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امجليع   اكنت فنسيـا حزينة جدًا , واكن 

 .ثروهتا هيمتون هبا فقط من أ جل  

ىل لندن متنكرة مبالبس   هربت فانسيـا ا 

 , ويف الطريق  , رجل 

التقت بشاب نبيل فاتن , جريوم  

  هاركورت ’ اذلي يبحث 

غنية , ومن ابب احلذر ,   عن زوجة 

 أ خفت عنه هويهتا 

 احلقيقة , وبرسعة وقعت فانسيـا يف حبه 



  لكن هذه الكذبه  ,

 . . . أ وقعهتا يف مواقف حمرجة 
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لو اكن الامر يعود يل اان فقط , فأ ين   ))

 , سأ مسح كل به بلك رسور 

الس يد فريدريك اتلبوت  فانسيـا , ولكن  

  هو الويص عليك , وهو ل 

ش ئي , ويقول بأ نه عندما   يريد سامع 

  تبلغني الثامنة عرشة 

 من معرك س يصطحبك اىل لندن , انه 

  س يفعل ك 

ما هو مناسب,ولكن ليس قبل ذكل,  

  ,حقًا اي عزيزت 

لين ل أ س تطيع ان   , ل تنظري ايل هكذا 



 .(( اجعهل يغري رأ ية 

نسة فانسيـا ابسكوب ظلت  ولكن الآ  

 , اىل خالهتا بغضب  تنظر 

واكنت فانسيـا تربط شعرها الاشقر  

 وترتدي  برشيطة بيضاء 

ثواًب من السااتن وتنتعل حذاًء من  

  السااتن ايضًا مس تورد من 

 الغضب البادي عىل وهجها امجليل  ,فرنسا 

. 

قويل هل بأ نين اصبحت ابلغـة وانين   ))

 ة السن الثامنة عرش  اقرب اىل 

من سن السابعة عرشة , وقويل هل بأ نين  



 ,الريف  سأ موت من اململ يف 

وليس دلي سوى ابنة خاليت , قويل هل...  

 . ((قويل هل انين سأ ذهب اىل هناك 

التفت خالهتا اننيس اىل الفتاة اليت جتلس  

  بقرهبا, واكنت الفتاة يف العرشين 

من معرها, واليت وضعت الكتاب من  

 . ن فانسيـا يدها وهنضت واقرتبت م 

جبدية اكرث, ايابنة خاليت, انت   فلنتلكم  ))

 ,تعلمني ان وادلت تقول احلقيقة 

اقناع الس يد اتلبوت   فهي  ل تس تطيع 

 ابلسامح كل ابذلهاب 

 .(( اىل عرافتك, تكوين متعقةل قليالً 



رودا ايعزيزت رودا, ليس من العدل   ))

 ,عرشة  ان انتظر اىل حني بلوغ  الثامنة 

ت اىل سهرات كثرية هنا,  فأ ان قد ذهب 

  واىل حفل خطوبة اونيل,واىل حفةل 

ابميال التنكرية, وعدة ش بان عاملوين  

  ابس تخفاف وامجليع 

 .(( جداً  جيدون انين صغرية 

هيا,فانسيـااليس هذا حصيحًا؟ لقد   ))

 بأ نه  اخربتين بنفسك ان رفيق ابميال قال 

مل يكن يعمل بأ نه يسمح لالطفال حبضور  

  الا لاكن احض هذه احلفالت,و 

معه الصغرية اليت ل تبلغ العارشة من   ابنة 



 .((معرها 

لأ ننا  . هريوم هاركورت اكن مزنجعاً  ))

  نرثثر كثريًا,واكن يريد الاحتفاظ 

ملاذا   بباميال, لنفسه, انه فظ وأ ان ل افهم 

 .(( تريد ابميال الزواج منه 

 .(( انه رجل مجيل وملئ ابلسحر  ))

 .((.... انه لجده ساحرًا   اان  ))

لقد س بق واخربتنا برأ يك, امسع    ))

  انك احببت سهرات  فانسيـا ,لقد قلت 

الريف هذه, اذن ملاذا ل تس تغلهيا 

 .((العامصة؟  ايضًا,قبل رحيكل اىل 

هذه الفرصة لن تتكرر واان ل اريد ان   ))



 مره  أ فوهتا؟ فعرفيت لن تدعوين 

اثنية اذا مل أ ذهب هذه املره, واان ل  

 ارغب ابدًا ان اقدم عن طريق أ ل 

 ,اتلبوت

اهنم خبالء, ويريدون ان يؤخرو دخويل  

  اىل الس نة القادمة فقط من 

 .((اس باهبم الااننية  أ جل 

قد يكون حصيحًا,ولكن ملاذا تعتقدين   ))

 يرتكونك  ان أ ل اتلبوت ل 

تذهبني اىل مزنل الاليدي هاريسون  

 .((؟ 

  جيب ان  لن ابنهتم املعكوفة الانف  ))



  تقدم يف الس نة القادمة,ويعتقدون 

 اهنم يوفرون املال برتكها تس تغل حفالت 

  بعد ك شئ , ان اموايل ه  ,

اليت تغط  نفقات احلفالت, وليست  

 .((اتلبوت  اموال 

هيا فانسـا, هذا ليس لطيفًا(( قالت   ))

 .لها خالهتا معرتضة 

واهنم يمتنون ان تمتكن ابنهتم من   كام  ))

ما اقمي عندمه ملدة  التاثري عيل عند

 .((شهر 

اذا طلبك الاكبنت اتلبوت للزواج,   ))

 س تكونني حرة يف الرفض(( قالت لها 



 .خالهتا 

واذا عاش حتت منفس السقف معك  ))

 خالل الشهر, واذا ارص عىل الزواج 

 ,منك 

س يكون بطاًل وانت س تكونني خفورة  

 .ابلزواج منه(( اضافت رودا ممازحة 

كن بعض الرجال  اان افهم ماتعنينه, ول ))

  يزتوجن فقط بسبب الوضع 

ولالسف يعرفون انين ثرية   املايل, وامجليع 

 .(( جداً 

 فانسيـاو ماهذه الوقاحة..(( رصخت  ))

 .خالهتا 



ليس هذا هو ك ش ئي(( قاطعت   ))

  رودا ودلهتا 

آخر دلى  )) الس يد اتلبوت   هناك سبب أ

 .(( من اجل الرفض, ارشحيلها يأ م 

والس يدة   د اتلبوت حس نًا ايبنيت, الس ي))

  هاريسون يف وضع س ئي منذ زواهجا 

من افارارد هاريسون, ولهذا السبب  

  انه من غري الئق مقابالتك لها  رأ ت 

بشلك مبارش واكن من الطبيع  ان  

  الويص عليك, فاجابين  اطالب موافقة 

فورًا ابنك جيب ان ترفيض,ةان يعرفك  

  ((هاريسون  هو بنفسه عىل الاليدي 



مل اكن اعمل(( مهست فانسيـاو ووقفت   ))

 .امام النافذة 

الآن, اننا ل نس تطيع ان نفعل   ارأ يت  ))

  شيئًا(( قالت خالهتا 

الهي ,   مث انضمت اىل فانسيـا )) اي 

 الطقس ردئ جدًا, وقد يتساقط الثلج 

)). 

فانسيـا   انِت حمقة اي خاليت (( اجابهتا  ))

 حبزن 

سأ صعد اىل غرفيت واكتب للس يدة   ))

  اريسون, ولكن ايضًا للس يد اتلبوت ه 

لخربه مبا أ فكر به, مت سأ رتدي معطف   



  واذهب ليداع الرسائل يف 

 .((اتريدين مرافقيت رودا؟  ,بريد القرية 

ل شكرًا, فاطقس ابرد جدًا, واان اريد   ))

 القبعة اليت تتناسب  ان اهني  

مع ثويب,فنحن مدعوون لسهرة مساء  

 لس يد اتلبوي ا  الثالاثء القادم, ومبا ان 

قد عاد من نيو اكس تل, فأ متىن , ان يكون  

 .((رفيق  يف الرقص 

الس يد اتلبوي خطيب رودا, وهو   واكن 

 .شاب حمرمت وصاحب ثروة ل بأ س هبا 

لتعقكل فانسيـا فهذا يعين   اان سعيدة  ))

 .((انك قطعِت مرحةل الطفول 



ان أ كون   بدون شك, واان ل اريد  ))

 .((... صعبة, ولكن 

نك ل تس تطيعني(( قاطعهتا رودا  ولك  ))

 ل ازال اذكر عندما  مبتسمة, )) فاان 

كنت يف السابعة عرشة من معري اكن  

آه  الريف يشعرين ابململل    ,املميت,أ

دلي فكرة قبل رحيهل اخربين الس يد  

 معه  اتلبوي انه س يصطحب معه ابن 

يكربك بعامني تقريبًا, اتقبلني ان يأ ت  

 .((احلفةل وان يكون فارسك؟ 

 .س يكون هذا رائعًا (( اجابهتا فانسيـا  ))

رست رودا واكنت تعتقد ان امجليع  



 .خطيهبا افضل مهنا يعتربون 

وبعد ساعة لو رأ ت رودا تلكل القامة  

  لعتقدت  املتجهة حنو ال سطبل 

 .ان فانسيـا ذاهبة اىل مركز بريد القرية 

مالبس   لكهنا لو رأ ت فانسيـا ترتدي 

 وتضع يف حزاهما ك   شاريل موردريد 

 اموال خالهتا اخلاصة مبرصوف الشهر 

 القادم, لاكنت اصيبت ابلرعب 

والهلع, ولكهنا مل تكن قلقة عىل فانسيـا,  

 اىل غرفهتا قبل عدة  ومل تصعد 

ساعات ومل تدري ان فانسيـا اجتهت اىل  

 .لندن 



هاركورت يتناول فطوره يف   اكن جريوم 

  قرص هاركورت وهو مبزاج 

 .ل النافذة س ئي, ويتأ م 

انظر اىل السامء, لن ميكننا اذلاهب   ))

  اىل الصيد اذا تساقط الثلج, هل 

 ((اليوم, مانس نغ؟  وصلين بريد 

ووحض)) هل تعاين من صداع  

 س يدي؟(( سأ هل اخلادم مانس نخ اذلي 

 يعمل 

منذ مدة طويةل يف القرص, واذلي اصبح  

 .كفرد من العائةل, وانوهل رسال 

س ببت يه وادلت  نعم, ايهل من مشهد ت  ))



  عند وصويل ليةل امس, انه ش ئي 

للرشب كثريًا, اهنا تظن حقًا   يدف املراء 

  ان ال نسة كورتين, ورقة 

لو مل حيمك   راحبة, وان ما اكن س يحصل 

 .((...وادلها عىل هذا ال رتباط 

اان افهم قلق الس يدة هاركورت,  ))

 .((..ان سعادتك  س يدي 
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  وادلي للمناس بات  اذلي تركه 

 

الكبرية, هذه الرسال من مع  السري  

  ((..توماس رمينغتون 

 

وقرأ ها برسعة مث هنض ونظر اىل النافذة  

 .من جديد

 

مانس نغ؟ هذه   ,ما رأ يك ابطقس  ))

  رسال هممة جدًا, مك حنتاج 

 

 .((هنا؟  من الوقت ليك نرحل من 



 

ساعتني تقريبًا, ولكن ملاذا انت   ))

 .((برسعة؟  مس تعجل عىل السفر 

 

بسبب هذه الرسال, فالسري توماس   ))

  خيربين انه مظطر لس تقبال ابنة 

 

زوجته ابلعمودية, ماتيدلا راندولف, يف  

 وليس  لندن, دلهيا ودل جعوز 

 

لها ودلة, فعم  ومعيت اقرتحا ان يقموما  

  ماكن ودلهيا يف 



 

ول, وه غنية جدًا كوهنا  الا  مومسها 

 .((الابنة الوحيدة 

 

 .((العامصة؟  ويردي معك ان تعود اىل  ))

 

نعم, ومن املؤكد اهنا بشعة وبشلك   ))

  خميف, وهو يمتىن بلطبع, ان 

 

 .((اكسب قلهبا , وثروهتا 

 

كيف يعتقد معك انك ستمتكن من   ))



وعامة, الاابء ل هيمتون   اغراهئا؟ 

 .((بسحرك 

 

ذا الوادل يعبد ابنته,  يبدو ان ه  ))

 مع  انين سأ متكن من جعلها تقع  ويعتقد 

 

 ((يف غرام, وس يقبل وادلها بزواهجا 

 

هبذه احلال, ستتخىل عن اللعب, وعن   ))

 .((... س باقات اخليول , وعن عش يقات 

 

امل تالحظ انين بدأ ت بذاكل, والفاتنة   ))



 دينا وجدت رجاًل اخر محلايهتا, وهذ 

 

لالفرتاق عهنا, ولكننا  ماجيعلين حزين   ا 

 .. كنا معًا منذ عدة أ شهر 

 

اذا متكنت من اغراء تلكل   امسع, مانس نغ 

  الوريثة, فأ ين سأ رتب ك 

 

ايضًا,   ش ئي, كنت سعيدًا هنا, وانت 

  عندما اكن وادلي ل يزال عىل قيد 

 

ذكل؟   احلياة, وايخ الكبري فيليب, اتذكر 



 اكن القرص يعج ابخلدم, واكن 

 

 حىت املزارعني, ابلماكن   امجليع سعداء, 

 .... البداء من جديد 

 

 .((هيا, ارسع اي صديق  , واعد حقائبنا 

 

جريوم وهو مطأ طأ  الرأ س,   وخرج 

 .فأ صدمت بوادلنه يف املدخل 

 

انت ذاهب دون   جريوم انتبه, اىل اين  ))

 .((ان تنظر امامك؟ 



 

واكنت دميرتاي هاركورت س يدة مجيةل,  

  س نوات اكنت قد وقعت عىل  ومنذ 

 

بياض عىل هذا املزنل, وليك تدفع تاكليف  

  ابهنا الكبري  ذلاهتا وذلة 

 

فيليب اذلي اكنت تعبده, وبعد وفاة هذا  

 واكن جريوم  ,الاخري يف حادث صيد 

 

يبلغ الربعة عرشة من معره فقط, وأ صبح  

 علهيا  هو الوريث, ففهمت انه جيب 



 

اما ان تقلل من النفقات او ان ل ترتك  

 اختارت  ادليون, وبربود لودلها سوى  

 

احلل الثاين, ةمنذ ثاللث س نوات اخربها  

 اهنا  جريوم وحماميه 

 

مضطرة لالنفاق من مالها اخلاص يف  

 .املس تقبل 

 

تبحث جلريوم عن   ولهذا السبب اخذت 

 .زوجة غنية 



 

عفوًا, دميرتاي كنت ساهيًا, وسأ سافر   ))

 .((بعد قليل  اىل لندن 

 

اليه  واكنت منذ مدة طويةل قد توسلت  

يشعرها   ان ل ينادهيا ماما, فهذا 

 ,بلش يخوخه 

 

وهكذ اكن جريوم ينادهيا ابمسها دامئًا الا  

 .لغضاهبا  عندما اكن يسعى 

 

اىل لندن؟ كنت اعتقد انه بعد   ))



 ((... فشكل اذلريع ستـ 

 

نعم اان اعمل ماما, ل جيب عيل ان ادع   ))

 الآنسة كورتين وثروهتا تفلتان 

 

تين مساء امس  يداي, لقد اخرب  من 

 بذكل, ولكين احرتم واجبات العائلية, واان 

 

اىل لندن لن مع  السري توماس   ذاهب 

 ((... وزوجته يس تقبالن الفتاة 

 

آه, هل ه  ))  ((الآنسة راندولف؟  أ



 

 ((ايلفعل, لكن كيف ...؟  ))

 

ك ش ئي عن ,   اان احاول ان اعرف  ))

  الواراثت ايبين, سأ رفقك, اان 

 

 .((ذكل  العزيزة تريد   متأ كدة ان ماراي 

 

 .((... اي الهي  ,ل, بوجودك  ))

 

تركتك   جريوم, يكف  ماحصل عندما  ))

  وحدك مع الآنىس كورتيين, وقبل ذكل 



 

الآنسة   مع الآنسة سريافيا كوبالند, ومع 

  ... اانبل و 

 

واذا مل اتدخل س يقال عنك انك تسعى  

  وراء ثروة العازابت 

 

 .((الواراثت دون لن تنجح يف ذكل 

 

آه, اي الهي ’ ارى انين لن اس تطيع  ))  أ

 منعك من اذلهاب اىل العامصة 

 



ولكن ليس برفقيت, لنين سأ ذهب عىل  

 .ساعة فقط  احلصان بعد 

 

مس تحيل, ل ميكين السفر الآن   ))

يل   يلزمين يومان سأ حلق بك اذا تركت 

 .((مانس نغ 

 

حس نًا, ولكن الثلج س يجعل السفر   ))

 ((الثلج  صعبًا’ وانِت تكرهني 

 

من اجكل انت جريوم, اان مس تعدة   ))

 .((للك ش ئي 



 

رحلته وحده, وعندما   انطلق جريوم يف 

  رأ ى الغيوم املتلبدة فكر 

 

ان تقرر   ابلعودة اىل مزنهل, لكنه خش 

  وادلته مرافقته وهكذا س يكون مضطراً 

 

اجلنوب,   للتأ خر اكرث, فتابع سريه حنو 

 وسكل طريقًا فرعية, ومع غروب 

 

هب هواء قوي, فقرر البحث    الشمس 

 .يف هذه املنطقة  عن فندق 



 

وازدادت قوة الهواء ولكن جريوم قاوم’  

  الاس مترار  واخذ حيث جواده عىل 

 

يف السري, وجفاة ملح فارسًا عىل جواده  

  املتساقط  يسري ببطء حتت الثلج 

 

بغزارة حفث جواده عىل اللحاق هبذا  

 .فندق  الفارس اجملهول ليأ هل عن اقرب 

 

ندما اقرتبت املسافة بيهنام, التفت  وع 

  وبدل  , الفارس اجملهول اىل الوراء 



 

ان يتوقف لكز جواده واتبع سريه, انده  

  جريوم ونكز حصلنه ايضًا للفارس 

 

وتوقف , لكن الفارس اجملهول مل جيبه  

 .واتبع سريه 

 

هذا اجملهول وتبعه   تفاجا جريوم بترصف 

 غاضبًا, مث امسك بزمام حصانه, وهكذا 

 

احلصان ووقع الفارس   وقع احلادث, وتعرث

 .اجملهول يف حفرة معيقة مليئة ابلثلوج 



 

تتعلق بأ ي يش لتخرج   حاولت فانسيـا ان 

  من هذه احلفرة, وخافت من هذا 

 

ام جمرمًا,   الرجل, وتساءلت ايكون لصاً 

 ام انه مرسل من قبل خالهتا اننيس 

 

 .هال  ليك يعيدها ايلقوة اىل ابكسومب 

 

 .م عن فرسه, واقرتب مهنا قفز جريو 

 

فقط ان   ملاذا خفت مين؟ كنت اريد  ))



  ,أ سأ كل عن اقرب فندق 

 

اان لست لصًا, دعين اساعدك, فقد تكون  

 .بكسور  اصبت 

 

مث ابتسم, وساعد فانسيـا ابصعود,  

 ولالسف ل مست يداه املنطقة الاكرث 

 دغدغة 

 

يف جسمها, فضحكت وهو يساعدها يف  

 .الصلبة  الارض وضع اقداهما عىل  

 



اكنت دهش ته كبرية عندما لحظ اهنا  

 .ليست رجالً 

 

س يدت, اعتقدت انك   عفواً  ))

 .((......انك 

 

واخذ يتأ مل قامهتا, واكنت قبعهتا وقعت  

  ,الارض وظهر شعرها الطويل  عىل 

 

لكنه ظل يتأ مل مالبسها وحذاهئا اذلي  

 .ابن خالهتا شاريل  اس تعارته من 

 



ايت احلرصية  لتحميل مزيد من الروا 

 زوروا موقع مكتبة رواية 
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وتأ ملت فانسيـا الرجل بدورها, وظهرت  

  ادلهشة عىل وهجها, انه جريوم 

 

نفسه, اذلي اكن يراقص ابميال,    هاركورت 

 س هنا واذلي خسر من صغر 

 

حلضورها تكل احلفةل لكنه يبدو انه مل  

 .يتعرف علهيا 

 

 تتنكر بزي صيب, ولكن شعرك  فتاة  ))

...)) 



 

مث تناول قبعهتا واعادها اىل رأ سها,  

فانسيـا جوادها قد اختفى   لحظت 

 فركضت 

 

اىل اخللف الاجشار تبحث عنه وتنادية,  

 .مل جتده ورجعت غاضبة لكهنا 

 

اهيا الغيب , انظر ماذا فعلت, لقد   ))

  حقيبيت اليت حتتوي  هرب حصاين, ومعه 

 

عىل ك ما املكه, ل تبق هكذا, اذهب  



 .((تسمعين؟  واحبث عنه الا 

 

احبث عنه؟ ل ميكين ان اخاطر   ))

  حبصاين عىل ارض جمهول مطموره 

 

ابلثلوج, ولو كنت ماكنك حلافظت عىل  

  نيات املتاحة يل, فأ ان وس يلتك اماك 

 

الوحيدة فأ رجوك, القليل من ال دب لو  

 .(( مسحتِ 

 

واخذت تركض   فدفعته فانسيـا عهنا 



  وترصخ منادية عىل حصاهنا ابدن, مث 

 

حيملها   مسعت خلفها جضة وجفاة وجدته 

 .ويضعها امامه عىل حصانه الاسود 

 

 ايهتا الغبية, ماذا سأ فعل لو كرست  ))

  ,لقد اصبح ابدن بعيدًا جداً رجكل هنا؟  

 

 واان اعتقد لنك هاربه,اذن قويل يل 

  احلقيقة لو مسحِت؟ اريد ان اعيدك 

 

اىل الهكل بأ رسع وقت ممكن,لبد اهنم  



 .((عليك, ول اريد نقاشاً  قلقون 

 

واكن ميسكها بني ذراعيه حبزم, فاحست  

  صغرية جدًا, وضعيفة جفاة بأ هنا 

 

 .عىل وهجها مبراره واتهئة, فسالت دموعها  

 

اان ليس دلي اهل , اعيش مع   .. اان  ))

 خاليت, ودلي ويص عيل وهو جعوز 

 

خلات ليك هتمت يب لنه ل   لئمي خبيل, يدفع 

  يس تطيع حتميل, وافضل املوت 



 

 .((هناك  عىل ان اعود اىل 

 

اي الهي  , ولكن دع  هذا جانبًا, اىل   ))

 ((اين كنِت ذاهبة؟ 

 

ندن , لقد دعتين  اىل معمدت, يف ل  ))

 لقضاء املومس عندها, ولكن الويص 

 

 .((ولهذا السبب هربت  ,عيل منعين 

 

 .((وما امس معمدتك؟  ))



 

هذا ؟   وماذا يعنيك انت من ك  ))

 اتريد ترمغين عىل العودة اىل املزنل؟ 

 

أ ان   . . . لن اعود ولن اقول كل شيئًا , اان 

 ....(( واهجشت ابلباكء

 

ء, سأ ضعك يف  كفى, لن ينفع الباك  ))

  املسافرين اىل العامصة , وسأ دفع  عربة 

 

 اجرة نقكل, واان نفيس ذاهب ايضًا اىل 

  ,العامصة, وسأ عيدك اىل اهكل بنفيس 



 

ول تفكري انين سأ تركك وحدك يف  

يبدو يل انك نشأ ت يف بيئة   املدينة 

  ,جيدة 

 

ول تدركني الاخطار اليت قد تواهجك  

  لندن, هيا اذن  يف 

 

 .(( وعنون معمدتك واعطيين امس 

 

زوجة السري   ,اهنا الايدي هاريسون 

 .((ايفارارد, ويسكنان يف شارع جورج 



 

ان ل   حس نًا وانت؟ مامسك؟ واعدك  ))

 ارمغك عىل العودة اىل اهكل قبل 

 

 .((جذرايً  ان تتغري الظروف 

 

 

 

  . (( اية . . . اان . . . فيول توريس  ))

 

ا  جريوم هاركوت , واتساءل ماذ  واان  ))

  س يكون موقف الاليدي هاريسون 



 

ك يش , لقد رفض   عندما تراك , وبعد 

 . (( . . . السامح كل و 

 

ل (( رصخت فانيسا وابتسمت   ))

  مرة الاليدي هاريسون لتعمل  لول 

 

شيئًا لن الويص عيل يكرهها وهام ل  

  معًا , وهو يعتقد انين  يتلكامن 

 

 . (( كتبت الهيا ليك ارفض 

 



آه , ايكل من  )) خمادعة , اذن سأ رافقك   أ

ىل لندن , هيا اين ارى منازل امامنا   , ا 

 

آمل ان جند لنا  ماكاًن يف الفندق , فأ ان   أ

 . (( سأ موت من الربد واجلوع 

 

والنار مش تعةل يف   واكن الفندق مضاءً 

 . املوقد 

 

آنسة نوريس , الافضل ان نقول انك   )) أ

 ... وسأ انديك ... اوليفر  , ابنة مع  

 



 اميكنك الاجابه عندما اانديك اوليفر ؟ 

)) . 

 

هزت فانيسا رأ سها فاس تقبلهتام صاحبة  

 . الفندق وقادهتام حنو السمل 

 

اتريدان غرفة ؟ ابماكين ان امنحكام   ))

 ورغ  , افضل غرفة يف الفندق 

 

اننا بعيدون عن الطريق العام , الا ان  

 . (( الفندق ميلء ابلزنلء 

 



رفتني لنا ؟ ((  الا ميكنك تأ مني غ  ))

 سأ لها جريوم 

 

 (( يتلكم كثريًا وهو انئ  لن ابن مع   ))

. 

 

آسفة س يدي , ولكن اذا اردت   )) أ

ينام مع ابين يف   ابماكن ابن معك ان 

 . (( غرفته 

 

 

 . نظرت اليه فانيسا وقد عقدت حاجبهيا 



 

ل . ل بأ س سأ ضع القطن يف اذين ((   ))

 . ونظر مبكر اىل فانيسا 

 

س يدة اىل غرفهتام فطلب جريوم  رافقهتام ال 

  ان تؤمن هل املاء الساخن 

 

برسعة , وبعد خروهجا تأ ملت فانيسا  

 . الغرفة 

 

لهي  , رسير كبري  )) واحد , جيب   ايا 

 عليك ان تنام عىل الارض , ابماكين 



 

صاحبة   ان ااتبع رحليت , اذا اعارتين 

  . (( . . . الفندق حصااًن ولكن 

 

 

فرشاة   وانولها   قاطعها جريوم وفتح حقيبته 

 . شعر 

 

هيا رسيح شعرك , واغسيل وهجك   ))

 . (( قبل ان نزنل لتناول العشاء 

 

فأ ذخت فانيسا ترسح شعرها هبدوء ,  



  فغضب جريوم وتناول الفرشاة من 

 

يدها , ووقف خلفها يرسح شعرها بعنف  

 . وبدون رمحة 

 

 

آي  )) ابماكين ان ارسحه   , كفى , أ

 . (( بنفيس 

 

ترك العشاء يربد , بيامن  لميكنين ان ا  ))

 س تقضني ثالثة ساعات يف ترسي  انت 

 



شعرك , هيا لتتحريك , والا سأ س تعمل  

آخر من   هذه  الفرشاة عىل ماكن أ

  جسدك 

 

 . (( وسأ جعكل تش تكني حقاً 

 

ووضعت املاء    دخلت اخلادمه  وبعد قليل 

 الساخن عىل الطاول , واخربهتم 

 

جاهزًا بعد ربع   ا ان العشاء س يكون 

 . ساعة 

 



اكن جيب ان نقفل الباب (( قال لها   ))

 . تأ ملها قليالً  جريوم , مث 

 

 حس نًا هيا بنا الآن لنتناول العشاء  ))

)) . 

 

العشاء ذليذًا , واكن جيلس قرهبام   اكن 

 , نان طبيب من الريف , ومزارعان مس  

 

تناول العشاء طلب جريوم ك سني   وبعد 

  من البانش , فرشب ك سه وك س فانيسا 

 



مبزاج مرح , ومل يصعدا اىل   واصبح  ,

 . غرفهتام الا بعد ان انم امجليع 

 

هذه الغرفة ابردة جدًا واخذ   , اي الهي   ))

 . خيلع مالبسه 

 

 هيا اخلع  حذاءك ومعطفك وانم  ))

)) . 

 

دين ان اانم عىل هذه  ماذا تفعل ؟ اتري  ))

 . (( الكنبة ؟ 

 



جريوم عىل الرسير ووضع رششفًا   متدد 

 . ابلطول يف وسط الرسير 

 

معًا عىل هذا الرسير   طبعًا ل , سننام  ))

لختايف سأ حرتم هذا احلاجز , ولن  

 . (( اختطاه 

 

فانيسا الكنبة الصغرية , ومل تشعر   تأ ملت 

 معطفها ابلرغبة يف النوم علهيا, خلعت 

 

وطها, وصعدت اىل لرسير, وحسبت  وب 

  الغطاء حىت ذقهتا , وعندما فك 



 

جريوم ازرار مقيصة وظهر صدره العاري  

 ., نظرت اليه فانسيـا بذهول 

 

  ل ختايف(( قال لها بسخرية  ))

 

لن اطلب منك ان تفعيل مثيل, فهذا   ))

 .((الوحيد , ول اريده ان يتجعد  القميص 

 

يص مع  يبدو يل أ نك لست حباجة لقم  ))

 ((... ك هذا 

 



هذا الشعر عىل صدري ؟(( مث متدد   ))

 احلاجز  عىل الرسير واحنىن فوق 

 

آسفة   اذلي وضعه )) والآن قويل يل انك أ

 .(( وقبليين 

 

 ولن اقبكل واذا جترأ ت  لن أ عتذر  ))

...)) 

 

آه , اهذا حتدى ؟ (( مث مضها اليه   )) أ

القويتني , واطبق شفتيه عىل   بيديه 

 .شفتهيا



 

حاولت فانسيـا ان تتخلص منه, لكنه  

قواًي جدًا, وعندما احست بشفتيه,   اكن 

 شعرت 

 

لكن   برغبة غريبة ومتنت لو تبادهل القبةل 

 .هذا جنون فأ خذت تقاومه اىل ان تركها

 

 اان أآسف, لقد رشبت الكثري من  ))

البانش , هيا , انم الىن, لدع  للقلق,  

 فأ ان 

 



حني  تصب انفر من ذوات الشعر الامحر 

 .((عىل خري, ايهتا القطة الصغرية

 

 ,مث ادار ظهره وغط برسعة بنوم معيق 

 وظلت فانسيـا تنتظر النعاس, ولكهنا 

 

 مل تمتكن من النوم, واخذت تفكر هبذا 

  الوضع, الغريب ؟ وكيف س تكون ردة 

 

 ,فعل رودا ؟ اما الويص علهيا وزوجتة 

  ,فس يقولن اهنام اكان يتوقعان ذكل 

 



 وم عىل الزواج مهنا لنقاذ وسريغامن جري 

  مسعهتا, انتفضت فانسيـا لهذه 

 

 الفكرة, وجريوم املسكني, س يعاقب عىل 

 .طيبته

 

واذا ارمغت عىل الزواج, من س هيمت اذا  

  اكنت سعيدة ام ل ؟ 

 

مضت اربعة س نوات عىل وفاة   لقد 

ودلهيا, وقضت س نة اكمهل عند أ ل  

  اتلبوت, واكنت 



 

يف  تكرههم, وتأ سف عىل احلياة  

 قرر  ابسكومب هال وعىل ودلهيا, واخرياً 

 

الس يد اتلبوت ان تقمي العمة اننيس  

  بدافع  بذاكل واعتقدت ان معهتا هتمت هبا 

 

احملبة, لكهنا غضبت كثريًا عندما علمت  

  لها  ان الس يد فريدريك اتلبوت يدفع 

 

 .املال ليك تريب فانس يا
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املال اذلي حيصلون عليه, وفكرت  

 وه مس تلقية عىل اجلانب الايرس 

 من الرسير 

 

ابهنا اذا ادخلهتا معمدهتا يف العامل  

جدًا   الكبري, فهي  لن تكون متقدمة 

  وه 

 

ل تعمل اذا اكن الرجال اذلين تقدموا  

ام   للزواج مهنا حيبوهنا لشخصها 

 .حيبون ثروهتا 



 

 

هذا كثري, واحست ابليأ س وخبأ ت  

واهجشت   وهجها حتت الوسادة 

 .ابلباكء 

 

وجفاة احست بيدين ترفعاهنا,  

 ها بني ذراع  جريوم ووجدت نفس 

  حياول 

 

هتدأ هتا, فرفعت رأ سها حنوه, وقررت  

 .ان ل ختربه شيئاً 



 

ملاذا(( سأ لها حبنان وهو يداعب   ))

شعرها )) فأ نِت ذاهبة اىل الاليدي  

  ,هاريسون 

 

وس تتسلني كثريًا, ومث س تزتوجني  

 دوقًا او امري تعيشني معه بسعادة 

 وتنجبني 

 

 .((اطفاًل مجيلني 

 

ل اريد اذلهاب اىل معمدت, فهي    ))



تدعوين الا من اجل اغاظة   مل 

  الويص 

 

عيل, اريد البقاء مع احد ... احد  

 .(( لنفيس  يرديين 

 

 

واس ندت رأ سها اىل صدره بيأ س  

 ,كبري, فأ حس جريوم بدقات قلهبا 

  وبدفء هذا 

 

اجلسد الصغري اذلي يستند اليه  



 وبراحئة هذا الشعر الامحر اذلي 

 .ار يشعره ابدلو 

 

فقبل خدها املش تعل, مث قرب شفتيه  

امام رجل   من شفتهيا, واحست ابهنا 

 رشيف 

 

حياول ان يوايس هيا, واكنت تعتقد انه  

ولكن   ,س يكتف  بضمها وبتقبيلها 

  احلقيقة 

 

اخملتلفة جدًا, وهذ احلقيقة يعرفها  



امرأ ة اكمةل,   جريوم جيدًا, ويعرف اهنا 

  رغ 

 

اهنا ترتدي مالبس رجل, وجيب ان  

فدفعها   يتوقف يف الوقت املناسب 

 .عنه هبدوء 

 

اتشعرين بتحسن ؟ هيا, جيب ان   ))

طويةل   تنام, امامنا غدًا طريق 

 .((وشاقة 

 

فابتعدت عنه واحست ابلسرتخاء,  



 الوسادة  والنعاس, ورمت برأ سها عىل 

 

  وعندما امغضت عينهيا مهست 

 

 .((جريوم  ))

 

 .((نعم  ))

 

ت  كنت اعتقد انك تنفر من ذوا  ))

 .((الشعر الامحر 

 

ك القطط تتشابه,   ,يف الليل  ))



 .انم, فيول(( مث حضك 

 

 

راسها   استيقضت فانسيـا ولحظة ان 

يتند عىل ش ئي دائف, مل تكن ترغب  

  يف ان 

 

سعيدة,   تهنض ل هنا اكنت تشعر ابهنا 

ومسعت تنفسًا معيقًا وهواء فاترًا عىل  

 .شعرها 

 

واكد قلهبا   فتحت عيوهنا بصعوبة 



وقف اهنا تنام بني ذراع  جريوم  يت 

 وأ سها عىل 

 

وتذكرت احلاجز  ... صدره العاري 

اذلي وضعه جريوم لها, وشعرت  

  ابلعار,لكهنا 

 

متنع نفسها من الابتسام,   مل تس تطع لن 

لقد جنح جريوم يف ازال قلقها  

  ,وخماوفها

 

هذا حقيق  ؟ انه نفس   ولكن هل 



ذكل الفاتن اذلي احتقرها يف حفةل  

  بسبب ابميال  

 

س هنا, واخذت تتأ مل وهجه انه   صغر 

فاتن جدًا, أاكن صاحيًا ام انمئًا لقد  

 وقعت 

 

الغرام, متتت فانسيـا ولكنه يف   يف 

  الثالثني من معره تقريبًا, وصاحب 

 

عديدة, ولست فقط احبه,   مغامرات 

 .بل اشاركه الفراش 



 

فأ رادت الهنوض, وبنفس اللحظو  

وابتسم لها  جريوم عينيه ببطء   فتح 

 حبنان, فابتسمت 

 

فهي    ,هل وه ترتعش, وتذكرت قبالته 

ل تعمل جيدًا ماذا يدور بني الرجل  

 واملرأ ة 

 

عينيه   يف الرسير, ولكنه جفاة فتح 

 .جيدًا وابعدها عنه 

 



ملاذا ايقضتين الآن, ل بد ان   ))

ابكرًا, هيا اهنيض كفتاة   الوقت ل يزال 

  لطيفة 

 

اهنا هناك  وانظري مك الساعة الآن,  

الكريس, ابماكننا ان ننام ساعتني   عىل 

  ((ايضاً 

 

 .ساعته  خضعت فانسيـا ونظرت اىل 

 

اهنا السادسة متامًا, اميكنين ان اعود  

 (( اىل النوم ؟ 



 

تشائني ؟(( واعاد احلاجز اىل   كام  ))

  الوسط الرسير 

 

 ولكن كيف الطقس يف اخلارج ؟  ))

)) 

 

ل يزال الثلج يتساقط(( وعادت   ))

 ,اىل الرسير ونظرت اىل جريوم بتحد

 فتأ ملها 

 

 .مث رفع راسه هبدوء 



 

هيأ , هيا, ل حيب ان نفكر   ))

 .اخرى(( قال لها غاضباً  بأ ش ياء 

 

ل ميكنين ابدًا اقبكل يف وضع   ))

 .(( ؟  الهنار اتعلمني ذكل 

 

احست فانسيـا بأ مل كبري يف قلهبا  

 .وحبست دموعها, وسأ لته 

 

 .(( ؟   ملاذا انت غاضب هكذا  ))

 



لنين ترصفت بغباء مساء امس((   ))

 جبفاف  قال لها 

 

فأ نِت لسِت سوى فتاة صغرية,   ))

 .(( لكنين امس كنت ارغب بك 

 

هذا الصباح, انت ل ترغب   ... و  ))

 .(( يب ؟ اان مرسورة جداً 

 

متعقةل, انم الآن’   ها انت فتاة  ))

ابماكننا ان ننام ساعتني ايضًا,  

  وعندما 



 

ان افاكرك   جدين تستيقضني س ت

الرومنطقية قد تبددت, وانك  

  مس تعجةل لذلهاب 

 

 .(( حفالهتا  اىل لندن, وحلظور 

 

احست فانس يا اهنا س تختنق, ل بد  

 ان فهم ما جيول خباطرها عندما 

 ابعدت احلاجز 

 

اذلي وضعه, واحست ابلعار, لبد انه  



 .نفسه  يضحك علهيا يف قرارة 

 

اكنت  واخريًا انقذها كربيؤها, لقد  

 جمنونة عندما اعتقدت اهنا وقعت يف 

 غرام 

 

اول رجل يقبلها, انه مجيل وقوي, نعم  

آخرين غريه  ,لكهنا س تلتق  برجال أ

  ولكهنا 

 

آخر يوم يف معرها   س تحتفظ اىل أ

بذكرى اول قبةل لها واببتسامته  



  وهو  احلنونة 

 

يضمها اليه, وجيب ان تكون تعمل بأ نه  

  ع لو حاول اغرءاها ملا اكنت تس تطي

 

 .ان تتخلص منه 

 

وما ان مسعت تنفسه العميق حىت  

لقد طلع   هنضت عىل رؤو اصابعها 

  ,الهنار 

 

ومل تعد حباجة ملشاركته الفراش’  



حركة   س تزنل اىل الاسفل فهي  تسمع 

  ,هناك 

 

وس تطلب فنجاان من الشول  

الساخن, مث رمت املعطف عىل  

  وانتعلت  ,كتفهيا 

 

ت  بوطها والتفتت حنو النافذة, واكن 

  دهش هتا كبرية عندما رأ ت حصاهنا 

 

ابدن يقوده رجل اىل اسطبل الفندق,  

 .واجتهت حنو الباب 



 

ذهبة؟ (( سأ لها   اىل اين انت  ))

 .جريوم جفاة 

 

 .((سأ خرج قليالً  ))

 

مقِت بأ ية حامقات   حتت الثلج, اذا  ))

  فأ ان لن أ دفع عنك يف عربة الراكب 

 

 .(( املتجهة اىل لندن 

 

 .((يئًا ساخناً سأ نزل وارشب ش  ))



 

 حس نًا, واخربي اخلادمه توقظين  ))

 .((يف الساعة الثامنة 

 

خرجت فانسيـا واغلقت الباب  

الرسال فليمن   وراءها, ومل هتمت هبذه 

  حىت 

 

الظهر, اما ه فتناولت فطورها  

 .لندن  واخذت حصاهنا واجتهت حنو 

 

استيقظ جريوم ومسع جضيجًا قواًي  



وهو  فأ درك انه انم كثريًا, فهنض  

  يلعن  غاضب 

 

البانش ويشعر ابلصداع, امل يطلب  

من هذه الصغرية ان تطلب من  

  اخلادمة 

 

ايقاظه ؟ ل بد اهنا نسيت, فلتذهب  

 مبا  ك النساء اىل اجلحمي, واخذ يفكر 

 

قاهل لفيول, يبدو اهنا ابنة عائةل هممة,  

اس تغل   وس يالحقونه اذا علموا انه 



  ,املوقف 

 

وس يكون من الصعب ان يقنعهم ان  

 فتاة  جريوم هاركورت مل حياول اغراء 

 

شاركته الفراش ليةل اكمةل, ونزل  

  غاضبًا, وقرر ان يلقن فيول درساً 

 

قاس يًا لهنا تركته ينام حىت هذه  

 .الساعة 

  

*************************** 



لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية  

 رواية زوروا موقع مكتبة  

www.riwaya.ga 

 

 
_ 5 _ 

 

 

*********************** 

 
 

احضت هل صاحبة الفندق القهوة وسأ لها  

http://www.riwaya.ga/


 .عن ابن معه 

 

اين ذهب ؟ ((   لست ادري اىل  ))

وظهر اخلوف والقلق عىل وهجه, هل ه  

 غاضبة من الكمه اجلارح؟ اكن يريد 

تقع يف حبه, لكنه مل يكن  حاميهتا يك ل  

 .يردهيا ان هترب يف مثل هذ الطقس 

 

آه, عفوًا لقد تذكرت لقد ترك كل   ) أ

 ((رسال 

 

 .قلبه فتح جريوم الرسال وانقبض 



 

 .(( لقد رحلت ل تتبعين  ))

 

 .((ولكن كيف رحل؟  ))

 

لزريبة, ووجد ان حصانه   مث اجته 

 .موجودًا, فسأ ل حارس الاسطبل 

 

 .(( هل عاد ؟  ))

 

عاد انه مل يعد لقد ترك الفندق منذ   ))

 .((الصباح الباكر 



 

 .(( كيف فهو ل ميكل نقودًا ... ؟  لكن  ))

 

آه, انت لتعمل(( قال هل احلارس  ))  أ

 .الاسطبل 

 

لقد وجد املزارع س تون حصااًن قرب   ))

 هنا  مزنهل, جفاء به هذا الصباح اىل 

 

ليسأ ل عن صاحبه, وكنت اان قد ل  

ابل مس عىل حصان  حظت انكام جئامت  

 .(( واحد 



فعقد جريوم حاجبيه, ماذا تفعل ه الآن  

؟ هل توهجت اىل لندن مبثل هذا  

  الطقس 

الردئ ؟ فقد تعود العاصفة من جديد,  

  وفكر قلياًل, مث دفع حساب الفندق 

 

ورشب قهوته قبل ان تربد, مل يتناول اية  

  لقمة من طعامه, وعاد اىل الاسطبل 

 .هل جواده واكن الصيب قد ارسج  

 

 .((اريت اي اجتاه سكل؟  ))

 



 .(( سكل اجتاه الطريق العام  لقد  ))

 

هبذا الوقت , اكنت فانسيـا عىل ظهر  

وسعيدة جدًا لهنا وجدت   ,جوادها 

حقيبهتا واموالها ساملة, ومل تكن قلقة لن  

انمئًا, وفكرت انه قد يكون   جريوم ل يزال 

سعيدًا لنه ختلص مهنا, وقررت ان تبدل  

بريد البدلة, وترتك   مالبسها يف مكتب 

بدن هناك وتركب عربة املسافرين, ورات  

تأ ت لعادة   ان تكتب رسال لعمهتا يك 

 .احلصان ابدن 

 



وصلت فانسيـا اىل البدلة برونويل,  

اىل صيب الاسطبل,   وعهدت ابحلصان 

 الفندق, واكنت تشعر ابلربد  ودخلت اىل 

وتساءلت   ,القارس, مث جلست امام النار 

وه ترشب القهوة اذا اكن جيب علهيا ان  

 حتجز غرفة, وجفاة مسعت جضيجًا مع 

وصول مسافرين جدد, ودخلت فتاو انيقة  

 .ورصخت اىل مرفقها 

 

الرسير فورًا, وطلبوا لها   انقلوها اىل  ))

ها  طبيبًا, مل يعد ابماكن سامع أ مل 

 .ورصخت  وشكواها(( هنضت فانس يا 



 

 (( مات, اي الهي  ماذا تفعلني هنا ؟  ))

 

تتأ مل فانسـا   التفت الفتاة واخذت 

بدهشة, وتنظر اىل مالبسها واىل حذاهئا  

 .امللئ ابلوحل 

 

فانسيـا؟ هل هذه انت حقًا ؟ ولكن   ))

ملاذا هذا التنكر؟ اذا رأ ك ودلي لن  

 .((اجليد بك  يصدق رغ رأ ية 

 

آه, ميت ايلها من صدفة, لقد هربت   )) أ



اىل لندن,   من معيت اننيس, واان متجهة 

 .(( لكن عاصفة ثلجية اخرتين, وانِت؟ 

 

ايضًا تعرضة   هريِت ؟ اي الهي  واان  ))

ملشأك, لقد انقلبت عربيت, ووقعت  

 مربييت, ماريس, ومل يس بق يل ان رأ يت 

انسااًن مثلها يكرث من الشكوى ومن  

ة ايضًا اىل لندن, ول أ ريد  ال نني, اان ذاهب 

 .((أ اتخر يف هذا الفندق  ان 

 

آه, مات , اميكنين   )) اىل لندن؟أ

اىل معمدت يف   مرافقتك؟ فأ ين ذاهبة 



 .((شارع جورج 

 

ليس قبل ان تروى يل ك قصتك,   ))

وملاذا هذا التنكر؟ واان   ,وكيف هربتِ 

سأ كون مرسوره برفقتك لكننا قد نتأ خر  

ة, وريامث تتحسن  العرب ريامث يمت اصالح 

حصة ماريس, ابماكين ان أ س تاجر عربة,  

 .((ماريس؟  ولكن كيف سأ قنع 

 

ل تقلق , سافعل ذكل بنفيس, سأ غري   ))

متانع يف   مالبيس, وعندما تتعرف عيل لن 

 .((ان نس تأ جر عربة 



 

اوًل, أ ريد امسع قصتك(( مث طلبت   ))

الشوالك, وروت فانس يا لها   فنجانني من 

ا مل تلمح اىل جريوم  ك القصة, الا أ هن 

ابهنا تناولت عشاء   واكتفت ابن اخربهتا 

مع احد املسافرين, واكنت مات صديقهتا  

منذ عامني يف   املفضةل عندما اكنتا معاً 

 .املدرسة ادلخلية

 

نعم, اان افهمكجيدًا, دليك اس باب   ))

للهرب ... ولكن ماحصل قد حصل,   هممة 

وسنسافر معًا, لين متأ كدة من ان  



يف الرسير لعدة أ ايم    تفضل البقاء ماريس 

فهي  لن تتحمل السفر مع هذا الرحش  

 .((اصاهبا  القوي اذل 

 

 .((ولكن كيف سأ بد مالبيس ))

 

مالبسك   اذهيب اىل السطبل, وبديل  ))

 .((وانتظريين 

 

الطقس ابرد جدّا يف اخلارج, ل   ))

 .((ابلرحش  تتأ خري ول سأ صاب 

 



بعد قليل خرجت فانس يا, وبدلت  

 مالبسها وجفاة دخلت خادمة اىل 

 السطبل, وقالت لفانسيـا 

الآنسة مات تدعوك لرشب الشاي   ))

 .((ابنتطارك  معها, وه 

 

حضكت فانسيـا كثريًا لهذه اخلدعة اليت  

 .صديقهتا  قامت هبا 

 

آنسة حمرتمة,   )) برافو, فانس يا, لقد عدت أ

 .((شعرك  تعايل ورسيح 

 



حلظات اختفى اوليفر وعادت  وبعد  

 .فانس يا ابسكومب

 

ماريس , مث نس تأ جر عربة   هيا لنودع  ))

 .((جديدة 

 

ولكن الطقس بدأ  يتغري ومن   ))

 ((نتابع السفر يف هذا اليوم  املس تحيل ان 

 

مر جريوم عىل مكتب الربيد, فمل جيد اي  

لوليفر ول للحصان الرمادي, فتابع   أ ثر 

فتاة الغبية,  طريقة وهوو قلق عىل هذه ال 



يتصورها قد وقعت يف قبضة   واخذ 

اللصوص او اتهت يف العاصفة بدون مال  

 . . . وبدون طعام 

 

ومع غياب الشمس وصل اىل الفندق  

اذلي تزنل فيه فانسيـا واكن غضبه قد  

حدة, وما ان دخل اىل الاسطبل   ازداد 

حىت رأ ى حصاهنا وادرك ان احباثه قد  

ودفع    ادلخل الفندق  انهتت,فأ رسع اىل 

الاب ودخل فراى الفتاة ترتدي ثوابص  

امحلر   أ خظر جتلس اما النار, وشعرها 

مسرتسل عىل كتفهيا, وما ان رأ ته فانسيـا  



 .حىت حشب لوهنا 

 

آهو  )) وأ خريًا وجدتك, اهكذا هتربني   أ

ولترتيك يل سوى رسال موجوزة,  

عليك؟ اريد ان   وترتكيين يف خوف كبري

دلت  القنك درسًا قاس يًا وملاذا ب

مالبسك؟ كيف س ميكنين ان اضعك يف  

املافرين دون ان ايحلظك احد؟ من   عربة 

معك هنا؟ رجل؟ ها اهانك احد؟ اذا  

سأ قتهل بيدي هاتني((.   فعل احدمه, فأ نين 

 .وأ خذ هيزها بعنف 

 



 جريوم ل. اان لست خبطر هنا, اان  ))

برفقة صديقيت دعين قبل ان ينتبه لنا  

 .(( احد 

 

 غب جريوم بأ ن للحظة من اجلنون, ر 

يضمها بني ذراعية ويقبلها, لكنه تركها  

 .ودفعها عنه

 

أ نت   جريوم ؟ كيف جتروء؟ هل  ))

جمنون؟ ل حيق كل معامليت هكذا,  

ابماكنك متابعة سفرك فورًا, لنين متأ كدة  

 .(( لن جتد غرفة كل هنا  انك 



 

 .(( اريد اصطحبك مع   ))

 

قالت هل وابتسمت   ((لن اذهب معك  ))

مبكر مث جلست من جديد ) سأ بقى هنا  

 ((مع ماث 

 

حس نًا فيول, أ ان أآسف لترصيف   , ماث  ))

معك مساء امس, كنت قد رشبت كثريًا  

واريد ان اوصكل   ولكنين مسؤول عنك 

بنفيس اىل لندن ساملة معافاة؟ ول اريد  

اغرضك   ان تتلطخ مسعتك, هيا, امجع  



 ((... بتعقل وتعايل مع  

 

ل ميكننا السفر قبل ان يتحسن   ))

ان صديقيت وعدتين   الطقس, وكام 

مبرافقيت اىل العامصة, اذن ابماكنك ان  

الليةل هنا   هتدأ , واذا كنت ترغب بقضاء 

 .((فسأ عرفك علهيا يف الصباح 

 

*********************** 
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أ حس جريوم خبيبة كبرية عندما صدق  

يرغب   اخريًا بوجود ماث, لكنه مل يكن 

 .برتك فانسيـا برفقة فتاة صغرية اخرى 

 

ولكين جاد   ,حس نًا, سأ قيض الليةل هنا  ))

صباح الغد,  يف اصطحابك مع , فيول,  

 فأ ان مس تعجل للوصول اىل اقاريب اذلي 

 ((... ينتظروين و 

 

آه, اي الهي , ان امس  ليس فيول بل   )) أ

ال ن لالعرتاف كل   فانسيـا, واان مضطرة 

حبقيقة امس  يك ل ختدعين ماث دون  



 ((قصد مهنا 

 

فانسيـا(( مث خلع معطفه وجلس بقرهبا   ))

ف  )) والآن اان متعب جدًا, اروى يل كي 

 ((هبذه الآنسة  التقيتِ 

 

كنا معًا يف املدرسة ادلخلية, والتقيت   ))

مربيهتا اصيبت جبروح عندما   هبا هنا, لن 

 .((انقلبت عربهتا 

 

 واحذت تضحك )) قد يدهشك موقف 

الآنسة راندولف ازاء خادمهتا, لكين  



اتساءل هل اكنت س تعاملها هبذا الكرم  

 (( مينعنا الثلج من السفر ؟  لو مل 

 

آه, خادمه مصابة ؟ مث الآنسة   )) أ

 (( راندولف  . .. راندولف 

 

نعم ماث , ه ماتدلا راندولف , ملاذا   ))

 (( جريوم  ؟ لتقل يل انك تعرفها 

 

اعتقد اهنا تكل الفتاة اليت س تقمي يف   ))

السري توماس   هانوفر سكوير عند مع  

رمينغتون, اذا اكنت حقًا ه, ي لها من  



اتريدين   ِت ؟ مصادفة’ ولكن ملاذا هنض 

 (( النوم الآن ؟ 

 

اذا مل يكن يوجد غرفة كل , ايعزيزي   ))

ما ميكنين ان أ فعهل من   جريوم, فأ قل 

أ جكل ان اطلب من صاحبة الفندق ان  

مع ماريس,   تعطيك غرفيت , وسأ انم اان 

فقد حتتاج لش ئي يف الليل, تصبح عىل  

 ((خري س يد 

 

هل سأ راك اثناء   ,تصبحني عىل خري ))

 .(( طور؟ تناول الف



 

 هذا ممكن ...(( وقبل ان تبتعد اندها ))

 .جريوم وسأ لها 

 

هل الآنسة راندولف اكرب منك س نًا   ))

 ((؟ 

 

الثامنة عرشة, ولكن بفضل   اهنا يف  ))

تربيهتا وظروفها تبدو اكرث قدرة مين عىل  

 .(( ولن ختف منك  , ادلفاع عن نفسها 

 

كثريًا عندما    يف الصباح تفاجأ ة ماتيدلا 



جريوم وصل الفندق   اخربهتا فانسيـا ان 

اىل ليةل أ مس, واخربهتا بأ هنا س تعرفها به  

وارسعت ماث   ,اثناء تناول الفطور

آة, ورسحت شعرها   وجلست امام املرأ

 .حبامس كبري

 

وكيف تعرفت عليه   , وكيف هو شلكه  ))

 .((؟ 

 

انه مجيل وجذاب, اعتقد انين اخربتك   ))

ميسافر لطيف, ولقد تبعين  ب  انين التقيت 

اىل هنا, واكن قلقًا عيل, ابملناس بة انه  



نورس, وامتىن ان ل   يعتربين فانسيـا 

 ((ختربيه بأ مس عائليت 

 

آه   ولكن ملاذا ل تريدينه ان يعرف  )) ؟ أ

فانسيـا ل تقويل يل ابنه يبحث عن  

مرياث فتاة عازبة غنية , ان وادلي  

 .(( كثريًا من هؤلء الاشخاص  خياف 

 

ل , ل , انه رجل حمرتم جدًا , انه ابن   ))

السري توماس واان ل اريده ان يرسل   اخ 

اىل معيت اننيس وخيربها مباكن وجودي  

اىل الس يدة هاريس, هذا   قبل وصويل 



 ((ك ما يف الامر 

 

اخذت الصديقتان تتذكران بعض  

اليت وقعت هلام يف املدرسة , مث   احلوادث 

صال السفىل ,  نزلتا وهام تضحاكن اىل ال 

اب نتظارها , وما ان رأ ها   واكن جريوم 

حىت هنض واحنىن بلطف , وابتسم  

 . بعض  ملاتيدلا , فعرفهتام عىل 

 

لقد اخربتين الآنسة نوريس مساء   ))

 امس , انك ذاهبة لزايرة السري توماس 

رمينغتون واظن ان لقاءان هنا سيسمح لنا  



 (( ابلتعرف اكرث خالل هذه الاايم 

 

ا؟ (( سأ لته فانسيـا بقلق )) كنت  ملاذ  ))

اعتقد انك مس تعجل للسفر بأ رسع وقت  

 (( ممكن 

 

طبعًا (( اجاهبا مبتسامً )) ولكن طاملا   ))

السفر , فأ ان   ان الطقس حيول دون متابعة 

آنس تني مجيلتني   (( سعيد برفقة أ

 

لكن   , اكن الكمه موهجًا اىل الآنس تني 

نظراته موجه حنو ماتيدلا فقط , انقبض  



لب فانسيـا , وتساءلت ملاذا يترصف  ق

بدون شك لن ماتيدلا امجل   هكذا ؟ 

مهنا , ولكن ل ميكنه ان يتعلق هبا هبذه  

اكنت ماث اكلفراشة   الرسعة , ومع ذكل 

اليت حتوم حول الضوء , وحتاول لفت  

تتلكم كثريًا ,   نظر جريوم الهيا , واكنت 

 . وتضحك كثريًا , وترميه بنظرات ادللل 

 

الثالثة الورق , واكنت   ملساء لعب ويف ا 

فانسيـا معجبة هبذه اللعبة , لكن ماتيدلا  

كبري , وبعد هذا الهنار   اكنت تشعر مبلل 

الطويل صعدت الفتااتن اىل غرفهتام ,  



 . كتااًب قرب النار  وتركتا جريوم يقرأ  

 

آنسة ؟  ))  .(( كيف الطقس اليوم أ

اكنت جتلس يف   سأ لهتا ماريس الىت 

 . دها فنجان احلليب الرسير ويف ي 

 

الطبيب   لقد توقفت العاصفة , ولكن  ))

لن يسمح كِل مبغادرت الرسير (( اجابهتا  

 , فانسيـا , واكنت قد بدلت مالبسها 

ورسحت شعرها )) الآنسة ماتيدلا تريد  

 . (( متابعة السفر 

 



لكهنا س هتمت يب , والا   , هذا ماعتقده  ))

 (( فان وادلها س يغضب كثرياً 

 

فهي  ليست فتاة   , طبعًا , س هتمت بك  ))

 . (( رشيرة 

 

نعم , لكهنا معتوهة , وااننية , ووادلها   ))

 . (( طيب وخيضع كثريًا لها  رجل 

 

نعم , طاملا ان الطقس جيد , سأ قوم   ))

حول الفندق , اتريدين شيئًا   بزنهة قصرية 

 . (( ؟ 



 

 حاويل ان جتدي يل كتااًب اتسىل به  ))

 (( واان يف رسيري 

 

 . (( حس نًا , لن انىس ذكل , ماريس  ))

 

 (( قرص او ترانت , مثالً  شيئًا كقصة  ))

. 

 

وجدت فانسيـا صديقهتا ترشب الكول يف  

وتفاجأ ت عندما علمت ان   صال الفندق 

ماتيدلا مل تقرأ  كتااًب منذ خروهجا من  



 . املدرسة منذ عامني 

 

القراءة مضيعة للوقت , وس تصابني   ))

 مني انين اتناول ابدلهشة عندما تعل

فطوري عادة يف رسيري (( اجابهتا  

 . ماتيدلا 

 

لكن   , هذا لنه دليك خادمة هتمت بك  ))

هنا , لقد علمت منذ قليل ان الطباخ مل  

 . (( يأ ِت من القرية بعد 

 

ااتءل مىت س يزنل جريوم من   انين  ))



 . (( غرفته ؟ 

 

 ماتيدلا , جيب ان تنادية ابلس يد  ))

 . (( هاركورت 

 

ماتيدلا ترتدي اليوم ثواًب ازرق    اكنت 

اىل صديقهتا   وتبدو رائعة , فنظرت مبكر 

 . واجابت 

 

ملاذا ؟ فأ نٍت نفسك انديته بأ مسه   ))

 . (( مرتني مساء امس 

 



آه نعم .... لنين عندما تعرفت عليه   )) أ

 كنت ارتدي مالبس رجل , فاكن من 

الطبيع  ان ااندية جريوم و ولقد توسل  

 . (( ه فقط ايل يك اانديه بأ مس 

 

اردِت ان تعريف فأ ان رجةته ان   اذا  ))

يناديين بأ مس  فقط , فنحن قريبان تقريبًا  

 (( ... معه ومعمدت 

 

اما اان فأ فضل ان يناديين فانسيـا بدل   ))

ل ختربيه   , الآنسة نوريس ارجوك ماتيدلا 

بأ مس عائليت , لقد بدأ ت اندم لنين مل  



 . (( اخربه احلقيقة منذ البداية 

 

هبذا الوقت دخل جريوم وهو يرجتف  

 . وارسع ومد يده اىل النار 

 

اخلري ايهتا الآنسات , لقد   صباح  ))

هنضت منذ ساعات , واهمتمت ابجلياد ,  

اخلارج , وعندما   الطقس ابرد جدًا يف 

س يذوب الثلج س تكون الطريق موحةل  

 جدًا , وس يصعب عىل اية عربة العبور 

 . (( بسهول 

 



سأ لهتا فانسيـا )) كنت    ماتيدلا ؟ ((  ))

 . (( عربة ؟  اعتقد انك ستس تأ جرين 

 

 

************************ 

 
 

**************************** 

 
 

 

 



حس نًا , الآنسة نوريس , فلرنى ماذا   ))

 . (( ميكننا ان جند كلِ 

 

واخذ يتفحصا الرفوف , اىل ان رصخت  

 . فانسيـا بدهشة وفرح 

آه , هذا  )) اوترانت , انه ياليق  قرص   أ

جناحًا ولقد طلبته ماريس مين , لكن  

يبدو يل انه قد   ماهو كتاب ابميال ؟ 

 . (( يعجب ماريس كثرياً 

 

طبعًا وهذا كتاب مسولت ,   ))

عىل قضاء الوقت , وهذا   سيساعدها 



آخر جلواناثن سويفت (( . مث نظر   أ

 . الكتب  الشاب الهيا وه حتمل ك هذه 

 

آنسة نوري  )) س ل ميكنين تركك  اوه , أ

ك هذه   تعودين اىل الفندق وانِت حتملني 

الكتب , ول ميكنين مرافقتك لنين انتظر  

ان   صديقًا عىل الغداء , ولكن ابماكين 

 . (( اوصكل بعربيت بلك رسور 

 

افضل السري , شكرًا كل , فأ ان ل   ))

ابلعودة برسعة اىل الفندق , لنين   ارغب 

ابعة رحلتنا ,  امل فيه كثريًا ابنتظار مت



مسحت ابماكين ان أآت غدًا ل   ولكن اذا 

حضار بقية املتب , وسأ كتف  الآن  

 . (( ابلكتاب الاول 

 

فكرة ممتازة , وقد ازورك بعد ظهر   ))

 اليوم , مارأ يك ؟ وقد تفكران انتِ 

وصديقتك بقبول دعوت للعشاء , ابماكين  

ان اؤكد انه يرسين كثريًا اس تضافة  

آنس تني   . (( مجيلتني  أ

 

 ..... حس نًا , لست ادري .... ولكن  ))

)) . 



 

 

اتعتقدين ان ثالث لن يكون شيئًا   ))

لطيفًا ؟ ل تقلق  , سأ حض صديق  كولزن  

الاكرب , وس يكون سعيدًا   ابن الاكهن 

 . (( ابلتعرف عليك وعىل صديقتك 

 

صديقيت الآنسة راندولف   ل .... لكن  ))

صد ابن  ه برفقة احد .... اقرابهئا ... اق 

جريوم هاركورت اذلي   معها ... الس يد 

 ((... سريافقنا اىل لندن 

 



 عظمي , اذن سأ حض بعض الظهر  ))

 . (( ومع  بقية الكتب 

 

مث شكرته واكدت اه اهنا والآنسة  

 . بغاية الرسور  راندولف س ينتظرانه 

 

**************************** 
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وما ان خرجت من القرص , حىت تهندت  
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 . للتسلية  س تكون حباجة 

 

اتبعت فانسيـا سريها وه ترفع ثوهبا عن  

قرب النار   الارض وبدأ ت تفكر ابجللوس 

, وبرشب شاي ساخن , وجفأ ة مسعت  

 انينًا , فتلفتت حولها خبوف كبري , عاد 

  الانني من جديد , جفمعت جشاعهتا 

واقرتبت بأ جتاه الصوت , فوجدت لكبًا  

عىل الارض وقد علقت رجهل   صغريًا ينام 

يف خف حديدي , فنحنت فوقه , واكنت  

فنظر الهيا اللكب   , حتب احليواانت كثرياً 

بعيون حزينة متوسةل واخذ ينئ من شدة  



 . الامل 

 

انت تش متين ؟ اان   ما هذا؟ هل  ))

  احول انقاذك (( مث وضعت املتاب جانباً 

اللكب   وفتحت الفخ واخرجت رجل 

 . منه 

 

انتظر سأ رى ما ميكنين فعهل من   ))

 . (( اجكل 

 

جرحًا يف احدى قوامئه ,   وجدت فتنسيـا 

 . واكن اللكب متسخًا ومبلالً 



 

تس تحم وتأ ك   س تكون مجياًل بعد ان  ))

, وتضمد جروحك (( مث محلت املتاب  

 واللكب واتبعة سريها , ولحظت ان 

سخًا ومبلاًل ايضًا ’ فأ خذ  ثوهبا اصبح مت 

 . اللكب يلحس يدها 

 

اان حباجة محلام وليس اىل   , اهيا الغيب  ))

لسانك , سأ خذك مع  اىل الفندق ,  

 . (( ولكن جيب ان ل يراك احد 

 

وحاولت فانسيـا ان تنفذ الكهما ,  



 فأ قرتبت من الفندق هبدوء ووقفت امام 

انفذة املطبخ , واكنت دهش هتا كبرية  

ت ماتيدلا يف املطبخ تضع  عندما رأ  

عىل النار , وجفأ ة ظهر   طنجرة صغرية 

جريوم واقرتب مهنا بعد ان اغلق الاب  

 . وراءه 

 

مجةل , فالتفت ماتيدلا حنوه   وقال 

وحصكت وهددته ابمللعقة اخلشبية , لكن  

اكرث ومضها اليه ,   جريوم اقرتب مهنا 

فأ دركت فانسيـا ماذا س يحصل بيهنام ,  

مسمرة   لكهنا ظلت   ورغبت يف الهرب , 



ماكهنا , تنظر اىل جريوم وهو حيدق  

 طوياًل يف عيون ماتيدلا مث ينحين وتلتق  

 . شفاههام 

 

حتت ذراع فانسيـا اخذ اللكب ينئ من  

ان تنىس   الامل , فاعتذرت منه , وحاولت 

الصدمة والامل بعد ذكل املشهد , مث  

دفعت ابب اخلدم وصعدت السمل وقد  

ي  مل تعرف من  غضب كبري , فه  متلكها 

قبل اية جتربة من هذا النوع , لكهنا اكنت  

الرشيف ل يقبل فتاة مث   تعمل ان الرجل 

يقبل فتاة أآخرى يف اليوم التايل , لقد  



 اليوم يتسىل مباتيدلا  تالعب هبا , وهو 

)) . 

 

 (( ماريس , احضت كل زائراً  ))

 

الوخس    ماذا دليك ؟ ماهذا  فانسيـا  ))

  ... عىل ثوبك ؟ 

 اوه املسكني تعاىل ايصغريي , ماريس 

 .(( تريد ان تتفحصك 

 

انه لكب وقع يف خف , اان متأ كدة انه   ))

ولكنه حباجة ملعاجلة   , غري مصاب جبروح 



جروحة , كام وانه حباجة لبعض احملبة  

 ((... وللطعام 

 

الافضل ان تأ خذيه اىل الاسطبل   ))

, ولكن اين    فدلهيم هناك مرامه خاصة 

 .(( كنت انِت ؟ 

 

امسع  , اان ل اجروء عىل الزنول   ))

اغري   هكذا , سأ تركه هنا قلياًل , ريامث 

 (( مالبيس , وبعد ذكل سأ نظفه واعاجله 

. 

 



احضار املاء   اذًا , اطليب من اخلادمة  ))

 (( الساخن 

 

ل , سأ غتسل ابملاء البارد , فأ حصاب   ))

ت اىل  اصطحاب احليوان  الفندق مينعون 

الغرف , واان اعرتف ان هذا احليوان  

 . (( متسخ جداً 

 

ماريس تتأ مل الفتاة بعد ان   اخذت 

خلعت مالبسها واغتسلت ورسحت  

 . وشعرها 

 



آخر ؟ (( سأ لهتا   اليس  )) دليك ثوب أ

عندما رأ هتا حتاول تنظيف ثوهبا الاخض  

ابماكن ماث ان تعريك احد   )) , ابلفرشاة 

دخلت ماث وه  اثواهبا (( وهبذا الوقت  

 . حتمل صينية بيدها 

 

هيا , ماريس جيب ان تأ لك  هذه   ))

 , الشوربة , لقد اعددهتا مع ... اوه 

 فانسيـا ماذا تفعلني هنا نصف عارية ؟ 

)) . 

 

 نفكر  لقد بللت مالبيس .... وكنا  ))



...)) 

 

هذا الثوب ليس مبلاًل فقط , انه   ))

  اثوايب , هيا ,  متسخ ايضًا , سأ عريك احد 

 . (( قبل ان تصايب ابلربد 

 

فانسيـا   انِت لطيفة ماث (( قالت لها  ))

بصوت مرجتف )) حس نًا سأ رتدي واحد  

من اثولبك ريامث جيف ثويب هذا(( .  

بريق عيون صديقهتا وتذكرت   ولحظت 

 . سبب هذا املرح 

 



آه , ماهذا ؟ (( رصخت ماتيدلا  ))  أ

 . عندما رأ ت اللكب الابيض 

 

ني , مامسه ؟ ((  ايهل من لكب مسك ))

تداعبه لكن اللكب خاف   مث احننت ليك 

 . مهنا 

 

سأ محهل اىل الاسطبل حيث انظفه   ))

قالت لها فانسيـا   (( وادوي جرحه 

 . مبتسمة 

 

سأ رفقك (( قالت لها ماتيدلا ))   ))



 . (( نطلب مساعدة جريوم  ابماكننا ان 

 

ل , شكرًا ماث , انه حتت حامييت ,   ))

يد هاركورت ((  ازعاج الس   ول اريد 

 . اجابهتا فانس يا جبفاف 

 

هاركورت   ماذا ؟ لقد اصبح الس يد ))

 الآن ؟ ماذا اصابك ؟ لقد كنامت صديقني 

 . (( امس 

 

آه , هل ابدو  )) غاضبة ؟ مل اكن اقصد ,   أ

لكين ل ميكنين ان اطلب من جريوم  



وجفأ ت توقفت   (( الاهامتم هبذا اللكب 

 . ورضبت عىل جبيهنا 

 

نسيت ماريس , ذهبت اىل  لقد   ))

املتاب اذلي طلبته مين   القرص ووجدت 

, انه عىل الكريس , وس يد القرص ,.  

الظهر   الس يد فورتسيك سزيوران بعد 

وس يحض كل بقية الكتب , لنين مل  

 .(( اس تط محلها لكها 

آخر , نزلت   وبعد ان ارتدت  فانس يا ثواًب أ

الفتااتن اىل الاسطبل , ووافق الصيب  

واخذت الفتااتن   م ابللكب عىل الاهامت 



ترقبانه وهو يغسل اللكب ابملاء  

 . والصابون 

امرته فانسيـا   (( ل تتحرك كن عاقالً  ))

حبنان وهو يرجتف , واكنو الثالثة  

 . ينشفونه عندما دخل جريوم 

ايهل من منظر رائع , اين وجدمت هذا   ))

 ((الرويك ؟ 

لكن   , هذا ليس...(( اعرتضت فانسيـا  ))

 .قاطعهتا برسور ماتيدلا  

بروك , هذا امس يناس به كثريًا ,   ))

س يكون امسه   فنس يا , وروريك 

 .((اخملترص 



نعم , بروك , لبأ س به , انظري مك   ))

اقرتب جريوم   .(اصبح مجياًل الآن 

 .وتفحص اللكب 

لقد وقع يف احد الاخفاخ اليس كذاكل   ))

الصيب الاسطبل وسأ هل   ؟((مث التفت اىل 

, واخذ يعاجل جرح    عام دليه من مرامه 

عىل الفتاتني ان   اللكب بنفسه , مث اقرتح 

 .تعودا اىل الفندق لنه حان موعد الغداء 

ابطعام بروك ((   جيب ان اهمت اولً  ))

قالت فانسيـا )) اس بقاين انامت وسأ حلق  

 املطبخ  بكام بعد ان اصطحب بروك اىل 

)). 



ل حظ جريوم اهنا تتجنب النظر اليه  

 حلظة مث امسك ذراع مبارشة , فرتدد  

ماتيدلا ودخال اىل الفندق , واكن متأ كدًا  

 ان غضب فانسيـا همام اكن سببه فانه لن 

يطول , فهي  لن تتكهن ابدًا لنه حياول  

اغراء ماتيدلا بلك الوسائل , فهذه  

املناس بة ول جيب عليه ان يفوهتا   فرصته 

, لنه لن جيد وريثة غنية مثل ماتيدلا ,  

ينوي ايالم فانسيـا    ذكل ل  لكنه رغ 

 . ابداً 

 

 



 

 

**************************** 
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غريها من النساء   شعر ابلنفور مهنا او من 
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الوجب حيمت عهل ان يعقد زواجًا جيدًا ,  

 . ينقذه وينقذ أالككه 

فانسيـا معجبة به , مع اهنا   واكن يعمل ان 

كام وانه يعمل بأ ن  تقاوم عواطفها بشدة ,  

وجتاربة الكثرية تدهش   خشصيته القوية 

 . ماتيدلا 

 

 والقبةل يف املطبخ اكنت كردة فعل طبيعة 

لوجود رجل وحداًي مع فتاة مجيةل ,  

وغياب فانسيـا جشع عىل ذكل , واكن قد  

قناع ماتيدلا حىت ولو   رمس خطة ل 

اضطر اىل الهرب معها , وهكذا س تقبل  



وادلها لمر الوقع ,   ابلزواج منه , وخيضع 

ولكنه لن يمتكن من فعل هذا امام عيون  

 . فانسيـا اخلضاء احلزينة 

ايلها من طفةل لعينة (( فكر جريوم   ))

 وهو يدخل برفقة ماتيدلا ملاذا جيب ان 

تدخل حياته وتربك وجودة ؟ اهنا مجيةل  

آخر فتاة يفكر الزواج   وحنونة.. لكهنا أ

 . مهنا 

 

اللكب , اتفقت  بعد ان اطعكت فانسيـا  

 مع الصيب الاسطبل عىل ان يرتكه ينام 

يف الاسطبل وان ينتبه عليه , وعندما  



عادت اىل الصال الفندق , وجدت  

 . ويبدو علهيا الانزعاج  ماتيدلا وحدها 

اين كنِت ؟ لقد انتطرانك وانتظرانك   ))

تناولنا الغداء من   , وعندما تأ خرت 

 (( دونك 

, لقد تركت  ل بأ س , اان لست جائعة   ))

الاسطبل , سأ صعد ليك اطمنئ   بروك يف 

 (( عىل ماريس 

 لن ميكنك ذكل , لن الطبيب عندها  ))

 (( الآن 

مابك ماث ؟ تبدين لست عىل مايرام   )

  , مع انك كنِت سعيدة 



 .(( اللكب الصغري وحنن ننظف 

انه جريوم , لقد طلب مين ان نقوم   ))

  منت جواده ,  بزنهة بعد الظهر , وهو عىل 

واان عىل منت جوادك ابدن , لكنين  

تذكرت زايرة الس يد فورتسيك اذلي  

دعوتنا للعشاء , واخربت جريوم ابنه   يريد 

ل ميكنين تركك وحدك , فغضب كثريًا  

 . وخرج 

هذه طبيع  , جيب ان تكوين   ))

مرسورة , يبدو انه يفضل التزنه معك  

 .(( فورتسيك  عىل الرثثرة مع الس يد 

ابهتا ماتيدلا وابتسمت  هذا ممكن (( اج  ))



يرتكين   )) ولكن مل يكن جيب عليه ان 

 .(( هبذه الطريقة 

 

ابتسمت فانسيـا , وفكرت بأ ن تدخل  

جريوم من اخلروج مع   صاحب القرص منع 

ماتيدلا , ولكن ملاذا هو غاضب لهذه  

الطبيب واعلن   ادلرجة , وبعد قليل نزل 

ان اخلادمة ماريس بصحة جيدة , لكهنا  

اس بوعني   مة الفراش ملدة مضطرة ملالز 

 . عىل الاقل 

اذن , اان سأ تدبر امرها مع صاحب   ))

للطبيب )) وكل   الفندق (( قالت ماتيدلا 



عندما تشفى ماريس , اميكنك ان تضعها  

 لندن ؟  يف عربة املاسفرين املتجهة اىل 

)). 

وافق الطبيب مث احنىن وترك الفتاتني  

 . وحدهام 

اء اذا  يفعل الفقر  انين انساءل ماذا  ))

كرست رجل احدمه يف الطريق السفر ,  

 وكيف س يدفعون تاكليف الاقامة يف 

 (( الفندق ؟ 

لست ادري(( اجابهتا ماتيدلا , )) هذا  ))

امام النافذة   الاهيمين (( مث وقفت ماتيدلا 

 . وجفأ ة التفتت حنو فانسيـا 



اىل   فانسيـا ان شااًب مجياًل يدخل الآن  ))

 (( يكون ؟ ابحة الفندق , ترى من  

 (( هل هو طويل واشقر ؟  ))

 ((..... تقويل يل انه  نعم , ل  ))

بىل , انه س يد القرص (( اجابهتا   ))

نسيت ان اخربك   فانسيـا ضاحكة )) لقد 

انه شاب عازب هيا بنا نس تقبهل امام  

 .(( الباب 

نبقى هنا وس تدهل   ل , الافضل ان  ))

صاحبة الفندق عىل ماكننا (( واكن  

الشاب   اكنت كبرية عندما دخل دهش هتمام  

برفقته جريوم , واكن الشاابن مجيلني  



 . وانيقني 

 

اجاب عىل دعوة   طلب جريوم النبيذ مث 

الس يد فورتسيك من اجل العشاء , ابنه  

بأ نه   يرتك اخليار لرفيقيت سفره , وقال 

س ميكهنم متابعة السفر يف الصباح الباكر ,  

لهذه   عىل امل لن ترفض الفتااتن السهرة 

 .الليةل

ابماكننا تنازل العشاء عند الس يد   ))

 (( فورتسيك مث نعود بوقت مبكر 

اقرتحت فانسيـا )) ماريك ماتيدلا ؟ ((  

 . وجتاهلت فانسيـا نظرات جريوم 



رائعة , س نقبل هذه ادلعوة بلك   فكرة  ))

 .رسور (( اجابهتا ماث حبامس 

عربيت وس تعيدمك   حس نًا سنتظرمك  ))

ء الآن (( قال سد  ساعة تشاؤن اىل اللقا

 . القرص بلطف وخرج 

س منيض سهرة لطيفة (( قالت   هكذا  ))

 . فانسيـا ميكر بعد خروجه 

وابتسمت   (( سأ ذهب ل تفقد بروك  ))

 . جلريوم اذلي رمقها بنظرة قاس ية 

وتساءلت وه يف طريقها اىل الاسطبل  

لعبة يلعب جريوم ؟ ملاذا يعارض   اية 

فقة شاب  هذه السهرة الربيئة يف القرص بر 



 . لطيف وهمذب ؟ 

وبعد مخسة دقائق حلقها جريوم اىل  

 . الاسطبل 

 .(( هل انِت مرسورة من نفسك ؟  ))

 .ملاذا ؟ (( سأ لته بدهشة  ))

 , يبدو انك حتاولني ابعاد ماتيدلا عين  ))

وانِت تعلمني اهنا معجبة يب , ول تريدين  

اتقع يف غرام , ولكين ل افهم مذا  

 ((... ثل هذا كل يك اس تحق م  فعلت 

اان اهجل عام تتلكم , اما ابلنس بة ل   ))

عنك , فهذه الفكرة مل ختطر   بعاد ماتيدلا 

ابيل , فدلهيا وادل مسؤةل عهنا و مادخيل  



 .(( اان بلك هذا ؟ 

نعم , ملاذا ؟ كوين متأ كدة ان ماتيدلا   ))

 ...س تكون سعيدة جدًا ابلزواج مين و 

)) 

ابزواج منك ؟ جريو , هل فقدت   ))

عقكل ؟ اان ل عتقد ان ماتيدلا تنوي  

عائةل الآن ... لقد اكنت تنتظر   تأ سيس 

دخولها اىل العامل منذ س نني طويةل وبفارغ  

ولن تقرر الزواج قبل ان تتذوق   , الصرب

 .(( طعم الذلة 

 , نعم , ولكن ... سارفقها اىل لندن  ))

وساجعلها تكتشف مع  اش ياء كثرية ,  



 . (( ا ول اعتقد ان هذا لن يكفهي

دليك خربة طويةل , جريوم ,   انت  ))

لكنك ل تعرف الفتيات الصغريات , ليس  

اذلي يعجهبن   الرقص و احلفالت هو 

فقط , بل هن يرغنب ابن حييط هبن  

عرشات الش بان , ولكن اذا وقعت  

يف حبك , فان هذا لن هيمها ,   ماتيدلا 

لكهنا ل حتبك ولن حتبك , اهنا ممتازة  

 (( ترى  ابندفعها كام 

واكان وحدهام يف الاسطبل , فالحظة  

 فانسيـا تبدل مالمح وجه جريوم , ولقد 

اصبحت نظراته اكرث رقة , فأ مسكها من  



 . كتفهيا من كتفهيا , مث ابتسم بسخرية 

لزواج من  انِت حتتقريين ل نين اريد ا  ))

ماتيدلا مع انين ابلاكد اعرفها و ولكن  

تعلمك كيف تس تغلني العواطف   الضورة 

الرقيقة , وبدون هذه الضورة لكنت  

هنا , ل   انِت من س يكون يف خطر 

 . ماتيدلا مث تركها وحدها وخرج 

 فنظرت فانسيـا اىل بروك اذلي اكن قد 

اهنيى طعامه ’ وانم عىل القش , واخذت  

 . م جريوم تفكر وحتلل الك 

اليت س تعلمها ؟...   ماذا يعين ابرضورة 

اهنا ل تتذكر لكامته ابضبط , لهنا لكامت  



يلمح اىل ان ماتيدلا   بدون معىن , وملاذا 

 . يف خطر 
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وعندما خرجت من الاسطبل , خطرت  

؟   فكرة يف راسها , واذا اكن لهذه معىن 

اذا اكن جريوم حقًا من الباحثني عن  

الرثوة ؟ واذا قرر خطف ماتيدلا ؟ اي  

س تكون ه املسؤل لهنا اخربته   , الهي  

ابن ماتيدلا لن تقبل ابلزواج منه قبل  

 . مومسها  الاس تفادة من 

دون هذه الضورة لكنت , انِت من   ))

هذا   (( س يكون يف خطر هنا , ل ماتيدلا 

قلهبا يدق برسعة ,    ماقاهل جريوم , وبدأ  

 . اذن ه تعجبه , واكرث من ماتيدلا 

 



وارسعت اىل الفندق ليك تطمنئ عىل ان  

جريوم همام اكنت اهدافه لن يسبب  

ماتبدلا من اجل الوصول اىل   بضياع 

 . اهدافه الااننية 

 ارتدت فانس يا مالبس السهرة , ورشت 

شعرها ابلون النحايس , واكنت قلقة كثريًا  

ليست تدري ماذا ميكهنا  عىل صديقهتا و 

تفعل ملساعدهتا , مفن املس تحيل ان   ان 

ترتك ماث تقع يف الفخ اذلي ينصبه لها  

ولكن اي خف ؟ كيف س يحاول   , جريوم 

جرها اىل مثل هذا الفخ ؟ فهو ل يشك  

مغازلهتا , طاملا اهنا   ابهنا تشجعه عىل 



مسحت هل بتقبيلها , ولكن خمطئ يف  

احه , حصيح  لقرت  اعتقاده اهنا ستتحمس 

اهنا فاتنة ورومنطيقية كن فانسيـا واثقة ان  

 . يسطري عىل عقلها  ماث لن ترتك قلهبا 

خالل تناول العشاء اكنت فانسيـا اكرث  

فكرها مشغول يف   مصتًا من عادهتا , وظل 

البحث عن حل , وبعد تناول احللوى  

لختيار   رافقت مضيفها اىل غرفة املكتبة 

مجموعة من الكتب , تعهد ابلكتاب اىل  

ليطمئهنا عىل   الآنسة ماتيدلا راندولف دامئاً 

 . حصة ماريس 

آنسة نوريس , ابنك عندما   )) اتعلمني أ



راندولف , احرتت ومل   دخلت مع الآنسة 

اس تطع المتزي بينكام ؟ فأ مِن شعرك امحر  

مه هذه   وه شعرها اشقر , ولكن 

ا عىل شعرك  البودرة اليت ترشني مهن 

 . (( تبدوان متشاهبتني 

آه , نعم  )) بدون شك فأ ان ارتدي   ... أ

 ((....احد اثواهبا , نعم , اان افهم جيداً 

مجيلتان , وعندما تنظران   انكام اكتوأ م  ))

اىل بعض اعتقد ان صورة احداكام  

آة   .((تنعكس عىل مرأ

عادت فانسيـا وانضمت اىل   عندما 

الحظة ,  الآخرين , اخذت تفكر هبذه امل



 ماتيدلا ؟  ابماكهنا ان حتل ماكن 

ولكن مىت ؟ اثناء احلديث , قال جريوم  

 . انه جحز عربة ملتابعة السفر غداً 

سرنحل مع الفجر (( اضاف جريوم   ))

 .(( )) جيب ان تودعا ماريس هذا املساء 

رافقهم س يد القرص , واصبحوا اصدقاء ,  

 وتواعدوا عىل اللقاء يف لندن , وعند 

اىل الفندق , دخل جريوم اىل  وصوهلم  

الاسطبل ليتفقد حصانه , بيامن صعدت  

لتناما , ظلت فانسيـا مستيقظة   الفتااتن 

طوياًل وبعد تفكري رأ ت ان جريوم لن  

وس ينتظر حىت   , يؤخر تنفيذ خطته 



مساء الغد عندما يصبحون قريبني من  

 . لندن 

استيقظو ا ابكرًا ,   ويف صباح اليوم التايل 

ن العربة ومعهام بروك ,  وركبت الفتاات 

هبا فانسيـا   واكنت هذه اطول رحةل قامت 

واقلها راحة و لهنم اكنوا يسريون برسعة  

من   ويف طرقات وعرة وموحةل , واكن 

الواحض ان جريوم يفكر يف خطة معينه  

وهو مرص عىل الوصول قبل هبوط  

 . الليل 

حاولت فانسيـا ان تعرتف مرارًا ابحلقيقة  

ختربها   مل تكن تريد ان   لصديقهتا ماث , 



ان جريوم يسعى خلطفها , لكهنا اردت  

 اخبارها بنيته ابزواج مهنا , وتساءلت 

ماذا س تكون ردة فعل صديقهتا و فاذا  

اكنت مدركة جيدا , فهذا س يجنهبا كثريًا  

املشأك , ولكام اكنت تفتح معها   من 

موضوع الزواج , اكنت ماث ل تبدي اب  

وحتدهثا عن    املوضوع  هامتم , وتغري 

 . احلفالت وعن الرقص 

 ومع غروب , توقفوا يف احدى احملطات 

وبدلوا اخليول , ول حظت فانسيـا صدفة  

ان جريوم وهو يتلكم مع احد عند  

الاسطبل , فاعتقدت اهنم   خروجه من 



س يزنلون يف هذا الفندق , لكن عربهتم  

 جريوم عىل جواده  اتبعت سريها , يتبعها 

. 

عندما وصلوا اىل    واكن الظالم قد حل 

لكهنم لكهم اكنو   , الفندق يسمى الريزان 

مبزاج يسء , من شدت التعب , قفز  

 بروك اىل الارض , فتبعته فانسيـا 

واخذت تتأ مل السامء واكن الطقس اكرث  

 . دفئًا من الاايم املاضية 

الاسطبل حيث ترك   خرج جريوم من 

 . حصانه , وابتسم ونظر اىل اللكب 

اهمت به ,   , اتريدين ان لبد انه متعب  ))



 (( بيامن تنضمني اىل ماتيدلا ؟ 

ل شكرًا (( مث دخلت حتمل اللكب   ))

الفندق , تبعهم جريوم وطلب القهوة   اىل 

والبسكويت ونصحهام ابلرحة قلياًل قبل  

 . العشاء 

ل بد انكام متعبتني بعد هذه الرحةل   ))

يك   , الطويةل , لكين اردت ان نتقدم اليوم 

تكون رحلتنا غدًا قصرية , س يكون  

العشاء جاهزًا بعد ساعتني , هل  

 .(( هذه الرحةل املتعبة ؟  ستساحماين عىل 

ابلتأ كيد (( اجابت ماتيدلا , )) واعدك   ))

اول رقصة يف حفليت ,   ابن اجحز كل 



 . والثانية ايضًا (( ورمقته بنظرات ادللل 

النساء املس نات ((   هذا ماس يغيظ  ))

 . جريوم ضاحاكً اجاهبا  

 اليس هذا ماتريدينه ؟ (( اكنت  ))

فانسيـا واثقة انه ميزح لكن ماتيدلا اخذت  

 . الكمه عىل محمل اجلد 

فأ ان اريد ان تكون حفليت   , ابلطبع  ))

رائعة , يتلكم عهنا امجليع لعدة س نوات ,  

راندولف ملكة ك   حيث تكون الآنسة 

الرقصات , وبعد ذكل , سأ تزوج رجاًل  

 .(( لرثاء وهمم جداً فاحش ا 

فكرت فانسيـا وهام تصعدان السمل ان  



ماتيدلا كتبت الآن قدرها فلك امال  

دمرت , ومل يعد امامه سوى   جريوم 

 . وس يةل واحده لكسب هذه الوريثة 

 

متواهجتني , فدخلت   اكنت الغرفتان 

فانسيـا اىل الغرفة اليت تطل عىل الشارع  

واس تلقت عىل   , مث غسلت وهجها ويدهيا 

الرسير , واخذت تتأ مل سقف الغرفة  

وتفكر , وعندما دخلت اخلادمة ,  

فانسيـا مهنا ريشة وورقة وحرب   طلبت 

 . للكتابة 

 وعندما عادت اخلادمة , جلست فانسيـا 



وكتبت لكمة موجزة مث وضعت الرسال  

 . يف احد اجلوارير جبانب الرسير 

العشاء بشهية , مث جلسوا امام   تناولوا 

واكن جريوم صامتًا اكرث  النار يرثثرون  

عادته , وفاجأ ته فانسيـا   الوقت عىل غرب 

عدة مرات وهو خيتلس النظر الهيا ,  

برسعة , ففكرت   واكن ك مرة يدير رأ سة 

ابنه يفكر بعد بردة فعلها عندما س تجد  

مل تكن   نفسها وحيدة يف الصباح , فاذا 

خمطئة , فأ نه مل يكن ينوي تركها يف مثل  

 , ة , ومضريه يؤنبه هذه الظروف الصعب

بعد ك يشء اذا تركته خيطف ماتيدلا ,  



فأ هنا س تجد نفسها وحيدة يف الصباح ,  

وبدون رفقة . وحيدة مع لكهبا   بدون عربة 

الصغري ! ان قراره اانين جدًا , ولن يعرف  

اذلي س يخلفه وراءه ! لكن   حقيقة الوضع 

ماتيدلا لن تبق وحدها يف الفندق دون  

بلك ماحصل او   عمل اية تفسريات , وس ت

بلك ماتريد فانس يا اخبارها به , وذكل  

 . بعد ان تقرأ  تكل الرسال 

آنسة ماث ؟   )) امل يزجعك جضيج املطبخ أ

(( سالها جريوم بقلق )) لقد لحظت  

 .(( بيامن كنت أ نتظركام  حركة كثرية 

ل , ابدًا كنت متعبة جدًا , ومنت ومل   ))



 .(( عندما دخلت اخلادمة  استيقظ الا 
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اصطنعت فانس يا الابتسام عىل شفتهيا ,  

 وفهمت ان جريدم عرف الآن اية غرفة 



 . تشغل ك واحدة مهنام 

وانِت فانسيـا ؟ هل اكنت غرفتك   ))

 .(( هادئة ؟ 

نبعد عن لندن , الآن  شكرًا مك   , نعم  ))

 .(( ؟ 

بعد مثانية حمطات , وس نصل اىل   ))

سكوير يف وقت الغداء , اذا   هانوفر 

 .(( انطلقنا ابكراً 

ابكرًا ,   حس نًا , مبا اننا س نتستيقظ ))

جيب ان لنتأ خر ابلنوم , هيا بروك ((  

 . قالت فانسيـا 

لها ماث )) وهكذا   سأ رفقك (( قالت  ))



 , انين افتقد  تساعديين من خلع مالبيس 

 .(( ملاريس حقاً 

الفتااتن وبروك بني ذراع    مث صعدت 

فانس يا , بعد ان بدلت ماث مالبسها  

يف رسيرها   ورسحت شعرها , اس تلقت 

 . وقالت لصديقهتا 

 .((تصبحني عىل خري , فانس يا  ))

ماث ... امسع  ,   , تصبحني عىل خري  ))

 .(( اتريدن ان تسدي يل خدمة ؟ 

اساعدك يف خلع   اتريدين ان ابلتأ كيد ,   ))

 .(( ثوبك ؟ 

زلكن ل! فأ ان لست كسول مثكل ! ل   ))



ايس تطبع بروك ان ينام   ... ولكن املسأ ل 

هذه اليةل يف غرفتك ؟ لقد انزجع كثريًا  

لكام اقرتب عربة او   بعد الظهر , واكن 

حدثة جضة يبدأ  ابلنباح , اان اعمل ان  

ولكنه  الليل ,   السري س يكون خفيفًا يف 

سزيجعين مع بزوغ الفجر ومع بدء احلركة  

 .(( يف الشارع , ادليك مانع ؟ 

ل , ابدًا ولكين امتىن الا يبداء ابلنباح   ))

وانين ل   عند اول حركة يف املطبخ , كام 

ميكين رفض طلبك خاصة بعد ان كنِت  

 لطيفة مع ماريس هيا , اذهيب انِت اىل 

 .(( غرفتك , وبروك تعال اىل جانيب 



اخذت تضحك عندما نظر اللكب الهيا  و 

 . تثاءبت وجلست  خبوف , مث 

حس نًا (( قالت فانسيـا )) سأ قوم معه   ))

 (( جبول يف اخلارج مث نعود 

 .(( ل تتأ خري والا سأ انم  ))

نزل فانسيـا ووجدت جريدم يرشب ك سًا  

البرية يف الصال فسعلت وعندما   من 

 . التفت حنوها ابتسمت هل 

قلياًل , اتريد   زه بروك اريد ان ان  ))

 .(( مرافقيت جريدم ؟ 

 تردد جريدم قلياًل مث رشب ك سه وانضم 

 .الهيا 



ملاذا ترغبني جفأ ة مبرافقيت ؟ كنت   ))

 اشعر انِك تتجنبيين , ولست ادري 

 .(( السبب 

ماهذا الالكم ! ((. ونظرت اليه   ))

غاضبة   بعيوهنا املالئكية , )) اذا كنت 

و مل تكن من  من احد , فأ هنا ماث , ل

وضع هذه الفكرة يف رأ سها ... ولكن  

 ((... اخرياً 

ماذا تعنني ؟ واي خطأ  ارتكبت أ ان ؟   ))

يشغل   .... هيا فانس يا , اخربيين ماذلي 

 .(( ابكل 

ليس بشء اخلطري , كنت أ مزح .   ))



تلكمت   لقد غريت غرفيت مع ماث ل نك 

كثريًا عن ضوضاء الشارع واملطبخ .  

اخلدم اذلين س يزنلون  وخافت ان يزجعها  

 .(( الصباح  يف 

اذن , صديقتك ااننية جدًا (( قال لها  ))

نكرت   , جريدم وقد بدا عليه القلق 

فانسيـا ذكل , واكنت تعمل انه هو  

 . الاانين 

جيدًا , فانسيـا   حس نًا , امتىن ان تنام  ))

 .(( ولتكوين فكرة سيئة عين , ارجوك 

يـا مل  لكن فانس  قد يبدو هذا الكم طبيعياً 

تشك حلظة مبحتوى هذه املالحظة , ول  



السوداء   ابلتعبري احلنون يف عيون جريدم 

, فمتنت هل ليةل هادئة وصعدت السمل ,  

 مث التفت اليه من جديد , ورأ ته ينظر 

بعيون سامهة , وك ن مهوم ادلنيا لكها يف  

 . رأ سه 

اكرث مما   ترك بروك مع ماتيدلا اكن سهالً 

لبداية , رفض ان  توقعت فانسيـا , يف ا 

حنو   ترتكه وتذهب , وك مرة يراها تتجه 

الباب , يقفز من الرسير ويتبعها , ولكنه  

متعقاًل   اخريًا وبعد عدة حماولت , اصبح 

 . وانم هبدوء 

عادت فانسيـا اىل غرفهتا , لكهنا مل تمن ,  



حركة عىل السمل ,   وظلت تنتظر اي 

وبعد ساعتني تقريبًا , مسعت طرقات  

 ىل الباب وصوت ينادي مبا خفيفة ع 

 . يش به اهلمس 

آنسة راندولف ؟ ارجوك   )) ماتيدلا ؟ أ

 .(( استيقظ  
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واكنت فانسيـا قد رشت شعرها ليك  

 تبدو مشاهبهة ملاتيدلا , فهنضت من 

 . الرسير ووضعت الشال عىل رأ سها 

ماذا هناك ؟ ايوجد حريق يف الفندق   ))

 . بصوت مرتفع  ؟ (( سأ لته 

 . فأ رسع ووضع يده عىل مفها 

صه, س توقضنب ك من يف الفندق !   ))

 . (( ! اطمئين اهنا فانسيـا الغبية  ل 

ه , ماذا فعلت ؟ وملاذا تزجعين يف  او  ))

 .(( الليل ؟  منصف 

لقد هربت ! ولهذا السبب اكنت   ))



يل   تسأ لين مك نبعد عن لندن , لقد تركت 

هذه النعتوهة رسال , واخذت حصاين ,  

ولو كنت تعرفني حصاين تريور و  

اذلي تواهجه , وه تقول   ل دركت اخلطر 

  يف رسالهتا اهنا ذاهبة اىل صديقة لها يف 

 .(( ! نتبعها  لندن , جيب ان 

ملاذا ؟اذا اكن هذا هو ملرتيدة   ))

تكون   ه...(( سأ لته فانسيـا حماول ان 

 .غاضبة , فابتسم جريدم 

ليهتا الساذجة الربئية , تذكري الكم   ))

املس نات املرثثرات , فأ هنن   عن النساء 

س يغظن كثريًا اذا علمن اننا كنا وحدان يف  



لسبب جيب ان  ولهذا ا  , الفندق واحد 

جند فانسيـا ونعيدها همام لكف الامر ,  

 . ((ليك يبق فريقنا حمرتماً 

آه , حس نًا ! سأ رتدي مالبيس فوراً  ))  أ

)) . 

س تكوين   عظمي , سأ حظر عربة , هل  ))

 .(( جاهزة بعد عرشة دقائق ؟ 

نعم , ولكن مىت وجدت رسالهتا ؟ مك   ))

 .(( هرهبا ؟  مىض عىل 

الرسال حتت ابب غرفيت ,  لقد رمت   ))

الضجة   واعتقدت انين انئ , لكين مسعت 

 .(( , اذن ه مل تس بقنا بكثري 



 .(( حس نًا , سأ رسع  ))

الهبو , وفانس يا ترتدي   بعد قليل التقيا يف 

معطف ماتيدلا وتزنل قبعهتا عىل جبيهنا  

الشعر الشقراء   مع اهنا تعمل ان خل 

سزتيل ك اشكوك جريدام , ولكن ل  

 .د سبب للقلق يوج

الصعود اىل العربة , مث   ساعدها جريدم يف 

 . جلس جبانهبا 

لقد طلبت من احلوذي ان يسري   ))

الظالم , وتريور متعب ولن   ببطء بسب 

ماكنك ان حتاويل النوم   يبتعد كثريًا , اب 

 .(( قليالً 



 

اس ندت فانسيـا رأ سها عىل جانب املقعد  

 , وغفت ومل تستيقظ الا عندما توقفت 

ة , جفلست وتثائبة وه تضع يدها  العرب 

عىل فهمها كام اكنت ترى ماتيدلا تفعل  

 . دامئاً 

 هل وصلنا ؟ هل ترى حصانك ؟  ))

)). 

 , لقد عطتين فانس يا امس الفندق  ))

 وابلاكد اقرأ  امس هذا .... نعم لقد وصلنا 

)). 

 . نزل جريوم مث قال لها بصوت ضعيف 



 اذا  ابق هنا قلياًل , اريد ان اتأ كد اولً  ))

 .(( اكنت هذه اجملنونة هنا 

وبعد دقائق عاد جريدم وهو حيمل  

 . مصباحًا يف يده 

انزيل ماتيدلا سنمتكن   نعم , اهنا هنا و  ))

حنن الثنان من اقناعها واان متأ د اهنا ل  

 .(( اذلي نعيشة بسبهبا  تشك ابدًا ابلقلق 

اكن الكمه مقنعًا , ولو مل تكن ه نفسها  

قته بسهول ! امسك  صد  فانسيـا لاكنت 

جريدم يدها ورافقها اىل املدخل مث اشار  

 . حنو السمل 

تثريي جضة اي صغريت , ل جيب   ل  ))



ان نوقظ امجليع , فانسيـا تزنل يف الغرفة  

الميني , واعتقد من الافضل   الاوىل اىل 

 .(( ان نرها معاً 

 ترددت فانسيـا قلياًل , تلفتت حولها 

 . بقلق 

صعد ؟ الا ميكننا ان  ملاذا جيب ان ن ))

 نرن جرس اخلدم ليصعد احدمه ويوقظها 

 .(( ؟ 

امجليع ينام الآن , ماعدا اخلادمة اليت   ))

 .(( ! فتحت يل الباب , تعايل 

 

وحاولت فانسيـا ان تدع  اهنا الآن فقط  



 . بدأ ت تشك بصدق الكمه 

اين ه هذه اخلادمة ؟ ملاذا   ولكن  ))

اان  اختفت اصعد انت جريوم , اان ....  

 .(( ! اندمة ل نين رفقتك 

ترك جريدم يدها , واحاط قامهتا بذرعية  

 . ودفعها حنو السمل 

ماتيدلا , لقد جئِت مع  ,   ل نقاش  ))

 (( ! واان ارجوك ل ترصيخ 

ماكن فانسيـا ان  تتظاهر ابخلوف   مل يعد اب 

, ل هنا اكنت ختاف حقًا و وتساءلت  

اىل هنا   ماهو هذا املزنل و وملاذا جاء هبا 

 . ؟ 



مسكت   )) ل و ل اان ل اريد ! (( وا 

 . حبافة السمل بيدهيا 

جعلها ترتك السمل ومحلها حىت ابب   لكنه 

الغرفة املفتوحة , واكنت النار مش تعةل يف  

اول  ويوجدزجاجة مخر عىل الط  , املوقد 

وبقرهبا ك سان , واكن الرسير واسع  

احلرير , والغرفة   ومغطى برششف من 

مضاءة ابلشموع , فشعرت فانسيـا ببعض  

بأ ن   الاطمئنان , لكهنا عادت وشعرت 

جريدم س يخنقها عندما يعرف هويهتا  

 . احلقيقية 

مث   , ادر جريدم املفتاح يف قفل الباب 



 . دخل وسكب ك سني من النبيذ 

عزيزت ! كنت اريد لن  ماتيدلا اي  ))

للزواج بطريقة تقليدية خمتلفة   اطلب يدك 

, ولكن ل سف ! اصبحت مقتنعًا اكرث  

تريدين الزواج مين , ولهذا   واكرث انك ل 

انِت تفهمني ايصغريت ان هذه افضل  

قناع وادلك  ابملوفقة عىل زواجنا   وس يةل ل 

اان أآسف حقًا ل نين اخفتك , وامتىن ان  

س تقبلني   يل انكِ تقسم  عىل الاجن 

الزواج مين فورًا والا فأ ين سأ حاول  

 ارغامك وانِت من س تختارين , ايعزيزت 

 ((... والآن , اخلع  هذه 



مث تقدم حنوها , فرفعت القبعة عن رأ سها  

ضوء الشموع , ومتنت   ونظرت اليه عىل 

لو تغمض عيوهنا ولكهنا ظلت تنظر اليه  

 . خبوف كبري

اخذ يرجتف  جريوم فورًا , و  عنئذ عرفها 

 . من الغضب 

 انِت ! ماهذه الازدواجية ؟ كيف  ))

واخذ يزيل البودرة عن شعرها و   ((.....

مث امسكها بكتفهيا ورماها بعنف عىل  

انه س يضهبا بعنف ,   الكنبة , فاعتقدت 

 . لكنه امرها حبدة 

 (( اجليس  ))



قبالهتا و وتأ ملها   فأ طاعته خبوف , وجلس 

 . للحظة واليأ س ابِد عىل وهجه 

عندما   فأ حست فانسيـا ابلشفقة عليه 

 . لحظت مدى خيبته 

 . حس نًا (( قال غاضباً  ))

كذبة   فأ خذت تبحث عن جواب , عن 

تنقذها , لكهنا فهمت ان احلقيقة فقط ه  

 . اليت تفرض نفسها 

واان مل اغري غرفيت   , لقد كذبت عليك  ))

 .(( مع ماث 

 .(( وهذا مااراه ملاذا؟  )

فعل شيئًا من هذا  س ت لقد فهمت انك  ))



النوع و ول ميكنين ان امسح كل بذكل ,  

 .(( مفاتيدلا صديقيت 

فهز رأ سه وانولها ك سًا من النبيذ ,  

 . ورشب ك سة جرعة واحدة 

ختربهيا اذن ؟ ملاذا مل حتذرهيا   ملاذا مل  ))

 .(( مين ؟ 

 رشبت فانسيـا جرعة , واحست ببعض 

 الشجاعة 

مل تكن س تصدقين , ولكين لو فعلت   ))

 , لاكنت ماتيدلا قضت عليك , جريدم 

)). 

ماذا تعنني ؟ اتعنني اهنا اكنت س تخرب   )



 .(( امجليع بأ نين لست رشيفًا ؟ 

 .(( نعم  ))

 .(( وملاذا تقتلني نفسك ؟  ))

جيب عيل ذكل , فبعد ك يشء ,   ))

تس تغلين يف مساء اليوم الاول يف   انت مل 

 ((...ذكل الفندق و 

ماكين ان افعل  __ وابماكين   , اكن اب 

الآن ان افعل (( ونظر الهيا بغضب  

شديد , وخافت فانسيـا وانزوت يف  

 الكنبة ورشبت جرعتني من ك سها  زاوية 

. 

ل , جريوم كنت تريد خطف ماتيدلا   ))



 (( ؟  بسبب مالها 

فهز رأ سة , وهنض وسكب لنفسه ك سًا  

آخر مث محل الزجاجة ووضعها بقربه   . أ

نعم , اان حباجة ماسة للامل , قرصي   ))

واريض ... ولكن , ماذا هيم الآن ؟  

لعبِت ماتيدلا ليك ترمغيين   اعتقد انك 

 .(( عىل الزواج بك ؟ 
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فهنضت فانسيـا برسعة لشدة دهش هتا ,  



 . قعت الك س عىل ثوهبا واو 

اي الهي  ل ! هذه الفكرة مل ختطر ببايل   ))

اية   ابدًا , ك ما كنت اريده ان ل حتصل 

فضيحة , وعندما ستستيقظ ماتيدلا ,  

س تقرأ  رساليت , وس تفهم ان ك يشء  

مايرام , ولكن جيب ان نعود   يسري عىل 

اىل الفندق , وبأ رسع وقت ممكن (( مث  

ا بأ ن جتلس من  الهي  وقفت لكنه اشار 

جديد , وعندما مل تطعه فورًا دفعها  

 . بعنف 

قضينا ساعتني حىت   مس تحيل , لقد  ))

وصلنا اىل هنا و.... ولكن ماذا كتبِت يف  



 .(( رسالتك؟ 

فانسيـا اليه بقلق وهو يسكب   نظرت 

ك سًا جديدًا وادركت فانسيـا انه س يحاول  

واحض يف عيونه , انه اصبح   اغراهئا , هذا 

 .(( خطريًا و****************اً 

تذكرت مربييت   لقد كتبت لها انين  ))

القدمية اليت تسكن ابلقرب من هنا ,  

 وبأ نين اس تعرت حصانك تريور , مث 

كتبت رسال اخرى سلمهتا للخادم  

ووقعهتا بسمك انت , وكتبت فهيا بأ نك  

تريور بدل العربة لكين   حلقت يب ل ن 

اخىش ان هذا لن يفيد بشء :  



 .(( ايضاً  ايصغريت , لقد تركت رسال اان 

اوه ل ! كنت اعتقد انك س ترتكين   ))

ليس   بلك بساطة و.... و..... لكن هذا 

همامً طاملا انين لن اكون هناك ل قرأ ها ((  

 فضحك جريدم مبرارة , مث رشب ك ساً 

آخر   . أ

بدون شك , ولكين كتبت رسال ايضًا   ))

 ي لودلت , وه تزنل يف الفندق اذل 

 ((... مرران امامه ابلمس , وامسه 

اتيل هاوس , نعم لقد رأ يتك خترج   ))

 .(( من الاسطبل 

نعم , لقد توسلت الهيا ان تتجه فورًا   ))



قبل   اىل الفندق الريزان , وان تصل اليه 

الساعة الثامنة صباحًا ليك ترافق فتاة  

 موجودة هناك وحيدة حزينة , واخربهتا 

ثرية , وطلبت  بأ نين انوي اغراء وريثة  

مهنا املساعدة يف هذه املسأ ل (( مث  

 . مبرارة واضاف  حضك 

ايلهي  ! لن تساحمين دميرتاي ابدًا ! ان   ))

اخطف الآنسة   اخطأ  ابلفتاة ! ان 

البس يطة بدل الآنسة راند ولف الرثية !  

آخذ يف احلس بان  طيش   ك هذا ل نين مل أ

 .(( ! فتاة ملعونة غبية 

جريوم , ك    لكنك لن ختطف احدًا ,  ))



وس تقرأ  وادلتك الرسال ,   يشء سيتدبر 

وس تأ ت اىل الفندق , لكهنا س تفهم فورًا  

عندما س تجد نفسها وهجًا   بأ نه سواء تفامه 

 (( ! لوجه امام ماتيدلا رندولف 

 

رأ هتا من قبل ,   مل يس بق لها ان  ))

ووادلت س تدخل اىل هبو الفندق  

 وس ترصخ بأ عىل صوهتا , اهنا جاءت 

نقاذ ا  لآنسة رندولف من مصيبة اكرب  ل 

من املوت ! وهكذا , اي صغريت س يعمل  

الآنسة رندولف خطفت , نعم   امجليع ان 

ولهذا السبب طلبت من وادلت ان  



 .(( تتدخل 

علينا ان نعود فورًا ليك   اذن جيب  ))

مننعها من الوصول اىل الفندق ! ((  

ايضًا وامسكها   وهنضت لكن جريدم هنض 

ت الفتاة بضابت  ومضها اليه , واحس 

 . قلبه 

ابلنس بة ذلكل , وفات   لقد فات ال وان  ))

ال وان ابلنس بة كل ! ابلتأ كيد اان لن  

 ((.... اتزوجك ولكن 

واطبق شفتيه عىل شفتهيا وك نه يريد  

 معاقبهتا , ارادت الفتاة ان ترصخ لكنه 

منعها واجربها عىل فتح شفتهيا , وهو  



يفك ازرار مقيصها , واحست ابصابعه  

لكنه خنق ك حماولهتا   ىل جسدها ع

 . للتخلص منه 

وجفأ ة تركها ل اخذت تبيك وخبأ ت وهجها  

 . بيدهيا 

 . اىل الرسير ! (( امرها حبدة  ))

 ماذا ؟ لكن .... (( واحست ابدلوار  ))

وادركت ماذا س يفعل , انه غاضب جدًا   ,

ل هنا افسدت خمططه , ويريد معاقبهتا  

خيرس تكل الوريثة ! تقدم   ل هنا جعلته 

جريدم , حنوها وعيونه تلمع بربيق مل  

وجفت حنجرهتا   , يس بق لفانسيـا ان رأ ته 



 . ومل تعد قادرة عىل الالكم 

 ل , ل ! جريدم ارجوك ..(( ومن  ))

خالل ادلموع رأ ته يقرتب مهنا اكرث وقد  

 . اصبح شلكه خميفاً 

 .(( ! الفتاة الغبية  نعم , نعم ! ايهتا  ))

 . محلها ورماها بعنف عىل الرسير   مث 

الصغري مطيعًا عندما   اصبح بروك اللكب 

فهم ان س يدته تريده ان يقيض هذه الليةل  

سعيدًا , لكنه امتثل   مع ماتيدلا , مل يكن 

لرغبهتا , واكن سيبقى هادئًا حىت الصباح  

املمر فأ درك ان   لو مل يسمح حراكت يف 

هذا الرجل هو نفسه اذلي مضد جروحه  



 مع فانسيـا  اذلي اكن يتلكم دامئًا حبنان , و 

. 

فرتدد قلياًل وحرك ذنبه هبدوء , زائر !  

يعلمه احد ان يقوم   اينبح قلياًل ؟ لكن مل 

بأ ي انذار , فاكتفى ابجللوس وثبت نظراه  

اذا اقتضت   عىل الباب مس تعدًا للقفز 

 . الظروف 

لكنه مسع الرجل يتلكم مع فانسيـا مث مسع  

وفانسيـا تغلق   و   خطوات الرجل يبتعد 

الباب وراءه , وعندما مل يعد يسمع شيئًا  

واحدة , واكن   عاد اىل النوم ولكن بعني 

قلقًا دون ان يدري سبب قلقه , وعندما  



 خرجت فانسيـا من غرفهتا وابتعدت 

هبدوء , هنض بروك فورًا , ومسعها تزنل  

السمل وجتتاز املدخل , مث مسع وشوشة ,  

ق من جيدي ,  ابب الفندق واغل  مث فتح 

فأ رسع اللكب حنو الباب لكنه مل ينجح  

س يدته وتركته   يف فتحه , لقد رحلت 

 . وحيدًا منس ياً 

عندئذ قفز اىل رسير ماتيدلا واخذ بنباح  

عندما مل تتحرك بدأ  يهنش   , ولكن 

ابلفراش بقوامئه , وحياول ابعاد الغطاء عن  

ماتيدلا وبدأ ت ترصخ   ماتيدلا , فهنضت 

 . وتش مته 



فتحت هل الباب اخذ يروح  وعندما  

عاد وك نه يريد مهنا   وجي ء يف املمر , مث 

ان تتبعه , لكن ماتيدلا رست ل هنا  

اما بروك   , ختلصت منه , وعادت للنوم 

فمل يرتدد ونزل السمل واخذ يبحث  

بصمت مث عاد وصعد السمل اكلسهم  

ابب غرفة ماتيدلا وعاود   وجلس امام 

يقظ بعض  النباح , لكهنا مل تفتح هل , است 

واضطروا ماتيدلا ليك   الزابئن الفندق 

خترج من غرفهتا وه يف مقة الغضب ,  

آها بروك حىت ارسع  اىل ابب   وما ان رأ

غرفة فانسيـا وعاد للنباح من جديد ,  



 , خفطرت ببال ماتيدلا افاكر سوداء 

وقلقت عىل فانسيـا ففتحت ابب غرفهتا  

واشعلت الضوء واكنت دهش هتا كبرية  

 . الرسير خالياً  عندما وجدت 

فنظرت اىل اللكب بشء من الاحرتام ,  

اين ذهبت   لقد اكن حمقًا , ولكن اىل 

فانس يا يف هذا الليل ؟ ادرك بروك انه  

السمل   اس تطاع افهام ماتيدلا , فعاد ونزل 

, واخذ يضب الباب اخلاريج بقاوامئه مث  

صعد من جديد , فأ خذت ماتيدلا تبحث  

ا اللغز ,  الغرفة عن تفسريات لهذ  يف 

واخريًا وجدت رسال موهجة لها خبط  



 .الورقة وقرأ هتا برسعة صديقهتا , ففتحت 

 . عزيزت ماتيدلا  ))

مبا ان   , ل تقلق  اذا مل جتديين يف غرفيت 

الطقس مجيل جدًا هذا الصباح , فلقد  

 قررت زايرة مربييت القدمية اليت تسكن 

قريبًا من هنا , واخذت احلصان تريور ,  

 . (( سأ عود قبل الغداء , فانس يا

ماتيدلا اىل غرفهتا وه تشعر حبرية   عادت 

كبرية , هذا ل معىن هل كيف توقعت  

هذا الصباح س يكون مجياًل ؟   فانسيـا ان 

فالهنار مل يطلع بعد , وهذا ليس وقتًا  

 . وعىل جواد ؟  للقيام بزايرات 



جريدم , ل نه س يكون    فقررت ان توقظ 

تكن تعمل يف   غاضبًا اذا مل ختربه , لكهنا مل 

اية غرفة ينام , ولكن بروك اكن بضجته  

اليت   يف املمر مما ايقظ احدى اخلادمات 

خرجت من غرفهتا وه حتمل مشعة  

 . بيدها 

 ماذا هناكل ؟ (( سأ لت اخلادمة  ))

ماتيدلا بقلق )) هل يوجد لصوص يف  

 . (( الفندق ؟ 

هذا   , لكين ل اس تطيع اساكت   ل  ))

اللكب , واريد اعادته اىل س يده , ول  

 , اعرف اية غرفة ينام الس يد هاركورت 



اميكنك ان ترشديين اىل غرفته ؟ انه  

ذكل الشاب الانيق صاحب الشعر  

 .(( الاسود 

آخر املمر اىل هجة   )) نعم , نعم انه يف أ

آنسة   .(( الميني , تصبحني عىل خري أ
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 اردت ماتيدلا ان تكون انيقة امام جريدم 

فرسحت شعرها وغسلت عيوهنا ابملاء   ,

البارد , وانتعلت مشاية من اخململ , مث  

 . حنو غرفة جريوم  اجتهت 

دقت عىل الباب واندت عليه هبدوء ,  

دفعها , دخلت   واخريًا عندما حاول بروك 

ء الشمعة اليت بيدها ,  خبجل , وعىل ضو 



 . رأ ت الرسير خالياً 

الوقت , اكن بروك قد بدأ  يفقد   وهبذا 

صربه , فأ مسك اسفل مقيص نوهما  

السمل ومل يتوقف الا   بأ س نانه وتقدهما حنو 

امام الباب اخلاريج واخذا ينظر اىل  

ماتيدلا الباب   ماتيدلا وهيز ذنبه , ففتحت 

  , عند ئذ انطلق اللكب اكلسهم , واختفى 

وشك   يف الظالم , واكن الفجر عىل 

الزبوغ , ومل جتروء ماتيدلا عىل املغامرة  

مل   يف الظالم , فعادت اىل غرفهتا , لكهنا 

تقفل الباب جيدا و يف حال عاد جريدم  

او فانسيـا , اما ابلنس بة لللكب ,  



ماكنه   . انتظار الفجر يف اخلارج  فبا 

 

رصخت فانسيـا عندما رماها جريدم عىل  

بلك ثقةل علهيا , ومضها   الرسير , ورم 

ماكهنا املقاومة وبدأ    بعنف حبيث مل يكن اب 

عىل جفوهنا وخدودها   بتقبيلها هبدوء 

وعنقها , واكنت عيونه تقدحان بلهيب  

يف قبةل   خميف , مث اطبق مفه عىل مفها 

طويةل حنونة ملحة , ففهمت فانسيـا اهنا  

لن   به , وانه اذا اعتدى علهيا فهذا حت 

 . يكون رغامً عن اردهتا 

وعندما اصبح اكرث عنفًا , واكرث جرأ ة , مل  



امغضت عينهيا وانتظرت اىل   تقاومة بل 

 .ان رفع رأ سه عهنا ومتمتت 

 .(( جريدم ان احبك ))

هذه اللكامت زادت من اندفاعه ,   لكن 

 . فعادت وقالت هل هبدوء حزين 

حتبين , س يكون   نت جريدم , اذا ك  ))

هذا رائعًا , لكنك ل تشعر بشء جتاه  

بد  , واان ل اريد ان اكرهك   .((لل 

 تأ ملها جريوم بدهشة , مث ابتسم بسخرية 

. 

سعيدة !   لن تكرهيين ! س تكوين  ))

 .(( ! وهذا مانِت عليه الآن 



ليس هذا هو الامر , جريدم انه   ))

اليس كذاكل ؟ انت ل ترغب   , الانتقام 

تريد فقط امرأ ة تش بع حاجتك ,    يب , 

من مساحمتك ,   ولهذا السبب لن امتكن 

 .(( ول من مساحمة نفيس 

نظر جريدم يف عيوهنا ول حظ ادلموع  

لكهنا حبست هذه ادلموع , فهي  مل   , فهيا 

تكن تريد ان تثري الشفقته , ابلباكء ,  

هل شيئًا , لكهنا حاولت فقط   فهي  مل تفعل 

ئهل , وه تتلكم  ان تنقذ صديقهتا من حبا 

 . حب ؟  عن احلب ! واي 

ل حظ جريدم اهنا ل ختاطر بشء ,  



 فهنض رغامً عنه , وسكب ك سًا مث عاد 

فوجدها ل تزال ترجتف والرسير هيزت هبا  

 , فأ قسم لها انه مل يكن يريد اخافهتا , وانه 

 .اكن حضية للكحول وملزاجه اليسء

ما ان اهنيى الكمه هذا , حىت اهجشت  

ابلباكء , فاقرتب ومضها اليه حبنان   ا فانسيـ

كام فعل اول مرة وهو هيمس بأ ذهنا  

جدًا , واكن يشعر ابنفعال   بلكامت رقيقة 

قوي يكرب ويكرب حىت لياكد ميزق قلبه  

يشعر حنوها , لكنه   اذا مل يعرتف لها مبا 

اكن يعرف ان اية لكمة لن تعرب شفتيه ,  

فتاة فقرية ,   انه ل يس تطيع الزواج من 



 مشاعره القوية , كام وانه ل ميكنه ان  رغ 

 الربيئة عش يقتة هل  جيعل من هذه اخمللوقة 

. 

وعندما هدأ ت , طلب مهنا ان ترتب  

س يعيدها اىل   مالبسها , وقال لها بأ نه 

 . فندق ال ريزان 

ماكنك بعد ك هذا ان نعتقد  )) اب 

 . لها مازحاً  ابملعجزات (( قال 

  فقد تكون وادلت جنحت يف احلفاظ  ))

 .(( ! عىل لساهنا 

ماتيدلا اىل النوم حىت   ما ان عادت 

دخلت اخلادمة وفتحت الس تائر ,  



مجيل   واعلنت ان اليوم هو يوم خريف  

 . ومشمس 

حس نًا , ايلهي  اان مل امن جيدًا , هل   ))

 .(( ايقظِت الآنسة نوريس ؟ 

ل , ولكنين سأ محل لها فطورها وهذه   ))

 قبل ان الرسال , تناويل فطورك الآن  

 .(( يربد 

اذا مل جتدي الآنسة نوريس يف غرفهتا   ))

لها فور   , فرتيك الرسال مع  , وسأ عطهيا 

عودهتا (( قالت لها ماتيدلا مبكر , بعد  

 . دقائق عادت اخلادمة 

خرجت , قد تكون اردت ان   لقد  ))



تغتسل الشمس الصباح ليك تزنه لكهبا  

 .(( الرسال معك  الصغري , سأ ترك هذه 

ماتيدلا متوت من الفضول ملعرفة    واكنت 

خرجت اخلادمة ,   حفوى الرسال , وما ان 

حىت فتحت الرسال اليت اكنت موقعة من  

 . جريدم 

طارئ , ل تقلق  ,   لقد طلبوين ل مر  ))

لقد رتبت ك يشء حبيث ان دميرتاي  

وفكري   , س تأ ت لنجدتك , اعدك بذكل 

بأ مريك ! (( اعدت ماتيدلا قرأ ة هذه  

الغريبة عدة مرات , وتركت  الرسال  

يربد , ولكام فكرت هبذا اللغز   فطورها 



اكرث , لكام تعقد اكرث , ديرتاي ؟ من  

وملاذا ترافق فانسيـا اىل   تكون ايترى ؟ 

لندن بدًل منه ؟ جيب عيل اان ان ارفق  

انه يتالعب بنا حنن   , فانسيـا اىل لندن 

 . الثنتني بلك بساطة 

آ   خر , جريدم مث اخذت افاكرها اجتاهًا أ

اكن يالحقها واكنت جتد ذلة وتسلية يف  

ان تكون حمط الانظار و الانتباه ,  

تشعر احيااًن بأ نه هممت اكرث   ولكهنا اكنت 

بفانسيـا واذا تأ كدت من وجود عالقة  

بد , قطع   بيهنم فهي  س تكرهه  اىل الل 

 . افاكرها دخول اخلادمة مع بروك 



يبدو انه   ! هذا لكب الآنسة نوريس  ))

 .(( ! ن يركض طوال الليل اك 

ابعديه من هنا , اان ل اريده , انه   ))

قويل لعامل الاسطبل ان   , متسخ 

يغسةل وان يعيد تضميد جرحه ....  

ترددت قلياُل   سل همت به فامي بعد (( مث 

 . وسأ لت اخلادمة 

هل عاد الس يد هاركورت او الآنسة   ))

 .(( نوريس ؟ 

اوه , هل هراب معًا ؟ (( سأ لهتا   ))

اخلادمة بدهشة , )) كنا نتساءل ....  

الآنسة نوريس تبدو متعقةل ! كيف   ولكن 



اس تطاعت ان ترتك لكهبا ؟ فهي  حتبه  

 ((.... اان  كثريًا و اي الهي  

ل , ل هام مل هيراب معًا , مك انِت غبية !   ))

يشء , الآنسة   هذه الرسال ترشح ك 

نوريس خرجت يف وقت مبكر لزايرة  

هنا   اليت تسكن ابلقرب من مربهتا القدمية  

, وتركت رسال للس يد هاركورت , ترشح  

فهيا ك يشء , ولقد ذهب هو للبحث  

لقد اخذت حصانه , وكام ترين   , عهنا 

 .(( حصانه ليس مطيعة مناس بة لفتاة 

آه (( وامحر وجه )) آسفة ,   أ اخلادمة )) اان أ

 ((... لقد اسأ ت الظن بصديقنك ولكن 



ل نتلكم فيه ,  دعينا   , هذا ليس همامً  ))

اميكنك مساعدت يف ارتداء مالبيس , مبا  

 .(( ان صديقيت ليست هنا ؟ 

وبعد قليل اكنت ماتيدلا قد ارتدت  

مالبسها , واصبحت جاهزة ملواهجة هذا  

وما حيمهل من ارسار , فزنلت اىل   اليوم 

الهبو عىل أ مل ان جتد رسال اخرى لها و  

عدم  جتد شيئًا , ولحظت من   لكهنا مل 

اهامتم احد هبا , ان اخلادمة قد نرشت  

الفندق , لكهنا يف قرارة   الاشاعة يف ك 

نفسها مل تقتنع بزايرة فانسيـا ملربيهتا , مث  

الاسطبل لتسأ ل مت   خرجت اىل 



س تكون العربة جاهزة ملتابعة السفر اىل  

او   لندن , وقبلت ان تنتظر ساعه 

ساعتني و وهمام اكن قد حصل , فهي   

عة السفر و فرسال فانسيـا تلمح  تريد متاب

اهنا لن تتأ خر كثريًا , ورسال جريوم   اىل 

تلمح اىل وجود انسانة ل تزال جمهول  

ومل يظهر سوى بروك املتعب   حىت الآن 

 .جدًا واذلي يبدو عليه انه ركض طويالً 

آنسة  )) لقد رحلت العربة منذ   ولكن أ

ساعات طويةل ! ولست ادري اية ساعة  

الفجر   لكن قبل طلوع ابلتحديد و و 

 .(( وس متر عربة املسافرين بعد ساعة 



 , اعتقد ان فانسيـا خافت من تريور  ))

 .((وان جريدم تبعها عىل جواده 

آنسة لكن الس يد هاركورت هو   )) عفوًا أ

 العربة وليست الآنسة فانسيـا  اذلي اخذ 

)). 

آه .. يف هذه احلال , الآنسة نوريس   ) أ

ايلهي  ,  تريور كام كتبت يل ,   اخذت 

 امتىن ان ل يكون قد حصل لها مكروه 

)). 

ل , ل ن احلصان الاسود ل   ابلطبع  ))

 .(( يزال هنا 

ماذا ؟ (( سالته بدهشة )) ولكن   ))



 (( اذن ... ماذا  من 

هبذا الوقت دخلت عربة خفمة اىل ابحة  

رأ سها من   الفندق , مث اخرجت امرأ ة 

النافذة , ومل تكن صغرية السن , لكهنا  

  ومثرية , ووهجها ذكر ماتيدلا مجيةل 

 .بشخص ما 

 .(( هاي , انت  ))

واكن صوهتا حاد ولهجهتا متسلطة تدل  

اعتاد اصدرا الاومر ,   عىل خشص قد 

 . فأ رسع عامل الاسطبل ورفع قبعته 

 (( نعم س يدت ؟  ))

ابين ...هل عادر الفندق ؟ انه يدعى   ))



 .(( ..... الس يد هاركورت و 

آنسة شابة  لقد رح  , نعم س يدت  )) ل مع أ

 .(( صديقة هذه الآنسة 

 .(( حس نًا اىل اين ذهبا ؟  ))

ابلهامل ,ل ن الس يدة دميرتاي مل   شعرت 

تنظر الهيا وه منذ ان استيقظت هذا  

هيملها , كام واهنا تواجه   الصباح وامجليع 

لغزًا يزداد ك احظة مغوضًا و وه  

 . احد ما  تشعر برغبة للعراك مع 

يرتك اي خرب عندما    ابنك س يدت , مل  ))

 رحل , لكنه بدون شك خطف صديقيت 

 .(( اعتقد اهنام متجهان حنو احلدود  ,



رصخت دمرتاي بدهشة , ووضعت يدها  

 . عىل قلهبا 

خطف ؟ ابين اوه ل , ل بد اهنام   ))

 .((... متحاابن جدًا و 

اهنا وريثة وغنية جدًا ,   وما ان اكتشف 

لحظ انه لن يس تطيع العيش بدوهنا ((  

 . ابحتقار  قاطعهتا ماتيدلا 

 ((... اان ل ميكين ان امسح  ))

فعل   س يدت , ل اان ول انِت ميكننا  ))

اي يشء اان اريد مساعدة صديقيت ,  

املسكينة الربيئة الرفعية , فهي  ل اهل  

  والويص علهيا س يكون غري قادر  , لها 



عىل مواهجة اخاديع شاب مثل الس يد  

 .(( ! هاركورت 

 ((.. ابين  ))

انه يكرب حضيته خبمسة عرشة عامًا   ))

والآن ,   , تقريبًا , وهو خبري بأ مور النساء 

اعذريين ل ن صديقة جيب ان تصل  

 .(( ملرفقيت اىل العامصة 

ماتيدلا اىل الفندق وغاضبة ,   مث دخلت 

ا  صعدت اىل غرفهتا , وحزمت حقائهب 

الهبو , طلبت فنجان   وعندما نزلت اىل 

قهوة , وسأ لت صاحبة الفندق اذا اكن  

 . احد قد سأ ل عهنا 



آنسة , ولكنك كنت تتلكمني   ل  )) احد أ

 ((.... مع الس يدة يف الباحة منذ قليل 

الس يدة هاركورت , واان انتظر   هذه  ))

آخر   .(( ... خسصيًا أ

 (( من اذن , دمرتاي هاركورت ؟  ))

بة الفندق ابهامتم )) ولكن  سأ لهتا صاح 

آنسة ؟   (( مابك أ
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ابتعدت ماتيدلا برسعة , دون ان تلفت  

مث رمت   وراءها وصعدت اىل غرفهتا 

نفسها عىل الرسير , واخذت تضب  

مث اس تلقت    بيدهيا بغضب عىل الوسادة 

 . واخذت تضحك جبنون  عىل ظهرها 

دميرتاي هاركورت ! من الغريب ان   ))



ابمسها الصغري ! اذن   ينادي جريدم وادلته 

آه ايلهي  , هذه القصة   اكن يقصد وادلته ! أ

جيب ان اس تقل   تزداد تعقيدًا , والآن 

العربة القادمة , وعندما سأ لتق  جبريدم  

س يكون   , هاركورت يف هانوفر سكوير 

 . يل معه حديث طويل 

واكنت ماتيدلا قد بدأ ت تعتقد ان فانسيـا  

مأ ساوي , لكهنا مل تعرف   الآن يف وضع 

بعد كيف اكتشف جريوم ان فانسيـا ه  

املؤكد ان   الآنسة ابسكومب , ومن 

فانسيـا ليست معجبة جبريوم ومع ذكل  

 . وقعت بني خمالبه 



  كثريًا , لكهنا مل جتد وس يةل  فكرت ماتيدلا 

ملساعدة صديقهتا , فاذا مل يكن قد ... اذا  

فانسيـا ل تزال عذراء ... فميكن   اكنت 

للقصة هذه ان تطمر وان يوجد لها حل ,  

خترب الاليدي رمينغتون فور   وقررت ان 

 . وصولها علها تس تطيع انقاذ صديقهتا 

اقصد الآنسة رندولف   .... ماتيدلا  ))

  ...رحلت ؟ ولكن ... ولكين ... اان ... 

اين ذهبت ؟   قلت لها ان تنتظر ... اىل 

هل ه .... ه ؟ (( تلعمثت فانسيـا  

 . وفقدت ك هدوهئا 

 . اىل الفندق وامسك ذراعها  تبعها جريوم 



آنسة نوريس ل   )) اهديئ ... اهدئييا ... أ

رندولف واعية , ولن   تقلق  الآنسة 

تصاب بأ ي مكروه (( مث التفت حنو  

 هبت صاحبة الفندق واضاف )) لقد ذ 

الآنسة نوريس ابكرًا لزايرة قريبة لها ’  

وذهبت اان لبحث عهنا , وتركنا رسال  

 ((... رندولف نرشح لها فهيا  للآنسة 

نعم , نعم س يدي لقد انتظرت الآنسة   ))

مث جاءت الس يدة دمرتاي   , رندولف قليالً 

هاركورت , بعد ان تلكمت معها , قررت  

تس تقل عربة   الآنسة رندولف ان 

ين , رغ نصاحئ  لها ! واشك يف  املسافر 



 الظهر  ان تصل اىل لندن قبل فرتة بعد 

)). 

حس نًا , الافضل اذًا . ان ننطلق   ))

 . (( فوراً 

اخلارج , حىت امسكت   ما ان اصبحا يف 

 . فانسيـا مك جاكيتته 

ل تغضب , جريوم , يبدو ان   ))

والآنسة ماتيدلا مل يتناول سوى   وادلتك 

ل اي يشء , اذا  بضعة لكامت , ومل حيص 

ابلقصة , س تذهب معها   اكنت قد علمت 

 .(( اىل لندن 

آه , انِت ل تعرفيهنا ! دميرتاي تسافر  )) أ



وس تصل تقريبًا بنفس الوقت مع   ببطء 

عربة املسافرين , هيا لنسأ ل صيب  

آخذ   الاسطبل كام وانين  اريد ان أ

 .(( حصاين 

وجد عامل الاسطبل ينظف املاكن ,  

 . واكن حيرتق من الفضول 

آه , نعم , س يدي الس يدة هاركورت   )) أ

اكنت غاضبة ! ومل ألكمها , كنت  

 .(( ولكين مسعت ك يشء  , مشغولً 

 .(( حس نًا , ماذا مسعت ؟  ))

هنا , وانه   مسعت ان دلهيا ابن يقمي  ))

 (( ! هرب ليةل امس مع وريثة غنية 



 ايلهي  (( رصخت فانسيـا )) وماذا  ))

نسة رندولف ,  اجابهتا الآنسة الشابة ؟ الآ 

الشقراء هل سافرت يف عربة املسافرين  

 .(( ؟ 

ام انتبه , لكنين رأ تهيا ترسع غاضبة   ))

 .(( حنو الفندق 

الآن , س يد هاركورت ؟   ماذا س نفعل  ))

(( سأ لته فانسيـا واكن الصيب قد ابتعد ,  

 . بذهول  مث التفت من جديد 

آه س يد اان كنت    س يد هاركور )) ؟ أ

 ((... اعتقد 

هيا ارسج يل   ولكن نعم , نعم الآن ))



جوادي الاسود وليكن جاهزًا بعد عرشة  

العربة   دقائق , ستس تقل الآنسة نوريس 

 .(( الصغرية 

ل , اان احتاج لنصف ساعة , فأ ان   ))

حباجة للرحة   اشعر ابجلوع , كام وانين 

 .((قليالً 

, والفطور ,  عادا اىل ادلاخل وطلبا القهوة  

قرب النار ودعت جريدم   جلست فانسيـا 

 . للجلوس 

تعاىل جريدم , ولنتحدث بلك هذا   ))

انك تظن بأ ن ماتيدلا تشك   فورًا , اعتقد 

 .(( بلك يشء ؟ 



 ل , لكهنا س تعرف حني وصولها اىل  ))

هانوفر سكوير , فأ ان اتكهن مبا حصل ,  

وصلت دميرتاي وعلمت ان ابهنا خطف  

مل حتدد هويهتا وماتيدلا   فتاة , لكهنا 

 اس تنتجت انك انِت اليت اردت خطفها 

)). 

 (( حصيح  حس نًا , هذا  ))

ل ’ اان ... اخريًا جيب ان نصل اىل   ))

جند   لندن قبل عربة املسافرين , وان 

ماتيدلا قبل ان تلتق  بوادلت العزيزة يف  

 .((هانوفر سكوير 

 ويبدو يل ك يشء مبسطاً  . اان افهم  )



)). 

جريدم قهوته مث هنض ووقف امام  رشب  

 . النافذة 

هيا , ارسع  ! فأ ان ل ارى شيئًا   ))

 . (( ! بس يطًا يف ك هذا 

الرجال اقل مرونة من   ل , ل ن عقول ))

عقول النساء , جيب علينا ابلتأ كيد ان  

 العربة اىل لندن  نزنل ماتيدلا قبل وصول 

)). 

 . انتفض جريدم 

ولكن    ان نزنلها ؟ لعبة اولد هذه ! ))

س نصل قبل وصوهلم اىل لندن ؟   كيف 



 . (( ! هيا قويل 

 اهنا ستتوقف يف ارض البور , واذا  ))

 .(( حنن ... واذا حنن اقنعنامه 

جلس جريدم بقرهبا وهزها بكتفهيا ,  

 .الاكتو وعيوهنا ترشق مبكر  فتابعت أك 

 (( ماذا تقولني ايهتا الش يطانة ؟  ))

 . مة لقمهتا وقالت هل مبتس بلعت فانسيـا 

اهنا ذليذة جدًا , جريدم , خذ كل   ))

س هنامج العربة بلك   قطعة مهنا ! حس ناً 

 .(( بساطة 

واكن جريدم ميد يده حنو حصن الاكتو ,  

 . ماكهنا  فتجمدت يده 



هنامجها ؟هل انِت جمنونة ؟ نضع اقنعة   ))

اليس   , عىل وجوهنا وحنمل مسدسات 

 (( كذاكل ؟ 

مالبس ابن  لكن نعم , ل تزال مع    ))

ماكننا ان  نضع اقنعة عىل   معيت , فوق واب 

وجوهنا ليس دلي مسدس ولكنين  

اس تطيع ان امحل عصًا حتت معطف  ولن  

 .(( احد شيئاً  ير 

هذا جنون ! وملاذا هنامج العربة ؟   ))

ماتيدلا , ماذا   حىت ولو جنحنا وانزلنا 

 (( س نقول لها ؟ 

ماكننا ان حنجزها لقاء فدية , وهكذا   )) اب 



انت جمربًا عىل الزواج مهنا ,   تكون   لن 

وهكذا لن تتأ ثر ه , واان متأ كدة اهنا  

 مببلغ حمرتم من املال  س تفضل التضحية 

)). 

 . هنض جريدم وقد عقد حاجبيه مث ابتسم 

اسوء اهانة مسعهتا ! كيف   هذه ابلفعل  ))

س تعلمني ليهتا الربيئة الصغرية , اذا مل  

تعرضين للخطر   تكن هذه اللعبة 

هبات ؟ فأ ان امسح لنفيس بأ ن اقول  وللش 

 كل بأ ن عددًا كبريًا من الس يدات 

 .(( ! س يجدن هذا مثرياً 

توقف عن املزاح , جريدم وكن جداًي ,   ))



العملية , س تكتشف احلقيقة   عندما تنجح 

ملاتيدلا , واخريًا ليس احلقيقة الصحيحة ,  

ختيلهنا الآن , اان هربت   لكن القصة اليت 

س تعدين اىل معيت ...    ل نين اعتقدت انك 

الهرب , تتبعتين   وعندما شككت مبحاول 

اىل خارج الفندق مث ركبت مع  يف  

 .(( العربة 

عربتنا , واضطرران   مث تعطلت جعلت  ))

للجواء اىل مزرعة قريبة ابنتظار استبدال  

فأ هنا   , العجةل ... اذا صدقت ذكل 

 .(( س تصدق ك يشء ! وماذا ايضًا ؟ 

كنين ان اعيش  س يد , اان ل مي  ))



بدًل عنك ! حاول اغرهئا اذا   حياتك 

كنت مرصًا عىل الزواج مهنا ! واان لن  

فال تفكر بذكل ,   , امسح كل خبطفها 

ولكن اذا ترصفت جيدًا فلن اخرب احدًا  

 .(( مبا فعلناه هذه الليةل 

امسك جريدم بيدهيا , وساعدها يف  

 .الهنوض وهو يضحك

دليك    الليةل ! ليس  مبا فعلناه هذه  ))

ماتروينه ! والآن هيا ارسع  بتغري  

 مالبسك , وارتدي البنطلون وضع  

القبعة وغط  نفسك بشاكل , عىل امل  

ان ل يالحظ احد انك فتاة , هيا ول  



 (( فانسيـا ؟  ...... تتأ خري و 

  ((نعم ؟  ))

لقد تغريِت , ملاذا انِت مرحة هكذا   ))

 (( ؟  وجفأ ة 

آه , اتريد حقًا معرفة السبب   ) ؟  أ

 .(( سأ رسع 

نزلت اكن جريوم   مل تتأ خر فانسيـا وعندما 

 ينتظرها يف الاسطبل 

اركيب فانسيـا , وهيا بنا حنو الارض   ))

 .(( البور 

هل احضت مسدس يك جريدم ؟   ))

 (( اميكنين ان امحل واحدًا ؟ 



ميكنك ارهن بأ نك مل حتميل من   ل , ل  ))

قبل مسدسًا بيديك , حاويل فقط ان  

املس توى ,   حمافظة عىل نفس تظليل  

وعندما نصل اىل الارض البور , احبيث  

 عن مجموعة اجشار حيث ختتبئني بيهنا 

ابنتظار وصول العربة , واان من س يطلق  

النار اذا اضطر الامر وفوق رؤوس  

 انِت فقد تقتلني احد اخليول  اجلياد , اما 

)). 

ل ابدًا , اان احب اجلياد كثريًا ((   ))

معًا وسارا معًا جنبًا اىل    وحضاك  اجابته 

جنب ابجتاه لندن وك هنام اصدقاء منذ  



 . زمن بعيد 

هذه ه ؟ (( سأ لته فانسيـا وقد   ))

 . رفعت الفولر عىل وهجها 

 .(( ! ه اتبعيين  نعم , اهنا  ))

آهام   واجتها برسعة حنو العربة , وما ان رأ

زمام جياده   احلوذي حىت شد عىل 

يعة  ورصخ ))هو (( ووجه نصاحئ رس 

 .للراكب 

لكنه   ((.. ل تتحركوا اخفضوا رؤوسمك  ))

 . مل ينجح الا يف ازدايد توترمه 
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رصاصة يف الهواء ,    عندما اطلق جريدم 

العربة هتزت بعنف   جنت اخليول واخذت 

فوق الطريق الوعرة , فوقعت سةل قصب  



احلارس اذلي   مليئة ابدلجاج عىل ركبيت 

اكن يدير بندقتيه القدمية حنو الفارسان ,  

نظر   فوقعت بندقيته يف حفرة , مث 

احلارس اىل الفارسني وهو يمتىن ان ل  

جاجات  حيل غضهبام عليه , ورست ادل 

حبريهتن ورفرفت جبواحنهن وابتعدت   كثرياً 

برسعة , نزلت فانسيـا عن فرسها  

حيث تتعاىل   واقرتبت من العربة 

الرصخات , وكمتت رغبهتا يف الضحك  

وه تنظر اىل جريدم وهو حياول  

عىل حصانه وهيدد العربة   الس يطرة 

 . مبسدسه 



وما ان وصلت اىل العربة , حىت نبح  

ورم بنفسه من   بفرح كبري  لكب صغري 

 . العربة .. لكنه ظل عالقًا يف الهواء 

اللكب يزنل من العربة ! ((   دعوا هذا  ))

رصخت فانسيـا وقد نسيت ان جتعل  

 . صوهتا خش ناً 

حرروا هذا اللكب فورًا ! (( رصخ   ))

 . جريوم من وراءها 

اللكب ,   حفررت امرية جتلس بقربه حبل 

حفملته  فأ رسع فرحًا واجته حنو س يدته ,  

الظاهر   بني ذراعهيا وتركته يلمس اجلزء 

 . من وهجها 



نزل جريدم عن حصانه وهو حيمل  

ورأ ى   , مسدس يه , مث فتح ابب العربة 

بداخلها مزارع وزوجته و وحبار ورجل  

 جعوز , ووجه الآنسة ماتيدلا رند ولف 

 . املتعايل 

 .(( انت هناك ؟ هل اللكب كل ؟  ))

 . ف  هز امجليع الراكب رؤسهم ابلن

انِت الآنسة اليت يف الزواية ! هل هذا   ))

 .(( اللكب كل ؟ 

اعتقد ان امتالك لكب   حس نًا , ل  ))

 . يعترب جرمية ! (( اجابته ماتيدلا جبفاف 

اللكب مرسوق ! ((   نعم , لكن هذا  ))



  رصخت فانسيـا 

جيب ان تأ ت الآنسة معنا ليك تربري   ))

 .(( امام الرشطة  موقفك 

غبية , لقد ل حظت  مل تكن ماتيدلا  

 , اس تقبال بروك لهؤلء اللصوص 

ولحظت الآن خصةل من شعر فانسيـا  

 . الامحر 

دليكام   حس نًا , ولكين امتىن ان يكون  ))

 . سبب ذلكل (( اجابت ماتيدلا همددة 

ورفعها   مث نزلت من العربة , فأ رسع جريدم 

فوق حصانه , مث ركب خلفها واشار اىل  

 وبعد حلظات فانس يا ان تفعل مثهل ,  



اختفوا عن الانظار , ومه يتجهون حنو  

 الغابة الصغرية 

 .(( حس نًا ؟  ))

اصبحو بعيدين , ومل يعد   واكنوا قد 

ماكن ماتيدلا الانتظار اكرث , فابتسم   اب 

 . جريدم مبودة 

حس نًا ما تيدلا ! ابختصار اكن جيب   ))

علينا ان نزنكل من هذه العربة ...((  

نسيـا وكيف  قصهتام و هرب فا  وروى لها 

 .. تبعها وكيف انكرس دولب عربهتام 

ان وادلت تزنل يف   وكنت قد تذكرت  ))

فندق قريب فرجوهتا ان تذهب اىل  



اىل   فندق اذلي تزنلني فيه ليك توصكل 

هانوفر سكوير , واان ل افهم ملاذا مل  

 (( ! تفعل 

وامحر وجه   (( ! اهنا تكل الرسائل  ))

, اان  ماتيدلا )) اكن ك يشء غريبًا  

 اخىش انين جعلت وادلتك تعتقد انك 

 .(( خطفت فانسيـا املسكينة 

كيف اس تطعت ان تفعيل شيئًا مماثاًل   ))

تظاهر ابلغضب ))   ؟ (( سأ لها وقد 

ومسعة فانسيـا ؟ امحلدهلل اننا دلينا مربية  

وان فانسيـا مل   فانسيـا كشاهدة و كام 

 .(( ختتف  يف منتصف الليل 



 , انظر اىل الساعة تقريبًا ! لكين مل   ))

لكن الظالم اكن حالاكً , عندما ايقضين  

 بروك بنباحة , مث وجدت رسال فانسيـا 

وعندما احظرت يل اخلادمة فطوري   ,

 وجدت رسالتك , فازدادت شكويك 

...)) 

 (( ! اكتب كل رسال  لكنين مل  ))

مل تكن الرسال يل , اكنت الرسال   ))

لكنين قرأ هتا ل ن   , موهجة اىل فانسيـا 

فانسيـا اكنت قد اختفت واعتقدت ان  

ولكن   , الرسال قد تفيدين بعض الشء 

الرسال احملت اىل ان الس يدة امسها  



دميرتاب س تصل , وسرتافق فانسيـا اىل  

 (( ماذا يعين ك هذا ؟  , لندن 

 . نظر جريدم اىل فانسيـا بذهول 

 .(( ك يشء  الافضل ان تقويل لها  ))

سيـا نظرها , مث نظرت اليه  اخفضت فان 

 . مبكر 

آه , جريدم هذا يشء  )) حمرج , اجيب   أ

 (( ان اقوهل ؟ 

وتساءلت ماذا دلهيا من افاكر جديدة ,  

ان اية قصة اخرى   يبدو انه يعتقد 

س تكون افضل من ل يش , وخاصة من  

 . احلقيقة 



 .(( ! ختربهيا  طبعًا جيب ان  ))

ان وادلة جريدم تعرف معمدت الآنسة   ))

بأ نه من   هاريسون جيدًا , وجريوم فكر 

الانسب ان ترافقين الس يدة هاركورت  

 ((... بدل منه فبالنس بة لسمعته 

واان ؟ (( اعرتضت ماتيدلا )) اذا اكن   ))

جيب عىل الس يدة هاركورت ان ترافقك  

ماذا اكن جيب عيل اان ان   اىل معمدت 

 ((افعل ؟ ان اصل برفقة جريدم ؟ 

املؤكد   من   هيا فانسيـا ! كنت  ))

سأ طلب من احدى الفتيات الفندق  

 (( مرافقتنا 



ارشاح يل   حس نًا , اعذراين , ولكن  ))

 ((.. ملاذا 

 (( سأ رشح كل , تعايل اىل هنا قليالً  ))

صديقهتا قلياًل ومهست   ابعدت فانسيـا 

 . بأ ذهنا 

اكن يريد ان يكون وحيدًا معك   ))

ايهتا الغبية ! اكن يريد ان   , لبعض الوقت 

 ((.. اذا اكن دليه حظ   يسأ كل 

ماتيدلا وقد   حظ ؟ (( سأ لهتا  ))

آه (( فقط لو كنت اعرف !   ابتسمت )) أ

واحب   , انه يعجبين كثريًا , وانت تعلمني 

ان اتعرف عليه اكرث , واريد اس تغل  



 مومس  الاول , ولكن يف الهناية اذا كنا 

 ((.. متفقني 

اترين ؟ وتأ كدي بأ نين لن انطلق بأ ية   ))

ولكن   )) أ نهتا فانسيـا لكمة (( طم

س يكون ابلنس بة هل همام جدًا ان يعرف  

 اذا اكن دليه امل , واللآن جيب ان نتابع 

 طريقنا يك ل نتأ خر يف الوصول اىل لندن 

)) 

هكذا ؟ اثنان عىل ظهر جواد واحد   ))

 .(( وانت مبالبس رجل ؟  ؟ 

عادت الفتااتن وانضمتا اىل جريدم  

 . ماتيدلا  واطلعهتا عىل خماوف 



ماكهنا ان تأ خذ الفرس , واان سانتظر   اب 

 (( هنا اىل ان تعودا 

ماتيدلا بلطف ل ن الغروب   اقرتحت 

 . اصبح وش ياكً 

آخر ))  (( ل , ل جمال ذلكل , دلي حل أ

اجاهبا جريدم فاتفتت الفتااتن اليه بدهشة  

 . , فابتسم ورصخ 

اخلوف ! امسعا لقد   ل تنظر ايل بعيين  ))

يق , اليس كذكل  خطفت ماتيدلا يف الطر 

كام كنا   , ؟ ورسقوا اموالها وتركوها 

س نفعل لو كنا لوصوصًا حقيقني ((  

 . فهزت الفتاتن رأ سهام برتدد 



اقرتح ان نتظر هنا اىل ان هيبط   اذن  ))

الظالم , مث نذهب اىل لندن سريًا عرب  

الصغرية , جيب عىل ماتيدلا ان   الطرقات 

تركب مع  , وسأ تركها اما ابب مزنل مع   

الباب وترصخ بأ عىل صوهتا   , فتدق عىل 

بأ هنا خطفت , وبأ هنم سلبوها مالها , وبأ هنا  

سريًا وجيب ان توخس ثوهبا   اتبعت طريقها 

 (( قليالً 

نعم , هذه فكرة رئعة ! وجيب عليك   ))

تصايب ابلغامء (( قالت فانسيـا , مث   ان 

 التفتت حنو جريوم وسأ لته 

 .(( واان جريدم ؟  ))



آوه  )) , سأ وصكل اىل فندق    انِت ؟ أ

ماكنك   حمرتم تقضني ليلتك فيه , وغدًا اب 

اذلهاب اىل الاليدي هاريسون (( عدم  

مبالته هذه , جرحت مشاعر فانسيـا ,  

مبرارة , ولكهنا الآن اصبحت   واحست 

تعرف جريدم أ كرث , وه تعرف انه خيف   

ولكهنا ل تعرف اذا اكن   , مشاعره حنوها 

ك ل , كيف  حيهبا كام حتبه . بدون ش 

اكحلب ؟ لكنه   ميكن خنق مشاعر عظمية 

 . غري مبال ِ , لكنه خيادع 

وعندما حل الظالم اتبعوا سريمه ,  

فانسيـا متأ كدة انه لن يفوت   واكنت 



فرصته هذه , وانه س يحاول اغراء ماتيدلا  

مل يكن سعيدًا , واكن قد   , لكنه حلقيقة 

شعر بتغري كبري منذ ان التقى بفانسيـا ,  

الاشقر اذلي يتكئ   رأ س ماتيدلا   فتأ مل 

 . عىل كتفه , لكنه مل يشعر بأ ية رغبة فهيا 

هانوفر سكوير ,   واخريًا وصلوا اىل 

فقفزت ماتيدلا ودقت عىل الباب , فانفتح  

فتلكمت   الباب وطهر نور يف ادلاخل 

ماتيدلا قلياًل مث محلوها واقفلوا الباب من  

 . جديد , فابتسم الفارسان وابتعدا 

 , بقد جنحت اول خطة ,  حس ناً  ))

آن تعايل مع  ليك تبديل مالبسك   ولأ



 .(( لطبيعتك وتعودي 

وبعد دقائق وصلوا اىل مزنل جريدم  

ان   فأ دخلها اىل غرفة ابردة وطلب مهنا 

تشعل النار , ريامث يضع اجلياد يف  

 . الاسطبل 

 النار  وعاد جريدم فوجدها قد اشعلت 

حس نًا , غريي مالبسك , ول ختايف ,   ))

 ((... فأ ان لن 

 .(( اعرف ذكل  )

رتدت فانسيـا ثوهبا ورسحت شعرها ,  

 .بدا علهيا التعب الشديد 

متعبة , اتريدين ان تراتيح   تبدين  ))



قلياًل قبل اذلهاب اىل الاليدي هاريسون  

 (( ؟ 

 ((... ل فلنذهب جريدم , قبل  , ل  ))

 فوضع جريوم الشال عىل كتفهيا 

 حقائبك ؟ س يقولون عن   ولكن ماذا  ))

)) 

 .(( س يعرفون انين هربت  ))

عندما وصال   واكنت خيبة فانسيـا كبرية 

 . اىل مزنل هاريسون ووجدا املزنل مظلامً 

الباب دون   فصعد جريدم السمل وتفحص 

ان يدق عليه , مث عاد ونزل واخربها بأ هنم  

الليةل يف   مسافرون .ولقرتح علهيا ان تنام 



 .ه مزنهل , عىل ان يذهب هو اىل اندي 

آه جيدرم  )  .(( هل اس تطيع ذكل ؟ أ

بتأ كيد اذا كنت ِ ل ختافني من الوحدة   ))

 , واخىش انك مضطرة للعودة اىل 

مالبس الرجل , فانسيـا فأ ن صاحبة  

املزنل تعمل انين اس تقبل احياان اصدقاء  

لكهنا لن تقبل ان تقيض فتاة   , واقارب 

 .(( الليةل يف شقيت 

 ل وحلسن احلظ مل تكن صاحبة املزن 

 . موجودة عندما دخال املزنل 

هيا فانسيـا ارتدي البنطلون , فقد   ))

فأ ان ذاهب ل حضار بعض   , يراك احد 



 .(( الطعام 

ل رضورة ذلكل , جريدم فأ ان لست   ))

 (( لست جائعة كثرياً  .. جائعة 

بىل , انِت جائعة واان ايضُا ,لن اتأ خر   ))

ك سًا من النبيذ ,   , اسكيب لنفسك 

علبة البسكويت (( جلست    ويوجد ايضاً 

عودته , وانم   فانسيـا امام النار تنتظر 

اللكب بقرهبا فأ س ندت رأ سها عىل الكنبة  

 , وانمت نومًا معيقاً 

ل , هاركورت , أ أ نت هنا ؟ ((.   هو  ))

 .ففتحت فانسيـا عينهيا ببطء

دلينا هنا ؟ طوين   هاي , هاي ! ماذا  ))



 (( تعاىل وانظر 

صيب ! ماذا  طفل امحر ! حس نًا اي  ))

 (( ادليك لسان ؟  تفعل هنا ؟ 

أ  ....أ ان ؟ (( ٍالت فانسيـا بدهشة   ))

 . غريبني  عندما وجدت نفسها اما 

 (( نعم , انت ايصغريي ))

 (( اان ابن مع جريدم , وهذ اللكب يل  ))

واين جريدم ؟ عندما دخلنا ورأ ينا   )

النور مضاء اعتقدان انك لص (( قال  

نك كنت  ارى ا  )) اذلي يدعى طوين 

 ! ترشب كونياك اسكب لنا لو مسحت 

)) . 



ك سني   فهنضت فانسيـا وسكبت هلام 

 . مليئني 

هاي , كفى , اذا كنت ترشب هكذا ,  ))

واقف   فليس من املدهش ان تنام وانت 

, اضف بعض املاء اىل ك يس (( قال  

 .اكربهام 

 املطبخ  املاء ؟ ولكين ل اعرف اين  ))

)). 

عىل وجودك هنا  ل تعرف ؟ مك مىض   ))

فعادت   , (( سأ لها طوين واخذ يتأ ملها

 . وتذكرت اهنا صيب بني رجال 

منذ ساعة , تقريبًا .. اان اوليفر   ))



 ((... وانامت  , هاركورت 

اان ماثيو كولفر , وهذا كوين ماراكم , مك   ))

 عامًا ام اربعة عرشة ؟  معرك , اثنا عرش 

)) . 

 .(( اربعة عرشة عامًا تقريباً  ))

املاء وقال لها ))    طوين ابريق احض 

اسكب قلياًل من ك ك س يف ك س  

 (( اثلث , ليك اس تطيع ان اضيف املاء 

والآن , فلنرشب خنب حصت اوليفر !   ))

 .(( قال ماثيو ضاحاكً 

ل ت عيوهنا   رشبت فانسيـا  ك سها , وتل 

ابدلموع عندما رأ ت الشابني يمتددان عىل  



 .الكنبات

 . ( سأ لها ماثيو مىت خرج جريدم (  منذ  ))

 ذهب منذ ساعة ل حضار يشء نأ لكه  ))

)). 

وملاذا مل يصطحبك معه اىل النادي ؟  ))

اعتقد انه كذب عليك , وذهب للقاء  

الكرك , اوتكل الفاتنة مايج   ابتس 

كونكست , انه يطمع يف احلصول عىل  

 (( طلب وادلته  ثروة احدهام بناء عىل 

  اردت فانسيـا ان تبدي رأ هيا , لكن صواتً 

 . عىل الباب منعها 

انك تشغل نفسك بأ موري اكلعادة   ))



طوين ؟ سأ كون شاكرًا كل كثريًا اذا مل  

 .(( الاقاويل يف ك البالد  تنرش هذه 

قال هل جريدم مث دخل دون اىل يلتفت  

سكب لنفسه ك سًا   حنو فانسيـا , مث 

واخذ الثالثة ميزحون ويرثثرون دون ان  

تعبة جدًا  م  يعريوها اقل اهامتم , واكنت 

ل احست ابلغضب الشديد , وقاطعت  

 القصة اليت اكن يروهيا ماثيو , وقالت 

 . حبدة 

 (( ! اان اريد ان اانم  ))

ل تلكمين هبذه اللهجة (( رصخ   ))

اان اعرف انك متعب متدد عىل   )) جريدم 



 .(( هذه الكنبة ودعنا نرشب بسالم 

اريد النوم يف الرسير ,   لكين ... ولكين  ))

 (( ان ادخل واراتح ؟   اميكنين 

غريبًا , ومن   وحملت يف عيون جريدم بريقاً 

الطبيع  كوهنا متثل الآن دور الصيب , ل  

طوياًل , فاخفضت   ميكهنا ان تبادهل النظر 

 .رأ سها 

فا قرتب جريدم واحاط كتفهيا بذرعبه  

لها )) نعم , ادخل   حبركة اخوية , وقال 

ومن , مفاثيو وطوين يعذرانك , لقد اكن  

 (( ارك شاقاً هن

مل يعد هيام اجلوع , ك ماتريدة ان   الآن و 



تنام نومًا معيقًا , فبحثت يف اجلوارير عن  

ترتديه فوجدت مقيصًا جلريدم ,   يشء 

وشعرت ابلرحة عندما خلعت مالبسها  

وارتدت القميص ,   وغسلت وهجها ويدهيا 

يودع صديقيه    وهبذا الوقت مسعت جريدم 

اليت   ويقفل الباب , مث دخل اىل غرفة 

 .توجد فهيا فانسيـا 

جئت ل خربك انين لن اس تطيع النوم   ))

 (( يف النادي 

ملاذا ؟ (( سأ لته بتعايل )) فأ ان ل اريد   ))

 (( ! مشاركتك الفراش 

وطوين ذاهبان اىل النادي   ل ن ماثيو  ))



, وليس من الالئق ان يعلام انين تركت  

مزنيل , كام وانين   وحيدًا ينام يف   صبياً 

 .(( اعدك بأ نين سأ جتنبك قدر الاماكن 

 

 

********************************* 

 
 

- 17 - 

 

*********************************

******* 



 
 

 

 

هذه اللكامت جرحت مشاعر فانسيـا يف  

 . الصممي 

؟ الا اذا اكن طوين   ملاذا تقول هذا  ))

 تذهب ل حضار الطعام ,  حمقًا , وانت مل 

 مايج او ابتيس  بل لرؤية تكل الفاتنة 

..)) 

وماذا هيمك انِت من ك هذا ؟ ((   ))

 رصخ جريدم غاضباً 



حس نًا , ان تذهب لرؤية صديقاتك ,   ))

فهذا يعين انك غري هممت يب ! هيا ...  

ك الشقراوات اللوت يف   اذهب وغازل 

لندن , وسرتى انين لن اهمت! ولكنك اذا  

احفظ لساين امام   فعلت هذا فأ ان لن 

 ((... ماتيدلا 

هكذا ؟ اتعتقدين انين ل ريدك ,   ))

العكس فورًا ! انك مثرية   سأ ثبت كل 

جدًا ! واان لست قديسًا اي الهي  انِك  

 .(( ! توترين اعصايب 

آسفة جريدم , ل افهم ملاذا وكيف   )) اان أ

 .(( نطقت هبذه اللكامت ارجوك ساحمين 



رسع وقت ممكن . هذا  س نفرتق بأ   ))

افضل لنا , ل نه اذا اكن يوجد اثنان ل  

هلام ان يتفقا , فهام ابلتأ كيد اان وانِت   ميكن 

 , تصبحني عىل خري , ايهتا الفتاة الصغرية 

 . وخرج واغلق الباب وراءه  ((

استيقظت ماتيدلا يف اليوم الثاين , عندما  

اخلادمة س تائر غرفة الضيوف ,   فتحت 

, واخريًا بدأ  مومسها  فابتسمت بفرح  

 . الاول 

خطرت صديقهتا ببالها , لقد اكن   وفوراً 

هنار الامس اكلاكبوس , منذ ان  

جريدم امام ابب   استيقضت اىل ان تركها 



هذا املزنل , ولكن ماذا حصل لفانسيـا ؟  

 , هل اس تقبلهتا الس يدة هاريسون 

اس تقباًل جيدًا ؟ ام اهنا قابلهتا ابلحتقار  

 ؟ وفكرت ماتيدلا يف ان تذهب هذا 

اليوم اىل شارع جورج ل طمئنان عىل  

 .صديقهتا 

آنسة رندولف  ))  , الطقس رائه اليوم , أ

 .(( لقد احضت كل الفطور 

شكرًا كل , اميكنك ان تساعدين يف   ))

 .(( ارتداء مالبيس ؟ 

آنس يت , والال )) يدي رمينغتون  ابلطبع , أ

 تريدك ان تزيل برسعة , ودلهيا مفاجأ ة 



 .(( كل 

خافت ماتيدلا ان تكون املفاجأ ة تس به  

 حوادث هنار ال مس , لكهنا طردت هذه 

اخملاوف من رأ سها برسعة , اهنا الآن يف  

مزنل حمرتم و حيث الربانمج الزمين فيه  

بدقة لقد اكنت احلرية قد اجعبهتا   مدروس 

ة , ولكن من  خالل الاايم الاخري 

 . اىل احلياة الطبيعية  الافضل العودة الآن 

لقد طلبت س يدت حتضري العربة ليك   ))

املوضة , فأ نِت   تصطحبك اىل حمالت 

 حباجة ل ش ياء كثرية , ريامث تصل حقائبك 

)). 



عكس فانسيـا , تأ خذ   واكنت ماتيدلا عىل 

وقتًا طوياًل يف ارتداء مالبسها , وعندما  

من الوقت ,   ساعة   نزلت اكنت قد مضت 

واكنت اكلمرية يف اانقهتا ويف ترسحية  

 . شعرها 

الصالون , اس تقبلهتا   عندما دخلت اىل 

 . الاليدي ابلبتسام 

آه , هاه ! امتىن ان تكوين قد منًت ))  أ

جيدًا اي عزيزت , لقد رويت لصديقتك  

الليةل املرعبة اليت مررِت هبا امس ,  

  سعيدة جدًا بنجاتك وبوصوكل  واكنت 

ساملة اىل هنا , ولكن انِت ترين الآن من  



قامة عندان ! لقد وصلت يف   جاء ايضاً  ل 

وقت مبكر صباح اليوم ليك تقمي عند  

لكن اولد هذه   , الاليدي هاريسون 

الاخرية اصيبوا ابحلصبة , وذهبت اىل  

 سوري , واكنت تعتقد ان ضيفهتا لن 

تقبل دعوهتا , وعندما التقى هبا جريدم  

 الشارع , اصطحهبا اىل  وه تبيك يف 

 .(( هنا 

آسفة   )) صباح اخلري , عزيزت ماث , اان أ

 ل نين فرضت نفيس عليك , يف اول يوم 

 كل يف لندن , لكين حقًا يف وضع حزين 

)). 



 ! فانسيـا , اان سعيدة جدًا برؤيتك  ))

ابلفعل ان ماحصل كل حمزن ! واين  

 .(( لكبك الصغري ؟ 

آه... نعم لكنه لن يزجعك  )) ابدًا . اعدك   أ

 .(( بذكل , انه يف املطبخ مع احد اخلدم 

الصديقتني   ظلت الاليدي رمينغتون تتأ مل 

واكنت امرأ ة كرمية ولطفية , وقالت لنفسها  

ماتيدلا   ان جريدم اكن متأ كدًا من ان 

سرتحب بصديقهتا , لكهنا لحظت ان  

 ماتيدلا مل تكن سعيدة جدًا هبذا الظهور 

يشء بيهنام    املفاجئ , فقد يكون هناك 

 .مكنافسة عىل قلب رجل 



ماتيادلا ايضًا طيبة   وحلني احلظ اكنت 

القلب , واشفقت عىل فانسيـا , فرغ  

وليس لها   , ثروهتا ه يتمية ال م وال ب 

سوى معة ل حتب سوى ودلهيا , وويص  

 يطمع بأ مالكها ويريدها ان تصبح زوجة 

 . ل بنه . قبلت ماتيدلا صديقهتا

فانسيـا املسكينة , اان لست متضايقة   ))

واان ايضًا احب احليوانت   , من بروك 

لكنه ل يرى غريك انِت , انِت ك يشء  

ماذا س نفعل هذا اليوم   ابلنس بة هل ! اذاً 

 .(( ؟ 

آه , ماتيدلا مك انِت لطيفة , والس يد   )) أ



لطيفُا جدًا , لقد ارسع اىل   هاركورت اكن 

ا  سوري ليقابل معمدت وليطلب مهن

اذلهاب اىل   العودة , ليك اس تطيع 

 (( احلفالت الرقصة 

ورغامً عهنا ارشقت عيوهنا وه تفكر  

 . ! امجليةل هذه الفكرة ل تقاوم  ابملالبس 

 ((.. س يكون ذكل رائعًا , ولكن  ))

كنِت قلقة من اجل املال , فأ نِت   اذا  ))

حمطئة , فأ ان اعمل ان الويص عليك يبخل  

ما س يقول هل  و ولكن عند  عليك ابملال 

وادلي انه سلفك بعض امالل فأ نه  

برسعة ,   س يضطر اىل سداد هذا املبلغ 



ولتنيس ان أ ل ولف وأ ل اتلبوت مه  

 .(( اصدقاء قدام 

غرفهتام , وظلت   صعدت الفتااتن اىل 

الس يدة رمينغتون تفكر , لقد رشح لها  

جيدة   جريدم ان الآنسة نوريس من عائةل 

وف ان  لكهنا ليست ثرية , ومن النعر 

فريدريك اتلبوت رجل غين لكنه خبيل ,  

احملمتل ان تقع امالك أ ل ابسكوب   ومن 

 . يف يده بعد زواج مدبر 

الآنسة نوريس هذه   ابلتأ كيد يوجد رس يف 

, ومن املؤكد ايضًا ان ماتيدلا لفظت  

الاليدي   اتلبوت بدون قصد مهنا , وقالت 



لنفسها بأ ن جريدم بعد عودته من سوري  

فهي    , ًا اىل هانوفر سكوير , س يرتدد يومي 

نيته ابلزواج من وريثة غنية , وقررت ان  

 . تعرف املزيد عن الآنسة نوريس هذه 

اكن اليومان التاليان من امجل اايم حياة  

 فانسيـا , ومل يالحظ احد اهنا فانسيـا 

 .ابسكومب 

ويف املساء اليوم الثاين , عاد جريدم  

 .معمدهتا  لينقل رسال لفانسيـا من 

ان تدري ملاذا , اهمتت فانسيـا    ودون 

ورتدت   , كثريًا بنفسها , ورشت شعرها 

فس تااًن ازرق رائعًا , وعندما عادت اىل  



الصالون وجدت جريدم ابنتظارها  

هل بدلل , عندما ل حظت   فابتسمت 

 . دهش ته 

هذا لطف كبري منك ان تذهب   ))

هاريسون (( قالت   بنفسك اىل الاليدي 

دها حنوه , مث  هل بصوت عال وه متد ي 

 مهست بصوت منخفض )) اهذه افضل 

 (( ام مقيصك , اي عزيزي جريدم ؟ 

للحظة اكد ان يلهتمها بنظراته , وهو يرى  

العاريني وعنقها الطويل ووهجها   كتفهيا 

 . املرشق 

افضكل بذكل القميص (( قال بصوت   ))



مث رفع صوته واضاف ))   منخفض 

الاليدي هاريسون ترسل كل اشواقها  

 .(( اايم  ابلعودة خالل مثانية   وتعدك 

آه , ل بأ س ! امل تقل شيئًا عندما رأ ت   )) أ

تعرف اجلواب   بطاقيت ؟ (( اكنت فانسيـأ  

, فاذا كشفت الس يدة هاريسون رسها  

 , واخربت جريدم بأ هنا الآنسة ابسكومب 

لظهر يشء عىل وجه جريدم , فتهندت  

براحة , فهي  ل تريد ان حيهبا ل جل  

وامالكها , لكن مك س تكون سعيدة   ثروهتا 

اذا اكن جريدم جيهبا حقًا ! وتذكرت ذرعية  

 . ومفه العذب , واحست ابرعشة  , حولها 
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لقد حضكت , فادركت اننا انك كتبت   ))

شيئًا عن مغامراتك احملرتمة , اهنا امرة   لها 

 .(( لطفيفة مجيةل 

ومهس بعض   هبذا الوقت دخل خادم 

اللكامت يف اذن الس يدة رمينغتون اليت  

 التفتت حنو ضيوفها اذلين يس تعدون 

 . دلخول غرفة الطعام 

حلظة من فضلمك , س تضيف اخلادمة   ))

وصلت ضيفة   حصنًا اىل املائدة , لقد 



اخرى , جريدم لقد جاءت وادلتك بعد  

 سفر متعب , فانسيـا ماتيدلا , قدما 

 (( ! احرتمكام للس يدة دميرتاي هاركورت 

 اكنت دميرتاي قد اعدت نفسها جيدًا لهذه 

اللحظة , مفنذ وصولها بعد الظهر اىل  

لندن , مل تتفاجأ  ابلشاعة حول ابهنا  

الوريثات , ومل هيمت هبا احد , ومل   واحدى 

 يطرح علهيا احد اس ئةل حول ابهنا وحول 

 .ترصفاهتا 

وصل اىل لندن  واكتشفت برسعة ان ابهنا  

الاسطبل ان   برفقة شابة , واخربها عامل 

جريدم خطف وريثة غنية واصطحهبا اىل  



 شقته حيث قضياليةل حب طويل , مث 

 . رافقها اىل مزنل أ ل رمينغتون 

 فغضبت كثريًا ل ن ابهنا اعاد الفتاة , فأ ل 

هاركورت يأ خذون دامئًا مايريدونه , ول  

أ ة  جيب ان يضعف ابهنا اما توسالت امر 

 ! ولو اكنت امجل نساء العامل  , حىت 

وفهمت برسعة مذا س تفعل , س تذهب  

وقت يكون امجليع   اىل هانوفر سكوير يف 

جممتعني فيه , وس تقول ك يشء , وهكذا  

الفتاة   س يضطر جريدم للزواج من هذه 

امجليةل اكنت ام بشعة , لطيفة ام فظة ,  

 . املهم ان تزول مهوم ابهنا 



يعهم , وتنقلت  ه تواهجهم مج  والآم 

عيوهنا بني اجملمتعني , اخوها وزوجته  

آنس تان حتيطان   الغبية , وابهنا  الطائش وأ

 . به والكهام مجيلتان 

 واكنت دهش هتا كبرية عندما تعرفة عىل 

الفتاة الشقراء اليت اهانهتا يف ذكل الفندق  

, اما الاخرى فهي  فتاة رائعة و من  

اذلي جيعل الرجل يفقد صوابه !   النوع 

واكن بني هذه اجملموعة , صديق جلريدم  

 . ايضاً 

اذن ايبين ّ اجدك هنا مع مجيلتك يف   ))

 (( ! مزنل ايخ 



وسلمتا علهيا ,   واكنت الفتااتن قد احننتا 

ومد اخوها يده لريافقها اىل غرفة الطعام ,  

مصت خميف ,   وجفأ ة عندما تلكمت ساد 

 : ومه وقالت فالتفتت دميرتاي حن 

 , ان ابين , اذلي افقده احلب صوابه  ))

قد خطف هذه الفتاة واصطحهبا اىل  

ماكن ما واغراها ! نعم اغرها ! لست  

اس تعمل للحفاظ عىل   ادري اية خدعة 

هذا الرس , ولكن واجيب حيمت عيل البوح  

ان يزتوج ودلي   ابحلقيقة , واان ارص عىل 

من هذه الفتاة اذلي جلب لها العار ,  

ل نه ترصف   وارجومك , ل تنسوا انه معذور 



 (( ! بدافع احلب فقط 

مث تقدمت وامسكت يد فانسيـا ويد ابهنا  

فشحب وجه فانسيـا وحجظت   ومجعهتام 

 . عيوهنا 

اتنكر ذكل ايبين ؟ اجترؤء عىل ان   ))

خطفت هذه الربئية , وانك   تنكر انك 

احلقت هبا العار ؟ (( سأ لته وادلته ,  

غاضبًا , لكنه   ينفجر واكنت تتوقع ان  

حضك كثريًا , فرتاجعت وادلته خطوة  

 . للوراء 

اجتروء عىل نف    ! اجتد هذا مضحاكً  ))

خطفك لهذه الربيئة ؟ (( فهز رأ سة  



 . بسخرية ودون ان يرتك يد فانسيـا 

آه ,   )) ل , ايودلت العزيزة ,ل اان لنكر أ

 اي لهي  ! نعم لقد خطفت هذه الآنسة 

آه , لو ت   .(( ! درين ماذا فعلتِ الربئية أ

 .(( ماذا فعلت ؟ ماذا تعين ؟  ))

لضحك من جديد بشلك وحق ,   فعاد 

جعل وادلته ترتاجع للوراء وتضع يدها  

 . عىل قلهبا 

حصل خطأ  , اي ام ! ه تكون   لقد  ))

الآنسة نوريس , فتاة رائعة وعادية , هذه  

الوريثة ! وبتدخكل هذا   الآنسة رندولف 

الآنسة نوريس ,  تضطريين للزواج من  



من اجل انقاذ   اليت ل متكل مرياًث , فقط 

رشفها بعد اهتامك هذه بيامن الوريثة  

 ! احلقيقية ذهبت , ودون اي خوف منا 

)) 

اخذت ماتيدلا تنقل نظرها بهنام حبرية كبرية  

ايضاحًا اكري   , ومدت يدهيا وك هنا تطلب 

, اما فانسيـا فبدت ك هنا جحر مل تعد ترى  

حتبه جترح   اكت الرجل اذلي شيئًا , وحض 

اذنهيا , رصخت دميرتاي ووقعت عىل  

 الارض , واصيبت بنوبة هسرتية فاجمتع 

اللك حولها ماعدا جريدم اذلي ليزال  

 . ميسك بيد فانسيـا 



قال ابحتقار ))   (( ل تقلقوا من اجلها  ))

لقد س بق لها وتعرضت كثريًا ملثل هذه  

آن تكرهام  , ان  كثريًا   الازمات , يوجد ش يأ

يعارضها احد او لن يسخر مهنا , وهذا  

تدير   ماحصل لها الآن , فيغمى علهيا ليك 

 الانتباه عن خسافهتا وعن حيلها القذرة 

)). 

اعرتض   (( ل تتلكم هكذا عن وادلتك  ))

السري توماس حبدة)) وافعل شيئًا ! اليس  

 .(9معها حبوب دواء ..؟  

  دلهيا دامئًا حبوب يف جيهبا (( مث  , بىل  ))

ترك يد فانسيـا الباردة واحنىن فوق  



 . وادلته 

ايلهي  , اهنا تفقدين عقيل ((. واخرج   ))

 علبة من جيهبا ووضع حبة يف مفها . مث 

سقاها جرعة ماء ) اان اتلكم جداًي ,  

سأ تزوجك ايهتا املسكينة , وس تعيشني  

 .(( ! حياتك  اندمة ك 

مث هنض بعد ان هدأ ت حراكت وادلته ,  

 . السري توماس والتفت حنو  

سري توماس , دميرتاي ه اختك وانت   ))

ابلتأ كيد رأ يهتا يف مثل هذه احلال من قبل  

خلادمك يك يأ توا ينقلوها اىل الرسير   انداه 

, واطلب من احدى اخلادمات ان تبق  



 .(( وغدًا صباحًا س تكون خبري  , بقرهبا 

شدت الاليدي رمينغتون عىل ذراع  

 . مرجتف  زوهجا وقالت بصوت 

مل يس بق يل ان رأ يت دميرتاي يف مثل   ))

 (( ! هذه احلال ! لقد ارعبتين 

اكن هذا حيصل لها دامئًا (( قال السري   ))

 توماس )) ولكنين كنت اعتقد ان هذا 

انهتيى مع الزمن , عندما اكنت صغرية ,  

اذا ملست احدى الفتياة لعبة من العاهبا  

خرست يف لعبة ما , اكنت   او اذا 

واكن الطبيب يقول ان    تترصف هكذا , 

اظن اهنا ختلت   هذا غنج وااننية , ولكنين 



 .(( عن هذه الترصفات 

اخىش ان تكون فانسيـا مريضة ((   ))

ماتيدلا بقلق )) لقد وضعت يدها   قالت 

 (( عىل مفها وركضت حنو السمل 

 . السمل وقال بلهفة  التفت جريدم حنو 

 .(( سأ رى ان اكنت خبري  ))

 (( ! ىل غرفهتا ل ميكنك الصعود ا  ))

 . اعرتضت الاليدي رمينغتون 

 ل . ايخاليت العزيزة , مبا انه جيب عيل  ))

الزواج مهنا ل نين اغريهتا واصطحبهتا اىل  

مزنيل حيث قضينا ليةل حب , فأ ان ل  

مانع يك اذهب لرؤيهتا الآن ليك   ارى اي 



اوس هيا واجفف دموعها , واعدك بأ ن ل  

 ((... ارم نفيس فوقها 

دم كفى ! (( رصخ السري توماس  جري  ))

 )) اان ل عمل اذا اكنت اهتامات وادلتك 

حصيحة , ولكين اعمل ان هذه الفتة  

املسكينة ايئسة , دعها بسالم , ايبين  

 .(( ماراي ؟ 

 ((نعم ؟  ))

اصعدي واهمت  بضيفتك , خذي   ))

اننا لنصدق   معك ماتيدلا وقويل لفانسيـا 

  اية لكمة من ك هذا , وان جريدم 

فأ نت   , س يزتوهجا , وقويل لها .... ايلهي  



 (( ! تعرفني كيف تواسيهنا 

اعالن وفات , طبعًا (( قال جريدم   ))

 . حبدة 

قلت كل كفى ! اي لهي  مل اكن اعتقد   ))

ان ابن اخيت , قادر عىل حتطمي فتاة  

 ((... همام س بق كل ان فعلت و  , بريئة 

فاقرتب جريدم من السري توماس ..ووضع  

 .كتفه  يده عىل 

اقسم كل , حبيات اهنا لتزال طاهرة ,   ))

نعم ,   وعفيفة ! كنت انوي ... اي الهي  

 ((.. كنت انوي اغراءها ولكن 

آخر , واان سعيد   )) ل اريد معرفة يشء أ



هذا القدر , ل نين مل اكن اعتقد انك   مبعرفة 

هبذه الاخالق , والآن فليأ ت اخلدم لنقل  

 .(( وادلتك 

, فتأ ملها جريدم قليل  ,    محل اخلدم دميرتاي 

 ومهس بأ ذن صديقه سولرز اذلي اكن 

 . شاهدًا عىل هذا املشهد 

لقد حتسنت حالها متامًا و لكهنا تتابع   ))

انظر اىل جفوهنا اليت هتزت   , لعب دورها 

, وهكذا سولرز , س يكون دليك قصة  

 .(( ! النادي غداً  مجيةل تتسىل برؤيهتا يف 

هاركورت ول اية لكمة  الكم رشف ,   ))

اصدقاء منذ مدة   ..... همام حصل ... حنن 



 .(( طويةل 

امتىن ان تتذكر ذكل والا س تجد   ))

ك من جيروء   رصاصة يف بطنك ! مثل 

عىل قول لكمة عن الآنسة نوريس , اما  

ل غامءاهتا ,   ابلنس بة لوادلت وابلنس بة 

فبا ماكنك ان تش يع ما شئت من الروايت  

 .(( يف ك البالد 

 (( حتهبا ؟  اذن انت  ))

احهبا كثريًا , واان ل ارغب الزواج من   ))

وقوع  يف   .... غريها , ولكن اذلي يزجعين 

 (( ... الفخ 

لكن ل,اذا مل تكن قد ... اية .. حس نًا   ))



 (( سبب يرمغك  فال يوجد 

آه لقد عادت خاليت   )) هذا ممكن .. أ

فانسيـا , اذًا   فلنسأ لها عن حال املسكينة 

 ماراي ؟ اتريد رؤييت ؟ هل ه  خاليت 

 (( متعبة جدًا ؟ 

كثريًا , حىت لو اكنت متعبة   ل ليس  ))

فهي  لن تظهر ذكل , وقالت بأ هنا لن  

جيب ان تبق حرًا ,   تزتوجك ابدًا , وانه 

 .(( واهنا سترشح ك يْش يف الصباح 

رؤيهتا الآن ! هيا   ولكن .. واكين اريد  ))

كثريًا    خاليت , لقد تلفظت بلكامت ندمت 

طلت فانسيـا   علهيا ولن اسامح نفيس اذا 



 ((... عىل موقفها ! اقسم كل 

وغدًا   دعها جريدم , اهنا حباجة للتفكري ))

 ((.. صباحاً 

فليذهب الغد اىل اجلحمي , اريد ان   ))

 .(( اعتذر مهنا الآن فوراً 

مث ابعد خاهل وزوجته وصعد السمل  

اكلسهم ومل يتوقف الا يف غرفة الضيوف  

فمل جيد احدًا وعند خروجه مهنا   , وىل ال

اصطدم مباتيدلا اليت اكنت خترج من  

 . الغرفة الثانية 

 ! هل ه ابدلخل ؟ جيب لن ألكمها  ))

)) 



 . بدا اذلهول عىل وجه ماتيدلا 

ل يوجد احد هنا , اكنت فانسيـا يف   ))

الغرفة الاوىل ,واكنت تقفل عىل نفسها  

 .(( ابملفتاح 

 . ا بعنف فامسكها جريدك وهزه 

دعين جريدم , اان لست متمية بك !   ))

 .(( تكن هنا , فال بد اهنا نزلت  واذا مل 

كيف ؟ لقد كنا لكنا يف املدخل و ...   ))

 .(( سمل اخلدم ؟  اي الهي  

وارسع حنو سمل اخلدم , ونزهل راكضًا  

غضبه ,   ودخل املطبخ وهو يف مقة 

فأ كدت هل احدى اخلادمات ان فانسيـا  



ة دقائق وه حتمل  خرجت منذ عرش 

وقالت لها بأ هنا تريد ان تقوم بزنهة   , لكهبا 

 . حول القرص 

خاليًا   خرج جريدم مرسعًا , فوجد القرص 

, فبحث يف الاسطبل , ويف اخملزن  

وجاب الشوارع احمليطة وهو ينادي  

بروك , ووزع قطعًا نقدية عىل   , فانسيـا 

ك الاولد اذلين التقى هبم ليك يبحثوا هل  

ترتدي ثواًب ازرق وحتمل لكبًا   فتاة عن  

 .ابيضًا صغرياً 

فعاد   , مل جيدها احد , وك هنا تبخرت 

يبحث عهنا يف ابحة القرص , وعندما  



دخل الاسطبل لحظ ان حصانه تريور  

ابلتنب اذلي يف العلف , ل ن التنب   ل هيمت 

مغطى بثوب ازرق , وهذا يفرس سبب  

لقد بدلت مالبسها   , اختفاء فانسيـا 

تنكرت , وعندما اكتشف جريدم ثوهبا  و 

 .جداً  اكنت فانسيـا قد اصبحت بعيدة 

وصلت فانسيـا اىل تقاطع طرق وه  

تشعر ابلكآبة واليأ س الشديد , واكن  

بركض جبانهبا , وتساءلت فانسيـا   بروك 

 اىل اين تذهب وماذا تفعل حىت الصباح 

. 

التقت برجل كبري يرتدي السواد   وجفأ ة 



 .جداً ويبدو انه حمرتم 

عليك ان   ايبنيت العزيزة , ل جيب  ))

جتويب الشوارع يف مثل هذا الوقت  

 , املتأ خر ! ل ختايف مين , فأ ان خادم للا 

ماكين ان   واحب مساعدة امجليع , اب 

 ((.. ارشدك اىل فندق ممتاز حيث 

متعبة وايئسة , فقبلت   واكنت فانسيـا 

دعوة الرجل لكن بروك جتاهل لهجة  

احملرتمة وتعلق   , ومالبسه الرجل اللطيفة  

 . بثوب س يدته وبدأ  ابلنباح 

 ان صاحبة هذا الفندق امرأ ة لطيفة  ))

جدًا , وحتب العمل الانساين (( وتقدم  



الرجل خطوة حنو فانسيـا وهو يبتسم  

 واعتربته صادقاً  فوثقت به 

اتسمحني يل بأ ن أ قدم كل ذراع  ,   ))

آنسة ؟   .(( ايأ

هبذه اللحظة وامسك   تدخل بروك 

س نانه بنطلون الرجل بعنف حىت مزقة  اب 

بالكم جعل   , فرتاجع الرجل وش مت اللكب 

وجه فانسيـا حيمر من اخلجل , وطلب  

 . مهنا ان تبعد لكهبا عنه 
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قالت هل فانسيـا   (( اعتقد انه ل حيبك  ))

, وبدأ ت تتساءل اذا اكن هذا الرجل حقًا  

 . لطيفُا وحيب اخلري 

 . حضك الرجل قلياًل رغامً عنه 

ك احليوانت هكذا , واخىش ان   ))

رجال  الصغري هذا ل حيب   يكون لكبك 

 .(( الكنيسة 

آه , انت اكهن ؟ هبذه احلال اان   )) أ

 (( ! بروك تعقل  , اشكرك 



لكن بروك اكن ذكيًا , ويعرف مىت جيب  

فعاد   , ان يطيع ومىت جيب ان ل يطيع 

وتعلق بثوب س يدته واخذ ابلنباح , وما  

 ان اقرتب الغريب من فانسيـا , حىت 

هامجه اللكب , حفاول اذلي يدع  انه  

ان هيرب منه , لكن بروك مزق  اكهن  

يرتكه الا بعد ان سالت   بنطلونه ومل 

 .ادلماء من يديه , فهرب الرجل 

امحلالني   هبذا الوقت اقرتب رجالن من 

حيمالن زبواًن عائدًا من السهرة , ل ارسعا  

علهيا الرجل   , وانزل الكريس اذلي جيلس 

 .واشفقا عىل فانسيـا 



آنسة ؟ هل حاول   )) ماذا جيري هنا أ

 (( التعرض اليك ؟ 

اخىش ان يكون العكس حصيحًا , انه   ))

اكهن وعرض عيل ان يوصلين اىل فندق  

اانم فيه , لكن لكيب هامجة , واان   حمرتم 

 .(( متعبة جداً 

انه   اكهن ؟ هو اكهن ؟ هيا ذان ))

شاريل بوابرلر , وجيب ان تشكري هذا  

اللكب كثريًا , والفندق احملرتم اذلي  

 ((.. عنه هو  لكمك 

احنىن الرجل من الكريس واراد ان يتلكم  

وتذكر انه   , عندما رأ ت جفأ ة وهجًا اليفاً 



 . مسع هذا الصوت 

آه طوين !!! اي الهي  , هذا انت !   )) أ

؟ اان ايئسة , ل ن هذا   اميكنك مساعدت 

الرجل مل يكن اكهنًا كام ادعى و ... اكن  

ش مت اللكب   جيب ان اشك به عندما 

 ((.. ببذاءة ! لقد هربت 

 . حجضت عيون طوين , مث بدأ  ابلضحك 

انه ابن مع جريدم ! مثاًل ! ....   , ايلهي   ))

 ((.... ايهل من ش يطان 

آه س يد ادليك مزنل  )) وودلة حمرتمة   أ

ماكهنا ان تشفق عيل لليةل واحدة ؟   اب 

 .(( ! لست ادري مذا افعل 



طوين من الكريس , واعطى النقود   نزل 

 . للحاملني 

 ... مع  , ل ختايف الافضل ان تأ ت   ))

فأ ان لست معتادًا عىل خداع اصدقايئ  

,جبعل الفتيات تتنكرن بزي الرجال ,  

 .(( هبن وارمهين يف الشارع  ومن مث اغري 

جريدم مل يفعل ذكل ! هو وجدين يف   ))

ومسح يل فقط بأ ن   .. لبايس ذكل و 

اقيض الليةل عنده , ابنتظار ان امتكن من  

 .(( اذلهاب اىل معمدت 

آه ))  ((.. , حس ناً   أ

فتح طوين ابب مزنهل , وادخلها اىل غرفة  



واىل اين كنِت تريدين   )) واسعة مرحية 

 (( اذلهاب ؟ 

اىل ... اىل مزنيل , ولن اهرب مرة   ))

 .(( اثنية 

واكنت فانسيـا صادقة هذه املرة , لقد  

 هربت عىل أ مل ان تعيش مغامرة رائعة 

وحضكت وبكت , ولكن قلهبا حمطم   ,

ده هو ان تبتعد ليك تنىس  وك ماتري 

 . عن عيون الناس  وليك ختف  مهوهما 

 (( واين تسكنني ؟  ))

 يف الشامل , واعرف اية عربة اس تقل  ))

آه , س يد   , ولكين ل اعرف موعيدها أ



اعدك بأ ن اعيد كل املال اذا اعطيتين ما  

تاكليف سفري , اعدك بذكل   ادفعة من 

 .(( ولن انىس طيبتك ابداً 

ماحتتاجني   نعم , بلتأ كيد , سأ عطيك  ))

اليه , ولكين اريد معرفة ملاذا ترحلني عن  

ارتكبِت   معمدتك , امتىن ان ل تكوين قد 

 .(( حامقات 

اوه , ل ! ولكن وادلة جريدم علمت   ))

وجاءت   , بأ نين قضيت ليةل عنده 

وتلكمت عين ابش ياء ليست حصيحية  

 .(( وامرت جريدم ان يزتوجين فوراً 

الهيا بدهشة , وتأ مل ثوهبا   ين نظر طو 



الرث اذلي اكنت قد اس تعارته من احدى  

 . اخلادمات 

دميرتاي قالت هذا ؟ هل انِت متأ كدة   ))

 .(( ؟ 

 اان اعمل مباذا تفكر انت , لكهنا  ))

اعتقدت انين الآنسة رندولف , الوريثة  

 الغنية , وكنت اقف بني جريدم وماتيدلا 

 (( ... فاعتقدت انين  ,

آه نع  )) م , فهمت (( وخضك طوين ))  أ

وارتكبت   اردت ان تفرض هذا الزواج 

خطًا كبريًا , ايلها من ... ولكين اعتقد ان  

 (( جريدم اخربها احلقيقة 



لست ادري , ل هنا وقعت فورًا وامغ    ))

علهيا , فانشغل امجليع هبا , فهربت اان  

 .(( دون ان ينتهبوا يل  برسعة 

ل ين ل  نعم , اان لن اقدم كل رسيري ,  )

ماكنك   اريد ان اتسبب  بفضاحئ ولكن اب 

النوم عىل الكنبة , سأ وقضك يف اخلامسة  

مالبسك ! س نعمل غدًا   صباحًا , ل ختلع  

 مىت تنطلق اول عربة متجهة حنو الشامل 

)). 

يف شهر ااير هذا ,   اكن الطقس مجيالً 

واحلدائق مليئة ابلزهار , واكنت ماتيدلا  

مل اانقهتا , وه  باك  تتزنه يف امليدان وه 



 .. تعمل اهنا مجيةل وفاتنة 

واحلزن ابد   , واكن جريدم ميش جبانهبا 

عىل وهجه , لقد جنح يف اقناع امجليع انه مل  

معها   يغر الآنسة توريس وانه ترصف 

 . كرجل نبيل 

واكن وادل ماتيدلا قد زارها يف هانوفر  

ابلس يد هاركورت   سكوير , واجعب كثرياً 

ي ل هيمت سوى  املهذب احليوي اذل 

ولحظ   , مبزرعته , وبسداد ديون عائلته 

 . وادل دميرتاي ان جريدم معجب اببنته 

 لكن ماتيدلا ادركت ان جريدم يالحقها 

ويتبعها دامئًا فقط من اجل ان يلكمها عن  



 فانسيـا , واكنت ماتيدلا قد علمت ان 

صديقهتا اصبحت يف مزنلها , ل هنا  

عد ثالثة  اس تلمت مهنا رسال خمترصة , ب

رحيلها , وقالت لها فهيا )) اان يف   اايم من 

 (( مزنيل , لتقويل شيئًا فانسيـا 

ماتيدلا شيئًا , لكهنا اكنت تقاوم   مل تقل 

 . كثريًا عندما ترى عيون جريدم احلزينة 

الآن يسري اىل جانهبا , لكنه اصبح   وهو 

عبارة عن جسد بال روح , فكره بعيدًا  

ه جييهبا بأ دب  عندما تلكم جدًا , واكن 

جياز   . لكن اب 

 , انه هنار مجيل , س يد هاركورت نعم  ))



ابطبع ولكين اعتقد اهنا س متطر هذا  

 .(( املساء 

نفسها   اتبعت ماتيدلا حديثه وك هنا حتدث 

 , ومتنت ان يبتسم جريدم , لكنه مل يفعل 

. 

 فتوقفت عن السري , رضبت الارض 

 . برجلها , وقد فقدت صربها 

, اريدك ان تعيدين اىل املزنل ,    جربدم ))

ان تتوقف عن زايرت !   ارجوك واريد 

هذه الصدقة عبارة عن خداع , انك تبعد  

بزايرتك املتكررة ,   عين ك املعجبني يب 

لكين ل امهك ابدًا , واان امتىن ان اتزوج  



ويشاركين , افرايح   برجل يعتربين مجيةل 

واحزاين , انت ل تفكر سوى مبايل , ليك  

كام وانك ل   , عيد الازهار اىل مزرعتك ت 

تفكر سوى بصديقيت فانسيـا اليت احلقت  

 .(( العار هبا 

 .واخذ يتأ ملها  وقف جريدم 

انِت حمقة , ماتيدلا ,ل اريد ان   ))

يالمك   الاحقك , ول اريد ان اتسبب  اب 

, ك ماريده من احلياة , ان اجد فانسيـا  

ال س   , اذا مل اجدها , فأ ان سأ موت من 

 . (( وابتعد عهنا خبطى واسعة 

اذا كنت همامتً جدًا بفانسيـا , مفاذا  ))



ليك تبحث عهنا ؟ (( رصخت   تنتظر 

 .ماتيدلا وركضت ليك تلحق به 

اعمل اهنا تقمي   صدقني , لقد حاولت فأ ان ))

يف الشامل الغريب , وقد ل تكون بعيدة  

تسمى فانسيـا   عن مزرعيت , واان اعمل اهنا 

ا لكب ابيض امسه  نوريس , وان دلهي 

 , بروك , لقد كتبت اىل ك اصدقايئ 

وجرياين وعدت اىل مزرعيت , وسأ لت  

ك من وجدته يف طريق  , وحبثت يف  

ادلخلية , ل نين علمت اهنا   ك املدارس 

اكنت معك يف هاروغرات , لكين مل اجد  

 مل تكن موجودة اصالً  لها اي اثر , وك هنا 



! )). 

ل ؟ ابماكين  واذا وجدهتا ؟ ماذ س تفع))

 ((.. مساعدتك , اذا 

واكان قد خرجا من امليدان واصبحا عىل  

 الرصيف اذلي يعج ابملارة , فتوقف 

جريدم من جديد وامسك يدي ماتيدلا  

 . وضغط علهيا بقوة 

ماتيدلا , اان   انِت تعلمني اين ه ؟  ))

 ((... .... اان 

نعم اعمل , ولكنين اهجل نواايك , فهي    ))

ن , والافضل لها ان  نسيت الآ  قد تكون 

 .(( تبق بسالم 



منذ   جريدم بريقًا مل تراه  ورأ ت يف عيون 

 . اسابيع طويةل 

سأ شفهيا برسعة ! يكف  ان امضها بني  

 ((.. ذراع  

امسعين اذا قلت كل اهنا ابنة   ! جريدم  ))

مدير مزرعة كبرية , واهنا تربت يف مزنل  

تكون رفيقة ل بنته ,   صاحب القرص يك 

 .(( جيادها ؟ اترغب ايضًا اب  

 .(( ! نعم ))

آه ايلهي  ...   حس نًا , هبذه  )) احلال ... أ

 ((.... ااتءل اذا اكن جيب عيل 

بقيت عىل عنادك   ماتيدلا ارجوك , اذا ))



 ((... فأ نين 

حس نًا , ولكن جيب ان تترصف معها  ))

 .(( جيداً 

 (( ! ولكن نعم ! قويل يل اين ه ))

هال , قرب سد    يف بسكومب  ))

 .(( تريوره 

 . فأ مسكت ماتيدلا بذراعه 

اوه , ل ! ل ميكنك ان ترتكين هنا يف   ))

الشارع اعدين اوًل اىل هانوفر   نصف 

 .(( ! سكوير 

 اكنت فانسيـا تتزنه يف احلديقة وبروك 

يقفز خلفها , واذا سأ لها احد عام تفعل ,  



 اكنت س تجيبه بأ هنا تزنه لكهبا , لكهنا 

نت حتاول ان متيض وقهتا , كام  للحقيقة اك 

 تفعل ك يوم , واكنت حتاول ان ل تفكر 

جبريدم , لكهنا ل تس تطيع , وكثريًا  

مافكرت مباتيدلا اليت تقيض مومسها يف  

 . ونزهات بني خطاهبا الكثريين  حفالت 

واكن الطقس مجياًل , فاجتهت فانسيـا حنو  

لكن بروك اكن يؤخرها يف وقوفه   املزنل 

 . ليك يشم ك يشء يف طريقه ك قليل  

البنفسجية عن ثوهبا   وابعدت الازهار 

وتأ ملته قلياًل لقد اصبحت حنيفة جدًا ,  

ول هنا فقدت ك   , ل هنا ل تنام جيداً 



 . شهية للطعام 

عندما سأ نساه سأ شرتي مالبس جديدة ,  

اكرث , والس يد اتلبوت   وسأ همت بزينيت 

س يعطيين املال الاكيف , وسأ عود لتناول  

 . لطعام اكلعادة ا 

تكن جتروء عىل لفظ امس جريدم حىت   مل 

بيهنا وبني نفسها , وعندما اقرتبت من  

وقع حوافر جواد يقرتب   القرص, مسعت 

فالتفتت اىل اخللف ورأ ت رجاًل عىل  

وللحظة   حصانه الاسود يتجه حنوها و 

توقف قلهبا يف صدرها و لكهنا هزت  

 رأ سها واتبعت سريها , اهنا ليست املرة 



وىل اليت تتومه فهيا اهنا تراه , ولكنه مل  الا 

 . يكن سوى رساب 

وقفز الفارس اىل   , توقف احلصان بقرهبا 

الارض وامسكها ومضها اليه حىت اكد ان  

وامغضت عينهيا ,   , خينقها , تركته فانسيـا 

 ... ومل جتروء عىل تصديق ماتراه 

حبنان عىل   حبيبيت ! (( واخذ يقبلها ))

ف انفها , وترددت  جبيهنا , وعىل طر 

شفاهه عىل شفتهيا , عندئذ عقدت  

يدهيا حول عنقه , ومضته ايضًا   فانسيـا 

 . وسالت ادلموع عىل وهجها 

شعرت ابلربد ,   وعندما ابعدها قليالً 



فهزت رأ سها وك هنا تريد ان تتحقق مما ه  

 . فيه 

من اجيل ؟ أ أ ان   جريدم ؟ هل جئت  ))

 .(( حقًا من تريد ؟ 

 .ديدفضمها اليه من ج 

كل ؟ ماذا فعلو   حبيبيت , ماذا حصل  ))

بك ؟ انِت حنيفة جدًا , لقد ضعفِت كثريًا  

 .(( ! ! ووهجك شاحب جداً 

مث طبع قبةل عىل شعرها , وابعدها قلياًل  

 . وتأ مل وهجها 

 اذلين عذبوك هكذا  سأ قتل اول~ك  ))

)). 



مل يفعل احد يب شيئًا , مل اكن أآك   ))

ولكن ملاذا عدت الآن ,   , شيئًا تقريباً 

 (( جريدم ؟ ملاذا مل تأ ِت من قبل ؟ 

اين ختتبئني ! لقد   ل نين مل اكن اعمل  ))

حبثت عنك يف ك ماكن , ولكين مل اجد  

ماتيدلا عيل   اي اثر كل واخريًا اشفقت 

واعرتفت يل مباكنك وبأ نك ابنة مدير  

 .(( مزرعة ابسكومب هال 

 .(( ماذا ؟  ... ما ))

ربتين , واعتقدت انين  نعم , لقد اخ))

 سأ غري رأ ي ’ لكنك انِت , فانسيـا 

ايحبيبيت الامرأ ة الوحيدة اليت ارغب  



ابلزواج مهنا ! فانسيـا , اتقبلني الزواج  

ارشقت عيون فانسيـا وعادت   (( مين ؟ 

 من جديد الفتاة املرحة املاكرة اليت يعبدها 

..... 

نعم , احب ان اكون زوجتك , جريدم   ))

 ان الويص عيل لن يسمح   ولكين اعتقد 

 (( بذكل 

سأ قنعه ! سأ روي هل انين املكل   ))

 ((... اريض كثرية 

ايعزيزي , س يقول   , لن ينفع ذكل  ))

 (( بأ نك تريد الزواج مين من اجل ثروت 

متلكني اي ثروة !   ثروتك ؟ لكنك ل  ))



واان ايضًا لكننا لس نا حباجة لْش , وهذا  

 سأ لكمه   اليه واان  ليس همامً , هيا خذيين 

)). 

انك تضيع وقتك , جريدم س يقول   ))

برثوة الآنسة   س يد هاركورت , انت تطمع 

 .(( ابسكومب , واان اريدها زوجةل بين 

 نوريس ؟  الآنسة ... ولكنك الآنسة  ))

)) 

وتوقف وتأ ملها بذهول , فزت رأ سها  

 .وارشقت عيوهنا 

عليك , ايحبييب , اان   ل , لقد كذبت  ))

 هذا ملاكً يل ((  فانسيـا ابسكومب وك 



واحلدائق واملزرعة   واشارت حنوا القرص 

)) ك هذا واكرث منه بكثري , من املؤكد  

بسكومب   , انك مسعت الكثري عن ثروة 

 (( جريدم ؟ 

فهز رأ سة تغريت مالحمه , فتوقفت  

يدهيا   فانسيـا عن املزاح , ورفعت 

 . وداعبت وهجه حبنان 

اتفعلني هذا ؟ اتقبلني بأ ن تتخط    ))

احلدود مع  ؟ س يقول   تقاليد وجتتازي ال 

امجليع انين كنت اطمع برثوتك ...((  

وقبلته بشوق   , فرمت نفسها بني ذرعيه 

كبري, ورصخت )) ل هيمين ! ل هيمين  



آه  جريدم ,   من ك هذا العامل الا انت ! أ

 .(( تعاىل لهنرب معًا ! الآن فوراً 

 , ظهرت امرأ ة شقراء امام ابحة القرص 

 . الهيام بذهول واخذت تنظر  

 .ابتعد جريدم عن فانسيـا قليالُ 

 اجيب ان ألكمها ؟  هل هذه معتك ؟  ))

)). 

وقفت فانسيـا عىل رؤوس اصابع قدمهيا  

واس تجاب لعناقها   وقبلته اىل ان سكت 

 . بلك شوق الاسابيع املاضية 

بنا !   اانِت جادة فامي تقولني ؟ اذن هيا ))

 .(( ! هوب 



 . خلفها ورفعها فوق جواده وركب  

 .(( جريدم و احض بروك ايضاً  ))

فاحنىن ومحل اللكب ووضعه بني ذراعهيا  

 , مث انطلق تريور برسعة غري مبالِ 

 . حبمولته املزدوجة 

وعندما ابتعدا , تهندت فانسيـا واس ندت  

مصت قصري   رأ سها عىل كتفه , وبعد 

 .قالت هل فانسيـا

 .(( نعم , اكنت تكل الس يدة معيت  ))

 اتساءل ماذا س تفعل الآن  حقًا ؟  ))

...)) 

واان ايضًا , لكين لست هممته ((   ))



 .كبرية وتهندت بسعادة 

واان ايضًا ! (( مث تبادل قبةل حب   ))

 . طويةل 

 طريقة حنو احلدود  واتبع احلصان الاسود 

. 
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