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مرت سنوات طويلة قبل ان تلتقى 
اتنيا زوجها جايك مرة اثنية كان 

ما من حياة  يبدو انه يتهرب من شئ
ال حب فيها او من نفسه رمبا  

........ 
وبقى ىف بلد بعيدة ال تعرف عنه 

زوجته اال النزر اليسري تزوجا بسبب 
امر بدا ضروراي وهاما للغاية ىف  



وقتها وكان زواجهما امسيا فقط  
نقطة حرب على ورق ولكن ابنهما  
اصبح االن حباجة اىل اب يقف  

افق جبانبه يرشده وايخذ بيده حنو 
 املستقبل.

وجدت اتنيا نفسها مرغمة على 
الرضوخ ومطالبته ابلعودة اىل البيت 

اال اهنا مل تكن مستعدة للمعاملة 



العدائية القاسية الىت لقيتها منه وال  
لوجود تلك السمراء اجلذابة شيال 

 راينز ىف اجلوار. 
اصبح اشبه ابلغريب كما ان السر  
الذي حتمله ىف قلبها مل يعد حيتمل 

 لصمت .ا



هل ستحاول من اجل الصىب انقاذ  
زواجها؟وهل عاد زوجها هذه املرة 

 ليبقى؟ 
 *************** 

 
 
 الزوج الغائب -1

 **************** 



كانت الطريق اىل ديوىب بولد معبدة 
وعريضة تتلوى بدالل كاالفعى 

املتخمة,وكانت الفسحات القليلة  
تغطى اجلانب   بني االشجار الىت

االمين من الطريق تتيح لسائقة  
السيارة وابنها مشاهدة املناظر 
الرائعة جلبال اوزارك ىف والية  

 ميسورى.



 
هل ميكننا التوقف قليال ىف مركز  -

 املراقبة الطبيعى؟
نظرت اليه اتنيا السيرت ابمسة بعد ان  

كانت غارقة ىف احالمها تركز  
ها  اهتمامها على الطريق املمتدة امام

 واملناظر الطبيعية اخلالبة.



ال ميكن الحد ان يكون لديه ابن  
 مجيل وذكى مثل جون.

  
انه صىب ىف السابعة من عمره هبى 

الطلعة ذو عينني زرقاوين وشعر  
كستنائى انعم يغطى جبينه سعيد 
نشيط وحيب االستفسار عن كل  
شئ ,وقالت اتنيا لنفسها بسرور  



ت  ابلغ ان ابنها يتحلى جبميع الصفا
 الىت تتماهنا كافة االمهات البنائهن. 

ومما كان يلفت نظرها دائما ان عينيه 
التني تشبههما بزرقة مساء الصيف 
الدافئة ال تشبهان ابدا عيىن والده 

 جايك الفوالذينني الباردتني. 
 
 هل ميكننا ذلك اي امى؟-



ابلطبع ايحبييب ولكن لفرتة -
تنتظران على العشاء   قصرية,فجدتك

 وال جيوز ان نتاخر عليها كثريا.
فرح جون مبوافقة امه ومل يتمكن من  

 اخفاء سعادته ومحاسه الشديدين.
ولكنها الحظت ان امرا يقلقه  

ويزعجه وقالت لنفسها انه سرعان  
 ما خيربها بكافة التفاصيل.



 
اقفلت اتنيا ابواب السيارة فيما 

رب على كان ابنها ينتظرها بفارغ الص 
بعد بضع خطوات سرحت شعرها 

سريعا ابصابع يديها مث انضمت اىل  
الصىب املتحرك شوقا للوصول اىل  

 املكان اجلميل املسمى سامى
 



سار االثنان معا خبطى وئيدة حنو 
تلك الصخرة الرمادية الضخمة الىت  

تشرف على منطقة شاسعة ,كاان 
 شخصني ملفتني للنظر.

لقوام  االم طويلة القامة مجيلة ا
وجذابة تضج انوثة,والصىب وسيم 

مشبع ابلنشاط والعافية وميثل 
 الرجولة احلقيقية على نطاق ضيق.



 
وفيما جلس جون على تلك  

الصخرة الضخمة يراقب الوادى  
والسيارات القليلة الىت متر بسرعة  

صعدت والداته بضعة امتار  
واسندت ظهرها اىل جذع شجرة 

 ابسقة.



زهو  اتملته طويال وهو يقف ب
وعنفوان وكانه خطيب مفتون يلقى  
كلمة محاسية امام حشد غفري او  
قائد عسكرى ابرز يراقب معركة  

راحبة ويواجهها انه يشبهها ىف امور  
 معينة 



ففى الظاهر يبدو جون منفتح 
الشخصية ومرحا حيب التمتع ابحلياة 

 واللهو 
 

ولكنه مثلها حيب احياان االبتعاد عن 
ه ليفكر  االخرين واالختالء بنفس

وحيلل, وكانت تشعر ىف اوقات  
معينة انه جدى اكثر مما هو متوقع  



من طفل ىف السابعة من عمره وانه  
حيلل كثريا وميضى فرتات اطول مما  

يلزم مع الراشدين ولكنه ال يتحفظ 
مع رفاقه ىف املدرسة او جيد صعوبة  

ىف كسب االصدقاء وىف التعامل  
معهم اذن فال داع للقلق  

 اوللخوف.
 



شاهدت عصفورين يتناغيني مبرح 
وسرور شعرت ابمل حاد ىف مجيع  
احناء جسمها ورغبت ىف وضع 

ذراعيها حول نفسها لتشد بقوة  
لتزيل االمل, كل عصفورة مع شريكها  
, اال هى اهنا عصفورة ىف السادسة  

والعشرين من عمرها حباجة اىل  
 شريك حتبه وتناغيه.



هذه هى ابسط حقائق 
... تذكرت  احلياة,واقدمها...

وصوهلا اىل هذه التالل قبل سبع 
سنوات وهى حتمل طفال رضيعا  

 على ذراعيها.
  

ازالت والدة زوجها جوليا السيرت 
بنفوذها وخربهتا صورة الطالبة  



املراهقة وحولتها اىل شابة واعية 
 ذات شخصية جذابة وقوية.....

وقالت اتنيا لنفسها مبرارة انه مل يبقى 
نتيجة  من ذلك شئ .....سوى

اجيابية واحدة .....جون انه هلا وال  
ميكن الحد ان ايخذه 

منها.......طاملا اهنا ال تزال متزوجة  
 من جايك.



 
 امى؟-

جلست على االرض وجلس جون 
قرهبا, رفعت ركبتيها وضمتهما 

 بذراعيها وسالته هبدوء 
 نعم اي حبيىب؟-
 
 هل حقا لدى والد؟-



النامجة  مل يعكس وجهها اثر الصدمة 
عن مثل هذا السؤال اال حلظة 

 واحدة
تسارعت ضرابت قلبها لكنها  

 حافظت على رابطة جاشها وقالت:
 طبعا لديك والد.-
 



حدق هبا وكانه يريد اخرتاق عينيها 
 للوصول اىل عقلها وافكارها وساهلا 

 اعىن .......هل هو حى يرزق؟-
حاولت اتنيا ان تضحك ولكنها مل  

ام عندما تتمكن اال من االبتس
 اجابته قائلة: 

نعم انه حى, انت بنفسك كنت -
حتضر رسالته كلما اتى ساعى الربيد  



,ماذا محلك على التفكري ابنه ليس 
 حيا؟

 
قال ىل داىن جيلربت ان اىب ميت -

اوموجود ىف السجن واال كان عاد  
اىل البيت, هل هو ىف السجن اي  

 امى؟



طوقت كتفيه بذراعها وضمته اليها  
 ن توتر اعصابه وقالت:للتخفيف م

ال اي حبيىب انه ليس ىف السجن,  -
انه االن ىف مكان ما من افريقيا , 

انه يعمل مع جدك اال تتذكر 
ذلك؟مثة سد كبري او جسر او ما  

شابه ذلك يتم تشييده هناك وشركة 
جدك تتوىل االشراف على املشروع, 



ويعمل والدك جاهدا كى يتاكد 
  بنفسه من ان العمل يسري بدقة

 وانتظام.
  

ابعد راسه عن كتف امه واتمل  
ابنزعاج وجهها احلزين مث ساهلا  

 بتاثر: 



ولكن ملاذا ال ايتى ابدا اىل  –
البيت؟وملاذا ال نذهب حنن 

 لزايرته؟اال يريد رؤيتنا؟
حاولت طمانته ولكنها فشلت ىف  

,قالت له   اعطاء اجلواب الشاىف
سيعود  -بلهجة مبهمة وغري مقنعة 

يوما اي حبيىب , لديه اعمال واشغال  
 كثرية.



 
مجيع املسؤولني واملوظفني لديهم  -

اجازات سنوية ملاذا ال ايخذ اجازة 
 كى حيضر لزايرتنا؟

 _لقد اتى مرة.
مل تتمكن من ابالغه ابن جايك اتى  
بصورة مفاجاة لتمضية شهر بكامله  



اسبوع واحد مل ولكنه عاد بعد 
 يعجبه ردها فقال: 

كنت صغريا جدا اخربتىن جدتى  –
ابن عمرى انذاك كان ثالث سنوات  

 اان ال اتذكره اطالقا .
 

سالته برتدد عما اذا حبث االمر مع  
جدته وكانت خافئة من ان يكون  



رده ابالجياب, فمن شان ذلك ان  
يضيف نقطة سوداء اخرى اىل  

 سجلها لدى ام زوجها .
 كتفيه وقال:هز جون  

ال مل احبث ذلك معها ولكىن  -
سالتها عن عمرى عندما حصلت 
على ذلك الفيل العاجى الصغري 



انت قلت ىل ان اىب احضره ىل 
 كهدية.

 
تنهدت ابرتياح واكدت له تلك  

 املعلومات هبدوء. 
 عاد الصىب اىل السؤال:

هل ميكننا زايرته هذا الصيف بعد  –
 انتهاء العام الدراسى؟



ارتبكت.......تلعثمت 
اتملت.....الهنا تريد اجياد رد  

مناسب لرفض طلبه دون اضافة  
شئ يزيد من اقتناعه احلاىل ابن  
 والده ال يريد رؤيته او مقابلته. 
هزت راسها وقالت له جبدية  

 مصطنعة:



ال ميكننا ذلك الن الوضع  -
ى هناك ال يسمح لنا ابلقيام السياس

 مبثل هذه الزايرات. 
نظر اليها الصىب ابسى وخبيبة امل 

 مريرة وقال هلا بلهجة الراشدين: 
كنت اعلم انك ستقولني ىل شيئا  –

 مماثال.
 



بلعت اتنيا ريقها بعصبية وقدمت له 
 اقرتاحا ال يعجبها. 

 قالت:
ميكننا الليلة ان نكتب له رسالة  –

ا عما اذا كان  نستفسر منه بواسطته
قادرا على زايرتنا ملدة اسبوعني او  

 اكثر خالل الصيف املقبل.



ازاح جون شعره البىن الفاتح عن  
جبينه الصغري واتمل امه بعينني  

حتملني القليل من االمال والكثري  
 من اخليبة واالالم.

 مث ساهلا  
 وهل تعتقدين انه سياتى؟-
  



كانت اتمل ىف قرارة نفسها اال يوجه  
ها هذا السؤال ولكن متنياهتا الي

الصامتة ان يرفض جايك طلبهما  
زال واضمحل مبجرد نظرها اىل  

 ابنها: 
اذا كان االمر ممكنا ابى شكل من -

االشكال فاان متاكدة من انه سياتى  



....وخباصة اذا كتبت له وطلبت 
 منه ذلك. 

 
مل حتاول اتنيا ابدا تشجيع املراسلة  

كن راغبة بني االبن ووالده الهنا مل ت
ىف مشاطرة جون الصغري حبه للرجل 

 الذى حتتقره 



كانت حتفز ابنها على ارسال كلمة 
شكر اىل ابيه ىف مناسبات معينة 

فقط وذلك عندما يستلم منه بريداي 
 هدااي االعياد

 
هب الصىب واقفا وقال هلا بسرور  

 واضح : 
 هيا بنا لنذهب اىل البيت.-



فيما كانت السيارة منطلقة على 
ريق الساحلية التفتت االم اىل الط

 ابنها وقالت هبدوء:
اريدك ان تعلم اي بىن ان جمرد  -

الكتابة اىل ابيك ال يعىن ابلضرورة 
انه سيتمكن من العودة اىل الوالايت 

 املتحدة.
 



 ابتسم الصىب بثقة وقال هلا :
اعرف ولكنه سياتى اان متاكد من –

 انه سياتى.
ذكرها التصميم القوى ىف نربته  

لروابط املتينة بني االب واالبن  اب
ومع اهنا تريد كثريا جتاهل وجود  

زوجها اال اهنا ال تقدر على ذلك  
 من اجل جون  



ومسعت الصىب يقول بصدد املوضوع  
 ذاته 

كنت افكر ابنه رمبا يتصور انىن ال  -
اهتم به اذا علم مبدى تشوقى لرؤيته  

 فمن املؤكد انه سياتى.
  

وان مل يتمكن من اجملئ هذا  -
الصيف فرمبا سيفعل ذلك ىف  



اخلريف او حىت ىف فرتة عيد امليالد 
التعلق اي حبيىب اماال كبرية على 

امكانية جميئه خالل الصيف فلرمبا  
 عجز عن ذلك  

امتين ان ايتى االن كى يراه داىن  -
جيلربت ويعرف ان لدى والدا وانه  

 موجود حقا ىف افريقيا.
 



 اليها حبماس وساهلا بلهفة : مث نظر 
هل ميكننا كتابة الرسالة فور  –

 االنتهاء من العشاء؟
شعرت ابالمل يعصر قلبها ولكنها  

 وعدته بذلك قائلة : 
 نعم بعد العشاء مباشرة.–
وسوف نرسلها ابلربيد اجلوى كى  -

 يتسلمها ابسرع وقت ممكن؟



 نعم سوف نرسلها ابلربيد اجلوى. -
 

ظهر االرتياح جليا على وجه الصىب  
عندما شاهد سيارة فضية اللون  
متوقفة امام املنزل الكبري املبيىن 

 على احدث طراز. 
 وقال :



انه العم ابتريك .مل نره هنا منذ -
 زمن بعيد.

برقت عيناهالدى رؤيتها السيارة 
 املالوفة. وقالت له مصححة:

 _ كان هنا منذ اقل من اسبوع .
 

يك راينز عم الصىب .مع مل يكن ابتر 
ان جون يدعوه هبذا االسم منذ 



اصبح قادرا على الكالم . 
والحظت اتنيا ان والد زوجها جاى  
دى الستري احال نفسه اىل تقاعد  

جزئى ومل يعد يذهب اىل مقر شركته 
 اال مرتني او ثالث ىف االسبوع .

و منذ ذلك احلني ابتريك راينز يتوىل  
صورة فعلية ادارة الشركة اهلندسية ب

 مع انه مل يعني رمسيا رئيسا هلا .  



وكانت اتنيا تشعر ابن جاى دى مل 
يتقاعد كلية النه ينتظر عودة ابنه  
 الوحيد و تسليمه الشركة وادارهتا.

  
و تذكرت اتنيا ان جاي دي هو من  

بذل تلك احملاولة الفاشلة القناع 
جايك ابلعودة لوطنه. وقد حضر 

مضية شهر فعال قبل اربع سنوات لت



كامل اال انه مل يبقى سوى اسبوع 
 واحد . 

 
واتملت عندما تذكرت اجلو املرعب  

العدائى الذى خيم عليهما اثناء  
تلك االايم القليلة ، وكيف اهنا مل 

تتمكن من تبادل اى حديث هادى  
ومهذب معه .... او حىت ان تشعر  



ابالرتياح لوجودها معه ىف غرفة  
 واحدة .

 
املنزل الرائع   دخل الصىب و امه

اجلمال دون ابطاء وفيما كاد قلبها  
يتوقف عن اخلفقان بسبب مساعها  

صوت ابتريك القوى ىف قاعة 
اجللوس ، هرع الصىب اىل القاعة  



وهو يلقى التحية بصوت عاىل على 
 جديه وعلى صديقه االمسر الوسيم . 

 
ابتسمت اتنيا مرحبة بباتريك الذى  

 حياها مبودة وحرارة .
 يدها بصورة عفوية قائلة: مدت 

_اىن مسرورة بلقائك مرة اخرى ، اي 
ابتريك.قال ىل جون ،لدى 



مشاهدته سيارتك ىف اخلارج، انه مل  
 يرك هنا منذ اجيال.

ظل قابضا على يدها بقوةحينما قال 
 هلا ابرتياح و زهو ابلغني :

_اذن احسست بغياىب عن البلدة 
 وكنت تتشوقني لعودتى.

 



نطالق من تلك  ارادت اتنيا اال
النقطة الجراء حديث هام معه اال  

 ان والدة زوجها تدخلت قائلة :
_كنا بداان نظن انكما اختفيتما.اين  

 ذهبتما انت وجوىن؟ 
كانت جوليا السيرت الشخص  

الوحيد الذى يطلق على الصىب اسم 
 جوىن عوضا عن جون.



وكانت اتنيا حتس ابن محاهتا تفعل  
 ذلك جملرد اغاظتها.

  
اىل السيدة االرستقراطية الىت  نظرت 

متسك يد حفيدها بقوة والىت حتب  
معرفة تفاصيل كافة حتركاهتا وقالت 

 هلا هبدوء: 



_ذهبنا ىف نزهة قصرية استغرقت 
اكثر مما كنا نتوقع.هل اصبح العشاء  

 جاهزا؟
وقف جاى دى ذو القامة الطويلة  

واملنكبني العريضني الذى يشبهه ابنه  
 ا:اىل حد بعيد وقال هل 

_كنا على وشك التوجه اىل قاعة  
 الطعام.



 
_امسحوا لنا ببضع دقائق الستبدال 

 ثيابنا قبل ان ننضم اليكم.
اخذت يد جون بيدها ووجهت  

ابتسامة انعمة حنو الثالثة االخرين  
 وخباصة اىل ابتريك. 

ارتدت فستاهنا وسرحت شعرها 
خالل فرتة قياسية مث توجهت فورا 



جوليا  اىل املطبخ وهى تعلم ان 
 تتوقع حضورها ىف اى حلظة .

 
كانت تدرك ان ابمكان العائلة  

استخدام خادمة او طاه او بستاىن  
ولكن منزل جوليا السيرت كان 

 قصرها اخلاص.



فهى الىت تقوم بكافة االعمال او  
تراقب تنفيذها بدقة واهتمام وقالت  
اتنيا لنفسها ان السيدة السيرت حتب 

 .الكمال وتعمل جاهدة لتحقيقه
 

ليس هناك من عمل اال وتقوم به  
على افضل وجه،مأكوالهتا اشهى 

واطيب مما يتوقعه متذوق الطعام ىف  



افخر املطاعم وافضلها,منزهلا نظيف 
دائما ال يعرف االوساخ او حىت  

الغبار ولو ىف تلك االمكنة 
 املستعصية او الىت ال يراها احد

حديقتها مجيلة غناء حتظى ابهتمام 
البيت وال تسمح  ابلغ من سيدة

حىت لزوجها او زوجة ابنها القيام اال 
 ببعض االعمال الثانوية فيها 



اما هى نفسها فكانت عنوان االانقة 
واالعتناء ابلذات ال ترتك اى جمال 

على االطالق حىت لناقد 
 حمرتف............

  
وكذلك فان مثة دالئل متعددة على 
ان جوليا مل تكن زوجة ومدبرة منزل 
مثالية فحسب, بل كانت ايضا أما  



تتصرف هبدوء وحكمة مع ابنها, مل 
تسأله ابدا عن تلك الشابة الىت  
احضرها مرة اىل البيت قائال اهنا  

 زوجته.
مل تعلق على تصرفاهتما او تستفسر  

اهنا  عن العالقة القائمة بينهما, كما
نفذت دون اعرتاض او تردد رغبة  



ابنها ىف اتمني غرفتني منفصلتني له  
 ولزوجته.

مل تقل شيئا مزعجا لتانيا عندما 
ذهب ابنها بعد بضعة اايم من 

احضار زوجته اىل البيت او طوال  
 السنوات العديدة الىت تلت رحيله

 



ومع ذلك كانت اتنيا تشعر ابن 
جوليا ال تتحمل وجودها ىف البيت 
اال بسبب جون......الذى اصبح 

 حمور حبها واهتمامها ورعايتها 
كانت حتس دائما بشئ من املرارة  
 ىف صوت جوليا كلما حتدثت اليها 



مل تشعر ابدا ابن تلك السيدة الىت  
تعيش واايها حتت سقف واحد تكن  

 قةهلا اى حمبة او صدا
 

اما والد جايك ،جاى دى السيرت 
 فهو خمتلف متاما.

قالت اتنيا مرة بسخرية الذعة ان  
ابمكان جايك ان يسحر االفعى وملا  



التقت جاى دى علمت ان زوجها  
ورث تلك الشخصية الساحرة  

اجلذابة عن والده اال ان الوالد كان  
اكثر امانة وانفتاحا مع مشاعره  

 واحساسيه
 

يت للمرة االوىل  عندما اتت اىل الب
ومعها جون الصغري اعرب جاى دى  



صراحة عن تشككه هبا واعرتاضه  
الشديد على زواج ابنه منها,مل يكن  

لدى اتنيا ادىن شك ىف ان جاى  
 دى 
 

رجل قوى يعترب كالمه اوامر  
عسكرية كما انه رجل اعمال خارق 

الذكاء وخبري معرتف به ىف حقله,  



 والنه صاحب قدرة فائقة على حتليل
الشخصيات والصفات فقد الحظ 

حتوهلا من فتاة خرجت لتوها من  
املدرسة وال تعرف الكثري عما يدور 

حوهلا اىل سيدة شابة راقية ذات  
 شخصية قوية وذكية.

  



وبدات معارضته هلا تتحول تدرجيا  
اىل احرتام واعجاب,مد هلا قبل 
 مخس سنوات يد صداقة هادئة 

ا ومع انه مل يساهلا ابدا عن عالقته
مع جايك كانت تشعر ابنه يعرف  

الظروف الىت احاطت بزواجها, انه  
ال يعرف ابلطبع احلقيقة كاملة  



فذلك السر هلا وحدها وهى حتافظ  
 عليه حفاظها على ابنها

ومع ذلك فذكاء جاى دى وعاطفته  
الفياضة جعال اقامتها ىف ذلك  

 البيت امرا ميكن حتمله .
اال اهنا كانت على استعداد للعيش  

 اى جحيم مينح ابنها امسا وعائلة  ىف
 ومستقبال.



 
كانت جوليا جهزت املائدة 

ووضعت عليها اطباق الصنف 
 االول عندما وصلت اتنيا اىل املطبخ
اعتذرت منها لوصوهلا متاخرة اال ان  

سيدة املنزل مل تعلق على ذلك  
ودعتها مع االخرين اىل تناول  

 العشاء 



وفيما كان جون حياول اجللوس قرب  
ته كان جاى دى ميسك كرسى  جد

اتنيا ويساعدها على اجللوس اتداب  
 واحرتاما 

ابتسمت اتنيا للرجل اجلالس اىل  
اجلانب املقابل من املائدة وشعرت 

بسرور ابلغ عندما وجه اليها  
 ابتسامة مماثلة وقال:



_انت تبدين رائعة ىف هذا الفستان  
,وهذاال يعىن انك لست رائعة  

 .عندما ترتدين اى شئ آخر
 

نظرت اىل وجهه الوسيم واتملت 
بسرعة مالحمه القوية البارزة, مث 

قالت له بصوت دافئ وهلجة  
 مهذبة: 



_انت كرمي النفس اىل درجة كبرية, 
ولكن الفتاة حتب مساع مثل هذه 

 الكلمات مهما كانت غري صحيحة.
 

تبادال النظرات احلاملة الىت حتمل 
ال   معها الكثري من املعاىن والىت

ميكن جتاهلها ,كان جاى دى  
وجوليا يقيمان ابستمرار حفالت  



خمتلفة لكبار املسؤولني ىف  
الشركة,واصبح من املتعارف عليه 

ان تكون اتنيا رفيقة ابتريك ىف هذه  
 املناسبات

فزوجها موجود ىف افريقيا اىل اجل  
غري مسمى وابتريك مطلق منذ 

ثالث سنوات وال ميكنه العودة اىل  
 هنا تزوجت رجال اخرزوجته ال



حاولت دائما احلد منت مشاعرها  
واحاسيسها جتاه هذا الرجل الوسيم 

 واجلذاب 
  

وعلى الرغم من اهنما مل يتفوها ابى  
كلمة سرية اثناء املرات القليلة الىت  
التقيا خالهلا على انفراد كانت اتنيا  



تعلم ان العالقة بينهما ليست كاى 
 صداقة تقوم بني شخصني عاديني 

 
كان كل منهما يشعر بوجود  

الشخص االخر اىل درجة كبرية 
ولكن اخالقها ونفسيتها احملافظة مل 

تسمح هلا نسيان خامت الزواج وقسم  
االخالص والوفاء.......بغض النظر 



عن تصرفات الرجل الذى عاهدت  
النفس على محل خامته وامسه سالته  

 هبدوء:
_اخربىن اي ابتريك اىل اين ذهبت  

؟مل اعرف انك كنت غائبا هذه املرة
 عن البالد. 

_كانت رحلة مفاجئة اىل اسكتلندة 
 مث توجهت اىل غرب افريقيا. 



 
احس جاى دى ابالنقباض الطفيف  
 الذى شعرت به اتنيا فتدخل قائال:

_من القوانني املتبعة ىف البيت اي 
ابتريك ان جوليا ال تسمح 
للجالسني اىل مائدة الطعام  

 .ابلتحدث عن امور العمل



مث ابتسم لزوجته وقال هلا مبرح  
حماوال حتويل االهتمام اىل موضوع  

 اخر:
_ال ميكن الى انسان ان حيول  

انتباهه اىل امور اخرى وهو يتناول 
هذا احلساء الشهى للغاية, انه حقا  
رائع .....كالعادة اال ان جون اعاد  



املسالة اىل نقطة الصفر عندما سال 
 حبماس واضح:

ت اىل افريقيا  _هل قلت انك ذهب
 اي عمى ابتريك؟

  
 تدخلت اتنيا بسرعة وقالت البنها:



_جون امل تسمع ما قاله  
جدك؟انتظر حىت ننتهى من تناول  

 الطعام.
 _حسنا اي امى.

 
شعرت اتنيا ابن اهتمام ابنها اببيه  

سوف يتفجر بسرعة،ومبجرد اخالء  
 الطاولة من صحون احللوى 



مل تكن على استعداد ابدا لالعرتاف  
امام بقية االفراد العائلة بعزمها على 

توجيه رسالة اىل جايك حلثه على 
 العودة 

نظرت اىل جوليا فالحظت انزعاجا 
طفيفا, تصورت انه انجم عن حتدثها 
بقسوة ال مربر هلا مع ابنها الصغري  



الذى مل يكن يريد اال ان يسال عن  
 والده 

اعرتفت لنفسها ابن هذه هى 
ن يفسد هلا  احلقيقة ولكنها مل ترد ا

ذكر اسم جايك حفلة العشاء  
 اهلادئة 

عاد جاى دى اىل التحدث ابسلوبه 
 الذكى:



_ قبل وصولكما انت وجون هذه 
الليلة كنا نبحث احتماالت اقامة  

حفلة عشاء صغرية مبناسبة عيد 
 زواجنا اخلامس والثالثني.

 
 قالت اتنيا له موافقة:

 _اعتقد اهنا فكرة ممتازة.



_اىن مسرور لسماع ذلك.ظنت 
جوليا ان اقامت حفلة ىف منزلنا  

مبناسبة عيد زواجنا فكرة سيئة مع 
اهنا عادة تسعى بكل جهدها القامة  

 احلفالت.
ابتسمت اتنيا ووجهت كالمها اىل  

 والدة زوجها قائلة: 



_اذا مسح لنا الطقس اي جوليا فان 
ابمكننا اقامتها ىف احلديقة حيث 

الربيع ىف اهبى  تكون مجيع ازهار 
حلة وامجلها.اتصور ان ذلك  

سيكون افضل بكثري من اقامتها  
 داخل البيت.

  



_وسوف تعدين لنا ذلك النوع من  
 السمك الذى حيبه زوجك كثريا.

هيمنت موضوعات الضيوف 
واطباق الطعام وكيفية جتهيز احلفلة  

 على احاديث الراشدين االربعة.
وفيما كانت جوليا تقدم القهوة رن  

رس اهلاتف ىف غرفة اجللوس.وملا  ج
علمت جوليا من املتحدث انه يريد  



التكلم مع جاى دى ابلغته بذلك  
وطلبت اليه احضار فنجاىن القهوة  

 معه.
والن جون الصغري ذهب قبل ذلك  

اىل غرفته ظل ابتريك واتنيا 
 وحدمها...على انفراد.

 
 سالته بشئ من العصبية:



_قل ىل اي ابتريك هل التقيت 
 عندما كنت ىف افريقيا؟  جايك

نظر اليها بسرعة وكانه حياول جتنب 
 نظارهتا احلادة وقال:

 _نعم ,نعم,التقيته هناك.
_كيف يسري ذلك املشروع الذى  

 يعمل فيه؟
 



كانت تعرف متاما اهنا تغشه هبذا  
السؤال وذلك كى تعلم منه فرص 
قبول جايك الدعوة الىت ستوجهها  

 اليه للعودة اىل البيت.
 ابتريك بربودة: ساهلا

_اى منهما؟الذى بدا ينهيه ام  
 الذى اخذه قبل فرتة وجيزة؟



احست ابرتياح عظيم وتنهدت بقوة  
 دون ان تدرى.مث قالت :

_مل اعلم انه يعمل على مشروعني  
خمتلفني.من املؤكد اذن انه منهمك  

 جدا ىف العمل. 
 

_لوىن دانفرز مساعد قدير جدا  
ولكنه ال يزال يتحتم على جايك 



التنقل دائما بني مراكز 
املشروعني.هذا ىف الوقت احلاضر  

 على االقل.
  

سرت اتنيا كثريا بعودة جوليا الهنا 
انقذهتا من االضرار لشرح االسباب  

الىت حتدوها لتوجيه مثل هذه 
 االسئلة. 



وكان واضحا ان ابتريك على وشك 
االستفسار عن سبب اهتمامها  

 املفاجئ.
 

بعد حلظات من    دخل جاى دى
عودت زوجته مث ابتسم ابعتذار 
لتانيا وغرق ىف حديث هام مع 

 ابتريك حول شؤون العمل.



وفيما بدت جوليا منهمكة ىف ترتيب 
بعض االمور راحت اتنيا تراقب  
ابهتمام الرجل الذى تعرفه منذ  

بضع سنوات...وخباصة الن عودة 
جايك اىل الوالايت املتحدة بدت 

 القا.االن غري قريبة اط
 



الحظت اتنيا خالل سنوات اقامتها  
مع جاى دى وجوليا ان عددا كبريا  

من االشخاص حياولون استغالل 
 ثروهتما ونفوذمها. 

اال ان احد االمور االوىل الىت  
اعجبتها ىف ابتريك راينز كان رفضه  

املرواغة مع جاى دى او توجيه 
 كلمات االطراء الفارغة له.



 
رة ىف  كان سيد نفسه ومل يرتدد م

االعراب عن وجهة نظر مناقضة 
 الفكار رئيسه.... واالصرار عليها. 

ولكنه مل يكن مستقال متاما حبيث انه  
يطلب نصيحة الكهل احملنك 

واالستفادة من خربته ... اذا شعر  
 ابى ضرورة لذلك. 



والحظت اتنيا ايضا ان ما جيذهبا ىف  
ذلك الرجل الوسيم مل يكن جمرد  

 ية الساحرة. الذكاء احلاد واجلاذب
وفجاة احست بيد صغرية تلمس 

 كتفها وبصوت انعم يقول هلا:
_هل ميكننا الذهاب العدادها االن  

 ايامى؟
  



سالته بصوت مرتفع قليال لفت 
 انتباه الرجلني: 

 _نذهب ونعد ماذا اي حبيىب؟
_اريد ان اكتب رسالة اىل اىب  

اطلب فيها منه احلضور اىل البيت 
 مبجرد حصوله على اجازة.

 



اتملت اتنيا زهوه واعتزازه فيما 
امحرت وجنتايها خجال عندما 

شعرت ابن عيون االخرين مركزة 
 عليها.

مل يكن ابتريك يعرف شيئا عن 
العداء املستحكم بينها وبني زوجها  

 اال افرتاضا. 



اما الوالدان فكاان يعرفان احلقيقة  
وانتظرا ابلتاىل رد فعلها على مجلة  

 ابنها. 
 زم قائلة :تدخلت جوليا حب

 _اعتقد اهنا فكرة ممتازة اي جوىن.
 



كانت هلجتها مليئة ابلتحدى لتانيا 
فكيف ميكنها بعد هذا الكالم اال  

 ان توافق. 
 ابتسمت اتنيا وقالت هبدوء ابلغ:
_واان ايضا اي جوليا واال ملا كنت 

 اقرتحت ذلك على جون.
  



متابعة النقاش او   مل تكن راغبة ىف
الرد على اى اسئلة قد تكون 

 حمرجة. 
وقفت وامسكت بيد ابنها مث  
خرجت واايه هبدوء من قاعة 

اجللوس. وملا وصال اىل القاعة  
الصغرية احملاذية لغرفة نومها ساهلا  

 جون برتدد:



 _تردين كتابة الرسالة اليس كذلك؟ 
 

ابتسمت له وهى حتاول اخفاء  
 امتعاضها. 

ولكن ملاذا القلق؟امل تفهم من  
ابتريك ان مثة احتماال ضئيال ىف 
امكانية حضور جايك او قدرته  

 على ذلك؟



 _نعم اي حبيىب سنكتبها معا.
حبث جون ىف جيب قميصه واخرج 

 صورة فوتوغرافية قائال:
_ميكننا ايضا ارسال هذه الصورة 

اليه.اخذها ىل جدى عندما حصلت 
ان يعرف  على دراجىت اجلديدة.اريد 
 اىب كيف ابدو هذه االايم.

 



مل يكن جون وحده ىف تلك الصورة 
 بل كانت هى معه ايضا.

كان شعرها الذهىب يتطاير ىف اهلواء  
وتبدو كاحدى ارقى سيدات 

اجملتمع. مل تكن راغبة ىف ارسال تلك  
 الصورة مع ماىف ذلك من غرابة .

 قالت له هبدوء ورقة:



_توجد مع والدك صورة لك 
  املدرسة.اخذت ىف

 
_ولكىن ال اشبه نفسى فيها وكنت 

فلقدا احد اسناىن .ارجوك اال ميكننا 
 ارسال هذه الصورة احلديثة؟

كانت عيناه الزرقاوان اجلميلتان 
تنظران اليها بتوسل  



واستجداء.واحست اهنا ال ميكن ان  
 ترفض طلبه...مهما كان.

واعرتفت لنفسها ابن جون اصبح 
جود رجل ىف سن حيتاج معها اىل و 

يساعده ويرشده...هذه هى 
مسؤولية والده قبل كل شئ. كانت 
تشعر ابلذنب الهنا حرمت ابنها من  

 ابيه.



  
ولكن ذلك الشعور زال من تفكريها  

بعد ساعة من الزمن عندما كاان 
 ينهيان رسالتيهما اىل جايك.

كانت رسالته مناشدة قلبية مهذبة 
البيه للحضور اىل البيت خالل 

ا رسالتها هى فكانت الصيف. ام



بسيطة وخالية من اى مشاعر  
 وعواطف.

ذكرت له فيها ان جون بدا يشكك  
جبدية ابن له والدا مضيفة ابنه رمبا 
كان من االفضل حضوره لبضعة 

 اسابيع اذا مسحت له اعماله بذلك.
 



وفيما كانت تلصق الطوابع الربيدية  
املطلوبة احست بوخز الضمري.اهنا 

مبا قام به ىف   حتتقر جايك السيرت
 املاضى.

ولكنها من اجل جون مستعدة 
لتحمل وجوده بضعة اسابيع..هذا  
اذا اتى. وكانت تشعر بصورة شبه 

 مؤكدة انه....لن ايتى



 
 *******هناية الفصل االول****** 

 
 
 حفلة املفاجات -2

 ********************* 



كانت   نظر اليها ابنها ابعجاب،فيما
تضع له جهاز التليفزيون النقال  
 فوق مكتب صغري يف غرفة نومه، 

 وقال:
 انك مجيلة وانيقة ، اي امى .-
هل يعجبك الفستان؟ اشرتيته -

خصيصا حلضور حفلة الليلة مبناسبة 
 عيد زواج جديك. 



  
 تنهد الصىب وقال:

انه رائع. اوه ،كم امتىن حضور  -
 هذه احلفلة!

زيونية الىت  وتصور الربامج التليف -
لن تراها. اعتقد ان الفيلم الليلة هو  

 عن رعاة البقر.
 حقا؟-



قاهلا حبماسة ظاهرة النه حيب هذا  
 النوع من االفالم السينمائية،

ىف حني ان معظم الربامج االخرى  
 تضجره وتزعجه.

 ابتسمت له والداته وقالت:
اعتقد ان بعض الضيوف وصلوا -

،  ابلفعل . سوف تكون على ما يرام 
 اليس كذلك؟ 



 
 ابلتاكيد.-
اطفأ االنوار ىف متام العاشرة  -

 ساعود الاتكد من ذلك.
حسنا اي امى .ىف العاشرة ومخس  -

 دقائق ساكون غارق ىف نوم عميق .
 



كان جون يعترب انه مل يعد حباجة ملن 
يضعه ىف السرير ويساعده على 

منهما مل يكن حقا   النوم ، مع ان ااي
راغبا ىف التخلى عن تلك العادة 

 الرقيقة. 
كانت الغرفة الىت تستخدمها اتنيا 
وجون موجودة ىف جناح منفصل 

 خصص اصال الستقبال الضيوف.



وكان ذلك اجلناح كشقة مكتملة ال 
ينقصها شئ سوى املطبخ ،االمر 

الذى مينحها حرية التصرف والتنقل 
 دون ازعاج من االخرين . 

 
وكان البيت ذاته ,املبىن من احلجارة  
واالخشاب على طراز بيوت املزارع  

االمريكية الكبرية ,يقع على قطعة 



من االرض متتد كاصبح يف حبرية 
 اتيل روك.

 
وكان امامه حوض خاص به ومبىن  

 ليخت العائلة. 
مل تكن هناك بيوت قريبة , الن جان 

دى ابتاع قطع االرض اجملاورة 



ائلته االبتعاد عن  ليضمن لنفسه وع
 الضجيج وازعاج اجلريان . 

  
دعوة حلضور حفلة هناك   وكانت اى

تعامل ابهتمام ابلغ وتلىب دون تردد.  
ولذا كان املنزل وحديقته يعجان  

 ابلضيوف تلك االمسية .



دق جرس الباب فقالت اتنيا جلوليا  
القادمة من املطبخ اهنا ستفتح 

 وتستقبل القادمني. 
 

دخل ابتريك راينز ومعه فتاة مجيلة 
ذات شعر اسود داكن تزنر اصابعها  

ثة خوامت مجيلة. مدت اتنيا يدها  بثال
 ملصافحة شقيقة ابتريك قائلة :



شيال اان مسورة جدا لتمكنك من -
 احلضور . فستانك رائع للغاية.

 
نظرت اليها شيال مقيمة شكلها , 
وىف عينيها شئ من احلسد ونظرة 

 اخرى مل تفهمها اتنيا , وقالت هلا :
انه فستان تعيس جدا ابملقارنة  -

 ت , اي اتنيا .بفستانك ان



 
كانت شيال اصغر منها ابربع  

سنوات , اال ان اتنيا مل تشعر ابدا  
اهنا مقبولة لدى اخت ابتريك .  

واحست ابنه رمبا كان عليها الليلة  
ان تستقبلها بربودة وكربايء , الن 
نظرات الفتاة االخرى كانت اشد  

 قساوة مما ىف السابق .



وفيما الحظت اتنيا ان ابتريك  
ابهتمام و اعجاب فستاهنا يراقب 

اجلميل وفتحة العنق الكبرية اىل حد  
 ,مسعته يساهلا : 

 اننا مل نتاخر كثريا, اليس كذلك؟ -
 
ال , ابدا . االخرون موجودون ىف  -

 احلديقة . 



 خرج الثالثة معا من الباب اخلارجى 
فاعتذر جاى دى من الشخصني  
اللذين كان يتحدث معهما واتى  

 جلدد. للرتحيب ابلقادمني ا 
حضرت زوجته بعد دقائق قليلة و  

معها طبق جديد من املقبالت 
 الشهية الىت اعدهتا بنفسها .

  



وامضت اتنيا الدقائق الثالثني التالية  
منهمكة ىف فتح الباب الرئيسى  

واستقبال الضيوف, ابالضافة اىل  
 مساعدة والدة زوجها  

اعداد الطاولة الكبرية واستبدال 
ة... عندما الصحون ابخرى ممتلئ

اقرتب منها ابتريك وطالبها ابجللوس  



معه على احدى املقاعد اخلشبية 
 املنتشرة ىف ارجاء احلديقة .

 
وضع ذراعه على الوسادة اخللفية  
للمقعد, وبشكل قريب جدا من 

كتفيها . احست بشئ من االنزعاج  
اال اهنا حافظت على رابطة جأشها  



ومل يظهر على وجهها ما يدل على 
 شعورها .حقيقة 

 
الاعرف ملاذا ال يستخدم الرجل  -

العجوز اشخاصا متخصصني ابعداد 
احلفالت وخدمة الضيوف . اال 
يوفرذلك عليكما انت وجوليا  

 الكثري من التعب واالرهاق؟



 تنهدت اتنيا وقالت له:
ولكن الفضل ىف جناح احلفلة لن  -

يعود عندئذ جلوليا . هذا كالم قاسى 
حضر  ولكنه صحيح. فحىت لو ا

جاى دى فريقا متخصصا , فاهنا 
ستصر على مراقبة كل خطوة 
 بنفسها . هذه هى طبيعتها .

 



 وما هى طبيعتك انت؟ -
 طبيعىت اان ؟-

توقفت حلظة وتطلعت حنو 
االشخاص االربعني الذين كانوا  

يسرحون وميرحون ىف احلديقة , مث  
 اضافت هبدوء:



ربع   كنت على االرجح سادعو-
هذا العدد واشوى هلم شرائح اللحم 

 على الفحم .
 ابتسم ابتريك وقال:

انتظر منك دعوة اىل حفلتك  -
القادمة . اهنا ستكون ابلتاكيد رائعة 

 ودافئة .
 



 سافعل ذلك.-
 مل تعد تتحمل النظر اىل عينيه و فمه

 فادرات وجهها عنه وقالت:
اهنا امسية مجيلة للغاية , اليس -

 كذلك؟
واختيار هذه املقطوعات جدا , -

املوسيقية موفق اىل حد بعيد ويدل 
 على ذوق رفيع.



 
استمتعت اتنيا ابنتباه اىل املقطوعة  
اهلادئة احلاملة , ومتنت من صميم 
قلبها ان يضمها رجل اىل صدره  

 ...... ولو لفرتة قصرية.
وكأن ابتريك احس مبا يدور ىف  

 راسها فساهلا بنعومة ورقة:



كم من احلواجب تظنني سرتتفع  -
استغرااب ودهشة اذا رقصنا ىف تلك 

 الزاوية قرب مكربات الصوت؟ 
 
 رمبا مجيعها. -

امسك بيدها وقال هلا وهو يهب 
 واقفا : 

 لنجازف.-



تصورت اتنيا اهنما يرقصان وراء  
جدار سحرى يصد نظرات االخرين  
عنهما . اذا ان احدا مل يتطلع حنومها  

 ., ابستثناء شيال 
  

وتساءلت عن اخر مرة كانت فيها  
بني ذراعى رجل , فلم جتد اجلواب . 
مل تعرتض على ضمها اليه بقوة , ال 



بل اهنا ارادت القاء راسها على 
صدره . ولكنها امتنعت عن ذلك ,  
مع اهنا مسحت ليدها ابلوصول اىل  

 ما بني كتفيه.
 
 اتنيا!-

ايقظها صوته الناعم من احالم 
سها ونظرت اىل  اليقظة فرفعت را



وجهه الربونزى اجلميل . كانت قريبة  
منه اىل درجة خطرة وكان وجهها  

 يشع بربيق السرور و االرتياح .
 انك رائعة اجلمال .-

 احست ابن قلبها يغوص ىف مكانه . 
وشعرت ىف حلظة الضعف تلك اهنا  
تريد نسيان عهد الوفاء واالخالص  
الذى قطعته على نفسها قبل عدة 



. ولكن اللحظة مرت   سنوات عدة
 بسرعة .

 رفعت اصبعها الىت فمه وقالت له:
 ابتريك , ال تقل شيئا .-
 

امسك ابصبعها وقبله حبنان , مث 
 قال هلا وهو يتامل عينيها احلاملتني :



مل اقل شيئا منذ اكثر من سنة . -
ولكن ... هل من الضرورى ان  

شخصان  اقول شيئا ؟ اان وانىت
راشدان وليس علينا ان نلعب او  

 نناور .
 

كيف ميكنها ان جتادله بطريقة مقنعة  
؟ من املوكد انه سيذكرها ابن 



زواجها ليس اال كلمات قليلة 
 سجلت ىف كتاب.........

جيب اال نقول شيئا , ارجوك . لن  -
 تتمكن من اقناعى ابى امر . 

نظر اليها حبنان وقال بلهجة اقرب  
 دة منها اىل الدعوة:اىل املناش



تناوىل معى العشاء ىف االسبوع -
املقبل . سالقاك ىف اى مكان 

 ختتارين.
  

هزت راسها نفيا واكدت له بلهجة  
 ضعيفة مرتبكة :

 ال ....ال ميكنىن ذلك .-



خيم الصمت بعض حلظات قاسية 
 مث ساهلا بذهول حزين : 

_هل كنت خمطئا ىف تقديرى لالمور  
 ؟ اال اعجبك؟

 
املقطوعة املوسيقية ىف تلك  انتهت

االونة, فسحبت اتنيا نفسها من بني  
 ذراعيه اللتني مل تقاوما خطواهتا . 



واحست ابنه كان عليها االنضمام 
اىل بقية املدعوين . ولكن الغباء  

على ما يبدو منعها من وضع حد  
 لذلك احلديث الذى ال جيدى .

 
وهل يعقل اال تعجب اى امراة ؟   -

وقوى و عازب   انك رجل وسيم 
...صفات لو اجتمعت ىف رجل 



واحد , لوجدت اى امراة صعوبة  
فائقة ىف مقاومتها . اىن اجدك جذااب  

للغاية اي ابتريك. وهلذا السبب  
ابلذات , ارفض االجتماع بك 

 خارج حميط هذا املنزل.
 

 ساهلا بلهجة غاضبة قليال :



ما هى هذه السيطرة اجملنونة الىت  -
ستري ؟ ملاذا يقيدك هبا جايك ال 

ختافني من رجل مل تشاهديه سوى  
 اربعة اايم من اصل سبع سنوات ؟

 
كاان ال يزاالن واقفني ىف تلك الزاوية  
الصغرية , بعيدا عن بقية الضيوف .  

قالت اتنيا لنفسها اهنا غري قادرة 



على االفصاح السبب احلقيقى 
لزواجها الفاشل, حىت لباتريك الذى  

 اصبحت حتبه اىل حد . 
 تنهدت وقالت له حبزم وقوة :

ليس جلايك اى سيطرة على . اان -
 اقرر جمرى حياتى بنفسي .

 



وليس ىل احلق ابلتدخل ىف  -
شؤونك , حىت ولو كنت راغبا ىف 

 جعلها شؤوىن اان ايضا ؟
مكاهنا و شعرت   تسمرت اتنيا ىف

ابهنا وحدها وليس هناك من تستند 
 اليه . 

ولكن ابتريك رجل قوى جدا , قوى 
اىل درجة كبرية. فلماذا ال تستند 



اليه ؟ اطبقت شفتيها بقوة كيال 
تصدر عنهما كلمات االستسالم 

 والضعف. 
  

اقرتب منها و هو يقول هلا بصوت  
 دافئ وهلجة منطقية مقنعة:



د حقيقى جون حباجة اىل وال -
,وليس اىل اسم ... كما هى احلال 

 مع جايك. 
ردت عليه بصوت مرجتف يشوبه  

 القلق وعدم الثقة :
انت لست منصفا ىف كالمك هذا  -

 اي ابتريك .
 



 كل االنصاف , اي اتنيا.-
اعذرىن , جيب ان اذهب اىل غرفة  -

 جون الاتكد من ذهابه اىل النوم.
خافت من  تركته بسرعة الهنا

االستسالم لذلك االغراء القوى  
الذى كان مسلطا فوق راسها . وما  
ان وصلت اىل الباب الزجاجى حىت  

 اعرتضتها جوليا قائلة:



اننا حباجة اىل املزيد من قطع  -
 الثلج,فهل ميكنك احضارها لنا؟

 
اان ساحضرها , الن اتنيا ذاهبة  -

 االن اىل غرفة جون .
ن اال على استغربت اتنيا النه مل يك

 بعد خطوتني ورائها .



شكرته جوليا ابمسة مث قالت لزوجة  
 ابنها : 

قبلى جوىن عىن واخربيه اىن امتىن  -
 له ليلة سعيدة وهانئة .

 سافعل ذلك اي جوليا .-
 

مضت جوليا ىف سبيلها , فالتفتت 
 اتنيا اىل ابتريك وقالت له :



توجد اكياس جاهزة ىف الثالجة . -
تكون كافية ىف اظن ان اربعة منها  

 الوقت احلاضر . 
استدارت حنو غرفة الصىب ولكن  

 ابتريك امسك بذراعها
وجذهبا اىل احدى الزوااي حيث 
ضمها بقوة اىل صدره . حتركت 



شفتاها اعرتاضا واحتجاجا. ولكن 
 دون جدوى. 

حبست انفاسها ومل تقل شيئا عندما 
مسعته يتنهد بسرور وارتياح . امسك  

ني ورفع وجهها  راسها بيديه القويت
 حنوه

 مث قال متمتما :



من املوكد ان جايك فقد عقله كى -
يرتك امرأة جذابة ورائعة مثلك بعيدة  

 عنه .
 
 نعم اان جمنون الىن فعلت ذلك ! -

شهقت اتنيا مذعورة وسلخت 
نفسها بسرعة من بني ذراعى  

 ابتريك. 



عرفت على الفور ذلك الصوت  
املتغطرس املهني , اال اهنا ظلت 
حتدق مذهولة بصاحبه وهى ال 

 تصدق عينيها او اذنيها 
 ومسعت ابتريك يقول :

انت تركتها منذ وقت طويل اي  -
 الستري . اهنا مل تعد لك.

 



مل يعلق جايك على هذه الكلمات 
بشئ, و لكنه ابتعد عن العامود  
الذى كان يستند اليه ووقف ىف  

 مكان اكثر اانرة . 
وف كانت اتنيا تراقبه وهى تشعر خب 
يسد حلقها , ولكنها ال تعرف  

تفسريه او وصفه . بدا هلا اطول  
 واضخم مما كانت تتصوره وتتذكره .



نظر اليها بعنني فوالذتني ابردتني  
 وقال هلا بلهجة االمر :

 تعاىل اىل هنا اي اتنيا.-
 

اذهلها ظهوره املفاجى لدرجة اهنا مل 
تعد قادرة على التفكري او التصرف 

 . 



طوات بطيئة , مث اقرتبت منه خب
توقفت وراحت تتامل وجهه  

والتغيريات الىت طرات عليه طوال 
 السنوات االربع الىت مل تره فيها .

 
كان الوجه ارق واكثر حنوال , ولكن 

 املالمح اقسى .



حلت جتارب احلياة املرهقة حمل  
النعومة والنضارة , اال انه اليزال  
وسيما وجذااب للغاية . ورجولته 

 كل شئ اخر.  طاغية على
 

كان يتاملها ويتفحص وجهها  
 ومالحمها بدقة مماثلة . 



مل يرفع نظره عنها عندما قال 
 لباتريك بسخرية الذعة :

 ميكنك الذهاب االن اي راينز.-
اخرجها صوت اقفال الباب  

 الزجاجى من صدمتها  
 فقالت له ابمشئزاز: 

 مل يتغري شئ على االطالق .-
 



قسوة , امسك بكتفيها بقوة ومتتم ب
 فيما يغرز اصابعه ىف جسمها :

ايتها املرأة اللعينة! كنت اتوقع من  -
زوجىت استقباال افضل بكثري من  

 هذا االستقبال البارد !
  



ضمها ايه بعنف مث امسك بيديها  
اللتني كانتا على وشك االنقضاض  

 على عينيه .
وضع ذراعيها وراء ظهرها ومل تتمكن  

حماولتها من املقاومة على الرغم من 
 اليائسة .

 كان يتلذذ ابيذائها وايالمها .  



مث تركها فجاة وىف عينيه نظرة ارتياح  
وسعادة النه انتصر عليها مبثل هذه 
السهولة والبساطة . ضحك بصوت  

عال عندما راى نظرات احلقد  
 امللتهبة ىف عينيها وساهلا ساخرا : 

 ما بك ؟ امل اكن انعما مثله؟-
 



وجهه وصفعته على خده  بصقت ىف
 بقوة صارخة:

 حيوان متوحش!-
قبض على يدها اجلانبية بعصبية 
وعنف . وضغط على اصابعها  

بوحشية حىت كاد يطحنها , فيما 
امسكت يده االخرى بشعرها  

 واحىن راسها امامه قائال:



كنت اعرف ان هذا الرقى الذى  -
تتظاهرين به ما هو اال حجاب 

قة وراءه  شفاف ختفني نفسيتك احلقي
. انك التزالني تلك القطة املتوحشة 

ذاهتا الىت احضرهتا اىل هذا البيت 
 قبل سبع سنوات .

  



صرخت به واالمل يكاد يفقدها  
 وعيها:

 دعىن !اتركىن! -
 اتركها اي بىن .  -

مسعت اتنيا صوت جاى دى الناعم 
 املنقذ ايتى من جهة الشرفة .

 
 ولكن االنقاذ مل ايت سريعا  



ال لوالده بغطرسة الن جايك ق
 ساخرة:

_بعد قليل , اي اىب . اريد التاكد 
من ان زوجىت تعرف قيمة وجودى  

 ىف البيت.
 

خفف قليال من ضغط اصابعه  
وراسها فادركت اهنا سوف تتحرر  



خالل حلظات من معاملته 
 الالنسانية.

وما ان اعدت نفسها لالفالت من  
قبضته حىت عاد يشدها اليه بعنف 

ب له ولكنها مل  وشدة . مل تستج
 تقاوم . 

اشتعلت انر الرغبة ىف داخلها ... 
اهنا تريده! ولكنه انسان اليطاق ... 



انه ليس انساان! ابعد وجهها قليال  
مث وضع اصبعا على انفها وقال  

 مداعبا خببث مما ااثر غضبها:
هكذا يتم استقبال الرجل العائد  -

 اىل بيته , اي حبيبىت .
 

, النه مشي  مل تتمكن من الرد عليه
 حنو والده وهو يقول :



 اىن مسرور بعودتى اي اىب.-
اتملت اتنيا العناق احلار بني االبن  
وابيه , فيما كان جسمها يرجتف  

 حنقا وغضبا .
ال ميكنك , اي بىن, تصور مدى -

سعادتى برويتك . اتخرت كثريا 
 ابلعودة اي جايك. 

 



 كان هذا املوضوع يقض مضجعى-
كثريا خالل اليومني املاضيني . 

واتكدت ىل هذه الليلة , اكثر من  
 اى وقت مضى , ضرورة العودة. 

 
رفضت الرد على اشارته املوملة ملا 
شاهده قبل حلظات, عندما كانت 

مع ابتريك. ومما زاد من حدة 



غضبها الصامت اهنا الحظت من 
طريقة معاملته هلا ان جايك مل يكن  

عيد عن يعيش كناسك متعبد ب
 النساء . 

  
ستكون الوالدة سعيدة جدا -

 برويتك. 



مث هز جاىدى راسه مرة اخرى وكانه  
مل يصدق بعد عودة ابنه , وقال 

 بصوت غالب عليه التاثري : 
اللعنة على هذه احلفلة !كم امتىن  -

لو ان ابستطاعىت ارسال مجيع 
 الضيوف اىل بيوهتم.

 
 ابتسم جايك وقال لوالده:



تنحر اخلراف  وكنت اظن انك س-
 ترحيبا بعودتى .

طبعا كنت سافعل ذلك. هل كنت  -
تعرفني , اي اتنيا ؟هل هذه هى هدية 

 عيد زواجنا؟
 

كان يبدو سعيدا للغاية , ولكنه  
كان يتاملها بتفحص للتاكد من اهنا  



مل تصب ابى اذى نتيجة تصرف 
 ابنه القاسي. 

وجهت اليه ابتسامة خفيفة ولكن 
ا , مث صادقة وخملصة ىف حرارهت 

 قالت :
كانت مفاجاة ىل بقدر ما كانت  -

 لك.
 



هذا صحيح اي اىب ورمبا كانت  -
 مفاجاهتا اكرب واشد .

شاهدت اتنيا القسوة الفوالذية تشع  
 ىف عينيه,فنظرت اليه بتحد شجاع. 

متنت غاضبة لو ابمكاهنا اجياد وسيلة  
الهناء هذه التعليقات املزدوجة  
ى  املعىن , دون النزول اىل مستو 



الرد عليها ابملثل, احس جاى دى 
 بتوتر اجلو بينهما

فاقرتب ووضع ذراعه حبنان على 
 كتفيها قائال البنه:

زوجتك جوهرة حقيقة ايجايك -
وذلك الصيب ابنك ... اوه انه 

رائع... وجيعلنا نشعر اان ووالداتك  
 اننا ىف عمر الشباب .



 
فتح الباب الزجاجى فجاة فتحولت 

القادمة من  العيون اىل السيدة 
 احلديقة . 

 ابتسم جايك وقال هبدوء:
 مرحبا اي امى.-



فركت جوليا السيرت عينيها ظنا منها 
ىف حلم,مث تقدمت حنوه بتمهل وهى 

 تردد:
 جايك!جايك!جايك!-
 ها قد عدت اي امى. عيد سعيد.-
  



طوقت الوالدة السعيدة الباكية 
اليها ابتسامة انعمة  بذراعيه,ووجه
 وساحرة قائال:

كفى بكاء اي امى.ال اريد ان  -
تشوه الدموع وجه امجل ام ىف 

 الدنيا. 
 ابتسمت االم حبنان وقالت:



اىن سعيدة للغاية.مىت عدت؟هل -
 كنت تعلم بعودته اي جاى دى؟

 
ال اي عزيزتى,مل تكن لدى اى  -

 فكرة على االطالق.
طبع جايك قبلة طويلة على خد 

 دته املبلل ابلدموع وقال:وال



مل ابلغ احدا بعودتى,خمافة حدوث -
 شئ مينع ذلك.

نظرت جوليا بسرعة اىل اتنيا وكاهنا  
تتساءل عما اذا كانت الزوجة  

الشابة سوف حتمله على الذهاب  
 مرة اخرى.

 وسالته هبدوء حذر:



ستبقى طويال هذه املرة,اليس -
 كذلك؟

 
 ال اعرف ابلتاكيد.-
 ك جيب ان...اوه ,جايك,ارجو -

وضع جاى دى ذراعه على كتف 
 زوجته وقال هلا:



اهدى قليال ايتها العزيزة .لنرتك  -
حبث هذه االمور اىل وقت 

الحق,ونكتفى االن ابلشكر  
 واالمتنان النه متكن من اجملئ.

 
بدا لتانيا ان افراد عائلة السيرت 
الثالثة يشكلون دائرة تقع هى  

خارج حميطها.كانت تعرف دائما  



ا ال تنتمى اىل هذه العائلة اال  اهن 
ابالسم,وان افراد العائلة ال  

 يتحملون وجودها اال بسبب جون.
وقالت لنفسها اهنا ال تريد منهم  

 اكثر من ذلك...
 

هيمنت جوليا على احلديث 
,فانسحبت اتنيا هبدوء متعللة  



ابلذهاب اىل غرفة جون لالطمئنان 
 اىل نومه.  

ما  توجهت اىل غرفتها على الفور.و 
ان دخلتها حىت اغلقت الباب  

 ورائها,واستسلمت لعزلتها ووحدهتا
.واعرتفت لنفسها ابن وصول 

جايك غري املتوقع ادى اىل توتر  
 اعصاهبا بصورة ملحوظة.



 
نظرت اىل املرآة املوجودة على 

احلائط ,فتصورت ان ذلك الوجه  
 يسخر منها ومن مشاعرها.

فقبل اسبوعني فقط ,كانت جتلس 
قرب قمة جبل ديوىب  على صخرة 

بولد وتعرتف حباجتها املتزايدة لرجل  



حيبها ويهتم هبا. وسخرت اتنيا  
 ابستهزاء ومرارة من وضعها احلاىل. 

فبعد سبع سنوات من اجلفاف  
العاطفى مل تعرف خالهلا معىن  

املداعبة او الغزل,عانقها رجالن  
ليلة واحدة  خمتلفان ثالث مرات ىف

 خالل اقل من نصف ساعة.
  



وشعرت ابمل حاد ىف داخلها. ملاذا  
تتذكر بوضوح مداعبة جايك  

االستفزازية, ىف حني اهنا ال تكاد  
تتذكر مداعبة ابتريك الرقيقة 

الناعمة؟شعرت ابخلجل واحتقار  
 الذات. 

 



اضعفتها رغبات جسمها اىل درجة  
جعلتها تتجاهل العقل 

انقة حممومة من  واملنطق,وتثريها مع
 رجل حتتقره وتشمئز منه.

كانت تعتقد دائما اهنا متارس سيطرة 
كاملة على احساسيها ومشاعرها.  
 امل تفعل ذلك طوال سبع سنوات؟

 



تعرضت ابلطبع لظروف معينة. آملها 
قبل حلظات قليلة القصاص املهني  
الذى حلق هبا نتيجة مغازلته االوىل  

,هذا اذا كان ابالمكان وصفها  
 ذلك.  ب

كما اهنا صدمت بعودته املفاجئة  
ومبشاهدهتما حدث هلا بني ذراعى  
ابتريك. واضاف هجومه القاسى  



عليها سالحا جديدا ساعد على 
حتطيم احلاجز الدفاعى الذى كانت  

 تقيمه...
 

اقنعت اتنيا نفسها ابهنا اصبحت 
االن قادرة على معاجلة االمور هبدوء  

 وروية فجايك السيرت رجل ال ميكن
 جتاهل خطره. 



وهو االن اخطر من السابق النه  
اصبح على ما يبدو ال يعرف الرمحة  

او الشفقة. اقنعتها اعماله ابنه 
سياخذ ما يريد, وابن السنوات  
الطوال الىت امضاها ىف مناطق  

بدائية افقدته تلك القشرة الرقيقة  
 من املدنية الىت كان يتخفى وراءها. 

 



ىت  ساعدهتا اللحظات القليلة ال
امضتها ىف التفكري والتحليل على 

 التخفيف من حدة غضبها.
محلت فرشاة الشعر بيد قوية ال  

ترجتف وسرحت شعرها هبدوء  
ابلغ,قبل ان تدخل غرفة ابنها عرب  

احلمام املشرتك الذى يقع بني  
 الغرفتني.  



 
كان الصىب يغط ىف نوم عميق, 

فوقفت تتامله مبحبة وحنان. وبعد 
بلة خفيفة بضع دقائق, طبعت ق

 على جبينه الناعم ومهست:
 تصبح على خري اي حبيىب.-
 



عادت اتنيا اىل غرفتها هبدوء وحذر  
مماثلني ,خوفا من ايقاظ الصىب. وما  
ان دخلت واغلقت الباب وراءها,  
حىت تسمرت ىف مكاهنا وحدقت 

مذهولة بذلك الرجل الطويل القامة  
 املتمددعلى سريرها.

يه  كان جايك يضع راسه على يد
وينظر اليها بربودة ساخرة .وكان 



يبدو جذااب للغاية فوق الغطاء  
االزرق الناعم. ااثرهتا جاذبيته  

الساحرة ورجولته الصارخة, ولكنها 
 آثرت التصرف حبكمة وروية. 

  
 ألن اتمريىن مبغادرة سريرك؟ -

خنقت اتنيا الكلمات الغاضبة الىت  
كانت على وشك اطالقها. وهزت  



مكرتثة بوجوده   كتفيها كاهنا غري
وقالت له هبدوء, فيما كانت تسري  

 حنو املرآة لتسريح شعرها:
 وملاذا افعل ذلك؟-
 

جلس جايك على حافة السرير,  
واصبح ابلتاىل قادرا على مشاهدة 

 صورهتا ىف املرآة. 



 مث قال هلا:
 مل تتوقعى عودتى ,اليس كذلك؟ -

نظرت اليه بتحد وقالت له بسخرية  
 مماثلة:

 اتوقع عودتك.ال ,مل -
 



ال ادرى السبب احلقيقى لذلك. -
لقد شعرت بفرح عظيم عندما 

 استلمت رسالتك.
اغضبها خبثه املزعج ولكنها  

 حافظت على رابطة جاشها وقالت:
يظن من يسمعك تقول هذا  -

الكالم انك مل تستلم اى رسالة  
مىن.كنت ابعث برسالة كل اسبوع  



,وهذا افضل بكثري مما كنت تفعله 
 انت.

 
ضحك جايك وقال هلا بسخرية  

 الذعة:
رسالة؟ هل هذا ما تصفني به تلك  -

االوراق الصغرية الىت مل حتمل ابدا  
اى طابع شخصى؟ كانت هذه... 



الرسالة...اشبه بتقرير موجز تعده  
 مدبرة منزل او مربية اطفال.

 
مث راح يردد بتهكم يشوبه احلنق  
 واملرارة بعض ماكانت تكتبه له:

ليوم اىل طبيب اخذت الصىب ا -
االسنان!متتع جون ابول يوم له ىف  
املدرسة! بدا جون يتعلم السباحة! 



مل تساليىن مرة عن احواىل او صحىت  
او اعماىل. جمرد تقارير موجزة 

وابردة قياما ابلواجب.ماهى 
االجاابت او التعليقات الىت كنت 

تتوقعينها مىن على مثل هذه 
ت التقارير؟ تعطلت اجلرافة اليوم! فز 

ىف مباراة الشطرنج الىت اقامها  
 املهندسون!



 
رمبا لو فعلت ذلك, ملا كان جون -

طلع بتلك الفكرة السخيفة ابنه 
 ليس لديه والد! 

كنت ستحبني ذلك.كان -
سيناسبك جدا لو انىن مل اعد.البد 
انك اتملت كثريا عندما اضطررت  



لكتابة الرسالة االخرية الىت تذكرينىن  
 فيها بواجباتى كاب! 

 
خافت اتنيا ان ترد على كلماته 

القاسية.مل تثق بقدرهتا على التحكم 
ابعصاهبا. وامتنعت عن الرد,الن 
جواهبا سوف يزيد الوضع السيئ 

 سوءا.



ولكن عينيها كانت تقدحان شررا 
ومها تراقبان جايك يقرتب منها  

 ويقول هلا بشكل جارح:
لو اردت التخلى عن مسؤولياتى  -

ىف املقام  كوالد,ملا كنت تزوجتك
االول!ام انك نسيت ذلك ىف  

حماولتك االحتفاظ بصورة سوداء  
 مشوهة عىن؟



 
تالقت النظرات احلادة والغاضبة  

عرب املرآة,ولكن اتنيا حافظت على 
برودة اعصاهبا املصطنعة وقالت له  

 هبدوء:
اان مل اقرتح عليك الذهاب اىل  -

افريقيا,ومل اطلب منك مرة البقاء  
 هناك.



 
وجتىن,اي اتنيا؟ مل يكن _ملاذا تز 

هناك شئ ىف عينيك منذ البداية  
سوى احلتقار..والتمىن الصامت  

بزواىل اىل االبد. مل تعطى زواجنا اى  
فرصة للنجاح.هل كان مثة شئ 

حيملىن على البقاء؟ كان جون طفال  
رضيعا حيتاج اىل امه...وليس اىل 



ابيه.كنت اشاهد بوضوح اتم 
 ظرت اىل.االحتقار واالمشئزاز كلما ن

 
 قالت له بربودة قاسية:

دعىن اذكرك ابمر هام جدا.اان مل -
اطلب منك ابدا ان تتزوجىن. مل 

اطلب منك سوى االعرتاف اببوتك  
 جلون.



لو اعطيتك ماىل ,لكنت هربت -
اىل ابعد مكان ىف العامل ومعك ابىن  

كيال امتكن من رؤيته ابدا.سبب 
منك هو ذاته الذى حيملىن   زواجى

على عدم منحك الطالق. اان اريد  
ابىن,حىت لو كان ذلك يعىن  

 اضطرارى لتحملك.
 



احست اتنيا الىت امحر وجهها غضبا 
وحنقا قبل حلظات,ابنه جاء دورها  

 االن لتضحك بسخرية مماثلة: 
تريد ابنك؟ انه االن ىف السابعة  -

من عمره وال يعرف حىت كيف تبدو  
شكلك.انه ليس متاكدا  او ما هو

من ان لديه والدا!فكيف تفسر هذا  



االمر وتوفق بينه وبني هذا احلب 
 االبوى العظيم الذى تدعيه االن؟

 
توترت قسمات وجهه  

فجاة,فشعرت اتنيا ابن سهامها  
 اصابت مرماها.  

 مث مسعته يقول هلا جبفاف:



مضت سبع سنوات على -
زواجنا!وكما تقول احدى النكات 

القدمية ,يبدو هذا الزواج  الطريفة 
وكانه حدث امس ...وانت تعلمني  
كم كان يوم امس تعيسا ومزراي.ال 

ادرى كيف مير الزمن مبثل هذه 
السرعة.اعرتف اىن مل اكن انوى  

البقاء طويال.ولكن جون اصبح االن  



حباجة لوالديه معا,كما قلت ىف 
 رسالتك االخرية.

  
 مث طوق خصرها بذراعيه وقال:

ا كربت ونضجت,اي انت ايض -
اتنيا. وهذا اجلسم الذى التصقت به  
اكثر من مرة مل يعد لفتاة صغرية ,بل 



اصبح النثى جذابة ومكتملة 
 النضوج.

نظرت اليه بطريقة ارادت من خالهلا  
ان يشاهد امشئزازها من مالمسته  

هلا,اال ان دقات قلبها كانت تقول  
 لصدره وضلوعه اشياء اخرى. 

 



ديث اي الجدوى من هذا احل-
جايك.واظن ان الوقت قد حان كى 

 اعود اىل احلفلة. 
ضمها بقوة اكرب وساهلا بعصبية 

 ظاهرة:
 هل اصبح ابتريك راينز حبيبك؟-
 ال!-



جاء نفيها الصارخ ابسرع مما كانت 
تريد,ورافق ذلك امحرار مفاجئ ىف  

 خديها.
 كانت الليلة اول مرة...-
 

عضت على شفتيها خلنق بقية 
بغضب عارم الن كالمها,وشعرت 



جايك متكن من استدراجها اىل  
 التوضيح والتفسري غري الضرورين. 

 ابتسم بزهو وانتصار قائال:
 اذن عدت ىف الوقت املناسب!-
 انت مل تعد اال بسبب جون.-
 
اتكدى من انىن لن انسى وجودى  -

 هنا.



اخذ سرتته الىت كان وضعها على  
 كرسى وارتداها هبدوء 

مث احنىن امامها بشئ من االستهزاء  
 وقال:

 لننضم معا اىل احلفلة.-
 

 ******هناية الفصل الثاين***** 
 



 
 اهلدنة -3

 ************ 
كانت جوليا اول من شاهدمها  

 خيرجان من الباب الزجاجى.
هرعت حنومها وامسكت بذراع 

كانت عيناها تنظران اليه    ابنها,فيما
 مبحبة وحنان.



 هل شاهدت جوىن؟-
 تدخلت اتنيا على الفور قائلة:

 كان جون انئما...-
 

وضع جايك يده على ذراعها برقة  
 وقال مقاطعا هبدوء ومرح:



شاهدته لدى وصوىل. كان يغط  -
ىف نوم عميق حىت قبل وصول فرقة  

 اخليالة النقاذ بطله املفضل.
ايك,اليس جوىن  قل ىل بربك,اي ج-

صبيا مجيال للغاية؟انه نسخة طبق  
االصل عن جاميى عندما كان 
 صغريا.انه الستري قلبا وقالبا.



وافق جايك والدته على كالمها مث 
 نظر اىل اتنيا وقال هلا بلهجة جادة:

 انه يبدو صبيا طيبا.-
 

هل هذا اطراء هلا او ثناء على  
حسن تربيتها واهتمامها؟ارادت ان  

ا,ولكن الضيوف الحظوا تقول شيئ



وجود جايك فتحول تركيزها اىل  
 امور اقل امهية..رغما عنها.

كان مجيع الرجال يرتدون سرتات  
ورابطات عنق...ابستثناء جايك.بدا 

قواي بينهم,متفوقا عليهم,وجذااب 
اكثر منهم.انه يرفض القيود الىت  

 تفرضها العادات والتقاليد.
 



  مل ترتك ذراعه خصرها حلظة واحدة
طوال فرتة تنقله بني الضيوف.كانت 

تذكريا لطيفا وغري ضرورى ابهنا 
 زوجته.

كانت تذكريا ازعجها وضايقها, 
وخباصة لدى مساعها التعليقات  
 املختلفة على وصوله املفاجئ.

  



وفيما كانت تنظر اىل ابتريك  
 وشقيقته ومها يقرتابن منهما

 مسعت احدى السيدات تقول هلا: 
لغاية بعودة ال شك انك سعيدة ل-

 زوجك بعد هذه الفرتة الطويلة. 
 



ارغمت اتنيا نفسها على حتويل  
انظارها عن ابتريك اىل السيدة 

 الواقفة امامها 
 وقالت:

سوف تك,ن سعادة جون ابلتاكيد -
 ضعف ذلك. 

جون هو ابنك الصغري,اليس -
 كذلك؟ هل يعلم بعودة والده؟



 
,كان الصىب   عندما وصل جايك-

 انئما.
حاولت اتنيا التملص هبدوء من  

ذراع جايك,الهنا مل تكن راغبة ىف 
ان يشاهد ابتريك كيف يطوق  
جايك خصرها بتلك الطريقة  

 املتغطرسة.



 
اال ان صوت شيال العاىل مسرها ىف  
مكاهنا.حيت السيدة الىت توجهت 

اىل جمموعة اخرى واستدارت لتفاجأ 
تضم جايك  ابلشابة السمراء اجلميلة
 وتقول ابغراء استفزازى:

ملاذا حتب املفاجآت اىل هذه  -
الدرجة اي جايك؟كان ابمكانك 



ابالغى ابنك ستاتى, وكنت ابلتاكيد 
 ساحفظ لك هذا السر الصغري.

 
اجاهبا مبرح وحىت بشئ من السرور  

بسبب نظراهتا الىت تضج اعجااب 
 واغراء:

كنت مل اختذ بعد قرارا هبذا  -
ن ادرك ما لدى من  الصدد.ومل اك



اسباب كثرية ومتعددة حتملىن على 
 العودة.

 
 

قالت اتنيا لنفسها ان جايك وشيال 
 مل يلتقيا ابدا من قبل.



مل تكن شيال سوى فتاة مراهقة ىف  
اخلامسة عشرة من عمرها عندما 

 تزوج جايك. 
كما انه ليس من احملتمل ان يكون  
التقاها ىف رحلته الوحيدة االخرى 

 نوات.قبل اربع س
نظرت شيال اىل اتنيا مبرح ظاهر  

 نتيجة االرتباك البادى على حمياها



 
 وسالتها برباءة مصطنعة:

امل يقل لك ابتريك؟رافقته ىف -
الرحلة الىت قام هبا منذ شهر 

ومشلت,كما تعرفني,القارة  
 االفريقية.وعندها...التقيت جايك.

  



نظرت اتنيا بسرعة اىل وجه زوجها  
 يتحرك ومل يتبدل مالحمه.الذى مل 

مث تطلعت حنو ابتريك ساعية 
للحصول على اتكيد ملا 

 مسعته,وقالت:
 كنت اظن اهنا رحلة عمل.-
 نعم كانت رحلة عمل.-



اان اقنعته ابن يصحب معه اخته -
 الصغرى كى تنعم ابجازة قصرية.

 
مث نظرت مبحبة حنو شقيقها ومضت 

 اىل قول: 
كان ابتريك ابلطبع منهمكا ىف -

التنقل بني افريقيا واورواب, فقررت  
ىف هناية االمر التوقف عن مرافقته  



ىف تلك الرحاالت املكوكية والبقاء  
ىف افريقيا.وكنت ساصاب بسأم  

قاتل لو مل يتمكن جايك من ترك  
 عمله بضعة اايم.

 
شعرت اتنيا بضيق وانقباض نتيجة  

ه كلمات االحياء اخلبيث الذى محلت
 شيال.



ال,مل يذكر ابتريك شيئا من هذا -
 القبيل.

 
ابتسمت شيال الن هذه اجلملة 

اوحت هلا ابن جايك ايضا مل يبلغ  
 زوجته ابالمر.

ارادت التعليق على ذلك,ولكن  
 اتنيا سبقتها اىل القول:



الشك انك كنت حمظوظة جدا  -
الن جايك متكن من االبتعاد عن  

 عمله بعض الوقت.
ك هبدوء وهو ينظر اىل  ابتسم جاي

 شيال
 مث قال:

اتصور انه كان ابمكان شيال -
الرتفيه عن نفسها,حىت لو مل اكن اان 



هناك.ولكن,مبا ان العمل كان 
يسمح ىل مبنح نفسى اجازة 

قصرية,فقد وجدت ان من واجىب  
االهتمام بشقيقة مدير الشركة  

 ابلوكالة.
 

 سالته شيال بغنج ودالل:



ه؟االهتمام وهل هذا ما كنت تفعل-
 ىب؟

شعر جايك ابن اتنيا اخذت نفسا  
عميقا للتخفيف من حدة غضبها 

وانفعاهلا النامجني عن تصرفات شيال 
 وكلماهتا.

 



ولكنه كان شبه متاكد من اهنا ال  
هتتم مطلقا ان كان اقام عالقة مع 
شيال ام ال.وظن اهنا مشمئزة فقط 

 من تلك االحياءات املبطنة.
الت للفتاة  ابتسمت اتنيا خببث وق

 االخرى بربودة:
اىن مسرورة جدا النك وجدت -

رفقة زوجى لك بضعة اايم امرا مثريا  



الهتمام.من املؤكد انك كنت 
ستتعذبني كثريا لو مل يتمكن احد من  

مرافقتك اىل املعامل البارزة ىف تلك 
 البالد الغريبة.

 
نظرت شيال ابغراء حنو جايك قبل 

 ان جتيب اتنيا ابلقول:



م ابلعديد من الرحالت ذات  مل نق-
الطابع السياحى .كنت اريد ابلطبع 

ان اجتول ىف مركز املشروع الكبري 
الذى يتواله جايك. ولكنه شرح ىل  

ابن بعض العاملني هناك ام يروا  
امرأة منذ اسابيع, وليس من حاجة 
الاثرة غرائزهم عبثا الهنم سيعودون 

قريبا اىل زوجاهتم وعائلتهم .اان 



جايك مل جيد من  سعيدة الن
الضرورى تطبيق هذه التعليمات 

 والقيود على نفسه . 
ابلتاكيد,مل يقرر جايك العودة اىل  

 الوطن اال بعد مغادرتى افريقيا.
  

 مث نظرت اليه وسالته بدالل واضح:



هل كنت حافزا لك الختاذ هذا  -
 القرار؟

لنقل ان وجودك هناك ذكرىن  -
فيما لو قررت   ببعض ما ساخسره

 البقاء. 
شعرت اتنيا بغضب عارم ,زاد من 

حدته فشلها من التخلص من  
قبضته احملكمة .واحست ابقتناع 



راسخ ابن اهتمامه املزعوم اببنه مل 
يكن االمر الوحيد الذى اعاده اىل  

 البالد. 
 

فمن الواضح ان وجود شيال كان  
عامال مؤثرا ساهم اىل حد بعيد ىف 

 .اختاذ قرار العودة



ومسعت ابتريك يساله هبدوءه 
 املعتاد:

 كم ستبقى هنا اي جايك؟-
هل تسالىن بصفتك مسؤوال كبريا -

ىف الشركة ,ام كمراقب له 
 اهتمامات معينة؟

 قليل من هذا وقليل من ذاك.-
 



اتمل الرجالن بعضهما بطريقة توحى 
ابن ااي منهما قد ينقض على االخر 
ىف اي حلظة.مث نظر جايك اىل اتنيا  

وجه اليها ابتسامة حلوة ال تقارن و 
 ابدا بقساوة عينيه.

 
 وقال هبدوء ابلغ:



يتمتع مساعدى دانفز مبهارة -
وخربة تفوقان املطلوب الدارة  

مشروع الطريق. وعليه فال حاجة 
للخوف ,اي راينز,من اىن تركت  

 هناك اى مشاكل او فوضى.
  

 توقف حلظة مث مضى اىل القول:



نىن سابقى  مثة احتماالت كبرية اب-
 هنا لفرتة طويلة جدا.

شعرت اتنيا ابنه نطق بكل كلمة ىف  
تصرحيه اهلام هذا هبدوء وعناية  

فائقتني كى يتاكد من ان اجلميع  
 يفهمونه متاما. 

حدقت به وحاولت ايئسة اخرتاق  
مالمح وجهه اجلامدة لتعرف ماذا  



جيول ىف رأسه.أمل يقل اىل امه قبل  
الفرتة  اقل من ساعة انه مل حيدد بعد

 الىت سيمضيها هنا؟
هل اثر وجود شيال على قراره؟ 

يبدو ذلك واضحا,ولكن...هل هو 
فعال كذلك؟مل يكن لدى اتنيا ادىن  

شك ىف ان شيال عامل مؤثر ىف  
اختاذ هذا القرار...ولكنها ليست  



العامل الرئيسى واالساسى.وظهر 
مل يكن ينوى اطالع   جليا ان جايك

احد على السبب احلقيقى لقراره  
 املفاجئ.

 
وقررت اتنيا ان تتصرف مرة اخرى  

 كاحدى املضيفتني,وقالت:



اظن ان ابمكننا مجيعا تناول بعض  -
 املاكوالت اخلفيفة.فما رايكم؟

 اقرتب ابتريك منها بسرعة قائال:
بكل سرور,وساساعدك ىف محل -

 الصحون.
دت عليها  ابتسمت شيال ,الىت ب

 السعادة لدى مساعها اعالن جايك 
 وقالت:



اجعال حصىت اكرب احلصص الىن  -
 جائعة كثريا...وشهيىت منفتحة.

 
بدا ابتريك ميأل الصحون االربعة  

النه شعر ابن يدى اتنيا كانتا  
ترجتفان غري قادرتني على محل اى 

 شئ ىف الوقت احلاضر .



ابلطاولة كيال تقع   امسكت هى
وسالته بصوت منخفض,ولكن 

 بعصبية ظاهرة:
ملاذا مل ختربىن ابن شيال رافقتك ىف -

 رحلتك؟
 
اهنا شقيقىت ,على الرغم من الفرق  -

الشاسع ىف السن.ارادت  



مرافقىت,فلم اجد سببا حيول دون  
 ذلك. 

مث نظر اليها جبدية وكانه تذكر امرا  
 هاما,ومضى اىل قول:

رفته حقا هو ملاذا مل  ما تريدين مع-
اخربك ابهنا...ابهنا... تعرفت اىل  
جايك!بصراحة,كان لدى انطباع  

ابنك مل تكوىن مهتمة مبا يفعله  



زوجك طاملا انه بعيد عنك.اما االن 
,فاىن اعتقد ان على اعادة النظر ىف  

 هذا الرأى. 
  

 جاء نفيها سريعا وقواي
 اذ قالت:

انه ال يعىن اى شئ ابلنسبة -
ابنىن غبية جدا واان وافقة   ىل!شعرت



هناك ال اعرف شيئا بينما يعرف 
 االخرون كل شئ.

عندما كدت اقول له االاية ان  -
خيتفى من حياتك,ملاذا ذهبت اليه  

مبجرد ان طلب منك ذلك؟ملاذا  
تركتىن اقف هناك كاملخبول بينما 

 انت هرعت اىل جانبه؟
 



وضعت اتنيا يدها بعصبية على 
 جابينها وقالت:

ت صدمة قوية...كابوسا كان-
مزعجا!مل اصدق انه حقا هناك. مل 
اتصور ابدا انه سيعود,حىت عندما 

 كتبت له...
قاطعها ابتريك ابنفعال واضح  

 وبلهجة قاسية:



 انت طلبت منه ان يعود؟-
 

نظرت اتنيا اليه بعينني تتوسالن  
 تفهمه وجتاوبه,وقالت:

كنت مضطرة لذلك.ليس من -
  اجلى اان...ولكن من اجل

جون.كانت لديه تلك الفكرة  
اجملنونة ابن جايك ميت او انه ىف  



السجن.واصر على الكتابة اليه  
طالبا منه العودة.مل امتكن من رفض  
طلبه,مث...انت ذكرت ىل بنفسك  

ان جايك منهمك جدا ىف مشروعني  
خمتلفني.كنت امل ...كنت اعتقد 

 انه لن يتمكن من احلضور.
 

 :تنهد ابتريك وقال هلا هبدوء



نعم,اتذكر ذلك. ولكن ...عندما -
اتصورك معه على انفراد ىف وقت  

 الحق الليلة ,احس...احس...
امحرت وجنتاها بسرعة نتيجة ملا 

اوحى به,وسارعت حملو صورهتا بني 
 ذراعى جايك قائلة:

تقع غرفة نومه ىف اجلانب االخر  -
 من القاعة.حنن ال...



 
أمل تنته بعد,اي راينز,من جتهيز  -

 ربعة؟صحون ا
كان جايك يقف وراءها فاستدارت  

بسرعة لتواجه بنظرات حادة 
 وقاسية.

ومما زاد ىف سوء الوضع القائم,ما  
 قالته شيال مبرح ظاهر:



أوه!انكما تبدوان مذنبني.عما -
 كنتما تتهامسان؟

 
جتاهل ابتريك كالم اخته عمدا 
وسأل جايك بربودة اعصاب 

 حقيقية:
 هل اكثرت لك قطع اللحم؟ -
 ال,هذا ما كنت اريده ابلضبط.-



قابلت اتنيا نظراته املخيفة بتحد 
ظاهر,رافضة الشعور ابى ذنب او  

خطيئة بسبب حديثها الربئ مع  
ابتريك.ومسعت شيال تقول جلايك  

 بدالل
 وهى ترفع قطعة من اجلبنة اىل فمها: 

قبل البدء ابالكل, اود ان نرحب  -
 مجيعنا بعودتك اىل الوطن. 



 
اهم وامشل. ما  ليكن املوضوع -

رأيك لو متنينا للجميع اايما أفضل  
 ومستقبال اكثر سعادة وهناء!

 
كان االربعة واقفني قرب 

املائدة,وكان هناك دائما شخص  
 يتوقف قليال للتحدث مع جايك. 



كانت اتنيا تتعمد جتنب النظر اىل  
زوجها,وتتمىن اهنا مل تكتب تلك  
 الرسالة الىت شجعته على اجملئ.

 منه رجل قائال:اقرتب 
االن وقد عدت اي جايك,فماذا  -

 ستفعل هنا؟
 



نظر اىل اتنيا بسرعة واجاب الرجل  
 مبتسما:

اول شئ سافعله هو متضية بعض -
الوقت مع عائلىت, والتعرف بطريقة  

 مناسبةاىل ابىن.
 تدخلت شيال ومتتمت قائلة:



من املؤسف انه دخل املدرسة -
االن.ستكون لديك ساعات طويلة  

 فراغ التام كل هنار.من ال
  

نظر جايك اىل العينني اجلميلتني  
 اللتني تعدانه ابمور كثرية,وقال:

 سافكر ابمورعدة مللء الفراغ. -



مل ينتبه الرجل اىل مغزى احلديث  
 املتبادل بينهما,اذ ضحك وقال:

_اتصور ان للسيدة اجلميلة خططا 
كثرية يقتصر تنفيذها عليكما 

وحدكما.اليس ذلك صحيحا اي 
 سيدة السيرت؟

 



اختفى اللون من وجنتيها عندما 
شاهدت ابتسامته الساخرة 

املرحة.ابتسمت وقالت للرجل ان  
 جايك هو الذى يضع اخلطط. 

مل هتتم الهنا بدت كزوجة مطيعة 
ترضخ لرغبات زوجها.فهو يعلم ان  

ما عنته حقا هو ان خططه ال 
 تشملها. 



ابتسم الضيف وقال معلقا على 
 القصرية:مجلتها 

كم امتىن لو ان زوجىت متساهلة  -
 معى اىل هذه الدرجة!

 
رد عليه جايك وعينيه تشعان خبثا 

 واستهزاء:
 مل اعترب اتنيا ابدا زوجة متساهلة.-



جايك,هل ميكنك اجملئ لوداع -
جورج هاريس وزوجته؟ اهنما 

 ذاهبان.
 

ابتسم جايك المه ورافقها حنو  
احلديقة بعد اعتذاره بتأدب  

وعة الىت كان يقف معها.وما  للمجم
 هى اال حلظات 



حىت امسك ابتريك بذراع شقيقته 
 وقال:

هيا اي شيال.اظن ان الوقت حان  -
 لذهابنا حنن ايضا.

مث مال برأسه حنو اتنيا وساهلا هامسا  
: 

 هل ميكننا ان نلتقى؟-
 



شعرت ابن قلبها غاص ىف مكانه  
وان الدماء جتمدت ىف 

رجة  عروقها.كانت شاردة الذهن لد
اهنا مل تتمكن من االعرتاض او  

 االحتجاج.
 هزت براسها وقالت:

 نعم اي ابتريك. -
 



آذن ذهاب الزوجني هاريس  
وابتريك وشقيقته بقرب انتهاء  

احلفلة وبدأ الرحيل اجلماعى لبقية 
الضيوف.وفيما كانت اتنيا تودعهم  

 مكررة اجلمل الوداعية املهذبة 
راحت نظراهتا تراقب الباب ابهتمام 

لغ منتظرة عودة جايك قبل مغادرة  اب
آخر الضيوف.وعندما ذهب  



اجلميع,ابتسمت وتنهدت ابرتياح  
 وسرور.

 
ظلت تسمع بعض االصوات ىف 
اخلارج مما يشري اىل ان جاى دى  

وجوليا غارقان ىف احاديث متشبعة 
 مع جايك. 



مل تكن راغبة ىف مقابلته داخل  
البيت,فاخذت جتمع الصحون  

ى طاولة جرارة واالقداح وتضعها عل
 كى تنقلها من احلديقة اىل البيت.

تطلعت اىل اقصى احلديقة مث رفعت 
راسها اىل مساء منتصف الليل تتامل  

النجوم والقمر وتنعم هبدوء تلك  
 اللحظات وسكينتها



 .وفجأة مجدت ىف مكاهنا وقالت:
تصورت انك كنت تودع  -

 الضيوف.
 

جلس على  مل ينظر اليها جايك,بل
 احد املقاعد املرحية وقال:

تسللت بعيدا فيما كان اجلميع  -
 يتبادلون أحاديث غري هامة.



شعرت اتنيا برغبة قوية الاثرة 
 اعصابه

 مستخدمة طريقته واسلوبه معها:
ملاذا؟هل كنت تفكر بوسيلة ملالقة  -

شيال؟لن يكون ذلك صعبا 
جدا,فهى متضى فصل الصيف على 

تخدمه مركب ابتريك الذى يس



كبيت عائم.اهنا نقطة لقاء تناسبك 
 جدا!

 
نظر اليها بعينيه الفوالذيتني  

فاحست بنظراته خترتق عينيها 
 ووجهها وقال هلا بتأفف ومتلل:

كنت متعبا ليس اال.انت تعرفني  -
اىن قطعت عدة مناطق زمنية ىف 



رحلىت من افريقيا اىل الوالايت  
 املتحدة.

  
كان التعب فعال ابداي على 

ه,ولكنها مل تتمكن من التعاطف  وجه
معه او الشعور ابلشفقة عليه.نظرت 

لفنجان القهوة الفارغ الذى كان  
 حيمله ىف يده



 وقالت ابستهزاء:
أهذا كل ما تشربه هذه -

االايم؟انك مل تعد كجايك السيرت 
 الذى اتذكره.

هذا صحيح جدا,فالقهوة تبقيىن  -
اذكر تلك الليلة   صاحيا ومتنبها.اىن

الىت كنت فيها ضائعا شاردالذهن  
لدرجة انىن مل اتذكر شيئا عما حدث 



خالهلا.وبعد اقل من سنة,احضرت 
ىل فتاة ىف التاسعة عشرة من عمرها 

طفال رضيعا وضعته امامى وقالت ىل  
 انه ابىن. 

 
احست ابن معدهتا حتولت اىل انر 

متأججة حترق قلبها وكبدها.حاولت 



دئة مثله,ولكن يديها  ان تبدو ها 
 كانتا ترجتفان بشكل واضح. 

شدت اصابعها بقوة,فيما كانت غري 
قادرة على جتاهل قامته الطويلة  
 وعضالته املفتولة القوية.مل جتبه

 فمضى اىل القول: 



سألت نفسى مرارا عما ميكن ان -
تتذكريه انت عن تلك الليلة  

 الفريدة!
 
العقل اداة حمبة وعاطفة,ينسى -

عادة الذكرايت املؤملة االنسان 
 واملزعجة.



مل يتأثر بنظرات االحتقار ىف عينيها 
 اجلميلتني

 وسأهلا هبدوء:
وهل كان كل شئ ىف تلك الليلة  -

مؤملا ومزعجا؟اىن اذكر اجلزء االول  
منها بوضوح اتم.اذكر اىن التقيت 
بشابة مجيلة جدا وخجولة جدا ىف  

معرض سيداليا واىن دعوهتا اىل  



ايضا كيف امحرت  الرقص.واذكر  
وجنتاها اجلميلتان الناعمتان عندما 

قلت هلا ان شعرها يذكرىن بلون  
القطعة الذهبية االثرية.مل نتحدث 

كثريا...كنت اطوقها بذراعى 
واتظاهر بتحريك القدمني كى يبدو  
اننا نرقص...مع انىن مل اكن افعل  



شيئا سوى النظر اىل عينيها 
 اجلذابتني الرائعتني.

 
كقطعة من املخمل كان صوته  

السحرى حيكت حوهلا فجأة 
واعادهتا ابلذاكرة اىل تلك الليلة.مل 
يكن عليها اال ان تطبق عينيها كى 



تتذكر حالوة تلك االمسية 
 وهبجتها.

 
أتوهت بصمت وهى تتذكر نفسها  
بني ذراعيه...خافت من رد فعلها  

ومن الرغبة اجلاحمة الىت اشتعلت ىف  
 ىف داخلها.أغلقت اباب فوالذاي



عقلها لطرد بقية ذكرايهتا عن تلك  
 الليلة 

 وسألته مبرارة:
مباذا حتاول اقناعى,اي جايك؟ابنك -

كنت فعال حتبىن؟ابنىن كنت اعىن 
لك شيئا ما؟هل كنت حقا اكثر من  

 جمرد لعبة تلهو هبا لليلة واحدة؟
 



 امسك كتفيها وهزها بقوة قائال: 
 اتنيا, العنة!أان...-
لرؤيىت ىف عطلة كنت ستأتى -

االسبوع التالية...او هكذا قلت 
ىل!مل تكن تعىن ذلك قط!اان اعرف 

 ذلك,كما تعرفه انت متاما!
 صرخ بوجهها غاضبا:



قتل اخى انذاك ىف حادث  -
 سيارة.مل امتكن من الذهاب اليك. 

  
وكانت تلك احلادثة عذرا -

 مناسبا,اليس كذلك؟
هزا رأسه أبمل بسبب السخرية  

محلتها صوهتا,وانزل   الالذعة الىت
 يديه عن كتفيها قائال:



ال اتذكر ابدا انىن وعدتك -
ابلرجوع ولكىن كنت انوى ذلك... 

لو مل يقتل جاميى ىف تلك  
احلادثة.وكى اكون صادقا معك,  
شعرت بعد موته ابنه مل يعد هناك  

شئ آخر يهمىن. كدت انسى  
وجودك كلية,اىل ان التقينا صدفة 

 بعد ذلك.



 
 نىن تصديقه.هذا ما ميك-
وهلذا السبب تكرهيىن,اليس -

كذلك؟جرحت كرامتك النىن  
احببتك مث نسيتك.مل تغفرى ىل  

ذلك حىت عندما تزوجتك.كنت 
تشعرين انىن مدين لك هبذا الزواج  



كى اعوضك جزئيا عن تلك الليلة  
 الوقحة اهلوجاء. 

 
آملتا جدا فكرة تصويره هلا انسانة ال  

 قلب هلا,فاحتجت بعنف:
ا صحيحا على ليس هذ-

االطالق.مل اكن انوى ابدا ابالغك  
مبا حدث...لوال ذلك اللقاء  



املفاجئ.مل اكن اريد الزواج  
منك.ولكنك عندما علمت ابمر 

جون هددتىن ابنتزاعه مىن.السبب  
الوحيد الذى محلىن على ابالغك 

 ابمره...
 

غصت قليال وتوقفت حلظة قبل 
 امتام مجلتها قائلة:



ىن اريدك ان  اخربتك بوجوده الن-
تندم زان تشعر ببعض الذنب  

واخلجل اللذين كنت اشعر هبما.مل 
اكن اريد اال القليل من املال  

لتسديد النفقات املرتتبة على.ولكن 
اردت الطفل!تبا لك والموال 

السيرت,وقوة السيرت,واسم 
السيرت!تعاملىن ىف البداية كغانية  



صغرية وضيعة ومنسية,مث تنتظر مىن 
مبجرد ارغماك ىل على ان اغفر لك 

الزواج لالحتفاظ جبون!انت تطلب 
 املستحيل!

 
انت مل حتاوىل ابدا.حنن مل نتعامل -

ابدامع مسألة زواجنا اال كمجرد  
غطاء لوجود الطفل.اما االن فقد  



حان الوقت لكى نتصرف جبدية,من 
اجل ابننا ان مل يكن من اجل اى  

شئ اخر.انت اعرتفت بذلك عندما 
لرسالة الىت اقرتحت كتبت ىل تلك ا

فيها عودتى اىل الوطن...مع انك  
 تظنني اىن لن افعل ذلك. 

  



بدا قريبا منها,فرتاجعت بسرعة اىل  
الوراء.كانت عيناه تشعان بربيق ال  

تفهمه ولكنه يثري احساسيها 
 ومشاعرها.

 قالت له بعصبية:
لن نتمكن اىل التوصل اىل نتيجة -

 اجيابية اي جايك. 
 



 رب غاضب:قال هلا بنفاذ ص
اان مل اقل ابدا اننا سننجح!قلت -

ان من واجبنا ان حناول ذلك. ما  
من زواج حيقق النجاح,مامل يقم 
الزوجان مبحاولة لتحقيقه. انت 
امرأة مجيلة ومثرية,وال ميكنىن ان 
اصدق انك جتديىن قبيحا وكريها  

 بدرجة اتمة.



متنت اتنيا بصمت لو كان ابمكاهنا 
هكذا.كانت تنظر ىف ان جتده 

اجتاهات خمتلفة كى تتفادى وجهه  
 الوسيم اجلذاب. 

وظهر اخلوف ىف عينيها عندما 
 نظرت اليه وسألته هبدوء:

ماذا تطلب مىن,اي جايك؟ان  -
 احبك؟



 
صدر عنه صوت ساخر يشبه  

 الضحك قبل ان يقول هلا: 
اعلم انك رمبا كنت تظنني الدماء  -

الىت جترى ىف عروقى حارة جدا 
الفرتة الطويلة الىت امضيتها   بسبب

ىف تلك البالد احلارة.اجلواب هو  
عكس ما تتصورين,فاان مل اطلب 



منك مشاركىت سريرى...مع ان 
ذلك قد يصبح النتيجة احلتمية ىف 

هناية االمر.ما اريدك ان تفعليه...او  
ابالحرى ما اقرتحه علينا معا...هو 

ان نعامل بعضنا كاصدقاء وليس 
التعرف على بعضنا كاعداء.لنحاول 

على حقيقتنا,وليس بناء على ما  
يتصوره كل منا ابلنسبة لالخر.مسيها  



فرتة جتريبية او هدنة او ماشئت, 
 ولكننا حباجة لدفن املاضى ونسيانه.

  
اهنا نظرية ممتازة وكان ابمكاىن -

اخذها بعني االعتبار,لوال تلك 
هبا  الطريقة احملتقرة الىت عاملتىن

 الليلة.
 تعنني عندما فاجأتك مع راينز؟-



 للرجل اسم اول.انه ابتريك! -
 
رمبا اان مدين لك ابالعتذار عن -

الطريقة الفظة الىت عاملتك هبا.قد 
نكون زوجني ابسم فقط,ولكىن ازال  

اعتربك ىل.واعتقد ان مشاهدتى  
اايك بني ذراعيه كانت صفعة مؤملة 
لكربايئى وعزة نفسى كرجل.ومن 



ؤكد ان برودتك الوقحة مل تساعد  امل
 قط ىف التخفيف من االم الصفعة.

 
الحظت اتنيا بسرعة ان جايك مل  

يعتذر فعال,اال انه اعرتف وكان هذا 
حبد ذاته كافيا للتخفيف قليال من 

 حدة غضبها.
 حسنا؟هل تقبلني بفرتة جتريبية؟-



 وماذا بشيال....-
اهنا ليست ىف الصورة على -

 االطالق.
 
كنت تبدو سعيدا للغاية  حقا؟-

عندما شاهدهتا الليلة.ومن املؤكد 
انكما متكنتما من توطيد عالقة 



وثيقة بينكما عندما كنتما معا ىف 
 افريقيا. 

 
ابلنسبة لشيال,مثة اوقات متر ىف  -

حياة الرجل حيتاج خالهلا اىل  
امرأة.اان اعلم ان هذا الكالم يثري  

امشئزازك,ولكن هذا كا ن ما ساقوله  



صددها.اال ان اتفاقنا سيقتصر لك ب
 علينا حنن فقط.

 
 هل تقول انك لن تلتقى شيال؟-
وهل تقولني انك لن تلتقى  -

 ابتريك؟ 
 قلت لك انىن مل اكن التقيه!-



بعد هذه الليلة ,ال اظن انه  -
سيكتفى ابلنظر اليك من بعيد. لقد  

تذوق طعم العسل,وسوف يريد  
املزيد منه.ولكن ما لنا وهلذا  

ا يهمىن هو انك مل جتيىب  املوضوع.م
بعد اذا كنت موافقة على اقرتاح  

 اهلدنة. 
 



وماذا سيحدث ىف هناية الفرتة -
 التجريبية اذا كنت ال تزال حتتقرىن؟ 

اذا شعران بعد شهرين او ثالثة ان  -
زواجنا لن ينجح ابى طريقة او  

ابخلرى,فعندها نبحث عن حلول 
 بديلة. 

 الطالق مثال؟ -
 الواضح.انه احلل  -



  
وان مل اوافق على ما تسميه -

 هدنة,ماذا سيحدث؟
_سيحدث ان تستمر االمور كما  

 هى عليه االن.
ظهر الغضب جليا على 

عينيها,وتذكرت فجأة ان اعرتافه  
قبل حلظات ابقامة عالقة مع شيال 



اثناء وجودها ىف افريقيا مل يزعجه 
 على االطالق.

 سألته ابنزعاج واضح:
خيارا آخر,أليس  انت ال ترتك ىل-

 كذلك؟
 

 اجاهبا بنعومة قائال:



هذا يعتمد على الطريقة الىت  -
تنظرين هبا اىل املوضوع.ادرسى هذه 

املسألة بتمعن واعطيىن جوابك  
 خالل يومني او ثالثة.

وتركها واقفة بذهول ودهشة,دون  
ان يودعها او يضيف كلمة اخرى  

 اىل مجلته.
 



 ******هناية الفصل الثالث****** 
 
 
 
 
 _انتصار قبل املعركة4

 ************************ 



تنهدت اتنيا ابنقباض دون ان تدرى  
السبب.وبدا ان انزعاجا غريبا يلقى  
بظالله على مجال الصباح وروعته. 
ومل تتذكر السبب اال عندما فتحت 
عينيها واستفاقت بصورة اتمة.لقد 

 عاد جايك اىل البيت...
 



اتوهت قليال ودفنت راسها ىف  
وسادهتا.عاد اىل البيت ويعتزم 
البقاء.لن تتمكن بعد االن من  

 جتاهل وجود زوجها. 
واسوا ما ىف االمر اهنا غري قادرة 

على كرهه. مثة خوف,كيف تصفه 
او تسميه,انجم عن املضاعفات الىت  
ميكن ان حتملها عودته وعن الفكرة 



الرهيبة من انه سوف يكتشف قريبا  
الن السر الذى حافظت عليه حىت ا

 بعناية فائقة.
  

فتح الباب فجأة وشاهدت ابنها  
 يدخل منه بسرعة ويقول هلا بلهفة: 



صحيح؟هل اىب هنا حقا؟قالت ىل  -
جدتى انه عاد,فاين هو؟اين هو  

 االن؟
منعته محاسته وهلفته الشديداتن من  

 مالحظة انقباض والدته
ومن اهنا ارغمت نفسها على  

 االبتسام عندما قالت له:



نعم,انه هنا.وهو انئم ىف الغرفة  -
 االخرى.

 
 ساذهب اىل رؤيته!-

 ارادت ان متسك به فلم تتمكن.
 قامت من سريرها بسرعة صارخة:

 جون,انتظر! -



ما ان وصلت اىل ابب غرفتها,حىت 
كان جون يفتح ابب الغرفة الواقعة  

 ىف هناية املمر.
يقف داخل   وملا وصلت اليه,كان

الغرفة بذهول وهو ال يزال ممسكا  
 بقبضة الباب.



وضعت يديها على كتفيه لتسحبه 
هبدوء اىل خارج الغرفة,وهى هتمس 

 حبزم وقوة:
 ال توقظه االن اي جون.-
 

مث انتبهت اىل سبب ذهوله  
ومجوده.كان جايك واقفا مكشوف 



الصدر امام ابب احلمام 
 الداخلى,يتأمل الصىب بذهول مماثل.

  غمز للصىب ابمسا وقال له:مث
اسعدت صباحا اي جون.انت -

 جون,اليس كذلك؟
هز الصىب رأسه وهو ال يزال حمدقا 
ابلرجل الذى يهيمن وجوده على 

 كل شئ آخر.



سأله جون بصوت يوحى خبوفه من 
 احتمال مساع رد سلىب:

 هل انت اىب؟ -
 
 

اجابه جايك بكلمة وحيدة 
 وبسيطة,ولكنه مل يتحرك حنو الصىب.



واكتشفت اتنيا اهنا حتبس 
انفاسها.تنفست هبدوء اتم ورفعت 
يديها ببطء عن كتفى جون.كانت 

الغرفة هادئة وساكنة لدرجة انه كان  
ابالمكان مساع صوت ريشة عصفور 

 وهى تالمس السجادة.
  



واخريا,ترك جون الباب وتقدم ببطء  
 حنو والده.

توقف امامه مث رفع رأسه حنو وجه 
 ة:ابيه وسأله جبدي

هل ساصبح طويل القامة مثلك  -
 عندما اكرب؟

 



علت وجه جايك ابتسامة حولت  
مالحمه القاسية اىل نعومة وحنان ال 

يصدقان.ركع امام الصىب واجابه  
 جبدية مماثلة:

 رمبا ستصبح اطول مىن.-
 

ان  خيم الصمت مرة اخرى,اال
التوتر الذى كان سائدا قبل قليل 



زال واختفى.احست اتنيا وهى 
تراقبهما معا ابهنما نسيا متاما  

وجودها ىف الغرفة.كاان قريبني جدا  
اىل بعضهما,ومع ذلك مل يتحداث او  

 يتعانقا. 
 

كان احدمها واقفا يتفحص بدقة 
وجه الرجل الغريب الذى هو  



والده,فيما كان االخر راكعا تبدو  
حمياه مالمح الثقة على 

 والتفهم.وبعد حلظات صمت طويلة 
 سأله جايك: 

 امل تتناول فطورك بعد؟-
 

اجابه الصىب بكلمة نفى 
 واحدة,فمضى الوالد اىل القول: 



واان ايضا مل اتناول فطورى -
بعد.اذهب اىل جدتك االن واطلب  

منها ان تضع صحنا اخر على  
 الطاولة.سوف نتناول الفطور معا. 

 
أسه موافقا واستدار حنو  هز الصىب ر 

 الباب كى يذهب اىل جدته.



ولكنه توقف فجأة,مث التفت اىل  
الرجل الذى مل يزال على ركبتيه 

 وقال له بلهجة جادة وحازمة:
اان سعيد بعودتك اىل البيت اي -

 اىب.
 

وخرج جون من الغرفة راكضا.وقف 
جايك وكانت عيناه تشعان  



ابلسكينة واهلدوء كسماء الصيف  
 ة.الصافي

 وما ان نظر حنو اتنيا حىت قالت:
 اان اسفة. -
 ملاذا؟  -
الن استقبال جون لك مل يكن  -

محاسيا متاما.اان...اتصور....انه ال 
 يعرفك جيدا.



 
وهل كنت تتوقعني منه ان يرمى  -

نفسه على؟كنت ساشعر خبيبة امل  
لو فعل ذلك.اان غريب ابلنسبة 

اليه, وال اريده ان مينحىن ثقته وحمبته 
رد ابالغه ابنىن والده.اريد ان جمل

احصل على حبه حبرارة,وعندها 
 فقط اشعر ابهنا هدية مثينة للغاية. 



تنهدت اتنيا ووضعت يدها على 
 جبينها مث قالت:

 اعتقد انك على حق.-
 

مل تتمكن من طرد ذلك الشعور  
الباطىن ابهنا هى املسؤولة االوىل عن  

قيام هذا الشرخ الكبري ىف العالقة  
 بن وابيه. بني اال 



مل تنتبه اىل اقرتابه منها اال عندما  
 مسعته يقول:

امنحيه وقتا كافيا اي اتنيا كى -
يتمكن من معرفىت بصورة 

اتمة.تسارعت دقات قلبها عندما 
شعرت بقربه منها,فارتبكت ومل 

تعرف ماذا تفعل او تقول.ومسعته 
 يسأهلا هبدوء:



هل فكرت قليال حبديثنا -
امس؟اتصور ان افضل شئ ابلنسبة 

 اىل جون قيام هدنة ودية بيننا.
 

مل يتمكن جزء من عقلها من الرتكيز  
على ما قاله,الن قسما كبريا من  
احاسيسها كان مشدودا كلية اىل  
 جاذبيته الساحرة ورجولته امللهبة. 



 
 ردت عليه مهسا:

ال ميكننا ابدا ان نصبح صديقني -
 اي جايك.

اان مل اقل قط ان ابمكاننا ان -
نصبح صديقني.ىف احلقيقة انىن اول  

من يعرتف ابستحالة ذلك من  
الناحية العملية. كل ما اريده هو  



ازالة هذا اجلو العدائى اللعني القائم  
 بيننا,والذى اوجدانه حنن ابيدينا.

 
قف  جتنبت النظر اىل الرجل الوا

قرهبا,الن حضوره كان يثري فيها نزوة 
جاحمة تضعف مقاومتها الغرائه  

 القاسى.هزت رأسها وقالت بتلعثم:
 ال...ال ادرى.اىن حقا...ال ادرى.-



توقعت هبوب عاصفة هوجاء نتيجة 
ردها املرتدد,ومل تكن مستعدة 
للنعومة املفاجاة ىف صوهتوالىت  

 داعبتها بدقة مثرية. 
 كتفيها:قال هلا وهو ميسك ب

هل اطلب منك الكثري عندما -
 اقرتح عليك تعايشا سليما؟

 



مل تتمكن ثياهبا الشفافة من صد  
النار املتاججة الىت اشعلتها 

ملساته,ومل تتمكن احاسيسهامن  
مكافحة تلك الرغبة اجلاحمة ىف  

االلتصاق به وجبسمه القوى  
 املتوحش.

 



اغمضت عينيها بقوة ورفعت يديها  
ى مضاعفات لتحمى نفسها من ا 

اخرى.مث شهقت وقالت له بصوت  
يرجتف بعنف نتيجة لتجاوب 

 عواطفها اخلائنة: 
ال تلمسىن!ال ميكنىن حتمل -

 ملساتك!
 



 ال!هذا ليس صحيحا!-
احست انه طعن كرامتها ىف  

الصميم,ومل تتمكن اال من نفى  
 اهتامه القاسى بقوة ودون تردد. 

اهنا تعلم متاما ان مشكلتها 
 سرعة اتثرها  االساسية تكمن ىف

ابلرجل الذى يهتم هبا 
ويرعاها.نظرت اىل وجهه فرأت فيه  



مزجيا من الربودة واالغراء افزعاها  
 بقدر ما جذابها.

 
قال هلا بصوت انعم محل هلا دعوة 

واضحة لالقرتاب منه واثبات ما  
 تدعيه:

جيب عليك ان تقنعيىن ابلربهان -
 القاطع.اقرىن االقوال ابالفعال.



بذهول فيما كانت اقرتبت منه 
 تشدها اليه قوة سحرية ال تقاوم. 
اسرهتا نظراهتاحلاملة وراحت جتذهبا 
اليه,مع ان مجيع افكارها االخرى  

كانت تصرخ هبا طالبة منها االبتعاد  
 عنه.

شعرت ابنفاسه الدافئة تداعب 
وجنتيها,وتسمرت نظراهتا على 



شفتيه.متنت لو اهنا تطبقان على 
جوعها,ويفجران ىف نفسها تلك  

الرغبات الىت دأبت على ختزينهامنذ 
 زمن بعيد.

وانتبهت اتنيا اىل حالتها ىف اللحظة  
االخرية.لن تدع جايك يكتشف 

ضعفها اخلطر امام مداعبة الرجال 
 ومغازلتهم.



 
شعر ابنه على وشك 

الرتاجع,فطوقها بني ذراعيه وقال هلا  
 حبنان:

 .ال هترىب االن,اي حبيبيت-
مسعا صوت اقدام تعدو ىف 

املمر,قبل ان يتوقف جون فجأة 
امام الباب املفتوح على مصراعيه 



وحيدق مستغراب اىل الشخصني  
 املتعانقني.

اطبق عينيه مث فتحهما قبل ان يقول  
 متلعثما:

قالت...جدتى...ان...ان -
 الفطور...جاهز.

 



ابتسم جايك وهو ينظر اىل رأس  
ملتشنجتني اتنيا املنحىن وذراعيها ا

 اللتني كانتا حتاوالن عبثا ابعاده عنها
 ومهس ىف اذهنا قائال:

التقلقى,فحضور ابنك انقذك من  -
 هذه الورطة.

 مث ابعد يديه عنه وقال البنه:
 سآتى خالل حلظات.-



 
تردد الصىب بتملل,النه مل يعرف اذا  

كان عليه الذهاب فورا او  
انتظارمها.وكانت اتنيا جامدة ىف 

ما كان جبينها ينضج مكاهنا,في
 خجال ومزلة.

اما جايك فكان يرتدى قميصه 
هبدوء ال يضاهى.,وقبل ان يغادر  



الغرفة مع الصىب,اقرتب منها وقال  
 متمتما بعد ان رفع وجهها حنوه:

كانت تلك حماولة اوىل اياتنيا.رمبا  -
 ىف املرة املقبلة...

 
 لن تكون هناك مرة مقبلة.-



اخرة  اكتفى برفع حاجبيه بطريقة س
بعض الشئ,توحى ابنه ال يصدق 

 كالمها.
 مث تركها واستدار حنو الصىب قائال: 

 هل انت مستعد اي جون؟-
 هل ستاتني معنا اي امى؟-
 



اجابته نفيا,مث سارعت اىل خنق 
 دموع اخلجل واضافت هبدوء:

اريد اوال ارتداء ثياىب.اذهب,اي -
 حبيىب,مع والدك. 

شاهدها الصىب متسح دمعة من على  
 خدها

 فامسك بذراعها وسأهلا:
 هل انت خبري,اي امى؟-



 نعم,اان خبري.-
 

اال ان ابتسامتها الواهنة مل تساعد 
كثريا,فنظر حبدة حنو والده الذى  

يراقبهما بصمت قرب الباب وعاد  
 يسأل امه: 

 ولكن...ملاذا تبكني؟-



علمت اتنيا ان كلمة واحدة منها  
تكفى لتجعل الصىب ينقلب على 

ابيه.ميكنها بكلمة قاسية واحدة ان 
تقطع اخليط الضغيف الذى يربط  

 بينهما.ارادت ان تنتقم من جايك. 
كم من السهل االن ان ترد له  
الصاع صاعني على كل خطيئة 

تعتقد انه ارتكبها ىف حقها!نظرت  



اللتني   اليه فشاهدت قساوة عينيه
تعرفان ابلتاكيد مدى سيطرهتا 

 ونفوذها على ابنها.
 تنهدت وقالت للصىب:

اىن ابكى...اىن ابكى الىن سعيدة -
اي جون.الن والدك عاد اخريا اىل  

 البيت.
 



افرت ثغره عن ابتسامة عريضة النه مل  
يتمكن من مشاهدة الفشل واهلزمية  

 ىف عينيها.
 وقال هلا:

 ذلك.واان كذلك,اي امى,واان ك-
سوف يربد فطورك اي حبييب.هيا -

اسرع قبل ان تبعث جدتك فريقا  
 للبحث عنك.



ركض الصىب وهو يلوح لوالده بيده 
 قائال:

 هيا اي اىب. -
 

اال ان جايك كان ينظر اىل اتنيا  
ويتأملها فاحصا. فتصرفها احلكيم 
العاقل اركعها امامه,ولكنه مل يرمغ  



رأسها الشامخ بعزة وعنفوان على 
 ناء واخلضوع.  االحن

ظل واقفا حلظات طويلة قبل ان  
يدير ظهره ويلحق  

ابلصىب.وتساءلت اتنيا عما اذا كان  
ادرك اهنا اعلنته الفريق املنتصر,حىت 

 قبل ان تبدأ املعركة. 
 



ولكنها قررت ان ال متنحه مجيع 
غنائم احلرب,مهما كلفها  ذلك من  

 تضحيات وآالم...
مرت االايم الىت تلت عودة جايك  

 شكل روتيىن صرف. ب
ففى النهار,كان جون يذهب اىل  

املدرسة بينما يرافق جايك والده اىل  



مقر الشركة او يبقى ىف املنزل املبىن 
 على شاطئ البحرية.

اال انه كان خيصص ساعات ما بعد  
الظهر وحىت وقت مبكر من املساء  

جلون.كاان يذهبان احياان لصيد 
 السمك او اللعب ابلكرة.

 



غمهما مطر الربيع على  وعندما ير 
البقاء داخل البيت,كاان يشاهدان  

بعض الربامج التلفزيونية او يتسليان  
 ببعض االلعاب الرتبوية املنزلية.
اما ساعات الليل املتاخرة الىت  

كانت اتنيا ختشاها اكثر من  
غريها,فكان جايك يقضيها بكاملها  

 مع والديه. 



 
وقت على انفراد اال   مل ميضيا اى

لبعض حلظات متفرقة, كان جايك  
يسمح هلا ابلتحدث عن موضوعات  

 ال تقلقها او تثري اعصاهبا.
ولكن كانت تشعر انه يتحني الفرص  
املناسبة له لفرض اتفاقية من نوع ما  

 تضطر اىل القبول هبا.



 
رفضت التفكري ابملضاعفات الىت  

حيتمل حدوثها لو اهنا وافقت على  
فرتة جتريبية يتعرف خالهلا كل قيام 

منهما بصورة حقيقية على االخر.مل 
تكن راغبة ىف متضية اى وقت معه  
 على انفراد,اكثر مما هو ضرورى...



للمحافظة على تلك املظاهر  
 اخلارجية امام ابنهما ووالديه. 

 
ذهب جايك والصىب اليوم ىف رحلة 

حبرية تستغرق ساعات عدة.ومتكنت 
عن مرافقتهما   اتنيا من االعتذار

الهنا على ارتباط سابق للمساعدة 
ىف مبيع يعود ريعه اىل احدى  



املؤسسات اخلريية.وكانت كل سيدة 
 تربعت بثالثة ساعات من وقتها.  

 
وصلت السيدة االخرى الىت ستحل 
حملها,فتطلعت اتنيا حوهلا حبثا على 
والدة زوجها الىت ستحضر العادهتا 

ا  اىل املنزل.ولكنها شاهدت عوض



على ذلك رجال طويال اسود الشعر  
 يقرتب منها بسرعة.

 
احست بشئ من الندم والذنب  

الهنا مل تفكر ابدا ىف هذا الرجل منذ 
عودة جايك. وفيما كانت تتامل  

ذلك الوجه القوى الوسيم لباتريك  
 رانيز 



شعرت اتنيا بذلك االحساس 
الدافئ املالوف الذى كان يغلفها  

 . كلما كانت تراه ىف السابق
ابتسمت له بصورة عفوية وطبيعية 

 قائلة:
 ابتريك,ماذا تفعل هنا؟-
 



كنت على وشك االنتهاء من  -
اجتماع مع جاى دى عندما رايت 

جوليا تستعد ملغادرة 
املنزل,فتطوعت حلضور عوضا 

 عنها.هل انت جاهزة؟
ودعت رفيقتها ومشت معه حنو 

السيارة .ابتسم هلا حبرارة عندما فتح 



ر حنو السيارة  الباب,مث استدا
 ليجلس ىف مقعد السائق. 

 قال هلا ببساطة: 
 اشتقت اليك اي اتنيا.-
 

اسندت راسها اىل املقعد لتشعر  
ابلنسيم املنعش الذى يدخل اىل  

 النافذة,فقالت له بصدق:



اشعروكأن اكثر من اسبوع مر على  -
 اخر لقاء بيننا.

 ضحك أبمل وقال:
مل اكن متاكدا من ان حضورى -

ا.اان اعلم ان جايك لن  سيلقى ترحيب
يسر ملشاهدتى.ولكىن كنت افكر  
دائما مبا اذا كانت عودته غريت  

 افكارك ايضا.



  
شعرت اتنيا ابلنقباض والضيق,وابهنا 

غري راغبة ىف قضم الثمرة 
احملرمة.ولكنها متكنت من الرد عليه  

بلهجة عادية,جتاهلت فيها املعىن  
 االعمق ملالحظته.

 قالت هبدوء:



انت تعرف,انه فيما يتعلق  -
 يب,فانك موضع ترحيب دائم.

ملاذا عاد؟بدأت ابلفعل تبعدين  -
عين.كما اىن احش بربودة ىف  

صوتك,تذكرين بتلك املرات الكثرية 
الىت صديت فيها اشخاصا توددوا  
اليك اكثر من اللزوم.كنت اعتقد 

 ابنك تشعرين بشئ ما جتاهى.



 
احست بعقدة ذنب مؤملة الهنا 

يعتقد ذلك.ولكنها ىف   جعلته
احلقيقة شعرت ابلنجذاب اليه,مع  

اهنا كانت خائفة جدا من  
 املضاعفات.

 صححت معلوماته بسرعة قائلة: 



نعم... اعىن...اعىن ان ابمكاىن  -
 ذلك. 

 
كادت الكلمات تتالحق بشكل  
يدعو اىل القلق.ولكنها تنهدت  
 بقوة,واضافت ابصرار واضح:

جيب ان افكر اكثر من نفسى,اي -
 ابتريك. 



تعنني جون!ولكن...ال ميكنك -
القول ابمانة ان جايك كان والدا  

 حقيقا للصىب.
 
اىن خمطئة ىف هذا اجملال بقدر ما  -

 هو جايك ايضا.
 تنهد ابتريك وقال:



يصعب على تصديق ذلك.هل  -
 تؤمنني ابحلب من اول نظرة؟

 ال!-
ادهشها عنف ردها وسرعته,اىل ان 

تذكرت كيف اهنا اخذت بسحر  
يك قبل سنوات عديدة...وقبل جا

 ان حيطم اوهامها عن احلياة واحلب. 
 وكررت موقفها هبدوء وثبلت قائلة: 



 ال,ال اؤمن به. -
 
اان اؤمن به,اىل حد.كنت ال ازال -

متزوجا عندما شاهدتك تلك املرات  
القليلة ىف بداية االمر.وجدتك حىت  

عندئذ امراة مجيلة وجذابة.ازداد  
ذى يدفعك  فضوىل ملعرفة السبب ال

انت وعائلة السيرت الظهار زواجك  



وجايك على انه ىف قمة النجاح,مع  
انه مل أيت ابدا اىل البيت ومل تذهىب 

انت قط لزايرته.بدأت اشعر ابحلسد   
من انه رمبا كان لك صديق او  

حبيب.ومل امتكن من معرفة السبب 
حىت اكتشفت ابنين امتىن ان اكون  
ذلك الرجل.وعندما بدأت اشاهد  

نظرات الوحدة املزعجة ىف 



عينيك.انت تشعرين ابلوحدة اليس 
كذلك؟هذا االكتفاء وهذه السيطرة 

مامها اال غطاء الجفاء الوحدة 
 املوحشة!صحيح؟

 
هزت رأسها بعنفوان لتثبت له ان 

 املوضوع ال يهمها كثريا,وقالت:



اظن ان كل انسان يشعر ابلوحدة -
 بني احلني واالخر. 

,اليس  ليست لديك اى عائلة-
كذلك؟اريد ان اعرف كل شئ 

 عنك.هل كنت طفلة يتيمة؟
 ردت عليه هبدوء ابلغ:

قتل ايب وامي ىف حادث عندما -
كنت ىف التاسعة عشرة من 



عمري.وكنت انزآك اعيش مبفردي  
 واعيل نفسي.

 
 اليس لديك اخوة او اخوات؟-

نظرت اتنيا بعيدا وقالت بصوت  
 ختلله مسحة من احلزن:



كانت لدى اخت صغرى.توفيت -
من جراء نزلة صدرية بعد اشهر  

 قليلة من فقدان والدينا.
 
ولكنك كنت ىف حواىل التاسعة -

عشرة عندما تزوجت جايك؟البد 
اهنا كانت فرتة عصيبة جدا ابلنسبة 
لك.وميكنىن ان اتصور كيف كنت 



على استعداد للبكاء على اول كتف 
تعرض عليك.مل يكن صعبا ابدا  

اللك آنذاك.ماذا حدث,اي استغ
حبيبيت؟هل احببت ومل تالحظى انك  

ارتكبت خطأ فادحا اال بعد فوات  
 االوان؟ 

 



كادت هلجته احلنونة الصادرة  
تدفعها اىل افشاء قصتها بكافة 

تفاصيلها اال اهنا متكنت من 
 السيطرة على مشاعرها وقالت له: 

صحيح,هذا ما حدث على وجه -
 التقريب. 

 



ان حياول االنسان   من اخلطأاحياان-
احملافظة على دميومة الزواج من اجل  
طفل,وهذا ابلضبط ما حتاولني القيام  
 به.هل طالبت جايك مرة ابلطالق؟

 حبثنا هذا االحتمال.-
 اان... -

احسست ببداية صداع 
 قوى,فقطاعته قائلة:



 ارجوك,لنتحدث ىف موضوع اخر.-
 

تنهد ابتريك وهو ينظر اليها  
 ناد:حبنان,وقال هلا بع

سافعل ذلك بكل سرور,شرط ان  -
 ختربيىن عم وضعى ابلنسبة اليك.



حتول ابتريك ىف تلك اللحظة عن  
الطريق الرئيسي اىل اخر فرعى 

 يؤدى اىل منزل السيرت.
ولكنه اوقف السيارة اىل جانب 

الطريق,ىف مكان يشرف على حبرية 
 اتبيل روك
 وقال هلا:

 اان ابنتظار ردك,اي اتنيا.-



 
مل اجد بعد الوقت   ال اعرف.-

 الكاىف للتفكري.
اان رجل اي اتنيا.الميكنىن بعد  -

مالمستك وتقبيلك ان اكتفى مبجرد  
 النظر اليك من بعيد.



كان قريبا منها,وكانت يده 
املوضوعة على كتفها تديرها ببطء  

 حنوه.
جاءت كلماته مطابقة متاما ملا  

وجدهتا   حذرها منه جايك,والىت
 آنذاك سخيفة ومثرية للضحك.
ولكنها عندما نظرت اىل عيين  

ابتريك مل جتد فيهما ما يضحكها  



اطالقا.تركته يشدها اىل صدره,آملة 
ىف اجياد بعض السلوى والعزاء  

 ملشاعرها املتناقضة املعذبة
.ولكنه بدا هلا ان افكارها املبعثرة 

 واملعقدة ازدادت تبعثرا وتعقيدا.
 

احست بدفء انفاسه على رأسها 
وشعرها وعينيها,اال انه مل يكن هناك  



اى وجه مقارنة مع مداعبة جايك 
ومغازلته الطاغيتني املدمرتني.ومسعته 

 يتمتم قرب فمها...
اان لست من ذلك الصنف الذى  -

 يتوسل...ولكنين اريدك,اي اتنيا.
 

أتوهت حمتجة بكلمة نفي  
ا واحدة,فيما كانت ذراعاه تطوقاهن 



بقوة.ارادت االبتعاد عنه,ولكنها مل 
تتمكن. جفت مجيع مشاعرها  

ومجدت ىف مكاهنا,الهنا احست ابهنا 
حفزته على مداعبتها مث تبني هلا اهنا  

 التريد ذلك فعال. 
 

ولكن عدم جتاوهبا معه مل يثبط 
عزميته او يثنه عن املتابعة.تركها  



وعاد اىل مكانه ىف السيارة,مث نظر 
شعان بربيق الرغبة اليها بعينني ت

 واحلب,وقال هلا بصوت متهدج: 
ها قد عرفت االن كيف اشعر  -

حنوك.اان مثلك الاريد عالقة سرية 
ووفقا للظروف املتاحة.افهم شعورك 

ابلنسبة البنك,واحرتامك  
لذلك.تريدين له بيتا,وتعليما 



جيدا,ومستقبال.ابمكان عائلة  
السيرت منحه مجيع هذه 
سم املشهور االمور,ابالضافة اىل اال

والثروة.ولكن... كلمة واحدة منك 
وسوف امنحه كافة هذه االشياء 

واكثر.انه حيبين,واعتقد انه سيقبلين  
كوالد له.انه ابلتاكيد يعرفين اكثر مما  

 يعرف جايك. 



حدقت به اتنيا بذهول مدهش وهى 
التصدق انه فعال يتقدم بطلب 

 للزواج منها.
 

 تنفست بصعوبة وسالته:
ين ان اترك جايك  هل تطلب م-

 واتزوجك؟ 
 ابتسم هلا حبنان ورقة .



واضاف احلب املشع من عينيه اىل  
مالمح وجهه مجاال ووسامة عندما 

 قال:
هذا ابلضبط ما اطلبه منك. -

واشعر برغبة قوية للركوع امامك  
 وتكرار الطلب.

 



تفادت النظر اىل عينيه خوفا من 
 الرضوخ لسحره املقنع

 واحتجت بنربة ضعيفة:
لكين لست متأكدة من اين  و -

 احبك.
 
اان اخر انسان يطلب منك -

استبدال زوج ال حتبينه بزوج آخر ال  



حتبينه ايضا.ولكنك ال تعلمني مدى  
رغبيت ىف الفوز حببك.اريد ان  

نتمكن من احلديث معا دومنا اى  
خوف او وجل من ان يسمعنا 

االخرون,حىت لو كان ذلك لنصف 
ساعة...او ساعة...او اى مدة 

ميكنك ترتيبها.قويل انك ستفعلني  
 ذلك ايحبيبيت.



 ال ادرى مىت... -
 

اوقفها صوت سيارة اخرى عن  
اعطاء موافقتها املرتددة.وشاهدت 

العبوس املفأجئ على وجهه ابتريك  
قبل ان تدير رأسها حنو السيارة 

 القريبة.



احست ابنقباض شديد وامل حاد  
عندما رأت شيالجالسة قرب  

اها مها مع  جايك,وعندما شاهد
ابتريك.قال جيك شيئا لشيال 

 ازعجها وضايقها 
قبل ان ينزل من السيارة وعلى 

وجهه نظرات قاسية مل ختفف اطالقا  
من خشية اتنيا وخوفها.احست بيد 



ابتريك متسك بيدها ومسعته يقول هلا  
 بصوت هادئ مطمئنا:

لست مضطرة اىل توضيح اى  -
 شئ,فنحن مل نرتكب اى خطأ.

 
نظرت اليه ابمتنان,فيما كان جايك 

يفتح ابهبا وينظر اليهما قائال  
 بسخرية: 



تتمتعان ابملناظر الطبيعية؟اهنا -
منطقة رائعة ىف هذا الوقت من  

 السنة.
 

نظر اليه ابتريك بتحد وقال له  
 هبدوء مماثل:

 انه فعال منظر رائع.-



تعبت شيال من انتظار -
عودتك,فتطوعت ابخذها اىل  

لصدفة مجيلة ان نلتقى   البيت.اهنا
هنا,الن من شأن ذلك توفري بعض  

 الوقت لكل منا. 
مث نظر بعينني قاسيتني اىل اتنيا وقال 

 هلا:
 ميكنك العودة معى اىل البيت.-



 
قالت هلا مالمح ابتريك بوضوح اهنا  
غري مضطرة للذهاب مع جايك ان  

مل تكن راغبة ىف ذلك.ولكنها 
ابتسمت له البالغه ضمنا ابهنا 

 ستذهب مع جايك ابختيارها
 وقالت له:



شكرا النك حضرت اليصاىل اىل  -
 املنزل.

 
وقبل ان تسمح هلا اى فرصة  

العادة النظر بقرارها,كانت يد 
جايك تقبض على ذراعها وتسحبها  

من سيارة ابتريك لتدفعها اىل  
 سيارته. 



نزلت شيال ابستياء صامت من 
 سيارة جايك

 وقالت له متنهدة بغنج ودالل:
كنت اتطلع قدما وبشوق ابلغ اىل  -

ايصالك يل اىل البيت, ولكىن اعرف 
انك متشوق جدا للعودة اىل ابنك  

الصغري.اىن مسرورة جدا النك  
دعوتىن اليوم.امضيت معك وقتا 



رائعا.هل من املمكن تكرار ذلك  
 مستقبال؟

 
وجهت سؤاهلا اىل جايك مصحواب  

 اببتسامة ساحرة
 رد عليها بوعد جزئى قائال:

 رمبا. -



احست اتنيا بغضب عارم عندما 
شاهدت شيال تعانق جايك,قبل ان 
تقفز فرحة اىل سيارة شقيقهاومشى 

جايك بتمهل حنو اببه ,فيما اختفت 
 سيارة ابتريك عن االنظار. 

 تطلعت حنوه وسألته حبدة
 قبل ان يدير حمرك السيارة:

 هل ذهبت شيال معكما اليوم؟-



 
وعلى وجهه  اجباها بربودة مزعجة 

 ابتسامة جارحة:
نعم ذهبت معنا,مع ان مرافقتها  -

 لنا مل تكن خمططة سلفا.
 ردت عليه بسخرية الذعة:

من ان املؤكد ان جون املسكني  -
عكر اليوم صفوك ومزاجك.انه المر  



مؤسف حقا ان تكون وعدته ابخذه 
 معك.

 
شيال هى الىت مل تكن جزءا من  -

صدفة اثناء توقفنا   اخلطة.التقيناها
لتناول الطعام.كان الوقت الذى  

امضيناه معا بريئا مثل الدقائق  
 القليلة الىت امضيتها مع راينز.



ابعدت وجهها عن نظراته  
الثاقبة,وهى تعلم ان االمحرار ىف  
 وجنتيها فضح شعورها ابلذنب.

ومسعته يضيف بنربة غلبت عليها 
 برودة قاسية:

مل يكن جون معك كحارس -
ني,وابلتاىل فمن احملتمل ان ام



وجودكما معا حىت لفرتة قصرية مل 
 يكن بريئا جدا كما اتصور.

 
كانت االهداف الىت حفزتنا على  -

االجتماع امسى من اهداف 
 اجتماعك انت بشيال. 

 أمسى؟اوضحى ما تقولني و تعنني. -
 طلب مىن ابتريك ان اتزوجه.-



ظهر الغضب فجأة ىف وجه جايك  
 املتغطرس

سرعان ما اختفى وهو يقول  ولكنه
 هلا دون اكرتاث: 

جيب ان ارفع قبعىت اعجااب -
ابلرجل.مل اكن اظن ابدا انه  

سيتصرف مبثل هذه السرعة.وماذا  
 كان جوبك على طلبه؟



 
 هذا شأين. -
وشأين اان ايضا اي سيدة السيرت.ان -

مل يكن شأين كزوجك,فمن املؤكد 
 انه شأين كوالد طفلنا.

من ان  اذا كان البد لك  -
 تعرف,فأان مل اعطه جوااب!

 ملاذا؟ -



النه مل تكن لدى الفرصة  -
لذلك.فقد جاء وصولك غري املتوقع  

 ىف وقت غري مناسب اطالقا.
 

جتاهل جايك عمدا سخريتها واصر  
 على معرفة احلقيقة:

لوسنحت لك فرصة الرد على  -
 طلبه,فبماذا كنت ستجيبني؟



مل تتمكن من الكذب عليه,مع اهنا 
 غبة ىف ذلك.كانت را

 وقالت بتحد:
ال اعرف.اريد بعض الوقت  -

 للتفكري.
يبدو ىل بوضوح انك لست  -

متعلقة ابلرجل,واال ملا كنت حباجة 
الى وقت اوتفكري. الميكنك نفى 



معرفتك به, فأنت تعرفينه بقدر ما  
 تعرفينين.

 
ولكنين ال اعرفك حقيقة ,اي -

 جايك.
خمتلفا نظر اليها بعينني محلتا بريقا 

 وسأهلا بنعومة:
 وهل تريدين اعين ان تعرفيين؟ -



مجدت ىف مكاهنا,خائفة من ان  
تقول له شيئا اخر ستندم عليه بقدر 

 ندمها على اعرتافها السابق.
استعادت ببطء سيطرهتا على 

 اعصاهبا املتوترة وقالت له ابصرار:
ال,ال اريد ذلك.ما اعرفه عنك -

حىت االن ال يعجبىن على 
,فال حاجة لبذل جهود  االطالق



كبرية بسبب قضية فاشلة ال فائدة 
 منها. 

هل تقولني ان زواجنا قضية -
 فاشلة؟

 
 ردت عليه بعصبية واضحة:

وكيف تصفه انت عندما ال -
نتمكن حىت من وجودان معا ىف غرفة  



واحدة دون ان يسيطر علينا جو 
 متوتر خائف؟

 هل هكذا تشعرين انت؟-
ما مسعها مل يبد متضايقا البتة عند

تصف زواجهما مبثل تلك الكلمات  
القاسية.وعندما هزت رأسها مؤكدة 

ردها اجيابيا على سؤاله,اكتفى 



بتحريك يده وقلب شفتيه قائال 
 هبدوء:

 رمبا انت على حق!-
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***************** 
خرجت اتنيا اىل احلديقة لتنعم بتلك 

الليلة املقمرة الدافئة, بعد ان  
اخربت ابنها قصة قصرية ساعدته 

 على النوم بسرعة وسرور.
مل تكن راغبة ىف التوجه اىل غرفة  

اجللوس حيث افراد العائلة االخرون  
 يتحادثون ويتسامرون.



 
فضلت السري مبفردها على شاطئ 
البحرية, وكانت مصممة على اال 
تدع أاي من مشاكلها تفسد عليها  

 مجال تلك الليلة وروعتها.
وقفت قرب املكان الذى يرسو فيه 

مركب العائلة, وراحت تتأمل 



ابعجاب انعكاس ضوء القمر على 
 صفحة املاء. 

كان اجلو دافئا هادائ ومشبعا 
ابلرطوبة.شعرت ابحلر وابلتصاق 

ثياهبا جبسمها,وكانت مياه البحرية 
 تبدو ابردة منعشة.

 



ة,او  مل تكن هناك بيوت اخرى قريب
مراكب تقطع البحرية من هذا  

اجلانب اىل ذاك.كانت اتنيا وحدها 
 متاما.

 خلعت ثياهبا وقفزت اىل املاء...
شعرت برعشة خفيفة ىف بداية  

االمر,اال اهنا سرعان ما بدأت حتس  



مبتعة السباحة ىف مياه البحرية 
 النظيفة...وىف ضوء القمر. 

  
 سبحت بعيدا بنشوة وفرح,ولكن
برودة املاء بدأت تزعجها قليال 
فعادت ادراجها. نبهتها حاستها 

السادسة,او رمبا حتركات معينة,اىل 
 اهنا مل تعد وحدها. 



ظلت ىف املاء على بعد امتار من  
الشاطئ,وراحت تنظر حوهلا حبثا عن  

 الشخص الدخيل.
 وصرخت حبدة:

 من هناك؟ -
 

شاهدت شخص طويل القامة يتقدم 
 يقف امامها قائال: من زواية مظلمة و 



مل اعرف ان هناك حورايت انطقة -
 ىف هذا العامل.

عرفت اتنيا, قبل ان تراه,ان  
صاحب هذا الصوت ليس اال  

جايك.استدارت بسرعة لكى تسبح  
اىل اجلانب االخر,ولكنها كانت  
تعلم اهنا غري قادرة على ذلك  

 بسبب التعب وبرودة املاء.



 
ارجوك ان تذهب من هنا اي -

 جايك.
بتسم مبرح ظاهر مث تظاهر ابنه  ا

 يتنهد أبسى,وقال:
اوه,هذه ليست حورية.اهنا فقط  -

السيدة السيرت تسبح ىف ضوء  
 القمر.أليست املياه ابردة جدا؟



 أجابته وهى ترجتف حنقا وبردا:
ابردة للغاية!هل تسمح ابلذهاب -

 كي أمتكن من اخلروج من املاء؟
 

ظل واقفا حيدق هبا,فيما كانت هى 
جدا الهنا ىف مياه عميقة  ممتنة

 تغطيها متاما. 



اذا كنت ترفض الذهاب,فأرجوك -
ان ترمى يل املنشفة املوجودة على 

 السلم اخلشيب.
 

كرهت نربة اليأس الىت غلبت على 
صوهتا,ولكن اوصاهلا بدأت ترتعد  
وعلمت اهنا لن تتمكن من البقاء  

 طويال ىف املياه الباردة.



سار جايك حنو السلم وأمسك  
 ملنشفةاب

 مث نظر اىل زوجته وقال ضاحكا: 
 
اذا رميتها اليك,فلن يكون لديك  -

 شئ اخر جتفيني نفسك به.
 



ردت عليه بغضب,وهى تلعن  
الظروف الىت مسحت له برؤيتها ىف  

 تلك احلالة املزرية املذلة:
دعىن اان اقرر ما يتحتم على -

 القيام به. 
 



هز كتفيه ورمى املنشفة على بعد 
امتار قليلة منها.تشبعت املنشفة 
 ابملاء وغرقت قبل ان تصل اليها. 

واضطرت اتنيا لالقرتاب من السلم  
ووضع احدى قدميها على العارضة  

السفلى,كى تتمكن من الوقوف  
ولف نفسها ابملنشفة الىت حتمل 

 كميةكبرية من املاء.



وجهت اليه سهاما حادة وخناجر 
اتلة من عينيها الغاضبتني, ولكنه ق

 اصر على أتملها بغطرسة وهتكم.
أرادت ان تصرخ به,ولكنها علمت 

انه سيواجه صراخها اببتسامة 
 ساخرة او مالحظة خبيثة.

ادارت ظهرها حنوه ولفت نفسها  
بتلك املنشفة الثقيلة الىت كانت  



ختاف جدا ان تقع عنها اثناء  
 صعودها السلم.

 
جل!أتظنني انين مل  اي للتواضع واخل-

 اشاهد نساء كما هن من قبل؟
 ولكنك مل تراين أان!-

تطلع ىف عينيها اللتني كانتا تنظران  
 اليه بغضب شديد



 وقال هلا بصوت هادئ:
 هذا تصريح غريب من أم ابين. -
 

تسمرت اتنيا ىف مكاهنا حلظة حتول 
 فيها بردها اىل حر شديد خانق 

 وقالت له بنربة متكنت من تضمينها
القدر الكايف من االحتقار 

 والشماتة:



أال تعلم ان ابالمكان ىف الكثري  -
من االحيان ان حيدث ذلك دون  

 االضطرار خللع املالبس؟
 
 اللعنة عليك!-

وىف اللحظة التالية كان يقف قرهبا  
 ويغرز اصابعه ىف كتفيها.



هزها بعنف شديد قبل ان يسأهلا  
 بعصبية ابلغة:

تصوير ما حدث  ملاذا تصرين على -
 أبنه عملية قسرية؟ 

 
رفعت رأسها هبدوء حنو عينيه 
الغاضبتني وهى مصممة على 

استفزازه األبعد درجة.كانت تعرف  



ان لساهنا السليط هو السالح  
 الوحيد املتوفر لديها.

 ال ميكنك ان تتذكر,أليس كذلك؟ -
غاب الغضب احلارق من عينيه 
وحل حمله شعور كئيب وكربايء 

 جريح. 
 



زل يديه بسرعة وقال بذهول وهو  أن
 يدير اليها ظهره:

ال.ال,اذكر.رابه ساعدين! الميكنين -
 ان أتذكر شيئا.

 
احننت اتنيا اللتقاط ثياهبا بعيدا عن  

نظراته الفاحصة,وظلت عيناها 



تتأمالن ظهره املستقيم العريض  
 وكتفيه املتشنجتني.

أحست أبمل يعصر قلبها وهي تنظر  
الشاخمة...احلزينة.سارت  اىل وقفته 

هبدوء حنو البيت العائم الرتداء  
 ثياهبا.

 



وملا وصلت اىل الباب شعرت ابهنا 
ال ميكن ان ترتكه هكذا...حيمل 

 نفسه كافة املسؤولية والذنب.
 اندته بصوت منخفض:

 جايك.-
استدار حنوها جزئيا,فقالت له  
بصوت هامس قبل ان تدخل  

 املركب:



 ا هكذا.ال,مل يكن ما حدث بينن-
 

مسعت صوت أقدام مبجرد اغالقها  
الباب وراءها. وانتظرت صامتة  

لتعرف ما اذا كان جايك سيلحق هبا 
للحصول على املزيد من 

 االيضاحات. 
 



وملا مل تعد تسمع شيئا تنهدت  
ابرتياح وأانرت املقصورة 

الصغرية.وما ان نزعت عنها املنشفة 
املبللة,حىت مسعت طرقة خفيفة على 

صوت جايك يقول هلا  الباب و 
 هبدوء:

اتنيا استخدمي املنشفة اجلافة  -
 املوجودة على املقعد األمامي.



 نظرت اىل املقعد وقالت له:
 وجدهتا.-
 

جففت نفسها وارتدت ثياهبا خالل 
حلظات معدودة,مث توقفت برتدد  

 امام الباب. 
كانت تعلم انه مبجرد فتحها ذلك  

الباب,سوف حتدث امور لن تتمكن 



طرة عليها... ورمبا ندمت  من السي
 عليها مستقبال.

اال انه مل يكن امامها بديل آخر غري  
 البقاء داخل املركب طوال الليل.

 
وما ان فتحت الباب واغلقته وراءها  

حىت هب واقفا بسرعة وهلفة.كان  
جيلس على مقعد خشيب على بعد  



بضعةأمتار عن ابب املركب.حدقا 
ببعضهما فرتة طويلة,قبل لن حترر  

نيا نفسها من قيود نظراته وتبدأىف  ات
 السريحنو املنزل.

 اتنيا,ال تذهيب اآلن.-
 



تراقص قلبها كفراشة على النار  
اخلفيفة احلنونة الىت تشتعل يف عينيه 

 اجلميلتني.
 ولكنها قالت له: 

ارجوك,اي جايك.ال أريد التحدث -
 عن تلك الليلة.

ال اريد منك شيئا سوى ان تعريف  -
وأمانتك.أدرك   انين اقدر صدقك



متاما انك مل تكوين متضطرة 
 لالعرتاف أبي دور لك تلك الليلة.

 
مل يكن مثة جمال للشك ىف صحة 

اخالصه,وكان سحره يفعل فعله ىف  
رأسها وعقلها وقلبها.مل تتمكن من 
معرفة السبب الذي دفعها لتبديد 



شكوكها والتخفيف من عذاب  
 ضمريه.

الذي  انه ابلتأكيد شعور داخلي هذا 
 أرغمها على ذلك. 

 ومسعته يضيف قائال:
كما اين مل أشكرك بعد على عدم -

مهامجيت امام ابننا. كثريات غريك كن  
 استخدمن الصيب لالنتقام مين.



 
ال ميكنين القيام بذلك  -

 اطالقا,فعلى االبن احرتام أبيه.
انك امرأة فريدة جدا.مل ادرك كم -

انت فريدة وفذة حىت هذه 
ؤكد انه كان لديك  الساعة.من امل

والدان عظيمان.امتىن من صميم 



قليب لو انه كان ابمكاين التعرف  
 اليهما.

 
ولكن اتنيا كانت تعلم انه لو ظل  
والدها على قيد احلياة,ملا كانت 

لتقبل ابدا الزواج من جايك... ملا 
كانت لتصل ابدا اىل ذلك االرهاق  
اجلسمي واملعنوي من جراء حماولتها  



يع واالهتمام به اعالة طفل رض
 مبفردها. 

لو بقي والداها على قيد 
احلياة,لكاان حتمال معها معها بعض  

ذلك العبء الثقيل.كان من احملتمل 
جدا اال يعرف جايك ابدا ان له  

 ابنا. 
 



 
ارتعش جسمها بسبب هذه 

 االفكار,فقال هلا بسرعة:
 ال شك انك تشعرين ابلربد. -

وقبل ان تتمكن من االحتجاج 
ض,خلع سرتته ووضعها  واالعرتا

على كتفيها.شعرت على الفور  



حبرارة جسمه ورائحة دخانه وعطر  
 رجولته.

وما ان اقرتب منها كي يززر  
السرتة,حىت احست أبهنا تقف امام 

انر حارقة وأبهنا ال تريد شيئا ىف 
الدنيا اكثر من ان يطوقها بذراعيه 

 ويضمها اىل صدره.
 



أخذت اصابعه تداعب شعرها برقة  
ونعومة,مث توقفت يداه على عنقها 

 وراحتا تتنقالن ببطء مثري.
أمسك بذقنها ورفع وجهها حنوه  

هبدوء وحنان.نظرت اليه اتنيا بعينني  
شبه مطبقتني,وتسارعت ضرابت 

نبضها عندما شاهدت عينيه تركزان 
 بشغف على شفتيها.



 مسعته يتمتم وهو يضمها اليه بقوة:
انت مجيلة اي اتنيا.ال تقاوميين ,اي -

 حبيبيت.
 

استسلمت لعناقه احملموم 
وأتوهت...أجراس تقرع فرحا ىف 
 رأسها,وجنوم تضئ داخل عينيها. 

 



رقصت على حائط صدره 
القوى,ورفعت يديها لتطوق عنقه 

بشغف مماثل.وشدها كثريا اليه حىت  
 كادت ان تصبح جزء منه.

وقعت السرتة عنها,فلم تشعر  
ذلك.مل تعد حباجة اىل قطعة من  ب

القماش لتدفئتها,فحرارة جسمه 
 تكاد حترقها.



 
أحست أبن ركبتيها ترجتفان وابن  
 رجليها لن تتحمالها طويال.خافت
من النتيجة احلتمية لتلك املداعبة 

احلميمة, فحاولت وضع يديها على  
 صدره البعاده عنها قليال.

 



طوقها بقوة اكرب,منتصرا على 
اعرتاضها الضعيف بتصميمه 

املتغطرس القوى.فعادت يداها  
املرجتفتان تداعبان وجنتيه وجبينه 
 وعنقه.ووضع رأسها على صدره.

ظال على تلك احلالة دقائق  
,وكأن اى منهما مل يكن راغبا ىف عدة

 التحرك او االبتعاد عن اآلخر.



وفجأة امسك بذراعيها وأبعدها عنه  
قليال فيما ظلت يداها ممسكتني 

 خبصره.قال هلا:
 انظرى اىل اي اتنيا.-
 

رفعت رأسها حنوه مرغمة,الهنا 
تعرف ان رغباهتا القوية جتاهه ال 

 تزال مشعة بوضوح ىف عينيها.



ته ونظرت اىل ذلك  ولكنها أطاع
اللهيب االزرق الذى يشتعل ىف  

عينيه.بدا عليه االرتياح عندما شاهد 
ردود الفعل الىت أاثرها فيها,وسأهلا  

 ممازحا:
ها هذا هو سبب التيارات  -

 الكهرابئية الىت توتر اجلو بيننا؟
 



ابتسم عندما شاهد امحرار  
 وجنتيها,وعاد يسأهلا:

هل ما زلت تعتقدين ان زواجنا  -
 ضية فاشلة ال قيمة هلا؟  ق

 
شعرت اتنيا ىف هذه اللحظة  

 ابلذات,واكثر من أى وقت مضى.



اهنا تريد من زواجهما ان يكون  
حقيقيا ومكتمال. ولكنها احست 

ابن ذلك لن يكون ممكنا, فاهنمرت 
الدموع من عينيها وقالت له بصوت  

 منهزم معذب:
 انه المر مستحيل ,اي جايك.-
 



دت كقطعه شعرت ابن عضالته جتم
كبرية من اجلليد. وابن مجلتها 

القصرية كانت كخنجر طعن ىف  
 قلبه.

 مستحيل؟-
قاهلا بغضب عارم ,فيما كانت يداه 
تضغطان بقوة على ذراعيها وهتزان  



جسمها بعنف وامل. وعاد يساهلا  
 ابستغراب:

 مستحيل ؟ ماذا تعنني بذلك؟ -
 
 

 اجابته بصوت متهدج ضعيف:
مور كثرية الميكن ان ننجح .مثة ا-

 التعرفها عىن. 



وترددت حلظة الهنا خافت من 
االسئلة الكثرية الىت سيطرحها نتيجة 
مساعه مجلتها االخرية. فسارعت اىل 

 تغطيتها ابلقول:
كذلك فان هناك امورا كثرية ال -

 اعرفها عنك.
عادت اليه غطرسته وعزة نفسه , 

 فقال:



 ان اقبل هذا التربير.  ال ميكنىن-
 
اوه, ارجوك .اال ميكنك ان ترتك  -

 االمور كما كانت؟
ال, الن االوان فات ومل يعد  -

ابمكاننا اعادة عقارب الساعة اىل  
 الوراء. 



شعرت اتنيا ابن نظراته القاسيةالىت  
التلني تكاد خترتق راسها لتكتشف 

 اسرارها الدفينة.
 ومسعته يقول بعد حلظات :

اقنعك االن, وان   كان على ان-
 اجعل رضوخك امرا ال رجوع عنه.

 ال!ال!-
 



وقفزت خائفة اىل الوراء مذعورة من 
انه قد يقرر ذلك ىف اى حلظة. ومل  

 حياول االقرتاب منها 
بل هز راسه ابستغراب غاضب 

 وقال:
قلت بنفسك ان جون حباجة اىل  -

اب .كذلك هو حباجة اىل ام.ال  
 ميكنك ان تتوقعي منا ان نتصرف



كوالدين طبيعني بقية حياتنا ,ونبقى 
 ىف الوقت ذاته غريبني عن بعضنا.

  
 

هزت كتفيها كمن فقد امله, 
 وقالت:

 اان الاتوقع ذلك. -



على  وماذا تتوقعني اذن؟ال,الجتيىب-
هذا السؤال . اان اعرف ماذا  

تتوقعني . رمبا ستطلبني مىن العودة  
 اىل افريقيا. 

ابتسمت اتنيا رغما عنها بسب 
 ممازحته الغاضبة هلا 

 وقالت بصوت انعم:



قد اطلب منك هذه املرة الذهاب  -
 اىل املناطق القطبية.

 
عادت اجلدية اىل وجهه بسرعة  

 وقال هلا:
  سالىن جون اليوم اذا كان-

ابمكانك مرافقتنا بعض الوقت كما  



تفعل شيال. ليس دائما وامنا من  
 حني الخر.

 
توقف حلظة مل ينتظر خالهلا جوااب او  

 تعليقا,مث مضي القول :
اننا حباجة اىل بعض الوقت كى  -

يعرف كال منا االخر بطريقة  
صحيحة.قلت لك ذلك ىف الليلة  



االوىل لعودتى .وهلذا السبب ايضا مل  
ل قليل ابلطريقة الىت  اعاملك قب

كنت اريدها . اذا غري راغبة ىف 
متضية اى وقت معى على انفراد ىف  

الوقت احلاضر , فمن لك حبارس  
امني افضل من صىب ىف السابعة من  

 عمره ؟
 



اوه جايك . ال اعلم . اىن حقا ال -
 اعلم .

 ارادت ان توافق ,ان مل يكن الى
سبب فمعرفة ما اذا كانت العالقة  

بينهما اكثر من جمرد نزوات متقطعة  
 ومفاجئة.



ولكن ..... لو كانت كذلك ,فماذا  
ستجىن ؟ ادارت وجهها عنه بتمهل  

 وبدات تسري هبدوء حنو البيت 
لدينا االن ابن و وثيقة زواج .ال –

اعلم اذا كنا سنجد مستقبال طيبا 
ن  لنا ام ال . ولكىن اعلم اذا كا

ابمكاننا اجناح هذا الزواج... لو  
 حاولنا .



 
كان يقف وراءها ويتحدث اليها  
بصوت جدى انعم . مل حتتج او 

تعرض عندما وضع يديه على كتفيها  
 وادار وجهها حنوه.  

امسك ذقنها ورفع وجهها حنوه  
 قائال :



اان اعرف ان فرص اجناح زواجنا  -
قليلة وضعيفة,ولكننا جيب ان 

يف ستنظرين اىل  حناول.ال اعرف ك
هذا املوضوع,اي اتنيا.ولكن فيما 

يتعلق يب,فأان رجل عنيد حقا وجيب 
ان ارى أبم العني ان جناح هذا  
الزواج أمر مستحيل. اان لست 
 مقتنعا حىت االن حبتمية فشله.



 
كانت تقول لنفسها منذ سنوات 

عدة اهنا تكرهه.وكم من مرة قالت  
هلا والدهتا ان خيطا دقيقا جدا  

بني مشاعر احلب والكراهة   يفصل
املتساوية من حيث القوة وعمق  

 اجلذور.
 



هل كانت تتصور طوال هذه 
السنوات اهنا تكرهه, ىف حني اهنا 

كانت ىف احلقيقة حتبه وتريده؟ 
نظرت اليه وحاولت اجياد الشجاعة  
الكافية للرد عليه, ولكنها مل تتمكن 

 من ذلك. 
 

 متلمل من صمتها قليال,وقال:



خائفة من انين   اذا كنت-
سأستغلك,فسوف اتعهد لك منذ 

 االن أبنين لن أملسك. 
 
ليس هذا هو االمر.اان ال -

 اعرتض,مع انين...مع انين...



لن نتجاوز احلد الذى وصلنا اليه  -
الليلة,ما مل تطليب مين ابلتحديد اكثر  

 من ذلك. 
 

شلت نظراته القوية امللهبة قدراهتا 
 على التصرف او حىت الكالم.

 أهلا:فس



هل توافقني على اقرتاحى أبن -
 حناول التعرف حقيقة على بعضنا؟

 
تنهدت اتنيا وردت عليه اجيااب 

بكلمة واحدة فقط.وشعرت أبن  
جوا من الطمأنينة والسكينة خيم 

 على افكارها



وأبن تشككها من صواب قرارها  
 زال واختفى:

هذا يدعو ملهر اتفاقنا -
 ابلعناق,اليس كذلك؟

 
قتا كافيا لتغمض منحها جايك و 

عينيها دليل املوافقة.كان جسمها 



كله يريد هذا العناق والنار الذى  
 سيشعلها فيها. 

عانقها لفرتة قصرية ولكن دون  
تسرع,فأحست بلهيب انعم يلفح 

جسمها ويثري مشاعرها.ارجتفت 
السرتة من على االرض  رغبة,فالتقط

 ووضعها حول كتفيها.



هل تعمد اساءة فهم تلك احلركة  
 ومغزاها؟ 

 
هل أنت على استعداد للعودة اىل  -

 املنزل؟
هزت رأسها موافقة, الهنا تعلم ان 
وجودها معه هنا على انفراد ليس 

اال لعبا ابلنار.أحست بسعادة كبرية 



عندما تطوق كتفيها بذراعه وأبقاها  
 .ملتصقة به

 
سرقت نظرة سريعة اىل  

وجهه,فشاهدت ابتسامة سرور  
واكتفاء... ورمبا انتصار.وتسألت 
عم اذا كانت تتصرف بغباء مرة  

 اخرى!



 ومسعته يقول هلا,وكأنه قرأ افكارها: 
لن تندمي على قرارك ابدا.من  -

احملتمل جدا ان تكتشفي بنفسك  
 انين شخص حمبب.

 
 ضحكت وقالت له ممازحة:

انك حتويل النمرة اعتقد ان ابمك-
املتوحشة اىل قطة وديعة,فيما لو  



صممت على ذلك واستخدمت 
 سحرك وجاذبيتك.

لن اجد ىف هذه احلالة اذن اى  -
صعوبة على االطالق مع زوجة  

 صغرية طيبة.
  

 
 املشكلة انين لست منرة.-



 واان ال اريد جمرد قطة وديعة. -
ظهر والده امامهما بصورة 
وكأن   مفاجئة,فحياه جايك هبدوء

وضع ذراعه حول جسم زوجته أمر  
طبيعي للغاية. وجه جاى دى نظرة  

 استغراب سريعة حنو اتنيا
 مث قال وهو يبتسم بسرور حقيقي:

 اهنا ليلة رائعة ,اليس كذلك؟-



 
قمنا بنزهة قصرية على شاطئ -

 البحرية.
مل تشعر اتنيا أبهنا قادرة على اخلوض  

تفاصيل سخيفة عن الطقس   ىف
 والطبيعة 

فخلعت سرتة جايك عن كتفيها 
 قائلة:



اعذرين!أشعر...بقليل من -
التعب,واعتقد ان على الذهاب اىل  

 النوم.
 

أحست بشئ دافئ ومجيل للغاية ىف  
نظرات جايك,عندما متىن هلا مبتسما 

 ليلة سعيدة وهانئة.



وشعرت أبن تلك النظرات أعادت  
 قلبها  الراحة والسكينة اىل 

 املعذب...
 

 ******هناية الفصل اخلامس****** 
 
 _احللم املستحيل6

 ********************** 



مر االسبوع االول ىف فرتة اهلدنة  
املعقودة بينهما بصورة عادية  

هادئة,وكأنه ليس بينهما اتفاق  
 جديد ابلغ االمهية.

ابدئ االمر انه كان   ظنت اتنيا ىف
مينحها فرصة للرتاجع.ولكن ذلك  

من السخافة مبكان,الن جايك ليس 



من النوع الذى يسمح برتاجع احد 
 عن كالمه او عهده.

 
 خرجت معه مرة لفرتة قصرية.
ذهبا وجون,بعد انتهاء يومه  

الدارسي,ىف رحلة لصيد 
السمك.كان الصىب سعيدا للغاية  



اتنيا لوجود والديه سوية,مما جعل 
 تشعر ابلذنب لعدم مرافقهما قبال.
امتنع جايك حىت عن النظر اليها  

مؤنبا او معاتبا,واقتصرت النظرات  
الىت تبدالها على االعراب عن 

االرتياح والسرور املتبادلني لسعادة 
 الصيب وفرحه.

  



مشت اتنيا بتمهل ومتعة على 
الطريق اخلاصة الىت تصل املنزل 

ت الساعة  بتقاطع طرق جانبية.وكان
جتاوز الثانية بقليل,مما يعين انه ال  

تزال هناك ثالث ساعات قبل عودة 
جايك من رحلته شبه اليومية اىل  

 مكاتب الشركة ىف هاتفيلد.



كان يذهب احياان برفقة  
والده,ومبفرده معظم 

االحيان.وشعرت اتنيا خبوف من 
الطريقة الىت بدأت ترتقب فيها 
 بشوق ساعة عودته اىل البيت.

 
فتحت علبة الربيد املوجودة ىف 

الطريق وراحت تتفحص 



حمتوايهتا.وفجأة,برز امسها واضحا  
على احد الظروف.مل يكن هناك اى  

جمال للخطأ او االشكال.كان 
الظرف معنوان اىل السيدة اتنيا 

السيرت,وكانت تعلم وهى تفتحه ان  
الرسالة ىف داخله ليست اال من  

 ابتريك راينز.  



ة ىف االايم حاولت مرات عديد 
القليلة املاضية ان تسطر له رسالة  
توضيحية,ولكنها مل جتد ىف كل مرة 
 سوى كلمات ابردة ورمسية للغاية. 

 
وقرأت بغصة رسالته القصرية الىت  

طالبها فيها مبقابلته ظهر االربعاء ىف  
مطعم برسيمون تري واضاف انه ان  



مل جيدها هناك,فسوف يعرف اهنا مل 
لبيت.وكانت تتمكن من مغادرة ا 

الرسالة فيهاالسطرين اليتيمني موقعة  
 ابمسه االول فقط.

 
وضعت اتنيا رسالته ىف جيب 

سرواهلا الربتقاىل,فيما كانت تقاوم  



رغبتها ىف االسراع اىل املنزل  
 واالتصال به هاتفيا للرد على طلبه.

امتنعت عن ذلك الهنا سوف 
تتضطر للكشف عن امسها اىل  

 السكرتريته. 
 يكن لديها ىف السابق اى  ومبا ان مل

سبب يدفعها لالتصال به ىف  
مكتبه,فان اى اهتمام مفاجئ به 



سيفسح اجملال لأللنسة الثراثرة كي 
 تبدأمحلة قاسية ضدها.

 
لن يكون لديها غدا االربعاء الوقت  

الكايف كي تقرر ما اذا كان عليها  
مقابلته ام ال.وقالت اتنيا اىل نفسها  

اته لن  ابنقباض ان رفضها مالق
يؤدى اال اىل أتجيل االمور,الن من 



املؤكد انه سوف يبعث هلا برسالة  
 مماثلة.

قد التكون مضغوطة ىف املرة 
املقبلة,ويعثر على رسالته شخص 

 آخر.
 

اهنا تذهب عادة اىل التسوق ىف  
هاتفيلد,وابلتاىل فاهنا لن تثري شكوك  



احد ان ذهبت غدا.كانت تعرف 
نها مل  اهنا سوف تقابل ابتريك,ولك

تكشف الحد اهلدف احلقيقي 
 لذهاهبا...وخباصة جايك.

مل تصدق انه سيفهم الوضع على  
حقيقته وعندما اعلنت ىف املساء  

عن قرارها الذهاب اىل هاتفليد ىف  



اليوم التاىل, تقبل اجلميع ذلك  
 بصورة طبيعية. 

 
ولكنها مل تنجح ابلسهولة الىت  

اقرتح   كانت تتوقعها,الن جايك
 عليها تناول الغداء معه.

 



اخفت عبوسها بسرعة كيال تفضح 
نفسها.ما هى االعذار الىت ميكن  
التعلل هبا لرفض دعوته؟شاهدها  

مرتددة, فقرر منحها فرصة  
 االنسحاب بشموخ.

 قال هلا ابمسا:
اتصور ان عليك عدم التعويل  -

كثريا على هذه الدعوة,النين لن  



يف  امتكن من ختصيص الوقت الكا
 لوجودان معا.رمبا مرة اخرى؟

 
هزت اتنيا رأسها وابتسمت 

 ابرتياح,قائلة:
 مرة اخرى. -

هل جعله عدم وضوح رغبتها ىف 
تناول الغداء معه يشك بوجود حافز  



امسه ابتريك؟ال,ال ميكن 
ذلك.سيضع اللوم على ترددها ىف  

 مقابلته على انفراد.
اراد جزء منها ان يؤكد له عكس 

ابلتفصيل   ذلك,وان يشرح له
اسباب اللقاء مع ابتريك.ولكن  

صوات ابردا ظل يقول هلا ان ذلك  



ليس من شأنه,واهنا ليست مضطرة 
 لالفصاح عن حقيقة نواايها.

 
حجبت الغيوم السوداء مشس اليوم  

التايل,وكان الرعد يهدر مهددا  
متوعدا.هطل املطر بغزارة مث عاد اىل  

وضعه السابق,خفيفا ومتقطعا.مل 
لفية مناسبة اكثر من  تكن مثة خ



ذلك اللقاء السري مع ابتريك.اجلو  
حزين وهى حزينة اكثر.كانت 

ترجتف ىف سيارهتا ارتباكا وضيقا.مل 
 تفعل شيئا مماثال من قبل.

وعلى الرغم من حسن نواايها ونبل  
اهدافها,فقد شعرت ابهنا ارتكبت 

 خطأ جسيما.
 



حاولت جاهدة تناسي مشاعر  
انت تشعل  اخلجل املتزايدة, اليت ك

 امحرارا غري طبيعي ىف وجنتيها.
وضعت املظلة بشكل قريب جدا  
من رأسها,كي ختفي وجهها وهي  

متوجهة بسرعة اىل املطعم.ومل تشع 
بشئ من االمان اال عندما اصبحت 

 ىف داخله. 



  
كان الوقت آنذاك متام الثانية عشرة  

بعمق وهي تقرتب من    ظهرا.تنفست
 النادلة لتسأهلا عن ابتريك. 

 هل انت مبفردك اي سيديت؟-
ال,سأكون مع السيد ابتريك  -

راينز.هل تعلمني اذا كان قد وصل 
 ام ال؟



 
السيد راينز,نعم,طبعا.تفضلي -

 معي,اي سيديت.
فهمت اتنيا,وهي تتبع الشابة  

املهذبة حنو هناية الغرفة الطويلة  
ابتريك هلذا  الضيقة,سبب اختيار 

 املطعم ابلذات.



انه ممتاز ملن يريد االنفراد أبحد  
بعيدا عن عيون الفضوليني  

ومساجتهم.وكانت املقصورة الىت 
اختارها ابتريك ال تسمح ألحد 
على االطالق أبن يرامها.وقف  

بتأدب,فيما كانت جتلس اىل اجلانب  
 االخر من الطاولة 

 وقال متمتما:



 مل اكن اظن انك ستأتني.-
 

مل تتمكن اتنيا من النظر اىل عينيه 
اللتني كانتا تلتهبان شغفا 

وهياما.فتحت فمها لتشرح له سبب 
حضورها,اال ان النادلة عادت  

لتسأل بتهذيب جم عما اذا كان  
 حباجة اىل اى شئ.



احست أبن القهوة قد تساعد 
اعصاهبا املتوترة على اهلدوء  

قليال,فطلبت فنجاان كبريا.كرر 
ذاته وصرف النادلة   ابتريك الطلب

قائال انه سيستدعيها الحقا لطلب 
 الطعام.

 



مث وضع يده هبدوء على يد اتنيا 
للتخفيف من توتر اعصاهبا,اال اهنا 

سحبتها بسرعة ووضعتها على 
 ركبتها املرجتفة.

مل يتحدث اى منهما اال بعد ان  
احضرت النادلة فنجاين القهوة  

 وانصرفت.
 اعتذر ابتريك قائال: 



نك تشعرين مبثل هذا  آسف ال-
االنقباض واالنزعاج,اي اتنيا.امتىن لو 

كانت مثة طريقة اخرى متكننا من 
 اللقاء ابرتياح. 

 
 هزت كتفيها بعصبية وقالت:

اليهم كثريا اين وكيف نلتقي هذه -
املرة.مل احضر اىل هنا اال القول لك  



ان هذا هو اللقاء االول 
 واالخريبيننا.

 مل يصدق ما مسعته اذانه
 فسأهلا بذهول:

 ماذا تقولني؟-
 



آسفة اي ابتريك.ولكنين لن امتكن  -
ابدا بعد االن من مقابلتك على هذا  

 النحو.
 ملاذا؟ملاذا اي اتنيا؟-
حاولت ان اكتب لك رسالة  -

اشرح فيها اسبايب ودوافعي,ولكين  
كنت اجد كلماهتا كل مرة ابردة 
وجافة وغري شخصية.ولذا قررت  



لك... انين   مقابلتك اليوم كي اشرح
اتفقت وجايك على حماولة القيام 

 جبهد الجناح زواجنا.
 

ظهر الغضب جليا ىف وجهه وعينيه 
 وقال هلا 

وهو حياول بصعوبة ابلغة السيطرة  
 على اعصابه:



ماذا؟انت اخربتين بنفسك ان  -
زواجك من السيرت كان فاشال 

وشكليا,ومل يتم اال من اجل  
ئ الصيب.فلماذا هذا االهتمام املفاج

بعد سبع سنوات من االنفصال  
 جلعل ذلك الزواج حقيقة اثبتة؟

 



صححت معلوماته حبدة,مع اهنا 
تفادت الرد على سخريته احلادة  

 والالذعة,قائلة:
اننا مل نبدأ فجأة مبحاولة اجناح  -

زواجنا.على اى حال,فمن احملتمل 
جدا اال تصل بنا هذه احملاوالت ابدا  

 اىل اى نتيجة اجيابية.
 



كنت تشعرين ابلتشاؤم اىل  اذا  -
هذه الدرجة,فلماذا ازعجت نفسك  

 بقبول اقرتاحه؟ 
 

قالت اتنيا اهنا بدأت فعال حتب 
جايك,ولكنها مل تتمكن من اخفاء  
ذلك طويال.وعندما سيكتشف اهنا 
حتبه,ستنهار تلك املشاعر الضئيلة  



ستتمكن من  من احملبة والثقة الىت 
 الفوز هبا خالل االشهر القليلة. 

كيف ستتمكن من االحتفاظ به اال  
بواسطة جون؟وهل ستكون قادرة 

على ذلك وهي تعلم مبدى 
االمشئزازالذى سيشعر به جايك  

 جتاهها؟
 



 تنهدت وقالت لباتريك:
وافقت الن جايك اوحى يل  -

صراحة ابننا اذا اكتشفنا بعد فرتة 
بضعة اشهر ان  جتريبية ال تزيد على  

زواجنا ال ميكن ان ينجح,فالطالق 
 سيكون البديل البديهي.

خفت تفسريها من حدة غضبه اىل 
 درجة ملحوظة,وسأهلا:



امل يرد اي ذكر للطالق ىف فرتة -
 سابقة؟

 
ال,بسبب جون.اعتقد ان جايك  -

اكتشف بنفسه منذ عودته اىل البيت 
انين مل احتدث عنه بسوء اىل  

لت استعداء الصيب,او انين حاو 
جون على ابيه.واتصور ان جايك  



لن يشعر بعد االن ان الطالق  
 سيعين فقده حمبة ابنه وثقته.

  
احزنت هذه الفكرة قلب اتنيا 
 كثريا,ولكنها مضت اىل القول:

يشتهر آل السيرت بتعقلهم  -
الشديد ابلروابط العائلية.ومن املؤكد 

ان جايك مل يكن ليفكر سابقا  



اكن اان راغبة او   ابلطالق مين,ما مل
 راضية للتخلي عن جون.

 ابتسم ابتريك ابعتذار وقال:
آسف جدا النين كنت قبل قليل -

غاضبا اىل تلك الدرجة. ميكنين االن 
ان افهم بسهولة سبب موافقتك 

على اقرتاحه. ولكن...ماذا بشأين  
 اان؟



 
كانت تعلم ان هذا السؤال البد من  

ان يطرح ىف هناية االمر.وشعرت  
يا انه سيكون من غري اجملدي اتن

اطالقا, ابلنسبة لباتريك,ان تطالبه 
 ابالنتظار.

تطلعت اليه بطريقة تشعره مبدى  
 تصميمها وثبات قرارها,وقالت:



 جيب اال اراك بعد االن.اي ابتريك.-
هل تعتقدين حقا ان جايك  -

 سيمتنع عن مقابلة شيال؟
 

صعقت اتنيا لسماعها ذلك  
السؤال.مل تكن تعرف فعال ما اذا  

كان جايك يقابل شيال ام 
ال,ابستثناء تلك املرة اليت انضمت 



فيها اليه ىف نزهته البحرية مع  
جون.ولكن ابتريك هو شقيق شيال 
وجيب ان يعرف اكثر من اتنيا عن  

 حتركاهتا.
اجابته هبدوء,وهي تستغرب رد  

 السؤال:فعلها االنفعايل على 
ال ادري اذا كان يتقابالن ام  -

ال.كما ان هذا االمر ال يؤثر ابدا  



على قراري االمتناع هنائيا عن 
 مقابلتك انت.

 
هل هناك من سبب حيملين على -

 االنتظار؟
 كال .واان ال اطالبك بذلك. -

 رد عليها بكثري من املرارة واألسى:



هذا يوضح كل شئ -
 بصراحة,اليس كذلك؟

آسفة اي ابتريك.اين حقا آسفة.اان -
 اعرف مدى اعجابك يب...

  
 اعجايب بك!رابه,ماذا امسع! -

شاهد نظرة املذنبة اليت ظهرت جبالء  
 ىف عينيها,فابعد وجهه عنها وفجأة



 سأهلا هبدوء ال يصدق:
هل ابلغت جايك ابنك آتية اىل  -

 هنا؟
 ردت عليه بصوت خائف متهدج: 

 ال,طبعا ال!-
 ن لتوه.لقد دخل اال-
 



حاولت النظر حنو مدخل 
 املطعم,فهمس ابتريك حبدة:

 ال!التنظري حولك!-
 احست ابهنا تكاد تتقيأ

 وسألته بصوت منخفض:
 هل شاهدان؟-
 



_ال,الاعتقد ذلك.انه مع ذلك  
الرجل ماكالود من دنفر جلسا  

 لتومها وظهر جايك الينا.
 مث ابتسم بسخرية قائال:

ف اتصور انك ال تريدينه ان يعر -
 ابجتماعنا هذا!

 طبعا ال.ماذا سنفعل االن؟-



ال ميكننا ان نغادر هذا املكان من  -
دون ان يراان. وابلتايل,فاين اقرتح  
 ابخالص ان نتناول طعام الغداء. 

 
مل أتكل اتنيا معظم الوجبة اخلفيفة 

اليت طلبها هلا ابتريك. كاان جالسني  
بصمت,اذ مل يعد مثة شئ هام 

ن الوقت مل يتحداثن فيه...كما ا



يكن مناسبا للبحث يف امور اخرى  
كالطقس والسيارات وغري ذلك من  

 املوضوعات العادية. 
 
اعتقد اهنما سيذهبان.ها مها وقفا  -

ويتجهان االن حنو الباب. سنظل 
هنا بضع دقائق اخرى للتأكد من  

 ذهاهبما هنائيا.



شعرت اتنيا ابهنا اعفيت من حكم 
 االعدام.

تقريبا قبل ظلت جالسة عشر دقائق  
ان تتوجه وابتريك اىل مدخل املطعم 

كي أتخذ مظلتها ومعطفها الواقي  
 من املطر.

 قال هلا:



رمبا كان من االفضل ان نغادر  -
 املطعم كل على حدة.

 
 هزت رأسها ابملوافقة 

ومدت يدها برتدد ملصافحته وهي 
 تقول:

االمور  آسفة,اي ابتريك,الن-
 تطورت على هذا النحو.



اان آسف اكثر منك بكثري.حظا -
سعيدا,اي اتنيا.واخشى انك  

 ستكونني حباجة اىل ذلك. 
 

غادر ابتريك املطعم على 
عجل,فيما ظلت اتنيا واقفة هناك  
بعض الوقت قبل ان خترج بتمهل  

 وتتوجه حنو سيارهتا.



وما ان اقرتبت قليال حىت فتحت 
ا شاهدت فمها دهشة وهلعا الهن 

جايك جيلس وراء املقود.مل يكن  
امامها جمال للهرب.انطلقت السيارة 

حنوها بسرعة وتوقفت بعنف على 
 بعد خطوة منها.

 نزل جايك بعصبية 



واستدارحوهلا مث فتح الباب االمامي 
 حبدة فائقة.

  
رأت تلك النظرة الفوالذية القاسية 

امل يف امكانية   يف عينيه,فقدت اى
الشرح او االيضاح.وقبل ان ختطو 

 بصعوبة حنو الباب 
 مسعته يسأهلا غاضبا: 



 ىف اي فندق تريدين مقابلته؟ -
شعرت بوطأة االهانة 

اجلارحة,فصفعته أبقصى قوهتا 
وحبست عزة نفسها الدموع ىف  

عينيها,حىت عندما امسك بكتفيها  
 وهزها بعنف شديد.

 



ورأت  خدرهتا عيناه الفوالذيتان 
مدى االنفعال الذى ااثرته ىف  

نفسه,اال ان غضبه مل خيفف من 
شعور االذالل الذى غمرها نتيجة 

 الهتامه الكاذب. 
دفعها بقوة اىل السيارة,مث جلس 
 وراء املقود وقادها بسرعة جنونية.

 



علمت انه سيذهب هبا اىل  
البيت,وكانت تعيسة لدرجة اهنا مل 

ىت تنعم  أتبه اطالقا للمناظر اخلالبة ال 
هبا تلك املنطقة.كان صمته املطبق 
اشد ايالما وادنة تقريبا من كلماته  

السابقة,وكادت ان تبكي املا 
 وعذااب.



حاولت مرات عديدة ان تستجمع 
قواها وتشرح له سبب مقابلتها  

لباتريك, اال ان الكلمات كانت  
متوت على شفتيها كلما نظرت اىل  

وجهه املتحجر القاسي ومالحمه 
 بة.املرع

 



اوقف السيارة امام املرآب,فقفزت 
منها بسرعة وتوجهت حنو 

البيت.كانت أتمل ىف الوصول اىل  
غرفتها قبل اهنيار سيطرهتا على 

اعصاهبا واهنمار الدموع غزيرة من  
 عينيها.

كان جايك اسرع منها,اذ امسكها  
 بعنف وسأهلا بلهجة قاسية:



 اىل اين تظنني انك ذاهبة؟ -
 

غة,وهي غري مبالية اجابته مبرارة ابل
أبن تضيف كلماهتا امالحا حارقة 

 اىل جروحها:
لالتصال بباتريك طبعا,كيال يقلق -

عندما ال جيدين ىف الفندق!وهل 



تظن ان مثة سبب اخر يدفعين اىل  
 الدخول مبثل هذه السرعة؟

اود ان ادق عنقك اخلائن هباتني  -
 اليدين. 

  
ووضع يديه القويتني حول عنقها 
وكأنه على وشك تنفيذ هتديده,مث 

 قال:



مل تشمل الصفقة ايل توصلنا اليها  -
اي بند يسمح لك مبقابلة ابتريك  
على هذا النحو.ماذا كنت تنوين  

 القيام به؟استغاللنا معا؟
وجدت صعوبة كبرية ىف اخراج  

 كلماهتا الغاضبة املستاءة
 ولكنها قالت:



اخلاصة,اي سيد ملعلوماتك -
السيرت,مل اكن احاول استغالل اي 

شخص على االطالق.التقيت 
ابتريك البالغه ابنين لن اقابله بعد  
االن.واؤكد لك ابنين ال اابيل ابدا  

 اذا كنت ستصدقين ام ال!
 



ال ميكنين ان احتمل الكذب  -
علي.ان مل يكن كالمك هذا  

صحيحا,فسوف اعرف احلقيقة ىف 
 هناية االمر. 

عينيها عندما اصبح عنقها فتحت 
 طليقا من قبضته القاسية

 ومتتمت قائلة:



هذه هي احلقيقة اي -
جايك.تصورت ان من االنصاف 

 فقط ابالغه عن اتفاقنا على...
 

اجهشت ابلبكاء فاختنقت بقية 
الكلمات ىف حلقها.احنت رأسها 

وراحت جتفف الدموع اليت اهنمرت  
 على وجنتيها.



قول  وضحك جايك ابنزعاج وهو ي
 هلا:
اي لك من انثى غبية -

وجمنونة!عندما شاهدتك مع راينز ىف  
تلك الزواية اللعينة من 

املطعم,ادركت ان هذا اللقاء كان  
سبب هلعك امس عندما دعوتك  
اىل تناول الغداء معي.شعرت ابنين 



سأفرح كثريا لو ضربتكما معا.اضطر 
ستيف ماكالود ان يكرر نفسه  

ركز على  مرات عديدة,ألنين مل اكن ا
كالمه.كل ما كنت افكر به آنذاك  

هو وجودكما معا يف لقاء  
علين,وجتاهلك ابستخفاف لال  
 تفاقية اليت توصلنا اليها لتوان.

 



نظرت اليه بشموخ وقالت بصوت  
 ال يزال ضغيفا ومتهدجا:

مل يكن االمر كذلك على -
 االطالق.

مد يديه حنوها حىت كادات ان تالمسا  
ا اىل جانبيه يف كتفيها,اال انه اعادمه

 اللحظة االخرية.



شعرت اتنيا أبن غضبه زال 
متاما,وأتكد هلا ذلك عندما امسك 

 ابحدى يديها برقة ونعومة قائال:
اعرف ذلك االن.اين ادين لك  -

ابالعتذار,وهذه املرة اقدمه لك  
دون تردد.كان علي اال اهتمك 

فورا,او على االقل ان استمع اىل  
 تربيرك ملا حدث.



 
اتنيا بقوة النه فاجأها   تنهدت

 بكالمه هذا الذي مل تكن تتوقعه. 
 سألته برتدد:

 هل تصدقين؟-
 ابتسم حبنان واجاهبا:

 نعم,اصدقك.-
 



ارادت ان تلقي نفسها بني ذراعيه  
وان تظل هناك حىت يذوب عذاهبا 

واملها الشديدان.بللت شفتيها 
تدرك انه الحظ ذلك   بلساهنا,وهي

 بسرور.
 مث قالت له هبدوء وارتياح:



شكرا النك صدقتين.كان على -
اطالعك على ما كنت انوي القيام 

 به.
مل نصل بعد اىل املرحلة اليت يثق  -

فيها الواحد منها اىل ابالخر.اال انه  
كان هلذه احلادثة املؤسفة جانب  

اجيايب مسح لكل منا مبعرفة املزيد عن  
 االخر.



 
 ماذا تعين؟-
كنت تعرفني دائما انين ذو مزاج  -

عصىب كريه.ولكنين آمل ان تكوين  
اكتشفت اليوم انين قادر على 

االعرتاف ابلذنب عندما ارتكب 
 خطأ.

 



كانت مالحمه تتسم ابلود واحلنان  
 ليس اال,عندما مضى اىل القول: 

كذلك علمت اان انك ال  -
تتعمدين خداعي.اان سعيد النك 

وصادقة,الين لست من   انسانة امينة
صنف الرجال الذين يسمحون  

 ابستغالهلم.
 اعتقد انين كنت اعلم ذلك.-



 
وادارت وجهها اثنية حنو البيت,اال 

 انه قال هلا بصوت منخفض:
مل تتمكين اليوم من التسوق يف  -

هاتفليد.ومبا انين مضطر للعودة اىل  
املكتب,فمرافقتك يل ستكون على 

 الرحب والسعة.  
 



نيا نفسها على توجيه ارغمت ات
ابتسامة خفيفة له واتبعت 

سريها.وكانت تظن انه سيلحق 
هبا.ولكنها ما كادت تصل اىل  

الباب,حىت مسعت صوت احملرك  
 وشاهدته ينطلق ابلسيارة حنو البلدة.

 



عاد جايك ووالده,فيما كانت اتنيا 
تعد مائدة العشاء. خرجت جوليا 

الستقبال زوجها وابنها,وانضم اليها  
عد حلظات صيب سعيد يتشوق ب

 لرؤية ابيه وجده.
ومتنت اتنيا لو اهنا ابمكاهنا اخلروج  
كزوجة عادية الستقباله والرتحيب 

به وبوالده,اال اهنا اكتفيت ابلبقاء يف 



غرفة الطعام واالستماع اىل اصوات  
 االشخاص االربعة يف اخلارج.

مسعت جوليا تسأل جايك بصوت  
لك  مرح عما حيمله بيده,وتبع ذ

 سؤال مماثل من جون.
 
 اهنا هدية .اين والدتك؟-
 ال اعرف.-



 اهنا تعد املائدة اي بين.-
ومسعت اتنيا صوت اوراق تتمزق و  

 جون يقول: 
 اهنا مجيلة اي ايب. -
 

مث مسعت صوت اقدام قوية تقرتب  
من غرفة الطعام, فحبست 

انفاسها.جايك قادم لرؤيتها.ادارت  



,وراحت وجهها بعيدا عن الباب 
تعبث ابملعالق والشوك الفضية  
املوضوعة بعانية قرب الصحون  

 اخلزفية الثمينة.
  

تبدو يل الطاولة مجيلة جدا وال -
 تستدعي املزيد من االهتمام.



بدأت اتنيا تردد كلمات الرتحيب 
املعتادة,وهي تستدير حنوه هبدوء  

 ابلغ:
مرحبا اي جايك.علمت بوصولكما  -

عشاء  انت وجاي دي. سيكون ال
 جاهزا خالل فرتة وجيزة.



حتولت مالحمها اهلادئة اىل دهشة  
ذاهلة وهي حتدق بباقة من الورود  
 الصفراء الرائعة كان حيملها بيديه.

 ابتسم هلا برقة قائال:
 هذه الورود لك,الن أتخذيها؟ -
 

اخذت اتنيا الباقة بيدين مرجتفتني  
والمستها أبنفها,كي تنعم ابملزيد من 



.وتتأكد من اهنا  عطر رائحتها..
 حقيقية.

 هل تعجبك هذه الورود؟ -
اهنا...اهنا رائعة.ولكن مل تكن -

 حباجة الزعاج...
 

 قاطعها بصوت دافئ هامس,قائال:



احببت ان احضر لك ابقة من  -
 الورود. 

حزنت اتنيا الن الورود كانت هدية  
 اعتذار عن تصرفه الغاضب

 وسألته هبدوء:
هل احضرهتا بسبب ما حدث بعد -

 ر اليوم؟ ظه
 



ابتسم بطريقة مداعبة جعلت دقات  
 قلبها تعنف وتتسارع 

 وقال:
انت لست طفلة ارفه عنها واعيد -

البسمة اىل وجهها مبجرد احضار  
هدية هلا.ال ميكننا,اي 

عزيزيت,التعويض عن االذى الذي  
احلقه كل منا ابالخر طوال السنوات  



املاضية.ابمكاننا قط ان حناول عدم 
 املستقبل. ايذاء بعضنا يف 

 فلماذا الورود اذن؟-
النين اردت ببساطة ابتياع بعض  -

الورود الفريدة المرأة فريدة.هل 
 يكفي ذلك؟ 

 



نعم.مل أيتين احد من قبل ابى -
 ورود على االطالق. 

تسمرت يف مكاهنا عندما شاهدت 
وجهه يقرتب من وجهها.امحر  
وجهها كثريا وقالت له بصوت  

ع  منخفض متلعثم اهنا مضطرة لوض
 الورود يف املاء. 



كانت جوليا واقفة يف املطبخ عندما 
دخلت اتنيا الحضار املاء.نظرت  

اليها بعينني تضجان فضوال 
واستغرااب, وتنتظران توضيحا او  

 تفسريا هلذه اخلطوة النادرة.
 

 وملا مل حتصل على اي ايضاح 
 قالت هلا هبدوء مصطنع:



اهنا ورود مجيلة جدا,اليس -
كذلك؟ملاذا ال تضعينها يف ذلك  

االانء الشرقي الكبري؟ستكون رائعة 
 يف منتصف املائدة.

رفضت اتنيا ان يشاركها احد يف  
اول هدية عاطفية هلا من  

 جايك,وقالت:



ان مل يكن لديك مانع,اي -
 جوليا,فاين افضل وضعها يف غرفيت. 

 
تراجعت جوليا السيرت بربودة كأن  

قرتاحا  احدا صفعها بعد تقدميها ا
 وداي للغاية.وقالت:

ابلطبع ميكنك اخذها اىل  -
غرفتك.كانت فكرة املائدة جمرد  



اقرتاح بسيط.اان اعلم ان جايك  
 احضرها لك انت.

اوحت هلجة جوليا اهنا تعترب نفسها  
اجدر من اتنيا ابستالم مثل هذه 

اهلدية الرقيقة.وتنهدت الزوجة  
الشابة,رافضة بعناد الرتاجع عن  

غم من العتاب املبطن يف قرارها ابلر 
 كالم جوليا.



 
كانت تعلم اهنا ليست ورودا  

محراء...ورود احلب,واهنا ال تعين  
سوى لفتة ودية من جانب 

جايك.اال ان امهيتها البالغة تكمن  
يف انه اعطاها شيئا دون ان يشعر  

 ابنه مرغم على ذلك.
 



ملا اختلت اتنيا بنفسها يف وقت  
الحق من تلك االمسية, اخذت 
تلك الورود اخلاصة اليت المستها  

اصابع جايك ووضعتها على 
 وسادهتا.

وشعرت ان تلك اخلطوة الغزلية  
البسيطة مل تكن اال اعرتافا صرحيا  

 حببها لزوجها.



كانت حتارب هذا احلب وحتاول 
احليلولة دون قيامه,الهنا تعلم انه  

سيلحق هبا يف هناية االمر آالما لن  
 تتمكن من احتماهلا.

 
ت بشئ من العزاء عندما  شعر 

اقنعت نفسها ابن احلب لن يكون  
حبا ابلفعل,مامل متحنه جلايك ويبادهلا  



هو اايه.وصممت على اال يعرف  
ابدا اهنا جتد فيه اكثر بكثري من جمرد  

 اجلاذبية االاثرة. 
خرجت اىل احلديقة وهي حتاول 

خداع نفسها ابهنا ال تريد رؤيته االن  
ى الورود  اال ان لتشكره اثنية عل

 اجلميلة.



ولكنها وجدت والده عوضا 
 عنه,فسأهلا ابمسا:

هل تبحثني عن جايك؟انه يف  -
غرفة املكتب يطلع على بعض 
اخلطوط العريضة واملواصفات  

االولية ملشروع جديد.واعتقد انه لن  
 يتضايق ابدا من جراء ذهابك اليه.

 



اخجلتها توقعات جاي دي  
 الصحيحة,فقالت له كاذبة: 

اكن احبث عنه.ذهب جون ال,مل -
اىل النوم وشعرت اان برغبة لتنشق  

القليل من اهلواء قبل ان افعل نفس  
 الشئ.

فكرة ال أبس هبا.اجلسي.اهنا ليلة -
 هادئة وساكنة.



جلسا بصمت بضع حلظات كادت  
اتنيا ان تنسى خالهلا وجود شخص  

 اخر قرهبا.
 مث مسعته يسأهلا هبدوء:

يبدو ان العالقة بينكما تتحسن -
 ابستمرار,اليس كذلك؟

 



مل تعلق بشئ على ذلك السؤال  
الذى مل ينتظر موجهه ردا عليه,فعاد  

 يسأهلا: 
 هل زالت كراهيتك البين اي اتنيا؟ -

ردت عليه اجيابيا بكلمة 
واحدة,وتطلعت اىل اجلهة اخرى  

 آملة يف اهناء حمادثة مل تبدأبعد.
 



اتيت اىل هنا  اعتقد انك عندما  -
كنت تذكرين نفسك كلما تنفست 

ابنك مضطرة لكرهه طاملا  
حييت.ولكن,ابلطبع,حرمك الزمن  
من تلك املتعة اليت كنت تتوقعينها 
من جراء اتعاس رجل طوال حياته  

 بسبب خطأ جسيم ومؤسف.



رمبا كان ذلك صحيحا,او رمبا ان  -
الزمن يضع االمور يف اطرها  

ان يدين  احلقيقية.ال ميكن لالنسان 
شخصا طيلة عمره بسبب اذية  

 اليمة واحدة.
 

 ابتسم الرجل ابرتياح وقال:



اان سعيد جدا بكالمك هذا اي  -
اتنيا.وامتين ابخالص ان تسنح لكما  

الفرصة جلعل زواجكما يسري يف  
 الوجهة الصاحلة.

خيمت مسحة حزينة على وجهها  
 وقالت:



ال اعول كثريا على هذه -
واجنا مل احملاوالت,اي جاي دي.فز 

 يكن مبنيا على احلب.
 
احلب اي عزيزيت كشجرة االرز اليت  -

ميكنها ان تنمو يف اصعب 
االماكن...االماكن اليت يبدو ان  

ليس فيها امل للبقاء او  



النمو.واحلب الذي يشبه هذه 
الشجرة الرائعة, والقادرة على ختطى 
مجيع الصعوابت والعراقيل,هو امثن  

 واغلى من اي حب اخر.
 عليه بصوت متعذب متأمل:ردت 

ال...ارجوك!اعرف انك حتاول  -
التأكيد يل ابن شيئا عظيما ميكن 

حدوثه بعد سبع سنوات.ولكن,ال 



حتاول ان تبين آماال كبرية على 
 ذلك.  

 مث اضافت بعينني دامعتني:
حب كهذا اشبه ما يكون  -

ابالعجوبة,وال اتصور ان مثل هذه 
 االعاجيب ستحدث هذا العام.

 
 صد مضايقتك اي صغرييت.مل اق-



قامت اتنيا من كرسيها وهرعت اىل  
البيت.رفضت ان تدع حلمه 
املستحيل يسيطر على قلبها 

وفوائدها.كانت تعلم حقيقة انه  
ليس هلذه احملاوالت اي امل  

 ابلنجاح.
 



******هناية الفصل 
 السادس******* 
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***************** 
كان الصبيان الصغريان يلعبان  

وميرحان...ويصرخان. واخريا,وضع  



جايك اصبعيه يف فمه واطلق صفريا  
مفزعا احدث صمتا فوراي...ومحل 

 اتنيا على االبتسام.
 
سنذهب اوال اىل ذلك املكان -

 الرائع الذي يسمى فندق العجوز.
 اعرتض جون قائال:



ولكين اريد الذهاب اوال اىل  -
 النار! منطقة ارض 

ايده يف ذلك زميله يف املدرسة داين  
 جيلربت,قائال:

 واان ايضا.-
فندق العجوز اوال,مث اىل ارض  -

 النار.
  



قاهلا جايك بلهجة حازمة ال تقبل 
االعرتاض او حىت املناقشة,فانصاع 
الصبيان الصغريان صاغرين وسارا  

 حنو املخزن العام.
وضع جايك يده على مرفق اتنيا  

 وقال ممازحا:
 اي هلذين القردين اجلميلني!-

 ضحكت اتنيا وردت مبرح مماثل: 



كنت اتوقع ذلك عندما اقرتحت -
على جون احضار احد اصدقائه اىل  

مدينة رعاة البقر...مدينة الدوالر  
 الفضي.

 
زادت ابتسامتها من حالوة امحرار  
وجنتيها,ومل يكن ذلك من حرارة  

مشس الصيف وال الهنا كانت تبدو  



تتبعها عيون املعجبني جاذبة جدا  
 كيفما سارت.

كانت مراتحة للتودد الدافئ  
الصادق الذي يصدر بعفوية وحنان  

ظاهرين من الرجل الذي يسري  
قرهبا,وللعالقة الطيبة القائمة بينهما  

منذ انتهاء مدرسة جون وخروج  
 العائلة يف نزهات ورحالت متعددة.



 
اعطى الصغريان تذكرتيهما اىل  

خال احد الشخص املسؤول ود
مراكز التسلية يف مدينة املالهي 

 الشعبية. 
 ابتسم جايك وقال لزوجته:

هذا لصيب داين من الذين يطرحون  -
اسئلة عديدة وحمرجة.شعرت اثناء  



حضوران اىل هنا ابنه يستجوبين  
 كمحقق عديل.

 
هذا ما كان يقوم به فعال.داين  -

جيلربت هو الصيب الذي اعرب  
الدا يف  جلون عن شكوكه ابن لديه و 

افريقيا,او ان ليس لديه والد على 
االطالق.وهلذا السبب ابلذات,راح  



داين يسألك حبماس منقطع النظري  
 عن االسود والفهود.

 وال تنسي الفيلة.-
 
وكذلك الزرافات.اعتقد انك  -

خذلت جون كثريا عندما اخربت 
داين ان معظم هذه احليواانت 



موجودة ضمن حدود معينة ال 
 ها.ميكنها جتاوز 

كان عليك حتذيري مسبقا ابن -
داين هو احملرض االساسي على كتابة 

تلك الرسالة اليت اعادتين اىل  
الوطن.كنت اخرتعت له قصة 

طويلة عن رحلة صيد شجاعة يف 
 االدغال والرباري. 



  
اعتقد ان جون مراتح جدا جملرد  -

 عودتك اىل البيت.
نظر اليها بتمعن وسأهلا هبدوء  

 ملحوظ:
وماذا ابلنسبة لك اي اتنيا؟هل انت -

 ايضا سعيدة بعوديت؟



رفضت الرد على سؤاله  
 جبدية,وقالت له ممازحة:

مثة اوقات يكون فيها وجودك  -
جمداي وانفعا,فانت مثال مرب ممتاز 

 جلون.
 

مل حياول دفعها اىل التصريح أبكثر 
 من ذلك,اذ ابتسم وقال:



مجيل ان يكون االنسان انفعا يف  -
 ات حياته.ها مها يعودان!بعض فرت 

خرج جون وداين من الباب حبماس  
ومرح شديدان ال يوازيهما شئ  

سوي هلفتهما لدخول ذلك املبىن 
 قبل قليل.

 وسأل جون والديه بتشوق ابلغ:
 اين حمطتنا التالية؟-



 
قالت اتنيا اهنا تقرتح احملل املخصص 
لبيع السكاكر واحللوايت.وبعد ربع  

جون من ذلك  ساعة كان االربعة خير 
املكان وهم أيكلون بسرور حلوايهتم 

 اجملففة.
وسأل داين والد صديقه اذا كان  
ابمكاهنم مجيعا الذهاب اىل تلك  



البقعة اليت متثل قرية للهنود  
احلمر.وعندها هز جايك رأسه  

 موافقا 
 امسك داين بذراع جون وقال:

 هيا بنا. لنذهب اىل اجلسر املعلق. -
  

مها بتمهل  سار جايك واتنيا وراء
ومها يتأمالن ما جيري حوهلما من  



ترفيه وتسلية ومرح,وشاهدا فتاتني  
مراهقتني تسريان حنومها بسرعة ومها  
تضحكان وتتسامران,دون ان تنظرا  

 امامهما. 
كادت احدى الفتاتني ان تصطدم 

جبايك لو مل يضع يديه امامه  
ويوقفها.رفعت رأسها حنو وجهه  



  بدهشة وامحرت وجنتايها بسرعة
 فائقة قبل ان تقول له متلعثمة:

 اعذرين!اان آسفة!-
 

ترك كتفيها وغمزها مبرح وهو يقول  
 هلا ممازحا:

كان ذلك من دواعي سروري,اي -
 آنسة.



احست اتنيا من نظرات الذهول  
الىت رأهتا هتيمن على وجه الفتاة,ان  

جذابية جايك وسحره سجال 
 انتصارا جديدا.

 مسعت الفتاتني تتأوهيان ابعجاب
ظاهر ومها تبتعدان  

عنهما,وشاركتهما ضمنا كلمات 
 االطراء اليت تبادلتاها عن جايك.



 
وملاذا هذه االبتسامة اخلبيثة,اي -

 عزيزيت؟ 
ارادت ان تغيظه قليال,فقالت 

 بلهجة ساخرة بعض الشئ:
اوه,ظنت هااتن الصبيتان انك  -

 وسيم جدا.
 وهل توافقينهما على رأيهما هذا؟-



 
تظاهرت أبهنا تتأمل وجهه  

بتمعن,وكأن صورته ليست مطبوعة 
يف رأسها وخياهلا,وقالت بتمهل  

 مزعج:
اعتقد...اعتقد انك متغطرس اىل  -

 حد,مما حيرمك من الوسامة احلقيقية.



مسعت ضحكة خفيفة وراءها فيما 
كان يطوق خصرها بذراعيه ويقول  

 مداعبا:
 اتنيا السيرت,انت تغازلينين االن.-
 

قت من موضع يديه موجات  انطل
حرارية قوية عمت كافة احناء  



جسمها ولكنها امسكت بذراعيه يف 
 حماولة البعادمها عنها

 وقالت الهثة:
 ال,مل اكن.-

 اجاهبا برقة وهو حيدق بشفتيها:
ال بل كنت,وسوف تتحملني -

 مسؤولية هذه .
 جايك,الناس يراقبوننا.-



  
نظرت حوهلا بسرعة فلم تشاهد اى  

 ماشخص قرهب 
 ولكنها مضت اىل القول:

كذلك...كذلك فاان ال ارى جون -
 وداين. 

وضع اصبعه على خدها الوردي  
 وقال هلا هبدوء:



اذا كان الولدان السبب الوحيد -
ملمانعتك,فسانتظر وقتا يكون 

 مناسبا اكثر من االن.
 

حلقا ابلولدين الصغريين فيما كاان 
يرقبان جنارا ماهرا حيفر اشكاال  

بة.وشاهدا امام الباب  خشبية جذا
متثاال خشبيا الحد اهلنود احلمر  



يقف بشموخ وعنفوان وهو يضع 
 ذراعيه على صدره.

 سأل جايك ابنه هبدوء:
هل حتب ان تراه حيرس حديقة -

 البيت؟
 



اعتقد اهنا فكرة رائعة,ولكين  -
اتصور ان جديت لن توافق على  

 ذلك. 
وضع جايك يده حبنان على رأس 

 كا:الصيب,وقال له ضاح
 اظن انك على حق اي حبييب.-

 مث نظر اىل اتنيا وقال:
 اين احسد هذا اهلندي.-



 
وملا ابتسمت استغرااب وسألته عن 

 سبب ذلك,قال:
 ليس لدي قلب خشيب مثله.-

تسارعت دقات قلبها عندما مسعت 
تلك الكلمات املختارة بدقة 

صدرت عنه بنعومة   وعناية,واليت
 وروية. 



انه يغازهلا كما كانت تغازله قبل 
قليل.وكان من حسن حظها ان  

الصبيني كان هناك,فحولت انتباها 
 اليهما...

بعيدا عن ذلك الربيق املزعج يف  
 عينيه.

سألتهما وهي تعرف مسبقا اهنا  
 ستحظى برد اجيايب فوري:



 هل تريدان االن زايرة املنجم؟-
 

 ابمسة وقالت:ونظرت اىل جايك 
كنت سأقرتح معمل الزجاجيات  -

واخلزفيات ولكنين اخشي ان 
يتصرفا كثورين هائجني حيطمان كل 

 شئ حوهلما.



سأهلما جون وهو ينظر أبمل حنو  
 والده:

 هل ستأتني معنا هذه املرة؟-
 

 كانت اتنيا على وشك املوافقة 
عندما وضع جايك يده فجأة على 

 كتفها وقال:
  مبفردكما.ال,اذهب انت وداين-



بعد دقائق معدودة,كانت اتنيا 
تراقب الولدين ومها يدخالن 

النفق.كان جايك يقف وراءها  
مباشرة,واحلرارة املنبعثة من جسمه 

 اقوى من حرارة الشمس.
 ومسعته يسأهلا ابجياز:

 هل لديك انت؟-
 هل لدي ماذا؟ -



 هل لديك قلب خشيب؟-
  

  ضحكت اتنيا ىف حماولة الظهار
 سؤاله كأنه نكتة طريفة,وقالت:

 طبعا ال.-
لو افرتضنا انين اصبحت -

 احبك,فماذا ستفعلني؟



اتسعت عيناها ذهوال وخوفا,فقال 
 هلا على الفور بلهجة ساخرة:

ال ختايف ,اي عزيزيت.مل احتدث عن -
 احلب اال افرتاضا.

 
استدارت عنه بسرعة وهي تبحث 
 حائرة عن سبيل للتهرب من حديثه

 متتمت قائلة:مث 



مل خيطر هذا املوضوع ببايل  -
ابدا,وعليه فانين ال ادري ماذا  

 سأفعل.
ملاذا ال ميكنك افرتاض ذلك؟انت  -

امرأة مجيلة وجذابة, وعالقتنا تسري 
على ما يرام منذ شهرين.اصبحت 

متأكدا االن من انك ام ممتازة,ومن 
ان لديك نظرة جدية ابلنسبة لألمور  



ها.وخالصة اليت اعجب هبا واحرتم
القول ان لديك معظم الصفات اليت  

اريدها يف الزوجة.واان احتدث هنا 
 عن زوجة حقيقية.

 
احست ان رجليها جتدان صعوبة  

 ابلغة يف محلها,ولكنها مازحته قائلة:
 ها قد عدت ملغازليت مرة اثنية.-



رمبا.ولكن ما قلته لك هو احلقيقة  -
بعينها.عدت اىل الوطن واىل  

ن ابقى.تعجبين كثريا البيت,واريد ا
فكرة وجود بيت وحياة 

وعائلة,وزوجة مجيلة تعد يل الطعام  
وحتضر يل اوراقي وملفايت.عندما 
انظر اىل جون,اتصور جبدية انه  

سيفرح كثريا بوجود شقيق... او رمبا  



اخت صغرية ذات عينني مجليتني 
 وشعر اشقر جذاب.

 
 ال...ال تتحدث هكذا!-

اط حاولت ان تبتعد عنه اللتق
انفاسها,ولكنه امسك بكتفيها  

 والصقهما بصدره.
 مث سأهلا هامسا: 



مل ال؟هل ما زالت جتدين صعوبة  -
ابلغة يف مبادليت احلب,حيت بعد 
هذه العالقة اجلميلة الرائعة اليت  

 قامت بيننا طوال االسابيع املاضية؟
 ال...اعين...نعم...-
 

شلت مداعبته ألذهنا وعنقها مجيع  
 فكري بروية وسكينة.قدراهتا على الت



 اعتمدي جوااب واحدا.نعم ام ال؟-
احست حباجة ايئسة لالبتعاد عنه 

 قليال,وقالت له بصوت خمتنق:
ارجوك اي جايك.ال اقدر ان افكر  -

بطريقة صحيحة وسليمة عندما 
 تداعبين على هذا النحو.

  
 هذه خطوة يف االجتاه الصحيح.-



اهنا التعين شيئا.كل انسان  -
 ملداعبة واملغازلة.يتجاوب مع ا

احست بفراغ هائل يعصر قلبها  
عندما مل تعد تشعر بلمساته  

ومداعباته,اال اهنا استجمعت قواها 
 ومضت اىل القول هبدوء مصطنع:

انك تعجبين.اعتقد انك والد  -
جيد,وكذلك رجل وسيم 



وجذاب.ولكنين ال اظن انين على  
استعداد لتعقيد حيايت بوقوعي يف 

 حبك.
 
كيف يكون وقوعك يف حيب سببا -

يف تعقيد حياتك؟ من املؤكد ان هذا  
االمر سيجعل حياتك طبيعية وخالية 

 من التعقيد,مبا انك متزوجة مين.



وجدت اتنيا نفسها يف فخ من صنع  
 يديها,فاحتجت ابلقول:

 انك ال تفهم املوضوع.-
احاول ذلك قدر استطاعيت.رمبا -

 كان عليك ايضاحه بصورة افضل.
 
 ال...ال اظن ذلك.-



حتولت نظرات االستغراب يف  
عينيهااىل حدة وانقباض,وسأهلا 

 ابستياء:
 مل ال؟-
النين ببساطة,ال اريد ذلك.ليس  -

 االن,على اي حال.
 



اان الالعب معك اي اتنيا.اين -
احدثك جبدية ابلغة عندما اقول لك  
اين اريد اجناح زواجنا.مل يكن االمر  

ونة  سهال, ولكننا متكنا يف اال
االخريةمن تناسي املاضي االليم. ال 

حتاويل التمسك مبرارة املاضي 
القدمية,الن ذلك لن يؤدي اال اىل  

 احلاق املرارة ابملستقبل وافساده.



 
 تنهدت حبزن وقالت:

اعرف ذلك.ولكن مثة اشياء معينة  -
ال ميكن لالنسان ان ينساها  
 بسهولة,مهما حاول جاهدا.

جيب ان ننسى اي اتنيا. جيب ان -
ننسى,واال ذهبت مجيع حماوالتنا 

 هباء.



انت قلت بنفسك,اي جايك,ان -
هذه االمور تتطلب وقتا. التمين 

 وحده لن يزيلها. 
 

سأهلا بصوت انعم وهويدير وجهه  
 عنها:

هل تعتقدين ابن مثة امال يف  -
 النجاح؟ 



نظرت اىل عينيه شبه 
 املغمضتني,ومتتمت قائلة:

 ياان.احياان اعتقد ذلك. اح-
ابتسم وقال هلا بلهجة توحي بثقة 

 كبرية:
اين مضطر حلملك على استبدال -

كلمة احياان بعبارة افضل...معظم 
 االحيان.



 
امتين لو كان ابمكانك ذلك اي  -

 جايك.
احنت رأسها قليال ولكنه امسك  

 بذقنها ورفع وجهها حنوه قائال:
كل ما عليك القيام به هو مقابليت  -

يف منتصف الطريق. اان مل اطلب  
منك ابدا ان تكوين انت اليت تعطي 



كل شئ وتقوم بكافة اخلطوات  
الضرورية.ولكن الزواج ليس  

مشروعا يتقامسه اثنان بنسبة مخسني  
يف املئة لكل منهما,كما يقول بعض  
الناس.كي يكون الزواج انجحا جيب  

على كل من صاحيب العالقة ان  
 ئة.يشارك بنسبة مئة يف امل

 



أمل تتصور ابدا انك رمبا كنت -
 تطلب الكثري من كلينا؟

أمل تتصوري انت ابدا انك رمبا  -
كنت تصنعني من احلبة 

قبة؟امسعي!لنأخذ هذا املوضوع  
هبدوء وروية,ونتوقف عن حماولة دفع  

 االمور بسرعة ال تتحملها.
 ابتسمت اتنيا وسألته:



 هل لديك ثقة عمياء ابملستقبل؟-
  

أال تعتقدين ان ابمكاين ارشادك  -
اىل اهلدف الصحيح واىل شاطئ  

 االمان؟
شعر اهنا غري راغبة يف االجابة,الهنا 

سوف تضطر لالعرتاف بشئ ليست 
 مستعدة بعد متاما لالعرتاف به. 



 امسك بيدها وقال حبنان:
ها قد عاد الشاابن -

الصغريان.اعدي نفسك هلجومهما. 
 ية. ارض النار هي حمطتنا التال

 
قاموا جبولة كبرية مشلت ارض النار  

وبيت الشجرة والبيت 
العائم,وتوقفوا مرات عديدة للتفرج 



على كيفية بناء غرفة من جذوع 
االشجار,وصنع الشموع.وشاهدوا 
عددا كبريا من احلرفيني املوهوبني  

وهم يعملون امام حشد من 
املتفرجني.تعلموا كيف تصنع 
كيف االدوات الفخارية واخلزافية,و 
حتاك االغطية,وكيف تقطع  

 االخشاب.



 
مث اعلن جون ألمه انه جائع,ووافقه  
 داين على ذلك بسرعة ودون تردد. 

نظر جايك ابمسا اىل وجنيت اتنيا 
 الورديتني,وقال:

 واان ايضا جائع,اي اماه.-



ردت عليهم مبرح,وهي حتاول اخفاء  
احلياء اخلجول الذي بدا على  

 وجهها بسبب مجلته:
 اىل السيارة. هيا بنا-
 
 اين سنتناول غداء النزهة اي اتنيا؟ -
 على صخرة االهلام.-
 اىل صخرة االهلام اذن.-



رفع جون رأسه مبجرد االنتهاء من  
 أكله,وقال:

 لنصعد اىل قمة التلة.-
نظر جايك حنو اتنيا بتحد 

 مرح,وسأهلا:
هل انت مستعدة لذلك,ام انك  -

اليوم صعدت تالال مبا فيه من  
 الكافية؟



 
لن ارفض التمتع هبذه املناظر -

 اخلالبة مهما كنت متعبة او مرهقة. 
وقف جون وداين صامتني ومها  

يتأمالن ذلك املنظر الفريد.وقالت  
 اتنيا بصوت انعم هادئ:

 اهنا رائعة,اليس كذلك؟ -



طوق خصرها بذراعيه وشدها حنوه 
 قليال,مث قال:

يقول العلماء ان هذه املرتفعات  -
املسماة تالل أوزارك هي اقدم جبال 
او مرتفعات يف هذه القارة.وانه المر  
مثري للدهشة اهنا ال تزال تبدو غري  
متأثرة ابحلضارة واملدينة على الرغم 

 من هذه السنوات الطويلة. 



 
ايب,كم عمر هذا املمر الذي  -

 يقولون ان احدا ال يعرف قدمه؟
ؤالك بنفسك,الن احدا اجبت س-

 يف احلقيقة ال يعرف كم عمره.
 ملاذا ال يعرفون؟ -
 



عندما ايت املستوطنون االوائل يف  -
القرن التاسع عشر, كان املمر 

موجودا ويربط بني منطقة ماثيور 
بولد مث ينطلق من هذه  وديويب

االخرية مئات الكيلومرتات اىل العامل  
اخلارجي. قال هؤالء املستوطنون ان  

الصيادين وجتار الفرو استخدموه 
قبلهم. وقال الصيادون ان 



املستكشفني الفرنسيني واالسبان  
تنقلوه عليه,وكان يرشدهم عدد من 

اهلنود الذين استخدموه قبل 
ن املمر  املستكشفني.وقال اهلنود ا

كان هناك قبلهم.ولذلك كما 
ترى,اطلقت عليه تلك التسمية 

الصحيحة...املمر الذى ال يعرف  
 احد عمره.



 
هز جون رأسه وعاد يتأمل ابعجاب 

 ابلغ ذلك املنظر الساحر.
ومسعت اتنيا صوت زوجها أيتيها  

 هامسا:
 انه صيب ذكي. -
ولكنه جدي كثريا يف بعض  -

 االحيان.



 
طبيعيا سليم انه يبدو يل االن  -

العقل واجلسم.انك تقلقني كثريا  
 بشأنه,اي حبيبيت.

قاومت رغبتها يف االلتصاق به  
ومطالبته بعدم التوقف عن مداعبة 

 شعرها وعنقها 
 وقالت له هبدوء مصطنع:



اتصور ان ذلك صحيح.ولكن -
سبب هذا القلق هو نتيجة 

اضطراري ألكون االم واالب يف  
 نفس الوقت.

 
 القوية وقال:   ضغط عليها بذراعه

 مل تعد مثة حاجة لذلك بعد االن. -



نظرت اليه ابرتياح ووجهت له  
 ابتسامة سعيدة وهي تقول:

 اعرف ذلك.-
سيأيت يوم اقبل فيه الدعوة  -

الصرحية من شفتيك,بغض النظر  
 عما اذا كنا على انفراد ام ال.

 



ادارت وجهها عنه لتخفي امحراره 
 املفاجئ واشارت اىل شجرة قائلة:

نظر,انظر اىل تلك الشجرة  ا-
 املثمرة هناك.

جيب ان أنيت لقطف مثارها يف  -
اخلريف القادم,مبجرد حلول اول  

 موجة صقيع.
 اين احب ذلك كثريا.-



أال تعتقدين اننا خنطط ملستقبل -
 بعيد نسبيا؟

  
 تراجعت اتنيا اىل الوراء بدهشة 

 ولكنه ضحك ومضي اىل القول: 
نفسك فعال   فات االوان!ألزمت-

مبرافقيت لقطف هذه الثمار,ولن  
امسح لك ابلرتاجع.هذه موعد 



بيننا,ايتها احلبيبة الصغرية,واتوقع  
 منك ان حتافظي عليه.

 انك لست منصفا.-
 انه االنصاف بعينه.-
 
امي,امي!هل ميكنين اعطاء داين  -

ساعيت الصغرية هذه مقابل حصويل  
 على هاري؟ارجوك,ارجوك!



 لته هبدوء:ابتسمت اتنيا وسأ
 اوال,من هو هاري؟-

اجاهبا داين قائال ان هاري هو  
 حيوانه امللل.قال له جايك ممازحا:

ولكنك ابلتأكيد ال تريد التخلي  -
عن صديقك املدلل هذا,اليس  

 كذلك؟



قالت يل امي ان علي التخلص -
 منه بطريقة او ابخرى.

هل ميكنين,اي امي,احلصول عليه -
 مقابل ساعيت هذه؟

 ...ال اعرف-
 

قاطعها جايك موجها سؤاله اىل  
 داين: 



 وما هو هاري ابلضبط؟-
ابلضبط؟هاري هو -

 صديقي...الفأر االبيض.
 صرخت اتنيا بدهشة ابلغة:

 فأر؟-
 انه ال يؤذي,اي امي!-
 



رفضت االم الطلب ابصرار,فعاد  
الصيب يرجوها وحياول اقناعها ابنه  

 سيضعه خارج البيت.
م  تدخل جايك اثنية وقال له حبز 

 الوالد املطاع:
قالت لك امك ال,اي جون,وهذا -

 يعين ال بصورة هنائية.



وفيما ذهب الولدان ابنزعاج  
جسم اتنيا  وغضب ظاهرين,ارجتف

مرة اخرى وقالت اهنا تكاد تشعر  
بذلك الفأر اللعني يزحف اىل  

 سريرها او يقفز بني قدميها.
 مازحها جايك قائال: 

مسكينة!هل ختافني من فأر صغري  -
 ضعيف؟



  
ال يهمين مدى صغره او  -

ضعفه,ولكنين ال اطيقه.اهنا لسخافة  
 مين,ولكنها احلقيقة. 

جيب ان تكوين مسرورة الن جون  -
سألنا قبل امتامه عملية 

املقايضة.فاملسكني كان سيخسر 
 ساعته,وفأره ايضا.



 اين ممتنة لذلك. -
كان ابمكانك طبعا تعييين  -

 حارسك االمني ضد الفئران. 
 

ضحكت اتنيا لدى مساعها اقرتاحه  
 املرح وقالت متازحه:

هذا افضل عرض قدمته حىت -
 االن.



نظر اىل جسمها اجلميل بتمعن 
 وقال:

يت بقليل من لو حظ-
التشجيع,لقدمت لك عروضا اخرى  

 افضل.
اعتقد...اعتقد ان الوقت حان -

 كي أنخذ داين اىل بيته.
 



انك خبرية يف جتنب املواضيع -
 احلساسة,اليس كذلك؟

 وعندما مل ترد على سؤاله الساخر 
 تنهد وقال:

حسنا,لنذهب.على اي -
حال,امضينا اليوم اوقاات ممتعة 

 للغاية. 



صدق ايدت كالمه ب
 واخالص,قائلة:

 كان حقا يوما رائعا.-
 

شعرت اتنيا وهي تقول مجلتها هذه 
ان الساعات الطوال اليت امضايها  
معا ذلك اليوم اضافت بعدا اجيابيا  



جديدا اىل العالقة القائمة بينهما  
 منذ بعض الوقت.

وتذكرت كيف انه اصبح يف اآلونة  
االخرية اكثر اهتماما هبا...يوجه 

خاصة هبا كلما عاد اىل  اليها حتية 
البيت,ميسك يدها حبنان كلما كانت 

 جالسة او واقفة قربه.
 



تذكرت االشياء الصغرية اليت تعتربها 
اتفهة حبد ذاهتا,اذ نظرت اىل كل  

منها على حدة.ولكنها كانت مجيلة  
جدا عندما تنظر اليها ككل.وكادت  

اتنيا ان تقتنع ابنه يريد ان حيبها  
 أم ابنه.لنفسها,وليس الهنا 

 



اصبح من السهل عليها اكثر فاكثر  
ان تدير له خدها كي يطبع عليه 

قبلة املساء,وحتولت هذه املمارسات 
 ببطء اىل عادة وتقليد يوميني. 

كان دائما لطيفا وحنوان ومسيطرا 
على مشاعره,ومل يطالبها ابدا ابكثر  

 مما كانت ترغب يف منحه.



اال ان رفضها له,املبين على 
اخلوف,ازداد بنسبة مماثلة حلبها  

له.ولكن كيف ميكنها ان تطلعه على 
حبها له,بعد ان احتفظت هبذا السر  
طوال هذه املدة؟لن يتفهم مشاعرها  

 واسباهبا,لن يغفر هلا...
 



فتح ابب احلديقة ودخلت منه شيال 
 راينز مبرح ظاهر.

 كيف حالك؟هل جايك هنا؟-
 ال,مل يعد بعد اىل البيت.-
مر مؤسف حقا.قال انه  انه ال-

سيعود ابكرا,وكنت آمل يف مقابلته  
 هنا.هل تعلمني ما اذا كان سيتأخر؟

 ال,ال اعرف.هل تريدين انتظاره؟-



 
ال,جيب ان اعود سريعا.كنت -

اتطلع قدما اىل رؤيته بعد ظهر هذا  
 اليوم.

هل االمر هام؟ميكنك ان ترتكي له  -
 رسالة معي.

حقا؟طبعا ميكنين االتصال به -
تفيا يف وقت الحق, ولكين ال  ها



اريد ازعاجه عندما ميضي بعض 
 الوقت مع ابنه.

 
وصل الغضب واالمشئزاز بتانيا اىل  

 درجة الغليان واالنفجار
 وقالت بسخرية الذعة:

 انك خملصة وحنونة للغاية.-



لقد حدث سوء تفاهم ابلنسبة -
ملوعد اللقاء يف النادي 

البلدي.ابلغيه ان املوعد هو 
بعد ظهر السبت, عوضا الواحدة 

 عن الثانية.
 حسنا,الواحدة بعد ظهر السبت.-
  



شكرهتا شيال بدالل مثري لالمشئزاز  
 وتظاهرت ابلذهاب.

 اال اهنا توقفت فجأة وقالت:
كدت انسى.شاهدت قطعة -

االرض اليت كان ينوي 
شراءها.اخربته ابهنا ليست 

جيدة,الن الوصول اليها شبه 
بقية مستحيل.سأطلعه السبت على 



التفاصيل.رمبا سنحت لنا الفرصة  
 آنذاك ملشاهدة االرض معا.

 
شل الغضب قدرة اتنيا على 

التكلم.مل يقل جايك كلمة واحدة 
عن قطعة ارض او اخرى.هل كان 

خيدعها طوال االشهر املاضية  



لتهدئة اعصاهبا,بينما استمر يف 
 اقامة عالقة مع شيال؟

فلماذا   هذا امر حمتمل جدا,واال
هذه الزايرة املفاجئة وهذا الغنج  

 والدالل!
 

ال بد ان مشاعر الشك والغرية 
ظهرت جليا على وجهها, الن عيين 



الشابة السمراء شعتا ارتياحا  
 وتشفيا.

وقالت هلا مبرح ظاهر,وهي تلوح  
 بيدها مودعة: 

سأقول لباتريك انك تبعثني اليه  -
 التحية والسالم.

 
 *******هناية الفصل السابع****** 



 
 
 _املاضي العدو 8

****************** 
بعد ذهاب شيال أبقل من نصف  

ساعة مسعت اتنيا صوت سيارة يف 
املدخل املؤدي إيل البيت ومبا أن 

شيال أبلغتها أن جايك سيصل اليوم 



يف وقت مبكر فقد أتكد هلا أن  
القادم البد أن يكون هو بنفسه  

وية للخروج بسرعة  أحست برغبة ق
ومواجهته بتلك املعلومات اليت  
حصلت عليها حول عالقته مع 
شيال ولكنها ظلت جالسة علي 

الكرسي وهي ختفي يف عينيها 
 بنظارتني مشسيتني  



 
مرت حلظات عديدة قبل أن تسمع  
ابب احلديقة الزجاجي يفتح ويغلق  

رفعت رأسها فرأت جايك حيمل 
لع  زجاجتني من العصري البارد ويتط

إيل ساقيها املكشوفتني حىت حافة  
السروال القصري لو شاهدت تلك  
النظرات امللتهبة يف ظروف أخري  



الحست أبهنا ستذوب يف انرها أما  
فهي تعرف أهنا نظرات خداع 

 وكذب 
عصري ابرد لعروس الشمس  -

 اجلميلة .
 

اخرتقت ابتسامته الكسولة خطوط  
دفاعها وجعلت دقات قلبها تتسارع  



وانبت نفسها علي كالعادة 
استسالمها الكلي لسحر ابتسامته 
ومداعباته يف حني انه كان خيدعها 
طوال الوقت ابتسمت رغما عنها 

 وقالت:
مل أتوقع عودتك يف مثل هذا  -

 الوقت املبكر. 
 



توقفت أمي يف املكتب ظهر اليوم -
وتناولت الغداء مع أيب .أبلغتين أبهنا  

أخذت جون حلضور حفلة ميالد  
قائه وجدت أهنا فرصة  احد أصد

مناسبة جدا كي اختلي بزوجيت  
،فأضعت أمي بشراء بعض  

احلاجيات الضرورية وان حتضر أيب  



إيل البيت عندما تذهب إلحضار 
 جون .

وقفت اتنيا والغضب يكاد خينقها  
،ولكنها حافظت علي هدوئها  

املصطنع وقالت له بلهجة طبيعية 
 جداً:

 أاتين اليوم زائرا ؟ -
 آوه؟من ؟-



  
 شيال راتيز!-

الحظت اتنيا مسحة استغراب  
خفيفة علي وجهه ،ولكنه سأهلا  

 بصورة عادية:
 ماذا كانت تريد؟ -
يف احلقيقة ،مل أتت شيال لرؤييت أان  -

 ... بل جاءت لتبحث عنك.



سرت اتنيا ألنه مل حياول التظاهر  
ابلدهشة ،وأحست بسعادة خبيثة 

عندما شاهدت ذلك العبوس  
،سأهلا عن سبب اخلفيف يف مالحمه 

 حضورها
 

 فقالت:



تركت لك رسالة شفوية معي  -
،قالت يل أن أطلب منك مقابلتها  

يف الواحدة بدال من الثانية بعد ظهر  
السبت يف النادي البلدي .وقالت 

أيضاً أهنا شاهدت قطعة األرض اليت  
تنوي ابتياعها ،وأن تلك القطعة  

ليست جيدة علي اإلطالق 



,وأضافت أن إبمكانكما حبث هذا 
 لسبت .املوضوع ابلتفصيل يوم ا

 
أجاهبا وهو حياول السيطرة علي 

 أعصابه وكبح مجاح غضبه:
كنت انوي اطالعك بعد ظهر  -

 اليوم علي مسألة هذه األرض .
 ابتسمت بسخرية وقالت :



مل تعد حباجة إلزعاج نفسك ألنين  -
 أصبحت مطلعة علي املوضوع.

 
أنت ال تعرفني إال ما قالته لك  -

شيال ،ويبدو أنك تبنيت أفكارا 
 ئة من جراء ذلك.خاط

مل تعد اتنيا قادرة علي ضبط 
 أعصاهبا فصاحت قائلة حبدة:



أوه ،جنبتين اإليضاحات -
والتفسريات الالضرورية! أان متأكدة 

من أنك قادرة علي جعل األمور 
تبدو وكأنك مل تقم أبي عمل مشني 

. 
 
هذا صحيح .مل أقم أبي شيء مما -

 تظنني .



أوه ،كم ظهرت مستاء ومتأمل -
اليوم الذي شاهدتين فيه مع    ذلك

ابتريك ! قلت يل آنذاك انك ال  
 تتحمل أبدا أن خيدعك أحد! 

وضحكت مبرارة مث مضت إيل القول  
،قبل أن يتمكن من تعليق علي 

 كالمها:



أبلغين ابتريك يف ذلك اليوم  -
ابلذات أنك ال تزال تقابل شيال  
،ولكنين رفضت أخذ كالمه علي 

رف  حممل اجلد، قبلت كلمة الش
منك أبنك ستحاول جاهداً مثلي 

إلجناح زواجنا .كان علي أن أتذكر  
كم هي اتفهة وال قيمة هلا تعهداتك  

 ووعودك ! 



 
قفز حنوها كنمر متوحش وقال هلا 

 حبدة ابلغة ،وهو يهزها بعنف:
سوف تستمعني إيل ما سأقوله لك  -

 ! أتفهمني؟ 
كانت سريعة مثله ،فحررت نفسها  

 :من يديه وصرخت به قائلة



ال لست مستعدة بعد اآلن  -
 لالستماع إيل املزيد من أكاذيبك !

 
أنك تفعلني معي ما فعلته أان معك  -

سابقاً، تتهمنين وتذيلنين قبل ان 
تفسحي يل أي جمال حيت لتوضيح  

ما جري ،من املؤكد أن يل احلق  
بقليل من ثقتك!جلب اخلجل املرير  



دموع احلزن إيل عينيها اجلملتني  
 :،وقالت أبسي 

كم أبدو سهلة وغبية أمامك ! كم -
من مرة صدقتك فيها؟ وكنت جتعلين  

يف كل مرة أبدو أكثر غباء من  
السابق .تتوقع مين اآلن أن 

أصدقك اثنية عندما خترتع قصة 
بريئة من نوع ما لنفي وجود عالقة  



محيمة مع شيال ... مع أهنا هي  
أوضحت عكس ذلك دون حياء أو  

 خجل.
 

فمه كي يرد عليها   فتح جايك
،ولكنها رفعت يدها لتمنعه من 

 ذلك وأضافت:



ال،ال تقل شيئاً.أنت مل تقل يل أبدا  -
أنك سوف تتخلي عن شيال .لقد 

جتنبت يف احلقيقة اإلجابة علي 
السؤال اليتيم الذي وجهته لك  
بشأن هذا املوضوع ،وعليه،فان 

األمر مل يكن إال جمرد كذبة بيضاء 
خدعت نفسي ,مل ،من احملتمل أنين 



يعد يهم اآلن بعد أن عرفت احلقيقة 
. 

 
 رد عليها بصوت غاضب:

ولكنك ال تعرفني احلقيقة  -
!ترفضني اإلصغاء حلظة ملعرفة 

 احلقيقة!



رن جرس اهلاتف داخل البيت 
،فتعمد جايك جتاهل أمره ولكنها  

 قالت له بربودة مؤملة :
املخابرة لك ،قالت شيال أهنا قد -

 وقت الحق .تتصل بك يف 
  

أحست اتنيا بعد ذهابه أن غضبها  
بدأ خيف تدرجييا ،شعرت أبهنا ترغب  



يف البكاء كي تساعدها الدموع علي 
التخفيف من اآلالم اليت تعصر  

فؤادها،وفجأة ،مسعت جايك يناديها  
 من الداخل :

 اتنيا ،تعايل إيل هنا.-
مل ترد عليه ومل تعره أي اهتمام علي 

 اإلطالق ،فصرخ هبا:



تعايل فوراً وإال أتيت وجررتك  -
 بنفسي !

 
أحست أبنه يعين ما يقوله ،فمشت 

حنوه بتمهل مرهق لألعصاب 
,فأمسك بذراعها بقوة وجذهبا 
بعنف حنو اهلاتف الذي كانت 

 مساعته ال تزال ملقاة جبانبه .



 رفع جايك السماعة وقال:
 أيب ،كرر ما قلته يل قبل حلظات .-
 

لي أذن  مث وضع السماعة بسرعة ع
اتنيا فسمعت جاي دي يقول  

 ابستغراب :
أكرر ما قلته؟ كل ما قلته لك أن  -

موعد االجتماع املخصص ملدراء 



الشركة ومهندسي املناطق تغري من  
الثانية بعد ظهر السبت إيل األويل  
منه ،أنه لقاء غري رمسي والزوجات  

مدعوات حلضوره ،وعليه فأين 
أذكرك به كيال تنسي إبالغ اتنيا  

ألمر .من املؤكد أهنا تريد إجياد  اب
شخص يبقي مع جون أثناء غياهبا 

عن البيت ،هل من الصعب عليك 



تذكر هذه املعلومات القليلة  
 العادية؟ 

 
تنهدت اتنيا حبزن عندما شعرت  

مبدي اخلطأ الفادح الذي ارتكبته  
حبق جايك، وأعطته السماعة هبدوء  

 وحياء.
 شكراً اي أيب . -



 
إيل الكالم  ولكن جاي دي عاد 

 وبصوت كانت اتنيا تسمعه بوضوح:
انتظر حلظة ... ذكرتين أمك للتو -

أن شيال تركت علي مكتيب الئحة 
بقطع أرض وعرة للبيع ،لن أحضر  
إيل الشركة غدًاوعليه فال تنسي أن  
 أتخذ هذه الالئحة من سكرترييت .  



 مث أضاف ضاحكاً:
مل أكن ألصدق أبدا أن إبمكان  -

رخصة قانونية  شيال احلصول علي
للقيام بصفقات عقارية ،ولكنين  
أعتقد أهنا ستنجح يف هذا احلقل  

 ،ألهنا قوية ومجيلة يف وقت واحد .
 



أحست اتنيا هذه املرة ابلصدمة 
واألمل وهي تنظر إيل وجه جايك  

احلزين ،كانت عيناه ال تزاالن  
تشعان بربيق غاضب ونظرات  

فوالذية قاسية ،كان يتحدث مع  
ن ذهوهلا منعها من مساع  والده ،ولك

 كالمه:
 أين آسفة اي جايك .آسفة جداً .-



قالت كلماهتا هذه هامسة قبل أن  
ختطو خبوف وهلع إيل الوراء وتركض  

هاربة متعثرة حنو احلديقة ،مل تعد 
قادرة علي مواجهته أو النظر إليه  

 بعد أحكامها اجملحفة حبقه .
 

ال ميكن العتذارها املرتبك أن  
يعوض عن تلك الكلمات القاسية  



اليت قالتهاله ،واالهتامات الكاذبة  
اليت وجهتها إليه هرعت حنو البحرية 

وهي تقول لنفسها أنه كان عليها  
االستماع إليضاحات جايك قبل 

 إصدار أحكامها املربمة.
 

اهنمرت الدموع غزيرة من عينيها 
ؤية األشياء  ،فلم تعد قادرة علي ر 



بوضوح ،فتعثرت ووقعت ،وراحت 
تبكي حبزن و مرارة حىت جفت 
الدموع من عينيها ،شعرت أبهنا 

طفلة ضائعة هربت من البيت ومل  
تعد تريد سوي معرفة طريق العودة 

 إليه .
 



حطت ذاببة علي ذراعها مث ذهبت 
،ولكنها عادت اثنية فتحركت 
إلبعادها عنها ،أحست بشيء  

ظرت بسرعة  يالمس ساقها ،ن
فشاهدت عقرابً كبرياً يزحف متثاقاًل 
علي رجلها ،تسمرت يف مكاهنا هلعاً  

وراحت تصرخ بصوت عال مل 
 تالحظ أهنا تردد اسم جايك .



ومل تسمع وقع قدميه ،مث محلها بني  
ذراعيه وشدها إيل صدره وهو 

 يقول:
 ال ختايف .كل شيء علي ما يرام .-
 جايك، جايك. -
 



ن ،لن حيدث أان هنا ،أهدئ اآل -
لك شيء ،قتلت العقرب ،ال ختايف 

. 
طوقت خصره بقوة ،فيما كان يربت 

 علي كتفيها حبنان ابلغ ويسأهلا:
 هل أنت خبري اآلن ؟-

هزت رأسها امللتصق بصدره مطمئناً 
 مراتحاً، وقالت:



أعرف أن من السخافة مبكان أن  -
أخاف إيل هذه الدرجة ،ولكين ال 

ين أستطيع التحكم أبعصايب ضم
إليك لفرتة أطول اي جايك. أرجوك  

. 
إيل األبد ، إذا كنت تريدين ذلك  -
. 
  



مرت دقائق عديدة قبل أن تسحب 
اتنيا برتدد من حول خصره ،كانت 

تشعر أبن رجليها ال تزاالن ضعيفتني  
وغري اثبتتني ،ولكن قسماً من 

صدمتها زال تدرجييا ، فشعرت 
 ابلكيفية اليت كانت تطوقه فيها  

 بصوت خافت : متتمت 



أظن أنين أصبحت اآلن علي ما -
 يرام .

 
أوقفها علي قدميها هبدوء وحنان مث 

 داعب وجنتيها برقة وهو يسأهلا : 
 هل غفرت يل ؟-
 ماذا... ماذا؟-



ألين تعهدت ابلدفاع عنك ضد -
الفئران البيض املخيف ونسيت أن  

 اتسلل احلشرات املؤذية. 
 

 ضحكت خبجل وقالت:
.ولكين اعتقدت أنك  طبعا -

 تتحدث عن شيال .



وضع أصبعه علي شفتيها السفلي  
 مداعباً وقال:

لن نتحدث عنها اآلن ،أنت -
لست يف وضع يسمح هلا ابلدخول  

 يف املناقشة اليت أريد حبثها معك.
أريدك أن تعلم اآلن أنين أدرك  -

متاماً مدي اخلطأ الفادح الذي  



ارتكبته عندما مل أمسح لك بتوضيح  
 موقفك .

 
قلت أننا سنبحث هذا املوضوع  -

 الحقاً.
كانت كطفلة تريد التأكد من أنه  
 ساحمها علي غلطتها ، فقالت : 



أعرف ،ولكين أردت أن أقول لك  -
 أين متضايقة جداً من تصريف معك . 

ابتسم وضمها إيل صدره حبنان 
 متمتمًا:

 أنت عنيدة جدا.ً -
 



ضمها إليه بلطف ورقة , ولكنها 
عندما طوقت عنقه أوقف ذراعيها  
 بيديه ورفع رأسه عنها هبدوء قائاًل:

إين أقبل اعتذارك .واآلن ... هل -
تريدين السري إيل البيت أو أن  

 أمحلك إليه ؟



أجابته أبنفاس متقطعة ،وهي تشعر  
ا لو قبلت أن حيملها فلسوف  أبهن 

 تغازله دومنا حياء أو خجل:
 ال ، أفضل أن أذهب سرياً.-

 سأهلا ممازحاً:
هل أصبحت تشعرين خبطر عندما -

 أمحلك بني ذراعي ؟
 



ضحك عندما مل جتب ،وسارا إيل  
البيت هبدوء فيما كان ميسك 

أبيديها وراء ظهره ويطوق كتفيها  
بذراعه ،وملا أوصلها إيل غرفتها  

 ،قال هلا:
اذهيب ،اآلن وانعشي نفسك  -

حبمام ابرد سوف نتحدث يف 
 املوضوع بعد خروجك .



 أي موضوع؟ -
مل جيبها ،بل دفعها إيل الداخل حبنان 

 وأغلق الباب وراءها .
 

هل سيحدثها عن شيال؟ كانت 
متعبة جداً حبيث أهنا مل تكن قادرة  

علي التفكري بشكل صحيح 
وما ,خلعت ثياهبا ودخلت احلمام ،



أن خرجت وجففت نفسها، حىت  
مسعت طرقة خفيفة علي الباب  

،ادخلت جسمها يف رداء عاجي 
 مجيل ،وقالت:

 ادخل . -
أتملها جايك بدقة قبل أن يدخل 
 ويعطيها فنجاانً من القهوة ، قائاًل: 



تبدين اآلن أحسن بكثري ،مل تعد -
 يف عينيك أي أاثر للخوف اهللع.

  
ك الربيق  مل تتمكن اتنيا من أخفاء ذل 

الساطع الذي غمر عينيها وهي 
 تنظر إيل وجهه اجلميل اجلذاب  

 فأدارت وجهها عنه وقالت:



من املؤكد إين تصرفت كإنسانة  -
غبية جداً ،ولكن خويف من العقارب  

 ال يضاهي .
مسعت حفيف أوراق قرب سريرها  

،فأدارت وجهها اثنية حنوه 
وشاهدت لفة من الورق األزرق 

حيملها حتت أبطه ،وسألته بفضول  



عن هذه األوراق اليت كان يفتحها  
 أمامها علي السرير .

 
 تعايل وانظري . -

وقف هبدوء قرهبا عندما كانت حتدق 
 مبحتوايت تلك الورقة .

 مث قالت:
 ملنزل مجيل . أهنا خطوط عريضة-



ال ليس ملنزل .أهنا لبيتنا ،اي -
عزيزيت ،ومبا أن شيال أصرت علي  
أبالغك أبين راغب يف شراء بعض  

األراضي ،فقد قررت أطالعك علي  
 بقية التفاصيل . 

 
 تنهدت اتنيا بقوة وسألته :

 ماذا تعين ...بيتنا؟-



امل تتعيب بعد من السكن مع أمي  -
حبهما  وأيب ؟ هذا ال يعين أنين ال أ

كثريا ولكن ,أال حتبني أن يكون لك  
 بيت خاض بك؟

شعرت مبا توجيه كلماته ،فقالت 
 مرتددة:

 طبعاً ,ولكن ...-
 



أذن ،أعطيين رأيك هبذا املخطط  -
األويل ، رمبا كانت هناك أشياء  

 تريدين تغيريها . 
جمااًل للتعليق  مل يرتك هلا جايك

الفوري ،ألنه بدأ يشري أبصبعه إيل  
موقع غرفة النوم وقاعة اجللوس  

 واملطبخ و...
 هل يعجبك؟ -



 أنه مجيل جداً .ولكن ...-
 

توقفت عن إمتام مجلتها وهزت  
رأسها لتمنعه من االحنناء حتت وطأة 
السعادة الفائقة حلصوهلا علي بيت 
أحالمها ،رفع رأسها حنوه ليتمكن 

لنظر إيل مالمح القلق يف عينيها من ا
 ،وسأهلا حبنان ظاهر: 



ما بك اي حبيبيت ؟ أال تعتقدين أنه  -
حان لنا أن نتمتع ببعض احلرية يف  

 حياتنا الزوجية ؟
توترت أعصاهبا فجأة وخافت من 

الكالم بقدر حبها له ,ومتتمت 
 عاجزة :

 أوه ،جايك ، جايك ! -
 



ضمها إيل صدره ويف عينيه نظرات 
ة ،شعرت يف إذهنا نعومة  مشتعل

وإغراء ،مث أشعل انرا يف روحها  
 امتدت بسرعة إيل أرجاء كياهنا . 

 مث قال هلا بصوت دافئ :
أوه ، كم متنيت القيام بذلك منذ -

 زمن طويل !
 



عصفت هبا املشاعر املتالحقة 
فانطلقت صرخة معذبة وأخذت  

 تبادله الغزل وتردد امسه هبيام .
السعادة الفائقة ختطت  إال أن تلك 

املشاعر العادية لتجمع بني روحيهما  
وفؤاديهما ،وجتعل منهما أنساانً  

 واحداً . 
 ابتعد جايك برتدد وعذاب وقال :



ال ميكنك أن تعريف مدي السيطرة  -
املؤملة اليت مارسته علي نفسي لفرتة  

 طويلة ،كيال افعل ما فعلت اآلن.
 

حول جايك نظره عنها مث أخذ  
ينيها حبثاً عن جواب لسؤال يتأمل ع

مل يوجهه .كان يف وضع ميكنه من  
امتالكها دون مقاومة أو احتجاج أو  



معارضة ،ولكنه ما أن منحها فرصة  
االختيار ،حىت دب اخلوف واهللع  
يف قلبها ،أتملت وحرقت الدموع  

 املرة عينيها .
 

 مهس يف آذهنا بصوت خمملي انعم:



عر  ال ختايف ،اي حبيبيت ،أان ال أش-
حنوك برغبة فقط ... مع أنين أريد  

 ذلك من صميم قليب .
 أوه ،جايك!-

قالت امسه بصوت أشبه بصرخة 
مناشدة تطلق أبمل من قلبها ،أهنا ال 
ختاف احلب ,ولكنها ختاف غضبه 



,متلملت قلياًل بني ذراعيه فشدها 
 قلياًل متتم قائاًل:

ال تتكلمي ،بل امسعي ،أان أحبك -
ماً،ال أعلم ,رمبا كنت أحبك دائ

.كل ما أعرفه أنين اآلن احبك 
،وأبكثر بكثري مما كنت أتصور أن  

 إبمكان اإلنسان التوصل إليه.
 



تنهدت بطريقة كشفت مدي هيامها  
به .وكانت تعرف أهنا حتبه بقدر ما  

هو حيبها .متنت وهي تستند إليه 
بوهن أن تظل بني ذراعيه إيل األبد  

 ،ولكنها توسلت إليه قائلة : 
تقل أي شيء آخر ،اي جايك ال -

 ,أرجوك.



مرت عليهما حلظة تردد ثقيلة  
شعرت اتنيا خالهلا أبن جايك يريد  
حتويل األقوال إيل أفعال،مث مسعته 

 يقول بصوت أجش:
دعيين أهني كالمي اي حبيبيت -

،ألنين لن أحتدث عن املاضي مرة  
أخري بعد هذه اللحظة ،أان مل أعد 

إيل البيت بسبب رسالتك قط  



ستعملتها كمربر ،كان جزء عاماًل  ،ا
مهماً يف اختاذي القرار للعودة ،ألنين  

أردت مشاهدته ،ولكن رغبيت يف 
رؤية زوجيت كانت أقوي وأشد  

،أردت مشاهدة تلك املرأة اجلميلة  
اليت كانت تقف قرب الصيب ,أردت  

رؤيتك أنت اي اتنيا ،ألن صورتك 
ظلت تالحقين سبع سنوات بكاملها  



ينيها أشعة الشمس  ويف شعرها وع
 الذهبية .

  
كان قلبها يغين بسعادة وأمل ,أليس  
من املمكن أن حبهما قوي مبا فيه 

الكفاية لتجاوز عداء املاضي  
وأحقاده،ولتمكينه من تفهم أسباب 
خداعها له طوال هذه السنوات ؟ 



مسعته يتابع كالمه بلهجة حزينة  
 أدمت قلبها: 

جيب عليك أواًل أن تفهمي أين  -
ي كنا تقاربني جداً.كنا أكثر وشقيق

من جمرد شقيقني ،ال أذكر أنين  
وعدتك ابلعودة بعد تلك الليلة  

،ولكين كنت أنوي ذلك ... حىت 
قتل جاميي ،كان ال يزال شاابً  



صغرياً ،اي اتنيا ،يضج حياة 
وشباابً.أصبحت أنساان قاسيا ال 

شعر إال ابحلقد واملرارة.غطت تلك 
احللوة عن املشاعر السوداء ذكراييت 

تلك الفتاة اخلجولة الرائعة اليت  
التقيتها ،وعندما شاهدتك ألول مرة 
بعد تلك الليلة اليتيمة ،وكنت أمجل 

من السابق لعنت نفسي ألنين مل 



أحاول البحث عنك ... وخباصة 
عندما رأيتك وأنت حتملني الطفل  

بني ذراعيك ،مل تؤثر يب نظرات  
االحتقار الباردة اليت رأيتها يف  

عينيك . عرفت أنك تريدينين أن  
أذهب وأتركك لوحدك ،ولكنين مل 
أمتكن من ذلك ،وهلذا ، تظاهرت  



أمامك أبنين مهتم ابلطفل لتلك  
 الدرجة.

 
هزها برقة بني يديه وكأنه حياول  
 ختفيف اآلالم اليت تعصر قلبها  

 مث أضاف قائاًل:
لن أنسي أبدا تلك الصدمة  -

ندما العنيفة األويل اليت عصفت يب ع



سألتين أن كنت اعرف من حتملني! 
قلت يل أنه ابين ! ظننت يف البداية  
أنك تكذبني ..انك اكتشفت وجود  
ثروة ال أبس هبا لدي عائلة الستري 

،وأردت تلك الثروة البنك غري 
الشرعي !مل اقتنع حيت عندما 

شاهدت إصبعه الصغري امللتوي ... 
العالمة املميزة ألفراد عائلة الستري  



أأتكد من أنه ابين حقاً أال بعد  .مل
أن ذهبت إيل تلك الشقة املتواضعة  

اليت كنت تسكنني فيها .حبيبيت 
حبيبيت ! هل ميكنك أن تغفري يل  

 ذلك؟  
 

حاولت أن تنظر إليه ولكن ذراعيه  
 ابقيتاها حيث هي فقالت :



 الشيء يتطلب املغفرة اي جايك.-
األمر الوحيد الذي ظل مهيمناً يف  -

زواجنا هو صدقك وأمانتك وكان  
صدقك احد أول األشياء اليت  
أحببتها فيك ،وأصبح األساس 

 القوي حليب لك . 
 _ أوه ،ال، اي جايك ،ال ،ارجوك

 



_ال ألومك ألنك كرهتنين يف البداية  
،أان أرغمتك علي الزواج مين ،مل 
أعد متأكداً اآلن من أنين فعلت 

ذلك للحصول علي ابين أم  
كزوجة يل كل ما    للحصول عليك

أعرفه أنين احتقرت نفسي كثريا  
نتيجة اإلذالل الذي حلق بك  

وعانيت منه بسبيب ، كلما تطلعت 



إيل ،كنت أتذكر مدي احتقارك يل  
وامشئزازك مين ،أنت مل تكوين  

السبب يف رحيلي ... خجلي من 
نفسي كان السبب ،أنت مل ترتكيب  

معي أي خطأ ،أان الذي جيب أن 
كله ،هال تالحظني  يتحمل اللوم  

اآلن ملاذا كنت مضطراً للكشف  
عن مشاعري الدفينة؟ كنت دوما 



صادقة جدا معي ،فاضطررت ألن  
 أكون صادقاً مثلك .

  
صادقة !صادقة ! مل يعد أمامها جمال  

بعد اآلن كي تطلعه علي احلقيقة 
،صدقها املزعوم هوا لشيء الوحيد 
الذي أاثر إعجابه فكيف ستطلعه 

ن أن ينهار هذا  علي سرها دو 



الصدق اهلش ... وينهار معه حبه  
 هلا؟

 بكت وسألته حبدة :
ملاذا ؟ملاذا تطلعين علي مجيع هذه -

األمور اآلن ؟ ال تعرف أن ذلك مل  
 يعد يهم ؟ 

 
 ما بك اي حبيبيت ؟ -



زاد االهتمام الصادق احلنون يف  
 صوته من االمل الذي يعصر قلبها . 

 أوه، جايك ،جايك !-
أخذت هتز رأسها بعنف حزين ،مل 

يكن أمامها سوي سبيل واحد 
للهرب ،سوف يكرهها بسبب ذلك  
اخلطوة اليت تنوي القيام هبا ،ولكنه 



سيكرهها أضعاف ذلك أذا اكتشف 
 احلقيقة ،قالت له بربودة مصطنعة

 _أرجوك ،أريد الطالق .
 
الطالق ؟ماذا تقولني ؟هل هذه -

 نكتة؟
نكتة ال اي جايك ،أهنا ليست -

 ،أريد الطالق . 



أمسك بكتفيها وأدار وجهها حنوه 
 بقوة ،مث صرخ غاضباً:

قلت لك لتوي أين أحبك ! هل  -
حتاولني أن تقويل يل أنك ال تبادلينين  

 احلب؟ هل هذا ما حتاولني قوله؟ 
 

تفادت نظراته احلادة وأجابته بلهجة  
 حازمة واكثر اصراراً: 



قلت لك أين أريد الطالق .أليس  -
 لكالم جوااب كافيا؟هذا ا

ال! ليس جوااب كافيا علي -
 االطالق !

مث غرز أصابع يديه يف أعلي ذراعها  
 وقال هلا بعصبية ابلغة:

أان لست جاهاًل إيل الدرجة ال  -
أعرف معها أن هذه املرأة تريدين أم 



ال، واعرف أنك منذ حلظات 
معدودة كنت ترغبني يف احلصول  
علي بقدر ما كنت أان راغب يف 

صول عليك ،اان أعلم أنك  احل
 حتبينين ،أعرتيف بذلك ! 

 
وضعت يديها علي صدره يف حماولة 

 البعاده عنها ،وصرخت به:



 توقف ،اي جايك،توقف!  -
وضع يدا علي ظهرها وشدها حنوه 

،وأمسك بيده األخري شعرها ورفع  
 رأسها حنوه قائاًل: 

 أريد توضيحا فوراي . -
وهلجته  أخافتها نظراته القوية 

 الغاضبة ،فهمست قائلة : 
 أنك تؤملين .  -



 
رد عليها بصوت قوي ونظرات تشع  

 بلهيب الغضب الساطع : 
 أان أحبك ،وسأجعلك حتبينين!-

رفعها بني ذراعيه بقوة رغم حماوالهتا 
اليائسة للتملص منه ، فمدت يديها  
خبوف وهلع لتحمي نفسها ،حدق 

هبا بعينني قاسيتني ،غربتني ، مل 



عنهما بريق االغراء الذي  يصدر 
كانت تذوب حتت وطأته ،وضع  

ذراعيها وراء رأسها حبيث متكن من 
امساك معصمها بيد واحدة ،فيما 
امسكت االخري بوجهها ومسرته  

 امام نظراته امللتهبة ,
 وقال:



كنت تتحرقني قبل حلظات فما -
 بك اآلن ،أيتها القطة الشرسة ؟

 
 أرجوك اي جايك ،ال تفعل ذلك.-

صوهتا يرجتف كورقة يف مهب  كان
الريح ،وجسمها ينتفض كمن لدغته 
حية سامة ، وعادت تكرر له الرجاء  

: 



لن يغري ذلك شيئاً ،سوف أصر  -
علي طلب الطالق ،أرجوك ،اي 

 جايك، أرجوك؟
 أجاهبا بربودة حقيقية :

 اان ال أصدقك ،اي اتنيا -
  

جتمعت الدموع يف عينيها وقالت له  
 بصوت ضعيف :



قوية مبا فيه الكفاية، لست -
ايجايك ،لن أمتكن من مقاومتك  

 وصدك.
حدق هبا طويال قبل أن يتمتم 

 بقساوة ابلغة :
 اللعنة عليك!-
 



أبعد وجهه عن نظراهتا املتوسلة وهو 
يهب واقفاً حبدة وعصبية ، بكت 
حبزن وتعاسة وهي تسمع صوت  

خطاه تيتعد عن سريرها ،مث مسعت 
ة ،  ابب غرفتها يفتح ويغلق بقو 
 فتأكد هلا أنه تركها وذهب.

دفنت رأسها يف وسادهتا وأخذت  
 تضرب السرير بيديها منتحبة :



أوه ،جايك، جايك، إين أحبك   -
 أحبك وأريدك من صميم قليب .

 
 *****هناية الفصل الثامن***** 

 
 
 _املفاجاة االخرى9

******************* 



كانت االبواب تفتح وتغلق بعنف  
يف االايم التالية,الن جايك كان  
يرفض البقاء يف غرفة واحدة مع  

 اتنيا.
كان الغضب كغيمة سوداء تالحقه  
طوال الوقت,حىت ان جون اصبح 

خيشى مكاملته خوفا من التعرض  
 ملالحظات قاسية وحادة.



كانت اتنيا تسمع صوت خطواته  
اب ليال وهو يقطع ارض غرفته ذها

 وااياب.
 

مل تنم هي ايضا برخاء وهناء.ظهر  
التعب واالرهاق على عينيها نتيجة 
السهر والقلق.كانت تتمىن لو ان  



ابستطاعتها الذهاب اليه واالعرتاف 
 له حببها.

كثريا   ولكنه لن يفهمها ابدا.عانت
من تلك الليايل الطويلة اليت امضتها  
ساهرة,حتدق بسقف غرفتها حزينة  

 ومذهولة. 
  



أتملت من نظرات جوليا اليت كانت  
حتملها مسؤولية ذهاب جايك قبل 

تناول فطوره,وعودته بعد انتهاء  
 العائلة من تناول العشاء.

كان جاي دي الشخص الوحيد 
الذي ينظر اليها بشئ يشبه 

ع ذلك,كان يبدو التعاطف.وم
 مستاء ومهتما.



 
وكان جون املسكني الشخص الذي  
يتأمل اكثر من االخرين.فهو مل خيترب 

مثل هذا اجلو العدائي من قبل.دعاه 
داين جليربت لتمضية ليلة  

 معه,فوافقت اتنيا بعد تردد.
اعرتفت لنفسها ابن سبب ترددها  

يعود اىل ااننيتها.اهنا تريد الصيب  



كي حيول انتباهها  معها طوال الوقت  
 قدر املستطاع عن جايك.

 
توجهت اىل غرفة جون للتأكد من  
ان لديه كافة االشياء اليت حيتاجها  

يف ضيافة صديقه.وصلت امام غرفة 
جايك,فتطلعت اىل الداخل.تعثرت  

 خطاها وتوقفت.



كان جايك يقف امام املرآة ويعقد 
بتأن ربطة عنق فضية وزرقاء تناسب 

الرمادي.مل  متاما طقمه الصيفي
تعرف اتنيا انه ايت اىل البيت,وبدا هلا  

 انه على وشك مغادرته.
 



اضطرت الن تقول له شيئا النه 
شاهد انعكاسها يف املرآة.سألته 

 هبدوء:
 هل ستسهر خارج البيت؟-
 نعم.-
طلب داين جليربت من جون ان  -

 ميضي الليلة معه.
 اذن؟ -



تصورت انك رمبا احببت ان -
 توصله بنفسك.

 
تكن اتنيا تعرف حقا ملاذا تقول له   مل

ذلك,ابستثناء اجياد اعذار الطالة  
 احلديث معه.سأهلا بربودة:

 اال ميكن الحد اخر ان أيخذه؟-



اوه,نعم,طبعا.ولكن جون سيفرح -
ال يفهم  كثريا لو اخذته انت.انه

متاما ملاذا ال تبقى يف البيت هذه 
االايم اال اندرا,ملاذا...عندما تكون 

 هنا...ال تذهب اال مبفردك! 
 

 استدار حنوها بعصبية وقال هلا:



رمبا كان عليك ان تطلعيه على -
 االسباب احلقيقية لذلك.

جتنبت اتنيا نظرات االمشئزاز يف 
 عينيه

 ومتتم بصوت خافت:
ذا تتوقعني مين؟هل  ماذا تريدين؟ما-

يفرتض يب ان اقول لك اين آسف  
جدا اي صغرييت الن االمور مل تسر  



على ما يرام,واذهب سعيدا مرحا يف 
سبيلي؟ال ميلك الرجل سوى شيئني 

ميكنه منحهما للمرأة...حبه 
وامسه.وانت,اي اتنيا,ترفضينهما 

معا!كما انه ال توجد لديك حىت  
 ض!اللياقة الكافية لتوضيح هذا الرف

 



ضجت يف رأسها وافكارها آالف 
الكلمات,اال ان ااي منها مل خترج اىل  

شفتيها.وكان ذقنها يرجتف عندما 
متتمت قائلة بصوت ضعيف 

 منخفض:
 آسفة.اان آسفة,اي جايك.-
 



توجهت اىل غرفتها يف آخر املمر  
حزينة ابئسة ومسعت بعد حلظات  

ابب غرفته يغلق,فعلمت انه يغادر  
 البيت.

ها اليت اهنمرت بسبب جففت دموع
كلماته القاسية, واستجمعت قواها 
املنهارة حبيث متكنت من اخذ جون  
اىل منزل داين.ولدى عودهتا,جتنبت 



دخول البيت من الباب الرئيسي  
واختارت الذهاب اىل احلديقة من  

 املدخل اخللفي.
مل يهمها ما اذا كانت جوليا حباجة 
ملساعدهتا يف اعداد العشاء.كانت  

 االنفراد بنفسها.تريد  
  



توجهت حنو البحرية واخذت تتأمل  
بضياع سطح املاء وانعكاس املاء  

وانعكاس االشجار فيه.شعرت أبسي 
عميق من جراء الورطة اليت اوقعت  
نفسها هبا,وترقرقت يف عينيها دموع 

 الشفقة على الذات.
وفجأة مسعت صوت جاي دي  

 وراءها أييت هبدوء ونعومة:



 مل اعرف انك هنا.-
 

استدارت حنوه بدهشة فقال هلا  
 بلهجة عطوفة: 

 انت تبكني,اي صغرييت.-
مسحت وجهها بسرعة مث هزت  

 كتفيها وقالت:
 ال شئ ,ال شئ.-



قدم هلا فنجان القهوة الذي كان  
 حيمله وقال:

هيا,اشريب,فأنت حباجة اىل القهوة -
اكثر مما احتاج اليها اان.اهنا ساخنة 

 .جدا,ولكنها ستنعشك ولو مؤقتا
شربت جرعة ومهت ابعادة الفنجان  

 اليه شاكرة,فقال:



ال,فانت حباجة اىل املزيد.تشاجرمتا  -
 اثنية,اليس كذلك؟

 
نظرت اليه بسرعة ولكنها رفضت 
أتكيد ذلك او نفيه.مل تتمكن من 

تعلم ان جاي دي   االجابة.كانت
 لن يقبل كذهبا ابهنا ال حتب جايك.



وكانت ختشى ان يصل جزء من  
احلقيقة اىل جايك فيما لو اجابت  

والده اهنا حقا حتبه.ابتسم جاي دي  
 وقال:

اعتقد انك تفضلني عدم -
االجابة.ولكنك تعرفني ابلتأكيد انه  

 حيبك؟
 



 
 نعم.-

اعجبه اعرتافها فنظر اليها وسأهلا  
 بلهجة حنونة صادقة:

هل ستعتربينين والد زوج متطفال  -
 لو سألتك عن اسباب اخلالف؟

 طلبت من جايك ان يطلقين. -



نظر اليها ابستغراب شديد وسأهلا  
 اثنية:

 ملاذا؟ -
 السباب خاصة.-
هل تسمحني يل بتوجيه سؤال -

 خاص اثن؟
 وما هو؟-
 



هل يعلم جايك انك لست أم  -
 جون؟

يدها   وقع الفنجان وصحنه من
وحتطما,فيما تسمرت يف مكاهنا خوا 

 وهلعا.ومسعت جاي دي يقول:
 من الواضح انه ال يعلم.-
كيف...كيف...عرفت -

 انت...ذلك؟



 
لنقل اين مل اكن مستعدا مثل ابين  -

للتصديق ابن تلك الفتاة الغريبة اليت  
مل نراها او نسمع عنها من قبل هي  
من تدعي اهنا هي.وكان مهي االكرب  

ف ما اذا كان الطفل حقا  ان اعر 
حفيدي ام ال.كنت اتصور انك  

حتاولني الصاق التهمة جبايك حلمله  



على تبين الطفل.رفض جايك حبث 
املوضوع معي,واكتفي ابلقول ان  

الطفل ولد قبل 
زواجكما.وعليه,قمت ببعض 

 التحرايت اخلاصة دون معرفته.
 

 ونظر اليها حبنان مث سأهلا:



ابدا  ملاذا مل يطلب منك جايك -
 االطالع على وثيقة والدة جون؟

تنهدت اتنيا بعصبية وهي ال تصدق 
 ما حيدث معها, وقالت:

طلب مين مرة,ولكنين رفضت ان -
 يراها. 

ال ميكنك تصور مدى صدميت -
وغضيب عندما شاهدت تلك الوثيقة  



واكتشفت ان شقيقتك هي والدة 
 جون.

 
منا هبذا  ملاذا مل تواجه ااي-

 االكتشاف املثري؟
كنتما متزوجني بطريقة  -

شرعية.احملت بضع مرات يف رسائلي  
اليه انه رمبا كان هناك امر ال 



يعرفه.ولكنه كان يصر على القول  
ان جون ابنه.خيل ايل من ذلك  

االصرار يف اجوبته انه يعرف 
احلقيقة.مث بدأت اشعر كم حتبني 

 الصيب,وكأنه فعال ابنك.
 
تشفت ان جايك ال يعرف وميت اك-

 ذلك؟ 



عندما اقنعته ابلعودة اىل  -
البيت.سألته يف احد االمسيات عن  

 اختك فقال انه مل يلتق هبا ابدا. 
حل احلزن حمل املرارة يف 

 قلبها,وقالت:
انه ال يتذكر شيئا عن تلك الليلة  -

 سوى وجودان معا.



ملاذا مل ختربيه احلقيقة آنذاك,اي -
 اتنيا؟

  
ه يريد ابنه.كنت اعلم النه قال ان-

ان ال امل يل يف االحتفاظ ابلصيب 
ما مل اتظاهر ابنين أمه.احببت جون 
منذ البداية.مل تتمكن شقيقيت دايان 

من محله مرة واحدة بني  



يديها.اصيبت بنزلة صدرية وهي يف 
املستشفى, وتوفيت.اان اليت اعتنيت 
جبون وربيته.كان ابنا يل,وكان جايك  

 سيأخذه مين!
 
مرت الدموع من عينيها ووجدت اهن 

نفسها بني ذراعي والد زوجها,يربت  



على كتفيها وحياول التخفيف من  
 عذاهبا وآالمها.

 اعطاها منديله وقال هلا:
اين اتفهم وضعك,اي -

صغرييت.وسبب خالفك احلايل مع  
جايك انبع من خمافة اطالعه على 

 ما حدث.



نعم ,النه سوف يكرهين بسبب  -
انة صادقة واقول  ذلك.قال انين انس

احلقيقة دائما.فكيف ميكنين ابالغه  
االن ابنين اكذب عليه منذ سبع 

 سنوات؟
 
 اعتقد انك مضطرة لذلك.-
 ال اقدر,ال اقدر!-



 رفع رأسها حنوه حبنان واضح وقال:
امسعي,اي اعز زوجة ابن يف  -

العامل.ال ميكن جلايك ان يتأذى او  
يغضب اكثر مما هو االن النك  

تقدين حقا انه  رفضته.هل تع
سيكرهك اكثر الطالعه على 

 احلقيقة؟
 



ال اتصور ذلك ولكين ال اعلم اذا  -
كان ابمكاين مواجهته, او حىت اذا  

 كان سيقبل التحدث معي!
سأطلب منه احلضور اىل غرفة  -

املكتب يف السابعة مساء  
غد,وسأتصرف معكما كحكم مبارة 

 خالل الدقائق القليلة االوىل.



ن من االفضل اال رمبا...رمبا كا-
تقول له انين سأقابله هناك.قد ال 

 أييت ابدا اذا علم ابين سأالقيه.
 

 ابتسم جاي دي حبنان وقال:
رمبا انك على حق,الن ابمكانه ان -

يكون اعند من اعند بغال  



ميسوري.واالن,هل تعدينين ابنك  
 ستخربينه احلقيقة؟

 تنهدت اتنيا وردت عليه اجيااب,وهي
خائفة من مضاعفات اللقاء املرتقب  

اكثر مما ترغب يف االعرتاف به 
 لنفسها. 

 



كانت تلك الليلة وهنار اليوم التايل  
اطول اربع وعشرين ساعة عاشتها 
يف حياهتا.قاربت الساعة السادسة  

والنصف مساء ومل يكن جايك عاد  
 بعد اىل البيت.

كانت أتمل يف اال يعود تلك  
االمسية,مع اهنا كانت تعلم ان من  



شأن ذلك اطالة امد تعاستها  
 وعذاهبا.

 
سيعرف جايك احلقيقة عاجال ام 

اجال,الن والده يعرفها.وتكهنت لو  
اهنا طلبت من جاي دي اطالعه 

على هذا االمر,لو مل يكن يف ذلك  
 جنب وختاذل من جانبها.



ات  استبدلت ثياهبا ثالث مر 
متتالية.مل تكن تعرف ماذا  

ترتدي.نظرت اىل املرآة يف املرة 
الثانية,فانطلقت من فمها ضحكة 

عالية.كانت ترتدي ثواب اسود وتعقد  
شعرها فوق رأسها,وكأهنا ذاهبة اىل  

 جنازة...اىل جنازهتا هي.
  



خرجت من غرفتها يف السابعة اال 
عشر دقائق وسارت يف املمر  

ها بصعوبة ابلغة.كانت رجال
ترجتفان, وصدرها يعلو ويهبط تبعا  

 لتنفسها البطئ املتقطع.
كان جاي دي جيلس وراء طاولته  

 وحيدق يف سقف الغرفة.
 قالت له هبدوء: 



 انه مل يعد بعد اىل البيت.-
 

 تنهد الرجل وقال: 
صحيح.على اي حال,اجلسي. -

 ميكننا ان نتظره معا.
كانت الساعة جتاوزت السابعة  

عندما مسعا والنصف بدقيقتني 
صوت سيارة تتوقف امام  



املدخل.غرزت اتنيا اصابعها يف  
املقعد الوثري هبلع ونظرت حنو جاي 

 دي.
 ابتسم والد زوجها هبدوء وقال:

 سينتهي االمر عما قريب.-
 
 نعم,سينتهي عما قريب.-



احست أبمل يعصر معدهتا وخافت 
من اهنا قد تتقيأ. انصتت لتسمع 

ملؤدي اىل  قدميه تقرتابن من املمر ا
تلك الغرفة,ولكنها مل تسمع سوى 

 دقات ساعة احلائط.
مرت عشر دقائق تقريبا,فبدأجاي 

دي يطرق بقلمه على الطاولة وهو 
 يتململ بنفاذ صرب مزعج يف كرسيه.



توترت اعصاب اتنيا اىل درجة 
االنفجار.وفجأة قفزت من مكاهنا 

عندما مسعت طرقة خفيفة على 
 الباب.

كي جتلس   اشار اليها جاي دي 
 اثنية,وقال:

 ادخل. -
 



دخل جايك وكان يبدو اطول قامة  
واشد جاذبية.احست ابن نبضات 

قلبها توقفت عن اخلفقان وان  
عينيها تسمرات على وجهه املتغطرس 

 الوسيم.
 آسف اين أتخرت اي ايب.-

مث شاهد اتنيا,فنظر حنو والده وقال  
 قبل ان يهم ابخلروج:



 وحدك.اعذرين.كنت اظنك -
 

 صرخ به جاي دي قائال:
 عد اىل هنا اي جايك.-
 سأعود عندما تكون وحدك.-

صرخ به جاي دي اثنية,وبنربة 
 ترفض اي اعرتاض او احتجاج: 



ال تغادر الغرفة!واتنيا ايضا لن  -
 تغادرها. 

 
أتمل قلبها كثريا عندما شاهدت 

مالمح الغضب واالنفعال تغطي  
يف   وجهه.انه يرض ان يكون معها

 غرفة واحدة.



ومسعته يقول لوالده دون ان ينظر  
 اليه:

ال اريد ان اقلل من احرتامي  -
لك,اي ايب,ولكن هذا املوضوع ليس  

 من شأنك اطالقا.
 



اين اختلف معك يف هذا الرأي,اي -
بين.فجون حفيدي الوحيد,ويهمين 

 مستقبله اىل ابعد حد.
اذا كنت حتاول القيام بدور -

ين اقرتح عليك  املستشار العائلي,فا 
 ان تبدأ اوال مع اتنيا.

مل انتظر نصيحتك كي افعل -
ذلك,وهلذا طلبت منك احلضور هذا  



املساء.اقفل الباب وعد اىل  
 هنا,واجلس.

 
كانت اتنيا تعلم ان ابمكان والده 
وحده توجيه االوامر له على هذا  

النحو.ما من شخص اخر جيرؤ على 
 خماطبته بتلك اللهجة.



ف وجلس يف مقعد اغلق الباب بعن
قريب منها.كان يبدو مراتحا بشكل  
يثري الدهشة,ولكنها كانت تعرف انه  

 جيلس هادائ متحفزا كفهد شرس...
 نظر اىل ساعته الذهبية,وقال:

لننه االمر بسرعة,فلدي موعد -
 عشاء هذه الليلة. 

 مع شيال؟-



 
مل تنتبه اتنيا اىل اهنا وجهت سؤاهلا  
يها  بصوت مسموع,اال عندما نظر ال

بعينني قاسيتني وسأهلا ابنزعاج  
 واضح:

 وهل يهمك ذلك؟-
 اسكته والده مؤنبا:



كفي اي جايك.مل أنت اىل هنا  -
 لتبادل االهتامات واالهاانت.

 
احنت اتنيا رأسها هراب من نظرات  

التأنيب واالحتقار اليت وجهها  
 جايك اىل عينيها وقلبها.
من  ومسعته يسأل والده بشئ

 العصبية:



ما هو ابلتحديد سبب وجودي -
هنا؟هل من املفرتض ان نبحث 

 نفقات الطالق,ام ماذا؟ 
 مث وجه كالمه اليها قائال:

اذا كان االمر كذلك,فتأكدي -
ابنين لن اعطيك اي نفقة على  
االطالق.وسوف احاربك بكل  

 قواي لالحتفاظ اببين.



  
هبت اتنيا واقفة الهنا مل تتحمل 

ام املرير يف صوته.انه  هلجة االنتق
 حيتقرها!فكيف ستخربه احلقيقة؟
انداها جاي دي بصوت دافئ 

مطمئن,وبلهجة تعدها بدعم كامل 
من جانبه.نظرت اليه والدموع احلارة 

 يف عينيها,وقالت هامسة:



 لن امتكن,اي جاي دي,لن امتكن.-
 

 شاهد جايك دموعها فقال ساخرا:
 اي هلذا الدموع!اهنا مؤثرة جدا! -

جاي دي اىل ابنه بقسوة,وقال  نظر
 لتانيا:



طبعا ميكنك ذلك اي اتنيا.هذا اذا  -
ابقي ابين املتغطرس فمه مقفال فرتة 

 كافية لالستماع واالصغاء.
 قال له جايك بلهجة غاضبة:

ملاذا تصر اىل العودة اىل هذا  -
 املوضوع؟انك ال تعرف ماذا جيري. 

 
 رد عليه والده بغضب مماثل:



مما تعرفه انت!واذا  اان اعرف اكثر -
خرست لبعض الوقت,فرمبا متكنت 
 انت ايضا من معرفة بعض االمور! 
مل تتحمل اتنيا قيام اي خالف بني  

 االبن وابيه فصرخت حبزن ابلغ:
كفي!توقفا عن متزيق بعضكما!لن  -

اقبل ابن تصرخا بوجه بعضكما 
 بسبيب!



 
انت سبب توتر عالقيت مع عائليت  -

.فلماذا من اليوم االول لزواجنا
تتبدل االمور االن على هذا النحو  

 املفاجئ؟
نزلت عليها كالماته الساخرة  

 ةالالذعة كوقع السياط,



ولكنه مل ينتظر جواهبا بل مضي اىل  
 القول: 

ميكنك االن ان ختربيه اي قصة  -
تريدين,فقد سئمت من هذا الرتقب  

 املثري االجوف.
 

نظرت اتنيا اىل الرجل اجلالس وراء  
أتمل يف ان يتكلم نيابة   طاولته وهي



عنها.ولكنه هز برأسه مشريا اليها  
 كي تتكلم.

 قالت له بصوت معذب:
 ال اعرف كيف ابدأ.-

 صرخ جايك بعصبية فائقة:
حبق السماء!قويل ما تريدين قوله  -

 حىت امتكن من مغادرة هذا املكان!
 انت ال تسهل االمور اي جايك.-



 
ومىت كنت تسهلني امور وجمرايت -

 حيايت,ايتها العزيزة؟
خيم الصمت بعض حلظات خف 
خالهلا غضبها االنتقامي بسبب 
تذكريه القاسي مبعاملتها القاسية 

 السابقة له.



تنهدت ومسحت دموعها,مث بدأت  
 تتحدث هبدوء:

عندما كنا نتحدث ذلك  -
اليوم,قلت يل انك معجب بصراحيت  

وصداقة وصدقي.مل اكن صرحية 
معك,اي جايك.لقد ضللتك لتقتنع 
 بشئ ليس صحيحا على االطالق.

  



أتملته بتمعن وهي تنتظر رد فعله  
على تلك اجلملة.كان ينظر اليها  
بربودة ومتلمل,منتظرا منها متابعة  

 كالمها.
 اريد ان احدثك بشأن جون.-

عضت على شفتها بقوة كي متنع 
نفسها من البكاء.واختلط طعم الدم  



 الذي يعصر قلبها وجسمها  ابألمل
 بكامله.

 وماذا بشأن جون؟-
 

شاهدت نظراته القاسية,فارغمت 
نفسها على التطلع اىل عينيه 

 وقالت:
 انه ليس ابين. -



قفز جايك من مكانه كاجملنون 
واقرتب منها بسرعة الفهود.امسكها  

بكتفيها وغرز اصابعه حىت 
ينظر   العظام.هزها بعنف ابلغ,وهو

 اليها بذهول مؤمل.
 



ما هذه السخافة؟ماذا حتولني  -
قوله؟هل حتاولني اقناعي ابن جون 

 ليس ابين؟ 
ترقرقت الدموع يف عينيها واهنمرت 

 على وجنتيها الورديتني,ومتتمت:
ال اي جايك.انه ابنك,ومل اكذب -

 ابدا ابلنسبة لذلك.
 اذن ماذا حتاولني قوله اي امرأة؟-



 اان لست امه.انه ليس ابين اان.-
 

 قطب حاجبيه بدهشة ابلغة
 وسأهلا بعصبية:

اان ال افهمك االن.ان مل تكوين  -
 انت امه,فمن هي اذن تلك األم؟
ازداد أملها عندما ضغط بقوة اكرب  

 على كتفيها



 وقالت بصوت خافت:
 اهنا اخيت دايان.-
 
 

 صرخ هبا جايك مذهوال:
اصدق كلمة  هذا كذب ونفاق!ال-

 واحدة مما تقولني!
 تنهدت وقالت له هامسة:



اهنا احلقيقة,اي جايك.اقسم لك -
 على ذلك.

 
 ال!ال!-

ارعبها صراخه ومل تعد تعلم ماذا  
 تفعل.تركها فجأة وقال:

 ال اصدق.ال اصدقك ابدا. -
 تدخل جاي دي قائال البنه هبدوء:



 اهنا ختربك احلقيقة,اي بين.-
رية  حدق به جايك وسأله بسخ 

 متأملة:
وماذا تعرف انت عن هذا  -

املوضوع؟ال تقل يل انك تصدق  
 هذه القصة اخليالية؟ 

 



مل يرد عليه والده فورا,بل اخرج  
وثيقة من درجه واعطاها البنه قائال  

 هبدوء ونعومة:
اعتقد انك مل تشاهد هذه الوثيقة -

 من قبل.
انتظرت اتنيا,وهي مشلولة احلركة  

يقرأ تلك  والتفكري,فيما كان جايك 
 الوثيقة عابسا متجهم الوجه.



كانت متأكدة من ان تلك الورقة  
 هي نسخة عن وثيقة ميالد جلون.

  
ال بد ان جاي دي حصل على تلك 
النسخة قبل بضع سنوات.نظر اليها  

جايك بعينني فوالذيتني وسأهلا  
 بعصبية مكبوتة:

 دايان كار هي شقيقتك؟-



تسارعت دقات قلبها توترا  
ت هبز رأسها دليل  وقلقا,فاكتف

 املوافقة.
 سأهلا حبدة:

ملاذا؟ملاذا تركتين اعتقد طوال هذه -
 السنوات انك انت ام جون؟

 



النك انت كنت والده.كنت -
ستأخذه مين.مل تكن لدي اي  

عائلة,اي مكان الئق اعيش فيه,او 
اي دخل كاف العالة 
اعلم ان ال  نفسي...وجون.كنت

امل يف ان متنحين اي حمكمة حق 
الوصاية,وخباصة عندما يكون جايك  

 السيرت والده.



 
اوال,كان على ان اعيش متأملا  -

من انك محلت ابين بطريقة غري  
شرعية واالن,تقولني يل ان أم ابين  

 فتاة ال اذكرها على االطالق!
قبض على تلك الورقة بعصبية 

ت ثقيل ابلغة,وخيم على الغرفة صم



مل تسمع اتنيا خالله سوى دقات  
 قلبها.

وفجأة رمى تلك الكرة الورقية حنوها  
 قائال بلهجة تضج عنفا وتوترا: 

 انك تطلبني الكثري الكثري!-
 



شهقت اتنيا رغما عنها.مل تعد قادرة 
على مواجهته بعد االن,ليس بعد 
 هذا االذى البالغ الذي احلقته به. 

 آسفة اي جايك.-
غرفة بسرعة دون ان  وخرجت من ال

 تنظر اىل اي منهما. 
 

 ******هناية الفصل التاسع****** 



 
 

 _تلك الليلة 10
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 اتنيا!-
مسعت صوته الغاضب,ولكنها مل 

تتوقف.مشت بسرعة اكرب عندما 
احست ابنه يتبعها.مل تتمكن من 



التوقف حىت بعد ان مسعته يناديها  
 اثنية.

 وعودي اىل هنا!  اتنيا,توقفي-
 

كان حيتقرها الهنا رفضت حبه,ومن 
املؤكد ان شعور االمشئزاز تضاعف  

لديه بعد ان تبني له كيفية استغالهلا 



له طوال السنوات السبع 
 املاضية.كيف ميكنها ان تلومه؟

مل تكن تفكر بشئ اال الوصول اىل  
 غرفتها وعزل نفسها عن االخرين. 
كادت تصطدم بوالدة زوجها,اليت  

هرعت اىل املمر لدى مساعها صوت  
 جايك العاضب.

 



مل أتبه لنظرات الذهول واالستفسار  
 اليت غطت وجه جوليا.

 ومسعتها تسأل ابنها: 
جايك,ماذا حدث؟ماذا جيري  -

 هنا؟
 ازاحها بعصبية قائال:

 ليس االن,اي امي,ليس االن.-
 قالت له بغضب ظاهر:



كل   اريدان اعرف ماذا جيري.لدي-
 احلق ملعرفة ماذا حيدث يف بييت!

 
 دعيه وشأنه,اي جوليا.-

رفضت االصغاء لكلمات زوجها  
 اهلادئة,ومضت اىل القول حبدة:

 ولكين اريد ان اعرف...-
 وضع جايك يده على فمها,وقال:



سأخربك كل شئ يف وقت -
 الحق.اين جون االن؟

 يف احلديقة.-
  

مسعت اتنيا اجلملة االخرية فيما 
غلق الباب وراءها وتقفله  كانت ت
 ابملفتاح.

 افتحي الباب,اي اتنيا!-



تسمرت يف مكاهنا من جراء ذلك  
 الصوت الغاضب, وقالت له:

 ارجوك ان تذهب,ايجايك.اذهب.-
 افتحي هذا الباب واال حطمته!-
 

ترددت دقيقة قبل ان متد يدا مرجتفة  
لتفتح الباب.حاولت جاهدة اجياد 



ار اثناء  القوة الكافية لعدم االهني
 استجوابه املتوقع. 

قررت اال تبكي,واال حتاول 
استجداء عطفه وشفقته.ليس من 

حقها ان تفعل ذلك,ليس بعد 
الطريقة اليت اساءت فيها استخدام 
ثقته.احست بوجوده داخل الغرفة  



حىت قبل ان تسمع صوت الباب  
 يغلق بقوة.

تنفست بقوة ونظرت حنو 
 السقف,وانتظرت. 

 غاضبة: صرخ هبا جايك بلهجة
 انظري ايل اي اتنيا.-
 



استدارت حنوه ببطء ثقيل,وهي ال 
تعرف كيف تبدو مالحمها يف تلك  

 اللحظة ابلذات.
حدقت يف عينيه الفوالذيتني 

 القاسيتني 
 وسألته بنربة حادة:



اال ميكننا أتجيل ذلك حىت اىل  -
غد,اي جايك؟ سوف تتأخر عن 

 موعدك هلذه الليلة. 
 

هلا ما كانت تفكر  ابتسم حبرقة وقال 
 به اىل حد ما:

اان واثق تقريبا من انك ستجمعني  -
ثيابك واغراضك وتغادرين  



البيت,مبجرد خروجي منه.سوف 
ننهي هذه املناقشة على الفور,ويف 

 هذه الغرفة ابلذات.
رفعت رأسها حنوه بصورة ال شعورية 

 وقالت:
ليس هناك شئ اخر اضيفه على  -

ان   ما قلته لك سابقا.ميكنين فقط
اقول اين اشعر أبسف شديد وخبجل 



قوي النين مل اخربك احلقيقة,قبل 
 االن.

 
نظر اليها بعينني ساخرتني غاضبتني  

 وقال:
انك حقا حزينة بسبب -

تصرفاتك!ال ادري كيف متكنيت من 
اقناع ايب مبدى االخالص والنية يف  



ابلتأكيد مل  عملك هذا,ولكنك
 تقنعيين اان بعد. 

 اقنعك مباذا,اي جايك؟-
 بسبب زواجك مين.-
 
تزوجتك الجل جون.قلت لك -

مرات عديدة يف السابق.عندما 
اخطأت اببالغك ان جون 



ابنك,وادركت انك مل أتخذ املوضوع  
بسهولة,شعرت ابنه ليس امامي اي  

خيار اخر.احببته كأنه فعال وقوال 
 ابين من حلمي ودمي.

امل ختطر ببالك قط فكرة حتولك  -
من اتنيا كار اىل السيدة السيرت؟امل 

ختطر تلك الفكرة حىت عندما 
علمت ما يعنيه ذلك من سكن يف  



بيت مجيل رائع...وحترر من اي  
مشاكل مالية...ومتتع حبمل اسم 

السيرت املشهور... وارتداء ثياب مل 
تكوين حتملني حىت ابالقرتاب منها 

ذه االمور قط على قبال؟امل تؤثر ه
 قرارك؟

 
 رفعت رأسها بشموخ واابء 



 وقالت هبدوء راسخ:
لن اتظاهر ابنين كنت اجهل ان  -

عائلة السيرت ثرية وحمرتمة.ولكين لن  
امتكن من اقناعك ابن هذه االمور مل 
تكن لتعين يل شيئا لو مل تكن لصاحل  

جون ومستقبله. كانت من حقه 
ابلوالدة,يف حني مل تكن ابدامن  

 ي اان.حق



  
 متتم بسخرية الذعة: 

من املضحك انك مل تتوقفي ابدا  -
عن استخدام هذه االمور لصاحلك 

 انت.
اذا اردت ان تصنفين كامرأة  -

جشعة تبحث عن الذهب 
والشهرة,فلن امتكن من منعك.ما 



ميكنين قوله فقط هو ان مستقبل 
 جون كان وال يزال مهي الوحيد.

 
حدق هبا جايك فرتة طويلة,مث هز  

 رأسه بعصبية ومتتم غاضبا:
ال اعرف ملاذا اصدقك,ولكين -

 اصدقك.



اختنقت الكلمات يف حلقها,ومل  
تتمكن اال من توجيه كلمة شكر 

يتيمة.وضع جايك يده على رأسه 
 وسار حنو النافذة.

أتمل االفق البعيد وامحرار املغيب 
 بعينني زائغتني وافكار متعثرة.

 مث قال هلا دون ان يلتفت اليها:



ميكنين قبولك كوالدة جون.ميكنين -
تصديق ذلك.ولكن ان اكتشف  
فجأة ان امه احلقيقية انسانة ال  

 اتذكرها...
 

 توقف فجأة مث سأهلا:
اريد ان اعرف كل شئ عن تلك  -

 الليلة,اي اتنيا.



متتمت بصوت ضعيف احتجاجا 
 على سؤاله املزعج:

 اوه,جايك!-
هل هي اليت...هل اخربتك اختك -

 والد الطفل؟ابنين 
 

الحظت اتنيا انه مصمم على معرفة 
 كافة التفاصيل.



 اجابته هبدوء:
 نعم,هي اليت اخربتين بذلك. -
اخربيين ماذا حدث تلك  -

 الليلة.اخربيين كل شئ تعرفينه.
كان صوته قواي وهلجته آمرة,اال انه  

مل يبعد نظره عن النافذة.أتملت 
حبب وحنان ظهره اجلميل ومنكبيه 

رأسه الشامخ.متنت لو العريضني و 



ان ابمكاهنا ان هتجم عليه وتضمه 
اىل صدرها بقوة ختفف عنها بعض  

 األمل.
 

ولكن جايك يصر على احلاق املزيد  
من األمل.مل تعرف من اين  

تبدأ,فقررت اطالعه على مجيع 
 التفاصيل منذ البداية.



 قالت له برتدد: 
ذهبنا اان واخيت معا اىل املعرض  -

انت مع بعض  واىل قاعة الرقص.ك
صديقاهتا عندما التقيتين انت.اان 
متأكدة من اهنا مل تكن قريبة مين  

عندما دعوتين تلك املرات القليلة  
اىل الرقص.كنت جذااب جدا 

وساحرا للغاية.وشعرت انك تسرق  



مين انفاسي كلما نظرت ايل.مل اقابل  
 احدا مثلك من قبل.

 
 ملاذا هربت مين؟-

 تنهدت اتنيا وقالت:
االمر سخيفا االن.عانقتين  سيبدو -

مرات عديدة اثناء وجودان على 
حلبة الرقص ولكن املرة 



االخرية...اوه, كانت 
خمتلفة.افزعتين.افزعتين بسبب ما  

بدأت اشعر به. اردتك ان متضي يف 
عناقي.افزعتين تلك املشاعر  

 والرغبات الدافئة,فهربت.
حبثت عنك,فلم اجدك.اىل اين  -

 ذهبت؟
 



نا اليت مسح لنا  ذهبت اىل سيارت-
والداان ابستخدامها. ذهبت اليها  

واان انوي العودة فورا اىل  
البيت.ولكين مل امتكن الن دايان مل 

تكن معي.بدأت اشعر ابين سخيفة  
وغبية الين ختيلت ذلك العناق كتنني  

هائل.عدت اىل قاعة الرقص...مل 
اعد فورا بطبيعة احلال الين ترددت  



ا مر  بعض الوقت قرب السيارة.رمب
على وجودي خارجا نصف ساعة او  

 اكثر.
 

تنهدت بقوة وهي تتذكر احزان  
 تلك اللحظات ومآسيها,

 واضافت:



عندما عدت شاهدت صبيا اعرفه -
كان يقف قرب املدخل.سألته عن 
دايان,فقال يل اهنا يف اجلهة اخللفية  
للقاعة.دخلت القاعة,فرأيتها تقف  

 اىل جانبك. 
 ية:سأهلا بشئ من احلدة والعصب

هل انت متأكدة اهنا كانت -
 معي؟اال ميكن اهنا كانت تقف قريب؟ 



  
 ردت عليه هبدوء 

 وقد بلغ منها التأثر حدا كبريا:
ال,اي جايك.تبعين ذلك الصيب  -

اشار   الذي كان واقفا امام الباب,مث
اليك وسألين اذا كنت ذلك  

الشخص الذي كان يعانقين قبل  
قليل.ال اذكر اذا كنت اجبته نعم ام 



ال,ولكنه طالبين على الفور بتحذير  
اخيت.وقال يل ان شباب عائلة  

السيرت ال يضيعون وقتهم...فاذا مل 
 تقبل هبم هذه الفتاة وجدوا تلك. 

 
استدار حنوها بعصبية وسأهلا بوجه  

 ب:عابس غاض
 وهل تصدقني ذلك؟-



 هزت اتنيا رأسها هبدوء وقالت: 
ليس اىل حد كبري,يف الوقت  -

احلاضر.صدقت كالم الشاب  
آنذاك,وصدقته اكثر يف وقت 

 الحق.
 قال هلا بربودة:

وكان هذا سبب احتقارك يل اىل  -
تلك الدرجة!عندما مل اجنح يف 



احلصول منك على ما 
اشتهيه,استخدمت اختك. هذا ما 

دينه,اليس كذلك؟كيف كنت تعتق
عرفت ابلتأكيد ان اختك كانت 

 معي؟
 
يف الوقت الذي اردت التقدم -

حنوكما,اقرتب شاب ايفع ودعاها  



اىل الرقص.شاهدتك تطوق خصرها  
بذراعك وتدفع الشاب بعيدا قائال  

 له اهنا...بضاعة خاصة.
تنهد جايك بقوة وعاد ينظر اىل  

اخلارج.ارادت التوقف عن متابعة  
رايت املؤملة,ولكنها كانت  هذه الذك

تعرف انه يصر على معرفة ادق  
 التفاصيل.



 
متكنت يف وقت الحق من رؤية  -

دايان على انفراد. حاولت حتذيرها  
منك,ولكنها رفضت االصغاء ايل.  
قالت يل اهنا راشدة مبا فيه الكفاية  
وتعرف كيف تتصرف. طلبت مين 
ان اذهب اىل البيت.ففعلت ذلك  

لساعة تشري اىل  دون تردد. كانت ا



اخلامسة صباحا عندما عادت اىل  
البيت.مل تتحدث اال عنك وعن 

انك ستأيت ملقابلتها يف هناية االسبوع  
التايل.قتل والدان بعد بضعة اسابيع  

حبادث اصطدام سيارة,فاخربتين 
 على اثر ذلك ابهنا حامل.

 



ملاذا ال ميكنين ان اتذكر  -
 شيئا؟ملاذا؟ملاذا؟ 

أتملها طويال قبل  مث استدار حنوها و
 ان يسأهلا اثنية:

هل كانت تشبهك؟هل من -
املمكن انه شكل علي التفريق  

 بينكما؟
 ردت عليه هبدوء:



كانت مسراء داكنة الشعر,اقصر  -
 مين.

 
خيم الصمت الثقيل مرة اخرى لفرتة  

طويلة مل تسمع اتنيا خالهلا سوى 
صوت تنفسها.وضع جايك يده  

اقب  على حافة النافذة فيما كان ير 



جون وهو يلعب جبرافته الصغرية بني  
 الصخور.

 واخريا سأهلا دون ان ينظر اليها:
ملاذا؟ملاذا وافقت على بذل جهود  
الجناح زواجنا؟هل كان ذلك ايضا  

 الجل جون؟
 

 حتملت سخريته الباردة وقالت له: 



قلت   ال,وافقت يف البداية النك-
يل اننا سنبحث عن بديل الهناء  

زواجنا,فيما لو فشلت هذه اجلهود  
واحملاوالت.مل يغن يل ذلك البديل  
شئ سوى الطالق,وهوامر كنت  

 اتوخاه من صميم قليب. 
 صرخ بصوت غاضب ومتأمل:



ملاذا مل تقويل ذلك قبال؟هل كان -
طعم االنتقام قواي لدرجة انك اردت  

 اذاليل حىت النهاية؟ 
 
سألتين ذلك قبل لو -

سنوات,الجبت ابالجياب.اما  
االن,او قبل اسبوع,او حىت قبل  

شهر,لكان جوايب خمتلفا وقلت لك  



ان كالمك غري صحيح.اعتقدت ان 
امامنا فرصة طيبة الجناح  

زواجنا,وانك قد تنظر اىل بعني  
احلب والعاطفة...او على االقل ان  
 تتفهم سبب كذيب عليك يف البداية. 

 
 وقال هلا ضحك مبرارة 

 وهويرتك النافذة متوجها حنوها:



انك تقللني من امهية قدراتك اي -
 اتنيا.

 اغمضت عينيها حلظة وقالت:
عندما قلت يل انك حتبين... -

وحتبين لنفسي وصدقي, متنيت لو 
ان االرض انشقت وابتلعتين.كنت 

افضل املوت على ان تكتشف 
 الطريقة اليت كنت اخدعك هبا.



 
عي على هذه ملاذا قررت اطال-

 االمور؟هل ارغمك ايب على ذلك؟ 
قال يل ان من االفضل ابالغك -

 ابالمر.
كان ابمكانك ان ترتكيين اعتقد -

 ان جون ابنك.ملاذا مل تفعلي ذلك؟ 
 



 نظرت بطريقة ال شعورية اىل السرير 
 مث قالت له حبياء ابلغ:

لو مل اخربك احلقيقة,واصبحت -
زوجة حقيقية...لكنت اكتشفت 

 نين...انين لست اما. بنفسك ا
حدق هبا جايك بذهول وكأنه مل  

 يفهم كالمها. 



مث اقرتب منها ووضع يديه على  
 كتفيها قائال:

هل تعنني...هل تقولني  -
 انك...انك...

 
اطلقت صرخة قوية عندما قرأ 
جواهبا يف وجهها,مث ضمها اىل  



صدره بقوة واغرق وجهه يف عقدة 
 شعرها اجلميلة.

ال يرتكها امسكت به وهي تصلي اب
ابدا,وابن يبقيها بني ذراعيه اىل االبد  

وهو يردد امسها بصوت حنون  
 هامس.

 كان قلبها يغين عندما متتمت قائلة:



هل ميكنك ان تغفر يل؟اين احبك  -
 كثريا اي حبييب.

 
ملاذا؟بسبب جون؟هل ما زلت  -

 تريدينه؟
فهمت سبب تشككه بصدق 

 له مبا جيول يف قلبها: حبها,فاعرتفت



اين احب جون,ولكن حيب لك  -
خيتلف عن ذلك,اعرف انك لن  

تغفر يل الين خدعتك بشأنه.ولكين  
 احبك,اي جايك,احبك كثريا.

 ابعد رأسه عنها بقساوة وهو يقول:
ال,ال.اان الذي حيتاج اىل املغفرة  -

 بسبب ما فعلته معك ومع اختك.
 



ظلت ممسكة به رافضة ابتعاده  
 وقالت:عنها,

 مل اعد اشعر ابي مرارة جتاهك.-
ولكنها موجودة,وموجودة بيننا.ال -

 ميكننا التظاهر ابهنا مل حتدث.
وحدق هبا بربودة مث مضى اىل  

 القول: 



احبك اي اتنيا.رمبا االن اكثر من  -
اي وقت مضى بعد ان ادركت  

 مدى تضحيتك جتاه ابين. 
  

وضعت يديها برقة ونعومة حول 
 وجهه وقالت:

يس هذا هو الذي يهم,اي ال-
 حبييب؟ان حنب بعضنا؟



 اللعنة!اال تفهمني؟ -
ابعد يديها بغضب عن 

 وجهه,ومضى اىل القول:
هذا الفراغ املرعب يف ذاكريت عن  -

تلك الليلة... يرهقين,يؤملين,يكاد  
يقتلين.ال اعلم ملاذا اتوقع منك ان  

تصدقيين,مل افكر بشئ عن تلك  



انين  الليلة اال بك.وال اذكر ابدا 
 نظرت اىل اي فتاة اخرى.

 
ضمته اليها بقوة,وكانت عيناها 

تشعان بكل مشاعر احلب اليت حتس  
 هبا من رأسها اىل امخص قدميها.

 ابتعد عنها وسأهلا هبدوء:



هل توجد معك صورة هلا؟رمبا اذا  -
 شاهدهتا,سأتذكر.

فتحت حقيبتها واخرجت صورة 
اختها مث اعطتها له.أتملها بدقة 

لة,مث هز رأسه ومتتم قائال ولفرتة طوي
 وهو يعيد الصورة اليها:

ليس وجهها مألوفا,مع ان لديها  -
 ابتسامتك اجلميلة.



 
بدأت تعيد الصورة اىل  

احلقيبة,ولكنه سارع وامسك  
 مبعصمها قائال بلهفة:

 انتظري حلظة! -
نظر مرة اخرى اىل الصورة مث اىل 

 اتنيا.تنفست بصعوبة وسألته:
 االن؟هل تتذكرها  -



تذكري جيدا اي اتنيا.هل قالت -
لك اهنا امضت ليلتها معي؟اعين اان  

 ابلتحديد,ابالسم؟
  

 هزت رأسها ابرتباك وقالت:
اعتقد ذلك.اىل ماذا حتاول  -

 التوصل,اي جايك؟



اين اسألك عما اذا قالت لك اهنا  -
كانت مع جايك السيرت,ام انك 

 انت افرتضت ذلك؟
ا مل اعد اتذكر.كنت متأملة جد-

واشعر ابملرارة والغضب مل ارد 
 التحدث عنك.

اليس حمتمال اهنا قالت اهنا كانت  -
 مع جاميي السيرت؟



 
جاميي شقيقك,فلماذا كانت -

 ستطلق عليك امسه؟
الن اخي كان معي تلك  -

الليلة.اذكر كحلم قدمي اننا مل نعد  
اىل الفندق معا,ولكين كنت اعزو  

 ذلك حىت االن لوجودي معك. 
 دتك مع دايان!ولكين شاه-



 هل كان معا احد آنذاك؟-
 ال ميكنين ان اتذكر ذلك.-
اعرف انه التقى فتاة هناك.ولكين -

كنت احبث عنك كاجملنون,فلم انتبه 
اىل  

شكلها...مسينة,حنيفة,قصرية,طويلة,
 ال ادري.

 



جايك,اىل اين كان جاميي ذاهبا  -
 تلك الليلة اليت قتل فيها؟

ال اعرف.اعتقد انه كان على -
 وعد مع فتاة مشال هاتفليد.م
مىت قتل؟يعين يف اي يوم  -

 ابلتحديد؟
استعاد وجهه بعض االرتياح وهو  

 جييبها قائال:



يوم السبت...هناية االسبوع اليت  -
كان يفرتض يب لقاء دايان 

 خالهلا.جاميي هو والد الطفل!
 
  عندما ابلغتين ابهنا حامل,سألتها-

عما اذا كان والد الطفل هو ذلك  
الرجل من عائلة السيرت الذي  

التقيته يف قاغة الرقص.وابلطبع 



قالت نعم,ومل نذكر االسم بعد ذلك  
احلني.عندما ولد جون,كانت دايان 
مريضة جدا وكنت اان اليت اعطت 

املعلومات اخلاصة بوثيقة 
الوالدة.اعطيتهم امسك...وبقيت 

الومك على ذلك طوال هذه 
 السنني.اوه,جايك,اان آسفة.

 



 تنهد بقوة وقال:
اان لست آسفا.ال ميكننا التأكد -

 من ان جاميي كان والد جون.
 ابتسمت اتنيا وقالت:

ولكننا,اي حبييب,ال ميكننا التأكد -
من عكس ذلك.اننا نعرف ان جون  

هو من عائلة السيرت قوال 
وفعال.ارتين جوليا صورا فوتوغرافية 



طفلني,واؤكد لك   لكما عندما كنتما
 ان مثة شبها هائال بني جون وجاميي.

 
حتطمت سيارته بني هنا  -

وسيداليا.احب كثريا ان اصدق انه  
كان يف طريقه ملقابلة دايان.رمبا وقعا 

حبب بعضهما تلك الليلة.احب جدا 
 ان اصدق ذلك.



وافرت ثغره عن ابتسامة ارتياح  
 ومضى اىل القول:

مل يكن   احب ان اصدق ذلك,ان-
لشئ فلكي اريح ضمريي من 

 عذابه.
 



ليس هذا االمر صعب -
التصديق.اعتقد انين احببتك تلك 

 الليلة,لفرتة قصرية على االقل.
ضمها حبنان حنو صدره وطوقها  

 بذراعيه,مث متتم قائال:
ال ادري ماذا كان سيحدث لو -

انك اطلعتين على احلقيقة قبل سبع 
 سنوات.



  
 الت:تنهدت,ولكن بسعادة,وق

 اعتقد اننا لن نعرف ذلك ابدا. -
احبك اي اتنيا,اي زوجيت الطيبة  -

الصادقة.واعتقد انين كنت سأحبك 
آنذاك كما احبك االن.كان من 

املمكن ان نكتشف حقيقة ما جرى 
بني جاميي ودايان,وان نتجنب املرارة 



والكراهية اللتني عشنامها طوال  
 تلك السنوات.

 
 التصقت به بقوة وقالت:

ب ان اعتقد ان هذا االمر  اح-
جعل حبنا اقوى وامنت النه ولد  

وعاش حيث مل يكن حيق له  
 ذلك.اال توافقين على هذا الرأي؟ 



ولكنه هذه املرة اجاهبا ابالفعال 
 عوضا عن االقوال...

 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 
 زوروا مكتبة رواية 

gawww.riwaya. 
 متت

http://www.riwaya.ga/

