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مل تكن لدى جواان أية خربة مع 
الرجال , من قبل لقد دخلت 
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عامل الرجال كمهندسة مدنية 
وشعرت ابملودة حنو البعض منهم  
ابلتاكيد , ولكنها مل تعرف , من  

قبل, مثل هذا الشعور 
املغناطيسي الذي شدها اىل  

كالي اتكرياي.لقد احبته, ومل 
تشك يف هذا .. وقد الحقها هو 

برغبته... وهذا كان االختالف 
 االول بينهما...



االختالف الثاين كان حني 
خذت تتساءل عما إذا كان  أ

يرغب فيها لنفسها ام السهمها 
يف الشركةويف النهاية مل تشأ أن  

ترتدي املئزر لتطبخ وتعتين  
ابالطفال . وقد قيل " التتزوج  

 بسرعة , فتندم على مهل"
 

 الفصل االول:



لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا موقع رواايت  

 www.riwaya.ga 
تصاعد رنني جرس الباب ملحا. 
متلمت جواان يف سريرها متذمرة, 
فقد كانت قد صممت على ان 
متضي صبيحة هذ اليوم السبت 
متكاسلة يف فراشها حيث أنعا 
كانت أول عطلة أتخذها منذ 
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اسابيع. وما لبثت أن تناولت 
رداءها املنزيل كي تضعه على 

: "  جسمها , وهي تصرخ قائلة
 ها اان قادمة" 

ابتسم ساعي الربيد عندما 
فتحت الباب وهو يقول:"أان 

آسف الزعاجك اي آنسة  
غرانت. ولكن هناك رسالة  

 مسجلة حتتاج إىل امضائك."



اخذت جو منه الرسالة بعد ان  
وقعت إبمضائها, ابتسم الساعي  

مرة اخرى وهو يقول:"شكرا . 
ميكنك ان تعودي االن اىل  

ه مبتعدا, مث فراشك." نظرت الي 
عادت تنظر اىل املغلف السميك  
يف يدها.البد ان مثة شيئا هاما يف 
داخله, وفتحته ,لتخرج منه ورقة  

واحدة قرأهتا بسرعة, مث قطبت 



حاجبيها. كانتالرسالة من مكتب 
شركة احملامني يقدم عرضا مغراي  
لشراء العدد الكبري من االسهم  

 اليت ورثتها عن ابيها.
رسالة للمرة اعادت قراءة ال 

الثانية.مل يكن مثة اسم الشاري ,  
وامنا ,"وصلنا عرض من شخص 

 أبن..."



وهذا كل شيء. هزت جو 
كتفيها, مث القت ابلرسالة بعيدا  

لكي ترد عليها يف مابعد .ان  
شخصية الشاري الهتمها, الن 

اسهمها من شركة ريدموند للبناء  
 ليست للبيع.

 "انت , ايفىت!"
من فوق   القت جو نظرة ساخطة

السقالة.انه امحق آخر قصري 



النظر يظنها فىت الهنا تقف اىل  
انحية البناء. ولكنها مع هذا,  
أخذت تتفحص ابهتمام ذلك  

الرجل الذي كان واقفا يف 
الساحة, وابلرغم من بعد  

املسافة, فقد استطاعت ان ترى  
أنه طويل القامة يرتدي بذلة من  

التويد مجيلة التفصيل. كان 



وجه العموم انيقا ال   يبدو, على
 تشوبه شائبة.

ردت عليه من اعلى "ماذا  
 تريد؟"

رفع يده يقي عينيه من اشعه  
الشمس وهو يصرخ جميبا:"اريد 

السيد جو غرانت.هل هو عندك 
 هناك؟"



ردت عليه قائلة:"ها اان انزلة  
اليك." وهبطت الدرجات 
مسرعة لتستدير اىل حيث 

واجهت الرجل الغريب ذاك.  
صواب ابلنسبة اىل  وكانت على 

طوله, اذ وجدته يفوقها طوال 
حبيث اهنا وهي اليت يقارب طوهلا  

املئة وسبعني سنتمرتا وجدت 
نفسها ترفع راسها لتنظر اىل وجه  



لوحته الشمس لرجل تستدعي 
شخصيته االهتمام, ذي عينني 

زرقاوين تتالقان ابحليوية  
وتتناقضان مع شعر اسود جمعد مل  

لية للخضوع  يكن يبدو عليه القاب 
الية قصه او تسرحية مهما بلغت  

مهارة احلالق. واخذت عيناه 
الزرقاوان حتدقان فيها حبرية وكانه  

شعر ابن مثة خطأ يف مفهومه  



حنوها, اليدري ماهو ابلضبط. 
اهتز اعتدادها وثقتها بنفسها  
ازاء السرعة املفاجئة لضرابت 

قلبها عندما وقع نظرها على هذا  
شرة, لتشعر الغريب امللوح الب

بوجنتيها تلتهبان بينما فغرت 
فاها صامتة تنظر اليه. واخريا  

جاء صوهتا الذي كان حادا  



لدرجة صعقت هلا وهي تقول  
 :"حسنا؟".

بد على جبينه تقطيبة بسيطة, 
وقال برقه نفذت اىل اعماق 

نفسها :"امسي اتكرياي,واريد ان  
لقد اخربتين فتاة   ارى جو غرانت

 يف املكتب انه يعمل هنا."
وضعت جو يديها يف جييب 

سرواهلا حبركة صبيانية دون وعي 



منها, مث مشت مبتعده عنه وهي 
تناديه من فوق كتفها 

قائلة:"ميكنك ان تتفضل اىل هذا  
 املكتب ايسيد اتكرياي."

اجاب متباطئا يف اللحاق 
هبا:"لقد سبق وذهبت اىل ذلك  

نه مل يكن هناك." املكتب ولك
قالت جو وهي تفتح ابب 
املكتب مث تنتظره:"الأبس, 



سيكون هنا" مث دخلت املكتب 
بينما هز كتفيه وتبعها. خلعت 

قبعتها اخلشنة وقد دخلها سرور  
الظفر وهي تسمع هتاف 

الدهشه من ذلك الرجل لدى 
رؤيته لشعرها الكث الكستنائي  
الفاتح وهو يتناثر حول وجهها,  

ت تواجهه قائلة:"انين  مث استدار 



جو اغرانت,ايسيد اتكرياي, 
 واالمنالذي تريده ابلضبط؟"

بدت يف عينيه ابتسامة دافئة  
وهو يعرتف بغلطته قائال:" مثة 

امور كثرية يف فكري. رمبا تتقبلني  
 اعتذراي املتواضع؟"

" ولكنها كانت  اجابت:"رمبا
تشعر, وهي حتاول ان تغطي 



تصاعد نبضها, ازاء ابتسامته  
 ابظهار التهذيب اهلادئ 

ساهلا:"هل حيصل ,عادة. مثل 
 هذا اخلطأ؟"

اجابت:"كثريا جدا. ليس مثة  
سبب لكي تظن يف نفسك  

 الغباء."
قال"اوه انين ال أشعر بذلك  

.حىت امجل امرأة قد تبدوكالرجال  



القبعه   إن هي ارتدت مثل هذه
 واجلاكيت."

مل يفتها هتكمه املبطن وهو يلمح  
اىل اهنا.مادامت غري مجيلة جدا, 

فمن املنطقي ان خيطئ هو هبذا 
 الشكل.

قالت له:"رمبا من االفضل ان 
تدخل يف املوضوع , ايسيد 

 اتكرياي."



سأهلا:"اي موضوع اي آنسة 
 غرانت؟"

أجابت:"لقد كنت تبحث عين, 
 وها انك وجدتين االن."

تالشت االبتسامة عن وجهه  
واختذت مالحمه مسة اجلد وهو 

يقول:"آه, تعنني ذلك املوضوع.  
حسنا, املوضوع ايانسة جو 
غرانت, انين جئت الدعو 



صاحب هذا االسم اىل الغذاء .  
 ماقولك؟"

وقطبت جو جبينها بدهشة وهي  
تقول:"الغذاء؟ وملاذا تريد دعويت  

 اىل الغذاء؟"
تصميم يف نظر اليها وقد ازداد ال

عينيه وساهلا:" وهل تدهشك  
مثل هذه الدعوه؟" كان مثة هالة  

من اجلاذبية حتيط به. وادركت  



هي بشيء من االاثرة. انه يعبث 
 معها.

أجابت"اهنا تدهشين طبعا النك  
 التعرفين."

قال:"هذا صحيح . وانين اعرتف  
ان جو غرانت الذي احبث عنه 

هو رجل ملتح ضخم اجلسم, يف 
عمره. ولكنين  اخلمسني من

 سعيد جدا ابن تكوين ممثلة له."



فجأة جلست جو وهي تقول  
:"انين لست ممثلة له , بل اان  

اقرب الناس اليه.ذلك ان ايب قد  
 تويف."

ابنت يف صوته صدمة وهو 
يقول:"هل تويف جو ؟ ولكنه مل 

 يكن كبري يف السن."
وبدا عليه االسى بشكل واضح  

 وهو ينظر من النافذه لربهه. مث



مالبث ان نظر اليها وكانه رآها  
لتوه مث سأهلا:"هل انت ابنة  

جو؟صاحبة تلك الصورة 
املوضوعه على مكتبه؟ ولكنك 

 كنت تضعني نظارة طبية؟"
تذكرت جو تلك الصورة املفزعه 

اليت حتيط هبا اطار قدمي, واليت  
كانت مدفونة تقريبا يف الفوضى  

اليت كان غارقا فيها مكتب ابيها, 



م لقد كنت اضع  وقالت:"نع
نظارة مسكني ايب. لقد كنت 

,عادة, اجتنب ان تؤخذ يل اية  
صور فوتوغرافية.ولكن لك يكن  
مثة مهرب من ان تؤخذ يل صورة 

يف املدرسة, واضطرت امي اىل  
شرائها . ولكنها, مراعاة 

لشعوري, مل تضعها بقرب صورة 
 شقيقيت."



 قال:"احقا؟وملاذا كان ذلك؟"
ن لشقيقيت  هزت كتفيها قائلة:" ا

هيثر شعرا اجعد واسناان منتظمة 
مجيلة وعينني سليميت النظر.  
ولكن ايب اشفق علي ووضع  

 صوريت على مكتبه."
 

نظر اليها متفحصا بعينني تنطقان 
ابلثقه ابلنفس مث سأهلا:" انين  



متاكد من انك تسلمني هذه 
االايم, الختك صالحية 

استخدام امواهلا, اي انسة  
 غرانت"

دوء وهي تقول:" ابتسمت هب 
اخشى ان اليكون االمر كذلك  
ايسيد اتكرياي, ذلك ان هيثر  

مازالت متثل اجلمال يف االسرة, 



بينما علي اان ان اتعامل مع  
 العقل."

 قال:" مسكينة انت."
تصلب جسدها وهي تقول على 
الفور:" انين ال اريد الشفقة من  
احد, ايسيد اتكرياي." ومالبثت 

ذا  ان تضرج وجهها غضبا ا
انتبهت اىل تسرعها الغيب وهي 

 ترى الضحك يف عينيه.



ان هذا الرجل يتدخل يف حياهتا, 
حمطما احلواجز اليت تقيمها حوهلا  

 كثمن لقبوهلا يف عامل الرجال.
قال:" انك يف حاجة اىل تقوية  

تقديرك لنفسك وارجو ان 
اليسيئك قويل هذا. ولكنين 

اوفق معك انك لست يف حاجة 
و من غريي." اىل شفقه مين ا 

وقبل ان جتيبه ,كان هو قد غري 



املوضوع قائال:" لقد قال جو, 
عند ذاك, انك ستتابعني عمله, 

وقد ظننته, يف ذلك احلني ,  
 ميزح."

قالت:" هذا صحيح, ايسيد 
اتكرياي,وعندما ادرك غلطته, 

كان االوان قد فات لكي يفعل  
 اي شيء بذلك الشأن."

 سأهلا:" وهل حاول ذلك؟"



اجابت وهي تتذكر الزهوالذي  
ساد مالمح ابيها, يوم خترجت 
من اجلامعه:" مل حياول بشكل 

 كاف."
ابن عليه التفكري وهو 

 يقول:"فهمت"
كانت تظن انه بعد ان اكتشف  

ان مهمته كانت فاشلة, البد 
سيستأذن خارجا, ولكنه بدال من 



ذلك,قال:" انين شديد االسف 
ملا مسعته عن موت جو, اي انسة 

رانت , مالذي حدث؟" وكان غ
يبدو على وجهه االهتمام البالغ  
مما جدد االمها وبعث غصة يف 

حلقها. واخذت حتدق يف 
الربانمج املوضوع على مكتبها 
اىل ان استطاعت ان تتمالك  

 دموعها فال تنهمر. 



عادت جو من ذكرايهتا لتنظر 
اليه قائلة:"لقد كان يف سيارته 
عندما اصابته ذبح قلبية قبل 

 ثالث سنوات.."
قال:" انين اسف. انين مل اعلم 

بذلك اذ كنت يف اخلارج اعمل 
يف كندا, وعندما ابتدأت اجدد  
العهد مبعاريف القدماء اتصلت  



هاتفيا مبكتب ريدموند, سائال 
 عن ابيك, فاجابوين.."

قاطعته قائلة:"الابس. اهنا غلطة 
بسيطة وهي حتدث دوما. لقد  

  تعودت على ذلك." ومدت اليه
يدها مصافحة اببتسامة شاهبا 
 اسى خفيف:" جواان غرانت."



كانت قبضته دافئة قوية .قبضة 
رجل جدير ابلثقه قدم نفسه 

 قائال:"كاليتون اتكرياي."
قالت : "حسنا انين اسفه اذا  

جاءت رحلتك الينا خائبة, 
 ايسيد اتكرياي."

وقال وقد ابن العزم يف عينيه:" 
اهنا مل تكن خائبة." نظر يف  

ينيها, فأسرعت تشيح بناظريها  ع



عنه بعيدا, وهي تقول: "ليس يف 
إمكاين ان اكون بديال كامال من  
ايب."قال:" لقد كنت احب اابك 

واعجب به , ايجواان. ولكنين 
اظن ان الغذاء معك سيكون 

ممتعا. خصوصا, ان استغنيت عن 
 محاالت السروال."



قالت معرتضة:"ليس عليك ان 
الينبغي  تدعوين, فال تكن امحق

 علي..."
 سأهلا:مل ال؟"

اجابت:" الن....." وسكتت اذا  
مل يكن هناك اي سبب يف 

احلقيقة, عدا عن اهنا تبالغ يف  
سبيل االحتفاظ بسكنتها 

 النفسة.



ابتسم وكأن يف استطاعته ان 
ينهي املعركة اليت تدور يف  

اعماقها, وقال:"ارغمي نفسك 
 على ذلك, ايجواان."

قالت وهو مازال ممسكا يدها  
بيده الكبرية:"انين  

اشكرك"وهكذا وجدت نفسها  
تقبل الدعوة دون ان تفهم متاما  



السبب يف ذلك, غري مدركة انه  
 رجل اليقبل كلمة , ال جوااب.

ان هذا من دواعي قال:"
سروري, وقد حجزت مائدة يف  
مطعم جورج يف طريقي اىل هنا.  

فقد كنت مصمما على دعوة 
 ابيك."

قالت مازحة وهي متيل براسها  
جانبا:"حقا؟من االفضل اذا ان  



اغري حذاء العمل هذا. ولكن  
ليس عليك ان تكلف نفسك,  

ايسيد اتكرياي, فما اان 
االمهندسة هنا, وعادة انتاول  

 دويشا وقت الغذاء."سن
اشرق وجهه ضاحكا لتتغضن 
زوااي عينيه وفمه, وهو يقول:  

انين لست ابحثا عن عمل, 
ايجواان,كما ان اصدقائي 



يدعونين كالي.سأنتظرك يف  
السيارة بينما تقومني ابصالح 

 شأنك كما تريدين."
خلعت حذاء العمل من قدميها  

لتضع بدال منه حذاء ذاكعب  
هلا  عال. ومررت على سروا 

الرمادي الفرشاة وهي تتمىن لو  
ان لديها تنورة يف املكتب 

لرتتديها, بدال منه. لقد فضلت, 



عند شراء تنورهتا الصوفية 
الناعمة العاجية اللون ,ان تضمن 
فيها الراحة اكثر من الزي الذي  
ترتديه. ولكن كنزهتا كانت مجيلة 

على االقل, ميتزج فيها اللوانن  
كانت  الوردي واالبيض واليت  

هدية من اختها الكربى هيثر اليت  
كانت تدير متجر الالزايء, واليت  
كانت حترص على اضافة ملسات 



انثوية اىل خزانة اختها جو اليت مل  
تكن حتوي سوى ثياب العمل  
اخلشنة. وازاحت جانبا التقومي  

السنوي الذي يغطي املرآة اليت  
كانت قد اختلت عنها يف عامل 

فيه, مث  الرجال هذا الذي تعيش
 القت على نفسها نظرة معرتضة.

قالت حتدث نفسها حبزم وهي 
هتز كتفيها:"الختدعي نفسك  



ايجو,فهو مل يدعك اىل الغذاء  
اال النه يعرف اابك, فالتدعي 

االفكار احلمقاء تراودك." 
ومطت شفتيها ساخرة من 

نفسها, لكن, البد ان هيثر 
كانت ستشعر ابلسرور وهي ترى  

ها امام املرآة اختها تطيل وقوف 
 تصلح من شعرها وزينتها.



فتح هلا كالي ابب السيارة حيث 
اطمأن اىل راحتها قبل ان يتخذ  

مقعد القيادة. والحظت هي 
االعني اليت تراقبها ابهتمام من 

خمتلف االحناء, وعرفت اهنا 
ستكون عرضة لاللسن الايم 

عديدة بعد ذلك, من قبل 
زمالئها الرجال الذين يعملون  

لسقاالت اذا ميدون هلا  على ا



ايديهم يساعدوهنا أبدب مبالغ  
 فيه.

قال:" االمر نفسه كان سيحدث 
من قبل زمالء العمل لو كنت 

انت رجال اصطحبتك فتاة, ورمبا 
 اسوأ."

ضحكت هي قائلة:"هل حتصل 
معيشتك من وراء قراءة  

 االفكار؟"



اجاب"كال, ولكين كنت مهندس 
 بناء اان ايضا."

نظرة جانبية قالت وهي ترمقه ب
من حتت اهداهبا الكثيفة:"احقا؟ 

ليس عندي شك يف ان مثة  
 فتيات كثرات كن يالحقنك."

 



استدار اليها ابمسا وهو يقول:" 
بل قليالت, وابوك كان يعرف  

 متاما كيف يغيظين."
قالت :"نعم. هذا صحيح." فقد 

كانت تعمل مع ابيها يف البناء  
اثناء عطل الصيف الطويلة من  

وكانت تعرف طريقته يف  اجلامعة 
العمل. فقد كان يستغل اقل 

خطأ ليجعل من مقرتفه موضع  



سخرية وهزء. وكانت هي تكره 
هذا االسلوب.ولكن هذا خشن  

من شخصيتها.هدرت سيلرة 
االوسنت خبفة وهو يتوجه هبا حنو 

الشارع الريئسي, قالت جو:"اهنا 
 سيارة مجيلة"

مل   اجاب:"نعم,كانت اليب,انه
يستعملها كثريا,مؤخرا, ولكنه مل 
يقبل ان يبيعين اايها اال بعد ان  



اتكد من ان عمري كاف جلعله 
 يثق يب."

 سألته:"وكم عمرك؟"
اجاب:"ثالث وثالثون.ما 

رايك؟لقد ارد الرجل العجوز ان  
ينتظر عاما آخر.ذلك انه مل  

ميتلك سيارته االوسنت االوىل اال 
 يف اخلامسة والثالثني. ولكنين

ارغمته على تسليمي اايها بعد  



ان هددته بشراء سيارة ب.ام 
 دبليو."

دخل يف هذه ااثناء موقف  
سيارات مطعم جورج. قالت:"ما 

اشد فظاعة صنعك هذا"ولكن  
 ضحكها لطف من كلماهتا.

قال:"حقا؟" وتالمست يدمها  
بينما كان يفك حزام امان  
السيارة من حوهلا.تالقت 



ظنت  انظارمها, وللحظة طويلة, 
 جو ان الزمن قد توقف.

قال"اريد ان اقبلك, ايجو 
غرانت." مست نربات صوهتكل 

عصب يف جسدها. غصت 
بريقها وهي تشعر بصعوبة يف  

تنفسها يبنما كانت دقات قلبها  
تعلو.ليس من املفروض ان تقبل  

الفتيات الرجال يف اول مرة 



يتقابلن فيها.كما اهنن الينبغي ان 
رفعت  يعرتفن برغبتهن يف ذلك.

حاجبها وهي ترد عليه قائلة:" 
وهل حتصل دائما على ماتريد , 

 ايكاليتون اتكرياي؟"
 قال بثقة:"دائما"

متلكها االضطراب للعزمية اليت  
حملتها يف عينيه, وحاولت ان  
تضحك قائلة:" احقا ايسيد 



اتكرياي؟ لقد كنت اظن ان  
العادة تقضي ابن تطعم الفتاة 

 قبل ان حتقق هدفك."
ها كالي اتكرياي حلظة, حدق في

مث ترك احلزام من يده وهو 
يقول:" معك حق, طبعا. فهذا  

جمرد غذاء فقط, ولكنين 
سأعطيك فكرة عن موضوع  

 العشاء."



قبل ان تستطيع استجماع 
افكارها, كان قد فتح ابب 

السيارة هلا. ومل ينطقا بكلمة وهو 
يقودها اىل داخل املطعم بيد 
ظرة شعرت هبا حترق ذراعها. وبن

من كالي اىل النادل سارع هذا 
يقودمها اىل مائدة جبانب انفذة 

تطل على النهر. بقيت حتدق من 
النافذة الة ذلك املنظر او اي  



شيء جيعلها تتجنب النظر يف  
ذلك الوجه املقابل هلا. 

لقدامضت حياهتا العملية جبانب 
الرجال, وكان من النادر ان  

يعوزها االمر اىل كلمة واحدة 
ولكنها االن الجتد شيئا  معهم.
 تقوله .

لكن مشكلة كهذه مل تكن 
تضايق كالي الذي قال:" دعيين 



احاول ان اقرا افكارك مرة 
اخرى." واتسعت عينا 

جوالرماديتان.مل تكن االفكار 
اليت تعتمل يف ذهنها من النوع  

الذي حتب ان يقرأه. ساهلا 
 ببشاشة:" البط؟"

قالت يف حماولة لتلطيف اجلو:" 
هذا يعود اىل التدريب ام اىل  هل 

 قوة املالحظة؟"



اجاب مشريا اىل الطيور يف 
النهر:"قوة املالحظة. بدا يل  

اعجابك هبا فتساءلت عما اذا  
كنت تودين واحد منها لغذائك  

." وانوهلا قائمة الطعام متابعا  
قوله:" او رمبا تريدين القاء نظرة 

 على انوع الطعام هنا."
هما, كانت عندما عاد النادل الي

 قد اختارت ماتريد هبدوء.



 سأهلا اتريدين أن تشريب شيئاً؟(
أجابت : )عصري األانانس من 

فضلك.( وأدىل كالي بطلبه إىل  
 النادل طالباً مياها معدنية لنفسه.

سألته: ))لقد قلت انك قادم  
لتوك من كندا؟ ماذا كنت تعمل 
هناك ؟(( كانت حتاول أن جتعل 

 جو احلديث طبيعياً.



اب كنت أعمل. لقد كانت  أج
أمي كندية _فرنسية. وعندما 
توفيت، أدركت انين الاعرف 

عنها وعن وطنها سوى القليل  
،فاردت ان اتعرف الال كل  

 ذلك.(
عادت تساله : ) هل انت يف  

 عطلة اآلن ؟(



تردد برهة قبل ان يقول: " ليس 
متاماً . ولكنين احبث عن 

اصدقائي القدامى . وعندما 
االستقبال يف شركة قالت موظفة  

ريدموند ان جو كان يعمل هنا ، 
كان من السهل علي ان اجرب  

حظي يف ان اجده حيث يقوم 
 البناء نظراً لقربه من منزيل."



سالته وهي حتاول جتاهل تصاعد 
ضرابت قلبها بعد إذ عملت ان 

 منزله قريب :" منزلك؟"
أجاب :" لقد اشرتيت كوخاً على 

ي ضفاف النهر يف انحية كامل
عندما كنت هناك يف عطلة 

 امليالد."
حسناً . هذا شأنه هو، فما الذي 
دعاها ألن تثرثر فرحة كاالطفال 



قائلة: "انين اعشق تلك الناحية  
،كاملي ، فهي ما زالت متثل 

مجال الطبيعة الفطري الذي مل  
 يلحقه التشويه."

قال دون ان يلحظ ما اصاهبا من  
إاثرة : " نعم ، وهلذا السبب  

يته. وقد تبدو هذه محاقة اشرت 
،إذ ان مكتيب يف لندن وكان 

يناسبين اكثر لو اشرتيت شقة 



هناك. ولكنين مل استطع مقاومة  
مجال ذلك الكوخ ، إنه قدمي ويف  

حاجة اىل اصالحات كثرية 
ولكنين اظن ذلك جزءاً من  

سحره . لقد انتهى ترميمه اآلن، 
وهو صاحل للسكن ولكنين 

 الياً. "مازلت خميماً جبانبه ح
 



سالته:" إذاً ،فانت لن تعود اىل  
 كندا؟"

أجاب :" ليس يف املستقبل 
 املنظور غلى األقل."

حلظها بنظرة اثقبة وهو يسأهلا  
هازاًل :" هل سّرك هذا ؟" انقذها  

جميء النادل ابلطعام ، من 
االرتباك يف اجلواب .ونظرت إىل  

مسك السلمون الذي وضعه 



من  امامها وقد شعرت ابالمشئزاز
لونه الوردي ، نفس اللون الذي  

كانت تدرك جيداً أنه يصبغ 
 جبينها.

قال وهو يقدم الطبق :" 
 سلمون؟ انين مسرور جداً به."

نظرت اليه لتكتشف انه مل يكن  
يسخر منها، كما ظنت، وان 

 ابتسامته كانت للطعام.



ازدردت ريقها ،وهي تتناول منه 
الطبق سائلة: "هل عملت مع 

 طويلة؟"أيب مدة 
أجاب :" ماأنول مدير مشاريع  

أعمل معه .التحقت بشركة  
ريدموند عقب خترجي من اجلامعة  

ووضعت حتت امرته يف العمل ،  
وكنت بذلك حمظوظاً جداً. البد 

 أنِك تفتقدينه كثرياُ؟"



قالت: "نعم ، إنين افتقده . لقد 
كنت اريده 

لكي........."وسكتت إذ كان  
ب ان ماتعنيه شاانً خاصاً الحت

تشارك فيه احداً أو تتحدث فيه 
 عالناً .

أحس ابنه دخل خطأ ، منطقة 
خطرية من مشاعرها ، فغري 

املوضوع حيث أخذ يصف حياته  



يف كندا، والبالد نفسها، حىت  
 بدأت اخرياً تسنرخي يف مكاهنا.
عندما قدمت القهوة ، اتكا يف  

جملسه إىل اخللف وأخذ ينظر 
ماهي إليها جاداً وهو يسأهلا :"
خطتك املهنية للمستقبل 

،ايجواان ؟ إنك ، طبعاً ، لن تبقي  
 يف البناء؟"



أجابت بزهو : " أنين أول امرأة  
استخدمتها شركة ريدموند  

كمهندسة بناء. وقد قررت ان  
اكون اول امرأة يستخدموهنا 

 مديرة للمشاريع."
إذا كان قد شعر ابلدهشة جلواهبا  

هذا, فانه استطيع اخفاءها ، 
سؤاله التايل أوضح تفهماً   ولكن

منه ملا ميكن ان ينطوي حتت هذا 



القرار من مشكالت . إذ قال: 
"اتظنني أن هذا العمل يرتك  

 مكاانً حلياة خاصة بك؟"
 أقرت قائلة:"ليس كثرياً"

عاد يسأهلا :" ولكن ، ماذا  
ابلنسبة إىل الزواج وإنشاء  

 اسرة؟"
أجابت :"إن الرجال يستطيعون 

ن يف الوقت ذاته"مل القيام ابالمري



تكن غريبة عن مثل هذه 
املناقشات . فقد اعتادت 

شقيقتها الكربى دوماً ان حتاول  
اقناعها أبن تتخذ مهنة تقليدية،  
حىت اهنا عرضت مرة ان تسجل  

هذه املناقشات على آلة  
التسجيل كي تستمع اليها ولو  

 مرة واحدة يوميا ..



وذلك جتنبا هلا للمضايقة ، ولكن  
فمنذ وقت طويل توقفت  عبثا . 

هيثر عن حماولة تغيري اطباع  
شقيقتها ، وتكتفي حاليا ابن 

تثابر على تقدمي الثياب اجلميلة 
هلا ، من متجرها , لكي حتسن 

 من مظهرها .
اجاب كالي : " هذا صحيح , 
ولكن الرجال الحيبون. وصعود  



السالمل ونزوهلا طيلة النهار  
,ابلنيبة الال امرأة حامل يسبب 

 كالت هلا ,أالتظنني هذا؟"مش
لكن ,ملا كانت جو غري مصممة 
على الزواج يف املستقبل املنظور 
,فقد جتاهلت السؤال ,والقت  

نظرة اىل ساعتها قائلة:"جيب ان 
 اعود , فقد اتخرت."



نظر اليها كالي حلظة, مفكراً , 
ولكنه مل يتابع املوضوع بل  

العكس , اشار اىل النادل طالبا 
مث سأهلا : "  قائمة احلساب

وابلنسبة إىل العشاء , أين  
 سأوافيك ابلسيارة "

محلتها دهشتها لرغبته يف ان 
يراها مرة اخرى , على ان تطلق  

ضحكة حائرة وهي تقول : " 



ليس مثة حاجة لذلك اي كالي . 
لقد كان لطفا منك ان تدعوين  

 مرة اىل الغذاء ... "
مال اىل االمام قائال : " انين مل  

 هنا الكون لطيفا . احضرك اىل 
انين مازلت اريد ان اقبلك , اي 

جو غرانت . لقد كنت انت من  
اشرتط ذلك يف البداية . طبعا ,  

 رمبا غريت رأيك ." 



" لكنين مل واحجمت جواان عن 
 انكارها وهي تقف  

 
لقد كان حوارا سخيفا ومل يكن  
يف نيتها االستمرار فيه . وهنض 
كالي بدوره , بينما ابتسمت 

قائلة وهي متد يدها اليه  هي 
برزانة قائلة : " الاريد ان 

استعجلك .واشكرك على هذا  



الغذاء , انين لن ازعجك يف 
توصيلي اذ ميكنين ان استقل 

 سيارة اجرة اىل عملي ."
هز يدها صامتا , بينما اجتازت 
هي قاعة الطعام قاصدة مكتب 

االستقبال لتستعمل اهلاتف .  
يق واخذت تفتش يف حقيبتها بض 
, وكان هو مستندا اىل اجلدار  
يراقبها , فقال : " اميكنين ان 



اقدم اليك بعض القطع النقدية  
 الصغرية ؟ "

قالت بربود : " كال , شكرا ." 
ولكن , ملا مل جتد شيئا منها يف 

حقيبتها , غريت رايها , فقالت  
 يف حدة : " نعم ."

قال برقة وهو يقدم اليها حفنة  
: " لن  من قطع النقد الفضية

تصل اية سيارة قبل عشر دقائق  



. ملاذا تعارضني ان اوصلك 
 بسياريت ؟ "

رفضت ان تبادله نظراته . وهي  
ختتار قطعة العشرة بنسات , مث 

طلبت بغضب رقم مركز  
 التاكسي يف اهلاتف . 

كان اهلاتف يرن يف اذنيها : " 
 مركز التاكسي , اية خدمة ؟ "



قالت جو متجاهلة الراجل  
اىل جانبها : " اريد    الواقف

سيارة اىل مطعم جورج ابسرع 
 وقت ممكن."

قالت الفتاة : " اننا مشغولون  
قليال اآلن , والميكننا اتمني ذلك  

 قبل عشرين دقيقة ."
هتفت هي : " عشرون دقيقة ؟ 

" 



تناول كالي السماعة من يدها  
وقال : " ال ضرورة لذلك .  

شكرا " مث وضع السماعة قائال 
هلا : " ال ميكنين ان اجعلك  
تتاخرين عن العمل , خاصة 

ابلنسبة اىل وقتك يف مواعيدك . 
واعدك ابن تكوين آمنة معي , 

 فال ختايف ."



قبل ان تقول شيئا , كان قد فتح 
رة . الباب مسرعا هبا حنو السيا

جلست جو على املقعد اجللدي  
 وهي تشعر بصعوبة يف تنفسها . 
كانت دوما متمالكة االعصاب 
يف العمل ماعدا اثناء زايرة مدير  
املشاريع . ولكنها ال تدري ملاذا  

فقدت سيطرهتا على اعصاهبا 
عندما دخل كالي اتكرياي 



مكتبها . ان كلمة ) آمنة ( غري 
صحيحة ابدا , ذلك انه كان  

 مزعجا لدرجة خطرية . رجال
مل يدر بينهما اي حديث ومها  

خيرتقان الطريق الريفي . شعرت 
جو ابالرتياح اخريا , وهي ترى  

اعمال البناء تلوح هلا من بعيد .  
 ودخل كالي الساحة مث توقف . 



حاولت ان هترب , ولكنه كان 
اسرع منها اذ قبض على يدها 

اليت كانت تفك احلزام , ووضعها  
فشعرت بضرابت على صدره 

قلبه الرتيبة وهو يقول هلا : " 
واآلن عليك ان تقرري , اي جو 

 غرانت ."
حدقت جو به وهي تقول : " 

 ولكنك وعدت ."



قال متحداي بلطف : " هل 
فعلت اان ذلك ؟ انين اذكر قويل  

لك وهو انك ستكونني آمنة . 
ولكنين مل احدد من اي شيء  

 سأجعلك آمنة ."
ينني كيف ميكن هلاتني الع

املتسعتني برباءة , ان ختفيا كل 
هذه املراوغة ؟ وقالت ساخطة : 

" يف هذه احلالة , ساهني االمر 



معك , اذا كان ذلك ال يشكل  
 لديك اي فرق ."

جتاهلت حقيقة وجودمها حيث 
العمال يراقبوهنما , اغمضت 
عينيها وانتظرت ان يقبلها .  

ولكن ضحكة خفيفة منه جعلتها  
كان كالي يهز  تفتح عينيها . و 

راسه وهو مييل ليفتح هلا ابب  
السيارة . وبقيت هي حلظة دون  



حراك وقد ساورها االرتباك متاما  
. وقال : " حسنا , هل ستبقني 

جالسة هنا طيلة بعد الظهر ؟  
كنت اظنك يف عجلة من امرك  

 ؟"
اجابت وهي حتاول مجع شتات 

نفسها : " نعم . اشكرك مرة  
 اخرى على الغذاء."



ت من السيارة , مث اسرعت ترجل
يف اجتاه مكتبها , رافضة ان 

تستسلم للدافع الذي كان يغريها  
 ابلنظر اىل اخللف. 

مل يتصل هاتفيا هبا اال يوم  
اخلميس , وكان قد مضى اسبوع 

 ابكمله .



عندما مسعت صوته اخلفيض 
يقول : " جواان ." توقف قلبها  

 عن اخلفقان.
قالت مبثل هلجته : " كالي؟" 

نها اعرتفت, ابسى , ان ولك
الرجل يعرف جيدا كيف يلعب 

لعبته . لقد امضت طيلة االسبوع 
على احر من اجلمر , وهي تتوقع 

, كل حلظة , ان تراه يدخل اىل  



ساحة البناء . وكان قلبها يقفز  
كلما وقعت انظارها على سيارة 

رمادية , ولكنه مل ايت , فاخذت 
تشتم نفسها وتنعتها بكل انواع  

اقات لرفضها دعوته اىل  احلم
العشاء , لتعود فتنعت نفسها  

بشىت انواع احلماقات لرغبتها يف  
التورط معه , ذلك انه كان بعيدا  



عن مناهلا متاما. اذ ال خربة لديها  
 يف التصرف مع رجل كهذا. 

قال هلا : " كيف حالك , اي 
جواان ؟ " وامكنها ان تتصور 
 النظرة الفكهة يف عينيه تلك.

اجابت هي : " انين خبري , شكرا 
. وانت.؟ هل تستمتع 

 ابجازتك؟"



اجاب : "ليس كثريا, فقد كنت 
يف ميدالند طيلة االسبوع يف 

عمل . ولكن ميكنك ان تنسيين  
مشقة كل ذلك . انين ادعوك اىل  

 العشاء هذه الليلة ."
قالت متجنبة الرد : " ملاذا اان  
؟هل تزوجت مجيع صديقاتك  

اء غيابك؟" مل تكن القدميات اثن



تريد ان تظهر تشوقها البالغ هلذه 
 الدعوة .

ضحك قائال :" معظمهن .فقد 
مضى على ذلك سبع سنوات 

 تقريبا . هل ستاتني؟"
دار صراع يف نفسها بني رغبتها  

وعقلها, لتتغلب الرغبة اخريا 
 بقوهلا :" بكل سرور."
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الواقعة يف الطابق االول واليت  
استاجرهتا اثناء مدة العمل , مث  

ا على مائدة القت مبشرتايهت 
 املطبخ.

مل تضيع وقتا طويال يف احلمام , 
مث جففت بسرعة شعرها الكثيف 

االشقر الغامق ,ذا التموجات 
الفاحتة لكثرة بقائها خارج املنزل  

.لقد سبق وتساءلت , يف ما 



مضى , كيف تبدو ان جعدت 
شعرها مثلما تفعل شقيقتها . 

ولكنها مالبثت ان اقتنعت ابن 
هذه االشياء ليست هلا , فقد 

ا ابرزا قليال , وفمها كان انفه
اكرب مما ينبغي , وقد اخربها  
احلالق بلطف , وكانت يف 

الرابعة عشر من عمرها حني  
جاءت اليه ليصلح النتيجة 



الفظيعة حملاولة اختها هيثر ان  
جتعد هلا شعرها يف املنزل , ابن 

جتعيد الشعر هو فقط لتلك  
الفتيات الاليت ليس يف مالحمهن  

مل تصدقه  صفات مميزة , ولكنها
عند ذاك. ولكنها االن تطلب 

طرازا لشعرها هو اكثر من جمرد  
قصة كل ثالث اسابيع لتحتفظ 

 مبظهره احلسن .



عندما رضيت عن مظهر شعرها  
, امضت وقتا اطول من املعتاد  

يف التربج وصبغ اظافرها بلون  
وردي فاتح , ذلك اهنا قررت ان  
تكون هذه الليلة جواان غرانت . 

هندسة البناء, اما جو , م
 فيمكنها ان تتوارى هذه الليلة.

كانت مالبس املساء عندها 
قليلة , ولكنها لن ترتدد طويال  



,فارتدت تنورة واسعة من  
اجلورجيت ذات لون رمادي فاتح  

, فوقها بلوزة بكمني طويلني  
والوان رمادية ووردية مع ملسات  
فضية . مث اتملت نفسها راضية  

من   عن مظهرها . وفكرت بشيء
التسلية , رمبا تصادف بعض 
زمالئها الليلة , وسيكون من  



الصعب عليهم متييزها هبذا 
 املظهر اجلديد عليهم.

انتعلت حذاءاً رماداي منخفض 
الكعب . وكانت تدور حول  

نفسها امام املرآة عندما تصاعد 
رنني جرس الباب. وقفت حلظة 

وقد شعرت ابلضعف وعدم الثقة 
ان يسأم بنفسها , مث, خوفا من 



من االنتظار, اسرعت تفتح 
 الباب.

كان كالي , بقامته الفارعة ,  
ومضهره البالغ االانقة يف سرتته  

السوداء, متكئا على حلجز 
السلم ينظر اىل مقدمة حذائه ,  

وارتفعت عيناه عندما فتح الباب  
وابتسم, حمدقا يف تلك الفاتة  

 الواقفة عند الباب.



سالته جو اخريا لتخرتق الصمت 
 : " هل هذه االزهار الجلي؟" 
احندرت انظاره اىل ازهار وردية  

وكانه ال يستطيع التذكر من اين  
اتى هبا , مث عاد ينظر اليها وقال  

 :" اظن اهنا ألجلك."
يف   قالت :" ادخل, ساضعها

املاء. اتريد ان تشرب شيئا؟" 
سألته ذلك وهي حتاول ان تتذكر  



مالذي فعلته بزجاجة شراب  
 مازالت عندها منذ عشية امليالد.

تبعها اىل املطبخ وهو يقول :" 
كال, شكرا." واخذ يراقبها وهي  

تضع األزهار يف وعاء عميق 
 مملوء ابملاء.

استدارت اليه تقول:"ما امجلها  
 اي كالي." من ازهار. شكرا



تقدم حنوها خطوة وهو بقول:" 
هذه انت االن, ايجواان, ولن 

خيطئ احد ابدا فيظنك فىت هذه 
 الليلة"

مث ابتعد عنها  
 قائال:"حسنا.فلنخرج."
 "اىل اين حنن ذاهبان؟"

"اىل مكان صغري اعرفه قرب  
النهر."كان وصفه هذا يقلل من  



شان ذلك املطعم اجلميل املطل 
ه برايها هذا  على النهر, واخربت

عندما جلسا هناك.قال وقد بدا  
عليه الذهول:" ظننت انه رمبا  

 يعجبك احلضور اىل هنا."
 قالت:"انه رائع اجلمال."

استدار ينظر اليها قائال:"نعم. 
انه كذلك." ورفع يده يالمس 



وجنتها الناعمة وهو يقول:" 
 مجيل متاما."

جاءمها صوت النادل:"هل 
دتكما تتفضالن ابحلضور اىل مائ

 ايسيدي؟ "
اعاد هذا الصوت كالي اىل  

واقعه, فتأبط ذراع جواان, ليسري 
هبا جمتازا قاعة املطعم جاعلني 
رؤوسا عديدة تستدير لتنظر  



اليهما.كانت جواان يف العادة 
تضطر اىل اخفاء طوهلا حني تسري  
مع رجل ما, فهي التنتعل مطلقا 

كعبا عاليا. وكان عليها, على 
يف وقفتها,  االقل ان ترتاخى

حسب قول ابيها, واالن وهي 
جبانب قوام كالي القوي حيث 

قمة راسها تصل اىل اذنه, كانت  
متد قامتها حبرية شاعرة ابلسرور  



الدراكها اهنا حمسودة من نصف 
احلاضرات, ان مل يكن اكثر. يف 
مابعد, مل تستطع ان تتذكر حىت  

نوع الطعام الذي تناولته وال 
. كل  احلديث الذي تباداله

ماتذكره هو حديثه عن شيء 
يتعلق بدائرة استشارية بدأها يف  

كندا وخطته لتوسيعها اىل  
بريطانيا , مث وجه كالي يف ضوء  



الشموع , مث يده متسك بيدها  
على املائدة , مث كلماته وهو  

 يقول :" فلنذهب."
جلست يف مقعدها يف السيارة , 

متكّورة اىل جانبه وكاهنا تعرفه  
وامتدت ذراعه   منذ سنني ,

تدنيها منه , وبدا ذلك طبيعياً 
متاماً فلم ترتدد يف ان تريح رأسها  

على كتفه. ومل تفكر ابملكان 



الذي كاان ذاهبني إليه , ومل هتتم 
ما دام هو معها. وتوقفت 

السيارة , ورفعت راسها متسائلة  
 :" أين حنن؟."

" أنت يف منزلك , ايسيديت 
وين  اجلميلة, أين تتوقعني أن تك

 اذًأ؟" 



أخفى الظالم امحرار وجهها , مث  
دعته ان يساعدها يف الرتجل من  

 السيارة.
 " سأوصلك إىل الباب."

يف أعلى السلم , استدارت إليه  
تسأله :" أتريد فنجاانً من 

 القهوة؟"
كانت ذراعه حول خصرها وهو 

يقول :" أظن يكفيين اإلزعاج  



الذي سأالقيه أثناء النوم , اي جو 
" 

تتمىن لو انه ال يرتكها . كانت 
وكأمنا كان يقرأ افكارها , جذهبا 

 حنوه لرتمتي بني ذراعيه.
عندما تركها أخرياً , ابلكاد  

استطاعت الوقوف على ساقيها 
, فوضع ذراعيه حوهلا يسندها  
 بينما وضعت رأسها على كتفه.



 " جيب أن أذهب ."
 " أجيب عليك ذلك حقاً ؟"

صعباً  قال :" ال جتعلي األمر 
علّي ." قبل جبينها , فرفعت 
انظريها إليه , ولكنه بدا شارد  

الذهن بعيداً عنها , وفتشت يف 
حقيبتها عن مفتاحها ليأخذه 

 ويفتح الباب. 



سأهلا : " هل ميكنين رؤيتك  
 غدًا؟"

ترددت حلظة , ولكنه , عندما 
ابتسم اومأت برأسها هامسة :" 

 نعم."
رفع يده قائاًل ابختصار :" سآيت 
عند الساعة السابعة ." مث ذهب 

 دون ان يلتفت اىل الوراء.



تساءلت جو وهي تقف حتت 
الدوش , عما كانت تفكر فيه  

ابلضبظ قبل ظهور كالي 
اتكرياي يف حياهتا , مادام ظهوره 
منذ اسبوع فقط كان كافياً ليمأل 

 هنارها وجزءاً من ليلها.
قطع هذه االفكار , قرع جرس 

دها الباب , فوضعت على جس



معطف احلمام مث خرجت لرتى 
 من القادم.

 هتفت :" كالي."
قال معتذراً :" جئت مبكراً قلياًل 

" 
ضحكت وعيناها ترتاقصان قائلة  

:" قلياًل فقط؟ ظننت أن لقاءان  
الساعة الساعة السابعة مساء  

 وليس صباحاً."



قال:" لقد شعرت برغبة مفاجئة 
يف أن أرى كيف يكون شكلك 

 يف الصباح."
معطفها حول جسدها  شدت

 وهي تقول :" حسناً؟"
" كما توقعت متاماً أن أراك ,  

الوجه خاٍل من الزينة, القدمان  
حافيتان , الشعر مبلل ... 

 ومجيلة متاماً ."



 دخل مغلقاً الباب خلفه .
 
 

ضحكت بعصبية وتراجعت اىل  
اخللف, وهي تقول :" مدحيك يف 

مثل هذا الصباح الباكر , 
أة . هل تريد  تستحق عليه مكاف

 ان تتناول الفطور؟"



خبطوة واحدة ,كان يقف جبانبها  
يضع ذراًع حول خصرها وجيذهبا 
حنوه قائاًل :" إن هذا , اي جواان 
احللوة , يعتمد على نوع الفطور  

 الذي لديك."
سألته :" بيض؟" مل جيب , 

فعادت تقول :" لدي بعض  
اجلنب! وخبز وزبدة ؟" واتبعت 

قت كاف بيأس :" ليس عندي و 



, علّي أن استعد للذهاب اىل  
 عملي ..."

َ  :" انت اي  احنىن حنوها هامسًا
جو ... أمل تدركي أنين أريدك  

 أنت فطوراً يل ؟"
هنا, تصاعد رنني جرس الباب  

عالياً مما جعلها تقفز من مكاهنا 
بينما انتصب هو واقفاً وقد 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة  



ك  ملتوية, وهو يقول :" لقد أنقذ
 اجلرس , اي جو ."

توجهت حنو الباب تفتحه , 
لتجد ساعي الربيد حيمل يف يده 

رسالة وهو يقول :" انين آسف ,  
اي آنسة غرانت . إهنا رسالة  

مسجلة أخرى تستدعي 
 توقيعك."



يف هذه املرة مل تكلف نفسها  
عناء فتح الرسالة بل القت هبا  

 على طاولة يف القاعة.
سأهلا كالي :" ألن تفتحي 

 الرسالة ؟ يبدو اهنا مستعجلة ؟"
أجابت :" انين أعرف ممن هي. 

إهنا من شخص ما يريد أن  
يشرتي أسهمي اليت ورثتها . وقد  

 سبق و أخربهتم انين لن أبيع ."



قال :" لعلهم رفعوا قيمة املبلغ 
 يف هذه الرسالة ."

قطبت حاجبيها قائلة :" أتظن  
هذا ؟ انين أعجب للسبب الذي  

اىل الشراء؟" وتعلقت يدعوهم 
عيناها حلظة على املغلف مث 

استطردت :" رمبا جيب ان اعرف 
 السبب."



قال :" انسي هذا , ان ذلك غري  
مهم ." ورفعت عينيه اليه  

فتالشى من ذهنها كل ما يتعلق  
 مبرياثها.

أخرياً قالت :" علي ان استعد 
 للذهاب إىل عملي , اي كالي "
توقف برهة مقطباً حاجبيه , مث 
هز كتفيه قائاًل :" طبعاً عليك 

ذلك , بينما أان أعيقك عن 



االستعداد" ومشى حنو الباب  
ميسك بقبضته بشدة وكأنه يفكر  

يف شيء . وعندما عاد ينظر إليها  
كان العزم مرتسماً على مالحمه 

وهو يقول :" أرى أن نتناول 
 العشاء يف الكوخ هذه الليلة ."

نت نظراته غامضة وهو يقول  كا
ذلك , ولكن مل يكن هناك وقت 



للتفكري فأجابت بصوت ال يكاد  
 يسمع :" هذا مجيل جداً."

بعد خروجه , وقفت يف القاعة  
حلظة طويلة حتاول متالك  

مشاعرها , مث استدارت تستعد 
للذهاب إىل عملها . فوقعت 

عيناها على الرسالة , مدت يدها 
فها بنفاد  تتناوهلا مث مزقت غال

صرب . لقد كان احلق مع كالي  



فقد ارتفع املبلغ املعروض. 
وتفجر سرور ال معىن له يف  

نفسها وهي تلمس صحة 
 توقعاته.

وصل كالي عند الساعة السابعة  
متاماً , وأخذ من يدها احلقيبة  

اجللدية .مث اقفلت الباب 
خلفهما وفتحت حقيبتها لتضع 

فيه املفتاح , وهنا رفعت انظريها  



لرتاه يراقبها , سأهلا :" هل 
 أحظرت كل شيء؟"

أجابت :" نعم . شكراً " 
وشعرت بوجنتيها تلتهبان وهي 

 تتبعه حنو السيارة.
كان الكوخ قدمياً جداً ورائع  
اجلمال , مبنياً من القرميد . 

وكانت احلديقة مهملة , ولكن 
العمل كان قد ابتدأ يف هتيئة 



األحجار لعمل ممرات وإصالح  
 مائم املهدم.بيت احل

ساعدها على الرتجل من السيارة 
, وقفت تنظر قائلة :" إنه مجيل 

". 
قال :" انين مسرور ألنه أعجبك 

, ادخلي وانظري مالذي فعلته 
يف الداخل ." خفق قلبها وهو 

يقودها حنو الكوخ ويفتح الباب  



, مث افسح هلا جمال الدخول إىل  
 القاعة.

كانت أرضية املكان قد جّددت 
عت وفرشت بسجادة فارسية ومل

 ملونة. 
 سأهلا:" هل تشعرين ابجلوع؟"

هزت راسها نفيا وهي 
تقول:"ليس متاما, اميكن ان تريين  

 احناء املكان؟"



قال ضاحكا:"اجلولة الكربى؟ اهنا  
 لن أتخذ وقتا طويال."

ازداد امحرار وجهها, وكانت يف  
حاجة اىل بعض الوقت لتتمالك 

با  نفسها,كان من االفضل لو ذه
 اوال , اىل مكان اخر

قال فجأة:" هذا هو املكتب." 
وفتح اباب اىل اليسار وقادها اىل  
غرفة مربعة تكومت على أرضها  



بعض اوراق اجلدران اتبع "كنت 
ارى نوع من الورق اكثر 

 مالءمة."
والتقط عدة قصاصات ووضعها  

على اجلدار, واخريا,قالت هي 
مشرية اىل احداها:"لقد اعجبتين 

ال:"اذا, استقر الراي  هذه" ق
 عليها."



نظرت حوهلا مث قالت:"ولكن 
 الراي رايك" 

قال:"نعم, اعرف ذلك" وامسك  
ابلباب لتمر منه وعندما مرا  

أببواب مغلقة,قال دون 
اهتمام:"وهذه غرفتا املخزن  

 واملعاطف, وهذه غرفة الصباح."
قال:"انه كوخ عايل املستوى" 

وابدت اعجاهبا ابللونني االبيض 



صفر اللذين يعكسان اشعة  واال
مشس الصباح, مث عربت الغرفة  
اىل ابب اخر ففتحته وخرجت 
اىل احلديقة, وهي هتتف:"انك 
 عند النهر. انين مل ادرك هذا" 
مث نزلت مسرعة اىل فسحة 

صغرية معشوشبة يتوسطها حوض  
صغري. قال :"هنالك مرسى 



للزورق خلف تلك الشجريات,  
 لكن السقف متهدم."

ستعيد بناءه؟" سألته:"هل 
اجاب:"رمبا. اتظنني ان املكان 

دافئ اىل درجة كافية لكي نتناول 
 فيه عشاءان؟"

قالت:"آه, نعم. لدي كنزة يف 
 حقيبيت."



قال:"اذهيب الحضارها ريثما 
 احضر الطعام."

قالت:"ولكنك مل تكمل الطواف  
يب يف املكان"مث متنت لو مل تتفوه 
بكلمة , اذ قال:ط امامنا املساء  

وله فال تكوين جلوجة ايجواان, بط
اعدك أبنين سأريك كل 

شيء"وقفت برهة يف القاعة وهي  
جتاهد يف اسرتداد انفاسها. من  



احلماقة ان تشعر هبذه العصبية 
واالنفعال وهي يف الربعة  

والعشرين. دخلت غرفة املعاطف  
حيث وجدت حوضا غسلت فيه 

وجهها ابملاء البارد. وبدت هلا  
ما يف املرآة عيناها بضعف حجمه

كما كان لوهنما قامتا بشكل غري  
طبيعي. كان قد فرش قطعة 

قماش حتت شجرة صفصاف 



حتجبهما فروعها املتدلية عن 
اعني الفضوليني يف الزوارق املارة  
يف النهر. قال وهي جتلس على 
البساط اىل جانبه:"لقد قامت 

السيدة جونسون بعملها بشكل  
 رائع."

قالت متسائلة:"السيدة 
 نسون؟"جو 



اجاب"نعم اهنا تطبخ وتنظف 
 وترعاين كما ترعى االم اطفاهلا."
فكرت جو يف تلك املرأة اليت  
تطبخ له ولصديقاته وتساءلت 

 كم من املرات فعلت ذلك.
انوهلا كأس شراب, وهو يقول" 

 خنب احلب....."
 قالت متسائلة:"احلب...؟"



قال:" اجلسي اآلن وتذوقي 
 طعامي."

سأهلا:"كيف حال تشالز ريدموند  
 هذه االايم؟"

قطبت جبينها قائلة:" تشالز؟  
لعلك تعرفه. انه يتماثل  

 للشفاء."
 قال:"اتظنني انه قد يتقاعد؟"



اجابت:"اشك يف ذلك الن 
الشركة هي حياته." كانت 

مسرورة ابحلديث عن االمور  
العاديةومل تقف لتفكر يف ان  
شؤون رئيسها يف العمل هي 

شاذ يتحداثن فيه مث موضوع 
ابتدأت تستمتع ابلطعام يف 

النهاية بينما كانت الشمس ااير 
مايو , تغيب شيئا فشيئا وراء  –



االشجار, مث هبطت درجة احلرارة  
فجأة وضع يده حول وسطها 

وهو يقودها اىل الداخل 
قائال:"هيا, لقد ابقيتك يف اخلارج  
مدة طويلة حىت اصبحت ترجتفني  

 هنا."من الربدادخلي من  
ودخل معه من ابب اىل اليمني مث  

أضاء النور يف غرفة اجللوس.  
كانت االرض مفروشة بسجادة  



مسيكة زرقاء بينما كانت اريكة  
كبرية مرحية قائمة امام املوقد, 

وخلفها كنبة من طراز القرن  
الثامن عشر, وجبانبها كرسي 

هزاز منجد ابجللد, واحنىن  
يوقدالدمأة وهويقول:" ادفئي 

 ريثما اغيب عنك حلظة." نفسك
وقفت امام الدفأة الكبرية املبنية 

من القرميد, تراقب اللهب 



املرتاقص وهي تتسلءل بعصبية 
مفاجئة, عما اذاكانت قد 

تصرفت حبماقة مطلقة, ان هلا  
من وظيفتها ومهنتها مايبقيها  

راضية قانعة. ولكن, هاهي االن  
امام خطر الوقوع يف نفس  

 الشرك.
عيدها اىل وقعها:" جاءها صوته ي

جواان؟ وادركت حينذاك وهي 



تقف اىل جانبه امام املوقد, ملاذا  
 يرتكب الناس احلماقات.

نظر يف عينيها, ومتلكها شعور مبا  
كانت تتوقع هز اعصاهبا. وفجأة 

اخذت ترجتف وسرعان ما 
وجدت نفسها بني ذراعيه وهو 
يهمس :" انين اريدك, ايجواان 

 غرانت."



تدفعه عنها قائلة "  مدت يدها 
كالي... جيب ان تعلم انين.... 

من االفضل ان اخربك انين مل  
اعرف قط رجال قبلك.." هتف 

 مقطبا جبينه:" مل تعريف ماذا؟"
نظرت اليه بيأس:" اردتك فقط  

 ان تعلم انين..."



وتنحنحت مث اتبعت:" انين  
مل....." ملاذا جتد صعوبة يف نطق  

 هذه الكلمات؟
ه ان يفهم االن  ولكن البد علي

 ماذا تريد ان تقول.
كان يدق فيها مقطبا مابني  

عينيه, ليقول اخريا:" هل تريدين  
ان تقويل انك مل تعريف احدا من  



قبل. رغم انك يف الرابعة  
 والعشرين؟"

فأومأت برأسها وقد سادت  
 مالحمها االتباك" 

وضعها على االريكة. مث انتصب 
واقفا وهو يقول :" مل اكن اتوقع  

 ا."هذ
واجهته شاحبة الوجه قائلة:" هل 

ميكنين ان تصل هاتفيا الطلب 



سيارة اجرة؟ من االفضل ان 
 اعود اىل البيت."

قال بصوت ابن فيه االسف 
 البالغ:" انين اسف ايجواان."

"ليس من الضروري احلديث عن  
 كل هذا , ايكالي."

كان عليها ان تعلم انه معتاد  
على النساء اخلبريات يف كيفية 



عاملة الرجل. ملاذا فكرت يف م
 انه يهتم هبا؟

هرعت اىل غرفة املعاطف اليت  
كانت ككل الغرف االخرى 

تعمها الفوضى ورائحة 
الدهان.كانت الرتكيبات االخرى 

الكهرابئية وغريها كلها جديدة 
ولكن احجار القرميد كانت كلها  

ماتزال يف صناديقها مرصوفة  



جبانب اجلدران وكانت االرض 
لقد انتقل اىل املنزل منذ عارية. 

مندة قربية اذ سبق وقال انه  
يسكن يف خيمة ابلقرب من  

 الكوخ  
نظرت اىل نفسها يف املرأة لرتى  
وجهها مضرج تنهدت وفتحت 

 حقبيتها تعيد تنظيم زينتها.



عندما خرجت وجدت كالي يف 
انتظارها فعرب القاعة بسرعة  

ليمسك بيدها, ولكنها جتنبت ان 
ي تسأله:" تدعه يلمسها وه

 ايوجد هنا هاتف؟"
قال:" ليس من الضروري ان  

تذهيب ايجواان, هل نتسطيع ان  
 نتبادل احلديث؟"



قالت:" احلديث؟" مالذي  
عندمها ليتحداث عنه؟ واستدارت  
مبتعدة عنه رافعة راسها بكربايء, 
قبل ان يتملكها الضعف, وهي 

تقول:" افضل ان تستدعي سيارة 
 الجلي."

." وحاول ان قالك"تبا للسيارة
 يتقرب منها. 

 سألته قائلة:" االن ايكالي؟"



كانت ختشى ان ملسها , ان تفقد  
سيطرهتا على نفسها وتنفجر  

 ابلبكاء.
سيطر عليه التوتر حلظة, فنفرت 

عضالت رقبته وتقبضت يداه. مث 
, كأنه صمم على شيء اومأ  
برأسه قليال وهو يقول:" رمبا 

معك حق مل يعد مثة وقت االن. 
 سأصطحبك بنفسي."



قالت:" الحاجة االن تزعج 
 نفسك."

" هناك كل احلاجة, ايجواان فال 
 جتادليين."

مل تستمر يف االعرتاض اذا  
ن ذلك المعىن له  شعرت ا

ولكنها نفضت يده عن ذراعها  
عندما حاول امساكها اثر تعثرها  

 يف املمر غري املمهد يف الظالم



اصر على توصيلها اىل ابب بيتها  
فتحت الباب مث تقول:" وداعا 

ايكالي." ومدت اليه يدها فقد  
اصبحت امنه االن وكانت 

الرصانة تكسو مالحمه, فأخذ 
وكأنه   يدها ميسكها بيده حلظة

يهم أبن يقول شيئا, ولكنه مل 
يفعل بل رفعها ومررها على 

 شفتيه



قبل ان تستفيق من دهشتها كان  
 قد استدار هابطا السلم 

وركضت هي اىل النافذه يف 
الوقت الذي كان يصفق فيه ابب 

السيارة بعنف, ولكن السيارة  
بقيت واقفه مدة طويلة جعلتها  
تعتقد انه سيعود فيخرج منها, 

مالبثت السيارة انطلقت ولكن 
 بكل هدوء, لتتوارى يف الشارع 



كان يوم االثنني , يوما سيئا 
للعمل. امضت عطلة هناية  
االسبوع مع اختها متجنبة 

التفكري يف شيء وللمرة االوىل 
جعلت من نفسها محقاء متاما  

ابلنسبة اىل كالي اتكرياي وعليها  
ان تعيش ذكرى مذلتها تلك مدة  

فضل ان طويلة ولكن من اال
 هتمل التفكري يف ذلك.



غاص قلبها بني ضلوعها وهي  
تسمع صوات يفاجئها قائال:" 

 صباح اخلري ايجو"
ذلك ان زايرة من املدير كانت 

 اخر شيء توده ذلك الصباح 
 
 
 



التفتت اىل ذلك الشخص 
املتكلف االانقة مث تكلفت 

ابتسامة وهي تقول:" مرحبا ايبيرت 
هل  , مل اتوقع عودتك قبل الغد 

 استمتعت إبجازتك؟"
اجاب:" كانت رائعة, شكرا لك  
لقد كانت رحلة ممتعه اىل اجلزر  

مايو. كان   -اليواننية يف شهر ااير 
 جيب ان أتيت معي."



مل يكن يتحدث عابسا متاما,  
ولكنه كان خيفي استياءه من كونه  

يعمل مع امرأ’ يف مركزه هذا 
,متظاهرا ابلغزل. هزت كتفيها 

ن يبقى من يرعى  منتهدة:" البد ا
العمل واان كتأكده ان صحبة 

زوجتك هي تعويض كاف , هل 
 تريدين ان اقوم جبولة معك؟"



اجاب:"كال, فالوقت اقرتب من  
موعد الغذاء, لقد جئت فقط 

آلخذكم مجيعا اىل الكافترياي 
لتناول املرطبات كشكر لكم 

 الجتهادكم يف العمل اثناء غيايب. 
وسأوصلك معي وامسكها  

 يقودها حنو سيارته.بذرعها 
جاهدت جو يف ان متنع نفسها  

من الصراخ, ليس النه قام بشيء  



يستوجب الشكوى, ولكن من  
وضعية يده على ظهرها بشكل  
يسيء اىل مسعهتا وكأنه ميلكها  

ويف كل مرة يكون هناك من  
يرامها مما يعطي انطباعا ابهنا 

 ختصه
توجهت جو حنو مائدة قرب 

زاوية  الدفأة ولكنه قادها حنو 



منعزلة قائال:" سيعلو الضجيج 
 هناك عندما ميتلئ املكان." 

سكتت حانقه بينما توجه 
ليحضر الشراب مل يكن يبدو  

عليه االهتمام هبا واال لكان 
عليها على االقل ان تظهر  

الشكر والعرفان, لكنه كان يريد  
فقط ان يفهم الناس اهنا مفتونه  

 به 



سأهلا قائال:" واالن اخربيين  
زيت عن كل ماحدث اثناء  ايعزي

 غيايب هل مثة مشكالت؟"
ابتسمت قائلة: الشيء مهما  

,كان يف امكانك ان تبقى ابوعا  
 اخر يف اليوانن."

مال حنوها واضعا يده على يدها 
قائال:"ماكنت ألستطيع البقاء  
 كل هذا الوقت بعيدا عنك."



شعرت ابالرتياح وهي ترى الباب  
 يفتح يف الزاوية البد اهنم رجال

قادمون من البناية. ولكن القادم  
كان كالي اتكرياي حيث وقف 

يسد الباب, جامدا ينظر اىل  
املشهد الذي كان يضمهما معا. 
وتقابلت انظارمها حلظة, مث تقدم 

كالي خطوة اىل االمام وقد ظهر  
الغضب على وجهه. بشكل  



متعمد متاما, استدارت جو حنو 
بيرت, وابتسمت يف عينيه اللتني 

هما الفزع, وهي تقول :" ابن في
انين مسرورة, فقد اشتقت اليك, 

 ايعزيزي."
مالت اىل االمام مث قبلته خبفة 
على فمه والبد ان ردة الفعل  
عنده كانت مضحكة. مل تدر 

قفزة اي منهما كانت اكثر عنفا, 



هل هو بيرت الذي قفز واقفا على  
قدميه دهشة, ام هي اليت قفزت  

خلف ذعرا لصفقة الباب العنيفة 
كالي اتكرياي؟ كان الوقت 

متأخرا, عندما عادت جو اىل  
البيت. كانت احلقيقة اهنا مل تشأ  
العودة اىل شقتها اخلالية. ذلك  

اهنا اثناء العمل كان لديها  
مايشغلها عن التفكري على 



االقل, ويف النهاية, ابتدأت صور  
االشياء ترتاقص امام عينيها, 

وخشيت ان تسقط على مكتبها 
. واوقفت سيارهتا امليين انئمة

الفضية, يف موقفها, مث صعدت 
 السلم هبدوء. 

كانت قريبة من اعلى السلم , 
ندما انتبهت اىل شيء يسد  

طريقها, فبقيت حلظة حتدق يف 



تلك الساقني الطويلتني اللتني  
تسدان عليها الطريق, دون ان  

 تفهم شيئا.
ارتفع صوت كالي يقول 

أتخرت, والساعة   متهما:"لقد
 االن التاسعة."

نظرت اىل ساعتها فقط لكي  
حتول وجهها عنه فال يرى حملة  



السرور يف مالحمها لرؤيته, 
 وقالت:" لقد أتخرت يف عملي"

قال وقد توترت عضالت 
رايتك تعلمني يف وقت  فكه:"لقد

 الغذاء, من يكون ذلك الرجل؟"
لقد فات وقت الندم على 

محاقتها,فقد كان تصرفها ابلغ  
السوء يف احلقيقة, جعلها تتوقع  
ان جيعلها بيرت تدفع مثن موقفها  



ذاك غاليا, عندما يتجاوز  
الصدمة ولكن لوقت مل يفت 

على استعادة شيء من احرتامها  
 لنفسها. 

حدث ايكالي؟هل سألته:"ماذا 
 غريت رأيك؟"

وقف قائال:"ليس هذا املكان 
الذي يدور فيه مثل هذا  

 احلديث."



قالت:"هذا هو املكان الوحيد 
الذي عليك ان تديل فيه أبي  

حديث, الن عندي...." 
وأشاحت بوجهها كي اليرى 

 الكذب يف عينيها.
اقرتب منها أيخذ وجهها بني  

راحتيه وهو يقول:" هل انت حقا  
ة هبذا الشكل؟" اضطرت  متقلب

اىل النظر اليه .فعاد يسأهلا:" من  



هو ذلك الرجل؟" ونظرت اليه  
حلظة, واثئرة تتحداه ان حيملها  
على الكالم, وازداد وهو اقرتاب 

منها مرددا :" من هو 
ايهواان؟"كان يتحدث ببطء  

وهودء يتناقضان مع التحدي  
 الصارخ يف عينيه.

قالت:"انه بيرت لويد مدير  
ريع."ازداد توتر فكه, املشا



واتغمضت هي عينيها متابعة:"  
لقد وصل لتوه عائدا من  

 عطلته."
"لقد بدا عليك السرور البالغ  

 برؤيته."
 "احقا كنت كذلك, كالي؟"

 قال:"رمبا؟"
وتركها فجأة , لتتأرجح على 

قدميها, مث اتبع:"انه مل يبق هناك  



طويال, مل لعله سيعود اليك 
 الليلة؟"

دهشة وهي  اتسعت عيناها
تقول:" هل بقيت لكي تتجسس 

 علي؟"
مث ملع الغضب فيهما وهي 

تتابع:" كان جيب ان تبقى مدة 
 اطول لكي ترى ان كان سيعود"



ترجع خطوة اىل الوراء  
قائال:"كال ,كال , اان مل افعل 

ذلك, لقد كنت غاضبا جدا فلم 
اثق بقدريت على قيادة السيارة  

فجلست يف السيارة يف املوقف  
, وهذا كل شيء فرأيته يرتك  مدة

املكان. وبعد ذلك مبدة قصرية, 
 عدمت مجيعا اىل العمل يف البناء."



: انين مل االحظ سيارة االوسنت 
 يف املوقف "

هز راسه قائال:" كانت يف حاجة 
اىل بعض االصالحات فاستعرت 

سيارة من احدهم. امسعي ايجو 
من الغباء ان نتحدث هنا. 

 اخل؟"االميكننا ذلك يف الد
ترددت حلظة , مث هزت كتفيها  

دون اكرتاث وفتحت الباب  



قائلة:" ومل ال؟ اان اعلم انين  
 سأكون يف امان بصحبتك."

القت حبقيبتها على االريكة مث 
استدارت تواجهه قائلة " اليس  

 كذلك؟"
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غرفة نومها مث  وادرها يف اجتاه 
دفعها اليها وهو يقول حبزم:" 
 اغتسلي ريثما اعود ابلطعام."

خبطت قدمها ابالرض 
قائلة:"الريد شيئا منك اي 

 كالي."
فقال:"بل تريدين" وكانت يداه  

ماتزالن على كتفيها تضغطان 
عليهما بعزم وهو يتابع:"االفضل 



ان تدخلي احلمام االن قبل ان 
مبا تريدينه افقد اعصايب واذكرك 

 مين"
فهربت اىل احلمام واقفلت الباب  

خلفها ووقفت مستنده اليه 
وجسدها يرجتف. ومهست 

لنفسها:"تبا لك اي كالي 
اتكرياي." تنفست بعمق وقد 
ابتدات تتمالك اعصاهبا شيئا 



فشيئا. فخعلت ثياهبا ووقفت 
حتت الدوش وهي تفكر يف  

 ماعسى ان يريده كالي منها.
 بلون  ارتدت بسرعة سروال

العاج, وهي ترجتف وفوقه كنزة 
من الصوف واسعه ابهتة اللون  

وكانت يوما البيها وكانت تشعر  
ابلراحة عندما ترتيها وهي حزينة 
ما ان فتحت ابب غرفة النوم,  



حىت مسعت صوت مفتاح يف  
الباب, وبرز منها كالي حامال 

كيسا من البالستيك وهو 
يقول:" لقد اخذت معي 

اليكون هذا   مفتاحك فارجو ان
 قد اساءك 

قالت متعجبة:" كنت اظنك 
ستحضر شيئا هنا, كان يف 



استطاعيت صنع شيء من العجة  
 او ماشابة."

قال:" لقد قلت انك متعبة. هل 
 عندك شوكة للقلي؟"

اجابت:"كال مع االسف, فاان 
استعمل السكني او شوكه 

 عادية."
وبدت على شفتيها ابتسامة. فهز  

 تقليدي."راسه قائال:"هذا شيء 



قالت حبده:" لقد اكتشفت 
مؤخرا ان ختطي الروابط التقليدية  

 ليس جيدا ابلنسبة لكراميت."
ابتسم قائال:"اعدك ابن ابذل 

 جهدي الصالح ذلك"
القى جمموعة جمالت على االرض 

وهو يقول اببتسامة جافة:"جملة 
املهندس اجلديد حىت كانين يف  

 بييت."



قالت:" ساحبث لك عن عدد 
ة فوغ النسائية اذا كان  من جمل

 هذا يرحيك اكقر." 
ولكنه جتاهل قوهلا ذاك وابتدأ  

خيرج عددا من اطباق االملنيوم 
ويصفها على طاولة القهوة 

 املغطاة ابلزجاج.
قال مقرتحا:"هل ينبغي وضع 

 صحون؟"



قالت ابستياء:"هل اخربك احد 
ابن لك عقال مديرا ايكالي 

 اتكرياي؟"
 اجاب:" ان التدبري هو ما
احسنه, ايجواان غرانت, 

فاالفضل ان تعتادي على 
 ذلك."

ردت حبدة:" نعم سيدي." مث 
أحضرت صحنني وبعض الشوك  



واملالعق من املطبخ مأل احدمها  
ابلطعام مث قدمه اليها, فنظرت 

اىل الطعام ابمشئزاز  
قائلة:"الميكنين ان اكل كل هذه 

 الكمية"
قال وهو يشرع يف االكل:" 

ولتوجبة كاملة اقنعيين ابنك تنا
هذا النهار, واان اساحمك بنصف 

 هده الكمية"



قالت:"ال اظنك تضع يف  
 االعتبار كعكه حلوى مقلية "
فتوقف عن غرف االرز اىل  

صحنه, لكي يناوهلا شوكة. ومل 
تعد هي اىل االحتجاج اذ ان  

االكل , على االقل , مينع 
 احلديث.

عندما انتهت سأهلا:"اتريدين  
 املزيد؟"



ها قائلة:"كال شكرا." هزت راس
ارغمت نفسها على االبتسام 

وهي تتابع:"كنت اكثر جوعا مما 
 تصورت."

مث اخذت ترفع االطباق اىل  
املطبخ ويبدو اهنا وجدت من 
السهل عليها ان تسأله وهي  

منشغلة فتابعت تقول:" رمبا يف 
امكانك االن ان خترببين عن  



سبب وجودك هنا. مالذي تريده 
 مين ابلضبط؟"

ن قد تبعها إىل املطبخ , كا
واجفلت عندما تكلم يف أذهنا  
قائاًل بلطف :" رمبا قد غريت 

رأيي , رمبا ال استطيع أن انسى  
 تلك الليلة."

ومد يده ميسك مبعصمها متابعاً  
:" رمبا اذهلين فكرة ان اراك  



تقدمني نفسك إىل رجل آخر ... 
ساورين شعور أبن بيرت لويد ليس  

ك. أم انك  من الغباء حبيث يرفض 
كنت معه طيلة عطلة األسبوع؟ 

" 
حدقت جو يف يده , يف اصابعه  

القوية امللتفة حول معصمها , 
وقالت متجاهلة سؤاله:" هل 

تراين على هذا الشكل ؟ ايئسة ؟ 



القي بنفسي على أي رجل 
اصادفه ؟ آملة أن أحظى بواحد 

 ؟"
وارجتفت , وهي تقاومه بينما 

" أخذها بني ذراعيه وهو يقول :
 هل ترين نفسك هبذا الشكل ؟"

ورفعت انظريها إىل عينيه , 
وعندما افزعها التصميم الذي 



رأته يف مالحمه , دفنت وجهها يف  
 قميصه.

 مهس :" جواان."
قالت :" مل يكن االمر هكذا .  

االمر هو انين مل   كل مايف
اصادف رجاًل من قبل..." 

وسكتت فأمسكها من كتفيها  
يبعدها عنه قائاًل :" ماهو الذي  

 مل يكن هكذا ؟"



قالت :" لقد كنت الرجل الوحيد 
الذي تقطعت عنده انفاسي. هذا  
هو كل شيء." كانت املرة االوىل 

اليت تشعر فيها بكل ماتصفه  
 اغاين احلب. 

األمر   سأهلا بلطف :" هل كان
 هبذه البساطة ؟"

قالت:" نعم. هبذه البساطة ." 
ولكنها كانت تكذب , ألن 



ًَ أبداً .   احلب ليس بسيطا 
ورفعت اهداهبا الطويلة لتتعانق  

نظراهتا بنظراته مث اتبعت قائلة :" 
كان معك احلق حني قلت ان  

ذلك اصبح عبئا مع انين اان  
نفسي مل أدرك ذلك . كان من 

مور اكثر  املمكن ان تكون اال 
بساطة لو انين كنت يف السادسة  

 عشرة وغرقت يف احلب."



ابتسمت لنفسها وهي تتابع :" 
كلما تقدم االنسان يف السن  

تصبح االمور اكثر صعوبة . إذ  
أنه يصبح اكثر تطلباً يف 

االختيار. مث أييت رجل حيوي كل 
املواصفات." ومتلصت من بني  

ذراعيه, فأراد أن ميسك هبا, 
فعت يدها تدفعه بعيداً  ولكنها ر 

وهي تتابع قائلة :" رجل ميلك 



من اخلربة ما جيعله خمتلفاً عن 
 غريه."

أسبلت يدها إىل جانبها وهي هتز 
 كتفيها دون اكرتاث .

" انين آسفة إذ عقدت األمور  
اليت البد انك كنت تعتربها سهلة  

 بسيطة ."



قال بدهشة ابلغة :" ولكن البد  
ال  انك قابلت عشرات من الرج

". 
ابتسمت وقالت :" بل مئات. 

لقد كان اصدقائي يعتقدون أنين  
اخرتت دراسة اهلندسة ألبقى مع  

الرجال . ولكن احلقيقة انين يف  
اجلامعة , مل أجد وقتاً لكي اتورط  

مبثل تلك العالقات , كان مثة 



الكثري مما جيب علي النجاح فيه  
". 

قال :" وبعد خترجك ؟ هل بقي  
جيب عليك  امامك الكثري مما

 النجاح فيه ؟"
أجابت :" الغزل ممنوع أثناء  

العمل اي كالي ,خاصة إذا كان  
اجلد مطلوابً من االنسان . ان 

 األمر ليس مبثل هذه السهولة ."



قال :" ذلك يبدو سهاًل جداً " 
وتوقف حني رآها تبتعد عنه 

مسرعة اىل غرفة اجللوس حيث 
الصقت وجنتها بزجاج النافذه 

تنظر إىل اخلارج دون  البارد وهي  
 أن ترى شيئاً .

وقال :" انين آسف اي جو , لقد 
كانت النتيجة خطأ. ولكن  

املسألة كانت تبدو سهلة أليس 



كذلك ؟ فهذا الشعور مل يكن 
من جانبك فقط , إذ انين  

شعرت برغبة فيك منذ رأيتك . 
وقد اراحين متاماً ان اعلم انك مل  
متري بعد ابي جتربة . وسأخربك 

 سبب "ابل
وجاء من خلفها يضع ذراعيه  

حوهلا ووجنته على شعرها ,متابعاً  



قوله :" لقد كان علم الكيمياء 
 على حق."

سألته وهي تتنفس بصعوبة وهي  
تشعر ابلنار تسري يف عروقها :" 

 علم الكيمياء؟"
 

مهس يف اذهنا :" الرغبة من 
النظرة األوىل . من األفضل إذن 



اال ان نتصرف من هذه الناحية , 
 تظنني هذا؟"

الرغبة , لقد كان األمر اكثر من  
هذا , حىت ابلنسبة اليه . 

واستقرت هذه الكلمة ) الرغبة ( 
يف عقلها . أم أهنا تعبري ملطف 

عن تلك احلاجة البدائية اليت  
ايقظها يف نفسها بشكل غري 

متوقع ؟ وارجتفت. مهما يكن  



األمر , فهو يعرض عليها , وهي 
 تريد ذلك. 

 :" اآلن ؟"سألته 
أجاب :" إن عدم التأجيل هذا , 
فيه اطراء يل , ايحيب . ولكن مثة  
بعض التفاصيل ينبغي أن نبحثها  

أواًل , ذلك أن يوم اجلمعة 
يناسبين متاماً , وسيكون قد مر  



على تعارفنا اسبوعان , وهذا 
 ادعى لالحرتام."

شهقت وهي تستدير حبدة 
لتواجهه . اهنا املرة الثانية اليت  

قدم فيها نفسها اليه . واآلن , ت
كان عليه ان يفتش عن الوقت  

 املناسب يف مفكرته.
قالت بربود تردد كلمة التحبب 
اليت خاطبها هبا :" يوم بكامله ,  



اي حيب ؟ هل أنت متأكد من 
أنك ستستغين عن ذلك النهار  

 ؟"
قال بصوت ابرد :" اظنين  

استطيع أن استغين عن يوم  
 بكامله ألجل عرسنا ."

قالت وهي تظن اهنا مل تسمعه 
 جيداً :" عرسنا ؟"



" حسناً . هل تقبلني طليب  
 الزواج منك ؟"
 " أي طلب ؟"

" هو هذا . تزوجي مين ايجواان 
 غرانت ."

" ان هذا ليس طلب زواج , اي  
 كالي , وإمنا هو أمر ."

 سأهلا :" أال تفضلني الزواج ؟"



أجابت :" انين ال أكاد اعرفك  
". 

ولكنك مل تكوين تعرفينين  قال :" 
أيضاً يوم اجلمعة املاضية , ومع 

 ذلك مل يهمك األمر ."
امحر وجهها غضباً وقالت :" 

 كان ذلك أمراً خمتلفاً."



قال وهو يطوقها بذراعيه انظراً 
إىل وجهها :" كال , مل يكن األمر  

 خمتلفاً أبداً " 
مدت ذراعيها تطوقه هبما وهي 

 تتنهد قائلة :" ال أدري يف
 احلقيقة ماذا اقول ."

قال :" ليس مثة ما يقال بعد  
اآلن اي عزيزيت , فقد اجبتين 

 وانتهى األمر ."



تنفست بعمق وهي هتز رأسها  
قائلة :" انك غري جمرب على 

 الزواج مين اي كالي ."
قال هلا بتوتر :" اعتقد انك  

اوضحت ذلك مبا فيه الكفاية .  
 ولكنين اجعل من هذا شرطاً."

وملاذا اي كالي ؟ إن قالت :" 
الناس ال يتزوجون بسبب الرغبة 

". 



قال :" أحقاً ؟ وملاذا يتزوجون  
 إذاً ؟"

كان ما يزال حيتضنها . وشعر 
جبسدها يرجتف , فابتسم وقد 

احس ابالنتصار , وهو يقول :" 
انين اريدك , اي جو . وعندما 

رأيتك تقبلني بيرت لويد , أدركت  
 مدى رغبيت فيك ."



جاج :" ولكن هذه قالت ابحت
 سخافة ."

قال :" اهي كذلك ؟ اقنعيين 
 إذن ."

واحتضنها بشدة شعرت معها انه  
لن يرتكها . وكانت عيناه قامتتني 

من شدة العاطفة . مث تنفس 
 عميقاً وهو يقول :" اجلمعة ؟"



أومأت برأسها دون أن تستطيع  
اجلواب . ومتتم :" ساحرة . لو 

كانت عندك خربة , لكنت 
خطرة ." ومرر يده على وجنتها 
وهو يقول :" سأمر عليك عند 

الساعة التاسعة والنصف صباحاً 
 لنختار اخلامت , فال تتأخري "

كان اسبوعاً غري عادي , فقد 
اتصلت مبكان عملها لتسأل ان  



كان يف امكاهنا ان أتخذ بقية 
األسبوع جزءاً من عطلتها 

السنوية , ولكنها مل خترب أحداً  
ب يف ذلك , ألهنا عن السب

كانت دوماً حترص على ان جتعل 
عملها مبعزل اتم عن حياهتا 

الشخصية , ومل جتد حاجة اىل  
تغيري عادهتا تلك ال لشيء إال  
 ألهنا كانت مقدمة على الزواج.



اما اسرهتا فقد كانت مسألة  
أخرى . ولكن جو جنت من 

العاصفة اليت ااثرها عدم قبول 
, وهي   امها هبذا الزواج السريع

تقول :" هذا جنون , اي جو ." 
ومل تكن أمها تدعوها قط ابمسها  

جواان , ابلعكس من أبيها و  
أختها أحياانً . واتبعت أمها :" 

ماذا ابلنسبة اىل مهنتك ؟ 



 طموحك ؟"
 

لقد قالت غاضبة بعد ان طلب  
كالي مقابلتها رمسياً لالجتماع 

هبا :" انين متاكده من أنه  
شهر العسل  سيجعلك حاماًل يف 

حىت كأنك مل تذهيب إىل اجلامعة  
 قط."



ابتسمت شقيقتها ابتسامة ذات  
معىن وهي تقول :" دعيها اي أماه  

وان كنت ال اختلف معك يف  
 وجهة نظرك , بوجه عام ."

وقالت ألختها :" أتريدين ان  
اساعدك يف اختيار ثوب الزفاف  

 ؟"
قبلت جو ذلك شاكرة . كانت 

ربها  شقيقتها هيثر , اليت تك



بعشرة اعوام واليت كانت تعمل  
يف حمل ازايء سابقاً قد اجنبت 

توأميها مث اصبحت مالكة ملتجر  
خاص هبا . لقد حبثت يف أزايء 

الزفاف املختزنة من العام املاضي  
واختارت جلو ثالثة اثواب  

احضرهتا صباح االربعاء ألختها  
 لتقيسها.



قالت هيثر عندما اختارت 
ن احلرير  جوطقماً عاجي اللون م

:" هذا رائع اي حبيبيت , فليست 
كل امرأة يف استطاعتها ان  

ترتدي تنورة ضيقة , ولكنك 
متتازين خبصر حنيل ووركني مجيلني  

معتدلني ..." وضحكت بينما 
أمحر وجه جو , وهي تتابع :" 

البد انه سبق واخربك بذلك ."  



ورفعت برقة ايقة اجلاكتة العريضة 
" لتحيط وجه جو وهي تقول :

إهنا رائعة . ومن حسن احلظ أن  
قياسك سهل . فأنت حافظت 
على رشاقة قوامك مدة ثالث 

سنوات واليت عشت فيها وحدك  
, فكيف يف الثالثة أايم القادمة ؟  

هل ستلبسني قبعة ؟ جريب هذه 
." وضعت جو قبعة صغرية , 



لتعود فتخلعها مباشرة قائلة :" ال 
أظن ذلك , فإنين أرى القبعات  

 ئم شكل رأسي ."ال تال
ضحكت هيثر وقالت :" جريب 

هذه على كل حال . فرمبا  
تناسبك .و اآلن , اغمضي 

عينيك ." وشدت القبعة على 
على رأس جو بشريط حريري مث  



قالت :" واآلن , انظري إىل  
 نفسك ."

فتحت جو عينيها لتفاجأ ابلفتاة 
الغريبة اليت طالعتها يف املرآة . 

ا وقالت هيثر مبتسمة :" إهن 
مجيلة أليس كذلك ؟ يكفيك 

إخفاًء جلمالك حتت قبعة أبيك  
القدمية اليت ختفي شعرك طول  

النهار . والشك أن كالي رجل 



ماهر إذ اكتشف مجالك املخفي  
 هذا."

 " لقد خلعتها فعاًل , اي هيثر ."
" هل اخربك إىل اين ستذهبان يف 

 شهر العسل ؟"
أجابت :" لن يكون لنا سوى 

هناية األسبوع فقط إذ أنه  عطلة 
 هنا يف عمل ."



" لعل عمل هام كي جيعلكما 
 تتخليان عن شهر العسل ."
أجابت جو :" هام جداً ." 
وابتسمت تلقيائياً , إذ ان  

احلقيقة هي أهنا مل يكن عندها 
 فكرة عن نوع ذلك العمل .

قال والد كالي جلو وهو يقبلها  
على خدها :" تبدين ابلغة الفتنة 



يزيت . انين مسرور جداً إذ مل  اي عز 
 جتعليه ينتظر طوياًل" 

قالت جو : " انين ... لقد كان 
مصمماً جداً ... " وامحروجهها . 
فقال الرجل املسن وهو ينظر إىل  

ابنه حبنان :" احقاً ؟ ان من  
العبث مقاومته , فهو البد ان  

حيصل على ما يريد , إنين أذكر  
 عندما..."



رورة  قال كالي :" ليس مثة ض
لذكرايت الطفولة اي أيب , إذا مل  

 يكن عندك مانع ."
وأخذ بيد جو مبتعداً هبا عن 

تلك اجلماعة الصغرية من 
األقرابء واألصدقاء الذين جاءوا  

حلضور الزفاف , وهو يقول :" مل 
أجد فرصة لكي اخربك كم تبدين  

رائعة ." وألقى نظرة على 



الضيوف مث مهس يف أذهنا :" 
ة هنرب فيها من  أليس مثة طريق

 الغداء؟"
قالت تغيظه :" ملاذا العجلة بينما 

أنت الذي كنت تصر على 
 االنتظار؟"

أخرياً انتهى الغداء , وقطعت 
كعكة الزفاف , وودع العروسان  
املهنئني . قاد كالي السيارة يف  



الطرق الريفية ليتحول إىل الطرق  
املؤدي إىل النهر حيث الكوخ . 

سيارة  وعندما وصال, اوقف ال
 وقد ساد الصمت أرجاء املكان.

نظر كالي إىل عروسه ابمساً :" 
مرحباً بك يف منزلك, اي سيدة 

 اتكرياي ."
سألته وهو ميسك بيدها 

يساعدها يف الرتجل من السيارة  



:هل عندك مانع يف ان احتفظ  
 ابسم اسريت غرانت؟"

اشتدت اصابعه حول يدها وهو 
يسأهلا مقطب اجلبني: "اتريدين  

تفظي ابمسك؟ هل عندك ان حت
 اعرتاض على امسي؟"

قالت وهي تسدل جفنيها :"أبدا 
ايكالي , فهو اسم رائع. ولكن  

امسي اسهل ابلنسبة للعمل . هذا  



اىل انين قد تزوجتك الجل رغبيت 
بك وليس الجل امسك." وتضرج 

 وجهها 
فلمس وجنتها أبصابعه مفكرا:" 

هكذا إذا؟" ومالبث ان هز كتفيه  
عها وسارا معا جيتازان  مث أتبط ذرا

الطريق وفتح كالي الباب مث  
التفت اليها وعلى فمه ابتسامة  

خفيفة وهو يقول :" هل امحلك  



جمتازا بك العتبة, ام ان اعتبارك 
لألنوثة يستنكر ذلك , اي )انسة  

 غرانت(؟.
 سألتة:" وملاذا يفعلون ذلك ؟"

وسكتت فجأة وهي ترى يف  
عينيه بريقا خطرا وهو يقول:" 

ن عادة محل العروس الجتياز ال
عتبة الباب تعود اىل حني كان  
رجل الكهف حيمل على كتفه 



اقرب انثى اليه , ليسلمها اىل  
 قرينها."

اطلقت ضحكة قصرية حائرة, 
وقالت :" رمبا علينا حنن االثنني  

ان خنطو فوق العتبة لنثبت بذلك 
املساوة الكاملة بني الرجل واملرأة  

". 



نتهي كالمها بل  لكنه مل ينتظر ان 
رفعها على كتفه وهو يقول  

 "هراء"
احتت اثئرةاكالي." ولكنه مل 

يكلف نفسه عناء اجلواب , بل  
دفع الباب خلفه بقدمه, فأغلقه 
, مث صعد هبا السلم وهي تصيح 

وترفس بينما تطاير حذاؤها 
 وقبعتها يف احناء املكان



قال حيذرها:" انتبهي اىل عتبة 
 الباب العليا."

ها اىل غرفة النوم مث  ودخل ي
 وضعها على السرير .

زحفت بسرعة اىل طرف السرير  
عندما استلقى هو جبانبها, مث  

 انتصبت على قدميها



قالت وهي ترتاجع اىل اخللف  
عندما تقدم حنوها " انين  

 لن....."
قال:"لن ماذا , اي ) انسة  

 غرانت(؟"
 

حاصرها يف الزواية مث احنىن فوقها  
ن هدية قائال :" االتريدي

 عرسك؟"



جف فمها اذ مل تتوقع منه ان  
يتصرف هبذا الشكل. لقد كان 

طيلة االسبوع يف منهىت التحفظ  
واحلذر. ولكن االن , يبدو ان  

شيئا مفاجئا قد حدث. واطلقت  
صرخة قصرية عندما قبض على 

رسغها واداره رافعا اايه اىل شفتيه 
ليقبل العروق الزرقاء الدقيقة  

ع قبالت حتت اجللد, مث يوز 



خفيفة على راحة يدها. ورفع  
عينيه , لرتى , عند ذاك انه كان  

يضحك وان كل ذلك مل يكن  
 سوى مزاح قالت برقة:" وغد"

 قال:" ليس اليوم يف مابعد."
انتبهت هي اىل ان ساقيها 

ترجتفان. وعندما رفعت يديها  
تدفعانه عنها, مد يده وجذهبا اىل 



مابني ذراعيه وهو يقول:" 
 صدقيين ان عندي هدية لك."
واخرج من جيبه علبة فتحها 

بدت فيها سلسة مع قلب ذهيب  
صغري فكتوري الطراز, وهو 

 يقول:" كانت هذه المي."
هتفت :" اهنا رائعة ايكالي. هل 

لك ان تضعها حول عنقي من 
 فضلك؟"



اخرج السلسة من العلبة, 
فأدارت ظهرها حانية راسها لكي  

يتمكن من تثبيت قفل السلسة  
.مث , صرخة انتصار طوقها بني  
ذراعيه لريفعا عاليا مث يسري هبا  

 حنو السرير. 
استيقظت جواان, واستدارت 

جانبه  لرتى كالي مستلقيا على
 يراقبها 



قال هلا :" لو كنت هرة , ايجواان 
 , البتدأت االن ابملواء."

اجابت:" لو كنت هرة اي حبييب , 
 لكنت االن المستين االن."

ضحك هبدوء هلذه الدعوة حني 
اقرتبت منه لتكون بني ذراعيه. 

لقد بقيا يومني وثالث ليال 
 وحبهما يف ازدايد 



قال متأسفا:" لقد انتهى شهر  
ل وعلي ان اذهب اليوم اىل  العس

العمل اي عزيزيت , وليساعدين 
 احلظ."

 قالت متسائلة:" العمل؟"
مث انتفضت جالسة وكأمنا اصابتها  
صدمة وهي هتتف:" كالي, اليوم 

 اليوم هو االثنني."



قال الواي شفتيه:" نعم انه  
 االثنني."

 سألته"كم الساعة؟"
" اهنا السابعة , ولكن الحاجة 

 هضي."بك اىل ان تن
زحفت تنزل من السرير قائلة:" 

 سأاتخر"
قال وهو جيلس عاقدا يديه  

 خلف راسه:" تتأخرين؟"



واخذ ينظر اليها وهي تتنقل بني  
 األدراج. 

" اىل اين انت ذاهبة؟ هل قررت  
الذهاب برحلة للتسوق مع هيثر  

 احللوة؟"
ال تكن امحق اي كال, فأان ذاهبة 
اىل العمل" عثرت على سروال  

فرفعته من الدرج وراحت اجلينز 
 تسأله:" هل هذا يل ام لك؟"



واستدارت اليه لتجده هادائ 
 ساكنا فهتفت به :"ماذا جرى؟" 
قال:" انين مل ادرك انك تنوين  
االسراع ابلذهاب اىل العمل . 
ظننتك ستبقني اكراما يل عدة 

 اايم اخرى."
ابتسمت له وقالت:" ابق معي  

 واان انظر يف هذا االمر."



عصمها قبل ان تغري رايه  امسك مب
وهو يقول " اسف اي جو لقد 

 انذرتك."
قالت تستدرجه:" البد ان عندك 

 شيئا خاصا"
قال:" سأعود أبسرع ماميكن  

اعدك بذلك هل انت مصممة 
 على اخلروج؟" 



قالت:" ليس هذا مناسبا للحياة 
 العملية."

قال:"احقا؟ ظننت انك ستجدين  
يف شخصي عمال يستغرق طيلة  

 يومك."
 وملاذا ظننت هذا ايكالي؟" "

قال:" ال استطيع تصور ذلك اهنا  
 ختيالت, دون شك."



قالت:" انين ال اصلح لعمل 
املنزل. حىت عندما كنت فتاة 

صغرية كنت احسن صنع فطرية 
من الطني افضل من فطرية 

اصنعها يف املطبخ فما الذي  
ميكنين عمله يف البيت طيلة 

 النهار؟ 
هنض وحبركة واحدة كان اىل  

جانبها وهو يقول:" لقد 



تصورتك ايعزيزيت دوما , مرتدية  
املئزر, متسحني الغبار من غرفة  
النوم, وختبزين فطرية التفاح و  

"...... 
اتسعت عيناها هلعا وهي تقول  

:" كال . انك مل تتصورين  
 كذلك."

ارتسمت على وجهه ابتسامة  
عريضة وهو يقول:" ليس كذلك  



ضبط, فإن السيدة جونسون  ابل
تقوم بكل هذه العمال كأحسن 

 مايكون."
وكانت جو قد قابلت السيدة 

اليت تدير شؤون الكوخ واكدت  
هلا اهنا لن تنتزع منها دورها هذا  

وفجأة ظهر اجلد على وجه كالي 
وهو يقول :" ولكن حديقة 



املطبخ يف حاجة اىل نزع  
 االعشاب الضارة منها."

اذ انين ال اميز  قالت:" اان اسفة, 
العشبة الضارة من زهرة 

 االوركيد."
قال:" ذلك سهل اي عزيزيت , 

فاذا انت انتزعتها ومنت اثنية , 
تكون عشبة ضارة. اما اذا  

 انتزعتها ومل ....."



اكملت قائلة:"ومل تنم اثنية , 
 فهي اوركيد."

قال:" حسنا لقد كانت جتربة  
حسنة, ولكن ابلنسبة اىل الزواج  

عاملة فسياخذ التعود   من امرأة
 على ذلك وقتا."

فالقت السروال من يدها. 
واندفعت اليه, ولكنه امسك هبا  

قائال:" ان عندي اان ايضا  



اجتماعا مبكرا, كما انك  
ستتاخرين عن عملك . تتاخرين  

 جدا"
مث دفعها حبزم اجتاة احلمام وهو 

يقول :" ال متكثي طويال اي انسة  
 غرانت ."

, كاان ميثالن على مائدة الفطور 
شخصني غريبني .كان كالي 



يرتدي سروال جينز وكنزة واسعة  
 ذات ماض جميد.

سأهلا:ط يف اية ساعة تكونني يف  
 املنزل ؟"

اضافت جواان تفاحة اىل صندوق  
غذائها مث فكرت قليال قبل ان 

جتيب:" على ان اهني اخالء  
شقيت . اظنين سأتنهي منها يف 
فرصة الغذاء اذ اهنا اصبحت 



ارغة تقريبا ولكننا يف حاجة اىل  ف
بعض التسوق الن الثالجة فارغة 

 تقريبا."
قال وهو خيرج حمفظته من 

جيبه:"ستكونني يف حاجة اىل  
 بعض النقود ".

وانوهلا بعض االوراق املاليه  
قائال"خدي هذه االن ريثما 



اخصص لك حسااب يف البنك  
 ملصروف البيت."

قالت :"ال احتاج اىل ذلك  
ايكالي .علينا ان ندخر جزءا  ,

 من النفقات ."
مل تتغري مالحمه. وشعرت ابهنا 

قالت شيئا اغضبه, فعادت تقول  
:"اقساط مثال." وادركت حاملا 

نطقت بتلك الكلمات ,اهنا غري 



واثقة من حقيقة وجود اقساط او  
غري ذلك.يف الواقع ,سواء كان 
مثة اقساط على الكوخ ام اي  

ين شيئا اب شيء اخر ,فهذا ال يع
لنسبة اىل كالي اتكرياي سوى 

اهنا حتبه دون غاية ,ولكنها مل 
تكن تريده ان يظن اهنا تزوجته  

 لكي تعيش معه على حسابه.



الحت يف عينيه ابتسامة وهو  
بقول:"شكرا ملا تقدمينه ,ايجو 

.ولكنين اظن ان يف امكاين اتمني  
حياة مرحية لنا حنن االثنني.واىل  

تبقي على  جانب هذا ,فانت لن
الدوام فتاه عاملة ,اليس كذلك؟ 
اذ عندما يبدا االطفال يف التوافد  

,لن يكون يف امكانك املسامهة  
 يف دفع ... االقساط."



قالت وقد شعرت بشيء من  
 الضيق :"اطفال"

قال يغيظها :"انك تعرفني طبعا  
من اين ابتون ام انك رمبا مل  

 تنتبهي...."
قالت بصوت حاد "نعم .ها انين  

ادرك االن انك التعين تنظيف 
احلديقة فقط من االعشاب 

 الضارة الذي علي القيام به."



قال :"سارى من سيقوم بذلك  
.ساعود اىل البيت حوايل السابعة  
.هل تريدين ان حتضر لنا السيدة 

 جونسون شيئا للعشاء؟"
قالت من دون تفكري :"ساطبخ 

 اان."
قال وهو ينظر اىل  

.علي الساعته:"افعلي ماتشائني
ان اذهب االن." واخذها بني  



ذراعيه حيتضنها بقوة وحرارة 
قاطعا منها االنفاس مث اتبع  

 قوله:"انتبهي اىل نفسك."
ركبت جو سيارهتا متجهة اىل  

عملها ,ولكنها ,عندما وصلت 
,وجدت اهنا مل تنتبه اىل العشرة  

كيلومرتات اليت اجتازهتا وهي 
تفكر ."عندما يبدا االطفال 

" لقد تكهنت امها ابنه  ابلتوافد؟



ا يريد ان يؤسس اسرة حاال , 
ولكنها اعتربت هذه الفكرة  

سخيفة.فالرجل ,يف رايها ,اليريد  
اسرة واالطفال هم من تتوق  
اليهم املراة,ويراها الرجل مثنا 

ملنزل ايوي اليه,وطعاما جاهزا  
على املائدة , وزوجة تشاركه  

سريره.لقد عملت مع الرجال  
عت االشياء اليت  طوال اليوم ,ومس



يتناقلوهنا, وعرفت ماذا يصنعون 
اثناء ساعات الغداء عندما 
تضخم جسمها اثناء محلها  

ابلتوامني ,وتوقفت عن التفكري  
.هذا اليهم اذ انه لن حيدث هلا  

 مطلقا.
تنهدت وهي تصرف ذهنها عن  
كالي وحبه واضعة التفكري فيه 

جانبا حيث جيب ان يبقى, 



راة عاملة  مذكرة نفسها ابهنا ام
.ولكن فصل حياهتا العملية كان  
اسهل عليها حينما مل يكن لديها  

 حياة خاصة.
امضت الصباح غارقة يف 

مشكالت مل يكلف احد نفسة  
 عناء االهتمام هبا اثنا غياهبا.

,اثنا الغداء   عندما اراد بيرت لويد
,مغازلتها بتقدمي شراب هلا ,  



شعرت ابلسرور لوجود عذر  
عندها لرفض هذا العرض وذلك  

بقوهلا:"انين اخلي اخر مايف  
 شقيت من اشياء."

ساهلا ابهتمام غري متوقع :" ختلني  
 شقتك؟"

اجابت :"نعم .ارجو املعذرة 
 فليس عندي وقت كاف."



قال:"دعي مكتب شؤون 
انك اجلديد املوظفني يعرف عنو 

 ,كما انين اريد رقم هاتفك."
اجابت:"ان رقم هاتفي مل يتغري 

 ,اذ ان لدي هاتف جيب ."
وطبعا , ماكنت لتعطيه رقم 

هاتف الكوخ .واسرعت مبتعدة 
وهي تشتم نفسها لعدم انتباهها, 
 قبل ان يوجه اليها اسئلة اخرى.



 
 

 الفصل الرابع 
فكرت جو بسعادة , يف ان 

امجل كثريا من   احلياة الزوجية هي
حياة الوحدة, وذلك ان افضل  
طريقة لبدء عمل اليوم, هي ان 
تستيقظ يف الصباح لرتى الرجل  

 الذي حتب, يبتسم يف وجهها 



قال هلا كالي بصوت اجش:" ان 
عملي اليوم, هو يف املنزل, فال 

 تستعجلي يف الذهاب."
كان االغراء يف البقاء بقربه ,  
ري كبريا, ولكن هذا اليوم كان غ
عادي وجيب ان تكون قوية,  
فضحكت وقالت حماولة ان  

هترب من طريقه:" اسفة, 



ايحبييب. فقد اخرتت اليوم  
 اخطأ."

ولكنه امسك هبا دون جهد 
ملحوظ, فقالت متوسلة:" 

ارجوك اي كالي, عندي اجتماع 
الساعة الثامنة. واريد ان يكونوا  

 عين انطباعا حسنا."
اظلمت عيناه واشتدت يداه  

على خصرها, مث اطلقها  حلظة, 



قائال:"يف هذه احلالة, ايحبيبيت, 
من القسوة ان اؤخرك مع انه يف  

اايمي اان, مل يكن مهندسون 
 البناء يدعون اىل اجتماعات."

قالت:" لقد ترك املهندس 
االعلى العمل, واان اقوم مقامه." 
كان من الضروري ان يعلم امهية  

ذلك ابلنسبة اليها. واتبعت 
ين ساقدم طلبا لنيل قائلة:" ان



وظيفته, الن يل جيب ان اترك  
 لديهم انطباعا جيدا."

مل جيب , ولو مل جتد االمر  
سخيفا, ال قسمت على انه كان  
غاضبا, وابتسمت مرتددة وهي 
تقول:" كالي , ال استطيع ان 

 ااتخر."



اجاهبا دون ان يبتسم:" اذا كان 
االمر مبثل هذه االمهية لديك,  

 ."فاألفضل ان تذهيب
قالت:" التدع امامي خيارين, 
ايكالي." فاستداراليها بوجه  

خال من التعبري وهو يقول:" هل 
 صعب عليك االختيار؟"

مل تكلف نفسها عناء حتضري 
الفطور, وصفقت الباب خلفها  



بعنف وهي تتوجه حنو سيارهتا 
لتقودها اىل عملها خلف ستار 
من الدموع. كانت غاضبة من 

 اذا.نفسها دون ان تدري مل
بدا االجتماع طويال, فقد كان 
عقل جو عند كالي, تتساءل 

عما تراه يفعل, وانتهى االجتماع 
اخريا, واعلن احد االشخاص 



للجميع ان مثة فرصة لغذاء  
 مبكر.

عندما خرجا من االجتماع كانت 
يد بيرت لويد على ظهرها وهو  

 يسأهلا:" هل انت قادمة, ايجو؟"
لقد اعطت عن نفسها انطباعا 

سنا ابلرغم من ذهوهلا العقلي ,  ح
وادخل االرتياح البهجة اىل  

نفسها لتقول له اببتسامة  



عريضة:" لقد امضيتم مده طويلة  
 يف فحص بياانيت."

كانت تعتذر بذلك وهي تربت  
خبفة على وجنة بيرت مث خلصت 

نفسها من قبضتة قائلة:" 
ستستمع ابلغذاء اكثر اذ ليس  
عليك ان تفكر مرتني قبل ان  

 قي نكتة."تل



ان يف امكاهنا ان تستفيد من 
 وقتها هذا ابلذهاب اىل املنزل 
ومصاحلة كالي, ولكن رؤيتها  

لكالي, عندما استدارت اغفتها  
 من الذهاب اىل البيت

كان كالي يرتدي سروال جينز  
ضيقا وقميصا ابيض فضفاضا مما 

اعطاه مظهرا مماثال, نوعا ما  
ملظهر قرصان القرن السابع  



مستندا اىل سيارته   عشر, وكان
االوسنت وقد عقد ذراعيه فوق 
صدره وهو يراقبهما وقد بدت 
نذر الشر على مالحمه, وخفق 
قلبها لرؤيته, فرتكت اجملموعة 

 لتتقدم حنوه.
 

قالت:" مرحبا ايكالي, ما امجل  
 ان اراك." 



قال هلا دون ان يبدو عليه 
؟" وفتح ابب السرور:"حقا

السيارة هلا لكي تصعد , بنظرات 
آمرة. وعندما اختذت مقعدها  
جبانبة مل يعد اىل الكالم اىل ان  

استدارت السيارة اىل مكان  
هادئ حيث اوقفها حتت بعض 

االشجار, مث استدارت اليه  
 قائلة:" حسنا, ماذا تريد؟"



اخذ حيق امامه من خالل 
السيارة, وقد اشتدت قبضته 

د., مث قال:" لست على املقو 
متاكدا متاما مما اريد. انين اعلم 
انين جئت العتذر عما حدث 

هذا الصباح. لقد اردتك ان  
تبقي جبانيب. ان هذا مفهوم,  

 ولكنه ليس صوااب متاما."



القت اليه نظرة متشككة وهي 
تقول:" كال, ليس صوااب متاما." 
لقد بدا منطقيا, ولكنها مل تكن  

على اان ان مقتنعه.فقالت :" اذا 
اكون.... حسنا , ليس على ان 

 افعل هذا.... اليس كذلك؟"
اتبع كالمه متجاهال ماقالت:" مث 

اذ يب اتوجه مع زوجيت.... 
زوجيت العاملة... العاملة املهنية  



اىل درجة تفضل معها ان يظن  
الناس اهنا غري متزوجة, واليت  

جيب ان ال تتأخر عن 
االجتماعات مها كان االمر, 

 تعبث وتغازل ذلك  واليت
 املغرور."

قالت هبدوء اتم جاهدة ان ال 
ترفع صوهتا:" اخربين  



ايكالي.مالذي تعرتض عليه اكثر 
 من غريه؟ام انين اغازل مغرورا؟"

امسك بكتفيها حيدق فيها 
بغضب قائال:" االثنني, واذا  

ذلك الرجل, مرة اخرى,  رايت
يضع اصبعا عليك, فانين سأدق  

 عنقه و...."



سألته:" وماذا؟ مالذي ستفعله يب  
ايكالي؟ هل ستهزين كلتلميذة 

 مدرسة عابثة؟"
ظل ممسكا هبا حلظة وقد غرز 

اصابعه يف كتفيها. مث متالك نفسه  
جبهد, وقال:" لن يكون يف ذلك  

فائدة. اذ انين اعلم انك لن  
او من احد غريي. ختايف مين 

ولكنين املك سالحا واحدا  



نعرف حنن االثنني, انه ال ميكنك 
 مقاومته."

حدثت نفسها اليت اهتزت من  
الغضب لشكوكه تلك, ان عليها 

ان تقاوم, ولكنها عندما رأت  
نفسها بني ذراعيه, مل تعد تفكر  

بشيء . وعندما تركها, وامارات  
الفوز تكسو مالحمه, وجلست 

وقد شعرت  تغالب دموعها



ابملذلة للسهولة اليت استطاع هبا 
 ان ميتلك جسدها.

قال بغضب:كان جيب ان افعل  
 ذلك هذا الصباح."

" ان وظيفيت هامة ابلنسبة ايل  
 ايكالي."

امسك بذقنها جمربا اايها على 
النظر اليه وهو يقول:" لقد 

اوضحت ذلك من قبل. فإذا 



كنت تريدين ان كوين امرأة 
. وميكنك ان مهنية, فأنت كذلك

تستمري يف تسمية نفسك 
االنسة غرانت كما تشائني, اذا  
كان هذا يسرك. ولكن التنس 
ابدا ذلك زوجيت, اوال واخريا  

 وعلى الوم."



سألته من بني دموعها الغاضبة:" 
وملاذا انسى؟ وملاذا تظنين 

 تزوجتك اذن؟"
لوى شفتيه ساخرا, وهو يقول:" 

انك تزوجتين, اي جواان, الن 
تذكر فجأة ملاذا خلق.  جسدك 

وكذلك النين اان اردتك لتدركي 
 ذلك " 

 سألته:" حقا؟ وملاذا تزوجتين؟"



نظر اليها حلظة, ومث اشاح نظره 
عنها ليدير احملرك وهو يقول:" 

 سوف اعيدك اىل العمل."
انزهلا من السيارة يف الوقت الذي  

كان فيه االخرون يعودون من  
فرصة الغذاء, ووقفوا حيدقون يف  

لسيارة إبعجاب اىل ان توارت  ا
يف املنعطف, وعندما مرت جبانب  



بيرت لويد, اوقفها هذا وهو 
 يسأهلا:" من هو ذلك الرجل؟"
مل تشا ان تتكلم معه الهنا اذا  

اخرته أبي شيء , فلن تقع  
عيناها عليه مرة اخرى. ولكنها 

قالت ابختصار:انه كالي 
 اتكرياي."



كرر االسم مفكرا:" اتكرياي.. 
اتكرياي. كانين اعرف هذا   كالي

 االسم. ماذا يعمل؟"
 سالته بربود:" يعمل؟"

اجاب:" رمبا كان االمر مصادفة,  
ولكنين رايته يف املكت امس, 

لقد انتشرت كل انواع الشائعات  
عمن يستلم مكان تشالز  

ريدموند منذ اصابته ابلذحبة 



القلبية. ذلك ان رواتب الشركة  
اء  التقاعدية كبرية. وهي ذات اغر 

كبري لنوع معني من رجال 
 االعمال."

اثر هبا الفضول رغما عنها, 
 فسألته:" من اي نوع؟"

اجاب:" النوع الذي اليهتم 
االابملكاسب, واليهتم ابدا  



ن \ابولئك الناس لبسطاء الذمي
 يصنعون له تلك املكاسب."

قالت وقد اهتز جسمها:" ولكن 
كالي ليس من هذا النوع فهو  

 عرف ايب."مهندس مدين وكان ي 
القى عليها نظرة طويلة مث قال:" 
حسنا رمبا تعملني عن ذلك اكثر  

مما اعلم. انك متلكني تلك  
االسهم الطيبة يف الشركة اليت  



تركها لك ابوك, فمن االفضل ان  
تنتبهي." وبدا يف نظرته املكر  
وهو يتابع:" رمبا حياول السيد  
 اتكرياي ان يوقعك يف غرامه"

 امسع بشء, قالت:" اسفة فاان مل
ارجو املعذرة." ومل تنتظر لتسمع 
جوابه. ولكنها, عندما انفردت  

بنفسها يف مكتبها, واخذت  
تفتش يف حقيبتها عن الرسالة  



اليت سبق وتلقتها من مكتب 
احملاماة بشأن رفع املبلغ لشراء  

 اسهمها. 
يبدو انه كان يعلم. ووصوله حني  

تعارفا, تصادف مع رفضها 
ت حتق يف للعرض االول, واخذ

الرسالة طويال, مث ابتدأ قلبها  
ينبض ابالمل , واخذت حتدق يف 

الرسالة طويال , مث ابتدأ قلبها 



ينبض ابالمل, لتخنقها غصة. 
ومدت يدها اىل اهلاتف , كان 

من احلماقة ان تتجاهل ذلك .  
واذاكانت جتهل االغراءات يف  

استالم مكان تشارلز ريدموند ,  
. وذلك  فعليها وحدها يقع اللوم

اهنا مسؤولة جتاة ريدموند ونفسها  
كشريكة.فعلى االقل إذن, عليها  

ان ترى ماذا يدور هناك, ليس 



الهنا ظنت ان كالي متورط يف 
االمر, ابدا, ولكن,عندما سالته 

ملاذا تزوجها, مل جيبها بشيء.  
كما انه مل يذكر شيئا عن زايرته  

 اىل مكتب شركة ريدموند.
عرف االن احلقيقة اهنا التكاد ت 

عن نوع اعماله اكثر مما كانت 
تعرف يف اول تعارفهما. ويف 

وثيقة زواجهما كتب ان عمله هو 



مدير شركة. وعندما سألته اية  
شركة, اكتفى ابالبتسام وهو 
يقول:" كانوا نصف دزينة يف  

آخر احصاء. امنا الأبس, فأان ال 
 اظنك مسعت أبي منها"

مث اخذها بني ذراعيه فنسيت كل 
 شيء.

يف ذلك املساء, اخرجت من 
خزانتها صندوق احذية فارغا 



لتجد فيه وثيقة اسهمها يف  
الشركة. وكانت عندها اغلى من  
النقود. لقد ساعد والدها تشالز  
ريدموند عندما تعرضت الشركة  
لإلهنيار قبل سنوات , فأقرضه 

مبلغ التأمني على احلياة اليت  
ختصه وكانت هذه األسهم 

لشركة. وقد أراده  مكافأته من ا
أن يلتحق معهم مبجلس املريين  



ولكن أابها امتنع ألنه مل يكن  
مهتماً مبالية الشركة ومعمالهتا . 
لقد كان مهندسا مدنيا ومل يشأ  
أن يغري من واقعه ذاك , ولقد  

ترك هلا سندا , ألهنا ستكون يف 
حاجة إىل سند يف عامل الرجال , 

ومل تتوقع أن تؤول إليها تلك  
هم بتلك السرعة , وساورها  األس

شعور ابلذنب ألهنا اعتربهتا من 



حق أمها . ولكن األم اليت كانت 
قد تبنت وجهة نظر األب , 
ورفضت هذه األسهم حني 

 عرضتها ابنتها عليها.
أجفلت وهي تسمع صوت  

 كالي يقول :" مالذي تفعلينها؟"
ورفعت انظريها من حيث كانت 

جالسة على األرض حتيط هبا 



اق , ومل تكن قد مسعت األور 
 صوته وهو يصعد السلم.

أجابت :" كنت أحبث عن بعض 
األشياء." وحاولت أن تعيد 

الوثيقة إىل املغلف , ولكن كالي  
وقف إىل جانبها ومد يده أيخذها 

من يدها . وتفحصها مفكراً مث  
نظر يف عينيها اللتني كانتا تراقبانه  
وهو يقول :" جيب أن تكون هذه 



يف الطابق األسفل   يف مكان آمن
، اي جو ، فهي وثيقة هامة  

 جداً."
ردت عليه قائلة :" أعرف 

ذلك." وارتفع حاجباه حبدة إزاء 
هلجتها اجلافة بينما اتبعت قوهلا  
 :" فكرت يف أهنا جيب أن تكون 

 
 



يف البنك وهلذا كنت أحبث عنها 
". 

سأهلا :" وهل نويت أن تبيعيها  
؟" كان يف صوته اهتمام غري 

مع انه كان يتكلف عدم  عادي
 االهتمام.

حاولت أن تتذكر ما إذا كانت  
قد ذكرت أن العرض الذي قدم 



إليها كان من أجل أسهمها يف  
 ريدموند ولكنها مل تتذكر.

قالت :" ال أفكر يف بيعها حالياً.  
إمنا يف أن الوثيقة جيب أن تكون  

 يف مكان آمن ."
قال :" معك حق. هل تريدين  

أجلك.   أن أقوم بذلك من
 ميكنين أن أضعها لك يف خزنيت."



تساءلت عما إذا كان وجود  
الوثيقة يف حوزته متنعها من البيع  

ألي شخص آخر , فتكون 
الوثيقة مبثابة السند الذي رمبا  
حيتاجه هو ليسيطر على شركة 

 ريدموند. 
قالت :" إنين ... لقد سبق 

وحتدثت مع البنك وسأذهب إىل  
 املدينة غداً إليداعها."



قال وهو يسلمها إايها :" 
فهمت. يف هذه احلالة سأترك  

األمر لك لتتدبري األمر، انتبهي  
 إليها."

أعادهتا إىل مغلفها , مث أخذت 
جتمع بقية األوراق ولكن حضوره 

جعلها مطظربة. ويف النهاية هو  
ورتبها مث انوهلا اايها. ومنذ 

عودهتا اىل املنزل, مل يتبادال اي  



لضرورية  حديث اال الكلمات ا
املهذبة. ولكنه مرر يده على 

وجنتها برقة ابلغة وهو يقول :" 
انه مساء مجيل, ايجو ملاذا ال  

 نذهب لتنمشى؟"
حاولت ان تبتسم وهي تقول:" 

 نتمشى؟"
قال:" نعم, إذا شئت, سارافقك 

 حاال"



كان الشاطئ مزدمحا, والنهر  
غاصا ابلزوارق اليت حتمل 

القادمني إلستمتاع جبو شهر  
يوليو, وقوارب النزهة   -متوز

البخارية كانت يف املاء أبعداد  
كبرية. وسارا فرتة دون ان يتبادال  

الكالم .ذلك ان جو مل تستطع 
التفكري يف موضوع اليعيدمها اىل  

ذلك اجلو املتوتر. ولكن كالي  



امسك بيدها وهو يشري اىل اسرة  
من البط. فقالت :" هنالك عش 

قرب مرسى الزوارق عندان ." 
ان صوهتا يرجتف من الشوق  وك

لنسيان كل شيء حدث بينهما 
منذ استيقظت ذلك الصباح, 

واتبعت:" ولكن البيض مب يفسق  
 بعد...."

 وتالشى صوهتا.



قال:" كنت اريد ان احتدث معك  
عن املرسى ذاك.هل ختحبني 

 الزوارق؟" 
 قال:"من اية انحية"

 قالت:"من اي انحية كانت."
اذ  قالت:"كال. ال اظن ذلك, 

انه مل يسبق ان كنت ركبت يف 
شيء اكرب من زورق حقري ذي  

 حمرك."



قال:"ميكنين ان اقوم بشيء  
افضل, فقد حتدثت اىل شخص  

هذا الصباح لكي يلقي نظرة 
على بيت الزوارق, ذلك انين  

 صممت على اصالحه."
 هتفت:" اصالحه؟"

وفكرت يف امكانية اصالح تلك  
الكومة املتهالكة اليت يطلق عليها  

 اسم )بيت الزورق( 



من ابب التبجيل, واتبعت 
قائلة:"ليس مثة سوى القليل  
الذي ميكن اصالحه واظن  

الكلمة املناسبة هي ان تقول  
 نعيد البناء."

الحت على شفتيه شبح ابتسامة  
وهو يقول:" رمبا .كان جيب علي 

ان اوفر دفع مثن االستشارة 
 واسألك انت" 



القيام " ولكن كان يف استطاعتك 
 بذلك بنفسك."

"ميكنين ان اقوم بكل شيء 
بنفسي ايجو, ولكن وقيت  

 اليسمح بذلك."
 "اليسمح بذلك؟"

وحاولت ان تتجنب سؤاله عما 
يعنيه ابلضبط ابلنسبة ملا ميال به  

وقته. فقال:" حسنا, انين احتاج  



اىل عامل معني, هب ميكنك 
 انت ذلك؟"

 " سيكون هذا مسليا."
نفسها  وابتسمت وهي تتصور 

تعمل معه جنبا اىل جنب. 
وابعدت هذه الصورة من ذهنها  

ببطء متابعة قوهلا:" انين اشاركك  
رأيك, ولكن من هو الذي  

 سيتعهد البناء؟"



"شركة ريدموند, ذلك اهنا تقوم 
ابلبناء على شاطئ النهر مما جيعل  

 اختياران هلا واضحا."
هتفت:" أوه... ريدموند . هذا  

 رائع."
ق هذه وشعرت وهي تنط

الكلمات براحة نفسية مفاجئة 
فقد كان قوله هذا تفسريا معقوال  

لوجوده يف املكتب. فقد كانت 



نفسها ترتدد لكي تسأله عن  
ذلك. حسنا, لقد صلح كل 

 شيء االن بصورة مفاجئة
قال جبفاء:"انين مسرور لسرورك  

هذا: ووقف انظرا اليها 
 ابستغراب قائال:"مابك؟"
كانت تبتسم بغباء وهي 

 ستطرد:" ال شيء ابدا."ت



كانت تبتسم بغباء وهي 
تستطرد:" اال انين جائعة اىل  

 درجة التصدق."
وقال وذراعاه حول وسطاها:" 

حقا؟ حسنا, فانت مل تتناويل 
طعام الغذاء , كما انك مل اتكلي 

 جيدا اثناء العشاء."



قالت:" ولكذلك انت. رمبا من 
االفضل ان اترك الطبخ للسيدة 

 جونسون."
:"ولكن طبخك جيد..... قال

 ولكنين ال اشعر ابنين..."
وتوقف , مث قال:" فلنعد اىل  

 البيت ايجو."
يف مابعد, وهي مستلقية يف 

فراشها يف الظالم اخذت 



تستعرض احداث اليوم مرة 
اخرى حماولة ان تعرف السبب 
الذي جعل النهار هبذا السوء  

وخريا, قررت ان الثقة هي اصل  
سبب  كل شيء. ذلك ليس مثة

جيعل كالي يعمل ضد مصلحة 
شركة ريدموند ومستخدميها , 

وخامرت الشكوك نفسها.  
وانتهت اىل اهنا وكالي مازاال  



شبه غريبني خارج الفراش. ولكن  
الزمن كفيل ابصالحه . 

وابتسمت عندما اخذها بني  
ذراعيه . ومتتم قائال:" هيا, 

 ارقدي"
 ردت عليه:"ساعدين على ذلك."

دة الفطور:" اذا  قال هلا على مائ
كنت ستذهبني اىل املدينة اليوم, 
 فلماذا المترين علي يف املكتب؟"



اجفلت جو, وهي تشعر ابلذنب  
, مالذي جعل كالي يدرك اهنا  

ذاهبة هذا النهار اىل مكتب 
احملامني؟ واتبع هو قوله: " لقد  

سبق وقلت انك سأخذين وثيقة  
 اسهمك اىل البنك."

ينما وشعرت بوجنتيها تلتهبان ب
اتبع قائال:" اال اذا كان لديك  

 مشورع اخر, طبعا."



قالت:" كال . احب جدا ان ارى  
مكتبكانين سأنتهي يف الساعة  

 الثانية عشرة كما اظن."
قال:"يف هذه احلالة, سأجعل 
سكرترييت تسجل اسم االنسة  
غرانت الجل الغذاء," ووقف 

وقبلها على وجبينها وهو يقول:" 
 التتاخري."



زحة:"كال ايسيدي اجابت ما
 !سأراك يف مابعد."

يف الساعة احلادية عشرة , كانت 
يف مكتب شركة احملاماه يف املدينة 

اليت بدت وكاهنا ابتدأت العمل 
منذ اعتلت املكلة فكتوراي 

العرش. وفكرت جو أبن من  
املمكن جدا ان واحدا او اثنني  



من املوظفني مها من املستخدمني 
 عملون! االوائل ما زاال احياء ي

لكن السيد هنري دبلداي مل  
يكن واحد منهما ابلتأكيد فقد 

كان انيقا رقيقا سحرها  
بشخصيته. ولكنها عندماهنضت 

بعد نصف ساعه مل تكن تعلم 
عما جاءت ألجله , اكثر  

مماكانت تعلم من قبل, من ان  



العرض لشراء اسهمها يف الشركة  
قد قدم من شخص فضل ان 

تهد يبقى امسه جمهوال, وقد اج
السيد دبلداي ان يبني هلا كيف  
ان ذلك العرض كان اعلى من  

اسعار السوق, وسألت اذا كان  
مثة شخص اخر قد قدم مثل هذا 

العرض, ولكنه مل يكن من  
املفروض ان جييب عم سؤاهلا 



هذا, كما قال. وسألتهعن  
السبب الذي جيعل ذلك السيد  

يدفع مثل هذا املبلغ, ولكن هذا  
. وسألته كان سرا هو االخر

كيف عرفوا اهنا متلك اسهما  
فاخربهاان ذلك موجود عادة يف  
السجل العام وهذا مل تكن تعرفه  

 من قبل.



سرعان ما ادركت اهنا لن تعرف 
شيئا من هذا الشخص. ولكنها 

وجدت لنفسها عذرا يف ان ذلك  
مل يعد مهما, ووعدت ابن تعيد 

التفكري يف هذا العرض يف حماولة  
التغليف كذهبا بشيء من  

احلقيقة. ونظرت اىل ساعتها لرتى  
ما اذا كان يف امكاهنا الذهاب  
اىل البنك االن اليداع الوثيقة  



ان من االفضل ارجاء ذلك   لتجد
 اىل مابعد الغذاء. 

أوقفت سيارة , وأعطت السائق  
عنوان مكتب كالي الذي كان  

 يف بناية ضخمة رائعة.
صعد هبا املصعد إىل الطابق  

احلادي والعشرين ، حيث سارت 
يف ممر فخم مغطى ابلسجاد  
جلست يف هنايته فتاة محراء  



الشعر رائعة اجلمال وراء مكتب 
، ومشلت الفتاة   االستقبال

مالبس جو بنظرة فاحصة ، وبدا 
 عليها أهنا مل جتدها متناسبة.

قالت جو تقطع عليها فحصها  
هذا :" ان السيد اتكرياي يف  
 انتظاري انين جواان غرانت."



اخذت الفتاة تنظر يف قائمتها  
وهي تردد:" االنسة جواان 

 غرانت."
وبيدو اهنا ادركت ان هذه املرأة 

ن لعا عمل يتعلق الميكن ان يكو 
 أبمثال كالي اتكرياي.

اشارت الفتاة اىل كرسي لتجلس 
جو عليه وهي تقول متنهدة:" 



تفضلي ابجللوس, وسارى ان كان  
 غري مشغول."

وكانت متنهدة:" تفضلي 
ابجللوس , وسارى ان كان غري 

 مشغول."
وكانت تصرفات الفتاة العفوية  
تبعث على التسلية لو مل تكن 

جو تشعر ابلضعف. والول مرة, 
شعرت ابلندم الحتفاظها ابمسها  



بعد الزواج. ولكنها البثت ان 
نبذت هذا اخلاطرإبزدراء ذلك  

اهنا يف مهنتها, البد ان جتعل كل  
انسان يعرف اهنا ابنة جو 

 غرانت.
وان  اتصلت الفتاة هاتفيا, وبعد ث
اقبل كالي مادا يده بتحية 

متكلفة قائال:"االنسة غرانت, 



انك شرفتنا حبضورك." وكانت 
 مالحمه مبنتهى الرصانة.

مدت يدها تصافحه برزانة قائلة  
:" السيد اتكرياي؟ لقد مسعت 

 الكثري عنك."
ساهلا بشكل جاد:" هل يدعو 

 ذلك اىل قلقي؟"
مهست:"كثريا" مث قالت بصوت  

ظريها  عال وهي تدير ان



حوهلا:"كنت متشوقة اىل رؤية  
 مكتبك."

قال:"اخشى ان اليكون الوقت 
 كافيا االن"

امسكها بذراعها يقودها بعزم حنو 
املصعد , ولكنه توق حلظة امام  

موظفة االستقبال قائال:ط 
سأعود حوايل الثانية والنصف, 

ولكن اذا وصل هنري قبلي 



فقدمي له القهوة واخربيه انين لن  
." وتركها اببتسامة  ااتخر طويال

 دافئة.
 
 

اجابت الفتاة وهي تلتهمه 
 بناظريها:" نعم, ايكالي."

وشعرت جو بطعنه غرية يف 
اعماقها. وفتح ابب املصعد, 



فدخال اليه مث التفت اىل كالي  
قائلة:" هل تعرف تلك الفتاة  

 انك متزوج؟"
اجاب:"ليس من عاديت ان احبث  

شؤوين اخلاصة مع املستخدمني 
 عندي

بد انك تتعاطفني مع رغبيت وال
هذه.....هل تراها  

ازعجتك."كانت اساريره جامده 



وهو يتكلم فأجابت:" وملاذا  
 تزعجين؟" وظنت نفسها تبتسم.

قال وهو كتفه :" يظهر ان ذلك  
قد حدث, انين اعدك ايجو, انه 

يف اليوم الذي ترضني فيه ان  
حتملي اسم اتكرياي, سأضع 
 اعالان يف كل الصحف احمللية
الجعل العامل كله يعلم انك  

 زوجيت."



قالت بالمبااله:"سأعلمك بذلك  
 يف جينه."

اوقف البواب هلما سيارة, محلتها 
اىل غريك سرتيت لتنزهلما عند 
ابب املطعم وصعدا ىل الطابق  

العلى حيث جلسا اىل مائدة يف  
 زاوية بعيدة عن القاعة.

قال كالي :" يف امكاننا هنا ان  
رت جو  نرى كل شخص." ونظ



حوهلا ابهتمام حيث كانت صور 
مشاهري املمثلني مألوف لشخص  

 جيلس اىل مائده قريبة.
سالته:" اليس ذلك الشخص  

 هو..."
اجاب كالي دون ان يرفع عينيه 
عنها:" اظنه هو ما دمت تقولني  

 انت ذلك."



طلبا مسكا وصلصة احملار , مث 
جلسا يراقبان الداخلني  

ت واخلارجني من املشاهري, ونسي
جو كل شيء عن اسهمها, 

واجلميلة ذات الشعر التحمر, 
حني اخذ كالي يسليها. 

وسألته:" هل أتيت كثريا اىل هنا؟" 
وجاء النادل ليضع امامها  



احللوى, فاستطردت:" يبدو ان 
 اجلميع يعرفونك."

اجاب:" يف مناسبة كهذه املناسبة 
االن, اي عندما استضيف 

 احدا."
سبيل قالت:" مثل من على 

 املثال؟"
نظر اليها مبتسما وقال:" فقط 

 بشان العمل ايجو."



اخذت تعبث بشوكتها وهي  
تقول:" انك مل ختربين قط عن  

 نوع عملك."
استقام يف جلسته وهو ينظر اليها  

مفكرا مث قال:" كال! اذ دوما  
عندما اكون معك تكون بيننا 

 اشياء اكثر امهية."
امجر وجهها قليال, مث قالت:" 

 ك ان ختربين االن."ميكن



قطب جاجبيه وهو يقول :" هل 
 لذلك اية امهية؟"

قالت وهي ترفع كاس املاء اىل  
شفتيها اجلافتني:" كل ماله عالقة  

 بك يهمين."
هز كتفيه قائال:" لقد سبق 

واخربتك انين مستشار , انين  
اعني املشكالت اليت تقع يف  



هيكل االدارة مث اعمل على 
 اصالحها."
صاهبا االضطراب قالت وقد ا

هلذا اجلواب الذي الحيمل 
التفاؤل:" ولكنك منهدس 

 مدين؟"
اجاب:" مبدئيا نعم. ولكنين 

ابلعكس من ابيك ايجواان مل اجد 



يف التعامل مع االمسنت مايرضي  
 طموحي واهتمامي."

متتمت :" كان جيب ان يكون  
 لك مقعد يف هيئة االدراة؟"

كانت حتدث نفسها اكثر مما 
نه قال فورا:" مقعد يف حتدثه, ولك

 جملس االدارة؟"
وجدت نفسها ختربه عن الوقت  

الذي ساعد فيه ابوها تشالز  



ريدموند يف انقاذ الشركة وكيف  
ان والدها رفض ان يكون يف  

 جملس االدارة.
قال كالي مفكرا:" مل اكن اعلم, 
ايجو ان والدك قد عرضت عليه 
عضوية جملس االداة. كان ينبغي 

رمبا ينبغي عليكح  عليه ان يقبل.
 انت ان تطليب ذلك."



اجفلت مث ارخت جفنيها لتخفي 
خماوفها اليت استيقظت فجأة 

نتيجة بعد نظره. مث قال:" التكن 
غبيا فأان ال اعرف شيئا عن ادارة 

 االعمال."
 قال:" الشيء؟"

وحبست انفاسها معتقدة ان 
الوقت قد حان لكي يسأهلا عن  
 اسهمها يف الشركة. ولكنه بدال



من ذلك, ضحك وهو يقول:" 
انين اوفقك على ماتقولني ما  

دمت حتتفظني بوثيقة اسهمك  
 تلك, يف صندوق االحذية."

تنهدت ابرتياح وهي تقول:" انه  
 صندوق ايب."

قال والدك بعمله على ساق 
واحده, فأنك حتما ستقلدينه يف 

 ذلك."



هزها العنف البادي يف صوته,  
 وقالن :" انين لست....."

صوهتا اختفى إزاء نظرة  ولكن 
االزدراء اليت رمقها هبا وهو يتابع  

 قائال:" اليس كذلك؟"
تنفست بعمق وهي تقول:" لقد  
كنت دوما اريد ام اكون مثله, 

ايكالي . كان انيس احملضر 
ماهرا. وعندما اصطحبين لرييين  



البناايت الضخمة اليت اجنزها  
اردت ان افعل مثله." ومل تقل 

 اكثر من ذلك. 
اخذ بيدها قائال:" لقد كان جو 

غرانت احد افضل الرجال الذين  
عرفتهم ايحبيبيت. لقد كانت له  
اخطاؤه كأي شخص اخر, رمبا  

حان الوقت لكي حتاويل ان  
تكوين جواان, اذ ان هلا كل احلق  



يف ان تكون هلا شخصية خاصة 
 هبا."

كان ادراكه العميق هذا خميفا. 
واشاحت بوجهها بسرعة لتقع  

ها على شخصية مشهورة عينا
 صرفت انتبامها عن املوضوع.
لك تكتشف جو اهنا مل اتخذ 

وثيقتها اىل البنك االعندما 
جاءها مفتش القطار, اثناء  



رجوعها اىل منزهلا, ففتحت 
احلقيبة لتخرج له التذكرة لتجد 

 الوثيقة املنسية تلك. 
انتاهبا شعور ابلتعاسة لنهارها ذاك  

 هلا . الذي مل يسفر عن اي عون 
ولو كان تشالز ريدموند موجودا  

لذهبت لرؤيته, ولكنه كان ميضي 
اايم النقاهة يف جنوب فرنسا اثر  



نوبة قلبية خفيفة ولن يعود قبل  
 اسبوعني او حنو ذلك

خطر يف ابهلا انه قد اليكون على 
التفكري  علم مبا حدث. وامعتنت

يف احلكمة من وراء الكتابة اليه, 
ذلك اهنا مل تشا ان تكون 

السبب يف نوبة قلبية اخرى  
تصيبه. ولكن مل يكن مثة سبب 
مينعها من الكتابة اليه للسؤال  



عن صحته, مث تذكر له, بشكل  
عفوي, العرض الذي قدم اليها  

لشراء اسهمها سائلة اايه 
النصيحة, وبعد ان قررت هذا,  

على الفور ابهنا افضل شعرت 
حاال. ومل تعرف ملاذا مل تفكر  

بذلك من قبل. وهكذا, بدال من 
ان تعود اىل عملها, اتصلت 



هاتفيا ابملكتب لتأخذ عنوانه من  
 سكرتريته.

كانت جتلس اىل منضدة الزينة يف  
غرفتها تلصق غالف الرسالة  

عندما مسعت صوت كالي 
يناديها:" جو , اين انت لدي ما  

 ه."اخربك ب
ومسعت وقع خطواته صاعده 

السلم. وعندما فتح الباب فجأة  



اجفلت هي, شاعرة ابلذنب , 
وهي تستدير فتقع حقيبتها على 

االرض لتفتح وتتبعثر حمتوايهتا 
 على االرض.

بدت يف عيين كالي نظرة تسلية  
وهو يرى ماحدث, مث قال:" هيا 

, ساساعدك يف مللمة كل هذا  
 تسمرت عينا جو على املغلف



الذي حيوي الوثيقة, مدركة ان  
 عيين كالي لت تغفاله.

حاولت ان تلهيه بقوهلا:" دع 
عنك كل هذا, فسأملها اان يف  
دقيقة واحدة, وهات ماعندك 

 من اخبار."
لكنه كان قد سبق واحنىن لتقبض  
يداه على علبة بالستيكية صغرية 



فوقف واضعا اايها على راحته 
 "وهو ميدها اليها سائال :"ماهذا؟
انتقلت عينا جو من هذه العلبة  

اىل وجه زوجها الذي ارتسم  
الشر على مالحمه مرسال يف 

جسدها رعشة خوف مث قالت 
 هبدوء:"انك تعرف ماهي هذه."

اخذ يهز العلبة هبدوء لتهز  
حبات منع احلمل يف داخلها  



وهو يقول :" اه نعم . انين  
اعرف ماهي . ولكنين اريد ان  

يبة اعرف سبب وجودها يف حق
 يدك."

 
قالت:" وهل هذا يف حاجة اىل  

ايضاح, ايكالي؟ انين امرأة ذات  
مهنة وقد قدمت طلبا لوظيفة  
مهندس اول هذا النهار, واان  



 0متأكدة من احلصول عليها
وميكنك ان تتصور ماذا يظنون  

عندما اخذ اجازة وضع بعد  
شهرين ذلك ان شركة ريدموند  

لن توظف بعد ذلك امرأة يف  
دا. ومن يلومهم عند البناء اب
 ذلك؟"

قال:" انين ال اكرتث مطلقا  
خلطط شركة ريدموند ابلنسبة 



لتوظيف النساء, ولكن هذه 
 احلبوب يهمين امرها جدا"

جتنبت عينيه قائلة:" انين لست  
مستعدة للتخلي عن كل ماتعبت 

يف احلصول عليه, ولكي انشئ  
 اسرة."

قال وقد جتلى االمل يف هلجته 
نني ان من حسن  اهلادئة:"االتظ



التهذيب..... ان ختربيين عن  
 هذا االمر الذات على االقل؟"

اجابت:" ماهذه السخافة, 
ايكالي؟ انك طبعا, مل تتوقع مين  

ان ايت اببن بعدج تسعة اشهر  
 من زواجنا" 

قال:" ان اتيت ببنت تكون مقبولة  
 هي ايضا."



قالت:" انين ال اصدق هذا, 
فأنت مل تذكر شئا عن االطفال  

 ندما عرضت علي الزواج."ع
قال:"ساحميين, اذ كنت اظن ان  

الزواج هو نوع من االلتزام 
للطرفني. ام انك ال حتبينين اىل 

درجة تكفي لتجعلك حتملني 
 اوالدي؟"



قالت:"احلب؟" وابتدأت الدموع  
تتجمع يف عينيها االن ولكنها مل 
تسمح هلا ابالهنمار. ومىت حتدث  

هو عن احلب اصال؟ واتبعت 
ئلة:" ولكن الرغبة هي اليت  قا

جعلتنا نتزوج, ابلتاكيد, ايكالي. 
اليس هذا ماسبق وقلته انت  

 بنفسك؟"



قبضت اصابعه على العلبة بشدة 
وهو يقول:" مل اكن ادرك انك  

 اخذت كلمايت هذه حرفيا."
وتراجعت هي اىل اخللف وقد 

متلكلها اخلوف من النظرة 
الصارمة اليت بدت يف عينيه. 

يسد عليها الطريق    حترك بسرعة
 قائال:" اىل اين تذهبني؟"



اجابت متلعثمة:" ان ... انين 
 جيب ام اجهز العشاء."

القى العلبة من يده وهو ميسك 
مبعصمها يشدها اليه وهو 

يقول:" دعي العشاء ملا بعد, اما  
 االن, فهذا اوان الرغبة اذن."
اخذت تناضل للتخلص منه 

وتضربه على كتفيه بثورة صامتة, 
لكنه جتاهل عنفها هذا, وظلت و 



يده قابضة على يدها بشدة امنا  
 دون ان يؤذيها.

 هتفت:" كال, ارجوك"
 قال:"ارجوك ماذا,ايجو؟"

لكن النار مالبثت ان اشتعلت يف 
 جسدها, لتتهاوى بني ذراعيه.

كانت املشاعر, عند ذاك, حتوي  
من الرغبة اكثر مما حتوي من 
احلب يف النهاية, واذا مل تعد  



اعاه حتواين اي معىن للحنان, ذر 
قال هلا اببتسامة الظافر:" من 

كان يظن اي انسة غرانت ان وراء  
مظهرك البارد هذا, يكمن منر  

 هائج؟"
لكنها متلصت منه وركضت اىل 

احلمام , تدير صنبور املياة البارد  
تربد حرارة العار الذي تشعر به  

من جراء جتاوهبا البالغ معه, 



لعينني ولتتوارى عن تلك ا 
ونظراهتما ذات املعىن, ولكن  

صدى ضحكته تبعتها اىل احلمام  
 مسببا هلا الصداع.

بعد فرتة, لفت نفسها مبعطف  
احلمام, مث خرجت. كان هو 

مستلقيا بظهره على الوسائد, 
 يقلب بني اصابعه علبة احلبوب 



بوجه خال من التعبري:" اما   ساهلا
 زلت تريدين هذه؟"

مل تكن قادرة على االجابة. مل 
تكن تدري ما الذي تريده اكثر  

من الشعور ابلسكينة والراحة بني  
ذراعيه ولكن هذا مل حتصل عليه. 

هنض من السرير , فاشاحت 
بناظريها عنه, ولكنها اجفلت هو  

يدس يف راحتها العلبة ويطبق  



بعنف قائال:" عليها اصابعها  
خذيها اذن ولكن ال تستعمليها  

الجلي اان, يتحبيبيت النين مسافر  
 اىل كندا غدا."

 هتفت:" كندا؟"
قال:" ذلك كان اخلرب الذي  

اردت ان اخربك به. وقد فكرت 
يف انك تريدين مرافقيت لكي  

تنعوض عن شهر العسل الذي  



فاتنا, ولكن , من الواضح ان  
لة  عملك اييت اوال." وازاح خص 

من شعرها عن عينيها متابعا:" 
انك ابنة ابيك ايجو حىت تراب  

االمسنت يف شعرك." ومدت 
يديها اليه تريد ان متسك به ,  

لكي تقنعه حببها, ولكنه كان قد 
استدار مبتعدا عنها حنو اخلزنة  



حيث اخذ يضع ثيابه يف حقيبه 
 من القماش 

متلكها خوف, وقالت:"ولكنك 
 قلت غدا."

يف فندق اجاب:" سأمكث 
املطار هذه الليلة ومالذي بقى  

 من هذه الليلة, على كل حال؟"
 قالت متوسلة:" كالي , ارجوك"



رفع انظريه اليها قائال:" اسف, 
ايعزيزيت كان عندي مايكفيين  

 هذه الليلة..."
وشهقت بينما كان يقفل احلقيبة  

مظهرا االرتياح مث قال:" 
سنتحدث يف مسألة زواجنا  

عندما اعود ايجو. رمبا يف هذه 
االثنا, ميكنك ان تعاودي التفكري 



يف ماتعتربينه من االولوايت  
 ابلنسبة اليك."

ومالبث ان دخل احلمام مغلقا 
 الباب خلفه بعنف

 احلمام مغلقا الباب خلفه بعنف 
 

 ل اخلامس:الفص 
كانت جواان تنتظره وقد ارتدت  

ثياهبا, عندما نزل اىل القاعة وهو  



يلقي نظرة على ساعته قائال:" 
ملاذا مل تنامي بعد. الوقت مازال 

مبكرا لذهابك اىل العمل حىت 
 ابلنسبة اىل موقفك اخلاص."

اجابت وقد صممت على ان 
التدع فرصة الية مناوشات 
لبناء االن:" كال, ابدا فإن عمل ا
 مسمر على مدار الساعة."



قال:"حسنا, ستبقني لذلك,  
مشغولة على الدوام اثناء غيايب.  
دون ان يشغلك عن عملك هذا 

 زوج متعب."
هزت راسها قائلة:" انين لست  

داخلة يف مناوابت العمل الليلي, 
 ايكالي."



ابتسم ساخرا وهو يقول:" وهل 
حتتملني ذلك مبا فيه من متييز بني  

 راة الرجل وامل
قالت بسرعة" ولكنين كنت 

 مسرورة بذلك الكون بقربك." 
ولكنه رفع فقط حاجبه غري 

مصدق. وجتمدت هي حلظة مث 
تناولت حقيبتها تفتش فيها عن 

مفاتيحها لكي الترى النظرة  



الباردة القاسية يف عينيه. واتبعت 
كالمها:"لقد ارتديت ثيايب لكي  

 اوصلك اىل املطار."
عيت قال:" لقد سبق واستد

سيارة اجرة, وستكون هنا يف اية  
 حلظة."

وأتكيدا لكالمه, تصاعد صوت 
 بوق السيارة عند البوابة اخلارجية



سالته جاهدة يف االتدعه يرى  
 مقدار هلفتها:"مىت ستعود؟"
قال:" سارسل اليك خربا 

 بذلك."
وابتدا قناعها البارد ينهار وهي  

تقول:" اميكن ان ترتك يل  
 ؟"عنونك؟ او رقم هاتفك



قال وهو يفتح الباب:" اذا كان  
مثة اي شيء مستعجل فان 

 مكتب سيتصل يب."
وقف برهه ينظر اىل السماء  
القامتة, مث مالبث ان غاص 

 الظالم
ارادت ان تركض خلفه يف 

الطريف, ان تلحق انوار السيارة  
املبتعدة يف الطريق حنو الشارع  



العام, لكي ختربه كم حتبه, لتجعله 
يستمع اليها, لتعده ابي شيء 

يريده منها ولكنها التصقت 
ابلباب لتتهاوى على االرض 

واضعه خدها على االرض 
اخلشبية القدمية الباردة, حىت 

عصافري اىل بزوغ  نبهتا وقزقة ال
 الفجر. 



هنضت وقد تصلب جسدها, مث 
صعدت الدرجات. كانت 

حمتوايت حقيبتها مازالت مبعثرة 
على االرض, فأهخذت تلمها  

لتعيدها اىل احلقيبة كيفما اتفق,  
ماعدا احلبوب, اليت رمتها يف  

القمامة. عندما يعود كالي 
سيتدحااثن يف االمر ويقلبانه من  



ا سيكون كل الوجوه.عندئذ, رمب
 يف امكاهنما ان يبدا من جديد.

مرت االايم وابتدأت االم الشوق  
اليه.لقد اتقت حىت اىل مساع  
صوته.ولكنه مل يتصل هبا او  

يكتب اليها. وحاولت ان 
ختحدث نفسها بنه على حق 

.فقد كانت يف حاجة اىل وقت  
تقرر فيه امر مستقبلها. وعندما 



تعاىل رنني اهلاتف, هرعت اليه, 
ة االنفاس, ولكن لتشعر  مقطوع

خبيبة امل وهي تسمع صوت  
امها.دعتها امها لقضاء عطلة 

االسبوع عندها وفكرت هي يف  
ان ذلك قد يساعدها على تغري  

شعورها ابلوحدة. ولكن مرور  
يومني عليها, متصنعه الشجاعة  
واهلدوء امام امها, جلعها تتمىن  



لوبقيت يف بيتها حيث ليس مثة 
ها وحيث  من يالحظ امتاع وجه

التكون يف حاجة اىل جتب 
االسئلة الفضولية حول احتمال 

 ابتدائها بتكوين اسرة.
بعد ظهر يوم االحد, جاءها 
استدعاء مستعجل من بيرت  

وجدت فيه فرصة للهرب, حني  
قال هلا:" اسف الستدعائك, 



ايجو. زلكن املهندس مايكل نقل  
اىل املستشفى الجراء عملية 

ستعجلة, الزائة الدودية بصورة م
 واان لدي واجبات عائلية."

 قالت:" ليس مثة مشكلة هناك."
قال:" ال اعين ابلنسبة اليك وامنا  

ابلنسبة ايل اان, واذا انك غري  
 معتادة على العمل الليلي."

 قالت:" هذه سخافة."



اجاب:" نعم, اعرف هذا.لقد  
اخربهتم يف املكتب, ابنك 

ستقبلني اخذ مكانه يف العمل.  
ين هو تلقيك اخلرب  ولكن ماحيري 

 مبثل هذا اهلدوء."
هزت كتفيها بعدم اكرتاث, 

قائلة:"حسنا التقلق, فاان لن 
احتدث عن هذا االمر اذا انت  

 نفسك مل تتحدث عنه."



ولكنها كانت ليلة طويلة شاقة,  
وشعرت ابالتياح وهي ترى سيارة 

بيرت يف املوقف يف الصباح. وما 
ان اهنت توقيع تقرير العمل, 

لقت نفسها يف سيارهتا حىت ا
 وهي تلهث من التعب.

اطل عليها بيرت من انفذة سيارهتا 
وهو يقول:" ال اظن ان يف  
استطاعتك قيادة سيارتك  



بنفسك, ايجو, ملاذا ال تدعيين 
 اوصلك بسياريت؟"

مل تستطع ان تناقشه اذ كانت  
تشعر ابلدوار والغثيان من 

التعب. وملتعرف كيف اوصلتها  
 رته. قدماها اىل سيا

استيقظت عندما وقفت هبا 
السيارة خارج الكوخ. وكان  
ذهنها مشوشا وهي تسأل " 



ماذا؟" ولكنها سرعان ما أدركت  
أهنا أمام بيتها ، فتابعت ،" آه، 

 ها قد وصلت إىل البيت."
قال وهي ينحين إليها يفتح هلا  

ابب السيارة وقد كاد وجهه  
يلتصق بوجهها :" هاقد وصلت 

 ل ."آمنة ويف أحسن حا
بدت يف عينيه نظرة ماكرة وهو 

يتابع قوله وقد كور شفتيه:" أفال 



استحق مكافأة؟" وقبل ان 
تتحرك، كان قد قبلها . دفعته  

عنها بعنف وهي تنزل من 
السيارة بسرعة ولكن صوته تبعها  

قائال:" حسنا،لقد علمت اآلن 
ملاذا مل تعرتضي على دوام 

 الليل."
 هنرته قائله : " معذرة؟"



:" انين ال انسى تلك  أجاب
 السيارة الواقفة هناك."

واستقرت عينا جو على سيارة 
األوسنت اليت كانت واقفة على  

احلصى يف الطريق لتنتبه فجأة إىل 
معىن ماترى وقالت:" ليس األمر  

 كما تظن اي بيرت."
تبعتها ضحكته وهو يقول :" 
 ذلك يعود إىل نوع تفكريي."



لكنها مل تكد تسمعه وهي تركض  
تازة الطريق حنو الكوخ. لقد جم

أصبحت األموريف نظرها يف غاية  
 السخافة. 

فهي متزوجة اآلن . لقد طال  
التصاقها ابسم ابيها إىل درجة 

كافية . وهي مل تعد بعد اآلن جو 
غرانت . لقد عاد كالي إىل  

املنزل لتضع هبجتها النهاية لكل  



الشكوك اليت راودهتا. إذ مل يعد  
ية عندها من هناك شيء اكثر امه 

 حبها له.
بينما كانت تفتش عن مفتاحها  

 وإذا ابلباب يفتح،
ليقف هو خلفه ليسمح هلا  

 ابلدخول.
هتفت وهي تلقي بذراعيها حول 
عنقه:"كالي . ما اشد سروري 



بعودتك." ولكنه مل أيت حبركة  
 من جانبه حنوها. 

وبدال من ذلك ، مد يده من 
فوق رأسها ليدفع الباب فيغلقه 

خلفها بعنف جعلها تقفز  
مرتاجعة إىل اخللف. وقد شعرت 
ابحلماقة وهي تقول:" آسفة، إذا  

مل أكن هنا حني وصولك. البد  
 انك تساءلت ..."



قاطعها :" اتظنني أنه كان البد 
أن اتساءل؟ حسنا، إنك مل  
ترتكيين اعاين القلق واحلرية  

طويال." واستدار فجأة اتركا 
 اعة. إايها واقفة وحدها يف الق

تبعته إىل غرفة اجللوس وقد 
ادركت أن مثة شيئا ابلغ السوء  
قد حدث ، قالت :" لو كنت 

أعلم انك قادم لرتكت لك 



خربا." ولكنه مل جيب حىت أنه مل 
يكلف نفسه عناء النظر إليها.  
واتبعت تقول:" لقد قلت انك  

 سرتسل خربا قبل أن تعود ."
a هنا استدار إليها بعينني غائمتني

قول:" كم هي مزعجة وهو ي
فكريت يف أن اجعلها مفاجأة 

 لك."
 رددت قوله حبرية:" مزعجة؟"



قال :" عندما وصلت ومل أجدك، 
اتصلت بوالدك هاتفيا ، على 
افرتاض انك هناك، إذ ان أيب  

اخربين أبنك عند والدتك متضني  
عطلة هناية األسبوع عندما 

 اتصلت به يومني." 
قالت وقد شعرت فجأة ابألمل 
لكل األحزان اليت قاستها منذ 

رحيله:" لقد كان يف استطاعتك 



، إذن ، استعمال اهلاتف؟ لقد  
ظننت أنك رمبا نسيت كيف 

 تدير قرص اهلاتف."
جتاهل ثروهتا هذه وهو يتابع  

مكررا:" قال انك عند والدتك،  
 وهكذا اتصلت هبا ."

 قالت :" لقد كنت هناك."
يح، ولكنك تركتها  " هذا صح

بعد تناولك الشاي بعد ظهر  



األحد. لقد استدعوك للعمل كما  
قالت .وكانت هي مقتنعة جدا 

هبذا ، ولكنين توقعت تصديقها  
 ذلك."

قالت شاعرة ابلعجز:"ولكن هذا 
 صحيح ."

قال:" طوال الليل ، اي جو؟ 
بينما أان اذكر متاما انك اخربتين  
 اهنم استثنوك عن العمل الليلي؟"



أدركت فجأة ،وقد اعتصر قلبها 
األمل ، مالذي يعنيه بقوله هذا . 

وقالت:" حسنا، اي كالي ، 
ميكنك أن تسأل بيرت ، وهو 

 خيربك أبن ..."
قاطعها:" ليس عندي ادىن شك، 

من انحية بيرت هذا ، ذلك انين  
متأكد من ان عنده من األسباب 
ما جيعله يغطي سلوكه اخلاطئ .  



ال زوجته. من تلك األسباب، او 
رمبا كنت خمطئا، ولكنه يبدو 

كرجل متزوج ، ولكنها رمبا هي  
 اكثر تساحما مين أان ."

قالت:" لقد عملت طيلة االثنيت  
عشرة ساعة املاضية ، اي كالي . 

فأان منهوكة القوى حبيث 
 الاستطيع النقاش معك ."



قال :" تعملني هبذه التنورة 
احلريرية والقميص الغايل ؟ هل  

 كن تصديق هذا؟"من املم
قالت:" لقد استعرت رداء العمل  

من ..." ولكنها توقفت عن 
الكالم . اهنا مل تفعل ما ختجل  

منه . وليس عليها ان تقدم 
االعذار . وقالت :" هذه سخافة 
. سأغتسل مث أذهب إىل الفراش  



، وسنعود إىل الكالم عندما 
 تشعر بشيء من التعقل."

وابتعدت عنه بسرعة صاعدة 
م حنو غرفة النوم . ولكنه السل

تبعها بقوله:" إذا كنت تريدين أن  
تنامي يف سريري ، فانتبهي إىل أن  

 تغريي املالءات قبل أن خترجي
 



وشعرت بتلميحه كالسكني ميزق  
احشاءها مما جعلها تقف فجأة  
يف منتصف السلم. فاستدارت 

إليه وهي تتمسك حباجز السلم 
لتمنع نفسها من السقوط :" 

 ان ارحل اي كالي ؟"  اتريدين
 قال :" أوه، نعم . اي جو .

أريدك أن ترحلي قبل ان اعود  
هذا املساء. اخشى أنه مل يبق يف  



طبعي أي تسامح يف ما خيتص 
 بك."

حول عنها وجهه القاسي الذي  
اليعرف التسامح . ومتالكت 

دموعها . لقد كانت على 
استعداد لكي تتخلى عن كل ما 

لبقاء مع  كانت تريده ، يف سبيل ا
كالي اتكرياي . ولكنه طلب 

منها الرحيل . وكال األمرين كان  



خطأ . ومدت يدها إليه ، 
مصممة على ان تقنعه بشكل ما  

. 
قال هلا :" ال تلمسيين." كان 

صوته منخفضا . فهو مل يرفعه  
فوق مستوى احملادثة املهذبة ،  

ولكنه مع هذا ، كان ينذر 
ابخلطر . سحبت يدها ، عند 



بسرعة وكأهنا ملست ذاك ،  
 جذوة انر .

توسلت إليه ابستماتة كآخر مايف  
جعبتها من حماولة قائلة :" 
كالي." ولكن وجهه بقي  

متجهما يف وجهها . لقد كان  
مقتنعا متاما أبهنا امضت الليل مع  
بيرت لويد وال شيء ميكن أن يغري  
عقله. وهي لن تذل نفسها اكثر  



من ذلك. ولو كان يثق هبا مثقال 
ة، لصلحت بينهما األمور  ذر 

بسرعة. وهنا ، شعرت بوخز  
ضمريها . ذلك أهنا هي ايضا  

تبادله عدم ثقته هذه . نعم ، يف 
الواقع ، إن عدم الثقة من  

 الطرفني. 
مل يبق لديها سوى التمسك 
ابلكرامة . ) تزوج بسرعة . 



واندم على مهل ( هذه هي 
احلكمة املأثورة . حسنا ، لقد 

عملها ، وكانت  انلت الرتقية يف 
هذه هي البداية . فهي متأكدة 
من أن ليس عندها وقت تبدده 

 يف الندم .
مل تقل شيئا ، إذ مل تعد قادرة 
 على الكالم اكثر من ذلك .



وأومأ هو وكأنه يشعر ابلرضى إذ  
أثبت وجهة نظره ، وذلك قبل  
أن يستدير حنو الباب . ووقف 

حلظة عند الباب املفتوح ، 
عندما استدار  وتنفس بعمق ، و 

إىل اخللف ، قفز قلبها برجاء . 
لكنه قال:" انين آسف ، اي جو 

. كان جيب أن اتذكر أن االنسان  
الذي يوقظ منرا غافيا ، جيب أن 



يبقى بقربه لكي يبقيه حتت 
املراقبة ." مث اختفى ، ومسعت 
هدير األوسنت وهي تبتعد . مث 

 ساد السكون .
هتاوت على السلم ، إذ مل  

ساقاها محلها . وجلست تستطع 
 فرتة وقد صعقتها الصدمة .
قفزت واقفة إذ مسعت رنني  

اهلاتف . وفكرت الهثة ، رمبا 



هذا هو قد غري عقله . واخذت  
مساعة اهلاتف :" آلو ، كالي ، 

هنا هنري دبلداي يتكلم . ألمر 
يتعلق بشركة ريدموند علينا أن 
 نتقابل يف أسرع وقت ممكن ."

ة . هنري أقفل الرجل السماع 
دبلداي . وقطبت جبينها يف 

حماولة للتذكر . أين مسعت هذا 
االسم من قبل ؟ مث ، تذكرت . 



قفزت مذعورة فوق الدرجات 
وابتدأت حتزم امتعتها وتضعها يف  
احلقائب كيفما اتفق . عليها أن 

تبتعد من هنا قبل أن يعود ، 
خملية كل اغراضها ، ألهنا لن 

 تعود أبدا . 
فراش ، ووضعت نزعت اغطية ال

املالءات يف الغسالة . حسنا ، 
عليه ان يعيد فرش السرير بنفسه  



او رمبا تفعل ذلك السيدة 
جونسون . فهذا مل يعد من 

 اختصاصها .
لكنها يف النهاية ، سوت السرير  
، مث طلبت سيارة أجرة . ونظر 

السائق إىل كمية األمتعة 
واحلقائب ، وكان على وشك 

االعرتاض عندما رأى وجه جو . 
لكنه ، نقلها مجيعا إىل السيارة 



بصمت ، مث سأهلا يف النهاية :" 
 إىل أين ، أيتها اآلنسة ؟"

للحظة ، مل تستطع التفكري . إىل  
ميكنها الذهاب ؟ إىل أمها أم أين 

إىل أختها ؟ وأخريا قالت :" 
خذين إىل فندق . أي مكان 

 معقول يف وود هريست ."



كانت تريد الذهاب إىل مكان  
ميكنها فيه أن تنطوي على نفسها  

 لتلعق جراحها .
سأهلا السائق :" إىل فندق األسد 

 األمحر ؟"
أومأت ابالجياب . إن كل 

عد مهما  األمكنة سواء ، ومل ي 
 أينما ذهبت .



شدت جواان بعنف قفازيها  
اجللديني اللذين تستعملهما 

للقيادة ، كما تفعل ، عادة ، 
عندما تريد أن تنفس غضبها ، 

وهي تقول :" اتقول انين أتخرت  
 ، اي بيرت ؟"

كانت تفكر يف أنه مل يتحسن 
عما قبل . كان قد اصبح بدينا 

 بعض الشيء،



كما أن خطوط وجهه الرقيقة ، 
ابتدأت يف الرتهل . ولكنه على 

األقل ، حمتفظا أبانقته على 
الدوام . حيث أنه كان يبقى 

بعيدا عن مناطق البناء ، وهي مل 
تستطع أن تفهم أبدا السبب 
الذي جعل تشارلز ريدموند  

يضمه إىل جملس االدارة ، 
ووقفت يف وسط املمر املكشوف 



فة االدارة . ما  الذي يقود إىل غر 
أشد عنجهيته إذ خيتار مكان 

االجتماع يف تلك القاعة الفخمة  
املكسوة جدراهنا خبشب 

السنداين وذلك ليستعرض 
 سلطته اجلديدة .

قال :" اننا يف انتظارك منذ 
ساعتني . ظننت انه قد تكون  



صادفتك بعض الصعوابت يف 
 السيارة."

كانت السخرية يف صوته ، مبثابة  
 قصمت ظهر البعري .  القشة اليت

فقد كان مقتنعا أبهنا استغلت 
صداقتها لتشارلز ريدموند لكي  
حتتفظ مبركزها ، وترتقي السلم  
بثبات رغم كل شيء . ولكن 
تشارلز قد تويف اآلن ، وهو 



يظنها طريدة سهلة . حسنا ، إهنا 
 لن تسقط دون عراك ضار .

قالت له:" لو أنك فقط كبدت 
 النشرة  نفسك عناء االستماع إىل

اجلوية ، اي بيرت ، لعرفت ان 
انحية البناء عندي يطمرها الثلج  

أربعة انشات علوا . والطريق  
مقفلة عند بيكونز جلهة ستوري 



آرمز ، وكان علي أن انتظر  
 مرافقة الشرطة ."

وتوقفت عن الكالم لكي تلتقط  
انفاسها مث اتبعت :" ويف النهاية  

وصلت إىل جسر سيفرن ، يف 
ذي اشتد فيه عنف الوقت ال

الرايح ، وكان علي أن أقود  
السيارة صاعدة إىل غلوسرت ، يف 
صف سيارات شحن طوله ميالن 



. واآلن ، رمبا يف إمكانك أن  
ختربين ابلضبط ماهو الشيء املهم  

الذي جيعلين احضر هذا  
االجتماع هنا بعد ظهر هذا اليوم 

، وذلك يف الوقت الذي كنت 
ثلج افضل فيه ان اصنع رجل ال

 ؟"
جاءها صوت يقول:" لقد ارسل  

السيد لويد يطلبك بناء على 



طليب أان ، اي آنسة غرانت ، فقد 
ظننت أن من املهم أن تقابلي  

 رئيسك اجلديد ."
استدارت جواان إىل مصدر 

الصوت الرقيق النربات الذي  
مازال حىت اآلن ميكنه ان يدفع  
الدم حارا يف عروقها ، ليتضرج 

قلبها .  وجهها وتسرع دقات
ودخلت إىل الغرفة مث اغلقت 



الباب خلفها . لقد كان هو 
بنفسه . كان جالسا عند طرف 

الطاولة املصقولة . وكانت 
النافذة املفتوحة خلفه قد جعلت 

 وجهه مظلال بعض الشيء .
عاد يقول :" تفضلي ابجللوس . 
وانين متأكد من أن السيد لويد  

سيكون سعيدا أبن يطلب فنجان 



يقة قدمية ... " وملعت قهوة لصد
 عيناه بربود .

قالت :" انين ..." مث نقلت 
انظريها بني بيرت وزوجها وهي 

 تومئ برأسها مستجيبة .
كانت تريد أن تصرخ يف وجهه  

او أن تسأله مامعىن ان يعود  
اآلن مقتحما عاملها بعد أن  

استطاعت أخريا أن تصل إىل  



حالة شعرت معها أبنه من  
سالم إىل  املمكن أن يعود ال

نفسها . ولكن ، إذا كانت 
السنتان املاضيتان مل تعلماها  

شيئا، فقد علمتاها ضبط النفس  
. والقت بنظرة فاحصة إىل  
مكتب السكرترية يف الباب  

اجلانيب . أجل إن األمر يستلزم  



ضبطا للنفس اكثر مما عندها ، 
 اكثر كثريا .

أشار إىل مقعد جبانبه ، سارت 
كانت ببطء عرب القاعة ، و 

قدماها تغوصان يف السجاد  
الناعم . وجلست حبذر ، على 

الكرسي مث أخذت حتدق ، دون 
أن ترى شيئا ، يف فنجان القهوة  
الذي وضعه بيرت امامها . وقال 



هلا :" انين آسف إذ امسع ما  
 قاسيته يف هذه الرحلة ."

قال بيرت :" إن يف سيارتك هاتف  
، كان يف إمكانك أن تستعمليه 

". 
 :" إنه ... إنه معطل." قالت

خط كالي مالحظة على دفرت 
املالحظات أمامه ، وهو يقول :" 

أرى أنك كنت تشرفني على 



العمل يف برينغالس منذ سافر 
مدير املشاريع يف إجازة مرضية 

". 
فأومأت برأسها بصمت وهي 

تشعر بغصة يف حلقها . فتابع  
قائال :" لقد أتخرت ابلعمل عدة 

 اسابيع ."



لم بلهجة معقولة ولكنها  كان يتك
شعرت مع هذا ، أبن سوءا على 

 وشك احلدوث .
 قالت :" نعم ."

رن صوت بيرت قائال بلهجة  
 راضية :" ستة اسابيع ."

رمقه كالي بصمت ، مث عاد 
خياطب جواان :" لقد أبعدت عن  

 ذلك املركز منذ اليوم ."



رفعت رأسها ، عند ذلك ،  
بعنف لتواجهه . هل تراه سينتقم 

ها بتدمريها مهنيا ؟ وسألته :" من
 وماهو السبب ؟"

 أجاب :"اعادة بناء الشركة ."
سألته بربود :" وهل أنت غري  
راض عن عملي ؟ إنين اطلب  

منك أن تنظر بعدل يف أية  
شكوى ." ونظرت إىل بيرت .  



كانت متأكدة ، حني جاءها  
اعالن االجتماع ، أنه أراد أن  

خيربها أنه أصبح الرئيس اجلديد 
وأن أايمها يف الشركة أصبحت 

معدودة . كان يف استطاعتها أن 
كالي ؟ مىت حتارب بيرت ، أما  

كان يف استطاعتها أن حتارب 
 كالي ؟



مسع نقر على الباب ، مث أطلت 
السكرترية برأسها قائلة :" آسفة 

ملقاطعتكم، أيها السادة ، هل 
عندك حقيبة ألليس اي جو ؟ أمر  

 مستعجل
أمسكت جو انفاسها وهي ترمق  

كالي بنظرة سريعة . ولكن 
وجهه ، الذي امتقعت مالحمه 

اليا من التعبري .  قليال ، بقي خ



وهنضت قائلة :" آسفة ، فقد 
 تركتها يف السيارة ."

قالت السكرترية :" اعطين 
املفاتيح وسأحضرها بنفسي ." 

وارتفع صوت كالي خيرتق 
الصمت الذي ساد املكان بعد  

ذهاب املرأة :" هل احضرت 
 ابنتك إىل املكتب ؟"



قال بيرت :" ماذا ميكنك أن 
رأة تتوقع إذا انت اعطيت امل

احلرية؟" ومل يستطع ان خيفي نربة 
 الظفر يف صوته .

استدارت إليه . إن أي مكان هو  
أفضل من النظر إىل عيين زوجها  

الزرقاوين . وقالت :" وماذا كنت 
تتوقع ؟ هل كان جيب أن اتركها  



على قمة جبل ويلش بعناية انظر  
 العمال؟"

أجاهبا :" كان جيب أن تكوين يف  
أن املكتب ليس   املنزل لرعايتها .

املكان املناسب لألطفال ." كان 
بيرت يعلم أنه كان هلا عالقة مع 
كالي . وادركت ابمشئزاز ، أنه  

 كان مستمتعا هبذا الوضع . 



قالت ختاطبه :" انين اعلم انك  
سبق وصوت ضد انشاء حضانة  
يف املكتب لتيسري هذه األمور ، 
اي بيرت . ولكنين لست الوحيدة 

. ذلك ان   اليت عندها طفل 
عندك أاب على األقل حيضر طفال  

 معه يوميا ."
قطع كالي مناقشتهما املرة بقوله  

:" كفى . ان تدابريكما هذه ال 



هتمين . ولكن عند سكرترييت من  
العمل ما يشغلها عن حضانة 

األطفال ." ونظر إىل بيرت لويد  
قائال :" انين ال احتاجك اآلن ." 

 وكان يف صوته معىن الطرد . مث
التفت إىل جو ينظر يف عينيها 

يقيدمها بنظراته تلك . ومتنت لو 
حيول عينيه بعيدا . فقد كان مؤملا 

للغاية . ووجدت الذكرايت ، 



حىت بعد كل ذلك الوقت الذي  
مضى ، مازالت يف حالتها األوىل  

. 
وأخريا ، اخرتق هو الصمت 

بقوله :" كيف حالك ، اي جواان 
 ؟"

 الي ."أجابت :" كما تراين اي ك
قال :" وحيدة و متعبة . يبدو أن 
االصحاب قد خاصموك بسرعة  



." وانتقلت انظراه إىل الباب  
الذي كان بيرت قد خرج منه لتوه 

. 
استدارت حنوه بغضب قائلة :" 

انين متعبة ألنين امضيت يوما 
متعبا ، كما انين لست وحيدة اي 

 كالي ."
قال :" ان الوضع يدعو إىل 

كذلك ؟ فقد السخرية . أليس  



اصبح يعيقك بشكل ملحوظ .  
ولكنك قد تدبرت امرك لكي  
تري ان مهنتك مازالت تنال 

 اهتمامك األول ."
أجابت :" انه ليس األول ، اي 

كالي . ولكنين مل امهله وذلك  
ليس بسيط هو انين يف حاجة إىل  

عمل . فأان مل أعد اعمل ألجل 



نفسي اآلن ، وإمنا أعمل ألجل 
 ابنيت ."

" ولكن والد الطفلة ... " قال :
وتالشى صوته بعد إذ مل يعد  

 حيتمل التلفظ ابلكلمة .
شعرت بغصة يف حلقها ، ولكنها  

امسكت صرخة أمل كاد تصدر  
عنها ، لتقول :" انين مل أطلب  

 منه شيئا قط ."



جتهم وجهه وهو يقول :" ومع 
ذلك ، كان عليه أن ينفق عليها  
. تبا له ، انه يعرف . لقد قال 

آلن فقط انك جيب ان تكوين يف  ا
 املنزل لرتعي ابنتك ."

تساءلت عما إذا كان سيصدقها 
يف ما لو اخربته احلقيقة وما الذي  

سيفعله . ومالبثت أن هزت  
كتفيها دون اكرتاث قائلة :" 



اظن أن علي ان أوضح شيئا ، اي 
كالي وهو ، ان لدى بيرت 

صفات كثرية معظمها ال يستأهل  
النسان . أن يتحدث عنها ا

 ولكنه ليس والد ابنيت ."
وقف حبركة مفاجئة جعلتها تقفز  

، مث ادار ظهره هلا وسار حنو 
النافذة حيدق يف موقف 

السيارات يف األسفل . وعندما 



استدار يواجهها ، كان فمه 
ملتواي يشبه ابتسامة وهو يقول:" 

هذه هي املشكلة . املكابرة 
 دائما ."

الشك يف أن الذنب ذنبها إذ  
حاولت ان جتعله يفهم ، ولكن 

هذا مازال مؤملا ، وعلى كل حال 
، فقد انلت ما يكفي هذا النهار  

. ووقفت تتناول حقيبتها 



وقفازيها بعناية . ذلك ان  
احرتامها لنفسها يتطلب منها 

االنسحاب يف مظهر متماسك 
 قبل ان تنهار كليا . 

ى قالت :" انين مل اهنئك عل
تعيينك يف مركز الرائسة ، بعد . 
فقد كنت اظن ان بيرت سيحصل 

 على هذا املنصب ."



أجاب :" انين آسف إذ خيبت 
 رجاءك ."

ترددت ، لقد ارادت االبتعاد  
عنه ، االبتعاد إىل حيث ميكنها 

أن تلتف حول نفسها تلعق  
جراحها . ولكنها كانت تريد أن  

تعلم سبب عودته ، وسألته :" 
د أن تفعله بشركة  مالذي تري



ريدموند . هل تريد أن تنسف  
 الشركة ؟"

 أجاب :" أنسف الشركة ؟"
قالت :" هذا ما تعنيه كلمة ) 
إعادة البناء ( أليس كذلك ؟ 
األشياء الثمينة تباع لتسديد 
الديون ، أما النفاايت فتلقى 

خارجا . لقد ساعدت يف صنع 
ذلك يف آخر مرة حاولت أنت  



يل ذلك ، ولكن ، بعد رح
تشارلز ، ال أظن أن مثة شخصا 
يهتم ابألمر ، اآلن ، كثريا ، ما 

عدا اولئك الذين تكون النتيجة 
 أن يبقوا دون عمل . "

قبل أن تتحرك ، كان بقرهبا وقد  
كاد يالصق وجهه بوجهها ليقول  
:" ما الذي ظننت ابلضبط انك  

 قد ساعدت يف منعه ؟"



كان يف إمكاهنا أن ترى أثر  
حدثه يف ذقنه ، مرة اجلرح الذي ا

، عامل غاضب جباروفه . 
 وشعرت بعطف خاص حنوه .

كان من القرب منها حبيث كان 
يف استطاعتها ، اذا هي وقفت 
على اصابع قدميها ، ان متس 

ذلك األثر يف ذقنه ، بشفتيها ، 
ولقد اتقت لذلك فعال ، ذلك  



أنه ، رغم كل ما فعله هبا ، مازال 
يف إمكانه أن حيرك فيها عواطفها  

. 
" ماما " واستدارت لرتى ابنتها  

ماعات تركض ، جمتازة قاعة االجت
حنوها . هرعت اليها ترفعها عن  

األرض لتضمها بقوة . كانت 
الطفلة ذات شعر اشقر كثيف ، 
تبدو صورة مصغرة عن أمها يف  



كل شيء ابستثناء عينيها 
الزرقاوين الرباقتني كانتا تذكراهنا  

يوميا بكالي . ومدت الطفلة  
 إليه يدين مسينتني .

حدق فيها بنظرات جائعة جعلت 
ف عن اخلفقان .  قلب جو يتوق

وظنت للحظات ، أنه سيمسك 
ابالصابع الطرية . ولكنه انتفض  

مبتعدا فجأة ،مث قال بصوت  



اجش :" سنتابع هذا يف الصباح 
. كوين من فضلك يف مكتيب 

 الساعة التاسعة ."
قالت اثئرة :" سأحاربك، اي 

 كالي ."
ابتسم ابستخفاف قائال :" انين  

 يف انتظار تلك املعركة ."
ما مل جتب ، مشى حنو وعند

الباب يفتحه وهو يقول :" يهمين  



جدا ان ارى نوع السالح الذي  
يف حوزتك . خصوصا بعد ما  

بعت اسهمك إىل تشارلز  
 ريدموند ."

كانت تظن أن يف وسعها خداعه  
، راجية أن ال يكون على علم 
ابلبيع ذاك . ولكن ، يبدو أنه  
يعرف كل شيء ، إال حبها له  

نته . وعاد يقول  وأن أليس هي اب



:" الساعة التاسعة ، ال تتأخري 
". 

قالت :" إذا كنت مصمما على 
طردي من العمل ، اي كالي ، 
فافعل ذلك اآلن ، إذ ال لزوم  

 ألي مظاهر مسرحية ."
أجاب :" انين ال اهتم مبا 

يعجبك كما ... ان ابنتك انئمة 
 تقريبا ."



نظرت إىل الرأس الصغري األشقر  
ها ، مث قالت :" امللقى على كتف

 لقد كان اليوم طويال ."
سأهلا :" وكيف تتدبرين أمرك  

 معها ؟"
أدهشها حدة االهتمام يف صوته  
، فقالت :" بنفس الطريقة اليت  

تتدبر ألوف النساء العامالت  
امورهن مع اطفاهلن ، اي كالي . 



حضاانت األطفال ، األسر ، أو  
أيخذوهنم معهن إىل العمل ، كما 

عندما تفشل   حدث اليوم،
 األمور األخرى ."

هنا قال بعنف ، وكأنه ندم على 
حملة االنسانية اليت ظهرت يف  

حديثه :" ظننت أنك أكثر حذرا  
 من ان تقعي يف هذا الشرك ."



قالت :" كلنا خنطئ ، اي كالي ." 
وأخذت مترر يدها على رأس 

الطفلة وهي تضيف وكأهنا حتدث 
نفسها :" لقد استطعت ، على 

، أن اصنع شيئا صحيحا األقل 
". 

نبهها إىل الواقع تنفسه العنيف  
املفاجئ . قالت :" جيب أن 

أذهب اآلن ." قال :" نعم ، إمنا 



من فضلك ، تدبري أمرك مع  
الطفلة ابلنسبة إىل الغد . ان هذا  

 املكان ليس حضانة اطفال ."
استقبلتهما أمها بلهفة ، دون أي  

سؤال . وبعد أن انمت أليس ، 
جو يف مقعدها مبعطفها   تكورت

املنزيل امام النار ، وابتدأت تديل  
 أبخبارها .



ارتشفت الكاكاو وهي تقول :" 
لقد عاد كالي . وهو الرئيس 

 اجلديد لشركتنا ."
ارتفع حاجبا أمها وهي تقول  

بسرعة خاطفة :" وأنت طبعا ، 
 ستستقيلني ."

قالت جو :" قد يطردين ،  
 فريحيين من هذا العناء."



األم :" أوه ، اي عزيزيت .  قالت 
ال أظن أن اعصابه تسمح له  

 بطردك ."
قالت جو :" اهنم يسمون هذا ، 

 هذه األايم ، إعادة بناء ."
قالت األم :" آه لو استطيع 

 االمساك به بيدي هاتني ."
قالت جو :" كال ، اي أمي ، من 
فضلك . كل شيء اآلن أصبح 



منتهيا ومنسيا . وهو هذه 
ي يف العمل .  اللحظة ، رئيس

وهو أول شخص أراه يف الصباح  
. وعندما اعلم مايكمن يف عقله 

، عندئذ، أقرر مايلزم ابلنسبة إىل 
 مستقبلي ."

قالت األم :" أال تريدين أن  
 تستمعي إىل نصيحيت ؟"



أجابت :" ال حاجة لذلك .  
أظنين استطيع التكهن هبا وهي ، 

 أن اهرب ."
 قالت األم :" حاال وبعيدا عنه ،

لقد اذاك اي جو . وال أدري  
كيف ، ألنك مل جتدي من  

املناسب أبدا أن تضعي ثقتك يب  
. ولكنين رأيت ما فعل بك .  
ليس يف إمكانك ان تعاودي  



الكرة ، فتتعرضني ملثل تلك احملن  
مرة أخرى . هذا إىل أن عندك 

اآلن أليس لتفكري فيها . اتظنني  
 أنه سيحاول أن يطالب هبا ؟"

." وفكرت يف أن   قالت :" كال
أمها تستحق ، دون شك 

،ايضاح األمور هلا . فهي مل 
تسأهلا عما حدث بينها وبني  
زوجها . مل تنتقد شيئا قط . 



ويكفي أن رأيها يف زواجها  
السريع ، ثبتت صحته . ومل تكن 
يف حاجة إىل أن تقول أمل أقل لك  
هذا ؟( وهلذا ، كانت جو شاكرة 

قد جدا . وقالت :" ان كالي يعت
أن أليس هي مثرة ... مثرة وقت 

 ممتع امضيته مع سواه ."



سقطت من عينيها دمعة يف  
الفنجان الذي بيدها ، وهتفت 

 أمها :" ماذا ؟"
أجابت :" عندما سافر إىل كندا  

". 
قالت األم :" إن الرجل امحق ، 

كما انك مثله إذا أنت مل تطليعه 
على األمر . إذ أن عليه أمر  

 العناية ابلطفلة ..."



قالت جو :" ال يبدو أنه ادرك  
 شيئا ، لقد رآها هذا النهار ."

قالت األم :" ولكن عينيها ، اي 
 جو ..."

قالت جو :" ما كنت آلخذها إىل 
هناك .  املكتب لو كنت اعلم أنه 

ولكن ، ال أبس ، فهو مل يالحظ  
شيئا . وليس هناك سبب جيعله 
يراها مرة اخرى ." ونظرت إىل  



امها قائلة :" هل تبقينها يف 
 رعايتك غدا ؟"

قالت األم :" إذا أنت عدت إىل 
البيت هنا ، فلن تكوين يف حاجة  
إىل من يرعى ابنتك أثناء غيابك  

وميكنك أن تتابعي عملك ، 
 وقت فيه حقا ."فأنت قد تف

 قالت جو :" اتظنني ذلك؟"



أجابت األم :" هذا ليس وقت 
الشكوك . لقد كان زواجك  

غلطة . ولكنك انتهيت منه اآلن 
، وها أنت تتابعني طريقك .  

عليك أن تكوين على حذر ، اي 
جو . أليس كذلك ؟ إنه رجل 

 خطر وقوي وعنيد ."
قالت جو :" نعم اي أمي . 

 سأكون على حذر ."



قالت األم :" ال داعي للقلق ، اي 
جو ، فأان سأرعى أليس . وانين  
اكثر قلقا عليك . فذلك الرجل  
... " ونظرت إىل ابنتها ابهتمام 

وهي تتابع قائلة :" ملاذا ال  
 أتخذين اجازة ؟"

 قالت جو :" ال ميكنين ذلك ."
هزت األم كتفيها و قالت :" كال 

، هذا ما أظن . فأنت ال 



الطريق السهل ."   تسلكني ابدا
ونظرت إىل ثياب ابنتها ابعجاب 
وهي تتابع :" انك على األقل ، 

 أصبحت انيقة يف ملبسك ."
نظرت جو إىل صورهتا يف املرآة . 

كانت ترتدي بزة مذهبة الياقة  
بينما التنورة مطبوعة ابألسود 

واألبيض . وكان هذا الزي من  
متجر شقيقتها . ولفت حول 



القماش ، عنقها شاال من نفس 
اومأت برأسها قائلة :" نعم اي 
أماه ، انين أبدو أنيقة ، فهذا  

اليوم ابلذات ال جيب أن ارتدي  
 اجلينز ."

يف مكتب االستقبال يف الشركة ، 
مسعت صوات خياطبها قائال :" 

اآلنسة غرانت ؟" ووقفت تنظر 
 إىل املتكلم قائلة :" نعم."



قال :" انين من مكتب شركة 
ز ، وقد جئت بنتاغون موتور 

ألجل سيارتك . هل ميكن ان  
 استلم املفاتيح من فضلك ؟"

نظرت إىل املفاتيح اليت كانت  
ماتزال يف يدها ؟ حتتويها عالقة 

مدموغ عليها اسم شركة بنتاغون 
، اليت كانت مسؤولة عن كل 
سيارات الشركة . لقد سبق 



ومسعت حبدوث مثل هذه األشياء 
عندما يصرف املوظف من  

ويكون عليه أن يسلم  اخلدمة 
 السيارة ليعود إىل املنزل ابلباص .

قالت متلعثمة :" اهنا ... جيب 
 أن اخليها من حاجيايت اوال ."
هز كتفيه قائال :" ال أبس إذا  
شئت . هل ميكنك ان تقومي 



بذلك اآلن ؟ ذلك أنه ليس  
 عندي الكفاية من الوقت ."

تصلب جسمها وهي تقول :" 
 طبعا ."

السيارات  مشت حنو موقف
حيث فتحت سيارهتا . ومل يكن  

فيها اشياء كثرية . بعض اخلرائط  
، حذاء القيادة ... واحننت 



تتناوهلا ورأت زجاجة حليب 
 فارغة من زجاجات أليس .
سأهلا :" وماذا ابلنسبة إىل  

 صندوق السيارة."
 

أجابت :" كال ، انه فارغ ." 
وأخد الرجل ينظر إليها منتظرا 

ته املفاتيح ، التسليم . انول
ليصعد إىل السيارة مبتعدا هبا 



بسرعة ميارسها بعض الرجال  
عادة يف حضور السيدات . أو  
رمبا كان يشعر ابالحراج ألخذ  

السيارة منها ، كما تشعر هي .  
وعادت إىل املكتب ، مث صعدت 

 إىل الطابق األول.
أشارت السكرترية إىل الباب  

قائلة :" ادخلي رأسا ، فقد رآك 
وصولك ، وهو يف انتظارك  عند 



اآلن ." هكذا إذن ... لقد كان 
يراقب ذلك االستعراض يف  

موقف السيارات . واستقامت ، 
مث فتحت الباب . والقى عليها  
نظرة قصرية من فوق اوراق بني  
يديه ، مث أشار إليها لتجلس ، 

قائال :" اجلسي ، اي جواان . لن 
أأتخر اكثر من دقيقة ." واتبع 

يد سريعة قوية احلركة ،  الكتابة ب



مما اعطاها فرصة ملالحظة بعض 
الشيب اخلفيف يف سالفيه . 

ومالبث ان ترك القلم ، واعتدل 
يف جلسته وهو يقول :" اتريدين  

 قهوة ؟"
قالت :" كال ، شكرا. لست يف  
حاجة إىل مثل هذا التكليف . 

وأان لن اجلس امامك لكي متعن  
النظر إيل ، ويكفي كل هذا  



يف يوم واحد . فقل اآلن  االذالل
ماعندك ، مث دعين اذهب يف 

 طريقي ."
عبس هو قائال :" اذالل ؟ من 

 أية انحية ؟"
وقفت قائلة :" أتريدين ان أهون  
 عليك األمر بتقدمي استقاليت ؟"



قال :" اجلسي من فضلك . 
ليس من عادتك ان تصايب هبذه 

 اهلسترياي ."
قالت :" ذلك ألنين مل أرفض من  

 اخلدمة من قبل ."
رمقها بنظرة اعادهتا إىل كرسيها ، 
وهو يقول :" انين مل اطلب منك  

احلضور كل هذا الطريق لكي 



أرفضك من اخلدمة ، كما قلت 
 مبثل هذه الفظاظة ."

قالت :" وملاذا إذن ، أخذت 
 مين السيارة ؟"

نظر إليها بذهول وقال :" 
 اخذت منك السيارة ؟"

لك  قالت :" هل استمتعت بذ
االستعراض ؟ لقد فهمت من 



السكرترية أنك كنت تراقبين من  
 النافذة."

 قال :" ما الذي تتحدثني عنه؟"
قالت :" لقد جاءين رجل يف 

غرفة االستقبال من شركة 
البنتاغون ... كان يف إمكانك أن  

 تنتظر قليال ، على األقل ."
عند ذلك ، أوضح األمر إذ قال 
:" لقد كنت اشتكيت أمس من  



طل اهلاتف يف سيارتك . وقد تع
طلبت من تلك الشركة أن  

تصلحه لك أبسرع وقت ممكن . 
ومل تكن لدي فكرة اهنم قادمون  

 اليوم ."
حدقت فيه مذهولة وهي تقول  

:" هاتف السيارة ؟ ولكن ملاذا مل  
 خيربين ذلك الرجل بذلك ؟"



أجاب :" رمبا ظنك عاملة ابألمر 
. واآلن ، لقد انتهينا من سوء  

فاهم هذا ، واألفضل أن ننتقل الت
إىل األمر التايل . لقد أحضرتك  
من موقع البناء ، اي جو ، ألنين 

اريدك أن تعملي هنا ، يف 
 املكتب."

قالت :" كال ." وما كان هلا أن  
تقول شيئا ، إذ اتبع هو كالمه :" 



لقد اثبت كفاءتك بكل طريقة  
ممكنة ، مث انك مواظبة ويعتمد 

الظروف .  عليك حىت يف اقسى 
ومن بني سطور تقاريرك  

االسبوعية ، مل تكن الشهور  
األخرية يف برينغالس ابلسهلة .  

وابلرغم من حماوالت بيرت يف  
تشويه صفحتك ، فقد انتبهت 

متاما إىل أن العمل ، عندما 



استلمت أنت مسؤوليته ، كان 
 خمتلفا عشرة اسابيع ."

وعاد يستقيم يف جلسته لريمقها  
، مث عاد يقول من حتت اهدابه 

:" اتعلمني أنه متلهف على 
 طردك من العمل ؟"

 قالت :" ان ذلك ال يدهشين ."
انتظر أن تستمر يف االيضاح ،  

ولكنها مل تزد . إذ الشك يف أنه  



قد أخذ فكرة مسبقة عن سبب 
رغبة بيرت يف التخلص منها ، 

 ومهما قالت هي فلن يغري رأيه . 
أخريا قال :" كال . ال أظنك  

. ولكن أمله سيخيب .  كذلك
على كل حال ، إذا كنت تريدين  

التقدم يف عملك فستكونني يف  
حاجة إىل شيء من اخلربة 

 االدارية ."



فكرت ، ماذا يعين بقوله هذا  
عن التقدم يف العمل ؟ مث قالت 

:" وماذا لو فضلت البقاء يف  
 مكان البناء ."

قال :" يف هذه اللحظة ، ليس 
 ."أمامك خيار يف األمر 

قالت :" يف إمكاين أن اترك  
 الشركة ."



قال :" ليس األمر سهال ، هذا  
احلني . فقد قلت انك يف حاجة 

 0إىل العمل ."
ونظر إليها مفكرا مث اتبع :" إنين  
اتساءل عن نو ع الشهادة اليت  

سيعطيك إايها لويد يف ما لو  
 أردت الذهاب ." 

 قالت :" انه لن جيرؤ ."



جاهزة للمخاطرة  قال " هل انت 
؟" كان يتعمد استفزازها . 

ولكنها كانت مصممة على عدم 
 ابتالع الطعم .

اتبع كالمه وقد سره سكوهتا :" 
لقد استطعت اثبات مقدرتك  

على العمل هناك ، واآلن ، حان 
الوقت لكي تثبت اآلنسة غرانت  



مقدرهتا على العمل يف جمال آخر 
 غري جمال االمسنت .
 التجربة ؟"  ام لعلك خائفة من

 
 
 

 الفصل السادس 
كان كالي يتحداها ، جمرباً إايها 

على أن تصمم على أمر يغري  



جمرى حياهتا . كان يستعمل معها  
حرب اعصاب لكي جيعلها تبقى  

تواجهه. ومل تكن جواان ابليت  
 هترب .

وأجابت عن سؤاله الساخر  
والبادي يف عينيه اببتسامة 

مصطنعة على شفتيها وهي تقول  
ما الذي تقدمه يل ابلضبط اي :" 

 كالي ؟"



ملع الرضى يف تلك العينني 
الزرقاوين اللتني ال قرار هلما ،  
لتتالشى ابتسامتها . فقد كان 

من القسوة ان جتلس قبالة ذلك  
الرجل الذي تغلغل حبه يف ذاهتا 

والذي جعل من أايمها حافلة  
ابألمل الذي كانت حتاول أن هتزمه  

ل إىل حد  إبغراق نفسها يف العم
االهنيار. لقد قال أبوه مرة ، يف 



يوم زواجهما ، ان ابنه دوما  
حيصل على مايريده . وهي 

تتساءل اآلن ، يف توجس ، عما 
 عساه يريد منها . 

قال :" ان عندي وظيفة لك يف  
 قسم التخطيط ."

هتفت :" التخطيط ؟" وجتهم 
وجهه للهجتها املتعالية ، وقال 

عندما  :" ميكنك أن تديل برأيك 



انتهي من حديثي متاماً. فاهدإي  
واستمعي إىل ما اعرضه عليك 

 قبل ان ترفضي عرضي هذا "
وابتدأ يتكلم بينما لزمت هي 

الصمت وقد اذهلها ما مسعت ، 
ووجدت نفسها تنفذ ابلضبط ما 

طلبه منها . وعندما انتهى من  
حديثه ، مال بظهره إىل اخللف  



يف كرسيه وهو يقول :" ميكنك 
 ن تتكلمي ."اآلن أ

قالت :" انين ... ال أدري ماذا  
 أقول ."

قال وقد التوت شفتيه بشبه 
ابتسامة :" حسناً ، ها قد 

حصلت أخرياً على شيئ ما . 
هل أفهم من هذا ان عرضي قد 

 انل اعجابك؟"



لقد انل هذا العرض اعجاهبا 
طبعاً . فهو يعرفها جيداً ، 

ويعرف ابلضبط مالذي ينال 
م اليها احلى ما  قبوهلا . لقد قد

كانت حتلم به , ولكن ، قبل 
ذلك ، عليها ان متضي ستة 

اشهر يف مكتب التخطيط لتكون 
يومياً حتت نظره ، وعند طلبه يف 

أي وقت . ورنت يف أذنيها  



نصيحة أمها أبن هترب منه 
أبسرع ما تستطيع . ولكنها  

كانت يف حاجة إىل وقت تفكر  
فيه ، وهلذا سألته معرتضة :" إنه  

رض طويل األمد ، اي كالي . ع
مالذي حدث إذن ابلنسبة إىل  

 إعادة البناء؟"
قطب حاجبيه حلظة مث قال :" 
إعادة البناء؟" واحنىن حنوها ، 



فابتعدت عنه ، واتبع :" إعادة 
البناء ؤجلة بصفة مؤقتة ، اي جو 

." حىت عرب ذلك املكتب 
الفسيح ، كان التهديد واضحاً  

على  وهو يقول :" إىل أن احصل
 جوابك ."

ومسعت  0سكتت فرتة طويلة  
رنني هاتف يف مكان ما ، ويف 

املمر خارج القاعة ارتفعت 



ضحكات مرحة . وفكرت أن  
خارج هذه اجلدران األربعة كان  
الناس يتابعون اعماهلم دون أن  

خيطر يف ابهلم شيء عن هذه 
املأساة اليت كانت تدور يف  

مكتب كالي واليت قد تؤثر على 
 امجع .حياهتم 

أخريا قالت :" كم لدي من 
 الوقت ألفكر بذلك ؟"



 
قال :" ليس وقتا طويال . إن  

هنري دبلداي ، وأظنك تعرفينه 
، سيكون هنا الساعة احلادية  

عشرة . وعلي أن أعرف جوابك  
قبل حضوره ." ومل تفصح عيناه 

عما يدور يف ذهنه . وعندما 
تكلم ، مل يكن يف صوته أثر  

استطاع ان  لذلك الدفء الذي 



يغمرها ابلسعادة طيلة اسابيع  
فقط مث اتبع يقول :" يف آخر مرة 
أردت احلصول على هذه الشركة  
، اي جو ، أفسدت أنت علي كل  
شيء . واآلن ، سأجعلك تدفعني  

 مثن ذلك ."
شعرت ابلدم جيمد يف عروقها .  
إن الرجل عدمي الرمحة اجلالس  

امامها كان زوجها ، ووالد ابنتها  



ل الذي احبت . وفاجأهتا ، الرج
غصة . اهنا مازالت حتبه رغم 

حتطيمه قلبها وهو اليزال مصمما 
على معاقبتها لشيء مل تقرتفه . 

متالكت نفسها . كان من 
الضروري أن ختفي مشاعرها ، إذ  
اهنا ، هبذا تتجنب اهلزمية الكاملة  

، على األقل . ورفعت إليه  
عينيها الصافيتني حتدقان يف عينيه 



لة وقد متلكتها قائلة وقد  قائ
متلكتها رجفة بسيطة :" لقد 

كنت مصمما على تدمري شركة 
ريدموند . فقد اخربتين بنفسك  

أنك مل تعد هتتم ابلبناء واالمسنت 
". 
 
 



قال :" ان لذلك فوائده . فأان 
يسرين دوما أن اضم حتت 

جناحي شركة اخرى ذات فائدة 
". 

قالت :" حىت ولو اضطرك األمر  
زواج مين لكي حتقق إىل ال

 غرضك ؟"
مل يكن من الغريب إذن ، أن  

يهجرها هبذا الشكل ، ورمبا مل  



يكن يف نيته ابدا البقاء معها ، 
 منذ البداية . 

أجاب :" اهنا غلطيت . ولكنين 
اآلن فرصة النقاذ نفسك ، إذ  
ان مصري شركة ريدموند هو يف  

يدك ، مرة اخرى اي جواان ." 
متابعا :" وألقى نظرة على ساعته 

ان الوقت مير . ماذا أفعل ؟ 
 انقذها أم القي هبا بعيدا ؟"



قالت :" انك املستشار اي كالي 
 . مالذي تنصح به ؟"

أجاب :" ان وضعي يف غاية  
 السعادة ، إذ انين لن أخسر ."

وهز كتفيه دون اكرتاث وهو مييل 
بظهره اىل اخللف متابعا:" واخليار  

 الن هو لك."
ة خيارات اخرى  قالت:"اليبدو مث

امامي, اذ ال ميكنين ابدا ان  



اجلس ساكنة, بينما تلقي انت 
بشركة ريدموند اىل الذائب.لقد 

 قبلت عرضك."
كانت ابتسامته يف منتهى الربود  
وهو يقول :"كنت اعرف ان يف 

امكاين االعتماد على والئك 
االعمى لشركتك .جيب ان يكون  

عندك مثل هذا الوالء ابلنسبة 
 اان"للناس احي



اجفلت, مث قالت:" لست عمياء 
متاما.فأان عندي شرطان, 

ايكالي." وكان اليأس ظاهرا يف  
 صوهتا.

قال بسخرية الذعة جعلت الدم 
يتصاعد اىل وجنتيها:"ومالذي 

جعلك تظنني انك يف وضع  
ميكنك فيه وضع الشروط؟" 

ولكنها رفضت اهلزمية وهي تقول  



:" وهذان مها." ورفع حاجبة 
ان تتابع حديثها,   مشريا اليها

اتبعت قائلة:" اذاكان لنا ان  
نعمل يف نفس املكان, ايكالي , 

فاان املاضي جيب ان يصبح 
 منسيا."

انتفخ عرق يف صدغه وهو جييبها 
بعنف:" وهل نسيته انت؟ هل  

كان يف حياتك كثري من الرجال  



مما انساك ذكرى وجودك بني  
 ذراعي؟"

كال, اهنا مل تنس مل تنس حلظة 
واحدة حىت اهنا , وهو يتكلم, 

شعرت ابلدم يتصاعد اىل وجهها  
عندما تذكرت ما ارادها ان  

تتذكره. ويبدو ان نتيجة كالمة 
بعثت الرضى يف نفسه, اذ   قد



عاد يقول:" وماهو الشرط  
 الثاين؟"

" اريد استعادة اسهمي يف 
 الشركة, إبعادة شرائها ."

ابنت على شفتيه ابتسامة ابهتة 
وهو يقول:" وهل يف امكانك  

 الدفع؟"
اجابت :" مازلت احتفظ ابملبلغ 

 الذي قبضته مثنا هلا."



كان من املفروض ان تشرتي  
زال ألليس بذلك املبلغ من

طفلتها. وقد تسرعت االن هبذا 
الطلب يف حماولة االنقاذ كرامتها  
اليت حطمتها مطالبة املهينة, ان 
كالي اتكرياي االن متحكم يف 
كل شيء , وهي تريد ان توقفه  

عند حده. ولكنه ما كان 
 ليتزحزح



قال:" لقد اخربتين مرة انك  
التعرفني شيئا عن ادارة 
ظن ان  االعمال, ايجو. وهلذا ا

اسهم الشركة هي اسلم يف 
 الوقت احلاضر بني يدي."

قالت ابستماتى:"وماذا عن  
الشرط االخر؟" وتشابكت 

نظراهتما حلظة, مث وقف قائال:" 
 سافكر يف االمر."



وقفت بدورها وهي تقول:" 
 التنس ذلك."

فأوما برأسه قائال:" إذا شئت , 
ولكن رمبا من االسلم عدم ايقاظ 

واالن, هيا بنا  الكالب النائمة .
اىل مكتب التخطيط لكي اعمل 

 على استقرارك فيه."
ومد يده ميسك بذراعها , 

فانتفضت بعصبية للمستة, وقد 



شعرت ابخلوف من أتثريه عليها 
الذي مازال يف امكانه ان يسارع  

من خفقات قلبها ولكنه شدد 
 قبضته متجاهال ردة فعلها.

وحاولت ان تبدد أتثريه عليها 
الحياء اىل نفسها أبن  مبحاولة ا

هذه التأثرات ماهي اال تغريات  
كيمائية يف اجلسم, والشيء 

غريه, ولكن هذه االحياءات مل  



ختفف من تسارع تلك اخلفقات  
 على كل حال.

قالت بسرعة:" انين اعرف 
 الطريق"

اجاب:"الشك يف ذلك." 
 وعلمت هي عندئذ ان الفائدة
من االحتجاج, وخصوصا مع  

كالي وعندما كفت عن احملاولة,  
اتركة له يقودها اىل املكتب, قال 



حيادثها:" طبعا انك تريدين  
حاجياتك من برينغالس حيث 
كنت تعملني. واظن ان لديك  

 الكثري من االشياء هناك."
قالت موافقة دون تفكري:" 
عندي الكثري فعال, واكثره 

 للطفلة اليس."



هل ارسل شخصا سأهلا :"
حيضرها لك, ام تفضلني استعارة 

 سيارة فان واحضارها بنفسك؟"
اجابت:"علي ان اعود اىل هناك  

بنفسي, اذ ليس من الالئق ان  
اترك السيدة رايس دون كلمة  

شكر لكل اخلدمات اليت كانت  
 تؤديها يل واألليس."



سأهلا:"اظنك يف حاجة اىل يومني  
 لذلك."

 اجابت :"نعم"
:" وهل سرتعى  وقف وسأهلا

 امك.... أليس؟"
اجابت:" نعم , وهذا سيجعلها  

 سعيدة."
بدت عليه الدهشة. وشعرت هي  

ابلراحة لوصوهلما هذه االثناء, 



اىل قسم التخطيط , وحىت بعد  
ذهابه, وبقائها وحدها تفكر  

بوضوح مرة اخرى, ادركت انه مل  
يوافق , يف الواقع , على اي من  

 الشرطني. 
د الطفلة , قبل انتظرت االم رقا 

ان تبدأ يف حمادثتها مع ابنتها  
 قائلة:"حسنا؟"



اجابت جو:" انين اعمل االن يف 
وظيفة جديدة يف قسم التخطيط, 

 وسأعمل يف املكتب فرتة."
قال االم:" ان هذا العمل ال 

اظنه يواقف ذوقك. هل 
 ستقومني به حقا؟"

اجابت:" انه ليس كما كنت اقوم 
 به اثناء محلي ابليس."



مطت شفتيها لذكرى االسابيع  و 
اليت كانت تعمل فيها خلف لوح  

التخطيط, واتبعت تقول:" 
سأعمل يف املشروع اجلديد  

الكبري, وقد وعدين كالي, بعد 
ذلك بوظيفة ممثلة  

 الشركةلألعمال املؤقتة."
قالت االم:" ايللحظ احلسن."  

وحملت جو وميضا يف عيين امها,  



 سرعان ما انطفأ لتسأهلا قائلة:"
 ومالذي يريده مقابل هذا؟"

قالت حبدة الحظتها هي نفسها  
وكاهنا تريد ان حتمل نفسها على 

االقتناع:" الشيء . اهنا فرصة  
 خيالية, وهذا كل شيء."

قالت االم:" اذا فستواصلني  
 العمل معهم؟"



ستتحمسني  اجابت جو:"ظننتك
هلذا االمر وتشعرين ابلسرور .  

هل ميكنك ان تتحملينا اان 
واليس, اسابيع قليلة اىل ان اجد  

 مكاان نسكن فيه؟"
قالت االم:" انك تعرفني انكما 

ميكنكما البقاء هنا قدر ما 
تشائني . ولكنين غري متاكدة من 



حكمة هذا.هل ميكنك 
 التصرف؟"

 قالت جومتسائلة:"التصرف؟"
م" هيا , ايجو, انك قالت اال

التفصحني عن نفسك. ولكنين 
رأيت ما احدثه انفصالك عن 

كالي. هل ميكنك حقا نسيان 
ذلك؟" وملا مل تسمع جوااب, 



اتبعت تقول:"وهل يف امكانه  
 هو؟"

اجابت جو:" انين وكالي 
 اصبحنا يف طيات التاريخ."

هزت االم كتفيها قائلة:" وهكذا 
ا , كان انطونيو وكليوابترا. حسن
اهنا خطوة على السلم .امنا 

تذكري انين انذرتك. ابقي بعيدة 
 عنه."



اجابت جو:"سأذكر هذا.أوه, 
ساستعري سيارة فان الذهب اىل  

برينغالس واحضر امتعيت.هل 
 سرتعني اليس ام اخذها معي؟"

قالت االم:"دعيها معي, المتكن 
من تدليلها دون ان تكوين  

 موجودة لتعبسي يف وجهي."
بشال اسود دافئ من   التفت جو

الصوف, حتته سرتة محراء متألقة, 



ومسعت صوت بوق السيارة من  
الطريق, فأخذت حقيبتها, 

وقبلت اليس مث احتضنت امها, 
وهي تقول :" قد اعود هذه  

الليلةإذا استطعت, فهذا يعتمد  
 على حالة اجلو."

هرعت جو حنو البوابة, مث فتحت 
ابب الفان."كالي؟" وتراجعت 

لف حبركة ال ارادية.  اىل اخل



ولكنها متالكت نفسها مث قالت  
ابمسة:" انه لطف منك ان حتضر  

 السيارة بنفسك."
اجاب:"ليس يف ذلك اي ازعاج  

. ان امك تلوح بيدها ايجو. 
اتظنينها قد رأتين؟ هل علي ان 

 الوح هلا يبدي ردا عليها؟"
نظرت جو لرتى امها من  

النافذة. وقالت:"كال" وفكرت 



رات امها كالي فمن  يف انه لو
املؤكد اهنا ستفرتض االسوأ. 

ولوحت هلا بنفسها, بينما مط 
هو شفتيه اببتسامة صغرية حانقة 

وهو يقول:"ايللمشهد املؤثر.  
 واالن ادخلي فأان مستعجل."

صعدت اىل السيارة , مث سألته:" 
وملاذا انت هنا؟ ان الشركة  

الينقصها سائقون ابلتأكيد." 



ك الطريق  عبست وهي تراه يرت 
الفرعي اىل الطريق العام, 

وقالت:" ليس هذا هو الطريق  
 املؤدي اىل املكتب ."

اجاب:" ما اشد فطنتك , 
ولكنين كنت على كل حال , 

ذاهبا اىل برينغالس . وبدا ان يف  
حاجياتك التستوعبها سياريت  

 الوسنت."



استدرات اليه قائلة:" هل انت  
آت معي ؟ لقد تعمدت هذا  

 امكنك ذلك؟"التصوف كيف 
اجاب" بسهولة , ال اظنك  
فكرت أبنين احضرتك اىل  

املكتب لرقة قليب فقط اليس  
كذلك؟ انك ستحصلني على 

الرتقية يف النهاية ولكن يف نفس  
الوقت التتوقعي ان متضي وقتا 



ممتعا, خاصة مع زمالئك  
 الرجال."

شهقت قائلة:" انك عدمي 
 القلب."

قال:" اجل؟"وتوترت شفتاه 
 عاد يقول اببتسامة حلظة, مث

متصنعه:" اجل مل يعد عندي 
قلب. ولكنين مازلت اذكر كيف  



كان شعوري عندما كان عندي 
 قلب

 
 

قالت آمرة:" اعدين اىل البيت يف 
هذه اللحظة." ولكنه جتاهلها.  
ونظرت هي حوهلا بعجز. كاان 

يسرانبسرعة يف طريق السيارات  
العام ومازال امامهماللوصول اىل  



تايل , اميال عديدة. املوقف ال
وكانت متأكدة من انه لن يتوقف  

 حىت لو توسلت اليه.
سألته:" ملاذا تفعل هذا؟"مث 

تصاعد االمحرار اىل وجهها. ومل  
تستطع التعبري عن االضطراب 
الذي كانت تشعر به. واتبعت 

 قائلة:" مالذي تريده مين؟"



اجاب:" وملاذا املفروض انين  
  اريد شيئا؟ لقد سبق ونلت كل

 شيء."
قالت:"انين ... انين ال اريد  

 الذهاب اىل برينغالس معك."
قال:" هذا اليدهشين , ولكن  

الطريق طويلة وليس يف نييت ترك  
تبيتني يف الطريق ليال. وكوننا  



نتناوابلقيادة معا ميكننا العودة يف 
 نفس الليلة."

سارافرتة بصمت, ولكن عندما 
خف زحام السري, ابتدا يسأهلا  

ل. وبدا يف اسئلته كرجل عن العم
اعمال, واقعيا متاما مما جعلها  

 تستجيب له بشكل طبيعي
قال اخريا :" البد اانالمر صعب 

ابلنسبة اليك, مادام مدير  



املشاريع اعتاد على تعاطي  
املشروب اثناء الفطور بدال من  

 الشاي."
حدقت اليه . كان على علم 

بكل شيء. فهي مل تقل شيئا قط 
مبجرد االشارة اىل هذه حىت ولو 
 املشكلة

قالت:" الميكنين ان اقول شيئا, 
 اذ انين مل اشاركه الفطور قط."



قال:"مل تفعلي؟" ولكنها رفضت 
, ابحتقار, هذا النقاش. هز 

كتفيه بعدم اكرتاث, وكاان قد 
اقرتاب من اجلسر, 

فقال:"اانحلديث عن الفطور  
ذكرين مبرور وقت طويل على  

 ذلك."



ىل ساعتها  القت نظرة ا
قائلة:"مازال الوقت مبكرا ملوعد 

 الغذاء."
قال:"مازال الوقت مناسبا لفطور 

 اثن كما اظن."
اوقف السيارة يف موقف 

السيارات للخدمات, مث استدار 
اليها قائال:" لقد مضى وقت 

طويل مذ تناولنا الفطور معا,اي 



جواان . ولكنين احب اجملازفة,اذا  
 شئت."

 ازفة؟"قالت:"اجملازفة؟ايةجم
قفز من مقعده مث استدار يفتح 

 هلا الباب قائال:"من يدري."
قالت حمذرة:"كالي" وفجأة 

 شعرة ابلوحدة معه.
ضحك هبدوء قائال:"حسنا ,هل 

ستأتني معي؟ ام انك ستبقني 



مكانك متمنية لو انك جئت 
 معي؟"

 قالت:"سآيت معك ,طبعا."
محلها لينزهلا اىل االرض حيث 

ل بقيت يداه حلظة, حو 
خصرها.بداهلا سهال جدا ان  

تضع ذراعيها حول عنقه 
وتقبله.فهي مازالت تريد ذلك  
رغم كل شيء. ومازال بينهما 



ذلك االجنذاب السريع املتبادل, 
متاما كاحلديد واملغناطيس. 

ولكنها مالبثت ان شدت نفسها  
اىل اخللف, وافعه ذقنها وهي 

تشد معطفها حوهلا تقاوم بذلك  
اي شيء اخر... اهلواء البارد او  

مث قالت:" انين, يف احلقيقة, 
جائعة جدا." وكانت بذلك,  



تتظاهر بشجاعة هي ابعد الناس  
 عنها.

مال طبقيهما ابالطعام, مث جلسا 
اىل مائدة تشرف على جسر 

سيفرن . وكان برجا اجلسر  
الضخمان يعلوان فوق الضباب  

املنخفض الذي كان يغطي 
 مصب النهر.



منظر   قالت:"لقد احببت دوما
هذا اجلسر. انه رائع اجلمال 

عندما اليكون يف استطاعتك ان 
ترى سيارات الشحن والكشاك  

 اليت جتمع رسوم العبور."
نظر كالي إىل اجلسر دون محاس  

وهو يردد: )رائع اجلمال ؟إنه 
يؤدي وظيفة معينة ولكنه ال ميثل 
رأيي يف اجلمال(استدار يواجهها  



وهو يتابع ولكن ذلك ال 
ألننا حناول ان خنتلف يدهشين 

 حول كثري من األشياء(
قالت وهي حتاول تركيز اهتمامها  
على طعامها:"تعين 'حاولنا' اي  

 الفعل املاضي"
لكن كالي مل ينه حديثه بعد ، 

فقال :" ان امامي بعض 



الصعوابت ابلنسبة التفاقنا ، 
 ايجواان ."

قالت :" انك ال حتاول مبا فيه 
 الكفاية ."

يدها يف الوقت مد يده ميسك ب
الذي كان عليها أن جتذهبا لكي 
تتجنب النار اليت استعرت من  

 جراء ملسته .



وأخذ يلمس ببطء ، احملبس 
الذهيب الذي وضعه يف اصبعها  

يوم زفافهما . وعندما رفع عينيه 
إليها ، كانت عيناه غائمتني ، 

وهو يقول :" يبدو أنك تدبرت  
 امرك جيدا ."

من اجابته بكل ما استطاعت 
برود وهي جتذ ب يدها من يده  

 :"لقد اصبحت عادة"



وصال اىل برينغالس بعد الساعة  
الثانيه عشرة واسرعت السيدة 

رايس من احلديقة ملقابلة جو  
بينما كانت ترتجل من سيارة 

 الفان. 
 قالت :"ادخلي من الربد" 

بقى كالي يف السيارة وهو 
يقول:"ساعود يف ما بعد. فاذا  

يء استطعت جتهيز كل ش



لتحميله يف السيارة فسنعود  
مباشرة" مث قطب جبينه قائال 

:"اظنك قلت ان الثوج مرتاكمه 
 يف هذا املكان ؟"

قالت السيدة رايس : "كان 
ذلك يف االسبوع املاضي. وقد 

استمر املطر يف اهلطول منذ ذلك  
احلني . ولكن الثلج سيعود  

 للرتاكم بعد وقت قصري"



سالته جو:" انك ال تعرف  
يق . هل تريديين ان آيت  الطر 

 معك؟"
قال وهو يبتعد :" ساعثر على 

طريقي فان عندك االن 
 مايكفيك"

امضت ساعات يف حزم االمتعة, 
مث فككت اجزاء سرير الطفله ,  
واخدت تنقل االمتعة اىل اسفل  



الدرج الضيق. واخذ هذا من  
وقتها اكثر مما توقعت , وعندما 
عرضت عليا السيدة رايس شيئا 
 من الطعام,قبلت ذلك مسرورة.

بعد ذلك , دفعت اليها اجيار  
املنزل , مث قدمت اليها اهلدية  
اليت احضرهتا هلا واليت كانت  

شاال كبرياً مزخرفا وقفازين  



سوداوين من اجللد. مث, جلستا 
 ار تنتظران كالي.قرب الن

قالت السيدة رايس: "ان 
 صغريتك تشبهه بعينيها"

وقطبت جو حاجبيبها:"اننا لسنا  
... معا, لقد اشرتى كالي 

الشركة اليت اعمل فيها , وهذا 
 كل شيء"

 قالت املرأة:"هذا مؤسف"



قالت جو:"ارجو ان التذكري  
 شيئا عن هذا االمر"

نظرت املرأه الال النافذة قائلة:" 
لقد فهمت . ولكن الظالم كال ,

ينتشر االن ومن االفضل ان 
 اسدل الستائر"

اخذت جو تنظر اىل الساعة من  
وقت اىل اخر بقلق. وكانت  

الساعة تقارب السادسة عندما 



اندفعت حنو النافذة اثر مساعها  
صوت عجالت السيارة 
 فوقاحلصى خارج البيت.

ادخلته السدة رايس مث اشارت  
س هناك اىل النار قائلة:"اجل

ودىفء نفسك. وساحضر لك  
 بعض احلساء"

قال : "هل اجلو هبذه الربودة  
 على الدوام ,هنا ؟"



كان يفرك يديه امام هلب املدفأة 
 وهو يقول ذلك 

ابتسمت جو قائلة :"مازلنا يف 
شهر تشرين الثاين _نوفمرب, 

واالسوا مل يلت بعد"وتركته  
يتناول احلساء, واخذت تضع 

بسرعة االمتعة يف السيارة 
لتجنب اهلواء املثلج. واخريا ,  
عادت لتقول:"لقد انتهى كل  



شبء ,ايكالي ,واالفضل ان 
نشرع يف السري,فقد بدا, املطر  

 يهطل"
قبل ان يذهبا ,قالت صاحبة 

البيت :"لقد جهزت لكما ترمس  
ايجو ,فقد حتتاجان اىل شراب  

 داىفء" 
احتضنت جو املرأة قائلة:" تعالوا  

ذلك يف جز صوف اخلراف ف



سيسّرها" ونظرت اىل كالي  
مبتسمة له:" انكم مجيعا على 

 الرحب والسعة" 
امسكت جو انفاسها . لكن بدا  
على كالي انه مل حيمل كالم املرأة 
اي معىن خاص وهو يشكر املرأة 

 على ضيافتها .
تطوعت جو قائلة :" سأقود  

 السيارة بنفسي"



اان يف هذه   قل هو:"كال, ساقود
االحناء ,وعندما نصل الال الطريق  

 العام، تستلمني انت القيادة."
ارادت ان جتادله, فقد كانت 

تعرف الطريق يف هذهاالحناء اكثر  
مما يعرفها هو. ولكنه كان قد 
صعد اىل مقعد القيادة واخذ  

يشد احلزام خوله,قائال:"هيا بنا" 
وشعرت بنفور غريب من ان  



ة اخرى . تستسلم ملشيئته مر 
ونظرت اىل السيدة رايس خلفها  

واليت كانت تفق يف دائرة النور  
املنبعث من ابب املنزل املفتوح 

والذي مثل هلا االمن واخلالص.  
مث رفعت يدها وصعدت اىل  

 السيارة.
ادار احملرك , مث سار متجنبا 

اخلفر يف الطريق قدر املستطاع 



اىل ان اجتاز فناء املزرعة, 
ر الطريق  وعندما ختطى قد

الضيق, بدا وكاهنما الوحيدان يف 
 هذا العامل.

مضى عليهما يف السري حواىل  
العشرين دقيقة, وكان كالي 

يسري ببطء يف الظالم , عندما 
حتول املطر فجأة اىل ثلج , ومل  
يستقر الثلج يف الطرق, ولكن 



التالل ابتدأت تتـألق ابلبياض, 
بينما جعل الثلج املتساقط من  

ييز بني هناية الطريق  الصعب التم
 وبداية التالل الصخرية.

سألته جو بقلق :"أجيب علني 
 العودة؟"

فنظر إليها قائال:"سنكون على 
 مايرام...."



صرخت عندما اجتازت شاة 
الطريق مث توقفت فجأة مذعورة 

,امام نور السيارة. وحاول كالي 
ان يتفاداها ليصعد صوت  

مفاجىء من أسفل السيارة. 
ة وهو يقفز من  وتفوه بشتيم

 السيارة لريى ما حدث.
 سألت :"ماذا هناك؟"



وقف وهو ينفض الثلج عن 
ركبيته قائال:" ميكنين ان ادرك  

ماحدث دون احلاجة اىل مصباح  
يدوي. ولكنين اظن األمر سيئا, 
إذ ميكنين ان امسع شيئا يسيل" 

وبدا عليه التفاؤل, بينما إذ 
ميكنين ان امسع شيئا يسيل" وبدا  

لتفاؤل ,بينما بدا عليها  عليه ا
الضيق,وأخذت تنظر حوهلا . مل  



يكن مثة نور يرى .كما ان اية  
سيارة مل متر هبما منذ خلفا 

 املزرعة وراءمها.
 

ورأته يبتسم يف النور املنبعث من 
مصباح السيارة األمامي وهو 
يقول :" شكرا على الرتمس  

الذي مألته لنا السيدة رايس . 



يف حاجة إذ اشعر أبننا سنكون 
 إليه قبل الصباح ."

قالت ذاهلة :" الصباح ؟ ميكننا 
بكل أتكيد أن حناول الوصول  
إىل أي مرآب ." كان تصورها 
قضاء الليل مع كالي وحدمها 

 يوهن من عزميتها  
 



أجاب :" ال أظن ان يف إمكاننا  
الذهاب إىل أي مكان . عودي 

إىل السيارة إذ ليس مثة فائدة من  
الربد إىل أن اجد  أن تتحملي 

املصباح اليدوي ." أطاعته دون  
اعرتاض . فقد كان اهلواء ابردا  
والثلج قد بلل وجنتيها اللتني  
 اخذت تفركهما وهي ترجتف . 



سأهلا :" كم تبلغ نسبة احلظ يف  
مرور سيارة جبانبنا قبل الصباح  

 ؟"
أجابت :" اهنا ليست ابلنسبة 

العالية .فهذه طريق فرعية تقود  
ث تقطع األخشاب يف إىل حي

الغاابت . وبعد عدة أسابيع لن  
تستطيع ان تتحرك لشدة ازدحام 
السائقني . ولكنها مقفرة نوعا ما  



، حاليا ." ونظرت إىل العاصفة  
الثلجية وهي تقول :" دعنا 

نتكلم بصراحة . إذا مل يكن مثة  
حاجة بك للذهاب إىل أي مكان  

، فهل تغامر ابخلروج يف ليلة  
 كهذه ؟"

اب :" بصراحة ، كال . ويف أج
الواقع ، ال أدري ما الذي أصنعه  
هنا يف ليلة كهذه يف الوقت الذي  



يكون يف إمكاين أن اجلس امام  
 املدفأة يف منزل السيدة رايس

 
 

قالت :" انين آسفة ." وبدأت 
ترجتف . فقال وهو يضع ذراعيه  
حوهلا :" أوه ماهذا اي جو ؟ إن 

 األمر ليس هبذا السوء ."



نت ذراعاه قويتني ، وصوته  كا
مقنعا ، وشعرت ابألمان وهو 

 يشدها إىل صدره الدافئ .
قالت :" حقا ؟" ونظرت إليه ،  
مث حوهلا وقد خالت ، للحظة ، 

أن األمر قد ال يكون هبذا السوء  
 فعال .



ابتسم قائال :" انين متأكد من 
أننا سنجد شيئا نقوم به ليدفئنا 

". 
صدمت إذ تذكرت أين هي ،  

من هو الذي يضع ذراعيه حوهلا  و 
. مل يكن مثة أمان هنا . وضحك 

بلطف حني قفزت مرتاجعة إىل  
اخللف ، ولكنه مل حياول 

استبقاءها . وقال :" يف هذه 



احلالة ، من األفضل أن أطلب 
املعونة ." وأخرج من جيبه هاتفا  

 نقاال وضغط على رقم .
عندما انتهى ، سألته :" كم 

 ؟" سيستغرق ذلك من وقت
 " قالوا عشرين دقيقة ."

" اهنم دوما يقولون عشرين دقيقة  
 ، كم من الوقت يف احلقيقة ؟"



قال :" يبدو يل أن األمر لن  
يكون اقل من ثالث أو أربع  

 ساعات ."
عندما احست أبنه يقول احلقيقة  

، غاص قلبها بني ضلوعها .  
وقالت :" رمبا نستطيع ، ان نقوم  

 بعمل ما ."
 ؟" " ماذا ابلضبط



قالت ساخطة :" جيب ان نرى  
أين العطل ." وفتحت الصندوق 

الصغري أمام املقعد واخرجت 
 مصباحا يدواي انولته إايه.

قال :" أوه ، كال . إذا كنت 
حريصة هبذا الشكل فتعايل 

وامحلي هذا املصباح اللعني لكي  
 أرى ."



مل تنتظر دعوة اخرى ، ففتحت 
الباب ونزلت بسرعة . كان 

طى ابلثلج . واطلق  الطريق مغ
كالي شتيمة عندما انزلقت  
قدمه ، وصرخ فيها حمذرا ، 
ولكن بعد فوات األوان إذ  

انزلقت قدمها ، وقبل ان تتدارك  
نفسها ، كانت تتدحرج من فوق  



حافة الطريق إىل اخلندق املغطى 
 ابلثلوج.

صرخ :" جو ." وكانت قد 
استلقت حلظة يف الظالم وقد 

صاهبا انقطع نفسها وتوترت اع
إىل درجة مل تعد تستطيع معها أن  
ترد على ندائه ، وعاد ينادي :" 
جو .. أجيبيين ، هيا ." وتناهى 

إليها صوته القلق . ولكن كل ما  



استطاعت ان تقوم به ، هو ان 
تبقى مستلقية هبدوء وهي جتاهد 

 لكي تستطيع التنفس .
ولكن صوت اقدامه وهو يسحق  

حرك  الثلج مقرتاب منها ، جعلها تت
، حاولت ان تتكلم قائلة بصوت  

اجش :" انين خبري . ابق انت  
هناك من فضلك ." ولكنه 

اقرتب ليقف جبانبها . وكانت 



ماتزال متمسكة ابملصباح ، ومد 
يده أيخذه من بني اصابعها  
احلذرة يرحيها منه ، مث اانره 

 بسرعة فوق وجهها .
أخذ يتحسس ذراعيها وساقيها  

ل مثة بسرعة وهو يسأهلا :" ه
 كسر يف أي مكان ؟"

هزت رأسها قائلة :" كال. بل 
جمرد رضوض قليلة ، كان جيب 



أن تبقى مكانك هناك . واآلن  
علينا أن نعود صاعدين إىل هناك  

 ." واخذت ترجتف من الربد .
قال :" دعيين اساعدك ." مد 
ذراعيه حول وسطها مث رفعها  

على قدميها . وأحست ابلدوار  
به بعجز .  حلظة ، مث التصقت 

وامرها بقوله :" ضعي ذراعيك 
حول عنقي ." وببطء اطاعته ،  



فشبكت اصابعها خلف رأسه ، 
ومنحها الدفء املنبعث من 

جسده ، مث محلها بني ذراعيه  
وصعد هبا . وتعثر بصخرة غطتها 

 الثلوج فأخذ يشتم .
رفعت رأسها عن كتفه قائلة :" 
ميكنين ان اتدبر امر نفسي ، اي 

لين إىل األرض . " كالي . أنز 
ولكنه مل يهتم بكالمها بل زاد من  



احتضاهنا ، وشعرت هي ابلسرور  
لذلك ... ولكنها شعرت  

ابإلزدراء لنفسها إذ تشعر بذلك  
. 

كانت سيارة الفان اكثر دفئا يف 
داخلها ، ولكن درجة احلرارة  

ابتدأت هتبط بعد أن برد احملرك.  
وظل ممسكا هبا حلظة يهدهدها  



 أن ابتدأت نوبة  يف حضنه إىل
 االرجتاف تتالشى .

متتمت :" انين آسفة اي كالي . 
فأان استشعر الغباء يف نفسي ." 
 ودست وجهها يف سرتته املبللة .
قال بلطف :" ولكن النية طيبة 

". 



جعلها شيء يف صوته ترفع رأسها  
إليه ليصدم انظريها منظر شعره 

 املبلل ملتصقا على جبهته.
أوه ، انك مبلل  قالت حبنان :" 

... حسنا ، سأحبث عن منشفة 
". 

وزحفت إىل مؤخرة الفان ، 
وقطعت الشريط الذي يلف أحد  

الصناديق أبصابعها اخلدرة ، مث 



سحبت منشفة فناولته ، وأمسك  
ابملنشفة حلظة ، مث أتفف ساخطا 

وهو يقول :" لقد جرحت يدك 
هنا . دعيين أرى . " وأمسك  

اجلرح  بيدها مث لف املنشفة حول 
 الذي كان ينزف .

قالت :" انين ال ... ال اشعر  
بشيء ." مث شهقت من بني  

اصطكاك اسناهنا إذ جذهبا إليه 



وابتدأ يدعك شعرها بعنف  
 ابملنشفة

. مث قال :" واآلن ، ختلصي من 
هذه الثياب املبللة ." وقبل أن 

تعرتض بكلمة ، كان قد نزع 
 عنها معطفها . 

هتفت ابحتجاج :" كال ." ولكن 
ثياهبا كانت مبللة ، كما ان الثلج  



الذائب يف ايقتها قد بدأ يسيل 
 على ظهرها . 

قال :" انك مل تكوين مبثل هذا  
اخلجل ، اي جو . وإذا مل تنشفي  

 هذه املياه ستتجمدين ."
وحني بدأ يساعدها يف نزع ثياهبا  

مل يعد ارجتاف جسدها بسبب 
 الربد وحده .



لت إليه قائلة :" كفى ... توس
 كفى ، ارجوك ."

قال بصوت اجش وهو يلفها  
ابللحاف :" حقا ؟" وامسك به  
يشده حوهلا برهة إىل ان شدته  

هي منه عنوة . مث بدأ جيفف  
شعره . وراقبته حلظة ، وهي 

تتذكر أبسى ، تلك األايم اليت  



كانت تقوم هي ألجله بذلك  
 العمل .

ة قال هلا بصوت آمر حيمل نرب 
هتديد :" اسكيب لنفسك شيئا 

من القهوة ." وجعلها هذا  
الصوت تتحرك بصورة تلقائية  

 بعد أن اعادها إىل رشدها .
اخذت تذكر نفسها أبن هذه 

االحاسيس اليت اخذت تنتاهبا 



ماهي اال تغريات كيمائية يف 
جسدها . حىت الديناميت نفسه  

هو جمرد كيمياء ... بدأت جو  
، ولكن برشف القهوة الساخنة 

اسناهنا مل تكن لتتوقف عن 
االصطكاك رغم حماوالهتا . 

أخذت تراقبه وهو ميهد بعض  
الصناديق مث فرشه ابملالءات  
 ليجعل منها ما يشبه السرير .



قال هلا :" استلقي هنا ، 
وستشعرين ابلدفء ." ومل تكن 

لتستطيع اجلدل وهو يستلقي 
جبانبها ، وقد غطى جسديهما  

أ بدعك يديها  معا ابللحاف مث بد
 ورجليها ليدفئها .

مث سأهلا :" اتشعرين ابلدفء 
اآلن ؟" فأومأت برأسها . عند 

ذلك ، استدار مستلقيا على 



ظهره واغمض عينيه قائال :" لقد 
 حان دورك اآلن ."

فازدردت ريقها ، ذلك أن فكرة 
ملسه ضايقتها حلظة ظنت معها  

ان ليس يف إمكاهنا ان تفعل  
ها أن تفعل  ذلك. ولكن كان علي

ذلك إذ كان الذنب ذنبها ، فهي 
لو مل تصر على اخلروج من الفان  

 لبقي االثنان جافني .



وابتدأت ببطء ، مث مالبثت ان 
اسرعت يف عملها عندما 

الحظت مبلغ شعوره ابلربد . 
 واخذت تفرك قدميه .

قال :" هذا يكفي ." كان صوته  
خشنا ، وقبل أن تستطيع 
ذراعيه   االعرتاض ، كان قد وضع

حوهلا مث جذهبا إليه . بقيت 
متصلبة يف حضنه إذ كانت 



تعرف أن اقل حركة منها كانت  
كافية لكي يفقدا السيطرة على 

نفسيهما هلذا حافظت على 
هدوئها التام ، بينما كانت اذهنا  

ملتصقة بصدره الصلب ، 
تستمع إىل دقات قلبه املنتظمة ، 

وبعث التصاقها به اآلف 
ماقها . فصدرت الذكرايت يف اع

 عنها صرخة فجأة .



أخذ كالي يهدهدها برقة إذ  
تعلقت به ، مشددا من احتضانه  

هلا وهو يهمس يف شعرها  
 بكلمات مالطفة . 

قالت وهي ترجتف :" انين خائفة  
اي كالي . اتراان سنتجمد من 

 الربد حىت املوت ؟"
رفع رأسه ، ويف النور املخيف 

املنعكس من الثلج ، استطاعت 



رى عينيه ، وهو يقول :" ان ت
 كال، اننا لن نتجمد ."

مث اغلقهما اثنية ، ومل تعد ، بعد 
ذلك ، ترى شيئا او تشعر ابلربد  

 أو الوحشة .
تشممت رائحته الدافئة املألوفة ،  

وعندما حتركت اطراف اصابعه  
برقة ، مالمسا كتفيها ، خرجت 



من بني شفتيها شهقة حنني غري 
 لزمن . إرادية . وهنا ، توقف ا

 الفصل السابع 
انسحبت جواان ببطء شديد يف  

حماولة للتخلص من اغراء ذراعي  
كالي . ولكن قبضته اشتدت 

 حوهلا .
مهست :" الميكنين ذلك ، اي  

 كالي ."



قال :" ال ؟" ورفع رأسه وأخذ  
حيدق يف وجهها حلظة خالتها  

 دهرا . 
عادت تقول وهي تشعر ابلعجز  

 :" ال ميكنين ذلك."
تركها فجأة مث جلس . ومتنت لو 

تطلب منه العودة إىل قرهبا  
وضمها مرة أخرى . ولكن ، 



عليها أن تكون قوية اآلن . 
 عليها أن تكون قوية ألجل أليس 

 
أدار هلا ظهره قائال :" إذا كان  

لديك ثياب صوفية يف هذه 
احلقائب خلفك فمن األفضل أن  

ترتديها ، فهذا وقت مناسب 
 لذلك ."



واحدة ، فكرت يف أن  للحظة 
توضح األمر . إن أليس حرمت 

من االستمتاع أبسرة مكتملة. 
فهي من دون أب ، ولن يكون  
هلا أخوة أو أخوات ، وهلذا هلا  

احلق ، يف أن تنتظر من أمها أن  
تفكر هبا أوال ، ودوما قبل نفسها  

. 



لكن استدارة ظهره ، على كل 
حال ، مل تشجع على أي حديث 

للحاف وهي ، وتركت دفء ا 
ترجتف ، ويف الضوء اخلافت 

املنبعث من السيارة وجدت بدلة  
وبعض اجلوارب ، وشعرت ببعض  

القوة ، فتابعت البحث إىل أن  
وجدت زوجا قدميا من اجلوارب  

 الرجالية وكنزة كانت ألبيها .



 
سألته :" هل هذه تناسبك ؟" 

أخد الكنزة دون أن يتكلم 
ة وارتداها حاشرا إايها بكتفيه بقو 

، وكان اجلورابن أفضل . 
وشعرت فجأة ، بشيء من  

الضيق ، اهنما رمبا كاان خيصانه ، 
ولكنه مل يقل شيئا . وبدال من  

ذلك ، جذب اللحاف فوقه ، مث 



استدار على جنبه . وبقيت هي 
حلظة حتتضن ركبتيها وهي تفكر  

 يف ما عليها أن تفعل .
قال :" حاويل أن تنامي ، وا جو 

ن طويلة ." النوم  . فالليلة ستكو 
؟ رمبا كانت تضحك لو مل تشعر  
أبهنا على وشك البكاء . إهنا لن  
تفعل . لن تستلقي إىل جانبه . 



وفجأة ، أدركت أن ذلك ليس 
 ضروراي . وهتفت :" كالي ."

استدار ينظر إليها بسخرية قائال  
:" ماذا حدث اي جو ؟ هل 

 غريت عقلك ؟"
شكرت الظالم الذي سرت تضرج 

وقالت متجاهلة   وجهها ،
سخريته :" ميكننا استعمال 

هاتفك لإلتصال ابلسيدة رايس ، 



إهنا ستأيت إلينا يف سيارهتا 
الالندروفر . إننا على األقل ، 

 لن نتجمد حىت املوت ."
قال ساخرا :" اننا لن نتجمد 

حىت املوت هنا ." " أرجوك ." 
وتنهد هو عند ذاك ، وأخرج  
و اهلاتف من جيبه قائال :" ماه

الرقم ؟" أملت عليه الرقم فطلبه  
مث انتظر فرتة قال بعدها :" ليس 



مثة رد ، رمبا أتلفت الرايح اخلط  
". 

عضت جو شفتها ، مث قالت :" 
رمبا . حاول مرة أخرى ، إذ رمبا  
أخطأت الرقم ." وكررت الرقم  

مرة أخرى . وهز رأسه وهو يضع 
السماعة على أذهنا لتستمع 

 بنفسها . 



س ابحملاولة اي جو . قال :" ال أب
ولكنك معي ، فحاويل أن تنامي  

 اآلن ."
عند ذلك ، استلقت إىل جانبه  

حماذرة أن تلمسه رغم صعوبة  
ذلك يف تلك املساحة الضيقة . 

ولكنه مالبث أن استدار إليها  
ووضع ذراعه حوهلا ، فتصلب 



جسدها ولكنه مل أيت حبركة  
 ذات مدلول .

كان يقدم فقط ، جمرد عطف  
ين ووجدت نفسها مسرتخية انسا 

يف ذلك الدفء املنبعث من 
جسده . " جو ؟" أيقظها صوته  

يناديها ، وكذلك الربودة اليت  
شعرت هبا يف ظهرها ، فحاولت 

 أن جتلس وقد تيبس جسدها.



 سألته :" ماذا هناك ؟"
قال :" إهنا شاحنة االنقاذ ." 

أضاء وجهه نور قوي يف ذلك  
الظالم ، فعبس مغمضا عينيه 

وهو جيذب سرواله املبلل قائال 
:" األفضل أن جتمعي حوائجك  

." مث قفز إىل اخلارج ليشرح  
 وضعهما ملنقذمها .



كان سائق السيارة بشوشا  
بشكل رائع وهو خياطبها قائال :"  
صباح اخلري ، ايسيدة اتكرياي ." 

وأجفلت ال إراداي حني مسعت 
النداء الذي مل أتلفه ، وألقت  

كن وجه هذا  نظرة على كالي ول 
كان خاليا من التعبري وقد غمرته 
الظالل . وعاد السائق يقول :" 
آسف هلذا التأخري . لقد كنت 



أخرب زوجك أن هذه الليلة كانت  
سيئة يف مجيع األحناء . ويبدو أن  

اجلو يف طريق التحسن اآلن ." 
وبرز القمر قليال من خلف 

الغيوم وبدا ، للحظة ، أن كل 
بع السائق :"  شيء قد أتلق ، وات

ملاذا ال تذهبني إىل العربة  
وجتلسني فيها ؟ إهنا دافئة وحاال  



سننتهي من حتميل هذه السيارة 
". 

ففي النهاية ، كان الفان قد محل 
يف سيارة الشحن . بينما صعد 

كالي ليجلس إىل جانب السائق  
. 

أدار السائق وجهه إىل اخللف  
مقدما إىل جو علبة بالستيكية 

ندويشات اجلنب  حتتوي بعض س



وهو يقول :" أتريدين ساندويش  
 ، ايسيدة اتكرياي ؟"

وجه كالي إليها نظرة حادة 
حتذرها ، كما يبدو من أن تعرتض  

على اإلسم . وقالت جتيب 
السائق :" كال ، أشكرك ." ومل 

 تنس أن تبتسم له .
عاد السائق يقدم الصندوق إىل 

كالي قائال :" ايسيد اتكرياي ؟" 



ولكن هذا هز رأسه أيضا ابلنفي 
. 

قادمها السائق إىل مرآب حيث 
تدبر كالي أمر إصالح الفان . 

مث استأجر عربة أخرى تقلهما إىل  
املنزل . ونقلوا حاجياهتا 

وصناديقها يف صمت اتم ، ويف 
النهاية انطلقا وقد جلس كالي 

 أمام عجلة القيادة .



سارا يف ذلك الليل الثلجي أمياال 
عديدة وقد سادمها صمت عميق 

، ومل جتد جو طريقة خترتق هبا 
هذا الصمت ، كما أنه بدا على  

كالي االستغراق يف أفكاره وكأنه  
ال يشعر بوجودها . عند اجلسر  

، توقف حيث االسرتاحة ، 
معرتضا على إصرارها على متابعة  



له :" إنين يف حاجة إىل  السري بقو 
 بعض القهوة لتبقيين مستيقظا ."
قالت وقد شعرت بغبائها :" أوه 

." واتبعت حماولة إصالح سوء  
فهمها :" البد أنك جائع كذلك  

 ؟"
قال :" نعم . إنين جائع ."وحدق 

فيها حلظة ، مث فتح هلا الباب  
فحاولت أن ترتجل ، ولكن 



أعضاءها كانت متصلبة من جراء  
، فأنزهلا ، ممسكا هبا  سقوطها

عند صدره بينما كانت ساقاها ال 
تنثنيان ، وهو يقول :" من 

األفضل اإلكتفاء اآلن ابلقهوة ، 
إذ ان الفطور قد يصبح عادة 

 بيننا ."
قالت حبدة :" هذا لن يكون ." 
لقد تعرضت إىل ذلك اخلطر ،  



هذه الليلة ، كما مل حيدث من 
قبل . لكنها قاومته رغم شدة 

نها إليه الذي بدا ابلقوة اليت  حني
كان عليها عندما قبلها ألول مرة  

، من أين جاءهتا القوة لرفضه ؟ 
مل يكن ذلك ألهنا أرادت رفضه ،  

ولكن ألن عليها أن ترفضه . 
لقد أضاعا حظهما يف احلب 



وهي التقبل أبدا أي حل أييت يف  
 الدرجة الثانية قد يفكر هو فيه .

كان ضوء النهار قد انتشر  
عندما استدار كالي ابلفان إىل  
الطريق املؤدي إىل منزل والدة  

جو . وعندما وصال ، كانت عند 
الباب فأسرعت خارجة عندما 

رأهتما ، وهي هتتف :" جو ، لقد 
كنت يف أشد القلق عليك ." 



وعندما وقع نظرها على كالي 
 بدا أن أسوأ خماوفها قد حتققت .

" لقد تعطلت قالت جو :
السيارة بنا ، اي أماه . وحنن خبري 
اآلن . لو ظننت أنك ستقلقني 
التصلت بك هاتفيا . ولكنين 
فضلت عدم ازعاجك مبخابرة  

 هاتفية يف منتصف الليل ."



قالت األم :" لقد مسعت النشرة 
اجلوية يف التلفزيون فاتصلت 

ابلسيدة رايس اليت أخربتين أبنك  
 تركتها منذ ساعات ."

الت جو :" لكننا اتصلنا هاتفيا  ق
ابلسيدة رايس ، ولكن هاتفها  
كان ... " والتفتت حنو كالي 
الذي نظر إليها دون أن يبدو  
على وجهه أي تعبري ، إال حملة 



سخرية لقدرته على اغفاهلا مبثل  
هذه السهولة . وحولت انظريها  

بعيدا وقد استحوذ عليها 
 االرتباك .

إذ   قالت األم :" هيا ادخال ،
يبدو عليكما التجمد من الربد  

". 



قال حبزم :" سأنزل األمتعة من 
الفان ، مث أذهب ايسيدة غرانت 

". 
ألقت نظرة على وجهه الشاحب 

وحليته النابتة ، لتشعر ابلعطف  
ابلرغم عنها . وقالت :" كال . 

هيا ادخل واجلس جبانب املدفأة 
، وهذه األمتعة ميكنها أن تنتظر 

 م الفطور ؟". هل تناولت طعا



نظر إىل جو قائال :" ظننت أن 
من األفضل العودة بسرعة إذ  

تكهنت أن القلق قد ينتابك ." 
وخنقت جو الكلمات اليت  

قفزت إىل شفتيها ، ورفع حاجبه 
بشيء من السخرية وكأنه حييي 

فيها ضبطها لنفسها هذا . وتبعا  
الوالدة إىل داخل املنزل ، بينما 

كانت جو تفكر يف أهنا 



تحاسبه على تزييفه للحقيقة  س
ابلنسبة هلذا األمر حاملا تستعيد 

 قواها .
دعته السيدة غرانت إىل اجللوس  

يف مقعد كبري ذي ذراعني قائلة  
:" تفضل ابجللوس ، اي كالي ." 

مث التفتت قائلة :" األفضل أن 
أتخذي محاما ساخنا اآلن ." 

وقفت جو فرتة حتت )الدوش( 



عاس  خائفة من أن تسقط من الن
. مث ارتدت سرواال رماداي وكنزة 
صفراء . وذهبت لرتى ابنتها .  

ولكن هذه مل تكن يف غرفتها 
ونزلت جو هتبط الدرج بلهفة  
 وهي هتتف :" أمي. أين ..."

قالت األم وهي تضع اصبعا على  
فمها مشرية إىل كالي الذي غط  

يف النوم يف كرسيه :" هس ... 



لقد أنقذت الفنجان من يده يف  
قت املناسب ، تعايل إىل  الو 

 املطبخ ."
كانت الطفلة أليس هناك أتكل 

بسرور قطعة خبز حممص قدمتها 
ألمها حني رأهتا ، وهي هتتف :" 

 ماما !"
هتفت أمها بدورها :" مرحبا ، اي 

حبيبيت ... هل كنت فتاة طيبة 



مطيعة ؟" لقد وجدت من  
األسهل عليها أن تثرثر مع  

ها  طفلتها من أن تواجه عيين أم
املستطلعتني ، ولكن ، عليها أن 
تواجه األمر يف النهاية وخري الرب  

 عاجله .
قالت :" انين اسفة لقلقك علي 

اي أماه. لقد تعطل الفان يف 
اجلبال, وكان علينا ان ننتظر 



طويال قبل ان اتيت سيارة 
 االنقاذ." 

ذا  1قالت االم:" تفسريك ه
يتشابة مع تفسري كالي. ولكن 

لذي مل يفسره الشيء الوحيد ا
اي منكما ايجو , وهو مالذي  

 مجعكما معا , اصال؟"
قالت جو:" كان عليه ان يذهب  
 اىل ينغالس لكي يشاهد البناء."



قالت االم:" فدعوته انت لكي  
 أييت معك."

 قالت جو:" كال."
رفعت االم حاجبها قائلة:" 
ولكنه جاء على كل حال . 

 حسنا لقد حذرتك."
لقد قالت جو:" نعم اي امي 

حذرتين ولكن ليس عليك ان 
تقلقي ." ونظرت اليس مث اتبعت 



:" ذلك ان مشاعري منضبطة 
 متاما."

رات جو عيين امها تتجهان حنو  
الباب, فاستدارت لرتى كالي 

 واقفا عنده بشعره االشعث.
قال:" االفضل ان اذهب االن." 

والتفت حنو جو سائال:"اميكننا 
 انزال االمتعه االن من السيارة؟"



تدخلت السيدة غرانت قائلة:" 
ميكننا ان نقوم بذلك اان وجو يف 
مابعد . لتنقلك جو ابلسيارة اىل  

منزلك اذ انك تبدو وكانك  
ستسقط انئما امام عجلة 

القيادة. وهي ستعيد الفان اىل  
 املكتب غدا."

بدا عليه وكاهنسريفض, ولكن 
جو سارعت تقول ةقد ادركت 



  ان امها على حق:" احلق مع امي
 , ايكالي."

حدق فيها حلظة, مث هز كتفيه 
دون مباالة وهو يقول:" من ذا  

 الذي جيادل؟"
استدارت تسلم اليس اىل امها,  
ولكن االم هزت راسها قائلة:" 
اخشى ان عليك ان ىتأخذيها  

معك ايجو. ذلك ان عندي 



موعد مع مزينة الشعر بعد  
 عشرين دقيقة."

حدقت جو يف امها قائلة:" 
 ولكن."

االمن قالت:" املعذرة , على لكن 
ان اذهب االن. اىل اللقاء  

 ايكالي."
القى اليها شبة ابتسامة , وهو 

 يرد حتيتها. 



هزت جو كتفيها قائلة:" هيا 
لكي البسك معطفك."  ايليس

وعندما البست الطفلة معطفها  
املشرق اللون كانت تشعر  

 بكالي واقفا خلفها.
 قال:" اهنا تشبهك متاما."

قالت جو بسرعة:" نعم. اجلميع 
يقولوت ذلك." وقبل ان تقوم 
ابي شيء , كان هو قد احنىن  



حيمل اليس حيتضنها مبلء ذراعيه 
وهو حيدق فيها عن قرب. 

عينيها وهي  واغمضت اليس
تضحك مسرورة رافسة بساقيها  

 الصغريتني. 
قال:" هل مثة شبة بينها وبني  

 ابيها؟"
 قالت:" قـ .... قليال."



زم فمه قائال:" وماهو هذا  
 القليل؟"

قالت:" اذا كنت تعرفه, ميكنك 
 ان تدرك ذلك بنفسك."

اخذت منه اليس مث اسرعت هبا 
خارجة حنو سيارهتا حيث وضعت 

 احلزام مثبتة اايه بشدة.حوهلا 
جلس كالي فياملقعد جبانبها مث  
اغمض عينيه ومل يفتحهما اال  



عندما اوقفت السيارة امام 
الكوخ . مث انتظرت منه ان 

 خيرج, ولكنه مل يتحرك.
قالت:" لقد وصلت اىل منزلك, 

 ايكالي."
استدار ينظر حنو الكوخ قائال:" 

نعم . هذا صحيح هيا بنا." 
 وفتح الباب.

 الت:" كال."ق



ولكن االنزعاج بدا على وجهه, 
فحولت انظريها بعيدا بسرعة  

وهي تقول:" ال اظنها فكرة 
 حسنة."

قال وهو يتمطى مبتسما:"انه 
ليس طلبا, ايجو , حسنا, ان 

جسمي متيبس. احضري اليس 
فتكونني عند ذلك , ابمان متاما. 

 وهذا ماقصدته والدتك."



 
  نظرت جو اىل اخللف اىل ابنتها,
مث قطبت حاجبيها قليال قائلة:" 
رمبا." وفكرت يف انه من املؤكد 

ان ليس لدى امها اي موعد مع  
مزينة الشعر, وفتح كالي هلا  

الباب فخرجت وكل عضلة يف 
 جسمها تؤملها مما عانته.



عندما تبته يف الطريق, انتبهت 
 اىل حركة على السطح.

كانت احلمائم ترفرف فوقه, متاما 
اول يوم جاءت فيه كما راهتا يف 

 اىل الكوخ.
قالت البنتها:" انظري اي أليس." 
ووقف كالي حلظة وهويتأملهما. 

وعندما نظرت جو اليه رات  
جبهته وقد تغضنت قليال وكانه  



حياول ان يتذكر شيئا. وعادت 
اىل واقعها فجأة لتقول حبدة:" 

 مالذي تريده, ايكالي؟"
انتفض مبعدا افكاره, لريدد:" 

مث ابتسم وكامنا خطر   ماذا اريد؟"
له خاطر مسل , قائال:" لقد 

حان وقت ذلك الفطور الذي  
 وعدتين به. انين جائع جدا

 



 
 

ومل ينتظر جواهبا, بل استدار  
يفتح الباب حيث اختفى يف 

 الداخل. 
وقفت وجسمها يرجتف كيف 
جيرؤ؟ حسنا فلينتظر فطوره. 

وهتفت اببنتها:" هيا بنا, 
ت ايليس." ولكن الطفلة متلص 



من يد امها, مث هرعت حنو 
الباب. وصرخت جو:"اليس." 
ومسعت ضحكاهتا ختتفي انحية 
غرفة اجللوس, فهرعت يف اثر  

 الطفة 
امسكت بيد ابنتها ومشت ببطء  

يف احناء املنزل.كان املكتب يف 
غرفة املطالعة, غري مغطى وقد 

بدا انه قد استعمل حديثا, ولكن 



غرفة الصباح كانت مغطاة 
كما كانت الستائر  ابملالءات  

مسدلة, وكان املطبخ نظيفا 
ومنظما ولكن ليس ابلتالق الذي  

كان عليه اايم عناية السيدة 
 جونسون الفائقة. 

كان يف الثالجة القليل من املواد  
الغذائية , واخرجت جو علبة 
حتوي البيض. وساورها شعور 



غريب وهي تفتح اخلزانة, عاملة  
ابلضبط مكان كل شيء , مما 

ان ال شيء قد ملس منذ يعين  
 تركها املنزل.

مسعت صوت "الدوش" يف 
الطابق العلوي فابتدأت بسرعة 

ختفق البيض وحتمص اخلبز .  
وحتضر القهوة وكانت اليس يف 
هذه االثناء, قد وجدت خزانة  



اعجبتها ففتحها وابتدات تفرغ  
حمتوايهتا وابتدأت تفرغ حمتويتها  

على االرض, وتعبث هبا. ومل 
جو وقت ملنعها.كانت يكن لدى 

جتهد يف ان هتيء كل شيء لكي 
تنسحب بسرعة حاملا يظهر  

 كالي.
مل تنتبه حني توقف صوت تدفق  
املياة , وملا استدارت راته واقفا  



عند الباب يراقبها. وكان يرتدي  
معطف احلمام بينما شعره كان 

اليزال مبلال.نظرت ابفتتان ايئس 
اىل قطرة من املاء تعلقت يف 

احدى جتاعيد شعره لتسقط على  
رقبته مث تتالشى, يف ثنااي معطفه, 

ووضعت الصحن بسرعة على 
املائدة مث ضغطت الة صنع 

 القهوة.



 قال هلا:" الن أتكلي معي؟"
الت:" اان.....كال." وابتعدت ق

عنه حيث اخذت تلملم العلب 
اليت كانت اليس تعبث هبا, مث 

 تعيدها اىل اخلزنة. 
قال امرا:" دعي ذلك. ستأيت 

السيدة جونسون يف مابعد. 
واظنها حتب ان تنطلق من نقطة  

 الصفر."



وجدت ان عليها ان تقول:" 
اظنها مل اتت اىل هنا منذ وقت 

 طويل."
أيت احد اىل هنا   اجاب:" ومل

منذ وقت طويل. ذلك انين مل 
اصمم بعد هل اعود اىل هنا, ام  

 ابيع املكان."
شعرت بقلبها يتفتت وهي تتصور 

اانسا اخرين يعيشون فيبيتهما, 



ولكن , كان عليها ان تواجه  
الواقع . وقالت:" من املؤسف  
جدا ان ترتكه فارغا.اين كنت  

 تسكن؟"
اجاب:" بعد ما رحلت, 

 ت شقة يف املدينة."استأجر 
قالت:" انين مل ارحل, بل انت  

 طردتين."



" وهل كنت ستبقني؟" ولوى 
شفتيه ابمشئزاز متابعا:"اهو اطراء  

 يل؟"
مل جتب اذ مل يكن هناك مايقال 

 على مابيدو:" اان ذاهبة."
 "اجلسي , ايجو"

 قالت:"ال اظن..."
قال:" ما الذي حدث لك؟ هيا  

احضري لنفسك فنجاان 



معي, انين اريد ان  واجلسي 
 اسألك شيئا."

وجلست امامه تراقبه وهو يتناول 
 الفطور الذي اعدته له.

 قالت:" حسنا؟"
"هل يف امكان ان تتعامل  

مع...." واشار اىل اليس " اهنا 
 تبدو صعبة املراس."



قالت:" ليس كما جيب. ولكن 
اثناء مكوثي معها اظنها ستستاء  

اذا اان احضرت من ترعى 
كن عندما انتقل من  الطفلة, ول

عندها, فاالمر عند ذاك  
 خيتلف."

نظر اليها قائال:" تنتقلني من  
عندها؟ هل تفتشني عن منزل 

 تعيشني فيه مبفردك؟"



وابتدأ عرق ينبض يف صدغه " او 
 رمبا لن تكوين مبفردك؟"

شعرت بوجهها يشحب. 
وقالت:" انين امرأ ة انضجة اي 
كالي, وقد تركت منزل اهلي 

 يل."منذ وقت طو 
قال:" رمبا متنعك االقامة مع  

امك من التصرف حبرية." اهتزت  
لقوله هذا فلم تستطع جوااب . 



هز كتفيه وهو يسكب لنفسه 
فنجاان اخر من القهوة, مث اتبع 
قائال:"لقد ادليت براي سديد  
ذلك اليوم عن ضرورة انشاء  

حضانة يف الشركة, وقد اتبعت 
اان هذا االمر شخصيا, وظننا 

 قدما."سنستمر 



سالته ابرتياب:" وما الذي  
يدعوك لالهتمام ابمر سبق 

 ونقض من قبل."
قال بوقاحة:" انك ام طفلة دون  

اب. ومن املؤكد انين لست يف  
حاجة اىل ان اشرح مايف هذا من  

 الفائدة ابلنسبة اليك."



قالت بعنف :" ال يوجد طفل 
دون اب اي كالي , ان والدة  

 طفل تتم بوجود شخصني."
قال:" هذه حقيقة اعرفها جيدا, 

 ولكن اي اثنني؟"
واتبع بصوت قاطع:" لقد كنت 

 حذرة جدا ان الاتيت هبا مين."
نظرت اليس اليهما من حيث 

تلعب على االرض, بينما نظرت  



اليها جو قائلة هبدوء:"لقد انتهى  
 هذا احلديث."

اجاب :"ليس متاما. وملعت عيناه 
بشدة مث اتبع:"اريد ان اعرف اذا  

 كنت قد احببته."
قالت:" احببته من كل قليب  
ايكالي, وسأظل احبه حىت 

 اموت."



احست بنوع من االرتياح وهي  
تقول ذلك. انه مل يعرف ولن  

يعرف ابدأ اهنا كانت تعنيه 
 بذلك,

ولكنها شعرت بلبهجة حني 
الثلج يف  قالت ذلك, مث رات 

نظراته, وجتمدت البهجة لتتحول  
اىل كتة مؤملة حيث كان قلبها 

 ينبض بسرعة.



 سأهلا:" واين هو االن؟"
وتراجعت اما الوحشية الضارية  

اليت ظهرت يف وجهه, اىل ان  
اصطدمت ابلكرسي خلفها .  

وفجأة, وقف مث حتول عنها وهو 
يقول ابزدراء:" ايللخسارة.هل 

اتبعت  ستستعملني احلضانة اذا 
 انشاءها؟"



طرفت هي بعينيها اذ ترى  
املوضوع يتغري يف حلظة.مث قالت 
:"طبعا, ولكنين ال افهم مالذي  

 تريده من وراء انشائها؟"
قال:" قوى عاملة موالية." واحنى 
اىل االمام ميسك بيديها, مث عبس 
وهو ينظر اىل اصاهبا مركزا انظاره  
على خامت الزفاف حلظة, مث اتبع 

بدا فمه كخط حنيل  قائال وقد



قاس:" من الصعب ان جند 
مهندسني اكفاء.كما ان الدنيا  

انفاقية, واان ال اريد ان تعتذري  
يوما حبجة انك تريدين البقاء يف  

 املنزل الجل اليس."
سحبت يدها من يده قائلة:" 
ليس يف امكاين االستغناء عن 

 العمل الجل رعاية ابنيت."



قال:" كال؟ حىت وانت عندك مثن 
تلك االسهم؟" فجمدهتا نظراته  

يف الكرسي وهي تقول:" انين 
احتاج ذلك املال الجل 
مكان..." وتوقفت عن 

الكالم.لقد قالت اشياء اكثر من  
 اللزوم.

اكمل كالمها مفكرا:" مكان 
تعيشني فيه؟ اذن فقد كان 



شرطك يف ان تستعيدي اسهمك  
خدعة؟ واان قد صدقت 

 قولك.اهنا غفلة مين لن تتكرر." 
بتسم فجأة قائال:" انك , اذن, ا

تظنني ان فكرة احلضانة هي 
 جيدة؟"

اجابت مواقفة:" كان جيب ان 
 تكون قبل االن."



قال:" اذا, اعتربيها حقيقة واقعة. 
وفكري كم ستكون بقية 

االمهات العامالت عندي , 
 شاكرات لك."

اجابت : واالابء ايضا , فأان 
ابلنيابة عن كل الرجال املوظفني  

اشكرك لك كرمك." من عندك 
اين وجدت القوة لتواجه؟ 

والتفتت اىل ابنتها تقول:" هيا 



ايليس, حان وقت العودة اىل  
 البيت."

استجابت الطفلة على الفور,  
لتخرج هبا جو وتثبتها يف املقعد  

اخللفي يف السيارة, وعندما 
نظرت خلفها رأت كالي يزيح  

الستائر لكي يسمح لضوء النها  
لت عما اذا كان  ابلدخول. وتساء



قد صمم هنائيا على االحتفاظ 
 ابلكوخ او على البيع.

امضت بقية النها, تستعيد قواها 
مما مسته امها حبنق)قضاء الليل  

 على اجلبل العاري( 
ويف الصباح التايل كان يف امكاهنا 

جتاهل بقع الرضوض امللونة يف  
خمتلف احناء جسدها, شاكرة 



حظها على اهنا يف امكنة غري 
 رضة للنظر. مع

يف اليوم التايل , وصلت اىل  
املكتب لتجد نفسها قد 

اصبحت بطلة واجلميع يسأهلا:"  
 كيف استطعت اقناعه؟"

قالت جو بضيق:" اقنع من؟" 
ولكنها تعرف اجلواب عن هذا  

 السؤال. 



قالت موظفة االستقبال اليت كان  
هلا طفالن, واليت ابدت غاية يف  
الشكر:" طبعا السيد اتكرياي, 

ه مستمر يف انشاء احلضانة,  ان
لقد مسعته ايجو .كان واقفا  

حيث تقفني انت االن , وهو 
يقول لبيرت انك اقنعته بصواب 

 انشاء احلضانة ."
 سالتها جو:" بيرت لويد؟"



اجابت:" نعم, وقد بدا شاحبا 
 متاما."

قالت جو ساخخرة:" انه يظن ان  
مجيع االمهات جيب ان يبقني يف  

ر الطفاهلن."  املنزل يطحنون اجلز 
ولكنها مل تكن تشعر ابلسخرية,  

ذلك ان كالي اذا هو وقف 
يتكلم هبذا الشان يف مكتب 

موظفة االستقبال فهذا معناه انه  



يريد ان يعرف راي كل شخص 
 يف ماجيري.

تتابعت ساعات النهار بسلسلة  
مكاملات هتنئة من بقية 

املوظفات. عقب الظهر مباشرة  
رف كان كل من يف املبىن قد ع

ان مثة حضانة لالطفال ستنشأ 
واهنا هي قد اقنعت الرئس  

 اجلديد بذلك 



يف الساعة الثالثة استدعيت اىل 
مكتب االستقبال الستالم شيء 

خيصها.هرعت هي حيدوها 
 الفضول.

كان مثة سلة ورود محراء رائعة ,  
تصلح لغرفة مالبس ممثلة 

سينمائية. وقبلت جو البطاقة  
كان اليت مل تكن ضمن مغلف, و 

عليها بضع كلمات ظاهرة عمدا 



لكي يقراها اجلميع . دون شك , 
 قد قرأهتا موظفة االستقبال

كانت الكلمات تقول:" ذكرى 
ليلة التنسى" وكانت دون توقيع, 
ولكنها عرفت صاحب اخلط فورا  

وتضرج وجهها اىل منابت 
شعرها. سيعلم اجلميع االن ابية  

وسيلة استطاعت هي )اقناع( 
اي ابملوافقة على السيد اتكري 



انشاء احلضانة. او اهنم سيظنون 
اهنا فعلت ذلك والنتيجة هي 

 واحدة.
سحبت البطاقة من السلة  

ومزقتها مث القت هبا يف سلة 
املهمالت.مث استدارت مبتعدة. 

وانوهتا موظفة االستقبال قائلة:" 
 الن اتخذي زهورك, ايجو؟"



توقفت عن السري وحاولت ان  
تقول:" ملاذا ال  تبتسم وهي 

تبقينها هنا لتزيين هبا القاعة؟  
فليس هلا مكان يف مكيت." اهنا 
على كل حال, ارسلت لتعرض 

 على اجلميع .
 
 
 



وكذالك يسرتد هو بذلك قيمة 
 ماكلفته من نقود. 

يف الساعة اخلامسة, بينما كانت 
مستغرقة يف افكارها عما حوهلا, 

دون ان تنتبه اىل انفضاض 
ا وكاهنم وجدوا اجلميع من حوهل

فجأة مايشغلهم, رفعت انظريها  
لتجد نفسها وحيدة امام كالي  

الذي كان يقف مستندا اىل  



الباب . ونظرت حوهلا , مث 
ابتسمت له ابسف قائلة " انك  
تعرف متاما كيف ختلي غرفة ممن 

 فيها."
قال وهو يتقدم حنوها وجيلس 

على طرف مكتبها:" لقد  
استغرق ذلك سنوات من  

ن.لقد جئت هذا الصباح  التمري
اىل العمل بسيارة الفان, فهل 



ميكنين ان اوصلك اىل منزلك  
 بسياريت؟"

 قالت:" لشد ما اود لك."
نظر اليها بعينني ضيقتني .كان 

قد توقعمنها الرفض التام بعدما  
 حدث. وقال :" احقا ستأتني؟"
اجابت:" طبعا. فأان ال احب 

املواصالت العامة, كما اكره ان 
جتك . واالفضل هلذا افسد هب 



ان تنتظرين عند املدخل االمامي 
بعد اخلامسة والنصف متاما, اذ  
انين ساشعر ابالسف اذ مل يراان  

اجلميع خنرج معا." ونزل هو خبفة  
يهم ابخلروج عندما قالت:" 

 ولكن مثة مثنا لذلك."
توقف مظهرا اهلكم وهو جييب:" 

انك لست يف وضع خيولك ان  
 يت."تطليب شيئا, ايعزيز 



جتاهلت قوله هذا, واتبعت 
تقول:" الميكنين االن التصميم 

متاما, ولكنين كنت اتساءل عما  
اذا كان يف امكاين استعامال 

 امسي بعد الزواج."
انتظرت جوابه. ولكن التجاوب  
الوحيد الذي بدر منه هو توتر  
فكه االسفل . فتابعت تقول:" 

ان هذا سريد ايل اعتباري بشكل 



ك؟ انه يوقف  حسن. االتظن ذ
 الشائعات الفضولية."

ومل تنتظر جوابه بل اتبعت :" 
 واال..."

 سأهلا :" واال ماذ؟" 
قالت وهي تتساءل اىل اي مدى  

ميكنها ان تصل:" واال فان 
 احلضانة جيب ان تكون جمانية."



فاستدار ليخرج وهو يقول :" 
النكوين سخيفة , ايجو. سأراك 

يف مكتب االستقبال الساعة  
 اخلامسة والنصف."

تناولت مساعة اهلاتف وادارت  
القرص :" الو... مكتب شؤون 

املوظفني؟ انين جو غرانت ان  
عندي تعديال الدخاله يف  

امللفات..." ولكن يد كالي 



قطعت املكاملة فوضعت 
 السماعة مكاهنا وانتظرت.

 " انك خمادعة ايجو"
 قالت:" احقا؟"

" لقد رفضت ان حتملي امسي 
نعيش معا, وانت لن   عندما كنا

 حتمليه االن."
ازدردت ريقها مث قالت:" ان 
علينا مجيعا ان نضحي." قتم 



وجهه مث قال :" لقد قررت ان  
يكون املبلغ املدفوع للحضانة  
من املوظف مخسني ابملائة من  
 التكاليف وهذا شيء منطقي."

رن جرس اهلاتف فوضعت يدها  
على السماعة قائلة" هل عشرون  

 في؟"ابملائة تك
 قال :" اربعون."



رن جرس اهلاتف مرة اخرى 
فتناولت السماعة واضعة يدها  

على فوهتها وهي تقول:" 
 عشرون؟"

مث تكلمت يف اهلاتف قائلة:" نعم 
يظهر ان اهلاتف قد انقطع اثناء  
احملادثة. وكما قلت فإن عندي 

 تعديال يف امللف." 
 قال :" مخسة وعشرون."



ارتسمت على شفتيها شبه 
ابتسامة وهي تقول يف اهلاتف:" 

 سأعاود االتصال بك."
والقت نظرة اىل ساعتها قائلة:" 
مخسة وعشرون ابملائة هو مبلغ  
مناسب. سأراك يف االسفل بعد 
نصف ساعة." وعندما استدار  
 ليخرج , اندته قائلة :"كالي."

 "نعم؟"



 "اشكرك على الزهور!"
اوما براسه قائال :" انين مسرور  

.لقد كانت..." اذ اعجبتك 
وتردد وكانه يفتش عن الكلمة  

املناسبة مث اتبع قوله:" اهنا 
 تستحق مثنها."

عندما نزلت يف اخر الدوام , اىل  
مكتب االستقبال لتخرج جبانب 



كالي , التفتت الرؤوس حنوها 
 تراقبهما.

فتح هلا ابب السيارة متمهال اىل  
 ان الرؤوس حنومها تراقبهما.

متمهال اىل   فتح هلا ابب السيارة 
ان استقرت يف مكاهنا. كان 

يتصرف ببطء متعمد, حتملت 
هي ذلك بصرب وكياسة لقد كلفته  

هبجتة هذه غاليا. ولكن عندما 



توقف عند احلانة قبيل الوصول  
اىل منزهلا قالت معرتضة:" ان 

الشرب بعد اخلروج من العمل  
هو للفتيان فقط. ان علي ان 

 اصل ايل بييت."
يت ان اعرض  قال:" ليس يف ني

عليك الشراب . ولكنين ال اريد  
ان اوقف السيارة خارج منزل  

والدتك لكي تتلصص علي من 



وراء الستائر. هل تتعشني معي  
 هذه الليلة؟"

اجابت:" اظنك نلت حاجتك مما 
تريد, هذ النهار, هذا اىل انين قد  

ال اجد من جتلس مع ابنيت اذا  
 اان خرجت معك."

امك   قال:" انين متأكد من ان
ستكون سعيدة ابن تقوم بذلك , 

ذلك ان عندي شيئا اريد ان  



احبثه معك. او رمبا هذه املرة 
 سأتعرض اىل خداعك ."

 قطبت جبينها قائلة:" خداعي؟"
قال:" مامن سبب جيعلك حتملني 
اسم السيد اتكرياي, اي عزيزيت,  

 اليس كذلك؟ 
مل جتب هي فرتة , مث قالت بوجه 

ر املريعة  متهجم:" بعد سلة االزها
تلك, وجب عليك التصرف 



بطريقة صحيحة, واان يف امكاين  
ان اذكرك بوعدك يف ان تعلن  

 زواجنا يف كل الصحف احمللية."
 " وعدي؟"

" هل نسيت؟ تعال لتأخذين 
الساعة الثامنة, ام انك تريد ان  

تقابلين يف مكان اخر لتجنب 
 مواجهة امي؟"



ادرا احملرك وهو يقول اببتسامة 
 سآيت الصطحابك." ابهتة :"

 
 الفصل الثامن 

مل تكن والدة جو مسرورة . 
كانت على استعداد للجلوس  
جبانب الطفلة يف غياب أمها ، 

ولكن ، عندما أخربهتا جو 
ابلسبب ، قالت بوجه متجهم :" 



إنك جمنونة إذ تذهبني معه . إنه  
 سيذيقك الويالت مرة أخرى ."

هزت جو رأسها :" كال ، ال أظن  
قال إنه سيتحدث  ذلك ، لقد

معي يف أمر خاص ." وأخذت 
تلتقط ألعاب أليس عن األرض 

وهي تتابع :" لقد قلت شيئا هذا 
النهار ... رمبا جعله يفكر يف  

الطالق ." قالت أمها وهي أتخذ 



األلعاب منها :" أوه ، هذا 
أحسن . ولكن األفضل أن 

تذهيب وجتهزي نفسك ، يف هذه 
احلالة جيب أن تبدي يف أحسن  

 مظهر ."
أخذت تبحث يف خزانة ثياهبا 
متسائلة عما ميكن أن ترتديه  

هلذه املناسبة . إهنا مل تفكر قط  
يف طلب الطالق ألهنا لن حتب 



أبدا شخصا آخر غري كالي ، 
ولكن رمبا كانت أمها على حق، 
إذ من األفضل قطع هذا الرابط  

غري املنظور الذي يربطهما معا  
مهما كان مقدار االمل الذي  

سيسببه هذا ، إذ ال شك يف أن  
األمل سيكون هائال ابلنسبه إليها.  

فقد شعرت ابلرغم من كل  
ماحدث، عندما كان يف مكتبها 



هذا النهار، وكان النور قد غمر 
املكان... وقد يكون نورا قاسيا 

ولكنه يتبدد كل توتر يف  
عالقتهما . ولكن ، ألول مره 

منذ خرج كالي من حياهتا، 
ا حية .. وهذا يف تشعر جو أبهن 

 منتهى اخلطورة.
أخرجت الثوب الذي كانت قد 

ابتاعته لرتتديه يف حفلة عشاء  



الشركه يف عشية امليالد. ولكنها  
مل تذهب إىل تلك احلفلة ألن 

أليس كانت مريضة ، وبعد ذلك  
مل حتدث مناسبه الرتدائه. كان  
أسود اللون بسيطا، ولرمبا كان  

 مالئما للمناسبة احلالية!
ذت أليس إىل الفراش حيث أخ

لعبتا معا فرتة. وبعد ذلك ،  
بدأت تستعد للخروج وقد 



أدركت أن احلق مع أمها يف أن  
 تبدو أبمجل حلتها.

ابلغت يف زينتها، وتعطرت أبمثن  
العطور اليت كانت أختها قد 

قدمتها هلا هدية يف مناسبة ذكرى 
ميالدها. صففت شهرها بطريقه  

.  تظهره أكثر بدائية ووحشية
وكان الثوب مستقيما من  

الكريب األسود يصل إىل مافوق  



كاحليها ويف اجلانب يوجد شق 
 يظهر ساقها عند املسري.

وضعت يف أذنيها قرطني طويلني  
ذهبيني ، ولكنها مل تضع شيئا 

حول عنقها ، إذ كان سواد  
الثوب جبانب بياض بشرهتا وهو  
يظهر كتفا دون اآلخر ، مل يكن  

أية زينة . ذلك يف حاجة إىل  
واستدارت لرتى نفسها يف املرآة  



وهي تعجب كيف أن كتفها 
وذراعها العاريتان قد جنتا من 

الرضوض ، بينما امتألت الذراع 
 األخرى هبا !

وضع رنني جرس الباب حدا 
لتصوراهتا هذه ، ومل تكن قد 

مسعت وصول سيارة األوسنت . 
وألقت نظرة أخرية على صورهتا 

عت هتبط يف املرآة ، مث أسر 



السلم قبل أن تقول له أمها شيئا 
قد يندم عليه اجلميع . 

وأمسكت أنفاسها وهي تقف يف  
مدخل غرفة اجللوس . كان 
كالي واقفا وقد أحىن رأسه  
قليال يستمع إىل شيء كانت  

أمها تقوله له ، وكان أنيقا واثقا  
من نفسه ومن جاذبيته . استقام 

يف وقفته حني دخلت هي متقدمة 



، وعندما نظر إليها حمملقا   حنومها
بدهشة ، شعرت ابلسرور  
 لعنايتها الفائقة مبظهرها .

قال وهو ميسك بيدها :" جواان 
... " وشعرت هي ابلسرور حني  
أبقى يدها يف يده حلظة قصرية . 

ومل يكن يف امكاهنا حتمل ذلك  
 أكثر من حلظة واحدة .



قالت بربود يتناقض مع غليان 
مساء اخلري ، دمها يف عروقها :"  

اي كالي . هل عرضت عليك 
 أمي شرااب ؟"

أجاب :" لقد فعلت . ولكنين 
أوضحت هلا أن مائدتنا حمجوزة 

الساعة الثامنة والنصف . وجيب 
 أن نذهب اآلن ."



أومأت برأسها برشاقة قائلة :" 
 إىل أين حنن ذاهبان ؟"

أجاب :" لقد جعلت ذلك  
 مفاجأة صغرية ."

سأنتظر إذن يف  قالت ابمسة :" 
القاعة ريثما خترب أمي إىل أين  
ميكنها أن تتصل بنا يف حال 

 حدوث أي طارئ."



وملا قطب جبينه 
قليآل،قالت:"ألجل أليس." 

واستدارت مسرعة، وهي تلف  
نفسها بشال كشمري ختفي بذلك  
ارجتافها ، حماولة أن تبدو مبظهر  

هادئ متزن ، خمفية كل انفعاالهتا  
. 

يقودها بثبات   بعد حلظات ، كان
من مرفقها حنو السيارة املنتظرة ، 



وهو يقول :" يف آخر مرة انتابين  
مثل هذا الشعور ، كنت يف 

 السابعة عشرة من عمري
 
 

 قالت :" حقا ؟ وكيف ؟"
أجاب :" كان علي وقتئذ أن 
 أخرب أمك إىل أين سآخذك ."



ضحكت قائلة :" هل ذكرتك  
أبنك جيب أن تعيدين إىل البيت 

 ثانية عشرة ؟"قبل ال
رمقها بنظرة وهو يقول :" مل تقل 

الكثري ، اي سندريال ، ولعلها  
تذكرت يف آخر حلظة انين  

زوجك ." وفارقتها كل رغبة يف 
الضحك . وبدا عليه الرضى 
وهو يتابع قوله:"إنين مل أفهم  



مطلقا ملاذا يعتقد اآلابء ان عفة  
بناهتم تبقى حمفوظة حىت الثانية  

 عشرة فقط."
:"سأتذكر هذا عندما أييت قالت

الفتيان لزايرة أليس عندما تصبح 
شابة." نظر إليها قائآل:"الذي 
يهمين أان هو زايرة الفتيان لك  

 أنت."



قالت:"إذا كان هذا نوع احلديث  
الذي ستحدثين به، فمن األفضل 

 أن تعيدين اآلن إىل منزيل."
قال وكانت السيارة قد 

توقفت:"لقد فات األوان لذلك،  
 وصلنا." فقد

نظرت جو من النافذة ورأت 
األنوار تنعكس يف النهر. 

وانقبض قلبها بعدما عرفت 



املكان الذي أحضرها إليه جاعآل  
منه مفاجأة هلا، فقد كان هو 

نفس املطعم اجلميل الذي  
أحضرها إليه أول مرة خرجا فيها 

معآ. مل تكن لتصدق أبدآ أنه  
 ميكن أن يكون هبذه القسوة.

، ونبذت هي فكرهتا مد إليها يده
األوىل يف أن ال خترج من السيارة 
طالبة أن يعيدها إىل البيت، كان 



يف نظراته جرأة وحتد. ورفعت هي 
رأسها بكربايء، واضعة يدها يف  

 يده ليقودها إىل الداخل.
ال شيء قد تغري. السقف 
املنخفض، األنوار اخلافتة 

والشموع على الطاوالت. يف 
ملطعم، أول مرة اجتازت هذا ا

كانت حتلق يف أجواء السعادة  
جبانبه وكان الناس مييلون رؤوسهم  



حنومها، وها هي اآلن تسري  
مستقيمة اجلسم يف كربايء، 

واالبتسامة على ثغرها، ومازال 
الناس يرفعون رؤوسهم يتابعوهنما  

 أبنظارهم.
استقرا، يف النهاية يف زاوية هادئة  
وقائمة الطعام أمامهما. ورفعت 

املاء إىل فمها ترطب جو كأس 
 شفتيها اجلافتني.



 سأل:"هل صممت على شيء؟"
نظرت يف القائمة وهي 

تقول:"ماذا؟ أوه، كال." ونظرت 
إىل خليط من الكلمات مل 

تستطع أن تفهم منها شيئآ. 
 وقالت:"إنين لست جائعة."
 قال:"هل أختار لك شيئآ؟"

أومأت بتعاسة قائلة:"إذا كان  
 البد أن أنكل."



 ن هذا هو املفروض."قال :"أظ
قال:"أظن هذا هو  

املفروض."ونظر إىل النادل،فجاء  
هذا، فطلب منه أن أيتيهما  

 بطعام هلما.
جلسا بصمت.مث سألته أبدب  

 :"كيف حال والدك؟"



أجاب:"صحته ليست جيدة 
متاما،ولكنه حياول أن حيتفظ 

 بقدرته على العمل."
أرسل إيل بطاقة يف   قالت:"لقد

 عيد امليالد، وهدية ألليس."
قال:"هذا أكثر مما أرسل إيل أان،  

ولكنه يعتقد انين حرمته من 
 حفيدته."



قالت :"انين متأكدة من أنك  
بذلت وسعك إلصالح مفهومه  

 ذاك."
أجاب :"يف احلقيقه ، كال." 

وتعلقت انظراه بناظريها:"لقد  
فضلت ان امتسك ببقااي 

 كربايئي."
جتفت يدها وتركت الكأس من  ار 

يدها بسرعه قائله:"هذا هو  



السبب إذن يف رغبته برؤيتها؟ إنه  
 يعتقد أهنا ابنتك..."

قال :"هذا جيعله سعيدا جدا، إن 
صحته تتأخر.هل أمكنك 

 احتمال ذلك؟"
قالت:"حاولت اإلتصال به 

هاتفيا، ولكنين وجدت انه قد  
سافر إىل اخلارج بعد إرساله  

 ايلز."البطاقه إىل و 



 قال :"لقد عاد اآلن."
 مل تعرف جو مباذا جتيب.

ذلك أن كالي يدعوها إىل  
التظاهر مبا يعتقد أنه كذب.وبدا 

 هذا غريبا على طبعه.
سرها حضور النادل ابلطعام . 

وحدقت يف الطعام برهة، مث 
تناولت الشوكه وابتدأت تضع  



مسك السلمون املدخن يف 
 صحنها.

 ة؟"سأهلا:"أحقا أنت غري جائع
هزت رأسها نفيا. كانت تشعر  

مبعدهتا منقبضة . وقالت :" لقد 
أحضرتين إىل هنا لتتحدث إيل  

 عن أمر ما ... "
 قال :" عندان املساء بطوله ."



قالت :" أفضل أن ننتهي منه 
 أوال ، إذا مل يكن لديك مانع ."

قال :" ظننت أننا رمبا ..." 
وتوقف عن الكالم برهة مث عاد  

كان األمر غلطة  يقول :" لقد  
واضحة ، ولكننا ال نستطيع أن  
 خنرج يف منتصف وجبة الطعام ."



قالت :" كن واثقا ، أان لست  
غبية اي كالي ، فأان أعرف ماذا  

 تريد ."
وضع كأسه على املائدة ونظر  

 إليها قائال :" حقا ؟"
وأمسك يدها اليسرى قائال :" 
لقد ظننت ذلك . أخربيين ملاذا  
مازلت تضعني خامت الزواج ، اي 

جواان ؟ لقد تركت جموهراتك  



كلها ، ولكن يظهر ان هلذا أمهية  
 خاصة ؟"

قالت :" اجملوهرات هلا قيمتها 
الذاتية ، ولكن هذا اخلامت له  

قيمة معنوية فقط ابلنسبة إيل ." 
ته :" هل تريد  ونظرت إليه مث سأل

 أن تستعيده ، اي كالي ؟"
تضرج وجهه وقال :" كال ، ال 

أريد ." وتوتر فمه وهو يتابع :"  



إذا كان مينحك احرتاما معينا ، 
فأان ال أضن به عليك ." 

اندفعت واقفة قائلة حبدة :" إذا 
أان كنت أريد ذلك النوع من  

االحرتام ، اي كاليتون اتكرياي 
آهبة ..." كانت تتكلم غري 

ألولئك الذين أخذوا حيدقون  
فيها واتبعت :" كنت إذن محلت  
امسي الزوجي يف أي وقت شئت 



." وحاولت أن ختلع اخلامت ،  
ولكنها مل تستطع . وقالت 

ساخطة :" اللعنة . إنه ضيق  
دوما . سأرسله إليك ." 

واختطفت حقيبة يدها وركضت 
خارجة من املطعم ، دافعة من  

د ، وقد طريقها القادمني اجلد
منعتها التعاسة من االهتمام 

 بشيء .



شاهدت سيارة تنزل بعض  
األشخاص فقفزت إليها معطية  

عنواهنا للسائق . والتقط السائق  
هاتفه ليخابر مكتبه . قالت 

تستعجله :" بسرعة أرجوك ." 
ولكن ، بعد فوات األوان ، إذ  

فتح الباب ليلقي بنفسه إىل  
جانبها ، والتفت السائق ينظر  



يهما معا سائال :" نفس العنوان  إل
 اي سيديت؟"

 أجابت :" نعم من فضلك ."
قال كالي :" اتبع الطريق الريفي  

". 
أجابه :" األفضلية للسيدة ، 

 ايسيدي ."
فجأة شعرت ابخلجل من عدم 

امتالكها ألعصاهبا ، فرفعت 



يدها مستسلمة وهي تقول :" ال 
أبس ." كان عليهما أن يتحداث ، 

ابألمر ، كان أفضل  وكلما أسرعا
 هلما . وابتدأت ترجتف .

قال هلا :" تشعرين ابلربد هنا ." 
وخلع سرتته ووضعها على كتفيها 

، ولكن ذراعه ، بطريقة ما ،  
بقيت هناك يلفها بقوته . إهنا  

 اآلن يف حاجة إىل كل قوة العامل .



قالت تعتذر :" ماكان يل أن  
أتصرف بذلك الشكل . مل يكن 

 قصدي هذا ."
قال :" لقد وضح يل األمر من  

عدم استطاعتك ضبط أعصابك  
". 

قالت :" انين مسرورة إذا كان يف  
ذلك بعض الفائدة . ميكنك إذن  

 أن حتصل على طالقك ."



اندفع يواجهها وقد عقد حاجبيه 
 قائال بعنف :" أهذا ما تبغينه؟"

 قالت :" أظن هذا أفضل."
وحولت نظراهتا بعيدا وقد 

اته إليها .  أربكتها قوة نظر 
واتبعت تقول :" ولكنين أظن  

انين ، يف هذه الظروف ، علي 
أن أحبث عن وظيفة أخرى. فهل  



تدعين أذهب ؟ أرجوك اي كالي  
". 

كانت عضالت خديه هتتز وهو 
يقول :" إنين ال أستطيع إرغامك 

بعد انذار ثالثة أشهر ، عليك 
أن تبقي أثناءها متارسني عملك 

". 
ا ، عاد  عندما رفع ذراعه عنه

اجلليد حيتل جسدها . ثالثة  



أشهر ؟ وغاص قلبها يف أعماقها  
. لقد كانت أقل من ثالثة أسابيع  

، ومع ذلك شارفت أعصاهبا 
على اإلهنيار . وقالت :" أنك لن  

جتربين أبدا على أن أعمل معك 
 يف مثل هذه الظروف؟"

قال :" إنين أتساهل معك إذ  
أدعك تذهبني بعد ثالثة أشهر  



وأان أتوقع أن أمسع كل  فقط . 
 ذلك من مكتب حماميك ."

نقر على الزجاج الفاصل بينه 
وبني السائق قائال :" قف هنا ." 

ووقف السائق ، وانوله كالي  
أوراقا نقدية ونزل قائال له :" خذ 

زوجيت من فضلك إىل املكان  
 الذي تريده ."



هتفت به:" كالي ، ال ميكنك 
النزول هنا !" وكان الضباب 

عد على طول النهر .  يتصا
واتبعت :" خذ سرتتك على 

 األقل."
وأخرجتها إليه من النافذة ، 

ولكنه مل يستدر إليها ، ففتحت 
الباب وابتدأت تركض وراءه  

منادية :" كالي !" ولكنه كان قد 



اختفى ، وأخذت تستدير حول  
نفسها يف حماولة ملعرفة الطريق  

الذي ذهب فيه . مث أدركت أين  
ن ترددت حلظة ، هي . وبعد أ

سلكت املمر احملاذي للنهر  
غائصة حبذائها العايل يف الوحل 
وهي تشتم بعنف وصرخت :" 

كالي!" وحترك شيء هنا مل 
تستطع أن تتبني ما هو ، مث حترك 



جمددا فهربت مذعورة من تلك  
األنفاس الثقيلة جبانب قدميها . 

وصرخت عاليا بذعر :" كالي ." 
يء  لتتوقف فجأة وقد شعرت بش

يشدها . وحاولت أن تصرخ ، 
ولكن الرعب أمسك خبناقها  

حموال لساهنا إىل قطعة من خشب 
. 



مسعت صوته يصرخ هبا :" 
 ماالذي تظنني نفسك بسبيله ؟"
نعم ، لقد كان هو نفسه ، لقد  
رأته وهو يديرها حنوه ، فألقت 
بنفسها عليه الهثة وهي تتعلق 
بعنقه حماولة أن تتنفس قائلة :" 

هناك ... شيء ما ..."  كان ...
وإذ شعرت بشيء من الشجاعة 
بني ذراعيه ، التفتت لتتحقق من  



ذلك الذي كان يطاردها . كان  
كلبا ضخما أسود وأبيض جيثم 
يف الطريق ، وقد مال برأسه إىل  
انحيتها . وشهقت وقد شعرت 

حبماقتها فجأة ، وقالت ذاهلة :" 
 لقد كان كلبا 

 
قال بربود أدخل الرجفة يف 

سدها :" وما الذي ظننته إذن  ج



؟" فتمالكت نفسها وهي ترتاجع  
إىل اخللف . مث مدت يدها إليه  
ابلسرتة وهي تقول :" إنك ... 

تركت هذه ." ومل ميد يده 
ألخذها فسقطت يدها جانبا ، 

وهي ترجتف متابعة قوهلا :" 
 ستصاب ابلربد ."

هتف وهو أيخذ السرتة من يدها  
هبا  ويضعها على كتفيها يدثرها 



ويسأهلا :" ماذا أفعل بك اآلن  
 ؟"

تصلب جسدها وهي تسأله :"  
تفعل يب ؟ تفعل يب ؟ " وصدرت 
عنها شهقة خمتنقة وهي تقول :" 

أرجوك أن ال تزعج نفسك 
ألجلي ." واستدارت تسري  

بسرعة عائدة من الطريق الذي  
 جاءت منه .



هتف وهو يلحق هبا :" أزعج 
نفسي ؟" وترحنت هي مث تعثرت  

سريها . واتبع قوله :" مل يف 
تكوين سوى إزعاج يل منذ اليوم  

الذي رأيتك فيه ." وأرغمت 
نفسها على االستمرار يف السري  

ولكنه أمسك بذراعها وأدارها  
حنوه لتواجهه قائال :" قفي ، تبا 

 لك ."



سألته حبدة :" ملاذا أقف ، ما 
دمت أان أزعجك إىل هذا احلد  
فيجب أن تكون مسرورا لرؤييت  

أذهب." قال :" إنين أعرف  
ذلك وفكرت يف أن أتصرف هبذا  

الشكل ، ولكن هذا مل ينفع . 
هلذا استغليت الفرصة عندما 
مات تشارلز ألستلم مقاليد 

الشركة . وكنت أريد أن أريك  



كيف أنسف الشركة نسفا .  
ألستطيع بعد ذلك أن أبعدك من  

عقلي بعيدا مع احلطام . كانت 
ة اليت هذه هي الطريقة الوحيد

وصلت إليها لكي أؤذيك كما  
 آذيتين ."

قالت :" ولكنك ... تتوسع يف  
الشركة وتبين حضانة . أوه ، اي 

للتعاسة ." وفجأة ، اتضح أمامها  



كل شيء ، فتابعت تقول :" إهنا  
خدعة قاسية فقط ، وعندما 

يكتشفون ذلك سيفتكون يب . 
ولن أستطيع بعدها أن أحصل 

 على وظيفة أخرى أبدا..."
قال : " هذه كانت الفكرة العامة  

" ... 



سألته مبرارة :" وحادث السيارة ؟ 
هل كان هو أيضا جزءا من اخلطة  

 ؟"
أجاب :" كال . لقد كان احلادث  
حقيقا متاما ." وسكت برهة ، مث 

أضاف قائال :" ولكن لو سران  
ميال آخر لكان الوقود قد نفذ  

 من السيارة ."



  سألته بعنف :" إنك مل تتابع
األمر حىت النهاية ؟ البد أنك  

على شيء من اخللق جعلك متتنع 
 عن اهانيت ."

أجاب بنفس العنف :" إنك لن  
تفهمي حىت وال بعد مليون عام 

 ." واستدار مبتعدا عنها .
تبعته وقف شعرت ابليأس فجأة 
، قائلة بلهفة :" إنك لن تفعل  



ذلك اي كالي ؟ إنين ال أطلب  
همة ذلك لنفسي . فنفسي غري م

. أرجوك ... إنين سأفعل كل ما  
 تطلبه مين."

وقف وهو ينظر إليها نظرة ذات  
معىن وقال :" كل ما أطلبه منك  

؟ إنك إذن مل تتغريي ، لقد 
ظننت ... " وألقى برأسه إىل  



اخللف وهو يئن قائال :" آه ، اي 
 لسوء احلظ ... لقد ظننت ... "

قالت حبدة :" ظننت ؟" وبدا 
تقول :" ومنذ  عليها الكدر وهي

مىت توقفت عن الظن ؟" ومل 
تتمالك أعصاهبا فأخذت تضربه  
على كتفه بقبضتها وترفسه من  
اخللف، فاستدار إليها ووقف  

يتلقى ضرابهتا وهو يقول :" نعم 



، هيا ، استمري اي جو اخرجي 
ما يف داخلك . لقد امتألت إىل  

حد أصبح من الغريب أنك مل  
ر .  تنفجري مبا تكبتينه من مشاع

لقد استفززتك ، وأهنتك 
وأحرجتك إىل حد ال يطاق . 

ولكنك سكت عن كل هذا . ما  
الذي مينعك من االعرتاف و 



اإلفصاح عما يف نفسك ؟ مم 
 ختافني ؟"

صرخت أبمل :" إنين لست خائفة  
". 

قال :" كال ؟ اثبيت ذلك . هيا ،  
ملاذا حلقتين يف ذلك الطريق ؟ أال  

ابحلقيقة ميكنك أن تعرتيف 
 لنفسك ؟"

 قالت :" احلقيقة ؟ أية حقيقة ؟"



قال : هي هذه ، إهنا احلقيقة  
الوحيدة اليت ميكن أن تكون بني  
رجل وامرأة . " وجذهبا إليه حبدة 

. 
وعندما أدركت نيته صرخت :" 

كال ، اي كالي ." مث أخذت 
 تقاومه . 

قال :" فات األوان ، اي عزيزيت .  
لقد قلت إنك ستعطينين ما 



أطلب ، وأان أطالبك بوعدك ." 
وأخذها بني ذراعيه حيتضنها 

بشدة . وما لبثت مقاومتها أن  
اهنارت بعد إذ أخذت تتجاوب  

معه برغبة عنيفة متاثل رغبته 
ووجدت نفسها تتعلق برقبته  

وعندما انفصال أخريا ليستطيعا 
ا ينظران الواحد إىل  التنفس أخذ



اآلخر بذهول ، مث اقرتبت منه 
 غري مبالية .

قال بصوت أجش وهو يقبض 
على يدها :" ليس هنا ." وركضا 
مسرعني يف الطريق دون اكرتاث  

ابلوحل املتطاير على أرجلهما 
 وثياهبما.

لف ذراعه حول خصرها وهو 
خيرج املفتاح ليفتح ابب الكوخ . 



اخل  وكادا يسقطان معا إىل الد 
حني فتح الباب فجأة حتت ثقل 

 جسديهما .
مرة أخرى ، عندما أصبحا داخل  

البيت ، أخذها بني ذراعيه 
بشوق ابلغ . كما أن جو مل 

تستمع إىل صوت العقل الذي  
كان حيذرها . فكانت كمن 

أصابه مس من اجلنون . لقد 



طال هبا شوقها إليه ، ومل تعد 
تستطيع الرتاجع حىت لو شاءت  

. 
بني ذراعيه صاعدا هبا محلها 

السلم إىل حيث كانت يوما غرفة  
 نومهما .

يبدو أهنا انمت ، إذ فتحت 
عينيها لرتاه واقفا جبانب السرير  

 مرتداي كامل مالبسه .



سحبت غطاء السرير فوقها وهي 
 تسأله :" كم الساعة ؟"

أجاب :" لقد جتاوزت الواحدة  
 صباحا ."

 قالت :" لقد أتخر يب الوقت ."
برأسه قائال :" سأحضر أومأ 

 السيارة إىل أمام املنزل ."
ارتدت ثياهبا بسرعة ، وسرحت 

شعرها قدر استطاعتها . قاد  



السيارة هبدوء خالل الشوارع 
اهلادئة ، مركزا انتباهه على 

القيادة ، اتركا إايها ألفكارها . 
وأوقف السيارة يف الطريق أمام  
منزل أمها ، مث فتح هلا الباب  

 وأنزهلا .
 قالت :" كالي ..."

قال :" غدا اي جواان ، فليس 
اآلن وقت للحديث." وأخذ 



منها مفتاحها وأدخله يف الباب  
هبدوء مث فتح الباب . وقال هلا  

:" سآيت إليك حواىل احلادية  
 عشرة ."

قالت :" كانت ليلة جنونية ، 
ايكالي ، وأريد منك أن تنسي  
 كل ما حدث . عدين بذلك ."

غدا .  قال ابختصار :"
 سنتحدث غدا ، ادخلي اآلن ."



جاء صوت أمها يناديها :" جو . 
 أهذا أنت ؟"

متتم كالي :" بلغيها اعتذاري 
وأخربيها أن عجلة السيارة 

انفجرت ." وقبلها يف خدها 
 قائال :" ليلة سعيدة ."

راقبته إىل أن دخل سيارته ، مث 
رفع يده حيييها قبل أن يتوارى  

 .بسيارته وراء املنعطف 



بدت أمها يف أسفل السلم ملتفة  
مبعطفها املنزيل وهي تنادي :" 

 جو ؟"
ردت جو قائلة :" نعم اي أماه . 

 آسفة لتأخري ."
قالت األم :" ال أبس ، إن أليس  

مل تستيقظ ." وأتملتها برهة  
مفكرة ، مث قالت :" حسنا ؟ هل 



كنت على صواب ؟ هل طلب  
 منك الطالق ؟"

ليه قالت اببتسامة احملكوم ع
ابإلعدام :" لقد تفامهنا حول كل 
املسائل املعلقة بيننا ، وهو سيأيت 
يف الصباح للتحدث يف التفاصيل  

". 
قالت األم برباءة :" أمل يكن  
لديكما الكفاية من الوقت  



للتحدث الليلة ؟" ومل تنتظر 
اجلواب بل دخلت املطبخ 

وابتدأت حتضر الشاي . ولكن 
جو قالت :" سأصعد رأسا إىل  

اشي إذا مسحت ، لقد كان  فر 
 أسبوعا متعبا من نواح عديدة ."

ومل يكن يف نيتها أن تنام . فإن ما 
بقي من هذه الليلة أرادت أن  

تستجمع فيها نفسها املشتتة ، 



راجية أن تتمكن من ذلك .  
أليس أمها بوقوقتها   أيقضت

املرحة وهي تقول :" البط ،  
أطعموا البط ." مث أخذت توقوق  

 كما يفعل البط مرة أخرى .
ظلت جو مستلقية حلظة يف 

السرير وقد شعرت أبعضائها  
ثقيلة بشكل غريب . وحاولت 
أن تتذكر مىت شعرت آلخر مرة 



مبثل هذا االمل. وهنضت تنظر يف 
 الساعة كانت العاشرة والنصف
,وقطبت جبينها حلظة, شاعرة 

أبن هنالك شيئا مهما عليها ان  
تتذكره. وفجأة ,تذكرت كل  
شيء, فقفزت من السرير,  

واغلقت الباب كل التنفذ منه 
 أليس,مث دخلت احلمام.



انعشتها املياة الساخنة,مث ارتدت 
ثيااب بسيطة عبارة عن سروال  
جينز وقميص مقفل, ومحلت 

أليس مث نزلت غلى الطابق  
السفلي وهي تنادي امها.  

 اجابتها:"هنا اي عزيزيت."
تبعت صوت امها اىل غرفة  
اجللوس فوجدهتا جالسة اىل  

جانب املدفأة تتحدث إىل  



كالي, الذي هنض حلظة دخوهلا  
 قائال:" مرحبا ايجو."

ازدردت ريقها وهي تقول:" 
مرحبا ايكالي ." كانت تدرك ان  
وجهها متضرج كفتاة يف اخلامسة  

اخذت امها تنقل  عشرة. و 
انظريها بينهما مث قال:"لقد 

احضر لك كالي بعض االزهار  
 ,ايجو,وهي يف املطبخ."



تكلفت االبتسام وهي 
تقول:"ورود؟ارجو ان التكون 

 محراء."
قال :"اهنا وردية اللون, وهذا 
اسلم عاقبة." وختلصت أليس 

من يد امها , مث هرعت حنو 
 جدهتا تقول:"اطعموا البط."

رأة:"اسفة  اجابت امل
ايعزيزيت,ليس اليوم." ونظرت  



اليهما قائلة:"لقد وعدهتا برحلة 
النهر هذا الصباح, واان اكره ان  

اخيب املها. ولكن عندي 
صداع بسيط."ومست راسها  

 برقة.
 قالت جو:"سآخذها يف مابعد."

وقف كالي قائال:"ومل 
 االنتظار؟سنذهب االن."



قالت االم:"ما الطف هذا منك , 
ة ,كما ان اخلبز يف  اهنا جاهز 
 املطبخ."

نقلت جو انظريها من امها اىل  
اليس اليت كانت ترتدي ثواب  

أزرق المعا يتمشى متاما مع لون  
عينيها. ومل تكن واثقة من اللعبة  

اليت تقوم هبا امها. ولكنها مل تشأ  
 ان تكون حجر شطرنج.



قالت:"كال اي امي.لن نذهب اذا  
 كنت متوعكه."

ثق من ان  قال كالي:"انين وا 
امك تفضل ان انخذ اليس من  

طريقها ,ايجواان,هيا احضري 
 معطفك."

قالت:"ولكنين مل انتاول الفطور  
 بعد."



قال:"لقد فات اوان 
الفطور,ساشرتي لك كعكة 

وفنجان من الشاي من الكشك  
 يف احلديقة."

قالت:"كيف ارفض عرضا 
 كهذ؟"

ولكنها شعرت ابلغضب من 
ق  نفسها من الطريقة اليت تنسا

هبا اليه دون اراده ولكنها 



خرجت لتلبس أليس ثياب 
اخلروج مث حتزمها اىل كرسيها يف 

 عربتها.
محلها كالي اىل اخلارج حيث 

اوقفها على الطريق, وحيت هي 
 امها مث ركضت وراءمها.

 قالت:"سأدفع اان العربة."
نظر اليها قائال:"يف امكاين ان  

اتدبر هذا االمر.وإذا انت 



ذراعي فسنبدو كأي  أتبطت 
 شخصني متزوجني."

 "ولكننا لسنا كذلك."
قال:"فلنعترب ذلك مزاحا," وقدم 

هلا مرفقه , وترددت اذ كانت  
تعرف جيدا سرعة أتثرها اذ  

تلمسه. وملا رأى نفورها من ذلك  
توقف وقال:" إنين لن آكلك يف 
الشارع ." ومل جتد بدا من وضع  



ذراعها يف ذراعه فشد هو عليها 
نعها من سحبها ان هي  لكي مي

 غريت رايها. 
وقف عند نقطة عبور 

الشارع.ورفعت أليس انظريها  
 اليه تسأله :"اين البط؟"

اجاهبا:"حاال ,ايحبيبيت." ضحك 
وهو يستدير حنو جو قائال:"إهنا 

 واعية بشكل ملحوظ."



 "نعم , هي كذلك"
 
 

 قال:"ميكننا العبور االن."
سارا اىل جانب النهر  

صامتني.كان كالي مركزا اهتمامه 
على دفع العربة بني اولئك الناس 
الذين تدفقوا يستمتعون بشمس  
الشتاء.وكانت جو حتاول جاهدة 



اقناع نفسها ابن هذه الفرتة 
الودية بينها وبني كالي العالقة 

 هلا ابحلقيقة الواقعة حلياهتما.
عربا اجلسر احلجري فوق املدخل 

 اجلزيرة حيث كان البط ينتظر اىل
القادمني.واخذت جو تراقب  

كالي هبدوء وهو يفك احلزام من  
حول اليس مث يرفعها من العربة  



ويقرتب من البط كي تلقى اليه  
 بفتات اخلبز. 

كانت تشعر إزاء كل هذا,بقلبها  
يتحطم . لقد رفضت كل هذه 
السعادة الهنا نشأت على ان 

يها ترتبط مبهنة, لكي تثبت الب
ولنفسها أبهنا ال تقل عن االبن  

الذي كان يرجو أن يرزق به. 
واالن , وهي تراقب كالي 



وأليس, ادركت فداحة 
 ماخسرت.

التفت اليها وهو ميسك كيس 
اخلبز,واندها لكي تنضم اليهما, 

فأطاعته ابلرغم عنها,ليس ألهنا مل 
تشأ ان تشاركهما مرحهما هذا, 

بل الن االم الذكرى, عندما 
 ي كل هذا تكون مضاعفة.ينته



أخذا يراقبان,فرتة من الوقت 
الطفلة وهي مترح بني الطيور ,  
تطاردها. وكان كالي يالحظ  

خطواهتا يف الطريق املؤدي اىل  
املياه, حذرا من ان التقرتب  

الطيور كثريا من اصابعها الصغرية 
. واخريا, نفذ اخلبز, فرفعها بني  

يديه ليضعها على كتفيه وهو 
قائال:"حسنا ,ايتها   خياطبها



السيدة الصغرية.فقد حان وقت 
 لتتناول امك الشاي."

مل يعطها فرصة لالعرتاض,بل  
استدار ليعود اىل الطريق تلحق  

هبما جو اىل الكشك الختيار 
 أنواع الكعك. 

سأهلا كالي, إذا اشارت أليس  
اىل نوع من الكعك الدسم:"هل 



ميكنها أن أتكل واحده من 
 ذاك؟"

ا نفيا قائلة:"كال هزت جو راسه
,بل ميكنها أن أتخذ قطعة خبز 

 حممص."
 سأهلا:" وماذا عنك انت؟"

اجابت:" وكذلك اان ساكتفي 
 بقطعة خبز حممص."



جلسوا اىل مائدة , وكانت اليس  
جتلس على ركبيت كالي. زفك 

ازرار سرتهتا, ومنعها برقة عندما  
مهت بتناول اململحة,قائلة:" 

لي." كال, ايتها االنسة, التفع
والتفت هي اليه ابمسة لتهتم 
 ابلسحاب يف جيب قميصه.

 التفت اىل جو قائال:"جو....."



وتوقف حني أحضرت املرأة  
الشاي واخلبز احملمص هلم 
.وشكرها , مث عاد حيدث 

 جو:"جو, يف الليلة املاضية...."
قاطعته قائلة:"ليلة امس انتهت  
ايكالي... لقد كانت جمرد توتر  

حاجة التن وعراك, وليس بك  
 تشعر ابلذنب."



عبس قائال:" ولكنين ال اشعر  
ابلذنب. واان اسف اذ تشعرين  
أبن من الضروري جتاهل تلك  

 الليلة."
اجابت:"ماكان على ان امسح  

 حبدوث ماحدث."
قال:" ولكن ذلك حدث .كان 

ذلك حمتوما منذ اللحظة اليت  



حلقتين فيها.كان عليك ان  
 تعلمي ذلك."

رأت املرأة   قالت:"كال." وعندما
اليت جتلس خلف طاولة البيع 
تنظر اليهما, خفضت صوهتا 

وهي تتابع قائلة"كال, لقد كان 
 االمر جمرد جنون فقط....."

قاطعها قائال:"جو... إنين اريدك  
 ان تعودي إيل."



شعرت جو بوجهها شاحبا. 
وهزت راسها لتتخلص من 

 التشوش الذي احسته يف اذنيها 
ا:" انين مد يده ميسك بيدها متاهب 

اعرف انك طلبت مين الطالق,  
ايجو, ولكن فكري يف ذلك  

 .فكري يف الليلة املاضية."
رفضت هي ان تدع عقلها يغادر  

صورة تلك الليلة امللتهبة احملمومة  



.لقد تزوجها الجل ذلك, ومل  
خيف هذ, ولكن سبب هذا 

الزواج مل يكن كافيا  
حينذاك.فكيف يكون كافيا االن 

وشكل  بعد كل الذي حدث
حاجزا شتئكا بينهما؟ ونزعت 
يدها من قبضته الدافئة.حىت 

ملس اصابعه كان كافيا الضعاف 
 تصميمها.



قالت بسرعة قبل ان ميتلكها 
 الضعف :" كال, هذا مستحيل."
احتل الربود يف العينني الزرقاوين  
فجأة وهو يساهلا"هل هناك رجل 

 اخر؟"
ملا هزت رأسها نفيا قال:" ماهو 

 السبب اذن؟"
قالت وهي نتظر اىل 

 ابنتها:"السبب واضح,"



نظر هو بدوره اىل الطفلة اليت  
كانت على ركبته متضغ هبدوء 
,قطعة خبز. وقال:" اهنا مجيلة 
جدا,ايجو.مثل امها...لو اهنا 

 كانت.... خمتلفة."
قاطعته:"تعين مثل ابيها."وسرت 

اذ شعرد بربود يبعد بعض  
به من ضعف. نظر اليها   ماتشعر 



قائال:"سأعاملها كما لو كانت  
 ابنيت."

مالت اىل اخللف, فجأة’ وقد 
ارهقتها املشاعر.كما لو كانت  

ابنته؟ ومل تستطع ان تقول  
شئا,ذلك انه مل يستطع ان يرى  

االمر حىت والطفلة على 
ركبتيه.اهنا ابنتك... ودارت هذه  
اجلملة البسيطة يف عقلها ولكنها  



هبا,ذلك انه لن يصدقها   مل تنطق
 مطلقا,مهما قالت.

قالت :" ارجوك اي كالي , دع 
 عنك هذا ."

ولكنه اصّر على قوله :" 
ماحدث قد انتهى امره . لقد 

كنت امحق ألنين تركتك 
وحدك." وأخذ يدها مرة اخرى  

وكأنه يدرك , غريزايً ، أن للمسته 



القدرة على اقناعها ، واتبع قائاًل  
رة اخرى ، :"لن أكرر ذلك م 

 أبداً."
كان يف كلماته من احلنق ما 

 جعلها تتشبث مبوقفها.
قالت :" هذه هي النقطة اي 

كالي . انك لن تثق يب أبداً ،  
إذا اان كنت بعيدة عن نظرك .  
انين متأكدة من ان القفص ،  



الذي ستضعين فيه ، سيكون 
 مرحياً جداً."

كانت تريده ان يفهم . 
هذا  واستطردت :" ولكنه ، مع 

، سيبقى قفصاً حترسه أنت على  
الدوام كلما اقرتب رجل مين  

لكي ال أهرب من القفص ، إىل  
 ذلك الرجل ."



قال حبزم :" كال ." ولكن  
شحوب وجهه انبأها أبن هذه 

 هي احلقيقة.
فكرت حلظة ، يف ان تقنعه أبهنا 
مل تعرف رجاًل غريه، منذ دخل 

حياهتا ، ألهنا مل تشأ ذلك .  
دقها . رمبا ليس يف  ولكنه لن يص 

استطاعته هذا . و إذا رأت عدم 



التصديق يف عينيه فإن هذا  
 سيحطمها متاماً.

قالت :" ان العالقة بني االثنني  
تستوجب الثقة بينهما ، اي كالي 
، وحنن مل ننجح يف إرسائها بيننا 
. فنحن مل نعرف بعضنا البعض 

جيداً قبل الزواج . وكان الذنب  
ك أبن  ذنيب ، فقد مسحت ل

تسيطر علّي . ألن القدر يعلم  



انين اردت تلك السيطرة . ولكن 
األمور حدثت بشكل مستعجل 
. كان جيب أن تكون أنت قانعاً  

مطمئناً إىل عمل تسرّيبه حياتك ،  
إذ انين اشتبهت يف أنه كان  

عندك اسباب خاصة محلتك 
 على هذا الزواج."

 قال :" هذا ليس صحيحاً."



ين أن  قالت :" كيف تتوقع م
اصدقك يف الوقت الذي ترفض  

 فيه انت االستماع إيل ."
بقي صانتاً برهة ، مث التوى فمه  

اببتسامة صغرية ساخرة وهو 
يقول :" لقد وصلنا إىل طريق  
مسدود ." وانزل أليس وهو 

 يتابع ." األفضل أن نذهب ."



لكنها بقيت حلظة ال تستطيع 
احلراك إذ أ حزانً ال طاقة هلا على  

اثقل أعضاءها مما منعها   احتماله
 من الوقوف .

ولكن يد كالي على مرفقها  
نبهتها ألن تتحرك ، فاحننت 

لتمسك بيد أليس ، وهي ترد  
االبتسامة تلقائياً لسيدتني كبريتني  
يف السن وقفتا اىل جانب الباب  



لكي يستطيعا مها املرور قالت 
األوىل :" ما امجلها من طفلة ." 

ائلة :" واستدارت إىل رفيقتها ق
أليست مجيلة اي مويل ؟ اهنا  

شديدة الشبه أبمها ." ابتسمت 
الطفلة ، اليت كانت حتب لفت 

األنظار ، ملويل . وتقدمت 
السيدة تالمس شعر الطفلة  
األشقر مث رفعت انظريها إىل  



قاميت جواان وكالي الطويلتني ،  
وهي تقول :" اهنا ساحرة . وكما 

قلت ، فهي تشبه امها ." مث 
مت لكالي واتبعت ." ابتس

 ولكن هلا عينا أبيها متاما ."
احنىن كالي يرفع أليس ببطء ،  

ميسكها مواجها هلا ، حمدقا فيها 
وكأهنا مل يرها من قبل . ونظرت  

أليس بدورها إىل أبيها ، مث رفعت 



يدها السمينة إىل وجهه . 
ومالبث هو أن تنهد وهو 

حيتضنها بني ذراعيه . مث مشى 
ك متعمدا خارجا من الكش

االسراع ، اتركا جو تركض خلفه  
 دون أن ينطق بكلمة .

قالت :" انتظر اي كالي ." ولكنه 
مل جيب مما اضطرها إىل اهلرولة  

رغم اعاقة عربة أليس هلا . 



وأخريا ، تنفست الصعداء حني  
حتول إىل طريق السيارات بدال  

من أن يضع أليس يف سيارته 
 األوسنت مث خيتطفها مبتعدا هبا .

ولكن فرحتها كانت قصرية إذ أنه  
استدار إليها مادا يده قائال :" 

هاتفي مفاتيح سيارتك." وملا 
رأت وجهه الشاحب ، انولته 

املفاتيح دون تردد ، وفتح هو 



ابب السيارة وهو يقول هلا آمرا  
 :" ادخلي ."

 قالت :" ان أليس ... "
 قاطعها :" دعي أمر أليس يل ."

حيزمها   أخذت تراقبه بينما كان
جيدا يف املقعد اخللفي ، وكرر  
كالمه :" ادخلي اي جو ." ومل 

يكن مثة ضرورة لذلك إذ ما كان  
هلا أن ترتك أليس تغيب حلظة عن 



عينيها ، وجلست بسرعة يف 
مقعد السيارة قربه وشدت احلزام  

حوهلا . جلس هو يف مقعد 
القيادة ، وانسابت السيارة ببطء  

ن وكأنه يسري على بيض ، وكا
صامتا يفكر طيلة الثالثة اميال  
اليت اوصلتهم إىل مكتب شركة 

 ريدموند 
 



ودون أن يقول شيئا ، حل واثق 
أليس ، مث محلها داخال هبا إىل  

 املبىن .
سألته جو :" ما الذي تفعله اي  
 كالي ؟ وملاذا جئت إىل هنا ؟"
نظر إليها بربود دون أن يكلف  
نفسه عناء الرد ، بينما حتول يف 

ه الطابق السفلي . وكانت اجتا
تركض خلفه ألجل ابنتها ، 



هابطة معه السالمل إىل حيث 
امللفات اليت تتناول كل اعمال 

الشركة . ونقر إبصبعه على لوحة 
األزرار ليغمر الضوء املكان . مث 
ابتدأ ينقب بني امللفات املكدسة 

يف الصناديق وعلى الرفوف ،  
 وقد ضاقت عيناه .

ليأس :" قالت له بشيء من ا 
اخربين عما تريده ، فقد استطيع 



مساعدتك ." قال بربود :" حقا 
 ؟"

مل تقل شيئا بعد ذلك . بينما 
انمت أليس على كتفه براحة اتمة  

. ولكن جو مل تدعهما يغيبان 
 عن انظريها حلظة .

أخريا ، هتف راضيا وهو يسحب 
ملفا من على الرف ، ووضعه 

برفق على الطاولة لكي ال يزعج 



فلة النائمة ، مث ابتدأ يقلب  الط
 الصفحات .

عبست جو . لقد كانت هذه 
الصفحات الوردية خاصة ببناء  

اجلسر الذي كانت تعمل فيه 
 اثناء لقائها بكالي ألول مرة .
وتصفح الصفحات بسرعة إىل  

أن وجد التاريخ الذي كان 
يبحث عنه . ورأته جيفل مذعورا 



وهو ينقر ابصبعه على كل تقرير  
 ممهور بتوقيعها . 

سأهلا :" هل اشتغلت تلك الليلة  
؟" ذلك إذن ما كان يفتش عنه . 

 الربهان . 
ردت قائلة :" لقد اخربتك بذلك  

". 
استدار عندئذ ، يواجهها قائال  

هل من املمكن أن أكون  :" 



خمطئا إىل هذا احلد ؟ ان بيرت ... 
" 

قاطعته :" لقد احضرين بيرت إىل  
بييت بسيارته ألنه فكر يف أنين  

مرهقة جدا ، فإذا حدث يل 
حادث ، وأان أقود السيارة ، 

فسيتعرض هو لالستجواب عن  
السبب الذي جعله يطلب مين  
العمل يف الوقت الذي كان هو 



عائلية . هلذا  ميرح يف حفلة 
احضرين وليس لسبب آخر ، 

فهو ما كان ليعطيين ذلك النهار  
 للراحة اال بثمن ."

قطب جبينه قائال :" ولكنك 
أنت ... لقد رأيته يقبلك . 

وكذلك من قبل رأيتك تقبلينه 
 مرة ."



قالت وهي ترجتف مشمئزة 
للذكرى :" نعم اي كالي . لقد 

رأيتين اقبله . ذلك كان بعد أن  
 حني قدمت اليك نفسي رفضتين

دون أي رابط بيننا ، النين كنت 
قد وقعت يف غرامك دون أمل ،  

على األقل كنت اظن أن ذلك  
كان حبا ." وهزت كتفيها 
متكلفة عدم االهتمام ، مث 



استطردت . " وعلى األقل ، 
 صححت انت تلك احلماقة ."

أمسكها بكتفها ، مما أزعج أليس  
." ، وهو يقول :" ملاذا إذن ..
ولكنه ترك جو وأخذ يهدئ  

الطفلة ، وكأنه اعتاد على ذلك  
طيلة حياته ، إىل أن عادت إىل  
النوم ، فعاد يقول جلو. " ملاذا 

قبلته ؟" وكان صوته هادائ ولكن  



نرباته الرقيقة كانت توحي ابخلطر 
. 

أجابت :" ألنك كنت هناك 
واقفا عند ابب املطعم ال تفقه 

ضبة شيئا مما ترى . لقد كنت غا
جدا ." ومل تشأ أن تنظر يف عينيه 

وهي تتابع :" لقد فعلت ذلك  
دون تفكري . لكي أثري غريتك .  

لقد ادركت ، بعد ذلك ، انين  



سأدفع مثن هذه القبلة . ولكنين 
مل ادرك إىل أي حد سيكون هذا 

الثمن ." وابدت إشارة ازدراء  
وهي تتابع :" ان بيرت لويد ليس  

عندما  برجل يستهويين ، وكنت ،
قبلين حني اوصلين إىل بييت ،  

نصف انئمة ، وإال ملا جترأ على 
 االقرتاب مين ."



صدرت عن كالي أنة أمل وهو 
يقول :" مل يكن هناك رجل آخر 
." ومل يكن هذا سؤاال ،ولكنها 
ردت قائلة :" كال اي كالي . مل 

 يكن هناك أي رجل آخر ."
مرر يده على رأس الطفلة النائمة  

ا :" هل هي ابنيت ؟  وهو يسأهل
 ابنيت حقا ؟"



أومأت برأسها جميبة :" بعد 
سفرك إىل كندا ، أخذت أان 

افكر . أدركت كم كنت خمطئة . 
ذلك ألنين مل أراع شعورك أبدا . 

لقد استبعدتك متاما. و ... 
كانت يل اسبايب اخلاصة يف عدم 

 رغبيت يف االجناب ."
قال ابزدراء وكأنه ينطق بكلمة 

نتك ؟" أومأت قذرة :" مه



برأسها بتعاسة :" نعم ، إذا شئت 
. " ونظرت إليه بيأس مث 

استطردت :" ولكنين القيت 
ببقية احلبوب ، مصممة على أن 

نتحدث يف هذا األمر عند 
عودتك من كندا ، ونقرر معا كل  

شيء ." وبدا االكتئاب على 
وجهها وهي تتابع ." يبدو أنين  
تصرفت خبطأ يف كل أمر ." مث  



يدها على الطفلة النائمة   وضعت
وهي تتابع :" إال هذه اليت هي  

عني الصواب يف كل ما قمت به 
 يف حيايت ."

قال :" جيب أن تعودي إيل اآلن  
". 

تنفست بعمق مث قالت :" هل 
ذلك ألنك وجدت الربهان ؟ ال  
أظن ذلك ، اي كالي ، لقد فات  



األوان ابلنسبة الينا . وميكنك أن 
 ابنتك ." تكون راضيا إذ وجدت

بدا عليه وكأنه يريد أن يناقشها .  
ولكنه بدال من ذلك ، أومأ  

برأسه وكأنه فهم مشاعرها . مث 
قال :" وهل ستسمحني يل  

 برؤيتها ؟"
قبل الرأس النائم وقال :" تعايل . 

 سأنقلكما معا إىل البيت ... "



قالت األم ابستياء :" إىل أين  
 سيأخذها ؟"

ها هزت جو كتفيها لتخفي شعور 
ابلعصبية ، وهي تقول :" قال إنه 

قد يذهب إىل حديقة احليوان . 
أليس هذه عادة الوالدين إذا كاان  

 منفصلني ؟"



قالت أمها حمتجة :" هذا مكان  
بعيد . إنه ال يعرف كيف 

 يتصرف معها ."
قالت جو :" لقد قلت له ذلك  

ولكنه قال إنه سيفكر يف أمر ما.  
إنه واسع احليلة ويعرف كيف 

 رف."يتص 
اهتزت اعصاهبا املتوترة إذ تعاىل  

رنني جرس الباب. وساورهتا 



الظنون يف أنه قد يكون احضر  
معه امرأة للعناية ابلطفلة! ولكنها  
شعرت ابالرتياح إذ وجدته قادمآ  

 وحده.
 قالت له:"اهنا جاهزة."

وارتفعت ضحكات أليس عندما 
 رفعها كالي. وصرخت:"اباب."

كانت جو تناضل لتعليم الطفلة  
هذه الكلمة اجلديدة طيلة 



األسبوع، ولكن، استعمال 
الطفلة هلذه الكلمة يف هذا  

الوقت املالئم ابلذات، مل يكن 
متوقعآ. وشحب وجه كالي ، 

وعندما عاد إىل طبيعته ، نظر إىل  
 جو قائال :" شكرا ."

تكلفت هز كتفها بعفوية وهي  
. وأان تقول :" اهنا كلمة جديدة 



احذرك ، فهي ستكرر استعماهلا  
 إىل ما ال هناية ."

قال وهو يلتقط حقيبة الطفلة :" 
 انين لن أتذمر . أين معطفك ؟"

 " معطفي ؟"
قال وهو ينظر إىل احلقيبة اليت يف  
يده :" نعم ، اي عزيزيت ، معطفك  

. إن حمتوايت هذه احلقيبة ال 



أفهم فيها شيئا ، وأان يف حاجة 
 إىل ان اتدرب عليها ."

قالت حمتجة :" ولكنك قلت 
انك ستتدبر امرك ." ابتسم قائال  

:" سأفعل ذلك إذا أنت  
ساعدتين ." فقالت وقد ادركت 

:" وإذا أان مل آت  فجأة قصده
 معكما ؟"



نظر إىل غرفة اجللوس قائال :" يف 
هذه احلال سأضطر إىل اجللوس  
هنا طيلة النهار . هذا إذا قبلت 

 أمك ."
قالت :" سأحضر معطفي ." 

وعندما عادت ، كانت أليس قد 
شدت إىل مقعدها يف السيارة . 

وكان كالي قد طلب استعارة 



سيارهتا ألجل هذا الغرض 
 ت .ابلذا

عارضا إعارهتا سيارته بدال منها .  
واخذت اآلن تتساءل عما إذا  

كانت هذه حيلة منه حىت ال 
 جيدها يف اخلارج حني وصوله .
كاان قد سارا عدة دقائق حني  

انتبهت جو إىل أنه مل يكن 
يسلك هبما الطريق إىل لندن ، 



فقالت :" كنت أظن أننا ذاهبون  
 إىل حديقة احليواانت ؟"

 و ابرد جدا ."" ان اجل
قالت :" ان أليس ملفوفة جيدا  

". 
" أعلم ذلك ، إمنا اليوم هو عيد 

ميالد أيب ، وقد وعدته هبدية  
 خاصة . هل هي حيلة فظيعة ؟"



قالت جبمود :" كان جيب أن 
تعلمين إىل اين تنوي اخذها . 

فإن يل احلق يف أن اعلم ذلك ، 
 افرض أن شيئا قد حدث ؟"

فأنت إذن  قال :" ولكنك معنا ، 
 تعلمني ؟"

برد الدم يف عروق جو وهي 
تدرك كيف كان يف إمكانه أن  

أيخذ أليس وخيتفي هبا دون أن  



يرتك أثرا ، ورمبا لن تراها بعد  
ذلك أبدا ، لقد مسعت عن 
 حدوث مثل هذه األشياء .
قالت :" ال أحب أن تقوم  

أبالعيب معي ، اي كالي ، لقد 
محلت أليس وحدي ، وربيتها ، 

لوقت الذي شئت أن تظنين  يف ا
فيه إمرأة ... فاجرة ... " 

وارجتفت وهي تنطق هبذه الكلمة 



، واتبعت :" وأان قد اصبحت ، 
مقبولة منك اآلن مرة أخرى 

ألنك وجدتين على النحو الذي  
 تريده ."

أطلق شتيمة خافتة وهو يقف  
جبانب الطريق ويقول :" ليس 

األمر هبذا الشكل ، فقد اردتك  
" وحاول االقرتاب منها  أن أتيت .

، ولكنها نفرت منه رافضة 



السلوى السهلة بني ذراعيه . 
وجلس مسندا ظهره إىل اخللف  
حيدق من خالل زجاج السيارة 

دون أن يرى شيئا ، وقال :" 
كنت أود أن اخربك ولكنين 

 ظننت أنك لن توافقي ."
 قالت :" كان تفكريك صائبا ."
قال :" هل تريدينين أن اعيدك  

 املنزل ؟" إىل



جلست حلظة وقد توترت  
قبضتها وهي ترغم نفسها على  

تذكر مقدار األمل الذي عانته 
عندما طردها رافضا تصديقها ،  
ولكن وجه أبيه تراءى هلا رقيقا  

ودودا . كان دوما يف منتهى الرقة  
معها . وإذا كان تصرف ابنه قد  
حرمه من رؤية حفيدته ، فليس 
 الذنب ذنبه يف ذلك. وتنهدت



ببطء ، مث أومأت ابلقبول ، قائلة  
:" كال . سنتابع طريقنا ، ولكن 
إايك أن جترب مثل هذه الطريقة  

 مرة اخرى ."
وارغمت نفسها على النظر إليه  
، متجاهلة االحباط الذي ظهر  
يف عينيه ، واستطردت :" كما 

ارجو أن تتدبر أمرك يف املستقبل 
، للعناية أبليس ، ألنين لن اكون  



دوما ألقوم بدور املربية  موجودة 
 معكما ."

توتر فمه وهو يقول :" يف هذه 
احلالة ، سأستغين عن سرور  

 مرافقة ابنيت ."
قالت :" كال ، هذه محاقه . 
 ميكنك دوما أن جتد من ..."

قاطعها :" من أتخذ مكانك ؟ 
أتظنني أنين كنت أعود اليك لو  



كان مثة امكانية ، مهما كانت  
مرأة سواك  ضئيلة ، يف أن أحب ا

 ؟"
" احلب ؟" وافلتت هذه الكلمة 

من بني شفتيها وقد ذعرت  
للعنف الذي بدا يف صوته .  

 واستدارت تنظر إليه .
كانت شفتاه مقوستني اببتسامة  
ساخرة ، واستطرد :" اهنا محاقة 



، أليس كذلك ؟" وعاد يدير  
احملرك ويتفحص الطريق أمامه ،  

 مث ينطلق .
ي  ومل يكن خيرتق الصمت الذ

ساد بينهما سوى ثرثرة أليس 
أحياان . ولكن ، عندما صرخت 

بصوت واضح جلي :" اباب" . 
 قفز االثنان . 



مل تكن الزايرة ابلسوء الذي  
تصورته ، فقد كان ابتهاج السيد  

اتكرياي كبريا حبفيدته . وأخذ 
الربود الذي يسود العالقة بني  

الرجلني ، يتالشى ومها يتنافسان  
ندما خرج على تسليتها . وع

كالي طلب والده من جو أن  
تعطيه وعدا ابالستمرار يف زايرته  
، وعندما كاان وحدمها ، قال هلا  



:" ال تنتظري أن حيضرك كالي 
". 

 قالت تعده :" حسنا ."
 
 

قال :" إذا أردت أي شيء ..." 
ونظر إليها بعنف ، وأدركت أن  

له ايضا تينك العينني الزرقاوين ،  
وقد هبتتا قليال ، ولكنهما مازالتا  



تشعان ابلسيطرة والقوة ، واتبع 
:" أي شيء مهما كان ، فتعايل 

إيل ." ونظر من النافذة إىل حيث 
كان ابنه يهيئ السيارة ، واتبع :" 

ن تذهيب إىل كالي  وليس عليك أ
". 

قالت :" انين ال أذهب إليه أبدا  
". 



قال :" لكل منكما شخصيته ، 
فكان لالختالف ان حيدث ، 

ولكنين ظننت ..." وهز كتفيه " 
لقد تزوجت أمه بعد أايم من 

تعارفنا . انين عجوز امحق فقد  
ظننت أن األمر معكما سيكون 

كما كان معنا ، إذ كان حبا حىت 
 املوت ."



ت جو :" احياان ال يكفي هذا  قال
 ، ايسيد اتكرياي ."

أدخل كالي احلقيبة إىل املنزل  
ليجد جو تقرأ ورقة تركتها أمها  
ختربها أبهنا ستمكث الليلة عند 

 اطفال اختها هيثر .
قال كالي بشيء من السرور :" 

يف هذه احلالة ، فأان ال أشعر  
برغبة يف الذهاب . فأان استطيع 



غسل أليس    إذن ان اساعدك يف
ووضعها يف الفراش ." قالت جو 

حبدة :" كال ." وسرعان ما 
اسفت هلذا عندما اجفل هو 

 لعنفها ذاك . 
ولكنها كانت قد وصلت 

مبشاعرها إىل حد االهنيار . 
وقالت :" لقد كان يوما جمهدا ،  



وقد انلت أليس مايكفي من 
 اللهو واللعب ."

قال :" يف هذه احلالة ، سأنتظر 
نتهائك . فإن مثة ما  إىل حني ا

أريد أن احدثك به ، وإذا كنت 
تفضلني ان احدد لذلك موعدا  

 يف املكتب ..."
قاطعته :" هذا ليس ضروراي ، 

 انتظرين ولن أغيب طويال ."



صعدت جو السلم بضعف ، 
وقد محلت على ذراعها أليس  
الثقيلة الوزن . وقامت بغسلها  
بسرعة مث ألبستها ثياب النوم ،  
 وأخذهتا بعد ذلك إىل سريرها .

قبلت الطفلة قائلة :" ليلة 
سعيدة اي أليس ." مث وضعت 

 لعبتها إىل جانبها. 
 سألتها :" اباب؟"



قالت جو حتذرها :" إنه وقت  
 النوم ، اي أليس ."

فهمت ابلبكاء وهي تقول  
بصوت عال :" اباب." ومسعتا 

صوات يقول :" هل انداين أحد ؟" 
رفعت أليس  واستدارت جو بينما

يدها تلوح لكالي قائلة :" ليلة  
 سعيدة اي اباب ."



احنىن على السرير ميرر يده على 
شعرها األشقر قائآل:"ليلة 

 سعيدة، اي أمرية."
خرجت من الغرفة، وبعد حلظة، 

حلق هبا. وأخذ يسكب لنفسه 
 كوآب من العصري.

قال وظهره إليها:"جيب أن 
 تعودي، اي جو."

 أليس؟" سألته:"هل ذلك ألجل



أجاب:"هذا أحد األسباب." 
والتفت إليها مث عاد يقول:"لقد  

كنت معتوهآ. ها أنين اعرتف 
بذلك وقد مينحك هذا شيئآ من 

الرضى. لقد كنت غيورآ ألنين 
احببتك دون أية غاية، ولكنك 

 رفضت أن تدخليين حياتك."
قالت:"احلب" إهنا تلك الكلمة  

مرة اخرى. وعليها أن ال تسمح 



أثري عليها، واتبعت له ابلت
تقول:"ملاذا تصر على القول  
انك احببتين بينما حنن نعرف  

 ملاذا تزوجتين؟"
قال:"هل نعرف ذلك؟ لقد 

بدأت اتساءل. لو أنين كنت 
اريد اسهمك اللعينة الستطعت 

احلصول عليها بطلبها منك بكل  
 صراحة."



نظر إليها متحدآي وهو 
يسطرد:"إهنا احلقيقة، اي جواان. 

 ادقة مع نفسك."كوين ص
تضرج وجهها. لقد كان هذا  

صحيحآ، فقد كان يستطيع أن 
أيخذها منها، وقد تتوسل إليه  

 بنفسها ان يفعل ذلك.
مهست:"نعم. هذا صحيح! ملاذا 

 مل تطلبها مين إذن؟"



قال:"أال تعرفني حىت اآلن؟" 
وخبطوة واحدة اصبح جبانبها  

ليقول:"ألنين احببتك. ومازلت 
يه حوهلا أحبك." ووضع ذراع

برقة وهو يتابع قائآل:"انين مل أشأ  
أن اطلب منك فعل أي شيء قد  

يفسد هذا احلب." وتنهدت أبمل 
من اعماقها. واتبع هو. "انين  



اعرتف أبنين اردت أن اسيطر 
 على شركة ريدموند."

رفض أن يسمح هلا ابلتملص من 
بني ذراعيه قائآل:"اهدئي 

وامسعيين . لقد حان الوقت لكي 
كل شيء." وهدأت هي  تعريف  

بينما اتبع قائآل:"لقد جئت أحبث 
عن أبيك ألستعني به. وكتب إليه 

احملامون الذين كلفتهم بذلك، 



عارضني عليه مثنآ جيدآ ألسهمه. 
ولكنه مل يقبل. ولكنين مل أجد 
أابك بل وجدتك أنت. وكنت 
مزجيآ غريبآ من الرباءة والثقة  

ابلنفس. واعرتف انين مل افهمك  
ولكنين عندما اتبعت  متامآ. 

العرض ابلغزل، كنت سريعة  
 االستجابة."



هنا حاولت أن تتكلم، ولكنه 
وضع اصبعه على فمها مينعها من  

ذلك قائآل:"ليس اآلن فإنين مل 
أنته من كالمي ايحبيبيت، علي أن 

أصارحك أبنك عندما اخربتين  
أبنك بريئة، مل أستطع املتابعة.  
ولكن األوان قد فات إذ كنت  

اصبحت غارقآ يف احلب. لقد قد 
 سحرتين."



أخريآ، رفعت وجهها إليه  
قائلة:"ولكنين كنت متأكدة من 
أنك تزوجتين لكي تسيطر على 

اسهمي. فقد مسعت بعض  
 الشائعات..."

قاطعها :" ليس لألسهم شأن 
هبذا وبعكسك أنت ، اي عزيزيت  
جواان ، كنت دائما أفصل بني  

العمل واألمور الشخصية . 



وكنت سأشرح لك هذا لو انك  
كنت قد وافقت على البيع . 
ولكنك رفضت البيع بعناد .  

وكان لدى هنري نفس االنطباع ، 
وهكذا جنحت أان مادمت 

 امسكت يدك عن البيع مطلقا ."
قالت :" انين مل اكن انوي بيعها  

ابدا . ولكن تشارلز اقنعين يف ما  
 بعد ، بصواب بيعها ."



قال :" انين اصدقك . وقد كان 
هو حمظوظا ألنين انتهيت إىل  

امتالك اسهم كافية الستبعاد أي 
شخص آخر يطمع يف ذلك .  

لقد كانت شركة ريدموند تتوسل 
إىل من أيخذ مبقاليدها ، فقد 

ادارة متشعبة النظام   كانت ذات
وغارقة يف الفوضى حيكمها 

ديكتاتور مل يشأ أن يرفع قبضته 



عنها ابلرغم من مرضه الذي كان  
 مينعه من العمل ."

قالت :" وكانت هناك مبالغ  
ضخمة خمصصة للتقاعد تنتظر 

 من يستغلها ."
قال :" ابلضبط ، ما مل أرده أن  

حيدث . فقد كانت شركة 
من  ريدموند شركة جيدة و 

 املؤسف أن تنهار هبذا الشكل ." 



قالت :" كان ينبغي أن تشرح يل  
كل هذا ، ألنين مل امسع سوى 
الشائعات . مث اكتشفت انك  

تعرف هنري دبلداي ، فاتضح 
 يل كل شيء ."

 سأهلا :" وملاذا مل أتيت إيل ؟"
هزت رأسها قائلة :" عندما 

مسعت الشائعات ، يف البدء ،  
طا . ظننت انك قد تكون متور 



ومل أشأ أن اصدقها ، مل أشأ أن 
اصدق ما يعين ذلك ، أردت أن  
اثق بك . واصدق انك احببتين 

، وعندما أتكدت من ذلك ، 
كان األوان قد فات ." وارغمت 
نفسها على ان ترفع انظريها إىل  
وجهه تفتش عن أية إشارة تدل 
على أنه كاذب ، وقالت :" لقد 



قلت انك اشرتيت الشركة  
 يب ."لإلضرار  

قال :" رمبا قد فعلت هذا. 
ولكن اعلمي انين لو اردت  

االضرار بك تلك الليلة يف اجلبل  
عندما كنت حتت رمحيت كليا ، 

فقد كان األمر سهال . ولكنين مل 
استطع ، مل يسمح يل حيب لك  

 بذلك ."



قالت :" أوه ، اي كالي . لشد 
ما أان آسفة . انين شديدة 

  األسف حقا . ولكنين مل أكن
 أعلم ، ألنك مل ختربين قط ."

قال :" لقد كان ذلك استهتارا  
مين اذ كنت أظن انك تعلمني .  

وها انين اخربك بذلك اآلن . 
انين لن امسح لك ابدا ابلنسيان 



إذا انت منحتين فرصة اخرى  
 اثبت فيها حيب لك ."

وضعت خدها على صدره 
العريض ، تستمع إىل نبضات  

ألمان  قلبه تستمد منها الراحة وا
، وهي تقول :" انك ال تريدين  

ان اعود ألجل أليس فقط ، إذا  
 ؟"



أمسكها بعيدا عنه ، انظرا إليها  
بعينني تتألقان مبشاعر القوة  

والسيطرة اليت مل تستطع فهمها ، 
وهو يقول :" إذا أنت اخربتين  
اآلن أن كل شيء قد انتهى ،  

وأن ليس لنا حظ يف احلياة معا ، 
لك أن الضرر  فسأرحل بعيدا ، ذ

الذي احلقته بك مل يكن قابال  
للغفران ، وإذا أنت صممت 



على ذلك فسأنفذه . ولن  
اضايقك أو أضايق أليس بعد  
اآلن ." وتوتر فكه وهو يتابع  

كالمه :" ستبقى أليس ابنيت على  
الدوام ولن تكون يف حاجة إىل  
شيء أبدا ، وسيسرين أن اكون  

سندا لكما انتما االثنتني . 
 لن استطيع أن اراك بعد  ولكنين

ذلك وأان أدرك انك لن تكوين يل  



. وإذا كان هذا يعين ان أخسر  
 أليس ، فلن أابيل ."

كان يرجتف وهو يتكلم ، 
وأدركت هي حالته هذه فأحاطته 

بذراعيها بينما اتبع كالمه :" 
ولكنين ال أظن أنك ستدعينين 

أرحل ، اي حبيبيت ، ألنين لن  
لتك  أنسى جوابك يل حني سأ

مرة ان كنت حتبني والد أليس . 



لقد كان جوابك هو :" أحبه من 
كل قليب وإىل أن أموت ." 

فنظرت إليه وقد استوىل عليها  
العجب ، لقد تالشت كل آالمها 

يف احلب الذي متكنت أخريا ، 
 من أن تتبينه .

عاد يقول :" انين لن أتدخل يف  
ماتريدين عمله ، اي جو . ميكنك 

حتتفظي مبهنتك . أن تعملي ، أن 



لقد وعدتك بوظيفة دائمة مدى  
احلياة . لكي ابقيك معي فرتة . 

اهنا ما زالت لك إذا كنت 
 تريدينها ."

أجابت :" لقد كانت مهنيت ذات  
امهية كربى عندي يف يوم من  
األايم ، تعال واجلس ألنين  

 سأشرح لك السبب ."



وتصلب جسده شاعرا أبهنا 
ه  سرتفضه ، ولكنها قالت :" ان

 شيء ينبغي عليك أن تعرفه ."
أومأ برأسه ، مث جلس جبانبها  

على األريكة وهو يسأهلا :" ماهو  
 هذا األمر ؟" 

قالت :" اهنا قصة عن بنت 
صغرية هلا أخت أكرب منها ... 
أكرب منها بعشر سنوات . لقد  



كان بينهما اطفال آخرون ، 
ولكن مل يكتمل محل أي منهم ، 

وأخرب  إىل أن جاءت هذه الطفلة 
األطباء والديها أبهنا آخر ما  

 ميكنها اجنابه ." 
تنفس حبدة ، ولكنها ، استمرت 

يف قصتها . كان من املهم ان  
يتفهم األمر . بل وله احلق يف  

 ذلك . 



اتبعت :" لقد كان الوالد حزينا  
وهو يدرك أنه لن يكون له أبدا  

ولد ذكر يسري على منواله ، 
وهكذا شجعت األم طفلتها على  

ه اللعبة اليت هي ، كما اخربهتا هذ
 ، أن متثل دور االبن ألبيها ."
أراد كالي أن ميسك بيدها ، 

ولكنها منعته من ذلك وهي تتابع  
:" ومل متانع الفتاة الصغرية ، فقد 



رأت يف ذلك متعة وتسلية . ومل 
هتتم عندما كان عليها ان تضع  

نظارات ومحاالت للسروال الذي  
على  كانت قد اخذت ترتديه 

الدوام. مل يهمها ابتعاد الفتيان 
عنها ألجل هذه األشياء ." قال 

 كالي :" جو!"
 



لكنها اتبعت كالمها :" ومن 
حسن احلظ اهنا كانت ذكية . 
وألهنا كانت تنافس الفتيان يف 

صفوف الدراسة ، فقد أتلقت يف  
املواد الدراسية اليت كان الفتيان 

حيسنوهنا ، عادة ، مثل 
علوم ، وكان من الرايضيات وال

السهل عليها التصرف كالفتيان 
متاما . فتبعت والدها يف مهنته 



لرتيه عدم امهية أن يكون له ولد  
ذكر ... " ودهشت إذ صدرت  

عنها شهقة . وأمسك بيدها  
قائال :" أرجوك اي حبيبيت ، هذا 
 يكفي . فقد فهمت كل شيء ."

أتلقت ابتسامتها من خالل 
الدموع ، وهي تقول :" ال أبس 

اي كالي . وعندما اجتازت الفتاة 
كل امتحاانهتا ، خترجت ... 



وهكذا اصبحت مهندسة ... 
مثل ابيها متاما ، ووجد هو يف 

األمر متعة . وأظنه ... أظنه كان 
فخورا هبا . وعند ذلك تويف ،  

وكان علي أن احاول ، جاهدة ، 
مكانه..." وسكتت فجأة احللول 

، إذ مل تستطيع اكمال كالمها . 
واحتضنها هو إىل أن هدأت  

 شهقاهتا واستكانت إىل ذراعيه .



سأهلا :" هل كان يعلم مبا كنت  
 حتاولني أن تكوين ؟"

هزت رأسها قائلة :" ال أظن أن  
هذا قد خطر بباله قط . لقد  

كان ينظر إيل مستمتعا مبظهري  
ي ، فلم حتاول الصبياين ، أما أم

 ان تثنيين عن ذلك ."
قال :" تبا يل بينما أان مل افهم 

هذا . لقد كنت أظن فقط انك  



ال هتتمني يب ، وأن اهتمامك كان 
منصرفا إىل مهنتك اللعينة تلك  

". 
قالت :"كان علي ان اخربك  

 بكل هذا ."
قال :" وهل منحتك أان فرصة  
لذلك ؟ لقد تواريت فجأة بعد 

أن اثرت يف نفسي كربايء الرجولة  
." واحضر هلا كواب من املاء قائال  



:" اشريب هذا ببطء ." وأخذ 
ينظر إليها وهي ترشف املاء مث  

قال :" هل تريدين أن تتابعي  
 العمل ، اي عزيزيت ؟"

" ال أظنين أحسن أي شيء آخر 
". 

أن تفعلي ما ترغبني فيه " جيب 
 متاما ."



قالت :" ال أدري ما الذي أريد ،  
إال انين ..." واستدارت تواجهه  
لتتابع . " إال أنين اريد أن اعود  
إىل بييت ، معك ، هذا إذا كنت 

 ما تزال تريدين . "
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هتف كالي وهو أيخذ وجهها  
بني يديه :" أريدك؟" وأخذ  

يلتهمها بعينيه حلظة طويلة توقف  
اثناءها قلبها عن اخلفقان وهي 

تعود فتكتشف كل مالمح وجهه  
احملبوب الذي لوحته الشمس  

 والرايح . 
أخذها برقة ابلغة ، بني احضانه  

عنه لينظر  فرتة طويلة ، مث أبعدها



إىل وجهها قائال :" هل أجبت ، 
 هبذا عن سؤالك ؟"

المس سؤاله هذا مشاعرها ، 
فأومأت ابالجياب دون أن تقوى  

على اجلواب لشدة سعادهتا . 
وعاد أيخذها بني ذراعيه قائال :" 

علينا إذن ، أن نقرر شيئا هاما 
 جدا ، قبل ذلك ."



أسرعت خفقات قلبها وهي ترى  
وسألته :"  التصميم يف وجهه

 شيئا هاما ؟ وماهو ؟"
قال :" ان اهم شيء ، اي عزيزيت  

، هو ، إىل أي مكان يف العامل  
تريدين أن آخذك يف شهر  

 عسلك ؟"
متتمت وهي تبتسم بسعادة :" ال 

حاجة بك لذلك ، فأان أعلم 



مقدار انشغالك . وأان سأكون 
سعيدة متاما إذ ... ابتدئ حيايت 

 من جديد ."
قال :" وسنكون كذلك دوما . 
ولكن عملي لن يشغلين عنك 

أبدا بعد اآلن ، اي جواان ." 
ووضع خده على شعرها متابعا  
:" إضافة إىل هذا ، فإن عمال 

الديكور لن ينتهوا من غرفة 



أليس قبل عشرة أايم على األقل 
، وال أظنك تتوقعني مين أن  

انتظركل هذا الوقت." أجفلت 
" عمال وحدقت فيه قائلة :

الديكور ؟ حىت أنك مل تعتقد 
أنين سأقول ال ؟ إن غرورك هذا  

"... 
قاطعها وهو يضع يديه حول  

خصرها جيذهبا إليه :" أحبه من 



كل قليب وحىت املوت ... أليس 
هذا قولك ؟ هل تريدين أن  

 تغريي رأيك ؟" 
هزت رأسها قائلة برقة :" كال . 

 ال أريد أن اغري رأيي ."
حسنا ، هذا ابتسم قائال :" 

األمر قد انتهينا منه اآلن . 
اخربيين إىل أي مكان يف العامل  

 تريدين أن تذهيب ؟"



فكرت برهة مث قالت :" ال أدري 
. فالوقت أصبح متأخرا ابلنسبة 

للشواطئ ، وغري مناسب بعد 
للرايضة الشتوية . رمبا علينا أن 
ننتظر فرتة . حىت جميء الصيف  

 مثال ."
عينين ، اي قال :" انك ال تسم

جو ، اننا سنسافر بعيدا 
ألسبوعني على األقل ، وذلك  



لكي يتعود اجلميع على وضعنا 
الزوجي هذا . وعندما سألتك إىل  

أي مكان يف العامل تريدين أن  
تذهيب كنت أعين ما اقول . 

فهناك الشرق األقصى . أمريكا 
 اجلنوبية ، اسرتاليا ."

اتسعت عيناها قائلة :" هل إىل  
 بعد ؟"هذا ال



أجاب :" أي مكان يف العامل  
حتبني أن تذهيب إليه ، فقط ، 

 اخربيين ."
ابتسمت حاملة وهي تقول :" اي  

 مكان ؟"
 عاد يقول :" أي مكان ."

قالت :" يف هذه احلالة ، اي 
حبييب ، فأان أحب أن امضي 

 شهر عسلي يف جزيرة خالية ."



نظر إليها مستفسرا :" جزيرة 
ا حتوي بعض  خالية متاما ، أم أهن 

 التسهيالت املنزلية ؟"
فكرت برهة مث قالت :" بل 

حتوي بعض التسهيالت املنزلية  
". 

قال :" اذن ، فعلي أن احذرك  
من أنين ال انوي أن أضيع أوقايت  

 ، هناك ، يف صيد السمك ."



كان يف جزر )املالديف( كل ما 
كانت جو حتلم به . لقد امضيا  

وركوب  اسبوعني يف السباحة 
الزوارق وكأن ليس يف الدنيا  

 سوامها .
قال هلا ومها يتمشيان يف آخر 

يوم من أايم رحلتهما على 
الشاطئ :" سنعود إىل الواقع  

 غدا ، فهل عندك مانع ؟"



قالت :" كال . لقد امضيت وقتا 
رائعا . ولكن اوقايت كلها ستكون 

 رائعة معك ." 
قال وهو يقبل شعرها :" ماهذا 

أنك مشتاقة إىل   املديح ؟ مث
 أليس ، أليس كذلك ؟"

نظرت إليه شاعرة ابلذنب ، 
ولكنه طمأهنا قائال :" ال أبس اي 
جو ، فأان مشتاق إليها مثلك . 



انين اتلهف إىل العودة لكي 
 نكون ، مجيعا ، اسرة حقيقية ."
قالت :" سأذكرك بذلك عندما 
تستيقظ يف منتصف الليل تريد  

رة  أن تشرب ." وألقت إليه بنظ
جانبية من حتت اهداهبا الداكنة  

الكثيفة ، وهي مرتددة يف أن  
 تفصح عما جيول يف نفسها .



بدا عليه أنه يستطيع أن يدرك ما  
 يف نفسها ، فقال :" نعم ."

قالت :" انين ال أريد العودة إىل  
املكتب . سأشعر وكأنين من  
معروضات متحف الشمع . 

ذلك أن كل شخص سيحدق بنا 
عا يف نفس اليوم ،  عندما نعود م

 وقد صبغت الشمس جلدينا ."



قال :" لقد أطلعت املديرين  
عندي على كل شيء ابختصار ، 

قبل أن أسافر . ذلك أن من  
حقهم معرفة احلقيقة عنا قبل أن 

تسري الشائعات السخيفة عندما 
يروننا نغيب يف نفس الوقت . 

خصوصا وقد تسببت بذلك إذ  
  قمت بتلك اللعبة وذلك إبرسال
سلة الورود اللعينة تلك ، وبعد  



ذلك بساعة ، وجدت استقالة  
بيرت لويد على مكتيب ." وألقى  

نظرة عليها ، مث اتبع:" لقد 
اخربته أن ال ضرورة لذلك ،  

ولكنين أظنه سيذهب على كل 
 حال ."

سكت وهو جيذهبا حنوه ويتابع :" 
كوين واثقة من ان كل شحص 
يدرك اآلن أنك امرأة متزوجة 



ة ، وأنك كنت دوما كذلك  حمرتم
. واآلن ، أظننا ابتعدان يف سريان 

مبا فيه الكفاية ، وكذلك يف  
حديثنا . وهذه هي ليلتنا األخرية 

يف الفردوس وليس يف نييت أن  
 اضيع حلظت منها ."

قال يسأهلا :" ما الذي ميكن أن  
 أضعه على هذا الفرع ؟"



انولته جو دمية خشبية صغرية ، 
ستبدو مناسبة  وهي تقول :" هذه

. وأظن هذا يكفي . فإن 
الشجرة ستتهاوى إىل األرض إذا  
أنت علقت عليها أي شيء آخر 

." وانولته صورة وهي تقول :" 
ضع هذه فقط على قمة الشجرة  

". 



وضع الصورة على القمة ، 
وأشعل النور ، مث تراجعا إىل  
 اخللف لكي يتأمال املشهد .

قالت :" اهنا رائعة ، اي كالي . 
وأان شديدة اللهفة لكي تراها  

أليس غدا ، لقد كانت اصغر من  
أن تفهم ذلك يف عيد امليالد 

 املاضي ."



وضع ذراعه حوهلا قائال :" انين  
امتىن فقط لو ..." فقالت وهي 
تضع يدها على فمه :" ال تقل 

شيئا . ال تضيع حلظة يف الندم . 
املهم اآلن أننا سنمضي بقية 

 حياتنا معا ."
معك حق ، اي سيدة  قال :"

اتكرياي . وعندي اآلن هدية 
 العيد لك ."



احنىن يلتقط لفافة من اللفافات  
العديدة امللونة اليت تنتظر جميء 

الصباح ، وقد كتب عليها ) عيد 
سعيد ( أخذهتا منه وادارهتا يف  
 يدها وهي تسأله :" ما هذه ؟"

قال :" ملاذا ال تفتحيها ، اي 
 "عزيزيت ، لرتي مافيها ؟



وببطء أخذت تفتح اللفافة، مث  
نظرت إليه قائلة :" ماهذا ؟  

 جريدة ؟ هل هي مزحة ؟"
قال :" إنه عدد هذا النهار من )  

التاميز ( طالعي صفحة 
 االجتماعات وانظري ما فيها ."
فجأة أدركت ما هناك ، فقالت 
:" كالي ... إنك مل تفعل ذلك  

 ؟"



 قال :" لقد وعدتك ."
اي كالي "  ضحكت قائلة :" أه ،

وفتحت اجلريدة بسرعة مث 
توقفت ضاحكة . كان قد كتب 
على صفحة كاملة من اجلريدة ) 
انين أحبك ، اي جواان اتكرياي ، 

  -من كل قليب ، وحىت املوت 
 كالي .(



نزلت من عينيها دمعة ، على 
الصفحة ، مث اخرى . مث رفعت 

إليه عينني خمضلتني ابلدمع وهي 
ن الفرح  هتمس :" انين مل أبك م

 قط من قبل ."
قال بتأثر :" انين انصح كل 

انسان ان يفعل ذلك ولو مرة يف  
 حياته ."



قالت :" اشكرك على أمجل  
 هدية تلقيتها يف حيايت ."

ومسحت دموعها أبصابعها وهي  
تقول :" وعندي شيء لك ، أان  

ايضا . وكنت أريد أن اعطيك 
إايه غدا ، ولكنين أريد أن  

إذ أرى أن  اعطيك إايه اآلن ، 
هذا هو الوقت املناسب لذلك 

". 



فكت مغلفا من الشجرة ، مث 
انولته . وأمسكه حلظة ، بني  

اصابعه . مث فتحه وسحب من 
 داخله ورقة .

ضاقت عيناه وهو يسأهلا :" 
 ماهذا ؟؟"

 قالت :" اقرأها اوال ، فتعلم ."
بسط الورقة مث ابتدأ بقراءهتا . 

وأظلم وجهه عندما انتهى وقال  



:" وملاذا تفعلني ذلك ؟" 
فارجتفت شفتاها لردة الفعل  

عنده ، وقالت :" ظننتك ستسر 
 بذلك ."

قال :" واان اوضحت لك انين ال  
أريد أن تفعلي أي شيء ، أي 

شيء فقط لكي تسريين . إن لك  
مهنة كبرية . وستندمني على هذا  



العمل ، بعد شهر واحد ، 
 وستلومينين ، عند ذاك ."

رمى ابستقالتها إىل األرض 
،ومضى إىل الطاولة يسكب 

لنفسه كوب عصري . مث التفت 
إليها قائال :" هل اسكب لك 

 كواب ؟"
هزت رأسها نفيا غري قادرة على 

الكالم . فنظر إليها برهة مث  



شحب وجهه فجأة وهو يسأهلا  
مللقاة على ونظره على رسالتها ا

األرض :" هل سبب ذلك انك  
 مريضة ... ؟"

قالت :" كال ، اي حبييب ، انين  
لست مريضة ، ولكن ، أمل تقل  

مرة ، أن صعود السالمل ونزوهلا ،  
عندما تكون املرأة حامال ، هو 

 من مساوئ الوظيفة ؟"



بقفزة واحدة ، كان إىل جانبها  
حييطها بذراعيه وهو يهتف :" 

 حامل ؟"حامل ؟ هل أنت 
قالت :" هل أنت غاضب؟" قال 

:" غاضب ؟ تبا لك ، وملاذا  
 أكون غاضبا ؟"

قالت هبدوء :" ألنك صرخت . 
 كما أنك قد تؤذيين ."



فنظر إليها بدهشة مث تركها فجأة  
، وعاد يعانقها مرة أخرى آخذا 

إايها بني ذراعيه :" آه ، انين  
 آسف اي جو . إنه ذنيب أان ."

قد أضاءت  نظرت إليه وقالت و 
ابتسامة عينيها اجلميلتني :" ذنب 

من ميكن أن يكون ، إذن ؟ 
الذنب ذنبك طبعا . ولكن ، 

إايك أن تشعر ابألسف ، ألنين  



أان لست آسفة أبدا . فأان اآلن 
اسعد ما يكون ." هز رأسه  

ليستطيع التفكري بشكل اوضح  
، وهو يقول :" هل أنت متأكدة 
 ؟ ميكننا أن حنضر مربية ، فتبقني

 أنت يف مهنتك ..."
قالت :" مهنيت ؟ كال اي عزيزي . 

أرجو منك أن تفهمين ، لقد  
سبق وضيعت أوقاات رائعة كان  



ميكن أن امضيها مع أليس . كان  
هذا ابلرغم عين . إذ كنت 

حمظوظة المكاين االستمرار ، 
عند ذاك ، يف عملي . ولكن ، 

ال شيء من التضحية يف هذه 
انين قررت  االستقالة اآلن ، ذلك 

، ببساطة ، االنتقال إىل وظيفة 
 أخرى ."



ووضعت ذراعيها حول عنقه 
وهي تتابع :" ان وظيفة األم 

والزوجة ستناسبين متاما منذ اآلن 
". 

قال وعيناه تلمعان :" هل هذا  
صحيح ؟ يف هذه احلالة ، اي 
سيدة اتكرياي ، اظن ان من  

األفضل ان تتمرسي على ذلك .  
فة الزوجة إىل  إذ انك حتسنني وظي



درجة معتربة تساعدك على 
 التفوق ."

قالت :" ولكنين يف حاجة إىل  
 بعض املساعدة ."

فحملها عاليا بني ذراعيه وهو 
يقول :" هذه ليست مشكلة ، 

ايسيدة اتكرياي . إذ أن كل عون  
حتتاجينه ستجدينين أقدمه لك  



على الفور . وإن علينا أن نبدأ 
 منذ اآلن ."
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