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من يكون هذا الرجل الذي كانت تظن أهنا 
تعرفه غاية يف ضبط مشاعره ؟ رمبا كانت اجنيال 
تصدق منذ أربع سنوات أن كريس فورد كان 

حيبها حقاً كما كان يقول . ولكن اخلربة علمتها 
حالياً أن تكون على حذر . ذلك أنه ليس 

احلب بل هو االجنذاب الذي كان يسعد زوجها  
 . ومل يكن يف نية أجنيال أن ختضع لذلك .

 
 الفصل األول 
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ولت اجنيال سائ التاكسي أجرته لدي وصوهلا  ان
، فلمعت عيناه الرماديتان وهو يرى اهلبة 

السخية اليت اضافتها إىل األجرة وهي تشكره 
بلغته . على األقل ، مل تكن لغتها األسبانية 
سيئة رغم أن جوليا اليت كانت تزهو بلهجتها 
الراقية ، كانت تسخر من هلجتها األندلسية 

 كانت تعلمتها من معلمها جيف املميزة اليت
الذي كان يرعى احلدائق خلف منزل كريس يف  

 مدينة فالنسيا .
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انتابتها رغم حرارة اجلو ، قشعريرة مشلت 
جسدها احنيل . أهنا ال ختدع نفسها ، ذلك ان  
جوليا ال بد أهنا متضي اآلن كثياً من الوقت هنا 

كعادهتا من قبل ، ورمبا أكثر . ومقابلتها هلا  
اآلن ، بعد أن عرفت ما عرفت ، ستكون أشد  

 إيالماً هلا من مواجهتها لزوجها . 
مل يكن هذا يعين أهنا كانت تفكر يف كريس 

فورد كزوج هلا منذ هجراهنا له منذ أربع سنوات 
. وكانت تذكر نفسها بذلك وهي حتمل حقيبة  
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ثياهبا الصغية اليت أحضرهتا معها من لندن إىل  
نفته من حياهتا ، ومضت يف جونيز . ذلك اهنا  

حياهتا قدماً ، مبساعدة خالتها ، حيث أوجدت 
لنفسها مهنة تعتاش منها ، مقررة يف النهاية  

قبول عرض توم للزواج ، وبذلك اسدلت على  
 املاضي غطاء كثيفاً .

ومل يبق سوى أن تطلب من كريس املوافقة على 
الطالق ، وكذلك لكي يعود فيشرتي منها 

كان توم قد أصر عليها ، رغم ان   األسهم اليت 
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ال شيء ابلنسبة إليها كان ذا أمهية جبانب 
 حريتها ، خصوصاً املال ، رغم حاجتها إليه .

جالت عيناها العسليتان يف أحناء تلك الساحة 
ي تتساءل عما إذا كانت تستسلم اجلميلة ، وه

إىل إغواء اجللوس إىل إحدى تلك املوائد 
ن أشجار الربتقال ، املنتشرة حتت العشرات م

حيث ترشف كوابً من عصي الربتقال البارد  
املنعش . ولكنها ما لبثت أن نفت هذا اخلاطر  
ألهنا كانت متأكدة من أن معدهتا املضطربة  
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سوف تلفظ أي شيء يدخل إليها ،حىت ولو 
 كان شيئاً منعشاً مثل عصي الربتقال . 

كانت قد سبق ومسحت لنفسها هبدر مخس 
فت أثناءها يف ذلك امليدان ، وذلك  دقائق توق

من الوقت الذي يستغرقة الوصول سياً إىل  
ذلك املنزل الذي عاشت فيه يوماً مع كريس ،  

 حياة امتزجت فيها البهجة ابألمل . 
تصلب فمها وهي تدخل الشوارع الضيقة يف 
احلي القدمي من املدينة ، دون أن هتتم للعرق  
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ففي هذه الذي كان ينضح من بني كتفيها . 
الشوارع البيضاء املتشابكة ، ذات الشرفات 
الزجاجية ، غمرها شعور ابحلنني ، فقد كانت 
نسيت كم أحبت هذه املدينة البهيجة املليئة  

ابلنشاط ، واليت اقيمت على هذا الرأس 
 البحري .

لقد كان مثة الكثي مما سبق وظنت أهنا نسيته 
ا  احلسن منه والسيء ، فلم تعد ذكراه تؤمله

 بشيء .
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وكادت تعود أدراجها هاربة بعد إذ وقع بصرها  
على البوابة احلديدية املزخرفة اليت تكاد تسد  

الشارع الضيق ، ومتنت لو كانت استمتعت إىل  
نصيحة توم يف ان تكلف حمامياً بكل شيء . 
ولكنها قاومت هذا الدافع كما اعتادت ان 
. تقاوم كل خماوفها أثناء األربع سنوات املاضية  

كان جسدها النحيل ، يف الطقم الكتاين البين  
اللون الذي كانت اختارته للسفر ، متوتراً مليئاً 
ابلعزم والتصميم ، فهذا مل يكن سوى منزل ، 
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يكن أمجل منظراً من الكثي من غيه ولكنه  وإن
مع ذلك ، جمرد منزل ال أكثر. وكان يلي البوابة  

ود من  ابحة واسعة أييت بعدها سقف عتيق معق
احلجر ، مث بعد ذلك ، احلدائق تظللها أشجار  

املانيوال املزهرة حيث إبمكاهنا أن جتلس يف 
انتظار عودة زوجها من مكتبه الفاخر يف املنطقة 

التجارية خلف األسوار األثرية اليت حتيط 
 ابملدينة . 

 كما أن إبمكان آن أن حتضر هلا صينية شاي .
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ومل تكن تصدق أن من املمكن أن تكون 
صديقتها األسبانية العجوز قد ختلت عن عملها 
يف إدارة منزل كريس . ذلك أن آن كانت منذ  
أربع سنوات ، حتكم سيطرهتا على إدارة املنزل 

 بيد من حديد يف قفازين من املخمل .
وكان آلن لسان سليط وقلب أسد ، ولكنها 

ند قدومها بريئة  أحبت اجنيال ، واليت كانت ع
إىل درجة مؤملة . فقد كانت يف التاسعة عشرة 

عندما أحضرها كريس عروساً له ، بينما مظهرها  
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وخربهتا كانتا متاثالن فتاة يف العاشرة كما سبق 
 وأشارت إىل ذلك خالتها ليلي ذات يوم .
ولكنها ذكرت نفسها ، وهي تدفع البوابة 

ة . ذلك  احلديدية ، أبن هذه مل تعد هي املشكل
أن سنة من الزواج أحدثت هبا الكثي ولكنها مل 
حتطمها ، ألهنا عادت مبساعدة خالتها ليلى ، 
تستجمع شتات حياهتا ، لتخفي من ذهنها كل  

أثر لزوجها كريس وأفعاله ، وتربز امرأة يف 
 الرابعة والعشرين ال ميكن أن يستغفلها أحد . 
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اآلن .  مل يكن كريس يعين ، ابلنسبة إليها ،شيئاً 
حىت اهنا مل تكن لتهتم أبن تكرهه نتيجة ملا فعله 

معها . وهكذا ، بداًل من أن تشعر ابلتوتر  
والعصبية ، عليها أن تركز اهتمامها يف ما أجنزته  

 يف رحلتها تلك الكمال شفاء نفسها .
وعندما يعود هذا املساء ، ستكون هي يف 
انتظاره ، وستعرض بكل هدوء ، ما جاءت 

ويف اللحظة اليت حتصل فيها على  ألجله .
موافقته ، وطبعاً لن تكون هناك مشكلة ابلنسبة 
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إىل ذلك ستعود إىل انكلرتا وتوم وعملها ، 
 متطلعة إىل يوم زفافها يف اخلريف القادم .

اجتازت الباحة بسرعة دون اهتمام جبوها الذي  
يعبق فيه شذا زهر الربتقال ، لتدخل القاعة 

به املظلمة ذات األرض الواسعة الباردة ش
 الرخامية واجلدران املغطاة ابخلشب املزخرف .

بدا احلزم على وجهها الصغي يف حماولة 
التخلص من إغراء هذه البالد وشعبها وهندسة  
بيوهتا والذي امتلك جمامع قلبها يف املاضي . 
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لن حيدث ذلك مرة أخرى بعد أن ادركت ان 
س يكذبون النااملظاهر هي غالباً خّداعة ،وان 

وان األلسن املعسولة قد تقول أشياء ال تعنيها  
. 

ستنتظر يف مكان ما دون احلاجة إىل إزعاج آن 
 يف وقت القيلولة هذا .

وضعت حقيبتها جبانب أحد اجلدران وأذانها 
،وأنفاس تقرتب  تلتقطان صوت حفيف ثياب

،ومن مث جتمدت يف مكاهنا وهي ترى كريس 
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: " وهكذا أمامها وهو يقول بصوت أجش 
 عدت يف النهاية "

مل تكن قد توقعت رؤيته هبذه السرعة . كانت 
اهدابه الكثيفة السوداء مسدلة فوق عينيه 

ختفي ما بنفسه ، بينما قميصه األبيض يزيد من  
مسرة بشرته وسواد شعره احلالك ، لقد أنساها  

 مرور السنوات مدى أتثيه عليها .
تعد له .كان جيب عليها أن تتذكر ذلك ، وتس  
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أرغمت نفسها على التحديق به وقد بدا  
التحدي يف عينيها العسليتني ، حمدثة نفسها  
أبن مجال املظهر ال يعتد به . ذلك أن عينيه  
السوداوين احلادتني املتألقتني ، وتقاطيع وجهه  
الوسيمة إىل درجة غي عادية ، كل ذلك قد 
أدار عقلها الساذج عندما وقعت عيناها عليه 

مره منذ مخس سنوات . ألول  
ولكن رؤيتها ازدادت وضوحاً اآلن . . وها هي 

ذي تراه بوجهني اخلّي والشرير معاً .. وجه 
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رجل إبمكانه أن يقتل أخاه بكل بساطة ، وأن  
يستل من روحها براءهتا ، وذلك بكربايئه ، 
 فيستغلها مث يغدر هبا دون أن تطرف له عني .

ها اخلوف وهو أجابته حماولة أن ال يبدو علي
يقرتب منها خبفة الفهد : " جئت ملدة نصف 
 ساعة فقط ، ولن أحتاج ألكثر من ذلك " . 

ابتسم بفتور وهو يقول : " ان مما يشرفين جداً  
أن تتكبدي كل تلك النفقات يف السفر ، 

ناء يف ترك بيتك يف وسط انكلرتا ، كاستون والع
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هورم ، واي له من اسم غريب ، وذلك يف 
إىل هنا ابلطائرة فقط لكي متضي معي  القدوم

 نصف ساعة ، ال غي .. انه حقاً شرف ابلغ "
سألته وقد متلكها الذعر والذهول : " وكيف 

 علمت مبكان إقاميت ؟ " 
اجاب بربود: " إذا كنت تظنني أن من املمكن 

أن أدعك ترتكيين وترحلني دون أن أعرف 
مكانك ، فأنت اذن ال تعرفينين " .. وملعت 

يناه السوداوان بعنف وهو يتابع قائاًل : " ان ع
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األحداث املاضية أثبتت انك ال تعرفينين ..  
أليس كذلك اي زوجيت ؟ " ومد يده إليها مبا  

يشبه اإلزدراء وهو يقول : " لقد أمضيت ستة  
أشهر مع خالتك يف ساو حيث ساعدتك على 
أن تقومي بدراسة مكثفة حىت أتكدت من أنك  

وفاتك من دراسة مهنة  قد عوضت ما سبق
التجارة اليت كنت هجرهتا بزواجك مث أرسلتك 
إىل ذلك املكان ذي االسم الغريب يف اواسط  
انكلرتا ، حيث اشتغلت مساعدة ملدير فندق ،  

 أليس هذا ما حدث ؟ " 
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وشعرت أجنيال أبن ماكان قد بقي من لون يف 
وجهها قد تالشى ، فقالت : " إذن كنت 

انت تظن نفسها يف أمان  تتجسس علّي " لقد ك
، وأهناابلنسبة إليه قد غابت متاماً عن وجه 

 األرض . 
عّدلت من وقفتها بقلق ، وهي تعض شفتها 

السفلى ، كل ذلك الوقت .. الستة أشهر من  
العمل الشاق اجملهد لكي تنال شهادهتا ، مث 
الوظيفه اليت ساعدهتا خالتها يف العثور عليها  
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يت متلكها ، واليت بواسطة وكالة التوظيف ال 
كانت يف منطقة راوسوردشي شبه املنفية يف 
أقصى البالد ، وحيث شعرت هناك أبهنا يف 

أمان . أخذت تفكر ملياً يف تصرفات كريس مما 
زاد يف ثقتها بنفسها وشعورها ابالستقالل ، هذا 

بينما كان هو طيلة الوقت يعرف مكاهنا  
تطع ابلضبط ، وما الذي كانت تفعله ، ومل تس

احتمال التفكي يف ذلك ، ال بد أن هذا هو  
شعور من يعود إىل منزله بعد غياب ، ليجد 
 املنزل قد عاث فيه اللصوص سلباً وهنباً .
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رد عليها قائاًل : " انين أفضل أن اعترب األمر  
ذلك   وكأنه مراقبة لشيء خيصين " وكان يقول 

بلهجة متعالية تعرب عن استهجانه الختبار 
لك ، فإن صفة اجلاسوسية مل تكن كلماهتا ت

 لتتناسب مع فكرته عن نفسه كرجل شريف .
وكونه قد وضعها حتت املراقبة ، يعين أنه يعلم  
كل شيء عن توم ماكلني ، وكيف تعارفا ، 

وعدد املرات اليت يتقابالن أو خيرجان فيها معاً  
، حاولت أن تتظاهر ابلصالبة وهي تفكر يف  
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يكون مفاجأة له  أن طلبها الطالق اآلن لن
 على األقل . 

ولكن كان من الصعب عليها الشعور ابلصالبة 
لوقت الذي كانت فيه عيناه الثاقبتان يف ا

خترباهنا أبنه يعرف كل ما ينبغي معرفته عنها 
 دون أن يهمه هذا يف شيء .

قال ببطء ساخر شعرت معه مبا يشبه الغثيان :  
 " إذا كان علينا أن منضي معاً نصف ساعة ،

فإن من األفضل أن متضيها براحة " وقادها إىل  
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قاعة جلوس صغية يف مؤخرة املنزل . ذلك أن  
قربه منها ، جعلها تضطرب إذ تذكرت يوم  

كانت النظرة الواحدة من تلك العينني  
السوداوين اللتني ال ميكن سرب غورمها ، كانت 

 كفيلة أبن متألها هلفة .
ت رأسها  تلك ذكرايت مل تشأ استعادهتا . هز 

منه  التخلص منها . وأطاعت إشارة خفيفةبغية 
، لتجلس على كرسي منجد بقماش دمشقي . 
كانت قد اختارت هذه الغرفة هلا يف ما مضى ،  
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فكانت أتيت إليها غالباً للقراءة أو اإلسرتخاء ، 
خصوصاً عندما تكون جوليا بصداقتها الزائفة  

 يف املنزل .
ختار هذه الغرفة  أترى كريس يذكر هذا ؟ أتراه ا

من بني العديد من الغرف األخرى ، لكي 
جيعلها تتأمل ؟ ال بد أنه يعلم أن هذا املكان هو 
الذي كانت قد اختارته جوليا يف النهاية ، لكي 

 تنفجر بتلك احلقيقة القاسية املدمرة .
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استقامت أجنيال يف جلستها وهي تتمىن لو 
ه جيلس هو أيضاً ولكنها مل تشأ أن تطلب من

ذلك فتشعره ابهتمامها به . مل تكن تريده أن 
 يظن أنبإمكانه أن يؤثر عليها أبي شكل .
 قال هلا أخياً : " لقد تغيت اي اجنيلينا "

كان صوته عميقاً عاطفياً جعلها ترد عليه حبده 
دون تفكي : " إنين أفضل اسم اجنيال " فقد 
كان أبواها وكريس فقط هم الذين اعتادوا  

مناداهتا هبذا االسم . وقد كانت حتب والديها ، 
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ومها متوفيان اآلن ، وقد أحبت كريس أيضاً 
ولكنه ابلنسبة إليها ميكن اعتباره ميتاً هو أيضاً  

 ، وهكذا مل تشأ أن يذكرها أحد بذلك . 
أجاهبا :" ال أريد أن أانديك إبسم هو بشع  

ه ابلنسبة ابلنسبة إىل رجل ، وال ميكن التفكي ب
إىل امرآة ، وخاصة تلك اليت نشأت نشأة راقية 

" 
جلس على مقعد خمملي مستطيل وهو يرمقها  

ساخراً ما أاثر حنقها . لو كان فكر أثناء 
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السنوات األربع املاضية ، يف تلك الفتاة 
املمتلئة الواسعة العينني واليت تبلغ التاسعة 

عشرة من العمر واليت يصل شعرها البين الفاتح  
إىل منتصف ظهرها ، أما اآلن ، فقد قصته  

زينه وجهها الوحيدة هي صباغ قصياً ، وكانت 
 وردي فاتح اللون على شفتيها . 

ولكنها بعد تركها له فقدت الكثي من وزهنا ومل 
تستعده قط ، كما أن لون شعرها قد اصبح 
قامتاً ، وكانت خالتها ليلي هي املسؤولة عن 
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تغيي مظهرها هذا ، إذ قالت هلا : " ال ميكنك 
الذي يبديك  املظهر  أن تكافحي يف احلياة هبذا

مثل آليس يف بالد العجائب ، خصوصاً وأنت  
تريدين أن تتحملي مسؤولية وظيفة حمرتمة . لقد 
كنت أحب شقيقيت جداً ، ولكن طريقتها يف  
تنشئتك مل تعجبين ، إذ جعلتك خمتلفة يف 

طريقة لباسك ، هذا إىل هلفة والديك ومحايتهما  
 لك ، عن بقية الفتيات "
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ذ االعرتاف أبن ليلي على كل حال ، مل أيخ
معان كانت على صواب ، وقتاً طوياًل من ا

الفكر . حيث أن قدومها إىل العامل بعد مخسة 
عشر عاماً من زواج والديها ، كاان اثناءها قد 
امتآل خوفاً من عدم اإلجناب ، قدومها ذاك  
 جعلهما يبالغان يف محايتها واخلوف عليها .

ات خاصة ، أما تعليمها فقد كان يف مدرسة بن
وكان والداها خيتاران هلا صديقاهتا بعناية اتمة ، 
كما أن نشاطاهتا خارج املدرسة كانت أشبه 
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بنشاطات آنسة من العهد الفكتوري وليس فتاة  
 يف القرن العشرين .

وقد كانت رغبتها يف دراسة املعامالت التجارية 
والبقاء يف انكلرتا بعد تقاعد والديها والعودة  

ا ، قد استجيبت بعد توسل طويل  إىل أسباني
داوالت عديدة بينهم ، وعلى األخص ،  منها وم

بعد تدخل خالتها ليلى اليت كانت أصغر سناً 
من أمها وغي متزوجة ، وتعهدها أبن جتعلها  

 تقيم معها يف شقتها يف ساو .
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حىت أثناء تلك السنة ، مل تبذل خالتها ليلي 
 احلقيقي كثياً من اجلهد يف دفعها إىل العامل

،ذلك أن ليلي أثناء حياة والدي أجنيال ، مل  
يكن يف إمكاهنا التدخل يف طريقة حياة ابنة 
أختها اهلادئة اجملدة يف دراستها واليت كانت 

بريئة إىل حد يدعو إىل الشفقة . هذا إىل جانب 
أهنا كانت من االستغراق يف إدارة وكالتها 
 الناجحة ، حبيث مل تكن جتد ما يكفي من

الوقت لكي حتاول تغيي فتاة مثلها يبدو عليها 
الرضى التام بنفسها كما هي ، ولكنها كانت يف 
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ذلك احلني غاية يف السذاجة ، وليس يف 
مقدورها أبداً أن تفهم رجاًل مثل كريس فورد . 
إذ كانت عدة كلمات رقيقة كفيلة أبن تدير  
رأسها األمحق الربئ ، فهو مل يكن حباجة إىل  

 من اجلهد ليضمن احلصول على بذل كثي
مايريد من امرأة هي من الغباء واخلبل يف حبه 

حبيث تقوم ابلدور الذي كان يريدها أن تقوم به  
ضمن خطته املاكرة تلك . منتدي رواييت 

 الثقافية
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أجابته هامسة بصوت عذب : " نعم ،لقد 
 تغيت "

ومن الغريب أن قوهلا هذا مبا أظهرته من حتد 
يف نفسها االرتياح وهي ترى  ومترد ، بعث

نظراته تنصب عليها مقيمة من رأسها حىت 
أمخص قدميها لتستقر أخياً يف عينيها الالمعتني 
ولتخربها أبن كلماته مل تكن ختلو من معىن ، 
وأنه اعرتاف بذلك التغيي ، ابستحسان اتم .  

 منتدي رواييت الثقافية
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وما دام قد أدرك اآلن أهنا مل تعد ممسحة 
ألقدام ، مستسلمة لآلالم واالذالل الذي ل

كان هو ورفيقته يعرضاهنا له ، وذلك يف سبيل  
كلمات فارغة كان هو يتنازل يف التفضل هبا 
عليها . وما دام قد ادرك ذلك ، فإن إبمكاهنا 
اآلن أن تتناقش معه على قدم املساواة ، وهذا 
وحده يستحق ما كلفتها هذه الرحلة ، واجلدل 

بينها وبني توم عندما أخربته عن الذي دار  
عزمها على مواجهة زوجها غي املرغوب فيه ، 
شخصياً وذلك بعد أن أصبحت اآلن مساوية  
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لذلك الرجل املخيف ، ومل يعد مثة ما ختشاه . 
وبسرعة وقبل أن حيملها وجوده على تغيي رأيها  
يف هذا الصدد ، قالت بصوت حازم : " أريد  

تعبي الذي كان على وجهه  الطالق " ومل يتغي ال 
أبكثر من رمشة يف جفنه وهو يسأهلا قائاًل : "  

 ملاذا ؟ "
كادت أنفاسها حتتبس إزاء برودة جوابه هذا ، 
فقد اعتربت هذا إهانة مما أاثر غضبها وجعل 

صوهتا متوتراً وهي جتيب حبدة : " هل مثة حاجة 



 40 

حقاً هلذا السؤال ؟ لقد انتهى زواجنا يف الواقع  
ربع سنوات وقد حان الوقت لكي ننهي  منذ أ

 كل شيء "
قال بصوت ما زال حيمل عدم االهتمام ، 

وعيناه ال تتحوالن عن وجهها : " اتظنني أن  
الطالق ينهي كل شيء وميحو املاضي ؟ كان 
إبمكانك أن تطليب الطالق يف اي وقت أثناء  
األربع سنوات املاضية ، فلماذا مل تفعلي ذلك  
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؟ " يعد حمتماًل ابلنسبة إليك  ما دام زواجنا مل
 منتدي رواييت الثقافية

اسكتها قوله هذا . ومحلقت فيه حمدقة يف تلك  
العينني السوداوين بعمقهما املخيف وكأهنا 

تفتش عن جواب لسؤاله ذاك . ذلك أهنا طوال 
األربع سنوات املاضية ، مل حتاول أن ختفي 

زواجها ولكنها مل تتحدث عنه ألي انسان ما  
ا ليلي مث توم بعد ذلك بوقت طويل . عد

ولكنها ، مع ذلك مل تتحدث ابحلقيقة كاملة ، 
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وإمنا عللت األمر أبن مثة اختالفات بينها وبني  
كريس ال ميكن التغلب عليها . ومل تفكر 
ابلطالق إال بعد أن تقدم توم إليها بعرض 

 الزواج .
مل تعرف السبب يف شعورها املفاجئ ابالرتباك  

له هذا ، ومل تشأ االعرتاف بذلك ، إذ  إزاء سؤا 
أن هذا سيكون معناه أن شرعية عالقتهما ما 

زالت تشدها ، ما جيعلها غي قادرة على 
 مواجهة االنقطاع النهائي بينهما . 
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اغمضت عينيها حلظة قصية ، وعندما  
فتحتهما مرة أخرى كانتا تلتمعان كأنوار 
فس  الكهرمان . ليس إبمكاهنا قط أن تنزل به ن

ذاب الذي أذاقها ، ولكن إبمكاهنا أن تشعر  الع
ابلرضى إذ ختدش كربايءه وشدة زهوه بنفسه . 
وقالت : " انك تعرف سبب تركي لك . فهل 

تعتقد انين ارغب يف أن اتذكرك واتذكر ما 
فعلت ؟ لقد ابعدتك وابعدت زواجنا عن ذهين  

متاماً . ومل اهتم بتذكره حلظة واحدة إىل أن 
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حباجة إىل حرييت لكي أتزوج مرة  أدركت انين
 أخرى ". منتدي رواييت الثقافية

وعندما حملت انقباضاً خاطفاً مفاجئاً يف عضلة 
فكه العلوي ، ادركت أهنا جنحت نوعاً ما وان  

مل تكن متأكدة من ذلك . كانت أانمله ما زالت  
على فمه ، فذلك التوتر إذن ، مل يكن جمرد  

فجأة ابلتعب ، ختيل منها . وقفت وقد شعرت 
مل يكن لديها وقت ملزاولة اآلالعيب . وحاملا 
تنتهي من هذه املقابلة ، ستعود إىل فندقها  
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املتواضع حيث سبق وحجزت غرفة لقضاء  
 الليلة . 

 
رفع عينيه بتكاسل ، يراقب حركتها هذه . كان 
ما يزال مسرتخياً برتفع ، وهي تقول : " مبا أننا 

 ميكنين أن ارى  مكثنا مدة طويلة منفصلني ال
صعوبة يف ذلك ؟ " اتبعت بلهجة متوترة : "  
اننا ، اان وتوم مصممان على الزواج آخر هذه 
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السنة .. يف اخلريف إذا أمكن . وأظن ان هذا  
 مينحنا وقتاً كافياً إلهناء إجراءات الطالق " . 
وشعرت فجأة ابلرغبة يف االبتعاد عن هذا 

د هذا املكان ، وكأن جو هذا املنزل ووجو 
الرجل الذي كان ميثل يوماً ، احلياة نفسها  

ابلنسبة إليها ، كان كل هذا يكاد خينقها . هذا 
ابإلضافة إىل عودهتا إىل وكر اخلديعة والقسوة ، 
ومجال اقليم األندلس وكذلك فتنة هذا الشرير  
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الذي يبدو بشكل انسان .. والذي كاد يدمرها  
 يوماً ما . منتدي رواييت الثقافية

 أهنا مل تذكر له إمكانية استعادته منها تلك  حىت
األسهم اليت متلكها . فهذا ميكن القيام به يف ما  

بعد بواسطة حمام . فهي لن تستطيع قضاء  
حلظة واحدة أخرى معه . واجتهت لتخرج من  
الغرفة متباطئة ، عندما مسعته يتلفظ بكلمة 

 واحدة هي : " كال "
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ربودة جو  شعرت ، بعد مساعها هذه الكلمة ب
الغرفة تزداد كما شعرت بقدميها تتسمران يف 
األرض وقد جتمد الدم يف عروقها ، ولكن رمبا  
ال يعين ما ظنته هي ،واستدارت إليه بسرعة 
وقد ابن عليها التحفز للدفاع وهي تشعر به  

 يتحرك مقرتابً منها . 
كان يقول وقد ابنت السخرية يف عينيه 

نون األسباين ، السوداوين : " الطالق يف القا 
ميكن أن يقع يف حالة انفصال الزوجني عامني 
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كاملني ، امنا طبعاً بشرط قبول الطرفني . وإذا  
مل يتفق الطرفان على ذلك ، فإن مدة  

اإلنفصال تصل إىل اخلمس سنوات " منتدي 
 رواييت الثقافية

وألول مرة تلوح على فمه ابتسامة امنا مل تصل 
من عدم التصديق   إىل عينيه ، ما جعل شعوراً 

 يتملكها .
وقالت بصوت خشن : " ال ميكن أن تكون 
جاداً يف قولك هذا " ومل تستطع أن تتمالك  
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نفسها من الشعور ابلقلق والذعر مما جعل 
ت وقد االمحرار يصعد إىل وجنتيها .وتراجع

 فارقها إتزاهنا . 
قال جييبها : " مل أكن يف حيايت جاداً كما أان 

 اآلن " . 
د التصقت ابجلدار خلفها ولكنه كانت وق

وقف مكانه ال يتحرك ، وشعرت ابلضعف 
والدوار ، حىت كاد يغمى عليها ألول مرة يف 

 حياهتا . 
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ملعت عيناه السوداوان قلياًل وهو يتأملها وقد 
ود متهكماً ، وابن على مالحمه رفع حاجبه األس

رضى خبيث وهو يلمس تفوقه عليها قائاًل : "  
، مازالت أمامك سنة كاملة  وهكذا اي زوجيت 

 قبل أن تبدئي حىت إبجراءات الطالق " 
وضع راحتيه على اجلدار فوق رأسها ما شعرت  
معه ابخلوف وكأهنا وقعت يف الفخ ، ولكنها مل 
تشأ أن تظهر ذلك , وقالت له بعنف : " اتعد  
نفسك رجاًل ؟ انك ال شيء سوى دودة صغية  
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حاقدة " وشعرت ابلرضى وهي ترى جسده  
يتصلب وقد جتمدت مالحمه املتكربة وهوينزل  

لف .يديه ويرتاجع إىل اخل   
قال آمراً وقد بدا عليه احلنق : " اوضحي 

 موقفك "
ولكنها مل هتتم ، مل تعد ختاف حىت من هذا 
 الرجل الذي سفك دم أخيه يف سبيل املال .

قالت بعنف تدافع عن نفسها :" ما هو السبب  
الذي جيعلك تتأخر يف الطالق ؟ انك ال تريدين  
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  . مل تردين من قبل قط . وأنت اآلن ال تريدين
أن أسعد مع رجل آخر ، وهذا ما جيعلك 

 حقوداً كريهاً " منتدي رواييت الثقافية 
ان بقاء هذا الزواج اخلامد سنة آخرى ، ال 

يعين له شيئاً ، فجوليا راضية ابلبقاء طيلة املدة 
، كما قالت هلا مرة بوضوح ، فقد كاان حبيبني  

منذ زمن طويل قبل أن خيدعها هي ، هبذا  
وسيبقيان كذلك ما داما على  الزواج السريع

قيد احلياة ، سواء محلت جوليا امسه ولبست  
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خامته ، أم ال . وقالت له ابزدراء وهي تتوجه  
حنو الباب مرة أخرى : " ال تظن أن امتداد  

زواجنا سنة أخرى سيهمين ويهم توم مثقال ذرة 
" 
 

كانت متأكدة من ذلك ، على األقل فقد كان 
كنه االنتظار . ولكن توم رجاًل عملياً ، ومي

وجنتيها التهبتا عندما قال هلا بعدم اهتمام : "  



 55 

ان توم ماكلني ال يهمين أبداً . فهوأقل أمهية 
 من ان يشكل هتديداً "

حدقت فيه بعنف وقد شعرت ابسوأ خماوفها  
تتحقق ، ذلك اهنا مل يسبق أن ذكرت اسم توم 
كاماًل . ال بد أن جواسيسه قد اكتشفوا ذلك  

ه به . وهكذا كانت على صواب . إذ  وابلغو 
هبا اجلنون وهي تعلم أنه قد مجع كل دقائق  ينتا

حياهتا ، عاملاً ابلضبط مىت قابلت توم وكم من 
 املرات خرجت معه . منتدي رواييت الثقافية
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قال هلا : " إذا كنت تريدين الزواج من حماسب  
صغي متوسط العمر ذي بطن متدلية ، رجل 

د ، ومعلق أبمه ، فإنين ال يكره إنفاق النقو 
إذا كانت أملك إال أن أرثي هلبوط مستواك . 

هذه هي رغبتك النهائية ، فأان ال أستطيع 
منعك ، ولكن ال تنتظري مين أن أسهل لك  

 هذا األمر " 
قالت وهي ال تستطيع منع شعور االمشئزاز من  
أن يتملكها : " اوووه " ودار رأسها . كيف 
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ين مستواها بينما هو يتهمها ابلعمل على تد
أشد الرجال قسوة وخبثاً والذي شاء هلا سوء 

 حظها أن تعرفه ؟ 
كما أن توم مل يكن متوسط العمر . فقد كان 

يف السابعة والثالثني ،أي أكرب من كريس بثالثة  
 أعوام فقط ، كما أن بطنه ليست متدلية .

أما إذا كان على شيء من احلرص فال عجب  
الده قبل أن ينهي دراسته يف هذا . فقد توىف و 

، وكان على أمه اليت عاش معها إىل أن ماتت  
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ابلسكتة القلبية منذ عام مضى ، كان عليها أن  
تكدح لكي تعلمه إىل أن ينال املؤهل ،وحىت ما  
بعد ذلك ، حني كان يكافح لكي يقف على 
قدميه . وأن يكره إلقاء نقوده اليت تعب يف 

ه كان يعلم جيداً مجعها ، كيفهما اتفق . ذلك أن
كم كلفة مجع كل قرش منها . منتدي رواييت  

 الثقافية
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وأخياً قالت وقد جتلت الكراهية يف صوهتا : "  
إنه على األقل ، مل يعدين أبن حيضر يل القمر  

 والنجوم ، ليناولين السم بعد ذلك " 
سأهلا وقد توتر جسده متوعداً ، وعيناه خترتقان 

؟ على كل حال  عينيها : " ومباذا وعدك هو
 هذا شيء ال أمهية له "

واستدار على عقبيه ليضغط زر جرس قرب 
" لقد استدعيت آن ، وهي الباب وهو يقول : 
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اما تقودك إىل ابب غرفتك ، وإما إىل ابب 
 اخلروج ، ان اخليار لك "

أجابت : " إنين أعرف طريق اخلروج ، فقد 
 كنت أعيش هنا . هل تذكر ؟ "

جتعلها تسكن وإايه حتت هذا مل تكن مثة وسيلة 
، وسيكون  ىت ولو ليلة واحدةالسقف ، ح

جمنوانً لو اقرتح عليها هذا ! ولكنها كانت تعلم 
أن رجاحة عقله ليست موضع السؤال ، على 
أنه كان مراوغاً فقط وهو يقول هلا بنعومة : " 
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إنين أريد أن اصل معك إىل حل وسط ، اي 
ا ملدة أربعة  اجنيلينا . وافقي على املكوث هن

أسابيع ، فإذا وجدت نفسك ، آخر هذه املدة  
مازلت راغبة يف الزواج من ذلك احملاسب ،  
فسأوافق على الطالق ، واعدك أبن أسي 

ابالجراءات أبسرع ما ميكن . أما إذا رفضت  
ذلك فاذهيب إذن ، وانتظري سنة أخرى , 
ولكنين أحذرك أبن يف امكاين أن اجعل  

ية تسي ببط السلحفاة . إن اإلجراءات القانون
 إبمكاين القيام بذلك . صدقيين " 
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 هناية الفصل األول
 

 الفصل الثاين 
 " ماذا يريدك أن تفعلي ؟ " 

بدا من صوت توم أنه ال يصدق أذنيه ، وكررت  
قاء هنا  أجنيال كالمها فقالت : " طلب مين الب

ملدة أربعة أسابيع .فإذا فعلت ، فإنه سيوافق  
الطالق ، وإال فهو لن يوافق " على   
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وخفضت من صوهتا رغم أهنا كانت مبفردها يف  
غرفة مكتب كريس , وأضافت تقول : " 

وهكذا علينا أن ننتظر سنة أخرى لكي نبدأ  
االجراءات . وقد فكرت يف أن األمر يستحق 
قبول هذا الشرط " ونطقت ابجلملة األخية  

اماً .بسرعة رغم أهنا مل تكن واثقة من ذلك مت  
سأهلا وقد ظهر الشك يف هلجته : " ما الذي  

يهدف إليه ؟ أتراه يسعى إىل الصلح ؟ " مل تلمه 
لقوله هذا ، ولكن الفكرة نفسها كانت تراها  
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مضحكة . وقالت تطمئنه : " كال ، ابلطبع " 
 منتدي رواييت الثقافية

وبينما كانت تفكر يف أن كريس مل يكن يريدها  
ا كواسطة للحصول على قط ، ما عدا استعماهل

وريث . وعندما ادعى أنه وقع يف حبها ، ومن 
أول نظرة تقريباً ، كان يكذب . لقد كان كريس  

 فورد رجاًل جييد الكذب متاماً .
ولكن مل تكن مثة طريقة تطمئن هبا توم ، ألنه مل 
تكن تعرف ما وراء شرط ذلك الزوج الذي مل 
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فضاً تعد تريده . كان من املمكن أن تفهم ر 
صرحياً منه للطالق ، معيدة ذلك إىل حقده  
وضغينته ، ولكن وعده هلا ابملوافقة على 
الطالق بعد أربعة أسابيع ، كان شيئاً فوق  

مستوى إدراكها . ال شك أن وراء ذلك حيلة 
 مدبرة ... 

قال توم بلجهة شرسة : " حسناً ، هناك أمر ما  
.. لقد سار الطالق بيين وبني جويس دون أية  

شاكل . لقد تركتين وخرجت ، وحيث أنه مل م
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يكن هناك أوالد .. " وسكت فجأة ، مث عاد  
يسأهلا حبذر : " وأنت ليس لديك أوالد ، أليس  

 كذلك ؟ "
أجابته حبدة : " وهل كنت سأخفي عنك ذلك  

 لو كان لدي ؟ "
وفكرت يف أنه لو كان لديها أوالد ، إذن 

حلّرضها على البدء ابجراءات الطالق حال 
مرور عامني ، بعد أن أيخذ لنفسه حق الوصاية  
عليهم . وستعترب نفسها عند ذلك حمظوظة إذا  



 67 

هو قبل برؤيتها هلم بشكل حمدود . وكان 
إبمكاهنا أن تفهم سبب انزعاج توم عندما 

كن ليس له أن يراتب حتولت إليه األمور ، ول
بشيء ابلنسبة إليها هي . منتدي رواييت  

 الثقافية
أجاهبا متملقاً : " كال، ابلطبع اي عزيزيت ، إنين  
آسف . ولكن كل شيء يبدو يل ، من مكاين  
هذا ، داعياً إىل االرتياب . هل أنت متأكدة  
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من أن العودة إىل العيش معه ، لن يفسد كل 
 شيء ؟ " 

ذا بباهلا . قطبت جبينها ومل يكن قد خطر ه 
وهي تنظر إىل زجاج النافذة الذي كان يعكس 
أشعة الشمس ، مث أجابته ببطء : " ال أظن  

 ذلك " 
ومتالكت نفسها وهي تقول بسرعة ، بصوت 
أجش : " سأتصل برئيسي يف العمل غداً  

 وأطلب منه متديد اإلجازة يل " 
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فقال : " إن كيفن لن يعجبه ذلك " وكان توم  
ن رئيسها لن يوافق على متديد العطلة . يعين أ

ولكن اجنيال عذرته بصمت ، الن االحداث  
 كانت غي عادية . منتدي رواييت الثقافية

قالت : " إنه سيتدبر األمر ، فليس يف األفق 
تغيي يف األوضاع ، وتوماس غاية   أية مشاكل أو

يف الكفاءة " وكان توماس هذا السكرتي الذي  
ربت مدير املؤسسة . ومبا أن  تعمل معه عند جل

اجنيال مساعدة كيفن الشخصية منذ أكثر من  
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ثالث سنوات ، دون أن أتخذ أية إجازة كاملة 
، فإهنا مل تكن تتوقع أية مشكلة ابلنسبة إىل  

 متديد اإلجازة .
 

عندما انتهت املكاملة أخذت تفكر يف أن فكرة 
 هذه االجازة مل تكن صادرة عنها .

لبداية ، هي أن متضي أسبوعاً كانت نيتها يف ا 
اح ، يف اسبانيا ، فترتك فالنسيا مبكرة يف الصب

بعد أن تكون قد انلت موافقة كريس على 
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الطالق ، مث تستأجر سيارة لتطوف أحناء هذه 
املنطقة الرائعة اجلمال واحليوية ، مودعة إايها  

 إىل األبد . منتدي رواييت الثقافية
نفسها مرغمة  ولكنها بداًل من ذلك ، وجدت

ازهتا ، لتمكث هنا كرهينة عند  على متديد إج
كريس لتنفيذ خمططه امللتوي ، غي قادرة على 
االستمتاع مبناظر هذه املدينة الرائعة اجلمال ،  
وذلك للتوتر والقلق الذي ستكون عليه ، وهي 
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تنتظر وتراقب أقل إشارة تكشف هلا نواايه  
 اخلبيثة . 
رج من املكتب إىل  كان مزاجها متعباً وهي خت

القاعة ، فقد كان النهار مير بسرعة . وبداًل من 
أن تتجول يف األحناء ، إبمكاهنا أن تذهب إىل  
آن يف املطبخ فمعها على األقل ، تستطيع أن  
 تعرف أين هي ، بينما مع كريس هي ال تعرف .
كان وجه آن قد أشرق ابلسرور عندما لبت  

ظارها ، وقد استدعاء كريس لتجد اجنيال يف انت
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بدا اجلمود املمزوج ابلكراهية ، على مالحمها 
للطريقة اليت أرغمت فيها على البقاء هنا . 

ولكن آن ، بطبعها األسباين الناري الذي أخذ 
ابلتقلب ما بني التعنيف والرتحيب ، رسم على  
شفيت اجنيال ابتسامة عريضة وهي تطلب منها  

بطء فقد  بلغتها األسبانية املهشمة : " تكلمي ب
 اوشكت أن أنسى انين حباجة إىل التمرين "

أجابت آن : " وهذا ما سأساعدك عليه ..  
مازالوا  وكذلك جيف ، فهو ما زال هنا .. كلهم 
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هنا ، وكل على ما هو عليه مل يتغي ابنتظار 
 عودتك " 

ومل يوقف هذا الفيض من احلديث سوى طلب 
كريس اهلادئ أبن يعدوا غرفة للسيدة . وكان 

لك بعد أن ابحت تلك املرأة ابلسر بقوهلا :" ذ
ربع سنوات كل شيء بقي يف انتظارك طيلة األ

. إن السيد كريس مل خيطئ أبداً . رمبا نعود بعد  
اآلن إىل رؤية رأسه العايل ووجهه العابس " 

 منتدي رواييت الثقافية
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ارتسمت على شفيت اجنيال ابتسامة ابلرغم منها 
مالمح كريس . ذلك  ، وهي تتذكر الضيق على 

م أحداُ مهما عال مركزه .  أن آن مل تكن حترت 
وأثناء إقامة اجنيال الطويلة واليت دامت عاماً ، مل 

تر اخلوف مينع آن من أن تقول ما جيول يف 
ذهنها ، رغم أهنا هي نفسها مل تكن واثقة من  
أن إقامتها االجبارية هنا قد تغي من عبوس 

ا حملة من الرضى كريس ورأسه العايل ، ما عد
 لنجاحه يف إرغامها على ذلك .
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ومع ذلك ، رمبا كان من األفضل لو كانت 
انفست صراحة مدبرة املنزل هذه ابلنسبة إىل  
زوجها ، إذن لرمبا كان امكاهنا ان تعيده إىل  

حجمه مرة كل مدة . ولكن ، رغم خضوعها له  
هذه املرة ، فهذا لن حيدث مرة أخرى . فاألمر  

حتت سقف منزله هذا أكثر من أربعة  لن يستمر 
 أسابيع .

ووجدت آن يف املطبخ حيث كانت تلقي 
أوامرها إىل غليندا اخلادمة املكلفة بكل شيء ، 
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ومن مث قوبلت رغبتها ابملساعدة ، ابلرفض من 
جانبها ، وذلك بقوهلا : " إن املطبخ ليس 

مكانك . وغداً سأحضر إليك ألخذ التعليمات  
كنت قد علمتك إايه ؟ "   منك . هل نسيت ما  

أجابت اجنيال بلهجة الذعة: " وهل أجرؤ على 
ذلك ؟ " وأخذت تتذكر ، وقد انتاهبا احلنني ، 
كيف تلقتها آن على الفور ، وقد علمت مبلغ 
عدم خربهتا ، مث أخذت تعلمها كل ما كانت 
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حباجة إىل معرفته الدارة منزل اسباين هبذا 
 احلجم . منتدي رواييت الثقافية 

واآلن ،يبدو أن مدبرة املنزل كانت تظن أن  
عودهتا اآلن هي هنائية . ومل يطاوعها قلبها على 
أن ختربها أبهنا لن تبقى أكثر من أربعة أسابيع 

 وأن ذلك مت رغماً عنها .
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تركت أجنيال املطبخ وقد علت مالحمها الكآبة ، 
ذلك أن عملها يف حتضي طعام العشاء ، كان 

د ذهنها عن حاضرها هذا ، وما كفياًل أبن يبع
هي بسبيل أن تتحمل مسؤوليته ، وماذا كان يف 
ذهن كريس عندما قرر أن بقاءها هنا هو شرط 

لقبوله الطالق ، كل ذلك كان سيسبب هلا  
الكوابيس . ورأت أن تعود إىل غرفتها لتحاول 
االسرتخاء ، لقد كانت حباجة إىل استعمال كل 

العشاء هذه الليلة   ذكائها ، إذا كانت ستشاركه
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، لكي تظهر أهنا مل تعد تلك الفتاة الواهية 
 املغلوبة على أمرها اليت عرفها .

ذهلت وهي ترى نفسها تسي يف أحناء املنزل 
واملمرات وكأهنا مل تتغيب عنه قط ، وفتحت 
 ابب غرفتها وكأهنا مل تغب سوى ساعة أو حنو

 ذلك . منتدي رواييت الثقافية 
ها وهي تظن أبهنا نسيت كل كان الزهو ميلؤ 

شيء ، وحمت من ذهنها تلك السنة من زواجها  
وكل ما كانت عانته فيها ، ولكنها تعلم اآلن ان 
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هذا النسيان ليس يف طاقتها . وبسرعة ، وقبل 
أن يدفعها الذعر إىل اهلرب من هذا املنزل 
 وذكرايته دفعت الباب مث دخلت بثبات .

ما تزال كما كانت الغرفة البالغة االتساع 
ف النوافذ املستطيلة ، تركتها ابلضبط ص 

السقف املعقود ، األاثث املزخرف والسجادة 
الثمينة .. كل شيء حىت الزهرية البلورية اليت  
كانت تضع فيها دوماً وروداً بيضاء كانت 
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جتمعها من احلديقة لكي تضعها على املنضدة  
 جبانب السرير .

حلقها ،  وجعلتها الغصة اليت شعرت هبا يف
تصر على اسناهنا ، لقد بدا وكأن الزمن يعود  
ب ساعة xxxxإىل الوراء . وكانت هي ترى 

جتاه املعاكس مبثل هذه حياهتا تعود يف اال
القسوة ، كانت كأهنا تعود لتعثر على قسم من 

 كياهنا كانت تظنه ضاع وانتهى أمره .
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كان هلما غرفتان منفصلتان منذ البداية ، ومل 
نها أن تفهم سبب ذلك . وكانت تستطع حي

هذه أوىل اآلالم اليت ذاقتها على يده ، وهي 
كثية . لقد جعلها انتقاهلا املفاجئ من بلدها 
وحياة الدراسة واهلدوء ، ومن كل ما ألفته يف 
حياهتا ، وانتقاهلا إىل بالد غريبة عنها متاماً ، 

وحياة مل حتلم مبثل مجاهلا ، ورفاهية وثراء اصيل، 
م ال تفهم لغتهم .. كل ذلك جعلها غي وخد

واثقة من نفسها إىل درجة تناقش فيها مسألة  
النوم معاً يف غرفة واحدة ، ومل تلبث أن حاولت 
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اقناع نفسها أبن هذا ال بد أن يكون تقليداً 
 اسبانياً . منتدي رواييت الثقافية 

وكان هو ، بطبيعة احلال يزورها من وقت آلخر 
ي ليايل كثية وحدها ، ، ولكنها كانت تقض 

متلهفة إىل جميئه إليها ، لتالحظ بعد ذلك ، 
تدرجيياً كيف أنه مل يكن يقرتب منها قط عندما 

 تكون جوليا موجودة يف املنزل .
ومل تعد إىل رشدها ، ومتالك نفسها إال بعد أن 
فاضت عيناها ابلدموع احلارة . كال ، ال ينبغي 
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مينعها من أن تبكي ذلك ، إن احرتامها لنفسها 
فرتة من ماضيها سبق وألقت به بعيداً عن 

 ذهنها . 
رفعت رأسها بكربايء وهي تنظر إىل السرير ،  

متعمدة أن تراه على حقيقته ، قطعة نفيسة من  
 األاثث ، مزخرفاً بصور األزهار والثمار .

وحدثت نفسها مبلل ، أن ذلك سيوفر هلا ، 
متناسية كيف كان على األقل نوماً مرحياً ، 

مرحياً إىل درجة غي عادية . وطبعا ، كل شيء 
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قد بقي على ما كان عليه .. وملا ال ؟وساورها  
الشك يف أن كثياً من األشياء قد تغيت منذ 

 بين املنزل . 
أما ابلنسبة إىل الورود البيضاء .. حسناً ، ال بد 
أن آن تذكرت متعتها هي يف قطفها بنفسها من  

ت رقابة جيف ، وكيف أن هذا كان  احلديقة حت
يوفر هلا شيئاً تعمله ، وكيف كانت تستمتع 

بعطرها الذي كانت تعبق به الغرفة ، وكيف كان 
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منظرها النقي يدخل السلوى إىل نفسها عندما  
 كانت تستفيق من أحالمها املره غالباً .

كان شخص ما قد وضع حقيبتها على األرض  
لثقافية . تقدمت أسفل السرير . منتدي رواييت ا

خبطوات واثقة تفتحها بعنف . كان ما احضرته 
معها قلياًل جداً ال يتجاوز تنورتني من القطن 

 مع بعض القمصان ، وبنطايل جينز .
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أما إذا كان كريس ال يزال يفضل حضور 
العشاء مبالبس رمسية ، فان عليه أن يتحمل 
صابراً مظهر السائحة الذي كانت قررت أن  

هي تطوف ابلسيارة أرجاء األقاليم ، تبدو به و 
، وذلك إذ تودع   والنوم يف الفنادق الرخيصة

تلك األماكن اليت طاملا أحبتها ، وهي تعلم أهنا 
 لن تعود إليها مطلقاً .

وسحبت من احلقيبة تنورة قطنية سوداء مع  
قميص أبيض قطين كذلك ، فوضعتها على 
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،  السرير ، مث محلت بقية الثياب إىل اخلزانة
لتصاب بصدمة وهي تفتحها وتنظر إىل ما 

 بداخلها . 
كان كل ما كانت تركته خلفها ، ال يزال يف 

مكانه ، احلريري منها ، الشيفون ، السااتن ،  
ين . ومحلقت أجنيال يف تلك املالبس الكتا

 الثمينة وقد توتر فمها . منتدي رواييت الثقافية
ع لقد كان كريس سخياً عليها ، فهي ال تستطي

اهتامه ابلبخل أبداً ، ولكن .. وزاد توتر فمها 
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وهي تفكر يف أن الكرم ليس بذي أمهية 
 ابلنسبة إىل من هو يف مثل ثرائه .

وكانت هي يف ذلك الوقت ، شديدة الشعور 
لوحدة . كانت تشعر ابلشوق إىل  ،أحياانً اب

مرافقته ، ما جعلها حتاول أن تسلي نفسها  
خت آن ابلذهاب بصحبة احدي بنات أ

العديدات ، كلوداي إىل أسواق مدينة بلباو ، 
ورمبا اشبيلية أو سيفيل ، حيث متضيان عدة  

ليايل يف أفخم الفنادق وتشرتاين كل ما تراينه . 
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ولكن ، مهما بلغ مقدار ما تنفقه أو مجال ما 
تشرتيه فانه مل يكن يدخل العزاء إىل نفسها  

 عندما تكون جوليا موجودة .
اجلاذبية واجلمال ما جعل   كانت جوليا من

اجنيال تشعر بنفسها كتلميذة مدرسة تبالغ يف  
 ارتداء الثياب الباذخة .

وهكذا كفت عن حماولة منافستها وإنفاق نقود  
كريس ، لتنكب على دراسة اللغة األسبانية 

تمام ، واكثرها مع جيف وهي تطوف بكل اه
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معه أحناء احلديقة اليت كان يعمل فيها ، وأحياانً 
مع غليندا أوآن أو كلوداي أو أي شخص آخر 
. ومل تكن قد أخربت كريس أبهنا تتعلم لغته ، 

فقد جعلتها مفاجأهتا الكربى له . منتدي رواييت  
 الثقافية

وهكذا ما أن شعرت يف نفسها لكفاءة حىت 
استسلمت ذات مساء ، وكانوا مجيعاً حول 
مائدة العشاء ، استلمت زمام احلديث ابللغة  
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انية ، واثقة أبن اجنازها ذاك سيقابل األسب
 ابالستحسان . 

ولكن لو أهنا فكرت يف ذلك قلياًل ، النتظرت 
إىل ما بعد عودة جوليا إىل انكلرتا حيث كانت 

تعمل يف إدارة فرع شركة فورد لالستياد  
والتصدير ، ذلك ان جوليا رفعت حاجبها  
املرسوم بدقة ، وعلى فمها شبة ابتسامة 

تقول : " اجناز ال أبس به لوال متهكمة وهي 
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هذه اللهجة املؤسفة . من الذي علمك هذا ؟ 
 الغجر ؟ "

عندما وصلت اجنيال إىل ذكرايهتا إىل هذا احلد ، 
جتاهلت األمل املفاجئ الذي شعرت به يف 

فؤادها ، وأزاحت بوجه متجهم ، تلك األثواب  
النفيسة بعيداً يف اخلزانة ، مفسحة بذلك جمااًل 

القليلة من املالبس اليت أحضرهتا معها . للقطع   
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كان هلذه الغرفة أتثي سيء عليها ، اذ عادت  
إليها فيض ذكرايت مضت ، وال بد أن تقوم 

 بشيء يف هذا الشأن .
ستبدأ أواًل ابلتخلص من كل هذه املالبس . 
وإذا كانت آن ال تعرف من ميكن أن يستفيد  

ما  منها ، فستعرف ذلك غليندا أو كلوداي ، أ
هي فلن تعود إىل استعماهلا أبداً هذا إىل أهنا مل 
تعد تالئم قوامها اآلن . منتدي رواييت الثقافية 
. كان من السهل عليها أن تتجنب كل تلك  
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الذكرايت وذلك ابقناع نفسها أبهنا مل تعد نفس 
 الفتاة اليت كانت عليه من قبل .

لكنها مل تعد متأكدة من ذلك ، بعد أن انتهت  
غتسال ، وعادت من احلمام إىل غرفتها من اال

لتفاجأ بكريس وجهاً لوجه . وتفاعل يف نفسها  
مزيج من الصدمة والعنف ، إىل شيء آخر مل 
تستطع حتديده ، ما جعلها تتجمد يف مكاهنا 
 ويداها فوق رأسها الذي كانت جتففه ابملنشفة . 
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ارتفعت عيناه لتتالقيا بعينيها ، وجعلت نظرته  
وهجان ، ومل تكن قد امحرت خجاًل وجنتيها تت

منذ سنوات .. منذ أن أصبحت هي املسؤولة  
عن حياهتا . وساورها الغضب وهي ترى مدى 
أتثيه عليها لدرجة جيعلها حتمر خجاًل وقالت له  

 بصوت خشن :" أخرج من غرفيت " 
قال : " ولكنك كنت ترحبني يب من قبل اي 

 اجنيلينا " 
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ليت لفظ فيها امسها  ذكرهتا رقة صوته والطريقة ا 
، مبا كانت عرضة له من حتقي ، ما اختلطت 

معه أحاسيسها حىت مل تعد تعرف هل هي تقف  
على رجليها أم على رأسها . وزاد اضطراهبا هذا  
من رغبتها يف الثأر منه وذلك إبيالمه واالضرار  
به كما أضر هبا وآملها . فقالت بصوت خافت 

وإمنا كنت  الذع : " إنين ما كنت أرحب بك 
 فقط أتقبل وجودك مثة فرق بني األمرين "
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تصلب جسده الشامخ القوي على الفور ، 
وتصلب فكه بشكل عدائي وقال : " هذا 

 كذب " 
وانتاهبا شعور ابلفوز وهي تفكر أن ابمكانه ان  

داً من  يتهمها ابلكذب ، ولكنه لن يكون متأك
ذلك أبداً . إهنا تتعلم أساليبه وبسرعة وقبل أن 

دأ مشاعرها ، تصنعت نظرة برود وعدم هت 
اهتمام وهي تقول : " مبا أن ذلك كان يف 
املاضي ، فقد انتهى أمره . أال تظن ذلك ؟ 
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على كل حال ، ما الذي تريده ؟ " منتدي 
 رواييت الثقافية

أجاب بربود مجد الدم يف عروقها : " ال شيء 
سوى أن أخربك أن آن ستقدم العشاء بعد ربع  

 ساعة " 
ول مره تلحظ مالبس العشاء البالغة األانقة وأل

اليت يرتديها . لقد كان رائع املنظر كعادته وقد 
أسبغ عليه غضبه لكربايئه اجلرحية ، رجولة  

 عنيفة متألقة . 
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ولكنها أخذت تذكر نفسها أبن املظهر اخلارجي  
ليس هو املهم ، وإمنا الباطن ، وابطن كريس 

 فورد كان عفناً فاسداً .
حاولت جهدها أن تبدو عفوية غي مهتمة وهي 
تقول : " أرى أنكم غيمت عاداتكم . ذلك أن  
العشاء مل يكن يقدم قبل العاشرة وغالباً حوايل  
احلادية عشرة . وعلى أية حال ، فأان لست 

 جائعة اآلن "
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قال وعيناه حتدقان يف عينيها حبدة : " سواء  
موعد كنت جائعة أم ال ستأكلني ، فقد قدمنا 

العشاء ألنك قادمة من سفر طويل وال بد أنك  
 متعبة " 

قالت هازئة : " ما أعظم مراعاتك لشعور 
اآلخرين ، إنه تغيي آخر ، فأان ال أتذكر أن  

 مراعاة شعور اآلخرين كان من عاداتك "
ولكنه ما لبث أن قال : " ربع ساعة " . وحتول 

قرهبا خارجاً من الغرفة وكأنه مل يعد يطيق البقاء ب
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حلظة واحدة أكثر من ذلك . منتدي رواييت  
 الثقافية

مشت يف أحناء املكان قلياًل ، لتجد مائدة  
سخية يف احدى الباحات الثالث يف املنزل . 
وكانت النافورة اليت تتوسطها خترتق صمت 

الظالم خبرير املياه . كان سكان البالد الذين  
سبق وعاشوا يف اآلندلس من قبل ، والقادمون  

من بالد جافة ، كانوا يعشقون رؤية املياه 
 وتدفقها . 
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كان الليل يعبق بشذا األزهار من خمتلف الورود  
والرايحني اليت نفذت إىل رأسها ، ما جعلها  

تشعر ابلبهجة . كما كانت املصابيح احلديدية  
تلقي أبضوائها السحرية مما كان يزيد من 

 غموض املكان . 
ساورهتا ذلك أنه   ونبذت اجنيال ، بعنف أفكاراً 

منذ سنوات كان من املمكن أن تفقد عقلها  
لفكرة العشاء مع كريس معاً يف مثل هذا املكان 
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الشاعري وأن تفعل أي شيء تعبياً عن سعادهتا 
 وشكرها . ولكن ال شيء من ذلك بعد اآلن . 
أخذت متر أبصبعها على غطاء املائدة األبيض 

الت : "  الذي يغطي املائدة املستديرة ، مث ق
أرى أن املائدة معدة لشخصني فقط أليست 

 جوليا معك حالياً ؟ "
لقد سبق وتقبل حقيقة تبدل شكلها اجلسماين 
، وعليها اآلن أن تظهر له أن موقفها كله قد 

تغي ، وأهنا اآلن املسيطرة على حياهتا ومصيها 
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كآية امرأة انضجة ، وأهنا مل تعد طفلة كبية  
، وستبدأ أبن تريه أن  حباجة إىل من حيميها 

إبمكاهنا أن تذكر أسم تلك املرأة دون أن 
 تصاب بنوبة عصبية . منتدي رواييت الثقافية
تقدم حنوها وجذب كرسياً وهو يرفع حاجبه 

 قائاًل : " منذ مدة طويلة كما أظن " 
مل تصدقه ولكنها مل تشأ أن جتادله كي ال يشعره  

م ذلك ابلرضى ، وعلى كل حال فهذا غي مه
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. وقبل أن جيلس أمامها كانت آن وغليندا قد 
 أقبلتا حتمالن أطباق الطعام الضخمة .

كان هناك ثالثة أنواع لذيذة من السلطة ، إىل  
جانب األطباق األندلسية املشهورة ، ومن 

يستطيع أن يقاوم األربيان ، القريدس ، الذي  
تطبخه آن ابلفلفل والثوم واملقلي بزيت الزيتون  

اجنيال تستطيع ذلك رغم علمها أن   ، ومل تكن
 توم ، لو كان يف مكاهنا لعبس هلذا االسراف .
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ساعدها االسرتخاء والطعام اجليد على نسيان 
السؤال الذي كان يسبب هلا الغيظ ، وهو عما 
تفعله هنا يف املقام األول ، مث تذكرت أهنا مل 
تستطع تناول أي افطار أو طعام على منت 

ما أن انسحبت آن وغليندا  الطائرة . ولكن ، 
من املكان ، حىت نسيت كل هذه األطياب 

 لتعود إىل واقعها . 
كانت ذبذابت الضوء اليت كان يرسلها هلب 
الشمعة تتالعب فوق سرتة كريس العاجية 
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اللون وعلى اصابعه السمراء وهو يقشر برتقالة  
ل والغموض . ومع أهنا  ، وقد كسا وجهه الظال

ثمرة ال مثيل هلا يف كانت تعلم أن هذه ال
احلالوة وغزارة العصي يف انكلرتا ، إال أهنا 

رفضت هبزة من رأسها القطعة اليت قدمها إليها  
. 

ال بد أن توم كان سيصاب ابالغماء لو أنه رآها  
ومل تكن هي لتلومه ، ذلك أن كل شيء  اآلن .

هنا كان حيوي متعة للحواس .. للنظر .. 
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ت هذه اجللسة  والسمع والذوق والشم ، كان
 توحي ابلشاعرية البالغة .

ولكن كل هذا مل يكن سوى وهم . وتنهدت 
دون وعي منها ، فقال كريس خبشونة : " هل 
أنت متشوقة إىل حبيبك املهيب ، اي اجنيلينا ؟  
متمنية لو كان هنا مكاين ؟ " منتدي رواييت  

 الثقافية
أجابت وهي تنتبه إىل نفسها على الفور ، وقد 

رها حتدايً : " ابلطبع " تصلب ظه  
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 ومع هذا ، فلم تكن هذه هي احلقيقة .
اهنا طبعاً متشوقة إىل توم ، متشوقة إىل تعقله  

أن تتمىن  واستقامته . ولكن ليس ابمكاهنا
وجوده هنا ، ذلك أنه مل يكن يعبأ ابخليال ، 

فقد كان حيب أن يعرف كل شيء ، ووجبة مثل  
هذه يف جلسة كهذه أحرى أبن تسبب له 
الضيق . فهو يفضل غرفة جيدة اإلانرة ، 

وطعاماً  انكليزايً صرفاً مؤلفاً من نوعني ،أما ما  
كانت تستمتع به هي اآلن من طعام وشراب ، 
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أنه كان سيزعجه ، لو أنه كان حاضراً ، فالبد 
ألنه لن يكون ابمكانه مشاركتها استمتاعها هذا  

 . سأهلا : " هل حتبينه ؟ "
كان السؤال يف منتهى اجلدية ، ولكنه كان 
منحنياً إىل االمام يف دائرة الضوء وقد ابن 

ومل  التهكم يف عينيه . وقابلت هي نظراته حبذر
ق وأحبت من قبل ، تعرف مباذا جتيب . لقد سب

فكاد هذا خيرجها عن عقلها . إن ما تشعر به  
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حنو توم ال مياثل مطلقاً تلك العاطفة اجملنونة اليت  
 جعلتها رهينة جملرد نظرة من هذا املاكر األمسر .
لقد جعلها مغرمة به ، ودمر احرتامها لنفسها ،  
وجعلها غي قادرة على التفكي يف أي شيء أو  

. كال أبدا مل يكن شعورها أي شخص ما عداه 
حنو توم يشبه أايً من هذا ، كما أهنا هي مل تكن 
تريد ذلك . لن تسمح لرجل قط بعد اآلن أبن 

 يتحكم هبا بذلك الشكل .
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ولكنها مل تكن تريد حىت حماولة ايضاح ذلك  
فتخربه أهنا وافقت على الزواج من توم ألنه 

..  سيكون أابً جيداً لألوالد الذين سينجبامها
والنه اثبت وعقالين وحيرتمها ، ويسمح هلا أبن  
 حترتم نفسها ، مث ال حياول أبداً السيطرة عليها .
وهكذا أجابته قائلة : " ليس هذا من شأنك ،  
إن ما حنن حباجة إيل االهتمام به ، هو اهناء 

 زواجنا هذا " .
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وهنأت نفسها على أهنا اوقفته عند حده جبواهبا 
ه يعتقد أبن له سلطة عليها هذا . ولكي ال تدع

، فقط ألهنا وافقت على البقاء ، قالت له  
بطالقة : " رمبا أقرر السفر يف الصباح ذلك أن  
 ابمكاين دوماً أن أقيم دعوى انفصال شرعي " 
أجاب جبفاء : " وهذا أيخذ إثين عشر شهراً  
ويكلفك كثياً ، مث ال حتصلني على موافقيت  

لو كنت مكانك ملا    على الطالق ، هذا إىل انين
أزعجت نفسي بكل هذه االجراءات ، فأنت 
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غي مغرمة بذلك احملاسب اكثر مما أان مغرم به " 
 منتدي رواييت الثقافية

نظرت إليه مقطبة حاجبيها وهي تقول : " 
 كيف ابمكانك أن تعرف ما أشعر به .. ؟ " 
فقال بصوت صارم : " إنين أعرف أكثر مما 

، رمبا تتسائلني عما تظنني بكثي اي زوجيت 
تفعلينه هنا ، وملاذا أبقيك هنا يف منزيل .. 

فدعيين أخربك . لقد كنت اهتمتين مرة ابقرتاف 
عمل شائن إىل درجة جعلتين أقسم أبن أنتقم 
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منك وذلك جبعلك تذوقني نفس األمل الذي 
سببته يل ، وهذا هو السبب يف أن وضعت من 

 تقرير  يراقبك ، ويدون كل حتركاتك ليضعها يف 
 يرسله إيل " .

محلقت اجنيال بصمت يف تلك العينني 
السوداوين ، وقد جف حلقها ، كانت كلمة 
االنتقام كلمة كريهة ، كلمة تنتظر السنوات ، 

تتحني أكثر الفرص هواًل فتنال حقها . هل هذا  
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سبب وجودها هنا اآلن، يف هذا الفخ اجلميل 
 الضخم ؟

هزت كتفيها خبفة وهي تقول دون أن يطرف هلا  
جفن : " إن أساليب التخويف واالضرار  

ابلضعفاء ، ال تناسبك اي كريس . لقد كنت  
أهتمتك أبمرين شائنني ، أم أنك نسيت ذلك ؟  
فأي من هذين األمرين جعلك تبذر نقودك يف  
سبيل مراقبيت ؟ هل هي هتمة قتلك ألخيك ، 

يا بعد زواجنا ؟ "أم استمرار عالقتك جبول  
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جتاهل تعنيفها الساخر وهو حيدق فيها بعينني 
شبه مغمضتني وكأنه يريد أن يصل إىل أعماق 

روحها ، وقد جتمدت أصابعه على كوبه ، وأخذ 
ضوء الشمعة يتذبذب على مالحمه الرائعة 

اجلمال ، جاعاًل منها قناعاً ال ميكن قراءته ، 
ا . منتدي قناعاً متنت فجأة لو متزقه أبصابعه

 رواييت الثقافية
قالت له بربود : " إذا كنت تتذكر ، فأنت مل  
تنف أايً من هاتني التهمتني ، هل السبب أنك  
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مل تستطع ذلك ؟ " وتشعب هبا الفكر وهي 
تسأله هذا . لو أنه فقط حاول أن يفعل ذلك ،  
لكانت سعيدة جداً ، لقد كانت بشوق مؤثر  

يف ذلك إىل أن تصدق كل ما يقول ، حىت 
احلني ، حىت بعد أن أخربهتا جوليا ابحلقيقة فقد 

 كانت مفتونة به .
ولكنه مل يقل يف ذلك احلني شيئاً ، حىت وال  

 كلمة يدافع هبا عن نفسه جتاه هاتني التهمتني . 
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قال جييبها وكربايؤه يغلف كل مقطع من كلماته 
: " وهل كنت أان حباجة إىل نفي ذلك ؟ " 

ال تنطقان بشيء وهو  كانت عيناه ابردتني
ه إىل اخللف فتغمره الظالل ، ليتابع يستند بظهر 

قائاًل : " أظن أن واقع حضورك إىل هنا  
بنفسك بداًل من تكليف حمام هبذه القضية ، 

 هذا الواقع ينبئ عن نفسه " 
وكان صوته قد رق واخنفض إىل أن اصبح 

مغناطيسي التأثي وهو يتابع قائاًل : " لو كنت  
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 أنين من النوع الذي يقرتف مثل صدقت حقاً 
هذه اجلرمية الشائنة ، ملا جئت إيل ، هذا عدا  
موافقتك على املكوث معي ، إن هذا يدل 

أبنك مل تصدقي ذلك حىت يف ذلك احلني . إن  
ما جعلك حقاً هتربني إىل انكلرتا بتلك السرعة  

، ظناً منك ان ابمكانك نسياين ، إمنا هو 
جوليا ، لقد كنت من  اعتقادك أبنين أخونك مع

عدم النضج يف ذلك احلني حبيث مل تستطيعي  
مواجهة ذلك النوع من الغية والتفكي فيه 
 وتقليبه على وجوهه " منتدي رواييت الثقافية
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ووقف دافعاً كرسيه إىل اخللف ، وهو يتابع  
قائاًل : " إنك مل تعودي طفلة ، إن اجلاذبية 

النضج .   مازالت موجودة ، إمنا اضيفت إليها
لقد أصبحت حقاً خصماً حمرتماً جديراً 

مبواجهيت ، أليس كذلك ؟ " واقرتب منها ، 
فوقفت بسرعة ، حماولة منع ساقيها من  

االهتزاز وصوهتا من االرجتاف ، وهي تقول : " 
ليس بيننا ما نتقاتل ألجله .. مل يعد بيننا ذلك  
" ولكنها مل تتوقع قط أن يقول بكل رقة : " ال  

نك ترين املعركة اليت ظهرت .. ولكن ال بد أ
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ختايف .. إهنا ستصل إىل هنايتها الناجحة " 
ورافقها إىل الداخل وهو يتابع قائاًل : " هل يل  
أن اقرتح عليك أن تفكري قلياًل يف ما قلته لك  
؟ فهذا سيعجل من قدوم النصر ، إن صربي 
يفرغ لقد انتظرت طوياًل جداً . على كل حال 

النساء يستهلك متام النضج .. إن بعض 
عندهن ، أكثر من البعض اآلخر . فهي عملية  
ال ميكن أن يعجل هبا ولكن النتائج تستحق أن  

 ينتظرها املرء " .
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 هناية الفصل الثاين 
 منتدي رواييت الثقافية

 
 

 الفصل الثالث 
يف املاضي كانت اجنيال ال متل من مراقبة املرفأ  

التجارية  حيث املراكب والعبارات والسفن  
وخيوت النزهه والرافعات . ولكنها هذا الصباح  

 مل تكن ترى شيئاً .
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لقد تسللت من البيت كاجلبناء يف الصباح  
الباكر ، لتجول يف األزقة والطرقات الضيقة  
حىت اجلأها العطش إىل مقهى هناك لتجد 
 نفسها بعد ذلك يف املرفأ دون وعي منها .

د السماء  كانت الشمس اآلن قد ارتفعت يف كب
وشعرت بصداع يكاد حيطم رأسها بعد ليلة 

متلكها فيها األرق والقلق وهي حتاول جهدها  
 نسيان ما كان كريس قد قاله .
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لقد قال هلا بكل استعالء ان تعاود التفكي 
سباب اليت جعلتها ترتكه ، وقبل ابلنسبة إىل األ

كل شيء يف قلة ثقتها به اليت جعلتها توجه إليه  
امني الشائنني . منتدي رواييت ذينك االهت 

 الثقافية
ولكنها لن تفعل ، ذلك ان األايم اليت امضتها 
يف البحث يف أعماقها عن هذه األمور ، قد 
ولت وانقضت منذ زمن طويل ، وزواجها من  

كريس قد انتهى ومل يبق منه سوى االسم ، كما  
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أن املستقبل الطيب مع توم على مرمى البصر  
ريده هي ، نعم ذلك ما  نت تمنها . وذلك ما كا

 تريده ابلضبط .
وضايقتها أشعة الشمس ، فأخرجت نظارهتا 

الشمسية من حقيبة يدها لتضعها على عينيها  
يف الوقت الذي جاءها صوت كريس من خلقها  

 يقول جبفاء : " ايهلا من مفاجأة "
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جتمدت أجنيال يف مكاهنا . وما لبثت أن أجابته  
: " ما الذي أتى بك  حبدة دون أن تستدير إليه 

 إىل هنا ؟ "
أتراه ما زال يضع حوهلا اجلواسيس ، حىت هنا ؟ 
أم أنه تبعها بنفسه ؟ ولكنه أجاهبا وقد ازداد  
صوته جفاء :" ال تقويل أنك نسيت أن جل 

أعمايل هي يف املرفأ ، وأن زايريت إىل هنا متكررة 
 " منتدي رواييت الثقافية
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ماً " مث أجابت كاذبة : " نسيت ذلك متا
استدارت تواجهه ، مل يسبق أن عاكسته قط يف  
ما مضى ، أو جادلته . لقد كانت دوماً متلهفة  
إىل ارضائه وتكريس اهتمامها له . وسرها اآلن  
أن تعامله ابملثل . وأتلقت عيناها من خلف 

 نظاراهتا .
إهنا ابلطبع ما زالت تتذكر زايراته املتكررة إىل  

لتجارية واألوقات املكاتب يف حوض السفن ا 
اليت كانت تسلك فيها هذا الطريق هبدف 
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مصادفته ، متسائلة عما إذا كان يف هذه 
فهو مل  املنطقة أم يف مكتبه يف ضاحية املدينة .

يكن يتكلم عن عمله إال اندراً ورمبا كان يراها  
أصغر عقاًل من أن هتتم مبملكة التصدير اليت  

 كان جده أنشأها .
لساعات مع جوليا عندما ولكنه كان ميضي ا

كانت هذه حتضر إىل فالنسيا ، ليتحداث يف 
شؤون العمل .. أو هذا ما كان هو يقوله . 

 منتدي رواييت الثقافية
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قال وهو يبتسم هلا : " إذن ، ميكنين أن 
استنتج من هذا أن كآبة اجلو يف انكلرتا 

ابإلضافة إىل وظيفتك اململة كل ذلك قد أتلف  
 ذهنك "

تسامته العريضة اليت تدعوها إىل الرد  كان يف اب
ا جعلها  املعىن م عليه ويف نظراته الثاقبة ذات

تواجهه مبا أمكنها من احلماس قائلة : " هذا  
ليس صحيحاً ، فأان أحب وظيفيت ، وهي أكثر 
متعة من حماولة أن أكون زوجة مطيعة ألسباين 
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ثري ، فأجلس طيلة الوقت ال أفعل شيئاً سوى 
األزهار ، وال أتكلم إال عندما اجللوس بني 

يكلمين أحد ، وأتساءل مىت ستعود إىل البيت 
، هذا إذا عدت . إن عملي اآلن من األمهية 

حبيث أنين قد نسيت كل األمور غي اهلامة مثل  
 زايراتك إىل املرفأ أو عدمها "

قال : " هل هذه هي املشكلة ؟ رمبا كان علي 
ك مسح أن اطلب من اخلادمة ماري أن تعلم

 األرض " 
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كانت النظرة العنيفة قد عادت إىل عينيه ما 
جعلها حتول نظراهتا عنه بسرعة وقد ساورها 

االضطراب ، وهي حتاول تشتيت أفكارها يف ما  
تراه حوهلا ، راجية أن هتدئ من خفقان قلبها 
املتسارع ، وحماولة أن ترفع محالة حقيبتها على 

ال ينبغي أن كتفها ، مث قالت جتيبه بربود : " أ
تكون اآلن يف عملك ؟ ال أريد أن أعيقك عن 
ذلك " يف املاضي ، مل تكن قادرة أبداً على 

اعاقته عن عمله ، ذلك أنه كان ميضي أغلب 
اوقاته يف مكتبه، ما عدا طبعاً ، يف األوقات 
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اليت تكون فيها جوليا موجودة . منتدي رواييت  
يةالثقاف  
تذكره بذلك . ال ينبغي ولكنها مل تكن تريد أن 

 هلا أن تذكر اسم تلك املرأة أمامه مرة أخرى .
قال كريس برقة : " لقد أخذت اجازة من 

 العمل "
وعلى حد علمها ، مل يكن هذا النهار عطلة 

ة . ولكنه مل يكن يرتدي مالبس املكتب .  عام
فهي ال تتصوره جالساً خلف مكتبه الضخم  
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ل األسود قصي مرتدايً مثل هذا القميص املقفو 
 األكمام وهذا البنطال األبيض اخلفيف .

قالت : " ما أمجل هذا . استمتع اذن بنهارك "  
واندفعت يف طريقها بسرعة ورشاقة ، مقتحمة  
حركة املرور الصاخبة غي آهبة ، قاصدة بذلك  
إهناء حديثها معه ، إذ مل يكن مثة سبيل إىل أن  

ه . فقد متضي النهار بصحبته حىت وال قسماً من
قررت يف نفسها أن أفضل طريقة لقضاء هذه 
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األسابيع األربعة هي أن تبقى بعيدة عنه وتبقيه 
بعيداً عن ذهنها قدر اإلمكان .هو واملاضي   

ولكنه قال بصوت ابلغ الرقة : " إن اجازيت هي  
أكثر من يوم واحد بكثي " واجفلت عندما مد 

يده يبعدها عن شاحنة مسرعة كانت قادمة 
ها ، وهو يتابع قائاًل : " أربعة أسابيع حنو 

 ابلضبط " 
أغمضت اجنيال عينيها وهي متيل حنوه ، متمتمة  
بضعف : " ايللهول " وكانت تفكر يف أنه إذا  
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كان سيبقى مالحقاً هلا طوال أربعة أسابيع ، 
تهي هبا األمر إىل اجلنون. منتدي فال بد أن ين

 رواييت الثقافية
أمسك بك ، فأان أكره  قال هلا برقة : " دعيين

أن أظن أن وجودي قد دفعك إىل االنتحار بني  
 العجالت " 

من هتكم حيوي كل الكراهية ، وشعرت   ايله
ابلغضب وهو جيتاز هبا زمحة السي ، قاطعاً هبا  

 الشارع خبربة اتمة .
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سأهلا : " أتريدين قهوة ؟ " فأجابته وهي تدفعه  
حبدة بيديها الصغيتني : " إنين لست حباجة إىل  
أن تقطع يب الطريق .. ال أريد منك أن تشرتي 

" وأتلقت عيناها  يل قهوة .. وابالختصار .. 
الواسعتان من خلف زجاج نظاراهتا وهي تتابع  

 قائلة : " لست حباجة إليك أبداً " 
أجاب وقد التمعت أسنانه البيضاء يف وجهه 
األمسر إببتسامة عدوانية . قائاًل : " بل أنت 

حباجة إيّل . إنك حباجة إىل موافقيت على 
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الطالق الذي متلكتك رغبة مفاجئة به " منتدي  
اييت الثقافيةرو   

نظرت إليه عابسة الوجه ، ولكنها ما لبثت أن 
قالت ابستسالم : " هذا صحيح فأان حباجة 
إليك لذلك األمر . ولكنين ال استطيع فهم 
السبب الذي جعلك تطلب مين البقاء هنا 

 وكذلك توم ؟ "
إذا كانت تتوقع أهنا بذكرها اسم زوجها املقبل ،  

ومته هلا للبقاء  ستحمله على االعرتاف أبن مسا
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كانت سخيفة اذا كانت كذلك فقد خاب 
املها ، ألن كل الذي قاله كان :" هذا حسن 
ها أنك ترغبني أخيا يف الكالم . انك هبذا 

على األقل ميكنك مراجعة التفكي يف األمر . 
 هيا دعينا نتحدث " 

ومل يكن لديها فكرة واضحة عن املكان الذي  
كرة غامضة عن كاان ذاهبان إليه ، وإمنا ف

لها تسي جبانبه ومها يتنقالن السبب الذي جع
بني الشوارع الضيقة والشيء الوحيد الذي 
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كانت متأكدة منه هو ان موافقتها له على 
اقرتاحه هبذا الصدد كان أسهل من خمالفته . 
فقد كان قادراً متاماً على ارغامها على مراجعة  

التفكي يف األمر كما قال ، فقد يكون يف 
امكانه التحكم يف حتركاهتا للشهر القادم ،  
ولكنه لن يستطيع التحكم يف ما يعتمل يف 

داخلها . وملاذا حياول اعادة املاضي بكل ما  
حيويه من آالم واحزان ؟ لقد انتهى ذلك 

املاضي وال فائدة من مراجعة التفكي يف ما كان  
 حدث فيه ، وملاذا؟ منتدي رواييت الثقافية
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التذمر يف نفسها ، اال عندما ومل تتوقف عن 
وصال إىل طريق فسيح للسي على األقدام قد 
غمرته أشعة الشمس وكانت مياه البحر الزرقاء  
 تغسل الصخور البيضاء متدفقة فوقها بعنف .
التوى قلبها أملاً وهي تشعر بفداحة اخلسارة ، 
فقد كان كريس هو الذي عرفها على هذه  

مقاومة عشقها هلا .  املدينة اخلالبة ، ومل تستطع
مث عاد فطردها منها ، وهذا شيء آخر جعلها  

 تكرهه .
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ولكنها عادت تذكر نفسها أبهنا ال تكرهه ، 
 فهو مل يعد ميثل هلا شيئاً اآلن حىت وال عدواً .
ولكنه ، وحلسن احلظ بدا عليه العزوف عن 
الكالم مثلها ، ولكن اهلزء بدا على شفتيها 

تنهال عليه من  وهي ترى نظرات االعجاب 
ساء املارات . وفكرت يف أن أاي منهن تعرف  الن

حقيقته ال بد أن هترب منه مياًل أو أكثر ، 
ولكن تلك احلمقاوات ال يستطعن رؤية سوى 

 مظهره اخلارجي الرائع الوسامة . 
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 قال : " ال بد أنك جائعة ، ألنين أانكذلك "
أجفلت وصوته يقاطع أفكارها هذه ، ونظرت 

. مل تكن لتصدق ما بدا يف صوته هذا   إليه حبدة
من مودة ، ولكنها مل تشأ أن تتساءل عن 

مصدر كل هذا الدفء يف هلجته . ذلك أن  
التنقيب عن اسباب تصرفاته لن يفيدهابشيء 
إال إذا كانت على استعداد ملواجهة كل احنراف  
ومراوغة وسوء يف اعماق نفسه وهذا مامل تكن  

 على استعداد له . 
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أسها قائلة : " قلياًل " وحولت نظراهتا  أومأت بر 
عنه بسرعة لتسمرها على األفق البعيد ، غي 

 راغبة يف النظر إليه . منتدي رواييت الثقافية
ولكن عندما أجلسها إىل خوان مظلل على 

ام ورفع نظاراهتا رصيف مقهى ، احنىن إىل األم
الشمسية من على عينيها . وشهقت حمتجة ،  

ما جيول يف ذهنها ، هل كان  أتراه يعرف دوماً 
هذا هو السبب يف ارغامه هلا على النظر إليه ؟  

 ألنه كان يعرف أهنا كانت تتجنب ذلك ؟
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قال بصوته اجلذاب الرقيق ما جعلها تصرف 
أبسناهنا : " انك لست حباجة إىل النظارات ، 
فنحن جالسان يف الظل . هذا إىل أنين أريد أن  

رائعيت اجلمال "ارى عينيك اللتني ما زالتا   
مل هتتم الطرائه هذا ، اجابته حبدة : " ال ميكنين 
تصور سبب تصرفك هذا " واغتصبت ابتسامة  
قصية للنادل الذي أقبل عليها ابلعصي الذي  
طلبه كريس والذي يتوافق مع السمك املقلي 
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الذي كان أحضره معه من مطعم قريب . 
لثقافيةمنتدي رواييت ا  

هشينين فمنذ أربع سنوات  قال هلا : " انك تد
كانت خميلتك عجيبة يف خصوبتها " وألقى 

عليها نظرة ابردة ذات معىن ما توهج له وجهها  
غضباً . فقالت حبدة : " إنين مل أختيل األشياء 
اليت قالتها يل جوليا . فعقلي ليس من ذلك 

 النوع " .
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قال بلطف وهو يسكب العصي يف كوهبا :" 
راقبه برهة وهي رمبا معك حق " وأخذت ت

تتساءل عما إذا كان إبمكاهنا ان ترتكه وتبتعد 
عنه . بينما كان هو يتابع قائاًل : " ولكن 

خميلتك كانت من القوة حبيث مسحت لك أبن 
تصدقي ذلك أو بعضه على األقل . وساعدتك 
على أن تزيدي زخارف إىل ما قيل لك ، إىل أن  

جعلتك كاألطفال تتصورين أشياء مل تكن 
جودة .. كل تلك املخاوف اليت تكمن يف مو 

الزوااي املظلمة " وهز رأسه األسود الشعر ، 
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الذي سقطت خصلة منه فوق حاجبيه 
املرفوعني ، ومل تعرف اجنيال ما إذا كانت نظرة 
التعنيف واللوم اليت ظهرت يف عينيه مصطنعة 
أم ال ، مث تساءلت عما جيعلها هتتم لذالك . 

ةمنتدي رواييت الثقافي   
قالت : " ليس مثة فائدة من التنقيب يف املاضي 
سواء مسحت ملخيليت بتخيل تلك األمور أم ال 
. ذلك أن زواجنا قد انتهى .. انتهى منذ أربع  
سنوات " قالت ذلك ويه تشعر ابلفزع الهتزاز 
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صوهتا وتردده شاعرة ابخلوف من النظر إليه  
ألهنا كانت تعلم أن عينيه الثاقبتني سرتاين 

ثي يف عينيها . فهكذا مها دوما . مل يكن  الك
  هاعليه منذ سنوات إال أن حيدق يف أعماق عيني

بنظرة واحدة ليعرف أهنا وقعت يف غرامه بذلك  
الشكل العميق العاجز . أترى نظرات العشق  

واهليام تلك اليت كان يراها يف عينيها قد أوحت 
إليه ابستغالهلا ؟ هل كان ذلك حقاً ؟ وهل كان 

اللوم يقع عليها هي أيضاً مثله ؟ فتتقدم   نصف
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بكامل إرادهتا لكي تكون الضحية كما مل حيدث 
 قط يف التاريخ ؟

هزت رأسها دون وعي ، وهي ترفع يدها ترتب  
خصالت شعرها احلريرية البنية اللون اليت كانت  
تتطاير حول وجهها . بينما قال هو بعنف : " 

ياً جملرد  ال تظين أنين قد اعتربت زواجنا منته
مغادرتك املنزل . فإن كونك كنت طفلة خصبة  
املخيلة مل يغي من األمر شيئاً " منتدي رواييت  

 الثقافية
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واجهته قائلة وقد توتر فكها : " انك حتيين ، 
فأان مل أمسع منك كلمة واحدة منذ أربع سنوات 
. إىل مىت كنت تنتظر ؟ أربعني سنة أخرى ؟ 

كن أن ينتهي ، ومع كنت تعترب أن زواجنا ال مي
 ذلك مل تفعل شيئاً ال شيء مطلقاً "

ذلك عدا عن بثه جواسيسه حوهلا ملراقبتها . 
استحال االزدراء يف عينيها إىل عنف قامت ..  

ان متلكتها وهي تراه   ولكن الدهشة مالبثت
ارة من  يبتسم ، وهو يقول : " ان اجلو أكثر حر 
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أن يسمح ابلقتال ، إن كل نييت هي أن  
أساعدك على رؤية األمور بشكل أكثر وضوحاً 

" 
ولكنها مل تشأ ذلك .. وسرعان ما أوقفت 

تسلسل أفكارها . ان احلق معه ، فاجلو كان 
نفعال اكثر حرارة من أن يسمح هلما ابحلدة واال

، وكذلك مل يكن مثة فائدة من ذلك . كما أن 
اجلو هنا ، حتت هذه املظلة امللونة ونسائم 
البحر هتب عليهما ، كان ابرداً رائعاً . وكان 
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ميكن أن يكون مرحياً جداً لوال قوة كريس على 
 جعلها واعية إىل حضوره طيلة الوقت .

مال إىل املائدة مستنداً بساعديه السمراوين  
ا وهو يسأهلا قائاًل : " واآلن ، أخربيين عن  علهي

 عملك يف انكلرتا " 
شعرت بغصة يف حلقها ، واهتزت يدها وهي 

ترشف العصي ، وقالت : " رمبا يدخل امللل يف 
نفسك " وسكتت فجأة وقد ساورهتا فكرة 
مفاجئة يف أن عملها الذي ال خيرج عن  
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مساعدة كيفن يف إدارة الفندق ، هو عمل 
ل حقاً ، ال يقارن بتلك اإلمرباطورية  رتيب ممم

التجارية اليت ترسل السفن عرب احمليط إىل أحناء  
العامل حاملة ثروات اسبانيا الزراعية والصناعية  
من زيتون وزيت زيتون ، وفاكهة ولوز ، وجلود  

 وسجاد وغي ذلك .
قال : " أخربيين إذن ، عن األشياء اليت ال 

ذه أواًل " وغرز تدخل امللل إىل نفسي ، جريب ه
الشوكة يف قطعة مسك ووضعها يف فمها وهو 
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يتابع قائاًل : " حدثيين كيف تعرفت إىل ذلك  
 الرجل البدين الذي تظنني انك ستتزوجينه "

فوجئت مبا وضعه يف فمها ، وما أن استعادت  
أنفاسها حىت قالت له بكربايء : " إن توم ليس 

ة عنه  بديناً ، وال أدري كيف جاءتك هذه الفكر 
" 

قال وهو يدس قطعة أخرى من السمك يف 
" لقد رأيت صورته . أنين لست أعمى  فمها :



 158 

انين ال اصدق أبداً أن من املمكن أن تفكري 
 يف اختاذه زوجاً بداًل مين "

كانت غطرسته تلك غي املعقولة وتقديره البالغ  
لنفسه .. والذي جعله يعترب أن عليها ان حتتقر 

هذا جعلها تشعر حنوه  أي رجل سواه .. كل
 ابلراثء تقريباً .

منعت نفسها بعنف من ان تبعد تلك اخلصلة 
العنيدة من شعره األسود عن جبينه وهي تفكر  

يف ان اخباره أبن املظهر اخلارجي للرجل ال 
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يعين شيئاً وأن ما بداخل األنسان هو املهم 
 اخباره بذلك سينقص من قدرها .

ء قرر هو ذلك  ذلك أن زواجهما قد انتهى سوا
ا يتم الطالق ستتزوج من توم . أم ال . وعندم

وهكذا ستتصرف ابلنسبة هلذا األمر ، كأمرأة  
انضجة وجتيب على سؤاله بطريقة مهذبة 

فقالت : " يوجد مركز للعب الغولف ملحق 
ابجملمع حيث أعمل . وكان توم عضواً فيه منذ 

افتتاحه ولكنه مل يتعود على االسرتاحه  
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ىل اآلخرين بعد اللعب او االشرتاك  والتحدث إ 
دته منذ طات النادي اال بعد وفاة واليف نشا

حوايل السنة ،حيث بدأ حيضر االجتماعات 
،وهكذا تقابلنا اذا كان يهمك حقاً أن تعلم 
كما قلت . لقد كنت يف النادي ذات يوم  
حيث كنت اعمل بديلة ملوظفة مل حتضر إىل  

" منتدي العمل ،وهكذا أخذان نتحدث معاً 
 رواييت الثقافية
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ومع أن توم مل يتكلم كثياً يف ذلك احلني ، فقد 
بدت عليه الوحدة وكان قد طلق زوجته منذ 
فرتة ، كما أن امه قد توفت حديثاً فأصبح 

منزله خاوايً ، وشعرت هي ابلعطف عليه ألهنا 
 كانت تدرك معىن الشعور ابلوحدة . 
هلا أبن  مل تكن ساعات عملهااالنفرادية لتسمح 

تتعرف إىل اانس خارج نطاق املوظفني ، واكثر  
هؤالء كانت هلم اسرهم اخلاصة . وهكذا عندما 

اقرتح عليها توم اخلروج معه يف يوم عطلتها  
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التايل فيتمشيان مث يدخالن إىل مطعم حيث  
يتناوالن الطعام ،عند ذلك وافقت على الفور ،  

فقد كان الضجر قد ادركها من قضاء وقت 
ا يف غرفتها املوجودة على سطح الفندق فراغه

حيث كانت تغسل شعرها ومالبسها ، أو  
تذهب ابلباص إىل املدينة لتحضر فيلماً دون  

 رغبة منها . 
وعاد كريس يقول متهكماً : " ومن مث طلب 

لك ؟ ما منك التعرف إليك أكثر أليس كذ



 163 

أمجل هذا . هل أخربته أبنك متزوجة ؟ قد ال 
ماذا فعلتما ؟ "تكونني فعلت ذلك ،   

أجابته : " لقد نزل املطر يف ذلك احلني " وبدا  
شعر ابلتسلية البالغة ملظهرها  من مالحمه أنه ي

وهي تقول ذلك . جتاهلته ومضت حتدق يف ما  
 بقي من طعامها . 

لقد أمطرت السماء حقاً . وهكذا انتهت 
نزهتهما ابلعودة كّل إىل منزله . منتدي رواييت  

 الثقافية



 164 

ياً أثناء األسابيع والشهور التالية ، عرف وتدرجي
الواحد منهما اآلخر جيداً ما جعلهما يتبادالن 
االحرتام واملودة . وأصبحت مواعيدمها رتيبة 
سهلة . ومل يعودا حباجة إىل بعثرة نقودمها يف 

سبيل الرتفيه فقد كاان قادرين على االستعاضة 
 عن ذلك . 

ة . وكانت كانت تفتقد احلياة املنزلية املرحي
عالقتها بتوم تذكرها حبياهتا العائلية يف حياة  
والديها ، قبل أن تتحول األمور هبذا الشكل 
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املفجع . كما ساعدهتا على دفن تلك السنة 
 من حياهتا الزوجية يف زوااي النسيان من ذهنها . 

مل تشعر بقصر كريس أن احداً احتاجها ، ولكن  
ديها شعوراً توم حيتاجها اآلن ، وهذا ما أوجد ل

يباً ابالرتياح . قال كريس بسخرية جافة : " ط
اي هلذا الصمت . هل أفهم من ذلك أن ليس 

عندك ما تقولينه أكثر من ذلك ، ابلنسبة 
لعالقتكما ؟ أن العجب يتملكين لكونك مل 

 متويت من شدة االنفعال "
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توترت أصابعها حول الشوكة ، ولكن صوهتا 
ول : " مل يكن اجلو  كان ابرداً منضبطاً وهي تق

ماطراً على الدوام . انين اؤكد لك هذا " 
وسكتت لترتكه يستنتج ما يريد من كالمها هذا  

 . منتدي رواييت الثقافية
ابن العنف يف نظراته ، وتوتر فكه بشكل ينذر 

ا هذا ، ابلشر . مهما كان الذي فهمه من قوهل
فهو مل يعجبه حسب الظاهر . لقد كان طوال  

ل إليها الوخزات بكلماته دافعاً إايها  الوقت يرس
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إىل حافة االنفجار ، فلماذا هتتم اذن اذا مل 
 يعجبه ان ترد اليه الوخزات ؟

رد عليها قائاًل : " الذي أعرفه ان الطقس يف 
دك تلك ماطر على الدوام " وكان يوقع بال

قائاًل  ابصابعه حلناً على حافة املائدة وهو يتابع 
ث سار هناك " قالت : "  : " مل مير يب أي حد 

أحقاً ؟ " وكان صوهتا متوتراً ملا حيويه من 
مشاعر عنيفة مكبوتة مل تكن تتوقع أو تريد أن  
تعاودها مرة آخرى . واتبعت تقول : " لقد 
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أمضيت هناك وقتاً كافياً لكي جتتمع جبوليا  
.  وتبدآن عالقتكما " وكان وجهها يكاد حيرتق

اسم تلك كانت أقسمت على آال تذكر له  
املرأة مرة أخرى ، ولكن ها هي ذي هنا تتكلم 
كأية زوجة غيوز ، ما سيجعله يطن أنه ما زال 

ابمكانه أن يسبب هلا اآلمل . ان عليها ان 
تصحح ذلك االنطباع يف نفسه قبل أن يتجذر 
يف ذهنه املنحرف فتابعت تقول بصوت عال :  
" وإذا مل يكن هذا حداثً ساراً ابلنسبة إليك 

اك مياث أسرتك الذي آل إليك أثناء  فهن
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وجودك يف بالدي ، لقد كان موت أخيك 
مناسباً متاماً هناك ، أليس كذلك ؟ وهكذا 

 سقط كل شيء بني يديك " 
ولكن ما أن افلتت تلك الكلمات من بني 
شفتيها حىت أدركت اهنا متادت يف الكالم 
ومتلكها الندم . وأخذت أصابعها ترجتف 

فتناولت حقيبة يدها ووقفت . ان وجودها 
جبانبه هو غلطة شنيعة ، وقد جعلها هو تتخلى 

 عن سلوكها املهذب . منتدي رواييت الثقافية
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ب املائدة ، مث ما ابتعدت عنه اتركة إايه جبان
لبثت أن توقفت وقد ساورها شعورابخلزي 

واخلجل من نفسها للرد عليه مبثل هذه الطريقة  
اخلشنة . واستدارت إليه حتاول االعتذار 

 لتتملكها رعدة مشلت جسدها . 
لقد استحال ذلك الوجه الرقيق اجلمال إىل  
وجه شرير قد اظلمته كرامة جمروحة ال تعرف 

يال نفساً عميقاً .. مث الصفح . وسحب أجن
 ولت هاربة . 
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 هناية الفصل الثالث 

 الفصل الرابع 
 منتدى رواييت الثقافية

اتكأت اجنيال بذراعيها على العتبة احلجرية  
ل هادائً  الباردة لنافذة غرفتها . كان هواء اللي

دافئاَ ينفخ بلطف قميص نومها القطين اخلفيف  
. 
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وأمام عينيها كانت احلديقة مغمورة بضوء القمر  
الفضي الغامض تتخلله األنغام الدائمة ملياة  

النافورات . تنهدت وقد بدا القلق واإلزعاج يف 
عينيها ، إذ كانت تعلم أن ضيقها ذاك ليس 
عائداً متاماً للطريقة اليت كانت جتنبت فيها 
كريس ، وذلك إبخفاء نفسها بني األزقة 

ة لتعود عند الغسق وخترب آن أبن املتشابك
 حتضر هلا عشاءها إىل غرفتها .
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إن لكريس عليها حق االعتذار للكلمات غي 
الالئقة اليت وجهتها إليه يف هناية الغداء هذا  
النهار . وكان عليها أ، تواجهه ابالعتذار هذا  
على مائدة العشاء . ولكن العامل مل خيرب ألهنا 

ذلك الشكل . إن هربت منه أثناء الغداء ب
إبمكاهنا أن تعتذر إليه يف الصباح . كال ، بل 
انقباض نفسها كان له سبب أعمق من هذا . 
لقد أدركت أن السبب هو هذا املكان ، مجاله  
والذكرايت اليت يثيها يف نفسها . منتدي رواييت  

 الثقافية
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عندما أحضرها كريس إىل هذا املكان ألول مره 
فة به حباً وكانت أشبه عروساً له ، كانت مشغو 

ابألطفال يف أمور عديدة . وكان ما حييط هبا 
من مجال وترف هو فوق مستوى إدراكها . ومل 
يكن هو أثناء املدة القصية اليت تعارفا فيها قد 

 أعدها ملثل هذه احلياة . 
وعادت هبا األفكار إىل لقائها به ألول مرة ، 

هتا من  وكان ذلك أثناء أٌقسى ما مّر هبا يف حيا
 أحداث .
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كاانت اجنيال قد علمت قبل ذلك بثالثة أايم 
مبقتل والديها معاً يف حادث انزالق سيارهتما  
بني اجلبال أثناء عاصفة رعدية ، بينما كاان 

ميضيان إجازة بني القرى البيضاء املنتشرة على  
املنحدرات اجلبلية . فقد كاان تركا حرارة 

اجلو يف   الصيف على الساحل ، طلباً لربودة
 اجلبال ، ليواجها بداًل من ذلك حتفهما .

واستقلت هي وخالتها ليلي ، الطائرة إىل بلدة  
 رانتا وقد حّوهلا الذهول إىل دمية متحركة .
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كانت اجلنازة هادئة متاماً ، حيث مل تكد هي 
تالحظ ذلك الغريب الفارع القامة والذي كان 

ن ،  يرافق حمامي والديها االسباين السيد جواناث
إىل أن قّدم نفسه إليهما ابسم كريس فورد ، 
وذلك بعد عودهتما إىل الفيال العصرية على 
شاطئ رانتا مشال خليج فالنسيا . كما أخربها 
أبنه كان على معرفة بوالدها حيث كان هذا  

األخي اشرتى منه عدداً من األسهم الستثمارها  
، ما يعين أهنا أصبحت اآلن ملكاً هلا . منتدي  

واييت الثقافيةر   
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ووحدت فيه يف خضم حزهنا البالغ ذلك ، ما 
كانت حباجة إليه من رقة وعطف ومساندة ، 
كما أن طالقته يف اللغة االنكليزية ، عززت 

مكانته لدى خالتها ليلي اليت قالت هلا : " اي له 
من حظ حسن يساعدان يف اجتيار ذلك الروتني  

ال أبس احلكومي املتشابك . إن السيد جواناثن 
به ، ولكن لغته اإلنكليزية ضعيفة جداً ، أما  

ابلنسبة إىّل فإن الكلمة األسبانية الوحيدة اليت  
 أعرفها هي شكراً " .
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ولكن يف ما بعد ، أثناء األايم القليلة اليت 
ها من عملها يف استطاعت ليلي أن تقتنص 

انكلرتا ، شعرت اجنيال بتغي يف موقف خالتها  
جلذاب . فقد أصبحت معه من ذلك األسباين ا 

 عنيفة فظة تقريباً ، وأخذت تنظر إليه ابرتياب .
وكان كريس أييت إليهما يومياً ، وذلك اثناء  

انشغاهلما ابملهمة احلزينة أال وهي فرز حمتوايت 
الفيال وكان يبدو عليه االجنذاب حنوها ، 

وكذلك هي مل تكن قادرة على أن ترفع عينيها  
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ان جيافيها عند وجوده ، عنه . ومع أن النطق ك
إال أهنا كانت واثقة من أنه بنظرة واحدة فقط ، 
ميكنه أن يدرك مبلغ جنوهنا به . فهي مل تقابل  

 رجاًل مثله قط من قبل . 
لقد دعامها كريس إىل العشاء بعد اجلنازة بثالثة 

أايم ، وذلك يف مطعم أقيم قرب القاعدة 
هذه  البحرية األمريكية . ومل تشأ ليلي قبول 

الدعوة حبجة أهناا غي الئقة إذ مازال الوقت 
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مبكراً لذلك ابلنسبة إىل وفاة أختها وزوجها . . 
 منتدي رواييت الثقافية

ولكن كريس أصر على ذلك بكل ما ميلكه من 
ة ال مثيل هلما ، أما اجنيال فقد جاذبية ورجول

اندفعت إىل السوق وهي يف غاية االنفعال ، 
تديه لتلك املناسبة ، حيث ابتاعت ثوابً لرت 

أسود اللون ابلطبع . وعندما رأهتا خالتها هبذا 
الثوب ، وقد أسدلت شعرها البين احملمر الذي  
وصل إىل خصرها تقريباً ، وإىل صبغها شفتيها 
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ابللون الوردي عندما رأهتا خالتها هبذا الشكل 
قالت هلا حبدة : " إن اخلوف يتملكين إذ أفكر  

لو إبمكاهنا أن تراك اآلن " يف ماقد تقوله أمك  
. 

امتألت عينا اجنيال ابلدمع ، وكانت شفتاها ما  
زالتا ترجتفان عندما وصل كريس ، لقد قدم هلا 
حينذاك يده وكأنه كان يعلم سهولة انكسار  
قلبها . لقد كان السيد جواناثن احملامي لطيفاً 
ابلطبع ، ولكنه كان رجاًل مشغواًل على الدوام  



 182 

ليلي .. حسناً ، مل تكن ليلي امرأة    . أما خالتها
عاطفية ، بل كانت عقالنية جافة . وقد قالت 
أثناء العشاء : " إن علينا أن نرتك هذه البالد  

بعد غذ ، فإن لدي عملي الذي أديره بنفسي . 
ومبا أنك كنت يف غاية الشهامة حنوان اي سيد  
فورد فهل إبمكاين أن ارجو منك التفضل 

ي أبن جيد شخصاً ليجمع ما ابلطلب من احملام
يف الفيال من مالءات وستائر ومناشف وما  
أشبه ، مث يتصدق هبا إىل دور األيتام ؟ أما 

األاثث فسيبقى مكانه طبعاً إىل أن يصدر حكم  
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هاء االجراءات  احملكمة إبخالء الفيال بعد انت
القانونية . وكذلك الجياد شخص ينظف البيت 

إىل السيد جواناثن " متاماً قبل تسليم املفاتيح   
قفز قلب اجنيال وأوشكت أن تنفجر ذعراً 

وتعاسة . فقد كانت تظن أهنا ستمكث هنا مدة 
أطول من ذلك ، إذ كانت هناك أشياء ختص 

والديها كانت هي تريد أن حتتفظ هبا للذكرى ، 
مثل قميص حريري رائع اجلمال كانت أمها  
 تستعمله يف املناسبات اخلاصة ، وقبعة الصيد
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ليت كانت مبثابة تسلية اليت ختص والدها ، وا
األسرة على الدوام . مل تكن تريد إلقاء كل هذا  

بعيداً كما تريد خالتها . فبهذا يبدو وكأن 
والديها مل يوجدا قط يف هذه احلياة . منتدي 

 رواييت الثقافية
أجاهبا كريس ، عند ذلك ، وقد بدا يف صوته  

: " إنين أدرك الرائع ألول مرة نربة فوالذية 
مبلغ مسؤولياتك العملية اليت ال ميكنك إمهاهلا  
. ولكن إذا شاءت أجنيال أن تبقى بعض الوقت  
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فإنين سأحتمل املسؤولية ابلنسبة إىل راحتها فهي  
إذا مكثت وقتاً أطول يف املنطقة اليت كان 

والدها اختارا السكن فيها بقية حياهتما ، فرمبا  
حزهنا لفقداهنما "  يفيدها ذلك يف التخفيف من

. 
وهكذا ابلطبع أهنى األمر ، وقد شجع هذا  

اجنيال على حتدي خالتها ألول مرة منذ عاشت 
معها ، لقد كانت عطلة صيفية طويلة ، ذلك  
ألن موعد عودهتا إىل اجلامعة مل يكن قبل شهر  
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ا لن يكون أمامها يف  أيلول ) سبتمرب ( وهكذ
ها . كما بلدهتا سوى مشاعر احلزن لفقد والدي 

كان هناك شيء آخر وهو أهنا أصبحت غارفة 
يف غرام كريس حىت أذنيها ، فهي مل تكن 

تستطيع النظر إليه دون أن تشعر ابلدوار ، كما 
أهنا مل تكن تستطيع احتمال فكرة عدم رؤيته 

 مرة أخرى .
وهكذا بقيت ، واستمعت بنصف اذهنا إىل  

قوهلا  خالتها ليلي وهي حتذرها قبل افرتاقهما ، ب
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: " إنك يف التاسعة عشرة من عمرك وليس 
إبمكاين أرغامك على العودة معي إىل انكلرتا ، 
ولكنك بريئة كاألطفال وأان ال أثق بذلك الرجل  
، فقد يريدك لغاية دنيئة يف نفسه ، ولكن هذا  
ليس كل شيء ، فأان ال أدري ما الذي يهدف  
إليه . ولكنين أنصحك ، وهذا ملصلحتك ، 

ن توقعي إبمضائك على أية ورقة إال إذا  إايك أ
كانت مرتمجة إىل اللغة اإلنكليزية ، وأيضاً إايك 
أن تضعفي أمامه . وقد جتدين هذا األمر مغرايً  
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جداً ولكن لن يكون يف إمكانك مواجهة نتائج  
 أمر كهذا ".

وبعد ذلك بستة أسابيع ، كاان قد تزوجا يف 
ضور احتفال هادئ ومل توجه خلالتها دعوة حل

زفافها . وكان كريس قد أخربها أبنه وقع يف 
غرامها من أول حلظة تقريباً ، وقد صدقته يف 

 ذلك احلني . منتدي رواييت الثقافية 
ويف يوم زواجهما مل تكن تعلم عنه أكثر من 

فقد كان والداه  القليل الذي كان اخربها به ، 
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متوفيني . ماتت أمه وعمره سنتان ، ومات أبوه  
لعشرين . وكان له أخ أكرب منه ، بيرت وهو يف ا

ولكنه مات هو أيضاً بطريقة مفجعة ، وذلك  
منذ عدة سنوات . وهو ووحيد اآلن ليس له  
من األقارب سوى عدد من أبناء األعمام 

البعيدين ، وهو يعيش يف فالنسيا . أما عمله 
 فيتعلق ابلسفن ومحوالهتا . 

ملثل  ال شيء مما كان أخربها به ، كان قد أعدها
حلجم ونفوذ امرباطورية   هذا حلياته املرتفة هذه
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أعماله . وكل تلك األحالم عن منزل أبيض 
تستقر فيه معه ، فتنظفه يومياً يف انتظار عودته  
من عمله ، تطهو طعامه وحتمل أوالده .. كل 

 تلك األحالم قد تشتت فجأة . 
واخرتق فؤادها األمل ، وحتركت بضيق وهي 

 تتنفس بعنف .
تكن قد مرت بتجربة حب من قبل . فقد  ومل

ما أهنا ، ككان والداها يف غاية احلرص عليها 
هي كذلك مل تكن لتهتم كثياً . وبطبيعة احلال ، 
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كان هلا صديقات أثناء وجودها يف الكلية ، 
كانت تدرك بغريزهتا أن والديها ما كان ليوافقا 

على صداقتها هلن ، ألن الطريقة اليت كن 
ا عن اصداقائهن الشبان ، ال بد يتتحدثن هب 

كانت جتعل شعر رأسيهما يقف ، ولكنهما كاان 
يف اسبانيا يستمتعان أبايمهما بعد تقاعدمها عن 

 العمل . منتدي رواييت الثقافية 
كانت قوة مشاعر كريس تسحقها ، جاعله 
 منها كومة مشتتة غرب مرتابطة من األحاسيس . 
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ت ألول كانت جوليا يف ذلك احلني ، قد ظهر 
اجنيال .   مرة بعد زواجهما ، متلك كل ما يعوز

فقد كانت رائعة اجلمال فاتنة واثقة من نفسها  
كما كانت عيناها تتبادالن مع عينيه نظرات  

العبث والغزل ، بينما عينا اجنيال ال يظهر فيهما  
 سوى الوله والقلق .

ولكنها حاولت أن تواجه كل هذا . حاولت أن  
عندما كانت جوليا تقوم  ال تشعر ابالهتمام

إبحدى زايراهتا املتكررة من مكتب فرع الشركة  
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يف انكلرتا لرتى زوجها ميضى مع موظفته وقتاً 
أطول من ذلك الذي ميضيه مع زوجته ، 

 مناقشاً ما يقول شؤؤون العمل .
ولقد حاولت أن حتسن من ذوقها يف مالبسها ،  

وأن تساهم يف إدارة منزله بشكل مفيد . 
ا ما لبثت أن توقفت عن ذلك عندما ولكنه

بزوجها  أخربهتا جوليا ابحلقيقة عن عالقتها 
كريس ، تلك العالقة اليت كانت قد أبتدأت  

طيلة تلك السنوات يف انكلرتا ، واليت ستنتهي  
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ابلزواج عندما تتم اجنيال مهمتها ومتنحه وريثاً ،  
وبعد ذلك تنحى جانباً مشكورة . منتدي 

 رواييت الثقافية
لكن كل ذلك قد انتهى اآلن ، وعادت اجنيال و 

إىل واقعها احلاضر . لقد كانت حني قابلته ، 
عدمية اخلربة وقد أذهلتها الصدمة املفاجئة 
مبوت والديها معاً . كانت يف منتهى العجز  
والضعف . وقد استغل هو كل ذلك . لقد 
 كانت سهلة اإلنقياد ولكنها مل تعد كذلك .
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خفق قلبها وهي تسمع ذلك ولكن ، ملاذا 
الصوت الرقيق يهتف هبا من احلديقة قائاًل : " 
انزيل ومتشي معي . دعينا نتحدث إن الليل 

 رائع اجلمال "
قالت : "كال " لتستدير بعد ذلك . بسرعة 

راه يظنها جمنونة لكي مبتعدة عن النافذة . أت
تعرض نفسها إىل خماطر ضوء القمر وشذا 

 اجلو وإىل وحش كاسر احلديقة الذي يعبق يف
 بشكل رجل ؟
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وخاطبها صوت ساخر من أعماقها يسأهلا أين  
هي تلك املخاطر ؟ فإذا كانت هي امرأة راشدة 
، هادئة منضبطة فلماذا ختاف أي شيء يصدر 

 عنه ؟ 
وهكذا أجابته بذلك بعصبية ، وصعدت إىل  

فراشها لتدفن رأسها حتت الوسائد . ومن املؤكد 
ع تلك الضحكة الرقيقة أهنا مل تستطع مسا 

الصادرة من احلديقة .. ورأسها بني الريش 
 واحلرير . 
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خاطبها بذلك الصوت ذي النربات املغرية وهي 
جتتاز احلديقة حنو غرفة طعام صغية حيث يقدم 

طعام الفطور .قائاًل : " كيف كان نومك؟ "  
وأجابته : " جيد جداً " وكان هذا كذابً طبعاً ، 

تعرفان النوم أثناء ذلك الليل   فعيناها مل تكادا
الذي بدا طوياًل , ولكنها مل تشأ أن تقول له  

 ذلك . 
استقامت يف جلستها وهي حترص على عدم  

النظر إليه مباشرة ، مث قالت بصوت متوتر : " 
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إنين آسفة ابلنسبة إىل األمس . فليس يل احلق  
خيك بيرت كان بشارة يف أن أملح إىل أن موت أ
ييت الثقافية لك " منتدي روا  

وعلمت بوضوح أن هذه احلقيقة تكاد تبكي .  
فهي مل تصدق أبداً أن يكون يف إمكان كريس  

ارتكاب جرمية . أن يغدر أبخيه ويقتله يف سبيل  
املال . فكربايؤه واحرتامه لنفسه أكرب كثياً من 
أن يسمح له بذلك ، حىت أهنا مل تصدق ما 

، قد كانت الصحف اإلنكليزية يف ذلك احلني 
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بت قول جوليا . كانت يف أعماقها  كتبته ممما يث
ترفض ذلك ، ولكنها استغلت هتمة القتل تلك  

، متظاهرة بتصديقها حىت بينها وبني نفسها  
 كعذر إلهناء زواجهما .

أجاهبا : " اعتذارك مقبول " وكان اهلزل يبدو  
يف صوته وكأنه كان يعلم أن اعرتافها برباءته كان  

منه .حاصاًل ال مناص   
وما زالت هي ال تستطيع مقابلة عينيه ، 

الذي ومضت تنظر يف كوب العصي الطازج 
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سكبه هلا ، ذلك ألن توتراً مريعاً ما زال قائماً  
اعتذارها ذاك ،  بينهما ابلرغم من قبوله  

واحلقيقة اليت ظهرت من ورائه . وكان ذلك 
التوتر يكاد يقف له شعرها وال أحد يعلم ماا  
كان ميكن أن يراه يف عينيها لو أهنا نظرت إليه  

. 
قل " " إنين مسرورة إذ أرى فيك شيئاً من التع

كانت هذه كلمات آن وهي تدخل الغرفة 
مسرعة حاملة صينية يتصاعد منها خبار القهوة  
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، واتبعت قائلة : " لن أصعد إىل غرفتك بعد  
اآلن ابلصواين ، أيتها السيدة ، إال إذا كان 

لدي شهادة ممهورة بتوقيع الطبيب يقول فيها 
إنك مستلقية تنتظرين املوت " منتدي رواييت  

 الثقافية
تالشى التوتر واجنيال تطلق ضحكة حني التقت 

عيناها أخيا بعيين كريس . كانت حرارة  
الذكرايت املشرتكة تتصاعد من األعماق ، كما 
 كان إلبتسامته أتثي مفاجئ على أحاسيسها .
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ولكن كريس انتشلها من ذلك املستنقع الغريب  
، بقوله هازائً : " إهنا أسوأ من قبل ، ولكن ما 

منزل من دوهنا ؟ " وساعدها كالمه سيجرى لل
 يف متالكها لنفسها . 

سحبت نفساً عميقاً ومضت تسكب القهوة 
وتراقبه وهو اخلبز ابلزبدة ، لقد أصبحت اآلن 
طبيعية متاماً حىت اهنا مل تشعر أبقل ذعر وهو 
يقول : " سنذهب إىل الشاطئ هذا الصباح 
 قبل االزدحام . أظن شاطئ مينو مناسباً "
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وهي تضع زيت الزيتون على اخلبز بيد أجابت 
اثبته متاماً : " ملا ال ؟ " ذلك أنه ليس إبمكاهنا 
أن تتجنبه طيلة أربعة أسابيع ، أو تعرتض على 

 كل اقرتاح له . 
ولكن بعد ذلك بساعة ، ابتدأت احاسيسها  
تتنبه . صحيح أهنما مل يكوان مبفردمها على 
الشاطئ ، فقد كان هناك بعض األمهات 

سبانيات الشاابت مع اطفاهلن ، يلعبون على اال
الرمال ، ولكن ذلك مل مينع تلك العينني  
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السوداوين العميقتني من التحديق فيها حبدة ،  
 كما أن عينيها قد اجنذبتا حنوه . 

وانتبهت أخياً إىل نفسها ، فحولت عينيها عنه 
وقالت له دون أن تنظر إليه : " سأراك فيما 

على السي خبطوات اثبته  بعد " وأرغمت نفسها
دار  حنو املاء . ينبغي أن ال تدعه يلحظ مق

أتثيه عليها . فذلك سيكون مصدراً للتسلية 
 ابلنسبة إليه . منتدي رواييت الثقافية 
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وغاصت يف املاء وهي تشتم نفسها . رمبا كان 
عقلها هادائً منضبطاً ، ولكن جسدها التعس 

كان توم  كان شيئاً آخر . ومتنت مستميتة لو  
موجوداً ، لقد كانت تشعر يف وجود توم ابألمن 
والراحة ، فهو ال جيعلها حتس ابلتوتر ألقل نظرة 
.. ومن يرد ذلك ؟ اهنا ال تريد . كما أن توم  
جيعلها تشعر أبهنا مصانة ، حمرتمة ، متمالكة  

 ملشاعرها ، وهذا ما كانت تريده .
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كانت الشمس ترسل أشعتها احلارقة ، كما 
البحر األزرق املخضر يعكس تلك االشعة كان 

املتألقة ليبدو كسطح حجز ضخم من الفيوز .  
وتنفست اجنيال بعمق ، مث غطست يف املياه  
 حيث أخذت مترح يف املياه الباردة املنعشة .

حدثت نفسها أن إبمكاهنا ان متكث ساعات يف 
املياه تلك فهي ابلتأكيد لن تستلقي على 

رمبا اخلطر الذي  الشاطئ وعلى كل حال ،
ال يف خميلتها . إذ رمبا  كانت تراه ، ال وجود له إ
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مل يكن حياول إغواءها . إمنا هي اجلاذبية اليت  
 ميلكها ، واليت رمبا مل يكن يقصدها فعاًل .

كال رمبا مل يكن األمر سوى ردة فعلها هي فقط 
. ردة الفعل هذه اليت تشاركها فيها أية امرأة  

ر إليه ذلك أنه ليس أخرى يصادف أن تنظ
هناك من سبب جيعله حياول مغازلتها . فهو مل 
يسبق أن رغب فيها حقاً قط . كما أن من 
املؤكد أنه مل حيبها كذلك . وبعد صربه على 
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انفصال دام أربع سنوات ، ال ميكن أن يكون 
 راغباً هبا مهما كان األمر. منتدي رواييت الثقافية 

ا ، ترى كيف إن إبمكاهنا اآلن أن ترى نفسه
طوت نسخ الصحف القدمية اليت حتدهتا جوليا 
أبن تطلع عليها . وكيف خرجت إىل الشارع 

لتشي إىل سيارة أجرة تعود هبا إىل منزل خالتها  
يف ساو . إهنا مل تذرف دمعة واحدة ، وإمنا  

تناولت اهلاتف ببساطة لتدير رقمه يف مكتب  
ا ، إذا  فالنسيا وتقول له : " إنين هنا يف انكلرت 
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كان يهمك ذلك . وأان لن أعود إليك . فأان 
خاه ..  لن أستطيع العيش مع شخص قتل أ

حىت ولو كان أفلت من العقاب لنقص الرباهني  
" لقد مسعته يتنفس حبدة ، وأمكنها أن تتصور  
العنف الذي بدا يف عينيه . ولكنه مل يقل شيئاً  

 ينفي به اهتامها هذا . ال شيء مطلقاً .
مل يعد إبمكاهنا احتمال الصمت الذي  وعندما 

أخربتين جوليا   تال ذلك ، قالت حبدة : " لقد
بكل شيء عن هذا األمر ، وعن عالقتكما 
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املستمرة , وهي على حد علمي أكثر من جمرد  
صديقة عزيزة ابلنسبة إليك " مث أقفلت اخلط  
وهي تقسم أبن ال تفكر يف املاضي بعد اآلن . 

 منتدي رواييت الثقافية
ولكن هاي هي ذي تقوم بذلك مرة أخرى ، 
وساورها الغضب من نفسها ، وصرفت كل 
شيء من ذهنها وهي تستدير لتطفو على 

ظهرها شاعرة أبشعة الشمس حترق وجهها ، 
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وهي حتاول ملء ذهنها تدرجيياً  بتوم آملة أن  
 يطرد منه كل شيء آخر .

وشعرت به قريباً جداً منها وكانت مياه البحر 
من شعره وكتفيه ، وقطرات ال حتصى  تنساب 

من املياه تلتمع على وجهه يف أشعة الشمس 
مظهرة أايه بطاًل خرافياً صاعداً من أعماق 

 البحر . 
وأخذت تتحسس بقدميها القاع عبثاً ، وقد 

الذعر ينتاهبا ويه تفكر  سادها االرتباك ، وكاد 
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يف أهنا ال تفهم شيئاً . ولكنه كان يسندها دون  
تازاً هبا املياه ودفعها اخلوف إىل أن  جهد ، جم

تزحف   تقول له حبدة : " ال تفعل ذلك . كيف
حنوي بتلك الطريقة حىت كدت أصاب بنوبة  

 قلبية ؟ " 
 

وأسكتتها ابتسامته العريضة املخادعة . 
مهتا بضربه   وانبسطت قبضتاها اللتان كانتا قد

، لتدفعه براحتيها عنها . كان إبمكاهنا أن تشعر  
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ت قلبه ، كما أن خفقات قلبها قد خبفقا
تسارعت هي األخرى ، قال ساخراً : " إن  

 قلبك خيفق جبنون "
صدر عن اجنيال صوت خمتنق ، وأخذت تقاوم  

 ابستماتة شعورها الذي كان يدفعها إليه .
ولكن ذلك كان شيئاً جنونياً ال ينبغي أن حيدث 
، إذ ال ميكن أبداً أن تكون مازالت راغبة به .. 
كال ، جيب أال يكون هذا . إنه تدمي لنفسها  

 وحتقي هلا ..
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وشهقت وهي تقول اثئرة : " ال بد أن جوليا  
غائبة منذ أسبوع أو أكثر ، ماجعل شعورك 
ابالحباط يدفعك إىل التنازل للتقرب مين " 
وأكملت يف نفسها قائلة ، أو احلاجة إىل أن  
.  يصبح أابً لطفل ال تستطيع هي أن متنحه إايه

 منتدي رواييت الثقافية
أجاب : " نعم . طبعاً جوليا " ونظر إليها وقد  
ابن يف عينيه عذاب سرعان ما تالشى قبل أن  
تتمكن من معرفة كنهه ، وحدقت يف سواد  
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عينيه وهي تضرب املياة بذراعيها . لقد كانت 
توقعت منه أن يبدي الغضب أو االزدراء ..  

ان ما رأته هو  ولكن ليس العذاب أبداً .. إذا ك
عذاب حقاً . وظهرت احلية يف عينيها وهو 

يقول : " واآلن مبا أن الشيء الذي فرق بيننا 
قد ابن كذبه ، فعلينا أن نتحدث عن الشيء 
اآلخر ، والذي هو جوليا ، لقد حان الوقت 

 لذلك " .
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وأدار رأسه األسود الشعر ، وعاد حنو الشاطئ 
 . وتبعته اجنيال ببطء وهي تفكر .

لقد كانت اآلن على استعداد اتم لالعرتاف 
أبهنا مل تصدق قط أن إبمكانه أن يقتل أخاه ،  

بصرف النظر عن كالم جوليا . لقد كانت 
جعلت من هذه التهمه ستاراً لكيال يعلم أنه  
حطم قلبها األمحق ، مفضلة على ذلك أن 

أيخذ عنها فكرة أهنا أمرأة تقدم املبادئ العليا  
مرأة اخرجت من قلبها آخر على العواطف ،ا
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ثر من احلب واالحرتام له ، ألن اجلرمية اليت  أ
 كان ارتكبها ُأاثرت امشئزازها . 

وما لبثت أن اعرتفت أبن عملها ذاك كان مثياً 
لإلمشئزاز ، ولكنه كان الطريقة الوحيدة اليت  
ساعدهتا على احتمال ذلك العذاب اهلائل  

ا قط ، الذي شعرت به وهي تدرك أنه مل حيبه
 بل كان يستغلها فقط .

ولكن هل إبمكاهنا احتمال احلديث عن جوليا  
ودورها يف حياته ؟ جمرد التفكي يف هذا جيعل 
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إذا هي رفضت  الدم يتجمد يف عروقها . ولكن  
ذلك فقد يعلم .. يعلم ماذا ؟ أهنا مازالت حتبه  
؟ وسخرت من نفسها ، ال شي من ذلك أبداً . 

ية هلا مشاعر أية أمرأة ما هي إال أمرأة طبيع
أخرى ، وهو أكثر الرجال جاذبية . فماذا لو  

 أهنا استجابت إليه ؟ منتدي رواييت الثقافية
وهكذا ستتصرف كما لو أن ذلك االرتباك  

الطفيف الذي اعرتاها مل حيصل مطلقاً . وكان 
هذا ما قررته وهي تسي على الشاطئ دافعة  
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ا ، وقد شعرها الذي يقطر ماء ،إىل خلف رأسه
عادت حتدث نفسها يف أنه إذا هو أصر لسبب 

ال يعلمه أحد ، على التحدث عن جوليا 
فستصر على أسناهنا وتتابع معه املوضوع . 

عليها أن تظهر له أهنا اآلن امرآة خمتلفة متاماً . 
امرأة هادئة ، معتدلة حمنكة وقادرة متاماً على 
  مناقشة فرتة من حياهتا قد أصبحت اآلن جزءاً 

 من املاضي .
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سأهلا وهو يستدير حنوها : " هل أنت مستعدة  
؟ " وكانت هي قد استعادت هدوءها وهي 
تربط شريط حذائها اخلفيف . أجابت قائلة  
وهي جتاهد للوقوف على قدميها : " متاماً " 
فقال : " لقد طلبت من آن أن تبكر مبوعد 
الغداء . وإبمكاننا أن جند مكاانً ظلياًل يف 

بعد الظهر . فإن لدينا أشياء ينبغي أن   احلديقة
 نتحدث عنها " . 
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كانت تدرك أنه يعين بذلك جوليا . ولكنها لن  
تظهر االهتمام بذلك . وأجابته هبدوء وهو 

يسي أمامها يف منتزه مجيل فسيح : " كما تشاء  
 . إنين موافقة متاماً " منتدي رواييت الثقافية

رصانة  كانت تشعر ابلزهو ملا بدت عليه من 
وهدوء ، ولكن شيئاً من الغضب انتاهبا بعد إذ  
رمقها بنظرة جانبية ساخرة وهو يقول : " لو 

كنت أعلم انك ستكونني موافقة متاماً على كل 
 ما أريد ، إذن كنت أموت سعيداً راضياً "
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ولكن غضبها مل يدم طويال ، إذ سرعان ما بدا  
هادائً ، فأجلسها يف مقهى على الرصيف 

ا عصي الربتقال ، مث استأجر سيارة  وطلب هل
إلعادهتما إىل املنزل ، وهو يسليها ، طوال 
الوقت ،ابلنوادر الشيقة املسلية إىل أن دار  

 رأسها من كثرة الضحك .
سارت جبانبه ومها يدخالن القامة املربدة . لقد 
بدا أثناء الساعة املاضية ، متاماً مثل الرجل 

السنوات ، الذي وقعت يف غرامه طيلة تلك  
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وكانت ابتسامتها الغبية ال تزال على شفتيها 
حني دخلت آن تستقبلهما وقد بدت وكأهنا 

ابتلعت برتقاله وهي تقول : " ان لديك زائراً اي 
سيديت ، لقد أصر على االنتظار . رمبا حتبني أن  
تري ما يريد . اخربيه انك لن متنحيه أكثر من  

الغداء "  دقيقتني . فأان سأابشر بتقدمي طعام
 منتدي رواييت الثقافية

وقهقهت اجنيال حبماقة إهنا ألمر ما مل تستطع 
مغالبة الضحك ، لو أمكن آلن أن ترى نفسها  
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درتني إىل  كم تبدو مضحكة بزاوييت فمها املنح
أسفل ومنخريها املتسعني كحصان عجوز . 
وكانت ما تزال تضحك رغم عبوس كريس ، 

ألبواب وهو عندما أطل توم برأسه من أحد ا
يقول متذمراً : " ها أنت ذي أخياً اي أجنيال .  

 إنين أنتظر هنا منذ ساعات . أين كنت ؟ " 
 هناية الفصل الرابع 
 الفصل اخلامس

 منتدي رواييت الثقافية
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أعاد أجنيال إىل وعيها بشكل عنيف . لو أن توم 
قد ظهر على الشاطئ هذا الصباح ، عندما 

رها حنو كريس ، كانت جتاهد يف مقاومة مشاع
إليه أن أيخذها بعيداً عن كل  رمبا كانت توسلت

هذا ، يف تلك الدقيقة نفسها . إهنا تكاد تسمع  
نفسها تقول له إن أربعة أسابيع مع هذا املاكر  
هو مثن ابهظ لطالق سريع ، وأهنا تفضل ،  

على ذلك أن تنتظر سنة كاملة ، على أن تكون  
نت معرضة  معرضة إىل .. حسناً ، ماالذي كا 

 إليه ؟
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ولكن من الغريب أهنا وهي تراه هنا ، بلحمه 
ودمه رجاًل جديراً ابلثقة ، وحماسباً مرموقاً يف 
مدينة صغية .. اهنا تتمىن لو كان بعيداً عن 
 هذا املكان مليون ميل ، دون أن تدري ملاذا .
كانت آن مسمرة يف مكاهنا وقد بدا عليها  

رقاً يف الصمت االستهجان كما أن كريس بدا غا
واجلمود . وعلمت هي دون أن تنظر إليه أن  
قناع الغطرسة واإلزدراء يغطي مالحمه كما أن  
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وجهها بدا جامداً هي األخرى وقد شعرت 
 بنفسه كلوح من اخلشب . 

قال توم وقد بدا عليه االنزعاج : " حسناً ، 
 أليس هناك تعارف ؟ "

  كان وجهه اخلشن الودود ينضح ابلعرق ، ورأته
أجنيال ابدي الضيق يف سرتته وقميصه القطين 
وربطة عنقه املقلمة . وبدا برصانته وهدوئه ، 
مثاالُ للرجل اإلنكليزي ومل تر يف هيئته أي 
 انسجام أو تناسب . منتدي رواييت الثقافية
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متلكها الذعر فجأة ألفكارها اخلائنة هذه 
فاندفعت للعمل ، جمتازة القاعة إليه لتكون 

منه ، وهي ترسم ابتسامة على  على مقربة
ف : " شفتيها وتقول معتذرة بصوت مرجت

ساحمين اي عزيزي . لقد اذهلتين رؤيتك هنا . مل  
تكن لدي أية فكرة عن جميئك " وكانت هذه 
هي احلقيقة ، إذ أهنا مل تعرف عنه قط أي 

تصرف مفاجئ ال ميكنها االحساس ما جعلها  
س الذي  تشعر معه دوماً ابألمان ، بعكس كري

 افقدها كل شعور ابحلياة اآلمنة . 
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أجاب : " حسنا لقد قررت أن آخذ عطلة 
لبضعة أايم . ومل يكن مثة وقت الخبارك ، لقد 

 انتظرتك ساعات طويلة " . 
قالت : " إنين آسفة " وماذا إبمكاهنا أن تقول  
غي ذلك؟ كيف إبمكاهنا أن تقدم خطيبها إىل  

زوجها ! ولكن توم حل هذه املشكلة عنها ، إذ  
مشى فوق األرض املبلطة ابلقرميد ، وصرير  
حذائه الالمع يتجاوب يف املكان ، وهو جيرها  
معه ، ماداً يده إىل كريس قائاًل : " ال بد أنك  
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رد . إنين توم ماكلني . وأان واثق أبن خطيبيت  فو 
 أخربتك كل شيء عين "

أجاب كريس بصوت ابلغ اجلمود : " مبا فيه 
الكفاية " وارجتفت اجنيال ، وغضبت من نفسها  
لسماحها له ابلتأثي عليها . ولكن هذا اخلبيث  

قد جتاهل متاماً يد توم املمدودة ، كما أن 
جة خميفة . الغطرسة كانت تكسو وجهه لدر 

واتبع يقول : " كم يوماً تنوي أن متكث يف 
 فالنسيا ، اي سيد ماكلني ؟ "
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وبشكل ما ، جعل هذا السؤال يبدو وكأنه  
إهانة . اجاب جبفاء : " ثالثة أو أربعة أايم .  
هذا إذا وجدت مكاانً أقيم فيه ، وهذا هو 

السبب يف قدومي إىل هنا مباشرة . هل نذهب 
كي .. " منتدي رواييت الثقافيةاي أجنيال معاً ل  

 
قاطعه كريس بنعومة مفاجئة : " إنك ستبقى 

أمر إقامتك هنا لتناول الغداء معنا ، وسأتدبر 
بينما تطلب زوجيت من آن أن جتهز مكاانً لك 
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على املائدة " مث أبتعد ببساطة اتركاً اجنيال 
تياب . ما الذي ينويه  حتدق يف ظهره املبتعد ابر 

اي ترى ؟ لقد توقعت يف البداية من نوع 
استقباله غي احلسن لتوم ، أنه سيلقي ابلرجل 

داًل من املسكني خارجاً فيكسر عنقه ، ولكنه ب 
 ذلك ..

سأهلا توم : " اتظنني أنه يعين أ، يبقيين هنا يف 
 ضيافته ؟ " 
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فعبست ملقاطعته هلا إذ تفكر يف سبب تصرف 
كريس . وقالت : " ماذا ؟ " مث هزت رأسها  
وقد كفت عن التفكي . ذلك ألنه ال يفهم ما  
ميكن أن يدور يف رأس ذلك الشرير ، إال رجل  

ك الال عقالين . انل درجة الشرف يف السلو 
وقالت جتيبه : " ال أظن ذلك . هل تظن أنت  

 أن هذا ممكن يف هذه الظروف ؟ "
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أجاب مسلماً برأيها جبفاء : " رمبا كال ، رغم  
أن هذا سيوفر علي أجرة الفندق ، وعلى كل 

 حال فأنت مقيمة هنا يف هذه الظروف "
تنهدت اجنيال إذن فهذا هو السبب يف أنه ترك  

 إىل هنا ويتصرف بشكل خارج  كل شي ليأيت
عن املعقول ، وقالت بفتور : " لقد أوضحت 
األمر ابلنسبة إىل هذا املوضوع ، على كل حال 
، فهذا شيء ال ميكننا مناقشته يف هذا الوقت " 

 منتدي رواييت الثقافية
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قال : " كال ابلطبع ، احلق معك متاماً ، 
سنتحدث فيه يف ما بعد عندما أستقر . عندما  

عاين فور إىل الغداء كنت موشكاً على طلب د
املساعدة منك لكي أجد مكاانُ متواضعاُ نظيفاً 

، ألنين ال أريد أن أحشر يف مكان زري ، 
ولكن ليس أغلى أجرة من املعقول . وسنجد 
حاًل لألمر بعد الغداء مباشرة . أخربيه أن ال 
 يزعج نفسه فبإمكاننا التصرف دون مساعدته "
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رأيها ابلضبط وعضت شفتها وكان هذا هو 
تغي موقف كريس من توم هكذا  بقلق . ملاذا 

فجأة ؟ وملا تسمح هي أبن يسيطر على 
تفكيها يف الوقت الذي عليها أن ال تفكر 

سوى بـ توم ؟ أخذت تتساءل عن كل هذا حبدة 
. مث هزت راسها وكأمنا تنفضه ، وقالت بلطف 
: " ال بد أنك متعب . فإذا كنت ال تعرف 

التجوال يف املنطقة ، فال بد أن احلضور إىل هنا  
كان صعباً متاماً ، خاصة وأنت ال تعرف اللغة .  

اجلس ريثما أذهب وأرى آن ابلنسبة إىل 
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الغداء " . وقادته إىل أحد املقاعد الطويلة  
الظهر املصفوفة جبانب اجلدران ، وهي تتابع  
قائلة : " مع أننا لسنا حباجة إىل البقاء هنا ، 

 فهناك مقاه كثية ومطاعم صغية ..." 
هز توم رأسه يقاطعها قائاًل : " كال ، فاألفضل  

ن نتناول الطعام هنا ما دام قد دعاان . فلماذا  أ
ننفق النقود على الطعام يف الوقت الذي لسنا  

 حباجة إىل ذلك ؟ " 
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قالت وهي تستدير متجهه حنو املطبخ : " نعم 
 ، ملاذا؟ "

التصرف حنوه بلطف . لقد وجدت صعوبة يف 
فما كان له أن حيضر هبذا الشكل . لقد وضعها  
بذلك يف موقف صعب . وسيكون تصرفه دوماً  

هكذا ، مهما كانت الظروف .. إذا يضع 
مسألة توفي النقود يف رأس األوليات . منتدي  

 رواييت الثقافية
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ومل يكن مزاجها ليسمح هلا بتلقي تعليقات آن 
وهدوء كعادهتا ، وذلك    املبالغ فيها ، ابتزان

عندما أعلنت هلا أن توم سيتناول الغداء معهما  
، فأجابتها : " إذن ، فسيأكل ذلك الرجل 

القصي البدين معك ؟ كان على السيد كريس  
 أن يلقي به خارجاً " .

 
ألقت نظرة على حميط خصر آن الذي يزيد عن  

حميط ضيف الغداء بثالثة أضعاف ، وقالت 
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لع استنكارها للوصف غي برصانة وهي تبت
الصحيح لتوم ابلبدانة وقصر القامة : " إن 

 اخالق زوجي أرقى من ذلك "
فقالت آن وعيناها تلتمعان : " هكذا إذن ، 

انك تعرتفني اآلن ابن السيد كريس هو زوجك 
! آه ، حاويل أن تتذكري ذلك ، اي سيديت . إن  
ذلك الرجل كان حيّدق يف كتاب اجلمل املرتمجة 

مث يشي إىل كلمات أراد هبا أن خيربين أنه  ، 
خطيبك ، إنه شخص عامي وهلجته رديئة جداً 
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. وقد أخربته بذلك بلغته ، فقط لكي أجعله 
يعلم هذا . كذلك أخربته أن يعود يف ما بعد .. 
بعد وقت طويل جداً ، ولكنه رفض " منتدي 

 رواييت الثقافية
انسحبت اجنيال جامدة الوجه قبل أن يفلت 
زمام صربها . لقد خرجت آن عن حدودها ، 
ومل يكن املوقف يسمح هلا ابلشرح .. حىت ولو  
شاءت ذلك . وهل اهتمت آن اي ترى بتذكي 
كريس أبن له زوجه ، عندما كان يسرح وميرح 
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بعالقته مع جوليا هنا يف هذا املنزل ؟ كال ، 
طبعاً ! فهناك قانون للرجال وآخر للزوجات . 

ها تشي إىل كريس بكلمة ) مث ما الذي جعل 
زوجها ( ؟ فهي ليست ابلعالقة اليت كانت تريد  
أن توجه األنظار إليها ، خصوصاً وأن زواجها  

 سينتهي قريباً بصفة قانونية . 
عادت اىل القاعة لتجد توم جيول يف االحناء. 

كانت تتمىن لو هترب ، فتغتسل وتبدل ثياهبا . 
قيقة ، ولكن مل يكن لديها وقت كاف يف احل
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وهي ال تظن أن إبمكاهنا تركه وحده . وقال 
وهو ينظر إىل السالمل اجلميلة بعينني ضيقتني : 
" لقد فتحت األبواب وتفرجت على الغرف ، 
إنه مكان رائع ، أليس كذلك ؟ ال بد أن عنده  
ما يكفي من املال لكي يستطيع العيش يف مثل 

 هذا املنزل " .
يسبق أن  أومأت برأسها موافقة . فهي مل

عن أحوال كريس املالية مع توم ، حتدثت قط 
ويف احلقيقة مل تتحدث عنه اطالقاً ، حماولة  
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بذلك أن تنسى زواجها التعس ذاك . مث أمل 
يدرك توم مبلغ قلة هتذيبه البالغ وهو يطوف 
الغرف يف منزل خيص أانساً آخرين ، فاحتاً 
أبواهبا ؟ مث أمل يشعر بعدم االرتياح ابلنسبة 

لوضع هنا ؟ وضعه ابلنسبة إىل كريس ووضعها  ل
 هي بينهما ؟

ال يبدو ذلك . ألنه عندما عاد كريس مشرقاً  
منتعشاً بعد أن اغتسل وغي ثيابه مرتدايً بنطااًل 
أبيض اللون وقميصاً أسود واسعاً ما جعله يبدو  
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رائع الرجولة بينما لو كانت احلياة عادلة ، 
نفسيته ، رجاًل  ة إىل كانت جيب أن يبدو ابلنسب

مرهقاً وليس العكس الذي جيعل توم يبدو  
جبانبه سلبياً ابلغ التملق والتهذيب . منتدي 

 رواييت الثقافية
تنهدت اجنيال متفجعة وكريس يقودمها ، أبدب  

يه إىل مائدة الطعام اليت أقيمت يف مبالغ ف
اخلالء . لقد جعلهما كريس مها األثنني يبدوان 

ليها . فقد بدا منتعشاً يف حالة ال حيسدان ع
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أنيقاً متمالكاً لنفسه بينما كانت هي ما تزال يف  
نفس البنطال القدمي والقميص املقفل الرخيص  
، أما توم فقد ظاهراً عليه االختناق يف سرتته 

الرايضية . لقد كانت قطرات العرق تلتمع على  
جبينه ، وشعره القصي ملتصقاً جبمجمته وعنقه 

 ابلغ االمحرار .
وأثناء الطعام كان كريس يراقبهما معاً وقد بدا  
يف عينيه شيء مل تستطع فهمه .. شيء جعله 

 يبدو كرجل يراقب مهزلة حتدث أمامه . 
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ومل يعجب هذا اجنيال . فهي ال تعرف ما يهدف  

 إليه وال تثق به . منتدي رواييت الثقافية
قال توم : " ال بد يل من القول اي سيد فورد ، 

األخالق فيك أن تقدم إيل مثل ان من علو 
هذا الغداء املمتاز .. أان الغريب على اببك ، 

 وما أشبه .. أخالق عاليه يف احلقيقة "
وانكمشت اجنيال خجاًل وارتباكاً عندما أخذ 

 هو يضحك لنكتته الواهنة .
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ومع أهنا كانت تظن أنه كان يفضل لو كان 
الطعام بفتيك بقري ، إال أنه أكل كل ما وقع 

صره عليه ، ما جعل لسانه جيري بسهولة  ب
فيقول : " ولكننا حنن االثنني رجالن عاليا 

األخالق ، وجيب أال تكون اجنيال سبباً للنزاع 
بيننا . كال ، أبداً وعلى كل حال فقد بقيتما 
منفصلني أربع سنوات وهذا يعين انه ال ميكن 

أن تكون مثة مشاعر سيئة بيننا يف هذا 
 اخلصوص "
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يس مبتسماً ببطاء ،وهو يستند إىل  قال كر 
 اخللف : " لقد رجعت اجنلينا اآلن "

متنت اجنيال لو تضربه . فقد كان يتصرف 
كصيب مدلل ، وعندما نظر إليها توم عابساً ،  
قالت بلهجة متوترة : " ال هتتم لذلك فهو 

 خيدعك " 
زاد عبوسه وهو يقول : " خيدعين ؟ " وفجأة ،  

س هلا بسرعة : "  انبسطت أساريره وهو يهم
رمبا كانت لغته االنكليزية قاصرة على فهم 
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الدقائق يف احلديث ، فلم حيسن التعبي " وقل 
أن تتمكن هيه من اخباره أبن كريس متمكن 
من اللغة بشكل كامل ، عاد توم فقال له 

بصوت عال بطئ اللهجة : " أعلم ذلك ولكن  
 فقط ألربعة .. " منتدي رواييت الثقافية

فقاطعه كريس بنعومة : " لقد طلبت من 
السائق جيف أن حيضر السيارة الساعة الثالثة .  
وقد حان الوقت تقريباً " وهنض واقفاً وارجتفت 
اجنيال وهي ترى رشاقته الوقحة وتلك االبتسامة 



 251 

الغامضة اليت بدت على شفتيه وهو يقول : "  
هل امتعتك موجودة ؟ ان جيف سيأخذك إىل  

كر أسم افخم فندق وأغاله أجرة فندقك " مث ذ 
يف املدينة . وضاقت عيناه يف نظرة ساخرة وهو 

ينظر إىل توم الذي كان يقف بصعوبة وهو 
يقول : " هذا كرم أخالق ابلغ منك ، لقد 

تركت حقيبيت يف القاعة ، هيا بنا اي اجنيال فأان 
 الأريد أن يطول انتظار السائق " 
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على انشراحه  حدقت فيه ابرتباك ، انه لن يبقى 
هذا عندما يستلم قائمة احلساب يف هناية اقامته  
، إإنه يظن اهتمام كريس ذاك به ومساعدته له  

 ألنه توم ماكلني ، كان ميسك بزمام األمر .
أنه مل يدرك ان استضافة كريس له ، ومساحه له  
أبن يطأ عتبه اببه ما هو إال لكي جيعله حيفر  

به وقصوره  قربه بيده ، وذلك ابلكشف عن عيو 
 ابلنسبة إليه .
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ويبدو أن خطته تلك جنحت . فهي تنظر اآلن  
 إىل توم لتجد فجأة أن ال شيء فيه يعجبها .
قال كريس : " إن لدى اجنيلينا موعداً عند  

 العصر " 
كانت من االستغراق يف أفكارها حبيث مل تنتبه  
إىل هذا الصمت املثقل ابملعاين الذي ساد ، 

وحده الذي ابمكانه  وبدا أن صوت كريس هو
ان خيرتق تركيز أفكارها تلك . منتدي رواييت  

 الثقافية
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وطرفت جبفنيها وهي حتاول النهوض على 
قدميها ، ولكنها إبشارة من يد كريس تراجعت 

 كدمية دون إرادة لتعود فتجلس مكاهنا .
واتبع هو يقول : " ومن الطبيعي أنك حباجة إىل  

 بعض الوقت للراحة واالستقرار " 
كان واضحاً أن كريس يسيه بكالمه هذا كما 
يريد ، ولكن توم مل يكن يدرك ذلك . أترى 
ذكاؤه قد أفسده كثرة الطعام الذي تناوله ، 

فلم يفهم ما حيدث . وللحظة متلكه اليأس منه 
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رتكته ملصيه عندما رأته يومئ برأسه مبوافقة ف
اتمة وهو يقول : " متاماً لقد كان يوماً مرهقاً  

 ، خصوصاً تلك الرحلة بني منطقة املطار  حقاً 
ومدينة فالنسيا . ورمبا آخذ محاماً ساخناً مث 
استسلم لغفوة قصية . سأراك هذا املساء اي 

 اجنيال . سأتصل بك عندما أراتح "
مل جتب وأخذت تراقب كريس وهو يرافقه إىل  
الباب مث تسمعه يقول : " ال تتصل بنا . حنن 

اييت الثقافية سنتصل بك " منتدي رو   
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ومل تصدق أن توم ميكن أن يكون هبذه 
السذاجة ، ام لعلها نوع منحرف من الغطرسة 
؟ حيث أجاب بدماثة وبراءة : " أشكر لك 
هذا . فأان أعتقد أن نظام اهلاتف األسباين  

 يستلزم بعض الوقت للتعود عليه "
هل كان يصدق حقاً ان كريس سيتصل به 

خروج معه للتجوال ليخربه ان اجنيال جاهزة لل
يف املدينة؟ ورمبا يرسل إليه سيارة لتحضره ؟  

 أتراه مبثل هذا الغباء ؟ . 
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وقفت وقد بدا عليها االنزعاج مث أسرعت إىل  
غرفتها . مهما يكن فهي ال تريد قضاء بعد 
الظهر مع توم لرتى كيف ينفجر من الذعر 

عندما يكتشف مبلغ غالء أجرة هذا الفندق 
كريس فيه . ومل تكن النقود  الذي حجز له  

تنقص توم مطلقاً ولكنه كان يكره انفاقها دون  
ضرورة . ولكنها أيضاً مل تكن حتب أن متضي 

 الوقت كذلك مع كريس .
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أشعرها االغتسال ببعض االنتعاش وخرجت من 
احلمام إىل غرفتها حيث فتحت ابب خزانة  
ثياهبا املكتظة ، وعبست وهي ترى املالبس 

حضرهتا معها . وما لبثت أن اليت كانت ا
يب ،  أخذت وهي تشعر ابلذنب بشكل غر 

أخذت تقلب الثياب اليت كانت خلفتها وراءها  
 عندما تركت املنزل منذ سنوات. 

ليس من هذه املالبس ما يناسب قوامها اآلن 
ولكن .. وأخذت أصابعها تتلمس احلرير  
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والسااتن ، الدانتيال ، واملخمل ، والكتان . مث 
أحدالقمصان الكثية اليت كانت أخرجت 

 ابتاعتها .
مل تكن قد ارتدت قط هذا القميص الذي 

دما أدخلت ذراعيها يف الكمني بيدها وعن
الفضفاضني وشعرت بربودة احلرير األخضر 

 تالمس بشرهتا شعرت حبيوية غريبة . 
شعرت أبنوثتها إىل درجة ابلغة وربطت احلزام 

لة لتقفل حوهلا مث مشت إىل النافذة املستطي
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مصراعيها ، تصد بذلك مشس بعد الظهر  
 القاسية . منتدي رواييت الثقافية

 
ومتنت لو مل يفكر توم يف القدوم إىل هنا ..  

وذلك ألسباب عديدة . فحضورة غي املتوقع 
قد جعلها يف موقف صعب تقريباً ، حيث من 
املؤكد أن أي رجل غيه أكثر حساسية كان 

يف فندق ما مث يتصل  حيجز لنفسه أواًل ، غرفة
هبا ليخربها أنه هنا . وهكذا جعلها كريس تراه  
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بعني جديدة ، وذلك بوضع ذلك الرجل يف 
 موقف يبدو فيه جشعه وانعدام احساسه .

وما لبثت أن شعرت ابلضيق من نفسها للتفكي 
هبذا الشكل ، فتنفست بعمق وهي أتخذ عهداً 
  على نفسها أن ال تفكر أبي من ذينك الرجلني
طوال بعد الظهر هذا . عليها أن تسرتيح ، 
وأصبحت الغرفة إبغالق النوافذ ككهف يف 

أعماق املياه . غاصت بني الوسائد وقد سادها  
شعور ابألمان ، وما أن اغمضت عينيها حىت 
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عادت ففتحتهما بعنف على صوت كريس 
 يقول : " تبدين غاية يف الراحة "
: " أمل هنضت مستندة إىل مرفقها تقول حبدة 

يعلمك أحد قط أن تقرع الباب قبل الدخول ؟ 
" لقد شعرت أبن هدوء هذه الفرتة قد تشتت ،  
وهي تراقب بعداء اجتاه عينيه الساخرتني حنو 

 الثوب الذي ترتديه .
أجاب وهو جيتاز الغرفة ، وعيناه على وجهها  
الثائر : " أأقرع ابب غرفة نوم زوجيت ؟ تعايل ،  
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ليك أن تتعلمي االسرتخاء  تعايل اي عصفوريت ع
" 

أجابت : " االسرتخاء يف وجودك ؟ ال بد أنك  
متزح ، مث أنين ال أريد منك أن تدعوين بذلك 

االسم " ذلك انه ذات يوم ، يف املاضي 
السحيق أو ههكذا يبدو هلا اآلن ، كان يدعوها  
عصفورته . وكانت تتصور يف ذلك احلني ، ان 

دليل ، ولكن ما ذلك كان دلياًل على احلب والت
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. منتدي رواييت عرفته بعد ذلك كان خمتلفاً 
 الثقافية

ورفع هو حاجبيه قائاًل : " هل ترينين شخصاً 
بديناً أشيب ال أساوي شيئاً ؟ حسنا اذا كان 

 هذا فأان لست كذلك ؟
هل من املمكن أن يكون أملاً ذاك الذي جعل 
عينيه تضيقان وفمه يتصلب؟ لقد كانت الغرفه  

لمة ، وكان هو ما يزال يبدو عليه شبه مظ
الضيق وهو جيلس على حافة سريرها ، بكل 
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ثقة ويقول هلا : " أما أنت فقد كنت وما زلت 
عدمية النظر ، رمبا قد فقدت امتالء جسدك 
ذاك ، والذي كان جيعلك أشبه ابلعصفورة  

 ولكنك ما زلت مجيلة كما كنت على الدوام "
مسكت أخذ قلب اجنيال خيفق بعنف ، وأ

أنفاسها ، ومل تستطع الكالم والاحلركة . ذلك  
ألهنا كانت تشعر ابلفرح لقربه منها ، ويف نفس  

الوقت كانت تشعر ابخلجل من نفسها  
ملشاعرها هذه حنوه كما شعرت حنوه ابلكراهية 
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وهو يستند إىل أحد أعمدة السرير ومضى ينظر 
 إليها بعينني ضيقتني . منتدي رواييت الثقافية

فيه حماولة أن تنسى أتثرها بوجوده ، حدقت 
وقالت ببطء : " ما الذي أتى بك ؟ ابتعد من 

 هنا " . 
وأاثرت أعصاهبا نظرة السخرية اليت رمقها هبا  
وهو يقول هبدوء : " كما سبق وأخربت ذلك  

الرجل التافه الصغي احلجم ، فإن لديك موعداً  
بعد الظهر معي فال تتظاهري بنسيان ما كنا 



 267 

عليه من احملادثة ، وقد اقرتحت أان أن اتفقنا 
يكون ذلك حتت سقيفة يف احلديقة . اتذكرين ؟  
على كل حيث يبدو أنك تفضلني االرتياح يف  

 غرفتك .. فليس لدي اعرتاض "
هذا صحيح فليس لديه أي اعرتاض . وأمحر  
وجهها أتراه يظن أهنا لبست هذا القميص 

وأغلقت النوافذ ، كل ذلك ألجله ألهنا كانت 
تعلم انه قادم ؟ آه ، اهنا خياالت املاضي ما 

زالت تسيطر عليها ، فما أعظم ما تشعر به من  
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االذالل . قالت بوجه متجهم : " ليس لدينا ما  
يس مثة فائدة من إاثرة املاضي نتحدث عنه ، ل

يف الوقت الذي استقر فيه أمر املستقبل " 
 منتدي رواييت الثقافية

قال : " مع ذلك الرجل الصغي املرعب ؟ آه  
اي اجنيلينا ال أظن أن ذلك سيكون أبداً ، هل 

 تعتقدين ذلك حقاً ؟ "
مل جتب ، ورفعت نفسها لتستند إىل الوسائد 

ها .خلفها اثنية ساقيها حتت  
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وعاد يقول : " هذا إىل انك مدينة يل اباليضاح 
 ، بعد االهتام الذي كنت وجهته إيّل "

كان صوته ، وهو يقول ذلك ينضح ابلشر ، 
 وكأنه ينذرها أبنه ال يريد مناقشة يف هذا األمر . 
وفكرت بصمت يف أنه رمبا معه حق . فكربايؤه  
العنيدة البالغة حد الغطرسة . واليت كانت أبرز  
صفاته ال بد جعل من اهتامه ابقرتاف جرمية قتل 
غدراً ألجل املال وليس نتيجة عنف مفاجئ ،  

 اهتام كهذا كان اهانة مضاعفة لرجل مثله .
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قالت له وهي تكره نفسها على مبادلته نظراته  
نين  تلك : " وما الذي تريد مين قوله ؟ ا

سأعتذر مرة أخرى اذا كان هذا ما تريد " 
لثقافيةمنتدي رواييت ا  

فقال : " كال بل اخربيين ما الذي قيل لك ، 
 ماذا قيل لك ابلضبط ؟ "

وتساءلت ، ملاذا يريد ذلك ؟ هل ألنه ما زال 
يتأمل ألن جوليا كذبت هبذا الشأن ؟ لقد كان 
أخربها أبن تلك املرأة مل حتضر إىل فالنسيا 
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حسب ظنه منذ فرتة طويلة . ومل تكن قد 
تصدقه وهي ترى صدقته هي ،ولكنها اآلن 

حمصلة تلك الكآبة املرسومة يف عينيه  
السوداوين ، أتراه نفى جوليا من حياته ألهنا 
كذبت ، ألن كربايؤه كانت اقوى من مشاعر  

العواطف عنده ؟ أما زال يشتاق إليها متأملاً من 
 بعادها .. رغم هذا ؟

قالت : " حسناً جداً ، إذا كان هذا يساعدك 
صوت خشن متوتر : " رمبا .. " ولكنه قاطعها ب 
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. وعلى كل حال ، فأان حباجة إىل أن أعرف ، 
 فبهذا تظهر األمور على حقيقتها " 

شعرت ابرهاق منعها من أن تسأله عن ما هية 
تلك األمور ، وقالت بصوت شارد : " كنت  

ومل تشأ أن تضيف قائلة أنه مع  أنت بعيداً " 
كان  كثرة رحالت العمل اليت كان يقوم هبا ، أنه  

دوماً حيرص على أن يكون موجوداً اذا كانت 
جوليا يف منزله . ولكنه مل يكن هناك تلك 

األثناء واتبعت قائلة : " جوليا .. " كم ما زال 
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يؤملها أن تذكر اسم تلك املرأة بصوت عال . 
يت الثقافية وحاولت أن تبدي شيئاً  منتدي رواي

من القوة يف صوهتا وهي تقول : " كانت جوليا 
نا . قالت أهنا تظن أن علي أن أعلم انك ه

قتلت أخاك . ذلك أن كل شيء كان قد آل 
إىل أخيك بيرت بعد وفاة والدك . فأردت أن  
تسيطر على كل شيء ، وكنت من القسوة 

حبيث اقرتفت جرمية قتل لتحصل على ماتريد ، 
قالت اهنا تريد أن حتذرين منك " وارجتفت 

مسعت وعدم  اجنيال وهي تتذكر صدمتها ملا 
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تصديقها له يف ذلك احلني . منتدي رواييت 
 الثقافية

وحاولت أن تنفي ذلك من ذهنها ما دام ليس 
عليها ان ختربه عن األشياء األخرى اليت كانت 

قالتها هلا جوليا . فهي مل تستطع أن حتمل 
نفسها على احلديث عن ذلك ، حىت يف هذا  
الوقت ، بعد أن دفن كل ذلك يف أعماق 

ضي واصبح حبها اجملنون لكريس يف خرب املا
كان ، واستقر أمر مستقبلها مع توم . نعم ،  
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لقد كان مستقبلها هذا مستقراً كان كذلك 
 ابلتأكيد . 

 سأهلا : " وهل صدقتها أنت ؟ "
فهزت كتفيها قائلة : " ال ادري " كم يبدو هذا  
خمجال وهي تقوله .وكم حيوي من اخليانة للرجل  

، ولكن مع هذا كان عليها أن  الذي كانت حتبه 
 تصدق ذلك ، فقد كان هذا عذراً كامالً .

فهي مل تكن لتستطيع اخباره قط ابحلقيقة ، 
فقد كانت معرفتها ابنه كان يستغل حبها 
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األعمى له ضدها وخيدعها ومل يتزوجها إال 
لغرض واحد فقط هو اجناب وريث ، كانت 

مل  معرفتها هذه تشكل عبئاً رهيباً من األ؛زان
يكن ابمكاهنا حتمله . كانت حباجة إىل ان تبتعد 
عن زواجهما حمتفظة بشيء من الكرامة . أترى  
كان عملها ذلك شيئاً مريعاً . منتدي رواييت  

 الثقافية
نعم ، رمبا كان كذلك ، رمبا كان عملها ذاك  
شيئاً ال مربر له ، ولكن قبل أن تتأصل هذه 
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د قالت الفكرة يف ذهنها قالت بسرعة : " لق
انين اذا كان لدي أي شك يف ذلك فعلي أن 

أعود إىل الصحف اليت صدرت يف ذلك الوقت  
. لقد كنت انت بعيداً كما قلت ، فعدت إىل  
لندن وقرأت ما ذكرته تلك الصحف . وكان 
فيها كل شيء . صورة السيارة عند أسفل 

الصخور وأخوك ميتاً بداخلها ، صورة مفتاح 
شكوك حول افتعال االشعال املفقود ، ال 

احلادث ولكن دون برهان . عودتك السريعة  
إىل اسبانيا بينما مألت جوليا الفراغ الذي نشأ  
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عن غيابكما أنت وأخاك ، وكنت أنت يف رحلة 
ناك . منتدي رواييت  تقوم بعمليات االستياد ه

الثقافية وكان ان استلمت هي االدارة من املدير  
ى التقاعد السابق غي الكفؤ الذي أحيل عل

املبكر . وكانت قد ورثت كوخاً على الشاطئ 
وكنتما أنتما االثنان تعيشان فيه معها . وكان 
بيرت غارقاً يف حبها ، وكان يظهر ذلك صراحة  
وكنت أنت تغار .. " وسكتت بسرعة وهي 
تعض شفتها بعد ان شعرت بنظراته الباردة مث 
عادت تقول مصححة كالمها :" تغار من 
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يف الشركة حيث تنص وصية الوالد  سلطة بيرت 
على أن يرث هو كل شيء ، بينما تبقى أنت  

 جمرد يد عاملة " 
فقال جبفاء بلهجة آمرة ، وعيناه ال تغادران 

وجهها املضطرب : " ال تسكيت عن الكالم "  
ومتالكت نفسها فقد كان يف تكرارها لكذب 
جوليا ما جعل شعوراً مريعاً يتملكها . كيف 

حي لنفسها أبهنا صدقتها .أمكنها أن تو   
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واتبعت تقول بلهجة جافة :" يف اليوم الذي 
حدث فيه ذلك وكان يوم أحد ، كنت أنت 
وبيرت قد ذهبتما إىل املكتب وتبعتكما هي ..  

ولقد نسيت السبب يف هذا . ومسعتكما 
تتشاجران . مسعت بيرت يقول : )إنين لو  
سقطت ميتاً ، فستكون أنت سعيداً . إذ  

شيء وأمتىن عند ذلك أن أكون  سرتث كل
حاضراً ألراك تزيد يف ختريب األمور ، ولكن  

ليس يف امكانك أن حتصل على ذلك  
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ذا القبيل . لقد مضى  ابلطريقتني( أو شيئاً من ه
 وقت طويل منذ مسعت هذا الكالم "

كان هذا صحيحاً ولكنها ما زالت تذكر كل 
كلمة من الكلمات األخية الرهيبة . " لقد 

ت أيضاً أهنا مسعتك هتدده ابلقتل " منتدي  ذكر 
 رواييت الثقافية

قال كريس بكآبة : " لقد قلت ذلك فعاًل ، 
ولكن ليس هبذا السياق . فقد كان اعرتف لتوه 

مبقدار اخلراب والفوضى اللذين احلقهما 
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ابلشركة وكنت أعلم مسبقاً أهنا ابتدأت  
نذ استلمها بيرت ، ولكنين مل اكن ابالحندار م

رك مبلغ عمق املستنقع الذي كنا نغرق فيه .  اد
لقد قلت له انه كان علّي ان اقتله لسوء تصرفه  
مبصاحل الشركة .. كان كالم غضب وال شيء 
غيه .. مث اتبعت قائاًل إن عليه أن يرتك كل 
القرارات اهلامة مستقباًل يل أان ، وان عليه أن 

يتوقف عن االنفاق ابسراف على النساء وغيها 
املسرات اليت يعتقد أنه ال يستطيع العيش  من

من دوهنا . وكان سبق وأخربين .. " وبدا عليه 
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مما ظهر من مرارة على جانيب فمه ، انه يلوم 
نفسه بشدة . ولكنه هز رأسه وهو يسأهلا : " 
وماذا أيضاً قيل لك ما جعلك تصدقني أنين أان  
زوجك من املمكن أن ارتكب جرمية قتل ؟ " 

ييت الثقافيةمنتدي روا  
وشعرت أبهنا تستحق تلك النظرة القاسية اليت  
رافقت سؤاله ذاك . ولكن مسألة ضياع مفتاح  
االشعال كان شيئاً غي عادي . وارجتفت وهي 
تقول له بصوت خشن : " لقد قالت انه بعد  
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فحص سيارة أخيك مل يكن هنالك أثر ملفتاح 
  االشعال ) السويتش ( وهذا طبعاً كان يشي إىل
اشرتاك شخص أخر يف األمر . وقد وجدته 

جوليا يف حوزتك ، قالت ان بيرت كان قد ترك  
الشركة وهو يف قمة االنفعال وانك تبعته 

بسيارتك اخلاصة واقنعته ابلتوقف ، وأخذت 
املفتاح ) السويتش ( ، مث قبل أن جيد بيرت 
الوقت ليدرك ما كان حيدث دفعت أنت 

ألقت هي السيارة من فوق اجلرف . وقد 
ابملفتاح بعيداً ألجلك لقد اخربتين انكما انت  
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وهي الشخصان الوحيدان اللذان يعلمان مبا  
 حدث " 

فقال وقد بدا عليه السرور تقريباً : " اي 
للمقدرة الفذة على االبتكار " فحدقت فيه 
ابرتباك . ال بد ابلطبع من أن يكون هناك 

 تفسي آخر ملسألة ضياع املفتاح ) السويتش (
ولكنها مل تكن تظن أن من املمكن أن يكون 

أتثي اكاذيب جوليا عنه شيئاً غي األمل فقد كاان 
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، رغم كل شيء حبيبني منذ سنوات وكاان 
 ينواين الزواج يف النهاية . منتدي رواييت الثقافية 
قالت بلهجة تنبض عطفاً :" ولكنك طبعاً مل 

 أتخذ ذلك املفتاح "
يرد عليها قائاًل : "  واتسعت عيناها ذهواًل وهو

ولكنين أخذته . لقد قيل لك ما يكفي من 
احلقيقة اليت تتفق مع ما قرأته يف الصحف . وما 
يكفي من األكاذيب اليت حتملك على تصديق 
األسوأ . ولو كنت قرأت ما كتب بعد ذلك عن 
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هذه القضية ، لعلمت أن قرار احمللفني الذي  
وت قد تال التحقيق النهائي ، أعلن أن امل

حدث قضاء وقدراً . لقد تقدمت للشهادة 
وكررت ما سبق وأدليت به إىل الشرطة . . وهو 
حيث انين كنت أعلم أنه منفعل واثئر ، وأنه قد  
تناول حبوابً مهدئة لألعصاب ، فقد تبعته بعد 

أن ترك املكتب ، وادركته عند املرتفعات 
اجلبلية وحاولت أن اقنعه أبن يدعين أقود به  

رة بقية الطريق إىل كوخ جوليا حيث كنا السيا
نسكن ولكنه رفض أن يتزحزح . غي أنه 
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اخربين أبنه لن يقود أكثر من ذلك . ولكي 
أأتكد من أنه لن يقود فعاًل فقد انتزعت املفتاح  

من مركز االشعال ، مث عدت بسياريت إىل  
املدينة انوايً اعادته يف ما بعد عندما أعود مساًء  

ماًل أن يكون قد هدأ يف هذه إىل الكوخ ، آ
األثناء . لقد كان كل ما أخربهتم به هو احلقيقة  
ولكن ليس كل احلقيقة ، ذلك أن أخي قد 

 انتحر " . منتدي رواييت الثقافية 
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سكت وابتلعت هي كلمات العطف اليت 
أوشكت أن تنطلق من فمها . فهو ال حيب 

مساعها وخصوصاً منها هي ، وال شك انه اعتاد  
عرب السنوات على فكرة موت أخيه وعلى  اآلن

هجراهنا لبيت الزوجية بتلك الطريقة وهي 
 تتهمه بقتل أخيه .

ولكنها قالت هبدوء اتم : " إذن فجوليا مل تلق  
بعيداً بذلك الربهان ، الذي هو مفتاح  

 االشعال؟ " 
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أجاب : " كال ابلطبع ، لقد كانت علمت أن 
بذلك ، لقد املفتاح لدي ألنين أان كنت اخربهتا 

أخذته أان إىل الشرطة حاملا مسعت مبا حدث 
ألخي . أما ما مل أخرب به أحداُ قط ، فهو أن 
بيرت كان يهدد ابالنتحار . فقد كان على شفا 
االفالس ، وما مسعته جوليا مل يكن سوى جزء  

من هتديده ذاك . لقد كان يعيين بعدم االهتمام  
مات .  قائاًل : أبنين سأكون سعيداً اذا هو

وقلت لذلك املسكني بكل غطرسة واذالل أن 
يسلمين قيادة الشركة ويكف عن االسراف 
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والعيش كمليوني " ونزل عن السرير ومضى  
 يذرع الغرفة . منتدي رواييت الثقافية 

ارجتفت اجنيال ، وقالت :" ال تلم نفسك " 
ولكنه مل يسمعها وعاد يقول :" انين مل آخذ 

كالمه مأخذ اجلد . لقد ظننت أن حديثه ذاك  
امنا كان بتأثي الكآبة اليت كان يشعر هبا ، 

وعندما اندفع ذلك النهار خارجاً من املكتب  
كالعاصفة كان علي أن اتبعه فقد كنت خائفاً  

أخربت الشرطة أدركته عندما  عليه ، وكما
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أوقف سيارته يف مكان مشرف . مل أخربهم عن 
هتديده ابالنتحار . وملاذا أفعل ذلك ؟ فأان مل  
آخذ هتديده ذاك جدايً . وأان أعلم أنه كان 
يفضل أن يظهر أن موته كان قضاء وقدراً 
وليس انتحاراً ، ما يعين نقص شجاعته يف 

أانقش األمر  مواجهة ما أفسدته يداه . ومل 
عندما قررت الشرطة أنه حاول الرجوع بسيارته  
إىل الكوخ ، فمد يده إىل مكان السويتش يف 
الوقت الذي أرخي فيه الكابح .. فهذا شيء 
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يقع فيه أي رجل سبق وفكر مراراً ابالنتحار 
 وهو مير أبزمة نفسية عميقة " 

فهتفت اجنيال : " كريس " ذلك أهنا مل تستطع 
فقد كان يبدو شخصاً يتعذب  احتمال ذلك .

. نزلت بدورها من السرير ومشت حنوه وهي 
تقول : " عليك أن ال تلوم نفسك ملا حدث " 
كانت هتمس بذلك وقلبها يقطر أملاً ألجله ، 
وألجل هذه التهمه السافلة اليت كانت تقذفه 
هبا طيلة تلك السنوات لتتخذها ستاراً ختتفي 
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ة حبيث تدعه يعلم  وراءه ، ألهنا مل تكن من القو 
احلقيقة الكاملة. واتبعت تقول : " ورمبا كانت 
الشرطة على حق ، وكان احلادث قضاء وقدراً 

 " منتدي رواييت الثقافية
فقال :" من يعلم ؟ ان يل آرائي اخلاصة . 

جرى ولكن يف النهاية من يعلم حقيقة ما 
ابلضبط . هذا أمر مل يعد يشغل ابيل " . وخفق 

ى عينيه الالمعتني حتدقان يف قلبها وهي تر 
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عينيها ، وهو يتمتم : " انين متفهم ملا حدث ، 
 وأان اصفح عنك اآلن . ان اعتذارك مقبول "

وشعرت برأسها يدور . ما الذي حياول أن يفعل  
أو يقول ؟ وشعرت ابلدم جيري حاراً يف عروقها  

. 
عليها أن تضع حداً لذلك اآلن يف هذه اللحظة  

زمها ازاء عواطفها اليت قبل أن يتالشى ع
ابتدأت يف التأجج ، وهذا الشوق امللح . 
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وأشاحت بوجهها عنه وهي تتوسل إليه بصوت 
 خمتنق : " كال ، كال ، ايلك من متغطرس "

فقال : " وهل هذه غطرسة اذن ، فلنستمتع  
هبا معااً ، كفى تفكياً  بعقلك ودعي قلبك 

 يفكر عوضاً عنه "
اقرتيب مين اي زوجيت   وعندما مهس يف أذهنا :"

 العزيزة " خضعت له دون اعرتاض ..
 هناية الفصل اخلامس 
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 الفصل السادس 
 

شعرت أجنيال أبهنا تسبح يف حبر مظلم من 
 املشاعر واألحاسيس كان رأسها يدور .

لقد حدث هلا شيء ما أثناء السنوات املاضية ، 
وتشوش ذهنهها . وما لبث هو أن أوضح هلا  

" لقد كربت اي زوجيت احلبيبة ،  األمر قائالً : 
 انظري كيف تؤثرين يب "



 298 

كربت ؟ واحتبست انفاس اجنيال وتصلب 
جسدها ، وشعرت كأن ماء ابرداً صب فوقها .  
أتراها أوشكت اآلن على أن تتخلى عن كل ما 
اكتسبته من نضج ومقدرة وقوة إرادة متكنت  
معها من أن تقفل ابب املاضي ، لتصبح تلك  

قلة الواضحة الرؤية اليت كانت املرأة املست
تنشدها على الدوام ، لكي تنسى تلك الفتاة 

 اليت مل تكن أكثر من ممسحة أرجل ؟
 أصحيح هذا ؟
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هل إبمكاهنا أن تسمح هلذا الرجل أبن يؤثر  
سمح له أبن يعود إىل السيطرة عليها ؟ هل ت

عليها كلياً مرة أخرى ؟ هل هي تريد أن حيدث 
على بعدميل واحد على هذا وهي تعلم أن توم 

األكثر منها ؟ هل إبمكاهنا أن تعرض مستقبلها 
الذي قررته لنفسها للخطر ؟ منتدي رواييت  

 الثقافية
وأدارت عينيها بسرعة عن وجهه املتأمل . إن 

داً . كانت الرغبة احملبطة ميكن أن تكون مؤملة ج
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تقر له بذلك ولكنها مل تسمح لنفسها أبن هتتم  
. 

االبتعاد وجدت ساقيها واهنتني  وعندما حاولت 
ال تكادان تتحركان ، وتساءلت عما إذا كان 
ابمكاهنا أن جتتار املسافة اليت تفصلها عن 

احلمام دون أن تسقط أرضاً فيكون هذا هو 
 العار األخي واخلزي النهائي املريع . 

وسأهلا : " إىل أين انت ذاهبة ؟ وكان صوته  
آخذ محاماً . خشناً فأجابته بصوت متوتر : " س
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ال أريد أن اراك هناك عندما أنتهي . وال 
تنتظرين على مائدة العشاء إنين ذاهبة لرؤية توم 

" 
" آه " والتمعت عيناه وهو ينظر إليها من بني  
أهدابه السوداء الكثيفة وقال متابعاً : " إنين  

"   أتساءل عند أي نقطة تذكرت وجوده ؟
د أتكدت وابتسم ساخراً . فصرفت أبسناهنا وق

ظنوهنا يف أنه كان مصمماً على أغوائها جملرد  
 الرغبة يف االنتقام ليس إال .
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أمل خيربها بتصميمه على االنتقام منها بسبب  
التهمه اليت كانت وجهتها إليه منذ أربع سنوات 
لكي جيعلها تذوق األمل الذي حييل الروح إىل  

مجاد . وذلك إىل حد جعله ينفق بسخاء على 
ورفع تقارير إليه عن كل حركة تبدر مراقبتها 

منها ، واآلن ها هو ذا الوقت قد حان لتنفيذ  
 انتقامه . منتدي رواييت الثقافية 

وجذبت عينيها من عينيه املغناطيسيتني ، 
ضاغطة شفتيها وابتعدت عنه وصوته يتابعها  
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مرساًل الرجفة يف كياهنا ، وهو يقول بنعومة 
قانع ابالنتظار  فائقة : " طيي اي عصفوريت فأان

" ومل تشأ أن تسأله عما يعنيه بكلماته تلك . 
ميكنه أن يكون غامضاً مزعجاً قدر ما يشاء  

 فهي لن هتتم اهنا تكرهه .
عندما انتهت من محامها وجففت شعرها ، مث 

ترجتف  أخذت تسرحه ابملشط ، أحست بيدها  
وحاولت أن تتمالك نفسها . لقد مسحت 

اذبيته الطاغية . لنفسها أبن تتجاوب مع ج
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ولكن أي امرأة تستطيع املقاومة وجبانب ذلك  
ما زالت ظروف موت أخيه تؤثر يف نفسه بعمق  
ابلرغم من قوله هلا أنه آتلف مع هذا الواقع . 
فإذا هي مل تشعر ابلعطف ازاءه وحتاول تقدمي 

 املواساة ، فهي اذن خالية من اإلنسانية .
 قلياًل . ولكن هذه األعذار مل ختفف عنها إال

ا الذهبييت اللون  وكانت اخلشية تبدو يف عينيه
وهي يف طريقها إىل غرفة النوم ، وكانت شبه 

متوقعة أن تراه ما زال يف غرفتها ، برغم ما سبق 
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من تقريعها له . ولكن احلمد هلل أن الغرفة 
 كانت خالية فتنهدت ابرتياح .

وجعلتها سرعتها يف اخلروج من املنزل بليدة  
ات . وزجمرت منزعجة بعد إذ سقط قلم احلرك

أمحر الشفاه من يدها ليتوارى متدحرجاً حتت 
 األدراج .

 فلتدع ذلك .
فاألفضل هلا أن تقابل توم دون أي زينة من أن  
تغامر ابلتأخر . هذا إىل أن توم ليس من النوع  
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الذي يهمه املظهر ، فهو مل ينتبه مره إىل ما 
هتم قط ترتدي من مالبس ، كما أنه مل ي 

 مبظهرها . 
يف فرتة القيلولة كان املنزل ، عادة يغرق يف 

الصمت . وهكذا خرجت إىل الشارع دون أن  
تصادف أحداً . وهرعت جتتاز الطريق واخلشية 
تتملكها من أن يلحق هبا كريس ليغمها على 

 الرجوع . منتدي رواييت الثقافية
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ومل تستطع أن تفهم السبب يف مساحة هلا 
ابخلروج خصوصاً عندما أخربته أهنا ستذهب 

 لرؤية توم .
 

لقد أتكدت اآلن من أن حماولته يف اغواءها ،  
وقد كاد ينجح يف ذلك فعاًل ، كان من جراء  
رغبته يف االنتقام ولكنها مل تستطع أن تفهم 
ملاذا خضع هبذه السهولة . لقد كان ينوي 
 ايذاءها ، أن يشعرها بنوع من األمل لن تنساه
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أبداً . لقد كانت متأكدة من هذا ، فهو مل يكن 
يرغب فيها حقاً أو يشعر حنوها أبي شيء .. 

وإال لكان اتصل هبا منذ سنوات ، أنه مل يرغب 
فيها قط ، بل كان يرغب فقط يف الطفل الذي  
كان يريدها أن متنحه إايه . لقد كان دوماً حيب 

  جوليا ، نعم ، لقد أراد ذلك املاكر أن جيعلها
مدمنة على حبه ، مث يذهلا بعد ذلك إىل أن 
تعود ممسحة لألرجل مرة أخرى ، هادماً  

عالقتها بتوم ، ومن مث يلقي هبا خارجاً ، ولكن  
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ملاذا مسح هلا ابخلروج . اهنا لن تفهمه مطلقاً 
 حىت وال بعد ألف عام . 

وعندما وصلت إىل الواجهة األنيقة للفندق 
يس وأعماله عن  الذي يقيم فيه توم ، أبعدت كر 

ذهنها الذي أصبح مكرساً اآلن لتوم ولنفسها  
فقط . ولكن عندما أخربهتا موظفة االستقبال  

اليت كانت سألتها عنه ، أخربهتا عن رقم ومكان 
غرفته هزت رأسها نفياً ، مفضلة أن ترسل إليه  
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خرباً مث جلست تنتظره يف ردهة االنتظار 
 الفخمة ذات األرض الرخامية .

توم وقد بدا عليه وكأنه استيقظ من  قال هلا
نومه لتوه : " كان عليك أن تصعدي إيل " 

وكان وجهه منتفخاً من النوم وهلجته كافيه لكي 
جتعل اجنيال تشعر ابلذنب وابألاننية معاً ولكنها  
ألمر ما مل تستطع تفسيه حىت لنفسها شعرت  

 ابلكراهية ألن تكون معه مبفردمها . 
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ان مثة أشياء كثية تستحق فاستدارت قائلة : " 
جيب أن ال نضيع دة هنا يف جونيز ، و املشاه

حلظه حيث ستكون هنا لوقت قصي فقط " 
أترى ذلك يبدو وكأهنا تريده أن يعود إىل  

انكلرتا بسرعة ؟ وكانت تتسائل عن هذا عابسة  
لنقص الللباقة يف حديثها وقالت بسرعة : "  

نتناول كوابً إنين أعرف مقهى قريباً ابمكاننيا أن 
 من الشاي "
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ولكن حىت هذا االقرتاح الذي قدمته بكل ما  
متلك من رقة ، مل يستطع أن يذهب ابالستياء  
الذي كان مرتسماً على مالحمه . وسرعان ما 
علمت السبب بعد أن خرجا من الفندق إىل  
الشارع حيث قال متذمراً : " إنين سأخرج من  

غداً هذا الفندق حال استيقاظي من النوم  
صباحاً . لقد أوشكت أن أصاب بصدمة حيث  

قرأت التعرفة . انين ال استطيع فهم السبب 
الذي جعل كريس حيجز يل غرفة يف هذا املكان 

 " منتدي رواييت الثقافية
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وفكرت أجنيال يف أن ابستطاعتها هي أن تفهم  
ذلك ، لقد كان كريس قد مجع من املعلومات  

النفاق نقوده عن توم ما يكفي لكي يعلم كرهه 
. ولكنها أبعدت عن ذهنها هذه األفكار 
املرعبة وقالت : " فلنجلس هنا فرتة ، مث 
نتمشى بعد ذلك متنزهني أو نتفرج على 

األشياء اليت تفضلها ، يوجد هنا الكثي من 
 املتاحف واألمااكن الرائعة اجلمال و ... "
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فقاطعها معرتضاً : " إن حرارة اجلو ال تسمح 
 تشأ أن تقول له أنه ينبغي أن خيلع بذلك " ومل

الصوفية هذه ويرتدي شيئاً أكثر بساطة   سرتته
وبرودة . ولكن إذا كان مصمماً على أن يكون  
نكد املزاج فإهنا مصممة مثلة على أن تقابل  
ذلك منه ببالغ اللطف واهلدوء . ذلك أهنا ما 

 زالت تشعر ابلذنب لسلوكها مع كريس .
ي جلسا فيه ، ما يزال  وكان مقهى الرصيف الذ

كما تذكره منذ سنوات . وكان الشاي الذي 



 315 

يقدمه مازال شاايً انكليزايً حقيقياً حسب 
وصف توم له ، كما شعر ابلرضى لثمنه املعتدل 

. 
ابتسمت وهي تسأله : " هل تشعر بتحسن 

 اآلن ؟ "
فابتسم هلا قائاًل : " آسف لكوين كنت نكداً  

ي يل مكاانً ضيق اخللق ، عليك فقط أن جتد
آخر أقيم فيه ، فما الذي يدفعين إىل دفع هذه 
األجرة فقط للنوم . إن إبمكاين أن ألقي رأسي 
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يف أي مكان شرط أن يكون نظيفاً ومرحياً 
 بشكل معقول " 

فأجابت وهي تتنفس بعمق بذهن شارد : " 
طبعاً " ذلك ألن ابتسامته مل تبعث فيها أي  

ا ال احساس ، وتساءلت عن السبب يف أهن 
تذكر أنه سبق وأاثر فيها أي شيء من ذلك . 
أتراها وافقت على الزواج منه العتقادها يف 
حلظة ضعف أنه ينقصها الشعور ابألمان يف 

منزل خاص هبا ، وكذلك لتكوين أسرة ؟ أترى  
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تغي شخصيتها هذا الذي جاهدت يف سبيل  
احلصول عليه قد أنساها مجال احلب وروعة 

مع احلبيب ؟ منتدي رواييت  نسيان العامل كله 
 الثقافية

وحتركت يف مقعدها بضيق ، وقد توهج وجهها  
صرفاهتا وهي تتذكر كيف أطلقت العنان لت

ومشاعرها مع كريس منذ ساعتني ، وذلك 
 بشكل ال يربره أي عذر . 
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قال هلا :" يبدو عليك أنك تشعرين حبر شديد 
، كان ينبغي عليك أن تتناويل فنجاانً من 

و يربد اجلسم كما ثبت ، من أي  الشاي فه
شراب ابرد " قال ذلك ألهنا فضلت الشراب  

 البارد عن الشاي .
فقالت حبدة : " أحقاً " اهنا ستصرخ لو قال 

 اآلن أن الشاي أرخص مثناً .
أغمضت عينيها وقد شعرت على الفور ابلندم  
حلدهتا هذه . ذلك أنه سبب هلا االنزعاج منذ 
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كما هو . اهنا ال تعرف  قدومه ، ومازال شعورها  
ماذا جرى هلا وقال توم وكأنه يتهمها بشيء 
خفي : " مل يسبق أن اخربتين أبن فورد مفرط  

 الثراء "
فأجابت : " وهل كان ينبغي علي ذلك ؟ " ومل 

ا دخل ثراء كريس يف األمر .  تستطع أن تفهم م
وجعله ما بدا على وجهها من حية يقول هلا :  

من يرعى أمورك اي حبيبيت " " إنك حباجة إىل 
إىل فنجانه الفارغ   وأشار إىل النادل يلفت نظره
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وهو يقول بعد أن فتح قاموس اجلمل املرتمجة : 
" امأل هذا من فضلك " الفظاً هذه اجلملة 
أبعلى صوته وكأن النادل املسكني أصم ، مث 

أغلق القاموس وقد بدا عليه السرور من نفسه  
: " كان عليك ابلطبع أن   ، وهو يتابع قائاًل هلا 

ختربيين " ومال على املائدة يقول بصوت 
منخفض وكأنه خيشى أن يسمعه أحد : " ان 
هذا جيعل األمر خمتلفاً إىل درجة كبية متاماً يف 
احلقيقة . مل يسبق لك قط أن أخربتين الكثي 
عنه . لقد كنت دوماً اتصوره رجاًل متشرداً  
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نتدي رواييت الثقافية  عاطاًل عن العمل تقريباً . م
لك املنزل الذي يعيش ولكن نظرة واحدة إىل ذ 

فيه وطريقة حياته ، وخصوصاً ذلك الغداء  
الذي قدمه ، هذا عدا عن السيارة اليت  

اوصلتين إىل الفندق .. كل ذلك دفعين إىل  
التفكي . وعندما دخلت إىل غرفة االستقبال  
يف الفندق أخذت أحتدث إىل املوظف واحلمد 

 أنه كان يعرف شيئاً من االنكليزية ، هلل
واستعلمت منه عن بعض األمور ابلنسبة إىل  
فورد الذي يبدو أنه رجل حمرتم جداً هنا ، إذ  
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ميلك احدى أهم شركات التصدير يف البالد . 
ان إبمكانك أن تطالبيه مببلغ حسن عند 

 الطالق كهبة قانونية .. " 
ذلك أهنا  فقاطعته بيأس : " أتظن ذلك حقاً ؟ " 

مل تطمع بشيء قط من كريس ، ما عدا حبه 
وملا مل يكن مبقدوره منحها ذلك فهي مل تطلب 

 أي شيء آخر .
ورد توم عليها قائاًل : " انين ال أظن ذلك 

فحسب ، وإمنا متأكد منه .. " وسكت عندما  
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رأى النادل يعود إليهما بشاي جديد .. مث اتبع  
أة ، كان بعد ذلك قائاًل : " اي لك من امر 

إبمكانك احلصول على نفقة ضخمة طوال تلك  
السنوات ، انين ال أدري سبب انفصالكما ..  
فأنت مل ختربيين قط بتفاصيل ذلك .. ولكن 
بعد مقابليت له ، إىل معرفيت بك جيداً أراهن  

حبيايت على ان الذنب يف انفصالكما هو ذنبه " 
ودفع إليها بفنجان الشاي ، فحدقت فيه 

هنا مل تكن ترغب فيه ، بينما كان توم  عابسة أل
يقول : " حال عودتنا إىل انكلرتا ، سنتخذ 
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حمامياً ماهراً ، أنسي مسألة الطالق هذه السنة  
، ودعيه ميط ابألمر قد ما يريد فباستطاعيت 
االنتظار ، اننا حنن االثنني سنعود إىل الوطن  
غداً حيث حناول أن نستخلص منه كل قرش 

" نستطيعه مث ..   
" كال " صدرت هذه الكلمة عن اجنيال بلهجة  
ابردة حامسة ، مث اتبعت قائلة : " إنين ال أريد  
شيئاً منه ال شيء مطلقاً " وهتف صوت من  
اعماقها يذكرها قائاًل حىت وال حبه ؟ ولكنها  
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ت رأسها تبدد بذلك هذه األفكار من ذهنها  هز 
، حماولة جتاهل هذه احلقيقة غي املرغوبة  

كز اهتمامها على توم . ولكنها رغم  تر وعادت 
جهودها البالغة مل تستطع أن تستعيد ابلنسبة 
إليه ذلك الشعور الدافئ ابملودة . ما الذي 
جعلها تفكر ابلزواج منه ؟ هل كانت حقاً 

شاعرة بكل تلك الوحدة ، واالستماته يف سبيل  
امتالك منزل خاص وأسرة ؟ . منتدي رواييت  

 الثقافية
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إىل جونيز ورؤيتها كريس مرة أخرى إن عودهتا 
وعودة رغبتها فيه كل ذلك جعلها ترى نفسها  

وعالقتها مع توم على ضوء جديد . فاحتاُ 
 عينيها على احلقيقة .

ان سحر احلب والشعور ابإلنتماء إىل رجل 
واحد ما زال هناك بنفس العنف والقوة اللذين  
ا  متلكاها لدى أو لقاء هلا مع زوجها . وال بد أهن 
شعرت بذلك إىل حد ما ، منذ اللحظة اليت  
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رأته فيها يتقدم الستقباهلا يف تلك القاعة 
 الضخمة حلظة ووصوهلا .

وفكرت ايئسة يف أن هنالك شيئا آخر ، وهو 
أهنا ما زالت حتبه . لقد حاولت أن تنكر هذا ، 

صراره  ولكن أي شيء سوى هذا يفسر قبوهلا إ
شرتطها ، على بقائها معه تلك املدة اليت ا

واإلمشئزاز البالغ الذي شعرت به عندما كشف 
توم هلا عن خطته الستنزافه ماليا قدر إستطاعته  
؟ ورفعت عينيها إىل توم إبكتئاب . كان يبدو  
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عليه وكأن جياهد يف السيطرة على انفعاالته . 
فيه زواجه  وتساءلت عن السبب الذي حتطم 

ىل  األول . ولكنها مل تشعر ابهتمام يدفعها إ
البحث يف ذلك . وكررت قوهلا , وهي تعلم أن  

هذه هي هناية كل ما كان بينهما من وهم 
وخداع ابلراحة واالستقرار .. كررت قائلة : " 

 كال "
فقال : " امسعيين " ورأت أنه جياهد لالحتفاظ 

بصوته هادائً ، وتساءلت كيف إبمكاهنا أن ختربه 
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 ابنتهاء كل شيء بينهما ، وما سبق وقرراه
ابلنسبة حلفلة الزفاف .. آماهلما يف املستقبل 
كل شيء . ويف النهاية مل يكن عليها أن تفكر  
يف ذلك ، ألنه عندما رسم ابتسامة على وجهه  
وهو يقول هلا :" إنين أعلم أن حب املال ليس 
من صفاتك ، وكان هذا ما يعجبين فيك على 
الدوام . ولكن جيب أن ال تسمحي له أبن 

مدين لك وأان سأقوم ابألمر  يستغلك فهو 
بنفسي لكي أجعلك جتمعني .. على كل حال ، 
ميكنك أن تطمئين إىل وضع هذا اجلانب من 
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أمورك بني يدي ، إذا كنت حساسة من هذه 
ما قال ذلك . أجابته على الفور  الناحية " وعند

ودون تفكي :" إنين آسفة ولكن مل يعد هناك 
سفه يف مستقبل جيمعنا " ولكنها مل تكن آ

عرت بنفسها حرة الواقع ، إذ سرعان ما ش
طليقة . كيف أمكنها قط أن تعتقد أن  
 إبمكاهنما العيش معاً بسعادة وارتياح ؟ 

وبدا عليه الذهول حلظه ، ما شعرت معه هي 
از من نفسها . كان إبمكاهنا بشيء من اإلمشئز 
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أن تنهي ما بينهما بطريقة أكثر لطفاً ورقة ، 
ان بينهما من صداقة ، ولكن  ابلنسبة إىل ما ك

هل إبمكاهنا أن ختربه أبن الساعات القليلة 
املاضية قد فتحت عينيها على صفات فيه إما  
أهنا مل تلحظها من قبل ، وإما أهنا كانت ختتلق 
هلا األعذار ؟ وأهنا اآلن أصبحت تراه على 

حقيقته ، شخصاً خسيساً طماعاً مدعياً ؟ إهنا 
كل هذا . منتدي رواييت    ال تريد أن تؤمله بذكر

 الثقافية
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وقال أخياً وقد بدا عليه الغيظ أكثر من التأمل  
: " إنين ال أدري ما الذي تتحدثني عنه ، ملاذا  
مل يعد هناك مستقبل جيمعنا معاً ؟ هذا ما أريد  
أن أعرف ، لقد كان ذلك ممكناً  قبل عشر  

 دقائق .."
جح ،  فقاطعته قائلة : " توم .. إن زواجنا لن ين

إن احلب بيننا غي موجود ، وستكون النهاية أن  
 يتسبب الواحد منا بتعاسة اآلخر " .
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ذلك أن أحداً منهما مل أيت على ذكر احلب 
ولو مرة واحدة . اهنا ترى اآلن أهنما بشكل ما 
ودون أي مربر ، وجدا نفسيهما منساقني إىل  
التفكي يف الزواج والعيش معاً عندما حترر ، 

تدرك اآلن أن ذلك قد ال يكون كافياً وهي 
ابلنسبة إليه ، وليس كافياً ابلنسبة إليها ، وألهنا 
تعرف متاماً ما هو احلب ، فإهنا لن تقبل أبقل 

 منه . 
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وعاد يقول وهو ينفخ غيظاً وقد ازداد امحرار  
وجهه : " ومىت توصلت إىل هذا القرار اخلطي 
 ؟ كنت أظنك امرأة راشدة ، ولكنك تتصرفني
كاألطفال . ان ما يصنع الزواج الناجح هو 

شيء أكثر مما يسمى احلب الذي ال يدوم كما 
تعلمني . وعندما يذهب هذا ، ما الذي يبقى 
لك ؟ اننا حنن على االقل نعرف أين نضع 

أقدامنا " ومال إىل األمام قاصداً اقناعها بقوله  
وهو حياول أن يبتسم : " انك تعلمني أن املودة  

ام يربطان بيننا ولنا هدف واحد ..  واالحرت 
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سيكون لدينا أطفال ابلطبع ، اننا نريد أن 
ليس كذلك ؟ وبوجود  يكون لدينا اثنان ، أ 

مبلغ تعويض الطالق الضخم ، سيكون 
 إبمكاننا االجناب مبدة أسرع مما كنا قرران .. " 

فقاطعته بوجه جامد : " كال ، إنين آسفه هلدم 
ولكن هذا هو   كل ذلك فجأة هبذا الشكل ،

كل شيء ، وال تسألين أي ايضاح . فقط أقبل  
هذا والذي هو أفضل لكلينا " منتدي رواييت  

 الثقافية
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فقال وقد توترت شفته حبقد : " أفضل بنظر  
من ؟ بنظرك أنت ابلطبع . وليس عليك أن  

توضحي شيئاً . فإن إبمكاين ادراك كل شيء " 
قبلت وبدا عليه الغضب واالمشئزاز ، ولكنها ت 

كل ذلك معتربة أهنا رمبا تستحقه أو تستحق 
بعضه على األقل . بينما كان هو يتابع قائاًل : 

" لقد جئت إىل هنا لتطليب منه الطالق  
شخصياً ، وذلك رغم كل نصائحي ، بينما كان 

من املمكن أن يتم كل شيء بواسطة حمام 
وهبدوء اتم ، ومل أفهم السبب يف ذلك احلني ، 
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ه اآلن . فأان مل أكن أعلم أنه هبذا  ولكنين فهمت
الثراء املفرط ، إمنا أنت كنت تعلمني . وهكذا 
صممت أنت على حماولة إجراء صلح بينكما . 

ذلك أن راتبك ال يعتد به ، كما أنه ليس 
ابستطاعيت أن أوفر لك نوع احلياة اليت  

يستطيعها هو . وهكذا جئت إىل هنا . تقولني  
عدة أسابيع وإال فلن إنه أصر على بقائك هنا 

يوافق على طالق قريب .. فما هذا الكالم؟  
وهل تسخرين مين آملة أن أصدقك؟ رمبا أنت  
رفضت ترك منزله بينما هو مل يكلف نفسه عناء 
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طردك منه ، ولكن أتكدي من أنه سيفعل ذلك  
أمرأة مثلك ؟ " ، وماذا يريد رجل مثله من 

ووقف بعنف ، فانقلب الكرسي على الرصيف 
بينما كان يتابع قائالً : " عندما أفكر يف ما 

أنفقته من نقود يف القدوم إىل هنا ، ظاانً انك  
قد تكونني حباجة إىل املساعدة للتخلص منه ، 
هذا عدا عن املبلغ الباهظ الذي علي ان ادفعه  

 اجرة الغرفة يف ذلك الفندق "
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وبدا عليه وكأنه سينفجر اثئراً ، ولكن اجنيال مل  
ألسف ألجله . كيف جيرؤ على القول  تشعر اب

ابن كالمها عما اشرتطه عليها كريس كان كذابً 
؟ كيف جيرؤ على اهتامها ابجلشع إىل املال ؟ 
وحدقت فيه بنظرات ابردة . مث قالت بلهجة  

صارمة : " أرسل إيل قائمة احلساب " وأخذت 
تنظر إليه وهو يبتعد عنها بثيابه غي املناسبة ،  

ذا كان إبمكانه أن جيد طريقة  وتساءلت عما إ
إىل الفندق من خالل هذه الشوارع الضيقة  

املتعرجة . ولكنها مل هتتم كثياً بذلك بل شعرت 
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ابلبهجة بنشوة احلرية .. وجلست برهة برد  
معها الشاي ، بينما كان اجلالسون يف املقهى 
حوهلا ينظروون إليها ، وما لبثت أن دفعت 

حناء املدينة احلساب مث أخذت تطوف يف أ
العتيقة دون هدف ، وقد ابتدأت احلياة تدب 
يف الشوارع ، بعد أن برد اجلو واملتاجر تفتح 

 أبواهبا . 
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كانت تشعر ابلرضى ، وأبهنا متاماً يف وطنها يف  
املدينة اخلالبة اليت سبق واعتربهتا مدينتها .  هذه

ونبذت عنها كل األفكار لتستمتع بكل حلظه 
أقبل الغروب فجلست يف  متر هبا ، إىل أن

مقهى على الرصيف مث طلبت كوابً من العصي 
 . منتدي رواييت الثقافية

لقد كان النشاط يدب يف كل مكان ، وكانت 
هي تعلم ابلتجربة أن سكان املدينة مولعون  

ابخلروج عند حلول املساء للتنزه واملتعة ، كما 
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كانت هي تشاركهم شعورهم هذا . وهنضت  
ين من اجلالسني حوهلا ، لتسي يف أخياً ككثي 

ذلك املنتزه الفسيح اجلميل إىل أن تعبت 
قدماها فاتكأت على احلاجز الصخري للمتنزه  
تستمع إىل أتوهات البحر واألمواج تتخبط 

 فوق الصخور . 
كان املنتزه مزدمحاً ابلناس الذين كانوا  

يستمتعون ويسيون مجاعات . وفجأة ودومنا  
كتئاب يغمرها . سبب ظاهر شعرت ابإل   
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ان عليها أن تعود إىل انكلرتا بعد أن مل يعد مثة  
سبب لبقائها إذ مل يعد مهماً سواء وافق كريس  
على الطالق أم ال ، فهي لن تتزوج من توم وال  
أي شخص آخر . لن يكون يف امكاهنا ان حتب 

 شخصاً آخر بعد كريس .
فهل كان توم على حق ؟ أتراها اصرت على 

ابلة زوجها لطلب الطالق شخصياً  القدوم ملق
رغم كل منطق . ألهنا كانت يف أعماقها تريد  
الصلح معه ؟ ولكن ليس ألسباب مادية كما 
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قال ، بل ألهنا ما زالت حتبه أكثر من احلياة  
نفسها . فهي مل تتوقف عن حبه طوال 

 السنوات املاضية .
ورغم حماوالهتا اقناع نفسها أبنه قاتل ، يف حني 

عر يف اعماقها أبنه ليس مممن كانت تش
 يرتكبون مثل هذه اجلرمية.

كانت تتخذ من هذا ستاراً ختفي خلقه احلقيقة 
اليت مل تستطع النطق هبا ، وهي أنه كان يتخذها 
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وسيلة الجناب وريث له ، ألن املرأة اليت حيبها 
واييت الثقافيةحقاً ال ميكنها اإلجناب . منتدي ر   

، فلقد سار هبا خطوة ولكن هذا األمر مل يتغي 
أخيه املفجع ، طالباً  بعد خطوة ، خالل موت 

منها أن ختربه بكل ما سبق وقيل هلا عن ذلك  
ابلتفصيل . ولكنه مل يقل شيئاً ينفي عنه التهمه  

أبنه كان على عالقة بتلك املرأة طوال مدة  
زواجهما ، مستغاًل إايها ، هي اجنيال البسيطة 
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حني اكتشف كما بكل تلك القسوة وذلك إىل 
 يبدو كذب جوليا ابلنسبة إىل اهتامه ابلقتل .

كال ، مل يتغي شيء هبذا اخلصوص ، وامتألت 
عيناها فجأة ابلدموع ، فأخذت تقاومها بعنف  

وهي تسمع صوت انصفاق ابب سيارة ، 
وصوته يناديها . استدارت لتواجهه والتعاسة 

 تغمر فؤادها . 
 هناية الفصل السادس
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بع الفصل السا  
 منتدي رواييت الثقافية

كان واقفاً يف دائرة ضوء مصباح منبعث من  
تلك املصابيح الكثية اليت تقوم على امتداد  

احلاجز احلجري ، بينما كانت سيارته املرسيدس  
الفارهة خلفه . وكان الضوء يربز كل اخلطوط 

 اخلشنة يف مالحمه اجلميلة . 
 وقال آمراً : " ادخلي " 
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ن تتمرد على أمره اخلشن كان من احلماقة أ
ذلك ، ذلك إن إشارة يده تلك النابضة 

ابلسلطة ، هذا إىل رؤيتها املفاجئة له كل ذلك  
جعلت خفقات قلبها تتسارع ، كما جعلت 
الوهن يدب يف ساقيها . وهكذا سارت إىل  
 السيارة وقد رفعت رأسها دون أن تنظر إليه .

ارة  مل يقل شيئاً وهو جيلس بقرهبا ليخرج ابلسي
إىل زمحة الشارع . ولكن الشرود القاسي الذي  
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كان ابدايً على جانب وجهه القوي ، أنبأها كل 
 شيء وهو أن كريس فورد مل يكن يهزل .

جلست يف مقعدها الفخم متصلبه اجلسم ،  
يئاً . كان وهي حتدق أمامها دون أن ترى ش

يدور يف نفسها صراع بني ذكرى تلك الدقائق  
مضتها معه يف غرفتها منذ الرومانسية اليت أ

ساعات ، وبني علمها حببها اليائس له ، 
وضرورة عودهتا إىل بالدها صباح الغد ، يف 
أبكر وقت ممكن . وسرها أن الذ هو بذلك 
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الصمت املشحون إذ ما كانت لتستطيع 
 اجلواب لو أنه كلمها بشيء . 

كانت تشعر حباجة ماسة إىل البكاء ، وستفعل 
. سيأيت وقت الدمموع  ذلك ولكن ليس اآلن

لكل هذه التمنيات  فيما بعد ، دموع الندم
ابحلب حنوها ولو مرة واحدة ، فيى فيها شيئاً 
غي كوهنا جسداً سليماً حيمل له وريثاً . لو أنه  
فقط مل ينغمس يف حب جوليا وما زال ، يف 
أعماق فؤاده ، اندماً لثورة كربايئه تلك اليت  
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ا بعد أن رآها تنشر  أرغمته على قطع عالقته هب 
عنه تلك األكاذيب الشائنة عنه وعن طريقة  

 موت أخيه . منتدي رواييت الثقافية 
ولكن كان هنالك شيء واحد مؤكد وهو اهنا 
ستسافر غداً . وهذه املرة سيكون الفراق فيها 

لن تكون هناك فرص أخرى ، وال آمال  هنائياً .
يف خفية مل تكن تدرك من قبل اهنا كانت دفينه 

 أعماقها ، ال أوهام بعد اآلن .
 اهنا لن تراه بعد اآلن أبداً . 
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ولكنها مل تستطع أن جتعل من هذا الصمت 
املؤمل آخر ذكرى حتملها له . وهكذا سألته 
فقط لتبدد هذا الصمت املريع : " كيف 

وجدتين بني كل هذه اجلموع احلاشدة ؟ أم أن 
اقع  األمر كان جمرد صدفة ؟ وانك مل تكن يف الو 

 تفتش عين ؟ "
 فأجاب : " بل كنت أفتش عنك " 

فنظرت إليه جبانب عينيها لرتى شفتيه ملتويتني  
، كما رأت على ضوء مصابيح الشارع ، 
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خطوطاً كوهنا االجهاد على مالمح وجهه . 
أتراه كان قلقاً عليها ؟ آه ملاذا هي ال تفتأ 

تتعلق ابألوهام ؟ فهي تعلم أنه مل يسبق أن اهتم 
هبا قط . واآلن قد أصبح اهتمامه أقل من ذي  
قبل ، هذا إذا كان مثة شيء من االهتمام ،  

 فلماذا يقلق إذن ؟ 
وقالت : " ما كان لك أن تزعج نفسك ، فأان 

مل أاتخر كثياً " وجاهدت يف أن تصحب 
كلماهتا هذه بشيء من البشاشة ، مصممة 
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بذلك على أن متضي الدقائق القليلة الباقية  
معاً بغاية التهذيب . منتدي رواييت الثقافية هلما  

ولكن يبدو أنه مل يكن يفكر هبذه الطريقة ، ألن 
صوته كان الذعاً وهو يرد عليها قائاًل : " 

ولكنين أزعجت نفسي فعاًل . فأان أطوف يف 
الشوارع منذا ساعات أحبث عنك وعن ماكلني  
. حىت إذا رأيتكما معاً ، علمت أنكما لستما 

 الفندق " واحنرف ابلسيارة يف زقاق ابلغ  معاً يف



 355 

الضيق ، مث عاد يسأهلا حبدة :" على كل حال ، 
 أين هو ؟ " 

وغلى الدم يف عروقها ، ايله من أثيم ، إنه يبدو  
وكأنه يهتم هبا حقاً . ورفعت أانملها تضغط  

صدغيها اللذين أخذا ينبضان ابألمل . ولكن ، 
كان وجدها يف نعم إنه يهتم بذلك فعاًل ألنه إذا  

غرفته ، فسيعلم من ذلك أن خطته اخلبيثة مل  
تنجح ، فليذهب السلوك املهذب بعيداً اذن . 
وردت عليه مبرارة :" إنه يف طريق العودة إىل  
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انكلرتا . انك دمرت عالقتنا بطريقة ما . أليس  
 هذا ما سعيت ألجله ؟ "

وتردد حلظة ال تعدو جزءاً من الثانية ، وكأنه  
حياول فيها استيعاب ما تقول ، قبل أن جييب  
معرتفاً بقوله : " نعم ، ولكن ال تلوميين لقد 
حفر ذلك الرجل البدين قربه بيده " مث اتبع  

برقة : " إنين مل أفعل سوى أن وضعته يف موقف  
يبدو فيه جشعه وذهنه اخلسيس أمام عينيك  

يتني اجلمليتني ." الذهب  
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وفكرت أجنيال وهي تصرف أبسناهنا ، يف أنه ما  

زال ال يعرف كل صفاته تلك ، واغمضت 
عينيها إزاء صداعها الذي كان مستمراً يف 

ازدايد . اهنا ال تريد ان ختربه أبن توم كان يلح  
عليها يف ان تنتزع منه مبلغاً ضخماً نفقة 

من ذلك ، وتعويضاً . كال اهنا لن ختربه بشيء 
هتا تريه مبلغ حبها  لقد بقيت عاماً كاماًل من حيا

له . كل حمله من عينيها اهلائمتني كانت تعلمه 
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لدرجة ان إبمكانه ان   أبهنا ملك له ، وذلك
يدوسها بقدميه إذا كان هذا يسره ، وكم كان 
يسره هذا فعاًل . اهنا بتأملها يف ماضيها ذاك ،  

اً ، لقد كانت تدرك كم كان سلوكها ذلياًل حقي 
ممسحة لرجليه لدرجة تعجب معها اآلن كيف 
متكنت ، بعد ذلك ، من أن ترتفع بنفسها عن  

 األرض . 
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ولكن هذا لن حيدث أبداً بعد اآلن . اهنا لن  
جتعله أبداً أيخذ فكرة مهما صغرت عما كانت 

 تشعر به حنوه . منتدي رواييت الثقافية 
م ابب وانتبهت جمفلة والسيارة تقف هبما أما

املنزل . وكان رأسها اآلن ينبض ابألمل بشدة .  
ومع هذا ، فقد بدا علي كريس غاية االرتياح  
وهو يستدير حنوها وقد مد ذراعه على ظهر  
املقعد . لقد تالشي اآلن كل ذلك التوتر 

واالنزعاج اللذان كاان يكسوان وجهه يف البداية  
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، وملعت عيناه يف ضوء مصابيح الباحة اليت  
تنعكس عليهما ، ملعتا ومها تنظران إليها   كانت

 اببتسامة عابثة .
وعندما كان ينظر إليها هبذه الطريقة مل تكن تثق  
به ، وال بنفسها . وأشاحت بوجهها تتلمس 
مقبض الباب وهي جتفل لألمل الذي وخزها يف  
صدغيها ، مث نزلت من السيارة ويف ثوان كان 

انصفاق  يقف جبانبها . ومع أهنا انتبهت لصوت
 الباب ، فقد اعجزها دوار اصاهبا عن احلركة .
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وهتف وهو ميسك هبا يديرها انحية الضوء وقد 
بدا االهتمام يف عينيه : " ما بك ؟ " وال مت 
نفسها للضعف الذي بدا منها ، فقد كانت 

تريد أن تذهب إىل غرفتها مباشرة ، لتباشر يف 
ن  حزم امتعتها لتسافر يف الصباح الباكر ، ولك
ها هي ذي هنا خملوقة ضعيفة تستند إىل 

ساعده القوي . وكان يهمس برقة : " ما أشد 
شحوبك ، هل أنت مريضة اي عصفوريت 

 الصغيه ؟ " 
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فأجابت : " كال " ومتالكت نفسها جبهد . 
وابلكاد منعت نفسها من أن تطلق لدموعها 

 العنان مسلمة نفسها إليها كلياً .
ن تقاومه ، ولكن  فقد كان حبها له أكرب من ا

تفعل ذلك  كان عليها أن تكافحه ، ألهنا إذا مل 
فستجد نفسها تفشي كل شيء ، فتخربه أهنا 

مازالت حتبه وستحبه على الدوام ، متوسلة إليه  
أبن يلقي إليها ما يتخلف لديه من فضالت 

 والتوى فهمها امشئزازا من نفسها . 
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تراجعت عنه عدة خطوات وهي تقول : " 
ال أكثر " وترحنت يف مكاهنا  صداع بسيط

والصداع يشتد ويشتد ، أمسك بيدها 
ليساعدها على الدخول إىل املنزل ، ومل يرتكها  
إىل عندما وصل إىل غرفتها مث صرخ ينادى آن 

. 
ووضعها على السرير بكل لطف ، مث أحنىن 
 خيلع حذاءها مث انتصب واقفاً وابتعد عنها .
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ا ال تستطيع واغرورقت عيناها ابلدموع . ملاذ
أن تتوقف عن حبه ؟ ملاذا مسحت لنفسها أبن  
تنتاهبا هذه الدوامة من املشاعر ؟ مث أخذت 
تشتم نفسها لشعورها ابالرتياح لرؤيته بعد 

 حلظات .
وعندما حاولت أن ترفع نفسها حنو الوسائد  
خلفها ، قال بلهجة آمرة : " استلقي دون 
ا حراك " وحاولت أن تتمكن من القول له أهن 
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خبي متاماً ، وأن تطلب منه مغادرة غرفتها " 
 منتدي رواييت الثقافية

ولكنه ، بعد أن أمرها بذلك جلس على السرير  
جبانبها ومد يده يتخلل شعرها أبصابعه وعيناه  
مسمراتن على وجهها ، مث أحضر منشفة مبللة 
مباء ابرد وأخذ ميسح هبا جبينها . ولطف عمله 

تشعر برغبة يف النوم   هذا من الصداع ، وجعلها
، ولكنها مل جترؤ على اإلسرتخاء . وأدركت أهنا 

على حق يف احلذر لنفسها ، عندما قال هلا  
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جبفاء : " من الواضح أن ليس إبمكانك 
االستجابة إىل ما يدرو يف رأسي ولكن هناك 

الغد . أليس كذلك ؟ " وأغمضت عينيها تطرد  
هي من نفسها الشعور الدافئ الذي متلكها و 

تنظر يف وجهه ال تريد أن تفكر يف ما يدور يف  
رأسه . وقالت :" إنين مسافرة غداً ، فدعين 

 أحزم أمتعيت " 
كانت تفكر يف أن يرغمها على البقاء إذا هي  
صممت على السفر . وملاذا يفعل ؟ صحيح 
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اهنا كانت منعته من أن يستمر يف غوايتها إىل  
كثياً وقد   النهاية ، ولكن هذا ال يعين له شيئاً 

ال يعين شيئا على اإلطالق . فهو إبمكانه إما  
أن أيخذها أو يرتكها ، فهذا ال يهمه كثياً . 

ذلك أنه أجنز ما كان خطط له ، وهدم عالقتها 
بتوم ، وهذا هو املهم ابلنسبة إليه بكل أتكيد .  

 منتدي رواييت الثقافية
وكانت هي بدورها دون قصد السبب يف حتطيم  

وليا حني أخربته عن األكاذيب الشائنة  عالقته جب
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اليت أخربهتا هبا حبيبته تلك عنه ، وذلك يف 
ي زوجته حماولتها الناجحة للتخلص منها ، ه

غي املرغوب فيها ، وهكذا مت انتقامه منها حني  
أخربته بفصم عالقتها بتوم ، وقد توقعت منه 

لدى إبداء رغبتها ابلسفر ، أما هزه عدم 
يه وأما تقدمي عرض مؤدب يبطن  اهتمام من كتف

التهكم يف أن أيخذها بسيارته إىل املطار ، 
ولكن ما أجاهبا به هو : " انك لن تذهيب إىل  

 أي مكان إال إذا كنت أان معك "
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وكان الصداع من األمل حبيث منعها من أن تفهم 
شيئاً ، وكانت أصابعه مازالت متسد جبينها  

هم  وتزيد من شعورها ابخلمول . وعندما
 ابلكالم تصاعد الطرق على الباب .

كانت آن ، وقد أقبلت حتمل حليباً دافئاً 
وعلبة حتوي حبوابً مهدئة لألمل . ومحلقت يف 
وجه اجنيال مث هتفت هبا غاضبه : " انك مل 

تتناويل عشاءك وهذا سبب ما تشعرين به من  
صداع ، خصوصاً وليس مثة حلم يكسو 
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ة ا ابلنسبعظامك " مث قالت لكريس : " أم
إليك ، فكان عليك أن هتتم هبأ أكثر من ذلك  

 . وسأحضر إليها اآلن صينه عشاء " 
فقال : " شكراً اي آن ، فهذا يكفي اآلن ، وإذا  

 أرادت السيدة طعاماً ، فسأعلمك بذلك "
فأجابت : " إذا ؟ ال جيب أن تكون كلمة إذا  

 هذه ، وسأحضر هلا .. " 
العينني   ولكن نظرة حتذير ابردة من تلك

السوداوين أرسلت تلك املرأة هاربة من الغرفة  



 371 

، وهي تتعثر يف سيها ، بعد إذ أدركت اهنا 
متادت يف األمر . وعضت اجنيال على شفتها 
وقد أدركت أن آن لن تعود بعد ذلك الطرد  
احلازم ن وملا كان من عادته أن حيتمل لساهنا 

السليط ، فقد كان ذلك بشرط أن ال يتعارض 
غباته . وال شك أن ترددها على الغرفة مل  مع ر 

يكن يناسب ما يف نيته . وال بد أنه ألمر ما  
يهدف إىل بقائهما يف الغرفة مبفردمها . منتدي  

 رواييت الثقافية
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كان الصمت مزعجاً . ومل حتتمل التوتر الذي  
كانت تشعر به ويزيد من شعورها ابملرض . 

كان   ولكن كريس مل يبد عليه االهتمام . فقد 
يذرع الغرفة خبطوات واسعة كعادته ، ورمقته 
بنظرة حاقدة وهي تنهض نفسها لتستند إىل  
 الوسائد ، مث تديل ساقيها فوق جانب الفراش .

ملاذا ال خيرج من الغرفة ويرتكها ؟ قال هلا : " ال 
تنظري إيل هبذا الشكل " وجعلها اهلزل الذي  
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ما  بدا يف هلجته تتمىن لو تضربه . هل هنالك 
 يضحك ؟

قالت : " إنك ال ترقص وتضحك عندما حيطم 
رأسك الصداع " وأخذت ترمقه من بني أهداهبا  
وهو يفتح علبه الدواء ويفرغ منها قرصني يف  

راحة يده قدمهما إليها مع كوب احلليب 
الدافئ وهو يقول : " ابتلعي هذه . اهنا قد 

جتعلك تشعرين ابلنعاس ولكنها ستذهب ابألمل  
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ابتهجي ال اظنك ستموتني " منتدي هيا ، 
 رواييت الثقافية

فقالت متذمرة : " إنين مبتهجة متاماً . أشكرك 
يت احلليب ، وهي " وابتلعت القرصني مع جرع

تفكر يف أنه مازال لديها أمتعتها اليت عليها أن  
 حتزمها . 

وأعادت كوب احلليب إىل الصينية ، ولكن 
 : "  كريس أخذه وعاد يدسه يف يدها قائالً 

 اشربيه آلخر قطره منه " 
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وتنهدت وهي تعود لشربه . مل تشعر ابلقوة يف 
مقاومته رغم أهنا مل تكن حتب شرب احلليب  

مطلقاً . فهو سيبقى واقفاً إىل أن تطيعه . وأخذ 
من يدها الكوب الفارغ وهو يبتسم ابعتداد  

ضايقها . ولكنه عندان احنىن يقبلها على جبينها 
أسا على عقب . ولكنها ما أن  ، انقلب عاملها ر 

رأته ميددها على سريرها حىت صاحت به : "  
كفى ميكنين أن أقوم بذلك بنفسي " ورفعت 
يدها تبعد يديه اللتني كانتا تساعداهنا على 

استلقائها ولكنه مل يرتاجع وهويقول : " كفي 
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عن املقاومة ولو مرة واحدة . إن النوم  
ك بعد  سيستويل عليك بعد حلظات ولن ميكن

ذلك من أن تكوين ممددة بشكل سليم . ال بد 
 من أن تنامي مراتحه " منتدي رواييت الثقافية

وتنهدت ببطء وقد ازداد ارختاء مفاصلها وخدر 
حواسها بفعل احلبوب . وأخذت تنظر إيل  

عينيه اللتني كانتا خترتقان عينيها ، وهي تتمىن 
لو تغرق يف سوادمها ، وأغمضت عينيها تتأوه 
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بطة . وعندما حاولت أن تفتح عينيها مل بغ
 يسمح هلا جفناها الثقيالن بذلك .

كان هناك شخص يتحرك يف الغرفة يزيح ستائر  
النوافذ ليسمح لشمس الصباح ابلدخول ، ال  

 بد أهنا آن أو رمبا غليندا . 
وحتركت اجنيال يف السرير الضخم وهي تشعر  
ابالرتياح . وحاولت أن تتذكر كيف جاءت إىل  
السرير ، وتذكرت كل شيء عن الصداع إىل أن  
وصل كريس طبعاً مث . آه .. لقد أحضرت هلا  
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آن دواء ضد الصداع وحليباً دافئاً ، وارجتفت 
وهي تتذكر طعم ذلك . ال بد أن احلبوب 

كانت قوية الفعالية ألهنا تكومت بعد ذلك ، 
 حتت املالءات وانمت على الفور .

؟ فمهما كان ذلك  على كل حال ، ملاذا القلق 
الذي أحضرته آن هلا ، فقد أفادها   xxxxال
متاماً ، فهي تشعر ابرتياح اتم اآلن . وستنهي 
حزم أمتعتها بسرعة وسهولة ، دون حاجة هبا 

إىل التفكي يف أهنا هذه املرة راحلة دون عودة . 
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إذ ال فائدة من اقالق نفسها ابحلزن على ما ال 
  الثقافية مناص هلا منه . منتدي رواييت

وجلست يف فراشها ليتجمد الدم يف عروقها  
لسماعها صوته يقول : " هل استيقظت أخيا؟ 

هذا حسن " إنه هو إذن ، وليس آن وال 
غليندا . ومحلقت فيه ذاهلة وهي تراه يتقدم 

من مائدة الزينه يضع يف الزهرية ابقة من الورود  
البيضاء النضرة واليت كانت قطفها لتوه من  

قة وقال : " لقد مجعتها لك عند الفجر ، احلدي
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كيف حالك ؟ لقد تفقدتك عدة مرات أثناء  
 الليل ولكنك كنت انئمة كاألطفال "

واثرت أعصاهبا لفكرة أنه كان يراقبها أثناء 
ليل، وقالت له : " إنين خبي ، شكرا إهنا ورود  ال

مجيلة " وشعرت ابألسف ألهنا لن تبقى هنا 
ليه قائلة : " اريد تبديل لتستمع هبا . ونظرت إ

 مالبسي اآلن "
فقال وهو ينظر إليها ويبتسم ابتسامة صبيانيه :  

 " هذا حسن "
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كان يبدو أصغر من سنه بعشر سنوات على 
األقل . وفكرت يف أهنا عندما تصبح يف مثل 
سنه ستحسده على ذلك . ولكنها يف ذلك 

الوقت ستكون قد نسيته متاماً ، أو على األقل 
ن قد أصبح يف ذاكرهتا ذكرى بعيدة  ، سيكو 

ابهته . ومحلقت فيه ، فابتسم هلا وجلس على 
حافة السرير وهو يقول : " اننا سنمضي النهار  
 يف اجلبال ، فأنت دوماً كنت تستمتعني بذلك " 
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كان هذا صحيحاً , ولكنها كانت أكثر  
األحيان تذهب لتلك النزهات مبفردها . فهو 

. وكان ذلك أثناء  قد أخذها مرة واحدة فقط 
األايم األوىل من زواجهما ، عدا عن شهر  

العسل الذي دام فقط أربعة أايم ابلضبط قبل 
أن يعود ليغرق نفسه يف عمله الذي مل يكن 

لينتهي أبداً . وتوترت شفتاها وهي تتذكر كيف 
كانت تعود من نزهاهتا املنفردة تلك ، وهي 
  تثرثر عما رأته واستمتعت به ، وأين ذهبت

راجية عبثاً أن تدب احلماسة فيه فيخصص هلا  
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وقتاً خيرجان معاً إىل تلك النزهة اخللوية . 
 منتدي رواييت الثقافية

ولكنها لن تذكره بذلك . فإن هز ذاكرته لن  
يفيد بشيء سوى أن يعلم أبهنا كانت هتتم به 
  أكثر من الالزم . وبداًل من ذلك قالت : "

إذا وجدت طائرة    إنين عائدة اليوم إىل أنكلرتا
 يف الوقت املناسب " 

ومل يبد عليه اي انزعاج اللقائها دعوته هذه  
اليت جاءت متأخرة يف وجهه ، بل مال برأسه  
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إىل جانب بكل بساطة ، ومضى حيدق يف 
وجهها طويالً قبل أن يقول : " مل هذه السرعة  
اجلنونية ؟ لقد كنت مصممة على البقاء هنا 

أمامك ثالثة أسابيع   أربعة أسابيع .. ما زال
 ونصف "

هذا صحيح ولكن مهما كان حبها له جنونياً ،  
فهي ليست جمنونة متاماً ، إذ لن يكون إبمكاهنا 
أبداً أن ختفي مشاعرها حنوه إن هي بقيت تلك  
املدة إىل جواره . وهكذا أجابته بصوت متوتر :  
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 " كان ذلك عندما كنت حريصة على نيل
ممكن "  الطالق أبسرع وقت  

فحىن رأسه مسلماً بوجهه نظرها ، ونظرت إليه  
هي ابرتياب . ال بد أنه خيفي ابتسامة يسخر  
فيها منها . ولكن اجلد كان يكسو مالحمه 
عندما رفع رأسه قائالً وهو ينظر يف عينيها  
احلذرتني : " إنين أفهم هذا . واآلن ، مبا أن  
ذلك الذي كان مرشحاً لك زوجاً اثنياً  ، قد  

نتهى أمره اآلن ، فقد أصبحت حره يف ا
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الذهاب حيثما تريدين اآلن . على كل حال ..  
إن أتخرك يومني آخرين لن يضرك .. اعتربي 
ذلك عطلة تستمتعني هبا . إنين متأكد من أننا  
حنن االثنني راشدان إىل حد مينعنا من أن ميسك  
الواحد منا خبناق اآلخر " ومل يكن أمامها إال  

نه على حق .االعرتاف أب  
أين الضرر يف ذلك ؟ ما دامت تتذكر على 
الدوام أنه مل يهتم هبا يوماً قط ، ابلطبع . ان  
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وضع هذه احلقيقة القاسية نصب عينيها هو 
 ضمان لعدم تغلب الضعف عليها إزاءه .

هذا إىل ان اشارته إىل توم جعلتها تتساءل عما  
إذا كان من احلكمة حقاً أن تسافر اآلن . إذ  

جتد نفسها على نفس الطائرة ال مسح هللا .  قد
 منتدي رواييت الثقافية

مل يكن أمامها مناص من ان تصادفة على 
الدوام ، عندما تعود إىل عملها ، فاجملتمع هناك  
صغي ولن يكون يف امكاهنا جتنبه إىل األبد . ومل 
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تكن هي جبانه ، ولكنه لن يتقبل أبداً فكرة أن 
ل يعتقد أهنا تصرفت زواجهما لن ينجح وسيظ

معه بدانءه ، لكي تتصاحل مع زوجها الثري 
 لالستمتاع أبمواله .

وتصورت مشاتته هبا عندما يربهن له عودهتا إىل  
انكلرتا عن حتذيره اهلازئ هلا أبن كريس  

سيطردها من منزله ، إذ ) ماذا يرى رجل مثله 
يف أمرأة مثلها ؟ ( سيكون عليها أن تتحمل كل 
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اية ، ابإلضافة إىل عبوسه وجتهمه , ذلك يف النه
 ولكن ملاذا تستعجل األمور ؟

 وقالت : " موافقة "
كانت نظراته إليها ال تقاوم ولكن ذلك مل يكن 
السبب يف قرارها هذا طبعاً .. ولتظهر له عدم  
اهتمامها هزت كتفيها وهي تقول : " ال أبس . 
إمنا ليس أكثر من يومني ، وستكون نزهة لطيفة 

جلبال "بني ا   
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ومّسرت عينيها على أحد أعمدة السرير ، 
رافضة أن تنظر إليه ، ومل تتحرك إىل أن نزل 

عن السرير وحتول خارجاً من الغرفة وهو يقول  
: " ستكون السيارة ابنتظارك بعد ثلث ساعة "  
وتردد حلظة قصية جداً عاد بعدها يقول :"  

 أعدك أبن يكون هذا يوماً ال ينسى "
السابع   هناية الفصل  

 
 الفصل الثامن 
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 منتدى رواييت الثقافية
يوم ال ينسى ! لقد رفضت أجنيال أن تفكر يف 
ذلك فهذا مل يكن يعين هلا شيئاً . فقد كان 

موهبة فريدة يف أن جيعل املرأة حتس  لكريس
أبهنا غي عادية . كانت كلمة واحدة منه أو  
نظرة ، كفيلة أبن جتعل أي امرأة ، مهما كان 
عمرها ووضعها تشعر أبهنا املرأة الوحيدة يف 
العامل . ولكنها ما أن تغيب عن نظره حىت 
 ينسى وجودها يف هذا العامل ، بينما هي ... 
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، كانت خبية به . فقد كانت  ولكنها هي اجنيال
أكثر حكمة من أن تقع أسية كلماته املعسولة  

. 
استحمت مث ارتدت بنطااًل قطنياً فوقه قميص  

العنق . وذلك حلماية   طويل الكمني مقفول إىل
بشرهتا من أشعة الشمس ، وليس فقط من 

 نظرات كريس احملرقة .
محلت قبعتها القش الواسعة ، وحقيبتها اليدوية  

 نزلت يف منتهى اإلنضباط ، ورمبا إبمكاهنما  مث
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أن يتحداث بتعقل عن تفاصيل الطالق القادم ،  
 كأي شخصني راشدين .

كانت اخلادمة منحنية تغسل األرض الرخامية . 
وابتسمت للمرأة العجوز وهي حتييها ، وكانت 
هذه من سكان املرتفعات وحنيلة كالعصا ، 

ن كانت تقول  ولكنها مبثل نشاط فتاة يف العشري
دوماً أن أمها عاشت مئة وسنتني وإهنا مصممة  
على العيش أكثر من ذلك . منتدي رواييت  

 الثقافية
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وجاء صوت كريس من الباب يقول : " إنك  
أنه ميكن شراء ماكينه لتنظيف األرض ال  تعلمني

أتخذ منك جهداً أكثر من ضغط زر فيها ، وال 
 خطر منها على اإلطالق "

بيها قائلة : " أان أعرف هذا ، فجلست على كع
اي سيد كريس ولكنين أعرف أيضا انه ال يوجد 
ماكينه تنظف األرض كما تنظفها يداي ، عندما  
أموت وأدفن ، عند ذلك ميكنك شراء تلك 

 املاكينة لتسعد هبا " 
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فقال كريس وهو ميد يده إىل اجنيال فتأخذها 
هذه مسرورة دون تفكي ، قال هازال وعيناه  

اوان ترتاقصان : " واحسراته ، فأان حماط السود
بنساء عنيدات ! ماذا إبمكان رجل وحده أن 

 يفعل ؟ "
فأجابت اجنيال : " لن تظفر بغي ذلك " فقد 
كان أهايل هذه املنطقة معروفني بكربايئهم 
العنيفة ، وكان هذا جيعلهم منفردين . ومن 

املؤكد أنه كان ال خيتلف عنهم يف ذلك ، وهذا 



 396 

صربه على لسان آن احلاد ، يف حني لو  يربر 
سنوات كان مكانه أي رجل أجنيب لطردها منذ  

 لعنادها ذاك .
وأجاهبا : " رمبا كنت على حق ، لقد جهزت  

ن سلة طعام ، وأظن أن علينا السي مبكراً لنا آ
قبل أن تشتد احلرارة ولكن إذا شئت أن تتناوىل 

 فطوراً أواًل .. " 
ا نشرع ابلسي "فقاطعته : " كال ، دعن  
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متلكها شعور من يقوم بعطلة مرحة ، وكاان 
عليها أن حتتفظ حبذرها . وجلست يف مقعدها 

 من االسيارة برصانة . منتدي رواييت الثقافية
وسأهلا بنظرة جانبية دافئة : " سنتوقف يف 
إحدى مقاهي القرية لتناول القهوة أتفضلني  

 مكاانً معيناً ؟ " 
، فاخليار لك " وسرعان  فأجابت هبدوء : " كال

ما ندمت على كلماهتا هذه وهي تراه يرفع 
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حاجبه الثقيل وقد ابن عليه اعتداد الرجال 
 البغيض أبنفسهم .

وعندما تركا الطريق العام ، صعوداً يف الطرقات 
ء  اجلبلية مل يكن أمامها إال أن تشعر ابإلسرتخا
 ومها يصالن إىل أوىل تلك القرى البيضاء .

وهو حيول السيارة إىل طريق منحدر  قال كريس
 : " سنجرب هذا املكان " ووافقته هي بسرور. 
وعندما أوقف السيارة ، وترجال منها أخذ 

 يسيان اهلوينا حنو املقهى .
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كانت تعشق حيوية هذه البالد وألواهنا اجلميلة 
، وشعرت بغصة وهي تعلم أهنا لن تزورها مرة 

ادت إىل  أخرى ، فهي بعد يومني ستكون قد ع
بالدها ، لتبدأ من جديد ذلك الدرب الطويل  
الشاق يف سبيل إعالة نفسها ، ولتحاول نسيان 

 كريس .
ولكنها ما لبثت أن ابتلعت غصتها . إهنا 
ستحاول أن تستمتع هبذا النهار مهما كان 
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األمر . ولن ينشأ عن ذلك أي ضرر ، هذا إذا  
 حرصت على أن ال تظهر مشاعرها له .

ة وهو يقودها إىل أحدى املوائد : "  سأهلا برق
هل أنت سعيدة ؟ " كان يبدو يف غاية األانقة  
كعادته ولكن هذا مل يكن شيئاً جديداً ابلنسبة 

 إليه .
وجذبت نفساً عميقاً وهي حتول عينيها عن 

ت سعيدة  عينيه ، وتومئ برأسها . نعم ، لقد كان 
هذه الللحظة . فمادامت انسية من هو ، وماذا  
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عين هلا يف املاضي ، وماذا يعين هلا حالياً ، كان ي
ومادامت مركزة أفكارها فيما حوهلا فهي سعيد 
ة ، وقال : " هذا حسن " وأنبأها الدفء يف  
صوته أنه أخذ اعرتافها هذا بظاهره ، دون أن 
خيطر بباله احلدود اليت وضعتها له . ولكن هذا  

 مل يكن مهماً . منتدي رواييت الثقافية 
الفطور بصمت مل يتبادال خالله سوى  وتناوال

بضع كلمات ، وعندما انتهيا سأهلا : " هل 
 نشرع يف السي ؟ "
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كانت تريد يومها هذا أن مير هبما دون مشاكل 
، يوماً ال ينسى تذكره عرب السنني القاحلة 

 اجملدبة اليت ستمر هبا من دونه .
وكانت ابلفعل مسرورة لقرارها هذا ومها  

بال ، واجلو يف السيارة رائقاً  يصعدان بني اجل
عذابً يلفهما معاً مقرابً الواحد منهما إىل اآلخر  
. وكانت السعادة تغمر كياهنا ومها ينزالن من 
السيارة حيمالن سلة األطعمة بينهما إىل حيث  
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اجلرف الصخري والصقور حتوم فوقهما تراقبهما  
. 

ونزال وقد ران فوقهما الصمت ، إىل ضفة 
، تنتشر اخلضرة واألشجار حوله  جدول رقراق 

، ووضع كريس السلة يف ظل شجرة سنداين  
على مرمى حجر من اجلدول ، بينما جلست 
اجنيال على احلشائش وهي تروح بقبعتها أمام  

 وجهها استجالابً للنسائم .
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وسأهلا :" أتريدين كوابً من العصي ؟ " فأومأت 
  برأسها موافقة دون أن تنظر إليه ، فقد كان من

 اجلاذبية ما خفق قلبها له أملاً .
ولكن هذه محاقة منها ، ذلك أن الغرض من 

نزهتهما هذه مل يكن سوى االسرتخاء  
عين أن ليس عليها أن واالستمتاع ، وهذا ي

تسمح له ابلتأثي عليها ، وأن ترفض الذكرايت 
. 
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وأخذت خترج من السلة أنواع األطعمة والفواكه  
اللذيذة هذا إىل   املختلفة ، وكذلك السلطات

 األكواب البلورية واألطباق .
ابتسمت له وهو يقف مشرفاً عليها ، وقالت : 

" عرفت اآلن السبب يف وزن هذه السلة 
الثقيل " ولكن سرعان ما تالشت االبتسامة 
عن شفتيها إزاء نظرته اخلطرة عليها أن تكون 

 اآلن على حذر .. حذر ابلغ .
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حتاول الرتكيز على جلسا على العشب وهي 
الطعام ، حامدة هللا أنه كان ميأل طبقيهما غافاًل 
 عن كل هذه املشاعر . منتدي رواييت الثقافية 

ولكن كال ، فالنظرة اليت كان يقيمها هبا ببطء  
الطبق بيد مرجتفة ، انبأهتا أبنه   وهي تتناول منه

مل يكن غافاًل قط . ولكنه ، واحلق يقال ، مل 
يستغل ضعفها البادي ، وإمنا اكتفى  حياول أن 

ابلتحديق فيها من حتت أجفانه وهو ما كانت 
نتيجته اهنا مل تستطع أن أتكل شيئاً ، ذلك ان  



 407 

الطريقة اليت كان ينظر فيها إليها جعلت قلبها 
جعلت فمها يف جفاف خيفق بعنف . بينما 

الصحراء . وتناولت كوب العصي الذي انوهلا  
جرعة واحدة . إايه لتشرب نصفه يف  

وابتسم هلا بطريقة عرفت منها أنه كان يعلم 
شعورها متاماً ، وأنه كان قانعاً ابنتظار ما ال 

مناص من حدوثه ، ذلك أن كريس مل يكن فىت 
 غراً ال يستطيع ضبط نفسه .. 
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إذن فان عليها أن جتعله يدرك خطأه ، وأن  
 ليس شيئاً حيدث . 

ل بتحد وهكذا انولته الكوب الفارغ وهي تقو 
هادئ : " لقد كنت عطشى ، واآلن استطيع 

 أن آكل شيئاً " 
 

ولكنها مل تتناول سوى حبة زيتون ، حبة واحدة 
ي شيء آخر ، انغلق بعدها حلقها عن ابتالع أ
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، وشعرت ابخلزي وقد أتكدت من افتضاح 
 مشاعرها أمامه .

كانت ترتعش شاعرة يف الوقت نفسه ، 
ا الشكل . ابلكراهية لنفسها لتصرفها هبذ

وكانت تتوقع منه أن يديل مبالحظه ما بشأن 
ذلك ، ولكن كل ما فعله هو أن استلقى على 

ظهره ، اثنياً ذراعيه حتت رأسه . وهذا ما 
منحها فرصة تتنفس فيها ، ولكنها مل تستطع 
احتمال النظر إليه . كانت حباجة إىل ضبط 
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النفس أكثر من أي وقت آخر ، ما كان هلا ،  
قة أن أتيت إىل هذه النزهة معه .يف احلقي  

وأدارت ظهرها له ، ولكنها ما لبثت أن  
اختلست نظرة من فوق كتفها كان يبدو انئماً ، 

 بينما كان صدره يعلو وينخفض .
كان واضحاً ان اللحظة اخلطرة حقاً قد مرت  
وانتهت . لقد علم أتثيه عليها ، كما علم أنه  

كلمة واحدة كان ابمكانه ان يشعل النار فيها ب
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منه ، ولكنه مع ذلك مل يكلف نفسه ذلك  
 العناء فهو مل يرها تستحق االهتمام . 

طبعاً ، كان عليها أن تشعر ابالرتياح لذلك . 
هذا مؤكد ! كما أن قلبها مل يكن يلتوي أملاً ، 
كال طبعاً ، بل كل ما يف األمر أن هذا الشعور  
كان من أتثي أشعة الشمس احلارقة . وصدرت 

نها آهه مل حتاول تربيرها لنفسها ، مث انتقلت ع
إىل ظل شجرة السنداين وهي تبتلغ غصة يف 

 حلقها مث استلقت على العشب .
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وتدرجيياً أخذ السكون العذب وهذه املناظر  
ئعة مع شذا ماليني الزهور واحلشائش الربية  الرا

، يف هتدئة أحاسيسها ، كما ساعدها على 
من التعقل . نعم ، التفكي يف مشاعرها بشيء 

إهنا تشعر ابحلب حنو كريس ، ولكنها تريد أكثر  
من ذلك ، أكثر كثياً إهنا تريده هو أن حيبها 

وهو ليس ابستطاعته منحها ذلك ، وهذا يرتكها  
 فارغة اليدين . منتدي رواييت الثقافية 
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ولكنها عادت تصحح لنفسها ، كال ، إنه ال 
ا األمان .يرتكها فارغة اليدين وإمنا يرتك هل  

إن األمان من األمل الذي ابمكانه أن يلحقه هبا 
، كان كل ما حتتاج ، كانت تعزي نفسها هبذا 
والنعاس جيتاحها ، وذكرايت الليلة املاضية ، 

حني أخذ يهتم هبا أثناء شعورها ابلصداع 
والوهن ، تتواثب إىل ذاكرهتا . ذكرت شعورها 

عند ذاك . كانت قد نسيت ذلك ولكنها  
سروة اآلن بتذكره فهذا سيساعدها على م
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إخفاء مشاعرها أثناء هذه الفرتة القليلة اليت  
بقيت هلما معاً ، وهذا يعين أن اخلطر منه مل 

 يكن كبياً .
وكانت آخر فكرة متلكتها ، قبل أن تستغرق يف  
النوم هنائياً ، هي أن لديها الكثي مما ترضى عنه  

له ، يف ذلك  ، فقد كان يف ادراكه مقدار حبها 
احلني ، كان يف ذلك ذلة كربى هلا . وكذلك  

توقعها منه ذلك ، ورمبا .. رمبا ظن هو يف ذلك  
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احلني أهنا مل أتخذ تلك األقراص املهدئة لألمل ، 
 إال لرتاتح وتتعزى عما تشعر به حنوه ...

أخذت تزيح تلك احلشرة عن خدها بتكاسل ، 
ا ولكن هذه مل تتزحزح وبقيت تراوح مكاهن 

هتامجها خبفة . فتذمرت والنوم ما زال مسيطراً 
عليها ، مث انقلبت على جنبها ، تغطي وجهها  

 بذراعيها .
ولكن تلك احلشرة عادت تسي على يدها . 
هل ورم جلدها وامحراره سيكون كل ذكرايهتا  
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عن رحلتها هذه إىل أسبانيا ؟ وجعلتها هذه  
الفكرة يف كامل اليقظة ، فعادت تنقلب على 

هرها فاحتة عينيها لرتى كريس جالساً إىل  ظ
 جانبها على األرض وبني أصابعه عشبة طويلة .

وقالت بتذمر ساخر : " آه ما أشد انشراحك " 
وغاظها أن تشعر بقلبها يثب من مكانه وهي 
تستيقظ لرتى نفسها موضع تسلية له . ولكنه 
مل يرد ، بل ابتسم هلا تلك اإلبتسامة البطيئة  



 417 

عاين اليت جعلت خفقات قلبها احلافلة ابمل
 تتسارع .

أخذ يراقبها وهي تقف مث تنفض الشوائب عن 
ثياهبا ، بينما تسمرت عيناه على وجهها . 

فبادلته هي النظر ، كان يشعرها بعدم ارتياح  
 ابلغ وكان ماهراً يف ذلك ولو دون قصد .

حولت نظراهتا بعيداً وهي تبتعد عنه فسأهلا  
أنت ذاهبة ؟ " بصوت أجش : " إىل أين  
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فأجابت : " ألمتشى قلياًل " كانت تريد أن جتد 
جمااًل تتنفس فيه براحة ، أن تستيقظ متاماً . 
وأبهنما جمرد شخصني يعرف الواحد منهما 

اآلخر ، يستمتعان بنزهة عادية . منتدي رواييت  
 الثقافية

وعلى ضفة اجلدول ، ثنت بنطاهلا وخلعت 
كان ابرداً كالثلج حذائها ونزلت يف املاء الذي  

، والذي كان ما تريده ابلضبط ، ونزلت قلياًل  
ختوض يف املاء حبذر ألن الصخور املسطحة 
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كانت زلقة حتت قدميها ، مث جتمدت يف مكاهنا 
عندما مسعت صوته يهتف هبا من خلفها 
 مباشرة: " حذار إن الصخور خداعة "

فاستدارت ببطء لتحدق فيه برغمها ، فهي مل 
ه أن يلحق هبا ، ولكن ال أبس فهذه تتوقع من

 ليست مشكلة .
كان مشرفاً عليها حتجب كتفاه العريضتان أشعة  

الشمس عنها . وكان يبتسم هلا عن أسنان 
وجهه األمسر ، بينما  انصعة البياض يف 
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خصالت شعره األسود حتركها النسائم على 
 جبينه . 

وهتفت يف أعماقها بعنف وهي تشعر بقلبها  
بتأثي حبها له ، آه أليس هلذا هناية ؟  يتلوى أملاً 

. 
وعضت شفتها السفلى وهي تبتعد عنه فجأة 

إىل اخللف ما جعل قدميها تنزلقان على 
ن وعي وهي تقع  الصخرة امللساء فصرخت دو 

 جالسة وقد غمرهتا املياة الباردة إىل وسطها .
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كان شعورها ابملذلة والسخرية من نفسها كبياً 
ني مد يديه ينتشلها موقفاً . ومل جتدالعزاء ح

إايها على قدميها وهو يسأهلا ابهتمام ابلغ : " 
هل أصابك أذى ؟ " فردت عليه وهو يقودها  
ليجلسها على ضفة اجلدول وهي تزم شفتيها 
ابستياء : " كال " ذلك أن كرامتها فقط هي 

اليت أتذت ، وكانت فقط من أتثي املاء الشديد  
ر يف جسدها الربودة ، أما غداً فستنتش

الكدمات وسيكون عليها أن تنقل معها وسادة 
جتلس عليها حيثما توجهت ، أما حالياً فقد 
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كررت كلمة ) ال ( وهي تدفع يديه عنها قائلة  
:" دعين فأان ال أنوي أن أعيد ذلك املشهد مرة  

 أخرى "
فأجاب : " يسرين أن أمسع هذا ، فان تكرار  

املرة " املشهد لن يكون مسلياً هذه   
 كانت تعلم أن هذا تزمت منها ولكنها مل هتتم . 

ومل يكن هذا النعدام ثقتها به ، فقد سبق 
وسنحت له فرصة الليلة املاضية فلم يغتنمها ، 
وهذا يعين إما أنه مل يشعر بوجودها ، وإما أنه مل 
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يكن من الفطنة حبيث يدرك ما جال يف ذهنها  
بنفسها   ، ولكنها ال تثق كما كانت تظن . كال

 هي .
ما الذي سيحل هبا بعد ذلك ؟ سيزيدها حبه 
خباًل .. وماذا عن أمل الفراق ، والطالق ؟ هل 
سيكون ابمكاهنا احتمال ذلك ؟ ومسعته يتمتم  
هامساً : " إنين زوجك اي اجنيلينا ويل احلق يف 

 ان أنظر إليك كما أريد "
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آه صرخت من أعماقها املعذبة . ملاذا ذكرها  
يح أنه قانونياً مازال زوجها ، بذلك ؟ صح

ولكنه يف احلقيقة ، مل يعد كذلك . هل معىن  
هذا أن رغبته يف االنتقام ما زالت غي مشبعة ؟ 
وأنه ينوي أن يعود الستعبادها كلياً مرة أخرى ، 
قبل أن يبرتها من حياته ؟ هل من املمكن أن  
يكون بكل هذه الغطرسة والقسوة ؟ منتدي 

 رواييت الثقافية
 ولكن كل ما أمكنها قوله هو : " إننا سنتطلق "
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فقال : " ومن قال هذا ؟ إبقي هنا وعودي  
 زوجة يل مرة أخرى اي اجنيلينا " 

أتبقى ؟ وتصلب جسدها إن من السهل أن  
بذلك .. من السهل جداً . ولكنها أبداً  تقبل 

لن تضع نفسها يف ذلك املوضوع لتبدأ األمور 
. أن متر أسابيع ال من جديد .. أبداً ، أبداً 

تكاد تراه .. إىل على مائدة العشاء أحياانً ، 
وأن تنام مبفردها يف ذلك السرير الواسع وهي 
تتساءل عما إذا كان سيأيت إليها وهي تعلم أنه  
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ال حيبها ، وأن حبها له جعلها مستعبدة له .. 
 جمرد ممسحة أرجل !!

وبقوة متلكتها من حيث ال تدري دفعته عنها 
: " كال ، وأرجوك أن تبقى بعيداً عين ،  قائلة

 إنين لن أبقى ألعيد املاضي من جديد .. "
دفعها بعيداً عنه بعنف وهو يتابع قائاًل : "  

أتدفعينين إىل اجلنون ، مث تقولني إبقى بعيداً عين 
 ؟ أتريدنين أن أفقد عقلي ؟ " 
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فقالت وهي تشهق : " كال ، ال تفعل هذا اي 
تفعل هذا "  كريس ، أرجوك أن ال  

فقال وهو يلوى فمه بسخرية مرة : " ما الذي  
 على أن ال أفعل .؟ أن ال أهتم بزوجيت ؟ " 

لكن هذا ليس حباً ، إهنا مل تره من قبل مبثل 
هذا العنف .. لقد كان دوماً متمالكاً نفسه يف 
كل موقف ، وإزاء كل مشاعره ، ومل حتتمل 

حاً .رؤيته هبذا الشكل وكأنه يعين عذاابً مرب   
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لقد سبق وتركته مستاء ، بعد ظهر أمس عندما 
ذهبت للقاء توم وها هي ذي اآلن تقوم هبذا 
العمل مرة أخرى . إن الرجل ال ميكنه احتمال  
هذا عادة . ولكن األمر ذنبه كما هو ذنبها . 
كانت تفكر يف ذلك بكآبة وهي ترى الثورة يف 

 عينيه . 
ما كان هلا أن تسمح له أبن يسيطر على 

مشاعرها هبذا الشكل ، وكان كل مهها اآلن هو 
الرتفيه عنه ، أن ختربه أبهنا حتبه وأبنه لن يكون  
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هناك رجل غيه يف حياهتا أبداً .. أبداً . ولكن  
، فقد سبق وسارت يف ذلك الطريق من قبل 
ولكنها لن تكرر ذلك مرة أخرى . منتدي 

 رواييت الثقافية
تمكن من أن  إال أهنا ال جترؤ على ذلك . مل ت

تعاود تلك السية . حىت وال ألجل حبها له ،  
وإال فإهنا ستحتقر نفسها طيلة حياهتا بعد ذلك  

. 
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وما لبثت أن أدركت ابلضبط اللحظة اليت 
رحبت فيها املعركة ، هذا إذا كان هذا الفراغ 

 الذي تشعر به ميكن أن يدعى رحباً .
االزدراء  ذلك أن فمه تصلب ، وعكست عيناه 

ل الذي شعر به لنفسه ، قبل أن حيو العميق 
مبتعداً عنها وهو يقول بصوت ابرد خشن جعل 
كياهنا يرجتف : " سأسألك للمرة األخية هل 
تريدين أن تدعي جانباً سوء التفاهم الذي 
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حدث بيننا يف املاضي ، وتبقي معي زوجة يل ؟  
 فكري يف هذا حلظة "

أنه لن يعرض  ومل تكن حباجة إىل أن خيربها
ك يف كل عليها ذلك مرة أخرى . فقد بدا ذل

خلجة من عضالت جسده املتكرب وهو يتحول 
عنها إىل حيث ابتدأ يعيد مجع احلاجيات يف 
السلة مينحها بذلك وقتاً . وعندما انتهى عاد  
 إليها وأخذ يساعدها على توضيب حاجياهتا .
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  لكنه مل ينظر إليها مباشرة مرة واحدة . وعندما
سأهلا بصوت متوتر : " حسناً ، ما هو  

 جوابك؟"
ترنح قلبها وهي تتساءل فقط .. إن جوليا اآلن 

قد خرجت من املعادلة ، ولكن رمبا ما زال 
يفتقد تلك املرأة اليت شغلت قلبه فيما مضى ،  
وينوح عليها يف أعماق فؤاده . ولكن جوليا قد  
استحقت االقصاء اآلن ألكاذيبها تلك عنه ،  
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يا لن يكون هلا مكان أبداً بعد اآلن يف وجول
وهذا يرتك األمر اآلخر ..حياة كريس   

" أتريد أطفااًل ؟ " جاء صوهتا هذا ،فاتراً  
مهزوماً مسبقاً ولكن عليها أن تعرف فإذا كان  
يريدها ألشياء أخرى غي إجناب ولد يرثه ..  

ففي هذه احلالة قد يكون ما زالت هناك فرصة 
 هلما ..

مض يف عينيه السوداوين امللتهبتني وللحظة و 
شيء مل تستطع فهمه ، ومها تشتبكان يف عينيها  
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. ولكنه سرعان ما تالشى ليديل إليها ابجلواب  
الذي كانت تتوقعه يف أعماقها ، قال : " وماذا  

 غي ذلك ؟ "
أشاحت بوجهها ختفي دموع اليأس ، لتقول بعد  
ذلك ببساطة وكربايء : " إنين آسفة ، ولكن 

اجلواب مازال كال " وكان أسفها أكثر مما ميكن  
يها له أن يتصور . واستدار إليها ليقول بلهجة ف

من التهذيب والكربايء ما جعل الدم يتجمد يف 
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عروقها : " كما تشائني أيتها السيدة كما 
 تشائني "

 
 هناية الفصل الثامن 

 الفصل التاسع 
قالت بلهجة حامسة وهي تنقر أبصابعها على 

ب : " كال ، ليس لّدي شيء ألجلك ، املكت
 ولن يكون قبل أسبوعني على األقل "
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استدارت اجنيال إىل اخللف يف كرسيها اخلشيب  
أمام مكتب خالتها ، وهي تقابل العينني 

الرماديتني الباردتني آبه خفيفة مث تقول : " مل 
كل هذا ؟ لقد كنت دوماً تشكني من عدم 

أوىل ، لديك ما  وجود موظفني مؤقتني ، درجة 
 يكفي من العمالء ، هل هجرك كل زابئنك ؟ "

أن  –يف هذه احلالة  –ذلك أن املفروض عليها 
تسجل أمسها يف وكالة أخرى للوقت احلايل إىل  
أن تزدهر األحوال . ولكن وكالة خالتها تبدو 
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انجحة متاماً ، واجنيال حباجة إىل العمل ونظرت  
يضاح . من اإل حنو املكتب يف انتظار شيء

 منتدي رواييت الثقافية
مرور السنني مل يلطف من طباع خالتها ، ومل 
يكن الناظر يلمس دفئاً يف مالحمها ، كما كان 
صوهتا فظاً تقريباً وهي تقول : " إنك حباجة إىل  
إجازة من العمل . هذه هي املسألة ، فأنت مل  
أتخذي عطلة منذ التحقت عندي يف العمل يف 

وتكلمت يف هاتف املكتب   حزيران )يونيو( "
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: " هل تطلب صينية شاي ، لتعود فتقول 
نظرت إىل نفسك مؤخراً ؟ انك تبدين  

 كاألموات "
فقالت اجنيال : " هذا هراء . ان صحيت جيدة  
 متاماً ، هذا إىل أن كثرة العمل ال تضر أحداً "

فقالت إببتسامة ضئيلة : " أوافقك على ذلك  
لى صحة هذا " . مث ان حيايت هي الربهان ع

ويف هذه اللحظة دخلت السكرتية حتمل 
صينية الشاي املطلوبة ، وما أن وضعتها على 
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املكتب وخرجت ، حىت عادت خالتها تكمل 
كالمها قائلة : " ولكنين ال أقيد مشاعري 

برجل إىل حد األمل ، فإن يل من احرتامي لنفسي 
 وتعقلي ما مينعين من ذلك " 

إنك قوية األعصاب "  فقالت اجنيال هبدوء : "
ولكنها كانت تغلي يف داخلها غلياانً وهي 
تسكب الشاي . ما الذي تعرفه عن احلب 

واملشاعر ؟ اهنا مل حتب أحداً وال شيئاً قط يف  
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حياهتا ، ما عدا وكالتها اليت ابتدأت هبا منذ 
 الصغر. 

وقالت خالتها : " ان إبمكاين يف سين هذا أن  
 أقول ما جيول يف نفسي "

ا هذه الومضة من اهلزل اليت بدت يف تلك م
كدة مما أالعينني الرماديتني ؟ مل تكن اجنيال مت

رأت متاماً وهي تناول خالتها فنجان الشاي . 
بينما كانت هذه تتابع قائلة : " يف رأيي أنك يف  

طريقة إىل اإلصابة ابهنيار عصيب " وقبل أن 
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تفتح اجنيال فمها لتسخر من هذا الرأي ، 
هذه تقول : " إذا كنا سنتابع اخلطة  سارعت

اليت اتفقنا عليها ، فأان أريدك قوية معافاة ، فال  
تسقطي فريسة ألي مرض أو فيوس يف هذا  
الشتاء . ان كوخي فارغ اآلن ، واسبوعان 

متضينهما فيه ، ال تقومني بشيء سوى  
االسرتخاء وتناول الطعام اجليد ، هذا إىل اهلواء  

ذا سيفيدك . أال تظنني الطلق هناك ، كل ه 
ذلك ؟ انك تبدين وكأنك مل أتكلي وجبة كاملة  

منذ شهور . إبمكانك ان أتخذي سياريت ، 
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وسأتدبر نفسي متاماً يف سيارة أجرة" . منتدي  
 رواييت الثقافية

ولكن اسبوعني ال تفعل فيهما شيئاً سوى 
التفكي ، كان مبثابة كابوس ابلنسبة إىل اجنيال ،  

ب . وقالت بتوتر : " إن اسبوعني إهنا لن تذه
دون مكسب ليس هذا ما أريد ، وأشكرك على 
كل حال . انك تعرفني كم أتعب يف توفي املال 

" 
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فأجابت : " إذن ، فعليك أن توافقيين على أن 
تاء عاطلة عن العمل بسبب قضاءك شهور الش

أمراض الربد واإلرهاق ، لن يساعدك على 
انب هذا ، توسيع حسابك يف املصرف . جب

فليس منا من يتوقع انضمامك إيل شريكة يف 
العمل غداً ، ذلك أن تعلمك سي العمل 

سيأخذ منك وقتاً . انك حالياً تتعلمني كيفية 
التعامل مع العمالء املنتظمني . هل أاتبع 

 كالمي ؟ " ومل يكن هذا ضرورايً . 
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فهي حال عودهتا من اسبانيا استقالت من 
ألهنا شعرت بنفسها غي عملها ومل يكن ذلك 

قادرة على مواجهة توم ، فهي ليست جبانة إىل  
هذا احلد ، ولكنها كانت حباجة إىل عمل أكثر  
أمهية تستطيع معه أن تزيد من مكاسبها . ذلك  

أن مستقبلها قد ميتد أمامها فارغاً خاوايً ،  
ولكن إبمكاهنا أن جتعله مرحياً مادايً قدر امكاهنا 

. 



 445 

عليها طلب العون من خالتها ،  ومل يكن سهاًل 
افق قط على زواجها من كريس  وهي اليت مل تو 

كما أهنا مل تكن ختفي ذلك ، وقد ساندهتا يف 
بداية حتطم زواجها ذاك ، يف إهناء تعلمها  

ومهنتها ، مث تدبرت هلا أمر وظيفتها تلك . 
ولكنها غضبت وانتابتها الشكوك عندما أعلنت 

من كريس شخصياً   اجنيال اهنا ستطلب الطالق
. إال أن اجنيال تنازلت عن كربايئها إذ ما الفائدة 
من أن تكون هلا خالة يف وضع ميكنها فيه مد 
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يد العون هلا ، مث ال متنحها وظيفة يف وكالتها ؟  
 وهذا ما كان . منتدي رواييت الثقافية 

 
ووافقت اخلالة على ذلك . ولكنها سألتها عما 

جرها الذي ستقبضه  مينعها ،إذا هي مجعت من أ
، وبعد أن تتعلم سي العمل ، سألتها عما 
 مينعها من أن تدخل شريكة معها يف الوكالة !
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وبدت هذه ومازالت فكرة حسنة ، وهكذا 
أخذت توفر للمستقبل كل قرش حتصل عليه ،  

 ونظرت إىل ساعتها قائلة : " حسناً "
وتنهدت اجنيال وهي تعلم أن ليس إبمكاهنا 

ها . وهي على كل حال ، ال معارضة خالت
 تتوقع أن تبدأ ابلعمل قبل اسبوعني .

وقالت : " كما تشائني ، إذا كنت تصرين على 
ذلك ولكنين ال أحب الذهاب إىل الكوخ يف  

 هذا الوقت من السنة "



 448 

فقالت : " هذا يعين أنك أكثر غباء مما كنت  
أظن . فإن اجلو سيكون رائعاً هناك على 

ن األول ) أكتوبر ( هذا الشاطئ يف شهر تشري
 . كما أن الكوخ ذو تدفئة مركزية كما تعلمني "
ومل يكن من العسي على اجنيال التعود على 

قيادة سيارة خالتها ، وال الوصول هبا إىل الكوخ  
يف تلك القرية الساحلية وعلى املقعد جبانبها  

 خريطة ممتازة للطرق .
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ولكن املشكلة احلقيقية هي كيفية احتمال 
سبوعني ال يشغلها فيهما سوى أسفها على ا

 كريس الذي ميأل عقلها وقلبها حزانً وأملاً .
ولكن قد تكون خالتها على حق ، فيساعدها 
اهلواء النقي على النووم . ذلك أهنا مل تستطع 
النوم جيداً ، وال األكل منذ تركت جونيز يف  

اليوم الذي تال تلك النزهة املشؤومة بني اجلبال 
. 
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كم من الرايضة واهلواء الطلق حتتاجه   ولكن
لكي تبتعد عنها تلك األحالم اليت ال تفتأ ترتدد  

عليها ليلياً ، فرتى نفسها مرة أخرى معه يف 
آخر مواجهة بينهما ، وهو يقود هبا السيارة 
عائداً إىل جونيز وقد ران عليهما الصمت 

 والتوتر .
  وعندما تنازلت أخياً عن كربايئها الذي دفعها

إىل اخفاء مشاعرها عنه ألنه ما كان إبمكاهنا أن 
تقبل مزيداً من املذلة ، وحاولت استجماع 
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أطراف شجاعتها لكي تشرح له سبب رفضها ، 
لكي ختربه أبهنا حباجة إىل حبه الذي مل يكن 

إبمكانه منحها إايه ، عند ذلك مل يشأ االستماع  
إليها ، مسكتاً إايها لدى أول كلمة نطقت هبا ،  
وذلك بقوله بعناد : " ال تضيعي وقتك ابلكالم 
، فلم يعد هناك ما يقال لقد انتهى كل شيء 

 بيننا " 
وكانت هذه آخر كلمات قاهلا هلا ، ولكنها ما  
زالت تسمعها يف احالمها ليلة بعد ليلة . وكان 
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قد تركها أمام املنزل واتبع طريقة دون أي 
إيضاح ، وإىل الوقت الذي ذهبت فيه إىل  

طار ، كان هو مل يعد . وخنقتها الغصة امل
املعتادة كلما فكرت فيه ، مصحوبة بثورة 

واحتقار لنفسها . إن عليها أن جتتاز هذه احملنة 
، أن تنساه ال بد من ذلك . فمن غي املمكن 

أن متضي بقية حياهتا متمرغة يف األحزان . 
 منتدي رواييت الثقافية
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جلمال ، هذا إىل ان هذا النهار كان ابلغ ا
. ومل تكن قد وكانت هي دوماً حتب البحر 

شاهدت كوخ من قبل ، ولكنها شاهدت صوره 
، وكانت خالتها قد ابتاعته منذ سنوات لتعيش 

فيه بعد تقاعدها عن العمل ، وهي أُثناء  
الصيف تؤجره ملن يريده ألايم معدودات كل 

 مرة .
وسرعان ما عثرت اجنيال على الكوخ بسهولة  

بعة مواصفات خالتها . وكان يبعد عن اتمة . مت
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البحر قرابة العشرين دقيقة سياً على األقدام ، 
ت وكذلك كانت القرية وكان هناك حانو 

إبمكاهنا ابتياع مواد غذائية طازجة منه . كما أن 
الذين يعتنون ابلكوخ كانت مزرعتهم تبعد عنها 

مسافة قليلة ، كانوا يبيعوهنا ما حتتاجه من 
. وإذا احتاجت ألي شيء يتعلق  حليب طازج 

بصيانة املنزل ، فما عليها سوى االتصال هبم ،  
 فقد كانت أسرة متطوعة ميالة ملساعدة الغي .
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وقد اكتشفت مدى ذلك عندما أوقفت سيارة  
الكوخ جبانب سيارة الند روفر ،   خالتها أمام

استغربت هي أن جتدها يف هذا املكان املنعزل ،  
غلق ابب سيارهتا وتستدير  وعبست قلياًل وهي ت

إىل مؤخرة السيارة لكي خترج حقيبتها من 
الصندوق ، ذلك أهنا رأت ابب الكوخ يفتح ،  
وصوت امرأة ختاطبها ببشاشة قائلة : " ان ابين  
 سيحملها عنك ، انك اجنيال أليس كذلك ؟ "
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كانت امرأة قصية مسينة ترتدي مئزراً فوق تنورة 
: " لقد اتصلت  وكنزه . وكانت تتابع قائلة

خالتك بنا هاتفياً هذا الصباح لتخربان بقدومك 
. وهكذا احضرت لك شيئا من احلليب 

والبيض واخلبز صنع البيت . كما أنين اشعلت 
التدفئة املركزية ، كما أن اكرب ابنائي ، أحضر 
لك كمية من احلطب للمدفأة ألن الليل هنا 

كزية ،  ابرد جداً والنار ضرورية رغم التدفئة املر 
 أليس كذلك؟" منتدي رواييت الثقافية 
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واستوعبت اجنيال هذا الطوفان من املعلومات ،  
ة  وهي تبتسم ، وعندما صافحت يد املرأ

املمدودة ، سألتها : " انك السيدة طومسون ، 
 أليس كذلك ؟ "

فأجابت : " إننا لن نستعمل الرمسيات هنا ، 
الصيب ؟ "ادعيين ابوال ، أين ترى ذهب ذلك   

وما لبث أن أقبل فىت يف حوايل الثامنة عشرة .  
ومل يكن طوياًل وإمنا متني البنيان ، وذا عينني 

زرقاوين ودودتني ووجه جذاب ، مث محل 
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حقيبتها وبقية أمتعتها إىل الكوخ ، بينما تبعته 
 هي بعد اقفال سيارهتا . 

وصعد ابحلقيبة إىل الطابق الثاين ، بينما سارت 
مامها إىل املطبخ ، حيث ابشرت إبعداد  ابوال أ

الشاي ، وأخراج ما احضرته اجنيال معها من  
معلبات من صندوق الكرتون وهي تقول : "  
إنك لن حتتاجني لكل هذا ، لقد قالت خالتك 
، إنك حباجة إىل تغذية جيدة . وعندما رأيتك  

علمت أن احلق معها ، وهذه هي مشكلة 
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ن أهنن ال يبدين  فتيات هذه االايم الاليت يظن
ن أكياس عظام . كان علي جذاابت إال إذا ك

أن احضر إليك شيئاً من كعك الفاكهة الذي 
صنعته ، امسعي ملاذا ال تتناولني العشاء معنا 

هذه الليلة ؟ ان ولدي سيأيت ليصطحبك حوايل  
السابعة مساء ، مث يعيدك فيما بعد ، وإذا مل  

ت يكن موجوداً فسيحضرك زوجي . لقد وعد
خالتك ابلعناية بك وجعلك حتت نظري دوماً ،  

 صحيح منطقتنا هنا آمنة ، ولكن من يعلم !" 
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فقال الولد حبياء : " إن هذا من دواعي سروري  
" 

قالت اجنيال : " هذا كرم منك ، ولكنين 
سأمضي املساء يف تنظيم أشيائي ، وقد أانم  
مبكراً . واآلن كم تريدين مين مثن احلطب 

 واملواد الغذائية ؟ "
وكانت قد ابتدأت تشعر ابإلرهاق من ثرثرة  

ابنها حوهلا والطريقة   هذه املرأة ، ومن تسكع
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كل حركة   –بعينيه الالمعتني   -اليت يراقب هبا 
 تصدر عنها .

وأجابت : " ال أريد منك شيئاً . ان بيين وبني  
خالتك اتفاقاً على أنين وابين نعتين ابملنزل 

ننظفهما بعد رحيل املستأجرين وهنتم  واحلديقة و 
ابملاء والكهرابء وكل أعمال الصيانة . وقد 

طلبت مين أن أزودك بكل شيء يفتح شهيتك 
 . ايليتين مل أنس احضار كعك الفواكه ذاك " 
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وخافت اجنيال من أن خيطر ببال املرأة ، ارسال 
ابنها ابلسيارة إلحضار ذلك الكعك ، 

يّل فإنين ال أحب فسارعت تقول : " ابلنسبة إ
ذت فنجاهنا الفارغ احللوى مع األسف " وأخ

إىل حوض الغسيل وهي تشعر ابلضيق . اهنا 
تستطيع العناية بنفسها متاماً . فلماذا تظن 

 خالتها العكس؟
لقد مضى عليها اآلن اسبوع يف هذا الكوخ ، 
إذا كان احلال سيستمر هبذا الشكل .. فسيأيت 
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ا الصباح أيضاً  بول أبن السيدة طومسون هذ
ألطعمة من أمه ، فستحزم أمتعتها  حمماًل أبنواع ا

وتعود إىل لندن . لقد أخذت ما يكفي من هذه 
اإلجازة حىت أهنا أرغمت نفسها على تناول 
الطعام بشكل جيد . ولكن ما قد تكون 

اكتسبته من وزن كانت ختسره يف اتعاب نفسها  
كل ليلة لكي تتمكن من النوم بعد ذلك . 

ن هذا النهار هو أول هنار مجيل مر عليها وكا
مما يعين اهنا مل جتد فرصة بعد لتطوف يف 

الغاابت ، وتتمشى على الشاطئ . وهكذا ..  
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ذهبت ابلسيارة إىل املدينة القريبة حيث أمضت 
الصباح يف التسوق ،لتدخل بعد الظهر داراً  

للسينما حيث شاهدت فيلماً مل تستمتع به متاماً  
الضجر الذي يكتنفها . وعندما  ، ما زاد يف

عادت إىل الكوخ اشعلت اجنيال النار يف املدفأة 
، مث حتولت تسدل الستائر لتحجب هواء هذه 

 الليلة البارد الرطب .
من املؤكد أن خالتها ال ميكن أن تنتظر منها 
البقاء يف جو كهذا ، وحيدة دون أن يشغلها  
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عوات شيء فكرايً . كما أهنا مل تستطع قبول الد
اليت كانت أسرة طومسون توجهها إليها . مل 
تكن تريد صحبة أحد .. كان الوحيد الذي 
تريد صحبته هو .. وسرعان ما ابعدت عن 
ذهنها تلك األفكار وجلست على السجادة 

حتتضن ركبتيها بذراعيها وحتدق يف نيان املدفأة 
وهي تستمع إىل صوت اهنمار املطر يف اخلارج  

الثقافية. منتدي رواييت   
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وكان هناك شيء آخر ، شيء غي املطر أو  
 الريح . كان صوت سيارة تقرتب . 

وقفت اجنيال وهي تتنهد ، انه بول ومن غيه  
أييت بسيارته يف مثل هذا الوقت من هذه الليلة  
املاطرة ؟ هل من املمكن أن يكون حمماًل ابملزيد 

من األطعمة بعد أن اخربته هذا الصباح أبن 
 تعد تسع شيئاً ؟ كما ومتنت أن ال ثالجتها مل

يكون آتياً لكي يذكرها مبوعدمها صباح الغد  
لكي أيخذها إىل مناسبة قروية تقام مرة كل 
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شهر وموعدها غداً مساء ، وكانت قد أخربته 
أبنه إذا كان اجلو سيئاً فلن تذهب . حماولة أن  
يكون رفضها ذلك رقيقاً مهذابً ألهنا كانت تعلم 

ة ويريد خدمتها . ورمبا يشعر  أن نيته طيب
ابألسف ألجلها لوحدهتا هذه . ولكنها مل تكن 

لتتحمل هذه الشفقة منه كما أهنا ستكون 
 مرافقة غي مسلية . 
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وذهبت تفتح الباب وهي حتاول أن تبتسم 
هبا تشهق  خمفية ضيقها الذي تشعر به . مث إذا 

، وقد جتمد الدم يف عروقها وهي جتد نفسها  
كريس الكئيبتني . منتدي رواييت    تواجه عيين

 الثقافية
كان كريس آخر شخص تتوقع رؤيته وال بد أن  
الصدمة ابنت عليها ، ألنه قال هلا بلهجة ابردة 
جادة جعلت قلبها يتلوى أملاً : " كان علّي أن 
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أخربك مسبقاً بقدومي ، ولكن خالتك اخربتين  
 أبن الكوخ ال حيوي هاتف " 

ته بوجودها هنا واعطته ال بد أهنا هي اليت أخرب 
رشادات الطريق . ال بد أهنا هي من فعل ذلك  إ

. فلماذا وهي اليت مل تكن موافقة قط على 
عالقتها مع كريس منذ البداية ؟ كما أهنا 

ذعرت عندما عادت ابنة اختها يف ااير )مايو( 
املاضي لتخربها أبهنا ألغت زواجها من ذلك  

ما جعلها   الرجل املناسب واملوثوق به توم ،
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تنصحها أبهنا كلما أسرعت يف نسيان ذلك 
 الرجل ، كان ذلك أفضل لسالمتها النفسية .

" هل أستطيع الدخول ؟ " وذكرهتا برودة هلجته 
ابملطر الذي ينهمر عليه ، وبوقفتها هذه عند  

اب ، فوقفت جانباً وهي ترتعش ، شاعرة الب
ابإلحتقار لنفسها وهي ترى قلبها خيفق حلظة 

ه جبانبها . مرور   
مل يكن لديها فكرة عن سبب قدومه ، فقد 

سبق وقال هلا بلهجة قاطعة أبن كل شيء قد 
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انتهى بينهما . رمبا كان األمر يتعلق ابلطالق ، 
وكانت حتدث نفسها بذلك وهي تغلق الباب 

 خلفه .
ومل تشأ أن تسمح لنفسها أبن أتمل يف سبب  

. ومع  غي هذا ، وأنه قد يكون راغباً يف رؤيتها 
ذلك فإهنا مل تستطع منع خفقات قلبها اجلنونية  
وهي تسي خلفه إىل غرفة اجللوس وساقاها ال 

 تقواين على محلها . 
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كان شعره األسود تبلله مياه املطر وكذلك كتفا 
األنيقة اليت يرتديها . واستدار   بذلة العمل

حنوها قاطعاً أتمالهتا وهو يراقب النار ،وأخذ 
ر لتقف خلف ظهر كرسي يتأملها وهي تدو 

وكأهنا تتخذ بذلك ، حاجزاً ميثل عدم رغبتها 
 بوجوده .

ومل تكن عيناه السوداوان تنطقان أبي معىن . 
فقد بدا عليهما وكأهنما كانتا تشهدان مرور  

مليون سنة أبحداثها ، حىت مل يعد هنالك شيء 
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جديد يثي فيهما االهتمام . وشعرت أبهنا تكاد  
ت كل تلك اجلاذبية الصارخة  ختتنق . لقد تالش

غي اتركة أثراً لتلك اإلبتسامة املاكرة ، وال 
لتألق العينني ذاك الذي كان يعدها ابلسعادة . 
. مل يبق مثة أثر واحد فيه من ذلك الرجل الذي  

كان يوماً .. وقال : " ما كان عليك إخفاء  
نفسك وراء ذلك الكرسي ، فإنين ما جئت إىل 

 هنا ألهامجك "
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ت وجهها محرة خفيفة بعد أن جعلها تنتبه وعل
ومل جتد ما  –دون قصد   –إىل ما قامت به 

تقوله تدافع به عن تصرفها هذا ، وهكذا  
أراحت ذراعيها على ظهر املقعد ذاك واتكأت 
عليهما وهي تسأله مبثل بروده : " ملاذا جئت ؟  

 " منتدي رواييت الثقافية
يب :  فالحت على شفتيه ابتسامة ابهتة وهو جي

اً عملياً .. وماذا غي ذلك  " ألقدم إليك عرض
؟ لقد كانت خالتك كتبت إيّل منذ فرتة قصية  
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.. ولكنك طبعاً ، تعلمني كل شيء عن ذلك "  
وبدت املرارة على فمه وهو يتابع قائالً : " أما 
كان إبمكانك أن تتصلي يب مباشرة ؟ أكان 

 عليك أن تتخذيها واسطة بيننا ؟ " 
ت احلية يف عينيها . ما الذي فهتفت وبد

ييتحدث عنه ؟ وما الذي جعل خالتها تكتب  
 إليه ؟ إهنا كانت ال تكاد تطيق ذكر امسه .

أجاب قائاًل وقد بدا عليه الضجر وهو يستدير  
و النار يدفئ أمامها يديه : " كم خالة لك ؟  حن
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يبدو أنك مراتحة جداً هنا ، بينما فهمت من 
تتوقفني عن العمل لكي   رسالتها انك ال تكادين

تتنفسي .. على كل حال .. " واستدار 
يواجهها وهو يتابع قائاًل : " سنتحدث يف ذلك  
فيما بعد " وعادت اإلبتسامة الباهتة إىل شفتيه  

وهو يقول : " هل من املمكن أن تكملي 
ترحيبك اآلخاذ هذا بتقدمي فنجان قهوة ؟ " 

 منتدي رواييت الثقافية
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م ضرورايً منه ؟ ووقفت هل كل هذا التهك
صعوبة وقد تصلب جسدها ، وهي تتنفس ب

حتدق فيه ابرتياب ، إذ ترى ومضة خاطفة يف 
تلك العينني السوداوين ، بدا كريس القدمي من 
خالهلا وهو يقول : " أرى أنه ما زال إبمكاين 
أن أثي أعصابك " وما لبثت تلك الومضة أن 

ها ، تالشت أو رمبا كان ذلك جمرد تصور من 
ألن العينني السوداوين تلك عادات غي معربتني  
وهو يقول بذلك الصوت اجلاد االبارد املهذب  

: " لقد كان الطريق طوياًل ، والتدفئة يف 
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السيارة اليت استأجرهتا من غاتويك مل تكن 
 صاحلة ، فأان أشعر بربد شديد "

أضافت أجنيال يف ذهنها ، أنه أيضاً متعب 
واضحاً من اخلطوط اليت  وجائع ، وكان ذلك  

تنبئ عن اإلجهاد يف مالحمه املرهقة ، ذلك أنه  
إذا كان قد قاد السيارة ليأيت مباشرة إىل هنا ، 
فالبد إذن من أنه يعاين من هذه األمور الثالثة  

. وجتاهلت ما اثر يف نفسها من عطف ، 
ومشت إىل النار بوجه جامد ، تلقمهها مزيداً  
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على كرسي بذراعني من اخلطب بينما جلس هو 
مادا ساقيه أمامه ، وقالت جتيبه إىل ما طلب : 
" ابلطبع ، وشيئاً أتكله أيضاً .. أتريد عجة ؟ "  
وكانت تفكر يف أن هذه وسيلة للتخلص من 
كل ذلك البيض املوجود لديها يف الثالجة ، 
وكانت حترص على عدم النظر إليه ، ملا كانت 

قتها إذ ال تشعر به من األمل ، وما أشد محا
تستطيع الكف عن حبه وكانت خائفة من أن  

 يبدو هذا يف عينيها .
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ومل تنتظر جوابه ، بل مشت إىل املطبخ حيث  
أغلقت الباب خلفها ، مث استندت إليه ابسطة  

 راحتيها عليه . 
لقد مضت شهور منذ رأته آخر مره ، ولكن 

شوقها إليه مل ينقص ،وكان كفاحها يف أن تتعود  
فكرة أن زواجها قد أنتهى ، كان أسوأ مما على 

 كان منذ أربع سنوات .. أسوأ بكثي .
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مع أنه عند ذاك كان سيئاً مبا فيه الكفاية ، 
وذلك ابلرغم من أن الستار الذي اختلقته 

 أكاذيب جوليا كان ال يزال موجوداً .
وكم تشبثت هي بذلك الستار خمتفية خلفه . 

بت الشرطة  لقد قتل كريس أخاه . فقد ارات
بذلك كما كانت جوليا تعرف هذا متاماً ، ال 

ميكن ألحد أن حيب قاتاًل متعمداً ، ومن هنا ال 
ميكن هلا أن حتبه . أو هذا ما كانت حتاول إقناع 

 نفسها به . منتدي رواييت الثقافية



 482 

ومل يكن عليها سوى أن تعرتف ابحلقيقة والتيهي  
ان حيب أهنا تركته ألنه مل يكن حيبها . لقد ك

جوليا ، أما هي اجنيال فقد كان مستغنياً عنها 
وكان سيلقي هبا جانباً حاملا حيقق غرضه منها  
وهو أن تنجب له وريثاً ، ومل تكن هي على 

نضج كاٍف لكي ختربه بكل ذلك ، ولكن هل  
هي اآلن على كفاية من النضج ؟ أليس عليها 
أن توضح كل شيء لتظهر احلقيقة كاملة ؟ ورمبا  

ون إبمكاهنا يف النهاية أن تضع املاضي سيك
 وراء ظهرها ؟
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وعضت شفتها حبزم وهي تتجه حنو الثالجة 
ت مهتزة . كان كياهنا كله يرجتف متوتراً  خبطوا

بتأثي رؤيتها له هنا فجأة على غي انتظار ، 
 ودون أن تعرف ملاذا .

لقد قال إن األمر يتعلق ابألعمال ، وليس عن 
دخل خالتها يف األمر ؟  الطالق الوشيك ! وما
ذا كانت كتبت إليه حقاً ملاذا كتبت إليه ؟ هذا إ

. ولكن ملاذا يكذب كريس يف أمر كهذا ؟ 
وأخرجت كرتونة بيض وضعتها على مائدة 
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الطبخ بيدين مرجتفتني . وفتح الباب خلفها ،  
وجاءها صوت كريس يقول بصوت كالفوالذ : 

لطلبت  " أن مثة زائراً لديك . ولو كنت مكانك
القادمة قبل أن  منه أن يقرع الباب يف املرة

يدخل . لقد بدا حمطماً عندما رآين . ويظهر  
أنين أفسدت خطته هلذه الليلة . وكذلك 

خطتك ، وكان عليك أن ختربيين أنك يف انتظار  
صديقك الصغي هذا ،إذن لكنت عدت 

 مباشرة ، فأان أعرف كيف أتصرف بتعقل " . 



 485 

 
ع هناية الفصل التاس  
 الفصل العاشر 

 واألخي 
أجفلت اجنيال لشراسة النظرة اليت رأهتا يف عيين 
كريس ، واملرارة اليت بدت على شفتيه . ولوال 

 ما تعرفه عنه الهتمته ابلغيه . 
حولت عينيها عن وجهه املتجهم ، مث خرجت  
من املطبخ عالية الرأس كيف جيرؤ على القول  
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حد إن بول هو صديقها الصغي ، ألن ال أ 
 سواه أييت إىل بيتها يف هذا الوقت من اللليل ؟
كان بول واقفاً داخل الباب اخلارجي ومياه 

املطر تنساب من سرتته اجللدية ، وهو ينتقل يف 
وقفته بعصبية من قدم ألخرى ، وملعت عيناه  
عندما رآها ،ولكنها عندما سألته بلهجة بدا  

فيها الضيق : " ما الذي أستطيع عمله ألجلك 
" أومأ إليها أبن تقرتب منه ، وهو يهز رأسه . ؟ 

وأدركت هي سبب ذلك ، فقد كانت تشعر  
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بنظرات كريس امللتهبة مصوبة حنومها من حيث  
ب املطبخ . كان يقف عند عتبة اب  

وقال بشبه مهس :" لقد أرسلتين أمي برسالة  
هاتفية من خالتك . فهي كانت حتاول أن 

ومل يكن   تتصل بنا طوال بعد الظهر واملساء
أحد منا يف املنزل . واآلن فقط ابلغتنا الرسالة  

 " منتدى رواييت الثقافية
سألتة : " ال أظنها مريضة ؟" ومع أن خالتها مل  
مترض قط ، إال أن اجنيال مل تستطع أن جتد سبباً  
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آخر جيعلها هبذا احلرص على االتصال هبا .  
  ولكن هز رأسه وهو يزيد من خفض صوته

ال ، لقد اخربتنا أبن ننذرك أبن قائاًل : " ك
كريس يف طريقه إليك . ومل تكن تريد أن تبلغه  

مبكانك ولكن مل يكن أمامها خيار آخر " 
وانتقلت عيناه إىل آخر الغرفة حيث كريس ، 
لتعودا إىل اجنيال وهو يتابع قائاًل :" يبدو أننا  
أتخران ، أتريدين مين أن أخرجه من املنزل إىل  

ج ؟ "ما وراء السيا   
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وأثر يف نفسها تظاهر ابلشجاعة كعادة الفتيان 
مما منعها من الضحك ذلك أن اخراج كريس  

من املنزل كان يستلزم أكثر من واحد وقالت له  
حبزم :" كال ، طبعاً " كان إبمكاهنا أن تتصرف 
دون احلاجة إىل هذه التمثيلية املثية اليت قامت 

ب وجيه هبا خالتها ، واليت كان يبدو لديها سب
طبعاً دفعها لذلك . فهي لو كانت سبق 

وتسلمت الرسالة يف الوقت املناسب لكانت 
توخت احلذر وملا أذهلتها الصدمة لرؤيته هبذا 
الشكل . واتبعت تقول : " إن األمر يتعلق 



 490 

، وأان ال أمانع يف ذلك حقاً " وحاولت  ابلعمل
 أن تبتسم لكي يذهب . 

تقد أن  لقد كانت فكرة حسنة أن جتعله يع
خالتها ألجلها ما كان إال ألهنا مل تشأ  اضطراب 

أن تفسد ابنة اختها عطلتها ابحلديث عن 
العمل . فماهو بينها وبني كريس كان شيئاً 

خاصاً وليس موضوعاً لتخمينات ال تنتهي يف 
املزرعة تلك . واتبعت تقول : " ان هذا يطرد  

عين ملل هذه الليلة املمطرة " فبدا عليه 



 491 

اح وهو يقول : " ال أبس إذن " ورمبا كان  االرتي
ارتياحه الظاهر لعلمه اآلن أنه غي مطالب 

بتحقيق ما سبق وعرضه من إلقاء كريس خارجاً 
. واتبع قائاًل :" إنين ذاهب اآلن . ال تنسي 

 موعدان غداً مساء "
وخرج قبل أن تفهم ما قاله .ولكنها ما لبثت  

أيخذها  أن تذكرت ما سبق وعرضه عليها ، أبن
 إىل احتفال القرية . منتدى رواييت الثقافية
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وجاءها صوت كريس قائاًل :" ميكنك إذا  
اسرعت أن تناديه ليعود ، ألنين راحل . إنين ال 
أحب أن أحرمك من أحد عندما انشئت عالقة  

مع ذلك الرجل البدين مل أستطع أن أصدق 
ذلك ،ولكن أن تتخذي غالماً أصغر منك 

اً .. " بعشر سنوات حبيب  
فقاطعته متذمرة : " هذا غي صحيح " وكادت  

بينما كان يسي  أن تضربه وهو يقول ابختصار 
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حنو الباب : " سواء عشر سنوات أو سنتان  
 فماأمهية ذلك ؟ " 

لقد سبق وقال إنه راحل ، وكان يعين ما يقول  
كما يبدو ، ولكن ذلك ليس قبل أن تقول ما  

وبسرعة وضعت تريد قوله . فمن يظن نفسه ؟ 
نفسها بينه وبني الباب . فكان عليه لكي خيرج 

 منه أن يزحيها جانباً بيديه .
ونظرت عيناها الذهبيتان الواسعتان بتحد يف 

عينيه السوداوين العميقتني وهي تقول : " انك  
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ستبقى هنا إىل أن ختربين سبب جميئك " وعلى 
ور  حد علمها ، مل يسبق أن بلغ أحد من الته

اصدار أوامر إىل كريس فورد . كما أنه  إىل حد 
مشيئته   مل يستطع أحد أن جيعله يفعل شيئاً رغم 

، وكل ما يريده كان يناله . حىت أهنا هي نفسها  
استسلمت ملشيئته . ذلك ان خالتها هي أقوى 

امرأة عرفتها قط ، ومع ذلك جعلها كريس 
تقرمبكان إقامة زوجته كما يبدو من الرسالة  

أرسلتها . منتدى رواييت الثقافية اهلاتفية اليت  
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وتساءلت اجنيال ، وهي ترجتف عما إذا كانت 
ستتمكن من القيام إبقناعه على البقاء .. حىت 

ولو للحظات يفصح فيها عن غرضه من 
 القدوم .. هذا إذا كان مصراً على الذهاب .

ومل تعتمد كثياً على حظها . ذلك أن نظرة إىل  
، هذا إىل كراهية  التصميم البادي على وجهه

ساخرة هذه النظرة انبأهتا أبنه سيزحيها من 
طريقة مبثل السهولة اليت يضرب هبا ذاببة بكفه  
. ولكن هذا لن يكون قبل أن جتعله يدرك أنه  
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لن يستطيع أن يفلت من نتيجة خماطبته هلا هبذا  
 الشكل ! 

ضغطت جبسدها على الباب بشدة ، وهو 
: " دعنا تقول رافعة الرأس بصوت هادئ 

نتحدث يف واقع األمور هبدوء ولو مرة واحدة .  
ان بول وهو الفىت الذي كنت أنت فظاً معه 
ليس حبييب ، كال وال توم كان كذلك . لقد 

صممنا حقاً على الزواج ولكنين مل أحبه قط . 
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فأان لست الفريق اخلائن يف زواجنا التعس ، 
كما أنك ما زلت مل ختربين بسبب قدومك إىل  

" هنا  
نظر إليها بربود وهو يقول : " سأكتب إليك 
رسالة هبذا األمر ، أو رمبا األفضل أن أكلف 

 احملامي بذلك " 
فكرت وقد سرى اخلدر يف جسدها ، يف أن  

هذا ال بد يتعلق ابلطالق . وشهقت وهو يتقدم 
الصرب مصمماً على خطوة وقد بداعليه نفاذ  
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يل اي  إزاحتها عن طريقه ، وقال هلا : " انظري إ
 اجنيال ما الذي كنت تفعلينه بنفسك ؟ "

 
وهل كانت تتمكن من شيء سوى الطاعة 

ونظراته الثابتة مصوبة عليها ؟ ورفعت جفنيها 
تنظر إليه مرتقبة من بني أهداهبا ، بينما كان هو 

 يتفرس يف مالحمها ابهتمام ابلغ . 
وأخذ قلبها املسكني يرفرف بني جنبيها عندما  

أخربتين أبهنا قلقة بشأنك ، ألنك  قال : " لقد 
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جتهدين نفسك ابلعمل . ويبدو أهنا مل تكن 
 تكذب . ما الذي حتاولينه ؟ قتل نفسك ؟ " 

غالبت لذلك رغبة ايئسة يف البكاء ، وأخذت 
ل متالك نفسها بينما كان هو يتابع قائاًل : حتاو 

" لقد نقص الكثي من وزنك ، ملا كل هذا ؟ ال 
سعيدة يف حياتك اي اجنيال ختربيين أبنك لست  

إذ أنك أنت اليت اخرتهتا بنفسك " منتدى 
 رواييت الثقافية
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وقادها عائداً هبا إىل الغرفة بينما كانت هي 
تتساءل بقلق عما إذا كان حنوهلا هو السبب يف 
أن غي رأيه ابلنسبة إىل الرحيل . ولكن ملاذا  

يهتم هبا بعد أن انتهى منها هنائياً عندما رفضت  
ن تلقي بنفسها من جديد يف زواج من دون  أ

 حب ؟ 
ومل تكن يف حالة تسمح هلا ابالعرتاض عندما 

أجلسها على كرسي بذراعني ، مث استدار حيرك  
النار . وكانت هي تراقب كل حركة منه بعينني 
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ية  متسعتني شديديت التألق مفتونة حبركاته العفو 
الرشيقة وعندما قال : " لقد كنت حتدثت عن 

وطعام سأذهب الحضار ذلك . أما أنت  قهوة 
فامكثي ابلضبط حيث أنت " عند ذلك 

علمت أن اعصاهبا ستثور . فقالت بصوت  
مرجتف : " ال أريد شيئاً إنين لست عاجزة ، 
وكما أنين ال أدعي اينشتاين إال أن معدل 

ذكائي هو فوق الصفر ، إن كل ما أريده هو أن 
 أعرف ملاذا جئت ؟ "
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ملاذا أردت الرحيل بسرعة وأكملت لنفسها و 
عندما جاء بول ، وملاذا عدت فغيت رايك مرة  

 أخرى ولكنها أبقت هذه األسئلة لنفسها .
 قال : " سأخربك بذلك أثناء تناولنا الطعام "
تبعته إىل املطبخ حيث عادت تكرر :" إنين  

لست عاجزة هذا إىل أنك ال تعرف أين توجد 
رضها من األشياء " ولكنها كانت تعلم أن غ

اللحاق به ما كان إال لتكون بقربه ومتلي عينيها 
منه آلخر مرة يف حياهتا. وانولته الفطر ليحضره  
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، بينما أخذت هي ختفق البيض ، لتعود فتقول 
بشيء من االنطالق :" فلتكن بيننا هدنة فإن 

من الغباء أن نتشاجر . كم ستمكث يف 
 انكلرتا؟ " 

ىل جونيز "أجاب : " سأعود غداً ابلطائرة إ   
قالت : " ولكن ذلك يعين .. " واستدارت تعد  
املائدة وهي تفكر يف أن عليه أن يقوم برحلة 
طويلة عائداً إىل املدينة هذه الليلة وذلك لكي 

يلحق الطائرة اليت تقوم برحلتها إىل جونيز 
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مرتني اسبوعياً . ورغم متالكه لنفسه إال أنه ال  
هذه اليت  يستطيع أن خيفي عالمات اإلرهاق 

يبدو منهكاً كبياً يف   تبدو على وجهه فتجعله
السن ،كما أن اجلو ما زال رديئاً واملطر ينهمر  
وكأنه لن يتوقف أبداً . ومتلكها القلق عليه كما 
سيتملكها طوال حياهتا ، مادامت حتبه . قالت 
:" أال ميكنك أتخي ذلك ؟ لقد سبق وقمت  

وعليك أن  برحلة طويلة ابلسيارة هذا اليوم . 
تراتح ليلة على األقل قبل .. " منتدى رواييت  

 الثقافية
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قاطعها قائاًل : " هل تعرضني علي شيئاً ؟ " 
فأدركت ما يعنيه كما أدركت من جتهم وجهه 

أنه يتوقع منها أن يتملكها الغضب فرتشده إىل 
أقرب فندق ، ولكنها قالت : " ابلطبع إن  

اء هذه عندي هنا غرفيت نوم ، أهال بك للبق
الليلة " واستدارت إىل املوقد تضع البيض فوق 

الفطر ، اتركة إايه يفهم من عرضها هذا ما 
 يشاء ، فيقرر إما القبول أو الرفض . 



 506 

ولكنه مل يقل شيئاً ، وكانت تشعر بعينيه عليها 
رعة تراقباهنا وشعرت بدمها جيري يف عروقها بس
أي   ليزيد من خفقان قلبها ، ملاذا مل يقل شيئاً ؟

شيء حىت ولو ليقول أنه يفضل أن يسي إىل  
األهوال هذه الليلة على أن يبقى وإايها حتت 
سقف واحد ؟ لقد كان حيطم أعصاهبا بصمته  
هذا . وكانت يدها ترجتف وهي تقدم له صحنه 

 الذي وضعت له فيه حصة األسد . 
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ولكنها ما أن جلست حىت أبدل صحنها  
ها ، مث بصحنه ، ونظرت هي يف الطعام أمام

مالت بظهرها ال تستطيع أن أتكل ذلك . 
ومسعته يسأهلا : " هل كنت تعنني ما تقولني ؟  

وأن ذلك الغالم املنّمش الوجه مل يكن يشاركك 
حياتك ؟ وذلك رغم أنه دخل املنزل دون 

استئذان وكأن له احلق يف ذلك ،ورغم أنه كان 
يهمس إليك ابحلديث وكأنه ذو عالقة قوية بك  

تذكيه لك ابملوعد غداً مساء؟ "، ورغم   
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أجابت مندفعة : " لقد جاء برسالة هاتفية من  
اليت أرادت أن تنبهين إىل أنك يف طريقك إيل ،  
وعندما رآك علم أنه جاء متأخراً ، وهكذا أخذ  
يتكلم مهساً . وأان ال ألومه ابلنسبة إىل الطريقة  

اليت كنت حتدق فيها إليه ، مث أنه كان قد 
صحبين إىل احتفال شهري يف القرية  عرض أن ي

ألنه كان يشعر ابألسف ألجلي ،لوحديت هذه 
حسب ظنه ولكنين مل أكن أنوي الذهاب " 

وأبعدت عنها صحنها بينما رأته يتناول طعامه  
بشهية كبية ، ولسبب ما جعلها هذا تشعر  
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برغبة يف أن تقول له بلهجة الذعة : " كل ما  
"  ين قوله هو أنك سيء الظنميكن  

أجاب : " كال بل أان إنسان راشد . واضح 
جداً فهو يف ذلك السن العزيز الذي يسيطر 
عليه التفكي بطيش ، وال تنسي انك مجيلة 

ورائعة جداً " وأهنى آخر لقمة من طعامه ووضع  
الشوكة من يده ووجدت اجنيال الوقت مناسباً  

لتغيي احلديث فقالت : " إنك ما زلت مل ختربين 
مك " منتدى رواييت الثقافيةبسبب قدو   
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استدار يف مقعده واضعاً ساقاً على ساق ، 
وذراعه على مسند الكرسي وعيناه الغامضتان  
ال ترتكان وجهها ، مث قال :" لقد كتبت إيل  
خالتك وقد تلقيت الرسالة منذ أسبوع فقط  
وكان لدي موعد عمل هام يف مدريد ، ولكن  

إىل هنا    ما أن انتهيت منه حىت كنت يف طريقي
ألصل هذا الصباح ، كما تعلمني وقد علمت 
مبكانك من خالتك ، إمنا ببعض الصعوبة مث 

 جئت إليك هنا مقدماً عرضاً عملياً "
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 قطبت جبينها تسأله : " وملاذا كتبت إليك ؟ "
هز كتفيه قائاًل : " أحقاً أنك ال تعرفني ؟ لقد 
اهتمتين ابمهايل واجيب قائلة أبنين رجل غين 

 دمرت حياتك " ولوى فمه عابساً وهو وأنين
يتابع : " أما كيف دمرهتا فهذا ما مل استطع 

فهمه لقد عشت معي سنة من حياتنا الزوجية 
هذه احلياة اليت هجرهتا من نفسك وكامل 

إرادتك كما هو املفرتض ، مل يدفعك أحد إىل  
ذلك . وقد سبق واعرتفت أبنك مل تصدقي ما 
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لقد قالت أهنا قلقة كانت أخربتك به جوليا . 
ألجلك ويبدو أنك أغرقت نفسك يف العمل 
إىل حد االرهاق وذلك لكي جتمعي مبلغاً 

يؤهلك للدخول شريكةمعها يف عملها . لقد  
اقرتحت أبنه إذا كنت أان ال أرغب يف 

مساندتك مالياً فعلي أن أستعيد منك تلك 
األسهم اليت كان ميلكها والدك يف شركيت مث 

نتدى رواييت الثقافيةتركها لك " م  
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وضعت اجنيال فنجاهنا يف صحنه بعنف وهي 
تقول : " ما كان هلا احلق يف ذلك " إهنا ال 

ميكن أأن تغفر خلالتها أبداً تدخلها السافر هذا  
، فلو أهنا كانت تريد شيئاً من كريس لفعلت 

ذلك منذ وقت طويل , وأرغمته على دفع نفقة  
مر ، واتبعت تقول  هلا بواسطة احملكمةإذا لزم األ

: " إنين ال أريد شيئاً منك ، ومل أرد ذلك قط " 
وسكتت غاضبة وهي ترى وجهه يتصلب وقد 
جرحت كربايئه ليجيبها قائاًل : " لقد أوضحت 
ذلك أكثر من مرة فال ضرورة للتكرار ، ومع  
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 . إنين أرى من ذلك فإن عليك أن تتصريف
األفضل لك أن تتمسكي أبسهمك تلك ، وإن 

لى كل حال ، ذلك  نت ليست كثية العدد عكا
أن قيمتها ستعلو ابلطبع وستتلقني منها إيراداً  

 سنوايً " 
قالت بعنف : " هكذا إذن ؟ " وكانت ال تزال  

غاضبة من تدخل خالتها ، ليأيت ختام هذا 
احلديث فيزيد من تعاستها ، إهنا مل تفكر مطلقاً  

يه  من قبل يف بيع هذه األسهم ، سواء له أو لغ
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. إىل أن أتى توم على ذكر هذا األمر ...  
مستمراً يف ذكره ، وحىت ذلك احلني شعرت  
بكراهية غامضة للقيام مبثل هذا العمل ،إهنا 
تعلم اآلن أن متسكها بتلك األسهم وإبيرادها  
السنوي ألهنا كانت الشيء الوحيد الذي بقي  

 يربطها ابلرجل الذي ستبقى على حبه . 
وهكذا ما أقرتحه عليك هو أن اتبع قائاًل : " 

حتتفظي بتلك األسهم ، وعندمايتم الطالق 
سأقوم أان بتمويل اشرتاكك مع خالتك . ولن  
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أن تقلقي من   –يف نفس الوقت  –يكون لك 
جهة توفي كل ما تكسبينه فإنك بذلك على 
األقل تستطيعني أن تعيشي وأتكلي بشكل 

 أفضل "
ة ، كانت التعاسة تكتسحها موجة بعد موج

هنا أضعف من أن جتيب بشيء . إهنا وشعرت أب
تعلم السبب يف ذلك والذي هو موت األمل يف  

نفسها ، لقد كانت تكافح جاهدة يف سبيل  
القبول هبذا الوضع ، وذلك منذ عودهتا من  
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أسبانيا ليعود هذا األمل إىل احلياة مبجيئة إليها  
 هذه الليلة .

ال لقد حاولت أن ال تتمسك ابي امل ولكن 
بد أن األمل كان موجوداً طوال الوقت ابنتظار 
أن يعود فيقتلها حزانً من جديد ، واآلن حبديثه 
اهلادئ اخلايل من املشاعر هذا عن الطالق ، 
 تالشي آخر أمل خمادع كانت تعلل به نفسها .

ووقفت وساقاها تتمايالن حتتها ، وأخذت جتمع 
األطباق لتضعها يف حوض الغسيل ومسعته يقول  
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من وراء ظهرها : " حسناً ؟ " وكان صوته حاداً  
 عدمي الصرب.

عند ذلك استدارت إليه تواجهه ، وكان وجهه  
كأنه قّد من اخلشب . وجذبت نفساً عميقاً مث 
 هزت كتفيها قائلة : " إذا كان هذا ماتريده " 

لقد بدا عليها وكأن احلياة استلت من كياهنا ، 
ن أن  كانت تعرف ذلك ، ولكن هذا ال ميك

يكون السبب يف كل هذا الغضب اجلارف 
الذي انتابه وجعل عينيه كاجلمر ، أو يف الطريقة  
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اليت قال هبا بصوت خشن : " إنين أحاول أ ن 
أوفر لك االطمئنان إىل املستقبل ولكن هذا  

 ليس ما أريده وأنت تعلمني ذلك جيداً "
ضرب قبضته يف راحتة بعنف وهو يتابع : " إن 

أن متكثي معي يف فالنسيا زوجه ، ما أريده هو 
لقد طلبت ذلك منك مرتني ويف املرتني رفضتين 

 فال تدعي إذن أنك ال تعرفني ما أريد "
ازدردت اجنيال ريقها شاعرة ابالختناق أتراه ولد  
لكي يعذهبا ؟ والتمعت عيناها ابلدموع . ها قد 
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حان الوقت لربط األمور ببعضها فلرمبا استطاع 
أن يفهم ويكف عن تعذيبها ابقرتاحاته . فقد 
كانت منذ فرتة فكرة يف هذا األمر ويف ما إذا  
كان هوالطريق الوحيد لوضع املاضي خلفها  

زم .حب  
قالت : " إنين ال أستطيع أن أكون زوجتك ما  
دمت ال حتبين فليس يف استطاعيت خوض تلك  

 التجربة مرة أخرى " 
 سأهلا : " ما هذا الذي تتحدثني عنه ؟ "
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كانت هلجته ضجرة وكأهنا تبعث امللل يف نفسه  
، ما جعلها ال تستطيع حبس دموعها اكثر من  

يبه قائلة  ذلك ، فاهنمرت على وجنتيها وهي جت
بصوت مرجتف ايئس : " إنك مل حتبين قط على 
االطالق . بينما أان كنت أحبك كل احلب ،  

فلم أستطع احتمال ذلك ، لشد ما آملين عدم 
 اهتمامك يب " منتدى رواييت الثقافية 

 قال وكأن ذلك قد أوضح كل شيء :" آه " 
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إهنا ترى اآلن أنه فهم األمر ، بطبيعة احلال فهو 
طلبه منها يف البقاء زوجة له . لقد لن يكرر 

، على حساب كرامتها . ظفرت حبريتها أخياً 
تلك الكرامة اليت منعتها طوال تلك السنني من  
اخباره ابحلقيقة كلها ، تلك الكرامة اليت كانت 
الوحيدة اليت استطاعت استخالصها من بني  

 حطام زواجهما .
قال ويف هلجته رقة أدهشتها : " وما الذي 

علك تظنني أنين ال أهتم بك ؟ " ومّد يده  ج
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يرفع ذقنها بلطف يرغمها على فتح عينيها  
اخلائفتني والنظر ببطء وهو يسأهلا بصوت 
أجش : " هل أفهم من ذلك أن السبب 

الوحيد لرفضك الصلح معي كان العتقادك  
 أبنين ال أحبك ،وأنين مل أحبك قط من قبل ؟ " 

الذهول من  أومأت برأسها إجياابً وقد منعها
اإلجابة ، ها أهنا قد أوضحت له كل شيء ، 

 فماذا يريد أكثر من ذلك ؟ 



 524 

ولدهشتها قال هلا وعيناه تبتسمان : " ال داعي 
للبكاء اي عصفوريت الصغية " وملع اهلزل يف 

عينيه كعادته اليت تذكرها دوماً ، والتوى قلبها  
أبمل احلب واملرارة . بينما تقوس فمه بتلك 
اجلاذبية اخلاصة به وحده ، مظهره مالحمه 

الوسيمة بكل جاذبيتها كان من الروعة حبيث  
 فاق احتماهلا . منتدى رواييت الثقافية 
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وسرعان ما تالشت الغصة يف حلقها وهو 
ميسح دموعها عن وجنتيها ويكرر قائاًل : " ال  

 داعي للبكاء ، إنك حتبينين وهذا طبيعي "
مة ابهتة ، بينما  ارتسمت على شفتيها ابتسا

ما حتبه ! إنه يعرف ذلك   قلبها يتحطم . لشد
اآلن ، ولكنها مل تعد هتتم . ولو كان رجاًل آخر 
العتربت ذلك غروراً منه ، ولكنه ابلنسبة إىل  
كريس فهو ثقة رائعة ابلنفس . متاماً كما سبق 
وقال هلا يف فالنسيا إنه ال يهتم بتوم مطلقاُ ألهنا 
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ميكن أبداً أن تضع شخصاً بصفتها زوجته ال 
 مثل هذا مكانه . 

 وهذا كان صحيحاً لسوء احلظ .
 واآلن ، مل يبق مثة شيء يقال .

تراجعت إىل اخللف وليس لديها ما تقوله سوى 
: " سأفكر يف عرضك يف أن تشرتي يل أسهماً  

 يف وكالة " 
" إنك لن تفعلي ذلك ، فقد سحبت هذا 

ترفضينين  العرض ، فأان أعلم اآلن ملاذا كنت
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على الدوام ، األمر غاية يف البساطة وهو أنك  
ستعودين معي إىل فالنسيا زوجة يل . وأينما 

ذهبت تذهبني معي ، إنك لن ترتكيين بعد اآلن 
 أبداً " 

قالت بيأس : " ولكن مل يتغي شيء إنين ال أريد  
 أن أجرب تلك اآلآلم مرة أخرى و .. "

، مل يتغي أجاب موافقاً بلهجة حارة : " كال 
شيء ، ولن يتغي مطلقاً ، ذلك أنين أحببتك  
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على الدوام قبل كل شيء " منتدى رواييت 
 الثقافية

قفز قلبها من موقعه ، وتساءلت عما إذا  
كانت جترؤ على تصديقه . وبينما كانت مرتددة  

ذا به يبعدها عنه حلظه بني ذلك أو عدمه ، إ
 هبا وهو حياول متالك نفسها ، مث قادها عائداً 

إىل غرفة اجللوس . مث سأهلا برقة : " واآلن 
أخربيين ما الذي جيعلين أتزوج فتاة بلهاء؟ 

 أخربيين ما الذي جيعلين أتزوج إمرأة ال أحبها "
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لقد جعلها هبذا تبدو غاية يف البالهة فابتسمت 
بلطف مستمتعة بروعة هذه اللحظة فقط دافنة  

 وجهها يف سرتته تستمع إىل ضرابت قلبه.
كانت لديها هذه اللحظة فقط لتسمح لنفسها  
أبن تشعر ابهلناء مقنعة نفسها فيها أبنه تزوجها  

 فقط ألنه كان حيبها ومازال حيبها .
مث رفعت رأسها تنظر إليه ،حماولة أن تستجمع 

ملرأة املخيفة مث الشجاعة لكي تذكره بتلك ا
انفجرت تقول : " لقد أخربتين جوليا ذلك 
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وكنت أنت بعيداً ، لقد جاءت   اليوم ابحلقيقة .
يبني لسنوات إيل وأخربتين أبنكما كنتما حب

طويلة ، وأنه كان عليكما أن تتزوجا منذ مدة 
طويلة ، ولكنها مل توافق ألهنا ال تنجب أوالداً  
.. وذلك نتيجة حادث حدث هلا يف طفولتها ،  
كما قالت . وكانت هي تعلم أنك تريد وريثاً  

إليك شيئاً ابلغ األمهية " وأن هذا كان ابلنسبة  
وهتدج صوهتا بينما مجد كريس يف مكانه . لقد 
شعرت ابلتوتر يستويل على جسده منتقاًل إليها  
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وكانت قد أبتدأت ترجتف وقد متلكتها رجفة 
 مشلت جسدها أبمجعه . منتدى رواييت الثقافية

واتبعت : " عند ذلك قررت أن تتزوجين ، وأن  
ريثاً . ولكننا مل تطلقين عندما أجنب لك و 

ننجب ومل تكن مثة داللة على أنه سيكون لنا 
طفل ، لقد قالت جوليا إن صربك قد بدأ ينفد  
وأنك صرت تكرهين وتكره هذا الوضع كله ، 

 لقد كانت حتذرين بكالمها ذاك " 
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كان لصمته الطويل الذي تال حديثها ولتصلب  
جسده الذي استمر كلياً ، ما جعلها تتوقع 

ولكنها كانت من االستغراق يف األسوأ ، 
ذكرايهتا املؤملة إىل حد فوجئت معه بغضبه 

الذي تفجر وهو يندفع واقفاً بعنف ، يصرخ يف 
وجهها :" كانت حتذرك ؟ وأنت صدقتها ؟ 

ومازلت تصدقينها أكثر مين ..؟ أان زوجك ، 
هل تراين سأتعرض ملثل هذا العذاب مرة 

 أخرى؟ .. إنين أغسل يدي منك "
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يديه يف جييب بنطاله ،وأخذ يذرع أرض ودفع 
الغرفة اثئراً وارجتفت اجنيال ، ومل تعد تدري ما  
تقول ، فهي مل تتوقع ردة فعله هذه ومل تكن  

 تعرف ما تفعل جتاهها .
وقالت بصوت مبحوح : " أتعين أن هذا ليس 
صحيحاً ؟ " ورأته جيمد يف مكانه ، مث يستدير  

قول ساخراً على عقبيه وعيناه تلتهبان وهو ي
بقسوة : " وهل تصدقينين إذا أان قلت أنه  

ليس صحيحاً ؟ وهل جتعلني كلميت فوق كلمة 
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تلك الكاذبة اآلمثة اجملنونة ؟ أم أنه كثي عليك 
متاماً ابخباري  أن تثقي بزوجك ؟ لقد أسرعت

أبنك صدقتها متاماً ابلنسبة ألكاذيبها عن 
دوري يف موت أخي . أسرعت متاماً ابهلرب  

اهتامي ابالجرام أتعلمني كم آملين ذلك ؟ و 
 أتعلمني ؟ " 

 
وبدا متوحشاً لدرجة شعرت معها أهنا تتمزق 
إرابً وكان الصمت خميفاً ، حىت الريح توقفت 



 535 

عن العصف واملطر عن اهلطول . وعضت 
شفتها وقد فهمت ماهية شعوره عند ذاك ، 

وقالت تذكره بصوت هادئ : " إنين مل أصدق 
الواقع أبداً ذلك اجلزء مما قالته عن قضية ، يف 

أخيك . وعندما توقفت يف ما بعد عن التفكي 
, وبعد أن متالكت نفسي بعد تلك الصدمة 

اليت أصابتين حني قيل يل أبنك تزوجتين فقط ، 
الستغاليل علمت انك لست من النوع الذي  
يقتل أخاه متعمداً . وقد سبق واعتذرت لذلك  
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فعل غي ذلك ؟ " منتدى ، وماذا علي أن أ
 رواييت الثقافية

قال بصوت ابرد قاس : " ابمكانك أن ختربيين  
عما منعك من أن تقذيف بوجهي ابلتهمة 

األخرى ، لقد متتمت بشيء عنها ، وعن أهنا 
كانت حبيبيت ولكنين مل أكرتث بذلك وأرجعته 
إىل اغاظة طفولية منك يل . ملاذا مل توضحي يل 

 كل شيء ؟ " 
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سأهلا وقد شبك ذراعية فوق صدره وقد  وكان ي
كنها أجابت بدت يف عينيه نظرة خميفة ، ول

ببساطة دون أن حتول نظراهتا عنه : " إهنا 
الكرامة لقد سبق وأخربتك أبنين بعد أن هدأت  
وابتدأت أفكر بتعقل ، مل أستطع أن أصدق 
انك قتلت أخاك . ولكن الشيء اآلخر .. مل  

رار . ذلك أن أستطع أن أصل بشأنه إىل ق
ختربين انك انت وهي كنتما مساعي جلوليا 

حبيبني ، وأهنا ال تعتربين هتديداً هلا أبي شكل 
ألنين مل أكن سوى مراهقة غبية ، مملة وعاطلة 
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من أي مجال ، وأنك ستأمرين ابلرحيل حاملا 
أجنب لك الوريث ، عند ذلك مل أستطع أن 

اخربك خفت أن أذكرك بوضعي وهو أنين جمرد  
فتاة خمبولة متشبثة بك ، مهجورة من احلبيب ،  
وعلى استعداد لإلذالل أمامك ملا تتفضل به  

عليها من اهتمام عابر . لقد كانت الكرامة هي  
 كل ما بقي يل مل يكن لدي شيء غيها "

اشتد اللهب يف عينيه ورفع كفيه يغطي هبما  
وجهه للحظه قصية ليزحيهما بعد ذلك ببطء ،  
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بدا فيه اهللع : " الكرامة   وهو يقول بصوت 
لقد ولدت معها ، وإبمكاين أن أتفهمها ابلنسبة 

 إليك ، واي هلا من إمث "
وقال بصوت مفعم ابملشاعر : " لنفتح صفحة 

 جديدة حنن اإلثنني "
ونظر يف عينيها ملياً ، ورأت أتلق الدموع يف 
عينيه السوداوين . قال هلا :" إن كراميت هي 

ضور إليك ألطلب منك اليت منعتين من احل 
الرجوع إيل . إهنا مل تسمح يل أبن أغفر لك 
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تصديقك ما قالته لك تلك الكاذبة احلقية عن 
وري يف موت أخي ، بدالُ من أن تثقي يب ، د

أان زوجك . ولكنك بقيت تعذبينين . إنك مل 
تربحي أفكاري مطلقاً . لقد وضعتك حتت 
  املراقبة لتسجيل كل حركة منك ، لقد كنت

أحدث نفسي أنين كنت أترقب الفرصة املواتية 
وانتظر يوماً أمتكن فيه من االنتقام وذلك 

ألجعلك تعانني نفس األمل الذي جعلتين أعانيه  
 ، ولكن احلقيقة .. " منتدى رواييت الثقافية
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" احلقيقة هي أنين مل أكن أحتمل عدم رؤيتك ، 
ومل أكن ألتوقف عن األمل ، كنت يف هناية كل  

أتساءل عما إذا كان اليوم التايل سيعيدك يوم 
فظ ابلورود البيضاء اليانعة  إيل . لقد كنت أحت

يف غرفتك ابنتظارك على الدوام ، متاماً كما 
كنت أان يف انتظارك ، إمنا متنعين كراميت من 

 القدوم إليك متوساًل "
أتوهت وهي تقول مذهولة : " آه اي كريس ما 

 أشد حبك يل "
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ذ اللحظة اليت رأيتك فيها " قال هلا :" من
اف عليها من أن  لغة وكأنه خيوأمسكها برقة اب

تنكسر وهو يتابع قائاًل : " كنت صغية ، هشة 
، بريئة ، رائعة اجلمال ، وقد أصبح قليب أسيك  
على الفور ، لقد كنت تعانني من كارثة مفجعة 
بفقدك والديك ، كما كانت تزعجك خالتك 

أريد أن أبعدك عنها سيئة الطبع تلك . كنت 
ألعتين بك ، وأحبك وأجعلك آمنة وأراقبك 
وأنت تتفتحني كالزهرة ، فهل من عجب أن  

 تزوجتك مبثل تلك السرعة ؟ "
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عادت وقطبت جبينها حينما قال هلا برصانة :  
ستقلتان فعائد إىل  " أما مسألة غرفيت النوم امل

انك كنت صغية السن وبريئة للغاية ، فلم 
وكنت انتظر حىت تصبحني يف   أحب أزعاجك

 سن انضجة " 
قالت : " بينما أان طيلة الوقت كنت أظن أنين  

 أرضيك ، وكنت متأكدة من أنين خيبت ال
أملك يف شخصي ، وأنك إمنا متضي كل 

 اوقاتك يف العمل ألنين أسبب لك الضجر "
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قال : " إنك مل تسبيب يل الضجر قط اي حبيبيت  
ن علي أن أعمل ، ولكنين يف ذلك احلني ، كا

بغاية اجلهد . ذلك أن الشركة يف عهد أخي 
بيرت كانت موشكة على االفالس ، فكنت 

أبنيها من جديد ، ألجلنا حنن االثنني . وكان 
علي أن أوضح لك كل ذلك . ولكنين كنت  
أظنك سعيدة ، وكيف كان يل أن أعلم أنك مل  
تكوين كذلك ؟ كان جيب عليك أن ختربيين "  

  الثقافيةمنتدى رواييت
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اعرتفت قائلة وهي ترجتف : " لقد كنت عدمية 
الشعور ابألمن والثقة ، وهذا هو السبب يف 
انين صدقت جوليا يف ما قالت . وعندما 

تكلمت معك يف اهلاتف ذلك اليوم ، كنت 
ذاهلة مضطربة ، لقد أخربتك أبنين سأتركك 
وبسبب ذلك . وكان كل ما كنت أريده منك 

كل هذا كذب يف كذب .   هو أن تقول يل ان
كنت سأصدقك عند ذاك كلمة واحدة منك 
فقط كنت بعدها سأعود إليك على أول طائرة  
. ولكنك مل تنكر كلمة واحدة ، عند ذلك 
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تستطع االنكار ألن املسألة   ظننت أنك مل
 كانت حقيقية " 

نظر يف عينيها بعينني جتلى فيهما العذاب وهو 
الكرامة ، يقول بصوت يقطر ندماً : " إهنا 

ايغالييت .. عليك ان تفهمي ، فإن لك نصيبك 
من ذلك أنت أيضاً ، ذلك أنك عندما وجهت 
إيل تلك االهتامات جعلتين يف حالة صدمة ، 

لتحل حملها بعد ذلك الكربايء والكرامة 
اجملروحة ، ما كان يل أن أخربك أبن كل ما مسعته 
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كان غي صحيح . ما كان يل أن أتوسل إليك ،  
كنت زوجيت احملبوبة وهلذا كان عليك أن    لقد

تثقي يب متاماً . هذا ما كانت توحية إيل كراميت .  
الكرامة هي اليت أبعدتين عنك أربع سنوات  

حافلة ابلعذاب . كيف كان يل أن أعلم أبنك  
كنت تشعرين معي أبنك مهددة بذلك الشكل  
؟ عدمية الثقة والطمأنينة ؟ لقد كنت ابلنسبة 

وام ، اجنيلينا ، زوجيت الرقيقة إيل على الد
الرائعة اجلمال . لقد كان قليب مكاانً أميناً لك  
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على الدوام ، بينما مل خترج جوليا عن كوهنا 
 موظفة معتربة "

قالت وهي ترجتف : " ولكنها كانت كما يبدو  
متلك كل ما ال أملكه . كانت ذكية ، رائعة 
إىل  اجلمال ، فاتنة ورشيقة . وعندما كانت أتيت 

سيا ، وكان هذا مراراً ، كانت تقضي كل فالن
الوقت معك بينما كنت أان وحيدة يف البيت ،  
أنسق األزهار وأتساءل عما إبمكاين أن أقوم به  
ألجعلك هتتم يب كما هتتم هبا ، وهكذا صدقت  
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كل ما قالته عين مثل أنين مل أكد أعدو 
طوراملراهقة وأنين صغية ابلنسبة لسين ، وغي 

ة وعادية اجلمال ومسينة " منتدى رواييت  خبي 
 الثقافية

قال : " ما أشد محاقتك اليت مازلت عليها ، اي 
حبيبيت ذلك أنك عندما اعرتفت يل أبنك مل 

تصدقي أبن من املمكن أن أكون جمرماً ، كنت  
متأكداً من أنك ال بد رفضت أيضاً ما كانت 
قالته لك تلك املرأة عن عالقتنا املزعومة ، 
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دما أعدت الرجل البدين إىل انكلرتا ، وعن
كنت مقتنعاً متاماً خصوصاً وقد جتاوبت معي 
عندما حاولت التقرب منك ، وهذا هو سبب  
شعوري بتلك املرارة عندما رفضت البقاء معي  
. آه اي اجنيلينا ، كان عليك أن تعلمي أنين  

كنت سأحبك وسأراك رائعة اجلمال سواء كنت 
 التسعني ، حنيلة أو مسينة يف التاسعة عشرة أم يف

 حبجم البيت " 
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قام من مكانه ليأخذها معه إىل املطبخ وقال : "  
عن تلك املرأة اليت   سأصنع لنا قهوة مث أحتدث

أكره الكالم عنها ، إمنا آلخر مرة فقط ، هل 
 تفهمني ؟"

ورمقها بتلك النظرة العنيفة املصحوبة ابلكربايء 
ب الكالم عن واليت تعشقها . إهنا كذلك ال حت

تلك املرأة ، ولكنها رضيت أبن تستمع إىل ما  
 يريد قوله . 
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قال : " ال بد أهنا كانت خمبولة ، ومل أكن أان  
منتبهاً إىل ذلك يف البدء . وكان هلا عالقة مع  

أخي بيرت ، ولكن هذا مل يدهشين . فقد كان ال 
يرد أية أمرأة جذابة تعرتض طريقه . وكانت هي 

ا يف فرع الواردات ، فهي مل تعمل يف انكلرت 
تكن من النوع الذي جيذبين ، ولكنها كانت 
ممتازة يف عملها ، ما كان جيعلين أخصص هلا  

بعض وقيت عندما كانت أتيت إىل املكتب 
الرئيسي يف فالنسيا ، فكان عندها أفكار 

مبدعة من املمكن أن تستفيد منها الشركة ، 



 553 

 ، وهكذا تظاهرت بعدم مالحظة اهتمامها يب
فلتعدين غبياً مادامت ذات فائدة للشركة . أما  

ما مل أدركه متاماً ، فقد كان عمق مشاعرها 
حنوي ، إذ أهنا كما يبدو كانت يف أعماقها  

تعتربين ملكاً هلا . وهكذا مل خيطر يف ابيل قط  
أن الغية قد تتملكها إىل حد اخلبل ، حني 
وقعت أان يف الغرام ألول مرة يف حيايت ، 

رعت ابلزواج منك قبل أن تغيي رأيك وأس
وهكذا حاكت تلك األكاذيب لتخيفك 

 وتبعدك عين "
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مل تستطع اجنيال أن متنع نفسها من السؤال : " 
 وماذا جرى هلا ؟ " 

فأجاب : " ماذا تظنني ؟ عندما علمت مبا  
أخربتك به من أكاذيب ، طردهتا من العمل 

وى على الفور . لقد هددهتا أبن أرفع عليها دع
بتهمة القذف وتشويه السمعه إذا هي أرتين  

وجهها بعد ذلك أو رأيتها يف أمالك أو أماكن  
ختصين . كانت ال تزال يف منزيل عندما عدت 
من رحلة العمل تلك ، فاتصلت يب أنت من 
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انكلرتا . وبعد تلك املكاملة اهلاتفية تركت 
مكتيب ألفتش عنها وكانت يف غرفيت " ولدى 

 بدت يف عيين اجنيال ، ضغط  نظرة األمل اليت
ها يف على يدها متابعاً : " لقد وضعت نفس 

ذلك املكان دون علم مين ،ولكنين طردهتا 
 خارجاً طارداً إايها من العمل " 

أتوهت بسعادة وكأهنا حتلم ، وما لبثت أن 
حتولت إليه تسأله : " أتذكر أثناء نزهتنا يف 
  اجلبال ؟ عندما طلبت مين أن أبقى زوجة لك
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فسألتك ما إذا كان طلبك هذا لكي يكون لنا  
أطفال ، وقلت أنت ماذا غي ذلك ؟ ملاذا  

أجبتين بذلك ؟ " وبدا عليها االستياء ، لو مل 
يفعل ، رمبا كانت ستبقى معه وملا عاد الكربايء 
ففرقهما تلك الشهور املاضية املليئة ابلعذاب . 

 منتدى رواييت الثقافية
ظننت أن هذا ما كنت  فأجاب ابمساً : " لقد 

حتبني مساعه ، وال عالقة له خبطيت املزعومة يف 
أن أجنب منك طفالً ، مث أطردك يف ليلة ممطرة 
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. ذلك أنه بعد حوايل ستة أشهر من زواجنا ، 
كنت قد أخربتين ذات مرة أنك تريدين طفاًل ، 
أم أنك نسيت ؟ كان يبدو عليك ، يف ذلك  

 احلني ، غاية التشوق للحمل "
تذكرت اآلن أن هذا كان صحيحاً ، فقد و 

كانت يف ذلك الوقت ، تظن أن وجود طفل  
قد يزيد من القرب بينهما ، دون أن تعلم أن 
عدم نضجها ، والشعور بعدم الثقة الذي 
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غرسته يف نفسها جوليا هو الذي كان جيعلهما  
 متباعدين . 

 منتدى رواييت الثقافية
زقزقة العصافي فتحت اجنيال عينيها عند مساع 

، فارتسمت على شفتيها ابتسامة حاملة ما 
لبثت بعدها أن نزلت من السرير ، فارتدت 
معطفها املنزيل واجتهت حنو املطبخ لتضع 

 الشاي . مسعت طرقات .
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وكان كالعادة .. بول حمماًل بصندوق كرتون 
حيوي أطعمة أرسلتها أمه ، واتسعت عيناه وهو 

وشعرها األشعث وعينيها   يراها يف ثياهبا املنزلية 
احلاملتني وكريس خلفها يقول : " شكراً ، ال 
نريد شيئاً هلذا اليوم " وذلك بلهجة من يقول  
أتظن نفسك بشراً ؟ وغالبت اجنيال رغبة يف 

الضحك وهي تقول للفىت بلطف : " هذا مجيل 
جداً من والدتك ، ولكن عندان ما يزيد عن 

فالنسيا اليوم   كفايتنا ، وأان وزوجي سنرحل إىل
أو غداً ، إنين سأزوركم قبل الرحيل ، وشكراً 
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لكم مجيعاً لكل العون الذي اسديتمون إيلّ  " 
مث أغلقت الباب هبدوء يف وجهه الذاهل ، بينما  
قال هلا كريس : " إنين أحس اليوم بكرم أخالق 

جيعلين أشعر ابألسف ألجله . فهو قد فنت 
، ليى بعد ذلك  أبكثر النساء جاذبية يف العامل 

 أنين أخذهتا منه "
 فقالت : " إن ابريق الشاي على النار " 

أجاب : " هذا حسن . إننا سنعود إىل فالنسيا 
غداً . وإبمكانك أن تكتيب رسالة إىل خالتك . 
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أو أن تتصلي هبا هاتفياً من املطار ، أما اليوم 
؟ إنك أنت   فأان حباجة إىل الراحة ، هل نسيت

أصررت على أن أراتح ليلة قبل أن أذهب  اليت  
إىل املطار ، ولكنين سأصنع الشاي أواًل واخلبز  
احملمص ، بينما أنت تذهبني وتبقني يف غرفة 
اجللوس قرب املدفأة ، فال شيء أفضل من  
 ذلك يف مثل هذه البالد الباردة املمطرة "

وهكذا أطاعته إذ عليها أن هتتم براحته من 
ذا وعد منها أفصحت عنه  اآلن فصاعداً ، وه
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نظراهتا إليه وهو يلحق هبا بعد ذلك بدقائق . 
وعد منها حفظته على الدوام ، مبباهج حبهما 
املتبادل ومسراته ، وذلك يف مستقبل خال من 

 الغيوم يضمهما معاً .
 

 لتحميل مزيد من الرواايت 
 احلصرية و املميزة

 زوروا موقع مكتبة رواية 
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http://www.riwaya.ga/
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