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 امللخص :
 

كانت جولييت تستعد بيأس كبري 
ملغادرة ريتغن, هذه البلدة الصغرية, 

اليدوية,  حيث تدير مدرسة للفنون 
ففندق البلدة الوحيدة سيقفل ابوابه مما  

 جيعل الفتاة كل زابئنها...
رجل واحد فقط هو كارل ادلر ميكنه ان 
جيعلها تغري رايها, امل يقرر انشاء منشرة  



اخشاب على ضفاف سيلربس, البحرية 
اهلادئة الرائعة بني جبال ابفاراي؟ لكن 

جوليت اعلنت احلرب على كارل, 
لن يرى النور! مشروعه هذا  

 ستبقى!.منتدايت ليالس
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يف بداية نسيان هذا, بدأت ازهار الربيع 
  تتفتح لكن شتاء بفاراي القاسي اليرتك

مكانه للربيع اال مرغما على منحدرات 
اجلبال. هنا وهناك, طبقات الثلج  

التزال تقاوم اشعة الشمس واهلواء ابرد  
 كهواء شباط.

http://www.riwaya.ga/


كانت جوليت تقود سيارهتا ببطء  
تبحث بعيوهنا عن مكان على حافة 

 الطريق لرتكن سيارهتا وتتناول الطعام .
واخريا حملت طريقا جانبيا منسلكة دون 

د ان اطفأت احملرك, خرجت من تردد.بع
السيارة .كانت االشجار تتمايل مع  

اهلواء املنعش , فتنهدت الفتاة وفكت 
ازرار جاكيتتها الصوفية ومرنت ساقيها  

طويال. يف هذه اللحظة مرت سيارة على 



الطريق خلفها.مث مع ضجيج الفرامل  
توقفت السيارة ورجع السائق اىل اخللف 

حيث توقف حىت مدخل الطريق الفرعي 
 بدوره.

عقدت جانيت حاجبيها .لك تكن  
ترغب مبشاركة هذه الزاوية اهلادئة مع  
اخرين! عموما كل السواح يتوقفون يف  
الوادي على ضفاف حبرية سيلربسي. 

هنضت جانيت وكتفت يديها على  



صدرها واستعدت الستقبال هذا املزعج 
جبفاف.نزل من السيارة رجل اشقر 

ه خبطوات رشقية طويل ممتلئ اجلسم واجت
حنوها رمبا يريد فقط ان يسأهلا عن  

الطريق, ال, هذا احتمال ضعيف. فهذه 
الطريق الفرعية ال يستعملها سوى 

سكان القرية احمللني وال تؤدي اىل اية  
 قرية, ابتسم الرجل واحنىن امامها.



"انت تراتحني قليال بعد ساعات طويلة  
 على الطريق؟"
كنت تسمحني .   سأهلا مبرح."اذا

 ابمكاين ان اقلدك..."
"هناك؟ كان ابمكانك ان جتد مواقع  

امجل يف االسفل على بعد بضعة  
 كيلومرتات. سيد..".

 اجابته بربود.
 هز كتفيه وبدا خيلع جاكيته اجللدية .



 " رمبا...فلماذا اعود اىل الوراء...؟"
نظراته الساحرة اليت رافقت كالمه 

زاج جيد ويريد  الترتك شكا...اجملهول مب
 ان يعقد صداقة."

"املنظر رائع.يف االسفل..."احلت 
 جانيت.

"اىل اين انت ذاهبة؟" اىل سيلربيس؟ 
 ساهلا متجاهال كالمها.



"نعم... بعد قليل." وكانت أتمل ان  
 تتخلص منه".

زاان اان , فقد جئت من اوتيش واجته اىل  
 مينيس..."

 شرح هلا دون ان يعري انزعاجها اهتماما.
انت خمطى يف الطريق..فهذه التؤدي  "

 اىل حمطة التزجل هذه"
 "نعم ,عدت منها لتوي..."

 اذا اين هي زالجتك؟"



"تركتها يف االعلى"قاطعته جوليت وقد 
 ازعجها فضوله."

 "االن, ماذا ستفعلني؟"
"سأتناول طعامي هنا قبل متابعة 

 طريقي."
 "وحدك؟"

 "نعم... اان احب الوحده..."
طريقة مهذبة   ضحك الرجل "هذه

لطردي! او انك مهذبة جداكي تعرتيف  



يل ابن ستدويشاتك التكفي 
 لشخصني..."

 مل جتبه جانيت وادرات له ظهرها. 
"حسنا... حنن نعيش يف بلد حر." 

 اضاف الرجل. 
"وحيق يل البقاء يف هذا املكان, حتىولو 
كان وجودي يزعجك...ابمكاين النظر  

اىل  اليك وانت أتكلني بعيين متوسلتني 



ان ترمي يل بقطعة خبز, لكين ال احب 
 ازعاج فتاة مجيلة مثلك.. 

 
 امتىن لك طعاما شهيا , فراولن!"

مث صفر مبرح وعاد اىل سيارته, ولكنه 
قبل ان جيلس فيها, التفت حنو الفتاة  

 وسأهلا.
 "انت لست املانية , اليس كذالك؟"

 "ال... انكليزية..."



 "اه فهمت االن ..."
 فهمت؟سالته حبدة."ماذا 

"يقال ابن الربيطانني يولدون مع قلب  
من حجر... اعتقد االن ان هذه النظرية 

 صحيحة متاما...اىل اللقاء!"
حرك يده مودعا واالبتسامة الساخرة 

على شفتيه وانطلق بسرعة وحرم  
 جوليت لذة الرد عليه بطريقة جارحة...



تنهدت براحة عندما اختفى هدير حمرك  
البعيد.مث بسطت منشفتها سيارته يف 

ووضعت عليها طعامها ولكن افكارها  
عادت اىل ذلك الغريب.من هو, ماذا  

يفعل يف املنطقة؟ سيارته فخمة ومالبسه 
انيقة واسلوبه الواثق يدل على انه من  

 عائلة ثرية...
اهو سائح يقضي اجازة يف بفاري انه  

 واثق جدا من نفسه. 



وحدها على حافة  عندما راى جوليت
الطريق, استنتج على الفور اهنا تنتظر 

بفارغ الصرب رفيقا يسليا.اال اهنا لو  
 اختلفت الظروف العتربته مثريا.

هزت كتفيها, ملاذا تسأل عن اجملهول  
 بينما تشغلها مشاكل خطرية؟

يف اليوم السابق, كانت قد تزجلت للمرة 
االخرية على حلبات انسغور, قريبا, 

فاف سيلربي ستكون صعبة ستغادر ض



جدا...متددت على االعشاب تدرس 
املشاكل االقتصادية اليت جتربها على 

العودة اىل انكلرتا, ليستهي املسؤولة, 
لكن جيب عليها االحناء رغما عنها امام  

 احلقائق القاسية...
بعد ساعة , وزعت قتات وجبتها على 

العصافري وغادرت الغابة رغما  
تفي خلف الغيوم عنها.كانت الشمس خت

الرمادية ودرجة احلرارة اخنفضت قليال, 



ولكن الطريق مل تكن بعيدة من الوادي, 
 والفتاة وصلت اىل شقتها يف ريتغن.
عندما سكنت يف هذه القرية , قبل 

ثالث اعوام, كانت ترسل اىل انكلرتا  
رسائل محاسية طويلة تصف فيها مجال  

االطار الطبيعي الذي حييط هبا , 
ها هذا مل خيتفي مع الوقت, بل  ومحاس

على العكس, كانت دائما تقارن هذا  
الشالية مبنزل هانس وغرتيل ابطال  



الرواية الشهرية عن االخوة غرمي احبت 
هذه اجلبال والغاابت كثريا .. فكيف 

 ستتمكن من الرحيل عنها؟
كانت جوليت تقيم يف شقة يف جناح 

االمين للمدرسة اليت تديرها واملؤلفة من  
ثالث اشهر بتغري هذاالبساط  

اخلضروحتويله اىل بساط من االزهار  
املتعددة االلوان, هذا الصيف, لالسف 

لن تتمكن من حتقيق مشروعها هذا, 



الفصل اجلميل سيأيت قريبا ولكنها  
 ستقضيه حتت مساء انكلرتا الرمادية .

اعدت لنفسها فنجان شاي وجلست 
تشربه امام النافذه, فجأة رن جرس 

تف, على الفور, عرفت صوت اهلا 
البارونة فون بودان املميز, وهي اخر 

وسليلة احدى اكرب العائالت النبيلة يف 
بفاراي, ما غدا فون بودان كانت تفك  
بتحويل قصر ريتغن اىل فندقفاخر منذ 



تسعةاعوام لتتخطى بعض الصعوابت 
املادية, لكنها التزال دائما ابلنسبة 

بية لسكان التقليدية ومالكة اغل
 االراضي.

كانت قد اختذت جوليت صديقة هلا, 
جوليت هي من بني القالئل الذين  

يعرفون ان التقدم ابلسن والتعب كاان 
السبب يف فقدان البارونة الشجاعة, مما  
اضطرها لالستسالم وللتخلي عن قسم 



من اراضيها واالقفال الفندق "جوليت؟ 
امسعي سيصل بني حلظة واخرى, غادر  

قائق ليزور البيوت  القصر منذ د
 واملدرسة بصورة خاصة.."

 "ولكن عمن تتكلمني؟
ساد صمت قصري مث تنهدت السيدة 
العجوزواضافت:"اخلرب الذي سأعلنه  

لك لن يسعدك كثريا,هذا ما اخشاه.. 



اان املح اىل كارل مدير شركة الدلر,هو  
 شقيق جريار التؤام.

 
كان قد حضرمواسم الدفن لكين مل التق 

وم. ابختصار, شركة ادلر  به قبل الي
ستكشف اخشابنا, لقد زارين"السيد  
ادل" بعد ظهر هذا اليوم, ويريد ان  

 يقدر بنفسه امهية االراضي واالبنية..." 



" ولكن...ال افهم... مادخل شركة ادلر 
يف صفقاتك؟كنت قد قلت يل ابن 

جمموعة هارتنغ املالية يف مهبورغ حصلت 
 على اولوية حق اخليار."

ابلفع, ولكين علمت ابالمس ان "نعم, 
كارل ادلر اشرتى اجملموعة...كل شيء 

مث بسرعة وعلى اكرب املستوايت من  
مدير اىل مدير, كل هذه التفاصيل 



ليست مهمة االن, واان اكلمك عن  
 السيد ادلر,ابلتأكيد..."

"رويت له كل شيء؟" متتمت جانيت 
 بقلق.

"اوه.ال! يعرف بكل بساطة انك تتبعني  
 الفنون مع جريار هنا.قبل دورة يف

عودتك اىل انكلرتا لتدرسي بدورك 
الفنون يف احد املعاهد,اخربته ايضا انه  

بعد وفاة جريار, قدمت لك ادراة 



املدرسة,اطمئين,مل اتكلم ابدا عن  
 تفاصيل حياتك اخلاصة..."

"حلسن احلظ...حسنا.اعرف االن كيف 
اتصرف اذا جاء اسم جريار يف 

 ازال ال افهم ملاذا  احلديث...ولكين ال
السيد ادلر يرغب بزايرة البيوت 
وامالكك,الجيب ان يهتم سوى 

 ابلغاابت وقطع االخشاب..."
 "نعم , ولكن...."



"اعذريين , سيدة بودان,اعتقد انين امسع 
 طرقات على الباب..."

"البد انه هو...جوليت,اتصلي يب فور 
 رحيله..."

اقفلت السماعة وفتحت الباب,اعمتها 
شعة مشس املغيب,فلم تر على الفور  ا

سوى قامة رجل طويل على عتبة ميد هلا 
 يده.



"فراولني هارمون؟ اان كارل ادلر,اميكنين  
 الدخول؟"

دون ان ينتظر جواهبا,دخل اىل الصالون 
اغلقت جوليت الباب وراءه بسرود,مل 

ديق... الرجل تكن قادرة على تص 
الغريب الذي التقت به على الطريق,  
ليس اال شقيق التؤام جلريار... مالك 

سلسلة معارض لبيع االاثث ,الذي اختا 
لشقيقه العمل على اخلشب,لكنه اصبح 



صناعيا كبريا,بينما كرس جريار نفسه  
للخلق الفين, النحت التزال غري 

مصدقة, نظرت اىل الرجل بطرف عينها 
طأ,انه نفس الرجل... لكن الجمال للخ

موقفه تبدل جذراي عن لقائهما االول يف 
الغابة. اختفت ابتسامته الساحرة, وحل 
مكاهنا احتقار وسخرية دعته للجلوس  

 وجلست قبالته.



"ابهلا من صدفة,اليس كذلك, كارل 
 ادلر؟سبق ان تعرفنا على بعضنا..."

"نعم, من الصدف الغريبة لكنين مسعت 
املاضي... وانت  الكثري عنك يف 

الجتهلني ذلك بدون شك وصفوك يل  
 بعبارات االطراء..."
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ترددت جوليت, ماذا يعرف ابلتحديد؟ 
 منها؟هل زلق لسان البارونة بدون انتباه 
"هبذه احلالة حنن متساواين... انت 

اننيي! رفضت رؤية ومساعدة جريار, 

http://www.riwaya.ga/


اقرب اقاربك.مع انه كان حمكوما عليه 
 ابملوت بسبب مرضه..."

"اان مل ارفض رؤيته!جريار واان مل ننشاء  
معا,ومل نلتق اال اندرا منذ وفاته وزواج  

 والدتنا من جديد..."
"نعم,اان على علم يهذه املسألة  

لعائلية.لكنين لست مسؤولة عنها! حىت ا
انين كتبت لك قبل وفاة جريار مبدة 

 قصرية."



"مل اكن اعرف حىت امسك,يف ذلك  
 احلني!"

"لكنين قلت لسكرتريتك اهنا مسألة  
 طارئة وحمض شخصية!"

"اتعلمني كم عدد الدخالء من كل  
االنواع الذين حياولون قرع ابب مكتيب 

ة طارئة  كل اسبوع مدعني أبهنا "مسأل
 وحمض شخصية؟"



...سكرترييت تعلمت التصرف 
حبكمة...رغم نيتك الطيبة, صنفتك بني 

تلك الفئة, ملاذا مل تشريي اىل اسم 
 جريار؟ لكانت استقبلتك على الفور."
"الن جريار مل يكن يكن لك مشاعر  
احلنان,فاعتقدت انك ايضا الحتبه... 

من انحية اخرى مل تكن لتستقبلين رغم 
 واان لن أ..." اصراري,



"ترتكعي على ركبتيك لتتوسلي اليها  
 الستقبالك؟"

 قال كارل بسخرية:"اليس كذالك" 
 "نعم تقريبا" 

"انت سريعة التأثر...لسبب كربايئك 
االمحق,مل امتكن من رؤية شقيقي قبل 

 وفاته.."
"ماذا؟ كنت تعرف جيدا اين يعيش 

 وماذا يفعل!"



"هو ايضا , كان يكفيه ان يكتب يل او  
يتصل هاتفيا اذا كان يرغب ابلكالم 

 معي...."
"مل يكن ليفعل ذلك من تلقاء نفسه! 

انت انتظرت يوم الدفن لتأيت اىل  
 ريتغن.حبك االخوي غريب."

 "وانت ,اين كنت ذلك النهار؟"



"كنت قد عدت اىل انكلرتا منذ عدة 
اشهر وعلمت ابالمر مؤخرا فلم استطع 

 حضور مأمته."
"جتلس عنه لتتهريب من شعور سيء 

ابلذنب,اليس كذلك؟ولكن رمبا لست 
 اسفة ابدا..."

"ماذا تقصد,هري ادلر؟" سألته بصوت  
 مرجتف حتت وقع االهانة.



"تعلمني ذلك  
جيدا,فراولني...عفوا,انسة  

هاملون...الضرورة للعب دور االمرة 
 املنهارة,علمت بكل القصة..."

استجوهبم...  "اهايل القرية...ال , اان مل
شفقتهم على جريار كانت كافية الطالق 

 السنتهم...."
 "وماذا قالوا لك؟" 



احلقيقة,انت جئت اىل ريغن لدراسة  
الفن مع جريار. فوقع حببك بشكل  

جنوين وطلب الزواج منك,دون ان حيول 
اخفاء مرضه املستعصي عنك وان اايمه 
ابتت معدودة...لكنك رفضت الزواج  

انك مل تكوين مرتبطة  منه بربودة , مع  
برجل اخر يف ذلك احلني.مل يكن هناك  

شيء ختسرينه بتقدميك ملدة سنة او 



سنتني.رمبا اقل , القليل من احلنان  
 والعطف له..."

"مل يكن جريار يبحث عن رفقية تساعده 
على حتمل جتربته.كان يريد ويستحق  

زوجة...كان من املستحيل ابلنسبة يل 
  اكن احبه..."قبول هذا االرتباط...مل

"لكنه كان حيبك جبنون. وكان سيقبل 
 بكل شروطك اليت تفرضينها."



"ال يبين احتاد زوجي على الشفقة, واان 
مل اكن مشاعر اخرى له, بزواجي منه  

دون حب ,كنت سأذله...تكلمنا معا 
هبذا املوضوع و اكد يل انه يكتفي بكل  

سرور بوجودي فقط, لكين مل 
آبخر سيطلب  اصدقه...النه بيوم او

 اكثر..."
 



"انسة هاملون , اان مذنب النين وصلت 
متأخرا, ولكنك حتملني ايضا مسؤولية  

اكرب.انت رفضت انقاذ جريار من  
الناحية النفسية...برايك. من منا جيب  

 ان يكون لديه ضمري متعذب؟"
"كارل ادلر, اان مل اتزوج من شقيقيك, 
ولكين بذلت كل مابوسعي ملساعدته, 

االتصال بك , لكنين مل حاولت 
اجنح.حىت انين اقرتحت على جريار اخر  



فرتة دراسيت ابلبقاء يف ريتغن.كأصدقاء 
 فقط.."

 "هنا؟كنت تعيشني معه؟"وعقد حاجيبة.
"ابلتاكيد ال ! كنت اقيم يف القرية ,عند 

 آل كونستات."
"ارغب مبعرفة حقيقة عالقتكما... ماذا 

تقصدين بكلمة اصدقاء؟ هل كنت 
ه؟اذا كنت ترفضني الزواج منه  عشيقت

واالرتباط معه,لكنك قبلت 



بتسوية...بدون عقد وبدون خامت زواج  
,هكذا تكونني حرة يف الرحيل ساعة 

 حيلو لك..."
جنت من الغضب,فهبت على قدميها 
وتقدمت منه رافعه يدها...لكن كارل 
كان اسرع منها ,فأمسك يدها بعنف 

لدرجة اهنا عضت على شفتيها كي 
 رخ من االمل."التص 



"ملاذا العنف,انسة هارمون؟هذا التكتيك 
يستعمله عادة املذنبون.. يفضلون تغري  
االنتباه على البحث يف مسألة يعلمون  
فشلهم فيها مسبقا.انصحك ابجللوس  
وابلعد حىت العشرة قبل فتح فمك من 

 جديد."
"اان...اطلب منك ان تعتذر"تلعثمت 

 غاضبة.



ت منطقيه ؟ "ملاذا؟الستنتاج استنتاجا
ال,اان آسف ,لن اقدم لك اي  

اعتذار...لننسى هذا جئت الكلمك 
ابالعمال, آنسة هارمون ، لقد خرجت 

عن موضوعنا الرئيسي لنتكلم جدايً 
 االن ، لو مسحت ."

تنسى ؟ كيف وقد تلقت اكرب اهانة  
حبياهتا وهو يطلب منها السكوت ! من  

الواضح انه يعتقد اهنا كانت عشيقة 



حتقار رجل مل يكن جيب ان اخيه . ا
جيرح كرامتها ، لكنها ابلكاد تعرف  

كرامتها ، لكنها الكاد تعرف كارل ادلر  
وتشعر ابحلذر منه ملاذا تصرفت هبذا 

العنف امام تلميحاته ؟ ماذا يهمها من  
رأي هذا الرجل الذي كان يلعب دور  
القاضي ؟ كيف امكنها ان جتده مثرياً 

 قبل ساعات ؟.



استمع ... مباذا تريد ان حتادثين  " اان 
 ؟".

" هل اخربتك البارونة ملاذا جئت اان 
 شخصياص اىل ريتغن ؟".

" ال ، اعلمتين فقط انك اشرتيت  
جمموعة هارتنغ . اجهل حىت االن سبب 

 تشريفك يل هبذه الزايرة ...".
" كنت أرغب برؤية مدرسة اخي . 

 ومعرفة ماذا حل هبا ...".



موجودة كما ترى ... " حقاً ؟ ال تزال 
اان اديرها منذ اشهر ، بناء على طلب 

 البارونة .
" اخذت اجيار جريار ابمسي " مث سكتت 
، لن خترب السيد ادلر ابن اقفال الفندق 

جيربها على التخلي عن املدرسة ، 
بطريقة هنائية ، السياح كانوا اهم زابئن  

التحف الفنية . مع اختفائهم ختسر  
التجارة يف القرية ،  القرية كل حمالت  



منذ اكثر من عشرة اعوام ، كل واحد  
يف ريتغن حيضر اخلشب خالل فصل 

الشتاء ليبيعه كتحف تذكارية اثناء  
االجازات يف الصيف القادم . حىت  
الفندق يقدم ايضاً وظائف كثرية من  

الشهر ااير حىت شهر متوز يصبح كل  
القرويني كخدم. هذا املوسم السياحي  

طاء اليقع على البارونة  سينقرض واخل



وال على جوليت ، ولكن عندما سيصل 
 اخلرب ابهتام الفتاة خبيانة ...

" اه ، نعم ، اجيارك ... كنت اريد ان  
اكلمك هبذا االمر حىت حيل االستحقاق 

 ؟"
 " ملدة عامني ..."

" عامني ؟ يف هذه احلالة ، لن تضرري  
". 

 " اتضرر ؟ من ماذا ؟" سألته بدهشة .



ستتلقني تعويضاً كبرياً عندما تبين " 
شركيت ورشة نشر االخشاب على ضفة 

 البحرية ..."
" منشرة ! على ضفة سيلربسي ؟ انت 

متزح ! ستكون هذه مذحبة ، عماًل 
 تدنيسياً !"

" ال ، انه استثمار ضروري ، اشرتيت  
كل االخشاب تقريباً . واحتاج ملنشرة 
ن  جزوع االشجار دائماً على ظهر الثريا



اىل املدينة ؟ حنن نعيش يف القرن  
 العشرين ."

" لكنك ستتدمر منازل عشرات 
 العائالت واملدرسة مدرسة اخيك !"

" نعم ، ولكين سأقدم العمل الرابب 
العائالت سأؤمن هلم عمااًل دلئمة 

وبرواتب جيدة ... سأبين املساكن بعيداً 
"... 



" انت تفكر بدون شك مبكعبات من 
ص االرانب !" اجابته  االمسنت ، واقفا

 ابحتقار .
" آنسة هارمون ، ملاذا تستعمل 

االمسنت يف حني ان اخلشب متوفر ؟  
اطمئنك ان املنازل اجلديدة مناسبة جداً 
، واذا رفضت نقل املدرسة ، ستقفلينها 

، هذا كل شيء سيستمر عمالك 



ابلعمل يف اخلشب . ولكن ابنتاج اكرب ، 
 عندي ..."

زال ال يعرف شيئاً فهمت جوليت انه الي
عن مشروع عودهتا اىل انكلرتا ... 

قررت مع ثورهتا على اخلراب الذي  
يستعد الحلاقه بضفاف البحرية اليت  

 حتبها . ان تعارضه بكل قواها .
" عندك ؟ كحطابني او جنارين ؟ اتعتقد 
اهنم سيقبلون ؟ انت ساذج حقاً ! اهنم  



حيبون االخشاب واختاروا خلقها بروعة 
! سيكون عمال غري شريف   ابليد

ابلنسبة هلم . اهنم يكسبون رزقهم خبلق 
 ادوات مجيلة فنية حيبها زابئننا !"

" ابلتأكيد . ولكن ابي سعر يشرتوهنا ؟ 
السياح يشرتون التحف لتزين منازهلم  

لكنهم ال حيرمون انفسهم من الطاوالت  
والكراسي املصنعة يف املعامل ، حبجة ان 

صنوعة ابليد ... هذه االدوات ليست م



من عملك احتقار االالت ؟ مع اهنا 
 ضرورية ومفيدة ..." 

" اعلم ... كنت اريد ان احذرك أبن  
عمايل ... اقصد عمال جريار ، 

 سريفضون ان يصبحو االت بسيطة ." 
" سنرى انت تتهميين ابنين ال انتج اال  

االاثث الردي النوعية ، هذا ليس  
اتنا صحيحاً . يكفي ان تزوري مؤسس

لتفهمي ان ادواتنا تقاوم الزمن وتبقى  



على حاهلا بعد مئة او مئيت سنة كأثرايت 
 حقيقة ..."

 مث هنض ليستأذن ابخلروج. 
" انتوي زايرة ابنية اخرى للبارونة قبل  

 عودتك اىل مينيس ؟"
" تبدلت خططيت منذ هذا الصباح ..." 

 اجاهبا مبتسماً.
"نعم , سأرى عائلة او عائلتني على 

يق القصر. ولكين لست مستعجال طر 



االن طاملا انين سأمكث يف ريتغن عدة 
 اايم..." 

"ولكن..كنت اعتقد ان الفندق مل يعد  
 يستقبل الزابئن اجلدد." 

"هذا صحيح.لكين مستثىن حلسن  
 احلظ, بفضل البارونة."

"قل يل, كارل ادلر,ماذا سيحصل اذا  
 رفض املستأجرون الرحيل؟."



كبرية.اعتقد ان   "سندفع هلم تعويضات
القيلي منهم سيقاوم حجة مقنعة 

 كهذه..."
"ولكن لنفرض ان احدا منهم على 

 االقل لن يستسلم..."
"بداية االعمال ستتاخر قليال, ولكن 

عاجال ام اجال, سأجد طريقة الزالة اية 
 عقبة..."



هنضت جوليت وسبقته حىت الباب  
 ومدت يدها لضيفها .

كارل   "بدأمن االن بسؤال حماميك ,
ادلر . مهما كان ارتفاع قيمة التعويض  
,اان ارفضنقل مكاين. اجياري يسمح يل  
ابلبقاء ملدة عامني ايضا يف هذا املكان. 

 وانوي استغالل حقي هذا..."
أتملها كارل ادلر بصمت ودون ان يرفع 
نظره عنها, بدأت قبضة يده على يدها 



تقوى. حبست انفاسها لتمنع صرخة 
ة كلمة ,اعلنت احلرب  االمل... دون اي

بينهما... اذا انت ال متلكني قلبا من  
حجر فقط , ولكنك ايضا متتلكني  

منقارا واظافر, وال ترتدين يف  
استعماهلما... اخي املسكني مل يكن  

يعلم حلسن احلظ من اي شيء  
 ختلص..."



مث خرج فصفقت جوليت الباب وراءه  
 بعنف واسرعت ترفع مساعة اهلاتف. 

 "ماغدا؟"
نعم.هذا اان , هل رأيت كارل ادلر ؟  "

 ماذا حصل؟"
 

"امسعي ماغدا, الميكنين ان اكلمك  
طويال,سيايت اىل القصر بعد قليل... هل 



اخربته اثناء حديثه معك انين انوي  
 اقفال املدرسة والعودة اىل انكلرتا؟" 

"اعتقد انه جيهل حىت االن كل خططي , 
والجيب عليك ان تقويل له شيئا ارجوك, 

 اغدا, هذا مهم جدا! رايي...سابقى!"م
"القرار يعود لك, جوليت, واان متاكدة 

 انك ستفعلني ما هو االفضل..."



ماذا لو اعرتفت هلا جوليت ابسباب 
قرارها املفاجئ احلقيقة؟ كارل ادلر  

 وتعجرفه الذي اليطاق...
هذا املساء, أتخرت يف مشغلها  

الصامت, منذ هناية فصل الشتاء,  
واملصنوعات مكدسة على الرفوف, يف 

هذا الصباح نفسه.كانت جوليت تعتقد 
اهنا لن ترى هذا املشغل الواسع مليئا  

 ...0ابحلركة والنشاط من جديد



مكتب جريار الذي تشغله منذ  
وفاته,يطل على صالة املستودع امللئية  

عات اخلشبية, االلعاب والدمى  ابملصنو 
الداما احملفورة ابتقان والساعات اليت  

جتذب السواح.يف كل مكان تنتشر  
رائحة احلشب والزيوت واملواد الالصقة  

اليت تشعر هبا هذا املساء, اهنا تشعر  
ابلغبطة امام فكرة احلرب اليت تعلنها  



وحدها ضد كارل ادلر...جريارلن ينفد  
 رغم كل شيء !.ذكره. مدرسته ستبقى, 

ولكن يف اليوم التايل, تراءت هلا قسوة  
الواقع...مع اقفال الفندق, جيب عليها 

ان تستخدم عماهلا صيفا وشتاء اذا  
كانت تريد ان التفقدهم, اين ستجد 
عمال جدد؟ حىت االن.كان االنتاج 

بياع كله للسواح.ومل يسبق للمدرسة ان  
عرضت بضائعها على حمالت بيع 



اي يف املدن اجملاورة, قررت التحف واهلد
جوليت ان حتمل على عاتقها هذه  

 املهمة.
 الفصل الثالث:

لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  
 زوروا موقع رواايت

www.riwaya.ga 
 

http://www.riwaya.ga/


ستدق كل االبواب وتقنع اصحاب  
احملالت, ستضع اعالانت يف الصحف  

ستعرف التعب, ولن ترتجع ابدا , 
ولكنها ستنتصر بوجه كل شيء ستصبح 

افضل ابئعة وافضل معلمة يف كل 
املنطقة, وعندما ستحقق النجاح, 

ستحضر كارل ادلر, رجل االعمال 
املشهور... متنت لوتراه االن لفتح  

 احلرب معه. 



لقائهما ابالمس منحها رغبة املقاومة  
 واالنتصار...

لم اهنا يدها اليت تؤملها, لكنها كانت تع
كسبت اجلولة االوىل وتنتظر بفارغ 

 الصرب اجلولة الثانية....
مل يسبق هلا ان حتدث رجال مبثل هذه 

العدائية وبكل هذا السرور.كارل ادلر  
اليشبه شقيقه جريار كان يستعمل معها  



رقة كبرية وتوسالت وابتزاز عاطفيا  
 ليقنعها ابلزواج.

وسائل كارل خمتلفة ومناقضة متاما. معه 
احلرب أتخذ شكل املبارزة وسالحه 

حاد... لكنه يدن بنجاحه الكبري يف عامل 
االعمال لتصميمه وحزمه وقسوته  

 وحيلته.
مل تتمكن جوليت من السيطرة على 
توترها فقررت ان تبدأ ابحلركة على 



الفور, فرات رئيس عملها ويليام 
كونستات لتعرف اذا كان كارل ادلر قد 

 زاره مساء امس. 
 اهبا ويليام."ال" اج

"ولكن عملت هذاالصباح انه التقى  
 ابثنني من املستأجرين عند البارونة..."

 "وما رأيهم بعرضه؟"
"مل يقولوا ال نعم, وال,ال... وعدهم 

 كارل ادلر بتعويضات كبرية وبعمل...."



 "لكنهم ليسوا مضطرين للقبول!"
"اذا ابعت البارونة اراضيها لشركة ادلر, 

 ار اخر."لن يكون لديهم خي
"البارونة نفسها التستطيع ان حترمنا من 

منازلنا طاملا ان مهلة االجيار مل تنته. 
يفكر يف تدمري   اتعلم ابن كارل ادلر 

مدرسة اخيه؟ رأيته مساء امس واخربته  
أبنين لن اقبل ابدا بنقل املدرسة اذ  



رفض كل االهايل عرضه.لن يتمكن ابدا  
 من انشاء منشرته..."

"لكنين كنت اعتقد انك تريدين اقفال  
 املدرسة!" قال ويليام بدهشة.

"نعم,هذا صحيح,كنت متأثرة, ابقفال 
ي,سأجد سوقا الفندق, ولكين غريت رأي

جديدا التناجنا وسأؤمن العمل الكل  
 الفريق صيفا وشتاء...



"هذا يعين انك تعارضني انشاء  
 املنشرة؟"

" حيق له استغالل اخشاب البارونة ,  
لكننا نستطيع منعه من نشاء مصنعه 

 الرهيب على ضفة البحرية."
"ابلتأكيد,لكن بعض العائالت لن  
مدة  ترفض تعويضاته الكبرية, يردن منذ

طويلة االقامة يف املدن حيث العمل 
 متوفر..."



"ولكن فكر ابالخرين الذين يعيشون يف 
ريتغن منذ اجيال! ماذا سيحل ابجلد 

ويسكوب,الذي اليعرف غري 
النحت؟ومهلت جاجر؟لن يستخدمه  

 احد يف املدينة بسبب عماه."
تطلبني مين ان ارفض   "اذا, فراولن.انت

عرض كارل ادلر وارفض االنتقال؟ انت  
 الحتبني هذا الرجل,اليس كذلك؟"



"ال,هذا صحيح, لكن النفور متبادل.مل 
خيف ذلك,يف لقائنا ابالمس, اعتقد انه 

متأثر ببعض االقاويل اليت مسعها يوم  
 دفن جريارد..."

"افهم...حينها كنا ابلكاد نعرفك  
كن االن, اذا سأل واهتناك بسرعة ... ول

كارل ادلر حول هذا املوضوع , لن  
 يسمع عنك االطراء..."



" اشك أبنه سيغري رأيه...مهما كان 
 االمر ,امتىن ان ترفض عندما اييت...."
"عندما أييت؟" ردد صوت حاد ساخر  

 خلفهما.
التفتت بسرعة حنو الباب فرأت كارل  
ادلر يقف وقد كتف يديه خلف ظهره  

ها حىت امخص قدميها  يتاملها من رأس
 جبفاف.

 



"ارى انك بدأت عملية الشطب وجتميع 
 حزبك..." قال ضاحكا.

"احتصلني على نتائج جيدة؟" ودون ان 
 ينتظر جواهبا, تقدم حنو وليام مادا يده.

"صباح اخلري, اعتقد اننا تقابلنا من  
 قبل."

 "نعم يوم دفن السيد جريار."
" صحيح, لكن االنسة هارمون مل تكن  

جودة... واليوم, مبا انه جيب علينا مو 



التكلم ابالعمال معا, لن نؤخر االنسة  
 كثريا بعيدا عن اعماهلا..."

غضبت جوليت كثريا... انه يطردها ,  
بتهذيب ابلتاكيد, لكن ابحتقار ايضا. 

 جتاهلته والتفتت حنو ويليام.
" اميكنك ان متر لرؤييت هذا املساء؟  

اريد ان اقيم معك موجودات  
ستودع". مث اجتهت حنو الباب رافعة  امل



راسها عاليا. لكن كارل ادلر امسك  
 ذراعها..

"انوي زايرتك مرة اثنية ظهر هذا اليوم,  
 هل تكونني يف املدرسة يف هذا الوقت؟"

 "رمبا...."
 "امتىن ذلك."

عادت جوليت وهي ترجتف من  
الغضب. كيف يسمح لنفسه مبعاملتها  

عند  هبذا الشكل؟ وفكرت يف ان خترج



الظهر كي أييت ويرى الباب مقفال.  
ولكن ال, ستجد لذة يف مواجهته لذة 

 اكرب من التهرب منه.
فهي تشعر أبهنا مستعدة متاما للدخول  

 يف املعركة 
خطة انشاء هذه املنشرة اللعينة كان هلا  

على االقل نتيجة جيدة, فهي مل تكن 
مبثل هذه الشجاعة من قبل. جلست 

واخذت تدرس  خلف مكتبها يف شقتها



خارطة مينيس والئحة تطور متاجرها  
على امل ان يفاجئها كارل ادلر وهي  

بني اوراقها ويعرف انه امام امرأة خبرية 
 ابالعمال.

لكن خيبتها كانت كبرية الن كارل ادلر  
مل يلق نظرة واحدة اىل مكتبها عندما 

 دخل.
"جئت الدعوك لتناول الغذاء عند 

 مقدمات.البارونة". قال بدون 



 " انه غذاء عمل ." اضاف مبتسما.
فكرت جوليت بسرعة وحذر. ايعرض  
عليها هدنة؟ ال, كارل ادلر ليس من  

النوع الذي يعرتف هبزميته بسرعة. 
 احياول ان ينصب هلا فخا؟

" شكرا لك, لكن لدي اعمال 
 كثرية..."

"حقا؟ ال لالسف البارونة ترغب 
 برؤيتك, الستما صديقتني؟"



فعل, ولكين اعلم اهنا ال جتمع "نعم , ابل
حول مائدهتا شخصني يتبادالن العداء,  

 اذا , اان ارفض الدعوة".
 " عزيزيت" قال ضاحكا.

"اان رجل متمدن! اعدك ان ال املح اىل 
 نزاعنا حول ملئدة الطعام."

 مل جتبه جوليت وظلت مرتددة.
"افعلي مثلي, وانسي نزاعنا حىت هناية  

انقض عليك وجبة الغذاء.اختشني ان 



من فوق الطاولة؟ اطمئين , واذ كنت  
تشكني بتصرافايت يف اجملتمع, فاان اذكرك 

ابن البارونة ستكون  
موجودة....سأطلب منها ان جتلس  

 بيننا..."
 "ال , ارفض ان اجعل من ماغدا ملجا".

"قد يعجبها هذا... ولكين اكرر لك  
أبنين ال انفعل امام الناس . اذا, ستأتني  

 ؟"اىل القصر



" حسناً ، لكن جيب ان ابدل مالبسي  
 اواًل ."

 " افعلي ذلك " ، رجاها بكل ادب .
" لسنا على عجلة من امران ، فالبارونة  
ال تتوقع وصولنا قبل ساعة ونصف ، 
اعلم جيداً ان النساء تتأخرن بتبديل  

 مالبسهن ..."
 " اترغب بشرب شيء يف هذا الوقت ؟"

 " ال شكراً ."



 
ا واقفلت الباب  دخلت اىل غرفته

وراءها ابملفتاح . مل تكن تشك حلظة أبنه 
معتاد على االنتظار يف صالوانت  

صديقاته قبل موعد العشاء يف املطاعم ، 
شكله الفاتن وثروته متنحه بدون شك 

جناحاً ابرزاً مع النساء ... لكن جوليت 
بعيدة عن التخيل بلذة يف مشاركته 

 الغداء .



موجودة .  حلسن احلظ ، ماغدا ستكون
تساءلت فجأة اذا كان كارل ادلر  

متزوجاً . لكن اليبدو عليه ذلك ، هو  
رجل ال يؤمن ابحلب طاملا انه يلومها  

 على رفضها الزواج من جريارد . 
ارتدت ثوابً انيقاً ورفعت شعرها قبل ان 

 تنضم اىل ضيفها اجلديد.
" اليزال الوقت ابكراً."، قال وهو ينظر 

 اىل ساعة يده .



قبل ذهابنا ، اريد ان اعرف ملاذا  " 
كتمت عين نيتك يف اقفال املدرسة  

 والعودة اىل انكلرتا ."
" هذا اليعنيك بشيء ." اجابته بتعايل  

 بعد حلظات على مفاجأهتا .
" ال ، هذا صحيح ... لكن كل الذين  

التقيت هبم هذا الصباح ، ابدوا  
دهشتهم عندما علموا انك ستبقني يف 

 ريتغن ."



جوليت قد طلبت من البارونة ان  كانت
التلمح له عن نيتها يف الرحيل ولكنها  
نسيت بقية االهايل الذين سيتلقون هم  

 ايضاً زايرة كارل ادلر .
 " لكين غريت رأيي ..." اجابته حبدة .

" هبذا الوقت القصري ؟ امل تغريي رأيك  
 فقط لكي ختلقي يل املشاكل ؟"

 " اية مشاكل ؟" 



امس ، كنت تنوين ترك  " حىت مساء 
املدرسة ، دون ان تنظري خلفك ، كما 

 فعلت مع جريار ..."
" اان مل اختلى عن جريارد ! مل يكن يرتكين 
حلظة بسالم ، واضطررت ملغادرة ريتغن 

كي اضع حداً هلذا املوقف الذي  
اليطاق ! أبي حق تسمح لنفسك 

 مبحاكميت ؟"



" اهدأي ! لكن رمبا تشعرين ببعض  
رغم كل شيء ، لنعد اىل املسألة الندم ، 

اليت تعنينا ، مع اقفال الفندق ، 
 ستفقدين كل زابئنك ، اليس كذلك ؟"

" ارى انك قمت بتحقيق ... ولكن 
 هذا صحيح ..."

 ذلك قررت البقاء ..." 1" ومع 
 " نعم ."



" حنن نعلم ملاذا ... انت تتبعني اسلوب 
النعامة ، آنسة هارمون ، تدسني رأسك  

 اب لكي التري احلقيقة ..."يف الرت 
" على العكس ، كارل ادلر ، اان اعرف  
ماهي املشاكل اليت ستواجهين ، ولكنين 

 لن اغري قراري ..."
" انت مصرة على منع بناء املنشرة ، 

 اليس كذلك ؟"
 " كم انت قوي املالحظة !"



" حسناً ، االشياء ابتت واضحة بيننا ، 
  اآلن ... مع انين كنت اعرف ماذا

اواجه منذ مساء امس ، نظراتك اكثر  
فصاحة ... حسناً ، لنذهب للغداء ،  

 اتريدين ؟" وهنض على الفور . 
" هل أنت متأكد من انك ستتمكن من 

جتمل وجودي طوال وقت الغداء ؟" 
 سألته ضاحكة .

 " كل التأكيد !" اجاهبا ضاحكاً.



" تعايل ." وامسك يدها وجذهبا حنو 
 الباب .

مها خلف آخر منعطف ظهر القصر اما
 على الطريق .

الباب اخلشيب الكبري يطل على هبو 
واسع . عندما حتول القصر القدمي اىل  

فندق ، انتقلت ماغدا للسكن يف  
 اجلناح الغريب . 



" من املؤسف ان جيهز هذا القصر  
مبصعد كهرابئي ! ختيلي امري االسطورة 

املغرم ينتظر بفارغ الصرب وصول املصعد 
حبيبته ! افضل االسلوب  ليصعد اىل 

القدمي ، عندما كان االمري يتسلق اجلدار 
 املؤدي اىل الشرفة بواسطة حبل ..."

" اعتقدت ان ذلك االمري كان سيفضل 
استعمال املصعد ..." اجابته جوليت 

 مبتسمة .



 
" رمبا ... لكن االمرية كانت ستفقد كل 

حب له ... النساء حتب ان جتعل 
حلب أبخطر اشكاله حبيبها يشتعل بنار ا 

 ، مثاًل ..."
 " مثاًل؟"

" عندما حياول غريب بكل لطف ان  
يعقد صداقة مع فتاة مجيلة ، تتصرف 

هي معه بكل عنف كي اليشاركها زادها 



... الة هنا يصل عنف النساء معنا ، 
 حنن الرجال املساكني ..."

" ولكن ... اان مل ارفض ابداً مشاركتك 
 زادي صباح امس !"

الرجل الغريب مل يكن لديه نوااي " لكن 
سيئة ، كان كل مايرغب به ان يتحدث  

قلياًل مع هذه الفتاة اجلميلة جداً يف  
ذلك املكان اجلميل . الوضع اصبح  

اكثر ايالماً عندما التقى هذان 



الشخصان من جديد ..." التزمت 
جوليت الصمت حبذر ، من جهتها  
كانت بغىن عن هذا اللقاء الثاين ،  

ه اىل هبو القصر الذي حتول اىل  وتبعت
صالة استقبال للفندق . يف وسطه سلم 

حلزوين يؤدي اىل مطعم يف الطابق  
االول حيث استقبلتهما البارونة مبحبة ، 

 احنىن كارل وقبل يدها بكل احرتام . 



طوال وقت الغداء ، كان احلديث يدور  
حول مواضيع عامة ، تساءلت جوليت 

اكد هلا كارل   اثناء تناول احللوى ملاذا
أبنه غداء عمل . وندمت ألهنا قبلت 

 دعوته . 
" اصبح فندقي يشبه مركباً مهجوراً." 

قالت البارونة رداً على احد اسئلة كارل 
. 



" آخر زابئين سريحلون غداً ، اقبية 
املطعم اصبحت عبارة عن رفوف فارغة 

، اخلدم قل عددهم ... اشعر ابملسؤولية 
 عن هذا الفشل ..."

اقفال الفندق هو حقاً ال ميكن جتنبه " 
 !" سأهلا كارل .

" نعم ، اان اسهر عليه منذ عشرة اعوام 
، وحدي ، ولقد اصبحت كبرية على 

 حتمل هذه املسؤولية ..."



" لكن الفندق مشهور يف كل بفاراي ،  
 اال يوجد حل آخر ؟"

 " اان ارفض بيع القصر ." اجابته حبزم .
من اراضي   " يكفي انين سأبيع قسماً 

"... 
" ملاذا ال تبحثي عن مدير حيمل عنك 

 جزءاً من املسؤولية ؟"
" سبق ان وظفت مديرين ، لكنهما مل 

 يرحياين ابداً."



" هل انت مستعدة للمحاولة من جديد 
؟ احدى صديقايت تعمل يف ادارة  

الفنادق ، خربهتا ممتازة اكتسبتها من 
 فنادق انكلرتا وامريكا ، اهنا حرة من اي

 ارتباط حالياً..."
 " صديقة ؟ اذاً هي امرأة ..."

" نعم اعرفها منذ سنوات طويلة . هي 
 من مواليد مينيس وعادت اليها مؤخراً."

 " كانت ، لكنها مطلقة حديثاً . 



التقيت هبا صدفة منذ بضعة اشهر يف  
 مينيس ..."

، "  " فات االوان " ، قاطعته ماغدا
ليس لدي حجوزات هلذا الصيف 

ووكاالت السفر والسياحة اصبحوا على 
علم ابقفال الفندق ، كما وانين صرفت 

 اغلبية العمال ."
" مل تفقدي كل شيء ، ابمكانك ان  
تكتسيب زابئنك من جديد عن طريق  



اعالن يف الصحف اليومية . ما رأيك ،  
سيديت ؟ اترغبني أبن لتصل بصديقيت  

 اً؟"لسلي هاتفي
" لست ادري ... جيب ان افكر ." 
قالت البارونة بعد تردد قصري وقد  

كانت ايئسة من اجياد حل بشكل هنائي  
. 



" ابلتأكيد ." قال كارل وسكب اخلمر 
." افكر بقضاء يوم ابلتزجل مع اآلنسة  

 هارمون ."
 " فكرة رائعة ." قالت ماغدا حبماس .

" جوليت حتب التزجل كثرياً . جوليت ، 
بلي دعوة كارل ادلر قبل ان يفوت  اق

 االوان ، فاحملطة ستقفل ابواهبا قريباً."
تفاجأت جوليت ومل تفكر أبن جتيبه أبهنا 
ابعت ادوات التزجل خاصتها ... ولكن 



ملاذا تشجعها ماغدا على مرافقة كارل  
ادلر اىل انسغور ؟ اال تالحظ النفور  

 بينهما ؟.
ة ، " ال ، اان آسفة ، االولوية للمدرس

ولن اضيع وقيت ابالجازات ابتداًء من  
 هذا اليوم ..."

" البارونة متعلقة كثرياً بك ." قال هلا  
كارل وهو يفتح هلا ابب السيارة فيما 

 بعد .



 " واان ايضاً احبها ."
" ماذا قالت لك عندما رفضت الزواج  

 من جريارد ؟"
" الشيء ، ماغدا متفهمة وال تسمح  

 لنفسها ابحلكم ..."
رى ... لكن امل تنصحك ابلزواج ؟  " ا

ابالضافة اىل انك لو تزوجت رجاًل من  
املنطقة كانت ستحتفظ بك قريباً منها  

". 



 " البارونة التعمل خاطبة ..."
" رمبا تعرف انين قادرة على اختيار 
زوجي بنفسي ، وال يهمين اذا كان  
 انكليزايً او املانياً او حىت اتهيتياً ."

ورون بربودهتم كعشاق " الربيطانيون مشه
، واالملان حسب االقاويل ال حيبون 

النساء اخلاضعات ورابت املنازل . اما 
التاهيتيون فال اعرف شيئاً عنهم . لكن 
ابمكاين ان اؤكد لك أبن الرجال االملان  



على عكس ما يقال عنهم ، حيبون ان 
متلك االمرأة مواهب اكثر من موهبة  

حنن  الطبخ والرضوخ الكلي للرجل .
حنب السحر واجلمال ، الذكاء وحّس  
 االستقاللية ، ولكن ليس لدرجة ..."
" انت تناقض نفسك ، توشك على 

 وصف امرأة راضخة ..."
" ليس متاماً . االمرأة الراضخة ال تعرف 

ان تقول غري كلمة نعم ، وميل الرجل 



منها بسرعة ، االنوثة تشجع الرجل على 
البحث يف كنوز اخليال ليتمكن من 

 احلصول ..."
" ولكين افرتض انك اذا مل تنجح ، لن  
ترتدد يف استعمال وسائل الفروسية ... 

 " قالت بسخرية ..
ن املخطط مدروساً  " ال ، عندما يكو 

 جيداً ، يصبح الفشل مستحياًل ."



" انت لست سوى مغرور ." اجابته  
 غاضبة .

" مل يسبق يل ان مسعت اعالانت هبذا 
 التعجرف والغباء !"

" حقاً ؟ لكن نظرييت مبنية على اسس 
معروفة ... الطبيعة منحت الرجال دور  
الصياد والنساء دور الطريدة ... ولكين 

 تشاركيين رأيي. لنغري  اشعر أبنك ال



املوضوع ، إذاً البارونة موافقة على  
 قرارك البقاء يف ريتغن؟"

 " نعم ."
" آنسة هارمون ، هل فكرت انه  
برفضك االنتقال تلحقني الضرر  

 ابلبارونة؟"
" الضرر ؟" سألته جوليت بدهشة ." 

 ماذا تقصد ؟ اان ال افهم ..."



" مع انه بسيط ... اشرتيت جمموعة 
نغ ، ولكين مل اوقع حىت اآلن على هارت

اي عقد بشأن اخشاب البارونة .  
شركائي ينصونين بعدم االرتباط أبي 

عقد طاملا ان بعض املستأجرين يرفضون 
 االنتقال ... هل اان واضح؟"

 " لكنه ابتزاز !" اجابته غاضبة .



" انت حتاول استغالل حمبيت ملاغدا كي 
ؤ  ترغمين على ترك امليدان ! كيف جتر 

 ؟..."
دون ان يرتك الطريق يعينيه ، احنىن 

كارل حنوها وربت على ركبتها مبتسماً . 
 انتفضت بشدة والتصقت ابلباب .

" هيا اهدئي ! اان اعرض عليك االمر 
بكل بساطة . كما وانين ال افكر حلظة  

ابلتخلي عن اخشاب البارونة ، على 



كل حال ، انت واملستأجرون الذين  
ميكنكم البقاء لألبد   اختاروا حمورك ال

على ضفة البحرية . آجاًل ام عاجاًل 
سينتهي عقد اجياركم . اان صبور جداً 

 ... الرضوخ لالبتزاز العاطفي مفيد ..."
" مبعىن آخر ، انت حتاول ان تؤثر على  
نفسية اخلصم ، اليس كذلك ؟" اهتمته 

 حبدة .



" تقول بنفسك ان مصاحل البارونة ال 
ان فكرة انشاء  تتأثر اذا عارضت ا 

املنشرة . ولكنك تتلذذ بنعيت ابالاننية 
مرة اخرى ... لصربي حدود ، كارل 

ادلر ! لن اأتثر بتهديداتك ! ملاذا تتعب 
نفسك ؟ قلت لك واككر أبنين لن  
أقبل ابداً عروضك ابالنتقال ملاذا 

تدعوين للغداء حبجة انه غداء عمل 
بينما مل تتطرق اىل اي املوضوع يهمنا ؟ 



فال الفندق ال يعنيين مباشرة . وملاذا  اق
تزعم امام البارونة انك ترغب بقضاء  
هنار معي على حلبات التزجل ؟ كالان 

 يعلم ان هذا لن حيصل ." 
 
  

        
 الفصل الرابع 

 



اوقف كارل سيارته امام املدرسة وابتسم  
 بسخرية :

" هذه اسئلة مهمة ... اان ايضاً سأطرح  
عليك سؤاال. عندما جتدين نفسك امام  
خصم مبثل قواك ، وانت تعدين السالح 

، اال تشعرين ابخليبة اذا حرموك من  
املعركة ؟ آنسة هارمون ، هذه احلرب  

الصغرية تعجبين .": مث نزل من السيارة  
 ودار حوهلا ليفتح هلا الباب . 



يزيت اآلنسة . وارجوك  " اىل اللقاء ، عز 
ال ختييب املي . كوين حاضرة يف اجلولة  

القادمة . ال تنسي انه اذا مل حيضر احد  
املتبارزين ، فإنه يكون قد اعرتف بفوز 

 خصمه ..."
مث احنىن امام الفتاة وعاد اىل مقعده 

وانطلق مسرعاً حارماً الفتاة من لذة قول 
 الكلمة االخرية ...



س اعماهلا واخربها  يف املساء زارها رئي 
أبن كل االهايل ابتو يعلمون ابن جوليت 

 قررت ان ال تقفل املدرسة .
" العائلتان اللتان زارمها كارل ادلر مساء 

 امس وافقوا على عرضه ."
 " واآلخرون ؟" سألته بقلق . 

 منتدايت ليالس
اىل اين سينقل  " سألوا كارل ادلر

سكنهم ، فأجاهبم ابن املنازل اجلديدة 



ستبىن على بعد عدة كيلومرتات ، فقالوا 
له ال . طاملا ان املدرسة ستبقى مفتوحة 

وتقدم هلم العمل ، فهم يرفضون  
 االبتعاد عن مكان العمل ..."

" ولكن هذا رائع !" قالت الفتاة  
 بسعادة كبرية .

مكنوا من  " اذا احتدان مجيعنا ، لن يت
مواجهتنا . ويليام ، اخرب كل العمال اننا 
سنعيد فتح مشاغلنا ابتداًء من االسبوع  



القادم . سأحبث عن زابئن جدد، طاملا  
اننا ال نستطيع بعد اآلن االعتماد على 

 زابئن الفندق ."
بعد يومني على رحيل كارل اىل مينيس ، 
زارت جوليت صديقتها العجوز وشربت  

 معها القهوة .
" ال امتكن من فهم سبب اصرار كارل  

ادلر على انقاذ الفندق ." قالت البارونة 
 على الفور .



" فهو يعلم بفضل العقد الذي اوقعه  
بشأن اخشايب ، ستتحسن اوضاعي  

املادية . يقول انه حيب االقامة يف هذا  
الفندق عندما تناديه اعماله يف املستقبل 

  . لكين ال اصدقه متاماً . اعتقد انه
حياول مساعدة صديقته لسلي كرانتز  

إبجياد عمل مهم هلا ... ما رأيك ، 
 جوليت ؟"



" نعم ، اان من رأيك ." اجابتها جوليت  
 هبدوء .

" ولكن هل اعطاك بعض التفاصيل عن  
 صديقته هذه ؟"

" نعم ، اهنا يف الثالثني من عمرها ،  
مطلقة انجحة يف اعماهلا . عاشت فرتة 

فنادق ضخمة ، يف امريكا يف سلسلة 
تتكلم عدة لغات ، لقد مدحها كثرياً  

حىت اين ظننت اهنما على عالقة محيمة 



. على كل حال ، اهنا سرتافقه يف زايرته 
القادمة النين قبلت لقاءها . ملاذا ال  
ارمي اخر ورقة بيدي ؟ املهم انقاذ  

 الفندق ."
كانت جوليت توافقها الرأي فانقاذ  

 الفندق يساعد املدرسة .
 ولكن ملاذا يهتم ابلفندق ؟" "



" رمبا حياول ان حيافظ على زابئن  
مدرستك ، فهو يعلم انك وبعض  

 االهايل ترفضون االنتقال ..."
" ال ، انت خمطئة ماغدا ... انه مل 

يتخلى عن حرماننا من منازلنا بطريقة او 
أبخرى وهو مل خيفي نواايه ... حىت انه 

 حاول اخضاعي البتزاز ..."
 ي نوع ؟"" من ا



" قال أبن رفضنا يضر مبصاحلك ، لكنه 
اطمئين ماغدا ، اضاف أبنه سيوقع على 

العقد معك ، حياول بكل بساطة ان  
يشعرين ابلذنب ، ال ، هو ال يهتم ابداً  

 ابملدرسة ، يكرهين حبقد كبري ..."
 " يكرهك ؟ جوليت ، انت خمطئة ..."
" ابداً ، لقد اهتمين ابيالم شقيقه ... 

يين ، لقد متكنت من الدفاع عن  وصدق
 نفسي !"



 
" اذا كان يكرهك كما تقولني ، ملاذا  

 دعاك للتزجل معه ؟"
" لست ادري ، رمبا ال حيب التزجل 

 وحده ..."
" ال ، ال يقضي هناراً كاماًل معك اذا مل  

 تكوين تعجبينه ."



" على كل حال ، اان بعت ادوات التزجل 
ة املوسم  ، وال انوي شراء غريها يف هناي

"... 
" يسعدين انك ستبقني ، جوليت . اما  

 ابلنسبة لعالقتك مع كارل ادلر ..."
" اليت التكون جيدة ابداً ..." قاطعتها  

 جوليت بسخرية .
" املستقبل سريينا ... سأحاول ان ال 

 اقف اىل جانب اي منكما ..."



يف االايم التالية ،، كرست جوليت كل 
قد استجابوا وقتها للعمل وكان العمال 

لندائها حبماس وعادت املشاغل تضج  
ابحلركة والعناد واملزاح . حىت ان ويليام 
 وظف عاملني شابني ملساعدة العمال .

ابحلصول  وكانت البارونة تسمح جلوليت
على كل املواد االولية من اخلشب الذي 
حتتاج اليه يف اراضيها ، لكن جيب عليها 

ان جتد سوقاً لبيع انتاجها املكدس يف 



املستودع . وهكذا تسلحت ايلشجاعة 
وحبقيبة وضعت فيها عينات من االنتاج  

وسلكت طريق املدينة لعرضها على 
 اصحاب احملالت . 

 حقيبتها ذات صباح وبينما هي تضع يف
بعض االدوات اليت تربز مواهب فنانيها  
، مسعت طرقات على ابهبا ، اقرتبت من 

النافذة ورأت سيارة كارل ادلر متوقفة  
امام املدخل . ماذا يريد منها ؟ تذكرت  



فجأة دعوته للتزجل عندما رأت زالجتيه 
 على سيارته .

اذاً كان مقتنعاً من قبوهلا اخلروج معه ! 
 وفتحت له الباب . عقدت حاجبيها 

" صباح اخلري ، امتىن ان ال تكوين قد  
 نسيت دعويت ..."

" اية دعوة ؟ اان مل اقبل اية دعوة منك  
 ، لدي عمل كثري اليوم ..."



" اليوم هو السبت ، اان حر كاهلواء ، 
اصطحبت لتوي صديقيت لسلي اىل  

القصر ، سيطول حديثها مع البارونة ،  
 ي ؟"اميكنين اجراء اتصال هاتف

التهذيب مينعها من رفض طلبه ، 
 فأشارت له ابلدخول .

" سأخرب البارونة بذهابنا اىل انسغور  
 ..." قال وهو يدير قرص اهلاتف .



" ماذا ؟ ال حيق لك ان ..." اعرتضت 
الفتاة لكنه كان قد بدأ ابلكالم مع  

 البارونة .
" حسناً ." قال هلا اخرياً وهو يقفل  

 اخلط . 
ميكنك التهرب ..." مث " اآلن ، ال 

دفعها حنو غرفة نومها ، لكنها تراجعت 
 للوراء . 



" ال أملك زالجات ، لقد بعتها يف اليوم 
 الذي ..."

" يف اليوم الذي دافعت فيه بقوة عن 
ساندويشاتك يف وجه شهييت ؟" سأهلا  

 ساخراً.
" اليوم ، احضرت معي زاداً حمرتماً ،  
ا  وادعوك ملشاركيت بكل سرور ... اذ

قبلت دعويت ستنقذيين من قضاء هنار  
يف وحدة حمزنة . لن نضيع املزيد من  



الوقت ، هيا ، بديل مالبسك ،  
ابمكانك ان تستأجري زوج زالجات من 

 احملطة ، سأنتظرك يف السيارة .
دخلت جوليت غرفتها وهي تتساءل  

ملاذا استسلمت هبذه السرعة . ابلتأكيد 
ع ، لو  البارونة ستسأهلا عن هذا املوضو 

رفضت دعوة كارل الحست طوال 
النهار ابالسف الهنا تعلم مدى خيبة 



رايضي عندما حيرم من ممارسة رايضته 
 املفضلة .

لكن جيب عليه ان يعلم اهنا متلك ايضاً 
لساانً جارحاً ، سيدرك ذلك سريعاً ... 
ارتدت االنوراك اجللدي وانتعلت حذاًء  

مبطن ابلفرو وانضمت لكارل الذي  
ها يف اخلارج ، حلسن احلظ ، كان  ينتظر 

احلديث معه اثناء الطريق اسهل مما  
كانت تتوقع ، تكلما عن مجال الطبيعة  



والطقس اجلميل وبعض املواضيع العامة  
. 

سأهلا كارل عن نوعية حلبات التزجل يف  
انسغور . مل يكن يعرف املكان . لكن 
حمطات التزجل يف االلب مل تكن ختفى 

 عليه .
ت تستمع لكالمه ، كانت بينما كان

جوليت تراقب يديه على املقود .. 
ودون وعي منها ، اخذت تتخيل كيف 



كان ابمكان عالقتهما ان تكون لو مل 
 يكن ظل جريارد واملنشرة بينهما .

كان ابمكاهنما الثرثرة واملزاح دون ان  
يزان اقواهلما ، فهما يتشاركان حب 

ن التزجل ، وهذه الدعوة كانت ابمكاهنا ا
تكون فرصة مناسبة للتسلية معاً دون  

 اية افكار خلفية ...
انتفضت الفتاة وعادت اىل الواقع .  

 مباذا حتلم ؟.



مل يتغري شيء , بينمها فهما ال يزاالن  
غريبني يفرق بينهما عدم التفاهم 

 واحلذر. 
امل يعلن أبنه دعاها النه الحيب قضاء 

النهار وحده؟ هذا يدل على انه اليهتم 
خيصا... لكن ملاذا حتاول البحث هبا ش

عن مالحمه يف صوته الدافئ العذب؟  
ملاذا تنتظر منه اسئلة حمددة حول ذوقها 

 وحياهتا وماضيها؟



قبل الوصول اىل حمطة انسغور,ركن  
كارل سيارته على حافة الطريق والتفت 

 حنوها.
"اليزال الوقت ابكرا, لكين اقرتح ان  

ينا  تنتاول الطعام هنا, هكذا,يكون لد
للتزجل.."بكل هدوء, بسط شرشفا على  

االعشاب وفتح سلة الزاد وزجاجة 
 ريسلنغ.

 "بروست جوليت!"



 قال وهو يرفع كاسه.
"بروست.." رغم جهودها, مل تنجح يف 
لفظ امسه. لكنها كانت تصر على عدم 

 مناداته هبده االلفة.
كان الطعام شهيا, وكارل مرحا فلم 
طراء  تستطع جوليت منع نفسها من اال 

على مواهب مضيفها, لكنها سرعان ما  
 ندمت.



"اية مواهب ! يكفي ان تقدمي  
ان هتتمي  لضيوفك اطباقا لذيذة دون

للكمية... اان ال اتناول طعامي وحدي 
عادة, ومع الوقت, تعلمت معرفة ذوق  

النساء . اذا كنت ترغبني اان حتت 
تصرفك , لتلقينك بعض الدروس يف فن 

الضيافة" بكلمات بسيطة سخر منها  
واستغل الفرصة ليلمح اىل عالقاتة  

 الغرامية الكثرية مع النساء...



د فنادق انسغور بعد ساعة وصال اىل اح
واجتها فورا اىل حمل لتأجري ادوات التزجل 
. مث صعدا التلفريك ليصال اىل احللبات  

.هناك ,ساعد كارل الفتاة يف انتعال 
 الزالجات رغم اعرتاضاهتا.

أتملته وهو يتنعل زالجاته وندمت الهنا 
 مل تتعرف عليه بظروف اقل تعقيدا.



انزلقا بنفس الوقت على احللبة لكن  
ل تقدم عليها ليقطع املنحدر بسرعة كار 

 منكمشا على نفسه.
بعد حلظات اصبح نقطة يف اسفل  

املنحدر االبيض, متتعت جوليت ابحندار 
بطيء بدون اي تسرع وهي تغين مبرح  
وتتمتع ابلصمت وبلفحات اهلواء على  

 وجهها. 



التقت بكارل يف هناية السباقىوعاد اىل  
اال على بواسطة املصعد . اثناء 

دمها, كان كارل يلتفت دائما  صعو 
للخلف ليتأكد ان جوليت مل ترتك  

املقبض الذي يسحبها . هذه املراقبة  
كانت تزعج الفتاة, من يعتربها ؟  

 مبتدئة؟
بعد ساعتني من التزجل املمتع , قصدت 
جوليت ابر احملطة لرتاتح, بينما استمر 



كارل ابلتزجل على احللبة الكبرية. عندما 
بار. اقرتاح عليها ان  انضم اليها يف ل

ينهيا فرتة بعد الظهر على احللبة 
السوداء اليت تبداء من قمة اجلبل . 
قبلت جوليت وتبعته حىت العربة. مل  

يكن قد سبق هلا ان تزجلت على احللبة  
 السوداء االمرة واحدة...

من عربة التلفريك , االرتفاع يشعرك  
 ابنك تسيطر على العامل كله,



, عى قمة املنحدر عامل ابيض متاللئ
 الكبري.عرفت جوليت حلظة خوف.

هل ستنجح يف االنزالق دون ان تقع؟ 
ستموت من اخلجل اذا شهد كارل  

سقطة هلا. تفضل ان تكسر رجلها او  
يدها على ان يغرز راسها يف الثلج امامه 

! اخذت نفسا عميقا واستندت على 
صايتها واحننت حنو الفراغ املنفتح 



طلق وراءها ولكنه مل  امامها... كارل ان
 حياول جتاوزها.ر

بعد حلظات قليلة,نسيت جوليت 
خماوفها , سيطرت بسهولة على حمورها 

 ومنحها الراحة... احلياة مجيلة جدا. 
مئااتالمتار مث طية يف االرض خففت 

سرعتها , لكنها بعد ان عربت القمة ,  
انزلقت , من جديد بكل سرعتها. 



كانت تتمتع بتخطي العقبات  
 الصعوابت. و 

 
مل يسبق هلا من قبل ان تزجلت هبذا  

الشكل! من وقت آلخر, كانت تلمح 
جاكيت كارل الزرقاء امامها النه سبقها 

 . 
كاان قد قررا االستمرار ابلنزول حىت  

الوادي مرورا حبلبات متوسطة الرتفاع  



بدل التليسياج يف منتصف الطريق.  
احملطة اصبحت ابلكاد مرئية على اليمني 

ليت تقطع املرحلة االخرية مبزاج  , جو 
ممتاز . ثالمثائة امتار بعد وجتد نفسها  

على ارض سهلة حيث الثلج مرصوصا  
 جيدا. 

كان كارل قد توقف لينتظرها وينظر  
 اليها متجهة حنوه.



هبذه اللحظة ابلذات , شردت الفتاة 
هبذه النظرة املنصبة عليها, ونسيت ان 

 .حتافظ على ركبتيها مضمومتني جيدا
فافرتقت الزالجتان على الفور... كادت 
ان تفقد توازهنا, فتوقفت مبعجزة, لكن 
االحندار مجلها بسرعة حنو جمموعة من 

املتزجلني, وفهمت بلمح الربق اهنا  
ستصطدم هبم....فجأة, ارتسم كارل 

جانبيا امامها. كان قد ادرك اخلطر  



ووقف يف حمور الفتاة عموداي على 
اصدمت به . رجل احللبة. بعد حلظات, 

اخر اقل قوة من كارل, كان ليسقط 
حتت قوة الصدمة, لكنه صمد ومل يقع 

 ال هو وال جوليت.
ظلت اللحظات بني ذراعيه مقطوعة  

االنفاس, وجهها على كتفه, مث عندما 
استعادت انفاسها, ابتعدت عنه ونزعت 



نظارهتا السوداء وحملت عينا كارل 
 تلمعان من الغضب.

,ملاذا مل تعرتيف يل قبال  "حبا ابلسماء 
ابنك مل يسبق لك ان نزلت احللبة  

 السوداء؟.
 صرخ حبدة وهو يهزها.

"من خالل الطريقة اليت واجهت هبا اخر 
مرحلة من نزولك, من الطبيعي انك  

 حباجة لبعض الدروس."



 "اان مل اكذب." صرخت بيأس.
"سبق يل ان تزجلت على قمة اجلبل! 

حلظات, هذا كل  فقدت الرتكيز لبضعة 
 شيء كل شخص خيطئ..."

"وخاصة مبتدئة ملثلك على منحدر 
 مماثل...."

 "لست مبتدئة!"
"ال؟ راقبت انطالقتك...كنت تشعرين 

 ابخلوف!"



"امسع, لو مل تكن هنا النقاذي, لكنت  
وقعت , وهذه ليست كارثة...ليس 

 لدي حساب اقدمه لك."
نع , سنخلع  "اذا مل يكن لديك ما

زالجاتنا ونستعمل التليسياج للعودة اىل  
احملطة...اال اذا كنت تريدين ان حتدثي 
مشهدا جديدا. ولكين احذرك, هذه 

 املرة , لن احترك اذا ساءت االمور..."



تبعته جوليت رغما عنها بصمت. 
اعادت الزالجتني اىل حمل االجيار, مث 

عرض عليها كارل ان يشراب الشاي يف  
طة. لكنها رفضت جبفاف وعادا ابر احمل

اىل السيارة دون ان يتبادال الكالم طوال 
 الطريق.

شيئا فشيئا, الحظت جوليت اهنا كانت 
سخسفة. مل يكن جيب عليها ان تغضب 
من مالحظاته, جيب ايضا ان تعرتف انه 



انقذها من حادث مؤكد مع اهنا تشعر  
 جبرح يف كرمتها...

قبلت "اعلم انين كنت مغرورة عندما 
النزول من قمة اجلبل معك... كنت 

 مغرورة ابمكانيايت..."
"اان سعيد بسماع كالمك هذا. هل  
كنت تفضلني قضاء عدة اشهر يف  

اجلفصني فقط جملرد التلذذ ابدهاشي 
 امام قدراتك."



 " مل اكن افكر بذلك!"
اذا هل كنت تريدين لفت انتباه متزجل 

 وسيم وارغامه على انقاذك ."
؟ كنت وحدي على ذلك   " اي متزجل

 املستوى ..."
" مل اكن بعيداً عنك ... هل كنت 

 تتزجلني يف املاضي مع جريارد ؟"
" يف البداية نعم ، مث بدأت قواه تضعف 

 ومل نعد خنرج ..."



 " كنتما تذهبان وتعودان بنفس اليوم ؟".
 " ال، مل تكن سياريت هبذه القوة

 يف غرفتني منفصلتني ؟"
ارح ، فأجابته بسخرية اغضبها سؤاله اجل 

: 
" كنا نستأجر جناحاً وننظم فيه 

جلسات رقص وسكر حىت ساعات  
 الفجر االوىل !"



الصمت الذي تال كالمها جعلها تعتقد  
 ان كارل صدقها . 

 " مزاجك غريب ..." قال اخرياً.
" البد انه وضعك يف مواقف حرجة يف 

 اجملتمع ".
ل  " يف اجملتمع ، كارل ادلر ، الاحد حياو 
اهانيت كما تفعل انت ! اكرر لك انين  

وجريارد مل نكن عشيقني ابداً . كما  



وانين اجهل كل مشاعره حىت اليوم  
 الذي ..."

الذي اصبحت يف اعرتافاته املثرية امللحة 
؟ ال اصدق اية كمة منك ... طيلة 

اشهر طويلة عشت اىل جانبه دون ان  
تالحظي شيئاَ ؟ هيا اذاً اعرتيف ان رؤيته  

وت حباً بك كانت تسعدك . النساء  مي
ميلكن حاسة قوية ملعرفة اهتمام الرجال  

 هبن ..."



" االمر يتوقف على طبيعة الرجال ، 
كارل ادلر ، بعضهم يسهل فهمهم ، 

 والبعض اآلخر ، ال ..."
 " وجريارد؟"

 " كان منطوايً متكتماً ..."
" دون ان اكون فضولياً ، كم مرة 

ان رجاًل وقع علمت من النظرة االوىل 
 او سيقع حببك ؟"



" نعم ، انت فضويل ، لكين سأجيبك 
 مرتني او ثالثة ".

" حسناً ، واآلن ، اريد ان اعرف  
 ماتبؤك غريزتك عين ..."

" ال شيء ، طاملا انك اطلعتين منذ  
 البداية على رأيك يب ..."

 " تقصدين انين شخص فظ ..."
يف احكامك . بعد وفاة  " انت تتسرع

شقيقك ، قررت ان حتتقرين وقبل ان  



تعرفين ، ومنذ وصولك اىل ريتغن حتاول  
."... 

" يف هذه احلالة كيف تفسرين دعويت  
 لك للعشاء او للتزجل ؟".

" هذا ما الافهمه كارل ادلر ، املخيمان 
نصبا ، ولكنك تصر على لقائي . ملاذا  

.. ال تقل التدعين بسالم ؟ اليوم ،مثاًل .
يل ابن هذه الدعوة كانت فقط لتطرية  

 االجواء بيننا ".



" مل اكن ارغب بقضاء هذا النهار  
 وحدي ، هذا كل مايف االمر ".

" حسناً ، واان بكل سرور ، لست  
 حباجة لرفقتك ".

 " لكنك رافقتين ".
" مل يكن لدي خيار آخر ، كنت قد 

 اتصلت ابلبارونة ..."
تندمني لو مل " هيا! اعرتيف أبنك س

 ترافقيين !"



 " اان ؟ ابلتأكيد ال ".
" انت الجتيدين الكذب ، آنسة هارمون 

! احلقيقة ابسط من ذلك . كنت 
تتحرقني رغبة يف جري اىل نزاع معك  

"... 
" مبا انك متأكد من قدرتك على قراءة  

افكاري ، لن اضيف شيئاً " اجابته 
 بتعال .

 بكالمك ..."" لكنين مستعدة لالقتناع 



كانت تعلم أبهنا على وشك الفشل  
امامه ، فالتزمت الصمت حىت وصال 

 اىل ريتغن .
" سنلتقي هذا املساء ."، قال كارل 

 وهو يوقف سيارته امام منزهلا .
" البارونة تدعوك ملشاركتنا العشاء الذي 

 تقيمه لنا ".
" لكنها مل تدعوين !" اجابته جوليت 

 بدهشة .



ان اخربك ، اريدك ان " كنت قد نسيت 
تتعريف على صديقيت لسلي قبل عودتنا  

اىل مينيس آخر السهرة ، سأمر  
 الصطحابك يف الساعة السابعة ".

 " ال ضرورة لذلك ، سأستقل سياريت ".
 

" كما تشائني . اكنت راضية ام مستاءة 
من نزهتنا اليوم ، اعرتيف ان زادي كان  

 لذيذاً على االقل ..."



 جابته بنفس السخرية . " ممتازاً " ا
" وانت ، مارأيك بنهاران ؟ اان اموت من 

 الفضول ..."
" كان مثرياً من بعض اجلهات ... من 

املفيد دائماً التحري داخل ميدان  
اخلصم قبل املواجهة ... وهذه املواجهة 

 لن تتأخر ، اليس كذلك ؟"
 " نعم ، اان ابنتظارك ".



ضاً " اان ايضاً ، آنسة هارمون ، اان اي
"... 

فهمت جوليت بسرعة اهنا تواجه خصماً 
اثنياً بوجود لسلي كرانتز اليت عاملتها  

بعداء مكشوف . البد ان كارل قدم هلا  
تقريراً مفصاًل وسيئاً عن مديرة مدرسة 

 الفنون . 
لسلي كرانتز امرأة مجيلة طويلة انيقة 

بثوهبا الكالسيكي االبيض . استلمت 



كنت من دفة احلديث طوال الوقت ومت
اقناع البارونة بضرورة احداث تغيريات  
على الفندق . واوكلت اىل كارل الذي  

كانت تناديه ابمسه ، مهمة االتصال  
ابلصحف اليومية لالعالن عن اعادة 
 افتتاح الفندق حبلته وادارته اجلديدة . 

مث اعلنت اهنا ستقيم يف الفندق لرتاقب 
سري العمل فيه ، ووعدت البارونة أبن  



دق سيكون مسنعداً الستقبال اول الفن
 املصطفني مع هناية شهر نيسان . 

" كما ترين ، عزيزيت جوليت ، كنا 
مشغولتني بعد الظهر " قالت لسلي  

 بتعال .
" بينما كنت تتزجلني مع كارل ... ابتداًء 

 من الغد ، سأكون مشغولة جداً ."
" جيب علينا اواًل ان نتفق حول بعض  

 اعرتضت البارونة حبزم . النقاط " 



 " هل ستحتفظني بشقتك يف مينيس ؟"
" ابلتأكيد ، لدي اصدقاء كثر واصر  

على استقباهلم يف شقيت من وقت آلخر  
، من انحية اخرى ، كارل يعترب منزيل  
منزاًل اثنياً له ... هو يزورين كلما وجد  

وقت فراغ يرغب بتمضيته مع رفقة 
 انثوية ، اليس كذلك كارل ؟"

وانت ايضاً ال ترتددين يف قرع ابيب  " 
 ... " اجاهبا مبتسماً .



" يف اايمنا هذه ، للنساء احلق ابلقيام 
ابملبادرة ، اليس كذلك ، جوليت ؟ 
كيف تسري االمور يف هذه املنطقة ؟ 

االنكليزايت مشهورات بربودهتن ، لكين 
متأكدة اهنن يف حياهتن اخلاصة ، رمني  

لف احلائط  منذ مدة طويلة بربودهتن خ
"... 

حاولت جوليت ان ترد الضربة للسلي ، 
 لكن كارل سبقها .



" لنرى ، لسلي ، انت خمطئة "، قال 
 مبتسماً.

" انت التعرفني اآلنسة هارمون جيداً ،  
ابمكاين ان اؤكد لك اهنا مل تتصرف معي 
ابداً بطريقة غري مناسبة ، على االقل ، 

 حىت اآلن ..."
على مسافة   " لكنها جنحت يف احلفاظ

بينكما ، طاملا انك التزال تناديها  
اآلنسة هارمون وليس جوليت ... 



قضيتما النهار معاً ، والبد انكما  
احتفلتما ابملناسبة يف احد البارات ،  

وانت تدعي ايضاً ؟ ماذا حصل لسحر  
 كارل؟"

" حاولت ابلفعل ان اقدم هلا شيئاً ، 
لكنها رفضت ... فعدان مباشرة اىل 

 .."ريتغن .



" حلسن احلظ ، انت ادركت ان  
الفضيلة تكون دائماً خبطر برفقة كارل  

 ادلر " قالت لسلي ضاحكة .
" اان اعرف من خالل جتربيت انه اليرتك  

 الفتيات بسالم ".
ساد صمت ثقيل ، مث حاولت البارونة  

ان ختفف حدة اجللسة بسؤاهلا كارل عن 
 رأيه جبوليت كمتزجلة .



هل سيسخر   حبست جوليت انفاسها .
 منها امام صديقته ؟..

" الصعوابت الختيفها ..." اجاهبا كارل 
بعد ان تردد قلياًل ." للحقيقة مزاايها  

 تفوق اخطاءها ".
التقت نظرات جوليت وكارل للحظة . 
 فشكرته بصمت وقد ادهشها موقفه .

 



بعد ان شربوا القهوة ، انسحب كارل  
ولسلي ليعودا اىل مينيس . بينما ظلت 

ليت وماغدا تتباحثان مبوضوع  جو 
التغيريات اليت اقرتحتها لسلي خبصوص  

 الفندق .
" اآلنسة لسلي تزعم ان ااثث الفندق  
قدمي واليناسب زابئننا . هي تصر مثاًل 
على استبدال خزائننا االملانية القدمية  
خبزائن جدرانية أببواب جرارة ... من 



جهيت ، اجد هذه اخلزائن اخلشبية  
 ر مع منط القصر ".تتناسب اكث

" انت حمقة ، ماغدا، ولكن ملاذا مل  
جتيبيها أبن الزابئن خيتارون هذا الفندق 

بسبب اطاره املميز وااثثه الذي قاوم  
 الزمن ".

" الن لسلي كرنتز لديها عالقات كثرية 
يف مينيس وستكون مفيدة لنا وقت اعاد 

ة االفتتاح . اما ابلنسبة الفكارها 



تنفذ قبل عدة اشهر    اجلديدة ، فهي لن
. وحىت ذلك الوقت ، سأترك ملديرة  
الفندق اجلديدة امكانية الدفاع عن  

 وجهة نظرها ".
" لكن ال تكوين متساحمة جداً ، ارجوك 

، سأكون حزينة برؤية القصر يفقد  
 طابعه املميز ".

" مل تتقبل لسلي خرب خروجك مع كارل 
بسرور ... ولكن ال ميكنها اعتبارك 



كنة . كم كانت عدائية معك ، منافسة مم
هذا املساء ، بدون شك هي تغار منك  

." 
 " تغار مين ؟ انت متزحني ".

" لكن كارل ادلر مل يكن قد نسي  
دعوته لك يف االسبوع املاضي ، وانت  

 قبلت دعوته ".
" ماغدا ! اتعتقدين انين امثل دوراً  

اسأليه يف املرة القادمة واتظاهر بكرهه ؟ 



وسيقول لك كيف فتحنا النار على 
بعضنا ... مل يدعين للتزجل معه اال من  

 اجل املشاجرة معي هبدوء ..."
" وصلت االمور هلذه الدرجة ؟ ولكن 

 هل ستستمرين يف املشاجرة معه ؟"
" ماذا حتاولني ان جتعليين اعرتف ؟ 

اقسم لك ان غرية لسلي ال اساس هلا . 
فقته للتزجل كي ال يعترب رفضي را

كاعرتاف ابخلوف ... فهو يعرف اآلن  



انين لن اكون االوىل اليت تضع حداً  
 لعدائنا ..."

" لالسف كنت اعتقد انك ترغبني  
بقضاء يوم ابلتزجل معه . ومالغري طبيعي  

 يف هذا ؟ انتما شاابن رايضيان ..."
" ماغدا ، هذا ال يعين ابلضرورة ان  

متبادل اان وهو . انه   نشعر ابجنذاب
يتهمين بيأس اخيه عندما رفضت الزواج  
منه ، واان ال احتمل اهتاماته واحكامه ... 



كما وانه قرر ان يرمينا خارج كي يبين  
 منشرته ويزداد غىن ".

يف االسابيع التالية ، تغريت احلياة يف  
ريتغن رأساً على عقب . الشاحنات 
ة ، واجلرافات ظهرت يف الشوارع اهلادئ

االشجار تساقطت حتت مناشري 
احلطابني الذين يقيمون يف غيتباش 

 ابنتظار بناء مساكنهم هنا .



استقالة اثنني من النحاتني اقلقت 
 جوليت .

البد اهنما قررا االنضمام اىل صفوف 
احلطابني الن رواتبهم اكرب من الرواتب  

 اليت تقدمها هلم هي .
" اخشى ان نفقدهم كلهم " قال هلا  

 يام رئيس عماهلا ذات يوم .ويل
" اطمئن ، مستقبل املدرسة مؤمن ". 

 اكدت له بثقة ال تؤمن هبا .



" سيبدأ املصطافون ابلصول اىل الفندق  
قريباً كما وانين سأحصل على عقود مع  

 متاجر املدينة "
وكانت حماولتها االوىل ابءت ابلفشل  

الن اكثر التجار اشرتوا ماحيتاجون اليه  
ان . مل يكن ابمكان قبل شهر نيس

جوليت اال ان ترتك انتاج املدرسة يف 
املستودع للعام القادم . ومع ذلك ،  

 استمرت ابحملاولة .



ذات صباح ، وبينما هي خترج من احد  
حمالت التحف يف مينيش ، التقت 
 بكارل ادلر صدفة على الرصيف .

" صباح اخلري ، آنسة هارمون ،  
رتح  ايللمفاجأة " قال هلا بلطف واق

عليها ان يوصلها بسيارته اىل املكان  
الذي تقصده " اىل اين تريدين الذهاب  

 ؟"



اىل مطعم بوكلن يف شارع شاون بالتز ،  
 اتعرفه ؟" 

" ابلتأكيد ، ولكن ماذا جيذبك يف هذا  
 املطعم الشعيب ؟" 

 " اسعاره تناسبين متاماً " اجابته حبدة .
 " ابمكاننا ان خنتار افضل منه ".

 ." حنن ؟"
" نعم ، النين اان ايضاً ارغب بتناول 

الطعام ، سأصطحبك اىل مطعم  



سليربكان . دائماً اتناول وجبايت هناك  
 مع رفيقة ساحرة ..."

 " حقاً؟"
 " ابلتأكيد ، هل تشكني بذلك ؟"

بدون شك ، كلمته البارونة عن اعمال 
جوليت وجوالهتا على التجار النه سأهلا  

 وهو يقرأ الئحة الطعام :
 احتصلني على نتائج جيدة ؟" "



" حىت اآلن ، نعم "، كذبت وادارت  
 وجهها . 

 " لكننا يف شهر نيسان ".
" اوه ، مل اتلقى تشجيعاً حىت اآلن ، 
 لكن التجار متحمسون النتاجنا ..."

" هل اتصلت بغرانوير وكلنماير ؟" سأهلا 
مشرياً اىل صاحيب اكرب متجرين يف  

 املدينة .



ر كنماير بعد ظهرهذا " ليس بعد ، سأزو 
 اليوم ".

" اعرفه ، سأوصلك اىل متجره بعد  
 الغداء ".

 " اان ادين لك ببعض الشكر ...".
 " ماذا ؟" سأهلا بدهشة .

" عندما سألتك البارونة عن رأيك يب  
كمتزجلة ، مل تشر اىل حادث اتسغور  

"... 



من   " اان لست فظاً لدرجة ان اسخر
فتاة امام الناس ، وخاصة لسبب 

 سخيف ..."
" لكنك لن تستمر بلطفك يف املستقبل 

 ، اليس كذلك ؟"
" املستقبل سيتكلم ... " اجاهبا 

 مبتسماً.
" اجلنرال ال يكشف عادة عن خمططه 

 امام العدو ..."



" العدو هو اان ... هذا يعين انك  
 دعوتين فقط لتحدد يل سياستك ".

يت الطعام الننا التقينا  " دعوتك ملشارك
 صدفة يف الشارع ".

" وفضلت اصطحايب متظاهراً ابنك هتتم 
لعمل بينما تتمىن ان ترى املدرسة تقفل  
ابواهبا أبسرع وقت ممكن . كنت اعلم 

 منذ البداية ملاذا ؟ ملاذا ؟"



" انت اجبت بنفسك على هذا السؤال 
منذ حلظات ... كنت احاول التعرف  

العدو الجد سياسة فعالة " مث اكثر على 
 نظر اىل ساعته وهنض فجأة .

" لو مسحت ، اعذريين ، جيب ان اجري 
اتصااًل هاتفياً هاماً ... سأعود بعد 

حلظات ". مث ابتعد وترك الفتاة يف قمة  
 االضطراب .



للحقيقة ، كانت تتمىن مساعه ينفي  
اهتاماته ، ويؤكد هلا انه كان يريد  

 به .مرافقتها الهنا تعج
لكنه مل جيب على هذا النداء املكشوف 

، وهي تشعر اآلن بذل امرأة رماها  
عشيقها .. عشيقها ! اي اهلي ! مباذا  

تفكر ؟ ماذا اصاهبا ؟ ال ميكنها ان تقع  
يف حب رجل تكرهه ! اهنما ينتميان اىل 
معسكرين مواجهني . ونقطتهما املشرتكة 



الوحيدة هي احلرب اليت يشناهنا على 
 ا .بعضهم

لقد كرر اكثر من مرة اهنا عدوته ... 
عندما عاد اىل طاولتهما ، أتملت وجهه  

جيداً حبثاً عن اشارة متنحها االمل .  
لكنه مل يتغري ، ال يزال ذلك الغريب  

املتعجرف الذي التقت به على الطريق  
الول مرة . وهو الد اعدائها الذي حيكم 

 عليها وحيتقرها .



بسيارته حىت  غادرا املطعم واصطحبها 
متجر كنماير ، فودعته ودخلت وطلبت 

من السكرترية ان تقابل املدير مث  
جلست تنتظر مع بعض العمالء يف  

 غرفة االنتظار .
 عادت السكرترية والتفتت حنوها :

 
" هري بيزولد سيستقبلك على الفور ، 

 فراولن هارمون ..."



" ولكن ..." اعرتضت جوليت بدهشة  
 "" هذا ليس دوري ...

 " تفضلي واتبعيين لو مسحت ".
تبعتها جوليت متجنبة نظرات بقية  

 املنتظرين .
وبعد عشرين دقيقة ، كانت املفاجأة 

الكبرية ، هري بيزولد سلمها طلبية كبرية 
... كانت سعادهتا كبرية وهي تعيد 

العينات اىل حقيبتها فجأة ، ادخلت 



السكرترية كارل ادلر الذي سلم على 
التفت حنو جوليت اليت    هري بيزولد مث

 كانت هتم مبغادرة الغرفة .
" حلظة ، آنسة هارمون "، استوقفها  

 كارل .
 " الديك مواعيد اخرى ؟"

 " ال ".
" اعتقد انك جئت من ريتغن بسيارتك  

 ، اين ركنتها ؟"



" يف موقف للسيارات يف ليدويغ سرتيت 
." 

وي  " يف هذه احلالة ، انتظريين ، سأس
بعض التفاصيل مع هري بيزولد ولن  

اأتخر ، سأصطحبك اىل موقف  
السيارات النين ذاهب اىل نفس الشارع 

"... 
انتظرته جوليت يف غرفة االنتظار وبعد  
عشر دقائق ، خرج كارل من مكتب 



املدير ومحل حقيبتها وسبقها اىل اخلارج  
. 

" هل كانت مقابلتك مع هري بيزولد  
 مثمرة؟"

ين طلبية كبرية ..." اجابته " جداً ! سلم
 بفخر . 

 " الوحيدة هلذا النهار ؟"



" ال ، ابداً "، وكانت قد تلقت طلبية 
اخرى صغرية من احد التجار يف الصباح 
 ، لكنها ال تذكر امام طلبية هري بيزولد .

عندما وصال اىل موقف السيارات ، 
الحظت جوليت ان الباب مقفل  

 واجتاحها قلق واضطراب ، فتوجهت
حنو مكتب احلارس وقرعت على الباب 
، لكن مل جيبها احد ، مل يكن كارل قد 



انطلق بعد وهو يرى من بعيد اضطراب  
 الفتاة ، فنزل من سيارته واقرتب منها . 

 " املوقف ..." قالت له متلعثمة .
تقدم من الباب الرئيسي واشار اىل لوحة 

 امامه . 
" غداً يوم عطلة ". قرأت جوليت  

 ع . بصوت مرتف



" نعلم زابئننا ان املوقف سيقفل يف 
الساعة الثالثة اليوم استثنائياً . ولكن 

 ملاذا مل خيربوين ؟"
" اغلبية الناس تعرف القراءة " اجاهبا 

 كارل .
" مل يبق امامي سوى ان استقل القطار  

 ..." قالت بيأس .
" هناك حل آخر ... ابمكاين ان اعيدك 

 اىل ريتغن ".



ال لذلك !" وهزت " آه ال ! ال جم
 رأسها ابصرار . 

" ملاذا ! ف|أان مدعو لتناول العشاء  
مع لسلي يف قصر البارونة هذا املساء .  

 كنت سأذهب يف الساعة اخلامسة ".
 " حقاً؟" سألته حبذر .

" نعم او سأبقى هناك غداً النه يوم  
عطلة ، ولكنين اواًل مضطر ملرور على  



ايل  شقيت الخذ حقيبيت . هيا بنا ، تع
 سياريت مرحية مرحية اكثر من القطار .
وحدها يف الصالون الكبري ، وقفت 

جوليت تتأمل الديكور اللطيف حوهلا ،  
لفتت نظرها صورة بني جمموعة 

املزهرايت البورسالن ، اقرتبت منها  
وتعرفت على وجه لسايل كرنتز ، ويف  

اسفل الصورة توقيع خبط انيق " لعزيزي  
 كارل ".



د تشك ابداً بوجود عالقة  االن ، مل تع
محيمة بني كارل ولسلي ، ادارت وجهها  
عن الصورة عندما مسعت خطوات كارل 

تقرتب ، كان قد ارتدى بدلة انيقة  
رمادية مع قميص ابيض انصع ، ختيلت 

للحظة اهنا تدس اصابعها بني عنقه  
الطويل وقماش قميصه الناعم لتتحسس 

 حرارة هذا 
 



رأسها الصدر العريض ... اخفضت 
ومتالكت نفسها ، هللا وحده يعلم اية  

امنية اخرى ستتمناها قريباً ! قبل مغادرة 
مينيس ، توقف كارل عند ابئع زهور 

واشرتى ابقتني للبارونة ولسلي ، وعندما 
جلس خلف املقود من جديد ، رمى 

ابقة صغرية من البنفسج على ركبة 
 جوليت .



" هذه هدية متواضعة كي تساحميين " 
 مبكر .قال 

 " على ماذا ؟" سألته خبجل .
" النين ارغمتك على تناول الغداء معي 

 اليوم ..."
مل تفهم جوليت اذا كان ميزح ام ال ، 

 فشكرته .
والتزمت الصمت من جديد هذا  

الصباح قد استيقظت مع ساعات 



الفجر االوىل فأسندت رأسها اىل اخللف 
حتاول منع نفسها من النوم ... لكنها  

 بعد دقائق خرقت يف الالوعي .
اواًل اعتقدت اهنا حتلم ... يدان دافئتان 
تضمان وجهها وشفتان رقيقتان تداعبان 

 شفتيها ، حبنان ...
رفعت يدها والمست اصابعها يداً  

حقيقة على عنقها عادت اىل الواقع  
منتفضة ، وفتحت عيناها . يف اخلارج  



الشمس تغيب والسيارة متوقفة امام 
 مدرستها وكارل منحنياً فوقها يراقبها ...

" ولكن ... ماذا جيري ؟ هل كنت 
 تقبلين ؟"

" اليست هذه افضل طريقة اليقاظ فتاة 
 مجيلة ؟".

 كنين مل اكن انئمة !"" ل
" بلى ، وكان امامي خياران ، اما ان  
اهزك بعنف واما ان اتبع طريقيت ... 



كما فعل االمري الساحر مع االمرية 
الغابة النائمة . ضعي نفسك مكاين ... 
ارى فتاة رائعة تنام قريباً مين ... فقط  

االمحق يرتك فرصة كهذه ... كما وانين  
ظة االوىل اليت كنت افكر هبذا منذ اللح

 التقيتك فيها على حافة الطريق ..."
" انت جمنون ، وحسناً انك مل تفعل  

"... 



" من يدري ؟ لو كنت مسحت يل 
مبشاركتك زادك ، كان ابمكاننا ان 

 نصبح صديقني ..."
كان وجهه قريباً جداً من وجهها ،  

 واحست جوليت ابنفاسه على خدها .
مهس  " ملاذا تغضيب من قبلة بسيطة ؟"

وضمها اليه يبحث عن شفتيها . قاومته 
 بشدة لكنه مل يرتكها .

 " هناك انواع عديدة من القبالت ".



اضاف وهو يرفع رأسه " تلك اليت تدل 
على شوق ورغبة ، وتلك اليت متنح  

 الراحة واهلدوء ، ودون ذكر تلك ..."
" وفر علي كل هذا الشرح " قالت حبدة 

 ودفعته عنها .
! شكراً النك اوصلتين  " دعين اخرج 

 اىل ريتغن مع انين اندمة جداً!"
" اما اان فكنت سعيداً ". اجاهبا 

 مبتسماً.



نظرت اليه نظرة سوداء ونزلت من  
 السيارة وصفقت الباب بعنف .

 " نسيت بنفسجياتك !" ذكرها كارل .
" انت ترغبني يف ان ترميها يف وجهي ؟" 

 سأهلا ضاحكاً .
متزح اهنا  " اصفك ابالزهار ؟ انت

 تستحق االفضل ..."
 الفصل اخلامس:

 



وركضت اىل منزهلا وهي ترجتف من العار 
والغضب واالسف . لقد استسلمت 
للغضب ، بينما قبلها كارل الرضاء  

غريزته الرجولية . من تلك اللحظات  
اليت احتدت شفتاه مع شفتيها ، كانت 

تتمىن ان تبادله القبلة وان ال خترج ابداً  
ذراعيه ... كيف سيمكنها ان  من دائرة

 تغفر لنفسها هذا الضعف ؟.



كانت جوليت تريد الذهاب اىل مينيس 
الستعادة سيارهتا ، لكن لسلي كرنتز  

اقرتحت عليها ان تصطحبها اىل املدينة 
، قبلت جوليت ورافقتها بسيارهتا ،  
طوال الطريق ، حتدثتا عن الفندق 

  واخربهتا لسلي اهنا تريد تغيري الديكور
القدمي . لكن جوليت اعرتضت واعطتها  

 وجهة نظرها .



" حنن النريد جذب االشباح ، ولكن  
 الزابئن الشبان ".

 اجابتها لسلي بتعال وكربايء .
" الزابئن يرغبون بفندق يضم حوض 

 سباحة وسناك وابر ".
" الزابئن مل يكونوا يشتكون من الفندق  

. البارونة كانت تريد اقفاله الهنا  
سنة غري قادرة على ادارته  اصبحت م

"... 



 " لكن زابئنها كانوا كلهم مسنني ..."
" اال اهنم كانوا يرتددون كل عام اىل  

 الفندق ".
، كوين متعقلة وواقعية .  " اوه ، جوليت

علمت انك تسببت مبشاكل عديدة 
 لكارل ومنشرته ...

اعرف انين اجده متساحماً جداً معك ... 
يدعوك للتزجل مث لتناول الغداء معه يف  

مطعم سيلربكان ويعمل لك كسائق  



طوال النهار ... اي سحر تستعملينه 
 الغرائه ؟"

 " الغرائه ؟ ماذا تقصدين ؟ اواًل ، كارل
ادلر حيق له انشاء منشرته واان حيق يل  
معارضة املشروع النه يرمي اىل تدمري  

مدرسيت ومنزيل ! اما ابلنسبة للغداء يف  
مينيس فذلك الننا التقينا صدفة يف 

 الشارع ."



" اذاً اشرحي يل ملاذا استعمل نفوذه  
 عند هري بيزولد ...؟"

" نفوذه ؟ ماذا تقصدين ؟" سألتها  
 جوليت بدهشة .

" التعتقدي ان هري بيزولد سلمك طلبية 
 كبرية ألنه استلطفك فقط ..."

" غريب ! اان ابلفعل كلمت كارل ادلر  
عن نييت يف مقابلة هري بيزولد اثناء  
 الغداء لكنه مل يره قبل زايريت ..."



سكتت فجأة ، وتذكرت انه اجرى  
اتصااًل هاتفياً يف املطعم ... اذاً كلم  

آنسة هريمون   بيزولد واخربه بزايرة
 وطلب اليه ان يكون كرمياً معها ...

" كارل ادلر يكلمك دائماً عن افعاله ؟" 
 سألتها جوليت وهي يف قمة الغضب .
" كارل ال يكلمين عن افعاله اخلريية ،  
لكين فاجأته يكلم البارونة ... ليسخر 

 مين ؟"



" وملاذا ؟ كلم البارونة ... ليسخر مين  
 ؟"

حصلت على طلبية " وملاذا تشتكني ؟ 
كبرية ... لكين اريد ان احذرك ان كارل 
لن يستمر بلطفه معك حىت النهاية ... 

اذا اصريت على الدفاع عن حقوقك  
 املزعومة فهو سيفقد صربه ".



" لست حباجة للتحذير ، يدهشين  
اصراره على التكلم معي رغم الدرجة 

 اليت وصلت اليها االمور ".
ويعرف جيداً كيف  " انه شاب لطيف ، 

خيفي مشاعره احلقيقة . اعلمي ان اكرب  
رجال االعمال يف املدينة ال يستطيعون 
الوقوف يف وجهه . وانت لست اكثر  

 دهاًء منهم ".منتدايت ليالس
 



" اان املك عامل الوقت اىل جانيب ". 
اجابتها جوليت بتحد . شكراً لك على 

اصطحايب اىل مينتس ". ونزلت من  
 ام موقف السيارات . السيارة ام

" امتىن ان ال حتتفظي يل أبية ضغينة ، 
جوليت ". قالت هلا لسلي قبل ان  

 تنطلق مسرعة .
احست جوليت بشعور من عدم القدرة 

جيتاحها ، ادعاءات لسلي ليست يف  



احلقيقة سوى هتديدات مسترتةوهي يف 
قرارة نفسها تعلم اهنا لن تتمكن من 

ريع كارل  الوقوف اىل االبد يف وجه مشا
شاءت االقدار ان يكوان عدوين بسبب 
شقيقه جريار يف البداية .كانت جوليت 
تتلذذ بعداءه. ولكن شيئا فشيئا. وحتت 

اتثري غريب تغري الوضع. داخليا هي  
تتمىن حصول هدنة معه. ضعف كبري 

يهددها منذ اللحظة اليت قبلها فيها يف  



السيارة. وغزا الشك افكارها , اليست 
لد اعداء حمارب يسعى اىل  الشكوك ا 

النصر؟ لكنها غري قادرة على النسيان 
االهانة اليت وجهها هلا ابتصاله  

ابهلريبيزولد , اما ابلنسبة لالجنذاب  
الذي تشعر به حنوه, فهو جمرد اجنذاب  

جسدي تتمىن ان متتلك القوة 
 ملقاومته....



يف االسبوع التايل اخربها رئيس عماهلا  
العمال يريدون    ويليام ابن اثنني من

تقدمي استقالتهم , كما اخربها ابن رئيس 
عمال ادلر تعرض هليلموت واالدموند  
ومنعهما من قطع االخشاب من الغابة  

وهددمها ابالتصال ابلشرطة, اثر غضب 
جوليت واتصلت ابلبارونة اليت اخربهتا 

اهنا ال تستطيع ان تفعل شيئا , طاملا ان 



وحيق   الغابة كلها اصبحت لكارل ادلر
 له منع القروين من دخوهلا.

"ماغدا, ارجوك عندما يزورك السيد  
كارل ان تطليب منه ان مير على  

 املدرسة, لو مسحت."
"سأفعل, ولكن ال تستفزيه, جوليت  
انت تفسدي عالقتك معه بينما هو 

يرغب مبساعدتك, مهما كنت 
 تقولني..."



يف اليوم التايل, زارها كارل يف املدرسة , 
رج من املستودع عندما رأته  كانت خت

يقف امام هليوت جابر االعمى ويراقب 
حركات يديه وهو يعمل على متساح من  

 اخلشب.
"البارونة قالت يل انك ترغبني برؤييت" 

 قال كارل عندما رآها بكل هدوء. 
 "نعم."

 " اميكنين اوال زايرة املدرسة؟"



 "تفضل" وافقت رغما عنها.
  اقرتب كارل من جديد من هليوت

ووضع يده بلطف على كتفه مث اطرى  
على عمله واشرتى منه التمساح مث  

اقرتب من عامل آخر واخذ يتحدث 
معه, ويسأله عن عمله ونوعية اخلشب 

الذي يستعمله . عندما رأته جوليت 
يتجول بني العمال مازحا ومهنئا, شعرت 

ببعض الغرية امام ردات فعل عماهلا  



قلقت الذين ادهشوها اببتسامتهم له. و 
وتساءلت هل سينحاز عماهلا اىل صف  

العدو؟ ولكن ملاذا هتتم ابخليانة بينما 
هي نفسها كانت شفافة وحساسة امام  

 سحر العدو؟"
اشرتى كارل قطعة صغرية ايضا وتبع  

 جوليت حىت شقتها.
وهو "انظري اىل هذه القطعة" قال 

يداعب وبرها احملفور" تبدو انئمة لكن  



خمالبها مستعدة للخروج يف اية حلظة, 
وكاهنا تراقب بعيين نصف مغلقة... تبدو 

وكاهنا تشبة شخصا اعرفه لكن من  
 هو؟"

"ستذكره حتما" اجابته جوليت حبدة ومل 
 يعجبها مزاحه

 "لنغري املوضوع لو مسحت."
"حسنا"ووضع القطعة اخلشبية جانبا" 

دو يل ان التعليمات اليت اصدرهتا  يب



لوكيلي مل تعجبك ابدا ... مع انه حيق يل  
 منع اي كان من قطع االخشاب"

" لكنهم من سنوات عديدة يستفيدون 
من االخشاب امليتة يف هذه الغابة,  

 وبرضا البارونة فون بوند!"
"اان رجل اعمال ولست مؤسسة خريية 
. انت قررت ودون استشاريت انه جيب  

 ي ترك اراضي بتصرف اجلميع..."عل
 " هيلموت وشقيقه اعتقدوا...."



 
" اذا مسحت استثنائيا لعاملك االعمى, 
من مينع االخرين من املطالبة هبذا التميز  

 ايضا؟"
" مهما كان االمر, كنت اريد ان  

اكلمك فقط العرف اذا كان مسموحا 
للمدرسة اراضي القصر كما يف 

كاين سوى السابق... االن, مل يعد ابم
 الرضوخ لقرارك..."



" هذا يسعدين..." متتم بسخرية . لو  
اظهرت اقل تفهما , لكنت نفسي 

 مضطرا لتسبيح كل الغابة...."
" اذا انت قررت حرماننا من بقااي  

 االخشاب؟..."
" التتظاهري مبظهر الشهداء. انسة  

هارمون اان مل اشرت كل الغابة. امامك  
 مئات اهلكتارات حتت تصرفك يف

 اجلوار."



 "نعم..."
" اذا ملاذا تدافعني بكل هذه االستماتة 

عن حق غري موجودة اال يف خميلتك؟ 
لكنك تبحثني عن اي سبب 

 للمشاجرة."
" كارل ادلر. اان ال اجد لذة يف خلق 

املشاكل لك كما تعتقد, اان ادافع فقط  
عن مصاحل املدرسة. حنن نسعمل  

خشب الصنوبرلصنع ادواتنا. وغابتك 



دم لنا اكثر من غريها... عرضت تق
 عليك طلبا رفضته واان لن احل اكثر..."
" ولكنك تركت البارونة تشتكي عنك. 

اشك ابنك تريدين دائما االتنقام مين  
 وبكل الوسائل..."

"كيف جترؤ على التلميح مبثل هذا 
الكالم؟ اعلم انين اان ايضا اشك بك . 
الميكنك ان حترمين من املدرسة اذا انت 



يضا تصعب علي شروط حيايت حبرماين ا
 من اخلشب , مثال,...."

" اهدأي! انت قلت بنفسك انه لديك 
منابع اخرى للتموين... اما ابلنسبة 

لشكوكك, فاعلمي انين سأصدر اوامر  
جديدة لرجايل, سيكون من حق عمالك  
استعمال كل ماحيتاجونه من اخشايب كما 

كانوا يفعلون يف املاضي. هل انت 
 االن؟" راضية



 "ال , ال ارض بقبول صدقة".
"اذا مل تكوين راضية عن صدقيت كما 
تسمينها فلماذا اان هنا؟ ملاذا طلبت 

رؤييت؟" سأهلا حبدة وقد ضاق صدره من 
 نقاشها. 

"كنت اريد فقط معرفة وضع املدرسة  
من كل هذه املسألة, اان اكره طريقتك  
وابمكانك ان تسعدين بعدم استعمال 

 نية امام اصدقائك..."نفوذك مرة اث



 "آه , بيزولد ؟ من اخربك؟"
"ال امهية لذلك. انت اتصلت ببيزولد  

 من املطعم اليس كذلك؟"
 "متاما"

"ومل تنبت ببنت شفه النك كنت تعلم 
ابنين لن اقبل تدخلك , حىت ولو كان  

 بنية طيبة يف عملي...."
" كنت اعرف كربايءك االمحق . ولكن  

ارة, حتتاجني اىل يف سبيل النجاح يف التج



اسكات صوت الكربايء, اليوم مثال, 
تفضلني حرمان مدرستك من االخشاب 

 على قبول عرضي."
بعد اايم , التقت جوليت ابلسيد هانز  

شربري وكيل اعمال كارل ادلر يف الفندق 
وسألته عن قرار كارل ادلر حول دخول 

 عماهلا اراضيه.
ان تفعلوا كما يف املاضي, " ابمكانكم 

انسة هارمون, اان اسف النين منعت 



االخوين اربور يف قطع االخشاب, كان 
جيب ان استشري كارل قبل ان اطيع  

 اوامر لسلي كرنتز."
 "ماذا؟"

" نعم . كانت تلك اوامر لسلي, واان  
نفذهتا اعتقادا مين ان السيد ادلر  
 مينحها حرية التدخل يف اعماله..."

غاردت جوليت الفندق وهي تشعر  
براحة كبرية كارل ادلر ليس رجال خبيال 



كما كان يدعي, ولكن الغرية اجتاحتها 
فجأة. ابلتأكيد هو مل يدافع عن نفسه  

ضح لسلي... عندما اهتمته, كي اليف
صمته يؤكد حبه للسلي . رمبا عاتبها  

بينه وبينها, لكن صديقته املتعجرفة قلما 
 هتتم...

 
اعدت البارونة حلفل كبري مبناسبة اعادة 

افتتاح الفندق بشكل رمسي, ووعدت 



مدعويها حبفل راقص تليه نزهة مركب يف 
البحرية حتت ضوء القمر . ونصحت 

 ندق.اليزابيتا ابن الأتيت اىل الف
اشرتت جوليت للمناسبة ثواب جديدا. 

فلسلي كرنتز تعرف ثوهبا املخملي, 
والجمال الن ترتديه مرة اثنية امامها.  
مساء اليوم الكبري, انتظرت جوليت 

بفارغ الصرب وصول مرافقها. ودون ان  
تعرتف لنفسها. كانت أتمل ان يكون  



كارل . لكنها اصيبت خبيبة امل عندما 
ي يعمل مهندس يف وصل جون سيرب الذ 

 شركة ادلر. 
كما يف املاضي . كانت ساحة القصر  

مضاءة مبصابيح كرطزة على االشجار , 
ويف الداخل ختتفي الطاوالت حتت 

ابقات كبرية من الزهور. رغم النفور 
بينها وبني لسلي, استقبلتها هذه االخرية 

امام الباب وكانت انيقة جدا يف ثوهبا  



فلم يكن قد  احلريري الطويل, اما كارل
حضر بعد. اجتهت جوليت حنو ماغدا 

احملاطة بدائرة من االصدقاء واخلدم  
املرتدين الزي االيبض ينتقلون بني  

املدعوين, مهس االحاديث كان يصل  
 حىت اعلى السقف املزين ابلكريستال.

اخذت جوليت تراقب الضيوف 
االنيقني. وكانت تعرف بعضهم, ولكن 



سلي الذين  اكثرهم كانوا من اصدقاء ل
 جاؤوا من مينيش

مل أيت كارل ادلر اال عندما اعلن مدير 
املطعم ان العشاء اصبح جاهزا . عندما 

ظهر امام الباب , هادائ واثقا من  
نفسه,انيقا يف بدلته السموكن السوداء, 

حبست جوليت انفاسها. انه يطعن  
بوسامته وجاذبيته على كل املوجودين .  

انت التقت نظراهتما للحظات, ك



جوليت اول من ادار وجهه وهي ابتت  
تعرلف مدى نفوذه على قلبها. رغم كل 
املنطق والتعقل, وقعت يف حبه...غباء 
كربايئها, جيب عليها االن ان تسكت  
هذا احلب السري املستحيل... فجأة. 

 الحظت كارل يتجه حنوها.
توقف قريبا منها يسلم على بعض 

ا  معارفه لكن املسافة اليت تفصله عنه
قريبة جدا. احست ابلدوار ورغبت يف 



ان تسرع للقائه فاحتة الذراعني... 
تقدمت خطوة حنوه عندما وقف جون 
سيرب بينهما فجأة ودعاها ملرافقته اىل  

 طاولته...
جلست جوليت مع جون بينما جلس 

كارل ولسلي وحدمها حول الطاولة  
اجملاورة. ابتسمت لسلي جلوليت وسلم 

ءة من رأسه. جون كارل على جون ابحننا
شاب وجوليت تناسب ذوقه النه  



امطرها ابالطرءات لدرجة اهنا انزعجت 
يف البداية, خاصة وان قرب كارل منهما 
يزيد من توترها وكي تتغلب على توترها  
اخذت تبادجلون املزاح, كانت تعلم ان  

ضحكاهتا اكثر من االزم. لكن جون 
لالسف, كان قد شرب الكثري من  

صبحت تصرفاته مزعجة الشمبانيا وا
حقا. البد ان بقية املدعوين اعتقدوا اهنا 
تشجعه على السكر... للحقيقة,مل يكن 



يهمها رأي االخرين, لكن نظرة كارل  
الساخرة كانت تقتلها. هنضت جوليت 

واجتهت حنو احلمامات حبجة اصالح  
ماكياجها, عندما عادت . كان اجلميع  

يرقصون فتهربت من جون وانضمت اىل  
لبارونة تثرثر معها واخريا حان وقت ا

النزول اىل مرسى ريتغن. وكانت لسلي  
قد استأجرت مركبا فاخرا كبريا يتسع  
ملئة شخص. انطلق املركب على انغام  



الفالس الرائعة, وانساب على مياه 
 البحرية اهلادئة. 

لتتغلب على ضجرها. زارت جوليت 
الصالوانت مث صعدت اىل السطح  

اربزين تتنشق اهلواء  واستندت على الد
املنعش. فجأة احست بيد حتيط خصرها 

 انتفضت ورأت جون سيرب خلفها.
 "ملاذا تتهربني مين؟"سأهلا 



"اان ... ال اهترب ... كنت انت تتكلم 
مع بعض االصدقاء , فجئت التنشق 

 اهلواء..."
"هذا ليس صحيحا , ملاذا حتاولني  

التخلص مين؟ كنا نتسلى جيدا اثناء  
وابمكاننا ان نلهو حىت  العشاء, 

 الفجر..."
"لننضم اىل االخرين. لو 

مسحت..."قالت له بنفاذ صرب . لكن  



جون مل يكن يستمع هلا. كانت الكحول 
 قد لعبت برأسه.

"ال اريد ان اعود اىل الصالون بينما اان  
وجدتك اخريا ! اعرتيف انك حتاولني  

التهرب مين من جديد. ال احب 
الثأر  طريقتك معي, وارغب يف 

 منك...قصاصا لك,ستعطيين قبلة ..."
"ابلتاكيد ال!" صرخت وحاولت ابعاده 

 عنها.



لكنه رغم مثله كان اقوى منها ووجنح يف  
ضما اليه قاومته جوليت بكل قواها  

وادارت وجهها جتنبا للقاء شفتيه. 
واخريا ختلصت منه وهربت لكنه تبعها  
وهو يكيل هلا الشتائم. فجأة احست 

 على قدم احدهم خلفها. ابهنا داست
 "اان اسفة ..." اعتذرت بسرعة  

 "الأبس ..."



رغم الظالم, تعرفت الفتاة على كارل 
 ادلر  

"اعتقد ان هذا املزاح طال كثريا..." قال 
 موجها كالمه جلون 

 " االنسة الترغب مبرافقتك..."
"اهنا ليست سوى ..." قال جون 

 ابحتقار وغضب.
اكثر  "اعرتف بفشلك .جون وال تلح  

..." قال له كارل حبزم واشار اىل السلم  



املؤدي اىل الصالون. فهز جون كتفيه 
 وابتعد.

"اان اسف على هذا احلادث...." 
 متتمت جوليت 

"امتىن ان ال اكون قد املتك عندما 
 دست على قدمك..."

..." قال ممازحا " ماذا  "اوه! سأحيا
 حصل مع جون ؟"



"كان يريد تقبيلي...فرفضت... كان 
ذلك جمرد سوء تفاهم..."قالت وهي 

 تدير وجهها 
لكنه حيق له ان يظن ابنك لن  

 ترفضي..."
 رفعت الفتاة زجهها مصدومة.

 "لكن ...مل اكن اعتقد ابدا ان .."
 "هل انت متأكدة؟"

 "ماذا تقصد؟"



نه يف البداية مث  "انك اذا كنت تشجعي
تصدينه يف النهاية, وبدون اي تفسري, 

فسيكون لديه اسباب للبحث عن 
االتنقام ...الرجال الحيبون ان يتالعب 

 هبم هبذا الشكل."
 " كيف؟ اان مل اشجعه ابداً!" 

" حقاً ؟ عندما رأيتك تالطفينه طوال  
وقت العشاء ، كنت بعكس ماتقولينه  

"... 



ابب اللطافة ،  " لقد شرب كثرياً . ومن 
 كنت اتظاهر معه ابملرح ..."

" تكلمت معه منذ قليل ، وابمكاين ان 
 اؤكد لك انه ليس مثاًل ، لكنه ..."

" اتدافع عنه ؟ اتعين انه حيق له ان  
 يقبلين رغماً عين ؟"

" كان يعتمد على موقفك طوال العشاء 
. واستنتج انك معجبة به وانك  

 ستسمحني له ابلتايل ..."



تصار . كنت اان سأعيش نفس " ابخ
الوهم ، لو كنت مكانه . رمبا التدخل  

بينكما منذ حلظات كان جيب ان اترك له 
 الوقت ليقول لك رأيه بك ..."

" لقد فعل وامطرين ابلشتائم اليت ال 
 استحقها . وانت تدافع عنه االن ".

واحست بكلمات كارل جترحها وتدمي  
 قلبها . فأضافت مبرارة :



ملاذا مينح الرجل لنفسه حق استغالل " 
 امرأة ، حىت بطلب قبلة منها ؟".

" الن الطبيعة جعلت الرجال هكذا . 
ويف اغلب احلاالت ، يقومون ابملبادرة 
قبل ان توجه الدعوة اليهم بطريقة او  

 ابخرى ..."
 " جون سيرب مل يتلق مين اية دعوة ".



" ليس اكثر من جريار يف املاضي ،  
؟ على االقل هو اعتقد  اليس كذلك

"... 
" ال تلمح السم جريار االن . كيف  

 جترؤ على مقارنته برجل ... مثل جون؟"
 

" الن االثنني كاان ضحية ملسرحياتك 
... يف القصر ، كل حركاتك ونظراتك  

كانت تدعو جون ، بعد قليل دفعته  



عنك بلعب دور الرباءة ... اذاً، اان  
افرتض انك اخضعت اخي لنفس 

عاملة ، بكل ال مباالة جريار مل يكن امل
ليطلب الزواج منك لو مل يكن تلقى 

 منك التشجيع يف البداية ..."
" هذا ليس صحيحاً ! كم مرة جيب ان 
اكرر لك ابنين مل امنحه اي امل ؟ كما 
وانين قبل ان يكشف يل عن نواايه . 

كنت اجهل كل مشاعره ... موقفه تغري 



فبدأ كلياً عندما رفضت عرضه . 
يتهمين بنواايه السيئة وبعيوييب لدرجة انه 

 ارغمين على مغادرة ريتغن ..."
" كان جيب عليه ان يصمت ويظهر لك 
بشكل صامت ما تفتقدينه بعدم زواجك 

 منه ..."
! اان احرتم الزواج كثرياً   " كارل ادلر

 وهلذا ال ارتبط برجل ال احبه ..."



" حترتمني الزواج . لكنك بقيت صماء 
امام نداء رجل حمكوم عليه ابملوت ..." 
قال حبدة مث اقرتب منها وامسك ذراعها 

. 
" انت ال متلكني قلباً . جوليت هارمون  

" مهس هبدوء خميف " ترفضني منح 
لني مسبقاً من  شاب قبلة بريئة ، ومت

فكرة قضاء عام او عامني مع رجل 
مريض ... ارغب كثرياً ابن اعاملك كما  



كان جيب على جريار ان يعاملك يف  
 املاضي ..."

وبسرعة الربق . امسك شعرها وسحب 
رأسها اىل اخللف ، مث جذهبا اىل صدره 
بيده االخرى وأتمل بوجهها للحظات  
ل قبل ان ينحين بكل بطء حنوها، ويتناو 

شفتيها ، لكن هذه القبلة مل تكن تشبه  
 ما حتلم جوليت به سراً ...



فقط الرغبة ابذالهلا ، وجرحها حتركها .  
ومع ذلك ، قاومته كي ال تستسلم له 
طاملا ان ارتباكها كان كبرياً وهي ختشى 

ان يكتشف كارل حقيقة انفعاهلا ... 
واخرياً ابعد شفتيه عن شفتيها فأخفت 

 خفي امحرار خديها ....وجهها بيديها لت
" انت وحش ، عدمي االخالق . كارل 

 ادلر ".
 قالت بصوت مرجتف :



" كنت اشك بك منذ البداية ، لكنك 
اثبت يل االن وقاحتك . تعتقد انين  

تالعبت ابخيك وعذبته ... وهلذا تصر  
 على معاقبيت ، اليس كذلك ؟"

" لنقل انين مل استطع مقاومة الرغبة يف  
جزءاً من ديونك . جعلك تدفعني 

استعملت اللغة الوحيدة اليت تفهمنيها . 
 امتىن ان ال تعجبك هذه املعاجلة..."

 " ابداً"



 " حسناً . هذا ما اريده ..."
 اذاً هو مل يفهم شيئاً ...

 " انت تكرهين " متتمت بضعف وأيس .
 " بل اكره املتدلالت املاكرات ..."
" اان لست متدللة وال ماكرة ! مل 

 عب ابداً مبشاعر جريار ".اتال
" واكره ايضاً ااننيتك ..." مث امسك 

 ذراعها وجذهبا حنو الباب .



" لننضم اىل الناس املتحضرين ، هذا 
 افضل لك ويل ..."

يف الداخل ، تركها واجته حنو طاوالة  
لسلي وبعض اصدقائها . ترددت  

جوليت مث رفعت رأسها ودخلت اىل  
هناك   احلمام ، حلسن احلظ ، مل يكن

احد ، فتمكنت من تصحيح ماكياجها 
 بسالم .



" مىت ستنتهي هذه السهرة اللعينة " 
رددت بيأس . وكيف ستعود اىل منزهلا 

من القصر؟ ال كارل وال جون 
 سيوصالهنا .

 الفصل السادس: 
 

بساعة واحدة ، كانت قد اكتسبت 
عداوهتما معاً . غضب جون وحقده ال 

 . يشكل ابلنسبة هلا مشكلة كبرية



لن تراه ابداً بدون شك ، ولكن كارل  
... كارل سيبقى مقيماً يف الفندق  

وستلتقي طريقهما دائماً يف هذه البلدة 
 الصغرية .

كيف ستتمكن من مشاهدته والنظر يف  
 مقلتيه بعدما حصل بينهما ؟.

هو ال يشك حىت اآلن مبشاعرها  
احلقيقية وحبها الكبري له ، ومن اجل 



ب عليها ان مصلحتها وكرامتها جي
 تتجنبه وهترب منه .

ال ميكنها بعد اآلن ان تثق بنفسها ، يف 
يوم او آخر ، اذا مل حتافظ على مسافة  

 معه ، ستخوهنا مشاعرها .
ما ان خرجت من احلمام حىت التقت 

 لسلي .
 " اوه ، هذا انت .. جوليت ؟"

 " عفواً !"



" اخربين كارل انك واجهت مشاكل مع 
 جون ..."

لسلي بسخرية ،" ابملناسبة ، قالت 
البارونة تبحث عنك ، اهنا تفكر أبن  
يرسوا املركب يف مرسى مدرستك ، 

ليتمكن الضيوف من زايرهتا ، ابختصار 
 اهنا تنتظرك يف الصالون ".

كانت ماغدا متحمسة جداً لفكرهتا  
 واحلت على جوليت ابلقبول .



" هبذه الطريقة ، ستسفيدين من الدعاية 
ويكون الضيوف ايضاً قد ملدرستك ، 

 اهنوا سهرهتم بطريقة لطيفة مفاجئة ".
" لكن املشاغل يسودها الفوضى "،  
اعرتضت الفتاة ، وفكرت فجأة اهنا 

بقبوهلا عرض البارونة ، تتوفر على  
نفسها عناء الطلب من جزون او غريه 

ها اىل املنزل ، طاملا ان املركب مرافقت



سريسوا امام املدرسة ... فوافقت بدون 
 تردد شكرهتا البارونة ومهست ابذهنا .

" اتعلمني ان لسلي جتد فكريت سخيفة 
 ؟"

" حقاً؟ هي حرة ..." اجابتها جوليت 
 اببتسامة ماكرة .

عندما رسى املركب امام رصيف املدرسة 
، طلبت جوليت من املدعوين ان  

نتظروا حلظات ، مث نزلت تتفحص ي



املشاغل ، حلسن احلظ ، كان العمال  
قد نظفوا املكان ورتبوا االدوات قبل  

مغادرهتم اطمأنت جوليت وعادت  
 ودعت الضيوف للدخول .

ملدة نصف ساعة ، لعبت دور الدليل  
واجابت على اسئلتهم حول العمل  

الفين . سرعان ما اصبح اجلو خانقاً ،  
اهلواء املنعش وتركت فخرجت لتتنشق 

 ضيوفها يتجولون وحدهم يف املشاغل .



حملت يف اخلارج وعلى نور القمر حتت 
احدى االشجار لسلي كرانتز تتحدث 
مع رجل مل تتمكن من معرفته . ااثرها  
 الفضول فاحننت واصغت حلديثهما .

 " نعم ابلتأكيد"، كانت تقول ليزا . 
" كل هذا مجيل وفولوكلوري ، لكن 

هم جمرد فالحني فقراء ... وهذه  العمال
الفتاة االنكليزية اليت حتميها البارونة ،  

ترفض االعرتاف ابن اايم مدرستها 



اصبحت معدودة ، واهنا ستجد نفسها  
قريباً بدون عماهلا . سيبقى معها 

املسنون واملعاقون اما االقوايء فيجذهبم 
بسرعة طعم الرواتب املرتفعة اليت  

 .تدفعها شركة ادلر " 
تكلم املتحدث اآلخر ، لكن جوليت مل 

 تنجح يف فهم كلماته .
" تعتقد ان املكان سيفقد سحره ؟" 

 اجابته لسلي . 



" هذا ممكن ، ولكن التغيري مفيد ، 
كارل فكر بذلك وتوصل لنفس  

استنتاجايت ... واآلن ، لنعد اىل املركب 
." 
 

عادت جوليت اىل الداخل وهي تغلي  
فهم من قبل  من الغضب ، ملاذا مل ت

تكتيك كارل ؟ لكن حيلته لن تنجح 
الهنا ستضاعف اجور عماهلا كي ال 



يرتكوها وتضطر القفال املدرسة . ال 
ميكنها حتمل فكرة انتصار لسلي وكارل 

 عليها .
عندما غادر املدعون املدرسة ، أتخرت 
جوليت عمداً يف املشاغل . كانت تعلم 

انه لن يالحظ احد غياهبا على منت 
كب عندما يرحل ، وقررت ان تتصل املر 

مباغدا الحقاً لتعتذر هلا وتشكرها ،  
اطفأت االنوار ببطء . ويف املمر ، 



كانت تستعد الطفاء االنوار اخلارجية 
 عندما مجدت يدها مكاهنا .

الباب اليزال مفتوحاً ، وكارل يقف على 
 املدخل ...

" ماذا ... ماذا تريد ؟" سألته متلعثمة 
 س.منتدايت ليال

 " ملاذا لست مع ..."
 " ملاذا لست مع اآلخرين ؟ وانت ؟"



" احلفل انتهى تقريباً ، وليس من 
الضروري ان اعود اىل القصر حىت انزل  

من جديد ..." دافعت عن نفسها  
 بسرعة .

 " كان جيب ان تستأذين البارونة ..."
" سأتصل هبا عندما تكون قد وصلت  

 القدم هلا اعتذاري وشكري ..."
كنت ختشني ان تطلب البارونة مين ان  "  

 ارافقك بسياريت ، اليس كذلك ؟"



" طاملا انك دقيق املالحظة ، ملاذا تطرح 
 علي هذا السؤال ؟"

 " اذا ، اان حذرت ..."
" بعد طريقتك الوقحة يف تصرفك معي 

انين كنت سأقبل  ، هذا املساء ، اتعتقد
ان ترافقين ؟ انت خمطئ! كنت سأفضل 

 العودة سرياً على االقدام !"
 " كما جيب ان افعل اان اآلن ..."



" انت السبب . ملاذا مل تصعد اىل  
املركب ؟ كنت تريد رؤية ضحيتك من  
جديد ، لتدفعها اىل مشاجرة جديدة ، 

لقد استحقيت العقاب ، سيد ادلر، واان 
 سعيدة لذلك!"

 " ال ، مل ابق هلذا السبب ..."
" ال ؟ رمبا كنت تفكر بعقد هدنة سالم 

 معي ؟"



" مبثل هذا الوقت املتأخر ؟" سأهلا 
 مبتسماً.

 " لست مبزاح جيد التقبل املزاح !" 
" وال اان ، اآلن ، اطفئي االنوار ،  

واقفلي االبواب ، واخلدي للنوم ، ال 
تشكريين النين جنبتك غضب شاب 

االنتقام منك ، تصبحني مصمم على 
 على خري ".



" انتظر ... اىل من تلمح ... اىل جون 
 ؟"

" نعم! كان ينوي ترك املركب يرحل  
 بدونه ..."

 " كي ... كي يعود اىل هنا ؟"
" مل يدهشين ذلك ... كان بيسعى بدون 

 شك لالنتقام ".
 " وماذا فعلت انت ؟"



" ارغمته على الصعود اىل املركب ، 
ين انك ستفضلني زايريت على اعتقاداً م 
 زايرته ".

" شكراً لك ..." متتمت واخفضت 
 رأسها .

" ال تشكريين ". قال وهو يداعب 
 خدها أبصابعه . 

" انت الد اعداء نفسك ، آنسة  
هارمون ... اتدركني ذلك ؟ لكنك 



حمظوظة. معي اان ، ال خطر عليك ... 
تصبحني على خري !" مث احنىن امامها  

 يف الظالم . وابتعد بسرعة
مل تعد جوليت تعرف مباذا تفكر . يف 

البداية ، وقف كارل موقف الدفاع عن  
جون سيرب ، واكد هلا انه حيق له  

ابالنتقام ، فيما بعد ، وقف مدافعاً عنها 
 ومنع جون سيرب من تنفيذ هتديده .



موقفه حيريها ، يعاملها ابحتقار مث يسرع  
ان النقاذها ابملوقف املناسب . رمبا ك
 يسعى جلرح كربايءها ابنقاذه هلا . 

بعد ان اتصلت ابلقصر وتركت رسالة  
للبارونة ، انمت على امل ان تنسى هذه 
السهرة اللعينة . لكن احلقيقة حلقت هبا  

اىل احالمها . كانت حتلم أبهنا تقف  
 وحدها يف مشغلها اهلادئ املهجور . 



، كانت الدموع   وعندما استيقضت
تسيل على خديها . لسلي مل تكن  

تتكلم عبثاً . اخلطر احلقيقي . حىت اآلن 
، استقال بعض عماهلا وانضموا اىل  

 معسكر عدوها .
فهمت جوليت اآلن فقط ملاذا مسح  

كارل للمدرسة ابالستفادة من اخشاب 
الغابة . كان يعلم مسبقاً ان العمال 



  سيهجروهنا وابلتايل تعود حباجة
 لالخشاب .

هنضت الفتاة وهي حتمل مهها على 
كتفيها واستعدت ملقابلة رئيس عماهلا . 
سألته على الفور اذا كان كارل ادلر قد  
 اتصل ابلعمال وقدم هلم عروضاً مغرية . 

" ال "، اجاهبا ويليام " ولكين مسعت 
شائعات رجالنا رؤوا احلطابني الذين  

ل يعملون لشركة ادلر وجيوهبم ملئ ابملا



... ابلتأكيد طرحوا عليهم بعض 
 االسئلة ..."
 " اسئلة ؟"

" سألوهم عن الرواتب ، وشروط العمل 
، ابختصار ، اغراهم املال ". مث نظر اىل  

 الفتاة واضاف .
 " واان ايضاً".

" اوه ، ويليام !" صرخت بقلق وبصوت 
 خمنوق .



 " اطمئين "، اضاف ويليام بسرعة .
" لقد فكرت كثرياً ، وقلت لنفسي 

ويليام ، توقف عن التصرف كالصغار ، 
انت اصبحت مسناً ال ميكنك تغيري منط 

حياتك ومهنتك . انت فنان يف احلفر  
على اخلشب ، كوالدك وجدك ، 

 وستبقى !"
" اوه ، ويليام ". صرخت جوليت 

 ضاحكة .



" لقد اخفتين ! ولكن اآلخرين ؟ كيف  
كون ؟ اجيب علي نعرف اي جهة سيسل

 ان امجعهم واكلمهم ..."
" ال ! وفري قواك ليوم املعركة . اشعر  
انه لن يتأخر كثرياً ... ابنتظار ذلك ، 

 ابقي طبيعية ".
رغماً عنها ، اعرتفت جوليت ان وليام 

على حق والتزمت الصمت . كان اليوم  
يوم احد ، فقررت ان تقوم بنزهة طويلة  



الزاد  وحدها .. وهكذا اعدت سلة 
وسلكت عند الظهر طريق  

اجلبلواختارت ممراً صغرياً كان القرويون 
قد شقوه يف القدمي عرب الغاابت . عندما 

وصلت توقفت تتأمل املنظر الرائع  
الذي جعلها تنسى مهومها : البساط  

االخضر املمتد حتتها ، البحرية الزرقاء  
 املتألألة حتت اشعة الشمس .



منزاًل يف هذا وتنمت لو تستطيع ان تبين 
املكان حيث ال يعيش اي كائن على 
بعد عدة كيلومرتات . لكن الطريق  

تسمح اذا قضت احلاجة ابلوصول اىل  
عامل احلضارة أبقل من نصف ساعة فقط 

 . املوقع مثايل حقاً. 
عادت اىل الواقع ، واختارت مكاانً بني  
االشجار ، بسطت فيه شرشفاً وافرغت 



. فجأة مسعت  عليه حمتوايت سلة زادها 
 هدير سيارة تقرتب .

هل سيتابع السائق طريقه حنو قمة اجلبل 
ام انه سيسلك الطريق الفرعي ؟ بعد  

حلظات فهمت الفتاة انه جيب عليها ان 
تودع احالم الوحدة . توقف السائق  

ونزل من سيارته حيمل لوحة رسم وآلة  
 تصوير .



رأى الفتاة جالسة حتت الشجرة فاجته  
 ظة تردد .حنوها بعد حل

" مرحباً ، فراولن امتىن ان ال اكون قد 
 ازعجتك ..."

 " ال ، ابداً". اجابته بدهشة .
 " اان هريمن برنتل ". قدم نفسه .

" اان مهندس وجيب علي ان التقي هنا  
 أبحد زابئين ..."



" هنا ؟ لكن املكان ملك للبارونة فون  
 بودن ". 

 
" نعم ، لكن زبوين أيمل ان يشرتي هذه 

رض منها ، شرط ان اوافق على  اال
اختياره ... من النظرة االوىل ، اعتقد 
انين لن اعارض " اضاف وهو ينظر 

 حوله .



" ايرغب زبونك ان يبين منزاًل هنا ؟" 
 سألته بفضول .

 " نعم ... ملاذا تضحكني فراولن ؟"
" النين كنت اختيل منذ حلظات اي نوع 

من املنازل ابين هنا ، اذا كنت املك  
 ملال الكايف ! ايهلا من صدفة !"ا

" اان وصلت ابكراً على موعدي ، لكن 
، التقطعي وجبتك ، ابمكاين ان انتظر  

 الزبون يف سياريت ..."



فهمت انه ال ينتظر منها سوى كلمة 
واحدة ليجلس ، فدعته ملشاركتها 

 طعامها . 
" بكل سرور ، فراولن "... مث جلس 
 على االخشاب وبدأ يلتهم السندويش

 الذي قدمته له . 
 " هل انت من عائلة دون بودن ؟"

 " ال ، اان انكليزية " 
 " هلذا السبب هلجتك خمتلفة ".



" اان ادير مدرسة الفنون اليدوية يف  
ريتغن . ولكن ... اميكنين ان اعرف  

 اسم زبونك ؟ رمبا اعرفه ..."
" هذا ممكن جداً . انه كارل ادلر ، 

" هذا اخلرب مل يفاجئها،  مدير شركة ادلر
 كانت منذ حلظات تتوقع مساع امسه . 
" اعلم انه اشرتى كل اخشاب الغابة  

لكنين ال اعرف شيئاً عنه يف االقامة هنا 
"... 



" ال شيء مؤكد حىت اآلن . السيد ادلر  
ينتظر مساع رأيي ليقدم بعده عرض شراء 

 البارونة ."
فكرت جوليت ان كارل لن يتأخر اكثر  

لوصول ، وهي ال ترغب بلقائه ! يف ا
لكن ضيفها كان حيدثها وليس من  

اللطف ان جتمع اغراضها وتنهض هبذه 
السرعة لكن املها مات عندما مسعت 

 هدير سيارة اخرى تقرتب .



اهنى هريمون برانتل قطعة احللوى الثالثة  
وقفز على قدميه ليستقبل كارل . ابقت 

جوليت رأسها منخفضاً وبدأت جتمع  
  زادها .بقااي

لكنها كانت تشعر بنظرات كارل منصبة 
 عليها بدهشة ...

 " وصلت ابكراً " شرح له هريمن . 
" وهذه الفتاة الساحرة ، اآلنسة 

 هايرمون دعتين ملشاركتها طعامها ."



 " حقاً ؟" اجابه كارل بسخرية . 
" مع انك تعلم أبننا سنتناول الطعام يف 

الفندق عندما تنتهي من عملنا " مث 
 اقرتب من جوليت واضاف .

" اي سحر ال يقاوم ميلكه صديقي  
هريمن كي تسمحي له مبا رفضته من  

 اجلي ؟" سأهلا بتهكم .
مث التفت حنو املهندس الذي يستمع له  

 بدهشة .



 " ذات يوم " شرح له كارل " التقيت اان
ايضاً ابآلنسة هايرمون تنتاول طعامها  

لكنها مل تدعين للجلوس ، اان اي سحر  
ختفي اذاً ، هريمن؟ اين اتساءل ... رمبا  
التقيت انت هبا يف حلظة من اللحظات  

النادرة اليت تكون فيها مزاجها مسحاً  
"... 

" يبدو انك غيور ، كارل "، مازحه 
 هريمن .



، ام  " من ماذا ؟ من سندويشات اكلتها 
من جناحك امام اآلنسة هايرمونن ؟ لن  
اجيب ابلتحديد ... واآلن ، لنأيت اىل  

 املهم ، ما رأيك هبذا املوقع ؟"
" انه مناسب متاماً ، ولكن سعر االرض 

 سيكون ابلتأكيد مرتفعاً جداً ..."
" ال هتتم هبذه التفاصيل . عندما ارغب 
بشيء ، احصل عليه مهما كلف االمر  

." 



 رار !"" اي اص
" ال ، اان عنيد ، وصبور ... حسناً ، 

اذا اعجبتين خططك ، مىت ميكنك ان 
 تبدأ ابلورشة ".

 " بعد ثالثة اسابيع ."
 

 " ومىت ينتهي البناء ؟"



" بعد تسعة اشهر او سنة على االكثر . 
اتساءل اذا كنت تريد بناء هذا املنزل 

 لتستقبل فيه زوجة املستقبل ".
اين لك هبذه   " ابلتأكيد ال . من

 االفكار ".
انتقل الرجالن للحديث عن الطريق  

وتوسيعها . مث احننيا فوق لوحة املهندس 
. استغلت جوليت هذه اللحظة ، 

وانسحبت خلسة ، لكنها مل تكن قد  



ابتعدت اكثر من ثالثة خطوات عندما 
 انداها كارل . 

" انتظريين حلظات ، سأرافقك بسياريت  
 اىل البلدة ."

كراً ، اريد ان اعود سرياً على  " ال ، ش
 االقدام كما اتيت ."

" كنت اريد ان امسع رأيك حول تشييد 
 املنزل هنا ، ما رأيك ؟"

 " املوقع مثايل ..." اجابته حبذر .



" الن تتهميين بتدنيسه ايضاً هذه املرة  
 ؟"

اان ال ازال اعارض فكرة  " كارل ادلر
انشاء املنشرة على ضفة البحرية ، لكن 
هنا ، يف هذا املكان املعزول ، لن يؤثر  

 منزل على املنظرالطبيعي ..."
" عظيم! كنت اخشى ان تكين يل  

 ضغينة اخرى ..."



" انت حمق بطلب رأي اآلنسة " تدخل  
 املهندس .

" اثناء تناولنا الطعام ، اخربتين أبن  
افكار حول بناء منزل احالمها، لديها 

 هنا، متاما !"
"ال ابدا". احتجت جوليت 

ابرتباك،"كنت اختيل فقط افضل وسيلة 
لالستفادة من هذا املوقع املميز!"وكان 



قد ادهشها اتفاقهما على اختيار نفدس 
 املوقع لتشييد منزل احالمهما.

 "هيا، هيا" قال املهندس مبتسما.
حلب ، "النساء حتب تشيد منازل ا

ويكون لديهن دائما خمططات يف 
رؤوسهن . على كل حال، يف مهنتنا حنن 
املهندسني نعلم جيدا اننا نشيد املنازل 
 للرجال، لكننا نتبع تعليمات زوجاهتن!"



استأذنت جوليت ورسارت بني  
 االشجاردون ان تلتفت خلفها.

هذا املساء، اتصلت هبا البارونة واخربهتا 
ا قبلت بيعه قطعة أبن كارل زارها وأبهن 

 االرض اليت ستبين عليها منزله. 
"مل اكن اعتقد انك ستتخلني عن هذه 

القطعة من اراضيك"، قالت هلا جوليت 
 بدهشة.



"اهنا ليست سوى جزءاً صغرياً ابلنسبة  
ملا املكه كارل كان مصمماً ومتسرعاً 

ودفع ملبغاً كبرياً. كنت اعتقد انه سيبين 
جأت عندما منزاًل صغرياً. لكنين تفا

اخربين املهندس انه يريده منزاًل واسعاً  
يتسع لعائلة كبرية.... رمبا يفكر  

 ابلزواج."
 "هذا ممكن."



سأدعك اآلن ، جوليت، وسأتصل بك 
 فور عوديت من برلني".

اثناء غياب ماغدا،تفاجأت جوليت 
ابلعاملني اجلديدين يقدمان استقالتهما ، 

 فسألتهما جبفاف :
 اال يعجبكما الراتب ؟" " ملاذا ترحالن ؟

 اجاهبا الشاابن أبن هذا قرار والديهما . 
" ولكن ملاذا ؟ ايفكران بنقلكما اىل  

 مدرسة اخرى ؟"



تظاهرا الشاابن أبهنما ال يعرفان شيئاً . 
ففهمت جوليت اهنا لن حتصل منهما  

على شيء . فذكرهتما انه جيب عليهما  
االستمرار يف العمل حىت انقضاء الشهر  

سرعت اىل ويليام وسألته اذا كان  مث ا
 يعرف سبب استقالتهما .

" اعتقد اهنما يبحثان عن عمل يف شركة 
 ادلر لصنع املفروشات ".



" اتظن أبن كارل ادلر قدم هلما 
 عروضاً؟"

" ال ، هذا كان سيدهشين ، النه حباجة  
لعمال ذوي خربة وليس ملبتدئني كهذين  

"! 
تشعر ابلقلق يزداد يوماً   بدأت جوليت

بعد يوم . هل ستتحقق تنبؤات لسلي؟  
استقالة هذين الشابني هي اشارة خميفة 

... فضاعفت اجر احلرفيني القدماء  



الذين يعرفون قيمة فنهم . اهنم القوة 
 احلقيقية الفاعلة يف مشاغلها .

لكن صباح يوم السبت ، استقال ثالثة  
اسباابً شبان مساعدين بدورهم ومل يعطوا 

 حمددة كسابقيهما .
أتسفت جوليت كثرياً لغياب ماغدا .  

هي ال ميكنها ان تفعل هلا شيئاً ، لكن 
 لطفها يساعد الفتاة كثرياً .



يوم االحد ، حاولت جوليت ان جتد 
حاًل ، فخرجت اىل احلديقة تنزع 

اعشاهبا . كانت منحنية فوق احد 
 االحواض عندما مسعت صواتً يناديها . 

 اخلري ..." " صباح
رفعت عينيها وتعرفت على كارل ، كان 

قد جاء سرياً على االقدام وهلذا مل  
 تسمع هدير سيارته .



" صباح اخلري ..." اجابته بال مباالة 
بينما اجتاحها ارتباك داخلي كبري ككل  

 مرة تراه فيها . 
ابلكالم معي ، ام انك حتييين   " اترغب

 اثناء مرورك من هنا فقط ؟"
" هذا يتوقف على ... اذا كان مزاجك  

 جيد ، اريد ان اطلب منك خدمة ."
 " خدمة ، مين اان ؟"



" اطمئين ، تناولت فطوري ولن اطلب  
 منك كسرة خبز ".

" اال تعتقد ان هذا املزاح اصبح  
 سخيفاً؟"

،  سألته وهي تتابع نزع االعشاب
 واحست بغضب كارل ونفاذ صربه .

" اذا كنت تنوين انتزاع االعشاب طوال 
النهار ، اخربيين وسأمر عليك غداً ". 

 قال هلا حبدة .



 " واال فأعرييين انتباهك كلياً ..."
 " ولكين استمع لك ".

لكنه بسرعة امسك ذراعها واجربها  
 على النهوض . 

" اتفعلني ذلك عمداً الغاظيت ؟" سأهلا  
 هو يهز كتفيها بعنف .و 

 " ماذا تقصد ؟"
" منذ لقائنا االول وانت تفقديين صربي 

"! 



" اذا كان االمر كذلك ، مالذي جاء  
 بك اليوم ؟ اان مل ادعوك لزايريت !"

تركها فجأة وادار ظهره ليسري بضعة  
 خطوات .

" االمر يتعلق مباغدا . ستعود غداً كما 
 تعلمني ، اثناء غياهبا ، قامت لسلي

ببعض التعديالت على الفندق ، اهنا  
تعديالت ضرورية ، لكنين اعتقد ان  

 البارونة لن تكون راضية ..."



 " حلظة ... اىل اية تعديالت تشري ؟" 
" على سبيل املثال ، طردت لسلي كل  
العمال واستبدلتهم بعمال جدد ، شبان 
... والغت املطعم وجعلت مكانه بوفيه  

سه ... حيث خيدم كل شخص نفسه بنف
 كما واهنا ..."

" ولكن قبل ان تقوم هبذه التعديالت ، 
 امل تستشر لسلي البارونة ".



" مل يكن لديها خيار آخر . ماغدا امرأة  
مسنة ترفض كل افكار التحديث... 

الصرب والتعقل ال ينجحان يف اقناعها . 
اان اوافق لسلي على رأيها ، فهي تعرف  

 ".  اكثر منا مبا خيص جتهيز الفنادق
" حقاً ؟ انت تدعمها ضد ماغدا ، مع  

اهنا ليست سوى مدبرة للفندق وليست  
مالكته ! اال يصدمك تصرفها من خلف 

 ظهر البارونة ؟"



" عندما اوظف مديراً ، انتظر منه ان  
 يدير ..."

" اال تعرتض عندما يتخطى حدود 
 مسؤولياته وحقوقه ؟"

" فقط اذا كنت اكثر منه خربة يف مسألة 
 ة ..."معين

" لكن لسلي تصرفت وحدها دون اي  
 اذن من البارونة ..."

 



" هلذا السبب جئت طالباً مساعدتك  
كي تفعلني كل ما بوسعك لتخفيف 

الصدمة عن البارونة لدى وصوهلا ... 
حاويل ان تظهري هلا ان لسلي حمقة يف  

وان الفندق حباجة هلذه التعديالت  ارائها
." 

" افهم ان اآلنسة لسلي ختشى ردة فعل 
البارونة وارسلتك لتقرتح علي دور  

 احملامي املدافع ! هذا ما اره ".



" انت ال ترين شيئاً ! كالعادة ، كرهك  
يل يدفعك الستنتاجات خاطئة ! لسلي  
لسنا سوى خمادعني بدون ذمة ، اليس 

 كذلك ؟"
بعدم االجابة ... انت كنت " امسح يل 

انت متفقاً معها ام ال ، فاالمر وقع . 
وجيب علي اآلن رؤية ماغدا تنهار من  

 الغضب ... اما انت ولسلي ..."



" ال افهم ملاذا تعتربين لسلي شيطانة او  
... ما ان الفظ امسها امامك حىت  

 تصايب جبنون الغضب . ملاذا ؟"
. هي " انه نفور متبادل بيين وبينها ..

 ايضاً ال حتبين ..."
 " نعم ، اعلم ..."

" آه ، تعلم ! هل شرحت لك السبب  
 ؟"



" ال ، لكنين رمبا افهم ... مهما كان 
االمر ، هذه املشكلة ال هتمين . احاول 

فقط اقناعك ابن لسلي مل تفكر  
ابالحتماء خلفك حلظة واحدة عندما 

أتيت البارونة . اان فقط اطلب منك ان  
وذك امام البارونة كي توافق  تستعملي نف

 على مافعلته لسلي ..."
" ماذا جيب ان اقول هلا ؟ اقبلي ابالمر 

الواقع مبتسمة ، ماغدا؟ ام دعي 



مديرتك تدير الفندق كما تشاء البارونة 
مل تتدخل ابداً يف شؤوين ويف مدرسيت ، 
 واان ال انوي التدخل بشؤون فندقها !"

 بكل قوته ." اصميت !" وامسك كتفيها 
 " غريت رأيي " صرخ حبدة .

" كان جيب ان اتنبأ أبن حماوليت معك  
ستكون فاشلة ... ولكين اعلم اآلن  
انك تعارضينين وتتلذذين مبعارضيت  
والي سبب كان . مع اولئك الذين  



تعتربينهم كأعداء لك ، تتعاملني ابخلداع 
والوضاعة ، بكلمة اخرى ، تكشفني  

 عن طبيعتك احلقيقية ".
" االعداء الذين من نوعك ال يستحقون 

 االفضل ..."
اجابته بتحد " هيا ، ارحل من هنا ، 

واضربين ، اقتلين اذا شئت ، هذا 
ماترغب به اان متأكدة من ذلك . ساد  



صمت قصري بينهما ، مث تركها كارل  
 ونظر اليها ابحتقار . 

" لن انزل ملستوى ضربك هذا اسلوب 
ولكن ليس مع  رمبا ينفع مع االطفال ، 

 امرأة مثلك ..."
يف مساء اليوم التايل ، زارهتا ماغدا فون  

فجأة ، وكان من عادهتا اذا احبت 
لقاءها ان تدعوها اىل قصرها ، يبدو اهنا 



اليوم ترغب ابلكالم معها بعيداً عن  
 اعني وآذان املتطفلني ...

" هل علمت مبا حصل يف الفندق ؟" 
 سألتها ماغدا على الفور .

 عم ، تقريباً ..."" ن
" وكيف علمت ؟ هل زرت الفندق 

 اثناء غيايب ؟"
 " ال ، كارل زارين ليخربين ".



" كارل ادلر ؟ ملاذا ؟ ... آه ... فهمت 
، لسلي كانت تعلم كيف ستكون ردة 

فعلي ... فأرسلت كارل ادلر القناعك 
بلعب دور املفاوض ، اان متأكدة اهنا 

 تغار منك ، وتسعى اليذاءك ".
" اعتقد ذلك ، ولكن كارل دافع عن  

نفسه حبدة عندما اهتمته ابنه رسول 
لسلي ... اكد يل اهنا التعلم بزايرته يل ، 

اعتقد ايضاً انه حياول ان خيفف عنك 



صدمة ما حصل بطلبه مساعديت ... 
 هذا دليل على حسن نواايه ..."

" لكنكما افرتقتما متخاصمني كالعادة  
 ؟"

 " نعم ..."
 " تنهدت ماغدا أبسف " بسبيب 

" ال ، هذا الرجل واان على خصام دائم  
، وكأن القدر شاء ان نكون عدوين،  

وانت لست مسؤولة ، يضحكين قولك  



ان لسلي تغار مين ! لو اهنا تعلم كيف 
نتخاصم اان وكارل ، لكانت غريت رأيها 

 ... ال ضرورة ملخاوفها مين ".
 " كم انت عنيدة جولييت ..."

دعينا من امرها اآلن ، ماذا ستفعلني " 
 حالياً ؟"

" لالسف ، ال شيء ، الذي يؤملين هو  
هذه اخليانة املدبر هلا ... اتغيب 

اسبوعني فال اتعرف على فندقي لدى 



عوديت ! تصوري ان زابئن يقفون  
ابلصف امام البوفيه ، تصوري اهنا ايضاً 

طردت العمال القدامى ! اضيفي اىل  
ا اجلنوب امريكية اليت  ذلك االوركسرت 

ستأيت مرتني كل اسبوع ... وبعد كل 
هذا تتهمين لسلي ابنين ال افهم اذواق  

الزابئن ... سامبا ورمبا يف ابفاراي ! هتذا 
سخيف ! اان حباجة لوسيلة جلذب  



الزابئن اىل فندقي ، وال انوي جعله  
 ملهى ليلي او كازينو ..."

 " اهدأي ، ماغدا ..."
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" كم اان اندمة على منح منصب االدارة 
 للسلي ، لكين اعتمدت على كارل ادلر 
، منذ لقائنا االول كنت اشعر أبنين لن  

اتفق معها ، لكين قبلت ببعض 
التعديالت من اجل مصلحة الفندق ، 

فهمت متأخرة ان كارل كان ميلك اسباابً 
شخصية للتغين مبديح لسلي وتشجيعي  

على منحها هذا املنصب ، بوجودمها 



قرب بعضهما ، يصبح ابمكاهنما اللقاء  
، اتعلمني اهنما وجتديد عالقتهما القدمية

كاان خطيبني ؟ اتساءل ملاذا فسخا  
خطوبتهما ... على كل حال ، لسلي 

كانت متزوجة ، لكنها اآلن عادت حرة 
 من جديد ..."

تذكرت جوليت صورة لسلي اليت رأهتا  
 يف منزل كارل .

 " وكيف علمت انت ابالمر ؟"



" كارل اخربين ذات يوم ، ولكين  
رصة هذه متأكدة ان لسلي لن تفوت الف 

املرة ، انسي هذا كله جوليت ، ارجوك  
 كم اان ثراثرة ..."

" ولكن هل تفكرين بفسخ عقد لسلي  
 ؟"

" امتىن ذلك ، لكن بدوهنا ، سأعود 
لنقطة البداية ، لندع االمور حالياً على 

ماهي عليه ، اذا مل تنجح لسلي يف 



الزواج من كارل ، فهي ستغادر الفندق 
رل واحرتمه ... ... ولكين اشفق على كا

واعتقدت انك ، اذا فكرت ملياً وحبسن 
 نية ، ستشاركيين رأيي !"

" ماغدا ، هو مل حياول ان يكون لطيفاً  
معي ، قرر منذ البداية ان يكرهين، حىت  

 قبل ان يتعرف يب ..."
 " ال ميكنين تصديق ..."



" النك ترفضني رؤية سيئات بعض 
الناس ، كارل ادلر يفكر أبنين رفضت 

لزواج من اخيه بسبب ااننييت ، ويريد  ا
 ان ينتقم له مين ..."

" ال ميكن لكارل ان يفكر هبذه الطريقة  
 ! من انحية اخرى ..."

 " ماذا ؟"
" ال شيء ... كنت سأفشي سراً ، 

وعدت كارل ان ال اكشف عنه الحد ، 



وخاصة انت ..." مث هنضت ومتنت هلا 
 ليلة سعيدة .

احكامك ، " ال ترتكي كربايءك يعمي 
ابمكانك ان تصدقيين مبوضوع كارل  

 ادلر ..."
اقفلت جوليت الباب خلف ماغدا وهي 

تفكر ابن كارل ادلر ، ولو مل يكن  
موجوداً يفرض نفسه يف كل حلظة  

ويدخل يف كل حديث ، نفوذه يزداد  



يوماً بعد يوم يف ريتغن ولن تكون احلياة  
هي ذاهتا على ضفاف حبرية سيلربيس 

... 
وعني ، كشفت هلا البارونة عن  بعد اسب

السر الذي تتقامسه مع كارل ادلر. بعد  
عدة مفاوضات ابعته قطعة ارض كبرية 

على ضفة البحرية لكنها بعيدة عن 
القرية لينشئ عليها منشرته الكبرية . 

 هذا اخلرب فاجأ جوليت كثرياً .



" انت ترين اآلن ان كارل ليس رجاًل 
قالت  بدون اخالق كما كنت تتهمينه "

 هلا ماغدا مبرح .
" كنت اعتقد ان عناد االهايل ابالنتقال 

 هو السبب ..."
اجابتها لسلي مبرارة ." على كل حال ، 

 حنن كسبنا ".



" اذا كان هذا رأيك ، ال تبوحي به امام 
كارل ... لقد حاول جهده ان جيد حاًل 

 حيفظ مصاله ومصاحل االهايل ..."
كانت البارونة جتهل كم ترغب جوليت 
بتصديقها .. لكن كارل ال يزال يلومها  
على تسببها بيأس شقيقه . عنف قبلته 

اليت سرقها منها على منت املركب ال 
تدع شكاً . انه حيتقرها ويعتربها ااننية .  

نعم ، لقد اثبتت مبناسبتني لطفاً جتاهها ، 



لكنه كان قد ساعدها ليذهلا فقط . 
مع ذلك قررت ان تغري موقفها   لكنها

منه وتشكره .. لكن حدث مامل تكن 
تنتظره عندما جاء ويليام يوم السبت  

التايل وانوهلا صحيفة يومية حتمل اعالانً  
من شركة ادلر يطلب فيها مخسني عاماًل 

 لقطع االخشاب برواتب مغرية .
 



عرفت جوليت خوفاً كبرياً امام هذه 
كارل الكارثة . فبدل ان يضطرها  

القفال املدرسة ، اختار ان حيرمها من  
عماهلا ... كيف متكنت للحظة ان تؤمن 

 حبسن نواايه ؟.
انه مصمم على انتقامه من جوليت ولن  
يرتدد يف استعمال وسائل وضيعة لقهرها 

. متنت اليوم لو اهنا ماتت قبل ان  
 تسمح له بتملك قلبها ...



متالكت نفسها ، وتظاهرت ابهلدوء وهي 
بل استقالة العمال الواحد تلو اآلخر تتق
. 

كانت البارونة قد تغيبت عن ريتغن مرة 
اثنية ، وكارل مل يظهر منذ لقائهما  
االخري العاصف يف حديقة منزهلا .  

فهمت انه ال يرغب بلقائها ... لكنه ال 
يزال يشغل افكارها ، يف النهار ، وهي  

تعمل ، تلقى امسه وتعد خمالبها للنيل منه 



 الليل جتتاحها الشكوك ، وخالل ، ويف
احالمها تتساءل... اترغب برؤيته  

لتثبت حقدها يف وجهه ام فقط لتسمع  
صوته وتتأكد من جديد من عواطفها  

 حنوه ؟.
ذات صباح ، رن جرس اهلاتف يف منزهلا 

. 



" صباح اخلري ، آنسة هايرمون " حياها  
كارل ." اتعلمني اآلن انين سأبين  

 يتغن ؟".منشريت بعيدًاعن ر 
 " نعم ."

" االعمال ستبدأ قريباً . جيب ان نبين  
حميط املصنع ، ومبا اننل سنقطع اشجاراً 

كثرية لبين هذا السياج ، ابمكان 
عمالك ان يستفيدوا من االخشاب ،  



ارسليهم مىت شئت ، سأخرب رئيس 
 عمايل بزايرهتم ".

سرت جوليت يف البداية من هذا العرض 
ن جديد . انه  ، لكن حذرها استيقظ م

يلعب اآلن دور الكرماء بينما هو يقضي 
 على املدرسة .

 " شكراً لك " اجابته جبفاف .
" لكن عمايل لن بكونوا حباجة  

 الخشابك ".



 " حقاً ؟ ملاذا ؟"
 " تعرف ذلك ؟"

" ماذا تقصدين ؟ هل ستقفلني املدرسة 
 ؟"

" سأضطر لذلك طاملا ان الرواتب  
مشاغلي من املغرية اليت تعرضها ستفرغ 

 العمال ..."
" آه ، انت تلمحني اىل محلة املتطوعني  
؟ ولكن ماذا يؤثر هذا عليك . عمالك 



كلهم مسنون ، واان ال اطلب من  
 االعالن سوى رجااًل اقوايء ..."
" يوجد الكثري منهمفي املدرسة 

واملشاغل ، النين ال استخدم فقط 
 العاجزين املسنني ".

" اذاً ، انت مقتنعة انك ختسرينهم ... 
 هل بدؤوا ابلعمل يف ورشة املنشرة؟"



" لست ادري ، لكين اعلم انين يف آخر  
الشهر سأعمل مع ثالثة او اربعة رجال 

 فقط ..."
 " ولكن ..."

" كارل ادلر ، انت حذرتين من نواايك  
حول اقفال املدرسة وتدمريها ، لكين مل  

هذه  اعتقد انك قادر على مثل
التصرفات احلقرية ! اهنئك انت ... 



داهية ابلفعل . كان يكفيك ان حترمين  
 من عمايل لتدمرين ..."

" تقصدين انين حاولت حتطيمك بسرقة 
 عمالك ؟"

" نعم ، انت نفسك قلت أبن احلرب  
قد بدأت بيننا ، اتتذكر ؟ كنت غبية 

النين مل اتنبأ أبن الفوز يهمك وأبي مثن 
ض ، اليس كذلك...؟ ! اآلن ، انت را



الغاية تربر الوسيلة ..." فاجأها كارل 
 بصمته وهدوئه .

" نعم ، ابلفعل ، النتيجة فقط هي 
املهمة . ال تبكي عندما يتخلى عنك 
كل عمالك وأيتوا للعمل معي . كان 

جيب ان تعريف انه يف احلرب كل  
الضرابت مسموح هبا ... حظ موفق ، 

 آنسة هايرمون ".



اهنالت جوليت عليه ابلشتائم لكنه كان 
قد اقفل اخلط . حاولت ان ال تنقل  
عرض كارل اىل عماهلا ، لكنها كانت 

تعلم مدى حاجتهم هلذا النوع من  
 االخشاب .

بعد ظهر نفس اليوم ، قصدت موقع 
املنشرة سرياً على االقدام ، كانت 

االشجار الكبرية تتمايل اغصاهنا مع  
 اهلواء .



ت بكآبة وهي تفكر  احست جولي
ابملوت الذي ينتظر هذه االشجار 

 الشاخمة.
كانت ارض املوقع مليئة ابالغصان 
املكسرة . هيلموت جاجر سيكرس 

قريباً وقتاً طوياًل يف هذه املنطقة حبثاً عن 
اشكال من اخلشب تناسب فنه ، 

 ومبساعدة اخيه ادموند طبعاً .



كان الكثري من االهايل قد قصدوا  
اهدوا بدء العمل على انشاء  املوقع ليش

املنشرة الضخمة وكلهم ينتظرون بفارغ  
الصرب حلظة سقوط االشجار هببوطها  

 املخيف .
بعد ظهر احد االايم املشمسة ، قررت  

جوليت ان تتبع عماهلا اىل املوقع . 
كانت حركة العمل تنشط يوماً بعد يوم  
، وقد اصبح عدد العمال هناك مخسني  



نية ، وضعت حبال رجاًل . والسباب ام
 متنع االهايل من دخول منطقة العمل . 

لكن املشاهدين كانوا أيتون أبعداد  
 كبرية وبعضهم حيضر معه الزاد . 

عندما وصلت جوليت اىل املوقع ، كان 
احلطابون حييطون بشجرة صنوبر عمالقة 

يريدون قطعها . تسلح رئيس العمال  
أبدوات خمتلفة القياس وحتديد النقطة  

لسقوط الشجرة . فجأة ، حملت  االفضل



جوليت كارل ادلر يتكلم مع مدير  
ورشته ومها متجهان حنوها ، فاختفت 

خلف جمموعة من االهايل . تعرفت من  
بينهم على ادموند جاجر الذي سأهلا  

على الفور اذا كانت قد التقت بشقيقه  
. 

 " ال ، منذ مىت اختفى ؟"
" منذ ربع ساعة ، ولكين لست قلقاً  

 ". سأجده



اطمأنت جوليت وعادت ختتلس النظر  
اىل كارل الذي ال يزال يتحدث مع  

مديرورشته . كم حتبه ! كم ترغب 
مبصاحلته ! انه ميلك قدرة على ارابكها 

حىت ولو من بعيد ، وبطريقة عميقة 
عنيفة اكثر من اي رجل آخر ، عادة ، 
النساء تسعدن بوقوعهن ابحلب . اما  

طرف   جوليت ، فهي تعيش حباً من
واحد . ابتت اآلن تفهم أيس وخيبة 



جريار ... هو ايضاً كان حيبها حباً ال 
 امل له . 

صرير املناشري اآللية ، اعاد الفتاة من  
افكارها احلزينة . بعض الطيور فرت من 
الشجرة اثر هذا الضجيج الذي طردها 
من اعشاشها . االغصان بدأت ترتنح  
قة مع حركات املناشري ... متايلت العمال

استعداداً للسقوط ، فحبس كل 



املشاهدين انفاسهم ... فجأة تقدم رجل 
 بكل هدوء حنو املنطقة احملظورة .

" هيلموت !" صرخ ادموند وهو ينزل  
حتت احلبال لريكض وينقذ شقيقه 

 االعمى .
الصنوبرة كانت قد احننت ابجتاه االرض 
... تفاجأ االعمى بصراخ املشاهدين ،  

 ري ماذا يفعل . فتوقف مكانه اليد



كان كارل ومدير ورشته مها االقرب اليه 
، فأسرعا حنوه ، وصل كارل اليه اواًل  
وبسرعة الربق رمى بنفسه عليه ومحاه 

جبسده . مع صرير اخلشب الذي  
يتكسر ، سقطت الشجرة عليهما 
وغطتهما أبغصاهنا ... بعد حلظة 

الدهشة ، حيث ساد صمت عميق ، 
ما جوليت اليت  بدأ الصراخ والنداء . ا



شلها اخلوف . فدفعها احلشود معهم  
 حنو مكان احلادث . 

حىت اآلن ، مل يكن هيلموت وال كارل 
قد خرجا من بني االغصان مبعجزة كبرية 
، كان يوجد طبيب يف املكان ، وعندما 

رفع العمال االغصان ، كان هو اول من 
 احنىن فوق اجلسدين ...

 " هيلموت " صرخ ادموند .
 اخي ، اعمى ال يرى ..."" انه 



" اي اهلي ... هل ماات ؟" سأل احد 
 العمال .

 " امتىن ان تقتصر على كسور فقط ".
مل تعد جوليت تسمع شيئاً . فأغمضت 

عينيها واخذت تصلي :" اي اهلي لن  
يعرف كم احبه ، ولكن دعه يعيش ، 
ارجوك ! اتوسل اليك اي ريب ، التدع 

اخفت حبييب ميوت ... كارل كارل " و 



وجهها بيديها واحست بربد قاتل يسري 
 ببطء يف عروقها .

 
مت نقل املصابني حىت شاحنة اتبعة 

للورشة انطلقت أبقصى سرعتها حنو 
املدينة .تبعها عدة سيارات ... ساد 

الصمت من جديد يف املوقع . وشيئاً 
فشيئاً عاد احلطابون اىل عملهم . 

حوادث من هذا النوع هتدد مهنتهم، 



جوليت اىل البلدة وزارت آل عادت 
جاجر واخربهتم ابحلادثة بقيت عندهم 

طويال مث عادت اىل منزهلا لتتصل 
 ابملستشفى .

" اان صديقة آل جاجر " قالت للمرضة 
. 

 " اردت االطمئنان عن حالة هيلموت "



" حالياً هو اليزال حتت أتثري البنج .  
يبدو ان لديه ضلوع مكسرة ... االطباء 

 وشقيقه اىل جان "يهتمون به 
" والسيد ادلر الذي اصيب معه بنفس  

احلادث ؟" سألتها جوليت وقلبها 
 يضرب بسرعة كبرية .

" سبق ان اتصلت وسألت عنه ... 
 الست خطيبته اآلنسة كرنتز ؟".



" خطيبته ؟ ال ... اان فقط احدى 
 معارفه ..."

" على كل حال ، حالته اسوأ من حالة  
هيلموت جاجر ... قوة الضربة كانت  

كبرية عليه النه كان حيمي الشاب  
جبسده ، هو ايضاً حتت أتثري البنج . 

االطباء يتحفظون بتشخيصاهتم اآلن ، 
 لكن حياته ليست خبطر ".



" اوه ، يسعدين مساع ذلك ، مىت ميكنه 
 تلقي الزايرات ؟"

ت ابكراً للتأكد ، اتصلي " ال يزال الوق
 يف االايم التالية "

رغم اطمئناهنا ، ظلت جوليت تشعر  
حبزن عميق . كارل حي ، ولكن أبية  

ظروف ؟ هل سيكون قادراً على السري  
طبيعياً ؟ اغمضت عينيها واخذت تتذكر 

 لقاءاهتما وكل خصاماهتما .



عندما تذكرت العنف الذي اعتقد انه  
ركب ومحايته له  يعاقبها به على منت امل

فيما بعد إببعاده جون سيرب ، فهمت 
اهنا حتبه من اجل اجلانب اآلخر من  

شخصيته ، احبت غضبه الكبري وسحره 
اهلادئ . كانت حتسده على انسانيته 

اليت جعلته حمبوابً من كل االهايل . لكنه 
مل يكن يرتدد عن تدمري املدرسة انتقاماً  

 منها . انه متسلط متعجرف ... لكن



رغم كل عيوبه ... ورغم اساءته هلا ،  
هي حتبه . وكانت مستعدة للقبول به  

كما هو لتعيش بقربه ، تتحداه عندما 
جيرح كربايءها وتتمتع بوجوده واببتسامته 
وحتيطه ابحلب واحلنان الذين ولدمها يف  
نفسها ... لكنه مل يكن قد قدم هلا اي  
امل ، اآلن ، لن تراه ابداً ، بدون شك  

عون عنه الزايرات يف املستشفى سيمن
وبعد اسابيع او اشهر ، ستقفل املدرسة 



وتعود جوليت اىل انكلرتا بدون امل  
 ابلعودة .

عادت اىل منزل آل جاجر وكانوا قد 
علموا ان هيلموت سيتمكن من السري  
من جديد بعد فرتة من العالج . ولكن  

كارل ... ؟ يقال أبن عموده الفقري  
 واًل ...مصاب وقد يبقى مشل

بعد يومني ، اتصلت جوليت بلسلي  
 لتسأهلا عن صحة كارل .



 " هل اتصلت ابملستشفى ؟"
" نعم ، لكن املمرضة اعتقدتين انت ... 
اردت ان اعرف مىت ميكنين زايرة كارل 

." 
االمر ، انت  " اوه ، نعم ... مهما كان 

تعرفني بدون شك ، ان الزايرات ممنوعة  
، حىت زايريت اان ... ابمكانك الذهاب  

لكنهم لن يسمحوا لك ، طاملا انك  



لست من اعضاء العائلة ... اليس 
 كذلك ؟"
 " نعم ..."

" اعدك انين سأتصل بك الطمئنك عند 
 تطور حالة كارل ، بني احلني واآلخر ".

ليت زايرة بعد عدة اايم ، تلقت جو 
زوجة ويليام كونستات فدعتها لشرب  

الشاي واخذات تثرثران حول سري العمل  
. 



" السيد بولز والسيدة ماير ترغبان 
مبساعدتك يف املدرسة لقاء اجر بسيط  

"... 
" هيا ، سيدة كونستات . انت تعلمني  
 اهنما تعمالن قبل الظهر يف الفندق ".

" نعم ، ولكنهما تبحثان عن عمل 
 ..." اضايف

" انت متزحني ! فزوجامها يعمالن يف  
 املنشرة ويكسبان جيداً !"



" ال ، لقد رفض رئيس العمال هناك  
 تشغيلهما ..."منتدايت ليالس

 
" ماذا ؟ ولكن ... اان بنفسي رأيت 

 االعالن يف الصحف ..."
" يدعي رئيس العمال انه تلقى اوامر . 
مل يقبل بتشغيل اي رجل كان يعمل يف 

 الفندق ..."مدرسة 



بعد ذهاب السيدة كونستات ، توجهت 
اىل الفندق حيث يتناول رئيس عمال 

ادلر غداءه يومياً . كانت تريد ان تعرف 
سبب رفضه لطلباهتم طاملا اهنا كانت  

 آخر ربة عمل هلم .
وكانت قد اكدت للسيدة كونستات اهنا 

مستعدة لقبول العمال من جديد يف 
 مشاغلها .



لت تتساءل عمن طوال الطريق ، ظ
اصدر هذه االوامر ، وملاذا ؟ رمبا كانت 
لسلي اليت تتدخل يف اعمال كارل سراً 

. 
وجدت السيد بريجر يف ابر الفندق ، ما  

ان رآها حىت هنض ومد يده حنوها  
 .منتدايت ليالس

 " ارغب ان اكلمك سيد بريجر ".
 " تفضلي ابجللوس ، يشرفين ذلك ".



ريجر ، اذا مل اكن فضولية ،  " هري ب
اميكنين ان اعرف من اصدر االوامر  

لرفض طلبات عمايل للعمل يف املنشرة 
 ؟"

" ابلتأكيد ، فراولن ، هذا ليس سراً . 
 اوامر صارمة من السيد ادلر شخصياً".

" السيد ادلر ؟" متتمت ابرتتباك ." 
ولكن ... هذا مستحيل ! ال ميكنه ان 



ة ، خاصة انه يرقد  يقوم مبثل هذه البادر 
 يف املستشفى !"

 " اتصل يب قبل احلادث ،طبعاً"
 " مىت ؟"

 " االسبوع املاضي ".
 " اي يوم ؟"
 " الثالاثء ".

" الثالاثء " انه نفس النهار الذي  
ختاصما فيه على اهلاتف . لقد حاول  



اقناعها بنواايه السيئة بينما اتصل هبري 
بريجر ومنعه من توظيف عمال املدرسة 
السابقني ... امل ينهي حمادثتهما اهلاتفية  
ابحتقار وهتديد ؟ كان يبدو سعيداً جداً 

 بقهر خصمه .
علماً منها ان طلب العمل يف املدرسة  

سيسبب حرجاً للعمال ، قامت هي 
ابخلطوة االوىل واكدت هلم ان  

مساعدهتم ضرورية الستمرار املدرسة . 



فعادوا كلهم وبنشاط كبري . كانت 
د ارسلت هلا رسالة تعلن فيها  ماغدا ق

 اهنا ستمدد اقامتها يف برلني .
بدأت اخبار كارل ادالر تصل اىل البلدة 
. كان قد خضع لعمليتني جراحيتني يف 

عموده الفقري لكنه من الغري املؤكد  
متكنه من السري جمدداً حىت اآلن. اليزال 
يقضي فرتة النقاهة يف املستشفى . رغم 



لسلي ابداً . لكن   وعودها مل تتصل هبا
 بعد اسابيع قررت اخرياً ان تتصل هبا .
" انت تعلمني بدون شك ، انه مسح  

 لكارل بتلقي الزايرات ".
قالت هلا لسلي هبدوء مصطنع " ورمبا  
تفكرين برؤيته لكين انصحك ابلتخلي 
عن هذه الفكرة ، كارل قال يل أبنه ال  

 يريد رؤية وجهك ابداً ."



طويلة كي   احتاجت جوليت للحظات
 جتد القدرة على الكالم .

" ارى ..." قالت بصوت حاولت ان  
 جتعله هادائً .

" اميكنين ان اسأل أبية مناسبة ورد امسي 
 يف حديثكما ...؟"

" كنا نتكلم عن الزايرات اليت ينتظرها ، 
فقلت له انك بدون شك ترغبني بزايرته 
، فأجابين )اي اهلي ( ال اريد رؤية وجهها 



.. انه ليس حمقاً، على كل حال هنا ! .
" 

" هل طلب منك ان تنقلي يل رسالته  
 هذه ؟"

" ال ، رمبا كان يريد ان حيتفظ لنفسه  
بلذة طردك من غرفته . ولكين اشفقت  

عليك وحاولت ان اوفر عليك مثل هذه 
 االهانة ..."



" انت طيبة جداً ، لسلي ! اان متأكدة 
ها ان هذا كلفك جهداً كبرياً ..." اجابت

 جوليت بسخرية واقفلت اخلط . 
 

" ال اريد رؤية وجهها هنا " هذه 
الكلمات ظلت ترتدد يف رأسها .  

اتستحق كل هذا ؟ ابلطبع كارل يظن  
 ذلك ...



عندما قال هذ الكالم . كان متأكداً ان 
لسلي ستنقله جلوليت حرفياً . يف اايم 

تفاؤهلا النادرة ، كانت جوليت أتمل 
 املستقبل ساحة خبجل ان جتد كارل يف

سالم ، او على االقل ارض حياد . 
لكن مجلة ال اريد رؤية وجهها هنا ظلت  

 ترن يف كل احالمها .
 فور عودهتا اىل البلد ، زارهتا ماغدا .



" لدي خربمهم لك ، جوليت ، 
 ايستعدت ادارة فندقي !"

" ماذا ؟ لكن هذا رائع ، وماذا حل  
 بلسلي ؟"

ابلتأكيد سأمنحها تعويضاً  " سرتحل ، 
 كبرياً "

" ورمبا لن تطلب تعويضاً ، فهي أتمل  
 ابلزواج قريباً من كارل "

 " وما ادراك ؟"



" اعتقد ذلك ، الهنا تعترب نفسها  
 خطيبته "

" ال اعرف شيئاً عن هذا املوضوع ، 
 املهم اهنا سرتحل "

 " اذا ستستعيدين ادارة فندقك ".
لكنين اختذت  " ال ، هذا مستحيل ، 

 مساعدين يل : 
شقيقيت وزوجها . هلذا السبب أتخرت  
يف برلني . زوج شقيقيت كان يعمل يف  



ادارة فندق كبري . سيهتم هنا فقط 
ابجلانب املداي . بينما اهتم اان واخيت  

مبا تبقى . ولكن ، جوليت ، ملاذا مل 
 تزوري كارل ادلر يف املستشفى ؟"
 " ولكن ... كيف علمت انت ؟"

 وكيف حاله ؟" "
" اصبح حنيفاً ، لكن رغم كل مامر به ، 

ال يزال متفائاًل ، أيمل ان يسري قريباً  



بواسطة عصا ... ملاذا مل تذهؤيب لرؤيته 
 ؟"

 " النه ال يرغب برؤييت ..."
 اجابتها جوليت واخفضت نظرها .

 " وما ادراك ؟"
قال ذلك للسلي اليت سرها نقل هذه 

بقراره هذا بعد ما  الرسالة اان مل اتفاجأ  
حصل بيننا على اهلاتف ، قبل احلادث  

 الذي تعرض له ..."



 " وماذا كان قد حصل بينكما ؟"
" كنت قد اهتمته بسرقة عمايل ابغرائهم 

برواتب مرتفعة ، فانفعل بعنف... 
ابلنسبة له ، رجل االعمال يفعل كل 
شيء لقهر عدو مثلي ... كان يبدو 

بعد اسبوع  سعيداً مبا فعله يب . ولكن
علمت انه امر رئيس عماله بعدم قبول 

 اي عامل من عمال املدرسة ". 
 " هذا يثبت انك اهتمته زوراً ".



 " لست ادري مبا افكر ..."
" اشياء كثرية تغريت ابلنسبة لكارل ، 

لقد خاطر حبياته من اجل انقاذ هيلموت 
. وبدون شك سيعرج حىت آخر اايمه . 

ل كنت لو مل تتصل بك لسلي ، ه
 ستنسني كربايءك وتزورينه ..."

" لست ادري ال اعتقد .. اوه ... 
 ماغدا ".



" اان آسفة ... جوليت ، كنت امتىن 
 مساعك تقولني العكس ".

خرجت ماغدا وظلت جوليت وحدها 
تزرف دموع احلب والشوق واليأس  

 واملرارة .
تلقت لسلي خرب اقالتها هبدوء وتعال . 

عت النه  مل تكن اندمة حسب ما اد
 لديها مشاريع اخرى اكثر امهية . 



" رمبا حتاول فقط انقاذ ماء الوجه ". 
 قالت البارونة جلوليت .

" ولكين اعتقد اهنا تستعد للزواج من  
كارل . هذا االحتمال يؤسفين كثرياً .  
ستصبح جاريت وتسكن املنزل الذي  

 يشيده كارل ..."
 

بعد يومني ، اصيبت ماغدا بكرب  
لت جبوليت وطلبت منها  شديد . فاتص 



ان حتمل لكارل بعض الكتب من 
مكتبها اثناء ذهاهبا اىل مينيش . وقالت 

هلا ان تتسلم الكتب اىل املمرضة اذا  
 كانت الترغب برؤيته شخصياً.

وهذا ماكانت جوليت تنوي ان تفعله  
... لكنها عندما وصلت اىل القسم  

الذي يعاجل فيه كارل ، وجدت مكتب 
اً . واخرياً وبعد دقائق  املمرضات خالي



طويلة من االنتظار ، مرت ممرضة يف  
 املمر وكانت تبدو مشغولة جداً. 

استوقفتها جوليت وطلبت منها ان  
 حتمل الكتب للسيد ادلر . 

 " امسعي " قالت هلا املمرضة .
" ملاذا الحتمليها له بنفسك ، لقد وقع  

الطريق وحنن نستعد حادث على 
الستقبال اجلرحى ... غرفة ادلر يف آخر 

 " مث تركتها وابتعدت .20املمر ، رقم 



ترددت جوليت ، وتسارعت دقات 
قلبها فجأة ، هل ستجرؤ على قرع ابب 

غرفته ؟ كيف ستكون ردة فعله ؟ 
اجتهت حنو غرفته . لكن يدها تسمرت  

على مقبض الباب . اال ان رغبتها  
يته ومساع صوته تغلبت على الكبرية برؤ 

 كل خماوفها .



دخلت ، فوجدت الغرفة خالية لكن ابابً 
زجاجياً يؤدي اىل الشرفة حيث يراتح  

 كارل بدون شك .
بكل هدوء ، دخلت اىل الشرفة ،  

امامها ، على مقعد طويل ، كان كارل  
انئماً . اقرتبت منه حبذر . كانت ساقه 

، اليمىن مغطاة ابللفائف . وهو انئم 
 كان يبدو شفافاً ...



اجتاحتها موجة حنان ورغبت فجأة 
ابلتخلي عن التعقل وبتقبيله كما فعل 

 عندما غفت مرة يف سيارته .
لكن مالمسة شفتيه ولوللحظة قصرية 

 تعترب جمازفة ...
أتملت عنقه وصدره ، وبكل بطء وكأهنا 

حتلم ، جلست على ركبيتها جبانب 
 كرسيه .



جبينها على مث احنت رأسها وأسندت 
كتفه ، على الفور ، حترك كارل ورفع  

يده وجذب رأس الفتاة اىل صدره دون 
ان يفتح عينيه . حبست جوليت 

انفاسها وكانت جتهل اذا كان ال يزال  
انئماً ... واخرياً ، انزلقت يده عن  

شعرها لتداعب ظهرها ، رفعت مقلتيها 
حنوه والتقت بنظراته الزرقاء املليئة 



. انه ليس انئما ... هو يعرف ابالهتام ..
"... 

فكرت بسرعة قبل ان تستسلم لقبلته 
احلارة . وهبدوء ، ابدلته قبلة مليئة 

ابالشواق ، وشعرت بسعادة كبرية يف 
تقدمي نفسها للرجل الذي جيعلها ترتعش  

من الرغبة . فهي مل تنس ابداً خالل  
هذه اللحظة من اللذة انه هو مل يكن  

دي يف تقبيلها . يطيع سوى اندفاع جس



لكن حبها يكتفي هبذه القبلة اليت طاملا  
حلمت هبا ، واخرياً تركها ، فنهضت 

 وهي تشعر ابلدوار .
" ارسلتك ماغدا ، اليس كذلك ؟" 

 سأهلا بسخرية . 
 " نعم " متتمت بضعف .

" كنت اشك بذلك ... البد اهنا احلت 
 كثرياً ..."
 " ال ..."



 " وملاذا فعلت ؟"
 هناك احد من املمرضات "." مل يكن 

" اذاً ، خاطرت بدخولك اىل هنا ،  
وعندما وجدتين انئماً ، استغليت 

 الفرصة ".
 " ماذا تقصد ؟" سألته متلعثمة .

" خاطرت بلعب مسرحية الشفقة و ... 
لكنك مل لكين مثل هذا الشعور ابداً  

جلريارد ، وال تشعري به ايضاً من اجلي  



فجئت  . لكن فضولك كان االقوى ،
واستسلمت لفضولك ..." مث اشار اىل 

 ساقه ، واضاف حبدة .
" انظري لدي ساقان وقدمان لكين قد 
ال اسري ابداً . اما اذا حالفين احلظ فقد 
اسري بواسطة عكازات هل انت راضية ، 

اآلن ؟ ال تقويل شيئاً ! هبذه الظروف 
ستكذبني ... ملاذا جئت ؟" انفجر  

 غاضباً.



 لك رساليت ؟" " امل تنقل لسلي
 

 " بلى ..." اجابته جبهد كبري 
" اكرر لك أبن ماغدا هي اليت ارسلتين 

..." واخذت ترجتف ، لكن حبها  
 وانفعاهلا جعلها جترب من جديد .

" ملاذا ترفض رؤييت ؟" سألته متهمة اايه 
. 



" بينما استقبلت لسلي والبارونة  
ابلرتحيب ... حيق يل ان اعرف ملاذا  

 ." يزعجك وجودي 
أتملها كارل من رأسها حىت امخص  

 قدميها مث قال :
 " امل تفهمي بعد ؟"

 " ال ".
" حسناً ، سأشرح لك ... اان عرفك 

جيداً . املرض، العذاب ، االمل يشعرك  



ابلقرف ، انت مستعد للمساعدة ولكن 
لدرجة معينة فقط . شرط ان اليطلب  
احد منك التضحية ، اان اكره كل هذه 

املسرحيات ابملناسبة ، انت لعبت دورك 
جيداً منذ حلظات ، اهنئك مواهبك 

 كبرية ..."
" اان ... مل اكن العب دوراً ، فهمت ان 

". 
 " ماذا فهمت ؟" سأهلا حبدة واحتقار . 



انك ... انك ستتصرف ... بنفس " 
الطريقة مع اية امرأة ... النك يف هذه 
املستشفى منذ عدة شهور ... وارجوك 

 حاول ان تفهمين !" 
قست مالمح كارل ونظر اليها نظرة  

 خميفة .
" تقصدين انين اذا وجدت ممرضة 

منحنية فوقي توقظين ، كان جيب ان 



تكون ردة فعلي هي نفسها الهنا امرأة  
 ". ايضاً 

" اعلم انين شخصياً ال امهك اآلن "  
 اجابته بصوت مرجتف .

" لكنك طيبة وحساسة لدرجة انك مل  
 متنعيين ".

قال بسخرية . مث اسند رأسه واغمض 
 مقلتيه .



" ارحلي " امرها فجأة " حنن الميكننا 
التفاهم وليس لدي صرب امنحك اايه 

 ... دعيين وحدي ".
يعتصر   اجتهت جوليت حنو الباب وقلبها

من االمل ، وقبل ان خترج انداها صوت  
 كارل .

" اذا فهمت فيما بعد ملاذا انت ، 
وليست اية ممرضة ، كانت ضحية 

لقباليت ، ال تتعيب نفسك بتحذيري ال  



يهمين ذلك ... امتىن ان ال امسع عنك 
 شيئاً بعد اليوم ".منتدايت ليالس

هذه السنة ، كان اخلريف لطيفاً على 
سيلربيس . وكانت ماغدا  ضفاف حبرية 

سعيدة إبدارة فندقها مع شقيقتها  
وصهرها . اما لسلي ، فكانت قد 

رحلت دون ان تطلب تعويضاً كبرياً .  
 وال احد يعلم اين هي اآلن .



اما كارل ، فبعد ان قضى فرتة النقاهة ، 
غادر بفاراي وتقول الشائعات انه يقيم 

 حالياً يف ايطاليا . لكن ال احد يعلم اذا 
كان يعيش هناك وحده ام مع ليسلي 
... ويقول اجلميع انه يسري اآلن متكًأ 

 على عصا ويقود سيارته بشكل طبيعي .
انتهى العمل على انشاء املنشرة ، 
وضجيج اآلآلت يرتفع على ضفة  



البحرية الشرقية ليقضي على هدوء 
 الوادي .

اما جوليت ، فمنذ ان اهاهنا كارل  
تكرس وقتها وطردها من غرفته ، وهي 

للعمل الذي انغمست فيه جسداً وروحاً 
على امل النسيان ... من الفجر حىت  

الغروب ، كانت تفكر يف العمل وتتكلم 
عنه ، تبيع انتاجها وحتلم به حىت يف  
الليايل ، اصرارها وعنادها ، جعلها  



تتلقى طلبيات كبرية وخاصة مع اقرتاب  
عيد امليالد فزادت اجور العمال  

ل مايلزم للموسم القادم .  واشرتت ك
وهكذا تكون قد وفت بكل دينها  
جلريارد وحافظت على املدرسة اليت  

 كانت حبها الوحيد احلقيقي.
لكن اجلميع كانوا جيهلون اية فدية كبرية 

 كلفها هذا الفوز .



ذات يوم احد ، كانت حتضر قدداساً يف 
كنيسة البلدة . وعندما قرع آخر جرس 

ج ، بينما أتخرت ، بدأ احلشود ابخلرو 
جوليت امام املذبح . هي حتب هذه 

البلدة واهلها وحتب عملها . كان 
ابمكاهنا ان تكون سعيدة جداً لوال 

احلزن املرير الصامت الذي يؤرق ليلها 
 وهنارها ... 

 



خرجت أخرياً من الكنيسة ، وكانت كل 
السيارات قد غادرت الساحة ومل يبق  

رأهتا  هناك سوى سيارة واحدة ، عندما
الفتاة ، احست بقلبها يقفز من صدرها  

. حبست انفاسها ، وحبثت عن 
صاحبها . اهنا سيارة كارل الذي يستند 

على جذع احدى الشجرات . محل  
عصاه ، واجته حنوها ، انه نفس الرجل  

 االنيق الواثق من نفسه .



" اكدت يل ماغدا انين سأجدك هنا ". 
بدأ كالمها واحنىن امامها ، خلعت 

نظارهتا الشمسية واخذت تتالعب هبا 
 بعصبية وتوتر .

" نعم ، كنت احضر قداس االحد ... 
ارتغب يف الكالم معي ؟" سألته وهي 

 حتس جبفاف يف حلقها .
 " ال ، كنت اريد ان اراك ".

 مل تعرف ماذا تقول ، فتأملته بصمت .



 " هل انت جائعة ؟" سأهلا فجأة .

 ."." جائعة ؟" رددت بدهشة " ال ..
" حسناً ! هذه املرة ، اان ادعوك للغداء  

،ليس اآلن طبعاً ، طاملا انك لست  
جائعة ، فيما بعد ، رمبا ..." مث دعاها 
لكي تتبعه ، فتبعته بصمت وجلست 

 بقربه يف السيارة .
 " اىل اين تصطحبين ؟" سألته حبذر .



" ستعرفني قريباً ". وانطلق بسيارته بكل 
 اجلبل .هدوء متجهاً حنو  

مل يكن يبدو عليه انه يرغب ابلثرثرة ،  
وجوليت مل جترؤ على البدء ابحلديث ، 

تتالت املنعطفات امامهما ، ففهمت 
فجأة انه يصطحبها اىل اجلبل حيث 
موقع منزله اجلديد . ملاذا ؟ الطريق  

 الفرعية اصبحت واسعة .



كانت جوليت قد علمت من عمال 
ة لكنها املدرسة ان عملية البناء مستمر 

مل حتاول ابداً ان تتحقق من ذلك  
بنفسها ، طاملا ان كارل يبنيه من اجل 

 لسلي ...
كانت آلة االمسنت تتوسط الورشة ، 

لكن حلسن احلظ ، عدد قليل من 
االشجار فقط قطع ، من جديد ، 

تساءلت الفتاة ملاذا يصر كارل على 



اصطحاهبا اىل هنا ، أأيمل ان يثري  
ديد سالم احلياة غيظها بتهديده من ج

اهلادئة هنا ؟ ابلتأكيد مل تكن هي سعيدة 
بسكنه يف ريتغن ، لكنه ال ميكنه ان 

يفهم حقيقة اسباب خماوفها ... احياول 
ان يبدأ من جديد ابملشاكل معها ؟  

لكنها عندما رأته امام الكنيسة الحظت 
ان نظراته خمتلفة ، رمبا كان يقول احلقيقة 



فقط رغبة برؤيتها عندما اخربها أبنه جاء 
... 

نزلت جوليت من السيارة ووقفت تتأمل 
 واجهة املنزل الذي مل ينته العمل فيه .
" ما رأيك ؟" سأهلا كارل وهو اليزال  

 واقفاً امام سيارته .
" حالياً ، املنزل ليس سوى هيكاًل ، 

ولكن املوقع رائع حقاً ... مىت سينتهي 
 العمل فيه ؟"



، اذاً ، يف الفرتة   " بعد ستة اشهر تقريباً 
 املناسبة لبيع االبنية ..."

" البيع ؟ ولكن ... كنت اعتقد انك 
 ستقيم هنا ..."

" كنت ابلفعل انوي ذلك ، لكين غريت 
رأيي إثر ... صدمة ، يف حيايت اخلاصة  
 ... اآلن ، سأبيع املنزل الول مشرت ".
أحياول ان يعلن هلا عن فسخ خطوبته 

لة ، ملاذا يسأهلا  مع لسلي ؟ يف هذه احلا



رأيها يف منزل لن يسكنه ؟ كان يتكلم 
مبرارة ولكنها مل تتمكن من التوصل  

للفظ كلمات املؤاساة اليت ينتظرها منها  
. 

" امتىن ان تغري رأيك خبصوص املنزل 
..." متتمت جوليت " هل قرارك هنائي  

 ؟"
 " يتوقف على بعض الظروف ".



ه  شعرت جوليت ابلكآبة ، اال يزال لدي
 امل مبصاحلة لسلي ؟.

" احب معرفة رأيك حول تقطيع الغرف 
 " قال فجأة وجذهبا حنو املنزل .

توقفت ورفعت نظرها حنوه وعقدت 
 حاجبيها .

 " ملاذا ؟ ملاذا تستشريين  
 



" وملا ال ؟ كنت قد مهست للمهندس 
ابنك متلكني بعض االفكار ، 

ستجرحينين اذا رفضت مساعديت 
 ابفكارك ..."

برنتل كان ميزح ، يف ذلك اليوم " " هري 
اجابته جبفاف امام هلجته الساخرة " 
واآلن لو مسحت ، اريد العودة اىل  

 البلدة ..."



" أمل تعريف بعد ملاذا اصطحبتك اىل هنا  
 ؟"

" بلى ! انت تشعر ابمللل ، وقد قررت 
ان متضي وقتك يف اصطحايب اىل منزل  
 لن نتهي العمل فيه قبل مدة طويلة ".

 محاسك رمبا اقنعين بعدم البيع ..."" 
 " انت صاحب القرار ..."

 " نعم ، هذا صحيح ، لالسف ".
 " لالسف ؟ ملاذا ؟"



 " انت تفرطني يف استعمال كلمة ملاذا ؟"
هذه طالت كثرياً "    " لعبة احلزازير

صرخت بنفاذ صرب " ال افهم سبب 
اصطحابك يل اىل هنا ، واهتمامك 

برأيي ، مع انك يف احلقيقة قلما هتتم 
 لذلك !"

" سبق وقلت لك انه حتت بعض 
الظروف ، سأهتم جمدداً مبشروعي 



هذا". " حسناً ، وماهي هذه الظروف  
 ؟"

" اذا كنت انت ايضاً مهتمة ، هكذا 
اً حنن االثنان ان نكمل بناء  ميكننا مع
 املنزل ".

هذا اجلواب كان غريباً لدرجة ان  
جوليت انفجرت ضاحكة ، لكنها 

 ضحكة ليس فيها اي مرح .



" حنن ؟" قالت مبرارة " انت متزح ! حنن 
ال نتفاهم ابداً ! انت تكرهين ، حتتقرين  

" واهنمرت دمعة من عينها دون ان تنتبه 
من مرة ،  " انت اثبت يل ذلك اكثر 

حاولت ان تتالعب يب بكل الوسائل  
النين اعارض بناء منشرتك ، طلبت من  

لسلي ان حتذرين ابنك سرتميين خارجاً 
اذا زرتك يف املستشفى ، ووفيت 

بوعدك عندما احضرت لك الكتب اليت 



ارسلتها ماغدا! واآلن جتروؤ ..." 
قطعت كالمها وقد جرحتها هذه 

 الذكرايت املؤملة .
لمي ملاذا طردتك هبذا العنف ،  " ومل تع

 ذلك النهار ؟"
سأهلا كارل حبدة وبدأ يهز كتفيها بعنف  

" اال يوجد ذرة ذكاء يف رأسك ؟" صرخ  
كاجملنون " اال تفهمني انين كنت خبطر  

البقاء مشلواًل بقية اايم حيايت ، وان 



ذلك القدر كان يرعبين ؟ كنت اخشى 
مصري جريارد ، هو ايضاً كان مريضاً ،  
اتئهاً ، هو ايضاً كان حيبك ، وتسألني  

 ملاذا شفقتك ترعبين ؟"
" احلب ؟" رددت بذهول " انت حتبين  
؟ ولكن هذا مستحيل ! ... البد انك  
... خمطئ ... ابداً مل تلمح يل أبية ... 

 اشارة ..."
 " مع انين حاولت ..." اجاهبا مبرارة .



امحر وجهها عندما تذكرت كيف قبلها  
وعناقه هلا على منت املركب ، يف السيارة 

هناك ، كان قد تظاهر أبنه كان يريد  
الثأر الخيه ، مل يكن يعلم ابداً اهنا  

كانت على وشك االستسالم له طوعاً 
وبكل رغبتها ... مرتني ، سرق منها  

قبلة دون ان يظهر هلا حباً ، واآلن يؤكد 
انه كان حيبها ، لكن كرامته اجربته على  



املستشفى ، اين هي  طردها بقسوة يف 
 احلقيقة ؟

" مل اشك حلظة انك ..." بدأت كالمها  
 مرتددة .

" هل كنت تتمنني ذلك ؟" قاطعها  
ورمى عصاه ليضمها اىل صدره " كنت 

 تتمنني ذلك ؟"
حنان صوته طرد آخر خماوفها وشكوكها  

 ، فرفعت وجهها حنوه خبجل .



" نعم ، كنت امتىن ذلك ..." متتمت 
طويلة ..." اغمض  جوليت " منذ مدة

عينيه للحظة وكأنه ال جيرؤ على تصديق 
 سعادته . 

 " هل انت متأكدة ؟" سأهلا متوساًل .
يديها   كجواب على سؤاله ، عقدت

حول عنقه وقدمت له شفتيها ، تنهد  
وتناول شفتيها وضمها اليه اكثر ، كانت 



تنتظر هذه اللحظة منذ مدة طويلة جداً 
 ، كانت تنتظر ان يقبلها مثل اآلن حبنان 
وحب ، احتد قلبامها واستسلما للحب  

والرغبة ، للمشاركة واالنتماء ، لكن  
 فجأة ، وابتعدت جوليت عنه .

 جلريارد ..."" ابلنسبة 
" جريارد ؟ نعم ... كنت اريد ان أأثر له 

 منك ..."
 " افهم ذلك ..."



" تلك الليلة ، على منت املركب ، الغرية 
اعمتين كنت اعتقد انك ستعاملني جون 
بنفس الطريقة ، الغزل ، االاثرة قبل ان 
تدفعيه عنك بوحشية ... كنت مقتنعاً 

انك تصرفت بنفس الطريقة مع اخي ، 
 اول اداللك بنفس السالح ..."وح

 " لكنك مع ذلك محيتين من جون ..."
" نعم منذ البداية ، كنت اتردد بني  

االحتقار واالعجاب ، بني احلب  



واحلقد، لكن احلب كان هو املنتصر يف 
 النهاية ..."

 " رغم جريارد ..."
" بفضله على االصح ، فكري جيداً ، 
لو كنت وافقت على الزواج منه دون  

ب ، لكنت كرهتك لالبد ... النين  ح
اريد حبك ، حبك كله ، اصر على  

كوين الوحيد ، االول واالخري ، خالل 
االسابيع االخرية ، كنت اصلي دائماً  



كي يفهمك جريارد ويساحمك ، اذا كان 
 اليزال يستطيع ..."

" كارل ، للحقيقة ، كانت املدرسة هتمه 
اكثر من وجودي ، مل اتعرف عليه اال  

ل مدة قليلة من وفاته وكل حياته  قب
كانت مكرسة لفنه ، كان من املستحيل 

علي ان احبه لكين حافظت على مثرة 
عمله احرتاماً لذكراه ... هلذا السبب ، 

 قاومت بكل قويت ..."



" نعم ، كنت جندايً قوايً ، ايحبيبيت 
 ..." قال ممازحاً مبتسماً حبنان .

 " كنت هتددين ..."
لكين مل انفذ هتديدايت ! للحقيقة ،   "

كنت انوي ذلك يف البداية ، كنت اجد 
لذة يف مقاومتك ، مث بدأت اتلذذ اكثر 
مبعركتنا ، وعندما فهمت انين احبك ،  
حاولت مساعدتك على النجاح ، سراً  

"... 



" ابقناع اصدقائك بتسليمي طلبيات 
كبرية ... ولكن اعلم انين حاولت  

ي ، حىت ولو سرق  االعتماد على نفس
مين عمايل ..." كانت تتكلم وتداعب 

 كتفيه حبنان .
" مل يكن لدي امل ، كنت اعتربك 

 خطيباً للسلي ..."
 " كانت خطيبيت قبل زواجها ..."



" نعم ، ولكين رأيت صورهتا يف منزلك  
"... 

" تركتها هناك العيدها اليها اذا طلبت 
... من جهة اخرى ، كنت اعلم انك 

يف صالوين ، واسعدتين غريتك  رأيتها 
 االنثوية ..."

" لكن لسلي كانت تزعم انك خطيبها  
." 



" كانت تفعل ذلك عمداً ... ولكن 
 انتظري حلظة ..."

مث اخرج من جيبه قصاصة صحفية انوهلا 
هلا ، كانت عبارة عن صورة للسلي 

مبتسمة متأبطة ذراع رجل متوسط السن 
" 

غين " تزوجت حديثاً من اتجر امريكي 
"... 



" ولكن ملاذا كانت تكرهين ؟" سألته  
 جوليت .

" كانت تغار منك منذ البداية ،  
 وشعرت ابخلطر بسرعة ".

 " خطر ؟ اي خطر ؟"
" ان تراان نغرم ببعض ، كما حنن عليه 
اليوم ، اليس كذلك ؟" احل كارل وهو 

 يبحث من جديد عن شفتيها .



ابتسمت جوليت مبكر وتراجعت للوراء 
. 

 تريد ان تريين املنزل ..." " كنت
 

" حسناً ، هبذه احلالة ، اتبعيين " قال 
 متنهداً رغماً عنه .

قادها عرب احلجارة وادوات البناء حىت  
داخل املنزل ، وبعد ان جتوال يف الطابق  

 االول قال مبكر .



" حلسن احلظ ، الطابق الثاين ليس 
 موجوداً بعد "

 " حلسن احلظ ؟ ملاذا ؟"
 ستكون يف االعلى ، " الن غرفيت

واملغامرة مثرية جداً ... كنت سأمحلك 
 بني ذراعي لعبور العتبة و ..."

" لكن العادة تقتضي ان حتملين امام  
 مدخل املنزل !"



" ليس مهماً ، ابمكاين ان امحلك من  
القبو حىت العلية ، يوم زواجنا ، مىت  

 سنتزوج ؟"
" هل ستنتظر حىت ينتهي بناء املنزل ؟" 

 اليه وجلسا على حجر كبري . ضمها
 " اذا كنت حتبينين حقاً لنتزوج غداً ". 

" اوه ، كارل ، حبييب ... ولكن 
،املدرسة ، اريد ان ااتبع العمل فيها  

"... 



" قد اعارض حبق الفيتو " هددها حبنان 
" جيب اواًل ان اعرف كم ساعة ميكنين 

ان ابتعد عنك ..." وطبع قبلة على 
 راحة يدها .

القليل جداً ، امتىن ذلك " قالت  " 
 اببتسامة مشرقة . 

" رمبا لن استطيع االبتعاد عنك دقيقة  
 واحدة ..."منتدايت ليالس
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