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وبرغم احلنان والعطف والرعايه اليت  
 احاطت هبا ليزا شقيقها, 

احنرف ريك عن الطريق القومي مسببا  
 لنفسه والخته سلسله مشاكل.

وبينما كانت ليزا واقعه يف احد مآزق 
ريك, ظهر املنقذ يف شكل براديل  

  فورتون,
ودفع املبلغ املطلوب البعاد ريك عن  

 قضبان السجن.



لكن الثمن الذي وضعه كان 
غاليا...فهل كان حقا هكذا؟؟ وملاذا  

يطلب براديل الزواج من ليزا كشرط ال  
 تراجع عنه؟

وما هو حجم "حفنه اجلنيهات" اليت  
سيجنيها هو من هذه 

الصفقه؟...واحلب..هل أييت حتت هذه 
 الظروف؟ 

 



 
د من الرواايت احلصرية  لتحميل مزي

 زوروا موقع رواايت  
 www.riwaya.ga 

 ليزا وريك  -1
ظهر البيت عند منعطف يف الطريق ,  

حماطا بقوسن من األشجار مربعالشكل , 
من احلجر الرملي الدافئ اللون ويف 

 تصميمه حملة من الفن األغريقي . 

http://www.riwaya.ga/


وكانتالشمس حارة تغرق واجهته , فبدأ 
شاخما متينا . ومل تتبني ليزا الكسور يف  

أحجاره , واختفاء بعض أجزاء نوافذه , 
ومظاهر األمهال فيه , اال عندما خرجت 

من دائرة ظالالألشجار , وتتبعت 
منحىن الطريق أمام املواجهه . لقد بدأ  

 املكان كله مهجورا . 
لسلم احلجري ووقفت حلظة عند بداية ا 

املؤدي اىل الباب وأخذت ختطط يف 



ذهنهاالعبارات الوصفية األوىل . كان 
عليها يف هذا التحقيق ان ختتار حبرص  

كل ما شأنه انيجذب اهتمام رئيس 
التحرير , دون ان تتعرض كثريا للناحية 

الفنية التطبيقية هلذااألثر الذي يعود  
 اترخيه اىل القرن السابع عشر . 

فجأة كتفيها النحيلتني : أي هزت ليزا 
فارق حقيقي بني ان يكون التحقيق 

مقبوال او مرفوضا ؟ اهنم ابلتأكيد 



الميكن انيدفعوا هلا مخسمائة جنيه , 
وهو املبلغ الذي كان عليها ان تعثر  

عليه لو ارادت انتنتشل ريك من  
املشاكل اليت تورط فيها بسبب ادمانه  

نفسه املقامرة . هذه املرة كان قد أغرق
متاما ! ففي حبر عشرة أايم كان 

احملاسبون سيطلعون على دفاتر الشركة  
وحينئذستظهر احلقيقة مامل يستطيع ريك 

ان يعيد ما كان قد أخذه ولكن 



مخسمائة جنيه ؟ أينيمكن العثور على 
هذا املبلغ يف مثل تلك الفرتة الزمنية  

 القصرية ؟
وعادت هباالذاكرة وهي واقفة يف مكاهنا  

 عصر اليوم السابق , يف غرفة  . اىل
اجللوس الصغرية فيالشقة اليت يشاركها  
أايها أخوها واىل عيين ريك الزرقاوين  
 اليائستني حينا كان يسأهلاالعون قائال : 



ان   –" علي ان ادبر املبلغ أبية طريقة 
ماكبني سيقدمين للمحاكمة . اان اعرف 

انه سيفعل اال تعرفني احدا ميكن ان  
 يقرضنا املبلغ ."

" ريك ال اعرف حتىمن ميكن ان  
يقرضين اقل بكثري من هذا املبلغ حىت  

لو عرفت فيجب ان اعطي تفسريا  
لذلكال أستطيع ان اخرب أحدا أنين يف  

حاجة اىل ذلك حىت أحول دون دخول  



أخي السجن . مالذجيعلك أتخذ هذا  
املبلغ ؟ ومالذي فعلته بكل هذه النقود  

 ؟ "
, وشاح عنهابوجهه الوسيم وهز كتفيه 

 الذي تقلصت مالحمه قائال :
" ما جدوى ذلك اآلن ؟ يبدو انك  

 لنتساعديين ."
" انت تعرف اي ريك انين لو كنت أملك 

املبلغ , او اعرف أية وسيلةللحصول 



عليه يف الوقت املناسب لكنت حتما 
 ابدرت اىل مساعدتك ".

القى ريك بنفسهفوق املقعد. وأتكأ  
لى ركبتيه وأسند رأسه بني يديه  مبرفقيه ع

 وقال :
" بذلتاملستحيل من أجل احلصول على  

 قرض ولكن حماواليت فشلت ."
 قالت ليزا برتدد :



" تستطيع ان تذهب اىل السيد ماكبني 
وتعلمه ابحلقيقه قبل وصول احملاسبني , 

وأعرض عليهاملبلغ استقطاعا من مرتبك 
, أستطيع ان أساعدك يف ذلك سأذهب 

 يف الصباح أذا شئت ."معك 
ورفع ريك رأسه ونظر اليها بدهشة كبرية 

 مث انفجر قائال : 
" البد انك متزحني ! أخرب ماكبني ؟ 

 البد انه سيستدعي الشرطة يف احلال ."



" اهنا فرصه. على األقل قديشعر حنوك  
بشئ من األحرتام لشجاعتك يف اللجوء  
 اليه أرجوك اي ريك أرجوك افعل ذلك ."

مكانه وقال وهو يتجه حنو  قفز من
 الباب :

" اذا كان ذلك أفضل ما ميكن فعلهفال  
جدوى من وجودي هنا علي ان افكر  

 ألجد خمرجا ."
 أسرعت خلفه وأمسكته بذراعهوسألته : 



 " هل ستعود ؟ "
ووقف ويده على املقبض وقال وهو يهز 

 كتفيه يف عدممباالة :
" تقصدين اذا كنت سأهرب من املأزق  

؟ فكرت ابلفعل يف ذلك , ولكنين  
الاختيل حياة قائمة على الفرار مث ان  

ماكبني لن يهدأ له ابل حىت يقدمين اىل  
العدالةأنسي األمر ايليزا سأجد خمرجا 

 التسهري يف انتظاري ."



ولكنها كانت ابلطبع ستسهريف انتظاره . 
مكاهنا  فكرت يف ذلك وهي واقفة يف 

حيث تركها وأغلق الباب خلفه. 
كانتحتما ستنتظره كما انتظرته مرات  

عديدة يف قلق وحرية ألن ريك هو كل 
 ما بقي هلا منالعائلة .

كانت ليزا يف الثانية عشرة وأخوها يف  
العاشرة , عندما قتل والداها فيحادثة  
منذ أحد عشر عاما وكانت العمة اليت  



ون رقيقة  تولت تربيتهما حتاول ان تك
معهمالكن طبيعتها القاسية كانت أقوى  
ومل جتد ما يدعوها اىل اخفاء مشاعرها  

عنهما ولذلكحولت ليزا كل طاقاهتا 
العاطفية حنو أخيها الصغري أحبته 
وعملت على محايته اىل حدحتمل 

التأنيب على سوء أفعاله , ألهنا مل تكن 
 حتتمل رؤيته حزينا .



طوات  ويف السابعةعشرة , اختذت اخل
األوىل حنو حتقيق طموحها يف التخصص 

املهين يف اهلندسةاملعمارية لكن موت  
العمة اليزابيث بعد عام انتزع هذا العزاء 

عن حرماهنا , وألهناأصبحت وحيدة 
متاما يف هذه الدنيا فقد رحلت مع ريك  
اىل لندن على أمل ان جيدا فيالعاصمة  

املستقبل اآلمن الذي كاان يسعيان اليه , 
وأن اختلفت سبلهما ووجدت ليزا  



عمللقاء راتب يفي حباجاهتما معا : 
عملت خطاطة يف شركة هندسية 

معمارية , لكن الشهوراألوىل كانت  
صعبة حىت اهنا عجزت عن اقرتاح بديل  
حينما أعلن ريك رغبته يف تركاملدرسة يف 

هناية الفصل الدراسي ووجد لنفسه  
 عمال .وعندما بلغ ريك الثامنه عشره
اصبحشخصا خمتلفا عن الفىت الذي  
عرفته منذ عاميني. كان ساخطا على 



عمله وعلى حالتهاملاديه وعلى كآبه  
احلياه بصفه عامه ووجد طريقه اىل موائد 

القمار واصبح مشدودا بالوعي اىل  
عجله الرولت معتقدا ان املقامره ستحل 

 مشاكله املاديه.
ولسوء حظه انه كان حمظوظا يف البدايه  

انه حىت بعدما اصبحيخسر بصفه    ذلك
مستمره كان يقنع نفسه دائما أبن  

الدوره التاليه للعجله ستعوضه, ويف 



ذلكالوقت بدأت ليزا تكتب كصحفيه 
غري متفرغه اضافه اىل عملها االخر  
مستغله معلوماهتا فياهلندسه املعماريه  

وحبها للتاريخ وكان كل ما تكسبه  
مجن يذهب اىل ريك ويساعده على اخلرو 
العثره تلو االخرى وحيول بينه وبني  

الغرق. ومل يكن الكالم معه جيدي. لكن 
ليزاكانت تغري نفسها أبن رضاها ومل  



يفعل شيء خارجا على القانون لكن  
 الوضع االنتبدل.

 " آنسه فارل... " 
 
 

كان الصوت منبعثا من اعلى السلم, 
 اعاد ليزا دفعه واحده اىل احلاضر. 

 وقفت تنظر اليها  وكانت املرأه اليت
اببتسامه يف العقد اخلامس من عمرها  



وقد ارتدت ثواب فضفاضا اختلطت فوقه 
االتربه ببقع الطالء االزرق مبختلف 

درجاته. وصعدت ليزا الدرجات الثالث 
 وامسكت ابليد املمدوده وقالت:

" اان آسفه كنت مستغرقه يف احالم 
اليقظه ارجو ان ال اكون قد جئت يف 

مناسب اي سيده مارتشباتك. وقت غري 
" 

 ضحكت املرأه وقالت:



" انت تشريين بذلك اىل ان ثويب غري  
مناسب للرتحيب ابلزوار. جيب ان 

حميين اي عزيزيت كنت اعلم هذا تسا
الرجل اجملنون الذي يسمي نفسه  
اخصائي زخرفه كيف ميزج الطالء  

ليكون اللون املرغوب كما سبق ان 
قلت لك يف اهلاتف انت على الرحب  

أللقاء نظره على قصر "ورال" وان كان 
علي ان احذرك اننا على شيء من 



الفوضى حاليا بسبب نزع نص ارض  
احلجاره يف كل مكان. الصاله وبعثره 

ارجو االتكوين قد توقعت عمال ترميميا 
كامال؟ رمبا كان علي ان اذكر اننا بداان 

 العمل منذ اكثر من شهرين. " 
وسكتت لتلتقط انفاسها وانتهزت ليزا  

 الفرصه لتقول: 
" الامهيه لذلك فالتحقيق الذي اعده  

 يدور حول عمليه ترميم بيت قدمي؟"



ابتسامه  وانفجرت اساريرها عن 
 واستطردت تقول: 

" اعتقد ان مثل هذا التحقيق سيهم 
كثريا هؤالء الني يشرتون بيوات قدميه. 

 فهو يوحي اليهم أبفكار مالئمه. "
عربت السيده مارتشبانك مع زائريها  

مدخل الباب ذي االعمده اجلميله اىل  
صاله واسعه جيده االضاءه يرتفع منها  



العليا  سلم اشبه ابملروحه اىل الطوابق 
 وقالت:

" ما رأيك يف ان نبدأ ابلطوابق العليا  
حيث انتهى الكثري من العمل, مث نعود  

 ادراجنا اىل اسفل؟ " 
واومأت ليزا موافقه واخرجت من  

 حقيبتها مفكره وقلما وقالت:
" نفعل االسهل ابلنسبه اليك واستطيع 
 فيما بعد ان ارتب عناصـر التـحقيق. "



وساق يف كان العمل جيري على قدم 
الطاق االعلى وعمال الزخرفه ميألون  

الكثري من غرف النوم بينما كان عمال 
الكهرابء يشتغلون يف املمر الرئيسي وقد 

ابدوا ترحيبا يف الرد على اسأله ليزا  
حول الصعوابت اليت يالقوهنا يف مثل  
هذا البناء القدمي واستطاعت هي من 

اجوبه رئيسهم ان تستخلص بعض 



ميكن ان تفييدها يف   النقاط اليت
 موضوعها. 

عادت املرأاتن مره اخرى اىل الطابق  
االسفل وقادت السيده مارتشبانك ليزا  
اىل حيث كان يعمل فريق من الرجال يف 

اصالح ارضيه ثالث غرف. ووقفت 
اخريا تتابع يف اهتمام عمليات الرتميم 

وتستفسر بدقه عن اجلديد فيها. وحينما 
اىل اخلارج  تبعت مضيفتها مره اخرى 



اكتشفت ان حراره الشمس ملتخفف 
من الرائحه القويه املنبعثه من خليط 

الطالء املستعمل على اجلدران وسألتها  
 السيده مارتباتك: 

" هل استطعت احلصول على ما تريدين 
 اي آنسه فاريل؟ "

" نعم...شكرا لك. يف احلقيقه وجدت  
 ما يستوعب عده مقاالت. "

 اقائله: وابتسمت ليزا ومدت يده



" كان كرما منك ان تستقبلي نيز واان 
شديده االمتنان لك على الوقت الذي  
ضيعته مبرافقيت. ارجو اال اكون اخذت  

 من وقتك اكثر مما جيب. "
" على االطالق من دواعي سروري ان  

استقبل من هتتم حقيقه مبا حناول ان  
 ننجزه هنا. "



واستدارت عندما فتح ابب يف اجلانب  
الصاله وظهر من خالله   البعيد من

 رجالن مقبالن وصاحت:
 " آهوالرت. كنت اتسآل اين ذهبتما..."

 مث قالت لليزا: 
" تعايل لتقابلي زوجي سيهتم كثريا 

 ابلتحقيق الذي تعدينه. "
قالت السيده مارتشبانك وهي تشري اىل 

 اكربالرجلني: 



" زوجي وهذا براديل فورتون وهو هنا  
 مثلك يف زايره خاطفه. "

 ابتسمت واستطردت تقول: و 
" اآلنسه فاريل صحافيه اي والرت اهنا  

تكتب حتقيقا عن قصر "ورال" 
 والرتميمات اليت نقوم هبا. "

وعاد الزوج وهو يشد على يد ليزا  
 وعيناه تلمعان وسط شعره الرمادي: 



" رائع للغايه تستطيع عن طريق  
ماسينشر ان جنتذب الناس للمجيء اىل  

ل لزايده موراد االسره هنابعد انتهاء العم
 فالرتميم عمل مكلف يف هذه االايم. "

 " لسوء حلظ ان هذا صحيح. "
ومل يكن الرجل االخر قد حترك من امام  

الباب ولكن يف الوقت الذي كان فيه  
السيد مارتشباتك يتحدث كان يتابع  

ليزا بنظراته عندما تكلم ادارتليزا رأسها  



ونظرت اليه للمره االوىل ورأت رجال 
طوله وحجمه فوق املتوسط, متحفظ 
املظهر. ومل هتتم كثريا هبذه التفاصيل 

ك اللحظه كانت متنبه ذلك اهنا يف تل
 فقط اىل النظره الفاتره املسدده حنوها.

 سأل بصوت هادئ وخافت:
" يف اي دار نشر تعملني اي انسه  

 فاريل؟ "
 رفعت رأسها ببطء وقالت:



" ال اعمل حلساب دار واحده فاان 
 لست متفرغه ولست مرتبطه."

 " اهنا مقاله ابلعموله اذا؟ "
 ترددت ليزا مث قالت:

 متام "" ليس 
" اما اهنا كذلك او ال. اذا مل تكن  

 كذلك فلماذا ال تقولني؟ " 
واحست ليزا أبهنا متأهبه للدفاع دون  

 ان تدري ملاذا متاما وقالت:



" بعت اعماال هلذه اجملله ابلذات من  
قبل فطلبوا مين املزيد. وهنا ميكن 

اعتباره من وجهة نظر غري دقيقه عموله. 
" 

 بانك: وهنا صرت السيده مارتش
" براديل فورتن انت استفزازي. ال تلقي  

 اليه ابال آنسه فارل "
 ونظرت اىل ساعتها وقالت:

 " اهناالرابعه ابقي لتناول الشاي عزيزيت "



 وابتسمت واكملت قائله:
" كان ذلك هو اوملكان انتهينا من  

اعداده. جيب ان أنكل بطريقه صحيحه 
 لنعمل بطريقه صحيحه "

لباص الذي  " هذاكرم منك لكن ا
سأعود به اىل املدينه يتحرك بعد نصف  

ساعه. اشكرك مره اخرىيا سيده 
مارتشباتك للسماح يل ابجمليء واعتقد  



انه ميكنك التاكد من ان املقاله ستظهر 
" 

 وبسرعه قال اصغر الرجلني:
" اان عائد اىل لندن واستطيع ان  

اوصلك واوفر عليك الوقت والسري  
 حىت القريه " 
فسه مشقه انتظار ردها  ومل يكلف ن

 واستدار انحيةالزوجني مارتشبانك قائال:



" لن استطيع البقاء لتناول الشاي اي  
غريس, علي ان ارى شخصا ما سأراكما 

يف وقت اخر وحىت ذلك احلني استمرا 
 يف عملكما "
 قالت غريس:

" حتيايت اىل والدتك اي براديل وحني  
ننتهي من اعداد املكان جيب ان حتاول 

ارها لقضاء عطله معنا وشكرا لك  احض 
 النك جئت لزايرتنا "



" كان ذلك من دواعي سروري, هل 
 ستأتني معي انسه فاريل؟ "

كانت سيارته واقفه قرب البيت. سياره 
واسعه فيها احدث وسائل الراحه وقادره 

على ان تعود اىل لندن يف اقل من  
نصف الوقت الذي يستغرقه الباص. 

االمامي مث استدار  اجلس ليزا يف املقعد 
ليجلس جبانبها امام عجله القياده وبدأ  

حيرك السياره دون ان يلتفت اليها ولوح 



بيده ملضيفيه قبل ان ينطلق. حاولت 
ليزا ان جتد موضوعا تفتح به حديثا مع  

رفيق الرحله واستنتجت انه من جانبه ال 
يرغب يف احلديث واختلست نظره حنو 

قابعه  وجهه حماوله كشف الشخصيه ال
خلف الفم احلازم والفك املربعوأتكدت  
انه ليس وسيما على االطالق. كان انفه  
يف الواقع اشبه ابملنقار. رمبا كان افضل  



ما فيه شعره الغزير الداكن القصري اىل  
 احلد الذي ال يسمح أبن يتطاير. 

واطلت من النافذه على مناظر الريف  
الطبيعيه متسائله عما يفعله ريك يف هذه 

لحظه وعما اذاكان وجد طريقه  ال
للخروج من ورطته. كان من الطبيعي ان 

يكون يف هذا الوقت من عصر يوم  
االثنني يف عمله لكنها شكت يف ان  

يكون هناك الن ذهابه اىل عمله يعين ان 



يواجه مشكلته. وفكرت ان ذلك كله  
بسبب غلطتها فقد كانت هي اليت  

اقنعته أبن يتدرب علىالدفاتر اما هو  
قد كان يريد ان يتجه حنو شيء ميكن ف

ان حيقق له عائدا سريعا. ولواهنا تركته  
يشق طريقه حسبما اراد ان شيئا من  

 هذا ما كان ليحدث.



" تبدين كما لوكنت حتملني مهوم العامل  
على كتفيك. مما تعانني؟ مشاكل ماديه؟ 

" 
فاجأها الرجل اجلالس جبانبها مبالحظته 

عاجزه عن النطق حىت اهنا ظلت حلظه 
 وعندما تكلمت كانتنربهتا غاضبه:
" ان ظننت ان عرضك لتوصيلي 

يعطيك احلق يف توجيه اسئله شخصيه 



ايسيد فورتون فانين افضل ان توقف  
 السياره حـاال وان تدعين انزل منــها " 
ومل يتحرك على االطالق وامنا قال يف  

 هدوء:
" التحدث مع الغرابء يساعد احياان  

فيف من اهلموم ورمبا على  على التخ
اجياد حل للمشكله اليت تبدو مستعصيه 

 احلل "
 اشتد توتر ليزا وقالت:



 " كال اشكرك سأجد احلل بنفسي " 
" االرهاق البادي يف عينيك يدل على 
انكبذلت وقتا طويال حتاولني اجياد احلل  

 " 
 ورمقها بنظره جانبيه سريعه وعاديقول: 

آنسه  " انين ابخالص احب اساعدك اي
فاريل. اتراين مضطرا اىل االستمرار 

 فيمناداتك بذلك؟ " 
 " امسي ليزا "



 " ليزا..انه يروقين وهو يناسبك "
وتغريتلهجته بعض الشيء واستطرد  

 يقول:
" من تكونني اي ليزا فاريل؟ اان اعرف  

انك صحفيهوانك تعيشني يف لندن 
ولكن ماذا عن الباقي؟ هل حتبني ان 

 احتدث عنك؟ "
ت فجأهواحست حنوه رغما عنها ابتسم

 بشيء من املوده وقالت:



 " اذا شئت "
قال وهو يتحدث يف مقعده متخذا 

 وضعا اثر راحه: 
" ميكنين ان اقول انك يف حوايل الثالثه  
والعشرين ترتدين ما شئت من املالبس 
دون تقيد. معتدله يف االكل. البد ان  

تكوين وراء هذه البشره وهاتيني العينيني 
 تبدوان يف انسجام اتم مع لون  اللتني



الشعر. واان متأكد منانك ال تدخنني وال 
 تشربني وال تركضني وراء الرجال. "

كانت الضحكه اليت اطلقتها متنفسا هلا  
بعد ارهاق الساعات االربعه والعشرين 

 االخريه وقالت:
 " ما قلته قريبمن احلقيقه "

" لكنها ليست كافيه. ما رأيك يف ان  
 متديين ابملعلومات الكامله" 



" لس هناك يف احلقيقه الكثري. انت  
اخطأت يف نقطه واحده فقط. 

فالصحافه تشغل جزءامن وقيت فقط  
وفيما تبقى من وقت اعمل يف شركه 

 واعيش مع اخي يف شقه يف لندن "
 " مامن افراد اخرين يف االسره؟ "

 االطالق "" ال احد على 
والذ ابلصمت وبعد حلظهاستطردت  

 قائله:



" ال افهم ملاذا جيب ان تعرف عين كل  
شيء يف حني اننا يف الغالبلن نلتقي اثنية 

" 
" لكننا سنلتقي الليله على العشاء مثال. 

 هل تناسبك الساعه الثامنه؟ "
 سألت عاجزه عن اخفاء ضيقها:

 " اال ترى انك مستعجل نوعا ما؟ " 



ابلطبع. واحب اال يكون موقفك  " 
سلبيا ما مل يكن لديك موعد مسبق. 

 هل انت مرتبطه الليله؟ "
 " كال ولكن......."

 قاطعها قائال حبزم:
" جيب ان اعرفك اكثر والاستطيع ان 
افكر يف طريقه افضل من تناول طعام  

 العشاء معا على انفراد ويف هدوء "



 واسرتخت ليزا فجأه يف مقعدها. اهنا مل
تقابل ابدا احدا يف مثل تصميم 

هذاالرجل. كانت عجرفته كفيله أبن 
تسهل هلا مهمه الرفض لكنها وجدت  

 نفسها تقول: 
 " سأتناول العشاء معك "

وصعدت ليزا السلم ركضا ودخلت 
الشقه. مل جتد ريك كما توقعتومل تعثر له 
على اثر يدل على انه عاد طوال اليومز 



عتحذاءها  واجتهت ىل غرفه نومها وخل
واستدارت لتتأمل نفسها يف املرأه مث 
ابتسمت. وخلعت مالبسها وراحت 
تستعيدكلمات الغزل اليت مسعتها من  
براديل. وابتسمت من جديد لفكره  

خروجها للعشاء معه. سيكون من الرائع 
ان ترافق مره شخصا من الواضح انه  

يستطيع ان يوفر هلا ولنفسه افضلما يف  
نيقه واملالبس الثمينه احلياه. السياره اال



واسلوبه يف التحدث مع االخرين. 
كلذلك كان يؤكد امكانياته. مل تكن  
تعرف عنه شيئا ابستثناء انه صديق  

عائلي للزوجينمارتشبانك. ولكن هذا  
االمر كان كافيا يف حد ذاته فالزوجان مل 

يكوان من النوع الذييمكن ان يصادق  
السيئني من الناس. وانتشلها من  

ارها صوت مفتاح يدور يف قفل  افك



الباب. وذهبت اىل غرفه اجللوس  
 الستقبال ريك الذي قال ابقتضاب:

 " مىت عدت؟ "
 " منذ دقائق "

وأتملته..كان واضحا من سلوكه ان  
 املوقف مل يتغري وسألته:
 " هل تريدان أتكل؟ "
 هز رأسه ابلنفي وقال:

 " عدت فقط الغتسل واغري مالبسي "



لنظر اليها مث تالحقت وتردد وحتاشى ا
 كلماته بسرعه: 

" سيكون هناك لعب الليله يف بيت  
 فيل. هل تقرضينين؟ "

 ومحلقت فيه وصاحت:
 " كال...لن تقامر الليله اي ريك "

" هل ميكنك التفكري يف اي طريقه  
اخرى متكنين من احلصول على النقود؟  

 انين ايئسيا ليزا " 



" ريك ما جدوى ان تورط نفسك اكثر  
 ديون يف مثل هذا الوقت؟ "ابل

" رمبا حالفي احلظ. اذا كسبت الليله  
فسأستطيع بسهوله ان امجع مبلغ  

اخلمسمائه جنيه. تعلمت نظاما جديدا  
ال ميكن ان اخسر ما عليك اال 

 ان....."
 غطت ليزا اذنيها بيديهاوصاحت:



" ال اريد ان امسع...ان شيئا فيك مل 
يتغري حىت لو خرجت من هذا املأزق  

 فستستمر يف املقامره "
حدق فيها حلظه مث قال متجاهال كل ما 

 قالته:
 " لنتعطيين النقود اليس كذلك؟ "

وهزت رأسها ابلنفي ورأته يزم شفتيه مث 
 يقول:

 " سأجد طريقه اخرى للحصول عليها "



وانصرف قبل ان تتمكن من منعه 
وصفق الباب خلفه بعنف. قالت ليزا  

اميه يف حماوله لنفسها اهنا جمرد مناقشه ح
لنسيان التهديد الذي كانفي صوته. كان 
متورطا مبا فيه الكفايه وقد يورط نفسه  

اكثر. حاول فقط ان خييفها ويف الغالب 
انه يقف يف اخلارج يف انتظار ان تلحق  

به مثلما كانت تفعل عندما يغضب 
وخيرج. واالن عليها ان تذهب يف اثره  



لتعطيه ما طلب من مال. بل لتطلب 
 اليه ان يعود اىل رشده.

لكنها مل جتد ريك يف انتظارها. لقد  
اختفى وعادت ليزا ادراجها وهي تشعر  

ابلوحده وابلضياع ودامهها احساس  
 ابخلوف الشديد.  
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وصل براد يف الساعهاحملدده ومتنت ليزا  
وهي تفتح الباب له ان يكون توترها قد 

الزينهاليت استعملتها زال بفضل ادوات  
بعنايه ابلغه. واستقرت عيناه يف اعجاب 
على كتفيها املرمريتني وقداحاطت هبما 
فتحه الثوب االسود العميقه االتساع. 

 مث حتول ببصره اىل الغرفه.



" اهنمكان صغري لطيف. اوك يف اخلارج 
 اليس كذلك؟ "

 " نعم. حلظه واحده الحضر حاجيايت "
يساعدها على ارتداء  قال براد وهو 

 معطفها:
" من الغريب اننا حىت االمس اليعرف  

 حدان االخر "
مث اضاف هامسا وهو يعدل وضع ايقه 

 املعطف:



" انين مسرور ايليزا ألنك قررت زايره 
 )ورال( اليوم ابلذات دون بقيه االايم "

وحتركت برقه مبتعدهعنه منشغله ابغالق 
ن  ازرار املعطف وعندما نظرت اليه كا

يتأملها مبتسما. وبدا فيالبدله الداكنه  
متلفا بعض الشيء عن الرجل الذي  

التقت به عصر هذا اليوم. كان اطولقامه 
ورمبا حىت اكرب سنا. وفجأه وبال سبب 

متنت لو كانت اختلقت عذرا لعدم 



اجمليءعندما كانت الفرصه متاحه فقد 
كان يف هذا الرجل شيء ما يضايقها  

االلقاء دبره القدر. وجيعلها حتس أبن هذ
 قالت:

 " هل انت من لندن؟ "
 اتسعت ابتسامته وقال:

" اهندورك يف االستجواب اليس كذلك؟ 
سأخربك..نتناول العشاء اوال وبعد ذلك 

 اخربك كل شيء عننفسي "



وذهبا اىل احد مطاعم )بيكاديلي( مل 
تكن ايزا قد دخلته, اما براد فقد كامنن  

ملطعم الواضح انه وجه مألوف يف ا
الفاخر وتركت له اختيار قائمه الطعام  
وأتملتارجاء املكان. كان تقليداي رائعا  

على مستوى رفيع للغايه. العجب اذا  
يف ان احدا مليأت هبا اىل هنا من قبل. 

وانتهيا من تناول الطعام الفاخر,  
ورفضت ليزا ضاحكه انتتناول احللوى, 



ألهنا قد امتألت. واسرتى براد يف املقعد 
 أتملها وقال:و

" علىاالقل تبدين االن اكثر سعاده عما 
كنت حينما فتحت يل الباب. هل  

استطيع ان ارجع الفضلفي ذلك التغيري 
 لرفقيت " 

عضت ليزا شفتيها وتشغالت ابلنظر اىل 
 فنجان القهوهامامها مث سألت:

 " هل كان االمر ملحوظا؟ "



اطلقت العنان لدموعها كما املرأهدائما. 
حلظه يف صمت قبل ان وأتملها 
 يستطرد: 

" كتفي على استعداد ألن تستقبل 
بكاءكاذا رغبت بذلك اي ليزا...ومهما 
كانت مهومك فان االفضاء هبا خيفف 

 عنك "
 " الاستطيع..لن يكون ذلك عدال "



" ابلنسبه لك ام ابلنسبه يل؟ اذا كنت 
املقصود فانسيذلك وكما قلت لك اان  

 احب ان اساعدك اذا استطعت "
 " ملاذا؟ ملاذا تريد انتساعدين؟ "

ورفعت عينيها اىل عينيه متعمده. وحرك 
 كتفيه العريضني وقال:

" ميكنارجاع ذلك اىل االحساس  
الشخصي. ان لكل شخص مشاكله اي 

 ليزا "



وشردت ليزا أبفكارهالكن مشكلتها  
 خمتلفه. وساد الصمت بينهما مث قالت:
 " وعدتين أبن ختربين كل شيء عنك "

 وتقبل تغيري املوضوع بال اعرتاض وقال: 
" وعدتك ابلفعل. حسنا وألبدأابالجابه 
عن سؤالك السابق. كال انين ال اعيش 
يف لندن انين هنا للعمل من يوركشاير. 

 من املنطقه املعروفه ابلوداين "
 صاحت بدهشه:



" الوداين, تصورت دائما ان  
 وداينيوركشاير عباره عن مستنقعات "

بعض اجزائها لكننا " ذلك شأن 
متحضرون للغايه. منالواضح أبن مل  

تتوغلي مشاال. اين كنت تعيشني قبل 
 جميئك اىل لندن؟ "

 " يف اكسفورد "
 ونظرت اليه واستمرت تقول: 

 " كنا نتحدث عنك انت "



 ورمقها بنظره مثقال:
" هذا صحيح. دعينا نكمل..انين  
اعيش يف ايردال ابلقرب من مكان  

وابلغ من العمر اربعه  يدعى سكيبتون. 
وثالثني عاما. وعملي هو مهندس 

معماري. ومما اخربتين به عصراليوم اجد 
ان هناك شيئا مشرتكا بيننا. ما هو 

 عملك ابلضبط؟ "
 " انين اعملخطاطه"



 ورمقته ابهتمام جديد واستطردت قائله:
" كنت اهدف اىل ان اصبح 

 مهندسهمعماريه "
 " وما الذي غري فكرك؟ "

روف. اكملت من دراسيت عاما  " الظ
واحدا, والعمل الذي اقوم به االن هو  

 اقرب شيء ممكن اىل املي احلقيقي "
 وابلصراحه التيبدأت تتوقعها منه سأل:



" وما هي الظروف اليت حطمت 
 خططك؟ "

وفجأه وجدت نفسهاتسرد عليه قصه 
 حياهتا واصغى اليها ابهتمام مث قال:

نفسك " وهكذا جئت اىل لندن ووجدتل
عمال واستمريت يف رعايه اخيك...ماذا 

 يعمل ابلضبط؟ "
وكانت ليزا خالل النصفساعه االخريه 

قد حاولت ان تنسى املشاكل اليت  



تعصف هبا لكن املخاوف تثقل على 
 قلبها. برغم من ذلك اجابت هبدوء: 

 " مسك الدفاتر...."
ورشفت ما تبقى من فنجان القهوه 

عليهمن ضيق وفاتت عليها رؤيه ما طرأ 
 مفاجئ مث قالت:

" عندي احساس اي براد أبنك ال تريد  
ان حتدثين عن نفسك. انك ابرع يف 



تغيري احلديث. يبدو اننا مل نتحدث منذ 
 التقينا اال عن نفسي "

" الاستطيع ان افكر يف موضوع افضل 
يف اية حال. ما الذي تريدين ان تعرفينه 

 عين؟ "
" مثال..كيف تعرفت ابلزوجني  

 ارتشبانك؟ " م
" كاان يعيشان يف ايرادال, كاان منجرياننا 

لكنهما سافرا منذ ثالث سنوات 



الىامريكا زاشرتاي )ورال( عندما عادا 
 الىالوطن منذ بضعه شهور "

 " انه بيت بديع "
" لقد كان كذلك يف يوم  

وسيستعيدروعته حني االنتهاء من  
عمليات الرتميم والزخرفه. اعجبت كثريا 

عمل التياجنزت يف املكان حىت  بكميه ال
االن. وكما قال والرت فان عمليه الرتميم 
قاسيه ماداي ومعنواي. ال ميكن ترميم جزء 



وترك الباقي. حاولت ذلك بنفسي ومل 
 اجنح "

 وتضاعف اهتمامهاوسألت:
 " هل تعيش انت ايضا يف بيت قدمي؟ "

 قال:
" بيت نورتون يف فارليعمره اكثر من  

 مخسمائه عام "
" قدمي اىل هذا احلد؟ ارجوك حدثين عنه 

" 



 وابتسممن جديد وهز كتفيه وقال:
" لست ابرعا يف رسم الصور 

ابلكلمات..ما الذ ميكن اانقوله عنه؟ انه 
الطراز التقليدي ملباين العصور الوسطى. 
بيت على مستوى رفيع من بدايهالقرن  

 االمس عشر. ملاذا تضحكني؟ "
 ه "" تبدو كمرشد سياحي يف جول

" مترنت علىذلك كثريا. نفتح ابوابنا  
للناس خالل عطالت هنايه االسبوع  



الصيفيه, رمبا تكتبني عنايف يوم ما حتقيقا  
" 

" اشك يف ذلك. ال اعتقد انين سأجد  
 نفسي يف ذلك اجلزء منالبلد "

 " ان للقدر طريقه يف تدبيري االمور " 
واستقال السياره يف طريقالعوده. اقد 

بسرعه شديده. استطاع  مرت االمسيه
براد ان ينتزعها من الدوامه اليت  

تعيشفيها وان ينسيها امر ريك لفرته. 



كانت حتب ان تعرف عنه اكثر من 
ذلك لكنه اذا كان فيلندن لسبب معني 

فمن املشكوك فيه ان تتاح هلا هذه 
الفرصه. وسأل براد عندما وقفبالسياره 

 امام املبىن حيث شقتها:
 اخاك عاد؟ "  "هل تعتقدين ان

 والقت ليزا نظرهعلى ساعتها وردت: 
 " اشك يف ذلك " 



واوقف حمرك السياره ونزع املفتاح  
 وقال:

 " اذا فسأوصلك حىت ابب الشقه "
وادار رأسه وملح تعبري وجهها وابتسم 

 مستطردا: 
" حىت الباب فقط اي ليزا ليس لدي  

 هدف ابعد من ذلك. اعدك "
لم. وامسك بذراعها ومهايصعدان الس

كانت ملسه يده رقيقه ودافئه. وحني  



وصال للشقه انطلقت كالعاده تبحث  
فيحقيبتها عن املفتاح. وأتملها يف شيء 

 من االستمتاع وقال:
" علماء النفس يقولواننه ميكن معرفه  
الشخصيه من االشياء اليت حيملها.  

احب ان ارى شخصا خيرجك من كل 
 تلكاالشياء الكثريه! "

اح وفتح الباب. ويف واخذ منها املفت
الوقت نفسه فتح الباابلداخلي فجأه 



ووقف ريك على عتبته ومحلقت ليزا 
 بدهشه وقالت:

 " ريك مىت عدت؟ "
 رد جبفاء: 

" منذ ساعات. مل اكن اعرف انك كنت 
 تفكرين ابخلروج "

 " مل تتحلي الفرصه الخبارك "
واحست فجأه أبهنا لن تتحمل البقاء  

يه يف اجملادالت  معه مبفردها والدخولثان



القدميه ومساع الردود نفسها والتفتت حنو 
 براد وقالت:

 " هلتحب ان تدخل لتشرب القهوه؟ "
 " نعم ارغب يف ذلك "

وخلعت ليزا معطفها يف غرفهاجللوس  
وحتركت يف اجتاه الباب املؤدي اىل  

 املطبخ الصغري قائله:
 " سأعود ابلقهوه " 

 لكن ريك استوقفها قائال:



اليس يف نيتك ان تقدميين اىل  " 
 صديقك؟ "

 واستدارت حمتقنه الوجه وقالت:
" ابلطبع اان آسفه براد هذا هو اخي  

ريك. ريكهذا هو براد يل نورتون. تفضل 
ابجللوس اي براد. لن اأتخر يف احضار 

 القهوه "
وكانتحركاهتا يف املطبخ آليه اما اهتمامها 
كان مركزا على مههمة االصوات املنبعثه 



منالغرفه. ومل تستطع ان تتبني الكلمات  
بوضوح لكن كان واضحا ان الرجلني  

 وجدا الكثري منالكالم املتبادل.
وعندما عادت بدا جليا ان النقاش  
انتهى. كان ريك جالسا جبواراملدفأه  

براد جالسا يف   وظهره هلا وكان
 االريكهاملقابله.

وتناول الفنجان منها دون ان يتكلم 
وكان واضحا ان شيئا ماازعجه. واستبد 



هبا احساس قوي ابن براد فهم اكثر مما  
كانت تعتقد من القليل الذيسردته عليه 
هذه االمسيه عن مشاكلها وان عرضه  

املساعده عليها مل أيت من فراغ. 
ن حقه ان حياول وقالتلنفسها انه ليس م

اكتشاف اكثر مما كانت تتمىن ان يعرفه.  
وتنفستالصعداء عندما رفض براد فنجاان 

اثنيا واعرب عن رغبته يف االنصراف. 
ومل يرد ريك علىتحيته ورافقته ليزا اىل  



الباب وهي تشعر ابخلجل من تصرف  
اخيها وسأهلا براد حينماوقفا على رأس 

 السلم:
بني املسرح؟  " نلتقي مساء الغد. هل حت

" 
وترددت واحستبالتمزق بني رغبتها يف  

ان تراه اثنيه وذلك الشعور الذي  
يساورها أبهنا جيب االتستمتع مبباهج 
احلياه يف وقت يقف ريك على حافه 



كارثه. ومع ذلك اذا بقيت يف البيتفما 
الذي ميكن ان تفعله؟ ان املساعده اليت  

تنتظرها لن أتيت اذا مل تتحرك. وبرقت  
ذهالفكره فجأه يف ذهنها. املساعده ه

اليت حيتاجان اليها رمبا كانت تقف هنا  
امامها. وذعرت يف احلال هل كانت  

تنوي ان تطلب قرضا من رجل مل تعرفه 
اال منذ عده ساعات. رمباكان يريد ان 
يساعدها ولكن مخسمائه جنيه كانت 



مبلغا كبريا ومن الصعب ان تتصور 
يكاد   احداميكن ان يقدم لشخص ال

يعرف عنه شيئا وال ميلك ما يغرضه  
 ضماان. وافاقت منشرودها على صوته:

 " ليزا هل مسعت ما قلت؟ "
" نعم يروقين ان اذهب اىل املسرمحعك  

" 
 وانفرجت اساريره اببتسامه وقال:



" اذا سأبتاع تذكرتني وسأمر عليك  
 فيالسابعه. طابت ليلتك اي ليزا "
ت وظلت تراقبه حىت اختفى مث دخل
الشقه واغلقتالباب. ورمقها ريك  

متفحصا الربيق يف عينيها واالبتسامه  
 على شفتيها وقال:

 " ستقابلينه اثنيه. من يكون؟ "
" مهندس معماري من يوركشاير قابلته 

 عصر اليوم فيقصر )ورال( "



" مل يع وقته اليس كذلك؟ ما الذي  
 اخربته عين ابلضبط؟ "

 واستدارتلتلتفت اليه وقالت:
 شي ملاذا؟ ماذا قال لك بينما كنت " ال

 يف املطبخ؟ "
 
 

صديقك هذا ال يضيع وقته يف 
الكلمات. جلس هناك ونظر ايل مباشره 



وقال انه متأكد اننيوراء متاعبك. اظن  
انين كبري مبا فيه الكفايه ألن احتمل  

 مشاكلي وحدي "
وتساءلتليزا ما الذي قالته ابلضبط لرباد  

البد انه شعر  عن اخيها, الشي القليل.
مبا تعانيهمن االحساس ابلذنب الهنا 
نفسها اسهمت يف اضعاف شخصيه 

 ريك وسألت اخاها:
 " ماذاقلت له؟ " 



" طلبت منه ان يعتين بشؤونه فقط وهل 
كان هناك رد اخر؟ ما الذي يعطيهاحلق  

 يف ان أييت ليدس انفه فيما ال يعنيه؟ "
 تقولبنعومه:وانتظرت ليزا حلظه قبل ان 

 " عرض علي املساعده "
 " هل فعل ذلك حقا؟ "

وظهر تغري مفاجئ فيلهجه ريك ويف  
 سلوكه. واستمر يسأل:

 " مساعده ماديه؟ "



" انه ال يعرف نوعالورطه. كيف يستطيع 
اذا ان حيدد نوع املساعده؟ ويف اي 

حال اننا ال نستطيع ان نقبلمن غريب  
 هذا النوع من املساعدات "

ي عن نفسك انين على استعداد  " تكلم
ألن اقبالملساعده من ابليس نفسه لو  

كان من شأن ذلك انقاذي من هذا  
املأزق, تعرفني من الواضحانه لطيف 
 معك. اال ميكن ان تطليب منه ذلك؟" 



" كال ابلتأكيد ال استطيع. انين الاكاد  
 اعرف الرجل " 

ورفعت الصينيه وبدأت تتجه حنو 
 املطبخ.

ذلك مناجل ان حتمي  " حىت لو كان
 اخاك الصغري من دخول السجن؟! "

 واستدار ببطء لتنظر اليه وقالت: 
 " اعتقد اي ريك ان السجن سيفيدك "



مث خرجت بسرعه من الغرفه. لكنها  
عندما اوت الىالفراش ادركت اهنا لن  
تستطيع ان تقف مكتوفه اليدين وان  

تدع ريك يدخل السجن. البد منعمل 
قهر كربايئها وحماوله  شيء ما البد من 

احلصول على قرض من براد نورتون. لن  
 تدعهذه الفرصه تفلت منها.

ولكن كيف السبيل اىل طلب مثل هذه  
املساعده من رجل التربطها به معرفه  



وثيقه؟ كيف تستطيع ان تذهب اليه  
وتقول براد... اريد منك ان 

تقرضنيخمسمائه جنيه, ولكنين ال 
ب النه قد  استطيع ان اخربك عن السب

يورطك يف شبة اخفاءجرميه, وال اعرف  
مىت استطيع ان ارد املبلغ اليك. انه  

حتما سيضحك منها مستخفا. 
وظلتمؤرقه لفرته طويله حماوله ان جتد  
حال اخر, لكن دون جدوى. اصبح 



براد االمل الوحيداالن. واليأس قد 
يسحق امورا كثريه من بينها  

 الكربايءوالكرامه.
لثريمن محاستها هلذا  لكنها فقدت ا 

القرار وهي جالسه جبانبه يف املسرح  
مساء اليوم التايل. ومل تلتفتاىل املشاهد  

التمثيليه اليت كانت تدور امامها, لكنها  
كانت شديده االحساس بوجودالرجل  

اجلالس بقرهبا وأبنه كان بني احلني  



واالخر يدير رأسه حنوها ويتفحصها.  
دايه الفصل رمبايكون شعر بقلقها. ويف ب

الثاين من املسرحيه امسك يدها بطريقه  
طبيعيهوكأنه صديق قدمي. وتركت 

اصابعها تعانق اصابعه. كانت يده دافئه 
وجافه واحست بتالحقخفقات قلبها. 

والغريب ان هذه احلقيقه جعلت مهمتها 
 اصعب.



وحينما عادا اثنيه الىالسياره بعد انتهاء  
 العرض قال براد:

عه هل انت مضطره للعوده " اهنا ليله رائ
الىالبيت ام تفضلني النزهة؟ انين يف  

 حاجه اىل نسمه هواء "
ووافقت ليزا يف تردد فهيكانت تريد ان  
تطيل البقاء معه اكثر وقت ممكن لكنها 

كانت تنوي ان أتخذ ما تفكر فيطلبه  
منه, ازداد االمر صعوبه ابلنسبه اليها.  



لقد كانت تنوي ان تنتظر حىت يعود  
ااىل البيت قبل ان تسأله ما ذا كان  هب 

جادا يف ماعدهتا. كانت الليله ابلفعل  
دافئهوخاليه من الغيوم. وتركا السياره يف 

احد الشوارع اجلانبيه وراء حدائق  
فيكتوراي, وسارا يف اجتاه جسر واترلو  

وادار براد وجهه وسط الضباب املنبعث 
 من النهر وقال:



افضل " اردد دائما ان هذا واحد من  
االماكن يف مدينتك. مثل هذا النهر  
الكبري ميكن انيمنح احلياه الكثري من  

املتعه. ولكنكم سكان لندن ال تعطونه  
 مثل هذه االمهيه "

" اعتقد انك على حق. كم من الوقت  
 ستمضي يف لندن اي براد؟ "

" كان املفروض ان اعوداليوم. هل ميكن 
 ان تعريف ملاذا مازلت هنا؟ "



ى تالحقت خفقات قلبها ومره اخر 
 وردتبصوت خافت:

 " كال "
" ايتها الكاذبه الصغريه. حسنا. اذا  

كنت تريدين االمربوضوح فقد بقيت 
النين التقيتك والنه كان علي ان اراك  

 اثنيه "
وتوقف عن السريفجأه وامسك بذراعها  

 وجذهبا لتواجهه متسائال:



 " هل يدهشك ذلك؟ "
عينيه ردت هذه املرهبصدق الن 
 الرماديتني حاصرات عينيها:

" كال..اوضحت بتصرفاتك انك  
 جتدنيجذابه "

وضحك لتعليقها وداعب برقه وجنتيها 
 وقال:



" انت التواضع نفسه انين اجدالكثري 
جذاابت لكنها املره االوىل اليت اغري  

 فيها خططي من اجل واحده "
اكتشفتليزا انه جييد فن املغازله.  

خطوته التاليه وهي حتاول وتساءلت عن 
ان تتجاهل االملالعميق يف اعماقها. 

 وأتمل وجهها وسأل:



" اال تصدقينين؟ هل تشكني يف  
تصرفايت؟ ماالذي ميكن ان افعله  

 القناعك أبنين جاد؟ "
رأت ان فرصتها حانت وجف حلقها  

وتراكضتخفقات قلبها وبرغم ذلك بدت 
 متماسكه عندما قالت هبدوء:

 ثبت ذلك " " تستطيع ان ت
 " كيف؟ "

 وتنفست يف عمق وقالت:



 " ابقراضي مخسمائه جنيه "
استطاع انيسيطر على انفعاالته فلم 

تتغري تعابيريه ولكن شيئا جديدا بدا يف  
 عينيه وهو حيدثق فيعينيها وقال:

" اخوك اليس كذلك؟...انه يف ورطه ما 
" 

 " نعم "
 " ما نوعالورطه؟ "

 " ال استطيع اخبارك "



عنه بوجهها واتكأت على  وشاحت
السور بذراعيهاومحلقت يف مياه النهر  

وقد استبد هبا االحساس ابخلجل 
 وابلضيق وفجأه قالت:

" انسىذلك اي براد...انسى متاما ما قلته 
" 

 وانبعث صوته هادائ للغايه:
 " ماهي مهلته؟ "

 وابتلعت ريقها أبمل واجابت:



 " تسعه اايم "
 " اي للغرابه! " 

 لغرابه؟ " " ما وجها
 " ال يهم جمرد فكره عابره "

 وسكت حلظه مث قال:
" سأقرض ريكالنقود اي ليزا...لكن هناك 

 ما اريده يف املقابل " 
 تطلعت حنوه وسألت فيهدوء:

 " ما الذي تريده اي براد؟ "



 وكان جوابه صدمه: 
 " اريد ان اتزوجك " 
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 قالت ليزا مشدوهة: 
 املزاح؟{} أهي طريقتك يف 



} الرجال الذين يعرضون الزواج مازحني 
غالبا ما يكتشفون أن الدعابةانقلبت  

 عليهم وليست هذه ابلتأكيد عاديت. {
 وأحست أبهنا مضعضعة ومهست:

} لكنال ميكن أن تقصد ذلك. أننت مل 
نلتق إال منذ أكثر من أربع وعشرين  

 ساعة بقليل.{



 } ال أمهية للفرتة الزمنية وال ميكن أن
أكون أول رجل اكتشف مدى 

 جاذبيتك.{
}رمبا اللكنهم مليعتربوا طلب الزواج  

 مقدمة ضرورية القامة عالقة.{
} هذا تعليق الذعالسخرية. رمبا يكون  
 من الضروري أن أعيد صياغة طلب.{

وكانت ليزا عاجزة عن تصديق .  
 فسألته:



}هل حتاول أن تقول أنك متيم يف 
 حيب؟{

 العينينالرماديتني وقال:وملع بريق يف  
}هل ميكنك اقرتاح سبب آخر لرغبيت 

 يف الزواج منك؟{
 }قد تكومندفوعا ابلشفقة علي.{

 وعادت االبتسامة إىل شفتيه وقال:
}الشفقة قلما تكوندافعا للزواج ويف أي 

 حال فلست ذلك الرجل احملسن{



ووقف متكئا على سور اجلسر ونظراتليه 
 ليزا ذاهلة مث قالت:

 أدري متاما ماذا أقول.{}ال 
}حاويل أن تقويل نعمأهنا أسهل من ال  

 والطف كثيريا{
 وامسك بيدها فجأة وجذهبا حنوه قائال:

}األفعاألحياان ميكن أن تقول للمرأة  
 ماتعجز عنه الكلمات.{

 }إذا قلت ال هل ستقرضنيالنقود؟{



ومرت حلظة صمت خاطفة قبل أن يهز  
 رأسه قائال:

نيأريدك اي ليزا وأود  }كال.. لن أفعل. أن 
احلصول عليك. واذا كانت مساعدة 

أخيك على اخلروج من ورطته ختدمهديف 
 فسأستغل ذلك وأكون سعيدا.{

 وحدقت فيه ايئسة وقالت:
}هل أنت متحجر القلبعلى ذلك النحو 

 عندما تكون راغبا يف شيء؟{



 }نعم حينما أكون شديد الرغبةفيه.{
أكن أابدلك  }وال فارق يف األمر اذا مل 

 احلب؟{
}ال فارق يف األمر اذا ملتكوين تبادلينين  
احلب اآلن. لكن احلب ينمو اي ليزا. إن 
بيننا قدرا مشرتكا وقدأخربتين أنك لست 
انفرة مين كرجل. هل هناك دليل أفضل 

 من ذلك؟{ 



وشردت أبفكارها: خالل األعوام 
االخرية كانت حمرومة من احلب واألمان 

سة اليهما ويبدوان  وكانت يف حاجة ما 
براد على استعداد ألن مينحها اايمها الن 

تكون جمنونة اذا رفضت كل ماعرض 
عليهاجملرد أنه من األفضل أن حتب 

الرجل قبل ان تتزوجه؟ مث هناك ريك  
هل تستطيع أن حترمهفرصة التخلص من 

ازمته؟ هل تستطيع أن تقف مكتوفة  



وهي تراه يف الطريق اىل السجن فيحني  
متلك مفتاح احلل؟ لكن الشكوك  اهنا 

ساورهتا. ما الذي تعرفه عن الرجل الذي 
كانيقف صامتا يف انتظار جواهبا؟ ما 
الذي تعرفه عن املاضي عن ظروفه  

وحىت عن شخصيتهباستثناء ما ملسته من 
حتجر قلبه األمر الذي أاثر خماوفها  

 بعض الشيء؟ وسألت:
 }هألطمع يف مهلة قصرية؟{



ان يف نيتك أن تقويل ال }مهلة ملاذا لو ك
 قوليهااآلن{

وتساءلت ليزا هل تستطيع حقا الرفض؟ 
وشعرت بدوار : كيف يتصرف االنسان 

فيمثل هذا املوقف ؟ وقطع براد  
 الصمت قائال:

}فكري ابألمر وأنت انئمة تعايل  
 سأوصلكاىل البيت{



ولفهما الصمت أثناء عودهتما اىل  
المبيث. وتنفست ليزا الصعداء  

ض دعوهتا اىل تناول القهوة  عندمارف
 وقال:

}سأمر عليك غدا يف املوعد نفسه  
 ألعرف اجلواب. أليس كذلك اي ليزا؟{  
كانت الشقة تسبح يف الظالم وأضاءت  
ليزا النور ورأت ظرفاأبيض مسندا على  
الساعة. واجتهت انحية املدفأة وأخذته 



وأخرجت منه الورقة املفردةوشحب 
مراقبوا  وجهها وهي تقرأ: ليزا قدم 

احلساابت موعد حضورهم اىل اليوم  
 اجلمعة التسهري يف انتظار عوديت.

ومل تكن ليزا تستطيع أن حتدد كم من  
الوقت وقفت حتملق فيالورقة. كانت 

األفكار تتصارع يف رأسها . أفكار ايئسة 
مشوشة مل تلبث واحدة منهاانبزغت 

بوضوح: اآلن مل يعد أمامها خيار. 



وحبثت يف الدليل واجتهت حنو اهلاتف  
عن رقمفندق براد وطلبته قبل أن تتنبه 
اىل أنه رمبا ال يكون قد وصل بعد لكن  

عاملةاالستقبال أوصلتها بغرفته على  
 الفور: 

 }مرحبا ليزا ماذا حدث؟{
قالت وقدأسعفتها إرادهتا ابلسيطرة اليت  

 كانت حتتاج اليها:
 }فكرت اي برادسأتزوجك{



ا سأيت  }هناك أمور البد من مناقشته
 اليك حاال{

}اآلن ؟ لكن الليل علىوشك أن 
 ينتصف{

مل يسمع اعرتاضها اذ كان قد وضع  
السماعة. ووصل بعد عشر دقائق  

.أغلقت الباب واستدارت لتواجهه وقد  
حتفزت للدفاع عن نفسها أما هو فقال  

 دومنقدمات:



}البد أن شيئا ما أرغمك على اختاذ 
 نه{القرار املفاجئ الذي كنت تتهربينم

 ونظر اليها يف امعان واستطرد متسائال:
 }أين ريك؟{
 }فياخلارج{ 

انولته الرسالة مستطردة وقد بدا عليها  
 األرهاق:

 }هذا سيشرح لكاألمر{ 



وقرأ بسرعة وعندما نظر اليها اثنية كان  
 وجهه خاليا من التعبريوقال:

}كان رد فعلك الفوري هو االتصال يب  
 واملوافقة على عرضي؟{

وكان صوته شيءما مل تستطع أن تفهمه  
 ووجدت نفسها تسأل بصوت مرجتف: 

}أمل يكن ذلك ماأردت؟ أنتجعلت 
 الزواج شرطا العطائي املال{

 وتفحص وجهها والحظ شحوهبا وقال:



}هذامافعلته كانت مغامرة من جانيب  
 لكنين حمتاج اليك اىل أقصى حد ايليزا{

 ومد اليهايديه قائال: }تعايل{ 
وذهبت اليه مسلوبة االرادة ووضعت  

يديها يف يديه حبثا عنالطمأنينة اليت  
كانت يف أشد احلاجة اليها وأحست  

وهي بني ذراعيه أنه من العسري عليهاأن  
تركز يف غري هذه اللحظة وقالت وهي 

 تبتع عنه :



 }سأعدالقهوة{ 
 }سأساعدك{

ومل تتكلم ألهنا مل تكن تعرف ماذا تقول. 
سبأن وجوده مفروض  كانت التزال حت

عليها. كان فيه تصرفاته من الررقة مثلما 
كان فيها من العنف وأدركتأن مثل هذا  

الرجل مل يكون من العسري الوقوع يف  
حبه. ومحل عنها الصينية واجته هبااىل  



غرفة اجللوس ووضعها مث نظر اليها  
 اببتسامة مل تستطع أن تقاومها وقال:

 اترين{  }أننيمؤهل للحياة العائلية كم 
 وابتسمت بدورها واستطرد قائال:

}هذا أفضل لننلبث أن نتبادل  
الدعاايت. األمر لن يكون ابلصعوبة  

 كما كان يف البداية{ 



وفكرت هيذلك.كال , لن يكون األمر 
صعبا لقد بدأ مجودها يذوب بفعل  
 الدفء يف عبنبه ويف صوهتوقالت:

}حدث كل شيء بسرعة مازلت ال  
 ألمر كما ينبغي{أستطيع التأقلم مع ا 

}إذنال حتاويل. إهدئي فقط واستعدي  
 لآليت{ 

 وسكت حلظة مث استطرد قائال: 



}ليس هناكشيء اي ليزا حيول دون  
زواجنا فورا. أستطيع إهناء كل الرتتيبات  

يف الصباح وميكنناالزواج يوم السبت  
والذهاب رأسا اىل فاريل عقب إنتهاء  

 املراسم{
 ك؟{ }هبذه السرعة ولكنماذا عن ري
}ماذا عن ريك؟ إنه يف احلادية  

والعشرين وهذا يؤهله متاما  
للعنايةبنفسه. ورمبا حعله ذلك يكتسب 



الشعور بتحمل املسؤلية ويف أي حال  
فال أعتقد أن ريكيمكن أن يستقر يف  
ايردال.. إنه حتما سيشعر ابمللل قبل 

 مضي أسبوع{
كانت تعرف أهنعلى حق فحىت لو دعا 

ك فيه فانه لن  ريك وهو ما كانت تش
يوافق أبدا على الذهاب معهااىل  

يوركشاير انه حيب لندن حيب صخب 
املدينة الكبرية. أما ابلنسبة للميسر 



فرمباعلمته هذه األزمة درسا على األقل 
لن خياطر اثنية ابألستدانه من أصحاب  

 العمل. وسألتفجأة:
}ماذا ستقول والدتك يف هذا الزواج  

 السريع؟ { 
وم يف حياهتاعندما }سيكون أسعد ي

أصطحبك معي اىل البيت لقد متنت 
 دائما أن تكون هلا ابنة{

 }كيف تبدو ! هلتشبهها؟{



}كال ال أشبهها على األطالق أهنا  
 ضئيلة وشقراء ولطيفةللغاية.{ 

وتغري تعبريه بعض الشيء وأستأنف  
 قائال:

}أهنا أيضا تعاين من مرض فيالقلب 
ذا  ميكن أن يقضي عليها يف أي وقت وه

هو أحد أسباب رغبيت يف  
 الزواجبسرعة.{



}إنين آسفة اي براد. هل هل تعرف أبهنا 
 مريضة؟{

} نعم أهنا تعرف أهنامريضة منذ سنوات 
وكان علينا دائما أن نكون شديدي  

احلرص خىت جننبها الصدمات واألحزاأناي 
 كان نوعها{ 

 وسكت مث أضاف:



}رمبا كان علي أن أخربك بكل ذلك  
أطلبالزواج منك. رمبا شعرت  قبل أن 

 أنين أطالبك ابلكثري.{
}أان ال أظن ذلك ابلطبع ويسعدين  

 أنذكراييت من أمي قليلة للغاية{ 
وكانت هتم بصب القهوة عندما تناهى 
اليهما صومتفتاح يدور يف القفل وبعد  

حلظة دخل ريك ووقف عندما رأى براد  
 وقال:



 }إذن فتلكسيارتك يف اخلارج؟{
 اه أخته وسأل:ونظر يف اجت

 }هل بقى شيء منالقهوة؟{
 وهنضت يف حني انطلق براد بشاشة:

}أنين متأكدة من أن ريك لن يتعب اهنو 
 أحضر فنجانه بنفسه{

واحتقن وجه ريك وعبس ليخفي احلقيقة 
 وسأل متهكما:



}أالترى إنك تتدخل...أكثر من 
 الالزم؟{

 حتركت لزا يف اجتاهه قائلة:
إنكالتفهم... أقصد أان }ريك 

 وبراد...{
وحتشرج صوهتا كيف ميكن ان تطلعه  

 على هذهاملفاجأة؟
 وتدخل براد قائال هبدوء:



}سأتوىل األمر ،إن ما حتاول ليزا أن  
تقوهلهو أننا سنتزوج أال توافقين أذن  

على أن ذلك يعطيين بعض احلق يف هذا 
 البيت؟{

}تتزوجان ؟ هل أنت جمنونة اي ليزا أم  
 هو اجملنون؟{ أنه

 }هذه هي احلقيقة ايريك.{
وظل حلظات حيملق يف أخته ذاهال مث  

بدأت تعابريه تتغري تدرجييا وعاد 



يكررتتزوجان بلهجة خمتلفة هذه املرة 
 واستطرد يقول:

}حسنا أذن أعتقد أبن التهنئةواجبة.  
 مىت سيكون اليوم السعيد؟{

}قريبا مبا فيه الكفاية ال نقاذك  
عن قلقك من أن   وتستطيع أنتكف

تفضحك تصرفاتك فسيكون أول شيء 
أفعله يف الصباح هو أعطاؤاخلمسمائة  

 جنية.{



 }شكرا. ستسرد املبلغ ابلطبع.{
}اعتربه هدية أنين ال أعرفسبب حاجتك 
اليه وال أريد أن أعرف ولكن أتكد من  

أن ما حدث لن حيدث اثنية فلست 
أنوأينفاق ماتبقى من حيايت يف متويل  

  احلياة املرفهة{طموحك اىل
 }شكرا مرة أخرى أيهااألخ الكبري{ 

وكانت هلجة ريك مزجيا من االمتعاض  
 والعرفان ورمق أخته بنظرة شفقةوقال:



 }أمتىن أن تكوان سعيدين{
 وهنض براد واقفا وهو يقول:

}ينكون سعيدين. واآلن ايليزا من  
 األفضل أن أنصرف.{

وأمسك بذراعها عندما وصال اىل الباب 
 هاخارجه وسحبه خلفهما.ودفع

 وسأل:
 }هل أنت غاضبة مين ؟{



}كيف ميكن أن أغضب بعدمافعلته ؟ مل 
تكن مضطرا أن تعطي ريك املبلغ هدية  

 كان جيب أن يرده.{
}غالبا كامنا يدفعه ذلك اىل املزيد من  

التورط. كال أفضل هذه الطريقة . 
 سأراك مساء الغد سيكونيوما مشحوان.{ 

 عيناها وهي تقول:واتسعت 
}براد ال أستطيع أن أتزوجك يوم 

السبتعلى األقل ال أستطيع أن أذهب  



معك اىل يوركشاير آلنين مضطرة اىل  
ابالغ املؤسسة التيأعمل فيها برغبيت يف 

 ترك العمل قبل ذلك بشهر {  
}سأحضر عصر الغد اىل املكتبوأرتب  

لك اآلمر حبيث ترتكني العمل مساء  
نقضي اليومني   وحينئذنستطيع أن

 التاليني معا , مارأيك؟{
ومل تشك حلظة يف أنه يستطيع ترتيب 

األمور على النحو الذى ذكر. ألن 



الشيء مستحيل ابلنسبة لرجل مثل 
براديل نورتون. وأحست لذلك  

ابالضطراب الشدشد وملح هوخماوفها  
 فالنت نظراته وقال:

}أنت متعبة ستبدو األشياء خمتلفة يف 
 الصباح{ 

 قبل أن يتصرف:ومهس
 }ثقي يب اي ليزا.{ 



كان ريك واقفا قرب املدفأة عندما 
عادت الىالغرفة. كانت يف عينيه نظرة 

 اعجاب وهو يراقبها وقال بلطف:
}إن مسكة راحبة تلكاليت اصطدهتا 

وأحضرهتا اىل هنا. أن الشخص القادر  
على منحك مخسمائة جنية البد 

 وانيكون ثراي{ 
 لن أتزوج  }كف عن هذا الكالم. أنين

 براد بسبب رصيده فيالبنك.{



}وهو ابلتأكيد لن يتزوج للسبب نفسه.  
هل املفروض أن أصدق أنه كان حبا  

 منالنظرة االوىل؟{
 }هذا حيدث{

}ابلنسبة اليك نعم. لككن براديل نوعه  
خمتلف. أهنواحد من الذين حيسبون لكل 

خطوة حساهبا قبل اختاذ أي قرار وال  
عنك الكثري ميكن أن يكون قد عرف



خالل هذه املدة القصرية . وسكت 
 برهة مث قال:

 }ماذا تعرفينعنه؟{
ومل يدهشها أنه مل يدرك احلقيقة الكامنه  
 وراء زواجها الوشيك فقالت فيانفعال:

}ما فيه الكفاية ألن أدرك أنه كان يعين  
ما قاله من أنه لن يقرضنياخلمسمائة 
 جنيه أذا مل أوافق على الزواج منه.{



تفع حاجبا ريك وتفحصها؟ ال بد  وار 
 كما لو مل يكن يعرفها من قبل وقال:
}هل قصد ذلك ابلفعل؟ البد أنك  
ختفني يف أعماقك ما فجر مثل هذه 

 العاطفة يف أعماق رجل.{
 ومحلق فيه مشمئزة وقالت:

}إال يضايقك أنين وعدت رجال ال أحبه 
 ابلزواج؟{ 

 



أنين ممنت للغاية للتضحيات اليت تقومني  
ا من اجلي لكنين ال أعتقدأنك  هب 

خرجت من هذه املغامرة خاسرة فالزواج 
الثرى هو حلم أكثر الفتيات ال حتاويل  
أذن أقناعي أبنك مل توافقي أال بسبيب. 
 فنحن مجيعا نتصرف بوحيمن صاحلنا{

}ريك ماذادهاك مل أعهدك هكذا مل أعد 
 أعرفك على االطالق! {



كنترتيدين أن تريه }انت ما عرفتين ابدا.  
وحاولت ان تطبعيين بطابعك انت.  

كنت دائم موجودة اي ليزا  
تدفعيننيوتوجهينين هل فكرت فيما كنت 

أشعر به خالل كل هذه السنني منذ 
جئنا اىل لندن وأنتتحومني حويل أشبه  

ابلدجاجة األم؟ ايهلي اعتقدت أنك لن 
 تتزوجي أبدا وترتكيين وحيدا! {



أبدا هذا هو شعورك  }آسفة مل أعرف 
 حنوي.{ مث استدارت وتركته.

مت الزواج صباحالسبت يف احتفال قصري 
ابرد. أحست ليزا ابلسرور عند انتهائه. 

كانت ترتدي ثواب ومعطفامن اللون  
األزرق املفضل لديها مع قبعة فيها ورود 
صفراء. وفور أمتام املراسم أختذالعروسان 

مل طريقهما اىل البيت يف يوركشاير. و 
يتكلم براد طوال الفرتة اليت كانيخرتق 



فيها االزدحام يف شوارع املدينة. ومل 
يشعر ابألسرتخاء اال بعد أن جتاوز  
حدوداملدينة وحينئذ ظل اهتمامه  

 ابلطريق والتفت اىل ليزا وسأهلا: 
 }مباذاتشعرين؟{ 

}ابجلوع فأان مل أكل شيئا من طعام 
 الفطور{ 

ل  }{ أذن فمن االفضل أن نقففي أو 
 مكان لنأكل{



 ورمقها بنظرة أخرى سريعة وقال 
 }مل يبد عليك أنك عصبيةأثنا املراسم{

}مل يكن هناك يف احلقيقة وقت للشعور  
 أبي شيء مث كل شيء أبقصىسرعة{

}نعم أعتقد أن األمر كان  
 كذلك{وصمت حلظة مث قال هبدوء:

}هل أنت اندمةعلى أنه مل يكن حفل  
لثوب  الزفاف الذي حتلم به النساء ا 



األبيض و الطرحة الطويلةووصيفات  
 الشرف{ 

}كال ليست هذه هي األشياء املهمة. 
وأعتقد ن األمهات هن اللواتييحلمن  

 هبذه األشياء اليت تفرحهن{
}يف مناسبة احلديث عن األقارب كان  

أخوك هذاالصباح حزينا. هل أجرؤ على 
تفسري ذلك أبنه أدرك كم ستكون احلياة 

 {من دونك أكثرصعوبة؟



وتذكرت ليزا الليلة السابقة عندما جاء 
أخوها اىل غرفتها بعد أن أوت الىفراشها 

وطلب منها أن تنسى ما قاله هلا منذ 
ثالث ليال واعرت أبنه كان مشوشا  

بعضالشيء وأبنه مل يكن يدري ما يقول. 
وخطر يف ابهلا حينئذ أنه أقدم على ذلك 

طمعا يف ماميكن أن حيققه له زوجها يف  
قبل من مصدر رزق ميكن االعتماد املست



عليه لكنها قاومتالفكرة وقبلت 
 االعتذار. وردت ليزا مدافعة: 

}أن ريك ليس يف احلقيقة سيئا لكنه 
سهالالنقياد وليست هذه جرمية يل حد  

 ذاهتا{ 
}يعجبين فيك اخالصك ايليزا . لكن  

تذكراينين اآلن زوجك ولست يف حاجة 
ه اىل اخفاء أي شيء عين مل تكن هذ

املرة االوىل التييقع فيها ريك يف ورطة  



ويف الغالب أاهنا لن تكون االخرية. انه  
يريد حياة سهلة حياةدون حلاجة اىل  
الكفاح. ومن األفضل أن تسارعي  

مبواجهة حقيقة أنه لن يتغري وأن تكفيعن 
 التفكري فيه {

 }انه مازال أخي{
}ويعين لديك أكثر مما أعين ؟ رمبا  

 ر الوقت{انقلبالوضع مبرو 



وفكرت ليزا يف ذلك وهي ختتلس حنوه 
نظرة األايم الثالثةاملاضية احدثت يف 
عالقاهتما حتوال كبريا, لقد كان عند 
كلمته فرتب االمر مع صاحبالعمل  

حبيث استطاعت ان ترتك العمل مساء  
االربعاء برغم اهنا ال تدري كيف استطاع 
انيصل معهم اىل هذا االتفاق . مل كرس 

إلسعادها فقد زارا معا عدة  كل وقته
أماكن وفعالأشياء مل تكن متلك الوقت 



أو املال للقيام هبا كان كل شيء رائعا  
 وبراديل هو اآلخركان رائعا. 

وحركت ليزا اخلامت الذهيب امللتصق 
ابخلامت السوليتري الذي أهداهاليها منذ  

يومني . وأحست فجأة ابألسرتخاء بعد 
ليزا فاريلولكن  توترها صباحا. اهنا مل تعد

لزا نورتون ومل يكن هناك سبب حيول 
دون جناح هذا الزواج . وتوقفا لتناول 

الغداءمث استأنفا السري. واستسلمت لزا  



للنوم. وعندما اسيقظت أزاحت شعرها 
عن وجهها وهيتشعر ابلدفء و  

 ابلنشاط.
وقال براد دون أن يرفع بصره عن  

 الطريق الذي ميتدامامه:
اغفاءة طويلة هل  }استسلمت اىل 

 أحسست بتحسن؟{
 }نعم أين حنناآلن؟{



}على بعد مخسة أميال تقريبا من البيت 
 سنصل يف اخلامسة و النصف{ 

البيتدارت الكلمة يف رأسها. لكنها مل  
تكن تعين هلا شيئا أنه بيترباد وليس بيتها 

يف الوقتاحلاضر على األقل. وأخريا  
سلك براد طريقا ضيقة مؤدية اىل بوابة  
حديدية قدمية منحدرةبزاوية وكان من  

الواضح أهنا مل تغلق منذ سنني وبعد أن  
جتاوزاها وصال فجأة أمامالبيت ووقفت 



السيارة ونزلت ليزا عندما فتح هلا براد  
الباب وتطلعت يف شغف اىل املبنىالذي 

 كان امامها وسأهلا براد: 
 }مارأيك فيه؟{

 هزت رأسها قائلة: 
كل شيء متنيته   }ماذا ميكنان أقول؟ إنه

 ويف احلقيقة مل أتوقعه أبدا{ 
}ستغريين رأيك عندماتراقبينه ابلتفصيل 
إن قصر فاريل يف حاجة اىل عدد كبري  



من االصالحات اذا كان عليه انيضم 
 أجياال جديدة من آل نورتون{ 

والحت ابتسامه على شفتيه عندما 
اطبغت وجنتيهاحبمرة خفيفة واستطرد  

 قائال:
األمور للمستقبل يف الوقت  }لندع هذه 

 احلاضر ما زاألن تقابلي أمي{ 
وكانت الشرفة االمامية مفتوحة على 

املمر بطول البيت ويف هنايتهباب مزدوج 



يؤدي اىل الصالة الرئيسية الكربى  
مضاءة من انحية الغرب بنافذتني  

مزينتينبالزجاج امللون. وفتح براد اباب 
ث وأدخلها اىل غرفة جلوس أنيقة األاث

وقد غمرهتاأشعة مشس املساء املبكرة 
 وقال:

}إبقي هنا من فضلك اي ليزا حىت  
أذهب ألرى أمي . ال ميكن أن تكون  

 بعيدة فهي تعرف موعد وصولنا{



تركها وحدها. واتكأت على مقعد 
قريبونظرت اىل خشب السقف املزخرف 
. كم عدد األجيال من آل نورتون اليت  

من  جلست يف هذهالغرفة ؟ أي نوع 
الناس كان هوؤالء القدامى من أجداد  
زوجها؟ مالذي ميكن أن تكونعليه أمه؟  

 وفتح الباب ومسعت صوات يقول: 
 }{البد أنك ليزا{ 



واستدارت بسرعةوفوجئت مبا رأته: 
فاملرأة اليت واجهتها مل تكن تكربهاأبكثر  
من مخس أو ست سنوات حسنةاملظهر 
وكان شعرها الشاحب فيصفرته طبيعيا 

ال وراء ظهرها ووجهها بيضاواي ومتهد
رائعا. وعادت تقول يف ابتسامة عجزت 

 عن أن تديفء مجود عينيها:



}انين فيليسيا مور مل أعرفأنك وصلت  
حىت نظرت من النافذة ورأيت السيارة  

 أين براد؟{
 }ذهب يبحث عنأمه{

وارتفع احلاجبان املرسومان بدقة وقالت  
 املرأة االخرى:

؟ اي له من  }وترك عروسه وحدهاهنا
تصرف غري الئق. إن اليسيا يف غرفتها  

يف الطابق األعلى وأخشى أن 



يكوانالنفعال شديدا عليها بعض الشيء 
لقد كان يشبه الصدمة ابلنسبة لكل 

شخص حينما اتصلرباد تليفونيا وأعلن  
 اخلرب{ 

}أتوقع أنه كان كذلك. وأرجو فقط أال 
 يكون قد أصاابلسيدة نورتون أي أذى{

ال . بل ان الدكتور أدامز   }ظاهراي
ذهب اىل أبعد من هذا فيقوله إن زواج  
 براد كان أفضل شيء ميكن أن حيدث{ 



وكان صوت فيليسيا نغمة شاذة  
 وفيعينيها بريق غريب وأضافت :

}سيكون لديها اآلن ما يسعدها.  
 فاالحفاد هبجة حقيقيةللمسنني{

وارتفع صوت براد الذي ظهر على عتبة 
حظ وجودده  البا دون أن تال

 املرأاتنقائال:
}ألست تفكرين يف املستقبل أكثرمما 

 ينبغي؟{



والح بريق عميق يف العينينالتني مانت  
التزاالن حتملقان يف ليزا واستدارت  

 فيليسيا لتنظر اليه وقالت:
}إهنافاتنه اي براد لقد أحسنت صنعا 

 بنفسك{
 وأحىن رأسه قائال:

 }أان أعتقد ذلكأيضا{
 عيين ليزا وقال:والتقيت عيناه ب



}يبدو أن أمي إنفعلت أكثر من  
الالزمإهنا انئمة االن ولذلك فستؤجل 

 لقاءها{ 
 }لكنين سأراك اليوم؟{

}ال أرى مامينعذلك. سأخذك اليها بعد  
العشاء وحىت ذلك احلني من األفضل 

 أن أشرف على نقل حقائبنا {
 قالت فيليسيا بنعومة:



ري  }أتوقع أن تكون ليزا متلهفة اىل تغي
مالبسها. تقوألمك ايبراد أنه من  

األفضل أن ختصك ابلغرفة اليت كانت 
تشغلها مع والدك. هل اصطحبليزا اىل  
 الطابق األعلى ريثما حتضر احلقائب؟ { 

 }أجل{
كانت الغرفة التياصطحبتها اليها  

فيليسيا يف الواجهة االمامية تلييت 
متسعة للغاية وكان ملحقا هباغرفة 



إضافية تضم خزانة كبرية وأريكة ومحاما 
وجاء براد ابحلقائب وابتسمت  

 فيليسياللعروسني وقالت:
}سأطلب من ابيت أن يعد الشاي. هل  
ستعودان اىل الطابق األسفل أمأنكما 

 تناول الشاي هنا؟{ تفضالن
 قال براد: 

 }نريده هنا. فكالان يف حاجة الىحمام {
 }كما تشاءان{ 



وأغلقت البا خلفها اتركة إايمها. 
واجتهت ليزا حنو إحداىلنوافذ وأطلت  
على االرض اجلرداء اليت كانت يف ما  
مضى حديقة رائعة التنسيق ذاأتشجار  

وممرات وينابيع . وقال براد الذي وقف  
 وراءها: 

}من الصعب العثور على بستاجنيد هذه 
االايم . اجلانب اخللفي أفضل بعض  

 الشيء{ 



 قالت يف آسى:
}مكان جيب أنتعطي ريك النقود يف  

 حني أنت حتتاج اليها هنا{
 اجاهبا برقة متناهية:

 }املاملتوفر اي عزيزيت . ال تبايل{
وأمسك بكتفيها وأدارها بلطف لتواجهه 

 وقال:
والثالثني من عمري    }ليزاسأبلغ اخلامسة

اخلميس املقبل ويف ذلك اليوم سأرث  



أكثر من ربعمليون جنيه تبعا لوصية أيب 
 الروحي{

 
 سيدة قصرفاريل -

فتحت ليزا عينيها على اتساعهما  
 وشهقتثم قالت :

 { هكذا }
( هكذا .. ان ايب الروحي كان صارما  

 وهو يعتقد ان الرجل اليكون اهال 



ريه قبل بلوغه الستغالل مبالغ ماليه كب
 تلك السن ( 

 قالت أبنفعال : 
) لكن هذا رائع انك ستكون قادرا على 

 القيام بكل ما تريد عمله يف فاريل (
 نظر اىل وجهها بفضول وقال :

) معظم النساء تسحرهن كثرة املال 
 اليس هناك ماتريدينه لنفسك ؟(

 قالت حبزم :



) نعم اريد ان اطمئن ان فاريل ستظل 
لنا . سيكون ذلك اي براد  قائمة بعدرحي

 اشبه بشراء قسم من التاريخ (
وانسحبت يداه فجأة منفوق كتفيها 

 لتحضنها وقال :
) اعتقد انين وجدت لنفسي زوجة اندره 

) 



وتعلقت به , مدركة انه يضمها على 
هذا النحو , فان كل شيئ آخر يفقد 

 امهيته . كان براد هو الذايبعدها 
 اخلشونه : عنه قائال يف شيئ من 

) ستطرق ابين اببنا ومعها الشاي يف  
 ايةحلظه ( 
 ) ابين ؟ (

) ميكنك اعتبارها مديرة بيتنا ولكننا 
نعتربها من افراداالسرة جاءت اىل هنا  



كمربيه يل عندما كنت طفال وبقيت معنا 
منذ ذلك احلني ولست ادرميا كان ميكن  

ان نفعله من دوهنا وبعد وفاة ايب فقد  
تذالك أبول ازمةقلبيه اصيبت امي وق

وان كانت متاعبها ترجع اىل مرحلة  
 صباها عندما دامهها الروماتيزمي ( 

ابتعدبراد عنها وخلع سرتته استعدادا  
لدخول احلمام . بدات وهي تفرغ  

حقائبها وهي مشغولةالفكر . من تكون  



فيليسيا مور ؟ كان من الواضح ان براد 
سلم جدال أبن املرأة االخرىشرحت هلا  

القتها آبل نورتون ويف الغالب ان  ع
فيليسيا افرتضت الشيء نفسه . وحترك 

فياعماقها شعور خفي أبن وجود هذه  
املرأة اجلميلة اليت تكربها سنا يهدد  

سعادهتا . وبعددقائق مسعت طرقا على  
الباب مث امرأة مسنه حتمل صينية ... 

كانت ابين واحدة من النساءاللوايت ال 



يقة اعمارهن , ميكن التأكد من حق 
فبوجهها الصغري املستدير  

وبعينيهاالصافيتني و بشعرها االشقر  
الناعم , كانت تبدو بني اخلامسه  

واخلمسني او الستني . قالت وهي تضع 
 الصينيه فوق املائده الصغريه املتحركه :

) انت يف حاجة اىل هذاالشاي بعد تلك 
الرحلة . انين اسفه النين مل استقبلك 

اي سيده نورتون . كنتانوي   على الباب



ذلك لكين نسيت موعد الوصول, 
واحب ان اقول لك كم اان مسرورة 

لرؤية براد اخريامع زوجة . وزوجة مجيلة 
كما ارى . انين اعرفكما ستسعدان معا 

) 
 وملعت عينا املراةاملسنه وقالت :

) هل حدثك براد عين , وهل اخربك  
 انين كنت مربيته ؟ (



ايضا انك اصبحت  ) نعم , واخربين
فردا من افراد االسرة لذلك اال تعتقدين 
انه من االفضل انتناديين بألمسي جمردا ؟ 

 امسي ليزا ( 
 وبفرحة واضحه قالت ابين :

) يسرين ذلككثريا . هل اصب لك  
فنجاان ام انك ستنتظرين خروج زوجك  

 من احلمام ؟ (
 ) هانذا ( 



وظهر براد يف الغرفه وقد التف بثوب  
ماش الناشف وكان شعره مازال  من الق

 مبتالوقال :
 ) ما رايك اي ابين فيها ؟ (

) اهنا امراة رائعه . ان هذا الزواج  
 سيثمرذرية اندرة اجلمال آلل نورتون (

 ابتسم وهو يتطلع اىل ليزا وقال : 



) احرتسي ايابين اهنا مل تتعود على  
اسلوبنا يف احلديث . اليس كذلك اي 

 حبيبيت ؟ (
هي املرة االوىل يستعمل يف  وكانت هذه

خماطبتها هذه الكلمه فغمرها شعور 
 ابالسعادة وأببتسامةمشرقه ردت : 

 ) اتوقع ان اعتاد ذلك بسرعه ( 
وقالت ابين ابمسة وهي تنتقل 

 ببصرهابينهما :



) ساترككما لتناول الشاي وال تنس اي  
براديل نورتون اننا يف هذا البيتنتناول 

 ف ابالضبط (العشاء يف السابعه والنص 
وساد الصمت حلظات بعد ان  

غادراتلغرفه وغمر ليزا احساس اباخلجل 
وعندما تنبهت اىل اهنا وحدها مع هذا  
الرجل الذايصبح زوجها . وحتركت يف 

 اجتاه عربة الشاي قائلة :
 )قطعتني من السكر اليس كذلك ؟ ( 



) نعم ( وهنض لياخذ الفنجان منها مث  
د ان  جلس فوق مقعد قريب وقال بع

 تناواللرشفة االوىل :
) انه لذيذ . ان ابين جتيد دائما حتضري  

 الشاي ( 
وصبت ليزالنفسها فنجاان وذهبت 

لتجلس فوق ذراع مقعده وهبدوء سألت 
: 

 ) من تكون فليسيا ايبراد ؟ ( 



 ورفع بصره حنوها وقال : ) امل ختربك ؟ (
 )اخربتين فقط أبمسها (

 ) اهنا من ابناء العمومه (
 هل تعيش هنا بصفة دائمه ؟ () 

) كال . اهنا تعيش فيليدز . اقامت هنا 
فرتة , ولكن استطيع القول اهنا ال تشعر  

 اباحلاجة اىل ذلك اآلن .
 ملاذا تسألني ؟(

 ) النين اعتقد اهنا ال حتبين كثريا (



رمبا دفعت هذهاالجابه أي رجل آخر  
اىل االستهزاء ابالفكرة , ولكن براد  

 ز كتفيه قائال :اكتفى أبن ه
) رمبا ال . ان فليسيا ليست سريعة  
التاقلم مع النساء . عليها ان تعتاد  

 عليكحىت أتلفك (
وفجأة اخذ منها الفنجان ووضعه مع  

فنجانه على االرض قرب مقعده , 



وجذهبا اىل االرض وبرقت عيناه بشده 
 وهو يقول :

)انك لن تستطيعي اهلرب مين طواالليوم 
االفضل ان تدركي ذلك  اي ليزا . ومن 

 سريعا . هل انت خائفة مين ؟ ( 
 ردتبسرعه : ) ابالطبع ال (
 ) اذن برهين على ذلك (



ونظرت يف عينيه الرماديتني . ومرة  
اخرى احست ابالفرحة جتتاحها 

 وضحكت هامسة : ) حسنا (
 قال براد وهو يرمقهاأبعجاب :

) هذا افضل . هذا افضل كثريا , ان 
يكون شديد الصعوبة . االمر لن 

 اليسكذلك اي ليزا ؟ (
مهست وهي تدفن وجهها يف كتفيه : ) 

 كال (



لن يكون االمر صعباعلى االطالق 
مادام قادرا على ان يشعل فيها مثل  

هذا اللهيب .. هل حقيقة يبدا احلبعلى  
هذا النحو ؟ هل تتحول الرغبة احلسيه  
اىل الدفء العاطفي الذي غمر كياهنا ؟ 

التاكيد مل تشعر مبثل ذلك حنو أي  اهنااب
رجل آخر . يف السابعه والربع هبطت 

ليزا مع برادالسلم القدمي اجلميل املؤدي 
اىل صالة كانت النوافذ تعكس عليها 



الواهنا الرقيقه . والهنا كانت يف حالة  
معنوية طيبة فأهنا مل حتاول االلتفات حنو  
مظاهر اخلراب التيحدثها عنها , وبدال  

ك فقد ختيلت الغرفه اليت يتجهان من ذل
حنوها يف ضوء املاضي عامرةابالناس 

تنبعث منها اصوات اخلدم ووقع  
اقدامهم املسرعه وهو يعدون املائده  

الرئيسيةالعظيمة لعشاء االسرة . ففي 
تلك االايم البعيده كانت الصاله هي  



املكان الرئيسيتستعمل لالكل واملقبالت 
 وحىت جملرد اجللوس .

لت افكارها : يف تلك االايمايضا , وتوا
كانت االرض يف الغالب مغطاة بيقروع  
نبات السمار االسطوانيه اليت حافظت 

علىالقاع سليما دون ان يتاثر مبا كان  
يتناثر فوقه من بقااي الطعام . وابتسمت 

ليزالنفسها يف شيء من املرارة املعرفه  



ميكن ان تكون احياان عامال على تعرية  
 حتريرها من االوهام .احلقائقو 

وكانت فليسيا قد سبقتها اىل غرفة  
اجللوس . بدت خالبة فيثوب بسيط من 
احلرير الرتاكوات ومتنت ليزا لو كانت قد 

ارتدت ثواب آخر اكثر اانقة منذلك  
الثوب االزرق الداكن من الكتان . 

حاولت ان تكون لطيفة مع املراة  



االخرى لكنصدها عن ذلك نفور  
 اهر . فليسيا الظ

وكان الوصول اىل غرفة الطعام عن 
طريق ابمبزدوج يف اجلدار اخللفي لغرفة  

اجللوس . وجلس براد على راس املائدة 
الطويلة املصنوعةمن اخلشب الفاخر  
 وابتسم لليزا اجلالسة اىل ميينه وقال :

) لو ترك االمر لبانيالجلستك يف 
مكانك الصحيح على طرف الآلخر  



 , لكن هذا  أبعتبارك سيدة فاريل
 الرتتيباكثر مالئمة اال تعتقدين ذاك ؟ ( 

ضحكت قائلة : ) هذا صحيح فاملكان 
 مالئم متاما ( 

والتقت بنظرة فليسيا املتهكمة وماتت  
الضحكة يف اعماقها ومتنت بلهفة ان  

تغادراملراة االخرى فاريل يف اقرب وقت  
ممكن . قد احست اهنا لن تراتح يف  

طعام فوق عربة وجودها . واحضرتباين ال



موقدة , وشرح هلا براد ان هذه ضرورة  
لوجود املطبخ يف اجلانباالخر من البيت 
واضاف انه خطط لتحويل احدى غرف 

هذا اجلانب اىل مطبخ عصري 
واالحتفاظبااملطبخ الرئيسي الكبري كأثر  

اترخيي . وسألته ليزا متجاهلة وجود  
املراة االخرى وسطهذا املوضوع احليوي  

بنفسك ابالعملية . اليس  ) ستقوم
 كذلك اي براد مىت ستبدا العمل ؟ (



) خالل االسبوع او االسبوعني القادمني 
. اكملت املراجعة التارخيية 
 واالنشائيةورمست التصميم (

 وارتفع حاجبا فليسيا وقالت :
) تبدين على معرفة هبذه االموراي ليزا . 

 هل قرات عنها ؟ (
من  وقال براد قبل ان تتمكن هي

 االجابة :



) انليزا مدربة على العمل نفسه الذي  
 اقوم به ( 

) ذكية ايضا اي عزيزي براديل ؟  
 انتمحظوظ (

وتعذر على ليزا فهم التعبري الذي ارتسم 
على وجه زوجها , لكن بدا انه لقيبعض 

الرتحيب لدى فليسيا اليت استمرت  
 تقول :



) لكنك كنت دائما حمظوظا لو سقطت 
فيالبالوعة فستخرج منها حتما تفوح  

 منك رائحة العطر ( 
 رمقها بنظرة جامدة قائال :

) تكلمت دون مناسبة بطريقة غوغائيه . 
كفي عن ذلك اي فليسيا فان ليزا ال 

 تفهممزاحك ( 
ومل تسكئس فليسيا متاما وبعدها مدت  

 يدها وربتت على يده وقالت :



ة اي ) جيباال تلقي ابال اىل دعاابيت الصغري 
ليزا , انين وزوجك نتعمد ان نستفز  

 احداناالخر كلما التقينا (
وتساءلت ليزا وهي تركز اهتمامها يف  
صحن الطعام عما اذا كاهنناك شيء  
 اكثر من القرابة بني املراة وبراد ....

شيء حطمه زواجه املفاجئ ؟ رمبافسر 
ذلك سلوك فليسيا واحست مبوجة غرية 

تها حىت ال  جتتاحها , سرعان ما قاوم



تفسدسعادهتا . جيب اال هتتم مبا سبق 
لقاءمها . كانت هي اليت احبها ورغب  
 الزواج منهاوكان ذلك كل ما يعنيها . 

وانتهى اهلشاء وطلب منها ان تذهب  
معه لرؤية امه وأهلاومها يعربان البهو  

 االوهلل انت متعبه لقد كان يوما طويال (
وفكرت يف انه كان كذلك لكنه كان  

 ما رائعا ومهست :يو 
 ) بعض الشيء (



ولفذراعه حول كتفيها وجذهبا لتلتصق 
 به وقال بلطف : 

) امتىن اال تكوين متعبة اكثر منالالزم 
فهذه ليلة زفافنا اي حبيبيت ليزا واري  

 دلك ان تذكريها (
ووقف امام اببوطرقه خبفة وتراجع ليتيح 

هلا دخول الغرفة قبله . كانت الغرفة  
باقية ذامتصابيح خافتة  شان الغرف ال

االضواء موضوعة فوق مناضد وكانت  



الستائر الزرقاء مسدلة فوق النافذتني .  
برغم ان الطقس مل يكن ابردا فان النار  

كانت مشتعلة يف املدفاة املبنية على 
طرازالقرن الثامن عشر واليت كانت  

ترتاقص على وجه املراة الراقدة فوق  
ربع . وبدت السرير املرتفع ذايلقوائم اال

اليسيا نورتون متام كما وصفها ابنها  
وكان الشبه الوحيدبينهما العينني  



الرمادتني اللتني رحبتا ابالقادمني ترحيب 
 حارا وقالت االم :

) اذن فانت ليزا , ليتك تعرفني كم 
اشتقت اىل اليوم الذي حيضر فيه ابين  

 عروسه الىفاريل (
ومدت يدها حنو ليزامبتسمة وعادت 

 ل وقد امسكت بيد زوجة ابنها :تقو 
)انك مجيلة للغاية اي عزيزتيوطيبة ايضا  

 استطيع ان ارى ذلك يف عينيك (



وابتسمت من جديد هذه املرة لرباد  
 وقالت :

) انه مثل ابيه , عنيد . هل تعتقدين اي  
 ليزا ان يف استطاعتك ترويضه ؟ (

ووجدت ليزا نفسها تنظر اليه عرب 
لنظرة الساخرة  السرير ووجهت جبدية ا 
 يف عينيهقبل ان تقول :

) استطيع فقط ان احاول . هل روضت 
 اابه ؟ (



 ضحكت اليسياقائلة :
) معظم الوقت لكن االمر مل يكن سهال 

. ان رجال آل نورتون حيتاجون اىل  
 حرص شديديف املعامله (

 وقال براد يف هدوء :
) وهو ايضا يعرتضون على املناقشة 

ودين . يف أي حال امورمهكاهنم غري موج
تبادلتما مافيه الكفاية من االحاديث 



هذه الليله . ستصعد ابين حاال لتحكم 
 وضع االغطية حولك اي امي (

 وملعت عيناها وهي ترنو الىليزا قائلة :
) هل فهمت ما اعين كلهم مسيطورون 

( واحننت اىل ليزا وقبلتها برقةفوق  
جبهتها قائلة : امتىن ان اراك إذا يف  

 احسن حال (
 ومتهل براد خارج الغرفة مثقال :



) اذا مل يكن يضايقك فانين اريد  
التحدث معها على انفراد . اهبطي 
الىالطابق االسفل او رمبا ترغبني يف 

 الذهاب مباشرة اىل غرفتنا ؟ (
واحست ليزابرتاكض خفقات قلبها  

 وابحتقان وجنتيها وقالت :
منغرفة ) حسنا . سالتقط حقيبيت اوال 

 اجللوس ( 
 ) ساراك بعد دقائق (



كانت فليسيا يف غرفة اجللوس بدا  
عليهاالدهشة عندما اقبلت ليزا وحدها  

 وقالت :
) هل هجرك براد هبذه السرعه ؟ ايللعار 

) 
 جتاهلة ليزا سخرية فليسيا وقالت :

 ) نزلت حبثا عن حقيبيت (
) تعنني انكستاوين اىل غرفتك يف مثل 

الساعه مل تتجاوز   هذه الساعه ؟ ان



التاسعة . هل على العروسحقا ان تظهر  
مثل هذه اللهفة ؟ اعتقد ان ربع مليون  
 جنيه تضاعف من جاذبية الرجل .... (

ورفعت ليزا راسها زنظرت اىل املراة  
 االخرى يف ازدراء وكراهية وقالت :

)هلتحاولني الزعم ابنين تزوجت براد  
 ملاله ؟ (

 ) ومل ال (
 ين () ماذا تقصد



) انه يعين ايتها الساذجه احللوه انك  
ختدعني نفسك اذا اعتقدت ان براد  

حيبك , منالواضح انه اخربك عن  
االموال اليت سريثها لكنين اراهن على 

انه مل يفصح ل كابدا عناهم ما يف 
 الوصية ( 

وسكتت سلطت عينيها على وجه ليزا  
 الشاحب مث استطردت قائلة : 



ىت حيصل على ) كان عليه ان يتزوج ح
املال فلو انه بلغ اخلامسة والثالثني وهو 
اليزال اعزب فقد كان سيفقد هذا املال 

 حتما (
وقفت ليزا حلظات بال حراك , كان  

ذهنهاحياول استيعاب ما مسعته , وراقبتها  
فليسيا يف امعان وعلى فمها ابتسامة  

 غامضة مثقالت :



) انك حتاولني عدم تصديقي لكنك 
ه هي احلقيقه , وحىت تعرفني ان هذ

اوضح لكالصورة اكثر , اذكر لك ان  
براد عرض علي الزواج منذ فرتة ليست 

طويله وعندما رفضت كنتاعرف انه 
يعاين ايسا , وانه سيفعل أي شيء ليضع 

 يديه على تلك الثروة (
واحست ليزاابن املراة تقول احلقيقة  

واستطاعت يف حلظة ان تلم ابملوقف كله 



براد مناجل اخلمسميئة . لقد تزوجت 
جنية اليت بدت هلا يف ذلك احلني ثروة  

ضخمه يف حني ان ما حصل عليه 
ومنهذا الزواج هو الثروة احلقيقيه . وبدا 

كل شيء هلا واضحا : مل يقل هلا ابدا  
اهنيحبها ولكنها هي اليت افرتضت ذلك 
, انه ببساطة ااتح هلا ان تعتقد ما اراد  

ده . كانت هلا عقلهاالساذج ان تعتق
فليسيا على حق كان حمظوظا مبا فيه  



الكفاية الن يعثر علىواحدة مثلها يف 
اللحظة االخريه تقريبا . ليست فقط يف 
موقف يضطرها اىل تلبيةاحتياجاهتا وامنا 

ايضا جذابه مبا فيه الكفاية الن جتعل  
الزواج امرا معقوال وماموال . وافاقت من 

ع  ذهول الصدمه وبدات تواجه الواق
كانت متاكدة من شيء واحد اهنا لن  

تسلملرباد حبق االستمتاع ابالزوجة اليت  



مل حيبها . ومتتمت فليسيا يف خبث وهي 
 تستدير فياجتاه الباب :

 ) ارجو لك ليلة سعيدة (
 
 

ومل يكن براد قد عاد اىل غرفة  
النومعندما وصلت ليزا اليها . اغلقت 

الباب ووقفت حلظة وظهرها مستند اليه 
عيناهامغلقتان , وحينما فتحتهما  .



وجدت السرير املرتفع القوائم يف  
مواجهتها معدا متاما . انباين ابلتاكيد هي 

اليت فعلت ذلك , واشاحت بنظراهتا 
بسرعه وعربت الغرفة يف اجتامهائدة 

الزينة . وجلست امام املرآة واسندت 
راسها اىل يديها . هذا ما شعر به ريك  

اقيب احلساابت  حتماحني علم ان مر 
سياتون . الشعور ابلوقوع يف فخ ,  
الشعور اباليائس ! ورفعت راسها  



ونظرت اىل املرآة ورات وجها يف  
شحوب املوتى , وعينني غارقتني يف االمل 

, وكانت ال تزال جالسة يف مكاهنا  
 عندما دخل براد الغرفة وسال خبفة :

 ) هل صعدتلتوك ؟(
ه  وردت بصوت جاف الوجة للشبه بين

 وبني صوهتا : 
 ) نعم لقد حتدثت معفليسيا (



وراته يف املرآة يتجمد , وعيناه حتملقان 
 فيها وقال بصوت خال من التعبري :

 ) ارى ذلك بوضوح (
 استدارت لتواجهه قائلة : 
 ) هل هذا كل ما لديك (

 ) ما الذي تريدين مين ان اقوله ؟ ( 
) اريد منك فقط ان ترد على سؤال 
واحد . واود انرتد بنعم و ال :حينما 



عرضت علي الزواج يف تلك الليلة هل  
 كان ذلك النك احببتين ؟ (

وساد صمت وراقبها متحكما يف تعابري  
 وجهه . مث قال : ) كال (

حىت ذلك احلينكان لدى ليزا شيء من  
االمل يف ايستنكر سؤاهلا , وان ايخذها 

ذراعيه ليقنعها ابهنعلى رغم ان بني 
القصه اليت روهتا هلا فليسيا صحيحه اال 

انه احبها حقيقة . كانت مستعدهالن 



تصدقه الهنا كانت ترغب ايئسة يف ان  
تسمعه يقول ذلك . لكن نفيه كان اشبه 
ابلصفعهحىت اهنا بدت مرتحنة . وحدقت 

 فيه بعينني واسعتني , وقالت اخريا : 
ل الي كالم اليس ) مل يعد هناكمجا

 كذلك ؟ (
) ما املفروض ان استنتج من ذلك ؟ ما  

 الذي قررهتبالضبط اي ليزا ؟ (



) ماذا تظن ؟ اريد الغاء هذا الزواج ( 
واستدارت بعيدة عنهوهي تناضل من  
اجل السيطرة على نفسها يف مواجهة  

هذا املوقف يف حني انطلق هو  
 قائالابللهجة البارده نفسها : ) كال (

تبد هبا اخلوف وبرغم ذلك اندفعت واس
 قائلة :



) لكنك حصلت االن على كل شيء 
اما انك ختشى ان تفقد املال اذا الغي  

 الزواج ؟ (
) هذه نقطة مل افكر فيها حىت هذه 

اللحظه , ولكن وجه الغرابه ان ذلك  
ليس السببفي انين لن اوافق على  

 االلغاء ( 
 ) ملاذا اذن ؟ (



دتقتلها ( واتمل  ) اهنا امي , الصدمة ق
 وجهها والتوت شفتاه مستطردا :

 ) انين انسان اي ليزا (
وعضتشفتها مدركة ان ما قاله عن  

 اليسيا كان حقيقيا :
كيف كانت تستطيع احلصول على 

مااعتقدت انه السبيل الوحيد املتبقي هلا 
؟ اهنا حىت لو غادرت هذا البيت فان ام 

برادقد متوت . هل يستطيع احد ان 



يتحمل هذا العبء على ضمريه مدى 
 احلياة ؟ وانفجرت قائلة : 

) كيف استطعت ذلك ؟ هل يعين املال 
 الكثري لديك ؟ (

راليستند اىل جمموعة هز كتفيه وحترك يسا 
 ادراج وقال :

) اعرف انك االخرى تضمني يف 
 تفكريك االولويةللمال (
 وآملها تلميحه وقالت :



) لكنين كنت صادقه معك ,انين مل 
احاول ابداالتظاهر ابنين احبك لكنك  
كنت تعرف انين كنت حتما سارفض 

الزواج منك لو انين عرفت ذلكالشرط  
ى االقل . على هذا املوقف احلاضر عل

ان ما بيننا االن هو جمرد اتفاق عمل 
 الشيءآخر (

) التكوين محقاء . اليهم كيف وللماذا  
 فأنت مازلت زوجيت (



) ما اظنكتتوقع ... ( لكنها مل تكمل . 
وقفت الكلمات يف حلقها وتوىل عنها  

 املهمه قائال : 
) ان احصل على حقوقي الزوجيه ؟ اان 

حلصول  ال اتوقع فقط . لكين اريد ا
 عليها (

) كال ( وعلى رغم انه مل يتحرك جتاهها  
اال اهنا انتفضت واقفة متأهبه للفرار وان 

 مل تكنمتأكدة اىل اين .



 ) ليس لك احلق يف ذلك ( 
) يل كل احلق , اننا زوجان وهذايعين  

 اشياء كثرية يبدو انك نسيتها (
 قالت بتوسل :

) براد اان اعرف انه ليسشرطا ان يقع  
الرجل يف احلب لكي يعيشه لكن االمر 
خمتلف ابلنسبة اىل املراة , اهناجيب .... 

) 



) مل يكن يبدو عليك عصر اليوم انك  
انفرة من الفكره . انين مل اتغريمازلت  

الرجل نفسه الذي اقنعك يف ذلك  
املقعد . استطيع ان اجعلك تتجاوبني  

 اآلن ايليزا (
يقها  وراته يتقدم يف اجتاهها , ابتلعت ر 
 وقالت ) براد ال جتعلين اكرهك ( 

 قال وهو جيذهبا من كتفها :



) كراهية ؟ امل خيربك احد ان احلب  
 والكراهيةمتقارابن ؟ (

ورفعها بني ذراعيه واحتضن ذقنها بيده 
وادار وجهها اىل وجهه ومتددتفي هذوء  

 حمدقة يف العينني الرماديتني وقالت :
) مارس حقوقك الشرعيه اي براد  

شئت , انين لن اقاومك , لن  اذا
اعطيك هذه املتعه سأكون كتلة من  

 اجلليد (



وابتسم وضغطبأصابعه بقسوه حىت  
 امسك برأسها بال حراك وقال :

 ) حىت اجلليد ميكن اذابته ( 
وقاومت ليزا لكنها عادت وادركت ان  
ما قاله كان صوااب , وان شيئا مل يتغري 
عماحدث عصر اليوم نفسه , وانه ما  

قادرا على اجتذاهبا وكان عليها ان   زال
ترغم نفسها علىادراك ان ما مينحها اايه 

 ليس هو احلب ,



وان كل ما كان يشعر به هو جمرد ما  
يربطأي رجل أبية امرأة , يكثفه التحدي 

الذي القت به يف وجهه . وكانت هذه 
االفكار وحدهاهي اليت جعلتها حتتفظ  
 بربودها حىت رفع راسه اخريا , وجلس

انظرا اليها بعينني اوشكالشرر ان يتطاير 
منهما مث اسرتد سيطرته وهنض فجأة 

 وقال :



) امتىن ان تستمتعيالليلة بفراشك اخلايل  
) ! 

وخرج من الغرفة بعدما اغلق الباب  
 بعنف . 

 
 من اجل اليسيا - -

عندما استيقظت ليزا , كان اجلو ممطرا  
عاصفا , وبقيت يف سريرهاساكنة مصغية 

صوت ارتطام املطر ابلنوافذ , اىل 



وحفيف األشجار احمليطة ابلبيت . 
واعتربت ذلك نذير شؤم , ينبئ 
ابلتعاسة اليت تنتظرها يف فاريل .  

وأغمضت عينيها منجديد وقد استبد هبا 
األحساس ابلوحدة : كيف تتصرف ازاء 

هذا املوقف الذي التستطيعاحتماله , 
ن ومع ذلك مل تكن تستطيع مغادرة املكا

 من أجل اليسيا .



ومسعت صوت اببغرفة املالبس وهو  
يفتح , وفتحت عينيها , وانتظرت  

متوترة احلدث اجلديد ووصلها  
 صوتينادي هبدوء ولكن يف وضوح :

 ليزا ؟
 

وأرادت ان ان تتظاهر ابلنوم , لكنهامل  
 تلبث ان غريت رأيها

 نعم .



جيب ان نتحدث وأعتقد انك تفضلني  
ظة ومرتدية  ان يتم ذلكوأنت مستيق

 مالبسك .
 أفضل ذلك ابلفعل .

أمامك عشر دقائق . الساعةاآلن الثامنة 
والنصف , وهناك ما أريد ان احسمه  

 قبل الفطور . 
 



وعاد اىل غرفةاملالبس مغلقا الباب  
 خلفه .و

 
رفعت ليزا األغطية وقفزت من السرير . 
امهلهاعشر دقائق وهذا يعين اهنا جيب 

 احملدد متاما .ر ان تكون يف الوقت 
 

وكانت واقفةأمام احدى النوافذ عندما 
دخل الغرفة بعد أن طرق الباب املشرتك 



د. وأستدارت لتواجههفي دهشة بعدما  
ملست هدوءه واتزانه على عكس حاله 

 الليلة املاضية .ه 
ومل حياوالألقرتاب منها , لكنه وقف وقد 

ارتسم تعبري مبهم على وجهه . وقال 
 دون مقدمات : 

 أعقد معك صفقة .س
 أي نوع من الصفقات ؟



صفقة ضرورية . فكما أخربتك , فأأني  
انفعال ميكن ان تكون له أاثر اخلطرية 
على امي . وأذا تنبهت اىل ان زواجنا  
 فشلقبل ان يبدأ فأهنا ستحزن كثريا .

 
كان يتكلم دون ان يبدأ يف صوته  

 أثرلألنفعال ق . واستمر يقول :



معي أقصد أذا جعلت أذا اديت الدور 
كل شئ يبدو ظاهراعلى ما يرام بينناا  

 فأنين أعد أبال أزعجك ابدا .
 

وأصطبغت هلجته بشئ منالتهكم وهو 
 يستطرد قائال :

 اعتقد ان ذلك ما تريدين ؟ي 
 



وحدقت فيه . اهناليست ممثلة ي , 
كيف أذن تستطيع ان تلعب الدور  

الذي ن يريد منها ان تقوم به  
ين سريوهنما معا كل يوم  لتخدعهؤال الذ

 ؟ اىل مىت ستستمر هذه املهزلة ؟ 
 وراقبها أبمعانثم قال :

آل نورتون ليس يف طبيعتهم التعبري  -
علنا عن عواطفهم . وهلذا جيب االختايف 



من أستغاليل ألتفاقنا على أي حنو . هل 
 هذا يطمئنك ؟

 
 ورفعت رأسها وقالت :

ابلتأكيد , ولكن البد من وجود حد  
فأننا النستطيع ان منثل طيلة   لذلك

 العمر . 
لن نكون مضطرين اىل ذلك فهناك أمر  

آخر مل أطلعك عليه : أمي لن تعيش 



أكثر منأربعة او مخسة أشهر. ان  
 صحتها تتدهور بسرعة .

وأحست ليزا بغصة وفجأة بدت هلا  
 متاعبها اتفهة وسألت :

 اال ميكن فعل أي شئألنقاذها.  -
احة لكنها لن  حالتها حتتاج اىل جر  -

حتتملها . الشئ الوحيد الذي 
ميكناألقدام عليه هو حماولة جعل  

األشهر القليلة األخرية يف حياهتا سعيدة 



قدر املستطاع . ومن أجل ذلك أريد  
 مساعدتك .

 
وأدركت ليزا ان هذه احلقيقة وحدها  

البد ان جترحكربايءه , األمر الذي كان  
ميكن ان حيقق هلا بعض الرضى . لكن  

هذا األمر مل حيدثوبدال من ذلك  
 اندفعت قائلة : 

 حسنا ايبراد . سأحاول .



 سأكون يف غاية األمتنان .
 

 ونظر اىل ساعة معصمه . وقال :
 اهنا التاسعة اال مخس دقائق هيا ننزل .

 
كانت فيليسيا قد استقرت يف مقعدها  

على املائدة عندما دخالغرفة الطعام  
 وقالت :ونظرت اليها متفحصه 



صباح اخلري أرجو ان تكوان قد حصلتما 
 علىقسط كبري من النوم بعد رحلتكما .

 
كيف كانت ليزا تتوقع من براد ان  

يعامالملرأة اليت افسدت عليه خطته ؟ مل 
تكن متأكدة حقيقة , لكنها مل تكن  

تتوقع منه انيبتسم هلا كأن شيئا مل يكن . 
 ويف الوقت نفسه يرد نيابة عن كليهما :



نعم . شكرا . هل رأيت أمي هذا  
 الصباح اي فليسيا ؟

 
وبدت ابنة عمه مرتبكة : كان من 

الواضحان ذلك مل يكن رد الفعل الذي  
 توقعته هي األخرى وبعد حلظة قالت : 

نعم مررت عليهايف طريقي اىل هنا ,  
 وأخربتين اهنا تشعر بتحسن كبري .

 



 ونقلت بصرها بينهما مثقالت :
 مثل هذا اليوم . أنكما ماذا ستفعالن يف

ابلتأكيد لن تستطيعا اخلروج . أعتقد 
أنك ستأخذ األسبوع القادم أجازة اي 

 براد لتتمتع هبا مع ليزا .
اخذاتألسبوع املاضي أجازة , ولن 

أستطيع حاليا أخذ املزيد من األجازات  
. أما ابلنسبة الىاليوم فأن يف البيت 

 الكثري مما جيب على ليزا ان تراه . 



 
اجتهت أببتسامة فاترةحنو ليزا وهي تقول 

: 
ابلطبع أنت مهتمة مبثل هذه األشياء 

 اليس كذلك؟ 
 

وكانوا قد انتقلوا اىل غرفة اجللوس بعد  
األنتهاء من تناول األفطار ومهتفيليسيا 

 ابألنصراف قائلة :



 سأترككما للقيام هبذه املهمة .
 

لكنها وقفت , والتفتت يف بطء لتنظر  
براد .كان يف عينيها حتد  مباشرة اىل

 وهي تقول :
 اعتقد أبهنبات علي ان اعود اىل بييت ؟ 
هذا امر مرتوك لك ايفليسيا ستكونني  

على الرحب اذاشئت ان متددي أقامتك 
 يف فاريل .



 
ومرة أخرى بدت املرأة حائرة , مرتبكة  
وحبثتعن وجهه مث نظرت اىل ليزا كما لو  

تلمح فيه كانت ظنت اهنا تستطيع ان 
أي تعبري . ولكنليزا حرصت على 

 األحتفاظ بتعابريها صماء .
 

 وأخريا قالت فيليسيا :
 لستمتأكدة متاما من خططي اآلن .



 
وعادت تنظر اىل براد وفجأة ملع بريق يف 

 عينيهاوأضافت :
 قد أبقى لفرتة أطول .

 
وأومأ ابملوافقة دون كالم , مث أستدار 

 حنوليزا قائال :
تريد ان تراك مرة أخرى هذا  امي 

 الصباح . هل نصعد اليها اآلن؟



القت ليزا نظرة خلفها عندما وصلت 
مع براد اىل رأس السلم , متوقعه ان 

ترىمالمح األنتصار على وجه فيليسيا 
لكن الصالة كانت خاليه , وفكرت يف 
ان املرأة األخرىقد حتقق هلا ابلتأكيد ما  

األمر  كانت تطمع فيه ,فقد جعل براد 
واضحا , فهو برغم دخولزوجة اىل  
حياته , اال انه الميانع يف األحتفاظ  
ابلشقراء اجلميلة يف البيت . وكان 



فيدعوته فيليسيا للبقاء بعد ما سببته له 
من متاعب ما يؤكد شكوك ليزا يف  

وجود عالقةسابقة بينهما , عالقة رمبا 
فكر يف استئنافهامن جديد يف ظل  

ينهوبينها . او انه قد  الظروف القائمه ب
ال يكون قطعها أبدا .قالت فيليسيا انه 
عرض عليها الزواج منذأسابيع , وأهنا  
رفضت . رمبا اعرتضت هي األخرى 

على دوافعه . وهلذا انطلق يبحث 



لنفسهعن أخرى يفوز عن طريقها  
 ابملرياث .

ووقف براد خارجغرفة امه وفوجئ 
 مبوقف ليزا وقال :

طبيعية يف متثيلك . حاويل ان تكوين   -
أمي قدتكون مريضة , ولكن الخلل 

على األطالق يف قدرهتا على املالحظة . 
لن تتوقع منا اننتعامل كعصفورين  

عاشقني لكنها ستجد األمر شاذا للغاية 



أذا نفرت مين على هذا النحوكلما  
 اقرتبت منك .

ارغمت ليزا نفسها على األلتقاء بعينيه 
 وقالت يف هدوء : 

خذلك لكنين افعل ذلك من  لن ا -
 اجلها اي براد وليس من أجلك . 

 
 قال بصوتفاتر : 



ذلك الن ما من شخص ابستثناء  -
أخيك , يستطيع ان حيرك يف أعماقك  

 شعوراصادقا .
 وفتح الباب قبل ان تستطيع الرد . 
كانت اليسيا جالسة يف الفراش , 

مستندة بظهرها اىل الوسائد , وكان  
مربوطا بشريط   شعرها األشقر الناعم 

وردي , وقدارتدت سرتة فراش ذات  
كشكشة انعمة حول العنق , وكانت  



تبتسم مبرح , لكن خطوط 
األجهادكانت حول عينيها . وظالل 
 التعب القامتة كانت واضحة فيهما : 

مرحبا اي عزيزيت . انك أمجل مما   -
ظننتك البارحة . ايله من حتول فظيع يف 

الطقس اليوم . هل سيعوق 
خروجكما للنزهة يف ماهلمدال اي  ذلك

 براد ؟



نعم لكننا سنفعل ذلك يف وقت آخر  -
. 

وجلس على طرف السرير وراء ليزا ,  
 وأسند يده خبفه فوق كتفيها , وسأل :

 هل سيزورك الطبيب اليوم ؟ -
لن حيضر قبل العصر . لذلك كنت  -

 أفكر يف النهوضلتناول الغداء .
ك .  عليك ان تعيدي التفكري يف ذل -

ان ستيوارت سيخربك مىت ميكنكمغادرة 



الفراش . وحىت ذلك احلني ارجو اال 
تتحركي وأدارت وجهها يف اجتاه ليزا  

 قائلة :
 التدعيه أبدا يضعك حتت سيطرته . -
 

 مث قالت له :
أحب ان احتدثقليال مع ليزا . اريد ان  -

اكشف ابنيت اجلديدة بنفسي . هل 



ميكنك ان تسلي نفسك ملدةعشر 
 دقائق ؟ 

أعتقد انه البد يل من ذلك فعندما   -
جتتمع النساء يصبح وجود الرجلغري  

ضروري . سأكون يف مكتيب اي ليزا , 
والتدعي امي تطيل معك احلديث أكثر  

 من عشردقائق .
 

 ت اليسيا اىل الوسائد وقالت : وأستند



هل لديك مانع ان نتحدث عنك؟ مل  -
خيربين براد عنك هاتفيا اال القليل . كل  

ما اعرفه أنك فقدت والديك عندما  
كنتصبية . وأنك كنت تدرسني لتصبحي 
مهندسة معمارية . وقال أنكما تقابلتما 
عند آملارتشبانك , أهنما زوجان لطيفان 

 اليس كذلك ؟ 
 

 يزا ضاحكة :ردت ل



 للغاية؟  -
 

 وشاركتها اليسيا الضحكة قائلة :
انه على حق . اان اتكلم كثريا . 

كانزوجي يقول دائما أنين أستغرق يف  
توجيه األسئلة حىت أن احد ال جيد 

فرصة للرد ولكنأعدك ابلسكوت ملدة 
مخس دقائق على األقل أثناء كالمك  

 عن نفسك .



كثري وحدثتها ليزا عن نفسها وأغفلت ال
مما خيص ريك وقالت اليسيا عند 

 انتهائها : 
تعرفت اىل براد قبل ان تقررا الزواج   -

بيومني فقط ؟ مل اتصور أبدا ان براد  
ميكن ان يقع يف احلب مبثل هذه السرعة 

, األمر الذي يدل على اننا النعرف  
 أبدا حقيقة أقرب الناس الينا .

 



تساءلت ليزا هل ميكن ألمرأة ان تعرف 
ا حقيقة ؟ اعتتقدت اهنا يف سبيلها زوجه

اىل معرفته بعد تلك املدة يف لندن , 
لكنها كانت وامهة . ان الرجل الذي  

يشبه اآلله احلاسبة الذي اكتشفته هنا . 
كانت على وشك ان هتيم به لكن الليلة 

املاضية غريت كل ذلك . ما ابتت  
تشعربه كان مزجيا من الكراهية واملرارة 

مضي من الوقت قبل واخلوف . كم سي



ان ينسىصفقتها , ويكرر حماولة الليلة  
السابقة ألخضاعها ؟ واذا اقدم بذلك  

فأىل مىت ستظل قادرة على صده 
ومقاومته , وهي اليت تعرف وحتس أن  
جمرد ملسة منه جتعلها راغبة يف نسيان 

 كل شئ ؟ 
 

 سألتها اليسيا :
 ملاذا تفكرين ؟ يبدو عليك اليأس . -



 
 اوردت : ارتبكت ليز 

كنت افكر يف أخي . صدقت عندما   -
 قلت اننا النعرف حقيقة القريبني منا . 

افهم من ذلك ان أخالك مصدر قلق  -
 لك ؟

 
 ورفعت يدها وأستطردت قائلة :



الحتاويل األجابة عن ذلك ما كان   -
جيب ان اوجه اليك أسئلة شخصية 

 وترددت مثقالت :
مي  هل متانعني ايليزا يف منادايت اي أ -

 سأكون يف غاية السرور لو فعلت .
 

وفكرت ليزا وهي تبتسم . ان األمر 
أكثر صعوبة . ولو ان األمور سارت  

على حنوخمتلف , لكان من أيسر  



األشياء يف الدنيا منااة السيدة بلفظ  
األمومة . ولكن يف ظاللظروف الراهنة , 
مل تشعر ان ذلك من حقها وبرغم ذلك  

 قالت :
طويل علىعدم استعمال مضى وقت  -

هذه الكلمة وسيستغرق اعتيادي عليها 
من جديد بعض الوقت . ولذلك أرجو 

 انتغفري يل أذا نسيت أحياان .
 



وأحنت رأسها وملست بشفتيها اجلبني  
 املرفوع وقالت : 

 جيب ان اذهب . -
 

ومل تكن ليزا راغبة يف اللحاق برباد يف  
مكتبه لكنه كانقد طلب منها ذلك . 

يف املمر حىت وصلت اىل هنايته  وسارت
 وترددت مث طرقت الباب وصاحرباد : 

 ادخل . -



 
ادارت املقبض ودخلت , كان واقفا أما 

هلا أشبه مبجموعة  لوحة الرسم يدرمسابدا
من الرسوم . وكانت الغرفة كلها مفاجأة 
هلا . توقعت مكاانغاية يف النظام , مع 

شئ من التزمت يف اختيار األاثث لكنها 
وجدت أوراقا وكتبا مبعثرةفوق املكتب 

ووجدت األاثث مرحا ومرحيا . قال براد  
 يف شئ من اجلفاء :



 تبدينمرتبكة . ماذا توقعت ان تري ؟  -
 ذا املكان اليشبهك .ه -
 

 أطلق ضحكة قصريةوقال :
كيف لك ان تعريف الغرفة اليت تعكس   -

شخصييت ؟ من يفعل ذلك جيب أن  
يعرفالشخص ويفهمه وانت التفهمني  

 حىت نفسك .  
 ماذا تعين .  -



 
 هز كتفيه قائال :

رمبا تكتشفني ذلك يوما ما لو كنت   -
ابلفعل صادقة مع نفسك . وحىت ذلك  

 ا ننسى األمر .احليندعين
 
 

ولكن هل تستطيع ان تنسى ؟ حىت لو  
ختلى عنها براد بعدان يستنفد اهلدف 



من وجودها . فأن ذكرى هذا الزواج  
الذي قام على املصلحة ستظل حيةبقية 

 حياهتا .
 

 وسألت حماولة ان تبدو طبيعية :
 هل هذه هي الرسوماملقرتحة للبيت ؟ -
 نعم هل تودين رؤيتها ؟ -
 لك .ارجو ذ -
 



وحتركت لتقفقربه , وقد تصلب كياهنا 
لوجودها على مقربة منه وبعد حلظة  

 قالت بصوت خال من التعبري : 
تبدو خمتلفة متاما عن أية رسوم رأيتها   -
. 

ابلطبع . أن الطريقة العادية يف مجيع   -
القياسااتملتنوعة يف التصميم الكامل , 

قد الينتج عنها اال الفوضى يف مثل هذه 
 احلالة . اعتقدت انك تفهمني ذلك .



 
 

 هزت رأسها وقالت :
ال أستطيع ان ادعياألملام بكل شئ  -

 عن التصميم .
األفضل أن نوسع آفاق معرفتك .  -

سرتين أنين بدأتبوضع تصميم للسقف 
على حدة . أربعة سقوف يف حالتنا متثل 

 وحدة متكاملة يف اترخيهااملعماري .



 
غت ليزا , ومضى يشرح ابلتفصيل وأص

واتبعت أبهتمام وبدأت تقدراجلهد  
الكبري الذي بذله ليس يف التصميم 

والرمسفحسب أمنا يف البحوث التارخيية  
التيأجراها خلدمة هدفه الرئيسي . وبدا  

هلا براد واحدا من القلة املتفانية يف  
عملها , املتخصصة يف دراستها .  

ابلطبع كان جزء من اهتمامه يعود اىل  



 بيته ولكن حتىمع وجود هذا كون فاريل
األعتبار , فان رجال يكرس ستة أشهر  

من أوقات فراغه ملثل هذا العمل  
كانيستحق األعجاب . وعندما انتهى 

 من شرحه قالت : 
على nاآلن أعتقد أنه من املهم العثور

الرجال املناسبني لألعمال املختلفة هل 
 يف ذهنك أحد ؟



ه . ممتاز يف عملnأنين حمتاج اىل رجل 
وأعرف ابلضبط من أريد . لكن املهم  

هو التعاقد معه , لقد تدرب لدىروبرت  
ثومبسون نفسه وما زال يعيش يف كيلربن 

. 
روبرت ثومبسون ؟ اليس هو الذييتخذ  
الفأر رمزا له ؟ امل يرسل أحدهم ذات  
مره رساله من اسرتاليا وعلى الظرف  



جمردفأر مرسوم مع كلمة يورك . انكلرتا  
 الرساله اىل اىل صاحبها .. ووصلت 

 نعم هذاصحيح متاما أن شهرته عاملية .
 

 وأستمر براد يدرس التصاميم . وقال :
وعلىأيضا التعاقد مع الكهرابئيني .   -

أدخل أيب الكهرابء منذ مخسة عشر 
عاما وحسب معرفتيفأن أحدا مل يكشف 



على هذه اخلطوط منذ ذلك الوقت اال  
 مرة واحدة .

بلوط يفرز حامض  ابلطبع خشبال -
التنيك , وهذا ميكن ان يفسد حىت  

 الغطاء الرصاصي للكابل الكهرابئي . 
ابلضبط وجرد احتكاك بسيط ميكن   -

 أن يشعل انرا أتيت على البيت كله .
 



وضعرباد القلم الذي كان يرسم به  
 وسأهلا :

 هل تريدين مشاهدة بقية البيت ؟ -
 أذاكان لديك الوقت لذلك . -
املتوقع ان اعمل اليوم    مل يكن من -

وأمامنا ساعة ونصفساعة قبل موعد 
 الغداء .

 



استغرقت ليزا وقتا أقل من ذلك بكثري  
لتكشف املهمةالكبرية اليت أخذها براد  
على عاتقه لتجديد البيت . وكما كان 

أخربها . فأن أايمفاريل كانت معدودة ,  
ما مل يبدأ العمل جداي وبسرعة يف  

انتالرطوبة متثل اسوأ  عمليات الرتميم . ك
األخطار . وقبل البدء يف أي عمل أخر 
, كان البد من معاجلة اجلزاءاليت أصابتها 

 الرطوبة ابلضرر . 



 
وكأنت غرف اجلناح اجلنويب فقط هي  

املفروشة . وفيها مجعت كل املخلفات  
أجيال آل نورتون املتعاقبة من القطع  
األثرية الثمينة . وعندما رأت اليدين  

تني تتحركان حبرص ورقة فوق  القوي
سطح خزانة من خشب الورد ,  

أحستليزا بغصة يف حلقها وابتعدت  



بسرعة : هل كان من املمكن ان تشعر  
 ابلغرية من قطعة أاثثصماء ؟

 
جذبت النافذة نظراهتا . كان املطر 

مازال منهمرا , لكن العاصفة كانتقد  
 هدأت بعض الشئ وقالت :

 سيحضرون اليوم .ال اعتقد ان زوارا  -
كال بعدعطلة هناية األسبوع هذه , لن   -

حيضر أحد البته . ليس يف هذا املوسم . 



سيعفينا ذلك مناملتفرجني . وهواة 
اللمس واألختيار. سيكون امامي عمل 

شاق وحماولة للتوفيق بني روتينعملي 
العادي والعمل هنا . اتصلت صباح 

اليوم بشريكي وأخربين أننا تعاقدان  
عمل مععدة مكاتب جديدة وهذا أمر  لل

يدعو للرضا ابلطبع . لكنين حاليا يف 
 حاجة اىل فرتة راحة .

 



 وسألت برتدد :
اال ميكنين املساعدة ؟ أعين لو انك   -

شرحت يل ابلضبطاملطلوب عمله , 
فأنين أستطيع مراقبة سري العمل . لن  

 حيتاج ذلك اىل خربة كبرية .
 

 ابتسم براد ساخرا وقال :
 هل األمر مبثل هذه البساطة ؟  -
 



 احتقنوجهها وهي تقول :
 مل أقصد .. -
أنين متأكد من ذلك لكن كنت  -

جاداة يف رغبتكفي املساعدة فال 
يضايقين األعرتاف أبنك ميكن ان تكوين  

 مفيدة. سنناقش ذلك فيما بعد .
 

حىت تلك اللحظة كانت ليزا تعتقد انه  
فها  قد خيتار هبذه الطريقة لريد علىموق



منه الليلة السابقة , حائال بينها وبني  
القيام أبي دور حقيقي يف عملية 

ترميمالبيت . لكنها عادت وأدركت ان  
أيه حماولة انتقام من جانبه الميكن ان  

 هتبط اىل هذااملستوى من احلقد األعمى 
 
 

 الفصل السادس ....
 



كانت األايم التالية هي األطولبالنسبة 
جلو سيئا مما اضطرها اىل ليزا فقد كان ا

إىل مالزمة املنزل مع اليسيا التىلم 
يسمح هلا الطبيب مبغادرة الفراش , ويف 

أصيل يوم الثالاثء شعرت ليزا اهنا مل  
تعدحتتمل اجلو املتوتر مع فليسيا .  

فارتدت معطفها الواقي للمطر وخرجت 
تتمشى , اليهمإىل اين ولكن املهم ان  

 مثل هذا هترب من املرأة األخرى , ويف



اجلو كانت فاريل بصفةخاصة تبدو  
منعزلة عن العامل اخلارجي , الضباب 

الرقيق يلفاحلدائق ويكتم األصوااتلناجتة 
عن حركة املرور القليلة الىت تشق  

سبيلها على الطريق الوحيد الىت تبعد 
مسافةنصف ميل وختفى املشهد الرائع  

لكرافن هايالننر وقد بدا الطريق يف  
أطولوأكثر تعرجا واختذت   ذلك اليوم

 الشجريات الىت حتف هبا أشكاال غريبة .



 
وتوقفت عند نقطةينعطف منها ممر ضيق 

متجها إىل اليمني عرب األشجار وخيتفي 
يف غاللة رقيقة من الضباب , وبعد برهة 
واصلت السري فيه جتر قدميها املتثاقلتني 
وتطأ هبما البقااي املشبعةابلندى لألوراق 

ة من األشجار , كان الصمت املتساقط
يلفها , ورمبا كانت هي الكائنالوحيد 



احلي يف مثل هذه الظروف يف اطار يبلغ 
 املائة ميل .

البد اهنا سارت حنومخس دقائق قبل ان 
ترى الكوخ يظهر امام عينيها وسط 

الضباب , كان يقوم يف وسط 
حديقةصغرية مسورة , وكان هناك ضوء  

ية . دفعت ليزا منبعث من النافذة األمام
البوابةالبيضاء املنخفضة ومضت عرب 

املمر اىل الباب االمامي وطرقته بنعومة , 



مل يكن لديهافكرة عما ستقوله لسكان  
الكوخ . شعرت أبهنا تريد ان تتحدث  

 مع شخص ما خارج فاريل .
 

ويبدو ان الباب مل يكن مغلقا جيدا  
فبمجرد ان ملسته انفتح ليكشف عن 

قف تبدو دافئة ومرحية  غرفةمائلة الس
وفيها مدفئة انرها موقدة وقد فتحت يف 

حائط منهاانفذة ضخمة , حتتها لوحة 



نصف متكاملة ملنظر طبيعي وكانت  
هناك لوحات زيتية اخرىمرسومة على  
القماش ومعلقة على اجلدران , فضال 

عن لوحة الوان الرسام ملقاة على كرسي 
, ودون ان تتوقف لتفكر مضت ليزا إىل 

الداخل وأغلقت الباب هبدوء على 
الضباب املنتشريف اخلارج واجتهت إىل  

 اللوحة لرتاها عن كثب .



قالت لنفسها وهي تتأملها اهناممتازة 
تذكرها أبعمال فان غوغ من حيث 
الطريقة الىت يوزع هبا الفنان الوانه ,  

 وقالتبصوت مرتفع . 
 ) أنين معجبة هبا (  

 ) شكرا لك (
فوجئت ابلصوت فاستدارتسريعا لرتى  

رجال يقف يف مدخل الغرفة وينظر هلا يف 
أتمل تلوح عليه عالمات السرور , 



وبرغم بقع األلوان على سرتته الزرقاء  
القدمية فأن الفكرة األوىل الىت خطرت  

لليزا هيأنه الميكن ان يكون هو من رسم 
اللوحة املوجودة وراءها فهو اليشبه 

ئوكان يكرب براد حبوايل  الفنانني يف ش
مخس أو ست سنوات , وكان شعره 

البين يصطبغ بلون رمادي عندسوالفه ,  
ويضفى على مالحمه املتناسقة نوعا معينا 

 من التناغم .



 
 قالت ليزا : 

) أان آسفة . أنين أعرف أنين جتاوزت  
حدي , لكن الباب كان مفتوحا , 

 وسأذهبحاليا(
عض  ) ليس هناك داع هلذا . أعددت ب

 القهوة هل تريدين قليال منها (
ونظرتليزا حبذر فهي تدرك أن املوقف  

غري مألوف ولكن عينية الزرقاوين  



الالمعتني طمأنتهاووجدت نفسها تبتسم 
 له وتقول :

 ) أهنا تعجبين كثريا ( 
واستدار فورا , واختفىفي الغرفة اجملاورة  

 وهو يقول هلا :
) علقى معطفك خلف الباب , وسأعود 

 ل دقيقةواحدة ( خال
وبدا اقرتاحه معقوال كانت الغرفة دافئة 

ومعطفها رطبا للغاية فخلعتهوعلقته فوق 



سرتته الرائية ذات القلنسوة الرثة .  
وعندما عاد كانت جتلس يف مقعد 
خشبيبجوار املدفأة , وأخذت منه 
الكوز السميك ذا اللونني األبيض 

واألزرق وهي تشعرابألمتنان بينما كان 
 ل هلا :يقو 

) آسف ال أستطيع أن أقدم لك شيئا 
 أفضل من هذا (  

 ) اهنا جيدة ( 



ورفعت الكوز إىل شفتيها ورشفت رشفة 
من الشراب الساخن قشدايللون وهي  
تدرك أنه يركز بصرة عليها , وأضاف  

 قائال :
) أان ليوك يالند وأنت البدأن تكوين  

السيدة نورتون اجلديدة . مالذي جعلك 
 يوم كهذا ؟(خترجني يف 

واستدارتربقة وهي ختفض بصرها إىل  
 النار املشتعلة وقالت :



) شعرت أبنين أريد أن أمتشىفأان الأابيل  
 ابملطر (

 ) لكن السيد براد يباىل حسبما اعتقد (
) لكنه ليس فيالبيت ولن يعود قبل  

 السادسة (, وأتملت الغرفة مث قالت :
 ) أهنا مجيلة ايسيديالند (

ص يف املقعد ويسند ظهره قال وهو يغو 
 إىل حجر املدفأة :



) ليوك من فضلكفأان الأحب الرمسيات  
) 

وأومأت موافقة وهي حتس إبسرتخاء أنه  
إنسان لطيف على حنومريح وفجأة  

شعرت بسرور ابلغ ألهنا وجدت الكوخ 
ودخلته , فهي جتلس هنا بعيدا عنالتوتر  

السائد يف فاريل كما لو كانت يف عامل  
قد استطاعت لفرتة وجيزة خمتلف . ف

أنتنسى األايم القليلة املاضية وأن  



تستعيد نفسها ونظرت من النافذة وهي 
حتاول ان تراىلصورة العامة ملثل هذه  

البقعة املنعزلة يف أعماق الشتاء وهي  
 تقول :

 ) هل تعيشهنا طوال العام ( 
) ان األمر هبذا السوء على الدوام , 

من الطعام أنين أمون نفسي بكميةكافية 
املعلب تكفيين لعدة أسابيع وبذلك  

أحقق اإلكتفاء الذايت حىت ابلنسبةللناس 



فأنين حىت يف الصيف ال أرى أحدا ألايم 
طوال فال أابيل فالناس عادة جيلبوانمللل 

 وقالت وهي تبتسم :
) إذا علي أال أبقى بعد أنتهاء وقت 

 الرتحيب يب (  
األستثناءات ) ميكن أن تكوين من 

القليلة , فأنت لديك القدرة على 
األستمتاع اهلادايلذي ال يتطلب من 

 جانيب أي جهد خاص (



 وسألت فجأءة ) كيف عرفت أمسي (
) اجلميعيعرفونه فمازالت عودة براد إىل  

فاريل بعروسة اجلميلة هي املوضوع  
 الوحيد للحديث فيالقرية (

 ) أان لست مجيلة (
 للحظة مث قال :وأتملها بتمعن 

) قد ال تكونينخاطفة األبصار وفق  
بعض املعايري لكن اجلمال يتحدد 
حسب العني الىت ترى , أن لك  



قوامارادعا وعينني مدهشتني , وأان  
 أحب أن ارمسك ...(

 ) حتاول أن ترضى غروري ( 
) الميكن إال أن أهتم بك . أنك  

أتسرينين , فأنت شابة وفاتنة وعروس .  
ملرأةان تكونه , ومع ذلك  كل ماتريد ا

 فأنت لست سعيدة (



)ابلطبع أان سعيدة , وأعتقد أنك  
تركتلخيالك العنان , علي أن أذهب  

 قبل أن يشتد املطر مرة اثنية ( 
) أان آسف . تعودت أن أقول ما  

أعتقدهدون مراوغة وهذه ليست على 
الدوام عادة طيبة . أعدك أبن أهتم 

 تك ( بشؤوين فقط لو بقيتوأكملت قهو 



وجلست تنظر إليه وهي تدرك أهنا تريد  
أن تبقى وأنه هو أيضا يعرفذلك وأخريا 

 سألته : ) كيف عرفت براد ؟( 
 أخذ رشفة من القهوة قبل أن يقول :

) أان الأعرفه جيدا, إن إجيار هذا املكان 
يدفع من خالل حماميه يف براديورد ,  

وعلى هذافلست مضطرا للذهاب إىل  
ماأييت هو إىل هنا . وإذا  املنزل , واندرا 

جاء فأنه اليبقىطويال ويكتفى ابلسؤال 



عما إذاكان كل شي على مايرام . وهو 
اليضايقين وأان ال أضايقه . أعتقد أنه  

ميكن القول أنه أمر مقبول من الطرفني  
) 

ابلطبع هذا مايرضي برادتستطيع ليزا ان 
تتصور هذا فليس هناك شي مشرتك 

قرب يربطه ابلرجل اجلالس 
قدميهاابستثناء حبه للفن . وادركت ان  



جميئها إىل هنا هذا األصيل لن يرضي  
 براد لو أخربته . 

 ) هل أستطيع أن أرى بعض األعمال ؟(
 ) تفضلي (

مشت إىل أقرب اللوحااتلزيتية وبدأت  
تتفحصها الواحدة بعد األخرى كانت  
األلوان تقفز يف فرح من كل لوحة , 

من اللون  غروب الشمس ينشر أجنحتة
القرمزي عرب مساء زبرجدية .صخور 



منحدرة تلقى ضالالارجوازية على  
اخلضرة املورقة للوادي , املياه تندفع 

بغزارة انزلة من على جانب التل , وكل  
نقطة فيها حتلل أشعة الشمس إىل ألولن 
الطيف , وكانت هذه اللوحة واقعية إىل  

حدجعلها تشعر أن الرذاذ يداعب 
فت يف إعجاب ) اهنا رائعة وجهها , وهت

 هل بعت شي منها؟(
 وقال وهو جالس يف مكانه :



) قليلون يشقون طريقهم إىل هنا , لكن  
يل صديقحميم يف ليذر يدير صالة  
عرض , وهو يعطيين هذه الصالة  

اسبوعا يف كل خريف , وعادة التكون 
 األمور سيئة (

 ) وتعيش من احلصيلة حىت العام التايل (
فأان حمظوظ ألين مستقل  –ا ) ليس متام

ماليا بقدر كاف ومعقول يسمح يل أبن  
أرسم ماأحبه وأال أبتذلوأهبط إىل  



مستوى سوقي . وال يعين ذلك أنين  
أدين أولئك الذين يكسبون عيشهم 

 مناستغالل السذاجة العامة (
وبعد ذلك صمت , كذلك فعلت ليزا  
بل وسرحت حىت تناستوجوده وفجأة 

 قال هلا هبدوء:
كنت جادا متاما عندما قلت لك أين    )

أود أن أرمسك . هل جتلسي أمامي  
 لبعض الوقت ؟(



 واستدارت لتنظر إليه وهي تقول :
) ال أعتقد أنرسم األشخاص يدخل يف 

 اخلط الذي انتهجته لنفسك (
) انه ليس كذلك . على األقل 

استخدمت –ليسبالطريقة الىت تعنينها 
فأان   –كلمة جتلسني أبوسع معانيها 

أختيلك جتلسينووراءك خلفية من أشجار 
الصفصاف املكسوة ابللون األخضر  

حىت ميتزج جسمك معها ويصبحوجهك  



موضع الرتكيز .بل أنين أعرف املوقع  
الذي أريده . أنه يبعد فقط بضع مئات  
منالياردات عن ابيب اخللفي . أن ذلك  

خيتلف طبعا عن أسلويب املعتاد لكن  
رب شيئا جديدا  على كل حاالإلنسان جي

بني احلني واآلخر . هل ستتيحني يل 
 الفرصة ايليزا؟(

وقالت وهي تفكر يف العمل الذي  
 سيبدأ يف فاريل يف األسبوع التايل :



) الأعرف ما إذا كان الوقت سيسمح 
 يل بذلك (

) رمبا نستطيع أن نتحدث عن ذلك مرة 
اثنية . ليس هناك وجه للعجلة لدينا  

 ف (ماتبقى من فصل الصي
وضعت ليزا الصورة الىت كانتتحملها يف  

 مكاهنا وهي تقول :
علي أن أذهب اآلن . بلغت  –) نعم 

 الساعة اخلامسة ( 



 ووقف ليوك وهو يقول :
) سأسري معك جانبا من الطريق كجزء  

 من رايضيت اليومية (
وجالت ببصرها مرة اخرى يف الغرفة  

الىت تشع مودة قبل أن ترحل مث رفعت  
ايقةاملعطف وتبعته ومل يتحدث أي 

منهما ومها يعربان املمر حتت األشجار 
الىت تتساقط منهاحبات املطر . لكن مل  
يكن هناك أي توتر يف هذا الصمت , 



وبدا األمر كما لو كاانيعرفان بعضهما  
 . البعض منذ وقت طويل 

وافرتقا عند النقطة الىت يلتقي فيها 
املمرابلطريق وبرغم انه مل يقل شيئا , 

فقد كانت تدرك ليزا اهنا ستالقي 
الرتحيب يف الكوخفي أي وقت تود  
الذهاب إليه . لقد وجدت يف ليوك  

بالند صديقا , وهذا ماجعلها  
 تشعرابألرتياح . 



وعندما دخلت إىل املنزل كان براد  
. وكان يرتدي  خارجا من الردهة

معطفاللمطر, وتوقف عندما رآها واقفة 
 يف املدخل وقال يف برودة : 

) كنت ذاهبا للبحث عنك . هل 
تدركني انك تغيبت ساعتني تقريبا . أين  

 كنت ؟ (



) أمتشى ( قالت ليزا هذا وهيتغلق 
الباب حبرص . مصممة على أال تقول 

 لرباد شيئا عن زايرهتا للكوخ .
 يقول : ) أين ؟(وأتملهامليا وهو 

 فردت وهي حترك يديها بصورة غامضة :
) يف هذه األحناء فقد كنت حمتاجة 

 للرتويح عن النفس (
) مل ميضى وقتطويل على وجودك هنا .  

 وأان مل أكن موجودا لتهريب مين ؟(



فقالت حبدة وهي تستدير لتعلق معطفها 
: 

 ) مل أكن هاربة بل كنت أمتشى (
األبله معي ايليزا . هناك  ) التلعيب دور 

 حدود ملا أحتمله منك ؟(
) حدود ملا تتحمله . أال تفكر يف غري  

 نفسك ايبراد ؟(
وتقلص فمه ومل يلبث أن قال بصوت  

 انعم :



 ) رمبا كان من األفضل أال أفعل (
وسادت حلظة من الصمت املتوتر مث 

 مضى من ابب الردهة وهو يقول : 
ل أن ) شعرك مبتل أذهيب وجففيه قب

تصايب ابلربد , هناك انر موقدة يف غرفة 
 النوم (  

ومضت ليزا صاعدة إىل غرفة نومها  
حيث خلعت مالبسها بصورة آلية 

وارتدت رواب مث مضت إىل احلمام حيث 



لفت رأسها يف منشفة وأخذت حتكها هبا 
بقوة حىت غدا شعرها جافا وطردت كل  

األفكار من ذهنها فقد كان التفكري  
 مؤملا .

تحمت وارتدت رداء صوفيا لونه  اس
أصفر شاحب . وعندئذ مسعت الباب  

اخلارجي للغرفة يفتح ويغلق وركزت  
انتباهها على صورهتا يف مرآة طاولة  

اللبس . ووضعت أمحر شفاة بيد 



مرتعشة قليال . وانتظرت ان يغلق الباب 
املوصل دون ان حيدث هذا فما كان  

منها إال أن واصلت وضع أمحر الشفاة  
سندت رأسها على يديها . واستغرقت  وأ

يف التفكري العميق ر. إىل مىت ستمضي 
 األمور على هذا النحو .؟

وكانت املياة التزال تتساقط يف احلمام  
عندما مضت إىل الدهليز . كانت 

الساعة ال تزال السادسة والنصف . 



مازالت هناك ساعة للعشاء مالذي  
تستطيع أن تفعله حىت ذلك احلني ؟ أن  

فة اجللوس مستبعدة ألن فيليسيا قد غر 
تكون هناك . وحىت إذا مل تكن فإن براد  

سرعان ماسيحضر , وهي ال تريد أن  
تكون وحدها معه يف حالته الراهنة .  

 فلم يكن أمامها غري اليسيا .
كانت محاهتا جتلس يف الكرسي املريح  
ذي املساند قرب املدفأة تطرز مفرشا  



.   لكرسي يف غرز متمهلة مدققة
وابتسمت لليزا مرحبة عند دخوهلا 

 الغرفة وهي تقول ...
 ) ماذا فعلت هذا اليوم ؟(
 ) القليل . ماذا تفعلني .؟(

) مفرش ألحد كراسي غرفة الطعام . 
اهنا يف حالة سيئة . لقد صنعت ستة 
مفارش . وهذا السابع . أنين أعمل 



بصورة بطيئة هذه األايم . هل حتبني 
 (شغل األبرة ايليزا ؟

) إنين الأستطيع حىت أن أرتق جوراب  
دون أن أتلفه . لذلك كان ريك يفضل 

 شراء جوارب جديدة (
 ) هل وصلتك أنباء عن أخيك ؟ (

هزت ليزا رأسها ومدت يديها حبجة اهنا 
تستديف ابلنار برغم ان الغرفة مل تكن  

 ابردة على األطالق وهي تقول ..



 ريك ليس من هواة كتابة الرسائل (  )
) ليس هناك رجل حيب هذا . عندما 

يكون براد مسافرا فإنه يفضل استخدام 
اهلاتف على أن خيط حرفا . لكين  

شخصيا أكره هذا األخرتاع . فاألنسان 
يتذكر دوما مئات األشياء بعد انتهاء  
املكاملة . أما الرسائل فتقول الكثري  

 مرات عدة (وميكن استعادة مافيها 



لكن ريك لن يكتب كانت ليزا متأكدة 
من هذا فهو ايضا يفضل التقاط مساعة  

اهلاتف واألتصال ابلناس , لكن من 
املشكوك فيه ان يعترباخته جديرة بشي 

من األهتمام رمبا مل يفكر فيها على 
اإلطالق يف األايم األوىل حلريته الكاملة 

. ابلطبع هي تستطيع ان تتصل به  
لكن ذلك سيكون احلل األخري .  هاتفيا 

ومهما كانت األعذار الىت قدمها عما  



تفوه به يف تلك الليلة فالبد ان املشاعر  
الىت جعلته يقوهلا كامنة يف داخله ,  

واجلرح مازال ابقيا يف داخلها هي . يف 
أي حال فإن مافيها يكفيها وليس هناك 

جمال ألن تنشغل على أخيها وسألتها  
 اليسيا :
براد اآلن ؟ توقعت أن أييت معك  ) أين  

 ؟ (



) تركته يغري مالبسه استعدادا لتناول 
العشاء ... أمل تريه بعد ؟ عاد يف حنو 

 اخلامسة ( 
) بل قبل ذلك فقد جاء إيل لريى إذا  

كنت أنت هنا . لكنه مل ميكث طويال . 
أعتقد أنه يبدو غريبا نوعا ما . هل  

 تشاجرمتا ؟ ( 
 ردت ليزا بسرعة قائلة :



) كال ابلطبع . ذهبت ألمتشى هذا 
األصيل . وبقيت يف اخلارج مدة أطول  

مما كنت أتوقع وكان براد خارجا للبحث 
 عين عندما عدت إىل املنزل (

) تتمشني يف مثل هذا اجلو ؟ البد أنك 
 تبللت ابملاء (

 
 الفصل السادس ....

 



كانت األايم التالية هي األطولبالنسبة 
و سيئا مما اضطرها اىل ليزا فقد كان اجل 

إىل مالزمة املنزل مع اليسيا التىلم 
يسمح هلا الطبيب مبغادرة الفراش , ويف 

أصيل يوم الثالاثء شعرت ليزا اهنا مل  
تعدحتتمل اجلو املتوتر مع فليسيا .  

فارتدت معطفها الواقي للمطر وخرجت 
تتمشى , اليهمإىل اين ولكن املهم ان  

مثل هذا هترب من املرأة األخرى , ويف 



اجلو كانت فاريل بصفةخاصة تبدو  
منعزلة عن العامل اخلارجي , الضباب 

الرقيق يلفاحلدائق ويكتم األصوااتلناجتة 
عن حركة املرور القليلة الىت تشق  

سبيلها على الطريق الوحيد الىت تبعد 
مسافةنصف ميل وختفى املشهد الرائع  

لكرافن هايالننر وقد بدا الطريق يف  
طولوأكثر تعرجا واختذت  ذلك اليوم أ 

 الشجريات الىت حتف هبا أشكاال غريبة .



 
وتوقفت عند نقطةينعطف منها ممر ضيق 

متجها إىل اليمني عرب األشجار وخيتفي 
يف غاللة رقيقة من الضباب , وبعد برهة 
واصلت السري فيه جتر قدميها املتثاقلتني 
وتطأ هبما البقااي املشبعةابلندى لألوراق 

من األشجار , كان الصمت املتساقطة 
يلفها , ورمبا كانت هي الكائنالوحيد 



احلي يف مثل هذه الظروف يف اطار يبلغ 
 املائة ميل .

البد اهنا سارت حنومخس دقائق قبل ان 
ترى الكوخ يظهر امام عينيها وسط 

الضباب , كان يقوم يف وسط 
حديقةصغرية مسورة , وكان هناك ضوء  

. دفعت ليزا  منبعث من النافذة األمامية
البوابةالبيضاء املنخفضة ومضت عرب 

املمر اىل الباب االمامي وطرقته بنعومة , 



مل يكن لديهافكرة عما ستقوله لسكان  
الكوخ . شعرت أبهنا تريد ان تتحدث  

 مع شخص ما خارج فاريل .
 

ويبدو ان الباب مل يكن مغلقا جيدا  
فبمجرد ان ملسته انفتح ليكشف عن 

تبدو دافئة ومرحية    غرفةمائلة السقف
وفيها مدفئة انرها موقدة وقد فتحت يف 

حائط منهاانفذة ضخمة , حتتها لوحة 



نصف متكاملة ملنظر طبيعي وكانت  
هناك لوحات زيتية اخرىمرسومة على  
القماش ومعلقة على اجلدران , فضال 

عن لوحة الوان الرسام ملقاة على كرسي 
, ودون ان تتوقف لتفكر مضت ليزا إىل 

داخل وأغلقت الباب هبدوء على ال
الضباب املنتشريف اخلارج واجتهت إىل  

 اللوحة لرتاها عن كثب .



قالت لنفسها وهي تتأملها اهناممتازة 
تذكرها أبعمال فان غوغ من حيث 
الطريقة الىت يوزع هبا الفنان الوانه ,  

 وقالتبصوت مرتفع . 
 ) أنين معجبة هبا (  

 ) شكرا لك (
ارتسريعا لرتى  فوجئت ابلصوت فاستد

رجال يقف يف مدخل الغرفة وينظر هلا يف 
أتمل تلوح عليه عالمات السرور , 



وبرغم بقع األلوان على سرتته الزرقاء  
القدمية فأن الفكرة األوىل الىت خطرت  

لليزا هيأنه الميكن ان يكون هو من رسم 
اللوحة املوجودة وراءها فهو اليشبه 

وايل  الفنانني يف شئوكان يكرب براد حب
مخس أو ست سنوات , وكان شعره 

البين يصطبغ بلون رمادي عندسوالفه ,  
ويضفى على مالحمه املتناسقة نوعا معينا 

 من التناغم .



 
 قالت ليزا : 

) أان آسفة . أنين أعرف أنين جتاوزت  
حدي , لكن الباب كان مفتوحا , 

 وسأذهبحاليا(
) ليس هناك داع هلذا . أعددت بعض  

 ن قليال منها (القهوة هل تريدي 
ونظرتليزا حبذر فهي تدرك أن املوقف  

غري مألوف ولكن عينية الزرقاوين  



الالمعتني طمأنتهاووجدت نفسها تبتسم 
 له وتقول :

 ) أهنا تعجبين كثريا ( 
واستدار فورا , واختفىفي الغرفة اجملاورة  

 وهو يقول هلا :
, وسأعود ) علقى معطفك خلف الباب 

 خالل دقيقةواحدة ( 
وبدا اقرتاحه معقوال كانت الغرفة دافئة 

ومعطفها رطبا للغاية فخلعتهوعلقته فوق 



سرتته الرائية ذات القلنسوة الرثة .  
وعندما عاد كانت جتلس يف مقعد 
خشبيبجوار املدفأة , وأخذت منه 
الكوز السميك ذا اللونني األبيض 

نما كان واألزرق وهي تشعرابألمتنان بي
 يقول هلا :

) آسف ال أستطيع أن أقدم لك شيئا 
 أفضل من هذا (  

 ) اهنا جيدة ( 



ورفعت الكوز إىل شفتيها ورشفت رشفة 
من الشراب الساخن قشدايللون وهي  
تدرك أنه يركز بصرة عليها , وأضاف  

 قائال :
) أان ليوك يالند وأنت البدأن تكوين  

 السيدة نورتون اجلديدة . مالذي جعلك
 خترجني يف يوم كهذا ؟(

واستدارتربقة وهي ختفض بصرها إىل  
 النار املشتعلة وقالت :



) شعرت أبنين أريد أن أمتشىفأان الأابيل  
 ابملطر (

 ) لكن السيد براد يباىل حسبما اعتقد (
) لكنه ليس فيالبيت ولن يعود قبل  

 السادسة (, وأتملت الغرفة مث قالت :
 ) أهنا مجيلة ايسيديالند (

قال وهو يغوص يف املقعد ويسند ظهره 
 إىل حجر املدفأة :



) ليوك من فضلكفأان الأحب الرمسيات  
) 

وأومأت موافقة وهي حتس إبسرتخاء أنه  
إنسان لطيف على حنومريح وفجأة  

شعرت بسرور ابلغ ألهنا وجدت الكوخ 
ودخلته , فهي جتلس هنا بعيدا عنالتوتر  

  السائد يف فاريل كما لو كانت يف عامل
خمتلف . فقد استطاعت لفرتة وجيزة 

أنتنسى األايم القليلة املاضية وأن  



تستعيد نفسها ونظرت من النافذة وهي 
حتاول ان تراىلصورة العامة ملثل هذه  

البقعة املنعزلة يف أعماق الشتاء وهي  
 تقول :

 ) هل تعيشهنا طوال العام ( 
) ان األمر هبذا السوء على الدوام , 

بكميةكافية من الطعام أنين أمون نفسي 
املعلب تكفيين لعدة أسابيع وبذلك  

أحقق اإلكتفاء الذايت حىت ابلنسبةللناس 



فأنين حىت يف الصيف ال أرى أحدا ألايم 
طوال فال أابيل فالناس عادة جيلبوانمللل 

 وقالت وهي تبتسم :
) إذا علي أال أبقى بعد أنتهاء وقت 

 الرتحيب يب (  
تثناءات ) ميكن أن تكوين من األس

القليلة , فأنت لديك القدرة على 
األستمتاع اهلادايلذي ال يتطلب من 

 جانيب أي جهد خاص (



 وسألت فجأءة ) كيف عرفت أمسي (
) اجلميعيعرفونه فمازالت عودة براد إىل  

فاريل بعروسة اجلميلة هي املوضوع  
 الوحيد للحديث فيالقرية (

 ) أان لست مجيلة (
 قال : وأتملها بتمعن للحظة مث

) قد ال تكونينخاطفة األبصار وفق  
بعض املعايري لكن اجلمال يتحدد 
حسب العني الىت ترى , أن لك  



قوامارادعا وعينني مدهشتني , وأان  
 أحب أن ارمسك ...(

 ) حتاول أن ترضى غروري ( 
) الميكن إال أن أهتم بك . أنك  

أتسرينين , فأنت شابة وفاتنة وعروس .  
تكونه , ومع ذلك  كل ماتريد املرأةان  

 فأنت لست سعيدة (



)ابلطبع أان سعيدة , وأعتقد أنك  
تركتلخيالك العنان , علي أن أذهب  

 قبل أن يشتد املطر مرة اثنية ( 
) أان آسف . تعودت أن أقول ما  

أعتقدهدون مراوغة وهذه ليست على 
الدوام عادة طيبة . أعدك أبن أهتم 

 لو بقيتوأكملت قهوتك (   بشؤوين فقط



وجلست تنظر إليه وهي تدرك أهنا تريد  
أن تبقى وأنه هو أيضا يعرفذلك وأخريا 

 سألته : ) كيف عرفت براد ؟( 
 أخذ رشفة من القهوة قبل أن يقول :

) أان الأعرفه جيدا, إن إجيار هذا املكان 
يدفع من خالل حماميه يف براديورد ,  
  وعلى هذافلست مضطرا للذهاب إىل

املنزل , واندرا ماأييت هو إىل هنا . وإذا  
جاء فأنه اليبقىطويال ويكتفى ابلسؤال 



عما إذاكان كل شي على مايرام . وهو 
اليضايقين وأان ال أضايقه . أعتقد أنه  

ميكن القول أنه أمر مقبول من الطرفني  
) 

ابلطبع هذا مايرضي برادتستطيع ليزا ان 
تتصور هذا فليس هناك شي مشرتك 

بطه ابلرجل اجلالس قرب ير 
قدميهاابستثناء حبه للفن . وادركت ان  



جميئها إىل هنا هذا األصيل لن يرضي  
 براد لو أخربته . 

 ) هل أستطيع أن أرى بعض األعمال ؟(
 ) تفضلي (

مشت إىل أقرب اللوحااتلزيتية وبدأت  
تتفحصها الواحدة بعد األخرى كانت  
األلوان تقفز يف فرح من كل لوحة , 

الشمس ينشر أجنحتة من اللون  غروب
القرمزي عرب مساء زبرجدية .صخور 



منحدرة تلقى ضالالارجوازية على  
اخلضرة املورقة للوادي , املياه تندفع 

بغزارة انزلة من على جانب التل , وكل  
نقطة فيها حتلل أشعة الشمس إىل ألولن 
الطيف , وكانت هذه اللوحة واقعية إىل  

يداعب  حدجعلها تشعر أن الرذاذ
وجهها , وهتفت يف إعجاب ) اهنا رائعة 

 هل بعت شي منها؟(
 وقال وهو جالس يف مكانه :



) قليلون يشقون طريقهم إىل هنا , لكن  
يل صديقحميم يف ليذر يدير صالة  
عرض , وهو يعطيين هذه الصالة  

اسبوعا يف كل خريف , وعادة التكون 
 األمور سيئة (

 لتايل () وتعيش من احلصيلة حىت العام ا
فأان حمظوظ ألين مستقل  –) ليس متاما 

ماليا بقدر كاف ومعقول يسمح يل أبن  
أرسم ماأحبه وأال أبتذلوأهبط إىل  



مستوى سوقي . وال يعين ذلك أنين  
أدين أولئك الذين يكسبون عيشهم 

 مناستغالل السذاجة العامة (
وبعد ذلك صمت , كذلك فعلت ليزا  

ة بل وسرحت حىت تناستوجوده وفجأ
 قال هلا هبدوء:

) كنت جادا متاما عندما قلت لك أين  
أود أن أرمسك . هل جتلسي أمامي  

 لبعض الوقت ؟(



 واستدارت لتنظر إليه وهي تقول :
) ال أعتقد أنرسم األشخاص يدخل يف 

 اخلط الذي انتهجته لنفسك (
) انه ليس كذلك . على األقل 

تخدمت اس–ليسبالطريقة الىت تعنينها 
فأان   –كلمة جتلسني أبوسع معانيها 

أختيلك جتلسينووراءك خلفية من أشجار 
الصفصاف املكسوة ابللون األخضر  

حىت ميتزج جسمك معها ويصبحوجهك  



موضع الرتكيز .بل أنين أعرف املوقع  
الذي أريده . أنه يبعد فقط بضع مئات  
منالياردات عن ابيب اخللفي . أن ذلك  

يب املعتاد لكن  خيتلف طبعا عن أسلو 
على كل حاالإلنسان جيرب شيئا جديدا  

بني احلني واآلخر . هل ستتيحني يل 
 الفرصة ايليزا؟(

وقالت وهي تفكر يف العمل الذي  
 سيبدأ يف فاريل يف األسبوع التايل :



) الأعرف ما إذا كان الوقت سيسمح 
 يل بذلك (

) رمبا نستطيع أن نتحدث عن ذلك مرة 
جه للعجلة لدينا  اثنية . ليس هناك و 

 ماتبقى من فصل الصيف (
وضعت ليزا الصورة الىت كانتتحملها يف  

 مكاهنا وهي تقول :
علي أن أذهب اآلن . بلغت  –) نعم 

 الساعة اخلامسة ( 



 ووقف ليوك وهو يقول :
) سأسري معك جانبا من الطريق كجزء  

 من رايضيت اليومية (
وجالت ببصرها مرة اخرى يف الغرفة  

مودة قبل أن ترحل مث رفعت  الىت تشع  
ايقةاملعطف وتبعته ومل يتحدث أي 

منهما ومها يعربان املمر حتت األشجار 
الىت تتساقط منهاحبات املطر . لكن مل  
يكن هناك أي توتر يف هذا الصمت , 



وبدا األمر كما لو كاانيعرفان بعضهما  
 البعض منذ وقت طويل . 

وافرتقا عند النقطة الىت يلتقي فيها 
رابلطريق وبرغم انه مل يقل شيئا , املم

فقد كانت تدرك ليزا اهنا ستالقي 
الرتحيب يف الكوخفي أي وقت تود  
الذهاب إليه . لقد وجدت يف ليوك  

بالند صديقا , وهذا ماجعلها  
 تشعرابألرتياح . 



وعندما دخلت إىل املنزل كان براد  
خارجا من الردهة. وكان يرتدي  

واقفة  معطفاللمطر, وتوقف عندما رآها
 يف املدخل وقال يف برودة : 

) كنت ذاهبا للبحث عنك . هل 
تدركني انك تغيبت ساعتني تقريبا . أين  

 كنت ؟ (



) أمتشى ( قالت ليزا هذا وهيتغلق 
الباب حبرص . مصممة على أال تقول 

 لرباد شيئا عن زايرهتا للكوخ .
 وأتملهامليا وهو يقول : ) أين ؟(

 بصورة غامضة :فردت وهي حترك يديها  
) يف هذه األحناء فقد كنت حمتاجة 

 للرتويح عن النفس (
) مل ميضى وقتطويل على وجودك هنا .  

 وأان مل أكن موجودا لتهريب مين ؟(



فقالت حبدة وهي تستدير لتعلق معطفها 
: 

 ) مل أكن هاربة بل كنت أمتشى (
) التلعيب دور األبله معي ايليزا . هناك  

 ك ؟(حدود ملا أحتمله من
) حدود ملا تتحمله . أال تفكر يف غري  

 نفسك ايبراد ؟(
وتقلص فمه ومل يلبث أن قال بصوت  

 انعم :



 ) رمبا كان من األفضل أال أفعل (
وسادت حلظة من الصمت املتوتر مث 

 مضى من ابب الردهة وهو يقول : 
) شعرك مبتل أذهيب وجففيه قبل أن 

تصايب ابلربد , هناك انر موقدة يف غرفة 
 النوم (  

ومضت ليزا صاعدة إىل غرفة نومها  
حيث خلعت مالبسها بصورة آلية 

وارتدت رواب مث مضت إىل احلمام حيث 



لفت رأسها يف منشفة وأخذت حتكها هبا 
بقوة حىت غدا شعرها جافا وطردت كل  

األفكار من ذهنها فقد كان التفكري  
 مؤملا .

استحمت وارتدت رداء صوفيا لونه  
دئذ مسعت الباب  أصفر شاحب . وعن

اخلارجي للغرفة يفتح ويغلق وركزت  
انتباهها على صورهتا يف مرآة طاولة  

اللبس . ووضعت أمحر شفاة بيد 



مرتعشة قليال . وانتظرت ان يغلق الباب 
املوصل دون ان حيدث هذا فما كان  

منها إال أن واصلت وضع أمحر الشفاة  
وأسندت رأسها على يديها . واستغرقت  

العميق ر. إىل مىت ستمضي يف التفكري 
 األمور على هذا النحو .؟

وكانت املياة التزال تتساقط يف احلمام  
عندما مضت إىل الدهليز . كانت 

الساعة ال تزال السادسة والنصف . 



مازالت هناك ساعة للعشاء مالذي  
تستطيع أن تفعله حىت ذلك احلني ؟ أن  
غرفة اجللوس مستبعدة ألن فيليسيا قد 

. وحىت إذا مل تكن فإن براد  تكون هناك 
سرعان ماسيحضر , وهي ال تريد أن  
تكون وحدها معه يف حالته الراهنة .  

 فلم يكن أمامها غري اليسيا .
كانت محاهتا جتلس يف الكرسي املريح  
ذي املساند قرب املدفأة تطرز مفرشا  



لكرسي يف غرز متمهلة مدققة .  
وابتسمت لليزا مرحبة عند دخوهلا 

 ي تقول ...الغرفة وه
 ) ماذا فعلت هذا اليوم ؟(
 ) القليل . ماذا تفعلني .؟(

) مفرش ألحد كراسي غرفة الطعام . 
اهنا يف حالة سيئة . لقد صنعت ستة 
مفارش . وهذا السابع . أنين أعمل 



بصورة بطيئة هذه األايم . هل حتبني 
 شغل األبرة ايليزا ؟(

) إنين الأستطيع حىت أن أرتق جوراب  
أتلفه . لذلك كان ريك يفضل دون أن 

 شراء جوارب جديدة (
 ) هل وصلتك أنباء عن أخيك ؟ (

هزت ليزا رأسها ومدت يديها حبجة اهنا 
تستديف ابلنار برغم ان الغرفة مل تكن  

 ابردة على األطالق وهي تقول ..



 ) ريك ليس من هواة كتابة الرسائل ( 
) ليس هناك رجل حيب هذا . عندما 

ا فإنه يفضل استخدام يكون براد مسافر 
اهلاتف على أن خيط حرفا . لكين  

شخصيا أكره هذا األخرتاع . فاألنسان 
يتذكر دوما مئات األشياء بعد انتهاء  
املكاملة . أما الرسائل فتقول الكثري  
 وميكن استعادة مافيها مرات عدة (



لكن ريك لن يكتب كانت ليزا متأكدة 
من هذا فهو ايضا يفضل التقاط مساعة  

هلاتف واألتصال ابلناس , لكن من ا
املشكوك فيه ان يعترباخته جديرة بشي 

من األهتمام رمبا مل يفكر فيها على 
اإلطالق يف األايم األوىل حلريته الكاملة 

. ابلطبع هي تستطيع ان تتصل به  
هاتفيا لكن ذلك سيكون احلل األخري .  

ومهما كانت األعذار الىت قدمها عما  



ليلة فالبد ان املشاعر  تفوه به يف تلك ال
الىت جعلته يقوهلا كامنة يف داخله ,  

واجلرح مازال ابقيا يف داخلها هي . يف 
أي حال فإن مافيها يكفيها وليس هناك 

جمال ألن تنشغل على أخيها وسألتها  
 اليسيا :

) أين براد اآلن ؟ توقعت أن أييت معك  
 ؟ (



) تركته يغري مالبسه استعدادا لتناول 
العشاء ... أمل تريه بعد ؟ عاد يف حنو 

 اخلامسة ( 
) بل قبل ذلك فقد جاء إيل لريى إذا  

كنت أنت هنا . لكنه مل ميكث طويال . 
أعتقد أنه يبدو غريبا نوعا ما . هل  

 تشاجرمتا ؟ ( 
 ردت ليزا بسرعة قائلة :



) كال ابلطبع . ذهبت ألمتشى هذا 
األصيل . وبقيت يف اخلارج مدة أطول  

مما كنت أتوقع وكان براد خارجا للبحث 
 عين عندما عدت إىل املنزل (

) تتمشني يف مثل هذا اجلو ؟ البد أنك 
 تبللت ابملاء (

 
 



كال مل حيدث هذا . فقد اتقيت املطر  
خالل هطوله الغزير . ومضيت 

اتفقداملنطقة . ألن يكف هذا املطر عن  
 إزعاجنا ؟(

 وابتسمت اليسيا يف ود وهي تقول :
مل يكن هذا تقدميا طيبا ملوقعنا هذا من  )

العامل . أليس كذلك ؟ لكنك 
سرتينمفاجأة سارة عندما تستيقظني يف 

الصباح. لقد كانت الرايح تدور إىل  



اجلنوب الغريب فيوقت األصيل أمس . 
وهذا يعترب بشريا بتغيري الطقس إىل  

األفضل يف أي حال فنحن أنملذلك . 
جيئون إىل هنا قال يل براد أن الرجال سي

 غدا ليبدءوا العمل ( 
فهمتان ذلك سيتم يف األسبوع  –) غدا 

 القادم ( 



) أمل يقل لك بعد ؟ من الواضح أنه  
حياول أنيعجل يف العمل عما كان خمططا 

. 
إن ماتستطيع أن تفعله النقود أمر يدعو 

للدهشة . عندما كانت خزائن آل  
نورتون خاوية وليس لديهم إال ماميكنهم 

العيش كان علينا انننتظر أسابيع  من 
حىت يتم القيام أببسط عمل نطلبه . 

ولكن اآلن وقد أثرى براد فاألمرخمتلف 



. والناس يف هذه األحناء وسائلهم يف 
نشر األخبار وتقصي املعلومات  

وحماولةاألستفادة . لكين أؤمن أبن هذه  
الثروة اجلديدة اليت هبطت على براد مل 

ية إطالقا . أليس تكن هي التيجذبتك إل
 كذلك ايحبيبيت ؟(

وترددت ليزا غري واثقة متاما منالطريقة  
اليت جيب أن ترد هبا على السؤال مث  

 قالت ببطء : 



) اهنا ضرورية لفارليوهلذا السبب فأان 
 مسرورة ألن جده ترك له النقود (

 وأضافت اليسيا بصوت حنون:
) لكن النقود يف حد ذاهتا التعين الكثري 

ة اليك . لقد تزوجت براد دون  ابلنسب
قال يل   -نعم   –أن تعرفيشيئا عن مرياثة 

هذا الليلة املاضية . وأنت الحتبينه من 
أجلها . أأنبين رجل حمظوظ إذا حتقق له  

األقرتان بك ايليزا . أن النقود تفعل  



الكثري لكنها الميكن أن حتقق له  
 السعادة الىت سيعرفها مع زوجة مثلك (

اب عندمامسعا طرقا عليه  ونظرت إىل الب
 ومهست قائلة ) هاهو (
 مث رفعت صوته قائلة :

 ) أدخل (
وأدارت ليزا رأسها والتقت عيناها بعيين  
زوجها . وأبتسمت فقد كان عليها أن  

 تبدوطبيعية من أجل اليسيا وقالت : 



)أنك سريع فلم ميضي على وجودي هنا 
 سوى بضع دقائق (

)أنك حتكمني علي يف ضوء الوقت  
الذي تستغرقينه انت . هناك حقيقة 
معروفة وهي أانلنساء يقضني ثلث 

 حياهتن يف احلمام (
 وردت ليزا :

) والثلث الثاين يف النوموال يرتك هذا  
 وقتا ألي شيئ آخر . اليس كذلك ؟(



وارتد بصرها إىل اليسيا وهي 
 تضحكوقالت :

) هل الحظت كيف حيب الرجال 
خر  اطالق التعليمات على اجلنس اآل

أهنم يصرونعلى حشدان معا حتت عنوان 
مشرتك . األمر الذي اليدع جماال 

 للشخصية املنفردة (



وتقدم براد إىل األمام لسند مرفقه إىل  
ظهر كرسي أمه ونظر إىل زوجته وهو  

 يقول :
) أالتقولني أنت نفسك أن الرجال 

متشاهبون ؟ أن كال من اجلنسني يتبع 
اجلوانب .. المفر من منطا معينايف بعض 

هذا . لكن رد الفعل إزاء بعض املواقف 
قد خيتلف بصورةكبرية بني األفراد وهو  

 ما ال ميكن التكهن به دائما (



 قالت اليسيا وهي تبتسم :
) أحس ان هنا تصادم بني االرادات .  

دافعي عن حقوقك ايليزا ان رجال 
نورتونكانوا دوما يسحقون الضعيف بال  

 رمحة (
 ان تتكلم ليزا قال براد :وقبل 

) ليزاليست ضعيفة . لقد ولدت متمردة 
 . لكين سأروضها ( 



وأجربت نفسها مراعاة خلاطراليسيا على 
 أن تقول بنعومة : 

 ) حبنان . أليس كذلك ؟(
لكنها كانت تدرك أن برادالحظ رد  
فعلها الغريزي إزاء هلجة التهديد يف  

صوته . وذلك مبشاهدهتا له وهو 
 امته ببطء .يوسعابتس

وركع على ركبتيه ومديديه إىل النار  
 يستدفئ هبا وهو يقول :



) لو فشلت كل الوسائل اآلخرى  
 فسأجرب هذا . ( مث أضاف متسائال :

 ) هل أتى ستيورااتليوم ؟( 
 وردت امه مبرح : 

وقال أنين أستطيع أن أبدأ غدا   –) نعم 
النزول إلىالطابق األرضي . ألكين 

بذلك مامل يتحسن   الأعتقد أين أهتم 
اجلو بدرجة تسمح ليباخلروج من املنزل 

 . أمل تقل ان العمل سيبدأ غدا ؟(



) ما سيبدأ غدا هو االستعدادللعمل .  
اكرسه كله لضمان البدء فيه . هل انت  

واثقة انك على مايرام بدرجة 
جتعلكتتحملني كل الفوضى الىت  

ستحدث هنا خالل األسابيع القليلة  
ع دوما اانوقفهم يف أي  القادمة؟ أستطي

 وقت (
) لن تفعل ذلك بسبيب . ان فاريل تعين  

الكثري ابلنسبة لييابراد . ولو اجلت  



العمل مرة أخرى فإن هذا سيعين 
انقضاء عام آخر وحدوث مزيدا  

منالتدهور قبل ان تبدأ إضافة إىل أن  
جمي شتاء آخر على غرار الذي انقضى 

نت  يعين إصابتنااباللتهاب الرئوي . وا
تعرف كم تتطلع بوين إىل مطبخها  

 اجلديد .(
) حسنا, حسناإين كنت أتسأل فحسب 

) 



) وقد حصلت على اإلجابة , هل  
 مسعت شيئا من حمامي دان؟(

وتالقت العينان الزرقاوين ابلعينني  
 الرماديتني:

) تلقيت منه رسالة ابألمس . وسأتوىل 
التصرف يف االستثمارات ابتدأ من يوم  

د أصدرت اليهم  اخلميس . وق
التعليماتبأن يبيعوا قدرا كافيا من األسهم 

للوفاء إبحتياجايت من رأس املال يف  



األسابيعالقادمة . أما الباقي فأان قانع  
برتكه حيث هو . إن دان كان يعرف  

 جيدا كل مايتعلقباألسهم والسندات (
وسألته ليزا وهي مندهشة من نفسها إذ  

 تفكريها :أعربت صراحة عن  
)ماذا كنت ستفعل لو مل يرتك لك أبوك  

 يف العماد ثروته ( 



) كنت سأجلأ إلىاحلل الوحيد أمامي وهو 
أن أسلم البيت إىل هيئة الوصاية الوطنية 

) 
 ) وتظل فيهكوصي ؟(

) كال فمن الصعب أن يبقى الوضع  
على ماهو عليه . فالسقف الذي يظلل  

رأساإلنسان جيب ان يكون ملكه . كنت 
سأتركه هلم كله وأرحل عنه . وأشرتي 

 شقة حديثة قيهاتسهيالت توفر العمل ( 



 قالت امه يف جفاء :
) كنت ستكره تلك الشقة .  

فأنتالتستطيع ان تعيش حمبوسا يف شقة 
 ضيقة (

) كنت سأقتين منزال . يف أي حال 
ترك يل   -مناألحوال فاملشكلة مل تدم

هذا الشيطان الكهل  –دان ثروته برغم 
 ين انتظرعشر سنوات (جعل

 وهزت اليسيا رأسها وهي تقول :



) ليست تلك هي الطريقة الىت  
تتحدثفيها عن إنسان مات . فعل ما  

أعتقد أنه الصواب . وتذكر أنه مل يرك  
منذ أن كنت طفال . وكل مايعرفه عنك 

كان جيعله يعتقد انك فىت شرس ال 
يتمتع برقة االحساس كما اعتاد انيقول 

حال فإن النقود كانت تدر  . ويف أي 
ارابحا طوال هذه السنوات . فكر يف 

 هذا (



) كل ما أستطيع ان أفكر فيه هو أن  
فاريل مل تكن هبذا السوء من عشر  

سنوات .ابلطبع اان ممنت لدان اذ اختارين 
كمستفيد من ثروته. لكنه لو مل يكن  

عنيدا ومصمماعلى أال يطأ األرض  
جاء ورأى  األنكليزية اثنية . لكان قد 

بنفسه أين كنت يف العشرينقادرا على  
رعاية األموال مثلما اان قادر على  

 رعايتها اآلن (



 والتقت عيناه بعينيليزا وقال :
) هاجر والدي فيالعماد إىل امريكا ألن  

امرأة كان حيبها هجرته . ومليعرف اهنا  
 أسدت إليه معروفا .(

 قالت امه وهي ممتعضة :
 ةايبراد ( ) إنك قاس يف السخري

مال عليها فجأة وقبل خدها . وقال 
 وهو أيخذ املفرش من بني يديها .:



) البد انك تعبت من الكالم . ستحمل 
بوين إليك عشائك حاال . ملاذا تبذلني  
هذا اجلهداملضين يف شي غري ضروري  

 مثل التطريز؟(
قالت اليسيا ورنة اإلرهاق ابدية يف  

 صوهتا :
فسي ) أنه ضروري . أخذت على ن
 عهدا أبن أكمله قبل .....(



وتوقفت عن الكالم . وأكفهر وجه براد 
 وهو يقول :

 )أمامك متسع من الوقت (
 ورفعت رأسها إليه وهيتقول برقة :
) براد التعاملين كطفلة . جعلت 

ستيورات خيربين احلقيقة منذ أسبوعمضى 
. وما قدرة هللا سيحدث ,. ولست 

 خبائفة (  
 فت :ونظرت إىل ليزا وأضا



  –أبنة  –) لقدأعطيتين ما أردته دوما 
وقد أحضرهتا يل بسرعة ألنك كنت 

تعرف الوقت املتاحلي ألتعرف عليها قد 
 اليكون طويال . فليبارككما هللا ( 

وأخذت يد ليزا بني يديهاوربتت عليها . 
 مث أضافت :

) واآلن أذهبا وتناوال شيئا منعشا قبل 
ن  العشاء . وسأذهبإىل فراشي فور أ

 أنتهي من عشائي (



وعندما تركا الغرفة رأاي بوين آتية عرب 
الدهليز حتمل صينية العشاء . ونظرت  
إليهما طويال وفتح هلا براد الباب وأومأ  

هلا شاكرا حيث اختفت يف داخل الغرفة 
. قالت ليزا هبدوء وهي تسري جبوار براد  

 حنو السلم : 
 ) هل تعرف بوين ؟(

 ) تعرف ماذا ؟ ( 
 .... ( ) عنا



 وهز كتفيه وهو يقول :
) أعتقد ذلك . فليس منالشائع أن ينام 

الزوج يف غرفة املالبس . وأعتقد أين  
جيب أن أمحد هللا على اهناتعتين هي  

نفسها بغرفتنا . وأن اخلدم النهاريني ال  
يلمسون غرف النوم على األقليمكننا 

أن نثق أبن بوين ستحتفظ ابلسر لنفسها 
اهنا تدرك ماسيحدث  مبا تعرفه . بل



ألميلو شكت يف أن زواجنا أمر خمجل  
 حقا (

 ) خطأ من هذا ؟(
) هل هذا يهم ؟ أانتفاقنا يبدو أنه حيقق  

 الغرض متاما (  
وأجلمها اإلحساس ابخلجل وهي تتذكر 
كلمااتليسيا يف غرفة نومها منذ حلظات  

قليلة مضت .إن هذا اخلداع يغدو  



أصعب فأصعب ... كيفيمكن أن 
 مرا فيه حىت .....يست

وتوقفت عن التفكري فلم تكن تريد أن  
 تصدق أن اليسياميكن أن متوت .

) مل خترب أمك أبدا عن ذلك الشرط يف  
 الوصية ؟( 

 ) مل أخرب أحداعنه (
 ) فليسيا فقط ...(



وتوقف عن النزول واستدار إليها حىت  
سد عليها الطريقوكانت عيناه قاسيتني 

 وقال :
ألحد على اإلطالق اكتشفت ) مل أقل 

 فليسيا ذلك صدفة (
فكرت ليزا مبرارة إن هذه املعلومات  

وصلت إىل فليسيا يف الوقت املناسب . 
وبقدرماكانت تكرة تلك الشقراء الفاتنة  



كانت تعجب هبا لرفضها الزواج من  
 براد لقاء شروط . 

 ) كم كان ذلك مؤسف ابلنسبة لك (
) إن ذلك يتوقف على الطريقة الىت  
تنظرينبها إىل هذا األمر .وأاي كانت 

املعلومات الىت أوردهتا فليسيا فإن ذلك 
ال ميكن أنيغري حقيقة أنك زوجيت . وأن 

ذلك وحده حيقق رغبات دان ويف  
مايتعلق ابلباقي فإنين الأستطيع أن  



أمنعك من التفكري فيه كما تريدين . 
 هلذا احلد ....(فأان لست دكتاتورا 

لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  
 زوروا موقع رواايت  
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مرة أو مرتني أهنا تنظر إىل براد وقد كسا  
 بري غريب .وجهها تع

وعنداالنتهاء من تناول احللوى , سألت 
فيليسيا : ) مسعت من بويت أن العمال  

 سيصلون غداً (.
ورد براد دون أن يرفع بصره على طبقه 

 : ) نعم سيأتون غداً ( .
وضعت فيليسياملعقتها وشوكتها على 

 طبقها بعناية , وقالت : 



)يف هذه احلالة أعتقد أين سأعودإىل  
لصباح , فسيكون هناك جلبه منزيل يف ا 

وغبار يف كل مكان حىت هناية الصيف , 
وعلىخالف ليزا فإنين ال أستطيع أن  

 أحتمس ملثل هذه االشياء ( .
هذه املرة أرتفع راسرباد ويف عينية تعبري 
غريب مل تستطع ليزا أن تفسره , وقال 

 موافقاً : 



) رمبا كانذلك أفضل , فاحلياة لن تكون 
  ( .لطيفة يف فاريل

ويبدو ان الرد مل يعجبها . فقدأتملته 
بعينني ضاق مابينهما كما لوكانت حتاول 

 قراءة ماوراء قوله الغامض وقالت :
)وماذا عن أمك ؟ هل تتحمل الضجيج 

 ؟(



) قالت : ان أي أتخري سيزعجها أكثر  
, فهي تريد أوال أن ترى فاريل آمنه قبل 

 الشتاء ( . 
 ( ؟ قالت ليزا : ) هل ميكن ذلك 

) ستكون هناك صعوابت كثرية , متكنت 
من احلصول على الرجال الذين أريدهم  

.) 
 ) مبا يف ذلك ربيب بوب طومسون ( .



) جفري ؟ نعم . إنه متلهف على هذا , 
خاصة منذأخربته أن لدينا بعض أمثلة  

 ألعمال غرينلنغ بونز يف املكتبة ( .
وسألت ليزا فيتلهف : ) هل لدينا فعاًل  

االعمال ؟ مل تقل يل ذلك وأنت  هذه 
تريين املكتبة , هألشتغل جيبون فعاًل يف 

 فاريل ؟ (
وهز براد رأسه اببتسامه خفيفة وهو 

 يقول :



) اشك يف ذلك . لكن يف أوراق االسره 
مايفيد أن اطار املدفأة جيئ به اىل هنا  

من سواريوأن اللوحتني من أعمال  
جيبون مت شراؤمها من بيت أخر ونقال  

 ىل هنا ( إ
) لكن , هلهما ابلتأكيد من أعمال 

 جيبون ؟(
)نعم كان أعظم حنات للخشب يف  
عصره , واعماله الميكن اخلطأ يف  



التعرف اليها فليس هناك إنسان أخر له 
 مثل قدرته ومهارته ( . 

وتدخلت فيليسيا يف احلديث وهي  
تشعر ابلضيق , قائلة : ) مل أكن أعرف 

أنيت خبرية يف أنك ملمةبكل هذا , هل 
 مثل هذه األشياء ؟ ( .

) أان لست خبرية يف أي شيئ مندون 
الفحص الدقيق , وهو االمر الذي قام  

 به براد يف عناية ( .



ورفعت فيليسياحاجبيها يف برودة وقالت 
: 

) هل أرى يف ذلك نوعا من الغرية ؟ 
أرى أن وجتك اي برادتنافسك يف كل  

 شيئ ؟(
قد ان هذه  ) أن ذلك مضحك متاما اعت

 املالحظة المربرهلا ( .
قال براد يف هدوء : ) إهنا حتاول ان  

 تداعبك ( .



ووقف وهو يضيف : ) ستأتيبوين يف 
 القهوه اىل الداخل ( .

كانت هذه االمسية طويله للغاية ,  
ومليئة ابلتوتر , أحست ليزا ابلراحه  
عندما دقت الساعة يف الردهه معلنه  

بةوصعدت إىل  العاشرة , فأدعت أهنا متع
غرفتها وتركت األخرين يتحاداثن , 

وهي تعرف أن براد سيقطع احلديث بعد 
قليلويلحق هبا حفاظاً على املظاهر .  



وعندما وصلت إىل غرفة النوم . أرمتت  
على السرير وهيمنهكة . إهنا متعة أن 

تستلقي هناك يف الظالم ال يعكره سوى 
وميض النار اليت ختبو, اتركة جسمها 

يد إسرتخاءه , لقد شعرت مبثل  يستع
هذا يف الكوخ ذلك اليوم , فقد 

اسرتختوأحست أهنا مراتحه إن ذلك  
الكوخ ابلنسبة اليها , مثل واحة وجدها  
انسان اته طوياًليف وسط الصحراء . هل 



كان ليوك جاد يف دعوته اىل رمسها ؟  
وهل تدعه يفعل ؟ قد يكومنسليا أن  
إن   ترى نفسها كما يراها شخص أخر .

ليوك ال يرسم صوراً شخصية مسطحة , 
بلريسم مايرتاءى له . رمبا مل تكن يف  

حقيقتها كما يراها هو . لكن هل جتروء  
 على القيامبهذه املغامره ؟

 



وعندما استيقظت كان الظالم أشد ,  
وكان وميض املدفأة قدأنطفأ متاما.  

وجاهدت لتنهض وتنظر إىل ساعتها .  
لقد انمتنحو  كانت احلادية إال ربعا .

نصف ساعة . ومل يكن هناك أي نور  
يتسرب من عقب ابب غرفة تغري  

املالبس . ان براداليزال مستمرا يف  
احلديث . واضاءت ليزا املصباح ومتنت 
لو اهنا قامت بكل ماجيب فورصعودها . 



ولو فعلت لكانت اآلن تنام ملء 
جفنيها بداًل من اإلغتسال ومتشيط 

مرغمة وعندما  شعرها . وفعلت كل هذا
 انتهت كانت قد استيقظت متاماً .

ومضت عرب غرفة النوماىل طاولة اللبس  
وهي تفك سحابة ردائها أثناء سريها  
وتشابكت السحابة وتوقفت رافضة  

أنتنفتح , وحاولت بنفاد صرب أن تشد  
عروهتا اىل ألعلى لكنها مل تتحرك مل تكن 



الفتحةكافية خللع الرداء , وحاولت  
حتىيك عروة السحابة فلم  دون جدوى

تفلح . ووقفت مرتبكةال تعرف ماذا  
تفعل . وتذكرت أن هناك اببني يف خزنة  
املالبس املوجودة يف غرفةاملالبس فيها  

مرااي وميكن ان تفتح أحدمها بطريقة  
معينة حبيث يستطيع الناظر أن يرىظهره  
من خالل املرآه يف الباب االخر . ولو  

طرأ على  فعلت لرأت اخللل الذي 



السحابةوأصلحته . ودخلت غرفة 
املالبس بال احرتاس , موقنة أن براد  

مازال حتت مع فيليسيا , ومدت بيدها 
لتشعل الضوء لكنها جتمدت إذ رأت  

شخصا ينتصب جالساً يف املقعد . 
وساد صمتمطبق لبضع ثوان . عندئذ 

أضاء براد مصباحاً قريبا ونظر إليها  
 املدخل , حباجبني مرفوعني وهيتقف يف

وقال هلا : ) أعتقد أنك يف فراشك ,  



مضى أكثر من ساعة منذ صعديت 
 الىغرفتك (.

) غفوت . ولكن الوقت ليس كما قلت 
 , لقد أنقضى ... (

) إن الوقتاملضبوط هو احلادية عشرة  
 والنصف . هل تريدين شيئاً ؟ ( .

 ) نعم , اقصد .. ال ..(
وقفت مرتبكة , وهي تالحظ اهتزاز  

ت كتفه الربونزية وهو حيرك ذراعه عضال



وأحستأنه من الغريب اهنا تزوجت منذ 
عدة أايم ومل تكتشف إال االن ان زوجها  

 ينام نصف عار .
) إن عروة السحابة ترفض أن تتحرك .  
وكنت أريد ان استخدم املرااي املزدوجة  

 ألراىخللل وأحاول أصالحة ( .
) هل هذا كل مايف األمر ؟ تعايل  

 ا لك ( .وسأفتحه



ومبجهود شاق تغلبت ليزا على الرغبة  
يف ان تعود اىل الغرفة املوجودة خلفها ,  
وحتركت ببطء اىل االريكة , فقال هلا : 

 ) اجلسي فلن اصل اليها هكذا ( .
وأخذتنفساً عميقاً وأطاعته , وجلست 

على حافة الكنبة وجسمها مشدود كوتر  
القوس . اىل بعدان فحصها سريعاً : )  

جزء من قماش الثوب دخل بني  ان 
أسناهنا وكسرت سنة أو اثنتيننتيجة 



للشد , هناك طريقة واحدة الخراجك 
من هذه املشكلة ( وشد الثوب بقوة 

 فمزقه .
فقالت ليزا حبدة : ) هل كان ذلك  

ضرورايً ؟ كان يف استطاعتك ختليصها 
 دون متزيقالثوب ( .

 ونظر اليها بربود وهويقول :  
نت استطيع ذلك فعاًل ,  ) أعتقد اين ك

لو كنت تريدين ان متددي اقامتك هنا  



نصف ساعة . هل ان األمر مهم هلذا  
احلد ؟تستطيعني أن تشرتي بدل هذا  

 الثوب عشرات األثواب . الهتتمي .. ( 
مث قسا صوته وهويقول : ) أم أنك  

تعتربين قبول نقود مين أمرا خارجا عن 
 قواعد اللعبة اليت نلعبها ؟ (

قالت ليزا وهي التبدي حراكا : ) 
 ليست لعبة ابلنسبة يل ( .



) ماذا اذن ؟ منالصعب أن تسمي اتفاقاً 
 وضعا طبيعيا لألمور بني زوجني ( .

) ليس هناك شيئ طبيعيفي زواجاً , 
ايبراد , ال شيئ طبيعي على اإلطالق . 

خدعتين بزواجك مين لسبب واحد  
فقط , وأان الأعترب نفسي جزء من  

 ه ( .صفق



ونظر اليها يف صمت وذراعاه مستنداتن 
الىركبتيه . وسأهلا : ) مالذي ستفعلينه 

 لو كنيت مكاين ؟ ( .
) أكون أمينه يف كل شيئ , وأقدم العون 
يف مقابل ماقدمته . لقد كنت تعرف كم 

كنت يف حاجة اىل مخسمائة جنيه , 
وكنت على استعداد للبحث يف 

 اقرتاحك ( .



. انت التقاسني   ) كفي عن السخافة 
أكثرمين ايليزا , لو كنت ذكرت لك  

ذلك الشرط يف الوصية أللقيت أبخيك 
ريك للسباع وهربت . األمر نفسه لو  

كنت وجدتين غري جذاب كلية . إنك مل 
تتزوجيين من أجل ريك فحسب . 

لقدأاتحت اك حاجته عذراً رائعاً  
لتجاهل العهد الذي قطعه على نفسك  

وجعلك تطريين  بتكريس حياتك له , 



فرحاً . كال ايعروسي الصغرية , إن 
احلواجز بيننا هي من صنعك أنت فقط 

. ) 
وتوقف قلياًل مث قال : ) ماذا كنت 
تتوقعني ؟ هل تعتقدين حقاً أين ال  

 أعرفأنك حتبينين حقاً ( .
) هذا شيئ افرتضته أنت لنفسك , ولو 
تذكرت , فان كل ماقلتههو انين أجدك 

 لت أراك هكذا ( .مرغوابً , وماز 



ومل يرفع عينيه عن وجهها للحظة . مث 
أضافت : ) وقلت أيضاً أن احلب ميكن  

أن ينمو . فهل ترى أن هذه الصورة 
الزائفة منالزواج تتيح أي فرصة لذلك .  

ان طريقتك اندرا ما تنجح . فاحلب 
 يقوم على امليل وليسعلى الرغبة ( .

 ) وأنت ال حتبينين ؟ ( .
 ! ( . ) اان أكرهك



) حسناً تلكعاطفة إجيابية جيدة . إن 
لك إحساساً مرهفاً ابلدراما ايليزا . لكن 

ملصلحتك عليك االتبالغي يف الدور  
الذي ختتارين القيام به , ذلك أن حل  
عقدة املسرحية قد ال جييئ علىالنحو 

 الذي تتوقعني . (
ونظر اىل الساعة املوجودة جبوارة وهو 

االفضل أن تذهيب  يقول : ) رمبا كامنن  



اىل فراشك . فلدينا يوم مشحون غدا ( 
. 

وتركته دون أن تنطقبكلمة , وأغلقت 
الباب بينهما . وأدارت املفتاح يف القفل  

. 
ويف بداية اليومالتايل , ثبت أن تنبوء 

اليسيا يف ما يتعلق ابجلو كان مصيبا . 
كان الصباح مجياًل وجافاً ومبشراً  

عقب  ابلدفء . ورحلت فيليسيا



االفطار مباشرة يف سيارة أجره كان 
برادقد طلبها يف الليلة السابقة . ومل 
حترص ليزا على ان خترج اىل السيارة  

لتوديعهاألهنا أحست أهنا ستكون منافقة 
لو إدعت ان رحيل فيليسبا مل يسبب هلا 
إرتياحاً . وبعدربع ساعة وصلت طليعة 

جيش العمال اىل فاريل . كان ثالثة  
فريقاً كفؤا للغاية . ويف وقت  يشكلون



قصري أفرغوا كل أدواهتم وأدخلوها إىل  
 البيت .

بدأوا يف الردهة ونشرواقماشاً مشمعاً  
ضخماً ليحموا األرض , مث وضعوا ألواح  

خشبية لتشكل طريقاً فوقها . وغطوا  
اجلزء العلوي األفقي من درج السلم  

أبلواح خشبية حلماية احللى املعمارية من 
حمتمل عند نقل أمحال ثقيلة ,   أيتلف

وثبتوا ستارة من ألواح اخلشب على  



اجلانب الداخليمن الدرابزين املشغول  
برقة وفن حتىال يتلقى خبطات عنيفة . 

وبعد هذا تفقد الرجال كاللغرف يف  
اجلناح اجلنويب لتغطية اجلوانب املعمارية  

وتثبيت األلواح اخلشبية املتصلةاملثبتة 
. كل ذلك على أساس   ابجلدران للزينة

ان يتم أي شغل حتتاجه هذه البنود  
فيمرحلة اتلية بعد االصالحات اهليكلية 
. كما قاموا بنقل االاثث من الغرف اليت 



ستنزعأرضيتها اىل غرف أخرى , 
وأصبحت غرفة اجللوس تدرجيياً مليئة 
بتشكيلة من االشياء ماكان ميكن أن  

تتضمنها أبداً .وعندما خرجت بوين من  
املطبخ وواجهت مشهد  

االضطرابواالختالط كادت أن تبكي 
وقالت لليزا وهي تقدم هلا فنجاانً من 

 القهوة : 



) اللهوحده يعلم مىت سننتهي من هذا . 
مل أكن أعتقد أبداً أن مثل هذه الفوضى 

 ستحدث ( .
فأجابتها ليزا : ) أخشى أن يكون  

اإلضطراب احلقيقي مل حيدث بعد , ولو 
جنبت اجلناح اجلنويب كلية كنت مكانكلت

حىت ينتهي هذا . على األقل حىت ينتهي 
الطابق األرضي , من الواضح أن القدر 

االساسي من العمل الذي يتم فوق  



سيقتصر على الركن اجلنويب الشرقيبل 
 ان بعض الغرف لن متس ( .

 ) شعرت ابلراحة إذا مسعت هذا (
وجاء براد وهويقول : ) هل هناك قدح 

 بوين ؟ ( . يل اي
فقالت وهي تقدم له الصينية : ) وهل 

أجرؤعلى أن أتناسى سيد البيت ؟ 
سأخذ االقداح الباقية هلؤالء الرجال 

 هناك ( .



وأومأتنحو غرفة الطعام واضافت : ) 
هناك طبق من البسكويت على املائدة 

 لكما ( .
وعلقرباد بعد ان مضت مدبرة املنزل 

 بقوله : 
ناك يفضلون شيئا ) أعتقد أن الرجال ه

أخرغري القهوة . سأرتب غداً لو بقي  
 شيئاً دافئاً مثلما هو االن ( .



ومضى إىل طبقالبسكويت وأخذ واحدة 
واستند إىل حافة املائدة ليأكلها, ونظر  

اىل حيث تقف ليزا عندالباب وسأهلا : ) 
 هل تريدين شيئاً أتكلينه ؟ ( .

 ) القهوة كافية متاما ( .
كانت خالله تدرك    وساد صمت قصري

 متاما أن عينية مركزاتن عليها وسألته : 



) ملاذا اخرتت اجلناح اجلنويب لتبدأ  
العمل فيه , أعتقد ان اجلزء األقدم من 

 البيتيستحق األولوية ( .
) حسب الظواهر انيت على حق , لكن 
مانسيته هو أننا نعيش فياجلناح اجلنويب  

تنا فيه على وكلما اسرعنا ابستئناف حيا
حنو مريح كان ذلك أفضل . وفورأن 
ينتهي العمل يف هذا اجلزء من املنزل  



فاننا نستطيع أن نكرس الوقت الالزم  
 للباقي . (

) فهمت كان سؤايل غبياً , أليس كذلك 
 ؟ (

) لنقل انه ليس من نوع االسئلةاليت  
أتوقعها من شخص ذكي مثلك . ملاذا  

القيام تشعرين دوماً أنه ينبغي عليك 
بواجباملتحدث معي أمل تسمعي بصمت 

 الرفقة ؟ ( . 



) ذلك يكون بني بني الرفتق احلميمني . 
 وحنن يصعب اعتباران كذلك! ( .

 وترددت قلياًل مث أستطردت قائلة : 
) اعتقد أنيلن أكون مطلوبة هنا يف  

االصيل . ولذا فكرت يف أن أذهب اىل 
 سكبتون وألقي نظرة علىاملنطقة ( .

تفيه وقال : ) خذي السيارة لو  فهز ك
كنت ستذهبني إىل املدينة , فخدمات 

 األوتبيس ال يعول عليها كثرياً ( .



) كيف عرفت أين ميكن أن أقود سيارة 
 ؟ ( .

قال وهو ينهي قهوته وينحى القدح  
 جانباً : 

) قلت يل ذلك مرة . سأذهب الىاملكتبة 
 لو احتجت اىل شيئ . ( 
يفضى اىل   ومضى عرب الدهليز الذي

 مملكته اخلاصة .



أخذت ليزا ترشف قهوهتا وهي تفكر .  
قالت لنفسها أن براد يسيئ تفسري كل  

أعماهلا . إهنا مل ترد الذهاب إىل سكبتون 
على وجه اخلصوص , لكنه كان ينبغي 
هلا ان تذهب الىمكان فيه حوانيت . 

فغداً عيد ميالد براد , وليس لديها شيئ 
 تقدمه اليه .

انت التزال واقفة هناك . رن  وبينماك
جرس اهلاتف بصورة حادة مزعجة 



وتركته يرن , الهنا تدركأن براد سريد  
عليه من خالل اجلهاز املوجود يف مكتبه 
. وبعد حلظة مسعته ينادي عليهامن ابب  

املكتب , قائاًل : ) ليزا , انه لك انه  
 ريك ( .

 ) شكراً , سأخذ املكاملةمن هنا ( .
خيها املألوف على اخلط وجاءها صوت أ

 : ) كيف احلياة الزوجية ؟ ( .



وأدركت ليزا أن براد رمبا يكون يستمع  
من خالل اجلهاز املوجود أمامه فقالت : 

 ) مجيلة ( .
إن براد ليس يف حاجة اىل أن خيشى ان 
تقول لريك احلقيقة , ابلرغم أهنال ميكن 

أن تنبأ ابالذالل الذي عانته على يديه . 
 ائلة : وأضافت ق

) وأنت كيفأحوالك ؟ هل انت على 
 مايرام ؟ ( .



) ابلتاكيد . الميكن ان يكون احلال  
أحسن مماهو عليه . لقد وجدت مقهى  
صغرياً رائعا يقدمون فيه طعام االفطار 

 كل صباح من أايمالسبنت ؟ ( .
 ) عدا ذلك , ماذا تفعل ؟ ( .

) إين أتصرف . قويل يل ملاذا بدازوجك 
ج عندما رد على اهلاتف هل  معكر املزا 

 تشاجرمتا ؟ ( . 



) كال , ماذا فعلتعندما بدأ مراجعوا  
 احلساابت التدقيق يف مستنداتك ؟ (.
) ال شيئ , جعلت األمريبدو وكأنين  
أردت تنظيم االرتباك الذي حدث يف  

الدفاتر , أىن عندما قمت هبذا 
اكتشفتخطأ فيها وأصلحته إبختاذ  

مة ’ اهنم اخلطوات الضرورية والسلي
 محقى ! ( .



قال ليزالنفسها ان هذا هو ريك وأن  
تلك فظاظته , انه انسان فاسد وأانين  

وغري انضج , وسألتهبصورة حادة ) 
 ريك , ملاذا تتصل يب ؟ ( .

وبدا يف رده مندهشاً من الربود  
الذايتسمت به نربهتا , وقال : ) ملاذا ؟ 
ألين اردت االطمئنان عليك ماذا غري  

 . ذلك ؟ (



كانت ليزا تستطيع أن تذكر له أسبااب 
وجيهه التصاله لكنها امتنعت وأبقت  
احلديثمتصاًل لدقائق أخرى وحتدثت 

متعمدة عن املنزل وماسيفعلونه فيه , 
حىت أحست أبن الضيقوامللل بدا ينتاهبا 
. واخرياً قال : ) جيب ان أهني املكاملة , 
 فصاحب العمل قد جييئفي أي حلظة ( . 

 مندهشة :  سألته
 ) هل تتكلم من املكتب ؟ (



) ابلطبع ألجعلصاحب العمل يتحمل  
قيمة احملادثة , مادام يسرقين هبذا االجر  

الزهيد الذي يدفعه يل , يف أي حال  
 سأبقى على اتصال بك ايليزا ( .

ويف الساعة الثانية خرجت السيارة من 
شعر  البوابة الرئيسية وهي ت

ابالرتياحواالسرتخاء . أن االصيل ممتد 
أمامهما , وهلا أن تفعل فيه ما بدا هلا ,  

وهي ستفعلذلك على وجه الدقة ,  



وفكرت يف أهنا ستتسوق أوال مث تتناول 
االشاي يف مقهى صغريوهادئ , اذا  

استطاعت أن جتد واحدا من هذا النوع  
, مث تتسكع ألطول فرتة ممكنه قبل 

متعت بقيادة السيارة اىل  أنتعود . واست
سكبتون , مرت ابلريف ومناظرة اجلميلة 

 من مراعوأشجار وحقول للقمح .  
 



وعندما وصلت اىل املدينة أوقفت 
السيارة يف مواقف السيارات , ومضت 
تتجول يف الشارع الرئيسي وتتفرج على  

نوافذ املعارض وما حتويه من عروض  
جذابةللسلع , وفكرت يف انه سيبدو  

 غريباً أن تفشل زوجة يف االحتفال أمراً 
بعيد ميالدزوجها هبدية مناسبة , لكن 

أي من انواع اهلدااي تستطيع ان تشرتيه  
لرجل اليزال فينظرها غريباً . واشرتت  



سرتة من قماش الكشمري الناعم , 
فذلك اختيار أمن وأن أفتقرللخيال ,  

وملت اللفة اىل السيارة وعندئذ أحست 
لرتكز على أهنا اصبحت حرة 

 استمتاعهاهي شخصياً .
وجذبتها بناية أثرية قدمية فدخلت 

أتملت إبعجاب ماهبا من آايت الفنكان 
املكان يسوده اهلدوء والسالم , 

واالحساس ابالنقطاع والعزلة عن العامل  



اخلارجيفمكثت فيه لفرتة . وخرجت اىل 
ضوء الشمس اثنية , ونظرت اىل  

بخر  ساعتها فوجدت اهناالرابعة , ت
الوقت يف هذا االصيل , ومل تر كل ما  
حتويه املدينة . كانت تنوي انتلقي نظرة 
على القلعة املوجودة فيها , لكنها لو  
رغبت بشرب الشاي فسيكون عليها 
انتنتظر ليوم اخر لرتى القلعة , ووقف  
رجل على اجلانب االخر من الشارع  



عندما رأى ليزايف ثوهبا الكتاين وهي  
فل سالمل الكنيسة , تقف وحيدة أس

وارتسمت على شفتيه ابتسامةوهو يغري  
اجتاهه وميضي حنوها . رفعت ليزا بصرها 

حمدقة عندما مسعته يقول هبدوء : ) مل 
أتوقع أن اراك يف املدينة هذا األصيل ( 

. 
 وصاحت يف دهشة : ) ليوك ! ( .



ووقفت ال حترك ساكناً حتدق فيه وأخريا 
 يف سكبتون ؟ ( . سألته : ) ماذا تفعل 

) اشرتي مواد جديدة . فأان أجيئ اليها 
 مرة يف الشهر هلذا الغرض ( .

) هألنت وحدك ؟ نعم ؟ جئت لشراء  
 هدية لرباد . فعيد ميالده غداً ( .

) حقا ؟ ( وأخذيتفرس فيها ملياً . مث 
قال : ) تعايل وتناويل بعض الشاي معي 

 . هل جيب أن تعودي االن؟ ( 



وهي تقول : ) كال , وأحب ابتسمت له 
 أن أتناول الشاي معك ( .

وبعد مخسدقائق كاان جيلسان اىل مائدة  
لشخصني يف حمل لتناول الشاي يف احد  

الشوارع اخللفية . مل تكن ليزا لتهتدي  
اليه وحدها . كان مكاان ساحراً نظيفا 
القصى حد مليئا أبحواضالزهور على  
املوائد . ومضى ليوك ليطلب الشاي  



البسكوت مث عاد وجلس يبتسم ويقول و 
 : 

) اهنا مناسبة سعيدة . اذا مل تتح يل  
فرصة دعوة سيدة مجيلة مثلك اىل  
الشاي . هللديك فكرة عن مدى 

سعادة انسان مثلى عندما حيس ان كل 
الرجال يف صالون الشاي حيسدوهنعلى 

 ذلك ؟ ( .
 ضحكت ليزا وهي تقول : 



. يف ) هنا رجالن فقط أنت واحد منهم 
أحيال أنت لست كبرياً يف السن اىل  

درجة جتعلك تتحدث على هذا النحو . 
اال يقولون دوماأن احلياة تبدأ بعد  

 االربعني ؟! ( .
واختلجت عيناه فجأة وهو يقول : ) 
 رمبا , لكنين يف اخلامسة واالربعني . (

 ) حقاً . التبدو كذلك ( .
 ) أشكرك ( .



مضت وجاء الشاي وصمتا كالمها حىت 
الساقية . وسألته ليزا وهي تصب 

الشاي : ) أينتعيش قبل ان جتيئ اىل  
 الكوخ ؟ إنك تبدو كأهل اجلنوب ( . 
) نعم اان كذلك ولدت فيكورنوال يف 

 مكان امسه مولون كوف رمبا تعرفينه ( .
) نعم اعرفه . أمضيت اجازة علىذلك 
اجلزء من الساحل منذ ثالث سنوات ( 

. 



لشمال ؟ هل ) ملاذا جئت اىل ا 
 استنفداتملناظر هناك ؟ (

) نعم واىل حد ما . كنت حباجة اىل 
 التغري . تغري درامي ( .

) مل أكن دوما فناان متفرغاً . تفرغت 
منذ مثاين سنوات فحسب منذ جئت اىل  

 ديلسي ( .
) ماذا كنت يف كورنوال . أقصد ماذا  

 كنت تفعل هناك ؟ (



  ) كنت أدير فندقالعائلة . وقد بعته
 عندما ماتت أمي وجئت اىل هنا ( .

 ) وفعلت ماكنت حتلم ابنتقوم به ؟ ( .
) نعم , فالروابط العائلية ميكن ان تكون 

قيداً قاسياً , مات ابيعندما كنت دون 
العشرين . ومل تكن أمي تستطيع أن  

تدير الفندق . فعدت اىل بلديت  
وتركتالكلية ابختياري . ألنين لو مل أخذ 

ربهتا على التخلي عن  مكان ايب ألج



الفندق وهوالشيئ الوحيد الذي هتتم به 
يف احلياة . ومن دون أن أدعي النبل 

والشهامه مل يكن هناكسوى طريق  
 واحدة جديرة ابختياري ( .

) أمل يكن يف امكان أمك أن تستأجر  
 مديراً ؟( .

) شخص أجنيب ؟ مل تكن لتوافق على  
ذلك أبداً . أن الغرابء الينتمون اىل  

عاملامي إال ابعتبارهم نزالء يدفعون .  



لقد كانت سيدة غريبة يف عدة نواح , 
واحياان كثريةكنت افكر يف ان اتركها .  
لكن الدم كان يثبت دوما انه ال ميكن  
 ان يتحول اىل ماءعندما جيد اجلد ( .

وقفت يف ذلك احلني عن  ) لكن هل ت 
الرسم , من املؤكد أنك ملتمضي كل 

هذه السنوات دون ان تلمس الفرشاة ( 
. 



) كال . مل اتركه . فلم اكن استطيعذلك 
. كنت امضي كل وقت فراغي أرسم 
اللوحة , تلو اللوحة . وان الرسم يف  
دمي . الأكون سعيداً حقاً مامل تكن  
عظم الفرشاة يف يدي واللوحة امامي . م

الناس ال يفهموهنذا امليل . اهتموين أبين  
أضيع حيايت يف االحالم . وكنت احياان 
 أتسائل هل ميكن أنيكونوا على حق ( .



) هل ميكن ان يكون الشيئ الذي حيقق 
السرور والسعادة تضييعاًللحياة ؟ 

لوحاتك رائعة ايليوك . وبرغم اين ال  
أدعي معرفة كثرية ابلفن . فإين أوقنأهنا  

 كشف عن موهبه رائعة ( . ت
ومد يده وملس خدها برقة , وقال : ) 
 أان أعرف أنكتقدرين وضعي ايليزا ( .

نظرت إليه يف ود وهي حتس مره أخرى 
مبدى التقارب بينهمابرغم فارق السن . 



كانت حتس أن لقائها مع ليوك بعد يوم 
من املشاعر املتوترة التييثريها براد جيعلها 

ملجأ آمن بعد  تشعر كمن وصل اىل 
عاصفة عاتية . أن فيه كل مايفتقرالية 

براد . فهو حنون ومتفهم وغري معقد . 
ومل يكن سعيداً يف حياته منذ الفرتة  

التيأخربها عنها . وهي واثقة أبنه كانت  
لديه متاعب أخرى مل يطلعها عليها .  

لكنه اآلنطرح كل ذلك وراء ظهره ألنه  



وحسدته يريد شيئاً واحداً . أن يرسم , 
على تلك القوةالدافعة اليت جتعله  

يتجاهل كل االعتبارات األخرى وال  
 يبايل هبا .

 شارل وهيلني /
 

كانت الساعة قد جتاوزت السادسة ،  
عندما غادرت ليزا الىفاريل. وكان املنزل 



ساكنا فقد ذهب العاملون بعد ان اهنوا  
 ما جاءوا منأجله...

ب  وعندما ذهبت اىل غرفة النوم كان اب
غرفة املالبس موصدا ، خلعت 

سرتهتاوعلقتها يف اخلزانة واخذت منه  
ثواب لرتتديه يف املساء وأغلقت اببه  

وعندما استدارتوجدت براد يقف يف  
 مدخل الباب املقابل:



)واخريا حضرت أين كنت كل هذا 
 الوقت؟(

وتساءال بينها وبني نفسها عما سيقوله  
نتمع  لو اهنا اخربته احلقيقة وهي اهنا كا

رجل اخر كل هذا الوقت ؟ مر الوقت  
سريعا مع ليوك يف ذلك املقهى الصغري.  
لقدانقشنا كل شيء ماعدا ما يتعلق هبا  

، وقد أبدى ليوك لباقة فيما يتعلق 
 بشوؤهنا،وقالت:



)جتولت يف املدينة. هل من الضروري ان 
اقدم لك تقريرا عن كل دقيقة 

 امضيتهاخارج البيت(
 يقول :وتقلصت شفتاه وهو 

)امل خيطر ببالك اين ميكن ان اقلق  
 عندماالتعودين يف وقت تناول الشاي؟(

)كال، مل خيطر يف ابيل ذلك على 
 االطالق . هل كانعلي ان افعل ذلك؟(



وحتولت عنه يف حماولة للتهرب من  
 نظراته مث قالت:

)الأدريلم كل هذه الضجة ؟! الوقت 
 مازال مبكرا على موعد العشاء( 

 اخلارج ،شريكي وزوجته )سنتعشى يف
 يريدان رؤيتك( 

واستاءت ليزا من ذلك . كانت أتمل يف  
فيلسيا لن Lانه بذهاهبل جيب علينا



تضطر اىل هذا التظاهر الذي تكرهه  
 كثريا. وسألتهالذهاب؟(

)نعم، الواقع ان شارل طلب مين ذلك  
امس ، لكن لكثرة املشاغل 

 انستنياملوضوع حىت هذا املساء( 
)تستطيع ان تتصل به هاتفيا وتقول له  

 انين اشكو من صداع (



ومل تسمعه وهو يتحرك . فجأة وجدت 
يده على كتفها وهو يديرها  

 لتواجههوقال:
)ليزا انك لن تقابلي شارل وهيلني 

فحسب لكنك ستجعلينهما يعتقدان ان 
 زواجناممتاز(

)ملاذا؟ ماذا يهم مايعتقدونه ؟ وافقت  
امك فقط   على التظاهر من اجل

 وليسللحفاظ على كربايئك الغالية!(



وتقلصت يده املمسكة بكتفيها على 
حنو آملها وانغرزاتصابعه يف حلمها وهو  

 يقول جبفاء: 
 )التدفعيين اىل الغضب(

وظلت صامتة حتدق فيهوفجأة تركها  
 تذهب وهو يقول هلا:

)غريي ثيابك سأراك حتت خالل نصف 
 ساعة (



وارتداؤها الثوب  وملستغرق محام ليزا  
االسود الذي ارتدته يف اول امسية  

قضتها مع برادسوى مخس وعشرين  
دقيقة . كانت آاثر اصابعه التزال ابدية  
على كتفها لكن الثوب غطاها . وعندما 

أتملت صورهتا يف املرآة وهي متشط 
شعرها شاهدت بريقا غريبا حمموما يف  

عينيها . وعندما مضت يف الدهليز حنو  
كان براد يتحدث يف اهلاتف يف  السلم  



الردهة وكان صوهتيصل اىل مسامعها  
 بوضوح ومسعته يقول:

)التتصلي يب هنا ايفيليسيا لو اردت  
 االتصالفليكن يف املكتب(

ووقفت ليزا متسمرة يف مكاهنا وهي 
حتس ابالختناق . البد ان هناكشيئا بني  
زوجها وبني تلك املرأة . ومتلكها غضب 

العيب هذا الدور مناجل  جارف ، قال هلا
امي الهنا جيب ان ال تعرف احلقيقة .  



لكن ماذا سيكون الوضع لو ان اليسيا 
اكتشفتارتباطه املستمر بفيليسيا ؟ ألن  

تقضي عليها هذه الصدمة؟ وسارت حنو 
السالمل . كانرباد قد وضع مساعة العاتف 

وجاء للقائها واخذ معطفها منها  
يداه  ليساعدها على ارتدائهوالمست

 كتفيها وقال:



)ليزا صدقي او التصدقي لقد قلقت 
عليك هذا االصيل ودارتفي خاطري كل 

 انواع احلوادث 
)احلوادث اليت اصابتين ام اليت اصابت  

 السيارة ؟اعتقد انك يف عجلة؟(
 )حسنا فلنذهب(

وكان شارل وهيلني يعيشان يف شقة يف 
عمارةضخمة حديثة يف ضواحي 

اىل الباب  برادفورد ، وجاء شارل 



لريحب هبما ، كان اصغر من برادبثالث 
او اربع سنوات ، قال هلما وهو أيخذ 

 اشياءمها:
)هيلني يف املطبخ تضعاللمسات  

 االخرية(
 ومسعتا صوات يقول Lكال، لقد انتهيت(

واستدارت ليزا لرتىفتاة طويلة هيفاء  
تسري اليهما ، كان هلا وجه مجيل حمبب 



ت، كالذي ينشر على غالف اجملال
 ويتوجه شعر ذهيب انعم قالت:

)براد كيف جترؤايها احلصان االسود  
الكهل ان تكتم االمر وتتزوج دون ان  
خترب احدا؟ انت تعرف كم احبحفالت 

 الزواج؟(
وابتسمت ليزا وهي متسك بيدها  

 وتقول:



)اين مسرورة حفا لزواجه ،كنت اخشى 
 ان يصبح عازاب عجوزا(

 رد براد قائال:
جوز مرتني ، وجيبان يكون )انديتين ابلع

طعامك جيدا على حنو يعوضين عن  
 ذلك.(

جتعد انفها وهي تضحك يف وجهه  
مثسحبت ليزا من يدها اىل غرفة اجللوس 

 املزينة على حنو رائع وهي تقول :



)مسعت انبيننا شيئا مشرتكا فأان من 
اجلنوب ايضا . من كنت يف االصل ، 

 لكين عشت يف لندنعاميني(
زا قرب مضيفتها يف وجلست ليLهل

كرسي منخفض وهي مهتمة مبا قالته  
وسألتانت من هناك حقا؟ ماذا كنت 

 تفعلني ؟( 
 وردت هيلني اببتسامة دافئة ساحرة :



)كنتعارضة ازايء . مل اكن من اهل القمة 
يف هذا الصدد لكين كنت اقوم بعملي 
على حنو يلقيالتقدير ، حىت جاء رجلي 

غناطيسيا  هذا فاقتحم الصورة ونومين م
وجعلين اعتقد اين بلغتمن العمر حدا  
يوجب علي ان اقضي بقية عمري يف 

 املطبخ(
وجاءمها شارل بقدحني منشراب مثلج  

 وهو يقول:



)كان هذا ابلطبع حقا وصدقا . فليس 
هناك اسعد من امرأةيستعبدها رجل 

يبدو ان رغبتها يف سيطرة الرجل عليها 
 تولد معها( 

زا وتشري اىل  قالت هيلني وهيتنظر للي
 شارل:

)انه االخصائي النفسي املقيم : انه 
احياان يصور نفسهفي صورة االنسان 

االول ميسك هراوة ويرتدي جلد دب ، 



لكن التدعيه خيدعك ، فهو محلوديع  
حقا ، ان كل الرجال جيعجعون بال  

 طحن..(
 فرد عليها شارل حماوالااثرهتا:

)هل عرفت كثريين منهم لتحكمي 
ما اقوله دائما وهو ان   عليهم؟ ذلك

النساءنلن قدرا من احلرية اكثر من  
الالزم يف هذا العصر . هيا ايتها املرأة  



اذهيب اىل غرفغسل الصحون واعدي 
 للسيد وجبة قبل ان جيلدك(

)شاهدان مسرحية ترويض النمرة  
االسبوعاملاضي ، ويبدو ان الفكرة  
االساسية فيها استهوته فقد اصبح 

وقته امام مرآةاحلمام يتدرب يقضي كل 
 على الزجمرة والصياح (

 وهنضت وهي تقول:



)عذرا سأغيب مرة اخرى ،فأان اعد 
صلصة خاصة تستخدم مع السمك  
 وجيب ان االحتضر اال يف اخر حلظة ( 

 سألتليزا :
 )هل استطيع معاونتك؟(

)شكرا ، ان كل شيء معد ، لكن تعايل  
لنتحدث معالو رغبت . فأان اتوقع ان  
 ينهمك زوجاان يف احلديث عن العمل( 



وراقبهما شارل ومهايتجهان معا عرب  
الغرفة اىل الباب واالبتسامة على شفتيه 

 وهو يقول:
)اهنما كالليلوالنهار ، يكوانن لوحة . اال 

 تعتقد هذا اي براد؟(
 اجاب االخر ابستخافاف :

)اان افضل ان اقول ضوء الشمس  
ما والظل ، لكين افهم ماتعنيه ، فه



يربزان مداىلتناقض بينهما لدرجة 
 الكمال(

 وضحكت هيلني وهي تقول:
)كل هذا االطراء يسرين ،ان كال منكما 
يدرك كم هو حمظوظ . العشاء سيكون 

 جاهز خالل عشر دقائق(
واعربت ليزاعن اعجاهبا ابملطبخ 

 العصري هليلني وقالت:



) لو جاءت بوين اىل هنا فستحس اهنا 
 فينعيم(

 يف اعداد الصلصة وهي وبدأت هيلني
 تقول :

)رأيت املطابخ يف فاريل . فهمتمن براد  
انه وضع خطة لتجديد كل ماهو قدمي ، 

خاصة املطابخ ، واجراء االصالات  
 الالزمةيف املنزل كله(



)نعم سيفعل ذلك ، وسريكز هذا اساسا  
يف اجلناح اجلنويب قرب غرفةالطعام متاما. 

وع وسيأخذ بوين اىل ليدز يف االسب
 القادم ليختار مايناسباملطبخ(

وماذا عنك؟ اليس لك رأي يف  
ونظرت اليها هيلني وهي Lهذا

 تقوالملوضوع؟(
)املسألة ال تؤثر على حقا . بوين لطيفة 
جدا لكنها تود االيتدخل احد فيشؤون 



املطبخ الذي تفضله على نفسها . ويف  
املرة الوحيد اليت عرضت فيها املساعدة 

قدم هلا كل العون ايل  قالتلي ان براد 
تريد وانه ليس على ان ازعج نفسي  

 ابدراة املنزل (
)ان ذلك يسر معظم النساء ، فأي  

 عمل منزيل متعب(
 وابتسمت ليزا قائلة :



)اعتقد انه يكون كذلك لو كان القيام  
به كل يوم ولست اتطلع اىل هذا فأان  

 احبالطبخ فحسب(
)حسنا ، هناك متسع منالوقت لتعليم 

ان تقبل نظاما لالشياء خيتلف قليال   بوين
، فقد اعتادت ان تتوىل كل شيءنظرا  
 ملرض والدة براد واملناسبة كيف حاهلا؟(



)افضل كثريا ، جلست يف احلديقة  
ملدةساعة هذا الصباح وقال الطبيب اهنا 

 اقوى مما كانت(
)السبب يف هذا واضح متاما. اعتقد اهنا 

.   كانت تشك يف ان براد سيتزوج يوما
البد اهنا فرحت عندما رأتك .  

انزواجكما هو ابلفعل رواية تروي وقصة 
حتكي ، ايل كذلك؟ ان تقبلي رجال فات 



يوم وتقبليان تتزوجينه يف اليوم التاليلهو  
 امر غريب حقا(

)نعم كان براد خمتلفا متاما عناي رجل 
 لقيته من قبل(

)حقا انه عظيم . انه اعظم من رأيت  
كاانفضل رجل يف بعد شارل طبعا .  

حفل زواجنا . اعتقد انه كان من  
احلكمة ابلنسبة لك ان تتزوجي يف  

لندنبهدوء مثلما فعلت. فرمبا مل تكن  



السيدة نورتون لتستطيع ان تتحمل 
 اجهاد حفاللزفاف(

)واحست ليزا أبن هذه فرصة مواتيه  
 لتغري املوضوع ، فقالت :

)كال، هلتزوجت منذ وقت طويل  
 ايهيلني؟(

وتالعبت على شفيت هيلني ابتسامة  
 وهي تقول :



)منذ ست سنوات ، كنا ننوي ان يكون  
لدينا ثالثة اطفال خالل تلك املدة 

لكناالمور مل تسر على النحو املرغوب ، 
 هل حتبني االطفال ايليزا ؟(

 فتلعثمت وهي تقول :
)مل افكر يف املوضوع حقا . ومل يكن يل  

 ال (احتكاك كبري ابالطف
)كنت اكرباخوايت بثماين سنوات . 

وكنت اكره السخافات اليت يقوم هبا 



اطفال االسرة . كانوايصرخون وخيربون  
واليهدأون . وكان علي ان اعتين هبم ، 
كنت دوما اقسم أبنين عندمااتزوج فلن  
اجنب اطفاال على االطالق . ومع ذلك 

فإن تغيري االنسان الفكاره امر 
 يدعوللدهشة ( 

ما انتهت هيلني من اعداد  وعند
 الصلصة قالت:



)اصبحت جاهزة سأخرجالشمام من 
 الثالجة مث ندعومها (

كانت املائدة يف غرفة الطعام امللحقة  
معدة علىنحو رائع ويف وسطها مشعدان  

يلقي ضوءا رقيقا يوحي اباللفة ،قال 
 شارل:

)مل كل هذهاجللبة ؟ اان ال ارى سوى 
اء الرومانسية اليت  احلرص على االشي



تتشبت النساء بوجودهاعند تناول 
 الطعام(

 واجابت زوجته دون تردد: 
)الننا خملوقات رومانسية ايعزيزيولن  

نستمتع بطعامك اال هبذه الطريقة املرأة  
العملية هي مصدر ازعاج الينتهي 

 لكشخصيا(
)ال اعرف البد ان يكون هناك مايعوض 

 ذلك مثل ان اعثر على جواريب بدال



منتمضية معظم وقيت واان افتش يف  
 االدراج على جورب كامل (

 وردت هيلني قائلة : 
 )تفاصيل ، تفاصيل، دائما تفاصيل ( 

واحيت ليزا ابهنا حتسد هيلني ، هكذا 
يكوانلزواج عندما ميتزج الزوجان  

ويتفامهان على حنو كامل مثلما تفعل  
هيلني وشارل ، اهنماال يتبادالن احلب 

امهان ايضا . ورفعت  فحسب بل متف



عينيها لتختلس نظرة من براد الذيكان  
جالسا امامها عرب املائدة ، وسرعان ما 

متنت لو اهنا مل تفعل ذلك فقد  
رأاتلسخرية يف نظرته ، من الواضح انه  
قرأ افكارها مرة اثنية . ونظر شارل اىل  

 زوجتهمبتسما وهو يقول :
) انه احتفال كبري ، اليس كذلك ،  

انه حفل مزدوج . بداية زواجكما الواقع 



واكتمال زواجنا ، فقد أتكدت امس آه 
 هيلني حامل (

 وردت هيلني بلهجةالئمة :
) هال التزمت اهلدوء ايعزيزي وال حتدث 

مثل هذه اجللبة حول هذا املوضوعغري  
 املشوق ؟(

) اان اؤمن بتسمية االشياء أبمسها ، 
وليس هناك اي شيء خطأ علىاالطالق 

علق بكلمة حامل . كيف تريدنين  فيما يت



ان اعرب عن هذا ؟ أبن اقول ذلك  
الكالماالمحق عن انه سيكون لدينا 

 ضيف صغري يف البيت ؟(
 )اريدك ان تعلن ذلك بتعبريراق(

 قال براد مبتسما :
 )هتانينا ماذا تريدان ؟(
 اجاب شارل بسرعة :

)اربعة توأئم من نوع واحد ، نريدمها مرة 
قية حياتنا . واذافشلنا  واحدة لنسرتيح ب



يف هذا فسأقنع مبا جيئ شرط ان ال 
تكون بنتا فأان ال اود ان اكون أتليه  

 بيناثنتني (
 وتدخلت ليزا يف احلديث قائلة :

) اان سعيدة ومسرورة لكما ، واخفيتعين 
ذلك عمدا عندما كنا يف املطبخ اليس 

 كذلك ؟(
)نعم فشارل مل يكن ليغفر يل ابدالو  

 ه إبعالن النبأ العظيم (افسدت متعت



 رد شارل بفظاظة: 
 ) كنت فقط استجيبلطلبك (

 ورفع قدحه للضيفني وهو يقول : 
)فلنشرب خنب براد وليزا ، ارجو اال  

ترتكبا الغلطة نفسها اليت ارتكبناها حنن 
 وتنتظرن عاما او اثنني ؟(

 قهقهت هيلني قائلة :\
)شارل مل ميض اسبوع واحد على 

 زواجنا!(



)وذلك ادعى الن يستمعا صوت اهل  
اخلربة . اان عادة تتاح يل الفرصة لتقدمي 

 النصيحة لشريكي االكرب .(
 ورد براد قائال: 

)انك عادة ليس لديك شيء جدير  
بسماعه . يف اي حال فذلك يف ذهننا ، 

 اليس كذلك ايليزا ؟(
واجربت ليزا نفسها على االبتسام 

 وقالت:



 )لو اردت انت هذا (
 شارل مهلال وهو يقول :وصاح 

)ذلك ما اود مساعه ، زوجة تعرف  
 مكاهنا وحدودها(

 وساهلا براد بسخرية :
 )هل تعرفني مكانك ايليزا ؟(

ونظرت اليه عرب املائدة واحست ابن 
قلبها خيفق عندما تركزت عيناها على 

 مالحمه القوية فقالت:



)احياان ، ال ازعم اين افعل تلك دوما ، 
ذلك كثريا . هل لكين اعول على 

 تناولين امللح ايعزيزي؟(
 وهز شارل كتفيه وهو يقول :

)حسنا ، اعتقد انك كسبت حليفا اي 
 هيلني (

 فردت زوجته وقد قطبت مابني عينيها :
)نعم ، هل يريد احدكم صلصة حساء 

 اللحم(



وكانوا قد وصلوا اىل مرحلة تناول 
القهوة عندما اعلن شارل خططه ملا 

 ة إبن قال:تبقى من االمسي
)نفكر يف الذهاب اىل اندي فالكون  
كلوب. انين عضو منذ مايزيد على  

مخسة اشهر ومل نذهب سوى مرتني .  
هناك تستطيع ان تتمتع ابلغناء والرقص 

) 



ونظر براد اىل ليزا اليت كانت جتلس اىل  
 جواره وهو يقول :

هل حتبني ان  ) اهنا تبدو فكره طيبة ،
 تذهيب ايليزا؟(

فاجابت مبرح وان كانت يف الواقع  
 التبايل:

 )ومل ال؟(
 
 



 
استقل اجلميع سيارة براد وجلس شارل  

وهيلني معا يف املقعد اخللفي وامسك  
كل واحد منهما يبد االخركعاشقني  

شابني . وعندما وصال اىل النادي مد  
شارل يده لزوجته يساعدها على النزول 

نالسرتة يف حرص ينفيان ادعاءه ابنه  م
يرقص الرومانسية ووضع براد يده حتت 

مرفق ليزاومها يصعدان السالمل اىل  



املدخل املضاء بصورة ابهرة ، اعطى 
مفاتيحه ملنادي السياراتليصف السيارة  

 يف املوقف 
اختريت هلم مائدة جيدة ابلقرب من 
حلبة الرقص ، كاانلساقي يظهر فورا  

رقعة اصابع شارل الذي  عند مساعه ف
قال له بسعادة غامرة وقبل انيستطيع 

 اي من احلاضرين ان يبدي رأاي:
 )احضر لنا شرااب لذيذا(



 مث التفت الىزميله وسأله:
 )مارأيك يف املكان ايبراد؟(

والقى براد نظرة خاطفة على 
الغرفةاملزدمحة وعلى ما استطاع ان يراه  

منها خالل ستارة الدخان الكثيفة 
 هاوقال:في

 )انه نوع من التغيري(
 زجمر شريكه وهو يقول:



) وهذا يعين انه ليسطرازك وال ذوقك ، 
لكنك على استعداد لقبوله من اجل  

الصحبة . العرض الغنائي الراقصالذي  
يقدمونه مجيل للغاية . هل حتبني ان  

 ترقصي اي ليزا؟(
 )نعم اود ذلك( 

اكتظتاحللبة ابلراقصني ورأت ليزا من  
ف شارل براد وهو يذهب اىل  فوق كت

حلبة الرقص مع هيلني، ورأت رأسه  



االسود مييل حنو رأس االشقر ليهمس يف 
اذهناشيئا . لكن خالل جزء منالثانية  

تبينت ان صاحبة الرأس االشقر مل تكن  
هيلني بل هي فيليسيا اليت كان يراقصها 

. واحست ليزا ابختناق انفاسها . 
ت الطبول وانتهت املوسيقى وتوالت دقا

، االمر الذييعين العودة اىل اخالء احللبة 
للعرض الغنائي الراقص . وعندما عادوا 



اىل املائدة وصاللشراب وفتح الساقي 
 الزجاجة وبدا يصبها يف االقداح. 

وعندما اطفئت االنوار تناولتليزا قدحها  
ووضعته بني شفتيها يبد مرتعشة حدث  

هلا شيء ما وهي يف احللبة عندما 
لرجل الذي تزوجته يراقص امرأة  رأات

اخرى . لقد اهنار شيء ما يف اعماقها . 
واستمر العرضالغنائي الراقص اربعني  
دقيقة لكنها مل تر سوى القليل منه .  



وعندما استؤنف الرقص قادشارل هيلني  
اىل احللبة لكن براد مل يبد حراكا جملاراته. 
وجلساصامتني لكن ليزا قطعتهل ميكن  

هذا Lسيكارة من فظلك؟(ان تعطيين 
 الصمت سائلة

 ورفع حاجبيه اندهاشاوسأل:
 )انت ال تدخنني؟(

)مل اجرب ذلك ابدا ، ورمبا كان علي ان 
 اكتشفماينقصين(



قال هبدوء وهو خيرج علبة سكائره 
 ويضعها امامها : 

 )خذمياتشائني( 
اخذت ليزا سيكارة ذات فلرت ووضعتها  

 بني شفتيها ومالت برأسها علىالوالعة
اليت ميسكها دون ان تنظر اليه . 

وشعرت حبريق يف فمها وقاومت السعال 
وبذلتفي ذلك جهدا كبريا، ومدت يدها 

 اىل قدح وهي أتمل ان تبدو طبيعية.



) االتعتقدينانك تبالغني؟ ملاذا تتصرفني 
 هكذا ؟ هل حتاولني ان تنسي؟(

ويف حركة حتد واضحةرفعت القدح  
ء على ملستوى العني حىت تنعكس الضو 

 السائل الذي يربق وهي تقول:
 ) لكنهييسر االمر( 

وغامت عيناه وتصلب فمه وتقلص 
فكاه وهو ينظر اليها وسأهلا  

 بصومتنخفض:



)هل تعتقدين ان هذه االمسية كانت 
سهلة ابلنسبة يل اان ايضا ؟ هل  

تعتقديناين سعدت مبقارنة مالدى شارل 
 وهيلني ابلوضع املضحك القائم بيننا؟(

 سيكارهتبعصبية وهو يقول : واطفأ 
)من االفضل ان ترقص قبل ان ادق  

 عنقك؟(
وعادت اىل احللبةابحساس اهنا تطفو يف 
اهلواء. وشعرت أبن جزاء منها منفصل  



كما لو كانت تراقب نفسها عنبعد ، يف 
حني كان قسم منها بني ذراعي براد .  

ولفت حول ذراعيها حول رقبته 
سية وابتسمت . وكانت تعرف ان االم

الميكن ان تستمر اىل االبد ، واهنا بعد  
فرتة ستصبح وحدها معه، لكن يف  

اللحظة الراهنة مل يبد هلا ذلك معها  
ذلك مهما . مل يبد اي شيء مهما  

 وقالتله وهي تضحك:



)الحتملق يف هكذا ايعزيزي. شارل ينظر  
الينا وجيب اال يكتشف اي خطأاليس 

 كذلك؟(
 ترمني اليه؟))كفي عن هذا . مالذي 

(هذا هو ماكنت تريده ، اليسكذلك . 
زوجة يقرتض فيها اهنا متلهية يف حب 

زوجها الوسيم . انت الجتعل االمر  
 سهالايعزيزي(



واخذ نفسا حادا وشد ذراعيه حوهلا 
 بصورة مؤملة وقال يف اقتضاب :

)سأجعل االمر سهال ابلنسبة اليك ، اذا  
كان ذلك ماتريدينه( ونظر اىل  

 وعيناه تتفرسن فيها وقال:وجهها
)لكن تذكري انك انت اليت بدأت هذا  

) 
وبعد ذلك اصبحتاالمسية شيئا ضبابيا 
تتذكره ليزا بصورة غامضة ، فهي تذكر  



اهنا اخذت تضحك وتتحدث 
معاالخرين واهنا رقصت مرة اثنية مع 
شارل واهنا الحظت عيين براد ومها  

تزدادان برودةوقسوة . غادروا النادي  
لساعة الثانية عشرة عائدين ابلسيارة يف ا

اىل الشقة . خرجشارل وهيلني من  
السيارة واخذ شارل يضحك وهو 

 يقول:
 )االتوادان الصعود معنا لتناواللقهوة ؟(



 وهز براد رأسه وقال:
)شكرا، افضل ان منضي يف طريقنا . 

 كان يوماطويال.( 
ما من   وبدأت ساعة تدق يف مكان

 املدينة وصاحت هيلني :
)انه عيد ميالدكيا براد ، كل سنة وانت  

طيب! عليك ان تصعد معنا االن فلدينا 
 هدية لك ( 



)سأمر غداواخذها . شكرا على العشاء  
 ايهيلني كان رائعا ( 

 قالت هيلني وهي تنظر فيالسيارة:
 )انمت ليزا تقريبا( 

لكن ليزا استدارت براسها بصعوبة  
وجههاابتسامة مصطنعة ورمست على 

 وقالت:
)كال، مل امن . كنت اريح عيين  

 فحسب.(



 قال براد :
)تصبحون على خري( وبدأ يف تشغيل  

حمرك السيارة واالنطالق هبا . ومل ينطق 
بكلمةطوال الطريق اىل فاريل ، مل ينظر  
الة ليزا ولو ملرة واحدة . لكنها كانت 
هي تنظراليه بني احلني واالخر ويف كل  

كانت مالحمه تشتد قسوة . وبدأت   مرة
ااثر السهر تتبخر، واخذت تستعيد  

ادراكها لالمور. كانت الساعة االخرية 



خليطا من الذكرايت تبدو واحدةمنها  
 واضحة جبالء وهي اليت قال براد فيها:

 ) تذكري انك انت اليت بدأهتذا(
وعندما وصال امام املنزل نظر اليها وهو 

 يفتح الباب ويقول : 
نزليوادخلي . سأضع السيارة يف )ا

 مكاهنا (
كانت بوين قد تركت بعض االنوار  

مضاءة فيالردهة . بدت الصالة ابردة  



وموحشة بتلك االلواح املفروشة على  
ارضيتها . ومضت الىغرفتها وشعرت  
ابلسرور الن بوين اشعلت انر املدفأة 

 برغم ان الليلة كانت دافئة . 
ت النور والقت نظرة علىالغرفة واضاء

والقت معطفها على الكرسي وجلست  
ترتقب وقع خطوات براد . 

وعندمامسعتها احست ابلتوتر ، ووجدت 



نفسها تعد هذه اخلطوات وتصورت اهنا 
 ابطأت عندما اقرتبتمن غرفتها.

ورمبا تباطأت اخلطوات لكنها مل تتوقف  
وبعد حلظة مسعت ابب غرفةاملالبس  

حد ما يفتح ويغلق . وهي غري متزنة اىل 
، وسارت اىل احلمام وفتحت الدش 

،وحتت ستار الضجة املنبعثة منه مضت 
اىل الباب املوصل بينهما واغلقته مثلما 

فعلت فيالليايل االربع املاضية . مث 



مالبثت انفتحته وعادت اىل احلمام  
وعندما انتهت اغلقتبابه بصورة تسمع  

حىت يعرف اهنا امتت محامها . مث  
تشعر  استندت اليه وهي 

ابالرهاقوضغطت بيديها على خديها . 
احلمام جعلها تنتبه ، لكنه مل خيلصها من 

 ااثر تلكالسهرة.
كانت يف سريرها عندما بدأ الدش يعمل 

اثنية . واستفاقت تستمع اىل  



صواتنسياب املياة وهي أتمل يف ان  
خيلصها النوم من االفكار املزعجة اليت  
 تتصارع فريأسها مثل حيوانت وقعت يف

الفخ . لقد تزوجت براد منذ مخسة  
اايم، كانت كلها جحيماوعذااب . واالهم 

 من ذلك كم من االايم ستظل اتقاسي؟
كم من الليايل ستستلقي هنا فيعذاب 
وارق تستعيد الساعة اليت يعيش فيها  

 الزوجان شارل وهيلني.



وتوقف صوت الدش ،وساد الصمت ، 
وانساب ضوء القمر من النافذة حامال  

ه خياالت االشجار ذات  مع
االشكالذات االشكال املشبوهة . 
وادارت ليزا راسها صوب السماء  

الصافية وهي السماء ذااتلنجوم نفسها  
اليت شاهدهتا نساء آل نورتون السابقات 

وهن مستلقيات يف املكان نفسه . ان  
رجال نورتون قساة حىت اليسيا نفسها  



أقرت بذلك . هل عرف احدهم احلب 
الذيرتيده املرأة وحتتاج اليه ؟ ام   احلقيقي

ان تلك العاطفة تعين لديهم السيطرة  
 فحسب؟

وانفتحالباب يف الطرف االخر من  
الغرفة على حنو مفاجئ فهيت جالسة يف 
سريرها ، وضمت مالبسهاعلى جسمها 

ومحلقت يف الشخص الطويل الواقف  



امامها ، وقلها يدق على حنو مؤمل، 
 قالتبصوت خفيض:

 )ماذا تريد؟(
واغلق براد الباب وراءه وسار اىل  

 السرير وقال بصوتقاس:
سطحيا . ام تتخيلني )اليس هذا سؤاال 

فرتة ؟  1اين مل اكن اعين ماقلته منذ
 اهنذه املهزلة استمرت اطول من الالزم(



)استمرت مخسة اايم . هل هذا هو 
 اقصى ماتتحمله؟(

جلس اىل جانبها وامسكها من كتفيها  
 واراحها على الوسادة وهو يقول :

 ) هذه املرة اي ليزا ليس هناك مفر .(
 
 
 اللوحة! -



أغسطس( شهراً حاراً  كان آب )
شديدالرطوبة ، اندرا ما هبت فيه نسمة 

هواء لرتطب جباه الرجال الذين كانوا  
يعملون فيفاريل . ومع ذلك فإن  

املشروابت املثلجة اليت كان املالك  
يزودهم بكميات منها ، كانتتبقي إرادهتم 

 على العمل قوية .
وابلنسبة إىل ليزا كان النشاط املكثف يف 

حوله يسليها . ولذلك فقد   املنزلوما



أغرقت نفسها يف العمل وحظيت 
ابحرتام الرجال و تقديرمهو حتملوا عن  

طيب خاطر رغبتها يف التعلم  
واستطاعتبسرعة ان تلم بكل مبادئ  

العمل . وتدرجيياً بدأ بعض النظام يعود  
من هذا اخلضم من الفوضى الذي ساد  

يف األايم األوىل . ومت إصالح األرضيات 
 كانت قد فسدت ، بدأ عمال اليت 

 الديكور عملهم.



ويف هذهاألثناء جرى استخدام غرفتني 
يف اجلانب الشمايل من املنزل لتناول 
الطعام و اجللوس . مل تكوان مناسبتني 

بسبب رطوبتهما ورائحة التحلل 
السائدة يف جدراهنما ومع ذلك  

كانتاحمتملتني كمكان مؤقت . أوشك 
ومتت تغطية  املطبخ اجلديد أن ينتهي

جدران الغرفةاملشمسة الواسعة اليت  
اختريت لتحويلها إىل مطبخ ابلبالستيك 



أصفر اللون وكانتاملعدات اليت اختارهتا  
بوين مالئمة متاماً . وكانت بوين تنتظر  

على أحر من اجلمراليوم الذي تستطيع  
فيه أن تعد الطعام يف الفرن اجلديد  

 الرائع . 
 فقد كانت ومبا إن اجلوأصبح لطيفاً 

والدة براد متضي فرتة الصباح على 
سطحية اجلناح الشمايل تنعمباهلدوء  

وتستمتع أبشعة الشمس . وكان على 



ليزا أن حتضر هلا القهوة و البسكويت  
فيالساعة احلادية عشرة ، وجتلس معها  
تتحداثن . كانت أليسيا حتب احلديث 
عن ابنها ،عندما كان طفاًل و صبياً و  

بح شبيهاً أببيه ، وقالت  كيف انه أص
 ذات مرة :

] كاانصديقني ، يفهم أحدمها اآلخر . 
هكذا جيب أن تكون األمور بني األب  
واالبن ن لكن هذااندراً ما حيدث . و  



عندما قتل ماليو كانت صدمة براد أكرب 
من صدميت نوعا ما . ومع أانلزمن  

يداوي األحزان فإين أحياانً أعتقد ان 
اآلن ينزف كما جرحه ما زال حىت 

كانعندما جاءت الشرطة لتبلغنا عن 
ابحلادث . أما اآلن وقد حصل عليك 

فقد يبدأ احساسهبالضياع يتالشى، 
االنسان حيتاج اىل من يستطيع أن يفتح 

 له قلبه .[..



وردت ليزاوهي تبتلع ريقها و تتساءل  
عما ستقوله إليسيا لو عرفت مدى ثقة 

ىت براد فيها لدرجة أهنلم خيربها ح
 ابلطريقة اليت مات هبا أبوه :

] كنت أنت موجودة طوال هذه 
 السنوات [. 

] اي عزيزيت ، إن براد مثل كل األوالد  
كف عن أن يثق يب منذ أن بلغ إىل  

سناملراهقة . ان موقف الصيب من أمه  



يتغرض لتغيري عندما يصل اىل البلوغ  
فيحس اجتاههاابحلب و االحرتام لو  

افاقه تتسع و   كانت تستحقهما ، لكن
يبدأ يف إدراك أن املرأةميكن أن تكون  
أكثر من جمرد مالذ يف احملن وصوت  
مطمئن يف الليل ، وعندئذ على األم 

أنتدرك أن عليها ان تسمح للصيب أبن  
 يغدو رجاًل .[

 وتنهدت إليسيا مث استطردت قائلة : 



] إنه وقت صعب ذلك الذي تواجهني  
وم ما أن فيه حقيقة أنه ينبغي عليك يف ي

تتخليعن كل احلقوق السابقة من أجل  
احلصول على مودته و إهتمامه ، لكن  
االنسان يقبل ذلكتدرجيياً ابعتباره أمراً 

حمتماً ، ويضع كل أمله يف أن املرأة اليت  
سيتزوجها ستكونبارة و متفهمة بقدر  

كاف لتتخلي عن ذلك الركن الذي ال  
 خيصها من قلبه [



 وابتسمت وأضافت :
يف حاليت ال أعتقد أن مثل هذا  ] و 

األمل خاب . أنت مستاءة مين اي 
 ليزاأليس كذلك ؟[

مل تكن ليزا قادرة على أن تتذكر ما قالته 
كرد على هذا السؤال ،برغم أهنا 

متأكدة من أهنا أعطت الرد السليم ، 
ألن أليسيا ربتت على يدها . لقد  

كانتاللحظات قاسية ابلنسبة اليها ،  



تدرك أنه مل يكن هلا مكان يف ألهنا كانت 
قلب برادلتطالب به . لقد فرض ارادته  

 وجعل زواجهما حقيقة لكنه مل
حيبها . لكن ماذا سيحدثعندما ختبو 

ان حيدث ذات يوم ؟  رغبته ، كما البد 
هل سيدعها تذهب ؟ أم سيتوقع منها 

أنتبقى ابعتبارها سيدة فاريل حفاظا على 
مسعة األسرة يف حني يزداد عدم مباالته 



هباكامرأة ؟ إن األمر األخري سيكون 
 أقسى من أي شيء آخر.

و أخذ الصيف يرتاجع ببطء فيالريف  
احمليط بفاريل . و اكتست مناطق 

ية اليت جتاور املنزل املستنقعات الرب 
بلوانرجواين هبيج لكثرة الزهور و الورود  
و بدأت الطيور تتجمع معاً لتهاجر إىل  

أماكنأكثر دفئاً . و مل يكن للوقت امهية 
كبرية لدى ليزا . واعتادت أن تقبل  



بينهما وبينرباد . مل يكن األمر سهاًل .  
وكان فتور شعورها يثري حنقة حبيث يبدو 

انوكأنه يريد أن يقبض  يف بعض األحي
على كتفيها ويهزها بعنف . ويف احدى 

 املناسبات هتف هبا :
] مىت ستكربين ؟ مىت ستكفني عن 

 خداع نفسك ؟[
 فأجابت :

 ] ال أعرف ماتقصده [



 فضحك بسخرية وهو يقول : 
] نعم إنكتفعلني ذلك . أنت تعرفني ما 

 أعنيه على وجه الدقة [
قباللون اللذي  وتوقف عند هذا وهو يرا

 يتصاعد غلى خديها ، وأضاف قائاًل : 
] كال ، ايحلوة ، أنك تريدين أنتبقي 

معي بقدر ما أريدك ، لكن تلك  
الكربايء احلمقاء ال تدعك تعرتفني هبذا  

]. 



وحتولت ليزا عنه ، فلم تعد قادرة على 
أن تتحمل املزيد من حتديقه الساخر  
فيها، كذلك كانت ختشى أن يضمها  

عل من حلظة مضت ، ويف هذه كما ف
املرة ستضطر اىل أنتستجيب ، 

وتساءلت عما كانت ستفعله يف فاريل 
طوال تلك االسابيع ليخفف عنها  

وطأةالتوتر ، فاجلو كله يف الكوخ خمتلفاً  
، جو مريح ، سلمي ، هادئ ، وكان  



ليوك يبدودوما مستجيبا حلالتها املزاجية 
ني  ، وكان عادة أيخذ يف الرسم ، يف ح

جتلس هي يف أحداملقاعد تراقبه ، واندرا 
ما يتبادالن كلمة طوال الوقت الذي  

 تقطيه عنده .
وعندماجاءت اليه ذات أصبل من  

الباب اخللفي ملنزله ، يف الوقت الذي  
كان يضع اللمسااتألخرية يف لوحة عن 

 مستنقعات كرافن ، قال هلا :



] تبدين شاحبة . إنك تبذلني جهداكبريا  
 زل .[يف املن

وتركزت عيناها على التالل البعيدة ، 
 وهي تقول :

] الواقعإين ال أفعل سوى القليل . وأود 
لو كان هناك املزيد ألعمله . العمل 

 يساعد على قتاللوقت .[



] تريدن قتل الوقت يف سنك هذه ؟ إن 
الشباب عادة يشكون من ضيق 

 الوقتوعدم كفايته .[ 
 فتباطأت كلماهتا وهي تقول :

يل الذي تتحدث عنه اي ليوكليس ] اجل
جيلي أان يف مرحلة وسط .. جتاوزت 
سن املراهقة ، مع ذلك أكون أحياان 

 حائرة كأننيفي السابعة عشرة .[



] هل تعنني أنك مل جتدي نفسك بعد ؟ 
إن البعض ال جيد نفسهأبدا اي ليزا .  

النضج ال يرتبط بعدد السنني ، واندرا  
أمرا  مايكون فهم االنسان إلعماقه

 ميسورا .[
كانت جتلس على العشب ، هتز ركبتيها 

بذراعيها كطفل ، وعيناهااملفعمتان 
 حيوية مركزاتن على وجهه .

 ] هل وجدت سعادتك اي ليوك ؟[ 



 بقى فرتةصامتة قبل أن جييب :
] السعادة . إهنا تعين أشياء متانية لدى 

الناس . قد يكوانلكاتب براون اقرتب  
إن املشكلة  من السر عندما قال : 

املشرتكة ، مشكلتك و مشكليت  
،مشكلة أي شخص هي كيف تتجنب 

التباكي على ما كان يعد وضعا أمثل ، و  
أن نتوصل اىل ماميكن أن يتحقق مث جند  



الطريقة جلعله وضعاً أمثل ابلوسائل  
 املتاحة لنا .

وهكذايصل االنسان اىل الوفاق مع  
نفسه ، ويقبل ما الميكن أن يتغري و أن  

تفيد منه علىخري وجه . وأان لدي  يس
رسومي وقد كيفت نفسي مع احلياة اليت 

 أعيشها .[
قالت له :] لكنك مكتف ذاتيا ، وال  

 حتتاج اىل أحد ؟[



] هذا ما قالته يل زوجيت مرة . وهو 
ليسصحيحا طبعا . فليس هناك إنسان  

 مكتف ذاتيا يف صورة كاملة .[
 ورفعت رأسها وحدقتفيه وهي تقول :

 أكن أعرف أنك متزوج .[  ] مل
 ] لست متزوجا اآلن .[

 ] ماذاحدث ؟[
] قالت يل أنه علي ان اختار بني الرسم 

و بينها . وكانت حاجيت اىل الرمسأكرب  



من حاجيت اليها . كان األمر بسيطاً 
 على هذا النحو .[

] امل يكن يف اإلمكاانلوصول اىل حل  
 وسط ؟[

] مل تكن إيلني تريد حال وسطا كانت 
 تريدين بشروطها كاملةوإال فال .[

 وابتسم و االرهاق ابد عليه و أضاف : 
] الميكن أن نلومها . إهنامل متارس حياهتا 

خالل السنوات الست لزواجنا ، فقد 



كانت تعيش يف الفندق و مل تتفق معامي 
، كما كانت تقضي أشهر الشتاء  

نفرادي  الطويلة فيما يشبه احلبس اال
ألين كنتمستغرقا يف عامل مل تستطع ومل 
تشأ أن تشارك فيه . وعندما قلت أين 

سأبيع الفندق بعدموت أمي ، أعتقد اهنا 
تصورت أننا سنبدأ بداية جديدة . إهنا مل 
تستطع أن تفهم أن هذاالتدفق املفاجئ  
للنقود يف يدي مل يغري شيئاً مما كنته أو 



لنا ، ومت مما أردت أن اكونه . مثانفص 
الطالق بيننا ، وكان ذلك هو احلل  

الوحيد . إن الغلطة اليت ارتكبتهاهي أهنا 
 تزوجتين أصال .[

 ] ألنك مل تكن حتبها ؟[
] كال ، بل ألهنا مل حتبنيعلى حنو كاف 

 لبذل اجلهد للتقريب بيننا .[



] لكن ليس هذا عداًل ، فالزواج  
قضيةمشرتكة ومن املؤكد أن اجلهد جيب  

 يت من الطرفني .[أن أي
 وكانت ابتسامة ليوك جافةوهو يقول :

] إن الزواج اي طفليت هو اخرتاع نسائي 
ومسؤولية إجناحه تقع على عاتق املرأة . 

اذ كنت ترين هذا عدال . فهو كذلك 
فعال . لكنذلك هو نظام الرجل ، وحنن  

جنس إنساين يف جمموعنا . إن احلب  



ابلنسبة للنساء هو كلشيء ، لكنه 
جانب فحسب من حياة الرجل . 

وعندما تتعلم املرأة أن تقبل هذا فأهنا  
تكونعندئذ فقط يف طريقها اىل النضج 

]. 
 مث غري املوضوع فجأة بقوله : 

 ] هل ميكن انترتكيين ألرسم ؟[
 ] هل تريد ذلك حقاُ ؟[



] توقفت عن مغازلة النساء  
منذوقتطويل ، إن افتقارك اىل اخليالء  

 ليزا .[أمر رائع اي  
 ] ملاذا اان على وجه التحديد؟[

] ألن لك ميزة معينة أود أن أسجلها  
 على لوحة قدر استطاعيت .[

 مث نظر إلىساعته وقال :
] جتاوزت الساعة الثالثة بقليل ، هل  

 ميكن أن نبدأ اآلن ؟[



 ] لوأردت . اذا شئت .[
 ] لنبدأ .[

ورفع ليوك اللوحة اليت مل تتم من على 
 :  احلامل وقال

] سأمحل هذه اللوحة اىل الداخل  
لتجف و أحضر ماأحتاج اليه ، وميكن  
 أن ننقلكل األدوات اىل ضفة النهر .[ 

وبعد عشر دقائق كاان يف املوضع الذي  
أراده حيث كانتشجرات صفصاف 



تسدالن فروعها يف املاء ، وجعلها تقف  
يف مكان تزداد فيه كثافة أوراقهماو  

سها مرفوع  الفروع متتد من حوهلا ورأ
ينظر اىل اليد اليت متسك بفرع صغري :] 

 أمسكيههكذا .[ 
ومن احلامل الذي اقامه على بعد أقدام  

قليلة منها أخذ يتأملها لربهةوجيزة مث  
 أومأ الرضى وتناول فرشاته و قال : 



] إن الضوء مالئم متاماً ملا أريده .  
 سنكرر هذا املوعد نفسه من كل يوم .[

ا كنت أستطيع أن ] لست متأكدة ما إذ
 أرتب هذا .[ 

خشيت أن يثري غياهبا املتكرر يف املوعد 
نفسه من كل يوم تعليقا من أليسيا أومن 
بوين أمام براد ويف حضوره ، األمر الذي 

يفتح الباب أمام مشاكل التعد وال 



حتصى ،هي يف غىن عنها خاصة أهنا مل 
 حتدثه عن لقائها مع ليوك . 
 : قال هلا ليوك بلهجةحازمة

] عليك أن تفعلي هذا ، فهذا شيء ال 
أستطيع أن اؤجله مث أستأنفه على  

هواكوحسب رغباتك . حركت رأسك ، 
 ابقيها يف مكاهنا بال حراك .[

وخالل نصف الساعةالتايل اكتشفت  
ليزا حقيقة جديدة هي أن ليوك الفنان  



خيتلف متاما وبصورة جذرية عنليوك 
ان  االنسان . تبددت هلجة الود اليت ك

يكلمها هبا ، كذلك تالشت ابتسامة  
التفهماليت كان يتميز هبا و اليت أ‘جبتها 
كثرياً ، اذ كان يزجمر صائحاً وموخباً لو  
جترأتعلى التحرك وفرض عليها الصمت 
و السكون عندما حاولت أن تتحدث  

 وتثرثر وهو يرمسها . 



وشعرت ابلسرور و الفرحة اىل أقصى  
حد عندما أستدارت الشمس عن  

مكاهنا بدرجةجعلته يقرر وهو كاره أن  
مامت يكفي هلذا اليوم ، وجلست على 

العشب منهكة وهي تزفرابرتياح  
واسرتخاء ، وحترك قدميها اللتني  

أصاهبما اخلدر من طول وقوفها حىت  
ابتتالحتس هبما وبعد أن اسرتاحت قليال 

 قالت :



] اان اشعر ابالمتنان والشكر هلل  
ني لكل وقت ، أنيلست منوذجاً للفنان

كيف يتحملن كل هذا العنت واالرهاق  
 ؟[

وانفجرليوك ضاحكاً وقد استعاد حالته  
الطبيعية بعد أن انتهى من دوره كفنان  

 وقال هلا :
] آسف متاما اذ كنت فظاً نوعاً ما معك 

لكن أرجو أن تقدري موقفي ، فكم 



يكون مرهقًاومثرياً لآلعصاب أن ترفعي 
عينيك من على اللوحة لتفاجئي أبن 
 الزاوية اليت ترمسينمنها تغريت كلية .[

وبدأ جيمع حاجاته بتمهل ويرتبها بعناية  
 مث قال :

] ستجدينان األمر أسهل لك لو ركزت  
ريك أثناء وقوفك أمامي يف شيء  تفك

 آخر واستغرقت فيه .[
 ] مثل ماذا ؟[ 



] أ[ شيء حتبينه وتفضلينه ويستهويك  
التفكري فيه ألنه يبعثفيك سعادة وحيوية  

. وهبذه املناسبة كيف ميضي العمل يف  
املنزل ؟ هل يسري على مايراموفق  

 خططكم وتصوراتكم ؟[
وأجابت يف محاسة بدت واضحة يف  

 لذي اكتسب حيوية :صوهتا ا
] يسري سرياً حسناً للغاية . أوشك  

العمل يف اجلناح اجلنويب أن يكتمل ، 



وممايثري االهتمام واالندهاش أن تعرف 
ان فاريل سيصمد ملدة قرنني آرين من  

 الزمان علىاألقل .[
]البد من احلرص على القيم القدمية يف  
هذا العامل املتغري دوماً على أنيصحب 

م بعملية تنسيق انجحة هذا القيا
 ومستمرة بني القدمي و اجلديد .[ 
 وصمت ليوك لربهة مث أضاف :

 ] الواقع أين أرى براد حمظوظاً للغاية .[



ونظرت اليه نظرة سريعة وهي تسأله  
 ابهتمام وهلفة ] ملاذا؟[

]ألن زوجة تشاركه اهتماماته وتتفهم  
 مواقفه ودوافعه وتقدرها .[
 ليها ويقول :وطوى احلامل وهو ينظر ا

] حان وقت تناول الشاي . هل نعود  
 اىل املنزل لنتناول البعض منه ؟[

وهزت ليزا رأسها وهي تقف وتنفض  
 ثوهبا مما علق به من حشائش مث قالت :



] من األفضل ان اعود اىل املنزل فأان  
عادة أتناول الشاي مع والدة براد يف  

غرفتها . وستتساءل اين أان إن مل أذهب 
. وأان ال أحب ان أأتخر عن   اليها

موعدي معها فهي سيدة لطيفة وحمبوبة 
 و اجللسة معها ممتعة .[

] تستطيعني إخبارها أين كنت عندما 
 تعودين .[ 

 ] كال فقد تساورها الظنون .[



وعندئذ رأت حاجبيه يرتفعان تعبريا عن  
 الدهشة فتلعثمت وأضافت :

 ] أان .. أان أقصد ...[
حادة على حنو  وأصبحت نظراته فجأة

 غري متوقع وهو يقول هلا :
] اعتقد أنك تقصدين انك مل ختربي  

براد أو أي شخص آخر أبنك تعرفينين. 
ملاذا فعلت ذلك وماهو سبب إخفاء 

 زايرتك يل ؟[



وارتبكت وأحست ابحلرية واالضطراب  
 وهي تقول مغمغمة :

] ال أعرف ، افرتضت أن هذا األمر  
أحدثه عن  غري مهم وأنه ليس علي أن 

 هذه الزايرات .[
وبدت رنة الشك واضحة يف صوته وهو 

 يقول :
] إهنا مل تكن زايرة فقد اعتدت ان 

جتيئي اىل هنا مرتني او ثالث مرات يف  



كل أسبوع خالل الشهرين املاضيني .  
هل أنت خائفة من زوجك اي ليزا ؟ هل  

 ختشينه إىل هذا احلد ؟[
  واستدارت بعيداً هاربة عن نظراته ،
وبدت عضالت خديها متوترة وهي  

 تقول :
] سؤال سخيف . هل كنت أتزوجه لو  

 أين أخافه ؟[ 
 ومتهل بعض الوقت مث قال :



] ذلك يتوقف على أمور كثرية . ففي 
بعض االحيان قد تضطر الظروف  

شخصاً اىل القيام أبعمال ال يرغب فيها 
. رمبا اجربك بوسيلة ما مل تستطيعي 

رمبا تزوجته من أجل  التهرب منها . 
 املال ؟[

] ماذا تقصد هبذا ؟ ما معىن كالمك ؟  
 يف احلقيقة مل أستوعب متاماً ما فعلته.[



] قلت ببساطة أنك ببساطة تبالغني  
فيما تتوقعني احلصول عليه من براد  

 كزوج .[ 
 

وفكرت ليزا يف أن كالمه هذا حقيقي 
وصادقوالخيالف الواقع يف شيء لكنها مل 

نع نفسها من التساؤل عن  تستطع ان مت
عدد الناسالذين يعانون من مثل هذه 

التقلبات واالهتزازات اليت تتعرض هي  



هلا واليت تعاين منهامنذ زواجها من براد  
الذي مل ميض عليه وقت طويل حقاً ؟  

هل ستتصرف أية امرأة أخرىبطريقة  
خمتلفة عما تصرفت هي أراء هذا الوضع 

اجها  الذي وجدت نفسها فيه بعد زو 
 ؟وتنهدت وقالت لليوك :

] سأراك غداً ؟ يف املوعد نفسه كما  
 اتفقنا .[



ومل حياوالعرتاضها وهي متضي يف طريقها 
 مبتعدة عنه .

يف الساعة اخلامسة من بعد ظهر  
ذلكاليوم أتصل براد هاتفياص ليقول هلا  

انه لن يعود إىل املنزل لتناول العشاء  
 وأهنسيستمر يف العمل يف املكتب حىت

وقت متأخر إلجناز بعض االعمال 
الضرورية الطارئة التيال حتتمل أتجيال أو 
أتخرياً . وتساءلت ليزا وهي حتس ابهنيار 



ال حدود له عما إذا كاهنذا التأخري عن  
العودة للمنزل سيستمر اىل ما الهناية  

 وسألت :
] مىت ستعود ألخرببوين ابن تبقي لك  

 الطعام ساخناً ؟[
ك . سأكل يف املدينة .[ ] ال تشغلي ابل

 وسكتربهة مث سأل :
 ] هل كل شيء على ما يرام ؟[ 



] هل كل شيء رائع . انتهى الرجاملن  
العمل هلذا اليوم . وليست هناك أية  

مشاكل على االطالق ، واالمور تسري  
 سريًاحسناً .[

 ] اىل اللقاء اي ليزا .[
بعد الصخب والضجيج خالل النهار  

هيب وسكونه جاء املساءبصمته الر 
الذي كاد ان يصبح شيئاً ملموساً . ويف 

الساعة التاسعة متنتليزا ليلة سعيدة 



ألليسيا ومضت يف طريقها عرب الدهليز  
املفضي اىل املمر املوصل الىغرفة نومها  

واسرتاحت أعلى السلم نصف الوقت . 
وفكرت يف أن الوقت اليزال مبكراً  

 علىالنوم ، ورمبا كان الكتاب عوان على
متضية الوقت حىت يداعب النوم جفنيها 

. وعندمانزلت من جديد اىل الردهة  
اعرتفت ابهنا تفتقد صحبة براد عندما  

يكون يف اخلارج فياملساء وهي وحيدة يف 



املنزل ن اهنا حتس ابإلطمئنان و الراحة  
يف رفقته برغم كل شيء . فهما عادة 
جيدان الكثري من املواضيع يطرقاهنا ،  

ينهما دوماً ال يتعثر واليتوقف واحلديث ب
. 

وعندا وصلت اىل أسفل السلم رن  
جرس اهلاتف عالياً مدوايص ، رمبا كان 

برادهو الذي يتصل ليقول هلا أنه يف  
طريق عودته إىل املنزل ، ومضت من 



فورها وهي تسرعاخلطى اىل املنضدة اليت 
 حتمل اهلاتف ورفعت السماعة وقالت : 

 ] هالو .[
 مألوف لديها يقول : وردعليها صوت

] هل ميكن أن أكلم براد اي ليزا من  
 فضلك؟[

وتذكرت على الفور صاحب الصوت  
 وقالت له : 



] إنه ليس يف البيت اي شارل ، مناين 
 تتكلم ؟[

] من املكتب ، هل لديك أي فكرة عن 
املكان الذي ميكن أن يكون قد ذهبإليه 

 ؟[
 وسألت ليزا حبرص :

 ] مىت غادر املكتب ؟[
يف السابعة ، خرجنامعاً . ورجعت أان  ]

منذ دقائق مضت ألراجع شيئاً ما . 



وظننت أنه البد أن يكون اآلن قدعاد  
 اىل املنزل .[

] قال أنه سيتناول طعامه يف املدينة .  
أتوقع عودته يف أي وقت . هل أطلب 

 منه أن يتصل بك عند عودته ؟[
] سأبقى هنا ربع ساعة وبعد ذلك  

زل . ومن الضروري أن  سأذهب إلىاملن
أحدثه الليلة . أرجو أن تطليب إىل ان  

 يتصل يب فور عودهتغلى املنزل.[



] ساأتكد متاماً من أنه سيتلقى رسالتك 
فور عودته إىل البيت ،وسأخطره أبمهية 
اتصاله بك الليلة . كيف حال هيلني ؟ 

 أرجو أن تكون على أحسن حال .[ 
] إهنا مليئة ابحليوية و النشاط . قالت 

يل الليلة املاضية أنه سيكون من 
 األفضللنا مجيعاً ان نلتقي مرة اثنية .[

تهي العمل يف اجلناح اجلنويب  ] حاملا ين
 فالبدأن أتتوا لزايرتنا .[



عندما وضعت السماعة كانت ساعة 
الردهة تدق معلنة التساعة والربع .  
وظلت واقفة حيث هي مدة طويلة  

حتدق يف جهاز اهلاتف . قالت لنفسها  
أهنا كانتتستطيع ان تقول لشارل اين  

ميكنه أن جيد براد . من الواضح متاماً أنه 
ب لرؤيةفيليسيا فهو الشك يراها  ذه

ابستمرار ، وهو على وجه التحديد مل  
يكن يتصور أن شارل سيتصلبه يف 



املنزل بعد افرتاقهما ويسبب له االحراج 
. 

وشعرت أبهنا تكاد تبلغ اقسىدرجات 
 التعاسة  
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كانت عقارب الساعة تشري الىالعاشرة  
والربع عندما مسعت ليزا صوت سيارة 

مث توقفت امام املنزل ، وظلت  آتيه



ليزاجالسه حيث كانت على املقعد 
الوثري ذي املساند والظهر املرتفع قرب  

النافذه . واخذتتسمع وقع خطوات براد 
وهو عائد اىل املنزل بعد ان وضع  

السياره يف الكاراج مث مالبثتان مسعت 
صوت صرير الباب وهو يغلق خلفه  

 فادركت انه دخالىل املنزل.



د ذلك خبمسدقائق راته يفتح ابب  وبع
غرفة النوم ويقف على العتبه وينظر اىل  

 حيث جلست يف ضوء القمر .
] ماذا تفعلني وانت جالسه هكذا يف  

 الظالم ؟ هل منت مث استيقظت ؟[
ومد يدهواضاء املصباح املوجود على  

منضده يف جوار مدخل الغرفه مباشره . 
 فردت ليزا هبدوء وهيتنظر اليه :

 كال مل امن ، بل كنت جالسه افكر [ ]  



وهبت واقفة واجتهت اىل طاولةالزينه 
وجلست امام املرآه وتناولت فرشاه 
وبدات ترتب شعرها املنسدل على 

كتفيها . واستطاعت ان ترى يف املرآه 
براد وهو واقف يف مكانه حيدق فيها  

 .قالت له بصوت رقيقناعم :
] البد انك متعب فلقد كان اليوم  

 [ طويالا 
 ]نعم لقد كان كذلكفعال[



تقدم اليها وترك الباب ينغلق خلفه مث  
 مالبث ان قال وهو ينظر اليها :

]لكن هناك تعويض عن هذا التعب 
خيفف عن االنسان االرهاق الذي القاه 

] 
] اتصلبك شارل هاتفيا ، وهو يريدك  

 ان تتصل به الليله من كل بد [ 
] امل يقل لك من اجلماذا يريدين ان  

 تصل به ؟[ ا



] كال ، مل يقل على االطالق . اصر  
 على ان تتصل هبالليله [

] اعتقد انه من االفضل ان اذهب  
وارى ما يريد ، البد من وصل خط  

داخلياىل هذه الغرفه حىت ميكن احلديث  
منها دون حاجه اىل الذهاب اىل مكان  

 اخر[ 
واستدارعلى عقبيه ومضى متجها اىل  

ده على ابب غرفة النوم مل وضع ي



مقبضه ووقف واستدار ببطءلينظر اليها 
 ويقول :

] لو ان شاريل اتصل هاتفيا فالبد انه  
قال لك اين غادراتملكتب يف الساعه 

 السابعه [ 
واختلجت الفرشاة يف يدها وردت  

 :]نعم اخربين بذلكفعال[
عندئد قفل براد راجعا عرب الغرفه  

وجذهبا بذراعيه وجعلها تستدير وهي  



لكرسي الدوار لتواجهه  جالسهعلى ا
 ولتنظر يف وجهه مباشرة وهو يقول :

] مالذي كنتتحاولني ان تتصيديه من  
كالمي ؟ اين تعتقدين اين ذهبت منذ 

 ان تركت املكتب الساعهالسابعه؟[
] واضح متاما اين كنت ، اليس كذلك؟ 

] 
واتمل وجهها املتورد مليالربهه طويله مث  

 ساهلا ساخرا : 



فيليسيا ، هل تعتقد اين  ] كنت مع 
بلهاء ايبراد ،واين ال اعرف ماذا يدور  

بينكما ؟ مسعت حديثك اليها يف اهلاتف 
يف تلك الليله التيذهبنا فيها عند هيلني 

وشارل ومن مث فال تتعب نفسك يف 
 حماولة فاشلة لالنكار[

لكنرباد مل حياول ابدا االنكار . كان  
ينظر اليها يف دهشة وفجأة ارتسمت 



بتسامة بطيئةعلى وجهه حىت غطته كله ا
 وسأهلا ساخرا: 

] هل انت غيورة ابلفعل ام انك  
 تتصنعينالغرية؟ [
 ] اان اكرهك [ 

وضحك وهو يرفع وجهها اليه ونظر يف 
 عينيها مباشرةويقول :

] مازلت احيا حىت االن برغم هتديدك 
 بكرهك يل[ 



واجته حنو السرير وهويقول : ] سيكون  
 ظر [على شارل ان ينت

استقيظت ليزا على انوار الصباح االوىل  
. واستلقت ساكنه وعينياها تتجهان اىل  

الوجه نصف املدفون يف الوساده اىل  
جوارها . كانتاملالمح القويه تبدو اكثر  
 شبااب اثناء النوم بل تبدو كمالمح فىت 



واخلط املتصلب القاسي لفمهاخلى 
مكانه لطيف ابتسامه كما لو كان يرى  

 سعيده ساره . احالما
واخذت تستعيد ماجراىلليله املاضية 

وتذكرت انه حىت مل يرد على اهتامها له  
ابنه كان مع فليسيا . بل مليغضب 

لذلك اصال , االمر الذي يؤكد من انه  
مذنب . وشعرت ابالمل جيتاح جوانبها  

فقداصبح هناك فارق االن . ذلك اهنا 



ادركت كم حتبه . لقد اتكدت من ذلك  
ك الساعهاليت امضتها يف انتظاره يف تل

الليله املاضيه, نعم اهنا حتبه بكل جوارها 
بغض النظر عن ايشيء,كيف ميكن ان 
تتحمل هذا وان تستمر يف حيتها هنا ؟ 
لو اهنا جتد وسيله للتخلص منتاثري ذلك 
الرجل الذي اصبح يعين الكثري ابلنسبه 
اليها , يف حني اهنا ال تعين شيئاابلنسبه 

. هذا ليس صحيحا متاما فهي هلا  اليه 



بعض السيطره عليه . ورمبا لو مل  
تكنفيليسيا موجوده لتقبلت هذا الوضع  

وارتضته ، على اما ان اييت املستقبل 
مبشاعر اكثرعمقا . لكن ان تشارك  

امرأة اخرى فيه ، ابد . هناك حدود ملا 
 ميكن ان يفرضه احلب .

وعادت اىل النوم لكن يف اغفاءات  
متقطعه عند كل حركه من براد   قصرية

وعندما دقتالساعه السابعه مل تستطع ان 



تبقى يف مكاهنا ، فتسللت حبرص ونزلت 
من السرير فال يزاللديها نصف ساعه 
قبل ان يوقظه املنبه. ولكنها تذكرت  

وهي متضي اىل احلمام ان اليوم هويوم 
السبت . وبراد لن يذهب اىل املكتب. 

قالت لليوك   نسيت ذلك متاما عندما
اهنا سرتاهاليوم. لكن كيف تبلغ ليوك  

بذلك ؟ فليس من العدل ان ترتكه  



ينتظرها يف الكوخ يف حينانه يستطيع ان  
 يستغل وقته يف اشيئا اخرى .

ونظرت اىل السرير اثنيه كان براد اليزال 
انئما يف استغراق كامل. لو اسرعت 
لوصلت اىل الكوخ وعادت قبل ان  

زا شفتيها فجأة . ان يستيقظ . وعضتلي
ملقابالهتا مع ليوك طابع السريه مما  

يشعرك ابالمث . ابلطبعهناك اختياران 
امامها لتشعر ابلراحه , فاما ان خترب براد 



بصداقتها مع ذلك املستاجرلديه او  
بدال عن ذلك تتوقف عن الذهاب اىل  

 الكوخ .
ومل يكن اي اخليارين يستهويها،فقد  

ا ابلنسبه اصبح الوقت متاخر كثري 
لالختيار االول مامل تتوصل اىل عذر  

مناسب لعدمذكرها لذلك من قبل. اما  
التوقف عن زايرة الكوخ فغري ممكن الهنا 

تعول كثري علىصداقتها لليوك . انه  



مالذها الوحيد ، كال ، البد ان تستمر 
االمور على ماهي عليه فيالوقت احلاضر 

 .. فليس اي جمال لتغيري الحتمد عقباه 
كان املنزل اليزال غارقا فيصمت مطبق 

عندما غادرته بعد ان ارتدت قميصا 
وسرواال وسرتة خفيفه تقيها برودة 

الصباح . كانت السماء مكسوة بتلك  
الزرقه الضبابيه اليت تنبئ ابن اليوم 

سيكون لطيفا . وكانتالشمس وصلت 



فعال اىل اعلى االشجار . واستغرق  
 ق . وصوهلا اىل الكوخ عشر دقائ

ملتكن هناك اي ابدرة على وجود حياة 
فيه. ويبدو انه حىت يف الليل اليهتم 

ليوك ابن يغلقالباب اخلارجي النه انفتح  
 مبجرد ملسة عندما ضغطت عليه .

ووقفت مرتددة على عتبةالباب وعيناها 
جتوالن فيما حوته الغرفه . كانت هناك  
صينيه تضم بقااي عشاء الليلهالسابقه  



املائده . كان من الواضح  موضوعه على
ان ليوك مل يستيقظ بعد . ماذا تفعالالن 

 ؟
وفكرت يف ترك رسالة . البد ان ترتك له 

 رسالة.
كانت اللوحه املوجودهعلى احلامل  
اسفل النافذة مغطاة . وشعرت ليزا  
ابغراء قوي ابن تنتهز هذه الفرصة  

وتلقينظرة خاطفة على صورهتا اليت بدا  



ا قاومت هذه الرغبه رمسها امس . لكنه
وبدال من ذلكقطعت ورقه من كراسة  

للرسم وجدهتا على الكرسي جماور  
والتقطت اصبع طباشري ملون كامنلقى  

 على مائدة قريبه . وكتبت :
آسفة , الصورة جيب ان تنتظر حىت يوم 

االثنني مثاضافت امسها وطوت الورقه  
ووضعتها يف مكان ابرز لرياها ليوك عند 

مث انسلتخارجة من الكوخ . استيقاظه . 



وعندما عادت اىل غرفة النوم كان  
صوت املاء ينساب فياضا من الدش.  
وتلقائيا ذهبت اىل السرير حيث رتبت 

اغطيته ووسائده مث اجتهت لتفتح 
الستائر . كانتالنافذه الرئيسيه الكبريه 
تطل على الطريق ، ووقفت ليزا لفرتة  

  تطل خارجا وامارااتلقلق ابديه على
وجهها ومسعت صوت براد من خالل  

 الغرفه يسأهلا : 



 ] هل استمتعتباملشي صباحا ؟[
واستدارت اليه ببطء لتواجههوجاءها  

صوت من اعماقها يهبب هبا ان تطلعه  
على كل ما يتعلق بلقاءاهتا مع ليوك  

واالختفي عن شيئا. لن يعرتض على هذا  
 . وملاذ يعرتض؟ 

 ] كيف عرف اين كنت امتشى ؟[
 تك عائدة سريا على القدمني [ ] راي



ومشى متمهال اىل الطاولة الزينه واخرج  
سيكارة منعلبته مث وضعها بني شفتيه 

واشعل الوالعه ابليد االخرى الفارغه . 
سحب نفسا عميقا منالسيكارة من بني  

اسنانه مث اسقط الوالعه يف جيب 
بنطلونه وهو حيس ابستمتاع . 

 عكستهمالحمه واضاف :



مسرعه . هل ميكن ان   ]كنت تبدين
ارضي غروري واقول انك كنتتستعجلني  

 العوده ايل ؟[ 
 ] ميكنك ان تفرض ذلك اذا شئت [

] ابلطبع اريد . ملاذا ال جتيئني ايل  
 وتقولني صباح اخلري[
هب فسيايت وادركت اهنا ان مل تذ

اليهاوجيعلها تفعل ذلك . اتكدت من 
ذلك بوضوح يف هلجته . وابتلعت ريقها  



بصعوبه مث مضتاليه ووضعت يديها على 
كتفيه وضغطت شفتيها على خده 

 وسالته : 
 ] هل يكفي هذا؟ [ 

والحظت االبتسامه الساخرة القاسيه  
اليت تكرهها كثريا ترتسم على شفتيه 

 وقال :



غم انك كنت اقل اجحافا ] انه يكفي بر 
يف الليله املاضيه اذ كنت منطلقه 

 علىسجيتك بال حتفظ![
وضحك عندما راى خديها يتوردان  

حبمرة اخلجل وراسها ينخفض فياستحياء 
 وقال:

 ] ملاذا اخلجل ؟ اننا متزوجان [ 
واستدارت ليزا مبتعدة عنه فيارتباك 

واضح , واخذ يراقبها برهة حىت قالت 



من بوين ان تعد طعام  له : ] طلبت 
الفطورمبكرا حىت تفرغ لرؤية جون  

جيفري فور وصوله. هناك اشياء قليلة  
 يود ان يناقشها معك [

وصل جون جيفري وامضى هو وبراد  
اجلزء االكرب من الصباح يناقشان معا  

خطط العملفي االسبوع املقبل . ومل تدع 
ليزا لالشرتاك معهما يف هذه املناقشات 

قدة واليت غلبت عليها املطولةواملع



اجلوانب الفنيه . واخذت تتجول دون  
ان يقر هلا قرار حوالملنزل بعض الوقت,  

مث انضمت اىل اليسيا يف جلستها  
املفضله كل يوم على سطحية املنزلفي 
ضوء الشمس . وبعد قليل قالت هلا  

محاهتا بلهجة ملؤها املودة واالعزاز وهي 
 تنظراليها يف امعان: 

ترك االمر كله لرباد اليوم . ] تستطيعني 
ومن االفضل لك احلصولعلى راحة من  



القلق واالنشغال بشؤانملنزل على ذلك 
النحو املرهق الذي تعودته فياالونه  

 االخرية[
] لست قلقة فاان احب ان اشارك يف  

العمل انه يعطيين احساساابالنتماء وهذا 
يسعدين كثريا . فليس هناك ادعى اىل  

س املرء ابهنينتمي اىل السرور يف احسا
 شيء ما [



وساد الصمت بينهما لفرتة وجيزة 
 وبعدئد قالت اليسيا يف هدوء:  

] االيوفر لك كونك زوجة لرباد هذا  
 االحساس ابالنتما الذي تنشدين؟[

] االمرخمتلف فاسرة نورتون عاشت هنا  
يف فاريل ملدة تزيد على مخسمائة عام , 

يخ .  وبراد جزء اليتجزا من هذا التار 
وهو حيب هذا املنزل بكل كيانه  

 ومشاعره [



] انت وجدت نفسكايضا تشعرين مبثل 
هذا احلب للمكان ومن مث حرصت على 

املشاركة . حسنا, انت اسعد حظامن 
البعض ايعزيزيت , ذلك انك تستطيعني  
الوصول اىل ذلك اجلزء من قلبه . لقد  
كان هناكجانب يف والده مل استطع ان  

النين مل اشأ ان احاول افهمه , رمبا 
ذلك ان مانيو كامنستعدا للذهاب اىل  
اي مكان وافشال اية خطط ميكن ان  



تضعها من اجل عمله . فاالنساانلعادي  
يكتفي مبسئولياته عن اسرته وعن عمله 
خاصة اذا كان قاضيا مثل مانيو , لكنه 

مليكن يكتفي بذلك . فكل الناس الذين 
لدائم  حاكمهم اصبحوا موضع اهتمامه ا 
. كان يالحقمصري الرجال الذين  

يرسلهم اىل السجن , ويرتب وظائف  
هلم عند االفراج عنهم , واليشعرابلندم 

ابدا عندما كانت هناك غالبيه تقابل  



عمله وجهده بعدم العرفان وتعود  
الىاسلوهبا القدمي يف احلياه خالل اسابيع  

قليله . اعتقد انه ميكن ان نسميه  
مل استطع ابدا ان  اجلالالنسان لكين 

 افهم ملاذا جيب علي ان
اعاين من اجل احتياجات اولئكالذين مل 

 يكونوا ابدا يستحقون مساعدته .[
ونظرت اىل االعلى والتقت  

نظراهتابنظرات ليزا واضافت مستطردة: 



] ال ترتكيب نفس اخلطا الذي ارتكبته 
اان ايليزا . هناكاعماق يف االنسان لن  

واملرأة احلكيمه تصل اليها اي امرأة 
ستقبل هذا وتنعم القصى حدمبا لديها  

 فعال[
وتساءلت ليزا كيف يكون حال املرأة  

اليت ليس لديها شيء اصال ,  
ماذاسيحدث هلا ؟وبعد قليل بدا النعاس 
يغالب اليسيا وانسلت عائده اىل البيت 



.وفكرتليزا يف انه البد ان يكون هناك  
شيء ما تفعله لتمضية الوقت الذي  

زال طويال امامها . مل يكن هنا اثر  ما
لرباد او جيفري . وقد اخربها احد 

الكهرابئيني اهنما يف الطابقاالعلى من  
 املنزل .

ودخلت ليزا اىل املكتب والقت نظرة  
اخرى على اخلطط والحظت بكاللرضا 

كمية العمل اليت حتققت فعال , 



وادركت انه اذا حالفهم احلظ فيمكن  
أ الطقس السيء  االنتهاء قبالن يبد

ابعتبار ان ذلك كفيل بتجنب كثري من 
 املتاعب.

وعندما اخدتتتامل ختطيط الطابق  
االرضي وجدت نفسها تتسلى جبميع  

املقاسات الداخليه اليت وضعهابراد  
ابلنسبه لكل غرفه. وجتهمت فجاة فقد 

كان االمر غريبا. البد اهنا اخطات  



فياحلساب ومن مث اشرعت يف احلساب  
, لكن احملاوله الثانيه اوصلتها   من جديد

اىل النتيجهنفسها . واحست ليزا حبالة  
من االنفعال الشديد : هل ميكن ان  
يكون براد اخطا يف ادراكالفرق بني  
املقاسات الداخليه و بني املقاسات  

اخلارجيه ابلنسبه للجناح اجلنونيب ؟وحىت 
مع حساب مسك اجلدران اخلارجيه 



ه يبقى مايزيد  والقواطع بني الغرف فان
 عن اربعاقدام غري حمسوبه. 

وظلت واقفه هناك تعصر ذهنها وتتامل  
بتمعن خمتلف الغرف , وتتساءل اين  

تكمن هذه االقدام االربع الضائعه . ان 
الغرفة اجللوس مستبعدة على 

وجهالتحديد الن كل جدراهنا مت 
تقشريها من اجلص القدمي البايل حىت  

 اسفلها . الشرائح اخلشبيهاملوجودة يف



اما غرفة الطعام فقد زودت ابلواح  
وهناك احتمال ان يكون بعضمعاملها  

اختلط بغريه حبيث ان جزءا منها اضيف 
اىل املمر الذي يفضي اىل املكتب. 

مثهناك املكتبه . كانت تعرف ان هذه  
تضررت على حنو سيء من جراء حريق  
نشب هبا يف اوائاللقرن السابع عشر مث  

. ورمبا اعطيت تعليمات اعيد اصالحها 



هلؤالء العمال ان يرتكواجتويفا حتسبا اىل  
 املستقبل.

كانت املكتبه هي التاليه مباشرة لغرف 
املكتب , رمباهناك يف وقت ما ابب 
موصل بينهما , لكن االن البد من  

اخلروج من احدامها اىل الصاهلللدخول  
اىل االخرى . وقبل ان تفعل ذلك  

يب لعرض احلائط  قامت ليزا بقياس تقري
بني مدخالملمر ومدخل املكتبه , 



وفعلت الشيء نفسه داخل الغرفه  
رجوعا اىل احلائط القاطع الذييفصل  

بينهما . واتكدت من انه مل يكن هناك  
 اي مساكه الميكن تفسريها.

وحولتانتباهها اىل اجلدار الوحيد االخر  
الذي ميكن ان يكون قد اقيم 
,   الستخدامه يف مثل هذاالغرض

وجتنبت النقش البارز املدهش واملعقد  
جليبون واجرت عينا فاحصه حاسبه 



علىاملكتب اليت حتيط جبانيب املدفاة. لو 
امكن حتريكها بعيدا عن احلائط المكن  

 فحص اشغاالخلشب وراءها .
وبعد ذلك بدقائق توصلت اىل استنتاج 

مؤداه أهنا مثبتة اىل الكسوةاخلشبية 
عطاها هذا  للحوائط من ظهرها . وأ

فرصة للتفكري ، لكنه مل يبد 
اعتقادهاالراسخ ابنه يف مكان خلف 

هذه اجلدران مساحة أربع أقدام ضائعة  



وكل ما عليها أن تفعلههو أن جتدها أبي 
 وسيلة كلفها ذلك من جهد ووقت .

وبدأت مرة اخرى يف فحص 
خزائنالكتب ، وركزت هذه املرة على 

خرجت الطريقة اليت مجعت هبا معا ، وأ
الكتب منها لكيتستطيع أن حتدد  

الطريقة اليت مت فيها تثبيتها إىل احلائط .  
ومن هنا مضت إلىاملساحات املوجودة  

بني الرفوف وأجرت أصابعها على  



حفايف الكسوة اخلشبية للجدرانوأخذت  
تضغط على أي قطعة من أشغال  

 اخلشب تبدو أكثر لينا .
ولكن كان عليها فينهاية املطاف أن  

رتف أبهنا رمبا أخطأت . فلم تفض تع
جهودها هذه اىل شيء . بل مل يبدحىت  

 ان هناك أي 
مل يبد حىت ان هناك أي جتويفمشجع  

عندما أخذت تدق على الكسوة 



اخلشبية مبفاصل أصابعها . ومع ذلك  
فان الفارق فيالقياس البد من أخذه يف  

 احلسبان يف شكل أو يف آخر .
هي حتدق وتوقفت ليزا قليال لتسرتحيو 

مفكرة يف أحد املقاعد اتركة عينيها 
تنساابن على اجلدار كله . كانت 

هناكأربع خزائن للكتب ، اثنتان على 
كل جانب من جانيب املدفأة وفوقها  

كانت الكسوةاخلشبية متصلة متتد حىت 



مستوى السقف . الكسوة متصلة . 
تلك هي العالمة اليت كانتتبحثعنها ! 

م اليت كان فيها  ملاذا ، يف تلك األاي
نقص حقيقي يف اخلشب ـ توضع  

الكسوةأصال وراء اخلزائن مادامت هذه 
 االخرية تغطيها والتظهر منها شيئا .

إن اخلزائنكافية متاماً لتغطية اجلدران ن  
فلماذا الكسوة اخلشبية خلفها ، وما هو 

 الغرض من ذلك؟



وبعد أن توصلت إىل شيء حمدد تركز  
ت من جديد  عليه جهدها وعملها عاد

اىل خزائنالكتب وشرعت مرة اثنية يف 
البحث . ويف اخلزائن الثانية من الشمال 
الحظت شيئا جعلهاتشهق بصورة حادة 

. فقد الحظت وجود شق بسمك  
الشعرة يف املكان الذي تتصل فيه 

اخلزائنباحلائ ، كان رقيقا للغاية حبيث مل 
يكن مرئياً للعني اجملردة ما مل تكن لديها  



مسبقة عما تبحث عنه . وأدركت فكرة
ليزا عندئذ أنه ال جدوى من حماولة نزع 
الرفرف إمناعليها أن تكتشفه هو االلية  
اليت مبقتضاها يعمل هذا الباب املسترت  

. 
وأستغرقاألمر نصف ساعة حىت تتوصل  

اىل ذلك االكتشاف . ففي أسفل جانب 
لزهور  كل خزانة كان هناك صفمن ا

واالشكال احملفورة يف نقش ابرز . ومرت 



عليها أبصابع حساسة وضغطت 
علىاألخاديد املوجودة فيها ، منتظرة أن 
تشعر ابحلركة اليت تنبئ ابلنجاح واخرياً  
وبعدطول جهد وجدهتا , فقد انزلقت  
احدى اوراق الزهرة السادسه اىل حد 

اجلوانب حمدثة تكهخفيفه لكنها  
 و السر.مسموعه. كان ذلك ه

وجذبت برقة اخلزانه كلها وبصورة 
سريعةحنوها, كاشفة عن هوة مظلمة 



وراءها, ومرت بضع حلظات قبل ان  
تقهر ليزا رعبها منالعناكب على حنو 

كاف جعلها تزيح جانبا خيوط شباكها 
اليت تسد املدخل وتدخل فيالتجويف. 

ان مساحته تبلغ حنو اربعة اقدام يف ستة 
رتفاعه ستةاقدام اقدام. ورمبا كان ا

اخرى, كان الرتاب مسيكا على االرضيه, 
فقد ظل يف منأى عن اقدام البشر  
طوالقرون. ويف احدى االركان كان  



هناك وعاءان صغريان يبدو اهنما 
مصنوعان من احلجروتغطيهما طبقة  

مسيكة من الرتاب. احننت ورفعت احد 
الوعاءين واضطربت عندما تذكرت 

رمبا مات قبل اانخر شخص ملسه قبلها 
ثالمثائة عام. وقد يكون الوعاءان  
استخدما لوضعالطعام والشراب  

لشخص تعيس احلظ اختبأ هنا يف حني 
كان البحث عنه يتم يف كل ارجاءاملنزل. 



اي جحيم يستلقي االنسان او يقف يف  
مثل هذه املساحه احملصورة لفرتة 

رمباامتدت اايم طويله, يستمع اىل  
يف املنزل وهو اصوات الباحثني عنه 

يعرف انه لو اكتشفوااملكان الذي  
خيتىبء فيه فستكون ال هنايته فحسب 

بل هناية كل الذين ساعدوه . 
 وجاءهصوت من خلفها يساهلا:  



] اي شيطان هداك اىل هذا  
 االكتشاف؟[

استفاقت سريعا مناحالم املاضي 
وعادت اىل احلاضر لتواجه نظرات براد  

من املندهشة. اجابت وهي حذرة 
انتقول اهنا ال حظت شيئا غاب عنه هو 

 شخصيا :



] مث ذلك صدقه حقا! كنت انظر  
فيالرسوم التخطيطيه والحظت فرقا بني  

 املقاسات الداخليه[
] وبني املقاسات اخلارجيهلهذا اجلناح  

اذكر اين الحظت هذه احلقيقه اان نفسي 
عندما رمست الرسوم التخطيطيه الوملرة 

 ولكين نسيتها متاما[ 
مث تقدم ليلقي نظرة عن كثب اىل جتويف 

 واضاف قائال: 



] لكن ذلك اليفسر كيف عرفت اين  
تبحثني ، ما الذي قاد خطاك اىل املكتبه 

 ؟[
ورفعتليزا الوعاء احلجري وهي تقول  

لرباد : ] عن طريق عملية االستبعاد . 
انظر اىل هذاوهناك واحد البد ان يكوان 

،   قد استخدماه لوضع الطعام واملاء
 االتعتقد هذا؟[



واخدة منها وهو يديرة بني يديه ويقول  
:] حمتمل جدا , كم من انصار امللكيه 

اخللصني محاهم هذا التجويف قبل اليوم 
الذي طرد فيه كروميل الذي اثر على  

 امللكية يف انكلرتا[ 
وقالت ليزا وقد بدا االهتمام ابملوضوع 

واضحا يف صوهتا : ] انت مل تقل يل ان 
ل صودر . كم كان االمر مرعبا  املنز 



ابلنسبه لتلك السيدة املسكينه ماذا 
 حدث لزوجها ؟[ 

] قتل يف احلرب ، لكن ساره رفضت 
ان يكون موته سببا يف كراهيتها للقضيه 
اليت حاربت من اجلها ، برغم اهنا هي  

نفسها جاءت من زمرة مناصرة للثورة . 
 ، لكن  ومسح هلا اخريا ابلعودة اىل فاريل

جزءا صغري فقط من ارض آل نورتون  
هو وحده الذي مل يكن قد مت بيعه ، كما 



جرد املنزل من كل شيء ميكن ان تكون 
 له قيمه [

] لكن ذلك كله البد ان يكون قد مت  
تعويضه بعد عودة امللكيه . ذلك ان  

نورتون فاريل قدم حياته فداء العرش ، 
الشك ان امللك شارل كان مدينا 

 ته [الرمل
] مل يكن الوالء واالخالص حمل تقدير  

يف تلك االايم ايطفليت العزيزه . فقد 



كان لدى شاريل الثاين اشياء عديدة  
تشغله اكثر امهية من احملنه اليت املت  
ابسرة منكوبه اخلصت له . وكان من  

حسن طالع االسرة ان ساره مل تكن من  
النوع الذي جتعله احملن ينهار. فقد  

ريقة او ابخرى ان جتعل  استطاعت بط
القليل الذي ترك هلا يدر عائدا معقوال , 
لكن ثروة االسرة مل تعد ابدا اىل حاهلا . 
واضطرت االجيال التاليه اىل بيع املزيد  



من االراضي حىت تركت فاريل يف النهايه 
وليس منها سوى االفدلة القليله اليت  

منلكها حاليا ومنزل واحد فقد من بني  
كانت موجودة اصال. وقد ستة منازل  

ااتح هذا و الداخل الناجم عن السماء  
للجمهور ابلتفرج على فاريل ابستمرار 

الواضح على ماهو عليه منذ اايم جدي 
وهناك اجيار ربع سنوي جيىء من الكوخ 

 ، نسيت ذلك [ 



كان هذا اول مرة يذكر فيها براد الكوخ 
وقد ااتح هذا لليزا فرصة لكي نذكر  

تقت بساكنه لكن الكلمات  عرضا اهنا ال
مل تطاوعها . ومدت يدها لتتحسس  

 جوانب التجديف وقالت :
] البد اهنا مسدوده بشيء ما ملنع  

حدوث اي فجوات , البد ان حتريك  
املدفأة اربع اقدام اىل االمام كان مهمة 

شاقه . واين العجب ملا كانت سارة 



حتس به عندما كان رجال الثورة يفتشون 
 ه [ يف هذه الغرف

] اتصور اهنا كانت مرتعبه , فلو  
اكتشفوا اهنا كانت ختفي انصار امللكيه  
لكان ذلك معناه اعدامها فورا . البد  

اهنا كانت امرأة متلك شجاعه اندرة . ان 
رجاال قليلني ميكن ان يزعموا اهنم 

يتصورون وجود مثل تلك القوة  
واللخالص والوفاة لدى نساء صممن  



زواجهن. ماذا كنت عال االنتقام ملقتل ا
تفعلني لو كنت مكاهنا ليزا ؟ هل كنت 
تواصلني معركة زوجك ضد الظاملني ام 
كنت تفضلني الطريق االسهل وتنحنني  
امامهم وتسلمني تسليما كامال بكل ما  

 يريدون ايثارا للسالمة؟![
] اعتقد انك ستحاربني من اجل الرجل  
الذي حتبينه . لكن السؤال : هل كنت 



لى نوع احلب الذي عرفته  ستقدرين ع
 ساره؟[

واملها قوله كما لو ان سكينا حادة 
 انغرست يف قلبها وقالت :

] رمبا ال . ان عددا قليال فحسب هو 
الذي يستطيع ان حيب شخصا اخر 

 اكثر مما حيب نفسه [
 
 



واحست فجاة ابن االكتشاف الذي 
توصلت اليه فقد جاذبيته . وخرجت 

اوزته وهي  من التجويف اىل املكتبهوجت
 تشيح بوجهها عنه مث قالت :

 ] الوقت متاخر ، هل تناولت قهوتك؟[ 
] منذ فرتة طويله للغايه . اعتدت انك  

خرجت لتتمشى ونسيت الوقت . 
مسعت انكاعتدت االختفاء لفرتات  

 طويله [



واعاد خزانة الكتب اىل مكاهنا مث  
 استدار لينظراليها ويقول :

ت خمبا ] اين تذهبني ايليزا ؟ هل وجد
جتلسني فيه وتتخيلني انك هربتمن فاريل  

ومين . حىت لو كان ذلك لفرتة 
 حمدودة؟[

تساءلت ليزا هل عرف اهنا ذهبتاىل  
الكوخ ؟ اهذا هو السبب يف انه ذكره  

منذ حلظه ؟ لكنها استبعدت ذلك , فلو 



كان فعلذلك الاثر املوضوع مباشرة . 
واجابت : ] قلت يل اين ال استطيع 

ينما ذهبت فانذكرى حفلتنا ذلك . فا
 التنكريه هذه ستالحقين [

واصبحت مالحمه الربونزيه قاسيه متصله 
 وهويقول :  

] اية حفلة تنكريه ؟ حنن زوجان  
حقيقيان ايليزا بكل مايف هذه الكلمه  

 منمعىن [



] وماذا حيدث عندما يضعف شوقك  
 ايل ؟[ 

] مهما حدث فلن يكون هناك طالق . 
 ميكنك التاكد من هذا .

والن اقرتح ان تغريي مالبسك قبل  
الغذاء . فان ستيوارتسينضم الينا اليوم  

 ] 
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كان وجود ضيف إىل مائدة الغداء يف  
ذلك اليوم مدعاة لتخفيف التوتروإضفاء 

اإلحساس ابلراحة والتخلص من جو  
ر أدامز هو الطبيب الشد , كان الدكتو 

العام املمارس للمنطقة . كما أنه صديق  
محيم وقدمي ألسرة ماثيو تورتون , كان  
رجال هادائحلو الشمائل ودودا يرتدى  

احللة القدمية من قماش التويد صيفا  
شتاء على حد سواء ويبدوعليه 



االنشغال والتفكري عادة . وكان الوقت 
يف املنزلة األوىل من اهتماماته ,  

رصعليه وعلى االستفادة منه إىل  حي
أقصى حد , وحىت كان لديه وقت فراغ 

ملدة ساعة أوساعتني, مثل ذلك اليوم  
فإنه يظل يتطلع إىل ساعته وينتابه 

إحساس مستمر أبنه يبددوقته وانه عليه 
 أن يقوم ابستغالله بطريقه أفضل. 



ودار احلديث على املائدة 
حوالالكتشاف الذي توصلت إليه ليزا  

ن ذلك التجويف ذي الباب السري  ع
يف غرفة املكتبة ,وقدأبدت اليسيا 

اهتماما ابلغا هبذا االكتشاف وكانت تود 
الذهاب فورا لوال إصرار الطبيبعلى أن 

ترتك رؤية املكان السري إىل ما بعد فرتة 
راحتها يف األصيل . ومل تفلحمحاوالهتا  
إلقناع الطبيب أبهنا على ما يرام , وأن  



إىل املكتبة لن يرهقها فيشئ الذهاب  
ولن يسبب هلا اى ضرر .لكن الطبيب 

 أصر على موقفه. 
وقال حبزم:إنك متعبه ابلفعل , وإذا كان 
هذا التجويف املوجود يف غرفة املكتبة 

بقى يف مكانه ملدة طويلة تزيد  
علىثالمثائة عام , فانه على وجه التأكيد 

لن خيتفي من املكتبة خالل الساعات  
الباقية من الوقت الذي اقرتحه  القليلة



عليك ! وعندما مضت أليسيا اىل غرفه  
نومها لتسرتيح قااللطبيب لكل من ليزا  
 وبراد وهو ينقل البصر بينهما يف متهل : 
] أريد أن أحتدإثليكما ؟ فهل تتفضالن 

 ابالستماع إىل ؟[
ورفع براد رأسه من على فنجان القهوة  

لطبيب الذيكان يرتشف منه , ونظر إىل ا 
 وهو يتوجس خيفة مما سيقوله وسال :



] هل حديثكيا دكتور أدامز يتعلق أبمي  
 ؟[

وأومأ الرجل املسن برأسه وقد ابتت 
على مالحمهإمارات التفكري العميق ,  
وقال : ] نعم احلديث سيكون عن 

اليسيا , ال تنظر إىل ايبراد على هذا  
النحو فاان لن أقول لك أن حالتها تسوء 

ض من ذلك , إن ماسأقوله  على النقي
لك كتقرير عن حالتها هو العكس متاما  



, أنت تذكر اي براد أننا عندما 
استدعينااالخصائى لفحصها وتقرير  

حالتها منذ مثانية عشر شهراً قال انه يف 
ضوء حالتها الصحيةالعامة حينذاك فان 

 عمليه جراحيه ستكون مميتة ابلتأكيد .
 : قال براد وهو حيدق فيالطبيب 

]نعم حدث هذا فعال , وما زلت إىل  
 اآلن أذكره [ 



فتنهد الطبيب وهومستمر يف نقل نظراته 
فيما بني براد وليزا وقال : ] حسنا , أان 

من رأيي اآلن أانلعوامل االجيابية ابتت  
متوفرة فهي تزداد قوه ابنتظام , خاصة 
خالل األسابيع األخرية . وابلذات منذ 

فارىل ,   أن أحضرت زوجتك معك إىل 
وىف اى حال فاان أود أن تستدعىالدكتور 

سومرز لكي نستشريه مره أخرى وتقرر  
 يف ضوء ما يتوصل إليه من نتائج [



]لنفرتض إن العملية اجلراحية ابتت  
ممكنهوال خطر منها , فما هي فائدهتا 

ابلنسبة إليها على وجه التحديد ؟ هل  
ستؤدى هذهالعملية إىل نتائج اجيابيه  

 معينه؟"
"إهنا ستطيل عمرها لعدد غري حمدد من  

السنوات ,وجتعل احلياة ابلنسبة إليها 
أسهل وأكثر مدعاة للسرور والبهجة  

.حىت لو أن سومرزنفسه قال إن فرصة  



جناح العملية مساوية لفرصه عدم جناحها 
أىن شخصيا أرى أن األمرجدير  

ابملخاطرة, ذلك أن يف ظل الوضع  
فرصه   الصحي الراهن ألليسيا هناك

ألصابتها بنوبةأخري, يف هذه احلالة  
ستكون هنايتها على وجه التأكيد, أمك  
اي براد امرأة شجاعة لكنجسدها تعرض  
لتعذيب كاف ال جيب أن يستمر أكثر  
من هذا , ومع استبدال ذلك الصمام 



فيقلبها ميكن أن تبدأ حياة جديدة بكل 
 املقاييس واملعايري املعروفة"

ن قلبه يكاد  وسال براد وهوحيس أ
يتوقف من فرط خوفه على أمه :"ماذا  
سيحدث إذا مل نقم إبجراء هذهالعملية 
اجلراحية وإذا مل تتعرض اى نوبة أخرى  

 ؟"
وتردد الطبيب طويال مث قال 

:"منالصعب أن تقطع يف األمر على  



وجه اليقني , ففي أوائل هذا العام بدت  
مستسلمة متاما ,والبد انك نفسك  

عنها هذا الشعور   الحظت كيف ذهب
ابلفتور واإلذعان ,إهنا تريد بتلهفأن ترى 
أول حفيد هلا , وال شك أن قوة إرادهتا  

هي اليت جتعلها حتيا أبمل لن تري  
هذااحللم يتحقق, لكنها يف أحسن  

األحوال ستكون عاجزة وجيب مراقبتها 
 يف كل خطوة وىف كلحركه"



فهمت هل ذكرت اى شئ عن هذا 
 المي؟ "

 أود احلصول على رأىسومرز  " ال, فاان
 قبل أن نطلعها على األمر"

قالت ليزا:" لكن زايرة االخصائى هلا 
مرة أخرى قدجتعلها تعتقد أن حالتها  

 تزداد سوءا"



"ال ألننا سنقول هلا أن ذلك متفق عليه  
, حيثتقرر أن حيضر مرة أخرى بعد مرور 

 مثانية عشر شهرا للمراجعة"
ظره ما زال وسال براد بطريقهمقتضبة ون

مركزا على املائدة :" مىت تعتقد انه  
سيكون يف استطاعتك إحضاراالخصائى 

 لرؤيتها ؟"
"أعطيت لنفسي حرية االتصال به  

هاتفيا هذا الصباح وحددمتوعدا معه ,  



سياتى يوم األربعاء يف الساعة الثانية بعد 
 الظهر"

وهنض واقفا وساربضع خطوات يف 
زايرة يف  الغرفة وأضاف :"رمبا إن لدى 

سكبتون الساعة الثالثة فانه جيدريب أن  
 انصرف حاال"

ووقفت ليزا معه يف الردهة بينما ذهب  
براد ليحضر له قبعتهوحقيبته وسألته ليزا 



:" هل تعتقد حقا أن هناك فرصه طيبه  
 إلجراء هذه العملية دون اىخطورة؟"

وأجاب ستيوارت وهو يتفرس فيها مليا 
الكلمة األخرية, :" لست أان من يقول 

ومع ذلك فأىن أرد ابإلجياب على 
سؤالك , على األقل ميكنين القول  

ابطمئنان وثقهكاملني أن حاله اليسيا  
وظروفها الصحية العامة يف الفرتة الراهنة 

مها يف أفضل وضعيمكنها من حتمل 



إجراء اجلراحة , ومبناسبة احلديث عن 
احلالة الصحية العامة , فانكأنت نفسك 

ين شاحبة , وقد الحظت انك مل تبد
أتكلي شيئا تقريبا,رمبا كان عليك 

أنتزوريين يف العيادة إلجراء فحص شامل 
جملرد االطمئنان إىل أن كل شئ على 

 مايرام"
" ليس هناك شئ كان اجلو حارا  

فحسب خالل األسبوعيناألخريين مما 



سبب يل إرهاقا ,إن كل شئ يذبل يف  
ده هذا البلد لو أشرقت الشمس م

تزيدمن يومني متتاليني , لسنا متعودين  
على احلياة يف ضوء الشمس املشرقة  

 بصورة مستمرة "
فرد الدكتور ستيوارت وهو ال يزال  

حيدق يف وجهها:" أان أوافقك على هذا 
,لكنه لنيرتتب اى ضرر على رغبتنا يف 



أن نطمئن وان نتأكد ولذلك فاان مصر  
 على أن تزورينيإلجراء الفحص"

على كتفها بطريقه أبويه واستدار  وربت 
إىل براد عندما رآهقادماحبقيبته وقال :" 
شكرا لكما, وأمتىن أن تنتهي كل هذه 
األعمال يف املنزل وما نسببه منفوضى  
وارتباك حبيث ال تضطرون إىل نقل كل  

 شئ من مكانه كما هي احلال اآلن "



وابتسمرباد وهو يناول الدكتور ستيوارت 
ن كل هذا ضروراي وهو أشياء وقال "كا

يف كل حال واجبلن يكون علينا 
مواجهته مرة أخرى , والواقع أن هؤالء  
الرجال يعرفون عملهم جيداويتقنونه إىل 

 أقصي حد"
" ولكىن ما زلت أقول لك أن كل هذه  

التكاليف التربرهاالنتائج , وما زلت  
اعتقد انه كان من األفضل أن ندع 



سكعلى الدولة أتخذ البيت وحتصل لنف
مكان اصغر , وذلك سيكون انسب  
المك أيضا , ذلك أن تغيريا من هذا  

 النوع سيفيدككثريا"
وسأله براد وهو يرفع حاجبه دهشة :" 

 هل هذا رأيها أم رأيك؟"
وضحكالطبيب وهو يقول :"انه رأيي  

طبعا ,أن اليسيا متمسكة هبذه األطالل 
القدمية مثلكتماما , يف اى حال على أن 



وإال أتخرت فإىل اللقاء يوم   اذهب فورا
األربعاء, وساتركلك اي براد أن ختربها  
بزايرة أعاده الكشف اليت سيقوم هبا 

الدكتور سومرز , اذكر ذلكعرضا فقط, 
تذكر هذا , كما لو كنت تذكرها هبذا 

فحسب , فاان ال اريدها ان تنفعل  
 فىهذه املرحله"

وعندما عاد براد وليزا بعد اصطحاب  
الباب لتوديعه قالرباد :"   الطبيب حىت



ساذهب اىل املكتب , ميكنك ان تقوىل  
لبوىن اىن ساتناول الشاى هناك لدى  

 بعضالعمل "
وراقبته ليزا وهو يتحرك عرب الردهه دون 

ان ينظر اليها وجاءت عطله 
هنايهاالسبوع طويله ممله , قضى براد  

اجلزء االعظم منها حمبوسا ىف املكتب ال 
ول الطعام ,وراحت ليزا  خيرج منه االلتنا

تتجول ىف كل مكان من املنزل تقرا  



قليال وتتكاسل كثريا ,ويبدو ان كل  
الطاقه التىتميزت هبا خالل االسابيع 

القليله املاضيه نضبت , بل 
اصبحالنهوض والذهاب اىل غرفة  

الطعام ىف مواعيد االكل امرا جمهدا ,  
واتصل هبا ريك هاتفياىف هنايه اصيل يوم  

, وعندما ذهبت اىل الصاله لرتد  السبت 
على املكامله وجدت نفسهاتتساءل كم  

من الوقت سيمضى قبل ان يطلب منها 



نقودا , اهنا ال متلك شيئا خاصا هبا , 
ويستحيل ان تطلب من براد ان يستمر  

 ىف مساعدة اخيها.
قال ريك :" اان احدثك منكنغر كروس  

 .اان ىف طريقى اىل الشمال "
لك انك ىف طريقك اىل  "ماذا تقصد بقو 

 الشمال؟ هل انت قادم اىل هنا؟"
"كال حصلت على وظيفه ىف نيوكاسل , 

امسعى اي ليزا ....اان اعرف انك لن  



تقري هذا , لكىن ساعمل لدى رجل 
افتتح كازينو هناك , ذلك ما كنتاريد ان 

افعله , وهناك امكانيه ملشاركته فيما 
 بعد اان اعرف , هل تضحكني؟"

انت ليزا تضحك ,كان ريك ابلفعل ك
يبىن مستقبله بطريقه انه ليس ىف حاجه 
اليها , ليس هناك احد ىف حاجه اليها  

وقالت :" ان املثل يقول من ال يستطيع  



ان تغلبه انضم الىصفوفه , وتلك  
 حياتك اي ريك "

صمت ريك وعندما استئنف احلديث 
بدا مرتبكا وقال :" تغريت كثريا اي ليزا , 

ىف فرتة من الفرتات كنت  اليس كذلك ؟
تبذلني قصارى جهدكالثنائى عن عزمى 

هذا , الن حتاوىل حىت معرفة مزااي  
 الوظيفه الىت ختليت عنها؟"



"هل من هذه املزااي ان تغرف بيديك من 
خزنه الشركه , اان اسفه , مل يكن 

ينبغىان اقول هذا لكنك انت السبب ىف 
 كل ذلك" 

م وجاءها صوته حزينا شاعرا ابلند
 واالسفوهو يقول :

"تلك هى احلقيقه ىف هنايه االمر , ىف اى 
حال ال ختشى ان اتورط ىف مثلهذا  



العمل مرة اخرى , ان مرة واحدة كانت  
 كافيه ."
 " نعم "

مل تستطع ليزا انتفكر ىف شئ اخر تقوله 
, كاان على طرىف نقيض , ان االخ الذى 
ظنت اهنا تعرفه ليس ريك .واخريا قالت 

اى حال امتىن لك حظا سعيدا ىف :" ىف 
العمل اجلديد وامل ان حتقق فيه كلما  

 ترجوه" 



" شكرا لك , بلغى حتياتى اىل صهرى  
وقوىل له اىن رمبا اصبحت قريبا فىوضع 
يتيح ىل ان اسدد مبلغ اخلمسمائه جنيه  

" 
 "لن ايخذها لكىن سابلغه ذلك " 

وبعدما وضعت السماعه ادركت اهنا مل 
فقدت شيئا بذهاب  تعد تشعر ابهنا

ريك , كلما ادركته اهنا ابتت حتس 
ابلراحه الهنا لن تضطر ان تقلق عليه او 



هتتم به ,فلو اهنمهتم ابلعملفى هذا  
الكازينو فانه لن يغامر ابدا بنسف  

 مستقبله.
كان براد واقفاعلى مقربه منها اسفل  
السلم وراته حني استدارت .مل تسمع 

ا الصدمه وقع خطواته عندما جاءوجعلته
النامجه عن اهنا وجدته قريبا منها ترتاجع 

اىل الوراء رغما عنها وتغمغم قائله  
 :"افزعتىن..."



ورات شتيه تتقلصان وهو يقول هلا :"من 
الواضح ان ذلكحدث , مع من كنت 

 تتحدثني ؟"
وارتبكت حتت وقع نغمته الغريبه ونظرة  

 عينيه الباردةوقالت :"مع ريك طبعا "
فجاءة وامسك هبا من  وتقدم اليها 

كتفيها وهو يقول :" منذمىت وانت  
 ترتددين على ليوك يالند ؟"



وملا كانت ال تتوقع ابدا مثل هذا  
السؤال فقدابدرت ابلرد ابول شئ خطر  

 ىف ابهلا :"كيف عرفت هذا ؟"
وتقلصت عضالت فكيه بصورةحاده 

وهو يقول :" ابلطريقه نفسها الىت  
االزواج مثل هذه  يكتشف فيها كل 

االشياء , فقدذهبت اىل الكوخ الرى  
بالند ومل يكن هناك , لكن الصورة الىت  

 بدا رمسها لك كانت هناكعلى احلامل"



وابيض وجهها وقالت متلعثمه:"براد ,ال 
ميكن ان تعتقد ان ليوك واان ...انه كان  

هناك .....براد ,انه كهل ىف عمر  
 والدى" 

متنعالنساء  "لكنه ليس كهال اىل درجه 
من ان يرينه جذااب , اان اسالك منذ مىت 

 ترتددين عليه ؟"
 "منذ سبعه اومثانيه اسابيع "



"كل هذه املده كنت تلتقينه سرا 
وتطلبني مىن ان اصدق اهنا لقاءاتربيئه  

 متاما ؟ البد انك تعتربينىن مغفال"
"ليوك جمرد صديق اي براد , انه  

شخصرائع لكنه ليس اكثر من صديق , 
هل ميكن ان تقول الشئ نفسه عن  

 فيليسيا"



"ال حتاولىان تقلىب املائده على صديق 
ليس هناك رجل يعرفك ملده مثانيه 

 اسابيع وال حياول لنيغريك" 
"رمبا جتد انه من الصعب عليك ان تفهم 

هذا , انت حتكم على ليوك من واقع  
غرائزك ,لكن االمر ليس كذلك على 

 االطالق انه لطيفومتفهم "
كل االشياء الىت ليست ىف , اليس   "

 هذا ما حتاولني ان تقوليه؟"



وفجاءة ذهبت النار املشتعله ىف عينيه 
وعاد صوته رقيقا وأخذ يتاملها ىف  

صمتلفرتة طويله مث قال :"هل حتبينه اي 
 ليزا ؟"

فاعرتضت صارخه :"كال ,كيف ميكن 
 اانكون كذلك ىف حني.."

تغري وتوقفت ايئسه , ورات تعبري وجهه ي
ويقول :"ىف حني ماذا؟ ماذا كنت 

 ستقولني ؟"



وفكرت ليزا , ال ميكن ان يكون هناك  
حرص على عدم اراقهمياه الوجه ىف 

وضع مثل هذا , فرفعت راسها ونظرت 
اليه وقالت :"ىف حني ان كل احلبالذى  

 لدى مكرس لك "
واندفعت اليه ودفنت وجهها ىف صدرة 

:"كنعطوفا على اي وهى تنتحب وتقول 
 براد"

 "اوه اي ليزا , اي اهلى , ليزا !"



وعندئذ وضع ذراعيه اسفلركبتيها ورفعها 
اىل اعلى وسار هبا عرب املمر اىل  

املكتب, ومل حتاول ان تتحرك  
عندماجلس على مقعد مريح هناك, مل  

يعد هناك اى دفاع االن , والشئ  
الوحيد الذى يهمها انتعرفه هو انه مهما 

فاهنا ال تستطيع ان ترتكه النه  حدث 
اصبح حياهتا ,كل حياهتا ,وعندما رفع 

راسه عنها وضعت يدها على فمه 



وقالت :" ال تقل اى شئ , اان اعرف 
انك التستطيع ان تقول انك حتبىن , 

 لكن هذا ال يهم "
"اان ال احبك ايتها احلمقاءالصغريه , 
 ملاذا تقولني هذا , ابلطبع اان احبك "

لت ىل اي براد , تلكالليله انك "لكنك ق
 مل تكن حتبىن عندما طلبت مىن الزواج " 
" كنت اريدك الىن حمتاج اليك , لكىن  
اعتقد اىن بدات احبك ىف اليوم الذى  



جئت بك فيه اىل املنزل , وقلت ىل فيه 
انكرتيدين ان تصبح فارىل مكاان سليما 

امنا , اي حبيبىت ان احلب احلقيقى , 
, ايتى خالل حقيقة  الذى نعشهاالن

االنسان ومعاشرته , هلذا فان الزواج  
مغامرة حقا , النك الميكن ان تدعى 

شخصا على حقيقته اال بعد ان تعاشريه  
". 



"ملاذا مل تقل ىل هذا ليلهزفافنا ؟ لقد  
كان ذلك كفيال ابن جينبنا كثريا من 

 االالم."
" مل تكوىن ىف حاهلتسمح لك ابالصغاء 

اجيب بال او نعم فقط , طلبت مىن ابن 
وكنت استطيع ان احتايل علىهذا لكىن  

 كنت غاضبا للغايه."
"يبدو اىن كثريا ما اغضبتك ىف االسابيع 

 االخريه "



" نعم ابلتاكيد , لكن هذه الروح وذلك 
العناد جزء من املراءة الىت احبها , 
والاريدك ان تتغريي حىت لو كنت 

ا  تصلني ىب أحياان اىل حد العنف , وهذ
يذكرىن مبوضوعفيليسيا , ما الذى  

 تتصورينه بيننا ؟"
"اعتقد انك مستمر ىف رؤيتها , وملا  

كنتعرفت انك طلبت منها ان تتزوجها 
 فاان........"



وهنا صرخ هاتفا :" عرفت ماذا ؟ اياهلى 
 , هل هذا ما قالته لك؟"

 "اليست تلك هى احلقيقه ؟"
"كال تلك الئيمه لقددار حديث عن  

لكنه كان اقرتاحا من جانبها   الزواج ,
وليس من جانىب لقد اكتشفت 

ذلكالشرط ىف الوصيه , والبد اهنا رات  
تلك النسخه الىت احتفظ هبا منها ىف 

درج املكتب , وعرضت على ان 



تساعدىن ىف استكمال الشروط مقابل  
 نصف املرياث " 

"فهمت , هل كنتستقبل لو مل يكن 
 هناك طريق اخر ؟"

"رمبا , فقد كنت احتاج اىل هذه النقود  
بشده , حىت لو اضطررت ال ى اعطاء 

امسى المراءة ال احس جتاهها اال  
ابالزدراء ,ان فيليسيامجيله , وهى 

تستغل هذا ىف احلصول على ما تريد , 



وعندما جئت بك اىل املنزل مل يكنضياع 
الثروة هو ما افقدها صواهبا فحسب 

 بت كربايئها ."وامنا الطعنه الىت اصا
"هلكانت الكربايء هى الىت جعلتك  

 تعاملها كما لو ان شيئا مل حيدث بعد "
" بعد ليلهزواجنا الىت مل تنجح , نعم 

كان االمر كذلك , لقد صممت على 
اال اجعلها تعرف كم جنحتخطتها برغم 



اىن كنت استطيع ان اخنقها فورا , هل  
 لديك اسئله اخرى؟!"
هبت مساء يوم  " سؤال واحد , اين ذ

 اجلمعه بعد انرتكت املكتب ؟"
" قدت السيارة اىل منطقه احبها  

وجلست ىف السيارة افكر , كان البدان 
انفرد بنفسى , بعيدا عن املنزل وعنك , 

القرر ما سافعله ابلنسبه الينا 
 كنتتدفعينىن اىل اجلنون "



 "وماذا قررت ؟"
"قررت انه على الرغم اىن ال استطيع 

بينىن ,فاىن لن ادعك ترحلني اانجعلك حت
, وملعرفىت بك كان هناك طريق وحيد 
لذلك , هو اانهبك طفال , هل حتبني  

 االطفال اي ليزا ؟"
وضحكت وهى تقول :" رمبافات االوان 

الانقرر ما احبه وما ال احبه ىف هذا  
 الصدد "



واتمل وجهها مليا , مث ادرك اهنا حامل  
السعاده , فافرت ثغرة عن ابتسامه ملؤها  

وقالت له :" شككت ىف االمر منذ 
شهر مضى , وعندما فحصىن الدكتور  

 أدامز اكد ىل انىن حامل ."
 " شهر كامل وال تقولىشيئا؟"

"مل استطع اي براد . بل اىن اعرتف بيىن  
وبني نفسى هبذا ,فقد كنت اظن 

انكالحتبىن , ووجدت انه ليس من  



العدل ان اجنب طفال ى مثل هذا اجلو  
 ئم بيننا ."القا 

"واالن احس ابنه لدى كل شئ ,حبك 
, وطفلك , وبيتك وليس هناك امراءة  

 حتلم ابكثرمن هذا ."
" بل هناك اكثر واكثر , وهذا ليس 

 سوى البدايه ."
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