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انه شعور عميق متجذر يف 
النفس البشرية منذ حلظة وجود  

 االنسان على االرض
 الكثرية .ومواجهته اخطارها  

اخلوف من املاضي , اخلوف من  
الفضيحة , اخلوف من اهلواجس 

 , اخلوف من الفشل .



لكل خوف ظروفه وحكايته ,, 
واندراي اليت شاءت ان ترحم ابنة  

 عمها الطائشة 
فحلت حملها يف اغرب صفقة , 
وجدت نفسها ترجتف كورقة يف 

 مهب الريح 
وسط حصن يكاد ينهار يف  

ة هناك منطقة اوفرين الفرنسي
 واجهت بليز صاحب احلصن



حيث ختتبئ اسطورة مرعبة يكاد  
الزمن يكررها .. لوال سقوط 

 الثلج لتمكنت اندراي من الفرار, 
 لكن اىل اين 

وقلبها ابت اسريا يف احلصن  
 املرصود .
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أرجوك اي اندراي جيب ان  )

 .(تساعديين ،فليس يل سواك
اان ال اعرف شيئا عما تتكلمني  )

اريد أن اعرف . فنحن مل  ، وال

http://www.riwaya.ga/


نعد اطفاال ، رمبا كان ابمكاين 
من مشاكلك   انقاذك يف املاضي

مع اتين واألخت بتيديكت غري 
اة انضجة وعليك انك االن فت

 ( تتدبري امورك بنفسك ان
 (ال تقسي علي اي آندي )

 . قالت كلري ابنكساار 
حان الوقت لكي يقسو عليك  )

احد ، افسدك عمي ماكس من  



 ( فرط التدليل وانت تدركني هذا
امتألت عينا كلري الكبرياتن 

 : ابلدموع واحنت رأسها ومتتمت
أعلم هذا ، ولكنك أملي   )

  ( أن تساعديينالوحيد وعليك 
  ( هراء )

صرخت اندراي بصوت ارداته  
 : معربا واتبعت

ومهما يكن من أمر ، نصيحيت  )



اليك ان تذهيب اىل بيرت وختربية 
 . ابألمر

فأنت ستزفني اليه بعد ستة 
اسابيع ولن ميكنك اخفاء اي  

  ( شي عنه عندئذ
انقطع صوت اندراي فجأة عندما 

بيديها  تغطي وجهها   رأت كلري
وجتهش ابلبكاء واجتاحها شعور 

 ابلقلق وقامت عن مقعدها



واجتهت اىل املقعد حيث جتلس 
 كلري واحاطتها بذراعيها وقالت

: 
ليس األمر هبذا السوء   )

 ( ايعزيزيت
بل انه كذلك ، اان يف ورطه   )

رهيبه ! وقد ال يكون هناك زواج  
وهذا سيجعل ايب فريسة للمرض  

من  مره اخرى . اان متأكدة



 ( ذلك
  ( حيسن ان ختربيين ابألمر اذن )

كانت كلري جبمال ابهر تصعب  
كما كانت على اقتناع  مقاومته

اتم من ان بيرت وحده قادر على 
املهم   اساعدها . وكان هذا هو

يف نظر اندالاي ولو اهنا على يقني  
 من ان بيرت ما تقدم طالبا الزواج

من كلري لو مل تكن ابنة ماكسويل  



 . ابلذاتويستون 
 ( حسنا . ماذا جيري اذن )

فتنهدت كلري من اعماقها وهي 
 : تقول

 ( هناك شخص اخر  )
مل تصدق اندراي اذنيها واذ كانت  

من اخالص كلري لبيرت برغم ما  
عرفته عن نزواهتا الكثريه 

 . ومغامرهتا اليت ال حتصى



 ( هل اعرفه )
 ( كال انه فرنسي )
احسب انك التقيته عندما  )

 ( د مارتني يف ابريسكنت عن
قالت اندراي وهي حتاول عبثا ان 

تسرتجع يف ذاكرهتا ماكانت 
تذكرة هلا كلري يف رسائلها القليلة  

 : مث اتبعت
انه ليس جاك ايكلري ، ام انه   )



 جاك ( ؟
سارعت كلري تنفي هذا مث قالت  

ويف صوهتا وعينيها امتعاض 
 : شديد

غري انه السبب يف كل ما  )
كن ماخوذة به  حصل . لو مل أ
  آنذاك ماكنت

  ( ألتورط مع هذا اللوفالييه
امسه لوفالييه اذن وكيف  )



 التقيت به ( ؟
 ( مل التقه بعد )

اجابتها كلري ورمتها بنظره شفافه 
جعلتها تغمض عينيها وتطلب  

من هللا ان يهبها نعمة الصرب مث  
 : قالت

ال يعقل ان يقع األنسان يف   )
  ( حب شخص ال يعرفه

 ال احبه قلت لك اين مل اره  اان )



ولكن عندما ختلى عين  . ابدا
جاك من اجل هذة اللعينه جاين  

ومل يبق   ، شعرت برغبه يف املوت
الي شي معىن وعندما عرض 

على لوفالييه الزواج ، خيل يل ان 
ارسل يل من يصوت كربايئي   هللا

 . ( وحيفظ كراميت
وكيف يعرض عليك الزواج   )

 ه ( ؟شخص غريب ال تعرفين



ليس هذا ما حصل ابلضبط  )
ذلك . انه احد  تراسلنا قبل

اقرابء مارتني ، ولكن عائلتها ال  
 تتحدث عنه كثريا ويعتربونه

كاخلروف الضال ، كان يقيم يف 
مكان ما يف اخلارج وعندما ورث 

اوفرين عاد  هذا القصر يف
واتصل بعائلة مارتني حامال 

غصن الزيتون على ما اعتد . 



هلوا ابدرته . وعندما مل جتا لكنهم 
جيبه احد قرران اان ومارتني ان  

على سبيل املزاح  نبعث له برسالة
  . ولكنه مل يتأخر يف األجابه
اذ وصلت رسالته يف الربيد 

كانت رسالة لطيفة ولكن   . التايل
بدا واضحا انه وجد األمر مسليا  

نرمي اليه .  وكـأنه ادرك ما كنا
ولكن مارتني مل تعد جتسر على 



 متابعة املراسلة فتوقفت عن
الكتابة خوفا من ان تكتشف 
عائلتها هذا االمر وحترمها من  

اليت كانت  العطلة الرايضية
موعودة هبا . فكتبت الرسالة  
الثانية بنفسي وارسلتها له .  

ابتداان نتبادل الرسائل   وهكذا
  واخربته امور كثرية حىت انين

براحة   اخربته عن جاك وشعرت



كربى بعد ان افضيت له مبا يف  
  نفسي

وكان هذا سهال النين مل اكن  
اعرفه ومل اشعر ابي حرج .. بعد 

 ( هذا عرض على الزواج
لكن ملاذا ؟ هل ذكر لك سببا  )

 ( ؟ ام اشفق عليك ؟
 : سألتها اندراي ميتفسرة

 : اجابت كلري بربود  )



المر  كال ، ولقد اوضح هذا ا )
جيدا وجاء عرضه اقرب اىل  

عرض عمل . قال انه كان حباجه 
اىل زوجه وذلك لتسوية قضية 

  قانونية . مل يذكر 
نوع القضية ولكنه قال ان بوسع  

ان يساعد األخر فهو   احدان
حباجه اىل زوجة واان حباجه اىل  

اليأس   من ينتشلين من حالة



والضياع الىت كنت اختبط فيها 
ان الىت اوحت له  ولقد أملح أبنين ا

  ( التدبري هبذا
كانت عليك ان تضعي حدا  )

  ( هلذه القضية بطريقة ما
خيم صمت ثقيل قطعت كلري 

  : بقوهلا
 (! لقد قبلت عرضه )

ومل تسمح لعينيها ان تلتقيا عيين 



 . اندراي الكستنائيتني
 (ماذا فعلت اي كلري ؟ )
ال تنظري ايل هكذا . قلت  )

أيس كان  لك انين كنت يف حالة 
هذا احلل الوحيد امامي . وكيف 

اثبت جلاك أبنين مل اعد اكرتث 
  ( ألمره

 : وبعد صمت قصري اتبعت
اهنا احلقيقة . ليتين فقط   )



 ( ادركتها آنذاك
  ( هذا جنون )
شعرت بطمأنينة غريبه بعد   )

ابلفعل عازمه على  ذلك وكنت
املضي يف هذا االمر اىل النهاية  

افضل  هووبدا ان زواج العقل 
زواج . مث ارسل يل بعض االوراق  

ألوقعا وبعض املال ايضا لشراء  
العرس . مل اكن قد اخربته   جهاز



اي شي عن والدي وظن انين  
مارتني على   كنت اقيم مع عائلة

  ( ما اعتقد
 ( وماذا فعلت ابملال ؟ )

سألتها اندراي وهي حتاول ان 
 . تستوعب القصة

ف مل انفقه ابلطبع . ... أعرت  )
كنت على وشك انفاقه لوال  انين

النوبة القلبية اليت اصابت والدي  



وعندما ارسلت  . يف ذاك الوقت
والديت يف طليب نسيت كل شيء 

 ( اخر
قامت كلري عن مقعدها واجتهت  

اىل مكتب صغري من طراز  
وجينسي كان يف زاوية الغرفة  

  : ودلت اليه بيدها وقالت
املال كله هنا . ميكنك ان  )

  ( ه اذا شئتتعدي



ال داعي لذلك دعينا من املال  )
اآلن واخربيين ابقي القصة . البد  

 ) هناك املزيد
ولكنك تعرفني القصة .  )

بعد ذلك ويف احلال   التقيت بيرت
وقع احدان يف غرام االخر وتبخر  

يعد خيطر   بليز من راسي متاما ومل
 ( يف ابيل اال كحلم مزعج

  ( احللم ومىت افقت من هذا  )



 . سألتها اندراي بتهكم 
تناولت حقيبة يدها البيضاء 

واخرجت منها رزمة من االوراق  
 : والرسائل وقالت

عندما وصلتين هذة ! وصلين  )
االول بواسطة مارتني .   الظرف

كان حيتوي على مجيع التفاصيل  
اجبه ابلطبع  املتعلقة ابلزواج . مل

واعتقدت ابن عدم اجابيت  



ن االمر ظنا  ستجعله يتخلى ع
 ( الرساله مل تصلين منه ابن

  ( وهذا مامل حيصل ابلطبع )
كال وصلتين الرسالة الثانية   )

وليس بواسطة مارتني .   فورا
والبد انه قام ببعض التحرايت  

ما . كان   واكتشف عنواين بطريقة
يف الرسالة مبلغ من ملال قال انه  

 مثن تذكرة سفر وطلب مين ان



ابريس   اخربه موعد صويل اىل
لكي يقوم ببعض الرتتيبات 

تنقلين   الستقبايل ويرسل سيارة
اىل سان جان دي روش حيث 

 . يوجد قصرة
كان علي ابلطبع ان اجيبه . 

املرض ومرت عدة  ادعيت
اسابيع بدون ان اتلقى منه اي 
 شيء وراودين امل ابنه ختلى عن



الفكره وكنت يف ذلك الوقت قد 
  اعلنت خطوبيت اىل بيرت وكان كل

كان مل يدم هذا  . شي رائعا
النعيم طويال اذ وصلتين رسالة  

رسائلة   اخرى . كانت خمتلفه عن
 . السابقه

كانت بغيضة . ذكر فيها انه وثق  
أبين متاثلت اىل الشفاء وان  

الزواج جيب ان يعقد يف اقرب  



 ( وقت
احنت كلر رأسها قليال وتنهد 

 : قبل ان تتابع
مل يكن بوسعي ان اجتاهل تلك   )

الرسالة . كان على ان اجيب 
فكتبت اقول له أبنين غريت رأيي  

 وانين مل اعد راغبه يف الزواج منه
) 

 (هل اتيت على ذكر بيرت ؟ )



 ( كال ، مل اخربه حلس احلظ )
قالت ذلك وجتهمت مالحمها 

واخذت من بني الرسائل واحدة  
 : انولتها الندراي وهي تقول

النين تلقيت هذة منه . البد  )
 ( ارسلها حاملا استلم رساليتانه  

فتحت اندراي الرسالة وراحت 
 :تقرأ
يؤسفين اي انسه هذا الرتاجع   )



يف موقفك وعدم ؤغبتك  املفاجئ
يف تنفيذ العقد الذي بيننا . 

مل يعد   وعلي ان اخربك اآلن ابنه
ابمكاين الرتاجع واراين مضطرا  

الختاذ االجراءات القانونية ضدك  
تنفذي   نكثت ابلوعد ومل النك

االتفاق الذي بيننا . وارى من  
بني يدي   املناسب تذكريك ابن

وثيقة حتمل توقيعك وتظهر  



 ( موافقتك
كانت الرسالة مطبوعه على اآللة 

 .الكاتبة والتوقيع واضحا
طوت اندراي الرسالة وهي تشعر  

ابنقباض شديد وبعد تفكري  
 : قالت

 ( اعتقد انه يعين ما يقول )
دما رأت وتوقفت عن الكالم عن

النظره املتأملة يف عيين ابنة عمها  



 : لكنها عادت وسألتها
وهل يستطيع ان يقاضيك جملرد   )

 (النكوث بوعد ؟
ال ادري ، لكنه ابلتأكيد قادر  )

على ااثرة فضيحة كربى حىت لو  
مل يكن يف نيته ان يرفع االمر اىل  

 . القضاء
وانت تعلمني ان اصحاب 

 يرتددوا يف نشر مثل الصحف لن 



هذة االخبار خاصة الهنا تتعلق 
اندي ان   بوالدي . وال جيوز اي 

اعرض ايب ملثل هذا األمر . اذا  
تسرب اي شي من هذا  

سيصاب بنوبة   للصحف فان ايب
قلبية اخرى تكون القاضية هذة 

 املره . ولطاملا حذران الطبيب
 بوجوب جتنبه االنفعال والغضب

) 



وما ان اهنت كلري كالمها هذا  
حىت انفجرت ببكاء مرير تقطر  
له قلب اندراي الىت راحت هتون 

 . عليها االمر وتواسيها
 (هل ستساعديين اي اندي ؟ )
ال ادري ماذا ابمكاين فعله .   )

ولكنين لن اضن عليك 
  ( ابملساعدة

جيب قبل كل شي ان نستعيد  )



الرسالة الىت تقول له فيها انين  
  ( قه على الزواج منهمواف

قالت كلري وهي تستوى يف 
مقعدها ويعود اليها تفاؤهلا مث  

 : اضافت
وهذا العقد ! كيف وقعته ؟  )

البد انين مل اكن وقتها يف كامل  
  ( قواي العقليه

  ( ابلتأكيد )



اجابتها اندراي بنربة جافة 
 : واضافت

وما عساك ان تفعلي ؟ هل  )
ستطلبني اليه ان يعيد اليك  

رسائلك لتتحققي اذا كان ابلفعل  
تشكل رابطا قانونيا . اؤكد لك  

 ( انه لن يتقبل هذا
لن يتقبل هذا ابلطبع لذلك   )

جيب ان تذهيب بنفسك اىل سان  



جان دي روش وتسرقينها منه . 
البد انه حيتفظ هبا يف مكان ما يف  

 ( قصره
فغرت اندراي فمها مصعوقه 

 : وصرخت
 ( لقد جننت . لن اذهب )
ولكنه احلل الوحيد . هل  )

تريدينين ان اذهب بنفسي ؟ قد 
 ( يرغمين عندئذ على اي شي



ولكنه ابلتأكيد سيفرش االرض  )
 ( ! ابلسجاد ال ستقبايل اان

 . اجابتها اندراي بتهكم 
رمبا فعل هذا اذا اعتقد انك  )
 ( اان

 : قالت كلري
 ( انك فعال جمنونه )

قالت اندراي واضافت بعد 
 : تفكري



هل تظنني ابنين سأهرع اىل  و  )
فرنسا جملرد سرقة بعض الرسائل  

من شخص انت فرشت دربه  
ابلورود وقطعت له الوعود  

 الكاذبة ؟ 
انت ذاتك تقولني ابنك اذا  

ذهبت اىل هناك قد يرغمك على 
 اي شيء . وماذا عين اان ؟

الن يرغمين اان على اشياء ظنا  



 (منه انين انت ؟
 ! ( كال . كال )

لري مهدئه وكأهنا تطلعها  اجابتها ك
 : على تفاصيل خطة موضوعه

اذا حصل هذا فما عليك اال  )
ان تطلعيه على احلقيقة وتقويل له  

 ( من انت
محلقت اندراي يف وجهها  

 : مشدوهه مث قالت



 ( لقد وضعت اخلطة حبذافريها )
ابلفعل استحوذت هذة القضية  )

على كل تفكريي ومل اكن الفكر  
اي حال لن    بشيء سواها . ويف

ميكنين الذهاب بنفسي . كيف 
 سأبرر غيايب لبيرت ؟

اصبح زواجنا وشيكا وعلي ان 
التحضريات . مل تعد   اقوم ببعض

القضية تتحمل اي أتخري فقد 



لندن  حيضر هذا اللوفالييه اىل
  وعندما سيعلم اجلميع

  ويقع ما كنا خنشاه
اهنت كلري كالمها وهي ترجتف  

ذهنة   وكمن امرا كان غائبا هن
وادارت اىل اندراي عينني 

 : متوسلتني وقالت
سوف يتخل عين بيرت ان هو  )

عرف ابألمر . وسوف تشجعه  



امه على تركي فهي تكرهين . آه 
اي أندي سوف انتحر ان اان 

 ( خسرت بيرت
 : نظرت اليها اندراي بربود وقالت

بدل ان تنتحري ميكنك عندئذ  )
ان تتزوجي من هذا اللوفالييه . 

تراودك فكرة الزواج منه يف   امل
 ( املاضي

ظننتك ستقدرين موقفي لكنك  )



 (! دون قلب
اان اقدر وضعك لكن االمر   )

ليس هبذة البساطة . فأنت 
تطلبني مين اقرتاف جرمية . 

 ( السرقة جرمية اي عزيزيت
الرسائل ختصين اان  ولكن هذة )

. اهنا يل كيف يكون اسرتجاع  
 (شيء خيصين سرقة ؟

حبذا لو كان االمر كذلك بنظر   )



 ( القانون
لوحت كلري بيدها وكأن مجيع 

االنظمة والقوانني يف بريطانيا ويف  
فرنسا جيب ان ختضع ملنطقها 

 : هي وقالت ابصرار
اان كتبت هذة الرسائل واان   )

ت وحدك ابغي اسرتجاعها . وان
 تستطيعني ان تقومي هبذا العمل

) 



وكيف ابهلل عليك توصلت اىل   )
هذة النتيجة ؟ . وهل يف العائلة  

نزعة كامنة اىل اجلرمي مل تظهر  
 (حىت االن ؟

كال . كال ولكنك اياندراي  )
حقل العالقات العامة   خبرية يف

ولك دراية يف معاملة االشخاص 
 ذوي املراس الصعب ومسعتك

الديت االسبوع الفائت  تقولني لو 



 ( ابنك لك احلق يف عطلة
قالت هذا وهي تتفرس يف وجه 

ابنة عمها وملا وجدت ان مالحمها  
ظلت جامدة ال تلني اتبعت 

 : تقول
افعلي هذا من اجل ان مل يكن   )

من اجلي اان . انت تعلمني انه  
 ( يعتربك كابنته متاما

قاطعتها اندراي واالمحرار يكسو  



 : وجهها
نسى ابدا فضل والدك  ال ا )

على مصاريف دراسيت . مل يكن 
عليك ان تذكريين بذلك ولكن  

االبتزاز على ما يبدو مرض ينتقل  
 ( ابلعدوى

وهنضت اندراي من مكاهنا 
وتناولت معطفها وحقيبة يدها 

 : ومهت ابالنصراف



 ( لقد اغضبتك )
 قالت هلا كلري مث اضافت معتذرة

: 
مل يكن ذلك قصدي ولكنين   )

 ( جداً اي اندي قلقة
اعلم ذلك ال بد ان جتد حال .  )

 ( واعدك أبن اعمل ما بوسعي
هناك حل ، بوسعي ان اطلب   )

الذهاب اىل اجلحيم . ولكن  اليه



تصوري اي اندي ما سيحصل . 
الدعوى امام  لن يرتدد يف اقامة

احملاكم وسيصل هذا اخلرب اىل  
الصحف وهذا سوف يدمر ايب  

حياتنا  احلريص على ابقاء  وهو
  اخلاصة بعيدة

 ( عن الفضوليني 
وازدادت علينا اتساعا عندما 

خطرت هلا فكرة مل تكن يف 



 : حساهبا وصرخت
حىت جاك سيصيبه بعض الرذاذ   )

اذا ما اختار هذا اللوفالييه ان  
 ( ينشر رسائلي على املأل

كانت اندراي مضطربه وهي هتبط 
املؤدي اىل قاعة االستقبال  الدرج

لسفلي . ولقد  يف الطابق ا 
كالم كلري .  صفعتها احلقيقة يف

كان والدها قد تويف وهي يف سن 



 صغري ومالبثت امها ان تبعته
  فاحتضنتها عمها

وجعل من منزله منزال هلا مل تعرف  
  سواه منذ وفاة والديها

وكان عنها ماكس وزوجته ماراين 
مبثابة االب واالم هلا ومل يدعاها  

 حتتاج اىل شيء 
 عند اسفل الدرج  وقفت اندراي

وراحت تفتش يف حقيبتها عن 



مفاتيح سيارهتا . وراحت االفكار 
  تدور يف رأسها

كانت يف لندن عندما اصابت  
عمها النوبة االوىل وكانت قريبه  

منه ومن زوجته الىت الزمته طوال 
فرتة مرضه ولذلك تدرك خطورة 

  وضعه الصحي
اكثر من كلري ولطاملا مسعت 

ابالبتعاد عن  االطباء ينصحونه 



كل ما من شأنه ان يعكر  
  صفاءه

وجدت مفاتيحها وراحت تنقلها  
اخرى بصورة آليه  من يد اىل

وعيناها مسمراتن على االرض ال 
 تراين شيئا لو ان بيرت كان

شخصا خمتلفا لذهب اليه طالبة  
منه النصح ولكنه مبا عرف عنه 

  ابلتقاليد من تزمت ومتسك



عله ستصدمه اخبار كلري هذة وجت
يصدق تلميحات امه عن عدم 

 . صالح كلري كزوجه له
وكانت اندراي تعلم يف قرارة 

الليدي كرجيي مل تكن  نفسها ان
متحامله على كلري بل محاقات  

 كلري العديده الفته للنظر
وقصتها مع جاك واحده من 

 . عشرات القصص



ومل يكن عمها ماكس وال زوجته 
 . ماراين على علم مبغامرات كلري

قطع عليها تفكريها صوت ابب  
انفتح . رفعت اندراي عينيها 

ورأت امرأه عمها ماراين خترج 
 منه . توقفت عندما رأهتا وقالت

: 
ها انت اي عزيزيت . كم هي  )

ابنيت كلري الهنا تستأثر بك   ااننيه



طوال الوقت . اوى عمك 
هذا اليوم  ماكس ابكرا اىل فراشة

واان وحدي . ابقي معي بعض  
ريثما نتناول معا شراب   الوقت

 ( الساخن الشكوال
نزلت اندراي عند طلب امرأة  

كانت تعلم كم  . عمها مرغمة
هي متوقدة الذكاء وشديدة 

املالحظه وكان على اندراي ان  



دورها جدا لئال تالحظ   تتقن
ماكن يعرتيها من مشاعر وقلق  

الشكوال  تناولت من يدها فنجان
وراحت تشربه ببطء ومسعتها  

 . ا تسأهل
هل كنتما تتحداثن عن العرس   )

؟ كنا اان وعمك ماكس يف 
 . حديث طويل اليوم

قال يل انه سعيد جدا لكون كلري  



ابنتنا الوحيده . فلن يكون من  
السهل عليه ان يواجه مره اخرى  

ما يوافق االعراس من صخب 
 ( وحتضري

توقفت امرأ عمها عن الكالم  
ونظرت اليها بشغف وابتسمت  

 :حببوهي تقول بت
انت وحدك مستثناه من هذا اي   )

عزيزيت وعلى فكرة مىت سيصل 



 (الدور اليك ؟
 : اجابت اندراي ابرتباك وتلعثم 

ليس يف االفق احد االن .  )
بوسع العم ماكس ان يطمئن . 

فأمامه سنوات طويله من اهلدوء  
 ( على ما يبدو

امعنت ماراين النظر جيدا يف 
اندراي ومل متلك اال ان تالحظ  

لقوام الرشيق واخلصر الناحل  ا



والبشره الناعمه والشفتني 
 : املمتلئتني وقالت

اان ال افهم شباب هذا العصر   )
. عندما كنت يف سنك كان 

الشباب يتلقفون الفتيات 
 ( اجلميالت امثالك

لكنين ال اريد ان يتلقفين احد   )
! فاان ال انوي التخلي عن 

 ( وظيفيت



 امحد هللا على ان كلري سوف )
اخريا . كنا قلقني عليها .   تستقر

مل نكن نريد ان نتدخل يف حياهتا 
دائما جتعلنا نقلق .   ولكنها كانت

  لكن شعران
ابلراحة عندما وقع اختيارها على 

بيرت . واان اعرف رأيك فيه 
ايعزيزيت ولكنه يناسبها متاما  

 ( صدقيين



اان على يقني من هذا االمر .   )
انه كان   غري انين امتىن احياان لو

 (.... اكثر .... ماذا اقول 
 ( تعبريا )

اسعفتها امرأة عمها ابلكلمة الىت  
  كانت تبحث عنها مث اتبعت

كنت يف ابدئ األمر اشاطرك   )
التفكري ولكنين االن  هذا

اصبحت اتساءل عن جدوى  



 اظهار العواطف . املهم ان كلري
يف غاية السعاده وهي تقول عن  

 حق بيرت انه خجول وتكون على
. 

ويف اي حال هذا يفسر سلوكه 
 ( املتحفظ احياان

 ( رمبا انت على حق  )
قالت اندراي وهي تضع الكوب  

من يدها . مث استفسرت عن  



 : صحة عمها قائله
 (وكيف هو عمي اليوم ؟ )
خبري ميكنين ان امنحه شهادة   )

حسن سلوك ، فهو حياول جاهدا 
ان يبتعد عن كل ما من شأنه ان  

 ( ويشغل ابلهيثري عواطفه 
توقفت ماراين عن الكالم برهه  

واخفضت صوهتا وكـأهنا على 
وشك ان تبوح بسر خطري مث 



 : اتبعت
ليس من املفروض ان ابوح هبذا   )

ولكنين سأقول لك شيئا  االمر
امتىن ان يبقى سرا بيننا . هناك 

فارس يف  كالم عن منحه لقب
الدورة املقبله وهذا امر طاملا  

 ( حلم به ومتناه
 ( هذا رائع )

صرخت اندراي بفرح . وكان 



 . فرحها صادقا وعارما 
مث توجهت اىل امرأة عمها 
تطمنها ان سرها يف مأمن  

 : وقالت
اطمئين فلن انبس ببنت شفه  )

 (ولكن هل هذا القرار هنائي ؟
 ( تقريبا )

 : قالت هلا ماراين واتبعت
هذا اذا مل حيدث ما يفسد عليه   )



االمر وهذا احد االسباب الىت  
من اجلها رحبت بفكرة زواج  

 . كلري من بيرت
انت تعلمني كم عمك حمافظ 
وكم هي اراؤه حول الشرف  

صارمه . انه ال يساوم ابدا يف  
مواضيع االخالق واالصول 

 . واالدب
وال ميكن ان يرضى عن اي  



  سلوك مناف لألخالق
اخشى ان تقدم كلري  كنت دائما

على عمل فضائحي وتصل 
 . اخبارها اىل الصحف

والصحف ال ترحم كما تعلمني  
ولن يفوت اصحاهبا فرصة نشر  
اي مادة مثريه . وعندئذ سوف 
يضطر عمك ماكس اىل رفض  

 ( اللقب



 (! غري معقول )
 : قالت اندراي بقناعة مث اتبعت

ال جيوز ان يستمر عمي ماكس  )
مسؤوال عن يف اعتبار نفسه 
 . محاقات االخرين 

كلري امرأة انضجه ومسؤوله عن  
 ( اعماهلا

كلري هي كلري ستظل كما هي  )
حىت لو اصبحت جدة . وماكس 



متشدد جداً يف هذة الناحيه وهو 
يؤمن أبن االفراد يف املراكز  

 العامه عليهم 
 ( ان يكونوا املثل الصاحل

نظرت اندراي اىل امرأه عمها مليا 
وبني نفسها ان   وقررت بينها

 تعمل املستحيل
ولتحميها من كل ما ميكن ان  

يؤدي اىل حرماهنا من هذا  



 . الصفاء الذي كانت تتمتع به
ابتسمت اندراي وهي تنهض عن  

مكاهنا مستأذنه امرأه عمها 
 . ابالنصراف

**** 
محدت اندراي رهبا الف مره الن 

الطويله الىت قطعتها من   املسافه
كانت   ابريس اىل هذا املكان

السيارة يف  كافيه لتعتاد قيادة



 مثل هذة الطرق الضيقة والوعرة
. 

كانت يداها تتشبثان ابملقود 
ابصرار وهي تصعد يف السيارة  

 . منعطفا بعد آخر
رفعت بصرها اىل السماء ورأت  

الغيوم السوداء تتجمع فيها 
  عاكسه على األرض

 .جوا مكفهرا يقبض الصدر



كان الطقس رائعا وهي يف 
ابريس . وانستها   يقها منطر 

مشس اخلريف الذهبيه ماكانت  
مسعته عن طقس افريون 

وكانت قد قرأت يف   . العاصف
  مكان ما

وصفا يقول ان الطبيعه يف افريون  
كانت يف حرب دائم مع نفسها  

. واوحى الندراي منظر السماء يف  



تلك اللحظه ابن احلرب كانت  
 . وشيكة

انقبضت اساريرها وهي تنظر اىل  
خريطه الطريق . وادركت ان بليز  

لوفالييه مل يكن ينوي تقدمي اي  
 ! تسهيالت

وتنازالت لزوجه املستقبل واال ملا 
طلب منها اجمليء مبفردها اىل هذا  

  املكان املقفر



اعتربت اندراي هذا االمر مبثابة  
فكم يلزمها من الشجاعه  . انذار

والثقه ابلنفس لتستطيع العيش  
بلية ذات  اجل يف هذة املنطقه

 . الرباكني اخلامده
والىت بدت بيوهتا كأهنا شيدت 

الطبيعيه من حوهلا   من احلمم 
تنطق القساوه والبأس وكان 

 عليها ان تذكر نفسها ابهنا لن



 . تعيش يف هذا املكان كل حياهتا
وعلت نفسها ابتسامه ماكره 
وهي تتخيل كلري مكاهنا ماذا  

كانت ستفعل وهي ترى الوادي  
  السحيق

 هذة الطرق الضيقة الوعره ؟و 
كانت بدون شك ستفقد 

اعصاهبا وحترن يف وسط الطريق  
 . رافضه التقدم



اعادهتا اخلريطه اىل الواقع املؤمل . 
كان امامها بضع كيلومرتات قبل  

  ان تصل اىل حيث تقصد
عال صوت يف داخلها يطلب  

 . اليها العوده من حيث اتت
ميكنها ان ترتك السياره يف 

كلريمون فران وتستقل القطار  
 .اىل ابريس

ولكن ماذا سيحل بعمها ماكس  



 وأبمرأة عمها ماراين ؟
امن اجل كلري وحدها اقدمت 

 على هذة املغامره ؟
حبذا لو استطاعت ان تشاطر  

كلري رأيها فيما يتعلق ابالوراق . 
اذ كانت على قناعه اتمه ابن 
اندراي سوف تعثر عليها حاملا 

 . تصل
يكن هذا شعور اندراي   ولكن مل



 . ابدا
ومل متلك اال التسليم مبا قالت  

كلري . كانت حتفظ كلمات 
رسالة لوفالييه االخريه عن ظهر  

 . قلب لكثرة ما قرأهتا
من يظن نفسه هذا الرجل ؟ وهل 

كان لريضى ان تشاطره احلياة 
زوجه ال تكن له اي عاطفه وال  

يربطها به اال وعد سخيف قطعته 



  على نفسها
يف حلظه طيش ؟ مل تكن تذكر اال  

انه حباجه اىل زوجه من اجل  
 . تسويه قانونيه

كانت كلري قد اتلفت مجيع 
االوىل ومل حتتفظ اال   رسائله

ببعضها وكانت هذه خاليه من  
انه مل   اي ذكر هلذا املوضوع كما

أيت فيها على ذكر مارتني  



 . وعائلتها ابدا
ويف اي حال كيف يرضون عنه 

 رع عن االبتزاز؟وهو ال يتو 
كانت اندراي كلما تقدمت شربا 

يزداد قلها ويشتد االضطراب يف  
 . نفسها

انه ضرب من اجلنون هذا العمل 
 . الذي كانت مقدمه عليه

اهنا ال تعرف شيئا عن هذا  



  . الرجل الذي كان ابنتظارها
رمبا كان جمرما فارا اختار هذا 

 املكان النائي لالبتعاد عن الناس
. 

يكن كذلك فهو ابلتأكيد وان مل 
شخص منبوذ ال يقوى على 

مواجهة الناس لذلك فضل العزله  
 يف هذة االرض املقفره

 . واال ملاذا يرضى بزواج ابملراسله



لقد قال هو ذاته لكلري ابنه  
يكتفي بزواج صوري . فلماذا  

 ايترى ؟
بدا املطر يتساقط وحيجب الرؤية  

امامها ومل تكن املساحات 
  لتساعد

واكتمل املشهد : طقس  كثريا
عاصف ومساء ممطره وطريق  

 ! جمهوله



حاولت اندراي ان تتصور رده 
لوفالييه عندما وصلته  فعل بليز

رسالة كلري االخريه الىت تعلمه  
املضي يف االمر  فيها بعزمها على
 وختربه عن موعد

وصوهلا . توقعت كلري واندراي ان  
تصلهما رساله منه رمبا فيها  

 . تبجح ومشاته
لكنه خيب ظنهما ومل يبعث ابي 



ولذلك راود اندراي امل   رسالة
أبن يكون قد امهل ايضا ارسال  

احلالة ستجد  السياره ويف تلك
اندراي العذر املقبول لتعود من  
 حيث اتت .خاب ظنها للمره

 . الثانيه
رمبا امهل لوفالييه االجابه عن  
الرساله تلقاها ولكن ترتيباته  

  الدقهكانت بدون ريب غايه يف



. 
اكفهر اجلو فجأه وغابت 

الشمس وراء الغيوم واسودت  
السماء وارعدت ولو كانت 

اندراي تؤمن ابخلرافات العتربت 
 .ذلك نذير شؤم

عندما وصلت اندراي اخريا اىل  
سان جان دي روش كان املطر  
ينهمر بغزاره وهي تشعر أبمل يف  



  اكتافها
وتشنج يف عنقها وساعديها من  

ره على تلك الطريق  القياده السيا
الكثرية االحنناءات واالنعطافات  

 .غري املألوفه
مل تكن القريه ختتلف عن غريها 

من القرى الىت مرت هبا يف 
 . طريقها

جمموعه من البيوت شيدت حول 



ساحه مربعه يف وسطها ينبوع  
 .ماء

واستوقف نظر اندراي برج ابيض  
ارتفع بشموخ فوق كل البيوت  

 . حابوبدا كانه يناطح الس 
وكانت الطريق من الساحه تتجه  

 . صعودا بشكل حاد
مل خيطئ من اطلق على هذة 

القريه امسها . قالت انرداي  



  لنفسها
اذ بدت وكأهنا حنتت يف الصخر  

ورأت يف خياهلا صوره القصر  
كجسم كبري جامث فوق اعلى  

 . قمه. حتته البيوت كلها
اتبعت طريقها والف فكره يف 

رأسها وفجأه رأت يف الضؤ  
 .املنبعث من سيارهتا بناء متداعيا
متهلت قليال ومدت رأسها من  



النافذة لتتبني املشهد بوضوح  
 . اكثر

بدا كأحد البيوت الىت تشيد  
عاده قرب بواابت القصور 

 وختصص للحراس وخّيل النراي
اهنا حملت وجها يف احدى 

 . النوافذ
ماهلا وهلذا البناء املتداعي  ولكن

. اتبعت تقدمها وفجأه اوقفت 



السياره واطفأت احملرك وحدقت 
مشدوهه ابملشهد الذي ارتسم  

  امامها 
 ! قصر يف افريون

هذا ماقالته كلري . ومل تكن 
الىت رمستها اندراي يف  الصورة

ذهنها لتطابق يف اي شيء هذه 
ينطق كل  اخلربه املتداعيه الىت 

 بسنوات من االمهالحجر فيها 



. 
كان البناء ضخما ومؤلفا من عد 

 . اجنحه ويف وسطها برج مجيل
وكان املشهد اشبه بصورة يف 

 .احدى اساطري القرون الوسطى
وبدت مجيع االجنحه ما عدا  

 واحد مهدمه 
ويف حال يرثى هلا . حىت ذالك  

  اجلناح الوحيد



الذي بدا صاحلا نوعا ما للسكن  
سطحه كانت ابوابه خملعه و 

 تنقصه احلجاره ونوافذه مكسره
.  

بدا املكان مهجودرا متاما  
واوشكت اندراي ان تعود بسيارهتا  

لوال اهنا رات خيطا من الدخان  
يتصاعد من احدى مداخن 

 القصر 



غمرها شعور ابالسف . كيف 
وصل هذا القصر املهيب اىل  

 هذة الدرجه من االمهال ؟
وهل كان يظن لوفالييه ان ترضى  

هي من اعتادت حياة كلري و 
الرفاهيه والرتف ان متضى فصل 
الشتاء يف هذة املنطقه ويف هذا  

 . القصر ابلذات
سوف تكون بدون شك كزهره 



االوركاداي الىت انتقلت فجأة من 
خط االستواء اىل القطب 

 . الشمايل
اطفأت اندراي اضواء السياره  

على امل ان يبدد الظالم صورة 
 . واقعا االليم 

 أتمالهتا وهي اسرتسلت يف
 . جالسه داخل السيارة

هل كان يعلم ايترى بليز لوفالييه  



الن كلري كانت الوريثه الوحديه  
ملاكسويل ويستون ولذلك كان  

 يصر على الزواج منها أبي مثن ؟
لعله كان حيسب ان االموال الىت  

ستؤول اىل كلري ويف يوم من  
االايم سوف ترد له اجملد الذي  

 غاب ؟
ه من الغضب هزت  اجتاحها موج

كياهنا . ستعرف كيف تتغلب 



على هذا الرجل الذي كان يهدد  
استقرار آل ويستون . ضغطت 

  بيدها
على بوق السياره واختزن 

السكون صوت الزمور معلنا 
  قدومها

انفتح الباب الكبري وظهرت على  
عتبتع امرأه حتمل مظله سوداء  

 .كبريه



اتملتها اندراي وهي جتتاز الساحه  
وشه ابوراق اخلريف وتسرع  املفر 

 . ملالقاهتا
رفعت اندراي رأسها بشموخ 

 . وتناولت حقيبه يدها
تقدمت املرأة من ابب السياره  

 . وفتحته
وما ان وطئت قدما اندراي االرض 

. حىت محل الريح الوشاح الذي  



كانت تلف به عنقها وشعرها  
وكان عليها ان تتمسك بباب  

 .السياره لئال تقع
سان دي جان   اهال بك يف )

 ( ورش
قالت املرأه مرحبه وهي حتاول ان 
تقيها مبظلتها من املطر املتساقط  

 . بغزارة
شكرهتا اندراي بصوت خافت 



وكانتا قد وصلتا قرب الباب  
عندما تذكرت اندراي فجأه 

 : حقيبتها فهتفت
 ( نسيت حقيبة مالبسي )

وارادت العوده اىل السياره 
لكن املرأه اوقفتها   الحضارها

وافهمتها ان شخصا امسه  
غاستون حيضرها يف وقت الحق 

السيد( هو اآلن يف  ) وان



 . انتظارها
وهذا ابلطبع امر فظيع ان  )

ينتظر السيد ( قالت اندراي يف  
 . نفسها وهي تعرب الباب

كان حدس اندراي يف حمله اذ  
كانت القاعه الىت دخلتها اسوأ  

  . حاال من البناء اخلارجي
موقد كبري بدا خامدا  ويف الصدر 

 . ال انر فيه وال دفء ينبعث منه



ويف اجلهة املقابلة اسرتعى انتباه 
اندراي قنديل قدمي فوق طاولة من  

خشب السنداين وعلى احلائط  
  فوق الطاوله

رأت اندراي صفوفا من الرفوف  
على شكل خزانه وعرضت فيها 

جمموعه من البنادق املختلفه 
 . االنواع

قطع من   وعلى االرض بضع



السجاد مل تغب جودهتا عن 
  اندراي

 . برغم القدم الذي اعرتاها
وضعت املرأة املظله يف مشجب 

وقرب الباب فيه عدد من  
العصي القدميه مث استدارت اىل  

  اندراي وعلى وجهها ابتسامه
عريضه وقدمت نفسها على اهنا  
السيدة بريسون مدبرة املنزل . 



جالت بعينيها يف ارجاء املكان 
  وكـأهنا

تعتذر عن حالته العامه الىت . 
الحظت اندراي بتهكم اهنا مل تكن 

خري دعايه ملقدرهتا على ادراة  
  . شؤون البيت

ولكن اتبعت اندراي تفكريها . 
هل كانت مدبرة منزل مبفردها  

 لتجرتح املعجزات ؟ 



كان هذا املكان حباجه اىل جيش 
 . من مدبرات املنزل

ضخم  توقفت املرأاتن امام ابب
بدا ان الدهر اكل عليه وشرب 

وترك عليه ااثرا ال متحى من 
 . اخلدوش والنقر

طرقت السيدة بريسون الباب  
وطرقات خفيفه ومتالحقه بيدها 
وهي تتنحى جانبا مفسحه اجملال  



  الندراي ال ن تتقدمها
دخلت اندراي الغرفه حبلق جاف 

 . وقلب مرجتف
بدت الغرفه الصغريه جبدراهنا 

ابلستائر من السقف اىل  املغطاه 
  االرض

مرحيه اىل حد ما . وكان يف 
وسطها طاوله كبريه عليها مفرش 
انصح البياض وفوقه بعض اواين  



 . املائده الفضيه
وكانت النار املشتعله يف الوقد  

تبعث يف الغرفه دفئا مرحيا .  
جبانب املوقد وقف رجل طويل  
 . القامه حنيل لدرجه اهلزال تقريبا

جزمه سوداء ملاعه من   كان ينتعل
النوع الذي يستعمل يف ركوب  

 .. اخليل
شعره االسود اطول بقليل من  



الزي السائد . وبدا ابنفه االقىن  
وفمه القاسي ووجه املتكرب خمتلفا 

 متاما عن ذالك اخلصم
الذي كانت قد رمست له صورة 

يف ذهنها المتت اىل هذا الواقف  
 . أبي صله

شعرت ابرتباك واختلطت 
فاخلصم الذي رمسته   . عرهامشا

يف رأسها رجل متقدم يف السن  



 غليظ القامه وجلف خبالف هذا
الرجل الواقف امامها الذي بدا  

 يف الثالثني 
من عمره وعلى قدر ال يستهان  

 . به من اجلاذبيه
ادار الرجل رأسه فكتمت اندراي 

شهقه كادت تفلت من بني  
 . شفتيها

كانت فوق خد الرجل االيسر  



عميق امتد من اسفل   حااثر جر 
العني اىل منتصف الفك . مل تكن 

عن  كلري قد ذكرت هلا اي شي
ندبه فوق وجهه ولكن كيف هلا  

 ان تعلم هبا؟
هل كان هذا السبب الذي جعله  

 خيتار زواجا ابملراسلة ؟
مسكني هو اذن . اوقفت نفسها  

عن االسرتسال يف هذا الشعور  



 . فالشفقه لرجل مثله مذله
جهه ابتسامه ظهرت علة و 

ساخره وكـنه قرأ ماكنا يدور يف  
رأسها من افكار وما خيتلج يف 

 نفسها من مشاعر 
شعرت بعينيه الثاقبتني خترتقاهنا 

 . واخرتقتا وتنفذان اىل اعماقها
 : وبصوت عميق وأجش قال

 ( وصلت اخريا اي حيب )



ومل تغب عن اندراي رنه االستهزاء  
  يف صوته

ه وكـأهنا  ويف حلظه كانت بني ذراعي
يف حلم ومل جتد يف نفسها القوه  
 .على دفعه عنها او االبتعاد عنه
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وبصوت مرجتف كصووت طفله  
 : ساذجه قالت

ال ينص االتفاق الذي بيننا  )
 ( على اي شي من هذا

هز كتفيه وكأنه جيد االمر مسليا  
 : وقال لكن يشرح درسا

هذا هو السلوك املتوقع وال  )
نتجاهل االعراف  جيوز ان

السائدة. وال احد سواان يعرف  



بيننا   تفاصيل هذا االتفاق الذي
وال اخالك تريدن ان يتحول اىل  

 ( مادة يتندر هبا اهايل القريه
كال اللطبع ! ولكنين فوجئت  )

ومل اكن مستعده ملثل هذا  
 (االستقبال

يف املره املقبله سأفصح عن  )
 ( نييت بصراحه اكثر 

ع هتكم واضح . أجاهبا ويف صوت



اندراي ان تتصور ما كان  وحاولت
ميكن ان تفعله كلري يف مثل تلك  

وهذا هو   . احلاله . ال رمبا
املرجح . كانت ستتصرف بغنج 

  ودالل
ولكن هل ستجرؤ هي على 

التصرف بغنج ودالل ازاء هذا  
 الرجل املاثل امامها ؟

كانت اندراي معتاده حبكم عملها 



ل معهم مع الرجال . على التعام
 وكانوا يعاملوهنا معامله الند للند

. 
ولقد جنحت حىت هذه اللحظه  

يف ابقاء عالقاهتا بعيده عن 
  العاطفه

ولكن االمر خيتلف االن . كان 
 عليها ان تواجه احلقيقه بصراحه

. 



كال فهذه ليست زايريت االوىل   )
 (هلذا اجلانب من القاره

وبدا صوهتا يف اذنيها متكلفا . 
 : ساخره اجاهبا واببتسامه

قد يكون االمر كذلك . ولكن   )
رسائلك تركت يف نفسي انطباعا  

أبنك ختشني قيادة السياره خاصه 
 ( فوق طرقات غري مألوفه لديك 

غلطيت االول ( قالت اندراي يف  )



وقدرت ان تكون كلري قد  نفسها
روت له يف رسائلها ابسلوهبا 

 االنثوي الطريف بعضا من
 . ة السياراتمغامراهتا يف قياد

عليها اذن ان تلزم احلذر لئال 
تقع يف غلطه اخرى من هذا  

 . النوع
ومبرح مل تكن تشعر به يف احلقيقه  

 : اجابته وهي هتز كتفيها أبنوثه



على االق مل اتسبب يف موت   )
 ( احد على الطريق

 (! ان هللا رحوم )
اجاهبا ابسلوب مسرحي وبدا  

بوجهه ذي الندبه مثل ) ساطري ( 
و رجل له ساقا عنزه وذيل  وه

فرس اعتربه االغريق القدماء رمزا  
 . للغاابت

 : اقرتب منها واحنىن قليال وقال



 (هل تسمحني مبعطفك؟ )
والمست اانمله كتفيها وشعرت  

اندراي كأن سكلما كهرابئيا مسها  
  برغم حرصه الواضح

على ان أتيت حركته تلك بعيد  
 . عن كل غرض

املوقد  أشار بيده اىل مقعد قرب 
 : ودعاها لتجلس عليه مث سأهلا

هل ترغبني بشراب ما ام انك   )



تفضلني الصعود اىل غرفتك 
واالسرتاحه قليال من عناء السفر  

 (حىت موعد العشاء؟
افضل ان ابقى حيث اان  )

 ( فحقائيب مازالت يف السياره
فأسرع يقول وهو جيذب حبال 

 : كان يتدىل جبانب املوقد
ىل غاستون  ابلطبع . سأطلب ا )

 ( ان حيضرها حاال



مث اجته اىل خزانة ضخمة من 
اخلشب احملفور وتناول منها 

 : زجاجة وكواب وسأهلا
هل تريدين كواب من شراب   )

العنب ام انك تفضلني شرااب  
 (آخر؟

 ( شراب العنب . شكرا)
راحت اندراي تراقبة خلسة . رأت 

يف نظرة عينيه عزما واضحا  



حي وكانت اخلطوط حول فمه تو 
 . ابلكثري من العناد والتصميم 

ومل يبد انه من النوع الذي ميكن  
اقناعه بسهوله فكيف اذن جتعله  

يتخلى طوعا عن فكرة الزواج  
  من كلري

بعد ان اهنى الكثري من الرتتيبات 
وقطع شوطا بعيدا ابلتحضري 

 للعرس ؟ رفع الكوب بيده وقال



: 
 (خنب تعارفنا اي آنسه )

غمغمت اندراي ببعض الكلمات  
واصطبغ ابللون االمحر وليس  

ابلطبع بسبب احلرارة املنبعثه من 
 . املوقد

فتح الباب فجأة ودخل منه رجل 
قصري القامة مستدير العينني امسر  

الوجه . وقف ابلباب برهه قبل  



  : ان يقول
  ( نعم سيدي )
  ( آه ، غاستون )

استدار لوفالييه حنو ه وخاطبة 
رنسية . مث نظر اىل اندراي  ابلف

 : وقال هلا
هل تسمحني مبفتاح السيارة اي  )

آنسة ؟ سيحضر غاستون 
 ( حقائبك اآلن



ترددت اندراي قليال ان تسلمه  
املفاتيح وكأهنا مل تشأ ان تتخلى  

عن سالح كانت تعتربه ضمانتها 
 . الوحيده

نظر اليها بليز وقال كأنه قرأ  
 : ماكان جيول يف رأسها

ليك اي آنسة . قد يبدو ال ع )
غاستون بسيطا ولكنه يقوم بعمله  

 (بكل اتقان



 مل جتد اندراي ما تقوله تربيرا
لرتددها واشتد امحراو وجهها  

ومدت يدها اىل حقيبتها 
 واخرجت عالقة فيها بعض

املفاتيح ووضعتها يف يد غاستون 
الىت كانت ممدوده وهي تتمتم 

 . الشكر بعض عبارات
ب خلفه حىت وما ان اغلق البا

 : قال هلا بليز حمذراً 



هو ال يتكلم االنكليزية ولكنك   )
لن تعدمي طريقة للتفاهم معه . 

انه ابن شقيق املدام بريسون  
كلوتيلد ، واعتنت به منذ الصغر  

 . يقوم عادة
 ابالعمال الثقيلة واحياان يساعد

الرعاة على العناية ابلقطعان وهو  
رائع جدا مع احليواانت وخاصة  

وكأنه مطبوع ابلفطره  اجلياد مع 



 ( على التعامل مع اخليول
كانت تصغي اىل كالمه برأس  

 . منحن وقلب منقبض
وال شك انه كان يتوقع ان تبدي  

اهتماما هبذه التفاصيل . 
 . فستصبح سيدة القصر

ولكن وبرغم حماوالهتا الصادقة  
مالبثت فكرها ان شرد  

وارتسمت صورة ابنة عمها كلري  



 . امام عينيها
كيف كانت ستتصرف كلري 

هذا الظرف ؟  ايترى يف مثل
كانت اندراي على يقني من شيء  

واحد وهو ان كلري ماكانت 
النظر اىل أي عاهه  لتحتمل

 : جسدية . سألت اندراي
هل هو اخلادم الوحيد يف  )

 (القصر؟



هو وكلوتيلد يقومان بكل  )
املنزل ولكن لدينا عدد   اعمال

، لكن  كبري من العمال للزراعة 
فنحن مجيعا  االمر خيتلف هناك

 ( نعمل معا وخيدم احدان االخر
شعر اهنا مل تفهم كالمه فرأى ان  

 : يشرح هلا االمر وقال
كان كل شيء خمتلفا أايم  )

كان اسياد هذا   . اجدادي



القصر يستأثرون ابألفضل . 
كانت كرومنا احسن الكروم  

مراعينا وبساتيننا ومل  وكذلك
ياسة غري الفقر  يتولد عن هذ الس
هدام ، واان  واحلسد ، وكالمها

اريد ان اعمر ال ان اهدم لذلك  
 اتبعت سياسة خمتلفة . وانشأان
تعاونية وكل فرد يف سان جان 

دي روش ميلك اسهما فيها ، انه  



  اجلماعي نوع من العمل
الذي اعطى افضل النتائج ، 

الذي تنتجه القرية هو   فاملشروب
دا يكتسب حاليا االجود ولقد ابت

املنطقة .  شهرة ختطت حدود
  وبعد وقت قصري سيصبح لدينا

اجود القطعان للتناسل يف افريون  
. وهكذا لن تتحول سان جان 

 ( دي روش اىل مأوى للعجزة



وما هو دورك انت يف هذه  )
 (التعاونية ؟

 .(أان مديرها العام )
أجاهبا وأسرع يضيف عندما رأى 

 : النظرة الساخره اليت رمته هبا
أان لست أقطاعيا ولو مل اكن   )

اخلربة مايؤهلين الدارة   املك من
التعاونية لكنت وجدتين اآلن  

األمر   عامال بسيطا. ال أخفيك



أبنين تدربت على أعمال االدرارة 
 .( يف مزارع املارتينيك وسواها
وجهه توقف قليال وظهرت على 

 : ابتسامة ساخره وأضاف
اذا كنت اي عزيزيت قد اتيت اىل   )

هنا وانت تظنني أبنك ستقومني  
بدور سيدة القصر الفاتنة فأنت 

 (خمطئة يف ظنك
 ( انه امر مل خيطر ببايل )



وضعت مدام بريسون الطعام  
على املائده وفاحت منه رائحة  

  الثوم
واالعشاب بشكل يفتح الشهية  

ت اندراي  . عندها فقط شعر 
 . ابجلوع

كان العشاء مؤلف من 
الفاصولياء مع اللحم والنقانق  
بطريقة مبتكرة واجلبنة البلدية  



  . وشراب الفاكهه الفاخر
تناولته اندراي بلذة وشهية حىت مل 

بيق عندها متسع للفاكهه  
واستعاضت عنها بفنجان من  

 . القهوة
يبدو ان طعام كلوتيلد  )

 (اعجبك
 (جداً  )

كالمها . فأجاهبا وهو ومل تكمل  



يبتسم بربأة وكأمنا فاته معىن  
 . كلماهتا

سوف أراقب هذا التحول   )
 ( ابهتمام

برغم الضيق واحلرج اللذين  
شعرت هبما اندراي لنوع احلديث  

الذي دار بينهما استغنمت 
الفرصة لتفاحته ابملوضوع 

  ووضعت فنجان القهوة



من يدها يف أتمل واخذت نفسا  
 :عميقا وقالت

انك تدرك اي سيد لوفالييه  )
مثلما ادرك اان متاما ان هذا  

 ( الزواج ال ميكن ان يتم 
انك خمطئه اي آنسة واان ال   )

 ( ادرك شيئا من هذا
اذا كنت يف املاضي قد ابديت   )

على موضوع الزواج   موافقيت



فألنين كنت يف ظروف صعبة وال 
 اظنك ترغمين على إبقاء وعد

ة . قطعته يف ظروف غري طبيعي
فوعد كهذا ال جيب ان يلزم  

 (أحد
انك وامهة اي آنسيت اذا كنت  )

تظنيين أبنين سأختلى عن املوضوع  
 (. فما زلت أصر عليه

انكمشت حتت وطأة النظرة اليت  



 : ارتسمت يف عينيه ومسعته يقول
رمبا ، ولكن هل تظنني أن  )

احلياة مل تقس علي ؟ فما عرفت 
 (! يف حيايت كلها اال الظلم 

ركة ال شعورية ارتفعت يده وحب
 :لتغطي الندبة فوق خده واتبع

وماذا تعرفني أنت عن الظلم اي  )
آنسة وما عرفت يف حياتك اال  

  الرخاء



  ( والدالل
أجابته بتهكم وقد نسيت )

 : دورها
وها اان أتلقى درسي األول  )

 (!على يديك
 : هو كتفيه بال أكرتاث وقال

أليك وحدك يعود أختيار نوع   )
فأن شئت أن جتعليه  . لدرسا

سهال فاألمر يف يديك. ولكنين 



 أجد نفسي مضطرا اىل أن
احذرك أبن الزواج سيتم يف 

القريب العاجل جداً . فقد أتجل 
 ( مبا فيه اكفاية

ولكن ملاذا ؟ من حقي ان  )
أعرف السبب الذي جيعلك تصر  

 ( على هذا الزواج
سكب لنفسه مزيدا من القهوة  

 : وجبفاء قال



غريب امر هذا الفضول  )
املفاجئ. ال اذكر انك أبديت  
أي أهتمام ملعرفة السبب قبل 

اآلن . كنت منشغله متاما  
 مبشاكلك اخلاصة 

ومل يكن لديك وقت ألي أمر  
ال أبس سأخربك  آخر . ولكن

اآلن . لقد اوصاين أخي اببنه 
 قبل ان ميوت ولكنه وضع شرطاً 



يف الوصية يعلق فيه حقي 
ابلوصاية على زواجي . فلكي 

أبن   امارس حق الوصاية على
أخي امتويف جيب ان اكون  

 ( متزوجا . هذا كل ما يف األمر
وكأن الزواج وحده ال يكفي ! 

فكان أذن على من ستصبح 
زوجه هلذا الرجل أن تتحول  

بسحر ساحر اىل أم يف الوقت  



 ! نفسه
ولكن ملاذا وضع أخوك هذ   )

 الشرط ، وقد كنت أعزابً 
 (آنذاك؟

كنت على عتبة الزواج عندما  )
 ( حرر أخي وصيته

أجاهبا مبرارة . وسرح نظرها بدون 
ان تستطيع كبحه اىل الندبة فوق  

خده . مل تفته نظرهتا تلك اذ  



 : مسعت صوته املتهكم يقول
انك شديدة املالحظة اي آنسة  )

ولكنك ابلتأكيد أقدر بكثري من  
خطيبيت السابقة على أخفاء  

 (عركمشا
وبضحكة خالية من أي مرح  

 :اتبع
يف يوم واحد فقط فقدت كل  )

من أحببت يف هذة احلياة . 



كانت ساعات ال تنسى . مل يبق 
يل اال ابن أخي وال أريد أن  

 (افقده ايضا  
 ولكن رمبا أنك قريبه الوحيد )

..) 
كال لست قريبة الوحيد . له  )

خالة وهي عازمه على أستئناف 
 . م احملاكم حكم الوصاية أما

ولن أوفرهلا أي مادة لذلك . لن  



حماربتها اذا مل اكن  أستطيع
مستوفيا مجيع شروط الوصية . 

اىل   وال أريد أن يصل األمر
احملاكم ، فلست مستعدا لذلك  
خاصة ان التعاونية قد أبتلعت 

 ( أموايل تقريبا كل
كم يبلغ من العمرأبن أخيك  )

هذا ؟ رمبا من األفضل له أن  
ع خالته اليت أعتاد عليها  يبقى م



 (.. و
شعرت بنظرته كحد السكني  

وتوقفت عن الكالم ومل تعد جترؤ  
 على املتابعة . وأبقتضاب أجاهبا

: 
كال ، لن يكون أحسن حااًل  )

معها . رمبا العكس هو الصحيح 
 ( انه وريثي الشرعي ومكانه هنا

و اذا ما رزقت أنت اطفاال   )



 (... فعندها
 األمحرار  وتوقفت فجأة ومأل

وجهها ومل تعد تعرف كيف ختفي 
 : ارتباكها . لكنه أبتسم وقال

اال ختشني أن اطالبك بكالمك  )
 (هذا يف يوم من األايم ؟

قال هذا وعيناه خترتقاهنا وتنفذان 
اىل أعماقها مث اتبع ويف صوته رنة  

 : استهزاء وهتكم 



ستغمضني عينيك عندئذ  )
وتسرحني بفكرك اىل بيطانيا كما  

قول املثل عندكم أو اىل فرنسا  ي
 ( يف مثل هذة احلالة

غطت وجهها بيديها وبتعثر  
  : وتلعثم قالت

 (.. مل أكن أعين )
وتوقفت عندما رأت األبتسامة  

املتهكمة تعلو وجهه لكنه طمأهنا 



 : قائال
ال ختايف . أان أصدقك . ويف  )

أي حال لن أطلب منك تضحية 
هبذا احلجم . أان أعرف أن 

هذا كاف ليسبب كوابيس وجهي 
 ( مزعجه ملعظم النساء

انقبضت نفسها أمام املرارة الىت  
عكستها كلماته . من ايترى  

 تسبب له بكل هذا ؟



لعلها خطيبته السابقة . حسنا 
 ! فعل ابلتخلص منها

ولكن ما هذه األفكار قالت يف  
نفسها . ماهلا وملشاعره . عادت 
حتاوره علها تصل معه اىل نتيجة 

 : وقالت مرضية
يبدو اك أتملت كثريا يف حياتك   )

. من من مل يتأمل ؟ ولكنه ليس 
من العدل ان جتعل األخرين  



 . يدفعون الثمن
وهذا الزواج مكتوب له أن  

يفشل ، فأنت ال تعرفين وأان ال 
 ( أعرفك وال يربطنا أي رابط

شعرت كأهنا كانت تديل مبرافعه  
 أمام احملكمة ولكن عمن تدافع ؟

أم عن نفسها ؟   عن كلري
واعرتاها شعور غريب مل تدرك 
 : كنهه وارتعشت قليال فقال هلا



انك ترتعشني . هل تشعرين   (
 ( بربد ؟ أقرتيب من املدفأة

وأشار اىل مقعد قرب املوقد  
وتناول قطعة من احلطب وألقاها  

 . يف النار
 ( أنين على ما يرام )

كان صوهتا مضطراب ويف عينيها 
 : ا بضيقخوف ازعجه فقال هل

مما أنت خائفة ؟ اطمئين اي  )



فزواجنا سيبقى حربا على  آنسة
ورق . كل ما ابغى هو ان يقتنع  

يصبح فيليب  احملامون وعندئذ
  حتت وصاييت قانونيا 

وعمليا وبعدها ميكنك الذهاب  
حيث تشائني . ستكونني حره  

 ( متاما
 (هذا استغالل ال جيوز )
آه . وأنت ؟ أمل يكن يف  )



استغالل . مل  موقفك مين
تزعجك فكرة االستغالل نذاك .  

ما ذا دعوتين عندها ؟... ) 
اخلالص ( على ما اذكر .   خشبة

لقد كنت صرحيه جدا ومل تشعري  
حبك  أبي حرج وأنت تفني

 الفاشل 
وشعور اليأس الذي يغلفك .  

ليس من حقك اآلن أن تتذمري  



بة الىت  اذا شعرت ان تلك اخلش
كانت للخالص حتولت يف نظرك  

 ( اىل أغالل تقيد حريتك
مل تعد اندراي تقوى على حتمل 
املزيد فوقفت وهي تزيح عن  

جبينها خصلة من الشعر وقالت  
 : بتربم ونزق ملوحظني 

ارجو املعذرة فأان اشعر ببعض   )
 ( التعب وأود أن اسرتيح قليال



بكل أتكيد . سأطلب اىل   )
  (قك اىل غرفتككلوتيلد ان تراف

مث قام من مكانه واقرتب منها  
ورماها بنظرة طويلة قبل ان 

 : يقول
رمبا بدت لك االمور خمتلفة  )

غدا. واآلن أمسحي يل ان ارجو  
 ( لك نوما هانئا وليلة مرحيه

مل جتب اندراي بشيء واكتفت هبزة 



من رأسها ، لكنه استمر ينظر 
أليها مث دان منها ورفع يده وجعل  

 تالمس شفتيها املنفرجتني اانمله
. 

حرصت اندراي على ان تبقى يف  
مكاهنا حىت اليفسر تراجعها نفورا  

 . منه .واحلقيقة عكس ذلك متاما
كان عليها ان تعرتف . هذا اذا  
 ارادت ان تبقى امينه مع نفسها 



أبن الشعور الذي أعرتاها كان  
ابعد ما يكون عن النفور . 

شعرت برغبة يف األرمتاء على 
 . رة واالحتماء بني ذراعيةصد

قطع عليها صوت الباب 
اسرتساهلا يف حتليل مشاعرها . 

ووجدت يف مدام بريسون عندما 
 . ظهرت خشبة خالص فعلية

سرها ان تد الغرفة املخصصة هلا 



يف الطرف املقابل وتفصلها عن  
الغرفة الرئيسية مسافة ليست 

 . قصرية
فتحت مدام بريسون الباب  

سة الطريق  مف ووقفت جانباً 
لندراي . كان جو الغرفة هادائ  
انر   ومرحيا . يف احدى زوااي موقد

مشتعلة ، وكان االاثث من  
الطراز القدمي مرحيا للعني وخاصة  



الكبري املصنوع من   السرير 
خشب السنداين . ربتت اندراي 

جتد   على الفراش بيدها وسرها ان
 .ه وثرياً 

جالت مدام بريسون بعينيها يف 
تفقدت املوقد ونظرت    الغرفة مث

اىل اندراي وابتسمت هلا مبودة  
 . ومهت ابخلروج

 مث استوقفتها اندراي وسألتها عن



مفاتيح السيارة . بدا يف أول  
االمر اهنا مل تفهم مث ما لبث 

اببتسماة  وجهها ان اشرق
 : عريضة وقالت الندراي مطمئنة

ال عليك اي آنسة . ال بد ان  )
  غاستون أعادها اىل السيد

لوفالييه لكي يعيدها بدوره اىل  
 . الشركة اليت استأجرهتا منه

 (اطمئين فالسيد يتدبر كل شيء



قالت اندراي يف نفسها وهي ترى  
يغلق خلف مدام بريسون   الباب

) بدون شك !( . جلست على 
أتمالهتا  حافة السرير وغرقت يف

. كانت أتمل ان حتتفظ ابلسيارة 
 لبضعة أايم فقط ريثما

مور . ولكنه اصبح تنجلي األ
عايها اآلن ان تبقى حتت رمحة 

 . اوتوبيس القرية 



قامت عن السرير واجتهت 
صوب املوقد وارمتت على 

السجاد امامه ومدت يديها اىل  
 . النار تدفئهما

وطغى عليها شعور ابلذنب 
لوفالييه لتطلعه على احلقيقة . 

استوت يف مكاهنا وابعدت عن  
 . رأسها فكرة اللجوء اليه

 يكن يف قلبه مكان للرمحة .  مل



سوف ترتك هذا املكان غري 
آسفة وتدع السيد لوفالييه يفتش  

عن فتاة غريها يلعب معها هذة 
 . اللعبة

مل تدر سببا الرجتافها املفاجئ . 
واستحوذت على تفكريها فكرة 

 : واحدو
السرعة . جيب ان خترج من هذا  

القصر أبقصى سرعة قبل ان 



 ما  تتطور األمور على غري
 . تشتهي

استفاقت من نومها مذعورة . 
يتساقط عليها تلمست   كان املاء

بيديها علبة الكربيت يف الظالم 
املصباح  وعندما وجدهتا اضائت

ابلقرب من سريرها . وايهلول ما  
رأت ! كان املطر ينهمر بغزارة  

  اخلارج والداخل معاً  يف



رفعت رأسها اىل السقف 
الرطوبة  وطالعتها بقعة كبرية من 

حيث قطرات املاء جتد طريقها  
 . من شقوق السقف املتصدع

بعد جهد وعناء استطاعت ان 
تزيح السرير الضخم قليال ووجد 

وعاء وضعته على االرض 
 . اللتقاط قطرات املاء املنهمرة

كانت انر املوقد قد خبت اثناء 



واجلو يف اخلارج عاصفاً .  الليل
وكانت اندراي تسمع صرير  

اخرتق   . شعرت بربدالنوافذ 
عظامها فعادت اىل السرسر  
 .لعلها جتد فيه بعض الدفء

عبثا حاولت ان تبعد عن خميلتها 
 . صورة ذلك الوجه ذي الندبة

اغمضت عينيها تطاهلا صورة 
لوفالييه بنظرته الثاقبة  بليز



وخطوط وجهه القوية . قالت 
سلطة هلذا   لنفسها مئة مرة انه ال

 ن ختشاة ؟الرجل عليها ، فلما اذ
وهي سيدة ومالكة حلريتها .  

فلماذا ختشى غضبة؟ وهي يف اي 
حال لن تكون هناك عندما 
يكتشف اخلدعة اليت دبرهتا  

 .ويعرف احلقيقة
برغم كل هذا االحياء الذايت ظل  



القلق مسيطرا عليها واهلواجس  
 . تتقاذفها

عبثا حاولت اندراي ان تبتعد 
االفكار عن خميلتها . وصل  تلك
االمر اىل ان ترسم يف رأسها  هبا 

خطيبته . ختيلتها  صورة ملن كانت
فتاة شقراء صغرية اجلم دقيقة 

ومميز ،  التكوين وذات وجه مثري
 .متاما مثل ابنة عمها كلري



حىت أخالقها وتصرفاهتا تصورهتا 
 . مثل اخالق وتصرفات كلري

وابحساسها املرهف ادركت  
اندراي ان الرح يف وجهه مل يكن  

نسبة اىل جراح قلبة ليذكر 
ونفسة . كانت على يقني ان وراء  

 ذك القناع من اجلفاء 
والعدوانية يقبع انسان قدر على 

احلب والعطاء وكانت له آمال 



وأحالم وكان يري ان ينشئ 
عائلة ويغدق على من حوله  

 . احلنان والعطف
واألىن عليه ان يقنع بعالقة  

سطحية ابردة مع امرأة ابلطاد  
يعلق كل آماله علة  يعرفها وان  

 .فىت ليس ابنه وال من صلبه
عندما استفاقت اندراي كانت 

الدموع تبلل وجهاا ونور الشمس 



الذهيب يغمر الغرفة ويضفي 
 . عليها مجاال ورونقا 

مسحت اندراي دموعها عندما 
 . مسعت وقع اقدام مدام بريسون

وسرعان ما انفتح الباب وظهرت  
حتمل وعاء فيه ماء   كوتيلد
وعندما وقع نظرها على   ساخن

 الوعاء الذي كانت اندراي قد
وضعته اللتقاط قطرات املاء  



املنسابة من السقف ، راحت 
كالما كثريا  تتكلم بسرعه وقالت

فهمت منه اندراي ان مجيع غرف 
  القصر كانت

على هذة الدرجة من اخلراب  
ابستثناء الغرفة الىت كان يشغلها  

 .بليز
  وضعت اانء املاء من يدها

وراحت حتوم حول اندراي وتطلق  



اصواات كصوت الدجاجه وهي 
  . تنادي صغارها

ومما قالته اهنا كانت ستكلف 
غاتسون ان يصعد اىل سطوح 

القرميد ويصلح ما مكن 
 . اصالحة

وبعد ان أتكدت ان اندراي مل 
تكن حباجة اىل أي شيء 

 . انصرفت مغلقة الباب وراءها



كان بليز ، عندما دخلت اندراي 
الطعام ، جالسا يراجع   رفةغ

بعض االوراق امامه . وامامه  
 رزمة من الربيد الذي وصل

 : اليها وقال حديثا . رفع بصرة
ارجو ان تكون اآلنسة قد   )

 ( امضت ليلة هادئة
وال حظت اندراي ان مالحمة بدت 

يف وء النهار اكثر انفراجا من  



الليلة السابقة وانه هو بدا اكثر  
 .أنساً 

 (ا  ليس متام )
اجابته وهي أتخذ مكاهنا اىل  

 املائدة وتتناول قطعة من الكعك 
. 

 (وهل يل أن اسأل ملاذا ؟ )
 . سأهلا بتهذيب

 ( ابلطبع )



اجابته واخذت قطعة من الكعك  
 وراحت تغمسها ابملرىب مث اتبعت

: 
املاء يدلف من السقف فوق   )

 (رأسي
 : فطب جبينه وقال

ابألمر . كان   سأكلم كوتيلد )
 ( جيب ان ختتار لك غرفة غريها

 ( الذنب ليس ذنبها  )



اجابته اندراي وهي تسكب بعض 
 : القهوة يف فنجاهنا مث اتبعت

 .( يبدو ان مجيع الفرف هكذا )
لكن غرفيت ال يدلف املاء من   )

 (!! سطحها
 (! ابلطبع )

اجابته وهي ترسل له ابتسامة  
عذبة . اخذ بضع رشفات من  

القهوة قبل ان يقول  فنجان 



 : بصوت متأمل
وما هو احلل يف نظرك ؟ احلل   )

الطبيعي هلذة املشكلة يطرح  
 ( نفسة بنفسه

اصطبغ وجهها لون امحر قان  
وحاولت جاهدة ان حتتفظ بتلك  

االبتسامة العذبة ومبرونة مل  
 : تعتدها يف نفسها . قالت

يوجد حل آخر . ما عليك اال  )



تكليف احدهم ابصالح  
  ( فالسق

 : هز كتفيه وقال
 غاتسون يقوم بكل ما يستطيع )
) 

هذا ماالحظته . ولكن يبدو ان   )
الوقت حان لتستعني بشخص  
حمرتف اال اذا كنت ترغب يف 
 (رؤية البيت يتداعى من حولك



اعجبها كالمها ومتنت ان تكون  
قد بددت شكوكه حول  كلماهتا

دوافعها احلقيقة . فان مهمتها  
جنحت يف   اذا ستهون عليها جداً 

  جعله يقتنع أبهنا
رضخت لالمر الواقع وقبلت 

 . ابلزواج منه
 ( رمبا كان هذا صحيحا )

قال وهو يتأملها حبرية واضحة  



 : وأضاف
فلقد سلمت اذن بفكرة  )

 ( الزواج
 (وهل يل خيار غري التسليم ؟ )

 : سألته جبدية مث اتبعت
سبق ان شرحت يل بشكل   )

أبسريت  واف ما ميكن ان حيل يب و
ان اان نكثت ابلوعد . وهذا ما  

 ( أود ان اجتنبه



هذا عني العقل . ال ميكن ان   )
تتصوري ماكان سيلحق بك  

وبعائلتك من ضرر اذا مل تفي  
 ( ابلوعد

اعادت اندراي فنجان القهوة اىل  
 : املائدة وبتلعثم سألته

 (ماذا تعين؟ )
 (أال تدرين ما أعين ؟ )

سأهلا وهو يرسل اليها نظرت  



 : حادة مث اتبع
لقد أوضحت لك االمر .   )

مرموق يف اوساطة   والدك رجل
والتوعك الذي أصابه اقلق  
العديد من اصدقائة . لقد 

ذلك يف األوساط اليت   مسعت
  اعتدت ارتبادها

انك تدركني ابلطبع أبنه كان كان  
علي ان اقوم ببعض التحرايت  



 ( حول حميطك
هذا ابلضبط ماكانت ختشاه . ان 

بتحرايت حول آل يقوم 
  ويستون

ويكتشف احلقيقة . وقفز قلبها  
 . يف صدرها جبنون

 : وبعد حلظة صمت قالت
ابلطبع . ولوال هذا ما كنت  )

لتقدر على تديدي يهذا الشكل  



 ( . فصحة والدي يف امليزان
كل ما يف األمر انين بنيت لك   )

يرتتب على رجوعك عن  ما قد
وعدك من عواقب قد تكون يف  

 صاحل عائلتك . أان ملغري 
 ( اهددك وتركت لك حرية القرار

عسى ان يستحق االنتصار  )
الذي تود احرازه هذه احلظه الىت  

 ( اعتمدهتا لتحقيقه



 ( ما علينا االن ان ننتظر لنرى )
أجاهبا وهو يرشف آخر قطرة يف 

فنجان القهوة مث وقف ودعاها  
  ملرافقته يف جولة تفقدية
 : على ظهور اخليل وقال

بسعدين ان ترافقيين يف هذة  )
فان لك كما سبق ان  . اجلوله

ذكرت ، حقاً مكتسبا يف هذا  
 القصر ويف هذه االرض . رمبا



كان من املناسب ان تتعريف اىل  
 ( التغيريات الىت حنن يف صددها

اوشكت ان ترفض طلبه وتقول  
صباحا كامال على ظهر   له أبهنا

حصان اسوأ حىت من صباح  
ته ولكنها تذكرت  كامل يف رفق

الوقت املناسب أبنه ال بد ان   يف
تكون كلري قد ذكرت له شيئا 

  فلقد كانت . عن فروسيتها



فارسة ما هرة وشديدة الولع  
ولوا خوفها من أاثرى   . ابخليل

شكوكه لتظاهرت ابملرض او أبي  
آثرت   شئ من هذا القبيل ولكنها

احلرص وقبلت دعوته قائلة مبرخ  
 : مصطنع

 ( سأحضر سرتيترائع !  )
حسنا . سألقاك عند املدخل  )

 ( الرئيسي خالل عشر دقائق



كم كانت دهشتها كبرية عندما 
ال حظت ان حال االسطبالت 

كانت أحسن بكثري من حال 
البيت . وحبذر علقت على هذة 

  : احلقيقة . فقال
رمبا ألنين اجد يف احليواانت ما   )

 ( ال اجده يف البشر
 : طعاجاء جوابه سريعا وقا

غاص قلبها يف صدرها عندما 



رأت غاتسون يسوق املهرة اليت  
 .أختارها هلا بليز

كانت خمتلفة متاما عن بنلوب  
الفرس العجوز اليت اعتادت  

اندراي ركوهبا يف لندن أثناء دروس  
 .الفروسية

هذة الغرباء تعدو وختب وتقذف 
 . برأسها ميينا ومشاال وتصهل

 ( اي آهلي )



فسها وامسكت قالت أندراي يف ن
 . قلبها بيدها

 (اهنا حباجة اىل الرايضة )
قال معذهبا بدا _ حىت أبعرتاف 
اندراي نفسها _ وكأنه قطعة من  

 . احلصان الذي أعتاله
فتشت اندراي بعينيها على 

غاتسون ليساعدها يف امتطاء  
املهرة ولكنه قد اختفى داخل  



 . االسطبل
بدت دلفيت صعبة املراس  

ندراي كالم ا ومشاكسة وتذكرت
كلري عن اجلياد من ان هلا حاسة  

خاصة وهي ختضع من ميتطيها 
متحان لتعرف من يسيطر   ال

على اآلخر ، الفرس أم الفارس 
  ؟

وبدا واضحا ان دلفني مدركة  



مل تكن اندراي قادرة على  متاما انه
السيطرة عليها لذلك أخذت 

اصبحت  حريتها متاما وما ان
خارج ساحة القصر حىت خرجت 
على الطريق العام وراحت أتكل 

 . جانيب الطريق  العشب عن
وعندما شدت اندراي الرسن قليال 

 . حرنت ومل تعد تتقدم
وكانت الطامه الكربى عندما مر 



طائر فوق رأسها . صهلت 
بسخط واعرتاض وانتصبت على 

قائمتيها اخللفيتني وكادت ان  
 . تقذف اندراي عن ظهرها

وبدل ان تشكر رهبا لوجود بليز  
ابلقرب منها يف تلك اللحظه  

ابلذات لعنت حظها وهي تشعر  
 . حبرج عظيم 

أمسك بليز ابلرسن وجذبة 



بطريقة جعلت دلفني هتدأ يف 
 . احلال

 ( شكرا لك )
 (انه ال شيء )

أجاهبا وهو ينظر اليها بتأمل مث  
 : أضاف

ما كان جيب ان ادعوك اىل   )
لنهار . فأنت  ركوب اخليل هذا ا

  ما زلت متعبة



بعد عناء السفر ومل تنايل بعد  
قسطاً كافياُ من الراحة خاصة أن  

 (امضيت ليلة مؤرقة
تباً يل قالت اندراي يف سرها وملاذا  

 مل ختطر هذه احلجة يف ابيل ؟
 :وبصوت جاف اجابته

 ( رمبا كان هذا صحيحا )
كان عليها ان تتمالك نفسها  

سه  وان ال تدعه يراها ايئ



 . وضعيفة
أخذت الرسن بني يديها واتبعت  

 . طريقها
كان اجلو من حوهلا متألقا  

أمجل حلة وبدت   والطبيعة يف
اوراق اخلريف اليت تشبثت 
ابالغصان ال تبارحها وكأهنا 

شتاء اصبح على  تتحدى
االبواب ، مجيلة وخالبه . كان 



 كل شيء حوهلا يدعوها اىل
األستمتاع بيوم مجيل وكان من  

 . ب جدا ان ال تستجيبالصع
كانت اندراي يف نشوة عارمة 

عندما اوصلتها دلفني اخريا اىل  
فسحة من االرض مغطاة 

 . ابلعشب األخضر
نسيت خوفها متاما عندما بدأت 

تسرع قليال مث ختب مث جتري 



مطلقة لساقيها العنان وكأهنا يف 
 . ميدان للسباق

مل تعد دلفني يف نظرها الوحش  
ها ، بل حتولت اراد تدمري  الذي

اىل خملوق مجيل اراد فقط  
يشاركها   وبطريقته املندفعة ، ان

مبا كان جييش يف نفسه من فرح  
 . وسرور وحب للحياة 

توقفا اخريا يف مكان مشرف 



يطل على القرية . رأت اندراي  
البيوت كلها وبدأ القصر يف 

 . وسطها مهجوراً وكئيباً 
اختلست نظرة اىل رفيقها فهالتها  

حلزن الىت اكتست وجهه مسحة ا
 . واملرارة يف نظرتة

وقف بقرهبا ساكنا شارد الفكر  
وكأنه نسي وجودها متاما مث  

 : جاءها صوته فجأة يقول



 ( هيا )
مل يفارق العبوس وجه بليز وال  

زمه مزاجه القامت خالل كل املدة 
 . الىت امضياها يف تفقد الكروم

عكس اندراي الىت ابدت اهتماما 
  . ا رأته صادقا بكل م

ومل حتظ منه أبكثر من أجاابت  
 . مقتضبة

ضايقها صمته وأزعجها ان  



يتجاهل وجودها هبذا الشكل  
 : الصارخ فقالت

كانت فكرتك انت ان تقوم   )
هبذة اجلولة وعليك يف املستقبل 

ان حتسن اسلوبك يف التعليم اذا  
 ( كنت تريدين ان احفظ شيئا

رماها بنظرة جعلت الدم يقفز يف  
ا ومل جيب بل ادرار حصانه  عروقه

ابجتاة القصر وانطلق وهي يف 



 .اثره
وهكذا أنيت اىل هناية الدرس  )

 ( األول
قالت اندراي بتهكم وكاان قد 
وصال اخريا اىل ابحة القصر  

 . اخلارجية
جاءها اجلواب هذه املره وكان 

 : صوته جارحا وهو يقول
قد يكون األمر ابلنسبة اىل   )



ولكنه يل   فتاة مثلك جمرد مزحه
وللعديد من الناس مسألة حياة 

 . او موت
فأنت ترين األمر مبنظار الفتاة  
االنكليزية سليلة العائلة النبيلة 

 . الىت تنعم ابلثراء واجلاه
هل تعلمني كم عائلة يف فرنسا  
يقبع العجائز فيها وحدهم يف 
بيوهتم ألن اوالدهم نزحوا اىل  



 املدينة سعيا وراء الرزق ؟
ال يهمك ولكنه يهمين   هذا األمر

أان كما يهمين األ أرى هذا البيت 
الذي متلكة عائليت منذ مئات 

 . السنني ، ينهار من حويل
هل تعتقدين انين كنت أمسح هبذا 

األمهال لوال ظروف قاهرة فوق  
 طاقيت ؟

امسعي جيدا اي آنسة ، ان ما  



ترينه من دمار وخراب هو نتيجة 
البغض والكراهية والضغينة 

 (وحب اأنتقام . انه مجيال ، ايه ؟
 (بغض من ملن ؟ )

 : سألته اندراي مستفسرة
بغض والدي ايآنسة . كان أخي )

هو املفضل لديه ومل   االصغر
يساحمين ابداً كوين ولده البكر  

لريضى  ووريثه الشرعي . مل يكن



م به من  عن أي شيء مما اقو 
  االعمال

ومل يبق امامي اال ان ارحل عنه . 
كان ابمكانه ان مينع هذا االهنيار 

الذي اصاب االقصر ولكنه مل 
 . يشأ

مل يكن ليهتم حىت لو حتول 
القصر اىل ركام قبل ان يؤول ايل  

 . ابلوراثة



احتفظ والدي بكل قرش لبيل 
ريفيري وهي املزرعة الىت كانت 

خص هبا  متتلكها العائلة واليت 
 ( أخي جان بول

وهل كانت املزرعة ابدارة  )
 (أخيك؟

نعم، كانت حصته من املرياث   )
وحدة يعلم انين مل أحسده  . واله

ابداً عليها . وحدث ان صادفته  



من سوء   صعوابت كثرية وكان
طالعة ان عرفت املزرعة سنوات 
قحط متتالية وتعرضت املواسم 

عديدة أتلفت احملاصيل  اىل آفات
 .بت الزرعوضر 

ويف النهاية اصدر والدي امره ايل  
أذهب اىل املزرعة وأصلح ما   أبن

استطيع اصالحه . عندما 
حافة  وصلت كان جان بول على



االفالس . النه راهن بكل ما  
ميلك عله يعوض اخلسارة اليت  

 . ترض هلا
وأدركت اننا كنا حباجة اىل معجزة  

 (لتنقذان مما كنا فيه
مبا   توقف فجأة وكأنه شعر

خياجلها من مشاعر وأحاسيس 
 :وهي تستمع اليه

ال ريب حديثي عن النزاعات   )



التافهة يف عائليت يبعث يف 
 . نفسك امللل

ولقد مضى على وفاة والدي  
سنتان وجان بول   رمحة هللا

وزوجته مها االخران يف دنيا  
 . اخللود اآلن . ومل يبق غريي

وعلي ان ارفع االنقاض وابين  
 (  ولفيليبحياة جديدة يل

كيف كشف هلا بليز هذة 



وكيف مسح هلا   املشاعر كلها ؟
أبن ترى ترى هذا اجلانب من  
شخصيته وتطلع على ماكان 

ويتأمل ألجله ؟ بللت  يعاين منه
 : شفتيها اجلافتني قبل ان تسألة

وما ذا حل ابملزرعة بيل ريفري   )
 (؟
اتت عليها النريان . شب فيها  )

زرعة وكل  حريق التهم البيت وامل



شيء وبقيت االرض اليت وضعت 
الدولة يدها عليها فيما بعد 

  واصبحت
 ( تدفع لنا قيمة االجيار فقط

اختلست نظرة اىل وجه بليز  
ورأت الندبة فوق خده اشد بروزا  

 . من أي وقت سبق
كان غاتسون ابنتظارها عندما 

املسافة بني ظهر   وصال وبدت



الفؤس واالرض شاسعه جدا يف 
 اي اليت كانت عضالهتانظر اندر 

املتشنجه تكاد تصرخ من شدة 
 . التعب

شعرت بيباس يف ظهرها وخشيت 
ان ال حتملها ساقاها ان هي  

 . ترجلت
وجاء بليز كالعاده لنجدهتا يف 

الوقت املناسب وقال وهو 



حيملها كريشة بني يديه وينزهلا  
 : عن ظهر الفرس

 ( امسحي يل )
متنت ان تظل بني ذراعيه 

غبة جمنونه يف وشعرت بر 
االلتصاق به وهي حتس ابلدفء 

 .املنبعث منه
ولكن ما ان المست قدماها 

تراجعت بضع  االرض حىت



خطوات اىل الوراء واحلمرة 
تكسو وجهها . ومن شدة 

قدمها وكادت   ارتباكها تعثرت
تقع لوال ان أسندها بذراعة وهو 

 : يقول
 (انتبهي )

مث وبصوت متباعد امنا جمامل 
 : اضاف

اطليب من كوتيلد ان حتضر لك   )



محاما ساخنا . انه ينفعك كثريا . 
وسأراك على العشاء يف وقت 

 (.الحق هذا املساء
حياها أبشارة من رأسه وأسرع  

 : ابالنصراف
ظلت واقفه تراقبه وهو يبتعد . 

وأزعجها كثريا هذا التمرد  
 . املفاجئ يف مشاعرها 

 ! انين أكرهه



ه  قالت تعنف نفسها ، ولن أدع
 . يلمسين مرة أخرى بعد اليوم
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كان عليها لتصل اىل احلمام ان    
متر اما املغسلة الضخمة . 

وانفجرت اندراي ابلضحك عندما 
رأهتا للمرة االوىل يف الليلة  

 السابقه . 



اما غرفة احلمام فكانت واسعه  
وجدراهنا من البالط الزخرف  

القدمي وعليه رسوم جذابة  
 ة الشكل . خمروطي

استنتجت اندراي من العناية  
الفائقة اليت ابدهتا مدام بريسون  

وهي تسخن املاء أبن 
للتمديدات الصحية يف القصر  



مزاجها اخلاص لكنها مل جتد ما 
 تشتكي منه يف ذاك النهار ,  
اذ كانت حرارة املاء معقولة  

وخيل الندراي انه ابالمكان جعل 
املكان يبدو اقل تقشفا ال بل  

ثر ترفا اذا اخفيت االانبيب اك
ضمن صناديق وفرشت االرض 

 ابلبسط .



وجدت اندراي ان للماء الساخن  
أتثري ملطفا على اخلدوش 

واجلروح اليت كانت متأل جسمها  
.وبرغم التشنج الذي شعرت به  

محدت رهبا ألف مرة ألهنا مل 
تصب ابلشلل التام وكان ذلك  

 من قبيل الصدف ليس اال .
برغم كل ذلك مل تكن اندراي  

قادرة على انكار احلقيقة وهي ان 



مشوارها يف اهلواء الطلق ذاك  
الصباح افادها كثريا وفتح 

 شهيتها للطعام .
وعدت نفسها ابهنا ستنصرف اىل 

بعض االمور اخلاصة بعد الغداء  
كان عليها مثال ان تكتب رسالة 

 لكلري ولكن ما عساها تقول ؟ 
مبا ان بلبز  وقالت يف نفسها .  

لوقالييه يقوم ابدارة التعاونية  



فالبد ان يكون له مكتب خاص 
. ورمبا كان هذا املكتب يف 

 القصر . 
انه املكان االنسب لالحتفاظ 

ابلرسائل واالوراق اخلاصة وعليه 
فاهنا ستبدأ جولتها التفتيشية يف 

هذا املكتب ابلذات. مل ترتح  
 للفكرة ابدا وشعرت بدانءهتا .



ها ان تذكر نفسها  كان علي
ابالساليب امللتوية اليت جلأ اليها  

بلبز الرغام ابنة عمها على 
 الزواج منه .

كان من العبث جتاهل الشعور  
الذي ااثره يف نفسها وهي يف 

رفقته ذاك الصباح . كان شعورها 
حنوه مزجيا من االجنذاب  

واالنبهار . فهي قد امضت 



طفولة طفولة سعيده يف اسرة 
ولذلك صعب تقرار تشعر ابالس

عليها ان تتصور تعرض عائلة  
مثل عائلة بليز لكل تلك املرارة 
وان تسود عالقات افرادها كل  

 تلك الضغينه .
ارتدت اندراي تنورة ضيقة من 

قماش النويد الذهيب اللون  
وقميصا من الصوف االخضر 



الغامق وجعلت شعرها على 
شكل ضفرية وشبكته بدبوس يف  

مدام  اعلى رأسها . وكانت
بربسون قد اخذت سرواهلا اجلينز 

 وسرتهتا لتنظفهما .
تناولت بعد ذلك عام الغداء  

الذي أتلف من حساء اخلضار  
واجلبنه البلدية والفاكهة الطازجة 

 من بساتني القصر . 



وعندما جاءت مدام بريسون  
لتاخذ الصحون كانت اندراي 

ترتشف اخر مايف فنجاهنا من 
 : القهوة . قالت هلا اندراي

دعيين اساعدك انك تقومني   -
 ابعمال كثرية .

وبرغم احتجاج مدام بريسون  
هنضت اندراي واخذت تصف 

الصحون على صينيه محلتهااىل  



املطبخ مربرة عملها هذا ابلقول  
اهنا اذا كانت فعال ستصبح 

سيدة هذا القصر يتوجب عليها 
 القيام ببعض الواجبات املنزلية .

  ويف كل حال مل تكن اندراي
تتحمل رؤية غريها يقوم خبدمتها 

بدون ان تساهم يف العمل ,  
فنزعتها اىل االعتماد على نفسها  

 ما كانت لتسمح هلا بغري ذلك . 



مل تتربم مدام بريسون من وجود  
اندراي يف املطبخ بل بدت 

الطالعها على كل  متشوقه
شيء. ارادت ان تريها حمتوايت 

اخلزائن من االواين واالطعمه  
املختلفة . ومل ترتدد ابلبوح هلا  
ابن الشيء الوحيد الذي كان  
يزعجها هو عدم جتهيز القصر  

 ابلكهرابء .



وشرحت هلا ان تلك كانت 
مشيئة السيد الكبري أي والد  

بليز. لكن عندما ارادت اندراي 
عض االسئلة حتفظت ان تطرح ب

مدام بريسون ومل تعد تتكلم 
 بصراحة.

ارتبكت مدام بريسون ومل تدر مبا  
جتيب اندراي عندما قالت هلا انه  

كان بودها ان تقوم جبولة  



استكشافية يف القصر ولكنها  
عندما  عادت وانفرجت اساريرها 

اكدت هلا اندراي اهنا مل تكن 
 حباجه اىل من يرافقها .

شعور ابلذنب واجتاح اندراي 
وهي تتناول رزمة املفاتيح من  
 مدام بريسون اليت وثقت هبا .

مضت ساعتان من البحث 
العقيم شعرت بعدها اندراي خبيبة 



امل عارمه . فلقد تناول حبثها 
كل شرب من اجلزء املاهول يف 

القصر . فتشت يف غرف كفنها 
الغبار واجتازت اخرى على 

رؤوس اصابعها لئال تكسر صمتا  
ما كصمت القبور وعربت خمي

اروقة علقت على جدراهنا صور 
اجلدود يف عائلة لوفالييه خيل 

الندراي ان اصحاهبا كانوا ينظرون  



اليها بتعال احتجاجا على تطفلها  
 عليهم .

صعدت ادراجها وهبطت اخرى 
لدرجة اهنا كادت تسمع صوته  
عضالهتا تطلب منها الرمحه . 

بقيت غرفة بليز وحدها مل يطلها  
 لبحث .ا

كيف كانت ستربر وجودها لو  
ان احدا رآها يف الغرفة ؟ اما  



جتواهلا يف احناء القصر فيمكن 
تفسريه يف سهولة . ميكنها ان  
تقول مثال ابنه جمرد فضول او  

رمبا عزته اىل اهتمام علمي 
 ابالمكنة االثرية .

شعرت أبمل يف رأسها وبطعم 
الغبار يف فمها فارتدت معطفها  

استعدادا للخروج . كانت حباجه 
 ماسة اىل تنشق اهلواء النقي . 



تساءلت يف نفسها اذا مل يكن  
من االفضل هلا ان تقفل عائده 
من حيث اتت قبل ان تتورط  
اكثر , وما عليها اال ان جتد 

طريقة ما لدرء االذى عن كلري  
ريثما حيني موعد زواجها ,وهو يف 

أي حال ابت وشيكا . سوف 
 ذلك اىل االبد . ختتفي بعد



كانت كمن يبحث عن قربة يف 
القش . ال شك ان كلري كانت  

جمنونه ولكن هل هي اقل جنوان 
منها عندما وافقت على هذه 

اخلطة اخلرقاء ؟ لو ان بليز كان  
هذا االمحق املتغطرس املغرور  
الذي رمست صورته يف ذهنها  

لكان من السهل عليها ان جتد  



ه متعه يف خداعه والضحك علي
 والعبث بعواطفه . 

ولكن االمر مع بليز خمتلف وهو 
يف أي حال ما زال سيد املوقف 
 ومازالت مجيع االوراق يف يديه . 

عندما خرجت من االابب 
الرئيسي طالعتها مشس اوشكت 
على املغيب . اعرتهتا قشعريرة  
ان  فدست يديها يف جيبها . البد 



للقصر حديقة ما لكن ستجدها 
 ال .حتما كناية عن ادغ

توقفت يف وسط الساحه ونظرت  
متأل نفسها   حوهلا . كانت الكآبه

وحبركة ال شعورية اقتلعت بعض  
االعشاب واحلشائش وقذفت هبا 

ابجتاه البناء القائم قرب بوابة  
فارتطمت ابحدى النوافذ القصر 



صوب انفذه تفتح ويطل منه 
 وجه .

انه الوجه الذي كانت قد راته 
يوم وصوهلا . رفعت يدها اىل  

فمها يف ضيق ولكن بعد فوات  
 االوان . 

الذي اطل من  كان الوجه 
النافذه ملتحيا ودودا وفوق انفه  

 نظاراتن بدون اطار .



ارسل اليها نظرة استهجان وأمل 
وقال ابلفرنسية ولكن بلكنة  

 انكليزية : 
 معذرة اي آنسة , أي خدمة ؟ -
اان آسفة مل اكن اعلم ان احدا   -

 يقيم هنا .
 وانت ايضا انكليزية !  -



قاهلا ابستهجان وغبطة وحلت 
مشرقة مكان النظرة ابتسامة 

 املندهشة املتأمله .مث اتبع :
ايهلا من صدفة . البد انك   -

سائحه ضللت الطريق . فهذا  
 املكان ال يقصده السواح . 

 كال .  -
اجابته اندراي وهي تنظر اىل  

القصر بعينني نصف مغمضتني 



بسبب الشمس يف وجهها , وكأم  
تدافع عن ولدها القبيح مسعت 

 نفسها تقول : 
 ه مجيل !لكن -
هل ترغبني بكوب من الشاي   -
 ؟

بسبب فضوهلا قررت قبول 
 الدعوة وتوجهت صوب البيت.



رات اندراي مضيفها عن كثب 
عندما فتح الباب الستقباهلا , 

ذلك الباب الكبري املزدان  
مبسامري ذات رؤوس ضخمة 

 وانفرة .
وبدا عن قرب اصغر سنا مما 

قدرت رمبا كان اكرب منها بسنه  
او سنتني على االكثر. كان 

مربوع القامه يرتدي ثيااب عرفت 



اندراي حاال اهنا مستعملة سابقا .  
فسرواله اجلينز وسرتته وحذاؤه 

 كلها كانت تنطق مباض سحيق .
 اآلن وودهاوس . -

قال مقدما نفسه ومد يده 
 يده مصافحا ووجدت اندراي

 اثبته وقوية واعجبها ذلك . 
 اندراي ويستون . -



ايللغرابة امساان يبدآن ابحلرف  -
نفسه . يبدو ان هذا لقاء رتبه  

القدر . تفضلي ابلدخول 
واحرتسي وانت تصعدين الدرج  

. من هان اي آنسة .تفضلي هذه 
غرفة اجللوس واان علميا اقيم 
 فيها ولذلك ترينها يف فوضى .



تكفي قالت كلمة فوضى ال 
اندراي يف نفسها عبارة فوضى 

 عارمة قد تفي ابلغرض .
جالت بعينيها أبرجاء الغرفة  
الصغرية مل يكن أي شيء يف 

موضعه . كان السرير الصغري 
قرب احلائط من النوع الذي  

يطوي وعليه اغطية وكيس النوم  
. 



وابلقرب منه رأت اندراي فران 
على الغاز من النوع الذي جممل 

صندوقا خشبيا فيه ابليد و 
معلبات خمتلفة ويف وسط الغرفة  
طاولة مستديرة عليها عشرات  

االواين الفخارية منها ما كان  
نظيفا ومنها ما كان غري نيف 

وعليها كذلك اوراق مبعثره 
 وكتب وآلة كاتبه حتمل ابليد .



يفتش بني االغراض  راح آالن
 على الطاولة وهو يقول :

لقد قمت بغسل بعض االواين   -
امس او لعله قبل ذلك ولبس يف 

هذا املكان ماء. علي ان امحله  
من االسطبل ويف أي حال ليس 
يل ان اتذمر فهو ال يتقاضى مين  

أي اجر لقاء اقاميت علي ان 
اتكيف مع البيئة وان مل استطع 



للتقدم يف فمعناه انين غري امل 
 هذه احلياة .

 هل انت كاتب ؟  -
رمبا اصبحت كاتبا ذات يوم اما  -

اآلن فانين اقوم يبحث من اجل  
كتابة اطروحيت وهي تدور حول  

حياة فريسنجيتوركس. انه كما  
 تعلمني من هذه املنطقه .



عادت اىل رأسها ذكرايت 
املدرسه يوم كان عليها ان تعارك  

كتب التاريخ الكالسيكية 
 ت : واجاب

اعرف ذلك ومازلت اذكر   -
  3قوله .. تقسم بالد الغال اىل 

 اقسام .
نعم . معظمالناس يعرفون هذه  -

البداية ولكنين معجب بنهاية  



القصه . احسب انين اشعر  
بضعف جتاه اخلاسرين بشكل  
عام. مل اكن يوما من املعجبني 
بشخصية يولبوس قيصر فاان 
اجده موضوعيا جدا لدرجة 

عاطفة واذا ما   التجرد من كل
استعرضنا االحداق جتد عدوه 

اللدود ذلك القائد الفرنسي 
العظيم الذ اهنزمت جيوشه امام 



جيوش القيصر بعد حصار مرير  
, قادما اليه عرب التالل حامال 
مل درعه املذهب معلنا استسالمه 

جيد قيصر ما يقوله امام هذا  
املشهد املؤثر سوى بضع كلمات  

انه ما دار  جافة امسعيه يصف بلس
 بينهما .

 وتناول كتااب وراح يقرأ منه :



جلس قيصر امام املعسكر   -
قرب التحصينات واقتبد القاده 

اىل حيث كان جيلس والقى    3الـ
فريسنجيتوركس سالحه وسلم 

 نفسه .
عندما انتهى من القراءه راح يهز  

 رأسه أبمل مث قال :
 اال جتدينه جمردا من العاطفه ؟  -
 ابلتاكيد . -



 اجابت وهي تضحك مث قالت :
وهذا ينطبق كذلك على  -

عبارته املشهورة , لقيت اتيت 
لقد رأيت لقد انتصرت . غري 
انين اجده واقعيا يف قوله ابنه  
علينا ان نسلم ابلقدر وحنين 

امام ماهو مكتوب علينا رؤوسنا 
, وافهم ايضا ملاذا انت تفضل 
فريسنجيتوركس عليه . فالبطل 



عيب الذي ابابء وكرب حىت اما  الش
 اهلزمية جدير ابالحرتام .

انفرجت اساريره واجاهبا وو  
 يبتسم :

هذا هو شعوري ايضا . هل  -
رأيت متثاله يف ملربمون فريان ؟ اي 

اهلي انه ضخم .. اين الشاي   
الشك انك تشعرين ابلعطش 



اليوجد لدي  ولكين اخشى انه
    غري احلليب اجملفف مع الشاي .

االن على السرير الصغري  جلس
قبالتها ونر اليها بسرور ظاهر  

 وقال :
انه امر رائع ان التقي بشخص  -

يتكلم االنكلزية واان ال اتفن  
الفرنسية ومع ان السيد لوفالييه  

يتكلم االنكليزيه بطالقه لكنه 



حيب املخالطه ولذلك ال تسنح 
الفرص لتبادل احلديث معه اال 

 اندرا .
له جيفل ويسرع  اجابته بتحفظ جع

 ابلقول :
اي اهلي , لقد اسأت التعبري   -

فاعذروين . وعلى فكرة هل انت  
من وصل ابلسيارة ليلة امس ؟ 



وهل تقيمني يف القصر ؟ البد 
 انك احدى صديقاته .

حدقت اندراي يف االرض قبل ان 
 جتيبه !

 ذلك صحيح اىل حد ما . -
خيم صمت طويل وعندما رفعت 

اندراي عينيها اخريا رأت احلمرة  
 تكسو وجه آالن واسرع يقول :

 ال اريد ان ابدو متطفال . -



الواقع انين هنا يف عمل وعلي  -
ان افاوض السيد لوفالييه بشأن  

 مسألة مشرتكه . 
انفرجت اساريره كانه مسع خربا  

 افرحه فقال :
احلقيقة انه اليبدو عليك انك   -

من النوع الذي ... ماذا اقول  
... لساين خيزنين مرة اخرى . ما 
اريد قوله هو انه زير نساء وهو  



يفضل النساء اللوايت يضاهينه يف 
هذا امليدان واليبدو عليك انك  

 منهن .
وكانه خشي ان اتخذ كالمه على 

 غري حممل فأسرع يضيف :
هذا ال يعين انك لست جذابه   -
. 

السيد اللطيف  شكرا لك ايها   -
! 



 قال بيؤس :
اوه ... انك تدركني ما اعين   -

 بدون شك .
رات اندراي ان تغري جمرى 

احلديث فسألته عن االطروحه  
اليت كان حيضرها وعن املعلومات  

اليت مجعها اثناء اقامته يف هذا 
اجلزء من فرنسا وعلمت منه انه 
مضى على وجوده يف سان جان 



دي روش سته اسابيع ويتوقع  
 لبقاء شهرا آخر . وقال :ا

رمبا استطعنا تناول العشاء   -
معنا اان لست معدما متاما كما قد  

يرتاى لك  فلي بعض املال 
وهناك مكان يف كرودون التنقل  
 ليس مشكله بوجود سيارتك .

 مل تعد السيارة معي . -
 وماذا حل ابلسيارة ؟ -



كانت سيارة مستاجره رمبا    -
 ران . عادت اآلن اىل كلرب مون ف

انه امر مؤسف . هناك جان  -
لوك غابرييه ولديه دراجه انريه  

رمبا اعاران ايها . ال ختشى 
 سنتدبر االمر .

 هذا رائع .  -
قالت اندراي وحاولت ان تتصور 

بليز لوفالييه عندما يتناهى اىل 



املستقبل كانت مسعه ان زوجة  
جتوب املنطقه على املقعد اخللفي 

. امر  من دراجه انرية مستعاره
واحد كانت واثقه منه لن تكون  

الدراجه اكثر ازعاجا ابلنسبه 
 اليها من دلفني . 

نظرت اىل ساعتها وطار صواهبا  
 وصرخت :



ايلسماء علي ان اذهب مل   -
 اشعر ابلوقت مير .

 ساتصل بك يف القريب . -
قال هلا وهو يواكبها للباب وبعد  

ان قطعت اكثر من نصف 
 الساحه مسعت صوته يقول : 

 اىل اللقاء اي اندراي . -
 رابه . -



صرخت جبزع وعادت اليه  
مسرعه . مل يكن قد اغلق الباب  

بعد عندما وصلت اندراي فنظر 
 اليها ابستغراب وقال :

 هل نسيت شيئا ؟ -
نعم . . نسيت ان اطلب   -

تناديين كلري ان مل يكن  اليك ان  
 عندك من مانع . 



حدق فيها وكانه خشي ان تكون  
فقدت عقلها . وال عجب قالت 

اندراي يف نفسها وكان عليها ان  
 جتد تربيرا معقوال فتابعت بتلعثم :

اان ال استعمل امسي احلقيقي  -
يف العمل . وهذا يعود السباب  

حبته وال يعرفين السيد مهنية 
كلري ومنادايت    لوفاليه اال أبسم 



أبسم غريه قد يسبب تشويشا ان  
 بغىن عنه تكفيين مشاكل اللغة . 
الحظت اندراي ابرتياح ان نظرة 

احلرية فارقت وجهه فمشاكل 
االتصال بلغة غري االنكليزية  

كانت ابلنسبة اليه امرا يستطيع  
 ادراكه والتعاطف معه .

 سوف اتذكر ذلك . -



متفحصه قال وهو يرميها بنظرة 
 مث اضاف :

قال وهو يرميها بنظرة متفحصه 
 مث اضاف :

ال يروقين هذا التغيري يف  -
االسم . فاسم كلري ال يناسبك 

 ابدا . 
اسرعت اندراي ابالنصراف 

وراودهتا فكرة وهي جتتاز الساحه  



كلري مكاهنا لوجدت   . لوكانت
املوقف مثريا وهي اليت هتوى 

التمثيل واجواء املغامرات  
 والقصص الغريبه .

كانت مدام بريسون تذرع القاعه  
ذهااب وااياب وعندما وصلت 

اندراي اخريا وحاملا وقعت عيناها 
 عليها قالت بقلق: 



اين كنت اي آنسه سأل عنك  -
 السيد عدة مرات .

 اي اهلي .  -
 ابستهتار واتبعت قالت اندراي

 بتهكم :
 وهل سأعدم رميا ابلرصاص   -

تصنعت اندراي مرحا مل تكن 
عندما دخلت تشعر به ابحلقيقة 

الغرفه كان بليز لوفاليه واقفا  



قرب النافذه يدخن سيكاره وكان 
 نظره شاردا ووجهه متجهما .

 اين كنت ؟ -
 كنت يف جولة استكشافية .  -
وهل ذلك يتطلب كل هذا  -

 ؟  الوقت
سأهلا وهو ينفث الدخان بضيق 

 وتربم .
 ملاذا تسأل ؟  -



سألته وهي تتصنع الرباءة واتبعت 
: 

 البد انك اشتقت لرؤييت .  -
خيم بعد هذه املبادلة ابحلديث 

صمت ثقيل قطعه بليز وهو 
 يقول بصوت مل ختدعها رقته :

احذري اي عزيزيت , قد جتدين  -
ااثريت امرا مسليا اآلن ولكن  



لن تكون على املستوى العواقب 
 نفسه من االاثرة .

بدا يف نظرها كالشيطان وكان 
على اندراي ان تستجمع كل 

شجاعتها لتستمر يف املواجهة   
وقالت وهي نفسها غري مقتنعه 

 بصدق كالمها :
ان هتديداتك ال تقلقين اان وال   -

اكرتث هلا , واي امر اسوأ من  



ارغامي على الزواج ؟ ولقد 
 رضخت لالمر الواقع .

 اال يوجد اسوء من الزواج ؟  -
سأهلا بتهكم واطلق ضحكة 
خافته جعلت الدم جيمد يف 

 عروقها مث اتبع : 
يبقى ان تتعلمي الكثري اي  -

عزيزيت كلري برغم كل هذه احلنكة 
 ليت تتبجحني هبا .ا



مالذي قالته كلري يف رسائلها اي  
ترى  سألت اندراي نفسها  

وشعرت بيديها تنفض بدون 
ارادهتا واغاظها انه رآها . مث 

 سأهلا فجأه ونربة طبيعيه :
 وهل اعجبك القصر ؟ -

ومل متلك اندراي ان تالحظ تقلب  
مزاجه . اذ كان مثل طقس  
اوفرين يصعب التنبؤ به . 



وشعورها ا املرهف  وابحساسه
املتطري ادركت ان وراء هذا  

االهتمام املفاجئ امرا ال تعرفه .  
فرمبا يعرف احلقيقة ويريد ان  

 يتسلى .
 انه مثري   -
ولكن البد انك وجدت  -

 الزايرة لبيت احلارس اكثر ااثرة .



ادركت اندراي سبب لعبة القط  
والفأرة اليت كان يلعبها معها  

 :وبوضوح واعتداد اجابته 
كانت زايرة ممتعه جدا . اشكر   -

لك اهتمامك ولكنين اتساءل  
 ملاذا مل ختربين بوجود نزيل فيه .

رمبا ألنين واثق من مقدرتك   -
على استكشاف هذه االمور 

 بنفسك .



ومل ينقذها من املأزق الذي  
وجدت نفسها فيه اال دخول 

مدام بريسون الغرفة حاملة معها  
طعام العشاء . التقطت اندراي 

امللعقة بيدها وقالت متابعه  
 احلديث :

مازلت اجهل سبب عدم ذكر  -
هذا االمر امامي وانت تعلم 

بدون شك ان وجود احد ابناء  



وطين على قاب قوسني مين يثري  
 . اهتمامي

 رمبا كان هذا هو السبب . -
 ايللوقاحه !. -

 صرخت وبساتنكار سألته :
وماذا تعين ابلضبط اي سيدي  -
 ؟

اعين ايمجيليت ان سلوك مدام   -
لوفالييه يف املستقبل جيب ان 



يكون فوق الشبهات بصرف 
 النظر عن محاقات املاضي .
صمتت برهة قبل ان جتيبه 

 بصوت مضطرب :
 هذه اهانه ! -
ملاذا ؟ هل ألنين اشري اىل   -

امور انت نفسك مل تبقها سرا؟  
اكملي عشاءك اآلن فانك حنيلة  

 جدا .



يؤسفين اين ال اروقك اي  -
سيدي وانت من اعتاد امجل  

 النساء ! 
ال تدعي هذا يزعجك اي  -

 عزيزيت .
اجاهبا بلطف مل تعتده ورفع 

حاجبيه ونربة ال ختلو من الدعابه  
 اضاف :



جذابة بدون ال شك ابنك  -
 هذه الثياب !

لكن ليس ابلنسبة اليك   -
 ابلطبع !

آه , مل اكن ادري انك ترغبني   -
يف ارضائي , ليس على هذا  

 النحو يف أي حال . 



اجاهبا وهو ينحين ليسكب يف 
كوهبا مزيدا من عصري الفاكهة  

 الطازجه واتبع : 
ميكنك ان تنزعي هذه الثايب   -

اذا كنت حقا ترغبني يف معرفة  
 يي .رأ
وانت ميكنك ان تذهب اىل   -

 اجلحيم !



قالت وهي تدفع طبق احلساء  
وتريق بعضا من حمتوايته على 

 املفرش االبيض .
لقد كنت هناك وعدت لتوي  -
! 

اجاهبا بنربة جعلت موجة الغضب 
اليت اجتاحتها تتحسر فجأه وحيل 

 مكاهنا شعور مل تدرك كنهه  



مرت فرته من الصمت قبل ان 
ي كالم مث وبدون يوجه اليها أ

مقدمات وكان الدقائق االخرية مل 
تكن وكانه يتابع حديثا عاداي , 

 سأهلا :
وكيف وجدت املؤرخ الشاب   -
 ؟

انه يبدو ملما ابملوضوع الذي   -
 اختاره .



اجابته وهي جترب نفسها على ان  
حتذو حذوه وتتكلم هبدوء مث 

 اتبعت :
اخشى انين مل استطع جماراته   -

 احلديث .يف 
واسرعت تضيف على طريقة  

 كلري :
ويف أي حال ليس موضوع   -

 حرب الغال هو املفضل لدي .



كال ؟رمبا ألن تقنية الرومان    -
العسكرية ال تروق لكل الناس  

ولكن الدرس الذي تلقاه القيصر 
على ايدي اهل اوفرين مفيد 

وعليك ان حتفظيه وهو ان  
اخلصم من اهل اوفرين هو خصم 

 مر .
لعشاء الفاخر  مل تستطعم اندراي اب

الذي قدمته هلما مدام بريسون  



وعندما اقبلت هذه لتاخذ 
كانت فكرة اهلرب    االطباق

مستحوذه متاما على ذهنها  
وكانت قد وصلت اىل الباب  

عندما اوقفها صوت بليز يسأهلا  
: 

 اىل اين انت ذاهبة ؟ -
 اىل غرفيت .  -



اجابته وهي ترسل اليه من عينيها 
العسليتني نظرة شفافه مث 

 استطردت :
 انين اشعر ابلتعب . -
اجلسي من فضلك هناك   -

احدثك   بعض االمور اود ان
 بشأهنا .

مالذي تريد ان تقوله يل   -
 ايسيدي ؟



اود قبل كل شيء ان اعطيك   -
 هذا .

وانوهلا علبة صغرية من املخمل 
اخذهتا منه بشكل آيل وفتحتها . 

شهقت عندما رات اخلامت يف  
داخلها الذي كان يستقر على 

قاعده غلفت بقماش السااتن. مل 
تكن قد رات لذلك اخلامت مثيال 

. 



احلجر الكبري يف وسطه من كان 
الياقوت االمحر النادر وحوله  
احجار من املاس على شكل 
زهرة غريبه وكان يشع بربيق  

 خيلب االبصار .
 ماهذا   -
انه خامت اخلطوبة اخلاص بعائلة   -

 لوفالييه .



اجاهبا بلهجة من نفذ صربه وبنربة 
 آمرة اضاف :

 ضعيه يف اصبعك . -
 كال .  -

صرخت وهي تغلق العلبة ابانمل 
 مرتعشه . 

ضاقت عيناه بشكل ينذر ابخلطر  
 واجاهبا :

 لطفا , اطيعيين . -



ال استطيع ليس من حقك ان   -
 تطلب هذا .

ماهو من حقي وما هو ليس   -
من خقي , موضوع سنبحثه يف 

وقت اكثر مالءمه . واآلن ضعي  
 اخلامت حول اصبعك .

من املفروض ان يكون هذا   -
امت عربون حب وليس بيننا أي اخل

 حب !



كتم يف نفسه لعنه كادت تفلت 
 من بني شفتيه وقال :

حسنا , اذا كان ذلك ما   -
 تريدين فال أبس .

ومل تدر اندراي ماذا كان يدور يف  
خلده وراته يقوم من مكانه  

ويتجه صوهبا . اخذ يدها بني  
يديه واتمل االانمل الرقيقة مليا  

تيه ويطبع قبل ان يرفعها اىل شف



على راحتها املنبسطه قبلة دافئة  
بعثت يف جسمها قشعريرة عذبة  

, وشعرت بربودة اخلامت وهو 
 ينزلق يف اصبعها . 

ظلت ساكنه ال تتحرك وعيناها 
مغمضتان حىت بعد ان شعرته  

يبتعد عنها . عندما فتحت عينها 
اخريا كان يقف قرب املوقد  
مسندا ذراعه على حافته يف 



ما راته عندما الوضع نفسه ك
 التقيا لول مرة .

كان شارد الفكر وعلى وجهه  
ارتسم حزن عميق . عندما رآها 

 تنظر اليه قال بعصبية :
آمل ان يكون هذا قد حقق  -

 بعض توقعاتك . 
 مل اكن اتوقع شيئا . -



اجابته بصدق واحنت رأسها  
 أبسى وهي تقول :

ولكنك ابلتأكيد تستطيع ان   -
حتسبه انتصارا اخر ايها السيد .  

واآلن هل اصبح ابمكاين 
 االنصراف ؟

دقيقه واحده من فضلك ...  -
 ستعقد زواجنا بعد غد .



شعرت اندراي بقواها ختور 
واعرتهتا رجفه شديده وبصوت 
بدا غريبا حىت يف اذنيها سألته  

 حماولة كسب الوقت :
ومل العجلة؟ هل جيب ان يتم  -

 الزواج هبذه السرعه ؟
نعم , لقد ابلغين احملامون ان   -

سيمون عازمه على الطعن بوصية  



جان بول وهلذا السبب علي ان 
 اكون مستعدا هلا .

ولكن هناك بعض الشكليات   -
القانونية . اال يلزمك بعض  

 الوقت ألمتامها ؟ .
يبدو ان ذاكرتك ضعيفه اي  -

ل نسيت انين امتمت  آنسه. ه
 مجيع الرتتيبات منذ اسابيع ؟ 



حبست اندراي أنة كادت تفلت  
من شفتيها يبدو ان كلري مل تكن  

واخفت عليها مدى صرحية معها 
تورطها . ولكن لسوء احلظ  
 ادركت اندراي ذلك متأخر .

ومع هذا مل تشأ ان تضيع وقتها 
يف حتديد املسؤوليات والقاء  

فكر بروية  التهم . كان عليها ان ت
واتزان وان جتعله يعتقد اهنا 



رضخت لالمر الواقع 
 واستسلمت ملصريها .

ليتك انزرتين قبل اآلن . فما  -
زلت حباجه اىل بعض املشرتايت 

. 
ال ارى مشكله , فبوسع  -

غاستون ان ايخذك اىل كلري مون  
 فران غدا .

 شكرا لك .  -



هنضت من مكاهنا وهو تتمتم 
توجهت  حتية املساء وانسحبت .

اىل الطابق العلوي حيث غرفتها 
وكان عليها ان متر من امام ابب  

 غرفة بليز.  
وعندما وصلت وقفت تتأمله 
واالفكار تتقاذفها . البد ان  

رسالة كلري يف مكان ما وراء هذا  
. وارتفع صوت يف  الباب املوصد



داخلها حيذرها ويقول هلا ابهنا 
ليست مدينة لكلري هبذا املقدار. 

اذا عن عمها وامراة  ولكن م
 عمها ؟

اليس من واجبها ان حتميهما  
من خيبة امل كبرية كانت 

ابنتارمها ان هي اخفقت يف 
 املهمه اليت ارتضت القيام هبا ؟



ادارت وجهها ونظرت اىل الوراء  
. مل تر احدا وال حىت بليز .  
ولكن ملاذا يصعد اىل غرفته 
اآلن؟ امل تره يستعد لقضاء  

الطابق االرضي وقد السهرة يف 
 احضر زجاجة شراب وكواب ؟

ظهر على شفتيها طيف ابتسامه  
اهنا فرصتها وجيب ان تغتنمها . 

خلعت حذاءها واجتازت املسافة  



بني الدرج والغرفه على رؤوس 
اصابعها وهي تشعر حبرج كبري 

 وبسخف موقفها . 
ادارت مسكة الباب برفق فانفتح 

بسهوله . وحبذر ابلغ دخلت  
الباب وراءها وجالت   واغلقت

 ارجاءها . بنظرها يف 
مل تكن الغرفة ابحلجم الذي  

تصورته . ورمبا بدت اصغر مما  



هي فعال لضخامة السرير الذي 
 احتل معظمها .

نظرت اندراي اىل السرير ابرتباك  
. ترى كم من االجيال تعاقبت 

على هذا السرير ؟وكم شهد من 
 الوالدات ومن الوفيات ؟

سي رات اندراي  على احد الكرا
ثياب الركوب اليت كان يرتديها  

ذاك الصباح ملقاة ابمهال . 



شعرت بدافع غريب يدفعها  
لرتتيبها يف اخلزانه حيث مكاهنا 
الطبيعي ولكنها اوقفت نفسها  

عن هذا العمل . بدت املنضده 
ذات االدراج العديده افضل 

 مكان حلفظ الرسائل .
اجتهت اليها وجلست على 

امها وراحت كرسي صغري ام
تفتح االدراج واحدا بعد االخر  



.وكانت خيبتها تزداد كلما  
انتهت من تفتيش احدها . بقي 

 واحد مل تستطع فتحه .
ومبا ان مجيع االدراج اليت فتحتها  

كانت حتتوي ثيااب داخليه ظنت 
اندراي ان الثياب داخل ذلك  

الدرج مثينه جدا واال ملاذا يقفل  
 عليها ابملفتاح ؟



ن ختلعه وراحت يدها حاولت ا
تعبث بقبضته . تسمرت فجأة يف 

مكاهنا وشعرت ان شخصا 
يراقبها . رفعت يدها ويف املرآة 

 امامها التقت عيناها بعيين بليز .
كان علي ان اخيب ظنك اي   -

آنسه فجميع اوراقي اخلاصه مع  
احملامي يف كلريمون فران . 



واظنك تبحثني عن رسالة ابنة 
 عمك .

ظنت ألول وهلة ان اذنيها كانت 
تلعبان عليها حيال . غري ان 

ابتسامة الشماته اليت ارتسمت 
فوق شفتيه جعلتها تدرك معىن ما  
قال . وبصوت مضطرب واجهته 

 قائلة :



كنت على علم طوال الوقت   -
 ؟ كيف عرفت ؟

لقد علمت منذ وطئت قدماك  -
هذا املكان . وهل كنت تظنني 

رايت حول انين اقوم بكل التح
ابنة عمك وحميطها وعائلتها  

واستثين شكلها ؟ والفرق بينكما 
 اي عزيزيت شاسع . 

 ولكنك مل تبد انك تعرف ! -



وجدت االمر مسليا . احببت  -
ان اعرف مدى استعدادك لألمر  

هبذه اللعبة . ولكن رضوخك 
 املفاجئ ااثر شكوكي .

سأغادر هذا املكان يف احلال   -
توصيلي . هل تسمح لغاستون ب

 اىل كلري مون فران ؟ 
ولكنك ستجدين مجيع املتاجر  -

 مغلقه يف هذه الساعه املتأخره .



 وما دخل املتاجر ؟ -
ال ميكن ان تكون ذاكرتك يف   -

مثل هذا الضعف ! هل نسيت ؟ 
 سنتزوج بعد غد .

 هل جننت ؟ -
بل انين مازلت يف كامل قواي   -

العقلية . مل يتغري أي شيء. 
اىل زوجة ورمبا ابنة  مازلت حباجه 

عمك غري مستعده لاللتزام  



بوعدها فستحلني انت مكاهنا اي 
 اندراي . اليس هذا امسك ؟

 انك لن تستطيع ! -
بل استطيع فجميع التحرايت   -

اليت اجريتها اظهرت ان عمك 
ينظر اليك كابنة اثنية . اليس 

 هذا صحيحا ؟
وعندما مل يتلق أي جواب اتبع  

 حديثه قائال :



تقد ان تورطك يف فضيحه اع -
علنيه سوف يسيء اىل عمك 
متاما كما لو كنت ابنته وانت  

ابلتاكيد ال ترغبني يف االساءه اليه  
 واىل صحته . 

ليس هناك من فضيحه حول  -
امسي . فأان مل اتورط يف أي شيء  

ومل اقطع وعودا خطية او غري  
 خطية .



هناك عدة انواع من الفضائح   -
قد جتعلك  اي عزيزيت هناك ظروف

تتمنني الزواج من أي انسان حىت  
مين اان . وليس هذا هو املهم . 

املهم انين اعدك ابنك اذا مل  
تتزوجي مين بعد يوم غد فانين  

سوف اجر اسم عائلتك اىل  
احملاكم والصحف الربيطانية . ويف 
يدي ورقه راحبه هي فيليب فانتم 



معشر االنكليز اتخذون بقصص 
 االطفال .

بليز ذلك كفيل ارجوك اي -
بتحطيم عمي ماكس وحتطيم كل 

 اماله واحالمه . 
االمر بيدك اي اندراي افعلي ما   -

طلبته منك واقبلي أبن تكوين  
 زوجيت ولو اىل حني .

 وهل ستدعين اذهب بعدها ؟ -



تفرس يف وجهها واطال النظر اىل  
الشفتني املرتعشتني واىل العينني  

الغارقتني يف الدموع واكتسى 
مبسحة من الكآبة واحلزن  وجهه 

 واحىن رأسه وقال : 
حسنا اي آنسه . سنه او رمبا   -

اقل من عمرك لقاء سعادة طفل. 
 هل انتفقنا ؟ 

 اتفقنا . -



اجابته وجاء صوهتا كرجع 
 الصدى .

 مأزق من صنع يديها   -4
اوت اندراي اىل فراشها منهكة  

وسرعان ما غلبها النعاس وراحت 
 يف سبات عميق .

وعندما استفاقت يف صباح اليوم  
التايل كان شعاع الشمس يغمر 

الغرفة بنور ذهيب والسيدة 



بريسون تقف جبانب سريرها  
 وحتمل بني يديها صينية كبرية .

 اي اهلي .  -
قالت اندراي وهي جتلس يف 

سريرها وتبعد شعرها عن وجهها  
: 

البد انين اطلت النوم اكثر مما   -
كنت قد ينبغي . اعتذر اذا  

 سببت لك ازعاجا .



تغضن وجه السيده بريسون  
اببتسامة عريضة وبكالم كثري 
افهمت اندراي أبن أي جهد 

ابلنسبة اىل  تبذله جتده قليال
 عروس السيد لوفالييه .

مل تكن اندراي شديدة احلماس 
ملالقاة ذاك النهار ولكن برغم 

كل ماكان خياجلها من شعور 
ابلقلق وجدت الكعك الساخن  



ذي احضرته السيدة كلوتيلد ال
بريسون لذيذ املذاق وتناولته  

 بشهية .
هل ترغب اآلنسة ان احضر   -

 هلا احلمام ؟ 
سألتها مدام بريسون اليت كانت  

 حتوم حوهلا ابهتمام واردفت :
 مل يبق متسع من الوقت .  -
 متسع من الوقت ملاذا ؟  -



سألتها اندراي وهي ترجع فنجان 
ها كلوتيلد القهوة اىل الصينية رمت
 بنظرة عاتبة وقالت :

للذهاب اىل كلربمون فران مع   -
السيد لوفالييه . انه ينتظرك منذ 
الصباح وهو سيصحبك لشراء  

 ما يلزمك .
ظلت اندراي ساكنه برهة , مث 

دفعت صينية الطعام جانبا 



وشكرهتا وقالت هلا بقاتضاب  
 وبدون مقدمات :

ال اريد الذهاب . ارجو ان  -
ذلك السيد فأان اشعر أبمل  تبلغي 

 يف رأسي .
ولكن اي انسه , الغي السيد   -

بعض املواعيد املهمه ليضع نفسه  
حتت تصرفك هذا النهار  

.وابالضافة اىل هذا فان كلريمون  



فران مدينه مجيله والطريق اليها  
ممتعه كما ان اهلواء النقي يرحيك  

 من الصداع .
اعتقد انين اعرف ماهو انفع  -

 يل .
بتها اندراي بعصبية وشعرت  اجا

أبن تصرفها كان صبيانيا ولكنها  
مل تبال فلن يضريها يف شيء ان  

تبدو كطفلة اذا كان ذلك  



خيلصها من قضاء يوم كامل مع  
 بليز لوفالييه . واتبعت :

اشكريه ابلنيابة عين . ميكنك  -
ايضا ان تعتذري منه اذا كان هذا  
يرحيك ولكن عليك ان تقويل له  

اذهب معه اىل أي مكان  انين لن  
ابالضافة اىل ذلك فقد غريت 

رأيي ولست حباجه اىل أي شيء  
. 



بدا واضحا ان تصرف اندراي مل 
يرق للسيده بريسون اليت اربكها  
ما يبدر من سيده القصر العنيده 

 فحملت الصينيه وانصرفت .
راحت اندراي تتقلب يف فراشها  

وتضغط على الوساده بعصبيه . 
ذا يصر بليز على  اهنا تعرف ملا

اصطحاهبا اىل كلريمون فران . انه  
 يريد رؤيتها تتعذب .



اراحت رأسها على ذراعيها  
وحدقت يف الفراغ بعينني ال تراين 

شيئا . استقر نظرها على اخلامت 
حول اصبعها وبدون ازاده منها  

شعرت ابصابعها تطبق على راحة 
يدها اليت قبلها بليز يف الليلة  

 السابقة . 
طرقا على الباب مسعت 

فاستدارت يف فراشها وجعلت 



نفسها يف مواجهته . مل تكن على 
استعداد لسماع حماضرة اخرى  
من السيدة بريسون يف حماولة  

جديدة القناعها مبرافقة السيد . 
 وبنزق قالت :

 ادخل . -
ودخل بليز ابقمته املديدة واجته 

حنو السرير خبطوات سريعه  



ان  ووقف برهة ينظر اليها قبل 
 يقول :

 اىل مىت علي ان انظر ؟  -
شعرت اندراي وكاهنا تذوب حتت 

وطأة نظراته وحبركة غريزية  
تناولت الغطاء ولفته حول كتفيها 

 وبصوت مضطرب قالت :



ابمكانك ان تذهب ساعة  -
تشاء ايها السيد. امل توصل لك  

 السيده بريسون رساليت ؟ 
مط شفتيه بشكل فهمت منه 

االحرتام الذي يكنه  اندراي مقدار  
 لتلك الرسالة وقال جبفاء :

حيسن بك ان تسرعي فأمامنا  -
رحلة طويلة قبل ان نصل اىل  

 كلريمون فران . 



تبني يل اين لست حباجه اىل   -
.  شيء واوضحت هذا للسيده

ويف أي حال شكرا لك . واآلن  
اريد من فضلك ان اخلد اىل  

 الراحة .
اجابت اندراي وعيناها تنطلقان  

 ابخليبة اليت كانت تشعر هبا .
مل يتفوه أبي كلمة واجته حنو  

اخلزانة الضخمة وفتحها وراح  



يستعرض الثياب املعلقة بداخلها  
. ومل متلك اندراي اال ان تالحظ  

ة ابلنسبة اىل  كم بدت اثهبا هزيل
اخلزانة الضخمة . بعد برهة مسعته  

 يسأهلا :
واين ثوب الزفاف ؟ اين ال  -

 اراه .
 ثوب الزفاف ؟ -



سألته اندراي مشدوهة وبدا  
السؤال حىت يف اذنيها فارغا  

 وسخيفا .
للمرة الثانية مط شفتيه وبفظاظة  

 قال :
وهل انت حباجه اىل تذكري   -

اخر ؟ قلت لك سيعقد الزواج  
 ا ويلزمك ثوب للمانسبة.غد



اان ال ارى ضرورة لذلك اهنا  -
 يف أي حال ليس زواجا تقليداي .

 انك ختدعني نفسك اي آنسة . -
قال هلا ويداه على خاصرتيه مث  
اقرتب من السرير وراج يتأملها  

 وقال :
سوف يكون احتفاال تقليداي  -

اىل ابعد احلدود . وزواجي  
  ابلنسبة اىل اهل القرية هو حدث



حبد ذاته . وعليك ان تؤدي دور  
العروس السعيده ابتقان اوال يف  
كرودون حيث يتم توقيع عقد 

الزواج املدين وبعد ذلك يف  
كنيسة القرية حيث ستجري 
مراسم االحتفال الديين . لن  

يكون ذلك صعبا عليك فأنت 
جتيدين التمثيل . وسوف ترتدين  
ابلطبع ثواب ابيض وطرحة بيضاء  



وم عرسها وهذا  كأي عروس يف ي
يف أي حال ما يتوقعته اهل القرية  

 ولن خنيب اماهلم . 
 لن افعل شيئا من هذا . -
صرخت يف وجهه وصدرها يعلو   

ويهبط من شدة االنفعال , مث 
 اضافت وكاهنا تربر انفجارها : 

 وهذا يف رايي منتهى الرايء ! -



ملاذا ألن اللون االبيض ال  -
 يصلح حلالتك ؟

ملزيد وصرخت يف مل تعد حتتمل ا
 وجهه بضراوة :

ايها الـ .... اخرج من غرفيت   -
. 

يل كل احلق بوصفي خطيبك  -
 ان ابقى يف الغرفة . 



قال هلا هبدوء ووجد من املناسب 
ان يذكرها ببعض احلقوق  

والواجبات املرتتبه على اخلطيبني 
 فتابع :

للخطيب ما للزوج تقريبا من   -
حقوق اي عزيزيت ونصيحيت لك 

 تدعي هذه احلقيقة تغيب ان ال
عن ابلك . واآلن ارتدي ثيابك  



فلقد اضعنا من الوقت مافيه 
 الكفاية .

وحبركة مفاجئة سحب الغطاء  
بدون ان يرتك أي جمال للمقاومة  

. اطلقت صرخه غضب 
واسرعت يداها اىل قميص نومها  

املغضن لكنه اجته اىل اخلزانه  
وعاد حيمل بيد يديه طقمها  

يضع قطع من  القمحي اللون و 



الثياب الداخليه وقذف ابجلميع 
بدون شكليات وال مراسم على 
السرير مث نظر اىل ساعته وقال 

 هلا :
دقائق لتكوين جاهزة   5اماك  -

سأوافيك يف الطابق االرضي 
وارجو ان ال تقويل يل بعد ذلك  

 ابنين مل احذرك .



وبعدما خرج شعرت انه ليس 
امامها أي خيار فهرولت اىل  

احلمام واغتسلت بسرعه وراحت 
حتضر نفسها كما طلب خشية 

 ان ينفذ هتديداته . 
مل يقرع الباب هذه املره وعندما 

دخل كانت اندراي يف كامل ثياهبا  
ما عدا وشاحا من احلرير الوردي  



كانت حتاول ان تلفه حول عنقها 
. 

التقت عيناها بعينيه يف املرآة 
وبرغم العبوس الذي كان ما ال  

وجهه حملت نظرة اعجاب يكسو 
 وقال :

 هل انت جاهزة ؟ -
مل يبق شيء اال ان اصفف   -

 شعري .



اجابته بصوت مرتعش ومتنت اال 
يكون قد الحظ ذلك . اقرتب 
منها ووقف خلفها متاما وتناول  

الفرشاة وراح ميررها على شعرها 
الغزير برفق مث اخذ بعض 

اخلصالت بني اانمله ورفعها حىت  
كله مث تركها تنساب  ابن عنقها  

 كالشالل على كتفيها وقال :
 اتركيه منسدال هكذا . -



وللمرة الثانية يف تلك اللحظات  
 القليلة التقت نظراهتما يف املرآة .

تناولت حقيبة يدها بيد مرجتفة  
 وقلب واجف وقالت :

 هل نذهب ؟  -
 كما تريدين .   -

وكان يف صوته وعلى وجهه لغز  
يده  حريها . رمى الفرشاة من

ووقف جانبا مفسحا هلا الطريق  



مل تكن متاكده من ان  لتتقدمه .
ساقيها قادراتن على محلها لكنها  
سرعان ما متالكت نفسها ورفعت  

 رأسها بشموخ وسارت امامه . 
مل يدم هذا اهلدوء طويال فما ان  
وصال اىل الباحة اخلارجية حىت 

وقعت عيناها على ما جعلها  
 تصرخ من الغيظ .



سيارة اليت جاءت هبا كانت ال
من ابريس جامثة اما الباب وسأهلا  

 وكانه يلهو : 
لو انين فقط كنت اعلم اهنا  -

مازالت هنا, اليس هذا ما تقولينه  
 اآلن يف سرك ؟

وجدت ان الصمت ابلغ جواب  
فصعدت يف املقعد االمامي بدون 



ان جتيب لكنها مل تتمالك نظرة  
 متوعده رمته هبا .

تقر مبهارته يف  كان عليها ان 
قيادة السيارة فاملنعطفات 

واالحنناءات اخلطرة اليت جعلت  
قلبها يقفز اىل حلقها وهي يف 

طريقها اىل سان جان دي ووش  
 مل تكن شيئا ابلنسبة اليه .



مل تستطع اندراي ان تصمد طويال  
اجلمال املتدفق من كل شيء   ماما

حوهلا واهنارت مقاومتها 
واسرتخت يف مقعدها تنعم 
ابلدفء املنبعث من اشعة  

الشمس اليت غمزت وجهها  
وعنقها . اختلست نظرة اىل بليز  

... 



هل كان عاقد العزم على 
االستمرار يف الصمت ؟ اب لقوة 

ارادته ! قالت يف نفسها واي  
 لضعف اراديت ! 

شعرت بغصة وهي تنظر اىل  
وجهه ذي التقاطيع القوية  

واخلطوط الشاخمة ومل ترتى الندبة  
 كانت جالسه .  من حيث



واعتقدت اول االمر ان اهتمامه  
كان منصبا على الطريق امامه  
ولكن سرعان ما صدمتها تلك  

املسحة من احلزن اليت عاد وجهه  
واكتسى هبا فادارت نظرها اليه  

 ومل تعد حتوله عنه .
مبا حتدقني اي آنسه ؟ هل  -

تتساءلني ملاذا ال اخضع جلراحة  
 جتميليه ؟



مر يف ابيل مل خيطر هذا اال -
اطالقا ولكن اآلن ومبا انك  

اخرتت ان تفتح املوضوع فأين  
 اسألك ابلفعل ملاذا ؟

رمبا ألنين اود ان احتفظ مبا   -
 يذكرين .... .

 يذكرك مباذا ؟  -
ابن ال شيء يدوم وخاصة  -

 تلك املشاعر اليت نسميها حبا .



ولكنها نظرة متشائمة وفيها   -
 الكثري من عدم الثقة .

 درس تعلمته من احلياة .انه  -
مث غرق يف صمت غريب مل جترؤ  

على اخرتاقه وجلست قربه  
ساكنه وشرد فكرها يف متاهات 

بعيده وراحت االفكار تتقاذفها ,  
مل كل هذه املرارة ؟ ابسبب 

الوقوف على عتبة زواج مل يتم ؟ 



ام بسبب خطبة اتفهة جعلته  
حيكم على نساء االرض كلهن  

 من خالهلا ؟ 
حبه هلا قد ترك يف نفسه   البد ان

ااثرا ال متحى واال ملاذا يغرق يف  
كل ذلك احلزن وتلك املرارة ؟ 
خمطئ هو اذا ظن ان الندبة يف  

وجهه تقلل من جاذبيته وهل 



يعقل ان ال يكون قد شعر 
 ابجنذاهبا حنوه ؟

وابحساسها املرهف شعرت انداي  
ان الندبة فوق خده مل تكن شيئا 

سه واليت  ابلنسبة للجروح يف نف
الشفاه له منها رمبا اال بقدر كبري 

. هي ابلطبع من احلنان والعاطفة  
 لن تكون هناك لتمنحه ايها .



كم احزنتها تلك الفكرة وكم 
حاولت عبثا ان تذكر نفسها ابهنا  
ليست سوى سجينه يف قصره . 

ولكن كان عليها ان تواجه  
احلقيقة فهي لن تكون حرة بعد 

 اليوم .
اوقف بليز السيارة يف شارع 

جانيب هادئ . وكان عليهما ان 
يذهبا سريا على االقدام اىل  



شارع املرفأ حيث املتاجر الفخمة  
. ارادت اندراي ان تتمهل امام 

بعض الواجهات اليت تعرض  
االشياء االثرية اال ان بليز استمر  

يسري بسرعه ومل يتح هلا جماال  
للتوقف وكان عليها ان تركض  

 يف مشيته السريعه.يبا لتجاريه تقر 
وعندما وصال اخريا اىل املكان  

املنشوده كانت اندراي تلهث من  



شدة التعب استقبلتهما عند 
من   4املدخل امرأة يف العقد الـ

العمر ذات عينني انعستني واانقة  
 مفرطه . 

يف حديث هامس  غرقت السيده
مع بليز وكان واضحا ان اندراي 

ابلذات كانت موضوع هذا  
احلديث وازعجها جدا ان تكون  
مستثناه من احلوار املفروض ان  



نيها هي قبل سواها . أومل يكن  يع
ايضا من الذوق السليم ان 

 يشركاها معهما ؟ 
بعد ان فرغا من احلديث رمت 

املرأة اندراي بنظرة متأملة قبل ان  
 هلا بكل هتذيب : تقول

 اتبعيين من فضلك اي آنسة . -
وتقدمتها اىل غرفة فسيحة 

غطيت جدراهنا ابملرااي وماهي 



سوى حلظات حىت اقبلت على 
الغرفة صبيه حتمل على ذراعها  

عددا من اثواب الزفاف البيضاء 
 ملفوفة يف اوراق شفافة .

كان على انراي ان تسجل موقفا  
دها  فقالت يف احلال وهي تشري بي

 اىل الفساتني : 
 ال اريد ثواب ابيض . -



مل تكن اندراي ترغب يف السماح  
ألي كان ان جيعل منها دمية  

للعرض . وثوب الزفاف االبيض 
حيمل معاين مل تكن موجوده يف 

العالقة اليت تربطها ببليز . ومهما 
يكن من امر فهي لن ترتدي ثواب 

  ابيض .
ولكن كيف وجدت نفسها بعد  

ا مسلوبة االرادة يف  قليل وكاهن 



فستان ابيض رائع امر مل تستطع  
 اندراي تفسريه .

وعندما جربت اخريا ثواب من  
قماش االورغنزا الشفاف عادت  

وارسلت املساعده لتأتيها  
ابلطرحه لرتى الصورة الكاملة  

 اليت ستبدو هبا .
قرهبا تساعدها  ظلت السيده

وتضع ملسات هنا واخرى هناك 



اىل ان بدت راضيه عن الصورة 
امامها مث وحبنان نظرت اىل اندراي  

 وقالت :
واآلن انظري اىل نفسك   -

 ابملرآة .
نظرت يف املرآة من هي تلك  
الصبية املمشوقة القوام اليت  

 تسبح يف غيمة بيضاء مساوية ؟ 



بعد ذلك ازاحت السيده ستارا 
وبرفق دفعت اندراي  فاصال 

امامها اىل حيث كان جيلس بليز  
.. 

جيب اال يراين بثوب الزفاف  
قالت يف نفسها , فذلك نذير  
شؤم وارادت ان ترتاجع لكنها  
عادت وتذكرت ان هذا الرمز  
البسيط مل يكن اال واحدا بني  



عشرات من تقاليد الزواج احملببه 
واليت مل تكن تعنيها يف شيء 

ضران لتمثيليه فهما ابلنتيجة حي
 ليس اال .

وقع بصره عليها كانت عيناه 
ابردتني حتت حاجبني معقودين  

وبدا انفذا الصرب عصبيا . رمبا مل 
يعجبه الفستان , قالت اندراي يف 

نفسها , او رمبا شعر بسخف  



املهزلة اليت كان مقدما عليها او  
رمبا , وهذا هو االهم تذكر  

خطيبته السابقه وهي ختتال بثوب 
 زفاف االبيض .ال

اومأ برأسه اخريا اىل السيده اليت  
ظلت واقفه تنتظر اشارة منه 

 ومتت :
 رائعه . -

 وتوقف قليال مث اضاف :



قدمي لآلنسة كل ما حتتاجه  -
 وال تنسي احلذاء .

تقدمت منه وثوهبا يبعث حفيفا 
كحفيف اوراق الشجر  

,ووضعت يدها على زنده وقالت 
 له بتوسل : 

اصغي ايل ال   ارجوك ايبليز . -
ميكنين وال جيوز ان ارتدي هذا  

 الثوب . 



 ومل ال ؟ -
سأهلا بصوت ال تعبري فيه وكانت  

نظرته اليها ال ختتلف عن نظرة  
أي انسان اىل متثال مجيل يف 

 واجهة احد املتاجر واتبع :
 انه يالئمك متاما . -
اهنا ليست مالءمة او عدم  -

 مالءمة .



 اجابته مث اخفضت صوهتا عندما
الحظت ان صاحبة احملل كانت  

 تراقبهما بفضول واتبعت :
اذا كان يالئمين فهو ابلتأكيد  -

 ال يالئم املناسبة .
وهذا الثوب اتبعتفي سرها ميثل 
كل ما تفتقر اليه يف هذا الزواج  

. انه رمز السعاده واالحالم 



الوردية واحلب واين هو احلب يف  
 عالقتنا هذه ؟

اظن انه مناسب جدا ,  -
وسوف ترتدينه غدا وتظهرين  
امام املدعوين يف الصورة اليت 
يتوقعوهنا , الجتزعي اي عزيزيت  

اعتربيه ان اردت زاي مبتكرا حلفلة 
تنكرية ترتدينه لبضع ساعات 

 فقط مث تتخلصني منه اىل االبد .



مل تنجح اندراي يف اقناعه ابن 
ارتداء هذا الثوب ابلذات هو  

من ضروب اخليانه وانه ال  ضرب 
جيوز ان يشوها رمزا من رموز  

احلب واجلمال ابلنفاق . فلقد 
اصر على موقفه معتربا كالمها  

 عاطفيا وبدون منطق .
بعد ان فرغا من مشرتايهتما 

واصبحت العلب والصناديق  



مجيعهما يف السيارة , اقرتح بليز  
وبدون أي مقدمات ان يريها  

ية يف االماكن االثرية والسياح
 .املنطقة 

توجها اىل ساحة دوليل املشهورة 
ابلنبع يف وسطها حيث القى  
بطرس الناسك عظة احلرب  

الصليبية االوىل . بعد ذلك قاما  
بزايرة الكاتدرائية السوداء ذات  



الطراز القوطي , وجدهتا اندراي 
يف غاية الفخامة ولكنها مل 

تستطع ان تقاوم شعورا 
ردته  ابالنقباض اعرتاها فجأة و 

اىل احلالة النفسية اليت كانت فيها  
. 

بعد ذلك تناوال طعام الغداء على 
شرفة مطعم روابت الفخم والذي  
يشرف ايضا على املدينة القدمية  



.ولدهشتها اكتشفت اندراي انه  
كان ابستطاعتها ان تنعم حقا 

ابلطعام وابلشراب وابشعة 
الشمس وحىت بقليل من  

 االسرتخاء .
بعينني نصف نظر اليها بليز  

مغمضتني بسبب وهج الشمس  
 وقال :

 ما الذي يسعدك ؟  -



وكان مستلقيا على كرسيه 
 ابسرتخاء .

 ال يهم .  -
اجابت بسرعه وشعرت ابخلجل 
ألهنا مسحت خلياهلا ان يطري هبا 

 بعيدا وكاهنا خالية البال .
 كما تشائني .   -

فالعالقة بينهما متنت لو اجابته 
كانت متوتره بدون ان يظن ابهنا  



كانت تتعمد عدم اشراكه يف 
افكارها . تنهدت وهي تسرتجع  
يف ذاكرهتا جولتهما ذاك الصباح  

وكيف اقتصر احلديث بينهما 
على بضع كلمات مقتضبه 

 وتنهدت يف اعماقها .
اىل مىت كان سيستمر يف حرب  
الصمت هذه ؟ امل يكن عليهما 

بشأن مستقبلهما ؟  ان يتحداث



يف اليوم  وهل يعقل ان يتم الزواج 
التايل بدون ان يتوصال اىل تفاهم  
هنائي حوله ؟ اسرتقت اليه نظرة  
ورأته يدخن سيكارته وحيدق يف 

الدخان املنبعث منها وكأن ال 
شيء اخر يف الدنيا يستحق  

 التفاته من غري ذلك الدخان .
كانت الشرفة تغص ابلزابئن حىت  

الوقت املتأخر من  يف ذلك  



الفصل واوحت اليها اجلموع  
احملتشده فكرة جمنونه وهي انه  

 ابمكاهنا ان ختتفي بينهم .
ومل يكن بليز قد دفع حساب  
الغداء بعد. ميكنها ان تتظاهر  

ابهنا تريد ان تغسل يديها وبعدها  
تتدبر امرها . وتبلورت الفكرة يف  
رأسها :سنذهب اىل احد فنادق  

لذات اذ لن خيطر  كريمون فران اب



بباله البحث عنها يف املدينه 
نفسها فهو سيظن اهنا غادرهتا 

 أبسرع وقت . 
نظرت اىل بليز وراته ينقل بصره 

يف ارجاء املكان حبثا عن النادل .  
 هنضت من مكاهنا وقالت :

 اعذرين لبضع دقائق فقط .  -
 ابلطبع . -



اجاهبا وهو ينهض بدوره يناوهلا  
 مهذبة اتبع :حقيبة يدها وبنربة 

ويؤسفين ان اعلمك أبنين   -
مسحت لنفسي أبن اخذ جواز 

سفرك عندما كنت جتربني  
االثواب يف املتجر فلنقل انه  

تدبري احتياطي فقط وعلى هذا 
فانين ادعوك اىل التخلي عن 



فكرة جمنونه قد تراودك ألهنا اي 
 عزيزيت لن يكتب هلا النجاح . 
حاولت جاهده ان ختفي خيبة 

 ليت اصابتها وقالت :االمل ا
مل يكن ذلك ضروراي ايها   -

 السيد فلقد استسلمت لقدري .
امتىن ان يكون ذلك صحيحا  -

فلرمبا مل يكن هذا الزواج احملنة  
 اليت تتصورين .



وبغضب وأيس صرخت يف وجهه 
بكالم جارح مل يكن من عادهتا  
 ان تسمح لنفسها به وقالت :

وهل ختشى ان تتخلى عنك  -
خطيبتك للمرة الثانية ؟ هل 

تعتقد ان االبتزاز والتهويل مها  
الطريق الوحيد للحصول على 

عروس ؟ وهل هذا التهديد  
بتدمري عائليت هو من شيم 



عائلتك الكرميه وهل انت فخور  
 بعملك هذا ؟ 

ما الذي ترمني اليه من خالل  -
هجومك ؟ اذا كنت تستدرجينين 

واز سفرك يف وجهك  القذف ج
وارسلك اىل اجلحيم فانت مل 

حتسيب احلساب وعلي ان اخيب 
املك. وسيكون من دواعي 

سروري ان اعلمك اصول 



وحسن التصرف عندما املعاملة 
 تصبحني زوجيت .

شعرت اندراي ابرتباك شديد 
عندما رأت عيون الزابئن تنتصب 
عليهما يف فضول وبتلعثم قالت 

: 
االفضل ان نتابع  لرمبا كان من  -

 حديثنا يف مكان غري هذا .
 لكنه اجاهبا وبشكل قاطع : 



ال ارى سببا الكمال احلديث   -
. 

وبنقرة من اصابعه على الطاولة  
امامه هرع اليه النادل ودفع بليز  

احلساب وانطلقا ويده على 
 ذراعها كالكماشة.

 انك تؤملين .  -
 ليته كان عنقك ! -



اليه  اجاهبا بنربة جعلتها تنظر 
بدهشة واستنكار واجابته وهي 

تتظاهر بشجاعه مل تكن تشعر هبا  
 بتاات :

هذا لسان حايل فعندها  -
 اختلص منك على االقل !

كاان يسريان يف حماذاة سياج من 
الشجر . استدار حنوها فجأة 

ودفعها حىت التصق ظهرها  



ابلسياج وشعرت ابغصان 
الشجر واوراقها تنكسر وختدش 

قماش ثوهبا جسمها من خالل 
الناعم . وبصوت ارسل الرعب  

 اىل قلبها وهو يصر أبسنانه :
قلت أبنين سألقنك درسا بعد   -

الزواج . ولكنك حباجة اىل درس  
 سريع كما يبدو . 



وقبل ان تستوعب متاما ما كان  
يقصد بكالمه هذا كان ميسك  
بكتفيها ويهزها بعنف مث جيذهبا 

حنوه ويطوقها بذراعني قويتني  
 فاسها تنحبس ...جعلت ان

شعرت اندراي بدوار يف رأسها ومل  
تعد ساقاها قادرتني على محلها  
واعرتهتا رجفة شديده ومل تنجح 



يف كبح استجابتها العفوية اليت  
 كانت مألى ابملشاعر . 

عامل اخر   وجاء صوته وكأنه من
 يقول بال مباالة :

غاستون يف انتظاران اذا كنت   -
 جاهزه اي آنسيت .

ومد يده وانتزع من بني خصالت 
شعرها احلرير بعض اوراق الشجر  

وبدون مقدمات التقط خصلة 



من شعرها ورفعها بيده ومل يرتكها  
اال بعد ان رفعت بصرها حنوه 

والتقت نظراهتما . اطال النظر يف  
 عينيها وقال :

 ال تستفزين بعد اليوم . -
مث اخذ ذراعها برفق واتبعا  

 سريمها .
العودة خمتلفة متاما كانت رحلة 

عن رحلة الصباح . اذ وجدت  



اندراي نفسها حمشورة بني بليز  
الذي توىل القياده وبني غاستون 
الذي جلس اىل ميينها والرجالن  

يف حديث معظمه ابلفرنسية وكان  
يدور حول امور زراعيه واخرى  
تتصل ابلقصر والتعاونيه وكاهنا 
كيس من التنب بينهما او حىت  

 موجوده ّ كاهنا غري 



عندما توقفت اخريا االند روفر  
يف ابحة القصر اخلارجية كانت 

اندراي ابلفعل منهكة فنزلت من  
السيارة بثقل متجاهلة يد بليز  

اليت مدها اليها ليساعدها على 
اهلبوط استوقفها بنربة آمره 

 وسأهلا :
هل تودين ان حيمل غاستون  -

 االغراض اىل غرفتك ؟



ابلضبط  كان بودها ان تقول له 
ما توده ان يفعل هبا ولكنها  

فضلت ان تلوذ ابلصمت درءا 
لفورة اخرى من غضبه احملموم 
شكرته ببضع كلمات مقتضبه 

 واتبعت سريها .
وجدت اندراي السيده بريسون يف  
املطبخ وكانت منهمكة يف تلميع 
وتنظيف اعداد هائلة من االواين  



الزجاجية والفضيه واالكواب  
 واالطباق .

ضحا اهنا حتضر حلفلة  كان وا
االستقبال اليت ستقام يف اليوم  
التايل . مل تدر ما تقول وبتلعثم 
واضطراب افهمت السيده اهنا 

ان االستقبال سيقتصر اعتقدت 
 على االخصاء فقط .



غري ان السيده مل أتبه لكالمها  
وراحت تطمئنها ابن ما تشعر به  
من عصبيه وضيق هو امر طبيعي 

العروس   ويسمى حبالة اعصاب
 ومجيع العرائس يشعرن به . 

كانت مجيع العلب والصناديق يف  
الغرفة عندما صعدت اندراي اليها  
كان بودها ان تتجاهلها , ولكن  



قلبها مل يطعها خاصة فيما يتعلق 
 بذلك الثوب الرائع .

كان عليها ان خترجه من علبته 
وتعلقه فهو ال يستحق ان  

يتغضن داخل العلبة وبنفس 
لب واجف اخرجته من حزينه وق

علبته واخذت االكليل والطرحه  
 ووضعتهما على املنضده .



اعرتاها حزن مفاجئ ففي مرات  
سابقه اليت كان يسرح فيها خياهلا  
كانت تتخيل نفسها يوم عرسها  

 حماطه جبميع افراد عائلتها . 
مسعت طرقا على الباب وظنت 
اهنا السيده بريسون ومل تشأ ان  

ابلفعل يف ان جتيب فلقد كانت 
حالة من االرهاق النفسي 

والعصيب واجلسمي الشديد . 



وقالت يف نفسها ان السيده 
بريسون لن تلبث ان تتصرف ظنا 
منها ان اندراي مستغرقه يف النوم 

. 
وبدل ان ينصرف الطارق كما 

توقعت فتح الباب ودخل الغرفة  
. ومل تكن اخلطوات اليت مسعتها  

اندراي قطعا للسيده بريسون  
.عضت اندراي على شفتيها 



واخذت نفسا عميقا وظلت 
 ساكنه بال حراك .

ومن حسن الصدف اهنا كانت  
مستلقية على السرير وظهرها  

للباب مرت دقائق خالتها زمنا  
ن يعرف اهنا مل تكن وخشيت ا

مستغرقة يف النوم ان هي اتت  
أبدىن حركة ولذلك قطعت تقريبا  
نفسها وحرصت على ان تظل يف  



الوضع نفسه . اخريا مسعت وقع 
خطواته تبتعد والباب يغلق هبدوء  

 وراءه .
ظلت ساكنه ال أتيت حبركة حىت  
بعد ان ترك الغرفة . ومل تنهض  

من سريرها اال عندما شعرت  
رة وارادت ان ختلع ثياهبا  بقشعري

النوم اىل فراشها  وترتدي ثياب 
على االستلقاء يرحيها . وعندما 



مدت يدها لتتناول قميص النوم 
المست اانملها شيئا وجدته  

عندما التقطته رزمة صغريه 
ملفوفة على شكل هدية . كانت  
على يقني ان تلك العلبة الصغرية 

 مل تكن من بني املشرتايت .
حبرية. كانت متأكده  نظرت اليها

اهنا اخرجت مجيع مشرتايهتا من 
الصناديق ومل تكن هذه من بينها 



فمن اين اتت اذن وماذا كانت  
 حتتوي ؟

راحت تقلبها بني يدها .كانت 
علبة صغرية خفيفة الوزن وكان  

  حوهلا شريط معقود بشطل
جذاب .امن اجل هذا دخل بليز  

غرفتها ؟ بدا هذا االمر صادرا  
عنها ابلذات , صعب التصديق 
. ولكن مل ال ؟ هل كانت تعرفه  



وتعرف حقيقته ؟ طرحت هذا 
السؤال على نفسها وهي تتذكر 
عناقه الدافئ يف حديقة الفندق 

 ذاك الصابح .
مل تستطع ان تكبح فضوهلا 
ففتحت العلبة لرتى ماكان 

خلها . امتألت يداها فجأة بدا
بقماش انعم . قربته من النافذه  
فوجدت ان ما امتألت به يداها  



كان قميصا للنوم من قماش 
الدانتيل االبيض أتملته بعينني 

 مشدوهتني .
ما معىن هذه اهلدية احلميمة ؟ 
تساءلت يف نفسها وماذا كان  
يقصد من وراء هذه البادرة ؟  

ا  فالتناقض بني هذه اهلدية وم
ترمز اليه وبني التدبري العمل  



الذي شرحه هلا ووعدها به كبري  
 جدا .

رمبا اراد ان حيذرها ابنه لن  
يتخلى عن حقوقه الزوجية وابهنا 
ال جيب ان تثق بوعوده السابقه  

حول الزواج صوراي .واذا كان  
االمر كذلك فما الذي كان 

 ينتظرها اي ترى ؟



وبعد ان اعتقدت ابن االمور 
وضح يف ذهنها جاء  ابتدأت تت

هبديته تلك بقلب االمور رأسا 
على عقب ويبعث يف نفسها  
هواجس كانت أتمل يف طيها  

.ومرة اخرى وقعت فريسة  
 افكارها وهواجسها .

كان عليها ان تدوس على قلبها 
وان تتجاهل تلك املشاعر  



واالحاسيس اليت راحت جتيس يف 
نفسها ان كانت تبغى اخلروج من  

ىن حد من هذه املعركة ابد
 الكرامة والكربايء .

وكان عليها من اجل ذلك ان  
جتد طريقة ما تفهمه ابهنا لن 

تسمح له ابكثر من الشكليات  
الرمسية املتعلقة هبذا الزواج وأبهنا  

لن تسمح له أبكثر من 



املتعلقه هبذا كليات الرمسية شال
الزواج وابهنا لن تدع عناقه 

الدافئ يشوش تفكريها السليم  
 ن الثمن .مهما كا

اندفعت من غرفتها والقميص  
بني يديها . وجدت غرفة بليز  

غارقة يف الظالم املزدوج الضخم 
مث اهنالت على القميص متزيقا  

حىت اصبح قطعا بني يديها ورمته 



على سريره وانطلقت تعدو وكأن  
 الشيطان يف اثرها . 
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أرجعت اندراي كوب الشراب  
 . متسهبدون ان 

كانت السماء متجهمة واملطر  
ينهمر بغزارة كحراب من فضة . 

 اسندت



جبينها امللتهب اىل الزجاج  
 . النافذة وشعرت بربودة مرحية

كانت تشعر ابنزعاج شديد من  
داببيس الشعر اليت كانت تسبب 

 هلا وخزا يف رأسها ، 
كما كانت الطرحة تزعجها  

 .كذلك
وأخرياً وجدت نفسها يف الغرفة  

دها اذ خرج بليز ليودع  وح



الكاهن وطبيب القرية ومها آخر  
 .الضيوف

وكانت اندراي ذلك الصباح قد 
وقفت بني الضيوف تبتسم اترة 
وتصافح األيدي املمدودة اترة 

أخرى ، وتتمتم بكلمات الشكر  
  مرة اثلثة

حىت كاد رأسها ينشق اىل نصفني  
 . بسبب اجلهد الذي بذلته



مسعت الباب اخلارجي يغلق  
وحتفزت ملالقاة بليز الذي مالبث 
ان دخل الغرفة بقامتة املديدة . 
وبدا يف طقمة األسود وقميصة 

  الناصع البياض
مفرط األانقة جذاابً . لكنه كان 

 . اكثر تباعدا وحتفظا من عادته
وخيم على الغرفة صمت ثقيل 

 : قطعته اندراي بقوهلا



 (هل ذهب مجيع الضيوف ؟ )
 (نعم  )

فع حاجبيه أجاهبا وهو ير 
 :مستفهما واتبع

ومل تسألني ؟ ال بد انك   )
 (! متشوقة لألنفراد يب

شعرت اندراي ابلدم يصعد اىل  
رأسها ولكي ختفي ارتباكها اجابته 

بشيء من الغطرسة واألستفزاز  



 :قائلة
 ( وهل يعقل هذا )
 (! احذري اي اندراي )

صرخ بوجهها وعيناه تضيقان 
  ونظرته تبعث يف جسدها ارتعاشاً 

 . وقشعريرة
مل يكن قد تسىن هلما حىت تلك  
اللحظة ان يتحداث على انفراد  
ولذلك مل يكن لدى انراي ادىن  



فكرة حول ردة الفعل اليت ااثرها  
 يف نفسه 

ومتزيق قميص النوم الذي اهداها  
اايه الليلة السابقة . على ان 

وهي تقف بقربه يف   اندراي شعرت
مبىن احملافظة ذاك الصباح وبعدها  

  يف الكنيسة الرعائية
الصغرية يف القرية. بعاطفة هتز  

كياهنا هزا وكأنه عاجز عن  



عليها وذلك   السيطرة الكلية
برغم حرصه على الظهور مبظهر  
 املتمالك اعصابه واملسيطر على

 . املوقف متاما
وعندما احنىن وليطبع قبلة الزواج  

التقليدية على جنتها بعد ان  
كاد ال  الكاهن زوجني ابل اعلنهما

مست شفتاه خدها وكانت عيناه 
ما كان   املغمضتان حتجبان عنها



 .جييش يف داخله من أحاسيس
مل تكن اندراي مطمئنة لكل تلك  
الالمباالة الىت أظهرهتا بل على 

ااثرت يف نفسها   العكس فقد
شكوكا وتوجسا وجعلتها تشعر  

 ابلندم على ما بدر منها ازاء
 . قميص النوم يف الليلة السابقة

رمبا كان عليها ان ختفيه فقط يف 
احد االدراج وتناسى وجوده ال  



 . ان تتصرف كما فعلت
ولكن ماذا ينفع الندم بعد فوات  

 االوان ؟ 
ومل تر مناسبا ان تشرح األمر له  

 . وتعتذر لئال تزيد الطني بلة
ومل يبق امامها اذن اال ان 

تتجاهل األمر كلة وتطلب من  
ان  هو كذلك  املوىل ان يلهمه

 . يغض النظر 



اشتد الصداع يف رأسها ومل تعد  
تقوى على حتمل الطرحه 
 . والداببيس اكثر من ذلك

فانتزعتها عن رأسها وتركت 
شعرها ينساب حول وجهها  

وعنقها وعلى كتفيها عل ذلك  
 . يرحيها وخيفف من أمل رأسها

ظنت اهنا مسعت شهقه مكتومه  
صادرة عن بليز ولكنه كان 



جامدا  عندما نظرت اليه 
كالصخر ووجهه كلوح اردوازي  

 . ممسوح
أخرج من جيبه علبة سكائر  

وأخذ سيكارة وأشعلها هبدوء  
 . وأتمل

وكان على اندراي ان تبلل شفتيها 
اجلافتني قبل ان تستطيع التكلم 

 :وقالت



هل تتوقع ضيوفا بعد؟ ام انه   )
اصبح ابستطاعيت ان أبدل ثيايب  

 (اآلن ؟
كال . ولكن ملا العجلة؟ أنت   )

فاتنه يف هذة الثياب وحنن اآلن 
 ( وحدان

رمبا . ولكنين ال اشعر ابلراحة   )
، وليس هناك ما يوجب بقائي يف  

  . هذا الثوب



فلقد انتهى الدور واعتقد أبنين 
قمت به خري قيام ، واآلن أود  

 ( ان اعود اىل حقيقيت 
وما هي حقيقتك تلك الىت   )

ها ؟ أنت اآلن اي  تودين اسرتجاع
عزيزيت السيدة اندراي لوفالييه  

وجيب ان ال تغيب هذة احلقيقة 
 (عن ذهنك

 (وهل يعقل ان انسى؟ )



متتمت وعيناها على اخلامت حول  
اصبعها ورفعت يدها ودلت عليه  

 : وهي تقول
واذا ما نسيت فان هذا كفيل  )

 (! بتذكريي
 (ولكنه لألسف مؤقت )

يضعها  اجاهبا وهو ينتزع سرتته و 
ابمهال على احد الكراسي مث 

 : اتبع



علي ان اجد طريقة جتعلك   )
تشعرين حبقيقة هويتك اجلديدة اي 

 ( سيديت
وضعتها كلماته تلك يف حالة  
استنفار وحذر لكنها اجربت  
نفسها على االحتفاظ هبدوء 

 :اعصاهبا وقالت
 (لدي فكرة )
حقا، انك حتريينين اي سيديت  )



 (وماهي فكرتك تلك؟
ان اعلم ان زواجنا شكلي فقط أ )

. ولكن هل سينطبق هذا التدبري  
الشكلي على مركزي يف املنزل 

 (ايضا؟
 (ال افهم . عم تتكلمني ؟ )
قالت يل السيدة بريسون اهنا   )

تريد بعض الوقت لتنصرف اىل 
وأبنك وعدهتا  اشغال االبرة



بذلك بعد الزواج . فاذا كانت 
حقا هذة ارادتك ، فهل يعين  

  نين سأكونا ذلك
مسؤولة هنا وامتتع بصالحيات 

 (ربة املنزل ؟
 (وأي صالحيات تريدين؟ )

 . سأهلا ويف عينيه لغز حمري
هناك تغيريات عديدة حيتاجها  )

القصر ويف نييت اوال ان اجعل  



  اجلناح الذي نشغله
 (اقل قفراً وأكثر رونقاً 

توقفت قليال ، وعندما مل حتط 
منه أبي جواب اتبعت وكأهنا 

 : تدفع عن نفسها هتمه
لدي بعض املال . وأريد فقط   )

ان اعرف اذا كنت ستطلق يدي 
يف هذة االمور ام انه علي ان 

اعرض األمر عليك قبل تنفيذه 



 (؟
جيب ان حتصلي على موافقيت   )

يف األمور الكبرية فقط . ولكنين  
ال اريدك ان تنفقي من مالك ،  

 (! فأان لست معدما كما تظنني
هذا االمر يف ابيل . ما  مل خيطر )

 ( اردت اال املساعدة فقط
اان ال ارفض مساعدتك . كل  )

ما يف األمر انين ال اريد منك ان  



جتعليها تقتصر على األمور 
 (العملية فقط

قال ذلك واقرتب منها ووضع  
يده حتت ذقنها ورفع وجهها اليه 

وفجأة ظهرت   . وراح يتأملها
على وجهه ابتسامة عريضة 

أى ما ارتسم على وجهها  عندما ر 
عالمات التمرد والتحفز . مث  من

 :اتبع



اعتقد انه من االفضل ان  )
تبدأي عملك بتجهيز غرفة  

لفليب . فلقد اصبح ابمكاين ان  
  اضمه ايل اآلن وكلفت احملامي

ان جيري اتصاالت مع سيمون 
وذلك لنزع وصايتها عنه ونقلها  
  ايل . وعلى هذا فان قدومه الينا

 (شيكاً اصبح و 
 (حسنا ..كم عمره؟ )



 (مخس سنوات تقريبا )
 :أجاهبا وبعد تفكري قصري أردف

أال يزعجك وجود طفل ال   )
 (تعرفينه؟

 (أان مشغوفة ابألطفال )
وأربكها ان ترى ما ارتسم يف 

عينيه من أهتمام ، وعندها اجاهبا 
 :برقه قائالً 

 ( سوف اتذكر ذلك دائما )



الذهاب   هل اصبح ابمكاين )
 (اآلن؟

اذا كنت مصرة، لكن جيب ان  )
احذرك أبن كلوتيلد تتوقع منك  

  . تصرفاً غري هذا
فهي من عائلة شديدة التمسك 

ابلتقاليد ورمبا كان عليك ان 
حماضرة طويلة حول   تنتظري منها

واجباتك كزوجة ، فهي ال تقبل  



 أي مزاح يف هذا املوضوع ،
ومل تكن راضية اطالقا عندما 

السماح هلا بنقل ثيابك  رفضت 
اىل غرفيت وساءها جدا هذا  

 (التدبري
 (وماذا قلت هلا غري ذلك؟ )
قد ال يسرك ما قلته هلا . هل   )

أنت متأكدة انك ترغبني يف 
 (مساعه؟



  : صرخت ابنفعال
 (!حقا )

واندفعت خارجه . هدأت قليال 
عندما وجدت نفسها أخريا  

 . وحدها يف غرفتها
تدت  خلعت ثوب الزفاف وار 

  سرواال من القماش اجلينز وسرتة
وشعرت اهنا أكثر حصانة عما 

كانت فيه يف ثوب الزفاف  



الشفاف والذي حيمل الكثري من  
 .األغراء

أتملت صورهتا يف املرآة ورأت 
كيف يظهر هذا السروال تقاطيع  

فهاهلا ما   . جسمها بكل وضوح 
وصلت اليه حالتها من تعقيد  

فهي مل تكن يوما حباجة اىل  
  ما قد يثريه حتليل

 .لباسها يف اآلخرين من أتثري



تناولت فرشاة الشعر وراحت  
تسرح شعرها املتساقط على 

احلمره  كتفيها مث وضعت بعض
فوق خديها الشاحبتني، وعادت  

 تتأمل صورهتا يف املرأة . أرضتها
 .الصورة املنعكسة نوعا ما

أهلت اندراي نفسها برتتيب غرفة 
الغرفة   الطعام. كانت بدون شك

استعماال يف البيت كله  األكثر



ومن الطبيعي اذن ان تبدأ هبا . 
الذهبية الىت هبت  أتملت الستائر

  لوهنا وخبا رونقها
مبرور الزمن. ال بد اهنا كانت يف 

منتهى اجلمال والفخامة ذات يوم 
يكون من السهل اطالقا   ، ولن

اجياد القماش نفسه وان وجد فال  
هظا جدا اب شك أبن مثنه سيكون

نظرا خليوط الذهبية الىت كانت  



 . تتخلله
رمبا حالفها احلظ ووجدت قماشا 

قريبا منه وال أبس ان كان أقل  
وعندها ميكنها   فخامه وجودة،

ان تستبدل ما يلي من الستائر  
ورمبا بعض اغطية الكراسي 

 .ايضا
محلت بعض األكواب الفارغة  

وتوجهت اىل املطبخ حيث كانت 



العشاء .   مكوتيلد حتضر طعا
نظرت اىل اندراي ابستنكار ومل 

 تقل شيئا . ولكن عندما اخربهتا
اندراي اهنا كانت ستجهز غرفة  

 فيليب ، أثنت عليها
وعرضت ان ترافقها يف جولة  

 . عامة على غرفة الطابق العلوي
ادركت اندراي حىت قبل ان تنتهي 
من استعراض الغرف يف القصر ،  



حجم املسؤولية اليت جلبتها 
 .لنفسها وارتضت هبا

مل تر  غرفة واحدة تصلخ لطفل 
اخلامسة من عمرة فجميع الغرف  

وااثثها من   كانت كبرية جدا
النوع الفخم والطراز القدمي الذي  

 .االطفال ال ميكن ان يراتح اليه
مل يبد ان السيدة بريسون فهمت 

  . ماكانت اندراي ترمي الية



فجميع الغرف يف نظرها كانت  
واحده منها تليق  صاحلة وأي 

توافقها ابدا   ابلسيد فيليب وةمل
على ان االاثث الضخم والستائر  

 .القامتة االلوان تشكل عائقا
قالت اندراي وهي تبعد عن 

وجهها خصلة من الشعر هتدلت 
 : عليه

اال يوجد يف القصر كلة غرفة   )



اصغر قليال من هذة اليت  
 (استعرضناها اآلن؟

االخرية يف جولتها  وكانت الغرفة  
 .األسواء حجما وااثاث 

فأي طفل يف اخلامسة كان وال بد  
سيختفي يف ذلك السرير  

 . الضخم 
عادت اندراي وكررت السؤال 

 :نفسة قائلة



ماذا قلت، اال يوجد غرفة  )
 (أصغر من تلك؟

بسطت كلوتيلد يديها وكأهنا  
تستلم وأخربت اندراي ان مجيع 

كانت غري  غرف الطابق العلوي 
صاحله لالستعمال وهي يف أي  

حال تقل ضخامة عن غرف 
 . الطابق السفلي

 (وماذا عن الربج ؟ )



مل تطأه قدم منذ وفاة السيد  )
 (الكبري . ويقال انه غري آم،

 (أريد أن ألقي نظرة عليه )
كانت مجيع األبواب املؤدية اىل  
 ذلك اجلزء من القصر موصدة ،
واستغرق التفتيش عن املفاتيح  

طويال . وعندما فتح الباب  وقتا 
الكبري اخريا حمثا صريرا مل تتمالك  

 . اندراي شعورا غريبا اجتاح كياهنا



صعدت الدرج اللوليب املؤدي اىل  
الطابق العلوي ووجدت نفسها  

 . يف غرفة فسيحة عارية متاما
تفحصت األرض بقدميها 

فوجدهتا صلبة . نظرت حوهلا  
 . بتفاؤل

ت  فهذه الغرفة املستديرة ذا
اجلدران املنحنيه تبدو مالئمة  

 .جداً 



وارتسمت الصورة النهائية يف  
 . رأسها

كانت ستختار ااثاث بسيطا 
وحديثا والواان مبهجه للنظر  

وكانت ستفرش بسطاً ذات الوان  
  زاهية وقابلة للغسيل 

اما الغرفة السفلى فستحوهلا 
للمطالعة واللعب بعد ان تكون  

 . عقد افرغتها من حمتوايهتا ابلطب



برز رأس كوتيلد من الباب  
االفقي يف أرض الغرفة وقالت هلا  

 : ويف صوهتا قلق وخوف
 ( احذري ايسيديت )
ال عليك. الغرفة سليمه وال  )

يوجد اي خطر . أال تظنني اهنا  
تصلح لفيليب ؟ اهنا بنظري 

 (مثالية لطفل يف سنة
جتهم وجه السيدة بريسون  



منه اندراي   ومتتمت بكالم مل تفهم 
 .يئاش
 (ما األمر ؟ )

 :سألتها اندراي ابنزعاج واتبعت
ال تقويل يل اآلن ان الربج   )

تسكنه األرواح أو أي شيء من  
 (! هذا القبيل

هزت السيدة بريسون رأسها  
ابلنفي ولكن النظرة احلادة مل  



 :تفارق عينيها وقالت
ان أرواح األموات من آل  )

لوفالييه ترقد بسالم ايسيديت . 
عض الشائعات  ملن هناك ب
 ( واألقاويل

 (حول هذا الربج ابلذات؟ )
بدا واضحا ان كوتيلد مل تكن جتد 

هذا املوضوع مسليا وقالت 
 :ابقتضاب



 ( حصلت مآسي هنا )
لكل بيت قدمي نصيبه من  )

املآسي . ورمبا عرف سكان هذا 
 .القصر أوقاات سعيدة ايضا

الشقاء والسعادة يتساواين 
نهما ابلنتيجة ويلغي الواحد م

 (اآلخر . األ توافقني؟
مل يبد ان السيدة بريسون اقتنعت 
هبذا الكالم . ولكن اندراي مل أتبه  



لذلك واقرتبت من ادى النوافذ 
ومدت رأسها من بني األلواح  

 املكسوة
ابلغبار والسخام وسرح نظرها اىل  

 . البعيد
كان منظر الطبيعة خالاب وبدت 

بيوت القرية كلها من حتتها ورأت  
  هرالن

يتألأل يف قعر الوادي السحيق .  



قررت ان تضع اريكه او رمبا  
وسادة على افريز النافذة و حتولة  

 .اىل مقعد
ومتنت لو حتتفظ هبذة الغرفة  

لنفسها ، لكنها كانت متأكدة 
ميكن ان يرضى   من ان بليز ال

بذلك فالغرفة كانت بعيدة 
 .وعزولة عن ابقي اجزاء القصر

قطع عليها حبل تفكريها صوت  



 كلوتيلد اليت قالـت؛
األ تعتقدين انه حيسن ان   )

تبحثي األمر مع السيد لوفالييه 
 (قبل اختاذ أي قرار؟

حدقت فيها اندراي و:هنا عادت 
 : فجأة اىل دنيا الواقع وقالت هلا

سأخربه ابلتأكيد. ولكنين ال  )
اتصور أبنه سيمانع . فهذا 

كان آخر املكان افضل من أي م



 . يف القصر
انه دافئ ومريح واعتقد ان 

شكله غري العادي سيسعد طفال 
يف اخلامسة من عمره . انه  

 (يروقين كثريا
قالت هذا مث عادت اىل النافذة 

حتاول فتحها . كان خشبها قدميا 
ومتيبسا ومفصالهتا تعلوها  

 الصدأ،



وخافت اندراي ان تكسرها ان  
 .هي ضغطت بقوة اكثر

ليل شعرت ولكن بعد ق
ابملفصالت تلني قليال بني يديها  

  ومالبثت النافذة ان انفتحت
على مصراعيها مرسلة اصوات  

 .احتجاج حادة
نظرت اندراي اىل كوتيلد ابنتصار 

 :وزهو وقالت



هذا كل ما حيتاجه هذا املكان   )
. اهلواء النقي وبعض التغيري . اال  

 (توافقني؟
كانت اندراي تزيل مبنديلها ما  

ن غبار وسخام على يديها  علق م
عندما مسعت صفريا منبعثا من 

 .مكان ما يف ابحة القصر
نظرت اىل اسفل والتقت عينيها 
بعيين اآلن الذي كان هو اآلخر  



 . ينظر اىل أعلى
ما الذي تفعلينه عندك؟ هل  )

 (تقومني بدور رابونزل ؟
شيء من هذا القبيل . ولكن  )

لألسف ان شعري ليس طويال  
 (!ال تتسلق عليهألجعلة حب

أظن ان الدرج عملي أكثر وال   )
يسبب املاً ألحد . هل هناك  

درج ؟ وهب ميكنين أن أصعد  



 (أليك؟
وقبل ان جتيبه . مسعت اندراي 

السيدة بريسون تتنحنح وراءها .  
  من الواضح اهنا مل تكن

تقر مثل ذا احلديث من عروس 
يف يوم عرسها . ولذلك قالت  

 :له
يدات . هناك بعض التعق )

 (سأنزل أان اليك



هبطت الدرج ببطء ويدها على 
احلائط لتحفظ توازهنا مما جعل 

بصرها يستقر على اخلامت الذهيب  
العريض الذي كان يزين اصبع  

 .يدها اليسؤى
ماذا كانت ستقول آلالن ومل ميض 

بعد مثان وأربعون ساعة على 
أتكيدها له أبهنا كانت يف مهمة 

عالقة  عمل ال يربطها ببليز غري



 عمل ؟
كان عليها ان متر ابلبناء الرئيسي  

قبل ان خترج اىل الباحة ملوافاته  
وعدته ، فرتكت السيدة  كما

بريسون يف الربج وطلبت اليها ان  
 . كانت توصد األبواب كما

ما ام وقع بصره عليها حىت سأهلا  
 : واألمل يعلو وجهه

هل تريدين فنجاان من   )



 (الشاي؟
 ( كال ، شكرا )

بته وهي حتاول ان جتد اجا
الكلمات املانسبة لتخربه مبا جّد 

بدون ان تصدمه ابحلقيقة . 
استقر رأيها اخريا على ان ختربه 

 بطريقة مباشرة
 :وصرحيه فقالت

أكثرت من الطعام والشراب   )



 (اليوم
 (هل كنتم حتتفلون؟ )
 ( شيء من هذا القبيل )

اجابته وهي خترج يدها من جيبها  
 .  اصبعهاوتريه اخلامت يف

 (! اي آهلي )
قال كمن صعق وانتزع نظارتيه  

عن عينيه ومسح زجاجها بطرفه  
 سرتته



 : وسأهلا مضدوها
 (ومىت حدث هذا ؟ )
هذا الصباح . رمبا بدا لك   )

 (ذلك غريبا
 (انه ال يعنيين يف شيء )

اجاهبا بتهذيب شديد واستدار  
 . لينصرف

 (حبق اجلحيم  )
صرخت اندراي وهي متسكه من  



ذراعه لتوقفه عن االنصراف مث 
 : اضافت

أما زال عرضك قائم خبصوص  )
فنجان الشاي قائما؟ أود ان  

 (! اشرح لك األمر
ابلطبع انه قائم. ولكن ال لزوم   )

ألي شرح. اهنا حياتك وأنت 
حرة وال شأن يل هبا . ولكنين 

 بصراحه



ال استطيع ان اتصورك مع هذا  
 (! ألمسر الرجل ا

توقف قليال وعال األحرار وجنتيه 
 : مث قال

املعذرة . رمبا مل يكن من االئق   )
ان ادعو السيد لوفالييه هبذا 

اللقب امامك مع ان التسميه 
 ( تالئمه جدا

 ( صحيح)



اجابته وهي ترجع يدها اىل جيب 
سرواهلا وتتقدمه بضع خطوات  

 . ابجتاه غرفته
  ووبعد ان شراب الشاي نظر اليها

 :آالن ابمعان مث قال
أرجو ان ال يكون هناك اي   )

ضري من سلوكنا هذا . فاملفروض 
 . انك يف شهر العسل 

وكيف يرتكك تغيبني عن عينيه 



 (ولو للحظه واحدة؟
عندما قلت انين هنا يف مهمه ،  )

مل يكن ذلك مغاير للحقيقة . 
وليس بيننا أي عالقة حب لكي 

 ( تعترب هذا تطفال
هبذه الكلمات  وما ان تفوهت 

حىت شعرت بضخامة األمل الذي  
جتد اال الشاي   سببته هلا . ومل

مالذا هلا يف تلك اللحظه فراحت 



  تشربه وكأن رأحتها
تكمن يف هذا السائل الذي  

 . حرق فمها
لن أتظاهر ابنين فهمت شيئا ،  )

فاان ابلواقع مل افهم ولكنين 
اعرف امرا واحدا وهو انين ال 

 .ريساريد ان يهجم الع
 !فاقدا اعصابه ، ليقطعين اراب

هل تعلمني ان اجلرمية العاطفيه ال  



تزال دفاعا عن النفس يف فرنسا  
 (؟

تبسمت اندراي وهي هتز رأسها  
 . ومل جتب

 : عاد آالن اىل الكالم وقال
ولكنك مل ختربيين ماذا كنت   )

تفعلني يف الربج كنت اظنه منطقة 
 (!حمرمة

فكرة مل تبد كوتيلد اي محاس لل )



ولكنها مل تقل يل أي شي من 
 ( هذا
ال استغرب عدم محاسها   )

للفكرة فرمبا كانت ختشى ان 
 تلتقي مع ماري دنيز وجها لوجه

!) 
اجاهبا وعندما رأى الدهشة اليت  

 : ارتسمت على وجهها اضاف
امل يذكر لك احد شسئا عن  )



 (ماري دنيز؟
 (!مل امسع هبذا االسم قبل اآلن )

 : بضيق مث سألتهاجابته اندراي 
 (ومن هي ماري دنيز؟ )

عشرات االحتماالت يف رأسها  
قبل ان أيتيها جواب آالن . هل 

كانت ماري دنيز اخلطيبة اليت  
عاملت بليز هبذه القسوة ؟ اخريا  

 : مسعته يقول



لو ولدت قبل مئيت سنة لكنت  )
عرفت ماري دنيز . يبدو اهنا  

كانت زوجة كبري عائلة لوفاليييه 
 . الوقت  يف ذاك

وكان للعائلة اذ ذاك لقب ختلوا  
عنه اابن الثورة الفرنسية فيما 

 (بعد
توقف آالن قليال ورمى اندراي 
 :بنظرة اثقبة قبل ان يتابع قصته



ويقال ان زواج ماري دنيز من   )
زوجها كان مدبرا ومل يكن احدمها  

 .قد رأى األخر قبل الزواج
وعندما وجدا نفسيهما وجها  

اف شعرا بنفور  لوجه يوم الزف
متبادل حبسب الشائعه الرائجه  

 .اليوم
وبعدها بقليل رجع املاركيز اىل  

فريساي لكن مل يصطحب ماري 



دنيز معه وتركها يف القصر لتنعم 
 ( وحدها بلقبها اجلديد

 (وهل متتعت ابللقب ؟ )
يبدو اهنا كانت فتاة جريئة  )

ومليئة ابحليوية فما لبثت بعد ان 
دت عزاءها  تركها زوجها ان وج 

  يف احدهم ،
فحملت يف غياب زوجها وولدت  

 . صبيا



وال بد انه كان للماركيزة أعداء 
ألن احدهم على ما يبدو نقل  

الذي هرع اىل   اخلرب للماركيز
القصر عند مساعه النبأ وكان 

 . قدومه غري متوقع
ولكن وعلى ما يبدو ، هناك ما 

اىل اختاذ احليطة   دفع املاركيزة
اىل القصر مل يكن  فعندما وصل

الطفل فيه بل كان مع حاضنته 



  يف مكان آمن يف اخلارج
وبدا كل شيء طبيعيا . 

والفالحون يف اعماهلم كاملعتاد 
 . الزوجة ) الوفية( ابنتظاره

بقي عدة أايم يف القصر مث رجع 
اىل ابريس معتقدا ابن اخلرب كان  

  (هدسيسة مغرضة وال صحة ل
 (وكيف عرفت كل هذا ؟ )
امل اقل لك انين جئت اىل هنا  )



الدرس اتريخ املنطقة؟ وهذه 
احدى القصص اليت يتربع الناس 

 بسردها 
 . بدو اي مقابل

مسعت مايزيد عن عشر رواايت  
حوهلا لكنها مجيعا متشاهبه من 

 .حيث الوقائع
فجميع القصص مثال تقول ان  
 والد الطفل احلقيقي بقي جمهوال



. 
منهم من قال انه احد املالكني يف  
اجلوار ومنهم من ذهب اىل القول  

ابنه احد الفالحني ومنهم من 
قال ابنه كان رئيس عمال 

 (املاركيز
يبدو اهنا كانت ، رمحها هللا .   )

 (ذات نشاط واسع
امنا ليس كما تتصورين . فبعد  )



والدة الطفل مل يعد احد يسمع  
 . أبي فضيحة

سيدة حمبوبه  ويقال أبهنا كانت
واسعه ، حتسن  وذات شعبية

معاملة اخلدم اكثر من زوجها ويف  
املرات القليلة الىت كان أييت  

  املاركيز
لزايرهتا كانت دائما ترسل الطفل  

اىل مكان آمن حىت حيني موعد  



 ( انصرافة
امل يكتشف املاركيز امر هذا   )

 (الطفل ابدا ؟
  ( بلى )

 :أجاهبا آالن أبسى واتبع
و ان كان ملاري دنيز عدو  يبد )

لدود . رمبا ذلك الشخص نفسة  
املاركيز عن الطفل يف   الذي اخرب

املرة األوىل ويف احد األايم تظاهر  



مث فاجأ زوجته  املاركيز ابلسفر
 .بعودته يف اليوم نفسه

وعندما وصل اىل القصر كانت  
 . ماري دنيز مع طفلها يف الربج

كانت تداعبه وتدندن له احلاان  
قة. وملا رأت زوجها املاركيز  رقي

 يدخل من الباب
فجأة، حاولت ان تتقدم منه 
بعذر مقبول فادعت انه ابن  



احدى اخلادمات وابهنا تدربه  
ليصبح خادمها املخلص يف 

 . املستقبل
 . وهكذا علم املاركيز ابألمر

 (وماذا قال هلا عندها ؟ )
مل يقل شيئا... تظاهر أبنه   )

الزوج  صدقها واستمر يؤدي دور  
املطمئن خالل اسبوع كامل كان  

  اثناءه يتفقد امالكه الشاسعه



ويقيم احلفالت ويبادل فالحيه 
االحاديث الودية . وماري دنيز  

كذلك. مل تعد  قامت بدورها
ختفي ابنها لكنها حرصت على 

منها   ابقائه بعيدا عن املاركيز ظنا
  ان ماال تراه العني ال ميكن

 ان يؤذي القلب . ويف احد
األايم صعدت اىل الربج ووجدت  

 . الباب موصدا واملفتاح يف ثقبه



ارادت ابلطبع ان تعرف السبب  
فقال هلا زوجها ان املكان غري 

آمن ألن طفل احدى اخلادمات  
وقع من احدى النوافذ ومات يف 

 . احلال
صرخت اندراي وهي حتدق فيه 

 : مصعوقة
اي آهلي .. وما ذا فعلت بعد  )

 (ذلك؟



ي ابمكاهنا فعله ؟ مل وما الذ )
يكن بوسعها ان تثبت شيئا . 

تستمر يف التظاهر   كان عليها ان
. ومل تستطع ان تندبه او ان  

 . تلبس عليه ثياب احلداد
وعندما ذهب املاركيز اىل ابريس  

اصطحبها معه ومل يعودا بعد  
دي روش .  ذلك اىل سان جان

وبعد بضع سنوات تناهى اىل  



ال اىل  األمساع ان األثنني ارس
 .يف عهد االرهاب املقصلة

وانتقل القصر اىل احد ابناء عم 
املاركيز اذ مل يكوان قد اجنبا 

ومنذ ذلك احلني ساد   . أوالدا
االعتقاد أبن الربج جيب ان يظل  

ماري دنيز   مقفال واال عادت اليه
 ( لتجد ابنها

كانت اندراي ترجتف ، وقالت 



 : ختاطب نفسها 
ال اشباح  قالت يل السيدة انه  )

 (يف املكان
ابلطبع ال يوجد اشباح اهنا  )

جمرد قصة وامل ان ال اكون قد 
 (اخفتك

كال لكنين كنت عازمه على  )
حتويل الربج اىل غرفة لطفل صغري  

ننتظر قدومه ليعيش معنا . انه  



ابن شقيق زوجي ولكنين ، رمبا 
 (غريت رأيي

 (لست أدري )
قال آالن وهو يشغل نفسه  

 : مث اتبعاببريق الشاي 
رمبا تكون اعادة املكان اىل   )

االستعمال افضل حل يضع حدا  
 (هلذه اخلرافة

مل تقتنع اندراي هبذا الكالم 



ولكنها ادركت اليبب الذي جعل  
  السيدة

بريسون تصر على ضرورة اخذ  
 . رأي بليز يف املوضوع

هنضت اندراي من مكاهنا 
واستأذنت ابالنصراف وهي 

 : تقول
ذهب اآلن حيسن يب ان ا )

وشكرا على ضيافتك واود ن  



ادعوك اىل تناول العشاء معنا يف  
 (األايم القليلة القادمة

ليس يف املستقبل القريب . رمبا   )
 ( يف وقت الحق

عندما عادت اندراي اىل القصر ،  
كانت كوتيلد تروح وجتيء يف 

  القاعه الكربى وعلى وجهها
عالمات االستنكار . وعندما 

اندراي اسرعت وقع نظرها على 



 : تسأهلا 
هل تريد السيدة ان احضر هلا   )

 (احلمام ؟
ادركت اندراي انه ابلنسبة اىل  

مدبرة املنزل ، كان شهر العسل  
سؤاهلا عن حتضري  يف اوجه وما

احلمام اال كتذكري مهذب أبنه  
استعداد   عليها ان تبدل ثياهبا

 .للعشاء



اوشكت اندراي ان تقول هلا ابهنا  
 . ما هيتفضل البقاء ك

لكنها عدلت عن فكرهتا وهي 
تشعر اهنا لن تربح شيئا اذا  

 .عارضت السيدة بريسون
أطالت اندراي النظر اىل صورهتا  
يف املرآة . بدا كل شيء ولو يف  

على ما يرام ، كان  . الظاهر
شعرها الكستنائي معقوصا خلف  



 اذنيها وحوله شريط رقيق من
لون الثوب وتدىل من اذنيها زوج  

  ذهبية  اقراط
دقيقة الصنع . على ان  

الشحوب الذي مأل وجنتيها 
افشى حقيقة امرها . وبدت 
عيناها شديديت االتساع يف  

  وجهها الشاحب
وحول فمها ارتسمت عالمات 



االرهاق الشديد . واطلقت  
تكن تود   تنهيدة من اعماقها فلم 

ان تظهر امام بليز يف هذه 
الصورة اليت توحي ابلضعف 

 . واالستسالم
لكنها عادت وتذكرت انه ليس 

يف القصر كهرابء ومن احملتمل 
اذن اال يالحظ بليز شحوب  

وجهها واهلاالت السوداء حتت  



 . عينيها
وقفت اندراي يف ابب الغرفة اليت  

حتولت بقدرة قادر اىل عش 
غرامي يوحي كل ما فيه ابحلب 

 . واحلنان
حىت القناديل العادية وغري املثرية 

ع اضفى  استعيض عنها بشمو 
نورها على الغرفة جوا رومانطيقيا  

 . لطيفا



ترددت اندراي قبل ان تدخل 
وراودهتا فكرة اهلروب . ارادت  

غرفتها لكن العقل   ان حتتمي يف
قال هلا ان تبقى وحتاول ان تظهر  

غري  مبظهر من ال بالحظ شيئا
 .عادي

وأهم شيء، قال هلا عقلها . وهو 
ان ال تدع بليز يرى االنفعاالت  

 . ىت كانت مرتسمه على وجههاال



ااثرت اعصاهبا هذه اخللوه اليت  
فرضت عليها . ليتها اقنعت بليز  

ابصطحاهبا اىل مكان عام. اىل 
مطعم كرودون مثال الذي اخربها  

 . عنه آالن
او ليتها اقنعته بدعوة عدد من 
 . االصدقاء لتناول العشاء معهما

ولكن من الذي كان سيليب 
 الدعوة؟



اجلميع سريفضون افساحا  كان 
 .يف اجملال للعروسني

امل تقرأ كل ذلك يف العيون  
 الفضولية ويف الوجوة املرتقبة؟

قطع جبل تفكريها صوت خفيف 
 . انبعث من مكان ما يف الغرفة 

رفعت اندراي رأسها لرتى بليز  
واقفا بقرب األريكه . كان وجهه 

مل تستطع اندراي   يف الظل ولذلك



على مالحمه من  ان تقرأ ما ارتسم 
 . مشاعر واحاسيس

 ( أخفتين )
رمبا كأس من الشراب يصلح   )

 ( األمور
 (شكراً لك )

متتمت بصوت غري مسموع وهي 
تتناول الكوب الذي احضره هلا  
وأتخذ بضع رشفات منه بدون 



 .ان تستطعم مما فيه
كانت يداها ترجتفان بشدة اىل  
درجة اهنا خشيت ان تسكب 

 . على ثوهبا
يبد ان بليز ال حظ أي   ولكن مل

 . شيء من عصبيتها
اخربتين كوتيلد ابنك ترغبني يف   )

 ( حتويل الربج اىل غرفة لفيليب
اختلست اليه نظرة سريعه علها  



ترى يف وجهه ما مل تستطع ان  
تتبينه من صوته ولكنها مل تنجح 
يف معرفة حقيقة مشاعرة يف هذا 

  الشأن فاجابته
 :حبذر

ا اوال بدت فكرة ال أبس هب  )
ولكنين مل اعد متأكدة اآلن من 

 (صالحيتها
هل يل ان اعرف السبب الذي   )



 (جعلك تغريين رأيك؟
اعتقد ان األمر واضح. مسعت  )

 (قصة ماري دنيز
آه .. اذن أخربك احدهم هذة  )

 (القصة القدمية
 (أال تصدقها أنت؟ )
لكل بيت عريق نصيبه من  )

القصص. ولكن ال جيب ان نبالغ  
تها . فمن الصعب جدا يف أمهي



بعد كل هذه السنني ان تفصل  
 (احلقيقة عن اخليال

هل امضي يف مشروعي األول  )
أذن؟ اعرتف لك أبن الفكرة  

بدت جذابه اىل ان حتدثت مع 
السيدة بريسون بشأهنا . عندا 

 (فقط ساورتين الشكوك
أود ان اطلي اجلدران من   )

الداخل ابللون األصغر الباهت 



وأود ان تباع   . ءففيه مجال ودف
بعض اأُلاثث البسيط وسريرا  
حديث الطراز يصلح لطفل  

 (صغري
افعلي ما ترينه مناسبا وسأطلب  )

اىل غاتسون ان يفحص االرض 
رمبا كان من   . والسقف والنوافذ

األفضل ان حندد النوافذ فذلك  
 (اسلم . اال تعتقدين؟



ال اريد ان يشعر فيليب انه يف  )
نسب ان  سجن. رمبا كان من اال

غاتسون ان يضع  تطلب اىل
مزالجا للوقاية فال تعود تفتح 

 . النافذة اال من القسم العايل
فيها ومن اجل التهوية فقط .  

ويف أي حال فإن حتديد النافذة 
الرواية   من شأنه ان يثبت

املتداولة واان اعتقد انه علينا ان  



 ( نتجاوزها ال ان حنييها
كان هناك طبق من القريدس  

بطريقة مبتكرة وآخر من  حضر 
الدجاج احملمر اضافة اىل احلساء  

الصايف الذي مل تذق اندراي  
  جبودته يف حياهتا

وهكذا مل تدع كلوتيلد لوان من  
الوان الطعام اال وقدمته هلما ذاك  

 ...املساء



تناولت اندراي الطعام بشهية  
ادهشتها . وعندما وصل طبق  

متسع   احللوى مل يكن عندها
يف أي حال مل تكن للمزيد ، و 

تستطيع تناول احللوى حىت لو  
شعرت بغصة يف  ارادت . اذ

  نفسها
جعلت صدرها ينقبض فابعدت  

 : الطبق عنها



 (ما األمر ؟ )
ال شيء رمبا اين اكثرت من   )

 ( الطعام
اسرتخى بليز على كرسية وعلى 

وجهه األمسر اجلذاب تعبري مبهم  
 :وقال

كوتيلد سيدة من الطراز   )
فهي تعتقد ان الطعام   القدمي.

اجليد ضروراين   اجليد الشراب



 ( للحب اجليد
وضعت اندراي الكوب من يدها  

 . ومل جتب
 : وبعد فرتة صمت قال

انك تبدين صامته والصمت  )
يعين القبول واملوافقه ، اليس 

 (هذا ما يقولة بنو قومك؟
اعتقد ان هذا احلديث بعيد  )

عن الذوق السليم خاصة يف هذا  



 (الظرف اللذات
أجابته وهي حتملق يف وجهه . 

 :لكنه مل أيبه حلملقتها واجاهبا
ال اعرف اال اننا اصبحنا  )

زوجني شرعيني اليوم . واعرف 
فاتنه وانه ال   ايضا انك تبدين 

يفصل بيين وبينك يف هذه 
 (عينهاللحظه اال هذه الطاولة الل
ازاحت كرسيها بنفاد صرب  



 :وبصوت مرجتف قالت
هناك اشيئاء كثرية تفصل بيننا  )

ايها السيد. كل ما بيننا انك 
قدمت يل عرضا وارغمتين على 

 .القبول به
 (! هذا كل ما يف االمر

انك ختدعني نفسك ايسيديت .  )
فأان مل اقدم لك أي عرض ، 

  العرض الذي تتكلمني عنه



ك كلري وليس قدمته البنه عم
 (!لك

محلقت اندراي يف وجهه مشدوهه  
وقلبها يكاد يقفز من صدرها 

وهنضت من مكاهنا وقالت 
 : بقناعة مل تكن تشعر هبا

هذه مغالطه وانت تدرك ذلك   )
. فلقد اعلنت موافقيت على 

عرض قانوين وال ارى اي فرق  



بني هذا االمر والتدبري الذي  
 (اتفقت عليه مع كلري 

دخول معك يف أي  ال اريد ال )
جدل حول هذا املوضوع . بل  

هناك فرقا   اود ان ابني لك ان
كبريا ، فأان مل اضم ابنه عمك 

كلري بني ذراعي ومل اشعر  
يرتعش ومل ار الرغبة يف   جبسمها
 ( عينيها



شعرت اندراي ابلكلمات ختنقها . 
خاهنا النطق ، واخريا صرخت يف 

 :وجهه
كيف جترؤ على التفوه هبذا  )

م ؟ ليس لك احلق يف  الكال
 (ذلك

انت منحتين حقوقا كثريه اي  )
اندراي عندما قبلت ان تصبحي 

 (زوجيت ويهمين أتكيد ذلك



وراح ينظر اليها بعينني نصف  
مغمضتني واجتاحتها هسترياي 

شديدة وبدا هلا وجهه يف ضوء  
  الشموع

كوجه الشيطان . واخريا 
استطاعت ان تقول بعد صمت 

 : طال
ن ايها السيد رمبا  سأنصرف اآل )

 (وجدتك غدا يف حال افضل



تعمدت ان تسري ببطء ال ان  
تعدو ابجتاة الباب وعندما مرت 

سيمسك هبا  بقربه طنت انه
فجفلت . غري انه مل أيت أبي  
حركة بل أطلق ضحكة خفيفه 

 .تتوارى خلف الباب وهو يراها
كانت قد اصبحت يف منتص 
الدرج عندما مسعت خطوات 

 . وراءها



ت ان جتري فتعثرت قدهنا اراد
بذيل فستاهنا الطويل ويف أقل من  

ملح البصر وجدت نفسها وجها  
 . لوجه مع بليز

مل تعد الكهرابء جتدي فهمست 
أبمسه متوسلة ولكنه مل يبال . 

 .ضمها اىل صدرة وعانقها حبنان
كان عناقه رقيقا انعما ال فظاظة 

فيه. وال ابتذال . فأهنارت 



ر يف رأسها  مقاومتها وشعرت بدوا
وكادت هتوي على األرض لو مل 

 . تتمسك بسرتته
غمرها خجل عارم ومل تقو على 

النظر اليه فأغمضت عينيها 
مشيحه وجهها عنه . ارادته ان  

ينظر اليها وميأل عينيه لكنه مل 
 . يفعل

رأته جيتاز الغرفة خبطى اثبته 



ومسعت الباب يغلق وخطواته  
 . تبتعد
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استفاقت من نومها ابكرا يف 
صباح اليوم التايل وكانت تشعر  
أبمل يف رأسها مل تدع ألول وهلة 

سببا له وال لتلك الكآبة اليت  
 غشيت كياهنا .



مل يعد يف مقلتيها دمع تذرفه  
لكثرة ماذرفت عيناها من دموع  

يف الليلة السابقه . كانت مازالت  
بتلك   غري مصدقه ابنه عاملها

القسوة . ايقظفيها رغبة كامنه 
وانتزع منها استجابه كامله مث 
اعرض عنها هل كان يستحق  
متزيقها لقميص النوم كل هذا  

 االذالل وذاك العقاب ؟



ومل يعزها ان عمله ارتد عليه 
وخطته فشلت بل شعرت بشكل  

ال يقبل الشكل ابجلهد اخلارق  
الذي كان عليه ان يبذله ليبعد 

د عن جسمها وكان  جسمه املتمر 
عليه ان ينتزع نفسه انتزاعا وهي  

 يف ذروة استعدادها للعطاء . 
هنضت من سريرها وانتعلت  

خفيها املطرزتني وجلست تفكر . 



لن تستطيع اختاذ أي قرار هنائي  
قبل ان هتدأ . صحيح اهنا 

وعدت بليز بسنة من عمرها 
ولكن هذا التدبري مل يعد عمليا 

لليلة  بعد ما جرى بينهما يف ا
 السابقة . 

رمبا كان عليها ان متكث يف 
القصر ريثما يصل فليب وتصبح 

وصاية بليز عليه انفذه وهنائية 



بوسعه ان يربر  وبعدها ترحل  
 غياهبا كيفما يشاء .

تذكرت اهنا مل تكتب لكلري  
لتخربها مبا جد من تطورات مث ما  

  لبثت ان طوت فكرة الرساله 
ألهنا رمبا وصلت هي نفسها اىل  

 لندن قبل أي رسالة .
كان من السهل عليها ان تلقي  
اللوم كله على كلري ولكن قلبها  



مل يطعها والعقل قال هلا ان ذلك  
 ليس عدال .

وعندما انطلقت يف هذه املره 
احملفوفة ابملخاطر , كانت حتمل 

يف رأسها بعض االوهام اليت  
 سرعان ما تبددت .

ال قد جنحت يف اقناع كانت مث
نفسها أبهنا ما رضيت ابلزواج  

من بليز اال من اجل محاية عمها  



ماكس ولكن احلقيقة هي غري 
ذلك متاما . فهي ما برحت تقاوم  

اجنذاهبا اىل بليز مذ وطئت 
قدماها منزلة كانت اندراي عالقه  

 يف فخ من صنع يديها .
ارتشفت القهوة حىت اخر نقطه  

ركته على مث غسلت فنجاهنا وت
اجمللى ورأت ان تعود اىل غرفتها  
وتكتب رساله اىل كلري واخرى  



اىل امرا عمها . لن ختربها 
ابحلقيقة كاملة ابلطبع لكنها  

ستخربها بعزمها على العوده اىل  
لندن يف اقرب فرصة وستطلب 

 اليهما ان ال تقلقا بشأهنا .
كانت جتتاز القاعه الكبريه عندما 

قريب مسعت اصواات من مكان 
ظنت اول االمر اهنا كلونيلد  

واستعدت ملالقاهتا فهي بالشك  



سوف تلقي عليها حماضرة من  
نوع ما , وسوف ختضعها 

لالستجواب حول هنوضها املبكر 
 ذاك الصباح . 

انفتح ابب غرفة الطعام وظهر  
بليز يف حالة يرثى له . كانت 
سرتته تتدىل ابمهال من احد  
كتفيه وربطة عنقه اختفت . 



ن قميصه مفتوحا حىت اخلصر  وكا
. 

وقف امامها منبوش الشعر امحر  
 العينني واجلذامه تكسر ذقنه . 

تقلصت عيناه عندما وقع بصره  
  على اندراي وبدا وكانه جيد صعوبه

يف تركيز نظره . وكان على 
الطاولة خلفه زجاجه فارغة ... 

 وعندما عرفها قال :



اسعدت صاابحا اي سيديت ,  -
ارجو ان تكوين قد امضيت ليلة 

 هانئة .
تدفقت ذكرايت الليلة السابقة  

اىل رأسها . لكن ما لبثت ان 
سحقت تلك الذكرايت 

واستحوذت على كياهنا كربايؤها 
املهدورة اجملروحه وكرامتها  

 واجتاحها غضب شديد .



رفعت رأسها بكربايء ومشوخ قبل 
 ان جتيبه قائلة :

على االقل مل يكن علي ان  -
 استعني ابلشراب ! 

أمل تسمعي ابدا مبا درج الناس  -
على تسميته بليلة العازب 

االخرية ؟ اما اان ففضلت ان 
اعيش تلك الليلة بعد الزواج  



  وليس قبله . هذا كل مايف االمر
. 

ليس عليك ان تقدم أي تربير   -
لعمالك امامي ايها السيد واذا  
اردت ان تصل اىل هذا الدرك  

 فهذا شانك وحدك .
ال تستفزيين ايعزيزيت أمل  -

أتخذي من الليلة السابقه اية  
 عربة ؟



هزت كتفيها وتعمدت ان تدير له  
ظهرها لئال يرى ما ارتسم على 

 وجهها من مشاعر وقالت حبذر :
ال اريد استفزازك . وما  اان  -

تفعله ال يعنيين يف شيء ويتعلق  
بك وحدك وهذا كفيل على 
االقل بعدم تدخل احدان يف 

 شؤون االخر .



انك ختدعني نفسك , فلن  -
اأتخر عن التدخل يف شؤونك 
 عندما ال ارضى عن سلوكك .
قال ذلك واقرتب منها وراح  

يتأملها بعينني فيهما كآبة وحزن 
 مث اتبع :

لذلك فأنين افضل ان تقللي  و  -
من زايراتك اىل البيت قرب 

 البوابة .



اجفلها كالمه فنظرت اليه  
 وعيناها تقدخان شررا واجابت :

لن امتثل هلذا االمر وال حيق   -
 لك ان تتوقع ... .

بل ان يل كل احلق , ال تنسي  -
انك زوجيت وعليك ان تتصريف  

 بطريقة ال ئقة . 
ليس هناك شيء غري الئق  -

ابلنسبة اىل اجتماعي آبالن 



وردهاوس انين اجد رفقته مسليه 
 , هذا كل مايف االمر .

 وهذا حبد ذاته يكفي ! -
انين ال اصدق اذين ! ال تنس  -

اننا ابناء وطن واحد يف بلد غريبه  
ومن الطبيعي ان نتبادل الزايرات  

من وقت اىل اخر . اال ترى  
 ذلك ؟ 



بل ارى ذلك وابعد من ذلك   -
لكنين احذرك اي اندراي . فإن مل 

تنفذي اوامري سوف جيد ابن  
بلدك هذا نفسه مضطرا للتفتيش 

عن مكان اخر يقيم فيه ألهناء 
 دراسته .

مل امسع يف حيايت شيئا اقل  -
عدال من هذا اي اهلي , ان من 



يسمعك تتكلم هكذا يظن أبنك  
 تشعر ابلغرية بدل ان ... .

 بدل ان ماذا ؟ -
عر كمن اعطى بدل ان تش -

 شيئا ال يرغب به وال يشتهيه .
رمبا كان هذا صحيحا . ولكن  -

اجدين مضطرا اىل ان احذرك 
فعضيت اشد ايالما من نباحي . 

كما يقول املثل والبد انك  



اكتشفت ذلك انت بنفسك يف  
اكثر من مناسبه , رجائي ان  

أتخذي ما اقوله كنصيحه من 
 .صديق وتعملي مبوجبها 

 ه عىن بيننا ؟وهل للصداق -
سألته بيأس ومتنت بعد ان رات  

ما ارتسم على وجهه لو تسحب  
الكلمات ولكن ما قيل قد قيل 
وكان عليه ان جييب . ومضت 



عيناه برهة مث ما لبث بريقهما ان  
خبا وجاء صوته عندما تكلم 

 خاليا من أي تعبري .
رمبا انت على صواب ,  -

فالصداقه ال تعين الكثري لنا 
 التدبري القائم بيننا . ابلنظر اىل

فما بيننا ميكن ان نسميه حتمال 
 متبادال .



اهنى كالمه وهو يتمطى وميرر 
اصابعه بني خصالت شعره 

 االسود. قالت :
صنعت بعض القهوة وهي ال  -

 تزال ساخنه على ما اعتقد .
انك تغمرينين بلطفك اي  -

عزيزيت ... لو ان الظروف كانت  
 خمتلفه .



وعندما مل جتب اطلق ضحكه 
خفيفه مث انصرف . وغمر اندراي 

هتبط الدرج  شعور ابلرضى وهي 
رفتهما , فاالسبوعان اللذان ص

وحتيلها اىل غرفة  يف ترتيب العلية 
لفيليب اعطيا نتائج طيبه . كانت 

 اندراي مبساعدة غاستون 
قد طلت اجلدران بلون اصفر  
هائى وغطت االرض ببساط  



وعلقت على النوافذ ستائر ذات  
الوان ونقوش زاهية غلب عليها 

 اللوانن البنفسجي واالمحر .  
قد صنعت جمموعة وكانت ايضا 

من الوسائد واالرائك وغطتها 
بقماش ذي الوان مالئمة 

وكدستها على افريز النافذه 
مريح   الداخلي وحولته اىل مقعد

. 



قد اكتشف خزانه   وكان غاستون
صغرية يف احدى زوااي القصر  

فاحضرها هلا . طلتها اندراي حاال  
ابللون االبيض وحولتها اىل خزانة  
لأللعاب والكتب وبذلك اصبح  
عليها رمبا ان تشرتي بعضا منها  
. مل تشأ ان تسأل بليز او أتخذ  
رأيه يف هذا املوضوع لئال يعتقد  

 ابهنا كانت تتحرش به .



مل يكن حىت ذلك  ويف أي حال 
الوقت قد ابدى اهتماما مبا  
 كانت تقوم به من اعمال .

وعندما احضر غاستون مزالجا 
وركبه على النافذه وثبت الباب  

املوجود يف ارض الغرفة كما 
طلبت اندراي , كان خميم على 

املكان جو من الكآبة مل تستطع  
حىت احلمائم اليت كانت قد 



صنعت اعشاشها على السطح  
 , ان تبدده . املائل

مل يكن غاستون قد اتى على ذكر  
ماري دنيز اطالقا غري ان صورة 

ذلك الطفل مابرحت يف خياهلا . 
هل دفعه احد من النافذه متعمدا 

قتله ام انه وقع عرضا ولقي  
 مصرعه ؟



بدا هلا اهنماكها غريبا وهي ال 
تعرف الطفل . على ان ذلك مل  

يزعجها اطالقا فأنشغاهلا يف  
الستقبال فيليب صرفها   االعداد

عن التفكري يف امورها الشخصية  
 . 

ولطاملا حاولت ان تكون صورة 
عنه اال ان بليز مل يساعدها على 

ذلك واكتفى ابنه كان كثري 



البكاء وابنه مل يره منذ كان يف 
 االشهر االوىل من عمره .

ملست اندراي عدم اكرتاث عند 
بليز جتاه الطفل فهو مل يكن 

تمام بكا ما يتعلق به  يبدي أي اه
لذلك مل تفهم سبب اصراره على 

 حقه ابلوصاية , 
اللهم اال اذا كان حب سيطرة 

ومتلك هو الدافع الوحيد لذلك 



. اوليس يف تصرفه جتاهها هي  
ابلذات الدليل على ذلك ؟  

وهذا الطفل , أمل يكن عليه ان 
يتغلب على شىت الصعوابت 

 ليتأقلم مع بيته اجلديد ؟ 
شعور بليز ابملسؤولية  رمبا كان

جتاه اخيه املتوىف هو الدافع  
احلقيقي وراء رغبته يف جعل 



نفسه الوصي الوحيد على 
 فليب.

وكلمة مسؤولية حبد ذاهتا كانت  
يف نظرها جمرده من كل عاطفة  

واهتمام حقيقي . ويف هذه احلال 
ألن يكون من االفضل ان يبقى  

الطفل مع خالته اليت كان من  
كون قادره على املفروض ان ت



منحه احلب واحلنان اللذين  
 حمتاجهما طفل يف عمره ؟

سرت قشعريرة يف جسمها  
فرتكت العلية وتوجهت اىل املبىن  

الرئيسي ووقفت يف القاعه  
الكبرية وراحت جتول بعينيها يف 

ارجاءها . عزمت ان توليها  
عنايتها حاملا تفرغ من جتهيز  

 غرفة فيليب .



لب ومع ان القاعه كانت تتط
جهدا كبريا لتصبح يف حاله  

مقبولة . اال ان اندراي كانت تعلم 
متاما ماذا كان ينقصها ومالذي 

كان عليها ان تفعله لتضفي 
 عليها جوا مرحا وجذااب .

توجهت اىل املطبخ لتفتش على 
غساتون ووجدته جالسا حيتسي 

القهوة وعلى الطاولة امامه اكوام  



من اخلضار والفاكهة ابنتظار 
 كلوتيد .عودة  

كانت اندراي جتد غاستون صعب 
املراس ومشاكسا ابالضافة اىل  

جهله اللغة االجنليزية وكانت  
تعتقد يف سرها ابنه غالبا ما  
يتظاهر بعدم الفهم جملرد ان  

يراقبها وهي تفتش عن الكلمات  
 املناسبة ابللغة الفرنسية .



استقبلها هذه املرة بعينني 
ء  صافيتني ال مكر فيهما وال دها
واشرق وجهه اببتسامة عريضة  

 حني رآها .
سوف يتساقط الثلج قريبا اي  -

 سيديت .
 آه , كال . -



صرخت بغيض ولكن غاستون  
بدا واثقا مما قاله فعاد واكده  

 قائال :
بلى ! سوف يسقط الثلج   -

 وسوف يقطع الطريق اىل القرية . 
مل يفرحها قوله وغمرها شعور 

ابلكآبة فلقد كانت جتد متعه يف 
الذهاب اىل القرية سريا على 
االقدام ولطاملا ختيلت نفسها  



بصحبة فيليب يف نزهة بني  
 احلقول . 

وعدا ذلك كان املشوار اىل  
القرية املتنفس الوحيد الذي  

تبتعد به عن القصر واهله . اما  
اذا قطعت طريق القرية فعال  

ضطر للبقاء يف القصر ورمبا  فست
 على امتداد اايم .

 نظرت اىل غاستون وقالت له : 



اريدك ان تشعل النار يف   -
 املوقد يف القاعه الكبرية .

يف وجهها وهز   محلق غاستون
رأسه وكانه اصيب فجأة ابلسم 

ومل يعد يسمع شيئا . فعادت  
اندراي وكررت طلبها . ولدهشتها  

رأت غاستون يهز رأسه ولكن  
بعالمة الرفض هذه املرة ومسعته 

 يقول :



كال اي سيديت , هذا غري ممكن   -
. 

بل ممكن مل أر يف حيايت اكرب   -
من املوقد املوجود يف القاعه  

واذا ما اوقدت النار فيه   الكبرية
 فسيبدو املكان اقل وحشة .

وكان عليها ان تكرر ذلك القول  
مرتني ولكنها يف املره الثانية  

استبدلت عبارة وحشة بعبارة اقل  



كآبة على ان غاستون وجد 
 سه فجأة يف حمنة عظيمة .فن

اعتقدت اندراي يف اول االمر ان  
غاستون كان يريد ان يتهرب من  

ايف الذي كان ذلك  العمل االض
سيجلبه عليه . رمته بنظرة خانقة  

ومل متلك اال ان ترى كميات 
الشحم اليت تراكمت على 



جسمه وما لبثت ان خاطبته بنربة 
 آمرة قائلة :

ميكنك ان تبدأ بتقطيع  -
احلطب حاملا تنتهي من شرب  

 القهوة .
وابنتظار احلحطب , اختارت ان  

تنظف بنفسها املوقد وتلمع  
حوله . وكان خياهلا يدور  البالط 

وهي يف ذروة اهنماكها يف هذا  



العمل حول اجلو الدايف الذي  
 ستضيفه على القاعة .

وما ان انتهت من عملها حىت  
اقبل غاستون حامال رزمة من  
احلطب وعلى وجهه عالمات 

 التذمر واالستنكار .
 نظر اليها بغيظ وقال ابلفرنسية :

هذا ال جيوز . علينا اوال ان   -
 ننظف القاسطل من السخام . 



مل تفهم اندراي ابلطبع شيئا مما 
 قاله وابتسمت له وقالت :

ال عليك ايغاستون . سوف  -
ترى كم سيبدو املكان افضل 

 بعدما تشعل النار .
هز غاستون كتفيه وكأنه استسلم 

لقدره احملتوم ووضع احلطب قرب  
املوقد . تناولت اندراي قطع 

برتتيب  احلطب وصفتها يف املوقد



مث اضرمت النار فيها وهي تبتسم 
 بفرح .

وما كادت تبعد بضع خطوات  
حىت مسعت صوات غريبا ينبعث 

من املوقد الذي مالبث ان انفجر  
مرسال دخاان اسود كثيفا انتشر  

يف القاعه كلها وغطى كل ما 
حوله مبا يف ذلك اندراي نفسها  



بطبقة كثيفه من   وغاستون
 السخام .

 ايللجحيم ! -
صرخت اندراي بغيظ وهي ترتاجع  

اىل الوراء لتتقي مزيدا من  
 السخام .

نظرت اىل غاستون وكان قد 
اصبح اسود اللون من رأسه اىل  
امخص قدميه وتصورت نفسها  



وحالة شعرها ووجهها . وعندما 
رات ابتسامة الشماته على وجه 

صاهبا غاستون مل تعد تتمالك اع
فجن جنوهنا وصرخت بشكل 

 هستريي.
ال تقف هكذا ! حترك وافعل   -

 شيئا !
وما كادت تتفوه هبذه الكلمات  
حىت مسعت بوق سيارة يف اخلرج  



معلنا قدوم بعض الزوار . اسقط  
يف يدها ومل تعد تدري كيف 

ستواجه بليز وهي يف تلك احلالة  
وما عساه ان يقول لزواره مربرا  

ة سوداء كالفحم استقباهلم يف قاع
 وزوجته كأحدى املهرجات ...
نظر اليها غاستون وهز رأسه  

بتأسف ومرة اخرى متتم 



ابلفرنسية ما معناه أبنه كان جيب 
 ان تنظف القساطل اوال .

  الدرجاندفعت بعصبيه ابجتاه  
املؤدي اىل الطابق العلوي لتلوذ  

ابلفرار قبل وصول الزوار .  
ولكن واي لآلسف كان قد فات 

وان اذ انفتح الباب فجأة اال
وظهر فيه بليز بنفسه وكان برفقة  

 صبية حسناء وفىت صغري .



تسمرت اندراي يف مكاهنا ها ان  
فليب قد وصل اخريا وبدون ان  

 يعلن عن موعد قدومه .
التقت عينا الفىت بعينيها ورفع  

اصبعه يدل عليها ويصرخ 
 بصوت حاد: 

 ماهذا ؟  -
ارتفع يف داخل اندراي انني  

صامت ورات الغضب حيل حمل 



الدهشة على وجه بليز وهبرها 
مجال رفيقته املميز .كان جسمها 
متناسقا بغري طول مفرط . وبدت  
شديدة االانقة يف ثياب بدت اهنا  

 اختريت بعناية وذوق .
حولت الصبية نظرها اىل بليز  
 وبشفتني ساخرتني قالت له :

وجتك ايعزيزي  ألن تقدم يل ز  -
 ؟



بكل أتكيد .اجاهبا بليز وهو   -
يتقدم ابجتاه اندراي بضع خطوات 

 كالصخر :ومالحمه جامده   
امسحي يل ان اقدم لك  -

 سيمون دالتون , خالة فيليب .
اجربت اندراي نفسها على 

االبتسام وهي تعي متاما وضعها  
غري املؤايت خاصة اهنا مل تكن يف  



حالة تسمح هلا مبصافحة سيمون 
 . قالت :

يؤسفين ان يكون استقبالك   -
على هذا النحو اي آنسة . ان  

 قدومك اآلن قد فاجأين .
اتسعت ابتسامة سيمون تلك  

االبتسامة اليت شعرت اندراي اهنا  
 تكن هلا بل عليها واجابت : مل 



يبدو ان بليز نسي ان خيربك .  -
 أمل تصلك رساليت اي عزيزيت ؟

خنقت اندراي يف صدرها شهقة  
سخط . هل استلم بليز فعال  
رسالة ختربه عن موعد وصوهلا  
واخفى االمر عنها ؟ أمل يكن  

يدرك كم حتتاج تلك الزايرة من  
حتضري مسبق؟ امل ير بعينيه كم 



لوقت لتجهيز غرفة صرفت من ا
 لفيليب؟

شعرت برغبة يف البكاء ولكنها  
متالكت اعصاهبا وحررت ذراعها  
من قبضة فيليب وبصوت هادئ  

 قالت :
اجدين مضطرة اىل االعتذار   -

منكم مجيعا فلدي الكثري ألقوم 
 به يف احلال .



يبدو انك امهليت شيئا مهما اي  -
عزيزيت ! مل تسلمي على ابن اخي  

 .  قريبك اجلديد
استوقفها بليز بصوت الذع وقع  

 على نفسها كالسوط .
عال يف داخلها انني صامت 

وحولت نظرها اىل الفىت الذي 
وقف يراقب املشهد امامه.  

الحظت اندراي انه مل يكن طفال  



مجيال ابملعىن املألوف لدى 
 االطفال .

كان حنيالاىل درجةاهلزال شعره  
االسود كهالة من الشوك حول  

اما عيناه  وجهه الشاحب
املستديراتن فكانت تنظران اليها  

 بعداء سافر .
 فيليب . -



ذراعيها   قالت مرحبة وهي تفتح
لتضمه اليها وتعتذر عن استقباهلا 

: 
ارجو اال يزعجك السخام   -

 على ثيايب ... .
ومل تكمل اذ قاطعها فيليب 

ابنتحابه عالية وركض حنو سيمون 
وكأنه  ودفن رأسه يف ثياهبا وصرخ 

 حيتمي من الشيطان :



 اي خاليت !  -
عضت اندراي على شفتيها ومل 

جترؤ ان تنظر اىل بليز لئال ترى  
ما ارتسم على وجهه من تعبري .  

هي نفسها مل تكن تتوقع مثل  
ذلك اللقاء . متتمت شيئا عن 

رغبتها يف االنسحاب واسرعت  
 تصعد الدرج اىل غرفتها .



حرصت اال تلمس شيئا يف 
ودخلت احلمام لتستحم الغرفة  

ومل هتدأ نفسها اال بعد ان ازالت 
كل السخام عن شعرها وجسمها  

 ورجعت بيضاء نظيفة .
وما ان مدت يدها لتناول 

املنشفة الكبرية استعدادا للخروج  
من املغطس حىت انفتح الباب  

 فجأة وظهر بليز . 



نظرت اليه مشدوهة وانعقد  
لساهنا وكأمنا مسها سلك 

ملنشفة حوهلا  كهرابئي لفت ا
مسقطه نصفها يف املاء من شدة 

 العجلة وبصوت خمنوق قالت :
 كيف جترؤ ؟   -
ال تكوين طفلة فمنظر امرأة   -

عارية ليس جديدا ابلنسبة ايل  
وبضع سنتيمرتات من املياه 



القذرة ال تشكل أي اغراء واان  
اؤكد لك ذلك . جئت اعلمك 

ان السيده بريسون تنقل اآلن 
ألستقبال ثيابك من غرفتك 

 سيمون .
 آه . -

قالت كمن وجد هذا التدبري  
 احللو الوحيد املعقول مث اردفت :

 واان اىل أي غرفة سأنتقل ؟ -



 اىل غرفيت .  -
محلقت فيه وكادت املنشفة ان  

تسقط من بني اصابعها اليت  
اصبحت فجأة كاملشلولة . اخريا  

 قالت بصوت غري مصدق :
 انك متزح !  -
 اكثر جدية .مل اكن يوما   -

اجاهبا وهو يرفع يده بتهكم مث 
 اضاف :



اعفين اآلن من نوبة هسترياي -
واعلمي انين مل اكن ألختار هذا 

لوال وجود اسباب تدفعين التدبري  
لذلك . اود ان يبدو زواجنا 

طبيعيا امام سيمون وهي ابلطبع 
ستكون انطباعا اخر اذا ما  

 اكتشفت ان لكل منا غرفته .



حال اخر . رمبا   ولكن قد جند -
غرفة اخرى قرب غرفتك او أي  

 شيء من هذا القبيل .
ال ختشي شيئا ففي غرفيت  -

 اريكة كبرية سأانم عليها .
هذا مضحك. فزواجنا قد  -

استوىف مجيع الشروط القنونية  
وال شأن ألحد بنوع العالقة اليت  

 تربطنا . 



وكادت ان تضيف عبارة سيمون 
 استوقفها . خاص ولكن شيئا ما 

 قلت لك ان لدي اسبااب . -
اجاهبا بصوت بدا طبيعيا برغم 

االجواء اليت سيطرت على هذا 
 اللقاء .

اظن انه من حقي ان اطلع   -
 على هذه االسباب .



ال تتكلمي عن احلقوق اي   -
عزيزيت ولكن اذا كنت مصره 

 فأنين اقول لك ابن يل كربايئي .
قال ذلك ونظر يف عينيها واطلق  

 ة غريبة قبل ان يضيف :ضحك
غريب ومثري هذا االمر . اان   -

ال استطيع ان اتقبل نفورك مين  
بعد ان اعتقدت أبنين اعتدت 

على هذه البليو اليت اصابتين لقد  



مضى وقت كاف لكسبين مناعه 
ضد هذه املشاعر ولكنك اي 

مالكي قد جعلين اكتشف 
العكس متاما , واود ان يبقى  

سيمون  ذلك سرا بيننا ما دامت
موجوده معنا .وعليك ان  

تشكري ربك ألنين لن اطلب 
 املزيد منك .



كنت على علم ابن هذا    -
 سيحدث !

اجابته بصوت فيه حتد واسناهنا 
 من الربد تصطك واتبعت :

لقد كنت على علم مبوعد  -
وصول سيمون مع فيليب 

ولكنك مل ختربين لكي تواجهين  
 ابالمر الواقع .



لك   ال تعذيب نفسك اؤكد -
أبنين مل اخطط هبذا الشكل  

اجلهنمي الذي تتصورينه جملرد ان  
اجذبك اىل فراشي.ذكرت  
سيمون ابلفعل اهنا سرتافق 

فيليب وتوصله بنفسها ولكنين مل  
اصدقها واعتقدت ان االمر جمرد  

 حيلة... .



توقف عن الكالم ونظر اليها  
 بدهشة مث قال :

اي آهلي ! انك ترجتفني ايتها   -
 صغرية!احلمقاء ال

وتقدم منها وقبل ان تفقه ما كان  
يدور خبلده محلها بني يديه غري  

مبال بشعرها املبتل وال ابملنشفة 
اليت كانت تقطر ماء .انزهلا من  



بني ذراعيه فجأة وابقتضاب قال 
: 

هيا ! نشفي نفسك اي سيديت  -
وال تنسي ان هناك ضيوفا 

ابنتظارك وأبن فيليب مل ير غرفته 
 بعد .

لفوضى اليت عمت املكان وبرغم ا
بسبب نقل الثياب وتغيري الغرف  

, استطاعت اندراي ان جتد 



سرواال من املخمل االخضر 
 وسرتة بيضاء ذات قبة مرتفعه 

هتما بسرعه وهي موقنة يف وارتد 
قرارة نفسها أبهنا يف أي حال لن  

تتمكن من منافسة سيمون 
ابانقتها وستكون محقاء اذا هي  

 حاولت .
حه االعصاب وهي مل تكن مرات

هتبط الدرج بل يف حال من 



التوتر واالضطراب . كانت 
سيمون جالسه قرب املدفأة 

تدخن سيكارة وامامها فنجان 
من القهوة عندما دخلت اندراي 

الغرفة , اما فيليب فكان جالسا  
اىل املائدة ويداه حول كوب كبري 

 من احلليب .
ابتسمت اندراي تلقائيا لكي ختفي 

يزاي شعرت به عندما انزعاجا غر 



طالعها هذا املشهد العائلي . مل 
يكن لقاؤها االول مع فيليب 

مرضيا غري ان ذلك مل يزعجها  
لعلمها انه سيكون امامها وقت  
طويل لتصلح هذا االمر وال بد  

ان تسنح هلما فرص عديدة توثق  
 معرفتهما .

اختلست نظرة اىل سيمون 
واغاظتها حملة االستخفاف اليت  



 عينيها وهي جتول بعينيها راهتا يف
يف املكان . متلك اندراي شعور 

مفاجئ ابلكربايء وشعرت بدافع  
عفوي يدفعها اىل محاية ما خيصها  

. 
رفعت اندراي رأسها ابعتداد 

 ومشوخ وسألتها بتهذيب ابلغ :
هل هذه زايرتك االوىل اىل   -

 سان جان دي روش اي آنسة ؟



ملعت العينان املائلتان بنظرة 
عابثة مل ختف على اندراي وبدون 

 ان يرف هلا جفن اجابت :
يسعدين ان اقول لك اهنا   -

االوىل ... اهنا ليست متاما البيئة 
اليت تستهويين او اليت ميكن ان  

يقبع عليها اختياري بشكل  
تلقائي . ولكن ما لنا وهلذه  

الرمسيات , اان امسي سيمون وات  



امسك , آه ... ماذا قال بليز ؟  
 ... اندراي . آه 

اسرعت اندراي توافقها الرأي  
ابلرغم اهنا كانت تشعر يف قرارة  
نفسها اهنما ال ميكن ان تصبحا 

.وهي يف أي حال مل صديقتني 
تكن تراتح هلا او اتنس لوجودها  

. 



ويف حماولة ايئسة لكسر اجلمود  
حولت اندراي نظرها حنو فيليب 

 وقالت مبوده وحتبب :
اظن ان فيليب يريد ان يرى   -

 غرفته .
محلق فيليب فيها وارتسمت 
على وجهه عالمات التمرد  

 والعصيان وقال :
 مل اكمل شرب احلليب بعد . -



 اجابته برقه :
 خذ ما يلزمك من الوقت . -

ه بنكد مريقا  وضع الكوب من يد 
بعض احلليب على الطاوله مث  

 قال وهو ينزلق عن كرسيه :
ال اريد ان اشرب املزيد ...  -

 اال أتتني انت ايضا ايخاليت ؟
هزت سيموت كتفيها وهنضت 

من مقعدها ورمت عقب 



سيكارهتا يف املوقد واجابته  
 مبتسمه:

 كما تريد اي صغريي.  -
والتفتت اىل اندراي واالبتسامه  

 على شفتيها وقالت:اايها 
هل متانعني ؟ اان ال اريد ان   -

 ابدو متطفله . 
كال ابلطبع , فعلى الرحب   -

 والسعه .



اجابتها اندراي بصوت متخشب , 
مل تكن االمور تسري كما خططت 
هلا  ووجدت انه من املؤسف حقا  

 ان تسمح لسيمون أباثرهتا .
كانت اندراي قد رمست يف رأسها  

صورة لفيليب وهو يستعرض 
تلك الغرفة اليت صرفت الكثري 

من جهدها ومن وقتها يف  
جتيهيزها على حنو حيظى ابعجابه 



ومل خيطر يف ابهلا اهنا سرتيه اايها  
امام مجهور من املتفرجني وعلى 

االخص امام شخص مثل سيمون 
. 

كان غاستون قد زيت مفصالت 
ذلك مل يسمع له أي  الباب ول

صرير عندما فتحته اندراي اليت  
مدت يدها جتاه فيليب حبركة 

 ودية وقالت له بلهجة مسرحية :



اهال بك يف مملكتك ايها   -
 السيد الصغري .

جتاهل فيليب اليد املمدودة 
وادخل يديه يف جيوبه واجتاز  

 العتبه .
وقف فيليب يف الباب وراح جيول  

. كان بعينيه يف ارجاء الغرفة 
رأسه اىل الوراء ووجهه خاليا من  

كل تعبري وكأنه قناع غري مناسب 



لذلك اجلسم الصغري . اخريا نظر  
 اىل اندراي وسأهلا : 

 هل هناك شيء اي سيديت ؟ -
تقدمته اندراي على الدرج املؤدي  
اىل العلية بصمت وكانه ال حول  

هلا وال قوة . وكانت سيمون 
 وراءمها .

ينظر  مرة اخرى وقف فيليب
حوله هبدوء وصمت . رأت 



اندراي العينني السوداوين  
املستديرتني جتوالن يف احناء  

 الغرفة . 
شيء ما حترك يف وجهه حمطما 
ذلك اجلمود والتحفظ الذي  

حرص على االحتفاظ هبما وكأنه  
ليس طفال صغريا . اخذ نفسا  

عميقا مث نظر اىل اندراي وهو 
 يتلعثم :



هل قمت بكل ذلك من   -
 ايسيديت ؟اجلي 

شعرت اندراي بغصة يف صدرها 
ومل تعرف مصدرها لكنها اجابته  

 ببطء ومبنتهى اجلدية :
 كله من اجلك انت اي فليب .  -

التفت اليها وكانه يراها للمرة  
االوىل وعلت شفتيه ابتسامه  

سرعان ما اختفت عندما جاء 



صوت سيمون من قرب الباب  
 قائال :

اهنا بعيده عن ابقي غرف  -
القصر اي صغريي . هل انت  

متأكد انك لن ختاف هنا وحدك 
 ؟

اكتست مالحمه بتلك املسحة  
املقلقة من الكآبة واجلمود ورفع  

كتفيه ابرتباك مث اندفع حنو 



سيمون ودفن رأسه يف ثوهبا كما  
 فعل سابقا .

نظرت سيمون اىل اندراي وقالت 
 هلا هبدوء : 

 انه طفل عصيب املزاج . -
فقط عندما يذكره احدا بذلك   -

.  قالت يف نفسها وهي تنظر اىل  
 ود الصغري .الرأس االس



شعرت اندراي بوضعها الشاذ  
وهي ترتدي اثيبها استعدادا  
للعشاء  وتضاعف ارتباكها  

عندما الحظت وجود خمدتني  
جنبا اىل جنب على السرير  

الكبري . ولكن مل يؤكد هلا هلا بليز  
بنفسه ابنه سيمضي ليلته على 

النافذه ؟ كانت االريكة قرب  
اندراي قد اكتشفت ان احلياة اقل  



عقيدا عندما تكون بعيده عنه ت
وها هو القدر اآلن يرميها يف  

 طريقه كيفما توجه .
وشعورها أبنه هو االخر كان جمربا  

على هذا التدبري وأبنه مل خيرته 
طوعا ازعجها كثريا وزاد يف  

 تعاستها .
وجدت اندراي سيمون يف غرفة 

الطعام وكانت رائحه عطرها متأل  



ح من املكان وبدت يف ثوهبا املفتو 
الظهر كثرية التكلف بعيده عن 

البساطه وكأهنا ختلت عن كل 
 الكوابح والضوابط .

وبدا فيليب الذي جلس بقرهبا  
على االريكة صغريا ومنطقيا 

وكان نظره منصبا عليها وهي 
شر وتبتسم وكأنه تتكلم وتؤثر و 

 مبتعد يف هيكل .



استدار بليز قليال عندما دخلت  
افرت   اندراي والتقت عينامها مث

ثغره عن ابتسامه عذبه ورفع  
كأسه وكانه يشرب خنبها . كان 
تصرف اندراي غريزاي. فاجتهت 

حنوه ورفعت وجهها اليه فاحنىن  
عليها وطبع على وجنتها القبلة  

 التقليدية .



كانت سيمون تراقب املشهد 
بعينني وصفتهما اندراي يف سرها 

 بعيين افعى . 
كان احلديث حول املائده عاما 

أثر موضوع التعاونية الزراعية  واست
جبزء كبري منه . وبدت سيمون 
عاملة بكل التفاصيل وهذا ما  

ازعج اندراي اليت وجدت 
ابنشغاهلا يف امور البيت عذرا 



وقبوال ال بتعادها عن كل تلك  
 االمور .

ويف أي حال , كيف كان هلا ان  
تعرف كل تلك االمور ان مل 

يطلعها عليها بليز بنفسه وهو 
انت تتعمد االبتعاد عن من ك

 طريقه . 
اخذت اندراي على نفسها حماولة  
جعل فيليب يراتح بعض الشيء  



ويتفتح هلا ولكن ماحوالهتا 
املتعدده ذلك املساء ابءت  

مجيعها ابلفشل وبدا فيليب تعبا 
 وغري راغب يف احلديث .

مل تتابع اندراي احلديث الذي كان  
بليز وسيمون ال نشغاهلا  يدور بني 

يب ولكن استوقفها فجأة  بفيل
مجلة نطقها بليز مقاطعا سيمون 



اليت كانت تقول وكاهنا جتادل 
 وتبدي اعرتاضا:

كيف تقول هذا .. ؟ لقد   -
 كانت بيل ريفبري...

 قاطعها بليز يقول بنربة قاطعه :
مل تعد موجوده .  بيل ريفبيز -

 اختفت وزالت من الوجود .



وبدا الندراي ابن كلمات سيمون 
احيت يف نفس بليز ذكرايت 

 مؤمله اذ ما لبث ان قال :
ارجوك ان ال تقارين هذا مع   -

 بيل ريفبري .
عندما رمته سيمون بنظرة حانقة 

ووضعت الشوكة من يدها وقالت  
 امنا بصوت فيه اعتدال :

 حسنا كما تريد . -



ولكن اندراي شعرت بشكل ال 
يقبل اجلدل ابن سيمون مل تكن 
مستاءة ابدا من ردة الفعل اليت  
ااثرهتا كلماهتا بل على العكس  
 بدت وكاهنا سجلت انتصارا .
حاول فليب ان خيفي تثاؤبه  

ولكنه مل ينجح فسلطان النوم  
كان اقوى منه فنهضت اندراي 

 من مكاهنا وقالت:



انه  ايله من طفل مسكني .  -
يكاد يغفو على كرسيه . سأضعه 

 يف فراشه لو مسحتما .
آه ... دعيين اقوم هبذا العمل   -

 عنك . 
قالت سيمون وهي تنهض وبدت  
عيناها كبريتني يف وجهها وارتسم 

على شفتيها املتدليتني تعبري قائط  
 فيه رغبة مكبوته واضافت :



قد تكون هذه املرة االخرية  -
اليت اضعه فيها يف فراشه واروي  

له قصة قبل النوم . اما انت  
فيمكنك ان تستمتعي بكل 

طفولته املتبقية . الحترميين من  
 اي اندراي ارجوك !هذا 

مل تعد اندراي يف وضع مؤات   -
ابدا اذ بدت وكأهنا تستكثر 
عليها بضع حلظات مع ابن  



شقيقتها . وكان هذا صحيحا اىل  
حد ما اذ كانت سيمون ستحرم 

 من الطفل .
متتمت اندراي موافقه مث رأت  

فيليب بطرف عينها يسري جبانب  
خالته وكانه حيتمي هبا . وعندما 

الباب استدارت  وصال اىل  
سيمون ورمت اندراي بنظرة ابمسة 

 من عينها املائلتني . 



متلك اندراي شعور ابلفشل  
واالحباط وما ان جلست يف 

كرسيها حىت مسعت لعنة خترج  
من بني شفيت بليز الذي قال هلا  

 معنفا :
ملاذا مسحت هلا بذلك ؟ كان  -

عليك ان تضعي فيليب يف فراشه 
 بنفسك .



مر من عيين  كادت الدموع تنه
 اندراي وقالت :

ميكنك ان تتصرف بكرم.  -
االطفال حيبون هذه الطقوس قبل  

النوم عادة ويف أي حال قد 
يساعده ذلك على النوم اهلادئ  

. ... 
مل يعلق بليز بشيء ولكنها رأت  

 وجهه متجهما وعابسا .



 هنضت اندراي مستأذنه وقالت:
اريد ان آوي اىل فراشي لو   -

يوما شاقا على مسحت . كان 
 اجلميع .

هنض بليز ايضا وتوجه حنو 
احدى اخلزائن وتناول منها 

زجاجه من الشراب . احنىن هلا  
بسخرية وهو يسكب يف كأسه 

 بعضا منه وقال :



رافقتك السالمه اي سيديت .  -
ال ختايف فلن ازعجك اطالقا ,  

فكما ترين لدي رفيق هذا املساء  
. 

  قال ذلك وهو يشري اىل الزجاجه
بيده ويسكب منها املزيد يف  

 كأسه .
عضت اندراي على شفتيها بغيظ  

 وقالت :



هناك ايضا سيمون فال شك  -
لديكما ما تتحداثن عنه , 

ذكرايت ماضيه , ومشاريع  
 جديده .

ومل تدر أي شيطان جعلها تتفوه  
هبذه الكلمات ألهنا ما ان انتهت  

حىت رأته يضع الكوب من يده  
  ببطء وأتمل ويقول بصوت

 كالفحيح :



 ماذا تعنني ؟ -
ال اعين شيئا ولكن يبدو يل   -

انكما تعرفان بعضكما منذ وقت 
طويل وال بد ان هناك ذكرايت  

 جتمعكما .بيل ريفبيز مثال .
ذكرايت مؤملة وال احب ان   -

اسرتجعها .. ليس لدي ما احبثه  
 مع سيمون اي عزيزيت .



الذت اندراي بفراشها تطلب 
يها تلك  النوم الذي جفا مقلت 

الليلة وراحت تتقلب من جنب 
اىل جنب وهي تشعر بصداع 
شديد وأبمل عميق يف نفسها . 
حاولت عبثا ان تطرد الصور 

 واهلواجس اليت غزت خميلتها .
وبرغم الدفء املنبعث من الغطاء  

يف سريرها , اعرتت اندراي رجفة 



شديدة عندما مسعت الباب يفتح 
هبدوء . اغمضت عينيها وظلت 

ال أتيت حبركة وقلبها يقفز   ساكنه
يف صدرها مع كل خطوة من 

خطوات بليز اليت كانت تروح  
 وجتيء يف الغرفة .

مسعت صرير احدى اخلزائن  
فقدرت انه يفتش عن اطية  

وشراشف مث اقرتبت خطواته منها  



فحبست انفاسها .مد رأسه 
 فوقها وقال :

ال جتزعي اي سيديت , ال اريد   -
تضنني سوى خمدة . وال احسبك 

 علي مبثل هذا الطلب .
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قرعت اندراي الباب مرات عدة 
قبل ان يفتح هلا اآلن اخريا . وما  

 ان رآها حىت ابدرها ابلقول :



 انه انئم . -
 هل هو خبري ؟  -
هذا يتوقف على تفسريك   -

 لألمور .
قال ذلك وهو يقف جانبا 

ليفسح هلا الطريق لتصعد الدرج  
 مث اتبع :



انه طفل مشوش التفكري   -
ومرتبك. وال شك انك الحظت 

 هذا االمر بنفسك . 
 ال حظت هذا ابلفعل . -

كان فليب يرقد على السرير يف  
زاوية الغرفة وعلى وجهه ااثر  

دموع مل جتف . وكان تنفسه بطيئا 
ومنتظما ووجهه خاليا من أي  

 تعبري .



 لقد راودته احالم غريبه . -
ق  قال آالن وهو ميسك ابري

الشاي بني يديه ويهزه قبل ان 
يضعه على النار . مث اردف  

 موضحا كالمه : 
ما الذي جعلك ختربينه قصة  -

 ماري دنيز وولدها ؟



مل اخربه أي شيء من هذا .   -
وهل تظنين على هذه الدرجة من 

 الغباء ؟ 
كال ابلطبع . ولكن كان علي   -

ان اأتكد . رمبا مدبرة املنزل , ما 
 اظن اخربته .  امسها ؟ كلوتيلد

كلوتيلد ال تفعل لك. ألهنا   -
تعتقد ان جمرد ذكر القصة نذير  

 شؤم .



شغل آالن نفسه بتحضري  
الشاي . وكان غارقا يف تفكري  

عميق عندما انوهلا فنجاهنا . مث 
قال ببطء وكأنه يزن وقع كلماته  

: 
هل تعلمني انه يعتقد ان عمه  -

 يريد قتله ؟ 
 ماذا تقول ؟ -



مذهوله وكاد   صرخت اندراي
الفنجان يقع من بني يديها  

واتسعت عيناها دهشة : اجاهبا 
 آال ن:

اهنا احلقيقة . فيليلب حيمل يف  -
رأسه اعتقادا راسخا أبن زوج  

ماري دنيز كان حيمل هو اآلخر  
ندبة فوق خده . وأبن عمه 

زوجك هو حفيده الذي سيجعل 



التاريخ يعيد نفسه وهلذا السبب 
 علية .ابلذات وضعه يف ال

رشف قليال من الشاي واستوى  
 يف مقعده قبل ان يتابع :

ما من مره حظر فيليب اىل  -
هنا اال وراح يف سبات عميق 
يبدو انه ال يعرف طعما للنوم 

وهو يف تلك العلية حيث يستويل 
عليه اخلوف ومينعه من النوم ,  



وحدث اكثر من مره ان مسعته 
يهذي بكالم مل افهمه يف البدء  

ابلفرنسية ولقد مسعته  اذ كان
 يردد كلمة الندبة عدة مرات .

 هكا دعا بليز هذا الصباح . -
قالت اندراي وهي شاردة الفكر . 

ووضعت يديها حول فنجان 
الشاي تطلب الدفء وتطرد بردا  



تسلل اىل كياهنا . نظرت اىل  
 آالن ... واتبعت :

اشعر انين مسؤوله اىل حد ما   -
. فاان اخرتت العلية له , ومل يدر  

خبلدي ان قصة ماري دنيز  
ستصل اىل اذنه , فمثل تلك 
القص ال تروى عادة لألطفال  

وعلى االخص لطفل مثل فليب 
 سهل االنقيادب .



ولكن من أي جاء بتلك   -
الفكرة من ان زوج ماري دنيز  

كان هو االخر حيمل ندبة فوق  
 ؟ خده

ال ادري . اان نفسي مل اكن  -
 اعلم هذا .

 ابلطبع فهدذ قصة اخرى . -
انعقد لساهنا من فرط االنفعال  

 لكنها اخريا قالت:



 هذا منتدى القسوة ! -
 ابلفعل .  -

اجاهبا آالن وهو يرشف اخر  
قطرة شاي يف فنجانه مث اضاف  

: 
 اان ال ادري من هي سيون -

ولكنين على يقني من ان وجودها  
هنا هو مصدر الفتنه. ذكر 



فيليب عن خالف بينها وبني  
 بليز على الوصاية.

 نعم . -
 اجابته بصوته خافت واتبعت :

اهنا خالة فيليب ولد ساءها   -
ان حيرمها بليز من حق الوصاية  

على ابن اختها ولذلك رفعت 
القضية اىل احملاكم لتنظر بقانونية  

 بول لوفالييه . وصية جان



آه اهنا بدون شك مجيلة  -
لكنها التوحي ايل ابلثقه وال تبدو  

يل من النوع الذي يتعلق  
ابالطفال , فأي مصلحه هلا  

 بذلك ؟ 
 ال شيء على ما يبدو . -

اجابته وهي حتدق يف وجهه مث  
 اضافت :



كان هناك بيت ومزرعه   -
يطلقون عليها اسم بيل ريفبري 

البيت وذهبت املزرعه وكذلك 
طعما للنريان فوضعت الدوله  

يدها على االرض بعد ذلك لقاء  
اجر بسيط تدفعه للورثة . ومل 

يبق أي شيء لفيليب لكنه يبقى 
 الوريث الوحيد لعمه .



اىل ان يرزق بليز بوريث من   -
 صلبه .

عال االمحرار وجهها عند مساعها 
تلك الكلمات وقالت وهي 

حتاول ان تتمالك نفسها وتبدو  
 طبيعية :

ابلطبع ان بيل ريفبري هي  -
سبب هذا العداء املستشري بني  

بليز وفيليب , لقد تسبب احلريق  



الذي التهمهما مبوت جان بول  
وهو شقيق بليز . بليز يعتقد 

نفسه مسؤوال عما حدث ويلقي 
اللوم على نفسه وفيليب كذلك 
يلقي اللوم كله على بليز . ومما  
 ال شك فيه ان فيليب حيمل يف

 رأسه صورة مشوهة عن الواقع .
اهنا ليست املرة االوىل يف  -

التاريخ . فهي اعادة واقعيه  



لقصة هاملت ان حياول احد 
تدمري انسان ينفث السموم يف  
اذنيه فهذا يوازي جرمية قتل يف  

 نظري .
كان فيليب يف تلك االثناء  

يتقلب يف فراشة ويتمتم كالما 
 غري مفهوم . 

وه واحنى فوقه  قام آالن واجته حن
 وقال :



مرحبا اي صغريي . ها هي  -
 امرأة عمك اتت لتصحبك .
جلس فيليب وذراعاه حول 

ركبتيه وراح ينقل نظره من آالن 
اىل اندراي . واستقرت عيناه اخريا 
على اندراي وسأهلا بصوت كسري  

 : 
 اما زال عمي غاضبا ؟ -
 اعتقد ببأنه متأمل . -



غم اجابته اندراي بصوت اثبت وبر 
ما ااثرت كلمات آالن من 

هواجس يف نفسها استطاعت ان 
 تقول هبدوء : 

كيف تفوهت بتلك الكلمات    -
 اي فيليب ؟

 هز الطفل كتفيه بكآبة وقال :
 لكنها احلقيقة . -

 اجاهبا فيليب ابقتناع .



تنهدت اندراي بصمت وقررت ان  
ال تسرتسل يف ذلك احلديث  

ليقينها اهنا لن خترج منه بنتيجة 
 ية .مرض

مدت يدها لفيليب مشجعه 
 وقالت :

هيا ايعزيزي. تعال واال ظنت  -
دلفني ابنك هجرهتا . جيب ان 

 تقدم هلا الطعام .



كاان قد اقرتاب من االسطبل 
 عندما سألته اندراي بلطف :

هل تود ان انقلك اىل غرفة   -
 اخرى اي فيليب ؟

اكتفى ابلنظر اليها ومل جيبها 
 فقالت : ورات ان توضح اكثر 

يوجد غرف كثرية يف القصر   -
وابمكانك اختيار الغرفة اليت  

 تعجبك .



ابتلع ريقه بعصبيه وهز رأسه  
 عالمة النفي .

هل انت متاكد من ذلك ؟  -
ميكنك ان ختتار غرفة يف البناء  

الرئيسي وتكون عندها قريبا مين  
. صحيح ان العلية بعيده نوعا ما  
ولكن ميكنين ان امسعك ان انت 

 ديتين يف الليل .ان



احىن رأسه وشرد فكره بعض 
 الشيء مث اجاهبا :

انين اشكرك اي سيديت ولكنين  -
 افضل البقاء حيث اان .

كان غاستون على ابب االسطبل 
عندما وصال اليه . وما ان وقع  

انفجر بكالم  نظره على فيليب  
غاضب ابلفرنسية وكان يصرخ 

 ويلوح بيديه . 



وقالت  تنهدت اندراي بنفاذ صرب 
: 

 ما االمر اآلن اي غاستون ؟ -
ال شيء اي سيديت . فقط  -

 انظري بنفسك.
قال ذلك وهو يشري بيده اىل  

كومة اخلشب تلك ما كانت اال  
املزجلة اليت كان غاستون قد انفق  



جهدا مضنيا الصالحها  
 وجتديدها ... 

واستقرت املطرقه اليت افتقدها  
غاستون يف الصباح فوق كومة  

ن من اهنال على اخلشب وكأ
املزجلة ضراب قد حل به التعب 

 فجأة فألقاها من يده .
صعقت اندراي هلذا املشهد 

ونظرت اىل فيليب الذي وقف  



جامدا كالتمثال بقرهبا وشعرت 
وهي ممسكة بيده ابنه كان 

يرتعش من رأسه اىل امخص 
 قدميه.

ظرت يف  ناحننت اندراي فوقه و 
 عينيه وهي ختاطبه قائلة :

فعلت ذلك اي فيليب؟  ملاذا  - 
أألهنا كانت لعمك بليز ؟ لقد  



كانت لوالدك ايضا واآلن انظر  
 ما حل هبا !.

متلص من بني يديها واندفع يعدو  
التقط غاستون املرقه ونظر اىل  

اندراي حبرية واضحه وقال هلا  
 بصوت كئيب :

. هذه هي انظري ايسيديت -
املطرقة اليت كنا نبحث عنها لكن 
اين االدوات الباقية. ملاذا يريدها  



ايترى ؟ ال شك ان يف داخله  
 شيطاان .

شيطان اليأس . قالت يف  -
نفسها وهي تبتعد خبطى مرتحنه . 

ازعجتها هذه احلادثة كثريا وان  
دلت على شيء فعلى جنوح اىل  

 العنف خميف .
  مالذي دفعه اىل ذلك العمل

وهو الذي احب املزجله من اول  



نظرة واقبل عليها وراح يلعب 
 ويتسلى هبا كسائر االطفال ؟

مل تدر ان كان عليها ان تلحق به  
. فخربهتا يف التعامل مع االطفال  
كانت حمدوده ومل يكن لديها من  

 تستشريه يف مثل تلك االمور . 
ترقرقت الدموع يف عينيها وهي 

ان  يف طريقها اىل القصر وما 
وصلت اليه حىت اغمضت 



عينيها واسندت ظهرها اىل الباب  
الكبري مستمده من صالبة  

 اخلشب ومتانته عزما جديدا .
 ماذا بك ؟ هل انت مريضه ؟ -

جاءها صوت سيمون اليت وقفت  
يف اسفل الدرج ويف يدها سيكارة 

راحت تنفض رمادها بعصبية مل 
تلحظها اندراي فيها قبل تلك 

 اللحظة . 



 ري .خب اان -
اين فيليب ؟ ابتدأت أبعطائه   -

بعض الدروس وحان وقت 
 الدرس اآلن .

 البد انه يلعب يف اخلارج . -
اجابتها اندراي بشكل عفوي ويف 
داخلها صوت يقول أبن سيمون 

ال جيب ان تعرف مادار من  
 احداث الصباح.



يلعب ام جيلس مقطبا جبينه؟  -
انك تنسني مدى معرفيت به اي  

واان اقول لك أبنه طفل  عزيزيت ! 
غريب االطوار . فهو صاحب 
مزاج متقلب . وهو ليس قادرا  
على حجب احلب فقط بل انه  

 قادر على الكراهية .



غطت اندراي عينيها بيديها  
وبصوت وكأنه آت من مكان 

 بعيد قالت :
ما هذه اللعبة اليت تلعيبها اي   -

سيمون ؟ ما الذي تريدينه  
 ابلضبط ؟

لعبة اي عزيزيت  ليس هناك أي  -
اندراي صدقيين كل مايف االمر  

انين رغبت يف ان اجعلك ترين  



االمور على حقيقتها ال ادري ما  
الذي قاله لك بليز ولكن اال  

ترين انه من االفضل لفيليب ان 
 يظل معي ؟

وفجأة ارتسمت على وجهها  
ابتسامة ساحرة واسدلت على 

عينيها ستارا من الرموش الطويلة  
جهت اىل اندراي  السوداء وتو 
 تقنعها قائلة:



من السخف ان نكون اان  -
وانت على خصام ,فاذا اقنعت 
بليز ابلتخلي عن فيليب اخذته 
وخرجنا من حياتكما يف احلال .  
اما اذا بقي معكما فسوف ترين  
كيف ستتضاعف مشاكلك بعد  

 ذهايب . 
انك حقا مقنعه. لكن جيب ان   -

تقنعي بليز وتتكلمي معه يف هذا  



ضوع واعتقد أبنه مصمم على املو 
االحتفاظ بفليب مهما كان 

 الثمن .
رمت سيمون بعقب سيكارهتا 

على االرض وداست عليه 
 بقدمها وقالت بلؤم:

لقد ابتدأ فعال يدفع الثمن !   -
وكان االستحقاق ابهظا . أليس  

 كذلك؟



توقفت قليال لتتأكد من وقع  
 كالمها على اندراي مث اتبعت :

استطيع ان اشفق  حىت اان  -
على بليز ليس بقليل عليه ان 

يضطر لالحتفاظ بزوجه ال يربطه  
هبا أي رابط غري ذلك الطفل!  
الشك ان زواجكما كان زواجا  

قسراي واان مل اخندع به على 
 االطالق .



اظنك تعنني زواجا اضطراراي .   -
ولكنك على خطأ اي آنسه رمبا  

كانت البداية هكذا لكنين 
واعتقد انه   اصبحت احب بليز

 ابتدأ يبادلين هذا احلب .
مشاعرك نبيلة وآسرة اي  -

سيديت . غري انك ساذجه  
وتسمحني لعواطفك ان تتغلب  

عليك . اان ال أشك حلظة يف ان  



بليز يسره ان جيعلك تعتقدين  
هذا فهو ال يستطيع البقاء عازاب  
. لن يدعك تتذمرين ولن يكون  
لديك ما تشتكني منه انه عاشق  

هذا ان استطعت ان تتغليب  ممتاز 
على نفورك من وجهه . اان 

 شخصيا مل استطع !
 ماذا تعنيين بكالمك ؟ -



اال تعرفني حقا ؟ فلقد كنا اان  -
 وبليز خطيبني .

قبل احلريق الذي التهم بيل   -
 ريفبري ؟

ابلطبع . وعندما اخرجوه  -
ورأيت ما حل بوجهه اعرتف 

أبنين جننت ومل استطع النظر اليه  
احلال متلكين شعور غريب  ويف

وهو انين لن ادعه يلمسين اثنية 



. كان هذا ابلطبع مؤملا لكلينا . 
ولكن يف النهاية كان اسهل علّي  

من حماولة اخفاء نفوري 
ومشاعري فيما تبقى لنا من حياة 

معا . لقد كان ذلك مستحيال 
...االن رمبا فهمت السبب يف  

اصرار بليز على حرماين من  
هذه طريقته   ى فيليبالوصاية عل

لالنتقام مين ألنين فسخت 



اخلطوبة ... كان من املمكن ان 
اكون اآلن سيدة لوفالييه ! اليس 

هذا غريبا؟ اتدرين انه مازال  
يريدين ؟ لكنين قطعت عليه 

الطريق ليس بسبب الندبة فقط  
ولكنك زوجته وتستحقني والءه  

 وهلذا عليك ان تشكريين . 
 شكرا لك .  -



دراي بصوت متخشب اجابتها ان
 واسأذنت ابالنصراف .

 تفضلي . -
اجابتها سيمون ابلفرنسية وهي 
تقف جانبا لتفسح هلا الطريق , 

 مث استوقفتها فجأة قائلة : 
دقيقة من فضلك , لقد  -

منحتك بليز وان اآلن مدينه يل  



وعليك ان متنحيين فيليب يف 
 املقابل . 

استدارت اندراي لتواجهها  
قى هلا من  مستجمعه كل ما تب

رابطة جأش وقوة اعصاب 
 واجابتها :

اان ال ادين لك بشيء اي آنسة   -
. اما فيما خيص فيليب فانك ال 



تستحقينه وبليز ايضا ال يستحقه  
. 

اآلن فقط اتضحت امامها  
الصورة كاملة وكان عليها ان  

 تتخذ قرارها النهائي .
دخل غاستون غرفة الطعام  

ليشعل انر املوقد وما ان رأته  
اندراي حىت سألته اذا كان قد 

رأى فيليب واستطاعت ان 



تبتسم له مبرح عندما اخربها أبنه  
 قد رآه مع خالته يقومان بنزهة . 

اشتد هطول املطر مع هبوط  
الظالم وغمرت املياه كل شرب يف 

 اخلرج وابتدأ الثلج يذوب .
ظنت ان االغتسال ابملاء 

الساخن سرييح اعصاهبا ولكنها 
اما ابعصاب خرجت من احلم

مشدودة وكأواتر الكمان 



وجلست امام املرآة تسرح  
شعرها وترتقب خطوات بليو يف  

 الرواق . 
سقطت الفرشاة من يدها    

اصيبت  عندما وصل اخريا وكاهنا
ابلشلل وارادت ان تكمل زينتها  
لكن يديها املرجتفتني مل تسعفاهنا  

. 



كان التقت نظارهتما يف املرآة  
يبتسم وظنت اندراي ان قلبها  

سيتوقف عن اخلفقان كانت يف 
 وجهه رقة ويف نظرته حنان .
  اجتاز الغرفة خبطوات سريعه

وعندما اصبح جبانبها احنىن فوقها  
وطبع على عنقها قبله افقدهتا 
توازهنا مث اتبعها ابخرى جعلت 

 الدنيا تدور من حوهلا .



ثوب اسود ؟ هل انت يف   -
 حداد اي مجيليت ؟

ارادت ان تصرخ يف وجهه وتقول  
اهنا كانت فعال يف حداد على ما  

تبقى هلما من اايم معا لكنها  
املوضوع   فضلت الصمت يف هذا

 واجابته: 
 ظننته انيقا اال يعجبك ؟ -



لست متأكدا من اعجايب به ,  -
ولكن اعتقد ان فيه ما يعوض  

 عن سواد لونه . 
ارتعدت فرائصها وهي تشعر  

 أبانمله فقال هلا مطمشنا :
 ال ترجتفي هكذا ايعزيزيت .

وكان يف صوته حنني ويف نظراته  
 رغبة مث اضاف :



دين  البد انك علمت وانت تر  -
ثيابك هذا املساء أبنين سأجعلك  

 ختلعينها الحقا .
انتزعت نفسها من بني ذراعيه  

 وقالت :
ولكن ليس اآلن ليس هكذا  -

اي بليز , فالعشاء سيكون جاهزا  
 بعد قليل واجلميع ابنتظاران .

 فلينتظروا . -



 كال ارجوك اي بليز دعين .   -
مجد يف مكانه مث رفع رأسه ببطء  

ها ويف عينيه بريق واطال النظر الي
غريب كاد يفقدها اعصاهبا مث 

 قال :
اذا كانت هذه مشيئتك اي  -

 سيديت فليكن .
وجدت سيمون وحدها يف غرفة 

الطعام واكنت تقف قرب النافذه 



وتروتدي ثواب ابيض فابتسمت 
مبكر وكأهنا شاهدت مجيع فصول 

املسرحية اليت دارت بينها وبني  
 بليز منذ حلظات :

 حوهلا وقالت : نظرت اندراي
 اين فيليب؟ -
انه يف غرفته وسيتناول العشاء   -

 فيها .



اجابتها سيمون واجتهت اىل  
خزانة جانبية وسكبت لنفسها  

مقبال ورفعت الكوب حبركة  
ساخرة وكأهنا تشرب خنب اندراي 

 وقالت هلا : 
اهال بك . اعتقد أبن فيليب  -

 اخذ بردا اثناء نزهة الثلج.
اندراي يف احلال وبعد  مل جتيبها 

 قليل من الوقت قالت:



يف هذه احلال سأصعد اليه   -
 ألتفقده .

كما تشائني . قد جتدينه   -
مستغرقا يف النوم اآلن وسيكون 

 عليك ان توقظيه .
 اعدك أبنين لن اوقظه . -

دخلت اندراي العلية ورأت  
فيليب مستلقيا على ظهره  

واحدى ذراعيه خارج االغطية . 



منتظما ولكنها عندما  كان تنفسه
ملست جبينه وجدته ساخنا بعض 
الشيء. وكان على املنضده قرب 

 سريره قنديل صغري .
مسعت اصواات من غرفة الطعام 

وايقنت انه بليز . اخذت نفسا  
عميقا ودخلت الغرفة . كانت 
سيمون تقف قبالة بليز وتكاد  
تلتصق به مث رفعت يدها ببطء  



وااثرة واحاطت يده اليت كانت  
 ممسكة الكأس .

رجع بليز عدة خطوات اىل الوراء  
عندما رأى اندراي تدخل الغرفة  

هو يرسل وبتهذيب وذوق سأهلا و 
 اليها نظرة فيها حتذير واضح :

هل تودين كأسا من الشراب   -
 اي سيديت ؟



قبلت اندراي عرضه وشكرته  
وخطر هلا ان تعتذر لقطع  

خلوهتما وتنسحب لكنها عادت  
وآثرت احلكمة والصمت حفاظا 

 على كرامتها .
انك شديدة الشحوب اي  -

 عزيزيت .



جاءها صوت سيمون وكانه من  
تها تضيف واد سحيق ومسع

 ابهتمام مصطنع :
ارجو اال تكوين تعرضت للربد   -

 مثل فيليب .
ال اظن ذلك ... ولكنين  -

 اشعر بصداع هذا املساء .
تناولت اندراي الطعام بشكل آيل  

وبدون شهية وكانت عينا بليز 



تراقباهنا عن كثب مث ما لبث ان  
 قال بتهكم :

هل فقدت شهيتك اىل الطعام   -
 اي عزيزيت ؟ 

يغب عن ابهلا ما تضمنته ومل 
كلماته من معىن فأمحر وجهها  
وزاد ارتباكها . وما ان وصلت 

السيده بريسون ابلقهوة حىت  
وجدت اندراي الفرصة مؤاتيه  



لتستأذن ابالنصراف ببضع 
 كلمات متقطعه .

لو كان ابلباب قفل ألوصدته 
وحتدت غضبه . ولكن بغياب  

القفل مل يكن بوسعها اال ان  
ة مثل كل مساء وان  حتضر االريك

مل يستعملها هو فلن ترتدد هي يف  
 االنتقال اليها .



اسرعت ترتدي قميص النوم  
برغم الصوت الذي عال يف 
داخلها يدعوها اال تفعل . 

ارتدت املبذل فوقه وشدت 
خصرها الناحل ابحلزام وجلست 

تنتظر قدومه وابقت القناديل  
مشتعله فلم تكن مهيأة لليلة مع  

 م .بليز يف الظال



احننت فوق االريكة تسوي  
تقضبا مل يكن هناك وفجأة رأت 

 وظهره اىل الباب . بليز يقف 
تسمرت يف مكاهنا مصعوقه 

.كيف دخل الغرفة بدون ان  
 تسمع وقع خطواته ؟
يف صمت تعلقت عيناه بعينيها 

 وبعد قليل قال :



هذا الصابح ضممت اىل  -
صدري امرأة ارادتين بقدر ما  

ذهبت تلك املرأة ؟ اردهتا ! اين 
ومن هي هذه الطفلة اليت تقف  
امامي اآلن وتظهر يل كل هذا  

 العداء ؟
ما تقوله ال ميت اىل العدل  -

 بصله !



ال يهمين مفهومك ملا هو  -
عدل وحق . كل ما ابغيه هو  

جواب بسيط لسؤال بسيط , اان 
هنا ألسأل عن املرأة اليت عرفتها  
 هذا الصباح . هل هي موجودة ؟

ل نظره اىل االريكة وعندما حتو 
استوعب الصورة وما كانت  
 توحيه ضاقت عيناه وقال :

 ما معىن هذا ؟  -



ال تعقد االمور اي بليز . مل  -
 يتغري أي شيء بعد.

كل شيء تغري وانت تعرفني    -
ذلك . لقد انتهت املسرحية اي 

عزيزيت وانت زوجيت وستقامسينين 
 فراشي .

ل انتظر برهة مث خلع قميصه وقا
 وهو يفتح ذراعه ويدعوها اليها : 

 اال أتتني ؟  -



 وعندما مل تتحرك قال :
ال جتعليين آيت بك ابلقوة اي  -

 اندراي .
 اين اكرهك .  -
 ال فرق . -
كان االمر خيتلف هذا الصابح    -
. 

هذا الصابح كانت العاطفة   -
الصادقه جتمع بيننا لكن هذه 



الليلة وألسباب اجهلها اخرتت  
ان جيمعنا الواجب . القرار لك  

 ايعزيزيت . 
انك تطلب الكثري. لست  -

ابلنسبة اليك اال زوجة تقوم  
مبهمتها انت بنفسك قلت ذلك  
واذا كنت تبغي املزيد فلماذا ال  

تطلبه من سيمون يبدو اهنا النت  
 جتاهك .



ارتدت مالحمه تعبريا شيطانيا 
 سنانه :وقال وهو يصر أب

لن اضربك , كال ولكن يف   -
الصابح ستكونني قد تلقيت 

 درسا لن تنسيه .
شق السكوت صوت بعيد ظنت 
 اندراي انه صادر عنها ولكن ....

 فيليب . -



صرخت وهبا رعب غريب . 
وبقفزة سريعه كان بليز على 

 قدميه وهرع خارجا .
كانت الصرخات تصم االذان 

 العلية  وعندما وصلت اندراي اىل
ون يف اخريا وجدة السيدة بريست

الغرفة وكانت قد سبقتهما اليها  
واحننت فوق فراش فيليب حتاول 

 عبثا ان تكلمه .



كان جامثا على طرف السرير  
وجسده الصغري يرتعد من رأسه  
اىل امخص قدميه وكانت عيناه 

 تنطقان ابلرعب وكذلك شفتاه . 
ون  تالتفتت اليهما السيدة بريس

 مل :وقالت آب
 سيديت , سيدي . -
 اسكت اي فيليب , ما بك ؟ -



قال له بليز وهو يقرتب من  
فراشه وينحين فوقه مادا ذراعيه  
ليلتقطه بينهما . انتفض فيليب 
برعب ورمى نفسه على قدمي 

اندراي وتشبث بساقيها وبصوت  
متهدج ووجه بللته الدموع راح  

 يصرخ :



صاحب الندبة ,صاحب  -
ليأخذين . الندبة , لقد اتى  

 اجعليه يذهب ارجوك !
 اسكت اي عزيزي . -

قالت اندراي وهي تنحين فوقه  
وتربت على رأسه حبنان واضافت 

: 
اان هنا اآلن . لن يؤذيك شيء   -

 . لقد كنت حتلم ؟



كان هنا . اتى ليأخذين . كان   -
سيقتلين ومل اجد مكاان اختفي 

 فيه .
 ما ذها اهلراء ؟  -

يذرع  قال بليز بضيق وقلق وهو
الغرفة . وما ان مسع فيليب 

صوته حىت اطلق صرخة اخرى  
 وقال :

 صاحب الندبة ها هو ! -



 
هذا عمك بليز اي حبييب وهو  - 

حيبك ويردي ان يعتين بك .  
اخربك احدهم قصصا سخيفة 

حتولت اىل كابوس مزعج . هذا 
 كل مايف االمر . 

 اجعليه يذهب ارجوك . -
ظرت اندراي اىل بليز مستعطفه 

ولوال عضلة متشنجه كانت  



تنتفض يف وجهه لقالت انه حتول  
اىل متثال من حجر وبعد فرتة 

 هلا :  أتمل قال
دعيه لكلوتيلد . ستهتم ابمره  -

 . تعايل معي . 
دع اندراي . انك شرير وهي ال   -

 حتبك وال تريد ان تذهب معك .
صرخ فيليب واندفع كالسهم  

وغرز اسنانه بيد بليز الذي صرخ  



وهو يسحب يده ويتأمل اآلاثر 
 اليت احدثتها اسنان فيليب :

 اي للشيطان . -
وجهها   غطت السيده بريسون

بيديها واتسعت عيناها يف دهشة  
عظيمة بينما تسمرت اندراي يف  

مكاهنا تنتظر تفجر براكني  
الغضب اليت واي للغرابة مل تنفجر  

بل حل مكاهنا طيف ابتسامه  



على شفيت بليز مل تفهم اندراي  
 معناها وقال :

اصبح لديك من يدافع عنك   -
وحييمك اي سيديت . ابقي معه  

غرق يف النوم  قليال ريثما يست
ولكن ال تدعيين انتظر طويال ,  
اما انت اي ابن اخي فلي مغك 

حديث طويل غدا صباحا 
وميكنك عندئذ ان ختربين 



قصصك كلها فهي تثري اهتمامي 
. 

مسعت اندراي فيليب يتنفس 
الصعداء وهو يسمع وقع 

 خطوات عمه يبتعد .
 قالت السيده بريسون :

 دعيين اهتم به .   -
 بعض الوقت .سأبقى معه   -



اجابتها اندراي وهي هتز رأسها مث  
 اضافت :

من االفضل ان يبقى معه احد   -
حىت الصابح رمبا لعله استيقظ 

مرة اخرى اريد ان ابقى هنا قليال 
وعندما يستغرق يف النوم ميكنك 

 ان أتخذي مكاين .
ارجعت اندراي فيليب اىل فراشه  

وغطته جيدا وجلست قابلة  



عرت اندراي سريره. وبعد برهة ش
 بيد صغرية تنسل اىل يدها .

ااثر هذا املشهد مشاعر السيده  
بريسون اليت اغرورقت ابلدموع 
وخرجت من الغرفة وهي تطلق  
 التنهيدات قال فيليب هامسا :

 اصبحنا وحدان اآلن . -
 نعم . -

 اجابته حبنان ورقة مث قالت :



واآلن اي عزيزي هال اخربتين   -
 مبا اخافك هكذا ؟ 

جاء صاحب الندبة لقتلين   -
 ويرمي يب اىل الساحة .

اجاهبا فيليب بقناعة اتمة وعيناه 
 تنظران اليها بتوسل .

هذا ما تدعو عمك بليز به .  -
وكيف يكون قد جاء اىل هنا اذا  

كان كل الوقت برفقيت ؟ اترى  



كم هذا مستحيل ؟ ابالضافة اىل  
ذلك هو حيبك ويريد ان يرعاك  

ليه ذلك  ووالدك بنفسه طلب ا
ألنه يعرف انه الشخص الوحيد 

الذي ميكنه ان حيبك وحينو 
 عليك كأنك ابنه متاما .

شعرت اندراي بعدم رغبة فيليب 
يف متابعة احلديث , اال اهنا  

 اتبعت قائلة:



قل يل ايفليب , من الذي   -
قالت لك ان زوج ماري دينيز  

وقاتل ولدها كان حيمل ندبة على 
 خده ؟

ه سيمتنع عن قطب جبينه وبدا ان
 االجابه ولكنه بعد قليل قال :

 ال اذكر . -
البد ان تذكر. اعتقد انه   -

الشخص نفسه الذي اخربك عن  



العلية وعن كل ما جرى فيها من  
 احداث .

كانت جمرد رواية واان احب    -
القصص لذلك ال جيب ان 

 تغضيب على خاليت سيمون .
 لست غاضبه . -

لتبقي  قالت وهي جتهد نفسها 
 ا طبيعيا واضافت :صوهت 



احياان كثرية يسيء االنسان  -
فهم بعض احلقائق . حىت اخلالة  

سيمون ميكنها ان تسيء الفهم . 
وزوج ماري دنيز مل يكن حيمل 

ندبة فوق خده , بل كانت 
لينقذ حياة  تنقصه الشجاعه

انسان آخر مثل ما فعل عمك 
بليز مع والدك . اعتقد انه يوجد 

صورة له يف مكان ما يف هذا  



القصر . سنحاول العثور عليها 
غدا وعندها سرتى انه مل يكن  

 حيمل ندبة .
ظل فيليب صامتا بعض الوقت  

 قبل ان ينفجر قائال :
لكن عمي بليز يريد فعال ان   -

ما فعل يقتلين من اجل املال ك
 مع ايب .

 املال . -



سألته اندراي وقد ابتدأت احلرية  
تنهش نفسها فلقد كانت اول  
 مرة أييت فيها على ذكر املال .
جلس فيليب يف فراشه وقال 

 موضحا االمر :
املال هو التعويض عن بيل  -

بعد ان التهمتها النريان .  ريفبري
ان عمي بليز هو من اشعل النار  
 فيه لكي حيصل على التعويض .



هل تعين ان بيل ريفبري كانت   -
 مؤمنه ؟

سألته اندراي مستفسرة . احىن 
فيليب رأسه عالمة االجياب مث 

 قال :
كانت مؤمنه لقاء آالف   -

وآالف من الفرنكات . وكان 
بلغ  عمي بليز حباجة اىل هذا امل



لذلك اشعل فيها النار وتسبب 
 يف موت ايب .

شعرت اندراي بدوار يف رأسها  
وحاولت ان تسرتجع كلمات بليز  

وهو يروي هلا احلادث . أمل يقل  
انه كان ابمكانه ان مينع احلادث  

 ؟
وفيليب صادق فيما كان يقول   

اذا لقد احرق بليز املزرعه 



وتسبب يف موت اخيه من اجل  
التأمني .   ان حيصل على قيمة

وهذا هو السبب الذي من اجله  
يتملكه الشعور ابلذنب وتعرتيه  

املراره كما آتى على ذكر احلادث  
 . اكمل فيليب كالمه قائال :

واذا مت اان اآلن فإن كل  -
شيء سيؤول اليه انه فقري اآلن  

 وسيصبح غنيا .



 اسكت اي حبييب . -
قالت له اندراي بصوت خافت مث 

 اضافت :
ان تبعد هذه االفكار اريدك  -

السوداء عم ؤأسك الصغري . 
واآلن اخلد اىل النوم وجيب ان 

 تنال قسطا من الراحه .



قالت اندراي ذلك وكأهنا خمدرة , 
فلم تكن تشعر بشيء اال بيقني  

 اكيد أبن اآلمل آت ال حمالة .
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الباب فجأة وكان  فتح غاتسون

ميسح العرق املتصبب من جبينه 
  . نظر اىل اندراي

 : وقال بفظاظة



  (السيد يبحث عنك )
ابتلعت ريقها . وقبل ان خترج  
من املطبخ التفتت اىل غاتسون  

 : قائلة
اريدك ان تنقل سرير فيليب  )

من العلية اىل الغرفة اليت سأريك  
 (أايها

رفع غاتسون عينيه اىل السماء  
أنه يتضرع اىل هللا ويشكو وك



 :ظالمة نزلت بق قال
هل نسيت ما تطلب نقل  )

السرير اىل العلية من عناء ؟ 
واآلن علي ان انقله منها ، وماذا  

 .بعد ذلك
وبعد ان نقلت حقائب االنسة  

 (دوالتور اىل السيارة؟
ارسلت اندراي ابجتاهه ابتسامة  

 :عذبة وبصوت ال يرحم قالت



مييتك هذا ال ختش شيئا . لن  )
 (اجلهد

عندما وصلت اندراي اىل القاعة  
استطاعت ان ترى من خالل 
الباب املفتوح سيارة سيمون 

 . قرب املدخل
وما هي اال حلظات حىت رأت  

سيمون نفسها ومل تكن يف اانقتها  
املعتادة ، كان شعرها مشعثا 



 . وكانت تلهث
 :نظرت اىل اندراي وقالت هلا مبكر

هل جئت لتتأكدي من   )
 (انصرايف اي اندراي؟

 (ال ارى ضرورة لذلك )
اجابتها اندراي بصوت هادئ  

واتبعت سريها . فهي مل تشأ ، 
 . حفاظا على كربايئها على االقل
ان تسمح لسيمون ان تعرف  



أبهنا كانت عاملة مبا جرى الليلة  
 .السابقة

 (ابلطبع )
 :اجابتها سيمون واضافت

على ان اقاميت هنا كانت مثرية  )
اعطت النتائج اليت كنت  ولقد

 (اود حتقيقها ولو بطريقة خمتلفة
توقفت قليال مث رمت اندراي 

بنظرة فيها من الكراهية ما فيها  



 :من املكر وقالت
يسعدين ان اترك لك األجزاء   )

املبعثرة ايعزيزيت . امجعيها ان  
 (!كنت تقدرين

تذكرت اندراي وجه فيليب املبلل 
ه  ابلدموع ودوت يف رأسها صرخات

املستغيثة فتقدمت بضع خطوات 
 :وبنربة فيها هتديد قالت

قد ال املك القوة اجلسدية   )



ألقذف بك اىل اخلارج ولكن  
يسعدين جدا ان احاول على 

 (! األقل
غمر اندراي شعور ابلرضا وهي 
ترى سيمون تلوذ ابلفرار عند 

 . مساعها تلك الكلمات
رأهتا هترول اىل السيارة وابصابع 

رت حمرك السيارة. مرتبكة ادرا
وقبل ان تنطلق ارسلت اىل اندراي 



 :نظرة حقد وكراهية وقالت
احتفظي بقواك ايعزيزيت .  )

فجميع اخلاسرين حيتاجون عادة 
 ( اىل قواهم 

وتوارت عن نظر اندراي خملفة 
 .وراءها سحبا من الغبار

دخلت اندراي اىل القاعة واغلقت  
الباب وراءها . حبثت عن بليز  

 . فلم جتده



استجمعت شجاعتها وصعدت 
 . اىل غرفة النوم علها جتده فيها

كان بليز قرب النافذة ونظرة 
الىاخلارج . رمبا كان يراقب رحيل 

سيمون ويتساءل يف سره مىت 
سيعودان معا . انتظرت اندراي 

  ليشعر بوجودها
والغرية تنهش صدرها . ظل 

ساكنا ال يتحرك واخرياقال بدون  



 : ان ينظر اليها
تظرتك طويال ليلة أمس اي  ان )

 (اندراي . أين كنت؟
بللت شفتيها بلساهنا وقالت  

 : بفتور
 ( كان فيليب حباجة يل )

واان امل اكن حباجة اليك؟ أومل   )
 (يكن هلذا أي حساب لديك؟

مل استطع ان اترك فيليب ويف  )



أي حال لقد وجدت البديل  
 (على ما اعتقد

وما ان تفوهت بتلك الكلمات  
 . لو انقطع لساهنا حىت متنت

التفت اليها وادهشها عدم جتهم 
  !وجهه . كان يف الواقع يبتسم 

وقال: ) كنت يف املاضي احتول  
اىل زجاجة الشراب وادفن فيها  
كريب اما اآلن فأراين اسعى أليك  



 ( انت لتداوي جروحي
 ( اان حباجه اىل من يداويين )
اذن علينا ان نداوي بعضنا  )

 ( البعض
اجاهبا وهو يقرتب منها وأيخذ  

وجهها الذي اشاحت به بني يديه  
 :وينظر يف عينيها ويضيف

 (انظري ايل اي حلويت )
 اندفت من بني يديه وهي تصرخ



: 
 (! ال تلمسين )

ولكن هذا لن يثنيين ايحلويت!  )
سأملسك وكيفما اشاء حىت  

  يتوقف رأسك العنيد
عن صدري وترجع ايل املرأة اليت  

 (!عرفت
لقد اخذت كل الدروس اليت   )

احتاجها على يديك بليز . فانت  



استاذ رائع وخربتك ال تضاهى يف 
  هذا امليدان

ولكن عليك ان تقفل مدرستك 
اآلن النين تلقيت دعوة عائلة 

 ( عمي حلضور عرس كلري
 . اجابته وعيناها ال تربحان وجهه

 (وكيف انسى كلري؟  )
 :قال مبرح مث أضاف

ن اترك  من الصعب علي ا  )



القصر يف هذا الوقت ولكن ال 
 .أبس ساتدبر االمر

 :هزت اندراي رأسها وقالت
ال حاجه الصطحايب . سأخذ  )

فيليب معي ان مسحت يل بذلك  
ولقد وجهت لنا امرأة عمي دعوة 

 (لنمضي بعض الوقت بينهم 
ظل بليز صامتا وعندما نظرت  

اليه اندراي رأت عينيه تضيقان مث 



 : مسعته يقول
 (ال اذهب اان معكما ؟ ومل )

وبضيق ونفاد صرب وجدت اندراي 
 :ما تقولة فشرحت

اوال سيسبب حضورك احراجا   )
 (.. لكلري ، و

 :قاطعها قائال
 ( اريد احلقيقة اندراي  )

 (حسنا )



 :اجابته واتبعت
احلقيقة انين اريد ان ابتعد   )

عنك لبعض الوقت وفيليب 
كذلك حباجة ألن يبتعد فهو 

 (كما تعلم   ليس سعيدا هنا
ولكن هنا بيته وال بيت له   )

 (سواه
صحيح! وهو ماال ميكنك ان  )

 (تنساه



امسكها بليز من كتفيها وهزها  
بعنف وغرزت اظافره يف جلدها 

 :وبصوت كالفحيح قال
وماذا تعنني بذلك اي زوجيت  )

 (العزيزه؟
اغرورقت عيناها ابلدموع ومل  

 : جتب فصرخ فيها
 ( اجيبيين )

ده على زاندها واشتد قبضة ي



فصرخت بدورها ولكن من اآلمل 
 :وقالت

نذهب .  خذ املال ايبليز ودعنا )
اعدك ابننا لن نزعجك اثنية . 
بوسعي ان اعيل فيليب ورمبا  

 (عدت اىل وظيفيت القدمية
وتوقفت بدون ان تكمل فالتعبري 
الذي ارتسم على وجهه افقدها  

 .النطق تقريبا



 (أي مال؟ )
 .سأهلا هبدوء

 (ة التأمني على بيل ريفيريقيم )
اجابته وكانت قد ابتدأت تشعر  

 :بوهن وضعف واضافت
فيليب يعرف كل شيء وهو  )

لذلك خيافك . هو ليس واثقا  
من ان موت والده كان حاداث 

ويظن انه سيكون الضحية التالية 



 واذا استطعت ان ابعده
عن هذا املكان فلرمبا نسي االمر  

 ( الزمنواستعاد طفولته مع  
شحب وجهه ورأت اندراي الشرر  
يتطاير من عينيه واليأس يغلفه  

 :واخريا قال بصوت اجش
لو ان احدا غريك قال هذا  )

 (! لقتلته
ودفعا عنه ابمشئزاز فرتحنت 



 :وكادت تقع مث اتبع
لست وحدك من استلم رسالة  )

 ( هذا الصباح اي سيديت
قال هذا واخرج من جيب سرتته 

 :ه بوجهها واتبعظرفا كبريا ولوح
يسعدين ان اترجم لك ما ال   )

تستطيعني فهمه ابلفرنسية  
ولكنين اريدك ان تقرأي ما  

 ( بداخله



اخذت الظرف منه واخرجت منه 
رسالة راحت تقرأها . واحتوى 

الظرف اوراقا كثرية وصورا 
ومستندات وواثئق رمسية ورسالة  

 .حتمل توقيعا غريبا
استطاعت ان تفهم العبارات  

ا بليز مشريا اىل الرسالة  وسأهل
 : ابصبع مرجتفه

هل تريدين اية مساعدة ؟ اهنا  )



كما ترين من شركة التأمني وهو  
يقولون فيها ابن الشركة قد 
ختمت التحقيق وان لديهم  

  الدليل ابن احلريق
 الذي التهم ) بيل ريفيري( كان

مفتعال وهم لذلك لن يدفعوا اي  
تعويض . اظن انين قلت لك يف  

يبق شيء من بيل   ابق انه ملالس
ريفيري اال قيمة االجيار الذي  



 .تدفعه الدولة
هذا كل ما ميلك فيليب ابالضافة 
طبعا اىل سقف بييت فوق رأسه  

 (وعاطفتك الالمتناهية
اهنم يعرفون اذن ابن احلريق   )

 ( كان مفتعال
ابلطبع يعرفون فهم ليسوا  )

ولو ان جان بول كان يف   اغبياء
درك هذا هو األخر  حاة طبيعية ال



ميلك على  ومل يراهن بكل ما 
تلك احملاولة البائسة وخسر  
 (ابلنتيجه كل شيء حىت حياته

اذن لقد كان جان بول اي والد  
فيليب من اشعل احلريق .  

صفعتها احلقيقة املره ولكنها ي  
الوقت نفسه احيت يف نفسها  

 .اماًل كادت تفقده
كما ترين فان جان بول هو   )



النار وكان مهي   اشعل الذي
الوحيد ان ال يكتشف فيليب 

اقنعت  هذه احلقيقة . ولطاملا
نفسي ان كرهه يل هو من وحي 

سيمون اليت ارادت ان تتنتقم مين 
 (صورة على ابشع

اان اسفه واعرف انك مازلت   )
 (حتبها

 (ماذا؟ )



اعرف انك حتب سيمون وانك   )
 ( امضيت الليلة السابقة معها

ان احتمل  اي آهلي! هل جيب  )
كل هذا االفرتاء وهذا التشوية  

 لسمعيت؟
اذن انت تظنني انين هرعت اىل  

سيمون عندما انكرت علي 
 (!!حقي

قذف برأسه اىل الوراء واطلق  



 :ضحكة مرحه واتبع
كال ايعزيزيت .فعندما يرى   )

حملة من السماء فانه ال   االنسان
يعود اىل اجلحيم . عندما أتكدت 

نزه ات ابنك لن تعودي خرجت
سريا على قدمي وتوغلت يف 

  التالل
وشعرت ابنين حتررت اخريا من  
كل العفاريت اليت كانت تسكن  



رأيي وعدت ألفتح صفحة 
 . جديدة يف حيايت

وعندما استلمت هذة الرسالة  
اعتربهتا كأشارة من السماء لكي  
أضع كل املاضي وراء ظهري وال  

 . اتطلع اال اىل مستقبل مشرق
ة كلها اخريا  لقد اتضحت احلقيق 

وآمل ان أتيت يوم استطيع ان 
اطلع فيليب عليها وابرئ  



 (ساحيت
ابتسم عندما رأى النظرة اليت  
ارتسمت يف عيين اندراي وهي 

 :تصغي اليه مث اتبع
هل تظنني اهنا ختلت عين من  )

 (أجل هذا؟
ورفع يده وملس الندبة فوق خده 

 :واتبع
قد يكون يف هذا بعض احلقيقة   )



ع ان سيمون ختلت الواق ولكن
عين عندما ايقنت ابنين لن  

واكتم  اجاريها يف لعبتها القذرة
احلقيقة عن شركة التأمني . لقد  
بذلت جهدا كبريا لتقنعين كما 

  جان بول  فعلت مع
مث اخذت فيليب على أمل ان  

 (حتصل على املال بواسطته
قال هذا ورفع الرسالة بيده 



 :واضاف
 (خيتلفاما اآلن فان احلال  )

اعاد الظرف اىل جيبه بعد ان  
االوراق يف داخلة وكانت   وضع

عالمات التعب مرتسمه على 
ومل أيت   وجهه ، وعيناه زائغتني

أبي حرة يستدل منها ابنه كان  
سيسلمها واتبع حديثه ابعياء 

 :وقال واضح



 مل اعرف يف حيايت آملا كالذي )
عرفته ليلة زفافنا عندما اشحت 

وقتها ان  بوجهك عين. ظننت 
افظع من ذلك   ليس يف الدنيا

ولكنين اكتشفت آملا أشد 
 .وادهى

 . اذهيب اىل لندن اي اندراي
لن اوقفك عن بناء حياة جديدة 
لك . اما ابلنسبة اىل فيليب فانه 



  . سيبقى معي هنا
هذا هو مكانه الطبيعي . لن 

يكون االمر سهال ولكنين اآلن 
على األقل اعرف ما علي ان 

 (احاربه
 (بليز )

نطقت ابمسه متوسله ووضعت 
يدها على ذراعه لكنه تراجع اىل  

 :الوراء وكان افعى لسعته وقال



اان ال اريد شفقتك اياندراي .  )
آمل ان احصل على حبك  كنت

يف يوم من األايم ولقد كنت 
اكرهك   طويل البال صبورا ومل

على عمل مل تريدي ان تقومي به  
 ( ، واان اعرف انك ختافني مين

اان ال اخاف منك اي بليز، اال   )
ترى؟ لقد اخطأت يف حقم واان 

 (آسفه لذلك



 ال تدعينا نتكلم عن األخطاء )
ايعزيزيت . فـأان ايضا اخطأت يف  

حقك عندما ارغمتك على 
على  الزواج مين . ولكنين

استعداد اآلن ألن اصلح غلطيت 
. لن أمتسك بوعدك على البقاء  

ان تذهيب ساعة  سنه .ميكنك
 (.تشائني

تنهدت اندراي أبمل ويف اللحظه  



ذاهتا تناهى اىل اذنيها وقع  
خطوات سريعه ومتالحقة 

وادركت بغريزهتا أبن شيئا ما 
 (ليس على مايرام

 (...بليز )
ابتدأت تقول عندما فتح الباب  
 :فجأة وظهر غاتسون الهثا وقال

فيليب غري موجود اي سيدي .  )
  مل نعثر عليه يف أي مكان وثيابه



 ( ال تزال مكاهنا
خرجت من بني شفيت بليز  

عبارات ضيق وغضب وانطلق  
 : يعدو وهو يسأل

هل ذهب مع اآلنسة  )
 (دوالتور؟

 : هز غاتسون كتفيه وأجاب
وضعت احلقائب يف سيارهتا اي  )

سيدي ولكن مل يراها احد 



 (تنطلق
 (اان رأيتها )

 :اجابت اندراي واتبعت
أته  لكنين مل أر  فيليب . رمبا خب )

بني احلقائب يف السيارة فلقد بدا  
 (تصرفها غريبا

التفت بليز اىل غاتسون وقال له  
 : بصوت فيه احلاح

أسرع واحضر سيارة االند روفر   )



وسنلحق هبا . الميكن ان تكون  
قد ابتعدت كثريا فالطريق مازالت  

 ( شبه مقفله يف بعض االماكن
 (هل ميكننب مرافقتكما ؟ )

 .ه سألته اندراي متوسل
 (كال )

اجاهبا بدون ان ينظر اليها مث  
 :اضاف

لقد ذكرت امس انه مل يكن يف   )



الصحة ومن االفضل اذن ان   امت
تبقي هنا وحتضري له فراشة  

اىل   وتستدعي الطبيب . اطليب 
صديقك االنكليزي ان يذهب  

  اىل القرية
 (ويستدعي الطبيب حاال

يف   خرج بليز من الغرفة وغاتسون
اعقابه وما ان اصبحت اندراي 

وحدها حىت استبدت هبا افكار  



مقلقه . خشيت على فيليب من 
  احلقد والكراهية

اليت كانت متأل قلب سيمون 
واغمضت عينيها وكأهنا تطرد  

 . صورة سكنت رأسها وارعبتها
كال قالت يف نفسها . حىت 
سيمون ال ميكنها ان تلحق  

األذى بطفل صغري . فهي مل 
ه اال جملرد التحدي أتخذ



 .واالنتقام
كانت السيدة بريسون اول من  

اختفاء فيليب . فلقد  اكتشف
ذهبت لتوقظة ككل صباح لكنها  

هادئ ،   وجدته مستغرقا يف نوم
فقررت ان تدعه ينام بعض 

الوقت وعندما رجعت اليه كان  
ما يبدو ما زال  قد اختفى وكان

 يف ثياب النوم



وعه  يف ثياب النوم الن ثياه موض
 . قرب السرير برتتيب

 (ايصغريي املسكني )
ظلت السيدة بريسون تردد وهي  

 :تفرك يديها بقلق وقالت
سيشعر ابلربد حتما. مالذي   )

جيول يف رأس اأنسة دوالتور  
 (ايترى؟

اجتهت اندراي اىل سرير فيليب 



وراحت تشغل نفسها يف ترتيبه 
 .شعرت جبو العلية اخلانق 
ا هذا  ألول مرة منذ وطئت قدماه

املكان . وادركت اهنا ساعدت 
سيمون من حيث التدري 

 ابختيارها هذة العلية لفيليب،
فأيةمكان افضل منها يوفر  

لسيمون اجلو املناسب لتنسج 
خيوط املؤامره وتنصب الشرك  



وتنفث السم يف أذين ذاك الطفل  
 املسكني؟؟

البد اهنا كانت على علم بقصة 
ماري دنيز حبكم التصاقها بعائلة  

 .لوفالييه ملدة طويلة
فجأة تناهى اىل اذنيها نشيج  

غريب وكأنه بكاء طفل . 
تسمرت يف مكاهنا وارهفت 

 .السمع



ظنت اول األمر ان خياهلا احملموم 
جعلها تسمع اصواات غري 

موجودة لكن النحيب عاد هذة 
 .املره ايضا وكأنه من مكان قريب

 .مسعته خافتا وايئسا مث انقطع
اء تلك  وقفت حتدق يف ارج

الغرفة املستديرة واندت )فيليب( 
 .عدة مرات

ركعت على األرض ونظرت حتت  



السرير . فتحت اخلزانة وفتشتها  
لكنها مل تر ذلك اجلسم الصغري  

 .الذي كانت تبحث عنه
عاد النشيج ملحاحا مث حتول اىل  
انني متواصل لربهة من الزمن مث  
انقطع. بدا الندراي ان الصوت  

 .فوق رأسهاصادر من مكان ما  
مهت ابخلروج ولكن وبشكل ال  
يقبل اي خطأ استوقفها صوت  



 .منبعث من فوق رأسها
دفعت الباب بيدها بقوة لكنه  
بقى اثبتا . مرت ابانملها فوق  
املسامري وفجأة تلوت مالحمها  
أبمل عندما اخرتقت نسرة من 

 .اخلشب جلدها
 انتزعتها ابسناهنا وعادت تتأمل

اخلشب  الباب . استغرب ان جتد
حول املسامري خشنا وغري 



غاتسون   مصقول فلقد كان
  يفتخر دائما ابتقانه األعمال

اليت يقوم هبا وهذا العمل غري 
متقن ابداً وكان ابمكاهنا هي ان 
تقوم ابفضل منه بكثري لو كانت  

 . لديها األدوات الالزمة
استوقفتها كلمة ) ادوات (  
واسرتجعت يف ذاكرهتا صورة 

  لسة على حافةسيمون وهي جا



الطاولة يف املستودع وبني يديها  
  .مفك راحت تقلبه وتتسلى به

تذكرت املشهد جيدا النه كان  
لفت تظرها التنافر الواضح بني  

  يدي سيمون
 .الغضتني وبني املفك الكبري

أومل يفقد غاتسون بعض األدوات  
 وينهم فيليب أبخذها ؟

أومل ينف فيليب عالقته أبي من 



 ؟تلك األدوات
ضغطت بيديها على صدغيها 

 . طلبا لبعض الصفاء يف ذهنها
تذكرت فجأة سلوك فيليب 
الشاذ كلما اتى على ذكر  

 . سيمون
هل كان يعلم ايترى اهنا هي من  
اخفى االدوات وكتم ذلك االمر  

 والء منه هلا؟ 



واملزجلة؟ من لذي اهنال عليها 
ابلضرب هكذا ومل يرتكها اال  

 كومه من ركام؟
السخف الصاق هذه كان من 

التهمه بطفل صغري وهو عمل 
عنيف يعجز عنه من كان اكرب  

 . من فيليب واقوى
ايقنت اندراي ان يف األمر سراً  

 .وان عليها ان تكتشفه



راحت تقرع ابب السقف بيديها  
 .وتنادى فيليب ابمسه

ظنت اهنا مسعت صوات خافتا 
 .وكان هذا كافيا ابلنسبة اليها
هبت الدرج كالصاروخ  

واصطدمت آبالن الذي كان قد 
 .وصل لتوه

 (هدئي من روعك )
قال هلا آالن وهو يسندها 



 :بذراعه واضاف
 (الطبيب يف طريقة آالن )
انه فوق يف مكان ما فوق   )

العلية. علينا ان خنرجه يف احلال  
 (. تلزمنا بعض االدوات

قالت اندراي بصوت متقطع 
 :وكأهنا تزدرد الكلمات واتبعت

 (!واوصدت الباب وضعته فوق )
البد انك متزحني ! ومن يقدم   )



 (على مثل هذا االجرام؟
 (هي )

انتظري هنا رمبا استطعت ان  )
اجد خمال او فأسا او أي شيء  

 (من هذا القبيل
حسنا حاول ان جتد مفكا  )

هذا ما يلزمنا . كان  . كبريا
املفك معها ولقد رأيته بنفسي 

ادرك آنذاك   بني يديها ولكنين مل



 (كانت عازمه عليهما 
وكيف لك ان تدركي . انه   )

عمل شيطاين ال خيطر يف ابل 
  احد. عودي

اليه اآلن وكلمية حىت لو مل جيب 
. قويل له اننا سنخرجه او اي  

 .شيء آخر
 .فهو يثق بك

حعت اندراي اىل العلية وتسلقت 



الدرج املؤدي اىل الباب 
السحري يف السقف وحشرت  

حىت نفسها حتت الباب مباشرة 
 كاد فمها 

يلتصق خبشبة وراحت تناديه  
وتغين وتروي له احلكاايت 

املسلية ومل تسمع اال صدى 
 .صوهتا

 (هل حالفك احلظ؟ )



سأهلا آالن الذي عاد بدون ان  
يوفق يف اجياد املفك ولكنه حيمل 

 :بني يديه فأسا
 (انه ال جييب )

قالت وعيناها على الفأس مث  
 :اضافت بقلق ظاهر

وق الباب مباشرة رمبا كان ف )
 (فكيف ستكسره أذن

كلمية وقويل له ان يبتعد عن  )



الباب قدر االمكان وابننا 
 (سنحاول فتح الباب وخنرجه

اطاعته اندراي بشكل آيل وكانت  
تشعر خبدر يف جسمها مث نزلت  
عن الدرج بسرعه بينما استعّد 
 آالن ليكيل الضرابت اىل الباب

. 
كامن اخلشب عتيقا وابتدا  

 ى حتت وطأة ضرابت آالنيتداع



. 
ساحدث فتحه فيه. هل تظنني   )

 (انه ابمكانك ان تدخلي منها
سأهلا آالن وهو يلهث من اجلهد  

 .الذي بذله
 (سأتدبر امري. أسرع )
لن جتدي االمر مرحيا من   )

 (املفروض ان اصعد بدال منك
كال اان اصغر حجما منك  )



واستطيع ان ادخل من فتحة 
 (صغرية
يف الفتحه حشرت نفسها 

وشعرت بنسرات اخلشب ختدش 
 .جلدها وعلق سرواهلا ابحداها

كان الدم يسيل من يديها عندما 
وصلت اخريا اىل حيث يرقد 

 .فيليب فاقد الوعي
ركعت جبانبه وحتسست جسمه 



 . الصغري فوجدته ابردا كالثلج
خلعت سرتهتا ولفتها حوله  

وصرخت تنادي آالن وختربه ابهنا 
وجدته فليسرع اىل كوتيلد 
 ويطلب اليها ان حتضر بعض 

االغطية الدافئة وشرااب ساخنا 
 :وقالت

سأبقى معه ابنتظار الطبيب .  )
وأرجوك آالت ان تسأل كوتيلد  



 (ان حتضر له احلمام
مسعت خطوات آالن تبتعد . 

يها اخذت فيليب بني ذراع
واحننت عليه وراحت تفرك يديه  

 .وقدميه العاريتني
كانت اطرافه كاجلليد . ضمته 

بشدة لتعطية بعضا من  اليها
دفئها . ارتعش بني ذراعيها وفتح 

اندراي  عينيه ونظر اليها ظنت



 .ألول وهلة انه مل يعرفها
 (فيليب )

اندته وهي تنحين فوقه وتضغط  
بشفتيها على شعره املشعث 

 :وقالت
 (اان اندراي . انظر ايلّ  )

ومضت عيناه وقطب جبينه 
 :وسأهلا حبريه

 (هل أنتهت اللعبة؟ )



 (اللعبة؟ )
سألته اندراي مستفهمه فاجاهبا 

 :شارحا هلا ما التبس عليها
كانت اخلالة سيمون تقوم بدور   )

ماري دنيز وكان علي ان ال ادع  
ذا الندبة جيدين لذلك اصعدتين  

 . اىل هنا وذهبت
لربد وانتابين رعب شعرت اب

شديد عندما شعرت ان غياهبا 



 (قد طال
 (ابلطبع انتهت اللعبة )

اجابته اندراي وهي تشعر بغصة  
 :يف صدرها واتبعت

واآلن ميكنك ان أتوي اىل   )
فراشك بعد ان تتناول شيئا 

 (ساخنا
 (حسنا )

اجاهبا مث نظر اليها وسأهلا  



 :بدهشة
 (اندراي ملاذا انت بدون ثياب؟ )
نك ترتدي سرتيت وانت تبدو  ال )

مضحكا فيها .انظر كم هي 
االكمام طويلة واذا ما رفعت 

 ( القبه خيتفي فيليب متاما
اجابته مبزح ورفعت قبة السرتة 

 .حىت غطت رأسه كله
 :اطلق بدوره ضحكة خافته وقال



فعال انه أمر مضحك  )
 (..وجودي هنا

 ( ابلفعل )
اندراي ، اان ال اريد القيام أبي   )

ر يف قصة ماري دنيز بعد  دو 
اليوم . اتعرفني اهنا حطمت 

 (مزجليت؟
من الذي كسر املزجلة؟ ماري  )

 (دنيز ام اخلالة سيمون؟



سألته اندراي وقد الحظت كيف 
اختلطت عليه االمور فراح خيلط  

 (الواقع مع اخليال
 ( ال ادري )

اجاهبا بعينني نصف مغمضتني مث 
 :اتبع

ثري كان يلتبس علي األمر يف ك )
االحيان . قالت يل اخلالة   من

سيمون اهنا هي ماري دنيز وكيف 



ماري دنيز   ميكنها ان تكون
 (واخلالة سيمون يف الوقت نفسه؟

هي ليست ماري دنيز وال   )
ميكن ان تكون ماري دنيز كما  

الميكن لعمك بليز ان يكون من  
 (تسمية : ذا الندبه

اجابته وقد ابتدأ ت ابلفعل  
الحه وعندما ابصالح ماميكن اص 

مل جيبها بشيء قررت ان ترجئ  



 .هذا احلديث لوقت الحق
مسعت اصواات ووقع خطوات يف 

 :الغرفة حتتها فنادت
آالن ، اصعد الدرج وسأانولك   )

 (فيليب
محلته بني يديها حبذر ابلغ  

واجتهت صوب الفتحة وركعت 
 :قرهبا وقالت

امسع ايها البطل! لقد علق  )



الباب السخيف ولذلك   هذا
علينا ان خنرج من الفتحة . 
 ميكنك ان تتظاهر ابنك رزمه

 . بريدية سيتناوهلا مين آالن
ضحك فيليب من اعماقة وكان 
على اندراي ان تقاوم رغبة بضمة 
اليها والتشبث به بني ذراعيها  

 :.لكنها بدال من ذلك قالت
خلشب  هيا. احذر نسرات ا )



وتذكر ان الرزمه التلتوي .نعم 
 (هكذا..عافاك

كانت تثرثر هكذا وهي تنزله من  
 .الفتحة

 (سأتناوله اان )
جاءها صوت بليز وشعرت 

بني ذراعيها .  بفيليب يتشنج
اطلق تنهيدة عميقة وفجأة 

اختفت التشنجات . وماهي اال 



وكانت يدا بليز القويتان   ثوان
 .وثقة تتناوالنه منها وتنزالنه حبذر

 (هيا اي صغريي )
 :مسعته اندراي يقول مث اتبع

سيلقي الطبيب عليك نظرة  )
سريعة اآلن وسنصعد اان واندراي 

 (لنراك بعد قليل . هيا
مسعت فيليب يتمتم شيئا مل 

وخرجت من بني شفتيها   تفهمه



صالة صامتة وشعرت فجأة 
 ابلربد . نظرت من الفتحة ورأت
 .غاتسون حيمل فيليب وينطلق به

هل تريدين ان تنتظري لفتح   )
 (الباب؟

 .سأهلا بليز
 (كال )

اجابته واسناهنا تصطك من الربد  
 .واتبعت



اظن ابنين ال اابيل ابلنسرات   )
 (فأان أشعر بربد شديد

انزلت قدميها وشعرت بيدين  
 .تسددان خطواهتا على السلم 

انزلقت اخريا من الفتحة وعلقت 
احدى النسرات بذراعها فسال  

 . دمها
ساعدها بليز على النزول . رأت 

 .آالن واقفا والفأس بيده



 (عافاك )
قال هلا ما ان وقع بصره عليها 

 .واصطبغ وجهه بلون امحر قان
ختيلت الصورة اليت بدت فيها 
امامهما . سروال من قماش 

اجلينز ممزق ومتسخ وصدرية من  
 .الدانتيل ال تغطي شيئا

شكرته مث خيم على الغرفة  
الن بصوت حرص صمت قطعه آ



 :ان أييت طبيعيا حني قال
جيب ان اذهب لكن علي قبل  )

 (ذلك ان اعيد الفأس اىل مكانه
اطلق ضحكة مرحه وانصرف  

 .وهو يصفر حلنا شجيا
وما ان توارى عن نظرها حىت  

 :قالت اندراي بلطف
 ( كان يف غاية اللطف )
 (اعتقد انه واقع يف احلب )



  اجاهبا بليز هبدوء . بلعت ريقها
 :بعصبيه واجابته

 (كال ، ال اظن ذلك )
لكنك لست خبريه يف هذه  )

االمور وانت ال متيزين احلب  
الصادق عندما يعرض عليك. 

 (اليس كذلك اي صغرييت؟
مل يكن لديها ما جتيب فلزمت 

 .الصمت



 :بعد قليل قال
لقد وجدان سيمون . وكانت  )

قد احنرفت بسيارهتا على الطريق  
 (وارتطمت حبائط

 (هل حلق هبا أي أذى ؟ )
كال اهنا حريصه جدا حني  )

املسألة مسألة بقاء . مل   تكون
تكن حباجة اىل اقناع كثري لتخربان 

زعمت اهنا  . اين وضعت فيليب



جمرد مزحة ولكنها مل تعد تعتربها  
 مزحه عندما ملسن انين لست

على استعداد الرجاعها اىل هنا 
او حىت اىل توصيلها اىل اقرب  

 (كاراج
 (تعين انك ختليت عنها هناك؟ )
ال بد ان جيدها احد عاجال ام  )

وكما قلت لك هي  . أجال
حريصه جدا على حياهتا وقادرة 



فيليب  على االحتفاظ هبا بعكس
. وعلي ان اشكرك الن سرعة 

خاطرك هي اليت اسعفته يف 
 (الوقت املناسب

لست حباجة اىل شكر. اان  )
 (احبه وسأفتقده كثريا

 .بصوت خنقته العرباتاجابته 
خيم بعد ذلك صمت مشحون 

قطعته اندراي بسيل من الكلمات  



فراحت تقوهلا بسرعه لئال ختوهنا 
 :شجاعتها فتتوقف . قالت

اعرف ان ال شئ ميكن ان   )
اساءيت اليك ايبليز. مل يكن  ميحو

هلا أي مربر ولكن اريدك ان  
وهناك شيء  . تعرف انين أسفه

بت لك اخر . لقد قلت ابنين سب
أملا عندما اغمضت عيين 

 . ليلة زواجنا واشحت بوجهي



أريدك أن تعرف ان هذا غري 
صحيح . فأان مل اجدك منفراً  

 (أبدا. بل على العكس
اذن ملاذا اغمضت عينيك  )

 (عندما عانقتك
 ( ألنين كنت خجلة )

رفع حاجبيه وقال مبرح وهو ميد 
 :يده

 (اذن اعطين سرتيت من فضلك )



 (االتكن خبيث )
قالت له وهي تتشبث ابلسرته مث 

 :سأهلا
هل فعال ختجلني عندما انظر   )

 (أليك؟
كال اال اذا كان املنظر جملرد   )

تلقني درس او النك تريد وداعي  
. ففي احلالتني اجد االمر رهيبا 

 (وال حيتمل



وان قلت لك ابنك امجل مايف   )
ابلنسبة ايل وال فرق ان   الدنيا

ه او  كنت على ظهر جواد متتطي
كنت   كان السخام يكسوك او

مرتديه ثيابك او كنت نصف 
عاريه فاان اريد ان اظل انظر  

وهل تظنني   .اليك طوال عمري
 (ابنين سأمسح لك ابألبتعاد عين؟

 (اوه بليز )



اجابته والدموع تنهمر من عينيها 
 : مث اكمل

لست اعرض عليك الكثري   )
فأنت تعرفني وضعي ووجود  

ن يعقد  فيليب معنا منشأنه ا
بعض االمور وانت تعرفني شعوره 

 (حنوي
سوف تتحسن االمور عندما ال  )

 (يعود طفال وحيدا



 :اجابته اببتسام مث قالت
 (اوه بليز كم أحبك )

وانزلقت السرته عن كتفيها عندما 
فتحت ذراعيها ال ستقباله بينهما 

 . واغمضت عينيها
بعد وقت طويل سأهلا ورأسه  

 :يسرتيح على صدرها 
 (آملتك؟ هل )

رفعت اندراي يدها وازاحت عن 



جبينه بعض اخلصالت من شعره 
 :واجابته حبنان ورقه

 (مل األحظ )
 :وتذكرت فيليب وقالت

علينا ان نذهب لألطمئنان  )
 (على فيليب

فيليب خبري وهو اآلن موضع   )
اهتمام مل يعتده عنايه مل أيلفها مع  

 .سيمون



ال تتعجلي مغادرة برجنا العاجي 
اندراي ففي الدنيا ويالت  اي 

ومآس كثرية كما اكتشفت ذلك  
 (بنفسك

لكننا لن نسمح للدنيا ان تنال   )
 (منا بعد اآلن

 (ابلطبع )
قال هلا وهو يتكئ على كوعه مث 

 :اتبع



على انه ال جيب ان تتوقعي  )
املعجزات . ال اريدك ان تتأملي  

 (بعد اليوم
كيف اأتمل وأنت بقريب   )

 (تداويين؟
تذوب بني ذراعيه طائعه   واذا هبا

 . خمتاره
فأخرياً وجدت مالذها يف هذا  

 .املكان حيث هتب العواصف
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