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شارلوت المب   
(2قلوب عبري القدمية رقم )   

 امللخص 
" بريي , توقف , علي أن أقول لك شيئا.....  

 أان آسفة..... لكن....". 
أنفتح الباب بقوة  وبعناقه القوي أخرسها , فجأة 

 ودخل لوك كاأألعصار . 
ألتفتت سارة بعد أن حّررها بريي ورأت لوك 

 يتقدم منهما ويقول: 
 " أيليوت ! أين تعتقد أنك موجود..........؟".
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هنض بريي مرتحنا وحدق بلوك , فصفعه هذا  
األخريعلى وجهه وأوقفه على املقعد وراح الدم 

 ينزف من أنفه  
. 

 أطلقت سارة صرخة:
بريي, كيف حالك؟". "  

 أعطته منديال فقال: 
 " أنت وحش حقيقي اي أيليوت".

 قال لوك بصوت انعم: 
 " ال تقرتب من زوجيت وأال أخلع رقبتك".

أمسك لوك بسارة اليت كانت حتاول مساعدة 
 بريي فصرخت تقول:



" أبتعد عين! لقد جرحته! ورمبا كسرت 
 أنفه....". 

 " آمل ذلك حقا". 
------------------------

------- 
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ـ سارة حتمل جرحا قدميا , ما زال ينزف يف  1
خلها , حتاول التوفيق بني مرض والدها ورغبتها  دا

يف األستجابة لعرض ابلزواج من أعز أصدقائها  
الطيب , املتفهم ,موت  بريي.... اهلادىء ,

والدها جيلب معه الشبح القدمي للرجل الذي  
 هجرته وهجرها!
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شعرت سارة ابلفخر وهي جتلس وراء املكتب 
الوقور الذي كان ذات يوم مكتب والدها ,  

كانت تتأمل األضواء املتأرجحة يف أفق مدينة 
لندن , فمكاتب املؤسسة تقع يف الدور السادس 

بني بنايتني ضخمتني , لكن  لبناية ضيقة حمشورة 
انفذة مكتبها كانت تطل على منظر خالب 

للمدينة , تربز من خالهلا قبة كاتدرائية القديس  
 بولس الرمادية ومن بعيد تلمع مياه هنر التاميس.

 
 
 



منذ سنتني وهي حتتل هذا املكتب وتتعلم مهنة 
والدها اليت مارسها مدة طويلة , كانت دائما  

فيا ,فاهلاتف هو الصلة على أتصال به هات
 الوحيدة بينه وبني العامل اخلارجي. 

والدها يف اخلمسني من العمر , يدعى سام 
هاريسون , أصيب مبرض ال شفاء له , فأنشل 

جسداي , لكنه ما زال يتحلى بكل مقدراته  
العقلية والثقافية , أهنا مأساة حقيقية هلذا الرجل 

كل النشط والطموح , وكانت سارة معجبة به  
األعجاب , يصارع بشجاعة مستنزفا مجيع قواه  

 وحمافظا على حيويته وروح الفكاهة. 
. 



كل يوم يقرأ الصفحات األقتصادية يف الصحف 
احمللية ويقوم ببعض األتصاالت اهلاتفية , وما أن  

ينتهي من عمله حىت يبدأ بلعبة الشطرنج بواسطة  
اهلاتف مع صديق له وأحياان يقرأ القصص 

أو يسمع املوسيقى الكالسيكية.  البوليسية  
وجدت املرأة نفسها على رأس هذه املؤسسة يف 

الوقت الذي كانت فيه أبمس احلاجة للعمل 
واألنشغال , ولذا فقد ألقت نفسها ابندفاع  

ونشاط يف عملها اجلديد , ومن حسن حظها أن  
مستشار والدها ورجل الثقة ابلنسبة اليه كان  

سون وود , يف البداية قريبا منها , كان يدعى جاي 
خافت أن يشعر جايسون ابملرارة أبعتباره  



األنسان الثاين يف الشركة بعدها , لكن تبني هلا , 
فيما بعد , أن ختوفاهتا بال سبب , فقد تكيف  

جايسون سريعا مع الوضع وأظهر عن كفاءة 
 وأصبح ال بديل عنه. 

وخالل سنتني , أمتسبت سارة ثقة حقيقية  
أبمكان جايسون أن يوكل اليها   بعملها , وأصبح

مجيع األعمال العادية , ليتمكن من تكريس وقته 
 كليا يف أختيار األستثمارات اجلديدة. 

فشركة ) هاريسون(مل تصبح بعدمؤسسة ضخمة 
عاملية , لكن أساسها كان متينا ومنوها منتظما  

سنة بعد سنة , وكانت سارة تعرف أبهنا ستصبح  
سة , ألن والدها ذات يوم صاحبة تلك املؤس



عرف كيف حيافظ على ملكية معظم األسهم , 
 وهي أبنته الوحيدة ووريثته األكيدة. 

 
عيناها حمدقتان يف السماء املتأججة بشمس 

الغيب , تفكر بوالدها حبزن كبري , فمرضه يزداد  
تطورا بسرعة ومل يعد لديه الوقت الطويل يف هذه 

  احلياة , يف بداية الصيف , قضت سارة مع
والدها اسبوعا يف كورنويل و غريب أنكلرتا ,  

وأظهر سام حينذاك عن مرحه وأسرتخائه , لكن 
ابلرغم من هذه املظاهر , شعرت سارة أن صحته  

تسوء وأنه أشرف على هنايته , كان السياح 
يتأملون هذه الفتاة الشابة وهذا الرجل املريض  



الذي يتنقل على الكرسي اآليل , لكنه كان  
خلروج بعد أن قضى ثالثة أشهر يف  سعيدا اب

 املستشفى. 
كم يتبقى له من احلياة؟ تساءلت سارة والدمع  
ميأل عينيها , مل يتمكن األطباء من حتديد زمن  
الوفاة , لكنها الحظت األرهاق القوي عند  

والدها , يف هذه األايم األخرية , وكم كان حيب 
 اللجوء اىل الفراش من أجل الراحة. 

. 
اهلاتف ,فأنتفضت مذعورة , مث تناولت  رن جرس 

 السماعة بطريقة آلية : 
 " سارة حبيبيت.........".



 أرتسمت أبتسامة على وجهها وقالت: 
" بريي! أعتقدت أنك ستبقى يف أسكتلندا حىت 

 هنار األربعاء". 
 " لقد عدت بعد ظهر اليوم وأشتقت اليك". 

 " اي للصدفة!".
 أندهش بريي وسأهلا : 

تعنني؟"." ماذا   
" أعين أنين أشتقت اليك , أان أيضا , اي صديقي  

 األمحق". 
 قهقه مث قال: 

"أان يف غاية السعادة , هل نتناول العشاء معا ,  
 هذا املساء؟". 



" لقد وعدت والدي أن أتعشى معه , ملاذا ال 
 تنضم الينا؟".

" سأكون مسرورا للغاية ,ألين أحب سام كثريا , 
يدك لوحدي , لدي أمور  لكن , هذا املساء , أر 
 أريد أن أحدثك هبا". 

 
أقرتحت سارة أن تتصل بوالدها لتعرف أذا كان  

هذا التغيري يف الربانمج ال يزعجه , قبل أن تعطي 
وعلى اهلاتف شجعها اجلواب النهائي لبريي , 

 سام حبماس ألن تقبل دعوة صديقها 
 أذ قال هلا: 



,  " ال تقلقي علي , فالسيدة جينكيس ستهتم يب
تسلي وأفرحي وسلمي على بريي , أنه شاب 

 لطيف".
كم هو طيب معها! لكنها تعرف نظرة والدها  
أجتاه بريي , ال ميكن لسام أن يرى فيه الرجل 
الذي سيحل مكان ...... ال ميكنها أن تلفظ  
أمسه , وال تريد أبدا أن تفكر فيه , املاضي قد 

 دفن اىل األبد. 
خرا يف شارع هادىء  أختار بريي مطعما أيطاليا فا

رواق  , الديكور كان بسيطا وذا ذوق رفيع , ال
اخلارجي كان مصنوعا من اقش وورق العنب , 
اخلدمة جيدة والطعام شهي , وهو حيدثها عن  



رحلته اىل أسكتلندا , كان الشاب مسرورا من 
 نفسه ألن أعماله تسري كما جيب .

بريي األبن الوحيد ملايكل دوريل رئيس شركة 
ل وشركاه , أهنا شركة كبرية , أتسست يف دوري

مدينة مانشسرت مث توسعت يف السنوات اخلمس  
األخرية بعد أن أمتدت اىل العاصمة الربيطانية , 

وهذه الشركة يف أزدهار متواصل تنمو  
كالفطر..... وبريي كان يف البداية زميال لسارة , 

 لكنه أصبح شيئا فشيئا صديقها الصدوق.
والعشرين من عمره ,وسيم بشعره  أنه يف السابعة 
عد وعينيه اجلوزيتني الضاحكتني , الكستنائي اجمل

كان جذااب وساحرا , ويتمتع بطبيعة رقيقة ,  



عطوفة ومتساهلة , حيب أخواته األربع حبا كبريا  
, وهو الصيب الوحيد يف العائلة , وسارة األبنة 
الوحيدة أيضا , كانت حتب اجلو احلميم الذي  

زل آل دوريل حيث تفكر العائلة جداي  يعم يف من
 مبجيء األحفاد للجد العجوز.

 سألته سارة فجأة :
 " كيف حال والدتك؟".

. 
 أجاهبا أببتسامة واسعة : 

" جيدة جدا , لكنها مل تشاهدك منذ مدة  
 طويلة".



" أنت تعرف كم أهنمرت علّي األعمال أخريا , 
 وكذلك جايسون كان منهمكا للغاية". 

حاويل أن تزوريها فهي حتبك كثريا , وأتمل يف " 
 أن تصبحي يوما كنتها". 

أنتفضت سارة وأمحرت وجنتاها , أذن هذا هو  
املوضوع الذي كان بريي يريد التحدث فيه معها  

ن فكرة الزواج هذه مل , كيف مل تتدارك لألمر ! أ 
 ختطر بباهلا , مهس بريي قائال

 بعدما وضع يدي الفتاة بني يديه: 
مل أكن أريد أن أفتح املوضوع هبذه الطريقة " 

املفاجئة , لكن منذ أسابيع عديدة وأان أريد أن 
 أحدثك به , أعتقدت أنك أدركت هذا األمر". 



 " لكن , اي بريي , أان لست أنسانة حرة". 
" أعرف , فما زلت متزوجة من أيليوت , طبعا ,  

أعرف.... لكنكما منفصالن منذ سنتني 
صلي على الطالق بسهولة".وأبمكانك أن حت  

" أظن ذلك , لكن هذا سيضطرين اىل األتصال  
 به , وهذا ما ال أريده مهما كان االثمن". 

 " أال أنه مل يعد هناك شيء بينكما". 
" بلى..... العدائية , أهنا أحياان أحساس أقوى 

 من احلب ". 
 " تقصدين أنك........".

اف: قطب بريي حاجبيه ابزال جهده ليفهم مث أض  
 " تعنني أن احلقد وحده سيقف يف الطريق". 



 
 " أذا أردت ذلك".

 " لكن هذا أمر وحشي!". 
 " كما تريد أن تسميه". 

 أصر الرجل وهو يرمقها بنظرة اثقبة:
 " أذن , أنت ال حتبينه أبدا؟".

 
 
 

 مل تبعد نظرها عنه وقالت بتأكيد: 
 " أكرهه , وأال ملاذا تركته أذن؟".

وأضافت: أبتسمت حبنان   



" أحبك كثريا اي بريي وأحب رفقتك وسأكون 
 فرحة أن أنضم اىل عائلتك.... لكن........". 

 ردد بغضب: 
 " لكن؟".

" أنك تسرع األمور , أنت ابلنسية ايّل صديق يف 
الوقت احلاضر وأان لست متأكدة من عواطفي 

 أجتاهك".
دفع بريي الفاتورة وخرجا يف ذلك الليل العذب  

وساعدها على الصعود يف سيارته احلمراء وجلس 
 قرهبا وأقلع  

 مث أقرتح عليها بصوت انعم:



" لنبحث عن مكان هادىء حيث ميكننا أن  
حنكم على عواطفك , ال تقلقي , فليس عندي 

 نوااي شريرة". 
 

ة بعد قليل أوقف سيارته يف شارع هادىء يف مدين
هامسند , خلفهما األضواء تنشر نورها اخلفيف  
, وحفيف الريح يف األشجار أبعدمها عن زمحة  
 السري , وحيدان للحظة واحدة يف قلب لندن .

أمسك بذراعيها لكن الفتاة ظلت بعيدة , وبعد  
تعانق قليل ذابت يف حرارة عناقه , من زمان مل 

رجال , ضمته اليها فجأة مندهشة من ردة فعلها  
راحت تداعب حبنان شعره اجملعد و   



 فهمس يف أذهنا قائال: 
" سارة حبيبيت , أان أحبك , أما زالت الشكوك  

 من رأسك؟".
 " اي لك من ديك متعجرف!".

 تنهد وهو يضمها بشدة ويقول:
" كنت شااب أمحق , أردت أن أترك لك الوقت  
 لتعتادي علّي وكنت أخشى أن افاجئك بعنف".

ريي , مل أكن مستعدة ,  " أنت على حق , اي ب
كنت ما أزال أمضغ حقدي ضد السيد أيليوت  

." 
. 



"ملاذا ال تستعملي أمسه األول عندما تتكلمني 
 عنه؟". 

" ال تفوتك فائتة! أذن , كما ترى , أفضل أن 
 أحافظ على بعدي عنه , حىت يف الكالم". 

 " اي سارة املسكينة , ماذا فعل أيليوت بك؟". 
حقيقية , مل يدم أال سنة " زواجنا كان كارثة 

يت , كنت يف واحدة وكانت أطول سنوات حيا
العشرين من العمر عندما تزوجته وأصبح عمري 
مئة سنة عندما تركته , أخاف أال تكون جراحي 
ألتأمت كليا , آمل أن يكون قد قاس العذاب  

هو أيضا , لكنين أخشى أن يكون عدمي  
 األحساس.......". 



 أصر الرجل قائال:
ارة , ماذا تفكرين يب ؟ هل سأدخل اىل " س

 قلبك يوما ما؟". 
 أجابت وهي تنظر اليه مباشرة يف عينيه:

" ال أعرف , أذا كنت حرة .... رمبا , لكنين 
لست حرة! ال أريد أن أشجعك , وأحب أن 

 أكون صادقة معك". 
" لقد حذرتين واملشكلة أصبحت ختصين , وبعد 

 هذا العناق أشعر بتفاؤل غريب".
 

 " قالت بضحكة قوية: 
 " لقد فتنتين ! مل أعرف أنك خبري". 



 " اي لك من فتاة وابئية!". 
تغريت مالمح وجهه فجأة , وراح يفتش يف علبة 

 صغرية وسحب منها جريدة طويلة 
مث أشعل ضوء السيارة الداخلي ومد اليها  

 الصحيفة وقال: 
 " لقد قرأهتا صباح اليوم يف الطائرة".

أشار اىل الصفحة املعينة , فنظرت اليها  
وأرتعشت أمام الوجه القاسي والعينني الرماديتني  

 والفم املتعجرف  
 وقرأت ما كتب حتت الصورة مث قالت:

" أنه هنا يف لندن! هل تصورت أنه رمبا جاء 
 لرؤييت؟". 



 أمحر بريي وقال بصراحة:
 " لقد خطرت هذه الفكرة يل".

متأثرة من نظراته اليها : قالت بسخرية لطيفة   
" أنت تغار , ال سبب لذلك , وأان أكيدة أن 

أيليوت لن حيضر لزايريت , لقد جرحت عنفوانه  
عندما هجرته ولن يساحمين أبدا , أذا طلبت منه  
الطالق فسيكلفين ذلك غاليا حىت ولو كان هذا  
يناسبه أيضا , أنه رجل صلب ال يتحطم بسهولة 

أتزوج من رجل , بل من وال يسامح أبدا , مل 
مؤسسة بكاملها : مؤسسة أيليوت , وأسطورة  

أيليوت , أنه حقا أسطورة حية , هو الرجل الذي  
رسم طريقا بيدين فارغتني حىت وصل اىل القمة ,  



لكسب املال ,  يتمتع بكل الصفات املطلوبة
لكن أي واحدة من هذه الصفات قادرة أن 

ن الثمن  تسعد أمرأة , يهمه أن يربح مهما كا
 وهذا ما أدى اىل األنفصال يف زواجنا".

 " كيف ألتقيت به؟".
. 

" يف سهرة ابريسية , كنت هناك مع والدي , 
بريي , أرجوك , ال حتدثين عنه , أريد أن أنسى  

 حىت وجوده". 
" سارة , جيب أن حتدثيه ما دام موجودا يف 

 أنكلرتا". 
 " أن أراه؟ ال ميكنين أن أفعل ذلك أبدا". 



رة , ال ميكنك أن تستمري على هذا املنوال  " سا
 اىل األبد , عليك أن تسرتجعي حريتك".

 مهست وهي ترجتف: 
 " هذا صحيح".

" أغتنمي هذه الفرصة ,اي حبيبيت , فهو اآلن يف  
فندق هيلتون , خذي منه موعدا , سيستقبلك 

 وأن بداعي الفضول ". 
 أحتجت قائلة: 

 "أنت ال تعرفه ". 
ن ! وهذا الوضع ال يفرحه " أنه رجل كاآلخري

 مثلك".
 نظرت اليه سارة كالعمياء وقالت: 



 " ماذا تقول؟".
" أالحظ فقط أنه أنساين , وحسب ما نشر يف  

 الصحف عنه , فالنساء معجبات به كثريا".
" لوك أيليوت حرص جدا أال يظهر عن خيانته  

حىت ال أمتسك هبا كحجة للحصول على  
 الطالق".

اىل املرأة , وجيب أن " لكنه ال شك حباجة 
يؤسس عائلة وينجب األطفال ,وذات يوم 
ستطلقني ابلقوة , ملاذا ال تفعلني ذلك يف 

 احلال؟".
 تنهدت سارة بعصبية وقالت:



" سأفكر ابألمر , لنعد اآلن , سيتساءل والدي 
عن سبب أتخري , فهو يقلق كلما أعود  

 متأخرة". 
 " كيف حاله؟".

بوسعي أن أأتمل خريا , أنه أمر  " مل يتغري , وليس 
 رهيب أن أراه يذوب شيئا فشيئا كل يوم". 

 " هذا أمر رهيب ومؤسف حقا لرجل مثل سام".
. 

خالل الطريق كانت سارة حتدق يف الفراغ  
وتتخيل نفسها من جديد وجها لوجه مع زوجها  

 , جالسة قربه يف حديث اتفه.
 



 
 

اىل  ألقت الفتاة نظرة سريعة  –توقفت السيارة 
 بريي وقالت بصوت فج:

" لن أمتكن من ذلك أبدا , أان آسفة اي بريي , 
لكنك لن تستطيع فهم هذه األمور , مىت يعود  

اىل الوالايت املتحدة األمريكية , سأتصل مبحاميه  
 , ال أحتمل أن أراه من جديد".

خرجت من اسيارة وسارت بسرعة حنو املنزل  
ى ضوء فلحق هبا بريي وأمسك بذراعها , وعل

املصابيح الكهرابئية راح يتأمل وجهها االشاحب  



املرفوع حنوه وعينيها الزرقاوين وشعرها األشقر  
 الرمادي وعنقها الطويل وصرخ: 

 " سارة.... .". 
أحنىن وعانقها بشغف , لكن هذه املرة , مل ينل 

أي جتاوب من قبلها , أذ بقيت كالرخام بني 
 ذراعيه. 

 أبعدته عنها ببطء وقالت:
أعذرين , أان متعبة جدا , سأتصل بك غدا , " 

 شكرا على هذا العشاء اللذيذ". 
أنتظر بريي أن ختتفي سارة عن األنظار قبل أن  

يعود اىل سيارته , لكنه مل ينتبه السيارة اليت  
أقلعت وراءه , لكن ملا وصل بريي اىل منزله , 



أنتبه اىل سيارة توقفت على بعد أمتار قليلة , هل 
فجأة أدرك أن لوك أيليوت ال شك  هذه صدفة؟

 وظف أحدا يالحق حتركات زوجته.
وخالل هذا الوقت , كانت سارة جالسة قرب 

 سرير والدها تتمسك بيديه .
 مث أعلنت له من دون مقدمة :
 " أيب , بريي يريد الزواج مين".

نظر اليها سام نظرة متساحمة وقال بسخرية لطيفة  
: 

 " كنت أنتظر ذلك".
ملاذا مل تقل يل شيئا؟"."   



" اي أبنيت العزيزة , عندما يتصل بريي بك مرات 
 عديدة ال أرى غري سبب واحد لذلك". 

 أجابت بسخرية : 
 " صحيح ؟ لكن رمبا يكون السبب غري ذلك". 

. 
 
 
 

" لكن ما دام األمر يتعلق بك , فعليه 
 أحرتامك".
 " شكرا". 

 " أذن؟ ماذا كان جوابك؟".



ورفعت خصلة الشعر عن جبينها وقالت  تنهدت 
: 

 " لقد قبلت , شرط أن أحصل على الطالق". 
 " الطالق؟".

 " طبعا".
 أعلن سام يف احلال:

 " لوك يف لندن حاليا ". 
 " أخربين بريي بذلك".

 " هل تنوين رؤيته؟". 
 



" كال , ما دمت أستطيع أن أحتاشاه , عندما 
أن   يعود اىل أمريكا , سأطلب من السيد كلوف

 يكتب اىل حماميه ". 
" هل تعتقدين حقا أهنا الطريقة الفضلى , اي 

أبنيت العزيزة؟ لوك أنسان ذو كربايء , كما 
 تعرفني".

" ال أنكر كربايءه , لقد حتملته مدة سنة بكاملها 
." 

كان سام يتنفس بصعوبة ويبدو عليه التعب ,  
 قال:



" ومهما كان السبب اي حبيبيت , ال حيب الرجل 
يعلم بواسطة حماميه أن زوجته تطلب  أن 

 الطالق".
" بعد سنتني أتساءل ما أذا كان يتذكر وجودي , 

فلم يكن يالحظ حىت أننا كنا نعيش يف املنزل  
 نفسه". 

 " كان رجال مشغوال جدا".
كان سام جيد دائما عذرا للوك أيليوت , كان 
فخورا وسعيدا عندما تزوجته وأصبح الرجالن  

هنما فهما بعضهما بعضا من  صديقني محيمني أل
 النظرة األوىل. 

 أحننت الفتاة وقّبلت والدها وقالت:



 " أنت مرهق اي أيب , من جيدا واىل هنار الغد". 
 نظر اليها أبستغراب وقال:

 " تصبحني على خري اي أبنيت احلبيبة , رعاك هللا". 
وبينما كانت سارة ختلع ثياهبا أتملت نفسها يف  

ريا , وركاها ضّيقان كالرجال  املرآة , لقد حنلت كث
, قلقها على صحة والدها كان السبب األساسي 
هلذا النحول , لقد عملت كثريا وغالبا ما كانت  

تنسى أن تتناول الغداء وتكتفي بسلطة خفيفة يف 
املساء , لكن النحول مل يكن يقلقها , أذ كان  
ابلنسبة اليها مرادفا للصحة والعافية , أال أهنا  

ت تقلق قليال وقررت أن أتكل أكثر يف اليوم بدأ
 املستقبل , فال تتمىن أن تصبح حنيلة جدا. 



. 
متددت يف سريرها تنظر اىل أشعة النور تعرب  

الغرفة كلما مرت سيارة يف اجلوار , اي للصدفة  
عندما ترى لوك ! كانت تتحاشى قراءة الصحف  

خوفا من أن تقع على صورته أو أمسه , اآلن 
مل تكن قادرة أن تبعده عن  وجهه يالحقها ,

ذهنها , وحبركة غاضبة ضربت على الوسادة 
مبعصميها , لكن وجهه القاسي واملتعجرف ظل 
يالحقها ,وانمت من دون أن تتمكن من طرده  

 من خميلتها. 
أستيقظت يف الصباح بعدما أحست بيد تلمس  

 كتفيها 



 فأنتفضت وجلست يف سريرها مندهشة : 
الساعة؟"." السيدة جينكس ؟ كم   

 نبض قلبها وأفاقت جيدا مث أضافت: 
 " ماذا جرى ؟ هل أيب.....؟".

 " آه! سارة.......". 
فهمت سارة يف احلال ومجد قلبها وشعرت 

  بقشعريرة تعرب ظهرها , فنهضت مسرعة وأرتدت
مئزرها مث خرجت من غرفتها فلحقت هبا اخلادمة  

 قائلة:
" دخلت أليقاظه , لكنه مل يتحرك , وفهمت يف 
احلال..... وكانت صدمة مرعبة! كنت أعرف أنه  



سيأيت اليوم....... لكنين مل أكن أتوقع ذلك  
 هبذه السرعة وهبذه الطريقة املفاجئة". 

كان سام يبدو انئما ويف وجهه السالم والصفاء 
 , فناحت سارة بصوت مرجتف:

 " آه , مل أودعه!".
 
 
 

. 
نهدت اخلادمة وهي تبكي وقالت:ت  

 " يبدو هادائ". 



تذكرت سارة حديثهما األخري وكيف نظر اليها  
قد   أبستغراب .... هل كان يشك أبن هنايته

قربت؟ وتذكرت كلماته األخرية ) رعالك هللا اي  
 أبنيت". 

 قالت سارة بصوت غائب: 
 " جيب أستدعاء جايسون ".
 " ميكن لألعمال أن تنتظر ".

ارة وقالت:أبتسمت س  
" جايسون أعز صديق لسام , وجيب أن يكون 

 هنا يف مثل هذه الظروف". 
 " طبعا , أعذريين , أان مضطربة ". 



" أعرف , وأان سعيدة ألنك أظهرت لوالدي 
 احملبة واملودة". 

 " والدك رجل رائع , اي سارة".
" كان والدي يعي أقرتاب هنايته ,ومل يكن يريد أن  

ضه رغم أن كان يكره حالته  يتحمل غريه أعباء مر 
 املرضية". 

 عضت السيدة جينكس على شفتيها وقالت: 
 " أفهم ما تريدين قوله". 

وبينما كانت سارة تدير رقم املكتب , كانت  
كر بوالدها , حماولة منع الدموع من األهنمار  تف

,وبدت هلا احلياة فارغة , من اآلن فصاعدا  
 أصبحت وحيدة يف العامل.



 وعد جايسون ابحلضور بعد ربع ساعة 
 وقال هلا أبصرار:

" ال هتتمي بشيء , هذا العمل ليس لك ,  
سأقوم ابلرتتيبات الالزمة وأعرف ماجيب فعله ,  

 أان أيضا تويف والدي منذ سنتني ".
أرتدت سارة ثواب أسود وأستقبلت جايسون الذي 

 قّبلها على خديها وأعلن قائال:
اي عزيزيت ؟ أان آسف جدا". " ماذا ميكنين قوله ,  

" شكرا , اي جايسون , أان سعيدة أنه مات يف 
نومه ومل يتسن له الوقت للشعور ابخلوف , أهنا 

 أفضل طريقة ملغادرة احلياة".



" ابلفعل , لقد قال يل مرة أنه يتمىن أال يتأمل  
 مباشرة قبل أن ميوت".

" الطبيب يف غرفته , لقد أستدعته السيدة  
 جينكس".

هل أبمكاين أستعمال مكتبه , اي سارة , أان  "
 حباجة اىل اهلاتف , آمل أال تنزعجي من ذلك". 

 " أرجوك".
" أمور كثرية جيب ااملباشرة هبا , سارة , أرجوك , 
 أذهيب وأحتسي فنجاة قهوة , تبدين كالشبح ". 

 " هل أتخذ معي فنجاان ؟".
 " بكل سرور , أشكرك". 

. 



بريق القهوة على دخلت اىل املطبخ ووضعت أ
النار وأخرجت الفناجني , مسعت جرس الباب  

وبعض األصوات , لكنها مل تعط أي أهتمام 
 ابألمر . 

 فجأة أنفتح ابب املطبخ وراءها 
 فقالت وهي تعتقد أهنا تتحدث اىل اخلادمة : 

 " أصنع القهوة , هل تريدين فنجاان؟". 
 قال صوت عميق: 

 " شكرا". 
أترجحت حول نفسها , ووقع الفنجان من يديها  

ض , شحب وجهها وحتطم قطعا على األر 



وراحت تتأمل بذعر وجه الرجل املتعجرف الذي 
 مل حتلم أن تراه من جديد. 

 
 هناية الفصل االول
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ظهور لوك يكشف حقائق مذهلة : فهو ميلك 
نصف أسهم الشركة! والد بريي مستعد للنظر يف  

لوك ولوك ال ميانع من حيث  موضوع شراء حصة 
املبدأ , خياهلا أخذها سنوات اىل ليلة  

 لقائه....... 
 



 قال وعيناه الرماديتان حتدقان ابلفتاة: 
 " أان آسف ملا حصل لسام".

أجابته بصورة آلية حماولة السيطرة على أنفعاهلا  
 بلياقة وعفوية : 

 " شكرا". 
 " مات فجأة , أليس كذلك؟". 

فوجئت كثريا ......"." ابلفعل, لقد   
 كبتت أرجتافا عميقا قبل أن تضيف:

" لكن , ماذا تفعل هنا , ومن أعلمك مبوت  
 سام؟". 

 " أتصل يب جايسون".
 " وأبي حق! األمر ال عالقة له بك". 



" كنت أحب والدك كثريا وجايسون يعرف ذلك  
, جئت فقط ألسألك أذا كنت حباجة اىل 

 خدمايت". 
هنا يف احلال"." آه , صحيح! أخرج من    

. 
" أنت ما تزالني الفتاة الصغرية املدللة! أين  
جايسون؟ من األفضل أن أكلمه , ألن ال 

 جدوى يف احلديث معك". 
 " لسنا حباجة اليك , أرحل من هنا!". 

 
 
 



 أجاب بصوت غري مبال:
 " لدي متسع من الوقت ".

أدارت له ظهرها ووضعت بيدها املرجتفة بضعة  
ية , فظهور لوك املفاجىء فناجني على الصين

شّوش سكوهنا , ما زال كما عرفته , الرجل  
القاسي الواثق من نفسه.... وال جمال للتعامل 
 معه ألنه يشبه آلة خالية من النبض األنساين. 

 " لقد حنلت وهذا ال يليق بك".
هلجته احلميمة أيقظت فيها الريبة واحلذر ,  

 فأجابته من دون أن تنظر اليه : 
خلفك". " الباب  



تقدم منها خطوتني وأصبح قرهبا , فوضع يديه  
حول خصرها وأرغمها على األستدارة والنظر  

 اليه مباشرة وقال: 
" ال تديري ظهرك , اي سارة , ال أحب هذا 

 السلوك". 
نظرت اليه بوقاحة حماولة التخلص من قبضته  

 وقالت:
" ال حيق لك أن تنصحين! كما ال أحب أن  

 تلمسين".
لكنك يف املاضي كنت حتبني ذلك..... هل " 

 نسيت؟".
 " لقد نسيت كل شيء".



 ملع بريق حقد يف العينني الزرقاوين فأجاهبا: 
 " هذا ما سنتأكد منه". 

جذهبا بني ذراعيه كالدمية وعانقها , وما أن  
أحست حبضوره الرجويل حىت بدأ قلبها ينبض  
 جبنون وأجتازهتا قشعريرة يف أكل أحناء كياهنا ,

راحت ترجتف شاعرة أبنفعال كبري طاملا كبتته ومل  
تعد تتذكر بريي , فاألجنذاب احلسي القوي كان 
دائما أرتباطهما الوحيد , حىت يف أايم زواجهما 
احلزينة القامتة , حىت احلقد والبغض والكراهية مل 

 تتمكن من حتطيم هذا األجنذاب.
ختلصت على مضض من قبضته وصرخت فيه  

 مبرارة:



هل تعتقد حقا أنه سيغمى علّي من فرط  " 
احلب؟ أنت خمطىء اي لوك , لقد أصبحت اآلن  
 فتاة انضجة وتغريت ألنين أعرف اآلن ما أريد". 

أبتعد عنها ووضع يديه يف حيبيه , ورفع رأسه اىل  
 الوراء يراقبها وأبتسامة ساخرة على شفتيه. 

 " أذن , ماذا تريدين , اي سارة؟".
 " الطالق".

جأ بل قال:مل يفا  
" وماذا بعد الطالق ؟ ستتزوجني من بريي دوريل  

 ؟".
. 

 حدقت فيه أبندهاش وقالت:



 " من حدثك عن بريي؟".
 " والدك ". 

 " والدي؟ مىت؟". 
" الليلة الفائتة , عندما كنت تتناولني العشاء مع  

 فارس أحالمك ". 
" أغتنمت غيايب .... وال يدهشين سبب أرهاق 

 والدي بعد عوديت". 
ال أبحتقار وأمشئزاز : ق  

 " تريدين أن تضعي اللوم علّي وتتهمينين مبوته؟". 
 خبجل أدارت رأسها وقالت:

 " املعذرة , مل أعد أعرف ما أقول".



" وتعتربين نفسك انضجة ؟ أرى أن الطفولة ما  
 تزال فيك".

 سألته بعد أن أمحر وجهها :
 " وملاذا جئت اىل هنا , الليلة الفائتة؟". 

يعتقد أن حياته أشرفت على هنايتها ,  " كان سام
هذا ما قاله يل , وأردت أن أراه من جديد , وما  

أن جلست يف مقعد سياريت على أستعداد 
 للرحيل , حىت وصلت أنت برفقة دوريل". 

 عبق وجهها لدى تذكرها عناق بريي , فقال هلا :
 " كنت ابردة كالثلج بني ذراعيه.........". 

نظرات سارة , فأجابت بسرعة  ملع بريق حقد يف 
 ألخفاء أنزعاجها:



" أمس , كنت متعبة .... قلقة مبا خيص والدي , 
أعتقد أنه كان يعرف .... لقد نظر ايل بطريقة  

 غريبة قبل أن يتمىن يل يوما سعيدا ". 
 " كان دائما يتمىن أن ميوت يف نومه". 

 " كان متعبا حىت األرهاق".
 

مل احلنان أزاحت نظرها غري قادرة على حت
املنبعث من وجه لوك الذي تناول الصينية مث  

أخذ فنجاان أضافيا من اخلزانة , أمل تكن مقررة 
أن تطرده منذ البداية؟ لكنه ما زال هنا , ما هو 
السر الذي حيمله؟ عندما يقرر شيئا فأنه حيطم  



كل ما يقع يف درب حتقيق هذا القرار , أنه يعتقد  
 أن النجاح أمر حتمي.

الصينية على طاولة صغرية , وتناول فنجاان  وضع 
 وسكب فيه القهوة , فقالت:

 " أضف حليبا وسكرا جلايسون".
 أجاب جايسون:

 " كال , آخذها سوداء".
 فقال لوك بصوت انعم وهو يتجه حنو الباب : 

" أان الذي أشرب القهوة مع احلليب والسكر , 
 أذا كنت تتذكرين". 

السكر   سكبت سارة فنجاان وأضافت اليه
واحلليب , عندما الحظت أهنا تفعل متاما ما  



ينتظر منها ,وتوجهت اىل النافذة ال مبالية جبمال 
 املنظر حتت السماء املشمسة.

دخل لوك اىل الغرفة وجلس على املقعد من دون  
 أن ينتبه اىل وجودها فقالت له:

 " ماذا تفعل هنا؟".
" لقد سبق أن أجبتك على هذا السؤال , سام  

وصديقي , هل تعتقدين أنين مل أعد أحبه   عمي
وأحرتمه جملرد أن تركتين ؟ كنت على أتصال دائم  

 به خالل السنتني األخريتني".
 مل ختف سارة أندهاشها أذ قالت: 

" مل أكن على علم ابألمر , مل ينطق أيب بكلمة يف 
 هذا الشأن". 



" سام رجل انضج وليس حباجة أن حيدثك بكل  
 شيء". 

مندهشة ألنه مل يفعل ذلك"." أان   
 هز لوك كتفيه وقال:

" يف األشهر األوىل , مل يكن جيرؤ أن يلفظ أمسي 
 أمامك". 

أمحرت الفتاة , أنه على حق , كانت ترفض أن  
 تسمع أمسه.

 كان حيتسي القهوة برضى ويقول: 
 " القهوة لذيذة , أشربيها وهي ساخنة".



جلست ورفعت الفنجان اىل فمها , وشعرت 
ة ابجلوع , وكأنه قرأ ما جيول يف خاطرها ,  فجأ

 سأهلا:
 " هل تناولت فطور الصباح؟".

 " لقد نسيت".
 قال وهو ينهض واقفا:

" جيب عليك أن أتكلي , تعايل اىل املطبخ , 
 سأصنع لك بيضا مقليا". 

أرادت األحتجاج لكنه كان قد خرج من غرفة  
 اجللوس وأضطرت اىل اللحاق به.

. 



ورفع أكمامه , مث فتح الرباد وأخرج  خلع سرتته 
  منه البيض واحلليب والزبدة واخلبز , جلست يف
الكرسي وراحت تنظر اليه , كانت ترغب يف أن  

تؤذي نفسها لتتأكد من أهنا ال تعيش حلما , هل 
هي حقا يف املطبخ , يف منزل والدها , بينما يقوم 

 لوك أيليوت بتحضري الفطور هلا؟
مها صحنا ووضع فوقه بعد حلظات وضع أما

البيض املقلي واخلبز احملمص , وقال آمرا بعد أن  
 سكب هلا فنجاان من القهوة:

" كلي هذا , منذ سنوات ومل أتخذي فطورا  
 مناسبا , يكفي النظر اليك!".

 



 
 

بدأت أتكل ببطء , الدمع ينهمر على خديها  
وهي متسحه بطرف يدها , وبعد أن غسل لوك  

ح يتأملها مث أقرتب منها وأخذ  األبريق واملقالة را 
رأسها بقوة وأحناه على صدره وراح يعبث  

 بشعرها األشقر الرمادي حىت أصبح مشعثا. 
 " مث صرخ هبا مؤنبا: 

 " من أجل السماء , اي سارة , ال تبكي". 
 " ...... سأشتاق اليه كثريا".



وأجهشت ابلبكاء بصوت مرتفع , بكت مطوال  
املبللتني وهنضت  بني ذراعيه , مث مسحت حفنيها

 واقفة: 
" أان آسفة , شكرا على هذا الفطور اللذيذ ,  

 أعذرين , جيب أن أتصل ببريي".
مل حياول لوك منعها , وبينما كانت تقفل الباب 

 وراءها فوجت بنظرته السرية حتدق هبا. 
وعد بريي ابجمليء يف احلال بعد أن عرف اخلرب 

لديه .وأقرتح عليها قضاء بضعة أايم يف منزل وا  
 " شكرا , هذا أمر يفرحين".

 توقفت حلظة مث قالت: 
 " هناك أمر ما اي بريي ". 



 " ماذا؟. 
 " لوك هنا". 

 " يف منزل والدك؟ لقد جنحت يف األتصال به".
" كال , جايسون أعلمه مبوت والدي وجاء  

 للتعزية ".
 " مىت وصل؟". 

 شعرت بغريته وأجابت بصوت مطمئن: 
 " لقد وصل لتوه". 

... هل سينام يف املنزل؟". " هل   
" طبعا ال , لن يتأخر يف الذهاب , جاء ليقدم 

 لسام الوادع األخري".
 بعد صمت قال بريي:



" ال شك أن صدمتك كبرية.... لكن.... أال 
 تشعرين أبي شيء أجتاهه؟".

" بلى , أشعر ابحلقد عليه , لقد سبق أن قلت 
 لك ذلك".

ووعدها قائال:أطلق بريي زفرة أرتياح   
" سأصل يف احلال , أعرف أن الوقت غري  

مناسب , اي حبيبيت , لكن هل أستطعت التلميح  
 له عن رغبتك يف الطالق". 

 " نعم".
 " وماذا كانت النتيجة؟". 

 " مل يعلق على ذلك".
 " لنأمل أن أتخذ الفكرة طريقها". 



أقفلت سارة اخلط وألتفتت وراءها , كان لوك 
الباب , مكتف اليدين  مستندا على طرف 

 وأبتسامة ساخرة على شفتيه , فقالت له هازئة: 
 " أصبحت تتجسس علّي اآلن".

 قال بوقاحة:
" هذا مفيد أحياان , يريدك أن تطلقي أبسرع ما  

 ميكن , أليس كذلك؟".
 " طبعا , يريد الزواج مين".

 "طبعا".
 " هل أنت موافق على الطالق؟". 

 هز كتفيه وقال:



ب تفكريا طويال , وهذا غري " سؤالك يتطل
 مناسب اآلن , ال املكان وال الزمان ". 

. 
أنه على حق , هذا املوضوع يف غري حمله بينما  

 يرقد ضريح سام يف املنزل. 
توجهت اىل الباب لكن لوك مل يتحرك , رمقته  

 بنظرة متوترة وقالت: 
" هل يزعجك أن تدعين أمر؟ علي أن أحتدث  

 اىل جايسون". 
باب هبدوء , وملا دخلت املكتب كان  أبتعد عن ال

جايسون يقفل مساعة اهلاتف , أبتسم ملا شاهد 
 لوك وراءها ومد يده اليه وقال:



" أان سعيد لرؤيتك , حىت يف مثل هذه الظروف 
 احلزينة ". 

" شكرا ألنك أتصلت يب , لوالك ملا فكر أحد  
 يب".

 أرتبك جايسون وأستدار صوب الفتاة وقال:
نظم كما جيب , لكن هناك مشكلة  " كل شيء 

 واحدة".
 " وما هي؟". 

" الصحافة , موت سام رمبا سبب أنعكاسا على  
 أسعار األسهم".

 قالت سارة يف احلال:
 " معظم األسهم أبمسي". 



 " ابلفعل , لكن لوك يعتقد........". 
 قاطعته وهي ترمق زوجها بنظرة أستغراب وقالت:

 " لوك ؟ وما دخل لوك هنا؟".
جايسون وتلعثم قائال: أمحر  

 " احلقيقة...... لقد فكرت.......". 
 أدركت أن شيئا ما قد أخفي عنها فقالت: 

" مباذا فكرت ؟ هل تريد أن تقول أن للوك  
 أسهما يف الشركة؟".

 نظر جايسون اىل لوك وقال:
" أان آسف , لقد نسيت أن سارة جتهل كل شيء  

 , لقد نسيت أن......".
بصوت هادىء:سألت املرأة   



" وأخريا , عم تتكلم؟ لوك, رمبا تتنازل أنت  
 وتعلمين مبا حيدث هنا؟".

" طبعا ,لكنين أفضل أن أشرح لك األمور عندما  
 نكون وحدان". 

قال جايسون من دون أن جيرؤ على النظر اىل  
 سارة :

" يف كل حال , كنت يف طريق الذهاب , علّي 
وفاة  أن أذهب اىل املكتب , عندما يصدر نبأ

سام , ستنهمر املكاملات .... أذا كنت حباجة  
 ايل......".

أشارت برأسها أجيااب وتوجه جايسون اىل الباب ,  
 مث ألتفت اليها جمددا وقال:



 " أان.... أان آسف".
 وما أن خرج حىت صرخ لوك أبحتقار: 

" لقد سببت اآلن توترا لرجل كّرس معظم وقته 
تكبت خطأ  لعائلتك , هل أدركت ذلك؟ لقد أر 

 لكنه مل يكن ينوي أن جيرح شعورك".
" ال تقلق عليه , سأراه يف وقت آخر , حدثين 

 عم األسهم اليت متلكها".
 بدأ لوك قول بصوت غري مبال:

" عندما عرف سام ألول مرة , عن خطورة حالته 
الصحية , كان قد ابشر بتعهد برانمج واسع 

 لألستثمارات , وملا عرف أصحاب املصارف خبرب



مرضه , سحبوا قروضهم , وأوشك سام على  
 شفري األفالس". 

" اي أهلي ! هذا تصرف شنيع أجتاه رجل  
 مريض!".

. 
" أصحاب املصارف مسؤولون عن أموال زابئنهم 

وابلنسبة اليهم , الشركة وسام يشكالن واحدا ,
ال يتجزأ , لو مات سام حينذاك ,لكانوا خسروا 

أضطروا اىل أخيار سلوك  توظيف أمواهلم , لذلك 
 حذر ومتيقظ ألرضاء زابئنهم ". 

أرتسمت أبتسامة صفراء على وجه لوك الذي 
 أضاف يقول: 



" كنت قد هجرتين يف هذه املرحلة , وكان 
أصحاب املصارف على علم ابألمر ,. لو كنا ما  

وعدهم وكانوا وثقوا يب  نزال معا , ملا رجعوا عن 
مقتنعني    , لكن يف ذلك الوضع , مل يكونوا

ابلضماانت اليت قدمها سام اليهم , فأخنفض 
سعر األسهم وكان سام على وشك أن يبيعها  

 خبسارة".
 أكملت عنه ,مبرارة أذ قالت:

" ولذلك أشرتيت جزءا من األسهم وأعطيته 
بذلك املال , مل تقدمها له هدية , أليس كذلك,  

 اي لوك؟". 
 ملعت عيناه وقال:



اي سارة , أان أفعل كل  " ال تدعيين أفقد أعصايب  
ما يف وسعي لئال أغضب , فأنت متأثرة جدا  
اآلن مبوت سام , لكنين لست برجل صبور , 

 أذن ال تستلذي بشتمي".
 رفعت ذقنها للتحدي وقالت:

" لن متنعين من قول ما أفكر به! أذن ابعك سام 
 بعض األسهم , فما هي حصتك أذن؟".

 أجاب بال مباالة:
من األسهم"." مخسون يف املئة    

ظلت خرساء من شدة الدهشة , مث تغلب 
 الغضب عليها وقالت: 



" مخسون يف املئة؟ هذا يعين أنك تسيطر على  
 الشركة؟".

 أكد هلا بصوت منخفض:
 " ابلطبع". 
 " ملاذا؟". 

مل تعد قادرة على مواصلة الكالم , لكنها رمقته  
 بنظرة حقد وأمشئزاز وقالت:
كذلك , اي لوك؟    " دائما تنتهي ابلربح , أليس

هذا ما تسميه اللعبة الصرحية ., حىت مؤسسة 
 والدي .... أتخذها مين....".

 غضب وقال : 



"ال آخذ شيئا منك , لقد شرحت لك األمر , 
 لقد أنقذت سام من األفالس". 

" لكان وجد طريقة أخرى للخروج من هذه احملنة  
 , أان أكيدة من ذلك".

" أنت حرة أن تفكري ما تريدينه , اي سارة , ال 
ميكنين أن أمنعك من ذلك , لكن حان الوقت  

كي تنظري اىل األمور بشكل مباشر , املصارف  
كانت على حق , ال أنت وال جايسون 

أبمكانكما أن حتال مكان سام , حىت جبهدكما 
املتواصل , لستما قادرين أن جتعال الشركة تزدهر  

ن وتعمالن جبدية , لكنكما ال  , أنتما ذكيا
تتمتعان بذكاء وفطنة سام , كي ينجح املرء يف 



املؤؤسسات العملية املرتكزة على حركة البورصة  
, جيب أن يتمتع بطبيعة املراهن , ألجل أن حيقق  

 أرابحا طائلة , سام وحده يتمتع بذلك". 
 أجابته بلهجة ابردة: 

  " شكرا ,أذن قررت التخلص منا؟ منذ اآلن ,
أقدم أستقاليت , يف كل حال أرفض العمل من  

 أجلك وأفضل أن أموت من اجلوع!".
 " كفي عن هذا التصرف األمحق!".

رن جرس الباب , أسرعت سارة لتفتحه وأرمتت  
 بني ذراعي بريي , جمهشة ابلبكاء: 

 " بريي, حبييب.... أنت هنا أخريا".



أندهش بريي وفرح وضمها اليه وطبع قبلة على  
 رأسها وقال:

" اي ساريت الصغرية , أان آسف لوالدك , لقد  
 أتصلت أبمي وهي أبنتظارك مىت شئت ذلك". 

. 
الحظ بريي فجأة وجود لوك , فشد على قبضته 

وفهمت للحال سبب هذه احلركة الغريزية ,  
 رفعت رأسها وظلت متمسكة بذراع بريي 

 مث أدارت رأسها ورمقت لوك بنظرة ابردة وقالت: 
ي , أقدم لك لوك أيليوت , لوك, هذا بريي " بري 

 دوريل".
 نظر بريي اىل لوك بتفصيل وقال:



 " صباح اخلري , أان سعيد للتعرف اليك". 
 " صباح اخلري! أذن أنت دوريل؟". 

 أمحر وجه بريي للهجة لوك احلقرية وقال:
 "نعم , أان دوريل وأريد الزواج من سارة". 

 قال لوك هبدوء: 
".سارة ما تزال زوجيت  

 " ليس أسهل من الطالق اليوم". 
أبتسم له لوك بوقاحة , من دون أن يرد عليه ,مث  

وخاصة اىل ذراع بريي اليت حتيط نظر اىل سارة 
خبصرها , مث رفع نظره اىل وجهها األمحر املبلل  

 دمعا وقال :
 " سأراك يف الدفن".



كان صوته ابردا , توجه اىل املدخل من دون أن  
لباب وراءه. يضيف كلمة وصفق ا   

 قال بريي:
" بدأت أفهم مشكلتك , هذا الرجل متعجرف 
 وغري الئق ووقح للغاية , هل هو دائما هكذا؟". 

 قالت مبرارة: 
" دائما ,آه , اي بريي ! أنه ميلك مخسني يف املئة 

 من أسهم الشركة!". 
 " اي أهلي مخسون يف املئة!".

" ابعها سام له و منذ سنتني ومل أعرف بذلك أال  
 اليوم".

 قطب بريي حاجبيه وقال: 



" األمر شديد اخلطورة , مل نكن نرغب يف أن 
 يتدخل لوك بشؤوننا , أليس كذلك؟".

. 
" كل تدخل من قبله أمر مستحيل حتمله , ال 

ميكنين أبدا أن أعمل من أجله , وكيف أذا كان  
ميلك نصف أسهم الشركة .... هل تعرف ماذا  

رية عندما  سيحل يب؟ حيب لوك أن يتصرف حب
يستثمر يف عمل ما , سيتدخل ألقل األمور ولن 
يبقى يل أال أن أقدم أستقاليت , لقد فعلت ذلك  

, لكنه مل يبال ابألمر , ال شك أنه مل أيخذ 
 كالمي على حممل اجلد".



" ال تقدمي أستقالتك اي حبيبيت , سأحتدث  
ابألمر مع والدي , رمبا يستطيع أن يشرتي حصة 

 أيليوت". 
 أبتسم هلا وأضاف: 

" وهكذا ستكون القصة ضمن العائلة , ومىت  
 تزوجنا , ستكون حصتنا".

 سألته بتعجب: 
" هل أنت متأكد من ذلك؟ آه بريي ! هذا أمر  

 رائع!".
 ملعت عيناها فرحا وغبطة , وأضافت:

 آه , لو أستطيع أخريا أن أفقده نظرته تلك".



احملاسبة  " ال شك أن والدي سيطلب دفاتر 
ليدقق فيها , مل يسبق أن أشرتى شيئا بعينني 

 مقفلتني". 
" طبعا , سأطلب من جايسون أن يقدم دفاتر  

دك , فاحملاسبة جمال جايسون وهو احملاسبة لوال 
رائع ومنهجي, الدفاتر حاضرة حتت الطلب , 

 وأان أكيدة من ذلك". 
" عظيم , لألسف سنضطر للحصول على  

احب األسهم األساسية".موافقة لوك, مبا أنه ص  
" سيكون ذلك موضوع حديثنا يف اللقاء املقبل  

." 



" أنتظري حىت أكلم والدي , ال ميكنين أن أؤكد 
 لك موافقته قبل أن أستشريه".

" هذا امر بديهي , سأنتظر أن تعطيين األشارة  
 اخلضراء".

أخذها بريي بعد قليل اىل مطعم يف اجلوار للغداء  
الطعام , مث أعادها اىل املنزل  وأرغمها على تناول 

وتركها ليعود اىل مكتب عمله , وقبل أن يرحل 
 قال هلا:

 " ال تنسي أن والديت متكلة عليك".
بدا املنزل فارغا عندما دخلته , وأهنمكت طيلة  

مع السيدة جينكس يف الرد   فرتة بعد الظهر ,
على اهلاتف ومساع كلمات التعازي من األصدقاء 



ا عن أسرتجاع ذكرايت الطفولة , ومل يكف عقله
وملا خف العمل , دخلت اىل غرفتها لتحضر  , 

حقيبتها مث أخربت السيدة جينكس عن قرارها  
 قضاء بضعة أايم يف منزل آل دوريل. 

" أهنا فكرة جيدة , ستشعرين معهم بتحسن بدل  
البقاء هنا يف الفراغ وحيدة , ال تقلقي سأهتم 

 بكل شيء". 
يدة جينكس , ال أعرف " شكرا جزيال , اي س

بعد ماذا سأفعل ابملنزل , لكنين أفضل أن تبقي  
 حىت آخذ القرار بذلك". 

 " طبعا , هذا يناسبين متاما".
 



أتصل بريي بسارة ليعلمها بتأخره يف اجمليء وقال 
 معتذرا: 

" لدي موعد هام مع مقاول وال ميكنين أن ألغيه  
أو أؤجله اىل يوم آخر , لكن لدي خرب سار ,  

قد حتدثت مع والدي أبختصار وبدا مهتما  ل
ملراجعة دفاتر احملاسبة و ميكنك أذن أن حتدثي  

 أيليوت ابألمر وتري ردة فعله".
 قالت حبماس:

" سأفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن , شكرا اي 
 بريي , فأان متشكرة لك كثريا".

 قال ضاحكا:
 " لديك كل الوقت لتربهين يل عن ذلك". 



ت حاملة , مث أتصلت ابهليلتون  وملا أقفل اخلط ظل
 وطلبت جناح لوك ,وقالت بصوت حاد:

" لوك , هذه سارة , حتدثت قبل قليل مع بريي 
وتساءلنا ما أذا كنت تقبل أن تبيع أسهمك  

 لوالده". 
بقي لوك حلظة صامتا مث أعلن أخريا بصوت 

 هادىء:
" سأفكر ابألمر , ال أرفض أبدا عرضا مهما ,  

 كم يدفع؟".
ينتظر أن يرى دفاتر احساابت"."   

" أطليب من جايسون أن حيّضرها , وأان أحب 
 بدوري أن ألقي نظرة عليها".



 
 
 

 " حسنا".
فوجئت بردة فعله , وبعد صمت قصري , سأهلا 

 بلهجة فردية: 
 " هل هذا يعين أنك قبلت دعوة آل دوريل؟".

 " نعم".
 " أفرحي وأسرتحيي , اي سارة , اىل اللقاء". 

اخلط بسرعة , هذه عادته أن خيتصر  أقفل 
 احلديث بسرعة . 



جلست على طرف النافذة وراحت تتأمل 
احلديقة , حل الليل وبدأت املناظر تضيء , 

فأرسلت ملخيلتها العنان وتذكرت لقاءها األول 
بزوجها خالل سهرة ابريسية , كانت زايرهتا  

األوىل لباريس وكان فرحها هبا كثريا ,ومبناسبة  
ستقبال أرتدت فستاان طويال من املخمل  حفلة األ

الكرميي , عايل اخلصر , صممته خصيصا ملناسبة  
زواج صديقة هلا قبل أسبوع , أعد لوك يومئذ  

أستقباال رائعا , وراحت سارة تراقبه وهو حيتسي  
عصري الفاكهة , مل تفكر حلظة واحدة أنه ال  
حظها , غري أنه فجأة أصبح قرهبا أنيقا ببزته  

نغ , ملعت عيناه الرماديتان وقال بلطف:السموكي  



 " تبدين حاملة ". 
 قالت مبتسمة: 
 " أتسلى كثريا". 
 " تعايل لنرقص".

كان أمرا , وضع كأسه جانبا وقادها اىل حلبة  
الرقص , ومرت بقية السهرة كاحللم , كانت 

تعيش يف غيمة ذهبية وتعي النظرات احلسودة  
 تكن وغري املصدقة اليت كانت حتدق هبا , مل

مكرتثة أبحد طاملا ذراع لوك حول خصرها وعيناه 
 الرماديتان حتدقان هبا بينما كاان يرقصان. 

طرح عليها األسئلة العديدة عنها وعن عائلتها 
ومل ختف شيئا عليه ,كانت تعرف ابلطيع من 



يكون , من كان جيهل لوك أيليوت؟ كان الرقم 
دة  األول يف الزاوية األجتماعية ملدة سنوات عدي 

,ومع ذلك جترأت يف طرح العديد من األسئلة  
 عليه. 

نشأ يف عائلة فقرية , وتسلق سلم النجاح بسرعة 
غريبة , وساعد أخوته يف أخذ مراكز مرموقة  

 فقالت له: 
" مثل انبليون الذي وضع أخوته وأخواته على 

 عرش أورواب".
 " مل أصل بعد اىل هنا". 

 " رمبا تصل يوما من األايم".
. 



رمبا"."   
 " أتساءل أذا كانوا خيافون منك؟".

 " ملاذا؟". 
 " ال أعرف".

 " هل تعرفني أنك أمرأة مجيلة وذكية أيضا".
وملا عادت اىل لندن أدركت أهنا وقعت يف حبه  

 ,وحلق هبا لوك اىل لندن. 
بعد أسابيع , تزوجا وسافرا اىل الوالايت املتحدة 

أشهر ,كان  األمريكية , ودام شهر العسل ثالثة 
حلما طويال ويقظا , جنة حقيقية , تدفع مثنها 

 اليوم قلقا وأيسا وقنوطا.
3 



قنبلة جديدة تنفجر يف وجه سارة , ثقتها املطلقة  
جبايسون مل تكن يف حملها فقد أختفى جايسون  

رؤية الدفاتر وتبنّي أنه مل يكن   لدى طلب لوك
 أمينا ..... مث سافر لوك بسرعة فائقة! 

 
كبري من أصدقاء سام اىل منزله للوداع جاء عدد  

ه الوحيدة سارة ,  األخري ولتقدمي التعازي ألبنت
وكان معظمهم يعرفونه من زمان , وجوههم تعرب  
عن احلزن واألسف ملوت هذا الرجل الذي ما 
زال يف سن الشباب ,سارة الشاحبة يف لباس  
احلداد تتنقل من جمموعة اىل أخرى , شاكرة 

خفيفة وبعض الكلمات اللطيفة   اجلميع أببتسامة



, أما بريي وعائلته فكانوا جالسني قرب املدفأة 
 ينظرون اليها بقلق وأسى.

 مهست السيدة دوريل تقول قلقة:
 ط تبدو سارة يف حالة يرثى هلا".

 تنهد السيد دوريل وقال:
" ال شك أن وفاة سام كانت صدمة كبرية هلا ,  

أمل كانت تعزه معزة صديق وأب وأخ , وستت
لفقدانه , أان مسرور , اي بريي , أنك دعوهتا  
لقضاء بعض الوقت يف منزلنا , فاجلو العائلي 

 أهم ما حتتاج اليه يف الوقت احلاضر. 
. 

 قال والده مقطبا احلاجبني: 



" ولوك أيليوت ليس أمحق بكل أتكيد , أتساءل 
 ما هي نيته ". 

" قالت يل سارة أنه من الصعب العيش معه ,  
ندما أعتقدت أهنا تبالغ".وأخطأت ع  

تبادل والداه النظرات القلقة وتنهدت السيدة 
دوريل , فهي حتب سارة حبا كبريا وأتمل يف أن  

تصبح كنتها لتساعد بريي على األستقرار  
وأتسيس عائلة , فهي تتمىن تدليل أوالد أبنها  

 بعدما دللت أوالد بناهتا. 
خرية أما سارة فكانت تشعر ابألرهاق , األايم األ

ورأت كانت صعبة جدا , نظرت اىل النافذة 
السماء الرمادية امللبدة ابلغيوم السوداء اليت هتدد  



ابلعاصفة , أرتعشت وأصبحت تتمىن أن ترى 
مجيع الناس احملبني يغادروهنا لتلجأ اىل الراحة  

 والسكينة . 
أخريا قرر اجلميع الذهاب , فوّدعوا الفتاة اليت  

معها سوى آل دوريل   شعرت أبرتياح , ومل يبق
 وجايسون واحملامي.

 هنض احملامي وقال بلطف: 
" اي أبنيت أتصور أنك تفضلني األنتظار حىت هنار  

 الغد لقراءة الوصية". 
 " طبعا".

 مث هنض جايسون بدوره وقال:



"وأان كذلك جيب أن أعود اىل منزيل , اي سارة ,  
ال شك أنك ستأخذين بعض العطلة , أليس 

 كذلك؟".
, يف األسبوع املقبل , لكنين سأمر اىل   " نعم

املكتب يف الغد , أان أكيدة أن العمل كثري وال 
داعي أن تواجهه وحدك ,ستكون منشغال يف  

 حتضري دفاتر احملاسبة ". 
 أبتسم جايسون وقال: 

" ال تفكري ابألمر , أفضل أن تراتحي اآلن , أذ  
 يبدو عليك األرهاق والتعب".

 
 



 
دوريل فجأة :قالت السيدة   

" هذا صحيح , اي عزيزيت سارة , جيب أن 
 تراتحي ".

 أضاف السيد دوريل بلطف:
" لست مستعجال لألطالع على دفاتر احملاسة , 

 أبمكاين األنتظار أسبوعا أو أسبوعني". 
 

 " لكن أان ال أستطيع األنتظار".
صدر هذا الكالم عن لوك أيليوت الذي كان  

ظر اىل اجلميع مبرح  واقفا على عتبة الباب , ن
 وقال:



 " قدميين اي سارة , من فضلك".
 أمحرت املرأة وقامت ابلتعريف بصوت مرجتف: 

أقرتب مايكل دوريل يف احلال ومد يده وأبتسامة  
 هتذيب على شفتيه. 

 سأله أيليوت بعد أن سلم عليه: 
 " هكذا أذن, تريد شراء أسهمي؟".

 تدخل بريي بوقاحة وقال:
لسارة ويل"." كهدية العرس   

أنصدم والده هلذه الوقاحة ونظر اىل لوك الذي مل 
يتأثر ظاهراي ابألمر , حاول السيد دوريل ختفيف 

 حدة التوتر وقال: 



" أذا أردت أن تبيع أسهمك , أكون قد حققت  
أستثمارا جيدا , وأتصور أنك تنوي بيع حصتك 

 بسعر معقول". 
 ردد لوك قائال: 

لك عما  " بسعر معقول , حسنا! سنرى ذ
 قريب".

 مث ألتفت اىل جايسون الذي ظل صامتا وقال: 
" اىل صباح الغد , يف احلادية عشرة , يف املكتب  

 اي جايسون". 
ومن دون أن ينتظر رده , اتبع يقول موجها  

 حديثه اىل آل دوريل :



" واآلن , لدّي أعمال شخصية مع سارة , وأذا  
 مسحتم أن تعذروان.....". 

اج وجددوا تعازيهم لسارة  هنض آل دوريل أبنزع
وهم يتوجهون حنو الباب , شكرهتم الفتاة بلطف 

, كانت تود أن يذهبوا حىت تتمكن من أعطاء  
 رأيها للوك عن تصرفه الوقح.

. 
وكان بريي آخر من قرر الذهاب , أمسك بيد  

 سارة وقال أبستغراب:
" اي أهلي! أبمكاين أن أفك عنقه! ال تدعيه  

هل تريدين أن أبقى هنا  خيجلك , اي حبيبيت , 
 حىت رحيله؟ ال أحب أن أدعك وحدك معه". 



 قالت مبتسمة: 
" ال تقلق , صحيح أنه ديكتاتور ال يطاق , لكنه  

ليس مبجرم! شكرا لعرضك هذا , فهو 
 يشرفك".

وقفت على رؤوس أصابعها وعانقته فأمسكها بني  
ذراعيه وابدهلا العناق بشغف , ختلصت من 

الباب وقالت :قبضته ودفعته حنو   
 " سأذهب ملوافاتك مىت رحل ". 

أتكأت على الباب لتستعيد قواها جملاهبة لوك  
,وملا دخلت الصالون كان ينظر من النافذة اىل  

سيارة آل دوريل وهي تبتعد , مث ألتفت هبا  



ورمقها بنظرة ابردة , أقرتب منها بعد أن أخرج  
 من جيبه منديال أبيض وقال:

." محرة شفاهك طافحة"  
وقبل أن تتمكن من األبتعاد ,كان قد مسح 

شفتيها حبركة عنيفة كأنه يريد أن ميحي آاثر عناق 
 بريي.

 أنفجرت سارة مبعدة ذراع لوك: 
 " كنت قليل التهذيب مع آل دوريل".

 " قليل التهذيب؟ أان؟". 
. 

 " وملاذا هذه النظرات املندهشة ؟". 



" الذي تصرف بوقاحة هو صديقك عندما تكلم  
دية العرس , أال يعرف أنك ما تزالني عن ه

 زوجيت.....". 
" زوجتك؟ منذ سنتني وحنن ال نعيش معا , ملاذا 

 تريد من بريي أن ميثل؟".
 " أان ما أزال زوجك".

 " كف عن هذه املسرحية , مىت تقبل الطالق؟".
" لنبدأ بتسوية األمور أوال , ما هي خططك ؟ ال  

ر  شك أنك حتدثت عنها مع سام , فأسعا
البورصة أخنفضت يف األايم األخرية , لكنها  

سرتتفع يف النهاية , أذا أردت تطوير الشركة , 
 جيب األستثمار , ما هو املبلغ الذي متلكينه؟".



 " ال أعرف , هذا شأن جايسون".
 هز رأسه وقال:

 " الظاهر أنك توكلني له كل املهام ".
 " ومل ال؟ كان والدي يثق به كليا ".

ذلك , أذن, غدا سأمتكن من أخذ  " أعرف 
القرارات املطلوبة , قراءة الوصية ستتم غدا يف  

 العاشرة ,أليس كذلك؟ موعدان يف العاشرة". 
 تنهدت مث قالت: 

" سأتصل ابحملامي ألرى أذا كان هذا الوقت  
 يوافقه , لكن وجودك ليس ضروراي ". 

 نظر اليها بسخرية وقال وهو يتوجه حنو الباب : 
ألمر يف وقت الحق , اىل الغد"." سنتكلم اب  



نظرت اليه غري مصدقة , مل يبق أال مخس دقائق  
, ملاذا جاء أذن؟ ملاذا طلب من آل دوريل 

الذهاب ؟ ملاذا يريد أن يكون حاضرا عند قراءة 
الوصية ؟ ملاذا هذه املالحظة الغامضة مبا خيص 

جايسون؟ أرمتت يف مقعد قريب وأغمضت  
ن متعبة! عينيها ,آه , لو مل تك  

 أستقبلتها السيدة دوريل حبرارة مث قالت هلا: 
" أذهيب وأسرتحيي قليال يف غرفتك , تبدين  

 من  شديدة األرهاق , سأجلب لك فنجاان
احلليب الساخن , فبأمكانك أن ترتدي مئزرك  

 وتنسي العامل كله". 



أبتسمت هلا سارة أبمتنان فهي حتب هذه املرأة  
كبريا , ألهنا تذكرها دائما  احلنونة الرؤوفة حبا  

 بوالدهتا اليت فقدهتا منذ الصغر.
" آه , شكرا , أهنا فكرة رائعة! أان حقا شديدة  

األرهاق وغري قادرة أن أفعل شيئا , هناك الدفن  
 و.... أنين أرتعد بردا".

وضعت السيدة دوريل ذراعا حول كتفي سارة  
 وقالت:

اي " عليك أن أتخذي األشياء واحدة واحدة , 
أبنيت الصغرية , أذهيب أذن وأسرتخي وسأصعد 

 ملوافاتك بعد مخس دقائق".



خلعت املرأة مالبسها وأندست يف السرير , 
الشراشف نظيفة والغطاء مسيك وداىفء , شيئا 

 فشيئا بدأ النعاس حيتلها.
دخلت السيدة دوريل على رؤوس أصابعها  

حاملة فنجاان يف يدها فشكرهتا سارة بصوت 
 انعس: 

شكرا جزيال". "   
" أشريب احلليب قبل أن تنامي , فأنت حباجة اىل  

الغذاء , ال شك أنك مل أتكلي شيئا طيلة  
 النهار". 

. 



جلست سارة وجرعت السائل الكرميي كأي فتاة 
مطيعة , مث متددت من جديد , ووضعت يدا  

 حتت خدها وانمت يف احلال.
حلمت أبهنا متشي على حافة صخرة منحدرة  

ف بعنف وسط الغيوم املتلبدة  والريح تعص
السوداء , كادت سارة أن تلمسها بيدها لشدة  

أخنفاضها , مث مسعت صوت خطوات حصان 
على األرض , فألتفتت ورأت حصاان أسود يتجه  

حنوهبا , مقرتاب من اهلوة , فتجمد قلبها رعبا ,  
ويف كل حلظة كان احلصان والرجل الذي ميتطيه  

فجأة , أصبح   على وشك السقوط يف اهلوة ,
احصان قرهبا , وأحنىن الرجل ليحملها ويضعها  



على احلصان قربه , وكان هذا الرجل لوك نفسه  
, فجأة ملع الربق يف السماء وعصف الرعد , 
ضحك لوك ضحكة شيطانية , فغطت وجهها  

ابألحتماء فيه وراحت تصرخ من الرعب , أكمل 
احلصان طريقه وكانت سارة تتوسل اىل لوك أن  

.يقف  
وملا توقف أخريا , رفعت رأسها وراحت تتأمله  

 لكن الرجل مل يكن لوك. 
فالرجل الذي كان ينظر اليها بنظرات هتديدية  

كان رجال غريبا , ال تعرفه , أقرتب وجهه ببطء 
وفتح فمه , أما هي فكانت مشلولة كأرنب 



سحره ثعبان ,وملا وضع فمه على فمها , متكنت  
مسرعة. من القفز أرضا وراحت تركض   

 
الريح تعصف ابلعشب , واألمواج تتكسر على 

الصخور والنوارس حتلق يف السماء الرمادية 
 مطلقة أصواات رهيبة وفجة .

وبينما كانت تركض راحت تنادي بصوت مرتفع 
فجأة حملت مغارة غامضة فوقها وكان  : )لوك ( 

لوك واقفا يف مدخلها,حاولت التسلق اليه , لكن  
طت على األرض.قدميها أنزلقتا وسق  

 



وأستيقظت وهي تشهق ابلبكاء وفتحت عينيها , 
كانت الغرفة مغمورة ابلظالم , لكن سرعان ما 

غّطت بنوم هادىء من جديد , وملا أستيقظت , 
كانت تشعر ابلراحة واألنتعاش , ألقت نظرة اىل  

ساعة يدها , كانت الساعة التاسعة , شعرت 
ربة املنزل جبوع قوي وتساءلت بقلق ما أذا كانت 

 قد وضعت حصتها من العشاء على حدة. 
وبينما كانت تواجه هذه املشكلة , أنفتح الباب 
وظهرت كاتلني يف عتبته , أبتسمت عندما رأت  

 سارة مستيقظة. 



" عظيم! بدأان نشعر ابلقلق عليك , هل تريدين  
أن أصعد لك صينية العشاء ؟ وضعت أمي 

 عشاءك على حدة وما يزال ساخنا ".
 تزعجي نفسك , سأنزل وأتناوله يف غرفة  " ال

 الطعام , أو يف املطبخ". 
" أنت ال تزعجيين , أبقي متمددة , فسأصل يف 

 احلال".
تثاءبت سارة وشعرت أبرتياح يف داخلها , عادت 

كاتلني بسرعة حاملة عشاء فاخرا على صينية  
 وضعتها على ركبيت سارة 

 وقالت:



اج والفطر ,  " حساء البازيلال , وفطائر ابلدج
 أنصحك ابلفطائر ساخنة". 
 " هل أعددهتا بنفسك؟".

. 
" نعم , كيف عرفت , قررت اليوم أن أساعد  

والديت ألن الطاهية تزوجت خلسة من ابئع  
 احلليب". 

 " آه , ال!". 
" احلب من النظرة األوىل! أنه شاب قصري  

 وأصلع.......". 
 " فطائرك لذيذة والصلصة رائعة". 



بسرعة من الغرفة مغلقة الباب وراءها مث خرجت 
قوله , وهتيأ هلا   , وعرفت سارة ما تقصد كاتلني

أن السيدة دوريل تفكر ابلشيء نفسه , فاألم  
واألبنة ختشيان أال تكون سارة الزوجة األكيدة  
لبريي,و تتمنيان له زواجا سعيدا , وابلرغم من  
  حمبتهما لسارة , ما زالتا تتساءالن بقلق فيما أذا

كانت املرأة ال تدع عزميتها تثبط ألقل مشكلة أو 
 أي ظل. 

وتساءلت : هل مها على خطأ ؟ هل حتب بريي  
حبا كبريا قادرا أن تتحمل كل املفاجآت الناجتة  
عنه؟ وأدركت أن عاطفتها أجتاهه مل تكن قوية 

كالعاطفة اليت كانت تكنها للوك , لكن أمل  



ت  يقسما عدم مقاساة العذاابت نفسها؟ كان
الصداقة احلقيقية جتمعهما , ومل أتخذ عالقتهما 

 أجتاها جديدا أال يف اآلونة األخرية.
هل هي أكيدة من أمكانية الزواج من بريي كما  
أصرت على ذلك أمام لوك؟ ظّلت فرتة طويلة 

ممددة يف الظالم حتيك األفكار الغامضة , ابلفعل  
 مل تظهر لبريي أهنا حتبه , لكنها مل ترفضه أيضا. 
ويف صباح الغد , عندما نزلت اىل غرفة الطعام  

كان بريي يتناول الفطور وحده , نظرت اليه وهو  
 يتناول اخلبز احملمص مث قالت بصوت هادىء:



" بريي , لقد سبق وحتدثنا عن الزواج , لكن كما  
سبق وقلت لك ليلة وفاة والدي, أن  

 عواطفي......".
 
 
 

, ال تبايل   " أتذكر متاما , وأتذكر أيضا عناقك
 ابألمر اي حبيبيت , سنجد حال". 

. 
 عضت على شفتيها بعصبية وقالت متوسلة:

" بريي , أان لست أكيدة.... فرؤييت للوك من 
 جديد ........".



 " مل تتمكين بعد من نسيانه ,أليس كذلك؟".
 صرخت بصدق قائلة:

" آه ال! لكن الزواج عملية جدية , لقد سبق أن  
 أريد أن أكرر السقوط عشت جتربة سيئة وال

 ابخلطأ نفسه مرة جديدة".
" أعدك.... أعرف ما تشعرين به , أنت وأان  
خمتلفان , أحتادان ليس عاصفا ,لكنه هادىء  

 ,متني وكرمي .....".
 تنهدت وملعت اأألبتسامة يف وجهها وقالت:

 " آه بريي! هذا أمر رائع". 
 أحنىن يعانقها مث قهقه ضاحكا وقال: 



ى أنفك , اي مالكي , أنزعيها  " املرىب عل
 وأستعدي للقاء احملامي ". 

متت قراءة الوصية بسرعة ومن دون مفاجأة :  
سارة هي الوريثة األساسية , لكن سام أوصى 

أبعطاء بعض األشياء الشخصية اىل لوك ,  
كقداحته الذهبية وساعة يده وسلسلته وكل  

 الكتب اليت يريدها. 
امي ليوضح صوته  وملا وصل اىل هنا , تنحنح احمل
 ونظر من وراء نظارتيه وأعلن:

 " هناك ملحق للوصية أضيف حديثا".
 



أمحرت وجنتا سارة وأشرأب الغضب يف وجه 
صة  بريي , أذن سام كان يكن للوك حمبة خا

ويرجو يف ملحق الوصية أن تتصاحل أبنته يوما ما  
 مع زوجها.

نزع احملامي نظارتيه وسعل مث نظر اىل احلضور 
 قائال:

 " هل لديك أي سؤال , اي سارة؟". 
 " ال شيء , اىل اللقاء اي سيدي , وشكرا". 

 قال لوك بصوت هادىء :
 " احملامي سريافقنا , اي سارة".
 ألتفتت اليه مندهشة وقالت:

 " آه! ملاذا؟". 



 " أجاب من دون تفسري :
 " أريده أن يكون حاضرا , هذا الصباح". 

لشركة , أستقبلتهم  وملا وصل اجلميع اىل مكتب ا
سكرترية أنيقة وأبتسمت لسارة وعّزهتا بكلمات 

 ودودة , فأحنت سارة رأسها وقالت هلا: 
 
 
 

 " شكرا". 
 سأهلا لوك بربود: 

 " هل السيد جايسون وود هنا؟".
 فوجئت املرأة وأجابت : 



 " كال , اي سيدي".
" مىت يصل قويل له أننا ننتظره يف صالة  

 األجتماعات ". 
رترية اىل سارة مرتددة فأسرعت سارة  نظرت السك

 قائلة:
 " نعم ,أطليب منه أن يوافينا".

 " لكن السكرترية أحتجت مندهشة : 
" لكن.... لكن السيد وود ليس هنا اليوم , 

 وهناك عدة أتصاالت ختصه......".
 قاطعها لوك قاال: 

 " حاويل األتصال به يف املنزل ".
 هزت كتفيها وقالت: 



مرارا ومل يرد علّي أحد"." حاولت   
. 

أطلق لوك شتيمة سريعة وألتفتت سارة اليه  
 مضطربة وقالت: 

 ماذا جيري , اي لوك؟". 
 نظر اليها وقال حبذر: 

 " تعايل". 
وتوجها اىل صالة األجتماعات , وتبعهما بريي 
واحملامي بعدما تبادال النظرات املفاجئة , لكن  

الوراء وقال بريي أدرك أمرا ما ورجع اىل 
 للسكرترية:



" أنتظر والدي : مايكل دوريل , وأرجو أن تدليه  
 على الطريق عندما يصل".

 سألت سارة :
" اآلن , أشرح يل األمر , اي لوك؟ ما جيري هنا؟ 

 هل حدث شيء جلايسون؟".
 " أخشى أال يكون قد غادر البالد". 
 فتحت سارة عينيها أبندهاش وقالت:

ذا؟"." جايسون , لكن , ملا  
" سارة , مل آت اىل هنا ابلصدفة , والدك هو  

الذي طلب مين احلضور , كان يشك جبايسون  
ويتهمه ابألختالس , لكن , بسبب مرضه ,  

كانت تنقصه الرباهني , لكنه مات قل أن أبدأ  



ابلبحث والتحقيق , ابشرت حتقيقا صغريا وملا  
أقرتح السيد دوريل رؤية دفاتر احملاسبة أغتنمت  

صة ألسرع يف طلبها من دون أن ألفت  الفر 
أنتباهه , كنت أعتقد أنه سرييين أايها ,  

وأكتشفت أنه كان يقوم بعمليات مالية غريبة ,  
لكن ما دامت الدفاتر ليست يف حوزيت , مل أكن 
أكيدا من شيء , كنت أتوقع بعض املمطالة من  
جانبه وهلذا السبب طلبت من احملامي احلضور ,  

القصة خطرة أكثر مما كان سام لكن الظاهر أن 
 يتوقع , وأال جلاء جايسون اىل املوعد". 

. 



جلست سارة يف أحد املقاعد اجللدية احمليطة  
 ابلطاولة ,لشدة هلعها وقالت:

" ال ميكنين تصديق ذلك! جايسون !آه , لوك ,  
 رمبا أنت خمطىء ".

 تدخل احملامي قائال:
فروض " لوك , ليس لدينا براهني وأدلة ,ومن امل 

عدم التسرع يف األمور والقفز اىل األستنتاجات 
 رمبا هناك أسباب عديدة تربر غياب السيد وود". 

" أان متفق معك كليا , وال أرى سببا لألنتظار هنا  
مطوال , أذا مل يظهر جايسون يف غضون أربع 

 وعشرين ساعة , سأعلم الشرطة ابألمر". 
 رمقه بريي بنظرة قلقة وقال:



جبايسون أبختالس أموال الشركة , " أنت تشتبه 
 أليس كذلك؟".

 نظر اليه لوك بسخرية وقال:
 " متاما".

" وحسب رأيك اىل أي حد من األختالس 
 وصل؟". 

" ال أعرف , لديه صالحية مطلقة , ومبا أن سارة 
ها أبهنا هي  كانت بريئة يف عملها , فكان يقنع

 املديرة , بينما كان يتصرف ابلفعل كأنه هو املدير
 , هللا وحده يعلم مبلغ اخلسارة!".

 قالت سارة بصوت منخفض:



" أان ال أشعر حبالة جيدة , آه,لوك ,آمل أن 
تكون على خطأ , كنت أحب جايسون كثريا 

 وأثق به كليا , ملاذا تصّرف هكذا؟".
 نظر لوك اليها بعطف وقال:

" اي أبنيت العزيزة , قام جايسون أبدارة هذه  
عديدة , كان يعمل املؤسسة خالل سنوات 

بصدق وأخالص لوالدم , ومل يتلق أجتاه أتعابه أال  
معاشه.... معاش مرتفع , لكنه معاش وحسب , 

كان يعرف أن كل هذه األموال ستعود اليك ,  
أنت اليت ال تعرفني شيئا عن األعمال , وأفهم 

 أبنه شعر مبرارة هلذا الوضع".
 صرخت بسخف:



وحيرتمين"." كنت أتصور أنه حيبين   
أجاهبا لوك ويف عينيه بريق ساخر وعلى شفتيه  

 أبتسامة عريضة : 
 " أان أكيد من ذلك". 

 ربت بريي على كتف الفتاة وسأهلا:
" كيف تشعرين , اي سارة ؟ هل تريدين كواب من  

 املاء؟".
 نظر لوك اىل ساعة يده وقال:

" علي الذهاب , وأنت , اي كاليت سآخذك  
وأنتهز الفرصة ألسوي بعض  معي اىل مكتبك 

 األمور العالقة معك". 
 سألته سارة وهي تنهض بسرعة: 



 " أين أنت ذاهب؟". 
فقدت املرأة الثقة بنفسها بعد كالم لوك وشعرت 

دم أمكانية تدبري األمور بنفسها , ومل تكن تريد  بع
أن تبقى وحدها , فقال هلا وهو يتجه خبطوات  

 واسعة حنو الباب: 
 " سأتصل بك". 

قى ابلسيد دوريل وهو خارج من املكتب  ألت
 وأشار اليه أبحنناءة من رأسه مث أختفى. 

 
دخل دوريل اىل صالة األجتماعات مقطب  

 احلاجبني وسأل : 
 "أين ذهب أيليوت هبذه العجلة؟". 



بدأ بريي يشرح له حقيقة األمور , فكان يصرخ 
بذعر وينظر اىل الفتاة اجلالسة مكاهنا واحملدقة  

جاج الطاولة , حاملة , فقال:بصورهتا يف ز   
" ما زالت حتت أتثري الصدمة , من األفضل أن  

 ترافقها , اي بريي , أال تكفي وفاة سام". 
أقرتاب من سارة وأحننيا أبهتمام وساعداها على 
النهوض , سارت حنو االب كالدمية تنظر يف 

 الفراغ , حدقت فيها السكرترية بفضول. 
ت اىل منزل آل  وابلكاد أدركت سارة أهنا وصل

دوريل , لقد جلأت اىل صمت كلي , فكانت 
السيدة دوريل متأسفة جدا هلذا النبأ وساعدت 

 سارة يف الصعود اىل غرفتها.



 نظر السد دوريل اىل أبنه هبدوء وقال له:
" الوضع تغري اآلن بصورة كاملة , اي أبين وال 

ميكنين األستمرار يف طلب شراء أسهم لوك , ما 
رف بوضوح ماذا جيري".دمنا ال نع  

" طبعا , اي أيب , لكن ماذا سيحل بسارة ؟ أعين 
 , أذا.........".

 " أذا فقدت ثروهتا؟ أنت الذي يقرر األمر". 
. 

" أان أحبها اي أيب , والشك أهنا تعاين صدمة  
كبرية , لقد تركها جايسون وود يف مصيبة كبرية ,  

 وأان ال ميكنين أن أفعل الشيء نفسه ".



سارة ممددة يف سريرها ترجتف بردا ابلرغم  كانت
من زجاجة املاء السا خنة اليت وضعتها السيدة  

دوريل حتت الغطاء , خيانة جايسون تؤملها بعدما  
وثقت به كليا , ال شك أن لوك خمطىء واألمور  

 ستتوضح عما قريب. 
جلست وأدارت رقم هاتف فندق اهليلتون  

ابت  وطلبت الكالم مع السيد ايليوت , فأج
 موظفة اهلاتف قائلة: 

" السيد أيليوت ؟ أخشى أن يكون قد غادر  
 الفندق".

 " ومىت سيعود؟".
 " أنه مسافر اىل نيويورك , بعد ظهر اليوم".



" نيويورك ؟ هل أنت جادة فيما تقولينه , هل 
 تتمكنني من أتكيد احلجز؟".

 " كما تريدين". 
بعد صمت دام طويال , عادت املوظفة لتقول  

 أبحتقار وترفع :
" نعم , السيد أيليوت دفع فاتورته وسيأخذ  

الطائرة املتوجهة اىل نيويورك يف متام الثالثة بعد  
 الظهر".

أقفلت سارة اخلط ودخلت اىل سريرها , بيضاء  
ل لوك من دون كلمة , ملاذا؟ فجأة كالثلج , رح

, خبأت وجهها بني يديها املرجتفتني وأدركت  
الذي يعترب عمله أهم شيء بوعي أن لوك الرجل 



يف حياته , تصرف مثل داببة مرت على جسمها  
وطحنتها , مث وىّل ذاهبا غري مهتم ابلدمار الذي 

 أحدثه وراءه.
وعادت اىل ذاكرهتا الشهور األوىل لزواجهما , 

كانت كانت واضحة كأهنا حصلت يف األمس ,  
سعيدة يف ابدىء األمر , مث شيئا فشيئا , بدأت  

أقل فأقل بينما كان ينغمس أكثر يف  ترى لوك 
العمل , وأحياان ال يعود يف املساء أبدا وال يتصل 

 هبا ليشرح هلا سبب تغيبه , وذات يوم قال هلا:
" أان أكيد أنك انضجة كفاية لتتسلي وحدك 

,أليس كذلك؟ من أجل السماء! هل تعتقدين  
 أنين قادر على البقاء حتت قدميك ليال هنارا؟".



الوقت أنكمشت على نفسها , ال ومنذ ذلك  
يدرك لوك هذا األمر , كان   تدري ما تفعله , ومل

طلب منها فقط أن تكون مجيلة عندما أييت  
املدعوون , فكان يضع يده على خصرها وهي  

ترسم أبتسامة عريضة على شغتيها , بينما  
يستقبالن الضيوف , كانت حتاول تسليتهم 

واألخبار  خالل السهرة ببعض الكلمات الالئقة
 العصرية , ومع ذلك كان ينتقدها أنتقادا الذعا 

 
 
 

 أذ كان يقول: 



" تبدين فتاة غري انضجة , وال تعرفني األشرتاك 
يف احلديث , مىت تتوصلني اىل سهولة التعبري مثل 

 فيكتوراي؟". 
. 

فيكتوراي... تقطب وجهها لدى تذكر فيكتوراي  
املتعجرفة , اليت  بلري , املمشوقة السمراء , 

أصبحت مثاهلا الوحيد , وكان واضحا أهنا فرحة  
بلوك , شيئا فشيئا بدأت سارة ابألعتقاد أن لوك  

مغرم هبا أيضا , مل يتفارقا أبدا منذ أن أحتلت 
فيكتوراي مركزا مهما يف شركته , أهنا أمرأة طموحة  

 وابردة وجذابة. 



 كانت سارة تكره هذه املرأة ومل تكن قادرة على
جماهبة الوضع , وحىت عندما كان يظهر لوك عن  

لطفه أجتاهها كانت حتتار وترتبك , وعندما 
يتصرف معها كالعاشق امللتهب مل تكن قادرة  
على مقاومته ابلرغم من شدة تعاستها وقلقها  

الكبري , لقد وضعها يف الفخ وسجنها 
 بسحره............ 

اة ,  وشيئا فشيئا ولقلة نضجها وجتربتها يف احلي
أدركت أن حبها له بدأ يتحول اىل خوف مث اىل  
كراهية , وحينذاك قررت العودة اىل والدها , 

وكانت تنتظر منه أن يطلب الطالق ليتزوج من 
فيكتوراي , لكن مل حيدث ما كانت تتوقعه , هل 



كانت فيكتوراي ضد فكرة الزواج؟ رمبا هذا هو  
السبب لعدم زواجه منها قبل لقاء سارة , 

ب املظاهر , ظلت عالقات فيكتوراي ولوك  وحس
هي نفسها , ابلرغم من األشاعات اليت تعلنها  

 الصحف عن عالقاته بنساء أخرايت غريها.
ومن دون شك مل يكن لوك حيواان أليفا , عامله 

أثر هبا بسهولة  الوحيد كان غابة أعماله , كان يت
النمر , ومل يكن مستعدا للزواج بل يفضل 

 احلرية. 
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ارة تعرف يوما من السعادة برفقة بريي أال أهنا  س
جتد نفسها جمربة على الذهاب اىل الوالايت  

املتحدة األمريكية ألجراء معامالت الطالق , 
بريي يبدي ختوفه وقلقه من هذه الزايرة  

 اخلطرة......
 

كانت سارة تتناول فطور الصباح عندما أتصل 
صى هبا هبا احملامي ليخربها ابلتعليمات اليت أو 
 لوك , واملفروض أن تتبعها , قال هلا:

" حىت هنار الغد , أذا مل يعد السيد جايسون وود 
ومل يكتب لتوضيح الوضع , أوكلين السيد  

أيليوت أن أبلغ الشرطة ابألمر , ويف الوقت 



احلايل , تقوم فرقة من احملاسبني بتدقيق دفاتر  
احملاسبة , أوصاين لوك أن أعلمك ابألمر , وهو 

يطلب منك أال تقلقي , يريدك أن تراتحي 
 وتنسي العمل". 

 أجابت سارة بصوت هادىء:
 " أان شركة والدي!".

بعد ليلة قضتها يف نوم عميق , شعرت سارة 
ابحليوية وقررت جماهبة املستقبل بعزم, مل يتغري  

شيء , فهي تعرف أن العمل أييت أوال ابلنسبة  
بضعف فألهنا اىل لوك , أذا تصرفت يف األمس 

كانت ما تزال حتت أتثري الصدمة , أما اليوم  
 فهي قادرة على جماهبة أي وضع مهما كان صعبا. 



 أظهر احملامي عن هدوئه وقال هلا:
" طبعا , اي سارة ,لكن أيليوت على حق , لقد 
بة  عانيت الكثري يف املدة األخرية , وأنت حقا متع 

ة أسابيع وحباجة اىل الراحة , ملاذا ال أتخذي بضع
عطلة؟ أذهيب....... ما رأيك برحلة يف جنوب 

 فرنسا؟ أو يف أيطاليا, مثال؟".
. 

 سألته بربود: 
" ومن يقوم ابلعمل داخل الشركة, خالل هذا 

 الوقت ؟". 
 " لقد فكر السيد أيليوت ابألمر ". 

 أمحر وجهها غضبا وقالت بعد تردد بسيط: 



 " آه نعم! وماذا فعل؟".
 أجاهبا معتذرا : 

سريسل شخصا من نيويورك ليأخذ على عاتقه  " 
القيام ابألشياء احلاصلة يف الشركة , أنه رجل ذو 

خربة كبرية وأان أكيد أبنك ستوافقني معي على 
 كفاءته". 

 أجابت جبفاف:
 " ما دام لوك سريسله فكيف ال يكون كفوءا". 

 أطلقت زفرة وأضافت: 
 " أرى أن ال خيار لدي , اىل اللقاء وشكرا".

ت اخلط وتوجهت اىل النافذة , كان وجهها  أقفل
قاسيا , كل ما تنبأت به حيدث , فلوك يقلع كل 



شيء من دربه كالزوبعة وال جدوى يف مقاومته , 
أنه ميلك أكثرية األسهم ويريد بطبيعة احلال 

التخلص منها , كانت تشك بصحة توقعاهتا ,  
 لكنها أصبحت اآلن أكيدة من ذلك". 

. 
 
 
 

لذي أختلسه جايسون؟ وما هو ما هو املبلغ ا 
داخل الشركة؟ لوال ال يتحمل أن  الوضع املايل

يسرقه أحد , فسيالحق جايسون أبستمرار .  
كانت سعيدة ألن والدها مات قبل أن يعرف  



احلقيقة , لكن الذي جيرح شعورها وكربايءها هو 
أن سام واثق بلوك وفضل اللجوء اليه بدال منها  

ال شك أنه مل يكن ,ملاذا فعل ذلك اي ترى؟ 
يعتربها متينة جملاهبة الوضع , ألتفتت ابملرآة ورأت 

فتاة ممشوقة حنيفة , وكتلة من الشعر األشقر  
 الفضي وعينني زرقاوين واسعتني 

فقالت لنفسها : جيب أن أتعلم أن أكون قاسية , 
لوك يتدبر أمره وأبمكانه جماهبة أي وضع بقسوة 

هه.... ملا تدمر  وتصلب ومثابرة , آه لو كنت أشب
زواجنا .... كان جيب علّي أن أكون بذكاء  

ومحاس فيكتوراي , هذا النوع من النساء يعجبه  



كثريا , حىت والدي مل يكن واثقا يب , ولو يف 
 األوقات الصعبة. 

 
 أنتفضت لدى مساعها طرقا على الباب فهتفت: 

 " أدخل".
دخل بريي , توقف على عتبة الباب مرتددا , مث 

يها نظرة اثنية وقال:نظر ال   
 " كيف تشعرين اليوم؟".

 تألألت أبتسامة واسعة على وجه سارة فأجابت:
" أشعر بتحسن كبري , شكرا , وأنت, كيف 

 حالك؟".
 أطلق بريي زفرة أمتنان وقال:



" وأان أيضا , أخذت يوم عطلة وأبمكاننا أن  
نقضيه معا , ما رأيك بنزهة يف اجلبل وبغداء يف 

 احلانة". 
" آه ,أهنا فكرة رائعة ,اي بريي , هل تعرف مكاان 

 معينا؟".
" أعرف حانة يف تودور , حيث الطعام لذيذ 

ونظيف , تقع قرب ساقية صغرية , فتقوم ابلنزهة  
 قبل الغداء لتفتح شهيتك".

 صفقت وقالت: 
 " رائع!".

 سأهلا بريي حمدقا بثوهبا ااألسود:
لتصبحي جاهزة؟". " كم يلزمك من الوقت    



. 
 " أنك تعترب ما أرتديه غامقا ,أليس كذلك؟".

" " حبيبيت , رمبا أعتقدت أنين أنسان جاف لكن 
سام كان يكره احلداد وال حيب أن يراك بثياب 

 سوداء , تبدين شاحبة كالشبح".
 تنهدت وأجابت: 

"أنت على حق , سام مل يكن يريدين أن ألبس  
فاقعة , قال يل مرة  احلداد , فهو حيب األلوان ال

, أن احلياة صنعت لألحياء , واحلسرة الدائمة  
 تسبب األأمل". 

وضع بريي ذراعه حول كتفيها ونظر اليها حبنان  
 وقال:



" ماذا لو ترتدين بزتك الرمادية؟ أهنا تليق بك 
 وتكونني هكذا بلباس نصف حداد".

 أبتسمت وقالت :
" اي لك من دبلوماسي شاطر! حسنا , سأكون 

هزة بعد ربع ساعة". جا  
 أضاف بريي وهو يتوجه اىل الباب: 

 " ال أصدق قبل أن أراك". 
كانت بزهتا الرمادية مصنوعة من القماش الصويف  

ة تصل اىل اخلصر والتنورة مكسر  اخلفيف , السرت 
, وملا رآها بريي أطلق صفرة أعجاب , مث أبتسم 

 هلا فسألته: 
 " ما رأيك؟".



 " أنت رائعة!". 
تلمع وحتيط املنظر اخلريفي هبالة    كانت الشمس

الطرقات  ذهبية , بينما كانت السيارة جتوب 
الضيقة املتعرجة , األشجار بال أوراق أول الشتاء 

تربز جذوعها العارية أبانقة وسحر , الطيور  
السوداء تبحث عن الطعام يف احلقول , مث تطري 

من حقل اىل آخر , أحتل سارة حزن وقنوط 
 وقالت:
على األبواب "."الشتاء   

وكذلك عيد امليالد , أحب مراسم هذا العيد  
واألحتفاالت , وأنت؟ أتعرفني أن والديت ما  

 زالت تقدم يل حذاء العيد ؟".



 " آه , اي بريي ! صحيح؟".
" نعم , تتسلل اىل غرفيت ابلسر وتضعه حتت 
سريري خالل الليل , يف املاضي كانت متأله 

داخله مناديل أو عطورا  ألعااب , أما اآلن فأرى يف 
برتقالة ملفوفة ابلورق  , أو جوارب ,ودائما هناك 

املذهب , ابلنسبة ايّل , امليالد .........يعين 
 رائحة الربتقال وحفيف الورق حوله ".

" والداك أنساانن رائعان , اي بريي ! أنت حمظوظ 
, أتعرف ذلك ؟ وأنتم مجيعا متفقون داخل  

منا , مل تعد العائلة كما  العائلة وهذا اندر يف أاي
 كانت عليه من زمان". 



" آه , ال شك أن العائالت السعيدة عددها كبري 
, أكثر مما تتصورين , يف الصحف , ال يتحدثون  

 أال عن العائالت املنشقة". 
" أنت على حق , أان أيضا كنت سعيدة مع سام, 

 وكنا متفقني متاما". 
قدمية  أوقف بريي السيارة قرب جمموعة منازل 

 العهد متتد أمامها حديقة واسعة , مث قال:
 
 
 

" على أصحاب هذه املنازل أن يقطعوا العشب  
 املكدس".



 
راحا يتمشيان ويتمتعان هبدوؤ وسكينة املكان ,  

عرجا على كنيسة صغرية مبنية من حجر , مث 
وصال اىل طريق يؤدي اىل النهر , املاء تنساب 

الكثيف ,   بكسل فوق املراعي املكسوة ابلعشب
املمر موحل , يتعرج حتت أشجار احلور فوق هوة 

 عميقة ينبت فيها البيلسان ومثار العنب. 
كاان ميشيان بصمت وبطء ويتأمالن مياه النهر  

تربز مسكة من خالل تعرجات  اخلضراء , أحياان
املياه واهلواء يعبق برائحة األوراق امليتة واألرض  

 الرطبة . 
  سارة وقال:فجأة توقف ببريي ونظر اىل



" هكذا أذن, عاد أيليوت اىل الوالايت املتحدة  
 األمريكية ؟".

. . 
 

 " نعم ".
كانت قد نسيت أن لوك موجود يف هذه الدنيا ,  

 فسأهلا بريي :
 " وماذا حل ابلطالق ؟".

" لقد حذرتك أبن األمر صعب , سأتصل 
 ابحملامي هلذا اخلصوص".

نفسه حمامي  " ابلسيد كاليت ؟ أنه يف الوقت 
 أيليوت , أليس كذلك؟".



 تنهدت مث قالت: 
" نعم , كأن لوك مّيال ألغتصاب األشخاص ,  

عندما أيخذ قرارا معينا ,  ومن الصعب مقاومته 
واآلن طاملا السيد كاليت يعرفه , فالتحدث اليه  

 يكون سهال".
وصال أخريا اىل احلانة , سقفها مبين من حجارة 

فرنسية الطراز , ويف القرميد األمحر ونوافذها 
الداخل مدفأة مستعلة والديكور عصري يتناسق 
مع اخلارج , الطاولة مصنوعة من خشب اجلوز  
الالمع وعلى اجلدران اخلشبية علقت اللوحات  

ذات املناظر الطبيعية ,وفوق املدفأة مزهرية  
 شاسعة يف داخلها ابقة كبرية من أوراق اخلريف.



. 
ن الروستو األنكليزية  كان الطعام لذيذا , مؤلفا م

التقليدية واخلضرة وأنواع عديدة من األجبان ,  
 حىت القهوة كانت رائعة , فسأهلا بريي:

 " ما رأيك؟".

 " رائع جدا".
" سنعود اىل هنا يف املستقبل , لقد وجدت هذا 

 املكان بطريق الصدفة , منذ بضع سنوات". 
" الوصول اىل هذا املكان يتطلب أجتياز مسافة  

 بعيدة عن العاصمة". 
 " هلذا السبب مل أصطحبك اىل هنا من قبل".



وبعد أن دفع بريي الفاتورة , خرجا وراحا  
يتمشيان حىت الساحة الصغرية , مث صعدا يف  

 السيارة على مهل وتوجها حنو طريق لندن. 
 مهست سارة قائلة :

"شكرا هلذه النزهة , أشعر بتحسن كبري هذا  
ثريا". التغيري رفع معنواييت ك  

هذا أمر حتمي , التغيري يفعل ملعجزات , املشي 
 أانر وجهك وعيناك تلمعان اآلن ".

 ضحكت مث قالت :
 " الذي ميعك يعتربين فتاة معاقة". 

 " كنت تبدين هكذا نوعا ما".
 " أنت حقا حتب املديح واألطراء ". 



 " آه , حتبني املديح ؟". 
 نظر اليها بشغف وأضاف: 

". " أنتظري حىت املساء  
. 

 " سأنتظر بفارغ الصرب".
كّرس هلا بريي األايم التالية , مهمال عمله بعد 
األستئذان من والده , وكان أيخذها يف نزهات 

ابلسيارة , يف اجلبل املليء ابأللوان اخلريفية  
العديدة , وأمضت سارة أايما رائعة برفقته ,  

فبريي رفيق حنون ويهتم هبا متام األهتمام , ومنذ  
عديدة مل تقم أبي تسلية أو أتخذ أي عطلة أشهر 

, منذ سنتني وهي تعيش يف تةتر دائم , واآلن 



حتررت من اهلم الذي كان حيتلها بسبب مرض  
والدها , ومن وقت اىل آخر كانت تراودها 

األفكار احلزينة , كلمة أو نظرة كانت تذّكرها 
بسام , لكن بريي كان يعرف ما جيول خباطرها  

ي يبعد احلزن عنها. وحياول جهده ك  
وذات يوم بينما كاان يف صالون منزل آل دوريل , 

ء يف مطعمها املفضل , أخذ بريي سارة  بعد الغدا
يف ذراعيه وهي أتكأت برأسها على كتفيه  

 وأطلقت تنهيدة وقالت: 
 " أنت لطيف معي اي بريي".

 " هذا أمر سهل عندما يتعلق بك".
سأهلا:طبع على رأسها قبلة مث جتّهم وجهه و   



 " هل أتصلت ابحملامي؟".
 " أتصلت به أمس وساراه صباح الغد". 

 " هل تريدين أن أرافقك؟".
" ال أعتقد أن ذلك ضروري , واألفضل أن 

 أكون وحدي معه ". 
 نظرت اليه وأمحر وجهها وقالت: 

 " ال عالقة لك ابلطالق , أليس كذلك؟".
" حسنا , لكن عليك أن تتأكدي من عزم  
احملامي وحزمه أجتاه أيليوت, وأطليب منه أال 

 يسمح أليليوت أن يتهرب من الوضع".
 " ال تقلق , سأكون واضحة معه". 

. 



لكن لقاءها ابلسيد كاليت مل يكن كما توقعته ,  
ما أن فتحت له   صحيح أنه كان لبقا معها , لكن

موضوع الطالق حىت أوقفها بنظرات أعتذار  
 وقال بسرعة: 

حّذرين السيد أيليوت أنه من املمكن أن  " لقد 
 تفتحي معي هذا املوضوع".

" آه , صحيح؟ ومهما قال لك , ال تنس أنك 
 احملامي الشخصي يل".

" هذا غري صحيح, فأان أيضا حمامي زوجك منذ  
 مدة طويلة". 

 تقلصت وقالت: 



" هل أنت مستعد لسماع ما سأطلبه منك , أم  
 تريدين أن أوكل حماميا آخر؟".

د هلا يده ليهدىء من روعها وقال:م  
" سيدة أيليوت , أرجوك , دعيين أوصل لك  

 رسالة قصرية".
 " من.... من السيد أيليوت؟". 

 عضت على شفتيها وتنهدت مث قالت:
 " جيد جدا , وماذا هناك؟".

 نظر السيد كاليت اىل مكتبه , مث بدأ يقول: 
" يطلب منك السيد أيليوت أن أتيت اىل نيويورك  

ا أردت احلصول على الطالق". أذ  
 قفزت واقفة وقالت أبستغراب:



" آه.........ماذا ؟ أنه أنسان وقح واتفه !....  
وملاذا يريدين أن أذهب اىل نيويورك؟ ال أرى 

 اهلدف من ذلك". 
 
 
 

. 
" من احملتمل أن تكون أجراءات الطالق هناك  

أسرع ما هي عليه هنا , يف بعض الوالايت داخل 
ن احلصول على الطالق بوقت قصري  أمريكا ميك

,ويكفي الذهاب اىل أمريكا لتصبحي مقيمة هناك  
." 



 نظرت اليه حمدقة وقالت: 
" هل صحيح أنه أبمكاين أن أصبح حرة خالل 

 أسابيع معدودة؟".
" نعم , الطالق يف أمريكا أسرع مما هو عليه يف 

أنكلرتا, هنا الطالق أيخذ شهورا وسنوات  
 ,ويتعلق ابحملاكم". 

 " هل أنت متأكد من األمر , اي سيد كاليت؟". 
" متاما , زوجك أمريكي اجلنسية وأنصحك 

ابلذهاب بسرعة اىل أمريكا للحصول على ,  
 الطالق , أهنا الطريقة الفضل حسب رأيي ". 

 تنهدت وقالت: 
 " أذن سأفكر ابألمر". 



أصر السيد كاليت أن يقدم اليها فنجاان من  
حتتسيه عرض عليها الوضع  القهوة , وبينما كانت 

داخل مؤسسة والدها , أختفى جايسون وال أثر  
له,ويقول رجال األنرتبول أنه خارج البالد بعد أن  

أختلس مبلغا كبريا من املال وال شك أنه يعيش  
 حتت أسم مستعار. 
 مث أوضح هلا قائال:

" أخشى أن يكون وضعك املايل يف حال دقيقة , 
احملاسبون مل ينتهوا بعد  يف الوقت احلايل , ما دام 

من الكشف على دفاتر احملاسبة وال ميكننا التأكد  
من كمية اخلسارة ,كل يوم يكتشوف خمالفات  

 جديدة جلايسون". 



 أجابته بذعر: 
 " هل هناك أحتمال لألفالس؟". 

 أبتسم احملامي وقال:
" ال, املؤسسة ستظل قائمة , لكن السيد  

يريات  أيليوت, على ما أظن, ينوي أحداث تغ
مهمة داخلها , ال أعرف التفاصيل , نظرا اىل  

جناحه الكبري يف اجملاالت األخرى , فأان أكيد أبن  
 هذه املؤسسة ستزدهر جمددا". 

. 
" نعم , أنت على حق, مل يسبق للوك أن فشل 

 أبدا". 



وملا أخربت بريي عن رسالة لوك , شعر  
 ابألندهاش وقال:

ا جرى له؟". " يريدك أن تسافري اىل أمريكا؟ ماذ  
" أنه يعرف أمهية طلبه ,وقد قرر أن علّي 

 الذهاب اىل نيويورك". 
 سأهلا غاضبا: 

 " وهل تنوين الذهاب؟".
" أذا كان السيد كاليت على حق , فالذهاب اىل 
أمريكا أفضل شيء أفعله للحصول على الطالق  

 ابلسرعة املرجوة". 



" نعم , يكون األمر عظيما أذا كان صحيحا , 
ال أثق أبدا أبيليوت , من يدري أي خطة قد أان 

 رسم ألفشال مشروعك؟". 
 أبتسمت له سارة وقالت: 

" أعرف ماذا تشعر , وأان أيضا كنت غاضبة يف  
ابدىء األمر , لكنين أعتقد أن علينا أن نثق  

 ابلسيد كاليت". 
 " وأان سأرافقك اىل أمريكا".

" شكرا , اي بريي , لكن هذا سيوتر لوك من  
, سأحاول احلصول على الطالق  دون شك

 أبسرع ما ميكن وأعود اىل أنكلرتا".
 مهس بريي أبنزعاج: 



" آمل أال تكوين على خطأ , لكن يتهيأ يل أن  
 أيليوت حيّضر لنا مفاجأة ما".

" هذا ليس أمرا حتميا , رمبا يرغب حقا يف  
 الطالق , رمبا قبلت فيكتوراي أخريا الزواج منه". 

تكون؟". " فيكتوراي ...؟ من  
. 

" آه , أمرأة أعمال رائعة , وهي صديقة لوك,  
ج منها ,وهي حتبه  بنظري فقد أراد دائما الزوا 

لكنها تفضل وظيفتها على الزواج , رمبا غرّيت  
 فكرها ".

 
 



 
 نظر اىل سارة بقلق وقال:

" آمل ذلك , أكره أن أراك تذهبني ألنين أخاف  
 أال أراك بعد اآلن".

حبنان وقالت:أبتسمت اليه   
" قل لنفسك أهنا العطلة اليت كنت تريدين أن  

 آخذها , وآمل أن أعود بسرعة. 
وبعد يومني , سافرت سارة اىل نيويورك ورافقها  
بريي اىل املطار , كان قلقا وهو يودعها وطلب  

 منها مرة اثنية أن تتصرف حبذر وأصر قائال: 



" ال تثقي به وتذكري أنين أنتظرك , وأذا مل 
دي خالل شهر واحد سأذهب اىل الوالايت  تعو 

 املتحدة بنفسي وأصحبك معي".
 ضحكت ملزاجه العدواين وقالت: 

" الذي يسمعك , يتصور أن لوك رئيس عصابة  
بدال من كونه قطبا كبريا يف عامل األقتصاد ! هل 

 ختاف أن يقفل علّي ويرمي املفتاح؟".
 " أنه قادر على ذلك". 

مندفع للغاية". " آه , بريي! صحيح! خيالك  
"أيليوت رجل مستبد , عنيد ومن دون رمحة ,  

وهذا ما قلته عنه أنت ابلذات ,هذه الرحلة 



لست متفائال بنتائجها , ملاذا يقبل ابلطالق  
 بسهولة بعد أن رفضه خالل سنتني".

 هزت الفتاة كتفيها وقالت: 
 " لكن مل أطلب منه الطالق قبل اآلن".

قبيه عن كثب ,  " هذا ال يغري يف شيء , را 
وخاصة , دعيين على علم ابألمر , أتصلي هاتفيا 
, أذا مل أحصل على أخبار منك , سأجتاز احمليط  

 كحمامة مهاجرة". 
 " سأكون حذرة وأعدك بذلك".

وبينما كانت الطائرة حتلق أبجتاه مطار نيويورك ,  
ألقت سارة نظرة من النافذة وأسرتجعت بذاكرهتا 

ماذا لو كان على حق؟ مالمح بريي القلقة , و 



هل حييك لوك خمططا ما؟ ماذا ميكنه أن يفعل 
 يب؟

لقد أرسلت برقية للوك معلمة أايه عن موعد  
هبوط الطائرة , ولذلك فهي توقع أن يرسل 

كما أكد هلا احملامي أبن زوجها    شخصا للقائها ,
 يرغب يف رؤيتها لدى وصوهلا اىل أمريكا. 

ان يف الوالية  ال شك أنه يريد أن يدبّر لك مكا
اليت يكون فيها الطالق عملية سريعة , وأذا  

أردت احلصول على الطالق بسرعة , من  
 األفضل أن يكون لك أقامة يف أبكر وقت ممكن. 



ولدى خروجها من اجلمارك, كان أبنتظارها هنري 
شقيق لوك , فما أن رآها حىت حياها بيده  

 وأبتسم هلا فرحا وقال:
 " آه! كيف حالك؟".

. 
طريقه وسط املسافرين وأمسك بكتفيها   شق

 مبتسما وقال: 
" سارة , أان سعيد لرؤيتك ! تبدين يف حال جيدة 

 , شاحبة قليال , لكن......".
رمقته بنظرة اثقبة , ألنه توقف عن الكالم , 

 فتابعت مكانه: 



" لكنين أفضل مما كنت تتوقعه؟ ال شك أن لوك 
 قال لك أنين شاحبة وحنيلة".

أجل السماء , ال تتفوهي ابحلماقات! هذا " من 
 أمر طبيعي أن تكوين شاحبة , بعد موت والدك". 

 
 
 

 ران صمت قصري مث سألته سارة:
 " كيف حال أندراي؟ واألوالد؟".

" جيد جدا , أندراي حامل من جديد , وآمل أن  
ننجب صبيا هذه املرة , أان أحب البنتني ,  

د ".بيتسي وسوزان , لكن أمي حتلم حبفي  



 " أذن , آمل ذلك أان أيضا".
 ضحكت مث أضافت :

" األبنتان كانت صغريتني يف آخر مرة رأيتهما ,  
وال شك أهنما كربات اآلن ,ويف سن الذهاب اىل 

 املدرسة , أليس كذلك؟".
 

" بيتسي عمرها أربع سنوات وسوزان يف الثالثة ,  
أهنما شقيتان وجتننان أندراي , ابلفعل , أندراي  

ألي شيء يف هذه األايم األخرية , أنت  عصبية
تعرفني كم هو صعب للمرأة أن تكون حامال 
 ومعها أوالد أشقياء , فهي حباجة اىل اهلدوء".



" مسكينة أندراي , لكن أليس لديها من  
يساعدها على األهتمام ابلبنتني؟ كنت أتصور أن  

 هناك مربية تعتين هبما". 
والديت  " ال ينقصنا أي مساعدة , لكن بنظر 

ولوك , على أندراي أن تقضي جزءا من هنارها  
برفقة الفتاتني , وهذا أمر متعب يف حالتها احلالية  

 , أنت تعرفني آراء لوك الغريبة". 
 " آه , نعم!".

. 
أهنا تتخيل الوضع متاما , ابلنسبة اىل لوك األوالد 

حباجة دائما أن يكونوا برفقة والدهتم , وهي 
اي على قضاء ساعات  تتخيله كيف يرغم أندر 



طويلة مع بنتيها , وال شك أن زوجة أخيه غاضبة  
هلذا التصرف من قبل لوك ,وحزنت ملصري هنري 
الذي يشعر حبرية من أمره بني زوجته وأخيه , أنه  

ضعيف الشخصية بينما أندراي أمرأة رائعة  
ومتطلبة , مسكني هنري! فهو غري قادر أن يفعل 

 ما يريده..... 
ن؟"."هل نذهب اآل  

سيارة واسعة كانت أبنتظارمها يف املرآب , 
د األمامي قرب هنري جلست سارة يف املقع

ونظرت داخل السيارة األنيقة واملرحية , نظر اليها  
 هنري فقالت له:



" لقد حجزت مكاان يف فندق الكونكورد , هل 
 تعرف أين يقع؟". 

 أنتفض وقال أبنزعاج: 
 " لكنين أصحبك اىل املنزل ".

دوء: أجابت هب  
" أريد أن أرى لوك يف مكان حمايد , أرجوك اي 

 هنري , خذين اىل الفندق".
نظر اليها مفصال مث أقلع فراحت هي تتأمل 
حركة السري املزدمحة ,مد هنري يده وأشعل  

املذايع وأنبعثت موسيقى)البوب( الصاخبة ,  
وأمام أنزعاج سارة أقفل املذايع لتذّكره أن املرأة  

ذايع يف السيارة , سألته: ال حتب مساع امل  



 " كيف حال والدتك؟".
" دائما منهمكة بشيء ما.... أنت تعرفني منط 

احلياة اليت تعيشها والديت : بني الربيدج 
وأشرتاكها يف احللقات األدبية واملوسيقية .... 

حياهتا مليئة للغاية , أتساءل كيف جتد وقتا ألي  
 شيئ".

 " لوك يشبهها كثريا". 
شك, وأعتقد أن طاقته أقوى"." من دون   

 " أنه أعصار حقيقي!".
 ضحك هنري وقال: 

 " وجدت الكلمة املناسبة". 



صحيح أنه حيرتم أخاه لكنه خياف منه , نظرت  
 سارة من النافذة وتقلصت يف مقعدها وقالت: 

 " هنري , أنت ال تقودين اىل الفندق". 
" أان آسف , اي سارة , يصر لوك أن أصطحبك  

مباشرة , وال ميكنين أن أقنع أبي حجة اىل املنزل 
 تقدمينها يل". 

 أمرته بصوت غاضب: 
 " قف يف احلال , سأستقل سيارة اتكسي".

 مهس أبنزعاج: 
" أان آسف لكنين ال أستطيع عدم أطاعة لوك ,  

ا , أبمكانك أن أتخذي وأنت تعرفني ذلك متام
سيارة اتكسي من قرب املنزل , أذا كنت تصرين  



, أذا تركتك تذهبني اآلن ,  على ذلك . لكن 
سأتلقى قصاصا كبريا.... ويكفي ما أعانيه من  

 مشاكل.....". 
 " مشاكل؟". 

. 
 
 
 

 نظرت اليه حبرية وأضافت: 
 " أي نوع من املشاكل , اي هنري؟".

" آه , ليس األمر ذا أمهية كبرية , لوك غاضب  
 علي وأذا أشتد روعه , فسأخسر أيرادي". 



 قالت جبفاف: 
بدأت أفهم"." آه ,   

 نظر اليها مدافعا وقال:
" أعرف أبنين جبان , لكن أن فقدت أيرادي 

فستعرف أندراي ابألمر وستحقد علّي اىل ما ال 
 هناية". 

 " الظاهر أنك تعاشر أمرأة أخرى؟".
 أمحر وقال:

" ال ميكن أن خيفى عنك شيء , أمسعي , كانت 
مغامرة عابرة من دون أمهية ابلنسبة ايّل , لكن  

وك عرف ابألمر ... كالعادة ".ل  
 هز كتفيه وأضاف: 



" كانت سافلة كما حيدث غالبا وراحت تطلب  
منه املال , وكاد لوك أن خيتنق غضبا , فهو ليس  
حباجة اىل النساء , أما أان, فمنذ أن محلت أندراي 

, أصبحت ابردة أجتاهي وحسب رأيها أان  
املسؤول عن ذلك ,كنت أشعر ابلوحدة 

لوك ال يفهم هذه األمور".  والتعاسة ,  
 ضحكت سارة أمام تعبريه املروع وقالت:

" ما ابلك اي هنري , هل أنت أمحق اىل هذه 
 الدرجة؟".

" وكما ترين , الوقت غري مناسب ألثري غضب 
 لوك من جديد". 

 " ابلفعل". 



. 
مرت االسيارة أمام منزل واسع عايل النوافذ  

املورقة , أطلق حييطه العشب األخضر واألشجار 
هنري منبه السيارة فأنفتح االباب اخلارجي ببطء 
, دخلت السيارة حتت قنطرة من شجر الزيزفون  

, رائحة احلطب تفوح يف اهلواء وحملت سارة 
الدخان يتصاعد من وراء املنزل , ووسط العشب 

املالس واألزهار النابتة , تربز بعض التماثيل  
عد من قعر يد  الرخامية , وانفورة املاء تتصا

 حورية ممشوقة مصنوعة من الربونز. 
 قالت ببطء: 

 " مل يتغري شيء , منذ سنتني".



" ما دام لوك هو احلاكم هنا , فال أحد يستطيع 
 أن يغرّي شيئا ". 

نظرت اىل الباب املفتوح , كان لوك واقفا بفخر  
وأعتزاز , أحتلها شعور جنوين , أمل ترتكب خطأ  

لو كان بريي على حق يف  ابجمليء اىل هنا؟ وماذا
عدم الثقة بلوك؟ وملا رأته أجتازهتا قشعريرة ابردة  

 وراح قلبها ينبض بسرعة جنونية. 
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دخول سارة يف عناكب عائلة لوك وأكتشافها  
املشاكل الزوجية اليت يعاين منها شقيقه هنري 

وزوجته أندراي , مث مواجهتها األوىل العنيفة مع 
مبغادرة املنزل. لوك وأقناعها الزوجني   

 
 " أهال وسهال بك". 

قاهلا لوك بصوت انعم وهو يستقبل سارة على  
 الباب , فأجابت بعصبية: 

 " صباح اخلري اي لوك". 
ملاذا كلما ألتقت بلوك جيتاحها شعور ابلتوتر  

من جهودها املتوالية  واألنتظار املرجتف؟ وابلرغم 



للتحرر من أتثريه وسلطته , ما زال حيتل اآلن 
زا رئيسيا يف ابهلا. مرك  

كان هنري يتصارع مع احلقائب ويعبق وجهه  
أمحرارا بتأثري نظرات شقيقه الباردة , فأعلنت 

 سارة بسرعة: 
" لن أمكث هنا , ضع احلقائب يف الصندوق من  

 جديد , اي هنري من فضلك".
. 

ألقى هنري نظرة منزعجة حنو أخيه ومتتم بعض  
سارة   الكلمات الغامضة , فأمسك لوك بذراع

 ودفعها اىل الداخل وقال:



" هذا تصرف اتفه , اي سارة , ستبقني هنا هذا  
املساء , غرفتك جاهزة , والديت ستحزن أذا مل  

 تبقي هنا". 
ظهرت السيدة أيليوت يف احلال بثوهبا األخضر  

املاس  وشعرها األبيض املرفوع كعكة وراء رأسها , 
  يلمع يف أصابعها , وقالت وهي متد يديها حنو

 املرأة : 
 " سارة!".

تقدمت سارة مطيعة , فضمتها والدة لوك اىل  
لى خديها , وبعدما تفحصتها من قلبها وقبّلتها ع

قدميها حىت رأسها , بعينيها الزرقاوين الثاقبتني , 
 أعلنت: 



" ال يبدو أنك بصحة جيدة اي سارة , أليس  
كذلك اي لوك؟ أذن, اي أبنيت , سنهتم بك 

األلوان اجلميلة اىل هذين اخلدين  وحناول أعادة 
 اجلميلني! تعايل اىل غرفتك , ولنتحدث قليال ".

 أعلن لوك قائال:
 " سارة ال تريد البقاء هنا". 

 نظرت الوالدة اىل أبنها وقالت:
" هذا مستحيل! وأىل أين تذهبني , اي سارة؟ 

 أنت هنا يف منزلك ".
 قالت سارة موجهة احلديث اىل زوجها: 

تشرح لوالدتك سبب زايريت؟"." أمل   
 قالت السيدة أيليوت وهي هتز كتفيها: 



" هل تلمحني اىل هذا الطالق السخيف ؟ بلى ,  
أان على علم ابألمر , لكن هذا ال يغرّي شيئا اي  

أبنيت , بعد وفاة والدك, أنت حباجة اىل رفع 
معنوايتك ,واحلياة يف الفندق مملة وايئسة , 

.ومهما حصل هذا هو بيتك"  
 
 
 

 مث وجهت احلديث اىل هنري قائلة:
" هيا , اي هنري , تعال وأدخل هذه احلقائب ,  
مث أذهب لرؤية أندراي , تبدو حزينة وال أعرف 

 السبب". 



. 
هذا اخلرب أثّر هبنري كثريا , لكنه تبع املرأتني يف  

السلم جارا وراءه احلقائب , كانت سارة تسمعه  
تطم يشتم بصوت منخفض , خاصة عندما ير 

 بشيء.
وملا وصلت اىل أعلى السالمل , ألتفتت اىل الوراء  
, ورأت لوك مقبال واقفا يف أسفل السلم حيدق 

هبا أبستمرار بعينيه الرماديتني , كان ابب املدخل  
مشرعا وبرز شبحه يف األمطار براقا ومضيئا  
والشمس حتيطه هبالة من األنوار , وبصمت  

سريها بعدما   أشتبكت نظراهتما , مث أكملت سارة



أطلقت زفرة أرتياح , ماذا ستفعل لتتحمل هذا  
 البعد الشاسع بينها وبني لوك؟

 أعلنت السيدة أيليوت وهي تفتح اباب أخضر: 
 " ها قد وصلنا".

وتذكرت سارة أن هذه الغرفة كانت فيما مضى 
معّدة خصيصا للضيوف , سقفها مرتفع وأاثثها  

فاقع  حديث وأنيق ,اجلدران مغلفة بورق أصفر
 ,وعلى السرير غطاء من احلرير األبيض. 

قالت السيدة أيليوت بعدما أجالت نظرها يف 
 ابقات الزهور املنثورة داخل الغرفة: 

" آمل أن تشعري بتحسن هنا , لقد تذكرت  
 أنك تعشقني الزهور". 



. 
 أتثرت سارة هلذا الكالم وهذا األهتمام وقالت: 

 " هذا لطف منك! شكرا , شكرا جزيال". 
ألتها السيدة أيليوت بلهجة كسرية:س  

 " أال تناديين أذن ) أمي(؟".
تعثر هنري وهو يدخل الغرفة وسقط فوق  

احلقائب , نظرت اليه والدته بعينني ابردتني  
 وقالت:

" شكرا , أذهب وهدىء من روع أندراي بسرعة  
 , فستكون صحتها وصحة اجلنني يف خطر".

 



خرج هنري وأقفل الباب وراءه , أقرتبت سارة 
من النافذة لتتأمل احلديقة , فرأت أمرأة ترتدي  

بني   املالبس الكحلية ومتشي ببطء مع أبنتني
 أشجار الفاكهة وتالل الورد 

 فقالت السيدة أيليوت اليت أقرتبت منها: 
" هذه سوزان وبيتسي مع املربية , أهنا فتاة محقاء  

كن ليس من السهل هذه  , على ما أظن , ل
األايم العثور على مربية بسهولة , وأندراي ال  

 تعرف األهتمام ابألوالد".
 " فهمت من هنري أهنا حامل من جديد". 



" آه , نعم! وتتدلل علينا كثريا , هنري وحده 
قادر أن يتحمل أمرأة من هذا النوع! أهنا تسبب  

 لنا املشاكل العديدة". 
 أجابت سارة جبفاف: 

ى أن يكون حظك مع كنتيك أمرا يصعب  " أخش
 حتمله!".

 نظرت السيدة أيليوت اىل سارة يف حذر وقالت:
" طلب مين لوك أال أتدخل بشؤونك ولذلك لن  

 أرد على كالمك".
 فقالت بلهجة ساخرة: 

 " طبعا , ال أحد أبمكانه أال يطيع لوك!". 
. 



 أجابت السيدة أيليوت بفخر وأعتزاز: 
ة عشرة من العمر عندما  " كان لوك يبلغ الثاني 

 تويف والده , مث أصبح هو رب العائلة". 
وبنظرة آمرة من عينيها الزرقاوين , مّسرت سارة  

مكاهنا , تتحداها أذا تكلمت أو حتركت , مث 
 أضافت تقول:

" هذا الصيب عمل ساعات عديدة ليتمكن من  
أعلة عائلته ,ويف املساء عندما يسقط يف سريره ,  

يكون متعبا اىل درجة أنه ال يقدر على خلع 
مالبسه أو تذوق أي طعام , وهذا النمط من 

احلياة كاد أن يقتله لو مل يكن يتمتع بقوة األسد  
,ولوك ال يرضى أبدا اخلسارة! لقد جاهد وعمل  



صد حىت نتمكن من تدبري أحوالنا , مث بدأ  وأقت
يبين ثروته , لقد قضى حياة قاسية اي سارة , 

 واألحرتام الذي نكنه له يستحقه متاما". 
 شعرت سارة ابخلجل وقالت:

" أان آسفة , أعرف كم بذل جهده من أجل 
 أسعاد عائلته". 

 أسرتخت السيدة أيليوت قليال مث قالت:
, هو أال تثبطي عزميته  " ما أطلبه منك , اي سارة  

وسلطته , لوك يشبه مجيع الرجال وال حيب املرأة  
 اليت حتتقره , خاصة أذا كانت زوجته". 

 أمّحرت سارة بقوة وقالت: 



" هل نسيت أنين عشت معه سنة بكاملها , 
 وتعلمت أن أتعرف اليه؟".

. 
 هّزت سارة رأسها وقالت:

" ورحلت ألن لوك كان حباجة اىل مضيفة وليس  
وجة , أان مل أكن أراه أال يف املناسبات ,  لز 

وأحتفاالت العشاء , كان يبدو لطيفا أمام الناس  
 , لكن زواجنا كان جحيما , بال أي معىن".

كادت السيدة أيليوت أن تقول شيئا , لكنها  
 متاسكت وتنهدت وقالت: 

" لقد وعدت لوك أال أتكلم ابملوضوع ولذلك 
أرجو تغيري احلديث , سأتركك لتتدبري أمورك ,  



العشاء يكون جاهزا يف السابعة والنصف , ملاذا  
ال أتخذين دوشا وتراتحني قليال ؟ ال شك أن 

 الرحلة يف الطائرة متعبة ". 
 مهست سارة وهي تنظر اليها متوجهة اىل الباب:

 " شكرا". 
محاما وأرتدت ثواب خفيفا مث متددت  أخذت سارة

على السرير وبيدها كتاب أخذته عن الرف فوق  
سريرها , راحت الكلمات تتأرجح أمام عينيها , 
وضعت الكتاب جانبا وأخذت حتدق يف السقف 

 , أنفتح الباب , فأنتفضت وقالت:
" لوك! ماذا تريد ؟ أال ميكنك أن تطرق الباب  

 قبل الدخول ؟".



وراءه مث أتكأ عليه وهو يرمقها بنظرة  أغلق الباب 
 ابردة , مث سأهلا :

 " هل ينقصك شيء؟". 
" كال , شكرا , كنت على وشك أن أنتزع  

 مالبسي من احلقائب ".
 " ال هتتمي ابألمر فاخلادمة ستقوم بذلك".

" أفضل أن أفعل ذلك بنفسي , أريد أن أجلب 
 فستاان أرتديه". 

ر حوهلا شعرت بتوتر , فنهضت ووضعت املئز 
وتوجهت حنو احلقائب املكدسة كيفما وضعها  
هنري , أقرتب لوك ملساعدهتا ولشدة توترها  



أوقعت حقيبة بكاملها على كاحلها , فأطلقت 
 صرخة أمل وذعر , سأهلا لوك بسرعة مقرتاب منها:

 
 
 

 " ماذا فعلت بنفسك؟".
أحنىن قرهبا وراح يتفحص قدمها , مث بدأ ميّسدها  

وقالت مرجتفة: بلطف , فأحتجت   
 " ال شيء يستحق هذا األهتمام ".

. 
سيزرق كاحلك غدا , ملاذا مل تسأليين أن  

ي ال يعرف  أساعدك يف محل هذه احلقائب؟ هنر 



أن يفعل شيئا أتن , خيطر يف ابيل أحياان أن أخلع 
 رقبته". 

 وبينما كان يتحدث معها , كان يواصل التدليك 
 فأمرته بصوت اثقب: 

, هذا يكفي"." توقف , أرجوك   
 فقال بصوت قاس:

 " املعذرة , نسيت كم تكرهني أن أملسك".
وقف ووضع احلقائب الواحدة قرب األخرى  

 على السرير وأشار برأسه قائال أبقتضاب:
" سأراك وقت العشاء , أال أذا كانت رؤييت  

 تزعجك".



مث خرج من الغرفة مسرعا وصفق الباب وراءه ,  
احلقائب ,  راحت سارة ترجتف وأرمتت قرب

ستكون أقامتها قاسية أكثر مما تتصور , جيب  
عليها أن حتدثه يف املساء عن رغبتها امللحة يف 

الطالق.فهي غري قادرة أن تواجه وجوده مطوال 
 يف هذا املنزل. 

. 
 

كانت عيناه الرماديتان تشرئبان غضبا وأحتقارا ,  
مل تعجبه أنتقاداهتا أمام فيكتوراي , وأدركت سارة 

أنه ما كان جيب عليها أن تفعل ذلك , ولكن  
غريزهتا البدائية جعلتها تنطق هبذه الكلمات  



بتحد أليم , فاللمسة احلميمة اليت شعرت هبا بني  
ون ذّكرهتا  لوك وفيكتوراي عندما رجعت اىل الصال 

ابملناسبات العديدة خالل زواجها عندما كانت  
 تنظر اليهما بغرية ال مثيل هلا.

مسعت صوات يف البهو , مث أنفتح الباب ودخلت  
أندراي وهنري , كانت املرأة ترتدي ثواب واسعا  
أخضر اللون , معرقا ابلزهور املذهبة , خّداها  

حظ  كاان محراوين وعيناها تلمعان كالربق , مل تال
 وجود سارة لشدة عراكها مع زوجها.
 نظرت أندراي بعدائية اىل لوك وقالت:

" أصبت أبمل يف رأسي طيلة النهار , وال أعرف 
ملاذا تصر علّي أن أراقب البنتني خالل ساعات 



عديدة وأان يف هذه احلال , بينما هناك مربية  
جتعلين جمنونة؟ هل تعتين هبما , هل حتاول أن 

أجنب ولدا بصحة جيدة , نعم أم ال؟".تريد أن    
. 

 أجاهبا لوك بصوت هادىء:
" أنت حباجة اىل بعض التمارين , كل يوم , اي 

أندراي , وهذا ما أمر به الطبيب , أذن , ملاذا ال 
أتخذين األوالد يف نزهة؟ أي ضرر على اجلنني أن 

 تنزهت قليال برفقة سوزان وبتسي؟".
ة حىت اآلن ,  " الحظت أنك مل أتخذمها بنزه

الصعب يف األمر هو أن الفتاتني ال تطيعانين أبدا  
, تركضان بسرعة وال تفعالن ما أطلبه منهما ,  



اليوم , يف غضون مخس دقائق كانتا قد أختفتا , 
فأنبح صويت لشدة صراخي , من دون أي نتيجة  
, كنت على وشك السقوط يف اهلسترياي , عندما  

 قررات العودة". 
أيليوت بصوت قلق:قالت السيدة   

" كوين حازمة معهما , وال تظهري هلما عن توترك  
, أنت عصبية جدا , يف هذه الفرتة ,اي أندراي  

 وهذا أمر سيء للجنني".
 رمقتها أندراي بنظرة غاضبة وقالت:

" لو كان األمر ضروراي .... لفهمت ما تقولينه ,  
ولكن الشيء يتكرر أبستمرار يف هذا املنزل , 

عة أوامر لوك حرفيا , أذا قرر أن أهتم وجيب أطا



ابألوالد , فليس بوسعي أال أطاعته مهما كانت 
 حاليت الصحية ".

أقرتبت سارة وأمسكت مبعصم أندراي , فةجئت  
 املرأة وقالت أبستغراب:

" آه , مرحبا اي سارة , هل عدت بنية البقاء ؟ 
لقد تصورت أنك حكيمة وعاقلة ! ما الذي طرأ 

لعودة اىل هذا السجن؟ كان  عليك وقررت ا
 أفضل لك لو بقيت يف أنكلرتا!".

 
 
 

 ألقت سارة بنظرة خاطفة حنو لوك وقالت: 



" نبضها سريع وأعتقد من األفضل أن تتمدد يف 
 سريرها ".

 ضحكت أندراي وقالت: 
" هل نسيت أنه ال حيق ألحد هنا أن ميرض؟  

أطليب من لوك أن يعطيك رأيه ابحلمل , ودعيه  
يقول أبن ال حجة ألمرأة تتمتع يشرح لك و 

بصحة جيدة أال مترح وتتسلى عندما تكون 
 أبنتظار مولود سعيد! يتكلم كأنه خبري بذلك". 
جتّهم وجه لوك وملعت عيناه غضبا , أمسكت 

 سارة بذراع أندراي وقالت بسرعة: 
 " سأعيدها اىل الغرفة". 



توتر هنري بعصبية , ال يعرف ماذا يفعل  
باب ونظر اىل املرأتني ومها للمساعدة , فتح ال 

جتتازان البهو , كانت سارة تشعر بنبضات قلب 
 أندراي املسرعة وابلدموع تسيل على خديها .

وملا وصلتا اىل الغرفة الواسعة اليت تتقامسها أندراي  
ا سارة يف التمدد يف السرير  مع هنري , ساعدهت

وغطتها ابلشرشف احلريري , كانت أندراي ترتعش 
وتصطك أسناهنا على بعضها من الربد   

 مهست سارة قائلة:
 " سأطلب من الطبيب احلضور مباشرة". 

. 
 متسكت أندراي بيد سارة وقالت: 



 " أرجوك , ال ترتكيين وحدي!". 
 جلست سارة على حافة السرير وقالت: 

 " عليك رؤية الطبيب اي أندراي".
 تنهدت أندراي وقالت: 

" ال ميكنه أن يفعل شيئا , كنت مثرية للشفقة 
اآلن , لكن أحياان أصبح جمنونة حقا , ال تعريف 

كم عانيت خالل السنتني األخريتني , بعد  
رحيلك , ابع لوك الشقة اليت كنتما تسكناهنا يف  
املدينة وجاء لعيش هنا , ومن مث بدأت عالقيت 
ه هبنري تزيد سوءا , كنت أراه خاضعا لسلطة أخي 

وكنت ال أكف عن حتريضه , أردت أن يكون لنا 
بيتنا اخلاص , لكن هنري مل يكن موافقا , فهو  



حيب أن يعيش هنا وليس أبستطاعتنا أن نؤسس 
 منزال".

تنهدت من جديد , فربتت سارة على يدها 
 لتهدىء من روعها وقالت: 

 " مىت تنجبني , تتغري األمور".
يغري   " هذا ما كنت أفكر به , كنت آمل أن

جميء الولد الوضع ويقتنع هنري بضرورة الذهاب 
من هنا وأتسيس منزل آخر , لكن األمر يزداد 

 سوءا كل يوم".
 أغرورقت عيناها جمددا وقالت:

" سارة , أان أكيدة أن هنري يعاشر أمرأة غريي!  
لقد وجدت مرارا بطاقات كتبت أبيد انعمة  



يف  داخل مالبسه , أعرف أنه ليس الئقا التفتيش 
جيوبه , لكنين كنت أشعر بشك غريب , كنت  

أعرف أنه يعاشر أمرأة غريي وهذه الرسائل 
 زادتين شكا!".

 " هل حّدثته ابألمر؟". 
" حاولت .....لكنين كنت خائفة .... ماذا لو 

. هذه املرة ؟ أعرف أنه سبق  كان األمر جداي ...
أن أرتكب خياانت .....لكنين أغمضت عيين  

أشعر ابلضعف .... أشعر  .... لكن اآلن ,
 ابلبشاعة يف شكلي.....". 

 أحتجت سارة قائلة: 



" أندراي , أنت رائعة , أنظري اىل نفسك يف 
املرآة , أذا كنت ال تصّدقني كالمي! طبعا أنت  

 ثقيلة اآلن....". 
. 

 " ثقيلة؟ لكنين غريبة , كالطابة!". 
" أنت فتاة محقاء , هنري حيبك وأان أكيدة من 

,وال ختايف , فال تستطيع أمرأة غريك أن  ذلك 
أتخذ هنري منك , حني جاء ليأخذين من املطار  
 صّرح يل أنه حيبك أكثر من أي وقت آخر....". 

 نظرت اليها أندراي مفصال وسألتها: 
 " هل تقولني احلقيقة؟".



" نعم , احلقيقة بكاملها , أما أذا كنت تشكني  
ه ابألمر  بوجود أمرأة أخرى فعليك أال تصرحي ل

, تكلمي أبنشراح وال ختايف , أما أن تكبيت ذلك 
وتبكي ابلسر فيزداد األمر تعقيدا وتسوء حالتك 

 الصحية". 
" آه , أان مسرورة ألنك هنا! والدة هنري ذات  

وااي حسنة , لكنها متأثرة بلوك كثريا , ال أشعر  ن
ابلراحة معها , أهنا قوية .... جدا , تنتظر مثل  

أمتتع بصفات الزوجة الوفية واألم لوك أن تراين 
الصاحلة , حاولت ذلك , لكنين لست قادرة أن  

أكون ما تتوقعه مين , األوالد خييفونين واملربية  
ختيفين وهذا املنزل أكرهه , أريد منزال صغريا  



ومرحيا , أبمكاين أن أتصرف فيه حبرية وأكون  
 نفسي بصورة كلية". 

عتناء هبم  " واآلوالد؟ هل أنت قادرة على األ
 وحدك , يف منزل صغري؟". 

" أطرد املربية وأطلب من العمة غريس أن تعيش  
معنا , فهي حتب ذلك ألننا نتفق كليا مع بعضنا 

 , وهكذا نتدبر األمور معا".
 أطلقت تنهيدة طويلة وأضافت:

" ليس هذا سوى حلم ألن هنري ال يريد  
 الذهاب من هنا". 

س؟"." هل سبق أن حّدثته عن العمة غري  
 " كال.... وملاذا؟".



" أذن , أسرتحيي , اآلن , سأطلب من الدكتور  
 ماثيو أن حيضر يف احلال لنوضح األمر". 

خرجت سارة اىل البهو , فلحق هبا لوك وهنري , 
كان هنري قلقا , ولوك غري مهتم , فسأهلا هذا 

 األخري : 
 " أذن؟ هل جنحت يف هتدئة أعصاهبا؟". 

تنظر اىل هنري: قالت بصوت هادىء وهي   
"هنري , أطلب من الدكتور ماثيو احلضور يف 
 احلال , وقل له أن الضغط الدموي عند أندراي

 مرتفع للغاية , كما أن حرارهتا ونبضها مرتفعان".
أسرع هنري اىل اهلاتف , فأمسك لوك سارة  

 وقال:



" ال تتجاهلي وجودي اي سارة ! لقد حذرتك , 
".لن أدعك تسيطرين على املوقف   

 أمرته بربود: 
 " أبعد عين , أرجوك". 

 ملعت عينا لوك غضبا وقال:
 "ال تستعملي هذه اللهجة معي!".

 " ال تكن قاسيا معي , أذن!".
" تبا لك اي سارة , حتاولني جهدك حىت أغضب 

 وأفقد هدوئي ".
" هه , هه, يكفي لذلك شيء بسيط , أما 

د  ابلنسبة اىل أندراي فسأكلم هنري ابألمر , أعتق



أنين وجدت حال ملشكلتهما لكن األمر يتعلق  
 هبنري وال عالقة لك أنت به".

 قال غاضبا: 
" كل ما يتعلق أبي فرد من هذه العائلة , وداخل 

 هذا املنزل يتعلق يب أيضا".
" ما جيري بني رجل وأمرأة ال خيص أال مها ,  

طلبت مين أندراي أن أساعدها وأرجوك أن تدعنا  
نك تفرض سلطتك فيما يتعلق  وشأننا , يبدو يل أ 

حبياهتما , أليس كذلك؟ وأنت مل تتمكن من أجناح  
 زواجك".



بغضب أمسك هبا وجذهبا اليه , فراحت تتخبط 
من دون جدوى , أمسك مبعصميها وكانت 

 تسمع نبضات قلبه وكلماته عندما قال :
"لقد ذهبت بعيدا اي سارة , هناك دائما أثنان كي  

زواجنا فذلك بسببك   ينجح الزواج , وأذا فشل
 أنت". 

خارت قدماها وبدأت تتنفس بصعوبة لشدة ما  
كانت متوترة من قرهبا اليه , حاول عناقها , 

بقدمها للتخلص منه , فأطلق  لكنها رفسته
 شتيمة أمل وأبعدها عنه وراح ميسد كاحله ويقول: 

 " لقد سببت يل أملا حادا". 
 " هذا ما كنت أنويه". 



تبحث عن هنري يف  أدارت له ظهرها وراحت
مكتب لوك ,كان يقفل السماعة عندما دخلت ,  

 رفع رأسه وقال: 
" سيصل الطبيب يف احلال , ماذا جيب فعله اآلن  

 , اي سارة؟".
 أجابت يف احلال:

 " مغادرة هذا املنزل وأصطحاب أندراي معك". 
" ال ميكنين أن أقدم هلا الرتف الذي أعتادت  

 عليه ". 
متاما , لكنها مل تعد تطيق  " أهنا تعرف ذلك 

البقاء هنا مع لوك ,تريد منزال خاصا وتريد عمتها  
 غريس لتساعدها يف تربية األوالد". 



 " العمة غريس؟ لكنها تسكن يف شيكاغو".
. 
 
 
 

" حسبما قالت أندراي , أهنا تكره العيش هناك  
 وستتحمس لفكرة اجمليء اىل هنا والعيش معها".

 غري , أنت تعرفني " آه , هذا حلم , فقط ال 
وال تعرف أي شيء   أندراي ! فهي ربة منزل سيئة

عن هذا األمر , أهنا أعتادت اىل وجود اخلدم 
واملال املتوفر بكثرة , أذا عشنا يف منزل وحدان  



,, ستضطر لألقتصاد يف املصروف وأان أكيد أننا  
 سنعود اىل هنا قبل مرور عام واحد".

فهمها جيدا , اي  " وملاذا ال حتاول؟ ... أان أ 
هنري, عاشت يف ابدىء األمر مع والدتك ومل 
يتسن هلا التصرف حبرية منذ البداية , أهنا جتربة  

 جديدة ولن تعود حتت رمحة لوك". 
 ملعت عينا هنري وقال:

" معك حق , هل تعتقدين أن األمور ستجري  
 كما جيب؟".

 " ال أعرف , لكن ملاذا ال حتاول؟". 
 أبتسمت له وقالت: 



هيا , اي هنري وتشجع يف حتّمل العقبات ! " 
 حىت ولو كان ذلك لسنة واحدة".

 " ولوك؟ ماذا سيقول؟".
 " أهذا أمر مهم؟".

 " أنت صادقة على ما أظن وال ختافني منه".
" أنه عجوز! لسنا دائما كفوئني أمامه , لكن ال 

 أحد مينعنا من أن حنييه ونذهب".

 " هذا ما فعلت, لكنك عائدة!".
ىت أانل الطالق , فقط ال غري". " ح  

 أبتسم هنري وقال:
 " ال أصدق قبل أن أرى....".
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لوك يكشف أوراقه طالبا من سارة البقاء مدة  
أطول كزوجة من أجل احلصول على ما يريده يف 

اجملال التجاري..... يريدها ملدة وجيزة فقط وهي 
أكتسفت أخريا أهنا ال حتب بريي كما كانت  

 تعتقد. 
 

العشاء يف جو مضطرب , هنري كان مع مت 
ة أيليوت  الطبيب قرب أندراي , وبدت السيد

عصبية ومتوترة , وظل لوك عابسا طيلة السهرة , 
وحدها فيكتوراي متكنت من فتح احلديث , كانت  



تسأل سارة عن أنكلرتا وعن الطقس هناك  
واملوضة والوضع السياسي , وكانت سارة ترد  

سرتخاء حماولة هتدئة اجلو. على أسئلتها أبنفتاح وأ  
ومن حني اىل آخر كان لوك حيدق بسارة , لكن  
سارة كانت غري قادرة أن تستشف تعبري وجهه , 

 فجأة أبعد فنجان القهوة حبركة عنيفة وقال:
" ملاذا ال نذهب اىل املنزل الريفي لقضاء عطلة  

 األسبوع هناك اي أمي؟".
 فرحت السيدة أيليوت وقالت:

" اي هلذه الفكرة الرائعة! من زمان مل نذهب اىل  
الريف , , لكن جيب أن يكون املنزل حاضرا , 
سأتصل ابلسيدة جاكيس وأطلب منها أن تفتح 



النوافذ كلها , مث بعد أغالقها أن تشعل التدفئة  
 املركزية". 

. 
أشار برأسه موافقا وألقى بنظرة خاطفة اىل سارة  

 وقال:
ا اي سارة؟ ) جمنون( هناك ,  " ملاذا ال أتتني معن

هل تتذكرينه؟ كعادته ما زال يفضل اجلبل , 
 ويعيش اآلن مع السيدة جاكيس".

آه ) جمنون( الذي كان هدية لوك ملناسبة عيد 
زواجهما األول ,وتذكرت عندما جاء به لوك اىل  

 املنزل ووضعه على ركبتيها ببساطة وقال :
 " خذي , هذا الكلب لك".



اات فرحة بينما كان الكلب  كانت تطلق أصو 
 يتمرغ يف ذراعيها : 

 " آه , لوك , أنه كلب مجيل!".
 " أنه أنكليزي مثلك ".

ينتمي اىل فصيلة السينلي صغري , قصري القوائم 
 طويل الوبر كبري األذنني ويستعمل للصيد. 

ولعبت يومها على البساط مع الكلب الصغري 
ل  وكاد لوك أن يدوسه وهو يدخل الغرفة , فقا

 حينذاك :
" جمنون! سأدعوه ) جمنون( ألنه كلب خمتل مل 

,أنظري كيف أيكل  يسبق أن رأيت مثله من قبل



البساط ! كفى , اي ) جمنون( ! اي أيها األمحق ,  
 ستمرض!".

بعدئذ مل تكف سارة عن اللحاق ابلكلب لتمنعه  
من أكل الزبدة واجليلي والرسائل .... كان 

وحماوالهتا يف أن كاملاعز , أيكل كل شيء , 
يكف عن تعلمه املشي كانت تفرح لوك الذي مل 

الضحك , لكن سرعان ما كانت حتمله عندما 
 يبدأ أبصدار نواح مؤمل معلنا عن تعبه . 

 
 
 



وأصبح ) جمنون ( رفيقها احلميم ال تفرتق عنه  
حلظة , خاصة أن لوك بدأ يغيب عن املنزل  
ت ويعمل حىت يف عطلة األسبوع , لواله لكان

على شفري اجلنون , وعندما قررت الرحيل أرادت 
أن تصطحب ) جمنون ( معها اىل أنكلرتا , لكنها  
أدركت أنه سيضطر للبقاء يف الكرنيتا الطبية مدة  
ستة أشهر , ومل تكن قادرة على حتمل فكرة أن 

ترى كلبها املرح واحليوي , حمجوزا طيلة النهار يف 
تطيع , أخريا قفص , ينبح حماوال اخلروج وال يس

 قررت أن ترتكه يف أمريكا ليتمتع حبريته. 
كانت حتب أن تراه من جديد , هزت رأسها 
 وقالت بعد أن رمقت فيكتوراي بنظرة خاطفة: 



 " سنتكلم ابألمر فيما بعد".
. 

 قالت فيكتوراي بصوت هادىء وهي تقف: 
"يف كل حال , أان ذاهبة اآلن , مساء اخلري اي  

يدة أيليوت , مساء اخلري لوك, مساء اخلري اي س
 اي سارة".

 هنض لوك وقال:
 " سأوصلك اىل املنزل ". 

 " شكرا , لقد جئت بسياريت ".
 تبعها فقالت: 

 " شكرا". 



نظرت سارة اىل الباب يتغلق وراءمها , وكلما  
أبتعدا يف البهو , كلما خفتت أصواهتما , مث  
صفق الباب اخلارجي وعّم الصمت , ومرت 
الدقائق ببطء , ماذا يفعالن؟ هل يقبلها لوك  
قبلة الوداع ؟ وبعد وقت هتيأ هلا أنه أبدي , 

 مسعت الباب من جديد ودخل لوك 
احلال وقالت:هنضت السيدة أيليوت يف   

" أذن , سأصعد اىل غرفة أندراي وأطمئن عليها اي  
 لوك , مث سأتوجه اىل غرفيت ألانم ".

 " حسنا ".
عاد ليأخذ مكانه أمام الطاولة , فأافت والدته  

 ببساطة : 



 " تصبحني على خري اي سارة ".
أرادت سارة أن تذهب هي أيضا بدورها , لكنها  

ربيا , فظلت  خافت أن يعترب ذلك لوك سلوكا هت
 مكاهنا حتدق فيه. 

. 
دخلت اخلادمة الفيليبنية اىل غرفة الطعام وسألت 

صاحب املكان أذا كان أبمكاهنا أن توضب  
 الطاولة  

 فنهض لوك من مكانه وأجاهبا :
 " طبعا.... سارة ؟". 

مد اليها يده ومثل سائرة يف نومها , فوجئت  
أبعطائه يدها وخرجا من الغرفة مبظهر وفاق , 



دها بيده , قادها لوك اىل الصالون وأجلسها  ي
على مقعد طويل أبيض وسأهلا أذا كانت حتب 

 أحتساء شيء ما , فأجابته:
" كال , شكرا , سأذهب بعد قليل اىل فراشي , 

 أشعر ابلنعاس والتعب". 
جلس قرهبا ووضع ذراعه على ظهر املقعد وراء 

 رأسها , فتقلصت وبدأت تقول:
لطالق, ما رأيك؟". " لنتحدث عن موضوع ا  

 أجاهبا لوك بصوت كسول: 
 " نعم؟ وماذا؟".

 



" علينا أن ننظم األمور , أليس كذلك؟ حسب 
يمة يف السيد كاليت , من احللول أن أصبح مق 

أحدى الوالايت اليت تتم فيها معامالت الطالق 
 بسرعة". 

 " هذه أمكانية جيدة". 
  وبيده احلرة ملس يد املرأة املوضوعة على ركبتيها

 وقال:
 " كم جلدك انعم!".

 " كفى اي لوك!". 
" صحيح؟ ال تقويل هذا يل من فضلك , سنتان 

 من دون أمرأة , أمر صعب وطويل , اي سارة".
 



 
 

 أجابت بصوت ساخر: 
" هل تريد أقناعي أبنك عشت من دون أمرأة  

 ؟".
" معك حق , اي سارة , لقد تعشيت وحتدثت مع  

واحدة منهن".النساء , لكين مل أغازل وال   
 نظرت اليه غري مصدقة وقالت:
 " كنت أتصور..... فيكتوراي؟".

. 
 ردد وهو ينظر اليها غري مصدق : 



" فيكتوراي ؟ صحيح أهنا مجيلة وجذابة , لكنك 
خمطئة أذا ظننت أن فيكتوراي تكتفي هبذا النوع  

 من العالقة اليت تلمحني اليها".
 " ملاذا ؟ ستطلب الزواج, أليس كذلك؟".

لقد وضع يده حول كتفيها وأحنىن حنوها وأصبح 
قريبا اىل درجة أهنا بدأت تسمع صوت تنفسه  

 فقالت بسرعة: 
 " كفى , اي لوك , أرجوك". 

 " كفى ماذا؟". 
رفع يدها ووضعها على فمه مث قبلها , فشعرت 

بقشعريرة حادة , فسحبت يدها بسرعة وهنضت 
 واقفة أمامه , دفعها اىل املقعد من جديد  



بهته قائلة: فن  
" ال أعرف ماذا ختطط ؟ لكن ال جدوى لكل  

 هذا ,أريد الطالق , أريد أن أصبح حرة ".
 تنحنح قائال بعد أن أسرتخى يف جلسته: 

 " هذه هي املشكلة ....". 
" ماذا تعين؟ أنت تعرف سبب وجودي هنا , لقد  
 وعدتين ابملوافقة على الطالق أذا جئت اىل هنا".

. 
يت اي سارة , لكن , منذ أقاميت  " وما تزال هذه ني

األخرية يف أنكلرتا , تغريت األمور بعض  
 الشيء".

 " أهنا حيلة جديدة , أليس كذلك اي لوك؟".



حدقت به من دون أن تعرف حقيقة تعبري وجهه  
املغلف , فهو يعرف دائما أن يضللها , أذا ما  

 رغب بذلك.
" أان اآلن بصدد البدء بتجارة هامة , ذات أمهية  

برية يف حيايت , أريد التضامن مع شركة مهمة ك
ألشكل أحتادا علميا , كل شيء كان يسري على  

ما يرام اىل أن واجهتين مشكلة جديدة أريدك أن  
 تساعديين على ختطيها ". 

 " ماذا تعين , مل أفهم". 
"رئيس الشركة هو أستاذ كبري , لكن نظرته اىل  

غريبة , احلياة ابلية وأفكاره حول الزواج صارمة و 



أذا عرف أننا يف صدد املباشرة مبراسم الطالق ,  
 فسيضع هناية للمباحثات اجلارية بيين وبينه". 

وبينما كان يتكلم كان يراقبها بنظرات غريبة كلها  
 ألغاز , مث أضاف: 

" وهذا أمر شديد األمهية ابلنسبة ايل , أن أحقق  
هذا احللم القدمي سيكون تتوجيا لعملي الطويل ,  

يد ملؤسسيت أن تنمو يف مكاهنا , أريدها أن  ال أر 
 تتطور حىت تعم العامل".

" لكن ال شك أن صاحبك يعرف أننا منفالن 
وال أحد جيهل أن كل واحد منا يعيش على حدة 
منذ سنتني , الصحف توكلت بنشر اخلرب على ما  

 أظن".



. 
" نعم , اعرف ذلك , لكنين قلت له أنك عدت  

لألهتمام بوالدك املريض وصّدق  اىل أنكلرتا 
 كالمي , يف الواقع أنه يعتربك أمرأة رائعة". 

" اي لك من أنسان خبيث! لقد جترأت  
وأستعملت والدي كحجة للوصول اىل هدفك  

 .... هذا أمر ال أمسح به!".
 قطب حاجبيه ونظر اليها أبنزعاج مث قال: 

ط هذه هي احلقيقة , أمل هتتمي بسام كل هذه 
 ولو مل هتجريين , كنت أحرتمت  املدة؟ حىت

لمت خبطورة حالته  رغبتك للعودة عندما ع
الصحية , يف البدء , ودائما , كنت قريبة اليه  



أكثر من أي أنسان آخر يف حياتك, مل يكف  
سام عن تدليلك وكنت تكنني له الوفاء واحملبة  

 بشكل ال يرقى اليه الشك".
 هتفت مبرارة: 

أعظم أنسان على   " أبي حق تنتقد والدي ؟ كان
 هذه األرض".

 قال بقسوة ومرارة:
" كنا صديقني , سام وأان , وأان كنت أشعر  

أجتاهه ابحملبة وكنت صرحيا معه , وسبق أن قلت  
له هذا الكالم عدة مرات ,كان متساحما اىل  

درجة أنه عاملك بدالل ولىب مجيع رغباتك ,  
وكذلك كنت تنتظرين أن يعاملك الرجل كأمرية ,  



سام كان يتصرف معك على هذا النحو ,  ألن
تبحثني عن والد آخر متسامح وليس عن   كنت
 زوج".

 
ألتفتت اليه وهي ترجتف غضبا وصفعته بكل 

قواها , أمسكها لوك بشدة وأرغمها على  
اجللوس وسط الوسائد وضغط عليها كي مينعها  

من النهوض , فراحت تتخبط زائحة رأسها أبعد  
ذقنها بني أصابعه  ما ميكن , لكنه أمسك ب

احلديدية وأرغمها على النظر اليه مباشرة , 
 فصرخت بصوت أجش: 

 " ال!". 



" أنت أمرأة مجيلة اي سلرة , أي رجل , يسيل 
الدم يف عروقه , ال ميكنه أن ينظر اليك من دون  

 أن يريدك".
مث راح يعانقها بشغف ورغبة , ومل تعد قادرة على  

فجأة وأغمضت مقاومته, أستيقظت حواسها 
عينيها.... وأصبحت بني يديه كالعجينة حى ولو 
 كانت ما تزال تشعر أجتاهه ابلكراهية والعدائية . 

. 
رفع لوك رأسه لرياها , كانت ممددة بني الوسائد ,  

وشعرها هالة حول وجهها األمحر وعيناها  
 مغمضتان. 



" كيف أبمكانك أن تكوين جذابة ويف الوقت  
غري انضجة؟". نفسه محقاء , عنيدة ,  

فتحت عينيها ونظرت اليه , كان نبضها خيفق  
 بقوة , فقال بصوت غاضب:

 " هيا , أهنضي".
هنض لوك حبركة كربايء ودفع شعره اىل الوراء  
بسرعة , جلست سارة , محراء الوجه وحبركة  

 سريعة سّوت شكلها فقال هلا:
" حسنا , أذا تصنعت القيام بدور الزوجة 

ر املقبل , حىت موعد توقيع  السعيدة خالل الشه
كسيك العقد , أعدك أبن أطلقك بسرعة يف امل

أو الس فيغاس , سأقدم لك نفقة حمرتمة  



وسأقسم أبنين لن أقول للسيد دوريل أن زوجته )  
يف املستقبل( أمرأة محقاء , فاسدة , وغري  

 انضجة". 
 قالت أبحتقار كبري :

 " أشكرك على هذا الكرم احلامتي".
بسخرية وقال: أبتسم هلا   

" سيكون دوريل سعيدا لو يعرف كم كنا اآلن  
على وشك السقوط يف احلب من جديد , أليس  

 كذلك؟".
 " ال عالقة لبريي هنا!".

" كما تريدين , أذا تزوجت من دوريل , 
 فستنسجمان معا , ألنه أمحق مثلك". 



 " شكرا". 
 " أذن , ما رأيك أبقرتاحي؟".

. 
 " سأفكر ابألمر".

أريد جوااب يف الغد , فالرئيس آدم كروسشاير  " 
مدعو اىل العشاء الثالاثء املقبل , أذا كنت 

موافقة على هذا األقرتاح , فأريد معرفة ذلك 
 قبل عطلة األسبوع". 

" أذن سأعطيك اجلواب يف الغد , واآلن  
 سأذهب اىل النوم ". 

 " وحدك؟". 
 نظرت اليه أبمشئزاز ورددت:



 "وحدي". 
خري , أرجو أن تكون أحالمك   " تصبحني على

 مجيلة!". 
خرجت سارة من دون أن ترد عليه , وما أن  

على السرير   وصلت اىل غرفتها حىت جلست
وخبأت رأسها املشتعل بني يديها املرجتفتني , لقد  

 تصرفت حبمق....
مث قالت لنفسها : أان أكرهه.... لكن....عندما 

يلمسين , يتعلق عقلي وال أعود قادرة على 
لتفكري , يف أعماقها رغبة ملحة يف أن تكون بني ا

ذراعيه ,وال أي منطق قادر أن يطرد هذا الشعور  
من داخلها , كأهنا تعاين من أزدواجية يف 



شخصيتها , عقلها يقول هلا أن لوك ما زال رجل  
األعمال غري الرؤوف الذي جعل من زواجها  
جحيما بعد أن جتاهلها كليا , لكن قلبها أو 

ى حساسيتها املكبوتة , تستيقظ كلما  ابألحر 
 وجدت أمامه. 

وفكرت ابلشهر الطويل الذي ينتظرها لتتصنع 
أبهنا زوجته السعيدة وانحت بصوت مؤمل , كيف 

ستتمكن من حتمل ذلك ؟ أن تعيش أبستمرار  
أمام أنظار لوك , وتتحدث اليه وتبتسم له كأن 
شيئا مل يكن؟ سيكون ذلك عذااب ال تستطيع  

وهي تعرتف اآلن مبضض أن نظرة لوك  حتمله , 



الساخرة أجتاه ضعفها ستكون عذااب مل يسبق أن 
 عانت مثله من قبل.

خلعت مالبسها وجلست يف سريرها ,ويف الظالم  
ظلت تفكر هبذا السؤال , لكنها كانت تعرف  
أهنا ستوافق على عرضه مهما كان الثمن , ويف 
حلظة صدق , أعرتفت لنفسها أبن الوضع لن  

جها حىت ولو عرفت أبهنا ستتعذب ألن فكرة يزع
العيش بضعة أسابيع مع زوجها فيها نعومة مرة ال  

 ميكنها مقاومتها .
وما أن طلع الفجر حىت أخذت القرار النهائي  

ابلنسبة اىل بريي: ال ميكنين االزواج منه , 
سأكتب اليه وأخربه بذلك , سأخدعه أذا تركته  



رف أن ذلك يعتقد أنين سأحبه يوما وأان أع
 مستحيل ألنين ال أستطيع أن أحب أنساان آخر. 
ألقت بلوك يف البهو حامال بني يديه ربطة رسائل 

يعة نظر مفصال اىل فستاهنا الكاكي وبلمحة سر 
البسيط ومنديلها األصفر املعقود حول عنقها ,  

 فسأهلا بصوت جاف:
 " هل منت جيدا؟".

 كذبت عليه وقالت: 
 " جدا".

لفعل". " تبدين هكذا اب   
 أعلنت وهي تزيح رأسها جانبا : 

 " لقد قررت املوافقة". 



 ران صمت قطعه لوك أخريا:
 " حسنا ,كنت أعرف أبنك ستوافقني". 

 قالت مبرارة: 
" أنت دائما واثق من نفسك , لكن سيأيت يوم  

وجتد نفسك خمطئا كاآلخرين , ال ميكنك أن 
 تكون دائما على حق". 

 أبتسم بسخرية وقال: 
تراهنني على ذلك؟"." هل   

 وخالل فطور الصباح أعلن هنري فجأة : 
" لقد قررت مع أندراي أال أنيت معكم اىل اجلبل  
 يف هناية األسبوع , سنذهب للبحث عن منزل".



وضعت السيدة أيليوت ملعقتها جانبا ونظرت  
 اىل أبنها مبرح وقالت: 

 " ستذهب للبحث عن منزل!".
اليت كان يقرأها وهز رفع لوك نظره عن الرسالة 

 حاجبيه وقال:
 " هذا أمر مناف للعقل".

 نظر هنري اليه هبدوء وقال:
 " تريد أندراي احلصول على منزل خاص هبا".

 قال لوك له أببتسامة ساخرة:
" هذا هو منزهلا , ال ميكنها أدارة منزل من دون  

مساعدة , ال تتهور مبالك , اي هنري , وأال 
ة".أضطررت أن تبيع خبسار   



 رفع هنري ذقنه بتحد وقال:
" هذه قضييت ولقد قررت , لقد حان الوقت أن  
منلك منزال كأي زوجني يف هذا العامل , األمور ال 

تسري جيدا عندما تعيش عدة عائالت حتت 
سقف واحد , ستشعر أندراي بتحسن عندما  

 تعرف أهنا متلك منزال خاصا هبا ويب وأبوالدان".
 ضحك لوك بقسوة وقال:

أنت مليء ابألوهام وأندراي أمرأة مستهرتة   "
وفاشلة كليا , واملنزل ليس سوى واحد من  

أحالمها العديدة , وخالل شهر ستبكي ندما  
 وحسرة". 



نظرت سارة اىل هنري ورأت األنزعاج واضحا يف  
عينيه , رمقها بنظرة متوسلة كأنه يطلب منها  

 مساعدته , فقالت بصوت هادىء:
سان ألنه قرر أن يكون  " أحياان يفشل األن

 فاشال". 
 سأهلا لوك وهو ينظر اليها بغضب:

 " هل تتفضلني بشرح فكرتك بوضوح؟". 
 هزت كتفيها وقالت: 

" أنت تكره النساء اي لوك , أليس كذلك؟ حتكم  
ن ضعيفات وحمسوابت على أزواجهن عليهن أبهن 

واتبعات , تريدهن هكذا.... كي تراتح كربايؤك  



ت أندراي ببساطة أن تتقيد  الرجولية , لقد أرغم 
 بشروط منافية للمعقول".

 نظر اليها نظرة ابردة ونفى قائال:
" مل أفرض على أندراي شيئا , لقد أخرتعت أنت  
هذه النظرية آملة أن تغطي هبا أخطاءك الفادحة  
, تفضلني أن تلوميين على أن تلتزمي مبسؤولية  

 أفعالك , أندراي حجة , فقط ال غري". 
هذه احلجة , وحاول أن تنظر اىل " أرجع عن 

األشياء برأي خمتلف , ماذا حتاول أن ختفي وراء  
هذه األرادة يف أقناع نفسك أبن النساء ضعيفات 

 وال يصلحن لشيء؟". 
 " ال تلعيب دور الطبيب النفساين اي حبيبيت ".



 هنضت السيدة أيليوت ودفعت كرسيها وقالت: 
 " كفى ! لوك , هدىء من روعك".

ها مستقيما كامللكة والشمس ترسم هالة  كان رأس
 فضية يف شعرها األبيض وقالت: 

" هنري على حق , حان الوقت كي ميلك منزال , 
كل األزواج حباجة اىل اجللسات احلميمة , وهنا  
ال جمال للحصول عليها , أي عراك يتطور اىل  

شجار كبري , ويكفي النظر اليك عندما متون مع 
يط سوءا , ويوتر اجلو  سارة! يزيد احلادث البس 

 بني املتشاجرين". 
 مث نظرت اىل هنري وقالت: 



" جد لنفسك منزال وال تسمح للوك أن مينعك 
من األستقرار فيه , حان لك أن تعيش حرا  

 وتستقر وتعيل نفسك وعائلتك".
مث غادرت الغرفة يف احلال , شعر هنري 

 ابألنزعاج ونظر اىل أخيه مث هنض وخرج بدوره.
لوك صحنه املليء ونظر اىل سارة بغضب  دفع 

 وقال:
" عم تبحثني؟ تريدين أيقاع اخلالف بيننا؟ هل 

 أنت مسرورة اآلن؟".
 " مسرورة جدا". 

. 
 شتم بصوت منخفض وقال:



 " أحياان بوسعي أن أخلع رقبتك!".
 " أحياان فقط؟".

رن اهلاتف يف مكتبه , هنض وخرج , أكملت 
اليها بعد قليل , كان  سارة فطورها وملا عاد  

 مكفهر الوجه. 
" كانت ستيفاين تتحدث معي اآلن , ستأيت مع 

سوزان لرؤيتك , ستأخذان الطائرة اليوم 
وستبقيان هنا لقضاء عطلة األسبوع معنا يف اجلبل  

, أخشى أال تكوين مضطرة للقاء أفراد العائلة  
 الغائبني أيضا". 

ا " أان أحب ستيفاين وسوزان حبا كبريا , كن 
 متفقات دائما , لقد عرفتا كيف تبتعدان عنك". 



" أذن شقيقتان ليستا مظلومتني بسيطرة األخ  
 البكر الظامل العنيد؟". 

" أهنما متزنتان وتزوجتا من شابني ذكيني بيل  
وجيمي رجالن متينان , يعرفان التفرقة بني سفاح  

 وعاقل".
 " اي أهلي!".

. 
  صفع الباب بعنف وأبتسمت ابألجتاه الذي 

 أختفى منه. 
ستيفاين تكرب سوزان بسنوات معدودة , كان هلا  
ثالثة صبيان عندما ألتقت هبا سارة ألول مرة , 

شعرها أسود مثل لوك وعيناها زرقاوان مثل  



والدهتا , لكنها كانت تتمتع بشخصية خاصة , 
سريعة وقادرة وسلطوية ومستقلة , زوجها بيل  

ل  كان يرى فيها أنوثتها وحسب , يدير معم
معلبات يف الغرب , بيتهما فاخر وأنيق وأصوات  

 الصبيان احليوين ال تفارقه. 
سوزان كانت تكرب سارة بسنتني عندما تزوجت 

من جيمي وهو طبيب كاليفورين مشهور , قصرية 
مثل والدهتا وشعرها أشقر , هلا أبنة يف الثالثة من  
العمر , وحسب الرسائل النادرة اليت وصلت اىل  

لسنتني األخريتني , تبدو حياهتما  سارة خالل ا
 مليئة وسعيدة. 



وتساءلت سارة أذا كانت زايرهتما هبدف منعها  
من أن تكون من جديد سجينة لوك, أبتسمت  

هلذه الفكرة املمكنة , هذا أمر رائع , واألمور لن  
تكون سهلة ابلنسبة اىل لوك , لقد حصل منها  

ة ,  ابخلداع أن تلعب دور الزوجة املثالية السعيد
فاجآت يف لكن ال شك أهنما سيتعرضان ملم

األوقات احلميمة , لقد سبق أن حّذرهتا والدته  
أبن لوك يكره أن يسخر أحد منه , جرح شعور  

ها وكرامتها عندما أستسلمت سارة له جملرد ملسة  
صغرية , أما اليوم فهي مستعدة لتحمل أقتحامه 

 وعازمة على مقاومته. 



منزل العائلة ولقيتا  وصلت ستيفاين وسوزان اىل
ترحيبا صخبا , وما أن أستقرات حىت سألتهما 

 السيدة أيليوت بلوم:
"ملاذا مل جتلبا األوالد معكما؟ أال حيق يل أن أرى  

 أحفادي؟".
 قالت ستيفاين شارحة:

" اي أمي العزيزة تركنا أوالدان عن قصد , وقرران 
اجمليء من دوهنم أذ حان لنا الوقت أن أنخذ  

طلة , ووصول سارة كان حجة مناسبة".بعض الع  
 ودعمتها سوزان قائلة: 

" ابلفعل! هناك دائما أعمال عديدة تنتظرين  
,ومللت الغسل واملطبخ والرد على اهلاتف 



بصورة مستمرة , فزوجة الطبيب عبدة للهاتف , 
أان مسرورة ألنين سأقضي هنا يومني من دون أن  

, أقوم أبي عمل هنائيا , هذه هي السعادة 
 السعادة القصوى!".

 وافقت ستيفاين على كالمها هبز رأسها وقالت: 
" برافو! أمحلوين على املقعد وضعوا كرسيا صغريا 

 حتت قدمي وال تزعجوين!".
دخلت أندراي متأللئة بفستاهنا األبيض ,  

 فأبتسمت لدى رؤية سلفتيها وقالت: 
" آه! كيف حالكما! هنري وأان بصدد شراء  

رأيكما بذلك؟".منزل لنا , ما   
 وافقت ستيفاين حبرارة قائلة :



" أهنا أفضل فكرة توصل اليها هنري يف حياته 
 حىت اآلن , أهنئك".

 أحتجت السيدة أيليوت قائلة :
" ما دمتما أنتما األثنتني قد هربتما من منزلكما  
مثل الجئتني هاربتني من األوالد املزعجني , ال 

ا أندراي". أرى كيف تسمحان لنفسيكما أن هتنئ  
 قالت ستيفاين : 

" أدارة املنزل أمر رمبا يكون مرهقا , لكن العيش 
 حتت سقف واحد مع لوك أسوأ بكثري". 

 صرخت السيدة أيليوت متوترة وغاضبة : 



" آه , اي ستيفاين , أنت مرأة غري عادلة , لوك  
كان دائما أخا مثاليا معك , أمل يساعد زوجك 

 يف مشاريعه؟".
. 

متشكران له كثريا , لكن ملاذا,  " طبعا وحنن 
نستقر على الساحل  حسب رأيك, أردان أن

الغريب وليس هنا؟ كي نكون على مسافة بعيدة 
من لوك , هذا هو السبب , لوك يدير العائلة  
مثلما حتكم امللكة أليزابيث العرش الربيطاين ,  

كان علينا أطاعة أوامره واألرتباط بقوانينه , وأذا  
سيد املكان".تذمران , يغضب   

 أحتجت السيدة أيليوت وقالت: 



" عاش لوك حياة قاسية , وعندما أفكر به عندما  
كان صغريا كيف كان يعمل بقسوة من أجلكم 
مجيعا , أشعر حباجة اىل البكاء , كان عليك أن 

 تشكريه بدال من أن تلوميه!".
 تنهدت سوزان وهي تنظر اىل والدهتا حبنان : 

" آه , اي أمي , حنن متشكرون له كثريا وأنت 
تعرفني ذلك متاما , حنن حنب لوك ونعي جيدا  

العذاب الذي قاساه , لكن العيش حتت جناحه  
عملية خمتلفة , ال أان وال ستيفاين فوجئنا برحيل  

سارة ,كانت تعيش حياة النساك يف هذا املنزل , 
ه  وكان لوك يكرس كل حياته يف العمل اتركا زوجت

اىل قدرها احلزين ساعات وأايما بال هناية , وهذه 



احلياة ال تستحقها فتاة يف العشرين من العمر ,  
 أليس كذلك؟".

 
 
 

 أضطربت السيدة أيليوت وقالت: 
" سوزان , ال جيب عليك التدخل هبذه  

 األمور.........".
 قاطعتها سارة بصوت حازم:

" ال, ابلفعل األفضل عدم التحدث عن زواجنا  
لنضعه جانبا , لنتحدث عن عطلة األسبوع يف  و 

الريف ,ما رأيك اي ستيفاين لو نركب اخليل  



هناك؟ هل تتذكرين اي ستيفاين يوم ركبنا اخليل 
 ورحنا يف نزهة طويلة؟".

" كان ذلك روعة , كما لعبنا ابلغولف, هل 
تتذكرين؟ كنت فاشلة ومل أر يف حيايت العبا  

 فاشال مثلك".
. 

نين مل أتطور يف هذا اجملال , مل  " وأان أكيدة أ
 أمارس الغولف منذ وقت طويل ".

" أان أحياان ألعب الغولف مع زوجي بيل عندما  
 يكون أمامنا اجملال للتخلص من األوالد".

 قالت السيدة أيليوت بلوم وعتاب:



" الذي يسمعك يقول أبنك ال حتبني صغارك 
 املساكني".

 عبست وصرخت: 
أمي , خاصة عندما يكونون  " لكنين أعبدهم , اي 

يف السرير , أيكلون كثريا ويصرخون بدل التكلم 
 وحيطمون كل شيء بدرهبم , أهنم أوالد أشقياء". 

 غمزت سوزان شقيقتها وقالت:
" أبنيت ماري تلعب أحياان وحدها من دون صراخ  

, لكن الدمار الذي ترتكه وراءها حيتاج اىل  
هللا ألنه  ساعات للتوضيب , وطوال النهار أشكر 

أرسل يل أبنة تكتفي ابللعب بدميتها بدال من أن  
تتسلق األشجار وتكسر ساقها , يف األسبوع 



الفائت جاءت ستيفاين لزايريت مع األوالد ,وقام 
 الصبيان حبوادث ال حتصى".

 نظرت أندراي اليها حبوادث وقالت:
" وأان اليت أمتىن أن أجنب صبيا هذه املرة! أبنتاي 

أتصور أن هناك أشقى منهما!".شقيتان ومل   
 " صدقيين األوالد األشقياء كثريون". 

 قالت السيدة أيليوت: 
" ما أفكر به هو أنكن مجيعا أهنات غري 

جديرات! ماري فتاة انعمة , وكذلك بيتسي  
 وسوزان".

 هنضت ستيفاين وقهقهت مث قالت: 



" حىت أنت , اي أمي , غري قادرة أن تصفي  
 أوالدي ابلصبيان ". 

أن أوالدك أيضا رائعون". "   
" نعم , فقط ايوم الذي يعطيهم والدهم بعض  

 املال". 
 

 تنهدت أندراي وقالت: 
" أان مسرورة جمليئكما يف هذا الوقت ابلذات ,  

وأبمكانكما أن تقوال هلنري أنه على حق يف 
الذهاب واألستقرار يف منزله اخلاص , خياف أال 

دد على أكون على املستوى املطلوب , لكنين أر 



مسمعه أبنين أفضل أن أعاين الفشل يف منزيل وال 
 عند اآلخرين ".

 
 
 

 أجابتها ستيفاين: 
" ال , لن تفشلي , عليك أنت أن ختتاري طريقة  

احلياة اليت تريدين عيشها , وليس لوك , وأذا 
ال حتبني القيام ابملهمات البيتية , أبمكانك كنت 

أن تطليب مساعدة أحد , وهنري لديه  
مكانيات لذلك, املهم أن تكوين أنت وهنري األ

 سعيدين". 



. 
 أبتسمت هلا أندراي حبرارة: 

" أنت على حق , هذا أهم ما يف األمر , ومىت 
أصبح هلنري منزله اخلاص أان أكيدة أبن األمور  

 ستسري أفضل مما هي عليه اآلن".
 " وأان أشاطرك الرأي". 

 تنهدت السيدة أيليوت وقالت:
مجيعا على حق , ولن ميكث يف هذا املنزل " أننت 

 الكبري أال أان ولوك". 
 رمقت ستيفاين سارة بنظرة خاطفة وقالت:



" أذا سارة ولوك أعلنا طالقهما , رمبا يتزوج لوك  
مرة اثنية وينجب األوالد ويعمر املنزل من  

 جديد". 
. 

شعرت سارة أبمل يف قعر معدهتا , وختيلت أوالدا  
هنم الرمادية يلعبون على بشعرهم األسود وعيو 

العشب األخضر يف حديقة املنزل , بينما تراقبهم  
والدهتم , ال شك أهنا ستكون أمرأة رائعة ,  

 متأبطة ذراع لوك. 
هذه الصورة أثرت هبا كثريا اىل درجة الشعور 

 ابملرض. 
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سارة متضي وقتا طيبا مع لوك يف ممارسة لعبة  

السيد كروشاير ,  الغولف ويف املساء تستقبل 
لكن نومها لن يكون سعيدا بعد الذي رأته من  

 النافذة يف آخر السهرة....
 

كان املنزل الريفي واسعا اىل درجة كبرية وقادرا  
على أستيعاب عدة عائالت , احلديقة الشاسعة  

واملرج اليانع حيدان املنزل من جانب واحد ,  
وهناك أرض مسّورة يف آخر املسكن حيث  



ألفضل لركوب اخليل , لكن اليوم  املكان ا
. األسطبل فارغ وما زالت تفوح منه رائحة القش  

 قالت سارة موجهة اىل لوك:
 " أان أتذكر هذا املنزل متاما , أنه شاسع وكبري".

" نعم أنه يشبه مزرعة صغرية , لكن ال نقضي فيه 
 سوى عطالت األسبوع أحياان".

. 
اخليل   كانت سارة قد أرتدت ثيااب خاصة لركوب

 ونظرت حوهلا وقالت:
 " أان جاهزة , لكن أين اجلميع؟".

 " آه , هذه هي ستيفاين".



ظهرت شقتقته خارج املنزل ويف شعرها تعبث 
الريح , ووجهها أمحر.... تبعتها سوزان مرتدية  

 سرتة رمادية وحذاء قدميا . 
كان ميدان اخليل يقع على بعد كيلومرتين فقط  

حديثا واخليول على ,األسوار البيضاء مطلية 
 أستعداد للركض

أوقف لوك سيارته يف املرآب ونزلت النساء  
الثالث اىل األسطبل , تقدمت منهن فتاة شابة  

راحت تنصحهن أبختيار اخليل مث ركوهبا  حنيلة و 
 والقيام بدورة حول امليدان لألعتياد عليها. 

بعد قليل أنطلقت سارة على حصان م خبطى  
اسع بني منظر األشجار  بطيئة متخذة املمر الو 



وشعرت فجأة ابحلرية واحليوية , كانت قد نسيت  
هذا األحساس السعيد الذي كانت تشعر أنه  

 كلما أمتطت حصاان يف صباح مجيل. 
وكانت ستيفاين وسوزان تتبعاهنا هبدوء , بينما  

جلس لوك قرهبا , أسرعت سارة خطواهتا وراحت 
عث الريح تصفر يف أذنيها , وحوافر اخليل تب

 وراءها بغيوم من الغبار. 
 صاح لوك قائال: 

 " خففي من سرعتك , اي سارة".
 ألتفتت اىل الوراء وأبتسمت له وقالت: 

" وملاذا تريدين أن أخفف من سرعيت؟ فأان أتسلى 
 وأمرح!". 



وبعد قليل بدأت الطريق ابألحندار نزوال , فأسرع 
احلصان متحمسا , حاولت أيقافه , من دون  

وراحت األشجار تتابع أبقصى سرعة , نتيجة , 
ا متكن لوك من بلوغها ووجهه مملوء ابلقلق , أخري 

تسّلم الزمام فسمعته يصرخ , مث خف ركوبه 
ونزل أرضا , كانت سارة ترجتف يف كل أحناء  

 جسمها , رمقها لوك بنظرة قّتالة وقال:
" اي لك من فتاة محقاء! كان أبمكانك أن تقتلي 

 نفسك!".
ت كليا هذه الطريق املنحدرة ". " لقد نسي   

 مث سأهلا بصوت انعم: 
 " كيف تشعرين؟". 



 رفعت ذقنها وقالت:
 " جيدة , شكرا".

 وصلت ستيفاين قرهبا وسألتها:
"ماذا جرى؟ هل أنت حتت أتثري الصدمة , اي  

 سارة؟".
 " كال , كل شيء على ما يرام , شكرا". 

ائفة  لكنها مل تكن تفكر أال ابلعودة اىل املنزل , خ
أال تتمكن من أخفاء أنفعاهلا أجتاه لوك مدة  

 أطول.
وأبتفاق متبادل قررا صعود التلة , وما أن وصال  

اىل امليدان حىت قفز لوك بسرعة عن حصانه  
ملساعدة سارة يف اهلبوط , أذ مل تكن متلك قوة 



املناقشة , وتركته يتأبط ذراعها , صم ضّمها  
ما أن  ضعها أرضا , و حلظة اليه , قبل أن ي

وصلت اىل املنزل حىت صعدت لتوها اىل احلمام 
ألخذ محام ساخن , كانت تفرك جسمها بقوة  

مبنشفة انعمة عندما مسعت الباب ينفتح ,  
دهشت وأستدارت لتجد نفسها وجها لوجه مع  
زوجها , بسرعة حاولت قدر املستطاع أن تلف 

 املنشفة حوهلا , كانت محراء خجال. 
باب قبل الدخول اىل  " أال ميكنك أن تدق ال 

الغرفة؟ كم من مرة تريدين أن أردد ذلك على  
 مسمعك؟".

 قال لوك بصوت كسول: 



" هذا التصرف رمبا أدهش السيد كروشاير ,  
فهذا النوع من اللياقة غري وارد بني رجل  

 وزوجته....
. 
 
 
 

 " هل سيبقى طويال؟".
" سيصل هذا املساء وقت العشاء , عندما قلت 

عطلة األسبوع هنا , أفهمين أنه   له أنين سأمضي
سيليب دعويت أذا دعوته , وكان صعبا علّي أن 

 أرفض ذلك".



 قالت أبستغراب وذعر: 
" التمثيل خالل سهرة واحدة أمر ممكن , لكن 

ينما يعرف بقية  التمثيل خالل أايم متواصلة , ب
سكان هذا املنزل مبشاريع طالقنا , هذا 

 أمر.......".
قائال:قاطعها   

" اجلميع هنا على علم ابخلطة فيما يتعلق  
 بكروشاير , وسيحفظون السر , حىت ستيفاين". 

مسعت قلبها ينبض بسرعة جنونية , وهي ال  
ترتدي سوى منشفة تلفها , رفع لوك نظره ببطء  

 اىل جسمها وقال:
 " ستشعرين ابلربد أذا بقيت هكذا".



مالبسي....". " أذا تفضلت وتركتين أرتدي   
" لقد سبق ورأيتك ترتدين مالبسك مئات املرات 
, ال تنزعجي من وجودي ,أريد أن أحدثك أبمر  

 مهم".
 صرخت به قائلة: 

 " لن أرتدي مالبسي ما دمت ابقيا هنا". 
 هز كتفيه مبرح وتوجه حنو النافذة قائال: 

" حسنا , سأدير لك ظهري , الشيء الوحيد  
هو أنت , ال أجوبة  الذي يقلقين , اي سارة , 

الذعة وال كلمات مجيلة وجيدة , جيب علينا 
 أتليف جبهة متحدة". 

 



 
 

. 
أرتدت مالبسها الداخلية وراحت تبحث يف 

خزانتها عن فستان مناسب , وأختارت األبسط 
, مث بتنهد أرتياح ألتفتت ووجدت لوك ينظر 

 اليها. 
 " برافو! مل تكف عن رؤييت!".

لى شفتيه وقال:أرتسمت أبتسامة ساخرة ع   
" ما زلت حنيلة جدا , متكنت من عد أضالعك 

 , أنت حباجة اىل التغذية املستمرة". 



مرت أمامه لتأخذ ساعة يدها الذهبية لكنه  
 أمسك ابلساعة قبلها وراح يقلبها يف أصابعه. 

" كان أمسك حمفورا ابلفضة على السلسلة اليت 
 أهديتك أايها , لكن هل هذه هدية من سام؟".

نعم"."   
" من غرية , ابلفعل؟ مل تكوين حباجة اىل زوج؟ 

أليس كذلك ؟ لقد رابك سام بدالل , كنت أبنته  
احلبيبة , ودميته , من املستحيل مقاومته , كان 

حباجة اليك , وكنت تتمنني أن يكون الرجال  
 على صورته".

 " سام كان حيبك".



" طبعا , كنا حنب بعضنا البعض , لكن ذلك مل 
من الغرية". مينعين   

 نظرت اليه غري مصدقة: 
 "الغرية ؟ ليس األمر جداي".

 وضع ساعتها جانبا وأمسكها بكتفيها وقال: 
" بلى , كان األمر شديد اجلدية ,اي سارة , كان  

يتهيأ يل أبنين أصارع ظال , لو كان أي رجل آخر 
ألختلف األمر .... لكنه كان الطيبة بذاهتا , كان  

ب املثايل , الصديق  دائما يقف بيننا , األ
املثايل.... كنت ترددين ذلك صبحا ومساء , 
لقد وضعت هالة حوله , وأظهرت له أعجااب 

 شديدا". 



 " لكنه كان يستحق ذلك".
رجعت اىل الوراء وعيناها تلمعان غضبا  

 وأضافت: 
" كنت دائما مأخوذا ابلعمل , أما هو فال ,  

  كنت أراه غالبا وأكثر مما كنت أراك خالل مدة
زواجنا , نعم , أصبحت شقتنا سجنا , حىت قبل 
مرضه ,كان سام قد عّودين أن يكّرس يل وقتا , 

كل يوم , أذا سافر , كان أيخذين معه , لكن  
ذلك مل حيصل معك ,اي لوك, كنت ترتكين لقدري  

 احملزن".



" وأنت, هل كنت تريدين حقا أن أتصرف حرفيا  
كتب مثل سام ,تذّكري أنين كلما أتخرت يف امل

 ,كنت تتصلني يب هاتفيا". 
" لكنك أوقفت هذه العادة بعد أن أعطيت  

األوامر لسكرتريتك, هل تساءلت مرة ما كان 
شعوري عندما أكتشفت ذلك؟ وفهمت يف احلال  
أن حيايت معك تتلخص ببعض أحتفاالت العشاء  

واندرا أبوقات حنونة , كنت دميتك , اي لوك,  
ابلنسبة اىل سام , كنت تقدم  لكين مل أكن دمية 

ايّل اهلدااي وتعتربين ملكيتك , أما سام فكان 
والدي , والدي احملب احلنون , أنت , لوك.... 

 كنت متلكين....".



 قال بغضب ابرد بعد أن دفعها اىل السرير: 
 " وما زلت دائما". 

وضغط عليها بشدة , حىت أصبحت غري قادرة  
 على التخلص منه وبغضب قالت:

ان لست ملكا ألحد , أبتعد عين يف احلال"." أ  
فجأة دفعته جانبا وبسرعة هنضت وأصبحت  

 قرب الباب وصرخت تقول:
" حاول مرة واحدة أيضا , وأرفض التعامل  

 معك".
 " اي لك من أمرأة شريرة! لقد سخرت مين".

خرجت لكن لوك تبعها , وبيده فرشاة الشعر  
 وقال:



املشعث!"." خذي وسّرحي شعرك   
. 

ألتفتت به وتناولت الفرشاة , رفعت سارة شعرها 
بشكل كعكة بينما ظل لوك متكئا على الباب  

 حيدق هبا 
 فجأة أقرتب منها وطبع قبلة على عنقها وقال: 

 " أنت أمرأة جذابة". 
 أجتازهتا قشعريرة وقالت: 

 " كفى! لقد سئمت ألعابك".
 مهس وأصبعه تلمس ظهرها:

لكرة؟"." ماذا لو نعاود ا   
 " لن حيصل شيء! أنت مل تتغري".



" أما أنت , فلقد تغريت , كنت قد تزوجت من  
فتاة صغرية , فأجد نفسي اآلن أمام أمرأة رائعة  

 واثقة من سحرها وجذابة". 
ظلت صامتة لقوة التجربة ,مث هزت رأسها حبزم  

 وقالت:
" كال , اي لوك, ال جدوى لذلك , أريد  

 الطالق".
وريل؟"." لتتزوجي من د  

" أمسع , هذه قضييت! وكل واحد حر يف 
 أختياره". 



" لو تتمتعني بشجاعة قليلة , جلعلتين جمنونك , 
ولفعلت أي شيء للمحافظة عليك , لكنك 

 أخرتت احلل السهل وهربت".
" السعر كان مرتفعا ومل أكن أريد أن أكون  

ملكيتك , وأال لفقدت كربايئي وعزة نفسي ,  
جعت أحرتام نفسي لكن عندما ذهبت أسرت 

 وحاولت احملافظة عليها". 
أستدارت وهبطت السالمل من دون أن حياول  

 أيقافها.
 مهست ستيفاين اجلالسة أبرتياح على املقعد . 

" هذه فكرة عبقرية ! من زمان مل أسرتح ومل أبق  
 من دون عمل ,حىت الشمس أنضمت الينا". 



كانت سوزان تدهن يديها مبسحوق مرطب ولوك 
 يدور حول نفسه كالدب يف القفص.

" اي أهلي , كم الغسيل يتلف اجللد , فمالبس  
ماري الصغرية دقيقة... ومن املستحيل وضعها  

 يف الغسالة". 
 صرخ لوك قائال:

" كفى أتففا! وملاذا ال أتتيان أنتما األثنتني للقيام 
 بلعبة الغولف؟".
 قالت ستيفاين: 

يلة بعد  " طبعا ال , لقد قرران أال نتحرك ط
 الظهر".

 " وأنت, اي سارة؟".



 ترددت مث قالت: 
 " ومل ال.........؟". 

 شعر لوك ابألنتصار وأبتسم لشقيقتيه وقال: 
 " اىل اللقاء...". 

 قالت ستيفاين لسارة: 
" هل جننت ؟ ال تذهيب , لوك يلعب الغولف  

 كاحملرتف".
 " هذا ما أحب معرفته". 

 فتح هلا لوك الباب , فخرجت ضاحكة.
. 



أحتسيا كأسا يف النادي قبل الذهاب اىل األرض  
املخصصة للغولف , كان عليها أن تبدأ أوال 

 فأطلقت الكرة بطريقة جعلت لوك يقول: 
 " اي أهلي, أنت أسوأ مما كنت عليه". 

 
 
 

 وقف وراءها وأمسك معصميها وقال: 
 " أدريري جسمك ....".

هذا الدرس أفرحها , كانت يدا لوك تضغطان  
ها وكتفاه تلمسان كتفيها , هذا  على معصمي

األتصال يزداد شعلة وأضطراما مرة بعد مرة , 



راقبته بدورها عندما أطلق الضربة األوىل , كان  
جسمه الطويل رشيقا وشعره األسود مشعثا  

ابلريح , وفهمت يف احلال أهنا يف صدد الوقوع  
يف غرامه من جديد , أهنا تلعب لعبة خطرة , 

ا مرة اثنية أذا مل تتصرف وختشى أن حتطم قلبه
 حبذر. 

كاان يتقدمان ببطء , فلوك العب ماهر ومنتظم 
ضرب الطابة بكل  , يطلق الكرة أبعتنا ,وسارة ت

قواها وكانت سعيدة جدا , فالسماء تلمع واهلواء  
 انعم.

 قال لوك غامزا: 
 " قبل أن ننهي اللعب , أعرف أنين الرابح".



لكن عليك أن  " املعارك كلها مل ترحبها بعد , 
 ختسر من وقت اىل آخر , اي لوك". 

 قال بصوت انعم:
 " آه , لن أخسر أبدا ". 

 " أنت ما تزال واثقا من نفسك كل الثقة؟". 
 أقرتب منها ومهس يف أذهنا :

 " ال خيسر األنسان ما دام يصر على الربح". 
 " سأتذكر كالمك". 

ويف طريق العودة اىل املنزل كانت السماء تشرف  
غيب واألفق يضطرم على امل  

 أستقبلتهما ستيفاين أمام املدخل سائلة:
 " ماذا؟ كيف كان اللعب؟".



. 
 " مل أر يف حيايت العبة أسوأ منها ". 

 قهقهت ستيفاين وقالت: 
"مل تتغري أذن , على فكرة , وصل املدعوون  

وأعطتهم أمي اجلناح يف الطابق الثاين , هل هذا  
 مناسب؟".
 " عظيم".

اء السيد كروشاير مع زوجته " ضيوف؟ هل ج
 و.......". 

" أنه أرمل , لقد أصطحب معه فيكتوراي , فهي 
 هتتم هبذه القضية". 



أنقبض قلبها لسماع كلمة فيكتوراي , فصعدت  
اىل غرفتها لتجهز نفسها حني حيني موعد العشاء 
, وبينما كانت ترتدي مالبسها كان عقلها يفكر  

ل فعال حيبها بسلوك لوك منذ وصوهلا , هل ما زا
أم أهنا حيلة من أجل أن حيقق الصفقة املنتظرة ؟ 
أهنا تعرف أنه عدمي الشفقة وقادر أن يقوم هبذه 

الوقاحة , وأصاهبا غثيان جملرد تذكر عناقه  
والرعشة اليت جتتاحها كلما ملسها , أهنا أمرأة  

مكبوتة , من دون حب ملدة سنتني , وهو يعرف 
ّذهبا للحصول كيف يوقظ أحاسيسها وكيف يع

 على جواب حار.



نظرت اىل نفسها يف املرآة , جلدها انعم وشعرها 
مالس وفستاهنا األبيض ااحلريري يليق هبا متاما ,  

وابلرغم من أمتناهنا من نفسها ال تشعر أهنا يف  
مستوى فيكتوراي اليت تسحرها جبماهلا وذكائها ,  

فيكتوراي تعمل مع لوك وأينما كان لوك فهي 
عه. دائما م  

عندما نزلت اىل قاعة األستقبال كانت فيكتوراي  
هناك يف ثوب أمحر شفاف , شعرها األسود  

يظهر بياض بشرهتا , كانت تبتسم للوك متأبطة  
ذراعه , وملا دخلت سارة أبتعدت عن لوك 

 ونظرت اىل املرأة من دون محاس.



" آه , بشرتك متوردة هنا , اي سارة , اجلبل 
 يؤاتيك". 

ة متشكرة: أجابتها سار   
 " شكرا". 

. 
 
 
 

دخل رجل حنيف وراءها , فأستقبله لوك أببتسامة  
 حارة :

" ها أنت اي آدم , سأعرفك بزوجيت ,سارة...  
 آدم كروشاير".



مدت له يدها مبتسمة , لقد أحبته يف احلال , 
عيناه حماطتان ببعض التجاعيد الصغرية .... رمبا  

وبشوشا.لشدة الضحك ..... كان لطيفا   
أمسكت فيكتوراي ذراعه وتقدمت به حنو خزانة  

زجاجية عرضت يف داخلها التحف القدمية  
 العائدة للقرن الثامن عشر وقالت له: 

" تعال! أنظر اىل هذه األشياء املصنوعة من  
 اخلزف , هل تعجبك؟".

 " آه , أفّضل أن أراها عن قريب".
 أخذ لوك مفتاحا من جيبه وقال:

من هذا"." ليس أسهل   



فتح اخلزانة وأمسك بقطعة صغرية وانوهلا ألدم ,  
 فقال هذا األخري :

" هل الحظت التوقيع اي لوك؟ أهنا قطعة رائعة  
 جدا , من الذي جيمعها , أنت أم زوجتك؟".

 " كال , أهنا أمي".
" آه , آه , والدتك أمرأة ساحرة وذكية , أذا  

 مسحت يل أبطرائها ".
 نظر لوك حوله وقال: 

ها هي , أمي , يقول عنك السيد كروشاير   "
 كالما مجيال ".

أضطرب آدم وأسفت عليه سارة , لكن السيدة  
 أيليوت فرحت هبذا األطراء وقالت:



" شكرا , اي آدم , هذا لطف منك , هل حتب  
اخلزف الصيين ؟ لدي أفضل من هذه , 

 تعال.......".
 نظرت فيكتوراي اىل لوك وقالت: 

". والدتك رحبت معركة  
 قال هلا بصوت منخفض:

 " كل ما أطلب هو أن يكون سعيدا". 
وخالل العشاء , جلست سارة بني لوك وآدم  
كروشاير ,وبذل لوك جهده أن يبقي احلديث  

شامال , ومسع آدم مبرح حديث ستيفاين وسوزان  
وحكاايهتما حول األوالد , أما سارة فراحت 



تطرح عليه األسئلة حول عائلته , فحدثها عن  
ديه مث قال فجأة :ول  

" ما زاال متأثرين بفقدان والدهتما , وأان كذلك , 
كانت تساعدين كثريا يف عملي , كانت أما  

 رائعة". 
 " كم مضى على وفاهتا؟". 

" سنتان , لقد علمت أنك فقدت والدك أخريا , 
 أليس كذلك؟ هل كنت متعلقة به كثريا؟".

 هزت رأسها حبسرة وقالت:
ثريا". " نعم , متعلقة به ك  

شعر لوك ابلضغط يتصاعد يف اجلو , لكنه ظل 
 حمدقا آبدم الذي قال بلطف:



 " الزمن يشفي كل شيء". 
كانت فيكتوراي جالسة قرب آدم من اجلهة  

 الثانية , فطلبت من لوك قائلة:
 " هل متأل كأسي من فضلك؟". 

آه , اي هلا من أمرأة مثينة , هذه الفيكتوراي! تعرف  
احلديث يف الوقت املناسب وهذا ما كان  أن تغرّي 

ينتظر لوك منها,ملاذا مل يتزوجها أذن قل سنوات؟  
 رمبا كانت املرأة املثالية! 

بعد العشاء هتيأ لسارة أن الوقت مسألة أبدية  
نتهية , كانت ترغب يف الذهاب اىل فراشها  غري م

ومل جترؤ على األنسحاب , مل تكن تصغي اىل 
لوك معلنا موعد الرحيل   كالم لوك , أخريا هنض



, فأختفت فيكتوراي أببتسامة واجلميع تبعوها  
 بسرعة. 

. 
خلعت سارة مالبسها وهي تتثاءب ,ونظرت اىل  

الباب فلم يكن املفتاح فيه , لكن , هل يريد 
 لوك شجارا جديدا هذا املساء؟ 

متددت يف سريرها ومسعت فجأة أصوات خطوات  
فا على  , فنهضت اىل النافذة ,ورأت لوك واق

طرف العشب األخضر , يتأمل ضوء القمر ,  
 فجأة ظهرت فيكتوراي بثوهبا األمحر. 

تكلما مدة قصرية بصوت منخفض مل تتمكن  
ها شعرت ابلغرية  سارة أن تفهم شيئا منه ,لكن



خاصة عندما وقفت فيكتوراي على رؤوس  
 أصابعها لتودع رفيقها. 

عادت سارة اىل الفراش بسرعة وخبأت رأسها بني  
ديها ,أذن األمر حقيقي , فيكتوراي ولوك ....  ي

كانت تتعذب كثريا , أغمضت عينيها , آه لو مل 
 تشهد هذا العناق!
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اللعبة االجتماعية تسري على افضل وجه اال ان  
متضايقة من قرب سارة ولوك ,اال ان  فيكتوراي 

السيد ادم ميضي عطلة طيبة,سارة تكتشف 
 موهبة جديدة لدى لوك.....

 
أستيقظت سارة يف صباح الغد بشيء رطب وحار 

قرب وجهها , ففتحت عينيها ورأت الكلب 
 جمنون قرهبا وعيناه مليئتان ابحلنان. 

" آه ) جمنون(كيف حالك , آه كفى.... أعطين 
 ساقك , هيا أعطين ساقك".

 قال لوك: 
 " لقد نسي براعته". 



فوجئت سارة بوجود لوك, فرفعت عينيها , كان  
طرف السرير , مكتف اليدين , مرحا  واقفا قرب 

 وقال:
 " لقد جئت به اآلن من عند السيدة جاكس".

. 
لقد زارا هذه املرأة ابألمس , لكن ) جمنون ( كان  
قد ذهب اىل الصيد مع أبن السيدة جاكس ,فلم  

 يتسىن هلا رؤيته قبل اآلن. 
 أبتسمت وقالت: 

" شكرا , أنظر , أنه يتذكرين ! بعد سنتني! ومن 
 يقول أن ال ذاكرة عند احليواانت؟". 

 " طبعا أهنم يتمتعون ابلذاكرة".



 
 
 

 نظر اليها وهي تداعب الرأس الناعم وقال:
" ما رأيك بنزهة صباحية قبل موعد الفطور ,  

 هذا أذا أرتديت مالبسك بسرعة؟".
 رمقته بنظرة جانبية وقالت: 

ط أذا أنتظرتين يف البهو , فسأكون جاهزة بعد  
دقائق". مخس   

 أبتسم بسخرية وقال: 
 " أقسم أال أنظر اليك؟".

 " لوك!".



 " ما دمت مصرة.... سأراك بعد مخس دقائق!". 
وعندما ذهب وضعت أصابعها حول فروة )  

 جمنون ( ومهست قائلة: 
" ماذا سأفعل هبذا الرجل , اي ) جمنون( ؟ يف 

املساء راح يعانق فيكتوراي , واليوم يبدو أنه نسي  
تعتقد أنه يعاين من أزدواجية يف  ذلك , هل

الشخصية؟ بدأ يتغري منذ أن جئنا اىل هنا , ويف  
األمس قضينا معا وقتا ممتعا...... مثل األايم 

األوىل لزواجنا , مل أعد أفهم شيئا, ) جمنون( , لو  
 فقط أعرف ما بوسعي عمله!".

 نظر اليها ) جمنون( مليئا ابألمل , فأضافت:



, اي ) جمنون ( أليس كذلك؟  " أنت ال تفهم شيئا
ابلنسبة اليك لوك هو املعلم .... وأنت حتب 

ذلك , آه , لو كنت مثلك ,لكانت احلياة سهلة  
للغاية ! لألسف أرفض أن أبقى يف حجريت 

 أبنتظار أن يقبل معلمي اللعب معي". 
نبح جمنون كأنه فهم ما تقوله , فأبتسمت له 

  وهنضت من سريرها , أخذت محاما سريعا
وأرتدت تنورة مكسرة وسرتة دافئة , مث هبطت  

 اىل البهو برفقة ) جمنون(. 
عربوا املرج حيث مثار الفاكهة ثقيلة على 

األغصان ووسط األشجار خلية حنل , والنحل 



هنا وهناك ميتص رحيق الزهور , الشمس تبذل 
 جهدا ألزالة الضباب الصباحي , قال لوك:

 " جيب أن أرسم هذا املكان".
سارة وقالت:  تعجبت  

 " أن ترمسه؟". 
 أمحر وأبتسم خبجل وقال: 

 "" نعم , الرسم أصبح هواييت املفضلة".
أندهشت سارة لألمر , فهي مل تتوقع أبدا ذلك  

منه , أذ تعتقد أبن لوك يكرس كل وقته يف  
 الصفقات التجارية . 

. 
 " هل تريين لوحاتك؟".



 هز كتفيه وقال:
 " لست سوى هاو بسيط".

ما دمت حتب الرسم".  " ال يهم ,  
 عادا اىل املنزل ابلرغم من أحتجاجات ) جمنون(. 

وملا وصال اىل غرفة الطعام كان آدم كروشاير  
أيكل البيض ويقرأ الصحف يف الوقت نفسه , 

 فقال أببتسامة عريضة: 
 " صباح اخلري , هنضتما ابكرا".

" ذهبنا يف نزهة مع الكلب , أجلسي هنا اي 
تريدين بعض الذرة".سارة , هل   

 " كال , سآخذ خبزا حممصا فحسب". 



" جيب أن أتكلي جيدا , خذي بيضا على 
 األقل".

 " حسنا".
مث جلس لوك قرهبا ودهن الزبدة على قطعة خبز  

 حممصة وقال آمرا: 
 " كلي البيض هبذا اخلبز".

 " صحيح اي لوك؟ أان لست طفلة!".
القهوة  لكن ذلك مل مينع لوك من أن يسكب هلا 

مع الكرميا الدمسة , وفوئت لشهيتها, كان آدم 
قد وضع الصحف جانبا انظرا اىل سارة مبتسما 

 ويقول: 
 " منزلك رائع , اي سارة".



 " ابلفعل , وعادي جدا , أليس كذلك؟".
" أقنعتين السيدة أيليوت مبرافقتها اىل الكنيسة  

 وسأكون مسرورا أذا جئت معنا". 
 " بكل سرور". 

لوك؟". " وأنت اي  
" طبعا , أان أكيد أن كنيستنا ستعجبك , عمرها 

 مئة سنة".
صعدت سارة اىل الغرفة لتغرّي مالبسها أستعدادا  

للذهاب اىل الكنيسة , فأرتدت بزة توركوازية  
وقبعة من القش , أبتسم هلا لوك أبعجاب , هو 

أيضا غرّي مالبسه وأرتدى بزة غامقة تليق به  
 كثريا. 



 قال هلا :
خرجت لتوك من صحيفة موضة   " كأنك

 األزايء".
دخلت فيكتوراي ونظرت اليهما أبندهاش 

 وسألت:
 " اىل أين؟". 

 " اىل الكنيسى".
 " هل متزحان؟". 

" كال ,حنن نذهب دائما اىل صالة األحد عندما 
أنيت اىل هنا , والدي دفن هنا ,وحنن نزور ضرحيه 

 دائما". 



وت  يف هذه اللحظة ظه آدم برفقة السيدة أيلي
وأعلنا موعد الرحيل , ونظرت فيكتوراي أليهم  

أبسف ألهنا املرة الوحيدة يرتكها اجلميع وراءهم ,  
 حىت ستيفاين وسوزان كانتا مستعدتني للذهاب. 

ذهبوا يف سيارتني , آدم أخذ معه السيدة أيليوت 
 ولوك أخذ سارة وشقيقتيه. 

يف الكنيسة ,كانت األحلان تنبعث من أرغن قدمي 
وك أبذن سارة : , فهمس ل  

 " أهنم حباجة اىل أورغن جديد". 
 " وماذا تنتظر لتقدمه هدية للكنيسة؟". 



شعر ابلسخرية يف صوهتا ورمقها بنظرة مواربة  
,لكن عندان سّلم بشدة على يد القس , قال له  

 جبدية: 
" أحب أن أقدم لك أرغنا جديدا , دعين أعرف  

 املبلغ الذي تريده". 
طريق العودة مدحت  شكره القس كثريا ويف 

 ستيفاين أخاها لكرمه احلامتي.
 أعلن آدم خالل الغداء قائال:

" سأضطر للرحيل بعد الظهر , لدي موعد مهم  
 يف صباح الغد". 

. 
 أستدار حنو السيدة أيليوت وأضاف قائال:



" هل يريد أحد األستفادة من سياريت والنزول 
 معي؟".

 قالت له السيدة أيليوت: 
سأفرح ابألمر , ألن عددان   " كم أنت لطيف ,

 كبري".
 وضعت فيكتوراي ملعقتها جانبا وسألت: 

" يف أي وقت تريدين أن أكون جاهزة , اي  
 آدم؟".

 قال مرتددا: 
" ال أريدك أن تتقيدي يب , هذا الكان رائع , وال 

شك , اي لوك , أنه أبمكانك أن جتد مكاان  
 لفيكتوراي؟".



وك وقال:ظلت فيكتوراي بال حراك , فأبتسم ل  
" طبعا , أبمكاهنا األختيار : أما اجللوس قرب  
ستيفاين وسوزان يف املقعد اخللفي , أما العودة  

 مع اخلدم".
 تدخلت ستيفاين قائلة: 

" أان سأعود مع ااخلدم , أريد التأكد من أن  
 املنزل حمكم األقفال". 

 نظرت فيكتوراي اىل سارة بغضب وقالت:
أن تغلقي املنزل بنفسك  " رمبا تفضلني اي سارة , 

 ,بدال من ستيفاين". 
 قال لوك بكسل:



" ال , أفضل أن تكون زوجيت اىل جانيب , شكرا  
, اي فيكتوراي , لكنين ال أريد سارة أن تبدأ يف 
احلال ابألعمال املنزلية الروتينية , أريدها أن  

 تراتح وترّيح أفكارها". 
 
 
 

 وافق آدم مبتسما وقال:
ون ال يسيء لبشرهتا " أنت على حق , الل

 األنكليزية , أنت شاحبة , ايسارة".
أستغل لوك هذا الكالم ليضع يف صحنها قطعتني 

 من الروستو , فرمقته بنظرة غاضبة فقال هلا:



 " أسكيت وكلي , هل مسعت كالم آدم؟".
اي للخبث! كل هذا اجلهد من أجل آدم! هي 

 أكيدة أنه يفضل مرافقة فيكتوري.
. 

الغداء قامت سارة بنزهة قصرية يف احلديقة  بعد 
ذهب برفقة آدم حدثها عن أنكلرتا حيث كان ي 

مرارا , كان حيب املنازل القدمية يف بالد األنكليز 
ويعشق اخلزف األنكليزي , تناولوا الشاي يف 

فرتة العصرونية , وكان احلطب يشتعل يف املدفأة 
ط ترن وأمامهم ينام ) جمنون( حاملا , وساعة احلائ

 كل نصف ساعة.
 مد آدم قدميه وتنهد أبمتنان وقال:



" لقد قضيت حقا عطلة رائعة , عائلتك مضيافة  
ومتحدة , اي لوك , هذا ما ينقصين بعد وفاة  

زوجيت , الزواج أمجل شيء يف الوجود , أان ال  
أفهم الناس عندما ينفصلون ألتفه األمور , مل  

نا  يكن زواجي يف منتهى الكمال , لكننا ك 
 سعيدين ابلرغم من كل شيء".

 أعلنت السيدة أيليوت وهي تقدم آلدم السلطة: 
" حظك كان كبريا , وأان أيضا شعرت ابلنقص  

ا , العالقة عندما تويف زوجي ولذا أفهمك جيد
السعيدة يف الزواج هي مسألة أرادة واألتفاق هو 

 السر". 
 " وجميء األوالد تتويج للزواج".



يقول: أبتسم آدم خبجل واتبع  
" حان لكما الوقت أن تنجبا , اي لوك , وأذا  

 كنت وقحا أعذرين". 
 أمحرت سارة وألقت نظرة خاطفة اىل زوجها  

 كان صوته هادائ عندما قال :
 " رمبا ".

غرّي آدم احلديث وراح يتحدث عن اخلزف مع  
السيدة أيليوت, وبعد ساعة أنطلق آدم يف 
  سيارته مصطحبا معه والدة لوك ,وبعد أن
 ودعهما اجلميع , تنهدت ستيفاين وقالت: 

 
 



 
" أوف! أنه رجل طيب , لكن اجلو متوتر أحياان  

, قل يل , اي لوك ,أمل جتد أن آدم له ميل حنو 
 أمي؟".

ألتفت لوك أبجتاه فيكتوراي اليت أبتعدت مكفهرة  
 الوجه , فسألت ستيفاين وهي تتبعها ابلنظر: 

 " ماذا هبا؟". 
خيرق العادة أو العرف!". " ما زلت تتصرفني مبا   

" ال تقل يل أبهنا مهتمة آبدم؟ فهو يف ضعف  
 سنها!". 

 قالت سوزان هبدوء: 



" لكنه غين وذو مقدرة كبرية , أمل تالحظي شيئا؟ 
اي حزينة ومكتئبة , يوما بعد يوم  أصبحت فيكتور 

, وحادثة السيارة ؟ فهي تفضل أن تذهب مع 
 لوك مكان سارة!". 

. 
ة: قالت ستيفاين ضاحك  

" تصوروا والديت مع عريس يتقدم للزواج منها!  
 وبعمرها!". 

 أجابت سوزان: 
" ومل ال ؟ ما زالت أمي نضرة وينظر اليها آدم  

 مثل اخلزف الثمني الذي حيب أمتالكه". 
 أمحرت سارة غضبا وقالت: 



 " أكره أن يعتربين الرجل هكذا".
 أمسكها لوك بذراعها وقال:

للراحة قليال"." حان الوقت كي تذهيب   
 " كفى معامليت كطفلة!". 

 " أذن كفي عن التصرف بطريقة طفولية".
أختفت الشقيقتان من الصالون , فتفحص لوك  

 زوجته وقال:
 " أحياان أشعر برغبة يف أن أهزك كشجرة اخلوخ". 

 " حاول أذن!".
" ملاذا تطاولت على سوزان هبذه اللهجة  

 الوقحة؟". 



, أليس كذلك؟ " آدم وأنت تشبهان بعضكما 
تعتربان النساء كاألشياء , عندما أمسع أحدا  
يتكلم عن تسوية , أخشى أال تكون املرأة 

وحدها هي السبب وليس زوجها ,ألن زوجها 
 منهمك كثريا أبعماله". 

 " كم أنت حادة الذهن!".
أدارت له ظهرها من دون أن ترد عليه ,وصعدت  

ا  السالمل مسرعة , حلق هبا لوك وأمسك بذراعه
 ومّسرها مكاهنا.

" ما ابلك اي سارة ؟ ال أعرف أين أان ,أمس كنا  
 متفقني واليوم , أال تبالني يب".

. 



 " لقد رأيتك يف األمس مع فيكتوراي". 
 أمحر وجهه وزّم عينيه وقال بصوت سريع:

 "أمسعي , سأشرح لك....".
 " ال أريد شرحا ,دعه لنفسك! ال فائدة منه...".

 " ال أفهم".
أان أفهم جيدا , ال شيء تغري , كنت " بلى 

دائما جتد الوقت لفيكتوراي , وخالل فرتة زواجنا 
كنت تراها مرتني أكثر مين , ملاذا مل تتزوجها , اي  

 لوك , هذا ما مل أفهمه". 
 حدق فيها أبنفعال شديد وأضاف: 

" ما معىن هذا كله؟ مل حتاويل أبدا فهم رأيي , لقد  
ية معتربة أن دوري حكمت على زواجنا منذ البدا 



الوحيد هو البقاء معك كل الوقت , أذا عدت  
متأخرا أجدك ابردة كالثلج , أذا سافرت, تعتربين  
أنين ذاهب للقاء عشيقيت , تريدينين مربوطا حببل 

 , مثل ) جمنون(". 
 " هذا ليس صحيحا!". 

 " حسنا , أذن ماذا تريدين؟".
 قالت والدمع يتألأل من عينيها: 

أريد أن أراك أكثر من مرة واحدة يف  " كنت 
األسبوع , أريد زوجا أييت اىل العشاء ,  

ويصطحبين اىل املسرح واىل السينما , ويكون  
 رفيقا وصديقا".

 سأهلا بقسوة: 



" أمل تالحظي أنين كنت أقوم بعمل مكان عشرة  
أشخاص , نعم كنت مضطرا أن أكون دائما يف 

 العمل". 
ليأخذوا وقتا  " هناك أشخاص يعملون جهدهم 

 حرا".
 " من؟ هل تعنني سام؟".

 " ابلعل , فهو مل يرتكين أبدا".
" رمبا , لو راقب جايسون مراقبة أفضل , ملا  

 أختلس له هذا األخري مليون دوالر؟".
 " ماذا؟".

أجهشت ابلبكاء وأتكأت على احلائط مرجتفة , 
 مث قالت بصوت متقطع:



, أان  " ليس هذا خطأ والدي , أان غلطيت أان 
 املسؤولة....". 

" كال , لدي براهني أن خطة جايسون مل تكن  
حديثة العهد , اخلرباء ما زالوا حباجة اىل أسابيع 

مفصال ,وكان وشهور كي يتوصلوا ملعرفة األمر 
 مفروضا على سام مالحظة ذلك".

 صرخت بغضب: 
 " أعتقد أنك كنت تكره والدي!".

تقولينه؟". " أخرسي! تريدين أن يسمع اجلميع ما   
 " لن أخرس!".

 دفعها اىل غرفته وأغلق الباب وراءه. 



" أنت لست حباجة اىل زوجة , اي لوك, فليس  
عندك الوقت لتكرسه هلا ,وهلذا السبب مل تتزوج 

 من فيكتوراي , ملاذا تزوجتين, أذن؟".
 " أهدأي ,ارجوك! ال تعرفني ما تقولني". 

. 
  " ابلعكس ,مل أكن واضحة مثل اآلن ,أريد
الطالق ساعة متضي العقد مع آدم , وأذا  

حاولت أن متسكين ابلقوة مرة أخرى سأعود اىل  
 أنكلرتا وأبدأ مبراسم الطالق هناك".

 وتوجهت اىل الباب وقبل أن خترج أضافت: 
" لو كنت مكانك لتزوجت فيكتوراي , أهنا املرأة  

اليت تناسبك, وأذا أنتظرت طويال رمبا تزوجت 



هي أمرأة طموحة كما حملت  من رجل آخر ثري ,ف
 مرارا".

تقدم لوك من النافذة واضعا يديه يف جييب  
سرواله , نظرت اليه وأذا بعينيها تقعان على  
لوحة فوق السرير , فجأة الحظت أهنا متثل  

صورهتا , يف الفستان املخملي الذي أرتدته يف  
 لقائهما األول.

وابلرغم من غضبها أتثرت ابللوحة وعرفت  
فسألته: صانعها ,   

 
 
 



 " مىت رمستها؟".
 صمت قليال مث أجاب من دون أن يلتفت هبا: 

 " منذ سنتني".
 " رمستها حسب صورة وتوغرافية". 

 " كال".
 حدقت بظهره وقالت: 

" أهنا ... أهنا رائعة , مل أكن أعرف أنك موهوب  
 ااىل هذه الدرجة". 

 مل يرد عليها ,فأقرتحت عليه:
 " أحب أن أشرتيها منك". 

 ألتفت اليها وعيناه تلمعان غضبا:
 " مل أتصور أن وقاحتك مبالغة اىل هذه الدرجة". 



 أقرتب منها وأمسك هبا حبدة وقال:
" هل تعرفني ما أحب عمله؟ أما أن أخنقك , أو 

أن أرطم رأسك ابحلائط! أن أبيعك اللوحة؟  
 أفضل أن أرميها يف النار!".

 هزها بعنف فقالت: 
تكن نييت شتمك , لقد...  " لوك ,أان آسفة , مل 

لقد أحببت هذه الصور , وتصورت أنك ال تريد 
 األحتفاظ هبا بعد طالقنا".

. 
 " أخرجي من هنا قبل أن أفعل شيئا أندم عليه". 



هربت خائفة , مل يسبق أن رأته هبذه احلالة , لقد 
فقد السيطرة على نفسه , لكن ما سبب هذا 

 الغضب الشديد؟ 
 

9 
لندن قائال أنه آت اىل  بريي يتصل من مطار  

نيويورك ويريد تناول العشاء مع سارة , فماذا 
تفعل؟ حتاول أخباره احلقيقة بعد العشاء لكن  

 لوك يقتحم الغرفة ويقع ما ال حتمد عقباه؟ 
 

ويف صباح الغد مل يكن أحد من سكان املنزل  
الريفي يعرّب عن حيوية وبشاشة خالل وجبة  



ن اخلبز بسهو  الصباح , ستيفاين وسوزان أتكال
وغياب , لوك منغمس يف صحيفته يشرب القهوة  

من دون كلمة , وحدها فيكتوراي تبدو جائعة ,  
لكن سارة تشك أهنا تتصنع ذلك ألخفاء توترها  

الداخلي ,وكلما نظرت اليها تراها حتدق  
 ابلصحيفة اليت أختبأ وراءها لوك. 

كانت طريق العودة سريعة , أوصل لوك الفتيات 
ه وتوجه حنو مكتبه يف احلال , فتحت  اىل منزل

 السيدة أيليوت هلن الباب وقالت:
"هل قمنت برحلة جيدة؟ سارة ما زالت شاحبة ,  
رمبا أنت مصابة بفقر الدم؟ جيب أن تستشريي  

 الطبيب ,أدخلن مجيعا ألحتساء القهوة".



 سكبت السيدة أيليوت القهوة وقالت: 
على  " واآلن , اي ستيفاين واي سوزان , تكلمت

اهلاتف مع زوجيكما , فهما مشتاقان لكما  
 وينتظران بفارغ الصرب عودتكما".

 أبتسمت ستيفاين وقالت: 
 " مهما حدث سيشعران ابلسعادة ألستقبالنا". 

 هزت السيدة أيليوت رأسها وقالت:
" كيف تستطيعني أن تكوين ابردة هكذا؟ فكري 

واألستقرار؟".أبوالدك املساكني احملرومني الراحة   
قالت ستيفاين بعد أن تناولت فنجاان آخر من  

 القهوة:



" أان أكيدة أن الصبيان برخاء, كلما أذهب من  
املنزل يغزون الثالجة , أيكلون البفتيك يف كل 

وجبة ,ويشربون املشروابت الفوارة بكثرة أضافة  
اىل احللوى والشوكوالتة أذن ال تشغلي ابلك 

 عليهم كثريا!". 
سوزان قائلة: تدخلت   

" من األفضل أن أنخذ رحلة الليل , ال أحب 
التغّيب كثريا , أشعر أنين أخذت قسطي من 

 الراحة". 
. 

 أعلنت ستيفاين بصراحة: 



" أحياان تشعرين أنك وصلت اىل أقصى التعب  
اىل درجة األختناق , وعندما خيّيل أليك أنك  

 أرحتت ال يكون ذلك كافيا ".
 ضحكت سوزان وقالت:

م , أنت على حق , وأنت اي سارة, لقد " نع
 أشتقنا لك كثريا". 

 قالت ستيفاين: 
"وأان كذلك , أشتقت لك وفرحت للتحدث 

 معك قليال ".
أبتسمت سارة هلما بصدق وحرارة , فهي حتبهما 

كثريا , وخالل عطلة األسبوع جلبتا الفرح  
 والسعادة اىل قلبها. 



  رن اهلاتف وردت عليه السيدة أيليوت , وملا
 خرجت والدهتا قالت ستيفاين بصوت هادىء:

 " هل أبمكاين أن أطرح عليك سؤاال اي سارة؟".
 تقلصت املرأة عفواي وأجابت:
 "هذا يتعلق بنوعية السؤال".
 هزت ستيفاين رأسها وقالت:

 " مهما يكن , فسأطرح السؤال عليك".
 تدخلت سوزان قائلة: 

 " ستيفاين! تذكري ما قاله لوك".
سارة أبستغراب وسألت: نظرت اليهما  

 " وماذا قال لوك؟". 



ترددت سوزان , لكن ستيفاين هزت كتفيها  
 وقالت:

" طلب منا لوك أن هنتم بشؤوننا وأعتقد أنه على  
حق , لكن , مبا أنين شقيقته , أريد أن أسألك 

 شيئا , ملاذا تركته ورحلت؟".
عّضت سارة على شفتيها غري قادرة على الرد يف 

علنت: احلال , مث أ  
" لوك وأان نتمتع بصفات خمتلفة وال ميكننا 

 األتفاق على شيء ". 
 ملعت عينا ستيفاين وقالت: 

" ال أصدق كالمك , أعرف أن لوك يصعب  
 العيش معه أحياان, لكن.........". 



" ليس صعبا , بل مستحيال , أنت شقيقته وال 
ميكنك أن تالحظي ذلك , عندما كنت أعيش  

وكأنين يف جزيرة انئية , ال أراه أبدا ,  معه , كنت 
مل يكن موجودا , عمله مير يف ابدىء األمر , 
كنت وحيدة وكئيبة ومل أعرف السعادة , فلم 

 أعد أحتمل هذا الوضع".
 تنهدت ستيفاين وقالت: 

" هذا صحيح , لوك حيب عمله كثريا , ومل نكن 
 نراه كثريا داخل املنزل".

محر وجهها: قالت سوزان حبماس بعد أن أ  
" لقد عمل بقسوة حىت وصل اىل قمة النجاح , 

 أان أحرتمه جدا , أنه .... أنسان رائع".



 وافقت سارة على كالمها وقالت: 
" من دون شك , أنه أغرب أنسان ألتقيته يف 

حيايت , لكن كان يتعّذر علّي رؤيته , أريد زوجا 
 من حلم ودم , وليس زائرا أييت صدفة ". 

 سألتها سوزان: 
 " وهل قلت له ذلك؟". 

 " مرارا".
 " وماذا كان رده؟". 

" يعتقد أبنين أطلب منه أمورا كثرية , ويريدين أن  
 أقبله كما هو". 

 " وال ميكنك ذلك؟". 
. 



" ال , ال أستطيع , ال أطلب منه أن يفعل ما  
أريده صباحا ومساء كما يعتقد , ال بل 

أطلب.... أطلب فقط منزال, وزوجا يعود كل 
مساء وأوالدا وعطلة نقضيها معا.... ال أعرف  

أذا كنت واضحة , هذا أمر يصعب الكالم 
 عنه". 

 قالت سوزان:
 " أفهم أنك تريدين رجال عاداي". 

 قاطعتها بقوة قائلة: 
 " كال".

 نظرت اليها سوزان بتيقظ وقالت:
 " كال؟ أذن , تريدين لوك , وترغبني يف تغيريه؟".



ألمر يبدو اتفها أذا ما  " أان..... ال أعرف.... ا
قلناه هبذه الطريقة , هل تعتقدين أنين خمطئة يف  
نظريت اىل األمور؟ هل علّي أن أعتاد السهرات 

 الوحيدة؟".
 
 
 

 قالت سوزان:
" كال أان أفهمك , أحب حيايت وأحب أن  

أتقاسم عمل زوجي , ال ميكنين أن أعيش كما  
حبه....".يريد لوك .... وال ميكنين أن أقع يف   

 قالت ستيفاين بلهجة حازمة:



 " احلياة العائلية ال تناسب لوك". 
 " لكنها تناسبين أان , وهذا هو خالفنا".

 " اي لألسف!". 
 قالت سوزان أبقتناع : 

" أنت حقا املرأة اليت حيتاج لوك أليها , أنت مثل  
أمي , خزف أنكليزي سريع العطب , ولوك مل  

 يتمكن أن يقاوم هذه الدقة".
 قالت سارة مبرارة:

" تقصدين أبنه حصل علّي كما حيصل على قطعة 
 أثرية". 

 يف هذه اللحظة دخلت السيدة أيليوت وقالت: 



" سارة مطلوبة على اهلاتف, املكاملة من أنكلرتا,  
أن املكاملة ختصين.... ألن املتكلم أراد أعتقدت 

التحدث اىل السيدة أيليوت, ويف األخري فهمت 
لم معك".أنه يريد التك  

توجهت سارة اىل املكتب وتناولت السماعة  
 وقالت:

 " ألو؟ هنا سارة أيليوت".
 قال صوت بعيد: 

 
 
 

 " سارة , أان بريي".



 " آه , بريي! كيف حالك؟".
" ال وقت لدّي , أان أكلمك من املطار ,  
 سأستقل طائرة نيويورك بعد نصف ساعة,

  وسأصل يف الثالثة ,هل أنت حرة لتناول العشاء
 معي".

 " بريي..... أان.....طبعا........". 
نعم جيب أن تراه لتشرح له أن زواجهما مستحيل  

فبعد أن رأت لوك فهمت األمر بوضوح , قال 
 بريي:

" سأتصل بك حني وصويل , أان مشتاق اليك اي  
حبيبيت , أرجوك أال أتيت مع لوك أيليوت , حسنا 



, سأقفل اآلن , وسأتصل بك حني أصل اىل 
يورك....".نيو   
. 

أقفل اخلط وعادت سارة اىل الصالون فسألتها 
 السيدة أيليوت:

 " هل من خرب سيء اي سارة؟ تبدين مضطربة". 
 " أمحرت املرأة وأجابت:

" آه , ال.... أنه صديق .... سيصل يف املساء ,  
يريد فقط أن يعرف أذا كنت على أستعداد أن  

 أرافقه اىل العشاء هذا املساء".
الشقيقتان اىل بعضهما البعض أبندهاش نظرت 

 أما السيدة أيليوت فسألتها:



 "وهل ستتناولني العشاء معه؟".
" أذا كان ذلك ال يزعجك اي أمي؟ أنه.....  

 مهّم.......".
" هذا ال يزعجين أبدا أذا كنت موافقة على  

 الذهاب". 
ذهبت ستيفاين وسوزان يف املساء بعد أن ودعتا 

 سارة حبرارة صادقة. 
 فقالت هلا ستيفاين: 

" آمل أال ختتفني من جديد , تعايل لزايريت  
 وسأسر ألستقبالك يف أي وقت تريدينه". 

 وأقرتحت سوزان: 



" مث تعايل لزايريت , وهكذا تراقبني عن قرب  
احلياة العائلية , وأان أكيدة أنك ستغريين نظرتك 

 كليا".
 أجابت سارة ضاحكة: 

 " لن أتردد بزايرتكما , شكرا".
عد ذهاب أبنتيها صعدت السيدة أيليوت اىل  ب

غرفتها كي تستعد للخروج تلبية لدعوة العشاء  
من قبل السيد كروشاير , مث نظرت اىل سارة  

 خبجل وقالت:
 " كيف جتدين السيد كروشاير ,اي سارة؟".

 " لطيف جدا , وهو يوحي يل ابلثقة". 
. 



" وأان أشعر ابلثقة معه , أنه وحيد ويشعر  
لرهيبة بعد وفاة زوجته , الرجال حباجة ابلوحدة ا 

 اىل منزل وزوجة وأوالد".
 " بعضهم فقط".

" كلهم اي أبنيت , الرجل حباجة اىل احلب  
 واألهتمام والرعاية". 

مل تكن سارة قد أستعدت كليا عندما رن اهلاتف 
, كان بريي على اخلط , وقررا أن يلتقيا بعد  

نصف ساعة يف الفندق حيث نزل بريي , 
تفقت مع محاهتا أن توصلها اىل الفندق الذي  وأ

 يبعد مسافة نصف ساعة عن منزل آل اليوت. 



أرتدت سارة فستاان حريراي فاحتا أبكمام واسعة , 
سيدة أيليوت اليت كانت  ويف الطريق قالت هلا ال

مجيلة أيضا بفستاهنا املخملي األزرق البسيط  
 واألنيق: 

ر دائما  " سنذهب اىل املسرح بعد العشاء , أنتظ
بفارغ الصرب أن تفتح الستائر , وأنت , اي عزيزيت 

 , هل تذهبني غالبا اىل املسرح , يف لندن؟". 
 " غالبا , نعم , أحب املسرح كثريا". 

 سألتها السيدة ايليوت برتدد:
" هل أنت على موعد مع صديق.... مقرب 

 لك؟".
 مل ترد سارة يف احلال مث قالت:



. " كنت أراه كثريا يف لندن"  
وملا وصلتا اىل فندق بريي , أوقفت السيدة 

أيليوت السيارة ونزلت منها سارة ولّوحت حلماهتا  
 أبشارات الوداع قبل الدخول اىل الفندق. 

كان بريي ينتظرها يف صالة األنتظار , وقف 
 بسرعة وتقدم منها ليقبلها وقال:

 " اي حبيبيت, أنت رائعة!".
 أبتسمت له بعصبية وقالت:

صباح اخلري , اي بريي"."   
. 



كأهنا مل تره منذ دهور ,مل تفكر فيه خالل 
األسابيع األخرية , بل كان لوك قد أحتل كل  

 خميلتها. 
 نظر اليها بريي أبمعان وسأهلا:

" هل كل شيء على ما يرام؟ وهل أجراءات 
الطالق يف تقدم؟ كنت أعتقد أنك يف الس 

نك ما  فيغاس أو يف مكان آخر , ومل أظن أبدا أ
 زلت يف منزل لوك؟". 

 مهست له أبنزعاج: 
" أهنا.... قصة معقدة اي بريي , ما رأيك لو 

 نتناول العشاء أوال؟".
 



 
 

 ألقى اليها بنظرة شكوكة ووافق قائال: 
" حسنا , هل حتبني تناول العشاء هنا؟ الظاهر  

 أن املطعم نظيف والطعام شهّي".
 " حسنا".

مل تكن جائعة , كان العشاء لذيذا لكن سارة 
وابلكاد أكلت شيئا بينما بريي أكل بشهية كأنه  

 مل أيكل منذ زمان.
 وبعد قليل سأهلا: 

 " أذن؟ ما هي األخبار السيئة؟". 



" أذن , كما سبق أن قلت , تعقدت األمور ,  
 لقد عقدان صفقة , لوك وأان".

 " آه صحيح؟".
 " آه , أرجوك! دعين أتكلم!". 

." طّيب أكملي , العفو!"  
" طلب مين لوك أن أرجىء الطالق ألسباب 

 تتعلق أبعماله ". 
 " ماذا ؟ هل تسخرين مين؟".

" ال فما أقوله صحيح , ال يريد فضائح يف هذا 
 الوقت ابلذات ".

" آه , لكن أنتظري.... لقد فهمت , أذن  
 األشاعات اليت تذاع حقيقة؟".



 " أي أشاعات؟".
وكروشاير!"." أحتاد أيليوت   

 ترددت الفتاة وقالت:
" أفضل أال أتكلم هبذا املوضوع , أنه سّري 

 وخاص". 
" أذا مت هذا األحتاد , فرتتفع أسعار اجملموعتني ! 

 وشكرا لك على هذه املعلومات!".
 سألته سارة مذعورة: 

 " بريي , هل ستبوح مبا قلته لك اآلن؟".
 أبتسم هلا وقال:

املسرحية؟"." ومل ال؟ وكم ستدوم هذه   



فجأة الحظت وجود اخلادم قرهبما ورمبا كان 
يصغي اىل احلديث فقالت لبريي بصوت  

 منخفض:
" أرجوك , ليس هذا هو املكان ملناقشة هذه  

 املواضيع , ممكن أن يسمعنا أحد".
. 

" معك حق , اجلدران هلا آذان , واخلدم أيضا ,  
 تعايل.......".

, وبعد أن  هنض واقفا وطلب من اخلادم احلساب
دفع الفاتورة , أذذ سارة خارج صالة األستقبال 

 وطلب املصعد وقال:
 " لنصعد اىل غرفيت".



 أحتجت بصوت منخفض: 
" لكن هذا مستحيل , ماذا لو رآين  

 أحد........".
 " هذا أمر غري معقول!". 

دفعها اىل داخل املصعد وكبس على الطابق  
مرة   الثاين. وملا وصال اىل غرفة بريي , أحتجت

 اثنة قبل الدخول وقالت: 
" ال ميكنين البقاء هنا , أذا عرف لوك ابألمر ,  

 سيغضب كثريا ". 
 " ال يهمين رأيه".

 فّك ربطة عنقه وقال: 



" رأسي يؤملين , ال شك أن ذلك عائد اىل الفرق 
الشاسع بني الوقت والطقس , أسكيب يل كأسا اي 

 حبيبيت؟". 
 وسقط يف املقعد. 

سكبت له كأسا فجرعه دفعة واحدة  وبعد تردد 
 مث قال:

 " اآلن تعايل أجلسي بقريب".
" كال , اي بريي , علّي أن أحدثك .... لقد  

 فهمت.........".
لكن قبل أن تتمكن من متابعة احلديث كان قد 

 جذهبا اليه وعانقها. 
 فتخبطت وقالت: 



" بريي , توقف , علّي أن أقول لك شيئا... أان 
 آسفة.......لكن.....".

وبعناقه القوي أخرسها , فجأة أنفتح الباب بقوة  
 ودخل لوك كاألعصار. 

ألتفتت سارة بعد أن حررها بريي , ورأت لوك 
 يتقدم منهما , قال:

 " أيليوت! أين تعتقد أنك موجود.......".
هنض بريي مرتحنا وحدق بلوك , فصفعه هذا  

عد وراح  األخري على وجهه , وأوقفه على املق
 الدم ينزف من فمه , أطلقت سارة صرخة :

 " بريي , كيف حالك؟". 
 أعطته منديال فقال: 



 " أنت وحش حقيقي اي أيليوت".
. 

 قال لوك بصوت انعم: 
 
 
 

 " ال تقرتب من زوجيت وأال أخلع رقبتك".
أمسك لوك بسارة اليت كانت حتاول مساعدة 

 بريي , فصرخت تقول:
ورمبا كسرت " أبتعد عين! لقد جرحته!  

 أنفه.....". 
 " آمل ذلك حقا". 



أمسك بزوجته لئال تفلت من بني يديه وقال 
 بلهجة ابردة قبل أن يدفع بسارة خارج الغرفة. 
" ال حتاول رؤيتها مرة اثنية وأال حطمتك اىل  

 جزئني".
 ويف املمر رمقته سارة بعينني اثقبتني وقالت له: 
  " أذن, أنت مسرور من نفسك ؟ مل يكن بريي 

 حبالة جيدة لفرق الوقت والطقس".
 " كان سكراان".

" وجترؤ على ضرب رجل يف هذه احلال؟  
 برافو!".

 " أخرسي , ورتيب شعرك!".



أمحرت ووضعت بعض الرتتيب يف شعرها , مث 
 دفعها لوك اىل املصعد وقال:

 "سنعود اىل املنزل". 
وخالل الطريق عم الصمت , أخريا قطعته سارة  

 قائلة:
ت أين أكون؟"." كيف عرف  

 " والديت أخربتين ابألمر". 
 " لكن األمر ال يعنيها.........".

" فكرت أن من حقي معرفة مكان وجود 
 زوجيت". 

 " زوجتك؟ ليس لوقت طويل....". 
 مل يرد لكنها الحظت أنه متقلص ومتوتر للغاية. 



وملا وصال كان املنزل غارقا يف الظالم , مل تعد 
وأندراي وهنري يتناوالن السيدة أيليوت بعد 

 العشاء عند أصحاب املنزل الذي ينوون شراءه.
دخل لوك اىل الصالون وسكب لنفسه كأسا بيد  

 مرجتفة وسارة واقفة حتدق فيه. 
. 

ألتفت اليها وقد غادره الغضب , نظر اليها بربود 
 وسأهلا:

 " ملاذا صعدت مع بريي اىل غرفته؟". 
سرية ال أريد أن  " كنت أريد أن أشرح له أمورا 

ينصت اليها أحد يف املطعم , كنت أخشى أن 
 يسمع أحد خرب أحتادك مع آدم".



" لكن ملاذا ذهبت اىل غرفته؟ ملاذا مل تذهيب 
بنزهة يف السيارة مثال؟ ملاذا تركته يضمك بني 

 ذراعيه؟". 
قالت له وهي تتذكر ذلك املساء عندما راقبهما  

ي يودعها. لوك أمام منزل سارة عندما كان بري   
"لقد سبق أن رأيته يعانقين من قبل,أليس  

 كذلك؟".
 قال بغضب مكبوت: 

 " مل يعجبين اآلمر ولن يعجبين ذلك اليوم أيضا". 
دفع بكأسه يف املدفأة , فتحطم أراب مث توجه اىل  

سارة بعنف وسرعة حىت كاد أن يغمى عليها ,  
 أمسك هبا بقوة وقال: 



 " أنت زوجيت وأنت يل وحدي".
نفسها تقع بني ذراعيه وقالت:تركت   

 " أان لست ملكا ألحد".
عانقها بقوة ومن دون رأفة حىت كادت أن ختتنق  

 , لكنها بعد قليل كانت هتمس قائلة:
 " آه , ال , اي لوك".

 " بلى , بلى". 
" ال ميكنين حتمل ذلك, لن أكون خزفا 

 جملموعتك , أان أمرأة......".
 " وأان أعي ذلك متاما".



ني ذراعيه كطفلة ,وصعد هبا السلم , مل  محلها ب
حتاول أن تتخبط للتخلص منه , فتح ابب غرفته  

 بقدمه ووضعها على السرير.
 فصرخت تقول بلطف:

 " لوك, كفى , أرجوك..........". 
 " حاويل أيقايف أذن". 

حاولت أبعاده عنها لكنها مل تستطع , شيئا 
النجوم , فشيئا تغرّي العامل يف عينيها وبدأت ترى 

 فهتف لوك بقوة: 
" سارة , أان حباجة اليك .... أريدك , هل 

 حتبيين". 



بعد قليل وضعت رأسها على صدره وأسرتخت 
بفرح , فجأة مسعت صوت حمرك سيارة أمام 
املنزل , مث أصواات تعلو يف البهو فأنتفضت 

 وقالت للوك: 
" لوك, الكأس املكسورة يف املدفأة! ال شك أن 

سيتساءالن ماذا حدث!".هنري وأندراي   
. 

 " ال يهم! دعيهما وشأهنما!".
 ضمها اليه فقالت: 

 "ال , أريد أن أكلمك". 
 " عماذا؟ الكالم ال فائدة منه , تعايل ألحبك".



" لوك , ليس هذا هو السؤال , أريدك أن 
تشاركين يف حياتك أيضا , يتهيأ يل أنين حتفة  

ترغب هبا أحياان , وال أشعر أبنين 
......". زوجتك..  

" أعرف , أدركت هذا األمر اليوم , كنت أعتربك  
طفلة وكنت تتصرفني هكذا أحياان , ال أعتقد  

أنك فهمت اىل أي درجة أحببتك..... لكنك مل 
تكوين انضجة وأان كنت منهمكا أبعمايل , كان  
علّي أن أتفهم مشاكلك , وعذري الوحيد هو  
ت  احلب اجلنوين الذي كنت أشعر به أجتاهك ,كن

أريد فقط أن أوقظ فيك احلب نفسه , لكن كل  



مرة كنت آخذك بني ذراعي , كنت أشعر هبوة  
ا". بين  

 " هذه غلطتك".
" رمبا , كنت أخاف أن أخسرك , منذ صغري 

وأان آخذ مسؤوليات وقرارات عديدة , وبدال من  
أن أنظر اىل زواجنا على أسس جديدة , كنت  

آسف  أتصرف معك كما تصرفت مع عائليت, أان
 , اي حبيبيت". 

فجأة أحتلها شعور ابلسعادة واألمل , لكن 
 القلق ظّل طاغيا : 

" لوك أنت مل تتغري , هل تعتقد أنه أبستطاعتنا  
 أن نفعل من هذا الفشل جناحا يف املستقبل؟". 



" سأبذل جهدي , أعدك بذلك , مىت مت األحتاد  
بيين وبني آدم , سأكّرس كل وقيت ألسعادك  

خالل ثالثة أشهر , علينا أن نتعرف على وذلك 
 بعضنا , مث , مىت عدان من السفر....". 

 " السفر؟". 
" أبمكاننا أن نقوم برحلة حول العامل , ونكتشف 

 بعضنا يف راحة ابل".
 " آه , لوك ! كم أان سعيدة! هل أنت جدّي؟". 
" طبعا , أريدك يل وحدي , السنتان األخرياتن  

 من دونك كانتا جحيما". 
 " ويل أيضا".

 جذهبا اليه وعانقها , مث سألته: 



" وماذا سيحل بنا عندما نعود من هذه الرحلة  
الطويلة؟ ستنغمس من جديد يف العمل وسترتكين  

 وحدي , ليلة بعد ليلة....".
" أعدك أبن األمر سيتغري كليا هذه املرة , سأترك  
املهام آلدم وأقسم لك أال أمهلك بعد اآلن , لقد 

سا لن أنساه ,ويف السنتني األخريتني  أخذت در 
كانت وحديت قاسية وتعلمت أنك أهم من  

 عملي".
" لكنك مل حتاول أسرتجاعي خالل هذا الوقت , 

لو مل يطلب سام منك احلضور ملا ألتقينا من  
 جديد". 

. 



" أنت خمطئة , عندما تركتين كنت غاضبا , 
فأتصلت بسام ألقول له أنين آت ألخذك يف  

والدك كان حكيما ونصحين  احلال ,لكن
لندم ,  ابألنتظار كي يهدأ توترك وتبدأين اب 

ومسعت نصيحته , مث مرض سام ومل أمتكن من 
آخذك منه , وهلذا السبب رمست هذه اللوحة , 
كنت أجلس ساعات طويلة ممددا على السرير  
وأأتمل صورتك, كنت أحاول أن أختّيلك قريب  

 وهكذا أستطعت األنتظار".
مرجتفة:مهست   

 " آه , اي لوك , كم أحبك".
 " برهين يل عن ذلك". 



 ضّمته اليها وعانقته فقال: 
" كنت أخاف أن تلتقي برجل آخر , وهذه  

الفكرة عذبتين وكنت أتصل بسام كل أسبوع 
للتأكد من ذلك , لكن عندما حدثين عن دوريل 
, كدت أن أصاب ابجلنون , لكنه طمأنين وأكد  

اىل عينيك ليعرف أنك  يل أنه يكفي أن ينظر 
لست واقعة يف حبه , وآخر مرة رأيته قال يل أن  

بريي مل يعد حيتمل األمر ورمبا حاول أن يغرّي 
الوضع , لذلك أنتظرت عودتكما أمام املنزل وملا  

رأيتك بني ذراعيه , كنت غاضبا وخفت أال  
 أمتالك أعصايب". 

 " لكن ما كان جيب أن تضرب بريي اليوم". 



خلع رقبته". " أردت أن أ  
" آه , اي لوك , أنت جمنون.... أنت تعرف جيدا  

 أنين مل أكن قادرة أن أميل اىل رجل آخر".
 "حاولت أن أحب بريي , لكن من دون جناح". 

 " أعرف ذلك". 
 " واآلن لو نتكلم عن فيكتوراي؟".

 
 
 

" اي أهلي, فيكتوراي؟ مل أفكر حلظة يف الزواج منها  
 وال أن أملسها ". 

هنا أمرأة جذابة". " غري أ  



 " جذابة؟". 
 ضحك وأضاف:

" اي أبنيت احلبيبة , فيكتوراي أمرأة طموحة , ذكية  
, لكنها ال تتمتع ابألنوثة , أان أحب النساء  

الناعمات , احلنوانت , الدافئات , صحيح أهنا  
كانت أستلطايف ألقع يف فخها , لكن آدم كان  

 ابلنسبة اليها أستثمارا أفضل".
. 

ّضل رفقة والدتك ! مسكينة فيكتوراي  " لكنه ف
 ."......! 

" ليس عندها شعور ابلعاطفة , فهي ابردة كثريا 
, لكن أمي ستكون زوجة رائعة آلدم ,  



فبأستطاعتها مساعدته كما فعلت معي , يف كل  
حال أان سعيد ألنك شعرت ابلغرية من  

 فيكتوراي". 
" من قال لك أنين شعرت ابلغرية أجتاهها , آه ,  

, كنت أغار منها خاصة عندما رأيتها   نعم
 تقبلك". 

"أذن حنن متعادالن , واآلن مل أعد حباجة اىل  
 رمسك ما دمت جبانيب". 

" آه , أحببت هذه اللوحة كثريا ولن أتركها ألهنا  
برهان حبك يل ورغبتك يف احلفاظ علّي يف  

 الوقت الذي كنت أعتقد أنك نسيتين اىل األبد". 
الرباهني العديدة لذلك". " أان مستعد ألقدم لك  



 " ما رأيك لو تربهن يل ذلك اآلن".
ضغط لوك على زر الكهرابء وأنغمست الغرفة يف 
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