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 فصل :::... 13...::: 
كان هم سوزان الوحيد اراحة امها  
اليت كانت حتت رمحة ابيها اجلبار ،  

 االمر  
الذي جعلها ترفض السفر مع روس  
 بكت ن االنسان اليت احبته جبنون ، 



و نتيجة لذلك تركها غاضبا و مل تره  
منذ ذلك الوقت ن اآلن و بعد ستة  

 سنوات رجع 
لكن كانت لديه صديقة ن اتنيا مارلو  

ذي كانت فيه سوزان يف الوقت ال
 علي اهبة الزواج من مايلز . 

هل يساحمها روس ، او يرجع اليها  
 اآلن ؟ 
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تساءلت سوزان و هي متشط شعرها  
كم مرة جيب ان خترج مع مليز هارك  
قبل ان تتعلم ان ال تنفر منه عندما 

 يلمسها .  
فجاوبت نفسها الوقت املطلوب  
حيت تنسي الرجل الوحيد الذي 

وحا و الوقت وهبته نفسها جسدا ور 
الطويل جدا عليها قبل كل شيء ان 



تنسي حبها الول الذي يستغرق  
 سنني طويلة . 

كلما خرجت مع مليز ترجوها  
 والدهتا :  

" كوين لطيفة معه اي عزيزيت من  
املمكن ان يطلب يدك للزواج يف يوم  

 من االايم اال يكون ذلك رائعا " . 
يطلب يد من تساءلت سوزان دائما  

فقة تكلم نفسها و هي  ملن ؟ ايللش



تبحث عن حقيبتها الفرق يف التفكري 
 بني االهل و بني اجليل الذي ولد .
كان لدرجة عم القدرة االهل علي 
فهم ان اي طلب للتقدم من املراة 
ليس الداعي الزواج بل لتعيش معه  

 فقط .
ليس ألن مليز كان من هذا الصنف 

 لنه يطلب ما يريد مباشرة .



يتكلم مع والدها  مسعت سوزان مليز 
و هي تنزل السالمل بذلك الفستان 
ذا االكمام القصرية عاكسا جسمها 
النحيل ، و عندما راها مليز توقف  

عن احلديث مبتسما هلا و عاد  
 ليكمل حمادثته مع والدها . 

اما والدها فرح ينظر اليها و يتمعن  
كما يتمعن يف قطعة ااثث جديدة 



اضيفت ايل متجره املخصص ليبيع 
 ملفروشات.ا

كانت سوزان تدرك ان والدها مثل  
والدهتا كان ايمل ان تتطور العالقة  
بينها و بني مليز ايل صداقة دائمة  
غالبا ما طلبو منها و هي يف السن  
الثالثة و العشرين ان تبحث علي 

 رجل لتتزوجه و يصبح ااب ألوالدها .



ماذا كانو ليقولو لو اخربهتم أبنه مل 
واحدا يف حياهتا يكن هناك اال رجل  

و ال تريد سواه و لكنه هو الذي  
ختلي عنها ؟ و انه مل يكن هناك اال  

رجل واحد تريد االجناب منه و لكن  
ذلك كان مستحيال كإستحالة امكاية  

 تعليم الطفل لصنع مركبة فضائية . 
كان مطعم املدينة الذي يرتدد عليه 

مليز جيدا و فريق العمل الذي يعرفه  



ه جيدا انه احد  الذي يعمل في
االماكن املفضلة ابلنسبة ملليز األاثرة 

 فيه متوسطة .
ال مشوع مضاءة يف ذلك املطعم 

الوحيد الذي كان يعجب سوزان هو 
 نوعية الطعام فقط .

قال مليز مبتسما بعدما طلب 
العشاء املفضل عند سوزات و ذلك  

 بعد صداقة مثانية اشهر . 



 " تبدين مجلية هذه الليلة " . 
 سمت سوزان شاكرة .ابت

" مجيلة " فكرت سوزان يف نفسها و  
هي ترتعش فكراي كالكلمة اليت  

وصفها هبا ال مسؤولية و ال خيالية 
يف الواقع متاما كالشخص الذي  

 استعملها . 



ملاذا ال يقول مباشرة و يصفها " فتاة 
عادية ال معقدة " بدون لف او  

 دوران . 
كم هو قليل املعرفة فكرت سوزان و  

هي تضع املنديل كعام قليال ما 
 يعرف اجلميع عين . 

مث قالت معزية نفسها بذلك  
 االستنتاج املبهر حملادثتها النفسية :  

 " تبدو وسيما ايضا" .



كجملة تقال صحيحة البدلة اليت  
كان يلبسها كانت متناسقة مع 

احمليط العام شعره البين اخلفيف كان  
 متدرجا بشكل مجيل .

عندما مسعته سوزان يطلب الشمبانيا  
مميزة احست بقشعريرة يف بدهنا 

ابتسم هلا كأنه خيفس سرا كبريا عنها  
. 



كأنين ال اعرف هذا الشخص  
فكرت سوزان يف نفسها و احست  
 نبضات قلبها بطيئة و لكن قوية . 

ابنتظار تقدمي الطلب الرئيسي علي 
ه قال الطاولة حتدث مليز عن عمل

أبن لدي والده خطط لتوسيع نشاط  
 اعماله ايل افخم مستوي للمطاعم .
عندما مت تقدمي الشمبانيا رفع مليز  

كأسه و توقف كأنه نسي شيئا 



ووضعه علي الطاولة توهج وجه مليز  
قبل شرب الشمبانيا و لوهلة كان  

 عاجزا عن التعبري عن افكاره .
" اان . . . " مث كم قليال و عاد  

" سوزان اود ان اطلب منك  يقول 
 طلبا " .

طلب ؟ كثلما قلت والديت فكرت  
سوزان و لكن هذا الرجل كانت  
تدرك انه سيكون طلبا علي طراز  



القدمي امتدت يده عرب الطاولة  
لتمسك يدها احست سوزان ابلعرق 

يف راحة يدها و حيت لو طلبها  
للزواج كانت هتز برأسها مث قالت و  

 مة الكافية : هي تتمين ان جتد الكل
" هذه جماملة لطيفة جدا . . . جدا 

 منك اي ميلز " . 
" جماملة ؟ اان ال اجامل ... اين 

 اسأل ألنين . . . . . " .



ابلرغم من عدم مقاطعتها له ملاذا  
 توقف عن الكالم ؟ . 

قالت و هي تبتسم له " اان اسفة  
 ولكن اجلواب ال " . 

مث سحب يده و اخذ يربم كاسه بدا  
حبا الوجه مكسور الفؤاد قلق مث  شا

 رفع كتفيه و قال : 
" سأحاول اثنية اان اعين ما اقول  

 سوزان " 



حاول اي ميلز و لكنك لن تغري رأيي 
حنن شخصان خمتلفان اان لست  

 الفتاة املناسبة لك " . 
هناك فقط رجل واحد اصلخ له  

سرحت سوزان و لكنه ال يريدين مدة  
ة ست سنوات منذ كان عمري سبع

عشر عاما و عمره اربعة و عشرون  
 عاما . 



مث رفعت كأسها و قالت " لنشرب  
علي كل حال ميلز خنب مستقبلك 

و لتجد مقعد ابيك مرحيا بعدما  
 يتقاعد عن رائسة شركته " .

ابتسم ميلز خنب مستقبلنا معا و اان  
 اعين ما اقول " .

فرفعت كتيفيها مبعين اهنا ال تستطيع 
 ه .ان متنعه و شربت مع



مث بعد ذلك اقل ميلز سوزان ايل  
بيتها و ألول مرة رفض دعوهتا 

لالنضمام ايل العائلة ألخذ شراب 
 ساخن .

بعد ذهابه سارت ايل اابب االمامي  
للبيت ببطء و كانت حماطة بشعور  

 من احلرية . 
من اللحظة اليت دخلت فيها البيت 
كان اجلو هتدائ يسوده جو االنتظار  



؟ تسارعت سوزان ماذا كانو يتوقعون 
و هي تنزع معطفها عنها وهل كانو  

 يعلمون ؟ .
كانو يعرفون الكثري كما يبدو من  

تعابري وجوههم وجه والدهتا النحيل 
كان يبتسم عيناها شاحبتان كانتا 

تلمعان ابنتظار كلمة من ابنتها  
 فقالت : 

 " هل ميلز ابخلارج ؟ " . 



فتدخل والدها بصوته العميق ووجهه  
 تسما كما لو كان يعرف : الضخم مب

 " هيا ابنيت ال داعي للخجل " ز  
مل يكن والدها ليكلمها هبذه الطريقة  

 منذ سنني و اكمل قائال : 
 " هيا اران اخلامت ؟ " . 

سألت سوزان و هي تضع يديها علي  
 خصرها .

 " هل كنتم تعرفون ؟ " . 



لقد   رد الوالد فقال " ابلطبع نعالف
طلب ميلز مين السماح له أبن  

يكلمك بينما كان ينتظرك و اراان 
 اخلامت " . 

اذا كان ميلك خامتا و طلب االذن  
من والدها ! نعم كل ذلك يتماشي 

 مع طبيعته و اسلوبه . 
قالت االم بصوت خافت : " لقد 

 طلب يدك اليس كذلك ؟ " . 



جاوبت سوزان : " اذا كنت تعنني  
واج نعم اي امي  انه طلب يدي للز 

لقد طلب يدي ولكن سوزان التزمت  
الصمت فقال والدها بصوت  

مرتعش : "صمتك هذا يعين انك  
 رفضته ؟ " . 

يف املاضي غالبا ما كان يستطيع 
لوكاس ان يرعي زرجته كما يرعي 
الرعي البقر و لكنه مل يستطيع ان 



يكسر راس ابنته فرفعت سوزان 
لقد  كتفيها و رأسها عاليا وقالت : "

 رفضته اي ايب " . 
مل يصدق لوكس كالم ابنته و تناول  
يدها اليسري و مل تلق نظرات تلك  

 العينني اللتان تكادان تنفجران . 
راح لوكس يشد قبضته علي يدها و 
هو يرفعها مث اطلقها بكل قوته مم 

جعل سوزان تتحرك من مكاهنا و هي  



ترجتف و لكن عيناها حتدق يف عينيه 
 وت خافت قالت له : مباشرة و بص 

" مل تتغري لقد جعلتك االايم تتحول 
ايل االسوأ و ليس ايل االحسن و  
لكن لألسف اي أيب لقد زرعت يف 

طبعي الكثري منك و لن حتصل علي 
 األحسن مين " . 



اسرعت سوزان ايل الباب و يداها  
منكمشتان ايل حد امل فصرخت هلا 

 والدهتا : " سووووووزي " . 
استدارت سوزي غري قادرة علي 

جتاهل نداء امها للمساعدة فصرخ 
لوكس : " دعيها تذهب اي سينتيا 

 دعي انكرة اجلميل " . 
دخلت ايل غرفتها و اغلقت الباب  

 وراءها ابلقوة . 



ختذت سوزان حتدق يف الظالم يف  
غرفة نومها و مل تر اال وجها حيدق 
فيها لقد كان وجهها و لكن منذ  

مضت يف سن السادسة   سبعة سنني
عشر كانت غارقة يف احلب و لكن  
بدون امل مل يكن صبيا تو ولدا لقد  

كان رجال امسه روس بكت احبته 
بعواطف صادقة و انضجة كان 

يكربها بسبع سنني ما جرميته  



الوحيدة يف نظر اهلها انه كاتن فقريا  
معدما ال ميلك ماال و مبا ان الفقر  

فمن   يساوي جرمية يف نظر والدها
ل له ان ميوت كما يردد  \االفضب

 لوكس مرارا . 
مسعت سوزان الباب يطرق عيلها  
بنعومة فتملكها اخلوف هل هو 

والدها ؟ كيف ميكن ان يكون هو ؟  
لو كان الطارق والدها خللع الباب  



عليها حيت يدخل ، توجهت سوزان 
ايل الباب و فتحته كانت والدهتا 

علي الباب بوجهها االصفر القلق  
دق هبا مل تكن الثياب الفخمة و  حي

 الغالية لتخيبء ضعف والدهتا .
اما الدهخب و اآليلء فكانت البراز  

الغين و اجلمال بغض النظر عن  
االصابع الضعيفة اليت ترتديها مع  
 اهنا كانت غي اوائل اخلمسينات . 



نعم كانت والدهتا فقرية ليس فقر 
املادة او املال علي العكس كانت  

االشياء و لكن املادة مل   غنية هبذه
تعطها العواطف و ال حيت شعاع 
دفء ايل قلبها كانت حباجة ايل  

احلب و من الرجل الذي تزوجته مل 
يكن ليدرك مدي الفقر الذي وقع يف  

زوجته كادت سوزان تبتسم لو مل 
تكن والدهتا هي احملرومة ادخلت  



سوزان والدهتا و اقفلت الباب  
لقي لن أييت  فقالت امها هلا : " ال تق

 للبحث عنك لقد خرج " . 
" ايل اخلمارة حيث يثقل نفسه  

ابلشرب عندها تكونني انت الضحية 
 . " 

اقرتبت سوزان من امها و قالت : " 
امي ال استطيع ان اراك تتعذبني  

اتركيه و تعايل معي سوف اجد مكاان 



نسكن فيه لقد ادخرت بعض املال 
 و  ابيع اجلواهر اليت اعطاين اايها ايب

 نعيش " . 
استلقت امل علي السرير و قالت : " 

ال ، ال استطيع ان اترك ابك اي  
عزيزيت كيف ترين املسالة فهة حباجة  

 يل لقد كان دائما حباجة يل " . 
" ليصرخ عليك ، ليهينك " قالت 

 سوزان . 



" ابلكالم فقط اي سوزي ابلكالم 
 فقط " . 

اقرتبت سوزان من امها و امسكت  
هتا و قالت " اسفة امي  بيد والد
تسببت لك بكل هذه \ النين ا

املشاكل و لكنين ال استطيع ان 
اتزوج ميلز ، السباب كثرية ال 

استطيع الزواج منه " قالت سوزان ن 
بدأت يدا امها ترجتف ابلرغم من 



امساك سوزان هبما و قالت : " 
عزيزيت سوزي جيب ان تتزوجي ميلز  

 انه واجب عليك " . 
عدما اخذت نفس ردت سوزي ب

عميق : " و لكن قويل يل اي امي  
فقط قويل يل ملاذاااا جيب علي ان 

 اتزوج من رجل ال احبه ؟ " . 
" أري واجبا علي ان اقول لك  

ابلرغم من ان لوكس منعين من ذلك  



انت تعريفن والد ميلز هو بيل هارك  
 ؟ " . 

" اوه صاحب افخم املطاعم يف 
 " .  املدينة نعم ابلطبع اعرف هذا

 " حسنا اذا ، اال تفهمييييني ؟ ". 
ابتسمت سوزي قائلة : " اان اعرف 
طبيعة عملهم و لقد اخربين ميلز ان  
لديهم نية ابلتوسع يف اعماهلم حتدث 



عن التجارة قبل ان يطلبين للزواج "  
 . 

 " هذا هو املوضوع اي عزيزيت " .  
" ان جتارة ابوك يف املفروشات 

اصبحت سيئة املبيعات يف اخنفاض  
حاد و حنن حباجة للمال لالستمرار " 

 اضافت اال موضحة . 



" هذا يعين ان والدي اراد ان اتزوج  
من ميلز حيت يطلب مساعدته ماداي  

 من والده " . 
" نعم بزواجك هذا توحدين العائلتني  

مث نطلب من بيل هارك املساعدة . 
 هل تفهمني اآلن ؟ " . 

لقد فهمت جيدا قالت سوزان و هي 
تشد علي اسناهنا و فهمت ايضا  



عدم فهم ايب لكل ما هو الئق و  
 حكيم . 

وضعت االم يدها علي ذراع ابنتها و  
قالت : " هل ستفكرين ابلعرض  

الذي تقدم به ميلز اي عزيزيت ؟ انه  
شاب لطيف ميلك املال و سوف 

رعاين و اهتم   يرعاك و يهتم بك كما
 يب والدك " .  



نظرت سوزان ايل والدهتا هل كانت  
تقصد فعال ما تقول ؟ بعد كل هذه 

 السنني من املعاملة السيئة ؟ . 
 " ال اعرف اي امي " ز 

" من اجلي اي ابنيت وافقي علي ميلز  
؟ اذا رفضته فحيايت لن تساوي شيئا  

 اي عزيزيت " .  
رابه سالحت سوزان ماذا جيب علي  

ن افعل ؟ لققد وقعت يف الفخ  ا



الذي نصبته هي نفسها قبل سبعة 
سنني عندما كان عمرها ستة عشر  
عاما . كيف كان هلا ان تدرك ماذا  

 كانت تفعل يف ذلك العمر ؟  
------------------
------------------
------------------
------------------

-------- 



 
 الفصل الثاين  

وجبة الفطور   يف الصباح و اثناء
كانت سينتيا انظر ايل سوزان تدل  

علي رجاءها من ابنتها التزام  
الصمت و عدم املشاجرة مع ابيها  
بينما جيلس لوكس كانن علي مائدة  

الفطور بعصبية يقرا اجلردية اليت  
كانت تشكل حافزا بينه و بني  



عائلته العامل احلقيقي الوحيد ابلنسبة 
 اد . له هو عامل التجارة و االقتص 

اقد فشلت خططه يف البداية لنها  
 ورثت منه العناد و صالبة االرادة . 

سبع سنني ايل الوراء كانت تكره 
جمرد التفكري فيه كان قادرا علي  

ابكائها و ايصاهلا ايل درجة اهلسرتاي 
عندها ، كانت واقعة يف حب رجل 



صغري مل يكن ولدا من جيلها هو  
 الذي طرده والدها . 

ملهي رقص كانت سوزان التقيا يف 
بصحبة زميلتها بريدي و كانو قد  

شاهدوخ مرارا عندما تدخلت بريدي  
 وقالت : " سوف اانل منه " . 

ردت سوزان و هي حتسد زميلتها 
علي اساليبها التفوقة يف ايقاع  

الرجال الطوال الذين كانو يتظرون  



ايل الفتيات نظرات ملؤها اجلوع و  
 العطش : " كيف ؟ " 

اذهب و اطلب منه ان  " سوف 
 نرقص سواي هكذا ! " . 

و هكذا فعلت بريدي كان من  
الصعب علي ذلك الصغري ان يرفض  
هذا العرض الحظزت سوزان انه كان  

ينظر ايل حركات زميلتها نظرات  
مليئة ابلتعطش ايل اجلنس و االاثرة 



مما ااثر غرية سوزان و متنت لو  
 كانت هي هدف تلك النظرات .  

تهت الرقصة رافقها ايل  و عندما ان
مكاهنا و لكن بريدي مل ترتك يده مما  

اضطرها جمربة علي ان تعرفه علي  
سوزان : " صديقيت ، امسها سوزان ، 

 و ما هو امسك ؟ " . 
مل جييب كانت عيناه مصوبة ايل  

سوزان و لكن تعابريها كانت خمتلفة 



اآلن ابتسمت سوزان و لكنها كانت  
استطيع ان اجعله ينظر  تفكر ملاذا ال 

 يل كما كان ينظر لربيدي ؟ . 
مث عادت املوسيقي لتعزف و امتدت  

يده حنو سوزان و ليس حنو بريدي  
فظنت سوزان انه كان يرطفها كما  
الطف بريدي و اذ بألنوار ختفض 

فقالت سوزان : " اهنا رقصة هادئة  
 ن لست متأكدة انين . . . " . 



حول  " اان سأعلمك ... ضعي يداك 
عنقي دعي حركاتك تتماشي مع 

حركايت ليس هكذا ، هكذا " . مث 
اخفض يديه من خصرها ايل األسفل 
بقليل ضاغطا بقوة حيت ابتت حتس 

 بعضالت فخديه و هي تتحرك .  
حاولت سوزان التخلص من هذا  
الوضع يف البدء و لكن بعد مرور  

عدة دقائق بدت تتمتع بلذة صالبة 



دات ان  الرجل و قوته . وجهه ار 
تري وجهه فرفعت رأسها اذ بشفتيه 

تطبق علي شفاهها كانت عيناه 
ترقص مبرح هنا انتبهت سوزان ايل  

 نفسها : " ال استطيع " . 
 " زميلتك تستطيع " . 

" ماذا يعين ؟ هلا من اخلربة ما يكفيها  
 . " 

 " يف سن السابعة عشرة " . 



 " سادسة عشرة ن مثلها مثلي " . 
ابستغراب يف الوقت اليت  نظر اليها 

كانت فيه غارقة يف مالحمه شفاه 
جعلتها تتمين الوصول اليها مرة اثنية 

، رموش كثيفة داكنة ن عينان 
براقتان ، شعره اسود داكن طن ذقن  
مريعة كان فيه اوصاف من االوصاف 

الكثرية اليت اعجبتها ! و كان مثريا  
 للغاية . 



 " ما أمسك ؟ " سأهلا . 
 .  " سوزان "

 " سوزان ماذا ؟ " . 
" سوزان كانن ، و انت ما سامك ؟ 

 " ز 
 " روس ، روس بكت " . 

هزت سوزان برأسها و شعرت  
بسعادة كبريي مث قال هلا : " لن  



ادعك ، سوف تكونني شريكيت حيت  
 هناية هذه السهرة " . 

" ال استطيع ان اأتخر ، ايب سوف  
 يقتلين " . 

 " انت متزحني " . 
ليال ، و لكن ما عنيت ان " حسنا ق

ايب سوف يصرخ علي و امي سوف  
 تبكي " . 



" ما هذه العائلة ! جيب ان اخذك  
 منهم " . 

نظرت اليه ابستغرا و قالت : " اآلن 
 انت متزح " . 

لو اهنا ادركت حينها ايل اي مدي  
 كان ميزح . . . 

وقطع جرس احملل حبل ذكرايهتا 
فقامت لرتي طلب الزبونة اليت  

 ت ز دخل



امسية ذلك اليوم كانت اشبه هبدنة 
تسليح بينها و بني ابيها اما والدهتا  
فكانت تنظر اليها نظرات تقول : 

ارجوك ال تبدأي ابلشجار مع والدك  
 . 

بعد قليل خرج اآلب فقالت سيتنيا 
و هي جالسة علي كرسي هزاز : " 

اذا اتصل ميلز و طلب منك اخلروج  
 معه هل تفعلني ؟ " . 



لن يتصل لقد خذلته ببساطة  " امي 
 . " 

 " و لكن لكن اذا فعل " . 
" نعم سأخرج معه اذا كان ذلك  

 يرحيك " ز  
ابتسمت سينتيا ة القت ظهرها علي  
املقعد و اغمضت عينيها و مل يلبث 

ان عاد لوكس ايل البيت و جلس 
علي الكرسي اهلزاز االخر . هنضت 



سوزان من مقعدها فقال لوكس : " 
 اطردك ايل اخلارج " .   ال جتعليين

" لقد فعلت ذلك يف زمن بعيد اي 
 أيب " . 

و علي الفور ندمت سوزان علي 
قوهلا هذا عندما تدخلت سنتيا قائلة 

: " اوقفا هذا احلديث و كفاكما 
 مشاجرة "



" كنت صاعدة ايل غرفيت علي اي  
 حال " . 

توجهت سوزان حنو امها قبلت  
 وجنتيها و تركتهما لوحدمها . 

ضي اسبوع و مل يتصل ميلز م
اعتقدت سوزان انه لن يتصل اثنية  

حني رن جرس التلفون و مسعت امها  
 تقول بدهشة : " انه ميلز " . 



تناولت سوزان التلفون ووقفت امها  
علي ابب الغرفة اجللوس : " 

اساحمك ؟ علي ماذا ؟ آه ن ألنك 
ل تتصل قبل اليوم اان متاكدة انك 

 " .  كنت مشغول ن غدا مساء 
" حسنا يف السابعة ؟ هلي سنأكل 

خارجا ؟ نعم سيكون لطيفا اراك غدا  
 . " 



مسعت سوزان امها تقول بصوت  
خافت : " شكرا لك سوزان اي 

 عزيزيت " . 
" ال حاجة لن تطرقي الباب اي أمي "  

 . 
 " تبدين مجيلة جدا " . 

هزت سوزان رأسها . ملاذا ال ترتك  
ميلز ؟ و  امها حتلم احالمها عن 

اخذت املشط لتمشط شعرها علي  



املرآة فالتقت عيناها يف املرآة و تبني  
هلا كم تبدو شاحبة الوجه ، و لكن  
ذلك اسعدها لن ذلك ينقص من  

جاذبيتها يف نظر ميلز ، قالت سنتيا 
: " من احملتمل ان يعاودك طلب 

 يدك . اذا فعل هل ستقبلني ؟ " . 
يا : مل جتب سوزان فاقرتبت منها سنت

 " اعطي وعدا انك ستقبلني به ! " . 



استدارت سوزان ايل انحية امها و  
قالت: " ال استطيع ان اعطي وعودا  

 علي االطالق " . 
 " من اجلي ، من اجل امك " . 

جلست سوزان و هي تغطي وجهها  
بيديها : " هل تريدين ان تعريف ملاذا  
  اي امي ن هل تريدين ان تعريف ملااااذا

 ؟ " . 
 هزت سنتيا رأسها تطلب اجلواب .  



" سأقول لك ملاذا ن و لكن احبسي 
 انفاسك لنك ستنصدمني " . 

نظرت سنتيا ايل ابنتها نظرة طفلة  
بريئة ايل درجة ارادت سوزان ان 

تضع يديها حوهلا و تغمرها حبنان . 
 اخذت سوزان نفسا طويال و قالت : 

 "أمي ، اان متزوجة " . 



ن ان امها سيغمي اعتقدت سوزا
عليها ن اغمضت االم عينيها لفتنرة 

 مث فتحتها بنظرة سوداء .  
" ال ، ال سوزان قويل انك لست  

متزوجه ! مل يكن لك حبيب . . . 
 اال . . . " . 

و نظرت ايل ابنتها و هي تلوح  
 برأسها . 

 " اال هو " . 



" روس بكت ، نعم اي امي ن لقد  
 تزوجت من روس بكت " . 

ن كيف ؟ ميت ؟ لقد طلبك  " ولك
من والدك و لكنه رفض ، ال ميكن 

 ان يزوجك من . . . " . 
" من تلميذ شديد الفقر، ال حسب 
وال نسب و لكن يكفيه من الذكاء  
و النبوع ان يعمل عتاال يف حمطة و 

جيمع الصحون عن طاوالت املقاهي  



، اان اذكر ا امي انه كان مضطرا 
ه و  للعمل حيت يعيل نفسه ووالدت

 جيمع املال للذهاب ايل اجلامعة " .  
 " هل قال البيك هذا الكالم ؟ " . 
"مل يردي ايب االستماع اليه ال بل مل  
يكن حيت ليهتم علي اي حال كان 
اجلواب والدي انين ما زلت صغرية 

 علي الزواج " . 



اعتقد ان سوزان سوف تنساه بسرعة  
خصوصا ان فارق السن بينهما سبع 

وزان متسك يديها  سنني وقفت س
لتمنعهما من االرجتاف و قالت : " 
و لكين تزوجته اي امي و اصبحت 

 زوجته " .
" ولكنك كنت قاصرا و ال ميكنك  

 الزواج بدون موافقة اهلك " . 



" لقد تقدمنا من احملكمة و اعطوان 
احلق يف الزواج ، كان الزواج  

 صحيحا اي امي " . 
------------------
------------------
------------------
------------------
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" مل تتزوجيه النك كنت . . . حامل 
 ؟ " . 

" ال تزوجته الننا كنا حنب بعضنا 
كثريا ن مل نكن نقدر علي الفراق  

شخصية روس تتمتع مبباديء قوية ن  
لقد ارادين زوجته و ليس عشيقة 

 مؤقته " .
" ولكنك مل تقيمي معه ، كنت 

 هنا " .  تقيمني



" نعم ولكن هل تذكرين عندما كنت 
اقول لك انين ذاهبة ايل منزل  

؟ مل اكن اذهب عندها ،  بريدجت
كنت اذهب ايل زوجي روس يف 

غرفته يف البيت الذي كان يسكن  
 فيه مع زمالئه الطالب " . 

قالت سنتيا يف حماولة منها لدحض  
 مزاعم ابنتها .  



" ولكنك ال تضعني خامتا يف اصبعك  
 اي سوزي " . 

" كنت اضعه فقط عندما اذهب ايل  
زوجي روس و اان احتفظ به كما  

 فظ بوثيقة زوجنا " . احت
 و بعد فرتة صمت قالت سنتيا . 

 " اين هو روس اآلن " . 



" ال اعلم ن لقد انقطعت اخباره من 
اليوم . . . اليوم الذي ختلي فيه عين 

 . " 
جلست سوزان قرب امها واضعة  

ها علي خدها و قالت مبرارة  \يدي
 . 

" لقد تشتجران ن درس علم 
تمعية و  اجليولوجيا و انل شهادته اجل
استلم عمال يف شركة مركزها  



الرئيسي هنا يف البلدة و لكن طبيعة  
عمله تتطلب منه السفر عرب البحار  

ايل افريقيا طلب مين ان ارافقه و  
 لكنين ابلغته بعدم استطاعيت " . 

سكتت االم لفرتة مث قالت : " ملاذا  
 مل ترافقيه اي سوزان ؟ " . 

 " ملااااذااا ؟ " 
زان ان خترب والدهتا مل تستطيع سو 

السبب مل تستطيع ان تقول هلا ان  



ببقاءها يف البيت حاجزا بينها و بني  
والدها الذي كان يهني امها و  

يعاملها بقسوة لقد فضلت سوزي 
البقاء يف البيت لكي تتحم عن امها  

 الهنا االقوي 
سرحت سوزان يف حبر ذكرايهتا اليت  

 كانت مثل حد السيف . 
اترك اهلي اي روس   " ال استطيع ان

ايب انسان ظامل و امي ال تعرف كيف 



تتعامل معه اهنا تدعه يدفشها  
يسحقها بقوته و جربوته جيب ان  

ابقي حيت امحيها اال تفهم ما اقول ؟  
 اين احتدث عن امي . . . " . 

" و ماذا عين اان ؟ اان الرجل الذي  
تزوجت اال يعين ذلك لك شيئا ؟ 

ة عاما لقد اصبح عمرك سبعة عشر 
امل جين الوقت حيت تكربي و تتخلي 
عن اهلك ؟ دعي امك تدافع عن  



نفسها امل حين الوقت حيت تسريي  
لوحدك يف هذه الدنيا ؟ غري انك لن  
تكوين لوحدك النين سأكون جبانبك  

 . " 
" اان لست خائفة من السري لوحدي 

، اان لست خائفة علي تفسي اان  
 خائفة علي امي اي روس " . 

انفعل روس و ابيضت شفتاه  عندئذ
 و اسودت عيناه الزرقاوتني وقال .  



" اذا ابقي مع امك و لكين احذرك  
اذا ذهبت لوحدي سوف اختفي من 

 حياتك ايل االبد " . 
عندها ركعت سوزان امام روس و  

 هي تبكي . 
" ملاذا اي روس ؟ ملاذا ؟ ملاذا تريد ان  

تذهب و هتجرين ن ملاذا ال تبقي  
 معي ؟ " . 



" ملاذا اريد ان اذهب ؟ رابه يبدو 
 انك مازلت طفلة رضيعة " . 
 هز روس كتفي سوزان قائال .

" انه عملي انه مستقبلي هو ما 
انتحرت و اان اعمل الجله اال 

 تفهمني ؟ اال تدركني ما اقول ؟ " . 
ادركت سوزان للحظة ما كان يعنيه  
روس و لكن سرعان ما متلكها وجه  

امها املرهق و الشاحب بعد كل 



معركة مع ابيها و هي ختتنق من 
 البكاء .  

 " ال استطيع . . . " . 
وقف روس غاضا و خرج تلك  

 كانت آخر مرة رأته فيها سوزان .
قطع حبل ذكرايهتا صوت امها قائلة  

 . 



 الطالق ميكننا " ميكنك ان تطليب
نبحث عنه و جنده و بعد ذلك ميكن  

 املباشرة ابالجراءات القانونية " ز  
 الطالق ! ؟ احست سوزان ابلرغية

يف البكاء و لكنها ما زالت حتبه 
فكيف تتخلي عنه ؟ ولكن مل يكن  

يريدها لو كان يريدها لكان عاد  
ليطالب بزوجته فهو يعرف ايني تقيم 

من املؤكد انه وجد امراة اخري ال  



متانع اذا كان متزوجا فلماذا جيب  
عليها ان جتلس ستة سنني تنتظر 

الرجل الذي ختلي عنها بسهولة ؟ امل  
ان سن السابعة عشرة ال عين يدرك 

النضوج و اهنا يف ذلك العمر كانت  
 تظن فعال اهنا تستطيع محاية امها ؟ 
مل تكن تدرك يف سن السابعة عشرة  
وجودها لن يغري شيئا ابلنسبة لطبلع  

ابيها و محاية امها من هذه الطباع  



ماذا لو ذهبت مع روس ؟ امل حتصل 
سوزان اجلواب الكايف عندما قالت 

امها اهنا ال تستطيع ترك الرجل  ها 
 الذي تزوجته . 

رمبا كان روس يعلم هذه التيجة و ملا 
ال ؟ فهو يكربها بسبعة اعوام من  

 خربة احلياة . 
" اذا طلب ميلز يدك جمددا اي  

سوزي ميكنك ان تقبلي به مث اذهيب  



ايل احملامي ليس حمامي والدك ال  
جيب ان يعرف والدو وال ميلز ليس 

ذهيب معه الخذ ورقة قبل ان ت
الطالق ميكنك ان تطليب من ميلز  
فرتة خطبة طويلة حيت تنتهي من  

روس اعتقد ان روس سيكون تواقا 
 مثلك متاما " . 

فكرة اليمةفكرة الطالق هذه رمبا 
يكون نسي شكلها للحظة تستطيع 



سوزي جتميع معامل وجه كما كان 
يبدو يف املاضي بدءت سوزان حتس 

الزواج من ميلز  ابلضعف اذا كان 
حيل مشاكل والدها غاملادية فلماذا  

 ال يكون اجلواب نعم ميلز ؟ 
دق الباب فقلت سنتيا و قد شعرت 

 بضعف ابنتها امام الوقاع املرير .  
" سأدعه يدخل والدك ليس هنا ها  

 ستقبلي اي سوزي ؟" . 



 ابتسمت سوزي المها و قالت . 
 " سافكر يف املوضوع اي امي " . 

تيا و فتحت الباب مل يكن  نزلت سن
 الطارق ميلز بل كان والدها فقال . 
" اعتقدت ان ميلز سيأيت و أيخذ 

 سوزلن ؟ " مث ردت سنتيا . 
" اجل اي عزيزي اعتقدان الطارق  

هذه املرة هو ميلز و لكن تبني انه  
 انت " . 



اثناء نزول سوزان علي السالمل قال  
 هلا والدها .  

 هل  " اذا طلبك للزواج تقبلني
 تسمعني ما اقوله ؟ " . 

 " اان امسعك " . 
" و اذا رفضت هذه املرة فسأطردك  

 خارج البيت ، هل تفهمني ؟ " . 
 تدخلت سنتيا قائلة . 

 " لوكس ارجوك " . 



" ال عليك اي اماه سبق و ان هدد  
 التهديد نفسه " .  

 وقفت سوزان بوحه ابيها و قالت .  
ا " قبل سبعة سنني هل تذكر ؟ عندم
حضر روس بكت و طلبين للزواج  

منك فهددته ابحضار الشرطة اذا مل  
 يغادر البيت " . 



" ال تكلميين عن ذلك الوغد 
القناص الذي كانت له اجلراه حيت  

 جملرد التفكري يف الزواج من ابنيت " . 
عندها دق البا و ذهبت سنتيا 

لرتحب ابلضيف مهس لوكس قائال  
 . لسوزان و هو ينسحب ايل مكتبه 

 " اقبلي به زوجا و اال ؟ " . 



و بعد كلمات التحيب تركت سنتيا 
ابنتها مع الرجل الوحيد الذي كانت  

 مقتنعة به صهرا هلا . 
خرجت سوزان و ميلز و يف العودة  

كانت سوزان جتلس علي نقعدها يف  
السايرة مغمضة العنني مراتحة  

 النتهاء السهرة . 
------------------
------------------



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

-------- 
 

الفصل الثالث اوصلها ميلز ايل  
البيت ففتحت الباب و دخلت كان  
والدها يف غرفة اجللوس فقام حنوها  

 و قال و هو ينظر اليهما . 
 " حسنا ماذا حصل ؟ " . 



تقدمت سوزان حنو امها و قدمت هلا  
يدها اليسري و قالت و هي تبتسم 

 ابتسامة مزيفة .  
" ها هو اي امي اليس خامتا مجيال ؟ 
انظر اي ايب انظر ايل حجم الآليلء  

 وصفاء تلك اجلواهر" . 
" لقد ارتبطي اي سوزان ؟ ايل ميلز ؟ 

طفليت الصغرية ستتزوج اليس هذا  



زي لقد رائعا ؟!!! آه ميلز ، سو 
 جعلتوان سعداء ! " . 

فرد ميلز و هو يسحب سوزان ايل  
جنبه : " سرران اسعادتكم اي مدام 

كانن اان سعيد للغاية ستكون سوزان 
 زوجة رائعة يل اان متأكد " . 

قال لوكس : " هل اخربت اهلك ؟  
 . " 

 " ال " . 



" ال . . . اذا اان سأتصل هبم هناك 
زواج  الكثري لنفعل حتضريا هلذا ال

السعيد . ال جيب ان تطول فرتة 
 اخلطوبة " 

تدخلت سوزان و قالت بربودة : "  
 لسنا مستعجلني اي أيب " . 

فوضع لوكس السماعة من يده و  
نظر اليها مث اضافت سوزان : " لقد 



اتفقنا علي ان ال نستعجل االمور 
 اليس كذلك اي ميلز ؟ " . 

هز ميلز رأسه و قال : " نعم فكران 
اء فرتة خطوبة بضعة اشهر  يف اعط

هذا ما اقرتحته سوزان فوافقتها عليه 
 . " 

اندهش لوكس لوهلة و لكنه تدارك  
دهشته قائال مليلز : " وه ستغري 

رأهيا قريبا ن بضع قبالت و كلمات  



حلوة و تطلب منك االسراع يف 
 الزواج " . 

اسرع لوكس ايل اهلاتف و قال : " 
ايضا  اعد لنفسك كأسا اي ميلز و لنا 
 " مث راح يتحدث يف اهلاتف .  

" الو بيل ... ؟ عندي اخبار سارة 
لقد خطب ميلز سوزان ، حفلة ؟ مل 

ال ؟ اعالن خطوبة يف اجلرائد ؟ طبعا  
طبعا حنن عائلتان عريقتان علي اي  



حال و منلك شركتان مزدهرات بيننا  
عظيم ، كل شيء عظيم ، انت ؟ 

 حسنا حسنا " . 
أسا ايل لوكس  بعد ذلك اعطي ميلز ك

الذي قل " تعالو مجيعا ارفعو 
كؤوسكم خنب املستقبل الشركتان و  

 خنب العروسان " . 
اندهشت سوزان ألولوية خنب 

الشركتان مث العروسان . بعد ذلك  



بدأت حتضريات للحفلة و كان  
لوكس قد اصر علي ميلز ان أيخذ  

اخلامت معه و خيباه حلني احلفلة ابلرغم 
يف اجلرائد قبل من اعالن اخلطوية  

 ثالثة اايم . 
و هكذ متت احلفلة ووسط ازدحام 

املدعوين و صخب املوسيقة و تعايل  
 الضحكات . 



كانت عينا سوزان مفتوحتان علي 
وسعيهما من ضغط قبلة ميلز حتدقان 

يف الظالم خارج النوافذ و لكن  
حركة غريبة ال شعورية ارجعتها ايل  
عة  العامل حوهلا و بدأ قبلها يدق بسر 

 ز 
كان هناك شخص غريب يتحرك  

بسرعة رجل طويل حيمل وجها يدل  
علي الرجولة بدأالرعب يتسرب ايل  



قلب سوزان و كادت تصرخ فنزعت 
 شفتيها عن شفاه ميلز . 

تقدم الرجل ايل الصالة و التف  
احلضور عليه ثك قالت : " اسف 

لدخويل هبذه الطريقة و جيب ان  
ين  اعتذر ملظهري الغري الئق و لكن

تكبدت مشقة سفؤ طويل خالب  
 االربع و عشرين ساعة ماضية " . 



مث راح الرجل ينظر من حوله يف  
وجوه احلضور املستغربة و قال : " 
كان جيب علي احلضور ، حضوري 

 ضروري و مصريي " . 
و نظر يف عيون سوزان و قال : " 
كان جيب علي ان امنع زوجيت من  

 الزواج " . 



ت االنظار  ساد صمت رهيب و حتول
كلها ايل سوزان ، كانت سوزان تضع  

 يدها علي حنجرهتا
 : " روس ؟ !!!" 

توجه روس اليها ووقف يف وجهها  
وججه كان متعبا و كلن صلبا كانت  
عيونه الزرقاء اثقبتان كليئتان بعدم 

الرضي رفع يده لرفع شعره البين مث  
وضعهما يف جيوب بنطاله اجلينز كان  



ان  مظهره مظهر متسول غري
املتسول ال حيمل نظرات الغضب و  

القوة أجاب روس سوزان قائال : " و 
 من غريي ؟ " . 

عندئذ نظر ايل خامت اخلطوبة مث ايل  
زميلها و قال : " او انك كنت  

تظنني انين مت يف غاابت افريقيا ؟ "  
 . 



تدخل والد ميلز قائال : " من انت ؟ 
 " ز 

" ما هذه مسرحية ؟ هل دبرت لنا  
هذه املسرحية اي لوكس ؟ هل 
 املقصود هو الضحك ؟ " . 

 قال ميلو آمرا : " من انت ؟ " . 
 " امل ختربك ، اان زوجها " . 

مث رفع روس يد سوزان و اقل " اين  
 خامت زواجنا ؟ " . 



تقدم لوكس منفعال و غاضبا : " 
اترك يد ابنيت ، ال تلمسها هيل 

من هنا م خذ اكاذيبك معك  اخرج 
 . " 

تدخلت سوزن و قالت : " هذه 
ليست كذبة اي أيب لقد تزوجت من  

 روس منذ سبعة اعوام " . 
" الااااا ال اا قةيل يل هذا غري  

صحيح اي ابنيت ال ميكن ان تتزوجيه  



حينها النك كنت قاصرا و اان 
رفضت و طردته مثلما سأطرده اآلن  

 را " . هيا اخرج من هذا البيت فو 
نظر روس ايل لوكس و قال : " انت  
ابرع يف هذا لقد هددتين ابستعمال 

االساليب القانونية اليوم ايضا و  
 لكن بعد فوات اآلوان " . 

توجه لوكس ايل روس قائال : " ماذا  
تعين بعد فوات االوان ؟ اذا كانت  



قد كذبت بشأن عمرها فسأقول  
ذلك حملكمة واي زواج بينكما ابطل 

 . " 
" مل اكذب بشأن عمري اي أيب لقد  

فزان مبوافقة احملكمة ثو تزوجنا و  
 الزلت حمتفظة بوثيقة الزواج " . 

تدخل روس بعفوية بريئة و قال : "  
 مل حترقيها ايل اليوم ؟ " . 



اقرتبت سوزن من ميلز و قالت له :  
" ليس بعد و لكن زواجي من ميلز  

 رمبا سأمزقها " . 
و هي  عندها انكمشت يد روس 

ترتفع يف وجه ميلز و بدا الرعب 
علي وجه سوزان و احلضور و قال : 

 " اريدك ان تعودي يل " . 
رد عليه ميلز و هو يكمش يدها : " 
 اهنا خطيبيت ، اهنايل و سأتزوجها " .  



جتاهل روس مجلة ميلز اخلرية ووضع  
يده علي كتف سوزان من قبضة ميلز 

 فتدخل لوكس و قال : 
" انزع يديك عن ابنيت اي حديث 

 النعمة " . 
جتاهل روس مجلة لوكس االخرية 

ايضا قال نفس اجلملة و لكن كل  
 كلمة بكلمتها . 



" اريد ان تعودي معي و سوف 
اسرتجعك حيت لو اضطررت اي  

 زحزحة اجلبا الحقق هديف " . 
مث نزع يده يديه عن كتفها و هز  

برأسه و هو ينظر ايل لوكس كانن و  
 رج من حيث دخل . خ

عادت سوزان ايل الظالم خارجا 
كانت تسمع صوت امواج البحر  

يعلو يف اذنيها و كانت نظرات  



الرعب و االستغراب حيت نظرات  
الشفقة موجهة اليها و لكنها كانت  

يف عامل واحد هو عامل افكارها 
 وحدها

كان داخلها يقول هلا اذهيب وراءه  
قبلت اقدامها النداء قبل ان 

طيع عقلها ان يوقفها هجمت  يست
سوزان ايل الباب متجاهلة نداء  

والدها ابلعودة و صرخت لروس 



الذي كان قد وصل ايل ابب احلديقة  
 : 

 " رووووس !! روس !!!! " . 
اجاب روس دون ان يلتفت اليها : 

 " نعم ؟ " . 
" كنت كنت فقد اريد ان اقول  

 مرحبا مرة اخري مثلما كنا نقول " . 



و يقولون لبعضهما عندما و كما كان
كانت تشاركه سريره يف غرفته عندما 

 كان تلميذا . 
استدار روس حنو سوزان ببطء مث  

قال هلا و السم يقطر من فمه  
كاألسيد احلارق : " حسنا لقد قلتها  

 شكرا علي الفكرة " . 
مدت سوزي يدها ووضعتها علي 

ذراعه هل احس برعشتها بلذة  



؟ التقط   ملسها له بعد هذه السنني
روس يد سوزان و ابعدها عتنه بقوة 

 . 
 " اذهيب ايل عشيقك ؟ !!! " . 

" انه ليس عشيقي ، اقسم لك اهنا  
 احلقيقة " . 

" اهنا يل هذا ما قاله و مبا انك مل  
تتزوجيه لن القانون مينعك فهذا يعين  



شيئا واحد يف العصر الذي نعيش  
 فيه هو انه عشيقك " . 

ردت سوزان و هي ختتنق من البكاء  
 . 

 " ولكنين مل اشاطره السرير " . 
" ال حتاويل اقناعي انك بقيت خملصة 
يل طيلة ست سنوات ؟ ال تسخري  

 مين " . 



اكمل روس طريقه خارجا و سوزان 
تنظر ايل الزوج الذي غلبته احلياة و 

الزوج الضحوك احملب الذي   انسته
استسلمت له بسعادة و دون تردد  

قالت يف الظالم و هي تسمع  
 خطواته : ط وداعا روس " . 

و هكذا انتهت احلفلة و خرج  
احلضور كله ما عدا ميلز الذي ابلغ  

والدبه حبضوره ايل البيت الحقا 



الحظت سوزان ان وجود ميلز كان  
مصدر ازعاج لوالدها لن وجوده  

من صب غضبه عليها اخذ   مينعه
ميلز سوزان و اجلسها بقربه علي  
الصوفا و قال هلا : " سوف نتزوج  
اليس كذلك ؟ ميكنك ان تطلقيه  

سوف يستغرق ذلك بعض الوقت و  
 سأنتظر " . 



وقف لزكس يف وجه ابنته و الغضب 
ساطع يف عينيه و قال : " سوف 
تطلقني حديث النعمة هذا حني  

 .  يسمح القانون بذلك ! "
دخلت سنتيا هبدوء و جلست علي 
املقعد اهلزاز و قالت خماطبة لوكس : 

" ال تكلمها هبذه الطريقة اي لوكس  
سوف جترها للتمسك به اكثر و انت  

 تعلم اهنا متلك عنادك " . 



" و لكين استطيع ان اقول ماذا مل  
متلك مين التعقل لقد خرجت عن 

طوعي و هي يف سن السادسة عشرة  
رجل ال ميلك حيت   و تزوجت من

قطعتني معدنيتني ليضرهبما ببعض و 
اآلن كا رأيك يف زوجك ، ها ؟ مل 

يتغري متسول كما كان و الثياب اليت  
يرتديها ! كمن كان حيفر الطرقات  



كل النهار رمبا هو العمل الوحيد 
 الذي يستطيع القيام به ! " . 

وقفت سزوان يف وجه ابيها وواجهته  
 قائلة :  

ان جتربمب للوقوف ايل   " هل حتاول
جانبه ؟ اذا استمريت يف هذا 

 االسلوب سوف ارجع اليه " .  



" علي جثيت اهلامدة ن هذا هو  
الرجل الذي ستتزوجيه بعد ان  

 تطلقي ذاك املتشرد " . 
 " ذاك املتشرد هو صهرك اي أيب " . 

" صهريييييي ! ولك الشجاعة ان  
 تسميه ، تسميه هو !!! ؟ " . 

يل لوكس : " اهدأ اي توجه ميلز ا
سيد كانن ، هذه العصبية لن جتدي 

 نفعا " . 



وقفت سنتيا و توجهت ايل لوكس و  
قادته ايل الكرسي و اجلسته ، 

فتخايل سوزان ان امها وقفت ايل  
جانب والدها ، و مل ال ؟ فقد كانت 

 دائما معه . 
يف سن السابعة عشرة عندما كانت 
و  امام خيارين اما الذهاب مع روس ا 

البقاء مع امها حلمايتها كانت  



تنقصها القدرة علي رؤية االخالص  
 امها املتفاين للرجل الذي تزوجت . 

لقد ذهبت ضحيتها هباء لقد  
استغنت عن سعادهتا كل هذه 

السنني لرتي اخريا وقوف امها ايل  
جانب ابيها و لرتي ان امها ليست  
 حباجة ايل اي محاية من اي اتت . 

رة : " اتذكر اي أيب  قالت سوزان مبرا
لقد كنت الورقة الوحيدة اليت تراهن  



عليها و اذا استمريت يف اسلوبك  
هذا سوف تضر نفسك ، اليس  
كذلك ؟ و الضرر لن يكون يف  

صحتك فقط جيب ان تلعب اوراقك  
بشكل صحيح و اذا خسرت سوف  

تضيع انت ايضا لقد اخربتين امي  
 بكل شيء " . 

املنحين  نظرت سوزان ايل صورة ابيها 
فيه كرسيه واضعا رأسه يف يديه و  



احست ابلشفقة له فالشركة اليت  
انشأها و رعاها و كربها اصبحت 

جزاءا مهما منه كأمهية قلبه ايل  
جسده و لكنه كان يعاملها كحجر  

من احجار الشطرنج حيركه ايل  
املكان املناسب للعبه و سرعان ما  
ماتت الشفقة يف قلبها و ابتسمت 

لت ميلز علي خده مث ألمها و قب
قبلت امها ايضا . علي الباب  



توقفت سوزان لشكر والدها علي  
احلفلة . رفع عينيه ملالقاة عينيها 
اليت كانت قادرة علي مهامجة و  
احلاق اضرار جسمية اما عينيه 
فكانت مليئة ابلعتاب و عدم 
السماح فقلبه انكسر غرغرت  

الدموع يف عينيها و مل تستطيع منعها  
 دارت سوزان و خرجت .  بسرعة



مرت االايم و مبرورها كانت تدل  
علي ان روس لن يرجع مل يبعث اي  
رسائل و مل يتصل مل تكن تعلم شيئا 

عنه و مل يقل هلا ان كان يسكن و ال  
اذا عاد ايل نيجرياي البلد الذي كان  
يعمل فيها علي حد قوله و اليت أيت  

 منها يف فرتة قصرية . 
علم بنبأ تساءلت سوزان كيف 

خطوبتها من ميلز ؟ بعد مرور فرتة 



من الزمن بدأت سوزان تشك يف  
حقيقة ما جري تلك الليلة ، هل  
كان ذلك حقا ؟ ولكن ال هناك 

 العديد من الشهود علي رجوعه . 
مخسة اسابيع مضت ال علم و ال 

خرب عن روس بدأ ميلز يسأهلا عما 
اذا كانت حقيقة قد تزوجت روس  

ني املاضية ، هل  بكت كل هذه السن



كان صحيحا ؟ مل يصدقها ميلز حيت  
 ارته وثيقة الزواج . 

كان ميلز يلح عليها ابصرار لرؤية  
حمامي للمباشرة يف اجراءات الطالق  

و بعد احلاح قوي لبت سوزان 
الرغبات و ذهبت ايل احملامي و لكن  
عندها علم احملامي بعدم علم سوزان 

اين يسكن زوجها و ال حيت مركز  
له ابلغها برؤيته بعض التاخري قبل عم



ان تتخذ احملكمة اي خطوة بشأن 
طالقها قال احملامي : " جيب ان جند 

زوجك هل تريدين املباشرة يف 
 البحث عنه ؟ " . 

ترردت سوزان قبل االجابة كانت  
تريد ان تقوزل له بعض الوقت اان  
احب الرجل الذي كنت اعرفه ال 

  الرجل الذي هو امامي اآلن انه
 خيفيين . 



يف النهاية قالت للكحامي اهنا 
ستفكر يف االمر و تتصل به يف 

االايم القليلة القادمة . عندما ذهبت 
مع ميلز ايل العشاء امسية ذلك  

النهار اصر ميلز عليها للموافقة علي 
بدء البحث عنه و لكنه مل يدرك ان  
حتديد مكان روس يعين اهنا سوف  

تراه جمددا خصوصا مع تصاعد 



اجاهتا امللحة لرؤيته مع مرور االايم  ح
 . 

كان حمور احالمها لقاء روس و  
تشابك االيدي ابحكام حيت ال 
يستطيع احد منها االفالت من 
اآلخر جمددا و لكن الواقع كان  

عكس ذلك متاما ايل درجة ارادت  
ان متزق الذكرايت من ذاكرهتا ، لقد  



تغري كثريا ايل حد صار فيه كالغريب 
 . 

يف مساء ذلك النهار بعد مضي سته 
اسابيع تلقت سوزان اتصاال هاتفيا ن  
فردت علي اهلاتف معتقدة انه ميلز  
و لكن عندما مسعت الصوت الذي  

تكلم معها اغمضت عينيها و 
 جلست و هي ترتعش : 

 " نعم اان سوزان " . 



" اريد ان اراك ن ال قيين اخر  
شارعكم سياريت ب . م .ف . لوهنا 

 . فضي " 
 " اسفة ال اريد ان اراك " . 

ساد صمت بينهما و خافت سوزان 
ان يقفل اخلط يف وجهها و لكنه عاد  

و قال : " حسنا ال طالق هذا ما  
 تريدين علي ما اتعقد " . 



ردت سوزان بعد ان حشرها : " يف 
 اخر الشارع بعد ربع ساعة " . 

 " عشرة دقائق " . 
ختذت نفسا عميقا و قالت : " 

 " . عشرة 
ساعد سوزان علي اخلروج من البيت 

وجود امها عند جارهتا وخروج  
والدها من البيت وهبذا لك تكن  

مضطرة ايل تقدمي اية اعذار ألي كان  



و خصوصا ان اللقاء لن يستغرق  
وقتا طويال و اهنا سرتجع قبل رجوع 

 والدهتا كما اتعقدت سوزان . 
ارتدت فستان لونه زهري ذا اكمام 

ام فاتن يربز مفاتنها  قصرية و حز 
خرجت و مع كل خطوة تقدمها ايل  

املكان املتفق عليه كانت نبضات 
قلبها تزداد و عندما قطعت ثلثي 

املسافة تقدم روس بسيارته و خرج  



منها و راح ينظر ايل سوزان تتقدم 
اليه لف احلرج سوزان من نظرات  

روس الثاقبة و اليت راحت تستفقد 
انت  كل ركن من اركان جسمها ك

سوزان تواقه للحصول و الفوز  
بتقدير روس هلا و لكنها متلك  

الشجاعة لتنظر اليه كما ينظر هو  
 اليها .  



نظرة واحدة اليه تكفي لتضيف ايل  
معامل نضوجه بعدا جديدا من ابعاد  

االاثرة لقد كربت كضالت كتفيه 
وصدره لتدل علي ازدايد قوته و  

 رجولته املخباءة حتت قميصه البين . 
بتسم روس ابتسامة صفراوية : " ا

لقد جنحت يف القدوم ال شك انك  
تريدين الطالق ايل درجة انك قبليت  

 ان تالقيين " ز 



اكمل روس و هو يصحبها ايل  
سيارته : " يبدو انك حتبني الرجل  

 الذي ترتدين خامته " . 
فتح هلا الباب و دخلت مث دار حول  

السيارة و جلس يف مقعده فالت 
تربط حزام االمان   سوزان و هي

معلقة علي ما قال : " انه كبري . هل  
 استاجرت هذه السيارة ؟ " . 



رد روس و هو يشعل احملرك و ينطلق  
هبا : " استاجرهتا ؟ ال لقد اشرتيتها  

 من اربعة اسابيع " . 
" وهل انت حباجة ايل سيارة اعين 

انك ذاهب ايل افريقيا قريبا ابلطبع  
 اليها ". و هلذا انت لست حبااجة 

" لقد انتقل عملي ايل الوظيفة يف  
املكتب ترقية ايل مركز اعلي راتب  

 افضل و يف لندن " . 



 الفصل الرابع  
 

لن يسافر جمددا ؟ سوف يستقر يف  
لندن و هذا يسهل عليه ليس غزو 

احالمها يف الليل فقط و لكن  
 مطاردة افكارها يف النهار ز  

 " هل حتبني تناول وجبة طعام ؟ ". 
 " ال شكرا لقد اكلت " . 



" اذا سنذهب ايل االوتياللذي 
سأبقي فيه لبضعة اايم يف داخله ابر 

 نستطيع ان حتدث فيه " . 
تساءلت سوزان عن ماذا يريد ان  
يتحدث ؟ عن الطالق ؟ هل غري 
رأيه يف اسرتجاعها حيت ولو طلب  

من ذلك ان يهز جباال ؟ اذا كان قد  
اكثر  غري رأيه فهذا سيجعل االمور 

سهولة ليس الهنا تود الزواج من  



ميلز و لكن رمبا غريه يف يوم من  
 االايم . 

" هل تريدين ان احضر املشروب ايل  
 السيارة ؟ ! " . 

ارجع هذا السؤال الساخر سوزان 
ايل الواقع و خرج روس من السيارة  

و فتح الباب سوزان منذ ميت كان  
مهذاب ايل هذه الدرجة ؟ رفضت 

لها هذا التهذيب سوزان يف داخ



البارد . لقد كانت زوجته و مل تكن  
امرأة يتعرف عليها حديثا ال حيتاج 

 الرجل ان يؤثر يف املراة اليت تزوج .  
عند دخوهلا قاعة االستقبال سرحت 
سوزان لن يدعوين للصعود ايل غرفته 

 ؟ لن استطيع حتمل هذا . 
 نظر اليها روس و كأنه قرأ افكارها :  
" امسحي يل ان أخذ معطفك منك " 

 . 



" املزيد من التهذيب " اجابت 
سوزان و هي تتمسك مبعطفها يف  
 حال نزعه عنها : " ال شكرا " . 
احنين روس هلا و هو ميد ده ليدهلا  

 علي الطريق : " من هنا " . 
كان البار نصف دائري حيث جلس 
روس جبانبها يف زاوية البار و بعد ان  

ود سوزان ان تشرب  طلب روس ما ت



سند ظهره علي الكرسي كأنه ال  
 يرغب يف الكالم . 

" كيف عرفت أبمري ، أمران ؟ اعين  
 اان و ميلز " .  

 مل يستعجلروس االجابة .  
 " خطوبتنا اي روس ؟ " . 

عندما لفظت امسه ادار وجهه اليها و  
قال : " لقد نشرت يف مجيع اجلرائد  

 اليس كذلك ؟ " . 



حقا ، لقد مسعت ايب   " مل اكن اعلم 
يقول لسيد هارك سندع العامل كله  

 يقرا النبأ " . 
" لقد فعل حقا هنالك حيث اعمل 

يف اعماق افريقيا ، تصل اجلرائد  
متأخرة بضعة اايم . اتصلت ابلكتب 

الرئيسي يف لندن و اخربهتم اين 
سأستعجل سفري ابلعودة كنت 

عائدا علي اي حال ، ألنين قرات  



ان زوجيت اليت مل تطلق   اعالان مفاده
مين رمسيا كانت ستتخذ لنفسها زوجا  

اخر قبل ان تتخلص من زوجها  
 األول " . 

 " اعتقد ان ذلك كثريا للضحك " . 
" لقد ضحكو فعال ، ولكنهم مل 

 يصدقوين ن ظنو أبين كنت امزح ". 
كانت سوزان تراقب روس كان 

وجهه جادا و لكن مل يبذل جمهود  



عندما احست ليجعلها سعيدة و 
سوزان اهبامه يلمس يدها ابتعدت 

قليال و عاد ليسند ظهره علي 
الكرسي كمن فقد احساسه كان 

بعيدا جدا عنها ايل حد تساءلت اذا  
كان يوجد امراة تستطيع ان خترق  
حبر احساسيه اليت كانت خمباة مثل 

حبرية عميقة يف طهف داخل االرض 
او ان حبرية احاسيسه قد جفت يف 



ابة اليت عمل فيها بعد  قلب الغ
 انفصاهلما .  

 " ملاذا أردت رؤييت اي روس " . 
" لكي اسألك بعض األسئلة 

الكتشف السبب اتلذي جعلك 
تنسني ان لك زوجا ايل حد اصبحت  

 فيه خطيبة مزيفة لرجل اخر " . 
" اان مل انس وجودك كانت عندي 

كل النية يف املباشرة إبجراءات  



الطالق بعد انتهاء حفلة اخلطوبة  
ذهبت ايل احملامي و لكنه قال يل انه  

ال يستطيع املباشرة إلجراءات  
 املطلوبة قبا ان جندك " . 

نظر اليها روس و قال ابعصاب 
ابردة و اجيابية : " اصبحت اآلن 

تعرفني مكاين سوف تذهبني بسرعة  
 ايل احملامي غدا " .  



قد من دون تفكري علي اساس اهنا 
فكرت مسبقا ابملوضوع قالت سوزان  

: " و ما الفائدة من ابقائي متزوجه  
منه ؟ مل يعد حيبها كان واضحا يف  

 كل نظرة و يف كل كلمة . 
 " هل حتبني ذلك الرجل ؟ " . 
ابلطبع مل تكن حتبه و لكنها مل  

تستطيع ان تقول ذلك لروس قالت  
 له سوزان و هي تنظر اليه حبرقة : 



ب عندما جيلب " وما نفع احل
 التعاسة و يدمع القلب ؟ " . 

أتمل روس وجه سوزان احملمر خجال  
 و عيناها احلزينتني . 

" اعتقد انك تعنني اليوم الذي  
تركتك فيه ! هذا معقول و مالئم 

كنت صغرية كفاية لتملكني االفكار 
الرومنسية عن طبيعة العواطف  

اجلنسية اخلالدة و اليت كنت تسمينها 



ابلتايل غيايب عنك قد  " احلب "
يكون ازعجك كثريا لفرتة من الزمن  

اما اآلن لقد كربت كفاية لتعقدي  
صفقة زواج اثنية بدون االفكار 

 الرومنسية عم ما يسمي احلب ! " . 
كان روس يسحق حبذائه ذا  

االكعاب القاسية احالمها الفرحة  
 كانت تبكي عاليا يف داخلها  



ه  " لقد احببت الرجل الذي تزوجت
وحبه دام يف قليب كل هذه السنني  

ايل اآلن عندما ال اعرف حقيقة 
مشاعري انت شخص خيتلف متاما  
عن ذللك الشاب الذي كنت عليه 
لدرجة لو كنت معصبة العنني عند 

دخولك احلفلة مل اكن اعرفك اال من  
صوتك و حيت االخري اختلف يف  

 نوعيته " . 



قالت سوزان و هي ختتنق ابلكاد 
 ا : يعلو صوهت 

" هل تريد ان تعرف سبب موافقيت 
علي الزواج من ميلز بعد طالقنا ؟ 

لقد كانت رغبة أيب أنه أيمل يف  
مساعدة مالية اشركته املنهارة من  

شركة هارك اليت متلك سلسلة  
مطاعم ، أنه أيمل بتوحيد الشركتني 

 بزواجي من ميلز " . 



مل ينفعل روس هلذا التربير و اكملت 
 سوزان . 

" هذا من احملتمل ان يثبت صواب 
نظريتك أبنين مل اعد املك احالما  

 عن احلب الرومنسي " . 
" تقصدين انك سوف تدعني اابك  

يستغلك ألجل طموحاته املادية ؟ اان  
مندهش اذا اعتربان انك كنت ثورية  

 يف وجه رغبات والدك " . 



" ال زلت ثورية و اان اود عمل ذلك  
  من اجل والديت فقط " .

وضع روس يده علي الطاولة ارادت  
سوزان ان تضع يدها فوق يده و  
لكنها نفت الفكرة من اساسها ال  

تستطيع ان تقوم ابخلطوة األويل جتاه 
ذلك الغريب و الذي يتحدث بغرابة  

 عن االحاسيس و احلب . 



قال روس : " لقد مسعت هذه 
الكلمات من قبل عندما طلبت 

ال ، ال منك مرافقيت ايل اخلارج قلت 
 تستطيعني من اجل والدتك " . 

" حسنا لقد ابديت وجهة نظرك اان  
املالمة و اان السبب يف اهنبار زوجنا 

 اليس هذا ما تقول ؟ ". 
رفع روس يده و طلب شرااب اخر  

بعد ان سأل سوزان اليت هزت رأسها  



شرب روس لبضعة دقائق مث سأل  
 سوزان : 

" ملاذا ال يستطيع اابك ان يطلب  
 ا من البنك ؟ " . قرض

" اعتقد انه حاول ذلك و لكنهم 
رفضو ديون الشركة كبرية و ال 

يستطيع البنك ان يضمن مساواة 
 كافية مع والدي " . 



رفع روس كأسه ن تعابريه كانت تدل  
علي انه يف تفكري عميق و شرب  

 كأسا أخر .  
" اريد ان اري والدك أبقصي سرعة 

 ممكنة " . 
 روس لن  " لن يرضي مقابلتك اي

 يدعك تدخل ايل البيت " . 



" اوه سيفعل اي حلويت سوف ادخل  
مبساعدة املفتاح الباب الذي معك " 

 . 
بدأ قلب سوزان يدق بسرعة رغم 

 قناعتها أبن مجلته ال معين هلا . 
وقف روس و سحب سوزان من 
 يدها قالت له سوزان مستغربة :  

" ايل اين حنن ذاهبون ؟ اان ارفض 
 غرفتك " .  الصعود ايل



" مل ادعوك ايل هناك ، هناك حفلة 
 راقصة يف احدي القاعات العامة " . 

قالت سوزي و هي حتاول ختليص 
يدها من قبضته " ال اريد ان ارقص  

 . " 
" لسوء احلظ و لكنين اريد ن اان  

متشوق مللذات احلضارة بعد مرور  
سنني يف الغاابت املوحشة هذه املرة 

و هلذا احتاج   بطريقة بدائية سنرقص



شريك و هلي يل من شريك افضل 
 من زوجيت املخلصة ؟ " ز 

 " اان لست . . . " . 
 " ال انت زوجيت اي سوزان " . 
مث وصلو ايل غرفة حيث كانت 

الطاوالت جمموعة علي حميط الغرفة  
مل ينتظر روس الجياد طاولة حيث 
وجدت سوزان نفسها يف املكان  



 املخصص للرقص بني الرقصني ،
 كانت الرقصة رومنسية . 

" ارقصي كما رقصنا اول مرة التقينا  
 فيها " . 

هزت سوزان رأسها و قالت : " كان 
 ذلك خمتلفا " . 

قال روس أمرا : " افعلي ما أقول "  
 . 



التفت يداه علي خصرها كما التفت  
يداها حول عنقه كان جسمها قاسيا 

مع عملية نفر موجعة تقاوم بشدة  
 هلا . عملية شد روس 

كانت عيناه حتدق يف عينيها و لكنها  
يفتقدان االبتسامة اصبحت سوزان 

 تتنفس بسهولة و جسمها يلني . 
كانت املوسيقي تدخل ايل اعماقها  
تقول هلا ان تستقبل إبيدي مفتوحة 



مع كل قطرة من قطرات السعادة 
اليت ميكن ان يعرفها هذا الرجل . 

اغمضت سوزي عينيها لكي حتتفظ  
القرب منه جمددا و كان قبلها  بلذة 

يغين . فتجاها روس بوضع شفتيه 
علي شفتيها و لكن شفتيها مل تكن 

جتاوب فقد روس صربه و اخذها ايل  
 زواية مظلمة . 



يقبلها كما كان   كان يغمرها بيديه و 
يقبلها يف السنة االويل لزواجهما و  

لكن هنالك شيئا اضافيا اصرار  
صادر عن شوق يف احلب يفوق  

 شوقهما . 
عندما توقف كان جسم سوزان 

يرتعش وضعت خدها علي صدر 
روس املليء ابلعضالت احست به  

احساسا خمتلفا متاما لدرجة تساءلت  



عما اذا كان هذا الرجل زوجها او  
 نه تبادل االدوار مع شخص اخر .  ا

رفعت راسها و نظرت ايل وجهه  
فوجدت بريق يف عينيه ما يكفي 
للتاكد من انه روس فعال و لكن  
طباعه تغريت بشكل كبري لدرجة 

ادخال الشك ايل عقلها و اخلوف 
 ايل قلبها .  

 الفصل اخلامس  



 
يف السيارة سأل روس سوزان : " هل 

جعت يكون زوجك يف البيت اذا ر 
 معك ؟ " . 

عادت و ذهبت منه كل قطرة من 
 احلنان و الدفء .  

اغمضت سوزان عينيها ايئسة تفكر  
يف املعركة اليت ستحصل اذا دخلت 

ايل البيت و معها روس بدال من 



ميلز قررت سوزان مواجهة تلمور  
 بدال من تركها معلقة و قالت :

" قد يكون يف البيت مل أيت من 
البيت لذلك   العمل حلني خروجي من

اشك يف ان خيرج مرة اثنية هذا 
 املساء " . 

أوقف روس سيارته مبحاذاة الرصيف  
خارج املنزل كانت سيارته اكرب من  

سيارة ابيها و هذه كانت نقطة  



لصاحل روس يف حال تفهم لوكس  
 املوقف . 

اخذ روس املشط من جيبة الداخلية 
يف سرتته وراح ميشط شعره مث نظر  

 بتسامة جافة و قال :اليها ابتسم ا 
"هل ابدو اقل من حديث النعمة 

 بقليل ؟ " . 
غرقت سوزان يف مقعدها مث هزت  

رأسها بسرعة لتخفي دموعها و  



للحظة مثينة كان روس القدمي جيلس  
بقرهبا خرج من السيارة و مشي 

 جبانبها ايل البيت . 
دخلت سوزان غرفة اجللوس ن كان  

ها  والدها يعمل يف الزاوية نظر الي
 بطرف عينه و سأهلا : 

 " هل ميلز معك ؟ " . 
 هزت سوزان برأسها مث قال لوكس : 



" اعتقدت اين مسعت احد يدخل 
 معك ، اين والدتك ؟ " . 

 " عند جارتنا مدام هاردي " . 
" اتصلي هبا و قويل هلا ان ترجع  

 االن ايل البيت " . 
دخل روس الغرفة بعد ان جتاهلت 

يديه يف   سوزان مطلب والدها و
جيوبه وقف روس رافعا رأسه كان  

قوامه مثريا للرهبة و لكنه كان يثري  



مشاعر سوزان يف الوقت نفسه .  
نظر لوكس بطرف عينه بعد ان مسع  
خطواته مث اكمل عمله و لكنه عاد  
و التفت بسرعة ليمعن النظر فيما  
رأت عيناه وضع لوكس قلمه علي 

الطاولة مث وقف تقدم ايل روس الذي  
ن يقف يف وسط الغرفة وضع  كا

لوكس يده علي خصره و رأسه 
 يتقدمه و قال : 



" حسنا ن لقد اعلمتنا حبضورك 
ميكن ان تستدير و خترج مباشرة ايل  
اخلارج اضف ايل ذلك اذا مل خترج  

إبرادتك فسوف اضعك خارجا 
 بنفسي " . 

مل يتحرك روس روس من مكانه نظر  
بثبات ايل وجه لوكس امللتهب الذي  

 دق به . حي
 " هل مسعت ما قلت ؟ " . 



" اان ابق هنا اي سيد كانن " . عندها 
مجع لوكس كل قوته يف قبضة يده و 
ضرب هبا ذراع خصمه ز ارتدت يده 

علي عضالت روس اجلتمدة كما 
ترتد الطابة عن احلائط و بقس روس  

يف مكانه بعد ان بدأ حيرك فكه و  
شعت عيناه تقدمت سوزان ةةقفت 

ليقينها ان تلك الضربة  امام روس 
كانت األويل و سيليها ضؤابت  



اخري و لكن امتدت يدان من  
خلفها لفت وسطها و حركتها من  

مكاهنا ايل جانبها ن استعادت  
 سوزان توازهنا بصعوبة مث قال روس : 

" ال عاعي ألن تضحي بنفسك 
استطيع ان اعتين بنفسي و ان  

 اتعامل مع والد زوجيت العنيد " . 



لوكس ايل كرسيه وز الشر يف  تراجع  
عينيه مث قال و الكراهية يف صوته : 
 " لن اعرتف بك صهرا يل ابدا " ز  
" ملا آت ايل هنا ألحبث عن امور 

اجتماعية وال لعقد مهادنة معك لقد  
اتيت السباب حبته علمية ن اتيت 

 احتدث عن العمل " . 
" عمل ؟ ما هو حبق الشيطان و ماذا  

 ؟ " . تعرف انت عن عملي 



 " ما اخربتين ابنتك فقط " . 
انتبهت سوزان ملا قال روس جيدا . 

 لقد قال ابنتك و ليس زوجيت . 
لوكس ايل سوزان و هو شديد    اتدار

الغضب يتقدم منها و هو يهدد و  
يقول : " من اعطاك احلق ان ختربيه  
عن عملي ؟ هل كنت تثرثرين عن .  

 . " . . . 



عندها تدخل روس ووضع يده علي 
كتفي سوزان كان ذلك تنذارا  

 واضحا ، " املسها و ستندم " . 
راح لوكس ينظر اليهما الواحد تلو  

اجع ايل كرسيه و جلس االخر مث تر 
اكواعه علي ركبتيه و هو حيف بيديه  

جبينه و متتم ايل نفسه :" سوف 
 تتزوج ابن بيل هارك " . 



مث ضرب بقبضته اليمين راحة يده 
 اليسري و قال : 

 " جيب ان تتزوج ميلز " . 
افاق لوكس من الصدمة و قال و  

هو يشري ابصبعه ايل روس جتنبا لذكر 
 امسه : 

 آنسة ماذا اخربتيه ؟ " .  " حسنا اي



اجاب روس عنها : " القليل القليل  
ن ماعدا فيما يتعلق مبشاكل شركتك 

 املادية فقد اخربتين الكثري " . 
" ال احب هلجتك الساخرة هذه اان 
حمتاج ايل املال هذا صحيح و لكن  
شركيت ليست يف احلضيض اصبح 

 ذلك معروفا اآلن " . 
و ماذا  مث نظر ايل روس و قال : " 

تنوي القيام حيال ذلك ؟ تريد ترك  



الفتاة لن والدها حباجة ايل املال و ال  
يوجد مال يورثه ايل ابنته اليس  

 كذلك ؟ " . 
تقدم روس جتاه لوكس ببطء و قال : 
" قلت لقد اتيت احتدث عن العمل  

ال ألستمع ايل شتائم متوالية ن 
لنتكلم بصراحة ووضوح ما هو  

 تاج اليه ؟ " . مقدار امللبغ الذي حت
 " العن نفسي قبل ان اقول لك " .  



" سأكرر من جديد ما هو مقدار  
 املبلغ الذي حتتاج اليه ؟ " .

قال لوكس و هو جيلس مرهقا علي 
 كرسيه : 

" ملاذا حبق السماء جيب ان . . . ؟ 
 الكثري الكثري " . 

حن قلب سوزان علي والدها لقد  
توقف عن املهامجة كان يعطي روس 

 فرصة للكالم . 



" ماذا عن البنك الذي تتعامل معه ؟  
 . " 

" مل يقدم فلسا واحد اضافيا ن قاهلا  
 يل الرجل العلي بنفسه " . 

" رمبا ميكنين احلصول علي مبلغ من 
املال قل يل فقط ما هو املبلغ 

 املطلوب ؟ " . 
نطق لوكس الرقم املطلوب  عندها 

وضعت سوزان يدها علي راسها و  



لكن مل تظهر اي عالمات االستغرب  
 علي وجه روس . 

اهنما يتحداثن قالت سوزان لنفسها  
و هي تغمض عينيها مثل ، ال ليس 
كأصدقاء مثل اب ة ابنه !!!!!!!!! 

 ال اصدق ما اري و امسع .  
 مث قال روس بعد تفكري عميق : 

 يف البنك جيد " . " ان رصيدي 



" ايل اي درجة جيد ؟ " سأل لوكاس 
 . 

 " جيد كفاية " . 
" اين كنت طيلة هذه السنني كلها ؟  

 تسرق البنوك ؟ " . 
استغربت سوزان مزحة لقد قال 

ة مع روس ! ولكن كان والدها مزح
هذت جدال عمل و هذا ال يعين ان  



والدها قد قبل بروس لشخصه وال 
 صهرا له .  

رد روس و هو يبتسم " ليس 
ابلضبط ن اان عامل جولوجيا و اعمل 

 حلساب البرتول " . 
" برتول ؟ هذا العمل فيه الكثري من  

 املال " . 
" لقد وفرت من املال ما يكفي ، 

 ن ما يكفي " . ليس الكثري و لك



" انت يف اجازة و سرتجع ايل افريقيا  
 اليس كذلك " . 

 هز روس راسه و قال : 
" لقد حصلت علي ترقية و انتقلت  

ايل املركز الرئيسي يف لندن براتب 
 اعلي " . 

" لكن ابنيت سوف تتطلق منك 
 سوف تتزوج ابن بيل هارك "  



" دعنا نتكلم عن العمل ممكن ؟ 
مالت ابتداء من  سوف اابشر ابملعا

 الغد " . 
يف هذه االثناء دخلت سنتيا و 

 تفاجات بوجود روس يف منزهلا .  
 " روس ؟ " . 

" استدار روس ليقلي التحية و  
اقرتب منها و امسك يدها و قال :  



" مدام كانن اان سعيد لرؤيتك مرة 
 اثنية " . 

اتبعت سنتيا النظر اليه مذهولة يغري  
به و قالت  قادرة علي اخفاء اعجاهبا

 : " لقد تغريت " . 
" كلنا نكرب يف السن مدام كانن " .  

عندها تدخل لوكس مقاطعا و  
مغتاطا من تعابري االعجاب الواضحة  

علي وجه زوجته : " هذا يكفي كنا  



نتكلم يف العمل اجلسي اي سنتيا اذا  
 كنت تودين البقاء " . 

اخذت سنتيا تنظر متسألة ايل  
غري قادرة زوجهتا مث ايل الضيف 

 علي اجياد اجوبة السئلتها الكثرية . 
اخذ روس سنتيا من يدها و اجلسها  
علي الكرسي شكرته اببتسامة رقيقة 

 . 



تدخل لوكس مرة اثنية و قال غاضبا 
 : 

" ال حتاول ان تفرض نفسك و  
 تكسب عطف محاتك " . 

استدار روس بسرعة و الغضب ينفر  
 من عينيه و قال : 

الذي اعرض مساعديت " مبا انين اان 
عليك لكي ختلص من مشاكلك  

اعتقد من حقي ان اتصرف كما حيلو 



يل . اال تعتقد ذلك ؟ و خصوصا 
 عندما يتعلق االمر حبمايت " . 

كان روس يالعب لوكس ابسلوبه  
استعمال الدانءة و اخلساسة كسالح  

لتدمري القوة العليا ، متالك  
لوكساعصابه و ضغط علي تفسه و  

 ال : قال ابعتد
 " كنت اسالك علي الفائدة " . 



سوف ادفع اان الفائدة ايل ان تعاود  
 شركتك النهوض من جديد " . 

 " ماذا ؟ " . 
" لقد مسعتين اي سيد كانن عندما  

تتعايف الشركة تبدأ انت بدفع 
 اتلفائدة عين " . 

تدخلت سنتيا قائلة : " لكن ذلك  
قد يستغرق بعض الوقت اليس  

و هذا يعين دين  كذلك اي لوكس ؟ 



كبري علي عاتقك اي روس صحيح ؟ 
 . " 

رفع روس كتفيه و اسقطهما و هو  
ينظر ايل زوجته املتوترة و قال : اذا  
كان هذا الدين ليكرب حيت يصبح 

عاتقا مثقال لظهري فليكن امنا اكون  
افعل ذلك من اجل مصلحة العائلة  

 اليت تزوجت منهت " . 



ه روس قالت سنتيا حبنان كبييري " او 
 انت كرمي جدا " .  

نظر لوكس ايل روس نظرة كره و  
 اكمل ليقول : 

" عندها ميكنين ان اعيد له قرضه 
بعد ان يعطيين بيل هارك املبلغ و  

 اختلص من اعباء القرض " . 



" ليس هبذه السرعة يل سيد كانن مل  
حتصل علي القرض مين بعد اتري  

 سوف اضع شرطا للقرض " . 
" شرط ؟ لن اقبل أبب شروط  

 تفرضها علي " . 
 الفصل السادس  

تقدم روس من الرجل املسن  
 متجاهال طباعه السيئة و قال : 



" الشرط هو حلني انتهاء التسديد او  
انتهاء معامالت الطالق اريد ان  
 اسرتجع زوجيت لتعيش معي " . 

اصفر لون سوزان و تقدمت حنوه و  
 قالت : 

 " .  " اين سأعيش معك ؟
" لقد اشرتيت منزال و فرشته و فيه  

 مكان واسع ليكلينا " . 



صرخ لوكس قائال : " ال ميكنها ان 
تعيش معك ! اهنا متليء طلب  

 الطالق " . 
" سوف نعيش كزوجني منفصلني . 

لقد اخربتكم عندما اتيت من اسابيع  
 قليلة انين اريد ان اسرتجعها " . 

 " اكملت سوزان هلاجلملة . 
زحزح جباال ، انت قلت ذلك  " ست

. هل تعلم من تكون ؟ انت انسان  



تظهر اهتماما لكل ما هو صائب و  
 الئق " . 

قال روس مقاطعا : " هل نسيت ان 
اقول انين سأقف يف وجه الطالق ؟  

 . " 
" هذا ال يهم لقد انفصلنا منذ فرتة 
 طويلة و سأحصل علي الطالق " . 
  " اعلم هذا لكنين انوي االطالة يف 

 اجراءات الطالق " . 



" اعتقد انين ال املك شيئا اقوله يف  
 هذا الصدد ".  

 " ابلضبط ال متلكنب شيئا تقولينه " .
مث نظر ايل لوكس " حسنا اي سيد 

 كانن هل تقبل بشرطي ؟ " . 
 " اان اقول لك سوف تتزوج ميلز " . 

تدخلت سنتيا قائلة : " ولكن اي 
لوكس اذا كان روس يستطيع ان  

رضك املال و اذا كانت سوزان ال يق



متانع العودة ايل روس ... اعين هي 
 زوجته " . 

كان لوكس يتنفس بصعوبة غري قادرا  
علي التعبري عن الغضب الذي كان 

ميلكه كان عاجزا يف وجه روس و  
لكن كربايءه منعه من االستغناء ما  

تبقي من قوته فقال روس ال مباليا : 
ساعد " لقد بذلت قصاري جهدي ال



حسنا انسو الفكرة كلها وادعا سيد 
 كانن ، سيدة كانن " . 

احست سوزان بصوهتا خيتنق يف 
حنجرهتا كانت تعلم اهنا اذا تركته  

خيرج من حياهتا مرة اثنية فستكون 
النهاية مل تستطع ان تكشف حقيقة  

شعورها جتاه سته سنوات من  
االنفصال كانت كافية فضال علي 

ا اعتقدت اهنا اهنا كانت صغرية عندم



احبته لدرجة الزواج . اما يف تلك  
اللحظة مل تكن تعلم اال شيئا واحد 

هو اهنا مل ترغب ان ترتكه يذهب 
كان روس يهك ابخلروج من الباب  

 عندما صرخت سوزان : 
" سأفعل ما تريد ساعيش معك يف 
بيتك منفصلني عندها يستطيع اي  

 ان أيخذ املبلغ الذي حيتاجه " . 



وكس بعد شد االعصاب اسرتاح ل
الذي مارسه عليه روس الذي قال  

لسوزان مباراة : " كل هذه 
 التضحيات الجل شركة والدك ! " . 

" هذا لن مينعين من مليء طلب  
 اسرتحام للطالق " . 

مل تتحرك عيناه و مل ترتك وجه سوزان  
اي نوع من الرجال استقر عليه 

خالل سنوات انفصاهلا حبيث 



مامها عدمي الشعور  يستطيع الوقوف ا
و االحاسيس ؟ امل يعد فيها شيء 

 يثريه ؟ . 
بعد مرور اسبوع رن جرس اهلاتف و  
مبا ان سوزان كانت وحدها يف البيت 
اجابت علي اهلاتف كان روس علي 
الناحية االخري و من دون ان يعري  
 اهتماما ملن كان علي اهلاتف قال : 



" روس يتكلم لقد فاوضت البيك 
ابلنسبة للقرض لقد اهنيت من كتابة 
نص االتفاقية ة هي تتضمن الشرط  

افقت عليه عندما يوقع ابوك  الذي و 
االتفاقية و يرجعها وعندما ايت 

 الخذك سوف اعكطيه الشيك " .
مل تستطيع سوزان ان جتيب عليه 

 فقال روس امرا :  
 " هل مسعتين ؟ " . 



" لقد مسعتك و لكين ال احب 
اسلوبك الغري اخالقي يف التعاطي يف  
العمل كما ال احب ان اعامل كفقرة  

 " . يف نص االتفاقية 
" هذا سيء جدا و لكن جيب ان  

 تتعودي علي هذه االساليب " 
" ردت سوزان و هي نقتنعة بعدم 

 جدوي معاندته : 



" و ميت سيتم ابدال الفقرة ابلشيك  
 ؟ " . 

بعد يومني من اليوم ن هل تستطعني  
 ان جتهزي نفسك يف يومني ؟؟ " . 
اشكر لطفك هلذا السؤال الفقرة 

جانبك  ستكون حرة للذهاب ايل
بعد يومني ليس من السهل جمادلة  

 رجل ضليع يف عمليات االبتزاز " . 



" حسنا اان رجل ابتزاز ال يهمين  
 رأيك الشخصي يف " . 

" سأخرب والدي النباء السارة فهو مل 
يساحمين ألين تزوجتك منذ سبعة 

سنني مضت ، يف كل ساعة و كل  
دقيقة عندما يكون يف البيت ال 

 دا " . جيعلين انساك اب
قال الصوت بنعومة خطرة : " و اان 
مل اساحمك علي هجري يل ستة سنني 



مضت و صدقيين لن ادعك تنسني  
 . " 

اقفلت سوزان التفلون مث اخذت 
نفسا عميقا لتستعيد السيطرة علي 
نفسها كان جيب ان خترب ميلز اهنا  
ستنتقل للعيش مع روس و لكن  

كيف ستفسر له هذه اخلطوة اليت  
يبة جبميع الظروف اليت حتيط  تبدو غر 

هبا . مل تر ميلز خالل االسبوع 



الفائت كله متذرعة ابنشغاهلا يف اهناء  
بعض االعمال يف احملل الذي تعمل  
فيه و كان من الواضح ان ميلز بدأ  

 يفقد صربه حيال هذا الواقع .  
اخذت سوزان اهلاتف و دقت منرة  
 والده بيل هارك فرد ميلز نفسه :  

 طيعني اخلروح الليلة ؟ " . "" هل تست
" اسفة ميلز فأان مشغولة هذه الليلة  

ايضا و لكن ليس لنفس السبب  



فكرت فكرت من االفضل ان اشرح 
تكون لك ما حيصل ، قد . . . قد 

صدمة ابلنسبة لك و لكن روس  
طلب مين ان انتقل و اعيش معه من  

 جديد " . 
" رد ميلز و يف صوته نربة امل اخلانق  
 : " تعنني انه حصلت مصاحلة ؟ " . 

" ليس كذلك اي ميلز . . . اهنا 
ابلنسبة ايل مركزه اجلديد اصبح يف  



املركز الرئيسي لشركة البرتول اليت  
حاجته لــ . . .  يعمل حلساهبا ، شرح

لزوجة تعيش حتت سقفه و متثل دور  
املضيفة عند احلاجة مل ارد ان اهتم 

أبنين قد عبثت مبستقبله و هذا  
سيستمر فقط حيت حصويل علي 
 الطالق و هلذا قبلت العرض " . 
كانت سوزان ال تستطيع جتميع 

 الكلمات علي بعضها . 



قال ميلز أبمل : " اذا اهنا هناية  
 " .  خطوبتنا !

ردت سوزان بلطافة : " و هل كنا 
خمطوبني فعال اي ميلز ؟ اعين ،  

اخلطوبة بيننا ى تصبح حقيقة ا بعد  
انتهاء معامالت الطالق كان جيب 

ان اخربك ان روس تعهد ان كل  
 واحد سيعيش حياة منفصلة " . 



" اذا ال جيب علي ان اتوقف علي 
 مقابلتك ؟ " . 

ن حياة " ابلطبع ال فحيايت منفصلة ع
روس و لكل واحد منا احلق يف  

 القرار احلر " . 
 " ميت ستذهبني ؟ " . 

 " بعد يومني " . 
 " هبذه السرعة ؟ " . 



" لقد قدم عرضه من اسبوع فائت و  
اعطاين الوقت للتفكري مل اود ان  

اخربك اي شيء حمدد اال بعد 
 أتكدي من القيام به " . 

ثته به سوزان بدا اقتناع ميلز مبا حد
 واضحا فسأهلا عن عنواهنا اجلديد . 
عند وصول الرسالة اليت حتتوي علي  

االتفاقية كان والد سوزان شديد 



الغضب يف ابديء املر و مستاء جدا  
 و هو يوقع االتفاقية . 

بعد ظهر ذلك اليوم محلت سوزان 
حقائبها و نزلت السالمل تفتش عن 

 والدهتا لتوديعها .  
سنتيا بغزارة و  اهنمرت دموع 

تسءلت سوزان هل ان امها متثل  
دور االم احلنون املقهورة علي فراق 



ابنتها من بيت اهلها ايل بيت زوجها  
 . 

قال لوكس يف هذه االثناء لسوزان :  
" لقد وعد ذلك الزوج ذو القلب  

البارد ان جيعل املور صعبة و معقدة 
وطالقك منه اذا حصل فسيحصل 

 بعد سنني طويلة " . 
قرع جرس الباب و احست سوزان 
بذبذابت صوت اجلرس هتز جسمها 



املتشنج و كان والداها ينظران اليها  
كانت حتس اهنا هناية شيء ما ولكن  
لك تكن تعلم ما هو رمبا كانت بداية  

 شيء ما ايضا .  
وقف روس علي عتبة الباب و هو  
ينظر ايل فستان سوزان االزرق ذو  

بين  االكمام القصرية و شعرها ال
يغطي كتفيها لكنه مل يعطي اي دليل  
علي نوعية االفكار اليت كانت جتول  



يف رأسه ابتسم روس نصف ابتسامة  
و هو يقول : " هل هذه هي كل 

احلقائب ؟ يبدو انك ال تقدرين مدة  
الفرتة اليت ستمكثني معي سوف 

أتخذ اكثر مما تتصورين ألهناء عالقة 
عادية فماذا اذا كنت سأدافع عنها  

 اين والدك ؟ " . ؟
كانت سوزان عاجزة عن الكالم  

فهزت رأسها جتاه غرفة اجللوس توجه 



روس ايل غرفة اجللوس حلقته سوزان 
ووقفت جبانبه كان والدها يكتب 

 علي الطاولة :  
 " سيد كانن " 

اتبع لوكس الكتابة فوق الطاولة اهنا  
خدعة القدمية ابقاء املنادي ينتظر  

لكن علي من  حيت يقلل من امهيته و 
كان يلعب ؟ عاد روس و اقفل  



حقيبته بعد ان ابشر بفتحها و قال : 
 " 

حسنا سوف امزق الشيك و اذهب  
 . " 

" اي حديث النعمة ! كيف جترؤ ان  
 تتكلم معي هكذا ! . . " 

لقد اتيت السلمك القرض و اخذ  
االمانة و كفاك شتائم و اال . . . ؟ 

 . " 



 مث اضاف روس بغضب : " و ليكن
مبعلومك انه عندما تسدد اخر فلس  

من مايل تستطيع عندها فقط  
اسرتجاع ابنتك و لن اطلقها قبل  

 هذا " .
" انت تغضيين اي روس كفي ارجوك  

 كفي " . 
 " هذه مشكلتك سيد كانن " . 



قالت سوزان من بني اسناهنا : " انت 
 عدمي اللياقة " . 

" الست سعيدة انين ابرهن لك  
قد تعلمت قراءة  صواب اهتامك يل ل

الشخصيات و الطباع بشكل جيد و 
هلذا تزوجت مين و لكنك هجرتين  
ستة سنوات ! اذا انت علي حق 

 متاما اان عدمي اللياقة " . 



يف هذه اللحظة تدخلت سنتيا قائلة  
بلطف حماولة ترطب االوضاع بينهما  

 : 
" سوزان صغرييت املميزة اي روس 

ارجوك عاملها بلطف ن ارجوك اي  
 س " . رو 

مث قبلته علي خده يف الوقت الذي  
 خرج فيه لوكس من الغرفة .  



" اان جاهزة " هذه الكلمات فقط  
اليت استطاعت سوزان ان تنطق هبا و  

 حاولت ان ختفي دموعها احلارقة . 
كان بيت روس يقع علي سلسلة 
تالل مع بيتني اخرين و لكل بيت 
من البيوت حرمة و امالك خاصة  

تشكل قواطع بني  كانت االشجار 
اجلريان و كان فن اهلندسة احلديث 

طاغيا علي القسم االكرب من البيت 



اما اجلزء القدمي املتبقي فقد شيد 
 اوائل هذا القرن . 

كان منظر البيت يقع بني السهول  
رائعا و أتقلمت سوزان مع املكان  

فورا و سألت روس الذي كان  
يرشدها ايل البيت و هو حيمل 

 مل الثالثة :  حقبتني و هي حت
 " منذ ميت متلك هذا البيت ؟ " . 



" منذ اربعة اسابيع لقد اعدت 
 هندسته و ترتيبه مث فرشته " . 

و هذا ما يفسر انقطاع اخباره يف 
تلك االسابيع املاضية انبهرت سوزان  

 ابلرتتيب للبيت و قالت :
" هل كل هذا تصميمك و ذوقك  

 اخلاص ؟ " . 
 " ليس ابلكامل " . 



نظرت اليه سوزان علي امل ان  
يفسر كالمه االخري و لكنه امتنع  

 عن ذلك .  
" اذا تلقيت نصائح من مهندس 

 ديكور ".
ولكن روس التزم الصمت و هو 
ميشي يف غرفة الطعام تضايقت 

سوزان من عدم اجابته علي اسئتها 
و راحت تنظر ايل السجادة البنية و  



البضاء الفاتنة ايل الستائر الثقيلة  
اخلالبة ايل غرفة اجللوس أبلواهنا  

الرائعة مل يكن حباجة ليقول هلا شيئا  
لقد خاولت ان تستنتج بنفسها ، 

ها كانت قطعة جديدة ذلك لن
 تضاف ايل اجملموعة . 

بعد ان جلسا علي االريكة يف غرفة 
اجللوس ليسرتحيا من عناء السفر قال  

 روس هلا : 



" اكون مسرورا جدا اذا ختلصت من 
خامت اخلطبة هذا و لبست خامت 

زوجنا اثناء اقامتك هنا هذا اذا ما  
 زلت متلكينه عندك " . 

ان  و اخرجت سوزان مغلفا بعد  
فتشت حقيبتها و اخرجت من 

املغلف خامت زوتج التقه روس و 
اخذه يتفحصه يف الوقت الذي  



خلعت خامت ميلز ووضعته يف املغلف  
 مث يف احلقيبة . 

قرا الكلمات احملفورة علي اخلامت " 
 سوزان حيب ايل االبد روس " . 

رفع يدها من جديد وقال ساخرا : " 
 هبذا اخلامت نعود لنتزوج " . 

ضع اخلامت يف اصبعها و نطرت  و 
سوزان ايل اخلامت حيت ال تنظر ايل  

عينيه و بعد فرتة نظرت اليه لتجده 



يتمعن فيها ن قالت سوزان لتكسر  
 الصمت بينهما : 

 " سوف ارجع ايل ميلز خامته " . 
" هذا عائد اليك االن اين حتبني ان  

اتكلي هذا املساء هنا او يف املطعم ؟  
 . " 

معتدله طبيعية اال ان كانت هلجته 
سوزان كانت حتاول استفزازه ليفقد 

اعصابه و لكنها كانت تعلم ان ذلك  



مستحيال لنه كان يسيطر متاما علي  
 نفسه .  

 " هل يوجد طعام يف البيت ؟ " . 
 " الكثري هل جتيدين الطبخ " . 

" ايل درجة معينة ال اكثر وال اقل "  
 . 

قامت سوزان عن كرسيها لتجد 
يف وجه صاحب الكاملة  نفسها 

 تراجعت بسرعة و هي تقول : " 



" اذا مسحت ارشدين ايل مكان  
 املطبخ " . 

ارشدها من غرفة الطعام عرب الباب  
فاصل ايل املطبخ مل تستطيع سوزان 

 اخفاء دهشتها .  
" هذا حلم ! هل كان هكذا عندما 
اشرتيت البيت ، ام اعدت تصميمه 

 من جديد ؟ " . 



عتدلة : " لقد رد روس بلهجة م
استعنت بنصائح خرباء اان سعيد ان  

 النتيجة اعجبتك " . 
برودة روس كان مصدر ازعاج  

ابلنسبة هلا اليت ارادت ان يشاركها  
فرحتها و لكنها عادت و ذكرت  

نفسها ان بقاءها يف البيت كان مؤقتا 
و مسعت صوهتا يقول و هي تعطيه  

 ظهرها :  



" طبعا اان لست اال فقرة برجلني  
جزء من الصفقة عند انتهائك مين و  
عند تسديد القرض سرتميين خارجا 

مع النفاايت و ملاذا اهتم ؟ فال زلت 
 املك ميلز " .  

كمش روس كتفي سوزان بقبضته 
ادارها بقوة و هو يشد علي كتفيها 

فوجدت نفسها تنظر ايل مالمح  
مألوفة جدا و لكن هذه املالمح 



ا كانت مصدر تعاستها و شقائها ألهن 
ال تتطابق مع تلك اليت عرفت و  

 احبت . 
" ماذا اخربت هارك ؟ كيف بررت له  

 قدومك ايل هنا ؟ " . 
" أبنك ، أبنك ترقيت و تريد  

العيشمع زوجتك حتت سقف واحد 
 ألجل املظاهر و لكون املضيفة " . 



" ال شيء غري ذلك ؟ وال كلمة عن 
 القرض ؟ " . 

 " ال شيء غري ذلك اقسم لك " . 
خفف من قوة شده علي كتفيها و 
لكنه مل يفلتها يف هذه اللحظة ن  

فيما كانت نظراهتا حتاول قراءة  
افكاره و لكن دون جدوى مانت  

 تريد شيئا واحدا .



هل قرت ذلك يف عينيها ؟ رمبا لنه 
اخفض رأسه و الصق شفتيه علي 

شفتيها و لكنه سرعان ما نزع شفتيه 
 عن شفتيها و قال : 

رفك ، اريد ان اتعلم من  " اان ال اع
جديد االحساس بك جسمك علي 

 جسمي " . 
مث جذهبا بقوة اجتاهه و قال " ومل ال 

 فأان زوجك " . 



وراحت يداه تلمس كل جزء من  
جسمها كانت انفاسها حمبوسة يف  

 حلقها . 
" ال ميكنك املطالبة أبي حقوق حيت  
ولو كنا متزوجني كان ذلك منذ زمن  

يئا اآلن " بعيد و هو ر يعين ش 
حررت سوزان نفسها منه و قالت :  

 " تلتقطين و تلعب يب " 



" لن امسح لك ان تعاملين مثل لعبة  
عندما تستهويك الشهوة مث متشي  

علي جسدي ليس بعد اليوم صدقين  
 . " 

" و هل اخذتك يف يوم من االايم 
للعب بك ؟ يبدو اين اتذكر مر وقت 

مل ترتكيين اراتح فيه حيت احبك و  
 بك و احبك " قال روس . اح

 ردت سوزان و شفاهها ترجتف : 



" كنت زوجة سيئة يف تلك االايم امل  
اكن كذلك ؟ لقد طلبت حبك يف 

مقابل حيب هل هذه جرمية فظيعة ؟ 
 . " 

عندئذ ابعدها عن جسده قاذفا هبا و  
خرج من الغرفة و توجه صعودا ايل  
االعلي وبعد حلظات عاد و ظهر يف  

 املطبخ :



نقلت حقائبك ايل غرفتك اهنا   " لقد
الثالثة ايل اليسار ن جبانب غرفيت . 

 احلمام مقابل غرفتك . 
" شكرا روس مل اكن اريد قول ما  

قلته لك لقد كنت طيبا مع والدي  
 كان جيب علي ان اشكرك هلذا " .  

" دعيين اؤكد لك ن مل افعل ما  
فعلت ألحله و كما كنت تفخرين  

اجل  ابلقول لقد فعلت ذلك من  



والدتك ان تقف علي ارجلها و  
تعتمد علي نفسها فهو ليس متوحش 

كما جيب ان يظهر مقابل سلوكها  
اللطيف و املهذب ميكنك تالستعانة 

ببعض لطافة والدتك و حسن  
 سلوكها . 

رد سوزان بتصميم كله ثبات : " 
لسوء حظك اذا فقد ورثت من  



والدجي الكثري الكثري من طباعه ! " 
 . 

و قال : " هل هذا صحيح  تقد منها 
؟ شكرا علي هذه املعلومات سيكون 

من دواعي سروري ان انتزع منك  
 كل الطباع اليت ورثتها عنه " . 

الطالق منك و يف خالل  " ساخذ
اشهر لن ابقي هنا و لن ابقي لك ما  

 تنزع منه اي شيء " . 



" اذا جيب ان استغل الوقت الذي  
تكوين فيه هنا اليس طذلط ؟ مث  

اسلمك ايل حبيبك احلقيقي جمردة 
من ثقتك بنفسك و بسيطة ايل  
 درجة حبيث أتكلن من يده " . 
ارادت سوزان البكاء و لكنها  

ه بضرب ظهرها  استعاضت عن
 ابحلائط و قالت : "



" لن افقد ثقيت بنفسي و لن اصبح  
 بسيطة " . 

" ال ؟ سوف نري و لكن ليس هذه 
 اللية اان خارج التناول العشاء" . 

 " و ماذا عين ؟ " . 
" حنن نعيش حياتني منفصلتني ، هل 
نسييت ؟ سوف اجد لنفسي شريكا  

 يتجاوب معي " .



لباب  مث خرج من البيت و اغلق ا 
 بقوة وراءه . 

 
 ------------------
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 الفصل السابع 
 

عندما استيقظت سوزان يف اليوم  
التايل مل تكن تشعر ابالشراق يف 
داخلها مل تنم لفرتة طويلة الليلة  

يف سريرها الواسع   املاضية و هي ممدة
تراقب عودة روس و عندما افاقت 

من نومها تساءلت اذا كان عاد هذه 



الليلة او كان قد عاد بعد ان غلبها  
 النعاس .

غادرت سوزان سريرها بعد ان  
نفضت عنها غطاءها بقوة لبست  
روهبا و شقت طريقها ايل احلمام 

الذي كان غرفة كبرية و كانت  
ا حييويه  االضاءة فيه ابهرة و كل م

يدل علي الفخامة و الثراء و مع  
جتوهلا يف البيت كانت تفتقد االمل يف  



وجوده يبدو انه استيقظ قبلها لن  
اغراضه اخلاصة كانت مبعثرة فوق 

الرفوف الزجاجية و العلب اجملصصة 
 له .

جالت سوزان بنظرها يف احلمام بعد  
ان فتحت حنفيات لتعبئة املغطس 

رية و ووجدت مناشف مسيكة و كب
جمموعة كبرية من علب العطور  



املتنوعة و جمموعة من انواع الصابون  
 املعطر و غريها . 

تري من كان عقله جامعا كفاية ليضع 
كل هذه االشياء هنا ؟ و لكن  

وضعت هذه كلها ؟ هل كان روس  
يتذكر اختيارها و نوعها املفضل بني  
هذه االشياء ؟ او ان هذه االغراض 

 رأة اخري.  كلها كانت ملكا ألم



ابنتظار املغطس ان ميتليء جتولت  
سوزان يف احلمام فعثرت علي ااثر  

اقدام مبللة خترج من مكعب الدش . 
وضعت اقدمها فيها و هي تبتسم ، 

يدبو ان روس اخذ دوشا بعد احلالقة  
مث ذهبت للمغطس الذي كان قد  
امتظل فوضعت فيه ذاك الصابون  

املعطر مث غطست فيه وبعد عشرون  
قة خرجت من املغطس و جففت دقي



جسمها بواسطة منشفة بيضاء كبرية 
مث اخذت تفتش بني علب العطور  

حيت ودت زجاجة زهرية اللون كتب 
 عليها " عطر بعد احلمام " .

اسقطت املنشفة وراحت تدهن يديها  
و رقبتها و جسمها عندما جعلها 

شيء تتجمد يف مكاهنا و هي تنظر  
 ائط .يف املرآة الطويلة علي احل



كان خلفها رجل يراقبها زادت  
نبضات قلبها مع ازدايد هلعها . كان  

يسند نفسه علي متفه مقابل الباب  
 املغلق .

دارت سوزان لتواجهه بعنني  
مفتوحتني و قالت بغضب و هي 

تفكر اذا ملسها سوف ترتعب ماذا  
 عساها تفعل ؟  

 " ماذا نفعل هنا ؟ " . 



شعرت سوزان ابخلجل و االحراج  
احساسها بعينيه الباردتني تلفان   بعد

جسدها فانتبهت ايل اي مدي  
مسحت له ان يري منها دارت ايل  

املرآة فالتقت عينيه و ابتسامة كانت  
 تلعب بشفتيه .

صرخت فيه سوزان بكلمات حرمت 
من القوة بعد ان سيطر الضعف  

 عليها من وهلة املوقف : 



 " اخرج من هنا ! " . 
و   رفع روس جسمه علي الباب

مشي حول املغطس التقطت سوزان 
املنشفة و لكنه نزعها من يدها و  

 قال : 
" ملاذا حتاولني ان ختتبئ مين اان 

 زوجك " . 
انعكست عيناه الباردتني يف املرآة و  

لكن ما كان وراءه هذه الربودة  



الساخرة نظرات االعجاب اليت  
كانت تثري سوزان مل يلمسها و لكنها  

بيديه تلمس  كانت تتخيل االحساس 
 جسدها .توسلت اليه سوزان : 

 " ارجوك اتركين لوحدي " . 
اقرتب روس منها حيت التت ثيابه  

تلمس جسدها العاري احست 
سوزان موجة قشعريرة تتملكها قال 



روس معلقا كأنه يعرف متاما ما كانت  
 حتس به :

" إذا مل يذهب السحر عنك كليا ؟ " 
 . 

 احنين روس و ارسي شفتيه يف عنق
سوزان تنفس بعمق و سأل شفتيه 

 علي شفتيها : 
" ملاذا العطر ؟ هل قررت البقاء  

 زوجة يل بعد كل ذلك ؟ " . 



كان حياول التأثري عليها بتغليب 
 حضوره علي حضورها .

 استدار 
" حيت لو لك اكن عندي اي سبب 

للطالق فسأطلب الطالق انت  
لست الرجل الذي تزوجت منه حيت 

يد فمن املستحيل لو تعارفنا من جد
 ان اقع يف حب رجل مثلك " .



شعت نظرات الغضب من عيون 
روس كانت كل االسلحة ايل جانبه و  
دفاعتها عدك ال تساوي شيئا مسك  

روس كتفيها و رماها علي االرض 
املفروشة ابلسجاد و سرعان ما القي  

جثته عليها . كان شعورها جبسده 
 مرتداي ثيابه خميبا الماهلا وجدت يداه

طريقا لتلتف حول عنق روس و 



راحت تنظر اليه نظرات رجاء و ااثرة 
 منتظرة ان يقبلها . 

و لكنه مل يفعل و بدال ذلك ابعد  
يديها عن رقبته و قام عنها ينطر ايل  
جسدها عيناها مشتاقة للحب طال  
هبا االنتظار للمسة احلبيب تطفيء 

 انرها فإذا به يقول هلا : 
تهي هكذا " مشتاقة كثريا ! هل ين

كع كل عشاقك ؟ اذا كان االمر  



كذلك فال عجب اذا مل يستطع ميلز  
هارك ان ينتظر حيت تنفصلي عين و  

 تتزوجيه ! " . 
كانت سوزان مضطربة جدا ووجهها  
حيمل خيبة امل بدأ جسدها يرجتف  

مع قشعريرة متزايدة ذهب ايل  
املنشفة و التقطتها و رماها اليها مث  

 :  توجه حنو الباب و قال



" لقد كانت مواجهة مثرية اجابت 
 بعض االسئلة " . 

هنضت سوزان و تلف املنشفة حوهلا  
و تفكر يف اهانته هلا و عدم 

السماحله بعرض جسمها عليه مرة 
 اثنية 

 قال روس : 



" لقد حتسنت معاملك جيدا و هذا مل  
حيصل ألي امرأة عرفت روس بكت 

 . " 
اسرعت سوزان و التقت اسفنجة 
احلمام ة رمته هبا و لكنها طرقت 

ابلباب بعد ان اغلقه والاءه و مسعت  
 صوت ضحكته و هو يذهب . 

بعد ان دخلت غرفتها و ارتدت  
مالبسها حضرت لنفسها فنجان  



القهوة دافئة و توجهت حنو كرسي 
احلديقة و كان روس منهمك يف 
 ها :  اعمال الشركة قال هلا بعد ان حمل

 " هل كنت تبحثني عين ؟ " . 
" فقط ألسألك اذا كنت تريد بعض  

 القهوة " . 
" لقد اخذت قهويت بعد االفطار  

شكرا لك حيث كنت اعمل كانت 



القهوة ملكا ما يسمي الطبقات  
 املتمدنة من اجملتمع " . 

سندت رأسها علي الكرسي و  
 اغمضت عينيها عندما قال هلا روس  

 وزان ؟ " . " هل انيت سعيدة س
تنهدت سوزان وقالت :" رمبا اجلو 

اهلاديء بدون مضايقات ايب  
املستمرة كنت اخوض معه معركة ال  

 تنتهي " . 



مل يشدد روس علي سؤاله و مل يفتح 
 الباب للنقاش فسألته سوزان : 

" روس ؟ ملاذا قدمت أليب ذلك  
القرض ؟ ال تقل يل انه من اباب  

ن  الوالء لوالد زوجتك ألنك تكو 
 كاذاب " . 

" كم نرة حتناجني ان تسمعيها ؟ لكي  
 اسرتجعك كما لقسمت ان افعل " . 



" و لكنك مل تسرتجعين ليس بشكل  
دائم ليس اال حلني حصول الطالق 

علي كل حال ملاذا تريد اسرتجاعي "  
 . 

" لذات السبب الذي قلتيه هلارك  
ألجل املظاهر اليس كذلك ألحصل 

مط علي مضيفة تتماشي مع الن
 اجلديد حليايت و تناسب مركزي " . 



سخرية روس الزمتها الصمت . بعد 
 عدة دقائق قليلة سألته : 

" ملاذا يوجد الكثري من مساحيق و  
الروائح النسائية يف احلمام ؟ هل 

 اشرتيتها يل " . 
" لدي صديقة أمرأة تدعي اتنيا 
 مارلو كانت معي يف افريقيا " .  

 مل :  فسألته سوزان بكثري من األ



" لقد كانت السكرترية اليس كذلك  
 ؟ " . 

 " ال ، اهنا عاملة جولوجيا " . 
 " مثلك " . 

" مثلي ، لقد سألتين البارحة من  
ساعدين يف فرش هذا البيت كانت 

توجهين يف اختياري يف كثري من 
االشياء اليت اشرتيتها و كان هلا الرأي  

 األخري يف اعداد هذا املنزل " . 



برأسها غري قادرة علي  هزت سوزان
الكىم احست كأخنا ختتنق و بدأت  

حتلل يف عقلها املوضوع ملاذا ال  
يكون له صديقة ؟ و حيت اكثر من  

صديقة . . . رجل مثله ميلك القدرة  
 و السلطة و القوة حيتاج ايل امرأة  
قال روس موجها كالمه لسوزان  

الغارقة يف افكارها اخلاصة مل تسمعه  
 : 



 ون يرن " . " جرس التلف
فذهب و رد علي التلفون مث بوجه 

 فقد كل معامل الصداقة : 
 " صديقك املخلص " . 

 توجهت ايل اهلاتف : 
" ميلز ؟ لقد اتصلت ابهلي ة 

اعطوك النمرة ؟ الليلة وجبة عشاء ؟ 
 . " 



لو مل خيربها روس عن صديقته  
 لكانت رفضت الدعوة . 

" نعم ابلطبع و مل ال ؟ هل اعتقد ان 
 األمر طبيعي اذا اتصلت هنا ؟ " . 

لقد شدد روس علي حيااتن 
منفصلتان مما يعين انه ال معين ألن  

 يرفض . 
" طبعا األمر طبيعي ، اراك الساعة  

 السابعة مع السالمة اي ميلز " . 



عادت سوزان ايل احلديقة و لكن  
بح  مقعد روس كان خاليا لقد كان يس
يف الربكة كانت السباحة عمل و 
مترين اكثر منها سباحة للمتعة و  

 االستمتاع . 
 

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



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

 
 الفصل الثامن  

 
اخذت سوزان جريدة تتصفحها مث 

احست به خيرج من الربكة اخذ  
ا حول عنقه كان منشفة ووضعه

جسمه فانتا بعضالته االخاذة و لك  



تكن تقدر علي اخفاء اعجاهبا به مث  
وقف جبانبها فابتسمت له سوزان و  
لكنه اكمل طريقة دون رد االبتسامة  

 و اختفي بعد ذلك يف البيت . 
كانت جتاهله املتعمد هلا مؤمل و  
جارح بشكل ال حمدود اخذت  

ة حوهلا  سوزان تنظر ايل املناظر اخلالب
و لكن هذه املناظر مل تستطيع ان 
تغريها يف مشكلتها كانت تعرف  



مسبقا نتائج العيش مع روس خيااتن 
منفصلتان عندما قال روس و كان  

 يعين ما يقول .  
عاد بعد فرتة قصرية حيدق يف املناظر  
الذي كانت سوزان تنظر اليه قررت  

سوزان جتاهله كما جتاهلها و لكنها مل  
زمه و تصميمه فتحولت تكن متلك ع

عيناها عن املناظر امامها اليه . اال  
ان روس استمر يف النظر ايل  



السهول البعيدة ن تفكريه عميق مع 
 نظره يف املسافات البعيدا : 

" كنت افكر بغداء خفيف مبا انك  
ستتعشني خارجا الليلة و اان ايضا "  

 . 
كانت تواقة ايل ان تسأله مع من ؟  

هي تفكر الذهاب  و لكنها قالت و 
 معك ايل اي مكان متعة يل : 

 " حسنا " . 



املكان الذي اختاره روس للغداء  
كان يف بلدة قريبة جنبا ايل جنب قرا 
 الئحة الطعام من املراة خلف البار :  
" مث توجها ايل طاولة مستديرة علي 

امل ان أتيت املرأة ابلطلبات اليهم  
قطعت سوزان اللصمت بينهما علي 

 ن يعطيها انتباهه : امل ا
 " هل ستذهب ايل عملك غذا ؟ " . 



مث اضاف قائال : " لقد اشرتيت لك  
سيارة يف الكاراج ابلقرب من كاراجي 
اهنا صغرية و لكن بنيتها قوية ميكنك  
ان أتخذيها و تذهيب لرؤية والدتك  

 ميت تشائني " .  
رد سوزان متأثرة كثريا مبا مسعت منه  

 ايل حد البكاء : 
 رتيت يل سيارة ؟ " " اش



" نعم ، سيارة جديدة و ليست 
مستعملة اذا كان هذا ما تفكرين به  

 " ز 
" ال بد اهنا كلفتك مبلغا كبريا من  

 املال " . 
 " مل اصب ابلفقر املدقع بعد " . 

و للمرة الويل انتقال ايل اجواء األايم 
السابقة من احلخب و احلنان و  

 الضحك . 



كان لوجودمها معا يف مطعم صغري 
اثر كبري يف نبش املاضي وشعورمها 

حبياهتما اخلاصة و احلياة الصغرية اليت  
قضوها معا و خاصة تلك االشياء  
الصغرية املراهقة اليت كانت حتدث 

ظراهتما بينهما و فجاة راحت ن
تتالمس و تتالقي دون ان يشعرا  
بنفسيهما و عرف روس انه جال  



كثريا يف عينيه الفاحصتني فانتبه ايل  
 نفسه و قالت له سوزان : 

 " مباذا يذكرك هذا املطعم ؟ " . 
" ال شيء انه ال يذكرين بشيء "  
انكر روس انه تناول الطعام عدة 
مرات معها يف مثل هذه املطاعم 

لصغرية و بعد انتهاءمها  الرومنسية ا
 من طعامها عاد هبعا ايل البيت . 



و لدي خروجه ايل عمله سالته 
سوزان ماذا ستفعل خالل غيابه 

الطويل ل ستبقي امام اتربعة حيطان 
 ام ماذا .

رد روس بلهجة قاسية : " ميكنك 
فعل اي شيء اختاري ما تتسلني به  

اذا اردت تسلي بزوج املستقبل 
عة تشائني اطلبيه " فاهلاتف عندك سا

 . 



غضبت سوزان من مجلته األخرية و 
قالت :" ال تكن امحق كيف يل زوج  

مستقبل و اان عندي زوج االن ؟ 
 اان..."

 تدخل روس و قال : 
" كيف ذلك و انت ال تتعيب من  

تكرار مجلتك تريدين ان تتطلقي مين  
؟ اذا من الطبيعي ان تفكري يف زوج  

 مستقبل آخر " . 



افق حتاليلك و منطقك ال " اان او 
 يفشل كاملعتاد ماذا كنت تريد ؟ " . 

نظر ايل السلة اليت بني يديها و لوازم  
كانت قد احضرهتا معها لكي  

تستطيع ان تستفيد من وقت فراغها  
 بصنع االزهار مث قال هلا : 

 " تساءلت دائما اين تكونني ؟ " . 
لقد اشتاق اليها و لكنه ال يستطيع 

 شعر به . ان يظهر ما ي



" هل كنت تظن انين قد اهرب منك 
 ؟ " . 

" ان فعلت سيكون هناية قرض 
 والدك ؟ " . 

 " انت بال قلب " . 
" لو كنت بال قلب ملا عرضت 

 املساعدة املالية ابلدرجة األويل " . 
" بال لتحصل علي اهدافك 

لتسرتجعين و جتربين علي العيش هنا 



م حيت ولو ألشهر قليلة تريد ان تنتق
لن تستطيع ان تساحمين ألنين تركتك 
تذهب وحيدا خالل الستة سنوات  

املاضية و لن تدعين انساها كما  
 سبق و قلت " . 

" ماذا فعلت لك ؟ هل اضربك كل  
 ليلة " . 



" العالقات الزوجية ال تدخل يف 
الصفقات شرط من شروط القرض  

 ان لكل منا حياة منفضلة " . 
" لقد فهمت خطأ اي جدل او  
اتفاق حول هذه النقطة مل يكن 

جزظءا من العقد الذي ابرمته مع  
والدك العقد ينص فقط ان تعودي  
يل حيت تسديد القرض او احلصول  

 علي طالق " . 



" يف هذه احلالة سأذهب ايل احملامي  
 أبسرع ما ميكن " . 

 " هذا عائد لك . ماذا تصنعني ؟ " . 
 " بعض الزهونر يف سلة قش " . 

 فعلني هبا " . " ماذا ست
" الشيء رمبا ستكون مجيلة علي 

طاولة الطعام اين افكر ان اعود ايل  
 عملي يف فرتة غيابك " . 



" اان ال اريدك ان تعملي ال داعي 
لذلك استطيع ان احتفظ بك و  

اصرف عليك خالل فرتة وجودك  
 هنا " . 

وضعت سوزان ما كان بني يديها  
 جانبا ووقفت ابلغضب و قالت : 

"انت لن حتتفظ يب هذا شيء مؤكد 
لن امسح لك ان حتتفظ أبي شيء  

مين اذا اشرتيت ثيااب فسأرجعها اذا  



دفعت عين ألي شيء حيت مثن وجبة  
 فسأدفع حصيت " . 

 وضع روس يده علي كتفيها و قال : 
" هناك الكثري منك ألحتفظ به 

الذكرايت مثال االايم االويل لزوجنا  
السعادة اليت كانت تشرق من  

وجهك اجلميل طريقة ابتسامتك  
عندما كنا معا اآلن األهانة اسحق  
وجود امرأة التعيسة و امليتة اليت  



حتولت اليها . . .سأرد لك االهانة  
اليت وجهت ايل لو التقيت بك للمرة 

االويل لكنت آخر امرأة اختارها  
 " . للزواج 

تعلثمت شفتا سوزان و لكنها  
 استطاعت ان تقول : 

 " اخرج من غرفيت ... اخـــــــــرج " . 
بعدما خرج القت جبسدها علي 

 السرير مستسلمة للبكاء . 



حضر ميلز يف املساء ليصحب 
سوزان ايل العشاء و كان روس 

ابنتظاره يف الردهة تقدمت سوزان و 
غمرت ميلز واضعة يديها حول عنقه 
 و رفعت وجهها لتحظي بقبلة منه . 

قبلها ميلز جمربا و هو ينظر ايل روس  
 كأنه يوقل له " اهنا حقا يل " . 

 ردة فعل روس كانت نظرة ابردة .



كاملعتاد توجه ميلز ايل املطعم 
املفضل لديه حيث استقبلها رئيس 

 اخلدم و قادها ايل طاولتها املعتادة . 
ة اال مل خيتلف شيء عن االايم السابق

احملاداثت الطويلة و املرتردة اليت  
 جرت بينهما قال ميلز : 

" هل حددت موعد مع احملامي  
 للبدء مبعامالت الطالق ؟ " . 



افكارها كانت يف مكان آخر يف 
املكان الذي كانت جتلس فيه قرب 

روي و تتناول غذاءها فيه اصبح 
مكن ذكري السنني بدل ذكري  

 ساعات . 
ه نعم . . . نعم " آسفة . طالق ؟ أ

 سأتصل به لتحديد املوعد " . 
" تعلمني انه من الضروري عدم 

التاخري اليس كذلك ؟ اعين انت  



تسكنني يف بيته و لن يكون من  
السهل اثبات اهنيار الزواج اذا يقيت 

فرتة طويلة حيت لو كنت تعيشني 
 حياة منفصلة عنه " . 

" اعرف اعرف ذلك ال تستعجل  
 لز ارجوك " . علي االمور اي مي

وضعت سوزان يدها فوق يده و  
 اكملت : 

 " الوضع غري طبيعي و شاذ " .  



" اجل هو كذلك ملاذا قبلت ان  
ترجعي اليه خصوصا بعد ان طلبت 

 يدك و قبلت ؟ " . 
" اان . . . ال استطيع ان اقول لك  
اي ميلز ليس يف وقت احلاضر علي  

 اي حال " . 
ني  " هذا ال يعين انك ؟ هل متارس

 احلب معه ؟ " . 



" ابلتاكيد ال . كيف اكون ؟ حيايت  
 منفصلة عن حياته هل نسيت ؟ " . 
" اعلم ذلك لكن لكن ال استطيع 
ان اصدق انه مل حياول رمي نفسه  

 عليك " . 
" وملنه مل يفعل اي ميلز و ملاذا يفعل  

؟ هو يريد الطالق اكثر مين لقد قال  
 يل صباح اليوم ان له صديقة " . 



ث هذا اخلرب السعادة يف وجه ميلز  بع
 ابتسم و رفع رأسه و قال : 

" امتين ان ال يغازلك او حياول  
 التحرش بك " . 
 " لن امسح له " . 

يف الطريق العودة ايل بيت روس 
جلست و اغمضت عينيها و هي 

تسمع كلمات روس يف وقت مبكر 
 من هذ النهار :  



" هناك الكثري منك الحتفظ به . 
الذكرايت ، مثال , االايم االويل 

لزواجنا السعادة اليت كانت تشرق  
من وجهك اجلميل طريقة ابتسامتك  

 عندما كنا معا " . 
ها عندما قال هلا و لكن اكثر ما أمل 

انه لن يتزوجها ما لو نعرف عليها  
 اآلن . 



عندما استعملت هي ذات الكلمات  
له قالتهم و هي غاضبة لك تكن  

تقصد او تعين ما تقول و لكن  
عندما قاهلم هو كان يقصد كل 

كلمةقاهلا ألنه كان جمردا من  
االحاسيس و مل تتملكه ايه حالة  

 عصبية ما . 
فتح الباب تبعها  راقبها ميلز و هي ت

ايل الداخل و غمرها بذراعيه شعرت  



سوزان بوجود روس يف مكان غري 
بعيد فبادلت ميلز قبلته متعمدة 

 ذلك .  
لقد كلفتها تلك القبلة الكثري من  

اجلهد و لكنها تغبت علي نشاعرها 
الهداف معينة يف رأسها بعد ذلك  
خرج ميلز و مسعت سوزان صوت 

ايل اسفل   سيارته يبتعد بقيت عيناها



يتفحصان اجللد اخلاص حبقبيتها مث 
 نزعت عنها معطفها و علقته .

كان من املستحيل املماطلة اكثر من  
ذلك و عدم مالقاة عينا روس كانت 

كلماته مثل كرات ثلج كبيييييييرية 
 تصفع وجهها عندما قال : 

" هل استمتعت بذلك ؟ هل 
 استمتعيت بذلك حقا ؟ " . 



لي متثيلها هنأت سوزان نفسها ع
الرائع لقد كرهت ما فعلت و لكن  

 ال داعي ان تقول له ذلك . 
كانت علي مطلع السالمل عندما 

 نظرت اليه يقرتب منها رويدا رويدا .
يبدو انك نسيت طعم قبلة رجل ن 
 رجل حي يتنفس دعيين اذكرك " .  

نظرت سوزان ايل اعلي السالمل  
حماولة اهلرب و لكن روي كان اسرع 



ت و التفت ذراعه حول  مما توقع
خصرها مث رفعها و سحبها ايل اسفل  
مث ايل غرفة اجللوس و برمها و شدها  
اليه كاد نفسها ينقطع و لكن ذلك  
مل يهمها مث قبلها كما كان يقبلها يف  

اايمهم االويل كانت سوزان 
مستسلمة له متاما بعد ذلك بدأ  

يفك ازرار فستاهنا و هو يبتسم هلا  
سهولة التغلب ابتسامة النصر و 



عليها . فكرت سوزان بسرعة سوف  
اطلقه ومل منارس احلب بعد ال جيب 

ان امسح له اعطتها الفكرة هذه 
بعض القوة و بدأت تقاوم حيت  

ختلصت من يديه و اسرعت عرب 
 السالمل ايل اعلي .  

جلست يف غرفتها رأسها بني يديها  
تفكر مليا كنت ارغب ان يكمل ما  

اذا كان قد تغري  كان يفعل يب ال يهم 



فأان مازلت احبه اليوم اكثر من قبل 
ماذا افعل ؟ كيف اطلقه و اان احبه  

 . " 
يف صباح اليوم التايل كانت سوزان 

حباجة لرحلة ترفيهية يف السوق  
لشراء بعض احلاجات و املرور علي  
بعض احملالت لتتعرف علي املدينة 

اجلديدة ولدي عودهتا حوايل الظهر  
ت مفعما برائحة طعام  دخلت ايل البي



ذكية روس حيضر وجبة ؟ تري لكم 
شخص هذه الوجية ؟ له وحده و 
يرتكها تتأقلم مع هذا الواقع ؟ اذا  

كانت كذلك فال جيب ان تتذمر ألن  
 طريقة العيش جيب ان تنفصل . 

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



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

 
 الفصل التاسع 

يبدو انه كان ينظر ايل احلياة  
املنفصلة من منظار اخر حيث 

الحظت سوزان يف غرفة الطعام ان  
الطاولة معدة لشخصني هل كانت  

هي الشخص التاين ، ام انه كان  



ينتظر ضيفا ؟ وقفت جبانب املطبخ 
هل كانت هي الشخص الثاين ، ام  

 ضيفا ؟  انه كان ينتظر
 " ملن تطبخ ؟ لك وحد أو ؟ " .
" لنا حنن االثنني ، هل تظنني اين  

اانين لدرجة ان اطبخ لنفسي فقط ؟ 
لو انك حضرت قبلي ايل البيت 

 ماذا كنت فعلت ؟ " . 
 " كنت طبخت لنا حنن االثنني " . 



" اذا ملاذا تفرتضني اين سأفعل  
 العكس " .

 " كنت اظن انك تنتظر ضيفا " . 
اليها و ابتسم حيت لو كانت   نظر

 هذه االبتساكة حتمل السخرية . 
 " كوين ضيفيت " . 

ضحكت سوزان ن اكمل روس قائال 
 : 



" قد يكون من احملتمل اننا بشكل  
منفصل و لكن هذا ال مينع من تقدمي  

ولو كسرة خبز لآلخر عندما يرجع  
 الواحد منا جائع آخر النهار " . 

 " هل إبمكاين املساعدة ؟ " . 
" آل شكرا حياة االدغال علمتين 
الطريقة الصعبة للعيش من خالل 

احلاجة اذهيب و افعلي ما تريدين و  
 سنأكل " . 



غابت سوزان عنه مث قدم روس 
الطعام حال عادت سوزان نظرت ايل  
طبقها و هي تتفحصه بذهول كانت 

الوجبة عبارة عن فطرية مشبعة 
 دخنة و الكبد :ابللحوم امل

 " كيف اهنيتها هبذه السرعة ؟ " . 
" لقد خضرت معظم متطلباهتا مسا 

البارحة عندما كنت يف اخلارج  
وضعتها ابلتالجة و عندما رجعت 



ابكرا امتمت الطهي امل ان يكون  
ذوقك يف الطعام مل يتغري تذكرت  

 انك حتبينها من االايم املاضية " . 
 اكلت سوزان بصمت لرتة و هي
تتذكر تالايم املاضية اجلميلة يف 

املطبخ القدمي من البيت املشرتك و  
كيف كاان يقضيان امجل حلظات  

 العمر و قالت :  
 " ال مل يتغري ذوقي يف الطعام " .



التقت العيون و ساد الصمت طويل  
خالل تناوهلا الطعام رفعت سوزان 

يديها يف حماولة لشد جسمها بعد ان  
ت و قالت اكلت وجبة مهمة ابتسم

 : 
 " مذاقها عغظيم اي روس " . 

التقت الغيون و راحت عيونه تنظر  
ايل جسدها و هي ترفع يديها  

انتبخت سوزان لنفسها بطريقة عفوية  



اخفضت يديها و قامت عن كرسيها 
متشوقة للهرب من االحساس أبهنا 

 ما مل جيب ان تفعل .
وقف روس أبدب ة هتذيب كما لو 

يبادهلا لياقة  اهنا كانت ضيفته حقا 
النهوض علي طاولة الطعام انزعجت 

سوزان كثريا من لياقته اليت تفيض  
عن حد ما و أرادت ان تقول هلل اان 

 زوجتك و لكن ما االئدة .



أشار روس بيده ايل سلو ملئة 
 ابلفاكهة :

 " فاكهة طازجة هل تودين تفاحة " . 
 هزت سوزان راسها و قالت : 

 .  " سأخذها معي ايل غرفيت "
" ولكين صنعت قهوة إلثنني مث هناك  

 صحوت للغسيل " .



جلست سوزان علي مقعدها و هي  
هتز رأسها مل تعد جمرية علي اهلرب  

 منه :
" لقد فهمت انت تطهو و اان اغسل  

 الصحون " . 
 " انت سريعة الفهم " . 

بعد تقدمي القهوة جلس روس بقرهبا  
علي الصوفا سندت راسها علي  

ت عينيها ستة جانبها و اغمض 



سنوات مضت ذهبت ايل االبد ستة  
سنوات مضت ذهبت ايل االبد ستة  
سنوات من احلب و احلنان و املرح 
و اجناب األوالد شعرت ابلرغبة يف  

 البكاء ألجل هذه السنني .
األن و قريبا سوف ايخذ روس منها 

بشكل بطيء عرب القانون و  
للسخرية من املفروض ان تكون هي  

خلطوة االويل هي من  اليت تقوم اب



جيب ان يذهب ايل احملامي لتقول  
اكذوبة مفادها : " اان اريد ان اطلق  

 من زوجي " . 
من حسن حظها انه ال يستطيع 

قراءة ما يف قلبها و لو كان يستطيع  
ان يقرأ ما تفكر به لكان عرف اهنا 
ال تريد شيئا يف الدنيا غيؤ البقاء يف  

 احضان ذراعيه ايل االبد . 



هذه االثناء طرح روس عليها يف 
سؤال استطاعت ان جتاوب عليه بعد  

 تفكري عميق .
" هل انت سعيدة حبياتك اي سوزان 

 ؟ " . 
" لن ازعج نفسي من االجابة انت  
تريد انت تنتقم ملا فعلت من ستة 

سنوات اليس كذلك ؟ كان جيب ان 
ابقي هنا اي روس كنت حقا خائفة  



طالق  علي امي و االن اان جمربة علي
منك كي ينال ايب مساعدة مادية  

دائمة بدال من القرض املؤقت الذي  
 اعطيته أليب " . 

 برم اليها و نظال اليها غاضبا : 
" انت تكرهني طباع والدك و حيت  

 تكرهيه بشخصه " . 
" ال ، ال، الاكرهه لقد فهمت االمر  

 خطأ " . 



لطا طيلة ستة " كنت افهمها غ
سنوات ة اآلن افهمها غلط ؟ الغلط  

هو اين تزوجتك   \احلقيقي و الوحيد
اي اخالص ووالء حتمليه اي عزيزيت  
اإلخالص للجميع ما عدا زوجك  
الذي جيب ان حتملي له اإلخالص  

 ابلدرجة األويل " . 
عيناها مليئتان ابلدموع الصامتة  
مدت سوزان يدها و هي ترجتف  



يدها و رماها ايل  انحية روس كمش 
 األسفل مث خرج من البيت .

يف اليوم التايل نزلت سوزان السالمل  
متوجهة ايل احلديقة . كان روس قد 

استيقظ ابكرا و ذهب بعد تناول 
 وجبة الصباح ايل عمله . 

مضي النهار و سوزان حتاول ان 
تشغل نفسها برتتيب املنزل و اعداد  

 طعاما شهيا .  



عر هبا  مضت ساعات دون ان تش
حيت جاء املساء أتخر روس يف  

العودة قلقت حيت اجلنونو راحت 
تروح و تيجيء يف غرفة الصالون و  

حاولت ان تلهي نفسها مبشاهدة 
التلفزيونو لكنها فشلت يف السيطرة 

 علي اعصاهبا خافت عليه . 
اصبحت الساعة واحدة ليال و روس 
مل حيضر بعد حاولت ان تنام و لكنها  



 احلديقة و متشت  فشلت نزلت ايل
قرب حوض السباحة و هي تلف  

يديها حول كتفيها من الربد و  
جلست علي حافة احلوض تنظر ايل  

 البوابة الكبرية .
وفجأة ارتعبت سوزان كثريا عندما 

احست بيدين ابردتني تلتفان حول  
كتفيها و استدارت بسرعة و هي  



ترجتف لتجد روس امامها لرمتت بني  
 ت : "احضانه خائفة و قال 

 " ملاذا ارعبتين ايل هذه الدرجة ؟ " . 
قال روس بصوت عميق كان له 

 صداه يف اذهنا :  
 " اعتقدت انك شعرت بقدومي " . 
وجدت ذراعي سوزان طريقها لتلتف 

حول خصره و رأسها علي صدره 



اغمضت عيناها و أرخت رأسها 
 ليتحرك مع انغام انفاسه .

مضي وقت طويل علي هذا احلال  
ه ساعات طويلة ، بعدما  احست ب

 قالت سوزان : 
"لقد حضرت لك وجبة طعام و 

ابقيتها ساخنة لكنها بردت حيت هذه  
 الساعة " . 

 رفع روس رأسها و نظر اليها :  



 " اان آسف لكين كنت اعمل " . 
" ولين سأطلقك مل ترد ان تزعجين ال  

حيق يل ان اسألك سبب أتخريك و 
  لكين اؤكد لك انين كدت ان اصاب

 ابجلنون " قالت سوزان . 
خفض روس رأسه وطبع قبلة انرية  

علي شفاهها جرت ايل قبلة اطول و  
اعمق و عندما رفع شفاهه عن 

شفافها نظر اليها بلهفة و شوق و  



رغبة جاحمة مل يستطيع فيها ان  
 يسيطر علي مشاعره و قال :

 " هل تنامني معي سوزان ؟ " . 
  " ال ، ال، الجيب ان افعل ذلك أان

 سأطلقك " . 
" ليذهب الطالق ايل اجلحيم حنن  

رجل و أمرأة يرغبان ببعضهما البد 
ان تشاركت السرير مع رجال آخرين  

 طيلة كل سنوات الفراق " . 



كان الرعب جيعل العرق يتصبب مين 
 يديعا :  

" مل يكن هناك رجال اي روس اؤكد 
 لك " . 

حررت نفسها بكل قوهتا و مشت 
قها روس ايل  بسرعة ايل البيت حل

الداخل حضر لنفسه كأسا و شربه  
دفعة واحدة و الغضب ميأل كيانه 

احست سوزان ابلضعف يرتسب ايل  



ساقيها كان عليها ان تراتح قبل  
صعود السالمل كانت حتتاج اليه و  

ترغب فيه كحاجة اجلرح ايل  
الضمادة حتميها و تشفيها فجلست 

تسرتيح و جلس روس ايل جانبها  
ه شاحبا تغمضت ايضا كان وجه

عيناها و سندت رأسها علي الكرسي  
 و قالت بصوت متعب : 

 " ملا تريد ان تنام معي اي روس ؟ " . 



متنت ان جياوب كعادته يف املاضي 
لنين احبك و اعبدك احب ان  
امارس احلب معك ايل االبد اي  

 حبيبيت ، 
هذه الكلمات مل تفارق خياهلا منذ 
ها سبع سنوات كانت حمفورة يف عقل
و قلبها و متنت بكل جورحها ان 
يلفظها روس اثنية و لكنه مل يفعل  

 فقط اكتفي ابلقول : 



" ملاذا كنت مشغولة البال علي اي 
سوزان هل حقا ما زلت حتبينين اان ال 

 افهم هذا " .
" انت زوجي و من واجب الزوجة  

ان تقلق علي زوجه فقط هذا ما  
 حدث " . 

 " انت كاذبة " . 
احست ان اخر مجلة كانت جارحة 

و لكنها ارادت ان جترح شعوره ألنه 



كان جيرح شعورها دائما بدا النزعاج  
 علي وجه روس الذي قال حبرقة :

" لو مل اكن رجال مهذاب لكنت 
صفعتك و رميتك يف سريري و  

حجزتك حيت تركعي علي قدمي 
 تطلبني الرمحة مين " . 

 من زوجها منذ سبع يف االشهر الويل
سنوات كان روس يلمسها فقط  

ليحبها ال ليزجعها و يؤذيها مثل هذه 



اللحظات عندما يسمح هلا ابالفالت 
كانت حتمل وجعها اكثر و تصرخ  

مع اهنا مل تكن تريد شفقته مث هرولت  
مسرعة ايل غرفتها و الدموع ترتقرق  

 بغزارة من مقلتيها . 
 الفصل العاشر 

علي الطالق   "و لكنك ستحصلني
 يف النهاية " . 



" اجل ، اجل جيب ان اذهب اي 
ميلز اتصل يف الوقت املعتاد احب 

 ان امسع صوتك من وقت آلخر " . 
أتخرت سوزان حوايل ساعة يف 

 التحدث مع ميلز . 
الحظ روس هذه املدة و دبت الغرية 

يف اعماقه و كاد ان ينفجر يف  
 وجهها .  



بعدم  حاول ان خيفي غضبه ابلتظاهر 
املباالة كي ال تالحظ اهتمامه و  

 تعرف كم تعين له .  
 " هل هو دوري يف الطهي ؟ " . 
" سأتناول العشاء خارجا اطبخي 
لنفسك او هناك بعض الطعام يف  

التالجة تستطعني تسخينه " . قال 
 روس حبقد واضح .



" شكرا و لكين سأتناول العشاء  
 خارجا ايضا " . 

بسرعة استدارت سوزان و    نظر اليها
 توجهت حنو بركة السباحة . 

عند املساء خرج قبلها كي ال تشعر  
مبدي حقده عليها و لكنه مل يرجع  
كان مكانه يف الكراج فارغا عندما 
رجع ميلز ايل بيت روس خرجت 
سوزان من السيارة و سألت ميلز  



الدخول معها ايل البيت لتناول 
 فنجان قهوة . 
ضل عدم الدخول " " ال شكرا ، اف

 . 
 " ولكن روس ليس هنا ! " . 

 هز ميلز برأسه هل كان خائفا منه ؟  
مل تتمالك سوزان نفسها من  

 الضحك و هي تقول :



" عندها سيضربك ؟ ال اي ميلز روس 
 ليس من هذا النوع " . 

" بلي بلسانه انه النوع الذي  
يستطيع ان ميزق الشجاعة اراب اراب  

 بكلماته " ز  
ه حق يف ذلك انه يستطيع  كان مع

ان يعصر عصرا اذا مسحت له 
الظروف ، خرج ميلز من السيارة و  



جلس يف املقعد اخللفي و قال : " 
 تعايل و اجلسي قريب " . 

" تعين . . .ان منارس احلب يف 
 السيارة ؟ " . 

 " هل انت جاد "  
" اعلم ان ذلك ليس مناسبا و لكنه 

 افضل من الدخول ايل البيت " . 
 " دخلت سوزان ايل السيارة . 



" افضل ان ال تفعل ذلك اي ميلز " 
 . 

" حنن خمطوابن ومل اقبلك كل السهرة  
 . " 

وضع ميلز يده حوهلا و جذهبا حنوه 
و راح يقبلها و لكنها مل تستطيع ان  

تتجاوب معه و لكنها جارته يف ذلك  
حماولة اقناع نفسها ان ما تفعله هو  

 الصواب .  



" سيكون ذلك خمتلفا عندما اصبح 
 حرة اي . . . . " . 

كادت ان تلفظ اسم روس و لكنها  
لن تصبح حرة منه حيت لو طلقت ،  

 قائلة .  اكملت
" حرة من هذا الزواج بعد الطالق "  

 . 



" ادرك شعورك اي سوزان انت متوترة 
جدا و اان ايضا و لكين سعيد يف ان 

 اقبلك فقط " . 
يف هذه االثناء توقفت سيارة كانت 
سيارة ميلز علي الطريق ايل الكاراج  

خرج سائقها غاضبا و توجه ايل  
السيارة مث نظر ايل الداخل و ذهب  

لت سوزان التخلص من ميلز و  حاو 
 لكنها مل تستطيع . 



" من االفضل ان اذهب و من  
االفضل لك ان ترحل شكرا علي 

العشاء و . . . و ... " وهي 
 تتخلص منه " اراك قريبا " . 

دخلت سوزان البيت بلمح البصر و  
هي أتمل يف الصعود ايل غرفتها قبل  

انتهاء روس من اقفال الكاراج و  
اسرع منها التفتت و    كالعادة كان

هي يف منتصف الطريق علي السالمل 



بعد ان احست بقوة تبطيء من  
سرعتها كانت له حرية االختيار يف 

الصعود اليها او امرها ابلنزول  
احست ابلغضب يشع يف عينيه و 
أيمرها ابلنزول قال روس آمرا : " 

 انزيل و اجلسي معي " . 
 " ال شكرا اان متعبة و أود ان اانم "

 . 



اكملت سوزان طريقها ايل غرفتها و  
لكنها مل تصل اليها امسك ذراعيها  

 ووضعهما خلف ظهرها و قال :  
" اين تريدين ان تسليين يف غرفتك ؟ 

او يف غرفة اجللوس ؟اذا اخرتت  
غرفتك فاان اعلم ماذا تريدين مين و  
اذا اخرتت غرفة اجللوس سأستنتج 

 انك اخرتت طريقة مهذبة " . 
 لم عن ماذا تتحدث " ." ال اع



جرها روس ايل غرفتها و قال : " ال 
 ؟ حان الوقت لتجديد تعارفنا " . 

 اغلق الباب برجله فقالت سوزان : 
" ليس يف غرفيت اذا كنت جمربة علي 

الذهاب معك فلتكن يف غرفة  
 اجللوس " .

ابتسم روس ساخرا اطلق سراحها  
ووضع يده وراء ظهرها مث احنين  

قدمه و يف غرفة  بتهذيب كي تت



اجللوس قال روس بصوت راعد : " 
ماذا حبق اجلحيم كنت تفعلني مع  

ميلز ؟ اما زلتما مراهقني يلعبان علي  
 املقعد اخللفي للسيارة ؟ " . 

" استطيع ان افعل ما أشاء اي روس  
، عندما وافقت علي اجمليء ايل هنا 
و العيش معك منفصلني كما قلت 

لك  انت ، وافقعت مرغمة علي ذ
 كنت اداة مساومة مقابل قرض " . 



" ولكن عندما آخذ امرأة يف نية 
سهرة و تسلية بعد السهرة اخذها  

ايل مكان الئق ال احشرها يف مقعد  
 السيارة اخللفي " .

" لن تسمح له أبخذه ايل غرفيت ! " 
 . 

ابنت علي روس مظاهر الغضب 
الشديد لقد صدق فعال ان ذلك  

  1فعال ما تريد ان تفعل 



" او عليه ان يدفع مثن السرير اليس  
كذلك ؟ يف اوتيل ما ، هناك يف 

 البلدة ال تالحظني " . 
" جتعلها تبدو . . . تبدو عكلية 

 منحطة و مذلة " . 
" اليست كذلك و انت امراة  

 متزوجة ؟ " . 



" ماذا عنك و انت رجل متزوج ؟ 
ملاذا حتاول ان تفرق بيننا حيق للزوج  

 . . . " .  وال حيق للزوجة .
" اان ال افرق اجملتمع هو الذي وضع  
هذه التفرقة و هذا ليس ذنيب كل ما  

اطلبه منك هو ضبط غرائزك حيت  
 ختلعي خامت زوجنا " . 

" و هذا لن يطول سأقابل احملامي  
بعد غد و سأابشر مبعامالت الطالق  



. انت طلبت مين ان اخربك بذلك " 
 . 

خلع روس معطفه و شدها حنو و  
 قال : 

" شكرا سوف اتصل ابحملامي املتوكل 
 اعمايل و اخربه " . 

 لف ذراعيه حول خصرها و قال : 
 " لنشربنخب انفصالنا النهائي " ز 

 " ال شكرا لك " . 



كان احساسها بذراعيه حول 
خصرها جيعلها تتمين ان هتجم عليه 
و تصرخ : اان لك اال تشعر بكياين  

 كله يتجاوب معك ؟ . 
" اذا فكرة االنفصال ال تسعدك اال  
تفضلني ان نبقي سوية ؟ اال تفضلني  

ان . . . حتبيين بدل ان ترتكيين اي 
 سوزان ؟ " . 



راح روس يزرع شفاهها يف شفاهه ،  
حاجز الثلج يذوب من علي بدا 

قلبها وال شعوراي أخذت سوزان 
تتجاوب معه مسلمة نفسها اليه قال 

 روس : 
 " هل اتيت ايل الليلة ؟ " . 

" هزت سوزان برأسها الصغري  
 اجلميل و قالت :  



" ال الليلة وال اي ليلو اي روس لقد 
 انتهي زواجنا سنرتك بعضنا " . 
ل هلا  يف هذه االثناء دفعها بقوة و قا

 : 
" هل تتمتعني مع عشيقك ميلز هل  

تشعرين بسعادة معه ام انك ال  
تشعرين به انت ***** كيف 

تسمحني لنفسك مبمارسة احلب مع  
رجل غري مرتبطة به شرعيا و متانعني  



املمارسة مع زوجك الذي له احلق  
 عليك " . 

" هذا ما اتفقنا عليه فيما مضي انت 
تعتقد  لك حياتك و اان يل حيايت اال 

 . " 
 " انت . . . انت . . . ***** " . 

مث سحبها بكل جنون حنو الغرفة  
 اخلالية و قال هلا حبزن عميق : 



" انظري . . انظري جيدا هذه 
الغرفة ستكون بك تستطعني ان  
تستعميليها المتام عملك الفين  

لصناعة الزهور و السالل اجلميلة 
تستطعني ان تفعلي هبا ما تشائني اهنا  

 " .  لك
مث سحيها حنو الغرفة الثانية و قال  

 مضيفا : 



" هذه الغرفة ستكون غرفة االطفال  
 . " 

سرحت سوزان اي امراة ستكون ام 
ألوالده ؟ ليس من املعقول ان اكون  

اان ألننا سننفصل و هذا يرتك  
احتماال واحد انه ينوي ان يتزوج  

بعد الطالق مباشرة يتزوج من  
الطالق آه   صديقته اذا ملاذا حيارب



ألنه يريد ان يرضي طموحه يف الثأر  
 لكرامته كرجل .

خرجت سوزان متوجه ايل غرفتها  
امتادت يه اثنية و أوفقتها علي 

 الباب و قال : 
" شيء آخر احب ان اطلعك عليه  
رمبا الحظت عدم وجود مدبرة منزل  

 . " 
 " كنت اتساءل عن ذلك " .  



" ميكننا ان نعلن عن حاجتنا ملدبرة 
 اجلرائد و يكون لك حرية  يف

 االختيار " ز 
 " ال آسفة " . 

" حسنا ميكننا ان نستعني ابملدبرة 
السابقة هلذا املنزل مدام هاديل و  

يبدو اهنا تود يف هذا املنزل من  
 جديد " . 



" يسرين وجودها هنا خصوصا انين  
اذا تركت الختار واحدة قد ال 

تعجب زوجتك اجلديدة من بعدي "  
 . 

 روس مبتسما : اجاب 
" انت حتللني اتالمور جيدا اي 

 صغرييت " . 
اقفلت سوزان اباب غرفتها بعد ان  
انتظرت قليال حيت يرد عليها او  



يطلب االذن اللدخول و لكنه مل  
يفعل و راحت تفكر يف نفسها : 

سوف اعد الساعات اليت تقربين من  
حرييت و لكن حرييت ممن ؟ كل 

بة علي  االحراءات و األحكام الكتو 
ورق لن حتررين من حب الرجل الذي  

 يعين يل كل شيء يف هذه الدنيا .  
يف صباح اليوم التايل استيقظت 

سوزان يف معادها اخذت منشفتها و  



توجهت ايل احلمام يف الوقت الذي  
خرج روس من غرفته كان مستعدا  

 للذهاب ايل عمله . 
" ميكنك ان تتدبري استالم االاثث 
اليس كذلك لقد اوصيت ان حيضر 

اليوم و جيب عليك ان هتتمي و 
تضعيه مبساعدة املهندس يف مكانه " 

 . 



" اجل شكرا علي هذا العمل  
 املدروس هلذا اليوم " . 

عندما زارهتا سنتيا اي والدهتا هذا  
اليوم اعجبت مبنزهلا و عرفت ان  

السعادة  روس يستطيع ان يؤمن 
الكاملة ألبنتها الصغرية اكثر من اي  

 انسان آخر قالت هلا : 



" لدي امنية واحدة اي سوزان ال 
ختربي والدك و لكين امتين من كل  

 قليب ان تبقي مع روس ايل األبد " . 
" و لكن اي امي ماذا عن الشركة ؟  

انه حباجة ايل مساعدة مادية طويلة و  
  القرض الذي قدمه روس مؤقت " ز
" و ماذا هتم املادة مقابل استقرار  

 عالقة حب حقيقية ؟ " . 



" هل تعتقدين ان بيين و بني روس  
عالقة حب ؟ آسفة اي امي مل حتصل 

 بيننا اي عالقة " ز 
" هذا لنه حذر منك هو يعلم انك  
تطلبني الطالق و هذا ما مينعه من  

اظهار حبه لك مث هو قال انك  
لك  ستعيشني معه منفصلة اليس كذ

 ؟ " . 



ابتسمت سوزان ألمها و حتولت  
ابتسماهتا ايل ضحكة مهذبة  

 فأكملت سنتيا : 
 
  

        
 الفصل احلادي عشر " 

 



هل حيرتم حجياتك اخلاصة ، هل 
 يوجد عراقيل يف وجه الطالق ؟ " . 

 تنهدت سوزان بعمق و قالت :  
ي  " امتين ان ابقي معه ايل األبد اي ام
اان احبه جبنون و لكنه يعتقد انين  
***** ال استطيع ان استغين عن 

عالقايت الغرامية فكرة وجود ميلز ايل  
جانيب ال تفارقه و تزيد من حقده 

حيت انه للحظات كان يريد ان ميارس  



احلب معي بوحشية كي يصب غيظه 
علي و يشعرين بألحتقار من نفسي  
انه قاسي اي امي اان اعيش بعذاب  

 م " . ألي
يف هذه االثناء قرع ابب املنزل 

ووقفت أمراة متوسطة العمر عرفت 
 عن نفسها :  

" اان السيدة هاديل املدبرة للمنزل 
 اجلديدة " . 



" اهال بك تفضلي اان سوزان و هذه 
والديت تستطعني ان تباشري عملك 

 من هذه اللحظة " . 
مث اضافت و هي تنظر ايل والدهتا  

 قائلة :  
سرعة استطاع روس ان  " هبذه ال

يستعيد هذه السيدة انه فعال يفكر  
بتأسيس اسرة انجحة ما هذا  

التناقض يف تصرفاته احياان ال يريدين  



و بعد حلظات ميثل درو الزوج احلنون  
املهذب احملافظ علي اسرته انه حيريين  

 اي أمي ماذا فعل ؟ " . 
ودعت سوزان والدهتا بعد ان اكدت  

ملستحيل كي ال هلا سنتيا ان حتاول ا 
تتخلي عن حبها لروس و حتافظ  

 عليه . 
راقبت سوزان سيارة والدهتا تبتعد 
عن البيت و هي تدرك متاما سبب 



تعاستها غدا ستبدأ اخلطوة األويل  
حنو انفصاهلا التهائي عن روس كل ما  

يف كياهنا كان يرفض هذه اخلطوة و  
لكن هناك شيء يدفعها لذلك ما هو  

 تستطيع هذا الشيء ؟ هذا مل 
 اكتشافه مهما حاولت جاهدة . 

يف فرتة بعد الظهر حضرت شاحنة و 
نقل االاثث و معها عدد من العمال 

الذي محلو االاثث و املهندس 



ووضوه حسب تعليماته يف اماكنها  
 احملدةة . 

بعد مرور ثالث ساعات علي توقيت 
حضور روس علي العشاء رمت  
صحن طعامه يف سلة املهمالت  

املته اجلارحة كل ما كان  بغضب ملع
عليه ان يفعل هو ان يرفع السماعة  

 اهلاتف و يتصل هبا . 



شغلت نفسها بتفقد الغرف اجلديدة  
فدخلت ايل الغرفة املخصصة لعملها 

و راحت جتول نظرها لن تبقي هنا 
فلماذا خيصص هلا ما حتتاجه الكثر 

من سنني ؟ مث انتقلت ايل الغرفة  
ما مساها روس اجملاورة غرفة األوالد ك

. سرح هبا خياهلا لتسمع اصوات  
االطفال تضحك و تلعب و اصوات  

 العاهبم و انفاسهم و هم نيام . 



لن تكون امهم ! هؤالء االطفال لن  
اوالدها غطت سوزان وجهها    يكونو

بيديها و هي تبكي و ترجتف من  
جمرد التفكري ابهنا لن تكون اما  

 ألوالد روس . 
احست بيدين تسرتحيان علي كتفها 

 لقد عاد وقف امامها و قال : 



" اتبكي علي القمر ؟ او علي ما  
سيحدث ؟ كلما ندمت علي املاضي 
 تذكرايتك انت من افسد زوجنا " ز 

غري قادرة علي مسح  نظرت اليه
 دموعها علي وجهها و قالت :  

" لقد ختليت عين لو انك بقيت 
لكن زوجتك احلقيقية و لكان عندان 

 اآلن ولدين و رمبا ثالثة " . 



" كنت لتكوين شريكة زواج مثالية  
هبدم طموحايت املستقبلية من البداية  

 . " 
ومل يكن روس خمطئا فعال لقد عمل 

ب مجة  بكد و جهد وواجه صعا
للحصول علي شهادته كانت تسهر  

معه ليايل طوال و هي تراه يكتب 
صفحات كثرية و يقرأ كتبا علي دجة 
عالية من التقنية لكما كان يذهب يف 



رحلة ايل احلقول كانت تنتظر عودته  
 بفارغ الصرب .  

" كان بإلمكانك ان تراسلين او ان  
اتيت يف اوقات االجازة لتوضيح 

 االمور " . 
هلا بربودة مل تستطع ان تصل  نظر ا 

اليه ن كان من الصعب املنال و مما 
زاد يف قوة حضوره بدلته األنيقة و  



ثقته بنفسه كان حاجزا من الثلج  
 يفصل بينهما . 

و ستكسر احلاجز هذا مهما كلفها  
من جهد كما قررت سوزان فقالت 

 بتحدي : 
" كنت تتناول العشاء مع حبيبتك 

جيا اليت  كما اعتد عاملة اجلولو 
عملت معك اثناء وجودك يف اخلارج  
؟ رمبا . . . خططت هلا ان تكون ام 



أوالدك و متأل لك هذه الغرفة . . . 
 بضحكاهتم و بــ . . . . " . 

حركت هذه الكلمات مشاعر روس  
لف ذراعيه جول خصرها و نظر  

 اليها بعينني اثقبتني . 
" اتريدين ان تكوين ام أوالدي ؟  

حدة لتحقيق ذلك  هناك طريقة وا
ايتها الغالية و هي ان تشاركيين  



سريري " .محلها و جته هبا ايل غرفته  
 فصرخت سوزان :

" ال ، لن اانم معك ! ال ميكنك ان 
 جتربين علي ذلك " . 

ضرب ابب غرفته برجله ووضعها  
 علي السرير .  

" ال ميكنك ان تنكث وعدك لقد 
وعدت ان نعيش حياة منفصلة 



ك علي هذا فقلبت العيش مع
 االساس " . 

" اان مل لقد اية وعود العيش معي  
 يشمل اشياء و اشياء كثرية " . 

" اذا عليك ان تقتلين قبل ان تنالين  
 . " 

 " سأعطيك فرصة أخرية " . 



" كيف تريدين ان امارس احلب معك 
و اان اعرف انك ال تشعر بشيء  

 جتاهي " . 
" كيف هذا و اانن احرتمك و احب  

  اما ألطفايل ". ان تكوين
"هذا ما تفكر فيه انت . . . . انت 

 . " 
ال تستطيع سوزان تقاومه كانت  

 حباجة اليه و حتبه .  



ال ميكن لرجل آخر ان حيل مكانه  
ليلة واحدة من حبه ليلة طويلة و  

اخرية مع الرجل الذي حتب و 
تزوجت منه كيف يكون ذلك خطأ ؟  

 . 
و هكذا جتدد زواجهما و لفها  

جبسده الدايفء و حضنها بعمق و  
راحت شفاهه تستكشف اغوار فمها  
املثري تالشت امام عضالته القوية و  



عة اليت تعلن عن  ضرابت قلبه املتداف
ثورة كبرية يف اعماقه و متنت لو انه  

يلفظ امسها فقط كي تشعر به و حببه 
و متنت و يقول هلا كم احبك اي 
حبيبيت و لكنه مل ينطق وال حيت  

بكلمة صغرية فقط امتفي ابشعال 
التار يف اوصاهلا و ادخاهلا يف اعمق 

املمارسة العنيفة اليت تنتظرها من  
 سبع سنوات . 



ت بدفء جسده عندما احس
استلقي ايل جانبها و راح يقبل  
جسدها من رأسها حيت امخص  

قدمها كما مل يفعل قبل اآلن كان 
فيما مضي ساب صغريا ال يعرف  

اغوار املمارسة اجليدة اما اآلن فقد  
اصبح رجال كامال لكي ينام مع امرأة  

 و يشعها بسعادة ال توصف . 



تالشت جبسدها مامه كالغبار و  
عت ان تطلق لعاطفتها العنان استطا

و تعيش معه يف رحلة عاطفية ال 
 تستيقظ منها حيت الصباح .

استيقظت سوزان يف الصباح اليوم  
التايل كان روس قد غادر ايل عمله و  

سرحت يف ما حصل كان جيب ان 
حيصل ما حصل كانت تعلم ذلك  



متاما مل جيربها علي ذلك و مل تكن  
 تضحية من جهتها .

السعة الثامنة موعدها مع احملامي بعد  
ساعة هنضت من السرير مث توقفت 
كيف تنفصل عن روس و هي حتبه 

ايل هذه الدرجة ؟ كيف تنفصل عنه 
و قد جتدد زواجهما ليلة البارحة  

 مكرسا هذا احلب . 



عادت ايل السرير و اغمضت عينيها 
و هي تتذكر كم مرة قالت له احبك 

مأساة  يف تلك الليلة لن تعاين 
انفصال هنائي عنه ألهنا لن تتحمل 
ذلك مرة اثنية فقررت عدم اخلوض 

يف اجراءات الطالق مهما تكن  
 النتائج .  

رفعت السماعة اهلاتف و الغت  
موعدها املقرر مع احملامي مث تذكرت  



انه اليوم األول للسيدة هاديل كي  
تبدا عملها بسرعة توجهت ايل  

احلمام و لبست ثياهبا و جلست 
تظر قدومها لقد اختذت قرارها و  تن

لن ترتاجع عنه و اآلن عليها مواجهة  
 النتائج .

استطاعت ان تقوم السيدة هاديل  
بواجبها علي اكمل وجه يف اعداد  
الطعام الشهي و االعنتء ابملنزل 



بشكل جيد تناولت سوزان عشاءها  
بعد ان اعدت نفسها للنوم املريح  

 للمرة األويل من ستة سنوات منذ ان
ختلي عنها روس احست أبن احلياة 

 مجيلة . 
عندما رن جرس التفلون اسرعت 

سوزان لتجيب البد انه روس اتصل  
ليخربها ميت سيعود كان ميلز علي 



اهلاتف مل تستطيع اخفاء خيبة املها  
 . 

 " ماذا قال احملامي اي سوزان ؟ " . 
" مل اذهب ، اعين . . . لقد 

 استدعي يف قضية مستعجلة " . 
 وهل حددت موعد آخر ؟ " .  "

" سوف افعل . . . يف األايم القادمة  
 عندما يعود " ز  

 " هل ميكنين ان اراك يف الليل ؟ " . 



 " ال " . 
" و مل ال ؟ ال يستطيع زوجك  

االصرار عليك ابلبقاء يف البيت كل 
ليلة او اي ليلة حيت ال جيب ان 

تكوين هناك علي االطالق علما انك  
 ق منه " . تطلبني الطال

ردت عليه سوزان بطريقة مهذبة  
واعدة اهنا ستتصل به يف خالل يوم  

 او اثنني .  



 
  

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

-------- 
 

 الفصل الثاين عشر  



بعد ذلك استلقت سوزان علي 
الصوفا و سرحت ابفكارها يف الليلة  

 قضيتها بني احضان املاضية اليت 
روس اصبح مستقبلها و ماضيها و  

حاضؤها هنا اجتمعت كلها يف الليلة  
 املاضية ابحتادها مع زوجها .  

اصبح الوقت متاخرا فذهبت ايل 
سريرها بعد اقتناعها ان روس قد 

اكل خارجا و لكنها مل تفقد املل يف  



رؤيته ، لذك قررت االسرتاحة يف 
  قدومه .  سرييرها و هي تقرأ ايل حني

مسعت سوزان الباب الرئيسي ينفتح 
كان صوت اقدامه يصعد السالمل و  

لكن هذه االصوات توقفت يف  
اخلارج وضعت كتاهبا علي السرير  

هل سيدخل ؟ ال انه يتابع طريقه ايل  
غرفته هنضت سوزان من سريرها  

ووضعت روهبا عليها لو اهنا تستطيع  



حلاقه قبل دخوله ايل احلمام لتخربه 
 قرارها . ب

وقفت امام ابب غرفته كان صوت  
املاء املتدفق يف احلمام واضحا انه  

يستحم تساءلت هل تنتظر ؟ هل هلا  
الشجاعة يف الدخول ؟و لكنه زوجها  
مل حتتاج ايل الشجاعة ؟ فدخلت ايل 
غرفته و جلست علي سريره مل يعد  



سريره وحده بعد تلك الليلة اصبح 
 سريرها ايضا . 

مام و نظر اليها ، خرج روس من احل
ابتسمت له سوزان ابتسامة ما لبثت 

ان تالشت عندما ادركت ان 
 ابتسامتها مل تعين اي شيء له .

" حسنا هل اصبح عندي قضية 
 للدفاع عنها ؟ " . 

 " مل اذهب ن الغيت املوعد " . 



 " تعنني انك اجلت املوعد " . 
 " الغيته " . 

" اعتقد من حقي ان اسأل ملاذا ؟ "  
 . 

الحظت برودته و تعاليم وجهه  
املتغرية و ندمت علي ترسعها  

احست بضياع روس منها من جديد  
 مما جعلها تيأس . 



قال روس : " ال تقويل ان ذلك يببه 
 ما حصل ليلة البارحة ؟ " . 

هزت سوزان برأسها ميينا و يسارا و  
 قالت : 
. . . سوف اذهب . لقد  " سوف 

اتيت ألقول لك . . . نرحبا اثنية 
 كما تعودان يف السابق " . 

مل يتحرك روس من مكانه نظرت اليه  
 ايئسة و قالت :  



 " سأعود ايل غرفيت " . 
و عندما وصلت ايل الباب كان  

امامها يسحبها ايل الداخل و يقفل  
 الباب نظر اليها مبتسما و قال :

 "لقد فهمت . . . سؤال دعوة " . 
كان كل شيء واضح يف عينيها 

حاولت ان تقول له " احبك " و 
لكنه سبقها ابلقول " اي إهلي ال 

استطيع ان اقاوم املرأة يف داخلك مل  



استطيع من قبل اريدك و سأحصل 
 عليك " . 

" اريدك ، احتاج ايل حبك و حنانك 
 حبييب " . 

احلب ليلة   و هكذا ااي ليلة اثنية يف
 اثنية بني ذراعي زوجها حبيبها .

افاقت يف صباح اليوم التايل لتجده  
فوق رأسها مرتداي ثيابه ابتسم هلا  



روس و توجه نوحها و قبلها و غادر  
 املنزل . 

يف الساعات القادمة توجهت سوزان 
ايل منزل والدهتا و جتادلت مع  

والداها عندما قالت له أبهنا غريت  
طلق منه و اهنا حتبه و  رأليها و لن ت

 ستبقي ايل جانبه . 
جن جنونه و قال هلا بصوت حاسم 

 للموضوع :  



" هل تعرفني انين مل استطيع ان اقوم  
ابلشراكة و جيب عليك ان تتزوجي  
ميلز اان حباجة ايل رض دائم و اان  

اصر علي ان تطلقي و انت تعلمني  
نتقم \انه ارتبط بك جمددا كي يت

ال سأتصل به و  مين اآلن و يف احل
افهمه اننا مل نعد حباجة له و لقرضه  

 . " 



" ال اي والدي ارجوك ال تدمرين مرة  
اثنية اان احب زوجي حقا و ال يهمين  
ما تعاين من مشاكل لقد اكافيت من  
مشاكلك و تضحييت من اجلك اال  
تضحي مرة واحدة ن اجلي ارجوك  

 ان خترج من جيايت " . 
هنا و  عادت سوزان و هي تتأبط حز 

اآلمها بني ضلوعها و عرفت ان  



والدها عندما يصمم ينفذ بكل جراة  
 و ظلم . 

علقت كعطفها عليالالباب و  
اسقطت جسدها علي اقرب كرسي  

و اغمضت عينيها هل ارتكبت تلك  
اجلرمية الكربي ألهنا وقعت يف حب 

 زوجها للمرة الثانية ؟ .
فتحت عينيها علي اصوات اقدام  

كان روس يراقبها  انعمة تقرتب منها  



. تقدم روس اليها و يف يده كأس 
عرضه عليها فتناولته منه و شربته  

كله مث احنين قائال أيخذ منها الكأس  
 : 

 " يوم قاس ؟ " . 
هل جيب عليها اخباره اين كانت ؟  

رمبا ال يف ظل الظروف الراهنة ،  
 ردت سوزان :

 " رمبا ! " . 



تذكرت سوزان العشاء املفروض ان  
! ألن هاديل كانت يف اجازة  تطبخه

اليوم روس حباجة ايل طعام حيت ولو  
 كانت شهيتها ايل األكل معدومة . 
" اان اسفة روس كدت انسي ماذا  

تود ان اتكل ؟ اال اذا كنت خارجا ؟ 
 . " 

 " سأتناول الطعام خارجا " . 



هزت سوزان برأسها متفهمة الوضع  
 و قالت : 

له  " حسنا سأحبث عن اي شيء انتاو 
 . " 

" ستأكلني يف اخلارج ايضا ، معي " 
 . 

" تعين آه فهمت لقد خذلتك 
رفيقتك بعد ان حجزت طاولة الثنني  

 يف هذه احلالة " .  



 " انيت رفيقيت اي سوزان " . 
و    التقط روس يد سوزان اليسري

نظر بتمعن ايل اخلامت زوجهما و هو  
 يرفع يدها و قال :  

 " هل احتاج ان اقول املزيد ؟ " . 
هزت سوزان برأسها و السعادة  

 تغمرها و قالت : 
" هل لدي بعض الوقت حلمام سريع 

 و تغري مالبسي ؟" . 



 " الكثري " . 
هنضت سوزان و علي الباب توقفت 

 و نظرت اليه و قالت : 
 س " . " شكرا رو 

" اال جيب ان اكون اان من يشكرك " 
 ؟ 

عندما وصال ايل مطعم فخم جدا 
كانت هناك امرأة مجيلة يف انتظارهم 

 اهنا صديقة روس اتنيا . 



ضجت سوزان ابلغرية و احلقد و  
عرفت اهنا امسية مظلمة و عنيفة 
مليئة ابحلقد و الكراهية و عرفت 
ايضا ان روس ما يزال حياول ان 

 ا و مل يساحمها . ينتقم منه
مل تشعر بنفسها فقط استسلمت 
لألمر عندما اقرتبت منها راقبت 

سوزان تصرافتها اهنا مجيلة جدا و  
لديها كل ما متلك املراة من األاثرة و 



من الطبيعي اهنا حتبه فهي تكف عن  
 النظراليه برغية شدية . 

عند انتهاء السهرة اوصلها روس ايل  
رة و فتح منزوهلا و ترجل من الساي

هلا الباب اخللفي و اوصلها ايل  
الباب و طبع قبلة انرية علي شفاهها  

 و اعتذر هلا ز  



عندما عادا ايل البيت لن تستطيع  
سوزان ان تتكلم فقط اكتفت بقول  

 تصبح علي خري .
" انتظري حلظة مل امسح لك بعد  

 ابلدخول ايل غرفتك " . 
" اذا ارجوك امسح يل فاان حباجة ايل  

 ميق " . نوم ع
 " ما رأيك بتانيا ؟ " . 



" مجيلة مجيلة جدا ! ! ! و اعتقد 
اهنا تصلح زوجة لك امتين لك  

 السعادة " . 
" شكرا لك اآلن اان مدعو لقضاء 
اليلة عندها هل تريدين شيئا قبل 

 الرحيل " . 
 " ر شكرا امتين ان تتمتع جيدا " . 

 " ماذا تقصدين ؟ " . 
 صدقين ال شيء " .  " الشيء



 مث امسك بيدها بقوة و قال هلا :  
" ال تعتربي نفسك مسيطرة علي 
الوضع اي عزيزيت انت ال تساوي  

شيئا لدي هل تعلمني هذا انت ال  
 شيء عندي جيب ان تعريف هذا " . 
" اان اعتقد انين عرفت اآلن شكرا 
 لك علي هذه االمسية اجلميلة " . 



ع  مث خرج روس و مل تعد تسم
اصوات حمرك السيارة و عرفت انه  

 ذهب اليها . 
اندست يف فراشها ابكية بشكل 

جنوين حيت اهنا مل تستطيع ان 
تستيقظ يف الصباح حيت ساعة 

 متأخرة من النهار .  



عندما عاد روس يف الصباح كانت  
سوزان تستعد للذهاب ايل والدهتا 

 سنتيا لقضاء عدة اايم . 
مسح هلا روس بعد عدة مشاحنات 

 كالمية . 
و بعد اسبوع و عندما عادت ايل  
منزهلا سأهلا روس و كان قد فقد 

 صربه يف انتظارها طويال :  



" لقد أتخرت كثريا أمل تفكري أبن  
 نا ؟ " . هناك زوج ينتظرك ه 

مث اضاف ابستهزاء " هل قضيت 
 اسبوع مسلي ؟ " . 

" جدا شكرا لك كان اسبوع رائع "  
 . 

" رائع اذا ما زال آل هارك أيملون  
ابنضمامك اليهم يوما ما كزوجة  

 لودهم ؟ " . 



" آه آل هارك ؟ ما عالقتهم يف هذا 
 احلديث االن ؟ " 

" آخذك ميلز ايل بيته مث ارجعك يف 
رة من الليل و طبع علي ساعة متأخ

شفاهك قبلة وداع انرية و حارة 
اليس كذلك ؟ لقد عرفت لقد 

 رأيتكما معا " . 
" هل منت تراقبين ؟ اان ال امسح لك  

 . " 



" لقد فعل ؟ هذه اخبار جديدة لو 
كنت تعلم جيدا كنت عرفت ان 
تلك السيارة مل تكن سيارة ميلز 

 ذلك السماء " . 
 " .  " اذا سيارة من كانت ؟

 ابتسمت له سوزان و قالت : 
" امسه بيرت و هو يف اجازة من علي 
سيفنته يكربين حبوايل سنة انه شقيق  

دان خطيب صديقيت ماغي ، 



اخربتين اليةم أبهنما ستزوجان قريبا " 
 . 

امتدت يد روس و لقطت فستان 
سوزان و بيد واحدة رافعها عن  

الكرسي حيت اصبخا وجه لوجه و  
 قال :

لرجل غريب متاما ان   " مسحت
 يقبلك كما لو كان عشيقك " . 



" رمبا كان عشيقي ، لو كان كذلك  
 ملا كنت هتتم . . . " . 

عندها صفعها روس علي وجهها مث  
افلتها فسقطت علي الكرسي تشهق  

 و تبكي مغطية وجهها بيديها :  
" انت خمطيء ن خمطيء ، اذا كنت 
تريد ان تعرف ملاذا ذهبت ايل بيت  

لتناول العشاء ليلة البارحة   ماغي
ألنين مل اعد استطيع العودة ايل بيتك  



جمددا مل احتمل شغف اتنيا بك مل  
احتمل عداءك املستمر حنوي فكرت 

كثريا و عرفت انين لو ذهبت ايل  
بيت والدي لن استطيع حتمل قسوته  

علي اجلميع ضدي انت و والدي  
انه يعاملين كخرقة ابلية و انت ايضا  

ث يف هذا املنزل و كان  كقطعة ااث
ليس يل حيايت اخلاصة و ال شعور وال  

احساس ففضلت ان التجيء ايل  



صديقيت ماغي اهنا سويت الوحيدة و  
هي اليت تستطيع ان تسمعين و  

صادف وجود بيرت و داين و فضلت 
ان يوصلين بعد هتدئيت و اان اعرفه  
منذ زمن بعيد حنن اصدقاء جدا و  

منزل  خاف ان يدعين اعود ايل 
والدي و اان هبذه احلالة ففضل ان  

 يوصلين " . 



أتمل روس ملا قالته سوزان كثريا 
 فجلس بقرهبا و برمها اليه : 

" اي اهلي سوزان لو كنت تعرفني . . 
 . ". 

قاطع كالم روس صوت سيارة يف 
اخلارج هل عادت اتنيا ؟ هرعت 

 سوزان ايل النافذة . 
بلمح  " اهنم اهلي ، اتو لزايرتنا ! " .

البصر اصبحت سوزان يف اخلارج  



قبل ان مينعها روس ن كانت امها  
تقود السرية نزل والدها من السيارة 

 و قالت سوزان : 
" مام ، كم اان سعيدة لرؤيتك ! الن  

 تدخلي ؟ " . 
كان والدها حيمل حقيبة صغريا و  

 بدا مريضا مث توجه ايل ابب البيت .
" سيخربك والدك علي ما اعتقد اي 

 سوزان " . 



اخرجت يدها من السايرة ووضعتها  
 علي يد ابنتها و اكملت تقول : 

" والدك ليس سيئا اان احبه اي عزيزيت  
و اال ملا بقيت معه طوال تلك  

السنني الصعبة كان علي ان اقود  
السيارة ايل هنا ألنه كان شديد 

العصبية ن نعم اعين عصيب ليقود  
 اعلم انك لن تصديقين " . 



اصدقك اي أمي . بدأت اصدق  " 
اشياء كثرية عن . . . أانس مل اكن 

 اصدق من قبل " .
" سوزان مهما فعلت ال تدعي روس 

 يرحل عنك انه رجل طيب " . 
" ولكن لديه امرأة غريي اي أمي . قد 

 يطلقين ، هو قال ذلك " . 
نظرت ستنيا ايل ابنتها و قالت بعناد  

 و تصميم : 



متلكني من   " حاريب ألجله بكا ما
 وسائل " . 

عندئذ صاح لوكس الذي ينتظر علي  
 ابب البيت :

" الن تدعيين ادخل ؟ ايل ميت جيب  
 ان انتظر علي ابب هذا البيت " . 
" ادخل ن ادخل اي ايب مل أتت ايل  

هنا من قبل سأاندي روس لقد اتيت 
 لرتاه االيس كذلك مل أتت لرتاين " . 



؟ " . قاطعها روس  " سيد كانن
الذي كان قد لبس ثيابه ووضع ربطة  

عنق ملاذا كان رمسيا مع والدي ؟  
ملاذا مل يكن مبقدورمها االقالل من  

 تشنج االعصاب ؟ 
اته نظر لوكس و هو يتأكل 

 املفروشات الثمينة 
 الفصل الثالث عشر 
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 " نظر روس ايل زوجته و قال : 
 " ماذا تعرفني عن هذا ؟ " . 

شعرت سوزان بوطأة مجلة والدها  
 كصخرة علي رأسها : 

ملوضوع  " ال اعلم شيئا عن هذا ا
 اقسم لك ؟ " . 

" هي ال تعلم شيئا هل تعتقد اين قد 
 اخربها ؟ " . 



و بشكل عفوي انسحبت سوزان 
كردة فعل ملا قاله والدها من صغرها  

ايل اآلن كان والدها يعتربها خملوقة  
بال رأي و كاهنا ال متلك العقل لتفكر  

 و حتلل األمور. 
" اان سأطلق سوزان اي سيد كانن و  

 افتاقنا قد انتهي " . اعتقد ان 
" اي طالق ؟ ال ميكن ان تطلقك  

ليس االن ، ليس بعد ان متت 



خطوبة ميلز علي فتاة اخري انه مل 
 يعد يريدها " . 

" سعيد لسماعي ان قلب ميلز مل 
 يتحطم خلسارة ابنتك " قال روس .

 " ماذا تعين بقولك اي أيب " . 
دة ايل  " اآلن مل يعد اماك اال العو 

زوجك و هكذا استطيع ان اسيطر  
 علي اوضاع الشركة من جديد " . 



" هل تعتقد انك تستطيع ان تفعل  
هذا يب اي أيب يف حياة زوجي امراة 
اخري كانت تقيم معه يف افريقيا و  

 سوف أتيت ايل هنا " .
" و زوجيت املخلصة يل قد فازت  
بعشيق علي مرأي من عيوين ايضا  

حنن منفصالن لذلك اي سيد كانن  
اهنيار غري مشكك فيه هلذا الزواج  



ماذا تقول يف هذا و اان لن اعطيك 
 املال بعد اآلن ؟ " . 

" انتظر اي ابين اال تستطيع ان جترب  
اثنية معها ؟ سيتحطم قلبها اذا  

 تركتها مرة اثنية " . 
رد روس بعنف : " تقصد ستحطم 

 قلبك " . 
ساد الصمت لفرتة طويلة روس ينظر  

 السجادة ، سوزان ايل والدها .  ايل



حاول لوكس التهوض مرة اثنية 
تقدمت سوزان ملساعدته و مل يرفض  

مساعدهتا محل حقبيته نظر اليه مث  
اليها فعرضت سوزان عليه ان تقله  

 ايل البيت و لكنه رفض قائال : 
" سنتيا تنتظرين يف اخلارج ن مل ترغب 

 يف الدخول " . 
ميض  خرج لوكس من املنزل و مل

دقائق حيت غادر روس البيت بعد ان  



اخذ رزمة مفاتيح و مر جبانب سوزان  
هبدوء طالبا منها االذن راقبته يركب  

سيارهتا تساءلت سوزان ملاذ مل 
يستطيع ان يستعمل سيارته الكبرية 
؟ ايل اين يذهب ا ؟ ايل اتنيا اينما  
كانت ليقضي ليلة اخري ؟ ااثرت 

 هذه االسئلة غضب سوزان .
تنتظر سوزان ايل ان يدفع هبا   لن

خارجا من حياته سوف خترج و تبقي 



خارجا و لكن هذه املرة ايل األبد و  
بسرعة كبرية توجهت سوزان ايل  

غرفتها و اخرجت مجيع حقائبها و  
 بدات ترمي فيها ثياهبا و اغراضها .

بعد عشرون دقيقة كانت اول حقيبة 
قد امتألت و الثانية يف طريقها  

ا احست بوجود رجل لذلك عندم
 غرفتها و لكنها مل تتوقف .\علي ا

 " ماذا تفعني ؟ " . 



" سأرحل ، سأخرج من هذا البيت 
قبل ان حتط من كراميت كما فعلت 

مع والدي و تطردين هذا ما أفعل " 
 . 

تقدم روس و قلب احلقيبة املآلنة و  
افرغها علي السرير و لقيت احلقيبة  

ان و الثانية نفس املصري غضبت سوز 
حاولت ان تضربه و لكنه لقط يديها  

 بكت سوزان من حرقتها و قالت : 



" كيف استطعت ان تفعل ذلك أبيب  
؟ املساعدة اليت اعطيتها له بيد  

ستأخذها ابألخري لقد أيت اليك  
متولضعا كان جيب ان تري يديه  
املرجتفة و لكنك دعست علي 

كربايئه متعمدا مل يكن ليأيت متوسال  
 ئسا " . لو مل يكن اي

 " و ماذا فعلت لوالدك ؟ " . 



" مل ترضي اعطاءه املال فحسب بل 
ستطلب دفع القرض القدمي الذ ي  

 اعطيته اايه " . 
هل هزت تلك الكلمات اعصاب 

 ذلك الرجل الباردة .
" كيف توصلت ايل هذا االستنتاج ؟ 

 . " 
" اذا تركت يداي سألقول لك كيف  

 . " 



ا ختفي  تركها علي الفور و نظر اليه
 املها .  

" سوف تطلقين و تتزوج اتنيا هذا ما  
 قلته له " .

 " هل ذكرت اسم اتنيا ؟ " . 
" مل تكن مضطرا لذلك ن اان اعلم 

اهنا امرأتك انت اخربتين ذلك سواء  
اتنيا ام ال اذا طلقتين هذا يعين انك  

ال حتتاج يل هنا كضمانة بعد االن  



ألنك ستجرب والدي علي اعادة 
 ساسي " . القرض األ

" هل تعتقدين فعال انين من هذا  
 النوع من الرجال ؟ " . 

" و هل تعتقد انين من نوع النساء  
اليت تتخذ لنفسها عشيقا ليس فقط  
 كذلك انت تشبهين ابل***** " . 

نظر اليها بثبات و هي تكمل 
 حديثها : 



" روس ، اذا طلبت ماغي ان ختربك  
انين التقيت شقيق دان ابلصدفة 
الليلة املاضية و ان كل ما حصل 

عندما ارجعين ايل البيت جمرد قبلة 
هل تصدقها ؟ مل اختذ لنفسي عشيقا 
واحدا طيلة تلك السنوات املوحشة 

 كلها " ز  
" اذا ملاذا وافقت علي الزواج من  

حية ميلز ؟ اخلطوية كلها كانت مسر 



سخيفة و انت كنت تعلمني ذلك "  
 ز 

" ملصلحة والدي ، كان حباجة للمال 
مل امسع منك شيئا منذ خرجت ذلك 
اليوم اعتقدت انك نسيتين وجدت 
امراة اخري اكثر نضوجا من الزوجة  
اليت تركتها وراءك لقد فقدت الألمل  
بعد بعدك الطويل كنت متأكدة من 

عدم وجود اي رجل جيعلين احبه  



فكرت يف املباشرة ابجراءات   لذلك
 الطالق و الزواج من ميلز " . 

بعد ذلك كان الصمت سيد املوقف 
لفرتة طويلة توجه روس ايل النافذة و  
 نظر ايل اخلارج عندما قالت سوزان :

" ملاذا اختذت اتنيا عشيقة ؟ كيف 
 استطعت ذلك " .

" احقا تسألني كيف ؟ اايما وشهور ، 
مرارة  سنوات البعد عنك عانيت



بعض النوابت ألنين كنت حباجة ايل 
امرأة يل اي امراة فقط انت و يف  

النهاية كان جيب ان تكون ايه امرأة  
كنت اريد امرايت هناك و مل استطيع  
احلصول عليها اآلن هل تدركني ماذا  

 فعلت يب ؟ " . 
" كنت صغرية اي روس مل اجرؤ علي  

ترك امي حتت رمجة ايب او اين  
 تلك االايم علمت اعتقدت ذلك يف



بعد ان تضحييت مل تكن ضرورية من  
املستحيل املستحيل تفريق امي عن  
ايب مل اكن اعرف ذلك حينها كيف 
يل ان اعرف و عمري سبعة عشرة 

 سنة ؟ " . 
كان روس ينظر اليها بغضب ابرد 

كما لو كانت الذكرايت تعذبه و قال  
 : 



" كنت اختيك مع رجال آخرين لقد  
عتقادي انك نسيتين  عذبت نفسي اب

 . " 
 " ملاذا مل ترجع اي روس ؟ " . 

" اكثر من مرة قررت النخلي عن  
وظيفيت و العودة ايل الوطن و لكنن  
كنت اتصور كابوسا يف عقلي السفر  
كل هذه املسافاة ألجدك تنظرين ايل  
بعينني فارغتني و تسألني من انت ؟  



لذلك حتولت لتانيا و قضينا بعض 
  الوقت سوية " .

 " و تشاركتما السرير " . 
" مل تنحج ، مل تنجح من انحيتها 

ايضا كانت تبكي علي فراق خطيبها 
الذي ختلها عنها بعد ان وجد لنفسه  

امرأة اخري كنا نعتقد بوجود بعض  
العزاء يف ذلك و لكن قليب لك يكن  
معها كنت دائم التفكري بك انت ن 



انت زوجيت و يف النهاية حولت  
ية ايل عمل جسدي طاقايت اجلنس

قاس حاولت جاهدا اخراجك من  
نظام حيايت و لكن دون جدوى " . 
 توجه جنوها و جذهبا اليه و اكمل :

" و اآلن اريدك ان جتري يف دمي و  
يف عروقي ارجعي اي احلياة كجددا "  

. 



" اريدك ان تعريف ان انتقامي ليس  
كان القصد يف ايذاءك صدقيين اي 

والدك وحيت  حبيبيت كنت انتقم من 
هذه اللحظة عرفت ان هذا االنتقام 

مل أيت نتيجة ابهلكس زاد تالمور  
تعقيدا و كنت انت الضحية و اان  

امنا ابوك مل يتغري بقي علي حاله ان  
الذي فيه اخالق و طبع سيء لن  

يتغري حيت يغري ما بنفسه ساحميين اي 



حبيبيت و اريد ان اعلمك ان هذه 
ديدا و  املرة اعطيت والدك قرضا ج

لكن ليس لألنتقام منه بل انه مهرك  
اي حبيبيت نعم مهرك الغايل الذي  
متنت سبع سنوات ان امجعه لك  

لكي اقدمه هلذا الواد الظامل و انت مل 
ختطيء اي حبيبيت لقد قمت بواجبك 
انه والدك و من واجبك ان تضحي 

ألجله ال أبس حيت لو كان علي 



حساب سعاديت و لكن ليس لفرتة 
اان احذرك من اآلن ال أحد يف   طويلة 

الدنيا حيبك اكثر مين هل هذا واضح  
 . " 

 " واضح جدا اي حبييب " .
" هل تعلمني ايل ماذا اشتقت عندما 
افرتقنا ؟ عيناك املشعتني ابتسامتك "  

 . 



" اان هنا اي روس امارس احلب معك 
اكثر من اول مرة اريدك اي روس اان 

حمتاجة لك كنت حباجة لك طيلة  
 تلك السنوات " . 

مل يكن للوقت عندها امهية كانت  
احلياة حينها دقات قلب و ذوابن 
الواحد يف اآلخر و بعد االنتهاء  

 مهس روس يف اذهنا : 
 " مرحبا اثنية ابلزوجة احلبيبة " . 



 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 
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