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مل يعرف أحد أن نيال ماكبني قادم 
لها  اىل بلدته شيلينغ ، اىل ان وص

فعال يف ذلك اليوم الصيفي 
 العاصف. 

كانت اليسون ماكاي جالسة يف  
غرفة الصف عندما شرد إنتباهها عن  

مقعدها الذي كان ويلي ماكلويد 
يشرحه لستة من زمالئه التالمذة ،  

ومن مقعدها املرتفع حملت ظال أزرق  



اللون مير عرب األشجار مما جعلها  
 تسرع حنو النافذة.

توقف عن  قالت للطفل الذي 
 الشرح مستغراب:

" اتبع القراءة اي ويلي ، فنحن  
 نستمع اليك".

إنتظرت حىت عاودت السيارة الزرقاء  
الظهور ، مل تستطع ان تلمح شيئا 

داخل السيارة ألن املطر الغزير كان  



يهيمن على كل شيء ، ترى من  
الذي يقصد القرية يف منتصف آخر  
األسبوع من حزيران؟ فاملدرسة تقع 

الطرق اليت يقصدها السياح ،   خارج
وهي معزولة متاما إبستثتاء الدكاكني 

املتنقلة اليت تزورها مرتني يف  
 األسبوع. 

فجاة إلتمعت السماء بربيق قوي  
اعقبه صوت الرعد القاصف ،وعلى 



هذا الضوء الباهر شاهدت السيارة  
مرة أخرى وهي تصعد الطريق  

الوحيد يف املنطقة مث تقف أمام لوك  
ذي بدا غامقا وغريبا يف هذا  شيل ال

 الشتاء الغزير.
إرجتفت أليسون ألحساسها بقرب  

وقوع مشاكل غري حمدودة ، 
وأحست ابلربد ، رغم ان قاعة 

الصف كانت دافئة متاما ، حملت 



شكل رجل خيرج من السيارة مث  
يقطع الشارع مسرعا قبل أن خيتفي 

يف أحد األكواخ هناك ، إعتقدت أنه  
ماكبني ، لكنها   دخل منزل فريجوس 

 مل تكن متأكدة. 
خّيم صمت شامل على القاعة ، 
فعادت اليسون اىل مكاهنا وهي 

 تقول:



" أحسنت اي ويلي ، كانت قراءتك  
 ممتازة". 

نظرت اليسون اىل ساعة يدها ، إهنا 
الرابعة إال الربع تقريبا ، مل يعد هناك 
جمال للمزيد من الدروس ، ابإلضافة  

األوالد أيتوا منزعجني من  اىل أن  
العاصفة ، بل ويبدو على إثنني  

منهما اخلوف الشديد ، توجهت 
 أليسون اىل الطاولة وقالت:



" هيا ايها األوالد ، إمحلوا معاطفكم 
 وسآخذكم اىل بيوتكم". 

إبتسمت وهي تراقب األوالد  
وسرورهم ، من حسن احلظ اهنا  

جاءت بسيارهتا عند الصباح ، فمع  
تعيش على بعد ميل واحد فقط  اهنا 

من املدرسة إال ان هذا املطر الغزير  
ما كان ليرتكها تسري ولو ألمتار 

 قليلة. 



أتكدت أليسون من أن النار يف  
املدفأة خامدة ، مث أطفأت األنوار  
ومجعت األوالد يف املدخل يف حني 

فتحت هي أبواب السيارة هلم ،  
وواحدا بعد واحد وّدعت األوالد  

على ابواب بيوهتم املمتدة  الفرحني
على طول الطريق الوحيد ، واحدة 

من التالمذة، فيوان ستيوارت ، تعيش  
يف البيت اجملاور ملنزل فريجوس 



ماكبني ، لذلك قالت اليسون وهي  
 تفتح هلا الباب:

" يبدو أن السيد ماكبني يستقبل 
 بعض الضيوف".

إستغربت اليسون نظرة غري الطبيعية 
، صحيح أن فيوان يف وجه الفتاة 

كانت يف العاشرة من عمرها فقط ، 
إال ان كل سكان القرية يعرفون  



التفاصيل الشاملة عن النزاع ، قالت  
 فيوان: 

 "هذا صحيح اي آنسة أليسون".
كان الكوخ ماء ، تظاهرت اليسون  

ابهنا تراقب فيوان حىت تصل اىل بيتها  
، بينما كان نظرها يف الواقع مركزا  

الزييت الذي ينري الغرفة  على القنديل 
األمامية من منزل السيد ماكبني ،  
وطيلة الوقت كان التساؤل حول 



هوية الضيف يلح على فكرها 
 ومشاعرها.

لكن اليسون نست كل شيء عندما 
وصلت اىل البيت ، فهناك أمور  
اخرى كثرية تشغل ابهلا ، مسعتها  
جيسي وهي توقف السيارة أمام 

فتح هلا  الباب اخللفي ، فأسرعت ت
 الباب وهي تقول:

 " هيا بسرعة اي إبنيت ....هيا". 



قطعت اليسون املسافة القصرية 
ركضا ، وعندما وقفت اىل جانب  

املرأة ذات الشعر البيض الناصع ، 
 قالت:

" اي له من يوم قاس اي جسي ، هل 
 الشاي جاهز؟".

" املاء على النار ، حلظات ويكون  
قدح الشاي أمامك ، لكن قبل كل 



يء أريد أن أحدثك قليال ، هيا ش
 إجلسي". 

إعرتضت أليسون على جسي اليت  
 حاولت أن جتلسها وقالت:

 " اان سأصنع الشاي.......". 
" لن تفعلي ذلك ، هناك شخص 
واحد يف هذا البيت يعرف كيف  

يصنع الشاي... وهذا الشخص هو  
 اان". 



إبتسمت أليسون من على كرسيها  
 اهلزاز وقالت: 

، ال أعرف ما ميكن   " آسفة اي جسي
 ان نفعل من دونك".

وكانت تعين كل كلمة تقوهلا ، راحت  
تراقب يدي العجوز ومها تعمالن  

بثقة وخّفة يف إعداد الشاي ، فقد  
عاشت جسي مع العائلة منذ ما قبل  

مولد اليسون ، بل حىت قبل مولد  



اخيها أليك الذي يكربها خبمس  
سنوات ، واالن ، بعد وفاة والدها  

ج اليك يف كندا وتبّخر ثروة وزوا 
العائلة ابلكامل... فإن جسي ما 

تزال معهم يف الضراء كما كانت يف  
 السراء. 

وبقوة حتسد عليها ، إستطاعت  
جسي أن تقف اىل جانب األم عندما 
قتل األب يف حادث طائرته وهو يف  



رحلة عمل اىل يوغوسالفيا قبل  
ثالث سنوات ، كان األب على 

ه اهلندسية اىل  وشك أن ينقل شركت
مرحلة أخرى من النجاح ، مرحلة 

كانت ستعين الثروة واألمان ، بعد  
 خيانة غري متوقعة من شريك حمتال.

املال الذي كان بني يدي العائلة  
إبتلعته ترتيبات الدفن بعد احلادث  
املفجع ... ومع ذلك ظلت جسي 



معهم ، وكم تتمىن أليسون أن تظل  
مدبرة  معهم طيلة حياهتا ، فهي حتب

 املنزل وتراتح اليها كثريا.
وضعت جسي أبريق الشاي من يدها  

 وقالت:
"املسألة تتعلق أبمك ، فهي تتصرف 
بشكل غريب هذه اليام ، تتجول يف 
البيت على غري هدى بدل اإلهتمام 
بلوحاهتا الفنية ، وقد الحظت على  



وجهها تلك النظرة احلاملة ، النظرة 
ون قد نفسها اليت حتملها عندما تك

وضعت يف راسها فكرة اثبتة ، الواقع  
انين ال أعرف ماذا تفكر ، لكنين 

 ميكن أن أمخن". 
هزت اليسون راسها وقد احست 

 قلبها يغرق بني أضلعها:
 "البيت؟". 



متّعنت جسي يف وجه أليسون حبّدة  
 وقالت:

" اجل ، فهي تواصل احلديث منذ 
مدة عن أن البيت كبري ويكّلف  

لصيانته ... وما  الكثري من األوال
 شابه".

 قاطعتها أليسون أبسى واضح:
" اعرف ذلك ، اهنا تثري املوضوع  

كل صيف عندما تكشف الشمس  



ما حّل ابلبيت من اخلارج ، آه اي 
 جسي ، ماذا ميكن أن أفعل؟". 

 تلّفتت جسي حوهلا قائلة:
" هللا وحده يعلم اي إبنيت، إهنا على 

حق ، ماذا تفعل ثالث نساء  
وحيدات يف هذا البيت الضخم ؟ 

املدخول الوحيد هو املال الذي  
تكسبينه وما قد تبيع امك من رسوم  

 ... وهذا املدخول ال يكفي". 



 ردت أليسون إبنفعال ايئس: 
" لكنها ال ميكن ان تبيع البيت، فهو 

 متوارث يف العائلة منذ أجيال". 
توقفت عن الكالم وكأن فكرة طارئة  

 دامهتها مث اضافت:
"يف كل حال ، من سيشرتي البيت ؟  

فاملعروف أن مثل هذه البيوت 
الضخمة غري رائجة يف السوق ، آه 

 اي جسي...". 



أغمضت عينيها براحيت يديها وهي  
 تقول:

 " أمتىن ان نكون خمطئني ". 
" صحيح ، لكن جيب أن نكشف  
احلقيقة ، من األفضل أن تساليها  

لكن بلطف اي أليسون ، فأنت 
ا تضطرب فورا إذا ما  تعرفني أبهن 

 تعرضت ألية مشاكل". 



إغتصبت اليسون إبتسامة صفراء  
 وقالت:

" سافعل ذلك طبعا ، اشكرك اي 
جسي ألنك أخربتين ، لعلنا نستطيع  

 إجياد خمرج ، من يدري؟". 
رمت اليسون هذه العبارة خبّفة ،  
لكن قلبها كان مثقال ابألحزان ،  

فهي حتب بيتها بكربايء جمنونة ، فقد 
ان منزال ريفيا ضخما مبنيا ابحلجر ك



الصخري ، موقعه يواجه الشرق  
حبيث حتتضنه الشمس كل صباح ، 
ومع ذلك حتميه التالل اجملاورة من  

العواصف واألمطار ، كما حتيطه  
اجلبال والغاابت يف موقع يعترب من  

أمجل مناطق اسكتلندا ، وبينما هي 
يف طريقها من املطبخ اىل القاعة  

أضاء البيت برق خاطف   الرئيسية ،



أعقبه رعد قوي... فإزداد إضطراب  
 اليسون وخوفها. 

كان على أليسون أن تنتظر حىت 
ساعة متأخرة من الليل كي تعرف 
احلقيقة اليت أهنت كل التكهنات ،  
كانت جالسة يف مقعدها املريح يف  

غرفة اجللوس وهي تراجع بعض  
الدفاتر املدرسية ، وعندما رفعت  

مها حملت على وجهها  عينيها اىل أ



تلك النظرة احلاملة اليت تعين الكثري ،  
اهنا النظرة اليت تكشف كل 

مكنوانت األم ، لذلك مل تعد حتتمل 
املزيد ، وضعت الدفاتر جانبا وقالت  

 هبدوء:
 " امي أرجوك ان حتدثيين". 

فتحت السيدة ماكاي عينيها على  
إتساعهما ، وهي تشعر ابلذنب أكثر  

، أحست من أي وقت مضى 



اليسون بدفقة حب عارمة ألمها ، 
وكادت أن تغص ابلبكاء لكنها  

متالكت نفسها بسرعة ، بدت األم 
متعبة ومهزومة حبيث اجربت أليسون  

على إسرتجاع صورهتا عندما كانت 
مهندسة ديكور انجحة جدا زارت  

معظم أقطار العامل مع شريكة هلا قبل 
أن تتعرف اىل والدها يف أسرتاليا ... 

عد ذلك عادت اىل أسكتلندا ب



وتزوجته وتركت اعماهلا لتصبح ربة  
بيت مثالية ، ومنذ ذلك احلني مل  

يسمع أحد منها كلمة اسف أو ندم 
على الثروة الكبرية اليت كانت 

ستحصل عليها فيما لو إستمرت يف  
مهنتها ، اما اآلن فتكتفي ابلرسم  

الزييت ، ويف بعض األحيان بيع 
أميري ، وهو  اللوحات اىل مردوخ 

صديق قدمي للعائلة ميلك حمال فاخرا  



لبيع التحف القدمية واللوحات  
 الفنية.

 " اخربك عن ماذا؟".
لكن إرجتاف يدها وهي تداعب 

 خدها كشف كل ما حتاول اخفاءه .
توجهت اليسون لتجلس على الرض  

أمام امها مث وضعت راسها يف  
 حضنها وقالت: 



قلقتان "آه اي أمي ، اان وجسي 
عليك متاما ، هناك شيء ما يدور يف  

تفكريك ، وال بد لك من احلديث 
عنه عاجال ام آجال فلماذا ال يكون  

 اآلن؟". 
مل يكن لألم مهرب من املنطق 

الواضح يف كالم إبنتها ، تنهدت  
بعمق بينما يدها تداعب شعر 

 اليسون حبنان:



" حسنا ، إنه شيء كان جيب أن 
ين ال احب  احدثك به قبل االن ألن

 أن اخفي شيئا عنك أنت خاصة".
فجأة هتّدج صوهتا وعادت تبكي ، 

 لكنها متالكت واتبعت تقول :
" لقد وصلت األمور اىل حد ابت  

معه من املستحيل املضي يف الوضع  
 احلايل أكثر ، علينا أن نبيع البيت". 



نظرت اليسون اىل امها وهي جتاهد  
كي حتبس دموعا ترقرقت يف عينيها 

 ما أتكدت خماوفها.عند
" هذا ما فكران فيه ، لكنين احب 

 هذا البيت كثريا".
 رّدت األم حبنان واضح :

" واان أحبه ايضا ، كم فكرت يف 
املسالة قبل إختاذ القرار؟ كان علّي 
أن أخربك منذ مدة ، لكنين كنت  



ااتمل حدوث... انت تعرفني كيف  
 افكر".

هّزت اليسون راسها وهي تشعر  
 ابحلزن ألمها ولنفسها أيضا.

 اتبعت االم: 
"الواقع انين حبثت املسألة مع السيد  

 جون ستيورات". 
وّجهت اليسون نظرة حادة اىل أمها  
، فمع ان جون ستيورات هو حمامي 



العائلة ومن الطبيعي ان تبحث األم 
معه موضوع البيت ، إال أن ذكر  
إمسه جعل عملية البيع تبد اكثر  

 إحلاحا.
 ا قال لك؟". " وماذ

 إبتسمت األم بضعف وقالت:
" لن تصدقي األمر ، هناك شخص 

ما مهتم بشراء البيت ، مل خيربين 
السيد ستيوارت عن هوية هذا  



الشخص ، حىت أنين مل أعرف ما إذا  
كان رجال او أمرأة ، والظاهر ان  

هذا الشخص إتصل به قبل حوايل  
سنة وابلغه أنه مهتم ابلبيت ، ويريد 

حاملا نقرر طرحه للبيع ، ان يعرف 
وال شك أن هذا الشخص يعرف  
البيت ، املهم ان احملامي إتصل يب  
امس وقال يل ان ذلك الشخص  

 سيتصل بنا قريبا". 



حّولت األم نظرها اىل املدفأة ، 
واتبعت تقول وهي ترّبت على كتف 

 أليسون: 
" هذا هو السبب الذي جعلين 

 متوترة خالل األايم القليلة املاضية ،
فارجو ان تساحميين ، إذ ليس أمامي  

 إال هذا السبيل". 
 هّزت اليسون راسها بعنف:

 " ال ، ال بد ان هناك طرقا أخرى".



" ماذا؟ امتىن لو أجد حال آخر ، 
أنت تعرفني كيف يكون البيت يف 

الشتاء... يصبح كثالجة كبريةجدا ، 
كان علينا ان نرّكب تدفئة مركزية  

مال عندما  منذ مدة ، األمر كان حمت
كان البيت مليئا ابلزوار والنار يف كل  

غرفة...لكنه مل يعد كذلك ، حنن 
وحدان يف البيت ، وجسي أصبحت 
كبرية يف السن ، اىل مىت تظنني اهنا 



ستظل قادرة على العمل يف ذلك  
املطبخ الشاسع؟ صحيح أهنا ال 

تشكو وال تتلكأ ... لكن التعب 
 سيظهر جليا ابسرع مما نظن".

العاصفة ، وإنعكس اهلدوء   هدأت
على مزاج أليسون اليت بدت ساكنة 

وكأهنا ختّلت عن كل معارضتها ،  
تنهدت وحّولت نظرها إبجتاه الكلب  
راسيت الذي كان متمددا ابلقرب من  



املدفأة ، مّدت اليسون يدها تداعبه 
، وسالت أمها من دون ان تنظر  

 اليها: 
 " واىل اين سنذهب اي أمي؟". 

ص منذ يومني الكوخ  " كنت اتفح
امللحق ابلبيت واألراضي احمليطة به ، 
صحيح أنه حباجة اىل عمل كثري ألنه 

مهجور منذ أن ختلينا عن البستاين  



العامل فيه ، إال أنه يصلح لنا حنن  
 وللكلب أيضا".

 رددت اليسون كالم امها: 
" .... وراسيت ايضا لكن هل ميكننا 

 بيع البيت دون الكوخ".
 إبستغراب:اجابت األم 

" طبعا ، الواقع اهنما منفصالن ،  
وسوف حنتفظ ابحلديقة الصغرية 

احمليطة ابلكوخ ، ويف الوقت نفسه  



تطل على الوادي متاما كما تطل من  
 هنا". 

كل ما قالته األم كان صحيحا ، 
 لكن أليسون تساءلت يف سرها:

) هل حتتمل العيش يف الكوخ قريبا  
؟(   من البيت الذي يعيش فيه غرابء

هذا هو السؤال الذي ال جواب له  
 االن.



ذهبتا اىل النوم دون أن خترب أليسون  
أمها عن الشيء االخر الذي يقلقها  

هذه األايم ، إذ يكفيها األمل الذي  
حتملته فيما يتعلق ابلبيت ، فاملدرسة 
اليت تعمل فيها اليسون ستغلق بعد  
فصل اخلريف ، ومن سبعة تالمذة 

مخسة   تعلمهم أليسون هناك
سيغادرون ألهنم اصبحوا فوق  

العاشرة وهذا يتطلب إنتقاهلم اىل  



مدرسة أخرى ، اما التلميذان 
اآلخران فسينقالن اىل مدرسة تقع  

على بعد مخسة عشر ميال ، ومبا أنه  
ال يوجد أطفال يف عمر مناسبة  

لصفها ، فإن اإلدارة قررت إغالقه  
ملدة أربع سنوات ، ورمبا اىل البد ، 

أليسون ستتلقى قرارا ابلنقل    ومع ان
إال ان املدرسة اجلديدة ستكون  

بعيدة جدا ، وكل ما تتمناه اآلن 



حدوث معجزة تتمّثل يف إنتقال  
عائلتني فقط اىل شيلينغ لكل منهما 
ثالثة او اربعة أطفال ، وهذا كفيل 

 إبنقاذ وظيفتها.
تنّهدت أليسون بعمق وهي تطفىء  

 نوم. نور غرفتها ... وعبثا حاولت ال
كان اليوم التايل هنار اجلمعة ، يوما  

مشمسا ودافئا وكأن عاصفة األمس  
مل تكن قط ، وبينما كان األوالد  



يلعبون بعد الظهر يف ابحة املدرسة ،  
شاهدت اليسون مرة أخرى السيارة  

الزرقاء اليت راهتا ابألمس وهي 
تتوقف جمددا أمام منزل فريجوس 
ا  ماكبني ، كانت قد نسيت متاما هذ
الضيف الغريب ألنشغاهلا بقضااي 

البيت واملدرسة امللحة ، إقرتبت من  
احلائط احلجري الصغري الذي حيمي  

الصغار من املنحدر املطل على 



القرية ، وراحت تتامل السيارة  
بفضول ، خرج رجل من سيارة 

الفورد القدمية ، وقبل أن يعرب الطريق  
القى نظرة خاطفة إبجتاه املدرسة ،  

يلة إبحراج اليسون مما  كانت كف
جعلها تبتعد عن احلائط وكاهنا  

شوهدت ابجلرم املشهود ، ومع ذلك  
كانت راغبة يف معرفة هوية الرجل ،  

لو انه أحد أبناء فريجوس لكان اخلرب  



قد عّم القرية فورا ، لكن شيئا مل يذع 
بني األهايل ، مل تستطع ان تلمح  
وجه الرجل الغريب ، ومرة أخرى 

اىل الكوخ الذي يعيش    القت نظرة
فيه فريجوس ماكبني وحيدا ، بعد 
رحيل إبنائه األربعة أليستري وأاين  
ودانكان ونيال، اإلبنان األكربان 
يعيشان يف نيوزيلندا ويقال أهنما  

يعمالن يف جتارة املاشية ، اما دانكان 



ونيال فقد غادرا القرية منذ سنوات  
للعمل يف السفن التجارية... نيال 

د كما يسمونه ، اإلبن األقسى  األسو 
بني أربعة يشكلون عائلة ماكبني اليت  
عاشت يف نزاع مستمر منذ أكثر من  

قرن مع عائلة ماكاي ، اليسون  
تتذكر نيال فقط ألنه كان أصغر  

اخوته ، من عمر أخيها أليك تقريبا 
وزميله يف الصف نفسه أيضا ، زميله  



؟ صحيح ، لكنهما كاان يتقاتالن  
كرت أليسون ان الكراهية  دائما ، ف

موجودة يف الدم ، حبيث كانت 
العائلتان على نزاع دائم ومستمر منذ  

عندما كانتا أكرب   1869العام 
عائلتني يف القرية واألرايف احمليطة هبا  

، ففي أحد اايم ذلك العام ، وجد  
هيكتور ماكبني ودومنيول ماكاي 

نفسيهما يقعان يف غرام أمرأة واحدة 



جيج انر احلب واحلقد  عمدت اىل ات
بني الرجلني معا ، وفد أتكد فيما  
بعد ان الشابني كاان ضحية سحر 

إيزابيل القاسية ، ومهما كانت  
احلقيقة فإن الرجلني قررا ذات يوم  
التوجه اىل التالل لتسوية املسالة  

 بينهما... ذهبا ومل يعودا ابدا.
بعد عدة اايم ، نزل احد الرعاة من  

وي قصة مرعبة عما  كوخه اجلبلي لري 



شاهده ، يف أحد األايم ، ذهب  
يبحث عن بعض األغنام الضالة 

انحية اجلبل املطل على البحر  
إبحندار شديد اإلرتفاع ، وهناك 
شاهد الرجالن يتقاتالن بضراوة 
ووحشية ، كانت األرض مغطاة 

بصخور وحصى صغرية جتعل الثبات 
عليها صعبا ... وبينما هو يراقب  

ن واخذا ينحدران  إنزلق الرجال



صوب البحر ومها مستمران يف 
القتال ، وعندما وصل اىل مكان  

املعركة كان األوان قد فات ، ففي 
األسفل ، مل يكن يسمع إال صوت  

إرتطام املوج ابلصخور احلادة وزعيق  
 طيور البحر الباحثة عن طعامها. 

وملا إنتشرت قصة الراعي يف القرية ،  
الكلمات تبادلت العائلتان التهم و 

القاسية ، ومنذ ذلك اليوم إنقطعت  



العالقات بني الطرفني وإندلع احلقد  
يف نفوس اجلميع ، وابلطبع كانت 

هناك قصص غري قصة مصرع  
الشابني تتعلق بتجارة البحر  

والتهريب وغريمها ، لكن أحدا مل  
خيرب أليسون عن احلقيقة متاما ، لعل  

اخلجل كان جيعل كل طرف حيجم 
ة ابلواقع ، واليسون  عن اجملاهر 

نفسها مل تتجرأ وهي طفلة على طرح  



األسئلة ، ودائما كانت تتساءل عما 
إذا كان أليك قد عرف احلقيقة أم ال 

. 
البيت الذي تعيش فيه اليسون اآلن  
هو بيت العائلة قبل زمن طويل من  
النزاع ، اما فريجوس ماكبني ، وهو 

آخر فرد من العائلة ابق يف القرية ،  
ش يف كوخ عاش فيه من قبل فيعي

أبوه وجده ، وبيت ماكبني ، الذي  



كان جياور بيت ماكاي ، فقد دمر  
هنائيا يف حريق كبري إندلع يف العام  

، وتقول الرواايت أن ثروة   1872
العائلة إحرتقت يف البيت ، ومل يبق  

من أثر البيت احملرتق إال بعض  
األحجار املتفرقة ، يف حني منت 

برية يف املكان اعشاب وأشجار 
 برمته.



احست اليسون بقشعريرة برد جتتاح  
جسمها بفعل الذكرايت األليمة اليت  

إسرتجعتها ، لذلك توجهت اىل  
األطفال تشاركهم متارينهم الرايضية 

حبماس وكأهنا تريد إبعاد أشباح  
املاضي عن فكرها ، لكن عقلها  

رفض التلبية يف الدروس الالحقة ، 
شديد ، رمبا  كانت تشعر ابلضيق ال

لعلمها أبن املدرسة ستغلق ، او رمبا  



ألن البيت سيذهب اىل األبد مع  
العائلة ، أو رمبا للسببني معا ، 

اصاهبا التفكري الشديد بصداع حاد 
إستمر إبحلاح رغم تناوهلا قرصني من  

األسربين ،وما أن جاءت الساعة  
الرابعة حىت شعرت ابإلرتياح ألن 

تطاعتها أن العمل قد إنته وابت إبس
تراتح ، ومن مقعدها خلف الطاولة  

راحت تراقب األطفال وهم يغادرون  



القاعة بسرور كمن أطلق سراحه من  
 سجن مظلم. 

يف اجلهة اخلرى من الوادي ،  
إستطاعت أليسون ان ترى من  

مقعدها جانبا من البيت ، السقف 
القرمزي وبعض غرف النوم ، فعادت  

بصوت  اليها كل خماوفها ، فكرت 
خافت ، كيف ميكن أن أتركه ؟  

فطفرت دموع احلزن واألمل اىل عينيها 



، لقد كانت أمها على حق بينما 
تصرفت هي بطيش وعاطفية ، إهنم  

ال يستطيعون مواصلة العيش يف  
البيت ابملدخول اخلفيف املتوفر  

لديهم ، فاحلب العميق الذي تشعر  
إجتاه البيت مل يعمها عن رؤية  

ذ املتساقطة أو قرميد إطارات النواف
السطح الذي حيتاج اىل ترميم سريع  
، حىت احلديقة حتولت اىل يباس بعد  



أن إضطروا اىل اإلستغناء عن 
البستاين ، حاولت أليسون وأمها  
جهدمها ، لكنهما كانتا ختوضان  

معركة خاسرة مع املساحات الواسعة  
 اليت غزاها اليباس.

تنهدت أليسون بعمق مث اخرجت 
غرية وتطلعت فيها اىل عينيها مرآة ص

، جيب أن ال يرى احد آاثر الدموع  
عندما تعود اىل البيت ، حّدقت 



طويال يف املرآة فلم تر سوى عينني 
دامعتني ، ولكّن الذين ينظرون اليها  

جيدون أكثر من ذلك ... جيدون  
اجلمال اهلادىء الذي ينري مالحمها  

حبيث جيعلها حمط أنظار اجملتمع الذي  
اجد فيه ، كانت شفتاها محراوين  تتو 

ممتلئتني ،وعيناها برموش سوداء  
 كثيفة. 



وضعت املرآة يف حقيبة يدها 
وتناولت مشطا صغريا سّرحت به 
شعرها اجملّعد من دون إنتظام مث 

جالت يف الغرفة لتتأكد من ان كل  
 شيء على ما يرام.

زال الصداع احلاد عندما بدات  
القرية ، كان  اليسون سريها نزوال حنو 

عليها أن تعرج على مكتب الربيد  
للحصول على بعض األوراق الرمسية  



والطوابع جلسي اليت تراسل العديد  
من القارب يف خمتلف احناء العامل ،  
وقد شعرت أليسون ابإلرتياح وهي 

حتيي اهل القرية على طول الطريق ، 
ما أعاد اليها بعض السعادة  

 املفقودة.
لذي يشّكل أيضا  يقع مكتب الربيد ا 

خمزان لبيع اخلضار الطازجة والبضائع  
املختلفة ، يف الطرف االخر من  



القرية على الطريق املؤدي اىل بيت  
اليسون ، وكانت قد إستدارت قليال 

لتحيي السيد ماكينرت قرب مكتب 
الربيد ، وملا إجتهت جمددا حنو 

املكتب وجدت نفسها وجها لوجه  
،  مع رجل خرج لتوه من الداخل

للحظات ، شعرت أن توازهنا قد  
إختل ، لكن يدين قويتني امسكتاها  
....فنظرت اىل صاحبهما فورا ، وما 



أن حملت وجهه حىت علتها الدهشة  
فجذبت نفسها بعيدا عنه وكنها  

هترب من أفعى سامة ، فالرجل الذي  
إصطدمت به والذي كان يرميها  

بنظرة غريبة ، مل يكن إال نيال ماكبني  
ماكبني األسود نفسه ،  ، نيال

وعندما متالكت نفسها ، إبتعدت  
أليسون مسرعة ودخلت اىل مكتب 

الربيد املعتم وقلبها خيفق بشدة 



لكنها ظلت تشعر ان نظراته  
 تالحقها من خالل النافذة. 

" عشرة مغلفات بريد جوي ، اي  
 سيدة فنليسون". 

اي هلا من صدفة ، من بني كل أبناء  
ىل بيت أبيه  ماكبني يعود األصغر ا

،وهو النب الذي تبغضه أكثر من  
 الباقني. 



حّدقت السيدة فنليسون بعينيها  
 احلادتني يف وجه أليسون وقالت:

" هذه املغلفات اي آنسة ماكاي ،  
هل رأيت من كان هنا قبل حلظات؟ 

إنه نيال ، إبن نيال فريجوس 
 ماكبني". 

 أجابت أليسون هبدوء:
 " نعم لقد رايته".



فنليسون على عّضت السيدة 
 نواجذها وهي تقول:

" كنت قد بدات انسى ، مضى  
وقت طويل على رحيل الشباب اىل  
اخلارج ، حبيث بدا وكأن النزاع قد 

 إنتهى".
إبتلعت ضحكة خفيفة مث اتبعت 

 تقول:
 " واآلن عاد كل شيء". 



رّدت اليسون مبتسمة وهي جتاهد 
 كي تبدو طبيعية : 

ع " هذه هي احلياة، أعتقد أن النزا 
 صار من املاضي".

وبينما كانت اليسون تدفع مثن  
 املغلفات قالت السيدة فنليسون: 

" ال شك يف لك ، يف كل حال جيب 
أن أذهب اآلن إلرسال هذه الربقية ، 



اعتقد ان الريو يف أمريكا اجلنوبية ،  
 اليس كذلك؟".

 " الريو ؟ نعم ، يف الربازيل".
تناولت اليسون املغلفات وشكرت  

ربيد وأسرعت هاربة ، يف  موظفة ال
اخلارج ، مل يكن هناك أثر لنيال  

ماكبني ، فتنفست الصعداء ، كان 
يكفي ان تراه حىت يسود يومها ،  

لكن أن تصطدم به ايضا ، فهذا امر  



ال حيتمل ، اسرعت حنو البيت حماولة 
أن تعيد اىل ذاكرهتا تفاصيل آخر مرة  

 شاهدته فيها قبل تسع سنوات.
ىل ذهنها بوضوح  عادت األحداث ا 

اتم ، كانت يف السادسة عشرة 
وأليك يف الواحدة والعشرين ، وقد  
مسح هلا أهلها يومها حبضور حفلة 

راقصة يف اندي القرية شرط أن  
ترافق شقيقها يف طريق العودة ،  



القاعة العامة كانت مكتظة يف ذلك  
املساء الصيفي الداىفء ، واجلميع  

يتمتعون ابملوسيقى والرقصات  
تنوعة ، وكم كان سرور اليسون  امل

كبريا عندما إكتشفت أهنا حمبوبة من  
اجلميع إذ مل جتلس اىل طاولتها إال  
ملاما يف حني أمضت الوقت كله يف  

الرقص ،ومما زاد يف سرورها رؤية  
نيال ماكبني يف مطلع السهرة وهو  



منعزل قرب الباب وكأنه غري واثق  
من نفسه وسط هذا اجلمع ، كان  

زة زرقاء مهلهلة فبدا غريبا  يرتدي ب
بني كل هؤالء الناس ، الحظت  

أليسون أنه يراقبها ، لذلك قررت أن  
تؤكد له وللجميع أبهنا تتمّتع بوقتها  

 اىل ابعد احلدود.
لعّلها تصّرفت بدافع أنثوي دفني مل 

تكن تفهم سره آنذاك ، ففي كل مرة 



كانت متر أمام نيال كانت ترى عينيه 
، وإمعاان يف التشفي  مسّمرتني عليها 

كانت تطلق ضحكاهتا عاليا يف 
القاعة وتزداد محاسا يف الرقص وقد 

ابت املكان ابلنسبة هلا قطعة من  
 ارض األحالم يف ليلة ال تنسى.

وكما يف قصة سندريلال ، كان ال بد 
لليل أن ينجلي ،وعندما قررت  

اليسون العودة اىل البيت حبثت عن  



ملتعثر عليه ،  شقيقها ملرافقته ، لكنها 
وظلت لفرتة إبنتظار عودته ، كانت 

خالهلا تلوم نفسها ألهنا مل تنتبه  
لوجوده أكثر ، وبينما هي هكذا ، 

 مسعت صوات من خلفها:
" هل تريدين ان أوصلك اىل  

 البيت؟". 
فإلتفتت لتجد شااب تعرفه من القرية  

 اجملاورة إمسه جوين جوردون .



 " ال ، شكرا لك ". 
نزعاج ، فالتمتع بدأت حتس ابإل

ابلرقص يف قاعة مزدمحة شيء 
والسري اىل البيت يف هذا الظالم مع  
شخص مسعته غري محيدة شيء آخر  

 ، أضافت خماطبة جوين:
 " سأالقي أليك يف منتصف الطريق".



ودون ادىن تفكري ، لّوحت له بيدها  
وسارت إبجتاه البيت وهي تتساءل : 

 ) اين انت اي اليك؟". 
إبتعدت عن القاعة خّففت وملا 

أليسون من سريها ، مل تكن خائفة  
من الظالم ، بل هي متمتعة هبذا  

املساء الصيفي ، كان عقلها مشغوال 
برتتيب بعض العبارات اليت ستقوهلا  

ألخيها ساعة تراه عندما احست 



بوقع خطوات شخص خلفها ، 
فبدات تسرع يف السري جمددا ،  

  وصلت اىل طريق منعزل يؤدي اىل
احلقول امللحقة ببيتها ، فدخلته  

مسرعة ، كسرت أحد أظافرها عندما  
قفزت فوق جدار ريفي صغري يقع  

على حدود أراضي البيت ، ومن مث 
وجدت نفسها وسط أشجار الصنوبر  
اليت راحت اغصاهنا تعلق يف شعرها  



وثياهبا ، مث مسعت فجأة صوات جعلها  
تتوقف وتستدير اىل حيث بدا ان  

ا يدور بني شخصني يف عراكا عنيف
ظلمة الليل ، وجاءهتا اصوات  

لكمات وصرخات وصدى إرتطام  
جسد ابألرض ، مث أنني أمل من أحد  

املتعاركني .. وأخريا وقع خطوات  
شخص يهرب اىل الطريق العام ، هل  

هذا اليك ؟ هل يعقل أن يكون  



شقيقها قد شاهد شخصا ما يالحقها  
فتعارك معه ؟ كانت هذه األسئلة 

ح على ذهن أليسون وهي تنتظر تل
يف مكاهنا ، لكن أحدا مل أيت ، ومل 

 تعد تسمع أية أصوات.
 " أليك؟". 

اندت أليسون أوال بصوت خافت مث 
رفعت صوهتا أكثر عندما مل تسمع 

أي جواب ، وبسرعة هرعت اىل  



حيث مسعت املعركة ، لكها توقفت 
فجأة عندما حملت عدوها اللدود  

نجدول مائي نيال ماكبني ابلقرب م
يف منطقة مكشوفة وهو يفرك  

قبضتيه ، وعلى الفور أنقضت عليه 
وقد تذكرت املعارك الدائمة بينه وبني  

 اخيها.
 صرخت يف وجهه بغضب شديد: 

 " ماذا فعلت ابخي؟". 



إستدار حنوها هبدوء ،وتذكرت 
أليسون كيف انه بدا آنذاك خمتلفا ، 
إذ مل يعد هو نفسه الشاب اخلجول  

 القاعة بل ظهر اآلن الذي ظهر يف
قواي انضجا وواثقا من نفسه ، نظر  

اليها مليا ، والحظت اليسون يف  
 عينيه نظرة مشاتة وتشف وهو يقول: 



" مل افعل شيئا ألخيك ، الذي هرب  
كاألرنب اآلن هوجوين جوردون وقد  

 كان يالحقك طوال الطريق".
 " ال أصدق كالمك هذا".

لكنها الحظت قطرات من الدم على 
قنه انزفة من جرح يف شفته ذ

 السفلى. 
 رّد وهو ميسح الدم مبنديله :



" هل تعتقدين أنين أهتم مبا إذ كنت 
 تصدقني ام ال ؟". 

 " ماذا تقصد بكالمك هذا؟". 
 أجاهبا جبفاء:

" لقد أصبحت يف السادسة عشرة ، 
 وعليك أن تعريف معىن الكالم".

حبست أليسون أنفاسها بغضب 
 وقالت:



على هذا الكالم ، لو  "كيف جترؤ 
 أن أليك هنا جلعلك......". 

 رّد بضحكة ساخرة:
" لكنه ليس هنا ، هل تعتقدين انين  
أخاف منه ؟ كان عليك ن تري ماذا  

 فعلت جبوين قبل قليل". 
 تظاهرت أليسون ابهلدوء وقالت:

" هذا كل ما تفكر فيه ، القتال فقط  
 ، فأنت تفتعل املعارك دائما ".



 ، ليس دائما". " هذا غري صحيح
إقرتب نيال من أليسون وحاول 

مالمسة وجهها ، لكنها إنتفضت 
ولطمته على يده املمدودة وهي  

 تقول:
" إايك ان تلمسين ، إايك ان حتاول  

 ابدا".
رد بسخرية دون أن يبدي أية عالمة  

 اتثر :



" إنك ال متانعني يف أن يلمسك  
اآلخرون خالل الرقص ، واحلقيقة  

كنت تتمتعني   أنين اعتقد انك
 بذلك".

وفجأة إنقض عليها ، فاخذها على  
حني غّرة بني ذراعيه ... ودون أن 

تدري وجدت نفسها يف عناق طويل  
معه ، وملا أطلق سراحها ، ظلت 

مصدومة للحظات قبل أن تستعيد 



وعيها وتوجه لطمة شديدة اىل وجهه  
، ومل تستطع أن هترب ، إذ ان  

كاهنا ، ذراعيه إمتدات وأوقفتاها يف م
إتسعت حدقتاها خوفا ملا تعرفه عنه 

من طباع متوحشة ، لكنه أطلق  
ضحكة جملجلة وكأنه يقرأ أفكارها  

 وقال: 



" أنت آمنة معي ، فأان ال أضرب  
الفتيات ، لكنين ايضا ال أحب ان 

 أضرب منهن". 
 " دعين أذهب".

مث تذكرت فجأة شيئا آخر فأضافت 
 قائلة :

 تالحقين". " وأنت أيضا كنت 



وكأهنا تذكرت ما ميكن أن جتره هذه 
العبارة ، فأخذت حترك ذراعيها  

 بشدة حماولة التملص من قبضته. 
 أطلق ذراعيها بقسوة وقال : 

" صحيح ، لكين كنت أقصد هذه  
الناحية اساسا ، فقد كنت أرغب يف  

إصطياد بعض مسك الرتويت قبل 
 الذهاب اىل البيت وهكذا". 



ول املائي وبني  ونقل نظره بني اجلد
وجه أليسون وكأنه يتحداها ، مل 

تستطع ان تواجه نظراته ، لذلك  
حّولت وجهها اىل انحية أخرى ، 

هذه هي املرة األوىل اليت يتواجهان  
فيها ، فالنزاع العائلي كان يقف  

حاجزا بينهما ، إهنا تكرهه ألنه من  
العائلة املعادية ، وتكرهه ألنه اسدى  

رهه ألنه عانقها  اليها معروفا ، وتك



ابلقوة ، هذا هو عناقها األول ، مل 
تكن تتصوره على هذا الشكل وليس  

 مع عدوها العائلي.
قالت بعد تردد حماولة ان تبدو  

 حازمة وجادة:
"لكن إصطيادك السمك يعترب 

 إعتداء على أمالك الغري.
 جلجلت ضحكة نيال وهو يقول:



" أمالك الغري ؟ حسنا اي آنسة 
كون هذه هي املرة ماكاي ، لن ت

األوىل اليت أعتدي فيها على أمالك  
 الغري ولن تكون األخرية ايضا". 

حّلت الدهشة حمل اخلوف يف نفس  
اليسون اليت أدركت أنه لن يؤذيها ، 

 قالت له إبستغراب: 
 " ماذا تعين بذلك؟".

 رّدد مجلتها:



" ماذا تعين بذلك ؟ هل انت صماء  
؟ لقد قصدت هذه الناحية مئات 

رات ، وكذلك أخويت ، واتكدي امل
أن البستاين وأليك وكالبكم مل يعرفوا  

 ابدا".
 قالت :

" أان سأخربهم وسنطالب 
 إبعتقالك". 



"آه لقد جعلتين ارجتف من اخلوف  
جريب ذلك ، وسوف تتحولني اىل  

 اضحوكة القرية فاين الدليل؟".
 " ساخربهم مبا أخربتين به".

 هز راسه بتهكم: 
اليوم، وترتكينهم  " هل ستفعلني بعد 

يسألونين كيف حصلت على هذا 
اجلرح ؟ ماذا تريديين ان اخربهم ؟  



هل أخربهم أنك تعركت معي ؟ ام 
 أخربهم احلقيقة؟". 

إتسعت البسمة على شفتيه يف حني 
ضّمت أليسون قبضتها وهي تشعر  

ابحلقد أكثر فاكثر ، اي له من وقح ،  
إنه ميلك جوااب لكل شيء ، وهي 

يف احلديث معه ، رفعت  تضّيع وقتها
رأسها ووقفت يف وجه بصالبة  

 وعناد:



" هيا خذ أمساكك وإرحل ، ال بد 
انك حباجة اىل مكافأة على إنقاذك  

 يل ، مسك الرتويت هو املكافأة". 
أدركت أليسون أن كالمها صدمه ،  

 وجاءت كلماته لتؤكد ذلك : 
" من املؤسف ان احدا مل يستطع أن  

 املتمردة". ينزلك من عليائك أيتها
 اجابته وهي تستدير مواصلة السري: 
 " من أنت ؟ إنك تضحكين فعال". 



" رمبا استطيع ذلك يف يوم من  
 األايم". 

ركضت أليسون إبجتاه البيت ، ومل 
خترب أحدا مبا حدث حىت وال أليك  

الذي كان يوصل إحدى الفتيات اىل  
بيتها ، ولذلك مل يقل ألبويه أنه مل 

 املنزل. يوصل اخته اىل  
عربت أليسون االن اجلدول املائي ،  

وقد مألت الذكرايت القدمية رأسها ،  



ال شك أن نيال قال الكلمات  
القاسية األخرية دون أن يعنيها ن إذ  
أنه بعد اايم من حادثة اجلدول غادر  

 البيت ومل تعد تراه ابدا.
كان الفرق واضحا جدا بني الشاب  

املشاكس الذي شاهدته آلخر مرة  
عند اجلدول وبني الرجل الذي  

أصطدمت به بعد ظهر هذا اليوم ، 
فقد تغرّي متاما ، كتفاه أصبحتا 



أعرض وبنيته أكثر قوة ، فالشاب  
ذو الطباع احلادة اصبح رجال انضجا  
، ووجهه الساخر ابت حيمل مالمح 

 السنوات وجتارب األايم. 
واصلت اليسون سريها حنو البيت ، 

كثريا    وهي تدرك ان جسي ستهتم 
عندما ختربها عن هوية الرجل الذي  

إلتقته اليوم ، بعكس أمها اليت كانت 
تضيق ذرعا إبصرار اليك على مقاتلة  



نيال وال تفهم ملاذا يستمر النزاع يف 
التأثري على حياة العائلتني بعد هذا  

 الزمن الطويل.
لكن عندما دخلت أليسون البيت ، 
طارت من ذهنها كل أحداث اليوم  

رؤية التعبري الذي محله وجه  مبجرد
أمها ، اليت أسرعت تستقبلها فور  

مساعها صوت فتح الباب ، كان يف 



اجلو نوع من القلق ، لذلك سالت  
 أليسون على الفور:

 " أمي ماذا يف األمر؟" 
" أهنيت لتوي إتصاال مع جون  

ستيوارت الراغب يف شراء البيت 
 وقد ابلغين أنه آت لزايرتنا غدا". 

اليسون بشدة لدى خفق قلب 
مساعها النبأ ، ونظرت اىل أمها أبسى 



واضح ، كان هناك شيء آخر يف 
 نفس أمها ، قالت هلا:

 " حسنا فليأت". 
 " شيء آخر اي اليسون". 

 " نعم". 
 " آه.... ال شيء". 

لكن يد األم اليت إرتفعت اىل خدها  
عكست طبيعة اإلضطراب الذي  

 تعانيه هذه السيدة. 



ألمر ؟ هل اعدت  " امي ، ماذا يف ا
 التفكري بقرارك؟".

" ال، ال...... انين .... انين لست  
 على ما يرام".

ركضت األم إبجتاه غرفتها وكأن احدا  
يطاردها ، وقفت أليسون ترقب  

املنظر وقد احست ابن أمها مصابة  
إبضطراب يف األعصاب ، لكنها مل 

 تستطع أن حتدد سبب ذلك.



يل  إستيقظت أليسون صباح اليوم التا
وقلبها مثقل ابهلموم واألحزان ،  

وطوال الوقت كانت حتس كمحكوم 
ابإلعدام ينتظر حلظة تنفيذ احلكم ، 
مل تستطع ان تنام جيدا أمس وقد 

إنعكس القلق دوائر سوداء ومحراء  
 حول عينيها. 

الرجل الراغب بشراء البيت سيأيت  
الساعة العاشرة ، عند الساعة  



التاسعة والنصف إكتفت أليسون  
إبحتساء فنجان من القهوة ألن 

نفسها كانت رافضة لألكل ، 
وسرعان ما وجدت نفسها عاجزة  

عن اإلنتظار ولذلك قررت الذهاب  
 هي والكلب يف نزهة قصرية. 

طفرت الدموع من عيين أليسون  
عندما توقفت يف احلديقة لتتامل  
البيت الضخم الذي حيمل كل 



الذكرايت ، لقد ولد ابوها واجدادها  
وكذلك هي وأليك ، ومل تكن   هنا ،

لتحتمل فكرة أنتقال البيت اىل اانس 
غرابء ، لكن املطلوب معجزة لإلبقاء  

 عليه. 
سارت اليسون ببطء مع الكلب 
وسط األشجار واألعشاب الربية  
دون إجتاه حمدد ، ولعل ذكرايت  
األمس قادت خطاها فوجدت 



نفسها تقصد اجلدول املائي ، عربت 
الكثيفة الكثري من األشجار  

املتشابكة قبل أن تصل اىل اجلدول  
حيث وقعت تلك األحداث املؤملة 
قبل تسع سنوات ، وما أن أطلت  
على املكان حىت شهقت بصوت  

خافت عندما رات شخصا يقف عند 
طرف اجلدول ، ألتفت الرجل حنوها  

، مل يكن شبحا مرعبا بل هو رجل  



من حلم ودم وأكثر نضجا من املرة 
اته فيها يف املكان السابقة اليت ر 

نفسه، املكان نفسه والشخص  
نفسه.... لكن بعد تسع سنوات ،  

هناك وقف نيال ماكبني يراقبها ،  
 وكأنه كان ينتظر جميئها اىل اجلدول! 

 الطريق اىل القلب -2
سارت أليسون ببطء حنونيال وهي 
جتر الكلب اىل جانبها ، أحست  



برغبة طفولية يف طرده من املكان ، 
ذكرت اهنا مل تعد طفلة ، ومع  لكنها ت

ذلك ال شيء يدعوها للرتحيب به ،  
لذلك قالت له عندما إقرتبت منه ما  

 فيه الكفاية : 
 " ماذا تفعل هنا؟".

" اجتول يف هذه الطبيعة، وأفكر  
 فقط". 



كان جوابه هادائ وال مباليا متاما  
كالتعبري الذي محلته عيناه ، كان 

هذا الرجل ، هبدوئه وسكونه ، 
يض الشاب ذي الطباع النارية  نق

الذي تذكره أليسون ، لقد أصبح 
رجال انضجا وهو يدرك هذه احلقيبة 

متاما ، على كل حال إهنا االن يف 
مواجهة معتد على اراضيها ، لذلك  

 قالت له:



" أما زلت تتمتع ابلتسلل اىل اراضي  
 الغري؟".

 " انت خمطئة اي آنسة ماكاي".
قليال وكأنه تعّمد نيال ان يصمت 

يريدها أن تتذكر املاضي بكل 
تفاصيله ، مث اتبع قائال بصوت  

 انعم: 
 " اان مدعو اىل هذا البيت". 

 " مدعو ؟ ال أصدق ابدا... إال". 



توقفت اليسون عندما حملت 
 اإلبتسامة العريضة على وجهه:

" أان مدعو من قبل امك ، أمل ختربك  
 عن حضوري؟". 

 "ال ... مل ... إنك لست". 
 تستطع ان تكمل عبارهتا ،  مل

وإحتاجت اىل نفس عميق كي تضبط  
عصاهبا ، فإذا كان ما يقوله صحيحا  



، فهذا يعين أنه الغريب اآليت  
 لألطالع على البيت بقصد شرائه. 

 تداركت الوضع وأضافت تقول:
" أتريد ان تقول إنك الشخص  

 الراغب يف شراء البيت؟". 
 نظر اىل ساعته وهو يقول:

ئت اىل هنا أبكر من  " اجل ، ج
املوعد ، لذلك قررت أن آيت من  

هذا الطريق ، يف كل حال هذا 



سيوفر عليك مشقة تعريفي اىل  
املنطقة على أساس أنين شاهدهتا  

 بنفسي االن ، أليس كذلك؟". 
أحست اليسون بنغمة ساخرة يف 

كلماته اليت عزفت على وتر حساس  
 يف ذاكرهتا. 

رّدت اهلجوم الساخر أبقسى منه  
 قائلة:



" أان متأكدة أنك تعرف كل شرب 
 فيها". 

ومع ذلك كانت الصدمة ما زالت 
مسيطرة عليها ، االن فقط أدركت  

سبب توتر أمها الليلة املاضية ، فقد 
عرفت اهنا ستثري غضب أليسون إذا  
ما كشفت هوية املشرتي ، فيما بعد 
ستتفاهم مع امها حول هذه املسالة  

ا ان  ، أما يف هذه اللحظة فعليه



تتعامل مع الواقع اجلديد ، يف هذه 
األثناء كان الكلب يدور حول نيال  

غري متأكد ما إذا كان صديقا أو  
غريبا ، لكن يدا مداعبة من الرجل  

جعلت الكلب يهدأ وجيلس عند  
 قدميه ، فجأة صرخت اليسون:

 " راسيت ، تعال اىل هنا". 
كانت قد بدأت تشعر ابإلنزعاج من  

لذلك إستدارت عائدة وجوده هنا ، 



اىل البيت وهي تتمىن أن يكون األمر  
كله جمرد حلم ، أو أن يغرّي نيال رايه  

 ويرحل بعد إمهاله له.
مسعت وقع اقدام خلفها ، مث جاء  

 صوته: 
" قاربت الساعة العاشرة ، وسوف 

 اتوجه اىل البيت االن". 
إنتفض شيء يف صدر أليسون ،  
 لت:فإلتفتت لتجده خلفها متاما ، قا 



" إهتت اللعبة ، بعد هذه املزحة 
السخيفة عليك أن ترحل ، إنين  

افضل املوت على ان يذهب البيت 
 اليك".

تقلصت عضالت وجهه فجأة ، 
 لكن صوته كان هادائ وانعما: 

" أمك هي اليت ستقرر األمر ، 
 وليس انت".



حّدقت اليسون مباشرة يف عينيه ،  
 ورّدت بتحد:

لكنها لن  " امي تريد بيع البيت ، و 
تقدمه ألحد مقابل ماله ، إذا كنت  

 تفهم ما اقصده". 
إتشح وجه نيال ابلغضب الشديد، 

 لكن أليسون مل تكن هتتم لشيء: 



" لذلك ال تعتقد انك تستطيع 
إضاعة وقتنا ، فأنت تريد فقط  

 الشماتة بوضعنا املتدهور". 
" ملعلوماتك فقط ، اان أملك املال 

الالزم لشراء البيت ألجراء  
إلصالحات الضرورية فيه ، فلقد ا

مسعت انكم تركتم البيت يف حالة 
يرثى هلا خالل السنوات القليلة  
املاضية ، وكان من األفضل أن 



تستعملي حبك للبيت للحفاظ عليه 
 من التداعي".

شعرت اليسون وكأن خنجرا حادا  
يضرب صدرها مع كل كلمة اطلقها  
، كانت عاجزة عن الرد خاصة أهنا  

يف اعماقها أنه يقول احلقيقة  تدرك 
اجملردة ، كان عليها ان تدرك ذلك  

منذ البداية ، فالثروة زادت من  
تباعد شخصية هذا الرجل عن  



شخصية الشاب املراهق الذي عرفته  
قبل سنوات ، صحيح ان طباعه ما  

زالت حادة ، لكنه مسيطر على 
نفسه بشكل ااثر اخلوف يف نفسها ،  

، فإنه   وبسبب هذه العوامل كلها
خصم عنيد وخطري عليها ان تواجهه  
حبذر ، ولن تؤذي إال نفسها إذا ما  

 فقدت أعصاهبا امامه.



تنفست بعمق وهي جتاهد للحفاظ  
 على أعصاهبا: 

" إنه يف حالة رثة ، فلماذا أنت مهتم 
 بشرائه؟". 

" كنت مهتما به طوال حيايت ، لقد 
صممت على هذا قبل مغادرة القرية  

ح ثراي مبا يكفي ، وقلت عندما اصب
 ويصبح البيت للبيع..... سابتاعه". 

 رفعت اليسون وجهها متحدية:



 " لنفرتض أن امي رفضت البيع؟". 
 نظر اليها بتعجب وقال: 

" وملاذا ترفض؟ إنكم ال تستطيعون 
حتمل الوضع أكثر من ذلك ، واملال  
الذي اقدمه أان مناسب ، أهنا ستقبل  

 البيع".
 " رمبا لكن ليس لك". 

 د بقسوة واضحة: ر 



" ليس هناك أحد سواي يرغب يف  
الشراء ، ال أحد... واملتسولون ال  

 ميكن أن خيتاروا وحيّددوا".
 إنتفضت اليسون بشدة : 

 " كيف جترؤ على هذا الكالم؟". 
" مل ابدأ بعد ، وساضطر اىل  

إستعمال كالم أكثر قسوة ، ألواجه 
 فظاظتك اليت ال حتتمل". 



ا ، من الواضح أنه غاضب جد
ابإلضافة اىل شيء آخر كانت  

اليسون حتسه ، يبدو عليه انه يتمتع 
بتقريعها ، لذلك قررت اإلنصراف  
فورا دون أن تعطيه الفرصة لزايدة  

 األوضاع سواي.
إستدارت دون أن تنبس ببنت شفة  

وبدات السري حنو البيت ، وملا مل  
تسمع حركة خلفها دامهتها رغبة ال 



لف ، فرأته  تقاوم ابإللتفات اىل اخل
واقفا هبدوء...... يراقبها وهي تبتعد 

 عنه. 
تساءلت أليسون وهي تراقب  

 العجوز املنهمكة يف إعداد الغداء:
 " ماذا ميكننا ان نفعل اي جسي؟". 

 أجابت جسي إبستسالم: 
" وماذا نستطيع أن نفعل اي صغرييت  

، فأمك ال متلك أي خيار ، على كل  



، كان جيب أن تكوين معهما يف  
 صالة اآلن".ال

 هّزت أليسون رأسها رافضة وقالت:
" صدقيين ال استطيع ، ال اريد حىت  
أن كلمه ، فكيف جمالسته وإحتساء  
 القهوة معه وكأننا صديقان قدميان؟". 

 قالت جسي إببتسامة عريضة:
" كنت متأكدة أنك ورثت بعض  

صفات عائلة ماكاي ، لكن احلقيقة  



أن نيال أصبح رجال انضجا ووسيما 
أنيق املظهر ، متاما كما كان ابوه يف  و 

 شبابه ". 
كادت اليسون أن تسكب القهوة  

على ثياهبا عندما مسعت هذه  
 الكلمات ، وتساءلت إبستنكار: 

" تقولني وسيم؟ إنه أشبه بقرصان  
قذر ، كانوا يلقبونه بنيال األسود  



والواقع ان اإلسم ينطبق عليه االن 
 أكثر من أي وقت مضى". 

لى حق يف إعتقادك  " رمبا كنت ع
هذا ، لكنك ال تستطيعني إنكار أنه  

أصبح رجال قوي البنية والشخصية ، 
وال شك انه حطم العديد من  

القلوب خالل رحالته الطويلة حول 
 العامل".



عّدلت أليسون من جلستها وكأهنا  
 تذكرت شيئا مهما:

" جسي ، كيف تفسرين حصوله  
على املال الكايف لشراء البيت ؟ لقد 
أمضى السنوات املاضية يف البحرية  

 التجارية ، أليس كذلك؟". 
" اعرف انه عمل يف البحرية ، 

مسالة حصوله على املال تبقى سرا  
ابلنسبة ايل أيضا ، والغريب انين مل  



أمسع يف القرية شيئا عن هذه املسالة  
، يف كل حال ، املعروف عن الرجل  

العجوز أنه ال يتحدث أبدا عن  
 ابنائه".

قطع قرع اجلرس يف الزاوية حديثهما  
، فإلتفتتا اىل بعضهما ، قالت جسي 

 هبدوء:



" اجلرس لك ايتها الكسولة ، قالت  
أمك أهنا ستقرعه عندما تريدك اىل  

 جانبها".
هنضت أليسون من مقعدها وقد عاد  

اليها خوفها وتوترها ، ومع اهنا  
كانت يف بيتها الذي عاشت فيه  

ا كانت ترجتف  طيلة حياهتا ، إال أهن 
جملرد التفكري ابهنا ستدخل اىل الصالة  
ملقابلة الرجل الذي تكرهه، وأكثر ما  



ضايقها ذلك الشعور ابلعجز عن  
 فعل أي شيء ملواجهته.

سارت عرب القاعة الواسعة وفتحت 
ابب الصالة ، كانت أمها جتلس يف  
مقعدها قرب املدفأة مرتدية تنورة 
ية بسيطة بنية اللو ن ، وسرتة صوف

خفيفة من اللون نفسه ، وللحظة  
شعرت اليسون ابلشفقة اجتاه هذه 

املرأة اليت إضطرت ملالطفة عدوهم  



البغيض بسبب وضعهم املايل الرديء  
، مث نظرت إبجتاه الرجل الواقف  
قرب النافذة ، ويف اللحظة ذاهتا 

ألتفت الرجل فإلتقت نظراهتما حاملة 
 مشاعر العداء الصامت واملتبادل.

األم حديثها وقد مدت يدها   بدات
اىل أليسون اليت أحستها ابردة 

 ومرجتفة:



" عزيزيت أليسون ، أريدك ان أتخذي  
السيد ماكبني يف جولة لرؤية البيت 

 والراضي امللحقة به".
 حاولت أليسون التدخل فقالت:

 " لكن اي أمي......". 
إال ان ضغط األم محل رسالة  

واضحة ألليسون ، قالت السيدة 
 اي خماطبة نيال:ماك

 " هل أنت مستعد اآلن؟". 



هّز نيال راسه حماداث األم ومتجاهال 
 اإلبنة كليا:

" إذا كان ذلك مناسبا لك اي سيدة  
 ماكاي". 

 " ابلطبع". 
حاولت األم ان تتكّلف إبتسامة إال  
اهنا عجزت ، وقد أدركت أليسون  
ان أمها تعاين ضغطا نفسيا كبريا ،  



ل قد وتساءلت عما إذا كان نيا
 أزعجها ببعض الكلمات النابية:

 " سالت أمها بصوت خافت: 
 " هل أنت على ما يرام اي أمي؟". 

" ال شيء ن اي عزيزيت ، أريد فقط  
 بعض الوقت للتفكري". 

مباذا   –تساءلت أليسون يف سرها 
تريد ان تفكر ؟ وقبل أن تفقد  



املبادرة جمددا ، إستدارت حنو الرجل  
 وقالت له:

تنتظرين يف القاعة ؟ " هل ميكن ان 
 ساكون معك بعد حلظات". 

خرج نيال هبدوء وثبات من دون  
أدىن تردد ، وما أن اغلق الباب  

خلفه حىت ركعت أليسون اىل جانب  
 امها وقالت بلهفة:



" هيا اخربيين ، هل كان فظا معك ؟ 
هل حاول ان جيربك على خفض  

 السعر؟". 
هزت األم رأسها وعالمات التعب  

 ية على حمياها: واإلرهاق ابد 
" كال اي أليسون ، ليس كما 

تتصورين ، مل ينطق ابية كلمة يف غري 
مكاهنا ، فقط أريد إعادة التفكري يف  

بعض األمور ، وأعدك أبنين  



سأحدثك ابألمر الحقا ، وأرجوك اي  
إبنيت ، من اجلي أان على األقل ، أن 
حتاويل عدم إظهار كرهك له بشكل  

 واضح".
 رة شديدة: رّدت اليسون مبرا

" هل تتوقعني مين أن خذه يف اجلولة  
 وأان أمسك يده بيدي؟". 

 اجابتها األم إببتسامة كبرية: 



" ال اعتقد انه يتوقع ذلك ، لكن  
حاويل اإلعتدال ، فهو ليس سيئا اىل  

 احلد الذي تتصورينه". 
إبتلعت اليسون كلمات قاسية كانت 

 ستقوهلا حبقه ، وإكتفت ابلقول:
ساحاول جاهدة ، هل " حسنا ، 

 تعتقدين أنه سيشرتي؟". 
 هّزت امل رأسها أبسى: 



" أعتقد انه سيشرتي ، لكن هذه 
هي احلقيقة ، وأكون مغفلة جدا إذا  

 رفضت عرضه ". 
هنضت أليسون وتوجهت اىل الباب  

 وقدماها ال تكادان حتمالهنا. 
ما كانت تظن أن البيت متداع اىل  
هذا احلد أال عندما رأته من خالل  

عيين رجل غريب ، فقد راقبته وهو  
يدقق يف النوافذ واجلدران والسقوف  



واألرضيات يف غرف النوم السبع  
اليت أخذته اليها ، أحست ابخلجل 

العميق حلالة البيت املرتدية خاصة أن  
 الذي يراها هو عدوها اللدود.

أخرج نيال من جيب سرتته دفرتا  
صغريا وراح يسجل عليه بعض 

يواصالن جولتهما ،  املالحظات ومها
مل تكن أليسون يف مزاج يدفعها  
للحديث املسهب ، بل إكتفت  



بتعليقات مقتضبة حول بعض األمور  
الضرورية ، وكانت األسّرة واألغطية  

احلريرية يف الغرف غري املستعملة 
خري شاهد على جمد زائل متتعت به  

 هذه العائلة قبل سنوات.
متّهلت أليسون عند اسفل السلم 

 ؤدي اىل العلّية وقالت:امل
" هل تريد رؤية الغرف الصغرية يف 

 العلّية؟".



 " إذا مل يكن عندك مانع".
كان هناك شيء غري عادي يف  

تصرفاته ، إنتظرها حىت تفتح الطريق  
أمامه.... وعندها أدركت أليسون أنه  

 ربح املعركة ال حمالة. 
يف هذه الغرفة الصغرية الرطبة ،  

لقدمية اليت  تراكمت كل األغراض ا
إستغنت عنها العائلة مثل الكتب 

واجملالت واللوحات الباهتة وألعاب  



األطفال وغريها ، فّكرت أليسون ان  
كل شيء هنا جيب أن يرمى ألن  

الكوخ لن يستوعب كل هذه 
النثرايت ، عرّب نيال وسط هذه 
الفوضى العارمة وألقى نظرة من  

خالل النافذة مث قال وكانه خياطب  
 نفسه:

 اعتقد ان هذا يكفي". " 
 مث إستدار حنوها قائال:



 " كم غرفة يف العلية ، غري هذه؟". 
 أجابت:

 " اربع غرف ، كلها مثل هذه". 
سّجل بعض املالحظات يف دفرته ، 

 وقال: 
" حسنا ، سأراها يف وقت آخر ، 
ميكننا أن ننزل اىل الطابق األرضي  

 االن". 



عاد اىل حيث كانت أليسون مث سارا  
 معا.

إستغربت اليسون عبارته األخرية 
خاصة أهنا الحظت تعابري اإلرتياح  

على وجهه وهو يتفحص العلية وكانه  
عثر على شيء يريده ، لكن ما هو 
هذا الشيء ؟ ال أحد حيتاج العلية  

إال إذا كان ميلك عائلة كبرية ، لكنه 
رجل غامض على أي حال ، أخذته 



اىل كل الغرف يف الطابق األرضي  
اء الغرفة اليت كانت جتلس فيها  إبستثن

أمها مع الكلب ، وعندما ادخلته اىل  
الغرفة الزجاجية اخلاصة ابلنبااتت 

 قال إبعجاب واضح:
" هذا شيء مجيل ، من الذي يهتم  

 بكل هذه النبااتت؟". 
 رّدت أليسون إبقتضاب:



" اان ، واآلن ساريك غرفة الرسم ، 
 من هنا الطريق".

الغرفة الزجاجية عربا ممرا واسعا جياور 
ويصل مباشرة اىل الغرفة املفّضلة  

عند اليسون ، واليت تستعملها  
والدهتا للرسم ، كانت الغرفة قد  

اضيفت اىل البيت قبل سنوات وهي 
مبنية من احلجر الناعم الصلب وفيها 
نوافذ عديدة حبيث يطغى عليها النور  



طيلة اليوم ، ويف كل مكان ، كانت 
جلدران  اللوحات تراتح على ا

واملقاعد والكراسي والطاولة ، ومن  
بينها لوحة للوادي مل جتف الواهنا بعد  
، وقف نيال امام هذه اللوحة يتأملها  

، فأحست أليسون برغبة يف طرده  
من املكان .. لكنها وقفت يف مكاهنا 

بصمت يف حني كانت يدها تضغط  
بغيظ مكتوم على مقبض الباب ، 



رهاق وسرعان ما شعرت ابلتعب واإل
اإلضطراري اىل كبت كل الرغبات  
العدائية ضده ، بعد دقائق ألتفت  

 اليها قائال:
 " واآلن ، هل ميكننا رؤية احلدائق؟". 

 اجابته بقسوة هادئة:
" لقد شاهدهتا من قبل ، أليس 

 كذلك؟". 



قال ومالمح بسمة ساخرة تعلو 
 شفتيه: 

" مل اشاهدها كما جيب ألن زايرايت 
اريد ان أراها يف  هلا كانت ليال ، 

ضوء النهار ، مبا يف ذلك الكراج  
 والكنيسة ".

 رمقته أليسون بنظرة حادة وقالت:
 " لكنها مل تستعمل منذ زمن طويل". 
 "ومع ذلك اريد ان اراها إذا امكن".



وكانت العبارة األخرية دليال على انه  
مصمم على تنفيذ كالمه ، إبتلعت 
اليسون متوترة ومتعبة حبيث تعثرت 

على السلم احلجري املؤدي اىل ابب  
البيت ، وبسرعة مد يده يسندها ، 

فأحست بلمسته حترق ذراعها ،  
إستعادت توازهنا على الفور  

 وإبتعدت عنه قائلة:
 " شكرا لك".



امحر خداها عندما شاهدت نظرة 
إلتهام يف عينيه أحست أبنه يكرهها  
بقدر ما تكرهه هي ، وتساءلت يف  

تذكر احلادث  سرها عما إذا كان ي
الذي وقع بعد حفلة الرقص قبل  

تسع سنوات ..... وإذا هبا تتذّكر  
عبارته األخرية اليت اطلقها يف ساعة  

 الغضب:



" إنك حباجة ملن ينزلك من  
 عليائك". 

هل تكون هذه طريقته يف اإلنتقام 
منها ؟ رمقته اليسون بسرعة وهي  

تفتح الباب األمامي ، فإلتقت عيناه 
ة عابرة كانت تكفي لبث عينيها يف حمل

الرجفة يف اوصاهلا ، أخذت نفسا  
عميقا وقد احست ابخلوف املفاجىء 

منه ، إذا كان ينوي اإلنتقام فعال ، 



فإنه يفعل ذلك بطريقة مرعبة للغاية  
ستستمر طيلة حياهتا ، فهي تدرك  
اهنا لن تنسى أبدا الشخص الذي  

 حرمها من بيت ابيها وأجدادها. 
االسوأ قد  إعتقدت اليسون أن 

إنتهى بعد إنتهاء اجلولة التفقدية ،  
لكن األسوأ فعال حدث عندما عادا 

معا اىل حيث تنتظر األم ، رفعت  



السيدة ماكاي انظريها اىل نيال  
 متجاهلة إبنتها وسالته: 
 " هل قلت هلا شيئا؟". 

 هز راسه ابلنفي واجاب:
" ال من األفضل أن تقومي انت  

 ابملهمة اي سيدة ماكاي". 
 الت اليسون وقلبها خيفق بشدة:س

 " ماذا يف األمر؟ هيا اخرباين".



إقرتب نيال حىت أصبح وجهه 
 مبواجهة السيدة ماكاي وقال:

" العرض قائم اي سيدة ماكاي ، قويل 
كلمة املوافقة وسنذهب اىل احملامي  

 صباح يوم اإلثنني".
" امي ارجوك ، قبل ان تقويل أي  
ان شيء آخر أخربيين عما كان جيب 

 يبلغين إايه".



كانت أليسون متقطعة األنفاس  
وكاهنا وصلت لتوها من سباق سريع  

، فهي تدرك ان اللحظات القليلة  
املقبلة ستحمل قرارا حامسا ال رجعة 

 عنه يف ما يتعلق ابلبيت. 
نظرت األم اىل إبنتها حبزن معرب  

 وقالت:
" السيد ماكبني يريد ان حيّول البيت 

 اىل فندق". 



 ......ال". " اي أهلي
اغمضت اليسون عينيها ، وتذكرت  
على الفور املالحظات العديدة اليت  
دّوهنا يف مفكرته خالل اجلولة.... 

االن عرفت ملاذا ، بيتها الذي  
عاشت فيه طيلة حياهتا سيتحول اىل 

فندق يؤّمه الغرابء من كل حدب 
وصوب ، يتجولون فيه ، يتنزهون يف 



حدائقه ويصطادون السمك يف  
 دول اخلاص ابلعائلة... اجل

" ال ميكنك أن تفعلي ذلك... ال 
 ترتكيه يستويل على البيت". 

نظرت اليسون اليه بغضب ، ومتنت  
للمرة األوىل يف حياهتا أن تكون  

رجال ، ألهنا ارادت أن حتطم عنفوانه 
وتعاقبه ابلطريقة الوحيدة اليت 

 يفهمها... القوة. 



 اضافت وهي ترجتف:
امي.... سوف جند  " ال تبيعيه اي 
 شاراي آخر". 

إستدار نيال حنوها وعلى وجهه 
عبارات اإلشفاق اليت سرعان ما  

إختفت لتحل مكاهنا مالمح مبهمة  
 ال معىن هلا: 



" رمبا من األفضل ان اخرج قليال 
إذا ما كنتما تريدان مناقشة 

 املوضوع".
 قالت األم:

" ال ضرورة لذلك ، وانت اي أليسون  
 اهلدوء ارجوك". إلزمي  

جلست أليسون ابلقرب من أمها  
وجاهدت كي حتبس دمعات جتّمعت  
يف عينيها بغزارة ، ال ميكنها أن تفعل  



شيئا االن ، فاألم قد أخذت قرارها  
وإنتهى األمر ، قبعت أليسون منعزلة  

 تراقبهما ، قالت األم: 
" ارجوك ان جتلس اي سيد ماكيني ،  

  فهناك بعض األمور اليت جيب أن
 نناقشها".

جلس يف املقعد املقابل ملقعديهما ،  
وسرعان ما جاء الكلب وربض عند 



قدميه ، مد نيال يده ملداعبة احليوان 
 الساكن وقال: 

" الكوخ الذي تريدون األحتفاظ به  
، هل هو ذلك الذي يقع قرب  

 الوادي؟".
" نعم ، إنه مكان منفصل ، واعتقد 
  أننا نستطيع إنشاء ممر يؤدي اليه من

 الطريق العام".



" كما تريدين ، فاألمر غري مهم  
ابلنسبة ايّل ، كما ميكنكم إستعمال  
األراضي واحلدائق إذا أردمت ". تردد  

 قليال قبل أن يضيف:
" أما ابلنسبة لغرفة الرسم فاان ال 

اريد أن آخذها منك ، فإذا رغبت 
يف اإلستمرار إبستعماهلا .... فهي 

 لك".



هشة وعدم  مسعت اليسون شهقة الد
 التصديق اليت اطلقتها امها قائلة:

" ماذا ؟ هذا لطف منك ، هل انت  
 متاكد؟". 

" كل التأكيد ، نستطيع ان نفتح اباب 
مستقال للغرفة بعد أن تغلق الباب  

الذي يربطها ابلبيت ، حبيث ال يصل  
اليها الزابئن... وابلطبع سيكون 

 املفتاح معك".



  " شكرا لك ، فالكوخ لن يتسع لكل
اللوحات وأدوات الرسم...وكنت  

 أفكر فيما ميكن ان افعل هبا". 
قالت أليسون لنفسها مبرارة : ) إهنا 

تتصرف وكانه اسدى اليها معروفا  
 كبريا (. 

" وماذا عن اجلزيرة اي سيدة ماكاي ، 
 مىت استطيع ان أراها؟". 

 صرخت اليسون:



" امي ال أظنك ستبيعني اجلزيرة  
 ايضا".

 بتثاقل: نظرت اليها أمها 
" طبعا ، فاجلزيرة ملحقة ابلبيت كما  

تعرفني ، وابإلضافة اىل ذلك ، ال  
 أعتقد اننا حباجة اليها".

" اان أذهب اليها كثريا ، وأنت 
 ترمسني هناك.......".



" اان متاكدة من ان السيد ماكيني لن  
ميانع يف ذهابنا اىل اجلزيرة بعد  

 بيعها".
 :مث إلتفتت اىل نيال واتبعت تقول

" املناظر من هنا رائعة جدا ، وهي 
 تشحذ خيال الرسام". 

 إبتسم هبدوء وقال:
" ال شك يف ذلك ، رمبا أقوم 
إبصالح الكوخ يف اجلزيرة ، مث  



اؤجرها كمكان لقضاء شهر  
 العسل".

 " اي هلا من فكرة رومنطيقية". 
ضمت السيدة ماكاي يديها اىل  

صدرها بفرح طفويل ، يف حني رمتها  
أليسون بنظرة خائفة ابردة ، أما هو  
فقد نظر اليها بسخرية واضحة ، مل  
يعد يهمها شيء ، فلن حيدث بعد  
 اآلن اسوأ مما حدث لغاية اللحظة.



" ستأخذك أليسون اىل اجلزيرة بعد  
 الظهر".

رّدت أليسون على الفور واضعة كل  
 فظاظتها يف كلماهتا:

" اظنك تعرف طريقك اىل هناك  
د ماكيني ؟وأظن انك  متاما اي سي

ستتدبر أمورك بشكل افضل إذا ما  
 كنت لوحدك". 

 اجاهبا هبدوء قاتل: 



" افّضل ان اتخذيين بنفسك ، 
فالقارب هو قاربك وأان أخشى ان  

 أسيء إستعماله".
نقلت األم نظرها بني اإلثنني وقد  

أحست اجلو املشحون بينهما فإزداد  
 متزقها بني إختاذ القرار والرتاجع عنه.

 جاة ، هنضت اليسون واقفة: ف



" سآخذك بعد الظهر ، اما االن 
فإعتذر منكما ألن هناك اشغاال  

 عديدة تنتظرين". 
أهنت عبارهتا األخرية مث غادرت  

الغرفة فورا ، قاصدة املطبخ إلفراغ  
كل شحناهتا وإنفعاالهتا امام 

جسي..... اليت ستفهم مشاعرها ،  
خاصة ابلنسبة اىل اجلزيرة ، بعكس  



ا اليت بدت وكأهنا متيل للعدو  امه
 أكثر من ميلها اىل إبنتها. 

يف ظرف غري هذا ، كانت رحلة 
القارب يف اجلدول الساكن متعة  

حقيقية يف ذلك النهار الداىفء....  
لكنها ليست كذلك مع هذا الرجل  

، رّكزت أليسون نظرها على اجملدافني  
، حماولة تناسي عدوها اجلالس  

 قبالتها.



بعد الظهر يف ثياب غري كان قد عاد 
تلك اليت شاهدته هبا صباحا ،ولو مل 
تكن أليسون حتمل له كل الكراهية  
واإلمشئزاز لوافقت جسي على قوهلا 
أبنه ذو مظهر انيق وجذاب ، فقد 
كان طويل القامة عريض املنكبني 
وقوي البنية دون إمتالء ، فكرت 

أبن العمل يف البحر اعطاه هذا 



كن من اين  القوام املمشوق ، ل 
 حصل على ثروته؟

مل يكلما بعضهما منذ أن غادرا  
البيت ، إذ ال شيء بينهما يقال ، 

حّدقت أليسون يف املدرسة اليت  
بدت من البعيد وكاهنا لعبة أطفال ،  

كم كانت مراتحة الباب قبل يومني ؟ 
كان يوما مشؤوما عندما جاءت 



السيارة الزرقاء اىل القرية ، فقد 
 ملتاعب واملشاكل.محلت معها كل ا

اصبحا قريبني االن ، وابتت اجلزيرة  
يف متناول النظر ، مل تكن اجلزيرة  

كبرية ، جمرد ربع ميل مربع تقريبا ،  
لكنها من الكرب حبيث تضم بعض 

الكهوف والعديد من الشجار  
والزهور الربية ، وكوخا حاملا وسط 

 حدائق مجيلة.



وصل القارب اىل شاطىء اجلزيرة  
اخلليج الصغري املخصص  وتوقف يف  

للرسو ، قفز نيال برشاقة اىل  
الشاطىء مث سحب القارب وربطه يف  
وتد خشيب متني ، وقبل ان ميد يده 

ملساعدة اليسون ، كانت هي قد 
قفزت اىل الرب متجاهلة يده ، تلفت  
 نيال حوله مث قال إبعجاب ملحوظ:
 " رائعة........ أال تعتقدين ذلك؟".



 إبختصار جاف: ردت 
 " أجل ، اين تريد ان تبدأ ؟". 

 نظر اليها بعمق وقال : 
 " من الكوخ على ما أعتقد". 

 " كما تريد".
 ساهلا بنعومة:

" هل تستطيعني التسلق ، ام انك  
 حباجة اىل مساعدة؟". 



نظرت اليه إبستغراب دون أن حتاول  
 إخفاء إمتعاضها: 

" منك أنت ؟ ال شكرا....استطيع  
 ن دونك". تدبر امري م 

خّيم الصمت للحظات ، مث قطعه 
 نيال بصوت حاد مباشر:

" دعيين اوضح لك األمور ، إذا  
كنت تعتقدين أنك بتصرفاتك  

الطفولية السخيفة قد جتربيين على 



التخلي عن شراء البيت ، فأنت  
خمطئة ، تصرفاتك ستزيد من  
 تصميمي على احلصول عليه". 

 واجهته بتحد قائلة:
فعال ؟ ام أنك صممت " هل تريده 

على ذلك منذ سنوات بعيدة ؟ لقد 
إخرتت طريقة قاسي لإلنتقام مين ... 

 ال تعتقد انين نسيت ... ابدا". 
 نظر اليها مدهوشا وقال: 



" اإلنتقام ؟ ماذا تقولني ايتها  
 الفتاة؟". 

" ال تتظاهر ابلرباءة ... إن ذاكريت  
 قوية".

 حّدق فيها إبمعان قائال:
رتك اقوى من " يبدو أن ذاك 

ذاكريت...ومن األفضل ان ختربيين  
 اآلن". 



روت أليسون كل تفاصيل احلادث  
الذي وقع قبل تسع سنوات ابلقرب  

من اجلدول.... وعندما إنتهت هز  
نيال راسه قائال وإبتسامة خفيفة 

 تلوح على شفتيه: 
" إذن هذه هي املسألة؟ هل تعتقدين  

أن كالما سخيفا قلته يف حلظة  
ن يدفعين اىل تغيري  غضب ميكن أ

حيايت ، فقط كي انتقم من فتاة ما؟ 



اي اهلي ، إنك أكثر غباء مما 
 تصورت". 

وللحظات احست اليسون ابلصدق 
يف كلماته ، لكنها إستدارت فورا 

وبدأت تتسلق التلة اليت يقوم عليها  
الكوخ يف حماولة ايئسة للهرب منه  
ومن أجوبته اجلاهزة ابدا ، ما زال  

العنيد الواثق من  نيال الشخص  
نفسه ، والشيء الوحيد الذي تغرّي  



هو مظهره اخلارجي ، غذ مل يعد 
ذلك الفىت املهتز الشخصية بل صار  

رجال يستطيع حتقيق كل ما يريد ، 
وها هو قد كسب حىت االن أمها...  

 والكلب راسيت. 
تساءلت يف سرها : ) دور من بعد  

ذلك ؟ ابلتأكيد ليس جسي ؟ (  
اتساؤالت يف ذهنها  قّلبت اليسون 

وهي تواصل سريها حنو الكوخ ، لن  



يكون األمر حمتمال إذا ما كسب 
نيال جسي ووجدت نفسها وحيدة 
يف مواجهته ، صحيح أن ميغ هي  
صديقتها احلميمة وتعيش يف مكان 
قريب ، لكنها لن تفهم مشاعرها  

وظروف العداء التارخيي إجتاه عائلة  
ماكيني .... وحده شقيقها أليك  

قدر الوضع ، لكنه بعيد جدا...  ي
جدا ، وهو عاجز عن فعل أي شيء  



حىت لو أخربته ان البيت سيذهب  
لالعداء ... وانه سيتحول اىل  

 فندق. 
وقبل ان تصل اىل قمة الدرج  

الصخري الضّيق ، زلت قدمها قليال 
مما ادى اىل إهنيار بعض الصخور  

الصغرية ... مل تستتطع أن حتذر نيال  
عها ، وعندما إلتفتت  الذي كان يتب



اليه كانت الصخور قد أصابت يده  
 وأخذ الدم ينزف بغزارة. 

حاولت ان تساعده على صعود  
املسافة القصرية املتبّقية ، لكنه 

جتاهل يدها املمدودة حنوه واخرج 
منديال من جيب سرتته وضّمد به  

 يده اجملروحة ، فقالت له:
 " اان آسفة.... إنه حادث عارض". 

 ادث فعال". " هل هو ح



وجه اليها نظرة صارمة ، مث سار 
إبجتاه الكوخ الذي اصبح مرئيا وسط  

األشجار الكثيفة، اسرعت اليسون  
كي تلحق به وشعور عارم جيتاحها ، 

هو مزيج من األسف ألن احلادث  
غري مقصود فعال ، والغضب لّلهجة  

 املشككة اليت واجهها هبا.
 حلقت به بعد حلظات قائلة:



اداث ، مل اكن أتوقع  " لقد كان ح
 ان.......". 

 قاطعها قائال:
" دعك من املوضوع ، لقد جئت  
هذه املنطقة مرات عديدة حبيث  
صرت تعرفني خطورة الصخور 

املتساقطة ، وايضا كيفية جتّنبها ،  
ومع ذلك أسرعت مثل طفلة صغرية 

 غري عابئة ابخلطر احملتمل". 



م تستطع ان تضبط نفسها أكثر ،  
 وة: فردت عليه بق

" إذا كنت ذكيا كما تّدعي ، فلماذا  
مل تنتظرين حىت اصل مث تصعد 

 خلفي؟". 
" ألن طريقتك يف الصعود كانت  

تشري اىل انك ستسقطني حتما...  
ومن األفضل أن أتلقاك يف منتصف 

 الطريق على ان ال اتلقاك ابدا".



إلتمعت عيناها بشرارات الغضب ، 
 وهي تقول:

ما  " كنت أعتقد انك ستسر إذا 
 سقطت فعال ". 

 رّد عليها بصوت انعم ابرد: 
" هديف ان أشرتي البيت وليس أن 

 اقتلك". 
أحست اليسون يف نربة صوته شيئا 

ما حيّذرها من ان صرب هذا الرجل قد 



بدأ ينفد ، سحبت نفسا عميقا من 
دون ان تبعد عينيها عن وجهه الذي  
يدا جذااب ابلفعل مبسحة الشحوب  

بفعل األمل ام  اليت مل تدر عن كانت 
 بفعل الغضب.
 سالته هبدوء :

" هل تريد أن نعود اىل البيت على 
 ان نرى الكوخ غدا؟". 

 نظر اىل يده اجملروحة مبتسما وقال: 



" ملاذا ؟ لقد اصبت يف حيايت أبسوأ  
 من ذلك .... أعتقد أنين ساعيش". 

تركها واقفة وواصل سريه إبجتاه  
حلظات  الكوخ ، عندما حلقت به بعد 

، رأته ميعن النظر يف تفاصيل املكان  
وكأنه يتصوره بعد إدخال التعديالت  
عليه ، مرة اخرى تركها يف اخلارج ،  

 ودخل يتفحص غرف الكوخ .



بدأت أليسون تشعر اهنا ختوض  
معركة خاسرة ضد رجل ال ايبه 

لشيء .وفكرت عندما عرب إحدى 
النوافذ ملاذا ال ترتك األمور على 

اصة أن عملية البيع سجّيتها ؟ خ
تبدو واقعة ال حمالة ، ستكون أمها  

غبية إذا رفضت العرض ، فهم حباجة 
ماسة اىل املال....وإقامة فندق يف 

البيت أفضل من رؤيته يتداعى 



تدرجييا كما هي احلال اآلن ، لعلها  
الفرصة املناسبة هذه املرة ، ورمبا  

يغادر املكان بعد ان حيّوله اىل فندق  
ىل إداريني خمتصني ، إنه ويسلمه ا 

حبار ، والبحارة قّلما يستقرون يف  
 مكان واحد....... 

 ايقظها صوته من افكارها املتناثرة:
" سأقوم جبولة يف اجلزيرة ، هل أنت 

 قادمة؟". 



هّزت رأسها إبذعان ن إنه يصر على 
وجودها ، ومل ال ؟ فما دامت هي  

هنا فلماذا ال تتأمل ايضا ما سوف  
ربا سواي اشجار الصنوبر  خيسرونه ، ع

والسرو الكثيفة إبجتاه الطرف اآلخر  
من اجلزيرة ، النزول من اجلهة  

اجلنوبية اسهل ، لكنها منذ الصباح  
غري قادرة على التفكري املنطقي ،  
راقبته أليسون وهو يقود الطريق  



أمامها دون ان يلتفت اىل اخللف او  
يعرض عليها املساعدة ، كان ظهره 

ا رجال قواي ، ومل متلك  منتصبا ، بد
اليسون إال أن تقارنه ابلصيب األرعن 
الذي قابلته قبل سنوات ، صحيح 
إهنا تكرهه ، لكنها ال تستطيع ان  

تنكر أنه خلف هذه الكراهية تكمن  
بعض مالمح اإلعجاب بروحه احلرة  
املغامرة ويف خضم أفكارها ، اكدت 



اليسون لنفسها أن الفندق الذي  
كون انجحا ، فهذا سيفتتحه نيال سي

 الرجل ال يقبل انصاف احللول ابدا. 
وصل اىل الشاطىء الصخري  

 وإلتفت اليها قائال: 
 " من هنا". 

اتبع السري ابإلجتاه الغريب وأليسون  
تتبعه دون أدىن إعرتاض ، كانت 

املناظر من هذه الناحية أمجل على 



اإلطالق ، وعندما توقفت قليال 
دار نيال للتمتع ابملناظر اخلالبة إست

انحيتها بنفاد صرب ... فإضطرت اىل  
اإلسراع خلفه ، بدأت حتس ابلتعب 
املمزوج ابحلزن العميق ، هذا الرجل  
يريد اجلزيرة والبيت ، احست وكانه  
حياول أن ينتزع منها كل شيء....  

وتصورت ان األمان الذي أحست به  
طوال حياهتا تبعثر ككومة من الرمال 



ايح ،وخالل عصفت هبا األمواج والر 
اايم لن يبقى هلم إال الكوخ الذي  
كان يف املاضي مسكنا للبستاين 

وعائلته.... وطبعا غرفة الرسم....  
ترى ما الذي دفعه اىل تقدمي هذا  

 العرض اخلامتي؟
وعند الصخور الشاهقة يف اجلانب 

الغريب ، وقف نيال مسرحا نظره حنو 



الشواطىء القريبة ، ومل تستطع  
 تسال:  أليسون إال أن

" ملاذا قررت أن ترتك غرفة الرسم 
 ألمي؟". 

إستدار ببطء شديد ، ونظر اليها  
 إبستغراب وهتكم: 

" اال حتاولني ان تكوين مهذبة يف  
 حتقيقاتك؟". 



احست أليسون حبمرة اخلجل تضرج  
 خديها ، لكنها متالكت نفسها قائلة:

" ال أظنك حتتمل التهذيب .... 
لصفة  ذلك أنين مل احلظ وجود هذه ا

 فيك حىت اآلن". 
 " هذا صحيح". 

إكتفى هبذه العبارة ، مث إستدار  
معاودا اتمل الشواطىء البعيدة ، 



ودون ان يتلفت اليها تساءل بعد  
 حلظات:

" وهل من الضروري ان يكون  
 عندي سبب لذلك؟". 

 أجابته بنربة عادية: 
" أعتقد ان هناك سببا ن لكنين 

 أجهل كنهه".
غاية ، كانت  "حسنا ، األمر بسيط لل

امك يف املاضي مهندسة ديكور ، 



وأان اريدها ان تساعدين يف ديكورات  
 الفندق".

 أطلقت أليسون ضحكة عالية قائلة:
" بربك ، هل تعتقد ابهنا سوف تفعل 

؟ ال شك انك جمنون حني تفكر  
 هكذا". 

 أجاهبا بنعومة : 
 " ملاذا تعتقدين ذلك؟". 



تتعامل  " ألهنا تشعر مثلي ، فهي لن  
معك على اإلطالق بعد إمتام عملية 

البيع ، اتظن انك رشوهتا بغرفة  
الرسم ؟ عندما أخربها ابحلقيقة 

 فسوف ترميها يف وجهك". 
 إبتسم بسخرية : 

" على العكس متاما ، أنت خمطئة يف 
توقعاتك ، لقد سألتها ووافقت حىت  
قبل أن أعرض عليها غرفة الرسم...  



كون  امك اي آنسة ماكاي سوف ت
 موظفة عندي". 

 هل أنت متزوج؟ -3
وألول مرة منذ سنوات متضي 

أليسون ليلة يف البكاء والنحيب ، 
 فقد كان النوم كابوسا مزعجا .

إن نيال األسود ، رغم كل حماوالته 
لإلنكار ، كان يسجل إنتقاما رهيبا  

ضد اعداء عائلته القدامى ، يف حني 



جتد اليسون نفسها تتخبط يف شبكة  
جهنمية تزداد تعقيدا كلما   عنكبوت

 حاولت التملص منها.
فبعد الكلمات القاسية اليت رماها  

نيال ، تركته وحيدا وعادت اىل  
القارب إلنتظاره هناك ، فهي مل تعد  
راغبة ابلتحدث اليه ، أو حىت النظر  

 يف وجهه.



وما أن وصال اىل البيت حىت 
اسرعت اىل غرفتها اتركة له مهمة  

ساه ، مل تقابل أمها  ربط القارب يف مر 
، ألهنا خشيت أن تقول هلا كلمات  

قد تندم عليها فيما بعد ، بل  
صعدت اىل غرفتها مّدعية أبهنا  
مصابة بصداع حاد وتريد بعض  
الراحة... ولقد شاهدت يف وجه 

جسي عندما إلتقتها قرب املطبخ من  



العطف ما دام أن يفّجر يف نفسها  
مشاعر احلزن واملرارة ، لكنها 

 الكت وهربت اىل غرفتها.مت
يف اليوم التايل ، وكان يوم األحد ، 

افاقت اليسون ابكرا واعّدت نفسها  
لرحلة طويلة ، فهي تريد خلوة  

تستطيع فيها أن تفكر هبدوء ...  
ولكنها عندما عادت مساء ، كانت  
منهكة القوى دون ان تصل اىل حل  



ما ملشكلتها العويصة ، وقد اخربهتا 
ا اىل النوم ان  جسي قبل إخالده

امها أمضت اليوم كله تعمل يف غرفة  
 الرسم.

تناولت اليسون إفطارها الصباحي 
وحيدة ، فعلى ما يبدو جاء دور  
امها لإلصابة ابلصداع احلاد ، مل  
تسال اليسون عن الوقت الذي  

أمضاه نيال يف البيت مساء السبت 



، وعما إذا كان قد طرح مشروعات  
تعرف شيئا جديدة ، فهي ال تريد أن 

 يتعلق به. 
وجدت صعوبة ابلغة يف عدم  

اإللتفات اىل منزل عائلة ماكيني  
عندما عربت يف طريقها اىل املدرسة  

، أحست وكأن مغنطيسا هائال  
جيذب نظرها اىل ذلك الكوخ الصغري  

، كانت السيارة يف اخلارج ، وهذا  



يعين ان نيال ما زال هناك ، تساءلت 
قد أخرب  اليسون عما إذا كان نيال 

والده ، بكل التفاصيل ، وعندما  
حاولت تصور مشاعر األب شعرت  

بغصة خانقة يف حلقها ، فقد كان  
األب حيقد على عائلة ماكاي أكثر  

من أبنائه ، وال شك أن اإلنتقام  
يعطيه إحساسا ابلراحة والتشفي ،  

واصلت طريقها مصممة على إخفاء 



مشاعرها امام تالمذهتا ، إذ جيب أال  
وا أبي تغيري خاصة أهنم أطفال  يشعر 

أذكياء يستطيعون فهم األمور  
وتفسريها.... ومن مث نقلها اىل كل  

 القرية يف غضون ساعات قليلة. 
إستطاعت اليسون أن تنسى كل 

شيء وتركز ذهنها على عملها ، بل  
ومتكنت من الركض مع األطفال  

على طول الطريق القروي ، حبيث 



متعبة  أهنا عندما وصلت اىل بيتها 
ومتقطعة األنفاس ، كانت متاعبها 

 قد زالت تقريبا.
لكن املتاعب عادت فورا عندما 

حملت سيارة نيال متوقفة أمام منزهلا ، 
وما كادت تقرتب حىت رات نيال  

خيرج من السيارة ويفتح الباب اجملاور  
 لوالدهتا اليت كانت جتلس اىل جانبه. 

 قالت األم عندما حملت إبنتها:



، هل إنتهى النهار هبذه " اي أهلي 
 السرعة؟".

 مث إلتفتت اىل نيال وقال: 
 " هل تدخل لتناول بعض القهوة؟".

 رد نيال وهويراقب أليسون:
" ال ، شكرا اي سيد ماكاي ، جيب 

أن اذهب ألهناء بعض األمور ، فأان 
مسافر اىل املدينة ولن اعود قبل يوم  



اخلميس ، هل عندك مانع يف ان  
 عندما أعود؟". أزوركم 

 " ال ابدا ، وداعا اي سيد ماكيني". 
إستدارت اليسون وأسرعت اىل 

البيت ، تبعتها امها هبدوء واغلقت  
الباب خلفها يف حني مسعتا صوت  

 السيارة وهي تبتعد. 
وقبل أن تفتح أليسون فمها فاجأهتا 

 امها قائلة: 



" ملاذا انت فظة معه اىل هذا  
 احلد؟". 

ندهشة ، حّدقت اليسون ابمها م
وابدلتها األم نظرة مستغربة مستنكرة 

. 
 فقالت اليسون: 

" فظة ؟ اان ال استطيع حىت ان أنظر  
اليه ، فكيف اتكلم معه ؟ إنه ينتزع 

بيتنا وجزيرتنا .... وحىت أنت اي أمي  



، كيف تقبلني العمل معه ؟ قويل يل  
 بربك ، كيف؟". 

هّزت األم راسها واجابت هبدوء 
 حازم: 

 انه اشار اىل املوضوع  " لقد أخربين
أمامك ، كنت افضل أن احدثك  
ابألمر شخصيا.... على كل ، أان 

آسفة اي حبيبيت ، لكن كيف ميكنين 
 ان ارفض عرضا ماداي مغراي؟". 



 مههمت أليسون حبزن: 
" لكننا لسنا معدمني ... وهناك  
 املال الذي سيدفعه مثنا للبيت ". 
ردت األم بصوت حاد وقد بدا  

 الغضب:عليها 
" اال ترين األمور على حقيقتها ؟ 

إنين أحب هذا املكان مثلما حتبينه  
أنت ، لو استطع أن اعيده اىل احلياة 
الرائعة بواسطة رسومي ولوحايت ....  



فلن أتردد ، إنه ميلك املال الالزم  
ومن الغباء ان أترك لآلخرين ان  

يقرروا األلوان املناسبة للغرف  
ما استطيع والقاعات والردهات بين

اان ان اتعامل معها أبحاسيس خمتلفة  
.... اال ترين هذا اجلانب من  

 األمور؟". 
هّزت رأسها إبذعان وإحساس 

ابإلرتياح ميألها ألهنا مل تثر املوضوع  



مع أمها من قبل ، ولكن الذي  
إستغربته هو كون خطوات نيال  

 مدروسة ومنطقية وتثري اإلعجاب.
 قالت حبنان: 

امي ، املشكلة انين   " أان متاسفة اي
 أحس ابنه يسرق كل شيء مين".
نظرت السيدة ماكاي اىل إبنتها  

 بعينني تشعان حناان وقالت:



" جيب أن ال تفكري هبذه الطريقة اي  
حبيبيت ، فهو ليس سيئا كما  

تتصورين ، بل هناك اشياء لطيفة  
فعال يف شخصيته ال استطيع 

 تفسريها أو وصفها".
 ت قائلة:إبتسمت قليال مث اتبع

" جيب ان ال أدعه يسمع هذا  
اإلطراء ، وابملناسبة ، لقد ذهبنا اىل  

 احملامي هذا الصباح".



 سالت اليسون وقلبها يعتصر املا:
" توقعت ذلك ، إذن ، اصبح األمر  

 مؤكدا؟ ". 
" تقريبا ، ابلطبع ما زالت هناك  

األجرات القانونية قبل إبرام العقد  
الثة  الذي سيكون بعد أسبوعني اوث

تقريبا ... بعد ذلك سيصبح البيت 
 ملكا له".

 قالت أليسون إبستسالم: 



 " .... وعندها جيب أن نغادره؟". 
 اجابتها األم وهي جترها من ذراعها: 

" نعم ، يف البدء سيكون األمر صعبا  
، لكننا سنعتاد بعد ذلك ، هيا بنا  

اىل املطبخ ، ترى ماذا اعدت جسي 
 من طعام؟". 

عة ، وعندما عادت مر األسبوع بسر 
أليسون يوم اخلميس من املدرسة ، 

وجدت رجال قصري القامة حيمل  



معدات هندسية للقياس ودفرتا  
صغريا لتسجيل املالحظات ، هّز 

الرجل راسه حمييا وأكد ألليسون انه  
سيحاول عدم إزعاج سكان البيت 

 قدر اإلمكان خالل عمله. 
كانت اليسون مهتمة مبعرفة خطط  

ة للبيت ، لذلك سالت  نيال ابلنسب
الرجل عما إذا كان إبمكاهنا مراقبته 
وهو يعمل ، فاجاهبا مسرورا بدون  



ان يدرك ابلفعل طبيعة نواايها ،  
وسرعان ما إتضحت الصورة 

ألليسون ، فنيال ال ينوي تغيري طابع  
البيت اخلارجي ، بل سيكتفي  

بتقسيم غرف النوم الكبرية ، وهذا  
اخلارج ألن   بدوره لن يؤدي اىل تغيري

لكل غرفة انفذتني او أكثر ، إحدى  
الغرف الصغرية يف الدور األول  

ستتحول اىل محام ، وكذلك إحدى  



غرف العلّية ، والشيء الوحيد الذي  
سيتغرّي خارجيا هو سالمل النجاة اليت  
ستمتد من الدور العلوي اىل الدور  

األرضي ، ولكن الرجل أكد 
ية  ألليسون ان السالمل ستكون منزو 

 وغري ظاهرة للعيان على األطالق.
رافقت أليسون الرجل اىل الباب  

اخلارجي بعد أن اهنى جولته مؤكدا هلا  
ان احلصول على ترخيص إبجراء 



التعديالت لن يكون صعبا ، وّدعته 
بقلب مثقل وهي تدرك أن اايم  

اهلدوء قد شارفت على اإلنتهاء ،  
فغدا تبدأ األيدي العاملة مهمة  

لتبديل ... ولن يعود البيت التغيري وا 
كما كان يف املاضي ، ابدا... 

 ابدا...
توجهت اىل غرفة الرسم حيث أمها  
 وقرعت الباب املغلق قبل أن تدخل.



قالت امها دون ان ترفع عينيها عن 
 اللوحة اليت بني يديها:

" إدخلي اي حبيبيت ، هل رحل 
 الرجل؟". 

رّدت اليسون ابإلجياب ، فتابعت 
 األم قائلة:

" حسنا ، مل اكن أحتمل وجوده ، 
 هل ... هل سيغري كثريا يف البيت". 



روت أليسون ألمها كل ما سجلته 
ذاكرهتا من تفاصيل عن خطط 

التغيري يف الدور الثالثة ، وعندما 
إنتهت هّزت األم رأسها وتنهدت  

 بغرتياح قائلة: 
 " احلمد هلل ، إنه لن يغري فيه كثريا".

شكوك يف هذا  " هل كانت لديك  
 اجملال؟". 



" ال ، لكن ال أحد يدري يف مثل 
 هذه األمور". 

 قالت اليسون هبدوء:
" مل يتأخر الوقت بعد على تغيري 

 الرأي".
 نظرت اليها أمها قائلة:

" انت تكرهينه كثريا ، أليس 
 كذلك؟". 

 " أجل اان اكرهه".



رّكزت السيدة ماكاي نظرها يف وجه  
 أليسون وهي تقول :

أرك يف حيايت على هذا الشكل  " مل 
، كنت أعتقد انك حساسة اىل درجة 

متنع عنك أتثري النزاعات العائلية ، 
لكنين أرى العكس ، فلماذا  

 تكرهينه؟". 
هّزت اليسون راسها بتوتر واضح ن  

ما تود أن تقوله ال ميكن أن تعرب عنه  



الكلمات ، فهي مل تعد قادرة على 
  كشف مشاعرها وخماوفها الدفينة،

ال تستطيع ان تعرب حىت ألمها الطيبة 
القلب عن اإلضطراب الذي يعرتيها  

كلما كان نيال قريبا منها ، لذلك  
 إكتفت ابلقول:

" لعل الكراهية يف دمي اي أمي ، 
متاما كما كانت يف دم أليك ن كما 



تذكرين ، الفرق انه كان قادرا على  
 القتال ... أما اان فال ...". 

اجلو مسحة   وحاولت ان تضفي على
 مرح ، فأضافت تقول: 

" تصوري انين اتعارك مع نيال  
 ماكيني الشرس".

لكن أمها مل تضحك ، بل نظرت اىل  
 اللوحة أمامها وقالت هبدوء :



" اعتقد أنه رجل قاس إذا ما اسيء  
اليه ، فال حتاويل اإلحتكاك به 

 كثريا". 
رّدت أليسون بسرعة وعيناها تشعان  

 غضبا: 
ة أم اي أليسون ،  " إنين اوجه نصيح

فأان ال اريد ان اراك جمروحة الكرامة  
، أمثاله من الرجال ميكن ان يكونوا  

قساة اىل حد كبري ، ال تنسي انه  



أمضى طفولة قاسية وزار الكثري من  
بلدان العامل ومجع ثروة ال ابس هبا...  

وهذا خيلق مزجيا من املشاعر يف  
الرجل ، لقد أحسست قوته  

قابلته أمس ، املتذبذبة عندما 
صحيح انه قادر على إخفائها ، 

لكنها موجودة إبستمرار .... مشاعر 
فوالذية حتت مظهر حديدي ، إهنا 

موجودة يف عينيه ويف وجهه ، ذلك  



الوجه املميز لشاب يف مثل عمره ،  
 إنين أمتىن ان أرمسه يوما ما".

مسعت أليسون قرع جرس الباب  
األمامي فإنتهزت الفرصة لتغري  

 يث قائلة : احلد
" إنه هو ، سوف أذهب ألفتح  

 الباب".
إستدارت وخرجت مسرعة قبل أن 
تتمكن األم من رؤية أتثري كلماهتا  



اليت أزعجت اليسون فعال وأكدت  
هلا صدق ما الحظته عليه من قبل ، 

ولكن إذا أعتقدت األم ان 
إبستطاعتها الضغط على إبنتها هبذه 
الوسيلة ، فإهنا تكون أدرى حبقيقة  

نيال ماكيني اكثر من معرفتها  
 بشخصية أليسون. 



عندما وصلت أليسون اىل الباب ،  
كانت جسي قد سبقتها اليه  

 وادخلت نيال قائلة له:
" سوف اخطر السيدة ماكاي 

 حبضورك". 
لكنها توقفت عندما رأت أليسون ، 

 إبتسمت اليسون حبرارة وقالت:
 " ال ابس اي جسي". 



ولكن هذه البسمة غابت عندما  
 إلتفتت اىل نيال قائلة:

" سوف اقودك اىل أمي اي سيد  
 ماكيني ، فهال تبعتين؟". 

 " شكرا لك".
إحنىن قليال جلسي قبل أن يلحق  
أليسون اليت إستدارت عائدة من 

حيث اتت ، سارت منتصبة القامة 
وهي حتس بنظراته القاسية تالحقها ،  



وإستغربت أليسون كيف أن وجوده  
اج وكأهنا تريد  يشعرها دائما ابألنزع

 أن هترب منه.
 قرعت على الباب وفتحته قائلة:

 " تفضل اي سيد ماكيني". 
نظر مباشرة يف عينيها ن فإضطرت  

اىل إبعاد بصرها أمام نظراته احلديدية  
الباردة ، لكنه مل يقل اكثر من كلمة  

شكر ، مث دخل الغرفة ، اغلقت 



أليسون الباب خلفه بيد مرجتفة  
 ومسعته يقول:

لقد وصلت االن من املدينة ، هل  " 
 جاء احد؟". 

وإختفى الصوت متاما عندما تركت 
املكان هاربة من صوته ووجوده ... 
االن فقط ادركت أليسون ملاذا جتده 

مع األم طبعا   –األم جذااب ، فصوته 
كان دافئا وصادقا كأي رجل   –



لطيف يف حضرة سيدة حمرتمة ،  
وفكرت أليسون وهي تغادر البيت 

احلديقة إنه عندما ميتلك املكان  اىل
وتصبح امها جمرد موظفة عنده ، فال 

شك أن اللطف سيزول وتظهر  
طبيعته احلقيقية.... وعندها فقط 
ستكتشف األم كل الواقع ، لكن  

 األوان يكون قد فات آنذاك. 



عند املساء ابلغت السيدة ماكاي 
إبنتها ان نيال سيايت يف هناية األسبوع  

ياسات واحلساابت إلجراء بعض الق
املتعلقة مبواد البناء الالزمة  

للتعديالت املقرتحة ، نظرت اليسون  
 اىل أمها بغضب قائلة:

 " وابلطبع ، وافقت على طلبه". 
 رّدت األم حبزن:



" طبعا ، اان آسفة اي حبيبيت لكن 
األمور جيب أن تسري ، وعليك ان 
تظلي خارج املسالة كلها ، ملاذا ال  

اليت مل تشاهديها  تتصلني بصديقتك 
منذ مدة وتسالينها ما إذا كانت  

مستعدة ألستقبالك يف عطلة هناية 
 األسبوع؟". 

" إهنا فكرة ، ساتصل هبا فورا ، 
 ساكون مسرورة لرؤيتها مرة أخرى".



لكنها أضافت قائلة لنفسها : )  
وسأحدثها عن هذا الشخص الكريه  
وأخفف من األعباء اليت أمحلها من  

طلبت أليسون رقم جراء وجوده( ، 
هاتف صديقتها وهي تتمىن أن ال 
تكون ميغ قد قررت الذهاب اىل  

مكان بعيد مع زوجها بيل واألوالد ،  
وعندما مسعت ميغ صوت صديقتها  

 هتفت بسرور: 



" أهال وسهال اي أليسون ، كم اان 
مشتاقة لرؤيتك ، ستاتني اجلمعة  
مساء بسيارتك؟ انين يف إنتظارك  

 .على احر من اجلمر"
فرحت اليسون كثريا لسماع صوت  

صديقتها وأدركت أهنا ستكون قادرة 
على الفضاء مبكنوانت صدرها اىل  
تلك الصديقة القدمية ... وهذا ما 

 خّفف عنها بعض العناء.



راقبت ميغ صديقتها ومها تتناوالن  
 القهوة وقالت:

" يبدو أنه كريه جدا ، لكنه حسب  
كالمك ثري جدا ، اان متأكدة انك  

 الغني يف الوصف".تب
ضحكت اليسون بسعادة إفتقدهتا 

طيلة األسبوع املاضي ، كانت 
الساعة قد جاوزت منتصف ليلة 
اجلمعة ، والصديقتان جالستان 



تتسامران حوايل النار ، ويف اخلارج  
مطر غزير ال ينقطع ، يف إحدى 

الغرف رقد طفال ميغ التوأمان البالغ  
عمرمها ثالث سنوات ، اما الزوج  

د ذهب اىل غرفته بعد أن حذرمها  فق
 قائال:

" ساترككما مع ثرثرتكما اليت ال  
تنتهي ، لكن ارجوكما ان ال توقظاين  



بضحكاتكما العالية ... وإال  
 هجمت عليكما وعاقبتكما". 

أدى هذا التحذير الضاحك اىل  
إجياد جو من املرح يف جلسة 

الصديقتني احلميمتني ، كانت ميغ  
الذي حتتاجه اليسون ، الصدر املريح 

فقد إستمعت اىل حكاية صديقتها  
إبهتمام منذ أن جاء نيال القرية  



وحىت التحذير املبطن الذي أطلقته  
 األم بعد ظهر ذلك اليوم.

راقبت اليسون صديقتها ميغ اليت  
قامت لتجلب فنجاين القهوة مرة  

أخرى ، فاحست إبرتياح شامل ما  
كانت تتوقعه مبثل هذه السرعة ، 

انتا يف العمر نفسه تقريبا وخترجتا ك
سواي من معهد أدنربة ، وإفرتقتا :  



ميغ اىل دينجوال واليسون اىل  
 شيلينغ . 

كان قد مضى على إلتحاق ميغ  
بسلك التعليم سنة واحدة فقط  
عندما إستطاع مدرس الرايضة  

الوسيم بيل غراهام أن يغزو قلبها  
وينقلها اىل عش الزواج الذهيب ،  

وجني قررا مواصلة العمل  ومع ان الز 
عدة سنوات قبل اإلجناب ، إال ان  



إرادة هللا حققت العكس ، فبعد سنة 
فقط ، كانت أليسون هتىنء صديقتها  
مبيالد طفليها التوأمني ، وطيلة هذه 
املدة ظلتا على إتصال مستمر عرب 
اهلاتف أو بواسطة الرسائل ، وكثريا  
ما ذهبت ميغ مع زوجها وطفليها  

مهم يف اراضي بيت لنصب خيا
اليسون ،وكانوا يرفضون حبزم 

إستعمال غرف النوم يف البيت ، 



ويكتفون بتناول الفطور يوم األحد  
 مع مجيع أفراد العائلة.

بعد أن مألت ميغ فنجاين القهوة ، 
 عادت اىل مقعدها متسائلة:

" نيال أمل ينقذك يف السابق من  
 حادث جرى لك؟".

 إنفجرت اليسون ضاحكة: 
هو ، والسبب نزاع عائلي قدمي  " إنه

 ...وهكذا ترين".



" لكنين بصراحة ال أجد الرابط بني  
الشيئني ، واان أتذكر أننا كنا نتحدث  

عن املوضوع يف الكلية بنوع من  
 الرومنطيقية....". 

أمحر خداها عندما واجهتها أليسون  
 بنظرة إستغراب لكنها اتبعت تقول:
" ما أقوله صحيح ، ال شك أنكما  

نتما عدوين لدودين ، لكنه انقذك  ك
من ذئب بشري ، مث عانقك أقصد  



أن ما حدث لك هو ما كنا حنب أن 
نقرأ عنه يف سن املراهقة ، اال 

 تتذكرين اي أليسون؟". 
..... وتذكرت أليسون ، إستغرقت 
يف الصمت للحظات وهي تسرتجع  
املتعة اليت عاشتها يف املاضي ، وبال  

شك ، كان هناك جو من 
ومنطيقية حول القصة كلها يف  الر 

ذلك الوقت ... اما اآلن ، فمجرد  



ذكر نيال يثري يف أوصاهلا قشعريرة  
 ابردة. 

" جيب ان تريه االن اي ميغ حىت 
تدركي ما قصدت ، فهوخمتلف متاما  
، هناك شيء يف شخصيته يثري الفزع 

 واخلوف".
أمعنت ميغ النظر يف وجه اليسون  

 قائلة:



إال واحدا لذلك ،  " حسنا ، ال ارى 
علي ان أقنع بيل حبمل عدة التخييم  

والذهاب لقضاء عدة اايم عندكم  
.... وعندما سأرى كل شيء على 

 الطبيعة". 
حّدقت اليسون يف صديقتها مث  

 إنفجرت ضاحكة:



" هل ستفعلني ؟ ال شك أنك فاعلة  
، آه اي ميغ ، ملاذا ال تسكنون 

 ابلقرب منا؟". 
 إبتسمت ميغ:

يف نقل مدينتنا اىل مكان   " رمبا ننجح
 قريب من قريتكم ". 

جاء يوم اإلثنني ممطرا وابردا ، وقد  
إنعكس اجلو على التالمذة الذين  

بدوا يف حالة متوترة ، فيوان ستيوارت 



، التلميذة اهلادئة ضربت ويلي  
ماكلويد لسبب غري معروف ، مما 
خلق حالة من الفوضى يف الغرفة  

كي   أخذت وقتا طويال من اليسون 
تعود اىل طبيعتها ، وعندما حل  
اهلدوء أخريا ، كانت الساعة قد  

قاربت الرابعة بعد الظهر ، أطلقت 
أليسون سراح التالمذة وهي متأكدة 



أن الشجار سيندلع جمددا مبجرد  
 مغادرهتم ابب املدرسة. 

توجهت اىل النافذة لرتاقبهم وهم 
يركضون على طول الطريق ، وعند 

خيلي الدرب   الباب ، شاهدت رجال
للصغار املسرعني ... وسرعان ما 
الحظت أنه نيال ماكبني ، وهو 

يتوجه صعودا اىل املدرسة ، نظر اىل  
األعلى وشاهدها ، كانت على 



وشك ان تبتعد عن النافذة لكنها  
توقفت ، اهنا موجودة يف مكاهنا 

الطبيعي ، لذلك قررت البقاء بغض  
النظر عن وصول الزائر غري املرغوب  

ه ، لعله يقصد أحد البيتني في
الواقعني خلف املدرسة ؟ إستبعدت  

هذا اإلحتمال ألن سكان املنزلني  
ارملتان طاعنتان يف السن تعيشان  



وحيدتني مع بعض القطط ، وقّلما 
 ختتلطان بسكان القرية .

إبتعدت أليسون عن النافذة قليال 
عندما وّجه نيال نظرة أخرى اىل  

طاولتها   غرفتها ، مث سارت إبجتاه
لرتتيبها متهيدا للعودة اىل املنزل ، 

وبعدها مللمت حاجياهتا ، وإرتدت 
معطفها وسارت حنو الباب ... الذي  



إنفتح فجأة وظهر منه ماكيني ، قائال 
 هبدوء:

 " هل استطيع الدخول؟". 
 ترددت قبل ان تقول: 

" تفضل ، ماذا تريد اي سيد  
 ماكيني؟". 

 قال : 
 يال ". " أريد أن احتدث اليك قل



أضطرت أليسون اىل توجيه نظرها  
حنو ربطة عنقه ألهنا كانت عاجزة عن 
النظر مباشرة اىل عينيه ، على األقل  

حىت تزول الصدمة اليت احدثها  
دخوله ، تنفست بعمق قبل أن تنظر  

 اليه وتقول:
" اعتقد أنه من األفضل لك أن  

تقول ما تريد ألمي ، اان متاسفة ، 
 معها".لكنك تتعامل مباشرة 



 هّز رأسه ببطء وقال:
" ال ، ما أريده ال يتعلق ابلبيت ،  

 املوضوع على عالقة ابملدرسة". 
 " لست افهم ".

ظهرت عالمات التعجب على وجه 
اليسون ، أما هو فقد اتبع احلديث  

 قائال:



" أؤكد لك أن املر ليس مزحة ،  
جئت ألسال عما إذا كان إبمكانك  

 إستقبال تلميذ آخر يف ضفك؟". 
حاولت جاهدة ان ختفي إستغراهبا 

 املتزايد :
" طبعا طبعا ، هناك سبعة تالمذة 
فقط ، هل افهم من كالمك أنك  
 تريد تسجيل تلميذ يف امدرسة؟". 

 " اجل". 



توجهت اليسون اىل طاولتها  
وأخرجت دفرت التسجيل الرمسي  

وفتحته عل إحدى الصفحات يف  
حني كال نيال يراقبها بصمت ،  

وقت كانت غري مصدقة وطيلة هذا ال
 ملا حيدث. 

 نظرت اليه متسائلة: 
 " ما هو أسم التلميذ وعمره؟". 



" إمسه أندريه لويس غارسيا وعمره  
 ست سنوات ". 

 سّجلت األسم والعنوان مث سالت:
 " ما هو عنوانه؟". 

" عنوانه احلايل غري مهم ، عندما  
يصل اىل القرية سيسكن معي أان يف  

 شيلينغ". منزل والدي يف 
كتبت أليسون العنوان كامال ، مث 

 قالت:



" اعتقد انه ليس أنكليزاي ، هل 
ميكن ان اعرف جنسيته واملدة اليت  

 ينوي قضاءها هنا؟".
 " إنه برازيلي ،وهو.....". 

توقف عن الكالم وقد علت وجهه 
مالمح قاسية وعندما الحظ نظرات  

اليسون املتسائلة حّول عينيه اىل 
لت أليسون صامتة قاعة الصف ، ظ

للحظات خوفا من حتطيم الصمت  



املتوتر الذي خّيم عليهما ، لكنه 
 تدارك املوقف وقال:

"سوف يعيش هنا اىل األبد ، هنا  
 وطنه اجلديد".

 شكرته واخذت تردد ما تكتبه .
 مث أغلقت الدفرت الكبري متسائلة:

" علّي ان ابلغ السلطات الرمسية ،  
 سة؟". فمىت تريده ان يباشر الدرا



" سيصل يوم األربعاء املقبل ، هل  
ترين ان اإلثنني الذي يليه سيكون 

 مناسبا؟". 
" حسنا ، يوم اإلثنني ، لكنين اريد  

أن أعلمك أبن املدرسة قد تغلق  
ابواهبا عند مطلع العام اجلديد ، ففي 

ذلك الوقت لن يكون هناك غري 
تلميذين ... ابألحرى ثالثة ،وهؤالء  

 ة أخرى بعيدة ".سينقلون اىل مدرس



 هز راسه قائال: 
" سأهتم هبذه املشكلة يف وقتها ، 

أما اآلن فإنه سيتابع دروسه هنا  
 اليس كذلك؟".

 "نعم". 
نقل نيال نظره اىل الغرفة متأمال  

املقاعد والطاوالت واجلدران املزينة  
برسوم األطفال ، ال شك ان املدرسة 
مل تتغري كثريا عما كانت عليه يف اايمه 



قاعد ما زالت هي نفسها ،  ، امل
وعليها خربشات وكتاابت أجيال  

 متعاقبة مع األطفال.
الحظت اليسون ان عينيه فقدات  

بعض القسوة اليت كانت فيهما قبل 
 قليل. 

 سأهلا وهو يتوجه اىل الباب:
 " هل هذا كل شيء؟". 



" أجل ، لكن هناك شيئا آخر  
نسيت ان أسجله ، من هو ويل أمر  

 أندريه؟".
كانت اليسون منهمكة إبعادة   وبينما

فتح السجل الرمسي جاءها اجلواب  
 املفاجىء:

 "اان ويل أمره".
أخفت أليسون دهشتها وهي تسجل  
) ويل األمر ( السيد نيال ماكيني ...  



وقبل أن تنتهي فاجاها مرة أخرى  
 بقوله :

" مهال كان جيب أن أضيف إسم 
ماكيني بعد إسم غارسيا ... فأندريه 

 هو إبين". 
وبفعل الصدمة العنيفة ، مل جتد 
 اليسون غري العبارة التقليدية :
 " مل أكن أعرف أنك متزوج".



تقّلصت عضالت وجهه وهو ينظر  
 اليها حبدة قائال: 

 " وملاذا جيب أن تعريف؟". 
 مث إستدار مغادرا قاعة الصف.

 لعبة غامضة -4
وجدت أليسون نفسها تنتظر على  

األربعاء  أحر من اجلمر جميء يوم 
حىت تتعرف اىل إبن نيال ماكيني ، 

وال شك انه مل يشر اىل هذه الواقعة  



امام أي إنسان غريها ، والدليل على 
ذلك األحاديث اليت مألت القرية  

عن عملية بيع البيت بدون اإلشارة 
ال من قريب وال من بعيد اىل هذا  

اإلبن ، أو اىل زوجته ، لكن املسألة  
ألليسون ، إتضحت االن ابلنسبة 

فكوخ أبيه يتسع لعائلة كبرية ، وأكثر  
فأكثر ، وجدت نفسها مهتمة مبعرفة  

هوية زوجته وطبيعتها ، توقعت ان  



تكون شابة برازيلية على قدر كبري  
من اجلمال ، فهذا وحده يرضي 

غرور نيال ... وال بد ان تكون غنية 
ايضا مما يفسر الثروة اليت هبطت 

عقل ان  عليه فجأة ، ولكن ، هل ي
تقبل زوجة غنية ومجيلة مثلها  

ابإلستقرار يف منطقة منعزلة مثل  
 شلينغ؟ 



غادرت اليسون املدرسة بعدظهر  
األربعاء مستعملة سيارهتا يف ذلك  
النهار املمطر ، كان نيال قد غادر  

القرية مساء أمس وحىت االن مل يعد  
، رمبا وصلت زوجته وإبنه اىل  

ب  أينفرنيس قادمني من لندن ، فذه
اىل إستقباهلما وقضاء ليلة معهما  

هناك قبل ان حيضرمها اىل القرية ...  
او رمبا اراد إعدادمها للعيش يف  



القرية ومواجهة األوضاع اجلديدة ... 
 أو رمبا... 

هّزت اليسون رأسها يف حماولة لطرد  
هذه األفكار وأسرعت عائدة اىل  

البيت ن ملاذا هذه التساؤالت  
قلب حياهتا  واألفرتاضات حول رجل 

رأسا على عقب ؟ أدركت ان عليها  
تناسيه ، أو على األقل إمهاله ؟ إذا  

ما أرادت أن تعيش حياة طبيعية بعد  



االن ، خاصة انه سيصبح جارها  
لسنوات وسنوات ، وفكرت 

إبستغراب ، لعل مسألة زواجه  
ستساعد على إقامة نوع التعايش  

 معه.
مسعت صوت حمرك سيارة خلفها ن 

ظرت يف املرة اخللفية  وعندما ن
شاهدت سيارة نيال تتجاوزها  



مسرعة ، حملتها للحظات ، وبدا هلا  
 أن احدا ال جيلس اىل جوار نيال.

وما أن أطل يوم اخلميس حىت كانت 
القرية تضج ابألنباء ، الرواايت اليت  

أطلقت كانت متنوعة وخمتلفة ، 
ولكنها تدور حول ذلك الصيب  

ن يف سيارة الصغري الذي مل تره أليسو 
أبيه أمس ، كان صغريا وشاحبا ، ويف 

قاعة الصف ، وقف اىل جوار  



النافذة ممسكا ابلستائر وكأنه حيتمي 
 من شيء جمهول.

عندما دخلت أليسون مكتب الربيد  
بعد إنتهاء الدراسة يف ذلك اليوم ،  
خّيم صمت ثقيل على املوجودين  

... وقطعت السيدة فيليسون 
 الصمت كعادهتا قائلة:



" هل صحيح اي اليسون ، ان ماكيني  
متزوج من إبنة اتجر قهوة برازيلي  

 ثري جدا؟".
نظرت اليسون اىل السيدة فينليسون 

إبستغراب شديد ، وهي تدرك أن  
عليها عدم الدخول يف عامل 

الشائعات ، خاصة اهنا مدّرسة 
 الصيب.
 قالت:



" ال أعرف ، ولكنين ال أعتقد ذلك  
 ه". ، فحىت اآلن مل أر زوجت

وهنا تدخلت األختان ديزي  
ودوريس اللتان تعيشان قرب كوخ  

عائلة ماكيني ، ومها متضيان وقتهما  
يف مراقبة الناس واإلستماع اىل 

 أخبارهم . 
 قالت ديزي: 



" وحنن ال نعرف ايضا ، لكنه وصل 
مع احلقائب امس ، كانت 

 احلقائب.......". 
 قاطعتها اختها دوريس: 

،وجديدة ، وهي حتمل  " مجيلة جدا 
 بطاقات طريان".

 وجاء دور ديزي جمددا : 
 لندن".   -" كتب عليها ريو



كان من الصعب على اليسون أن  
تناقشهما ، فهما تقاطعان بعضهما  

دائما... لكن املعىن يف كالمهما  
واضح متاما ، كان املوجودون يف 
مكتب الربيد ينظرون اىل أليسون  

كل   وكأهنم يتوقعون منها أن تعرف
شيء ، إتضح السبب عندما قالت  

 دوريس فجاة : 



" امل أيت اىل املدرسة لرؤيتك يوم  
 اإلثنني املاضي".
 قاطعتها ديزي: 

" ال شك أنه يريد تسجيل الصغري  
 ." 

 واخذت دوريس دفة احلديث جمددا: 
" ومن الطبيعي ان يذكر إمسه  

 و.......". 



فجأة صمتت دوريس ليس ألن 
الباب   أختها قاطعتها ، بل ألن

خلف اليسون إنفتح هبدوء وظهر  
منه نيال ماكيني بنفسه ، غادرت  
دوريس وديزي املكان ومها حتييان 

نيال الذي رد التحية بلطف ،  
وتشاغلت املرأة الثالثة مبطالعة بعض  

املنشورات ... اما أليسون فقد 
إنصرفت اىل شراء األغراض اليت  



جاءت من أجلها اصال ، بدون أن  
 الذي يقف خلفها. تنسى الرجل 

مسعت صرير القلم على بعض 
األوراق ، اليت عبأها نيال ، 

والحظت ان السيدة فينلسون 
عّضت على شفتها وهزت راسها  
هبدوء وكأن شكوكها قد حتّققت ،  
متنت اليسون لو تستطيع اهلرب ،  

وكم شعرت ابإلرتياح عندما تسلمت 



اغراضها وإستدارت خارجة .... ويف  
اللحظة حملته منكبا على كتابة هذه 
 برقية.

يف اخلارج ، خذت أليسون نفسا  
عميقا وهي تشعر ابإلرتياح خلروجها  

من اجلو املوبوء املعتم يف مكتب  
الربيد ،ومبا ان احلياة روتينية يف القرية  
، فان السكان جيدون تسلية يف تتبع  
أخبار االخرين .... وابلتحديد تلك  



مة إستفهام ، اليت تثري أكثر من عال
ومع ان أليسون حاولت دائما  

اإلبتعاد عن اجواء الثرثرة املتفشية ، 
إال أهنا وجدت نفسها أكثر رغبة من  

اجلميع يف معرفة املزيد عن الطفل  
الغريب.... وايضا معرفة الزوجة  

الغامضة اليت مل تظهر على مسرح  
 األحداث بعد.



مسعت السيدة ماكاي وجسي 
ل ماكيني ، إنه  حكاايت كثرية عن نيا

مطلق ، إنه أرمل ، زوجته قادمة  
األسبوع املقبل ، إهنا ممثلة سينما 

برازيلية ... بل هي مطربة مشهورة ، 
الطفل عاجز عن الكالم ابللغة 

األنكليزية .... ال ، إنه يتكلمها  
بطالقة ، كانت الرواايت كثرية  

ومتناقضة وكلها انبعة من خميلة اهل  



لديهم إال   القرية الذين ال عمل
متضية الوقت الطويل يف األحاديث  

 واألخبار.
كانت جسي هي األوىل اليت تقول  

 كلمات هلا معىن حول املوضوع:
" وماذا ستفعل الزوجة املسكينة  
عندما يغادر إبنها املدرسة بينما  

يعمل زوجها يف الفندق هنا ؟ عليها 
أن أتيت فورا وإال اصبح الطفل  



ر أن يرعى  وحيدا ومنزواي ، هل تتصو 
ماكس العجوز هذا الولد ؟ ال أعتقد 

ذلك ، فكل مهه اآلن متضية أايمه 
 مع أصدقائه يف النادي.......". 

تبادلت األم وإبنتها نظرات املوافقة ، 
وبدات اليسون تدرك احلقيقة كما  

صّورهتا كلمات جسي ، لكن 
السؤال الذي ظل يلح على فكرها 
 هو إذا كانت الزوجة قادمة وال ريب



، فلماذا مل أتت مع الطفل يف الوقت 
 نفسه؟

تساءلت اليسون عما إذا كان نيال  
سريسل الصيب وحده اىل املدرسة  

صباح األثنني ؟ ومتنت أال يفعل اتركا  
الصغري يواجه أمكنة جديدة وأوجها  
غريبة عليه ، وعندما حّلت الساعة  

 التاسعة نظرت اىل الصغار قائلة:



جديدا " كلكم تعرفون ان تلميذا 
سينضم الينا اليوم ، إنه اصغر منكم 

مجيعا وقد جاء مؤخرا من أمريكا  
اجلنوبية ، وأمتىن عليكم أن تفعلوا ما  

بوسعكم جلعله يشعر ابلراحة  
 واإلستقرار".

علت مههمة يف القاعة ، جتاوزها 
 صوت فيوان القوي: 



" لقد تعرفت اليه اي آنسة أليسون ،  
هو ولد  إنه يقيم يف الكوخ اجملاور ، و 

خجول وضعيف ، وسأعمل جاهدة  
 كي اساعده". 

وقبل أن تنهي أليسون كلمة الشكر  
 ، اتبعت فيوان قائلة:

" إنه ميضي الليل يف البكاء والنحيب 
 منذ ان وصل اىل البيت". 



تركت هذه الكلمات اتثريا غريبا  
على اليسون ، ووقعت على قلبها 
مثل ضرابت قاسية مؤملة ، تنهدت 

 بعمق وقالت:
" ال شك أنه حين اىل وطنه ، لذلك  

جيب أن نبذل جهدان كي نسليه 
 ونرّفه عنه". 

ويف اعماقها كانت تشعر ابلكراهية  
اجتاه اب قاس ال يبايل مبعاانة إبنه ،  



كيف إستطاع ان حيضر هذا الولد 
الصغري من وطنه اىل بلد غريب عليه  

، للعيش مع رجلني .... حيث ال  
ينيه  وجود لدفء األم متسح عن ع

دموع الغربة ، بل سرير ابرد يف غرفة  
 صغرية ينام فيها وحيدا؟

وفجأة ، مسعت أليسون ضجة يف  
القاعة ، فإلتفتت لتجد الطفل  

الصغري يده بيد نيال ، كان الطفل يف  



ثياب انيقة يقف يف ظل ابيه الذي  
غطى الباب كله ... وألول مرة 
الحظت أليسون على وجه نيال 

 نظرة الغرور  نظرة إنسانية هي غري
والتكرّب ، كانت صورة األثنني مميزة 
حبيث أدركت اهنا زرعت يف خميلتها 

 اىل األبد.
سارت اليسون حنو الباب وشفتاها  

تتحركان بشكل آيل ، وعندما  



وصلت اىل الصغري مّدت له يدها  
 قائلة:

 " مرحبا اي اندريه".
إنتظرت عدة حلظات وهي تتمىن ان  

، وهكذا يستجيب ليدها املمدودة 
كان ، ووجدت يده اليمىن مستقرة  

يف يدها هبدوء وحزم ، نظرت اىل  
عينيه مباشرة فإذا هبما مثل عيين 

والده .... مع مالمح من الوحدة 



واإلستغراب والعجز ، كان شاحب  
اللون ، شعره أسود مثل شعر نيال 
وإن كان أكثر نعومة ، أنفه مستقيم 
وصغري ومل تكن هناك إبتسامة على 

شفتني ، فقط نظرة خوف من طفل  ال
حياول جاهدا ان يكون شجاعا ، 

 ولكن دون جناح.



نظرت أليسون اىل نيال الذي إبتسم 
هبدوء وكأنه يقرأ افكارها ومشاعرها  

 مث قال: 
" هل تريدين مين شيئا اي آنسة 

 ماكاي؟". 
"كال اي سيد ماكيني ، سيكون اندريه  

على ما يرام هنا ، وسأهتم شخصيا  
 اىل البيت عند الغداء".إبيصاله 

 " شكرا لك".



مث إلتفت اىل إبنه مربتا على راسه 
 بلطف:

 " وداعا اي أندريه ، كن عاقال". 
وإسدار مغادرا قاعة الصف قبل ان  

 تستطيع اليسون الكالم. 
اليسون تعرف أن اليوم الدراسي  

األول مهم جدا يف حياة الطفل ، 
وان أي شيء حيدث اليوم سيؤثر  

الدراسية اىل األبد ،  على مسريته 



القت إبتسامة عريضة على القاعة  
وهي تشعر ابإلرتياح ألن تالمذهتا 
طيبو القلب ، صحيح ان الصبيان 

مشاغبون قليال ، لكنهم حيبون  
بعضهم وال خيلقون املشاكل ، نظرت 

اليسون اىل هيثر البالغة من العمر  
 مثاين سنوات وقالت:

" هيثر ، اندريه سيجلس ابلقرب  
، وأنت اي فيوان ، تعايل معي   منك



اىل املخزن كي حنضر كل ما حيتاجه  
 اندريه من ادوات وكتب". 

وقفت الفتااتن إبحرتام ، مث توجهت 
هيثر وامسكت يد اندريه حبنان ، يف 

حني سارت فيوان حنو أليسون ،  
شعرت أليسون ابإلرتياح لتجاوب  

الفتاتني ، وأدركت اهنا خطت خطوة  
 الصحيح. ابإلجتاه 



مضى الصباح على ما يرام ، وقد  
حاولت أليسون عدم الرتكيز على 
اندريه اتركة له مهمة اإلندماج مع  

التالمذة الباقني حسب طريقته  
اخلاصة ، وسرعان ما إكتشفت أنه  
ذكي ومنفتح ، ويتكلم اإلنكليزية  

بلكنة أجنبية مما ميكنه من التعبري عن 
 نفسه مع االخرين. 



اللعب ، ظلت أليسون يف  يف وقت 
القاعة لرتاقب من بعيد كيف  

سيستطيع هذا القادم اجلديد أن جيد  
لنفسه مكاان بني الصبية الكبار ... 

لكنه قرر ان يبتعد عن املشاكل وظل  
يف صبة هيثر وفيوان ، إبتعدت 

أليسون عن النافذة مبتسمة ، فإبن 
 نيال ماكيني يسري على ما يرام. 



دريه يف مدرسة وهكذا بدأت حياة أن
شيلينغ ، إهنا نقطة حتّول يف حياته...  

ولكنها مل تدرك اهنا ستكون نقطة 
 حتول يف حياهتا أيضا .

مل تر اليسون نيال ماكيني لعدة اايم 
بعد ذلك الصباح ، مع ان سيارته  
كانت دائما أمام كوخ العائلة يف  

اوقات الظهرية وعند املساء ، اما  
 حياته  اندريه ، فقد بدأ يستقر يف



اجلديدة ، وراح يتعامل براحة مع  
األوالد الذين أخذوا يعرفونه اىل  

مالعبهم وألعاهبم املختلفة ، كانت 
اليسون تدرك أن الطفل خجول 

للغاية...ولكنها عاجزة عن محايته 
من القسوة غري املتعمدة اليت يطرح  

هبا األطفال أسئلتهم حول حياته 
 السابقة.



بقلب مثقل وّدعته بعد ظهر اجلمعة 
وهي تتمىن ان يسمح له نيال  

ابللعب مع األوالد قرب الشاطىء  
إذ يبدو عليه أنه حباجة اىل اهلواء  

الطلق والطعام املغذي ليتجاوز حنافته 
 الواضحة. 

وقد فهمت اليسون من املالحظات  
املتناثرة اليت ابداها األطفال أنه يالزم  

البيت عندما يعود من املدرسة بعد  



صباح اليوم التايل ، دون  الظهر حىت 
 أن يغادره ابدا. 

روت اليسون هذه املعلومات اىل  
جسي ومها تتناوالن الشاي بعد ظهر  

ذلك اليوم ، فرفعت مدبرة البيت 
العجوز عينني حادتني اىل اليسون  

 وهي تقول:
" هل بدأت متيلني اىل هذا  

 الصغري؟". 



إضطرت اليسون لإلعرتاف هبذا 
 يفوت عيين  الواقع مدركة أن شيئا ال

 جسي الفاحصتني :
 " اجل.... إنين اهتم به كثريا". 

 قالت جسي: 
" إذا أخذان بعني اإلعتبار مشاعرك 

حنو نيال ماكيني ، فإنين أستغرب  
 موقفك من اإلبن !".

 ردت اليسون:



" مشاعري حنونيال ماكيني ال عالقة 
هلا هبذه املسألة ، لو انك رأيت  
، اإلبن لعرفت حقيقة موقفي منه 

إنتزع من وطنه اىل بلد غريب ...  
وهو ال حيتاج إال اىل إمرأة تعطف  

 عليه وهتتم به". 
عّضت أليسون على شفتها اندمة  

على كالمها هذا ، لكن جسي كانت 
 اسرع يف الرد : 



"كم أان آسفة لك ! آه لو انك ترين  
تعابري وجهك وانت تتحدثني عنه ، 
هناك شيء وحيد ميكنك ان تفعليه  

لصيب ، عندما أييت نيال  من أجل ا 
مرة اخرى إعرتضي وإسأليه عن 

موعد حضور زوجته... وقويل له 
 السبب ايضا".

رمت اليسون املرأة العجوز بنظرة  
 حادة وقالت:



" ال أستطيع ذلك اي جسي ، فأان  
غري قادرة حىت على احلديث معه  

دون .... مستحيل فهو سيهامجين  
 بشدة وفظاظة".

 " من أجل الطفل فقط". 
إلتقت عيون اليسون وجسي يف نظرة 
عابرة ، فهمت منها جسي الكثري ، 

صحيح أن مدبرة البيت العجوز 
طيبة القلب ومرحة ، إال أهنا تتحول  



اىل لبؤة شرسة إذا ما تطلبت 
الظروف ذلك ، ويف هذه اللحظة  

أحست أليسون ان العجوز حمقة يف  
 كالمها ، فقالت مبتسمة: 

 اييت". " معك حق ، سأكلمه عندما 
 رّدت جسي إببتسامة مماثلة:

" حسنا ، ميكنك ان تكلميه الليلة ،  
 فهو آت هذا املساء". 

 حكت أليسون بدهشة :



 " آه أيتها العجوز املاكرة". 
تلّفتت جسي حوهلا وكاهنا تفتش عن 

الشخص الذي عنته اليسون  
بكلماهتا األخرية، لكن أليسون  

 اتبعت تقول:
 " ملاذا هو آت الليلة؟". 

 رّدت جسي:
" هناك بعض التفاصيل الصغرية اليت  

جيب البت فيها ، فأدوات البناء 



ستصل األسبوع املقبل ، مث يبدأ 
 العمل فور توقيع عقد البيع".

 ردت أليسون هبدوء:
" قبل بدء العمل جيب ان نغادر  

 البيت". 
" اجل ، لكن عملية ترميم الكوخ  

وإجراء الديكور الالزم له ستبدأ 
 ملقبل ، وقبل أن ننتقل". األسبوع ا

 صرخت أليسون متسائلة: 



 " ماذا؟ ومىت تقرر هذا األمر؟".
" ال ادري ، إتفقا على األمر فيما 

بينهما ، اعتقد ان أمك تريد ان  
تفاجئك ، لذلك أرجو ان ال تقويل  

 انين أخربتك".
 " إطمئين اي جسي ، لن اخربها".

لكن أليسون أحست أبهنا طعنت من 
هذه القرارات تّتخذ  اخللف ألن كل

من دون علمها ، وبدا هلا ان امها  



تتآمر مع نيال ماكيني ، وأهنما قررا  
إبقاءها خارج املوضوع برمته ،  

اليسون تدرك ان خياهلا زّين هلا هذه 
األفكار ، لكنها ال ميكن ان تتجاهل  
التعبري الذي طرأ على امها مؤخرا ،  
فهي تتكلم وتتصرف وكأهنا عادت 

اة من جديد ، وكل ذلك  اىل احلي
بسبب الديكور الذي ستجريه للبيت 

 حتت إشراف نيال.



عندما وصل نيال ماكيني ذلك  
املساء ، كانت اليسون يف الصالة مع  

أمها تشاهد التلفزيون ، وما ان  
مسعت صوت اجلرس حىت هّبت 

 واقفة وهي تقول:
" اان سأفتح الباب ، اريد أن أحدثه  

 على إنفراد ايضا".
 ألم قائلة:بدات ا

 " أليسون ".



 مل تدعها أليسون تكمل كالمها :
 " ال اي امي ، املوضوع يتعلق إببنه".

فتحت اليسون الباب لرتاه واقفا  
هناك عمالقا صلبا ، ترددت يف  
الكالم ألعتقادها أبنه لن يقبل 
تدخل أحد ، لكنها إستعادت  

شجاعتها عندما تذكرت وجه اندريه  
 وقالت:النحيل واحلزين ، 



" قبل أن تتوجه اىل حيث أمي ، اود 
 ان احدثك قليال اي سيد ماكيني ". 
دخل اىل القاعة اجلانبية دون أن  

 ينقل عينيه عنها وقال: 
 " نعم ، ماذا هناك؟".

متنت أليسون لو كاان يف غرفة أصغر  
من القاعة ، فاإلتساع جيعلها حتس  

ابلضعف أمامه ، ومع ذلك ال جمال 
 ضي قدما ، فقالت:أمامها إال امل



" املسالة تتعلق إببنك ، قد تعتقد 
أبنين اتدخل فيما ال يعنيين ، لكن ما  

يهمين فعال هو اندريه ، إنه صغري  
وال حول وال قوة ، فهل ميكنين أن  

اعرف مىت ستأيت زوجتك من السفر  
؟ كما ارجو أن تسمح له ابللعب مع  

األطفال اآلخرين بعد إنتهاء  
 الدراسة".



هي تتكلم ، الحظت أن وجه وبينما 
نيال إزداد جتهما وعبوسا ، وعندما  

إنتهت حّل صمت مطبق على القاعة  
 ، وأخريا خرق حاجز الصمت بقوله: 

 " هل هذا كل شيء". 
 اجابت أليسون بصعوبة: 

 " نعم". 
" إذن سأجيب على السؤال الثاين  
أوال ، أندريه ولد حساس وضعيف 



البنية وغري معتاد على األلعاب  
شنة ، فقد أمضى معظم سين اخل

حياته مريضا ، ومل يبدأ إبسرتداد  
العافية إال مؤخرا ، وعندما يتعرف 

اىل املدرسة أكثر سامسح له ابللعب  
يف اخلارج ، فاان مثلك أقدر قيمة 

اهلواء الطلق ، اما ابلنسبة للسؤال  
األول ، فما هو السبب الذي 

 دفعك لطرحه؟".



 إنفجرت اليسون بصوت عال: 
إذا كنت تريد ان تسال ، فانت لن  " 

 تفهم السبب ابدا".
 رّد إبقتضاب وقسوة:

 " جريب". 
 إستجمعت انفاسها وقالت:

" حسنا ، سأفعل ، إنين اتكلم  
بصفيت معلمته اآلن ، وليس للسؤال  



أية عالقة ابألمور الشخصية ، فهل 
 تفهم؟". 

أجاهبا ، وعيناه ال حتيدان عن 
 وجهها: 

 " أعتقد ذلك".
حيتاج اىل حنان إمرأة ، اىل من  " إنه 

يكون جبانبه عندما يشعر ابلوحدة 
والضيق كما حيدث معه االن يف هذا  
البلد اجلديد ، إنه جمرد طفل عاجز  



دون وجود امه ، لقد مسعت من 
تلميذ يقطن قرب منزلكم ان أندريه  
أمضى الليايل األوىل يف بكاء وحنيب 
... وكم كنت حزينة لسماع ذلك ،  

كالمي هذا يبدو سخيفا    أعرف أن
وعاطفيا ألن الرجال يريدون أبناءهم 

قساة واقوايء ... لكن ارجوك أن  
 هتتم به ... فهو طفل طيب وممتاز". 

 " إنين اصدق إهتمامك به".



إلتقت نظراهتما للحظات يف ما يشبه  
اهلدنة املؤقتة ، وحملت اليسون على  
وجهه مالمح الرتدد ، قبل ان حيزم 

 أمره ويقول:
سأخربك احلقيقة ، امه لن أتيت أبدا   "

... فهي ميتة ، لقد توفيت قبل 
وقت قصري يف ري ودي جانريو ،  

 وكل ما تبّقى له اآلن ... أان". 



إستوعبت أليسون كلماته ببطء  
 شديد: 

" إنين متاسفة جدا ... مل اكن 
 أعرف!". 

" وكيف ستعرفني ؟ لقد اخربتك  
ألنين أصدق إهتمامك مبصلحة 

هلذا اشكرك ، ولكنين ال الولد ، و 
أستطيع ان أفعل له شيئا بل عليه ان 



ينشأ يف عامل صعب ، متاما كما 
 نشات أان".

 هزت اليسون راسها قائلة:
" ارجوك أن تساحمين ألنين سألت ، 

 سآخذك االن اىل حيث امي". 
وقبل أن يصل اىل ابب غرفة اجللوس  

 ، توقفت فجأة وسألت : 



يبدأ  " ماذا سيحل ابلصغري عندما
العمل يف البيت ؟ اقصد من سيهتم  

 به ويرعاه؟".
 توقف بدوره قائال:

" مل افكر هبذا املوضوع بعد ،  
إهتمامي األول كان ان احضره اىل  

 هنا قبل أن...". 
 ترّدد للحظات مث اضاف: 



" سوف افكر حبل ما ، أيب سكون  
يف املنزل ، وهناك عدة رجال  

سيعملون يف البيت... وابلتايل لست 
ضطرا لتمضية وقت طويل يف  م

 العمل".
 " فكرة جيدة". 

تساءلت أليسون وهي تفتح الباب  
عما تردد نيال يف قوله ، فتحت 

 الباب وقالت: 



 " السيد ماكيني اي امي". 
شكرها وتوجه حنو األم مسلما ،  
خرجت أليسون وكل فكرها مع  

أندريه ، إنه وحيد فعال ، مسكني 
ع  هذا الطفل... كم تتمىن لو تستطي

 إحتضانه حبنان وحمبة.
بدأت معدات البناء تصل اىل البيت 
مع مطلع األسبوع ، وعندما عادت 
اليسون اىل البيت بعد ظهر األثنني  



شاهدت شاحنة حمملة ابخلشب يقوم  
على تفريغها رجالن شقيقان تعرفهما  

اليسون من القرية اجملاورة ، القت 
عليهما السالم وهي تتساءل عما إذا  

مان ابلعمل أيضا ، إلتقتها  كاان سيقو 
 جسي فورا وقالت:

" أمك يف الكوخ ، وهي تريدك ان  
 تلحقي هبا أبسرع ما يكون".



وضعت أليسون حقيبتها على كرسي 
 جماور وقالت:

 " سوف أذهب االن اي جسي". 
مل تكن أليسون تتوقع املفاجأة اليت  
كانت تنظرها يف الكوخ ، وجدت 

تنبعث من  الباب مشّرعا ، أصوات 
الداخل ، إعتقدت ان مها تتحدث  

مع نيال... لكن الشخص الذي  
حملته يف غرفة اجللوس مع السيدة  



ماكاي مل يكن نيال ، بل هو رجل 
تتذكره متاما من الليلة املشؤومة قبل 
تسع سنوات... إنه جوين غوردون  
 الذي اصبح رجال انضجا وجذااب.

أخفت أليسون دهشتها وتوجهت اىل  
ذي إستدار حنوها مبتسما جوين ال

 ومسلما بصوته اهلادىء العميق:
 " اهال بك اي اليسون". 



تصافحا حبرارة ، لكن افكار أليسون  
كانت تتساءل ) من املؤكد ان هذا  
الرجل ليس الذئب الذي قاتله نيال 

يف تلك الليلة ، كم يبدوخمتلفا االن ، 
فقد إختفى الشاب ذو العينني  

يف الثالثني   الزائغتني وحل حمله رجل
، طويل القامة ، انيق املظهر ولطيف  

 املعشر أيضا .
 ردت اليسون:



 " مرحبا اي جوين". 
 قالت األم:

" جوين سيقوم بعمل ديكورات  
الكوخ ، وقررت ان نناقش املوضوع  

يف البيت ، وغدا سيحضر ورق  
 اجلدران والطالء من اينفريتس". 

" ويف األسبوع املقبل سابدأ العمل  
مع األخوة كامريون ، االن   يف البيت

حصلت على مجيع املقاييس الالزمة  



، وما عليكما أالن األختيار حسب  
ذوقكما من النماذج اليت تركتها  

 لكما". 
 سالته السيدة ماكاي:

" ما رايك يف تناول فنجان من 
 الشاي معنا؟". 
 أجاب مبتسما: 

 " هذا لطف منك اي سيدة ماكاي". 



خاصة  حملت أليسون يف عينيه شرارة
جعلتها ترتعش وترجتف ، قالت األم 

: 
" هيا بنا من هنا ، اعتقد أن هذا 

الكوخ العتيق سيبدو أمجل بكثري بعد  
 إهناء الديكورات الالزمة". 

سار الثالثة إبجتاه البيت ، وطيلة  
الوقت كانت اليسون تفكر ابإلختيار 

 الغريب الذي قام به نيال.



إستغربت كيف ان نيال عرف أن 
صبح صاحب حمل خاص لبيع جوين أ

الطالء وورق اجلدران وأيضا تنفيذ 
إلتزامات متنوعة ، فجوين إفتتح احملل  

يف فرتة غياب نيال ، ومن غري 
املعقول ان تكون اخبار عمله قد 

وصلت اليه عرب البحار ، واألقرب  
اىل اإلحتمال ان يكون نيال قد سال 

احملامي عن شخص مناسب ، فدلّه  



جوين ، وشعرت  هذا األخري على 
أليسون ابخلوف لكل هذه 

املصادفات املتسارعة ، وظلت هذه 
املشاعر تضج يف راسها حىت بعد أن  

ذهبت اىل فراشها تلك الليلة ،  
حبيث مل يزرها النوم إال ملاما ، كان 

وجه إبن نيال يلح عليها وحيتل 
افكارها طيلة الوقت ، كم تتمىن ان 
  تساعده؟ لكنها تعلم ان ذلك حمكوم



ابلساعات القليلة اليت ميضيها يف  
املدرسة ، وابلفعل ، إستغلت كل 

دقيقة منها ومع مرور الوقت 
الحظت إستجابة منه ، وإنفتاحا  
لتقبل عطفها وحمبتها ، إهنا تريد  

النجاح يف مهمتها ، وتريد ان تراه  
 صبيا طبيعيا وسعيدا.

هنار األربعاء ، رافق نيال إبنه اىل  
لغداء ، يف هذه املدرسة بعد فسحة ا



األثناء كانت اليسون قد عادت 
مبكرة وراحت تراجع بعض الدروس  
، دخل اإلثنان اىل القاعة ، فوقفت 
اليسون ألستقباهلما ، وما أن فعلت 

حىت إنتزع اندريه يده من يد ابيه  
 واسرع حنوها مبتسما:

 " اهال اي اندريه". 
أخذت أليسون يد الصغري حبنان ، مث 

 ل متسائلة: التفتت اىل نيا



" هل هناك شيء ما اي سيد  
 ماكيني؟". 

الغريب يف األمر أن هدنة غري معلنة  
كانت تقوم بني اإلثنني ما دام أندريه  

موجودا ، وكأهنما متفقان على 
 التعامل حبذر أمامه. 

 هّز راسه مبتسما وقال: 
" ال ، لكنين جئت اطلب خدمة ، 

هل ميكنك ان ترافقي اندريه اىل  



ساعة الرابعة؟ إذ علي البيت عند ال
الذهاب اىل احملامي مع امك ، كنت 
يف بيتكم اليوم ، وقد تعهدت جسي  

 برعايته حىت عودتنا".
أجابت اليسون حبماسة مل تكن راغبة 

 إبظهارها : 
" سأكون على امت األستعداد 

 لإلهتمام به". 



خّيم كثيف للحظات ، قبل ان 
 يقول:

" اان آسف ، مل اقصد هذا ، لقد  
تصورت ان تكوين مشغولة بعد  

 املدرسة !". 
هّزها إعتذاره بشدة ، إذ مل تكن  

تعتقد انه قادر على التعامل اإلنساين  
مع اآلخرين ، قالت له حبدة 



إلعتقادها ابنه يشري اىل رفضه  
 السماح إلبنه ابللعب بعد املدرسة:

" يف العادة اان مشغولة ، لكن اندريه  
إلتفتت   هادىء وال يثري املتاعب " مث

اىل الصغري وهي تداعب راسه : "  
هل حتب ان ترافقين اىل البيت 
 وتتعّرف على الكلب راسيت؟". 

إبتسم الصغري دون ان جييب ، فقد  
كان من عادته ان ال جييب على  



األسئلة يف أحيان كثرية ، وادركت 
أليسون أن أندريه يفهم كالم 

االخرين لكنه ال يبذل جهدا لرد  
 الوقت احلايل  عليهم ، وقررت يف

على األقل أن ترتك األمور على 
عاّلهتا ما داما متفامهني ، وحيققان 

 تقدما يف عالقتهما.
 نظرت اىل األب جمددا وقالت:



" االمور مرتّبة إذن ، وسنهتم به اىل  
حني عودتك ، وإذا مل يكن لديك  
مانع حنن نتناول عشاء خفيفا عند 

الساعة الرابعة والنصف ، وميكن أن 
 دم جسي الشاي أيضا".تق

 شكرها نيال وإلتفت اىل إبنه قائال: 
" هل مسعت اي أندريه ؟ كن ولدا  
عاقال ، سارجع ألخذك من بيت 



اآلنسة ماكاي عندما أنتهي من  
 عملي ، فوداعا". 

بعد مغادرته القاعة ، قالت أليسون  
 للصغري:

" سوف نلهو يف البيت ، أليس 
 كذلك؟". 

تعرفها   وكعادته اليت أصبحت أليسون
جيدا ، فّكر اندريه يف لسؤال وكانه  



يقلبه من مجيع اوجه قبل ان يقرر  
 اإلجابة قائال: 

" لست ادري إذا ما كنت ساحب  
 الكالب".

 إراتحت اليسون جلوابه ، وقالت: 
" حسنا ، سنرى عند املساء ، واؤكد  

لك أن راسيت كلب طيب وحيب  
 األطفال الصغار كثريا !". 



اليسون لعدة   فّكر أندريه يف كالم
ثوان ، مث هز رأسه دون ان يتكلم ، 
وبعد حلظات تركها لياخذ مقعده يف  

القاعة ، وسرعان ما علت الضوضاء  
والضحكات يف اخلارج ، عندما بدأ  
األطفال يتوافدون اىل الصف بعد  

 الظهر.



جتولت اليسون مع أندريه يف خمتلف  
أرجاء البيت ، وعندما وصال اىل  

 العلية قالت: 
هناك حصان خشيب يف العلية ، " 

 فهل تريد ان تراه؟".
نظر اليها مبتسما داللة على املوافقة  
، مث صعدا معا السلم الطويل املؤدي  

 اىل العلية.



راقبت اليسون وجه أندريه وقد علت  
الدهشة واإلستغراب وجهه ، عندما 

شاهد احلصان اخلشيب الضخم  
املغطى بغبار كثيف ، سأهلا بعد  

 ظات .صمت دام حل
 " هل استطيع أن أملسه؟". 

 ردت عليه قائلة: 
" طبعا ، إسم احلصان بيغاسوس...  
 وإبستطاعتك ركوب صهوته أيضا ".



وقف أندريه اىل جانب بيغاسوس 
يتأمله بدهشة طفولية واضح ، مث مّد  

يده هبدوء وراح يداعب الشعر  
الصناعي الكثيف املنسدل على  
ظهر احلصان.... فإهتز احلصان  

ملسات اندريه الذي إستدار   بفعل
 متسائال انحية اليسون. 

إقرتبت أليسون منه وحركت احلصان 
 بقوة قائلة: 



" ال ابس يف ذلك ، إنظر ، إنه  
يتحرك بسرعة اىل األمام واىل  

 اخللف".
وبلمح البصر إمتطت أليسون صهوة 

احلصان وراحت حتركه بسرعة، يف 
حي كان أندريه مستغرقا يف الضحك 

شفتاه عن اسنان انصعة وقد افرتت 
 البياض.



" إنه حصان جيد ، هل 
 أستطيع...". 

 ترّجلت اليسون وقالت: 
 " هيا جّرب ، سأسندك بنفسي". 

رفعته اىل صهوة احلصان هبدوء ، مث 
ركزت قدميه وأعطته اللجام اجللدي  

، وعندما أتكدت من إستقراره ، 
اخذت حترك احلصان بلطف شديد ، 

بيده تتمسك  عند اول حركة احست 



بذراعها بشدة وقد تشّنج جسده من 
اخلوف ، لكن مع مضي الوقت 

إراتح يف مكانه وأفلت يدها هنائيا ، 
مركزا على حركة احصان املتسارعة ،  

إستمتع اندريه هبذه اللعبة حبيث 
نسي كل شيء حوله إال احلصان ، 

مستغرقا يف الضحك والقهقهة  
إبرتياح شديد ، أنه االن ولد خيتلف 

اما عن الولد احلزين املنطوي على مت



نفسه الذي بدأ الدراسة قبل اايم ، 
وفكرت اليسون ان احلصان جيب ان 

يصبح ملكه ، وهبذه الطريقة على  
األقل تتخلص امها من قطعة غري 

 مرغوب فيها يف الكوخ الصغري.
فجأة ، مسعت حركة خفيفة على 

الباب جعلتها تلتفت ، فرأت نيال 
 اقب املشهد.ماكيني واقفا ير 

 قال هلا:



" مل اقصد أن أخيفك ، كنت فقط 
 اراقب اندريه على صهوة احلصان".

شعرت ابإلرتباك وكأنه شاهدها  
 ابجلرم املشهود سالته:

 " هل أنت هنا منذ وقت طويل؟".
" دقيقة أو دقيقتني فقط ، مل ارد ان  

 أزعجكما". 



ازاحت اليسون عينيها عن نيال ،  
اعتها قائلة  وتشاغلت ابلتطلع اىل س

: 
" األفضل أن نذهب اآلن ، فال 

شك أن جسي قد اعدت 
 السندويشات ألندريه". 

 قال نيال دون ان يبعد عينيه عنها: 
" اجل ، وقد أرسلتين للبحث 

 عنكما". 



إستدارت أليسون وانزلت أندريه عن  
 احلصان قائلة: 

 " هيا بنا ، هل إستمتعت بذلك؟". 
 نظر اليها بعينني المعتني وقال:
 " لقد احببت احلصان كثريا". 

" إذا مسح لك والدك ابحلصول على 
 احلصان ، فأنه هدية لك".



نظرت اليسون اىل نيال وقد ادركت 
أنه كان عليها طرح املوضوع يف  

 غياب اندريه. 
 قطع نيال حبل افكارها قائال:
" هل انت متاكدة ؟ فاحلصان 

 للعائلة منذ سنوات طويلة". 
 أجابته فورا:



لتأكيد ، على كل ليس " متام ا
للحصان مكان يف الكوخ ، وامتىن  

 صادقة ان أيخذه أندريه".
نظرت أليسون اىل الطفل حبنان ،  

فهاهلا أن جتد يف عينيه بعض الدموع  
، وحبركة غريزية رفع يديه حنوها  

فإحننت اليه وعانقته بسجية ، ومع  
انه كان ضعيف البنية إال ان يديه  



ة...وهو  تشبثتا بعنقها بقوة غريب
 يهمس يف اذهنا:

" انت سيدة رائعة ، واان امتىن  
 احلصول عليه". 

وكانه تذكر أن اابه موجود ، لذلك  
 إلتفت اليه قائال:

 " أيب هل ميكن ان أقبله؟". 
" أجل اي أندريه ، عليك أن تشكر  

 اآلنسة ماكاي".



 " اشكرك كثريا اي آنسة ماكاي".
 " ال ضرورة لذلك".

الباب ، وأندريه ما زال  سارت إبجتاه 
بني ذراعيها ، حاولت يف طريقها أن  

تتجاوز عشرات الكتب واجملالت 
املتناثرة دون إنتظام ، ووجدت 
صعوبة يف ذلك ألن أندرية كان  
حيجب عنها الرؤية السليمة ، 

ولذلك عندما داست على احد 



الكتب الضخمة إختل توازهنا  
وكادت تسقط إال أن نيال كان اسرع  

، ممسكا اندريه ابليد اليمىن  اليها
وحميطا خصر اليسون ابليد األخرى 
، إستغرقت العملية كلها عدة ثوان  

فقط ، إستعادت اليسون توازهنا 
بعدها وسلمت أندريه اىل والده 

 الذي أنزله اىل األرض بسالم.



مل تستطع اليسون ان حتّدد بكلمات  
واضحة طبيعة الذي حدث ، لكن 

اللحظات ،   شيئا ما تغري يف هذه
فقد كان اجلو مشحوان بتوتر كثيف 
ينذر بعواقب غري مستحبة يف اية  
حلظة ، لذلك شكرته إبقتضاب 

وأسرعت اىل اخلارج ، وما هي إال  
حلظات حىت كانت تنزل السلم برفقة  
اندريه وكان شيئا مل يكن ، إذ ألول  



مرة يف حياهتا تشعر بقرب رجل اىل  
لقة هذا احلد ، صحيح اهنا متعبة وق

وغاضبة ، لكن الصحيح ايضا أهنا  
متنت أن يظل اندريه ممسكا هبا اىل  

األبد ، حاولت أليسون إستبعاد  
األفكار السخيفة ، وفكرت أن  

صديقتها ميغ ستضحك كثريا عندما 
تعرف التفاصيل ، وراحت تتصور  

التحليل النفسي الساخر الذي  



ستفسر عل ضوئه مشاعر اليسون ، 
قائلة  وإبتسمت أليسون بصمت

لنفسها : ) القصة كلها سخيفة  
 .....فنحن نكره بعضنا كثريا ( . 

إنتهى كل شيء واصبح البيت قانونيا  
ملكا لنيال ماكيني ، بدا غوردون  

العمل يف إعداد ديكورات الكوخ ،  
يف حني كانت كل معدات البناء 
الالزمة لتحويل البيت اىل فندق 



جاهزة إبنتظار إنتقال عائلة ماكاي  
سكنهم اجلديد ، هناك الكثري  اىل 

من العمل ، لكن مبجرد األنتهاء منه 
سيغص املكان ابلغرابء من كل  

حدب وصوب ، قد يستغرق األمر  
عدة أشهر ، ويف هذه املرحلة على  
اليسون ان تتأقلم مع الواقع اجلديد  
، وألول مرة تشعر أليسون ابلراحة  

ألختيارها مهنة التدريس ، 



ومشاكلهم   فاإلنشغال ابلتالميذ
وفروضهم املدرسية ال يرتك هلا فرصة  

كبرية للتفكري يف شجون البيت ، 
وابإلضافة اىل ذلك فهناك أندريه ،  
الذي إستطاع أن يتسلل اىل قلبها  

وحيتل مكاان ابرزا فيه ، وراقبته 
أليسون وهو يقوى يوما بعد يوم ،  

ويزداد إستقالال وإعتمادا على نفسه  
شعور  فقد كان ذكيا ومرهف ال



ويدرك فورا ما هو املطلوب منه ، 
إهنا حتبه بكل جوارحها ، لكنها  

كانت مضطرة اىل إخفاء ذلك ... 
فهي ال تستطيع أن تنسى ابن من  

 هو !
أصبحت لقاءاهتا مع امها متباعدة ،  
فالسيدة ماكاي مشغولة هذه األايم 

ابلرسم والتخطيط وإعداد  
الديكورات الالزمة لفندق ،  



يف احد األايم أن وإعرتفت جلسي 
مها قد تغرّيت كثريا بعدما صارت  

حياهتا ذات معىن عملي ، واكدت 
هلا ان الرسوم اليت أعدهتا يف هذه  

الفرتة تعترب من أمجل ما ابدعته يداها  
على   –، فقد حّولت القاعة القدمية 

اىل صالة   –الورق حىت االن 
إستقبال حديثة يتمناها أي فندق 

ليسون  فخم ، وعندما متعنت أ



الرسومات ، احست عمق احلب 
الذي حيرك أمها يف عملها....  

واحلقيقة أن أي إنسان غريب ما كان  
 يستطيع جماراهتا مهما بذل من جهد.

كانت أليسون وجسي تتناوالن 
الشاي بعد ظهر يوم اجلمعة يف  

املطبخ الذي يغص بفوضى شاملة  
لإلنتقال بعد أسبوع واحد فقط ،  



 املكان ، مث نقلت أليسون نظرها يف
 قالت:

" آه اي جسي ، سوف يضع أدوات  
مطبخية جديدة هنا وسيتغري احلوض 

ايضا ، لن يظل البيت كما كان يف 
 السابق".

 وافقت جسي قائلة: 
" هذا صحيح ... وأان ال امانع يف  

 العمل معه يف املطبخ !". 



 صرخت اليسون:
 " جسي؟". 

إنفجرت العجوز ضاحكة وهي ترى 
 مث قالت:دهشة أليسون ، 

" حسنا ، عن أمك تعمل معه االن ،  
وأعتقد انه سيجد عمال آخر هلا  

عندما ينتهي ديكور الفندق .... ويف  
كل حال ، الفندق حيتاج اىل موظفني  

 عديدين".



 " هل تقبلني العمل معه.... هنا؟". 
" نعم ، لكن لبعض الوقت فقط ،  
فاان لن أختلى عنك وعن أمك ....  

مع ذلك جيب ألنكما عائليت ، و 
اإلعرتاف ابن العمل معه ممتع 

 ومفيد". 
 سالتها اليسون بتحد: 

 " كيف تعرفني ذلك؟". 
 هّزت جسي رأسها وقالت:



" اان اعرف ، لقد قضيت من العمر  
شوطا بعيدا حبيث أستطيع احلكم  

على الناس ، إن نيال ماكيني رجل 
شريف وصادق... وليكن ذلك  

 بعلمك".
غراب نظرت أليسون اىل جسي إبست

 قائلة:
 " إنك تدهشينين برأيك هذا".



" رمبا ! لكنين أقول احلقيقة، اال ترين  
بنفسك املواصفات اجليدة اليت  

 حيملها؟". 
 قالت أليسون: 

" اجل ... وكّلما قّل تعاملي معه ،  
 كلما كان افضل ابلنسبة ايل".

 سألتها جسي بلطف ابلغ:
 " وماذا عن إبنه؟". 

 إعرتضت اليسون بشدة: 



ليس من العدل املقارنة ، أندريه  " 
جمرد طفل ، وحسب ما أراه فهو ال  
يشبه والده مطلقا ، ما عدا مظهره  

اخلارجي ، ونشكر هللا ان اندريه  
 ليس كما كان ابوه وهوطفل".

وّجهت جسي نظرة صارمة اىل  
 أليسون ، مث إبتسمت وهي تقول:

 " هذه هي احلقيقة". 



أدركت جسي فجأة أهنا تضّيع وقتها  
يف نقاش ال جدوى منه مع أليسون ، 

لذلك عادت اىل إفراغ األدراج  
 قائلة:

 " األفضل أن نعمل بسرعة".
 قالت أليسون وهي تقف:

" وأان سأذهب اىل غرفيت حلزم  
أشيائي ، آه اي جسي ، هل تعتقدين  

 ابننا سنكون مراتحني يف الكوخ؟". 



 ضحكت جسي: 
" طبعا ، سنراتح ، سيكون اصغر  

... على األقل لن   وأكثر محيمية
 نكون وحيدين يف الشتاء". 

 إبتسمت اليسون : 
" امتىن أن تكوين على صواب ، 
ابإلضافة اىل ذلك فإن الفندق  

سيكون خاليا من النزالء يف الشتاء ، 
احلقيقة أنين ال أتوقع عددا كبريا فيه  



حىت يف الصيف .... لكن نيال يبدو  
 واثقا مما يفعل".

وجه جسي وهنا حملت أليسون على 
تعبريا غريبا ، سرعان ما زال بلمح  

البصر ، لكن اليسون أحّلت يف 
 السؤال: 

 " جسي ماذا يف األمر؟". 
 هّزت مدبرة البيت راسها قائلة:

 " ال شيء.... ال شيء أبدا". 



" بل هناك الكثري ، إذ ما أن أشرت  
اىل الضيوف حىت تصرفت وكأنك  

 تعرفني شيئا".
أنين مسعت  " حسنا ، كل ما هنالك 
 بعض الشائعات الغريبة". 

وإستدارت جسي متشاغلة يف 
اغراض املطبخ الكثرية لكن أليسون  

 أحلت اكثر:
 " شائعات حول ماذا اي جسي؟". 



 نظرت جسي اليها وقالت:
" لن أخربك هبا ألهنا قد تكون كاذبة  
، وأان ال أريد ان أكون سببا يف إاثرة 
اإلضطراابت، اان ىسفة اي أليسون ،  

 كنين ال أستطيع". ل
واصّرت جسي على رفض الكالم 

حول املوضوع ، يف اليوم التايل  
إكتشفت أليسون بنفسها ما رفضت  

جسي البوح به ، كانت يف مكتب  



الربيد لشراء بعض احلاجات عندما 
دخلت إمرأة أخرى اىل املكتب ، 
هي أليس قريبة األختني دوريس  

وديزي ، اليت تعيش يف منطقة غري 
اتيت بني احلني واالخر لزايرة  بعيدة و 
 قريبيها.

 سلمت أليس على اليسون قائلة: 
 " ألست معلمة املدرسة؟". 



رّدت أليسون السالم أبحسن ما 
تستطيع حماولة جتّنب هذه املرأة اليت  

تثرثر أكثر من ديزي ودوريس ، 
 ولكن أليس واصلت كالمها قائلة:

" من املؤسف ان تغادروا البيت 
ذه السنني ، مسعت  الكبري بعد كل ه

انه سيتحول اىل فندق ، فهل هذا  
 صحيح؟". 

 أجابت اليسون إبقتضاب شديد: 



" نعم ". مث إلتفتت اىل السيدة 
 فينليسون قائلة:

" هل جهزت أغراضي اي سيدة  
 فينليسون؟". 

 اتبعت أليس احلديث: 
" ال شك ان ذلك الشاب يعرف  

ماذا يريد لقد قلت لدوريس وديزي  
سيذهب بعيدا بعيدا  قبل قليل انه 

جدا ، وسيحقق ثروة طائلة بعد أن  



يشق الطريق اجلديد ، تصوري ، هذا 
املكان العتيق سيتحول خالل 
 سنوات اىل ما يشبه أفيامور". 

إضطرت أليسون لإلستناد على  
الطاولة خوفا من السقوط أرضا  

بفعل الصدمة اليت كانت قوية حبيث  
شعرت أن الدم جتمد يف عروقها  

ت صوت السيدة فينليسون ...ومسع
 وكأنه آت من البعيد:



" ماذا بك ؟ هل أحضر لك كاسا  
 من املاء؟".

أحست بشفتيها جافتني ايبستني 
فاقبلت على كأس املاء تشرهبا بلهفة  

، ووسط هذا التوتر الشديد كانت  
أليسون تدرك أن عليها عدم إظهار  
مشاعرها ، وإال إنتشر النبأ بسرعة  

ها ، إغتصبت  الصوت يف القرية كل 
 إبتسامة صفراء وقالت: 



" شكرا لك ، لقد أحسست بدوخة 
مفاجئة ، أعتقد أهنا انجتة عن نوع  

 من احلساسية".
 مث نظرت اىل اليس وقالت:

" كنت تتحدثني عن الطريق اجلديد؟  
ال شك أنه سيحدث تغيريا ملحوظا  
، وال اعتقد ان الكثريين يعرفون عنه  

 شيئا حىت اآلن". 
 خببث قائلة: إبتسمت أليس



" من املفروض أن يكون سرا ، لكن  
اخي يعمل يف البلدية وقد حصل 

 على التفاصيل من هناك". 
وأخريا قررت السيدة فينليسون  

التدخل بعد أن كانت صامتة طيلة 
 الوقت:

" أعتقد ان نيال ماكيني عرف 
التفاصيل من عمه األكرب الذي  



يعمل يف مشروعا الطرقات الرئيسية  
 س".يف أيفرني

 مث إلتفتت اىل اليسون قائلة :
" كان عليكم التمسك ابلبيت أكثر 
، إذ يبدو أنه اصبح مركز كل احلركة  
يف القرية ، وحنن مقبلون قريبا على  

 نشاط ملحوظ يف كل اجملاالت".
ويف النهاية إستطاعت اليسون اهلرب  
من مكتب الربيد وعندما وصلت اىل  



مكان منعزل أخذت انحية خمفية  
ت حاجاهتا أرضا ، كانت ووضع

ترجتف أضطرااب وغضبا... إضطرااب 
ألهنا فوجئت ابلنباء من مصادر  

خمتلفة،وغضبا من الرجل الذي سرق  
عمليا البيت منهم ، فهو قد عرف 
أن طريقا جديدا سيشق ومنتجعات 

سياحية ستقام ، وهذا ابلتايل  
سيضاعف سعر البيت يف غضون  



نه  أسابيع من اعالن األنباء .... لك
 إستبق اجلميع وإشرتاه بسعر خبس.
فكرت مبرارة ان نيال كان ذكيا...  

وذكيا جدا ، ال شك انه كان  
يضحك يف سره كلما إجتمع وأمها  
اىل احملامي ، وما عرضه العمل على  
السيدة ماكاي إال لبقائها صامتة ، 

وجسي اليت مسعت الشائعات مل تفه  
بكلمة ألهنا عاجزة عن التأثري يف  



واحست اليسون ابألمل شيء ، 
الشديد هلذه اخليانة املسترتة ...  
وفكرت أنه حقق اإلنتقام الذي  

 ينشده ، وأكثر.
وكم كانت خمطئة عندما إعتقدت 

قبل اايم ، عندما كانت مع اندريه يف  
العلية ، أهنا عرفت جانبا آخر من  
شخصية نيال ، فهو مل يتغري أبدا ، 
ال  والسنوات مل تزده أال قسوة وإحتيا



، وما أن إحننت أللتقاط حوائجها  
جمددا حىت مسعت صوته من اخللف  

 قائال:
 " سأمحلها عنك". 

إنتفضت أليسون بفعل املفاجأة ، 
 وألتفتت لتجد نيال مقبال حنوها.

 أرجوحة احلب -5
إنتظرت أليسون حىت إقرتب منها  

نيال ،وهي تراقبه بعينني يطفح منهما 



ى  احلقد واإلمشئزاز ، وقد ظهرت عل
 وجهها عالمات احلزن العميق .

سأهلا بدهشة حقيقية وهو يهم حبمل 
 األشياء:

 " ماذا بك ؟ماذا حدث؟". 
مل جتب ، بل عمدت اىل إنتزاع  

احلاجات من يده بشراسة ، فنظر 
اليها جمددا دون أن تتغرّي تعابري  

 وجهه وقال:



" حسنا ، يبدو وكأنك تريدين ضريب  
 ، هيا اخربيين ابلذي حدث". 

قت عيناه بعينيها بتحد ، فأدركت إلت
اليسون أن ساعة املواجهة قد حانت  

 قالت:
مسعت اآلن أن هناك طريقا جديدا  

سيشق يف القرية ويربطها ابجلنوب مما  
سيؤدي اىل زايدة السياح الذين  



سيقصدون مركز التزجل املخطط له  
 منذ مدة". 

 ظل صوته هادائ وهو يقول:
 " وماذا يعين ذلك؟".

وجاهدت اليسون كي تبقي صوهتا 
 منخفضا: 

" هل كنت تعرف ابملشروع من  
 قبل؟". 



إبتسم نيال بلطف وال مباالة يف حني 
كان صدر أليسون يغلي غيظا 

 وكراهية ، قال هلا: 
 " إذن ، هذا كل ما يف األمر !".

إرتفعت حّدة صوت اليسون وهي  
 تقول:

 " هل كنت تعرف ام ال؟. 
 " رمبا !". 



سرقت البيت منا ،  " إذن ، أنت 
عرفت ابملشروع ، ومع ذلك تركت 

امي تبيع البيت بسعر خبس...  
 إنك...". 

وهتدج صوت أليسون ابلتوتر قبل أن  
 تتمالك نفسها وتضيف:

 " إنك جمرد لص حقري !". 
تقّلصت عضالت وجه نيال 

وإحتقنت عيناه ابلغضب الشديد  



... إال أنه ظّل حمافظا على صوته  
 املنخفض: 
مكانك ملا إستعملت هذه  " لوكنت 

 الكلمات القاسية".
 رّدت بعصبية ظاهرة:

" وملاذا ال ؟ ال يوجد أحد يشهد  
ضدي ، وسأقول ما حيلو يل ، أنت  
خمادع ن لقد راهنت على جهل أمي  

بتفاصيل املشروع ... ورحبت ن مل 



تكن تعرف ، ولذلك حصلت على  
البيت أبخبس األسعار ، فهل انت  

 فخور مبا فعلت؟". 
هكذا تعتقدين إذن؟ كل شيء " 

ابلنسبة اليك أبيض أو اسود وال 
شيء بينهما ، إشرتيت البيت وكنت  
اعرف تفاصيل املشروع ... فأان إذن 

لص خمادع ، مل يعد أمامك إال أن  
 تصفيين ابلكذب". 



إستدارت تريد اإلبتعاد عنه ، إال أن  
يده متسكت هبا ومجدهتا يف مكاهنا ،  

 :جذهبا نيال حنوه قائال
"إايك ان تديري ظهرك عندما اتكلم  
معك ، تذكري انك بدأت املشكلة 
! وعليك أن تتعلمي عدم اهلرب يف  
منتصف املعركة وإال كانت اخلسارة  

 من نصيبك". 
 " دعين أذهب".



حاولت اليسون بشدة أن تتملص 
من قبضته احلديدية ، لكن من دون  

جدوى ، قالت وصدرها خيفق 
 بسرعة ملحوظة:

ة من الكالم معك ، يف كل " ال فائد
حال ، لقد أصبح البيت ملكك ...  

 وإنتهى األمر".
 قال: 



" لكنين مل انته معك بعد ، يبدو انك  
تعتقدين ان إبمكانك إطالق  

اإلهتامات كيفما حيلو لك وساعة 
تريدين... فقط ألنك أليسون ماكاي  

، إطردي هذه األفكار هنائيا من  
حد راسك ، فاان ال اقبل ان يصفين ا

ابلنعوت اليت اطلقتها ، وللعلم فقط  
، فأان ال اكذب أبدا ، مل أفعل هذا  
عندما كنت صغريا ، وال أنوي ان  



ابدا اليوم ، لقد دفعت سعرا مناسبا 
مثنا لبيتكم ، وإذا كنت ال تصدقني ،  

 فعليك أن تسأيل أمك !". 
احست اليسون يف نربات صوته شيئا 

جعلها ختفف من حماوالهتا للتملص 
ن قبضته ، فهو مل ينف معرفته  م

ابملشروع ، لكن التأكيدات اليت  
أطلقها حرّيهتا كثريا ... خاصة أن  

وجهه مل يظهر اية إشارة ندم ، وفجأة  



إسرتجعت أليسون ذكرايت كلمات 
طفولية ألقيت يف ساعة غضب يف  

إحدى املعارك بني نيال وأليك  
وكانت أليسون هي الشاهدة  

جلميع إال  عليها... كلمات نسيها ا
 هي. 

 قالت:
" قلت قبل قليل إنك مل تكذب يف 
حياتك أبدا ، إذن فما قلته عندما  



كان عمرك إحدى عشرة سنة  
 صحيح مئة يف املئة".

 " ماذا قلت؟". 
حىت االن مل تتغري نربة صوت نيال ، 

وهذا ما زاد من خوف اليسون  
وتوترها ، لكنها مضطرة ملواصلة 

احلقيقة  املعركة من أجل كشف كل 
مهما كّلف األمر ، لذلك واصلت 



كالمها بعد أن رطبت بلساهنا 
 شفتيها اجلافتني:

" قلت ألليك بعد تلك املعركة أن  
بيتنا هو يف احلقيقة بيتكم ، وأن 

عائلتكم جيب ان تكون فيه بدال من  
 عائلتنا". 

أطبقت أليسون عينيها بتعب ، مث 
إلتفتت اىل قبضة يده على ذراعها  

 وقالت:



 إترك يدي"." 
أطلق نيال سراحها دون تردد ،  
وفجأة حملت أليسون على وجهه 
تعبريا حزينا سرعان ما زال اتركا 

 خلفه نظرة قاسية متصلبة: 
" لديك ذاكرة أقوى بكثري مما 

 تصورت". 
" ماذا قصدت بكالمك يف ذاك  

 الوقت؟".



 أجاهبا ببطء: 
 " املسالة غري مهمة االن". 
كنت " بل هي مهمة جدا ، فإذا  

دائما تّدعي صادقا ، فما قلته  
آنذاك ميثل احلقيقة من وجهة نظرك  

، لذلك أريد ان أعرف ماذا  
 قصدت؟". 



" قلت لك ان تنسي املسألة كلها ،  
إنتهى األمر وأصبح البيت ملكي 

 اآلن". 
وألول مرة أحست اليسون حبدة 
صوته تعلو وتصبح اكثر قسوة ، 

فأدركت على الفور إهنا ملست عصبا  
سا يف شخصيته لذلك واصلت  حسا

 الكالم قاصدة إيذاءه قدر اإلمكان: 



" مل يبق أمامي إذن إال التخمني أبننا  
سرقنا البيت من عائلة ماكيني يف  

املاضي البعيد... رمبا قبل بدء النزاع 
 ؟ هل هذه هي احلقيقة ؟ أخربين؟".
كان صوهتا حادا وإستفزازاي ، فهي 
اع  تدرك أن هناك شيئا أعمق من النز 
املعلن بني العائلتني ، ولذلك تريد  

معرفة اخللفيات كلها ، وما ان  
إستدار نيال حماوال مغادرة املكان 



حىت حان دور اليسون أليقافه  
 صارخة: 

 "هيا أخربين". 
مل تر اليسون وجه نيال إال لثوان  
معدودة ، إذ سرعان ما وجدت 
نفسها بني ذراعيه يف عناق قاس 

أة ، ولكنها مفاجىء ، شّلتها املفاج
إستعادت إدراكها وأبعدته عنها حبدة 

 ، صارخة يف وجهه:



 " كيف جترؤ على ذلك؟". 
حدث األمر نفسه قبل تسع سنوات  

يف املنطقة ذاهتا تقريبا ... طبعا مع 
تغيري كبري... فقبل تسع سنوات كان  

نيال شااب مراهقا ، اما اآلن فهو  
رجل انضج عجنته التجارب الكثرية 

 عرفها يف العامل اخلارجي. اليت 
 قال هلا:



" هذا هو اجلواب الوحيد الذي 
ستحصلني عليه مين ، فما عندك  

 تقولينه اآلن".
كان صوته قد فقد هدوءه ، وابتت 
الكلمات خترج مسرعة من فمه ، ،  
وفجأة الحظت اليسون أن العناق  
ترك اتثريا عليه اكثر مما تصورت ، 

ني فقد كانت عيناه معتمتني وغائمت



يف ذلك الصمت املتوتر الذي خّيم 
 عليهما. 

قالت يف حماولة لكسر جدار  
 الصمت الذي زاد من حّدة توترها:

" إذا كانت هذه هي طريقتك يف  
الرد على األسئلة فال شك ان  

حياتك صعبة للغاية، ومع ذلك  
أحّذرك من إعادة الكرة مرة أخرى ، 

 وإال فإنك ستندم". 



طرف إرتسمت إبتسامة ساخرة على 
 فمه وهو يقول:

" هتديدات ؟ أان ارد على كل هتديد 
مبا يناسبه ، شخصيا ، اان أؤمن  
ابلتحدايت فقط... وعليك أن 

تتذكري ذلك دائما اي آنسة ماكاي  
 ." 



حّول عينيه اىل احلاجات املرمية على 
األرض ، مث محلها وسّلمها اىل  

 أليسون قائال:
" وأان ال اعرض مساعديت اكثر من  

 مرة". 
تركها واقفة يف مكاهنا وواصل سريه 
حنو البيت دون أن يلتفت اليها ،  

وظّلت أليسون دون حراك وقد  



ادركت اهنا خسرت ايضا معركة  
 اخرى.

وأخريا بدا العمل يف البيت ، وقررت 
عائلة اليسون اإلنتقال اىل الكوخ يوم  

األربعاء ، أي بعد يوم واحد من  
إنتهاء ديكوراته ، وعندما عادت 
اليسون من املدرسة بعد ظهر يوم  

الثالاثء ، ادهشتها اجلدران البيضاء  
وسط احلدائق اخلضراء الداكنة ، ويف  



الداخل، كانت راحة الطالء احلديث  
تعبق يف كل مكان وقد بدت ملسات 

جوين الفنية يف الغرف كلها ، 
إبتسمت أليسون بسرور ،  

وإستغربت كيف اهنا فكرت مبا  
الكلب راسيت  سيكون عليه رد فعل 

يف بيته اجلديد ، ولذلك قررت أن  
تضع سلته يف غرفتها على األقل يف 

 الفرتة األوىل. 



مسعت أليسون صوت رجل من 
مكان قريب ، فتوترت أعصاهبا على  
الفور خوفا من أن يكون القادم هو  

نيال الذي مل تره منذ السبت املاضي  
، فهي غري راغبة يف رؤيته ، وقد زاد  

ا منه كونه قد دفع  يف إمشئزازه
تكاليف عمل الديكورات للكوخ أما  
األم فكانت مسرورة جدا ومتنت لو 

تشعر إبنتها ابملشاعر نفسها ،  



فكرت أليسون ان أمها غري قادرة  
على فهم دوافع نيال كما تفهمها  

هي ، وحىت عندما حّدثت أمها عن  
الطريق اجلديد ، ردت عليها مؤكدة 

دقة  ان كل تصرفات نيال كانت صا
وواضحة ، واضافت السيدة ماكاي  

تقول أن الطريق غري مؤكد بعد ، 
ومن اخلطأ املراهنة على إجنازه يف 

القريب العاجل ، وأشارت ساخرة 



اىل أن اجلميع يعرفون أن املشاريع  
تظل لسنوات حربا على ورق قبل أن 

جتد طريقها اىل التنفيذ ، وإضطرت 
اليسون يف النهاية اىل اإلستسالم 

 طق امها مع أهنا ال تقبله.ملن
ألتفتت اليسون لتجد جوين غوردن 

يقرتب منها ، فشعرت إبرتياح عميق 
 وقالت له على الفور:



"كنت ااتمل عملك اجلميل ، لقد 
 قمت أبكثر مما جيب خاصة هناك ".

واشارت بيدها اىل انحية املطبخ  
حيث حّلت األدراج واملعدات  
لراهن  البيضاء احلديثة تنتظر إنتقاهلم ا 

، فهي تستطيع مالحظة نظرات  
اإلعجاب يف عيون الرجال ، ولكنها  
مل تعد تعد مراهقة صغرية تؤثر فيها  

 املواقف املفاجئة.



خاطبها هبدوء دون ان ينقل عينيه  
 عنها: 

 " إنه عمل ال أبس يه". 
أدركت أليسون وهي تراقبه أهنا  

أخطأت عندما إعتقدت نه تغرّي ، ال 
ا بداخله ، ، فمازال الذئب انئم

ولذلك عليها أن تراقبه حبذر.. فهو  
رجل االن ومل يعد ذلك الطفل  

 الطري العود. 



 " هل ستنتقلون غدا اي اليسون؟".
" اجل... هذا إذا إستطعت ان 

اتغّيب عن املدرسة غدا ، لكن األمر  
يبدو مستحيال لعدم وجود معلمة  

 بديلة يف املنطقة". 
" حسنا ، اان واألخوان كامريون  

كون هنا ، وسنقوم بنقل كل سن
األغراض اليت تريدها امك ، اما  
األاثث الباقي يف البيت الكبري 



فسيحفظ يف إحدى الغرف اليت مل 
 جير فيها أي تعديل".

عّضت أليسون على شفتها عندما 
ذكر جوين موضوع األاثث ، فقد  
تذكرت كيف اهنا غّصت ابلبكاء  

عندما اخربهتا امها ان نيال يرغب يف 
ء الثاث القدمي ، لعل هذا احلل  شرا

يبدو ابلنسبة اىل السيدة ماكاي 
أفضل من بيع األغراض يف مزاد  



علين ، فاألاثث مصنوع من اخلشب  
املصقول الغايل الثمن ، ومن غري 

املناسب ان تذهب كل قطعة منه اىل  
مكان خمتلف ، ولكن هذا لن حيدث  
، وسيذهب معظم األاثث اىل غرفة  

 آخر . مغلقة حىت إشعار 
 قالت أليسون مبتسمة: 

" إذن ، سأعود من املدرسة وأجد  
 كل شيء منتهيا". 



لكن إبتسامتها مل ختدع جوين ، الذي  
 نظر اليها حبدة قائال:

" هذا صحيح ، ال شك أنك  
ستجدين صعوبة يف العيش يف الكوخ  

 بدال من البيت الكبري؟". 
تشاغلت اليسون ابلتمعن يف اخلزائن  

 وهي تقول:



ود على الواقع اجلديد ، كما  " سنتع
أن جسي ستجد احلياة هنا اسهل...  

 على األقل يف املطبخ". 
هّز رأسه موافقا ، مث نظر اىل ساعته  

 وقال: 
" هكذا إذن ، األفضل ان نذهب 

اآلن ، فعندان عمل كثري غدا صباحا 
، فكلما أسرعنا يف نقل احلوائج  

 اجنزان العمل يف وقت مبكر". 



سألته اليسون   إستدار جوين عندما
 فجااة :

" كيف حدث أن إختارك نيال 
ماكيني ألعداد الديكورات 

 الالزمة؟".
"السيد ستيوارت هو الذي رّتب كل  

 شيء ، أمل تعريف ذلك من قبل؟". 
أجابته مبرارة إتضحت من خالل 

 صوهتا املتهدج:



" مل أعرف إال القليل عن مشاريع  
السيد ستيوارت والسيد 

 ماكيني....". 
 جوين جمددا أبليسون قائال: حّدق 

 " إذن هذه هي القصة". 
 " اية قصة؟". 

 قال: 
" أنت تعرفني كيف تنتشر الشائعات  

يف القرية ، فالنزاع بني العائلتني مل  



يبتعد عن أذهان الناس الذين  
 ميتلكون ذاكرة جيدة كما تعرفني".
" لقد عشت يف هذه املنطقة طيلة 

الناس اي  حيايت ، وأعرف جيدا طبيعة 
 جوين".

" يقولون أنه تغري ، ويقولون أنه حيقق  
 دائما ما يصمم على حتقيقه". 

إذن ليست أليسون وحدها اليت ترى  
 هذا التغيري ، سألته هبدوء:



 " وانت ماذا تقول؟".
 اجاب هبدوء:

" اعتقد أهنم حمقون يف اقواهلم ،  
وميكنين التأكيد أن العمل معه على 

ك جمال احسن ما يرام وليس هنا
ألضاعة الوقت ، فهو حيدد األمور  
املطلوبة ، ويريدها ان تتحقق على 
أكمل وجه ، إنه يدفع جيدا ، وال 



شك انه سيحصل على عمل متقن 
 من مجيع االعاملني".

 قالت وهي تتوجه اىل الباب: 
" اان متأكدة من ذلك ، ابملناسبة هل 

ترغب يف كوب من الشاي قبل  
 ذهابك؟. 

 : إبتسم فجأة وقال
 " كنت امتىن ان تطليب مين البقاء".



سارا جنبا اىل جنب عائدين اىل  
البيت وسط األشجار الكثيفة اليت  

تفصل الكوخ عن بقية املكان ، 
وكانت أليسون غارقة يف أفكارها  

حبيث مل تدر اىل أين تقودها قدماها ،  
اىل أن علقت بعض االغصان 

اليابسة يف شعرها املتناثر فأضطرت  
 اة .للتوقف فج



توقف جوين ايضا وإستدار 
ليساعدها على التخلص من  

األغصان العالقة ، قال بدهشة  
 واضحة: 

" عليك اإلنتباه اىل أين تقودك  
قدماك ! إنتبهي هناك العديد من  

األشواك اليت ستظل يف شعرك اىل أن  
 تغسليه".



أحست اليسون أن جوين يتعمد 
إطالة الوقت ألبقاء يديه يف شعرها ، 

تعدت عنه ضاحكة وهي لذلك إي
تدرك ما يدور يف راسه إذ يكفيها ما  

 حدث معها يف الغابة حىت االن.
حلق هبا بسرعة وامسك ذراعها  

 قائال:
" هل إعتقدت أنين أوشكت على  

 إحتضانك؟". 



أجابت اليسون متصنعة الدهشة  
 دون أن تتوقف:

 " ال... أبدا".
 أخذ يضحك وهو يقول:

ويل  " حسنا ، كنت سافعل ، فال تق
أنين مل احذرك ، فاان ساحاول 

 جمددا". 
ردت اليسون وقد الح البيت 

 أمامها: 



" هل ستفعل االن ؟ على كل 
أشكرك على التحذير ، لقد ابت  

علي أن أبتعد عنك قدر اإلمكان ، 
 أليس كذلك؟".

 نظر اليها بطرف عينه متسائال:
" هل ستبتعدين ؟ ارجوك أال تفعلي  

فعتين  ، فانت أحد األسباب اليت د
 اىل قبول العمل هنا".

 إنفجرت بدهشة حقيقية هذه املرة: 



 " حقا اي جوين؟". 
" أجل إهنا احلقيقة ، كم متنيت ان  
ارى كيف اصبحت بعد كل هذه 

السنني ، لقد رأيتك عدة مرات...  
لكن من بعيد ، وكنت أمتىن ان  

أقرتب منك وأحتدث اليك ... إنين  
 قبل...". مل انس ابدا ليلة الرقص 

 إستدارت اليه غاضبة:



" ال ، أرجوك ، إهنا إحدى الليايل  
 اليت اريد نسياهنا متاما". 

 تراجع اىل اخللف مندهشا وقال:
" أان متأسف ... ماذا فعل بك  

 يومها؟". 
" نيال ماكيني؟ ال شيء ، ملاذا تسال 

 هذا السؤال؟". 
 إبتسم وهو يفرك حنكه ، مث قال: 



ة على أمل  " ألنين حلقتك تلك الليل
اإلنفراد بك ، لكنين تلقيت لكمات 
مؤملة على حنكي ، لذلك من حظي  

 أن أسال".
جاهدت أليسون كي حتافظ على 

هدوئها ، ومتنع نفسها من الضحك  
: 



" اان متأسفة اي جوين ، لكنك كنت 
خمطئا ، فهو مل يقصد إال صيد 

 السمك".
 " ليس هذا ما قاله يل".

احست أليسون بنغمة خاصة يف 
صوته جعلت البسمة ختتفي عن 

 شفتيها ، فسالته هبدوء:
 " وماذا قال لك؟". 



نظر اليها وكأنه ندم على إاثرة  
 املوضوع جمددا :

" آه، ال شيء يهم ، لقد مضى زمن  
 طويل..".

 " أرجوك أن ختربين".
" قال يل ، إهنا يل أيها الولد ، اهنا يل  
وليست لك ، ولن أنسى أبدا تعبري  

عندما قال هذه الكلمات وجهه 
 .... أبدا".



عادت كلمات جوين ، والطريقة اليت  
حتّدث هبا ، اىل ذهن أليسون يف  

الليلة التالية ، كان الوقت متأخرا ،  
وقد أوت امها وجسي اىل فراشهما  

بعد عملية النقل املتعبة ، نقلت 
اليسون نظرها يف غرفة النوم اجلديدة 

الذي   ، مث رّكزهتا على الكلب راسيت
حّرك ذنبه بتثاقل وكأنه يشعر حبزن  

صاحبته ، كانت الغرفة أصغر بكثري  



من غرفتها السابقة يف البيت ، ومع 
أن ورق اجلدران كان من إختيارها ، 
إال ان هذا املكان ليس بيت العائلة  

وبيت الطفولة واألحالم ، أطفأت  
أليسون النور وتوجهت اىل النافذة 

ليج ، كل تتأمل من خالهلا مياه اخل
شيء يف اخلارج ساكن ، وحده القمر  
البدر كان يتحرك يف السماء الصامتة  

، ضاقت أنفاس أليسون ، 



فإستدارت اىل الداخل لتجد عيين 
الكلب تنظران اليها أبسى وحزن ، 

 قالت :
" هل تريد أن تذهب بنزهة اي 

 راسيت؟". 
هّب الكلب عندما مسع كلماهتا ، 

 فضحكت أليسون وهي تقول:
هيا بنا ايها العجوز ، دعنا نتنزه  "

 على شاطىء البحر قليال". 



تسّلال من الكوخ هبدوء بعد أن  
تركت اليسون الباب مشقوقا كي ال  

 تزعج االخرين عندما تعود.
كان الطقس يف اخلارج ابردا ،  

سارت أليسون واىل جانبها راسيت  
الذي بدا متمتعا ابحلركة بعد هنار  

، وسرعان مليء ابلتعب لكل الناس 
ما وصال اىل الشاطىء ، فإختارت 

أليسون صخرة مرتفعة لتجلس عليها  



متأملة املياه يف حركتها مع الرمال  
واحلصى ، إهنا حتتاج اىل ما يعيد  
اليها الطمأنينة بعد ذلك النهار  

الطويل ... وما هي إال حلظات حىت  
كانت السكينة قد تسللت اىل  

 نفسها ومتكنت منها.
تتأمل اخلليج الساكن  راحت اليسون 

يف عتمة ذلك الليل الفضي ، كل 
شيء يتنفس ببطء ، البحر  



واألشجار ، والقمر ، والصخور ...  
والصوت الوحيد املسموع كان 

إرتطام األمواج ابحلصى الصغرية  
ممتزجا حبفيف أوراق األشجار اجملاورة  

، ويف هذا اجلو العابق ابجلمال ،  
يع  أتكدت أليسون ان أحدا لن يستط

ان ينتزع منها هذه الطبيعة اخلالبة... 
اليت ستظل مزروعة يف قلبها اىل  

 األبد.



حان وقت العودة اىل الكوخ ، فقد  
أصبح اجلو أكثر برودة والنسيم اشد 
قوة ، هنضت أليسون واندت الكلب  
الذي اسر عاليها من دون تردد ... 

وبعد أن قطعت مسافة قصرية ،  
البيت  تنبهت اىل اهنا تسري إبجتاه

 وليس الكوخ.
قالت حتّدث نفسها بصوت عال : ) 

 ومل ال ؟ (. 



فإلتفت اليها الكلب مستغراب ، إن 
نظرة واحدة أخرية على البيت الكبري 

الفارغ بعد التغيريات اليت طرأت  
عليه قد تقضي على بعض القلق يف  
نفسها... ويف الوقت نفسه ستكون 

 نظرة الوداع األخري. 
وصوت احلصى  واصال السري هبدوء  

يرتدد حتت اقدامهما ، وأخريا الح  



البيت جملال ابلنور الفضي يف ذلك  
 الظالم احلالك.

بدا املكان مهجورا وكان سكانه 
رحلوا منذ سنني عديدة ، صعدت  

اليسون درجات السلم املامي مث 
دخلت اىل الصالة الرئيسية اليت  

تغرّيت متاما عليها بعد ان خلت من 
املعهود...وفجأة احست األاثث 



اليسون أبن الروح اليت عرفتها منذ 
 سنني قد غادرت البيت اىل األبد.
نظرت اىل الكلب الواقف ابلقرب  

منها ، مث إحننت اليه وأغرقت وجهها  
 يف فروه اجلميل هامسة:

 " إنه مل يعد ملكنا اي راسيت".
مههم الكلب بصوت خافت وذيله  

ال يتوقف عن احلركة ، إنسكبت 
لدموع حارة من عيين أليسون  ا



وبللت فروة الكلب الساكن بني  
ذراعيها ، كان عليها اال اتيت اىل هنا  

، لقد إنتهى األمر وكفى ، ولكن 
الذكرايت ظّلت هتامجها حاملة معها  
كلمات نيال ماكيني اليت قيلت قبل 
سنني طويلة حول البيت ... وأيضا 

كلماته اليت نقلها هلا جوين قبل 
لعلها كلمات مل تعن شيئا يومني ، 

أطلقها شاب مراهق لتربير قتاله مع  



شاب آخر ، لكنها ااثرت اخلوف يف  
نفس أليسون وكأهنا توقع ملا  

سيحدث هلا مستقبال... أغمضت  
عينيها ابمل حماولة قطع شريط  

الذكرايت اليت تلح عليها ، من 
األفضل أن تبعد هذه األحداث اىل  

مضى   خزانة الذاكرة ، فما مضى قد
 وال ضرورة لنبش املاضي كل حلظة.

 " هيا بنا اي راسيت". 



إنتهت حلظة الوداع ، وآن األوان  
للعودة اىل الكوخ ، وقفت بتثاقل 

 متهيدا للسري.
وفجاة تقّوس ظهر الكلب بتوتر ، 
وأحست أليسون ابخلوف الشديد  
عندما مسعت وقع أقدام يف القاعة  

 ذات األرضية العارية.
 ن هذا". " حبق السماء م 



أول فكرة طرأت على ذهنها كانت : 
) كيف يظهر فجأة وعلى غري إنتظار 
عندما يكون تفكريي مشغوال به ...  
 ( مث مألها الشعور ابخلوف والقلق .

قالت له وهي تشكر رهبا أنه غري  
قادر على رؤية آاثر الدموع يف  

 عينيها : 
 " كنت على وشك الذهاب".



 وقف نيال يف الباب صامتا ، مث
اندى الكلب الذي أسرع عند قدميه  

، وعندما مّد يده ألضاءة النور ،  
 صرخت أليسون :

 " أرجوك ، ال تفعل !". 
ترددت يده قليال ، قبل أن يسقطها  

 اىل جانبه ، مث قال هلا هبدوء: 
" لست متأكدا من وجود التيار  

 الكهرابئي ، يف أية حال ". 



 تلعثمت وهي تقول:
فون غدا  " آه صحيح ، سيأيت املوظ 

 لوصل التيار ابلعداد". 
 مث سارت حنوالباب قائلة:

" ارجو ان تسمح يل ابلذهاب االن  
 ." 

 إعرتض طريقها بلطف:
 " وملاذا العجلة ؟".

 أجابته من دون تردد :



 " ال أستطيع البقاء اكثر ". 
 " ال تستطيعني أو أنك ال تريدين؟".

ومرة اخرى عاد اليها اإلحساس 
مكتوم ،  ابلضيق ممزوجا بغضب 

 لذلك صرخت بنربة حادة:
" املسالة غري مهمة أبدا .... أريد  

 فقط أن أخرج من أمالكك !". 
 ساهلا هبدوء:

 " إذن ملاذا جئت من األساس ؟". 



" ال أتوقع منك ان تفهم ، لذلك لن  
أضّيع وقيت يف الشرح ، فهل تسمح  

 يل ابملرور؟".
" بعد دقيقة فقط ، جئت للتأكد من 

األبواب والنوافذ مغلقة ، خاصة  أن 
ان هناك جمموعة من املشردين  

خيّيمون يف مكان قريب ، وبينهم  
عدد من الشبان الشرسني ، وأعتقد  



ان إغالق األبواب أفضل يف مثل 
 هذه الظروف".

 " اغلقها إذن أما أان فسأذهب".
" سوف أرافقك يف طريقة العودة اىل  

 الكوخ".
وكأهنا خافت إبتعدت أليسون عنه 

 من شيء ما:
" لست خائفة من املشردين ، فهم 

 غري مؤذين كما تتصور". 



" هل هم مساملون فعال ؟ هل 
صادف أن إلتقيت أحدهم يف  

 الليل؟". 
 ضحكت بسخرية: 

" كال ، وال اريد اأن لتقيهم اآلن ، يف 
كل حال ، اان أشعر ابألمان معهم 

 أكثر مما لو كنت معك ". 
ليسون الباب  وبلمح ابصر عربت ا

وهي تشعر ابلسرور للقسوة اليت  



واجهت هبا نيال ، وما أن وصلت  
اىل أسفل السلم حىت أضاء النور 

املكان ، فإلتفتت لتجده واقفا وسط  
 القاعة يتأمل املكان هبدوء.

شعرت اليسون بضعف شديد بعد  
صدمة رؤيته يف البيت ، مما زاد يف 

كراهيتها العميقة له ، وتساءلت عما  
يها عندما تراه ؟لقد جتاوزت فرتة يعرت 

املراهقة منذ مدة ، فلماذا إذن ،  



كلما واجهت نيال ماكيني ، تنتقل 
فورا اىل حالة الدفاع عن النفس ؟  
ووجدت نفسها تسرتجع كلمات  

جوين نقال عن نيال.... الذي يقول  
انه مل يكذب يف حياته ابدا ، لقد  

إستطاع إنتزاع كل شيء منها ، فهل  
حيصل عليها أيضا؟   يريد ان

واقسمت اليسون يف سرها أن متنعه  
 وأن حتبط كل حماوالته يف هذا اجملال. 



مرت األايم بسرعة وأصبح الكوخ  
شيئا إعتياداي ابلنسبة اليهم ، كان  
الطقس سيئا ، وابت من الصعب 

رؤية احد خاصة أن اجلميع يعملون  
داخل البيت الكبري ، وإنشغل نيال  

وميا ، لكنه كان ماكيني مع العمال ي 
يذهب يف بعض األحيان لتفقد 

أحوال إبنه . اما فيما عدا ذلك ، 
فقد قام ابملهمة العجوز فريغوس ،  



وأحست أليسون ابحلزن ألوضاع  
الطفل أندريه ، ليس ألن العجوز  
ميكن أن يسيء معاملته ، بل ألنه  
مشغول مبتابعة نتائج سباق اخليل 

واملراهنات ...وال شك ان الصغري 
كان يشعر ابلوحدة القاتلة يف ذلك  
البيت وابألخص أن الطقس املمطر  

جعل اللعب يف احلدائق امرا  
 مستحيال. 



ويف أحد األايم املمطرة قررت 
أليسون امرا مفاجئا ، كانت قد 

وصلت مع أندريه اىل حماذاة الكوخ  
، وملا مل جتد سيارة نيال امام الباب  

 إلتفتت اىل الصغري قائلة:
ن ترافقين اىل بيتنا إذا مسح  " ميكنك أ

 لك جدك".
نظر اليها أندريه وقد إنفرجت 

 أساريره :



 " سوف اسأله".
دلف اندريه اىل الداخل يف حني 

ظلت أليسون منتظرة يف السيارة ن مل 
حيدث ان تكلمت يف حياهتا مع 
العجوز فريغوس ، لكن حدسها 
يؤكد هلا انه لن يرفض السماح  

 ألندريه مبرافقتها.
حلظات خرج الصغري من البيت بعد 

 مسرعا ، ودخل السيارة وهو يقول:



" لقد وافق جدي ، قال أن أيب يف  
البيت الكبري ولذلك فال مانع من  

 ذهايب اىل هناك".
اطلقت أليسون العنان لسيارهتا 

قاصدة البيت ، عليها أوال أن خترب  
نيال ان إبنه موجود معها ، أوقفت  

وطلبت سيارهتا أمام الباب اخللفي 
 من اندريه إنتظارها ريثما تعود.



دخلت اىل املطبخ فوجدته عاراي من 
كل شيء ، إبستثناء ابريق لصنع 
الشاي وبعض زجاجات احلليب 
الفارغة ، هاهلا ان يكون املكان 

خاليا بعد ان فرغ من اغراضهم ومن  
جسي أيضا ، إلتقطت أذانها صدى  
طرقات وغناء خافتا منبعثا من مكان 

ل ، توجهت اىل القاعة  يف الداخ
الكبرية وصرخت : " هل هناك احد 



؟". وفجاة توقف الغناء وتوقفت  
الطرقات ، ومسعت أليسون صوت  
اقدام تنزل السلم اخلشيب ببطء ، 
وأخريا ظهر جوين بلباس العمل ، 

وما أن حملها حىت قال إببتسامة  
 مشرقة:

" مرحبا اي أليسون ، هل تريدين  
 شيئا؟". 



ين ، إنين احبث عن  " مرحبا اي جو 
 رب العمل ، هل هو هنا؟". 
 هز راسه مشريا اىل اخللف:

" إنه يعمل يف العلية ، هل تريدين  
 ان ابلغه رسالة ما؟".

كان جوين قد اصبح قريبا من  
اليسون اليت أحست بعينيه تتامالهنا 

بشغف ، إبتسمت له حبرارة وهي 
تقارنه ابلرجل القاسي الذي سرق  



األقل جوين لطيف  منها بيتها ، على 
معها ، ومنجذب اليها بشكل  

مكشوف ، ومن العبث حماولة إنكار  
هذا الواقع الذي يصر جوين على 

 إعالنه يف كل املناسبات.
وفجأة وقع شيء غريب ، فقد رات 

أليسون على رموش جوين بعض  
الطالء وخوفا من ان يسقط داخل  

العني إقرتبت منه وأزالت الطالء  



لت إبعاد يدها ، بسرعة، وعندما حاو 
كان جوين اسرع وإحتضن بكلتا  

 يديه كفها الداىفء الناعم. 
شكرها جوين وإحنىن لتقبيل يدها ، 

وكانت على وشك أن تبعد يدها  
بسرعة عندما أسرتعت إنتباهها حركة  

مفاجئة ، فإذا هبا ترى نيال واقفا  
بصمت يف اعلى السلم ، وبغريزة مل  
تدر هلا معىن ، توقفت عن سحب  



ها .... بل تركتها بني يدي جوين  يد
حبرية ودالل وهي تتضاحك مسرورة 

، كانت عيناها تراقبان نيال ، 
واحست ابخلوف عندما شاهدت 

موجات من الغضب حتتل كافة 
قسمات وجهه.... وتذكرت املعركة  

اليت دارت بني اإلثنني قبل تسع  
سنوات ، وأخريا حّطم نيال الصمت 



ال  ، وقال بصوت هادىء ال إنفع
 فيه: 

" هل تريدين رؤييت ؟ لقد شاهدت 
 سيارتك من النافذة".

إستدار جوين ببطء وقد أدرك أهنما 
ليسا وحيدين ، اما اليسون فقد  

 ردت قائلة :
"نعم ، ساحضر أندريه معي اىل  
 البيت يف هذا الطقس املاطر".



" شكرا لك ، اان آسف ألن الوقت  
 مضى بسرعة دون ان أدري".

يف الكوخ اىل ان  " سيكون معي 
تنهي عملك ، ولقد اخربان والدك  

 ابألمر ايضا".
" حسنا ، إذا وجدت صعوبة يف  

ذلك ن فأرجو ان حتضريه اىل هنا  
 كي اهتم به بنفسي".

 " ال ابس ابدا". 



 مث إلتفتت اىل جوين قائلة :
" إذا أردمت زايرتنا بعد إنتهاء العمل ، 

 فسأعد لكم الشاي ابحلليب". 
ة ، هل عندك مانع اي " فكرة ممتاز 

 نيال؟". 
هز نيال رأسه ابلنفي مث إختفى يف 

العلية ... وعندها احست أليسون  
بشيء غريب اعطاها دفعة من  

التشفي والسرور ، ذلك أن حركة  



جوين الربيئة ااثرت غضب نيال  
بشكل واضح ، صحيح أنه يكرهها  
لكنه يف الوقت نفسه ال حيب رويتها  

اليسون  مع رجال آخرين ، إبتسمت 
يف سرها وهي تغادر البيت ، وإذا  
كان تفكريها صحيحا ، فهذا يعين  

أهنا متتك سالحا ، وإن كان صغريا ،  
يف معركتها ضّد عدوها اللدود ، إهنا  

معجبة جبوين ، وال مانع عندها من  



إستغالل ذلك ضد نيال الذي ميلك  
قلبا من فوالذ حسبما تروي عنه 

كانت    نساء القرية ، وطوال الطريق ،
اليسون تفكر بصديقتها ميغ ، اليت  

ال شك تتلهف لسماع آخر 
التفاصيل عن املعركة احلامية اليت  

تدور يف شيلينغ ، ومتنت اليسون ان  
حتضر ميغ وزوجها بيل للتخييم يف  

 أراضي البيت قريبا.



ومن دون أن ختطيط ، إعتادت 
اليسون على إحضار اندريه اىل  

دراسة ، البيت كل يوم بعد إنتهاء ال
مل يعرتض أحد على ذلك ، فاألم 

 وجسي حتبان الصغري وتراتحان اليه.
وقد قررت جسي ، عندما رأته ألول 

مرة ، ان الصيب حباجة اىل تغذية  
ممتازة ... وهذا ما دأبت عليه دائما  
، وإضطرت األم وأليسون لإلعرتاف 



ابن خطة جسي قد جنحت ، إذ 
سرعان ما ظهر اللون احلمر يف خديه  

 وأخذ أندريه يكسب وزان إضافيا .
وأدركت أليسون ، يوما بعد يوم ،  
اهنا تزداد تعلقا هبذا الصغري، وكم 

كرهت نفسها لضعفها امامه ، 
خاصة اهنا تدرك أن ساعة الفراق  

آتية ال ريب ، وستكون قاسية للغاية  



، ومع ذلك تعّمق حبها لندريه بقدر  
 ما كان يزداد كرهها ألبيه. 

جديدة يف األفق  وبرزت مشكلة 
عندما حان موعد العطلة املدرسية 

اليت متتد على مدى ستة أسابيع  
كاملة ، وهذا يعين ان اندريه  

سيكون وحيدا الن أابه ال يستطيع  
ترك اشغاله لإلهتمام به طيلة هذه  
الفرتة ، أفضت أليسون مبخاوفها  



هذه اىل جسي ، مساء يوم اخلميس 
 الذي يسبق العطلة ، يف حني كان
اندريه يالعب الكلب راسيت يف 

 احلديقة اخلارجية.
سألتها جسي دون أن تتوقف عن  

 إعداد السندويشات:
 " وما العمل اي إبنيت؟". 

واصلت جسي جتهيز الشاي  
والسندويتشات للرجال العاملني يف  



البيت ، وهو األمر الذي رتب منذ  
ان دعت اليسون جوين قبل اايم ، 

تزويدهم فقد إستمرت جسي يف 
ابألكل والشاي عند الساعة الرابعة  

والنصف بعد الظهر ، وأصر نيال 
على دفع الثمن ألن هذه اخلدمة 

توفر عليهم الكثري من الوقت 
واجلهد ، ولكن أليسون مل تكن  

مراتحة للفكرة بعكس جسي اليت  



سرت هبا كثريا ، فقد كانت مدبرة  
البيت حتب نيال وجوين للطريقة اليت  

الهنا هبا ، وتذكرت اليسون  كاان يعام
كيف أهنا عادت يف وقت متأخر 

ذات يوم ودخلت اىل املطبخ لتفاجأ  
ابن جسي مل تكن وحيدة ، ومسعت 
صوت نيال يقول : " إنك طباخة  

ماهرة .. لو انك اصغر بعشرين سنة 
فقط "، ومسعت ايضا صوت جسي  



الضاحك : " هيا إذهب ودعك من  
  هذه الالعيب " ، عند هذا احلد

دخلت أليسون ، فإستدار اإلثنان 
ملواجهتها ،ظلت جسي مبتسمة ،  
أما نيال فقد مات الضحكة على  

شفتيه وعاد التجهم على وجهه ، مث 
 إحنىن مسلما وقال:

" ساذهب اآلن ، شكرا لك اي  
 جسي". 



خرجت أليسون من ذكرايهتا البعيدة 
لتجد ان جسي ما زالت تنتظر جوااب  

 على سؤاهلا ، فقالت: 
اذا نستطيع أن نفعل ؟ لو أن  " م

األمر بيدي فاان على امت اإلستعداد  
 إلبقائه هنا لكن....". 

عّضت أليسون على شفتها حبزن  
 دون أن تستطيع إكمال مجلتها.

 ربتت جسي على كتفها حبنان قائلة: 



" إنين افهم وضعك اي صغرييت ، 
املسالة صعبة ابلنسبة اليك ، لكن  

ره اىل  لو إقرتحت أان وأمك ان حنض 
 هنا...."". 

 قاطعتها بسرور: 
 " هل تفعلني حقا؟".

 هزت جسي رأسها هبدوء وقالت:
" سأفعل ، لكن عليك أال تتعلقي  

 ابندريه اىل هذا احلد". 



" ال ضرورة لتحذيري ، فاان مدركة 
خلطورة الوضع ، كيف ميكن أن  

حيدث هذا اي جسي ؟ كيف أكره 
األب ، بينما اان أحب اإلبن ، 

 كيف؟". 
اخفت أليسون راسها بني يديها ، 

لكن نظرات جسي املتفحصة ظلت  
 تالحقها بتمعن ، مث سألتها هبدوء: 
 " هل انت متأكدة من شعورك؟". 



 سالتها إبستغراب شديد :
 " شعوري حنومن؟". 

" هل صحيح أنك تكرهني نيال  
ماكيني ؟ اقصد ان الكراهية كلمة  

 قاسية جدا...". 
اىل جسي  رفعت أليسون عينيها 

 قائلة:
" إذن ميكنين إستعمال عبارة ) ال  
أراتح اليه( وهذا شيء اان متأكدة 



منه متاما ، لكن ماذا تقصدين  
 ابلضبط؟". 

تشاغلت جسي جمددا يف إعداد  
السندويشات ، وقالت دون ان تنظر  

 اىل أليسون: 
" ال شيء ، جمرد كالم من إمرأة  

 عجوز ، فقط....". 
ليسون على ترددت قليال ، فحثّتها أ

 إكمال عبارهتا بسرعة.



 أضافت مدبرة املنزل تقول :
" حسنا ، ال أعتقد أن نيال يكرهك  

كما حتاولني تصوير األمر ابلنسبة  
 ايل".

أظهرت أليسون عالمات الدهشة  
البالغة، لكن جسي اتبعت دون 

 توقف: 



" إهنا احلقيقة، جاء يف احد األايم 
ألرجاع أكواب الشاي وكنت أنت 

 اندريه يف احلديقة". تالعبني
إستعجلتها أليسون عندما الحظت 

 ترددها ، فمضت العجوزتقول:
" رايته يتوجه اىل النافذة ويراقبكما 

هبدوء ، مث حملت وجهه ... بدا وكأنه  
فقد قسوته وصالبته ، بل ميكنين 
القول إنه كان حانيا ولطيفا ، وال 



شك أنه جذاب جدا عندما يفقد  
 صالبته املعهودة"

 ت اليسون حبزم:رد
 " كان ينظر اىل أندريه أساسا".

" كال ، هذا ما إعتقدته يف ابدىء  
األمر ، لكنين عندما إقرتبت منه  

 أتكدت انه ينظر اليك ابلتحديد". 
 قالت أليسون بقسوة شديدة: 



" إذن فهو يعاين من بعض أشكال  
فقدان الذاكرة ، إنه يكرهين بقدر ما  

اكرهه ، صدقيين اي جسي عندما  
 اقول ان املشاعر متبادلة".

لكن شيئا يف داخلها كان ينتفض 
ضد هذه الكلمات ، لذلك عمدت 

جاهدة اىل إخفاء مشاعرها يف  
اعماق عقلها وهي تؤكد لنفسها : ) 



ال اريد نظراته على اإلطالق ، سواء 
 كانت قاسية أو لطيفة (.

أهنت جسي إعداد السندويشات ،  
مث وضعتها يف كيس من البالستيك 
ومّهت ابلتوجه اىل البيت الكبري ،  

 لكن أليسون أوقفتها قائلة:
" سآخذ الشاي والسندويشات  

 بنفسي". 



رفعت جسي حاجبيها دهشة ، يف  
 حني اتبعت أليسون كالمها ضاحكة:

" ساسلمها اىل جوين أو احد  
األخوين كامريون ... إنين اراتح  

 جلوين".
وبدون ان تنتظر جوااب من جسي ، 

احلوائج وسارت إبجتاه  محلت أليسون
البيت ، عندما دخلت اىل القاعة  



الرئيسية ، كان جوين قد نزل لتوه 
 من الدور العلوي ، فقال: 

" كنت يف طريقي اىل الكوخ ، هيا  
 دعيين امحل األغراض عنك". 

سلمته معدات الشاي 
 والسندويشات وهي تساله: 

 " اين األكواب؟".
 نظر اليها مبتسما وقال: 



املطبخ.. أعتقد أهنا حباجة " يف 
 للغسيل".

 ضحكت أليسون قائلة:
 " حسنا ، سأغسلها بنفسي". 

سارا معا إبجتاه املطبخ ، وعندما  
 إنتهت من إعداد األكواب قالت له: 

" ساساعدك يف محل الشاي اىل  
الطابق العلوي ، فاان اريد ان ارى ما  

 مت إجنازه حىت االن".



 إبتسم هبدوء وهو يقول:
وسهال ، وساكون دليلك يف  " أهال 
 اجلولة".

 سأهلا جوين وهي تسكب الشاي:
" هل ستذهبني اىل إحتفاالت القرية  

 األسبوع املقبل؟". 
"ابلتأكيد ، وأنت اي جوين ، هل  

 ستذهب؟" 



" طبعا ، وال تنسي حفلة الرقص يف  
 هناية السهرة".

هزت رأسها ابلنفي.... مث أدركت  
، فجأة اىل اين سيؤدي هبما احلديث

 لذلك غرّيت املوضوع قائلة:
 " اية ألعاب ستشارك فيها؟". 

" قبل كل شيء سباق اجلري ، ما  
 هي إمكانياتك يف هذه الرايضة؟". 



ضحكت أليسون بصوت مرتفع  
 وهي تقول:

" ال أبدا ، إن عضالت قدمي ابتت 
متعبة هذه األايم ، لذلك افضل  
مشاهدة السباق على اإلشرتاك  

 فيه". 
 فع عينيه عنها: إبتسم دون ان ير 

" كنت أمزح ، ما رايك يف املشاركة  
 بلعبة أخرى؟".



" رمبا ، أنت تعرف ان عندي سبعة  
مناصرين صغار يؤيدونين يف كل  

 البطوالت". 
" سيصبح لديك مناصر اثمن ، هذا  

إذا مل اكن مشاركا يف اللعبة  
 نفسها...

وعندما يصبح كل واحد منا وحده ،  
يل   فماذا عن الرقص ، هل ترتكني

 رقصة او إثنتني؟". 



 إبتسمت قائلة:
 " إذا أردت ذلك".

 " امتىن ذلك بشدة".
محل جوين أكواب الشاي  

 والسندويشات ، قائال:
" هيا بنا االن ، وإال فساضطر اىل  

 احلنث بوعدي".
 نظرت اليه إبستغراب متسائلة:

 " وعدك؟". 



"وعدي لنفسي... أبن ال أعانقك  
 دون دعوة مسبقة".

عربت الباب قبله ، لذلك  كانت قد 
مل ير إبتسامتها العريضة ، أصبحت  

اليسون متأكدة االن ان جوين ال  
حيتاج اىل اية مناورة ألستعماهلا ضد 
نيال ماكيني إذا ما قررت إكتشاف  
حقيقة موقفه منها ، لكن عليها ان  
تكون حذرة جدا إذا ما لعبت هبذه  



النريان... وإال أحرقت اصابعها  
 بنفسها. 

 لوحش ا -6
كان نيال يعمل مع األخوة كامريون 

يف غرفة النوم الرئيسية يف الطابق  
العلوي عندما وصلت أليسون  

وجوين حاملني الشاي 
والسندويشات ،وقد فوجئت  

اليسون مبا حل ابلغرفة اليت كانت  



واحدة من أكرب الغرف يف البيت كله 
، كانت الغرفة فارغة من كل شيء ، 

لسجاد  األاثث وورق اجلدران وا
واللوحات الفنية والستائر ،  

ابإلضافة اىل جدار خشيب قطعها اىل  
 قسمني متساويني. 

توقف األخوة كامريون عن العمل  
عندما دخلت اليسون وجوين ، أما  
نيال الذي كان يف العلية فقد إنضم 



اليهم بعد أن اعلمه جوين ابن األكل 
 جاهز.

وجه نيال سالما مقتضبا اىل أليسون  
مة شكر ، وقبل ان تنطق  أعقبه بكل

اليسون بكلمة ، تسلم جوين 
 احلديث قائال: 

" هل ميكنين أن آخذ أليسون يف  
جولة داخلية ، فهي راغبة يف رؤية ما  

 أجنز من عمل حىت االن؟". 



سار نيال اىل الطاولة اليت وضعت  
عليها املأكوالت ، مث ألتفت اىل  

 أليسون قائال:
طبخ  " طبعا ، لكن أنتبها اىل ابب امل

 فهو حيتاج اىل تثبيت". 
 قال جوين:

 " سنهتم بذلك ، هيا بنا اي أليسون".
وبينما مها يغادران الغرفة ، وضع  

جوين يده على ذراع أليسون ألفساح  



الطريق امامها ، فتساءلت أليسون  
بفرح طفويل عما إذا كان نيال يراقب  

 املشهد.
صعدا السلم اخلشيب ودخال اىل  

ذهلت أليسون  العلية األوىل ، 
لإلتساع الكبري الذي بدا عليه  
املكان خاصة بعد ان أزيل كل  

األاثث منه، إبستثناء احلصان اخلشيب  
الذي اصبح ملكا ألندريه ، والذي  



يربض اآلن حتت غطاء من القماش  
حلمايته من الطالء ، إلتفتت اىل  

 جوين بعد حلظات قائلة:
" إنه خيتلف كثريا عما كان عليه يف 

 ".السابق
 هّز رأسه مبتسما وقال: 

" هذا صحيح ، إنظري حىت تري  
 بقية الغرف ، هيا بنا". 



ظلت اليسون تتبع جوين يف جولته  
الشاملة وهي تالحظ التغيري الذي  

طرأ على كل الغرف ، إال أن  
دهشتها الكبرية ظهرت عندما خرجا  

من العلية الرابعة اليت حتّولت اىل  
  محام أنيق ، ودخال اىل ما أصبح

 اآلن مطبخا حديثا مكتمال. 
وفجأة أدركت أليسون أن العلية 
كلها ابتت تشكل وحدة سكنية  



قائمة بذاهتا ، لذلك إلتفتت اىل  
 جوين تسال بلهفة: 

" هل هذا هو املكان الذي سيعيش 
 فيه اندريه ونيال؟". 

 هّز جوين راسه وأجاهبا هبدوء:
 " اجل ، امل تعريف ذلك من قبل؟". 

نه سيرتك إدارة  " ال... ختّيلت ا
 الفندق اىل شخص آخر". 



" ابدا ، سيتوىل بنفسه إدارة الفندق  
، فهذا الدور مستقل متاما ، بعد  

ذلك سيحضر مربية تتوىل اإلشراف 
على اندريه ، يف حني يرعى هو  
الضيوف شخصيا ، وأعتقد انه  

 سيختار هلذا الفندق إمسا مرموقا".
مل تدر اليسون كيف فكرت جبسي 

ذكر املربية ، لكن جوين   عندما جاء
 اتبع يقول بعد تردد:



" وعلينا ان ننتظر لنكتشف إذا ما  
 كانت إدارته انجحة او فاشلة".

 قالت هبدوء:
" جيب أال يفشل ما دام الطريق  

 سيشق قريبا... متاما مثل افيامور". 
 نظر اليها مندهشا: 

" الطريق ليس مؤكدا بعد ، إهنا جمرد  
وأنت تعرفني كم من  شائعة مل حتقق ، 



الوقت سيمضي قبل التنفيذ ، إذا ما  
 كان الطريق مقررا ابلفعل".

 تلفتت أليسون حوهلا وهي تقول:
" يبدو أنه ال ينتظر كثريا حىت ينفذ 

 ما يقرره !".
 أجاهبا ضاحكا:

" اهنا احلقيقة ، ومع ذلك فانت  
 تكرهينه بشدة ، اليس كذلك؟". 

 "." وهل األمر واضح اىل هذا احلد؟



ماتت البسمة على شفتيه وهو  
 يقول:

" ال ، لكنين اىل حد ما حساس جدا  
يف ما يتعلق بك ، إنين اراتح اليه ن  
رغم أنه ضربين من أجلك قبل تسع  

 سنوات". 
 نظرت اليه غاضبة وقالت:

" قلت لك اال تذكر املوضوع أمامي  
 ابدا".



اطلق جوين صفريا ساخرا وهو 
 يرتاجع متظاهرا ابخلوف: 

آسف ، لكنك تصبحني امجل   " أان
 عندما يظهر غضبك". 

 رّد اليسون هبدوء: 
 " لست غاضبة ابدا". 

 إبتسم بلطف: 
" طبعا ال ، فأان ال أدخل يف نقاش  

 مع السيدات".



 مل تستطع أن تكبت ضحكة عالية: 
" اي لك من إنسان ال سبيل  

 ألصالحه على اإلطالق". 
 أجاهبا هبدوء:

ه " لو أنين أعرف معىن عبارتك هذ
لكنت غضبت... لذلك لن أسال  
عن معناها ، واالن هيا بنا ألريك  

 ماذا فعلنا يف الدور السفلي".
 " سأحلق بك بعد دقيقة". 



كانت تريد إلقاء نظرة متفحصة على  
اخلزائن والدراج املصنوعة من 

 اخلشب املصقول.
 قال هلا وهو يغادر الغرفة:

" إذن ساشرب الشاي قبل أن يربد  
 ب املطبخ !". ، حاذري من اب

مل تكن اليسون تستمع اىل جوين ، 
بل كانت تتلمس اخلزائن واألدراج  

املنقوشة بعناية ابلغة ، وبعد أن  



تفقدهتا كلها ، الحظت عدم وجود 
 إشارة تدل على مصدر الصناعة.

وتساءلت إبهتمام عما إذا كان نيال  
صنعها بنفسه ، فقد كان ابرز  

حسد النجارين يف القرية مما ااثر 
اخيها اليك ، اا أليسون فكانت  
معجبة ، وإن ابلسر ، ابألدوات  

اخلشبية الصغرية اليت كانت تبدعها  
 يداه الرقيقتان آنذاك.



ألقت أليسون نظرة أخرية على  
املطبخ وسارت إبجتاه الباب وفجأة 

تذكرت حتذيرات نيال وجوين ، لكن  
بعد فوات األوان ، احست للحظة  

اثبت وحاولت ان الباب غري 
اإلبتعاد عن الطريق ، لكن صرخة 

عالية إنطلقت منها عندما إهنار 
الباب إبجتاهها فإضطرت اىل الرتاجع  



... مث وقعت على ظهرها وإنساب  
 ثقله على قدميها.

إستلقت على األرض نصف مغمى 
عليها ، بينما جاء من البعيد وقع  

 اقدام مسرعة على السلم.
ون  حاولت النهوض عن األرض د

جدوى ،وخالل حلظات كان وجه  
نيال ابلقرب من وجهها مث وجه  

جوين... وبقدرة قادر إنزاح الثقل  



الذي كان يربض على قدميها، 
منعتها دموع األمل من الرؤية ، لكن  
بدا هلا ان نيال هو الذي ركع اىل  

 جانبها قائال: 
 " اليسون ، هل تسمعيين؟". 

أغمضت عينيها بشدة ، مث أحست  
لقوية خلف ظهرها ألسنادها  بذراعه ا
 ، قالت: 

 " نعم... إنين خبري".



إستدار حنو جوين الواقف بقربه،  
 وقال: 

" جوين ، ارجوك ان حتضر قطعة 
 قماش مبللة جيدا ابملاء". 

أسرع جوين انزال قبل ان ينهي نيال 
 كالمه ، اما اليسون فقالت:

 " لكنين لست.........". 
 قاطعها بلطف:



ف وقع  " ظلي مستلقية ، كي 
 احلادث؟".

" طلبت من جوين ان يرتكين ألمتعن  
يف األدراج واخلزائن ، لقد حذرين من  

الباب ، لكنين مل استمع اليه، اان 
 آسفة". 

وفجأة إنفجرت ابلبكاء ، رغم  
حماولتها التجلد أمام عدوها اللدود ،  

وبعد ان هدات قليال ، نظرت اىل  



قدميها فارعبتها رؤية الدماء تغطي  
 ىت القدم.الساق ح

 أزاح نيال وجهها انحيته وهو يقول: 
" ال تنظري اىل قدميك ، فاجلرح 

ليس عميقا كما تصورين ، ال شك 
انك جرحت نفسك وأنت مرتاجعة ! 

 هل ميكنك اجللوس؟". 
هّزت راسها ، بينما فكرها مشتت 
بني مالحظة أن نيال ماكني مل يكن  



العدو القاسي الصلب بل هو لطيف  
بني الشعور ابللم  وحنون اآلن ، و 

الذي إشتد وجعلها تتأوه بصوت 
 عال. 

عاد جوين حامال القماش املبلل ،  
فطلب منه نيا الن يلف القطعة حول  

اجلرح إبنتظار نقلها اىل البيت ، 
رفعها نيال قليال ، فأحست بيده  
قوية حول خصرها...مث أحست 



بربودة املاء على اجلرح فإنتفضت 
 ين:بقوة ، قال نيال خماطبا جو 

" إذهب وأخرب السيدة ماكاي 
وجسي إنين ساحضر أليسون بعد  
قليل .... وأطلب منهما أن يبعدا  

 اندريه عن املكان". 
 سال هجوين:

 " هل حتتاج اىل مساعدة؟". 



" ال ، ساتدبر األمر ، فقط دع  
السيدة ماكاي وجسي تستعدان 

 وساحلقك بعد دقيقة". 
وخرج جوين بسرعة لتنفيذ ما طلب 

 منه. 
نيال من اليسون أن تنهض   طلب

 قليال ، وقال: 
"سوف أربط قطعة القماش كي ال 

 تسقط".



اخرج منديال من جيب سرواله وربط  
بع قطعة القماش املبللة وهو يقول  

 مبتسما: 
 " لست طبيبا ماهرا".

 مث نظر اليها بلطف قائال:
" أان آسف هلذا احلادث اي أليسون  

 ."! 
الدموع يف  هّزت رأسها حماولة حبس 

 عينيها: 



" إهنا غلطيت اان ، وهي نتيجة 
اإلمهال ، فارجو أن ال تلوم نفسك  

 او جوين بسبب ذلك". 
 هنض واقفا وقال:

" سأمحلك اىل البيت ، فقط إستلقي 
هبدوء وأتكدي انين لن أسقطك  

 على الطريق".
إحنىن واضعا يده اليمىن حتت ذراعيها  
ويده اليسرى حتت ركبتيها ، مث محلها 



خبفة وكأنه يرفع إبنه الصغري ، وقال 
 هلا هبدوء: 

" ضعي ذراعك حول عنقي ، هل  
 أنت مراتحة؟". 

 أطاعته من دون تردد وهي تقول: 
 " اان مراتحة ، شكرا لك".

شعرت اليسون أن اهلدنة اليت جاءت  
مع احلادث قد إنتهت ، وإذا هبا  
تتوتر بشدة وهي تدرك حقيقة ما  



وقد  جيري االن ، مث مسعت صوته 
 ظهرت القسوة فيه:

 " إراتحي". 
إذن ، فقد الحظ نيال التوتر أيضا ،  

حاولت جاهدة كي تراتح ، لكن  
وعدا قطعته على نفسها قبل مدة ، 
ظل يسخر منها ، فقد أقسمت أبال 

تدعه يلمسها.....والذي حيدث 
اآلن غري ذلك متاما ، تنفست 



أليسون بعمق حماولة السيطرة على 
لحظات ، نزال أعصاهبا يف هذه ال

السلم هبدوء وجو من الصمت 
املتوتر خيّيم عليهما ، مث نظر اليها  

 ومها يعربان القاعة الرئيسية متسائال:
 " هل انت على ما يرام؟". 

رّدت ابإلجياب دون أن يغيب عنها  
التوتر الشديد الذي سيطر على 

اعصاهبا وجسدها ، فهو قريب جدا  



منها ، وجهه الذي وصفته ابنه وجه 
قرصان ال يبعد كثريا عن وجهها ،  

حاولت أن ختفف من سرعة تنفسها  
من دون جناح يذكر ، ومتنت يف  
سّرها ان ال يسمع دقات قلبها  

املتزايدة إبستمرار ، مل تكن قادرة 
على حتويل نظرها عنه.... والحظت  

كم ان ذقنه صلبة ، وإنتبهت اىل  
شارب حديث بدأ ينمو بسواد  



د حالكا ،  ملحوظ ، كان شعره أسو 
ولذلك اطلق عليه لقب نيال 

 األسود.
إرجتفت أليسون بدون إرادة عندما 

أصبحا خارج البيت ن فقال هلا نيال  
 بلطف:

" سنكون يف الكوخ بعد دقيقة ، 
 إنك حباجة اىل شراب ساخن". 



ولكنها مل جترؤ على القول أن الرجفة  
مل تكن بفعل الربد ، بل بفعل  

اإلنسان  اخلوف... اخلوف من هذا 
الغريب الذي عاد جمددا يف حياهتا ، 

 والذي يهددها يف اكثر من جمال.
وجدت أليسون ، عندما وصلت اىل  

الكوخ ، ان جسي شديدة القلق  
عليها فإضطرت اىل التأكيد املرة تلو  

األخرى أبهنا على ما يرام ، وأن  



قدمها مصابة جبرح طفيف فقط ، أما  
نيال فقد توىل اإلشراف على كل 

يء ، بعد ان شاهد توتر مدبرة ش
 البيت العجوز.

وختّلت اليسون عن فكرة اإلعرتاض 
، عندما واجهها نيال بتلك النظرة  
احلديدية الباردة اليت إعتادهتا منه ، 
الشيء الوحيد الذي مل يعرتض عليه 

هو رفض أليسون السماح جلسي  



ابلذهاب ألحضار أمها من غرفة  
 الرسم ، إبتسم جلسي وهو يقول:

" اليسون حمقة يف عدم ضرورة جميء 
السيدة ماكاي ، لكن أرجوك ان  

 تعدي هلا كواب من الشاي". 
مث إحنىن وأزال قطعة القماش اليت  

 اصبحت مبللة ابلدم.
كانت أليسون مستلقية على الفراش  
وقد وضعوا حتتها منشفة عريضة ملنع 



تلوث السرير ابلدم ، الحظت انه 
 تردد قليال فسألته: 

 يف األمر؟". " ماذا
 أجاب مشريا اىل ساقيها:

" اجلوارب تعيقين عن معاجلة  
 اجلرح".
 قالت :

 " إهنا جوارب طويلة ، فما العمل؟". 



وإنتظرت أليسون أن يرتك الغرفة  
حىت ختلع جوارهبا ، وما هي إال  

حلظات حىت حدث ما مل يكن يف  
احلسبان ، فقد أحست كفيه 

وتنزالهنما اىل متسكان اجلوارب 
اسفل بنعومة ، نقلت نظرها بني  
وجهه وبني جوارهبا اليت إستقرت  

 عند قدميها وقالت: 
 " كيف جترؤ على ذلك... انت...". 



حّدق نيال يف عينيها دون أن يزيل  
 البسمة عن شفتيه: 

" ها انت هتديدينين من جديد ؟ 
سبق يل ان اخربتك كيف أرد على  

 التهديدات والتحذيرات".
إحنىن على اجلرح يعاجله بعناية  مث 

ابلغة ، يف حني عادت أليسون اىل  
اإلستلقاء وصدرها خيفق ابلغضب 

املكتوم ، مث إستدارت عندما مسعت  



وقع قدمي جسي اليت قالت على 
 الفور: 

 " هل اتصل ابلطبيب؟". 
قال هلا ويداه تواصالن تنظيف 

 اجلرح:
" ال ضرورة للطبيب اي جسي ،  

إستعمال  فاجلرح سطحي ويكفي
 املطهرات".



إهنى إحكام الشريط الالصق ،  
ففتحت أليسون عينيها لتجد جسي 

واقفة فوق راسها وعالمات القلق  
واإلهتمام بدية على وجهها ،  

 إبتسمت اليسون قائلة:
" إطمئين اي جسي ، أان على ما 

 يرام".
وضعت جسي كوب الشاي على  

 الطاولة قرب السرير قائلة:



 " هيا إهنضي إذن". 
ركزت وسادتني خلف ظهرها ، مث 

 إلتفتت اىل نيال قائلة:
" كوب الشاي اخلاص بك يف املطبخ  

 ، وأندريه ينتظرك هناك ايضا".
محل نيال وعاء املاء واملناشف امللوثة  

 وسار إبجتاه الباب قائال:
" ساغسل يدي أوال ، مث اذهب اىل  

 املطبخ". 



وما ان غادر الغرفة حىت وجهت 
غزى اىل أليسون  جسي نظرة ذات م

 ومههمت قائلة: 
" لقد شاهدت أعداء كثريين يف  
حيايت ، لكن هذا العدو خمتلف 

 متاما".
وللحظة إعتقدت أليسوون ان جسي 

رأته وهو ينتزع جوارهبا ، لذلك 
 قاطعتها:



 " ماذا تقصدين"
" أنت تعرفني متاما ، كان شديد 

القلق عليك ، ومع ذلك  
 تقولني...". 

ندما مسعته  توقفت عن الكالم ع
 يغادر احلمام ، مث اتبعت تقول:

" األفضل ان اذهب اىل املطبخ 
لرعايتهما ، ويف هذه الثناء عليك  

 شرب الشاي ساخنا". 



غادرت جسي الغرفة بسرعة ،  
وظلت أليسون يف فراشها تتذكر  

 أحداث اليوم بكل تفاصيلها.
بعد قيلولة صغرية ، إتصلت أليسون  

ها مل  هاتفيا بصديقتها ميغ ، ولكن
تستطع أن تكشف هلا كل مكنوانت  
صدرها ألن اهلاتف موجود يف القاعة  

الرئيسية ابلقرب من املكان الذي  
تسهر فيه أمها وجسي ، هدفها 



الوحيد من اإلتصال كان أن تلح  
على ميغ يف اجمليء لقضاء عطلة هناية  

األسبوع معا ، فقد حضرت ميغ 
السنة اماضية يف موسم اإلحتفاالت  

قتا ممتعا مع أليسون ، وامضت و 
بينما ظّل الصغريان مع السيدة 

ماكاي يف البيت ، ومل متانع امها هذه  
املرة أيضا يف رعاية الصغريين ، بل  
رحبت بذلك قائلة ان املشاركة يف  



اإلحتفاالت ستخرج اليسون من  
 امللل الذي تعيش فيه اىل حد ما. 

سّرت ميغ ابلدعوة كثريا ، وقالت ان 
وجود يف اخلارج االن  زوجها بيل امل

 لن ميانع أبدا ، مث اضافت قائلة:
 " وماذا عن الرجل املتوحش؟". 

 رّدت اليسون:
 " حسنا إن الكالم صعب...". 

 قاطعتها ميغ:



" انت غري قادرة على التكلم حبرية  
 اآلن ؟". 

" اجل ، لقد إنتقلنا اىل الكوخ  
مؤخرا ، وهو أصغر كثريا من 

 البيت". 
متاما ، وعلى كل ستصل  " فهمتك 

بك يف وقت الحق ، هل سنذهب  
اىل حفلة ارقص خالل 

 اإلحتفاالت؟". 



 " نعم". 
" رائع ، فاان أحب اجلو اإلجتماعي  
املوجود يف قاعة البلدية ، اودعك  
االن ، وساتصل فور عودة بيل اىل  

 البيت". 
وضعت أليسون مساعة اهاتف وهي  

تفكر فيما سرتاه ميغ يف جوين الذي  
ون معهما يف السهرة ، مث سيك

حّدقت يف قدمها اجملروحة متسائلة  



عما إذا كان اجلرح سيزول قبل هناية 
 األسبوع املقبل". 

رن جرس اهلاتف بينما كانت اليسون  
يف الفراش ، رفعت السماعة بسرعة  
متوقعة صوت ميغ ، لكنها فوجئت  

 جبوين يقول:
" آسف إلتصايل يف هذا الوقت  

دت اإلطمئنان املتاخر ، لكنين ار 
 عنك". 



" شكرا على اإلتصال اي جوين ، اان 
 خبري االن". 

" عظيم ، اان متأسف اي أليسون ، مل  
يكن من املناسب ان أتركك وحيدة  

 يف املطبخ". 
" ما هذا الكالم ، كان إمهاال مين أن  

ال أستمع اليك ، لذلك ال ضرورة  
 للوم نفسك".



" حسنا ، سررت جدا ألنك على ما  
ل تريدينين ان أحضر صباحا يرام ، ه

 ألخذك اىل املدرسة؟". 
" هذا لطف منك، لكنين يف 

 احلقيقة...". 
" إنين أصر على ذلك ، سأمر عليك 

عند الساعة التاسعة إال الربع ، 
 تصبحني على خري اي أليسون".



اعاد جوين السماعة بدون أن يرتك  
هلا جمال اإلعرتاض ، وأحست  

طيبة اليت  اليسون ابإلرتياح لبادرته ال
ال ميكن ان ختطر على ابل نيال ،  

لكنها كانت خمطئة يف إعتقادها هذا  
، ذهبت ألخبار أمها عن اإلتصال  

الذي اجراه جوين معها قبل دقائق ،  
فإستغربت رد فعل السيدة ماكاي 

 املفاجىء اليت قالت:



 " آه اي اهلي". 
 " سالتها اليسون بدهشة:

 " ماذا؟ ال أعتقد ان هناك شيئا". 
 قاطعتها األم:

" ال ابدا ، لكن نيال جاء عندما 
كنت انئمة ، وقد عدت لتوي من  

غرفة الرسم.. وعرض ان يقلك  
بسيارته اىل املدرسة صباحا ، قلت  

له أن ال ضرورة لذلك ألنك على ما  



يرام ، آه ، كم أمتىن ان ال يرى جوين  
وهو يوصلك ، وإال إعترب األمر  

 إهانة له".
 :ضحكت اليسون هبدوء

"هل هذا كل شيء؟ ليس عندي  
مانع يف ان يراان معا... ال مانع على 

 اإلطالق".
وتساءلت أليسون عندما اهنت 

عبارهتا عما إذا كانت حتاول إقناع 



امها أو إقناع نفسها ، لكن رنني  
اهلاتف قطع عليها حبل تساؤالهتا ، 
كانت ميغ، اليت أكدت هلا ان بيل  

وافق على فكرة التخييم ، وان 
لعائلة كلها ستايت يوم اخلميس ا

لقضاء عطلة هناية األسبوع يف 
 حدائق البيت الشاسعة.

مضى آخر يوم دراسي قبل العطلة  
دون أي عمل يذكر ، فقد إنشغل  



األوالد ، الذين إمتألت أفكارهم 
ومشاعرهم بعطلة األسابيع الستة ،  
يف ألعاب مسلية وهم غري قادرين  
على إستيعاب الدروس ، لذلك  

ست يف مقعدها وراحت تراقبهم  جل
بفرح ، ويف خضم لعب األطفال 

وهلوهم عادت هبا الذاكرة اىل الساعة  
التاسعة أال الربع هذا الصباح عندما 

وصل جوين بسيارته ااىل الكوخ ، 



وقدوعدها أبنه سيأيت عند الساعة  
الثانية عشرة اىل املدرسة ليأخذها اىل  

 الغداء ، وايضا ليعيدها اىل املدرسة
بعد ذلك ، كان جوين يقود سيارة 
قدمية ، لكن السيارة اليت شاهدهتا 

أليسون االن كانت سيارة زرقاء 
جديدة ... إهنا سيارة نيال ماكيني 
اليت توقفت يف ابحة املدرسة مثرية  
 موجة من الغبار واحلصى الصغرية. 



 إلتفتت اليسون اىل األطفال قائلة:
أما انت  " اىل الغداء ايها األوالد ، 

 اي اندريه فإن أابك آت ألخذك". 
فتح الباب هبدوء بينما كانت 

اليسون تتوجه اىل طاولتها لتاخذ 
حقيبة يدها ، نظرت من فوق كتفها  

وكاهنا فوجئت بوجوده ، قالت 
 بلطف:



" اهال ، لقد جئت من اجل  
 أندريه؟".

 أجاهبا قائال:
 " ومن أجلك ايضا".

 " لكن جوين قال...". 
 وء: قاطعها هبد

" إنه مشغول بطالء اخلزائن وبعض  
 األبواب " مث إلتفت اىل إبنه قائال: 



" مرحبا اي اندريه ، هل كنت تلميذا 
 جيدا؟". 

 نعم اي ايب".
غابت اصواهتما ومها يغادران اتركني  

أليسون جتمع أشياءها وحدها ، 
الحظت انه ال وجود للدفء  

واحلنان يف حديثهما ، وكاهنما غريبان 
خرا ، تساءلت اليسون بقلق  إلتقيا مؤ 

، كيف ميكن ان يكون نيال قاسيا 



إجتاه هذا الصغري ؟ وتذكرت فجأة  
ان نيال مل يستعمل كلمة إبين عند  

احلديث عن أندريه امام جسي 
والسيدة ماكاي ، بل كان يكتفي 

بكلميت اندريه والصغري ، ويف 
طريقهما اىل اخلارج تذكرت شيئا 

اندرا عن  آخر ان نيال مل يتحدث إال 
زوجته ، وكان عندها يستعمل عبارة  

 يف إشارته اليها. –_ أم أندريه 



 سأهلا نيال وهي تدخل اىل السيارة:
" هل انت قادرة على الدخول  

 مبفردك؟".
 "نعم ، شكرا لك". 

كانت تتمىن ان تذهب سريا اىل  
البيت ، لكن قدمها ما زالت تؤملها ، 
وهي ال تريد اإلنتكاس متهيدا لزايرة  
ميغ املقبلة واإلحتفاالت اليت ستقام  

 خالل اايم. 



سارت هبما السيارة بسرعة معتدلة  
من غري ان يتكلما ، بل إكتفيا  

ابحلديث اىل اندريه الذي مل يكن  
مدركا للجو املتوتر احمليط به ، ذلك  

ان أليسون مل تكن قادرة على 
التحدث اىل الرجل البغيض الذي  

لى  جيلس اىل جانبها ملقيا يديه ع
مقود السيارة : اليدان اللتان... 

قطعت حبل أفكارها عامدة 



ومصممة على عدم التفكري فيه ، 
ويبدو أن حركتها احلازمة لفتت 

 إنتباهه فقال:
 " هل قدمك تؤملك؟". 

أجابت ابإلجياب .... لكنها ندمت 
على الفور لكذبتها هذه ، وزادها  

سؤاله كرها له ، خاصة وهي تالحظ  
الباردة إببنه الذي هو من  عالقته 

حلمه ودمه ، وكانت تود ان تصّرح 



مبشاعرها بصوت عال لكنها مل جترؤ  
 ، ألن هناك أشياء جيب ان ال تعلن. 

مل يتوقف أمام البيت الكبري كما  
توقعت اليسون ، بل عرب املمر 

الضيق متوجها حنو الكوخ مث قال 
 ألندريه:

" جسي عرضت أن تتناول الغداء  
ل تريد أن تتغدى معي يف معهم ، فه

 البيت الكبري؟". 



غادر نيال السيارة دون أن ينتظر  
جوااب من أندريه ، فأسرعت أليسون  
خارجة قاطعة الطريق على املساعدة 

اليت ميكن ان يقدمها ، وعندما  
أصبح الثالثة يف اخلارج وضع  

 الصغري يده يف يد اليسون قائال:
" افضل ان اتناول الغداء مع  

 اآلنسة".



الحظت أليسون أن عضالت فك 
نيال تقّلصت غضبا ولكن بشكل  

 غري واضح .
فارادت أن تقول له إهنا ال تنوي 

 سرقة أندريه منه... لكنها مل تفعل . 
سارت أليسون واندريه يدا بيد  

وحلقهما نيال عن قرب ، مسعتهم 
 جسي فقالت من الداخل.



" أان يف املطبخ ، وعندما شاهدت 
اليه : " لقد   نيال حّولت احلديث 

رجعت جمددا ؟ حسنا ميكنك أخذ 
الغداء معك اىل البيت " مث أضافت 

قائلة ألليسون : " هيا أجلسي ، 
وارحيي قدمك ، سأكون جاهزة بعد  

 حلظات". 
حلقت أليسون جبسي اىل املطبخ ، 
وأخذت مقعدها اىل املائدة ، اما  



نيال فقد ظّل واقفا يف الباب يراقب  
قعد اجملاور  أندريه الذي إحتل امل

لليسون ، فكرت اليسون وهي تنظر  
اليه انه مسؤول عن العالقة غري  
الواضحة مع إبنه ، لكن القسوة  

عادت اىل وجهه عندما سلمته جسي  
 الطعام.

 فإلتفت اىل أليسون قائال:
 " سأعود عند الساعة الواحدة".



وغادر املكان بسرعة ، قبل أن 
 تتمكن اليسون من شكره. 

بدأت العطلة ، ابلغت جسي  وهكذا 
أليسون أن اندريه سيأيت كل يوم اىل  

الكوخ يف الوقت الذي يعمل فيه 
األب يف البيت ، خفق قلب أليسون  

 فرحا وسالتها:
 " كيف طلبت منه ذلك؟". 

 إبتسمت جسي يسرور وردت:



" اثرت املوضوع مباشرة ، قلت له 
أن عليه التفكري يف إبنه خالل 

ان يريدين أن  العطلة ، وعما إذا ك 
أهتم به ، وسالين إذا كان اندريه  

سيسبب يل املتاعب ألنه ينوي تركه  
معه يف البيت ، فقلت له ان ذلك  

يعترب جرمية ، واشرت اىل ان أصدقاء  
سيزوروننا هذا األسبوع ومن بينهم  

 طفالن وهذا ما سيسلي أندريه". 



 توقفت جسي للحظات مث اتبعت:
بدل " عندها أصر على ان يدفع يل  

أتعايب ، لكنين اخربته إنك  
ستساعديننس يف اإلهتمام ابندريه ، 

وانك ال ميكن ان تقبلي اية اموال  
.... قال يل إنين حمقة يف إعتقادي  

هذا ، وانه الحظ التغيري يف شخصية  
أندريه بفضل تعاملك وإهتمامك 

 به".



وأخريا وّجهت نظرة حادة اىل  
 أليسون قائلة:

ابلتقدير ملا  " وهكذا ترين انه يشعر
 قمت به". 

 إبتسمت أليسون قائلة:
" اي هلا من طريقة رائعة لإلعراب عن  

 التقدير". 
وفجأة دخل اندريه من احلديقة  

حامال ابقة من الزهور واألعشاب  



قّدمها اىل أليسون مث غادر مسرعا ،  
وقد أّدى هذا املشهد غري املتوقع 
 اىل قطع احلديث عن نيال ماكيني.

لعطلة فعليا سيكون اليوم بدات ا 
اندريه معهم لعدة اسابيع ، وبعد أايم  

سينضم اليهم ميغ وبيل ... لقد 
أخذت أليسون حتس أن احلياة  

 ستكون أفضل. 



إستيقظت أليسون صباح اخلميس 
وهي تشعر ابلنشاط والقوة ، كانت  
قدمها قد حتسنت بشكل ملحوظ ،  
ومل يعد يظهر من اجلرح سوى خدش 

ظر احتفاالت يوم غري مرئي ، إهنا تنت
السبت على أحر من امجر ، وخاصة  
حفلة الرقص يف النهاية وخالل األايم 

القليلة املاضية كان نيال أو احد 
األخوين كامريون حيضر ألخذ الطعام 



أو الشاي ، وليس جوين ... ولكن 
أليسون مل تفكر يف األمر كثريا ، 

وبعد ظهر يوم اخلميس قررت أن  
 البيت حتمل الشاي بنفسها اىل

الكبري ، كانت قد إرتدت ثواب  
برتقايل اللون يناسبها متاما إستعدادا  

لوصول ضيوفها يف وقت الحق  
حبيث بدت مجيلة جدا لكنها مل تكن  

 تدري ذلك. 



عندما إعرتضت جسي على طلبها ، 
 قالت هلا أليسون: 

" قدمي حتسنت ، وأان احتاج اىل  
 بعض التمرين".

لت  ومن دون أن تنتظر جوااب ، مح
الشاي وسارت مسرعة ....ومل تر 
طبعا إبتسامة جسي ذات املعاين  

 الكثرية. 



دخلت اىل البيت الكبري وقلبها خيفق 
بسرعة غري معتادة ، مسعت اصواات 
من الدور العلوي فصرخت بصوت 

 عال: 
 " الشاي جاهز".

مل تتوقع ان يكون نيال اول النازلني ،  
عندما شاهدها توقف مث اتبع سريه ، 

 ت له بسرعة:قال



" لست متاكدة إذا كانت اكواب  
الشاي يف املطبخ أو يف الدور  

 العلوي".
 " إهنا يف املطبخ". 

وصل نيال اىل جانبها بدون أن يرفع  
عينيه عنها ، بل راح يتفحصها  

بتمعن مما أشعرها ابإلحراج الشديد ،  
احست انه حيللها جزءا جزءا مث يعيد 

، مجعها وينتظر النتيجة النهائية 



وأخريا مّد يده لتناول صينية الشاي 
 منها.

إستدارت اليسون حنو املطبخ وهي 
حتس بنظراته تالحق كل خطوة من 

خطواهتا ، حاولت ان تتصرف 
بشكل طبيعي ، لكنها عجزت ،  

وأخريا قالت لنفسها : ) ملاذا أهتم 
بنظراته هكذا ؟ ( دخلت اىل املطبخ 



وعمدت اىل غسل األكواب ، مث 
 الطاولة قائلة:  نقلتها اىل

" هاك األكواب ، اعتقد انك 
تستطيع محلها اىل األعلى ، سارحل 

 االن". 
شعرت برغبة عارمة يف ضربه ، ويف  

البكاء ... ويف اهلرب بسرعة  
،وأدركت ابنه حيس بكل ما تفكر به  



، وذلك من خالل اإلبتسامة اخلفيفة  
 املرتسمة على شفتيه .
 وفجاة قال هلا بنعومة:

تريدين ان أرسل وراء جوين  " هل 
 ملساعدتك يف سكب الشاي؟".

 وإستطاعت الرد بصعوبة: 
" أعتقد أنك ال تستطيع اإلستغناء 

 عن عمله قليال أليس كذلك؟". 
 إتسعت إبتسامته وهو يقول:



" ليس ابلضروري ، ولكنين متأكد 
انك ال تريدين إضاعة مجال الفستان  

 علّي أان وحدي !" 
جانبه دون أن  مرت أليسون اىل 

جتيب ، حماولة عدم اإلقرتاب منه  
قدر اإلمكان ، فهي ال تريد الدخول  
يف نقاش مع شخص تدرك متاما اهنا  

لن تربح معه، بل ستفقد أعصاهبا 



فقط ، وقبل ان تصل اىل الباب ،  
 كان قد وضع ذراعه أمامها قائال: 

 " ما األمر اي اليسون؟". 
 أجابته جبفاء : 

ناديين إبمسي  " مل امسح لك ابن ت
األول ، واالن هل تفتح يل الطريق  

 رجاء". 
إحنىن بسخرية دون ان يسحب 

 ذراعه من أمامها:



" املعذرة اي آنسة ماكاي ، كانت زلة  
لسان ، هل قلت شيئا ااثر 

 غضبك؟". 
 رّدت بغضب:

" كل شيء فيك يثري غضيب ، 
ولكنين سأكتفي من االن فصاعدا 

  ابن اهتم إببنك فقط دون ان احضر
 لكم الشاي والطعام". 



وادركت على الفور اهنا اصابت وترا  
حساسا يف نفسه ، إذ سحب يده 

 من امامها قائال:
 " اان متأسف". 

مث إستدار عائدا اىل الطاولة ، 
ترددت اليسون للحظات قبل أن 

تغادر املطبخ عائدة اىل الكوخ ، إنه  
مسؤول عن هذا النقاش ، لكنها 

 قالتها ،  ندمت للكلمات القليلة اليت 



وحاولت إقناع نفسها ابن ال أمهية 
لذلك ، ومع ذلك كانت حتس أهنا  
جرحته يف الصميم ، إلتفتت خلسة 
اىل املطبخ قبل أن تبتعد ، كان نيال 
مسمرا قرب الطاولة ال أييت حبركة ،  
لقد اخطأت متاما يف تصرفها ، فهو  

 ميلك قلبا يشعر وحيس ايضا.
يسون  مساء اخلميس اعاد اىل ذهن أل

ذكرايت األايم اخلوايل ، كانت هي  



وميغ يف غرفة اجللوس وحيدتني 
حتتسيان الشوكوال الساخنة بعد أن  
اوى بيل والطفالن اىل الفراش يف  

اخليمة املنصوبة يف اخلارج ، ومع ان  
أليسون احلت كي ينام الصغريان  

داخل املنزل ، إال أن ميغ أصّرت ،  
  ذلك أن اخليمة جمّهزة احسن جتهيز

 إلستيعاب اجلميع. 



كان الليل قد إنتصف ، لكن  
الصديقتني جتاوزات تعبهما وتعاستهما  
وإستغرقتا يف احلديث الذي ال ينتهي  
،وعندما وصلت أليسون يف سردها  
اىل الكلمات األخرية القاسية اليت  

وّجهتها اىل نيال يف املطبخ ، عّضت  
 ميغ على شفتها متساءلة: 

 " هل غضب لتلك الكلمات؟". 



" كال ، وكم متنيت ان يغضب فعال 
فقد غعتدت على ذلك ، فقط  

إستدار مبتعدا ، أعرف انين أذيته 
بعمق ، وهذا ما خييفين ، وعندما 

جاء الخذ اندريه آخر النهار ،  
هربت من الطريق ، تصرف طفويل  

 سخيف على ما أعتقد؟". 
 إبتسمت ميغ وهي تقول:



"اعتقد أنه يتحمل جزءا من  
آلن دعيين منه ، أريد املسؤولية ، وا

ان اعرف املزيد عن جوين الذي  
 يبدو أنه...". 

فهمت اليسون ما قصدته صديقتها  
 ، فقاطعتها مبتسمة :

" اجل ، إنه شاب لطيف ،  
ستتعرفني اليه يوم السبت ، إذا مل 

يكن قبل ، آه كم اان سعيدة  



لوجودك هنا اي ميغ ، والطفالن ميكن  
ك  ان يلعبا مع اندريه واعتقد ان

 ستحبينه أيضا ، فهو طفل رائع".
نظرت مي غاىل صديقتها وعلى  

وجهها عبارة أدركتها اليسون على  
 الفور قائلة:

" حسنا ، ال تقوليها ، إايك ان  
 تتعلقي به كثريا .... فاان لن أفعل".



مث القت نظرة خاطفة على ساعة 
 يدها ، وهّبت واقفة:

" اي اهلي ، إهنا الساعة الواحدة بعد  
ف الليل ، أعتقد ان بيل  منتص 

سيبقيك خارج اخليمة إذا ما اتخرت  
 هكذا كل يوم".

واهنت الصديقتان السهرة العارمة  
بضحكات خافتة ، مث توجهت كل 

 منهما اىل فراشها مسرورة.



عندما جاء أندريه صباح اليوم التايل  
، كان التوامان يلعبان الكرة مع  

والدمها يف احلديقة ، يف حني كانت  
ميغ وأليسون وجسي يف الداخل ،  

أما نيال الذي أوصل إبنه ، فقد  
 غادر املكان على الفور.

 اشارت جسي قائلة: 
 " إنظر اىل األوالد"



كان الصغريان اللذان مل يتجاوزا  
الثالثة قد إقرتاب من أندريه للتعرف  
عليه ، يف حني وقف األب يراقب 

 املشهد من بعيد.
 مهست ميغ قائلة : 

اكرب من إبين يف كل   " إنه ليس
 حال". 

 أجابت أليسون بنعومة:



" لقد أصبح يف هذا احلجم ألن 
 جسي تطعمه بشكل جيد". 

إلتفتت أليسون مبتسمة اىل جسي  
اليت كانت منشغلة يف إعداد افطور 

للجميع وما مييز جسي يف هذا اجملال  
أهنا تستطيع التاقلم مع كل الظروف  

وقد رفضت دائما عرض اليسون  
يد املساعدة يف املطبخ ، لنها  بتقدمي

تفضل العمل منفردة ، وتستمتع 



ابلنتائج اليت تكون مرضية يف كل 
األوقات ، إال أهنا مسحت للصبية  
ابلتسوق من القرية ، لذلك تركت  

ميغ واليسون الوالد يف عهدة بيل ، 
وجسي يف املطبخ والسيدة ماكاي يف 
غرفة الرسم يف البيت الكبري ، كانت 

ماكاي تتغّيب كثريا عن السيدة 
الكوخ وال تعود اليه إال مساء ، بعد  

أن تكون قد أمضت هنارها كله يف  



العمل إذ يظهر ان نيال أطلق يدها  
يف الديكور والتصميم حبيث حّلت 

فيها شخصية جديدة متاما تعرف ما  
تريد وتعمل جاهدة لتحقيق األفضل 
، ومع ان أليسون رحبت هبذا التغيري  

كانت تشعر يف اعماقها أبن  ، إال أهنا  
نيال ينوي سرقة كل شيء منها ، ومل  
تكن قادرة على البوح هبذا الشعور  

الدفني حىت ألقرب صديقاهتا ، وظل  



السؤال امللح : ماذا سيشرتي بعد؟ 
ومن أين حصل على األموال اليت  

 قلبت حياهتا راسا على عقب؟ 
يف ذلك املساء ، توجهت اليسون  

القرية لتمضية   وميغ وبيل اىل مقهى 
بعض الوقت هناك ، بعد أن اخلد 

التوأمان اىل النوم يف غرفة أليسون ،  
وهناك إلتقوا جوين الذي توجه اليهم 

مبتسما فور مشاهدهتم ، قدمته  



أليسون اىل بيل وميغ اليت راحت  
تتأمله بتمعن وكأهنا تدرس كل 

تفاصيله إستعدادا لتقدمي تقرير  
ودهتم مفّصل عنه اىل أليسون بعد ع

 اىل البيت. 
بعد التعارف ، جلس األربعة يف  

إحدى الزوااي اهلادئة ، وسرعان ما 
غرق جوين وبيل يف حديث ال ينتهي 

عن كرة القدم والسيارات ، بينما 



حتادثت أليسون وميغ يف حوار  
 متنوع. 

وفجأة تغرّي احلديث ، وتناول 
الرجالن قصة البيت الكبري ، ومبا ان  

لحوظا مبا يعمله  بيل أبدى إهتماما م 
جوين ، فقد عمد األخري اىل ورقة  

وقلم لريسم املخططات والتصميمات  
اليت تعد للبيت ، هز بيل رأسه  

وأطلق صفريا خفيفا عندما حّدثه 



جوين عن الشقة القائمة بذاهتا يف  
 علية البيت ، وقال: 

" ال شك ان الشقة وحدها ستكلف 
 مبلغا كبريا". 

 رد جوين: 
 وال". " إنه حمشو ابألم

 مث إلتفت اىل اليسون مبتسما : 



" اان شخصيا ال امانع يف حصة 
بذلك املنجم ، فهل متانعني اي  

 أليسون؟".
رددت أليسون كالمه إبستغراب  

 شديد: 
 " منجم ؟ أي منجم؟". 

 نظر اليها إبستغراب اشد:
" هل تقصدين انك مل تسمعي عن 

املنجم؟ إهنا إحدى القصص اليت ال 



تصديقها ... مع أهنا حقيقية ميكن 
 متاما".

وعندما الحظ اإلهتمام على وجوه  
 الثالثة ، ضحك قائال:

" األفضل ان أخربكم القصة 
ابلتفاصيل ، هل أنتم مراتحون 

؟حسنا ، فلنبدأ ، مل أحظ يف حيايت  
 مبثل هذا اجلمهور املهتم". 

 قاطعته أليسون بنفاد صرب :



 " جوين؟". 
وشقيقه  " عفوا ، القصة ان نيال

وحبارين آخرين امضوا قبل سنوات ، 
احد اايم الصيف يف احد مقاهي  
الريو، وهناك إلتقوا رجال عجوزا  

حّدثهم عن منجم ميتلكه يف أدغال 
الربازيل وقال هلم أن ضائقة مالية  
 حّلت به مما دفعه اىل عرضه للبيع. 



قد يبدوحديث العجوز خمتلقا ، لكن 
مليئني نيال والثالثة االخرين كانوا  

ابملال بعد رحلة حبرية طويلة لذلك  
إشرتوا املنجم بسعر خبس جدا ، 

حوايل مئيت جنيه أسرتليين تقريبا ،  
وابملقابل أعطاهم العجوز عدة واثئق 

ووّقع هلم إيصاال غري شرعي طبعا 
وغادر املكان مسرعا حبجة عمل 

عاجل يتطلب وجوده ، وال داعي 



وم للقول إهنم إكتشفوا اخلدعة يف الي 
التايل عندما راجعوا الواثئق يف أحد  

 مراكز الشرطة".
متهل قليال ألحتساء رشفة من  

 فنجان القهوة مث اتبع:
" ويف مركز الشرطة أخربوهم أن  
املنجم حقيقي ، لكنه مغلق منذ  
 سنوات وال يفيد على اإلطالق". 



احست أليسون من اإلبتسامة اخلبيثة  
اليت علت وجه جوين وهو ينظر  

اليهم ، أن شيئا غري متوقع حدث 
 بعد ذلك ، وحثّته ميغ قائلة:

 " وماذا بعد؟". 
" ظل نيال حمتفظا ابلوراق جملرد  
الذكرى ، وفجأة ، قبل ثالث 

سنوات عثر عمال منجم آخر على  
عروق حديدية جديدة يف االرض ...  



وبني ليلة وضحاها اصبح منجم نيال  
ال يقدر بثمن ، وقد حبث أصحاب  

األول عن أصحاب املنجم  املنجم 
الثاين لشرائه منهم ، وابلفعل ابع 

الشركاء األربعة املنجم مببلغ مذهل مل 
يكشف عن قيمته بعد ، وقسموه  

 فيما بينهم ". 
مث توقف عن الكالم وراح يتامل  
 الوجوه املندهشة أمامه ، مث قال: 



" اعرف أهنا قصة خيالية... لكنها  
 حدثت فعال". 

 وقالت: تنفست اليسون بعمق
 " االن عرفنا من اين له الثراء".
وادركت اليسون ان الشائعات  

والتوقعات املختلفة اليت إنتشرت يف  
القرية مل تكن شيئا ابملقارنة مع  

احلقيقة ، وبسبب الرجل العجوز يف  
ذلك املقهى اجملهول متكن نيال 



ماكيني من اإلستيالء على البيت ،  
ووجدت نفسها تتساءل جمددا عن  

ته ، فال شك أنه كان متزوجا  زوج
ورزق أبندريه قبل ان هتبط عليه  

الثروة املفاجئة.... ومع ذلك كان ال  
يزال يعمل يف البحرية التجارية ، 

وأحست أن هناك شيئا غري معقول 
يف هذا اجملال ن لكنها لن تعرفه ابدا  

، وامللفت للنظر ان أندريه مل يشر  



مطلقا اىل حياته السابقة ، وهي لن  
ساله مهما كان الثمن ، واخريا اهنى ت

اجلميع قهوهتم وتواعدوا على اللقاء  
 ليلة اإلحتفاالت يف اليوم التايل.
كانت األلعاب جتري يف حدائق  
مكشوفة ال تبعد كثريا عن مركز  

القرية ،وقد إعتاد الناس اجمليء اىل  
اإلحتفاالت للمشاركة يف األلعاب  
أواىل لقاء األصدقاء القدامى ، أو  



جملرد متضية أمسية ممتعة من 
 املغامرات واألحاديث الشّيقة.

وصلت أليسون وضيوفها اىل ساحة  
اإلحتفاالت ، وكان التوامان اسرع 

يف الركض اىل الداخل ومها يرتاكضان 
بسرور ، وتساءلت اليسون عما إذا  

كان الصغريان سيجدان أندريه ونيال  
، خاصة ان هذا األخري مل ايت 

يت الكبري مع ان  صباحا اىل الب



سيارته كانت متوقفة امام بيت ابيه  
 عندما عربا قبل قليل.

إزدمحت الساحة ابلسيارات 
والشاحنات والدراجات اهلوائية  
والنارية ، وإنشغلت أليسون برد  

التحية لكل الذين تعرفهم ، يف حني  
 ظّلت ميغ تلح عليها ابلقول:

" ال تنسي ان تدليين على الوحش 
 عندما يظهر".



" لن أنسى ، وأعتقد انك تعرفينه 
 من خالل وصفي له". 

" وصفك جعله يبدو كقرصان بلحية  
سوداء كثيفة ، وأان اتوقع رؤية رجل  
بربطة على إحد عينيه ويسري على  

 قدم من خشب". 
 قاطعتها أليسون ضاحكة: 

"ال تبالغي يف تعليقك ، فقط 
 إستعملي بعض اخليال". 



 مث إلتفتت اليها قائلة:
أان سعيدة لوجودك معي اي   " آه كم 

ميغ ، لو تصورين كيف يكون األمر  
من دون وجود شخص تثقني به  

وتفتحني له قلبك ، لقد حتولت أمي 
وجسي اىل جانبه ، صحيح انين  

سعيدة للتغيري الذي طرا على أمي ،  
 لكنها اصبحت....".



توقفت اليسون وكأهنا تبحث عن 
التعبري املماثل ، فامسكتها ميغ من  

 عها حبنان قائلة:ذرا
" إنين أفهم مشاعرك اي اليسون ،  
وصدقيين إذا قلت إنين أشعر حنوه  
مثلما تشعرين ، لكن..." ترددت  
 ميغ للحظات قبل ان تتابع قائلة:

" لكنه مع ذلك يبدو إنساان مميزا ، 
 أقصد انه ذو طبيعة خاصة". 



 وافقت اليسون مرغمة: 
" إنه مميز فعال ، وإذا جترأت على 

ابنه إنسان جذاب فساخنقك  القول
 بيدي اإلثنتني". 

إنفجرت اليسون وميغ ابلضحك 
وإنضمتا اىل حوايل مئة شخص 

اصبحوا اآلن يف الداخل ، بينما 
العشرات ما زالوا يتوافدون من كل  

حدب وصوب ، كان احلضور 



موزعني يف احلفل الشاسع يراقبون  
الباحات املختلفة اليت ستجري 

ية اليت ينتظرها  عليها األلعاب الرايض
 اجلميع .

أشارت اليسون اىل جمموعة من 
الدراجات اهلوائية القدمية وقالت  

 مبتسمة: 
" قد اجرب حظي يف سباق 

 الدراجات".



كانت جسي والسيدة ماكاي قد 
أكدات اهنما ستلحقان ابجلميع بعد 

اإلنتهاء من بعض العمال العاجلة ،  
تلفتت أليسون تبحث عنهما ،  

سرها عما إذا كانت  وتساءلت يف 
أمها قد قررت التاخر عامدة كي اتيت 

برفقة نيال مؤكدة للقرية كلها ان  
 النزاع مات اىل البد.



وهكذا امضت أليسون وقتها يف  
حديث متشعب مع ميغ وبيل بينما 

كانت عيناها مركزتني مرة على 
التوأمني الالهيني يف احلديقة ، ومرة  

اخرى على الطريق إبنتظار جميء 
 ي والسيدة ماكاي.جس

وأخريا حملته قرب املدخل الرئيسي 
مع اندريه ، وحبركة الشعورية هّزت  

 ذراع ميغ هامسة:



 " إنه هناك".
إستدارت ميغ هبدوء كي ال تلفت 
إنتباه احد وألقت نظرة خاطفة مث 

 قالت:
 " إنين ال اصدق عيين". 

 سالتها إبستغراب: 
 " ال تصدقني ماذا؟".

قادرة على رؤية نيال  كانت أليسون 
من فوق كتف ميغ ، وفجاة حملها 



أندريه ، فهّز يده هامسا بعض  
الكلمات ، مث إنطلق مسرعا إبجتاهها  

 ، وقبل أن يصل حّذرت صديقتها:
"اندريه قادم حنوان ، فإنتبهي ملا 

 ستقولينه". 
 مث رّحبت به قائلة:

" الصغريان يلعبان هناك ، هل ترغب 
 ابإلنضمام اليهما؟". 



هّز أندريه راسه موافقا وأسرع انحية 
 جمموعة الوالد ، وعندما قالت ميغ:
" ال اصدق انين رايته أخريا ، هل  

 تعتقدين انه سيايت للسالم عليك؟". 
 أجابت اليسون بلهجة جادة:

"لن يفعل إذا مسحت الظروف ،  
 لكن مي قد...". 

وهنا حملت امها وجسي تدخالن 
 احلفل ، فتابعت تقول: 



لت االان ، وسرعان ما " لقد وص
 تتضح األمور". 

حدث اللقاء بعد نصف ساعة تقريبا  
، كانت اجلموع قد جتمهرت على 

طول طريق السباق ، حيث بدا 
الصغار العاهبم قبل الكبار ، وقفت 

جسي بثوهبا االزرق األنيق اىل جانب  
أليسون والسيدة ماكاي، وفجأة  



وجدهتا تلّوح لشخص ما مث تسلم  
 ركت أنه نيال.عليه ... فاد

وهكذا مت اللقاء ، وحتققت رغبة ميغ  
، راقبت أليسون نيال وإبنه ينسحبان 

ويغرقان يف األلعاب الرايضية  
املختلفة ، وفجأة احست برغبة 

عارمة يف الوقوف على راي ميغ يف  
نيال ماكيني... من دون ان تدرك  

 اسباب هذه الرغبة.



 عناق صغري -7
يغ إال يف  مل تستطع اليسون اإلنفراد مب

وقت متاخر عندما ذهب بيل وجوين  
لشراء بعض السندويشات  

واملرطبات ، كان الصوت طاغيا ، 
حبيث إضطرات اىل اإللتصاق 

ببعضهما كي تسمعا ما يقال ، بدأت  
 ميغ احلديث قائلة:



" ماذا عن الشخص الذي  
 تعلمني؟". 

 " فهمت قصدك ، ما رأيك به؟".
" هل تعتقدين حقا انه غري  

 ". جذاب؟
نظرت اليها إبستغراب ، فقد 

إعتادت الصديقتان احلميمتان  
التحّدث بصراحة ، مهما كانت  

الصراحة موجعة ، واالن جاء وقت 



اإلمتحان ابلنسبة ألليسون اليت  
 إضطرت لإلعرتاف: 

 " أعتقد نه ميلك شيئا ما!". 
"أ ان أقول أنه جذاب ، بصراحة اي 

أليسون كنت أتوقع شخصا كريها... 
احلقيقة ساحر جدا ، عندما  لكنه يف

قدمته يل امك ، نظر اىل وجهي  
مباشرة حبيث شعرت أن عينيه  

تتسلالن اىل اعماقي ، وملا تكّلم ، 



جاءت كلماته لطيفة وانعمة  
ووجدت صعوبة يف اإلقتناع أبنه 

الشخص الذي تكرهينه ، ولوال أنين  
أعرفك جيدا ، لقلت انك تفتعلني  

 املواقف كلها". 
احلديث عندما عاد الرجالن إنقطع  

ابألكل واملرطبات ، وطيلة السهرة  
ظلت أليسون تفكر بكالم ميغ وهي 

 تشعر أهنا فقدت حليفها األخري.



لذلك ، اخذت تفكر جبدية عما إذا  
كان اخلطأ يف شخصيتها هي ،  

لعلهم على صواب يف رؤيته جذااب 
ورائعا ، بينما رؤيتها هي متأثرة 

حدث قبل تسع  ابلنزاع العائلي وما  
سنوات وعشرات االسباب األخرى 

، وتذكرت أيضا شعورها يف العلية  
عندما زلت هبا القدم فأسرع اىل  

إسنادها .... كم متنت لو انه يظل  



ممسكا هبا ، قطع صوت جوين حبل  
 افكارها:

 " اين أنت اي أليسون؟". 
" متاسفة اي جوين ، كنت سارحة 

 أبفكاري". 
 الطلق". " دعينا خنرج اىل اهلواء

عرفت أليسون ان جوين ال يبحث 
عن اهلواء الطلق ، ومع ذلك وافقت 
على اخلروج مدفوعة برغبة مل تعرف  



هلا معىن ، كان الطقس يف اخلارج  
ابردا ، فشعرت أليسون برجفة  

خفيفة ، وضع جوين يده على كتفها 
 متسائال:

 " هل تشعرين ابلربد؟". 
 " قليال". 

لذلك  احست انه ينوي معانقتها ، 
 اعدت نفسها لتقّبل العناق هبدوء. 



سارا اىل احلديقة حىت وصال اىل  
مقعد منعزل ، فإعتقدت أنه أيخذها  

اىل هناك ، وفجاة أحست ذراعيه 
حتتضناهنا بقوة ، جاهدت كي 

تستجيب له ، لكن شيئا ما أفقدها 
اإلندفاع واحلرارة ، وبعد عدة دقائق  

دفعته عنها متصنعة الغضب ، 
 ة: ومهست قائل

 " لقد فاجأتين اي جوين !". 



حاول اإلقرتاب منها جمددا وهو  
 يقول:

" أرجوك ال تعذبيين ، فأنت مجيلة 
 وفاتنة ، تعايل".

 " وانت خطري جدا".
ومتنت أن تطل عليهما ميغ ألنقاذها  

 من هذه الورطة. 
 لكن جوين واصل احملاولة والكالم .



" انت تعرفني انين إنتظرت هذه 
 املناسبة طويال".

فكرت اليسون ان مد احلديث معه  
هو األفضل ، فقد أدركت بعد  

فوات األوان أهنا اخطات يف اخلروج  
من احلفلة واإلنفراد به... فجوين مل 

يستطع ان يبعد افكارها عن 
الشخص الذي تكرهه والذي يراه 

 اجلميع جذااب ورائعا. 



 واصل جوين احلديث: 
اخلروج  " وكم متنيت ان أطلب منك 

معي يف سهرة ... لكنين كنت  
 خائفا".

 " أنت ختاف؟ إنين ال اصدق ذلك".
" أجل كنت خائفا ، فانت خمتلفة 
متاما اي أليسون... هناك شيء ما  
ساحر يف شخصيتك ، انت أمجل  

واروع من أي وقت مضى ، آه كم  



اان عاجز عن إجياد الكلمات 
 املناسبة". 

، مث   إحنىن عليها يعانقها بنعومة فائقة
أخلى سبيلها فجأة وقال بصوت  

 متكسر:
" إنين أدرك اي اليسون انك لست  
يل، إنك ... لعلها املرة األوىل يف 

حيايت اليت جيتاحين فيها هذا الشعور  
 ، لكنين اعرف...". 



إنقطع كالمه فجأة ، إقرتبت اليسون  
منه وعانقته حبنان ، فقد كانت 

الكلمات عاجزة عن التعبري ، مث  
ئدين اىل احلديقة ، وكم متنت سارا عا

أليسون ان يعثر جوين على الفتاة  
اليت تسعده وحتبه ، فهو إنسان  

يستحق كل خري... وأدركت فجأة  
 اهنا وحيدة ، بال أحد على اإلطالق.



كان نيال قد دعا بيل وميغ اىل زايرة  
البيت الكبري ملشاهدة التعديالت  

اليت أدخلت عليه ، ويف صباح اليوم  
، توجه الزوجان مع أليسون  التايل 

اىل البيت مستعملني مفتاح غرفة  
الرسم الذي تستعمله امها وعندما 
 دخلوا القاعة مهست ميغ بتعجب: 

 " إنه خمتلف متاما اآلن ". 



وافقت أليسون هبّزة خفيفة من راسها  
، فقد تقبلت التغيري ، وابت 

إبستطاعتها زايرة البيت من دون ان  
 تشعر ابحلزن أو الغضب. 

وعما قريب ستكون قادرة على 
الدخول من الباب الرئيسي كاي  

 غريب آخر.
أخذهتما أليسون اىل العلية حيث 

الشقة القائمة بذاهتا ن توقفت قليال 



يف تفحص األدراج واخلزائن ، قالت 
 ميغ بدهشة واضحة:

" سيكون مطبخا رائعا عندما يكتمل 
 ... إنه أمجل من مطبخي !". 

 أليسون:أجابت 
" الواقع ان العلية ستكون بيتا صغريا 

، أعرتف أنه ذكي يف إختياره ، إنه 
 هو الذي صنع اخلزائن".

 نظرت ميغ اىل الباب قائلة:



 " إذن هنا وقع احلادث". 
 قاطعتها اليسون وهي تفتح الباب: 

" اجل ، لقد ثبتوه بعد احلادث  
 مباشرة ، كانت غلطيت يف األساس".

ذ ميغ وبيل اىل  أسرعت اليسون أبخ 
الدور السفلي ألهنا شعرت بعدم  

الرغبة يف تذّكر ما وقع يف ذلك اليوم 
املشؤوم ، مل يكن قد اجري أي  

تعديل يف الدور السفلي ، لذلك مل 



ميض الثالثة وقتا طويال هناك بل  
توجهوا اىل غرفة الرسم لإلطالع 

 على تصاميم السيدة ماكاي.
فغرت ميغ فمها دهشة عندما رأت 

لقاعة الرئيسية كما تتخيلها السيدة ا
 ماكاي ، وقالت ألليسون:

" إهنا تغريين أبن أزور الفندق عندما 
ينتهي العمل فيه ، احلقيقة اي أليسون  

 إن املكان سيصبح مركزا مقصودا".



ردت أليسون بال مباالة ظاهرية ،  
 لكنها كانت تنزف يف الداخل: 

" رمبا كنت على صواب ، لكن  
 كل شيء". الزمن سيكشف  

عاد الثالثة اىل الكوخ لتناول العشاء  
، فهذه آخر ليلة تستطيع فيها 

الصديقتان احلديث بصراحة وحرية ، 
ذلك أن بيل وميغ سيغادران عائدين  
اىل بيتهما غدا صباحا ، كانت ميغ 



وأليسون منهككتني من إحتفاالت 
الليلة املاضية ، لذلك ما أن بلغت 

ررات الساعة احلادية عشرة حىت ق
الذهاب اىل الفراش ، شيء آخر زاد  

يف تعب اليسون ، فكرت وهي 
راقدة يف فراشها : ) ما فائدة 
أستمرار املعركة مع العدو ؟ ( 

احست اهنا تغرق يف دوامة رهيبة ، 
من دون أن يفهم أحد حقيقة  



مشاعرها ، ال شك ان اخلطا فيها  
وليس يف االخرين ... وحبركة مفاجئة  

لوسادة وإخنرطت  دفنت وجهها يف ا
 يف موجة بكاء حادة.

مر اليومان التاليان هبدوء قاتل ،  
فبعد رحيل ميغ وبيل صباح اإلثنني  
عادت احلياة اىل روتينها املعتاد مما  
أشعر أليسون ابلرغبة يف اهلرب من  

البيت ، جتنبت قدر إستطاعتها 



املرور قرب البيت الكبري ، وظلت 
بعيدة عن مطبخ الكوخ عندما كان 

نيال أييت ألخذ الطعام والشاي ، 
امضت وقتها مع أندريه والكلب  

راسيت يف نزهات ريفية متتعت خالهلا 
بلكنة اندرريه األجنبية وهو يتكلم  

اإلنكليزية اليت بدأ يفهمها اىل حد ما  
، لكنه مل يستطع او مل يرد أن  

يتحدث عن حياته السابقة... ومل 



جترؤ اليسون بدورها على السؤال ،  
سالة ال تعنيها على اإلطالق ، امل

لكنها ترغب يف معرفة شخصية أم  
 أندريه وتفاصيل حياهتا. 

جتوال كثريا يف احلدائق والسهول اليت  
زادهتا الشمس املشرقة واهلواء العليل 
مجاال على مجال ، ولوال ذلك الظل  

االسود الذي بقي مسيطرا على 
تفكري أليسون لكانت العطلة من  



ومل تفلح كل   أروع ما يكون ،
احملاوالت لطرد الوساوس املقلقة ، 

فقد عاد نيال ماكيني للبقاء يف القرية  
اىل األبد ، وليس هناك سوى طريقة  
واحدة وهي أن تغادر اليسون القرية  

، ولكنها ال تطيق البعد عن بيتها 
 وأهلها.

يوم االربعاء تركت أليسون الصغري  
أندريه مع الكلب يف احلديقة وذهبت 



اء بعض احلاجيات الضرورية اليت  لشر 
تريدها جسي ، وعندما عادت بعد  
حوايل الساعة مل جتدمها يف املكان  
الذي تركتهما فيه ، لذلك راحت  
تبحث عنهما وهي تدرك اهنما ال 

ميكن أن يكوان قد إبتعدا كثريا، 
سارت اىل هناية احلديقة وإجتهت يف  
املمر الذي إعتادت ان أتخذ اندريه  

بعد حلظات شاهدت أندريه  عربه... و 



يقف قرب القارب يف حني ظل  
 الكلب بعيدا. 

 قالت له عندما وصلت اليه:
" مل أعرف اىل اين ذهبت ! وعليك  

أال تغادر احلديقة قبل أن تطلب  
 اإلذن".

 نظر اليها بندم قائال:



" مل يكن هناك احد للعب معه ،  
لذلك جئت لرؤية القارب الذي  

 احبه كثريا". 
ان وهي ترّبت على  إبتسمت حبن

 كتفه: 
" رمبا ايخذك أبوك ابلقارب اىل  

 اجلزيرة ، هناك". 
واشارت بيدها اىل اجلزيرة القريبة  

 املغطاة ابألشجار الكثيفة . 



 ساهلا وعيناه ال حتيدان عنها :
 " هل ستاتني معنا؟".

داعبت أليسون شعره وقد احرجها 
 سؤاله ، مث أجابت بعد حلظات:

ارافقكما ذات يوم ، هيا بنا  " رمبا 
االن ، فال شك أن جسي قلقة 
عليك ، وقد أعدت لك بعض  

 الكعك الذي حتبه جدا". 



عادا إبجتاه الكوخ يدا بيد ، وعندما 
وصال اىل حماذاة البيت الكبري ألقت  

نظرة سريعة اىل الدور العلوي فإذا  
هبا تشاهد رجال يراقبهما من خلف  

حتديد  النافذة ، ولكنها مل تستطع
هويته ألن الشمس املنعكسة على  

الزجاج جعلت رؤيته صعبة ، حدسها 
أكد هلا أنه نيال ، وحبركة غريزية  



تركت يد الصغري وكأهنا تريد ان تؤكد  
 لالب أن أندريه ليس هلا ابدا. 

يف اليوم التايل تلقت أليسون رسالة  
من اللجنة التعليمية تعلمها فيها ان  

إشعار آخر بعد  املدرسة ستغلق حىت 
عطلة رأس السنة ، وان التالميذ 

الباقني سيلحقون مبدرسة سرتاكوران 
، وأن ابصا خاصا سينقل األطفال 

اىل املدرسة اجلديدة واألهم ان  



أليسون ستلحق ابملدرسة مؤقتا ريثما 
يصدر قرار تعيينها اجلديد ، ومع أن  

أليسون كانت تتوقع بعض هذه 
ة أصابتها  اإلجراءات ، إال أن الرسال

بصدمة عنيفة بدت واضحة على  
وجهها ، فسالتها امها اليت كانت  

 جتلس معها اىل مائدة الفطور قائلة: 
 " ماذا يف الرسالة اي اليسون؟".



ودون ان جتيب سّلمت الرسالة اىل  
أمها ، اليت أعادت القراءة مرتني  
وهي ال تصدق عينيها ، مث قالت  

 حبزن واضح: 
ن ، لكن امل  " أان متأسفة اي أليسو 

 تتوقعي هذه اإلجراءات؟". 
" كنت أعرف جزءا من التفاصيل ،  

لكنين مل أرغب يف إزعاجك إذ  



تكفيك مهومك وأشغالك ، لذلك  
 عمدت اىل جتاهل املوضوع".

" كان عليك أن حتدثيين ، اآلن 
عرفت ملاذا انت تعيسة اىل هذا  

احلد؟ ومع ذلك فإن سرتاكوران غري 
 بعيدة". 

ا حتدث قبل هناية " لعل معجزة م
 العطلة".



لكنها تدرك يف اعماق نفسها أن  
 املعجزة ال حتدث هكذا.

يف وقت الحق من بعد الظهر ،  
إلتقت أليسون جوين أمام مكتب 

الربيد ، ألول مرة بعد ليلة 
 األحتفاالت . 

 قال هلا وهو يدخل اىل املكتب: 
" دقيقة واحدة فقط ، وسأرافقك يف 

 طريق العودة". 



حلق هبا على الطريق   بعد حلظات
وهو يدس علبيت سكائر يف جيب 

 سرتته ، قالت له : 
" لو عرفت انك تريد سكائر لكنت 

أحضرهتا لك معي ما دمت قد 
 قصدت املكتب لبعض العمل".

اجاهبا مبتسما وهو ايخذ األشياء من 
 يدها:



" وكيف ستعرفني ما دمت هتربني من  
 طريقنا دائما؟". 

يده   إعرتضت بنعومة عندما وضع
 على خدها: 

" إنتبه اي جوين ، حتمل يل حاجايت  
ومتسك يدي ؟ ال شك أن أهل  

القرية سينسجون حولنا العديد من  
 الرواايت والشائعات !". 



" سنعطيهم شيئا يبعد عنهم امللل ،  
هل تريدينين أن اعانقك أمام  

 اجلميع؟". 
حّثت أليسون خطواهتا وهي تالحظ 

 األعني الفضولية ، مث قالت:
 لن جترؤ على ذلك؟". " 

 أجاهبا إببتسامة عريضة: 
" إذن أنتظري حىت نصل قرب  
 البيت... وعندها ستعرفني !". 



إلتفتت اليه مبتسمة ، هل نسي فعال  
الكلمات اليت قاهلا يف تلك الليلة ؟  

لعله قصدها يف وقتها فقط ، أما  
االن فقد أصبحت يف خرب كان ؟ 
كانت يده دافئة يف يدها ، ومها  

ن عن العمل ، وعن ميغ وبيل يتحداث
وعن ليلة اإلحتفاالت .... لكنهما مل 

يذكرا نيال ماكيني أبدا ، وكأن ال 
 وجود له البتة .



قال جوين عندما وصال اىل الباب  
 اخللفي للبيت الكبري:

" سأحضر شخصيا كي آخذ الطعم 
 عند الظهر ، فهل عندك مانع؟".

 ردت اليسون بلطف:
 كبريا لنا"." سيكون ذلك شرفا  

مدت يدها لتتناول األغراض منه 
وقد إستدارت نصف دورة للذهاب  



اىل الكوخ ، وفجأة قال هلا بصوت  
 هامس:

 " أليسون؟". 
التفتت اليه متسائلة ، فإذا به ينحين  

أجتاهها ويضمها يف عناق قصري ،  
ويف هذه احلظات ابلذات ، ظهر  

نيال ماكيني خارجا من موقف  
بعض  السيارات وهو حيمل 

األخشاب ، نظر اليهما دون أن  



يتكلم ، مث إختفى داخل البيت 
 بسرعة.

وّدعها جوين ودخل اىل البيت ، 
اتركا إايها مع سؤالني مل تستطع إجياد  
أجوبة عليهما ، هل كان جوين يعرف 

أن نيال يف موقف السيارات؟ وهل 
عانقها عمدا يف ذلك املكان 

 ابلتحديد؟ 



ار يف  أمضت اليسون بقية ذلك النه 
تصميم وخياطة فستان خاص هبا ، 
يف حني كان اندريه جالسا ابلقرب  

منها يتأمل بذهول مواد اخلياطة  
املختلفة ، وعندما أتخر الوقت ، 

قررت اإلخالد اىل النوم قليال على 
أن تنجز الفستان يف اليوم التايل ،  

إستيقظت صباح يوم اجلمعة كاملعتاد  
، وبعد وقت قصري حضر أندريه  



فقة ابيه الذي مل تلمح منه سوى بر 
كتفيه وهو يغادر املطبخ من الباب  
اخللفي ، وما ان رآها اندريه حىت  
أسرع حيتضنها والفرحة تغمر كل  

 قسمات وجهه ، قال هلا:
" وافق ايب على إصطحايب اىل  

اجلزيرة غدا ، لقد شاهدان أمس معا  
جبانب القارب ، وقرر أن ايخذين 

 فيه". 



ا بلطف ، كان  هزت اليسون رأسه 
نيال هو الشخص الذي أطل من  

النافذة إذن ، ولعله الحظ احلسرة  
يف عيين إبنه وهو يتأمل القارب فحّن  

 قلبه له .
" سألته إذا كان من املمكن ان 
أيخذك معه ، فقال إن اآلنسة  

ماكاي مشغولة جدا وال تستطيع أن  
 ترافقنا".



 رّدت أليسون إببتسامة خفيفة:
ولة كثريا ، رمبا أفعل  " اجل ، أان مشغ

ذلك يف يوم آخر ، واآلن هل تريد  
اخلروج يف نزهة قبل أن نعود ملواصلة  

 اخلياطة؟".
إلتمعت عيناه فرحا وهو يهز رأسه  

 موافقا.



وشعرت اليسون ببعض اإلرتياح ألن  
نيال قد بدأ حيمل مسؤوليته كأب 

 على حممل اجلد. 
مر الصباح مثل أي صباح آخر يف  

، ويوما بعد يوم ،  موسم العطالت 
بدأ أندريه يتغلغل يف التفاصيل  

احلميمة حلياة أليسون ، اليت راحت  
تتساءل وهي حتتسي فنجان القهوة 

بينما اندريه حياول إجبار الكلب 



على اجللوس لتناول قطعة من  
البسكويت ، عما إذا كان نيال 

مسرورا لقرار إغالق املدرسة بعد  
  عطلة راس السنة ، ودون ان تدري
سكبت القهوة الساخنة على آلة 

اخلياطة ، نظّفتها بسرعة وهي 
تتساءل ماذا يب هذه األايم؟فهي  
تعرف اهنا متعبة خاصة أن النوم 

جافاها طيلة األسبوع املاضي ، وقد 



بدأت الدوائر السوداء تظهر حتت  
عينيها ، وفكرت أن عطلة هادئة  

بعيدة عن شيلينغ وكل سكاهنا ميكن 
، ولكنها ال تريد   أن تقيدها كثريا

مغادرة القرية خوفا من حدوث 
اشياء غري سارة خالل غياهبا ، من  

غري املعقول ان ينتزع منها نيال أكثر  
مما أخذ حىت االن ، ولكن كل شيء  

ممكن مع شخص مثله ، وفجاة 



تذكرت حلما شاهدته ليلة البارحة ، 
حلمت أهنا عادت من املدرسة 
فوجدت الكوخ خاليا وابردا ،  

عندما صرخت أبعلى صوهتا مسعت و 
نداء من البيت الكبري فاسرعت 

راكضة اىل هناك وكأن آالف األثقال 
تعيقها عن املشي ، وملا وصلت بعد  

مشاق كثرية رأت امها تستقبلها على 
الباب اخلارجي كما يف األايم املاضية 



، يف الداخل وجدت القاعة الرئيسية  
وقد تغريت متاما ، والحظت ان أمها  

ترتدي زاي هو الزي نفسه الذي  
ترتديه جسي اليت دخلت اآلن 

لتسال أليسون إذا ما كانت راغبة يف 
فنجان من الشاي ... مث إستيقظت  
مذعورة والعرق الغزير يتصّبب من 

 كل احناء جسدها. 



عادت السيدة ماكاي ظهرا لتناول 
طعام الغداء مع أليسون وجسي ، 

ة وقبل تقدمي احللوايت ، قالت السيد
 ماكاي:

" سوف يعملون يف هتدمي جزء من 
جدار غرفة الرسم متهيدا ألقامة ابب 

خاص ، لذلك إنشغلت طيلة 
الصباح بنقل اللوحات اىل مكان  

 امني".



 سألتها أليسون:
" هل حتتاجني اىل مساعدة ؟ أان  

واندريه ميكن ان نساعدك بعد الظهر  
 إذا رغبت؟". 

 نظرت امها مبتسمة:
فهناك لوحات كثرية " أمتىن ذلك ، 

اريد نقلها ، ابإلضافة اىل ذلك ،  
فاان مل أعد اراك كثريا يف اآلونة  

 اخلرية". 



 وتدخلت جسي قائلة:
" وساقدم لكما الشاي بنفسي عند 

 الساعة الثالثة والنصف". 
وهكذا كان ، فبعد أن إنتهى الغداء  

، إنتقل الثالثة اىل غرفة الرسم 
جمت امللحقة ابلبيت الكبري ، وإند

أليسون يف العمل حبيث نسيت 
 الوقت متاما اىل ان قال اندريه: 

 " أريد أن أشرب؟". 



نظرت اليسون اىل ساعة يدها 
فوجدت اهنا قاربت الرابعة ، قالت  

 له:
" يبدو أن جيسي نسيتنا ، فهيا بنا 

 حنضر الشاي".
عربت اليسون واندريه الغرف  

والقاعات واحدة بعد األخرى وهي 
حلظة ان تعثر على تتوقع يف أية 

جسي غارقة يف حديث ال ينتهي مع 



أحد العمال ، بينما اآلخرون 
ينتظرون الشاي وملا إقرتبت من  
الكوخ مسعت صوت أزيز أبريق  

الشاي على النار ، فاسرعت راكضة  
ونفسها ختربها بوقوع حادث خطري ، 

للحظة اآلوىل إعتقدت ان املطبخ 
حيرتق ، لكنها إكتشفت بعد إطفاء  

از أن خبار املاء هو الذي حيدث  الغ



صوات يف املطبخ داال على ان الربيق  
 يغلي منذ مدة طويلة.

ركضت اىل الداخل اتركة أندريه  
خلفها ، وقلبها خيفق بشعور هو  

مزيج من اخلوف والقلق ، مل تستطع  
ان ترى شيئا يف املطبخ بسبب 

البخار ، لذلك إنتقلت اىل غرفة  
 اجللوس وهي تصيح:

 جسي... حسي". " 



فجاة مسعت أنينا خافتا من مكان ما  
يف الداخل ن فأحست قلبها يسقط  
بني قدميها هلعا ، وسرعان ما حملت 

جسي مكومة قرب الباب واىل  
جانبها سلم خشيب يروي تفاصيل ما  
حدث ، ركعت أليسون ابلقرب من  

العجوز املسكينة ومسحت على  
 وجهها قائلة:



لقي يف " ايتها العزيزة جسي ، إست
مكانك دون حراك ، ساطلب 

 مساعدة فورية. 
مث قامت حنو الصيب املذعور املنتظر 

 يف اخلارج قائلة: 
" اسرع وأحضر أابك فورا... وأمي 

 أيضا".
إنطلق أندريه فورا حنو البيت الكبري 
يف حني قامت أليسون بوضع أريكة  



حتت رأس جسي دون أن جترؤ على  
نت النظر اىل قدمها اليسرى اليت كا 
مطوية بشكل مفجع ، إبتهلت  

اليسون ان تصل املساعدة بسرعة 
وان ال تكون القدم مكسورة فعال ،  

وفجأة مدت جسي يدها اىل أليسون  
 قائلة بصوت ابك:

" كنت اتناول بعض املعدات عندما 
حتطم السلم اخلشيب ، وآخر شيء 



أتذكره صوت ابريق الشاي  
 وهويغلي".

 شّدت اليسون على يدها قائلة: 
" ال ابس عليك ، لقد ذهب أندريه  
ألحضار امي ونيال ، حلظة وأحضر  

 لك غطاء دافئا.
يف هذه األثناء كان نيال قد وصل 

برفقة جوين ، ومن خالل النظرة اليت  
شاهدهتا على وجهه ، ادركت 



أليسون ان قدم جسي مكسورة فعال  
 ن إلتفتت اىل جوين متسائلة:
 " هل عرفت أمي ابحلادث؟".

 بصوت خافت:   رّد جوين
" اجل ، لقد ذهب أندريه إلحضارها  

بعد ان أخربان ، وجهك شاحب 
 اللون اي أليسون".

 " إنظر اىل قدمها إهنا مكسورة". 



تدخل نيال الذي كان يتفحص القدم  
 قائال:

 " هل هناك طبيب يف هذه املنطقة؟". 
 أجاب جوين: 

 " أجل ، هل تريدين ان أحضره؟". 
ىل هناك ،  " ال ، األفضل ان ننقلها ا 

أرجو أن حتضر السيارة اىل الباب  
اخللفي ، وانت اي أليسون عليك 



بتجهيز جمموعة من الوسائد  
 واألغطية". 

 مث إلتفت اىل جسي متابعا:
" ال تقلقي اي عزيزيت ، بعد قليل 
ستكونني على خري ما يرام ، فاان  
 معتاد على مثل هذه اإلصاابت". 

بعد حوايل عشر دقائق ذهب  
سي اىل طبيب القرية  الرجالن جب

وبرفقتهما السيدة ماكاي اليت  



أصرت على أن تكون معهم ، أما  
أليسون فقد ظلت يف البيت مع  

أندريه تنتظر عودهتم على أحر من  
اجلمر ، وبعد نصف ساعة من 

اإلنتظار رن جرس اهلاتف ،  
فأسرعت أليسون جتيب وقلبها 

 يرتعش قلقا.
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ف االخر من  كان جوين على الطر 
 اخلط ، وقد بدأ كالمه قائال:

" أود ان أخربك اهنم توجهوا اىل  
 أينفرينس".

 أجابته بصوت متوتر قلق:
 " ملاذا؟ ماذا حدث".

" ذهبنا اىل عيادة الطبيب ، لكنه 
كان مشغوال يف والدة إحدى نساء  

القرية ومل نستطع الوصول اليه ،  



قامت زوجته إبعطاء جسي حقنة 
ا إذا كنا نريد إستدعاء  مهدئة وسألتن

سيارة إسعاف... غري أن نيال فّضل 
ان أيخذها اىل املستشفى بنفسه  

 توفريا للوقت".
 واين أمي اآلن؟". 

" ذهبت معهما أيضا ن لقد طلبت  
مين أن أخربك أهنا ستتصل بك  

هاتفيا من املستشفى فور حصوهلا 



على معلومات جديدة... رمبا بعد 
 عدة ساعات". 

اليسون ابللم عندما تصورت شعرت 
املسافة الطويلة اليت جيب ان تقطعها  

 جسي وهي يف مثل هذه احلالة.
 مث جاء صوت جوين جمددا:

" كما طلب مين نيال ان اسالك إذا  
كان إبمكانك رعاية اندريه حىت  

 يعود".



" طبعا... طبعا ، إن سيارتك هنا ، 
 فهل ستعود ألخذها؟". 

لوري   " كال ، وأرجو أن تطليب من
أن يقودها اىل سرتاكوران على أ يتبعه 

إاين يف سيارهتما ، فهذا يوفر علّي  
الكثري من الوقت " تردد قليال قبل 
ان يضيف بلهجة غريبة: " احلقيقة  

أن نيال أصر على ذلك رغم 
 إستغرايب الشديد؟".



لكن فكر أليسون كان مشغوال أبمور 
اخرى فلم هتتم ابملعىن الذي أنطوت  

اته ، أسرعت تعطي عليه كلم
التعليمات لآلخوين كامريون ، مث 
عادت اىل الكوخ واعدت وجبة  
خفيفة هلا وألنديه ، حاولت ان  

تشغل نفسها مبشاهدة التلفزيون مث  
ابلقراءة ، مث عادت اىل التلفزيون... 

ولكن على األقل ، فاملسافة اىل  



املستشفى بعيدة ، ومع ذلك ظل  
 ملحة.  قلقها مرتبطا مبكاملة هاتفية

وعند الساعة الثامنة والنصف رن  
جرس اهلاتف ، وكانت السيدة 

 ماكاي على الطرف االخر :
" أليسون اي حبيبيت ، أعتذر ألنين مل 

أكن قادرة على اإلتصال مبكرا ،  
لقد تركنا جسي تراتح يف سريرها  

 االن". 



 " كيف وضعها ؟ ماذا قالوا؟".
" مل يعرفوا بعد ، لقد صوروا قدمها  

عها أبشعة أكس ، وبعد قليل وذرا
 تظهر النتائج ، أليسون....". 

 قاطعتها متسائلة :
 " ماذا؟".

" لقد قررت البقاء هنا ، إتصلت 
مبيغ فدعتين لتمضية الليلة عندهم ، 



فهذا اقل ما ميكن أن افعله من اجل  
 جسي اليت ليس هلا أهل احد غريان". 

" طبعا جيب أن تبقي اىل جانبها ، 
أضع أندريه يف   هل تريدين أن
 الفراش هنا؟". 

"نيال ينتظرين يف اخلارج هل أدعك  
 تتحدثني اليه؟". 

 ردت اليسون بسرعة:



" ليس من الضروري ، فقط أبلغيه  
ان أندريه مراتح معي ، وأرجوك ان  
تنقلي متنيايت القلبية اىل جسي ، وال  

 تنسي أن تتصلي يب غدا". 
ودعتها أمها واغلقت اخلط ، اعادت  

لسماعة من طرفها وهي  أليسون ا
تشعر ابإلرتياح على االقل ألهنا 

عرفت أين ميكن أن تتصل أبمها إذا  
 دعت الظروف.



عادت اىل أندريه وأخربته أن إبمكانه  
 قضاء الليل معها.

 فساهلا وقد علت اإلبتسامة وجهه: 
 " هل ميكن أن ينام راسيت جبانيب؟".

 ضحكت اليسون وقالت:
اء وقت  " سنرى بعد قليل ، واالن ج

النوم ، فهيا نغتسل ونقرأ قصة مجيلة  
 ... مث اىل الفراش".



بلغت السعة احلادية عشرة ليال 
وأليسون ما زالت ساهرة تشاهد  

فيلما تلفزيونيا طويال ، كان املطر  
ينهمر غزيرا يف اخلارج ، أما الداخل  

فكان دافئا ومرحيا ، يف إحدى الزوااي 
ط  رقد راسيت ، يف حني كان أندريه يغ 

يف نوم عميق يف غرفة اليسون  
إبنتظار أن اييت والده وايخذه 

 صباحا. 



إنتهى الفيلم التلفزيوين ، فوقفت 
أليسون إستعدادا للنوم عادت مسعت  
قرعا خفيفا على الباب ، نظرت اىل  

الساعة فوجدهتا قد شارفت على  
الثانية عشرة ، إقرتبت من النافذة 

 لكنها مل تستطع ان ترى شيئا.
لطرقات تتجدد بقوة أكثر  عادت ا

مما أيقظ راسيت الذي هّب واقفا وهو  
يهز ذيله بتوتر ، امسكت أليسون  



بطوق راسيت وتوجهت حنو الباب  
 قائلة:

 " من هناك؟". 
 " أان نيال ماكيني". 

فتحت الباب ، كان واقفا حتت  
املطر الغزير ، قالت له وقلبها خيفق  

 بشكل غريب:
 أانم". " كنت على وشك ان 

 اجاهبا هبدوء:



" لن اؤخرك كثريا ، رجعت فقط 
ألعادة األغطية ، وما عليك إال فتح 

الباب وساحضرها من السيارة  
 بنفسي". 

شرعت اليسون الباب وراقبته وهو 
يقطع املسافة القصرية بني الباب  

والسيارة حتت املطر ، مث يعود حامال  
األغطية والوسائد ، قالت له بعد أن  

 ه فوق إحدى الطاوالت:وضع محولت



" كان من املمكن أن تعيدها يف 
 الصباح".

" رمبا ، لكن أمك طلبت مين ان  
 أطمئن عليك". 

كان صوته ابردا ، لكن عينيه مل 
تفارقا وجهها حلظة ، لذلك أحست 
ابإلحراج الشديد خاصة أهنا كانت  
يف ثياب النوم ، ومتنت لو أنه يرتك  
  البيت بسرعة ، وفجأة ، تذكرت ما



حدث ليلة البارحة عندما شاهد  
 عناقها مع جوين. 

فنظرته يف هذه اللحظات تشابه  
نظرته ابألمس ، لكن ملاذا هي  

مهتمة اىل هذا احلد ؟ فحياهتا ملكها 
، وليس له أن يتدخل يف امورها  

الشخصية ، ومع ذلك ظلت تشعر  
ابإلنزعاج، وللتخلص من الورطة  

 قالت:



وف  " أان خبري ، وكذلك أندريه ، س
يكون مستعدا عند الصباح ملرافقتك 

أرجو ان  –اىل اجلزيرة _ مث أضافت 
ال تقلق ، فساحاول ان أبدو  
 مشغولة عندما أتيت ملرافقته". 

إلتمعت عيناه غضبا عندما ادرك ما  
 عته بكالمها ، مث قال هبدوء :
" ال تقويل انك كنت راغبة يف 

 مرافقتنا؟". 



ردت على إبتسامته الساخرة بلهجة  
 نيفة: ع

" لو ان الرحلة مع أندريه لكنت  
وافقت بسرعة .... لكنين جربت  

 النزهة معك من قبل". 
 سأهلا بنعومة:

 " ولن جتريب مرة أخرى؟". 



" الرحلة األوىل مل تكن ممتعة على  
اإلطالق ، صحيح أنين أحب اجلزيرة 

 ، لكنها مل تعد ملكنا". 
مث ترددت حلظات قبل أن تقول : "  

 جدا". إنين متعبة 
 تقلصت شفتاه وهو يقول:

" طبعا تريدين ان ارحل ، وما دمنا  
عاجزين عن احلديث كالناس 

املتمدنني ، فمن األفضل يل أن  



أرحل ، يف كل حال أان لست جوين  
 ، اليس كذلك؟". 

إجتاح أليسون شعور ابلغضب 
واخلجل من جراء النظرة احلادة  

املتفحصة اليت صوهبا حنوها من قمة  
 أمخص قدميها ، مث سالته:رأسها اىل 

 " وماذا تقصد بكالمك هذا؟". 
 أجاهبا هبدوء مثري:



" ميكنك أن تفسريه كما تريدين ، ما  
دامت تصرفاتك أمام الناس على 

 تلك الصورة". 
 قاطعته غاضبة: 

" إذا كنت تعين ما حدث امس ، 
فدعين أؤكد لك أننا مل نكن يف مكان  

عام ، وما دمت تتسلل وختتىبء ، 
ان تتوقع رؤية أمور جيب أال  فيجب 

 تراها ابدا".



 رفع حاجبيه مستغراب:
 " مل اكن متسلال ، بل كنت أعمل". 

وفجأة تذكرت أليسون كلمات جوين  
 األخرية على اهلاتف ، فقالت:

" االن فهمت السبب الذي دعاك  
اىل منع جوين من العودة ألخذ 
 سيارته.... فأنت ال تريده هنا".



اهنا اصابته يف  وأدركت أليسون  
الصميم عندما الحظت تقلصات 

 وجهه الغاضبة ، لذلك اتبعت قائلة:
" جيب ان اشكرك على جهودك  

املستمرة حلماييت ، لكنين اؤكد لك  
اين لست حباجة ملن حيميين من جوين  

 ، فهو رجل مهذب على األقل". 
 "واان لست مهذاب؟".



إصبح صوته اآلن أكثر حدة ، مما  
ض اإلرتياح ألهنا  اشعر أليسون ببع

 إستطاعت جرحه اخريا.
 رّدت عليه بصوت قاس: 

" انت الذي أثرت املوضوع ، 
وميكنك ان تفهم كالمي كما تشاء  

 ." 
 ساهلا بلهجة جافة:



" وكيف هي طريقة الرجل املهذب  
 يف العناق؟ هكذا...". 

وفجأة إمتدت اليها ذراعه القوية  
وضمتها يف عناق حار لكنه لطيف  

ه وإستغربت أليسون  يف الوقت نفس
كيف أهنا إستمتعت بذراعيه 

وأحست أن جسمها يتجاوب معه ،  
مل يكن عناق جوين يف مثل رقة 

وحنان ومجال عناق نيال ، وبعد 



حلظات من الرتدد واحلرية ،  
إستطاعت أن جتتذب نفسها من بني  

 يديه وتصرخ يف وجهه قائلة: 
" إخرج من هنا ، هيا إخرج  

 بسرعة".
ف سحابة سوداء  غاصت عيناه خل
 وهو يرد بغضب:

 " ليس قبل ان انتهي منك". 



قالت بصوت حاولت ان خيرج 
 خافتا: 

 " إايك أن متسين مرة اخرى".
 ساهلا بسخرية: 

" خائفة ؟ قد ال أكون رجال مهذاب 
كما أشرت قبل قليل ، لكنين ال 

 استعمل القوة مع النساء ... أبدا".
 اجابته قائلة: 



تين  " لكنك فعلت عندما عانق
 ابلقوة". 

 رّد عليها بنعومة :
" عندي إنطباع أبنك إستمتعت  

ابلعناق ، على األقل مل حتاويل منعي 
 ، واحلقيقة أنك كنت حباجة اليه".

 إرتفع صوهتا غاضبا وهي تقول:
" لديك طريقة غريبة يف تفسري  

تصرفات الناس ، عليك ان تدرك  



انك مل تشرتيين عندما إشرتيت البيت 
تفهم هذا األمر يف  ، فامتىن أن 
 املستقبل". 

وهبدوء وحزم ، سارت حنو ابب 
 الكوخ وفتحته على إتساعه قائلة:

" وأنت مل تشرت هذا الكوخ أيضا ، 
فمن حقي ابلتايل ان اطلب منك  
 مغادرته ، فهل تفضلت ابلرحيل". 
 مث أضافت وهي تبتعد عن الباب:



" مل تطلب مشاهدة إبنك بعد ؟  
تتأكد أبنه  أليس من األفضل ان 

 على ما يرام".
شعرت اليسون خبوف جارف وهي  
تشاهد نظرته الغريبة املسمرة عليها 

 لذلك عضت على شفتها قائلة: 
 " إنه يف غرفة نومي".

إنتظرت اليسون يف القاعة اخلارجية  
اىل أن عاد نيال من غفة نومها ... 



وبرغبة عميقة يف إيذائه بعدما جرحها  
 مشاعرها ، قالت له:عندما كشف 

"املدرسة ستغلق بعد عطلة رأس 
السنة ، وعندها سينتقل أندريه اىل  

سرتاتكوران ، وستكون سعيدا عندما 
 تعرف انين لن أكون معه بعد ذلك".
توقف نيال يف منتصف القاعة بينما 
كان يف طريقه اىل اخلارج مث إستدار  

ببطء شديد وعالمات اإلنفعال  



اهلا بغضب  ظاهرة على وجهه ، وس
 حاد:

 " وملاذا أكون سعيدا؟". 
" هل تعتقد انين مل احلظ موقفك  

عندما يكون أندريه معي؟ لقد 
شاهدتك وأنت تراقبنا بينما كنا على  
الشاطىء قبل اايم ، اان لست مثلك  
، وال اريد أن أسرق األشياء والناس 
الذين حتبهم ، فأان احب اندريه إنه  



 ولد رائع ، واي لالسف فأنت ال
 حتبه". 

حاولت مغادرة القاعة اىل املطبخ 
خوفا من احلقد البارد الذي إرتسم 

 على وجهه لكنه إستوقفها قائال:
" األفضل أن تشرحي كالمك 

ابلتفصيل ، ألنين لن أغادر املكان 
 قبل أن أحصل على إيضاح كاف".



أحست اليسون انه يقف خلفها ، 
فإستدارت ملواجهته وقد إمتألت 

شاعر املتضاربة اليت  نفسها بكل امل
إختزنتها منذ اسابيع ، خاصة فيما  

 يتعلق مبوقفه من إبنه ، قالت له:
" ساوضح لك األمر ، انت تتصرف  
معه كرجل غريب ، ولقد غرقت يف 

العمل حبيث مل تقّدر وحدته وغربته ،  
وحىت عندما تتكلم عنه تقول ) الولد  



( و ) أندريه ( وليس ) إبين اندريه( 
انه حيس بذلك ؟ إنه ميتلك   اال تعتقد

قلبا حساسا ومفعما ابحلب ،وهو  
حيتاج اىل رعاية وإهتمام ، إنك 

 .".... 
وكادت تنفجر ابكية لوال اهنا أرادت  

ان خترج كل ما يف صدرها من  
 مشاعر ، لذلك اتبعت تقول:



" وانت ال تتحدث مطلقا عن 
زوجتك ، وعندما تذكرها تشري اليها  

 إبسم ) أم أندريه( ".
 قاطعها قائال:

" لعلي اقول ذلك ألهنا ليست 
 زوجيت".

ذهلت اليسون للحظات ، مث 
 إستعادت رابطة جأشها متسائلة: 



" هل تقصد إنك مل تكن متزوجا  
 منها؟". 

 وقف أمامها بتحد صامت: 
 " كال". 

 " إذن فهو...". 
ترددت أليسون يف إكمال مجلتها ، 

 فتدخل نيال قائال: 



أنت  " إنه طفل غري شرعي ؟ هل 
خائفة من إستعمال هذع العبارة؟ 

 إنين استغرب ذلك".
 " لقد فهمت". 

" ال أعتقد أنك فهمت شيئا على  
اإلطالق ، واحلقيقة اي آنسة ماكاي  
إن الوقت قد حان لتلقينك بعض 

احلقائق األساسية عن احلياة ، واآلن  
سأخربك شيئا ال يعنيك بتاات ، ولكن 



ال أبس من معرفتك له ، فلعله  
دك على التفكري ، أندريه هو  يساع

إبين ابلتبين ، أبوه احلقيقي هو أخي 
دانكان الذي إرتبط بعالقة عاطفية  

مع فتاة برازيلية ، يف حني كان  
خمطواب لفتاة اخرى ، وعندما قرر 

ترك الربازيلية ، تبني له أهنا حامل ،  
فعمد اىل دفع نفقة شهرية اىل األم 
ة  واإلبن دون أن خيرب زوجته الشرعي



اليت تنحدر من عائلة ثرية يف الريو ، 
وقبل اشهر عرف دانكان ان أم  
اندريه مريضة ، لذلك طلب مين  

الذهاب لتفقد أحواهلا ، وملا وصلت  
كانت األم قد ماتت ووضع اإلبن يف  
دار لاليتام ولقد رفضت عائلة الفتاة 
اإلهتمام ابندريه ، خاصة أهنم فقراء  

ة  للغاية... لكنهم يريدون النفق
الشهرية اليت اتتيه من ابيه ، هذا  



املوقف القاسي أاثر حفيظيت ، وبعد 
جهد إستطعت إقناعهم ابخذ اندريه  
من دار األيتام ولقد لعب املال دورا  
يف هذا اجملال ، إنين لست عاطفيا ، 

لكن أندريه من حلمي ودمي ، 
 وعندما رأيته ألول مرة أدركت...". 
توقف نيال عن الكالم للحظات ، 

 مث اتبع بقسوة أشد:



" وها أنت تقولني انين امهل اندريه  
وأعامله كغريب اىل حد ما ، اوهكذا 

كنت يف ابدىء األمر ، أما اآلن ، 
فاان أتعلم كيف أكون أاب حانيا ، 

لكنك ال تفهمني ذلك ما دمت ترين  
األمور من جانب واحد ، يبدو أنين  
فشلت بنظرك ، ال أبس ، سأحاول  

لذلك سآخذه معي   إصالح األمر...
 اآلن اىل البيت ". 



 بذلت جهدا كبريا للنطق: 
" أرجوك أال تفعل ، دعه يف فراشه  

 غافيا ومراتحا". 
مل حترك الدموع يف عينيها اية مشاعر  

 يف نفسه ، لكنه هز رأسه قائال:
" ال أبس سأحضر ابكرا آلخذه من 

 هنا". 
غادر نيال الكوخ خبطوات سريعة  

ينطق كلمة ، أما حازمة من دون ان 



أليسون فقد تسللت اىل غرفة نوم  
 أمها وهي عاجزة حىت عن البكاء! 

 سقوط املطر  -9
عند الساعة التاسعة متاما ، كان نيال  
يقف أمام ابب الكوخ إبنتظار إبنه ،  

حامال يف يده اليسرى سلة طعام  
ومرطبات ، ويف اليمىن معطفا واقيا  

 من املطر ألندريه.
 اىل أليسون قائال: وّجه حتية الصباح



" شكرا لك ألتك رعيت إبين امس  
، اندريه ، عليك أن تشكر اآلنسة  

 ماكاي ألهتمامها بك". 
كان نيال جافا وابردا يف تصرفاته  
معها ، وكأنه غريب متاما عنها ، 

وعندما غادر البيت ، وضع يده يف 
 يد اندريه الذي كان يقفز فرحا. 

  وقفت أليسون عند النافذة تراقبهما
ومها يف طريقهما اىل القارب ، لقد  



إعتقدت أهنا تكره نيال ماكيني ، 
لكن أندريه كشف هلا أهنا تكره  

 نفسها فقط.
إتصلت هبا امها من منزل ميغ بعد  

قليل وأخربهتا أن صور األشعة 
اظهرت عدم وجود كسور يف ذراع 
وقدم جسي ، وكل ما يف األمر ان  
عضالت القدم متزقت وهي حتتاج 



ة اايم من الراحة ، سألتها اىل عد
 السيدة ماكاي قائلة:

" جسي ستعود اىل البيت يوم 
الثالاثء ، واري دان أعرف إذا كان  
عندك مانع يف ان أبقى معها حىت  

 ذلك الوقت؟". 
" ال مانع ابدا ، على كل أنت حباجة  

اىل الراحة بعد اسابيع طويلة من  
 التعب واإلرهاق ".



أن  " أشكرك اي حبيبيت ، وأرجو
 تشرحي لنيال أسباب غيايب". 

" طبعا ، وسأتصل بك هذا املساء ، 
أرجو أن تسلمي على جسي 

 وأتخذي هلا ابقة من الزهور إبمسي". 
بعد هذه املكاملة اهلاتفية ، اصبحت 

أليسون وحدها ، وجدت نفسها  
تعيد التفكري يف تصرفاهتا ، واتكدت  

عندما ادركت أهنا كانت ااننية يف  



تعاملها مع االخرين ، لقد خاضت 
املعركة ضد امها ألهنا ارادت بيع  

البيت ، وخاضتها ضد نيال ماكيني 
الرجل الذي غرّي املكان كله والذي  

تبىّن إبن أخيه املنبوذ من كل الناس ، 
فالتبين خطوة كبرية حامسة ، لكنه مل 

يرتدد يف اإلقدام عليها يف حني  
تم إهتمته اليسون خطأ أبنه ال يه

بذلك الطفل املسكني ، إكتشفت 



ان أمامها الكثري لتتعلمه ، والدرس  
األول كان الليلة املاضية ، رمبا كان 

 الدرس األخري !
وأدركت بعد فوات األوان ان نيال  

رجل حقيقي ومهذب بكل معىن  
الكلمة ، وأن كل املشاكل اليت  

أاثرهتا يف وجهه مل تستطع احلد من  
 امته.قوة إرادته او حتطيم كر 



جتولت أليسون يف البيت الفارغ 
متعبة ومنهكة القوى ألهنا مل تنم إال 
قليال ، وبعد ان غادرها نيال الليلة  
املاضية كان البيت حباجة اىل ترتيب  
عاجل ، فجسي لن تستطيع العمل  
عندما تعود اىل البيت .... وعلى  
اليسون ان تتوىل مهمات التنظيف 

املقبلة   والرتتيب والطهي طيلة الفرتة



، وهكذا امضت اليسون هنارها يف  
 متابعة شؤون البيت.

يف متام السادسة جلست تتناول 
فنجاان من الشاي وهي حتس ابلتعب  

النفسي واجلسدى حد سواء ، لقد 
حاولت شغل نفسها ابلعمل املضين 
، ولكن ما أن إراتحت حىت عاودهتا 

 اهلواجس من كل حدب وصوب.



ىن لو  اهنت فنجان الشاي وهي تتم
أهنا تستطيع اإلبتعاد عن املنطقة حىت 
تتمكن من إعادة دراسة األمور بروية  
أكثر ، وفجاة حملت القارب يتهادى  

على صفحة املاء حامال نيال وأندريه  
من رحلتهما اىل اجلزيرة ، وقفت 

اتملهما ومها يعربان الكوخ اىل البيت 
دون ان يلتفتا اىل حيث تقف ، ماذا  



هل إعتقدت ان   تتوقع غري ذلك ؟
 نيال سيايت اليها ليخربها عن الرحلة؟ 
إبتسمت حبزن عميق ، وسارت حنو 

النافذة تتأمل القارب الراسي يف 
مكانه املعتاد ، ومل ال ؟ حّدقت يف  

القارب جمددا ، إن رحلة حبرية  
صغرية ميكن ان تساعدها على 

 التخلص من االفكار واهلواجس.



حزمت أمرها بسرعة ، مث توجهت 
ع الكلب حنو القارب ، كانت م

السماء الصافية والغيوم القليلة  
املتناثرة ال تنذر مبطر غزير ، ويف كل  
مكان طيور النورس بزعيقها احلاد ،  

أدارت حمرك القارب وهي تتأمل 
اجلزيرة البعيدة، هناك تستطيع  

اليسون أن تفكر هبدوء ، ولعلها  
تقدر على إكتشاف األحاسيس 



على فكرها  الغامضة اليت تضغط 
 وعقلها وروحها.

إلتفتت أليسون اىل الشاطىء ،  
فلمحت سيارة نيال الزرقاء واىل  
جوارها عدة أطفال يلعبون ... 
تنهدت بصمت وعادت لتتأمل  

اجلزيرة اليت اخذت تتضح معاملها 
كلما أسرع القارب يف سريه حنوها ، 

وتساءلت اليسون عن مشاعر اندريه  



ة ، ال  عندما دخل اجلزيرة ألول مر 
شك انه شعر ابلسرور واإلاثرة 

واإلستغراب ، وايضا ابخلوف من  
 عتمة اجلزيرة وغموضها.

ومتنت من كل قلبها أن يكون اندريه  
قد متتع برحلته ، فهي تريده ان  

يشعر ابلسعادة احلقيقية بعد البداية  
التعيسة اليت كانت عليها حياته يف 
الربازيل ، ورغم كل مشاعرها أجتاه  



فهي متأكدة انه قصد كل   نيال ،
الكلمات اليت أطلقها مبرارة الليلة  
املاضية ، إنه حياول ان يكون ااب 

حقيقيا ألندريه ، وال شك انه  
سيكون ااب عادال وحمبا وليس قاسيا  
على اإلطالق .... وحىت عندما كان 

 صغريا.... 
إنقطع حبل أفكارها عندما المس  

القارب رمال شاطىء اجلزيرة ،  



تضحت هلا األشياء اليت  وفجأة إ
كانت تثقل على نفسها وعقلها  
خالل األايم القليلة املاضية ن 

وأدركت بلمحة بصر ملاذا كانت  
ختوض معركة شرسة ضد اجلميع منذ 

 ان عاد اىل القرية.
انساها اإلكتشاف اجلديد ما حوهلا ،  

ووجدت نفسها تغادر القارب مع  
راسيت ، وحتث خطاها اىل اجلانب 



اجلزيرة حيث احمليط  االخر من
 املمتد. 

مل تستطع حتديد مشاعرها اجلديدة ،  
فهي تعرف ملاذا قاومت بشدة 

دخول نيال اىل حياهتا ، وملاذا خيفق  
قلبها ويكاد يتوقف عن اخلفقان  

 كلما إقرتب منها.
لقد كانت تصرفاهتا جمرد دفاع ايئس  
ضد قلبها الذي خاهنا بشكل واضح  



إبستطاعتها نطق ، اآلن فقط ابت 
الكلمات املتجمدة على شفتيها 

وعند طرف اجلزيرة االخر ، أطلقت  
 العنان لصوهتا قائلة:

 " إنين أحب نيال ماكيني". 
غطت الدموع عيين اليسون وهي  
تعرتف ابهنا أحبت رجال لسنوات  

طويلة ، ون هذا الرجل حيتقرها 
ويعتربها أاننية ، كم سيضحك  



ة ، لقد  ويقهقه عندما يعرف احلقيق
شاءت الظروف ان ايخذ قلبها رغم  

اهنا حاربته بكل قوهتا وسرعان ما 
عادت اىل ذاكرهتا كل األشياء 

الصغرية اليت حاولت جتاهلها ... 
وتذكرت أمرا حدث قبل سنوات 
وسنوات ، وكانت تتعمد تناسيه 

 دائما. 



وقع احلادث يف املدرسة عندما كانت 
يف السادسة من عمرها ن واليك  

يف احلادية عشرة ، كانت  ونيال
اآلنسة مارميكل املعلمة احلازمة قد  

غادرت قاعة الصف للحظات اتركة  
التالمذة يف دروسهم ، وفجأة 

سقطت ورقة مبللة ابحلرب على طاولة  
أليك الذي إهتم نيال على الفور ، 
وكان من الطبيعي أن يندلع عراك  



حاد ن حاولت اليسون أن توقفه  
ميكل ، ويف  قبل عودة اآلنسة كار 

خضم املعركة تلقت أليسون لكمة 
حادة القتها اىل اخللف وهي تصرخ 

املا ، وهنا توقف الصبيان عن القتال 
وإقرتاب منها خبجل ، وفجأة إحنىن  

نيال حنوها وأهنضها متجاهال نظرات  
 اليك والتالمذة اآلخرين ، مث قال:



" اان الذي أصابك اي أليسون ، إنين  
 العارض ".أعتذر هلذا احلادث  

ومل تلحظ اليسون على وجه نيال 
الصغري سوى القلق واإلهتمام 

احلقيقيني ، وبسبب ذلك ظلت 
احلادثة منزرعة يف ذاكرهتا وإن كانت  

حتاول دائما إبقاءها يف الزوااي  
 العتمة.



ال فائدة من تذكر املاضي والتقدم  
على ما فات ، إن إغالق املدرسة 

ينغ سيعطيها فرصة لإلبتعاد عن شيل
والتخلص من معظم متاعبها ، عليها 
ان تقدم طلب إنتقال اىل إينفرنيس  
أو أدنربة ، وهناك حتاول نسيان ما  

حدث ، ومع الوقت رمبا تنسى نيال  
أيضا ، فهي غري قادرة على حتمل  
رؤيته على بعد امتار قليلة دون أن  



تعرف ما يفكر.... واين يذهب....  
ستخرب جسي وأمها بقرارها عندما  

تعود ، وال شك ان جسي لن  
تستغرب خطوهتا هذه ، فاملالحظات  

اليت ابدهتا يف مناسبات شىت كانت  
 تشري اىل أهنا توقعت هذه النهاية.... 

نظرت اليسون اىل السماء عندما 
احست بقطرات املطر تنهمر على  
يديها ووجهها ، فالحظت ان اجلو 



ابت ملبدا بغيوم داكنة ، وقد  
م الضباب على إزدادت الربودة وخيّ 

 اجلزيرة كلها . 
هنضت على عجل وسارت إبجتاه 

املرسى وهي تشعر ابلندم ألهنا أت 
اىل اجلزيرة يف مثل هذه الظروف ، 

وعندما وصلت اىل الشاطىء اآلخر  
برفقة الكلب ، فوجئت أبن املرسى 
خال ...وبعد حلظات من الذهول  



شاهدت القارب يسبح مع التيار  
ت بعد فوات  إبجتاه البحر ، وادرك 

الوان اهنا نسيت ربطه ابملرسى عندما 
 ترجلت منه قبل قليل.

وهكذا فقدت الوسيلة الوحيدة اليت  
تعيدها اىل البيت ، وزايدة يف 

الصعوابت واملشاكل ، إنفتحت 
ابواب السماء فجأة وإهنمر املطر  



الغزير مصحواب بربق خاطف ورعد  
 يصم اآلذان.... 

 الفصل األخري 
فروع شجرة وارفة  إستظلت اليسون 

األغصان ، وتساءلت عما إذا كان  
إبمكاهنا السباحة حىت الشاطىء  

االخر ، يف مثل هذه الظروف اجلوية  
، يبدو األمر صعبا ، فالتيارات املائية  

قوية وجارفة وسوف تشعر ابإلهناك  



قبل ان تقطع نصف املسافة ، بدات  
األغصان تتكسر حتت وقع املطر  

يصيب رأس الغزير ، وأخذ البلل 
 اليسون وثياهبا.

احلل الوحيد االن أن تبحث عن 
ملجأ يقيها هذا املطر املنهمر ،  

لذلك اندت على الكلب راسيت 
واسرعت معه إبجتاه الكوخ ، اما  



وسيلة العودة اىل البيت ، فهذه  
 مسالة اخرى ستعاجلها فيما بعد.

عندما وصلت اليسون اىل الكوخ ،  
خطرت على ابهلا فجأة صعوبة  

املوقف الذي وجدت نفسها فيه ، 
إذ ليس يف البيت احد يفتقدها او  
يشعر بغياهبا ، فاليوم هو السبت ، 
والسيدة ماكاي لن تعود قبل يوم  

 الثالاثء.



إجتاحت الوحشة نفس أليسون اليت  
فكرت أن امها ستتصل هاتفيا هذا  
املساء مث تعيد اإلتصال مرات ....  

دون ان جييبها احد ، وسرعان ما 
اخذت املشاكل تظهر تباعا ، فهي 
ال متلك عيدان ثقاب إلشعال انر 

التدفئة ، وليس هناك طعام يف  
الكوخ و... تلفتت حوهلا حبثا عن 
شيء جمهول ، ال فائدة من إضاعة 



الوقت يف البكاء والندم ، بل عليها 
ان تبحث يف الكوخ عن حاجات 
ذات منفعة ، قبل أن تشتد حلكة 

عب عليها ان الليل ويصبح من الص 
 تلمس موقع قدمها.

كان الكوخ فارغا من االاثث ، وال 
شيء فيه يوحي أبنه يصلح للسكن ،  
جلست اليسون على السلم اخلشيب  

الذي يوصل الغرفتني السفليني  



ابلغرفتني العلويتني وإحتضنت  
الكلب راسيت هامسة بصوت  

 خافت: 
" يبدو أننا سننام دون اكل هذه 

لك ، لكنين يف  الليلة ، اان آسفة لذ 
 الوقت نفسه سعيدة ألنك معي".

سيظل هذا اليوم راسخا يف ذاكرهتا  
اىل األبد ، ليس فقط بسبب املأزق  
الذي وجدت نفسها فيه فجاة ، بل 



ايضا إلكتشافها ابهنا غارقة يف احلب  
 ألول مرة يف حياهتا. 

جلست يف الكوخ العاري تتامل  
املطر الغزير املستمر يف اخلارج ،  

جه نيال كان يف كل مكان ميأل  لكن و 
مشاعرها وافكارها ، ومل جترؤ  

أليسون على إغماض عينيها ، ألهنا 
تعرف ان صورة نيال الغاضب الثائر  



كما كانت يف الليلة املاضية راسخة 
 يف أعماق عقلها.

إزداد ظالم الليل بسرعة بسبب 
الغيوم اليت إشتدت كثافتها ، مل تكن 

شيئا ما  اليسون ختشى الظالم ، لكن
يف هذا املكان املنعزل اشعرها ابلتوتر  

... إذ كانت حتس ان أجياال من 
عائلة ماكاي ، ومن عائلة ماكيني  



ايضا ، تراقبها من خلف ألف ستار  
 وستار. 

ويبدو اهنا غفت قليال يف جلستها  
غري املرحية تلك ، وشاهدت حلما 
غريبا فقد مسعت شخصا ما يناديها  

ت ، وكان  ويكرر النداء عدة مرا
احللم قواي ما ايقظ أليسون مذعورة 
لتجد ان الكلب راسيت قد ذهب 
 بعيدا ، توجهت اىل الباب صارخة:



 " راسيت... راسيت". 
ومن حيث ال تدري مسعت صوت 

عواء راسيت مصحواب بصوت بشري  
 ينادي:

 " أليسون".
إذن مل تكن حتلم ، فالنداء حقيقي 
فعال ، أسرعت خارجة غري عابئة 

ر الغزير وال ابلعتمة احلالكة ، ابملط
ودموع الفرح متتزج حببيبات املطر 



املنسكبة... ومل تدر إال وهي بني  
ذراعي الرجل الذي ظهر فجأة من  

 وسط الظالم.
فتحت عينيها بعد حلظات لتفاجأ  

ابهنا يف أحضان نيال نفسه ، مهست  
 بضعف حماولة اإلبتعاد عنه:

 " ال...هذا أنت؟". 
 ف:أجاهبا بصوت مرجت 



" ارجوك ال تقاومي ،دعيين اسندك 
 قليال". 

حّدقت أليسون يف عينيه الغارقتني 
حتت املطر الغزير وابدهلا هو  

النظرات نفسها ، وهناك ، يف ذلك  
 الليل املمطر .... عرفا كل شيء.
ملس نيال وجه أليسون حبنان ابلغ  

 وهو يقول:
 " إعتقدت انك غرقت". 



 القارب...". " كنت يف الكوخ لكن 
 قاطعها بلهفة:

" أعرف التفاصيل ، لقد شاهدته  
ساحبا مع التيار ، مث شاهدت الثياب  
املنشورة يف حديقتكم ما زالت حتت 

املطر.... فأدركت أن شيئا خطريا  
 وقع لك".

متّهل للحظات ، مث أضاف قائال  
 وهو حيكم ذراعه حوهلا:



" كان علّي التأكد أوال ، لذلك  
فلم اجدك أنت   ذهبت اىل الكوخ

 والكلب ، عندها عرفت ما حدث". 
وفجأة دفن رأسه يف عنقها واتبع  

 يقول :
" يف تلك اللحظات بدأ الكابوس  

املرعب ، إستعرت أول قارب وجدته  
عل لشاطىء وأان أمتىن أن تكوين يف  



القارب االخر ... لكنين صعقت 
 عندما وجدته خاليا".

كان املطر قد بلهما متاما ، وحتولت  
البسهما اىل اقنية للمياه الغزيرة ،  م

لكن اليسون مل تكن قادرة ، بل مل 
تكن تريد اإلبتعاد عنه ولو للحظة  

واحدة ، فقد إستولت عليها كلماته  
املتلهفة القلقة ومجدهتا يف مكاهنا....  

 وبعد جهد إستطاعت القول: 



" اان آسفة ، لقد أخطأت يف عدم 
 ربط القارب ابملرسى". 

 : قاطعها حبنان
" هذا ليس مهما ، املهم اي أليسون  

 انين وجدتك ساملة ومعافاة". 
مث إحنىن عليها وضّمها يف عناق 

داىفء غّيبهما عن املطر والليل وكل  
املشاكل السابقة ، ومل تعد اليسون  



تشعر إال بوجوده الطاغي الذي مأل  
 عليها كل حياهتا. 

 قال هلا بصوت متهدج:
ىت  " جيب أن نذهب ، فأنت بللة ح

العظام ، وجيب ان انقلك اىل البيت 
 فورا". 

سارت أليسون إبنصياع اتم وهي ال  
تصدق ما حيدث هلا ، من غري 
املعقول أن يكون هذا هو نيال  



نفسه... ولكن املطر والليل والطريق  
الوعرة أكدت هلا احلقيقة اجلميلة 

 الرائعة. 
قال نيال وهو يساعد اليسون على  

 ركوب القارب:
 ربنا النه اسرع". " سنأخذ قا

إستغربت اليسون كيف انه إستعمل 
كلمة ) قاربنا( بدال من كلمة ) قاريب 
( كما هو يف الواقع ، أدار نيال حمرك  



القارب وأدار الدفة بعيدا عن اجلزيرة  
يف حني إشتد املطر بشكل ال يصدقه 

عقل ، ويف خضم من املياه ، وقف 
نيال خلف دفة القارب وعيناه ال  

ن عيين اليسون ، ومل يكن  تبتعدان ع
اإلثنان حباجة اىل اية كلمات ، 

فالنظرات اخلاصة روت احلكاية كلها  
. 



عندما وصال اىل الشاطىء ، كانت  
اليسون ترجتف بشدة حبيث إضطر 

نيال اىل محلها بني ذراعيه طيلة 
الطريق اىل الكوخ ، وضعها يف مقعد  

 مريح مث قال:
" هيا بّديل مالبسك ، وساذهب اىل  
 البيت الكبري ألبدل مالبسي ايضا". 
إنصاعت لكالمه فورا ، ودخلت اىل  
غرفتها للتخلص من الثياب املبللة ،  



وعندما عادت بعد دقائق وجدته قد  
سبقها اىل املطبخ وراح جيفف الكلب 
 الذي رقد بني يديه هادائ مستسلما.

رفع نيال عينيه اىل اليسون ، مث ربت  
 على رأس راسيت قائال:

 يكفيك ايها الكلب العجوز". " هذا
وبعد أن إبتعد الكلب ، توجه نيال 

اىل أليسون اليت كانت تنتظره ،  



وأمسك يديها بيديه القويتني  
 الدافئتني ، ومهس:

 " أليسون؟". 
 " نعم اي نيال". 

" انت تعرفني كل شيء أليس  
 كذلك؟". 

ومل تستطع اليسون ان تبعد عينيها  
 ابلقول:عن عينيه ، وإكتفت 
 " أجل ، إنين اعرف". 



وفجاة غرقا يف عناق حار كان كافيا 
للتعبري عن املشاعر اليت متأل قلبيهما 

. 
ويف وقت الحق جلسا يف مقعد  

مريح امام النار بعد ان إلتهما عشاء  
 خفيفا. 

كانت ذراع نيال حتتضن أليسون  
بقوة وكانه خياف ان تفلت من بني  

 يديه جمددا ساهلا: 



 ". " مىت عرفت؟
" اليوم ظهرا ، ذهبت اىل اجلزيرة كي  

أفكر يف مشاكلنا ، خاصة انين  
إعتقدت انك حتتقرين بعد الذي  

حدث الليلة املاضية ، كنت أخطط 
للهرب بعيدا عنك... اىل أي مكان  

 آخر". 
إبتسم حبنان مل تعهده من قبل ،  

 وقال: 



" وهل إعتقدت انين ساتركك  
ترحلني؟ آه اي اليسون ، ساكون 

 حبق نفسي لو تركتك تفعلني". قاسيا
 وضعت أصبعها على فمه مقاطعة:
" ال ، أان اليت كرهتك ألنك كنت 

اتخذ مين كل شيء ، دون أن أدرك  
أنين احارب اإلجنذاب املتزايد يف  

نفسي حنوك ، ومل اأتكد من حيب لك  



إال عندما وصلت اىل اجلزيرة بعد  
 ظهر هذا اليوم".

 ضحك نيال وهو يقول:
فإكتشفت مشاعري اليوم   " اما اان

أيضا ، عندما عثرت على القارب  
خاليا أدركت أنك كل شيء يف حيايت 

طيلة  –تردد قليال قبل أن يكمل  –
السنوات املاضية كنت ال تربحني  
عقلي ، هناك يف أعماق ذاكريت  



ترقدين هبدوء وصمت ... ودائما  
 كنت أتذكر لقاءان اخلري يف الغابة".

 إنفعلت قليال فقال: الحظ اهنا 
" اعتقد انك مل تنسي ذلك اللقاء  

 أيضا؟". 
" وكيف استطيع النسيان ؟ رمبا 

بدات القصة من هناك قرب اجلدول 
 املائي يف ذلك املساء البعيد".



" اجل بدأت هناك ، كنت رائعة 
اجلمال اي أليسون وأنت اتمرينين  

بكربايء أن أغادر املكان .... حبيث 
رغبيت يف عناقك، مل استطع مقاومة 

ولسبب ما إرتبطت صورتك ابلبيت 
الكبري ، كنت دائما أحب ذلك  

البيت وأحسدكما أنت وأليك  
 ألنكما تعيشان فيه ، بينما أان...". 



حثته أليسون على الكالم بعد أن 
 تردد قليال ، فتابع يقول:

" حسنا ، هل تذكرين عندما سألتين 
ملاذا قلت ان البيت الكبري جيب أن  

 ملكي؟".  يكون
 تسارعت دقات قلبها وهي جتيب: 

" إذا كنت غري راغب يف احلديث ، 
 فال أبس". 



" ال أبدا ، مل تعد هناك أسرار بيننا 
 اآلن اي اليسون".

 نظر اليها حبب ابلغ واتبع قائال: 
" عندما كنت صغريا علمت أن 
هناك أكثر مما هو معروف عن 

الصراع العائلي بينا ، كانت العائلتان  
طتني يف اكثر من جمال ،  مرتب

كالتهريب مثال ، ويف إحدى املرات  
كان جدك األكرب وجدي األكرب 



يقامران ، وقد ختّلى احلظ عن جدك  
الذي قامر ابلبيت الكبري ،وخسر ، 

ولكن قبل أن تنتقل امللكية اىل عائلة  
ماكيني ، وشى بعضهم بعمليات 

التهريب اىل رجال جلمارك ، فإعتقل 
فقد ظل طليقا ،  جدي ، أما جدك 

ومل يكتشف أحد حىت اآلن كيف  
حدثت الوشاية ومن هو الواشي 

وملاذا مل يعتقل جدك ؟ ولكن ميكنك 



تصور الشائعات اليت إنتشرت يف  
القرية وهكذا ،عندما تعلق الشاابن 
ابلفتاة نفسها... إندلعت األحقاد  

 وعاد النزاع جمددا".
هّزت القصة مشاعر أليسون اليت  

 هشة ، مث قالت: فغرت فمها د
 " إذن طيلة هذا الوقت !". 

 قاطعها قائال :



" كال ، املاضي ذهب من دون رجعة 
، كيف ميكننا إكتشاف احلقيقة بعد  
هذه السنني الطويلة ؟ ما قلته كان 

 جمرد كالم شاب مراهق". 
 إبتسمت حبنان : 

" إنين أفهم مشاعرك ، فقد كنتما يف  
عراك مستمر ، من يدري ؟ فلو ان 

النزاع مل يكن ألصبحتما صديقني 
 محيمني؟". 



 رّد إببتسامة مماثلة:
" رمبا ، لكن احلياة لن تكون ممتعة  

دون عراك ومنافسات ، اان ال أنسى  
أبدا تلك األايم ، آه كم غرت اي 
اليسون عندما كنت اشاهدك مع  

 جوين...". 
" وأان كذلك ، طيلة الوقت كنت 

أقول لنفسي انين جيب ان ال أتعلق  



أبندريه ألنه إبنك ... إهنا غرية من 
 نوع خمتلف".

" إنه حيبك اي اليسون ، ودائما  
يتحدث عنك ، ويسأل ما إذا كنت 

 ستهتمني به عندما يكرب". 
 تنهدت بعمق قائلة:

 " كنت على وشك...". 
" ارجوك ال تقوليها ، إنين حباجة  

اليك اي أليسون ، مل أشعر يف حيايت  



أان حباجة  ابحلاجة اىل إنسان مثلما
اليك اآلن ، كل تصرفاتك جعلتين  

أثور واغضب حبيث عجزت عن الرد  
 إال ابلعناق". 

 ضحك مطوال قبل أن يضيف قائال:
" لكنين مل أدرك أتثري العناق علّي  

 شخصيا". 
" ال تقلق اي نيال ، سأظل يف  

 سرتانكوران اطول مدة ممكنة...". 



" مل أقصد التعليم ، إنين اريدك زوجة  
ا لندريه يف البيت الكبري يف يل وام

 آخر احلياة". 
 " آه كم أحبك اي نيال". 

وتوىّل العناق احلار التعبري عن 
املشاعر اليت عجزت الشفاه عن 
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