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 ملخص الرواية  

النجاح وحده عىل الصعيد العميل , ليس لك  

 شئ ال للمرأ ة وال للرجل . 

 

مع ذكل كثريون يدفنون رؤوسهم يف دوامة  

العمل كوس يةل للهرب والفرار من مسؤولية  

 العواطف  
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 والارتباطات ..... 

 

ولزيا اليت جاءت اىل مسقط رأ سها بناء عىل  

 طلب خالهتا ويف حماوةل النقاذ مزنلها العائيل ,  

 

وجدت اهنا تواجه رجال يش هبها يف الانرصاف  

العنيف اىل العمل ولكنه ..... فرايزر المون  

 ...... 

 

ارمل وهل صيب مسكني يعيش بال ام وحيتاج  

 اىل حنان احلياة العائلية . 

 



وحيدث اللقاء بني لزيا و فرايزر يف ظروف  

عدائية للغاية ,فهو الرجل اذلي هيدد أ مالك  

 خالهتا  

 

ل ابنه وتركه يتشاجر مع أ ترابه  وهو اذلي اه 

,الا ان الوقت جعلهام يتواهجان اكرث فاكرث  

  ..... 

 

حىت حدث ما مل يكن يف احلس بان يف ليةل  

 عاصفة هوجاء !!  
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وصلت لزيا امام ابب شقهتا ويه حتملل بيد  

ابقة من الاحقوان وابليد الاخرى كيسًا من  

http://www.riwaya.ga/


املؤن. وضعهتا ارضًا وحبركة عصبيه اخذت  

مفتاهحا من جيهبا ودخلت شقهتا بغتة ك هنا  

ودلى    تقتحم دارها، فدوى الباب خلفها. 

سامعها احلركة عال صوت صديقهتا ماندي من  

 ادلاخل : 

لزيا هذا انت ابلطبع! ال احد سواك حيدث  - 

 جلبة اكليت حتدثيهنا وانت تدخلني. 

خلعت لزيا معطفها اخملميل وقبعهتا ذات اللوم  

املنسجم مع معطفها ورمت هبا عىل املقعد  

 ابهامل. 

توقفت ماندي عن معلها حلظة وانتهبت لباقة  

 حقوان : الا 



 ملن هذه الازهار الرائعه؟ - 

محلت لزيا ابقة الاحقوان ورمت هبا يف حركة  

فوضوية مع كيس املؤن عىل الطاوةل يف  

املدخل واجتهت حنو صديقهتا اليت عادت اىل  

 معلها يف الرمس ادلقيق عىل الاواين الفخاريه. 

 قالت لزيا بيشء من التعب : 

 ايه؟ هذه الباقة كل. كيف ترين لوهنا الز - 

تركت ماندي ريشة الرمس جانبًا ونظرت اىل  

صديقهتا اليت وقفت اماهما كفرس بّريه فبدت  

لها لزيا انيقة يف ثوهبا الاخرض النامع اذلي  

يزيدها جاماًل ويعطي حسرًا خاصًا لعينهيا  



اللوزيتني ولشعرها الامحر . مث تأ ملت ابقة  

 الاحقوان ذات اللون الهبيّي. 

 اجدها رائعة! - 

 ماندي موافقة : اجابت  

اهنا تش هبك ،طبيعيه ، متينه ويف الوقت  - 

 نفسه فهيا يشء من الغرابه. 

حضكت لزيا دلى سامعها تعليق صديقهتا  

 ماندي وأ جابت عاقدة اجلبني : 

ال أ جد نفيس غريبة الاطوار اىل هذا احلد  - 

اذلي تتلكمني عنه كام امتىن ان ال ابدو صلبة  

 كام تزمعني! 



طاوةل معلها وبدأ ت ترتب  قامت ماندي عن  

 الاحقوان يف اانء : 

ال اقصد شيئًا معينًا ، كنت فقط املح للون    - 

الاحقوان فهو من الالوان اليت حتبيهنا عادة.  

اجد ان اذلهيب والامسر والاخرض والامحر  

، اي الالوان اخلريفيه عامة يه الوانك  

 املفضةل! 

 بدأ ت لزيا هتدأ  قلياًل وبدا ذكل عىل وهجها : 

حصيح! انت عىل حق! هذا لطف منك  - 

 الشارتك اىل الالوان اليت احب ! 



وقفت لزيا وبدأ ت تمتىش يف الغرفة حول  

الطاوةل حيث بسطت ماندي اوانهيا الفخاريه  

 : 

 اراك مقت بعمل جدي؟! - 

لست راضيه عىل ما فعلت اليوم ، هذا ال  - 

 يكفي ، مازلت متعبة من رحشي! 

هنا تبعد عهنا  تراتح ماندي يف جلس هتا قلياًل ك  

 التعب وتمكل : 

ابكرت اليوم يف عودتك ، هل من جديد  - 

 عىل صعيد معكل؟ 

 اجابهتا لزيا بيشء من السخرية والرتدد : 



تشاجرت مع مدير معيل هانون وتركت  - 

 املشغل عىل الفور. 

يدير هاتون مشغل الالبسة النسائية ، اذلي  

تعمل فيه لزيا ، مكصممة ازايء، منذ عامني.  

ت املشغل ، بفضل جودة امقش ته  ذاع صي 

وابتاكره ملوديالت حديثه ، ولطرافته يف  

تصنيع الثياب ، ولكن ولل سف ، بقدر ما  

اكنت لزيا حمبوبه ، وحائزة عىل تقدير واجعاب  

مدير املشغل ، الس يد هانتون ، بقدر ما  

اكنت املشألك تقوم بيهنام نظرًا لطبعها املشاكس  

 كثرية. اذلي اكن يسبب هلام مشاحنات  

 



تعرف ماندي ان لزيا ليست مراتحة لكيًا يف  

مركز معلها ، ذلا عادت تسأ لها من جديد  

 بيشء من القلق والفضول : 

 هل تبغني العودة اىل املشغل؟   - 

لن اعود ، حىت لو اىت مدير املشغل الس يد    - 

 هاتون بنفسه ، وركع امايم متوساًل عوديت. 

دي ، ل هنا  مل تكن لهجة لزيا امرًا غريبا عىل مان 

اعتادت حدة طبع صديقهتا ، وليست هذه  

املرة الاوىل اليت تنفعل فهيا لزيا لهذه الطريقة.  

لكن جمرد تفكريها ابلس يد هاتون راكعُا امام  

لزيا ، متوساًل عودهتا اىل مشغهل ، ااثر  



انتباهها ، ومل تامتكل نفسها ، فانفجرت  

 ضاحكه : 

الساخر  ريشارد هاتون ، الرجال املتعايل ،    - 

، املتكرب ، جاثيًا امام لزيا روي! راجيًا اايها  

العودة اىل معلها...ليس بوسعي تصوره عىل  

 هذا النحو... 

 اجابت لزيا مبرارة وبعنف : 

يف الواقع ، انه يمتىن رؤييت راكعه امامه ،    - 

اتوسل اليه هذه اللحظه من اسعد حلظات  

معره ، ل نه يعتقد انين اس تحق هذا ، وانه  

ا عىل صواب فامي يقول ويفعل . دليه ذلة  دائ 

يف اذاليل واهانيت ، ارضاء لزنواته. همام فعلت  



، فهو ينتقدين ابس مترار. اليوم مثاًل ، انتقد  

موديال امضيت وقتا طويال يف تصمميه.  

حاولت اقناعه ان هذا املوديل سيباع ابعداد  

كثريه يف السوق وس ياليق رواجا ً، دون  

م امللوك ال يعاد ، هو  جدوى طبعًا ، فالك

املصيب واان اخملطئه. مثهل مكثل سائر الرجال.  

ال يأ خذون بعني الاعتبار ما تقوهل وما تفعهل  

املرأ ة. جحهتم الوحيدة ان النساء ال دور لهن يف  

احلياة العملية ، ودورهن الاسايس هو العمل  

يف املزنل وتربية الاطفال. ولك ما يتعلق  

عالقة للمرأ ة به ، فال  ابالش ياء الاخرى ، ال  

ميكن ان تكون املرأ ة مبساواة الرجل فاذلاكء ،  



والقدرة ، والنجاح ، يه صفت ختص اذلكور  

 فقط ! 

مسعت ماندي هبدوء ابلغ ، لزيا ومل يسعها الا  

 ان تقول جبرأ ة : 

 لكن هذا حصيح !   - 

اكنت رؤية لزيا ، عىل هذه احلال تقمي ادلنيا  

تسيل ماندي  وتقعدها ك هنا يف ساحة قتال  

وتلههبا ذلا جترأ ت وقالت لها : هذا حصيح، ومل  

تكد تنه عبارهتا هذه، حىت ابدرهتا لزيا عىل  

 الفور حبنق اكرب ، وبلهجة مصعوقة : 

انت تعرفني جيدًا اي ماندي ما اقصده من    - 

الكيم ، كام تعرفني ايضًا ان للنساء مواهب  



كثرية عىل الرجال الاعرتاف هبا بداًل من  

واناكرها. ريتشارد هاتون من فئة    طمسها 

الرجال اذلين ال يقدرون مواهب النساء ،  

لهذا السبب يعتربين عاجزة عن التفكري  

بصورة موضوعيه. اعتباره هذا ليس منطقيًا  

وال ينطبق عيل ل نه ينطلق فقط من كوين  

امرأ ة وال حيمك عيل حبسب قدرايت ، وهذا  

 يشء ارفضه ! 

املشغل عند  فكرت يف بداية معكل يف    - 

ريتشارد هاتون ، انك متيلني اىل هذا النوع  

من الرجال ، ورمبا تقعني يف حب رجل  

 كريتشارد مثاًل ! 



ال ، ابدا. كنت اقّدر يف ريتشارد هاتون    - 

 همارته وحذقه فقط ! 

 هذا ال يكفي ل شعال انر احلب.   - 

اجابت ماندي بذاكء ودها ء، فعبست لزيا  

 جفأ ة وقالت: 

ال اعرف ماهو احلب ابلضبط. لكنين    - 

متأ كده من يشء ، انه ال ميكنين الوقوع يف  

حب رجل ال يقدر النساء وال حيرتهمن  

 كريتشارد هاتون. 

اقرتبت لزيا حنو النافذه وتركت نفسها ترسح  

حلظة يف املنظر اخلاريج. الطقس ش تاء  

والناس تركض حتت قطرات املطر او تلجأ   



لت لزيا حمدثة نفسها  اىل ضالل الاجشار. قا 

 بصوت خافت ويه متعن يف التأ مل. 

مك اكره شهر ترشين الثاين)نومفرب(...عندما  - 

تش تاق اىل العصافري، والفاكهة والازهار انين  

 اردد قواًل لشاعر ما... 

شعرت ماندي ان لزيا حزينة، فارادت ان  

 تكيف اجلو، فقفزت واقفة وقالت بفرح: 

ي. قبل ان  سأ قوم بتحضري ابريق من الشا - 

 انىس، كل رساةل عىل املدفأ ة من اسكتلندا. 

مل تتحرك لزيا من ماكهنا بل بقيت واقفه امام  

النافذه، سارحة يف افاكرها، جشارها مع مدير  

معلها ريتشارد هاتون، هذا الصباح، اعتهبا،  



وافقدها عزميهتا، فبدا لها من الصعب جدا  

  معاكس ته، يه اليت اكنت تعتقد انه مبثل لها، 

لك ما تقدره يف الرجال عامة. لكهنا مل ختطئ  

يف تعلقها مبوقفها، اكن علهيا المتسك بشدة  

برأ هيا، كام فعلت، ليس هناك اي مربر  

خلضوعها ملتطلبات مديرها، ولعدولها عن  

قناعاهتا، ل رضائه، هو اذلي يتقيد بزنواته،  

دون النظر موضوعيا اىل سري العمل. اهنا  

لاكمةل، املطلقه، متاما،  الان تمتتع حبريهتا ا 

 كخالهتا مود روي... 

مانت لزيا تردد هذه الافاكر لنفسها، ويه ال  

تزال واقفه امام النافذه، تراقب املنظر  



احلزين، وبدأ ت ختف عصبيهتا، وهتدأ  مالمح  

وهجها، وعند ذكرها خالهتا مود، تذكرت  

الرساةل اليت تنتظرها من اسكتلندا. اجتهت  

مت دلى رؤيهتا اخلطوط  حنو املدفأ ة، وابتس

النامعة عىل املغلف، خالهتا مود، هذه املرأ ة  

العجوز، تعرفها لزيا من كتابهتا الرقيقه ويه  

تعيش وحيدة من فسخها خطوبهتا من شاب،  

خرس ماكنته يف حياهتا ، وقد اعتربها هل ،  

ومنذ ذكل احلني ، ابتعدت عهنا فكرة الزواج،  

الس نني ،  وال تزال حىت اليوم ، ابلرمغ من  

حتافظ عىل حيويهتا ونشاطها. متر هذه الافاكر  

 ببال لزيا ، ويه تفتح رساةل خالهتا بتأ ثر: 



 )عزيزيت لزيا.   - 

مضت فرتة طويةل ، ولست اليوم عىل احسن  

حال. حصيت املتدهورة تناسب احد  

الاشخاص يف القرية اذلي يمتىن يل املوت  

عاجاًل طمعا منه يف امتالك بييت، والارايض  

ليت حوهل. زارين هذا الشخص مرارا،  ا 

ليعرض عيل رشاء مسكين واكن جوايب ابلنفي  

طبعا. حاولت اقناعه ابلعدول عن مرشوعه،  

متذرعه، ابن احد افراد ارسيت سريث ملكييت  

اخلاصه بعد مويت، وال افكر اطالقا ابلتنازل  

عهنا لشخص غريب، حىت لو اكن، هذا  

بدو  الشخص اسكتلندي الاصل مثيل. لكن ي 



انه مل يقتنع حبجيت هذه. رأ يته هذا الصباح  

ابذلات، يدور حول انفذيت، ويقيس الارض  

 اليت حتيط ابلشاطئ. 

لزيا اان قلقه وخائفه من نوااي هذا الرجل. رمبا  

يسعى اىل البناء يف البقعة املواهجة ملزنيل،  

فيحجب عين املنظر املرشف عىل البحر. ما  

اىل احدى    يزيدين قلقا وتوترا انه ينمتى 

العائالت العريقه والاصيهل يف اسكتلندا. فلو  

اكن غريبا عن منطقتنا، لاكنت جحيت اعطت  

نتيجه. لكن اريده ان يفهم هنائيا، ان عائةل  

روي، يه ايضا من احدى العائالت العريقه  

والاصيةل، ولن نتنازل عن امالكنا، لعائةل  



اخرى، ومىت اخذان قرارا لن نرتاجع عنه. ذلا  

ب منك اي عزيزيت اجمليء يف فرصة عيد  اطل 

امليالد ورأ س الس نة، ل برهن هل ان يل قريبه  

من عائةل روي، تمتسك يه ايضا بأ مالكها،  

ويه اليت سرتثين بعد مويت. ال تظين انين  

ابغي جميئك لهذا السبب فقط، فأ ان افتقد  

 وهجك الطفل، اذلي غاب عين وقتا طويال(. 

اببريق الشاي،  يف هذه االثناء دخلت ماندي  

ومل يغب عن وجه لزيا املكتئب فبادرهتا بلطف  

 : 

 اخبار سيئة؟ - 



---------------------------------------------

----------------------------------- 

 

ال ، ليس ابلتأ كيد. اكنت خاليت مود مريضة.    - 

تريدين ان ازورها يف فرصة امليالد ورأ س  

تطلب مين املساعدة حلل  الس نة. مسكينة ،  

 مشألكها. 

 مك مىض من الوقت لغيابك عهنا؟   - 

س بع س نوات تقريبا ، زرهتا اخر مرة مع    - 

وادليت ، قبل سفر وادلي اىل جاماياك اذكر ان  

وادليت احلت عيل يك ارافقها. ك هنا تعرف  

مس بقا اهنا لن ترى اخهتا فامي بعد ، واكن  



، وبعد    حدسها صادقا ، اذ ماتت وادليت ابكرا 

وفاهتا فكرت مرارا بزايرة خاليت ، واكن  

الوقت يغدرين ، كنت اميض عطليت يف  

 السفر او عند ايب. 

اذا ال يشء مينعك من السفر يف الوقت  - 

احلارض ، حىت لو اتصل بك ريتشارد هاتون  

وطلب منك العودة اىل العمل. انت حباجة اي  

عزيزيت لزيا اىل القليل من الراحة والهدوء.  

طهل س تفيدك حامت ل ختاذ قرار عىل صعيد  الع

 معكل. 

بدات لزيا تمتىش يف الغرفة خبطى واسعة  

سارحه يف افاكرها ، تعيد يف رأ سها رساةل  



خالهتا وما قالته ماندي ، ال شك ان صديقهتا  

ماندي عىل حق فامي تقول ، فهيي يف امس  

 احلاجة اىل عطهل. 

وبدأ ت ترودها صورة املركب اذلي يقلها اىل  

زيرة وصورة البحر اذلي يلمع حتت  اجل

الاضواء ، وصورة القرية القدمية خلف البحر  

قرية اردمونت اليت تعترب مركزا همام لرايضة  

اليخوت والشمهورة ايضا مبصانعها العتيقه لغزل  

اجود انواع الامقشه ، خاصه التويد. القت  

اردمونت لس نوات مضت ازدهارا يصعب  

..متر لك هذه  عىل اهالهيا تناس يه بسهوهل. 

الصور امام لزيا ، ويه تمتىش يف غرفهتا ويعود  



اىل ذاكرهتا بيت خالهتا مود روي املصنوع من  

احلجر الامسر العتيق والصلب ، واذلي يطل  

عىل البحر من خلف التالل املكسوة ابالجشار  

ذات الازهار البنفسجيه ، ويرشف عىل املرفأ   

حيث ترسو اليخوت هبدوء. تعود هذه  

ره اىل لزيا دفعة واحدة ، ويزداد فهيا  الصو 

الشوق اىل السفر ، ورؤية خالهتا مود روي  

 بعد غياب دام س بعة اعوام. 

جفأ ة رن الهاتف يف شقة لزيا وماندي فأ عاد لزيا  

 اىل الوافع فنادت صديقهتا بنشاط وحيويه : 



ماندي! ارجوك ، اميكنك الاجابه عىل    - 

هل انين  الهاتف! اظنه ريتشارد هاتون ، قويل  

 سافرت وال اود العودة اىل العمل ، اطالقا! 

هكذا قررت لزيا ، وهكذا تركت معلها عند  

مديرها ريتشارد هاتون ، لتنطلق حنو اجلزيرة  

خلف البحر ، حنو قريت اردمونت حيث  

تنتظرها خالهتا. اكن تنفيذها رسيعا ، فمل متيض  

عىل قرارها فرتة قصرية ، حىت اكنت عىل  

ذلي ينقلها اىل اردمونت بعدما  ضهر املركب ا 

ابرقت خلالهتا ختربها عن جميهئا ووجدت من  

 حيل حملها ابلقرب من صديقهتا ماندي.  



لزيا ، الان عىل ضهر املركب والهواء البارد  

يلفح وهجها تقف منتصبة ، تتأ مل اجلزر اليت  

تلوح اماهما خلف السحاب وحتمي كتفهيا  

هتا لتجابه  ورأ سها داخل ايقة معطفها اليت رفع

هبات الهواء القارسه وبيامن يه ساحبه يف  

تأ مالهتا اطل علهيا صيب اشقر يف السابعه من  

معره يرتدي معطفا مناس با للرحهل وبيده قطعة  

حلوى يتذوقها ابهامتم. اقرتب مهنا الصيب وهو  

 حيدق يف وهجها وقال بفضول : 

ترتدين معطفا واسعا اكلساحرات ، الا    - 

 ختافني الهواء؟! 

 اجابت لزيا اببتسامه : 



معطفي يدفئين مبا فيه الكفاية...فال اخاف    - 

 الهواء. 

حيب ايب مثكل الهواء الطلق ، لكن سارة ال    - 

 توافقه الرأ ي فهيي تكره الهواء. 

تعجبت لزيا من مبادرت هذا الصيب جتاهها  

بعفويه ابلغه وتساءلت كيف انه    وحمادثته نعها 

يتجول مبفرده عىل ظهر املركب بدون مراقبة  

 احد من ذويه فسأ لته مس تفرسة : 

 اين وادلتك؟   - 

 يف اتزمانيا.   - 

 واضاف بال مباالة : 



يتناول ايب طعام العشاء مع سارة يف    - 

 ادلاخل. 

 

وصل املركب اىل املرفأ  واختفى الصيب جفأ ة كام  

ملسافرون ابلهبوط  اطل عىل لزيا. وبدأ  ا 

واجتهت لزيا الهيم اتركة تأ مالهتا تغيب يف  

الوان البحر. وجفأ ة مسعت صوت رجل خلفها  

 ينادهيا : 

صباح اخلري...الآنسة لزيا روي مسيث اليس    - 

 كذكل؟ 



اس تدارت لزيا ، انحية الصوت ، فاذا الرجل  

اذلي انداها ، اشقر، وس مي هبيي الطلعة مد  

 م. يده للتحيه فبادلته السال 

 نعم اان لزيا.   - 

اعرفك بنفيس. ساندي لويس. تقابلنا منذ    - 

 س بع س نوات، اتذكرينين؟ 

انت املدير املسؤل عن مصنع امقشة    - 

التويد...تذكرت، نعم. لو تفضلت وقلت يل،  

من هو الصيب اذلي اكن يلكمين عىل ظهر  

 املركب؟ 

انه جوين المون ابن صديقي فرايزر يعامهل  - 

تقالليه ، ك نه  وادله بكثري من الاس  



راشد...هه...هذا ايب يتجه حنوان ، سرنافقك  

 حىت مزنكل... 

اس تقبل وادل ساندي ، تشاريل لويس لزيا  

 حبرارة وبلهجته الاسكتلنديه الاصيهل الصافيه: 

هيا بنا ، مود يف انتظاران ، وعدتنا بقالب    - 

 من احللوى وبكثري من الشاي. 

انطلقت الس يارة ، بلزيا روي مسيث ،  

ساندي لويس ، وتوىل وادل ساندي الس يد  وب 

تشارلس لويس القيادة. وبيامن اكنت س يارهتم  

تسري عىل همل يف الطرقات اجلبليه الضيقه ،  

تنبه ساندي لس يارة كبرية سوداء تقرتب مهنم ،  

 فقطع حديثه مع لزيا ليقول لوادله :  



ايب ، خذ اقىص الشامل هناكل س يارة    - 

 تقرتب منا برسعة.  

الطرقات الضيقه يف اردمونت    ال تتسع 

لس يارتني ، ذلكل اكن الس يد تشارلس لويس  

يسري عىل همل. لكن عندما اقرتبت الس يارة  

السوداء وبدأ  سائقها يعطي اشارة للمرور  

مطلقا العنان لزموره طالبا التجاوز ، اضطر  

 الس يد تشارلس اىل الارساع ممتامت بغضب : 

! لن  من يعترب نفسه هذا الوحق املتغطرس   - 

افسح هل جماال للمرور ليست الطرقات هل  

 ايظن انه ميكل لك يشء؟ 



التفتت لزيا اىل الوراء وحملت س يارة سوداء  

كبرية تزامح س يارهتم مفا اكن من ساندي اذلي  

حافظ عىل هدوئه الا ان انفجر ضاحاك وقال  

 معلقا : 

ان اكن ال ميكل لك يشء ، فهر ميكل القسم    - 

عين اي وادلي وكن عاقال  الاكرب من القرية. امس

 خذ اقىص الشامل واحنرف قليال ودعه مير. 

ومل ينه ساندي الكمه لوادله حىت دوى زمور  

آخر اقوى من السابق مما زاد الس يد تشارلس   أ

عصبيه. فالتفت ساندي متفقدا الس يارة اليت  

 خلفهم وجدد دعوته لوادله بيشء من القلق : 

 ين. دعه مير ، سارة ترافقه مع ابينه جو   - 



 حس نا ، سادعه مير.   - 

 مث اضاف ابس تغراب : 

 ماذا تفعل سارة هنا؟   - 

 اجاب ساندي وادله بتجرد وبوجه قامت : 

اتت لمتيض العطهل عند ذوهيا ، بعد حصولها    - 

 عىل الطالق. 

الحظت لزيا ان ساندي ، بدا حزينا جفأ ة وهو  

يتلكم عن سارة ، ابلغرم من الالمباالة اليت  

 حاول اضهارها. 

يف هذه اللحظه ، جتاوزهتم الس يارة السوداء  

حمدثة ازيزا مزجعا فلمحت لزيا بداخلها عىل  

املقعد اخللفي الصيب اذلي حدهثا عىل ظهر  



ه  املركب. مل يس تطع الس يد تشارلس كمت شعور 

 ، فتذمر قائال : 

انظر اىل هذا اجملنون ، كيف يقود س يارته    - 

 برسعه ، مسكني ابنه.  

فانزجع ساندي هذه املرة من تعليق وادله  

 وأ جابه : 

ال تنىس ان فرايزر يتوىل امر تربية ابنه    - 

جوين مبفرده ، وانه يبذل ما بوسعه من اجل  

 ارضائه. 

لك امرأ ة حتمل ابالهامتم هبذا الصيب ،    - 

س تكون سعيدة ان شاءت لها الظروف لكن  و 

الامر العسري ، يف هذا املوضوع ، يعود اىل  



اطباع الاب اليت ال تطاق. ساندي قل يل  

ماذا طرأ  جفأ ة عىل فرايزر حىت قرر رشاء  

 "فيلال الرشوق". 

مل يطرأ  عليه يشء ، لك مايف الامر ان    - 

عائةل موريسون تود بيع امالكها ، وهو  

 املنطقة ، وس يحول "فيلال  الشاري الوحيد يف 

الرشوق" اىل فندق خفم ، وهذا ما ينقصنا  

هنا ابلفعل يف اردمونت. مل تكن يوما دوافع  

فرايزر يف التوسع والامتالك سيئة ، لك ما  

يفعهل يعود ابلفائدة عىل قريتنا ، اكنت دائا  

مشاريعه مدروسه وواحضه ، ذلا ، علينا ان  

كن الوحيد اذلي  نشكره وحنفظ هل امجليل. امل ي



اعاد حركة املراكب اىل الشاطئ؟ يكفي انه  

بفضل مبادرته هذه، عاد الكثريون من ش بابنا  

اذلين تركوا يف السابق قريهتم حبثا عن معل يف  

 اخلارج ! 

 فضحك الس يد تشارلس لويس هازئا : 

 انت تدافع عنه برضاوة.   - 

اضنك نسيت ان فرايزر المون انقذين من    - 

 صغريا.   الغرق عندما كنت 

والتفت ساندي اىل لزيا ، اليت اكنت تسمع  

هبدء وابنتباه هذا احلوار العنيف بني ساندي  

 ووادله ، فقال لها ساندي جمامال : 



معطفك انيق جدا ، وعىل درجة كبرية من    - 

 اذلوق! 

 انه من تصمميي.   - 

ارجوك ، التعريي انتباهك لشجاران اان    - 

عطف  ووادلي ، وهيمين جدا ان يكون هذا امل

من تصمميك. اظن ان هذا المنوذج من  

املعاطف ، يليق بقامش خفم، اكلتويد اذلي  

 ننتجه. 

تثريين زايرة مصانعمك لالطالع عىل امقش تمك    - 

 ، هل هذا ممكن؟ 



بلك تأ كيد! عندما تشائني هيمين جدا ان    - 

تزوري مصانعنا وتشاهدي كيف ينسج القامش  

 ت. ويلون ، انت مدعوه من هذه اللحظه ابذلا 

معلت مصممة ازايء ملدة س نتني ، ذلا هيمين    - 

الاطالع عن كثب عىل معلية نسج القامش.  

 هذا الامر يس هتويين للغاية! 

انت الشخص اذلي حنن حباجه ماسه اليه.    - 

 ها قد وصلنا عند خالتك مود. 

اوقف الس يد تشارلس الس يارة امام الباب  

اخلاريج ملزنل مود روي ، وهرعت لزيا اىل  

تتفقد عن قرب املاكن اذلي غابت    املدخل 

عنه. ل ول وهةل بدا لها لك يشء كام اكن يف  



السابق، ومل تلحظ الفرق الا عندما اصبحت  

عىل بعد مرتين من مزنل خالهتا مود ، فلفت  

انتباهها عنرب جديد للجهة الرشقيه ، يغطي  

منظر التالل اجملاورة للمزنل. ادركت يف احلني  

ثت هبا خالهتا الهيا واهية  اهية الرساةل اليت بع 

جميهئا اىل اردمونت. وبدأ ت تدور بأ فاكرها  

حول هذا الشخص اذلي تلكمت عنه خالهتا  

واذلي يرغب يف رشاء مزنلها ، انه الشخص  

نفسه اذلي دار حوهل احلديث بني ساندي  

ووادله فرايزر المون ، من اجهل اتت اىل  

 اردمونت. 



يف  فتحت مود الباب ، فبدت معهتا كام  

السابق تتكئ عىل عصاها انمعة ، هادئة ،  

خلف بسمهتا الرقيقه ، ختفي وهجا وقورا.  

 فسارعت مود الهيا : 

لزيا ، واخري اتيت اىل اردمونت! لزيا اي    - 

عزيزيت ، ما زلت حتافظني عىل  

نظارتك...لكنين اراك حنيةل. اعرف اطباعك ،  

حنافتك هذه مطابقه ذلوق العرص ، وانت  

 لمتيش وفق العادات. هيمك كثريا ا 

مث تقدمت مود روي ، من ساندي وتشارلس  

لويس ، وابتسمت هلام شاكرة ، يف هذه االثناء  

 اكن ساندي ينقل حقائب لزيا اىل ادلاخل : 



اهال وسهال بكام. تفضال ! ساندي مل ارك    - 

من مدة طويةل...مل هذا الغياب؟  

تفضلوا...الشاي وقالب احللوى ابنتظاران  

 مجيعا. 

امجليع اىل الصالون ، ودارت الاحاديث  دخل  

اكلعادة حول ما جيري يف القرية ، يف هذه  

االثناء اس تغلت لزيا الفرصه واخذت تتأ مل  

مزنل خالهتا بعد غياهبا الطويل عنه. مل يزل  

الصالون كام اكن عليه يف السابق. الاواين  

الفضيه ، اخلزف الصيين ، حىت النار يف  

خاصا وختفف من  املدفأ ة اليت تبعث دفئا  

وطأ ة الوحدة. ما زالت حتافظ عىل رونقها.  



تدور لزيا يف البيت ، وتتفقد لك غرض يف  

ماكنه. لك يشء اكن يبدو لها مأ لوفا: العاج  

الافريقي ، الامتثيل الصغريه ، املالعق الفضيه  

املنقوشه ، الس تائر السميكه اليت ختفي واهجة  

اخل ،  املزنل الزجاجية ، مل يتغري يشء يف ادل 

ما زالت خالهتا حتافظ عىل الاسلوب نفسه،  

فرحت لزيا لشعورها هذا ومل يعكر صفوها  

 الا هذا العنرب اذلي رأ ته عند وصولها. 

عادت اىل زائرهيا الس يد تشارلس وساندي  

لويس . امضوا سهرة ممتعه امام املدفأ ة ،  

يتجاذبون اطراف احلديث. وقبل ان يغادر  

مود ، كرر عىل لزيا  ساندي لويس مزنل اخلاةل  



ادلعوة لزايرة مصانعهم. واكنت فرحة اخلاةل  

 مود كبرية فعربت عهنا بقولها : 

هكذا ارحب لزيا مدة اطول! اظهنا لو زارت    - 

مصانعمك يف اردمونت لقررت املكوث هنا  

هنائيا... وهبذه الطريقة اكون قد اثبتت لهذا  

الوغد فرايزر ، انين مل اكذب عليه عندما قلت  

ان احد افراد ارسيت ، سيسكن هذا  هل  

 البيت معي. 

فضحك امجليع النفعال اخلاةل مود ، واضاف  

 ساندي مازحا : 

مل تكن دليك جحة اخرى الرغامه عىل    - 

 العدول عن فكرته يف الوقت احلارض! 



لكنه مل يغري رأ يه ، اي ساندي ، اظنه سيبدأ     - 

ورشة البناء قريبا يف الارض السفىل اليت  

 اريض متاما. تواجه  

 جيب ان متنعيه.   - 

 هتف الس يد تشارلس بغضب : 

انه يتعدى عىل امالكك اخلاصه ، هذه    - 

 حقوقك ، راجعي القوانني. 

 اجابت مود حبرسة : 

حاولت معه مرارا دون جدوى. استرشت    - 

اخريا احملايم موردو مانزيس . ومل اصل اىل  

نتيجه بعد ، اكن جواب احملايم واحضا ، طاملا  



يزر ال حيجب عين نور الشمس ، فال  ان فرا 

 حيق يل تقدمي شكوى ضده. 

 فأ ضاف الس يد تشارلس بلهجة مستسلمة : 

مل يغب عنه شئ فرايزر اللعني ، حسب    - 

 حساب لك يشء. 

حصيح! حسب حساب لك يشء. اما الآن    - 

فال ميكنين الرتاجع عن موقفي ، مصمت  

خوض هذه املعركه ضد فرايزر حىت الهناية ،  

 ابلهزمية ابدا.   ولن اقبل 

هكذا انقضت السهرة عند مود موري وذهب  

املدعوان ، لكن اخلاةل مود ، مل ختدل اىل النوم  



، بل امضت الليل قرب املدفأ ة ، خترب لزيا عام  

 يشغل ابلها : 

مل اختىل طوال حيايت عن اس تقاللييت بل    - 

ابلعكس حاربت برضاوة من اجل احلفاظ عىل  

، وعىل اريض وبييت. اما    حرييت الشخصيه 

اليوم ، فأ ان اكرب س نا ومل تعد يل املقدرة عىل  

العراك ، ذلا اي حبيبيت طلبت مساعدتك.  

قضية فرايزر ارهقتين. هو ما زال شااب ، قواي  

، مندفعا ، وما يزيده ثقه بنفس، ، جاذبيته  

 اليت ال تقاوم ! 

 بدأ ت قضية فرايزر تثري فضول لزيا : 



 من هو فرايزر ابلضبط؟  خاليت ، اخربيين   - 

من اين اىت قبل جميئه اىل اردمونت؟ الاخبار  

عنه متضاربه ، هناك من يقول انه اىت من  

املهجر ، ومهنم من يزمع انه عندما اكن صغريا  

 درس هنا ، يف مدرسة القرية. 

اي حبيبيت ، فرايزر المون ، من عائةل كرمية    - 

واصيةل يف اردمونت ، اليت امتازت عن  

ا ، بشهرهتا يف صنع املراكب منذ اجيال  سواه 

بعيده. وادل فرايزر ،شاريل المون ، مل يوفق  

يف حياته. مل يكن مثلام هو ابنه اليوم. اكنت  

تنقصه احلنكه اليت يمتتع هبا عامة رجال  



الاعامل الناحجني. ذلا ، قبل وفاته يف حادث  

 غرق اكن يرشف عىل الافالس. 

 فقاطعهتا لزيا بتعجب :  

 يين كيف جرت هذه احلادثه؟ اخرب - 

حادث مؤسف اي لزيا...يف اي حال،  - 

سأ خربك... اكن شاريل المون كعادته، لك  

مساء، يقود مركبا اىل املرفأ  وال احد يعرف  

كيف انقلبت عليه عارضة الصاري واصابته يف  

جبينه، فهوى عن منت املركب وغرق يف  

احلال، يف هذا الوقت اكن فرايزر يف الثانية  

من معره، فاضطرت وادلته، بعد هذه  عرشة  

احلادثه، اىل بيع حوض السفن والسفر اىل  



آخذة معها ودلهيا، فرايزر   غالسكو عند ذوهيا أ

آان. مل يكن الامر سهال ابلطبع عىل   واخته أ

فرايزر، فهو كوادله، يعشق منذ صغره صنع  

املراكب ويكفيه انه اضطر اىل ترك املاكن  

عىل عائلهتم    اذلي ودل فيه. صدمة قويه حلت 

 بوفاة الوادل اكن لها امعق الاثر يف نفسه. 

مصتت اخلاهل مود قليال، مث اردفت قائةل  

 بهتمك، ك هنا مل تنس معامةل فرايزر لها: 

همام اكنت الصدمة عنيفة عىل عائةل المون  - 

فهذا لن يغري شيئا من ترصفه معنا. اظنه اكن  

يف السابق قايس القلب وعدمي الشعور، ذلا  

 ليوم يتعامل عىل هذا النحو. هو ا 



مىت عاد اىل اردمونت؟ مل اشاهده خالل  - 

 زايريت الاخرية كل منذ س بع س نوات. 

عاد اىل القرية منذ مخس س نوات وال احد  - 

يعرف اين اكن، ومن اين اىت. رأ يناه جفأ ة بيننا  

مع ابنه، هو يزمع انه ابنه يف اي حال،  

الحظت عالمة ش به بينه وبني ابنه. من  

قول جدا اذا، ان يكون هو وادله. ال احد  املع

يعرف شيئا ايضا عن زوجتة فرايزر، يبدو ان  

فرايزر هاجر اىل اتزمانيا بعدما اهنيى دراس ته  

يف بناء السفن ويقولون ان اتزمانيا، تعترب  

 مركزا هاما لصناعة املراكب. 

 اتبعت لزيا بشغف. وعادت تسأ ل من جديد: 



 ملاذا عاد اذًا؟ - 

نني اىل بالده هو السبب. عاد  اعتقد ان احل - 

ليشرتي حوض السفن اذلي اكن ميلكه وادله.  

كثريون قبهل، غرابء عن املنظقة، اس متلكوا  

 هذا احلوض، وفشلوا يف استامثره. 

يعين، هو الوحيد اذلي جنح يف تس يري  - 

الاعامل وادارهتا. يكفي مك بىن من عنابر،  

 واليوم يبغي رشاء مزنكل اي خاليت العزيزة. 

نذ عودته اىل اردمونت، وهو مأ خوذ ببناء  م - 

املراكب. ال يشء يلهيه عن معهل هذا. يف اي  

حال. انه ابرع يف همنته ويتعامل مع امه رجال  

الاعامل، ودليه عدد ال يس هتان به من  



الزابئن، اذلين يقصدونه من لك صوب. لك  

يشء يسري عىل ما يرام، مشلكته الوحيده يه  

تطيع التوسع، ال من انحية  التاليه: مبا انه ال يس  

الغرب، وال من انحية الشامل، بسبب  

الشاطئ الصخري اذلي يعيق تقدمه، يفكر  

برشاء ارايض، هذا اذا قبلت عرضه. زارين  

ثالث مرات الاس بوع الفائت هبذا الصدد.  

ويف لك مرة كنت اطلب منه العدول عن  

فكرة الرشاء. مصدت جتاه عرضه املغري،  

اختىل عن الامالك اليت  ل نين ال اقبل ان  

ختصنا، اىل عائةل اخرى. ولهذا قرر البناء يف  

 البقعة اجملاورة. 



 دلى سامعها هذا، قطبت لزيا جبيهنا وقالت: 

 من ختص هذه الارض اجملاورة للبحر؟ - 

 اهنا لعائةل موريسون. - 

يود    فيال الرشوق اجل. تذكرت ان فرايزر - 

رشاء "فيال الرشوق" من عائةل موريسون.  

حدثين ساندي عن هذا املوضوع، وقال ان  

 فرايزر يريد انشاء فندق خفم ماكن الفيال. 

 فاتفضت اخلاهل مود وقالت بغضب شديد : 

اي رجل ش يطاين، هذا! ك نه ال يش بع من  - 

امتالك الارايض. الا يكفيه ما ابتاع حىت  

جيرؤ ان يقدم    اليوم من مساكن لعامهل. كيف 

 عىل معل كهذا؟ 



بدت اخلاهل مود يف حاةل توتر شديد، ومل  

تعرف لزيا ما العمل للتخفيف عهنا. فامكلت  

 اخلاهل بصوت خافت: 

اان متأ كده انه سينجح يف مرشوعه. ال احد  - 

سواه قادر عىل رشاء "فيال الرشوق" من  

عائةل موريسون. لزيا، جيب ان مننعه من تنفيذ  

 هذا املرشوع. 

 اجابت لزيا عىل الفور : 

 هل متلكني ما يلزم من املال؟ - 

فوجئت اخلاهل مكود بسؤال لزيا املبارش،  

وحدقت فهيا بمتعن فرأ ت يف عينهيا ملعااًن  

 مضيئًا، فتشجعت واجابت :  



 دلي مبلغ بس يط. ماذا تقصدين من سؤاكل؟ - 

اقصد رشاء "فيال الرشوق" من عائةل  - 

 موريسون. 

بون مبلغا كبريا، ال  هذا امر مس تحيل، يطل - 

احد سوى فرايزر يقدر عىل الرشاء هبذا  

 السعر. 

 من اين اىت فرايزر برثوته؟ - 

تزوج من امرأ ة غنية يف اتزمانيا، وورهثا بعد  - 

 وفاهتا. 

ايهل من حمظوظ، واان ميكنين طلب قرض  - 

 من ايب. 



لزيا اان ال افهمك، مايه غايتنا من رشاء  - 

 "فيال الرشوق"؟ 

بع! فرايزر عىل حق! اردمونت  بناء فندق ابلط - 

حباجه اىل فندق. فهو مل يعد الوحيد بعد الان  

يف ختطيط املشاريع وتنفيذها. هل من مانع  

 دليك؟ 

هدأ ت اخلاهل مود قليال، وتأ ملت لزيا بفرح، مث  

 انفجرت ضاحكه، كطفهل: 

لزيا، انت الشخص اذلي يناسبين، كنت  - 

اعرف ذكل عندما كتبت اليك. صدقيين،  

أ ت اضعف عندما رأ يته يبارش البناء،  انين بد 

ومل اجد الطريقة املالئه ملنعه. وها انت الان  



تبعثني يف الامل من جديد، واشعر بتحسن.  

 مل احضك عىل النحو منذ س نوات. 

فرحت لزيا، دلى رؤية خالهتا مراتحه  

 ومطمئنة. 

اان سعيدة ايضا اي خاليت. سعيدة بك ال  - 

ريبا جدا،  ختايف، بعد الآن، سأ كتب ل يب ق

وسأ لقن الس يد فرايزر درسا لن ينساه طوال  

 حياته. 

انتظري قليالاي لزيا، دلي فكرة ارغب يف  - 

تنفيذها قبل املبارشة مبرشوعك، ما رأ يك لو  

ندع جورج موريسون اىل العشاء؟ اان عىل  

 يقني انه لن يرفض طليب. 



 اضافت لزيا، بتحبب، وبتحد : 

ةل  فرايزر المون...سوف ترى س يدات عائ - 

 روي كيف يترصفن يف الوقت الالزم!  

 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية 

 زوروا موقع رواايت 

www.riwaya.ga 

 

 الفصل الثاين  

 ابتعدي عن ابين  
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مل ميض اس بوعان عىل وصول لزيا اىل جزيرة  

تتذوق الراحة والهدوء    اردمونت , حىت بدات 

بفضل هواهئا املنعش وسامهئا الصافيه اليت  

تعكسها صفحة البحر الهادئ بأ هبيى وازىه  

 الالوان . 

 

راحت لزي ترقب تغيريات الطقس بذلة فائقة ,  

فالشمس ال تظهر يف قرص السامء الا بعد  

الظهر , تضئ اجلبال البعيدة املكسوة ابلثلوج  



ان تغيب وراء  ابلوان بنفسجية رائعة قبل  

 ال فق ...... 

 

اكنت لزيا تشعر ان الاايم متر برسعة نظرًا  

النشغالها ابمور كثرية مل تكن تتوقعها قبل  

 قدوهما اىل اردمونت . 

 

يكفي اهنا اكنت هتمت بزنهة الكب خالهتا ,  

فتخرج من اجل ذكل ثالث مرات يف اليوم ,  

مما اكن يسمح لها ابلتجول يف اردمونت  

ذا عدا اهامتهما برتتيب املزنل  وجوارها , ه 

 وحتضري الطعام . 



هذه الامور اكنت لزيا ترتكها يف السابق عىل  

عاتق صديقهتا ماندي , خفالهتا الس يدة مود  

روي تنام حىت الثانية عرشة ظهرًا , وعلهيا  

 الاهامتم برتتيب املزنل وحتضري الطعام . 

مكوهثا يف اردمونت مسح لها ابكتشاف فن  

نت جتد ذلة يف اعداد الطعام , كام  الطبخ . فاك 

اكنت حتب التسوق , فتزنل لك يوم اىل  

شوارع اردمونت الضيقة لتبتاع حاجياهتا ,  

 وعندما يكون الطقس ممطرا تقود س يارهتا . 

وذات مرة و يه تقصد سوق اخلضار ,  

واملطر يتساقط , دخلت احد احملالت  



,فسمعت املسؤوةل عن احملل تتحدث اىل احد  

 ا : زابئهن 

تفضيل اي س يدة موريسون ! هذه اغراضِك    - 

 ، الطقس سئ اليوم للغاية !! 

دلى سامعها امس الس يدة موريسون , التفتت  

لزيا وارادت مشاهدهتا عن كثب , لكن  

الس يدة موريسون امكلت حديهثا مع املسؤوةل  

 عن احملل : 

اجل , الطقس سئ ! واان مضطرة للعودة    - 

ياريت جفاة  سريا عىل الاقدام ! تعطلت س  

ووجدت نفيس حتت املطر من دون وس يةل  

 نقل ! 



 حضكت الس يدة موريسون و امكلت : 

 من حسن حظي ان ابين اكفان هنا !   - 

 مىت عاد اكفان ؟".    - 

 هنار امس , وس ميكث معنا بضعة اايم !    - 

 انِك بطبيعة احلال سعيدة بعودته .   - 

 هل عادت ابنتِك مارجوري ايضًا ؟ .   - 

ال .. مارجوري ما زالت يف معلها . اهنا    - 

 مراتحة حيث تعمل , شكرا كِل , اىل اللقاء . 

مسعت لزيا هذا احلوار و يه تبتاع حاجياهتا ,  

خفرجت اىل س يارهتا برسعة واملطر مل يتوقف  

 حلظة , 



صعب علهيا السري , لكهنا الحظت الس يدة  

موريسون واقفة عىل الرصيف , فاوقفت  

 ا للصعود : س يارهتا و دعهت 

 س يدة موريسون , تفضيل .   - 

آنسة , انِت ابنتة   -  اخت    شكرا كِل اي أ

الس يدة روي , اليس كذكل ؟ رايتِك تزنهني  

الالكب , وقد حدثين زويج عنِك . كيف  

 حال الس يدة روي ؟ 

احوالها الصحية متقلبه , احياان تعود الهيا    - 

العافية والعزمية كام من قبل .... احياان تكون  

ضعيفة لكهنا سعيدة الآن من دون شك  

 مبجيئك اىل اردمونت . 



العائةل والاقرابء عندما  ال احد حيل حمل    - 

 تقوى علينا مصاعب احلياة . 

امنا و اي لالسف , حالهتا هذه اصبحت    - 

 مزمنة . 

امكلت الس يدة موريسون حديهثا عن العائةل  

و عن العالقة اليت تربط الاهل ببعضهم  

البعض , واكنت تالحظ ان لزيا تتبعها ابنتباه ,  

فاخذت ترسد علهيا احدااًث ووقائع جرت يف  

ئةل موريسون , تشهد للعون واملساعدة اليت  عا 

قام هبا افراد العائةل يف الظروف العصيبة .  

مثال , حدثهتا كيف اعان اخ زوهجا ابنهتا  



مارجوري عندما اضطرت اىل مغادرة  

 اردمونت , فأ ّمن لها معاًل يف مدينة غالسكو . 

وصلت الس يارة امام " فيال الرشوق " مزنل  

لزيا اللحظة  الس يدة موريسون فوجدت  

مناس بة لتسال رفيقهتا السؤال اذلي يشغل  

 ابلها : 

س يدة موريسون , مسعت انمك سوف    - 

آخر ...... هذا   تغادرون اردمونت اىل ماكن أ

 يعين انمك وجدمت من يشرتي الفيال ؟ 

اجل , والشاري ال يزامحه احد ... قدم لنا    - 

افضل عرض , لكن زويج جورج ال يرغب  

النه مييل اىل الس يد المون  كثريا يف لك هذا ,  



منذ وقوع حادث ابنيت مارجوري ......  

قاطعت الس يدة موريسون نفسها للحظة  

 وجزية , مث امكلت : 

احاول اقناع جورج ابن موافقة الس يد    - 

المون ال تتعلق بعرض رشاء الفيال .. لو ان  

القرار يعود اىّل خشصيًا ملا ترددت حلظة  

وال جند اليوم  واحدة , فالعرض مغٍر جدا ..  

 من يشرتي هبذه القمية . 

 ما هو السعر اذلي ترغبون به ؟.    - 

الف اسرتلينة , و لن    15فرايزر عرض    - 

امسح لزويج ابلقبول بسعر ادىن .... شكرًا  

 ملرافقتِك يل ... بلغي ساليم خلالتك .  



 

الف اسرتلينة ..... رددت لزيا هذا الرمق    15

هتا . قالت  ويه تعود ادراهجا اىل مزنل خال

لنفسها ان المون ميكل ثروة ال ابس هبا ,  

 تسمح هل مبشاريع خضمة . 

 

ادخلت س يارهتا املرأآب وركضت حتت رذاذ  

املطر ويه تفكر ما عساه يكون جرى بني  

ابنة الس يدة موريسون و الس يد فرايزر  

المون , ووعدت نفسها بطرح السؤال عىل  

ساندي يف اول فرصة ومن اجل ذكل ,  

 رة مصانع نسج أ ل تويد . قررت زاي 



وقفت لزيا امام أ الت احلياكة و النس يج و  

الغزل مشدوهة مجلال الالوان و جلودة القامش  

 , فقالت لساندي : 

من اين لمك هذه الالوان الرائعه ؟ هذا    - 

 الصباغ يف غاية اذلوق . 

اهنا الوان طبيعية , ال صباغ فهيا ! يه مزجي    - 

السوسن  خاص من النبات , جفذور زهرة  

تعطينا هذا الاصفر الباهت , بيامن زهرة  

اخللنج تؤمن لنا اللون الاخرض , و حزاز  

 الصخر اللون الربتقايل النامع ,  

 من اذلي هيمت بعملية النس يج ؟.   - 



القرويون , لك واحد يف مزنهل , وادليت مثال    - 

حتيك يه ايضًا يف البيت , وبفضلها عدت  

نت . اكنت  واطلقت حياكة القامش يف اردمو 

وسائلنا بدائية و رصان حنسن اماكانتنا و  

نتطور تدرجييًا , حىت اصبحت معاملنا اليوم  

حتتوي عىل احدث ال الت وحتتوي ثالثني  

 عامال يعملون يف بيوهتم و عرشات املبتدئني . 

هنيئًا كل اي ساندي , قد حققت جناحًا    - 

 ابرعًا . 

اجل , امنا ال يكفي , تنقصنا ادلعاية دلخول    - 

الاسواق التجارية الكربى , ولزايدة املبيعات ,  

حصيح انين امكل القدرة التقنية , لكن ينقصين  



احلس التجاري , اذا رغبِت يف زايرتنا يف  

املزنل سوف ترين الامقشة اليت حتيكها وادليت  

, ويف الوقت نفسه ختتارين قطعة تناس بِك و  

 مسني مودياًل كِل . تر 

قبلت لزيا دعوة ساندي ورافقته اىل مزنهل . و  

يرشف مزنل أ ل لويس عىل خليج صغري ,  

تزين واهجته نوافذ قدمية عاليه , عند دخول  

لزيا برفقة ساندي , اطلّت عىل الس يدة لويس  

وادلة ساندي ويه تعمل يف احلياكة يف الهبو  

 الكبري اذلي اس تخدمته مكحرتف لها . 

 

 ضت الس يدة الس تقبال لزيا : فهن



انِت لزيا , اليس كذكل ؟ ساندي اخربين    - 

عنِك , قال انِك مصممة ازايء . لقد وصلِت  

 يف الوقت املناسب .. 

مارايِك لو تلقني نظرة عىل القامش اذلي  

اهنيُت حياكته منذ حلظة ؟ الا ترين ان الوانه  

 فاقعة ؟  

 

ا  تفحصت لزيا القامش بمتعن . انه من الواهن 

املفضةل , الاخرض القامت املمزوج ابالصفر  

النحايس , يتداخالن يف القامش بشلك  

 منسجم و انيق يدل عىل رهافة اذلوق ...  

 



 قالت لزيا :  

اهنا الوان فاقعة لكهنا لو حظيت بيد ماهرة    - 

يف اخلياطة , لهبرت العني وااثرت الاجعاب .  

بسطت لزيا القامش مث لفته حول خرصها و  

 :   اضافت 

 انه يليق بثوٍب ش تايئ .   - 

 

 سارع ساندي ابالجابة , مؤكدًا حبامس : 

انِت عىل حق , هذه الالوان تناسب لون    - 

عينيِك وبريق شعرِك , فزتيدِك ملعااًن واكهنا  

 الشمس مرشقة عليِك . 

 



دلى سامعها رأ ي سادين ازدادت الس يدة  

لويس حرية و شاءت ان تضيف شيئًا ,  

لكت نفسها واطرقت قائةل  فتلعمثت , لكهنا متا

 بشئ من الثقة ابلنفس : 

لو تقبل الآنسة لزيا و تصمم لهذا القامش    - 

موديال ننرشه يف جمالت املوضة ! حنن ابمس  

 احلاجة اىل ادلعاية . 

 

الكم الس يدة لويس أ ثر يف لزيا معيقًا ,  

 فابتسمت ويه تضع القامش عىل الطاوةل : 

لكن لو   ابلطبع ميكنين ان ارمس مودياًل ,   - 

 تأ منت لنا عارضة ازايء . ....... 



 

 فمتمت ساندي : 

 سارة ...    - 

 

 سأ لت لزيا : 

 من يه سارة ؟.    - 

سارة شزيهومل , مل ميِض وقت طويل عىل    - 

 طالقها من زوهجا اللورد اكهتام .  

 

عرفت لزيا فورًا ان سارة من العارضات  

الشهريات اللوايت برع امسهن يف دور الالبسة  

 النسائية , فسالت ساندي جمددًا : 



 هل تعرفها اي ساندي ؟.    - 

 ارسعت الس يدة لويس و اجابت : 

تسكن سارة مع اهلها هنا يف اردمونت , يف    - 

منطقة تدعى كردون هول . طلب وادلها من  

الس يد فرايزر المون املبارشة ابصالح خيته  

 الذلي تعطل يف العام الفائت . 

 من الكآبة :   وأ ضاف ساندي بشئ 

لهذا السبب اكنت سارة برفقة الس يد المون    - 

 عىل املركب اذلي نقكِل اىل اردمونت .  

فتعجبيت الس يدة لويس من هذه املالحظة  

 وقالت : 

 امل تكن سارة تعرف الس يد المون سابقًا ؟.    - 



 فأ جاهبا ساندي وقد نفذ صربه : 

هل نسيِت ان سارة غابت عن اردمونت    - 

 ت وعادت بعد طالقها . مدة مثاين س نوا 

فعاًل ...... مىض عىل غياهبا مثاين س نوات    - 

...... الوقت مييض برسعة .... ما رايمك لو  

 نرشب الشاي ؟  

س يفرح زويج جورج لو بقيت لزيا معنا .  

 وهكذا , ميكنِك طمأ نته خشصيًا عن خالتك !.  

 

بعد مرور ساعة عند أ ل لويس , رافق  

الطقس ممطر .  ساندي لزيا حىت س يارهتا , و 

فاس تفادت لزيا من هذه الفرصة القصرية  



لتس توحض منه بعض الامور اليت دفعهتا  

 لزايرته اليوم : 

ساندي , ميكنك اجللوس معي يف الس يارة    - 

 لبضع دقائق . اود حمادثتك لربهة .  

صعد ساندي اىل الس يارة وجلس ابلقرب من  

 لزيا : 

تثريين فضويل اي لزيا ! ماذا تريدين ان    - 

 تعريف بعد ؟ .  

ملاذا غادرت مارجوري ابنة الس يد    - 

موريسون اردمونت ؟ وملاذا يكره وادلها  

 فرايزر المون اىل هذا احلد ؟. 

 اجاب ساندي جبدية : 



اهنئِك اي لزيا لفطنتِك ! عوضًا عن    - 

اس تقصائِك الاخبار من احدى النسوة عن  

اردمونت , فضلِت طرح الاس ئةل عىّل  

ع تدور حول هذا املوضوع  ومبارشة . يف الواق 

الكثري من الاقاويل , وما اكرث الرثاثرين  

عندما تقع حادثة يف القرية ,فتكرث عىل الفور  

التكهنات و الافرتاضات , مفارجوري مل ترتك  

مناس بة الا واس تغلهتا ضد فرايزر .فلك ما يف  

الامر انه دلى عودة فرايزر من اتزمانيا اكن  

اكن من الطبيعي ان  ابنه جوين ال يزال طفاًل و 

يسعى لتدبري مربية هتمت بطفهل نظرًا النشغاهل  

خارج املزنل طول الهنار .فشاءت الظروف  



ان تس تمل مارجوري هذه الوظيفة الهنا اكنت  

قد تركت املدرسة و مل جتد معال بعد ,  

فطلبت الس يدة موريسون من فرايزر ان  

 يقبل هبا مكريبة عنده . 

 فسالته لزيا : 

 ؟   وهل وافق   - 

اجل , لكنه ما لبث ان طردها بعد مرور    - 

ثالثة اشهر عىل وظيفهتا , وأ ولك هممة  

 الاعتناء اببنه اىل امرأ ة جعوز . 

 ملاذا ؟.   - 



ال احد يعرف ابلضبط ما يه الاس باب    - 

اليت دفعته اىل طردها ,فرايزر ال يبوح ابرساره  

 اىل احد . 

 وماذا فعلت مارجوري يف هذه االثناء ؟.   - 

دلى سامع وادلها بنبأ  طرد ابنته , اجته عىل    - 

الفور اىل مزنل فرايزر ليس توحض الامر , لكنه  

عاد خائر القوى , تعبًا , ك ن فرايزر مل يرمحه ,  

بل ندد بترصفا ابنته الشاذه . وبعد مرور هذه  

احلادثة , نرشت مارجوري اخلرب يف اردمونت  

  زامعة ان فرايزر حاول التحرش هبا فصدته و 

 لهذا السبب اقدم عىل طرها من وظيفهتا . 

 وابلطبع مل تصدق انت أاكذيب مارجوري ؟   - 



طبعا مل اصدقها , لو كنِت تعرفني مارجوري    - 

و الس يد فرايزر المون لاكن رأ يِك مطابقًا  

 لرأ ي متامًا .  

مل تصادف لزيا حىت الآن الس يد فرايزر المون  

و ادل جوين اذلي حدهثا عىل املركب . ما  

آراء متضاربة , ختتلف  ت عرفه عنه ليس سوى أ

 ابختالف الاشخاص . 

فرأ ي خالهتا الس يدة مود روي يناقض رأ ي  

ساندي لويس , وهذا الامر زادها فضواًل  

ورغبة يف التعرف اليه . فأ خذت تتخيهل , هل  

هو قايس املالمح ؟ قوي البنيه ؟ متسلط ؟  



آراء الآخرين به ؟ يشق طريقه بدون   اليأ به بأ

 رتث بأ حد ؟  ان يك

 

وذات يوم بعد مرور عيد امليالد وراس  

الس نة , بيامن اكنت تزنه الكب خالهتا مود ,  

لفت انتباهها عراك حمتوم بني صبيني  

يتصارعان عىل ا لشاطئ . وأ خذ اللكبان  

يعواين عىل الفور وحياوالن الافالت من  

 رسنهيام . 

 

فاقرتبت لزيا مع لكبهيا وهام يف حاةل هياج  

و الشاطئ ,فبان لها عن قرب ثالثة  شديد حن



صبية يتعاركون , اثنان مهنام يزاحامن الثالث  

الاصغر س نُا فامي بيهنم وهو يتخبط أ رضًا  

حماواًل عبثًا الافالت مهنام , وهام ينحيان عليه  

 ويسددان هل الرضبة تلو ال خرى . 

 

فهرعت لزيا حنومه , مفا اكن من الصبيني  

لفرار , فاقرتبت من  ال كرب س نًا الا ان الذا اب 

الثالث اذلي اكن ما زال ارضًا وال يقوى عىل  

احلراك , ومك اكنت دهش هتا كبرية دلى تعرفها  

اىل جوين المون ، فساعدته عىل ا لوقوف  

واخذت متسح من جمهه الرمال اليت امزتجت  

ابلعرق املتصبب من جبينه , وابنت لها البقع  



الزرقاء و اخلدش حول عنقه وعىل خديه  

آملهتا حالته و قالت هل ويه حتاول ان تامتكل   ,فأ

 نفسها من الغيظ : 

من هام هذا الصبيان الذلان اش بعاِنَك رضاًب    - 

 ؟. 

 أ جاهبا جوين بعناء : 

 دوغالس بيتغر وجميي فوكس .  - 

 وملاذا اعتداي عليك ؟.    - 

اان اذلي اعتديت علهيام , اكان يقوالن الكمًا    - 

 بذيئًا عن ايب .  

رباِنك س نًا وال ميكنك التغلب علهيام  لكهنام يك  - 

  . 



اعرف ذكل , ولكن هذا مل مينعين من    - 

تلقيهنام درسًا قاس يًا لئال يذيعا بعد اليوم الكمًا  

 اكذاًب يرض بأ يب .  

 

و بدأ  جوين جفأ ًة ابلباكء وهو حياول اخفاء  

 وهجه بيديه الوخستني من جراء العراك .  

ال  شعرت لزيا بأ مل كبري حيتلها ومل تس   تطع ا 

هتدئة خاطره و التخفيف عنه , مفسحت هل  

 دموعه مبنديلها ورافقته حىت مزنهل . 

 

 فقال لها جوين وهام يتجهان انحية املزل : 



ابلتأ كيد واكلعادة وادلي غائب عن البيت .  - 

وأ شار ابصبعه اىل الفيال الفخمة جبوار مصنع  

 السفن , واضاف جوين حبرارة : 

آنسة ما امسِك ؟.    -   امسي جوين و انِت اي أ

 امسي لزيا .    - 

اعتقد ان ايب يف مكتبه او يف احدى العنابر    - 

حول املزنل .... س يغضب كثريًا عندما يرى  

 انين تعاركت .  

 هل يزجعك لو امسكت بيدك ؟  

 فضغطت لزيا عىل يد جوين بلطف وقالت : 

ال تزجعين ابدًا ! وفكرت ابللهجة القاس ية    - 

اليت س تواجه هبا لس يد فرايزر المون ,فهيي  



س تلومه عىل الطريقة اليت يعامل هبا ابنه .  

وبيامن اكنت تتجه مبعية جوين حنو الفيال ,  

الحظت يف احلوض سفنًا يف عنرب خاص  

حيمهيا من املطر يف فصل الش تاء . ووصال  

ديث , ففتح جوين  اخريا امام بناء خش يب ح 

 الباب و دخال . 

 

عىل اجلدران امتدت خرائط كثرية وخمتلفة  

لهيألك سفن , اخذت لزيا متعن النظر فهيا ,  

حىت اطلت علهيام امرأ ة يف الاربعني من معرها  

تعمل وراء مكتهبا عىل ال ةل الاكتبة . ودلى  



سامعها خطوات يف ادلاخل , رفعت رأ سها  

 اىل جوين :   حنو الصوت ودهشت ويه تنظر 

 عراك جديد اليس كذكل ؟.    - 

 ارسعت لزيا واجابت بلهجة متعالية : 

تعارك مع احد صبيان احلي و رافقته اىل هنا    - 

 , هل ميكنين مقابةل الس يد المون ؟  

 تغريت لهجة السكرترية وقالت بقسوة :  

الس يد المون مرتبط مبوعد معل هام , ال    - 

هنا ,    ميكنين التدخل فورًا . اتريك جوين 

 سوف اتوىل امره خشصيًا !  

ما سأ قوهل للس يد المون همم بقدر اهية    - 

 الاجامتع اذلي يربطه بأ حدمه الآن !. 



 

جفأ ة عال صوت خلفها ويه تواجه السكرترية  

,صوت ملؤه جاذبية مصحواًب اببتسامة خفيفة  

 : 

جانني ! ارجوك اس تقبيل الآنسة مسيث يف    - 

آخر , سأ وافهيا بعد دقائق   ! .    مكتب أ

 

واس تدارت لزيا لرتى مصدر الصوت و  

صاحبه , فمل تفلح اذ اختفى برسعة وراء  

 الباب اذلي أ طّل منه , 



ورات من انفذة الغرفة اليت تقف فهيا رجاًل  

يبتعد و يتجه اىل س يارة خفمة و يتحدث اىل  

 سائقها مودعًا .  

 

 فسارع جوين و قال لها هامسًا : 

 يب . من املس تحسن ان تليب مشيئة ا   - 

واضافت السكرترية جانني بتعجرف ويه  

 تتصنع الابس تامة : 

آنسة مسيث املكتب الآخر يف هذا    -  تفضيل أ

 الاجتاه . 

 



دخلت لزيا اىل املكتب ويه تفكر ابخلطوة  

اجلنونية اليت اقدمت علهيا . ملاذا رافقت جوين  

اىل مزنهل و احلّت عىل البقاء ملواهجة و ادله  

يومًا عىل معل كهذا    الس يد المون ؟ . مل تقدم 

, وها يه الآن أ مام وضع حرج . مفن الظاهر  

ان الس يد المون عرفها وخاطهبا ابمسها اي  

بدون ان يرى وهجها . دخوهل اىل القاعة هبذه  

الطريقة احرهجا خاصة انه مل يوجه الالكم الهيا  

مبارشة . و لفرط تفكريها مبا جرى يف هذه  

فلت  اللحظات اكدت تنىس جوين , اذلي ا 

مهنا و بدأ  يلهو بامنذج السفن الصغرية , اكنه  

 نيس ما جرى هل .. 



 

وجفأ ة فتح الباب وخيّل الهيا للحظات اهنا  

فقدت صوهتا و بدات تشعر ابدلهشة و  

ابلتعجب يتغلغل فهيا ليحّل حمل غيظها و  

عدائيهتا . ها هو فرايزر المون واقف اماهما  

يلهتا  الآن وهجًا لوجه . لك ما بنته عنه يف خم 

يعاكس متامًا خشصه . فهو ليس هبذا الرجل  

املتسلط املتغطرس , مالمح وهجه تدل عىل  

الطرافة خيفهيا و راء مظهر قاٍس . وهو ال يزال  

يف لباس العمل و هندامه هذا يظهر قوة  

 وصالبة جسمه . 



قامته متوسطة , لكنه يفوقها كثريًا يف الطول  

 ومعره ال يزيد عن الثالثني عامًا . 

 

تك  عىل مقبض الباب و سأ لها بصوت فرح   ا 

 وهو ينظر الهيا بعينيه الزرقاوين : 

آنسة مسيث هل اس تطيع ان اخدمِك بشئ    -  أ

 ؟.  

وقبل ان جتاوبه لزيا , ملح جوين وارسع اليه  

 ومحهل بني ذراعيه ليتفحص رأ سه . 

 اراك مقت بعمٍل جيد ! ماذا حدث كل ؟.   - 

 رضبين دوك , تعاركت معه !.   - 



وحاول جوين الامتناع عن الباكء فتدخلت  

 لزيا فورًا لتنقذ املوقف : 

تقاتل جوين وحده ضد اثنني يكربانه س نًا  - 

واكن حياول احدهام ان يرطم رأ سه بشدة عىل  

 الصخر ... 

 لكهنام الذا ابلفرار فور وصويل .  

 امتقع وجه فرايزر و نظر الها ابكتئاب : 

آنسة لزيا , ملاذا تدخلًت يف عراك -   جوين ؟.   أ

وعادت الهيا موجة الغضب , ما علهيا الآن الا  

 ان جتيب برابطة جأ ش , فقالت بربوده : 

اكن عىّل ان اتدخل لئال يتعرض جوين    - 

 لل ذى !. 



مل يعلق فرايزر عىل الكهما بل وجه سؤالا  

آخر اىل جوين :   أ

 من اذلي افتعل العراك ؟.   - 

 اجابه جوين مرجتفًا : 

يقوالن الكما بذيئا    اان اذلي بدات , اكان   - 

 عنك فلمكت احدهام . 

 انفرجت ا سارير فرايزر و قال هبدوء : 

يف دفاعك عين انت تقف موقفا جشاعا ,    - 

لكن امسع نصيحيت وال تعرض نفسك بعد  

اليوم اىل اي قتال ان مل تكن انت ال قوى  

..... الذلين تعاركت معهام اليوم يفوقانك قوة  

 بك . واكن ابماكهنام احلاق الاذى 



ال تعيد الكّرة ّ، هيا اذهب الآن اىل املزنل و  

اطلب من الس يدة دويب ان تعد كل حاممًا ..  

 انت ابمس احلاجة اليه ... هيا ..... هيا !  

 

انفجر جوين ابكيًا واحتّل لزيا شعور ابلنفور ،  

وغاب عهنا وهجه الوس مي اللطيف و بدا لها  

 مسجًا ,,, 

 

 فقال جوين ابكيًا : 

اريد ان اعود اىل البيت .... اريد البقاء  ال    - 

 مع لزيا فهيي الطف من الس يدة دويب . 

 فصاح به فرايزر مؤنبًا : 



هذا غري حصيح ! مدام دويب لطيفة يه    - 

 ايضًا !. 

اكرهها ! اكرهاا ! عندما تكون غائبًا عن    - 

 املزنل ال تكف عن توبيخي . 

 صاح به فرايزر من جديد برصامة : 

زنل الآن ! ال اصدق ما تقوهل  هيا عد اىل امل  - 

 ! هيا... اذ هب !  

 

تردد جوين قليال يف اخلروج و اس تدار اىل  

هو يتجه حنو الباب بيامن يه مل تفارقه  لزيا و 

للحظة بنظراهتا احلنونة ,واكن هو ايضًا يبادلها  

آخر .   النظرات نفسها , اكنه يدعوها للقاء أ



هذه املواهجة مع وادله احرجت موقفه , فهيي  

ال تس تطيع ادلفاع عنه و خمالفة اوامر فرايزر  

اذلي يبدو قاس يًا اكتفت يف الوقت احلارض  

 يضة و قالت هل : اببتسامة عر 

هيا جوين اذهب الآن , س نلتقي قريبًا ,    - 

اليوم بعد الظهر ان شئت , ساخرج لزنهة مع  

 الالكب . 

 ابتسم جوين فرحًا وتوقف عن الباكء : 

 هل ميكنين مرافقتِك ؟   - 

 بلك رسور , مىت تشاء !    - 

 فصاح فرايزر مقاطعًا : 

 جوين , عد اىل املزنل .   - 



اول الالتفات  خرج جوين راكضًا وهو حي 

 انحية لزيا مرة اخرية ,,, 

 بغتًة وجه الهيا فرايزر الالكم : 

آنسة لزيا , لكن ارى انه من    -  شكرًا لتدخكل أ

واجيب ان القن جوين درسًا , اريده ان يتلك  

عىل نفسه , كام اريده ان يعرف ايضًا مىت  

 يرفض العراك . 

ادركت لزيا انه خفور مبا حدث , فيكفهيا ان  

عينيه لرتى مدى شعوره ابالعزتاز ,  تنظر اىل  

هذا الامر زادها اقتناعا ابلنفور اذلي يسود  

عالقة الس يد المون خبالهتا الس يدة مود روي  

. لكهنا مل تفهم ملاذا عىل صيب صغري حتّمل  



نتاجئ هذا الشعور ابلفخر . فوهجت اليه  

 الالكم بشئ من اللوم الرصني : 

يف املرة    افهم الكمك س يد المون , انه عىلّ   - 

املقبةل ان امكل طريقي وال اتدخل الفسح  

جماال جلوين لدلفاع عن امسك و شهرتك .  

لكن امسح يل ان اضيف انك نسيت امرًا همام  

  : 

ابنك جوين ما اكن يرعض نفسه لل ذى لو    - 

شعر ان هناكل من يعتين به ..... اما اذا اكن  

ابعتقادك انه بوسعه العراك مبفرده وينجح  

ئ .... جفوين ال يش هبك .مل تامتكل  فانت خمط

لزيا نفسها لشدة شعورها ابلغضب و  



الامشزئاز ، ومل تدرك ما قالته الا عندما رات  

رد فعل فرايزر اذلي كتف يديه بغضب  

 مشحون  

 و اتك  عىل اجلدار و قال بصوت بعيد :  

انت تعرفينين اذن لهذه ادلرجة و هذه اول    - 

 مرة نتقابل فهيا ؟ 

خلجل , وحاولت عدم اظهار  شعرت لزيا اب 

ذكل الواقع اهنا بنت صورة لشخصيته انطالقا  

من الشائعات اليت حتاك حوهل , لكهنا مل تقبل  

 الاعرتاف بذكل فصمدت وواهجته قائةل : 



أ جل ! هذه اول مرة نتقابل فهيا ومع ذكل    - 

انديتين ابمسي س يد المون فور دخوكل اىل  

 املكتب . 

 اجاهبا ضاحاكً : 

بِك يف اخلارج ... هل نسيِت انِك  رأ يت لك   - 

تركِت لكبيِك خارجًا ؟ يف القرى الصغرية عادة  

, تترسب الاخبار برسعه الربق ..... مسعت  

آنسة لزيا كام مسعِت عين .... لكن   عنك اي أ

آراء خالتك الس يدة   من الظاهر انِك متأ ثرة بأ

 مود ؟ . 

 كثريون غري خاليت يوهجون اليك النقد .   - 



بينه و قال جفأ ة حاواًل ان  قطب فرايزر ج 

آخر :   ينتقل اىل موضوع أ

 مك س تطول اقامتِك يف اردمونت ؟   - 

 ريامث تتحسن حاةل خاليت الصحية .   - 

ال تتفائيل ابخلري بشأ ن خالتك , فهيي    - 

 ترشف عىل املوت . 

 وما ادراك بصحة خاليت ؟   - 

سالته لزي بصوت متقطع ويه حتدق يف عينيه  

 ب بصوت طبيعي : , ففاجأ هتا رصاحته اذ أ جا 

امل يصارحك احد بعد ابحلقيقة ؟ اللك يف    - 

اردومنت يعمل ما اصارحِك به و عىل ما يبدو  

 انِك مل تقابيل ادلكتور الكرك . 



ال مل اره بعد , من الرضوري ان مير بنا    - 

 غدًا . 

اذن اقبيل مين هذه النصيحة وطاليب    - 

ادلكتور ابحلقيقة , من الافضل ان تعلمي  

حقيقة الامر حىت لو صدمِك الواقع ,فاحلقيقة  

 تؤمل احيااًن و لهذا ميتنع الناس عهنا . 

 واضاف بربود :  

ما هو سبب قدومِك يف هذا الوقت و مل  - 

 حين بعد موعد الاجازة ؟ 

 



, وهو ال يعطي  الا يكفيه ما قاهل حىت الان  

اية قمية لشعورها خبطورة ما عرفته عن حاةل  

 خالهتا الصحية . 

لك ما هيمه هو متابعة احلديث من اجل  

احلصول عىل مزيد من املعلومات , كمتت مرة  

 اثنية شعورها ابلغضب و اجابته بلهجة عادية : 

كام س بق و قلت كل اي س يد المون , اتيت  - 

تلبية دلعوة خاليت , مسحت يل    اىل اردمونت 

الظروف ابجملئ النين وجدت نفيس غري  

مرتبطة بعمل , واذكرك ان خاليت ارسلت  

 بطليب النين الوحيدة الباقيه لها . 



كيف ذكل وانِت حتملني امس لزيا مسيث و    - 

 ليس امس لزيا روي ؟ 

مسيث , فالس يدة مود    - امسي لزا روي    - 

نمتي لعائةل  روي يه خاليت , اي ان وادليت ت 

روي و لقد عاشت سابقا يف املزنل نفسه  

 اذلي تقطنه خاليت اليوم . 

آه , تذكرت ! وادلتِك اكنت ذات شعر امحر    -  أ

 مثكِل متامًا , فأ نِت تش هبيهنا ! 

 شعري ليس امحر !   - 

انِت متيلني اىل الون البصيل ... الا تعرفني    - 

ان روي ابالسكتلندية تعين " الاصهب " .  



محر الشعر ,, ملاذا مل ترافقِك وادلتِك  .... أ ي ا 

 ؟.  

 مىض عىل وفاهتا وقت طويل .    - 

 فهمت ! .    - 

 واضاف بربود : 

اذن انِت الوريثة الوحيدة بعد وفاة خالتِك    - 

 ؟ ولهذا السبب اتيِت اىل اردمونت .  

 انفجرت لزيا وقالت بغضب : 

مل اكن اعمل قبل اجملئ اىل مزنكل س يد    - 

 الصحية تدعو للقلق ...  المون ان حاةل خاليت 

ولسُت ادري ملاذا عىّل ان اجيب عىل  

اسالتك الوحقة .... لكن اريدك ان تعمل ان  



سبب قدويم اىل اردمونت هو فقط للوقوف  

 اىل جانب خاليت .  

 فقاطعها المون ساخرًا : 

 هذا موقف رشيف ونبيل !.    - 

 انت ال تفكر يف الاخرين الا تفكريا سيئًا .   - 

حيصل يل العكس .. علمتين احلياة  اندرا ما    - 

 ان العاطفة مضيعة للوقت .  

اذن الااننية يه س يدة افاكرك وتسري لك    - 

 اعامكل ؟. 

 اذا شئِت ذكل فليكن .   - 

ختيل للزيا اهنا رات يف عينيه نظرة هازئة لكهنا  

 رسعان ما ادركت اهنا اخطأ ت .. فاضافت :  



افهم من الكمك انك مس تعد الي شئ من  - 

 صول عىل ما تريده ؟. اجل احل

فتأ ملها المون جيدًا قبل ان جييهبا , و متمت  

 قائال بدون ان يغيب نظره عهنا : 

 نعم مس تعد الي شئ !    - 

  والول مرة شعرت لزيا حبرج شديد اكهنا 

وقعت يف خف فأ رادت الافالت منه والهروب  

 اىل الهواء الطلق : 

ال اتعجب الآن بعد مواهجتك اي س يد    - 

المون من سوء عالقتك خباليت مود ــ  

واجتهت حنو الباب ويه ترتدي قفازهيا وشالها  

 وقبل ان خترج اعلنت بوضوح :  



س يد المون اعتقد انه مل يبق دلينا ما نقوهل ,  - 

 اسعدت مساء .  

آنسة مسيث قبل    -  اان دلي ما اقوهل كِل اي أ

انرصافك ..... امتىن لو تعديل عن اقرتاحك يف  

اصطحاب جوين للزنهة , ال تنيس اننا يف قرية  

صغرية و الاقاويل هنا تمنو برسعة , واان يف  

 الواقع بغين عهنا ..  

فتأ ملته لزيا عن قرب وابن لها جرح ظاهر يف  

 صغيه فقالت هل هبدوء ابلغ :  

 ال افهم ماذا تقصد اي س يد المون ؟    - 

خبروجك مع جوين للزنهة س تفتحني جماال    - 

لالقاويل الغادرة ابلتكهن ان عالقتك مع  



جوين ليست سوى حافز تبغني من خالهل  

آخر .....    التوصل اىل وضع أ

 قسالت خبجل : 

افهم من ذكل ان اهل القرية سيهتمونين    - 

 ين ؟  بأ نين اقمي عالقة رسية مع وادل جو 

اجل ... وخاصة انِك ما زلِت يف سن    - 

الش باب ..... لو كنِت يف العقد الرابع او  

 اخلامس ملا تغري شئ ..... 

 واضاف بضحكة ش يطانية : 

وانِك عىل قدر ال ابس به من امجلال ابلرمغ    - 

 من لون شعرِك الامحر ! 



اكنت لكامت المون اكفيه الشعال غضهبا من  

ل اجللسة الاخرية  جديد . وعادت الهيا تفاصي

مع ساندي حني لكمها عن عالقة مارجوري  

موريسون بالمون . فادركت عىل الفور انه  

يلمح لهذه الرواية , ابحثًا رمبا عن وجه الش به  

بيهنا و بني تكل الفتاة الطائشة اليت وقعت يف  

حب س يدها , فاتقدت نريان الغيظ يف عينهيا  

 وقالت بقساوة :  

رم ابنك جوين من  انت هبذه الطريقة حت  - 

 الصداقة .....  



آنسة مسيث منذ اسابيع فقط و مل    -  انِت هنا أ

يسمح كِل الوقت بعد الكتشاف حقيقة  

 الامور يف اردمونت ,  

ذلا اكرر عليِك طليب .... ابتعدي عن ابين  

جوين .... ال اريد ان يلومين احد يف  

املس تقبل النين كنت السبب يف تشويه  

 مسعتِك .  

 

لهاتف يف هذه اللحظة فرافقها  ورن جرس ا 

حىت الباب وعاد ادراجه اىل املكتب ومسعته  

 يقول وهو يتحدث عىل الهاتف : 

 سارّة ، هذا انت ؟    - 



 صباح اخلري !   - 

كنت انتظر خمابرتِك ... سأ كون يف لندن يف    - 

فرتة راس الس نة , بلغي وادلك هذا اخلرب ....  

 ميكننا ان نلتقي .....  

 

ويف هذه االثناء دوى ابب املكتب خلف لزيا  

اذلي يبدو ان المون رفسه برجهل من ادلاخل  

ومل تعد تسمع شيئًا .... وابتعدت والامحرار  

 يغلف خدهيا و تسأ لت :  

هل اي ترى مسعت السكرترية اليت تعمل يف    - 

املتكب اجملاور حوارها معه ؟ فور عودهتا  

بية  علمت ان الس يدة مود تعرضت لنوبة قل 



خفيفة . فارسعت بطلب الطبيب بعد ان  

 ساعدت خالهتا عىل مالزمة الفراش . 

 

ومك اكنت دهش هتا كبرية عندما صارهحا الطبيب  

حباةل مود اخلطرية مؤكدًا بذكل ما قاهل فرايزر  

 المون ....  

فمل يبق للس يدة العجوز سوى اايم معدودة  

ويه ترشف حقا عىل املوت .....ولقد اخفت  

, مفود تعمل بوضعها الصحي املتدهور  ذكل عهنا  

... مك يه كبرية هذه الس يدة وصلبة !! اهنا  

تضعف تدرجييا وعلهيا مالزمة فراشها بصورة  



متواصةل و لو حتسنت . واضاف الطبيب قبل  

 ان يغادرها : 

 ساضع ممرضة يف خدمهتا .   - 

 

ويف اليوم التايل وصلت املمرضة اليت وعد هبا  

الطبيب , امراة شابة ظريفة مسينة بعض  

الشئ , هادئة و بشوشة ابلرمغ من ترامك  

ساعات معلها يف هذه املنطقة النائية .فشعرت  

لزيا ابلعزاء لوجودها اىل جانب خالهتا يف هذه  

املرحةل احلساسة ، ووعدت نفسها ابملكوث  

ان الس يدة العجوز حباجه    يف اردمونت طاملا 

 اىل خدماهتا . 



 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية 

 زوروا موقع رواايت 

www.riwaya.ga 

 الفصل الثالث 

 بداية التحدي 

 

 

اتصل ساندي بلزي يف عيد رأ س الس نه  

مطمئنا عن حال الس يدة مود ورّس ملعرفتة ان  

اودمونت فرتة اطول ودعته  لزيا ستبقى يف  

 لتناول كواب من الشاي : 

http://www.riwaya.ga/


حلسن حظ خالتك انك تركت معكل    - 

السابق وأ تيت لتس تقري يف اردمونت قليال  

وميكنين ان اضيف ان من حسن حظي ايضا  

 انك اختذت هذا القرار . 

 ماذا تقصد اي ساندي ؟   - 

ترصفات ساندي املرتددة واخلجوةل اكنت تثري  

ا ك هنا من مادة  غضب لزيا فهو يعامله

البورسلني وخياف علهيا ان تنكرس . ارادت  

من سؤالها هذا ان تبعث فيه اجلرأ ة يك يكون  

اكرث وضوحا . فشعر ابخلجل من سؤالها ومتمت  

 قائال : 



اعين .. أ رجوك ال تظين انين ارمغك عىل    - 

 البقاء ، طبعا ميكنك ان ترفيض . 

ساندي! انت تلف وتدور حول موضوع ما    - 

تريدين ان اقبل او ارفض قبل ان    ، كيف 

 اعرف ما بودك ان تقول ؟ 

 ما اريد قوهل انين حباجة ماسة اليك .   - 

 هكذا وهبذه الرسعة ؟!   - 

التسييئ الظن ! يف الواقع اان حباجة ملواهبك    - 

مكصممة ازايء وذلوقك يف تنس يق ال لوان ,  

الثوب اذلي مصمته من مقاش التويد اذلي  

ن رائعا ! مارأ يك لو  اهدتك اايه وادليت اك 

نعمل معا ؟ انت ترمسني لنا وتصممني ال زايء  



وحنن نصورها وننرشها يف جمالت املوضة .  

هبذه الطريقة نكون قد حصلنا عىل ادلعاية  

اليت حنن بأ مس احلاجة الهيا ورمبا تضاعف  

 مبيعنا ! 

هل طلبت من ساره ان تعرض لمك بعض    - 

 املوديالت ؟ 

 ال مل ألكمها بعد !   - 

 ملاذا ؟   - 

 تردد ساندي وقال وهو يش يح بنظره عهنا : 

ال اظن اهنا سرتىض ، اعين س توافق عىل    - 

 مساعدتنا . 



ساندي ! اظن انك التريد ان تقرتح علهيا    - 

 مرشوع العمل هذا ، ال حتهبا ؟ 

فوجئ ساندي بسؤال لزيا وقام عىل الفور من  

مقعده ووضع كوب الشاي جانبا وقال بصوت  

 ملجوم : 

اجد مربرا حلديثنا عن ساره وال عالقة    ال   - 

لها ابلعرض اذلي اقرتحه عليك , هل تقبلني  

 مشاركيت يف العمل ؟ 

المانع عندي وهذا العمل يس هتويين كثريا .    - 

لكن اي ساندي ارجوك افهمين , ان مل ننرش  

املوديالت اليت سأ مصمها يف حصف وجمالت  

املوضة فعملنا لن يلقى صدى ولن جنين مثرا.  



ادلتك حدثتين يف هذا املوضوع ويه اليت  و 

اقرتحت عيل فكرة عرض الامنذج ونرشها ,  

 واعتقد ان سارة يه الشخص اذلي يلزمنا . 

اشاح ساندي بوهجه وتقدم حنو النافذة  

وشعرت لزيا يف هذه اللحظة انه حزين ومتوتر  

 فقالت هبدوء :  

اظن ان سارة الآن بصحبة فرايزر يف لندن    - 

 . 

وهجه حنوها واقرتب مهنا خبطى    فأ دار ساندي 

 رسيعة : 

 من اين اتيت هبذا اخلرب ؟   - 



مسعت فرايزر يلكمها عىل الهاتف عندما    - 

 زرته يف مكتبه . 

 وملاذا زرته يف مكتبه ؟   - 

رافقت ابنه جوين حىت البيت بعدما انقذته    - 

 من عراك وقع بينه وبني صبيان يف احلي . 

قة من  وابلطبع مل ختف عنه شعورك ابملضاي   - 

 ترصفاته الامبالية جتاه ابنه . 

 كيف عرفت ؟   - 

التقيت بفرايزر قبل سفره اىل لندن حلضور    - 

معرض للسفن , لقد اصطحب معه ابنه جوين  

ل ن الس يدة دويب تركت وظيفهتا بعدما اخذت  

نصيهبا من الرفسات واللطامت اليت اهنال علهيا  



جوين يف املرة ال خرية عندما حاولت كعادهتا  

 عتناء به . ال  

وماذا س يفعل هذا الودل املسكني يف معرض    - 

 للسفن ؟ 

س يضجر او س يفتعل حامقات , ارجو ان    - 

 هتمت به ساره كام جيب . 

اكن بأ ماكين ال حتفاظ به طوال مدة غياب    - 

 وادله لئال يضطر اىل تعطيل مدرس ته . 

 فابتسم ساندي معلقا : 

لن يروق خلالتك مود اس تقبال ابن عدو    - 

 ها ! دلود ل 

 فأ جابت لزيا ابنفعال : 



مل جيد الس يد المون يف اردمونت من هيمت    - 

اببنه يف غيابه ؟ ال افهم هذا الوضع املعقد !  

وماذا بشأ ن وادلتك اي ساندي هل يه عىل  

 عالقة طيبة معه ؟ 

ايم حترتمه كثريا وتقدره لكن ايب خيالفها    - 

الرأ ي منذ وقوع حادثة مارجوري موريسون ,  

يتجنب طلب املساعدة من احد .  مث فرايزر  

 لو يزتوج لهانت مجيع مشألكه . 

من املعقول ان يزتوج ساره ... هل تغار منه    - 

 ل نه س يقابلها يف لندن ؟ 

ال ! هذا ال مر اليزجعين ابدا , يرسين ان    - 

 جتد ساره السعادة مع فرايزر او مع سواه . 



 فتجرأ ت لزيا وسأ لته من جديد : 

 ؟   من الظاهر انك حتهبا   - 

احببهتا فامي مىض وشئت ان تكون يل    - 

زوجة , لكهنا فضلت السفر اىل لندن يك  

تصبح عارضة ازايء , مل يكن مبقدوري ان  

 اقدم لها شيئا بديال ! 

يف أ ي حال ان مل تطلب مهنا انت مساعدتنا    - 

يف مرشوعنا اجلديد سأ توىل هذا ال مر بنفيس  

  , لسارة عالقات هامة بوسعنا ال فادة مهنا , 

 مىت س تعود من لندن ؟ 

 الهيمها كثريا معرض السفن !   – قريبا    - 

 فمتمتت لزيا : 



 الا اذا شاءت ان تفنت رجال .   - 

 

اكن شهر اكنون الثاين )ديسمرب( هذه الس نه  

لطيفا فتس ىن للخاةل مود الهنوض من فراشها  

قليال مما زادها عافية ونشاط ومل يغب عهنا  

شئ من امور جرت وجتري من حولها , بل  

ابلعكس , اكنت تقف قرب انفذهتا لكام  

مسحت لها حالهتا الصحية حيث تراقب ما  

م اكنت  حيدث يف اخلارج . ويف هذا اليو 

منرشحة ومتعافية جفلست اىل انفذهتا اكلعادة  

 وما لبثت ان اندت لزيا بفرح داخيل : 



لزيا ! تعايل وانظري .. يبدو ان الس يد    - 

المون مل يبارش بورشة البناء اظنه مل حيصل  

 بعد عىل رخصة البناء او نفذت امواهل . 

ال اعتقد ذكل ! انه مشغول الآن بتجهزي    - 

 لهيا يف لندن . مناقصة سفن حصل ع

 ومن اين كل هذه املعلومات ؟   - 

من جوين , التقيت به دلى خروجه من    - 

 املدرسة . 

 وهل وادله موافق عىل ذكل ؟   - 

 اعتقد انه جيهل انين التقي جبوين .   - 



لكن جوين يعرف متاما ان وادله مينعه من    - 

اخلروج معك وانت هبذه الطريقة تدفعني  

 الصيب اىل الكذب . 

مانعا من خروج جوين معي للزنهة  ال اجد    - 

فهو حباجة للرفقة . هذا الصيب حساس للغاية  

وذيك وبودي ان اعرفه اليك يوما , ليعمل انك  

 لست رشيرة اىل هذا احلد اذلي يتصوره . 

 فضحكت مود وقالت ابنرشاح: 

 ملاذا يعتقد انين رشيرة ؟   - 

ل نه يظن انك اقنعت جورج موريسون    - 

الفيال فتعجبت مود  ابلعدول عن فكرة بيع  

 وسـأ لت : 



 من اذلي اوىح اليه هبذا ؟   - 

مسع وادله مرة يقول جلورج موريسون انه    - 

متأ ثر مبواقفك ولهذا السبب يرفض عرضه  

لرشاء " فيال الرشوق " ماذا قلت ابلضبط  

 جلورج موريسون ؟ 

 اجابت مود بلهجة واثقة من نفسها : 

قلت هل لو انه جترأ  وابع الفيال لفرايزر    - 

المون ل خربت امجليع يف اردمونت ان ابنته  

 اكذبة ولصة . 

 لصة ؟ كيف ميكنك اثبات ذكل ؟   - 

طبعا ميكنين اثبات ذكل ! اكنت مارجوري    - 

تنظف يل املزنل يف املايض فافتقدت بعض  



احلاجيات كام فقدت بعض النقود , فلكمت  

 ا لكهنا نفت الهتمة . وادلها اذلي اس تجوهب 

اذن فأ نت تعرفني ان من عادة مارجوري    - 

الكذب . وهل تصدقني ما اشاعته عن فرايزر  

 ؟ 

ال اصدق شيئا مما اشاعته ، حصيح انين ال    - 

احب فرايزر لكن هذا ال مينع ان يكون رجال  

 نزهيا ورصحيا . 

ما قالته مود اراح لزيا ل هنا شعرت ان فرايزر  

يف املرة ال وىل عندما قابلته    اوىح الهيا ابلثقة 

ابلرمغ من اجنرافها قليال مع مواقف خالهتا  

 فقالت مازحة : 



وهللا .. ماظننت يوما انه بأ ماكنك اللجوء    - 

 اىل ال بزتاز ! 

 انزجعت مود وأ جابت برسعة اعرتاضية : 

آخر .   -   اان ال امنعه من بيع الفيال لشخص أ

 مث امكلت , ويه تنتقل اىل موضوع جديد : 

 هل وصلتك اخبار من وادلك ؟   - 

نعم .انه مس تعد للمجئ عندما تسمح هل    - 

 اشغاهل . 

آه . اان اعرفه جيدا . س يطلعنا عن جميئه    -  أ

 ساعات قليةل قبل وصوهل ! 

مث تأ ملت العجوز اقرتاب الشمس من صفحة  

 املاء , وأ ضافت جفأ ة : 



اود ان اتعرف اىل هذا الصيب ، لقد فقد    - 

 ت احلياة ، ليأ ت غدا ! امه وجدته ايضا فارق 

يف اليوم التايل , طلب جوين بنفسه لو ميكنه  

 اجملئ فقالت هل لزيا : 

 ابلتأ كيد . خفاليت راغبة ابلتعرف اليك .   - 

 حصيح ؟   - 

وأ لف حصيح ! واذا اجعبهتا , ارتك الكنوز    - 

 اليت عندها ! 

 اية كنوز?   - 

ذكرايت واش ياء اندرة من الصني والهند    - 

 والياابن. 

 ندها العاب ايضا? هل ع   - 



نعم , لكن اايك ان تطيل الزايرة خاليت جعوز  - 

تعبه معرضه دائا للمرض مث ال تنىس ان  

الس يدة اليت هتمت بك قد ينشغل ابلها ويه  

 تنتظرك.  

 اجاهبا جبدية وك نه من الراشدين : 

 الماكن لها عندان لقد غادرتنا .   - 

حقا ومن اذلي هيمت بشؤون البيت والطعام    - 

 اذا? 

وادلي انه طباخ ماهر , واان اساعده , تبقي    - 

مشلكة تنظيف البيت . منذ اايم زارتنا سارة  

لكهنا الحتسن الطهيي ال اظهنا تس تطيع ان  



تصبح اما صاحلة الاهمات يعرفن حتضري  

 الطعام .!! 

ابتسمت لزيا يف رسها هذا الصيب اذلي معره  

س بع س نوات يعرف ماعىل املرأ ة من واجبات.  

مل يتعمل هذا من وادله . فهو يدير  واحض انه  

شؤونه بنفسه , اول زايره قام هبا جوين ملود  

 جرت بدون صدام. 

فأ عاد الكرة يف اليوم التايل مث هنار ال ثنني حىت  

أ خذ يزورها لك يوم اكن حيدث اخلاةل مطوال  

مث تريه كنوزها او يلعبان الورق . حىت تشعر  

ملطبخ  العجوز ابلتعب فيلحق جوين بلزيا اىل ا 

وتعطيه اقالم ملونه واوراق يك يرمس ويلون  



بفرح وحامس اكنت لزيا جتهل اذا اكن فرايزر  

 عىل عمل بعالقهتا جبوين 

لكهنا ابت ان تسأ ل الصيب عن ذكل لئال يفقد  

فرحه وجفأ ه يوم اكان يعمالن حبامس كبري حىت  

اهنام نس يا مرور الوقت ادركت لزيا تأ خر  

يته فهرعت معه  الصيب عن ساعة عودته اىل ب 

اىل حوض السفن ويه مس تعدة لدلفاع عنه  

 من غضب ابيه .  

عند اقرتاهبا من املزنل رأ اي امرأ ة تغادر س يارهتا  

بعدما اوقفهتا يف املرأ ب ، شقراء ,مجيةل ، انيقة  

، وممشوقة. تقدمت حنوهام ويه تقول للصيب  

 بصوت حاد ومزجع : 



ماهذا انك متأ خر جدا يف العودة وادلك    - 

 ب يفتش عنك . ذه 

كنت عند لزيا ، واخلاةل مود اعطتين هذا    - 

الفيل الرائع انظري .. قال هذا وهو يرهيا فيال  

 صغريا من العاج 

جتاهلته املرأ ة ونظرت ايل لزيا سائةل اايها  

 بفضول : 

 انت لزيا مسيث?   - 

نعم وانت ال نسه سارة .. عارضة ال زايء    - 

 اليس كذكل ? حضكت الشقراء ويه جتيب : 

لو مل تعرفيين لكنت غضبت جدا ، الس يدة    - 

لويس حدثتين عنك يبدو انك مصممة ازايء ,  



ينقصنا الوقت الآن للتلكم عن هذا املوضوع  

لكين اود لو تصممي يل موديال خاصا من  

مقاش التويد احمليل .. هل نتناول الغداء سواي  

 هنار امجلعه؟ 

 اجابت لزيا ويه تفكر يف ساندي: 

 حس نا   - 

 اضافت ساره : 

س يأ يت فرايزر هنار امجلعه اىل العشاء دليه    - 

معل يربطه بوادلي يتعلق بأ مر تصليح اليخت  

, رمبا اس تطاع مرافقتك . هاهو قادم حنوان  

 ستتدبرين ال مر معه . 



اذلي اكن يتجه صوهبم    نظرت لزيا اىل فرايزر 

فأ فلت جوين مهنا يف هذه اللحظة وهرع حنو  

 املزنل .. ارسعت ساره مبخاطبته قائهل: 

التشغل ابكل اكن جوين بني ايدي امينه    - 

 بضيافة الس يدة مود روي . 

وك نه مل يسمع ماقالته ساره امكل سريه متجها  

 بعصبية حنو لزيا وخبطى واسعه وقال حبدة : 

انسه لزيا ان ترتيك هذا    امل اطلب منك   - 

 الودل وشأ نه؟ 

اجابت لزيا هبدؤ ابلغ بدون ان تتأ ثر بلهجة  

 فرايزر القاس ية : 



طلب مين جوين التعرف اىل خاليت مود ..    - 

ولبيت طلبه , اكن يأ يت لك يوم بعد املدرسة  

ولك شئ يسري عىل مايرام بينه وبني خاليت  

 .    الا اننا اليوم نسينا موعد العودة اىل البيت 

 هدأ  فرايزر قليال وأ جاب ممتامت : 

اان اذلي اوحيت هل برغبة يف التعرف اىل    - 

الس يدة مود .. اقرتبت مهنام سارة بأ ستياء ل هنا  

 وقفت وحيدة جانبا وقالت لفرايزر : 

جيب ان اذهب الآن الآنسة مسيث قبلت    - 

دعويت اىل العشاء مساء امجلعه هل ميكنك  

 مرافقهتا؟ 

 ابرد : اجاب فرايزر بصوت  



نسة لزيا س يارهتا اخلاصة وميكهنا ان    -  لل 

 هتتدي اىل مزنكل مبفردها . 

مل حترك لزيا ساكنا ابلرمغ من رغبهتا الشديدة  

بوضع حدا لوقاحته . اما سارة فأ جابت بلهجة  

 المبالية: 

كام تريد ايس يد فرايزر ، لزيا ميكنك    - 

ال س تفسار عن مزنيل من خالتك التبعد  

ا من هنا اان يف انتظارك  "كريدون هول" كثري 

كام اتفقنا هنار امجلعه مساء ، امتىن ان اكون قد  

حصلت عىل مقاش التويد تصبحني عىل خري  

0 



قبل ان تغادر ساره املاكن اضافت بصوت  

 مغري ويه ختاطب فرايزر : 

أ ظن انه ليس من الرضوري ان انتظر منك    - 

 مرافقيت حىت الس يارة ! 

 فوافق فرايزر حبدة : 

 من الرضوري عىل ال طالق . ليس    - 

 أ ضافت ساره ويه تبتعد : 

من الواحض انه ينقصك الكثري من صفات    - 

 الرجل اجلنتلامن . 

لست حباجة ملن يؤكد يل هذا.. وامتعض    - 

فرايزر وحاول اهناء حديثه مع ساره واظهرت  



لزيا يف هذه اللحظة رغبة ابلرحيل فأ مسك هبا  

 فرايزر قائال: 

ما سأ قوهل كل لو    الترحيل الآن . دلي   - 

 تفضلت وقبلت دعويت اىل املزنل .. 

هذا ترصف خيلو من احلمكة س يد فرايزر .    - 

آين احد ابناء القرية ادخل   االتظن ذكل ؟ لو رأ

 مزنكل يف هذا الساعة جلن جنونه . 

اريد ان اس توحض منك انسه لزيا بعض    - 

ال مور لو رفضت دعويت سأ ضطر ملعاقبة  

 جوين بشدة . 

س يد فرايزر معاقبة جوين بقسوة  الحيق كل    - 

 وال اظنك س تجرؤ عىل ذكل . 



نسيت ان جوين ابين وحيق يل اان ودون    - 

سواي السهر عليه وعىل تربيته الا يكفي انه  

كذب عيل طوال هذه املده زاعام انه اكن  

لنشاطات    مييض فرتة مابعد الظهر يف املدرسه 

اضافية بيامن هو يف الواقع بضيافة الس يدة روي  

اريد ان اعرف من علمه اختالق هذا النوع  

 من ال اكذيب؟ س تقبلني دعويت ام ال ؟ 

 حس نا...حس نا..ايس يد فرايزر قبلت .   - 

واجتها حنو مزنل المون فلمحت لزيا س يارة  

 سارة تبتعد وراء املنعطف وأ ضافت هبدوء : 

عىل جوين هناك طرق  ارجوا الا تقسو   - 

 كثرية ملعاقبة ودل ال تتطلب قسوة وال رضاب . 



اعرف .اعرف . لكنين فقدت قدريت عىل    - 

 املثابرة هبذا الشلك . تفضيل . 

وبيامن هو يقفل الباب عال صوته يف ارجاء  

 املزنل مناداي جوين: 

جوين . جوين . الحاجة بك لل ختباء    - 

 تفضل وارشح يل ماجرى معك . 

ورىم هبا عيل املقعد واضاف وهو    خلع سرتته 

 يتجه اىل املطبخ : 

س نجلس يف املطبخ وسأ حرض طعام العشاء    - 

.. يف هذه ال ثناء ترشحني يل مايه ال س باب  

 اليت دفعتك ل قناع جوين بزايرة خالتك مود ! 

 اجابت لزيا بأ حتجاج : 



 مل أ حرضه عىل زايرتنا .   - 

ورافقته حىت املطبخ حيث اهنمك يف حتضري  

م العشاء بيامن جلست يه عىل كريس  طعا 

تراقبه بدا لها املطبخ يف حاةل البأ س هبا من  

الرتتيب مل تكن تتوقعها وأ خذت تراقبه بشغف  

كيف يضع غطاء املائدة وحيمل ال طباق ,  

ويوزع املالعق والشوك والساككني .. مل ينس  

 شيئا ابلفعل ! ابتسمت هبدؤ وقالت هل : 

محت هل بزايرة  نزلت عند رغبة جوين , فس  - 

 خاليت . 

اجاب فريزر بلهجة مشككة وهو حيرض قالبا  

 من البيض اخملفوق : 



جوين اليطلب شيئا من اشخاص التربطه    - 

هبم عالقة محميه .. مفن الظاهر انه وطد  

 عالقته بك ! 

من هذه الناحية انه يش هبك كثريا , لهذا    - 

السبب اكن ابماكنك ال تصال يب لل هامتم به  

 غيابك يف لندن , لكنك مل تفعل . طوال فرتة  

آنسة لزيا , حصيح    -  انت رسيعة املالحظة اي أ

انين ال اطلب املساعدة من احد , خاصة اذا  

 تعلق ال مر جبوين . 

 واضاف فريزر بهتمك : 

ماذا تقصدين من تشجيعك جلوين بزايرتمك    - 

 ؟ 



 اجابت لزيا بغضب : 

ال اقصد شيئا اي س يد فريزر , يؤسفين ان    - 

اقول كل انك من فئه الناس ال اننيني اذلين  

يربرون لك ال عامل ويعللوهنا .. وان كنت  

تريد ان تعرف السبب احلقيقي ل هامتيم جبوين  

فاعمل انين بلك وضوح وجدت هذا الصيب  

حباجة ماسة اىل عناية وأ نت الهتمت به مبا فيه  

 الكفاية ! 

ا فريزر بنظرة مشككة مما زاد توترها  قاطعه

 وانفعالها فأ مكلت قائةل : 

انت التفهم حقيقة ما اعنيه , ظننت انه    - 

ميكنين مد يد املساعدة جلوين هبذه الطريقة ,  



خاصة عندما اكتشفت انه فقد جدته وال  

ينتظره احد يف املزنل دلى عودته من املدرسة  

يت مود  , زايرته لنا التزجعنا بل ابلعكس , خال 

 تراتح هل وتعامهل كحفيدها !  

اهنت لزيا الكهما من دون ان تعرف وقع ما  

قالته عىل فريزر ل نه اكن ما زال مهنماك يف  

حتضري العشاء , ويف وضعه هذا فهيي ال ترى  

منه سوى كتفيه العريضتني وشعر رأ سه  

املقصوص حديثا . اس تدار عىل همل واجته اىل  

ن دون ان يظهر  املائدة فوضع الطبق هبدوء م 

عليه أ ي انفعال ك نه مل يسمع شيئا عىل  

 ال طالق ! 



من جديد علها ختفف من توتره قبل ان يرى  

 جوين , فقالت هل بأ دب : 

س يد المون , مازلت انتظر منك تعليقا عىل    - 

 الكيم , اما دعوتين من اجل هذا التوضيح ؟ 

لكن فرايزر مل حيرك ساكنا بل حافظ عىل  

مما اشعل يف لزيا رغبة اقناعه  موقفه الالمبايل  

مبوقفه الامبايل هذا , وابلتايل التشديد عىل  

 اهامهل البنه فقالت جبرأ ة اكفية : 

س يد المون . هل فهمت ماهو سبب    - 

 اهامتيم جبوين ؟ 

اكن سؤال لزيا هذه املره حمكام فمل يس تطع  

 المون التظاهر بعدم سامعه فأ جاب : 



جوين فيصعب عليه    اخىش ان يتعلق بك   - 

  – أ ي عندما ترحلني من اردمونت    – فامي بعد  

 فراقك ! 

ال انوي مغادرة اردمونت يف الوقت القريب    - 

خفاليت مود مازالت حباجة ايل ورمبا سأ معل يف  

 املصنع مع ساندي لويس . 

يف هذه اللحظة اقرتب جوين من وادله وهو  

مازال حيمل الفيل الصغري بيده , فقال هل وهو  

 اىل الفيل , ك نه حياول التخفيف من  يشري 

 غيظ وادله : 

 الس يدة مود اعطتين هذا الفيل .   - 

 وأ ضاف بلطف : 



الس يدة مود لطيفة . ومل تكن عىل النحو    - 

 اذلي وصفته يل .. اما زلت غاضبا من لزيا ؟ 

بدت ابتسامة رقيقة عىل شفيت فرايزر المون  

 , لكنه اخفاها برسعة وقال بلهجة قاس ية : 

فاتك يف املدة ال خرية ااثرت غضيب واان  ترص   - 

مس تاء منك جدا . اكن عليك مصارحيت  

ابحلقيقة بدال من جلوئك اىل الكذب ، جوين  

احذرك , فلن اصفح عنك هبذه السهوةل يف  

املرة املقبةل ان عاودت الكرة ! اريد ان اعمل  

اىل اين تذهب لئال اضّيع وقيت يف البحث  

 عنك . 

 : فأ جابه جوين ممتامت  



 اجل ،حارض !   - 

 واضاف بعصبية : 

 هل ميكن للزيا تناول العشاء معنا ؟   - 

 هل هذا ال مر يفرحك ؟   - 

نعم ! لزيا طاهية ممتازة اعدت يل قالبا من    - 

 احللوى اليوم بعد الظهر . 

 اجاب فرايزر جبفاف : 

مىض وقت طويل ومل اذق طعم احللوى ،    - 

 اان احسدك فأ نت سعيد احلظ ! 

 مث سأ ل لزيا : 

 هل حتبني مشاركتنا تناول العشاء؟   - 



متنت لزيا يف هذه اللحظة اىل جانب جوين  

وقبول ادلعوة , كام متنت مشاركة فرايزر يف  

حتضري العشاء ومرافقة جوين حىت فراشه يك  

تروي هل حاكية حىت خيدل اىل النوم ، لكن  

 هذا الشعور اقلقها فقالت بصوت خافت : 

ضل العودة  شكرا كل لهذه ادلعوة لكنين اف  - 

 ابكرا . س تقلق خاليت مود لغيايب . 

 ابلطبع ! ابلطبع !   - 

 اجاهبا فرايزر بلهجة ساخرة وأ مكل : 

 هذا ترصف ال تنقصه احلمكة .   - 

ومل يتوقف عند معارضة جوين واحتجاجه  

عىل ذهاب لزيا هبذه الرسعة , مما اوىح الهيا  



انه اراتح لعدم قبولها ادلعوة فمتلكها نوع من  

اهه بدون ان تفهم حقيقة هذا الشعور  احلقد جت 

وسببه , فتدخل جوين من جديد حماوال انقاذ  

 املوقف : 

اميكنين زايرة الس يدة مود غدا ؟ وعدتين  - 

 بأ هنا سوف تعلمين لعبة ادلومينو ! 

 رصخ به فرايزر معرتضا : 

 الك !   - 

 ول ي سبب ؟   - 

ان تكون    الس يدة مود الحتبين وال اريد   - 

 مصدر ازعاج لها ! 

 تدخلت لزيا بلهجة اعرتاضية : 



 جوين ال يزجع احدا اي س يد المون .   - 

لن يدخل جوين بعد اليوم مزنل الس يدة    - 

 مود ! 

ادركت لزيا انه يتضايق من تدخلها يف شؤونه  

اخلاصة , فاجتهت حنو الباب اخلاريج ورافقها  

  حىت املدخل وهو خياطب ابنه اذلي بقى يف 

 ادلاخل : 

جوين انتبه لطبق البيض عىل النار سأ رافق    - 

 ال نسة مسيث حىت املدخل . 

 اجابت لزيا معلقة بلهجة المبالية : 

التعذب نفسك . صفات الرجل اجلنتلامن    - 

 ليست كل . 



حس نا ! تدبري امرك بنفسك اي انسه لزيا    - 

واذا حدث كل مكروه يف الظلمة خارجا ,  

تعودي ادراجك    فأ نت املسؤوةل وارجوك الا 

 شاكية . 

اغلق الباب خلفها , واحست لزيا بوقع الكمه  

الالسع علهيا . ففي الواقع الظلمة حالكة وكثيفة  

يف اخلارج وحتجب الرؤية وفهمت مأاكن يعنيه  

حفاولت جاهدة هبوط السمل . انزلقت رجلها  

 وارتطم اكحلها ابدلرجه فرصخت : 

رة املقبةل  تبا لكرباييئ ! هذا هو المثن ! يف امل   - 

 اي لزيا مسيث ال ترفيض صفاته امحليدة !  



وحاولت الوقوف ال صابة اكنت طفيفة  

وتذكرت الكم سارة عندما نعتته ابلرجل الفظ  

, اخلشن , فهو يف الواقع ال يتودد للنساء وال  

يعاملهن ك هنن خملوقات ضعيفات , بل  

ابلعكس يعامل املرأ ة عىل قدم املساواة اسلوبه  

ل طراء واملواربه وال يرتدد يف  خيلو من ا 

اس تعامل القسوة احياان . رمبا هذه الناحية من  

خشصيته تشدها اليه فهيي تراه من صنف  

الرجال النادرين اذلين يعمتد اسلوهبم الرصاحه  

 واملواهجة الواحضة . 

 



عادة صور ما جرى بينه   ولشدة انغامسها يف ا 

وبيهنا هذا املساء , نسيت أ ل م اذلي يوخز  

 لها . اكح 

وأ خذت لزيا متيش بعصبية ك هنا تسابق الرحي  

فالطقس يف اخلارج حيمل صقيعا يزيدها حيوية  

وحامسا . فمل تتوقف أ فاكرها عن ادلوران  

كقفري حنل , وبدأ ت تشكك يف ال س باب اليت  

عرضها علهيا عندما وحضت سبب اهامتهما  

جبوين ، فعىل ما يبدو حياول أ ن يتجنهبا ولهذا  

 وابه قاطعا وحازما ! السبب اكن ج 

يف اليوم التايل مل ميحي الليل ما محةل الهنار مفع  

بزوغ الفجر هنضت لزيا ورأ سها ملئ بضجيج  



ال مس وبدأ ت يوهما بزايرة لساندي يف املصنع  

 وأ خربته أ هنا واهجت سارة البارحة قالت لزيا : 

التقينا صدفة ودعتين ايل العشاء مساء    - 

التعاون معي فهيي    امجلعة , وأ ظهرت رغبهتا يف 

تريد أ ن أ رمس لها موديال من مقاش التويد  

اذلي تصنعه أ نت هنا ... ما رأ يك ايساندي ،  

اراها فرصة مناس بة لنعرض علهيا مرشوع  

آجل النرشه اال عالمية !   العمل سواي من أ

 فا جاب ساندي هبدؤ مبالغ فيه : 

أ متىن كل النجاح ! وادليت تعد كل مقاشا    - 

 نين ا ىل املزنل؟ رائعا . هل ترافقي 



اختارت الس يدة لويس للزيا اللون البنفسجي  

والقامش اذلي تتخلهل بعض ال زهار النامعة  

الرقيقة . هذا اللون اذلي حيمل أ لوان صباح  

ليه وتش تاقه !   الش تاء هل عند لزيا صدى حتن ا 

أ مضت يف رفقة الس يدة لويس فرتة ما قبل  

  الظهر ودلى مغادرهتا للمزنل يرافقها ساندي 

الحظت عند أ لباب فرواتن , جذهبا صوفهام  

 النامع وسأ لت ساندي بفضول : 

 فرواتن رائعتان! هل ختصان أ حد ؟   - 

ابنة أ خيت ش يال طلبت مين سرتة حفرضت    - 

 لها هاتني الفروتني . 

 اقرتحت لزيا حبامس : 



 ميكنين أ ن أ صبغهام وأ هجز السرتة .   - 

 حقا؟ أ نت تصممني مناذج للفرو كام للتويد؟   - 

أ جل ومبقدوري أ يضا ان اصبغ القطعتني معا    - 

 وارمس هلام الشلك املطابق . 

 بدأ  ساندي متحمسا للغاية فأ رسع قائال : 

خذي هذه الفروة وأ خضعهيا لتجاربك    - 

 وأ طلعيين فامي بعد عىل النتاجئ! 

عادت لزيا اىل مزنل خالهتا ورأ سها يضج  

ابملشاريع اجلديدة ، مفنذ وصولها ا ىل اردمونت  

ومكوهثا طوال هذه الفرتة مل تشعر ابلغربة أ و  

ابل نزعاج ، بل ابلعكس حضورها هنا يرحيها  

كثريا دلرجة أ هنا تاكد تعتقد أ هنا ودلت يف هذه  



اجلزيرة وعاشت فهيا ، وك ن ساندي احس  

ل لها يوما أ هنا قدمت عىل خطوة  بشعورها فقا 

سعيدة عندما اس تقالت من معلها السابق ،  

مفا اكنت تريده أ ن يتحقق عىل صعيد همنهتا  

حيصل الآن بصورة طبيعية ال أ حد يعاكسها  

بداع وبني   ىل اال  ويقف حاجزا بني حاجهتا ا 

هنا اليوم تمتتع بذلة   متسكها ابس تقالليهتا ، ا 

نتاج كام حيلو لها هذه ال   جواء املرحية تدخل  اال 

الفرح اىل قلهبا خاصة ان ساندي يدفعها  

للعمل , يزيدها حامسا وال يعطلها بل يرتك  

اخليار لها يف ش ىت امليادين , ويف مجيع  

املواقف , وغافلها الوقت ويه يف طريق  



العودة فأ حست يف حاجة لال رساع يك يتس ىن  

لها اجللوس مع خالهتا قرب املدفأ ة وادلردشة  

ليال قبل أ ن يس بقها النعاس ، ومل يدم  معها ق 

ذ   شعورها هذا بذلة تبادل أ طراف احلديث ا 

فاجأ هتا اخلاةل مود بوجه شاحب قامت فسأ لهتا  

 ابرتياب : 

 ماذا جرى؟   - 

اكن قلهبا خيفق كصنج يرن خلشيهتا أ ن تكون  

مود قد تعرضت لنوبة قلبية اثنية فأ نقذهتا مود  

بعصبية  من قلقها املفاجئ , وقالت ويه تشري  

ىل النافذة :   ا 

 انظري ! انظري ! ماذا جيري يف اخلارج !   - 



أ رسعت لزيا اىل الرشفة , الح لها يف اجلهة  

املقابهل ملزنل خالهتا عامل يفرغون محوةل شاحنة  

ويبدو أ هنم يس تعدون لورشة بناء ، فرصخت  

 مود ويه ترفع عصاها عاليا : 

 أ مل تلتقي هبم وانت يف طريقك ا ىل هنا؟   - 

 أ نتبه كنت أ فكر بأ ش ياء أ خرى .   مل   - 

هاهو فرايزر المون يس تعد للبناء لقد    - 

حصل أ خريا عىل اال جازة ، أ ضافت مود  

 بعصبية أ قوى :  

جازة    -  اتصلت بسكرتريته ل تأ كد من رشعية ا 

نه   البناء هذه فمل أ جده يف مكتبه .. يبدو ا 



اضطر لذلهاب بصورة مس تعجةل ا ىل مدرسة  

 خمابرة منه ! ابنه جوين وأ ان ابنتظار  

اهدأ ي ايخاليت ارجوك ! رمبا احتجزه أ حد    - 

 ل مر خطري . 

 ماذا؟ أ نت تدافعني عنه ؟   - 

ال أ بدا ال ختافني لن يرتدد يف اجمليء فهو ال    - 

 خيافك . 

نعم ال خيافين ! هذا هو رس قوته , وتفامق    - 

 مصيبيت . 

ومل ختفي مود تذمرها الشديد من الوضع  

برسعة وحيرض    ومتنت لزيا لو مييض الوقت 

برسعة لرتاتح من رش هذه املواهجة فهيي  



ختىش أ ن تتعرض خالهتا ملكروه لفرط عصبيهتا  

 وتوترها . 

وبعد مرور ساعة من الوقت قرع الباب بقوة  

فهرعت لزيا ا ىل املدخل : الس يد فرايزر  

المون عند أ لباب . وبلحظة أ لقت نظرة  

رسيعة عليه ، فبدا لها غريب ال طوار يف  

لعمل , دخل خبطى واسعة وهو حيمل  هندام ا 

بيده مظروفا ، مل يرد عىل التحية املسائية اليت  

وهجهتا اليه ، واجته توا حنو الصالون والقى  

 التحية بصوت محمي : 

اسعدت مساء ايس يدة مود ، كيف حاكل    - 

 اليوم؟ 



ا ىل ان    كنت يف أ حسن حال ايس يد المون   - 

أ لقيت نظرة ا ىل اخلارج من انفذيت ... هل  

جازة البناء ؟   حصلت أ خريا عىل ا 

مل جيب الس يد المون عىل السؤال , بل  

اكتفى بتسلميها املظروف اس تعجلت يف فتحه  

ومل متض ثوان حىت امتقع وهجها , فطوت  

الرساةل برسعة وابعدهتا عهنا حبركة جهومية  

 صارخة يف وهجه : 

ا يف هذه القرية حيريين ، مفن  ما جيري هن   - 

هجة يدعي اجمللس البدلي بتطبيق قانون  

احلفاظ عىل البيئة ومن هجة أ خرى يسمحون  



كل ببناء مشغل عىل أ رايض ختص ال مالك  

 العامة! 

املشغل اذلي أ ان بصدد بنائه اي س يدة روي    - 

ليسا أ كرث بشاعة عن مصنع أ مقشة التويد اذلي  

ردمونت وامسحي  حيتل قسام كبريا من أ رايض ا 

يل ان اضيف وأ وحض كل أ ن ال رايض اليت  

منا   أ بغي البناء علهيا ال ختص اجمللس البدلي ا 

يه مكل أ جدادي ومل يتطلب مين هذا ال مر  

ثبات حقي الرشعي يف امللكية .   هجدا خاصا ال 

ذا وادلك أ و جدك هذه    -  ملاذا مل يس تغل ا 

 ال رض يف السابق ؟ 



ىل ذكل . اكن يكفي  ل هنام مل يكوان يف حاجة ا    - 

جلدي يف ذكل الوقت بيع س بع بواخر يف  

الس نة لتأ مني مدخول العائةل بصورة حصيحة ,  

أ ما وادلي كام تعرفني ايس يدة روي فقد  

أ رشف عىل اال فالس يف أ ايمه ال خرية وال  

 أ متىن لنفيس مصريا مكصريه . 

 واضاف فرايزر بلهجة واثقة : 

يه  حنن يف اليوم نعيش يف عرص تغريت ف   - 

احلاجات وأ ساليب العمل جدي ووادلي مل  

يرغبا يف التوسع أ ما أ ان مفضطر جملاراة العرص  

وللمتيش مع السوق احمليل ، يف أ ايمنا هذه  

صناعة اليخوت تشهد منافسة قوية ذلكل  



جيب عيل التأ قمل مع الوضع اجلديد وبناء  

اليخوت من اخلشب أآي حسب الشلك  

اجة السوق  التقليدي , مل يعد يكفي لتلبية ح

خيوت اليوم ختتلف كثريا عن السابق وتتاكثر  

الطلبات حول اليخوت املزججة املصنوعة من  

ليف الزجاج ودلي الكثري من التوصيات عىل  

تسلميها يف مواعيدها ، ذلكل ايس يده روي أ ان  

حباجة ماسة ا ىل هذا املشغل ! لو تتخلني عن  

عواطفك الرومانس ية وحتمكني عقكل وتنظرين  

ىل ا  لواقع بوضوح لقبلت عريض برشاء  ا 

مزنكل ، وملا كنت اليوم تتحرسين عىل املنظر  



امجليل اذلي سأ حرمك منه خاصة وأ نين سأ بين  

 حاجزا عاليا س يحجب عنك الرؤية لكيا ! 

بيامن اكن فرايزر المون يسرتسل يف الكمه ,  

حاولت الس يدة روي مقاطعته مرارا لكنه مل  

حياول منعها  يفسح لها جمال فاكن يف لك مرة  

برفع صوته عاليا , أ خريا التفت انحيهتا بأ دب  

 وقال اببتسامة :  

 جاء الآن دورك , تفضيل!   - 

اكن يتوجه فعليك من ابب اللياقة أ ن ترتك    - 

 الالكم لل كرب منك س نا ! 



  اعتقد أ ن العكس هو الصحيح ايس يده   - 

روي , من ابب اللياقة عدم مقاطعة املتلكم  

 أ ثناء حديثة . 

آدب :   وأ ضاف فرايزر المون بأ

تعلقك هبذا املزنل اي س يدة روي هو تعلق    - 

عاطفي فقط مفا حاجتك ملزنل رطب يلعب  

فيه الهواء من مجيع هجاته .. وأ نت حتتفظني به  

 لشعورك ابلفخر وخفرك هذا ليس يف حمةل! 

الفخر اذلي يف غري    أ نت اذلي يتحدث عن   - 

 حمةل ايس يد المون ! 

آبه بتعليقها وبعكسها احلجة   فتابع فرايزر غري أ

 عليه : 



لو أ قدمت عىل بيع مزنكل يف اخلريف    - 

لكنت اليوم تسكني شقة حديثة ولاكنت  

 حصتك يف أ حسن حال. 

موضوع رشاء مزنيل ايس يد المون انهتينا    - 

منه , رشحت كل يف السابق أ نين سأ ويص به  

احدى قريبايت ، الوريثة الوحيدة لعائةل    ا ىل 

روي ، واحب أ ن انهبك ا ىل مرشوعك برشاء  

"فيال الرشوق" فال تعتقد أ نك ستنجح يف  

قناع صاحهبا بذكل ، جورج موريسون يتقيد   ا 

 عادة بنصاحئي ... ولن يبعيك أ بدا! 

ال يزجعين هذا ال مر عىل اال طالق! لست    - 

ىل الفيال يف الوقت احلارض   !   حباجة ا 



 وأ ضاف بعصب ابرد : 

ارجوا ان اكون قد أ قنعتك ايس يدة روي بأ ن    - 

جازة قانونية؟   ورشة معيل رشعية وتمتتع اب 

 لل سف اي س يد المون !   - 

 وأ ضافت مود بلؤم : 

اطلب منك أ ن متنع ابنك من تكرار زايراته    - 

لنا , ال أ حب مشاهدته فهو يذكرين بوادله  

ين ,  وأ نت تذكرين جبدك وهذه اذلكرايت تؤمل 

 أ ال يكفيين ما فعلته عائلتمك حبيايت؟ 

أ حست مود بتعب مفاجئ مما شغل ابل لزيا  

علهيا , لكن فرايزر مل يهنيي حديثه معها  

 فأ ضاف ك ن شيئا مل يكن : 



مل امسح يوما جلوين بزايرتك ايس يده روي ,    - 

راديت .. تصبحني عىل   جرى ال مر خارجا عن ا 

  خري اتصيل يب اذا عندك من جديد حول 

 عريض ادلامئ برشاء مزنكل . 

واجته فرايزر اىل املدخل فلحقت به لزيا  

 وخاطبته قائةل : 

أ عتذر ملا بدر من خاليت أ رجو أ ال يسئ هذا    - 

 ال مر ا ىل جوين ؟ 

 اجاب فرايزر ابقتضاب : 

 ال ,سوف يعتاده .   - 

متاما كام اعتدت أ نت املراحل املؤسفة من    - 

مونت  حياتك ... عندما رحلت وادلتك من ارد 



اىل غالسكو بعدما ابعت أ مالكها . أ و عندما  

 توفيت زوجتك !  

رصخت لزيا بوهجه هذا االهتام حفل عليه  

اكلصاعقة لكنه مل حيرك ساكنا بل حافظ عىل  

مجوده مما أ دهش لزيا وتعجبت من مقدرته يف  

الس يطرة عىل نفسه ، لكهنا قرأ ت يف عينيه  

هانهتا هل .   مقدار ا 

 فأ ضافت محمومة : 

مينعين أ حد من رؤية جوين , ال انت وال    لن   - 

 .. حىت خاليت مود ! 

 اجاب فرايزر بصوت ابرد : 



لن ترين جوين بعد اليوم ... يف أ ية حال ..    - 

نه يف املستشفى!   ا 

 قالت بصوت متقطع : 

 ماذا جرى هل ؟ ملاذا يف املستشفى؟   - 

حادث يف ملعب املدرسة سببه انفعال    - 

 عنيف ! 

ببساطة ابلغة ك نه يتحدث مثال    اجاب فرايزر 

عن حاةل الطقس بيامن أ حست لزيا أ ن ال رض  

هناء احلوار   أ نزاحت من حتهتا . فأ رسعت يف ا 

 قائةل ابستسالم : 

 متأ سفة اي س يد فرايزر ملا حصل جلوين ...   - 



ومل جترؤ عىل قول املزيد خش ية أ ن يلحظ  

أ نفعالها الشديد , خاصة أ ن حافظ عىل رابطة  

ا مل تستسمل بسهوةل لفكرة عدم  جأ شه , لكهن

ذهاهبا لزايرة جوين يف املستشفى فقررت  

 اغتنام هذه الفرصة واحلت عليه قائةل : 

 سأ زور جوين يف املستشفى حامت!   - 

يف وهجها اكرسا وهجه اجلليدي    فرصخ فرايزر 

 اذلي حافظ عليه حىت هذه اللحظة : 

 ال !   - 

 هبط جوابه علهيا اكلفأ س وقالت ابس تغاثة : 

 ملاذا فرمبا ميكنين مساعدته عىل الشفاء!   - 



ذا ابتعدت    -  آنسة ا  تساعدينه عىل الشفاء ايأ

 عنه! 

آن   أ جاب فرايزر بغموض ابلغ وعيناه تقدحأ

ظهار حقيقة  رشرا كعادته عندما يضطر ال  

شعوره ، وارتعشت لزيا لهذه النظرات اليت  

 طاملا ارتعدت لها واهزتت يف أ عامقها . 

وخرج داواي خلفه الباب بقوة وبقيت وحيدة  

متجمدة يف ماكهنا لكوح من الثلج . وأ خذت  

تلجم أ نفاسها وتلممل انفعالها حماوةل التأ مل يف  

رمس احتل جدار املدخل .. وضاع نظرها يف  

 ... البعيد...  البعيد  
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اخربهتا لزيا ابن جوين المون يف املستشفى  

 بسبب حادث وقع هل يف املدرسة . 

لو وصلين هذا اخلرب قبل حضور فرايزراىل    - 

مزنيل.ملا تعرضت هل هبذه الطريقة العدائية  

اعرف أ ي  ....كنت اريد معاكس تة فقط ..ال  

سالح اس تخدم الخضاعة .. هذا فرايزر  

 اللعني كيف احطمة؟ 

مل جتد لزيا جوااب فهيي ايضا تبحث عن نقطة  

 الضعف يف خشصيتة . 

خالهتا عىل حق فرايزر المون من الرجال  

الاشداء اذلين ال يسهل احباط عزميهتم ،  



لكن حاةل خالهتا مل تتحسن فعادت اىل الالكم  

 و ابسف شديد قالت : 

ا اتصيل بفرايزر المون يوميا لالطامانن عىل  لزي 

جوين . ما ذنب هذا الودل الصغري ؟ فكري  

بطريقة ميكننا بواسطهتا مساعدتة . ان نرسل  

هل زهور او أ ي يش . لست ادري لئال يعتقد  

 ابان ختلينا عنه . 

 حس نا سافعل .   - 

لن يطمنئ يل ابل اي لزيا حىت اكتب املزنل    - 

ساتصل اليوم باكتب العدل  ابمسك رشعيا  

اتعتقدين ابنه جيب جس نبض فرايزر المون  



قبل املبارشة هبذة املعامةل يك نعرف عىل  

 الاقل مايه نوااية ؟ 

سوف احاول لكنين لن اعدك بيش فالس يد    - 

المون يتجنبين و ال اعرف السبب ؟ من  

الافضل ان اس تقيص بعض املعلومات عنه  

 من ساندي . 

ا اس بوع اكمل تتصل  و ابلفعل امضت لزي 

مبكتب فريزر المون لالطمئنان عىل جوين  

ويف لك مرة جتيهبا السكرترية بتحفظ شديد  

اكهنا تليب ما طلب مهنا وتنفذ تعلاميت مديرها  

 . 



اغاظ هذا الوضع لزيا فهيي ال تعرف يش عن  

جوين سوى انة ) حتسنت حالتة ( فقررت  

يوما كرس هذا الطوق من العموميات و  

لسكرترية اماكنية زايرة جوين يف  طلبت من ا 

املستشفى فهيي تود ان حتمل اليه بعض  

 احللوى اليت حيهبا . 

صعقت السكرترية لكهنا مل تظهر أ ي انفعال  

خاص بل عىل العكس وجدت جوااب مالئا و  

 مناس با و قالت بلهجة موضوعية : 

اعتذر اي انسة لزيا لن ميكنين حتقيق رغبتك    - 

 احد يزور جوين  ارشادات الطبيب صارمة ال 

عىل الاطالق . حىت وادله الس يد المون  



امتنع عن رؤيتة جوين حباجة ماسة للهدوء و  

 الراحة . 

فهمت لزيا اهنا لن تفيد يش من خمابرهتا الهاتفية  

لسكرترية المون الانسة جانني و قررت  

االتصال ابملستشفى مبارشة يكفهيا ما مسعتة  

ينة و  من جانني ، ال يش يدعو اىل الطمئن 

التفاؤل و مرة اخرى اصطدمت جبدار مسيك  

كيف ستنجح مع فرايزر المون ؟ قالوا لها يف  

املستشفى انه ال حيق لها الاس تفسار عن  

حاةل جوين طاملا اهنا ليست من اقاربه لكهنا  

هذة املرة مل تدع الفشل حيطمها و حيبط من  

عزميهتا فقررت ركوب الس يارة و قطع مسافة  



و سرتى ما س يكون رد    لكم للمستشفى 30

فعل الس يد المون ؟ يكفهيا ان تسال  

الطبيب عنه مبارشة و خشصيا و ترتك هل  

بعض احللوى و بيامن يه تس تعد للخروج رن  

 جرس هاتفها و عىل اخلط سارة شزيهومل : 

الو لزيا .. اسعدت مساء احب ان اذكرك    - 

مبوعد العشاء غدا و ارجو ان تكوين متفرغة و  

 ة . مل تنس ادلعو 

ال ابدا . مل انس اان متشوقة جدا ملقابلتك  - 

دلي ما اطلعك عليه . و اكنت تعين الفروتني  

 اللتني اجرت علهيام جتارب الصباغ . 

 اجابهتا سارة : 



عظمي فرايزر س يكون غدا اكد يل هذا    - 

 الامر اليوم . 

 هل طامنك عىل جوين ؟   - 

ال مل يفعل و اان مل اساةل اعرف فرايزر جيدا    - 

 حيب ان يتدخل احد يف شؤونة اخلاصة . فال  

 وملاذا هذا التكمت ؟   - 

اضنة خياف ان تس تغل النساء و ضعة    - 

العائيل و يس تعملن جوين للوصول اليه ،  

اعتقد انه عىل حق علمته التجارب املاضية ان  

يكون حذرا ، و هذا ما جرى يل خشصيا كام  

حدث لغريي يف السابق و لكن هذة املواقف  

 ه عىل الاطالق . ال تؤثر في



 و اضافت سارة بلهجة وحقة : 

مل اس تفرس منك اي انسة لزيا عام به جوين    - 

 ابلضبط ؟ 

تعرض حلادث يف املدرسة وهو الان يف    - 

 املدرسة . 

 قالت سارة ابنرشاح ودالل : 

ما هذا النبا الرديء فرايزر الان غارق يف    - 

اعامةل و لن يسمح هل الوقت لزايرة ابنة يف  

ما انت فاظن انك تزورين جوين  املتشفى ا 

 النك متيلني اليه ؟ 

صدقت يف أ ي حال سوف يطمئنك عنه    - 

 فرايزر يف الغد . 



اه اان و فرايزر دلينا احاديث اخرى نتبادلها ،  - 

 تصبحني عىل خري . 

شعرت    أ قفلت لزيا اخلط بعصبية ابلغة الهنا 

بنوااي سارة السيئة فهيي اكنت تلمح اىل رواية  

مارجوري موريسون. اغضهبا هذا الضن  

الفاسد و اخلبيث و متنت لو اس تطاعت  

اقفال اخلط يف وهجها لكهنا انتظرت هناية  

احلوار ابدب و اعادت السامعة اىل ماكهنا  

هبدوء و جلست مستسلمة الفاكرها اذن؟ ما  

رايزر المون عهنا ؟  هذا الانطباع اذلي كونة ف

انه يش هبها ب مارجوري موريسون و الشك  

ان سارة اوحت اليه ذكل بطريقة غري مبارشة  



، و رمبا بضحاكن مهنا يف جلساهتام امحلمية و  

يفرسان تعاطهيا مع جوين كوس يةل للفت انتباه  

 فرايزر الهيا . 

لكام فكرت لزيا يف هذا الامر زاد غضهبا ،  

 العمل علها تنىس و  وقررت اخريا اللجوء اىل 

لو مرحليا هذه الاساءة . فلو بقيت عىل هذا  

احلال دلفعها غيضها لزايرة المون يف هذه  

اللحظة ابذلات و مصارحته حبقيقة شعورها  

حنوه الن اهتامة لها هو يف غاية السخافة ويه  

مل تفكر يوما يف الزواج و خاصة من رجل  

خول  مثهل وال تعترب الرجال طريدة تصطادمه دل 

القفص اذلهيب ، مفهوهما للزواج أ مسى و اكرب  



مما يظنة فالزواج هو نتيجة حب و يبىن عىل  

الاحرتام املتبادل ، ومل هتدأ  الا عندما اهنت  

صب محمها عىل فرايزر ويه تفكر فامي  

س تقوةل ةل عندما تراه و قامت اىل معلها  

حبامس و بدأ ت ترمس موديالت للفروتني  

سائلت و يه حتاول ان  بعدما جنح الصباغ وت 

تنىس حوارها مع سارة .. ملاذا تعري اهامتما  

ابلغا ملوقف فرايزر مهنا ؟ و اس تغربت  

انزعاهجا من الصورة اخلاطئة اليت يكوهنا عهنا  

ما هها رأ يه هبا ؟ و تشديده عىل منعها رؤية  

 جوين ليس الا جحة ليك حيمي نفسه مهنا . 

 



حتمل    يف الصباح الباكر قصدت ساندي و يه 

الية الفروتني مع املوديل اذلي رمسته فرح  

ساندي كثريا و طلب مهنا ابحلاح قبول العمل  

 معه يف املعمل قائال بتاكيد : 

 ال ينقصنا سوى اخلياطة    - 

ابلفعل ) اجابت لزيا ( و جيب ان نسعى    - 

الجيادها ساعرض الفروتني عىل سارة غدا ،  

آسفة لغيابك عن هذة ادلعوة .   أ

ايضا لغيايب لكن الس باب اخرى  اان اسف    - 

يف أ ي حاالنت تتدبرين الامور مبهارة اجعز  

 عهنا خشصيا . 

 فرايزر مدعو ايضا .   - 



يربطه معل بوادل سارة لك اتكيد سوف    - 

 يتحداثن عن املركب . 

و خمي مصت ثقيل بيهنام قطعة ساندي يف ما  

 بعد بصوت بطيء ال خيلو من الصدق : 

احب سارة    لست ادري اذا كنت ما ازال   - 

يبدو اهنا متيل اىل المون يف هذه الفرتة امتىن  

لها التوفيق و ارجو ان ال تصاب خبيبة امل  

عندما تدرك ان فرايزر ليس من صنف  

الرجال اذلين يستسلمون بسهوةل ملفاتن  

 النساء . 

 اجابت لزيا بذاكء : 



الحظت هذه الناحية يف خشصيتة و اتسائل    - 

 عن السبب . 

ر مبا خياجله الحد مل حيدثين  ال يبوح فرايز   - 

يوما عن سبب جفائة مع النساء و ما اقوهل  

ليست الا اس تنتاجات خشصية رمبا ال عالقة  

لها ابلواقع .. رمبا وفاة زوجتة الباكر اكن هل  

الاثر البالغ يف تغيري طريقة تعامةلمع النساء  

وهو ال يزال يعيش حتت وطات هذه الصدمة  

جتة و بعدها عنه  النه ابعتقادي اكن حيب زو 

هبذه الرسعة املة كثريا فتحجر قلبه او رمبا اكن  

العكس هو حصيح زواجه اكن فاشال و ال  

 يرغب يف اعادة الكرة . 



 و انت اي ساندي ماذا س تفعل؟   - 

 اضافت لزيا بلباقة فنظر الهيا ساندي حبدة : 

سارة مل تعد تناسبين هناكل الكثري من    - 

 احلس ناوات من حويل . 

ا بسامع ساندي ومل تسجل هذه  اكتفت لزي 

املالحظة حماوةل عدم التوقف عندها وودعتة  

قاصدة صديقة محمية خلالهتا الس يدة راميس  

اليت قبلت متضية السهرة مع مود روي خالل  

 غياب لزيا عهنا . 

الطقس يف اخلارج ممطر و الضباب كثيف  

 يغطي مقم اجلبال : 



كوين حذرة و ال ترسعي قالت الس يدة روي    - 

 يه تودع لزيا و اضافت :   و 

مزنل سارة يرشف عىل تةل عالية حيث يكرث    - 

الضباب عادة مما حيجب الرؤية خاصة ان  

لكن السري خفيف يف هذه    0املنعطفات خطرة 

 الناحية . 

 

تركت لزيا املزنل ابكرا لئال تضطر لقيادة  

س يارهتا برسعة فهيي الان مطمئنة البال فامي  

س متيض سهرهتا عند سارة  يتعلق خبالهتا و يه  

 . 



س يارهتا العتيقة جاهدة حتاول صعود اجلبل و  1

الطقس يف اخلارج ينذر هبطول امطار غزيرة ،  

و جفاة عند وصولها عند منعطف قوي توقف  

حمرك الس يارة حمداث صوات رهيبا فامتلكت لزيا  

نفسها و حاولت الارساع يف ازاحت س يارهتا  

غطاء  اىل جانب الطريق وخرجت لرتفع ال

الامايم حيث اهنا جتهل سبب العطل املفاجئ  

و بيامن يه يف حرية من امرها الحت لها س يارة  

من البعيد تتقدم يف اجتاهها و صوت حمركها  

يقرتب تدرجييا فهدأ  روعها و اخذت تلوح بقوة  

تنبه لها السائق وسط الضباب الكثيف و  

اوقف س يارته مبحاذاهتا و فتح لها بوابة س يارتة  



ت دلى رؤيهتا فرايزر المون اذلي  ففوجئ 

 ابدرها ابلقول : 

 هل من عطل يف س يارتك ؟   - 

بدا لها انيقا يف ثياب السهرة ووس امي للغاية  

 فاجابت شارحة : 

 تعطل احملرك جفاة .   - 

نزل المون من س يارتة و القى نظرة عىل  

 احملرك مث اقفل الغطاء حبركة قاطعة و قال : 

ترتكهيا الان حيث يه  من املس تحسن ان    - 

 ميكنك مرافقيت تفضيل . 

حلظة لو مسحت دلي ما احتاجة يف    - 

 س ياريت . 



وهرعت اىل املقعد اخللفي حيث الفروتينو  

الرسوم و بيامن يه هتم ابخلروج لطمت راسها  

بسقف س يارهتاو حتت اثر اللطمة حاولت و  

يه يف حاةل ضياع ان متد الفروتني و الرسوم  

ة انه مازال قرهبا ، لكهنا  اىل فرايزر معتقد 

دهشت عندما شاهدتة جالسا امام مقود  

س يارتة ينظر الهيا بربود فاجتهت حنو س يارته  

وحاولت فتح الباب فوقعت مهنا الفروتني مع  

الرسوم عىل الارض غضبت غضبا شديدا  

لعدم مساعدته لها ويه يف هذة احلاةل و  

احننت تلتقط الفروتينة بعدما فتح الباب لها و  

 القت هبا يف املقعد صارخة يف وهجه : 



 تفضل ضعها حيث تشاء .   - 

اسف ملا حصل لرسومك ارجو ان ال تكون  - 

 اتلفت هنائيا بدت يل ذات اهية . 

فارادت ان تضع اللوم عليه لكهنا استسلمت  

 لصمهتا و مل تنظر الية فامكل قائال ابدب : 

 تنوين عرض صورك عىل سارة ؟   - 

 نعم    - 

 ء ؟ انت مصممة ازاي   - 

 نعم    - 

---------------------------------------------

----------------------------------- 

 



هذا ظاهر من اسلوبك يف اختيار مالبسك    - 

أ عتقد انك تصمميهنا بنفسك مما يظهر  

رشاقتك و يربز اانقتك ختضع همنتك للمبدأ   

نفسه اذلي ختضع هل همنة صناعة املراكب  

كيب هام عنرصان اساس يان  الهيلكية و الرت 

العطاء الشلك العام و للحفاظ عىل جاملية  

 اخلطوط . 

نسيت لزيا انه خيطط رسوم للمراكب اليت  

يصنعها ذلا فهو ينظر لالزايء نظرة حمرتف و  

يقدر جامل ثوب معني اخذت جتمع رسوهما  

اليت لوثهتا مياة الطرق و اكدت ادلموع تنفر  

. لكهنا متالكت    من عينهيا لشدة حزهنا و اسفها 



نفسها و مل توجة الية اية مالحضة عن ترصفة  

 الامبايل قالت هل ببساطة : 

 أ جيب ان اقفل س ياريت .   - 

 كام تشائني .   - 

 متمتت لزيا ويه تعود اىل س يارهتا : 

 اي هل من فظ .   - 

و متنت الا حتتاج اليه بعد اليوم و ما ان  

جلست يف س يارته حىت اقلع برسعة حدقت  

و يه تريث ملا جرى لها ان شاء    يف البعيد 

احلوار او مل يشأ  ما هها ال يكفهيا ما حصل لها  

؟ و بعد مرور فرتة قصرية فطع فرايزر  

 الصمت قائال : 



من الغريب اننا نعمل يف همنتني متشاهبتني    - 

 اليس كذكل ؟ 

و اكنة يف هذه اللحظة قرا ما جيول يف  

  خاطرها ادارت راسها اىل النافذة وغاب نظرها 

يف البعيد بدات الطريق تضيق ابالعشاب  

الربية اليت تلمع حتت قطرات املطر وعاد  

 فرايزر اىل الالكم ساخرا : 

تالزمني الصمت عىل غري عادتك ان كنت    - 

توفرين الالكم للعشاء فلن ميكنك ذكل وادلا  

سارة لن يفسحا كل اجملال فهام يرثثران مبا فية  

سارة  الكفاية و ان كنت تنوين العمل مع  

فانصحك بعدم معاكس هتا يف الرأ ي حىت لو  



ترصفت يف ما بعد حسب اقرتاحاتك ، تفتقد  

 سارة للحس العميل ابلرمغ من خيالها الواسع . 

اشكرك عىل نصاحئك س يد المون ساحاول    - 

 ان اقتدي هبا . 

ال اظنك س تفعلني اي انسة لزيا انت تتصفني    - 

  كام حيلو كل و لن تغريي عاداتك ، ملاذا مل 

 تساليين بعد عن جوين ؟ 

 متاسكت لزيا يف مقعدها و قالت : 

 ال رغبة يل يف السؤال عنه .   - 

حقا؟ الا يعين مرض جوين شيئا خاصا ؟    - 

و اخريا اقتنعت ابن اهامتمك جبوين هو لعبة  

 خطرة و حمكوم علهيا ابلفشل مس بقا . 



من حسن حظه انة يقود س يارته و الا لاكن  

رصت فهيا موقفها  من نصيبة صفعة قاس ية اخت 

 جتاهه . فاكتفت ابالجابة قائةل : 

انت عىل حق س يد المون يك اكون اما    - 

جلوين عيل ابملقابل ان أ تقبل وادله وهذا الامر  

 يفوق طاقيت و مقدريت عىل الاحامتل . 

  اخ اخ هذه املرة اصبت الهدف انسة مسث   - 

 اعرتف انين اس تحق هذا اجلواب . 

هذا ال يكفي س يد المون بل اجد من    - 

واجيب ان اضيف ان فيادتك للس يارة وفرت  

عليك امرا حمرجا كنت احتاشاة فانت يف الواقع  

تس تحق صفعة مؤملة عىل الكمك هذا ، النك  



تدرك متاما مدى قلقي عىل حاةل جوين ،  

اتصلت بسكرتريتك يف الاس يوع الفائت  

ات و مل احصل عىل جواب اكف و  مر 3

اريدك ان تعرف ان الزواج ال يشغل ابيل ابدا  

 . 

وساد مصت طويل بيهنام ختللته من جانب لزيا  

نظرات جانبية حنوة فبدا لها وهجه قامتا متاما  

اكملرة الاوىل اليت فابلتة فهيا يف و رشة العمل  

و متنت لو اس تاعت فتح ابب الس يارة و  

 اخلروج مهنا . 

ميض و قت طوي حىت اجتازت الس يارة    و مل 

الفتة عىل حافة الطريق تبعهتا قافةل من  



الاجشار املرتفعة جبالل و اجتهت الس يارة حنو  

 قرص ريفي ذي جحارة رمادية حيث توقفت . 

هتيات لزيا للرتجل من الس يارة ففاجهئا المون  

 قائال بلطف : 

انسة لزيا اشكرك لرصاحتك و ارجو ان    - 

اعتذاري لشيك يف صدق نيتك ، ما  تتقبيل  

رايك لو ننىس ما حصل بيننا و نبدأ  من  

 جديد من الصفر ؟ 

 اضطربت لزيا و قالت ابرتباك :  

 كام تشاء .   - 

حس نا هذه من اخبار جوين : س يخرج من    - 

املستشفى غدا و حالته لن تسمح هل ابذلهاب  



اىل مدرس ته فورا ذلا عليه مالزمة املزنل  

رجييا و اخشا الا خيدل  الس تعادة قواة تد 

للراحة س يصعب عيل تسليته و جحزه يف  

 املزنل لو بقي وحيدا . 

اليس بس تطاعتك التخفف من ساعات  - 

 معكل و لو ملرة واحدة ؟ 

سوف اضظر ذلكل حامت .. انت ال تدركني  - 

حقيقة مشاعري جتاة جوين اي انسة مسيث  

حتمكني عيل فقط من مظهري القايس لكن يف  

ااتخر عن امتام ما يفرضة عيل    الواقع اان ال 

 واجيب جتاة جوين و اؤديه اكمال . 



مل تقصدة يف املستشفى مرة واحدة الا ترى    - 

 ان من واجبك الاطامانن عنه . 

مل ازره يف املستشفى الين الزتمت بتعلاميت    - 

الاطباء يف أ ي حال كنت اتتبع اخبارة لك  

يوم و اعرف لك يشء عنه و زايريت ةل مل  

ي نفعا النه اكن خيدل اىل النوم  تكن لتجد

 بصورة دائة . 

 و اضاف المون بصورة حزينة : 

 اعتقد اننا عقدان هدنة سالم .   - 

جخلت لزيا الهنا من جديد وقعت حضية  

تصوراهتا السابقة و ترصفت بعدائيه يف غري  

حملها . حفاولت تعويضا عن غلطهتا هذه  



الاعتذار منه بنظرة رقيقة من دون ان تظطر  

الالكم فوجدتة يتاملها و الول مرة شعرت    اىل 

بتيار كهرابيئ جيري بيهنام و جيمعهام من دون  

ان يالمس احدهام الاخر و حاولت جاهدة  

ان تقطع هذه اللحظات فمتمتت و يه تتفحص  

 ساعهتا : 

 هيا بنا اتخران .   - 

خرجت برسعة من الس يارة و دهشت ملنظر  

  القرص الريفي و خطوطة الهندس ية الواحضة 

اليت ترتكز علهيا ابراج صغرية من لك جانب و  

حتيط هبا غابة من الاجشار الوارفة ترشف  

عىل حبرية رائعة اما هندسة القرص من ادلاخل  



فال يقل جامال و دقة يف التصممي عن اخلارج  

فاالنسجام الواحض بني الشلك ادلاخيل و  

اخلاريج يشع نوعا من الرفاهية و البساطة .  

ثال صف من املنحواتت العتيقة  لفت انتباهها م 

حتتل اجلدران احلرية يف غرفة الطعام اكنت  

الس يدة شزيهومل وادلة سارة امراة رش يقة  

احلركة و لطيفة تكرس وقهتا لرتممي قرصها  

الريفي و زوهجا الس يد شزيهومل صناعي قوي  

البنيه و الكهام حيس نان اس تقبال الضيوف من  

ف  غري تلكف و بساطة اندرة من الضيو 

احلارضين هذه الليةل الس يد بيار وايت اذلي  

بدا عصبيا طوال الوقت وهو املصور  



الفتوغرايف الشهري جملالت املوضة و صديق  

 قدمي لسارة . 

مل تغب لزيا حلظة عن مراقبة الاجواء ابلرمغ  

من تبادلها اطراف احلديث مع املدعوين ،  

فالحظت ترصفات سارة الطائشة و يه  

فرايزر و يه تتعمد مغازةل  حتاول لفت انتباه  

مصورها الفتوغرايف الشاب بيار وايت ، لكن  

فرايزر مل يعرها أ ي اهامتم بل امكل حديثه مع  

وادلها من دون ان حيرك سان فتسائلت لزيا  

عن اماكنية تعاوهنا اجلدي مع سارة ويه  

تترصف اكي فتاة مراهقة و قطع حبل افاكرها  



ائال  صوت الس يد شزيهومل حمداث فرايزر ق 

 بصوت حاميس : 

هذا املركب س يد المون س يكون رائع للغاية    - 

و ما يزال يف حاةل جيدة و لكين اعمتد عليك  

يف وضع اللمسات الاخرية عليه و اريده ان  

 يكون ارسع من مركب رواندل . 

 تدخلت الس يدة شزيهومل مفرسة : 

رواندل هوصهري وهو صاحب مصنع    - 

 املرشوابت يف اردمونت . 

ة العشاء انزوى فرايزر و الس يد  عند هناي 

شزيهومل بعيدا عن املدعوين بيامناعتذرت  

الس يدة شزي هومل و دخلت غرفهتا ومل يبقى  



سوى بيار و لزيا و سارة اليت بدت مغتاظة  

بيامن اشعل بيار س ياكر هبدوء و انرشاح  

فقررت لزيا ادلخول يف املوضوع توا و اجتهت  

 اىل سارة و بيار : 

 الس يارة الا تراين الوقت  تركت رسويم يف   - 

 مناسب ليك نتفحصها الان ؟ 

 اجابت سارة و يه حتاول ان تامتكل تفسها : 

ساس بقك اان و بيار اىل غرفيت حيث امعل    - 

عادة اهنا الغرفة الثانية بعد السمل اىل الميني  

 احلقي بنا . 

خرجت لزيا اىل الس يارة لتايت برسوهما الطقس  

 يه تتجة لغرفة  يف اخلارج اكن ممطرا و بيامن 



سارة بدا لها اهنا وصلت يف وقت غري مناسب  

اذ اكان سارة و بيار يتشاجران بصوت مرتفع و  

عندما اطلت ابلباب حاول لك مهنام اخفاء  

هذا اجلو املشحون فابتعد بيار حنو مقعد  

جانب يف الغرفة و ارمتى علية بغضب ملجوم  

بيامن حاولت سارة اخفاء اضطرهبا ابس تعجالها  

هامتم برسوم لزيا و ما لبثت ان دهشت  الا 

دلى رؤيهتا للفروتني و ابدت اهامتما ابلغا و  

 يه تتفحصها و قالت : 

 ادليك رسوم لهذة الفروتني ؟   - 

و ضعهتام جانبا الهنام تلوثتا ابملاء بيامن كنت    - 

 امه بركوب س يارة المون . 



 اه انامت اذا اتيامت معا ؟   - 

و ارسعت لزيا ترشح احلادثة اليت جرت لها  

ويه يف طريقها اىل كريدون هول فتهندت  

 سارة قائةل : 

احسنت الترصف انسة لزيا بيامن اان احاول    - 

ما بوسعي اللفت انتباهه و افشل يف لك مرة  

انت حتضني ابهامتمه فهو يدعوك اىل زايرة يف  

مزنهل ال تنكري هذا الامر رايتكام يف املرة  

اضية تتجهان حنو بيته لهذا السبب كنت  امل 

 عدائية معك عىل الهاتف . 

 فاجابت لزيا بتعجب : 

 انت حتاولني لفت انتباة فرايزر المون ؟   - 



 جفاة تدخل املصور يف حدة : 

هذه يه امنيهتا الوحيدة حتاول ااثرة غرية    - 

الس يد المون مبغازلهتا يل و هذا ما يزجعين  

هذه اللعب دورا  للغاية مل اقبل دعوة العشاء  

خسيفا امنا الاتكد من رغبهتا ابلتعاون معي من  

جديد .. انسة مسيث سارة ال تطيق ان  

 يتجاهلها رجل واحد . 

 اجابت سارة ابنزعاج : 

 اطمنئ سوف اتعاون معك لكن ..   - 

فتنهبت لزيا الهية تدخلها يف هذه اللحظة و  

قالت لسارة بلهجة مقنعة و عي تشري اىل  

 رسوهما : 



ان ان .. اعين ساندي و اان يرسان ان  يرس   - 

تتعاون سارة معنا لعرض الازايء ملصلحة  

مصنع امقشة التويد حيث امعل يف الوقت  

احلارضو هيمنا ان تظهر هذه الازايء يف  

 جمالت املوضة . 

تقدم بيار من سارة خبطى واسعة و اخذ  

يتفحص الرسوم بمتعن و اهامتم مث رفع برصه  

ال من دون ان يعلق . و  اىل لزيا وتأ ملها طوي 

 بعد حني اردف قائال : 

انسة مسيث انت تمتتعني ابملقاييس اليت    - 

تؤهكل لتكوين عارضة ازايء ملاذا ال تعملني  



انت خشصيا لصاحل مصنع التويد و اان مس تعد  

 للتعاون معك . 

شعرت لزيا ابستياء سارة من هذا العرض  

 املفاجئ . فارسعت تقول موحضة : 

يف العمل كعارضة ازايء ، يف  ال رغبة يل    - 

رأ يي سارة يه الشخص اذلي يلزمنا فهيي من  

اشهر العارضات يف لندن يكفي ان ترتدي  

 ثواب بس يطا فتضفي علية رونقا و حسرا . 

 اجابت سارة ابنرشاح :  

هذا لطف منك لزيا ، أ يفرحك ان اعرض    - 

 كل رسومك ؟ 



بدون ادىن شك خاصة تكل اليت حققهتا من  - 

 الويد . اجل امقشة  

 علقت سارة بربود : 

تريدين مساعدة ساندي لويس ؟ غريب    - 

امرك مل اتوقع ذكل اتعرفني ان ساندي اكن  

 مغرم يب فامي مىض ؟ 

 نعم اخربين ذكل .   - 

حصيح اسال نفيس ملاذا فعل ؟ عىل أ ي    - 

 حال س يكون تعاوين معه امرا مسليا للغاية . 

تغريت سارة جفاة من انسانة جافة عدائية  

بة ابردة اىل انسانة حامس ية و ديناميكية  مضطر 

 فاس تدارت حنو بيار وايت و قالت ابنفعال : 



ميكننا تنفيذ هذا املرشوع هنا يف كريدون    - 

هول ما رايك اي بيار هبذا القرص الريفي مكاكن  

 للتصوير ؟ 

و انكبت عىل الرسوم تتفحصها من جديد و  

انتقت من الرسوم ثوب رمادي انيق للغاية و  

 ابمحلاس نفسه :   اضافت 

انظر بيار اىل هذا الثوب الا تراين اعرضه    - 

يف اخلارج حتت الاجشار عالية و امام مساكب  

 الاحقوان .. 

فاش تعل يف بيار رغبة يف العمل و قام من  

ماكنة ابندفاع و قال و هو يتفحص من جديد  

 الرمس اذلي اختارته سارة : 



 سوف تبدين أ ية من امجلال .   - 

و التفت بيار حنو لزيا ابهامتم و تقدير و  

 اضاف :  

دليك نظرة جديدة يف تصممي الازايء انسة    - 

مسيث ، اعتقد ان بتعاونك مع ساندي لويس  

 س يدر عليك مببالغ طائةل . 

 اجابت لزيا بفرح كبري :  

 اذن انامت موافقان عىل العمل معنا ؟   - 

نعم "قالت سارة بعزم " نتلكم ابالجور فامي    - 

عد اان يف غاية الشوق ملشاهدة هذه الرسوم  ب

 جاهزة ، يلزمنا خياطة ماهرة . 



و مىض بعد الظهر و مه يتباحثون يف اختيار  

امجل الرسوم و انس هبا و اظهرت سارة يف  

هذا اجملال عن ذوق رفيع و عن معرفة شامةل  

و اكفية ابلسوق وواكالت ادلعاية و ثقة اكمةل  

واكالت  ابلنفس اذ اتصلت فورا ابحدى  

الاعالم و عينت موعدا مع احدى جمالت  

 املوضة . 

و يف طريق العودة سال فرايزر لزيا و هام يف  

 الس يارة : 

هل امضيت فرتة ما بعد الظهر ، كام كنت    - 

 تمتنني ؟ 



افضل مما كنت اتوقع حضور بيار وايت يف    - 

 السهرة سهل عيل اش ياء كثرية . 

  و اخترصت هل ما جرى بيهنم . توقف املطر 

عن الهطول والحت يف السامء مشس جخوةل  

حتاول جاهدة ان خترتق الغيوم الكثيفة ، فعلق  

 فرايزر ابدب : 

س تعملني اذن مع ساندي كرشيكة ةل يف    - 

 املصنع ؟ 

اظن ان تعاوين معه سوف يسوء كثريا ،    - 

لكنين افضل العمل من دون الالزتام بعقد  

خطي احب احلفاظ عىل اس تقاللييت مضن  



لواجب و تنفيذ لك توصية مبفردها  قيايم اب 

 متاما كام تفعل يف صناعة املراكب . 

اسلوبك يف العمل هذا يتطلب جراة و عزما    - 

من خيتار هذا الاسلوب جيب ان يكون يف  

 الواقع هو الاقوى . 

اشارت لزيا بذاكء اىل انحية من حياتة العملية  

 معلقة بوضوح : 

لقد جنحت س يد المون يف معكل حىت    - 

 اليس كذكل ؟ الان  

اجل جنحت و هذا يعود المتاليك مؤسسة    - 

جاهزة فاان ال اكتفي برمس و ختطيط هيلكية  

املركب امنا انفذها ايضا و ارشف عىل صيانهتا  



و اصلح ما تعطل فهيا و احياان كثرية انقلها من  

 شاطئ اىل اخر . 

سوف تبحر اذن يف مركب الس يد شزيهومل    - 

 ؟ 

 اجل    - 

 احلل ؟ ملاذا قبلت هبذا    - 

 ال خيار يل جيب ان اقودة بنفيس .   - 

اكن ابماكنك حشنة بواسطة سفينة ففي هذه    - 

املرحةل من الس نة يكون اجلو عاصفا و ابردا و  

 البحر هاجئ . 



فكرت بشحنة لكن حال املركب حال دون    - 

ذكل و ال خوف عيل من العواصف فاملركب  

 جمهز مبحرك خاص حلاالت الطوارئ . 

عىل القيام هبذه املهمة خشصيا  اذن انت جمرب   - 

 ؟ 

ابلطبع انسة لزيا لن ابقى مكتوف اليدين و    - 

ابقى يف مكتيب و ارسل خشصا عوضا عين  

هذه فرصة العمر و لن افوهتا عيل فاان مولع  

بقيادة املراكب و اعشق املالحة لهذا السبب  

اخرتت هذه املهنه ابذلات امنا العائق الوحيد  

اةل هو ان هاري  اذلي يزجعين من هذه املس

شزيهومل يريد مركبة يف ارسع وقت ممكن و  



هذا معناه ان علينا امتام التصليحات الالزمة  

 قبل فصل الصيف . 

 و اضاف فرايزر حبرية ظاهرة : 

ما العمل ومل اجد خشصا اثق بة كفاية ليحل    - 

حمل الس يدة دويب خاصة يف هذة املرحةل و  

 جوين مل يتعاىف بعد . 

متنت لزيا لو اكن ابس تطاعهتا عرض خدماهتا  

عليه للسهر عىل جوين يف فرتة غيابه لكهنا  

ترددت خاصة بعد هدنة السالم اليت سادت  

بينه و بيهنا فهيي ختاف ان تقع يف ش باكه  

وتستسمل لسحر خشصيته الفذة هو يف احلقيقة  



رجل جذاي خاصة عندما تنفجر اساريرة و  

 تلكل وهجه بسمه لطيفه . 

د ان اخربتة اهنا ال تريد الزواج ختاف الان  بع

الوقوع يف حبائل الهوى ان تعددت مقابالهتا  

هل امنا هذا السحر الغريب كام تسميه اخلاةل  

مود جيذهبا بقوة و يشء ما يشدها اليه رمبا  

قوته الهائةل اليت ال تفارقة حىت عندما يثين  

علهيا ابملدحي فاكنة يفعل ذكل ابلرمغ منة مما  

د من غرابة خشصيتة و فعاليهتا و عندما  يزي 

يشعر حباجة اىل أ ي يشء و يطلبة من  

الاخرين تقوى جاذبيتة دون ان يفقد يشء  

من قوتة و سلطته . ذلا قررت لزيا من ابب  



احلذر عدم الترسع يف الاجابه و انتظار مرور  

 الوقت عهل يأ تهيا حبل افضل . 

 

و صال اىل حيث اوقفت س يارهتا يف قارعة  

طريق فرتجل فرايزر بعدما اخذ العدة الازمة  ال

و فتح الغطاء الامايم لس يارهتا حماوال اصالح  

ما تعطل . مل ميض و قت طويل عىل رشوعه  

يف ورشة التصليح حىت دار احملرك و توىل  

هو بنفسة هممة وضع الس يارة يف الاجتاة  

 املالمئ لطريق العودة . 

 



مل  دهشت لزيا دلى سامعها حمرك س يارهتا يع

 و اقرتب مهنا فرايزر مودعا : 

لك يشء جاهز انسة مسيث اخىش ان    - 

تكوين قد جلايت اىل حيةل خسيفة ليتس ىن كل  

 مرافقيت تفضيل . 

 لست من هذا الطراز س يد المون .   - 

 حفدق هبا فرايزر مطوال و قال بلهجة ساخرة : 

 تزدادين جامال انسة مسيث عندما ختجلني .   - 

فصعدت اىل س يارهتا ويه تنظر الية  

ابس تعالء و كربايء و شعرت يف هذه اللحظة  

ابلتيار الكهرابيئ نفسه اذلي جرى بيهنام وهام  

يف طريقهام اىل كريدون هول . فاس تدار فرايزر  



جفاة اىل س يارتة و اقفل اببة بقوة و اقتحمت  

س يارتة س تار الليل اتركة لزيا ماخوذة يف عامل  

 ابة و احلمل .  جديد من الغر 
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ويف اليوم التايل , ارسعت لزيا حتمل النبأ   

السار اىل ساندي , املشغل اكن مقفال لعطةل  

اكن حارضًا    هناية الاس بوع , لكن ساندي 

برفقة احدى الآنسات , يطوف هبا عرب  

املشغل و يطلعها عىل أ لياته احلديثة ,الآنسة  

تدعى اينا سكوت و يه خياطة ذاع صيهتا  

يف غالسكو وأ تت اىل اردمونت لزتور اهلها ,  

فدعاها ساندي اىل مشغهل و عرض علهيا  

 العمل معه .  

 أ جابت الآنسة سكوت : 



ين للغاية , فاان احمل  العمل يف اردمونت يثري   - 

منذ زمن طويل ابلعودة اىل اردمونت .... لكن  

ال مر الوحيد اذلي اخشاه هو عدم توفر  

 الطلبيات الالزمة . 

 فأ رسعت لزيا ابالجابة حبامس كبري : 

آنسة , فرص العمل    -  دلّي ما حتتاجينه اي أ

 متوفرة مبا فيه الكفاية . 

ورشحت لزيا لساندي و للآنسة سكوت ما  

جرى معها ابل مس عند سارة شزيهومل ,  

واطلعت اخلياطة عىل الرسوم اليت اعدهتا  

لعارضة الازايء , واليت سيمت نرشها يف  

 جمالت املوضة .  



آنسة لزيا , رسومك غاية يف    -  اهنئك اي أ

 اذلوق . 

 قال ساندي متجاواب مع حامسها و اجعاهبا : 

 هل ميكنِك البدء بتنفيذها ؟   - 

 : اجابت اينا سكوت  

 ابلطبع . واضافت بشئ من الرتدد :   - 

لكنين ال اس تطيع املبارشة ابلعمل فورا ...    - 

 اان متأ سفة . 

 قال ساندي مس تغراًب : 

 ملاذا ؟.   - 



ال ميكنين ترك وظيفيت احلالية يف غالسكو    - 

نذار مس بقًا .... ان فعلت خرست   دون اال 

 راتيب . 

 أ جاب ساندي حبامس غري معهود : 

آنسة سكوت , ميكنك التخيل عن وظيفتك    -  أ

ابتداء من هذه اللحظة ,,, سأ عوض عليِك  

 راتبِك .  

لكن اينا سكوت مل تطمنئ لهذا العرض  

 املفاجئ , فعاودت الالكم برتدد وحرية : 

ساندي حصيح انين أ ثق بك .... لكن هذا ال  - 

 يكفي . 

 قاطعهتا لزيا قائةل : 



ماكنِك ان تثقي يب   -  آنسة سكوت , اب   أ ان  أ

ن قبلِت عرض ساندي اليوم , لن   ايضًا . ا 

تضطري اىل السفر غدًا اىل غالسكو ... بل  

تبقني معنا و تبارشين معكِل .... أ مامِك فصاًل  

 اكماًل من العمل املتواصل . 

 وأ ضاف ساندي : 

وأ عدِك براتٍب حمرتم , ان وافقِت مّري بنا يف    - 

الغد لنتناول الشاي معًا والآنسة مسيث  

فينا يه ايضًا برفقة خالهتا الس يدة مود  س توا 

 روي . 

الس يدة روي قريبتِك ؟ اعرفها جيدًا ....    - 

 اذن , سأ فكر ابالمر و اعطيكام جوااًب غدًا . 



 

ويف الغد , عادت الآنسة اينا سكوت ,  

وبدأ ت بتنفيذ الرسوم اليت اعدهتا لزيا , و  

برسعة اظهرت عن همارهتا , اضافة اىل روهحا  

خشصيهتا اخليفة الظل . واكنت  املرحة , و 

منرشحة للغاية و مراتحة لعودهتا اىل اردمونت  

 مسقط رأ سها . 

 وسالهتا لزيا : 

كيف تبدو كِل أ ردمونت بعد غيابِك الطويل    - 

 عهنا ؟ 

أ جدها أ كرث نشاطًا وحيوية من املايض ,    - 

الفضل يعود ملشغل امقشة التويد , و لورشة  



كب . فاذلين  البناء اليت تقام عند حوض املرا 

تركوا من قبل , س يعودون لتوفر فرص العمل  

دلهيم .هل ..... تعرفِت اىل الس يد فرايزر  

المون ؟ ايخ و ايب يعمالن عنده يف الورشة  

, و خيصانه مبحبة فائقة .... و حيارابن ال لسن  

البغيضة اليت تذيع ال خبار الاكذبة عن زوجته  

 . 

 عن زوجته ؟ أ مل تفارق احلياة ؟.   - 

هذا ما يعتقده البعض , لكن يف الواقع مل    - 

ث أ حدًا هبذا الشأ ن .   حيّدِ

 



ما قالته اينا سكوت خبصوص الس يدة فرايزر  

, اقلق لزيا كثريًا , فأ حست    , زوجة المون 

عىل الفور حباجة اىل اسرتاحة , فقررت ترك  

طمئنان   جلسة العمل مع اينا و اذلهاب لال 

عىل جوين .. امام ابب فرايزر المون , و  

قفت لزيا تنتظر بعدما قرعت اجلرس . وبعد  

حلظات قصرية ,فتحت لها س يدة يف الاربعني  

 من معرها , فبادرهتا لزيا قائةل : 

 الس يد المون موجود ؟   - 

آنسة .   -   خرج منذ الصباح اي أ

 جئت ل طمنئ عىل جوين .   - 



يقاظه    -  جوين ما زال انئًا .... وال ارغب يف ا 

 . 

أ جابت الس يدة بلطف يبدو علهيا اهنا رقيقة و  

انمعة , و س يعتادها جوين بال شك ....قالت  

 لزيا يف نفسها مث اردفت قائةل : 

 يف ازعاج جوين . ال , ارجوِك , ال ارغب    - 

اعرفِك بنفيس .. أ ان لزيا مسيث و أ سكن يف    - 

 اردمونت . 

انِت قريبة الس يدة مود روي ؟ نعم اعرفِك    - 

آنسة لزيا . اان الس يدة ديكسون , اتوىل   اي أ

السهر عىل جوين يف غياب وادله ملدة اس بوع  

 , انه يف الربتغال . 



ترشفت مبعرفتِك , و الواقع اان مرسورة جدًا    - 

ونِك تتولني أ مر جوين .. ان احتجِت الي  لك 

شئ , ارجوِك اتصيل يب , اان وجوين صديقان  

 . 

بلك رسور , فغياب الس يد المون عن ابنه    - 

يف هذه الفرتة امر مزجع للغاية ! جوين متأ ثر  

آنسة لزيا ان السهر   جدا لغيابه وأ عرتف كِل اي أ

عىل تربية ودل يف غياب الام امر يف غاية  

حلقيقة اان اشفق عىل جوين كام  الصعوبة , ا 

 أ ريث حلاةل فرايزر  

وعادت لزيا ادراهجا , والكم الس يدة ديكسون  

يعمتل معيقًا يف داخلها . مل يس بق لها ان  



فكرت بوضع فرايزر المون العائيل .فوضعه ال  

حيسد عليه ,خاصة ان جوين ودل حساس  

للغاية , يتطلب اهامتمًا متواصاًل , وفرايزر  

طموح ال هيدأ  . رمبا الاايم  رجل اعامل  

القاس ية اليت مر هبا جعلته منيعًا ال تطاهل  

آيس ,امل يرتك جوين وهو يف   الصدمات و املأ

مرحةل الاستشفاء ؟ حبه للسفر و للمالحة مل  

يقف حاجزًا بينه و بني واجباته ك ب , بل لىب  

رغبته يف السفر وتر جوين وحيدًا . لك هذا  

ة يف ادلار مع خالهتا  مير يف ابل لزيا ويه جالس

 . أ يه تظلمه ؟ أ م تراها حتمك عليه ابحلق ؟  

 سأ لهتا جفأ ة الس يدة روي : 



مباذا تفكرين ؟اراِك ختاطبني نفسِك ... ما    - 

 اذلي يشغل ابكِل؟. 

اسأ ل نفيس كيف جترأ  الس يد فرايزر المون    - 

و ترك ابنه جوين وحيدا حتت رعاية الس يدة  

 ديكسون ....  

وم ... ان جوين منفعل للغاية  فهيي قالت يل الي 

 . 

ال تقلقي ... فالس يدة ديكسون رصينة و    - 

س تعتين جبوين كام جيب . حان الوقت لفرايزر  

 يك جيد عروسًا .... فوضعه أ صبح ال يطاق ! 

 قالت لزيا بشئ من اال حلاح : 

 رمبا مل جيد بعد املرأ ة اليت تناس به .   - 



  ا ل مر ليس كام تتصورين اي عزيزيت لزيا ,   - 

كثريات يطمحن للوصول اىل هذا الهدف :  

الاهامتم بودل مقابل العيش بأ مان و راحة .  

 وهذا ما يالمئ جوين ايضًا ابلطبع . 

ر مبا انِت عىل حق , لكن اليوم الفتيات    - 

 يزتوجن بدافع احلب . 

هذا ال مينع ان يكون الزواج املبين عىل    - 

 املنطق هو صاحل ايضًا . 

يج انِت اي خاليت ؟ سأ لت  ملاذا ..... مل تزتو   - 

 لزيا بفضول . 

بلك بساطة ....ل ن الرجل ا ذلي احببت    - 

مرأ ة أ خرى .   ... فّضل ا 



كيف ذكل ؟ ظننت انِك يف ذكل الوقت    - 

 ....كنِت خمطوبة هل ؟ 

نعم نعم .... كنت خطيبته , خطيبة جون    - 

المون ,,, وادل اب فرايزر , أ ي جد فرايزر  

ع حتمل حضور  .... أ ترين ملاذا ال اس تطي

فرايزر المون ؟فهو شبيه جبده ... مالحمه  

 مكالمح جده ابلضبط ! 

 

ومضت عطةل هناية ال س بوع هبناء , مّر  

خاللها أ ل لويس يف زايرة للزيا و خالهتا و  

تناولوا الشاي معًا فاغتمنت لزيا هذه الزايرة  

 لتقوم بزنهة مع ساندي . 



السابق )  تبدو خالتِك يف وضع افضل عن    - 

أ شار ساندي ( ابلرمغ من حالها الصحية  

 املتدهورة ! 

حضوري معها , يرحيها للغاية ! اضافة اىل ما    - 

علمته منذ وقت قليل . فهيي مرسورة لعدول  

فرايزر المون عن رشاء )فيال الرشوق ( من  

 أ ل موريسون . أ تسائل ملاذا غرّي رأ يه ؟ 

لك ما عرفته منه انه يف الوقت احلارض ,    - 

ليس حباجه لرشاء الفيال . تكفيه الورشة اليت  

ابرش هبا . فرايزر هيدف لتوس يع مؤسس ته  

وليس كام يزمع الاهايل هنا ابنه يريد امتالك  

ارايض اردمونت , فهو يبغي املساعدة اي لزيا .  



ال تفسحي جماال لنقمة خالتك مود للتأ ثري  

 عليِك , المون حباجة اىل اصدقاء من حوهل . 

 بتعجب :  سأ لت لزيا 

 ما اذلي اويح اليك هبذا ؟    - 

خييل اىّل انه يعاين من الوحده و يفتقد    - 

 لعائةل و ملساندة رشيكة مجيةل ! 

ملساندة رشيكتني مجيلتني مثكل .... ال    - 

 تنىس اينا سكوت ! 

 قال ساندي ابمتعاض : 

ال , مل انسها , لنعد اىل فرايزر ..... يعجبين  - 

.. ابلرمغ من  مصوده ومثابرته عىل العمل . 



وحدته القاس ية . اان حمظوظ لوجودك اىل  

 جانيب , هل س يطول معلنا معًا ؟ 

سؤال ساندي الاخري ازجع لزيا قليال , و  

خافت ان يقصد به حياة مشرتكة فامي بعد ,  

ففضلت عدم الاجابة و الاكتفاء ابختصار  

 الزنهة , وتغيري املوضوع : 

ول .  اان واينا اصبحنا جاهزتني للقياس الا   - 

هل تدعو سارة اىل املشغل غدّا من اجل  

 ذكل ؟ 

ال حاجة ذلكل طاملا ان سارة ذهبت اىل    - 

 الربتغال برفقة وادلها . 

 متمتت لزيا ابس تغراب : 



 اىل الربتغال وفرايزر هناك ايضًا ..   - 

ابلضبط ! س يكون جلوين أ مًا من أ مجل    - 

 ال همات , ويف أ قرب وقت ممكن!  

 كل شيئًا ؟   وهذا الامر الا يعين   - 

 أ جاب ساندي ضاحاك : 

ال شئ عىل الاطالق . يف لك حال يكفيين    - 

 حضورِك وحضور اينا ايضًا ا ىل جانيب . 

 

وعىل هذا النحو مىض هنار الاحد , ويف  

اليوم التايل ذهبت لزيا لزايرة جوين , و قد  

بدأ  الطقس يتحسن مع جمئ فصل الربيع .  

 فبادرها جوين بلهجة عاتبه : 



احلد ارجأ ِت زايرتِك يل ؟ كيف تدعني    أ لهذا   - 

 اذن انِك صديقيت ؟ 

اشغايل الكثرية منعتين من اجملئ ابكرُا .. لكنن    - 

 ما زلت اعترب نفيس صديقة كل ! 

 

يبدو جوين يف حاةل جيدة و من الظاهر انه  

اعتاد الس يدة ديسكون ويتعامل معها مبودة .  

مل يأ ِت عىل ذكر اقامته يف املستشفى كام مل  

كر غياب وادله عنه يف هذه الفرتة , بل اتبع  يذ

 حديثه مع لزيا ك ن شيئًا مل يكن . 

 



حدثين وادلي عن انشغاكِل يف املدة الاخرية    - 

.... لكين فرست غيابِك اىل خوفِك منه ,  

ارجو الا يكون تفسريي حصيحًا فوادلي رجل  

 طيب , يكفي ان تتعريف اليه عن كثب ! 

جوين ابلعودة    ابتسمت لزيا هبدوء , ووعدت 

غدًا مع العاب تأ يت هبا لتسليته . ويف الغد  

وفت لزيا بوعدها , و هكذا اخذت زايراهتا  

جلوين تتواىل حىت اصبحت يومية . ويف  

ا حدى املرات واهجهتا الس يدة ديكسون  

 ابضطراب غري معهود : 

آنسة لزيا .. بلغتين سكرترية الس يد المون    -  أ

قبل ,  انه أ ّجل عودته حىت الاس بوع امل 



فاملركب مل يعد جاهزًا واان لن أ متكن من السهر  

عىل جوين بعد اليوم فابنيت مريضة , وجيب  

ان ختضع لعملية جراحية يف اقرب وقت ممكن  

  . 

 هل اتصلت جبانني لتحل حمكل ؟   - 

سيتعذر علهيا اجملئ بس ببب اوالدها ,    - 

 وجوين اليس هتوهيا ! 

, سأ همت    اذن .. التقلقي ايس يدة ديكسون   - 

 جبوين خشصيًا ريامث يعود وادله من السفر .  

آنسة مسيث , أ ان سعيدة    -  شكرًا جزياًل اي أ

لهذا احلّل , جفوين يراتح اليِك ولن تطول مدة  



اقامته يف البيت , طبيبه يقول انه ابتداء من  

 هنار االثنني ميكنه معاودة دروسه . 

 

وبدأ ت لزيا هتمت جبوين بصورة دائة , فاكنت  

ّر ايل مدرس ته وترافقه حىت املزنل , وتعود  مت 

 مرسعة لمتيض فرتة مابعد الظهر مع خالهتا : 

من ال فضل ان يأ يت جوين ايل هنا وينام    - 

 عندان ! 

 قالت مود مرة للزيا فاجابهتا لزيا ابس تغراب : 

ملاذا ينام عندان ؟ أ رى انه من ال فضل ان    - 

 ابقى معه .. وأ ميض الليل يف مزنهل . 



ا .. امتثيل لنصيحيت , دعي جوين يأ يت  لزي   - 

اىل هنا . فاان ال أ طيق املكوث وحدي . وال  

 أ ريد ان تثار حوكل اال شاعات يف اردمونت . 

 

معلت لزيا بنصيحة خالهتا واتت جبوين ايل  

مزنلها يك مييض بعض الوقت خالل غياب  

وادله يف الربتغال . خصصت هل غرفة يف  

بارشة , واكن  الطابق العلوي , قرب غرفهتا م 

جوين مرسورًا للغاية فساعد لزيا عىل ترتيب  

حاجياته والعابه اخلاصة , وازداد فرحه عندما  

عمل ان الغرفة اليت خصته هبا لزيا اكنت غرفهتا  

 يف السابق . 



 

ويف اليوم التايل تغري الطقس جفأ ة وبدأ ت  

الرحي تعصف بقوة فتعذر عىل جوين النوم  

لزيا املكوث معه  خلوفه من العاصفة فطلب من  

يف غرفته ريامث هيدأ  الطقس . واخذت تقص  

عليه فصواًل من طفولهتا , كام أ نشدت هل اغنية  

اكنت وادلهتا تنشدها لها عندما يصعب علهيا  

النوم . وغفا جوين عىل صوت لزيا , بيامن  

العاصفة يف اخلارج تصفر وتزجر , وظل  

 الطقس عىل هذا النحو طيةل الهنار التايل .  

 ال جوين بقلق كبري :_ ق 

 ال اثر للشمس عىل الاطالق ! - 



السامء ملبدة ابلغيوم , ال تقلق , س يعود  - 

 وادلك ساملًا . أ جابت لزيا بصوت رقيق . 

كنت أ فضل لو أ يب معنا , بداًل من ان    - 

 يكون يف عرض البحر . 

 

وأ دركت لزيا عىل الفور قلق جوين بشأ ن وادله  

هتا ,  فلجأ ت اىل كتب القصص اليت حبوز 

وأ خذت تقرأ  هل القصة تلو ال خرى لعلها ختفف  

 من قلقه . 

 



ويف الليل , اس تفاقت مذعورة وقلهبا خيفق  

بقوة اذ مسعت جوين يف الغرفة اجملاورة يرصخ  

 خبوف ش يد فهرعت اليه .  

حلمت حلامً مزجعًا ... رأ يت وادلي يصارع  - 

ال مواج وقد تعرض حلادث غرق . قال جوين  

 حياول ضبط انفاسه . ابكيًا وهو  

 فقالت لزيا همدئة بصوت حنون : 

 حنمل عادًة عكس ماجيري يف الواقع !    - 

 وأ ضافة بطيبة قصوى : 

التقلق ايجوين بشأ ن وادلك , فهو بلك تأ كيد  - 

يف مأ من ورمبا جلأ  اىل احدى املرائف ليتقي  

 العاصفة . 



 

, تغين هل حينًا وأ حياان    وجلست بقربه تؤاس يه 

تقرأ  هل قصة من كتاهبا . ماذا تفعل ليطمنئ  

هذا الودل وهيدأ  هل ابل ؟ والعاصفة تزداد قوة  

يف اخلارج , والطقس الينذر بشمس قريبة .  

اخذت بيده بني يدهيا ومضته اىل صدرها  

حبنان .ومىض وقت طويل ويه عىل هذا  

  النحو وعندما ادركت انه استسمل للنوم من 

 جديد ,  

قامت عىل همل لتعود اىل غرفهتا ففاجهئا  

 جوين بصوته الرقيق قائاًل : 

 لزيا ارجويك ال ترحيل !    - 



ابتسمت هبدوء , وعادت لتجلس ال جانبه  

وامغضت عيناها برفق ,وأ خذت ال فاكر  

 تتواىل اىل رأ سها ... 

جوين يف حاةل ارتباك شديدة , ويه أ يضًا  

هيا ان تؤايس  ,فالعاصفة تقوى ابس مترار وعل

هذا الودل وختفف من ارتباكه ,ومن يؤاس هيا  

يه وخيفف عهنا ؟ يه أ يضًا مشغوةل البال ,  

ختىش ان يكون فرايزر قد تعرض حلادث ما  

متاما كام جرى يف املايض لوادله . أ مغضت  

عينهيا بقوة داعية السامء ان يكون فرايزر خبري  

 . 

 



أ مضت الليل ابلقرب من جوين واس تفاقت  

ليوم التايل بعدما مجد الربد اطرافها ,  يف ا 

فالقت نظرة اطمئنان عىل جوين , وهرعت  

اىل النافذة . اليزال الوقت ابكرًا وال جضة يف  

اخلارج , الهدوء يسود لك ماكن وال أ ثر للهواء  

وللعواصف السامء تبرش بفجر جديد هادئ .  

ازاحت الس تائر لتمتتع مبنظر البيوت والتالل ,  

ب , فالح لها البحر من بعيد  بعد ليل صاخ 

بصفحته الزرقاء اليت تعكس سامء صافية ,  

وجفأ ة اجته نظرها اىل املرفأ  فانتهبت اىل الرشاع  

 العايل اذلي ينتصب عاليًا برمغ الليل الهاجئ .  

 



وادركت ان املركب اجلامث هناك هو البشارة  

السعيدة اليت انتظرهتا طوال الليل فهرعت اىل  

يااًب برسعة وقلهبا خيفق كام مل  غرفهتا ترتدي ث 

خيفق من قبل ومل تعرف كيف خرجت من  

مزنلها اىل الشارع ووجنتاها تعبقان حرارة .  

قادهتا قدماها عرب ال رصفة وخبفة فائقة قطعت  

 املسافة دون ان تشعر بتعب  

ول ول مرة توقفت دلى سامعها زقزقة عصفور  

الصباح يف احلقل , وادركت اهنا متر يف امجل  

حلظات حياهتا , وك ن ادلنيا حتتفل بعيد  

المثيل هل فمل تشأ  ان تعكر صفو افاكرها  

بتحليالت معقدة بل تركت نفسها تستسمل  



ال حساسها دون استشارة عقلها ومرت يف  

ابلها ابيات شعر من قصيدة حب اكنت قد  

 حفظهتا يف السابق : 

قليب خيفق ويغين فهو عاشق متمي ! هل هذا  

شقة فعال ؟ام خرجت  حصيح ؟ هل يه عا 

هبذه الرسعة بتطمنئ فقط عن عودة فرايزر  

ابلسالمه ولتحمل اخلرب السار اىل جوين . لن  

آخر ولن حتمهل   تفرس هذا الشعور بشلك أ

املزيد من املعاين , يه الآن هنا يف هذه  

الساعة املبكره يف الصباح من أ جل جوين  

 ويه أ كيدة من شعورها ,  

 عة ؟  ولكن ملاذا خرجت هبذه الرس 



ماكهنا الانتظار حىت حلول الهنار   أ مل يكن اب 

وتناول الفطور عىل همل مع جوين مث اجملئ اىل  

طمئنان عنه ؟   مزنل فرايزر لال 

 

وحاولت ضبط انفاسها للتخفيق من خفقان  

قلهبا وعندما هدأ ت قليال دخلت اىل املزنل  

بواسطة املفتاح اذلي تركته لها الس يدة  

ت لزيا هبدوء ثقيل  ديكسون , يف ادلاخل شعر 

يس يطر عىل اجلو فأ لقت نظرة خاطفة عىل  

املطبخ مل جتد أ حدًا , مث اجتهت اىل ادلار ال  

أ حد ايضًا , شئ ما يقول ان فرايزر هنا ,  

قادهتا خطاها اىل غرف النوم دون ان حتدث  



جلبة لعهل اكن انئًا , والح لها من البعيد ويه  

و بشعره  تقرتب انحية غرفة فرايزر رأ سه املكس 

الكستنايئ املبعرث عىل الوسادة وقد ارمتى علهيا  

بثيابه . دون شك بعدما عاد ليةل ال مس تعبًا  

مرهقًا من املالحة , اطمأ نت دلى مشاهدته  

 يغوص يف النوم وعادت ادراهجا خبفة  

لكن خطاها احدثت صوًت عىل ال رض  

اخلشبية فاس تدار فرايزر يف فراشه وجتمدت  

آمةًل ان يع  ود وخيدل اىل النوملكن ذهب  لزيا أ

رجاؤها سدى ل ن فرايزر قال , دون ان  

 يتحرك : 

 جوين ؟ هذا انت ؟ .   - 



 وعاد صوت فرايزر التعب ليقول : 

 جوين , تعال .   - 

متمتت لزيا بصوت خافت , ويه حتاول  

 الس يطرة عىل اضطراهبا : 

 هذه اان ........ لزيا .   - 

يف    جفأ ة قفز فرايزر من ماكنه , اكنه مل يكن 

حاةل تعب شديد ,واجته اىل لزيا الواقفة يف  

 الباب , فبانت لها حليته . 

اهنا املرة الاوىل تراه و الشعر يكسو وجنتيه ,  

فهو يبدو متامًا اكملالحني بشعره املنسدل عىل  

 جبينه .  



مما خيفف من قسوته املعهودة , و يضفي عليه  

طراوة خاصة .لكهنا ما لبثت ان مسعت صوته  

هنا فهو عندما خياطهبا يتسلح  و خاب ظ

بسطوته و يس تعمل صواًت ابردًا جامدًا اكحلجر  

 . 

 قال فرايزر ابس تغراب شديد : 

 ماذا تفعلني هنا ؟   - 

ومل تندهش للهجته العدائية , بل اجابت  

 برابطة جأ ش : 

رأ يت املركب يف املرفأ  .. وجئت الطمنئ    - 

 عن عودتك ساملًا معاىف ! 

 وقال :   فتعجب فرايزر 



 وملاذا هذا القلق املفاجئ ؟   - 

الن جوين يف ضيافيت و هو ينام عندان منذ    - 

 .. 

 فقاطعها فرايزر حبنق : 

بأ ية مناس بة دعوِت جوين ليحل ضيفًا عندمك    - 

؟ وملاذا يس تحق هذا الرشف لينعم بضيافتمك  

آنسة لزيا ..... هل اختطفِت جوين مرة   ؟ أ

 اثنية ؟ 

 تضبط اعصاهبا : اجابت لزيا و يه حتاول ان  

اضطرت الس يدة ديكسون للغياب , ابنهتا  - 

مريضة و يلزهما معلية جراحية . فعرضت  

خدمايت اي س يد فرايزر ريامث تعود من سفرك ,  



مل أ جد طريقة أ خرى للترصف يف ظرف كهذا  

. لو اكن مبقدوري اللحاق بك الس تأ ذنتك أ مر  

 اعتنايئ جبوين . 

مر الغريب  اان مدين كِل خبدمة .... لكن الا   - 

هو اقتناع خالتِك ابس تضافة ابين حتت سقفها  

 ؟ 

يه اليت اقرتحت عىّل دعوة جوين اىل بيهتا    - 

اذ ارادت جتنب مكويث هنا و لو لليةل واحدة  

 . 

حس نًا فعلَت.... خاصة و انين عدت عند    - 

 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل . 

 و مل تفتقد جوين يف غرفته ؟   - 



اعتقدت انه يف ادلاخل , دلى مشاهديت    - 

ابب غرفته مقفال , مل اشا ازعاجه , كيف  

 اصبح ؟ 

أ خافته العاصفة ليةل امس و مل يمن جيدًا و    - 

حمل حلامً مزجعًا رأ ك تصارع الامواج لكنه الآن  

يف أ حسن حال , هل ترافقين لتسكن روعه  

 ؟ 

 اكون جاهزًا بعد عرشين دقيقة !   - 

بصوت منفعل , وخرج من  قال فرايزر جفأ ة  

الغرفة , واجتهت لزيا اىل ادلار بعد ان اقفلت  

 الباب خلفها .  



وما يه الا دقائق معدودة حىت حلق هبا  

فرايزر و انطلقا اىل مزنل اخلاةل مود و  

الحظت لزيا انه مل يضيع و قته يف حلق ذقنه ,  

بل اكتفى بتبديل ثيابه ووافاها مرسعًا .  

 الناش ئة , فقالت هل :   جذبهتا من جديد حليته 

 رمبا لن يس هتويك جوين بلحيتك .   - 

ال , لن تزجعه حلييت , اعتاد جوين رؤييت    - 

 عىل هذاا لنحو , اين هو الآن ؟ 

واقتادته لزيا حىت غرفة جوين يف الطابق  

العلوي ويه تفكر اهنا جتهل لك شئ عن  

مايض هذا الرجل , و شعرت مبوجة من الغرية  

جتد لها تفسريًا .... اس تقبل  جتري يف دهما , مل  



جوين وادله فرح كبري و ارمتى بني ذراعيه ,  

فسحبت لزيا س تائرالنوافذ يك تدخل أ شعة  

الشمس اىل الغرفة ,وخرجت , اكن فرايزر  

حيدث ابنه بصوت جشي و يداعبه ,فاراتحت  

لزيا النفعال جوين و لعودة البسمة اليه ,  

  وخرجت يك حترض طعام الفطور و يه حتاول 

ان تضع برانجمًا لهنارها ,فهيي مرتبطة مبوعد مع  

عارضة الازايء سارة شزيهومل , ان مل تنس  

هذه الاخرية موعد قياسها الاول جللسة  

العمل الاوىل , وافاها فرايزر اىل املطبخ و  

 يه مهنمكة يف اعداد طعام الفطور . 

 قالت لزيا بأ دب : 



 الفطور جاهز .   - 

يب املتحجر  اليست هذه طريقة الجتذاب قل - 

 ؟ 

ال عىل الاطالق ! اترصف حسب ادب    - 

الضايفة ,يف اي حال عن اي قلب تتحدث اي  

 س يد فرايزر , 

يبدو انك رجل من دون قلب او انك تغش نا  

,تضع قناعا مزيفًا وخلفه ختفي وهجك احلقيقي  

.....لكنك فشلت يف اخفائه حىت انك تبعث  

النفور يف من يعارشك , وحتبط عزمية  

ني معك .ادعوك لتناول طعام الفطور :  املتعامل 

 قهوة , بيض , مرىب , هذا لك ما يف الامر !  



 اجاب فرايزر ضاحاكً : 

كفى ! قليل من الشاي يكفيين .... فطورِك    - 

آنسة , لكنين افّضل كواًب من الشاي   شهيي اي أ

 ..... 

اقبل دعوتِك هذه النين تأ كدت من حسن  

 نيتِك . 

 ل بسخرية : وجلس فرايزر حول املائدة وقا 

انِت عصبية كخالتك , هل هذا الش به يف  - 

الطباع وراثة ام انِك تطبعِت خالل اقامتِك  

 هنا ؟ 



وراثة ... ال تفوق ما ورثته انت من مقدرة    - 

عىل الهزء من الناس بصورة دائة ... هل  

 س يتبعك جوين ؟ 

فهمت نواايه فهو    قالت لزيا بصوت هادئ الهنا 

حياول اغاظهتا وااثرة حنقها , حفافظت عىل  

 رابطة جأ شها و افشلت خطته . 

 اجاهبا وهو يبارش بتناول طعام الفطور : 

طلبت من جوين العودة اىل النوم , فهو    - 

حباجة اىل راحة , خاصة انه امىض ليةل مزجعة  

 امس . 

مل يكن سفرك سهال ابلطبع . العاصفة قوية    - 

 , و لقد نلنا نصيبنا الاكيف مهنا هنا . للغاية  



لقد عرفت اسوأ  من ذكل , لكن من حسن    - 

حظنا هذه املرة اننا اس تطعنا الاقرتاب من  

الشاطئ عندما اش تدت العاصفة ,فكنا هكذا  

 يف مأ من و بوضع افضل . 

 هل اكن الطقس يف ليش بونة سيئًا ايضًا ؟   - 

الك ... لكنين اضطررت اىل البقاء يف    - 

نة مدة اطول الصلح املركب , والن  ليش بو 

هاري و سارة رغبا يف اقامة سهرة مع  

 اصدقاهئام , قبل الاحبار . 

 واضاف فرايزر بشئ من الانزعاج : 

 تذكرين سارة هبويل .   - 

 سأ لت لزيا ابس تغراب : 



 هويل ؟   - 

وادلة جوين سابقًا , اكنت حتب السهرات و    - 

 احلفالت الراقصة . 

غة املايض ,اذن ...  انه يتلكم عن زوجته بصي 

الس يدة هويل توفيت , وال اجمال بعد اليوم  

الاثرة شكوكها حول هذا الامر , ارادت لزيا  

ان تطيل جلس هتا مع فرايزر الهنا شعرت انه  

 وللمرة الاوىل يتحدث عن نفسه ,  

 فسالته بلطف ابلغ : 

 هل يش به جوين وادلته ؟   - 



اجل .... بطرق خمتلفة , الوجه و البرشة    - 

شاهبات , مث هناك اخلوف من العاصفة وا  مت 

 لبحر . 

وك ن هذه الناحية من خشصية جوين تزجعه ,  

فهو يريده رمبا اكرث صالبة , جترأ ت لزيا و  

سالته السؤال اذلي طاملا انتظرت الفرصة  

 لتطرحه : 

 هل كنت حتب الس يدة هويل كثريًا ؟   - 

فوجئ فرايزر من سؤالها و الح عىل وهجه  

 فائه وقال بقساوة و خسرية : استياء حاول اخ 

سؤال تطرحه النساء عامة ... اما جوايب فهو    - 

 انين لست ادري . 



هذا غري ممكن ! امل تكن الس يدة هويل    - 

زوجتك ؟ امل تزوهجا بدافع احلب كام يفرتض  

 ان يكون الزواج عادة ؟ 

احلّت لزيا و انتظرت اجلواب ,فاجاب فرايزر  

 بلهجة مشككة : 

نون : الزواج املبين عىل  مسعت هبذا القا   - 

العاطفة او احلب . لكن مل يكن دلي الوقت  

الاكيف للتاكد من عاطفيت ..عندما التقيت  

هويل للمرة الاوىل اكنت فتاة مرحة , ظريفة ,  

 ويه ابنة وحيدة لعائةل ميسورة , 



وكنت اان وحيدا و غريبا ,ويه اليت رغبت يف  

الاوىل ,  الزواج , فوافقت. اكنت هذه غلطيت  

 اذ رفض اهلها فامي بعد اس تقبالنا يف مزنهلام . 

 ملاذا ؟   - 

مل يرّصح احد مهنام عن رأ يه , لكين فرست    - 

موقفهام هذا ابهنام ال يعتربانين زوجا صاحلا  

 البنهتام ,  

فلست ابلنس بة الهيام سوى مغرتب بس يط  

حياول شق طريقه يف صناعة املراكب يف مدينة  

 هوابر 

و يف هذه احلال , مل اكن اليق ابلطبع اببنة  

 وحيدة تنمتي لعائةل غنية . 



 

وعاد فرايزر لتناول طعام الفطور فبدا وهجه  

للزيا وقد خدرته اهلموم نتيجة عزمه املتواصل  

ضعه . ومل تغب عهنا  وسعيه ادلائب لتحسني و 

هذه املسحة من الفاكهة السوداء املأ ساوية  

اليت احتلت يه ايضا قسامً من وهجه واليت ال  

تظهر الا عندما حياول اخفاء امله . مفهام اكنت  

الاوضاع اليت مر هبا يف تسامنيا او اوضاعه يف  

اردمونت اليوم حيث يسعى جاهدا الجناح  

قدام  مؤسس ته , فهو يبقى هذا لرجل امل 

الشجاع اذلي تفتخر به مجيع النساء دون  

 اس تثناء .. 



 

وعادت لزيا اىل الالكم مشرية اىل زواجه  

 السابق , فقالت : 

رمبا اعتقد اهل زوجتك انك من صنف    - 

 الرجال اذلين يطمعون يف مال زوجاهتم . 

فرمقها فرايزر بنظرة ملؤها ادلهاء واجاب  

 ببساطة موافقًا : 

 كذكل .   من احملمتل ان يكون   - 

 وماذا جرى فامي بعد ..؟   - 

موقفهام من زواجنا اثر كثريا عىل حصة هويل    - 

, واكنت غلطتنا الثانية مودل جوين , فمل حتمتل  



الآم الوالدة و مل ميض شهر حىت توفيت اتركة  

 ثروهتا وامالكها البننا . 

 امر حمزن للغاية .   - 

قالت لزيا مصعوقة حلفاظه عىل رابطة جأ شه ,  

ر عليه اي انفعال عىل الاطالق , بل  فمل يظه

 امكل بربود : 

نعم .... امر حمزن جلوين اكرث مما هو حمزن    - 

 يل ,جفوين مل يعرف معين ال مومة ! 

 اجابت لزيا بنفور : 

تريدين ان اعتقد انك ال تبايل حبضور زوجة    - 

 اىل جانبك ؟ 

 ماذا تقصدين ؟ ابلضبط ؟    - 



 اعرب فقط عن استيايئ و رفيض .   - 

 ستياؤِك مين اان ؟ وماذا ترفضني ؟ ا   - 

اس تاء من جحبك ادلامئ حلقيقة مشاعرك ,    - 

فانت ال تبوح ابدًا بأ نك احببت زوجتك يومًا  

 . 

وارفض تظاهرك بعدم اكرتاثك حلاجتك املاسة  

للزواج من جديد يك يكون جلوين أ مًا تعتين  

به , عزة نفسك غري املعقوةل متنعك من  

انت ختاف ان  الظهور عىل شلكك الصحيح . 

 تثري الشفقة يف من حوكل . 

فاصفر وجه فرايزر جفأ ة و نظر اىل لزيا نظرة  

ملؤها احلقد .. خيّل الهيا يف هذه اللحظة انه  



يمتىن صفعها بقوة , لكنه مل يفعل , بل اكتفى  

 ابالجابة بصوت ابرد : 

آنسة مسيث ...    -  عليِك ان تصوين الكمِك اي أ

اىل رأ يي    والا وجدت نفيس مضطرًا للعودة 

السابق ابنِك تريدين ان تكوين اًمًا جلوين  

 ,ابلرمغ من نكرانِك لهذا االهتام . 

ذهلت لزيا لردة الفعل اليت ااثرهتا عن غري  

قصد دلى فرايزر , و شعرت بثقل كبري ميال  

 صدرها فأ ضاف فرايزر جبفاف : 

شكرًا للفطور و الهامتمك جبوين اثناء    - 

ًا حصبته اليوم اىل  سفري , اكون شاكرًا كِل ايض 

 املدرسة , 



فدلّي ما يشغلين طوال الهنار عىل املركب ,  

وعىل جوين ان يوافيين اىل ورشة العمل فور  

 انهتاء اليوم ادلرايس . 

وخرج فرايزر دون ان يفسح لها جماال للالكم  

.. حلقت به مرسعة لكنه اقفل الباب بقوة  

دون ان يلتفت اىل الوراء ففتحت الباب و  

 بأ عىل صوهتا : اندته  

 فرايزر ...    - 

اكنت متأ كدة انه مسع هتافها . لكنه مل يتوقف ,  

بل امكل سريه مرسعًا , وهو يعرب نفسالطريق  

اذلي اجتازته يه بفرح كبري عند بزوغ الفجر  

,وقفت عند الباب تراه يبتعد و الشمس  



توسطت السامء تلقي بشعاعها اذلهيب عىل  

 قرمزاًي رائعًا . اجلزر وتضفي علهيا لواًن  

 

مضت فرتة الصباح كوميض الربق , وها يه  

لزيا تس تعد الآن ملواهجة ما يتوجب علهيا  

القيام به : موعدها مع سارة شزيهومل من أ جل  

القياس ال ول للرسوم اليت وضعهتا يه ونفذهتا  

 اخلياطه اينا سكوت . 

 

وأ تت سارة يف املوعد احملدد , ومتنت لزيا لو  

ة طبعاها وال تأ يت عىل ذكر  تغري سارة مرّ 

رحلهتا مع فرايزر المون . لكن أ ملها خاب  



ابلطبع , فمل ميض وقت طويل عىل جمئ سارة  

, حىت بدأ ت برسد ال حداث مفصةل طوال  

جلسة القياس وملدة ساعة اكمةل. حاولت لزيا  

آخر , لكن سارة   خاللها ان تتلكم يف موضوع أ

شة  عىل مايبدو احلت عىل ذكر الرحةل املده 

واجلو املثري اذلي امضته عىل املركب برفقة  

 فرايزر .  

واخريا خلصت الثوب الآخري , وقالت ويه  

 تتثائب كقطة :  

أ هذا لك شئ لهذا اليوم ؟ حس نًا ... يبقى    - 

يل بعض الوقت الهرع اىل املرفأ  جيب ان  

 اتأ كد ان املركب مازال هناك . 



واجتهت اىل الباب بعدما اجرت بعض  

ىل زينهتا وقالت ويه يف جعةل من  التعديالت ع 

 امرها : 

 كنت امتىن ان اعرب البحر للمرة الثانيه .   - 

 ظننت ان املالحة التس هتويِك .   - 

حصيح . لكنين مس تعدة لتحّمل اي شئ من    - 

اجل متضية بعض الوقت برفقة فرايزر . لكنه  

هذه املرة رفض اصطحايب معه متذرعًا انه ال  

ب بل يفضل ان  حيب رفقة النساء عىل املرك 

الاقيه يف املرفأ  واان اشع نضارة وباكمل اانقيت  

. فوافقت ابلطبع , الن اس تقبال املسافرين امر  



مثري للغاية فكيف لو اكن املسافر فرايزر  

 ابذلات ؟ 

 قالت لزيا بلؤم شديد دهشت هل :  

من املؤسف حقًا انك مل تمتكين من اس تقباهل    - 

منتصف    ليةل امس عند الساعة الواحدة بعد 

 الليل . 

 اجابت سارة بدالل :  

يقع اللوم عىل فرايزر النه اخربين ابنه    - 

س يصل بعد الظهر . يف أ ي حال اان ذاهبة  

الآن ل لقي عليه التحية تعويضًا عن مافاتين يف  

 الصباح . 



سارة وتبعها مصت ثقيل ساد بني  وخرجت  

لزيا واينا سكوت , وتذكرت لزيا حبزن ابلغ  

كيف ركضت يف الصباح الباكر ملالقاة فرايزر  

عىل املرفأ  , لكهنا افسدت هذا اللقاء وااثرت  

بيهنا وبينه جوًا من العدائية , هل هذه طريقة  

 الس تقبال الابطال ؟ 

 

 وقطعت اينا سكوت حبل تفكريها قائةل : 

هذه يه اذن سارة شزيهومل ؟ اليسعين  ا   - 

 القول اهنا ااثرت يّف ادلهشة . 

 اهنا عارضة ازايء ممتازة .   - 



بلك تأ كيد ممتازة . لكنه تراءى يل اهنا ابلغت    - 

يف وصف رحلهتا مع فرايزر عىل املركب اىل  

 الربتغال . 

اينا ! تعدينين بأ نك لن ترددي مامسعته اليوم    - 

المون يشكو مافيه    من سارة . فالس يد فرايزر 

 الكفاية من الاشاعات اليت حتاك حوهل . 

آنسة لزيا . لن اتفوه بلكمه .    -  اطمئين اي أ

 فليس من عاديت ان اردد ال قوال املبالغ فهيا . 

اتظنني ان سارة مل تقل الينا الوقائع كام    - 

 جرت ابلضبط ؟ 

آنسة لزيا .. التقعي حضية سذاجتك , سارة    -  أ

ديد عىل بعض  شزيهومل تعّمدت التش



التفاصيل الاثرة غريتك , وهذا ماتفعهل النساء  

عادة يف وضع كهذا . لكن ابعتقادي ان فرايزر  

 المون مل يعاملها بشلك خاص كام تدعي . 

 

ويف طريق العودة , احبرت لزيا يف حبر هاجئ  

من الافاكر اكنت تتجاذهبا وتتقاذفها اكل مواج  

هت  . اهنت جلسة معلها مع اينا سكوت واجت 

اىل املزنل ورأ سها ملئ الصور املتناقضة . هل  

 اينا سكوت عىل حق ؟  

هل تعمدت سارة فعال ااثرة غريهتا ؟ وادركت  

اهنا للمرة ال وىل متر حباةل كهذه .. ارهقهتا هذه  

 التحاليل .  



ان اكن يف نية سارة حقًا ااثرة غريهتا , فهيي قد  

فعل عندما  جنحت متامًا . الامر اغاظها ابل

عرفت ان سارة امضت وقتًا ممتعًا برفقة فرايزر  

عىل املركب . وملاذا تنوي سارة اشعال غريهتا ,  

يه لزيا , الفتاة القوية الاكيدة من نفسها ؟  

هل تاليق سارة فهيا خصامً ؟ ما اذلي دفعها  

للتفكري عىل هذا النحو مع العمل اهنا مل تظهر  

المون ؟ هل  لسارة يومًا اهامتهما بفرايزر  

تشلك يه لزيا مسيث خطرًا عىل سارة  

 شزيهومل ؟  

ما اذلي اوىح لسارة هبذه العداوة ؟ هل  

اكيده انه مل تظهر يوما اجعاهبا بشخص فرايزر  



؟ وبيامن يه ساحبة يف حبر من التفكري الح لها  

يف البعيد ظل خشصني , فعرفت مهنام سارة  

 من شعرها الاشقر , 

ر , تزور مشغهل اجلديد  الشك اهنا برفقة فرايز 

 . 

 

ابطأ ت لزيا يف سريها واخذت تتأ مل ال زهار  

اليانعة اليت نبتت عىل حافة الطريق , ويه  

حتاول ضبط افاكرها والس يطرة علهيا .احصيح  

ان ال شئ يربطها بفرايزر ؟ كيف تفرّس اذن  

هذا التيار الكهرابيئ اذلي رسى يف رشاييهنا  

مزنل سارة ؟    يوم اكنت ترافقه يف س يارته اىل 



وكيف تفرس قلقها عليه ليةل العاصفة واندفاعها  

حنوه عندما رأ ت املركب يف املرفأ  ؟ وكيف  

 تفرس جوارها العدايئ معه , ولهجته القاس ية  

معها ؟ اليست هذه طريقة بعض العشاق يف  

 الالكم ويه يف الواقع ختفي حبًا جارفًا ؟ 

ال!! غري حصيح ! اهنا ليست مولعة بفرايزر  

مون , كيف حتب رجال مثهل ؟ امل ينكر  ال 

اماهما يومًا حبه لزوجته السابقة ؟ووعدت  

نفسها ان تصارع عواطفها هذه , الهنا تدل  

عىل ترصف مراهق , غري جدير بشابة مثلها  

 مس تقةل وحرة . 

 



ويف اليوم التايل , اهنمكت بأ مور كثرية ,  

فاراتحت النشغالها طوال الهنار و مل يس نح  

للعودة اىل حتاليلها و اىل طرح    لها الوقت 

الاس ئةل حول نفسها وحول عالقهتا بفرايزر  

 كام فعلت يف الامس . 

 

ها يه اليوم تواجه جفرًا جديدا اذ وصلهتا برقيه  

من وادلها خيربها فهيا انه قادم اىل اردمونت  

 لمتضية فرتة هناية الاس بوع برفقهتا . 

 

 علقت خالهتا عىل وصول الربقية بطرافة : 



مل يتغري وادلِك ابدًا , فهو كعادته يبلغ عن    - 

آخر حلظة . لهذا السبب   موعد قدومه يف أ

جيب ان تغادري اردمونت هنار امجلعة مساء ,  

لتكوين يف املطار يف املوعد احملدد , اطليب من  

 ايزابيل ان حترض لتسهر معي اثناء غيابك . 

لن امتكن من اذلهاب هنار امجلعة مساء ,    - 

ة مبوعد مع بيار وايت املصور  فاان مرتبط 

الفوتوغرايف اذلي يعمل مع سارة ملصلحة  

جمالت املوضة . وعدته ابجملئ مع اينا حلضور  

 جلسة التصوير . 

اذا اكن الطقس ممطرًا فلن تمت جاسة    - 

التصوير هذه , يف اي حال , ليتدبروا امرمه  



ابنفسهم ملرة واحدة دون مساعدتِك ,  

الاخرية ابلغ يف    الحظت ان ساندي يف املدة 

 اال تاكل عليِك . 

اتاكهل عىّل ال يزجعين ابدًا . تعاوين معه    - 

 يرحيين خاصًة انه يقّدر كثريًا ما اقوم به . 

حس نًا .... ارجو ااّل يطمح ساندي من    - 

 خالل تعاونِك معه اىل وضع أ فضل ! . 

 فسالهتا لزيا ابس تغراب شديد : 

 ماذا تقصدين بوضع افضل ؟   - 

 قد ساندي انِك مغرمة به . لرمبا اعت  - 

 ابلطبع ال .... ما اذلي اوىح اليِك بذكل ؟   - 



ترصفك يف املدة الاخرية , فانِت تذكرينين    - 

 بوادلتِك عندما التقت بفرانك وادلِك . 

املالحظة الاخرية اليت ابدهتا الس يدة مود  

روي اقلقت لزيا , وشعرت ابضطراب غريب  

لتخفي ازعاهجا    ينتاهبا جفأ ة , فاجتهت اىل النافذة 

حيث رأ ت فرايزر يف ورشة العمل يعطي  

 رشاداته للعامل , 

دلى رؤيته اش تعلت وجنتاها وشعرت بنارهام  

تلهب وهجها , فاخفته بيدهيا حماوةل التخفيف  

 من حرارته . 

 

 ومتمتت ابس تغراب : 



ما اذلي بدر مين يشري اىل ترصيف الغريب    - 

 ؟ 

تِه الآن ابلضبط , مقِت من مقعدِك  ما فعل   - 

جفأ ة واجتهِت اىل النافذة دون سبب ظاهر .  

مث خروجِك من املزنل ابكرًا عند الساعة  

اخلامسة صباحًا , ال تنكري انِك فعلِت ذكل .  

هذه الاشارات تدل عىل وضع غري طبيعي  

واحيااًن تبدأ ين الالكم وال تمكلينه ... الا ترين  

 ... يه دالئل احلب ؟ معي ان هذه ادلالئل  

قالت لزيا بصوت خافت ويه تتطئ عىل  

 النافذة : 



حصيح ان وادليت اكنت تترصف عىل هذا    - 

 النحو ؟ 

متامًا ابلطريقة نفسها ... فانِت ورثِت عهنا    - 

حبك للعطاء دون حدود أ ما اان فأ ختلف كثريًا  

 عنكام ....  

ارجو أ اّل يس تغل ارجل اذلي حتبينه هذه  

 . الناحية فيِك  

حملت لزيا يف اخلارج جوين يقرتب من وادله و  

يدعوه اىل السري خارج ورشة العمل مث ابتعدا  

عىل همل و لزيا تراقهبام من انفذهتا , فسأ لت  

 خالهتا بصوٍت جاف : 



ابعتقادِك ان وادلي اس تغل هذه الناحية يف    - 

 خشصية ايم ؟ 

اهنا حتب وادلها كثريًا ,,, وتربطها به عالقة  

 حتمتل ان يوجه احدمه النقد اليه , ممزية وال  

 فأ جابهتا خالهتا بلهجة لطيفة : 

مل اقصد اهتام وادلِك بأ ي شئ .... اردت    - 

 فقط حتذيرِك من صنف الرجال الااننيني . 

 

ويف اليوم التايل ابلغت لزيا ساندي اعتذارها  

عن حضور جلسة التصوير يف مزنل سارة  

 شزيهومل ,  

 فوافق عىل اذلهاب بداًل عهنا قائاًل : 



افعل اي شئ ل جكِل , الس نا رشاكء ؟    - 

 ومن واجيب ان اتقامس معِك واجبات العمل . 

 لكننا مل نصبح رشاكء بعد .   - 

ن اتخذي قرارًا يف  ابلفعل ! غري انين امتىن ا   - 

اقرب وقت , تعرفني ان تعاونِك معي يرحيين  

للغاية , لوال اندفاعِك وحيويتِك ملا جترأ ت عىل  

 أ خِذ املبادرات الشجاعة . 

وابتسم ساندي خبجل موحيًا للزيا حباجته  

املاسة الهيا , وشعرت انه يعاين من فقدان  

 الثقة بنفسه , 

يه دائًا  فمتنت لو ابس تطاعهتا احياء الشجاعة ف 

 . 



 

اتبع ساندي حواره معها مشريًا ابحلاح اىل  

 اهية حضور لزيا اىل جانبه فقال : 

آنسة لزيا ,    -  قبل قدومِك اىل اردمونت اي أ

كنت اعيش يف جو ايئس ,,فقدت الامال  

بلك شئ بعد فشيل عىل الصعيد العاطفي و  

املهين . وانِت احدثًت تغيريًا هامًا جدًا يف  

 حيايت . 

 . حصيح    - 

قالت لزيا ابرتباك ويه تسأ ل نفسها كيف  

س ينهتيي حوارها مع ساندي ... وابية طريقة ؟  

و كيف س تجد منفذًا لدلخول اىل موضوع  



آخر . وك ن السامء اس تجابت لطلهبا فدخلت   أ

يف هذه اللحظة اخلياطة اينا سكوت خبطًى  

رش يقة ويه حتمل معها ثواًب من مقاش التويد  

 ساندي و لزيا  ,قالت ويه تعرض الثوب عىل 

 : 

هذا الثوب جاهز ,احببت ان اعرضه عليكام    - 

 قبل الآخرين . 

ونظرت اينا اىل لك من ساندي ولزيا نظراٍت  

فضولية ك هنا شعرت بتوتر اجلّو بيهنام ,  

 فأ جابت لزيا عىل الفور : 

رائع جدًا , س يكون قطعة فنية اندرة عىل    - 

 جسم سارة ! 



ىل سارة , يف  اعّد الثواين ل رى هذا الثوب ع   - 

اية ساعة عىّل ان اهجز نفيس غدًا ملوعد  

 جلسة التصوير ؟ 

رشحت لزيا اهنا س تضطر للغياب غدًا , لكن  

ساندي س يحل حملها ,ففرحت اينا لهذا اخلرب  

 وقالت ابنرشاح : 

رشف كبري يل ان يرافقين مدير مصنع امقشة    - 

يف زايريت ال وىل اىل أ ل    التويد يف اردمونت 

 شزيهومل , مك اان حمظوظة ابلفعل !  

 

اغتمنت لزيا فرصة حضور اينا مع ساندي و  

تسللت خارج الغرفة , شاكرة حظها يه ايضًا  



النسحاهبا يف الوقت املناسب , فلقد وفرت  

علهيا اينا حوارًا خطريًا ودقيقًا اكن قد ابرشه  

 ساندي لويس .  
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قامت لزيا ابكرا لذلهاب ا ىل املطار . الطقس  

بدا مائال ا ىل احلرارة وادلفء , مع اقرتاب  

آذار    شهر أ

) مارس ( لكن الهواء البارد مازال يصفر بقوة  

 زر والتالل . عرب اجل 

 

وصلت الطائرة يف موعدها احملدد , وهرعت  

لزيا ملالقاة وادلها عرب املمر اذلي يفصل  

املسافرين عن غرفة الاس تقبال . مل يتغري  

الس يد مسيث كثريا , فهو مازال قوي البنية ,  

صلب العود ابلرمغ من الشيب اذلي كسا  



قامته الطويةل يف    جزءا ممن شعره , ومازلت 

 جاماياك فزادته جاذبية ورجوةل .  

 

دلى رؤيته لزيا , تلوح هل أ رسع حنوها ,  

ىل املركب   وحضهنا بذراعيه القويتني . مث اجتها ا 

اذلي سينقلهام ا ىل اجلزيرة . اكنت الرؤية  

حس نة , واجلبال املكسوة ابلثلوج تظهر يف  

 البعيد جليةل , فزتيد املنظر روعة وحسرا .  

واكن فرانك , وادل لزيا متحمسا للغاية فمل  

يتوقف عن الالكم طوال الرحةل , أ منا أ خربها  

الكثري عن رحلته وسفره عرب البدلان اليت  

زارها أ خريا فأ طلعته يه بدورها عن قلقها عىل  



حصة خالهتا مود اليت بدأ ت تتدهور يف املدة  

ال خرية , كام أ طلعته عىل مدى التوتر اذلي  

الس يدة املريضة من جراء قلقها    تعاين منه 

 املزمن عىل مزنلها . 

 

 سأ لها وادلها :  

 وملاذا تقلق مود عىل مزنلها ؟   - 

 س تعرف السبب دلى وصولنا !   - 

مل يطلب الس يد فرانك مزيدا من اال يضاح ,  

بل اكتفى مبشاهدة املناظر اليت حتيط ابجلزيرة  

من لك صوب , وجفأ ة صعق لرؤية ورشة  



م مبحاذاة بيت اخلاةل مود ,  البناء اليت تقا 

 فصاح مدهوشا : 

اي أ لهيي ... يبدو أ ن املاكل حوض السفن    - 

,بدأ  ورشة توس يع املساحة عىل قدم وساق ..  

ويبدو أ نه هيمت أ يضا بتصليح السفن وترمميها .  

ىل املركب اذلي يمت بناءه الآن ... من   انظري ا 

 يدير هذه املؤسسة 

 اليوم ؟  

 رجل يدعى المون .   - 

مازالت العائةل نفسها يه اليت تدير الشؤون    - 

هذه املؤسسة ابلطبع . ليس شارل المون  

اذلي يتوىل ادارهتا , أ ذكر أ نه تويف منذ  



عرشين س نة . اكن رجال طيبا , خدوما ,  

لكنه فشل يف معهل , نتيجة قةل مراسه يف هذا  

مركبا    – وادلتك وأ ان    – احلقل . كنا نس تأ جر  

رة واكن هل ودل جشاع ممزي  منه لزنهة عرب اجلزي

ال خياف شيئا عىل اال طالق . وهيوى املالحة  

 بشلك خاص ! 

ومازال حىت اليوم يعشق املالحة ال سوها    - 

... هذا هو الشخص , " الالمون " اذلي  

 حنن بصدده , س تخربك خاليت املزيد عنه !  

 

ويف املساء جلست العائةل قرب املدفأ ة ,  

رة خترب صهرها ,  وأ مضت اخلاةل ود طوال السه



الس يد فرانك مسيث , عن القلق الكبري اذلي  

يسببه لها فرايزر المون , لقيامه بورشة بناء  

 مبحاذاة مزنلها . وأ ضافت :  

لست أ دري ماذا خيطط الآن ؟ ك نه هيئي    - 

 لعبة جديدة , لكعبة الفأ ر والهر . 

أ فهم قلقك اي مود عىل مزنكل . حس نا ,    - 

مون يف القريب  سأ ذهب ملقابةل الس يد ال 

العاجل , لكنين أ خىش أ ن تكون قد تأ خران ,  

فهو ابرش يف توس يع مساحته , ولن ميكننا ,  

 رمبا , تعطيل مرشوع تطوره . 

 فأ جابت الس يدة مود حبنق ابلغ : 

 هل تسمي هذه املشاغل املقيتة تطورا ؟    - 



ن املشاغل اليت بناها تشوه    -  حصيح , ا 

جلزيرة . لكن ال  املناظر الطبيعية اليت حتيط اب 

خيار هل , فهو مضطر جملارة العرص , وخشصيا  

أ جد هذا الرجل جشاعا , ل نه عاد ا ىل  

اردمونت ليحي فهيا مؤسس ته يف وقت  

أ صبحت معه صناعة السفن واملراكب ذات  

شأ ن , فهو هبذه الطريقة يؤدي خدمة  

لل مالك العامة , ول هل اجلزيرة , مفسحا يف  

 اجملال للعمل . 

ما يريده , لكن ليس عىل حساب    ليفعل   - 

راحيت . لقد شوه عيل املنظر اذلي اعتدته  

منذ س نوات طفوليت وبدأ  حيفر أ ساساته يف  



حميط مزنيل , حىت اضطرت لزيا أ خريا للجوء  

ا ىل فكرة رشاء املزنل اجملاور لمتنعه من التوسع  

 أ كرث ! 

 فسأ ل الس يد مسيث بصوت لعوب : 

الاكيف لرشاء  حقا ؟ ومن أ ين للزيا املبلغ    - 

 املزنل اجملاور ؟  

 أ جابت لزيا بوضوح :  

 كنت سأ قرتضه منك .   - 

 أ نت أ يضا , حتاربني هذا " الالمون " ؟   - 

 متتت لزيا ابرتباك ظاهر : 

 أ ان ....... أ ان ..........   - 



ومل تمتكن من اال جابة عىل سؤال وادلها اذلي  

رمقها بنظرة مداعبة . لعوب , وخالهتا ,  

ه  امتم , فثارها ابلطبع , أ مر ارتباك  حدقت هبا اب 

قريبهتا , وأ دركت لزيا يف احلني , أ نه لن ميكهنا  

البوح حبقيقة مشاعرها جتاه فرايزر , ال لوادلها  

 , ال خلالهتا , فامتقع وهجها وقالت بعصبية :  

 سأ حرض الشاي .   - 

جميء وادلها ا ىل اردمونت أ دخل الفرح و  

ىل قلهبا . فهو ابلرمغ  من أ س ئلته    الطمأ نينة ا 

دراكه   الكثرية اليت ال مفر مهنا , وابلرمغ من ا 

املفاجئ لبعض ال مور يمتتع بروح هادئة كرمية ,  

ودليه نظرة متساحمة ومتساهةل يف احلياة ,  



ولك يشء يبدو هل جديرا ابالهامتم , رافقته لزيا  

, ا ىل مصنع أ مقشة التويد , حيث عرفته  

 .   بساندي لويس , وابخلياطة أ ينا سكوت 

وبيامن اكن ساندي يتبادل أ طراف احلديث مع  

وادلها جرى احلوار التايل بيهنا وبني أ ينا ,  

 فقالت هذه ال خرية , حبامس ابلغ : 

اكنت سارة عىل حق , مفزنلها هو فعال    - 

املاكن املناسب ل خذ الصور الفوتوغرافية .  

اكنت جلسة التصوير ممتازة وس تكون الصور  

الس يد المون , يرافقه  كذكل ابلطبع , مر بنا  

ابنه . ودخل علينا وحنن مهنماكت يف العمل  

آنسة لزيا ....   .... فبدأ  همامت للغاية ملا جيري ... أ



اكن العمل مدهشا ... وهو يف غاية الرقة  

 اللطافة ... يكفي أ ن تعارشه عن قرب ! 

نعم فهمت الآن ملاذا سارة معجبة ابلس يد    - 

ار مجيع النساء  المون , فهو ابلتأ كيد , حمط أ نظ 

 , لمتزيه عن سواه , بقوة داخلية خاصة !  

أ نت ابلطبع , لست من بني اللوايت يعجنب    - 

 به ؟  

ال أ بدا ... ليس الس يد فرايزر من الصنف    - 

اذلي جيذبين . فأ ان أ حب الرجل الرقيق ,  

اذلي يعاملين حبذر ,ك نين جوهرة مثينة . حىت  

يدة  لو مل أ كن كذكل فعال . ابل مس كنت سع 

 لغاية ل نين حظيت ابملعامةل اليت أ رغب هبا . 



وأ دركت لزيا أ ن أ ينا , دون شك مولعة  

بساندي , الحظت ذك لربيق احلب يف عينهيا  

, ويف صوهتا , ومتنيت لو أ ن ساندي حيسن  

ىل قلهبا , ل هنا   معاملهتا , دون أ ن يدخل ال مل ا 

 رقيقة املشاعر وحساسة 

ذا بساندي يطل علهيام ,   ويلكمهام عن فكرة  وا 

راودته خبصوص صدور الصور يف جمالت  

 املوضة . 

فهو يرى أ نه من املس تحسن أ ن يرافق الصور  

 كراس خاص من مصنع ال مقشة .  

 سأ لت لزيا عىل الفور : 



وهل سرتىض سارة أ ن تعرض لنا املعاطف    - 

 اجلدلية أ يضا ؟ 

 أ جاب ساندي بتوتر : 

لست أ دري فهيي مل تعدان بيشء أ كيد ,    - 

هنامكها طوال الوقت مبغازةل املصور ومل تكف  ال 

هبذا الترصف ال رعن بل عندما أ طل علينا  

 فرايزر , ترصفت اكمحلقاء . 

 سأ لت لزيا اببتسامة خفيفة : 

 وكيف ترصف فرايزر ؟   - 

اكن غري مبال هبا ... حىت أ ن جوين زاد من    - 

 الطني بهل فرفس سارة , عندما انتبه لغيابك . 



من ترصفات جوين عىل هذا  اس تغربت لزيا  

 النحو , فسأ لت بفضول : 

 ملاذا ترصف جوين كذكل ؟    - 

يف أ ي حال أ ان أ وافقه عىل ما فعل ... قالت    - 

سارة ما تس تحقه , خاصة أ هنا أ بدأ ت رأ اي  

 خاطئا عنك . 

 وماذا قالت ابلضبط ؟    - 

حامقات ! تدعي أ نك هتمتني جبوين ال غواء    - 

 الرأ ي ....  وادله . طبعا مل يوافقها أ حد يف 

وأ خريا وخب فرايزر ابنه , وخرجا معا . أ ينا وأ ان  

 خرجنا لنأ خذ الشاي . 

 وأ ضاف ساندي خبجل :  



أ دعوكام أ نت ووادلك لزنهة هنار ال حد , هل    - 

توافقني ؟ دلي يشء هام أ ود أ ن أ صارحك به  

  ! 

شعرت لزيا خبطورة املوقف , ورددت يف  

  قلهبا " دلي يشء هام " ... وما هو هذا 

اليشء الهام اذلي يس توجب حضورها هنار  

ال حد ؟ وأ حست ك هنا عصفور يدافع عن  

حريته , وابتسمت ل هنا ل ول مرة تسمع  

ساندي يقول "أ ينا وأ ان " ومك بدت لها هذه  

العالقة طبيعية , لكن عىل ما يبدو أ ن  

ساندي ال يعريها انتباها خاصا , فتسلحت  

 بذاكهئا وواهجته ببساطة : 



 نتظر هنار ال حد ؟ مل ال يكون الآن ؟ ملاذا ن   - 

 أ جاب ساندي حبرية : 

آخرين لرمبا    -  ال أ ريد أ ن أ صارحك حبضور أ

مسعنا أ حدمه . لزيا ... ما أ ود أ ن أ قوهل كل ..  

يل ... وأ رجو أ ن   هو يف غاية اجلدية ابلنس بة ا 

ليك أ نت أ يضا .   يكون كذكل ابلنس بة ا 

ويف طريق العودة ا ىل املزنل , اس تقلت لزيا  

س يارهتا , لكن وادلها توىل القيادة . فمل  

تس تطع أ ن تبعد عهنا ما قاهل ساندي بل  

ليه خالهتا مود منذ أ ايم ,   تذكرت ما نوهت ا 

عندما أ شارت ا ىل عالقة العمل اليت تربطها  



بساندي واليت س تويح هل ابلطموح ا ىل "وضع  

 أ فضل " .  

 

هل اي ترى يريد مصارحهتا هبذا "الوضع  

الزواج ؟ فهو يظن نفسه    ال فضل " . أ ي 

مغرما هبا ل هنا مدت هل يد املساعدة , ويعتقد  

ابلتايل أ ن ال بديل لها يف مصنعه . وبيامن يه  

سارحة يف أ فاكرها كعادهتا حتلل , وحتمك عىل  

أ حداث اليوم , خاطهبا وادلها قائال بعفويته  

 املعهودة : 



ساندي رجل لطيف ... لو جيد املساعدة    - 

حلقق جناحا كبريا عىل صعيد معهل  الالزمة هل ,  

 . 

 ومن برأ يك هو الشخص اذلي يناس به .   - 

رمبا تكل الفتاة السمراء اليت اكنت يف املصنع    - 

 . 

 تقصد أ ينا ؟   -   - 

ذا كنت ترغبني أ نت    -  ال ا  نعم . طبعا ا 

 ابلزواج منه . 

ال بدافع احلب .    -   ال , أ بد ... فأ ان ال أ تزوج ا 

 فقال الس يد فرانك مداعبا : 



ومل جتدي بعد الشخص اذلي يناس بك .    - 

أ عرف الصفات اليت حتبيهنا يف الرجل , فأ نت  

سعادك .   تريدينه قواي عاشقا , لينجح يف ا 

 وأ ضاف وادل لزيا بيشء من اجلدية : 

مل  احلب رشط أ سايس لزواج سعيد . فأ نت    - 

ختطيئ يف هذا اجملال , لكن احذري ميوكل  

الاس تقاللية , فلرمبا جحبت عنك الرجل اذلي  

 بالئك عندما يأ يت يف الوقت املناسب .  

وجفأ ة الح هلام جوين عىل بعد مئة مرت وهو  

 يمتىش عىل قارعة الطريق فقالت لزيا بدهشة :  

 هذا جوين المون ؟    - 



تح  أ وقف الس يد فرانك الس يارة جانبا وف 

الباب جلوين بلطف فلىب جوين ادلعوة فرحا  

 وقال :  

آنسة لزيا ... أ محل معي شيئا خاصا كل .  -  أ

تفضيل هذا ما رمسته اليوم يف املدرسة من  

 أ جكل . 

شكرا كل ايجوين . أ ين كنت ؟ أ رجو أ ال    - 

آخر .ملاذا ثيابك   تكون قد أ ثرت عرأاك أ

 منبوشة عىل هذا النحو ؟  

 فابتسم جوين وأ جاب :  



الك , مل أ تعارك مع أ حد هذه املرة ,أ منا    - 

مترغت عىل العشب أ ان وصديق يل يدعى  

 جاميي يعمل وادله يف الورشة عند أ يب . 

اس تدار فرانك عىل مقعده ال مايم , ليلقي  

نظرة خاطفة ا ىل جوين , ومد يده عىل سبيل  

 التعارف , قائال : 

رسرت للقايئ بك , فأ ان أ عرف وادلك منذ    - 

 اكن صغريا . 

جتاوب جوين مع فرانك , مفد يده مصاحفا  

 وقال بفضول : 

مك اكن ل يب من العمر عندما عرفته ؟ فأ ان    - 

 اليوم بلغت السابعة . 



اكن يف احلادية عرش من معره أ و رمبا يف    - 

 العارشة . 

 هل ذهبت اليوم لزايرته ؟   - 

ال مل أ فعل بعد , لكنين سأ زوره قريبا . أ حب    - 

 ترمميها .   أ ن أ رى املركب يف مرحةل 

لو تأ يت معي الآن , فسأ ريك لك يشء ؟    - 

 وأ نت لزيا لو ترافقيننا !  

فرفضت لزيا عرض جوين امحلايس والعفوي  

 هبدوء , جميبة : 

آخر أ رافقك ...    -  ال ليس الآن ... يف وقت أ

ميكنك اذلهاب مع أ يب . و أ شكرك مرة اثنية  



للرمس اذلي محلته يل .أ زهار الرنجس اليت  

  . لونهتا مجيةل 

وصلت هبم الس يارة ا ىل حوض السفن ,  

فرتجل مهنا جوين يرافقه الس يد فرانك . قال  

 جوين وهو يبتعد : 

 دعي خالتك مود ترى رمسي !    - 

وأ قلعت لزيا بس يارهتا متجهة ا ىل املزنل . مل  

تشأ  مرافقة وادلها وجوين ا ىل حوض السفن ,  

جمددا واثنية    ل هنا ختاف اوال أ ن ترى فرايزر 

نفراد .    ل هنا تعرف أ ن وادلها يود حمادثته عىل ا 

 



وأ مضت طوال املسافة اليت تفصلها عن بيت  

خالهتا ويه تقنع نفسها أ ن ما تشعر به جتاه  

ال حاةل عابرة ,   فرايزر وحبضوره خاصة ليس ا 

جعاب بس يط , طبيعي , يزول مع زوال   جمرد ا 

تفضل  فصل الربيع ... ويف هذه ال ثناء فهيي  

منا ال مر الوحيد   أ ن تتقيد ابحلذر والتعقل . ا 

اذلي يقلقها هو احملافظة عىل صداقهتا جلوين ,  

دون أ ن يتذمر وادله وبعد ساعات عاد فرانك  

مسيث منرشا ودخل توا ا ىل غرفة اخلاةل مود  

 ليطلعها عىل نتيجة زايرته لفرايزر المون . 

اي عزيزيت مود ال أ فهم ملاذا تبغضني    يف الواقع   - 

فرايزر المون ؟ وجدته ذكيا متعقال , طموحا  



ىل أ ين س يؤدي به   ويعرف متاما ماذا يريد , وا 

اندفاعه وحامسه , فهو ليس حباجة ملن يقويه  

 ويشجعه . 

 أ جابت مود بلهجة قاس ية :  

نه حباجة ملن يردعه , ويضع حدا    -  ابلعكس !ا 

  اردمونت . ل طامعه يف امتالك أ ريض 

لست من رأ يك فأ ان أ عتقد أ نه حباجة    - 

ملساحة معينه تسمح هل بتوس يع مؤسس ته .  

 وعندما حيصل علهيا , لن يطلب املزيد !  

وحاول فرانك أ ن يوفر عىل نفسه مشقة  

اجلدال مع خلاةل مود ول موضوع فرايزر المون  



, فأ شعل غليونه ويبدأ  حبشوه من تبغه اخلاص  

 . 

,مل تكف مبا مسعته من فرانك  لكن اخلاةل مود  

ول هنا مل تقتنع ابلطبع , عادت لتثري املوضوع  

 من جديد 

 فسأ لت فرانك بتذمر : 

منا أ حب أ ن    -  ال أ س تغرب أ بدا دفاعك عنه , ا 

 أ عرف ماذا قال كل ابلضبط ؟ 

أ طلعين عىل أ سلوبه يف العمل : فهو    - 

يس تعمل مادة الزجاج , أ نه يعمتد عىل  

بناء املراكب . أ حد  ال سلوب التقليدي يف  

املراكب اليت يعمل علهيا حاليا , سيشرتك يف  



ذا أ حرز جناحا   الس باق لعبور احمليط الهادئ . ا 

, وفاز ابلس باق , يكون قد أ طلق أ مس  

 املؤسسة ا طالقه ممتازة !  

لك هذا اذلي ختربين به ال ينفعين شيئا ...    - 

 ما هو موقفه الآن من أ ماليك وبييت ؟ 

 ث بأ سف وأ جاب : تهند الس يد مسي 

مل أ فاحته بعد هبذا املوضوع . مل أ جد الوقت    - 

مناس با لدلخول يف حبث كهذا ... فقد بدأ   

 مزنجعا عندما كشفت هل عن هوييت . 

وأ لقى الس يد مسيث نظرة خاطفة عىل لزيا  

فامحرت وجنتاها دون سبب ظاهر . وأ ضاف  

 الس يد مسيث بلهجة مقنعة : 



نية . ابنه جوين  ال تقلقي اي مود , سأ زوره اث   - 

ال مثيل هل يف اللطف واذلاكء لكنه حباجة  

ىل أ م تعتين به .   ماسة ا 

 فأ جابت مود بقسوة ابلغة :  

هناكل الكثري من أ مثاهل يتولون أ مر اال عتناء    - 

 بأ والدمه !  

حصيح ! لكن فرايزر يبدو تعبا من هذه    - 

 املسؤولية امللقاة عىل عاتقه . 

 فسأ لت لزيا ابندفاع : 

 ؟   ملاذا   - 

الحظت أ نه بدأ  يفقد صربه يف التعامل مع    - 

 جوين . رمبا هذا يعود هلمومه الكثرية . 



ويف ال س بوع التايل زار فرانك مشغل المون  

فرايزر , فاكن مندهش للطريفة اليت جيري  

فهيا العمل . فرايزر مييض ساعات طويةل  

 يراقب بدقة وابهامتم , معلية التنفيذ.  

 

تقت لزيا بسارة يف مصنع  ويف اليوم التايل , ال 

ال مقشة , ومل تكف هذه ال خرية عن ذكر  

عالقهتا امحلمية بعائةل المون , واكنت تتلكم  

بلهجة منفعةل , ومضطربة , مما دعا لزيا  

 للتساؤل عن السبب .  

ومل يطل تساؤلها , فاكن تعليق أ ينا عىل  

ذا قالت أ ينا :   ترصف سارة بعد رحيلها اكفيا ,ا 



للغاية اليوم , ل هنا أ دركت يف    سارة منفعةل   - 

جلسة التصوير السابقة يف مزنلها , أ ن جوين  

ليك أ نت , وهذا هيدد سعهيا للزواج من   مييل ا 

ذا كرهها جوين , س تفشل مجيع   فرايزر ... فا 

 خططها . 

 ابتسمت لزيا وأ جابت هبدوء : 

ما لنا ولها .... ولهذه امحلاقات ... أ ان مل أ رى    - 

 ت طويل . عائةل المون منذ وق 

لكن ابلواقع هل اكنت لزيا تقول احلقيقة , هل  

مىض وقت طويل عىل غياهبا عن عائةل المون  

 ؟  



ال يسعها أ ن تقول ل ينا أ هنا اكنت جتد دوما  

الفرص املناس بة لتلتقي بفرايزر , سواء راقبته  

 من انفذهتا ,  

 أ م خرجت لتزنه الكهبا .  

املرات جترأ ت ومرت مبحاذاة    ويف أ حدى 

ورشة البناء فلمحته خياطب العامل عىل  

املركب وك نه شعر حبضورها فاس تدار جفأ ة يف  

ماكنه مس تغراب , ولكنه ما لبث أ ن عاد ا ىل  

 حديثه . 

 

وك ن ادلنيا جفأ ة هبطت بلك ما فهيا عىل  

رأ سها , وأ حست بثقل رهيب يطن يف  



  صدرها , وجيري يف عروقه ووعدت نفسها 

بأ هنا لن تعيد الكرة اثنية , ولن تسمح لعواطفها  

 اجلياشة أ ن ختوهنا , وتعرضها للتجربة . 

 

وأ خريا ... حان املوعد مع ساندي , موعد  

اليشء املهم . اذلي يرغب مصارحهتا به ,  

فاكن لك هها يف هذا الهنار هو كيف متنعه  

من البوح بأ رساره . ذلا رشعت حتدثه عن  

  بفرايزر المون . عالقة سارة شزيهومل 

ليه   واكنت من وقت لآخر تلقي نظرة خاطفة ا 

فرتاه ساحبا يف أ فاكره ك نه ال يسمع وعيناه  

 حتدقان ابلتالل البعيدة وقالت : 



ال شك أ ن سارة ال حتسن التعامل مع    - 

 جوين . 

 انتفض ساندي جفأ ة وقال ابنفعال : 

آخر ... هناك بعض    -  لو نتحدث يف موضوع أ

 قدمون انحيتنا . املارة غريان يت

اس تدارت لزيا يف ماكهنا , لتس تطلع هوية  

املارة , فبان لها فرايزر يف البعيد يتزنه برفقة  

سارة , وجوين يعدو حوهلام . ويلهيي نفسه  

بريم احلىص يف البحر . ودلى مشاهدته لزيا  

وساندي يتقدمان حنومه هرع جوين حنو لزيا ,  

ع  وهو يقفز فرحا , وبدأ  يعرض علهيا أ نوا 

 ال صداف اليت مجعها عىل الشاطئ .  



وعندما اقرتب مهنام فرايزر وسارة , أ لقى  

فرايزر السالم بصوت ابرد وأ مكل سريه , بيامن  

توقفت سارة لرتمغ جوين عىل متابعة الزنهة  

بصحبهتام يه ووادله , فقالت بصوت مصطنع  

 : 

جوين حبييب , أ رجوك ال تزجع الآنسة لزيا    - 

اقات . فهيي تتزنه برفقة الس يد لويس  هبذه امحل 

 ... تعال واتبعين . 

 أ جاب جوين بتذمر : 

من قال كل أ ن أ صدايف تزجعها ؟ فهيي ال    - 

 تزجعها أ بدا . 



تأ ثرت لزيا جلواب جوين اذلي اكد أ ن يرشف  

عىل الباكء , النزعاجه من مالحظة سارة  

 اخلاطئة .  

 وقالت بتأ ثر أ معق : 

دافك ال  أ نت عىل حق اي جوين , أ ص   - 

 تزجعين أ بدا , ابلعكس . 

 فأ حلت سارة عليه ملرافقهتا : 

 هيا جوين , وال تتأ خر !    - 

 اغتاظ جوين , وأ جاب حبنق : 

 ال لن أ حلق بكام ... أ ريد أ ن أ بقى مع لزيا .   - 

 تدخل ساندي بلهجة لطيفة : 



ال ميكنك متابعة الزنهة معنا ,فنحن نسري    - 

 ابالجتاه املعاكس . 

 ي بسخط :  أ جابت سارة ساند 

عليكام أ ذن أ ن تغريا اجتاهكام , فتحل    - 

 املشلكة , ويكون جوين راضيا . 

 حس نا ! هل من مانع دليك اي لزيا ؟    - 

 ابتسمت لزيا موافقة وقالت : 

ال أ بدا ميكنكام السري أ مامنا , وجوين وأ ان    - 

 س نتبعكام عىل همل . 

ومىش ساندي ا ىل جانب سارة , بيامن أ صبح  

يف املقدمة , وجوين ولزيا يسريان يف    فرايزر 

 املؤخرة ,  



ذا وفرت عىل نفسها   اراتحت لزيا لهذا احلل , ا 

مرة اثنية , مشقة الاس امتع ا ىل ساندي وابهتج  

 جوين أ يضا , حلضوره معها وقال مبتسام : 

ها أ نين رحبتك يل وحدي ! سنس تفيد من    - 

 هذه الفرصة نبحث عن الرساطني سواي . 

ن الوقت لن يسمح هلام بذكل ,  أ قنعته لزيا أ  

آخر س يقومان بزنهة أ خرى ابكرا .   ويف موعد أ

 

ويف طريق العودة ا ىل املزنل , اكن فرايزر  

ينتظرهام وحيدا أ مام بيت ساندي لويس  

 ويبدو علية الغضب و الانفعال الشديد :  

 تأ خرمتا يف العودة .   - 



مل تشأ  لزيا أ ن تعكر جو هذه املناس بة اليت  

ية , فقررت أ ن تظهر لطفها , وختئب  مجعهتام اثن 

 انفعالها , فقالت هبدوء : 

 أ ين ساندي وسارة ؟    - 

يدعوك ساندي لتناول الشاي يف مزنهل .    - 

 وهو ينتظرك مع سارة هناك . 

 سأ ل جوين حبامس ابلغ :  

 وحنن اي أ يب , هل س توافقهام أ يضا ؟    - 

الك ! رفضت دعوة ساندي , بسبب    - 

 يوم .  ترصفك الس ئي بعد ظهر ال 

أ لمتعت دمعتان عىل وجنيت جوين , واكتفى  

 ابالحتفاظ ابلصمت . 



 فقالت لزيا برقة ابلغة :  

لو نذهب معا , فالس يد لويس وزوجته ,    - 

س يفرحان لقدومنا , وحلضورك أ نت وجوين  

 خصوصا . 

 أ جاب فرايزر بلهجة ساخرة وجافة : 

آنسة لزيا , يف أ ي حال    -  ال أ وافقك الرأ ي اي أ

الس يد لويس س يكون راضيا    ال أ عتقد أ ن 

لزايرتنا هل . فأ ان أ ذهب حيث يكون قدويم  

آنسة . تعال   مرغواب . تصبحني عىل خري اي أ

 جوين ... هيا !  



تردد جوين يف اللحاق بوادله وأ لقى نظرة  

اس تغاثة وأ مل ا ىل لزيا فازداد فرايزر غيظا  

 وانفجر صارخا :  

 جوين , تعال!    - 

 أ طرقت لزيا حبنان : 

ىل  اتبعه    -  ... جوين ... هيا .. ال ترتكه يعود ا 

 املزنل وحيدا . 

وخضع جوين ملشيئة وادله مستسلام , فودع  

لزيا حبزن ومىش . متنت يف هذه اللحظة لو  

ماكهنا مرافقهتام . بدال من تلبية دعوة ساندي   اب 

ىل الشاي .   ا 

 



وأ رسعت يف سريها ويه تتساءل ملاذا ختلت  

زنهة بعد  سارة عن فرايزر بسهوةل خالل ال

ظهر اليوم عىل الشاطئ , ورافقت ساندي  

حىت املزنل ؟ أ لهذا بدأ  فرايزر متوترا ومنفعال  

 ؟  

 

وانضمت لزيا ا ىل ساندي وسارة وصورة  

جوين ال تفارقها . اكنت اجللسة عند ساندي ,  

مزجعة للغاية نظرا ملا أ بدت سارة عدائية جتاهها  

ىل قلهبا . وفكرت    , وهذا  ال مر أ دخل احلزن ا 

ىل املدينة مع وادلها حني حيني موعد   ابلرجوع ا 

رحيهل , لرمبا هبذه الطريقة تفسح يف اجملال لها  



لالختالء بفرايزر , وللتقرب من جوين . لكن  

ملاذا تعود دائا هذه التساؤالت ا ىل فكرها ؟  

 سارة وفرايزر ؟ ساندي ؟و أ ينا؟ ويه ؟ 

لسةل من الوجوه ؟ وكيف ترتك  ما هذه الس 

رضاء سارة ؟ أ هنا   يه اردمونت من أ جل ا 

 تريد البقاء يف اردمونت . 

 

ومل ميض وقت طويل , عىل زايرهتا ال خرية  

لساندي حىت تعرضت اخلاةل مود لنوبة قلبية  

خطرة اس توجبت حضورها يه ووادلها ا ىل  

آذار )   جانب الس يدة املريضة . ومىض شهر أ

 ذا النحو . مارس ( عىل ه 



ومل يفكر أ حد مهنام مغادرة اردمونت عىل  

اال طالق . اخلاةل مود تالزم فراشها ليال وهنارا  

, ولزيا ووادلها يتناوابن السهر علهيا , حىت  

ىل الراحة , بعد   شعر لك مهنام , حباجة ماسة ا 

التعب والتوتر اذلي س ببته حاةل مود  

  املتدهورة , والطقس يف اخلارج ال يساعد عىل 

اخلروج لتزنه . فهو ممطر والسامء ملبدة ابلغيوم  

 , والهواء يعصف من لك جانب . 

 

ويف يوم ممطر , عاصف , جلست لزيا مع  

وادلها يف ادلار الصغري يس متعان ا ىل مقطوعة  

موس يقية لعلهام يسرتخيان . ومل ميض عىل  



جلوسهام مدة طويةل حىت قرع الباب , بعصبية  

 ري وهو يمتمت : . فهرع فرانك ابس تغراب كب

من هذا اجملنون اذلي خرج يف يوم عاصف    - 

 وممطر كهذا ؟ 

وعاد بعد دقائق وهو حيضن ودل بني ذراعيه .  

فذعرت لزيا دلى مشاهدهتا جوين يرتدي  

معطفا مبلال , وادلموع تكرج عىل وجنتيه .  

 وهو ما زال يف ثياب النوم . 

 قال وادلها بدهشة كبرية :  

لتك ... دليه ما يقوهل كل  هذا الودل يريد مقاب   - 

  ! 

 هرعت لزيا ا ىل جوين وسأ لته بلطف : 



 جوين ! ماذا جرى ؟ أ خربين ؟   - 

 فأ جاهبا جوين ابكيا :  

 ...... تركت البيت !    - 

وجلست ا ىل جانبه هتدئ من روعه بيامن اهمت  

فرانك بتغيري مالبسه املبلةل ,وتبديلها بثياب  

  جافة وأ رسعت لزيا بتحضري كوب من احلليب 

ليه عند املدفأ ة , وسأ لته حبنان :    , محلته ا 

 هل عاقبك وادلك عىل أ مر ما ؟   - 

 أ جاهبا جوين :  

 ال !    - 

ذن , ملاذا هربت من املزنل ؟   -   ا 

 يك أ عاقبه !    - 



 تعاقبه ؟ وماذا فعل ؟   - 

يريد السفر من جديد , وس يغيب ملدة    - 

 أ س بوع اكمل . 

واكن جوين يرجتف حزان , ولزيا حتاول أ ن  

 قلقها عليه , فسأ لته بلطف :    ختفي 

 أ ال تريده أ ن يسافر ؟   - 

ال ! أ ان أ كره البحر ... وأ ريده أ ن يفعل شيئا    - 

آخر .   أ

 تدخل الس يد فرانك هبدوء : 

لكن البحر همنته , فكيف تريده أ ن يغري    - 

همنته وهو يصمم املراكب والسفن ويعشق  

املالحة ... هذا ابب رزقه الوحيد اذلي  



ء بك والسهر عىل تربيتك ...  يسمح هل الاعتنا 

آخر حىت يرضيك فقط .   لن يفعل شيئا أ

ليه جوين , حماوال فهم معىن هذا اذلي   نظر ا 

 قاهل واذلي بدأ  هل كخطاب يتلوه الواعظون . 

منا هو اذلي ال    -  ال أ رفض السفر معه , ا 

 يرغب يف اصطحايب . 

 وأ ضاف وهو جيهش ابلباكء : 

املدرسة , فهو يقول أ نه  جحته الوحيدة , يه    - 

جيب عيل الاهامتم بدرويس , ومن أ جل ذكل  

س يجد من يسهر عيل يف غيابه , طلبت لزيا  

لهذا الغرض . فغضب مين وأ رسلين ا ىل  

 الفراش ... ولهذا السبب تركت البيت . 



 أ جابه فرانك بقساوة خمففة : 

 مل تذهب بعيدا ... اطمنئ .....   - 

 :  احمتى جوين بلزيا شارحا خبجل  

اكن الطقس ممطرا وعاصفا , فأ خافين الهواء    - 

 ... وجئت ل رى لزيا ... 

 ابتسمت هل لزيا مشجعة : 

 أ حسنت اي جوين .   - 

لهيا يف هذه اللحظة لكامت ساندي ,   وعادت ا 

ىل أ صدقاء من   عندما أ شار أ ن فرايزر حباجة ا 

حوهل أ كرث من أ ي وقت مىض .. وتصورته  

... ماذا    الآن يف املزنل وحده من دون جوين 



س يفعل ؟ فقالت جلوين هبدوء دون أ ن تقسو  

 عليه :  

أ ال ترى أ نه جيب علينا االتصال هاتفيا    - 

 بوادلك لتعلمه بوجودك هنا , لرمبا قلق عليك . 

ىل الهاتف بيامن أ مكل جوين   واجته فرانك ا 

حواره مع لزيا , مفرسا لها ال س باب اليت  

 دفعنه ليحقد عىل وادله وقال بصوت مرجتف : 

أ عرف أ نه س يغضب كثريا خلرويج من    - 

البيت يف هذه الساعة , لست أ دري ماذا طرأ   

 عليه ؟ 



مفنذ عودته من الربتغال وهو يترصف بعصبية  

.أ نين أ سأ ل نفيس أ حياان ا ن اكن مازال حيبين  

 ؟ 

 ولعهل يمتىن غيايب ل ن حضوري يزجعه . 

نك    -  ال اي جوين , ال تقل ذكل ... أ ان متأ كدة ا 

 خمطئ . 

تغربت لزيا ثقهتا الكبرية بنفسها . وأ ضافت  واس  

  : 

 رمبا هناك ما جيعهل رسيع الانفعال . - 

مل جياوب جوين , بل غاب نظره يف النار  

املش تعةل يف املدفأ ة , وأ خذ يصف أ شاكلها للزيا  

, ومل يشعر مبرور الوقت , حىت فتح الباب  



جفأ ة علهيام , ودخل فرايزر , بيامن توارى فرانك  

 عن ال نظار . 

 

وقف فرايزر يف وسط الغرفة , وهو يلهث من  

احب  التعب ك نه قطع املسافة جراي , وهجه ش 

اللون وعيناه تقدحان رشرا . قال وهو ينظر  

 ا ىل جوين متجاهال حضور لزيا متاما : 

 جوين , ملاذا خرجت من املزنل ؟    - 

 ل زرع يف قلبك اخلوف !    - 

وانفجر جوين ابكيا وارمتى بني أ حضان وادله .  

 فضحك فرايزر هبدوء , وأ جاب ببساطة : 

اثرة خويف عليك .   -   لقد جنحت يف ا 



زر عىل مقعد خش يب صغري , وهو  وجلس فراي 

 خياطب جوين برقة : 

هيا , أ رشح يل الآن , سبب ترصفك هذا    - 

 ؟ 

ل نك مل ترض أ ن أ بقى مع لزيا أ ثناء غيابك ,    - 

وأ نت تعمل جيدا , أ نين عندما أ كون بصحبهتا  

 أ حمتل أ كرث فكرة سفرك . 

ا ىل لزيا نظرة مشككة فأ جابته    نظر فرايزر 

 بصوت خافت حيمل التأ كيد :  

 ملاذا مل تقرتح عيل البقاء مع جوين ؟   - 

 أ جاب هامسا وهو حيدق يف عينهيا :  

 أ نت تعرفني السبب .   - 



مث أ خذ يتفحص وهجها بلهفة , فشعرت وللمرة  

 الثانية وك نه يالمسها . 

فشعرت لزيا بدوار غريب وك ن غشاء جحب  

الرؤية تالشت أ وصالها والتجأ ت    عهنا وضوح 

ذا هبا جالسة   ىل أ قرب مقعد وجدته أ ماهما , وا  ا 

مبارشة ابلقرب منه وياكد وهجها يالمس وهجه  

فأ س ندت ظهرها ا ىل كرس هيا مبتعدة عنه قدر  

 اال ماكن وقالت بصوت مضطرب : 

نك ختىش أ ن تكون مدينا يل هبذه    -  أ عتقد ا 

 اخلدمة . 

ض , وهو  أ جاهبا فرايزر بيشء من الغمو 

 يش يح بنظره عهنا : 



 أ جل , هذا ليس سوى جزء من احلقيقة .   - 

ىل أ ين أ نت مضطر ا ىل السفر ؟   -   ا 

أ ريد الاشرتاك يف مؤمتر جمهزي السفن    - 

 وجيب أ ن أ مر برشيك يل يف هولندا . 

 وهل س يطول غيابك ؟    - 

 عرشة أ ايم .    - 

 أ ال تقلق عىل جوين ؟   - 

 فأ جاهبا فرايزر بعصبية مفاجئة : 

 نت جتهلني مدى قلقي عليه .  أ    - 

 ومع هذا مل تعدل عن سفرك ؟   - 



كنت عىل وشك أ ن أ فعل هذه املرة , نظرا    - 

لردة فعل جوين العنيفة , مع العمل أ نين لو  

 بقيت , خلرست الكثري عىل الصعيد العميل . 

أ نت مس تعد ل ي يشء يك ال تضطر ا ىل    - 

 طلب مساعديت . 

 

 يف  غض فرايزر طرفه عهنا , وتدخل جوين 

هذه اللحظة , بعدما اتبع حوارهام بشغف كبري  

 وقال حبامس لوادله : 

ذن ؟ سأ بقى مع لزيا أ ثناء غيابك ؟    -   ا 

 ملاذا ال تسأ ل لزيا مبارشة ؟   - 

 وأ شار ا ىل معطف جوين قائال جبديه : 



هيا أ رتدي معطفك حان وقت عودتنا ا ىل    - 

 املزنل . 

فوجئت لزيا لقراره الرسيع , وارتعدت ملرور  

ذه اللحظات امحلمية بيهنام اكلربق , وأ دركت  ه 

أ نه مازال يرفض ما يعتربه معروفا , فأ طرقت  

 بسخرية لطيفة : 

س يد المون , أ نت ال تسهل ال مور ..مىت    - 

 سرتحل ؟ 

 هنار امجلعة .   - 

وهجت عندئذ الكهما جلوين , اذلي اكن ينظر  

لهيا راجيا قبولها وقالت هل :   ا 



امجلعة دلى خروجك  جوين ! مر يب هنار    - 

 من املدرسة , سأ كون ابنتظارك . 

 أ ضاف فرايزر بتعجب : 

آنسة لزيا من ذكل ؟    -  هل أ نت متأ كدة اي أ

هل س يكون دليك الوقت الاكيف لالهامتم  

 جبوين وخالتك مريضة ؟ 

س ميكث وادلي معي فرتة أ طول لميد يل يد    - 

 املساعدة . 

ذن ! اي بين أ نت حصلت عىل ما تريده    -  ا 

ابلضبط ! وأ رجو أ ال تعيد ما فعلته هذا املساء  

 ... هيا بنا . 

 



انفرجت أ سارير جوين وعاد الربيق ا ىل عينيه  

معلنا عن ارتياحه الس تعادة ثقته بدنيا  

 الراشدين . 

رافقهتام لزيا حىت الباب , ومل تس تطع عدم  

التعليق عىل جواب فرايزر جلوين وسأ لته  

 بذاكء : 

مل حتصل بعد عىل  وأ نت اي س يد المون , أ    - 

 ما تريده ؟ 

آنسة لزيا يتطلب    -  ليس ابلامتم .. ما أ ريده اي أ

 وقتا ..أ منيايت تفوق أ منيات جوين . 

وخرجا معا , وهام يضحاكن ... وبقيت لزيا  

تسمع خطواهتام تبتعد تدرجييا . وكام يف لك  



مرة , جلست حتلل معىن الكمه ال خري , مفاذا  

ين ؟ لرمبا اكن  يقصد بأ منيايت تفوق أ منيات جو 

يقصد طموحه لتطوير حوض السفن  

ومؤسس ته ؟أ و بلك بساطه يعين زواجه من  

 سارة ؟ طبعا , فعائةل شزيهومل لن يرفضوه . 

 

لهيا هذه اللحظة الش يقة اليت مجعهتام   عادت ا 

لهيا بعينيه اللتني   معا قرب املدفأ ة , وهو ينظر ا 

معان   تقدحان رشرا , ويتفحص وهجها اب 

ا رسعان ما طردت هذه ال فاكر  وبشوق . لكهن

هنا وقعت   قناع نفسها , ا  من رأ سها , حماوهل ا 

جمددا حضية تصورهتا . لكن كيف س تنىس  



هذا املساء , اذلي أ شعل فهيا رغبة ال توصف  

؟ هل يه مرمغة عىل البوح حبهبا هل ابلرمغ  

 من لك يشء ؟ 

ودخل علهيا وادلها يف هذه اللحظة , وقال  

 خبطورة : 

تصيل ابلطبيب برسعة , خالتك يف  لزيا , ا   - 

 أ قىس حاالت املرض !  

امجلعة صباحا , مع طلوع جفر جديد ماتت  

الس يدة مود روي , اتركة مزنلها لقريبهتا لزيا  

روي مسيث , موصية لها ابالمتناع عن بيعه  

ن اضطرت أ ن   طاملا يه عىل قيد احلياة , وا 

تبيع يوما فلتفعل , رشط أ ال يكون الشاري  



المون .وبعد أ ن اهمتت لزيا مبرامس    من عائةل 

ادلفن جلأ ت ا ىل غرفهتا تراتح من تعب الهنار  

, ويه تعيد قراءة الوصية أ مام وادلها . وقال  

 الس يد فرانك معلقا : 

أ سأ ل نفيس , ملاذا اكنت مود تكره عائةل    - 

 المون ا ىل هذا احلد ؟ 

اكنت تربطها عالقة جبون المون , جد    - 

يف مرحةل اخلطوبة ,    فرايزر المون , واكان 

عندما شككت يه حببه لها , زامعة أ نه مرتبط  

 ابمرأ ة أ خرى . 



وحسب ال قاويل اليت مسعهتا يزمعون أ نه مل  

حياول تربير موقفه , كام يه مل ترجع عن  

 شكوكها .  

 ففسخا اخلطوبة واكنت الهناية بيهنام . 

هذا دليل عىل فقدان الثقة بيهنام ... يف أ ي    - 

د أ ن هذا املزنل سيشلك كل هام  حال ... أ عتق

من انحية الاعتناء به , أ ال ترين أ نه من  

جيار ؟   ال فضل كل أ ن تعرضيه لال 

ال أ فكر ابلرحيل عن اردمونت . وجدت    - 

ماكن معيل هنا . وسأ راتح لبقايئ . سأ معل مع  

ن شلك يل   ساندي يف مصنع أ مقشة التويد , وا 



دارية , سأ عرض بعض   املزنل هام من انحية ا 

 رفه ال جيار خالل فرتة الصيف . غ

هذا حل رائع ! يف أ ي حال , أ ان سأ عود ا ىل    - 

لندن ! لن أ مكث يف مزنل هو مبثابة جمرى  

دامئ للهواء , ويطل عىل ورشة البناء , وحتيط  

بع العنابر من لك هجة ... سأ عود ا ىل مزنيل  

 بلك رسور . 

وودعت لزيا وادلها , وعادت ا ىل مزنلها هبدوء  

ىل لندن  .أ ايم جدي  دة ابنتظارها .. وادلها عاد ا 

, خالهتا ودعت ادلنيا ويف اليوم نفسه سافر  

هنا   فرايزر متوهجا ا ىل مؤمتر جمهزي السفن . ا 

الآن لوحدها ..... وجوين ينتظرها , و معا  



ينتظران عودة فرايزر .تذكرت لكامت جوين  

 الرقيقة , عندما عمل خبرب وفاة اخلاةل مود : 

أ ن متوت الس يدة مود يف  مك من املؤسف    - 

بريل ( .   شهر نيسان ) ا 

اكن جوين عىل حق ! فالطبيعة يف هذا الشهر  

تستيقظ من س باهتا العميق , لتس تقبل ما  

امتنعت عنه طوال فصل الش تاء . فتغطي  

ال رض أ مجل ال لوان وخترج الزهور من غياهبا  

الطويل لتطل بأ وراقها الطرية وبربامعها النقية .  

للجامل وللتأ مل يف هذا الشهر    لك يشء يدعو 

. البحر الهادئ والنامئ اكلسكون , تلمع  

صفحته حتت الشمس الهبية , وتعكس ظالل  



التالل املغلفة بأ شعة فضية تهتادى بنعومة عىل  

صدر البحر الواسع ! لك هذا يدعوها للبقاء  

يف اردمونت . وك هنا ل ول مرة أ دركت ملاذا عاد  

 الطويل .   فرايزر ا ىل هنا بعد غيابه 

 

وبدأ ت لزيا تعتاد حياهتا يف اردمونت .يف الهنار  

التايل , قصدت مصنع ساندي , تبارش معلها .  

اس تقبلهتا أ ينا ابلرتحاب , ووهجها يبرش  

ببرشى سعيدة , فقد ارتفعت عدد الطلبات  

عىل ال مقشة بعد صدور الصور يف جمالت  

يامتكل  املوضة . واكن فرح ساندي عظامي , فمل  

 نفسه أ مام لزيا بل قال مرسورا : 



س نضطر لزايدة عدد املوظفني , فالطلبات    - 

تتاكثر علينا ويلزمنا من هيمت ابخلياطة , ومن  

يدير شؤون اال دارة , ومن هيمت ابملبيع , ومن  

يتولك مبساعدتك يف لك ما تقومني به , ومن  

هيمت ابلعالقات العامة . لزيا أ ان مدين كل  

أ رجو أ ن توافقي عىل مشاركيت يف  ابلكثري ..  

دارة مصنع التويد .   ا 

ال تقلق اي ساندي , ميكننا العمل معا , حىت    - 

 لو مل نكن رشاكء !  

ال أ قبل هبذا احلل . فأ نت تس تحقني أ كرث    - 

من هذا بكثري ... اقرتح أ ن نناقش هذا  

املوضوع مع عائليت ... ماذا لو تأ تني هذا  



, مث نبحث يف  املساء ونتناول طعام العشاء  

هذا ال مر ... يف البيت أ فضل ... هنا اجلو  

 مشحون ابلعمل . 

ال أ س تطيع يف املساء أ ن أ ترك املزنل , فأ ان    - 

أ همت جبوين المون . ملاذا ال تزورين يف مزنيل  

 ؟ 

 أ ظهر ساندي شيئا من الارتباك وقال برتدد : 

أ فضل أ ال أ فعل .... فال أ ريد أ ن تثار حوكل    - 

 ال قاويل .  

ساندي ! ماذا دهاك ؟ أ مل تزرين من قبل    - 

 ؟  



حصيح ! لكن الوضع خيتلف الآن عن    - 

 السابق , فأ نت اليوم تعيشني وحدك . 

ساندي ! ال تكن خسيفا أ رجوك ! أ عتقد أ نه    - 

من الطبيعي جدا أ ن يزور رجل امرأ ة رشيكة  

هل يف العمل , دون أ ن تثار حوهلم الشكوك  

 ويكوان عرضة لل لسن البغيضة . 

هذا ممكن يف املدينة , أ ما هنا , يف اجلزيرة ,    - 

 فهذا مس تحيل !  

لو كنت رجال , ملا أ تيت لزايريت لكوين    - 

 رشياك كل ؟  

 أ جل . هذا حصيح .   - 



ذن اعتربين مساوية كل , وعاملين كرشيك    -  ا 

 ... 

 يصعب عيل هذا ال مر !   - 

ال رفضت    -  جيب أ ن تقبل هبذا الوضع وا 

 التعاون معك . 

 

 مزيد من الرواايت احلرصية لتحميل  

 زوروا موقع رواايت 
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بدأ ت لزيا حياة جديدة بعد وفاة خالهتا مود .  

هنا الآن تعيش متاما , كام اكنت متىن يف املايض   ا 

الترصف  , ال قيود تقيدها , بل حرية اتمة يف  

. ويه تعمل اليوم أ مام وضعها احليايت اجلديد  

أ ن مثن هذه الاس تقاللية هو وحدهتا , اليت  

لهيا . لكن اي ترى هل يه حقا   طاملا سعت ا 

 سعيدة ؟ 

ملاذا هذا الشعور ابلنقص , حيال حياهتا  

وتطورها اكمرأ ة ؟ ماذا ينقصها لتمنو بفرح  



وتتاكمل ؟ أ ال يكفهيا حاليا أ ن ترعى أ مور  

 وين أ ثناء غياب وادله ؟  ج 

فهيي متيض عطةل هناية ال س بوع برفقته ,  

ويتزنهان عرب اجلزيرة , ويعمالن يف احلديقة  

طوال الهنار ! حصيح أ هنا تش تاق أ حياان ا ىل  

حضور خالهتا مود يف مزنلها الريفي الكبري ,  

لكن اشتياقها ملود ليس سوى فرتة عابرة  

عنف .  طبيعية , لكهنا تشعر بفراغ أ معق وأ  

ومبا حلاجهتا املاسة ا ىل حضور رجل يف حياهتا  

أ م أ نه احلب وحده كفيل بتأ مني التوازن ,  

 والانسجام يف حياهتا . 

 



لو مل يكن احلب هو اجلواب عىل أ س ئلهتا  

الكثرية حول عالقهتا بفرايزر , فكيف تفرس  

ذن شعورها ابلوحدة يف غيابه , ابلرمغ من   ا 

تظارها  حضور جوين معها ؟ كيف تفرس ان 

القلق هل ؟ كيف تواجه واقعها املرير ويه  

حتاول جاهدة أ ن تبعد عهنا هذه التطورات  

املؤملة ؟ ما معىن شوقها , وختيلها للقاهئا املقبل  

به , ممتنية أ ن تزول بيهنام مجيع احلواجز اليت  

 فرقهتام يف السابق ؟ 

 

أ ما عىل صعيد معلها , فهيي ال تشكو من  

كس فال مور تسري  مشلكة معينة , بل ابلع



عىل أ حسن حال . زارها ساندي يف ال س بوع  

املنرصم , وعرض علهيا رمسيا القبول بتعاوهنا  

معه يف املصنع . اكن شديد الانفعال , ومل  

ميكث أ كرث من ساعة . دار حديهثام حول  

رشوط تعاوهنا اجلديد . مل تكن تنتظر حديثا  

آخر , وأ سعدها أ ن تكون ال ش ياء جرت عىل   أ

النحو , فالظاهر أ ن ساندي أ رجأ  , ما  هذا  

آخر , وعندما   اكن يريد البوح به ا ىل موحد أ

رافقته حىت الباب مودعة , اكن القمر بدرا  

والسامء صافية . احنىن ساندي وخطف مهنا  

عناقا حارا ولشدة اس تغراهبا مل تشعر حباجة  

ىل أ ن تبادهل العناق , بل مسعته يمتمت خبجل :   ا 



دق عن فريح لبداية  هذا تعبريي الصا   - 

رشاكتنا يف العمل , ممتنيا أ ن نطمح ا ىل رشاكة  

آنسة لزيا !    أ فضل ! تصبحني عىل خري أ

وغاب ساندي حتت ضوء القمر الشحيح ,  

ووقفت يه يف ماكهنا , تس تعيد ما حدث  

ابس تغراب كبري , ومل مير علهيا حلظات وجزية ,  

حىت دوى صوت خلفها انتشلها جفأ ة من  

 غيبوبهتا : 

 يشء مثري جدا .   - 

التفتت ا ىل الصوت هبلع شديد , ومك اكنت  

دهش هتا كبرية , عندما رأ ت فرايزر المون  



خيرج من العمتة ويتجه حنوها خبطى رش يقة ,  

 فسأ لته بذهول :  

 أ نت ؟ ماذا تفعل هنا ؟   - 

 أ جاهبا بسخرية : 

وصلين خرب وفاة خالتك وجئت معزاي . مل    - 

فالباب اكن  أ شعر ابحلاجة ا ىل قرع اجلرس ,  

مفتوحا , مما مسح يل أ ن أ كون شاهدا  

 اضطراراي لعناق مؤثر للغاية . 

ساندي وأ ان أ صبحنا رشيكني يف العمل وما    - 

ال تتوجيا   شاهدته اي س يد المون , ليس ا 

 لرشاكه حديثة العهد . 

 فأ ضاف بتكهم : 



 أ سلوب خاص وممزي لعقد رشاكة جديدة .   - 

 مل أ كن أ نتظرك قبل هنار غد .   - 

 ب جبفاف : أ جا 

قادتين سارة من غالسكو ا ىل هنا ... يف    - 

 س يارهتا . 

ذن سافرت بصحبهتا ؟   -   ا 

 ماذا تقصدين ؟   - 

منا اعتقدت أ هنا سافرت    -  ال يشء ابلتحديد , ا 

آخر ماكن ....   ا ىل ماكن أ

 قاطعها فرايزر بلؤم وقوة : 

آ   -  نسة لزيا , ال سبب لهذه التساؤالت .....  أ

التخمينات ... فأ ان مل أ ر سارة منذ عرشة أ ايم  



... اطمئين.......... التقيت هبا صدفة يف  

املطار , وعرضت عيل أ ن ترافقين يف س يارهتا  

حىت اردمونت , ويه اليت أ خربتين عن وفاة  

خالتك ..... أ ان متأ سف ملا حدث .. تعازي  

لهيا .... احلارة ..... اب   لطبع , أ نت ستش تاقني ا 

 أ جل .   - 

أ جابت لزيا ببساطة , وخمي بيهنام السكوت  

طويل , يتخلهل هدير وصوت الطيور احمللقة  

فوق املاء , ومل تتجرأ  لزيا يف هذا اللقاء , اذلي  

طاملا انتظرته , أ ن ترفع نظرها حنوه وتتأ مهل .  

جفأ ة قطع فرايزر جو السكينة وقال لها بصوت  

 :   رقيق 



يف املرة املاضية عرضت عيل تناول الفطور    - 

.... هل مسحت ودعوتين هذا املساء ا ىل  

العشاء , فأ ان أ تضور جوعا ... مث دلي ما أ قوهل  

 كل !  

 أ جابت لزيا برتدد : 

 أ تريد أ ن تأ لك يف هذه الساعة ؟   - 

ال طعام دلي يف املزنل , أ تريدين أ ن أ انم    - 

 بدن عشاء ... بعد سفر طويل !  

طيع لزيا , رفض هذا الطلب ووجدت  مل تس ت 

نفسها مضطرة للسامح هل ابدلخول , يف هذه  

الساعة املتأ خرة من الليل , اكنت مرتبكة  

للغاية , نظرا للتغري املفاجئ اذلي حل به , فهو  



يلكمها بلطف . وفكرت أ ن دعوة فرايزر ا ىل  

العشاء , ختتلف كثريا عن دعوة ساندي ,  

وبينه , مل تشعر به  وأ حست ابنسجام ابلغ بيهنا  

خالل زايرة ساندي . توهجا ا ىل املطبخ ,  

وبدأ ت تعد هل الطعام . مل جتد سوى بعض  

ال جبان وقليل من البسكويت , بيامن فرايزر  

فتش يف أ رجاء املطبخ , وعرث عىل زجاجة  

معتقة من الرشاب , اكن قد ختىل عهنا وادلها  

فدعاها , بلك بساطة ا ىل اجللوس ومشاطرته  

 م العشاء . طعا 

 سأ لته ابرتياح : 

 قلت أ ن دليك ما تقوهل يل .   - 



 من ميكل هذا املزنل ؟   - 

أ ان ! مل ختدعك خاليت رمحها هللا , عندما    - 

 أ خربتك أ هنا تنوي أ ن تكتب مزنلها ابمسي . 

حس نا , أ تقبلني عريض لرشاء هذا البيت    - 

 مع ال رايض اليت حتيط به ؟ 

أ خالف    الك ! يف أ ي حال , ال أ س تطيع أ ن   - 

الوصية .. فأ حد بنودها ينص عىل امتناعي  

 عن بيع املزنل لعائةل المون. 

 قطب فرايزر جبينه مس تغراب وقال هبدوء : 

يف هذه احلال ... ميكنك أ ن تبارشي أ نت    - 

 خشصيا بورشة بناء . 



لست أ دري ! مل أ س تفهم عن هذه اال ماكنية    - 

 . 

ىل املعهود , وبدأ  عليه أ نه يفكر   وعاد فرايزر ا 

بأ مر ابلغ ال هية . مث الحت عىل وهجه بسمة  

رقيقة , شعت اكلشمس الشارقة , وقال  

 ببساطة : 

 أ رجو أ ال يكون جوين قد أ رهقك !   - 

اراتحت لزيا لسؤاهل عن جوين , فهيي ال تريد  

أ ن تتحدث بأ مور معقدة , خاصة عن ملكيهتا  

ملزنل خالهتا , وأ خذت تقص عليه ما فعلته يه  

 . فعلق فرايزر قائال :   وجوين أ ثناء غيابه 



أ ان مرسور جدا .. ل ن جوين أ مىض وقتا    - 

 ممتعا ! 

نه يشعر ابل مان هنا .. فأ نت تغيب اي    -  ا 

س يد المون وقتا طويال وجيد جوين نفسه  

حتت رعاية أ شخاص ال يعرفهم ..ز ولقد عرف  

عددا خمتلفا من املربيات .. مما أ دى ا ىل  

... لو  شعوره بفقدان حياة ال رسة املس تقرة  

 اكنت هل أ م ملا تأ مل ا ىل هذا احلد لغيابك عنه . 

 اش تعل فرايزر المون غضبا وصاح : 

آنسة لزيا ... فأ نت ال تقولني    -  أ عرف هذا اي أ

شيئا جديدا .. أ ال تفهمني أ نه يصعب عيل أ ن  

ن   أ لعب دور ال ب وال م عىل السواء؟ وا 



نين مل أ جد حال   ىل املربيات فل  كنت جلأ ت ا 

هذا أ عاين ما فيه الكفاية من    أ فضل ... ومع 

اس تخدام مربية , فهيي أ ما ال تتفق مع جوين  

ما جوين ال يتفق معها أ و أ هنا ال تتحملين !   وا 

 أ جابت لزيا نعومة : 

 ملاذا ال تزتوج س يد فرايزر ؟   - 

أ تزوج من ؟ فاملرأ ة جيب أ ن تعجب جوين    - 

ال س تكون حياتنا معا , سلسةل من   أ وال ... وا 

 العذاب . 

مشت ثقيل بيهنام , جلأ  خالهل فرايزر ا ىل  وخمي  

تأ مل ك س املرشوب اذلي بني يديه حبزن ابلغ  

وفكرت لزيا يف هذه اللحظة بسارة شزيهومل  



... فهيي ليست الشخص اذلي يناس به , نظرا  

لعداوة جوين لها ... وعادت لتسأ هل من جديد  

 : 

 أ ليس احلب رشطا أ ساس يا لزواجك ؟    - 

 أ جاب فرايزر بربودة : 

يكفي أ ن احرتم املرأ ة اليت س تكون زوجيت    - 

... وابملقابل .. تتقبل يه غيايب املتكرر عن  

 املزنل . 

لزيا , ل هنا أ دركت أ نه    صدم جواب فرايزر 

يبحث عن زواج منطقي , يسعى من خالهل  

لتحسني وضعه العائيل , يك يتس ىن هل  



الانرصاف ا ىل معهل ابطمئنان . ابلرمغ من  

 خيبة أ ملها , مل ترتدد لتسأ هل بفضول . 

ذن من أ ن تمتتع    -  أ فهم أ نه ال مانع دليك ا 

 زوجنك ابس تقالليهتا وحبرية يف الترصف ؟ 

 دا : فأ جاب مؤك 

منا هذا اذلي    -  ال مانع دلي عىل اال طالق ا 

أ متناه حقا فأ ان أ حرتم كثريا حرييت . وال أ عاكس  

ىل   ضافة ا  حرية ال خرين , أ و أ حرهمم مهنا ... ا 

ذكل ....فاملرأ ة الضعيفة واملستسلمة ملشيئة  

 رجلها , ال هتمين , وال احمتلها أ بدا ! 

 ليست لك النساء من صنف واحد !    - 



ا معلقة ويه تفكر هبويل املسكينة  أ جابت لزي 

اليت اصطدمت بطبعه العنيد . انتهبت جفأ ة  

لنظراته احلادة اليت تراقهبا ابنتباه ابلغ . فكتف  

لهيا   يديه , اتراك ك سه جانبا وأ خذ ينظر ا 

معان . أ حست بنار متقدة تشعل وجنتهيا ,   اب 

 ومسعته يقول بصوت ساخر لئمي : 

اسبين حقا  برصاحة , أ نت الشخص اذلي ين  - 

... فأ نت اس تقاللية بطبعك , ولست تكل  

ىل   ضافة ا  املرأ ة املستسلمة اليت ال أ طيقها ... ا 

عالقتك املمتازة جبوين ... لو مل تصارحيين اي  

آنسة لزيا , بعدم رغبتك يف الزواج لكنت   أ



تقدمت وطلبت يدك يف احلال , من أ جل  

 سعادة جوين . 

وشعرت    مل جتد جوااب مناس با بل زاد اضطراهبا 

ك ن ادلنيا انقلبت رأ سها دفعة واحدة , وأ خذ  

قلهبا خيفق برسعة , فامتلكت نفسها وقالت  

 بصوت مرتفع : 

أ فهم اي س يد المون , أ نك تتلكم عن زواج    - 

 منطقي ؟ 

 أ جاب هبدوء: 

ال خيلو أ ي زواج , همام اكنت دوافعه , من    - 

املنطق , وأ رى هذا الزواج انحجا للغاية ل نه  

 جوين . سيسعد  



ليك ؟   -   وملاذا هذا الزواج انحج ابلنس بة ا 

سأ لت لزيا بغضب شديد , وعيهنا تقدحان  

رشرا بيامن فرايزر حافظ عىل هدوئه , وأ جاب  

 ببساطة ابلغة : 

 أ كون مطمنئ البال !   - 

 وأ ان ؟ أ مل حتسب لشعوري حسااب ؟   - 

يف أ ي حال , أ نت ما زلت تمتسكني    - 

ليك    ابس تقالليتك , واعتقد أ ن القرار  يعود ا 

 خشصيا ... أ ليس كذكل ؟ 

ووقف فرايزر مس تعدا للرحيل , فأ حست لزيا  

بشعور غريب حيتلها ويدفعها لالحتفاظ به  

وقتا أ طول . ولزعزعة ثقته مبا يعتقده حقائق  



ليه , وانتصبت أ مامه بعنفوان   اثبتة , فهرعت ا 

 قائةل : 

من أ جل جوين اي س يد المون .. أ ان    - 

 مس تعدة ل ي يشء . 

 اهبا حبرية ابلغة : أ ج

آنسة لزيا ؟   -   ماذا تقصدين اي أ

أ ريدك أ ن تعرف أ نين مس تعدة للزواج منك    - 

ذا تقدمت وطلبت يدي .   , ا 

ومصت فرايزر للحظات , مث أ نفجر ضاحاك ,  

ك نه مل يصدق ما مسعته أ ذانه , وقال مبتسام  

 بلطف : 

 أ نت رسيعة يف تبديل مواقفك .   - 



أ نك  لست بأ رسع منك . كنت أ عتقد    - 

تتجنب النساء اللوايت تربطهن جبوين عالقة  

 طيبة . 

هذا حصيح ! لكنين الحظت أ نك خملصة يف    - 

 دفاعك عن اهتامايت كل .  

ىل القسوة وأ ضاف جبدية :   وجفأ ة مال صوته ا 

حلاح ,    -  آنسة مسيث , أ تقدم وأ طلب يدك اب  أ

ل نين مضطر للسفر يف القريب العاجل . ما  

يف بداية هذا    رأ يك لو حندد موعد لزفافنا 

الشهر ويقترص الاحتفال عىل حفةل صغرية ,  

متواضعة وبس يطة , ويكون موعد زواجنا , يف  

 الهنار اذلي سأ رحل فيه مساء . 



ووافقت لزيا وك هنا يف حمل . ورافقته حىت  

الباب , ووجدت نفسها يف املاكن نفسه اذلي  

وقفت تودع ساندي لساعات مضت ...  

ح بعطرها ومتل   وراحئة زهر اليامسني تفو 

 ال رض حسرا وطراوة . 

 ابدرها فرايزر بلهجة هازئة : 

عقديهنا هذا  هذا اتفاق لرشاكة اثنية , ت  - 

املساء نفسه , لكنين لن أ توج هذا االتفاق  

كسواي .. أ ميكنك أ ن ترسيل يل جوين غدا  

 صباحا , قبل ذهابه ا ىل املدرسة ؟  

 لو متر بنا غدا وتتناول طعام الفطور سواي .   - 



اقرتحت لزيا بعفوية مطلقة , ومتنت لو أ نه  

ترصف كساندي , وتساءلت ما سبب هذا  

بزواج مبين عىل املنطق ؟    المتين , أ مل تقبل 

فهو يريدها ملصلحة ابنه , ولن تعد نفسها بأ كرث  

 من هذا ... 

ابتسم فرايزر وهو يبتعد مودعا وقال وهو  

لهيا للمرة ال خرية :   ينظر ا 

 حس نا موافق . سأ مر غدا لطعام الفطور . - 

وغاب يف عمتة الليل اذلي خرج مهنا منذ  

مام  ساعات وانتشلها من غيبوبة , ليضعها أ  

آخر مل تكن تتوقعه . ومل يغمض لها جفن   حمل أ

يف هذه الليةل , بل أ مضت الوقت تقيس  



اياب .. وحتاول أ ن تقنع نفسها   غرفهتا ذهااب وا 

ابلعدول عن فكرة االتصال بفرايزر هاتفيا  

لتبلغه رجوعها عن قبولها ابلزواج منه , ك هنا مل  

ترض بترسعها عىل هذا النحو فهيي مل تعطي  

اال للتفكري بل ترصفت بويح انفعالها  لنفسها جم 

, ك هنا تتحداه . ماذا خيئب لها هذا الزواج من  

لهيا أ ن فرايزر المون   آت ؟ وخيل ا  مفاجأ

اس تعمل جوين كطعم وأ وقعها يف الفخ بسهوةل  

 ! 

ماذا س يكون موقف سارة شزيهومل مهنا ؟  

سوف تكرهها ابلتأ كيد . ولن ميكهنا حتمل هذه  

زواهجا منه . سوف يفاجئ    العدائية اليت سبهبا 



امجليع هذا القرار , ابلطبع . ولن ميكهنا الاهامتم  

جبوين , بدون أ ن ترتبط بفرايزر رشعيا .  

قررت أ ن تصارحه يف الغد بعدولها عن  

الزواج . ويف اليوم التايل اس تفاقت لزيا ابكرا ,  

 وبدأ ت بتحضري طعام الفطور . 

 

  اكن جوين يلعب يف الصالون , عندما قرع 

الباب , فهرع ليفتحه , وصاح فرحا دلى رؤية  

وادله . أ ما لزيا فزاد ارتباكها , وحاولت  

لهيا جوين   الس يطرة عىل اضطراهبا . دخل ا 

 منرشحا , وأ خذ يدها بني يديه قائال : 



نك س تكونني    -  لزيا حصيح ما يزمعه وادلي , ا 

 أ ما يل ؟ 

ونظرت لزيا ا ىل فرايزر , اذلي حلق جبوين  

 أ جابت بلهجة غامضة : عىل همل , و 

ذن    -  طاملا أ ن وادلك يقول ذكل .... فهو ا 

 حصيح .. أ ليس كذكل ؟ 

وبدأ  جوين يرقص فرحا يف أ رجاء املطبخ وهو  

 يصيح : 

سأ خرب صديقي جمي , ومعلميت ابملدرسة ....    - 

 سأ خرب امجليع , دلي أ م حقيقية الآن . 

ونظرت لزيا انحية فرايزر نظرة عتب ,  

غدا أ هنا س تصبح  س تعرف لك اردمونت  



زوجة لفرايزر المون . ابدلها نظراهتا احلادة  

بضحكة عريضة , وجوين ال هيدأ  يروح وجييء  

 مكن أ صيب بلوثة . مث سأ ل وادله : 

لو اكنت الس يدة مود عىل قيد احلياة , هل    - 

 اكن رسها نبأ  زواج لزيا ؟ 

 أ جابه فرايزر ببساطة ابلغة : 

زواج  بلك تأ كيد , فهيي اكنت عىل وشك ال   - 

 من جدي , فامي مىض . 

 وسأ ل لزيا جفأ ة : 

 أ ين فرانك ؟   - 

 يف لندن , اس تلمت منه رساةل يف ال مس .   - 



أ حب أ ن تبلغيه خرب زواجنا , هيمين كثريا    - 

 احلصول عىل موافقته . 

فوجئت لزيا لترصفه التقليدي وتذكرت موقف  

,    أ هل زوجته السابقة , هويل , من زواهجام 

وفهمت حقيقة مشاعره يف موقف كهذا .  

 فأ جابت هبدوء : 

 حس نا سأ فعل !   - 

وهكذا انهتت زايرة فرايزر لها يف الصباح ,  

وخرج مع جوين , وتوهجت يه حنو مصنع  

أ مقشة التويد , ويه تفكر بأ هنا لن تنىس أ ن  

ترسل برقية لوادلها , تلبية لرغبة فرايزر .  

ساندي  وعندما وصلت ا ىل املصنع , هست ل 



خرب زفافها من المون , فامتقع وهجه , وقام  

ىل النافذة ببطء   من مقعدة عىل همل , ,متىش ا 

 , وقال بصوت خافت : 

 مل ختربيين بيشء مساء ال مس .   - 

مل أ كن أ عرف بعد , وصل فرايزر بعد    - 

 رحيكل بلحظات . 

أ ما كنت تتوقعني حدوث أ مر كهذا ؟ يف    - 

قبل اال جابة ,    أ ي حال , عليك ابلتفكري مليا , 

 فهذا قرار خطري , يتطلب وعيا اكفيا . 

 

ومل جتد جواب لترشح هل الظروف اليت محلهتا  

عىل الترسع يف القرار بدون تردد , وأ مام  



انفعال ساندي واضطرابه , مل تشعر حباجة ا ىل  

 مزيد من التفسري فاكتفت بسؤاهل ببساطة : 

أ ما زلت عند عرضك يل , أ ي أ ترىض أ ن    - 

 يكة كل يف املصنع ؟ أ كون رش 

لست أ دري . فأ نت اليوم تواهجني وضعا    - 

اجامتعيا جديدا وأ خىش أ ن تلهيك واجباتك  

 املزنلية عن العمل . 

لست من رأ يك يف هذا املوضوع . فزواجنا    - 

مل يمت , لو مل نتفق سابقا عىل احرتام حرية  

ال مل يرى هذا   ترصف لك واحد منا ... وا 

 الزواج النور .  

 اندي هذا التعليق وقال مشكاك : اس تغرب س 



يبدو يل أ نكام تقدمان عىل تأ سيس رشكة ,    - 

 بدال من تأ سيس عائةل .  

مسها كام تشاء . س تكون رشاكتنا رشكة بني    - 

طرفني متعادلني واعترب هذه الناحية , رشطا  

 أ ساس يا للزواج . 

وال حتس بني , للعواطف , واحلب , حسااب    - 

 ؟ 

ذ   -  ال ا  ا بقيت يف املزنل  أ ال حتب زوجتك , ا 

 تنتظر عودتك , وحترض كل وجبة الطعام ؟ 

 وأ ضافت , دلى رؤيهتا ساندي مرتباك : 

اعذرين اي ساندي , أ ان متأ سفة ! دلينا    - 

وهجات نظر خمتلفة ! فأ ان ال أ شعر ابلسعادة  



داخل قفص ذهيب , وهذا ال يالمئ طبيعيت  

 املس تقةل . 

 فأ جاب ساندي جبفاف : 

, وأ متىن كل أ ايما سعيدة  ال داعي لالعتذار    - 

, وأ عتقد أ ن جوين س يفرح بك كثريا ...  

لكنين ابلواقع , فوجئت هبذا النبأ  ل نين  

 اعتقدت أ ن فرايزر عىل عالقة بسارة ... 

 أ جابته لزيا بلطف : 

رمبا حان دورك الآن , ال حياء ال مل من    - 

 جديد . 

 رمبا .   - 

 وأ ضاف حبزن : 



 ؟ ما رأ يك هبذه الامنذج من القامش    - 

حصيح احلقيقة جترح دائا , ومل تشأ  لزيا أ ن  

ترتك فيه أ ثرا معيقا .فانكبت عىل معلها حماوةل  

أ ن تنىس حوارها معه . وبعد ساعات ,  

ىل الغرفة حيث تعمل أ ينا , وابدرهتا   دخلت ا 

 هذه ال خرية بصوت يفيض حبيوية : 

آنسة ؟ املاء جتري من    -  ما هذا التكمت اي أ

آخ  ر من يعمل ! فهمت  حتت أ قدامنا , وحنن أ

الآن سبب عداوة سارة كل . هل حددمتا  

 موعد للزفاف ؟ 

 يف بداية شهر أ اير / مايو عىل ما أ ظن .   - 

 وهبذه الرسعة ؟   - 



ىل أ م تقوى علينا !   -   حاجة جوين ا 

 أ يكون هذا هو ادلافع الوحيد لزواجكام ؟   - 

وأ ضافت بذاكء , ويه حتاول أ ن تس تقرئ ما  

 ختبئه لزيا : 

 أ ن تقنعيين بأ ن هذا الزواج خيلو  ال حتاويل   - 

 من احلب , ويرتكز فقط عىل املنطق ؟ 

 ومل ال ؟   - 

 هذا مس تحيل . بل غريب وال خيطر ببال !   - 

 وبعد برهة , أ ضافت أ ينا بغرابة : 

ساندي حزين اليوم , مل خيرج من مكتبه    - 

 طوال الهنار , أ ان متأ سفة من أ جهل ! 



لكنين ما زلت عند رأ يي .. سأ كون رشيكة هل    - 

 يف املصنع .  

ليس هذا هو السبب احلقيقي حلزنه ... فهو    - 

مغرم بك ... وللمرة الثانية , يفشل عىل صعيد  

 احلب... 

و أ غر ووقت عيناي أ ينا ابدلموع , ومل تمكل  

 حوارها مع لزيا ! 

فشعرت لزيا بضيق من جراء تسبهبا التلقايئ  

واستسالمه للحزن . وعادت  بيأ س ساندي  

ا ىل مزنلها سريا عىل ال قدام ويه تعلل النفس  

بغد أ فضل ... ما عساها تفعل لساندي كب  

تساعده عىل اخلروج من حمنته ؟ هل ترصفها  



العفوي والبس يط واملبارش والواحض معه هو  

حياء ال مل حول   اذلي جشعه للميض يف ا 

ن هدأ ت أ فاكرها , حىت   عالقهتام ؟ وما ا 

داها صوت تأ لفه , فالتفتت لرتى جوين  ان 

يركض حنوها , وشعره يتطاير يف الهواء , وما  

حلاح :   أ ن أ صبح عىل مقربة مهنا حىت سأ لها اب 

 لزيا ... س تصبحني أ يم , أ ليس كذكل ؟   - 

 أ جل ... اي جوين .... أ جل ...    - 

 عىل ال قل .. مل تغريي رأ يك .. حس نا !    - 

 وأ ضاف حبامس : 

ذا أ قسمت  لزيا .. لن    -  ال ا  يراتح يل ابل ا 

 بأ نك لن ترتاجعي عن قرارك . 



 أ عدك أ نين لن أ تراجع.   - 

هل س تأ تني هذا املساء وتعدين لنا طعام    - 

 العشاء ؟ 

مل حين الوقت بعد ذلكل , سأ همت هبذا ال مر    - 

, عندما نقمي هنائيا معا ... هذا ال مينع أ ن يتوىل  

وادلك من وقت لآخر معلية الطهيي .. فهو  

 اخ ماهر ! طب 

لكن وادلة جمي , هتمت بتحضري الطعام بصورة    - 

 مس مترة . 

جوين ! سأ كون أ ما كل هذا حصيح . لكن    - 

هذا ال يعين أ نين سأ ترصف متاما كام تترصف  

وادلة جمي .. فأ ان دلي حيايت العملية أ يضا ,  



وسأ همت بك , وابلطهيي , عندما تس نح يل  

  الفرصة بذكل .. ويف أ وقات انشغايل يتوىل 

 وادلك السهر عليك !  

 أ جاب جوين جبدية : 

فهمت ما تقصدين .. املهم أ ن تكوين معنا يف    - 

أ غلب ال حيان , يف أ ي حال أ نت أ مجل من  

وادلة جمي , فهيي ال متكل عينني كعينيك اللتني  

بلون البحرية عند سفح اجلبل , عندما تعكس  

 الشمس أ شعهتا .... 

ابرتباك    سأ لته لزيا بدهشة كبرية , فردد الكمه 

 وأ ضاف حبرية : 



مسعت هذا التشبيه من أ يب عندما سأ لته    - 

 يوما عن لون عينيك . 

فأ جابين بلون البحرية عند سفح اجلبل عندما  

تعكس الشمس أ شعهتا اذلهبية ومتزتج بلون  

البحرية ال خرض , وشعرها بلون ورق اخلريف  

 . لزيا , أ ال حتبني هذه التعابري ؟ 

 ابلطبع .. أ حهبا !   - 

تعدت دلى سامعها ما ردده جوين بطيبة  ار 

فائقة , وأ دركت مرة أ خرى أ ن فرايزر أ خفى  

عهنا شعوره احلقيقي , بل أ نه عرب عن العكس  

هنا تش به وادلهتا   فقال لها يف لقاهئام ال ول , ا 

بشعرها ال محر . ويف ذكل اليوم نفرت من  



لهجته الساخرة . رمبا يه اليت اعتقدت أ نه  

يؤكد الآن انطباعها    يسخر مهنا ! وجوين 

 اخلاطئ . 

واش تاقت جفأ ة هل ومتنت لو حيرض الآن  

عداد الزفاف . لكنه   ليتناقشان معا يف طريقة ا 

مل حيرك ساكنا وبقي بعيدا ملدة يومني واعتربت  

لزيا أ نه حمق يف الزتامه جتنب معارشهتا . أ ال  

يرتكز زفافهام عىل املنطق وعىل املصلحة  

 املشرتكة ؟ 

 



قية من وادلها س نح لها فرصة  اس تالهما بر 

اذلهاب ملالقاته وتبليغه حمتواها , يقول فرانك  

 : 

أ حر الهتاين . أ ان مرسور للغاية . أ ابرك هذا    - 

 الزواج مبحبة ! 

وتعجبت لزيا للهجة فرانك الفرحة , فهيي مل  

رسيع التأ ثري , فهو من النوع اذلي يكمت    تتعوده 

مشاعره يف وضع كهذا .. أ لهذا احلد انل فرايزر  

جعابه ؟   المون ا 

 

وابتسمت ويه تسري خبطى رش يقة حنو  

ورشة العمل حيث يعمل فرايزر . وتذكرت  



الفرتة اليت أ مضاها فرانك يف اردمونت ..  

الطقس ش تاء , ومطر غزير , الهواء يلفح  

يرة , وحيرك بقوة لك ساكن ك نه  بشدة عرب اجلز 

ال يطيق امجلود , فهتزت ال رشعة يف احلوض ,  

 ونوافذ البيوت , والورق املتطاير جين جنونه . 

ن وصلت لزيا ا ىل مقربة من الورشة   وما ا 

حىت الحظت انكباب امجليع عىل العمل  

ابندفاع , ك هنم خلية حنل نش يطة ..ز  

مل  وفتشت عن فرايزر بني امجليع اذلي يع

عىل املركب فبان لها بقامته املمشوقة يراقب  

ال عامل . توقفت يه بدورها , تراقب بفضول  

جعاب اخلطوط الهندس ية , املتناسقة ,   كبري واب 



ىل جانب هذا   اليت تشلك هيلك املركب . وا 

آخر ,   املركب اذلي يعملون عليه , مركب أ

جاهز , تضيئه ايفطة , كتب علهيا بأ حرف  

" أ ي : "الغزلية " وهذا  براقة "مادرياكل  

عنوان قصيدة غنائية . وجفأ ة توجه امجليع ا ىل  

حبار ,   املركب اجلديد , وراحوا يعدونه لال 

فرافقهم فرايزر , ووقف جانبا يتأ مل بدهشة  

كطفل ما صنعته يداه .... وأ خذ املركب  

اجلديد هيبط ببطء حىت المس صفحة املاء ,  

أ مجل هذه  و جبالل , حمداث ارجتاجا رائعا , ما  

اللحظة .... فهيي ختترص والدة هذا املركب ,  



حىت انطالقه ومك هو سعيد الآن فرايزر أ مام  

 اجنازه هذا ! 

مل تامتكل لزيا فرهحا فاجتهت حنوه , وقالت  

 حبامس كبري : 

 أ نه مدهش !   - 

ذا يبدو أ نه   فوجئ فرايزر دلى سامعه صوهتا , ا 

 مل يسمع وقع خطاها . 

يق زوج الس يدة  أ نه خيص رواندل غو شق   - 

 شزيهومل . 

ليه لزيا   أ جاب فرايزر بفظاظة , فنظرت ا 

معان , وراقبت لون عينيه ,   وللمرة ال وىل اب 

اذلي مييل ا ىل لون البحر عندما تش تد زرقته  



, يف ال ايم املشمسة , فهام ال تقالن حسرا  

 وغرابة عام حيمهل البحر من أ رسار دفينة ! 

سها . فشعرت  ابدلها فرايزر النظرات ابحلدة نف 

 ابخلجل , وقال بصوت لعوب : 

لزيا ماذا تريدين ؟ هناك مركبان يف انتظاري    - 

 ل طلقهام ليس دلي وقت ل كرسه كل . 

أ ليس من اخلطورة أ ن تطلقهام اليوم يف هذا    - 

 الهنار املمطر العاصف ؟  

أ رادت أ ن تشاركه يف هوم معهل بدون أ ن  

 ا . تفرض نفسها عليه وترمغه عىل الاهامتم هب 

 فأ جاب فرايزر مفرسا بصرب : 



ال خيار يل , جيب أ ن أ طلقهام اليوم ل تأ كد    - 

من جودهتام .... فأ ان مشغول للغاية , وتزداد  

الطلبات وجيب أ ن أ هنيي قسام مهنا قبل انهتاء  

الشهر . مل جتاوبيين بعد , ملاذا أ تيت وماذا  

 تريدين ؟ 

ليه , واليت اكنت   أ عطته الربقية , اليت محلهتا ا 

حافزا ملرورها به , حماوةل أ ن تنىس فظاظته  

وخشونته . وأ دركت أ ن علهيا من اليوم  

وصاعدا , أ ن تعتاد طاملا أ هنا قبلت هبذا  

 الزواج اذلي خيلو من احلب . 

وال حاجة هبا أ ن تشعر ابل مل , أ و ابحلرج , أ و  

أ ن تطالبه بقليل من اللطف أ و اللباقة , لكهنا  



في , ببسمة رقيقة  مل تطلب الكثري , اكنت تكت

لهيا الربقية معلقا :   بعد غيابه عهنا . أ عاد ا 

هذا لطف من وادلك أ ن يبدي رأ يه هبذه    - 

الرسعة , أ مامنا ثالث أ سابيع ال عداد مرامس  

 الزفاف , وأ جد هذه الفرتة اكفية . 

 وأ ضاف بسخرية : 

هل تعرفني أ حدا ما زال يعارض بعد هذا    - 

 الزواج ؟ 

, هل كنت عدلت  ال أ حد . لو رفض أ يب    - 

 عن هذا الزواج ؟ 

 وأ نت , ما كنت فعلت لو رفض وادلك ؟   - 

 مل جتيبين عن سؤايل .. هذا ليس جبواب .   - 



ال تنتظري مين يف الوقت احلارض جوااب    - 

آخر... أ ميكنك الاهامتم بعشاء جوين .... فلن   أ

 أ عود ابكرا هذا املساء . 

وليس من واجيب أ يضا أ ن أ رافقه حىت    - 

 الفراش ؟ 

 يكون من دواعي رسوري لو فعلت .   - 

وعاد فرايزر ا ىل معهل , وأ خذت لزيا طريق  

ىل البيت ويه تفكر هبذا ادلور اذلي   العودة ا 

فرض علهيا أ ن تلعبه حىت الهناية .... دور  

 املرأ ة املطيعة .  



ويه يف الواقع تسخر من هذه املواقف ....  

لكهنا مل ترفض هذا الزواج , واكن ابس تطاعهتا  

 أ ن تفعل ... ملاذا ؟  

اس تقبلها جوين ابلرتحاب وارمتى بني أ حضاهنا  

بفرح , وأ حل علهيا مبرافقته حىت مزنهل لتناول  

العشاء فقبلت عىل مضض . اكن املزنل يف  

ء يدل  حاةل يرىث لها من الفوىض . لك يش 

عىل اال هامل , ومل تعرف من أ ين تبدأ  لتعيد  

ا ىل املاكن رونقه . انتبه جوين ذلهولها وقال  

 معلقا : 

احلال يف الطابق العلوي أ سوء بكثري من هنا    - 

 ! 



 فسأ لته ابس تغراب : 

مك مىض من الوقت عىل غياب اخلادمة اليت    - 

 هتمت ابلتنظيف البيت ؟ 

هنا مريضة ... وأ يب ال ميكل ال   -  وقت الاكيف  ا 

 لالهامتم ابملزنل . 

 حس نا , أ مامنا ساعتان من العمل القايس !   - 

وخلعت لزيا معطفها وبدأ ت معلية التنظيف  

والرتتيب , وعندما أ رشفت عىل الانهتاء  

حرضت العشاء جلوين , ورافقته حىت فراشه  

, كام فعلت يف السابق عندما اش تدت  

ذكرت  العاصفة وبقيت ا ىل جانبه تغين هل , كام ت 



تكل الليةل عندما عادت من الزنهة وجوين  

 يرافقها . 

ومك متنت أ ال تليب دعوة ساندي لتناول الشاي  

ومتسك بيد جوين ومتيش جبوار فرايزر حىت  

مزنهلام ... هايه اليوم تفعل متاما ما متنته فامي  

 مىض ... 

واش تد علهيا التعب , وارمتت عىل ادليوان يف  

الراحة , قبل    الصالون , لتس تعيد شيئا من 

ىل النوم . أ دركت للمرة ال وىل , ملاذا   خلودها ا 

 اكنت تعرض دائا فكرة الزواج . 

فهيي تكره الواجبات املزنلية اليت ترهق املرأ ة  

ىل   وال ترتك لها متسعا من الوقت النرصافها ا 



شؤون أ خرى تصقل خشصيهتا و تطورها ,  

احلب وحده , حيررها من هذه العبودية ,  

ا هذا العبء . احلب وحده ...  وخيفف علهي

رددت لزيا ... وغابت يف نوم معيق , عىل  

 غفةل مهنا ... 

يف عرض البحر , مركب ذو أ رشعة بيضاء .  

يشق ال مواج , حتت سامء زرقاء صافية ...  

ويه ممدة عىل سطحه , تنعم ابدلفء الشمس  

 وحرارهتا .  

جفأ ة يدوي خلفها صوت فرايزر , كام عهدته ,  

نا , ومييل علهيا أ مرا . فتليب بصمت  فظا , خش  

مث تهنال علهيا أ وامره , ويه ترسع لتنفيذها ,  



حىت يرهقها التعب . فتنظر انحيته لتس تجدي  

عطفا وعرفاان ابمجليل , مث تظهر لها سارة ,  

بأ انقهتا , ويه تبتسم ساخرة مهنا , فينحين  

فرايزر حنوها , ويقبلها , بيامن وقفت يه لزيا ,  

 عليه ابال عدام ... وهو الربيء .... مكن حمك  

 فرايزر أ نت هنا ؟   - 

انتفضت لزيا مذعورة ... ويه حتاول أ ن تبعد  

لهيا أ هنا   عهنا هذا احلمل املزجع .... وخيل ا 

مسعت صوت سارة ... أ يه يف حمل ؟ أ م هو  

الواقع ؟ واجتهت ا ىل املدخل , بعد أ ن أ عادت  

 تصفيف شعرها وأ شعلت الضوء . 



قة تقف أ ماهما الآن بأ انقهتا  هايه سارة حقي

املعهودة وعيناها تقدحان رشرا متاما كام يف  

احلمل . اس تعادت لزيا قواها وقالت بصوت  

 طبيعي : 

الس يد المون , مل يأ ت بعد .... أ حتبني    - 

 انتظار عودته ... تفضيل .  

 فأ جابت سارة بصوت ابرد : 

 هذا اذلي أ نوي معهل فعال !   - 

 يف عرض  وأ ضافت ويه ما تزال تمتىش 

 الصالون : 

دلي ما أ قوهل كل . كنت يف زايرة ساندي ,    - 

نك تس تعدين للزواج من فرايزر   وأ خرين ا 



المون , عىل ما يبدو أ ن هذا اخلرب أ زجعه  

للغاية ! هل تنوين ابلفعل الزواج من فرايزر  

 ؟ 

 نعم .   - 

ذن يف حمكي عليك    -  حس نا ! فأ ان مل أ خطئ ا 

هامتم  , فأ نت كسواك من اللوايت زمعن الا 

جبوين , من أ جل الوصول ا ىل وادله , لكنك  

ترصفت بذاكء وبرباعة عندما أ علنت أ ن هذا  

الزواج ال هيمك بقدر ما هيمك الاعتناء  

آنسة لزيا يف هذا   جبوين... ودلي ما أ ضيفه اي أ

اخلصوص . ال أ عتقد أ ن فرايزر تقدم للزواج  

منك من أ جل قلقه ادلامئ عىل ودله ... يف أ ي  



ترصف عىل هذا النحو من ويح ما  حال فهو  

 نصحته به ... 

 فانتفضت لزيا غاضبة وسأ لت جبفاف : 

 مل أ فهم قصدك بعد من هذه الزايرة ؟   - 

 شاحت سارة بنظرها , وأ ضافت : 

عندما رافقت فرايزر من غالسكو ا ىل    - 

اردمونت بس ياريت أ طلعته عىل وفاة خالتك  

مود , ولفتت انتباهه , لكونك الآن , املاكل  

وحيد ملزنل الس يدة الراحةل ومن مصلحته أ ن  ال 

يعرض عليك رشاءه مع ال رايض اليت حتيط به  

 ... هل فعل ؟ 

 فرتددت لزيا وقالت : 



 نعم ...    - 

لكنين أ خربته عن عدم مقدريت بيع املزنل ,    - 

نظرا ملا أ وردته خاليت يف الوصية ... خفاب  

 ظنه ... 

عينهيا  ابتسمت سارة والح بريق ش يطاين يف  

 وأ ضافت بنشوة : 

 وعندئذ تقدم وطلب يدك للزواج ؟   - 

مل جتب لزيا . بقيت برهة , حتاول أ ن تعيد يف  

خميلهتا تفاصيل ما حدث ذكل املساء بيهنا  

وبني فرايزر المون ... أ يه ايت تقدمت أ وال  

وطرحت فكرة الزواج , أ م هو اذلي فعل ؟  

ىل نتيجة , نظرا الرتباكها يف هذه   ومل تصل ا 



اللحظة أ مام سارة , اليت شوشت علهيا  

أ فاكرها , وقلبت لك يشء رأ سا عىل عقب ...  

 فأ جابهتا وك هنا يف غيبوبة : 

لست أ دري ... أ عتقد أ ن ال مر سار عىل    - 

 هذا النحو ! 

.... هذا هو القصد من زايريت كل يف هذه    - 

الساعة ... ل حذرك من دوافع فرايزر احلقيقية  

ك للحصول عىل  , فهو يريد الزواج من 

أ مالكك , عندئذ , لن مينعه أ حد من التوسع  

 والبناء .... 

 



خرجت هذه العبارات من مف سارة , ك هنا  

 أ لس نة من انر حترق بدون رمحة ! 

  

************** 
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مل متىض ساعة من الوقت حىت عادت لزيا  

أ دراهجا ا ىل مزنلها الريفي الكئيب فهيي وحدها  

منذ وفاته خالهتا وتزداد علهيا وحشة هذا  

البيت عندما تضطرب وتتأ مل ..بعد زايرة سارة  

المون استسلمت للباكء  لها يف مزنل فريزر  

وانزوت يف املطبخ خائرة القوى ك هنا طفهل  

 أ ضاعت وادلهيا. 

 



ول ول مره شعرت بيأ س كبري حيتلها يه اليت  

مل متر حبزن كهذا منذ س نوات طويةل.ملاذا هذا  

 الباكء ؟ 

ن   أ لهذه ادلرجة اثر فهيا الكم سارة؟ فأ بت ا 

بريقا من   ترتك قواها ختوهنا وقامت حترض ا 

لها تس تعيد القليل من عافيهتااهنا حقا  الشاي ع 

تواجه مصريا جمهوال لرمبا سارة عىل حق فامي  

لهيا.. فرايزر المون يود الزواج مهنا من   محلته ا 

اجل احلصول عىل أ مالكها .وشكرت هللا  

مام سارة   لمتكهنا من الس يطرة عىل أ عصاهبا ا 

ىل   ال دلى وصولها ا  ومل تنفجر يف الباكء ا 

 مزنلها.. 



تطاعت أ ن جتيب سارة هبدوء ك هنا  فكيف اس  

لهيا هذه   مل تطن كرامهتا يف الصممي.؟ وتعود ا 

 اللحظة بأ مل: 

ما تقولينه اي انسه سارة ليس جبديد أ و    - 

اان متا كده متاما من ادلوافع اليت  مبجهول عىل ف 

س ببت هذا الزواج واعتقد أ ن هذا ال مر  

ان وفرايزر وال يعىن أ حدكام ال   يعنيين خشصيا ا 

 أ نت وال ساندي. 

وأ ضافت بشطاره عندما أ صيبت سارة بذهول  

 دلى سامعها جواهبا : 

ذا كنت ترغبني ابلبقاء وانتظار فريزر يك  -  ا 

ان فيج  ما ا  ب أ ن أ عود  يعود فأ رجوك افعيل ا 



ا ىل مزنيل وال اس تطيع بسب جبوين ولكن لو  

تبقني معه لوافقين الوضع .فرايزر لن يتأ خر ىف  

العودة بلغيه من فضكل أ ن عشاءه جاهز يف  

 الفرن. 

وهرعت ا ىل مزنلها ملجأ ها الوحيد وىه حتمل  

يف عينهيا ادلموع وىف قلهبا الريض عىل  

  مواهجهتا النبيةل مع سارة . لكن وحدها تعرف 

مدى الامل اذلي س ببته هذه املواجه فهيي من  

 جديد تشك يف فريزر . 

امل تعقد معه هدنة سالم؟؟؟وكيف تثق به  

هو اذلي رصح لها يف السابق انه مس تعد  

ليه   الى يشء من اجل احلصول عىل ماهيدف ا 



رمبا س تضطر ا ىل مصارحته حبقيقة مشاعرها  

وتطلب منه توضيحا وجفاه تدفقت املياه من  

فقامت لتحرض الشاي وفكرت بسارة    الغالية 

اليت تركهتا يف مزنل فرايزر ومتنت أ ن تكون  

بقيت ا ىل جانب جوىن فرايزر ال جيب أ ن  

يرتك ابنه وحيدا وعادت ادلموع يغطى وهجها  

فسكبت لنفسها كواب من الشاي رشاهبا  

 املفضل يف حاالت اضطراهبا وحزهنا . 

 

 _ ليــزا ...... 

 



ىل لهجته  دوى صوت فريزر خلفها وت عرفت ا 

احلامسة فها هو واقف يف املدخل يف هذا  

 الوقت وسأ لته 

 بسذاجة: 

 كيـف دخلـت ؟   - 

من البـاب ... ابلطـبع حـسب العـادة فعندما  - 

مل يفتح يل احد اضطررت ادلخول مبفردي  

 ...هل تعمدت عدم اس تقبايل ؟ 

 ال مل اقصـد لـم اسـمع جـرس البـاب . - 

لهيا ا  هنا طفهل يف حلظة حمامكه عىل  وخيل ا 

ن ختتىبء وهجها لئال   ذنب اقرتفته ... حفاولت ا 

يرى اثر ادلموع . هرعت ا ىل ادلاخل وجلأ ت  



ا ىل اخلزانة جتلب مهنا كوب شاي وىه تسأ هل  

 : 

 أ حتب أ ن تشاركين الشاي ؟   - 

 بلك رسور . - 

رافقها حىت املطبخ فهدأ  بعض اضطراهبا دلى  

تس تطيع أ ن تراه    اختاذه مقعدا انه لها الآن 

وتبوح هل مبا يؤملها بقدر ما تشاء ومسعته يقول  

 بلطف غري معهود: 

جئت أ شكرك ل نك رتبت البيت ونطفتيه  - 

 لقد أ هلته ابلفعل لوقتا طويال. 



ماكنك أ ن ختربين أ ن اخلادمة مريضه  -  اكن اب 

لكنت خففت قليال من الفوىض وجتنبت  

 مشقة العمل املرتامك . 

طلب منك القيام هبذه  مل اقصد يوما أ ن ا - 

 ال عامل...يف اى حال ..حنن مل نزتوج بعد؟ 

هل افـهم من الكمك انه عىل فامي بعد زفافنـا  - 

 القيــام ابعامل كهذه؟ 

ابتسم فرايزر هبدوء وبدا عليه الاهامتم مبا  

جيرى بيهنام من حديث واخذ يتأ ملها بيامن يه  

لهيا   اس تعادت قليل من عافيهتا وبدأ ت تعود ا 

يف العيش ...ومسعته يقول وهو حيدق يف    الذلة 

 عينهيا: 



 لن أ تدخل يف ش ئونك املزنلية . - 

 وأ ضاف جبديه: 

 ماذا أ خربتك سارة؟ - 

حس نا يبدو اهنا انتظرت عودتك ومل ترتك  - 

 جوىن وحيدا...فعلت كام طلبت مهنا . 

 وأ ضافت : 

 أ تركت جوىن وحيدا؟ - 

,لن يتعرض لسوء أ ثناء غيايب عنه    الابس - 

جئت ل فهم منك عام قالته سارة . يبدو انك  

متاثره مما مسعته مهنا فاثأ ر ادلموع ابدية عل  

 وهجك. 

 أ بكــى ؟ هذا ليـس حصيحا...! - 



 وكيف تفرسين احــمرارا عينيك؟ - 

أ ان ال ابـكـى ابدا ...وليس هناك امحرار يف  - 

 عيين...! 

حزين عادت ا ىل    وقامت اىل املرأ ه ووهجها 

بريق الشاي تسكب لنفسها املزيد من رشاهبا   ا 

 املفضل 

 فالحظ فرايزر اضطراهبا وقال بلطف : 

انسه لزيا ...انىت تسكبني لنفسك ماء ساخن  - 

لقد نسيت أ ن تضعي أ كياس الشاي يف  

بريق...   اال 

ان ابلبايق .   تفضيل واجليس سأ همت ا 



تركت نفسها تهنار عىل مقعدها وىه ختئب  

بيدهيا بيامن قام فرايزر من ماكنه ليحرض    وهجها 

 الشاي وخاطهبا قائال: 

أ حب تناول الشاي بعد نقعه فرته صغريه  - 

س يكون جاهزا بعد حني....احفظى هذا  

 اليشء لل ايم االتيه 

 لن يكون هناك أ ايم أ تيه .   - 

ليه بيأ س وهو كعادته   ورفعت برصها تنظر ا 

  حيمل وهجه شيئا من التعب املمزوج ابلفاكهة 

 وحب التنكيد وقال مداعبا: 

 أ رى أ ن سارة قالت كل مافبه الكفايه. - 

 نعم .   - 



س تطلعيىن عىل ما قالته ... أ م سرتمغينين    - 

ىل العنف .   عىل اللجوء ا 

ارتعدت أ مام لهجته القاس ية . مل ميسها حىت  

الآن ولن تدعه يفعل ..فهيي الس تطيع أ ن  

تتصور لو ميسها حىت الآن ولن تدعه يفعل  

تطيع أ ن تتصور لو فعل كيف  فهيي الس  

 س يكون رد فعلها . 

 أ جابت عىل الفور : 

قالت يل انك تريد الزواج مىن من اجل    - 

 احلصول عىل امالىك ..هل هذا حصيح؟ 

 وأ جاب هبدوء وببساطه : 



حصيح بعض اليشء ال أ نكر أ ن هذا    - 

 الاحامتل راودين هل من فارق ؟ 

  ابلطبع وبلك تأ كيد فأ نت تس تغلين حىت الهناية - 

اي س يد فريزر وال تبوح أ بدا حبقيقة دوافعك  

 أ ان الاحب أ ن خيدعين أ حد . 

دوافعي كثرية ,اي انسه لزيا....وأ نت ال تعرفني    - 

الا القليل مهنا ...انتقيت السبب اذلي بالئك  

 وهو رضورة حضورك ا ىل جانب جوىن . 

حافظ فرايزر عىل هدوئه بيامن اش تعلت لزيا  

فاهمت هو بسكب  غضبا كرباكن هييىء انفجارا  

الشاي مع احلليب بدقه وهمارة , أ خذت  

تراقب حركة يديه وىه تسال نفسها هل  



تس تطيع يديه القويتان تطويع قلهبا  

 املوحش.....؟ 

 سأ لها بأ دب : 

هل دليك كعاك ؟ عشايئ اكن ذليذا للغاية    - 

 لكىن ما زلت اشعر ابجلوع . 

جلبت هل بعض الكعك وعادت لتسكب  

ليه . الشاي وتس متع    ا 

ذن سارة أ تت ملضايقتك ؟ يبدو أ ن شيئا ما  -  ا 

 اثأ ر خسطها . 

خرب زواجنا ...فهيي مرت بساندي اذلي    - 

 يبدو حانقا أ يضا . 



اكنت تساورين شكوك حول اهامتم ساندي    - 

بك....وهذا من احد دوافعي اليت اضطرتين  

 ا ىل طلب يدك هبذه الرسعة. 

 أ ضافت لزيا بتأ نيب : 

 وال تنىس وفاة خالىت ايضا .   - 

هذا حصيح ,أ ما زلت تعتقدين انىن أ ريد  - 

 الزواج منك طمعا يف أ مالكك . 

ال مل اعتقد هذا أ بدا فاان اعمل ان زواجنا لن  - 

يغري شيئا من البنود الىت تنصها الوصية  

ماكنك ارغاىم عىل البناء يف   ...وليس اب 

 الاراىض اليت املكها . 



ء وهو يسكب مزيدا من  ابـــتسم فرايزر هبدو 

 الشاى : 

هذا عني الصواب . وهذه يه احلقيقة بأ مكلها  - 

. طاملا انك تعرفني هذا ال مر ما سبب حزنك  

ذن؟   وباكئك ا 

اضطربت لزيا بــشده . .يف الواقع سبب حزهنا  

وباكءها يمكن يف موضــع أ خر ..ومل جتد منفذا  

 للهترب من اجلواب . 

 فقالت خبجل : 

ن يغش ين -   احد ..!   ال أ حب ا 

 حقا؟ - 

 هذه الناحية هتمىن كثريا. - 



حلاح ,وىه تعمل اهنا ليست   أ جابت لزيا اب 

مقتنعة متاما ابن فريزر يغشها... فسأ لها بلهجة  

 مشككة : 

ذن ؟ س تعدلني عن الزواج الىن مل أ حب كل  -  ا 

 حبقيقة مشاعري؟ 

 أ جابته بصوت مرجتف : 

 نعم فاان مل اعد اقوي عىل الاحامتل .   - 

صغائك ل اكذيب  ستنخلني ع   -  ن جوىن جملرد ا 

 أ مراه غيورة . 

انتفضت لزيا غاضبه وقالت ابنفعال شديد  

 وىه تضع كوب الشاي جانبا : 



أ نت رجل ش يطاين اي س يد المون حس نا لن  - 

رضاء لسارة.   أ ختىل عن جوىن ا 

يسعدين كثريا قرارك هذا..انقذتىن من وضع    - 

حرج اكن س يضعين أ مام جوىن مطالبا  

ذن  بتوضيح ما طرا  عىل قراران ابلزواج ا 

 بوسعنا أ ن نمكل ما اتفقنا عليه ؟ 

 ومتمتت لزيا وىه تش يح بنظرها عنه : 

 كام اتفقنا .   - 

وأ ضاف : هل تعرفني أ ن سارة غضبت عندما  

ن ساندي مغرم بك .   علمت ا 

 هو يظن نفسه كذكل .   - 



قناع سارة ابلعكس هذا    -  هذا ال يكفى ال 

  سبب يف اس تعجايل يف طلب الزواج منك 

مام ساندي   معتقدا هبذه الطريقه فسح اجملال ا 

وسارة ليلتقيا من جديد....لكن سارة تعتقد أ ن  

آاثر املايض واذلي مىض مىض ..   الوقت حمي أ

آاثر خسطها .   هذا ما أ

غريب أ مران الكان ترصف انطالقا من    - 

ادلوافع نفسها فاان أ يضا وافقت عىل الزواج  

من اجل أ ن جيمتع مشل سارة وساندي من  

 جديد . 



وتوقفت لزيا جفاه عن الالكم مكتشفه اهنا يه  

أ يضا متكل أ س باهبا الشخصية للقبول ابلزواج  

 فعلق فرايزر مبتسام : 

ذن حنن متفقان...جيب أ ن أ تركك الآن  -  ا 

سأ مر بك غد لنذهب معا ا ىل جملس البدلية  

 يف كيل بريد. 

حول الطاوةل واحنىن انحيهتا عىل    ودار فرايزر 

 غفةل فارتعدت من ادلهشة ومسعته يمتمت : 

 أ ظن انه حان الوقت لنتوج رشاكتنا . - 

اس تدارت لزيا ماكهنا راجيه من السامء الا  

يقدم عىل اخلطوة اليت متنهتا الليهل املاضية ل نه  

ا ن فعل سوف يكتشف حقيقة املشاعر اليت  



ن أ ن تدفهنا معيقا  بداخلها واليت حتاول منذ زم 

 ... 

 فقالت هل راجيه : 

 فريزر أ رجوك ال تدعين أ كرهك .   - 

وك نه مل يسمع رجاؤها فاقرتب مهنا وأ رمغها أ ن  

ليه وقال مبتسام :   ترفع راسهاوتنظر ا 

 أ ان مس تعد لتحمل عواقب معىل اجلريء. - 

ومل تشعر ابلزمن من حولها واكن لك يشء  

ة ,وعندما  اس تحال زبدا وغامي أ و حلام يف اليقظ

اس تفاقت من غيبوبهتا مسعت صوته يف  

املدخل وهو يقفل الباب من خلفه قائال  

 بصوت منسجم : 



تصبحني عىل خري لزيا أ متىن كل أ حالما    - 

 سعيدة واىل اللقاء يف الغد؟ 

وبدأ  العد العكيس ابلنس بة للزيا فأ مضت ليهل  

هادئة وانمت نوما معيقا مل تمنه منذ زمن  

 طويل..... 

 

يف اليوم التايل عندما وصل فرايزر يف الصباح  

اس تقبلته بوجه بشوش ورافقته ا ىل مدرسة  

جوىن مث توهجا ا ىل جملس البدلية حيث سيمت  

عالن خطوبهتام ! مىض لك ىشء برسعة دلى   ا 

خروهجام من جملس البدلية التقى فرايزر بأ حد  

ال صدقاء فدعاهام ملرافقهتام يف الس يارة حىت  



اد يف الطينة بهل فمل يتس ىن هلم  اردمونت مما ز 

متام معامالت   الاختالء للحظه واحده بعد ا 

 اخلطوبة . 

وأ قلعت هبم الس يارة لتقف أ مام مصنع  

الامقشه حيث ترجلت لزيا بدا لها هذا الهنار  

مل يكن خمتلفا عن سواه ابلنس بة لفرا يزر فهو  

مشغول عهنا بأ مور كثرية وال يدرك حقيقة  

 مشاعرها . 

ود ا ىل معلها كسائر أ ايم ال س بوع مل  وها يه تع 

يكن اجلو يف املصنع مرحيا نظرا ملزاج ساندي  

املعكر ،فمل خيرج من مكتبه طيةل ساعات  

العمل بيامن حافظت أ ينا عىل مصهتا خالفا  



للعادة ك هنا تلوم لزيا ابطنيا عىل زواهجا من  

فرايزر ولسبهبا يف حزن ساندي هل اقرتفت  

ا اجلو املشحون من  ذنبا ال يغفر ؟ ملا هذ 

 حولها ؟ 

وحده وادلها عرب عن رسوره بيامن أ ينا محلهتا  

هوم ادلنيا ال قداهما عىل هذه اخلطوة وساندي  

ليه اخلرب ، وسارة   مل يفرح عندما أ زفت ا 

تكرهها حىت املوت ! اللك يبدو مزنجعا من  

هذا الزواج ل نه نتيجة مصاحل مشرتكه بيهنا  

 وبني فرايزر. 

هو اذلي جرى اى اهنا  لو اكن العكس  

وفريزار عربا عن حهبام وتزنها حول اجلزيرة  



،يدا بيد ،لاكن امجليع ممنوان مراتحا ولاكنت  

 الهتاين اهنالت علهيم من لك صوب . 

 

ال أ ن   غريب أ مر الناس فهيي ال تس تطيع ا 

تأ خذ هذه املواقف بعني الاعتبار . كيف  

تتجاهلها ولك فرد يف اردمونت يشلك أ رسه  

ىه حباجه للك واحد مهنم ابلرمغ من  صغريه و 

اذلي جرى ال تنكر حزهنا الكبري العميق عىل  

ساندي ل نه يعاىن من فشهل يف احلب وىه  

 تأ سف ال هناء عالقته بسارة عىل هذا النحو؟ 

 



وبيامن تعود أ دراهجا ا ىل مزنلها فكرت بطريقه  

تعيد هبا الثقة ا ىل ساندي وقررت من اجل  

الس يدة شريهومل  ذكل االتصال بسارة تلقت  

ىل تناول   وادلة سارة االتصال الهاتفي ودعهتا ا 

لهيا يك تصمم لها موديال   العشاء ، فهيي حباجه ا 

لثوب تنوى املبارشة يف خياطته فرحت لزيا  

لهذه املناس بة وشكرت الس يدة شزيهومل  

وتوهجت عىل الفور ا ىل مزنل سارة يف كريدرن  

س يارهتا  هول اهنا املرة الثانية اليت تقود فهيا  

ابجتاه كريدون هول ، وتذكرت املرة ال وىل  

وعندما تعطلت جفاه واضطررت لركب س يارة  

 فرايزر . 



اكن الطقس حينذاك غائا وممطرا ، ومل يكن  

بوسعها مراقبة اجلبال والهضاب والوداين اليت  

تلف كويدون هول أ وقفت س يارهتا جانبا  

وترجلت مهنا فالطقٍس اليوم مشمس والرؤية  

وجلست ا ىل حافة الطريق متعن النظر  حس نه  

يف ال لوان الرييعيه اليت تهتادى عند سفح  

 اجلبل . 

الح لها يف البعيد فالح يعمل يف احلقل بأ هل  

كهرابئية ويقلب ال رض وك نه لوحه زيتيه  

يطبق روعة ال لوان الهبية اليت تعكسها البحرية  

عند أ سفل اجلبل . وأ دركت لزيا حاجهتا أ ملاسه  

ء الطبيعة وجاملها يف هنار مشمس  ا ىل هدو 



كهذا وشعرت بذلة املشاركة يف عودة احلياة مع  

 قدوم فصل الربيع . 

لهيا اللحظة اليت احنىن فهيا فريزر   مث عادت ا 

غلهيا وعانقها برسعة وهو هيم ابخلروج من  

مزنلها يف ذكل الهنار ومل تأ خذ ال مر جبديه فقد  

بدا انه يقدل ساندي بيشء من السخرية  

 خاب ظهنا مره أ خرى  و 

هل اكنت حتمل بعناق حيمل العطف واحلنان  

والتقدير ؟ أ ين هذه املشاعر من قلب فريزر  

؟وأ مكلت طريقها ا ىل كريدون هول مفن  

املس تحسن أ ن ال تس تعيد هذه اذلكرى خري  

 لها الآن الاستسالم للواقع ...! 



اس تقبلهتا الس يدة شريهومل بلطفها املعهود  

اء البيت الريفي اذلي مل  ،وطافت هبا يف أ رج

يتس ىن لها زايرته يف املرة ال وىل ، وطوال  

زايرة سارة لكريدون هول مل تظهر سارة بل  

بقيت يف غرفهتا ال شك اهنا ماتزال تضمر لها  

 مشاعر سلبيه! 

وعندما قررت لزيا العودة ، والس يدة ماغى  

وادلة سارة ترافقها حىت الباب أ قفلت سارة  

رتدي ثواب رائعا مىن  الباب اخللفي وىه ت

القامش اجليد الصنع وحتمل بيدها رشاب  

اللميون املعصور ،فبادرت ابلقول جفاه .  



وبصوت حزين وىه تنظر ا ىل لزيا نظره  

 عدائيه : 

 ماذا تفعلني يف مزنيل انسه مسيث ؟   - 

أ رسعت الس يدة ماغى شريهومل ابالجابه  

حماوةل التخفيف من توتر اجلو اذلي احدثته  

هما وقالت بلطف وىه تعد مرشواب  سارة بقدو 

 : 

جاءت لزيا لزتوران واغتمنت فرصة غيابك    - 

ل رصف معها بعض الوقت ..اي انسه لزيا خنب  

زواجك من الس يد فرايزر تفضيل ! تقبيل مىن  

 أ حر الهتاين . 

 



خنب العروسني    ورشبت الس يدة ماغى 

وأ مكلت وىه تنظر اترة ا ىل سارة اليت  

جلست بال مباالة عىل املقعد وواترًة ا ىل لزيا  

 اليت مازالت واقفة يف حريه من أ مرها . 

س نتناول الغذاء يف الرشفة عىل أ ن اذهب    - 

فامي بعد فاان مرتبطة مبوعد مع احد املرىض يف  

 املستشفى . 

اء  ومىض الوقت أ ثناء تناول طعام الغذ 

والس يدة شريهومل تطلع لزيا عىل نشاطاهتا يف  

اردمونت وعىل اال عامل اخلريية اليت تقوم هبا  

فهيا ابس مترار ،ا ىل جانب اهامتماهتا مبزنلها  

 الريفي . 



ومل تظهر سارة عن عداواهتا احلقيقية والفعلية  

للزيا الاعند غياب وادلهتا فقالت يف رشاسة  

 :  وىه حتدق يف عيين لزيا كمنر بري  

ذا اكن القصد من زايرتك اي انسه لزيا هو  -  ا 

طلبك من ل معل عارضه أ زايء للامنذج اليت  

تصمميهنا فأ نت تضيعني وقتك ،ال أ ريد بعد  

اليوم أ ن اشرتك يف معل يكون فيه فرا زير  

 وأ نت وال حىت ساندي لويس . 

 مل أ ىت ا ىل هنا هبذا الصدد.    - 

وأ دركت لزيا أ ن سارة تترصف اكبنة عرش  

ات مدللـه وحل مصت طويل بيهنام قطعه  س نو 

 لزيا هبدوء : 



أ راك تعاملني ساندي بقسوة وأ نت ختطئني  - 

يذاءك   يف ترصفك هذا ، فهو مل يقصد يوما ا 

ما فامي   ابلرمغ من انفصالكام منذ س نوات ا 

يتعلق ىب خشصيا فأ حب أ ن أ وحض كل أ ىن مل  

ىل التقرب منه يك حيبين وبعكس   اسع يوما ا 

 ليس مغرما ىب .   ماتعتقدين ساندي 

كيف جترؤ ين عىل هذا القول ؟ فهو ال    - 

يكف عن ترديد بأ نك خيبت أ ماهل بزواجك  

 من فرايزر . 

ال ليس هذا اذلي خيب أ ماهل السبب    - 

احلقيقي هو أ سفه البالغ الهنيار الصورة اليت  

 كوهنا عن خشيص  



. فاكن ابعتقاده انىن سأ كون الزوجة املثالية  

ىل اال مام تقرر  اليت س تقف ا ىل جانبه   تدفعه ا 

عوضا عنه يف ش ىت ال مور. وىف الوقت نفسه  

انه حباجه ا ىل رشيكة حياه تقليديه تقوم بدور  

املرأ ة املربية.... اليت تسهر عىل راحته  

وسالمته ساندي يعيش يف تناقض مس متر  

 وهذا أ مر ال شك فيه! 

وجفاه تغريت مالمح سارة من أ مراه رشسه  

ا ا ىل طفهل ساذجة  مفرتسه تواجه عدوا دلود 

لهيا موعظة ، وهدأ ت   فضوليه واكن لزيا أ لقت ا 

 من توترها فقالت سارة ابس تغراب ؟ 



لقد أ صبت الهدف متاما ! هذا التناقض    - 

ابذلات اذلي يعيشه ساندي جذبين حنوه بقوه  

،لكنين عندما الحظت عدم اكرتاثه ىب  

حقدت عليه وقررت مغازةل فرايزر ال اثرة  

عىن انىن لست معجبة  غريته ، وهذا ال ي

بفرايزر أ يضا ....لكن ما النتيجة لقد خرست  

 االثنني معا ؟ 

هامل رجل كل    -  ابلطبع فأ نت ال تتحملني ا 

 أ ليس كذكل ؟ 

 نعم .   - 

وقفزت سارة من ماكهنا وك هنا شعرت ابحلياة  

جترى يف عروقها وأ خذت تروح وجتيء يف  



الغرفة بعصبيه وىه حتدث نفسها بصوت عايل  

 : 

ىن أ ترصف حبامقة منذ س نوات طويةل  أ ظن ان - 

، أ ية محقاء أ ان ؟ ملاذا ال أ تقيد بنصاحئ بيار  

اذلي يردد عىل مسامعي ابس مترار انه عىل أ ن  

أ حسن ترصيف....فهو يعرفين حق املعرفة !  

واكن دائا عىل حق فامي يقوهل حنن نعمل سواي  

منذ زمن ويكفى أ ن ميىض الساعات يف التقاط  

 الصور يل . 

سارة خترب لزيا عن عالقهتا ابملصور  وأ خذت  

وكيف يرعاها ويصون مصاحلها ويسهر علهيا  

 .وخمتت حديهثا  



 بضحكه عاليه وىه تقول : 

 لو عرفت اىم بشأ نه جلن جنوهنا ؟   - 

هامتم بيار بك ال يضايقك ،فأ نت    -  يبدو أ ن ا 

 تفضلني ترصفه هذا عىل موقف أ خر المبال . 

 قة : فأ جابت سارة وىه ترفع حاجبهيا مواف

اجل ! افضل ترصفه هذا عىل ترصف فريزر  - 

االالمباىل واساكل أ نت كيف تس تطيعني  

 احامتل طبع فرايزر هذا؟ 

 حان وقت عوديت .   - 

ن ختمت حوارها مع سارة بدون ن   أ رادت لزيا ا 

تدخل يف التفاصيل ،اهنا ال تريد أ ن ترشح لها  

ارتياهحا لنوع العالقة اليت تربطها بفرازير واليت  



كثريا عن عالقهتا بساندي ل هنا تشعر    تفضلها 

بنفسها عىل قدم املساواة مع فرايزر بيامن مع  

ساندي فالوضع خمتلف متاما فأ جابت سارة  

 ابندفاع : 

هبذه الرسعة أ ليس الوقت ابكرا ؟ حنن بدأ ان    - 

الآن حقا يف التفامه هذه أ ول مره اشعر  

حبضور صديقه جبانيب ....ومل يكن يل اصدقاء  

...اطلب منك املعذره اي لزيا ل ىن    طيةل معري 

لكمتك يف السابق بشلك عدايئ فمل اعد  

أ طيق مشاهدة لك من فرايزر وساندي ،فهام  

يالحقانك بدون أ يه اشاره منك ، بيامن أ ان  

امعل ما يف وسعى للفت انتباههام ،أ ردت  



الانتقام منك بشلك حقري ومسكني ...هذا ال  

  مينعين الآن من اعرض عليك من جديد 

 موافقيت عىل العمل معك كعارضة أ زايء . 

حس نا برشط واحد فقط أ ن يكون بيار    - 

وليت هو املصور ل نه عىل ما يبدو ينجح يف  

التقاط أ فضل ما تعطينه نتيجة قسوته عليك .  

 وابتسمت سارة لتعليق لزيا وأ ضافت بطراوة : 

أ نت تصيبني دائا الهدف بنعومة ،حس نا  - 

 اتفقنا...وشكرا عىل زايرتك. . 

وهكذا انهتت عىل خري زايرهتا لسارة وأ رادت  

الآن أ ن تعمل ما يف وسعها ان حتل مشلكة  

ساندي اذلي يعاىن أ الما ابلغة لفرط حزنه  



وأ سفه وخافت لزيا أ ن تؤدى به ا ىل حاهل من  

اليأ س فقررت التدخل فورا وخاصة أ ن جو  

ت مره  العمل يف املصنع أ صبح ال يطاق اغتمن

فرصة تدخهل يف معلها بطريقه أ زجعهتا للغاية  

لفرط متسكه بقانون الآداب فانفجرت يف  

 وهجه قائةل : 

ذا كنت تنوى مثابرة العمل عىل هذا  -  ا 

النحو....فاان سأ س تقيل حامت ! امسعين جيدا اي  

ساندي أ نت ختنقين مبالحظاتك ادلقيقة  

وختنق ابلتايل مقدريت عىل العطاء ليس  

 احمتل املزيد بعد اليوم .   بوسعي أ ن 



كيف س تفعلني هذا وتزداد علينا الطلبات    - 

 يوما بعد يوم ؟ 

لن أ توقف عن العمل معك ، ولكىن أ فضل  -- 

 أ ال أ كون رشيكه كل .. 

ريد أ ن اس تعيد حرييت يف العمل فلو بقيت    - 

عىل هذا النحو سأ ختنق ال حمال .ال ميكنين  

 أ ن ارمس وأ نت تقف جبانيب . 

لهيا س  اندي نظره طويةل ك نه اكتشف  نظرا ا 

 أ مرا للوهةل ال وىل وقال هبدوء مفكرا : 

حس نا كام تشائني فاان خمطئ العتقادي انه    - 

بوسعي التقرب منك ..واسأ ل نفىس الان  

 كيف س يفعل فرازير معك؟ 



ال تقلق نفسك بشان فرايزر ، فهو خبري مبا    - 

فيه الكفاية لكن ليس هذا هو املوضوع اذلي  

ك فاذلي اربد أ ن أ قوهل كل ال  أ ود حبثه مع 

منا يتعلق بك خشصيا   يتعلق ببفرايزر أ بدا ا 

 وارغب يف مصارحتك الآن وعىل الفور . 

الحظت انك بدال من اهامتمك بشخص    - 

قريب منك جد يعمل معك وهو يف غاية  

اللطف والرقة وأ ان متأ كده من ا خالصه  

واندفاعه فأ نت تضيع الوقت سدى يف التحرس  

بيامن الشخص اذلي أ ان يف  عىل مس تقبكل ، 

ليه لو أ عطيت هل الفرصة ال   صدد الاشاره ا 

ظهر عىل مقدرته يف مشاطرتك هوم املصنع  



دارته لكونه ميكل اخلصائص الازمه من   وا 

حس التدبري ا ىل روح معطاءة حنونة ،تصلح  

زوجه ورشيكه حياه ومعل عىل السواء لكن  

وضعها احلايل ال يسمح لها ابلتعبري عن  

ا ،فهيي تعتربك صعب املنال كونك  مشاعره 

رئيسها أ رجوك اي ساندي فكر قليال مبا  

أ طلعك عليه وال هتدر هذا احلب بسبب  

ابسك وفشكل ،كام أ رجوك أ يضا أ ن تنتظر  

ا ىل مبنظار الواقع ، وان تراين عىل حقيقيت فاان  

لست الشخص اذلي يناس بك وأ سفه خليبة  

نسان هل   ال مل اليت س ببهتا كل انىن جمرد ا 

حس ناته وسيئاته ولست بشخص اكمل  



ال وصاف وال عبده رهن الاشاره حتت  

 الطلب. 

وبيامن اكنت لزيا تعرب عام شغل فكرها وقلهبا  

ملدة طويةل ،اكن ساندى مير بلحظات صعبه  

جدا وتتبدل قسامت وهجه ،وتعابري هكذا  

تعرض دفعه واحده التيار كهرابيئ فتح أ مامه  

 منفذ جديدا . 

الرتاجع هذه املرة خباصة  وقررت لزيا عدم  

عندما الحظت أ ن حسنة احلزن الىت اكنت  

تالزمه ابس مترار بدأ ت ختف تدرجييا ،وأ جاهبا  

 مبتسام هبدوء ابلغ : 



نسان    -  التتأ سفى ايلزيا عىل يشء ! فاان جمرد ا 

أ يضا هل حلظات ضعف كام هل حلظات قوه  

،وأ درك متاما نواقيص واخطاىئ ، لكن اذلي  

عرف جماهبة عودة سارة  حصل هو انىن مل ا 

 ا ىل اردمونت ، واخافىن هذا  

ىل أ قرب خشص ا ىل   ال مر كثريا فلجأ ت ا 

ن أ عطى   وكنت أ نت البديل ....اكن عىل أ ن ا 

 نفيس همهل قبل  

الاحامتء بك.. أ ما خبصوص اينا ،فهل تعتقدين  

 انك عىل صواب بشأ هنا ؟ 

 فابتسمت لزيا وقالت وىه تودعه : 



وال ا ىل هذا احلد  أ رجوك ايساندى ال تكن جخ - 

.ميكنك التأ كد من اقواىل ،واخلجل بعد اليوم  

لن ينفعك . وبيشء وليس هناك أ ساليب  

 كثرية للتحقق من حصة راىي . 

 

وخرجت لزيا من مصنع ساندي وىه تشعر  

بسعادة فائقة لقد أ عادت أ وارص الصداقة بيهنا  

وبني ساندي وسارة ،كام أ شـــارت لكــل مهنام  

ب اذلي ينــاس به كرشيك  عن الشخص املناس 

للحيــاة الزوجية وفــــى العمل . ولعبت دورا  

همام يف حياة لك مهنام اكلســـاحرة التـــي تغري  

 املواقف وتقلب ال وضاع رأ سـا عىل عقب !  
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ارشف شهر نيسان )ابريل( عىل الانهتاء كحمل  

يف ليةل صيف. مىض وهو حيمل معه مشسه  

النامعه ,وامطاره النديه. لك شئ يتبدل مع  

شهر ااير) مايو ( . وتنعم الطبيعه بأ جشار  

وازهار ملونه يزيدها زقزقة العصافري    ممثره 

جامل ورقه. ومع قدوم شهر ااير)مايو( تكرث  

احلركة يف جزيرة اردمونت. وحدها لزيا تدرك  

اليوم ما اهية هذه احلركة مفنذ اعالهنا  

خطوبهتا عىل فرايزر المون ويه تعد الاايم  

والساعات اليت تفصلها عن موعد اعالن  

 زفافها. 



ىل اجلزيره عادت السفن اىل  ومع عودة احلركة ا 

الاحواض وعاد هواة املالحة والاحبار اىل  

ممارسة هوايهتم وعاد فرايزراىل انكبابه ادلامئ  

عىل العمل ليال هنارا ليليب حاجات الوافدين  

عليه. لك هذه البشائر تشري بقدوم فصل  

الصيف ومىض فصل الش تاء مع امطاره  

ذه  الغزيره وعواصفه الشديده. ابلرمغ من ه 

احلركه ,لزيا مازالت تشعر ابلوحده  

نظرالانشغال فرايزر عهنا ويه ال تراه الا  

قليال يف املساء وتتوىل امر الاعتناء جبوين  

بيامن يقيض فرايزر وقته يف الورشه ويعود يف  

املساء مهنك القوى وتعود لك ليهل اىل مزنل  



خالهتا حزينه تسهر عىل امتام ثوب زفافها اذلي  

 ا. مصمته بنفسه 

لكن ملاذا هذا السؤال اليوم ؟ امل تقبل هبذا  

الزواج حىت لو بدا لها فرايزر بعيدا وغري هممت.  

اليس دلهيا ما يشغلها يه ايضا؟ خاصة وان  

الطلبات تزداد علهيا ولكها تتطلب مهنا هجدا.  

لكهنا ابلرمغ من ادراكها لهذا الوضع وتفهمها  

ملسبباته اكنت تفضل لو جتمعها الظروف  

ايزرذات مساء ويتناوالن معا طعام العشاء  بفر 

فهو مل يوجه الهيا مرة واحده لكمة شكر كام انه  

مل حياول جحزها لدلردشه بعد هنار اهنك قواهام  

 يف العمل. 



لك ش ئي جاهز حلفل الزفاف س تقف لها اينا  

اش بينه بيامن يقف ساندي اش بينا لفرايزر ومع  

و  هذا يبدو لها الامر غريبا ك هنا تسري حن 

اجملهول وال تعرف حىت من هو هذا الرجل  

اذلي س يكون زوجا لها لفرط بعده عهنا  

فيخيل الهيا احياان انه رمبا نيس موعد زفافهام  

فتحاول ابعاد هذه الصورة القامته اليت تزيدها  

لوعة وحزان وتنرصف اىل اهامتماهتا اليوميه  

 علها ختفف من وطأ ه هذا البعد اجلاف. 

وض عش ية زفافها بيامن  خرجت تمتىش حنو احل 

اكن فرايزر يرشف عىل انزال مركب هاري  

شزبهومل يف املاء. لقد س نحت لها الفرصة يف  



السابق حضور مشهد كهذا وكلك املراكب  

اليت ينجزها فرايزر بدا مركب هاري هبيي  

الطلعة انيق املظهر ومل متر الا ثواين حىت  

انزلق عىل السكة املعدة خصيصا هل وطفا عىل  

املاء راشا من حوهل س يال من الزبد.    وجه 

اكنت فرحة فرايزر عظمية فاس تدار الهيا قائال  

 بزهو:  

واخريا س ميكننا ان نزتوج ! انه املركب اذلي    - 

 شغلين عنك. 

انزجعت لزيا لهذا التعليق اذلي احدث بلبهل  

بني العامل وابتعدت هبدوء حنو الطريق العام  



:    فلحق هبا فرايزر مرسعا وصاح مداعبا 

 انسيت اننا س نزتوج يف وقت قريب؟ 

ال مل انىس لكين اعتقدت انك رمبا...انت    - 

 اذلي.... 

قاطعها فرايزر بلهجة هادئة وجديه: لقد  

 ساورتك بعض الشكوك؟ وانتابك القلق؟ 

ال! ليس ابلفعل لكين افكر جبوين فهو مل    - 

يرك منذ اسابيع , لو متيض هذا املساء برفقته  

 زنل ابكرا. السعده قدومك اىل امل 

 هذا ما انوي فعهل .   - 

 يف اي ساعة نلتقي غدا؟   - 



يف العارشة يف مركز البدليه فأ ان مرتبط مبوعد    - 

يف الساعة احلادية عرشة والنصف ,عيل ان  

اقود مركبا اىل ايرلندا لو حترضين برفقة ايتا واان  

آيت برفقة ساندي.   أ

 

وافرتقا لك يف طريقه ك ن ش ئي مل يكن واكدت  

تنفر من عينهيا لشدة حزهنا مل تشهد  ادلموع  

يوما زواجا موضوعيا كهذا جمرد من  

 الاحاسيس. 

 

يف اليوم التايل اس تفاقت لزيا عىل زقزقة  

العصافري الطقس مجيل والشمس يف السامء  



تصطع , انه موعد اعالن زفافها عىل فريزر  

المون. قامت من فراشها وحبركة اليه ارتدت  

لهذه املناس به  ثوهبا الازرق اذلي اعدته  

آه تنظر اىل نفسها فبدت لها   ووقفت امام املرأ

صورهتا انيقة وخاصة جدا. مل يبقى لها سوى  

الطرحة وقفزها الابيض اذلي ينسجم مع لون  

حقيبة يدها وبيامن يه تهنيي زينهتا انتهبت اىل  

اهنا تفتقد اىل ابقة زهر واهجشت ابلباكء كيف  

يف هذا    س تواجه زواجا كهذا ومل يفكر هبا احد 

 اليوم ابذلات حامال ابقة زهر . 

وصلت اينا ابكرا ورافقهتا حىت مركز البدلية  

ابلس ياره اكن فرايزر بنتظارهام برفقة ساندي  



وبدا لها انيقا يف لباسه الرمسي ولفرط دهش هتا  

انولها جفأ ه ابقة صغرية من زهر البنفسج فمل  

جترؤ عىل مواهجته واكتفت قائةل بصوت  

 اتيت به؟   خافت : من اين 

من حديقيت , مل يكن دلي الوقت الاكيف    - 

البتاع ابقة تليق هبذه املناس بة حفاولت ان  

اعوض بأ ي طريقة فقمت ابكرا وقطفهتا من  

حتت الس ياج مل يأ ت موعدها بعد ذلا يه  

 طرية انمعة. 

 

شكرته بلطف وشلكهتا بثوهبا..... مث توجه  

امجليع اىل الصاةل اليت س تجري هبا مرامس  



فاف. ومل متيض ساعة حىت اكنوا يف  الز 

اردمونت. ترجل ساندي واينا امام املصنع. يه  

وفرايزر اجتها انحية احلوض , حيث ينتظر  

املركب عودة فرايزر. ال ش ئي يربطها هبذا  

الرجل اذلي جبانهبا الان سوى خامت يف  

 اصبعها وابقة بنفسج قدهما الهيا منذ حلظات. 

حل هذه املره وابيل  اان مراتح للغاية..... سأ ر   - 

مطمنئ من انحية جوين ..اكن يرغب يف  

تعطيل مدرس ته من اجل ان حيرض مرامس  

الزفاف فرفضت حماوال اقناعه ان هذا الامر  

 ال يتعلق الا بك ويب دون سواان. 

 وكيف واجه رفضك؟   - 



ابستياء ابلغ فهو يعتقد انك ملكه اخلاص.    - 

الامور  لقد حان الوقت لتوضيحي هل بعض  

 قبل ان يصبح الوضع مزجعا للغاية . 

 ابلنس بة ملن س يكون الوضع مزجعا؟   - 

ترجل فرايزر من الس يارة وتوجه انحية املركب  

 وقال مبتسام: 

دليك متسع من الوقت لتفكري ابلنس بة ملن    - 

س يكون الوضع مزجعا. سأ عود هنار امخليس اذا  

مل تتدهور حاةل الطقس وحنن مدعوون لرحةل  

 ميها هاري عىل مركبه. حبريه يق 

حلقت به حىت املركب وهو يبتعد عهنا ,  

 وصاحت بأ عىل صوهتا : 



مدعوون...ملاذا؟ اي رحهل؟ وما اذلي    - 

 تقوهل؟ 

هاري شزيهومل يدعوان لرحةل حبريه عىل    - 

مركبه اجلديد , يريد عرضه عىل معارفه  

واصدقائه , ال احد سواه يفكر بأ مر كهذا.امل  

 اخربك سابقا؟ 

ركب يبتعد عن املرفأ  تدرجييا وصاحت  اخذ امل 

 لزيا بأ عىل صوهتا : 

 انت ال ختربين شيئا عىل الاطالق .   - 

ورأ ته يبتسم قبل ان يتوارى داخل جحرة  

املركب . عادت ادراهجا اىل املزنل واخذت  

حترض غرفهتا للنوم ففاجأ ها جوين بتدخهل وقال  



معرتضا : ملاذا هتيئني غرفة منفصهل؟ وادلة  

تقامس وادله الغرفة نفسها وجمي    صديقي جمي 

 يؤكد يل ان مجيع الاهمات يفعلن مثلها. 

اعرف هذا جوين... ولكن كام ترى وادلك    - 

 غائب, وافضل ان انتظر عودته. 

ومل تشأ  لزيا ادلخول يف التفاصيل فهيي ختىش  

جوين ما جيري يف املزنل اىل صديقه    ان ينقل 

جمي وابلتايل ينترش اخلرب يف اجلزيرة اكفه.  

فاكتفت يف الوقت احلارض بتجهزي غرفهتا  

 اتركة هذا املوضوع اىل الاايم املقبهل. 

 



اس تفاقت يف الغد ويه عازمة عىل جلب  

رسيرها من مزنلها فمل تمن طوال الليل نظرا  

قامس فرايزر  لرداءة الرسير وقررت اهنا لن ت 

غرفته مىت عاد عىل عكس ما يعتقده جوين.  

مل يسمح لها الوقت يف التفكري يف هذا الوضع  

الغري الئق اذ اتهتا ابكرا الس يده شزيهومل  

لتستشريها يف موضوع ادلعوة اليت يعدها  

زوهجا عىل منت املركب. ومك اكنت دهشة  

الس يده شزيهومل كبريه عندما علمت بغياب  

مصعوقة: مل مييض عىل زواجمك    فرايزر فقالت 

الا ليةل واحده وفرايزر سافر وحيدا من اجل  



العمل؟ ملاذا مل تذهبا سوية لمتضية شهر  

 العسل؟ 

ومل جتد لزيا جوااب مقنعا فقد احرهجا السؤال  

للغاية وبدأ ت تنبش الاعذار حماوةل بذكل  

اقناع زائرهتا برضورة غياب زوهجا عهنا يف  

واضافت ابرتباك ان حاجة  اليوم التايل لزفافها  

جوين املاسة الهيا يف الوقت احلارض حالت  

دون مرافقهتا هل. فمل تقتنع الس يده شزيهومل  

 هبذه احلجج واجابت ببساطه: 

فامي يتعلق جبوين اكن مبقدوري الاعتناء به    - 

كام جيب فأ ان احب الاوالد واسف عىل تأ خر  

ابنيت ساره يف الزواج. اهنا الان يف لندن وقد  



سافرت من اجل دعوة املصور الفتوغرايف بيار  

حلظور احلفةل اليت نقميها عىل مركبنا , يبدو اهنا  

متيل كثريا اىل هذا املصور...لكين غري مراتحة  

لهذا الشاب ووادلها يشاطرين الرأ ي نفسه  

,ما رأ يك انت اي لزيا مع العمل انين امتىن ان  

تكون ساره قد القت اخريا سعادهتا مع الرجل  

 اذلي تريد . 

 فأ جابت لزيا حبذر شديد : 

 اعتقد انه هو الرجل اذلي يناس هبا . - 

يه اذا تسري يف الطريق الصحيح ! هل  - 

ترافقينين اىل املركب؟ اان حباجة ماسه اىل  

 ارشاداتك وتعلاميتك. 



 واضافت الس يده شزيهومل برسور ابلغ : 

ما رأ يك بوجبة العشاء اليت سأ عدها ليوم  - 

كر بتحضري مسك السلمون  السبت...فأ ان اف 

للمناس بة مع رشاحئ من اللحم البارد والسلطة  

والفواكة املتنوعة. زويج هاري س يحتفل  

مبرور اربعني عام عىل ممارس تة املالحه  

وس يحتفل ايضا مبناس بة اس تالمه مركبه  

 وتدشينه...مارأ يك بالحئة الطعام هذه؟ 

 

وامضت لزيا فرتة غياب فرايزر عهنا ويه  

دة شزيهومل يف حتضري حفةل  تساعد الس ي

العشاء ومل تشعر ابلوقت مييض النشغالها يف  



اجناح هذه املناس بة. وحان موعد عودة فرايزر  

من ايرلندا ومع اقرتاب ساعات قدومه شعرت  

بثقل اللحظات اليت تفصلها عنه. الطقس  

ابخلارج ينذر بعاصفة قويه,هذه العاصفة اليت  

نتظار وحوايل  تعيده دائا من اسفاره .اتعهبا الا 

الساعة العارشة جلأ ت اىل فراشها مهنكة القوى  

لكهنا مل تعرف طعام للنوم , عيناها مفتوحتان  

يف عمتة الغرفه حتدقان يف الفراغ وتمتنيان هل  

عودة سامله. ومل متيض حلظات عىل وضعها  

هذا حىت مسعت قرقعة الباب وخطوات يف  

  املدخل واخذت تنصت ابنتباه ابلغ انه الان 

خيلع حذاءه ويشعل الضوء مث يقرتب اىل  



غرفهتا ويفتح الباب هبدوء يتنفس يف ارجاء  

الغرفة ويه جامدة يف رسيرها ال تقو عىل  

احلراك لكنه مل يلبث ان عاد ادراجه فتنفست  

الصعداء مدركة اهنا حبست انفاسها طوال  

الفرتة اليت دخل فهيا فرايزر اىل غرفهتا لكهنا  

خبيبة امل مل تكن    يف الوقت نفسه شعرت 

تتوقعها فهيي الان تسمعه حيرض طعام العشاء  

 يف املطبخ ويه جادة مكن اصيب بنوبة عنيفه. 

 

يف اليوم التايل نزلت من غرفهتا ابكرا ومل جتده  

لقد خرج يف الصباح وعاد مع جوين لتناول  

طعام الافطار واخذت تسرتق النظر اليه  



  وهو منكب عىل الطعام. مل يتغري فيه ش ئي 

مازال قايس املالمح قليل الالكم حىت انه مل  

جياوب عىل اس ئةل جوين حول رحلته الاخرية  

. حضوره معهام يف املطبخ مل يبدد جو الوحدة  

اليت خميت عىل املزنل طوال فرتة غيابه. ومل  

تعرف لزيا سبب تكمته هذا. واسفت  

النتظارها اايه بشغف وشوق. وعند انهتاءه من  

ار صعد اىل غرفته وبدل  تناول طعام الافط 

مالبسه , بيامن خرج جوين اىل املدرسة  

واغتمنت فرصة غياب جوين وقالت هل وهو  

 يس تعد للخروج : 



اريد نقل رسيري من مزنل خاليت اىل هنا    - 

 هل ميكنك مساعديت. 

تدبري هذا الامر مبفردك...هذا رسيرك    - 

 اليس كذكل؟ 

طبعا...انه رسيري...لكن هذا ال يعين انه    - 

 قدوري محهل بنفيس! مب

مل هذا الربود وهذه النظرات القاس ية؟ مل تفهم  

لزيا معىن ترصفه املفاجئ هذا....وتساءلت اين  

هو الرجل اذلي قدم الهيا ابقة من البنفسج  

 منذ اايم؟ ومسعته يقول بغضب : 



اذا كنت حباجة ملساعدة فاطليب العون من    - 

طلبك  احد عاميل لكهنم لن يمتكنوا من تلبية  

 قبل الاس بوع املقبل فدلينا معل كثري . 

 

وخرج خبطى واسعة حمداث صوات قواي وهو  

يغلق الباب خلفه. مكثت لزيا يف فراغ املزنل  

حتاور نفسها وحريهتا طبعه احلاد وترصفاته  

الشاذه اليت مل جتد لها تفسري بعد. الا حيق لها  

ان تطلب مساعدته يف امر ما؟ ام يه هنا  

جبوين ؟ وامضت طوال الهنار    فقط لالعتناء 

ويه تعد نفسها ابلصرب, ويف املساء مل يتغري  

ش ئي بل حافظ عىل برودته املعهوده واكتفى  



بتناول طعام العشاء ومل يفتح مفه الا ليطلعها  

عىل موعد احلفةل اليت يقميها أ ل شزيهومل عىل  

مركهبم مث توارى يف مكتبه طيةل السهره بيامن  

نفسها عن سبب    مكثت يه وحدها تسأ ل 

 بعده هذا . 

 

يف اليوم التايل اكن البحر هادئا فاراتحت  

لتحسن الطقس واس تبرشت خريا وتوهجت  

مع جوين وفرايزر اىل املركب حيث اكنت  

ابنتظارمه عائةل شزيهومل. اسعدهتا رؤية ساره  

وماغي وهاري فانظمت الهيم اكهنا حتمتي هبم  

ايزر يف  وجتد الامان اىل جانهبم بيامن انشغل فر 



امر توصيل املدعوين اىل املركب بواسطة  

زورق صغري وبعد وقت قليل اجمتع اكرث من  

اربعني خشصا عىل املركب. ورست لزيا كثريا  

ملشاهدهتا ساره برفقة بيار وشاب اخر عرفت  

 انه احد الاقرابء واضافت ببسمة رقيقه : 

ابن معي جورج اضعه بني يديك لالعتناء به  - 

مونت ويشعر ابلغرابة بيننا  فهو غريب عن ارد 

 . 

 

اكنت لزيا تراقب بدهشة حتراكت امجلوع عىل  

منت املركب وسط البحر وقد ادار امجليع  

احملراكت نظرا لهبوب العاصفه وطوال هذه  



الفرته مل يفارقها ابن مع ساره حلظه بل اكن  

يقف اىل جانهبا يشاطرها هبجة الرحةل وروعة  

وب خاصة  املناظر اليت حتيط هبم من لك ص 

وان الشاطئ الصخري يزيد املنظر رهبة  

وجامال . تقدم مهنا جورج ويه سارحة يف  

 الافق البعيد وقال بثقة : 

تعلمت قيادة املراب عىل منت مركب رشاعي    - 

خيص وادل ساره.... وامكل جورج حديثه معها  

متنقال من موضوع اىل اخر دون توقف  

واس تفرس عن مسقط رأ سها واملاكن اذلي  

ت فيه مرحةل املراهقة وزاده احلديث  امض 

معها حامسا دلى اكتشافه ان لزيا من املنطقه  



نفسها اليت ينمتي الهيا ومل يرتكها حلظه بل اكن  

يرافقها ايامن اجتهت عىل منت ملركب ابدا جوين  

استياءه من هذا الوضع حبراكت صبيانيه  

س ببت هل متاعب من قبل وادله اذلي مل  

تبه حماوال ردعه عن هذه  يفارقه بنظراته العا 

الترصفات الغري الئقه وك نه اكن يؤنب لزيا  

ويلقي اللوم علهيا النرصافها عن مراقبة جوين  

 واهامتهما برفقة جورج  

ماذا اكن يعمل فرايزر المون وما اكن شغهل  

الشاغل يف هذه االثناء؟ ملاذا ال هيمت هو  

جبوين بدال من القاء اللوم علهيا؟ فبدال من ان  

جاذب اطراف احلديث مع املدعوين او  يت 



يتبادل الناكت مع ساره اكن ابماكنه مراقبة  

جوين هو ايضا ليتس ىن لها ولو ملرة واحده  

التفرغ الحد سواه . وك ن الطقس حاور حزهنا  

وتوازى مع املها فانقلب جفأ ه اىل غامئ وتغريت  

السامء من ازرق فاحت اىل رمادي وانعكست  

ه البحر فتعكرت  الواهنا عىل صفحة ميا 

وهاجت الامواج منذرة بعاصفة شديده وجفأ ه  

تنهبت لزيا لغياب جوين فراحت تبحث عنه  

حىت وجدته يلعب حببل علقه عىل كتفه وهو  

يقدل صيادي السمك ووقف عىل حافة املركب  

يف وضع مل تطمنئ اليه فأ رسعت لزيا حماوةل  

حتذيره من خطورة وقفته يف هذا املاكن لكن  



ارسع مهنا اذ هوى جوين عن    القدر اكن 

سطح املركب ! ايلهول احلادثه! يه اليت اكنت  

حتاول تفادي امر كهذا هايه الان تواجه  

مأاكنت ختشاه ! ومل تامتكل نفسها دلى سامعها  

 صوته ينادي: 

 اباب! اباب!  - 

قذفته موجة عالية بعيدا وغاب وهجه عن  

صفحة املاء فأ رسعت لزيا خبلع حذاهئا وارمتت  

حماوةل انقاذه تتقاذفها الامواج الهاجئه وما    خلفه 

زاد يف الامر صعوبة هو تغري الطقس املفاجئ  

اذ بدأ ت هتطل الامطار بغزاره فشعرت ابلربد  

يأ لك جسمها وينخر عظاهما وجوين مازال عىل  



بعد ثالثة امتار مهنا وما ان قربت منه بعد  

عناء شديد ومتسكت به حىت غابت عن  

ان شيئا ما لطم رأ سها  الوعي بعدما احست  

 قاضيا ابلتايل عىل اخر انفاسها . 

 

اس تفاقت لزيا عىل همل وسط مجموعة حتيط  

 هبا واصوات هامسة : 

 ها يه تس تعيد وعهيا! - 

واحست بأ مل شديد يف رأ سها فهيي تتنفس  

بصعوبه ابلغة ومل تقو عىل الالكم واخذت  

تس تعيد تدرجييا تفالصيل احلادثه وابن لها ان  

 الوجوه احملدقة هبا واىل جانبه  فرايزر بني 



وقفت ساره تنظر الهيا نظرات قلقه وقد ابتل  

شعرها ومل ترى جوين فذعرت ورصخت  

 بصوت متقطع : 

 اين جوين؟ - 

 اقرتب مهنا فرايزر وقال حبنان : 

اطمئين جوين خبري الس يدة شزيهومل  - 

 اصطحبته اىل مزنلها . 

ما اذلي هوى عىل رأ يس واان يف عرض    - 

 البحر؟ 

عوامه القى هبا احد املدعوين بصورة    - 

مس تعجهل فأ صابتك,امحلدهلل عىل سالمتك  

س تعود الس يده شزيهومل بعد حلظات  



الصطحابك اىل مزنلها جيب ان تالزيم  

 الفراش فأ نت محمومه! 

 واضافت ساره ابهامتم : 

 س هنمت بك كام يلزم .   - 

 ملاذا انت مبلةل الرأ س؟   - 

بسمه  سأ لت لزيا بفضول , واجابت ساره ب 

 انمعه: 

لست بأ سوأ  حال منك....فالطقس املمطر    - 

افسد لك ش ئي....مسكني وادلي مل تنجح  

حفلته. هاهو يعود بعد اصطحابه جوين....  

هيا! هل ميكنك الوقوف والسري حىت  

 الس ياره؟ 



 افضل ان امحلها حىت الس ياره .   - 

 قال فرايزر متدخال واضاف : 

 شكرا كل ساره .   - 

ان حتملها وتنقلها اىل الس ياره هذا امر    - 

طبيعي ,فلن تسمح للظروف ان تفقدك  

زوجتك بعد ميض اس بوع عىل زواجكام.  

ساخرج ل علن للجميع ان لك يش عىل مايرام  

 . 

 اميكنك محيل حقا؟ اان ثقيةل الوزن .   - 

قالت لزيا بضعف ومل تفاجهئا هذه املرة لهجة  

 فرايزر القاس يه اذ قال خبشونه : 



ال تتعيب نفسك ابلالكم وافعيل ما اطلبه    - 

 منك . 

واكدت ان تنفجر ابلباكء لفرط فظاظته فبعد  

حادثة الغرق اليت تعرضت لها مازال حيافظ  

عىل وهجه القايس البارد . محلها ومىش هبا  

 يد من أ ملها : حىت الباب واضاف لزي 

 ارجوك اي لزيا ال تكرري ما حدث اليوم .   - 

 فمتمتت: 

 خفت عىل جوين....   - 

ال ختايف عليه من الان فصاعدا فهو جييد    - 

الس باحة ومل يكن وحيدًا ، كنا مجيعا عىل  

املركب وزوارق الانقاذ متوفره اكن جيدر بك  



عدم الترسع والريم بنفسك يف املاء فاحلادثة  

ذه ادلرجة من اخلطوره يك  مل تكن عىل ه 

 تس تجوب اقدامك عىل معل كهذا. 

 

ومل تس تطع لزيا الاس امتع اىل املزيد من الهتم  

فأ دارت وهجها حماوةل ان ختئب دموعها ومتنت  

لو اكن ابماكهنا الوقوف والسري حىت الس ياره.  

واستسلمت لنوم معيق يف احد غرف  

الضيوف يف مزنل ساره الريفي بعد ان عايهنا  

يب وطمأ هنا ان حالهتا الصحية ال تدعو  الطب 

 للقلق. فبعد ساعات من النوم اس تفاقت 



مل تنتظر لزيا جوااب كهذا فهيي اكتشفت يف  

املايض مدى خيبة الامل اليت س ببهتا هل ذاك  

املساء عندما عاد من سفره يف ايرلندا اذا مل  

متر هذه احلادثة بدون ان ترتك اثرا والا ملا  

ري مبارشة مبقدار احلزن  صارهحا الان بصورة غ

اذلي يعيش فيه منذ ان اصبحا زوجني اكنت  

هذه اللحظه اكفية لتضع حدا لشكوكها  

فابتسمت هبدوء ونظرت اليه بيامن اكن حياول  

ان يلهيي نفسه ابلنظر اىل الرسوم اليت تؤلف  

بساطا رائعا يغطي ارض الغرفة. اكن علهيا ان  

  تصارحه فقالت هبدوء ابلغ وعيناها تشعان 

 فرحا : 



هذه الرسوم تس تحق التوقف عندها لكنين    - 

 اعتقد ان الوقت غري مالمئ النشغاكل هبا.... 

 قاطعها فرايزر بضحكة عريضة وقال : 

 حصيح! افضل النظر اليك..   - 

 الحظت ذكل .   - 

آخر القدايم عىل الزواج    -  هنا ازيد سببا أ

منك وهو مقدار الفرح اذلي يرتكه عندي  

 ىل جانيب! حضورك دائا امايم وا 

وملاذا انتظرت لك هذا الوقت لتبوح هبذا    - 

 الامر؟ 

مل اجد هذا السبب اكفيا القناعك بفكرة    - 

 الزواج . 



 ادليك املزيد من الاس باب؟   - 

نعم! لكن مل حين الوقت الطلعك علهيا جيب    - 

 ان اعيد الصينية اىل املطبخ . 

ارجوك ابق معي بعد! اخربين بلك ش ئي    - 

 الان . 

 

لزيا حماوةل ارغامه عىل البقاء  ومتسكت به  

فأ مسك بيدها ومضها اىل صدره ابنفعال ومتمت  

 قائال : 

احتاج اىل مزيد من التشجيع فأ نت تعرفني  - 

 مدى تعلقي بكراميت واحرتايم ذلايت. 

 



ومل ختف عن لزيا يف هذه اللحظات الاايم  

الالمية اليت مر هبا واليت تركت فيه ااثر ابلغة  

عندما يتعلق الامر حبس  فهو عىل حق  

الكرامة املرهف اذلي يمتزي به نتيجة الاحداث  

العاصفه اليت حطمته وفهمت عىل الفور انه  

علهيا القيام ابخلطوة الاوىل ويف الواقع ليس  

علهيا الا اطالعه عىل حقيقة مشاعرها فقالت  

 حبراره : 

ارجوك ابقى جبانيب فأ ان بأ مس احلاجة اليك    - 

اىل النساء الضعيفات  اعرف انك ال متيل  

الاراده ولكنين هذا املساء ال اس تطيع  



الاس تغناء عنك فوجودك اىل جانيب هو امثن  

 ش ئي عندي ! 

عاد فرايزر ادراجه بعدما اجته اىل الباب  

 وجلس قرهبا : 

لزيا هل انت جاده فامي تقولينه؟ هل فكرت    - 

 بعواقب ما حبت به الان؟ 

ذبته  ابتسمت لزيا وادلموع تلكل عينهيا جف 

حنوها ويه حتاول مضه اىل صدرها مث قالت هل  

 هسا: 

احتمل مسؤولية الكيم وال اخىش العواقب!    - 

 فأ ان احبك!  

 



ومل تقل املزيد بل اكتفت هبذا املقدار علها  

تشجعه عىل البوح بدوره مبا يشغل ابهل  

 فأ ضافت : 

 مل متس كرامتك بأ ذى هل انت مرسور؟   - 

 فضحك واجاب هامسا : 

 .....لقيامك ابخلطوة الاوىل. شكرا كل . - 

 ومل هذا الشكر .   - 

لوال بوحك حببك يل ملا جترأ ت وحبت كل    - 

عن حقيقة شعوري جتاهك.احلب هو اذلي  

اكن السبب الرئييس القدايم عىل الزواج  

 منك...وقعت يف الفخ ابلرمغ مين. 

 هل هذا حصيح ومىت اكن ذكل؟   - 



 امن الرضوري اعودة للاميض؟   - 

ري جدا خاصة انك ابرع يف  نعم من الرضو   - 

اعطاء صوره خمالفة عنك. مل اكن اتصور ابدا  

 انك متيل ايل! 

شعرت مبيل حنوك من اللحظة الاوىل اليت    - 

شاهدتك فهيا يف مكتيب. لكين رفضت  

مصارحة نفيس ولهذا السبب كنت اجتنبك  

لئال خيونين قليب وابوح حبيب...يف اي حال  

 طفك! انك تضاهينين مقدرة يف كامتن عوا 

حصيح اعتقدت انك متيل اىل ساره لكنك    - 

 ترتدد يف طلب يدها كوهنا ال تتفق مع جوين. 



واان كنت اخىش وجود ساندي اىل جانبك    - 

فعندما شهدت ذكل املساء القبةل اليت ابدكل  

اايها قررت عىل الفور مفاحتتك مبوضوع  

الزواج همام لكفين الامر فوجدت نفيس  

ك...ابوح اليك  اس تعمل جوين وس يةل القناع 

 هذا الامر بلك تواضع . 

 

حافظت لزيا عىل الصمت لتغرق يف دئف  

الكمه فمك انتظرت سامع ما يقوهل ومك هو  

يعرفها حقيقة. وحده اس تطاع الوصول الهيا  

ووحده فهم معامل خشصيهتا وتعلقها املس متيت  

ابس تقالليهتا يف احلياة املشرتكه ووحده جنح  



ئا لتحقبق اذلات  يف ترويض قلهبا املتعطش دا 

 فقالت بصوت لكه ثقه : 

ظننت انين كشفت حقيقة امرك عندما    - 

قدمت يل ابقة البنفسج لكن عودتك من  

ايرلندا بدلت ظنوين واعادت ايل الشكوك  

من جديد فعدت اىل تفكريي السابق وهو  

انك ال متيل ايل امنا اقدمت عىل هذا الزواج  

 فقط حلاجتك ملن يعتين جبوين. 

ال اميل اليك واصبت خبيبة امل كبريه  كيف    - 

دلى عوديت من ايرلندا عندما وجتك تنامني  

 يف غرفة الضيوف؟ 



اخرتت غرفة الضيوف النك مل هتمت لهذا    - 

الامر عىل الاطالق واحب ان ارسد عليك  

مسلسل ترصفاتك الامباليه فأ نت اليوم مثال  

امضيت طوال الوقت بصحبة سارة عىل  

لومين مبحاوليت انقاذ  املركب حىت انك كنت ت

 جوين! 

ها انك ختطئني للمرة الثانية يف تقديرك    - 

لبعض الامور فأ ان مل اوجه اليك اللوم حملاولتك  

انقاذ جوين امنا لترسعك يف الترصف فأ نت  

تعرضني نفسك للغرق وحنن نقدم عىل شهر  

العسل واحب ان الفت انتباهك لمتضيتك  



ه  معظم الوقت اىل جانب جورج ابن مع سار 

 فلقد اكن مفتوان بك! 

 وهل ينتظرين فعال شهر عسل؟   - 

عندئذ قام فرايزر وتوجه اىل الباب وهو حيمل  

 الصينية وقال بصوت لعوب : 

بلك تأ كيد... لقد حضت لك ش ئي قبل    - 

سفري اىل ايرلندا ميكننا املبارشة غدا بشهر  

عسلنا اي حبيبيت هذا اذا مسحت كل حصتك  

زت زورقا لهذه  بذكل ...امل اخربك بأ نين هج 

 املناس به؟ 

 ال تتفائل يب فأ ان اهجل املالحة!   - 

 سوف تتعلمني برسعة!   - 



ماذا لو هبت علينا عاصفة وحنن يف عرض  - 

البحر؟اخربتين ساره انك يف هذه الظروف ال  

 تطيق حصبة النساء . 

يتوقف الامر عىل اي نوع من النساء    - 

 س يكون اىل جانيب.  

 لتحميل مزيد من الرواايت احلرصية 

 زوروا موقع رواايت 
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