاذبية له , وعقدت العزم  
 على أن تظل كذلك. 

 سألته يف نربة أستعطاف واهنة: 
" لن تبقي تشييب يف غرفته طويال , أنه جديد 
على كل هذا , وهو يصغي للصبية اآلخرين , 

 أنه يف السن اليت جتعله يريد الشعور بقيمته". 
 وسارت حنوه وأبتعد ليون , بدون أن حياول

دعوهتا اىل الشرفة , فأبتسمت وتقدمت حنوه  



وعندما وقف اىل جوارها , أدركت أن رأسها ال 
 يكاد يبلغ كتفه. 

 
 

 قال:
 " أنك ابلغة اللني معهما". 

ورغم حدة هلجته شعرت أنه مل يكن ينتقد  
 طريقتها مع الطفلني وقالت:

 " ال يزاالن صغريين ... وتعرضا لصدمة قاسية". 
ظروفهما يف شكل جيد ,   " لكنهما تكيفا مع

 وبسرعة". 



وتقوست شفتاه املزمومتان يف أبتسامة , وغاب  
 عن عينيه الوميض البارد , وأردف يقول: 

"أنك طيبة معهما اي هيلني, كال , لن أترك  
الصيب طويال, ولكنه جيب أن يتعلم أنه ال 

يستطيع أن يعامل أخته كأهنا أدىن منه , جيب أن  
 يرعاها". يدرك أننا نتوقع منه أن

ورمقته بسرعة , ما أغرب هذا الرجل! هل ميكن 
أن يكون عدوا للمرأة حقا؟ من املؤكد أن جتربة  

أخيه أثرت عليه , لوال ذلك ما قال وهو يعرض 
 عليها الزواج أنه لن يهتم أبمرأة أهتماما عميقا. 

تذكرت هيلني مسلكه حنوها منذ زواجهما ,  
فاترا على   كان جمامال ودودا ولو أنه مرات كان



حنو ملحزظ ولكن مل حيدث أن حتدث اليها  
خبشونة مرة أو وجه اليها أمرا , أو أبدى حنوها 

ترفعاوتعاليا , يف الواقع , مل يكن هناك ما يدعوه  
لذلك , سأهلا أن تتزوجه وقبلت, كان من حقها  

أن تتوقع أن يعاملها على قدم املساواة , مع 
دائما ,   ذلك فأن تلك الشراسة كانت موجودة

ألهنا تؤلف جزءا دائما من مظهره , فتحس  
بوجودها متاما يف بعض األوقات , وال تكاد  
حتس هبا أحياان أخرى, وتطلعت اليه اثنية ,  

مالحظه فكه الصارم التكوين وأختالجة عضلة  
خفيفة يف جانب منه , األبتسامة خبت , الفم 
أطبق مزموما يف ذلك اخلط الذي كان يوحي  



اخلشونة اليت كانت تشوب وسامة  ابخلشونة,
مالحمه , ترى كيف يبدو حني يكون غاضبا ؟  

كيف يبدو عندما ميتحن صربه أو يواجه حتداي؟  
وتركت هيلني عينيها تتحوالن اىل فمه اثنية ,  

فشعرت بقشعريرة غريبة تسري يف بدهنا , 
ووجدت نفسها تتمىن يف حرارة أال تتعرض  

نعت لتوها أنه  ملناسبة تواجهه فيها , أذ أقت
يستطيع أن يكون قاسيا حقا , وأنتبه اىل  

أهتمامها , فأستدار وأطل عليها من فوق , 
بنظرة متسائلة فبادرت تقول أبرتباك عجبت  

 منه: 
 " مىت يستطيع تشييب مغادرة غرفته؟".



 سأرى ".  -" قبيل موعد الشاي 
" قبيل موعد الشاي , أن الساعة الثانية  

 والنصف اآلن".
وم املدرسي هنا يبدأ يف الثامنة صباحا  كان الي 

 وينتهي يف الثانية بعد الظهر , وأردفت:
" ما أحسب أنك ستبقيه هناك ساعتني  

 أخريني؟".
 فقال:

" كال , ليس لساعتني , ولكنه سيبقى هناك فرتة  
 , لن يصاب أبذى".

كانت نرباته هادئة , ولكن هيلني أدركت أنه لن  
األمر , فالذت  يقبل مزيدا من اجلدل يف هذا 



ابلصمت , وهي تطل على فيوان يف احلديقة ,  
كانت تالعب كلبا ضاال , أستقر لديهم أخريا ,  
ففي قربص كثرية هي الكالب الضالة , تعيش يف 

املدينة والريف على السواء , وكانت هيلني 
تشعر ابحلرية ... فكيف حتصل على قوهتا...  

  عندما أستقر هذا الكلب الذهيب اللون يف
حديقتهم . توقعت هيلني أن يطرده ليون أو  

أمر له  –على النقيض   -أيمر أبعدامه , ولكنه
 ابلطعام ومكان للنوم. 

حترك ليون , وأحنىن قليال على السياج , يشاهد  
أيضا أبنة أخيه مع الكلب , وطاف خباطر هيلني 
مرة أخرى : أجل , أنه رجل غريب يف عدة نواح  



, أنه لغز بسمات متناقضة يف شخصيته , فهو 
 -ال سيما مع الطفلني –أحياان صلب ال يلني 

ومع ذلك قد يشمل بعطفه هذا احليوان الشريد  
ك كان مسلكه حنو النساء عجيبا , فمع , كذل

مل يكن  -لسبب واحد فقط –أهتمامه هبن 
يسمح مبجرد أشارة أزدراء أن تشوب صوته أذا  

حتدث عنهن , كان لطيفا مع أمه وسخيا مع 
يف املناسبة الوحيدة اليت –أخته , ولكن نرباته 
كان خشنة جدا , حىت   -ذكر فيها أم الطفلني

لى القتل , وعادت تنظر  خيل هليلني أنه قادر ع
اليه جانبيا , وتتمىن مرة أخرى أال حتدث مناسبة  

 تضطر فيها اىل أغضابه. 



غيلر أن أحتكاكا بني أرادهتما حدث يف ذلك 
 –للمرة األوىل  -املساء ابلذات فشعرت هيلني

بوطأة شخصيته املتسلطة , كانت قد دبرت أن  
تزور ترودي مرة يف األسبوع , ومعىن هذا أن 

ن خارج البيت حني يعود الطفالن من  تكو 
املدرسة , وشعرت أبن واجبها أن تذكر ذلك  

 لليون , فقالت: 
" سيكوانن خبري مع آراتيه حلوايل ساعة فقط ,  

 فسوف أعود قبل الثالثة". 
وكان ليون يقضي املساء يف البيت , وقد جلسا 
يف الشرفة حيتسيان الشاي , ويتجاذابن أطراف 

 احلديث , فقال: 



 طبعا , يف أي وقت وقت تذهبني؟"." 
 أغادر البيت حوايل الساعة التاسعة".

كانت صادفت روبرت يف القرية , يف اليوم  
السابق , فذكر أنه ذاهب اىل نيقوسيا كذلك , 

أن يقلها   –وعرض عليها ... بطبيعة الظروف 
 فقبلت. 

ملست جبني ليون ملسة خفيفة من العبوس , 
 وقال:

قليال أستطيع أن   " التاسعة؟ أذا بكرت
 أصحبك".

 فأبتسمت قائلة:



" ال عليك اي ليون... ذلك الشاب الذي 
صادفته على السفينة , روبرت , أخربتك عنه,  

 أنه ذاهب اىل املدينة وسيقلين".
 أزداد عبوس ليون وقال: 

" أفضل أال تقبلي , سأنضم اىل القافلة , أـذ  
جيب أن أكون يف املكتب مبكرا جدا , يف الغد, 
 ولكن ال أدري ما يدعوك لعدم الذهاب معي ".

" ولكن القافلة ترحل يف السابعة والنصف , 
 وسأكون هناك مبكرة عما ينبغي ".

" تستطيعني أن متكثي يف املكتب ساعة أو حنو 
 هذا".



كانت يف صوته نربة متصلبة واضحة , وكانت  
هيلني ال تزال موغرة الصدر من تعقيبه اهلادىء 

أال تقبل أن يقلها روبرت , أهنا  أبنه كان يفضل
أتىب أن ميلي عليها ما يب وما ال جيب أن تفعله  

 , فقالت: 
" سأقبل دعوة روبرت , أذا مل متانع , فهذا  

 أيسر بكثري ". 
 " بل أمانع اي هيلني". 

كان صوته ال يزال هادائ , ولكنةهلجته أصبحت  
 أكثر حدة , قليال وأستأنف قائال: 

, وبوسعها أن تعىن بذهاب " آراتيه ستكون هنا 
 الطفلني اىل املدرسة". 



 فقالت : 
 " ولكنين ال أريد اخلروج مبكرة".

 فكان رده :
" أذن أخشى أن تضطري ألن تستقلي احلافلة , 
 أو أطلب لك سيارة أجرة أذا كنت تفضلينها ". 

قالت بصوت هادىء , رغم أن لوهنا ابت  
 شاحبا:

 -كما قلت   -" سأذهب مع روبرت , وهذا
أيسر, من السخف أن أفكر يف سيارة أجرة 

 بينما أستطيع قبول الدعوة".
وضع ليون قدح القهوة على املنضدة , وأستلقى  

 يف مقعده , وحدق فيها , مث قال بصوت انعم:



" هيلني... أما أن تذهيب اىل املدينة يف أحدى 
 الطرق اليت ذكرهتا , أو ال تذهبني أطالقا".

بنظرات جامدة , لكن  ومرت حلظة وهي حتدق 
أنفعاهلا كان يف تصاعد , وما لبث أن قالت يف  

 حدة زادت على ما كانت تعتزم:
" سوف أقبل دعوة روبرت... ويؤسفين أن 

أخالف رغباتك اي ليون, لكنين ال أقبل اجلرب ,  
 تذكر أنين أنكليزية ". 

 فقال :
 " أنت زوجيت , وستفعلن ما أقول".

 يصطحبين". أخربت روبرت , وسوف أييت ل
 بدا مندهشا وهتف:



"هل هو قادم اىل هنا؟ هل أخربته حقا أبن أييت  
 اىل منزيل ليصطحبك؟".

ومل تكن هيلني ترى أي عيب يف قدوم روبرت  
اىل البيت ليصطحبها , ولكنها عندما رأت وجه 
ليون , شعرت أن هذا ما كان ينبغي أن حيصل , 
كان من العجيب أن روبرت مل ينصحها , ويبدو 

أنه يعرف الكثري عن منط احلياة هنا , هلذا  
 أردفت: 

أذا كان هذا ما   –" بوسعي أن أتصل به هاتفيا 
 فأخربه أن ينتظرين يف القرية".  –تفضله 



" ستتصلني به فعال , أللغاء التدبري , أوضحت 
أنين أتوقع منك أن تتصريف   –يف البداية  -لك

 أبتذان , وأال تعرضيين للسخرية".
! ملاذا يعرضك قبويل دعوة روبرت " هذا غباء
 للسخرية ".

" هذه قرية صغرية... ويف أي حال , فكل  
أمرىء يف قربص يشغل نفسه بشؤون جاره , 
ولست راغبا أن يقرن أسم زوجيت أبسم ذلك  

 األنكليزي".
مل يكن من املمكن أغفال التصلب يف صوته ,  
ورغم خفوت ضوء املصباح املثبت يف احلائط , 

ه بتعبري فظ وعدواين , كانت هيلني أكتسى وجه



يف  -تكره فكرة اخلضوع لقراره لكنها أقتنعت 
أبن أي مزيد من اجلدل لن يكون   –الوقت ذاته 

عقيما , فحسب , بل سيؤدي اىل أذالهلا , كان  
ليون يفرض أرادته دائما ... وليس يف موقف 

كهذا فحسب بل نظرت اليه مدركة مرة أخرى 
املضض الذي خربته   ذلك الشعور الغريب من

يف مناسبات سابقة عديدة , وقادها هذا الشعور  
اىل احلذر ,فلم تعد تلح يف معارضة رغبته  

 وقالت:
" أذا كان هذا شعورك أزاء األمر , فسأفعل ما 

 تقول , وألغي التدبري".



أحنسر الدم عن وجهها وكانت تدرك أهنا شاحبة  
حتت الضوء اخلافت , وجتاهلت نظرات ليون  

 ن أهتمام , مث سأهلا :بدو 
 " هل ستأتني معي؟".

 فأومأت برأسها , وأذ ذاك أردف: 
" سيكون علينا أن ننهض مبكرين , أنين آسف 
هلذا , ولكن ال حيلة يف األمر, لدير يوم حافل 
يف الغد , واألنطالق ابكرا سيعينين على أجناز 

 عملي".
كان هواء الصباح خفيفا صحوا, والشمس تطل  

زاهية يف مساء خالية من السحب , وكانت  أبشعة 
 السيارة املرسيدس كبرية سوداء .



أسرتخت هيلني يف مقعدها , وقد أدهشها أهنا  
ستستمتع ابلرحلة حقا , وما أن غادرا كريينيا  
حىت أنضما اىل القاقلة , كانت هناك مركبات  

عديدة من سيارات النقل, واحلافالت,  
رقم سيارهتما, والسيارات اخلاصة, وبعد تسجيل 

أنطلقا يف حراسة سيارات جيب يقودها جنود 
األمم املتحدة بزيهم األزرق , وكانت هناك الفتة  

ضخمة تنىبء املسافرين أبن األتراك يريدون  
حريتهم , وأمنهم وحقوقهم , السالم يسود كل 
شيء , وفيما عدا الالفتات اليت تظهر من آن  

الصور , مل آلخر , والتحذيرات اليت حترم ألتقاط 
يكن ما يشري اىل أن الطريق حتت أي رقابة , 



ونظرت هيلني اىل وجه زوجها , فأذا به هادىء 
, مطمئن , ال ينم عن أي كراهية ألضطراره  

مالزمة الطابور الطويل , ممنوعا من أن يسبق ما  
 أمامه. 

ومتتمت مأخوذة ابجلمال الذي حوهلا " من 
 املؤسف أن تكون هناك مشكالت , كانت

قربص حقا , جزيرة فينوس األثرية ابلسحر , وال 
 مكان للفرقة فيها , وعقب ليون هبدوء :

" أهنا ستحل نفسها , فكلنا قبارصة , وليس  
 هناك ما مينعنا من العيش يف سالم". 

وتذكرت هيلني أن مشاعره تتجه اىل األتراك ,  
مرة   –فعجبت لغرابة شخصية هذا الرجل 



ه وال يزال شبه أخرى ... هذا الذي تزوجت
غريب عنها , وما لبثت السيارة أن مضت  

خالل سلسلة اجلبال الشمالية اليت كونتها هزات  
أرضية شديدة , هدمت وشوهت أحواض  

الطبقات اجلريية األصلية , وكومتها يف كتل 
رمادية ضخمة , تعلوها حصون سانت هيالريون  

, وبوفانيفتو , وكانتارا, وكانت سفوح اجلبال 
أبشجار السرو والزيتون , بينما القرية  مكسوة 

منها تزدان حبشد من األلوان , أهلبها هبا , 
 وتفتح ربيع قربص.

ويف سهل ميسوراي العظيم , كانت األرض 
اجلرداء العارية اليت مرت هبا هيلني يف طريقها اىل  



يف شهر نوفمرب ) تشرين الثاين( قد   –كريينيا 
والشعري ,  حتولت اىل طوفان من اخلضرة والقمح

بينما كانت جمموعة كبرية من األقحوان ترفع  
من أن   -رؤوسها احلمراء الزاهية فوق القمح

 آلخر , لتكسر تواتر لونه. 
عند الفتة على جانب الطريق تقول : مرحبا  

  –بكم اىل القطاع احلر , تفرقت القاقلة 
وزاد ليون من   –وأختذت كل مركبة وجهتهت 

برة مثقلة ابألمحال , سرعته , متجاوزا محريا عا
ونسوة فالحات شدت اىل أكتافهن سالال كبرية  

, وبعض درجات خبارية متباعدة , وخلفت 
السيارة وراءها املاعز على جانب اجلبل , 



والرعاة يعنون بقطعان األغنام البنية ذات الوبر  
 الطويل.

 
 

 سأهلا ليون عندما بلغا مكتبه :
 " ماذا ستفعلني؟".

 السيارة , وأتفت حنوها , مضيفا: وأوقف 
 " هل الوقت مبكر لتذهيب اىل صديقتك؟"". 

 فقالت: 
" نعم , أرى أن أمكث هنا فرتة ... أذا مل 

 يضايقك وجودي ".
 وأبتسم لدهشتها , وقال يذكرها :



 " أان أقرتحت عليك أن متكثي".
ودار حول السيارة اىل انحيتها , وزادها دهشة 

 ال: أبن فتح الباب هلا قائ
 "سنتناول القهوة". 

 فقالت : 
" ال داعي للقهوة , فأان أعرف أنك تود الشروع 

 يف العمل".
ولكنه أحل, وكان الرجل الذي أقل هيلني  

وأمسه   -والطفلني من ليماسول موجودا
فأبتسم حني قدمه ليون هليلني ,  -نيوفيلوس

وطلب منها أن تناديه ثيو , وخرج الرجل أبمر 
د قليل ابلقهوة على صينية ,  من ليونن مث عاد بع



قدحان صغريان , ومع كل منهما كوب ماء  
مثلج ال بد منه, وجلست هيلني اىل جانب  

الطاولة وليون يف اجلانب اآلخر , أخذ يتأملها 
بنظرات غريبة , وهي حتتسي قهوهتا , وكانت  

ترتدي ثواب قطنيا , داكنا , وخاليا من أي زينة,  
ل ليون مبا بدا  مما أبرز شحوب وجنتيها , قا

 هليلني أنه ملسة حذر: 
 "هل ستتسوقني وأنت هنا؟".

وساءلت نفسها اثنية , أتراها كانت أمياءة أىل أن  
 تشرتي لنفسها بعض املالبس , قالت:

 " الأحتاج اىل شيء".
 مث أسرعت تضيف: 



" الطفالن حباجة اىل جوارب , ورمبا أشرتيها هلما  
 أذا جتولت مع ترودي يف املدينة". 

 يعقب على ذلك, وبعد حلظات أزاح الصينية  مل
الشراب عن مكتبه, وتناول ملفا من أحد  

قبل أن يبدأ يف  -األدراج , لكنه نظر اىل هيلني
ومد يده فتناول صحيفة,   –فحص حمتوايته 

وهم ر أبن يناوهلا اايها , وأذ به ينتبه اىل أهنا  
ابليواننية , فوضعها جانبا على الفور , مث انوهلا  

 يفتها املفضلة ابألنكليزية سايربس ميل.صح
بعد ساعة ونصف أقلها ثيو ابلسيارة اىل مسكن  
ترودي , على أن يعود اليها يف الرابعة والنصف 



, كما أخربها ليون وهي تغادر املكتب حيث  
 أعرتضت قائلة: 

" والطفالن؟ أستطيع العودة قبل ذلك يف 
 القطار". 

 فقال:
يوما لطيفا ,  " لن يصيبهما سوء , أرجو لك 

 ومتعي نفسك". 
كان الشارع حيث تسكن ترودي حمفوفا 

ابلفيالت البيضاء والبيوت ذات الطابق الواحد 
, واملباين السكنية , وأشجار السرو والنخيل 
تنمو يف كثري من احلدائق , تعلو وتطل فوق 

 أشجار الربتقال واليوسفي ذات األوراق الالمعة. 



يف كل مكان ,   كل احلدائق متألقة ابلزهور ,
والنبااتت املتسلقة تعانق من الشرفات , تلتف 

حول أعمدة احلديد املطروق , وتنساب اىل 
 األرض .

قالت ترودي معتذرة , أذ خفت اىل الباب  
 تستقبل هيلني: 

" أضطررت ألغالق مصاريع النوافذ اخلشبية ,  
 فالشمس تنال من ألوان كل شيء". 

 قالت هيلني:
غلق املصاريع ألصد الشمس " مل أتعود بعد أن أ 

 , فهذا يبدو غلطا يل". 



" أعرف هذا , كنت مثلم يف البداية , فالشمس  
قليلة يف أنكلرتا , حىت ال نفكر يف أغالق 

 املصاريع بوجهها. 
وتقدمتها اىل احلجرة املطلة على الواجهة , 
وكانت آنئذ يف الناحية الظليلة , ومصاريع 

 النوافذ مفتوحة , وقالت: 
سنجلس هنا ... أهنا ليست يف أانقة غرفة  " 

اجللوس , ولكنها أطيب هواء يف هذا الوقت من  
 النهار". 

 قالت هيلني وهي جتلس جبوار النافذة: 
 " أنين أراها أنيقة , وأحب مسكنك هذا". 

 فقالت ترودي:



" مع أنين ال أتوقع أن يكون شيئا يذكر ابلقياس 
 لبيتك".

ة اىل وجه ودفع شيء يف صوهتا حبمرة خفيف
هيلني , كانت تلك زايرهتا الرابعة لبيت ترودي , 

 ومل تدعها بعد اىل البيتوس".
 قالت ترودي:

 " ماذا تودين أن تشريب؟".
 فأجابت هيلني:

 " سأتناول شراب الربتقال أذا مسحت".
ودار يف خلدها وهي تراقب ترودي أذ أقبلت  

ابلشراب بعد حلظات أهنا رشيقة ومجيلة ,  
سها وهي تطلق لذهنها العنان ليعود  وقالت لنف



اىل تلك األايم حني كانت هي وترودي دون  
العشرين .: أان أيضا كنت كذلك , كان الفتيان  

ينجذبون اليهما , فكان بوسعهما أن خيتارا , 
ابلنسبة اىل هيلني , كان لقاؤها بغريغوري حبا  
من أول نظرة , وأقبال يدخران بلهفة ,وتزوجا 

 -وهي تستعيد املاضي  -دا هليلنبعد عامني , وب
أن محاس زوجها سرعان ما فرت , ولكنهما 

أنساقا اىل عالقة مرحية , فكانت هيلني سعيدة ,  
أن مل نقل منتشية , وكثريا ما قيل هلا أن هذه  

الفرتة لن تدوم , ورغم أهنا شعرت ابلتعاسة بعد 
ضياعها , فقد راضت نفسها , عندما أجنبت 

ا وأستمتعت بذلك  طفلها , أتسعت خربهت



األجناز الرائع الذي ال تشعر به املرأة أال مع 
األمومة , وعندما فقدت هيلني الطفل , تطلعت  
اىل زوجها ليواسيها أمال يف أن يقرتب منها اثنية 

لكن عالقتهما ظلت   -كما كان يف البداية  –
 على حاهلا , مرحية لكنها غري مثرية.
ذ ظلت  أما ترودي فكانت أكثر توفيقا , أ

واتسوس متحابني بقدر ما كاان يف بداية الزواج ,  
ومل يكن اتسوس يذهب اىل أي مكان بدوهنا 

بدافع الوفاء , وما كان يشاهد قط يف صحبة 
يلعبون الورق  –زمالئه الذين جيلسون يف مقهى 

أو النرد , كان كل ما يريده أن يعود اىل بيته 
 وزوجته , وميكث معها.



قر يف مواجهتها جبوار  قالت ترودي وهي تست
 النافذة:

 " حدثيين عن ليون". 
وأضطربت عيناها البنيتان قليال وهي تضيف يف  

 شيء من الرتدد:
" مل تقويل يل عن زواجكما اال القليل جدا , بل 

 مل تقويل شيئا يف الواقع". 
وكان هذا حقيقيا , وأرسلت هيلني نظراهتا  

سامهة اىل الطريق ومرت بضع حلظات قبل أن  
 تكلم , مث قالت مرتبكة: ت



" ال بد يل أن أخربك يف وقت ما , فال أبس أن  
يكون اآلن , فزواجنا أان وليون من أجل 

 الطفلني". 
 أختلجت عينا ترودي وهي تتأملها , وقالت: 

 " الطفالن , تشييب وفيوان؟".
" أخربتك أن أابمها مات , وأضطر ليون أن  

امها ,  يكفلهما , وسألين أن أبقى يف قربص وأرع
من الواضح أنه ما كان يل أن أعيش يف بيته  

 بدون... بدون زواج.... ولذلك....".
وهزت كتفيها , وسرحت نظرهتا اىل الشارع 

 اثنية. 



وأنتظرت ترودي , فأضطرت هيلني اىل مواصلة  
 حديثها: 

" هذا هو السبب أنين مل أقل لك الكثري عنه ,  
 أنه ليس ... ذلك النوع من الزواج". 

 ترودي:  فهتفت
 " هذا النوع؟".
 قالت هليلن: 

 " أعين... ليس طبيعيا ". 
 وأتسعت حدقتا ترودي دهشة , وقالت:

 " ماذا تقولني؟".
وهي ما تزال جتد عناء   -أستطاعت هيلني أخريا

أن توضح هلا فلما واصلت صديقتها احلملقة   –



فيها غري مصدقة , شابت صوهتا رنة حتد وهي 
 تقول: 

" كنت تعرفني دائما أنين لن أتزوج اثنية عن 
 حب... كثريا ما أخربتك بذلك".

 فقالت ترودي مصححة:
قا ,  " كنت تقولني دائما أنك لن تتزوجي أطال

بعدما  –لذلك أرى أنين معذورة أذا أستنتجت 
أن زواجك عن حب... وجيب القول  –تزوجت 

أنين تصورت يف األمر كله شيئا مستغراب , ألنك  
 كنت مغلقة متاما". 

وتناولت كوهبا بني أصابعها , وهي حتدق يف  
 هيلني مفكرة , مث أردفت: 



" ولذلك ال تعنني مبظهرك ؟ أان صرحية , بل 
ذا شئت , لكنك كنت دائما جذابة جدا  وقحة أ

 , أال تريدين أن يهواك ليون؟".
 قالت هيلني:

" كال , يف الواقع ال أزال على رأي حني مات 
غريغوري : لن أدع قليب يتورط اثنية, هذا الزواج 

يناسبين على ما هو عليه , وأين جادة أذ أقول  
 ال أريد أن أسرتعي أنتباه ليون أبدا". 

 جأة بشيء من احلرج وقالت: ضحكت ترودي ف
" كال , هذا غري ممكن ! أنك تقرأين عن مثل  
هذه الزجيات, ولكنها ال ميكن أن حتدث يف 

 احلياة الواقعية". 



 وقالت هيلني:
"هذا الزواج حدث. أان وليون أكثر قليال من  

 غريبني". 
 فصاحت ترودي: 

" أمل... أبدا؟ ال أصدق, ليس مع قربصي, أنه  
يستطيع أن يعيش هكذا , ما من أحد ... ال 

 منهم يستطيع ".
 فهزت هيلني كتفها قائلة: 

" أعرف كل شيء , عن حياهتم ... هلم عالقات 
 غرامية".

 تساءلت ترودي :
 " أال هتتمني؟".



 هزت هيلني كتفيها اثنية وقالت: 
عملية جتارية   -كما قلت  -" ملاذا أهتم؟ الزواج

اويل فحسب,  حبتة , مل حيدث اال لتفادي األق
كال , ال أابيل مبا يفعله ليون , ليس يل شأن 

 حبياته اخلاصة". 
وظلت أسارير ترودي توحي أبهنا غري مصدقة , 

 وقالت:
" ولكن... أتعتقدين حقا اي هيلني , أنك 
 تستطيعني األستمرار هكذا طيلة عمرك؟".

 فأجابتها : 
 " ومل ال؟". 

 قالت ترودي أبقتناع اثبت: 



مستحيل... ليس مع قربصي , أنه ال " 
 يستطيع!". 

 " ماذا تعنني أبنه ال يستطيع؟". 
" أنه ال يستطيع أن يعيش معك يف البيت وال 

 يكون ... ال يكون طبيعيا".
 " قلت لك أن له عالقات غرامية".

 فسألتها: 
 " ما أدراك هبذا؟".

 قالت: 
 " أنه خيرج كل ليلة". 

 فقالت صديقتها: 



نا خيرجون كل ليلة , يقضون  " معظم الرجال ه
وقتهم يف املشارب واملنتدايت واملطاعم , ليس  

 هناك ما جيزم أبنه مع نساء..".
 قالت هيلني:

 " أعتقد أنه يقضيها مع نساء".
زت ترودي رأسها يف حرية لعدم األكرتاث  

 البادي يف هلجة هيلني وسألتها: 
 " ألست تبالني حقا؟".

اذ صرب وندت من هيلني زفرة دلت عن نف
 وقالت:

" أخربتك أنين ال أجيد سببا للمباالة , فال 
أشعر حنوه أبي عاطفة , أنك تعلمني شعوري 



حنو الرجال اي ترودي , لن أمسح لنفسي ابلتورط 
 عائليا". 

" سأقول لك هذا... سواء كانت لديك نية 
التورط عاطفيا أو مل تكن, فلن تستمري بقية  

 الطبيعي".حياتك تعيشني يف هذا الوضع غري 
 قالت هيلني:

 " ال أرى ما يدعو لغري ذلك ".
 ولكن صديقتها هزت رأسها قائلة:

 " لن يلبث ليون أن ... أن...".
ال جيدين   -جبانب هذا –" وعدين , وهو 

 جذابة". 



أتملتها ترودي حلظة , مالحظة ثياهبا , وشحوب 
 خديها وتصفيف شعرها املتقشف , مث سألتها: 

  يراك جذابة؟". " كيف تعلمني أنه ال
 " أنه ال يكاد ينظر ايلر". 

وقطبت وهي تقول هذا , متذكرة تلك 
املناسبات اليت كان يتأملها فيها , مث عادت  

 تقول: 
 

 " لقد وعد!". 
 

وساءلت نفسها , أتراها كانت حتاول أقناع  
 نفسها؟ أضطرت ترودي اىل الضحك قائلة:



" وعد؟ أتصدقني حقا أنه سيحافظ على  
 وعده؟".

 قالت هيلني:
 " أظن أنه موضع ثقة".

وطاف بوجه صديقتها ظل من الراثء ... مث 
 قالت: 

" ما أقل ما تعرفني , ولو كنت مكانك ما  
أتكلت كثريا على وعد كهذا , هؤالء الرجال 

الشرقيون على حاهلم... أو كما جيعلهم 
املناخ... أان متزوجة من أحدهم, وأعرف ... 

وهامك , لكنك ترتكبني أكرب  يؤسفين أن أبدد أ
أخطاء عمرك أذا ظننت أنك ستبقني زوجك 



بعيدا أىل ما ال هناية , ما هكذا خلق الرجال , 
كما أن هذا ليس طبيعيا لك أو له , كال اي 

عندما يقرر ليون أن ينتهك   –هيلني , صدقيين 
هذا الوعد فسينتكهه بدون أي وخز من 

 ضمري".
 راعيها". " ولكن مشاعري ... جيب أن ي

" كال اي هيلني , وحق السماء! أنك لست  
 ساذجة , وعندما يؤاتيه املزاج ل..... ل...". 
وسكتت وهي هتز كتفيها يف ضيق , ولكنها  

 أسرتسلت بعد حلظة: 
" عندما حيني الوقت , مل يتذكر أنه أعطى وعدا  

 , فيجب أن تعدي نفسك".



ودهشت هيلني أذ وجدت نفسها ترتعد ,  
 : وقالت يف أيس

 " ليون له مالهيه , ولن يرغبين أبدا". 
 قالت ترودي ضاحكة :

" ليس لديك دليل حقيقي على أن له مالهيه  
... كما تسمينها , يف أية حال , من األنسب 
أن جيد ما يريده يف متناول يديه وقد ال يشعر 

 دائما برغبة يف اخلروج".
 أشتد تدافع الدم اىل وجه هيلني, وقالت:

 دي! أرى أن نغري املوضوع"."أرجوك اي ترو 



وهذا ما فعلتاه , وأنقضت بقية اليوم عل حنو 
هاديء , وبعد تناول الغداء يف الشرفة , ذهبتا  

 اىل املدينة. 
قالت ترودي وهي توقف سيارهتا يف شارع 

 جانيب:
" كثري من املتاجر تغلق أبواهبا من الساعة  

الواحدة والنصف اىل الثالثة ولكن بعضها تسمر  
 حة , وسوف نشرتي ما نريد...". مفتو 

أشرتت هيلني جوارب الطفلني فقط , بينما  
أهتمت ترودي بشراء األغذية , وعندما فرغتا  

من التسوق , ذهبتا اىل مقهى طلبا للمرطبات , 



وأرتفعت عشرات العيون عن ورق اللعب والنرد  
 لتتأمل الفتاتني أبهتمام , فقالت هيلني: 

ا حيملقون هكذا ,  " أكره هذه املقاهي , ملاذ
حىت ليظن أي شخص أهنم مل يروا نساء يف  

 حياهتم؟".
 فتلفتت ترودي حوهلا قائلة:

" هل ألن نساءهم ال يرتدن هذه األماكن , 
توقعت أن يكونوا ألفوا جميئنا حنن األجنبيات ,  

 فما أكثران هنا , تعايل لنخرج!".
جلستا يف الشرفة تتسليان أبحتساء األوزو  

من الزيتون واخليار ومكعبات صغرية   وتناول مازة
من الكبد واجلنب , تذكرت هيلني عناءها األول 



يف تعود األطعمة احمللية , وسألتها ترودي يف 
 سياق احلديث: 

 " هل ذهبت اىل ماري مونيت ؟". 
 ألتمعت عينا هيلني وقالت: 

" كال , ولكن روبرت دعاين للذهاب اىل هناك 
 معه". 

 فضول :فتساءلت ترودي يف 
" روبرت؟ آه ... الشاب األنكليزي الذي  

قابلته على السفينة , هل يذهب اىل هناك ؟  
أهنم يعدون مآكل مدهشة ... من أحسن ما  

 تناولت , هل ستذهبني مع روبرت؟".



" رمبا .. يف أحدى األمسيات , فالوحدة تقسو 
 أحياان , بعد أن أسلم الطفلني للفراش".

 فسألتها ترودي :
 تطيعني أن ترتكيهما ؟"." هل تس

 أجابت هيلني: 
 " ستمكث آراتيه معهما". 

 " أتقولني أن ليون يكون خارج البيت دائما؟". 
" ليس دائما , ولكنه خيرج يف معظم األمسيات 

." 
 قالت ترودي :

" سيكون عليك أن تتأنقي قليال , أذا خرجت 
 مع هذا الروبرت ".



هيلني كتفيها أومأت عيناها بال أهتمام , فهزت 
 وقالت غري مكرتثة : 

" ليس لدي ما أأتنق به , لذلك رمبا ال أذهب  
 معه". 

نصف  –حني عادات اىل املسكن  –كان قد بقي 
ساعة قبل جميء ثيو ليقل هيلني , فأخذهتا 
ترودي اىل خمدعا لرتيها بعض ثياب جديدة  

أبتاعتها يف زايرهتا األخرية ملصر , وقالت وهي  
 تني والتايورات:خترج بعض الفسا

" ما زلت أظن أن املالبس األنكليزية أفضل ما 
 رأيت , ولكن ما رأيك يف هذه؟".



وأتملت هيلني الثياب يف تقدير , مشيدة حبسن  
 ذوق ترودي. 

 قالت ترودي معرتفة: 
 " لكنين أخطأت يف هذا".

وقدمت ثواب من التيل األزرق , كان قصري جدا  
 قائلة:, فتحة العنق واسعة , وأسرتسلت 

" أنه ال يناسبين أطالقا , رأيته يف انفذة املتجر ,  
وأدركت أنه مقاسي فأشرتيته بدون أن أجربه , 

 اتسوس يكرهه".
 فقالت هيلني حمتجة وهي تتناوله: 

 " لكنه مجيل , أان متأكدة أنه يناسبك".



ونشرته على جسم ترودي , مث أضطرت ألن 
 تعرتف أبن صديقتها على حق وقالت:

 اللون ... درجة الزرقة تناسبك". " أنه 
 قالت ترودي:

 " أنه أقرب اىل اللون املالئم لك جربيه؟".
وفهلت هيلني , وسارت حبركة تلقائية اىل املرآة  
, ال شك يف ذلك , فقد تغري مظهرها أبكمله ,  

 وقالت وهي تضع الثوب على السرير: 
 " نعم , أنه لوين". 

 فقالت ترودي :
 أتخذيه , فهو ال يصلح يل". " بوسعك أن 



" هذا كرم منك اي ترودي , ولكين ال أحلم  
 أبخذه وهو جديد متاما".

 تناولته ترودي وعادت تقيسه على هيلني قائلة:
" ما كنت ألقدمه لك لو مل يكن كذلك , أنه  

 جيب أن أتخذيه". -يناسبك
فهزت هيلني رأسها ولكن بضعف , كان الثوب  

ع , وأضفى عليها  بسيطا , ولكنه حسن الصن 
 مجاال ابلتأكيد , وشرعت تقول:

 " ال توجد مناسبة ألرتديه ".
 وأسرعت ترودي معرتضة: 



" تستطيعني أرتداءه يف أي وقت ... ما رأيك يف  
أرتدائه حني خترجني مع صديقك روبرت اىل 

 ماريه مونت؟". 
 قالت: 

 " الواقع .... أنين مل أقرر هنائيا الذهاب". 
ت السلم , متأبطة  كانت تقف على درجا

صندوق الثوب , حني جاء ثيو ابلسيارة ... 
 وقالت ترودي:

 " سأراك األسبوع القادم , أرجو أن أتيت!".
 فقالت هيلني: 

"نعم , سآيت , وأشكرك على الثوب , ليتك  
 تدعيين أدفع مثنه". 



 " أرجوك , ال تعودي هلذا اجلدل اثنية". 
فضحكتهيلني ... وما هي اال حلظة , حىت  

انت تلوح بيدها لصديقتها من السيارة ,  ك
 وصاحت ترودي:
 " مع السالمة".

 مث أردفت بلهجة غامضة غريبة: 
 " وأمتىن لك أحسن احلظ!".

 
 

_________________________
_______________ 

 املرأة األخرى  -4



اهلواء مفعم بعبري زهر الربتقال, وأمتدت أشعة  
جبال كريينيا الغروب الذهبية اىل مرتفعات 

الوعرة فتوهجت جبمرات النار احملتضرة ,  
والسحب البنفسجية متخر عباب السماء فوق  

البحر الشاسع , سرعان ما سقطت الشمس  
وأقبل الظالم وبدأ ضياء القمر يلمس املوجيات  

 الصغرية , فيحيطها , بتألق فضي. 
وقف ليون مستندا اىل مدخل الشرفة يسرح  

ى برأسه األمسر اىل الوراء البصر يف البحر , وألق
, حلقت به هيلني , بعدما أسلمت الطفلني  

للفراش , فتزحزح جانبا , وبرغم الظالل اليت  
تكسو وجهه , أحست هيلني أنه يبتسم حني 



مرت خارجة اىل الشرفة , وجلسا برهة , مث مد 
 ليون يده فأانر املكان وسأهلا:

 " ماذا تشربني ؟". 
 فقالت: 

 شكرا". " ال شيء , 
لكنه دخل البيت , وعاد أببريق بلوري وكوبني ,  
ومل جتادل هيلني حني انوهلا كواب , ولكنها سألته  

 وهو جيلس: 
 " ألن خترج؟". 

قل وهو حيدق يف عينيها فتتسارع خفقات 
 قلبها: 

 " لن أخرج الليلة , ملاذا؟".



مل خيرج يف املساء ملدة أسبوع تقريبا , وأدركت  
وملاذا كان بداخلها خوف سر أضطراب قلبها , 

ما , فمنذ أكدت هلا ترودي أن ليون سوف  
ينكث بوعده , أخذت تراقبه وهي حتاول أن 

تسرب غور كل نظرة , وأتمل يف هناية كل هنار أن  
 خيرج. 

 متتمت مالطفة بدون أن تقصد:
" أهنا أمسية مجيلة , من احلرام متضيتها يف 

 البيت". 
 فقال:

 " حنن لسنا يف البيت". 
 ولكنك كنت يف املكتب طيلة النهار". " 



" أجل , وكان اجلو حارا رطبا , أذ أختل جهاز  
التكييف ... أفرغي من شرابك وسنخرج  

 لنتمشى".
كانت الكوب متس شفتيها , وأذا جسمها يرتعد  

مل يكن هذا ما أرادت ... فعادت  –فجأة 
 تقول: 

" أكيد أنك تفضل أن تكون خارج البيت مع  
 ". ... مع أصدقائك

 فقال:
 "لو صح هذا ما كنت هنا".



فزادت كلماته من أضطراهبا , وتعجلت أفراغ 
كوهبا , وشعرت برأسها يدور , وحبركة تلقائية , 

 رفعت يدها اليه قائلة: 
 "أن يب صداعا". 

 فقال :
 " أان آسف".

كانت هلجته هادئة يف جماملتها , ولكن نربة قلق  
 داخلتها , وهنض من مقعده قائال:

اء املنعش سيشفيك , سأخربك ماذا نفعل, " اهلو 
سننطلق يف السيارة حىت الشاطىء , مث نتمشى 

 هناك , وسرعان ما سيزيل النسيم صداعك". 
 قالت :



 " الطفالن ... ال أستطيع تركهما".
 فقال:

 "سأطلب اىل آراتيه أن متكث حىت نعود". 
 قالت يف أحلاح قانط:

 " حيسن أن أجلأ للفراش". 
تريد أن تذهب للفراش , كال مل تكن 
 فأستدركت : 

" لعلك على صواب , وأن هواء البحر  
 سيفيدين". 

 فسأهلا وهو يتفرس يف وجهها الشاحب: 
" هل أنت خبري؟ هل تشعرين بشيء غري 

 الصداع؟".



أصطنعت هيلني أبتسامة وهنضت , فأقرتبت منه 
 مث أبتعدت بسرعة قائلة: 

رأسي ....  "كال , ال سوء يب اي ليون , أما 
 فأظنين شربت بسرعة ". 

 قال:
"فعال , ولست متعودة , كان عليك أن  

 حترتسي".
وما أن أستقرا يف السيارة , حىت شعرت هيلني  

 مبزيد من الطمأنينة حلظة على األقل!. 
أوقف ليون السيارة على جانب الطريق , وتركها  

غري موصدة ألبواب, فقالت ومها يسريان اىل  
 الشاطىء:



 ا ستكون يف أمان؟". " أتراه
 فأجاب هبدوء:

" الناس هنا ال يسرقون ... وال أعرف أن أحدا  
 مير من هنا , يف أية حال".

وكان على حق , مل يكن على الشاطىء 
 سوامها...

القمر بزغ من وراء السحب , فأرسل خيوطه 
الفضية عرب البحر , مل يكن هناك صوت , وال 

طىء , مل  وسوسة األمواج وهي ترتامى اىل الشا
تر هيلني حبرا هبدوء البحر األبيض املتوسط , 

ونسيت خماوفها ومها يتمشيان وليون يتكلم من  



آن آلخر بصوت خافت , وكثريا ما خيلد  
 للصمت , فوجدت هيلني نفسها هتمس: 

 "اي للسكينة!". 
كانت أنكلرتا بعيدة جدا , فبدت مأساة حياهتا  

على   غري واقعية , لو أستطاعت أن تبقي زوجها
مسافة منها , لظلت حياهتا سهلة يسرية انعمة , 

من املؤكد أنه ما كلن جيدها جذابة , ولكن  
عينيه عادات حتدجاهنا يف اللحظة نفسها ,  

 فتطلعت على مضض تقابل نظراته , وسأهلا: 
 "هل حتسن رأسك اآلن؟". 

 قالت: 
 " نعم اي ليون , شكرا".



 كانت كلماهتا متكلفة , وبدأت تشعر حبرج يف
حضوره , وأسفت ألنسياقها لذلك احلديث مع  

 -حىت ذلك احلني - ترودي , فكانت خماوفها
جمرد مهسات يسهل عليها أستبعادها , أما  

اآلن, فقد أصبحت تلح عليها , وتساءلت : 
كم سينقضي قبل أن تعود ثقتها يف وعد ليون؟ 

عرفت الطمأنينة   –يف هذه اللحظة  -على أهنا
ف , كان السري على وحترر ذهنها من اخلو 

الشاطىء الساكن متعة , حىت مع ليون ... طاملا 
يلزم الصمت , ما كانت شواغلها تعاودها اال  

حني يتكلم , فلم تكن تدري ما سيقوله بصوته  
 اخلافت ونربة القلق اليت تشوبه. 



 قال:
"هناك مقعد على مسافة , نستطيع أن جنلس  

 أذا شئت". 
حدى التصرفات وما لبثا أن بلغاه, وفوجئت أب

البسيطة اليت تدهشها عندما أخرج منديله 
ونفض الغبار عن املكان حيث ستجلس , وما 
من شك أن احلفاوة واجملاملة فن لدى القبارصة  

, ووجدت هيلني يف هذا ما يشرح الصدر . فلم 
تتعرف اىل مثل هذه الرعاية من غريغوري أبدا ,  
لذلك أبتسمت لتصرف ليون وشكرته يف أكبار  

, وأنساب من وراء الشريط الساحلي الضيق  



شذى زهور الربتقال, فأخذت هيلني تنهل 
 اهلواء. 

 قال ليون: 
 " ليتك تشمني العبري حيث البساتني الكبرية". 
مث جلس على املقعد اجملاور هلا , وفجأة قال ,  

 مبا بدا هليلني أنه دافع وقيت:
" سأذهب اىل فاماغوستا األسبوع القادم ,  
وأمكث يومني تقريبا , فستجري تعديالت 

رئيسية أريد أن أشرف عليها , هل حتبني اجملىء  
 معي؟".
 هتفت: 
 " أان؟".



كان روبرت وكثريون غريه حدثوها عن وقت  
اليناع يف فاماغوستا , حىت القبارصة كانوا  

يغمضون أعينهم وهم يصفونه , ومتنت هيلني أن  
يون مل تذهب يوما ... لكن فكرة الذهاب مع ل

 ختطر هلا مطلقا لذلك أردفت:
 " لست أدري".

 وتوقعت أهنما سيزالن يف فندق, فأسرتسلت:
" ال ميكن ترك الطفلني .. آراتيه حتب أن تنام يف 

 بيتها , هكذا أخربتين مرارا".
 فقال مبتسما: 

" هذا من أجل زوجها , يستطيع أن ميكث يف 
 , ال بيتنا أثناء غيابنا , سريضي هذا آراتيه , كال



ينبغي أن تقلقي على الطفلني .... لن يتأثرا  
بغيابنا يومني كما أنين أشعر أنك حباجة للرتويح  

 , كنت قلقا عليك يف الفرتة األخرية".
أجتهت عيناها اليه.. أذن فقد الحظ , ولكنه مل 

يدرك احلقيقة , كان مهتما هبا , فرأى أن 
  الرتويح يفيدها لكنها تذكرت اجلانب اآلخر من

طبيعته , تذكرت أقتناعها السابق أنه يستطيع أن  
 يكون قاسيا. 

 أنبعث صوته خفيفا ولكنه ملح:
 " مما ختافني اي هيلني؟".



وعجبت أيكون أحس أبرتباكها وهو ينتظر  
أجابتها ؟ وأرجتفت , مث أغتصبت ضحكة 

 مرتعشة , وقالت: 
 " خائفة ؟ ما الذي أخافين؟".

 فرد برفق: 
 عنه , وال جتيبني". " هذا ما أسألك 

هزت رأسها , وسرحت ببصرها يف البحر تفكر  
 يف جواب مقنع ... فلو أنه أدرك احلقيقة... 

 قالت كاذبة متحاشية عينيه:
 " لست خائفة من شيء ". 

 فقال هبدوئه: 



" أذن , ال يوجد ما يربر عدم صحبيت اىل  
فاماغوستا , سأعطيك بعض النقود لتشرتي 

 لنفسك ثيااب". 
 بل أن تفكر: فهتفت ق 

 "آه , كال".
 مث أردفت مبزيد من اهلدوء:

 " لدير الكثري اي ليون". 
 فتساءل:

 " ما لديك أذن فال بد أهنا مرتوكة يف خزانتك". 
أذهلها رده , مث تذكرت أنه زوجها رغم كل 

شيء ... من الغريب أهنا مل تفكر يف نفسها أبدا  
كزوجة ولذلك مل تكن مستعدة ألن يكلمها  



النحو الطبيعي يف الظروف العادية ,  على هذا 
 وقالت:

" الثياب الداكنة أكثر مالئمة ملن لديها أطفال  
 تعىن هبم".

 قالت ذلك وهي حتاول أن جتد ردا مقنعا. 
 أرتفع حاجباه قليال وهو يقول:

 " هذه فكرة عفا عليها الزمن!".
 أجابته: 

 " أنين أفضل الثياب الداكنة".
السحب العابرة , لكنها توارى القمر وراء 

أحست بوجهه يتخذ املظهر اخلشن , كما تغري  
 صوته وهو يقول :



"أان أفضل الثياب الزاهية , سأرى ما عندك , 
فأذا مل يرق تشرتين ثياب مجيلة اي هيلني, ألواهنا  

تتماشى مع عينيك وتلقي ظال عل خديك  
 الشاحبني". 

وأخذ قلبها خيفق بشدة , لكن نربة مبحوحة  
اىل صوته , وأرجتفت وهي تقول لنفسها :  سرت 

ال ميكن أن أكون جذابة له, لكن هذا اليقني  
خالطه العلم أبن النساء سواء لدى أولئك  
 الشرقيني املشبويب الرغبة , فقالت حمتجة:

 " طبعا , حيق يل أرتداء ما أحب!".
 قال :

 " بل ترتدين ما يسر زوجك".



ه وسكت عندما أحس بضيقها , وسرت يف صوت
 رنة تلطف وهو يضيف:

وهو خري ما   -" سآخذك اىل فندق امللك جورج
سنلتقي  –وأود أن أفخر بك  –يف فاغاموستا 

 ببعض زمالء عمل يل".
أذن كان هذا هو السبب! وأسرتخى جسمها ,  

وندت زفرة أرتياح والمت نفسها على خماوفها ,  
فما كان يف نربات صوته الرقيقة ما ينم عن  

ا! وكل هذا ألهنا أخذت كلمات ما أغباه -رغبة 
ترودي جبدية ابلغة وبدأ ذهنها مييل لفكرة قضاء 

 –أايم قالئل يف فاماغوستا , على سبيل التغيري 
 كما قال ليون . 



ابلرغم من تعلقها ابلطفلني كاان مسؤولية ثقيلة  
وكاان يفيضان يف بعض األوقات , وجهد العناية  

هتا , وغالبا هبما تغيري كامل عن احلياة اليت تعود 
ما شعرت أبرهاق ولعل هذا زاد أمهاهلا مبظهرها  

 قالت: –
 " مىت سيكون سفران؟".

 فقال:  –وأدهشها أهنا تنتظر أجابة بلهفة 
"" حوايل هنا ية األسبوع املقبل ... رمبا يوم  

اجلمعة , لنعود يوم األحد أو األثنني , حسب 
 تقدم العمل".

 فتمتمت يف قلق:



فيوان سيكوانن خبري ؟ لن  " أتظن أن تشييب و 
 يراتحا لفكرة غيابنا عن البيت".

" ابلتأكيد سيكوانن خبري , لن حيدث شيء مع 
آراتيه ونيكوس, أما من حيث عدم أرتياحهما  

لغيابنا , فيجب أن يتعوداه , أذ قد أصطحبك  
مرة أخرى اىل ابفوس , فأنين أتدبر شراء أرض  

 هناك".
 قالت مقرتحة : 

 بهما معنا"." ميكننا أن نصطح
كانت تدرك أن الطفلني سيحبان ذلك , 

 ولدهشتها قال موافقا: 



يف وقت   –" سنفعل يوما... سوف حنظى 
 بعطلة للرتويح كأسرة". -الحق

أكفهر وجه هيلني للحظة عابرة .. كانت كلما  
رأت أسرة تتنزه , أو تقضي عطلتها , أو حىت 
تتسوق , شعرت ابلفراغ الفظيع الذي عانت  

ما فقدت زوجها , وأبنها, لذلك ,  منه بعد
حتمست لفكرة ليون , وقالت وهي غري واعىي  

 للضراعة يف صوهتا: 
 " أال نستطيع أخذمها هذه املرة؟". 

 ولكن ليون قال حبزم قاطع:



" ليس يف هذه املرة اي عزيزيت , فهذه الرحلة  
تغيري لراتبة حياتك كما قلت , ولن يكون مثة  

 أصطحبنا هذين الوغدين". تغيري وال راحة أذا 
ومل جتادل أذ كانت تعرف هذه اللهجة ,  

وأراتحت يف مقعدها تسرح بصرها يف البحر ,  
شذى الزهور الربية ينساب على أنسام اجلبل, 

 ومتتمت: –ليمتزج بعبري زهور الربتقال القوي 
 " ال وقت كالربيع!".

 فقال ليون: 
" له هبجة خاصة , لكنه لسوء احلظ قصري جدا  

أذا جاز   –بينما الصيف طويل أما شتاؤان  ,
 تسميته كذلك , فهو حمدود كما تعرفني". 



 
يف أقل من أربعة أشهر رأت تعاقب اخلريف 
والشتاء , وها هو ذا الربيع , وستكون بقية  

 العام صيفا بشمس متألقة ومساء صاحية.
بدأت نسمة ابردة هتب من البحر , فألتفت  

 ليون متسائال : 
 يارة؟". " أنعود للس

كان الوقت مبكرا بعد , وبرغم زهد هيلني 
السابق يف اخلروج , مل تعد ترغب يف تعجيل 

 العودة ... وألتفت اليه مبتسمة وقالت: 
 " هل نستطيع البقاء فرتة أخرى؟". 

 فقال:



 " ما مل تكوين تشعرين بربد".
 مث أردف حبزم فجائي:

"كال ... أنك تتعرضني للربد , هيا , لنتخذ 
 عائدين للسيارة".  طريقنا

لكن يف طريق العودة , جنح ابلسيارة اىل مقهى  
أبيض غري مرتفع أتلقت فيه أضواء ملونة ,  

وشرفته الطويلة الواسعة تقابل البحر , وكان  
بعض األنكليز جيلسون اىل املائدة اليت قادها  

اليها , وسرعان ما أبتسموا مرحبني وحترك شاب  
 خبفة ليحضر مقعدين . 

ب أن نرك اي ليون , أستنتجنا مجيعا  " ما أطي
 أنك يف سبات منذ زواجك".



كان املتكلم شديد السمرة , ملتحيا , وأدركت  
أنه فنان ...   –حىت قبل أن خيربها ليون  -هيلني

 فقد قال ليون وهو يضحك :
" مل يلق تكرميا بعد , ولكنه سيحظى به... فهو 
موفق , وسوف يضع أسم البيتوس على اخلريطة  

 ا". يوم
 فصاح شاب آخر يف أستياء :

 " أن أسم البيتوس على اخلريطة ". 
 وحتول اىل هيلني قائال:

" لدينا هنا جمموعة صغرية لطيفة من الفنانني , 
 من احملتمل أنك تعرفني؟".
 فأبتسمت هيلني وقالت: 



" مسعت هبم ... قابلت أحدهم على السفينة 
 عند قدومي". 

تكلم عنك , أنه  " أجل , روبرت ! أنه كثريا ما ي
موفق اآلن , وصوره يف كل املتاجر اهلدااي  

ابجلزيرة , نعم , أنه وهللا ذكرك .. ويكن لك 
 أعجااب كبريا". 

شاعت يف وجه هيلني أبتسامة سعيدة , وحتولت  
تلقائيا حنو زوجها فأذا األبتسامة على شفتيها , 

ترى ما الذي فعلته , كان وجهه مكفهرا  
ح بصرها , بينما  ومتجهما , وأسرعت تشي 

أحضر الساقي املبتسم الشراب ورفعت رأسها 
بتعاسة , وقد حريها مسلك زوجها , ورد فعلها 



أزاءه , غضب وجتهم كثريا يف املاضي , فلماذا  
أتخذ ما طرأ عليه جداي هذه املرة؟ وسرعان ما  
أقبل آخرون , وحصل التعارف , وسيطر املرح 

يلني  على اجلميع . وكانت النسوة يرشقن ه
بنظرات جانبية , فأدركت أهنن يعجنب مبا  

ومما زاد حريهتا أنه مشهور   –أعجب ليون بيرتو 
بكراهية النساء , لكنه أذا أحب أن يقع يف غرام 

أمرأة فاتنة ال يقوى على مقاومتها ... كانت  
هيلني تقرأ أفكارهن بدون عناء , مث فاجأت 

نه  عيين زوجها ترمقاهنا أبنتقاد , فخيل أليها أ 
خيجل من عدم أهتمامها أبانقتها , ملاذا أحضرها  

لتلتقي أبصدقائه؟ وحملته يبتسم فجأة , فأذا  



يقفز منتعشا , وعادت   -بال مربر تعرفه  -قلبها
طيلة الساعة التالية مغتبطة كأي شخص ممن  
حوهلا , وقد نسيت مظهرها وأخذت حتادث 

 فيل عن أعماله الفنية. 
 أعمال روبرت:قال بعدما أخربها عن 

 " يقول روبرت أنك ترمسني؟".
قالت وهي تتورد عندما سكت كل احلاضرين  

 متشوقني: 
" رسومي ليست جيدة , فلم ألتحق مبدرسة  

 للفن , وال تلقيت أية أرشادات".
 قال جريي مؤكدا :

 " الفنان الصادق يرسم بوحي من قلبه".



هو اآلخر يقيم يف البيتوس ويعمل يف نيقوسيا , 
ته يف اجلزيرة مهددة , أذ كان على خمدومه  وأقام

أن يطلب ترخيصا له ابلعمل كل ستة أشهر , 
وكان موقنا أبن طلبه سريفض ذات يوم , وعاد 

 يقول: 
" ال بد أن ترينا أنتاجك اي هيلني , فكل منا 

 يهتم ابآلخر هنا". 
 قال ليون رافعا كوبه اىل شفتيه : 

فنانة " أان مل أر شيئا منه بعد , أظن زوجيت 
 خجول ". 

 فقالت بضحكة صغرية: 



" مل أرسم شيئا منذ جميئي , مل تسنح يل 
 الظروف".

 فهز فيل أصبعه هلا حمذرا , وهو يقول:
" هل يشغلك طيلة الوقت؟ هؤالء القبارصة  

 ممتازون يف أستبقاء زوجاهتم حتت...".
وأدار أصبعه حنو األرض , ففتح ليون فمه  

 وأسرتسل فيل : ليحتج , مث رأى أن يضحك 
"ال ختدعي اي هيلني , فزوجك خيتلف متاما عنا  

معشر املعوزين , يستطيع أن حييطك بدستة من  
 اخلدم أذا شاء". 
 وعقبت هيلني: 



" ولكنين لن أجد ما أفعله عندئذ ولن ألبث أن  
 أضجر ".

وحملت أسارير أحدى النساء , فقرأت أفكارها 
 مرة أخرى :

 يون؟"." أتضجرين ؟ ومعك زوج مثل ل
وتناولت كوهبا تتأمله وهي تتبني بصر املرأة مثبتا  

على وجه ليون األمسر , كانت املرأة تغبطها , 
وهي تتعرف عليها  -فمن تكون؟ أحست هيلني 

ببغضاء خفية تتوارى حتت أبتسامتها , ولكنها   –
أستبعدت الفكرة حىت عندما فوجئت بنذير 
ون؟  سوء ينبعث من عينيها , أما اآلن , فمن تك

وأخلدت للصمت تصغي حماولة أن تعرف شيئا  



عنها , وكان كل ما أستخلصت أن املرأة مسسارة 
xxxx  يف وقت  –يف نيقوسيا , على أهنا

علمت مزيدا , فأكتشفت سر عداوة  -الحق
 بوال الظاهرة هلا. 

أنفض القوم , وبدأت السيارة تنطلق , وذهب  
لكن   ليون اىل سيارته , متوقعا أن تتبعه هيلني ,

بوال هي اليت تبعته , بينما تلكأت هيلني على  
الدرجات , تراقبهما لعلهما كاان يتكلمان يف 

 األعمال , لكن فيل جذب كمه قائال: 
" رمبا ال يكون من اللياقة أن أقول , ال تطمئين  

اىل هذه.... كانت وليون ... لنقل صديقني 
على األقل , وبرغم كل الشائعات أنه ال يفكر  



واج , كانت أتمل يف أن تصبح يوما يف الز 
السيدة بيرتو , وال داعي لوصف شعورها حني 

 مسعت أنه تزوج سواها ". 
أذ ألتفت ليون متوقعا أن يراها   –وترك كمها 

 مث أردف :  -قريبة منه
"أعرف أن هذا ال يعنيين , وأنك رمبا تظنينين  
أتكلم فيما ال خيصين , لكنك لطيفة , وهي 

مري , وأن كانت ذات جاذبية أمرأة معدومة الض
 للرجال ....أعين بعض الرجال ". 

 ودفعها لتواصل اهلبوط , وهو يقول: 
" حيسن أن تنطلقي , فليون ينتظر , ولكن .... 

 أحذري بوال ماكسويل !".



 
 

أجل أضفى عليها الثوب مجاال , وأبتعدت  
هيلني عن املرآة , لتتملى شكلها , كانت 

ذراعاها عاريتني , وكشف صدر الثوب عن  
حنرها اجلميل وملع شعرها األشقر متهدال فوق 
كتفيها يف موجات غري مكتملة , لكن الثوب  

كان قصريا , فظهر حسن قوامها , وكان  
مثبتا حبزام حذاؤها من اجللد األزرق اللني 

مزخرف داكن اللون , ووضعت هيلني شاهلا  
على كتفيها , مث تناولت حقيبتها املسائية ,  

وخرجت وأخذت هتبط التل حنو القرية , ومل 



تبتعد كثريا قبل أن تقف اىل جوارها سيارة  
 روبرت.

 قال روبرت:
 " يف املوعد متاما ... ألست بنتا شاطرة؟". 

 :  فسألته وهي تسرتيح يف جلستها
 " كم يبعد هذا املكان ؟". 

قال وهو يتجاوز أحنناء الطريق , ويزيد السرعة  
: 

" ليس بعيدا جدا , أمل تذهيب اليه بعد ؟ كنت  
أظن أن ليون أصطحبك اىل ماريه مونت , فكل 
شخص يذهب اىل هناك . كل األنكليز جيتمعون  

هناك , ويف أماكن أخرى طبعا , لكن هذا  



نكليز , ويف يوم املكان ابلذات مفضل لأل
السبت سهرة عظيمة , لكم يسرين أنك 

 أستطعت اجمليء".
 قالت ورنة قلق تسري بدون قصد اىل صوهتا: 
" جيب أن نعود يف الساعة احلادية عشرة على 

األكثر , سيعود ليون حوايل احلادية عشرة  
 والنصف".

 فقال:
 "سنعود , فال ختايف ".

 وصممت حلظة يف فضول:



تتصلني يب هاتفيا ؟ تصورت " ما الذي جعلك 
أنك ال تريدين أية عالقة يب, بعدما رفضت 

 دعويت ألقلك اىل املدينة ذلك األسبوع".
 أمتقع وجهها وقالت: 

 " أوضحت لك أن ليون مل يرتح للفكرة". 
 فعاد يسأل: 

 " واآلن ؟... ملاذا أتصلت يب؟".
كاان منطلقني على طريق الشاطىء , والبحر 

ر , وتذكرت هيلني تلك يلتمع حتت ضوء القم 
األمسية حني جلست مع ليون على مقعد  

هناك, مث أصطحبها اىل املقهى ... وألتقت ببوال  
مكسويل , ويف اليوم التايل زارت هيلني ترودي  



وخرجتا معا لتشرتي هيلني ثيااب لرحلة فاماغوستا  
, وأستقلتا احلافلة , مث سارات قليال وأثناء  

ت هيلني بوال يف سيارة مرورمها ابهليلتون , أبصر 
ليون وهي تتجه اىل الفناء اخلارجي , مث دخلت  

بوال وليون الفندق , لعلهما جاءا للغداء , وكان  
رد الفعل املباشر لوخزة األمل أن تساءلت هيلني: 
" ملاذا هتتم؟ أمل تكن تعرف أن لزوجها عالقات 

بنساء؟ أليس هذا هو ما أرادته؟ أن يرضي نفسه  
 بشيء؟".  لئال يطالبها

ولكن األمر كان خمتلفا والنسوة جمهوالت هلا , 
أما أن تلتقي أبحداهن , مث تراها مع ليون , ومل  

تستطع أن تشهق خشية أن تسأهلا ترودي , 



ظلت طيلة األصيل تشعر بتعاسة مل يكن هلا  
مربر, حىت أذا وافاها زوجها يف النهاية ليصحبها  

بوال  , أضطرت ألغتصاب األبتسام وجتاهل أن 
يف السيارة ,  –قبل ساعات قليلة  –كانت 

 جتلس يف املقعد نفسه. 
وتساءلت :" أبي حق أعرتض؟ لكنها مل تكن 

 تعرتض , فما كانت تعبأ . 
 قالت أخريا , جتيب عن تساؤل روبرت:

" أمنا شعرت برغبة يف أمسية خارج الدار , 
 فاجللوس فيها وحيدة يثري امللل ".

 قال:
 ليون يف البيت أبدا؟". " أال ميكث 



 وبدون أن ميهلها لتجيب , أردف:
كل   –" هذا عيب الرجال هنا, كلهم خيرجون 

ليجلسوا يف املقاهي يتحدثون مع  –مساء 
أصدقائهم الرجال , جو األسرة املعهود يف  

أنكلرتا شيء لن تعرفيه هنا , ولكن , هكذا أننت 
 –اي نساء , تقعن يف هوى الرجل األمسر املغازل 

 ملاذا اي أهلي , ملاذا ولدت بشعر كهذا؟".
وأضطرت هيلني للضحك , وظلت تضحك  

طيلة األمسية , متظاهرة ابملرح , كان يف  
دخيلتها فراغ غريب , عرفته فيما مضى , 
ولكنها شعرت به ألول مرة منذ جميئها اىل  

 قربص. 



ومها  -سرها أن حان الوقت لألنصراف , ومتنت
لو أهنا مل أتت , ويف   -الطريقميضيان يف 

منتصف الطريق تقريبا , شعرت برجة , وهتف  
 روبرت:

 " اي للعنة! شيء خرق أطار عجلة".
 أضطرب قلبها وقالت: 

 " هل يستغرق أصالحها طويال؟".
 فقال :

 " ال أصلحها , بل أبدل األطار".
خرجا وفحصا األطار , روبرت بصرب انفذ 

ىل البيت قبلها  لو وصل ليون ا –وهيلني جبزع 
.... ملاذا ختاف؟ ... وآراتيه مع الطفلني , كان  



العمل يف الظالم مربكا , وروبرت يلقى عناء  
كبريا , فراح يسب من آن آلخر وهيلني تقف  

أبعصاب متوترة وخفقات قلبها تزداد كلما مرت 
حلظة , ونظرت يف ساعى السيارة , فأذا هبا  

 ة .تشري للحادية عشر ومخس وعشرين دقيق 
قالت والسيارة تتسلق الدرب الصخري املؤدي 

 اىل البيت أخريا: 
 " سأهبط هنا , قف اي روبرت".

 فقال:
" لن أتركك هنا يف الظالم , يف هذا الوقت من  

الليل ... اآلن حدث الضرر , وأذا قدر أن  
ينشب شجار , فسيحدث سواء نقلتك حىت 



البيت أو مل أنقلك , وأن كنت ال أعتقد أن من  
ه أن يشكو, ما دام يسهر خارج البيت حق

 دائما". 
حىت ابب  -برغم رجائها امللح -ومضى هبا

البيت , فأذا ليون يقف على قمة الدرجات , 
 حيمل تعبريا قاتال. -برغم العتمة –ووجهه 

 قال روبرت وقد بدأت تصعد الدرجات:
 " طابت ليلتك اي هيلني". 

ىت  وألتفتت لرتد التحية , فأذا صوهتا خمتنق ح
شعرت أنه ال ميكن أن يكون مسعها , وأفسح هلا 
ليون لتمر , بدون كلمة, حىت أذا صارا يف البهو  
, ألتفتت وفتحت فمها لتوضح ما جرى لعجلة 



السيارة , ولكن الكلمات أحنشرت يف حلقها 
لفرط اخلوف , ملاذا ختاف هكذا؟ وأبي حق  

وقف يرمقها وقد بدا متأهبا ألن يقتلها , تكلم 
 خافت , فسأهلا أين كانت.... بصوت 
 قالت: 

" لقد ذهبنا اىل ... اىل ماريه مونت ... وعطبت  
 أحدى العجالت...".

وأفلت الداثر من أصابعها املرجتفة فسقط ,  
ووقفت وهي ترتدي الثوب الذي أعطتها أايه 

ترودي , وهم ليون أن يعلق على أيضاحها لكنه 
ن  سكت وعيناه احلاداتن تلمان هبا , وتتأمال

بدقة ذراعيها العاريتني , حنرها املكشوف ,  



شعرها الذهيب الفاتن الذي أفلت بفعل الريح 
أثناء أنتظارها يف الطريق , كانت وجنتاها  

عابقتني وشفتاها منفرجتني يف قوس انعم رقيق ,  
وهبطت نظراته اىل ذيل ثوهبا وتوقفتا , فلما 

  رفعهما أخريا اىل وجهها اثنية , كان يف أغوارمها
القامتة شيء أفزعها أكثر مما أفزعتها أساريره 
القاتلة حني غادرت السيارة , وحاولت أن 

تتخلص من اخلوف الذي سد حلقها , وأن 
أحننت   –بدال من ذلك   -تتكلم, لكنها

فألتقطت داثرها , لكنه أخذه وطوح به اىل  
مقعد , وشهقت متلفتة حوهلا وكأهنا تبحث عن  

 مهرب , هامسة: 



 , أنه ليس يف طور أنساين". " اي أهلي 
وهتفت بصوت خمتنق , وهي تساءل نفسها 

أكان الذعر يف عينيها ظاهرا كما كان يف صوهتا  
: 

 " ليون , أن .... أن يل احلق يف اخلروج".
 قطع عليها احلديث بصوت انعم :

 " هل ترتكني الطفلني وحدمها يف البيت؟". 
 :ونسيت ذعرها يف هلفتها على الطفلني , وقالت

" ليسا وحيدين ... قلت آلراتيه .... ال بد أهنا  
 مكثت ..".

 قال :



" أنصرفت آراتيه يف موعدها املعتاد ... وهي  
 حتسبك يف البيت".

 وبدت نظراهتا حائرة وهي تقول:
"سألتها أن متكث ... ما كنت ألغادرمها  

 وحيدين أبدا وأنك لتعلم". 
أبلغتها ... " الواضح أن آراتيه أساءت فهم ما 

 أنك تعرفني جدا صعوبة فهمها لألنكليزية ". 
 قالت هيلني حائرة : 

" بدا أهنا فهمت .. كيف علمت أبنصرافها يف 
 موعدها املعتاد؟". 

 قال :



" عدت اىل البيت يف الساعة التاسعة وكان  
 كوخها مضاء حني مررت به , ورأيتها فيه". 

وسكت حلظة ,وأشتبكت نظراهتا بنظراته , مث 
 أستأنف :

" عندما مل أجدك هنا , كان طبيعيا أن أتساءل  
عما جرى , كان الطفالن مستيقظني ., لكنهما  
مل يستطيعا أن خيرباين أين كنت ., فذهبت اىل 
آراتيه , ومل تكن لديها هي األخرى فكرة عن 

 مكانك".
شيء واحد علق يف ذهنها: عاد ليون يف التاسعة  

ها أنه سيتأخر؟  , ملاذا عاد مبكرا بعدما أخرب 
أعتقدت أنه كان يف نيقوسيا يقضي السهرة مع  



بوال , ولكن هل حيتمل أنه فضرل البيت؟ 
وبدافع غريزي تقدمت منه , وحدرقت يف وجهه 

 بتساؤل وقالت:
" لو عرفت أنك ستعود مبكرا ليون , ملا  

 خرجت".
 ابدر قائال: 

 " هذا واضح".
اد  وعادت عيناه تطوفان بقوامها اجلميل , مث ع

 الوميض املتأجج اىل أعماقهما , وسأهلا خبشونة: 
 " كم مرة تفعلني هذا؟". 

 أسرعت تقول: 
 " هذه أول مرة".



" ال تكذيب , ال تقفي هكذا وتكذيب علير ! كم 
 مرة خرجت مع هذا الرجل؟".

عادت ترجتف , ولكنها جاهدت ليظل صوهتا  
 اثبتا , وقالت: 

قي أن " أهنا املرة األوىل , يف أية حال من ح
 أخرج". 

 قال:
 " هل من حقك أن خترجي مع رجال؟". 

 وبرغم خوفها , أرتفعت ذقنها بشمم وقالت: 
" رجال؟ أمنا ذهبت مع روبرت ألن ... ألن  

."... 



مل جتد كلمات لتخربه أبهنا ظنته مع بوال ؟  
 ولكنها قالت: 

" ألن بقائي وحيدة هنا ال يسر ... فأنت خترج  
 كل مساء تقريبا اي ليون ". 

ملاذا التذلل؟ مل ختربه أبن من حقها أن تسري 
عن نفسها ؟ أهنا ليست طفلة حىت يسأهلا عن  

 غدواهتا ورواحها , لذلك أردفت:
" سأخرج كلما راق يل , وال تستطيع أن  

 متنعين". 
رابه ما هذا الذي قالته ؟ ملاذا مل تلزم احلذر؟ 
أحنسر الدم عن وجهها تقريبا , وحاولت أن 

حنوها خبطوة سريعة , ولكن  هترب أذ تقدم



ساقيها خذلتاها , ووجدت نفسها يف عناق  
 يهشم القلوع بال رمحة , وقال:

" هل ستخرجني حني يروق لك , مع الرجال؟ 
ستتأنقني ألجلهم ؟ وتبدين جذابة , أما يل , 

 فستبدين دائما كعجوز قريوية مشطاء". 
"أرجوك اي ليون , أنك ال تفهم , مل أحاول أن 

 أبدو جذابة ألي سبب أال ...".
 " أال أن توقظي الرغبة يف صديقك؟". 

كان وجهه قريبا من وجهها , رهيبا كجذويت  
النار اللتني جتلتا يف عينيه , فلم يداخلها شك 

 يف نواايه , وأردف: 



" جنحت يف أيقاظ الرغبة يف زوجك ,  
 وستتحملني العواقب". 

فناضلت قسوته ولكنها بعد برهة أستلقت  
ستسلمة تبكي بصوت خافت , وأمسك هبا م

على مسافة منه أخريا , فالحظ الدموع على 
خديها , مفاجأة هجومه واخلوف الذي متلكها  

جعال كل عصب يف جسمها يرتعش , وتذكرت 
ما قاله من أن القبارصة يهتمون بنسائهم  

ويعتزون هبن , فتبادرت الدموع اىل عينيها اثنية  
مع على أهداهبا مث  , ومحلق فيها والدموع تل

تنحدر على وجهها , كان ملرآها ابكية أتثري 
عجيب عليه فأذا كل غضب وضراوة يتالشيان  



فجأة , ومر أبصبعه على وجنتيها ميحو دموعها  
 حبركة حنون , وهتف:
 " ال تبكي اي هيلني!".

كأنه ميحو قسوته منذ حلظة , وأذهلها تصرفه , 
أخريا ,  ولكنه بعث فيها أمال , فلما أفلتها

 تطلعت اليه وقالت: 
 " ما أحسبك ... ستخرج عن وعدك اي ليون؟".

سيطر صمت طويل , وأشتد سواد عينيه وقد  
أستقرات على وجهها ورأسها على األرض ,  

 فأجاب برفق:
 " أنك زوجيت اي هيلني!".



وغشيتها مرارة طاغية , صحيح أن القربصي ال 
أة  يستطيع أن يعيش بدون أمرأة ... وأية أمر 

 ترضيه. 
_________________________

_______________ 
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نظر الطفالن بوجوم وهيلني تغلق حقيبة ثياهبا  
 فيستعصي عليها أحد القفلني:

 " كم ستغيبان؟". 
 وبدت حملة من السرور يف عيين , وقالت:

" ثالثة أايم على األكثر , أبتسم أيها السخيف 
 يتصور أننا سنغيب شهرا". ... أن من يراك 



 قالت فيوان متذمرة: 
" ثالثة أايم مدة طويلة , ليس هذا عدال , مل ال  

 نصحبكما؟".
" ألن العمة هيلني تريد أن تراتح , أخرجا اآلن  

 وأتركاها حتزم متاعها".
كان ليون يقف ابابب ... فقالت فيوان يف 

 أغراء: 
"هل من املمكن أن نصحبكما اي عمي ليون ؟ 

 ن مؤدبني متاما". سنكو 
 فقال متعجبا يقطع أحلاحهما:
 " سنأخذكما يف وقت آخر ".



وعندها رأاي أسارير ليون تتبدل , أطاعا على 
الفور , وأحنىن ليون يتبني ما ابلقفل , فلمست  

أصابعه القوية السمراء أصابعها , وأذا هبا تنتزع 
يدها , وزم فمه وأعتدل , مث تناول يديها  

بقبضة قوية , قال مهتكما  متعمدا وأمسكها 
 وعيناه تتأمالن أصابعها الرشيقة: 

" ال شك أنك تفضلني الرجال األنكليز , 
 تزوجت مين". -لسوء احلظ -ولكنك

 فردت هيلني:
 " لسوء احلظ ".

وجاهدت لتخلص يديها ولكن الضغط 
 الفوالذي أشتد وجذهبا اليه , فقالت:



فاماغوستا ؟ " هل جيب أن أذهب معك اىل 
 الطفالن مستاءان ". 

 أحىن رأسه األمسر قائال:
"قلت أهنما ال يصيبهما أذى , نعم اي هيلني,  

 جيب أن أتيت معي". 
" أال تستطيع األستغناء عن أمرأة لثالثة أايم؟ 

 أي صنف من الرجال أنت؟".
 قال:

" أظن من حقي أن أتوقع مرافقة زوجيت حني 
 أسافر".



وميضا خطرا ملع يف  كان صوته خافتا , لكن
عينيه , وأمتدت خطوط الغضب البيضاء من  

 أنفه اىل فمه , وقال :
" تبدين مقتنعة مبعرفتك سبب رغبيت أن تكوين 

 معي".
وحاولت أن تسحب يدها , فأفلحت هذه املرة, 

لكن أصابع ليون أنزلقت على ذراعيها  
 وأمسكت كتفيها , قال حمذرا وعيناه تتقدان: 

 ني... من أجل صاحلك"." أحرتسي اي هيل
كان وجهه قريبا من وجهها , حنيال وفظا ,  

ومات الرد على شفتيها فال معىن ألن جتازف 



ابلتعرض هلياجه , كما حدث منذ ليل, مث أفلتها  
 , وسأهلا:

 " هل فرغت من حزم أمتعتك؟". 
 قالت بربود: 

 " كل ما أحتاج اليه يف احلقيبة". 
حر  وخطت اىل الشرفة , فأذا مشهد الب

والسماء يبعثان السكينة , كان من املمكن أن 
مع   -قبل أسبوع وما يزيد قليال –تنسجم 

اهلدوء , أما اآلن , فاألضطاب الداخلي جيعلها  
 تتساءل:

" اىل مىت تستطيع األحتمال ؟ وثقت به متاما  
أنه لن يضايقها , ومل  - عندما خطبها -حني قال



كه ,  تتصور حلظة أن ينتهك وعده , ولكنه أنته
وبدون أي تعليع أو أعتذار , مل يظهر من  

 املشاعر سوى الرغبة. 
 قال ليون وهو يقف جبوارها :

 " هل حزمت كل الثياب اليت أشرتيتها؟". 
فتطلعت اليه , والحظت نثار الشيب يف سوالفه  

 أكثر ظهورا وقالت: 
" هل حزمت ما أمرت حبزمه ... لن أكسفك اي  

 ليون". 
حتول ليون لينصرف ,  وساد الصمت برهة , مث 

ولكنه عاد وقال بصوت خافت لكنه كزجمرة  
 حيوان يتأهب لألنقضاض:



" أنذرتك أبن حتذري , ولو أغفلت هذا  
 التحذير , فستتحملني الثمن".

وتركها وأصابعها املرجتفة على السياج , وعيناها  
حتدقان غائمتني يف اخلط الفاصل بني البحر 

 نقى زرقة.الفريوزي الداكن , والسماء األ
أنطلقا مبجرد ذهاب الطفلني اىل املدرسة , كان  
الصباح هبي األشراق , ومنظر اجلبال تبدل مع  
كل أحنناءة يف الطريق , وما أن بلغا العاصمة  
وأجتازاها , حىت مضيا عرب السهل يف الطريق 

املستقيمة الطويلة , عابرين مبناطق سكنية  
كواخ  صغرية, ال تتجاوز أحياان جمموعة من األ



الطينية تتناثر هنا وهناك بال تنسيق , وقال ليون 
 وعيناه ال تربحان الطريق: 

" سنذهب رأسا اىل الفندق , مث أصحبك اىل  
 املدينة القدمية". 

ألقت هيلني نظرة على جانب وجهه , مث ألتفتت  
 تواصل أتمل الطبيعة , وأستأنف كالمه: 

القدمية أبدا؟ أهنا  " تقولني أنك مل تزوري املدينة 
 غاية يف اجلمال , هلا جو أعتربه فريدا".

 قالت بصوت جامد: 
 " مسعت عن مجاهلا". 



وألتفت حلظة ينظر اليها , فواصلت أرسال  
بصرها خارج النافذة وسأهلا على غري توقع ,  

 وهو حيول عينيه اىل الطريق :
" هل تكرهينين اي هيلني ؟ كنا سعيدين يف شكل 

 . قبل...".معقول قبل ...
 فقالت: 

" قبل أن تتخذ مين متعة ؟ نعم اي ليون , كنا  
 موفقني , وكان من املمكن أن يستمر هذا". 

فمسرت حافة فمه املتصلب أبتسامة مريرة ابهتة  
 , وقال: 

" أتظنني ذلك؟ وأنت اي هيلني , هل كنت  
 تقنعني هبذا النوع من احلياة؟".



" عرفت أنين ما نويت السماح ألحاسيسي 
لتورط ... أفهمتك هذا يوم حدثتك عن  اب

 غريغوري وكيف خذلين". 
" مل جتييب عن سؤايل , الرجال بشر , والنساء  

 أيضا".
 قالت: 

 " النساء خمتلفات , ال سيما األنكليزايت". 
 فرد مبرارة:

 " ال حاجة بك ألن ختربيين هبذا". 
 مث أردف: 



"ولكنين ال أزال أقول أهنن بشر , سواء كنر  
غري ابردات , ألن جتييب عن   ابردات أو
 سؤايل؟".

 قالت: 
" ال ميكن أن أحلم ابألنغماس يف املعاشرة جملرد 

 الت**** ". 
 فقال:

 " ما زلت تراوغينين".
وأحنرف ليتفادى عجوزا مسربلة ابلسواد, أحنىن  
جسمها حتت سلة كبرية ربطت اىل ظهرها , مث  

 أستأنف حديثه : 



 هيلني  " أنين أعرتض على مصطلح الت**** اي
 , فأرجو أال تستعمليه اثنية".

" أنك تشري قطعا اىل أنين خمطئة يف أستنتاجي ,  
 وهو أنك تستغلين ملتعة مزاجك". 

وأنذرها هتدج أنفاسه اىل فورة طارئة من الغضب 
 وقال:

 " قلت ال تستعملي هذا املصطلح". 
 فقالت متهكمة: 

"أنك مليء ابملفاجآت اي ليون ... ما كان ينبغي  
توقع منك األعرتاض على فظاظة أن أ

 املصطلح".
 فقال:



"يرحيين أن أمسعك تقرين بفظاظته , كنت قد  
بدأت أعجب من سذاجتك الفجة , فهي ال 

 تناسبك اي هيلني ".
وأقبال على أكثر أجزاء فاروشا شعبية , عابرين  
خالل شوارع حمفوفة ابملنازل والفيالت البيضاء 

الساحرة املتألقة أبلوان  , لكل منها حديقتها  
زهورها , وكان عبري زهور الربتقال يهب خالل 

 انفذة السيارة املفتوحة , قالت:
 " أطراؤك حيريين".

أجاهبا أن التهكم ال يناسبك , أرجو أن 
 تتفاديه". 



وألتفتت بسرعة ومحرة الغضب على وجنتيها  
 وقالت:

 " أال يسمح يل حىت حبرية الكالم؟". 
 أجاب:
 احلرية طاملا أنك ال تقصدين أهانيت"." لك 

ومل يتبادال كلمة حىت بلغا الفندق , ونقلت  
أمتعتها اىل حجرهتا فأذا مصاريع النوافذ مغلقة 

أتقاء للشمس , ففتحتهما هيلني على الفور  
 قائلة وهي خترج اىل الشرفة:

 " ملاذا يغلقوهنا؟". 
كان األمتداد األزرق الشاسع للبحر األبيض  

يرتامى أمامها وحتت الشرفة مباشرة متتد املتوسط 



الرمال الذهبية , وأدركت أن زوجها يقف 
 جبوارها قائال: 

 " أهنا العادة .... مل أتلفي عاداتنا بعد". 
عادة! كانت عادة أيضا أن يعامل الرجال  

زوجاهتم كأهنن ممتلكات , وتلفتت فأذا ابحلجرة  
فراش ألثنني أهو الذي طلب ذلك؟ قيل أهنا  

عدة يف أحسن الفنادق أن جتهز الغرفة  القا
بسريرن منفصلني , فقالت ويف صوهتا رنة 

 أغتمام مفاجئة: 
 " حيسن أن أخرج ثيايب". 

ولكن ليون مل يتزحزح ليفسح هلا خمرجا , 
فأستدارت وأستندت اىل السياج حتدق يف البحر  



سامهة , وأحست بذراعيه يطوقاهنا فتيبست وال 
 ولكنه قال: بد أنه أدرك ما خياجلها ,

" من املمكن أن يكون هذا شهر عسلنا اي  
 هيلني".
 فردت:

 " شهر العسل للعشاق". 
 قال :

 " وهذا ما أعنيه". 
 وأزاحته وفررت داخل الغرفة , صائحة: 

" أال تستطيع أن تدعين وشأين؟ هل جيب علير  
 أن أعاين منك ليال هنارا؟".



وأنفرجت شفتاه الشاحبتان , ووقف كاملصعوق 
متالك نفسه يف احلال , وتقدم بتؤدة لكنه 

وقبضتاه مشدوداتن وعيناه السوداوان تطلقان 
 شررا , وقال: 

" أذا كنت تعتربين عناقي مصدر عناء , 
فاجلواب عن سؤالك هو نعم , سآخذ ما أبتغي 

 , عندما يروق يل". 
قالت والغضب ابق يف صوهتا , ولكن اخلوف  

 أفعم قلبها: 
 " لكنك وعدت".

يع الفرار من هذا الرجل ولكن  ليتها تستط 
الطفلني كاان يعرتضان أية فكرة لرتكه , وكان  



يدرك أهنا يف حوزته ما دام الطفالن حباجة اليها  
 , وعادت تقول: 

 " أال يؤملك ضمريك أنك نكثت بوعدك؟".
 فقال:

" ال ضمري عندي فيما يتعلق بصليت بك , أنت 
زوجيت , وأان ال أخرق القواعد أذا أخذت ما  

 هو ملكي". 
 وقالت بسخط:

" ال داعي ألن تذكرين أبن الزوجة هنا ملك 
 تقتنيه". 

أضطربت عيناها أذ واجهتا الشمس , فأسرعت  
 -جتذب الستائر على النافذة , وقد كرهت



الشمس والسماء الصافية , بل   -للمرة األوىل
كل شيء ميت اىل اجلزيرة اليت ال مهرب منها ,  

 وأردفت:
 اىل األبد , فبمجرد أن  " لكنك لن تستبقيين

 يبلغ الطفالن سنا كافية سأتركك".
أنبعثت طقطقة خافتة من أجتاه منضدة صغرية , 
فشغلتهما عن احلديث , وأصغيا , هيلني حبرية  

قال هبدوء وهو يسري اىل  –وليون بعدم مباالة 
 املنضدة: 

" قد تكونني أجنبت أطفاال قبل ذلك بوقت  
 طويل".

 فصاحت:



 ين هبذه الطريقة!"." تود أن تقيد
وتطلعت مأخوذة , أذ كانت يف صوته أختالجة  

غريبة , كأمنا جيد أشد الصعوبة يف الكالم , 
وألتقت نظراهتما ., وبغري مربر قفزت اىل ذهنها  
ذكرى اللوعة البسيطة اليت أحست هبا حني رأته 
مع بوال قرب اهليلتون , ولذهوهلا حمت الذكرى  

كأن قوة يف ذاهتا  كل ما جرى , وتقدمت منه و 
  –بدون أن تفطن  – جتذهبا حنوه , ومدت يدا 

 يف توسل , وهتفت:
 " ليون". 



تناول يدها فأمسكها بقوة , وعاد الدم رويدا  
اىل شفتيه , وأكتسحت أبتسامته كل خشونة ,  

 وقال:
 " نعم اي هيلني؟".

ولكنها مل تستطع الكالم , عجزت عن صياغة 
ضطراب كلمات تعرب عن أفكارها وتصف أ

قلبها , ذلك األضطراب الذي مل يعد وليد  
خوف , وخيرل اليها أن شيئا يف كياهنا يستجيب  

 برغم أرادهتا , فقالت: 
" هذه الرحلة القصرية ... هل .... نستطيع أن 

 نكون سعيدين فيها؟". 



وحدرق فيها غري مصدق , مث جذهبا برفق,  
 وأحاط خصرها بذراعيه , ومتتم:

عزيزيت ... نستطيع ... أن نكون " أجل اي 
 سعيدين". 

سرى يف أعماقها شعور ابلذنب ال تدري معناه , 
 وتكلمت مسرعة حتاول دفع الشعور عنها: 

 " ما هذا الصوت اي ليون؟ .... أهو اخلشب؟".
 فهز رأسه مبتسما وهو يقول:

" أهنا حشرة , تدب يف األاثث , سنطلب من  
 خادمة الغرف أن ترش مادة مبيدة". 

 قالت: 
 " حشرة؟ كيف تدخل يف اخلشب؟". 



 قال:
" صفحات املناضد مثقوبة , وتغلغل هذه 

 احلشرات".
 قالت :

" أحسب أنه أذا أوتيتم طقسا كهذا فال بد من  
قبول املساوىء اليت تصحبه , فال يوجد شيء  

 كامل!".
وأبتسمت أبتسامة واهنة , فعاد ميسك بيديها  

 وقال:ويتأملها , مث رفعها أبسى 
 " كال اي هيلني , ال يوجد شيء كامل".

 



أنطلقا بعد الغداء اىل فاغاموستا القدمية , يف  
 –ابلدرجة األوىل  –زايرة ألسباب تتعلق ابلعمل 

كما قال ليون , ولكنه مل يبق يف مصانع التعبئة 
سوى دقائق , وقال وهو ينزلق اىل مقعد القيادة  

 جبوارها : 
ال, أهنا متعة يف هذا  " سنمضي يف بساتني الربتق 

 الوقت من السنة". 
وكان على صواب أذ كانت البساتني متتد أمياال  

يف كل أجتاه , وكانت هناك فضال عن أشجار  
أشجار اليوسفي واحلامض , كانت  -الربتقال

املنطقة أبسرها كتلة زهور , واهلواء مشبعا  
 بعبريها, وقالت هيلني وهي تستنشقه : 



 هذا يف حيايت". " هذا رائع , مل أر مثل
أوقف ليون السيارة , وأختفى الوميض القاسي  
من عينيه ومها تتأمالن هيلني برهة, وهي تقف 
على حافة بستان الربتقال, كانت ترتدي أحد  

األثواب اليت جعلها ليون تشرتيها : ثواب من  
القطن املطبوع ابلزهور , أبرز قسمات جسمها 

 الشاب , وقال بصوت خافت:
 ة جدا اي هيلني"." أنت مجيل

وأشتدت محرة وجهها , ومد ذراعه فوق رأسها  
 , فقطع فرعا صغريا , وقال:

 " زهور الربتقال هدية للعروس". 



وانوهلا الفوع , وفجأة بدا شااب صغريا غري واثق 
من نفسه , كان التغيري سريعا حىت أهنا تصورت 

أهنا كانت وامهة , وأبتسمت له وهي تتناول  
تقربه اىل وجهها , وقال بصوت الفرع املعطر و 
 خافت ورقيق:

 " أنت ابرعة اجلمال!". 
قالت له وقد عادا اىل السيارة , وهي ممسكة  

 بفرع الربتقال قرب وجهها وتتنشق عبريه: 
" حدثين عن الربتقال اي ليون , أعين ما عملك 

 ... يف مصانع التعبئة ؟".
 فقال:



"كل الثمار تنتقل اليها بعد اجلمع , فتغسل 
وتفرز ... تغسل قبل تصديرها , وتقوم نسوة  

 هبذا العمل عادة , مث تفرز وتعبأ للتصدير". 
 قالت: 

 " وأنت متلك املصانع فقط... دون البساتني؟". 
 قال:

 " أمتلك املصانع...". 
وساد الصمت والسيارة متضي حتت مساء صافية 

, كانت الطريق مالصقة للبحر , وعلى طول  
لني تالحظ النبااتت أحد جانبيها , كانت هي

 العالية . 
 قالت وقد اثر أهتمامها :



 " ما هذه ؟ أهنا تبدو نوعا من القصب".
 فأجاب :

" أهنا غابة قصب تزرع حلماية بساتني الربتقال 
 من هواء البحر". 

كانت البسلتني متتد حىت البحر تقريبا ,  
 وأستطرد ليون: 

" أننا نصدر كميات كبرية اىل أنكلرتا , من  
 الكريبفروت كما تعلمني". 

كانت يف صوته رنة زهو ,... زهو جبزيرته  
ومنتجاهتا ... وكان كل القبارصة الذين ألتقت  

به مثله ... أي شيء ينتج يف قربص يتفوق على 
 كل ما ينتج يف أي مكان آخر.



عندما بلغا املدينة القدمية , أوقف ليون السيارة  
لتناول بعض  يف الساح , ودخال أحد املقاهي 

 املرطبات. 
ومل يكن هناك سوى رجال, أجتهت عيوهنم  

كالعادة صوب هيلني , وليون, مث أرتدت اىل  
 الصحف ولعب الورق والطاولة .

قالت هيلني تستعلم , وهي تراقب رجلني يلعبان 
 على مقربة: 

 " هل يلعبان على نقود؟". 
 قال:

 " على املشروب فحسب". 
 فرمقته بنظرة , متساءلة: 



 يس لديهم عمل؟". "أل
 فضحك قائال: 

" ما زال رأسك اجلميل مشغوال أبن النساء  
يعملن , بينما يقضي الرجال الوقت يف 

 التكاسل؟".
أمتقع وجهها ألن هؤالء الرجال بدون نشاط 
سوى اللعب , وزاده أمتقاعا أستعمال ليون  

كلمة اجلميل , اي له من شخص متقلب! 
ب قدمية لئال  تعمدت يف بداية األمر أرتداء ثيا

تبدو جذابة للرجال , ولكنها تشعر ابلسعادة 
اآلن ألن ليون يعتربها مجيلة , وما الذي 

يساوره؟ من الواضح أنه عرف من البداية أهنا  



مصممة على أن تستبقيه على مسافة منها ,  
 وقالت أخريا: 

 " أكره أن أكون زوجة رجل فقري هنا".
 رمقها متسائال وقال:

 هيلني؟"." أصحيح هذا اي 
 فعضرت شفتيها وقالت: 

" ما عنيت هذا ... أمنا قصدت أنين ما كنت  
أمتىن أن أولد هنا, وأكون فقرية ... أنك تعلم ما  

 أعين".
 قال:

 " نعم, أعرف ما تعنني". 



ونظر اىل صاحب املقهى أذ أحضر صينية حتمل  
 فنجاين قهوة صغريين وكويب ماء , مث أستأنف: 

ن , تعودن هذا , طاملا  " لكن النساء هنا ال أيهب 
 أهنن يهتدين أخريا اىل زوج فهن مقتنعات".

 تناولت رشفة من قهوهتا وقالت: 
" تلك الزجيات ... الزجيات اليت ال تقوم على 

 حب... كيف يتسىن ؟".
 قال:

" األمر بسيط , فمثال تزوج ابفلوس , أحد 
أبناء عمي أخريا فتاة من قرية صغرية يف اجلبال , 

خوها وأخربه مييزاهتا , قائال بوسعها سعى اليه أ
أن تقدم بيتا , فوافق ابفلوس على اللقاء هبا , 



والواضح أهنا راقت له فقبل الزواج منها على  
 الفور". 

وتناول جرعة ماء , وومضت عيناه أببتسامة  
حيال الصدمة اليت بدت على هيلني , اليت  

 سألته: 
" أهذا كل شيء ... األخ يدبر األمر والشاب 

 يتأملها لكن هذا بشع!".
 فقال:

 " أنه األجراء الطبيعي".
 فصاحت:

 "ولكن الفتاة... أليس هلا رأي يف األمر؟".
 قال معرتفا: 



" رأيها ال يذكر ... بل أذا رفضت فأن أابها 
وأخواهتا ال يصغيان اىل رأيها لكن يندر أن  

حيدث هذا , الرجل حيسن صنيعا للفتاة أبن 
تعرتف بفضله وال تفكر يف يتزوجها , ولذلك 

 رفضه , فقالت:
" أنه يبدو نوعا بغيض التدبري , ال بد أنه حمرج  

 للفتاة اىل حد مؤذ". 
 فقال وعلى وجهه وميض أبتسامة: 

 " أبدا , أهنا العادة اي عزيزيت".
خرجا اىل الساحة فأذا ضوء الشمس ينعكس  

على جدران القصر البندقي الفخم , وكان 
 شاخما , فقال ليون: يواجهه مبىن آخر 



 –" هذا هو اجلامع ... هذه املدينة القدمية هي 
احلي الرتكي يف فاماغوستا ,   -كما تعلمني

 أتودين دخول اجلامع؟".
فأومأت برأسها , وخلعا أحذيتهما ودخال املبىن 

الذي كان يوما كاتدرائية القديس   -اجلميل
نيقوال , وأقامها ملوك قربص قبل قرون كثرية , 

 أذا خرجا , قال ليون: حىت 
 " سنقوم اآلن جبولة يف السارة!".

 
وأخذها لرتى اجلدران البندقية , والقلعة ذات  
االربج املشهور حيث أخرجت قصة عطيل , 



وخيل اىل هيلني يف جولتها أهنا رأت مئات  
 الكنائس , حتولت اىل أطالل.

 
 قال ليون: 

 
 " كانت ثلثمائة ومخس وستون كنيسة ".

 
 فهتفت: 

 
 " غري ممكن .... يف مثل هذا املكان الصغري؟".

 
 قال :



 
" هذا حقيقي , أختفى معظمها طبعا, ولكن 

 قسما كبريا بقي ". 
 

وتوقف مرات عديدة لرييها بقااي النقوش امللونة  
 والفسيفساء , فقالت: 

 
" ال تزال ابقية بعد كل تلك السنني , هذا يبدو 

 مستحيال!".
 

 فقال:
 



املناخ يساعد على حفظها ... فاملطر هنا  " 
 قليل".

 
أجتها يف السيارة اىل بوابة البحر , اليت دخل 

ريتشارد قلب األسد خالهلا اىل املدينة , مث تركا 
السيارة , وسارا على األقدام , مل تشعر هيلني 
مبثل هذه السعادة منذ أمد طويل , وأمسك 
ليون يدها أذ أنزلقت على حجر متفكك , 

 أحتفظ هبا طيلة مسريهتما.و 
 

عندما عادا اىل غرفتهما يف الفندق, وضعت  
هيلني غصن زهر الربتقال يف كوب ماء , وراقبها 



ليون وهي خترج من احلمام, فأبتسمت ووضعت  
الكوب على منضدة الزينة , وكان ليون قد دعا  

بعض أصدقاء العمل للعشاء فسألته , وهي  
 لسرير: تطرح ثالثة أثواب كوكتيل على ا

 
 " أيهما أرتدي؟".

 
أدهشها سؤاهلا بقدر ما أدهشه, فقبل سويعات  
قالئل ما كانت حتلم أبستشارته , ورفع ثواب , مث 

هز رأسه وتناول آخر , كان الثوب القصري 
الواسع , من القطن املائل اىل الصفرة يالئمها 

 كل املالئمة, فقال: 



 
 " هذا!".

 
  –يني كان أثنان من أصدقاء ليون أنكليز 

والثالث قربصيا يواننيا , وكان اينيس يين أول 
من وصل , فنظر أبعجاب اىل هيلني حني تعرف 

اليها , وأمسك بيدها أطول مما ينبغي , فسأله  
 ليون: 

 
 " ماذا تود أن تشرب؟". 

 
 والتفت يين اليه , فلمح عبوس حمياه , وهتف: 



 
 " أتغار اي ليون؟ كال , ليس مين!".

 
 رتفع جبوار هيلني وقال:وجلس على مقعد م

 
 " سأشرب رستينا أذا مسحت".

 
يغار؟ وحدقت هيلني يف زوجها , وكان يرتدي 
حلة أنيقة من التيل , ذات لون رمادي جذاب  
مشوب ابلزرقة , قميصه األبيض يربز مسرته ,  

ولدهشتها وعجبها شعرت بلمسة فخر , 
فتصاعدت احلمرة اىل وجنتيها عندما التفت  



ليون ورمقها بنظرة ابردة , يغار؟ كيف تنشأ غرية  
ليون واينيس أن أندجما يف بدون حب؟ وما لبث 

احلديث عن ا لعمل وسرعان ما وافاهم صديقا  
ليون األنكليزاين .. برغم كثرة املقيمني منهم يف 

كانوا يتلهفون للقاء معارف جدد من    –اجلزيرة 
 أنكلرتا , وعندما علقت على هذا , قال أريك:

 
" هذا صحيح... ومع هذا فنحن يف يف كل  

 مكان من اجلزيرة". 
 
 ل ليون دون ضغينة :وقا
 



" سرعان ما سيفوق األنكليز عدد القبارصة ,  
 الناس يغادرون بالدهم فرارا من الضرائب". 

 
 وألتفت ستيفن اىل هيلني مبتسما وقال: 

 
 " هكذا يقتين زوجك وأمثاله الثروات". 

 
 وأضاف أبجياز : 

 
 " اآلرض!".

 



األرض , ومصانع التعبئة , هل كان ليون واسع 
أغرب أن تكون زوجة جاهلة متاما  الثراء؟ ما

بشؤون زوجها املالية , مل تكن لديها أقل فكرة 
 عن دخله. 

 
 -وبعد العشاء أنتقل اجلميع اىل ملهى ليلي

وأخذ النعاس يغالب هيلني شيئا فشيئا , حىت 
ابتت مستعدة ألن حيملها زوجها اىل الغرفة حني 

 دخال الفندق يف الثالثة صباحا.
 

خرجا اىل الشاطىء مباشرة ,  بعد أفطار متأخر
وكانت الشمس حارة , فأقرتح ليون أن يسبحا ,  



ولدهشة هيلني مل تشعر آباثر سيئة نسبة اىل  
الليلة الفائتة , بل كان وجهها يتألق صحة وهي 

تسري اىل جواره حنو املاء , وسبحا قليال , مث  
أستلقيا حتت الشمس , وبعدما تناوال غداءمها  

 قال ليون: 
 

طر ألن أتركك زهاء ساعتني فلدي " سأض
عمل, ستكونني على الشاطىء أكثر راحة منك  

 يف السيارة احلارة". 
 

وسألت هيلني نفسها , وهي تتأمله بفضول: هل 
كان جيد هذا العمل مضجرا حقا؟ على أنه مل 



يغب أكثر من ساعة ونصف الساعة , مث 
فتحت عينيها فأذا به يقف يف ثوب السباحة ,  

ر , وسيما بدرجة تفوق التصور , طويال , أمس
 منذ مىت كان واقفا يتأملها متفرسا؟ 

 
 أستوت جالسة , يغشاها احلياء , وقالت:

 
 " عدت مبكرا". 

 
 قال وهو جيلس ابسطا ساقيه الطويلتني:

 



" لو صدقت ما تراه عيناي لقلت أنك  
 سعيدة؟".

 
 ومال على أحد مرفقيه حيدق فيها قائال:

 
هيلني؟ أم ترى ال جيوز يل " هل أنت سعيدة اي 

 أن أوجه ذلك السؤال؟".
 

وأستمرت ترسم أبصابعها صورة على الرمال ,  
هل كان يريد أن حتفل به , أم أنه يريدها جمرد  
جارته املطيعة ؟ من املؤكد أنه كان يريد شيئا  

يفوق العالقة من جانب واحد ويتحطى أن أيخذ 



نحه شيئا بنفسه ما كان يعتربه حقا له, لكنها مل مت
وما كان حيتمل أن يرضيه فتورها وهو املتأجج  

اهلوى , ورمبا عجزه عن ترويضها كان جيرح  
كربايءه , أذ علمت هيلني من ترودي أن احلب  

لدى اليواننيني عامة فن وهم يدركون أهنم 
متفوقون فيه عن سواهم , قالت ترودي يف  

 خجل: 
 

  " األنكليزي انشىء يف هذا الفن, أذا قورن هبم
, ولو قدر لليون أن ينكث بوعده , ستشعرين  

 أنك يف نعيم !".
 



دفعت ذكرى هذه الكلمات الدماء اىل وجه  
هيلني, وأختار ليون هذه اللحظة ابلذات لريفع 
رأسها بلمسة رقيقة حتت ذقنها , ومن الغريب  

 أهنا مل تقاوم حركته , وقال:
 

 "ملاذا اي هيلني اجلميلة؟". 
 

هنا , ولكنها أبت أن  وأضطرب شيء ما يف كيا
تفسر هذه اهلدنة اليت ألتزماها , وكل منهما  

يوقن أهنا تتوقف يف هناية الرحلة ... ومتتمت 
 وهي حتاول أن تتبني ما يف عينيه: 

 



 " كنت أفكر يف أمر ما". 
 

 فقال ويف صوته أصرار: 
 

" ما الذي كنت تفكرين فيه فجعل وجهك حيمر 
 هكذا؟".

 
وهبطت يده اىل يدها , هزت هيلني رأسها 

فأمسكها أبصرار حال دون ختطيطها العصيب  
 على الرمال , وقال:

 
 " اجلو حار , أنزيل اىل املاء".



 
وهنضت على الفور , بعدما أراتحت ألقرتاحه , 
وسارا اىل حافة املاء يدا بيد كعاشقني , وأنطلق  
ليون يف املاء بعيدا , لكن هيلني بقيت قريبة من 

ما لبثت أن طلعت فجلست على  الشاطىء , و 
الرمال الدافئة , وعيناها تتابعان رأس ليون عن  
بعد, لوح هلا بيده فلوحت له , كانت مثل هذه 

  –الزمالة جديدة عليها , مل تعرفها مع غريغوري 
  -وهي تسرتجع عالقتها بغريغوري  -وعجبت

أهنما مل يكوان متقاربني يف الواقع , وما كانت  
ا , كان يف الواقع جمرد تعايش  تعتربه زواجا سعيد

كثريا ما وصفه الناس أبنه مريح , أما السعادة؟  



ومتثلت هلا صورة ترودي وأشراقتها كلما ذكرت 
 زوجها.

 
متتمت هيلني لنفسها : وأنقضى على زواجهما 

ست سنوات! أجل, كانت حقيقة ال ميكن  
أنكارها , كان ترودي واتسوس متحابني اليوم  

 زواجهما . بقدر ما كاان يوم 
 

كانت ترسم على الرمال حني وصل ليون , 
 فقال وهو ميسك بيدها:

 
 " أال ترمسني يل؟".



 
 قالت وهي تستجيب أذ جذهبا فأوقفها: 

 
 " لست ابرعة اي ليون". 

 
كانت قطرات املاء تتألأل على جسمه األمسر , 
والتمعت عيناه وهو يتأمل كل صغرية يف قوامها 

عها فجففت  املمشوق,وألصق ذراعه بذرا
 ساعدها وهي تضحك ,وقال:

 



أان الذي سيحكم ,   – " ابلنسبة اىل رمسك هذا 
هل هو جيد أم ال , عندما نعود اىل بيتنا  

 سرتمسني لوحة".
 

 فقالت: 
 

 " كال , أين ستضعها؟". 
 

 فجاء رده انعما:
 

 ط سأعلقها يف مكتيب".
 



وشعرت هبزة سعادة , مل يكن لغريغوري رأي يف  
أنتاجها , بل كان يقول صراحة أن صورها  

 ينقصها الشعور ... ورفض أن تعرض شيئا منها. 
 

 قالت منذرة: 
 

 " رمبا يتغري رأيك حني تراها".
 

 فقال:
 

 " لن أغري رأيي".
 



ملاذا كان يريد لوحة هلا معلقة حيث يستطيع  
رؤيتها أبستمرار؟ هل لتذكره أبنه ميتلكها؟ 

كانت عينا ليون ,  وأبعدت هذه الفكرة, فمهما  
كان يبتسم أبخالص صادق أعجبت به ,  

فالناحية العاطفية من طبيعته اليت كانت لديه 
حني عول على الزواج منها , وكان لنكثه  

بوعده, وعدم أكرتاثه ملشاعرها , أسوأ األثر  
على رأيها فيه , ومع ذلك كانت موقنة أبنه يف  
جوهره رجل صاحل , تستطيع أن تعتمد عليه  

 كن اليه.وتر 
 



سارا ببطء اىل حيث تركت هيلني منشفة  
الشاطىء , فألتقطها ليون وساعدها على 
أرتدائها , مث أرتدى أزاره , ومل يكن على 

الشاطىء سوى أفراد قالئل من الفندق , 
 يستمتعون ابلشمس , وتساءلت هيلني:

 
" أترى زوجها كان يعرف أن زوجني يشغالن 

الفندق , راحا مائدة قريبة من مائدهتما يف 
 يراقبان رعايته هلا أبهتمام؟ 

 
 قال:

 



 " أرفعي رأسك!". 
 

فأطاعت... وأضطربت عيناها أزاء أتلق 
الشمس , ومست أصابعه عنقها , مث هز رأسه 

 وأبتسم هلا يف حنان وقال:
 

 " لو مل يكن هناك من يراقبنا لقبرلتك!". 
 

ذهبا يف اليوم التايل أىل الرنكا , وراحا يتمشيان 
ى الشاطىء وتناوال بعض املرطبات يف مقعى  عل

صغري حتت النخيل مث أستقال السيارة اىل البحرية  



املاحلة الكبرية , اليت تراتدها الطيور املومسية,  
 وأعجبت هيلني هبذه الطيور فقال ليون: 

 
" من حظنا أن نراها , فسرتحل قبل هناية 

 الشهر". 
 

 وابتسم هلا مضيفا:
 

املكان سريوق لك , واآلن  " كنت أدرك أن هذا 
 , أتودين أن نوغل يف اجلبال؟". 

 
 وشاب صوهتا شيء من الشغف وهي تقول: 



 
"نعم اي ليون , هل حنن بعيدان عن ليفاكارا ,  
أمتىن رؤية النساء تقمن أبعماهلن احلرفية وأود  

 شراء بعض متجاهتن أذا أمكن..".
 

 :قال
 

تسأليين  " هذا ممكن طبعا , ولست مضطرة ألن 
 اي هيلني".

 
وصال اىل قرية جبلية صغرية , تصنع فيها 
منتجات , السيه ليفكارينكا ذات الشهرة 



العاملية , فأشرتى ليون أغطية للموائد , 
ومناشف ومناديل وثواب مطرزا بشكل فخم ,  

 مزين الصدر , واألكمام أبرق الدانتيل . 
 

 وشهقت هيلني أزاء مثنه , وقالت:
 

 . واألبيض يناسبين"." أنه ابهظ...
 

 فتلفت ليون حوله قائال:
 

 " حقا , األبيض يالئمك".
 



ودعتها صاحبة املتجر اىل التجربة .. وهزت 
ليون رأسها, لكن ليون أحل , كان الثوب مناسبا  

هلا متاما , ومجيال , وحبست أنفاسها أذ رأت  
 صورهتا يف املرآة , وهتفت: 

 
 جدا". " أنه مجيل جدا .. ولكن الثمن غال 

 
 فقال ليون: 

 
 " ال شيء يعترب غاليا لك اي عزيزيت". 

 
 مث أردف بصوت خافت: 



 
 " أمل نقل أننا سنسعد؟".

 
 وعاد يقول: 

 
 " هل أنت سعيدة اي هيلني؟".

 
كانت يف صوته رجفة , وراح يتأمل حمياها  

متلهفا يف أنتظار اجلواب , وأرتعشت أبتسامة  
بصوت خافت على شفتيها اجلميلتني , وقالت 

 وحبة:
 



 " نعم اي ليون ... أنين سعيدة.....".
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أمتزج الربيع املسرع اخلطى , مع الصيف على 
حنو غري ملحوظ , وتدفرق الزائون ابآلالف على 

املصايف الساحلية واجلبلية , لكن البيت  
األبيض اجلميل املرتبع عاليا على السفح فوق 

وهي   –ثر , ومل تتمالك هيلني البيثوس , مل يتأ
أن   –مضطجة يف مقعد من القماش يف احلديقة 

تقر أبهنا حمظوظة من نواح كثرية , فكانت حياهتا  
حىت شهور قليلة مضت تتسم بوحشة الوحدة   –



والكآبة وليس فيها ما يرجتى من سوى العمل 
ألعالة نفسها , ودار بذهنها أن القدر قام حبيل  

حني علمت  –ر بريندا فيها عجيبة , فلو مل تفك
مبشروع أرسال تشييب وفيوان اىل عمهما ما كانت  

وضعت قدما فوق هذه اجلزيرة البديعة , وملا  
سنحت هلا فرصة أختاذها موطنا , مع أن احلياة  
حتتفظ مبشكالت ال بد منها كزواجها من ليون  

 بدافع رعاية الطفلني.
  خففت الرحلة من توتر عالقتها اجلديدة بليون

جمرد    -ابلنسبة اليه –ومل تستطع أن تنسى أهنا 
أمرأة أخرى , وأنه عاشرها بدون حب , فلم  

تكن قادرة على أن تغفر له أنتهاكه وعده  



املبدأي وتنهدت متذكرة أنه وافقها على أنه ال 
يوجد شيء كامل , ولقد أنسابت وليون لنمط  

حياة حمتمل , وعليها أن ترضى هبذا , فهذا 
يف   –خط الذي كانت تعانيه أفضل من الس

 البداية كلما أقرتب ليون منها.
رفعت رأسها عندما أقبل ليون , وأغتصبت  

 أبتسامة , وقالت يف أدب: 
 " كان يومك حافال ابلعمل؟".

 فأجاب:
 " اىل حد كبري ... وأنت؟".

 فقالت: 



" أظنين أجنح اىل الكسل , آراتيه تقوم بكل 
 شيء ". 

داكنتني أبتسامة , مث فوقف يتأملها ويف عينيه ال 
 قال:

 " أكتسبت مسرة فاتنة اي عزيزيت".
كانت أطراءاته تصدر عفوا .... ومتباعدة ... 

ليتها تصدر من القلب , وعن صدق , لكنه  
كان يقدمها لنساء غريها يف املاضي ورمبا 

 لسواها يف املستقبل. 
 أحضر مقعدا وجلس أمامها , وقال: 

املساء , شكت يل هاتفيا  "سنزور عمة يل هذا 
 أهنا مل تقابلك". 



 فسألته: 
 " عمة أخرى؟ مل تذكرها يل مطلقا".

 فقال أببتسامة واهنة: 
" ما أكثر األشياء اليت ال يزال كل منها جيهلها  

 عن اآلخر". 
 وأكتفت ابألمياء , فسأهلا:

" كيف حيدث أن احلديث الطبيعي صعب جدا 
 بيننا اي هيلني؟". 

السؤال , أذ بدا يف أحدى حاالته أدهشها 
اللينة اللطيفة , اليت تبعث فيها شعورا ابلذنب  

 ال تدري له سببا , فقالت: 
 " ال أظن أن احلديث متعذر".



 فقال:
" قلت: احلديث الطبيعي , كان ينبغي أن أقول  

 أن تبادل املعلومات احلميمة صعب بيننا ".
 فقالت: 

ا " أحسب أن هذا أمر مفهوم ..... نظر 
 للظروف".

حتول ليون عنها, فضاقت عيناه أذ كانت 
الشمس تواجهه , وسرح بصره حنو السفوح  

املكسوة ابلغاابت والزرقة الشاسعة خلفها , مث  
 قال:

 "ملاذا تواصلني الشعور هبذا النفور مين؟".



كانت كلماته تنطلق بصعوبة , ويف مرارة ,  
 وأردف:

 " لقد حدث ما حدث". 
 فقالت: 

نبغي أن نعود اىل هذا اي ليون , تكلمنا  " رمبا ال ي
من قبل, فكانت النتيجة دائما التوتر بيننا , 

جيب أن منضي يف احلياة معا, فلنحاول أن جنعلها 
 تسري بسالم بقدر ما نستطيع".

حترك رأسه فتحول الشيب يف سوالفه اىل فضة , 
 وسأهلا:

" أتستطيعني ترويض نفسك على هذا.... اىل 
 األبد؟".



 دار حنوها قائال بصوت خافت:وأست
" أننا مل حناول , أال ترين أن حناول ... أن ...  

 أن؟".
 فبادرت:

 "هل تتوقع مين حبا؟".
تسربت رنة املرارة اىل صوهتا , وغامت عيناها يف 

 تفكري مهموم فقال: 
" كال اي هيلني , ال أتوقع , ولكن , ما أرق أن 

 أشعر بذراعيك حويل أحياان".
رآها تتجمد متصلبة , فأسرتسل وسكت عندما 

مسرعا وكأنه يريد أن ينسيها حلظة الضعف اىل  
 حد اهلوان: 



" كال , ال أتوقع منك حبا , أنك ال تريدين أن  
متنحيه , أخربتين من البداية أنك لن تسمحي  

ألنفعاالتك العاطفية أبن تورطك مرة أخرى...  
 بسبب ما فعله رجل غريي".

على سفح التل ... كان ومسعت أصواات ترتدد 
تشييب وفيوان يلعبان مع أطفال القرية , لكن  

 صراخ فيوان يزداد أرتفاعا, قالت: 
" قلت أنين لن أعرض نفسي لذلك النوع من  

 أالم القلب اثنية". 
 فقال:

 " هل تعتقدين أن هذا املسلك معقول؟".
 قالت: 



" لن أتيح لرجل آخر أن يؤذيين اثنية , لن أقع 
 ة". يف احلب اثني

 فسأهلا :
 " ومع ذلك تتوقعني احلب مين؟".

هتا كلماته , وقالت:   فنظرت اليه حبدة , وقد حرير
 "مل أتوقع منك حبا اي ليون".

 أحتدت نظراته وأكفهر وجهه كربايء , وقال: 
 " أذن ملاذا األمتعاض؟". 

 وبدأت تفهم ما به , فقالت:
ليس ألنك تعاشرين  –" أنك تعرف السبب 

 ا ألنك تفعل فحسب!". بدون حب, وأمن
 فهز كتفيه بصرب انفذ وقال:



 " أنك غري واقعية وال منطقية". 
 وقالت:

" غري منطقية ألنين توقعت أن تلتزم بوعدك ؟ 
أنت عرضت علير الزواج من أجل الطفلني , 

ووافقت امياان أبنك ستفي بوعدك , فلماذا 
 عدلت؟". 

 وتردد مرتواي , قبل أن يقول:
جدا اي هيلني , ولن يروق لك  " سأكون صرحيا 

أول ما رأيتك كنت خلوا من الزينة   -هذا
والتأنق , وليس فيك ما يثري أنتباه أي رجل, 

 فلم تطرأ ببايل الرغبة فيك".



وسكت يتأمل الدماء تتصاعد اىل وجنتيها , مث  
 أسرتسل :

 -" وبرغم أنك قبلت أن متوين زوجيت , مل تكوين
خادم ... مربية فيما يتعلق مبشاعري أكثر من 

للطفلني , ولكن سرعان ما بدأت أتبني أن  
خلوك من الزينة واألانقة كان متعمدا , وأخذت  

 أرى أنك قد تكونني...". 
 فصاحت:
 " مثرية!". 

 وألتمعت عيناه بنذير خطر وقال: 
" نعم, أذا كانت هذه هي الكلمة اليت تودين 

أستعماهلا , كنت أتوق اىل معرفتك على 



ديت رغبيت يف أن حتصلي على  حقيقتك , فأب 
 مالبس ".

 فقالت: 
" كي أأتنق أرضاء لفضولك ؟ ألصبح دمية  

 مجيلة؟".
وسكتت أذ رأت حمياه .... كانت تعرف أهتياج  

 غضبه , ولكنه قال متهكما:
لذلك  –" لكن أتنقت لشخص غريي 

 األنكليزي اللعني!". 
 قالت: 

 " كال...". 
 فقال:



 " بل فعلت!".
 فردت:

ليكن.... رأيتين ووجدتين مثرية , أهذا عذر  " 
 لتنكث بوعدك؟".

 قال:
" هذا الوعد أصبح فكرة متسلطة عليك... 
قلت لك أنك غري واقعية , هل تظنني أننا  

 نستطيع أن منضي هكذا أربعني سنة أو أكثر؟".
ويف تلك اللحظة أندفعت فيوان اىل احلديقة ,  

 الهثة توشك أن تبكي وهي تصيح :
ليون!... عميت هيلني... ال تدعاهم  " عمي 

 ميسكون يب".



كان التغيري الذي أملر بليون أشبه مبعجزة , ومحل 
الطفلة وأجلسها على ركبتيه , وضم رأسها اىل 
صدره , وأخذ يربت مواسيا , فبكت فيوان ,  

 وأخرج منديله , وهو يقول:
 " اي هلل, ما بك؟".

وأخذ جيفف دموعها , وأزداد تشنجها عندما  
أقبل تشييب الهثا , يتبعه ولدان , وهم يلوحون 

بعصي ويصرخون , ولكنهم وقفوا جامدين  
عندما شاهدوا فيوان على ركبة ليون , شحب 
وجه تشييب , بينما راح ليون ينقل بصره بينه 

وبني زميليه , مث أستقر بصره على العصا اليت يف 
 يد تشييب وصاح : 



 " ما هذا الذي تفعله؟". 
ني نفسها للهجته , وتسارعت  وأرجتفت هيل

 دقات قلبها , بينما قال تشييب واجفا:
 " أننا نلعب لعبة السجن". 

 قالت فيوان بني هننهاهتا: 
" حبسوين يف البيت الرتكي العتيق يف الغابة...  

 وقالوا أهنم سيرتكونين هناك اىل األبد". 
 فأسرع تشييب يقول : 

 " مل نكن جادين , أنك تعلمني هذا..".
 أندرايس وهو يرمق فيوان أبزدراء :فقال 

 " بل كنا جادين , أهنا جمرد بنت". 
 وقال أليكس وهو أكثر من صاحبه حصافة:



" مل نكن جادين , وما كنا سنرتكها هناك , 
 صدقين اي سيد بيرتو". 

 تفرس ليون يف الغالمني , وقال هبدوء:
 " أنصرفا .... سأقول ألبويكما يف الصباح".

أندرايس متجهما , أما أليكس فتلكأ  وأطاع 
 مضطراب , وقال:
 " سيضربين أيب".

 قال ليون: 
" كان ينبغي أن تفكر يف هذا , البنات  

الصغريات جديرات ابلرعاية وليس ابملطاردة  
 ابلعصي".

 وأبتعد الغالم بضع خطوات , مث ألتفت قائال: 



 " آسف اي فيوان... لن أطاردك اثنية". 
أستعطاف, مث أنصرف ,  ألقى حنو هيلني نظرة

فأعتزمت هيلني أن تشفع له , عندما يصفو  
مزاج زوجها , وكانت فيوان مستمرة يف بكائها 

 فقالت: 
 "دعين آخذها اي ليون". 

وتركها هلا وهي ترجتف , وعينا ليون قاسيتان ,  
غاضبتان , وهنض فأشار اىل تشييب أن يقرتب , 

 مث أمسك بذقنه , ورفع رأسه قائال:
من ايضاح كامل , ما معىن أن تسجن   " ال بد

 أختك يف ذلك البيت؟". 
 قالت هيلني يف حرية:



 " كيف حتبسوهنا؟". 
كان البيت طال خراب , وخاليا لثالثني عامل ,  

 وليست له نوافذ. 
 قالت فيوان وهي تنتحب: 

" أضطررت لتسلق اجلدار , ومزقت ثويب , مث 
 ركضت فتعقبوين". 

مسك ليون بكتفي  ما كان مثة شك يف فزعها , وأ
 تشييب يهزه قائال:

 " أجب عن سؤايل فورا". 
كنا نلعب فحسب اي عمي ليون , أقرتح  

أندرايس لعبة السجن, ومل يكن هناك من حنبسه  
 سواها".



 قالت هيلني:
" ما زلت ال أدري كيف سجنوها ... ليس 

 للبيت ابب".
 فقالت فيوان: 

 " كنت يف اجلزء املخصص للبقر". 
 ا , غري مكرتث لقوهلما: وصاح ليون مرعد

" أنين أنتظر اي تشييب , أريد معرفة ما حدث  
 متاما". 

 " وضعناها يف الداخل, وأغلقنا بوابة املدخل". 
 وأمسكت هيلني بفيوان هتدئها وهي تقول:

 " أجل.... هناك بوابة ثقيلة , ولكنها صدئة". 



وشرع تشييب يف البكاء , فهمرت هيلني ابلتدخل  
صاح وقد برز فكه وأسودر حاجبه  , ولكن ليون 

 غضبا:
 " دعي هذا األمر يل". 

 وسأل تشييب :
 " كيف أستطعتم أغالق البوابة؟". 

 فقال:
" دفعتها أان وأليكس , وغالم آخر هرب حني  

 شرعت فيوان يف الصراخ". 
 فقاد يسأله:

 "ماذا كان أندرايس يفعل؟".
 قالت فيوان وهي ترمق أخاها :



تشييب أن يساعدين  " كان حيرسين , وانشدت
 فأىب, ترك أندرايس يقف بعصاه ليمنع هرويب".

 فنظر تشييب اىل أخته قائال:
" كنت السجينة ومل متانعي يف البداية , مل تكن  

العصا لضربك, وأمنا كانت مبثابة البندقية , 
 وقلت أنك ال متانعني؟".

وألتفتت اليه ودموعها تنساب على وجهها ,  
 قائلة:

أظنكم ستغلقون البوابة , قال  " ما كنت 
أندرايس أهنا سحرية وأذا أغلقت لن يستطيع  

 أحد فتحها اثنية , ولن أخرج من هناك". 



كاد فزعها ينقلب أىل أنفعال هستريي , فأشار  
ليون على هيلني أبن تدخل معها , وتعطيها دواء 

 منوما.
تطلعت هيلني اىل زوجها يف توسل , وأن قارت  

تشييب جدير ابلعقاب ,   مضطرة لألقرار أبن
 فقال ليون وهو أيخذ العصا من تشييب: 

" أعتقد أن أذاقته هذه العصا على ساقيه لن 
 يؤذيه". 

 فصاحت بوجه شاحب , وهي هتز رأسها:
" كال اي ليون! سيتذكرر هذا طيلة عمره ,  

 وسيظل دائما حاقدا". 



كانت لكلماهتا أتثري عجيب على ليون , فحدرق 
عينيه , مث قال وكأمنا نسي وجود فيها واحلرية يف 

 الطفل: 
 " كأنك قلقة علير وليس على الطفل".

 قالت وعيناها ال حتيدان عن وجهه:
 " نعم .... أرجوك اي ليون!".

 وعاد يسأهلا: 
 " أتزعجك فكرة أن يبغضين؟". 

 أجابت: 
" نعم.... أنه يكن لك أعجااب وأحتاما كبريين , 

 وال أريد أن يتغري رأيه فيك".
 وأطلق زفرة وهو يقول:  –رأسه  هزر 



" أنك عجيبة اي هيلني ... ال أستطيع أن  
 أفهمك". 

وألتقت نظراهتما , فسرى يف عينيه تعبري غريب  
, هل قرأ أفكارها؟ هل أدرك أهنا , ال تفهم  

 نفسها ؟ أخريا قال:
 " ى داعي للخوف , لن أضربه". 

أستعرضت هيلني ما حدث, وهي جتلس جبوار  
سرير فيوان , تنتظر أستسالمها للنوم , تذكررت  
كيف أجلس ليون الصغرية على ركبتيه يهدئها 

يف رفق وجيفف دمعها , وقوله ألليكس أن 
البنات جديرات ابلرعاية , وأنتهت اىل أن ليون 

مزدوج الشخصية : فظ وحنون, متغطرس 



ر, أي احلاالت كان ومتواضع , متوسل ومسيط 
ليون احلقيقي؟ وهزت كتفيها , وقطبت حاجبيها 

, ملاذا حتفل مبعرفة حقيقته ؟ ال جدوى من  
األنكار أهنا ال تستطيع أن تظل بال شعور حنو 

 زوجها.
 متتمت فيوان وهي حتاول مقاومة النعاس:

 " هل سيغضب من تشييب؟ ال بد أن يعاقبه". 
 فقالت هيلني: 

عزيزيت , يؤسفين أنه ال بد  " أغمضي عينيك اي 
 من عقابه". 

 فعادت تسأهلا : 
 " أال تستطيعني أن تقويل لعمي أال يعاقبه؟". 



 فقالت هيلني: 
 " سيفعل عمك ما يراه صوااب". 

وصمتت فيوان , وأستسلمت للنوم رويدا رويدا  
, فتسللت هيلني هبدوء وكان ليون وحيدا يف 

 الشرفة , فذهبت اليه وسألته: 
 "."أين تشييب؟

" يف غرفته, وعليه أن يلزمها كل يوم لدى  
 عودته من املدرسة". 

 قالت: 
 " اىل مىت؟".

 فأجاب:
 " مىت أقرر أنه أستوعب الدرس".



وهنض وأعطاها مقعده , وأخضر لنفسه غريه ,  
 وقال:

" لست أفهم هذا الولد , من أين له هذه  
 األفكار؟".

 قالت: 
وزان  " الواضح أن صبية القرية ال يقمن لألانث 

 , أهنم يقتدون آبابئهم وال شك". 
 قال يف فتور:

 "هل كان تعليقك هذا ضروراي؟". 
فنكست رأسها , مث هنضت لتساعد آراتيه يف 

 أعداد العشاء .... ولكنه انداها متسائال: 
 " اللوحة؟ هل بدأهتا أم ال؟".



 فقالت: 
 " جمرد بداية , ال تستطيع أن تراها حىت...".

يراها , فأحضرهتا خبجل  ولكنه أصر على أن 
 وقالت حمرجة , وقد أشاحت ببصرها: 

" لست رسامة جيدة اي ليون.... قلت لك 
 هذا".

وراحت تتأمل املرتفع املكسو ابألشجار , الذي 
ألف السياج اخلارجي للحديقة... فقال بصوت  

 خافت وهلجة مثقلة ابلفضول:
" ما الذي أوحى اليك برسم الطاحونة  

 القدمية؟".



رت مطلة عليه من وقفتها , وهو ينشر  وأستدا
 اللوحة بني يديه يتأملها أبمعان: 

" أهنا جتذبين على حنو غريب , فهي يف بقعة 
 فاتنة , واملاء ينبثق من جانب التل!". 

مل يعد يصغي اليها , ويف عينيه تعبري نصف حامل  
, ونصف حزين , بدا وحيدا بدرجة أليمة , 

تفسري له , وأمسكت هيلني أنفاسها لسبب ال 
كان زوجها يف أحدى حاالته اليت يبدو فيها  
كطفل, فشعرت برغبة ال تقاوم يف أن حتيطه  
بذراعيها , وشعرت بدبيب غريب يف قلبها , 

منذ فرتة وجيزة , قال ويف صوته رنة أسى , أبنه 
يود أن يشعر بذراعيها حوله أحياان , فتصلب  



جسمها , ومل حتاول أخفاء مشاعرها , مل يكن  
السبب نفورا أو عزوفا , أذن, فماذا؟ وأدركت  
فجأة أنه ما كان متصلبا , وأمنا أجتالجة ترفع 

وكربايء , جملرد سرت شعور الندم الذي كان  
خياجلها كلما دار هذا اجلدل بينها وبني ليون ,  

وأبرقت عيناها أستنكارا , ملاذا تشعر ابلذنب ؟ 
كأن ليون هو امللوم يف كل شيء , وهو الذي 

 جيب أن يزعج الندم راحته. 
 قال وهو ال يزال غارقا يف أفكاره:

" كان هذا بيت جدي , كان زاخرا ابألحفاد , 
لكننا تفرقنا , عندما غادر كثريون اجلزيرة حبثا  

كنا جنتمع قرب    –عن عمل يف مكان آخر 



الطاحون يف عيدي امليالد والفصح , ويف كل  
 عيد وعطلة.... والواقع..."

 , مث قال:  وسكت قليال
"أن الطاحون ملكي , خطر يل أنك أهتديت  

 اليه". 
 أجابت قائلة: 

" أكتشفتها مصادفة , وأان أتنزه مع الطفلني ,  
كنا هنيم يف هذا الدرب الصخري , وفجأة  
وجدانها : صورة مجيلة, واملاء يتألأل حتت  

 الشمس يف أحنداره على الصخور ". 
 قال واألعجاب يف أبتسامته:

 رمسها".  " أبدعت يف



وأشتد أمحرار وجه هيلني وغامت عينا ليون ,  
وهبط جفناه فأخفيا ما فيهما من تعبري , أتراها  

أخطأت احلكم عليه ؟ كانت تتصور كلما أتملها  
 أن يف نظراته أشتهاء , وقالت أخريا:

" من احملزن أهنا خربة , تكسوها احلشائش , أال 
 ميكن عمل شيء ألصالحها".

 فقال:
أنين أنوي بيعها , ومن الغريب أن  " الواقع 

  -ختتاريها ابلذات لرتمسيها فأن فثل كان يقول 
أن علينا األحتفاظ بصورة   -يف الفرتة األخرية -

هلا على حاهلا, قبل أن يضيع طابعها يف التجديد  
, والرجل الذي يشرتيها ممول ثري من أبناء 



بالدك , أعتقد أنه يعتزم أبقاء الكثري منها , 
يجري طبعا تعديالت كثرية على لكنه س

 املكان". 
أفعمت عيناها ابألسف , وخطر هلا أهنا غريبة 

حتزهنا   -األطوار , فالتجديدات من هذا القبيل
 دائما , وقال ليون: 

"أنين واثق أبنه سيحوهلا أىل مكان مجيل , من  
األفضل كثريا أاتحة األنتفاع لشخص ما , ال  

ي , فهو من ابملكان وحده , بل ابملنظ الطبيع
 أحسن مناظر البيتوس".

 قالت وهي تفكر ويف عينيها وميض رقيق: 



" نعم... البحر واجلبال.... ماذا يبتغي املرء  
 أكثر من هذا؟". 

وتنهدت بعمق, ونظرت حنوه , كانت عيناه  
تكنان أسى , ولكن صوته أكتسب رقة وهو 

 يقول: 
" سأعجب برمسك اي عزيزيت , كنت واثقا من  

 هذا!".
 ت كالمه أببتهاج ألنه مل يستأ من رمسها. وتلق

كانت عمة ليون كريسوال تقيم يف بيت فسيح  
من الطراز اليوانين أقامه والدها قبل ستني عاما , 
حني بلغ عدد أطفاله ستة عشر , مات بعضهم 

 وتزوج الباقون أو أقاموا يف أماكن أخرى. 



قالت مزجمرة , وهي تفتح الباب, وتفحص 
الرأس اىل القدم قبل أن تنحين لتدعها  هيلني من 

 وليون يدخالن:
" بدأت أشعر أبنين مصابة ابلطاعون , أو شيء  

 من هذا". 
فلما دخلت زوجته ,  –وأكتفى ليون ابلضحك 

 أستدار يقدمها , فهزت العمة كتفيها وقالت: 
 " أنكليزية ؟ ال أبس , أحسبك تعرف ما تفعل". 

 وز: قال يف أستهزاء مل تفطن اليه العج
 " مت األمر اي عميت كريسوال".



وتصاعد الدم خفيفا اىل وجنيت هيلني , وأمسك  
بذراعيها فقادها برفق اىل غرفة اجللوس يف أثر 

 عمته , وهو يقول: 
" حان الوقت لنحاول التخلص من هذا البيت  

 العتيق". 
 قالت: 

" رمبا حيسن أن أموت هنا ... أجلسا على  
هيلني , فهي تظن  األريكة ... أزحيي القطط اي 

 أهنا مالكة املكان". 
فأبتسم ليون وقدم لزوجته املقعد الذي بدا  
 نظيفا , وقال لعمته اليت ذهبت اىل املطبخ: 

 " ملاذا كل هذه القطط ؟".



 قالت: 
" أهنا ضالة مشردة يف كل مكان , وكذلك 

الكالب , ولكين ال أستطيع أيواءها , فهي تنبح 
 وأان عجوز ال أطيق الصخب".

انت أنكليزيتها بعيدة عن الكمال , ولكنها  ك
مفهومة , وأخذت هيلني جتيل البصر فيما  

 حوهلامأخوذة , فقال ليون: 
 " أنتظري حىت تطوف بك خالل البيت". 

كانت الغرف أشبه مبخزن كبري للغالل , رصفت 
أرضها ابحلجارة ودعمت سقفها ألواح خشبية  
  خنرها السوس, وكانت هناك طيور حمنطة جامثة

على فروع أشجار أو أقفاص أو يف أوعية 



زجاجية , وتبد كأن العثة دبت يف ريشها منذ  
سنوات , حتت الزجاج أشياء للزينة والزخارف 

من كعكات األعراس , وعلى اجلدران املكسوة  
ابخلشب عشرات الصور ألعضاء أسرة كريسوال 
, فيما بدا , بينما شغلت القطط كافة املقاعد , 

على السجادة قرب املدفأة   وأستلقى بعضها
 اخلالية. 

بعد قليل عادت العمة كريسوال حتمل صينية  
عليها ثالثة أكواب ماء , وثالثة أطباق زجاجية  

أحتوى كل منها شيئا أسود غريب الشكل حبجم 
البيضة الصغرية , يف هناية شوكة فضية طويلة ,  

وأنساب منها سلئل سكري أسود مسيك 



ب , وأحست بغثيان  وأتملتها هيلسن يف أرتيا
ولكن أبمياءة حازمة من رأس ليون أنبأهتا أبهنا ال 

 ينبغي أن ترفض .
مل يكن لدى هيلني فكرة عن كنهه , بينما ليون  
يتبادل وعمته حديثا ابليواننية , مث قطربت العمة 

 جبينها وقالت: 
 " كال .... ليس جوزا". 

 وألتفتت اىل هيلني قائلة: 
 " تفضلي اي أبنيت". 

ت هيلني صحنا , لكن ليون أخذه منها  تناول
 وأعاده اىل الصينية وقال: 



" أمسكي كوب املاء , واآلن أرفعي الشوكة  
 وأغمسي ال...".

وقطرب جبينه , وعاد يسأل عمته ابليواننية , مث  
 قال:

 " آه , جوز برازيلي".
 وحدقت هيلني غري مصدقة بينما قال: 

 " عمسي اجلوزة .... كلما قضمت منها". 
غصبت نفسها على تعود مأكوالت اجلزيرة ,  
ولكنها مل تواجه أبدا شيئا يدعو للنفور كهذا  

 وقالت:
 " أنه اللون ... أال بد يل من تناوله؟".

 فقال:



 "تذوقيه". 
 وفعلت كما قال , مث هتفت:

 " أوه ... أنه لذيذ". 
وعجب ألعجاهبا الذي أرضاه , وتذوق بدوره , 

بداعها يف صنع  وأخذ يستمرىء مهنئا عمته أل
احللوى , وأرادت هيلني معرفة سبب غمسها يف  

 املاء , فقال:
" أهنا الطريقة الصحيحة لتناول هذا اجلوز , 

وأنت تزيلينه   -فالشراب السكري ينساب منها
 يف املاء".
 وقالت:

 " ولكن هذا اجلوز الربازيلي كبري".



 فقال:
 " أنه يتضخم نتيجة طريقة األعداد". 

ء املشروب املرطب , مث قالت  بعد احللوى جا
 العمة كريسوال: 

 " سأريك البيت". 
 فرمق ليون زوجته مبتسما , وقال: 

" لن تصدقي أنك يف بيت , أنه واسع وجبانب  
 أتساعه , كان يف حال مذهل من البلي". 

كان هناك املزيد من الطيور واحليواانت احملنطة ,  
ثري املثقلة ابلغبار , ويف كل مكان أيقوانت أمام ك 

منها أضواء محراء دقيقة , من مصابيح كهرابئية  



صغرية , تتدىل أسالكها على األرض , وتتشابك 
 , فهمس ليون: 

 " هذه أصلية تساوي ثروة".
 فنظرت اليه عمته وسألته ابليواننية , فقال:

 " أنين أخرب هيلني أبن أيقوانتك مثينة للغاية". 
احدى قالت وقد توقفت لتحرك النور اىل وسط 

 الصور:
 " ال شيء زائفا هنا , أهنا عتيقة جدا". 

 وتوقفت مرة أخرى لتعدل رمسا مائال , وأردفت:
 " أنين أقبلها مجيعا كل مساء".

وحدقت هيلني بدهشة , فأردفت وهي تتقدمها 
 اىل غرفة نوم أخرى:



 " كل واحدة منها". 
ومل تعد هيلني تتذكر عدد الغرف , وتعجبت أن  

ا األقامة يف بيت كهذا ,  تتحمل عجوز مثله 
 ومهست لليون: 

 " أنين أموت فزعا". 
 فقال:

 " عاشت كل حياهتا يف هذا البيت فألفته". 
" لكنها وحيدة .... وهذه األيقوانت مثينة , 

 وقد تتعرض لعدوان". 
 رمقها يف عجب وقال:

" عدوان! هذا العنف ال حيدث عندان , أنه اندر  
جدا جدا , هذا هو الفارق بني القناعة واجلشع 



, الناس هنا قانعون , وأعتقد أن هلذا عالقة  
 ابملناخ , فالشمس املشرقة تبعث السعادة".

كان هو نفسه يبدو قانعا , سعيدا ,ولكن يف  
مسلكه شيئا من الرغبة أاثر فيها الندم مرة 

ويف الوقت ذاته , أحست يف دخيلتها  أخرى ,
بفراغ ال تدري مصدره , ومل تستطع كبح رجفة 
الربودة , فشعرت أبصابعه على كتفها تتحرك  
مطمئنة , مث جذهبا اليه , كانت ملساته رقيقة ,  

أتراه يكن هلا بعض الوجد؟ وأبتلعت ريقها ,  
متخلصة من توتر اجليشان العاطفي ,هل 

تكن له حبا؟ وتذكرت  تستطيع من انحيتها أن 
غريغوري وكيف خذهلا وهي مطمئنة اليه بثقة  



عمياء... كال, لن تسمح لنفسها حبب رجل مرة  
أخرى , أقسمت أال تثق برجل آخر ., حىت ال  

 تتعرض جلرح مشاعرها وللخداع.
 قالت العمة كريسوال:

" كان بيتا بديعا , ولكنه اآلن مهمل , فلست 
ت , رمبا من أستطيع العناية به كما أعتد 

الواجب أن أبيعه , ولكنين ال أتصور أن أنتقل 
 منه يف هذه السن". 

 فقال ليون: 
 " دعيين أبيعه حلسابك". 

 فسألته: 
 " أتستطيع احلصول على مثن جيد؟".



 فقال:
 " جدا, فموقعه مثايل". 
 وألتفت اىل هيلني قائال: 

" جيب أن أنيت مرة أخرى يف النهار , فللعمة  
ئق بدية , فيها كل أنواع  كريسوال هنا حدا

 األشجار والزهور". 
 قالت العجوز: 

" احلدائق... أجل, ومناظر طبيعية بديعة  
 كذلك". 

وكانت تشري أبصابعها اىل النوافذ , فأبتسمت 
هيلني أذ تصورت أن مصاريعها اخلشبية مل تفتح 
 يوما, وقال ليون وهم يعودون اىل غرفة اجللوس:



سأعثر لك على " هل ستفكرين يف بيع البيت؟ 
 بيت صغري تسهل عليك العناية به". 

 فسألته: 
 " أيكون رخيصا؟".

 فضحك قائال: 
" أنك كاجلميع, تريدين مثنا عاليا لبيتك , 

 وأتملني الشراء بثمن رخيص!". 
 والتفت اىل هيلني قائال: 

" هكذا األمر متاما , كلما جئت , تفكر العمة  
 ا". كرسوال يف بيع البيت مث تغري رأيها دائم

 فقالت العجوز: 
 " القطط هي السبب ... ماذا أفعل هبا؟". 



 قال ليون: 
 " كثريا ما قلت لك ما تفعلني".

 فصاحت عمته: 
 " أنك قاس, أال جتدينه كذلك اي هيلني؟". 

 فأمحر وجهها والذت ابلصمت, فقال:
 " أال تردين على العمة كريسوال؟". 

 قالت عمته: 
تضايق املسكينة  " ال داعي, فأان متأكدة أنك 

 بدرجة خمجلة". 
 ووضعت احدى القطط على ركبتها وقالت: 

 " ما رأيك يف بيت ليون؟".
 فهتفت متحمسة: 



 " أنين أحبه... مل أر يف حيايت بيتا مثله". 
 جتاذبوا احلديث فرتة , مث قال ليون لعمته:

" آراتيه ال حتب العودة متأخرة , فيجب أن 
 نذهب , ما رأيك أن تزورينا ؟".

" يسعدين هذا ألنين مل أر الطفلني , ولكن 
عليك أن أتيت لتصطحبين فما عدت قادرة على 

 املشي".
أتفقوا على أن يوافيها يوم األحد التايل , 

فتتناول الغداء , مث يقلها ليون يف األصيل 
ليعيدها اىل بيتها , وقال ليون وهو يقود  

 السيارة: 



"أعتقد أنين أعرف شخصا لديه بيت مالئم 
لعمة كريسوال , أنين مسرور ألهنا فكرت أخريا  ل

 يف بيع ذلك البيت العتيق".
 قالت هيلني:

" أنه كبري للغاية ابلنسبة اليها , أهنا تشغل  
غرفتني أو ثالثة , والغرف األخرى عارية وابردة  

 .... فتصور!".
 

_________________________
_______________ 

 زايرة العمة كريسوال-7



ني مستغرقة يف عملها حىت أهنا مل كانت هيل
تفطن اىل أن هناك من يراقبها , اىل أن مسعت  

صوت زوجها خلفها, وقد أرتفع على خرير املاء 
النازل يف الربكة اجملاورة للطاحون, وألتفتت  

حمرجة , فأذا به يقول وعيناه مسلطتان أبعجاب 
 على اللوحة: 

 " هل أوشكت على الفراغ؟ ما أسرعك!".
مرتاجعة تتأمل عملها من مسافة  فأبتسمت

 وقالت:
 " أنه التشجيع , كيف عرفت أنين هنا؟".

 فأجاب:
 " أخربتين آراتيه".



 قالت: 
 " عدت مبكرا". 

 قال:
 " أخذ احلر يشتد يف املكتب".

مل تكن فرتة بعد الظهر شديدة احلرارة , كان  
هذا اليوم الثالث على التوايل يعود فيه مبكرا , 

أن يكون معها , وأسرعت تستبعد  هل كان يريد 
 الفكرة وتويل الرسم كل أهتمامها , وقال:

 "التشجيع؟ كأنك مل تتلقي تشجيعا من قبل".
 ومل جتب , فأدارها لتواجهه , وقال: 



" هل هذا هو السبب يف أنك مل ترمسي من قبل؟ 
مل يكن لديك ما ترينين عندما طلبت رؤية بعض 

 أنتاجك؟".
ها مل جتب, كان غريغوري وأومأت برأسها , ولكن

يستخف بعملها, ففقدت الثقة بنفسها , ومل 
تشأن أن خترب ليون بذلك, ولكنها قالت حتت 

 أحلاحه:
" مل يكن غريغوري يعجب أبسلويب , مل يكن 

 يظن أن أحدا يشرتي ما أرسم؟". 
 سأهلا:

 " هل كنت تودين بيعه؟". 
 فرتوت مث قالت:



اللطيف أن تفكر يف " ليس للنقود , ولكن من 
أن هناك من يشرتيه, قال فيل أن الفنان ال ينظر  
اىل املال بقدر نظره لألرضاء , واألرضاء ال أييت  

 اال بتقدير أعمالك". 
 وأخلد للتفكري برهة , وقال:

" هذا صحيح, سيقيم فنانون حمليون معرضا  
 ألعماهلم يف نيقوسيا , وسأدخل لوحتك فيه". 

وان , لكن الربيق خفت  وأبرقت عيناها الزرقا
 بعد حلظة , وقالت واليأس يزحف اىل صوهتا: 

 " لن تكون جيدة بدرجة كافية اي ليون". 
 قال والثقة يف صوته , وبريق الزهو يف عينيه: 
 " قلت لك من قبل أن احلكم يف هذا يل". 



 فبادرت قائلة: 
" أنه كرم منك أن تشجعين, وأنين أان أشكرك  

 لذلك". 
أن تنقل مدى عمق   كان بوسع الكلمات

تقديرها ؟ كانت دائما تشعر برغبة قوية يف 
الرسم , ولكن غريغوري أقنعها أبهنا ال جتيده ,  

مما جعلها ترتاجع , وها هي تبدأ اثنية يف ممارسة 
هوايتها , لتستمد متعة فيها ,ومن أي مديح؟ 

من زوجها , كان صوته خافتا, حنوان , فطغت 
ن جيري ؟ تساءلت عليها السعادة , ما الذي كا

منذ أايم... هل من املمكن أن هتتم به؟ وهل 
هي تناضل لتمنع نفسها من أن هتتم به , لكن  



بدون جدوى , أن نكث ليون بوعده وقسوته  
ليلة خرجت مع روبرت , والتباعد بينهما , كل  
هذا هبت خالل تلك األايم القالئل , وأصبح  

لمها  املهم أن ليون ينظر اليها هذه النظرة ويك
 هبذه النعومة , ويلمسها هبذه الرقة. 

 قالت وهي حتس حبرارة يديه على ذراعيها : 
" جيب أن نعود , فال بد أن الطفلني عادا من  

 املدرسة". 
 قال:

 " آراتيه هناك". 
وتناول منها اللوحة , ورفعها, وشعرت هيلني 

اثنية ابلسعادة الفاترة , وما هي اال دقائق حىت 



انت فيوان يف احلديقة مع كاان يف البيت , ك
الكلب, أما تشييب فكان ال يزال معاقبا ,  

 فقالت هيلني يف رجاء: 
" أليس لتشييب أن يرتك غرفته؟ مرت ثالثة أايم 

, أنه يعرف اآلن خطأه , وال شك أنه سيعىن 
 بفيوان يف املستقبل". 

وأدهشها أن ليون أستجاب لرجائها , رغم أنه  
حماضرة عندما جاء اىل احلديقة  ألقى على تشييب 

, وقال ليون وهو يالحظه أثناء لعبه مع فيوان يف  
 األصيل: 

" أظن أنك على صواب , لن يفعل شيئا كهذا  
 مرة أخرى".



ما لبث الطفالن أن أنطلقا اىل التالل , وساد 
صمت ال يتخلله سوى حفيف النخيل ,  

وأستلقت هيلني على مقعدها , وأختلست نظرة 
ا , كانت عيناه مغمضتني , وبدا اىل زوجه

مستغرقا يف سالم عميق, وأن كانت شفتاه  
تتحركان من آن آلخر , ترى ماذا كانت أفكاره 

وأحاسيسه ؟ خالت يف البداية أن أنفعاالته 
العاطفية غري عميقة, ولكنها أخريا أخذت 

تراتب يف ذلك , وراحت تتصور املستقبل وقد  
لو أنه أهتم هبا  أدركت اآلن أن قلبها خفق له , 

حقا , لشعرت بسعادة تفوق كل ما عرفت , 
ولو أن ما مسعته عن طبيعة القبارصة كان صدقا  



, لكانت يف موقف متأرجح , ألنه لن يلبث أن 
 يسأمها . 

مسعا ضحكات بعض أطفال يف الغابة, فغام  
 جبني ليون , وأرهف أذنيه , وقال: 

بيت  " أهنما مع صبية القرية , ويبدو أهنم يف ال 
 الرتكي القدمي ". 

 وهنض عن مقعده قائال: 
 " تعايل نذهب فنتبني ما جيري". 

كان قلقه على فيوان صادقا جدا , فتذكرت  
هيلني ما أكدته بريندا من عدم حبه لألطفال  

 أبعد ما يكون عن احلقيقة .



كانت فيوان وأليكس وأندرايس , كما توقع وكان 
 قول: تشييب أول من رآمها فأقبل مسرعا وهو ي

" أننا ال نلعب لعبة السجن, وأمنا لعبة اهلنود  
 احلمر". 

وجرت فيوان اىل عمها , وأحاطت ساقيه 
 بذراعيها , وقالت متطلعة اىل هيلني:

 " أنين أحبه كثريا". 
وألتفتت هيلني ببطء , فأذا ليون يطل حبنان  
على الوحه الصغري احلافل ابملشاع , مث رفع 

 ته يتمتم : رأسه , ونظر اىل هيلني ومسع
 " ما ألطف أن أشعر بذراعيك حويل أحياان". 



وتالقت نظراهتما , فأختفت آخر شكوكها ,  
 كان يهتم هبا , ولن خيذهلا. 

قال بعد فرتة , وهو يفحص وهيلني الشقوق 
 الغائرة يف املبىن:

" أظنين سأضطر اىل هدم هذا املكان , فهو غري  
 مأمون وليس فيه أي مجال!".

 فسألته بدهشة :
 " أهو ملكك؟". 

 وأومأ قائال:
 " مما ورثته".

 وعادا مع الطفلني سريا على األقدام اىل البيت. 



كان هيلني وليون يتناوالن العشاء , بعد ما الذ  
الطفالن بفراشيهما , حني عاد ليون اىل موضوع  

 األجازة قائال:
" أذا ذهبنا اىل ابفوس نستطيع زايرة أمي ... 

األقامة ألن بيتها ال يتسع ورمبا وال نستطيع 
 أتفقد تلك األرض اليت أفكر يف شرائها".

وحتمست هيلني للفكرة, فقررا أن يقوما ابلرحلة  
بعد ثالثة أسابيع حني يكون الطفالن يف عطلة  

 مرسية. 
 فقالت هيلني: 

" جيب أن أشرتي بعض األشياء اجلديدة للطفلني 
 , يف زايريت التالية لرتودي". 



تلك األثناء زارهتا العمة كريسوال , وأرتدت يف 
الثوب الذي  -أستعدادا للمناسبة –هيلني 

أشرتاه ليون , وأذ أقبلت من غرفة النوم اىل  
غرفة اجللوس , شعرت خبجل مل تدر مصدره 

عندما الحظت تغري قسماته... فقد حدرق فيها  
 أبعجاب صامت قبل أن يقول:

م حسناء  " زوجيت اجلميلة ! هل أجرؤ على ض
 كهذه؟".

فتقدمت منه , وأحاطته , وبعد عشر دقائق  
 قال:

" جيب أن أذهب وأحض العمة كريسوال , لن 
 أغيب طويال".



وما أن وصل مع السيدة العجوز , حىت وصلت  
سيارة أخرى هبطت منها أمسينا وفاسيليوس , 

 ورمق ليون زوجته متسائال , وهو حيييهما قائال: 
 ؟". "هل تبقيان معنا للغداء

قالت أمسينا وهي تبتسم لفيوان أذ أقبلت عليها  
: 

 " كال اي ليون, أمنا جئنا يف نزهة قصرية".
 فقالت هيلني: 

 " جيب أن تبقيا, فالعمة كريسوال هنا".
 فهتفت أمسينا: 

" هنا؟ هل أستطعتما أن خترجاها من يتها؟ أهنا  
 ترفض الدعوات دائما". 



ته  ونظرت اىل زوجها وقد أستند يداعب مسبح
, وعبست هيلني على الرغم منها , فالحظ  

 زوجها ذلك , وملعت عيناه أببتسامة. 
يف  –كان الطفالن خيجالن من العمة كريسوال 

والواق أهنما كاان خيشياهنا , أذ كانت   –البداية 
جمللة ابلسواد من رأسها حىت قدمها وكان  

وجهها متغضنا , ويداها حنيلتني معروقتني , مل  
فتوقعت هيلني أن تضيق ابلطفلني,  تتزوج أبدا ,

ولكن ما حدث كان عكس ذلك, وبدأ تشييب  
 وفيوان يثرثران معها, وهي تستمتع بذلك.



بعد الغداء , قدمت القهوة يف غرفة اجللوس ,  
وكان ليون قد أغلق مصاريع النوافذ , فنظرت  

 اليه هيلني بدهشة, وقالت: 
ل  " أال نرتك املصاريع مفتوحة ؟ من غري املعقو 

 أن جنلس يف نور صناعي بدون سبب".
 فقال :

" لندعها مغلقة اي حبيبيت , حىت تشعر العمة 
 كريسوال أبهنا يف بيتها". 

وتدافع الدم اىل حمياها لنداء األعزاز الذي مل 
 تتعوده منه. 

الحظت ترودي التغيري الذي طرأ على هيلني  
 حني زارها , فقالت:



 " ماذا جرى لك؟".
 ي تضحك: وأردفت مداعبة وه

"أنين ال أكاد أعرفك , كيف حدث هذا؟ بعد 
 كل أصرارك على أال تقعي يف احلب؟". 

فضحكتا معا , وقالت هيلني , ومها يف املطبخ  
 تتناوالن وجبة خفيفة: 

" طلب ليون أن أدعوكما لزايرتنا , نريد أن أتتيا  
اىل العشاء , ولكننا سنرحل بعد أايم, فلنحدد  

 املوعد بعد عودتنا". 
 لتها ترودي: سأ

 " أهو شهر عسل؟".



فسرحت هيلني بصرها على الطريق وهي تتذكر  
األايم اليت قضتها مع ليون يف فاغاموستا , مث  

 قالت: 
 " كال , سيصحبنا الطفالن".

 فومجت ترودي وقالت:
 " هل أنتما مقيدان ابلطفلني؟". 

 فبادرت هيلني قائلة: 
الكثري ,  " أنين أحبهما ... كالان حنبهما , حرما 

 ولكننا نعوضهما اآلن". 
ذهبا بعد شراء ما أرادت هيلني اىل مقهامها 
املفضل , وبرغم النظرات املتطفلة املألوفة ,  
تناولتا املرطبات , وكانت الساعة مل تتجاوز 



الرابعة عندما غادرات املقهى , فقررت هيلني أال  
تعود اىل مسكن ترودي أنتظار لثيو , وأن 

وجها , ومرات يف طريقهما اىل تذهب اىل مكتب ز 
موقف احلافالت مبتاجر اهلدااي , وعندما أتملت  

 هيلني أحدى نوافذها , هتفت يف دهشة:
 " أحدى لوحات روبرت, أال ترينها جيدة؟".

 فقالت ترودي:
" بلى... نسيت أن أسألك , كيف قوبلت 

 لوحتك؟".
وأمحر وجه هيلني وهي ختربها أهنا قوبلت  

أبستحسان , وطلب منها أن ترسم منظرين على 



جدارين يف أحدى الفيلالت اجلديدة اليت أقامها  
 أحد األنكليز وأضافت : 

" وهو معجب أيضا أبنتاج روبرت , ولذلك 
 سوف يزين جدران غرفة الطعام".

 قالت ترودي:
 " يف البيت ذاته؟". 

 أسها , وعقبت صديقتها: فأومأت هيلني بر 
 " كيف تلقى ليون الفكرة؟".

 قالت: 
" أنه مسرور من أجلي , فهو يدرك أنين أستمتع 

 ابلرسم".
 وعادت ترودي تسأهلا:



 " أين لوحتك اآلن؟".
قالت ويف صوهتا وعينيها سرور , أجتذب  

 األبتسام اىل شفيت صديقتها:
" أخذها ليون اىل مكتبه وأتوقع أن يكون قد  

 ". علرقها
 فعقبت ترودي :

" ال بد أنه حيبك, أذ يريد لوحتك أمامه طيلة  
 النهار". 

كانت املسافة اىل املكتب قصرية , عندما  
 دخلت هيلني , نظر زوجها اىل الساعة , وقال:

" هل حدث شيء . كان ثيو يتهيأ للذهاب  
 اليك بعد حوايل نصف ساعة".



فقالت وهي تضع الرزم على مقعد , وتستقر يف 
 آخر:

 " رأيت أن آيت بعدما فرغنا من التسوق".
 فأبتسم وهو يضغط اجلرس على مكتبه : 

" سأطلب لك شرااب , أ تلوحني متأثرة ابحلب , 
 ملاذا محلت كل هذه الرزم؟".

 قالت وهي تتلفت حوهلا: 
 " أهنا ليست ثقيلة".

مل يعلق ليون لوحتها , ترى أين هي؟ وجاء ثيو 
الربتقال هليلني, فقال ابلقهوة لليون , وشراب 

 ليون وهو يلقي نظرة على األوراق اليت أمامه: 
 "أكاد أنتهي من عملي اآلن...".



هل تذكر له الرسم؟ كال, شعرت أن هذا ليس  
 من الصواب , وقالت بدال من ذلك: 

" ال داعي ألن ترتك عملك, فلست أمانع يف 
 األنتظار". 

 ولكنه قال, وهو جيمع الرزم:
  , سننصرف"." كال اي عزيزيت

أخذ الطفالن يثرثران أبنفعال فرح أتثرت له 
هيلني , ألهنا مل تعرف هذا يف حياهتا , ورغم أن 
األستعداد للرحلة أدى اىل عمل أضايف , فذلك 
كان مصدرا للسرور, وقالت فيوان وهي ال تكاد 

 تقاوم اللهفة: 



" اي ليت السفر يوم اجلمعة فلست أطيق 
 صربا".

 ء: فأجاب عمها هبدو 
 "ال بد من األنتظار , فقد بقي للمدرسة يومان". 

 قالت: 
 " كم يوما سنتغيرب؟". 

 قال:
 " حوايل أسبوع, أذ أحسنتما السلوك". 

كانت هيلني تبتسم , وعيناها تفيضان حناان 
ومها تتأمالن وجه فيوان وقال ليون , يف وقت 

 الحق:
 " أنك هتتمني هبما كثريا اي هيلني".



 فقالت: 
أحبهما , ولكم يسرين أنين بقيت اي  " أنين 
 ليون". 

 فتساءل وهو يرتقب الرد متوترا: 
 " أهلذا فقط؟". 

 أبتسمت حبنان ,وقالت: 
 " كال اي ليون , لسبب آخر , أهم".

زارت هيلني مصففة الشعر يوم اخلميس ,  
 فقالت ايليين وهي تكوي هلا شعرها: 

" مسعت أنك جتيدين الرسم, أحدى صديقات  
أحدى لوحاتك ... وتقول خاليت  خاليت تقتين
 أهنا مجيلة".



 ودهشت هيلني وقالت :
 " أحدى لوحايت؟ ال بد أن هناك خطأ ما". 

كانت منذ قدومها اىل اجلزيرة رمست رمسة واحدة  
, وهي عند زوجها , ولكن أيليين تطلعت يف  

 حرية وقالت:
"كال, أهنا رسم للطاحونة القدمية اليت يف 

 البيثوس".
هيلني أضطرااب , وأخذ الدم ينحسر  وخفق قلب 

من وجهها , أمل يكن ليون يشجعها للمضي يف 
الرسم؟ وهل ميكن أن يكون قد فرط يف اللوحة 

 ؟ وسألت ايليين:
 " ومن تلك اليت لديها لوحة يل؟".



 فقالت: 
" أهنا تقيم يف نيقوسيا , بوال ماكسويل , كانت  

 زميلة خاليت يف املدرسة". 
 كالم , وهتفت:توقفت ايليين عن ال

" هل أنت خبري اي سيدة بيرتو؟ هل أحضر لك  
 بعض املاء؟".

فهزت هيلني رأسها يف صمت, وقد غاص الدم  
متاما من وجهها , وأحست كأن قلبها حماط  

بثلج , أذن أعطى ليون لوحتها لتلك املرأة , ال 
بد أنه مستمر يف لقائه هبا.ولكن, مىت وقد 

سابيع ؟ ملاذا  أصبح ال خيرج يف املساء منذ أ



صدقت أنه بدأ حيفل هبا , ملاذا مسحت لنفسها  
 أبن حتفل به؟

مل تدر هيلني أطالقا كيف متاسكت حىت مت  
جتفيف شعرها , مهت ابلنهوض عدة مرات, لوال 
قوة أرادهتا , ومع ذلك مل تشعر برغبة يف العودة  
لبيتها ورؤية زوجها , مسحت لنفسها أبن تضعف 

دما أقسمت أال جتازف أبن , وأن تلني لزوجها بع
حتب مرة أخرى, وأن تعتقد أنه حيف هبا, وأنه  
أحبها منذ زواجهما , وأن مل يكن تزوجها عن 

 حب.
وها هي ذي تعرف أنه مل يكن مثة حب , وكل 
ما أراده أن تكون حمظية له , لقد آذى برودها 



كربايؤه , فصمم على أن حيظى منها , مببادلة  
يضطر ألستخدامه ,   مهما يكن األسلوب الذي 

أحست هيلني أهنا تكرهه , لكنها كانت أكثر  
كرها لنفسها , ألهنا استسلمت اليه بسهولة ,  
وتذكرت كيف كاد يتوسل أستجداء لعناقها ,  

وكيف جعلها تشعر ابلذنب , هكذا كسبها اليه  
, وكسب حبها , ولكنها مل تعد حتبه , كال , أهنا  

 تكرهه , وستكرهه بقية حياهتا. 
ررت قدميها جرا اىل البيت, مل تكن ترغب يف  ج

العودة , ولكن ال أين تذهب؟ والطفالن؟ فقدا  
األم واألب , ويف حاجة اليها , وتبادرت  



الدموع اىل عينيها فكبحتها , جيب أال يعلم 
 ليون أن مشاعرها جرحت. 

كان أمام املدخل ينظف السيارة أستعدادا لرحلة  
 الغد , حني وصلت , فهتف:

حدث شيء اي عزيزيت؟ هيلني, حبيبيت  " هل
 ماذا حدث؟". 

اي للرايء! كان قلبها كحجر أحيط ابلثلج ,  
وأهابت هبا غريزهتا أن ترمي يف وجهه بكل ما  

عرفت, لكن هذا كان كفيال أبلغاء الرحلة, وما 
 ذنب الطفلني؟ فقالت: 

 " ليس يب شيء اي ليون". 
 ودخلت البيت دون أن تزيد , فتبعها قائال:



 بل هناك شيء اي حبيبيت, هل أنت مريضة؟"." 
كان ال بد أن تتظاهر حىت هناية الرحلة , 

 فقالت: 
 " أن يب صداعا , سرعان ما سأتعاىف".

 قال حبزم حز يف أعصاهبا :
 " جيب أن تنامي , هيا اي عزيزيت , سأعاونك".
ورفعها اىل السرير , وأنتزع حذاءها , وجذب  

 يع النافذة , وقال:الغطاء فوقها , مث أغلق مصار 
 "حاويل أن تنامي اي حبيبيت".

وما أن خلت بنفسها , حىت عجزت عن كبح 
دموعها , كيف فعل ليون هبا هذا؟ لكم أطرى 
رمسها , وأحل يف عرضه , كيف بدا صادقا حني 



قال أنه يريده يف مكتبه ! فليستمتع بفوزه فرتة,  
مث يفيق, وليذهب أذ ذاك اىل بوال ماكسويل ,  

 هيلني لن جتعله يقرهبا اثنية! ألن 
كان ليون جيلس جبوار الفراش حني أستيقظت , 

 فسألته أن يفتح مصاريع النافذة , فقال:
 " لقد هبط الظالم اي عزيزيت".

 وأضاء النور الكهرابئي وهو يضيف:
 " أتشعرين بتحسن؟". 

ما أبرعه يف صبغ صوته ابألهتمام والقلق!  
 فقالت: 

 جمرد صداع". " أنين خبري ... كان 
 فقال:



 " هل أنت متأكدة؟". 
 أجابت: 

 " كل التأكيد , سأهنض اآلن".
ال شك أن الصدمة جعلتها شاحبة , وصرفتها  

عن العشاء , وكان قلق ليون واضحا , فأمتألت 
نفسها مرارة وغيظا , لو أن شعوره كان صادقا  

لزحفت اىل ذراعيه , وألتمست عزاء على 
 صدره. 

لسادسة صباحا وأقبال  أستيقظ الطفالن يف ا
 يركضان , لكن ليون مل يكن ****ا , وسأهلا: 

" هل تشعرين أبنك قادرة على الرحلة ؟ أذا مل 
 تكوين قادرة فلن نقوم هبا". 



وضمرها اليه ابلرقة املألوفة , كيف يكون هبذا 
الرايء؟ هل هناك تفسري حمتمل ؟ حىت أذا كان 

حيب بوال, فما الذي يضطره ألعطئها لوحة  
وجته ؟ وأحست هيلني بيده تربت وجنتها برفق  ز 

وحنان, هل تسأله عن اللوحة؟ هل ميكن أجالء  
هذا الغموض أبيضاح بسيط؟ لو كان مذنبا , 
فسيدب بينهماشقاق , هذا ما حرصت على 

 تفاديه أكراما للطفلني. 
قضوا اليوم األول مع أم ليون, مث أنتقلوا بعد  

نطقة  العصر اىل فندق يف كتيما , عاصمة م 
ابفوس احلديثة, وكان املساء ميال, صايف السماء 

, واهلالل ميخر عباهبا فوق البحر , وخلفهم 



سفوح جبال ترودوس , كان البحر هادائ ,  
بعدما أوى   -وسارا على الشاطىء يف صمت

أخذت هيلني تسائل  -الطفالن اىل الفراش
نفسها : ترى هل أحس ليون بنفورها؟ فهي  

تكن تقوى على النظر اليه , أو برغم حماوالهتا مل 
خماطبته بتلك الرقة اليت أصبحت أخريا طبيعة هلا  

, أذا فطن للتغيري فأنه مل يقل شيئا , ولعله  
 حسبها ال تزال متأثرة بصداع األمس.

 قطع الصمت أخريا , قائال:
" ما أهدأ البحر , سنقضي الصباح على رمال 

طلق الشاطىء , ويف السباحة , ويف األصيل , نن
 ابلسيارة اىل غابة ابفوس".



 فقالت: 
 "هل هي جولة ممتعة للطفلني؟". 

 فضغط يدها برفق قائال: 
" سرتوق لك , ليست اجلولة للطفلني فحسب 

 كما تعرفني". 
وتطلعت اليه حتاول كشف أساريره , ولكن  
اظالم مل ميكنها , كيف يستطيع متثيل دور  

كهذا؟ وفجأة عادت اليها ذكرى غريغوري , 
عاما كامال خيدعها برباعة , بدون أن  ظل 

تساورها حملة شك , ظل سلوكه كما عهدته , ال 
كلمات حنان وال قسوة , وال مشاجرات , وها  



هو ذا ليون حيذق فن اخلداع , حىت لتعذر أن  
 تصدق أنه كان خيدعها. 

كانت الرحلة للطفلني مغامرة عظيمة , رغم أهنا  
الن يف  كانت هليلني حمنة مرهقة , كان الطف

حاجة اىل تغيري راتبة حياهتما , ولو أهنا خيربت  
رجاءمها ملا صفحت عن نفسها أبدا , لكن  

شقاءها كان يفوق أحياان ما حتتمل , فلم  
تستمتع بلحظة واحدة , وقضوا الصباح األخري 
على الرمال , عند خليج صغري مجيل, يف غب 
ابفوس , كان تشييب يستطيع السباحة , وليون 

وان يف كل فرصة , ولوحت الشمس بشرة يعلم في
 الطفلني وأتلقا ابلصحة. 



 قالت فيوان وهي تتكىء على عمها يف توسل:
" ليتنا ال نرحل , أال نستطيع البقاء يوما  

 آخر؟".
 فقال:

" يؤسفين أال نستطيع اي فيوان , ولكننا سنأيت  
 اثنية , رمبا بعد بضعة أسابيع".

 ونظر اىل هيلني يسأهلا: 
 ك ؟ أتودين هذا؟"." ما رأي
 قالت: 

 " نعم".
ونكست رأسها لتخفي عبوسها ... أبدا , لن 

تستطيع أحتما ل عذاب كهذا مرة أخرى , 



عند   –فضال عن أهنا أعتزمت أن خترب ليون 
 مبا علمت.  –العودة 

 قال:
 " ال يبدو أنك حازمة اي هيلني, أمل تستمتعي؟".

اليومني  الحظت أن عبارات األطراء أختفت يف 
األخريين , وأنذرها عودة اخلشونة اىل فمه 

وعينيه أبنه أحس أبمر ما ولكنها قالت كاذبة  
 عندما حملت القلق يف عيين فيوان: 

" بل أستمتعت ...أعتقد أننا مجيعا نعمنا بوقت 
 رائع".

ومل يفطن الطفالن اىل شيء يف هلجتها , لكن  
 نظرات ليون أزدادت حدة , وقال تشييب:



ا بوقت ممتع , هل تعدان ابحلضور مرة  " نعمن
 أخرى اي عم ليون؟". 

 وقال ليون: 
 " نعم أعد". 

مل تفارق عيناه زوجته , كأمنا كان خيربها أبهنم 
سيعودون يف أجازة أخرى , شاءت أم مل تشأ ,  

وأشتد خفقان قلبها , كانت قد أطمأنت اىل أن  
األمور تسري على هواها , وأن بوسعها أن متلي 

بعدما أكتشفت تفاين زوجها , هل شروطها 
يقدر هلما أن يعودا اىل الوضع الذي كان قائما  
قبل أن تتعود األهتمام بليون ؟ كان فمه منطبقا  



يف حزم وعيناه ترسالن ذلك الوميض البارد  
 الذي كانت ترجتف له يف أكثر من مناسبة. 

  –للحظة واحدة  -هل خاجلها األمل حقا؟ ولو
لى هذا األجنيب األمسر يف أن متلي أرادهتا ع

الصارم الذي كان زوجا هلا؟ كال , بل تقبلت 
احلقيقة بقلب مثقل , وأعتزمت أن تروض  

نفسها على تسلط ليون وتسري احلياة كما كانت  
 من قبل متاما. 

_________________________
_______________ 
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رغم أن هيلني أعتزمت أبالغ ليون مبا أكتشفته 
بصدد الرسم, رأت أن ترجىء ذلك أبستمرار , 

هو اجلنب , فقد  -كما أعرتفت  -وكان السبب 
خشيت شجارا مع زوجها , أذ أعطاها مثاال  

لغضبه , وللقسوة الناشئة عنه , ولكن أحجامها 
خلق موقفا من نوع آخر , بطبيعة األمر , أذ مل 

سببا للتغيري التام يف مسلكها حنوه , جيد ليون 
وأحتملها لفرتة بسيطة , وتوالها شعور أبن 
الكربايء هي اليت متنعه أن يسأهلا عن سبب  

التغيري على أنه يف آخر األمر عاجل املوضوع , 
سيطر على طباعه   -يف ابدىء األمر  –ومع أنه 

, أال أن اخلشونة مل تكن خفية , وكاان قد فرغا  



, والطفالن يقضيان بضعة أايم  من غدائهما
لدى فاسليوس وأمسينا , يف عطلتهما الصيفية  

 الطويلة. 
كانت تقرأ, فأخذ الكتاب منها بدون أنذار ,  

 وطوح به اىل املنضدة , وقال:
 "أريد أيضاحا اي هيلني, أظن هذا حقي؟".

قالت وهي ال تدري ملاذا ترجتف , فما كان  
 ميلك أن يؤذيها : 
 دري ما تعين اي ليون"." أيضاح؟ لست أ

قال وهو واقف وعيناه تغيمان بغضب متزايد ,  
 وأن ظل مسيطرا على طبعه:



" أتنكرين أن تغريا طرأ عليك؟ هل تنكرين أنك  
 مل تعودي راغبة يفر". 

 فرفعت ذقنها قائلة : 
 " راغبة! ما رغبت فيك أبدا".

" ال تكذيب , كنا سعيدين لفرتة قصرية , فما 
ا أطلب أن أعرفه, التغريات الذي حدث؟ هذا م

اليت من هذا القبيل ال حتدث بدون سبب قوي  
, أخربيين ابلسبب , نستطيع أن نناقش األمر ,  

 ونبت يف اخلالفات اليت بيننا".
مل تثر كلماته سوى مرارة بدت يف قوس شفتيها  
, وأزدراء بدأت تشعر به حنوه, اي للهدوء الذي 

ينة  طلب به أيضاحات وهو على عالقة مش



حببيبته السابقة , متنت أن ختربه , وجتازف 
ابلتعرض للعواقب , ولكنها كبحت أفكارها  
فجأة , كانت قد مكرنته من أن يرى حبها , 

وفرح سرا أبنتصاره , فعندما أرغمها على حبه  
حقق رغبته يف أن تبادله مشاعره , ولو صارحته  
اآلن ابحلقيقة , ألعتقد طبعا أبهنا ال تزال حتبه ,  
وأستنتج أبن التغيري الذي أصاهبا جنم عن جرح  

وخيبة , وما كان هذا ما تبتغيه ... وشرعت  
 تقول: 

" ما زلت ال أفهمك , عقد زواجنا بدون حب 
من الطرفني , ومضينا على حنو حمتمل اي ليون,  

 وال أستطيع أن أرى لك ما تشكو منه". 



 أزدادت نظراته حدة كالفوالذ فقال:
يل: ما الذي أحدث التغيري " مل جتييب عن سؤا

 املفاجىء؟".
فسألته ويف صوهتا هدوء وأن كان قلبها يدق 

 بقوة: 
 " أي تغيري؟".

 فصاح وراحتاه تنقبضان وتنبسطان: 
" ال تراوغينين ! أجييب وأال هززتك حىت جتييب,  

 أحببتين لفرتة وجيزة". 
 وبرغم خوفها , قالت: 

أستجبت  " أحببتك؟ كيف توصلت هلذا؟ ألنين 
 لك؟".



كانت تود أن تؤمله , ال ملا فعله هبا فحسب , 
 وأمنا ملا فعله غريغوري كذلك, وأستأنفت: 

 " من املؤكد , أنك ال تعلق على هذا أية أمهية". 
أخذ الغضب املعتم يزحف على حمياه , وكان 

أنطباق فمه وقسوة نظراته تنذرها ولكنها عميت  
 دت تقول: عن اخلطر حلظة لتجرح كربايءه , وعا

" أما التغيري , فاملرء ال يستطيع األستمرار يف  
 التمثيل , كما أن املرء ال يلبث أن يسأم". 

وسكتت , وساد صمت رهيب, وهنضت مرتحنة 
وحاولت الوصول اىل الباب , ولكن قبضة ليون  

أشتدت على رسغها , وبدفعة أعادها ملكاهنا  
 واألمل يسري اىل كتفها. 



ر؟ كان متثيال , أهذا ما  " أذن فهكذا كان األم
 تقولني؟". 

 قالت: 
 " أنك تؤملين اي ليون". 

ولكنه بدا للحظة عاجزا عن السيطرة على نفسه  
 , وراح يهزها بغري رمحة , وهو يقول: 

"كان متثيال ؟ ستندمني على هذا ما حييت , ما  
 من أمرأة ختدعين وتفلت من عقايب". 

وغاص الدم من وجه هيلني, وراح جسمها  
, ولكن اليقني أبهنا حققت غايتها بغ   يرجتف

خالل غمام اخلوف , كان يعتقد حبق أنه خمدوع 
, وأهنا كانت ضجرة خالل معاشرته , أية لطمة  



لكربايئه! ليصب عليها نقمته , فأنتقامها هذا  
  -وتطلعت بنظرة خاطفة  -يستحق ما تعاين

كانت شفتاه منفرجتني كوحش يزجمر , وتوقعت  
  -لبدائية اثنية , ولكنهأن تتعرض لقسوته ا 

  -دفعها عنه , وغادر الغرفة  -لذهوهلا وأرتياحها
وبعد حلظات , مسعت صوت ابب السيارة يغلق  

 وضجيج احملرك يتباعد. 
جلست على مقعد , وأسندت وجهها اىل يديها  

وهي ترجتف وقلبها خيفق بشدة حىت لتكاد 
تسمع خفقاته , كان البيت هادائ , وفجأة 

ة يف أن تغادره , لكن, اىل أين شعرت برغبة ملح
تذهب؟ وألول مرة فطنت اىل أهنا بعيدة عن  



أصدقائها , ما كان هلا أحد هنا سوى أقارب  
زوجها , وترودي , لكنها ما كانت تستطيع  

الذهاب اىل ترودي ألهنا ستشعر يف احلال أبن 
 يف األمر شيئا. 

أستغرق روبرت فرتة قبل أن جييب نداءها 
ا أبنه يف املرسم الذي أقامه  معتذر  –اهلاتفي 

 لنفسه فوق سقف منزله , وقال:
"كنت أعتزم األتصال بك , فأن السيد كرويل  

  –أرسل يل مفتاحا لبيته  –ذلك األنكليزي  –
وسألين أن أتصل بك لنشرع فورا يف الرسم , أذ  

 أيمل يف أن ينتقل اىل البيت مع اخلريف".
 وأمسك حلظة مث أردف: 



 خالية اآلن , فأحضر اليك"." ما أحسبك 
 قالت: 

" بل تعال اي روبرت , فأنين أود أن أراك  
وأانقش ما علينا عمله للسيد كرويل , أتقول أن 

 بوسعك احلضور فورا؟".
" نعم , لكن زوجك؟ لدير فكرة أبنه ال حيبين 

 كثرا!". 
وخيرل اليها أهنا ترى األبتسامة على وجه روبرت 

 ء:فقالت هبدو  –العريض الطيب 
" ليون يف اخلارج, وال أتوقع عودته حىت أواخر  

 الليل". 
 وسادت حلظة صمت , مث قال:



" أذن سآيت بعد نصف ساعة , وسأحضر 
املفتامحعي , ونستطيع األنطالق لنرى ما ميكن  

 عمله يف الفيال".
 وتردد قليال, مث أردف: 

" لعلنا نستطيع الذهاب ملكان نتناول فيه  
 الشاي".

وصل روبرت يف الوقت الذي حدرده بعد نصف 
ساعة متاما , وبينما كانت هيلني يف املطبخ 

لتحضر بعض املرطبات , مسعت رنني اهلاتف , 
وخفت لتجيبه , فأدهشها أن ترى روبرت  

ممسكا ابلسماعة , وزادها دهشة أنه أحتفظ هبا  
بدال من أن يسلمها اليها , وكان صوت 



هيلني كل شيء  املتكلمة مرتفعا , فسمعت 
بوضوح "..... وسنذهب يف سيارتك اي ليون  

... أحضر بعض الفطائر أيضا , وقنينة شراب , 
فسنكون يف العراءأحياان , وأنت تعرف مدى 

صعوبة احلصول على شيء هناك ".... وأنقطع 
الصوت , فغطى روبرت السماعة براحة يده , 

ومهس وهو يرمق هيلني وعلى وجهه أغرب تعبري 
: 

رام قدمي لزوجك .... بوال ماكسويل... " غ
 تظنين ليون , فماذا أفعل؟".

تناولت هيلني السماعة وهي متماسكة برغم 
 شحوهبا , وقالت أبدب:



" أان السيدة بيرتو , يؤسفين أن زوجي غري  
 موجود". 

وأنتظرت , وهي تعجب هل أنقطع األتصال , 
 ولكن بوال تكلمت أخريا بصوت أهدأ:

ون غري موجود؟ هل لديك فكرة " أتقولني أن لي 
 عن موعد عودته؟". 

فأجابت هيلني وقد خفق قلبها , عندما تذكرت 
أن ليون أستغرق وقتا كافيا لبلوغه نيقوسيا , أذا  

 كانت مقصده: 
 " كال , لألسف , هل أنقل اليه رسالة ما؟".
" كال, شكرا , سأتصل به ... آه , أنه هنا  

 اآلن".



 وبعد صمت وجيز قالت بوال:
 " من الرجل الذي أجابين اي سيدة بيرتو؟".

كان الصوت خافتا وانعما , فشعرت هيلني  
 خبوف وأستنكار , وقالت:

 " هذا أمر يعنيين اي آنسة ماكسويل".
 وأاتها الرد متلكئا: 

" فليكن ... لكن ال ختايف فلن أقول كلمة  
 لزوجك!". 

 قال روبرت معتذرا: 
لت أن  " رفعت السماعة حبركة تلقائية , حاو 

أقول أنين لست ليون , لكنها مضت يف 
 الكالم........". 



 وأضاف وقد تسللت لصوته نربة غريبة: 
" مبجرد أن ذكرت أمسها تذكرت بوال ماكسويل  

 , اليت كانت تصاحبه كثريا قبل أن يتزوجك".
 خرجت كلماهتا بصعوبة , أذ جف حلقها:

 " أيعرف كثريون أبمرها؟". 
 قال مرتددا: 
 ني محيمني لدرجة ابلغة". " كاان صديق

 وتبعها عندما عادت اىل املطبخ , وقال: 
" ليس هذا من شأين , لكن ما الذي جيري حبق 

السماء ؟ أذا كان راغبا فيها , فلماذا 
 تزوجك؟". 



ومتالكت نفسها , وأخربته عما دعاها وليون  
للزواج , فأطلق صفريا يعرب عن دهشة , وهو 

 يسمع .حيدق فيها , ال يصدق ما 
قال وهو يتناول الكوب اليت قدمتها اليه , 

 وجذب هلا مقعدا ليجلسا يف الشرفة:
 " أنك هادئة جدا .... ال حب من الطرفني". 

 قالت :
 " هذا صحيح .... ال حب من الطرفني".

وأرسلت نظرها اىل البحر , فأذا به هادىء 
األمواج , وحولت بصرها اىل اجلبال, فأذا  
دروب صخرية وعرة تتخللها, أذا سلكتها 
وجدت نفسك يف العراء .... ترى أين مها  



اآلن؟ أمها يف الطريق اىل مكان أعتادا الرتدد  
اليه؟ قد ال يكون يف اجلبال, فاجلزيرة مليئة 

 .... الشاعرية. ابألماكن املنعزلة 
قال روبرت وهو يقف خارج غرفة النوم ريثما  

 تتهيأ للخروج :
" ما رأيك يف قضاء مساء طويل , وسهرة؟ 
نستطيع أن نتأمل البيت ونتبني ما ينبغي أن 

نفعله , مث تذهب للسباحة , وننتهي اىل تناول  
 العشاء ف مكان ما؟". 

أرتدت الثوب الذي أبتاعه هلا ليون, فأنطلقت  
فم روبرت تعابري األعجاب وهو يتأملها , من 

 وكان تعليقه الوحيد: 



 " بعض الرجال محقى!".
كان البيت , فيلال بيضاء مجيلة , على جانب  

التل فوق كريينيا , وبدا واضحا أنه مل يكن  
للمال قيمة يف تصميمها , وهتفت هيلني وقد 

 نسيت شقاءها , وراحت تتأمل ما حوهلا:
 ا أكتملت رسومنا؟". " ستكون مجيلة أذا م

وكانت األرشادات لدى روبرت , فقال ومها  
 يسريان ليتبينا األماكن: 

" سوف نسعد هبذا العمل , نستطيع أن نؤديه  
معا , أوافيك ابلسيارة صباحا ألقلك ذهااب 

 وأاياب". 



وتساءلت يف نفسها عما يقوله ليون يف تدبري 
 كهذا ؟ من املؤكد أنه لن يقره , ولكن أقراره مل

 يعد يهمها . 
" ستكون اللوحات الزيتية على اجلدران متعة , 

أنين متلهف للبدء , مىت تستطيعني البدء اي 
 هيلني؟". 

" يف أي وقت , وأن كنت ال أدري كيف أذهب  
عندما يكون الطفالن يف البيت , واذا عادا اىل 

املدرسة , بوسعي احلضور كل صباح , أال يف 
 العطالت األسبوعية طبعا". 

 أذن نستطيع البدء فورا"." 
 وأتفقا , وقال روبرت: 



" هناك مقهى صغري بديع على السفح , على 
مقربة من هنا , نستطيع تناول وجباتنا فيه ,  

 ستكون تسلية مرحة اي هيلني".
هل ستشعر ابملرح مرة أخرى؟ عملها اآلن 
سيكون جمرد شاغل يساعدها على نسيان 

 الشقاء الذي ف قلبها. 
رت اىل جزء منعزل من الشاطىء ذهبت مع روب

, يبعد ستة أميال عن كريينيا , فقضيا ساعتني يف 
املاء وحتت الشمس على الرمال الذهبية , غري  
أن أفكارها طيلة الوقت كانت مع ليون وبوال ,  
ماذا كاان يفعالن؟ وأعاد املاء والرمال اىل ذهنها  

ذكرى مناسبة أخرى, حني كانت وليون على 



تا وأمسك بيدها حبنان , وراحا رمال فاغاموس
ميشيان على حافة املاء , مل تدرك عندئذ أهنا  

أوشكت أن حتبه , ومع ذلك أستمتعت بصحبته  
, وأنبثقت يف أعماقها بداية سعادة غامرة , 

 ولكنها ولت! 
 قال روبرت بعد نصف ساعة:

" ما رأيك يف بعض الشاي, وجولة يف الريف , 
 مث العشاء؟".

ال ثياهبما يف السيارة , كل وقال بعد أن بد
 ونسرقت شعرها :  –بدوره 

" هل نتناول الشاي يف امليناء , أم تفضلني  
 مكاان أكثر عزلة؟".



وفضرلت مكاان أكثر عزلة , فكانت امليناء تعج  
ابلناس بعد ظهر أايم األحد, مث أنطلقا يف  

خالل التالل حىت أذا  -بعد الشاي  –السيارة 
رت مطعما معروفا , هبط الظالم , أقرتح روب

 وترددت هيلني فبادرها قائال:
" من املمكن أن يشاهدان أحد , أينما ذهبنا ,  

ما رأيك يف اجمليء اىل مسكين , ونعد وجبة 
 لنا؟".

ترددت هيلني اثنية , لكن العودة اىل منزهلا  
معناه أن تقضي األمسية وحيدة , لذلك ذهبا  

 اىل مسكنه , وقال روبرت: 



جدا , ولكنين أراتح فيه , مل أكن  " أنه صغري 
أجري  -يف الواقع -أملك ماال كافيا , وال أزال

فيه التجديدات , على أنه مريح , كما أن لدير 
 ثالجة".

 صاحت هيلني أذ دخال البيت:
 " أراك أبدعت فيه!". 

كانت يف املطبخ ووراء قنطرة بيضاء مرتفعة ,  
يف جزء أشبه  –كانت غرفة الطعام الصغرية 

 وأردفت: –جوة يف اجلدار بف
" أنين أعجب هبذه القنطرة والسقف , مل أشاهد 
من قبل أحد هذه السقوف الرتكية املصنوعة من  

 احلصري". 



 فقال:
" ليس حصريا , أنه غاب جمدول وليست  

األعمدة سوى جذوع شجرة جردت من قشرهتا 
 , وهنا احلمام , وهذه دورة مياه صغرية". 

 ل:وتبعته هيلني وهي تتساء
" أين غرفة اجللوس , أذ مل تعد هناك أبواب 

 أخرى".
 وأخريا قال:

 " اآلن اىل الطابق األعلى". 
وصعدا درجات سلم حلزوين ضيق , فأذا هناك  

غرفة واحدة , أثثت كمخدع وغرفة جلوس ,  
 وضحك روبرت وهي تتأمل املكان وقال:



" أشعر كأنين حافظت على مبىن أثري عتيق ,  
 مئات السنني". أن عمر هذا البيت

 قال يدعوها: 
" تعايل أريك مرمسي , جيب أن جتتازي هذه 

 النافذة , وتصعدي سلما متنقال لكنه مأمون". 
كان املنظر مثريا لألعجاب , وهتفت وهي تطل  

خالل النوافذ الواسعة املنخفضة عل اجلبال 
 احمليطة والبحر: 

" ال عجب يف أنك تستطيع الرسم هنا , 
 جدا ".فاملكان هادى 

 هبطا فقادها روبرت اىل الثالجة وقال: 
 " أختاري ما تريدين , ريثما أعد املائدة". 



كانت هناك عدة أنواع من اللحم وكثري من 
 اخلضار الطازجة , وسألته: 

 " هل سنضطر لطهو شيء ما؟".
 فقال:

" كال , ال طهو وأنت يف هذا الثوب البديع , 
 لنكتف بلحوم ابردة وسلطة".

يلني ابلطعام , لدهشتها , كان  أستمتعت ه
روبرت أنيسا طيبا , كما أعطاها أنطباعا أبنه  

عميق التفكري , وأعجبها أنه مل يذكر ليون مرة  
أخرى , وال الظروف الغريبة لزواجها منه , 

فأستطاعت أن حتتفظ حبياهتا الشخصية على 
حدة, ومع أن خروجها معه كان تصرفا يتسم 



يف حتمل مشاجرة ابلتحدي , فلم تكن راغبة 
أخرى مع ليون , بعد الذي جرى بعد الظهر ,  
لذلك طلبت من روبرت يف الساعة التاسعة أن  

 يوصلها اىل بيتها. 
فارقها روبرت عند ابب احلديقة , وكانت الفيلال 

غارقة يف ظالم دامس , فأراتحت لذلك ,  
وآوت اىل فراشها مباشرة , يف الصباح التايل  

هبت هيلني ألنتظار خرج ليون مبكرا , فتأ
روبرت , بعدما ساعدت آراتيه يف األعمال 

 ملنزلية . 
أقبل روبرت يف الساعة التاسة , وقاد السيارة  

خالل الطريق الطويلة , فوصال اىل العاصمة بعد  



العاشرة وأستغرقا أكثر مما توقعا يف شراء 
لوازمهما للرسم , فأقرتح روبرت أن يتناوال 

هبا اىل اهليلتون , وكانت  الغداء يف نيقوسيا , وذ
أول من رأت هناك , بوال ماكسويل , جالسة 

اىل مائدة لشخصني , يف أحد األركان , وشعرت 
هيلني أن قلبها يقفز من مكانه , وتذكرت  

املناسبة اليت رأت فيها زوجها وبوال هناك لتناول  
 الغداء.

قالت متلعثمة وقد أدركت أن بوال رأهتا وأخذت  
 ها أبهتمام: تتفرس يف مرافق 

" هل متانع يف الذهاب ملكان آخر اي روبرت؟  
 أن بوال هنا... مع ... زوجي؟". 



 فقطب جبينه وقال:
" بوال وليون؟ هنا؟ ما أدراك أبهنا مع ليون؟ أنين 

ال أرى أثرا له, واذا كان له أن يتناول الغداء 
 معها , فلي أن أتناوله معك".

وكاد يدفعها دفعا اىل املقعد , فلم تبد أحتجاجا 
برغم املسافة بينها   –آخر , أذ كان بوسعها 

أن ترى أبتسامة على وجهها  –وبني بوال 
فشعرت أبهنا تعجب من أرتباكها , وظلت 

تراقب املائدة األخرى بقلب خافق , أنتظارا  
لظهور ليون , ولكن الرجل الذي واىف بوال كان  

ليون , وجلس يف مواجهتها , أكرب سنا من 



وجذب بعض أوراق من جيبه , فمالت بوال , 
 وأخذا يفحصاهنا معا , فتمتمت: 

 " اي لغبائي ! أنه ليس ليون".
 قال روبرت:

" هل رأيت؟ مل يكن هناك ما يدعو هلذا الفزع , 
 ات". xxxxأظنه عميل هلا , فهي مسسارة 

, وعادت عيناها تتأمالن بوال , كانت فاتنة حقا 
ولكن شيئا من األعتداد فيها كان يضفي عليها  
مسحة غطرسة , كانت مناسبة متاما لرجل مثل 

ات , فهما يشرتكان يف  xxxxليون ومسسارة 
 الكثري.



يف طريق العودة , مرا ابلبيت الذي كان عليهما  
العمل فيه , فرتكا الدهاانت اليت أشرتايه , وقاما 

مل , بقياس األبعاد متهيدا للشروع يف الع
 الصباح التايل. 

كان ليون يف البيت حي عادت هيلني , فتطلع 
 من فوق صحيفته وسأهلا أين كانت ... قالت: 

" يف نيقوسيا لشراء بعض الدهاانت لذلك  
 البيت". 
 فسأهلا:

" ملاذا مل أتت اىل املكتب وتعودي يف السيارة  
 معي؟".



بكل هدوء سأهلا وهو يعلم متاما أهنا ستتعجب  
ا جرى للوحتها , أي عذر كان يف نفسها مم

 سيبديه لو أهنا سألته عنها؟ 
 قالت: 

" أصطحبين روبرت اىل املدينة , كان عليه هو  
 اآلخر أن يبتاع دهاانته , وتركناها يف البيت". 

كان هذا أول حديث يتبادالنه منذ خرج غاضبا  
بعد شجارمها ابألمس , وكان فمه مطبقا , 

عا ملا كان  فجمعت هيلني أطراف شجاعتها توق
مقدرا أن حيدث , هل قدر للحياة أن تكون  

هكذا دائما؟ أن يستطيع ليون أن يثري خوفها 
 كلما فعلت شيئا قد ال حيبرذه؟



 يف أي وقت ذهبتما اىل املدينة؟". 
فتحركت اىل مقعد يف الطرف اآلخر من الغرفة  

 , بعيدا عنه , قالت: 
 " جاء روبرت ليصطحبين يف الساعة التاسعة". 

ر اىل الساعة حول رسغه , وغص حلق  فنظ
 هيلني وعيناها تتجهان اىل ساعة احلائط , وقال:

 " هل كنتما معا طيلة النهار؟".
 وحتشرج صوهتا وهي تقول: 

 " الواقع... ليس...". 
 فقال بصوت خافت:

 " أهنا اخلامسة والنصف اآلن ".



" كان جيب أن نذهب اىل البيت لنرتك 
 الدهاانت". 

صحيفته ووضعها على املنضدة الصغرية وطوى 
, وبدأت يداهل ختتلجان حبركة عصبية ,  

 وقالت:
" كان علينا القيام بعمل متهيدي , ألننا سنبدأ  

 يف الصباح ".
 فقال:

 " مع هذا األنكليزي؟".
 قالت: 

 " مع روبرت ... نعم اي ليون...".



وسكتت عندما الحظت اخليوط البيضاء , 
 مث أردفت:  –مسرة وجهه الدقيقة تزحف حتت 

" كالان لدينا عمل يف البيت , فمن الطبيعي أن 
 نكون هناك معا". 

" وأحسبك تتوقعني أن تكوين متغيبة طيلة  
 اليوم؟".

 وأجتاز الغرفة حنوها وقال هبدوء: -وقف
"عدلت عن رأيي بصدد السماح لك أبداء هذا  
العمل , بوسعك أن تكتيب للسيد كرويل وأخربيه  

 ساعديه".أنك لن ت
 أتسعت حدقتاها غري مصدقة , وقالت:



" أكتب؟ أتتوقع مين أن أفعل ذلك؟ أن أختلى 
 عن وعدي بعدما وعدت؟".

 وهزت رأسها , وأردفت: 
"ال أستطيع اي ليون , حبثت األمر معك يف 
البداية , حني سألين أن أقوم ابلعمل , فلم 

 تعرتض أذ ذاك".
 تغريت الظروف". 
 " كيف تغريت؟".

 يف عينيه وميض قاس , وقال أبقتضاب: فسرى 
 " ما أظنين حباجة ألن أجيب".

 وأستأنف بعد برهة: 



" أان مصر على ما أقول, ال تقومي هبذا العمل , 
 أتفهمني؟".

 وأعتدلت يف مقعدها قائلة: 
 " كال اي ليون , ال أفهم". 

كان صوهتا خافتا واثبتا , وقابلت نظراته بدون  
 :أن تطرف عيناها , وهي تضيف

" أان أرفض تلقي األوامر هذه منك , يل حق يف 
قدر معني من احلرية , وسأرضي نفسي به , 

 أعطيت السيد كرويل وعدا , وسأيف به". 
وبدأت عينا زوجها تتقدان لكن هيلني عقدت  

العزم على أالتذعن هذه املرة , كان للعمل أمهية  
ولو  –يف أي حال حىت يساعدها على أن تنسى 



األمل وخيبة األمل اللذين كان   -لبعض الوقت
 هو السبب فيهما , وأضافت بتحد واضح: 

" سيأيت روبرت يف الصباح ... وكل صباح أثناء  
غياب الطفلني ... وسأذهب معه , أنين آسفة  
أذا مل ترتح لفكرة عملي معه , ولكن ال حيلة 

 لك يف ذلك".
خيم صمت الذهول على احلجرة , وبدا للحظة 

قدرة ليون على ضبط النفس , أن حتديها جتاوز 
كان يف عينيه وعيد , وحتركت يداه وكأهنما 

تتحركان للضرب , وبرغم تظاهر هيلني 
ابلشجاعة , أحست برجفة أعصاهبا تتجدد , مث 
أحنسر غضبه ليحل حمله تصلبا أكثر وضوحا ,  



مما أقنع هيلني بعقم جهودها يف التحدي , كان 
ل نفسها  مصرا على فرض أرادته , وأخذت تسائ

عما أذا كان يدبر ليفرض عليها الرضوخ  
ألرادته, مل يكن يستطيع منعها من اخلروج مع 

روبرت , يف الصباح , أال حببسها , سأهلا أخريا  
 بصوت خافت:

 " هل هذا هو قرارك األخري؟". 
فأومأت يف تعاسة , لكم أختلف املوقف عما  

توقعت حني رجاها السيد كرويل أن ترسم له , 
كانت سعيدة جدا , وبدا ليون فخورا هبا , حىن 

ومضة أستيائه لفكرة عمل روبرت معها زادت  
من سعادهتا , فقد أعتربهتا غرية , وغص حلقها 



, فصعب عليها الكالم , ولكنها أستطاعت  
 أخريا أن تقول:

" ال بد أن أؤدي العمل اي ليون , ال ألنين 
 وعدت فحسب , بل ألنه سيمنحين متعة". 

على أسنانه , وأزدادت حالة صالبته وهو   ضغط
حيدجها برهة , وعيناه تنمان عن تفكري , مث 

 قال:
" متعة؟ أنك ستستمتعني بقضاء اليوم كله يف  

ذلك البيت مع صديقك الذي من أنكلرتا , هل 
 أفهم أن هذا ما تقولينه يل؟".

" أنك تعلم أنين مل أقصد ذلك , أنين أستمتع  
 اىل أداء هذا العمل". ابلرسم , وكنت أتطلع 



نظرت اليه , ولكنه مل يتأثر لبادرة الدموع يف 
 عينيها , وقال:

أبنين  -" أعتقد أنين أنذرتك يف مناسبة سابقة 
غري مستعد ألن يرتبط اسم زوجيت أبسم هذا 

الروبرت , كنت جادا عندئذ , وأان جاد اآلن ,  
األجراءات أما أن تنفذي رغبيت طائعة , أو أختذ 

ألكفل أنصياعك ... األختيار مرتوك لك  
 وحدك".

 أحتقن وجهها غضبا , وصاحت:
"لن أقبل أوامرك خاضعة , أما أختاذ أجراءات 

تكفل أن أختلى عن العمل ففكرة سخيفة , أنك  
 ال تستطيع أن حتبسين يف البيت". 



 فوافقها قائال بصوت خافت:
 " كال اي عزيزيت, مل أفكر يف هذا".

ر الغرفة بدون أن يزيد كلمة , ومسعت وغاد
 صوت السيارة تنطلق مبتعدة.

كانت يف املطبخ تساعد آراتيه يف أعداد العشاء  
, حني مسعت صوت السيارة مرة أخرى , ويف  
احلال أندفع الطفالن داخلني , ووثبت فيوان  

 حتتضنها بشدة قائلة: 
" عميت هيلني! أحببنا العمة أمسينا ,ولكننا سرران 

 لسرور حني جاء عمي ليون ليأخذان".كل ا
 وقال تشييب بتأكيد: 

 " لن أبتعد عن البيت اثنية .... بدونك".



 وحتول اىل عمه قائال: 
 " ال تدعنا اي عمي ليون!".

 أطل عليه ليون مبتسما وقال:
 "كال اي تشييب, لن أدعكما تبعدان أبدا". 

 وأردف يف حرية:
 " لقد ظننت أنكما كنتما سعيدين!".

رت فيوان ,وكأهنا أدركت أهنما مل يقدررا كرم فباد
 ضيافة أمسينا: 

" بل أستمتعنا ... لكننا حنبكما أنتما األثنني  
 أكثر مما حنب اجلميع وهلذا أردان أن أنيت". 

 
 



_________________________
_______________ 

 الزوجة آخر من يعلم -9
مرت األايم متثاقلة , فالطفالن يلعبان خارج  

الدار معظم الوقت, وسخط هيلني على زوجها  
يتزايد حىت بلغ قسطا هائال, أبي حق يسيطر 
عليها هكذا ؟ كانت أنكليزية , وليست جارية  

ال هم هلا سوى األعتناء بزوجها واألطفال , كان 
من حقها وقت فراغ متارس يف هواايهتا, جبانب 
هذا , كان يقضي ليون كل الوقت يف اخلارج  

الطفلني , حىت يوم األحد كان خيرج  ويرتكها مع
وابلطبع كان يصاحب بوال ماكسويل , وعندما  



أشتكت من تركها وحيدة , ذكررها أبهنا موجودة  
 لرعاية الطفلني , يف املقام األول. 

ولكي جتربه عاىل البقاء يف البيت, ولو ألمسية  
واحدة , دعت ترودي واتسوس للعشاء , كاان 

ارهتما هيلني وليون  قد زارا الفيلال مرة وز 
والطفالن مرة , وأنسجم اتسوس وليون , فلم  
تتوقع هيلني حلظة أن يرفض زوجها البقاء يف 

 البيت, عندما أخربته ابلدعوة , لكنه قال بفتور:
" مساء غد؟ أنين على موعد , ولن أعود قبل  

 العاشرة". 
 أومضت عيناها الزرقاوان وتساءلت: 

 " موعد؟ يف املساء؟".



ف ويداه يف جيبه , ووجهه مكفهر وكان يق
ابخلشونة اليت أصبحت أخريا جزءا من قسماته  

 , وقال: 
" هناك أانس ال ميكن اللقاء هبم يف النهار , 

وهلذا يقابلونين مساء, مثل بوال ماكسويل اليت  
 تعمل طيلة النهار".

كان بوسعه أن يعتذر ,ولكن بوال مل يسعدها أنه  
م أقتناع هيلني يفضل البقاء يف البيت , وبرغ

 أبهنا تضيع الوقت , أحلرت قائلة:
" أهنما سيشعران مبهانة كبرية , وأان سأشعر حبرج  

 شديد, ماذا أقول؟". 
 حترك يف ضيق وقال:



 " ملاذا مل تستشرييين قبل دعوهتما؟". 
 فأقرت بصراحة:

"أعتقد أنه كان ينبغي علير ذلك , سيكون  
 املوقف صعبا ابلنسبة ايلر اي ليون". 

 نبعثت زفرة من شفتيه وقال:فأ
" حسن جدا , سأرجىء عملي , لكن أرجو 
أستشاريت يف املستقبل , ليس من اللياقة يف 
العمل أن أضرب موعدا مث ألغيه قبل حلوله  

 بوقت قصري".
غشي عليها شيء من احلرية , هل حيتمل أنه مل 

يكن يلقى بوال كل مساء؟ هزت كتفيها, 



املرير, كان حاذقا , أمل وعاودها كل األسى 
 يثبت هلا أبدلة ال سبيل ألنكارها؟

جاءت ترودي واتسوس مبكرين , فقضى 
اجلميع الفرتة األوىل من األمسية يف احلديقة,  
وأاثر مرح الطفلني وجود ضيفني فرفضا أن 
ينصرفا , وأرتفع صواتمها وضحكهما طيلة  

 الوقت , فقال اتسوس:
ا أاب وأما فوجدا  " هذان األثنان حمظوظان , فقد

 غريمها".
وألتقت نظرة هيلني بنظرة زوجها فأذا أبختالجة 
سخرية تلم بفمه وعينيه , أذ طرأ على مسلكه 

حنوها تغيري اتم منذ أحضر الطفلني من عند  



أمسينا , على غري توقع قبل أسبوعني عندما فرت 
أهتمامه هبا ورغبته فيها , وعادت العالقة اليت  

اية زواجهما , وأعتقدت  كانت قائمة يف بد
هيلني أن هذا هو ما تريده , أمل تتوقع هذا  

عندما قبلت عرضه للزواج؟ أما الشيء الذي  
أتابه , فهو الطريقة املتسلطة واآلمرة اليت كان  

يكلمها هبا أحياان , ولو مسح هلا بقدر من احلرية  
يف بعض   -, لقنعت بنصيبها وأصبحت تشعر

من أهتمامه خري أبن الظفر بنصيب  -األحيان
 من عدم األهتمام هبا بتاات. 

أدركت أن بصر ترودي مركرز عليها بتفرس, 
فألتفتت اليها مبتسمة , أتراها الحظت شيئا؟ 



أهنا ال حتتمل أن يظن أحد أهنا مل تعد جذابة  
 لزوجها.

 أنساب اليهم صوت فيوان العذب وهي تقول: 
" هل تسمح أبن أتيت وتدفعين اي عمي ليون؟ 

 مل يعد راغبا".  تشييب
فقال تشييب عندما هنض ليون وسار اىل  

 األرجوحة:
" أنه دوري ... أهنا تريد األرجوحة طيلة 

 الوقت". 
 " حسنا اي فيوان , أتركي األرجوحة".

وحاولت أن متنع , مث رمقت عمها من حتت  
 أهداهبا الطويلة أبغراء: 



 " أدفعين مرة أوال ... أرجوك".
 صاح:

 " أنزيل".
فأطاعت , وضرهبا بصفحة يده , فأتسعت  

عيناها دهشة للمفاجأة ورمقته بنظرة شاكية , 
 وصاحت:

 " لقد أوجعتين!". 
وهرعت اىل هيلني وهي تفرك أثر الضربة  

 وتقول: 
 " أنه قاس , مل أعد أحبه". 

فضحك اجلميع فرمقته أبستهجان , بينما  
 بسطت هيلني ذراعيها قائلة:



 وأجلسي على ركبيت".  " مسكينة اي فيوان! تعايل
 قالت تشكو: 

 " لكم أوجعين ! أنه فظيع!".
 فأراحتها هيلني على ركبتها فقالت هلا: 

 " أنين أحبك , ولكنين ال أحبه".
 قالت ترودي ويف صوهتا نربة حنني:

 " أان واثقة أبنك حتيبنه كثريا , وهو حيبك قطعا".
 فقالت فيوان وهي تراقب عمها يدفع األرجوحة: 

 لو كان حيبين ما أوجعين!"." كال , 
وجال خباطر هيلني: صدقت, فاملرء ال يوجع 

الذين حيبهم, ترك ليون األرجوحة وعاد اليهم , 
فوقف جبوار مقعد هيلني , وطافت عيناه بزوجته  



يف غري مباالة , مث أستقرات على وجه أبنة أخيه, 
 فقال:

 " ما ابلك؟".
 فقالت: 

ب عميت  " أوجعتين , مل أعد أحبك, أنين أح
 هيلني , فهي ال تؤمل أحدا".

ساد صمت وجيز , وشعرت هيلني ابلدماء  
تتصاعد اىل وجنتيها عندما ألتقت عيناها بنظرة  

 زوجها املتفرسة , وقال بصوت خافت :
 " أال تؤمل أحدا اي فيوان؟".

فزادت فيوان ذراعيها أحكاما حول عنق هيلني ,  
 وقالت مؤكدة: 



 , وهلذا أحبها". " كال , أهنا دائما رقيقة 
 

أنبعثت منه زفرة وجيزة , وجلس اىل جوار 
اتسوس, وأهنمك الرجالن يف احلديث , فقالت  

 هيلني بعد برهة: 
" سأذهب ألعىن ابلعشاء , فأن آراتيه متوعكة 

 , ومل أتت اليوم".
 فنهضت ترودي قائلة:

 " هل أساعدك؟".
" كل شيء جاهز , والطعام يف الفرن , مل تبق  

 املائدة".سوى 
 فقالت ترودي وهي تتبعها: 



 " سأتوىل أعدادها". 
أعدت ترودي املائدة , وشغلت هيلني بعمل  

املطبخ , مث اندت الطفلني , فغسلت أيديهما , 
ومها حمتجان أبن الوقت مبكر للنوم , والحظت 
هيلني نربة احلنني تسري اثنية يف صوت ترودي  

وس  هي واتس -وهي تالطفهما , فأعرتفت أبهنما
يريدان أطفاال , فأذا مل يرزقا قريبا ,  –

 فسيقومان بتبين طفل.
 قالت هيلني:

 " من العجيب أن تعنيا أببناء غريكما". 



وعجبت يف نفسها مما تفعل لو أبعد تشييب  
وفيوان عنها , مل يكن عمهما قد تبنامها قانونيا ,  

 وكانت هيلني تفكر يف أمها أحياان. 
هو يتأمل احللوى  سأل تشييب واألمل يراوده و 

 والفواكه اليت نسرقتها هيلني يف أطباق فضية.

 " أال نستطيع البقاء لتناول العشاء معكم؟".
 وقالت فيوان: 

" كم من العمر جيب أن تبلغي لتستطيعي البقاء  
 للعشاء؟".

فقالت هيلني وهي تضع عشاءمها على منضدة 
 صغرية جبوار النافذة: 

 ليب"." تعاليا وتناوال البسكويت واحل



 قالت فيوان: 
 " قد يسمح لنا عمي ليون لوطلبنا منه". 

فقال ليون عندما أقبل من الشرفة وسار اىل  
 الثالجة: 

 " مباذا أمسح؟".
 قالت: 

" نريد أن نبقى مستيقظني , لنتناول العشاء  
 معكم".

وتطلرعت اليه يف أغراء , فمست فمه أبتسامة  
 خفيفة , وقال:

ني أنك مل تعودي "أنك تطلبني البقاء ... يف ح
 حتبينين".



 فبادرت قائلة: 
" ولكنين أحبك اآلن , أحبك بقدر ما أحب  

 عميت هيلني".
 قال:

 " هكذا أرحت قليب". 
وفتح ابب الثالجة , ونظر يف داخلها , مث سأل 

 عابسا: 
 " أليست لدينا مشروابت معبأة يف علب؟".

 فخفت اليه هيلني قائلة: 
 اخللفي"."أهنا يف اجلزء 

وبدأت تنقل األشياء اليت حتجبها , ومدا يديهما  
معا ألحضارها , فتالمست اليدان, وأسرع ليون  



يسحب يده , وتركها خترج العلب وقدرمتها له, 
فتناوهلا بدون كلمة , محلها واآلكواب عائدا اىل  
احلديقة , وظلت هيلني جبوار الثالجة تفرك يدها 

يناها فجأة , حيث المست يد ليون , وطرفت ع
أمل تنقض سوى أسابيع قليلة حقا , منذ كان 

يدللها حبنان؟ منذ كان ينتهز كل فرصة ليمسك 
يدها , أو حييط كتفها بذراع رقيقة؟ وها هو ذا 

 اآلن ال يطيق جمرد تالمس أصابعها أبصابعه. 
أخريا ذهب الطفالن اىل فراشيهما , وأنتهى  

خيطر  العشاء والسهرة على وجه هبيج بدون أن 
للضيفني أن بني هيلني وزوجها قطيعة ما , 



وأراتحت هيلني اىل ختليه عن املسلك الصارم 
 الذي أنتهجه أخريا حنوها.

 قال اتسوس وهم يهمون ابألفرتاق:
 " جيب أن تزوروان".

وكان مع ترودي يف السيارة بينما وقف ليون  
 وهيلني جبوارمها , قال ليون:
أثنني , سأخرب  " لندع حتديد املوعد يوما أو 

 هيلني مىت أخلى لذلك".
هل كان يعين أنه لن يرد الزايرة ؟ متنت هيلني لو  
أنه ال يفعل ما يفسد صداقتها مع ترودي , كما 
فعل ابلنسبة اىل روبرت , فقد نفذ صرب روبرت 
منذ رضخت لرغبة زوجها وختلت عن العمل يف  



الفيلال حىت مل يعد حيييها , ولو أبمياءة من رأسه 
 أذا تصادف أن تقابال يف القرية. ,

 قالت ترودي وهي تطل من انفذة السيارة:
" أمتىن أن أييت الطفالن يف وقت ما , ملاذا ال  

 حتضرينهما حني أتتني يوم اجلمعة؟".
 فقالت هيلني مرتددة: 

" ال أدري , رمبا يكوانن شديدي الصخب , 
 ولديك أشياء بديعة يف البيت".

 فقال اتسوس:
منلكما أيضا , أننا حني الناس يف املسكن  " ويف 

 , فال تشغلي ابلك ابألشياء".
 تدخل ليون قائال:



" ال أتصور أهنما يسيئان التصرف اي هيلني , 
 سنذهب مجيعا اىل نيقوسيا يوم اجلمعة". 

ظلت هيلني وليون واقفني حىت غابت السيارة 
وراء منعرج , مث دخال البيت , والح هلا أن 

جتماعية البسيطة خفرفت من التوتر املناسبة األ
 بينهما , فقالت تستدرجه: 

 " أان أستمتعت بوجودمها , وأنت؟".
 فقال وهو يتثاءب:

" كانت من أهبج األمسيات ... وكانطعامك 
 ممتازا". 

أبتسمت وهي جتلس , وتود لو حيذو حذوها , 
ما ابهلا؟ قد ال يؤدي هذا أال اىل هواهنا , فليون 



, وكانت كرامتها حتول دون أن مل يعد أيبه هلا 
تتسول أية حماابة أو وصال , ولكن, ليته يكون  

رقيقا فحسب , فلم تكن حتتمل أن تستمر على  
هذا املنوال , كان من السهل أن تقول أهنا مل 

تعد حتفل به , ولكن من العسري أن تقنع نفسها  
 بصدق هذا.

 قال ويداه يف جيبه: 
 فراشي , " الوقت متأخر , أرى أن أذهب اىل

 طابت ليلتك اي هيلني".
 فغاص قلبها , وقالت بصوت مرجتف: 

" طابت ليلتك اي ليون , أنك على صواب , 
 فالوقت متأخر". 



يف اليوم التايل   –أتصلت العمة كريسوال هاتفيا 
تسأل عن ليون فلما أخربهتا هيلني أبنه يف  –

 املكتب , قالت مغضبة: 
ا , ماذا فعل  " كال, وال أجده كلما طلبته هاتفي

بصدد الدار اليت سيبتاعها يل ؟ قال منذ أكثر  
من أسبوع أنه رأى ما يناسبين ولكن الثمن 

مرتفع كثريا, وكنت أتوقع أن يتمكن من  
 ختفيضه". 

 " أمل يتصل بك بعد". 
" مل أره وال مسعت منه, يف أي حال , أين هو؟ 

 ملاذا ليس يف مكتبه ؟".



كريسوال , لعله خرج يف " ال أدري اي عميت  
 عمل...".

" ملاذا؟ كل يوم؟ أخربيه أبنين أريد رؤيته هذا  
 املساء!".

" أنه يعود متأخرا عادة ولكنين سأخربه عندما  
يعود , وأذا مل يكن الوقت متأخرا جدا فقد  

 يوافيك , وأال فسيأيت يف وقت آخر".
" وقت آخر ؟ أمسعي اي هيلني, ما الذي جيري ؟ 

 عود للبيت مبكرا؟ أين يذهب؟".ملاذا ال ي 
ترددت هيلني , كان واضحا أن العمة كريسوال  

يف دهشة من سلوك أبن أخيها , وأحتارت 



هيلني , أتنتحل لليون أعذارا ؟ ولكن , ماذا 
 تقول؟ وأنتهت اىل القول:

" لست أدري أين يذهب , فهو ال حيدثين يف 
 شؤون عمله".
 صاحت العمة: 

 جز عمال يف الليل ؟"." عمل؟ أتقولني أنه ين
وأزاء عجز هيلني عن اجلواب , الذت ابلصمت 

 , فأسرتسلت العجوز ويف صوهتا نربة شك:
" مل يكن أبدا ممن يرتددون على املطاعم  

 واملقاهي , أعين أبنتظام , فأين هو؟".
ووعدهتا هيلني أبن تبلغه رسالتها, مث أعادت  
عد  السماعة ... مل يكن ليون يف املكتب , ومل ي



اىل البيت أال يف ساعة متأخرة؟ لعله من األفضل 
أن يذهب ويعيش مع بوال ماكسويل! وحاولت 
أن تكبح دموع الغضب , ولكنها ما لبثت أن  
أسلمت نفسها للبكاء , وأذ ذاك أقبلت فيوان  

فأخذت حتدق فيها مذهولة , مث أحاطت 
 خصرها بذراعيها , قائلة: 

هل أنت " ملاذا تبكني؟ أرجوك, ال تبكي , 
 حزينة اي عميت هيلني؟".

جفرفت هيلني عينيها , وأصطنعت مبجهود  
 أبتسامة ابهتة , وقالت: 

 " كال, اي عزيزيت , ال شيء".



لكن الدموع عادت , وحاولت هيلني التخلص 
من ذراعي فيوان , لكن الصغرية تعلقت هبا 

 بشدة وشرعت تبكي فهتفت هيلني:
هناك   " أسكيت اي فيوان العزيزة , ال شيء

 أطالقا".
" بل أنك حزينة , ما كنت تبكني لو مل تكوين  

 حزينة ". 
جفرفت هيلني عينيها وحتولت متسح الدموع عن  

 وجه فيوان الصغرية , وهي تقول:
" لست حزينة اي عزيزيت , كوين مطيعة وكفي عن  

 البكاء ". 
 قالت فيوان وجسمها يرتج ابلتشنج:



 " ملاذا كنت تبكني؟".
حلظة بدون كالم , مث قالت أخريا  فضمرتها هيلني

: 
 " مل أكن بصحة جيدة".

فتطلرعت فيوان بلهفة , وبدا أهنا على وشك 
البكاء اثنية , ابدرت هيلني قائلة, وقد حزنت 

 لتكدر الطفلة: 
 " مل أعد كذلك , أنين اآلن خبري اي عزيزيت ".
دهشت هيلني أذ أترقدت عينا ليون غضبا , 

رسالة عمته وقد عاد اىل البيت  عندما أبلغته 
 مبكرا خالفا للعادة , وصاح حمنقا: 



" هل تتصور أنه ال يوجد ما يشغل ابيل سوى 
دارها؟ عليها أن تنتظر فهناك أمور أهم حتتاج  

 العناية حاليا". 
ما هذا السخط ؟ وما معىن هذه الكلمات ؟ 

هل حدث بينه وبني بوال ما يسوء؟ أم أن 
أكثر عمقا وتوريطا ؟ علقتهما أصبحت 

 وأضطرت اىل أن تسأله: 
" ما هذه األمور اهلامة اي ليون؟ ولكنه هز رأسه  
وأىب أن خيربها , وأن كانت توقعت ذلك , كان 

يبدو جمهدا , والحظت عينيه كذلك , لكم 
تبدوان متعبتني ! ونتف الشيب عند سالفيه  

بدت بيضاء تقريبا ! وا الذي أملر به ؟ ويف حلظة 



مل خياجلها سوى احلب واحلنان , وحترقت  وجيزة
اىل أن حتيطه بذراعيها , وأن جتذب رأسه اىل  

صدرها لتواسيه , لكنها أسرعت تقاوم لني 
ال يعين سوى   –أاي كان   -قلبها, أن ما حدث

بوال , وأذا أنغمس يف عالقة كهذه , فعليه 
وحده أن حيمل عبء أي متاعب ترتتب عليها,  

 هو يضن عليها ابلعطف؟ ملاذا متنحه عطفها و 
مل خياطبها لساعة أو أكثر , وعندما أقبل تشييب  

يطوح بكرته ويتلقفها وصاح فيه مغضبا ,  
 صاحت على الرغم منها: 

 " ليون ! ال داعي ألن تكلم تشييب هكذا".
 وجاء رده حادا , فصاحت به:



 " ال حاجة بك ألن تصرخ, فلست صماء".
أسكت  حدرجها بغضب , وهمر أن يتكلم , مث

وأخلد للصمت , وكانت هيلني تتأجج غضبا, 
ظلرت أسبوعني تقضي األمسيات وحدها ,وملا 
عاد مبكرا مرة, مل يفعل سوى أن ينفث غضبه 
فيها ويف الطفلني , وسعت اىل احلديقة لتنضم 

اىل الصغريين , وتركوه وحيدا , لكنه ما لبث أن  
كان    –جاء , وقال أنه ذاهب ملقابلة عمته 

فقد حدرته , لكن مزاجه ظل مكدرا ,  صوته قد
 فسألته: 

 " هل عثرت هلا على دار صغرية؟".



" كما تبتغي , لكن أغلى مما توقعت , على أن  
بيتها العتيق جلب سعرا ممتازا فستخرج بفائض  

 كبري".
وهو  -ودفع يدا كليلة خالل شعره , مث أنطلق

ال يزال مضطراب متعبا , وأنتقلت حاهلاىل هيلن , 
طق البقاء , وحيدة أمسية أخرى, فلن ت

وأستبقت الطفلني ,,, ولدهشتها عاد ليون قبيل  
الساعة التاسعة فلما رأى الطفلني ساهرين , 

 قالت: 
" أستبقيتهما ليؤنساين , من املمكن اآلن أن  

 يذهبا اىل النوم". 
 قال مرتددا: 



" ال داعي أتركيهما فرتة , أحضري عشاءمها  
 هنا".

ائم احلزم ابلنسبة ملوعد عجبت هيلني , كان د
نومهما , وهزت كتفها وذهبت اىل املطبخ , 

وعندها عادت اىل حجرة اجللوس, وجدت فيوان 
على حضن عمها , وذراعها حول عنقه ,  

ووجنتها تلتصق بوجنته , أما تشييب فظل جالسا 
على السجادة , وامجا, وأطل عليه ليون من  

مث بدا على وشك البكاء ,  -جملسه حلظة
أدركت هيلني ما به , ولكن ليون عاد يسأله,  و 

 فقال مشيحا ببصره: 



" أنك ال حتبين بقدر ما حتب فيوان , صرخت يف  
 مغضبا , عندما كنت ألعب ابلكرة". 

 بسط ليون ذراعه للصيب , قائال:
" أنين آسف اي تشييب , وجلس الطفالن على 
ركبيت ليون , وكان وجهه متواراي عن هيلني , 

جرة لكنها شعرت حبزن عميق  حني دخلت احل
 يتملكه , ليته خيربها مبا يكربه! 

مالت فيوان تتفرس يف وجه عمها األمسر  
 ,وسألته: 

 " أحتب تشييب بقدر ما حتبين؟". 
 فقال:

 " أحبكما سواء". 



 
كانت هيلني تعرف أنه صادق , وما كان مثة 

شك أنه أخذ يزداد حبا هلما , ومل متلك سوى  
, فالنربة املرجتفة يف  أن تواصل التحديق فيه

وذراعاه  -صوته, كانت توحي بتعاسة خالصة
كاان حتيطان تشييب وفيوان أبحكام , وبدا كأنه 
 لن يفلتهما أبدا , وقالت هيلني مؤنبة نفسها: 

 " ما ابيل؟".
 مث أردفت جملرد ختفيف التوتر يف نفسها: 

" هل سويت كل شيء مع العمة كريسوى ؟ هل  
 جدهتا هلا؟".ترغب يف الدار اليت و 



ورمقها بنظرة عابرة , شعرت معها   –أومأ برأسه 
أنه ال ينتبه اليها مطلقا , وقال وهو يسحب  

 ذراعه ينزل تشييب أنتظارا للعشاء:
" أهنا سعيدة ابلصفقة كلها, زال عن ذهين هم  

 واحد على األقل".
واحد .... ما املشكلة الفظيعة اليت تشغل ابل  

بشيء غري عالقته ببوال ؟ زوجها ؟ هل تتعلق 
 هل هي متعلقة ابملال؟ 

عندما أوى الطفالن اىل الفراش , وغسلت  
صحون عشائهما , عادت اىل حجرة اجللوس ,  

فأذا ليون على األريكة , وقد أسلم رأسه اىل 
راحتيه , وأعتصر األمل قلبها , ونسيت بوال , 



وكل شقاق , وكل كلمات غاضبة دارت بينهما  
قة اال أهنا ال تزال حتبه , وأهنا ستظل  , مل تعد واث

هتتم به مهما فعل هبا يف املاضي أو يف املستقبل  
 ومست كمه يف هتيب وقالت:  –

 " ليون , أال ختربين مبا يغريك؟ أهي النقود؟".
 فبادر قائال: 

 " كال اي هيلني, ليست خساريت يف النقود". 
كان واضحا أنه خسر شيئا , لعل بوال نبذته ,  

 تسأله: وعادت 
 " أذن ماذا؟ أال ختربين مبا يسوءك اي ليون؟".



مل جيب على الفور , بل أستغرق يف التفكري , 
وشعرت أنه كان حياول أن يتخذ قرارا , لكنه  

 قال أخريا يف هدوء وحسم:
 " كال اي هيلني , ال أستطيع أن أخربك". 

سحبت يدها , وشاحت ببطء واألسى يفيض يف  
جلوابه سوى معىن واحد, هو أن قلبها , مل يكن 

شقاءه متصل ببوال , فلو كان له سبب آخر ,  
 ملا وجد مربرا مينعه أن خيربها.

كان عليهم أن ينطلقوا مبكرين يوم اجلمعة, ألن 
ليون يريد اللحاق ابلقافلة , وكان هذا يعين أن  
يصلوا اىل نيقوسيا قبل الساعة الثامنة فأقرتحت 

 تب فتة , وقال ليون: هيلني أن ميكثوا يف املك



" أخشى أنين سأكون مشغوال , سأقلكم مباشرة 
اىل بيت ترودي , أهنا تعرف أنكم قادمون  
 مبكرين , ألنين قلت أنكم ستأتون معي".

" ولكن الساعة الثامنة , كال اي ليون , أذا مل 
 تردان يف املكتب فسنقوم جبولة بعض الوقت". 

 قال:
, ولكنين  " ليست املسألة أنين ال أريدكم

 مشغول جدا". 
ال أثر ألعتذار يف صوته , ولكن السبب كان  
واضحا , ال داعي للقلق, فهي لن تسأله أبدا  
 عن اللوحة , ألن كربايءها مينعها , قالت فيوان: 



" ولكنين أريد الذهاب اىل املكت , فلم أره 
 سوى مرة واحدة ". 

 وقال تشييب:
 " سنلتزم اهلدوء اي عمي ليون".

موجودا عند وصوهلم , وقد أنصرف  كان ثيو
اىل ري الزهور حول اجلدار اخلارجي وعلى  

 جانيب السلم.
قالت فيوان وهي تسري على السجادة السميكة  

 , متأملة كل ما حوهلا: 
 " ما أمجله! مل يكن هكذا من قبل".

 فقال عمها: 



" هكذا كان متاما , لكنكم مل تنتبهوا ألنكم كنتم 
 تشعرون بغربة!". 

أمل يكن الطفالن يقوالن أن عمهما فظيع  حقا ,
! وكانت هي نفسها مضطربة , ال تدري كيف 
سينسجمان مع رجل أشتهر أبنه يكره األطفال  
, لكنه سرعان ما تعود أن حيبهما , وسرعان ما  

ابداله حبا حبب, ليته حيفل هبا هي , عندئذ  
 سيكونون أسرة سعيدة. 

داخلي ,  كان ليون يهم ابألنتقال اىل املكتب ال
حني رن جرس اهلاتف ورفع السماعة , وسرعان  
ما بدا التحفظ على حمياه , وألقى بنظرة سريعة  

حنو هيلني مل تدع لديها شك يف أنه يفضل أن 



تكون يف مكان آخر , وكانت كلماته حذرة ,  
 وما لبث أن غطى السماعة براحته , وقال:

" أتسمحني أبصطحاب الطفلني اىل اخلارج اي  
آسف ولكن هذه املكاملة خاصة ,  هيلني؟

 أدخلوا مكتيب".
وشحب وجهها لكنها مل جتب , بل دفعت 

 الطفلني بلطف اىل حجرة ليون. 
ترى من على الطرف اآلخر من اهلاتف؟ كانت  

أمرأة , أذ مسعت هيلني صوهتا , أمرأة كانت  
تعرف بعزمه على احلضور اىل املكتب مبكرا ,  

احلذر يف عينيه ؟ كان ما الذي قالته حىت يبدو 
كل ما أتيح هليلني مساعه هو: صارحتك ابألمس 



, لكنك حني أتصلت اثنية وقلت أنه غري كاف 
, سحبت ما عرضت , فقلت أنك ستتصلني 

اثنية يف الصباح, نعم , بوسعك أن تناليه  
 ابلتأكيد". 

بعد حلظة أو أثنتني , أقبل ثيو , وسار اىل  
وسقط دفرت  املكتب , فأخذ بعض األوراق , 

شيكات ليون على األرض , فأحننت هيلني 
تلتقطه , ولكن ثيو سبقها , وقال وهو يشعر  

 ابحلاجة اىل بعض األيضاح:
 "هذا ما يريده السيد بيرتو , الشيك للسيدة". 

وأبتسم وهو ينتزع شيكا مث يعيد الدفرت اىل  
الدرج , وخرج, وما لبثت هيلني أن مسعت 



عت عيناها مث غامتا , سيارته تنطلق , السيدة؟ مل 
مخسة   –وحملت الرقم, حني وقع الدفرت مفتوحا 

ماليني جنيه! وأجتهت نظراهتا اىل الدرج الذي  
أحتوى الدفرت, وكانت فيوان قد خرجت اىل  

الشرفة , بينما ظل تشييب جالسا يف مقعد عمه 
, وتسارعت دقات قلبها ملا جال خباطرها... 

عرف , فقد ال فهناك خطأ , ولكن , ال بد أن ت
تكون املرأة بوال , وراحت تدعو أال تكون هي , 
أذ حملت اتريخ الشيك وحرف)ب( ملاذا أعطاها  

النقود؟ هل تورطت بوال يف دين؟ أهلذا كان ليون 
 قلقا ومهموما؟



نظرت اليه عندما دخل احلجرة , فأذا معظم  
القلق فارق حمياه وبدا أن هذا كان على قلقة  

تتكلم , أندفعت فيوان اىل   ومهه حقا , وقبل أن
 احلجرة قائلة: 

 " أشعر أبمل اي عمي ليون".
 وتعلقت به , وشرعت تبكي قائلة:

 " أنه شديد!".
 ورفعها وأجلسها على ركبته وقال: 

 " أين األمل ؟ يف بطنك؟".
 فهزت رأسها وقالت:

 " كال , ال أدري , زال اآلن".
 وتناول منديله فجفف عينيها وهو يقول: 



ات الكبريات ال يبكني جملرد الشعور  " الفتي
 بتوعك". 

" العمة هيلني فتاة كبرية , وهي تبكي حني  
 تشعر بتوعك". 

أجتهت عيناه اىل هيلني , فأمحر وجهها وهو 
 يقول: 

 " مىت كانت العمة هيلني مريضةظ".
 فقالت الصغرية: 

" منذ أايم, وبكت كثريا , أليس كذلك اي عميت  
 هيلني؟". 

يها , فأسرعت اليه , وعندئذ  ومسعت أخاها يناد
 سأل ليون زوجته: 



 " ملاذا كنت تبكني اي هيلني؟".
مل يعد صوته خافتا رقيقا , بل عادت خشونته 

 املفاجئة , وقالت: 
 " كنت متوعكة , كما قالت فيوان". 

" ال تكذيب , ال بد أنك كنت أكثر من مستاءة 
حىت أنك مسحت لفيوان أن تراك ابكية , لعل  

يرجع اىل أننل مل أمسح لك بلقاء صديقك هذا 
 األنكليزي".

 وحدرقت فيه حبرية , وقالت:
" ال أظنين أفهمك اي ليون , ملاذا تقحم روبرت؟ 

 كأننا مل نكن جمرد صديقني".



" أنكما أكثر من صديقني بكثري , فال داعي 
 ألن حتاويل التغرير يب ". 

 أشتدت حريهتا , وصاحت:
القول ؟ أنين ال أكاد " كيف جتسر على هذا 

 أعرفه!". 
أبي حق جيلس هناك ويرميها أبهتامات , وهو 
أعطى بوال منذ قليل مخسة آالف جنيه ؟ هل 
ختربه مبا عرفت؟ كال,من حقه أن يفعل مباله ما  

 يشاء؟
" أن معرفتك به كانت كافية ألن تدخليه بييت 

."! 
 " أدخله؟ كيف لك أن تعرف؟".



 تشر"."قيل يل أن هذه األمور تن
 وأحتقن وجهها غضبا وهتفت:

 " ولكن من؟ أهي اليت أخربتك؟".
 فقال:

 " هي؟". 
 " أنت تعرف جيدا, بوال ماكسويل".

 " أصبت أهنا أخربتين". 
محلقت فيه حائرة , أكان يعرف طيلة الوقت , 

ومع هذا مل خيربها أال اآلن ؟ أكان ليون من  
 النوع الذي يظل صامتا أزاء أمر كهذا؟ ملاذا مل

ينتهز الفرصة لتعريضها مرة أخرى لشقاق 
 عنيف؟ أمر يتعذر تصديقه , وسألته: 



 " ملاذا مل تقل شيئا عن هذا قبل اآلن؟".
 " كانت يل أسباب خاصة".

 " أية أسباب؟". 
 قال:

" أهنا مل تعد اآلن ذات أمهية , املهم أنين مل أدع 
 زوجيت جتري يف كل مكان مع رجال القرية". 

 هها وصاحت:فأشتد أمحرار وج
"رجال! ال أمسح لك أبن تقول يل هذا , كيف  

 جتسر وأنت خترج معها؟".
 فنظر اليها مذهوال: 

 " معها؟".



أشتدت فورة غضبها , وألقت اليه بكل ما 
 عرفت:

" بوال ماكسويل! هل أخربتك عن روبرت؟ أال 
أمسع... عندما رد روبرت على خمابرهتا , ظنته  

 الذي دبرمتاه".  أنت , وأخذت حتدثه عن الغداء
أعتدل يف مقعده , والدهشة تكسو حمياه ,  

 وهتف: 
 " غداء؟".

 وأشتد غضبها , فمضت تقول بصوت مرجتف:
" أجل... وال داعي هلذا التظاهر؟ فأنت تعرف  
كل شيء , كانت تطلب منك أن حتضر طعاما  

 وشرااب , وأنكما كنتما ذاهبني اىل العراء". 



تعمدة , لتستقر  ونطقا العبارة األخرية بتؤدة م
كلماهتا يف نفسه, مث سكتت يف حرية , عندما  
أستلقى زوجها يف مقعده ويداه يف جيبه وعلى 

حمياه مزيج من الدهشة واألرتياح , وزادها حرية 
 أن قال يف هدوء وخفوت زادها هياجا: 

" أتصدقني هذا حقا اي هيلني؟ أهو السبب  
 يف... أهذا ما يضايقك؟". 

فكل شخص يعرف بعالقتك " أصدقه؟ طبعا , 
مع بوال, أخربين روبرت أنك كنت تصاحبها قبل 

 أن تلتقي يب". 
 " كنت وبوال ديقني يوما". 



" وال تزاالن ... أما أن يضايقين هذا , فأنت  
متلق نفسك , ال أهتم ولو كنت تصاحب عشر  

نساء! أذا كنت تقضي معها كل مساء, أذا كنت 
عجب هبا  أعطيتها لوحيت , مع أنك قلت أنك ت

 جدا...".
وانضلت لتكبح الدموع احلارة اليت وثبت اىل  

مقلتيها , وواصلت حديثها غري مكرتثة بكتمان 
 شيء: 

" لست أحفل أبنك أعطيتها مخسة آالف  
 جنيه!". 

 " أأنت , كيف تعلمني هبذا؟".
 وشرحت له ما حدث, وأردفت متحدية: 



" روبرت صديقي , وال يهمين ما تظنه يب , ال 
 أحفل بشيء".

وهرعت مغادرة املكتب, وهي تناضل لتهدئة 
نفسها, وراحت تنادي الطفلني , ومسع صوت  

زوجها يناديها بلطف, ولكنها واصلت ركضها ,  
حىت كادت تصطدم برجل طويل , أشيب , 

أقبل على املبىن , ومسعت صوت زوجها يزداد  
 أقرتااب: 

 " هيلني... أيتها احلمقاء الصغرية".
 

_________________________
_______________ 



 لغز اللوحة  -10
كان من املتوقع أن تفطن ترودي حلدوث شيء  

ما , فما أن خرج الطفالن يلهوان يف فناء البيت  
, حىت سألت هيلني يف هلفة عما يزعجها , 

 وأجابتها بصوت متهدج: 
 " ال شيء اي ترودي". 

وجاهدت لئال تبكي , لكن ترودي أحلت عليها  
أفضت اليها بكل شيء , وجزعت  , حىت

ترودي , وحدرقت فيها غري مصدقة يف البداية  
 لكنها تقبلت القصة شيئا فشيئا. 
 " أعطاها مخسة آالف جنبه؟".

 " وهكذا ترين أنه ال بد مدله هبواها".



" ملاذا مي يتزوجها ؟ أمل تقويل أنه عرفها قبل أن  
 يعرفك؟".

مل يكن  " كانت تتوقع دائما أن يتزوجها , لكنه
ممن يتزوجون , ولعله ما كان يتزوج لوال  

 الطفلني". 
 وأرسلت ترودي صفري دهشة , وقالت:

" مخسة آالف جنيه... ال بد أهنا أستدرجته 
 حيث تريده بال شك".

" ال شيء ميكن أن يزيد املوقف سوءا بيننا , 
ليتين أستطيع أن أتركه , ولكنين ال أستطيع ترك  

 تشييب وفيوان أبدا".
 اطتها ترودي بذراعيها , وقال: أح



" سيجلبان لك السعادة اي هيلني, أنين 
 متأكدة". 

 وهتدج صوهتا , وهي تقول:
" تصوري أن حيدث هذا لك أنت دون الناس 

 مجيعا! وكأن صدمو واحدة ال تكفيك".
" أان املخطئة اي ترودي , أقسمت أال أتعلق  

أبحد اثنية , وأال أدع رجال آخر جيرح  
 مشاعري".

" الذي ال أفهمه هو ملاذا أخربك بكل هذا عن  
روبرت صباح اليوم فقط؟ ال بد أنه عرفه من  

 مدة".



" أجل, وهذا حيريين أان أالخرى , ألنه أصبح يف 
 الفرتة األخرية شديد احلرص ملاذا يلزم احلذر؟". 

كان ليون يبدو حذرا ابلتأكيد يف األسابيع  
حنوها , لكن بدون  القالئل املاضية, وكان فاترا 

مشاجرات وال كلمات جارحة , وحرص على  
التباعد , وعلرلت هذا أبن رغبته تضاءلت ,  

لكنها اآلن ال جتزم هبذا, أترى السبب أنه.... 
لعلة ما... مل يشأ أن يثري أضطراهبا , أو جيعلها  

تزداد تربما حبياهتا ؟ لكن, ما سر هذا التغيري 
مرة أخرى   –عرضها املباغت؟ لو مل تروعه اليوم ل

مرة أخرى  –ملشهد عنيف , وجعلها تشعر  –
 بقوة سلطانه.  –



مرة أخرى , سألت نفسها : ما السبب يف  
 التغيري؟ وقالت وكأهنا تفكر بصوت عال:

" هناك أمر ما ال أفهمه اي ترودي , ولكن ال  
قيمة له ألنه ال ميكن أن حيدث أي أختالف 

 ابلنسبة اىل ليون وايلر". 
 ودي أثناء تناول الغداء: قالت تر 

" ال يزال األمر كله حيريين , ال يبدو أطالقا أن 
ليون من الصنف الذي يتعمد أيالمك على هذا  

 النحو , أن اتسوس كثري األعجاب به".
أيالم؟ أنه تعبري خمفف لوصف معاملة ليون أايها 

يف بعض املناسبات , وتدفقت الذكرايت , 
ليون ال يريد  كانت هناك أوقات بدا فيها أن 



شيئا أكثر من أن يكون معها ومع 
الطفلني,وتذكرت مشاعرها حنو زوجها وهي  

تتطور ببطء, وبرغم أرادهتا , تقاراب حىت شعرت 
بسعادة ما كانت تعتقد أهنا ممكنة , مث كان  

أعطاء لوحتها لبوال , كانت هذه هي  
 البداية...".

 أقتحم أفكارها صوت تشييب:
 لرايضة بعد الغداء؟"." هل أستطيع اخلروج ل

فرفعت بصرها وأبتسمت له , مث سألت 
 صديقتها : 

 " أيناسبك هذا؟".
 قالت ترودي:



 " متاما, فأان أحب املشي".
كانت الساعة الرابعة حني عادوا اىل البيت ,  

فأذا ليون جيلس يف السيارة أمامه, ووجف قلب  
هيلني لكنها حاولت أن يكون صوهتا رصينا ,  

 وقالت:
 أنك مبكر اي ليون"." 

وغادر السيارة ووقف يتأمل هيلني وعلى وجهه 
 أغرب تعبري : 

 " أنين أنتظر منذ أكثر من ساعتني".
أمسكت فيوان بيده , وألصقتها بوجنتها ,  

 وقالت:



" كل هذه املدة اي عمي ليون؟ كنا نرتيض  
 فمشينا أمياال". 
 وسأله تشييب: 

مة  " هل جئت لتصطحبنا اىل البيت؟ قالت الع
 هيلني أننا سنعود يف القطار".

 غمغم ليون وهو ال يزال يرمقها بتعبري عجيب: 
" أن ما تقوله العمة هيلني خيتلف عما أقوله, 

 أحياان خيطر على ابهلا أغرب األفكار اي تشييب".
ما كانت لتخطىء املعىن العميق وراء تلك 
الكلمات , فحدقت فيه , وهي تفطن اىل  

ألحراج , وأخريا قالت أهتمام ترودي فتشعر اب
 ترودي وهي تتقدمهم اىل السلم: 



 " أال ندخل؟ أنين أموت عطشا".
وذهبت اىل املطبخ فورا لتعد املشروابت , 
ودخل اآلخرون غرفة اجللوس , ودعا ليون  

الطفلني للذهاب اىل اللعب , ولكنهما أرمتيا يف  
 مقعدين متعبني , وقالت هيلني:

 " أهنما متعبان حقا". 
وصمتت عندما ظهرت على شفيت ليون ملسة  
حزم , وتذكرت مسلكها ذلك الصباح , فأذا  
برجفة تنتاهبا فجأة , ما كانت تود أن ختلو مع 

 زوجها , قال , وقد مسح للطفلني ابلبقاء:
 " من أخربك أبنين فررطت يف لوحتك؟".

 بدا صوهتا عاليا مضطراب وهي تقول:



كنت أصدق " مصففة الشعر يف القرية ... ما  
 هذا".

 قال يف لوم:
" كنت أظنك فوق األكرتاث ابلشائعات , هل 

صدقت أنين أفارق اللوحة وقد قلت أنين أريدها  
 يف مكتيب".

أبتلعت هيلني ريقها بعناء , كان مثة خطأ يف 
األمر , فربغم بقاء اللوم يف عيين ليون , سرى 

 خالهلما ومضة من احلنان , وقالت:
 تبك"." لكنها ليست يف مك

" ال بد أن أصحح قولك اي عزيزيت , فهي يف 
 مكتيب".



 أختذت خطوة قصرية حنوه , وقالت:
" ولكن ... لكنها مل تكن ... أذا مل تكن  

أعطيتها أايها , فأين كانت؟ ظننت أنك أعطيتها  
 أايها ألن ... ألن...".

وأمسكت عندما أنتبهت أن الطفلني يصغيان  
 اليها. 

 هتا: قال متجاهال آخر كلما
"األيضاح بسيط اي عزيزيت , لو أنك سألتين  

عندما سعمت أول مرة , لوفران علينا قدرا كبريا 
 من الشقاء".

ومضى خيربها أبن الرجل املهتم بشراء الطاحون  
القدمية , أتى اليه أصال من طرف بوال , وعندما  



رأى اللوحة يف مكتبه , أراد أن يشرتيها ولكن  
سألين أذا كنت  ليون رفض طبعا , أذ ذاك  

أجعلك ترمسني لوحة أخرى له , ولكنين كنت  
أاننيا , أريد أن أقتين اللوحة الوحيدة من رسم 

زوجيت , غري أنين أعرته أايها ليصنع نسخة منها  
, وكانت بوال تعرف رساما مستعدا لذلك , 

وهكذا كانت اللوحة عندها , لكنين أسرتجعتها  
 وهي اآلن يف مكان مشرف يف مكتيب".

 وهز رأسه يف أسى وقال: 
 " كيف تصدقني ذلك عين اي هيلني؟".
 أخذت تعتصر يديها يف حرية , وقالت:



" لست أدري , أهنا مل تكن يف مكتبك عندما 
كنت فيه منذ يومني , فلما قالت أيليين أن بوال 
تقتنيها , أستنتجت بطبيعة األمر أنك أعطيتها  

 اليها". 
من عدم  وتطلعت اليه , ويف نظراهتا بقية  

 األطمئنان , وقالت هامسة:
" لديك تفسري هلذا , ولكن... بقية األمور  

 األخرى...".
وأمسكت وزت رأسها , أي عذر لديه ألعطائه  

 بوال مخسة آالف جنيه , فأجاب بلطف: 
 " لدير تفسري لكل شيء". 

 تطلعت اليه بنظرة متسائلة , وهي تقول:



 " كل شيء اي ليون؟".
 حنون: فغمغم بتفكه 

" أنك رعناء صغرية اي هيلني , ما الذي جيب أن  
 أفعله معك ؟".

 فرمقته بتول قائلة:
 " ما التفسري اي ليون ؟ كنت تعيسة جدا". 

مل يتكلم لربهة , وعيناه شردات اىل الطفلني , مث  
 قال:

 " هيا اىل السيارة ... أنتما األثنان". 
أنزلقت فيوان عن مقعدها , وأمالت رأسها  

 لتتطلع اليه , وقالت: 
 " هل ستصطحبنا اىل البيت اي عمي ليون؟".



وقال بصوت   –فسرى يف عينيه أعجب تعبري 
 خافت:

 " نعم اي فيوان, أذهب اىل السيارة اي تشييب".
 مث قال هليلني: –وراقبهما حىت خرج 

 " هيا اي حبيبيت , حان أن ننطلق". 
 " ولكنك قلت أنك ستفسر األمر اي ليون".

 سم حبنان , وقال:فأبت
" ليس هنا اي حبيبيت , عندما نصل اىل البيت  

 ,وأيوي الطفالن اىل النوم".
هتفت ترودي بعد حلظة , ومها يستأذانن فجأة  

 لألنصراف:



" ال أطيق هذا! ما الذي جيري اي ليون؟ ال حيق  
لكما أن تنصرفا هكذا , وترتكاين مشغولة  

 البال". 
 جه هيلني: فقال ونظرته احلنون ال تفارق و 

" كانت هيلني مضطربة الفكر حني وصلت اىل 
 هنا".

تدافعت الدماء اىل وجه هيلني , وحاولت أن  
 تستوقفه , فقالت ترودي:

" واآلن تتعجالن األنصراف بدون أن خترباين  
بشيء , رمحة أبمرأة يستبد هبا الفضول اي  

 ليون!". 
 قال:



" أننا ذاهبان اىل البيت لنسوي بضع حاالت  
 لفهم ". سوء ا

 مث أردف: 
" أما ذلك العشاء .... فأرسال لنا دعوتكما 

 عندما تشاءان". 
ونقلت ترودي بصرها بينهما , وأبتسمت ****ة 

 , وقالت:
 " سنجعل منه أحتفاال".

كانت ثرثرة الطفلني هي كل ما يف السيارة من  
صوت لربهة طويلة , مث قالت هيلني بفتور ,  

 جملرد تبديد الصمت: 
 كتب مبكرا". " تركت امل



 ومل يبد أنه الحظ الفتور , وقال:
" تركته قبل جميئي بوقت أطول , كان علي أن 

 أحسم مهمة ".
 وعاد الصمت اثنية , مث قالت متهيبة: 

 " قلت أنك ستفسر اي ليون".
 قال:

 " ما لدير ال جيوز قوله أمام تشييب وفيوان". 
كانت يف صوته خشونة مفاجئة , فألتفتت اليه  

دهشة , كان فمه ينم عن أصرار فأستلقت  يف 
 يف مقعدها ومل تزد. 



كاان يف الشرفة حني أخربها مبا عاانه منذ يوم  
ظهور أم الطفلني وهتديدها أبن أتخذمها منه , 

 ومضى يقول:
" رأيت على الفور أهنا ال تكن أهتماما حقيقيا  

للطفلني , وال تبغي سوى املال , وأحسبين 
ى قيمة تشييب وفيوان  كشفت موقفي , فرأت مد 

لدير , فظلت جتادل بصدد املبلغ ... تغري رأيها 
أبستمرار طمعا يف املزيد , على أهنا قررت أن 

ترضى خبمس آالف ... مع أنين كنت مستعدا  
 ألن أزيد لو أحلت". 



ساد صمت ال يعكره سوى النسيم يتخلل 
سعف النخيل على حافة احلديقة ... مث قالت  

 هيلني يف جزع: 
 ليس هلا أن أتخذمها اي ليون... ليس اآلن". " 

 فهز رأسه يف حزم قائال: 
" كان هذا هواملصدر احلقيقي لقلقي , لكنين 

رفضت أن أعطيها أية نقود ما مل توافق على أن  
أتبنامها قانونيا , وقد سوينا هذا اليوم , كال اي 

 عزيزيت , ما من أحد سيأخذمها منا أبدا". 
ة أخرى بفيض حنانه  شدرها اليه , فأحست مر 

 وقوته فقالت بشعور ابلذنب:
 " ليتك جتعلين أشاطرك متاعبك".



 مث أردفت بندم صادق: 
" لكم كنت محقاء اي ليون! ال أدري كيف 

 تستطيع أن تصفح عين".
 قال:

" صفحت عين مرة , أتذكرين؟ مل يكن األمر  
كما ظننت قط اي عزيزيت , ما كان ذلك أال  

 ألنين أحببتك". 
 ا عنه قليال ليتأملها بلهفة , وهو يقول: وأقصاه

 "هل تصدقينين اي هيلني ؟ ال بد ...".
" أنين أصدقك ... أوه ليون , ملاذا مل أعرف  

 عندئذ". 
 قال:



" بسبب جرحك القدمي , أعتقدت أن الرجال  
 سواء , وهذا أمر طبيعي". 

ومرت برهة طويلة , قبل أن يقول يف دعابة 
 رقيقة: 

أخرى , اي حبيبيت احلمقاء   " هناك مسألة بسيطة
الصغرية, أهتمتين ابلذهاب لغداء خلوي مع بوال 

ات صغرية , وكلرفتها ابلبحث  xxxx, أهنا تبيع 
عن شيء للعمة كريسوال , وكانت لديها قائمة  

طويلة , وأؤكد لك اي حبيبيت أبن الطواف  
ابألماكن ألختيار أحدها ابلثمن الذي أرادت  

 ة أو غداء خلواي". عميت دفعته , مل يكن نزه



ظلت هيلني صامتة , ورأسها مطرق , وبعد برهة  
, وضع أصبعا حتت ذقنها , فأضطرت اىل أن  

 تتلقى نظراته. 
 عادت تقول بصوت خفيض , متحشرج:

" ال أدري كيف تستطيع أن تغفر يل , لقد  
 مضيت أتسرع يف أستنتاجايت".

 فقال:
" وكذلك فعلت أان يف الواقع ... لكنين كنت 

 شديد الغرية ون رجلك األنكليزي".
" أنه ليس رجلي األنكليزي... فال داعي للغرية 

 أبدا". 
 " سبحت معه, فجن جنوين...".



 " السباحة ؟ كيف عرفت هذا؟".
 قال:

كما   -" تركت حقيبتك يف الشرفة وفيوان
 ال تقاوم العبث أبي شيء".  -تعلمني

وسكت فكادت هيلني جتفل أذ أشتدت قبضته  
 عها , وهو يسرتسل:على ذرا

" طاش صوايب عندما أخرجت ثوب السباحة  
املبتل , أدركت أنه روبرت ألنك مل تكوين تعرفني 

 سواه".
" ملاذا مل ختربين هبذا يف حينه اي ليون؟ أعين أنك  

 مل تذكر ذلك أال هذا الصباح".
 قال:



" أعرتف أبنين كنت أريد أن أحاسبك على 
, ولكنين مل   قضائك بعد الظهر ذلك اليوم معه

 أجسر".
وأرجتف , فأشتد ذراعيها حوله يف حب , بينما 

 واصل حديثه: 
" كنت أعرف اي حبيبيت أنه لو قدرر لزوجة أخي 

أن أتخذ الطفلني , فستكونني يف حل من أن 
ترتكيين, ألن الطفلني وحدمها مها اللذان أبقياك  

 هنا".
 ابدرت مسرعة: 

ألتركك أبدا اي  " كال... كال اي ليون... ما كنت 
 حبييب ... فلم يكن هناك داع جلزعك..".



" ولكنين أعتقدت أنك سترتكينين , فلزمت  
احلرص واحلذر , ال أجرؤ على أن أثري عداءك ,  

أو أجعلك غري ****ة عن حياتك , كم كنت  
 أخشى أن أفقدك!". 

وضمرها اليه, ومحل اليها النسيم عبري الصنوبر , 
 ت :وكان الصمت شامال , فهمس

 " لن تفقدين أبدا اي ليون, أنين لك اىل األبد!". 
 رابط حتميل ) رواايت عبري ( :

https://www.riwaya.ga/3abir
_classical.htm 

 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 

https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm


https://www.riwaya.ga/a7la
m.html 

 رابط حتميل ) رواايت عبري املكتوبة ( : 
https://www.riwaya.ga/3abir

_maktouba.html 
 رابط حتميل ) رواايت رومانسية متنوعة ( :

https://www.riwaya.ga/roma
ncya_motanawi3a.html 

 متت
 
 
 

https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html

