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" إنك ختفني شيئا يف أعماقك ,اي  
 مارغريت "

 
 

جريوم مونتكورت يدرك مدى  لو أن 
 خداعها ! فهو اليعلم 

 
 



شيئا .. حىت االسم الذى ذكرته له , مل 
 يكن امسها .

 
 

ولكن ميغ وجدت ان ذلك الرجل  
 الفرنسى اجلذاب كانت له أسراره 

 
 



هو أيضا .. ليس أقلها ماهية شعوره 
 احلقيقى حنوها .

 
 
 
 

 الفصل األول 
 
 



 
 
 
 
 

ميكنك أن " إنه حل مناسب متاما . 
 تذهىب لتأخذى مكاىن . "

 
 



 
ولكن قول مارغوت ترانت املرح هذا ,  

قوبل بصمت عميق . ومتتمت ميغ  
النغرتى : " دعيىن أستوضح األمر متاما  
. إنك تريدين مىن أن أسافر إىل جنوب  
فرنسا , ىف الشهر القادم , وأمكث مع  
خالتك ىف قصرها , منتحلى شخصيتك  

أختها غري " وسكتت وهي تلقى على 
الشقيقة نظرة طويلة متأملة , لتتابع  



بعدها قائلة : " هل هذه هى العناصر  
ىف التمثيليلة ؟ "األساسية   

 
 

سألتها مارغوت : " وما اخلطأ ىف هذا ؟  
إن تلك العجوز تريد من ميكث معها  
ملدة أربع أسابيع لكى تتمكن مرافقتها  
املستعبدة تلك أن أتخذ فرصة تراتح  



هى املشكلة ىف ما لو ادعت  فيها , فما
 فتاة أبهنا مارغوت ترانت ؟ "

 
 

فردت عليها ميغ بسخرية ابلغة : " 
ليس مثة مشكلة طبعا . حىت عدم الشبه 

 بيننا , ليس له أمهية على اإلطالق "
 
 



فهزت مارغوت كتفيها قائلة : " إنىن  
شقراء ., وأنت مسراء . " وألقت نظرة 

البين  استخفاف على شعر ميغ 
املسرتسل البسيط الطراز , وهى تتابع : 

" وهذا ميكن تعديله بسهولة . أما  
ابلنسبة لألشياء األخرى , فهى عمياء 
تقريبا وهذا هو السبب ىف حاجتها إىل  
مرافقة دائمة , فهى لن تتمكن من  

 رؤيتك بوضوح ."



 
 

 متتمت ميغ : " هذه هى هناية طموحى " 
 
 

لة حبدة : " مالت مارغوت إىل األمام قائ
هيا اي ميغ , ميكنك القيام بذلك بكل  
سهولة , ذلك أنه ليس مثة وظيفة لك  
تقلقني بشأهنا ما دامت املكتبة الىت  



تعملني فيها ستقفل أبواهبا ىف هناية  
 األسبوع . جيب ان تدركى هذا . " 

 
 

قالت ميغ معرتضة : " ومل ال ؟ إن 
الربملان مينح العضائه إجازة ىف الصيف  

املؤكد أن ستيفن سيعطيك اجازة   . من
 " . 
 



اجابت مارغوت وقد ظهر على وجهها  
اجلميل انفعال مفاجئ : " رمبا سيفعل 
إذا أان طلبت منه ذلك , ولكنه على 
وشك طلب أن يطلب الطالق من  

زوجته , وأان ال أريد أن أتركه ىف هذا  
 الوقت ابلذات . "

 
 



متتمت ميغ جبفاء : " لقد فهمت " ذلك 
مهما كان رأيها ىف هذا العمل   أنه ,

املقيت , فقد كانت أختها بسبيله منذ  
وجدت عمال كسكرترية عند ستيفن 
كريتيس عضو الربملان الشاب الذى  
كان مرشحا لرتبة وزارية ىف احلكومة  

 املقبلة .
 
 



قالت مارغوت ابستياء : " مث أنه ليس 
لديه احلق ىف استدعائي هبذا الشكل  

أرها منذ كنت ىف  املفاجئ , إنىن مل 
 التاسعة من عمرى . "

 
 

قالت : " إنىن أعجب لعدم مساعى هبا  
 حىت اآلن . "

 



 
هزت مارغوت كتفيها قائلة : " إهنا ىف  
الواقع , عمة أىب , وكانت حتبه كثريا . 

ذا , حنن وقد أطلق علي امسها . وهك
الثالثة , بنفس االسم . أليس هذا شيئا 

 مجيال ؟ " 
 
 



هتز رأسها : " هذا   أجابت ميغ وهى
غريب , ولكنه خارج عن موضوعنا اآلن 

, أال ميكنك أن تكتىب إليها لتخربيها  
 بعدم متكنك من الذهاب إليها . "

 
 

أجابت مارغوت حبدة : " كال , إن هذا 
ىف منتهى الغباء . ذلك أن ليس هلا  
أوالد وال أقرابء حسب ما أعرف . 



وإرث مثل قصر يف النغيدوك هو شئ 
ال ميكن االستهانة به . وهكذا ترين أن  
من الضرورى أن أكون جبانبها " ونظرت 
إىل ميغ اببتسامة متوسلة وهى تستطرد  

ذلك ابمسى . " : " أو تقومني أنت ب   
 
 

عضت ميغ شفتيها قائلة : " ال سبيل  
إىل ذلك . ألننا لن نستطيع االفالت 



من سوء النتيجة , هذا عدا عن 
 االعتبارات األخالقية . " 

 
 

أجابتها مارغوت : " ليس مثة ضرر ىف  
ذلك . األمر هو أن مارغوت ترانت قد  

استدعيت . ومن املفروض أن هذه  
. وأنت مناسبة ستصل ىف الوقت املعني 

, أكثر مىن للعناية بعجوز كئيبة .  



اجعليها راضية ألجلى , وسأكون شاكرة 
 لك إىل األبد . " 

 
 

قالت ميغ وهى تدفع شعرها إىل اخللف 
: " أهذا إذن , هو احلافز الذى يدفعىن 
للقبول ؟ إنك حقا , عدمية التفكري اي 
مارغوت . وعليك أن تقومى بعملك  

 القذر هذا بنفسك ."



 
 

قالت مارغوت وهى تنظر إىل أظافرها :  
" هل أنت ذاهبة ؟ كنت أظن أن املكتبة 

 تقفل أبواهبا يوم األربعاء . "
 
 



أجابت ميغ : " هذا صحيح . وأان 
أمضى هذا النهار مع مربييت تريتر  

 كالعادة ."
 
 

قالت مارغوت : " طبعا ىف كوخها  
 اجلميل , أم على أن أقول كوخنا ؟ " 

 
 



ميغ لتقول بعد برهة : " إن  ضاقت عينا
كوخ بريدونس هو إلقامة املربية طوال 

حياهتا . لقد أوضح أىب ذلك بعد موته . 
" 
 
 

قالت مارغوت : " نعم , ولكنه مل يقرر  
ذلك كتابة , اي حبيبىت , وليس هناك  

ومنذ أايم قامت   وثيقة قانونية بذلك .



أمى بزايرة خاطفة إليه . ذلك أن  
ستور , يبحثون عن أصدقاءها , آل ني

 مكان ميضون فيه عطلة هناية األسبوع .
 ويبدو أن هذا املكان مالئم جدا ." 

 
 

حدقت ميغ فيها قائلة : " إنك , طبعا  
, غري جادة بذلك . إن املربية مولعة  

 جدا ابلكوخ ." 



 
 

أجابت مارغوت جبفاء : " طبعا البد أهنا 
 كذلك , فهو مكان مرغوب جدا ."

 
 

ولكن , ليس مثة مكان  قالت ميغ : "
 آخر لتذهب إليه ."

 



 
فأجابت مارغوت واحلقد يكسو مالحمها 

ملجأ العجزة . إن ألمى : " هنالك 
أصدقاء يف مجعية اخلدمات االجتماعية 
وأان واثقة من أهنم سيساعدوهنا ىف ذلك 

 ". 
 
 



ارجتفت ميغ وهى تتنفس بصعوبة قائلة  
: " إن هذا سيقتلها , واإلقامة ىف ملجأ 
يرعبها . وهى إبمكاهنا أن ختدم نفسها  

 بنفسها ."
 
 

قالت مارغوت بربود : " إن األمر , ىف  
هذا , بيدك أنت , ذلك أنه إذا قبلت 

سأقنع أمى أبن ابلذهاب إىل النغيدوك ف



طرد املربية من الكوخ سيكون خيانة 
 لذكرى أبيك ."

 
 

سألتها ميغ خبيبة أمل : " وهل هذا يغري 
" من األمر شيئا ؟  

 
 



أجابت مارغوت : " ابلطبع , فقد كانت 
مولعة أببيك جدا , رغم أهنا مل تكن 

حتب املربية وطريقتها ىف السيطرة , هذا  
إىل جانب أن كلمىت اآلن مسموعة  

عندها , فأان أوجهها أينما وكيفما شئت 
, ذلك ألهنا مستميتة كي يكون هلا  

 صهر ىف الربملان ."
 
 



هذا أن   فكرت ميغ عابسة , إن معىن
تذهب زوجته كريين وأوالده إىل اجلحيم 

. 
 
 

اتبعت مارغوت بدهاء : " حىت ان ىف  
استطاعىت أن اجعلها تكتب شيئا ابسم  
املربية , هذا إذا ذهبت أنت للمكوث  
مع خالىت ملدة شهر . إنىن حباجة إىل  



معونتك , اي ميغ , إذ على أن أبقى هنا  
ن ." لكى استمر ابلضغط على ستيف  

 
 

قالت ميغ بربود : " إن قمت أان هبذا 
األمر , فألجل املربية وليس ألساعدك 
 ىف احلصول على هذا الرجل املتزوج ." 

 
 



متطت مارغوت بسرور وهى تقول : "  
دعى عنك هذا الغرور . فأنت ستذهبني 

وكل   إىل فرنسا ملدة شهر كامل
التكاليف مدفوعة . ماذا تريدين غري  

وهي تتابع : ذلك ؟ " وابتسمت راضية 
" كذلك سأعريك سياريت لكي تذهيب هبا  
إىل فرنسا . وعليك أن تبدأى ابلتمرين  

 على القيادة منذ اآلن ." 
 



 
أطبقت ميغ أسناهنا بشدة وهى تقول : 

 " إنىن مل أقل بعد إنىن سأذهب ."
 
 

فارتسمت على شفىت مارغوت ابتسامة 
الثعلب وهى تقول : " ولكنك ستذهبني 

ربية العجوز املسكينة , وإال فإن امل



ستصبح دون مأوى, فاخليار ىف ذلك  
 يعود إليك ."

 
 

وبعد ذلك أبسبوعني . كانت ميغ ىف 
 طريقها مرغمة إىل جنوب فرنسا . 

 
 



مل تكن تريد أن ترضخ هلذا , ولكن نظرة 
منها إىل مربيتها وهى جتول ىف أحناء  
الكوخ سعيدة نشيطة , غافلة عما 

دة النغرتي , ينتظرها من أصدقاء السي
 جعلتها تغري رأيها .

 
 



والسيدة ايريس النغرتي , نفسها ., مل 
تكن مسرورة هبذه املساومة , ولكنها  
 قبلت ابألمر مرغمة , هى األخرى .
وتنهدت وهى تقول : " إن مارغوت 
تستحق السعادة . كما أن ستيفن هو 
رجل رائع بينما زوجته امرأة ال تعرف  

انه حباجة إىل  سوى اخلدمة يف بيتها . 
امرأة تقف جبانبه وتدفعه إىل األمام ىف  

 مهنته السياسية هذه ." 



 
 

وفكرت ميغ متهكمة ىف أنه ال عجب  
إذا كانت البالد ىف مثل هذا التدهور ,  

إذا كانت نظرة ستيفن إىل مارغوت  
حتوى هذا الرجاء . أما ابلنسبة ألعمال 
البيت , فليس مثة من ميكنه القول إهنا  

ئ ماعدا غلى املاء على تصلح لش
 األرجح . 



 
 

تلقت من ايريس النغرتى بعض املالبس  
اجلديدة الىت أصرت هذه على دفع مثنها 

 قائلة تسكتها عن االحتجاج : 
" من املفروض أنك مبثابة ابنىت وهلذا ,  

فال ميكنك أن تسافري مبثل هذه 
 املالبس ."

 



 
كذلك كان لون شعرها اجلديد انجحا 

متوقع , فقد أصبح أشقر  بشكل غري 
داكنا . ومل جتد الوقت لكي تبكي على  
عملها ىف املكتبة والذى زاولته طيلة  

الثمانية عشر شهرا املاضية , بعد تقاعد 
صاحب املكتبة . أو تقلق , أثناء  

انتظارها أن متر هذه املغامرة الفرنسية 



بسالم , ذلك أن مشكالهتا احلالية  
 تكفيها .

 
 

خمدومها , السيد  ودهشت وهى ترى  
أوتواي يؤمي برأسه وهي ختربه بوجهة 
سفرها , راضيا وهويقول : " آه ,  

النغيدوك أرض إاىن التربوابدو الشاعرية  
 , والكااثر ."



 
 

 سألته ميغ : " وما الكااثر ؟ " 
 
 

فأجاب : " إهنا طائفة دينية ابقية من 
العصور الوسطي , وهي تعتقد أن احلياة 

بد من االستمرار يف  أبمجعها آمثة , وال
البحث عن النور . إن كل مقاطعات  



الالنغيدوك كانت غنية ومستقلة عن 
ملك فرنسا الذى كان يكره راميوند  

أوف تولرز أكرب أسياد اجلنوب وحيسده 
على ثرائه ومجال وحضارة حياته ىف 
اجلنوب , فكان أن فكر ىف اختاذ  
الكااثر ذريعة لغزوه وحماربته وسلبه 

ولكنك ستعشقني تلك املنطقة أمالكه . 
. فهى بالد شاعرية مليئة ابملتناقضات , 
فرتين فيها الضحكات السعيدة الدافئة 



إىل جانب الدموع . احلب الصادق إىل  
جانب الكراهية واحلقد الذى ال يعرف 
التسامح . الشمس الالهبة والعواصف  
 الثائرة عندما تفلت الطبيعة من عقاهلا ." 

 
 

و يرى اخلوف يكسو  وابتسم خببث وه
مالمح ميغ واستطرد بعنف : " رمبا ىف  
إمكان كل هذا أن ينفض عنك قليال  



هذا اجلمود الذى حييط حياتك رغم 
 صغر سنك ." 

 
 

قالت ابحتجاج : " ولكنىن سعيدة  
 بذلك ."

 
 



قال : " كال , إنك راضية فقط .. وهذا 
شئ خمتلف متاما . ولكنىن متأكد , اي  

تكوىن نفس الفتاة طفلىت , من أنك لن 
عند عودتك من النغيدوك ." وأطلق  

ضحكة جافة وهو يتابع : " كال , ليس 
نفس الفتاة مطلقا . " وربت على كتفها 
: " إنىن أتنبأ أبنك لن تعودى إىل جمرد  
قناعتك تلك ىف حياتك . وستتمتعني  

 بدفء اجلنوب كامال ." 



 
 
 
 
 
 
 

ولكن ذلك احلر الالهب , والعرق  
كان ينضح به جلد ميغ ىف زمحة الذى  



السري خارج قطار تولوز , مل يكن  
الىت وصف   لينطبق عليه كلمة , دفء ,

هبا خمدومها ذاك , هذه املنطقة اجلنوبية 
, فقد كانت السيارة الىت أستاجرهتا , 
أشبه ابلفرن بينما كانت ما تزال ىف  

مستهل رحلتها إىل هاوت أرينياك , فقد 
رة يومني عن  وصلت إىل فرنسا مبك

موعدها , وذلك لكى متضى بعض 



الوقت ىف التفرج قبل أن تستقربني آل  
 دي بريسو كمرافقة للسيدة . 

 
كذلك , كانت هذه الفرتة تساعدها  

على مترين لغتها الفرنسية . فقد كانت 
متفوقة ىف هذه اللغة بني تلميذات صفها 
ىف املدرسة . كما كانت حتضر دروسا 

ولكن مل يكن أمامها  ليلية للتقدم هبا .
فرصة الختبار مهارهتا ىف تلك اللغة , ىف 



قصر هاوت أرينياك , حيث أن السيدة  
مارغريت دي بريسو قد أبغت أثناء  

املراسلة , أن مارغوت ال تتكلم 
الفرنسية . وعندما احتجت ميغ على  
هذا القرار التعسفى ابإلدعاء أبهنا ال 
حتسن الفرنسية . قالت هلا مارغوت  

اطة : " هذا شئ سيفيدك متاما إذ  ببس
إبمكانك االدعاء بعدم الفهم إزاء أى  

 سؤال اليعجبك ." 



 
فقالت ميغ مبرارة : " ال أريد اإلدعاء  
أبى شئ ." فقد كانت تشعر ابلذنب  

إىل درجة ابلغة إزاء هذه اللعبة اليت تقوم 
هبا . ذلك أهنا ىف سبيلها إىل خداع امرأة 

ي تساعد  مسنة شبه عمياء , وذلك لك
أختها ىف العمل على هدم زواج حبيبها 
, وابلتاىل تشريد امرأة غافلة بريئة مع  

 أوالدها . 



 
حىت ادراكها أبن هذا العمل سيعود  

ابلفائدة على املربية إذ ستمتلك الكوخ  
, هذا االدراك مل يبعث العزاء ىف نفسها  
أو يقلل من مبلغ اخلسة الىت تتناهبا يف  

 عملها ذاك .
 

ذه االفكار تراودها وهي تنقر  كانت ه
ىف انتظار   أبصبعها على عجلة القيادة



الضوء األخضر الذى مل يلبث أن ظهر  
لتتابع سريها . كانت تتقدم حبذر ابلغ 
أوال , لكى تعود نفسها على قوانني  

السري ىف هذا البلد الغريب . واثنيا لكي 
تتعود على قيادة هذه السيارة الىت  

 وضعت حتت تصرفها .
 

ولكنها سرعان ما أدركت أهنا تسري ىف  
طرقات جيدة اقل ازدحاما مما اعتادته  



ىف انكلرتا , ليبعث هذا ىف نفسها  
 الشعور ابالرتياح . 

 
كانت السماء زرقاء صافية , ولكنها , 

تليث أن  وهي تسري حنو الشرق , مل
حملت ىف األفق البعيد سحبا ترتكام  

  بصورة تنذر ابخلطر . وىف الوقت الذى
توقفت فيه لتبتاع طعاما للغداء , كانت  
تلك السحب قد حجبت السماء . 



وألقت نظرة قلقة على اجلو املدهلم , 
وهى تقفل راجعة إىل سيارهتا حتمل بعض 

 السندويتشات وزجاجىت مياه معدنية .
 

كانت قد صممت على أن تقوم بنزهة  
ىف بقعة هادئة , واختارت , لذلك طريقا 

العامة لتتمكن من بعيدا عن الشوارع 
قيادة السيارة على مهل ولكى تتعرف  

 إىل فرنسا احلقيقية .



 
وبدا هلا اآلن , وكأهنا على وشك أن 

تتعرف إىل جو فرنسا احلقيقى أيضا . إذ 
أنه , مع أن احلرارة كانت ماتزال مرتفعة 
, فقد كانت السحب تنذر جبو عاصف 
, ولكن , ما أن ابتدأت قطرات املطر  

السيارة األمامى , حىت  تصفع زجاج
ختلت , مكرهة , عن قرارها ىف تناول 



طعامها ىف اهلواء الطلق , لرتكز اهتمامها 
 على إجياد مكان متضى فيه ليلتها . 

 
وقد التقت ىف آخر مدينة مرت هبا , 
بفتاة رقيقة الشعور أرشدهتا إىل فندق 

صغري يدعى األوبريج يقوم ىف هناية طريق 
ة إليه بعالمة على جورج دي بريون مشري 

 اخلارطة الىت كانت ميغ حتملها .
 



وجدت نفسها تسري ىف طريق متعرج  
حتف به صخور شاهقة . وما لبث أن  
الطريق أن أصبح ىف حماذاة هنر غري  

عميق يتدفق فوق احلصى , لتعرف أهنا 
قد وصلت اآلن إىل الطريق املقصود  

 الذى يقع الفندق ىف هنايته .
 

املطر . فكرت  وعندما اشتد هطول 
فزعة أبن خري الرب عاجله , فقد ابتدأ  



الرعد والربق اآلن ىف التناوب , 
وأطلقت ميغ بعض الشتائم وهى تدير  

املساحة على الزجاج أمامها والىت مل جتد 
هلا فائدة ملموسة أمام تدفق املطر الذى 

كانت الريح تصفع به الزجاج , مما  
  جعلها ال جترؤ على متابعة القيادة ىف

ذلك الطريق غري املستقيم . وهكذا , 
اجتهت ابلسيارة إىل اجلانب الصخرى  



من الطريق حيث أوقفتها هناك حمتمية  
 به .

 
من ذا الذى كان يتوقع مثل هذا التغري  
السريع ىف اجلو . مع أن السيد أوتواي  

كان قد حذرها من تقلبات اجلو  
السريعة هذه , منبها إايها إىل أن أفضل 

هنا أن تفعله ىف هذه احلال , ما ىف إمكا



هو البقاء ىف السيارة بدال من تعريض  
 نفسها إىل صاعقة الربق .

 
وشعرت فجأة ابلربد , فتناولت سرتهتا  
من املقعد اخللفى تشدها على كتفيها . 
وألقت نظرة على النهر شعرت معها  
بقشعريرة ابردة . كانت حرارة اجلو ىف 

ىف   اخنفاض مطرد . وكانت مياه النهر



ارتفاع حىت أصبحت متدفقة على  
 ضفتيه . 

 
شعرت . بشئ من الفزع , وأبن هذا  
املكان غري مناسب للوقوف . ولكن ,  
البد هلا من البقاء حيث هى إىل أن  

خيف هطول األمطار على األقل . ذلك  
أن العاصفة قد أصبحت اآلن فوقها  



متاما . كما كان الرعد والربق متزامنني  
تقريبا . معها   
 

وشعرت ميغ وكاهنا حتدق ىف جدار من  
املاء . رمبا كان من األفضل هلا لو أهنا  

وصلت ىف نفس يوم املوعد , فتجد من 
يستقبلها ىف املطار كما كانت السيدة 

دي بريسو قد اقرتحت . إذ أن هذا هو 



الطريق السوي الذى اعتادت هى أن  
اهتا .تتبعه أكثر حي  

 
 
 
 
 
 
 



ئلة , ملاذا أنت ضجرة خاطبت نفسها قا 
إىل هذا احلد , وأين روح املغامرة فيك ؟ 

وأترجحت السيارة فجأة أثر زوبعة  
مفاجئة , وارجتفت ميغ ابلرغم عنها ,  

لتصرخ رعبا وهي ترى الباب إىل جانبها 
يفتح بعنف لتمتلئ السيارة ابهلواء البارد 

 الرطب .
 



وظنت للوهلة األوىل , أبن هذا من فعل 
رتى شبحا قامتا متدثرا مبعطف العاصفة ل

فضفاض , يقف ابلباب حيدق فيها ., 
فانكمشت ىف مقعدها , ومهت ابلصراخ 

مرة أخرى لوال أن الرعب قد أخفى 
 صوهتا .

 
وجاءها صوته يقول هبدوء خيفى انفعاال  
حادا : " لعلك جمنونة متاما . هل تريدين 



أن متوتى ؟ هيا ابتعدى هبذه السيارة 
اللحظة ."  اآلن , ىف هذه  
 

مل يكن هذا الذى يتكلم , شبحا صورته 
هلا العاصفة , ولكنه كان رجال غاضبا .  
وقد تكلم ابلفرنسية واجأبته هى بنفس 
اللقة بصورة آلية , وقد أخذ قلبها خيفق 
مبزيج من الراحة واحلذر , وهى تقول : 



" وما الذى أعطاك احلق ىف أن توجه إىل  
 األوامر ؟ "

 
ة : " إنه حق شخص  فرد عليها حبد

أكثر منك . ذلك أن   يعرف هذه البالد
الوقوف ابلسيارة حتت هذه الصخور 

الشاهقة ىف حالة طقس كهذا , ينطوى  
على خطر شديد أيتها احلمقاء الصغرية 
. إذ إنه كثريا ما حتدث اهنيارات أرضية  



, وىف هذه احلال تدفنني أنت وسيارتك  
 , هيا . حتركى بسرعة ." 

 
مقدار اخلشونة ىف حديثه  ومهما كان

ذاك إليها , فانه كان يبدو منطقيا ىف 
حديثه . ويعرف متاما ما يقول . وشعرت 
ميغ بشئ من الضيق , أبن من األفضل 

 هلا أن متتثل لنصيحته تلك . 
 



سألته بربود : " وأين تقرتح , إذن , أن  
 أوقف السيارة ؟" 

 
فرد عليها عابسا : " مثة مكان أكثر  

بعد مئىت مرت ., فاتبعيىن أماان على 
 وسأريك إايه . هيا بسرعة "

 
واختفى بعد أن صفق الباب وراءه ,  

وبعد حلظة رأت ميغ سيارة قامتة تتجاوز  



سيارهتا مبسافة قريبة . أدارت مفاتح  
احملرك , وقد انتاهبا الفزع , ولكن بدال  

من أن يدور احملرك كاملعتاد . ساد  
 صمت عميق ينذر ابلسوء .

 
حاولت ميغ مرة اثنية واثلثة وقد 

أحست ابلذعر ولكن احملرك بقى على 
 عناده . 

 



ومن جانبها جاءها صوت ذلك املتلفح 
 ابملعطف يسأهلا :" ماذا حدث ؟ "

 
فقالت ابالنكليزية بصوت منخفض 

تبدو اخلشونة ىف نرباته : " ما الذى تراه  
أمامك أيها الثراثر , إن حمرك السيارة ال 

خذت تفتش ىف ذاكرهتا عن  يدور ." وا
 كلمات فرنسية أكثر رقة .

 



فقال : " إنك إذن انكليزية . كان جيب 
 أن أتكهن بذلك ."

 
وبدت ىف هلجته نربة ازدراء , وتصلب 

غ غيظا , إنه إذن . يعرف  جسد مي
لغتني . وتوردت وجنتيها وهى تتذكر 

هلجتها الفظة الىت تشبه هلجة تلميذات  
 املدارس .

 



ماهى مشكلة السيارة اآلن ؟  وسأهلا : "
هل من عادهتا أن تسبب لك مضايقات 

 ؟ " 
 

فأجابت بضجر : " لقد أستاجرهتا هذا  
النهار فقط , ولكن , ها هو ذا احملرك  
يبدو كامليت . رمبا دخلت املياه ىف  

 احملرك ."
 



متت بكلمات مل تشأ ميغ ان تسمعها ,  
مث قال بلهجة آمرة : " أتركيها . إذن , 

وتعاىل معى ." هنا ,  
 

قالت حمتجة : " ولكنىن الميكنىن أن 
أتركها هنا , فهى ليست ملكى , مث انىن 

 .." وترددت برهة , مث اتبعت تقول :"
إنىن ال أعرف أىن نوع من أبناء آدم أنت 

 " ! 



 
قال بلهجة الذعة : " حسنا , أمكثى  

هنا اي آنسة , فبقاؤك هنا فيه ما خييف , 
أقدمه إليك من   أكثر مما لو قبلت ما 

مساعدة . واآلن , أخرجى من السيارة 
 قبل أن يغرقنا املطر حنن االثنني . "

 
أطاعته ميغ مكرهة وقد جفلت للمطر 
الذى بلل حذاءها وجورهبا متاما . وكان 



الوصول إىل سيارته أشبه ما يكون بعبور  
ها املطر متاما  هنر ضحل . البد أن يبلل

ط .  قبل أن جتتاز مسافة مرتين فق
وفكرت ابكتئاب ىف ما عسى أن تكون  
ردة الفعل عند السيدة دي بريسو ىف ما 
لو وصلت مرافقتها اجلديدة وهي مصابة 

 ابلتهاب رئوى . 
 



ومسعت جبانبها آهة تدل على نفاد صرب  
ابملعطف   , لرتى نفسها وقد لفها معه

الذى يرتديه , ليقودها بعد ذلك , وكأنه 
أفعمت أنفها حيملها محال إىل سيارته , و 

 رائحة عطره األخاذة الىت تفوح منه . 
 

وعندما دغعها خبشونة إىل املقعد  
األمامى ىف سيارته , شهقت وهي تقول  

 ساخرة : " شكرا ." 



 
قال وهو جيلس إىل عجلة القيادة : " 
لنبتعد من هنا . فهذا املكان معروف  

 خبطورته ." 
 

وما إن أمت كالمه , حىت مسعت صوات 
أبنة عميقة تبعتها ضجة غريبة .  أشبه 

ادارت رأسها إىل اخللف تنظر إىل حيث 
كانت واقفة , لرتى , غري مصدقة  



عينيها وقد متلكها الرعب , شجرة  
ساقطة من األعاىل وقد اجتثت من  

جذورها , لتستقر على سيارهتا الرينو  
حمدثة ضجة مفزعة سرعان ما تبعها سيل 

سيارة من الرتاب واحلجارة إهنى على ال
لريتد بعدها قافزا إىل الطريق ممثال 

منوذجا مصغرا لسلسلة من االنفجارات 
. ووصلت بعض تلك األحجار إىل  



السيارة الثانية الىت جلسا فيا مصعوقني  
 دون حراك . 

 
تبع ذلك صمت عميق حيث أن املطر 
قد توقف اآلن وكأنه قد اكتفى متاما مبا  

 حدث . 
 
 
 



 
 الفصل الثاىن 

 
 
 
 
 
 
 



 
مرافق ميغ هو الذى اخرتق هذا  كان 

الصمت قائال هبدوء وهو يهز كتفيه : " 
 هكذا إذن " 

 
 
 

تنفست ميغ وهى تقول : " شكرا ....  
 شكرا لك "



 
 

وكان الدمار ىف سيارهتا ينحصر أكثره ىف 
احملطم   انحية السائق . فقد كان السقف

قد التصق ابملقعد كما هتشمت الواجهة 
ك الشجرة .الزجاجية بفرع كبري من تل  

 
 



وىف ذلك املكان ابلذات ، كانت هى  
منذ حلظة واحدة ، جالسة شاعرة 

ابألمان التام . ولو مل أيت هو ، ىف تلك 
اللحظة ، لريغمها على ترك مكاهنا ذاك  
... ومل يستطع عقلها ، الذى أذهلته  
الصدمة ، متابعة التفكري ىف ما كان  

سيحدث لو متسكت بعنادها ومل تطعه 
ذلك ، وحاولت أن تتكلم .... أن ىف 

تشكره بصورة صحيحة هذه املرة ، 



ولكن ، بدال من ذلك ، وجدت نفسها 
 تنخرط ىف البكاء .

 
 

ومههم هو بشئ ما ، بعدما جلس قرهبا  
راميا ابملعطف إىل املقعد اخللفى ،  ، 

وهو يتناول زجاجة حتوى شرااب منعشا ، 
فتحها مث قدمها إليها قائال : " هاك  

ىب هذا "اشر   



مث تناول علبة املناديل الورقية يقدمها  
إليها ، لتتناول منها واحدة تغطى هبا 
عينيها وهى تنشج قائلة : " سيارتى ، 

 سيارتى ..." 
 
 

حاول أن يهدأ من روعها ، فقال :"  
عندما أستأجرت السيارة ، أخذت هبا  



بطاقة أتمني مما خيول لك أخذ بديل هلا ، 
بة إىل حياتك " األمر ليس كذلك ابلنس  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

قالت وهى تقاوم دموعها وقد ابتدأت  
 تتمالك نفسها : " معك حق "

 
وعندما هدأت متاما ، واستطاعت أن 

تتكلم قالت : " إن كل أشيائى كانت ىف 



صندوق السيارة . إنىن أعرف أن من  
 احلماقة أن أقول هذا ...." 

 
فقال وهو أيخذ مفاتيح سيارهتا من يدها 

كة :املتهال  
 " سأحضرها إليك "

 
 
 



تعلقت بذراعه قائلة : " كال ، ال جتازف 
 .... دعها "

 
قال وقد حتولت هلجته إىل الرقة : " ال  
أبس ، أنظرى إىل صندوق السيارة فهو 

 سامل تقريبا " 
 

قالت : " ولكن رمبا حيدث اهنيار آخر 
 لألرض "



 
ذلك أن الربق والرعد كاان ال يزاالن  

يتناوابن ىف السماء فتهتز تلك األحناء .  
وختيلت ميغ اهنيارا صخراي آخر ينهال  
 على هذا الرجل كما حدث ابلسيارة . 

 
 
 



وألول مرة ، وجدت نفسها حتدق فيه 
للمرة األوىل ، ىف الضوء املنبعث من 
السيارة . كانت تدرك أنه طويل وقد  

سبق وأخذت فكرة عن مبلغ قوته أثناء  
ريع ذاك من سيارهتا. اندفاعها الس 

ولكنها ترى اآلن أنه كان شااب فتيا ىف  
بداية الثالثينات من عمره ، رغم أهنا مل  

 تكن خبرية مبثل هذا التقدير .
 



ورأت شعرا كثيفا أسود منظما ، ووجها  
حنيال ذا خطوط حول الفم واألنف  

والذقن توحى ابلقوة والكربايء . هذا إىل 
جفنني عينني قامتتني عميقتني حتت 

 ثقيلني .
 

هز كتفيه مرة أخرى وهو يقول : " أظن  
أن األسوء ىف ما ميكن أن حيدث قد مر  

 وانتهى " 



 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة جانبية  

وهو يتابع : " هذا إىل أنىن أمحل  
 طالسم سحرية "

 
رمبا كان هذا صحيحا . وجلست ال 
جترؤ على النظر خلفها ، متوقعة بني  

تسمع صرخة أمل حلظة وأخرى ، أن  
.ولكن ، مل يكن هناك سوى اندفاع املاء 



إىل النهر املتدفق املتعاظم شيئا فشيئا .  
وىف انحية قريبة ، تعالت زقزقة طري  

 تعلن انتهاء العاصفة .
 

وختيلت أنه غاب أكثر مما ينبغى ،  
فأدارت رأسها لرتاه واقفا عند مؤخرة 

سيارهتا الرينو وقد تصلب جسده وكأنه 
إىل صخرة هو اآلخر. وفكرت   استحال

ىف أنه رمبا كان صندوق السيارة من  



التهشم حبيث مل يستطع فتحه ، ولكنها 
، إذ أنه توجه إىل سيارته  كانت خمطئة 

السرتوان ، وقد محل حقيبىت سفر ىف 
كلتا يديه . لتسمع بعد ذلك صوت  
ارتطامهما وهو يضعهما ىف صندوق 

 سيارته .
 

مقطبا حاجبيه وعندما عاد إليها ، بدا 
مستغرقا ىف التفكري . وانتاهبا شعور أبنه  



رمبا كان غاضبا من شئ ما حياول 
 إخفاءه .

 
رمبا أدرك اآلن أن شهامته هذه شكلت 
عليه عبئا مؤقتا ابلنسبة إىل مسافر غري  

 مرغوب فيه ، على األقل . 
 



وانتاهبا األسف ، فهى مل تكن تلومه  
المتعاضه الذى أصبح من واجبها ، 

آلن ، التسرية عنه .ا  
 

قالت حبذر : " لقد كنت معى ىف منتهى 
الشهامة ، وأان أكره أن أثقل عليك 

أكثر من هذا . ولكنىن ىف حاجة إىل أن 
أصل إىل فندق األوبرج دى سورس دى  



بريون ابمكاىن احلصول على غرفة هناك 
 ، وسوف أتدبر أمر السيارة "

 
 
 
 
 
 
 



التفكري ، ولكنه  كان يبدو مستغرقا ىف 
، عندما مسع كالمها هذا ، أدار رأسه  
إليها ليقول بشئ من الدهشة : " هل  

 سبق وحجزت غرفة ىف األوبرج ؟ "
 

فقالت : " حسنا ، ىف احلقيقة كال ، 
ولكن إنه املكان الذى كنت ذاهبة إليه  

قبل حدوث العاصفة تلك . فقد  
 أرشدوىن إليه " 



 
لسواح . قال : " إنه مكان حمبوب عند ا

وكان من األفضل لو كنت حجزت غرفة 
مقدما " وازداد تقطيب جبينه وهو 
يستطرد : " أليس عندك خطة بديلة  

 هلذه ؟ " 
 

أجابت : " ليس مثة ما هو مؤكد ." 
وسكتت . فلم يكن ىف استطاعتها أن  



تطلب منه أن أيخذها كل ذلك الطريق  
إىل هاوت أرينياك . لقد كان هذا الذى  

كسة قوية أفشلت خمططها حدث هلا , ن
, ولكنها كانت تشعر ابخلوف من أن  

تصل إىل القصر مبكرة عن املوعد دقيقة 
واحدة . واستطردت وقد بدت على 
شفتيها شبح ابتسامة : " على أن 

 أجازف الحتمال أن أجد غرفة خالية ."
 



ألقى عليها نظرة أخرى طويلة , مث قال  
بلطف : " ليس من احلكمة دوما , اي  

سة , أن جتازىف , خاصة حني تكونني  آن
 بعيدة عن موطنك ."

 
كان ىف صوته نربة غريبة تتضمن نوعا  
من التحذير الذى يقرب من الوعيد ,  
كما تراءى هلا , جعل رعشة تشمل  



جسدها أبكمله , أم لعلها جمرد  
 تصورات نتيجة للصدمة الىت أصابتها ؟ 

 
ال بد أن األمر كان كذلك , ألنه ابتسم 

جأة , وكانت ابتسامة فاتنة خففت هلا ف
 من صالبة فمه املتكرب ذاك .

 
مل يكن وسيما بكل معىن الكلمة , كما 
بدا مليغ , ولكنه كان ذا جاذبية خميفة . 



كان نوعا من الرجال مل حتلم مبقابلته من 
قبل . اهنا تتمىن لو وصلت بسرعة إىل  
الفندق كى التراه بعد ذلك أبدا , ذلك 

م من روح املغامرة الىت  ألهنا , ابلرغ
تشعرهبا , شعرت أن هذا الرجل ميثل 

خطرا أكرب من أى خطر ميثله أى اهنيار 
 أرضى أو صخرى .

 



التوت ابتسامته قليال, وكأمنا شعرمبا  
يدور ىف خلدها , مما أشعره ابلسخرية , 
ليقول بعد ذلك وهو يدير احملرك : "  

 هيا بنا نذهب ."
 

ن املطر قد  ومل تكن الرحلة سارة مع أ
توقف , وابتعدت العاصفة إىل حيث 

كانت تدمدم من بعيد , لتسمح  



للشمس الباهتة أن تتقدم , بظهورها , 
 ابالعتذار ملا حدث .

 
كان مرافقها هادائ قليل الكالم , ولكن  

كيزه رمبا كان ذلك كما تصورت ميغ , لرت 
على القيادة ىف هذا الطريق الصعب 

فقد كان  الذى كان ممتلئا ابحلطام ,
 يضطران إىل التوقف مرارا لكى يزحيا من 



الطريق ما يكون هناك من أحجار  
 وأغصان أشجار تعرتضهما .

 
قالت له أثناء عودته إىل السيارة , وهو 
ميسح يديه ببنطاله اجلينز : " هل الطريق 

 هبذا السوء على الدوام ؟ "
 

فأجاهبا وهويلقى إليها بنظرة جانبية , 
يدير حمرك السيارة :" لقد بينما كان 



شاهدت طرقا أسوأ من هذه . لقد كان 
 هذا ترحيبا أبوىل زايراتك إىل فرنسا ."

 
قالت عابسة : " وكيف علمت أبهنا  
أوىل زايراتى لفرنسا ؟ أذلك من رداءة  

 لغىت الفرنسية ؟"
 

أجاب وهو يهز كتفيه : " ليس لدي أية  
فكرة وامنا مخنت ذلك . كما أن لغتك  



سية ممتازة . وهذا غريب ." ونطق  الفرن
 اجلملة األخرية جبفاء .

 
 
 
 
 

 سألته : " ملاذا تقول ذلك ؟ " 
 



أجاب بعد صمت قصري : " ألن الكثري 
من رجال بلدك ال يهتمون بتعلم لغتنا . 

وهتم أهنم يظنون أهنم إذا هم رفعوا ص
قليال , وأبطأوا ابلكالم فسنفهم ما 

 يقولون ."
 

أسفة , إذ سبق  أومأت ميغ برأسها 
ومسعت نفس القول من املعلمة الىت  

كانت تدرسهم اللغة الفرنسية ىف املعهد  



الليلى . وهى سيدة فرنسية متزوجة من 
 انكليزى .

 
وقالت : " أظن أن السبب ىف ذلك  
م يعود لشعورهم أبهنم سكان جزر , فه

ال يشعرون أبنفسهم جزءا من القارة 
ذه إذا ما األوروبية . وقد تتغري نظرهتم ه

 مت إنشاء نفق القنال ىف حبر املانش ." 
 



 أجاب : " رمبا ."
 

تبع ذلك صمت آخر . كان يقود  
السيارة مبهارة فائقة , كما الحظت ميغ 
, وكانت يداه الرشيقتان تديران عجلة  

 القيادة دون أى جمهود . 
 

كانت مالبسه بسيطة , وبنطاله اجلينز  
ذات قصة جيدة , وكانت أكمام 



األبيض مثنية تربز عضالت   قميصه
ساعديه . والشئ الوحيد الذى كان 

 يتزين به هو ساعة ذهبية . 
 

مل تستطع ميغ , وهى تتأمله من حتت  
أهداهبا , أن ختمن الفئة الىت ينتمى اليها 
, مهنية كانت أم اجتماعية , ولكنها ما  
لبثت أن تذكرت قلة خربهتا ىف ذلك  

نت وأهنا , ىف ما خيتص ابلرجال , كا



عدمية اخلربة متاما , ما عدا السيد  
أوتواي صاحب املكتبة , وتيم هانزيب 

الذى كان جيمع كتب التاريخ العسكري 
, والذى دعاها , ذات مرة , للذهاب  

معه إىل لندن ىف زايرة إىل املتحف  
 العسكري األمرباطوري .

 
وقد استمتعت ميغ بزايرة ذلك املتحف  

حيث أنه  أكثر مما توقعت . ولكن تيم ,



كان وحيد والدته األرملة املتعلقة به , مل 
يكن ليصلح أكثر من جمرد صديق  
عادى . فقد كان ما يزال يعيش مع  

والدته . وقد شعرت ميغ , حينذاك ,  
ابلشفقة على الفتاة الىت تقع يف حبه , 
ذلك أن والدته كانت مصممة على أن 
حتتفظ حبياهتا تلك معه كما هى دون  

ان مرافقها اآلن مل يكن  تغيري . ومع 
يبدو عليه أنه مرتبط أبية امرأة , اال أن  



ميغ اعتربت أن املظاهر قد تكون  
خداعة , فقد يكون مرتبطا ابمرأة  

سليطة اللسان وفوج من األطفال ,  
وسيخربهم هذه الليلة , بعد العشاء ,  
كيف انقذ سائحة انكليزية وحيدة من 
العاصفة , جاعال مما حدث جمرد قصة 

 مسلية .
 



وعندما تنفرد به زوجته , ىف ما بعد , 
ستسأله , كيف تراها تبدو تلك الفتاة 
االنكليزية ؟ وسيبتسم وهو يقول : اهنا 
 جمرد فتاة عادية , فأان مل أكد أحلظها ..

 
عندما نظر إليها , أدركت ميغ ان آهة  

خفيفة كانت قد أفلتت منها , فأسرعت 
منا تقول : " هل مازالت الطريق أما 

 طويلة إىل األوبرج ."



 
أجاب : " حواىل الكيلو مرت الواحد . 

 هل جتدين الرحلة مملة ؟ "
 

أسرعت تقول : "آه . كال ,. ولكنىن 
أخشى ان يكون لديك عمل تود القيام  

 به . انىن اشعر بنفسى مزعجة ." 
 



أجاب :" انت خمطئة , فأان مسرور  
بتقدمي هذه اخلدمة لك . ألن هذا هو 

فأان سأمر ابالوبرج على كل  طريقي ,
حال , وهكذا , الفائدة تعود علينا حنن 
االثنني . ان امسى هو جريوم مونتكورت 
. هل ميكنىن أن أعرف امسك أنت أيضا 

 ؟" 
 
 



 
 

فتحت فاها لتقول ميغ النغرتي , 
ولكنها عادت فرتددت , ومل تقل شيئا . 
فقد جاءت إىل هنا لتكون مارغوت . 

لذنب اذ وجدت  وساورها الشعور اب
نفسها تكاد تنسى ذلك . ولكن , مبا  

أن اخلداع البد أن يبدأ على كل حال , 
فماذا ال تبدأ به مع هذا الغريب ما  



دامت لن تراه مرة أخرى ؟ ولكنها , ىف 
نفس الوقت , ادركها الرعب من أن  
تدىل بتلك الكذبة احملضة . وفكرت ,  
وهى تطلق آهة , اهنا ليست من النوع  

جييد حبك املؤامرات . الذى   
 

واخريا , قالت اببتسامة مصطنعة : "  
ارغريت فقط ." وفكرت ىف دعنا نقل م

أن هذه نصف احلقيقة على كل حال , 



وقد الحتتاج عالقتها معه إىل أكثر من  
 هذا .

 
قال بلطف : " إنه إسم زهرة , وهو  

أيضا اسم ملكة فرنسية مشهورة . رمبا 
مارغوت وامسها  قد مسعت ابسم امللكة 

احلقيقى مارغريت دي فالوا والىت  
تزوجت من هنرى أوف انفار ؟ وكانت 



من أمجل نساء عصرها . ويسموهنا 
 السيدة املغامرة ."

 
حتركت ميغ بقلق وهى تسمع االسم , 

 مث سألته : " مامعىن هذا اللقب ؟"
 

هز كتفيه قائال : " معناه أهنا كانت حتب 
صا مع رجال املغامرات العاطفية , خصو 



غري زوجها . لقد اكتسبت مسعة سيئة 
 جدا ." 

 
قالت : " ال أظنها كانت سعيدة مع 

 زوجها هنري اوف انفار إذن ؟ " 
 

فضحك وهو جييب : " آه , ولكنه هو 
ب . ورمبا  أيضا مل يكن خاليا من العيو 

كان هذا هو السبب ىف أن فرنسا ما  



زالت تذكره ابعجاب وتسميه الرجل  
 الشجاع ." 

 
قالت ميغ متسائلة : " وطبعا . كان 
الزواج ىف تلك األايم , يقوم على 

املصلحة فقط . وهلذا . أظن أن األزواج  
كانت هلم عذرهم ىف ذلك ما داموا قد  

 ارتبطوا بغري حب ." 
 



قال بسخرية : " وما رأيك ابلنسبة  
للزوج إذا كان مرتبطا هبذا الذى نسميه 

 حبا ؟ " 
 

" إذن فال عذر أبدا   قالت حبزم :
لألزواج ىف اخلروج على الرابطة الزوجية 

 ". 
 

 قال : " إن كالمك هذا يدهشىن ."



 
 أجفلت قليال وسألته : " ملاذا ؟ "

 
فرتدد جريوم حلظة , مث قال وهو يرفع  
 كتفه : " ألن هذا قد أصبح رأاي قدميا

ضد املفهوم احلديث . أما مفهوم العصر 
الق سهل ."فو , زواج سهل يتبعه ط  

 



هزت ميغ رأسها قائلة : " ال أصدق 
ا . ذلك  هذا , فالطالق ليس سهال أبد 

أن أحد الزوجني سيصيبه الضرر البالغ , 
 وخصوصا إذا كان هناك أوالد ."

 
ألقى عليها نظرة سريعة وقال : " مل 

 أتوقع أن التقى بفتاة مثالية . "
 



قالت برزانة : " إنك , إذن , مل تتوقع 
إىل أبدا . "التعرف   

 
ابتسم مرة أخرى , فشعرت جباذبيته 

 نفسها برقة فائفة مع ابتسامته تتغلغل ىف
تلك . وقال : " أال تظنني أن القدر ,  
 وليس العاصفة , هو ما مجع بيننا ؟"

 



أطلقت ميغ ضحكة قصرية , شاعرة  
برجفة خفيفة ىف صدرها , وهى تقول : 
" إننا ىف انكلرتا , اي سيدى , اعتدان  

على توجيه اللوم إىل األحوال اجلوية ىف  
 كل شئ . " 

 
 
 
 



 
ضحك هو أيضا , وقال : " وىف فرنسا 
, اي آنسىت , زهرة املارغريت متيل دوما  
حنو الشمس . تذكرى هذا ." وسكت  
حلظة مث عاد يقول :" هو ذاك فندق  

 األوبرج أصبح امامنا ." 
 

وفجأة , شعرت بشئ من اخليبة تكتنفها 
جرى لعقلها لتدع رجال غريبا . ماذا 



يؤثر عليها هبذا الشكل ؟ حقا أنه  
ذا اجلميل انقذها وأهنا ستبقى مدينة له هب 

على الدوام , ولكنها مل تكن متأكدة من 
أنه أعجبها . فقد كان شخصا ال ميكن 
التنبؤ بسلوكه . أال يكفيها ماهى فيه من 
مشكالت , حىت تضيف إليها هذا أيضا 

 ؟
 



طبعه العبث ومغازلة أى    رمبا كان من
فتاة يصادفها ىف طريقه . وهى غري 
 معتادة على هذا النوع من الرجال . 

 
كان فندق األوبرج دي سورس دي 
مبا  بريون مبين مرحيا متشعب البناء . ور 

كان سابقا منزال ىف مزرعة وقد قام ىف 
 خلفية ابحة حماطة بسور .

 



دخل جريوم ىف ممر مسقوف إىل حيث 
ك مث توقف . واستقامت ميغ الباحة تل

ىف جلستها , مث مدت اليه يدها ابمسة 
وهى تقول : " حسنا , وداعا , مع  

 شكري اجلزيل ."
قال وقد ابنت السخرية على شفتيه : " 

 أراك متلهفة إىل التخلص مىن ."
 



أسرعت تقول : " آه , كال , ليس األمر  
هكذا . ولكنىن أخذت من وقتك 

 الكثري . "
 

رتك السيارة : " جيب أن قال وهو ي
تسمحى ىل بتقدير ذلك بنفسى ." ودار 
حول السيارة يفتح هلا الباب يساعدها  
على النزول , وهو يتابع : " اذهىب  



وأسأليهم إذا كان مثة غرفة خالية , 
 وسأحضر لك أمتعتك ." 

 
ومن خالل ابب زجاجى , دخلت إىل 
قاعة االستقبال مسقوفة ابلقرميد ,  

وظفة املسؤولة بغاية  لتستقبلها امل
الرتحيب , قائلة إن مثة غرفة فعال , 
وسيكون من دواعى سرورها أن تريها  

لآلنسة , ولكن مثة أمر مزعج جدا وهو 



أن العاصفة قد تسببت ىف قطع التيار  
الكهرابئي , وإىل أن يصلح هذا اخللل , 

فان هنالك الشموع والقناديل . أما  
 ابلنسبة إىل غرفة الطعام .. 

ارت املوظفة املسؤولة بيدها بيأس . وأش  
 

وقال جريوم مونتكورت من فوق كتف  
ميغ : " هذا اليهم . ان اآلنسة ستتناول 

 العشاء معي . "



 
وشعرت ميغ بوجنتيها تتوهجان وهى  

حاجبيها وهى تظهر   ترى املرأة ترفع
موافقة ماكرة على هذا احلل , بوجه عام 
, وعلى شخصية جريوم بوجه خاص . 

لب راجية من السيد أن يتكرم مث تط
بنقل أمتعة اآلنسة إىل الغرفة حيث أن  

املكلف بذلك مشغول متاما بنقل  



القناديل , وهى لن تنسى هذا اجلميل  
 منه إىل األبد .

 
ابتسم هلا جريوم قائال : " بكل سرور . 

ولكنىن أحب أن أعرف أوال ما إذا  
كانت العاصفة مل تضر ابألسالك اهلاتفية 

ب أن نبلغ عن احلادث .", إذ جي  
 



وملا أجابت أبن اهلاتف غري معطل , رفع 
جريوم حاجبه خماطبا ميغ : " اترضني  
أبن اتصل ابملسؤولني البالغهم عن 
احلادث وأهنى االجراءات الرمسية  
ابلنسبة للسيارة ؟ إن هذا سيسهل  

األمور ابلنسبة اليك مهما كانت لغتك 
 الفرنسية جيدة و .. "

 
 



 
 
 
 
 
 
 



شكرته ميغ خبجل , مث صعدت مع  
املوظفة عرب سلم خشيب عريض يقود إىل  

 خلف املبىن حيث غرفتها .
 

كان السقف منخفضا واألرض غري 
مستوية ولكن األاثث كان ملمعا  

ابلدهان . والسرير الواسع مفروشا  
 مبالءات انصعة البياض .

 



وىف زاوية الغرفة ,يقوم ابب يقود إىل  
عن خزانة الثياب .  محام ال يكرب كثريا 

وكانت النافذة املربعة الصغرية تبدو  
عميقة ىف اجلدار احلجرى السميك ,  

وكانت مفتوحة لتسمح للشمس 
ابلدخول . وكان اهلواء ما يزال ابردا  
مشبعا برائحة زهور اخلزامي . وبينما  
أخذت ميغ تتنفس بعمق , أومأت  

املوظفة برأسها راضية وهى تتلفت حوهلا 



عائدة إىل عملها بعد ما  , مث خرجت 
 أغلقت الباب خلفها .

 
وقفت ميغ أمام النافذة . لقد كان يوما  
حافال وإن يكن مل ينته بعد .. إال إذا  
شاءت هي , طبعا ذلك . ولكنها مل  

تكن متأكدة من مشاعرها ابلنسبة هلذا  
 األمر .

 



وفكرت ىف شئ من االرتباك , أبن  
هلا , أشياء كهذه ال حتدث , ىف العادة , 

وأن طبيعة شعورها قد تغريت . إن من  
املفروض اهنا مارغوت فهل ترها أخذت 
حياهتا كما أخذت امسها ؟ وتساءلت ,  

 هل مبقدروها ان تسلبها ذلك ؟
 



ومسعت صوت الباب يفتح , وجريوم 
يدخل أبمتعتها . وابتدأ قلبها خيفق , 

 وجف فمها.
 

قال وهو يرفع احلقيبتني ليضعهما فوق  
اخلشيب املخصص لذلك :" احلامل 

سرتسل الشركة إليك سيارة اثنية صباح  
الغد . امنا سيكون عليك أن تضعى 
تقريرا ابحلادث , وأان سأكون شاهدا 



على احلادث , وهبذا تنتفى أية صعوبة  
 ". 
 

وبقيت مولية ظهرها اليه مث قالت : "  
 انىن .. انىن شاكرة جدا . " 

 
فقال : " هل أنت شاكرة إىل درجة  

قبلني معها دعوتى إىل العشاء هذه ت
 الليلة ؟ " كان واقفا خلفها مباشرة .



 
كانت حتدق ىف املنظر اخلارجي وكأمنا  

كانت تريد ان حتفره ىف ذاكرهتا . كانت 
األرض خلف سور حديقة الفندق  

الصغرية . تعلو بصخورها مما يشكل 
منظرا براي مثريا , تنتشر ىف أحنائه  

وكان مثة  جمموعات من األشجار . 
جدول ينساب بني جمموعتني من 

الصخور لكي ينحدر , بعد ذلك , 



بشكل شالل صغري , وكانت على 
 جانبيه تقوم نبااتت داكنة اخلضرة .

 
قال جريوم من فوق كتفيها : " انه نبع  
بريون " أومأت برأسها وهى ترجتف . 
وعاد يقول بعد فرتة صمت : " أنك 

لى ابلطبع , غري جمربة على أن تقب
 دعوتى للعشاء ." 

 



وكانت هى تعرف ذلك . تعرف أيضا 
أن رفض هذه الدعوة ابدب وابتهاج  
 ظاهرين , امنا هو أفضل واكثر اماان . 

 
ولكن , بينما كانت تستدير لكى جتيبه , 
حملت انعكاس صورته ىف زجاج مصراع 
النافذة , كان وجهه قامتا حذرا وفمه 

رأسها  مطبقا حبزم , شهقت وأدرات 
أن ما بدا على حبدة . ولكن , البد 



وجهه كان من أتثري األضواء , ألنه كان  
ينظر إليها ببساطة وابتسامة شبه ساخرة 

. 
قال بلطف : " امنحيىن هذا السرور ,  
اي مارغريت . هل ميكنىن أن أعود اليك 

 حواىل الساعة الثامنة ؟ "
 

 أجابت : " نعم , إنىن أود ذلك ."
 



وحدها ىف الغرفة ,  وعندما أصبحت
أخذت تتساءل عما إذا كان ما قالته  

 صحيحا حقا .
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الفصل الثالث 
 
 
 
 
 



 
 

استمتعت ميغ بدوش طويل دافئ ,  
لتمضى بعد ذلك وقتا ال أبس به ىف  
اختيار ثوب تلبسه هلذا املساء , وىف 
النهاية , استقر رأيها على ثوب بسيط  

ت عسلى اللون ذو تنورة واسعة . ووضع
ىف أذنيها قرطني ذهبيني , مث نثرت على 



جسدها عطرها املفضل من روائح نينا  
 ريتشي .

 
 
 

وقفت تتأمل مظهرها ىف املرآة . مقطبة 
اجلبني , ابتداء من شعرها املنسدل على 
كتفيها وعينيها العسليتني الواسعتني ,  
إىل قدميها الرشيقتني ىف النعل اخلفيف 



والربونزى اللون , مث  ذى األربطة ,  
هزت رأسها وهى تفكر ىف أهنا تبدو  

غريبة عن ذاهتا .. وأهنا أشبه ما تكون  
ابملرأة العجوز املذكورة ىف أغاىن األطفال 

. 
 
 

شعرت ابإلحباط وهى تفكر ىف أن  
جريوم مونتكورت لو كان قد جاء إىل  



املكتبة حيث كانت تعمل طوال مثانية  
ا كان ليوليها عشر شهرا املاضية , رمبا م

أى اهتمام , إهنا ما زالت ال تعرف ملاذا  
قبلت دعوته هذه إىل العشاء , فهذه ال 
تبدو هلا خطوة حكيمة مطلقا . ذلك  

أهنا ال تعلم عنه شيئا ما عدا امسه الذى  
 قد يكون مزيفا , على كل حال . 

 
 



انتاهبا الضجر , أخريا , من كل هذه 
فها , الوساوس , أال ميكن أن تكون خماو 

تلك من أن يكون خمادعا , انشئة عن  
أهنا هى نفسها تقوم بدور خمادع ؟ إهنا  
التنكر محاسه الفائق ىف تقدمي املساعدة 

هلا , ولكن أال ميكن أن تكون هذه  
انحية من شخصيته ؟ وتذكرت ذلك  

التعبري اجلامد املخيف الذى سبق وحملته 
على وجهه املنعكس ىف زجاج النافذة , 



ىف السيارة حني شعرت  وقبل ذلك
للحظة وكأن غضبه ميتد إليها كشئ  

 حقيقى متاما .
 
 

رمبا كان من أولئك األشخاص الذين  
يتبدل مزاجهم بسرعة .. ورمبا , وهذا  

أكثر احتماال , كان هذا كله جمرد  
ختيالت منها , وفكرت وهى تتحول عن 



املرآة , ىف اهنا مل تعد تعرف شيئا , 
صلت حبضور ولكن هذه الدعوة قد ح

املوظفة املسؤولة , وهذا جيعلها فوق  
مستوى أية شبهة , وبعد , أهنا على 

األقل , لن تتعشى وحدها ىف أول ليلة  
هلا هنا ىف الالنغيدوك . ومتلكها , لذلك 

 شعور ابلبهجة .
 
 



محلت حقيبتها اليدوية وكتااب عن 
الكااثر كان السيد اوتواي قد قدمه  

نزلت إىل الطابق إليها عندما ودعته , مث 
األسفل لتنتظره . وىف قاعة االستقبال , 
كانت املوظفة مستغرقة ىف جدل حام ىف 
اهلاتف مع واحد سيئ احلظ من ممثلى  
شركة الكهرابء . ولكنها ابتسمت مليغ 
مشرية إليها أبن تذهب إىل ابحة الفندق 

. 



 
 

كانت الشمس قد عادت , بكل قوهتا  
يض أشعتها وأتلقها , لتغرق الكائنات بف

الذهبية . وجلست ميغ إىل أحدى تلك 
الطاوالت احلديدية املزخرفة املنتشرة ىف  
الباحة ترشف كواب من العصري وتقرأ ىف  

 الكتاب .
 



 
مل يكن من السهل , ىف هذه األمسية 

,  الرائعة , أن تركز ذهنها ىف ما تقرأه
كما انه مما يدعو لالكتئاب أيضا , أن 

ن أن اجلنس  الكااثر كانوا يعتقدو 
البشرى وكل شئ أخر هو مكون ىف  
جوهره , من اإلمث . ولكى يتجبنوا 

اللعنة اتبعوا نظاما صارما من الصالة 
والصوم واالمتناع عن الكحول مبا ىف  



ذلك االمتناع عن أكل اللحوم . كما 
كان يدعون أيضا إىل العزوبية دون  

 الزواج .
 
 
 
 
 
 



 
 

الغالبية من  وفكرت ميغ ىف أنه البد أن 
 يتبعون أوامر دينهم  أتباع هذا الدين ال

متاما , وإال النقطع نسلهم منذ أجيال , 
ومن وجهة نظر العصر , يبدو دينهم  

غريبا أكثر منه خطرا , وبعد فإن 
اجليوش قد أرسلت لتمحوهم عن وجه 



األرض , متاما كما تضرب الذابب  
 مبطرقة ثقيلة . 

 
ل أن أدركت أن جريوم قد وصل حىت قب

يسقط ظله على صفحة الكتاب الىت  
كانت تقرأها . فقد انتبهت إىل حركة  
حول الطاوالت اجملاورة , ورفع النساء  

حلواجبهن ومتتماهتن وهن يدرن رؤوسهن  
 لكي ينظرن إليه أثناء عبوره الباحة . 



 
قال هلا ابلفرنسية :" مساء اخلري " وكان  

يرتدي بنطاال عاجى اللون وقميصا 
مفتوحا عند العنق . وكانت  كستنائيا 

غرته السوداء الكثيفة العاصية فوق  
 جبينه قد نظمت نوعا ما .

 
وعندما ردت عليه التحية , خطر هلا ان 
غرته املتمردة تلك قد تكون هي مفتاح  



اللغز ىف شخصيته . وأن حتت هذه 
الية , والسلوك املتمدن ,  املالبس الغ

تكمن نزعة إىل العنف تنتظر حلظة  
جار . وتساءلت عما إذا كان فناان االنف

, فالبد أنه انجح جدا . إذ أن ساعته 
وسيارته , وكل شئ يتعلق به يدل على 

 الثراء .
 



ومل يبد عليه أنه الحظ شيئا من االهتمام 
أاثره قدومه , وهو جيذب كرسيا الذى 

ليجلس عليه , مشريا إىل النادل لكى  
حيضر له الشراب واعجبها منه عدم  

إىل مقدار جاذبيته , فقد  انتباهه
اعرتفت ميغ . بينها وبني نفسها , أهنا 
ألول مرة ىف حياهتا , تواجه رجال تطغى 
اجلاذبية املتدفقة منه على أية وسامة أو  



مجال مظهر . ومل تعرف كيف تتعامل مع 
 ذلك . 

 
قال : "إنك تبدين ىف منتهى اجلد , 

أرجو أن ال تكون مثة صدمة ما زالت ىف 
ا سبق وحدث . " نفسك مم  

 



فهزت رأسها نفيا وهى تقول ابمشئزاز :  
" كال , وإمنا أفكر ىف ظلم اإلنسان  

 لإلنسان ."
فألقى نظرة على الكتاب الذى ىف يدها  
وهو يقول : " اهنا أفكار حزينة ابلنسبة 

هذه . " ورفع حاجبيه وهو ألمسية مثل 
يقرأ عنوان الكتاب : " بالد الكااثر .  

ءة مثل هذه املواضيع ؟ "هل هتتمني بقرا  
 



فقالت وهى ترفع ذقنها متحدية : " ومل 
ال ؟ " وتساءلت ابستياء , أتراه يظنها  
غبية جملرد تركها لقضية سيارهتا حتت  

 سلطته ؟ 
 

وأخذ يتأملها فرتة طويلة وعلى وجهه  
تعبري غامض . ومالبث أن هز كتفيه  
قائال : " حسب قولك . مل ال ؟ إنك 

ملفاجآت , اي مارغريت ." خملوقة مليئة اب  



 
فقالت : " ليس أان فقط . إن كالان منا 

 ال يعرف شيئا عن اآلخر ." 
 

قال برقة : " هذه الليلة , إذن , 
 ستكون رحلة استكشافية ." 

 
رمبا كان يسيطر على السيد مونتكورت 

فكرة أتثريه على النساء , فأصبح 



مطمئنا إىل قدرته على إغرائها بسهولة ؟ 
ترب ذلك مثنا ملساعدته تلك هلا . ورمبا يع

حسنا , ليس عليه ان يتوقع شيئا ..  
كانت عابسة وهى تفكر ىف ذلك  

 بصمت . 
 
 
 



وفكرت ميغ ىف أن مارغوت كانت , بال 
شك , ستستمتع هبذه اللعبة جدا لو  

فتتقدم وتتأخر , وتقدم كانت مكاهنا , 
وعودا كاذبة وىف النهاية , إما أن تبتعد 

ن تبقى .. حسبما تشاء .هنائيا وإما أ  
 

ورمبا اليتنج أى ضرر ىف ما لو زاولت  
هى هذه اللعبة هلذه الليلة فقط , أورمبا  
تتعلم بعض قواعدها . وفكرت ىف أنه  



رمبا هذه هى فرصتها لكى تتعلم كيف 
 تعيش ضمن اخلطر !

 
وفرغ جريوم مونتكورت من احتساء  

وسأهلا شرابه ., مث نظر إىل كأسها الفارغ 
: " هل نذهب , أرجو أن تكون  

مغامراتك هذه النهار قد منحتك شيئا  
 من الشهية ."

 



أشرق وجهها ابالبتسام وقالت وهى 
كرسيها إىل اخللف مث تقف منتصبة تدفع  

:" إهنا أوىل جتاريب مع الطعام الفرنسي , 
 وال ميكنىن االنتظار أكثر من ذلك ."

 
 كانت الشمس قد مالت إىل املغيب ,
بلوهنا القرمزى األخاذ , عندما قاد 

 السيارة خارجني من الوادي .
 



ومالت ميغ برأسها حنو الشمس وهى 
هتتف : " ما أروع هذا ., سيكون هنار  

 غد رائعا . "
 

ابتسم وقال يغيظها :" هل ستحدث  
 عواصف أخرى ؟"

 
هزت كتفيها قائلة : " أرجو أن ال 

 حيدث ذلك ."



 
ا . ذلك أن قال : " لقد كان حظك سيئ

العواصف ,. عادة حتدث ىف اللياىل ,  
وأحياان أثناء قيادتك للسيارة , ترين  
الربق بتالعب حول التالل مشبها  

أضواء مسرح صامت . وفجأة تقتلع 
شجرة من جذورها ليجن بعد ذلك  
 الكون كما سبق ورأيت بنفسك ." 

 



قالت أبسى : " لقد رأيت . أليس  
عندك شئ أفضل من ذلك ميكن  

سائح أن يراه ؟"لل  
 

أجاب : " رمبا سيناسبك الفجر أكثر , 
حيث ذلك اخلط من الضوء النقى ىف  
السماء الذى يفرق النجوم , قبل أن  

 ترتفع الشمس فوق األفق . "
 



فألقت عليه نظرة جانبية وهى تقول : " 
إنك تتكلم كشاعر . هل أنت كذلك ؟ 

" 
 

فضحك قائال : " كال مع األسف , إن  
عن الشاعرية , مع ان   عملى بعيد

والدى كان يهتم كثريا أبشعار هذه  
 املنطقة .. أغاىن الرتوابدور وما يليها ."

 



 سألته : " هل كان يكتبها بنفسه ؟ "
 

فهز رأسه نفيا وهى يقول : " كان أىب  
يعيش ىف أرض تعود إىل عائلته , يغرس  

كرومه بنفسه . كان يعشق احلياة 
 البسيطة ."

 
هذه احلياة ترتاءي ىل مجيلة  قالت : " 

 حقا "



 
قال : " أظنها كانت قاسية , ىف إحدى 

الفرتات , ذلك أن احلياة البسيطة 
تصبح معقدة أحياان , وىف النهاية , عاد 

 أىب إىل ابريس ."
 

سألته : " وهل تعيش أنت أيضا تلك  
 احلياة البسيطة ؟"

 



أجاب ابمسا : " حسب استطاعىت ,  
لب األحيان .  ولكنىن مهندس ىف أغ

وقد اعتدت العمل ىف ابريس , ولكن 
أعمالنا متتد وتتشعب ىف أحناء البالد , 

 وأان حاليا مستقر ىف تولوز ."
 

 قالت : " أى أنك عدت إىل جذورك ؟"
 



أجاب : " متاما . وأان أعمل بصورة  
رئيسية , مستشارا ىف حفظ وترميم  

املباىن القدمية . أى البيوت الىت كانت  
ت ىف غمرة االجنراف الكاسح  قد أمهل

من األرايف إىل املدن . والىت عادت  
 اآلن مطلوبة ." 

 
 
 



 
 
 
 

قالت مفكرة : " أظن أن إصالح نسج  
التاريخ هذا فيه من الشاعرية واخليال  

 بقدر ما ىف الشعر نفسه "
 



فازدادت ابتسامته اتساعا وهو يقول :  
"إنىن ىف الواقع . أتفق معك ىف هذا ,  

أقول ذلك لعمالئى وإال فهم ولكنىن ال 
يتوقعون مىن أن أعمل ألجل احلب 

 وليس ألجل النقود ." 
 

سألته : " هل تعمل حاليا , ىف مشروع  
 ما .؟ " 

 



أجاب : " تقريبا , وأان األن ىف إجازة 
رمسية " وملا مل يبد عليه رغبة ىف التحدث 

 ىف هذا املوضوع . سكتت . 
 

اة ىف وسألته بعد برهة : " هل تفتقد احلي
 ابريس ؟ " 

 



هزرأسه نفيا وهويقول : " إنىن ال أفتقد  
أية مدينة . لقد اختارت أسريت احلياة  

 هناك ما عداي ."
 

فعادت تسأله : " هل أسرتك أصال ,  
 من املنطقة من البالد ؟"

 



أجاب : " نعم . إن جذوران دوما كانت 
هنا , وىف الواقع , كان جدي هو أول 

كليا ." من انتقل من هنا    
 

 سألته : " أمل ختطرله العودة قط ؟"
 

هز كتفيه قائال : "لقد كانت جدتى 
 ابريسية ال حتب احلياة ىف الريف ."

 



 قالت : " ولكنك أنت عدت " 
 

اجاب :" نعم , عدت إىل حيث أنتمى 
 ويسعد قلىب ."

 
فكرت ميغ بشئ من الكآبة ىف أنه مل 

حيدث قط أن كانت هى متأكدة ,. يوما 
ريد , كما يبدو عليه هو . فهى ما مما ت

زالت تعيش ىف آخر منزل ألبيها ولكنه  



قد حتول كليا حسب ذوقة زوجة أبيها 
أغلب ايريس مما جعل ميغ تشعر , ىف  

األحيان وكأهنا غريبة , وهى قد  
أصبحت اآلن دون عمل تعول به  

نفسها , وهكذا شعرت بنفسها هائمة  
د  ىف العامل ,. ورمبا حان الوقت لكي جت
 لنفسها مستقرا متد فيه جذورها .

 



وابتدأت االن تتساءل عن املكان الذى  
كاان ذاهبني إليه . فقد كانت تظن أنه  
سيأخذها إىل مطعم حملى التكون فيه 

الكهرابء مقطوعة . ولكن سيارته  
السرتوان كانت تسري ىف سرعة فائقة ,  
ومتنت لو كانت الحظت إشارات السري  

الىت حتملها معها ىف , لرتى على اخلارطة 
 حقيبتها , وجهة سريمها هذه .

 



وكأمنا الحظ شرودها . فسأهلا : " أحتبني 
 أن تسمعى شيئا من املوسيقى ؟ " 

 
أجابته بسرعة : " كال . إنىن أفضل 
متابعة املناظر واحلديث , ولكن إذا  

رأيتىن أكثر عليك ابألسئلة . نبهىن إىل  
 ذلك ."

 



عاد ينظر إىل  فرمقها بنظرة سريعة , مث 
الطريق وهويقول : " ال أظنك توجهني  
إىل اسئلة ال أحب اإلجابة عنها . هل 
 األمر كذلك ابلنسبة إىل اي مارغريت ؟ "

 
أجابت : " طبعا . فليس لدي ما أخفيه  

 ". 
 



قال هازال : " امرأة دون أسرار ؟ ذلك  
 شئ غري معقول . " 

 
فضحكت وهى تقول : " كال , إن  

معقدة , بل ومملة أيضا . " حياتى غري 
وفكرت ىف أن حياهتا كانت كذلك ىف  

 احلقيقة .
 
 



 
 
 
 
 
 

قال : " ومع ذلك , أراك تسافرين  
مبفردك , وهتتمني هبذه املنطقة أكثر مما 
يفعل السياح عادة , وهذا اليدل على 



انعدام ىف النشاط . أظنك ختفني شيئا ىف 
 أعماقك , اي مارغريت ." 

 
ة جعلت قلبها يقفز  كان ىف صوته نرب 

من موضعه وأجابت بشئ من اإلنفعال : 
" إن ذلك يقال عن كل شخص يويل  

 إجازته اهتماما غري عادي ."
 



سأهلا بعد صمت قصري : " أخربيين . 
ملاذا تلكأت ابجلواب حني سألتك أن  
تتعشى معى ؟ هل هنالك صديق ىف  

 انكلرتا , قد يعقد األمور ؟ " 
 

م هانزيب , مث  وفكرت ميغ ساخرة ىف تي
 قالت :" ال يوجد أحد ." 

 



فقال بلهجة يبدو فيها الشك : "ال 
أصدق أنه ال يوجد مثة شخص هتتمني  

 به ."
 

هزت كتفيها وقد منعها الكربايء من  
االعرتاف أبهنا حىت اآلن , ما زالت حتتل 

مكاان غري ملحوظ على الرف . وان  
هنالك شخصني فقط يهماهنا حقا , مها 

بة الذى تقاعد اآلن , صاحب املكت



وامرأة مسنة كانت هلا مبثابة األم 
ومنحتها من احلنان والعزاء ما عجز  

أبوها إزاء حريته وأمله لفقد زوجته الشابة 
, عن تقدميه إليها , وأهنا هنا اآلن ,  

 بسبب هذين الشخصني .
 

وازدرت ريقها . ليس لديها الكثري  
لتتحدث عنه , ىف سنيها العشرين هذه 

ان هذا ليس الوقت املناسب   , مث



للشعور ابحلزن ألجل نفسها , ولكن .  
ما شأنه هو بذلك ىف ما لو مل تشأ هى  
أن تكون صرحية ؟ مث ملاذا هي تسعى 
ألن تبدو مثرية لالهتمام ىف الوقت  

 الذى عندها فيه ما ختفيه ؟ 
 

قالت متحدية : " وهل هذا يغري من  
األمر شيئا ؟ إن دعوة إىل العشاء ال  

ستلزم موعظة ىف الوفاء . " والتقطت ت



أنفاسها وهى تتابع : " مث انك أيضا قد  
 تكون متزوجا."

 
فرد عليها قائال : " وهل لكوىن متزوجا  

 أية أمهية ؟ "
 

شعرت ابنه يراوغ ىف كالمه , مما جعل 
 قلبها ينتفض هلعا بشكل غري معقول .

 



أجابته : " اظن األمر مهما جدا ابلنسبة 
زوجتك ."إىل   

 
قال : " من حسن احلظ إذن , ان ال  

زوجة يل بعد . " كانت هلجته , 
وهويقول ذلك , مزجيا من السخرية  

 وشيئا غامضا مل تدرك كنهه .
 



فغمغمت تقول : " هذا من حسن  
 حظها هي , على كل حال ." 

وشعرت , وهى تقول ذلك , ابالمشئزاز 
من نفسها هلذا الشعور ابالرتياح الذى  

ها والذى جعلها سيئة اخللق لتقول  اكتنف
 شيئا كهذا .

 



فقال بلهجة حتوى شيئا من اللوم : " 
ليس هذا من اللطف ىف شئ , أال تظنني 

 أنىن ساكون زوجا جيدا ؟ " 
 

فأجابت ابقتضاب : "الميكنىن إعطاء 
رأى صحيح ىف هذه املدة القصرية من 
تعارفنا . " كانت تعلم أنه يضحك منها  

يبدو على مالحمه والذى رغم اجلد الذى 
 يقرب من العبوس .



 
فقال : " ولكن ال شك أن عندك مثال 
أعلى ىف خيالك , ماهى الصفات الىت  
تريدينها فيه ؟ هل تتطلبني فيه األمانة  

 الزوجية ؟" 
 

أجابت ميغ وهى تعبث بشريط حقيبة 
يدها : " أريده أن حيبىن , وحيبىن أان 



يسهل  فقط , كما أحبه , وأظن هذا 
 أمورا كثرية . " 

 
 
 
 
 
 
 



 
سادت فرتة صمت قال بعدها : " هذا  
يكتسح كل شئ ابلتأكيد . ولكن إذا  

حدث , ابلرغم من هذا احلب ,  
وتدخلت امرأة أخرى تريد أن تسلبك 
مثلك األعلى هذا , ما الذى ستفعلينه  
, عند ذاك ؟ هل تضحني بنفسك ؟ هل 

 تطلقني سبيله ليذهب إليها ؟ "
 



بعنف : " كال . سأكافح فأجابت 
 لالحتفاظ به بكل ما أملك . "

 
فقال بصوت منخفض : " هل ستكونني 
عدمية الرمحة ؟ هل ستستعملني السالح 

 ؟ " 
 

فأجابت مرتددة : " طبعا , ولكن ملاذا  
 توجه إىل كل هذه األسئلة ؟" 



 
فقال بلطف : " ألنىن أريد أن أعرف اي 

صغرييت , فهذه املعرفة هى جزء من  
رحلة االكتشاف الىت حتدثت عنها , 

وقد وجدت أنك ستدافعني عن حبك 
 كالنمرة ." 

 
ومرة أخرى , ظهرت تلك النربة 

الغامضة ىف صوته . ووجدت ميغ نفسها 



ترجتف . فالحظ هو ذلك وسأهلا : " 
 هل تشعرين ابلربد ؟"

 
فقالت وهى تتصنع ابتسامة :" أوه , 

 كال . رمبا أان جائعة ." 
تفكري , وهى تقول هذا إىل وذهب هبا ال

الغداء الذى سبق واشرتته للنزهة تلك ,  
 وسحق مع السيارة .

 



فقال : " لقد صربت وقتا كافيا وآن لك 
 أن أتكلى ."

 
واستدار ابلسيارة فجأة خارجا من 

  الطريق العام ليدخل ىف طريق يقود إىل
أسفل التل . واستندت ميغ بيديها  

فوق  عندما أترجحت السيارة مث قفزت
 األحجار واألخاديد العميقة.

 



وشهقت قائلة : " هل يوجد مثة مطعم 
ىف هذا املكان ؟ أرجو أن يكن هناك  

 طريق آخر خنرج منه ؟" 
 

فأجاب : " انه ليس مطعما . " كان 
مبان ساحبة ىف أمامهما جمموعة من  

الشفق الوردى للشمس الغاربة . وكان  
مثة دخان ينبعث من مدخىن من إحدى  



ملباىن , ليعلو متلواي بكسل ىف  تلك ا
 اهلواء الساكن . 

 
قالت : " أين حنن إذن ؟ " لقد بدا  

ت ابلعزلة  وكأهنما ىف متاهة . وشعر 
تكتنفهما إذ مل تر أية سيارات هناك . ال 

 شك ان هذا املكان غري مأهول .
 



قال وقد عادت السخرية إىل صوته : "  
هذا هو منزىل . منزل العائلة الذى  

نه . " حدثتك ع  
 

سكت برهة مث عاد يقول : " لقد  
صممت اي مجيلىت , على تناول الطعام  

ىف منزىل هذه الليلة , مستمتعني  
ابستكشافنا املتبادل وحدان , وآمل أن 

 يوافقك هذا . "



 
 
 
 
 

 الفصل الرابع 
 
 
 



 
 
 
 

ساد صمت مزعج ىف السيارة , وتصلب 
 جسد ميغ وجف فمها .

 
 
 



عما جعلها تساءلت غري مصدقة . 
وعذهبا   تتصرف بكل تلك احلماقة .

هذا اخلاطر . ملاذا مل تستمع إىل ما  
داخلها من ريبة ؟ وملاذا وثقت به إىل  
هذا احلد ؟ هل ألنه أول رجل جذاب 
يهتم هبا ؟ والمت نفسها بشدة , ولكن  
ما فائدة ذلك وقد أصبحت هنا اآلن ىف 

 شرك خميف ؟
 



 
ذى يبعد  لقد قال هلا أن هذا هو بيته ال

أمياال من أى مكان آخر .. بينما هى  
التعرف حىت هذا املكان اآلخر أين  

 يكون .
 
 

لقد قالت العنكبوت للذاببة ) هل لك 
أن تتفضلى إىل غرفة جلوسى ؟ ( ولقد 



فعلت هى ذلك ابلضبط فتحقق 
 الكابوس .

 وتقبضت يديها ىف حجرها .
 
 

قالت بصوت حاولت أن حتتفظ به  
يبدو أنىن فقدت شهيىت  هادائ متزان : " 

. هل لك أن تعيدىن إىل الفندق من  
 فضلك ؟ " 



 
 

وساد صمت قصري هز جريوم  
كتفيه وقد ملعت عيناه    مونتكورت بعده

القامتتان ابلدعابة وكأنه قد علم ابلضبط 
ما خيفى هدوءها هذا من أفكار وخماوف 

. 
 
 



وقال برصانة : " طبعا إذا كان هذا ما  
بريث ستشعر ابملهانة  تفضلني . ولكن 

وخيبة األمل إذا أنت مل تتذوقى طعامها 
 " . 
 
 

فقالت تسأله : " بريث ؟ من هى هذه ؟ 
" 
 



 
فأجاب : " إهنا مدبرة املنزل , وهى  
تعيش هنا مع زوجها أوكتافيان وكاان 

يعتنيان ابملنزل والكروم منذ رحيل أىب . 
أما اآلن . فهما يعتنيان ىب ." وأشار إىل 

قائال : "أنظري ." املنزل   
 
 



كان مثة رجل قد خرج من الباب  
األمامى ووقف يراقبهما بفضول وقد  

وضع يديه على خاصرتيه . كان معتدل 
الطول ممتلىء اجلسم . وكان وجهه أمسر  
مغضن كقشرة جوزة , وقد وضع على 

شعره األشيب قلنسوة . وكان له ساقان 
مقوستان وشارابن متهدالن . وشعرت 

ال , ابإلطمئنان يعود إليها  ميغ ىف احل
بعد ما رأت أنه اليشبه حبال , أولئك 



األشرار الذين يشرتكون ىف أعمال 
طف واالعتداء .اخل  

 
 

قال جريوم بدقة : " هل ستجازفني 
بتناول الطعام على مائدتى اآلن . أم  

أنك تفضلني أن أنكل هنا ىف السيارة ؟ 
" 
 



 
اعرتفت بينها وبني نفسها , بسخافة  

الوضع , بينما كانت تنزل من  هذا 
السيارة لتسري جبانبه حنو املنزل وهى 
تقول بكربايء : " كله سواء , إمنا كان  

جيب عليك أن ختربين مسبقا أننا قادمان 
 إىل هنا . "

 
 



فأجاب : " رمبا كانت تعوزىن اجلرأة  
خوفا من أن ترفضي . " وازداد صوته  
رقة وهو يستطرد قائال :" إنىن ىف غاية  

لشوق إىل رؤيتك هذه الليلة ."ا  
 
 

وبدا هلا هذا اجلواب معقوال , وحدثتها 
نفسها أنه معقول إىل درجة رمبا كان  
اختذه عادة ىف جتارب سابقة , وابتدأ  



قلبها خيفق بعنف , ولكنها تذكرت أنه  
من املؤكد أهنا ليست أول مرة 

تشعربنضبها يتسارع , وحبرارهتا ترتفع  
ىف عينيه .  لدي رؤيتها االبتسامة  

 
 
 
 
 



 
 
 

لقد كانت فعال , محقاء إذ ظنت أنه  
حباجة للجوء إىل العنف أو استعمال أى  
شكل من االكراه . ذلك أن تصرفاته  
أكثر حذقا ولباقة من كل هذا وإن  
كانت خطورهتا واحدة . فهو مازال 



العنكبوت ومازالت هى الذاببة , وعليها 
 أال تنسى ذلك .

 
العنكبوتى هذا كان ممتعا . ولكن نسيجه   

 
كان املنزل مؤلفا من طابقني , والسطح  
مغطى ابلقرميد األمحر . وكانت اجلدران  
من احلجارة املصبوغة ابللون األصفر  
الفاتح . بينما النوافذ زيتية اللون .  



وكانت مثة شبكة فوق املمر املؤدي إىل  
ورود. الباب قد عرشت فوقها ال  

 
إىل الغرفة   دخال من الباب مباشرة

الرئيسية ىف املنزل , وكان السقف  
منخفضا ذات دعائم قامتة , واألرض 
مرصوفة . وىف أحد اجلوانب , كان مثة  
مدفأة كبرية خالية , وعلى جانىب الغرفة  
قامت أريكتان متقابلتان من اجللد .  



ومقابل املدخل كان مثة ابب زجاجى  
يقود إىل ابحة تتألق ابحواض الزهور ,  

ىف الزاوية قام سلم حلزوىن يقود   بينما
 إىل الطابق األعلى .

 
أما ىف الطرف اآلخر من الغرفة , فقد  
وضعت مائدة رائعة معدة لشخصني , 
وحوهلا ستة مقاعد عالية الظهر منجدة  
ابجللد . عدا عن خزانة كتب مملوءة , 



ومكتب مكدسة عليه األوراق , مل يكن  
ع  وكان االنطبا  ىف القاعة أاثث أخر ,

العام . كما بدا مليغ وهى تنظر حوهلا ,  
يوحى جبو من الرجولة األخاذة إىل  

 ملسات قليلة رقيقة .
 

وقالت تسأله وهى ترى مواد بناء  
وألواحا خشبية مكدسة ىف زاوية من  



الباحة : " هل هذا هو املشروع الذى  
 حتدثت عنه ؟ " 

 
فأوما برأسه جميبا : " إنه واحد منها .  

ديد جانب الباحة  لقد فكرت ىف مت
خلف املنزل , مستغال لذلك أحد خمازن 
الغالل حموال إايه إىل مكان أعمل فيه ,  
وأيضا إىل غرف للضيوف . ولكنىن  
غريت رأىي اآلن , إذ أن اقتطاعى 



املساحة تلك الىت أن حباجة إليها  
 ستفسد منظر البناء ." 

 
قالت بلهجة حاولت أن جتعلها عفوية : 

بكثرة ؟ "  " هل تستقبل ضيوفا  
 

أجاب : " ليس حاليا , ألنىن كنت 
مشغوال جدا . " وسكت حلظة . مث اتبع 

يقول : " كان أول ما قمت به بعد  



ا , هو تغيري طراز الطابق  عودتى إىل هن
األعلى , لقد أردت أن أبدأ من املطبخ 
.. " وأشار إىل قنطرة حيث حملت ميغ  
منضدة وموقدا قدمي الطراز , واتبع : " 

ن بريث مل تسمح بذلك ."ولك  
 

وعبقت ىف أنف ميغ رائحة شهية لطعام 
ابلثوم تنبعث من املطبخ . وقالت : "  



أظن أن أكثر الطباخني يفضلون املواقد 
 املألوفة ."

 
كان أوكتافيان قد سبقهما ىف الدخول  
إىل املنزل . ليظهر اآلن ىف ابب املطبخ  
عابسا بوقار , بنيما زوجته خلفه حتدق 

فوق كتفيه . وكانت بريث أطول من من 
زوجها , وكانت ترتدى ثواب قطنيا 

منقوشا ابلزهور . أما شعرها الذى خطه 



الشيب فقد كان معقودا فوق رأسها .  
وكانت تنظر إىل ميغ وقد ابن الشك ىف  

 عينيها . 
 

مسعت ميغ أوكتافيان يتمتم بشئ مثل )  
امرأة انكليزية أخرى ( ولكن , رمبا  

ىف فهم هلجته اخلشنة تلك  كانت خمطئة 
. وعلى كل حال , مل يكن من شأهنا 
االهتمام جبنسيات النساء اللوايت  



حيضرهن جريوم إىل منزله , مل تكن  
تشك ىف إحضاره نساء إىل هنا مهما  
كان مقدار ازدحام وقته ابلعمل .ورمبا 
كان , ابلعكس من مستخدميه , مييل  

 إىل األجنبيات .
 
 
 
 



جريوم : " سيكون الطعام جاهزا  قال هلا 
بعد حلظات , أتريدين أن تشاهدي ابقى 

 غرف البيت ؟ " 
 

أجابت وهى تبتسم ىف ذينك الوجهني  
: " نعم ,   اجلافني عند ابب املطبخ

سيكون هذا رائعا . " وأضافت 
ابلفرنسية : "إن رائحة الطعام شهية جدا 

 " . 



 
ولكن املالمح اجلامدة مل تتغري .  

مها االثنني داخلني إىل مكان  واستدارا ,
عملهما . ومل يكن ينبئ عن وجودمها , 
أثناء صعود ميغ السلم خلف جريوم ,  
سوى قرقعة األواين . وكانت بسطة  

الدرج ضيقة حماطة خبزاانت خشبية رائعة 
 اجلمال مبنية ىف اجلدار .

 



قال جريوم : " كانت هذه , من قبل , 
غرفا صغرية مفتوحة الواحدة على 

ألخرى , وهى اآلن خمزن وجبانبه محام ا
جديد ." وفتح اباب ىف اجلهة األخرى من 

بسطة الدرج وهو يتابع :" أما البقية  
 فهى خاصىت ."

 
انتبهت ميغ وهى تدخل الغرفة الىت  

ألعلى تقريبا . إىل أن  حتتل ثلثى الطابق ا



ليس مثة إضافات غري ضرورية هنا أيضا 
أبكلمه ,  . وكان يبدو أن اجلدار اخللفى

من الزجاج حبيث يظهر منظر الوادى  
 املشجر واملنحدرات الشاهقة خلفه . 

 
وىف الطرف األقصى من الغرفة , كانت  
هناك الكوات ىف السقف تضاعف من  
اإلضاءة , وكان هناك مثة منضدة يعمل 
عليها جريوم قد غطى سطحها الفسيح  



ابلتخطيطات والرسوم . وعدا عن خزانة 
حتوى أدراجا عديدة ,   مكتبية مستطيلة

كان السرير ذو االتساع غري العادي هو 
القطعة الوحيدة من األاثث مصنوعة من 

اخلشب احملفور املزخرف عند الرأس  
ومغطى بغطاء مزخرف من اللونني  

 األسود والذهىب .
 



وتراءى مليغ أن مثة شيئا من الرببرية ىف  
هذه الغرفة يتعمد جعل السرير هذا هو  

كزية فيها , مما يوحى بنوع من النقطة املر 
التصريح الشخصى برسالة فضلت هى  

 أن تتجاهلها .
 

وبدال من ذلك , نقلت انظريها إىل  
ذلك املنظر اخلارجى ذى اجلمال  

الصاعق وأخذت تتأمله قائلة : " اي 



للروعة ! إنىن أدرك األن السبب ىف أنك 
 جعلت اجلدار كله انفذة واحدة ." 

 
نبها وهو يشري إىل  وتقدم جريوم يقف جبا

ة الىت تكاد تالمس  الصخور الشاهق
السماء , قائال : " هنالك فائدة أخرى  
لذلك , فهى ىف اجتاه الشرق تقريبا . 
وهلذا إبمكاىن أن استمتع مبنظر الفجر  
وأان ىف سريرى ." وسكت قليال مث اتبع 



: " وإذا كان معى من أحب , فهذا  
 منبع جيد لإلهلام ." 

 
نفسها وهى تشعر   وغضبت ميغ من

ابلصورة الىت أاثرهتا كلماته هذه ىف 
 نفسها تبعث التوهج إىل وجهها . 

 
رفع جريوم يده ليالمس وجنتها برقة  

 وهو يتمتم ابلفرنسية شيئا . 



 
فقالت ميغ متلعثمة : " إنىن .. إنىن ال  

 أفهم ما تقول ."
وكانت أنفاسها تتالحق ويده تالمس  

عنقها , شحمة أذهنا خبفة منحدرة إىل 
لتتحول إىل رقبتها حتت شعرها الكث . 
وشعرت أبن عليها أن توقف كل هذه  

احلركات حاال . ولكن شيئا ما مسرها ىف  
 مكاهنا دون حراك . 



 
قال : " إنه بيت من شعر الرتوابدور  

الغنائى , اي مجيلىت , وهى أغنية تدعى  
أغنية الفجر , وفيها يرثي الشاعر ليلته  

سريعا " ومال حنوها   مع حبيته الىت مرت 
وهو يهمس بكلمات األغنية تلك 

مرتمجة ) آه , اي ريب , آه , ايريب , لقد 
 أقبل الفجر سريعا (.

 



 
 
 
 

واشتد توهج وجه ميغ . وحاولت أن  
تتحرك , أن تبتعد .. ولكنها وجدت 
 نفسها , دون أن تشعر , بني ذراعيه .

 



واحندر بنظراته حيدق يف أعماق عينيها 
فبادلته النظرات بعينني رائعتني , وهى  
تفكر ىف أن عليها أن تقاوم اآلن , ىف 
هذه اللحظة , مهما كانت درجة أتثريه 

 عليها .
 

وعند ذلك , مسع صوت بريث من  
أسفل السلم ينادي :" العشاء جاهز اي 



سيد جريوم ." وهبذا توارى التجاذب  
 الذى لفهما .

 
توية  وبدت على شفىت جريوم ابتسامة مل

وهويقول :" مثة شهية واحدة ىف نفس  
الوقت ." وتناول يدها يطبع على 
راحتها قبلة سريعة بعثت الرجفة ىف 
جسدها , شاعرة ابخلجل ىف الوقت 

 نفسه .



 
كانت ترجتف ىف أعماقها , شاعرة مبا 
يشبه الدوار وكانت ساقاها ضعيفتني 

وهى تنزل السلم امللتوى وعندما تعثرت 
يسندها قائال وىف صوته قدماها مد يده 

رنة ضاحكة : " حاذرى ." فقد كان 
يعلم متاما ما الذى أحدثه ىف نفسها من  
اضطراب . لقد كان رجال فاتنا ذا خربة 



هائلة بينما كانت هى عدمية اخلربة كليا 
. 
 

حدثتها نفسها أبنه البد شعر بعدم  
خربهتا هذه , فظنها قطعة من الكعك  

دت قبضتها  سرعان ما يلتهمها .. وأسن
على حاجز السلم , عليها أن تتوقف  

عن االستسالم إىل مشاعرها حنوه . فهى 
لن تتحمل املزيد من االحندار وازدردت  



ريقها . وشعرت أهنا حباجة حقا إىل  
الطعام إذ أهنا مل تتناول شيئا منذ وقت  

 طويل جدا .. منذ وجبة الفطور.
 

إن تناول وجبة طعام حسنة , ستجدد  
نحها القدرة على التفكري ىف قواها ومت

 كيفية التعامل مع هذا الوضع املزرى . 
 



وعلى املائدة . كانت بريث تضع وعاء 
احلساء يتصاعد منه البخار , وجبانبه  
طبق اخلبز . وأشارت إىل ميغ وجريوم 
للجلوس إىل املائدة , مث ابتدأت تغرف 
من احلساء الدسم لتضعه ىف طبقيهما , 

طبق ميغ .مع االكثار منه ىف   
 

حدثت ميغ نفسها , متهكمة , أبن 
عطف هذه املرأة مل يظهر إال ىف سكب  



الطعام . لتشهد , بعد أول ملعقة من  
هذا احلساء وضعتها ىف فمها ,. أبن 
هذا الطعام ال عيب فيه , لقد كان 

احلساء لذيذا حقا وذا نكهة غري عادية  
 مل تستطع ميغ معرفة كنهها .

 
عن ذلك , أجاب وعندما سألت جريوم 

 : " إنه حساء الثوم . هل أعجبك ؟ " 
 



أجابت بصدق : " إنه رائع . أخرب بريث 
هبذا من فضلك , ألنىن ال أظنها تفهم  

 كالمى إن أان حتدثت إليها ."
 

فقال بشئ من االمشئزاز : " بل هى  
تفهم حديثك , إن بريث وأوكتافيان قد  
أمضيا سنني طويلة ىف خدمة أسرتنا مما  

ما وضعا ذا امتياز خاص فيهما .  منحه



وأحياان , هى وزوجها يستغالن هذا ,  
 فاعذريهما . "

 
وخطر ىف ابل ميغ اهنا ,. هى أيضا ,  

ل هذا الوضع . حمتجة ميكنها أن تستغ
بعدم موافقة بريث على وجودها هنا ,  

لكى تنسحب ابنتظام ىف الوقت  
 املناسب . 

 



 
 
 
 
 
 
 



مكاهنا ورفعت أطباق احلساء لتوضع 
أطباق حلوم دمسة مع سلطة اخلضار  

 بزيت الزيتون .
 

قالت له ميغ متسائلة : " ظننتك  
حتدثت عن نوع من الطعام يسمى  

 كاسوليه ؟ "
 



فابتسم هلا قائال : " هذا سيأتى حاال . 
" 
 

وكانت ميغ قد ابتدأت تشعر أبهنا لن  
تستطيع أن تضع لقمة أخرى ىف فمها , 

وضوعة ىف  عندما وصلت الكاسوليه م
طبق واسع . الىت هى عبارة عن خليط 
 من الفاصوليا واللحم والسجق والثوم .

 



وهكذا , أتت على ملء طبق كامل من  
هذا الطعام . ومع اخلبز أيضا , رافضة  

قا أخر أبسف . وبعد ذلك . جئ طب
ابحللوى الىت كانت عبارة عن شرائح 

 التفاح املطهوة على انر خفيفة . 
 

ميغ وهى تضع الشوكة  وأخريا . قالت 
من يدها : " ال أظنىن . بعد الذى أكلته 

 . أستطيع احلراك . "



 
ضحك قائال : " ولكنك ستتحركني ,  
كل ما ىف األمر أنك غري متمرنة على 

 أكل كميات كبرية ."
 

قالت : " عند انتهاء إقامىت ىف فرنسا  
 سأكون كالربميل ."

 



فقال : " هذا يعتمد على مدة اقامتك 
 ". 
 

إنه ابلطبع , يظنها تقوم إبجازة تقليدية  
وتساءلت عما سيقوله لو أهنا  هنا .

أطلعته على أهنا ستبقى هنا شهرا كامال  
 . ولكنها مل تكن تريد أن ختربه بذلك .

 



جاءت بريث ابلقهوة لتضعها على 
املائدة , مث تنسحب من املكان , 
ونظرت إليها ميغ وقد اختلطت ىف 

 نفسها املشاعر . 
 

ل جريوم الذى أدرك من مالحمها .  قا
مايدور ىف ذهنها . بدقة أاثرت غيظها : 
" إهنا , وزوجها يسكنان ىف مسكن يقوم 

ىف الناحية األخرى من املطبخ ولن  



يسمعاك إال إذا صرخت بصوت عال . 
" 
 

قالت ابقتضاب : " أشكرك . إن هذا  
 يبعث على االطمئنان . " 

 
التريدين أن  فقال : " ولكن رمبا أنت 

تصرخي . " وتضرج وجه ميغ لسماعها  
 هذه الكلمات مبا تتضمنه من معىن .



 
وخطربباهلا أنه لو كانت مارغوت هى 
املوجودة هنا بدال منها . ملا تضرج  

وجهها كاحلمقى . بل كانت ستسارع 
جبواب فكه . مثري , إذ أهنا تكون قد  
 خططت مسبقا , لنهاية هذا املساء .

 
نفس اخلطة الىت توصلت ولكنها ليس 

 إليها ميغ ..



 
وهنض عن كرسيه واستدار حول املائدة 

متوجها حنوها وىف حركة رشيقة , 
وجدت ميغ نفسها ترفع عن الكرسي 
بني ذراعيه , مث تنقل عرب القاعة , إىل  

 إحدى األريكتني .
 



وأخذت ميغ جتاهد لالفالت منه وهى 
تضربه على صدره . بقبضتيها وتقول  

" دعىن .. أتركين ." الهثة :  
 

فقال وهو جيلس جبانبها مث أيخذها بني  
ذراعيه حيتضنها بشدة مانعا إايها من  

احلركة : " حاال , عندما أهنى االختبار . 
" 
 



كانت قد جرحت كربايءه ابزدرائها ذلك 
, وهو اآلن يريد معاقبتها برد االعتبار 

 لنفسه.
 

حسنا , ميكنها أن تبطل اعتقاده أبهنا 
سة سهلة , مثرة انضجة على وشك  فري

 أن تسقط ىف يده املمدودة . 
 



وىف النهاية , قال متأوها : " مارغريت 
.. تبا , ليست هذه هى الطريقة املناسبة 

 " . 
 

ونظر ىف عينيها مث إىل تقاطيع وجهها  
وهو يتمتم : " إنك مجيلة .. كل شئ  

 فيك مجيل." 
 
 



 
 

وتصاعد رنني اهلاتف فجأة خيرتق هذا 
السكون احلافل ابالحاسيس . احمليط  

هبما . وكأمنا قد دخل الغرفة شخص ما  
. وشدت ميغ نفسها من بني ذراعيه  

لتهب واقفة على قدميها وقد عاد إليها 
 وعيها أبكمله .

 



وعاد ميد ذراعيه حنوها , ولكنها دفعته  
بيديها قائلة : " كال .. كال . إذهب 
لرتد على اهلاتف , وإال مسعت بريث  
رنينه وجاءت لتجيب بنفسها . أليس  

 كذلك ؟ "
 

أومأ وهو يسري متباطئا حنو املكتب  
حيث اهلاتف ليأخذ السماعة قائال  
ابختصار : " مونتكورت " مث استمع 



برهة وقد جتلى اجلمود على وجهه . وما 
لبث أن رق صوته بشكل ملحوظ وهو  
يقول : " أهذا أنت ؟ نعم , لقد عدت 

تمع حلظة , مث هذا املساء . " واس
استطرد بصوت منخفض : " ال أستطيع 
الكالم اآلن . ايعزيزتى , هذا مستحيل 
. سنتحدث غدا . نعم , هذا وعد مىن 

 ". 
 



وشعرت ميغ أبن تلك الرقة ىف صوته , 
لقد كانت منذ حلظة  تلسعها كالسياط .

بني ذراعيه . وشعرت ابمشئزاز من نفسها  
وهى ترى أهنا كانت على وشك أن 

قد كل احرتام لنفسها مع فقداهنا  تف
ضبط النفس ذاك . وها هى تسمعه  

يتحدث إىل امرأة أخرى , إىل امرأة يبدو 
واضحا أنه على عالقة محيمة هبا ..  

 امرأة كانت على وشط خيانتها , معها .



 
لقد أتكدت اآلن بوضوح اتم . من قلة 
ما تعرفه عنه , كما اتضح هلا ضعف  

كان كسحابة  مركزها ىف حياته والذى  
عابرة . إنه درس مؤمل حقا , ولكنه كان 

 ضروراي لكى تتعلم .
 

كان جريوم يقول : " نعم . قريبا جدا 
 ,. لقد أعطيتك كلمىت . إىل اللقاء . "



 
وعندما مسعته يضع السماعة مكاهنا . 
استدارت إليه تقول بصوت حاولت  

جهدها أن يبدو هادائ : " ميكن ان تعود 
ألنىن خارجة اآلن هل فتطليها حاال , 

هنالك سيارات أجرة ميكنىن طلبها  
 هاتفيا ؟"

 



فتقدم يقف خلفها آخذا إايها بني  
ذراعيه بشدة , وهو يقول هبدوء : "  

إنىن آسف . مل أكن متوقعا أى اتصال  
هاتفى هذا املساء , إذ مل يكن مثة من  

 يعلم بعودتى ."
 

وفكرت مبرارة , وهى تتملص من بني  
ظنه أبن هذا العذر يغري من ذراعيه , ىف 



األمر شيئا رمبا كانت تلك الفتاة ال 
 تستطيع االنتظار .

 
وقالت له برقة : " من الواضح أن  
جاذبيتك ال تقاوم . سأتركك تتابع  

حياتك املليئة , بينما استمتع أان ببقية 
 إجازتى ."

 



وأمسك جريوم ذراعها يديرها حنوه  
. وهويقول : " إهنا ليست كما تظنني 
 إهنا جمرد صديقة , هذا كل شئ ." 

 
هزت ميغ رأسها قائلة وهى تتجنب 

نظراته العنيفة : " ليس هذا ىف احلقيقة  
موضع اهتمام مىن . لقد أمضيت أمسية 
هبيجة , ولكنها انتهت اآلن , وعلى أن 



أعود إىل الفندق , إذ على أن أابشر  
 نشاطى مبكرة ." 

 
قال بصوت أجش : " ال تذهىب إذن . 

قى هنا معى اي مارغريت , وراقىب بزوغ إب
 الفجر معى . "

 
وخلصت نفسها من قبضته وهى تقول 

 حبزم : " كال . ال .. ال استطيع . " 



 
فأحل عليها بقوله : " مل ال . ما دمنا حنن  

 االثنني نريد ذلك ؟ "
 
 
 
 
 
 



فأجابت ببطء وهى ختتار كلماهتا بعناية  
 : " ألنك ستكون عقدة ابلنسبة إىل .
أان لست حباجة إليها . " وحاولت أن 

تبتسم وهى تتابع قائلة : " احلياة 
 البسيطة , تذكر ما سبق وحتدثنا به ." 

 
فهز رأسه الواي شفتيه وهويقول : " أوه 
, كال اي مارغريت . ليس مثة شئ بسيط  

 معك اي مجيلىت . "



 
واشتد صوته وهو يتابع : " ملاذا وافقت 

ا املساء ,  على تناول العشاء معى هذ
 إذن ؟ "

 
نظرت إىل األرض وهى تقول : " كان 
ذلك خطأ مىن .. مل أكن أريد أن أبقى  
مبفردى هذا املساء , لقد كان يوما شاقا 



اخرجىن عن توازىن نوعا ما مما جعلىن  
 أتصرف بطريقة منافية لطبيعىت . "

 
واطلق ضحكة مفاجئة كان هلا صدى  

الم بشع ىف هذه الغرفة الىت تسودها الظ
, مث قال : " على العكس أظنىن عرفتك 
متاما . إذ لوال تلك املقاطعة اهلاتفية الىت 
جاءت ىف وقت غريمالئم , لكنت اآلن 
معى اي مجيلىت , وأنت تعرفني هذا . كما 



أعرفه أان أيضا , ولكن إذهىب إذا كنت 
تودين ذلك . وأرجو املعذرة إذا كنت  
لن أرافقك شخصيا . " ومشى حنو  

بخ وهو ينادي بصوت عال : "  املط
 اوكتافيان . " 

 
وبعد برهة ظهر الرجل وهو ميسح فمه 

بظاهر يده . وألقى على ميق نظرة 
عدائية من حتت حاجبيه الكثني , مث 



أدار نظرة استفهام حنو خمدومه . وأخرج  
هذا مفاتيح السيارة من جيبه , مث ألقاها 

إليه قائال ابقتضاب : " إن اآلنسة  
ذها إىل فندق األوبرج دي  سرتحل . خ

 سورس دي بريون من فضلك . " 
 

وأومأ أوكتافيان برأسه هبدوء , مث أحضر  
قلنسوته ووضعها على رأسه , وخرج إىل 

 حيث السيارة . 



 
وتناولت ميغ حقيبتها . مث نظرت إىل  
جريوم قائلة وقد أحدث األمل غصة ىف  
حلقها : " هل ميكن أن نقول .. وداعا  

 ؟ " 
 

القامت جامد املالمح كان وجهه 
وهوجييب هبدوء : " بل سنقول , إىل  
اللقاء . ألن هذه هى البداية فقط . " 



واطلق قهقهة وهو يتابع : " ألنىن مل أنته 
 معك بعد ."

 
واعتصر قلبها وهى تفكر ىف أن هذا ما  

يظنه هو . ومشت حنو الباب رافعة  
الرأس حماولة أال تسرع ىف مشيتها يتبعها  

الساخر يقول : " انمى جيدا صوته  
 ايعزيزتى , هذا إذا استطعت . " 

 



ومل ينظر إليها أوكتافيان وهى تصعد إىل  
السيارة . بل أدار احملرك صاعدا  

ابلسرتوان إىل الطريق . وتقبضت يدا 
ميغ ىف حجرها , فقد كانت ما تزال غري 

مصدقة ما حدث ... أو ما كانت 
ك ستسمح هى حبدوثه . وشعرت ابالرتبا

والتعاسة . البد أهنا تصرفت حبماقة ,  
 ولكنها عرفت اآلن ما هى أحاسيسها . 

 



ولكن كل هذا قد ذهب اآلن وتالشى 
كما تتالشى األحالم مبجئ الصباح . 
ولكن , عليها أن تكون اآلن مسرورة 

خلالصها من هذا . ولكن األمل ىف  
 أعماقها كان له رأى آخر .

 
وساورها شعور عميق ابلوحشة , 

وشكت معه على البكاء وهى هتتف ىف  أ



سرها ) ايحظي احلسن , دع الفجر يبزغ 
 ىف حياتى بسرعة . (

 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 



 
 
 
 
 
 

أهنت ميغ آخر لقمة من فطورها , مث 
عادت متأل فنجاهنا قهوة من جديد . 
م  لقد حاسبت الفندق وأحضر هلا اخلاد



حقيبتها إىل غرفة االستقبال . ومل يبق  
سيارهتا املستأجرة لكي  سوى وصول

 تتابع طريقها . 
 
 
 

كانت أثناء تلك الليلة الطويلة القلقة , 
قد عزمت أمرها على إلغاء قرارها  
السابق ابلتفرج على أحناء املنطقة , 



والذهاب بدال من ذلك , إىل هاوت  
أرينياك رأسا , حيث ستمضى ىف تلك 
العزلة , شهرا كما وعدت , لتعود بعد  

رتا ابلسالمة , كما كانت ذلك إىل انكل
 ترجو .

 
 

وهى . بعد ذلك لن تعود أبدا إىل  
انتحال شخصية مارغوت وهويتها , مرة 



أخرى .. أبدا . وعضت شفتيها وهى 
تفكر ىف ذلك . لقد قادها هذا العمل 
إىل طريق التعاسة , وعليها اآلن ان  
حتاول نسيان ما جرى هلا ىف األربع  

األخرية بقدر ما والعشرين ساعة 
تستطيع , وهى تعرف مسبقا أن هذا لن 

 يكون سهال . 
 
 



لقد انتهت إىل األبد , تلك الفتاة عدمية 
اخلربة الىت خرجت من تولوز , لتحتل 
مكاهنا امرأة قد استيقظت رغباهتا ألول 

مرة ىف حياهتا , ولكنها رغبات لن  
يرضيها رجل مثل جريوم مونتكورت .. 

القدر بغريب ابلغ املهارة ىف لقد مجعها  
طرق اإلغواء , رجل يتنقل من امرأة إىل  
أخرى . إهنا تستحق أفضل من ذلك , 



فهى ال تريد أن تسلب امرأة أخرى  
 رجلها . إهنا ليست مارغوت .

 
 

ولكن . رغم كل هذه األفكار االجيابية  
املهدئة وجدت نفسها عاجزة عن نسيان 

الليلة  تلك الفتاة الىت اتصلت هاتفيا 
املاضية . إهنا منقذهتا اجملهولة .. 

وارتسمت على فمها ابتسامة ساخرة .. 



أتراه هذا هو السبب ىف أهنا ال تستطيع 
 نفيها من ذهنها ؟ 

 
 

أما ابلنسبة إىل جريوم مونتكورت ..  
حسنا , لقد خرجت من حياهتا اآلن 

دون أى ضرر حقيقى ما عدا , ابلطبع , 
لرجولة فيه  الضرر الذى أصاب كربايء ا

.لقد تضايقت من تصرفه حنوها عندما 



تركته والذى وصل إىل ما يشكل هتديدا  
غامضا , ولكن رمبا كان األمر كله هو  
أنه مل يتعود الرفض من امرأة . وتنهدت 

وهى تفكر ىف اهنا على كل حال , 
ليست من نوع النساء ذوات العالقات  
العابرة فهى تبحث عن االلتزام عند 

ولكن جريوم مونتكورت ليس  الطرفني .
من هذا النوع . مع انه ليس إبمكاهنا 
أبدا أن تتأكد من شعوره حنوها مهما  



حاولت . وذلك ابلعكس من أوكتافيان 
ى مل ينطق بكلمة طيلة الطريق إىل  الذ

الفندق , مما يدل على شعوره العدائى  
حنوها , وذلك إىل أن وصال ونزلت هى 

هلا بلهجة  من السيارة , عند ذلك قال 
مهينة : " انكليزية ؟ عودى إىل بالدك  

 واتركينا بسالم . "
 
 



ومل يكن أحب إليها ىف احلقيقة . من  
العودة إىل بالدها , ولكنها سبق 

وتعهدت هبذا األمر وال ميكنها الرتاجع  
. 
 
 

واقرتب النادل منها يقول : " لقد  
 وصلت سيارتك , اي آنسة . "

 



 
قية قهوهتا  وابتسمت شاكرة , ورشفت ب

مث هنضت متوجهة اىل غرفة االستقبال , 
لتتسمر ىف مكاهنا وهى حتدق ذاهلة ىف  

 ذلك الذى كان واقفا ابنتظارها .
 
 
 
 



 
وابدرها قائال : " صباح اخلري اي آنسة " 

ا ابعجاب ىف وكانت عيناه تتأمالهن
تنورهتا الضيقة العاجية اللون والىت  

 تتماشى مع قميصها القصري الكمني .
واتبع قائال : " أراك ارتديت مالبس  
 مالئمة للجو الدافئ هذا النهار . "

 



فقالت تسأله خبشونة : " ما الذى تفعله 
 هنا ؟ " 

 
فأجاب وهو ينظر ىف ساعته : " أريد أن 
آخذك إىل هاوت أرينياك فقد قلت إنك 

 ستزاولني نشاطك مبكرة ." 
 



فأجابت وهى حتاول ان تتمالك رابطة  
هذا صحيح . ولكن ليس جأشها : " 

 معك ."
 

فقال يذكرها : " ولكنىن حذرتك الليلة 
 املاضية من أن عالقتنا مل تنته بعد ." 

 
قالت ابقتضاب : " نعم , أذكرذلك "  

وخطر هلا خاطر مفاجئ فتابعت تسأله : 



" وكيف علمت أنىن ذاهية إىل هاوت  
 أرينياك ؟ "

 
فأجاب : " ألن هذا كان العنوان  

أمتعتك ."  املوضوع على  
 

وهبتت وهى تفكر ىف ان هذا صحيح , 
وقالت له : " إنك ذكى , ولكن هذا  
اليعىن أنىن سأقبل توصيلك ىل أو حىت  



قضاء دقيقة واحدة ىف صحبتك . أنىن  
أريد أن أذهب إىل هاوت أرينياك بنفسى 

 ". 
 

قال مداعبا : " إن املسافة طويلة إىل  
هناك , حىت ولو ذهبت خبط مستقيم  

طري الغراب . "كما ي  
 



فأجابت : " ولكنىن لن أذهب كالغراب 
, إن سيارتى املستأجرة ستصل ىف أية 

 حلظة "
 

فهز جريوم رأسه قائال : " كال , مع 
األسف , فقد ألغيت أان إرسال السيارة 

 تلك إليك "
 



وصرخت ميغ : " فعلت ماذا ؟ "  
وانتبهت إىل الرؤوس تلتفت انحيتهما  

نما ملعت عينا  من أحناء املكان , بي
 موظفة االستقبال من وراء مكتبها .

 
فأجاب : " لقد أخربهتم أنه مل يعد مثة  

حاجة اليها . وسيكون عليك أن متألى 
التقرير اخلاص بذلك احلادث , ولكن 



هذا ميكنك أتديته ىف أى وقت يناسبك 
 . ومثة فرع هلم ىف أليب ."

 
 
 

فقالت ابنفعال : " اليهمىن حىت ولو  
فرع ىف القمر . ليس لك احلق  كان هلم 

 .. ليس لك احلق مطلقا ىف .. " 
 



فقاطعها : " هل لنا أن نتحدث ىف هذا  
الشأن ىف الطريق ؟ " وأمسك بذراعها  
يقودها خارجا هبا من املبىن عابرا الباحة 
وهويتابع : " إن خالتك تنتظران للغداء  

 " . 
 

فسألته : " خالىت ؟ " وكانت على 
ة خالة تلك لوال أهنا  وشك ان تقول , أي

أمسكت نفسها وهى تشهق بعد إذ  



كادت تنسى نفسها . وسألته : " كيف  
 عرفت بذلك ؟ "

 
فاجاب : " ألن السيدة دي بريسو هي  
من عمالئي . وأان أضع التخطيطات  
اإلصالحية ىف قصرها . وهو املشروع  
الذى سبق وحدثتك عنه . " وسكت  

الستيعاب ذلك برهة ماحنا إايها الفرصة 
. مث استطرد : " لقد حدثتىن عنك 



بكثرة , وىف الواقع كانت قد طلبت مىن 
إحضارك من املطار غدا . ولكنها سرت 
حني علمت أنك ستصلني إليها ساملة  
قبل املوعد بيوم . " وسكت حلظة مرة 
أخرى مث عاد يقول : " وجبانب هذا , 

فإنه من غري املعقول أن يكون مثة اثتنان 
م مارغوت ترانت ." ابس  

 



وفكرت ميغ ىف نفسها ساخرة . إن هذا 
 ما يظنه هو ..

 
 
 
 
 

وقالت ببطء : " إذن , البد أنك قد  
 علمت .. ليلة أمس .. " وسكتت . 



 
وأومأ برأسه قائال : " عرفت من أنت 
واجلهة الىت تقصدينها . وكل ذلك من  
 تلك البطاقات امللصقة على أمتعتك ."

 
ا . مل تقل شيئا "  فقالت : " ومع هذ

وعادت إىل خميلتها صورته تلك واقفا  
دون حراك جبانب الطريق . يبدو أنه مل  

 يكن مسرورا لذلك .



 
وهز جريوم كتفيه دون اكرتاث قائال : "  
فضلت . من ابب الفكاهة أال أفعل  
ذلك ألستمتع برؤية ما قد حيدث . " 

وسكت اتركا إايها لتفكر ىف ما قال , مث 
: " وأنت أيضامل تكوىن صرحية عاد يتابع 

 متاما ., اي مارغريت . " 
 



فامحر وجهها وهى تقول : " ليس على 
ان اعرض اتريخ حياتى أمام غريب . " 
وسكتت حلظة . مث عادت تقول بنوع  
من املعاكسة : " هذا إىل انىن ظننت , 
وليت ظىن كان صحيحا , أنىن لن أراك  

 مرة أخرى أبدا . "
 
قد وصلنا " وفتح هلا قال بلطف : " ها 

ابب السيارة أبدب مبالغ فيها وهويقول 



: " كان جيب أن تستمعى إىل الليلة  
 املاضية . " 

 
قالت : " لقد جاء دورك اآلن لتستمع 
إىل .. قبل أن أصعد إىل السيارة . " 
وألقت عليه نظرة ابردة صرحية وهى  
تلحظ مالبسه األنيقة , بنطاله اجلينز  

يصه األزرق القطىن  اجليد التفصيل وقم



املفتوح عن الصدر . وشعرت بغصة ىف  
 حلقها وقد خنقتها املشاعر .

 
قالت وهى تزدرد ريقها : "إن األمس  

قد انتهى , ابلنسبة إىل , وبكلمة أخرى 
أنىن أعتربه وكأنه مل يكن . فأان هنا 

للعمل فقط . ألكون مرافقة للسيدة 
دي بريسو وأان ال اريد .." وسكتت  

.مرتددة   



 
فقال يكمل هلا كالمها : " ال تريدين  

 تعقيدات ؟ "
 

أجابت حبزم : " ابلضبط . إنىن سأقوم  
بعملى بينما تقوم أنت بعملك , وال 

 شئ غري ذلك . "
فقال وهو يشملها بنظره : "رمبا ليس  

 هذا ما أريده أان ."



 
كانت نظراته تطوف بني وجهها  

وذراعيها وكأنه يذكرها ابلوقت الذى 
كانت فيه بني ذراعيه ىف الليلة املاضية 
.. وأحست هلذه الذكرى بشعلة حارقة  
ىف أعماقها . وادركت , فزاغة ما يقصد 
. فأمخدت شعورها هذا بسرعة وهى  
تقول : " إذن . فهذا أمر صعب 

ايسيدى . ألنىن متأكدة من ان خالىت ال 



تريد مىن اإلكثار من املقابالت أبى  
و أنىن أعلمتها مبا  شكل , ىف احلقيقة , ل

كان منك . رمبا أخذت تفكر ىف  
 استخدام مهندس سواك ."

 
ضحك وهو يقول :" أهتدديىن اي مجيلىت 
؟ إنىت ال أنصحك بذلك . فأان لست 
ىف هاوت أرينياك بصفىت املهنية . فأان 
كما سبق وأخربتك . ىف إجازة حاليا , 



وخالتك هى صديقة قدمية عزيزة على . 
و مسألة صداقة وحمبة . وعملى عندها ه

إذن , فعليك ان تتقبلى حضورى . اي  
 مارغريت , سواء شئت أم أبيت . "

 
 سألته وهى تتحرك بقلق : " إىل مىت ؟ "

 
فنظر إليها متأمال مث قال : " حسب ما  

 يستلزمه الوقت . "



 
 سألته خبشونة : " ماذا تقصد ؟ " 

 
بدا الغموض ىف عينيه وهو جييب : "  

إلينا , حنن االثنني اي مارغريت إهنا حباجة 
, وهذا هو املهم . واآلن هل لك ان  
تصعدى إىل السيارة ؟ أم أنك تفضلني  
أن نبقى واقفني هكذا إىل أن تصيبنا 

 ضربة مشس ؟ "



 
 
 
 
 
 
 

صعدت إىل السيارة متمهلة وهى تفكر  
ساخرة , بينما السيارة تتحرك , ىف ان  



شرك العنكبوت الذى ينشره جريوم 
مونتكورت قد انتشر بشكل واسع كما  

 يبدو .
 

وهذا سيجعل هذا الشهر , أطول شهر  
 ىف حياهتا . 

 
وصال إىل هاوت أرينياك قبل الظهر  

مباشرة , وكانت الرحلة مليئة ابلتوتر . مل 



يدر بينهما الكثري من األحاديث . لقد  
أبدب , إىل   كان جريوم يوجه انتباهها

ريا إىل  املناظر الىت ميران هبا , مش
االماكن اهلامة الىت جيتازاهنا . وكانت 

إجاابت ميغ خمتصرة , غالبا , ومل تسمح 
لنفسها ابظهار إى اهتمام حقيقى إال  

عند وصوهلما إىل قرية أرينياك وهى الىت  
 يطلق امسها على القصر .

 



كانت عبارة عن جمموعة صغرية من 
املنازل قائمة على منعطف النهر .  

بنية من حجارة مرشوشة وكانت املنازل م
ابللون الوردى , ومعبد ضخم من 
القرون الوسطى , حتيط به أشجار  

 الدلب . 
 



أشار إليها جريوم قائال : " لقد بىن هذا  
املعبد أحدهم ختليدا لذكرى نصرهم  

 على الكااثر . "
 

فقالت وهى ترجتف : " لقد قرأت ىف  
ذلك الكتاب أنه قد دارت مثة معارك  

مجيع األحناء . "خميفة ىف   
 



خلف القرية , كانت تقوم لوحة حائلة  
اللون شبه مدفونة ىف األعشاب املرتفعة 
على جانب الطريق , تشري إىل جسر  

أثرى . وكان مثة دوما شئ ما ابلنسبة إىل 
عبور جسر كما تراءى مليغ . حبيث  

اليتمكن السخص العابر من العودة ,  
 كما تقول بعض األساطري .

 



ابلضبط , وضعها احلاىل .   وهذا كان
فهى عندما تصل إىل القصر . سيكون  
عليها طبعا , ان تقوم ابلدور الذى سبق 
ووافقت على القيام به , مهما كان رأيها  

ىف حقارة هذا الدور . فهى اآلن 
 مارغوت .

 



ولكنها صممت بينها وبني نفسها . أن  
ال تدع السيدة دي بريسو تعلم بذلك  

خلديعة .أو تتأمل من هذه ا  
 

وهذا الرجل الذى جيلس جبانبها لن يعلم 
 هو أيضا .

 
وخلف اجلسر , كانت األشجار 

متشابكة على بعضها البعض مشكلة  



نفقا رقطته الشمس . وكان الطريق  
يصعد بصورة ملحوظة . وأمامها كانت  
تبدو بواابت حديدية مفتوحة بني أعمدة 

 حجرية ضخمة متوجة بتماثيل نسور .
 

ابلسيارة من خالل  دخل جريوم
البواابت ىف طريق واسع إمنا مهمل وقد 

منت ىف وسطه األعشاء . وكانت  
األشجار على جانبيه ىف حاجة إىل قطع 



وتشذيب . والشجريات تنمو بفوضوية  
 اتمة . 

 
وعندما استدار ىف منعطف طويل . أبطأ 
جريوم ابلسيارة برفق وهويقول : " إن 

 أمجل منظر يبدأ من هنا . " 
 

 يكن مبالغا كما أدركت ميغ وهى ومل
. كان تنحىن إىل األمام تشهق مسرورة 



قصر هاوت أرينياك منزال ريفيا رائعا  
قائما على مرتفع وسط حديقة كبرية 
مشبها جبزيرة من احلجر وسط حبر من  

األعشاب . كان منزال مستطيال الشكل 
, ذات ثالثة طوابق يقوم برج ىف كل  

الواسعة  ركن منه , وعند الشرفات 
احمليطة به . وكان لون القرميد السطح  

احلائل , يتناقض مع لون اجلدران  
احلجرية املغربة , وكانت النوافذ  



املستطيلة ذات مصاريع بيضاء أشبه 
أبجفان العيون وكأمنا أصاب النعاس هذا 

 املنزل من جراء أشعة الشمس .
 
 
 
 
 
 



أوقف جريوم السيارة على احلصى حتت  
ا إىل ميغ أن تسبقه  الشرفة . مشري 

صاعدة الدرج العريض الذى يقود إىل  
 املدخل الرئيسى .

 
كان اهلواء حارا خانقا , وارتفع صدى  
وطء حذائها ذى الكعب العاىل على  

الباحة املرصوفة . وعندما اقرتبت رأت 
ان ما قاله جريوم عن أحسن منظر ,  



كان فيه بعض التهكم . فقد كان  
شكال من   القصر مبجموعه يبدو أمجل

بعيد . أما عن قرب , فقد كان واضحا  
أن اجلدران حباجة إىل إعادة طالء , كما 
أن العديد من مصاريع النافذة واألبواب 
ىف الطابق األرضى كانت متدلية وحباجة 

 إىل إصالح . 
 



ىف الواقع . كان كل شئ متهالكا وكاد  
أيتى عليه الزمن . وفكرت ميغ ابزدراء  

الذى تنتظره مارغوت ىف هذا اإلرث  
والذى اليبدو عليه أنه ثروة مضمونة  

 تستحق الذكر .
 

وعندما وصلت إىل الباب الضخم . 
فتح أمامها لتجد نفسها أمام امرأة 



صغرية احلجم ىف ثوب قامت وعيناها 
 تشعان مرحبة هبا .

 
قالت املرأة : " تفضلى ابلدخول اي 

آنسة . إن السيدة طلبت مىن انتظارك  
زهتا بنظرها لتتسع ابتسامتها قائلة " وجتاو 

 : " السيد جريوم ؟ "
 



فقال : " كيف حالك اي فيليبني ؟ "  
ونظر إىل ميغ مستطردا : " هذه هى 

السيدة الجنيا مارغوت الىت تدير املنزل  
 هنا . " 

 
فكرت ميغ , ورائحة رطوبة خفيفة  

تنتشر ىف املكان , ىف ما ميكن هلذه املرأة 
ف البالغ االرتفاع  عمله ازاء هذا السق 

والذى كانت تغطيه رسوم خمتلفة ابهتة . 



وكانت اجلدران مغطاة أبلواح خشبية  
قذرة , ومغطاة بصور يبدو أهنا لوحات  
متثل أسالف السيدة دي بريسو دون  
شك . وكانت هذه األفكار جتول ىف  
ذهن ميغ وهى تسري معهما حنو ابب 

مبصراعني . فتحتهما فيليبني وهى تعلن 
لقد وصلت , أخريا اآلنسة مارغوت : " 

 , اي سيدتى . " 
 



دخلت ميغ الغرفة , وهى جتاهد للتغلب 
على ذعرها . لتجد نفسها ىف غرفة  
استقبال واسعة تشرف على احلدائق  
اخللفية . وكانت األبواب الفرنسية 
الطراز الىت تقود إىل الشرفة نصف  

مفتوحة لكى متنع دخول أشعة الشمس 
لى ميغ ان حتد النظر  احلادة . وكان ع

 لكي ميكنها رؤية مضيفتها . 
 



كانت مارغريت دي بريسو جالسة على 
مقعد منجد ابلسااتن املخطط , قرب  
املدفأة الرخامية اخلالية . وكانت ذات  
جسد منتصب نوعا ما , مرتدية ثواب  
كحليا من احلرير وصففت شعرها 
األبيض كالثلج عاليا فوق رأسها .  

نيها نظارة داكنة وكانت تضع على عي
اللون , كما كان مثة عصا من اخليزران  
 ذات مقبض فضي مسندة إىل كرسيها .



 
وبسطت هلا يدها مرحبة وهى تقول : " 

أهال بك ىف هاوت أرينياك اي ابنىت  
العزيزة . " كان صوهتا واضحا حازما  

بعكس مظهرها . واتبعت ختاطب مدبرة 
 املنزل : " دعى شيئا من النور يدخل اي

 فيليبني , من فضلك . " 
 
 



 
 
 

فتحت املرأة األبواب ليتدفق نور  
الشمس إىل الداخل ليظهر الفخامة  

اخلابية للغرفة . وكانت السيدة ما زالت 
قابضة بشدة على يد ميغ , لتجذهبا ,  
بعد ذلك إليها حتتضنها بسرعة واضعة  

 اخلد على اخلد .



 
قالت وهى تتنهد بضعف : " مضى  

يتك آلخر مرة اي وقت طويل منذ رأ
عزيزتى ... طويل جدا وأان ألوم نفسى  

لذلك . ألنىن وأمك . مل نكن قط 
صديقتني , وبعد وفاة أبيك العزيز , مل 
أحافظ أان على مداومة اإلتصال بيننا 
وهذا ما آسف له اآلن بعد هذا الزمن  
الطويل , وها ان غياب مرافقيت سيلفى 



قد منحىن فرصة لسد هذه الفجوة الىت  
 حدثت بيننا ." 

 
واستعاد ذهن ميغ صدى كلمات زوجة 

بيها ايريس احلاقدة وهى تقول ) إهنا مل  أ
حتبىن قط . كانت تعتقد على الدوام  

أبنىن مل أكن أهال البن أختها احملبوب .  
) 
 



وقالت ميغ برقة : " إنىن أقدر شعورك  
 هذا . "

 
واشتدت أصابع السيدة دي بريسو  

تقول : " هل لنا  على أصابع ميغ وهى 
أن نتخلى , إذن عن ادعائنا األمحق  

أبننا نتذكر بعضنا البعض , ونبدأ تعارفنا  
 من جديد منذ هذه اللحظة ؟ "

 



فأومأت ميغ برأسها قائلة : " إنىن .. 
 إنىن أحب ذلك , اي سيدتى ." 

 
وأشرق الوجه النحيل ابالبتسام هى 
تقول : " إذن , رمبا من األفضل . 

ك أن تدعيىن عمتك كما  إكراما ألبي
 كان يفعل هو . "

 



وغمرت ميغ الكآبة وعاودها الشعور  
ابلذنب هى جتيب متكلفة االبتسام : " 

 سأحب هذا طبعا ." 
 

ونظرت السيدة إىل جريوم قائلة : "إهنا 
فاتنة , أليس كذلك ايعزيزى ؟ إنىن  
شاكرة لك كرم أخالقك ىف إحضارها 

 إىل ."
 



" صدقيىن ان  فأخذ يدها يقبلها قائال :
هذا كان مبعث سرور ىل . " وارتفعت  

عيناه إىل عيىن ميغ بنظرة التعرب عن شئ 
 بينما تورد وجهها خجال .

 
فقالت السيدة بصوت خفيض ذى معىن 
: " أرجو ذلك . وانىن أعتمد عليك اي  

عر  جريوم . ىف أال تدع مارغوت تش
ابمللل أثناء مكوثها هنا . " واستدارت 



ة : " لقد كان ضد فكرتى حنو ميغ متابع
ىف دعوتك اي عزيزتى وطبعا , كانت له  

وجهة نظر ىف ذلك . وهو ان من  
الصعب ان ننتظر من فتاة شابة مفعمة 

ابحليوية ,. أن ترتك حياهتا املليئة .  
 لتمضى شهرا هادائ ىف الريف . "

 
فرفعت ميغ وجهها قائلة : " أحقا كان  
هذا رأى السيد مونتكورت ؟ ولكنه 



س رأيي أان . فأان سعيدة أبن أكون لي
 معك اي .. عمىت ." 

 
فأخذت السيدة يد ميغ تربت عليها  

قائلة : " هل مسعت , اي جريوم ؟ علينا  
 ان جنعلها متضى وقتا طبيا . " 

 
فعضت ميغ شفتيها قائلة :" إنىن لست  
حباجة إىل كل هذه العناية . " وابن ىف 



صوهتا اليأس وهى تستطرد : " كوىن  
ا ىف األسرة , يكفيىن متاما . وأان  عضو 

ابلطبع , ال أريد ان أزعج السيد  
مونتكورت أكثر من ذلك , فأان أعلم  

ان وقته ملئ ابلعمل . " وضمنت 
مجلتها االخرية معىن معا , لتجعله يفهم 
من ورائها ما يشاء . وهى تنظر إىل فمه 

احلازم وهو يلتوى بشكل يظهر به  
 ادراكه ما حملت به .



 
 
 
 
 

قالت السيدة : " ولكن سيكون لديك  
  الكثري من الفراغ لكى متلئيه . ذلك ان

طبيىب قد أصر على , بكل محاقة 
 ابلراحة صباحا وبعد الظهر . "



 
فأجابت ميغ بلهجة حامسة : " سأكون 
على ما يرام . أعدك بذلك ." ابتسمت 
للمرأة العجوز وهى تستطرد قائلة : " 

 , وأان  كل شئ هنا جديد ابلنسبة إىل
متأكدة من انىن سأجد الكثري مما يشغل 

 وقىت ."
 



قال جريوم بلطف : " وذلك بتتع آاثر  
الكااثر على األغلب . " وانتقلت 

نظراته إىل السيدة قائال : " إن مرافقتك  
اجلديدة , أيتها العزيزة , تدرس اتريخ 

 غزو الكااثر ."
 

رفعت السيدة حاجبيها وهى تقول : " 
فرتة من التاريخ كانت حمزنة ودموية  إهنا 

, وهذا اهتمام غريب أيضا , ابلنسبة 



لفتاة صغرية حلوة . " وأردفت مداعبة : 
" إن ما أفهمه هو ان اهتمامها يبنغى ان 
 ينصب على أغاىن الرتوابدور الغرامية ."

 
قال جريوم برقة ابلغة : " من الواضح  

االعماق  ان اآلنسة مارغوت ختفى , ىف 
شيئا غري متوقع . وانىن ألتساءل عما 
ختتزنه لنا من الغرائب . " وسكت برهة 



, مث عاد يقول : " عدا , طبعا لغتها  
 الفرنسية املمتازة ." 

 
وهتفت السيدة مذهولة : " أحقا ؟  
ولكن رسالة أمك أوضحت متاما ان  

ليس ىف إمكانك النطق بكلمة فرنسية  
 واحدة ." 

 



وهى تقول متصنعة وغصت ميغ بريقها  
وية ىف هلجتها : " إهنا مل تسألىن , ىف العف 

الواقع . إذ ان عالماتى املدرسة ما  
كانت يوما جيدة ابلنسبة إىل كل تلك  
األفعال الشاذة . " وهزت كتفيها الوية  
وجهها بشكل مضحك وهى تتابع : "  

وقد تكون ظنت ان االمر مل يتغري  
 ابلنسبة إىل لغىت الفرنسية ."

 



ال جريوم : " إهنا غلطة شنيعة كما  فق
أرى ابلنسبة إليك اي مجيلىت , إذ الميكن 

لشئ أبدا أن يؤخذ ابلظن . " وظهر  
التهكم على وجهه وهو يتابع : " أظن  
أن الشهر الذى نستقبله سيكون مليئا  

 ابملرح والفائدة . " 
 

فهتفت السيدة ابنتصار : " أرأيت ؟ 
. "   لقد قمت أان فعال ابلعمل الصواب



واستدارت حنو ميغ متابعة : " واآلن  
ستدلك فيليبني على غرفتك , اي  

عزيزتى وعندما تراتحني قليال سنتناول  
 الغداء . "

 
وتنفست ميغ الصعداء وهى تنجو  
بنفسها من غرفة اجللوس قبل ان  

تتهاوى ساقاها فتسقط على السجادة  
 احلائلة اللون . 



 
ة  حسنا , لقد طهرهتا تلك النار احلارق
الىت عانتها . لتنتعش من جديد , 

وكانت هذه األفكار تراودها وهى تتبع  
خطوات فيليبني النشيطة صاعدة السلم 
, ولكن كراهيتها لنفسها , لشعورها ابهنا 

دخيلة ىف هذا املنزل . مل ختف مثقال 
ذرة وهى ترى نفسها تقابل هذه الضيافة 



والعواطف ابخلديعة ودون استحقاق هلا  
. 
 
 
 
 
 
 
 



 
وكأمنا مل يكف هذا , ليأتى جريوم 

مونتكورت فيجعل األمور أسوأ مئة مرة  
. إنه كابوس اليقظة منه , وشعرت 

بغصة ىف حلقها . إن كل تصرفاته حنوها 
 كانت مزعجة ... غامضة متاما .

 
إن عليها أن تبقى بعيدة عنه قدر 

امكاهنا , هذا إذا كانت حريصة على 



اليكون هذا  راحتها النفسية . وقد 
سهال , ولكنها , على األقل ستبقى ىف  
األمسيات مبفردها عندما يذهب هو إىل  

مسكنه وحياته اخلاصة . وعندما  
اطمأنت إىل هذه الفكرة , وجدت  

خياهلا يعود هبا إىل تلك املناظر اخلالبة . 
والتالل الشرقية من خالل اجلدار  

الزجاجى ... وأخذت تتساءل كم عدد 



ى أخذن يراقنب الفجر معه  النساء الالت
 .. وهتفت من األعماق , آه ..... آه .

 
كان األمل الذى شعرت به أشبه ابغماد  
سكني ىف قلبها , ال مياثل أى أمل شعرت 

 به من قبل بعنفه املفاجئ . 
 



وفكرت ىف ان هذا الشعور البد ان  
يكون الغرية .. هل هى تغار ؟. ولكن  

 هذا يعىن أهنا ...
 

ة , مل تكن الرجفة , الىت  وىف هذه املر 
انتابتها ,. بتأثري احلب , بل كانت بتأثري 

 اخلوف .
 
 



 
 
 
 
 

 الفصل السادس 
 
 
 



 
 
 
 

" هذه هى غرفتك , اي آنسة " 
وأخرجت كلمات فيليبني هذه , ميغ من 

 خواطرها املفزعة .
 
 



 
شكرهتا وقلبها ما زال خيفق بعنف , 

متمردا على ما اكتشفته ىف اعماقها منذ 
ة . ودخلت غرفتها من الباب الذى بره

 ما زالت فيليبني ممسكة به مفتوحا هلا .
 
 

ووجدت نفسها ىف غرفة فسيحة مربعة , 
محلت الكآبة إىل جوها جمموعة من  



األاثث املنحوت القدمي الطراز وسرير  
كبري ذى سقف . ولكن فراش السرير  

كان وثريا مرحيا رغم مظهر السرير  
املالءات انعمة الكئيب . كما كانت 

معطرة ببعض األعشاب العطرية اجلافة  
كما أدركت ميغ , وقد ساورها السرور  

. 
 
 



دخلت فيليبني حتمل بعض املناشف  
وهى تقول : " أرجو أن جتدي الراحة  
التامة هنا . إن احلمام عرب املمر جبانب 
الباب . وهو الوحيد ىف هذه الناحية من 

السيد املنزل . وهكذا ستشاركني به مع 
 جريوم مونتكورت . "

 
 



دارت ميغ على عقبيها وهى تقول  
مصعوقة : " ولكنه ال يسكن هنا . " 
وسكتت لتخفف قليال من احلدة الىت  

بدت ىف هلجتها مث اتبعت تقول : " أعىن 
أن له بيته اخلاص به وهو ليس بعيدا من 

 هنا , أليس كذلك ؟ "
 
 



فهزت فيليبني كتفيها وهى تقول : " آه 
عم , ولكنه أيتى إلينا أحياان لقضاء  . ن

الليل . " وألقت حوهلا نظرة وهى تتابع  
قائلة : " لكى ينتهى من معاينة هذا  
املنزل ىف وقت قصري , وجيهز قائمة  
العمل , يستلزم هذا جمهودا كبريا .  
وأحياان يبدأ السيد عمله ىف الصباح  
الباكر , لينتهى متأخرا ىف الليل , 



فضل أن يبقى هنا . وهكذا جيد من األ
" 
 
 

وابتسمت مليغ جبرأة وهى تستطرد : " 
هذا إىل أن السيدة تريد منه أن يبقى . 
فهى حتب أن ترى رجال ىف منزهلا . وهى 

تقول إهنا تعترب إبنا هلا حيث مل ترزق  
 املسكينة أبوالد . " 



 
 

قالت ميغ دون أن يبدو عليها أى تعبري  
ها :  , بينما كان قلبها يغوص بني ضلوع

 " أحقا ؟ "
 
 

قالت فيليبني وهى تشري إىل حبل معلق  
رير : " إذا أردت أى شئ اي جبانب الس 



آنسة . فيمكنك أن تشدى هذا اجلرس  
, إذ على أن أذهب اآلن لتحضري 

 الغداء . "
 
 

تصنعت ميغ ابتسامة وهى تقول : " 
إنىن متأكدة من أن كل شئ على مايرام 

لقفل  . " وكانت قد الحظت لتوها , ا
, ومفتاحه فيه  املزخرف املزود به الباب 



. رمبا كان صدائ , ولكنه صاحل دون  
شك .. إذ رمبا فكر السيد مونتكورت 
 ىف أن يشرتك معها أبكثر من احلمام .

 
 

وعندما تركتها فيليبني , خرجت هى  
لتلقى نظرة على احلمام , وسرها أن جتد 

 قفال على الباب أيضا . 
 



 
االستحمام قائما ىف وسط كان حوض 

يغ يدها ختتربالصنبور احلمام . ومدت م
النحاسى الثقيل ليتدفق املاء الساخن  
منه . وأخذت تربت على اجلوانب  

املقواة ابحلديد وهى ختاطبه : " أظننا 
سنكون اصدقاء . " ومتنت لو كان 

إبمكاهنا الغوص فيه حاال , لتتخلص من 
ين  هذا الشعور ابلضيق واحلرية اللذ



يكتنفاهنا , ولكن اقرتاب موعد الغداء  
جعلها تكتفى بغسل وجهها ويديها فقط 

. 
 
 
 
 
 



وعادت جتتاز املمر الحضار منشفة ,  
لتقف مصعوقة أمام الباب وهى ترى  

جريوم مونتكورت يستدير إليها من أمام 
 النافذة ويديه على خاصرتيه .

 
واستبد هبا الغضب وهى تراه وكأنه  

يته . وسألته من بني  يشعر بنفسه ىف ب
أسناهنا : " ما الذى تفعله هنا ؟ إن  
 أعصابك ىف منتهى الربود حقا . " 



 
فرد عليها بسرعة وحدة وهو يشري إىل  
زاوية الغرفة : " التكوىن محقاء ,. فقد 
أحضرت لك أمتعتك . لقد أصبحت 

 هذه عادة ." 
 

قال جبفاء : " أشكرك . ولكنىن ما زلت 
 ال أريدك هنا . "

 



ارت حنو السرير متسك حببل اجلرس  وس
وهى تتابع قائلة : " أم لعلك تريدىن أن 

 أستدعى فيليبني ؟ " 
 

قال بسرور :" ميكنك استدعاء من  
تشائني . ولكن التشدى احلبل بقوة  

س ىف يدك جارا  وإال سقط احلبل واجلر 
معه السقف كذلك . كان على فيليبني 

 أن تنبهك إىل هذا . "



 
ك ." قالت : " ال أصدق  

 
ضحك وهو جييبها : " هذا ممكن . إهنا 

 كلمة املهندس ." 
 

فرتكت احلبل متمهلة وهى تقول مبرارة 
واضحة :" ال أظن أنه ينبغى على أن 

 اصدقك بشىء . "



 
قال جبفاء : " هذا كالم خشن ."  

ومشلها بنظراته وهويتابع : " أظن أننا , 
 حنن االثنني جيب أن نعلن هدنة بيننا . "

 
: " وعلى أى أساس ؟ " وواجهته قالت 

برأس مرفوع وعينني متألقتني . رافضة 
االعرتاف لنفسها بتأثري جاذبيته القوية  
وهى تتابع : " وإىل مىت ؟ آه , ال تقل 



كما سبق وقلت من قبل ) حسب ما 
يستلزمه الوقت ( . وأطلقت ضحكة  

 قصرية جافة . 
 

فقال : " ابلضبط . إن أن مثة أشياء  
ميكن أن حنققها بنجاح , كما سبق كثرية 

والحظت . " ونظر حوله وهو يتابع : " 
أرجو أال تكون قد انتابتك خيبة األمل 

ملا حييط بك . إذ البد أنك سبق 



وتصورت أشياء أكثر حداثة وبريقا .. 
 وثراء طبعا . "

 
وهز رأسه وهويستطرد قائال : " من 

دون نقود يوقف التدهور . يصبح بيت  
أكثر منه ميزة ."  كهذا عبئا  

 
قالت جبفاء : " هذا اليهمىن بشئ , وال 
أظن أن السيدة دي بريسو حتب مناقشة 



شؤوهنا اخلاصة من وراء ظهرها مهما  
 كانت صداقتك هلا . " 

 
قال وابتسامة خفيفة تلوح على زاويىت  

فمه : " إنىن أتقبل االنتقاد . إذن فإنك  
مل تفكرى قط ىف املستقبل اي مارغريت 

ومل تتساءيل عما ميكن أن تفكر فيه .. 
خالتك املسنة ابلنسبة إىل مرياقها  
املتهالك هذا . وملاذا اختارت أن  



تستدعيك إىل هنا ىف هذا الوقت  
 ابلذات ؟ "

 
أجابت بصراحة جافة : " كال . مل أفكر 
ىف هذا . " ذلك أن هذا السبب مل يكن 
هو سبب حضورها إىل هنا .. ولكن أمل  

افظة على مصاحل يكن ذلك للمح
مارغوت املالية ؟ مع أنه يبدو أن هذه  
املصاحل قد ابتدأت تتالشى بسرعة 



وأحست بوخز ىف ضمريها لشعور خفى 
 ابلرضى هلذا األمر . 

 
وضحك جريوم قائال : " إنك تقريبا ,  
 طيبة إىل حد ال يصدق . اي مجيلىت . " 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

كان ىف صوته رنة ساخرة , وهو يتابع : 
إنىن أتطلع إىل ما ستؤول إليه عالقتنا  " 

 ىف األربعة أسابيع القادمة ."
 



رفعت وجهها متحدية وهى تقول : " 
حسنا , إنىن ال أشاركك توقعاتك هذه , 
كما أنه ليست بيننا أية عالقات حسب 

 ما اعتقد . " 
 

رفع حاجبيه وهو ينظر إليها ابمعان  
قائال : " مطلقا ؟ إن ما أذكره خيتلف  

ا متاما . "عن هذ  
 



أجابت بربود : " رمبا , إنىن أذكر .. 
حلظة أوشكت فيها أن أحيد عن الطريق 
القومي . وال شئ غري ذلك . " وتنفست  
بعمق وهى تتابع : " ىف احلقيقة , أيها  
السيد إن عندى شعورا غريزاي أبنك ال 
تشعر حنوى ولو مبجرد املودة اخلالصة . 

" 
 



وماذا تفعل هذه قال ابزدراء : " مودة ؟ 
الكلمة البسيطة إزاء املشاعر اجلياشة  
بني رجل وامرأة ؟ لقد كنت منجذاب 
إليك ليلة أمس اي مارغريت , فال 

االنكار وال الندم وال شئ مطلقا ميكن 
 أن يغري من احلقيقة شيئا . " 

 
وىف خطوتني . كان جبانبها , وقبل أن  
تستوعب متاما ما ميكن أن حيدث . 



. وجدت نفسها بني   فتأخذ حذرها
 ذراعيه .

 
وهتفت ىف اعماقها , وهى تشعر خبفقان 
قلبها يعلو اي حلظى احلسن ! وفجأة . 
إذ به يطلقها من بني ذراعيه . مبعدا 
إايها عنه بشئ يقرب من الغلظة .  

وعيناه تتألقان وهو يقول : " دعينا إذن 
. من احلديث عن الطريق القومي اي  



ة , إذ أننا قد  صغريتى اجلميلة املنافق
ن معا . "اتفقنا اآل  

وأتمل ىف وجهها املتضرج وهو يقول : " 
 أليس كذلك اي عصفورتى احللوة ؟ "

 
مشى حنو الباب . وراقبته هى بذهول 
وهو أيخذ املفتاح من القفل . انظرا  
إليها من فوق كتفيه . قائال وكأنه  

خياطب نفسه : "من األفضل أن يبقى 



غرفة اتركا إايها  معى . " مث خرج من ال
ىف ذهوهلا ذاك . التدرى ماذا تفعل أو  

 تقول .
 

واستعانت ميغ بكل ما متلك من  
شجاعة , لكى تنزل إىل قاعة الطعام .  

مستميتة ىف سبيل أن جتد طريقة  
لالعتذار عن تناول الغداء . حمتجة 

لذلك بصداع أو ما أشبه . ولكن هذا  



 سيعىن اعرتافا منها ابنتصاره عليها مما
 تفضل املوت عليه .

 
وهكذا دخلت احلمام تغسل وجهها  
ابملاء البارد , مث عادت إىل غرفتها  
لتضع على وجهها قليال من مواد  

التجميل بشكل حمتشم ختفى بذلك  
تضرج خديها . واحتقان عيينها الناتج  
عن حدة املشاعر الىت تعانيها , ولكنها  



مل تستطع أن تفعل شيئا لنبضها املتسارع 
طف ذاك الذى بعثه ىف  لتوقد العوا , وال

 أحاسيسها .
 

فكرت . وقد ساروها الشعورابلعار , ىف 
أن يقظة مشاعرها هذه مل تكن من فعله  
وحده ... واآلن عليها أن تواجهه .. أن 
تتظاهر ابنه مل حيدث هلا شئ . وأن كل  
ما ىف االمر أنه قد احتضنها بني ذراعيه  



وال شئ سوى ذلك . وهذا فقط لكى  
يثأرلكرامة رجولته الىت سبق وجرحتها . 
وفكرت ىف أهنا لن تكرر هذه الغلطة  

مرةأخرى , لقد جاءت إىل هذا املكان  
لكى تكون مرافقة للسيدة دى بريسو  
وال شئ غري ذلك . ومن اآلن فصاعدا 
. ستبقى معها كظلها ولن تتزحزح من  

 قرهبا .
 



كانت تفكر ىف كل ذلك وقد ساد  
 مالحمها العبوس . 

 
 
 
 
 
 
 



هولن يتمكن من أن يفعل شيئا جتاه هذا 
مهما بلغت جاذبيته . وعاجال أم أجال 
. البد سيلمس عقم حماوالته مطاردهتا  
.فيعود إىل تلك املرأة الىت كلمته ىف  

اهلاتف . ليكرس نفسه هلا .. او إىل أية 
امراة اخرى على قائمته , اتركا إايها  

ها  حرة ىف العودة آخر الشهر . إىل بلد
 لكى تنساه متاما .

 



 هذا إذا استطاعت ذلك . 
 

ونظرت إىل وجهها ىف املرآة , متأملة 
سعتني املضطربتني , والتوتر ىف عينيها املت

خديها , وارجتاف شفتيها . وشعرت 
 بلهفة الشوق إليه ومرارة اهلجران .

 
رفعت عينيها تدعو وقد انتاهبا كرب  
 مربح , وهى تتمىن أال تقع ىف حبه .



 
وبرأس عال نزلت السلم وتوقفت قليال 
تتمالك نفسها بعد ما مسعت أصواات  
تنبعث من غرفة اجللوس , وهبدوء . 
دفعت الباب .مث دخلت , كانت 

السيدة حتتل مقعدها املعتاد وقد رفعت 
يدها تضغط جبينها بضعف . بينما كان 
جريوم واقفا عند النافذة حامال بيده  

 رزمة من الورق .



 
لت ميغ . كانت السيدة وعندما دخ

تقول : " إذا كنت تظن أن هذا العمل  
 ضرورى , فالبد إذن من اجرائه . "

 
فأومأ برأسه وهو يضع األوراق ىف  
حمفظته . قائال : " سأقوم بعض  

التخطيطات . مث أضمها إىل التقرير . " 
وقطب جبينه قليال وهو يتابع قائال : " 



ولكن على انتظار عودة مارى كلود من  
اجازهتا لكى تطبعها . وأتخري ذلك هو  

 مزعج ىف الواقع . "
 

قالت السيدة فجأة : " رمبا ىف هذه 
احلال , تستطيع مارغوت مساعدتك ىف 
ذلك , فهى تعمل سكرترية لسياسى 

انكليزى كما علمت . " واستدارت حنو 
ميغ قائلة : " إنىن متأكدة ايعزيزتى من  



أنك ستكونني مسرورة إذ تنوبني عن  
ارى كلود . "م  

 
شعرت ميغ وكاهنا استحالت إىل متثال  

تكن قد من احلجر . إن هذه عقبة مل 
تنبأت هبا , سواء هى أم مارغوت . 
 وانتاهبا انفعال شديد ىف أعماقها .

 



وأخريا . قالت بربود : " إنىن اشك ىف  
قدرتى على املساعدة . فأان لست  
طابعة ىف احلقيقة . وإمنا مساعدة 

ا مهارتى العملية الترتفع  شخصية ورمب
 إىل مستوى عمل السيد مونتكورت . " 

 
بدا وكأهنا ستواجه مرة أخرى غضب  

جريوم البارد ذلك , ولكن ذلك مل يدم  
سوى حلظة قال بعدها إببتسامة ملتوية  



وهو يهز كتفيه : " سيكون من دواعى  
  سرورى أن استفيد من مهارتك مهما

 كان مستواها . "
 
بريسو : " إذن . فقد قالت السيدة دي  

استقر بنا األمر على هذا . واآلن  
 فلنذهب لتناول الغداء . "

 



مشت أمامهما إىل غرفة الطعام متكئة 
على عصاها . وتبعتها ميغ وقد فارقتها  

شهيتها للطعام . ذلك أن الدروس 
املختصة ابلتجارة والىت تلقتها ىف السنة  
النهائية من دراستها . التؤهلها ألية  

ال سكراترية , بل ال تكاد تكون هلا أعم
أية أمهية مقابل العمل املعقد الذى  

 عليها أن تقوم به اآلن .
 



وعندما جلست إىل املائدة . رمقت 
من الغضب . إزاء  جريوم بنظرة مشتعلة 

نظرة السخرية املمزوجة ابالنتصار وشئ  
 آخر بدا ىف عينيه مل تستطع فهمه .

 
 
 
 
 



 
 

السيدة دي بريسو حتاول  وبدا هلا وكأن 
أن تدفع الواحد منهما حنو اآلخر , ومل 
تشعر ميغ ابلسرور هلذا اخلاطر الذى  

ساورها وهى حتتسى احلساء ., وقالت : 
" مىت تريدان مىن أن أبدا العمل ؟ بعد  

 ظهر اليوم ؟ " 
 



أجاب هو بنفس االبتسامة امللتوية : " 
إنىن ال أحب االستعباد لكى أدفعك  

ذه السرعة . إن الغد هو  للعمل هب 
 مناسب متاما . " 

 
وفكرت ميغ ابكتئاب ىف أن األمر  

أبمجعه قد مت بشكل أسرع مما جيب . 
وكانت فيليبني ترفع األطباق . لتحضر 



طبقا حيوى مسكا مشواي مع البازال 
 والبطاطا وقد رش فوقه البقدونس .

 
وقال هلا جريوم بينما اهنمكوا مجيعا ىف 

" واآلن . أخربينا ما هو تناول الطعام : 
ابلضبط . عمل املساعدة الشخصية 

 الذى تزاولينه ؟ "
 



فأجابت ميغ وهى تركز اهتمامها على  
نزع حسكة من قطعة السمك الىت  

 أمامها : " إنه متنوع . " 
 

فعاد يقول بلطف : " إنىن متأكد من  
ذلك . ولكن البد أن ذى إمكانك إن  

 تذكرى واحدا منها على األقل ." 
 



قالت : " حسنا . هنالك األحباث ." 
كانت قد سبق ومسعت مرة . مارغوت 
تذكرهذا . وشعرت ابالرتياح إذ تذكرت  
ذلك وهى تتابع : " كما أنىن أساعد ىف 
حل املشكالت الىت حتدث ىف الدوائر  

 االنتخابية . "
 

رفع حاجبيه يسأهلا : " وكيف استطعت 
التخلى عن مثل هذه املسؤولية لتقضى 



أربعة أسابيع ؟ لو كنت أان رئيسك هنا 
 ىف العمل ملا قبلت ذلك . "

حدقت ميغ ىف صحنها وهى تقول : " 
إن عطلىت السنوية هى ستة أسابيع ,. 
اما موعد العطلة وكيفيتها . فهذا راجع  

إىل ,. وعلى كل حال فإن العطلة  
الربملانية قد أصبحت قريب . " ومتنت 

وهى تقول هذا . أن يكون كالمها  
حيحا . ص  



 
قالت السيدة دي بريسو وقد بدا عليها  
االنزعاج : " ومع هذا , فإن من كرم  

ان مسح لك ابلقدوم إىل . إنىن مل أخالقه 
أدرك املشكلة الىت قد تسببها دعوتى  

 لك حني أرسلتها ."
 

ابتسم هلا جريوم قائال : " ليس لك أن  
تقلقى . فأان متأكد من أن فتاتنا اجلميلة 



مجل السكرتريات . فهى  مارغوت هى ا
 أغلى من أن يفرطوا هبا . " 

 
وتشابكت نظراته مع نظرات ميغ كما  
يتشابك السالحان قبل املبارزة ما 
جعلها جتفل بينما اتبع هو قائال :" 

 أليس كذلك اي مجيلىت ؟ "
 



فاجأبت جبمود : " لست أان من يقرر  
 مثل هذا . "

 
فضحك هبدوء وهويقول : " إنك  

من اللزوم . " واحنىن   متواضعة أكثر
فجأةإىل االمام وهو يتابع : "أخربينا إذن 
عن خمدومك ذاك الذى يشبه االمري بني 

 الرؤساء . كيف يبدو ؟ "
 



قالت السيدة مدابعة : " ال أظن مثة أى 
رئيس يبدو أمريا ىف عني سكرتريته  

ايعزيزى , فهى عادة تعرفه كما تعرفه  
 زوجته . " 

 
وعيناه مثبتتان على وجه ميغ قال جريوم 

املتفرج وقد بدا الغموض على مالحمه : 
" هذا أفضل , إن مثل هذه املعلومات  

 الشخصية تنوران أكثر ."



 
عضت ميغ شفتها قائلة : "إن أخالقى  
 متنعىن من أن احتدث عن خصوصياته ." 

 
 
 
 
 
 



 
قال ساخرا : " أوه . هيا إنك بني  

ن أن  أصدقاء وال شئ مما تقولينه ميك
يسرب خارج هذه اجلدران . فأين  

الضرر ىف هذا ؟ إنىن متأكد من أنه لن 
 ينتج عن هذا أى ضرر . "

 



شعرت هى ابستياء داخلى , إهنما لن  
يطلقا سبيلها . فقد كان االثنان ينظران  

 إليها بتوقع خاصة جريوم . 
 

وبللت شفتيها اجلافتني وهى تفكر  
بسرعة . ىف ستيفن كريتيس . وقالت : 

" حسنا . إنه طموح وملئ ابحليوية  
وشديد التحمل . " مل يكن من السهل  
عليها أن تصف شخصا مل تره إال على 



شاشة التليفزيون . وكل ما تعرفه عنه هو 
 ابلسماع .

 
 سأهلا جريوم : " هل هو شاب ؟ "

 
أجابت : " أظن ىف الثالثينات من عمره 

 " . 
 



نظر إليها حبدة قائال : " ألست متأكدة 
من ذلك ؟ كيف تدعني إذن . أن  

 عالقتك به محيمة ؟ "
 

رفعت وجهها لدى ما ظنته سخرية ىف  
هلجته وهى تقول : " إنىن مل أدع شيئا 
من هذا النوع , فهذه فكرتك أنت  

 وليس ىل هبا عالقة . " 
 



ورأت عينا جريوم تضيقان , وسكت  
حلظة مث قال : "حىت ولو مل تكوىن  

تعرفني إن  تعرفني عمره . فالبد أنك  
 كان متزوجا أم عازاب . " 

 
قالت :" بل هو متزوج " وتساءلت  

بينها وبني نفسها عما إذا كان ما يزال  
متزوجا حقيقة , أم أن مارغوت قد 

 جنحت ىف دسائسها .



 
 سألتها السيدة : " هل هو وسيم ؟ " 

 
هزت ميغ كتفيها قائلة : "أظن ذلك .  

وسامة  نعم ." قالت هذا رغم أن نوع 
ستيفن كريتيس مل جيذهبا قط , فربتت 
السيدة على يدها مداعبة : " يبدو ىل 
ايعزيزتى , وكأن هذه اإللفة قد ولدت  
نوعا من اإلزدراء . حسنا . رمبا ليس 



هذا ابألمر السيئ . هل هو الشخص  
 الوحيد الذى اشتغلت معه ؟ " 

 
أجابت ميغ : "نعم . " وفكرت ىف أن 

عهد  مارغوت قد خرجت من م
السكراترية العاىل مباشرة للعمل مع  

ستيفن كريتيس ىف دائرة رمسية خاصة ىف  
مدينة لندن قبل أن يصمم على ترشيح  

 نفسه للنيابة .



 
قال جريوم متأمال : " وهلذا كنت قليلة 
التجارب . والبد إن يشعر خمدومك  

 ابلشكر يل لتوسيعى آفاقك . " 
 

أجابت ميغ وهى تدعو أن يتغري موضوع 
ديث : " رمبا "احل  

 



قالت السيدة وهى تشري إىل فيليبني  
ابحضار احللوى : " آمل أن يستطيع  

 تدبري أموره ىف غيابك . " 
 

أجابت ميغ متجاهلة ابتسامة جريوم  
اهلازئة : " ليس مثة من الميكن االستغناء  

 عنه . " 
 



سأهلا بلطف : " أال ختافني من أن  
يوظف أخرى بدال منك , وذلك أثناء  

بك ؟ " غيا  
 

هزت كتفيها قائلة :" هذه مغامرة كان 
 البد ىل من القيام هبا . " 

 
رفع حاجبيه يساهلا : "مغامرة أخرى ؟ 
 يبدو أنك حتبني اقتحام األخطار . " 



 
بقيت االبتسامة التهكمية على شفتيها . 

ولكن خفقات قلبها تسارعت عندما 
 فكرت ىف أن هذا مل حيدث قبل اآلن . 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ذلك أنه من املمكن جدا أن ينكشف  
تنكرها هذا . لتطرد من هاوت أرينياك  
مبا تستحقه من اخلزى . إذ أنه ليس مثة  
شخص عاقل يصدق أن انساان مليئة 



ابحليوية . كما وصفت ذلك النائب  
يتحمل عدم كفائتها هذه حلظة  ميكن أن 

 واحدة .
 

وفكرت ىف أن ميكنها أن ختادع . ولكن  
ا من األفضل أن تطرد من إىل مىت ؟ رمب

املكان ولو أن فشلها سيخلق 
املشكالت ىف منزهلا . ولكنها على 

األقل . ستنجو من االغراء حيث يوجد 



جريوم . وإذا كانت ستتأمل ألجله . فمن  
 األفضل أن يكون هذا بعيدا عنه .

 
قالت هلا السيدة : " إنك تبدين هادئة  
جدا ايعزيزتى وحزينة أيضا , أليس 

اي جريوم ؟ "  كذلك  
 



فأجاب وهويقشر تفاحة : " رمبا كانت  
حتن إىل وطنها , مشتاقة إىل من تركتهم  

 خلفها . "
 

قالت السيدة :" هذا طبيعى .جيب أن 
تتصلى مبنزلك اي مارغوت , لتطمئىن 

أنك هنا وىف أمان . ميكن ان  أمك 
تستعملى اهلاتف الذى ىف غرفة املكتبة 



لى  ىف أى وقت . وجريوم سيدلك ع
 مكانه . "

 
تناولت السيدة عصاها وهى تقف قائلة 
 : " سأصعد اآلن إىل غرفىت للراحة . "

 
قالت ميغ وهى ال تعرف معىن العمل  
املفروض عليها القيام به : " هل آتى 

 معك ؟ "



 
اجابت السيدة : "كال . واستمتعى  
حبريتك كما تريدين . موعد تناول 
الشاى هو الرابعة بعد الظهر . وىف 

نفس الوقت تصل الصحف االنكليزية  
, وأريدك أن تقرئيها ىل . " واتبعت 

طريقها وهى متنحمها ابتسامة مها االثنني 
. 
 



فتح جريوم هلا الباب لتتابع هى طريقها 
األعلى تساعدها صاعدة إىل الطابق  

فيليبني . مث استدار عائدا إىل ميغ قائال  
 : "و اآلن .هيا إىل اهلاتف . " 

 
دة : " ليس مثة ضرورة للسرعة أجابته حب

 " . 
 



قال : " هنالك شئ واحد جيب أن  
تعرفيه حاال . وهو أن ما تريده خالتك 
هو القانون ىف هذا املنزل . إهنا تشعر  
أن أمك البد قلقة عليك . ومن حقها 

 أن تطمئن وهذا هو املهم . "
 

قالت هبدوء : " نعم , مل أكن أفكر ىف  
 هذا . "

 



حتاوىل ذلك . إن  قال : "جيب أن 
السيدة حسنة الظن بك . واان ال اريدها 
 أن تشعر خبيبة األمل أبى شكل كان . "

 
رفعت رأسها قائلة : " وأان أيضا .. 
صدقىن . "فقال وقد استحالت 

ابتسامته إىل عبوس : " إذن . فقد 
 تفامهنا تعاىل معى إذن . ايمجيلىت ." 

 



وخطرهلا . وهى تتبعه . إن إبمكاهنا أن  
تسري خلفه إىل آخر الدنيا . لو أراد هو 

, ولو أهنا عند ذاك , ستكون أكرب 
محقاء ىف العامل . وشعرت برغبة ىف  

 البكاء حلماقتها هذه.
 
 
 
 



 
 
 

 الفصل السابع 
 
 
 
 
 



 
 

أعادت ميغ السماعة إىل مكاهنا وهى  
تتنهد . لقد حاولت االتصال بزوجة 
أبيها ثالث مرات . وىف كل مرة كان 

يبدو مشغوال . وعليها أن تعاود  اهلاتف 
 االتصال فيما بعد .

 
 



 
وفكرت وهى جتيل نظرها حوهلا ىف  

رفوف الكتب املكتظة هبا املكتبة , ىف  
أن مكتبة آل بريسو هذه تستحق هذا  

االسم فعال . لقد كانت اجلدران  
مرصوصة ابلكتب حىت السقف . هذا  

إذا استثنيا اجلدار الذى تقوم فيه 
سية الىت تفتح على الشرفة األبواب الفرن

, وكذلك كانت صناديق الكتب موزعة 



على أرضية الغرفة . وكانت معظم 
دة ومؤرخة بتواريخ القصر  الكتب جمل

 املختلفة .
 
 

مشت حنو أقرب رف , حيث أخذت 
تتفحص عناوين الكتب . ومتلكتها  

اإلاثرة وهى ترى حمتوايهتا عن قرب . 



اجمللدات  وركعت على ركبتيها خترج 
 وتقلب صفحاهتا بكل احرتام وعناية .

 
 

رأت على الرف , كتااب قد توارى وراءه  
غريه من الكتب . وملا تناولته وجدت 

ه جمموعة أشعار فرنسية قدمية , ولكن  أن
الطبعة كانت أكثر حداثة من غريها من 

 هذا النوع من الكتب . 



 
 

ابتدأت تتصفحه تفتش فيه عن شعر 
سبق وقرأ هلا جريوم شيئا األوابد الذى 

منه . ولكن أملها خاب إذ مل جتده ىف  
هذا الكتاب , مع أن أغلب االشعار 
املوجودة كانت تتحدث عن احلب . 
ورغم أن أغلب الكلمات كانت قدمية 

مهجورة , إال أن تعابريها كانت مألوفة , 



البحث عن حب . االشباع العاطفى ,  
 فقدان احلب , الذى كان أقوي وأعنف
أتثريا من غريه . كان كل هذا موجودا , 
كانت مشاعر العذاب والشوق الىت  

تتفجرهبا أبيات الشعر تلك , من اجلدة  
وكأهنا حدثت أمس فقط , وليس ىف 

تلك االايم البعيدة من العصور الوسطى  
. 
 



 
جاء صوت جريوم من خلفها يقول : " 

 تبدين مستغرقةجدا . " 
 
 

ا  جفلت ميغ وسقط الكتاب من يده
وهى تستدير إليه . كان واقفا عند 

 الباب يراقبها وقد وضع يديه ىف جيبه . 
 



 
قالت خبشونة : " إنك .. لقد أفزعتىن . 

" 
 
 

فبدا على شفتيه التهكم وهويقول : " 
هذا واضح . هل أنت عصبية دوما 

 هكذا . "
 



 
 قالت : " ليس هذا من عادتى . "

 
 

قال بلطف : " إنىن السبب إذن , إنك  
ريينىن فقد كنت أظنك أقوي من ذلك حت

 اي مجيلىت . " 
 
 



قالت : " إنك , إذن التعرفىن . " 
وعندما رأت ابتسامته تتسع , تتضرج 
وجهها واتبعت تقول : "أعىن .. على  

 كل حال , الشئ مهم . " 
 
 

قال : " رمبا كنا خنتلف ىف بعض األمور  
 املهمة . "

 



 
أجابت :" أظننا خنتلف ابلنسبة لكل 

شئ " واستعادت كتاهبا من حيث سقط 
. بيد ترجتف قليال , مث هنضت واقفة 
على قدميها وهى تتابع : " حيث أنىن  
أحب االنفراد بنفسى , فإنىن أرجو أن  
تعيد إىل املفتاح الذى سبق وأخذته من  

 ابب غرفىت من فضلك . " 
 



 
 
 

قال : " يؤسفىن أن أرفض طلبك هذا . 
االحتفاظ إذ أنىن أظن أن من األفضل 

به معى , وهذا أكثر أماان إذ أنك  
ابلنسبة إىل طبيعتك املتوجسة أكثر من 
الالزم , قد خيطر لك أن تقفلى عليك 
ابب غرفتك ,. وهذا شئ بعيد عن 



احلكمة ألن األسالك الكهرابئية ىف هذا 
املنزل هى أكثر اهرتاء وقدما من كل ما  
ىف البيت , فإذا حدث وشبت النار, 

ني حرقا بينما حنن حناول أن فإنك ستموت
 نكسر ابب غرفتك ذاك . " 

 
قابلت ميغ تلك السخرية ىف صوته  

بوجه متحجر وهى تقول : "يوجد طريقة 
 للموت أبشع من هذه ." 



 
قال : " ال أظن ذلك . أم أن فكرتك  
هذه استوحيتها من قراءتك عن مذابح  

 الكااثر ؟ "
 

ارتعشت ابلرغم منها وهى تقول : "آه , 
قفزت عدة صفحات خميفة بعد لقد 

 حماصرة مونت زيغر ." 
 



قال : " اليلومك أحد على ذلك ." 
 وسكت حلظة . 

 
مث سأهلا : " ماهى الصفحات الىت  
 تقفزينها اآلن ىف هذا الكتاب ؟ "

 
أجابت : " إهنا قليلة جدا . " مل تكن 
ابلطبع تريد أن ختربه أبهنا تبحث عن 

بعضها   أشعار األوابد الىت سبق وقرأ هلا



. وأشارت إىل ما حوهلا وهى تقول : 
"إنه الفردوس هنا . وأان أتساءل عما  
إذا كانت السيدة تعرف كم تساوي  

 بعض هذه الكتب ."
 

رفع حاجبيه متهمكا وهويقول : " هل 
حتسبني األشياء الثمينة الىت ميكن بيعها  

 لتسديد الديون ؟ "
 



شعرت وكأنه قد صفعها على وجهها . 
أؤكد لك أن اهتمامى مهنيا  فقالت : " 

 أكثر منه شخصيا . "
 

قال ببطء : " إنك تذهلينىن على الدوام 
اي عزيزتى مارغوت إذ أرى اهتماماتك  

سياسة واآلن إىل  تنتقل من الكااثر إىل ال 
الكتب النادرة .. أليس مثة حدود  

 خلرباتك ؟ " 



 
متتمت وقد امحر وجهها وبدا عليها  

أدركت أهنا كانت  الشعورابلذنب بعد إذ 
على وشك أن تفضح نفسها , وذلك  

بفضح مهنتها ااًلصلية , قالت متمتمة : 
" إنىن لست خبرية . إن عندى صديق 
خبري ابلكتب القدمية وكنت أساعده  

 أحياان ." 
 



فقال هبدوء : " ايهلا من حياة خالبة , 
حياتك . ما الذى إبمكاىن أن أقدمه  
إليك لتعويضك عن خسارتك تلك , 

 املؤقتة طبعا . "
 

كان ما يزال يبتسم . ولكن كان مثة  
خطوط حول فمه , بينما مالحمه خالية 
من التعبري . شعرت ابلضيق , وأرادت  
أن خترج من هذه الغرفة لتنجو بنفسها  



من قربه اخلطر . ولكنه كان يسد الباب 
ما شعرت .جبسمه ومتعمدا أيضا . ك  

 
قالت هبدوء : " ليس عليك أن تقدم 

يئا . فأان راضية متاما بوضعى هذا , ش
وجبانب ذلك . فهذا الشهر خمصص 

 للسيدة .. لعمىت ." 
 



قال بصوت اجش : " ما أمجل تفانيك  
ىف واجبك . وآمل أن تكوىن ممثلة جيدة 

اي عزيزتى , ألنك حباجة لكى تكوىن  
 ذلك . "

 
هتفت والشعور ابلذنب يبدو على 

؟ "  مالحمها : " ممثلة ؟ ما الذى تقصده  
 



وفكرت ايئسة ىف ما إذا كانت زلة  
لساهنا احلمقاء تلك عن الكتب قد 

غريت فكرته عنها , وجعلته يعرف أبهنا  
خمادعة ؟ وإذا كان األمر كذلك , فما 

 الذى سيقوم به هبذا اخلصوص ؟
 
 
 
 



 
 
 

ومد يده ميسك بذقنها بغلظة , يدير  
وجهها إليه , وهو يقول مستهزائ : " اي 

يبديها تضرج وجهك هذا ,  للرباءة الىت 
بينما حنن االثننني , نعلم أن براءتك  

هذه جمرد رايء , أليس كذلك اي عزيزتى 
؟ " واخنفض صوته إىل درجة اهلمس 



وهو يتابع قائال : " ما الذى تفعلينه هنا 
اي مارغوت ؟ ما الذى أغراك ابالبتعاد  

عن عملك . عن مهنتك العالية  
كثر ,  وحياتك الالهية واصدقائك ال

وذلك لكي أتتى لتمضى أربعة أسابيع  
 طويلة ىف هذه العزلة الريفية هنا ؟ "

 
أجابت : " لقد أرسلت السيدة تطلبىن  

 " . 



 
ضحك خبفة وهو يقول : " وهكذا 

ليت عن كل شئ وكل شخص على  خت
الفور . إن الشخص يكاد يظن أنك  

هاربة من شئ ما . من وضع مل تعودى  
ثال . " تستطيعني التحكم فيه . م  

 
تراجعت خطوة إىل اخللف وهى تقول :  
"إن هرىب ذاك إمنا جمرد تصورات منك  



أيها السيد , وال أدرى ما الذى جيعلىن  
أخضع لكل هذه األسئلة الدقيقة منك 
. " وارتفع صوهتا قائلة : " إن هذا ليس 

 من شأنك أبدا . " 
 

قال : " إنك خمطئة . ذلك أن كل شئ 
مارغريت يهمىن .,  يؤثر على السيدة 

 فكوىن حذرة . " 
 



أطلقت ضحكة سريعة وهى تقول : " 
تبا , لقد سبقك أوكتافيان إىل حتذيرى , 
واآلن أنت أيضا حتذرىن ., لقد ابتدأت  
أشعر ابألسف حلضورى , واآلن أرجو 
املعذرة فأان حباجة إىل بعض اهلواء النقى 

 " . 
 

وتوجهت حنو الباب املؤدى إىل الشرفة  
ال يكون مقفال , ولكن مقبض راجية أ



الباب استدار ىف يدها بسهولة , وتبعها  
صوت جريوم قائال خبشونة : " وأان  

أيضا أشعر ابألسف لذلك , إنىن أمتىن  
من كل قلىب اي مجيلىت , لو مل أكن قد  
قابلتك قط . ولكن األوان قد فات  

 اآلن . " 
 

مل تنظر إىل اخللف . ولكن صدى كلماته 
ها وهى خترج إىل  ما زالت تالحق 



الشمس . لقد قال إن األوان قد فات  
.. نعم , لقد فات األوان حقا ابلنسبة 
إليها , وذلك عندما أصبح قلبها أسريا  
. بصورة دائمة , جلريوم مونتكورت 

 الذى مل يكن ليضمر هلا سوى اإلزدراء . 
 

كان اجلو حارا والنسيم ساكنا عندما  
. ومل نزلت ميغ من الشرفة إىل احلديقة 

يكن هذا املكان ذو اجلو اخلانق ابلذى  



يصلح جللوسها , رغم رغبتها ىف االنفراد 
بنفسها , كانت تفكر ىف ذلك , وهى 
تسري مفتشة عن مكان ظليل جتلس فيه 

. 
 

وبعث ىف نفسها احلزن أن ترى الوهن  
يدب ىف هذه احلديقة بنفس النسبة الىت  
يدب فيها يف املنزل , وذلك أثناء سريها 

ني األمجات واألعشاب الربية املتطاولة ب



والىت حتتاج كما أخذت حتدث نفسها , 
إىل جيش لتشذيبها وتنظيمها . 

واستدارت حول زاوية مث توقفت شاعرة 
ابلسرور وهى ترى املكان الذى قادهتا  
إليه خطواهتا . ذلك أن شخصا ما قد 
غرس هنا . منذ وقت بعيد ورودا من  

ذكرها منذ أنواع ممتازة ما زالت تت
الطفولة , كانت ورودا غرسها أبوها  



بنفسه ىف حديقته وغمرها حببه ,  
 وهويغذيها ويعتىن هبا كأحد أوالده .

 
رفعت ميغ وجهها تنتشق عبري هذه  

الورود وقد غمرها احلنني . لقد اجتثت 
ايريس زوجة أبيها كل هذه الورود , بعد 
وفاته لتغرس مكاهنا ورودا مهجنة عدمية  

مقاومة ألمراض النبااتت , وهى  الرائحة



ترد على احتجاج إبنة زوجها ابقتضاب 
 : " إن هذه أقل إزعاجا . " 

 
 
 
 
 

جلست ميغ على املقعد احلجرى وقد  
عادت هبا الذكرايت إىل زواج أبيها من  



ايريس بعد سنوات من ترمله , لقد  
تزوجها ىف خالل أسابيع قليلة من  

حملمومة  تعارفهما , غامرا إايها بعواطفه ا
الىت مل تسمح له برؤية عيوهبا . وفكرت 
ميغ حبزن , ىف أن شعوره ابلوحدة هو 
الذىجعله يغرق ىف حبها هبذه السرعة 
والعنف , وكان ىف هذا درس هلا هى  

أيضا , جيب أال تنساه مهما كان وضعها 
. 



 
وحدثت نفسها أبهنا هى أيضا , تشعر  

ابلوحدة وجريوم مونتكورت الرجل 
ذى أظهر اهتماما هبا . ولكنه الوحيد ال

إمنا كان يسلى نفسه ال غري وعليها أال 
تنسى ذلك . فهى ترى بنفسها النهاية  

 التعسة ملثل هذا احلب . 
 



واعرتفت أبن ايريس قد أسعدت أابها  
ياته , وهذا  ىف السنوات األخرية من ح

فقط ما جيعلها شاكرة هلا , إذ أن هذه 
على ما ان صارت ارملته ووضعت يدها 

أمالكه , حىت تغريت كليا وقضية املربية 
والكوخ الذى تريد اآلن اخراجها منه  

متجاهلة وصية زوجها هلا , هذه القضية 
 هى مثال لتصرفاهتا تلك .

 



قالت تناجى أابها وقد برح هبا احلزن :  
" آه , اي أىب . ملاذا مل ترتك هذه الوصية 
كتابة بدال من أن تثق بزوجتك إىل هذا  

؟ فلو كنت فعلت ملا كنت أان هنا  احلد 
اآلن , على وشك أن أصبح حمطمة 

 القلب ..." 
 

وغامت أمام عينيها تفاصيل الورود وهى 
جهها بيديها . تنشج ابلبكاء تغطى و 



كما مل تبك منذ سنوات , ذلك أن  
الضياع امتزج إباثرة عواطفها من انحية 

 جريوم . 
 

 " مارغريت "
 

كان مستحوذا  وألن التفكري ىف جريوم  
على كياهنا , فقد خالت هذا الصوت  
من تصوراهتا . ولكن اللمسة اخلفيفة  



على كتفها جعلت األمر حقيقة , 
ورفعت انظريها إليه وهى تشهق لرتاه , 

 واقفا كتمثال قامت ىف وهج الشمس .
 

 قالت : " ماذا تريد ؟ " 
 

أتملها عابسا وهويقول : " لقد طلبت 
ك , ما الذى مىن السيدة أن أحبث عن



حدث ؟ هل أتتك أخبار سيئة من  
 بيتكم ؟ " 

 
كانت قد نسيت املخابرة اهلاتفية الىت  
فشلت ىف إجرائها , فتحركت وهى  

تزيح يده عن كتفها قائلة : " كال , ال 
 شئ هناك ." 

 



قال : " ليس مثة من يبكى هبذا الشكل  
لالشئ . " وأخرج من جيبه منديال 

إليها وهى متسح   نظيفا انوهلا إايه , انظرا
الدموع عن وجهها . واشتمت ىف 

املنديل رائحة الكولونيا الىت يضعها بعد 
احلالقة , وكبحت آهة كادت تفلت  

 منها إذ كانت تدرك أنه حيدق النظرهبا .
 



قال بلطف : " ال أظن أنك كنت 
 صادقة متاما معى اي مجيلىت . " 

 
وكاد يتوقف قلبها عن اخلفقان وهى  

تعىن ؟ "  تقول : " ماذا   
 

فأجاب : " ألنك سبق وقلت ان ليس 
مثة رجل ىف حياتك ىف بالدك . "  

واشتدت هلجته وهو يتابع : "ولكن هذا 



كان كذاب , ألن مثل هذه الدموع هى  
ألجل رجل , أليس كذلك ؟ أجيبيىن اي  
مارغوت , أخربيىن ابحلقيقة هذه املرة .  

" 
 
 
 
 



صعدت إىل شفتيها كلمات حتوى إنكار 
ولكنها سرعان ما ردهتا وهى   غاضبا

تفكر ىف أنه , إذا هو ظن أهنا حتب  
شخصا آخر فإن هذا مينحها ستارا  
تتوارى خلفه .. عذرا هى ىف حاجة  
 ماسة إليه لكى تبقيه بعيدا عنها .

 
أبعدت شعرها عن وجهها وهى تنظر  

إليه قائلة بلهجة واضحة : "نعم . إنىن  



ابكى ألجل رجل أحبه , إنىن أعرتف  
لك . " ولقد كانت هذه هى احلقيقة بذ

على كل حال , وعلى جريوم أن يفسر  
كالمها هذا كما يشاء فهذا شأنه هو .  

واتبعت تقول متحدية : " هل أنت  
 راض اآلن ؟ "

 
قال الواي شفتيه : " طبعا , ما دمت  
 جعلتك تؤكدين ىل ما سبق وعرفته . " 



 
قالت : " هل لك أن ترتكىن وحدى 

 اآلن ؟ "
 

هزرأسه قائال : " هذا مستحيل . وحنن 
االثنني نعرف هذا . " والتقط كتاب  
الشعر الذى كان قد سقط منها على  

العشب جبانبها , وانوهلا إايها وهو يتابع  
قائال : " إن السيدة تريد منا أن نذهب  



غدا إىل مدينة ألىب , لنسوى مسألة  
 السيارة . "

 
قالت حبدة : " شكرا , ولكن ىف  

عىت أن أقوم هبذا العمل بنفسى . استطا
 إنىن ال اريد حارسا جبانىب . "

 
رفع حاجبيه قائال : " وكيف ستذهبني  

 إىل هناك ؟ " 



 
أجابت : " أظن هنالك مواصالت عامة 

 " . 
 

أجاب : " نعم , هناك ابص , ولكن 
ليس غدا . " فعضت شفتها قائلة : " 

سأستعمل إذن سيارة السيدة . فإن أحد 
قدومى هنا هو قيادة سيارهتا األسباب ل

 " . 



 
قال : " نعم هذا صحيح , ولكىن أريد  
أن أطمئن شخصيا أىل أهليتك ىف قيادة  

 سيارهتا ." 
 

قالت وهى هتب واقفة : " كيف 
جترؤعلى هذا القول ؟ إنك تعلم أن  

إبمكاىن قيادة السيارة , وقد كنت أقود  
 سيارة عندما تقابلنا . " 



 
اقفة ىف الطريق  قال : " كال , بل كنت و 

يلىت ىف انتظار شجرة تسقط عليك اي مج
. وهذا اليدل على شئ . إن خالتك 

إذن تريدىن أن أصحبك غدا لنتأكد من 
أن كل شئ على ما يرام . واآلن إذا  
كنت ال تريدين مواصلة هذه اجملادلة  

العقيمة . فأنت حرة ىف الذهاب إليها . 
" 



 
وعندما استدارت ميغ مبتعدة عنه . 

عت صوته وهو يضيف قائال هبدوء : مس
 " هذه املرة . " 

 
وىف غرفة السيدة دي بريسو . كانت  
مصاريع النوافذ مغلقة وسرت ميغ  

للعتمة اخلفيفة الىت تسود املكان والىت  
تسرت آاثر الدموع على وجهها , وكانت 



السيدة مستلقية على السرير , مستندة 
د خلفها , وقد غطت ساقيها  إىل الوسائ

ل من احلرير . وكانت قد وضعت بشا
نظارهتا القامتة جانبا بينما بدا االرهاق  

 على وجهها .
 

حيت ميغ اببتسامة ابهتة وهى تقول : " 
تعاىل واجلسى جبانىب اي عزيزتى . " 

ومدت يدها تقبض على يد ميغ بشدة 



هى تستطرد : " إن وجودك هنا حسن  
جدا إذ منحنا الفرصة لنكون أصدقاء , 

ك ؟ "أليس كذل  
 

قالت ميغ بسرعة : " نعم .. نعم , طبعا 
. " ولكن شعورها خبداعها اشتد وقعه  

 على نفسها . 
 



عادت السيدة تقول : " إن هذا جيعلىن  
سعيدة . " وسكتت برهة مث استطرد  

قائلة : " إن جريوم كان متشككا ابلطبع 
, ابلنسبة لطريقة حياتك ىف انكلرتا ,  

أنه كان  والفرق بني عمرينا وقد شعر 
على أن استشريه قبل أن أرسل بدعوتك 

 " . 
 
 



 
 
 
 
 

قالت ميغ : " يبدو أن السيد جريوم 
مونتكورت يريد أن تكون كل األمور . 

 هنا حسب مشيئته . "
 



قالت السيدة بعد فرتة صمت : " لقد 
كانت أسرتنا وأسرته دوما جارتني وقد  
كنت .. سعيدة جدا حني عاد ليقيم ىف 

بقى املنزل سنوات طويلة  منزله , فقد 
دون رجل . وكانت عودته نعمة على , 
ألنىن صرت استطيع ان استعني خبربته  
ىف خطىت الصالح ما أفسده االمهال  

الطويل ىف هذا املنزل . " ابتسمت وهى 
 تتابع : " وهو قد جدد حيويىت أيضا . "



 
وحدقت ىف ميغ بعينيها الكليلتني وهى  

ما جعل  تستطرد :" رمبا تتساءلني ع
األمور تتأخر طيلة ذلك الزمن . وملاذا مل 

تكن االصالحات الضرورية جترى ىف  
 املنزل كما جيب . " 

 
 قالت ميغ : " قد خطر يل هذا فعال . "

 



قالت السيدة ببطء : " مل تكن تلك 
رغبىت . ولكن زوجى مل يكن ليسخو 
ابملال ىف سبيل اصالح املنزل , ذلك  

رزق أوالدا ,  أنه عندما أدرك أننا لن ن 
وأنه سيكون آخر فرد من ساللته , بدا  
وكأنه قد فقد كل اهتمام ابملنزل , وكأمنا 
كان يريده أن ينمحى من الوجود . ومل  
يكن إبمكاىن اقناعه بغري ذلك , أبية  

 وسيلة . " 



 
قالت ميغ : " إن هذا أمر معيب حقا , 
 كيف أمكنه التصرف هبذا الشكل ؟ "

 
هى تقول : "اظن  فهزت العمة كتفيها و 

ان املسألة كانت ابلنسبة إليه , كما 
قالت السيدة دي بومبادور ) من بعدان  
الطوفان ( . لقد كانت اهتمامات هنرى 

 منصرفة إىل أمور أخرى . "



 
قالت ميغ : " ولكن من املمكن أن  
 يصبح مثل هذا املكان رائع اجلمال . "

 
فقالت العمة بقوة : " سيصبح كذلك . 

هو خبري ىف االصالح والرتميم  إن جريوم
. وسيعود قصر هاوت أرينياك متألقا  

 كما كان . وسرتين ." 
 



 قالت ميغ حبذر : " أرجو ذلك . "
 

فقالت العمة وهى تلوى شفتيها : "  
عليك االقتناع هبذا الكالم اي  اليبدو

عزيزتى . ولكن عليك أن تثقى به , إنىن 
أريدكما أن تكوان صديقني , وهذا شئ  

مين جدا . " يه  
 ونطقت مجلتها األخرية إبحلاح مفاجئ .

 



فقالت ميغ هبدوء : " إنىن ال أعرف ىف  
 احلقيقة , ما إذا كان هذا ممكنا . " 

 
اشتدت أصابع العمة على يدها وهى 

ئ إىل هذا احلد ؟ تقول : "هل األمر سي
لقد كان صوت وقع خطواتك وأنت  
قادمة إىل غرفىت مضطراب , كما تراءى  

وكذلك يدك كانت ترجتف قليال .   ىل .
 هل كان جريوم يضايقك ؟ "



 
عضت ميغ شفتيها وهى تقول : " 

 ميكنك أن تقوىل هذا . "
ومع أهنا مسحت عينيها من الدموع  
جيدا , فإهنا سرت لعدم استطاعة  

 السيدة أن ترى وجهها .
 

ضحكت السيدة دي بريسو وقالت  
بعطف ابلغ : " إن ذلك الفىت الميكن  



تقوميه , فهو مولع ابالغاظة , إنه يشبه 
جده ىف صفات كثرية , كما حيمل امسه 
أيضا . " وتنهدت وهى تتابع : " ولكنه  
طبعا , ال يضمر لك أى ضرر ,. وجيب  

أن تثقى بكالمى . كما أن لقاءكما 
الغريب ذاك أثناء تلك العاصفة . كان  

 شاعراي متاما . أال تظنني ذلك ؟ " 
 
 



 
 
 
 
 
 

رأسها جتيبها : " لقد كنت ىف  حنت ميغ
 حالة من الرعب حبيث مل أحلظ ذلك . "

 



تركت السيدة يد ميغ برقة وهى تقول : 
" ولكن شكرا على سالمتك ىف ذلك  

احلني . وطبعا الشكر جلريوم . إن  
الصينني يعتقدون أنك إذا أنت انقذت  
حياة أحد فإنك ستبقى مسؤوال عن 

 تلك احلياة إىل األبد . " 
 

ت ميغ نفسها على االبتسام قائلة  أرغم
: " حسنا . إن ىف إمكاىن العناية بنفسى 



. وهذا ما كان عليك أن هتتمى به , إذ 
أن هذا الوقت هو وقت راحتك كما  

 أظن . "
 

جتهمت مالمح السيدة وقالت : " مل  
يكن من السهل على هذا النهار . أن  

أانم , وذلك لشدة سعادتى بوجودكما . 
عا حتت هذا السقف . " أنت وجريوم م



وتنهدت وهى تتابع قائلة : " إن عقلى 
 مشتت . " 

 
سألتها ميغ برقة : " هل تريديىن أن أقرأ 

لك ؟ إن الصحف مل تصل بعد , 
ولكنىن وجدت كتاب شعر رائعا ىف  

 املكتبة . " 
 



بدا وكأن السيدة جفلت قليال وهى  
تقول :" أحقا ؟ أميكن أن تعطيىن إايه ؟ 

" 
 

ووضعت ميغ الكتاب بني يديها , 
فأخذت هذه تقلبه وتتحسسه برقة ابلغة 

. مث قالت : " مثة قطعة من الشعر  
تبتدئ بكلمات هى ) حىب الوحيد , 



حبيبىت الىت تسعدىن ( هل ميكنك أن 
 جتديها , اي عزيزتى ؟ "

 
واستلقت إىل اخللف مغمضة عينيها , 

عندما ابتدأت ميغ تقرأ بشئ من  
البداية , وتعثر لساهنا ببعض  الصعوبة ىف

هجورة .  الكلمات واجلمل الصعبة امل
وعندما أهنت أول قطعة أتبعتها أخرى . 
وهى ختفض من صوهتا شيئا فشيئا , إىل 



أن أنتظم تنفس السيدة دي بريسو  
 معلنا استغراقها ىف النوم . 

 
وتركت ميغ الكتاب يسقط ىف حجرها , 

ء  ومضت تتأمل ذلك الوجه النبيل أثنا 
سكنه , ورأت أن هيكل السيدة قد 

حتدى األايم . ومل يكن هنالك شك ىف  
أهنا كانت رائعة اجلمال ىف زمن مضى . 



ورأت كذلك , أاثر دموع الوحدة 
 والعزلة على خديها .

 
ألقت نظرة على الكتاب , وهى  

تتساءل عما إذا كان فيه ما يذكرها  
بزوجها الراحل , ملا أحدثه من ردة فعل  

ينما أبتدأت هى تقرأ هلا فيه , عندها ح
رمبا كان هذا الكتاب له , أو رمبا كان  

يشري إىل عالقة غرامية غامضة ..  



وفتحت الكتاب على الصفحة الداخلية 
يد هبت البيضاء لتجد كتابة , خبط ال

لوهنا مبرور الزمن ولكنها ما زالت  
مقرءوة . وكانت تقول ,. ببساطة : ) 

.. ج ( إىل مارغريت . من كل قلىب  
 

وحدقت ميغ ىف هذا احلرف ) ج (  
املوقعة به هذه الكتابة . ولكن السيد  
دي بريسو زوجها كان امسه هنرى . 



وأغلقت الكتاب وقد ساورها شعور 
ابلضيق ىف أهنا أقحمت نفسها ىف مسألة 
خاصة جدا . ذلك أن هذا الكتاب كان 
يعىن شيئا خاصا للعمة , ولكن ليس 

عليها خيبة كما تصورت هى . وبدا 
األمل إذ بدا هلا , تبعا ملا سبق وأخربهتا  
هذه املرأة املسنة . أهنا قد تركت وشأهنا 
فرتة طويلة . هل معىن أن السيد دي  



أمهل زوجته االنكليزية بنفس بريسو قد  
 الطريقة الىت أمهل هبا منزله ...؟ 

 
وعاودها صوت أوكتافيان اخلشن يقول  

وكتافيان  بنفور وكراهية ) انكليزية ( أ
الذى خدم جريوم األول ... جريوم  
مونتكورت اآلخر إىل أن ترك هذا , 

 املنزل دون عودة .
 



 
 
 
 

ازدردت ريقها وهى تتذكر بعض  
الكلمات الغرامية امللتهبة , والىت تشكو 

احلرمان وفقد احلبيب الىت قرأهتا منذ 
فرتة بصوت عال . هل كان هذا ما  
 حدث ؟ كانت تتساءل بذهول , عما



إذا كان جد جريوم قد وقع ىف غرام 
جارته اجلميلة الوحيدة , ليتخلى عنها 
بعد ذلك , متملصا من كل ارتباطاته . 
مل تكن تعرف ما الذى حدث ابلضبط 
ابلنسبة هلذه الورطة , ىف ذلك احلني .  
ولكنها تعرف أن الطالق ىف ذلك احلني 

 مل يكن سهال أبدا . 
 



م اجلد هل كان هذا هو ىف ان يرغم جريو 
على أن يهجر منزله ليعيش ىف املدينة ؟ 
وهل هذا هو سبب كراهية أوكتافيان  
املرة لكل ماهو انكليزى ؟ وهو أن 

سيده احملبوب أرغم على الرحيل بسبب 
 تورطه مع انكليزية ؟ 

 



كان كل هذا معقوال إىل درجة مروعة , 
وهى تفسر عاطفة السيدة دي بريسو  

 وثقتها ىف جريوم احلاىل .
 

ادت إىل ذاكرهتا كلمات فيليبني ) إنه ع
كاإلبن الذى مل حتصل عليه قط ( 

وتوقف قلبها عن اخلفقان وهى تفكر ىف 
أهنا هى طبعا , كانت ابنتها الروحية  

املسنة , أو كما تفرتض السيدة هبا على 



األقل . فتاة استدعيت إىل هذا املكان 
ابلذات وىف هذا الوقت ابلذات ولكن  

 ألى سبب ؟ 
 

رت ريقها وهى تفكر ىف كلمات  ازد
السيدة , ) أريدكما أن تصبحا صديقني  

 . وهذا شئ يهمىن جدا ( . 
 



وفكرت ميغ ىف أهنا رمبا كانت مبالغة ىف  
تصوراهتا , ولكن هل من املمكن أن  

يكون وراء دعوة السيدة ملارغوت غرضا 
 أعمق مما تصورته هذه ؟ 

 
االبن الذى مل تنجبه قط والفتاة الىت  

فقدت االتصال هبا , مجعتهما معا حتت 
سقف واحد . كما أعلنت العمة منذ 
برهة , وهى ىف غاية االبتهاج لتلقى  



ابلواحد منهما بني ذراعى اآلخر مدة 
أربعة أسابيع كاملة حتت مشس النغيدوك 
امللتهبة . هل كانت هذه خطة السيدة 
السرية ؟ احللم الشاعرى إبعادة خلق 

ن إىل أن مرياث  املاضى ؟ ولالطمئنا
هاوت أرينياك سيستمر إىل اجليل القادم  

 ؟
 
 



 
إذا كان األمر كذلك , فهو جنون حمض 

حمكوم عليه ابلفشل لعدة أسباب . 
السبب األول هو ابلطبع الوضع  

املخادع مليغ والذى يسبب هلا ندما  
هائال , أما السبب الثاىن فهو الصديقة  
القدمية الىت اتصلت به عند وجودها ىف  
مسكنه . ذلك أن الدفء الذى كان ىف  
هلجته وهو يتحدث إليها . الختطئه . 



اذن كان واضحا من أن مثة عالقة  
بينه وبني امرأة أخرى   عاطفية متينة تربط

. 
 

ولكن , إىل أى حد يعرف جريوم خطة 
العمة إذا كانت موجودة فعال خارج  
تصوراهتا ؟ وإذا كان يعرف فهل هو  

ملدبر , من غريبة يقبل مثل هذا الزواج ا
؟ وذلك ىف سبيل أن يصبح سيد قصر 



هاوت ارينياك ؟ وذكرت نفسها , وهى 
ترجتف . كيف ابتدأ حماوالته إليقاعها ىف  

 حبه . 
 

وبعد . ما الذى تعرفه هى عنه ؟ ىف 
.   احلقيقة . لقد كان غامضا منذ البداية

كان جسما قامتا إنبثق عن العاصفة  
 بنفس اخلصائص التدمريية .

 



لقد كانت دوما ىف انتظار ذلك احلب  
الذى سيطرق قلبها بكل رقة وعذوبة , 
 متطورا من صداقة تغذية ميول مشرتكة .

 
وليس مثل هذا الشعور الكاسح املعذب 
احملطم للقلب واحلافل ابلرغبة والذى هو 

ا احلظ .  ال يشاركها به , وليساعده
كانت تلك هى احلقيقة املرة الىت عليها  



ا مهما كلفها ذلك دون  أن تتمسك هب 
 النظر إىل أى اعتبارات أخرى .

 
شوقه . وهلفته . كل هذا مل يكن هلا قط  

. بل كانت ملارغوت ترانت وعندما 
تتذكر هى هذا . ميكنها عند ذاك , أن  

 حتفظ نفسها أبمان . 
 



وهبدوء . وضعت الكتاب على املنضدة 
جبانب السرير . لتخرج بعد ذلك . من  

س أصابعها . الغرفة على رؤو   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الفصل الثامن 
 
 
 
 
 



 
 
 

أهنت ميغ قهوهتا , وكذلك آخر فتات 
قطعة البسكوت الىت قدمت معها , فقد 

كانت مسرورة جبلوسها هناك حتت 
املظلة ىف ذلك املقهى على الشارع 

لرتاقب املارة . ولكن الوقت قد حان 
اآلن لكى تذهب ملالقاة جريوم , كما  



خارج الباب اجلنوىب للمعبد كان مقررا , 
. 
 
 
 

وتنهدت وهى تشعر ابالنفعال جيتاحها . 
مل يكن إبمكاهنا جتنب مرافقته هذا النهار 
, فقد أدلت برأيها ىف إمكان استقالهلا . 

وذلك على مائدة العشاء ىف الليلة  



السابقة , ولكن السيدة كانت شديدة  
العناد ىف أن يرافقها إىل مدينة آليب قائلة 

: " فقط ., ابلنسبة ألول مرة اي   هلا
 عزيزتى ."

 
 

وقد استمتع جريوم خبيبتها هذه . مث متىن 
هلما ليلة طيبة بعد العشاء مباشرة . 
ليخرج بعد ذلك , ومل تسمح ميغ  



لنفسها ابلتكهن ابملكان الذى قد يكون 
قد ذهب إليه , أو من عسى أن يكون  

 مرافقا , ىف هذه الليلة اهلادئة .
 
 

الضطراب اليزال يتملكها وهى  وكان ا
تنطلق من أرينياك ىف الصباح الباكر ,  
تقود سيارة السرتوان الىت مازالت .  
 لشدة العناية حبالة رائعة رغم قدمها .



 
 

لقد قال جريوم , أخريا أبدب : " إذا  
شئت أن تصلى إىل آليب هذا النهار اي  
مجيلىت . فعليك أن تتابعى القيادة دون  

اعتبارى مراقبا عليك . أن تستمرى ىف 
" 
 
 



وانتهت االجراءات املعتادة ابلنسبة 
للسيارة املستأجرة بسرعة دون أن  

يغفلوا عن تقدمي التهاىن هلا بنجاهتا من  
 هذا احلادث . 

 
 

وفكرت عابسة ىف جناهتا هذه الىت كانت 
أشبه من الذى ينجو من املقالة . ليقع  

 ىف النار . 



 
 
فيها األرق . أخذت  وأثناء ليلة انتاهبا 

تقلب ىف ذهنها ما إذا كان من األفضل 
أن تكشف اللعبة الىت تقوم هبا , قبل أن 

 يزداد الضرر .
 
 



ولكن تفكريها ىف الواقع الذى سيكون 
هلذا , والذى ال ميكن جتنبه . منعها من 
ذلك . كان عليها ان تبقى على صمتها 
ألجل مصلحة مربيتها .. وكذلك ألجل 

بريسو . إذ أن العمة  السيدة دي 
ستكون ىف غاية االستياء عندما تعلم ان 

ابنتها الروحية قد استعملت االبتزاز 
لكى جتعل فتاة أخرى حتل مكاهنا ىف 



مرافقتها , وستتأمل أيضا . ويكفى مقدار 
 احلزن املرتسم على وجهها اآلن .

 
 

رمبا ال تريد أن تعلم ان مارغوت  
املال , احلقيقية فتاة أاننية تبحث عن 

وحتب رجال متزوجا , وأن هذا هو  
السبب ىف هذه التمثيلية اخلادعة . وان  
من األفضل ان تبقى العمة على هذا  



الوهم أطول وقت مستطاع . ابستثناء 
الوقت الذى ستتورط فيه مع جريوم ىف 
املستقبل . عليها ان تذكر دوما هذه  
املقررات . إال إذا كان األمر كله جمرد  

ا ... ختيالت منه  
 
 

خاطبت نفسها بعناد , إهنا التظن أن  
األمر إمنا هو ختيالت منها . ونظرت ىف 



ساعتها , مث أشارت إىل النادل ليحضر 
هلا قائمة احلساب . وقبل أن تنصرف 
إىل موعدها جبانب املعبد . كان عليها  

 أن تتصل هاتفيا من املقهى .
 
 
 
 
 



 
 
 
 

وكانت العمة قد سألتها ليلة أمس عما  
ا كانت قد أجرت االتصال اهلاتفى مع إذ

منزهلا ىف لندن , وقد دلتها على اهلاتف 
الذى ىف الصالة . وكانت ختشى من أن 

تسمع العمة حديثها ابمجعه مبا قد 



يتضمنه أشياء حمرجة , ولكنها شعرت  
ابالرتياح إذ وجدت اخلط مشغوال مرة  

 أخرى .
 

وملا حاولت مرة أخرى . هذا الصباح  
, استغربت ألن جتد نفس من املقهى 

النتيجة . وملا حاولت أن تتصل مبربيتها 
 قابلها اخلط هنا أيضا . بعدم اجلواب . 

 



حدثت نفسها وهى تضع السماعة , 
حاولت على كل حال , ولكن أبهنا قد 

كان عليها أن تكرر ذلك من القصر  
أثناء راحة العمة ىف غرفتها . إذا أمكنها 

 ذلك . 
 

انتظارها عند املدخل  كان جريوم ىف 
 اجلنويب لذلك املعبد .

 



 سألته : " هل تراىن أتخرت ؟ "
 

فاجاب : " إن مواعيدك دقيقة بشكل  
 رائع . "

 
سأهلا وهو ينظر إىل املعبد ببنائه الضخم 
ذى القرميد األمحر : " هل تريدين أن  

 ترى متحف رسومات لوتريك ؟ "
 



دهشت ميغ وقالت : " ظننت أننا 
املنزل مباشرة ؟ "   راجعان إىل  

 
رفع حاجبيه قائال : " ملاذا ؟ إهنا مدينة  

 رائعة اجلمال . "
 

فأجابت : " إنىن متأكدة من ذلك ,  
ولكن هذا اليعىن أننا حنن االثنني ,  

 ابمكاننا أن منضى النهار هنا ."



 
فسكت حلظة مث قال : " هل نعلن بيننا 
هدنة اي مارغريت . لكى أريك املدينة ؟ 

" 
 

ت ىف أن مل حياول استنكار قوهلا وفكر 
ذاك . ونظرت إىل ابتسامته اهلازلة  

وعينيه املتألقتني , شاعرة بقلبها يتوثب  
 بني أضلعها . 



 
 قالت : "حسنا . فليكن ذلك ."

 
كان متحف الرسام لوتريك قائما ىف  

 ابليه دى البرييب وهو قصر قدمي . 
 

قالت ميغ وهى تنظر إىل رسوم املوالن 
ة : "إنىن أشعر تقريبا وكأنىن روج الصاخب

 اجتمع أبصدقاء قدماء . "



 
 سأهلا : " أتعجبك ؟ "

 
فأومات برأسها قائلة : " نعم ., رمبا 

ألهنا مألوفة لدى . ولكنىن ىف احلقيقة . 
أفضل تلك الرسوم الىت سبق ورأيناها  

قبل هذه والىت متثل أفراد أسرته  
وأصدقائه . إهنا أكثر هدوءا وأتثريا ىف  

نفس . " وتنهدت وهى تتابع : " إنىن ال



أتساءل عما كانت ستؤول عليه حياته , 
 لو مل يكن معاقا ."

 
فقال : "رمبا . عند ذاك . كان سيعيش 
حياة تقليدية فيتزوج وينشئ أسرة . 

ض عواطفه احملمومة الىت  فتصهر بع
وضعها ىف فنه هذا , لتتالشى ىف نشاط 

 حياته االعتيادية تلك . " 
 



قالت ميغ بشئ من االكتئاب : " رمبا 
 األفضل لو كان أمضى حياة سعيدة ." 

 
فقال : " ولكن النهاايت السعيدة 

ليست ممكنة , على الدوام أمل تتعلمى  
 ذلك بعد ؟"

 
فكرت , ومها خيرجان إىل اشعة الشمس 
مرة أخرى , ىف أهنا مل تتعلم ذلك رغم 



أهنا سائرة فعال إىل تلك النهاية غري  
يدة .السع  
 
 
 
 
 
 
 



أخذها إىل القسم القدمي من املدينة , 
حيث جالت فيها تكتشف أحناءها  

بسرور ابلغ , خاصة ومها جيتازان األزقة  
الضيقة ببيوهتا اخلشبية , وكانت البيوت  
اجلامثة على حافة النهر مبنية كلها من  

 احلجارة احلمراء الوردية . 
 

قال جريوم : " إن مدينة آليب أعطت  
طبعا ,. للذين غزوا املدينة وهكذا امسها  



صاروا يدعون البيجنزاين . وقد بقى 
بعض الكااثر وآاثرهم ىف هذه املدينة 

ابلرغم من املذحبة الكربى املدعوة مونت 
 زيغر . "

 
قالت متأملة : " ومع ذلك , اليبدو أثر 

للحزن هنا , يبدو أن مدينة آليب قد  
 تصاحلت مع ماضيها . " 

 



ميحوه الزمن ." فقال : " كل شئ  
 

هزت رأسها سامهة .. نعم , وكذلك 
ميحو الزمن آالم احلب . وتعاسيته ,  

 ومحاقاته ...
 

 قال بنشاط : " واآلن , إىل الغداء . "
 



فعضت شفتها قائلة : " وهل لدينا 
الوقت لذلك ؟ أليس علينا أن نعود إىل  

 البيت ؟" 
 

قال متصنعا الفزع : " ىف مثل هذا 
النهار ؟ عليك ان تتعلمى الوقت من  

 التفكري كامرأة فرنسية اي عزيزتى ."
 



أمسك بذراعها يقودها بني مجوع  
 السائحني املتسكعني على األرصفة .

 
اجابته جبمود : " ال أظن ما قلته ضروراي 
. فأان سأعود إىل دايرى بعد فرتة قصرية  

 " . 
 

أجاب : " رمبا استطعنا اقناعك ابلبقاء 
 مدة أطول . "



 
هزت رأسها قائلة دون ان تنظر إليه : " 

 ال أظن ذلك ."
 

قال : " إنك تقولني ذلك اآلن . ولكن  
من يعلم ما خيبئ القدر لنا حنن االثنني ؟ 

" 
 



جتاهلت كالمه , وبقيت على اصرارها 
قائلة : " على كل حال . أان لست 

 جائعة . "
 

قال ابختصار : "حسنا . أان جائع , 
تفرجى على . "  وميكنك أن جتلسى وت

ومد يده جيذهبا بثبات امنا برقة ىف الوقت 
نفسه ., مما مل يدع هلا خيارا إال ابلسري  

 معه .



 
أخذها إىل مطعم صغري ىف شارع جانىب  
ضيق مزدمحا ابلزابئن . ووجدت نفسها 
جتلس على مقعد مستطيل جبانب جريوم 

حيث أخذا يتسطلعان أنواع الطعام 
ئمة .املخطوطة ابليد على القا   

 
كانت ميغ قد قررت أن تبقى مبعزل عن 
كل هذا . لكن رائحة الطعام اآلتية من 



املطبخ حرك شهيتها , وابرشاد جريوم 
وجدت نفسها أمام طبق من الرافيويل , 
تبعه طبق من حلم اخلروف مطبوخا ابلثوم 

 والتوابل . 
 

وعندما انتهت من الطعام , قالت : "  
الكل . "يبدو أنىن ال اقوم بشئ سوى ا  

 



قال وعيناه تبتسما هلا من حتت أهداهبما 
الكثيفة : " إن زايدة قليلة ىف الوزن  
 يناسبك , وإمنا ليس كثريا طبعا . "

 
شعرت ابلدم يتصاعد إىل وجهها ,  

ورفعت كأس العصري إىل فمها تدارى  
 بذلك اضطراهبا .

 



قال هلا : " ما أسرع ما يتضرج وجهك  
 . ما كنت متوقعا ذلك . " 

 
 قالت : " وما الذى كنت تتوقعه ؟ " 

 
بقى صامتا حلظة , مث قال : " كيف  

ميكنىن أن أشرح األمر ؟ صحيح ان ما  
كانت تتذكره السيدة دي بريسو عن  



طفولتك جعلىن .. أهتم ابألمر , ومل أشأ 
 هلا أن أتمل خريا من إعادة الصالت . " 

 
سألته : " هل ظننت أبن أملها سيخيب  

 ؟ " 
 
 
 
 



 
 
 

هز كتفيه قائال :" كان هذا ممكنا . ذلك 
أهنا مل ترك مذ كنت طفلة . وكان  

 انطباعها عنك غري حسن . " 
 

قالت : "تبا .. هل كانت تصرفاتى  
 خميفة ؟ " 



 
قال : "إهنا تتذكر أنك كنت مدللة . 

أكثر نضجا من سنك . تتطلبني 
الصدارة ىف كل شئ وتركيز األخرين  

راءك  اهتمامهم ىف شخصك وتفرضني أ
 وحدها ىف كل أمر ."

 



قالت ابمشئزاز : " وبكلمة خمتصرة ,  
طفلة مفسودة , ولكنىن أظن أن تلك  
 مرحلة من العمر مير هبا كل شخص . " 

 
وىف نفسها . فكرت ىف ان البعض 

األاننية عدمية اليتغري متاما مثل مارغوت 
الرمحة , ورفعت إليه نظرها وهى تقول : 

ا , أم ان  " ال أظنك حتاسبىن على هذ
 هنالك شيئا آخر ؟ "



 
وبقيت مالمح وجهه خالية من التعبري 

وهويقول : " وماذا ميكن ان يكون هناك 
اية السيدة ؟ إن كل ما يهمىن هو مح

مارغريت . فقد القت من الشقاء ىف  
 حياهتا ما يكفى ." 

 



وحدقت حلظة ىف غطاء املائدة األبيض  
النقى . مث قالت : " هل تعرف زوجها ؟ 

" 
 

هز رأسه ابلنفى قائال : "أعرفه ابلسماع 
ة . "  فقط . فقد توىف منذ سنني كثري 

ودلت هلجته على أنه يعترب وفاة هنرى  
 دي بريسو ليس أمرا ذا شأن . 

 



قالت ميغ بعناية : " فهمت أن زواجهما 
 مل يكن انجحا . " 

 
أجاب عابسا : " لقد كان كارثة , لقد  

عابر  كان حبهما عبارة عن افتنان 
اشتعل مث مخد ىف خالل سنة واحدة ,  

اتركا إايمها مقيدين الواحد ابآلخر . لقد 
كان هنرى يكره احلياة ىف األرايف ,  

وهكذا ترك مارغريت وحدها ىف 



القصرلتعتىن أبرثه , بينما أمضى هو 
حياته بني ميادين السباق والنوادى .  
وكان يعود إىل البيت عندما حيتاج إىل  

كاان . أحياان يصالن إىل  نقود فقط . و 
تسوية سرعان ما يتمكله الضجر ,  

 فريحل ." 
 

سألته بشئ من الدهشة : " هل اخربتك 
 هى بكل هذا ؟ "



 
تردد قليال , مث قال : " كال .. أخربتىن 

 ببعضها فقط ."
 

ورشفت ميغ بعض القهوة وهى تفكر ىف 
ان استنتاجاهتا هبذا الشأن مل تكن بعيدة 

ا مل يكن جريوم قد عن احلقيقة . وإذ 
استقى معلوماته احلزينة هذه عن زواج  



العمة مارغريت من جده . فمن اين  
 سيستقيها إذن ؟

 
قالت : "لقد أوضحت ىل العمة السبب 

مهال . هبذا الشكل ىف تعرض القصر لال 
وهو .. حسنا , إن تصميمها على ان 

تقوم اآلن ابصالحه . هى فكرة حسنة . 
" 
 



إهنا ممتازة ."  قال بلهجة جافة : "  
 

قالت : "إنىن أتساءل عن السبب الذى 
 جعلها تنتظر حىت اآلن . " 

 
هز كتفيه قائال : " األفضل أن تسأليها  

هى عن ذلك . " ومل تكن هلجته  
مشجعة . اخذت تتابع أبصبعها الصور 
الىت تزين صحن فنجاهنا , حلظة , مث 



عادت تقول : " أظن .. أظن أن العمة  
املاضى إىل احلاضر نوعا   حتاول أن تعيد

 ما ." 
 

وازدردت ريقها وهى تتابع : " هل  
تعرف أنت هذا ؟ هل ميكنك ان تفهم  

 قصدى ؟ " 
 



قال دون ان يظهر على وجهه أى تعبري 
 : " أظن ذلك . "

 
اتبعت تقول : " شعرت أبنك تعلم . " 
وجف فمها فجأة وهى تتابع : " جيب 

أن أخربك ابن ما تريده العمة هو  
يل . وال ميكن أن حيدث . " مستح

وازدردت ريقها مستطردة :" أظن هذا  
 واضح . "



 
 
 
 
 

قال جريوم وهو يشري إىل النادل طالبا  
قائمة احلساب : " ليس بك حاجة هلذا  

 " . 
 



قالت : " بل مثة حاجة , ذلك أن األمر 
 سخيف ال يقبله عقل . " 

 
قال اببتسامة صغرية : " سخيف جدا اي 

فال تزعجى نفسك ابلنسبة إىل  مجيلىت . 
 ذلك بعد اآلن . "

 
قالت : " ولكن كان على أن آتى على 

اشتغل  ذكر ذلك ألنه إذا كان على أن



معك بطباعة تلك األوراق , فسنكون 
 مرغمني على قضاء وقت طويل معا . "

 
قال جريوم وهو يعد األوراق املالية : " 
كما تشائني , وسنبدأ العمل اليوم بعد  

ر . "الظه   
 

وغاص قلب ميغ ولكنها متالكت نفسها 
لتقول : " أردت هبذا أن يكون مثة  



أساس مهىن لعالقتنا من اآلن فصاعدا . 
" 
 

 قال : " كعالقتك مع خمدومك ؟ "
 

 عضت شفتها قائلة : " طبعا . " 
 

قال : " أتريدين أن ختربيىن أنك  
اشتغلت مع هذا الرجل كل ذلك  



لنفوذ ,  الوقت وهو الشاب الوسيم ذوا
دون ان تسأىل نفسك عما تراه يكون  

كحبيب ؟ أم أنه مل يلحظ مجالك  
وجاذبيتك , أو انه مل حياول ايقاظ  

 مشاعرك الراقدة ؟ "
 

قالت وهى ترتعش : "صدق ما تشاء ,  
, هو انىن ال أريد  إن ما أريد أن اقوله  

أن اشعر أبى ضيق اثناء عملى معك ,  



تعامل  وإذا مل توافق على هذا , فإن أى 
بيننا ىف حكم املنتهى , وسأخرب العمة 

 ابلسبب . " 
 

فالتوى فمه وقال : "عجبا , أتظنينها 
ستستاء ؟ رمبا ابلنسبة إىل احالمها  
احلمقاء عنا , سيسرها ان تعلم انىن  
اريدك . " والتقت عيناه بعينيها وهو 



يتابع : " إعادة املاضى إىل احلاضر ,  
 أليس هذا كالمك ؟ "

 
وت متهدج : " ولكن , رمبا  أجابت بص 

لن تعجبها حقيقة أنك إمنا تريد أن  
تسلى نفسك فقط , خصوصا إذا أان 
أخربهتا ان عندان حنن االثنني ارتباطات  

 أخرى ."
 



ساد الصمت فرتة وقد توترت شفتاه , 
ولكنه مل ينكر ما قالت . وأخريا قال : " 

هل أنت متأكدة اي مجيلىت . ان 
هذا الوضع ..   ابمكانك احملافظة على

املهىن , فنبقى بعيدين عن بعضنا البعض 
 أثناء الساعات الىت سنمضيها معا ؟ "

 



قالت : " نعم " وارتفعت دقات قلبها , 
وهى تفكر مبرارة , ىف انه ليس أمامها  

 خيار آخر .
 

ضحك قائال :" ما أشد ما أنت متأكدة 
من ذلك . " ومشلها بنظراته ساخرا وهو 

إنىن أراهن اي عزيزتى انك أول يتابع :" 
القرار الذى تفرضينه .  من سيخرق هذا

" واخنفض صوته إىل درجة اهلمس وهو  



يتابع : "إنك أنت ستأتني إىل , اي 
مارغوت , ألنك لن تستطيعى مقاومة 
 نفسك . وحنن االثنان نعرف هذا . "

 
ووقف , فوقفت هى األخرى تواجهه  

قائلة بصوت أجش : " إنىن أقبل  
ديك هذا . أيها السيد . وأان أنذرك  حت

 أبنىن سأقاومك بكل جهدى . "
 



قال بلطف : " إذن , فقد انتهت اهلدنة  
. " وأخذ يدها يرفعها إىل شفتيه يقبل 

اآلن , أطراف أصابعها . مث قال : " و 
فلنعد إىل هاوت أرينياك ولنجرب قرارك  

 هذا . "
 

 مث قفل راجعا أمامها إىل سيارته . 
 
 



 
 
 
 
 
 

جلست هى إىل جابنه فريسة  
لالضطراب وتعدد املشاعر , بعيدة عن 

الصحيح , وهو ان الشئ الوحيد 



عالقتها مع جريوم مل تكن فقط مسألة  
 ضبط النفس , وإمنا محاية النفس .

 
ومن شدة استغراقها ىف ورطتها هذه , مل 
تلحظ أهنما قد استدارا متجاوزين طريق 

عد ان  أرينياك . ومل تدرك األمر إال ب
وصال إىل الطريق املؤدية إىل منزله , عند 
ذلك استقامت ىف جلستها قائلة حبدة : 

 " إىل أين حنن ذاهبان ؟. " 



 
أجابت : " ألحضر آلىت الطابعة إذ  

ليس هنالك واحدة ىف القصر . ذلك  
ان السيدة مارغريت تفضل الكتابة  

 اليدوية . "
 

كان هذا تعليال معقوال . ولكن ميغ 
تصلبت ىف جلستها وهى تقول : " هل 



علينا أن نبدأ العمل اليوم ؟ أال ميكنك  
 إحضارها غدا صباحا ؟ "

 
ابتسم هلا ساخرا وهو يقول : " سأمضى 
هذه الليلة ىف القصر . فإن عندى غرفة  

هناك . إنىن متأكد من ان فيليبني 
أخربتك بذلك . مث انه كلما استعجلنا 

ك أفضل . وأان بعالقتنا املهنية . كان ذل



أعلم انك توافقني على ذلك اي مجيلىت  
 ". 
 

أوقف السيارة قرب املنزل , وفتح ابهبا 
وهويقول هازال : " هل تفضلني انتظارى 

 هنا ؟ " 
 

 أجابت ابقتضاب : " هذا حسن . "
 



وعندما توجه حنو الباب , برزأوكتافيان , 
ومن مث وقف االثنان يتحداثن . البد ان 

متسعجال ألن اوكتافيان املوضوع كان 
كان يتكلم بقوة مشريا بيديه وقد ابن  

 االهتمام على وجهه.
 

وبعد حلظة , رأت جريوم يستدير ليلقى 
نظرة على السيارة , عابس الوجه .  

وحدثت نفسها أبهنما يتحداثن عنها , 



ومتلكتها موجه من االمتعاض , ففتحت 
عدة ابب السيارة , مث ترجلت منها . مبت

 حركة التفاف واسعة حول  عنهما ىف
زاوية املنزل حيث داواىل العنب تغطى  
جانب الوادى . ووقفت حتدق ىف تلك  
الصفوف املنتظمة للدواىل . مصغية إىل  

 طنني صرصار العشب . 
 



مسعت صوت خطوات على احلصى 
خلفها , فالتفتت لرتى أوكتافيان قادما  
حنوها وهو حيمل جمرفة على كتفه . كان 

, وعيناه القامتتني يتجلى وجهه عابسا 
فيهما الشك والعداء حتت حاجبيه  

الكثني . وعندما ألقتعليه التحية . أجاهبا 
 إبمياءة بسيطة من رأسه .

 



قالت : " أوكتافيان . إن سيدك هو 
ىل هنا , وليس لك الذى أراد احضارى إ

ان تقلق . إنىن اعرف سبب خوفك  
واريد أن اخربك أبن األمر لن يكون  

ق . ليس كما كان مع السيد كالساب
 جريوم اجلد . "

 
وسكتت . ولكنه مل يقل شيئا , ومل يبد 
على وجهه ما يشجع . واتبعت كالمها  



بشئ من اليأس : " إنىن لن أعود إىل  
هنا .. إىل املسكن هذا مرة أخرى , وىف 
آخر الشهر سأعود إىل انكلرتا هنائيا . " 
وحاولت أن تبتسم وهى تتابع : " أما  

سيد جريوم فلن يرحل عن هذا املكان ال
. وإذا حدث هذا فلن أكون أان السبب 

 ". 
 
 



 
 
 

ولكن مالحمه مل تتغري . بل قال بصوت  
خشن : " سواء ذهب هو أم بقى فإنك 
, أيتها االنكليزية , جتلبني التعاسة معك 
. أنىن أعلم هذا , فأان أرى وأمسع . " 
وأومأ برأسه متابعا : " ليس لك عمل 

. وعلى السيد جريوم ان ال يهتم  هنا



بك أو ابألمل الذى تسببينه له . "  
وتقبضت يداه وأخذ يلكم اهلواء وهو  
يقول متمتما : " إهنا التعاسة على  
الدوام . " وألقى عليها نظرة استياء  
 أخرية . مث اتبع طريقه إىل الكروم . 

 
أخذت ميغ تعزى نفسها وهى تستدير  

ها معه , مبتعدة . أبهنا حاولت جهد
وارتفع نظرها إىل الطابق األعلى من  



املسكن حيث النافذة الواسعة والىت لن 
لفجر منها ,  يكتب هلا أبدا أن تراقب ا

مث وقفت مصعوقة . ذلك أهنا حملت 
شخصا واقفا وراء الزجاج .. شخصا  

كان يتطلع إىل أسفل , ليبتعد بعد ذلك 
بسرعة وكأنه ال يريد ان يظهر ألحد . 

ة واحدة أدركت فيها أن ذلك  كانت حمل
الشخص كان امرأة , وأهنا مل تكن بريث 

 مدبرة املنزل .



 
وارتفعت خفقات قلبها , حسنا , ما 

الذى كانت تتوقعه على كل حال ؟ فقد 
قالت بنفسها اهنما مها االثنني , هلما  

ارتباطاهتما .. ولكن القول شئ واحلقيقة 
 شئ أخر متاما . 

 
رة كان جريوم وعندما وصلت اىل السيا

يغلق صندوق السيارة وقد بدا على 



وجهه االستغراق ىف التفكري . وتساءلت 
ميغ مبرارة . عما اذا كان مثة عجب ىف 
ذلك . كانت تريد أن تسأله أما كنت  
تتوقع قدوم صديقتك ؟ وهل تراها  
غضبت منك عندما رأتىن برفقتك ؟  

ولكن كرامتها منعتها من ذلك . ان من  
ال يعرف أهنا رأت ضيفته األفضل هلا أ

أبدا . فكيف حتدثه عن اهتمامها هبا ؟ 



ذلك كله سيفضح مشاعرها حنوه 
 ابلتأكيد . 

 
وال عجب أن ال يرحب هبا أوكتافيان . 
وشعرت بغصة ىف حلقها , إذ أنه من  
املفروض أنه يتقبل وجود تلك السيدة 
ىف غرفة النوم , واليريد أن يعكر عليها  

صة هى ابلذات  أحد وجودها ذاك , خا
. 



 
حسنا . ليس له ان يقلق , ألنىن أعلم 
اآلن دون أدىن شك , أن ال أمل ىل  
 جبريوم ومل يكن ذلك من قبل قط .

 
خاطبت نفسها هبذه الكلمات وقد  

اكتنفت نفسها وحشة مل تشعر مبثلها ىف 
 حياهتا من قبل . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل التاسع 
 
 
 
 
 
 
 



مشحوان ابلتوتر . كان اجلو ىف السيارة 
فقد كان جريوم اتئها مع أفكاره دون أن 

 حياول البدء أبى حديث مباشر .
وكانت ميغ بدورها شاكرة هذا , فقد 
منحها الفرصة لتتمالك أجزاء نفسها  

 املشتتة . 
 
 
 



ما أسرع ما تتغري األشياء . فكرت ىف 
ذلك وقد ساورهتا الرعشة . لقد كان  

ساعة فقط صديقني قريبا . منذ أقل من 
, واآلن ها هى اهلدنة تنتهى لتشرع  

 األسلحة من جديد .
 
 

رمقته خلسة . كانت مالحمه متوترة . 
فاذا كان يفكر ىف تلك املرأة املوجودة  



ىف منزله , فان افكاره مل تكن جتلب إىل  
مالحمه أى قدر من السرور . فهى كانت 

حتس بذلك الغضب الكامن فيه ,  
فجاره ىف أية حلظة مشبها بركاان منتظرا ان
. 
 
 



رمبا كان ظهورها ىف املنزل قد احدث 
بينهما صدعا ال ميكن إصالحه . ولكن  

 هذا مل يكن ذنبها هى . 
 
 

واخرتق صوته افكارها املضطربة , يقول 
 : " ماالذى كنت تقولينه ألوكتافيان ؟ " 

 
 



أجابت : " كنت أحاول طمأنته , 
ولكنىن مل أفلح . " وسكتت حلظة مث  
أردفت : " إن أوكتافيان ال يريد إعادة 

 املاضى كذلك . "
 
 

صمت جريوم حلظة مث قال : " جيب ان  
تغفرى له ذلك . لقد كرس نفسه جلدى 
كليا منذ الوقت الذى كاان جيوابن فيه 



التالل ومها صبيان . وكان ال يرى  
املستقبل واعادة املنزل اىل احلياة إال من 

لشاق ,  خالل هذه املصاحبة والعمل ا
وتوسيع الكروم ورؤية أوالدمها ينمون  
معا حني أيتون . " وتنفس حبدة وهو  

يتابع : " ولكن خيبة األمل مألت نفسه 
 مراراة . "

 
 



قالت ببطء : " ولكنه يلوم العمة على 
 كل شئ . وهذا ليس عدال . " 

 
 

 قال : " ملاذا تقولني هذا ؟ "
 
 

اجابت :" لقد كانت متزوجة . وجدك 
زاب , رمبا كان عليها ان يتمالك  كان عا



نفسه ويفكر مرتني قبل أن يتورط معها  
 . فان خسارته اقل من خسارهتا هى . "

 
 

قال هبدوء : "هذه وجهة نظر هامة .  
ولكن الزواج , ومل حيطم الزواج . كان  
قد انتهى قبل أن يتدخل هو . فهو مل 

حيطم أى عالقة , وهذا فقط ما الميكن 
ىت . أال تظنني ذلك ؟ "اغتفاره اي مجيل  



 
 

قالت : " رمبا ليس لنا حنن االثنني . أن  
نصدر حكما هبذه القضية .. من هذه  

 املسافة البعيدة . "
 
 

أجاب : " حسنا إن أوكتافيان يظن  
شعر أبن خالتك كان العكس . انه ي



جيب أن تتذكر اليمني الذى أقسمته يوم 
زواجها , حىت ولو مل يفعل زوجها ذلك  

وهز رأسه متابعا : " رمبا كان مثة  . " 
شئ من أخالق الكااثر ما زال معششا  

 ىف تراب وحجارة النغيدوك ." 
 
 
 
 



بقيت ميغ صامتة حلظة , مث قالت : "  
ولكن . عندما حنثت بيمينها . ملاذا مل 
ترحل ؟ فتهجربيت الزوجية إىل األبد ؟  

كان ىف استطاعتها أن تؤسس حياة 
مثة حاجة   جديدة مع جدك .. مل يكن

 إىل أن يكوان مها االثنني تعيسني . "
 

قال بصوت ثقيل : " مل يكن األمر هبذه 
البساطة . وقد ال يكون أبدا , لقد  



أوضح هنرى دى بريسو انه لن يدعها  
تذهب . وأن ذلك الطالق كان خارجا 
عن البحث , فقد كان يتناىف مع تقاليد 

األسرة . وكان عازما على إرغام 
ى البقاء ىف رابط الزوجية . مارغريت عل

" وسكت برهة , مث اتبع : " وقد 
اكشف أهنا كانت حامال . وقرر هنرى  

 أن الطفل طفله . " 
 



مجدت نظراهتا سائلة : " أكان ذلك ... 
 ممكنا ؟ " 

 
هز كتفيه قائال : " كان ما يزال مصرا  

 على استعمال حقوقه الزوجية ."
 

 سألت : " وكيف امكنها حتمل ذلك ؟ "
 



أجاب : " مل يكن هلا خيار ىف هذا األمر 
. وىف كل مرة كان هنرى يعود فيها إىل  
منزله , كان يظهرالندم البالغ عازما على 
وضع عالقتهما على أساس جديد فعال 

. وهذا جعلها تشعر أن من واجبها  
البقاء معه ... واعادة احملاولة . ومل  

يستطع جدى ان يقنعها بتغيري رأيها .  
ى استعداد للمغامرة بكل شئ  وكان عل

وحتمل اية فضيحة ىف سبيل أن ايخذها 



اليه . ولكن اهتمامها األول كان ابلطفل 
 القادم . "

 
قالت ميغ : " ذلك ألن هنرى رمبا كان  
على حق ,. وهذا ما كانت ختشاه , 
وماذا حدث ىف النهاية ؟ " وبللت  

شفتيها بلساهنا وهى تتابع : " ولكن .  
ن هناك طفل . "ظهر انه مل يك  

 



قال : " كال . ليس هذا , وامنا لسخرية  
األقدار حدث هلا حادث . لقد  

تزحلقت على السالمل ذات يوم وكانت  
وحدها ىف املنزل . لقد كاد هذا احلادث 
أن يكلفها حياهتا كما كلف اجلنني حياته  
. " وسكت حلظة , مث عاد يتابع : " ومل 

يغفر هنرى هلا ذلك قط . طبعا , 
كانت هناية ذلك الزواج وهكذا .  و 

 ضحت بنفسها وبسعادهتا عبثا . " 



 
 سألته : " وماذا جرى جلدك ؟ "

 
أجاب : " لقد كان قد اقسم أنه إذا هو 
رحل فلن يعود أبدا . وكان صادقا ىف  

قسمه مع أنه مل يلم مارغريت الختيارها 
 ذاك ."

 



وسكت حلظة مث استطرد : " وهكذا 
مث إىل اخلارج   ذهب إىل ابريس أوال .

إلدارة امالك ىف جزراملارتينيك آلت اليه  
من انحية أمه ىف األسرة . وعندما كان 
ىف اجازة قابل جدتى . ومن مث وضع  

 اساسا حلياة جديدة لنفسه . "
 

 سألته : " وهل كاان سعيدين ؟ " 
 



أجاب : " كاان قانعني متاما . ورمبا هذا  
احلياة , األساس حلياة زوجية تدوم طوال 
 هو اكثر اماان من غريه . " 

 
شعرت ميغ بغصة ىف حلقها وهى تفكر  

. رمبا ... وبدا هلا وكأن هذا هو  
تيار الثاىن هلا بعد احلب .. وبقيت  االخ

هذه الفكرة تتملكها بصمت , إىل أن  
 وصال إىل هاوت أرينياك .



 
علمت أن جريوم سيجعل مكتبه املؤقت 

 ىف غرفة املكتبة . 
 

ا وفجأة . بدا هلا أن اجلدران نظرت حوهل
املغطاة ابلكتب تظهر عداء حنوها , 
وكأهنا تكاد تطبق عليها لكي أتخذها  

سجينة .ونظرت بقتزز إىل اآللة الكاتبة  



الكهرابئية املصقولة الىت احضرها من  
 السيارة ووضعها وسط طاولة فسيحة .

 
خطرهلا أن هذه هى آلة التعذيب ىف  

 سجنها هذا .
 
 
 
 



له : " إنىن مل استعمل مطلقا هذا  قالت 
قبل . " النوع من اآلالت الكاتبة من 

وكانت اآللة الكاتبة الىت كانت  
تستعملها للمراسالت . ىف املكتبة  

العامة حيث كانت تعمل , خمتلفة متاما 
عن هذه . فقد كانت من النوع الذى  
حيمل ابليد . ولكن . كان ىف إمكاهنا 

 على األقل التعامل معها . 
 



قال وهو ينفض يديه , بعد أن أوصل  
اآللة ابلطاقة الكهرابئية : " ليس مثة 
 مشكلة . فأساس املواصفات واحد . "

 
مث فتح حمفظته خيرج منها ملفا كان فيه  

صفحات سجلت عليها مالحظات خبط 
ت رزمة حتوى  يده احلاد الواضح . كان

مئات من الصفحات كما الحظت ميغ 
 وقد سادها االكتئاب .



 
نظر ىف ساعته قائال :" سأعود بعد 

 ساعة ألرى كيف يسري العمل معك ."
 

وفكرت ميغ وهى تراه يغلق الباب خلفه 
, أن هذا أفضل من أن يقف مشرفا  
عليها يراقبها وهى تتحس طريقها  

مرتبكة وقد غمرهتا التعاسة . وتذكرت  
إحدى قصص األطفال عن فتاة صغرية  



زل سجنت ىف برج , حيث أمرت أبن تغ 
 القش حملية اايه إىل خيوط ذهبية .

 
وحدثت نفسها أبهنا تعرف اآلن ماذا  
كان عليه شعور تلك الفتاة الصغرية ,  

ىف ذلك احلني . وتناولت الورق  
والكوربون . ولكن مل يكن مثة معجزة  

تنقذها , كما أنقذت تلك الفتاة .. لقد 
أدركت ذلك حاملا عاد جريوم , كانت 



ش دون اثر للخيوط ما زالت حماطة ابلق 
 الذهبية .

 
كانت تصرف أبسناهنا وهى حتاول 

لسيطرة على مفاتيح اآللة الكاتبة الىت ا
كانت تقفز ىف كل االجتاهات ., وهى  

معها تالحقها . وذلك ألخف ملسة منها 
 . هلا .

 



كانت جمموعة الصفحات الىت اهنتها ,  
صغرية بشكل حمزن عندما مسعت الباب 

وتظاهرت هى ىف الرتكيز خلفها , يفتح 
على العمل الذى بني يديها . ومل يكن  

بينهما أى احتكاك ولكنها شعرت حبرارة 
 جسمه تلفحها وأبنفاسه حترك شعرها . 

 
ازدردت ريقها وهى تشعر جبفاف ىف  

ليه , حلقها , مث جازفت برفع انظريها إ 



لرتى حاجبيه يرتفعان وهو يقول بصوت 
ته ؟ "جامد : " هل هذا كل ما أجنز   

 
منحته ابتسامة أكثر أتلقا من املعتاد  

: " أخشى أن يكون األمر   وهى جتيب
كذلك . لقد سبق وأخربتك أبنىن غري  

معتادة على هذا النوع من اآلالت  
 الكاتبة ."

 



قال بصوت ذى معىن : " وال أى نوع  
 آخر . كما يبدو . " 

 
قالت : " كما أنىن مل اجد ممحاة وال أى 

"  سائل للتصحيح .  
 

أجاب : " ألن هذا ليس ضروراي عند 
الطبع على هذا النوع من اآلالت  

الكاتبة . ألن فيها زرا تضغطني عليه 



هكذا , فيصحح الكلمة بنفسه . " 
 وضغطه أمامها يريها كيف . 

 
قالت ميغ بصوت أجوف : " فهمت .  

" 
 

قال : " آمل ذلك . " وسكت ليقرأ ىف 
احدى الصفحات , ليقول بعد ذلك  



سا :" يبدو أنه من السهل إرضاء  عاب
 خمدومك ." 

 
عضت على شفتها قائلة : " انه  

اليشكو . كما انىن سبق وحذرتك من  
 أنىن لست طابعة جيدة . " 

 
قال اببتسامة متهكمة : " من الواضح  
ان مواهبك األخرى تفوق مهارتك  



العملية ." ووضع الورقة الىت كان يعانيها 
ها قائال : . من يده , وهو ينظر ىف عيني

" يوما ما , اي عزيزتى . جيب ان ختربيىن 
مبا تقومني به من عمل مقابل  

 استحقاقك لراتبك ." 
 
 
 
 



 
 

قالت خبشونة : " أظن أن هذا ليس من  
 شأنك ."

 
قال بعنف مفاجئ ىف صوته : " ما الذى 
تقومني به , اي مارغريت , إذ تضيعني  

حياتك هبذه الطريقة ؟ إنىن ال أفهمك . 
أقسم أبنك أهل ألشياء كثرية . "   إنىن  



 
دفعت ميغ كرسيها إىل اخللف , مما 
جعلها تشعر بقربه منها , وهى تقف  

على قدميها . وقالت : " أنىن آسفة اذ  
 مل أعش تبعا لتوقعاتك . " 

 
قال جريوم برقة وهو ميد يده يزيح هبا  
خصالت شعرها عن جبينها املندى : " 

فقط . " آه , ولكن هذه هى بداية 



وابتسم هلا متابعا : " رمبا غدا يكون  
عملك أفضل . " وبدا أن الكلمات  

تتلكأ ىف اجلو بينهما , غامضة , واعدة  
, مقدمة كل االحتماالت , متاما كما 

 كان يقصد بقوله ذاك .
 

شعرت بقلبها يشتد خفقاته لشدة  
االاثرة وداخلها نوع من الرجاء األمحق  



امنا بذلك تغذى .. لتدرك ببساطة , أهنا 
 نفسها ابآلمال احلمقاء .

وتراجعت إىل اخللف وقد رأت نفسها  
على حافة اهلاوية . مث قالت هبدوء : " 
أرجو املعذرة , فإن العمة قد تكون  

 حباجة إىل . "
 

قال جبفاء : " انك على األقل تلبني  
 احتياجاهتا مبا يفى ابلغرض . "



 
قالت وهى ترفع رأسها : " إن هذا هو 

لغرض من وجودى هنا . " ا  
 

قال وهو ينظر إليها بعينني بدت فيهما  
ملعة خاطفة : " أحقأ ؟ أرجو ذلك اي  
مارغريت . صدقيىن أنىن أرجو ذلك  

 حقا . " 
 



سألته : " ماذا تقصد بكالمك هذا  
 ابلضبط ؟ " 

 
هز كتفيه قائال : " إنىن ال اريد أن تتأمل 
السيدة من أى شئ قد يبدو هلا ىف ما  

..." بعد .  
 

قالت : "أرى اهنا .. تعىن لك شيئا 
 كثريا , أليس كذلك ؟ " 



 
أجاب : " نعم , ولكن ليس هذا بسبب 
املاضى فقط . فأان على استعداد للقيام 
أبى شئ لكى أجنبها التعاسة من أى  

نوع كانت . " وسكت برهة . مث قال : 
 " إذن فكوىن على حذر اي مارغريت ." 

 
 ال أريد أن  هزت رأسها قائلة : " إنىن

 أسبب هلا أى أذى . "



 
واطلقت ضحكة صغرية مقتضبة وهى 
تتابع : " من الغريب انه يبدو أنىن .. 
أنىن أان أيضا يهمىن امرها . " وفكرت  
وهى تتجاوزه خارجة من الغرفة . ابهنا 
حتسد العمة هذه حتسدها من كل قلبها  
, ذلك اهنا على األقل . عندما أحبت  

احلب .  قد ابدهلا حبيبها  
 



وأمضت بقية الوقت . إىل أن حان  
وقت العشاء تقرأ مراسالت العمة هلا ,  
وكتابة مسودات األجوبة , لتكتب بعد 

ذلك االجوبة كاملة جاهزة المضاء 
السيدة دي بريسو . وشعرت بشئ من  

الغرابة وهى ترى نفسها ىف خضم 
 الشؤون اخلاصة للسيدة هبذا الشكل . 

 



املسنة طمأنتها إىل أن كل  ولكن السيدة 
هذا كان من األعمال العادية الىت على 
مرافقتها الغائبة السيدة أجلو أن تقوم هبا 

. 
 
 
 
 
 



ولكن ميغ شعرت وهى تبدل مالبسها  
لتناول العشاء بتعاسة ابلغة من جراء  

الشعور ابلذنب . ذلك ان ابنة شقيقتها 
احلقيقية هى من هلا احلق ىف ان تتدخل  

خلاصة . ولكنها هى جمرد فتاة بشؤوهنا ا
 غريبة , وهذا جيعل الفرق هائال .

 
ولكنها متأكدة اآلن من أن أاي من  

توقعات مارغريت املتفائلة عن امكان  



وراثتها هلا , ليس فيه جمال من احلقيقة , 
ذلك ان دخل السيدة ال يكاد يفى  
بنفقاهتا , وأن الشئ الوحيد الذى له  

من أين أتتى  قيمة هو هذا القصر . أما 
نفقات كل هذه االصالحات , فال أحد 
يعلم . ذلك ان جريوم قد خيدمها حمبة 
منه هلا ومن دون مقابل , ولكن ماذا  

عن النجار والكهرابئى ومتعهد  



التمديدات الصحية والبنائني .؟ اهنم 
 يريدون نقودا . 

 
ولكنها ذكرت نفسها , وهى ترتدى ما  

ليس من اختارته من مالبس ., أبن هذا 
شأهنا وال دخل هلا فيه . وعندما يبتدىء 
العمل ىف القصر . هذا إذا ابتدأ فاهنا  
ستكون قد رحلت منذ مدة طويلة  

 وابتعدت كليا عن هذا املكان .



 
واختارت ثياهبا للعشاء بعناية متعمدة 

عدم ارتداء ذلك الثوب العسلى  
بذكرايته املؤملة . لتلبس تنورة سوداء  

ريرى أبيض بياقة  بسيطة مع قميص ح
 عالية وكمني طويلني .

 
كانت تتوقع أن تكون السيدة قد 

سبقتها إىل غرفة اجللوس . ولكن عندما 



وجدت الغرفة خالية , رأت أن هذه 
فرصة مناسبة لتكلم زوجة أبيها ىف لندن 
هاتفيا . ورفعت السماعة تدير الرقم ,  
وتنفست الصعداء حني وجدت جتاواب 

 هذه املرة . 
 

ا صوت زوجة أبيها واضحا إمنا  وجاءه
يشوبه التذمر : " نعم . من املتكلم ؟  

 ماذا تريد ؟ "



 
أجابت ميغ وهى تطلق ابالسم مرتددة : 

 " هذه أان .. مارغوت ." 
 

هتفت املرأة حبدة : " مارغريت .. أوه , 
تبا لك . لقد اوشكت على حقا على  

 اجلنون . أين أنت ايعزيزتى ؟ " 
 



غ : " ملاذا , ىف  اجابت ميغ حبذر ابل 
فرنسا طبعا . أرادت السيدة دي بريسو  
مىن أن أتصل بك ألطمئنك إىل وصوىل  

 خبري وأمان ."
 

قالت ايريس وقد بدا عليها االرتباك . 
.. اتعنني أن  للحظة : " السيدة دي 

هذه انت اي ميغ ؟ ملاذا ملا تقوىل ذلك  
 بدال من االدعاء أبنك مارغوت ."



 
هذا صعب ابلنسبة أجابت ميغ : " ألن 

للظروف . ماذا حدث ؟ هل هنالك  
 شئ ؟ " 

 
أجابت : " أتسألني ؟ اهنا تلك املرأة 
اللعينة زوجة ستيفن كريتيس . لقد 

هجرته اتركة له األوالد مثرية أمامه كل  
أنواع الفضائح ىف الصحف . لقد 



توافدت على كل أنواع االتصاالت 
كلها  اهلاتفية من خمتلف الصحف , و 

تريد أن تتحدث إىل مارغوت . حىت  
انىن رفعت السماعة لكى احظى ببعض 
االمان . لقد نشرت صور , وحتدثت 
العناوين عن ذلك احلب .. صدقيىن , 
ان األمر كان كابوسا رهيبا . وكان على  
طفلىت املسكينة مارغوت ان ختتفى عن 
األعني . أما ستيفن كريتيس نفسه فيبدو 



له ففقد  ان القضية قد عصفت بعق
توازنه كليا . " وضحكت املرأة غاضبة 
وهى تتابع : " أتصدقني أنه جاءىن بكل  

شجاعة إىل بيىت حمضرا , إىل أوالده  
مصرا على ان تعتىن هبم مارغوت إذ  
ليس لديه مكان آخر يضعهم فيه ؟ 
وأولئك الصحافيني الفضوليني امضوا  

كل هنار يبحثون ىف ذلك . وقد قلت له 
ت هنا ولكن هذا مل  ان مارغوت ليس



مينعه من أن يرتكهم لدى قائال ان عليه  
ان يذهب للبحث عن زوجته . " وعال  
صوت ايريس اثئرا وهى تتابع : " أما  

األوالد . فلم يكفوا عن الصراخ اىل ان  
فقدت عقلى . عند ذلك خطرت املربية 
ترومان ىف ابىل , فاتصلت هبا قائلة ان  

رعة ." مثة حالة مستعجلة , فأقبلت بس  
 
 



 
جلست ميغ على ذراع األريكة وهى 

ترجتف , مث سألتها : " اتعنني ان االوالد 
 ما زالوا عندك ؟ " 

 
أجابت : " كال , كال . لقد اخذهتم  

املربية إىل الكوخ , ولكن عليه أن يتدبر  
, إذ ليس من   أمرهم بشكل آخر

املفروض ىب أن .. أن األمر ليس كما لو 



 انىن اعرف  كانت مارغوت هنا أو حىت
مىت ستعود . خصوصا بعد األشياء  

الفظيعة الىت قالتها زوجته كريين عنها ىف  
الصحف مما جيعلها عرضة للذم 

 والتشهري . "
 

 قالت ميغ : " أشك ىف ذلك . " 
أجابت :" هذا ما قاله ىل احملامى عندما 

 كلمته ىف ذلك . "



وتنهدت وهى تتابع : "لن يكون  
أسى بني الناس  إبمكاىن أبدا أن ارفع ر 

بعد هذا , وأان هنا وحيدة متاما , وعلى  
أن أفكر بكل ذلك . لقد كان من  
األاننية ان ختتفى مارغوت هكذا . 

خصوصا وقد كان عليها أن تعرف ماذا  
كان سيحدث . " وسكتت حلظة مث  
اتبعت : " عليك ان تعودى حاال إىل  
البيت . اي ميغ , أنىن حباجة اليك .  



ى على املخابرات  على األقل لرتد
 اهلاتفية وتفتحى الباب . " 

 
قالت ميغ : "إنىن آسفة . ألن هذا 

مستحيل . فهم حباجة إىل هنا كذلك . 
حيث أقيم فهذه املشكالت الىت عندك 
مل يكن ىل فيها يد . وال أريد أن اتورط  

 فيها . "
 



شهقت ايريس قائلة : " كيف ميكنك أن 
اىب تكوىن هبذا القلب القاسي ؟ ان اعص 

حبالة فظيعة . انىن اريدك ان تعودى ىف  
 هذه اللحظة . أليس ىف قلبك رمحة ؟ " 

 
وفكرت ميغ وهى تضع السماعة من  
يدها , أن ىف قلبها رمحة حقا ,ولكن 

ألجل كريين زوجة ستيفن كريتيس , ولو 
انه اليبدو اهنا حباجة إىل ذلك ,  



وارتسمت ابتسامة فكاهية على شفىت 
لك . صحيح ان  ميغ وهى تفكر ىف ذ 

السيدة كريتيس جمروحة من خيانة زوجاه 
هلا , دون شكل ولكن هروهبا ذاك  

وفضحها لألمر , استباقا ملا سيحدث , 
وترك مسؤولية األوالد على عاتق زوجها  
وحبيبته , كل هذا كان خطوة مدروسة 

 أكثر منه اجنرافا عاطفيا .
 



لوت شفتيها وهى تفكر ىف اختفاء  
مت األمور مما يدل مارغوت ساعة ادهل

على شخصيتها احلقيقية , وكذلك 
فكرت ىف مربيتها الرقيقة اهلادئة املتفهمة 

والىت تعاىن اآلن ىف هذه احملنة , مما  
 ليست هى مسؤولة عنه . 

 
 " مساء اخلري " 

 



التفتت لرتى جريوم واقفا ىف الباب  
املؤدى إىل الشرفة وىف يده كأس عصري 

. 
 

فقد كان جالسا انتاب ميغ الذعر . إذن 
ىف الشرفة طوال وقت املخابرة اهلاتفية . 
ما الذى تراه مسع ؟ وما الذى قالته هى  
مما قد يفضحها ؟ وتصنعت ابتسامة 



وهى تقف قائلة : " مل أكن أعلم انك  
 هنا . " 

 
 
 
 
 
 



أجاب ابقتضاب وهو يدخل الغرفة  
وعلى فمه ابتسامة ساخرة من لباسها  

كم تبدين احملتشم : " هذا واضح .  
متواضعة وحمتشمة . هل ميكنىن تقدمي  

 كأس عصري لك ؟ " 
 

 أومأت برأسها جميبة : " نعم . شكرا . " 
 



ونظر اليها متفحصا وهو يقول : " أرجو 
 أن التكوىن قد مسعت أخبارا سيئة ؟ " 

 
اجابت : " آه ,.ابلعكس فاألخبار  
حسنة جدا . " وبينما كان ميأل هلا  

أن األمور  الكاس , أخذت تفكر ىف 
فعال , إذ رمبا سيعود ستيفن  حسنة

كريتيس إىل عقله , ىف النهاية ابلنسبة  
إىل زواجه , كما أن مارغوت ستتعلم  



درسا قاسيا هى حباجة اليه حتما , 
 وستعود احلياة قريبا اىل طبيعتها . 

 
كما أهنا كانت تشك ىف أن ايريس قد 
تغفر هلا عدم استجابتهاهلا . وهزت  

حان الوقت , على كل  كتفيها فقد 
حال لكى تنتقل من ذلك املنزل . ومن 
اآلن فصاعدا ستمضى كل دقيقة فراغ 
من وقتها ىف غرفة املكتبة تتمرن على  



اآللة الكاتبة إىل أن تتمكن من هذه 
املهنة , ليكون ىف استطاعتها عند  

عودهتا إىل لندن , أن تتقدم بطلب عمل 
 مكتىب تعيش منه , إذ ليس أمامها سوى 
هذه الطريقة . ونظرت إىل جريوم اىل  

كان يتقدم منها وىف يده كأس العصري , 
 وقد جتلى ىف عينيها شوق دون امل .

 



أشاحت بوجهها حتدق إىل خارج الشرفة 
, وقد انتاهبا الفزع من ان يقرأ ىف عينيها 
ما يدور ىف نفسها . وعندما اقرتمبنها ., 

تناولت الكأس من يده وهى تتمتم  
بينما استند هو مرتاخيا . إىل   شاكرة .

حافة النافذة . وتضرج وجهها وهى ترى 
نظراته الفاحصة , وانفجر ضاحكا  

وهويقول : " مرة أخرى , هذا التضرج 
 غري املعقول ىف وجهك . " 



 
ومل تستطع أن تفكر ىف جواب هلذا .  
واستمرت تنظر امامها جبمود . كانت 
تعلم انه من القرب منها حبيث اهنا لو 

 استدارت ستالمس كتفها بكتفه .
 

قال يغيظها : " مل أكن اعلم أن نقوش 
 السجادة جذابة إىل هذا احلد.. "

 



قالت وهى تعض شفتها : " كنت أفكر 
 " . 
 

 قال : " ال أظنها أفكارا سارة . " 
 

وفكرت هى مبرارة , ىف أنه يفهم عنها  
 أشياء كثرية . 

وهزت كتفيها قائلة : " إن املكان هادئ 
ا هنا , بينما أان قد اعتدت على  جد



حياة املدينة حيث دوما هنالك شئ  
 جديد . " 

 
قال متأمال : " آه , نعم علينا إذن أن  
 حنضر لك بعض األشياء املثرية هنا . " 

 
حاولت أن تتجاهل ما يتوارى وراء  
كلماته هذه من إغاظة ضاحكة , 

واحتست شيئا من العصري وهى ترد  



شك . بطبع حبدة : " وذلك دون 
التخمينات عن تكلفة بناء سقف جديد 

 " . 
 

ضحك قائال : " حىت هذه األشياء قد 
لني  تكون ممتعة . وذلك حني تستعم

خميلتك فتتصورى اجلمال الذى سيكون 
 عليه املنزل عندما ينتهى اصالحه . "

 



فقالت ببطء وهى تفكر ىف الرسائل الىت 
سبق وكتبتها قبل فرتة : " آه . نعم ,  

ذلك . "   أظن  
 

نظر اليها متسائال بقوله : " هل هنالك  
 ما يضايقك ؟ " 

 
 
 



 
 

أجابت : " كال . ولكنىن ال أستطيع أن 
أفهم ملاذا , بعد هذا الزمن الطويل ,  

يصرف على تصليح منزل كبري مثل هذا 
, املبالغ الضخمة ألى سبب ؟ بينما من 
الواضح ان ليس مثة ولد أو أى شخص  

 آخر لريثه . " 
 



هلا : "اتظنني أن على هذا القصر أن  سأ
 يرتك حلاله إىل أن يندثر بسالم . "

 
قالت مرتددة : " كال , حسنا . رمبا ... 

إذ من هو الذى يستطع أن يتحمل  
مصروف منزل ضخم كهذا , بعد اآلن  
؟ إىل جانب ذلك , ال أظن أن العمة  

 متلك تلك املبالغ من األموال . "
 



السخرية : " وهل هنالك قال بشئ من 
 ما ميكنها عمله أفضل من هذا ؟ "

 
وقابلت نظراته بثبات قائلة : " نعم , 

كان منعزل جدا , كما أنه  رمبا فهذا امل
حيتوى على كثري من الذكرايت احملزنة  

 ميكنها أن تبتعد .. أن تسافر .. "
 

 قال : " وتنسى ؟ " 



 
فحركت يدها تظهر العجز وهى جتيب : 

؟ "  " ومل ال  
 

قال : "ال أظن األمر هبذه البساطة ., 
فاحلب اليزول دوما , أو ينسى بسهولة  

 " . 
 

 قالت : " بعد كل تلك السنني ؟ " 



 
فرد عليها هبدوء : " إذا كان احلب  
حقيقيا فالوقت ال يعود له حساب ,  

وساعة واحدة أو احلياة كلها تصبح شيئا 
 واحدا . "

 
وهى تقول اشتدت يدا ميغ على كأسها 

متوترة : " ولكن إذا اتضح أن ذلك  
احلب هو لشخص غري مناسب , وىف  



وقت غري مناسب . وىف مكان غري 
 مناسب ؟ " 

 
قال خبشونة : " إنه يكون عندئذ , 

مأساة . ولكنه ال يغري من األمر شيئا اي 
مجيلىت . صدقيىن . فاجلرح العميق هو  
نفسه , وآاثره تبقى خالدة . " وفكر 

مث اتبع : " كما أنه ليس ىف  حلظة .
استطاعتك أن تبعدى السيدة مارغريت 



عن هذا املكان . فقد امضت اكثر 
حياهتا هنا . وىف احلقيقة لقد أصبح هذا 
القصرميثل حياهتا وحبها , واآلن هى  

تريد أن تفرغ فيه كل عواطفها احملمومة  
الىت جتمعت طوال تلك السنوات  

ذا ؟ "الفارغة . فهل تنكرين عليها ه  
 



اجابت ميغ وهى تتنهد : " كال . كال 
أبدا , ما دمت عرضت األمور هبذا 

 الشكل . "
 

قال : " أو رمبا كنت تضعني ىف اعتبارك 
مصلحتك اخلاصة ؟ " وخدعت ىف  

البداية , بلهجته املهذبة , ولكنها ما ان  
استوعبت املعىن الذى تضمنته كلماته 



حىت استدارت إليه حبدة , قائلة : "  
 ماذا تقصد ؟ "

 
قال وهو يهز كتفيه : " ان السيدة 

وحيدة وضعيفة البنية . وسيلفي أجلو 
مرافقتها املعتادة هى امرأة طيبة . 
ولكنها التستحق شيئا على مودهتا 

 وعطفها . مث أن السيدة مولعة بك . "
 



توترت مالمح ميغ وهى تقول : " لقد  
سبق وأخربتك أبنىن الأريد شيئا منها . 

" 
 

ال بصوت عنيف ساخر : " إنىن  ق
كل أعرف ماذا سبق وقلت . ولكن  

شخص ابمكانه أن يغري رأيه . وىف مدى 
شهر ميكنك ان حتققى الشئ الكثري . 
حىت انه ميكنك ان تقنعى السيدة أبن 



حتول اليك كل ما متلكه , إذ جتد أمامها 
القصر القدمي املتهالك , أو املرأة الشابة 

كفة امليزان متيل    اجلميلة .. والشك أن
 ىف مصلحتك , ايعزيزتى مارغريت . "

 
 
 
 
 



 
 

انتابتها ثورة عمياء ورفعت يدها هتوي 
هبا على وجهه , ولكن يد جريوم كانت 

أسرع ابمساك معصمها بقبضة من  
 حديد .

 
قال بلطف وبرود : " آه . كال , إايك . 

" 



 
وسرعان ما كان أيخذها بني ذراعيه يشل 

حركتها . بذلك .   
كان غاضبا بشكل مل تره من قبل . وهو 

حيتضنها مبشاعر حممومة مل تكن  
 مشاعرها هى أبقل منها .

 



وفجأة , وبنفس العنف الذى بدأ به  
احتضانه هلا , تركها من بني ذراعيه رافعا 

 إايها عنه وكأنه يطردها عنه طردا .
 

وهويقول بصوت خشن متهدج : " آه . 
. ما الذى تفعلينه تبا لك , اي مارغريت 

 ىب ؟ "
 



وسار حنو الباب , قاذفا بقدمه كأس  
العصري الذى كان قد سقط على 

السجادة . مث خرج غالقا الباب خلفه  
 بعنف .

 
كانت هناك كأس مهشمة على 

بسرعة .  السجادة وعليها ان ترفعها
وركعت على السجادة حبذر , ورأسها  
يدور , تلتقط القطع الزجاجية مبنديلها  



واجفلت عندما جرحت احداها . . 
 طرف أصبعها . 

 
نظرت إىل خط الدم االمحر السائل .  

كان اجلرح عميقا , واألثر سيبقى خالدا 
. وأحست بطعم دموعها املاحلة وهى 

 تنحدر إىل شفتيها . 
 
 



 
 
 
 
 

 الفصل العاشر 
 
 
 



 
 
 
 

أشارت الساعة الىت جبانب سريرها إىل  
هى الثانية صباحا , وحدقت فيها ميغ و 

 تقول : " اي للتعاسة . " 
 



لقد مر عليها أسوأ مساء ىف حياهتا . إذ 
ما كادت تنتهى من التقاط قطع الزجاج  

املتناثرة , حىت دخلت السيدة دي  
بريسو ترفل ىف احلرير املعطر , وهى  
تقول : " ها انك هنا , اي صغرية ؟ "  
دون ان تنتبه , حلسن احلظ إىل عيىن  

املتألقتني بشكل غري عادى , وآاثر ميغ 
الدموع على خديها وجلست ىف كرسيها 

املعتاد وهى حتدق حوهلا بنظرها  



الضعيف قائلة : " أمل أيت جريوم بعد ؟ 
" 
 
 
 

متتمت ميغ بشئ غري مفهوم . وقالت  
السيدة : " حسنا ,. هذا غري مهم . 
انىن مسرورة إذ سنحت ىل الفرصة  

جا ىف ألراك وحدك . " وفتحت در 



منضدة جبانبها وأخرجت علبة خمملية  
وهى تقول : " أحب أن أقدم إليك هذه  

 " . 
 
 

ترددت ميغ شاعرة ابلضيق , وابتدأت  
ابلقول : " ال حاجة بك إىل ذلك , ىف  

 احلقيقة .. " 
 



 
قاطعتها هذه حبزم : " بل مثة حاجة . 
فلقد أمهلتك مدة طويلة . " ووضعت  

قائلة : " العلبة ىف يد ميغ وهى تتابع 
رمبا تكفر هذه عن صمت كل تلك 

 السنوات . "
 
 



قالت ميغ بذعر : " كال . كال . أعىن 
 .. إنىن مل آت إىل هنا ألجل هذا ... " 

 
 

قالت العمة برقة : " ليس بك حاجة إىل 
أريد  أن ختربيىن بذلك . ومع هذا فإنىن  

منك ان تقبلى هذا التذكار مىن اي  
ذا السرور . عزيزتى . فال حترميىن من ه

" 



 
 

ازدردت ميغ ريقها وهى تفتح العلبة ,  
لرتى دبوسا رائعا من الياقوت األرجواىن  

 حتيط به الآلىل . 
 
 

حدقت ميغ فيه , وقد عصتها الكلمات 
. 



 
 

واخريا قالت العمة : " أرجو أن يكون  
قد أعجبك ؟ رمبا ال يكون له قيمة  

مادية كبرية . ولكنه كان يعىن ذات يوم  
  ابلنسبة ىل , وهو اآلن لك . ". الكثري

 
 



فكرت ميغ ىف ان ليس مثة حاجة 
للسؤال عمن أعطاها هذا الدبوس .  

وقالت بصوت مرجتف : " إنه أمجل شئ 
رأيته ىف حياتى . ولكن , الميكنىن أخذه 
ايعمىت .. .إنك ... إنك ال تدركني ... 

" 
 
 



قالت العمة برقة : " رمبا أان أدرك .  
جريوم لن يقبل . "إنك تشعرين أن   

 
 
 
 

أجابت : " إنىن متأكدة من أنه لن يقبل 
 . إنه... إنه ال يثق ىب ..." 

 



قالت العمة وهى تربت على يدها : "  
لقد كان هذا قبل أن يقابلك . فال 

تلوميه على هذا ايطفلىت . فهو يبالغ ىف 
محايىت أحياان . ولكن هذا ليس ذنبا ,  

املرأة .  صدقيىن , ىف الرجل ابلنسبة إىل
وكان حكمه عليك ىف البداية متسرعا  

مبنيا على السماع . وأان متأكدة من أنه 
 أدرك ذلك اآلن . "

 



هزت ميغ رأسها قائلة هبدوء : " على 
العكس . أظن هذه اهلدية ستؤكد اسوأ  

 شبهات جريوم . " 
 

 " وماهى شبهاتى ؟ "
 

كان هذا صوت جريوم الذى كان واقفا 
.  عند الباب يراقبهما  

 



قالت العمة : " لقد قدمت إىل عزيزتنا  
مارغريت هدية صغرية . ولكنها مرتددة 

 بشأن قبوهلا . "
 

قال ببطء : " اي لألخالق الىت تدعو اىل 
 االعجاب . " 

 
قالت العمة حبزم : " عليك أن ختربها . 

 إذن , أبن ترددها هذا سخيف . " 



 
قال : " بكل سرور " وتقدم من ميغ 

إليها لتعطيه العلبة . قائال : "  ومد يده 
 أميكنىن أن أرى ؟ " 

 
انولته ميغ الدبوس متمهلة . لكى 

 يفحصه .
 



قال بعد برهة : " ولكنه رائع " والتقت 
عيناه الساخراتن بعينيها . مما جعلها 

كد من أنه عرف قيمة هذه احللية ,  تتأ
واتبع : " وكذلك . هو يتالءم مع ما  

" ترتدينه . امسحى يل .   
 

وأخرج الدبوس من علبته . ووضعه ىف 
 ايقة قميصها األبيض .

 



وتراجع خطوة إىل اخللف وهو يقول  
 بلطف : " إن مكانه مناسب متاما . " 

 
وبدا أن العشاء لن ينتهى . وعندما 

, استدعت كانوا يدخلون قاعة الطعام 
فيليبني جريوم إىل اهلاتف , ليعود اليهم  

ميغ   عند تقدمي احلساء , واختلست
نظرة من بني اهداهبا الطويلة اليه , لرتى 

العبوس تكسو مالحمه . كان من 



الواضح ان اخلرب الذى تلقاه ىف هذه 
تفية ., مل يكن سارا . رمبا قد املخابرة اهلا

اتصلت به تلك السيدة الىت ىف منزله  
 لتخربه أبهنا قد سئمت من االنتظار .

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

وابتدأت  حولت انتباهها إىل العمة , 
تثرثر بوجه مشرق ., عن كل ما رأته  
وفعلته ىف املدينة هذا الصباح . ومن  



وقت آلخر ، كانت تنتبه إىل نظرات  
جريوم تنصب عليها ، متنقلة بني شفتيها 

وذلك الدبوس الذى كان يتألق على  
ايقة قميصها . ولكنه مل حياول ان 

يتدخل ىف حديثها أو أن حيول احلديث  
. إىل موضوع آخر   

 



وعندما سكتت ميغ ، لتلتقط أنفاسها ، 
سألتها العمة : " أردت ان أسالك إن  

 كنت قد اتصلت أبمك ؟ "
 

فأجابت : " نعم . لقد حتدثت معها  
 قليال " 

 
قالت العمة : " أرجو أن تكون خبري ؟ " 
كانت كلمات العمة مؤدبة أكثر منها  



دافئة ، وهى تتابع : " ال بد أهنا تفتقدك 
 ؟ " 
 

ت ميغ بتحفظ وهى جتيب : "  ابتسم
إهنا مشغولة قليال عن هذه األشياء ، ىف 
الوقت احلاضر ، كما أظن " ورأت عيىن 
جريوم تضيقان فجأة وهو يستند بظهره  

 إىل اخللف ولكنه مل يعلق بشئ . 
 



ومل يكن لدى ميغ شهية للطعام ، 
فأكلت قليال مث دفعت بطعامها ىف أحناء 

فيليبني عندما  صحنها مما مل يعجب 
 رفعت األطباق .

 
وعندما انتقلوا مجيعا إىل غرفة اجللوس  

وميغ  اقرتحت العمة أن يتسلى جريوم
بلعبة الطاولة ، ولكن ميغ اعتذرت 
 بسرعة ، أبهنا تعاىن من الصداع .



 
أخذ جريوم يد السيدة يقبلها وهو يقول 
: " وأان أيضا استأذن ابلذهاب ، فقد 

ياء غري متوقعة حدث فجأة ىف منزىل أش
 وال ميكن جتنبها "

 
شعرت ميغ بقلبها يكاد يكف عن  

اخلفقان . إذن ، فقد قرر أن يستجيب 
لذلك االستدعاء له على اهلاتف . 



حسنا ، ما الذى كانت تتوقعه غري هذا  
د متوت  ؟ ولكن ، ما هلا تشعر أبهنا تكا

 ىف أعماقها ؟
 

قالت له السيدة حبدة : " إنك ترهق  
عمل . هل ستعود ىف ما بعد نفسك ىف ال

 ؟ " 
 



قال بعد برهة : " لست متأكدا من 
ذلك . على كل حال ، سأراك ىف 

 الصباح ، ليلة سعيدة " 
 

وابتسم مليغ بربود وقال : " أرجو أن 
يبارحك الصداع بسرعة " ومن مث ترك  

 الغرفة 
 
 



 
 
 
 
 

اهتمت العمة بتقدمي ما يزيل صداعها ، 
لشك من واضطرت ميغ إىل أخذه منعا ل

ان يراود السيدة ، مع انه مل يكن  
ليستطيع ختفيف األمل ىف قلبها . ولكنها 



رفضت الذهاب إىل الفراش ، فقد كان 
االنفراد بنفسها والتفكري ، هو آخر شئ 

 تريده ىف العامل .
 

قالت العمة وهى تسوى الوسائد خلف 
ظهرها : " من املؤسف ان يضطر جريوم 

عل خامتة إىل اخلروج ، وإال لكان ج
 يومك مسليا لو انه استطاع البقاء " 

 



كانت تتكلم بصدق ، ولكن ميغ مل 
ختدع بذلك ، فقالت : " لقد جئت إىل  

هنا ألكون مرافقتك اي عمىت وليس 
 مرافقته "

 
قالت العمة : " ولكنك ابتدأت تعجبني  

 به ، أليس كذلك اي عزيزتى ؟ " 
 



كانت كلمة إعجاب هذه وصفا فاترا  
املشاعر اجلارفة الىت تكتسحها .  لتلك 

وقالت ابختصار : " إنىن مل أفكر بذلك  
، ىف احلقيقة . هل أحضرت فيليبني  

 الصحف ؟ "
 

قالت العمة : " إنىن ال أريد ان امسع أية 
ر صحفية ، هذه الليلة . إهنا مجيعا  أخبا

تتحدث عن احلروب واملوت والدمار  



... وكلها تسبب ىل االكتئاب . إنىن  
ل ان أحتدث عن األشياء الىت تبعث أفض 

 السعادة "
 

قالت ميغ برقة : " سأحتدث ىف أى  
موضوع يعجبك ماعدا .. ماعدا جريوم 
.. إنىن ... إنىن أعرف إىل أى حد أنتما 
مولعان ببعضكما البعض , إىل أى حد  



تعتمدين عليه , ولكن ليس ابمكانك أن 
ة ىف عالقتكما ." تتوقعى مىن املشارك  
 

عمة بقوة : " طبعا ال , إذ ان  قالت ال
هذه سخافة . ولكنك أيضا ال ميكنك  

االدعاء أبنك غري منجذبة إليه اي  
عزيزتى , وكذلك هو . " وضحكت  

هبدوء وهى تستطرد : "عندما خيف نظر 
شخص ما , فإن بقية احلواس تقوى . 



وقد شعرت بذلك التيار من املشاعر  
 يسرى بينكما . "

 
م جدا , ومن  قالت ميغ : " إنه وسي

 الطبيعى أن أنتبه إىل هذا .. " 
 

قاطعتها العمة قائلة : " كال . كال , إنىن 
أحتدث عن شئ أكثر أمهية وعمقا من  

 جمرد االنتباه هذا .. "



 
قالت ميغ ابصرار : " أظنك مبالغة ,  

فأان والسيد جريوم مل نتقابل إال منذ فرتة  
 قصرية جدا . " 

 
مرة  أفلتت من العمة ضحكة عميقة 

أخرى وهى تقول : " واي له من لقاء ,  
وكم تظنني أيتها الطفلة احلمقاء ,  

ستأخذ معرفة ذلك من الوقت ؟ أحياان 



نظرة .. كلمة ... وهذا يكفى لكى  
 يصبح الرجل فوق اجلميع ىف نظرك ."

 
حاولت ميغ ان تبتسم وهى تقول : " 
إن هذا كالم شاعرى جدا , ولكن  

 احلقيقة هى شئ أخر ."
 
 
 



 
 
 
 

تساءلت ميغ ىف سرها , عما حيدث ىف 
حالة منحها قلبها لرجل ال يبادهلا  

عواطفها , أو ما هو أسوأ , إذ يريدها  
 جملرد التسلية ..

 



وعادت العمة تقول حبزم : " الجيب أن  
زتى ,  أتخذك الشكوك ىف احلب اي عزي

بل عليك أن تتمسكى به بكل فرح  
وهبجة حاملا يقدم إليك , وإال 

 حياتك فارعة إال من الندم فستمضني
 ". 
 

فكرت ميغ وهى تعض شفتها . إن هذا 
شئ هى متأكدة من الوصول إليه , 



وقالت بصوت عال : "ليس مثة فائدة 
 من احلديث ىف هذا االمر , إذ  حىت

يبدو أنك نسيت أنىن سأمضى هنا عدة 
 أسابيع فقط ..."

 
فربتت العمة على يدها قائلة :" هبذه  
املناسبة . مبا أنىن عدت فوجدتك اي 

طفلىت فإنىن ال أريد أن أخسرك . وآمل  
 أن أراك دوما ىف املستقبل . " 



 
وصدمت ميغ لشعورها ابلذنب . 

ه ما كان هلا أن تقبل  وحدثت نفسها أبن
متثيل هذا الدور أبدا , وأن احلياة كلها  
 لن تكفى لالستغفار عن هذا الذنب .

 
وس , لتشعر  ورفعت يدها تلمس الدب 

أحجاره بربودة حتت أصابعها , إن من  
املفروض أن هذا الدبوس تستحقه  



مارغوت . كما قصدت العمة . على 
كل حال ولكن إذا وقع بني يدى تلك  
الفتاة اجلشعة , فسيكون ذلك على  

جثتها , كما اهنا ال ينبغى أن حتتفظ به 
هى أيضا . إهنا حتتفظ به أثناء وجودها  

االستعارة كما هو   هنا فقط من ابب
 الشأن ابلنسبة لكل األشياء األخرى .

 



مل يعد جريوم . وبعد الساعة العاشرة  
أبدت السيدة رغبتها ىف الذهاب اىل  

سريرها . وقد قرأت هلا ميغ قبل النوم . 
قبل أن تذهب هى أيضا إىل غرفتها , 
حيث نزعت الدبوس من ايقة قميصها 

سه بكل عناية . مث وضعته ىف علبة لتد
ىف أخر درج ىف منضدة الزينة . البد أنه  
كلف العمة كثريا من االمل حني ختلت 
عن هذا الشئ الذى يعىن هلا الكثري . 



شعرت ميغ ابحلزن ألجلها , مل تكن 
تظن أبن هذه السيدة ستتعلق هبا هبذه  
السرعة . كما أهنا مل تكن تتكهن أبهنا  
كانت تنظر إىل هذه الزايرة كبداية  

يلة كاملة مع ابنتها الروحية .لعالقة طو   
 

وانتهت أبن حدثت نفسها ابن هذه  
ستكون مشكلة مارغوت وليس 

 مشكلتها هى .



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ولكن هذه املشكلة كانت واحدة من  
كثريات , إذ ان ستيفن كريتيس ابتدأ  

حياول انقاذ زواجه ابى مثن . وهذا يعىن  
ابلطبع ان مارغوت ستخرج من عملها 

. ومن حياته أيضا  
 

ومل تشعر ميغ يوما أبى تعاطف مع  
مارغوت أثناء مالحقة هذه االخرية  

لكريتيس ., ولكن خطر هلا اآلن , بعد 



هذا اإلحساس اجلديد الذى استيقظ  
فيها , أبن مارغوت لو كانت حقا حتب  

ذلك الرجل فإن فقدانه سيحطمها  
 وسيمزق نفسها . 

 
وفكرت ىف ان مارغوت رمبا مل تكن تريد 

حتبه , ولكنها مثلها هى . مل تستطع  أن 
مغالبة عواطفها , وستتأمل هلذا مثلها إىل 

 أخر حياهتا .



 
ومتلكها األرق وهى مستلقية على 

فراشها ىف الظالم تقلب خمتلف األمور , 
ولكن ذهنها املرهق مل يستطع أن يضع  
حال ألية مشكلة من تلك املشكالت 

اك  الىت تشغلها وتسبب هلا احلرية واالرتب
. وىف النهاية دفعت عنها األغطية حبزم 

. 
 



إهنا الساعة الثانية صباحا , وهى لن 
تبقى مستلقية هنا مستسلمة لألفكار 
املؤملة , إهنا ستستغل أرقها هذا ىف ما  

 يفيد .
 

وضعت عليها معطفها املنزىل , 
وأخرجت مصباحها اليدوى من حقيبتها  

, مث فتحت ابب غرفتها ليواجهها  
الصمت والظالم . وحبذراختذت طريقها 



على ضوء مصباحها إىل غرفة املكتبة .  
إهنا ستواجه الصعوابت وستتغلب عليها  
. رمبا سيأخذ منه اقناع جيوم أبهنا غري 
جديرة بعض الوقت . ولكن ابمكاهنا 
على األقل , ان تثبت له أبهنا ذات  

كفاءة ىف العمل . وذلك ابلتدرب على  
بة اللعينة . تلك اآللة الكات  

 



دفعت ابب املكتبة , ولكن لتقف  
مصعوقة . كان مصباح املكتب مضاء 
وكان هو جالسا إىل املكتب مشغوال  

ابلكتابة . وحدق فيها وكأنه يرى شبحا 
. مث مجع األوراق الىت أمامه ووضعها ىف 

 ملف .
 

وسأهلا : " ما الذى جئت تفعلينه هنا ؟  
" 



 
دمة للتمرن ومل تشأ أن ختربه أهنا كانت قا

 على الطباعة سرا. و إال لظنها جمنونة .
 

قالت جتيبه : " ظننت أنىن مسعت ضجة 
 ". 
 

قال اببتسامة جافة : " أرجو أن يكون 
 أمل رأسك قد خف اآلن ." 



 
قالت : " نعم " وسكتت حلظة , مث  
عادت تقول : "ظننتك لن تعود هذه 

الليلة . " قالت ذلك وهى تفكر بربود 
فتاة اجملهولة ىف منزله البد  ىف ان تلك ال

أن هتتم به أكثر مما تفعل اآلن . لكى ال 
 يرتكها ىف مثل هذا الوقت .

 
 



 
 
 

هز كتفيه قائال :" مثة بعض ختمينات 
التكلفة ابلنسبة للبناء كانت ىف انتظارى  
ىف مسكىن , رأيت أن أهنيها ., ذلك أن 
السيدة مارغريت تريد أن يبدأ العمل ىف  

 أقرب وقت ."
 



قالت ميغ وهى تشد حزام معطفها  
بعصبية : " نعم , ابلطبع . " الحظ  

حركتها هذه الواي شفتيه مث التقط قلمه  
وهو يقول : " إنىن لن اعيقك عن 
 العودة , أم لعل هناك شيئا أخر ؟ "

 
قالت : " كال .. على األقل . " 

 وترددت . 
 



 قال : "حسنا . اتبعى كالمك . " 
 

السرعة : " إنه عن ذلك قالت بشئ من  
الدبوس . إنىن أريد .. أريد أن أوضح  

 لك األمر بشأنه ."
 

رفع حاجبيه قائال : "وهل مثة ايضاح  
ضرورى ؟ لقد أرادت السيدة أن تقدم  
 لك هدية , وهذا شأهنا هى فقط . "



 
قالت وهى ترطب شفتيها اجلافتني  

بلساهنا : " ال أظن هذا صحيحا . إنه  
لة , وليس علبة حلية قدمية ومجي

شوكوالتة . لقد حاولت أن أخربها أنه  
الميكنىن قبول مثل هذاالشئ . ولكنها مل 

 تستمع إىل . " 
 



ارتسمت على شفتيه ابتسامة ابهتة وهو 
لقد اعتادت التصرف يقول : " 

س  بطريقتها اخلاصة ىف أشياء كثرية . ولي
ابمكانك تغيريها ىف هذه الفرتة القصرية 

 " . 
 

ذا ابلضبط ما أريد أن أقول  قالت : " ه
. أنىن ساتقلد الدبوس أثناء وجودى هنا 

 , وعندما أرحل سأعيده إليك ." 



 
وقطب حاجبيه قائال : "أتعيدين هديتها  
؟. الميكنك ان توجهى إىل السيدة مثل 

 هذه اإلهانة ."
 

قالت بثبات : " ذلك هو السبب ىف  
أنىن أردت أن أعيد الدبوس الثمني  

وسكتت حلظة , مث  إليك أنت . " 
عادت تقول : "وعلى كل حال, فقد  



جاء أصال , من أسرتك أليس كذلك ؟ 
" 
 

هز كتفيه قائال : " دون شك . إذ لو  
كان اتعبا ألسرة دى بريسو لباعه هنرى 

 وقامر بثمنه ." 
 
 
 



 
 

أومأت برأسها قائلة : "هلذا ,. أان 
 سأعيده فقط إىل أصحابه . "

 
قول : " هذا  فازداد تقطيب جبينه وهو ي

ليس ضروراي أبدا . إن الدبوس ملكك  
 اآلن ., احتفظى به . " 

 



 هزت رأسها قائلة : " الميكنىن ذلك . "
 

قال وقد أظلم وجهه : " هل هذا 
بسبب ما قلته لك قبل العشاء ؟ مل يكن 

 من حقى أن .. " 
 

فرفعت يدها متنعه من متابعة احلديث , 
قائلة : " مثة أسباب أخرى كذلك ,  

 وأرجوك أال تسالىن اإليضاح ."



 
قال : " حسن جدا . " وسكت حلظة  

ذا هو السبب ىف مث عاد يقول : " هل ه
حضورك إىل هنا ؟ فقط لتخربيىن عن  
 الدبوس ؟ " وكان ىف صوته نربة غريبة .

 
قالت : " لقد سبق وأخربتك أبنىن  

 مسعت ضجة . " 
 



سأهلا متهكما : " مسعت ضجة هنا من 
بق األعلى ؟ اي للسخافة غرفتك ىف الطا

 " . 
 

وفكرت هى ىف ان هذا العذر ليس ىف  
الواقع بسخافة نصف احلقيقة , وقالت 
جتيبه : " حسنا . مثة شئ أيقظىن ال  

 أدرى ما هو ابلضبط . "
 



قال وقد بدت املرارة ىف صوته .  
والتفكري ىف عينيه : " لقد يكون نفس  
السبب الذى جعلىن ال أانم الليلة منذ  

ة تعارفنا اي مجيلىت . " وترك القلم  بداي
من يده مث وقف ودار حول املنضدة  

 قادما حنوها . 
 



تراجع ميغ حنو البا وهى تقول بسرعة : 
" إنىن أسفة إلزعاجى لك ... ميكنك  

 أن تعود إىل عملك اآلن . " 
 

قال : "إزعاجك ىل ؟ " وأطلق ضحكة  
خشنة قصرية وهو يتابع : " تبا لك ...  

قط ؟ أال تعرفني ما الذى  أأأزعجتىن ف
فعلته ىب ؟ اي مجيلىت املخادعة املنحلة  

 الساقطة ؟ "



 
اهتزت قائلة : " كيف جترؤ على  

 خماطبىن هبذه الكلمات ؟ "
 

قال ساخرا : " آه , إنىن أجرؤ على 
ذلك ألنىن أعيش اآلن ىف حجيم , 

ايعزيزتى مارغوت . لقد أحلت حياتى 
وخططى كلها إىل فوضى ومع أنىن  

عرف حقيقتك . فإن هذا ال يغري من  أ



األمر شيئا . أنىن أحاول أن احتقرك .  
ولكنىن أشعر ىف النهاية ان رغبىت بك  

 تزداد ." 
 
 
 
 
 
 



اقرتب منها خطوة وهو يتابع : " وإذا  
سه . ابلنسبة إليك اي كان األمر هو نف

حىب , فال تدعى العكس . فأنت هنا 
هذه الليلة ., هلذا الشئ . ألنك 

تطعني البقاء بعيدة عىن . ولقد  التس
سبق وقلت أنىن سأجعلك أتتني إىل .  

 وها أنت ذى هنا . "
 



شهقت قائلة : " كال , هذا غري صحيح 
 . إنك جمنون ."

 
قال سامها : " نعم . أظنىن جمنوان قليال 

, فقد ابتدأت معركىت مبقاومتك ,  
ولكنها انتهت مبقاومة نفسى , 

"وليساعدىن احلظ ىف ذلك .   
 



قالت بصوت مبحوح : " إنىن سأرحل . 
سأخرب السيدة إن على أن اعود اىل  
انكلرتا معتذرة أبزمة عائلية ., أو أى  

 شئ أخر ... " 
 

قال اببتسامة ملتوية : " رمبا تريدين  
العودة إىل حبيبك . لكى تنقذى ما  

ميكنك انقاذه . إن كان هذا إبمكانك ؟ 
" 



 
 هزت رأسها بوحشية وهى تقول : "

 ليس عندى حبيب . " 
 

قال : " كال . رمبا ستكون هذه هى  
احلقيقة ىف النهاية . مسكينة مارغوت . 

" 
 



قالت : " ال تناديىن هبذ االسم اي جريوم 
. " وازدردت ريقها وهى تقول : "مثة 

 أشياء عىن أريد منك أن تعرفها . " 
 

قال : " لقد سبق وعرفتها حىت قبل أن  
قد نويت أن  تضعى قدمك ىف فرنسا , ل

أقضى بعض الوقت معك لكى أبرهن  
على أنك فتاة رخيصة تذهب مع أى  

 كان ." 



 
محلقت فيه غري مصدقة وهى تقول  

غاضبة : " ماذا تقصد ؟ ما هذا الذى 
 تقوله ؟ "

 
اجاب : " لقد مضى زمن اإلدعاء اي  

مجيلىت , ولنكن اآلن صادقني مع بعضنا 
البعض. " وخشن صوته وهو يتابع :  

وقعت ىف الفخ الذى نصبته لك اي "لقد 



مارغريت . لقد سحرتىن أان أيضا لقد  
تسللت إىل أعماقى , واستوليت على 

روحى . " ونظر إليها بعينني هنمتني وهو 
يتابع قائال : " ولكن . رمبا إذا استوليت 
عليك بطريقىت . يبطل هذا االفتنان . 

 واسرتد حريىت وعقلى . " 
 

. " قالت بصوت خمتنق : "كال 
واستدارت تبغى اهلرب . ولكن قدمها  



اشتبكت بطرف معطفها فتعثرت . وىف 
تلك اللحظة أمسك هبا جريوم ليجذهبا  
إليه بيدين قاسيتني . قاومته هى بضراوة 
 ., وهى تضربه بقبضتيها على صدره . 

 
ولكنها , وهو يشد عليها ذراعيه 

ابتدأت تشعر خبفقان قلبها يتصاعد .  
قلبه . متجاواب مع خفقان   

 



ومهس من أعماقه , وقد استحال 
العبوس والقسوة ىف وجهه . إىل رقة  

وكان مهسة حافال ابملشاعر : "   ابلغة
مارغريت " واستدار وجهها إليه كالزهرة 

 الىت تتفتح أمام الشمس . 
 
 
 
 



 
 

وعندما شدها إىل صدره . مث محلها بني  
ذراعيه مل متانع ومل تبد أية مقاومة وهو  

هبا صاعدا إىل غرفتها ليضعها ىف  يسري 
 سريرها , مث يستلقى جبوارها .

 
استلقت ميغ ىف السرير , وهى تضغط  
بقبضتها على فمها املرجتف , شاعرة  



رغم إغماضها عينيها , أبنه مل يعد  
 جبانبها .

 
واخريا , جترأت ففتحت عينيها تبحث 
عنه , لرتاه واقفا قبالة النافذة . موليا 

د أزاح الستائر وفتح  إايها ظهره وق
املصراعني , ومضى حيدق ىف أول خيوط 

 الفجر وهى تبدو من انحية الشرق . 
 



عاد هبا الزمن دقائق إىل الوراء ... لرتى 
نفسها تصرخ متوترة . لتسكت الهقة 
 وقد تدحرجت الدموع على خديها .

 
وهتف هبا بسرعة وهو يقول مذهوال : " 

؟  ماذا جرى ؟ ماذا حدث لك ايعزيزتى
" وعضت شفتيها بقوة وهى تقول  

بصوت مرجتف : " ال أعرف .. مل يسبق 
 ىل أن .. "



 
ومجد ىف مكانه فجأة وهو حيملق فيها 
غري مصدق ويقول : " ماذا تقولني ؟ 

هل ما زلت ... ؟ أممكن هذا ؟ تبا ىل . 
" 
 

وازداد اهنمار دموعها حترق خديها وهى  
تقول . " أنىن أسفة , التغضب مىن 

ك . "أرجو   



 
وبقى صامتا برهة . مث قال هبدوء : " 

أنىن لست غاضبا : " مث رفعها بني يديه  
برفق ., وارقدها على الوسادة وهو 

يزيح خصالت شعرها , املبللة بدموعها 
. عن وجهها مث ميسح تلك الدموع  

 بطرف مالءة السرير .
 



مل يكن يفصل بينها وبينه , حيث كان  
ىل ذلك .  يقف اآلن سوى مرتين أو حوا 

ولكنها شعرت وكأهنا تنظر إليه عرب  
 امتداد الكون أبمجعه .

 
وأخريا تنهد وهو يلتفت إليها قائال : " 
واآلن , أخربيىن عن حقيقتك ., ومن  

 أنت ابلضبط ."
 



 
 
 
 
 

 الفصل احلادى عشر
 
 
 



 
 
 
 

كان الصمت ىف احلجرة ., الهناية 
 لعمقه .

 
 
 



رجل واخريا قال بصوت هادئ , وكأنه 
غريب : " إنىن ابإلنتظار . من الواضح  
أنك لست مارغوت ترانت , ولكن من  

 أنت ؟ "
 
 

اجابت وقد جف فمها : " أختها غري 
الشقيقة , إنىن ... إنىن مارغريت أيضا  
.. مارغريت النغرتى . لقد حاولت أن  



أخربك بذلك ىف غرفة املكتبة منذ فرتة . 
ولكنك قلت .. لقد جعلتىن أظن أنك  

لم . "تع  
 
 

قال : "آه . هذا صحيح , ولكن 
هدفينا كاان متعاكسني . ولكن ماهو  

 سبب هذا التنكر ؟ "
 



 
أجابت : " مل تتمكن مارغوت .. من  
احلضور , فطلبت مىن أن احضر بدال 

 منها . "
 
 

قال ساخرا بربود : " إنك تتكلمني  
وكأن األمر غاية ىف البساطة . ملاذا إذن  



ية مدعية أبنك أخفيت شخصيتك احلقيق
 فتاة أخرى ؟ " 

 
 

 أجابت : " الميكنىن إيضاح األمر .. "
 
 

 قال برفق : "حاوىل .. " 
 



 
أجابت : " مل تكن مارغوت راغبة ىف أن  

 تظن خالتها ابهنا الهتتم هبا . " 
 
 

قال : " مع أن هذا كان هو السبب  
 احلقيقى . "

 
 



قالت : " ليس متاما . لقد كان عندها 
قوية متنعها من مغادرة انكلرتا .  أسباب 

" 
 
 

قال : " ابلطبع . من الواضح ان  
السبب هو ذلك احلبيب الذى مل تعرىف  
كيف تصفينه عندما حتدثت عنه . "  
وسكت حلظة . مث عاد يقول : " لقد  



كانت القضية وصلت إىل الذروة فلم 
جترؤهى على الرحيل لكى ال يغري رأيه  

البقاء   ىف غياهبا , كانت حباجة إىل
للتشبث به .. لكى تستمر ىف الضغط  

 عليه . " 
 
 



وفكرت بتعاسة أن هذه هى احلقيقة 
فعال , ولكنها قالت : " أظن , هذا هو  

 السبب . "
 
 

قال : " وكنت أنت سعيدة ىف مساعدهتا 
 ىف هذا األمر ."

 
 



وأاثرت سخريته أعصاهبا بينما اتبع : " 
  لقد كنت غاية ىف البالغة وأنت تنتقدين
جدى ., بينما مل يزعجك أن تتعاوىن  

 معها ىف حتطيم حياة زوجية ." 
 
 
 
 
 



 
 

محلقت ميغ فيه وراحت تسأله بلهجة  
هى مزيج من االرتباك والتعاسة : " هل 

 تعرف شيئا عن هذه القضية ؟ "
 

قال : " نعم اعرف , فإن كريين كريتيس 
الزوجة هى إبنة عمى . وقد نشاان معا 

وعندما رأيتها أخر مرة كأخ وأخت . 



كان واضحا أهنا كانت متكدرة جدا من 
شئ ما . وىف النهاية جعلتها تفضى إىل  
ابألمر . " وكسا مالحمه العبوس وهو  

يتابع : " وعند ذلك مسعت للمرة الثانية 
 إبسم مارغوت ترانت . " 

 
قالت ميغ وهى ترجتف : " للمرة الثانية 

يك ؟ آه . أظن أن السيدة قد حتدثت إل
 عنها . " 



 
قال ساخرا بصوت أقرب إىل الوحشية : 
" نعم , إبنتها الروحية وقريبتها الوحيدة  
.. والىت مل ترها منذ سنوات كثرية ..  
ألهنا مل تشعر حنوها ابملودة منذ كانت 

طفلة ... ألهنا رأت فيها صورة أمها الىت 
كانت الحتبها . فهى كانت تشعر أبهنا مل 

دت أن تصلح من  تكن عادلة معها فأرا 
كريين عن خطاها ذاك . وعندما أخربتىن  



قضية زوجها , متنيت أن ال تكون هى  
نفس الفتاة . وكانت ابنة عمى مقتنعة 
ابهنا ال تكن له حبا حقيقيا , بل تريده  
لتحقيق طموحها فقط . وقد حقق 
خماوفها ما قمت به من استعالم عن 

تلك الفتاة إذ مل أجد من يذكر اآلنسة  
ت بكلمة حسنة . فقد كانت قاسية تران

أاننية تبحث عن املال وال يهمها سوى  
مصلحتها . وقد كنت أأتمل حلالة السيدة 



مارغريت بقدر ما كنت أأتمل حلالة ابنة  
عمى . فقد كنت أحس مبدى شعورها 

ابلوحدة وحلاجتها إىل إعادة الصلة بتلك 
الفتاة . ولكنىن كنت أعرف أن ) 

  أهل لكل ذلكصغريهتا ( مارغوت غري
. " 
 

قالت ميغ : " ولكنك مل تقل شيئا . أمل 
 ختربها ؟ " 



 
أجاب : " مل يكن إبمكاىن ذلك , فقد 
توسلت إىل كريين أبن ال أذكر شيئا عن 
متاعبها هذه , فقد كانت مستميتة ىف  

سبيل إنقاذ زواجها , ومقتنعة أبن ستيفن 
البد سيعود إليها , وعندما قررت 

دعوةمارغوت إىل هنا , بدا ىل  السيدة 
أننا سنصيب عصفورين حبجر واحد .  
إذ أهنا السيدة سرعان ما ستكتشف 



شخصية الفتاة فرتاها على حقيقتها ."  
والنت مالمح وجهه وهويعلق على قوله 
ذاك . قائال : " إن فقدها لبصرها قد 
قوى من حواسها األخرى من نواح  
  متعددة . هذا من انحية , ومن انحية

اخرى فإن حضورها إىل هنا يفصلها عن 
ستيفن كريتيس . وكانت كريين متأكدة 
من أن الفتاة ليست خملصة ىف حبها 

لستيفن . ولكنها كانت حباجة إىل إثبات 



ذلك . " ولوى فمه ساخرا وهو يتابع : 
" وهكذا صممت على أن أحقق هلا  

ذلك , وأن أبرهن على أهنا فتاة خمادعة 
ذا إبغوائها  تذهب مع أى كان وه
 بنفسى . " 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

واستطرد بصوت عنيف : " إمنا ما مل 
 أضعه ىف حساىب هو أنت ."

 



واخرتقت كلماته قلبها كطعنة سكني . 
إذا كانت هى قد قامت بتمثيل دور 

زائف . قد فعل هو أيضا نفس الشئ ,  
هل كانت كل نظرة منه . كل مهسة كل  
ملسة ... هل كان كل هذا ادعاء وكذاب  

وذلك لاليقاع هبا ؟ إنه يقول كل هذا   .
بنفسه . إن ذلك احلبيب الذى أخذها 
بني ذراعيه مل يكن له وجود مطلقا. وإذا  



كان له وجود فهو حبيب تلك الفتاة 
 املوجودة ىف مسكنه .

 
ومتنت املوت وهى تفكر ىف أنه مل يرغب 

 قط فيها .
 

ومسعته يقول : " ملاذا فعلت ذلك ؟ " 
بقااي كربايائها .. واحرتامها  ومللمت 

لنفسها لتقرر , وقد برح هبا العذاب .  



إهنا جيب أن التدع جريوم يعلم أبدا  
مقدر جناحه ىف خداعها ابدعاء احلب هلا 
. جيب أال يدرك . مهما كان األمر أهنا  

 واقعة بغرامه .
 

أجابته قائلة : " مل يكن لدى خيار . 
 فقد كانت هناك ضغوط متعددة على مل

 ترتك ىل جماال للرفض . " 
 



قال بربود : " إنك دون شك . عاطلة  
ن  عن العمل طبعا . وهذا الذى جعل م

السهل قدومك إىل هنا. أليس كذلك ؟ 
 وقد دفعت لك مارغريت مصاريفك ."

 
وانغرزت أظافرها ىف راحتيها وهى تقول  
: "إنك جعلتىن بكالمك هذا . أبدو  
 كمرتزقة . ولكن السبب مل يكن هذا

 فقط . "



 
رفع جريوم يده يقاطعها قائال :" اعفيىن  

 من ذكر البقية . "
 

وسكت حلظة وقد ابنت املرارة ىف 
مالحمه , مث اتبع يقول : " كان على أن 

أعلم أنك خمادعة . فقد كان مثة 
تناقضات كثرية مثل قدرتك على التكلم 
ابلفرنسية , وفشلك ىف الطباعة على 



كان يبنغى أن    اآللة الكاتبة ... كل هذا
  يدلىن على أنك لست الفتاة الىت

 أدعيت ." 
 
 
 
 
 
 



 
وأشار مبلل إىل الفراش قائال : " ولكن . 

تستمرين هبذه اللعبة إىل ما الذى جعلك  
هذا احلد أيتها احلمقاء , هل ظننت 

 أنك ستكونني ىف النهاية راحبة ؟ "
 

وحنت ميغ رأسها وقد برح هبا األمل 
ال حياة فيه : " واليأس , وقالت بصوت 

 أظن ... إنىن مل أدرك ... " 



 
ومل تقل له إن حبها له أعماها عن كل  

 شئ . 
 

سأهلا : " وأين هى إذن , شقيقتك 
 اجلميلة تلك ؟ "

 



أجابت : " ليس عندى فكرة . "  
وترددت , مث سألته : " إنك تعلم ,  

 طبعا أن كريين تركت زوجها وأطفاهلا . " 
 

أرادت أن ترى ما أجاب : " نعم , لقد 
إذا كان العنف قد يعيد زوجها إىل عقله 
, وليس ألهنا كانت سعيدة أبن ترتك 

 صغارها لرمحة مارغوت . " 
 



قالت ميغ : " إن مارغوت مل أتخذ 
األطفال , وهم اآلن ىف أمان عند مربيىت 

العجوز , كما أن ستيفن كريتيس قد 
ذهب ليبحث عن زوجته . وهبذا يبدو 

جنحت ." أن خطتها قد   
 

الحت على شتفيه ابتسامة ابهتة 
وهويقول : "األمور إذن ابتدأت ىف  

 التحسن من ذاهتا , ابستثنائك أنت . "



 
ردت عليه حبدة : "أرجوك أن ال تشغل  

ابلك أبمرى , ففى إمكاىن العناية  
 بنفسى ." 

 
قال بنفاد صرب : " ال تتكلمى كاحلمقى 
. فليس ىف إمكاننا ترك األمور كما هى  

ما زال هناك الكثري للحديث عنه ...  .
" 



 
قالت : "على العكس , فقد حتدثت مبا 

فيه الكفاية , وأيضا فعلت ما فيه 
الكفاية . " ونطقت كلماهتا األخرية  

 ابملرارة البالغة . 
 

مشت حنو منضدة الزينة وفتحت درجها  
, وعندما عادت كانت العلبة املخملية 

ا وهى  الىت حتوى الدبوس احللية ىف يده



تقول : " هذا هو العمل الوحيد الذى مل 
ينته بيننا . " و ألقت ابلعلبة إليه وهى 

تتابع : " وهذا هو هناية كل شئ , 
 فاخرج من هنا . "

 
غصت بريقها وهى تغالب دموعها , مث  
استطردت : " عد إىل حيث تنتمى اي  

 سيد مونتكورت ." 
 



فاقرتب خطوة منها وهويقول : "  
 مارغريت ."

 
لكنها مل ترتاجع ومضت تقول صارخة و 

 : " هيا اذهب , ودعىن بسالم ."
 

فأطلق ضحكة كلسعة السوط وهو  
يقول : " بسالم ؟ تبا لك , أى سالم 

 سيتمتع به أى منا بعد اآلن ؟ " 



 
ونظرت إليه وهو يسري حنو الباب  

خبطواته الواسعة الرشيقة , ليخرج من 
 حياهتا إىل األبد . 

 
ة الفارغة : " وهذه وعادت تقول للغرف

هى هناية كل شئ ." واخنرطت ىف البكاء 
. 
 



 
 
 
 
 
 
 

عليها أن تبتعد من هنا . كانت هذه هى 
سيطرت على ذهنها وهى  الفكرة الىت 



تقوم بعملها الصباحى املعتاد , من  
استحمام وارتداء املالبس , حبركات  

 آلية .
 

الميكنها البقاء والتعرض للعذاب برؤية  
يوم وهى تعلم أنه حيتقرها , جريوم كل 

بينما تتذكر كيف أن تلك السعادة الىت  
وجدهتا بني ذراعيه , جعلتها تظن أن  
كال منهما ينتمى إىل األخر . ما كان  



أغباها . حسنا لقد تلقت درسا اآلن .  
وهى على كل حال سرتى السيدة دي  
بريسو بعد ما ظهر سرها اآلن . وعليها 

أن يفعل ذلك  أن ختربها ابحلقيقة قبل 
 جريوم . 

 
ولكن تلك احملنة كانت مؤجلة إىل حد 

ما . إذ أن السيدة تناولت ذلك الصباح 
فطورها ىف غرفتها , وكان عليها ان  



تنتظر خروجها إىل غرفة اجللوس قبل 
ذلك . كان البد هلا من أن تقوم بذلك  
العمل قبل أن يقوم به جريوم أوال .  
وعضت على شفتها وهى تتصور ردة 

لفعل عند السيدة عندما تعلم هبذا ا
 اخلداع الذى تعرضت له .

 
ولكنها عندما نزلت إىل الطابق األسفل  
, أخربهتا فيليبني أن جريوم ليس هناك , 



وأنه ذهب ىف سيارته منذ ساعتني تقريبا  
. 
 

وأضافت فيليبني بعنف : " كان يسوق  
 سيارته كالريح . "

 
فدهشت ميغ وقالت : " أمل يقل مىت  

عود ؟ "سي  
 



فهزت فيليبني كتفيها قائلة : " كان يبدو 
عليه االستياء , فلم يكن ىف إمكان أحد 
أن يوجه إليه أية أسئلة . " ومشت ميغ 
إىل غرفة املكتبة مكرهة , كان عليها أن 

تسرتجع معطفها املنزىل الذى سقط  
الليلة املاضية هناك عندما محلها بني  

ن  ذراعيه إىل غرفتها , وذلك قبل أ
تدخل اخلادمة الىت أتتى من القرية  

لتنظيف البيت , إىل غرفة املكتبة قبلها 



. وطوته بعناية . ومل تستسغ فكرة محلها 
له بشكل مكشوف إىل غرفة نومها ,  

 أمام عيىن فيليبني احلادتني .
 

ونظرت حوهلا ىف الغرفة وقد أحست 
بغصة وهى تتذكر كل كلمة قاهلا هلا  

ية . لقد اهتمها أبهنا جريوم , الليلة املاض 
ه , وقال ) لقد وقعت ىف الفخ  فتنت

الذى كنت نصبته لك ... ( وكادت 



تسمع صدى صوته تعيده اجلدران 
وهويقول ) إنىن أحاول أن أحتقرك ,  
ولكىن أشعر ىف النهاية , أن رغبىت بك  

 تزداد ( . 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ولكن , مل يكن مثة فائدة من استخالص 
وراء كالمه ذاك , ألنه  أية ابرقة أمل من 

. كما أخذت تفكر , مل تكن تفتش عن 
الرغبة عند جريوم بل احلب . وهى اآلن 
ىف نظره , ال تفرق عن مارغوت . إن مل 



تكن أسوأ , هذا عدا أنه مرتبط ابمرأة  
غريها ... إمرأة حاول أن يتجاهلها  

 ولكنها , مل تستطع هى ذلك . 
 

ن  وكان أفضل ما ميكنها عملها , هو أ
تعود إىل غرفتها لتخرج أمتعتها حىت إذا  
ما طلبت منها السيدة الرحيل , تكون 

 هى على أمت استعداد .
 



ورأت على املكتب حافظة األوراق الىت  
كان قد تركها جريوم الليلة املاضية .  

وقررت أن تستعريها لتضع فيها معطفها 
املنزىل . وعندما أخرجت األوراق من  

املكتب , تناثر  احلافظة , لتضعها على
بعضها على األرض وعندما التقطتها , 
ألقت عليها نظرة عابرة , وكانت تعرفها  
ألهنا كما سبق وقال عنها إهنا عروض  
من احلرفيني .. النجارين والنباءين  



واملختصني . ابلتمديدات الصحية . 
الغ  وشهقت ميغ بذعر وهى ترى املب

الىت يطلبوهنا . وتساءلت عما إذا كان  
إمكان العمة توفري مثل هذه املبالغ   ىف

 الطائلة .
 

وبينما كانت تنظم األوراق ىف رزمة  
واحدة , رأت أن نفس عناوين 

الصفحات تتكرر , فأدركت أن بعض  



تلك العروضات كانت مكررة .  
وافرتضت أن نسخة منها كان من  

املفروض أن تسلم إىل السيدة , بينما  
 حيتفظ جريوم ابلنسخة الثانية . 

 
لكنها مجدت ىف مكاهنا وهى تضع و 

نفس    ورقتني تقدمان نفس العرض . من
املتعهد , وذلك الواحدة جبانب األخرى 
. وعقدت حاجبيها . كان العمل واحدا  



ىف العرضني . املبلغ املطلوب ىف كل  
منهما كان خيتلف عن اآلخر . كان  
الفرق شاسعا بني االثنني يبلغ مئات  

ت املئة األلوف من الفرنكات , وكان
الف فرنك تساوى ألف جنيه اسرتليين  

 كما كانت ميغ تدرك .
 

وأخذت تقابل بقية العروض بيدين  
ترجتفان . وشعرت مبا يشبه الغثيان . 



كان التفاوت بني كل نسختني هو ,  
 تقريبا ىف البقية .

 
وهتالكت على كرسى قريب , وهى 

تفكر اثئرة . كال . ال ميكن هذا . هذا  
 غري معقول .

 
ورأت الصفحة الىت كان يكتبها عندما 
دخلت عليه , وتذكرت كيف طواها  



بسرعة مبعدا إايها عن انظريها وهو  
قد نفد   يقول : " إن السيدة مارغريت

 صربها وتريد أن تبدأ العمل توا . "
 
 
 
 
 
 



 
 

وفكرت ميغ ىف نفاد الصرب ذاك الذى  
جعلها تتقبل بكل ثقة , أى رقم يعرضه  

الذى أحبت , ذات   عليها حفيد الرجل
ة . عندما  يوم وذلك دون أية مناقش

تدفع املال ألولئك الصناعني , يشاركهم 
جريوم هبا آخذا حصته . دون ان تشتبه 



السيدة دي بريسو بشئ , النه هو 
 جريوم .. جريوم . 

 
وشعرت هبذه احلقيقة الىت توضحت 
أمامها ختنقها , وهى تراه يدينها هى  

الذى يبدو اآلن   أخالقيا , الدعائها ذاك
ىف غاية الرباءة إذ يقابل بعمله هو .  
ودفعت األوراق بعيدا عنها ابمشئزاز . 
لقد جرؤ على أن يسميها ابملخادعة . 



حسنا . لقد كان خمادعا هو أيضا .  
وبشكل مضاعف . لقد كان عمله هذا  
احتياال على سيدة مسنة نصف عمياء . 

 سيدة يدعى هو أنه حيبها وحيرتمها .
 

وتقبضت يداها وهى تتمتم . منافق ... 
لص . جيب أن ال يفلت من العقاب , 
إهنا ستذهب إىل منزله اآلن لتواجهه  

بكل هذا , وكذلك تلك املرأة الىت معه  



, وهتدده بفضحه لدى السيدة ولدى  
شرطة أيضا . إن مل يتلف العروضات  ال

 الزائفة . 
 

وأعادت األوراق إىل احلافظة , وعادت  
ها اتركة معطفها على املكتب إىل غرفت

وهى تفكر عابسة , ان على ذلك  
املعطف ان ينتظر , وكانت تعرب الردهة  
قاصدة السلم , عندما اندفع الباب  



اخلارجى مفتوحا بعنف , لتتدفق أشعة 
الشمس تغمر الردهة تلك وقد وقف  

 جريوم ىف وسطها .
 

كان يبدو منشغل البال . وقد بدأ 
جهه , ورغم كل التعب واالرهاق على و 

شئ , قفزقلب ميغ لرؤيته . وزجرت  
 نفسها ابزدراء ملشاعرها احلمقاء تلك . 

 



ووقف فجأة لرؤيتها ., مث قال هبدوء :  
" كنت أرجو أن أراك . إنىن حباجة  

 للتحدث إليك . "
 

قالت : " وأان أريد ذلك أيضا , على أن 
يكون ذلك ىف مكان اليسمعنا فيه أحد 

 ". 
 



لى مالحمه وهو يرى  وبدا العبوس ع
حافظة األوراق ىف يدها , وقال : " لقد 
جئت الخذ هذه , ما الذى تصنعينه هبا 

 ؟ " 
 
 
 
 
 



 
 
 

أجابت : " دعنا نتحدث عن ذلك على 
انفراد . " ومشت امامه إىل غرفة الطعام 
. مث اغلقت وراءمها الباب الثقيل . مث 
أخرجت جمموعتني من األوراق صفتها  

ى الطاولة . مث قالت : جنبا إىل جنب عل



" كم تبلغ حصتك املئوية من هذا اي  
 سيد مونتكورت ؟ " 

 
ارتفع حاجباه بعجرفة وهو يقول : " 

 ماذا تقصدين ؟ "
 

قالت : " إنىن أقصد سلبك ألموال 
ن أن الشمس امرأة مسنة . امراة تظ

والقمر أيخذان نورمها منك , بينما 



تتالعب أنت واآلخرون هبا , هبذا 
املشني . " وارتفع صوهتا حبدة الشكل 

وهى تقول : " ومع ذلك جترؤ على أن  
 تتحدث معى عن اخلداع ؟ " 

 
وتوتر فمه وهويتقدم حنو املنضدة قائال  

 :" هل أريتها هذه العروض ؟ "
 



فأجابت وهى تقف بينه وبني األوراق  
 الثمينة : " كال . " 

 
فوق وقد علت شفتيه ابتسامة ساخرة  

وقفتها املتحدية وهويقول : " وهو يرى 
 شكرا هلذا , على األقل . " 

 
محلقت فيه قائلة : " أهذا كل ما عليك 

 أن تقوله ؟ "



 
هز رأسه وهو يقول اببتسامة ملتوية : "  
هل تنتظرين مىن أن أقدم بعض االعذار  
أدافع هبا عن نفسى ؟ كال اي مجيلىت . 

 وظىن ىب ما تشائني . "
 

هذه األوراق   قالت : "وإذا أن أخذت
 إىل السيدة ؟ "

 



أجاب : " الميكنىن منعك من ذلك . 
ولكنىن أرجو أن ال تفعلى ., ألن هذا 

 يسبب ىل .. مشاكل ." 
 

اهتز صوهتا وهى تقول : "إن ذلك ما  
ك تستحق أن تذهب إىل  تستحقه . إن

السجن بقية حياتك .لقد وثقت بك  
السيدة ألجل جدك . فاستغللت أنت 



ها وعواطفها . إنك  ذلك لتكتسب ثقت
 إنسان حقري ."

 
شحب وجه وظهر التوتر على فكه 

 وهويقول : " هل انتهيت ؟ " 
 

أجابت : " إنىن مل أبدأ بعد . كيف 
أمكنك القيام هبذا العمل , اي جريوم ؟  
كيف استطعت أن تعاملها هبذا الشكل  



؟ إنك لست ىف حاجة إىل مال . " 
" ومدت إليه يديها بضراعة وهى تتابع : 

 دعىن أفهم كل هذا ؟" 
 

قال بصوت ابرد كالثلج : " أظن هذا  
مستحيال . وعلى حال . ملاذا تريدين  

 أن تعرىف ؟"
 



ومل تستطع أن تقول أهنا تريد معرفة  
ن قلبها يناديه , وألن ذلك ألهنا حتبه وأل

هذا خيالف كل ما تعرفه عنه . وألن 
 أحالمها حتطمت وتريد إصالحها . 

 
 
 
 
 



ك . حنت رأسها وهى وبدال من ذل
 تقول ببطء : " ال يوجد سبب . " 

 
قال : " هل ىل إذن , أن أخذ أوراقى  
على أن تضمىن عدم تدخلك ىف هذه 

 القضية بعد اآلن ؟"
 

وشعرت بشئ ما ميوت ىف أعماقها ,  
وقالت بفرتو : " إنىن سبق وقلت ىل  



نفس الكلمات , ال استطيع منعك من 
التزم الصمت .  أخذها ., ولكىن لن 

لقد عاملتىن السيدة معاملة غاية ىف  
الرقة والطيبة . وأان ال أريد أن أقابلها  
ابلتجاوز عن حماولة غشها واستغالهلا  

 هبذا الشكل . "
 

قال : " إذهىب إليها , إذن وانظرى إذا  
 كانت تصدقك ." 



 
عضت ميغ شفتها وهى تقول : " 
ولكنىن ال أريد هلا أن تتأمل أيضا . 

تمكلها اليأس كذلك . " وسكتت  وسي
برهة مث قالت : " ولكن هنالك بديال  

 لذلك . "
 



نظر إليها ساخرا وهو يقول : " اي 
للذكاء اي عزيزتى . هل ستخربينىن عن 

 البديل , هذا ؟ " 
 

قالت : " اريدك أن تنفض يدك من هذا  
املوضوع . اعتذرأبى شئ للسيدة .  

 ودعها تستخدم مهندسا أخر . "
 



" وما الذى سيحدث ىل أان ؟ هل  قال :
أختفى هكذا , بكل بساطة , وأعود إىل 
ابريس كما فعل جدى ؟ " وهز رأسه 
قائال : " كال . ال أظن أن أوكتافيان 

 سيعيش بعد ردة فعل أخرى . "
 

قالت : "فكر ىف أى شئ . وسيكون  
من األفضل على املدى الطويل ابلنسبة 



متاما للسيدة . أن تبتعد أنت عن القصر  
 " . 
 

لوى فمه وهويقول : "يبدو أنك تدبرت  
أمر كل شئ . ولكنىن ال أظن خطتك 

هذه ستقع ., ألنىن ال أنوى جتنب قصر 
هاوت أرينياك اآلن وال ىف املستقبل . 
وال أظن أن السيدة تريدىن أن أفعل  

 ذلك ."



 
 قالت : " حىت ولو عرفت حقيقتك ؟" 

 
شكوكك قال : " حاوىل أن ختربيها بكل 

. قد تستاءقليال , ولكن هذا لن يدوم  
 ". 
 

قالت خبشونة : " إن غطرستك ال  
 حتتمل . " 



 
هز كتفيه قائال : " إهنا تثق ىب أكثر مما  

هو كل  تثقني ىب أنت اي مجيلىت ,. وهذا
شئ , ولكننا على كل حال أصبحنا 

 نفهم بعضنا , أليس كذلك ؟ "
 

ومشى حنو األوراق , فجمعها ووضعها  
احلافظة مث دسها ىف يدها وهو يقول  ىف 

 حمنيا ظهره هلا ابحرتام : " مع حتياتى." 



 
 
 
 
 
 
 

محلقت فيه بدهشة وهى تقول :" هل 
 ... هل هذا كل شئ ؟ " 



 
أجاهبا وهو أيخذها بني ذراعيه : "بقى 
هذا . " وكان احتضانه هلا طويال حارا  
وكأنه كان يريد أن يؤثر هبا ىف أعماق 

األبد . ومل تقاوم هى وعندما نفسها إىل  
تركها . أخذت تنظر إليه وهو يبتعد  

 دون أن يلتفت خلفه .
 



وعندما أهنت ميغ حزم أمتعتها نزلت إىل 
الطابق األسفل حيث كانت السيدة دي 

بريسو واقفة ىف الشرفة املؤدية إىل  
احلديقة . وسألتها : " هل كانت سيارة 
 جريوم الىت مسعت صوهتا منذ فرتة ؟ " 

 
أجابت ميغ مكرهة وهى تشعر ابلتعاسة 
: " نعم . " رمبا كانت هى قد حتررت 

من أى وهم جتاهه , كما سبق وقال هو 



, ولكن كيف ميكنها أن خترب هذه املرأة  
, أبنه ال يفرف كثريا الىت حتبه كإبن هلا 

 عن اللص ؟ 
 

وجلست على كرسى بقرهبا , ووضعت  
لى  حافظة األوراق الىت حتتوى األدانة ع

 منضدة بينهما , 
 



قالت السيدة : " ال بد أنه كان  
مستعجال , وأظنه أحضر إليك أوراقا  

أخرى للطباعة . " وضحكت برقة وهى 
تتابع قائلة : " إنه مستعجل على البدء  

هبذا العمل أكثر مىن ., ولكن هذا 
 مفهوم . "

 
قالت ميغ حبذر ىف حماولة لالبتداء  

للطباعة ابملوضوع : " إهنا ليست أوراق  



. بل بعض العروضات من متعهدى  
االصالحات . وقد فكرت ىف أنك رمبا  

 حتبني أن تريها . "
 

أجابت السيدة بدهشة : " حسنا . إن 
هذه األشياء تستدعى كثريا من 

التفكريوالتأمل . ولكن جريوم سبق 
 وحبثها معى . " 

 



ابتسمت مستطردة : " لقد أحضر ىل  
نه يفعل  صينية الفطور هذا الصباح . إ

هذا غالبا عندما ميضى الليل هنا , مث 
 ابتدأ يقرأ هذه األوراق بعد ذلك . "

 
وازدردت ميغ ريقها قائلة : " هل فعل  

تركها معى . لقد ظننت  ذلك ؟ ولكنه
... " وسكتت برهة .مث اندفعت تقول : 



" هل كانت األرقام مرضية ابلنسبة لك  
 ؟" 
 

ا قالت السيدة : " إهنا أفضل كثريا مم
كنت أرجو . " ودست يدها ىف حقيبتها 
املعلقة ىف ذراع كرسيها , وأخرجت ورقة  
مطوية دفعتها إىل ميغ قائلة : " انظرى  

 بنفسك اي صغريتى . " 
 



ونظرت ميغ وكانت األرقام املدونة خبط  
جريوم الذى ال ميكن أن ختطئة العني .  

 وهى األرقام القليلة .
 
 
 
 
 
 



 
متأكدة من سألت برتدد : " هل أنت 

 أهنا أرقام صحيحة ؟ "
 

أجابت السيدة : " نعم . نعم , وقد  
كان مستعدا ألن يريىن النسخ األصلية  
ولكىن توسلت إليه أبن يعفيىن من ذلك 

 ". 
 



واستندت إىل وسادهتا خلفها راضية  
وهى تقول : " عندما أنتهى من دفع  
نصيىب من تكاليف التصليح , عند  

 ذلك سأراتح متاما . "
 

ألتها ميغ بذهول : " حصتك ؟ إنىن س
غري فامهة متاما . اتعنني أنك التدفعني  
تكاليف االصالحات هذه كلها ؟ " 

وتوقفت عن الكالم قائلة : " إنىن اسفة 



إذ أوجه إليك هذه األسئلة الىت ال  
 تعنيىن ." 

 
هزت السيدة كتفيها قائلة : " إن هذا  
اليهم . فهو ليس سرا ىف احلقيقة .  

ريبا , عضو ىف األسرة على كل وأنت تق
حال . إنىن أدفع حصة من التكاليف اي 
طفلىت , مع أن جريوم مل يكن يريدىن أن 



أدفع شيئا أبدا ولكنىن أصررت . لقد  
 جعلت ىف احلقيقة شرطا المتام البيع ."

 
 قالت ميغ ورأسها يدور : "البيع ؟ "

 
أومأت السيدة برأسها قائلة : " نعم 

األوراق هنائيا آخر هذا  البيع , وستوقع 
األسبوع . وهبذا سيصبح قصر هاوت 



ارينياك ملكا جلريوم . " وابتسمت وهى 
 تتابع : " وهبذا يتحقق أول أحالمى . "

 
وابدلتها ميغ االبتسام بضعف , ابلنسبة  

إليها هى , مل تكن مثة أحالم . بل 
 كابوس حقيقى ... وابأللوان الطبيعية .

 
وجيه كل أنواع لقد تسرعت حقا . ىف ت

االهتامات إىل جريوم زيفا وهبتاان . ونعتته 



أبشنع األوصاف مما ال يغتفر . بينما هو 
ملا يكلف نفسه عناءالدفاع عن نفسها , 

وكان ميكنه ذلك بسهولة وإفهامها  
األمور , ولكنه مل يهتم بذلك مبا فيه 

الكفاية . وذلك ألنه مل يكن يهتم برأيها 
احملزنة , مل يكن   به , وهذه هى احلقيقة

حبها أو كراهيتها جلريوم تعىن له شيئا , 
وتصرفه هذا هو أكرب برهان على ذلك  

 . وغمرهتا تعاسة ال هناية هلا . 



 
ومالت السيدة إىل االمام تربت على 
يدها قائلة : " وما زالت لدى آمال  

 أخرى ."
 

قالت ميغ وهى تنظر إىل يديها  
تنتهى آمالك املتشابكتني : " أخشى أن 
 تلك ابخليبة . " 

 



 
 
 
 
 

فزمت السيدة شفتيها امتعاضا وهى  
تقول : " لقد الحظت أن العزيز جريوم 
كان مشغول البال هذا الصباح . أرجو 



أن ال تكوان قد تشاجرمتا . هل تقلدت  
 الدبوس هذا الصباح ؟ " 

 
ألقت ميغ نظرة على قميصها القطىن  

ب البسيط وهى تقول : " إنه ال يتناس
 مع ثياىب البسيطة هذه . " 

 



وسكتت برهة مرتددة , مث قالت : "  
سيدتى العمة , هنالك شئ جيب أن 

 تعرفيه . "
 

 فقالت السيدة : " وما هو اي عزيزتى ؟"
 

وجذبت ميغ نفسا عميقا , مهدئة بذلك 
أعصاهبا , ولكنها قبل أن تبدأ ابلكالم , 
تصاعد صوت خطوات فيليبني قادمة  



ول : " عفوا اي سيدتى ,  حنومها وهى تق
. " ومضت تنقل نظراهتا بني   واي آنسىت

املرأتني مرتددة وقد ابن اجلد على 
وجهها بشكل غري عادى , لتستطرد  

 قائلة : " ولكن , هنالك زائرة . "
 

قالت السيدة : " إنىن ال أتوقع زوارا . " 
وسكتت حلظة , مث عادت تقول : " 

 أليس لتلك الزائرةإسم ؟ " 



 
فيليبني وقد ابن القلق على مالحمه  قالت

ومالت عيناها حنو ميغ ىف ارتباك واضح  
. قالت : " نعم اي سيدتى . إهنا تقول 
... تقول إن امسها اآلنسة ترانت .  

 اآلنسة مارغوت ترانت . " 
 
 
 



 
 
 
 

 الفصل الثاىن عشر 
 
 
 
 



 
 
 

ساد صمت ال حد لعمقه ., وتضرج 
حتاول وجه ميغ إىل منابت شعرها وهى 

, مستميتة أن تفكر ىف شئ تقوله , 
ولكن تعاستها املفاجئة عطلت ذهنها 

 عن التفكري .
 



 
 

وأخريا , قالت السيدة : " إن هذا شئ  
مثري . دعيها تدخل اي فيليبني واحضرى 

 القهوة بعد ذلك . "
 
 



وعندما ذهبت هذه ممتثلة , قالت ميغ  
بسرعة : " دعيىن أوضح لك اي سيدتى 

 " ... 
 
 

لت السيدة وهى تسوى من نظارهتا  قا
القامتة وتدير وجهها حنو الباب : "ىف ما 

 بعد , اي طفلىت . "
 



 
وبعد ذلك بلحظة , برزت مارغوت  
حماطة هبالة مسرحية كانت تبدو فاتنة  
واثقة بنفسها بشكل ال يصدق , وهى  

تقف ىف بنطاهلا الضيق وقميصها 
احلريرى , وحزام من اجللد برونزى اللون 

ط خبصرها النحيل ومياثله ىف اللون  حيي
 حذاؤها وحقيبتها املعلقة ىف كتفها . 

 



 
وتقدمت مارغوت برشاقة حنو السيدة 

ووضعت قبلة على وجنتها اليسرى وهى 
تقول : " أوه , ما أروع هذا , هل  

ختليت عىن متاما ؟ " ونظرت حوهلا وهى 
تتنفس اهلواء بنشوة , مث تتابع قائلة : " 

نقى , كيف ألحد أن يفضل بورك اهلواءال
سكن املدن ؟ " ووقعت انظراها على 
ميغ الىت كانت متجمدة ىف مكاهنا ,  



فقالت : " مرحبا , اي ميغ " وركعت 
على ركبة واحدة قرب كرسى السيدة 
وهى تستطرد قائلة : " أرجو أنك مل 

متانعى ىف أن أتخذ ميغ مكاىن لعدة أايم  
ن  , كان مما يبعث على الضيق الشديد أ

أتخر طلب إجازتى الىت قدمتها لكى 
أحضر إىل هنا . وأرجو أن تكون هى قد 

 أوضحت لك األمر متاما . "
 



 
قالت السيدة : " هل كان األمر كذلك  

 ؟ لقد فهمت . " 
 
 

قالت مارغوت : " أتعنني أهنا مل ختربك ؟  
" ونظرت إىل أختها تتصنع الذهول  

وهى ختاطبها قائلة : "إنك فظيعة , اي 
عزيزتى . ما الذى جعلك تنسني ذلك ؟ 



وعلى كل حال , ليس هذا بذى أمهية . 
فأان هنا اآلن . " وعادت تدير نظرها ىف 

 ما حوهلا .
 
 

قالت السيدة بصوت ابرد كالثلج : " 
من هى إذن . ابلضبط تلك الفتاة  

 الثانية الىت كان ىل سرور استضافتها ؟ "
 



 
وقفت ميغ لتقول هبدوء : " إنىن  

غوت النغرتي اي سيدتى . األخت  مار 
 غري الشقيقة ملارغوت

 
. " 
 
 
 



 
قالت مارغوت : " إن ميغ عاطلة عن  

العمل . ففكرت ىف أنه قد ينفعها قضاء 
فرتة ىف فرنسا . ولكنها أفسدت هذه  

الفرصة ىف االستغراق بتتبع أخبار 
الكااثر املندثرين وما أشبه . أليس 

كذلك اي حلوتى ؟ " وعادت تستدير  
حنو السيدة مستطردة : " إن أخر عمل 



اختذته ميغ كان ىف مكتبة قدمية . وهكذا 
ندثرة . " غرقت ىف بقااي التاريخ امل  

 
قالت السيدة جبفاء : " رمبا هذا ما  

 جعلها تتالءم مع هذا املكان . "
 

قالت مارغوت : " حسنا . إنىن مسرورة 
إذ كانت ذات فائدة . " وخفضت من  

ة ذات معىن : " صوهتا لتقول بلهج



أتعلمني أهنا ىف البداية , قد رفضت  
 القدوم إىل هنا ؟ "

 
قالت السيدة : " إنك حتريينىن ... آه , 
ها هى ذى القهوة قد أحضرت . رمبا  
إيمكانك اي ميغ , هل هذا امسك ؟ رمبا  

ابمكانك أن تقومى آبخر واجب , 
كمرافقة ىل , وتسكىب لنا القهوة , هل 

 لك بذلك ؟ "



 
قت ميغ ىف البداية , ليستبد هبا وصع

كب الغضب . بعد حلظة موشكة أن تس
القهوة كلها من االبريق على رأس  

مارغوت ذى الشعر األشقر املصفف  
بغاية األانقة . ولكنها عادت تطيع  

بصمت . لقد تعمدت اختها أن جتعلها  
تبدو مبظهر القريبة البالغة الفقر . وهذا  

ة , خاصة ما جعلها هى تشعر بثورة ابلغ



جبعل مسألة انتحاهلا لشخصيتها . تبدو 
وكأهنا فكرهتا هى , وليست فكرة أختها 

. 
 

وسحبت مارغوت كرسيها إىل جانب  
السيدة , وابتدأت تثرثر مبرح وطالقة ,  
وبدت مبظهر حسن ابلنسبة إىل امراة قد 

ختلى عنها حبيبها منذ فرتة قصرية ,.  
ولكن ميغ الحظت نظرة سامهة ىف  



الزرقاوين وخطوطا انجتة عن   عينيها
 التوتر والقلق , حول فمها .

 
قد يكون الغيظ هلجران ستيفن كريتيس 
هلا , قد متلكها , ولكن قلبها مل يتحطم 
أبدا , كما بدا مليغ , لقد آملتها اهلزمية  
ولكنها استعادت نفسها بسرعة لكى  
تتسلق طريقها إىل القمة مرة أخرى , 



يفن كريتيس ومن وجهة نظرها , فإن ست
 هو اخلاسر . 

 
وارتشفت ميغ قهوهتا رغم الغصة ىف 
حلقها , يبدو أهنا هى أيضا ستكون 

خاسرة . فقد سبقتها مارغوت إىل رواية  
قصتها مبنتهى احلذق , ومل يعد مثة طريقة 

, اآلن جتعلها تشرح للسيدة السبب 



الذى جعلها تقوم هبذا الدور املخادع ,  
تقدم أى اعتذار عنه .  أو  

 
 
 
 
 
 



وعندما سكتت مارغوت عن الكالم , 
قالت ميغ خماطبة السيدة : " أسألك  
املعذرة ىف جتهيز أمتعىت للرحيل . " 

وترددت قليال , مث اتبعت : " وعلى كل 
حال, ليس مثة سبب لبقائى هنا بعد  

اآلن . " وكانت الكلمات تبدو , وهى 
 تنطق هبا , وكأهنا تنتزع منها انتزاعا .

 



سيدة بلهجة شاردة : " هذا أجابت ال
صحيح . يوجد مكتب لسيارات األجرة 
ىف قرية أرينياك فاطلىب من فيليبني أن  
تتصل هبم إلرسال سيارة لك . هل 
يناسبك أن يكون ذلك بعد نصف  

 ساعة ؟ " 
 

أومأت ميغ برأسها بشكل متوتر قائلة :  
 " شكرا " 



 
تركت الشرفة رافعة الرأس وهى تشعر  

عاهنا . ولكن ساقيها بعيىن مارغوت تتب
كانتا هتتزان . ولكن ما الذى كانت  

تتوقعه ىف هذه الظروف ؟ لقد كان من  
الواضح أن السيدة دي بريسو ىف غاية  

 االستياء , ومن يلومها على هذا ؟ 
 



وأبلغت فيليبني الىت كادت تنفجر  
فضوال . أبلغتها أوامر السيدة ىف أن 
تطلب هلا سيارة أجرة , مث أحضرت 

ا املنزىل من غرفة املكتبة لتصعد  معطفه
 بعد ذلك , إىل غرفتها .

 
كانت تظن اهنا ستكون مسرورة لعدم  

قضائها ليلة أخرى هنا , وحولت 
انظريها عن السرير العريض احلافل  



ابلذكرايت املؤملة , إذ عادت إىل ذاكرهتا 
ليلة أمس لكنها ما لبثت أن طردت  
تلك التصورات من ذهنها وهى تتاوه  

ابلغ . حمدثة نفسها أبن عليها ان   حبزن
تركز اهتمامها على األشياء العملية , 
ومثة الكثري منها . وقررت ,. بعد ان  

أحصت ما بقى عندها من النقود . أن  
من األفضل أخذ سيارة أجرة إىل مدينة  
آليب , مث تستقل املواصالت العاملة إىل  



تولوز حيث املطار . إذ ما زال عندها 
املرجتعة . واملفروض أن   نصف التذكرة

تقدم اترخيها املدون بعد حواىل الشهر ,  
 حىت ولو ذهبت واقفة إىل الطائرة .

 
ووضعت التذكرة وجواز السفر ىف  

 حقيبتها , وهى تتنهد . 
 



جاءها صوت مارغوت الىت كانت واقفة 
عند الباب يقول : " أتكدى من أنك مل 

 تنس شيئا . " 
 

ظر  خطت إىل داخل الغرفة وهى تن
حوهلا مغضنة أنفها ابمشئزاز وهى 

تستطرد قائلة : " هل هذه هى غرفة 
الضيوف ؟ إذن . كيف تبدو بقية  

الغرف . على كل حال ليس للشحاذين  



حق االختيار وهذا مكان يصلح 
لالختباء إىل أن تنتهى العاصفة . "  

ونظرت إىل ميغ وهى تتابع : " اظنك  
مسعت عن الصعوابت البسيطة الىت  

ىن ؟ "صادفت  
 
 
 
 



 
 
 

أجابت ميغ : " نعم . ولكنىن مل أتوقع  
 أنك ستأتني إىل هنا . نتيجة لذلك ."

 
هزت مارغوت كتفيها قائلة : " وإىل أين  

فلة  أذهب اآلن ؟ أتعلمني أن تلك السا



قد القت علينا أبوالدها الفظيعني ؟  
 وهى تتحدث عن االنتقام ؟ " 

 
قالت ميغ : " ولكن مربيىت هى الىت  
حتملت كل هذا العبء . " وسكتت  

حلظة مث اتبعت تقول : " وهبذه املناسبة  
, ماذا جرى التفاقنا ذاك ابلنسبة إىل  

 الكوخ ؟"
 



تثاءبت ميغ مث قالت : " تبا لك , كم 
انت مملة احياان . دعى ذلك ينتظر ,  

 من ذا الذى يهتم بذلك اآلن ؟ "
 

أجابت ميغ خبشونة : " أان أهتم بذلك 
ىف الواقع ., مهتمة أبشياء كثرية  ., إنىن 

 . بعمتك مثال , وأيضا هبذا املنزل . " 
 



زمت مارغوت فمها عابسة وهى جتيب 
: " إهنما ,مها االثنني ىف طريق الفناء , 
كما أرى . كنت أظن أن املرأة العجوز  

 متلك ماال . "
 

وفكرت ميغ عابسة أبن املرأة العجوز  
ستحصل قريبا على املال , وأن  

غوت , قد جاءت ىف الوقت مار 
 املناسب متاما .



 
قالت : " ومع هذا . فقد شعرت كأنه  

 منزل عشت فيه مدة طويلة . " 
 

قالت مارغوت حبدة : " التكوىن سخيفة 
 . فأنت جئت إىل هنا لتوك ."

 



قالت ميغ : " لكى تكتشفى مكان 
انتمائك , ال أيخذ ذلك دائما وقتا 

 طويال . " 
 

قائلة : " لقد  قرعت فيليبني الباب 
وصلت سيارة األجرة اي آنسة , 

 والسيدة تنتظرك لتودعك ىف الصالة . "
 



قالت مارغوت :" إذن , فأان أتركك  
اآلن أللقى نظرة على هذه االحناء . " 

وهزت كتفيها وهى تقول : " ماذا تراهم  
يفعلون هنا ابلنسبة حلياة الليل , تبا هلم  

 " . 
 

هة ىف  وأنزلت ميغ حقيبتها إىل الرد
الطابق األسفل , حيث كان السائق ,  

وهو رجل قصري القامة متهدل الشاربني  



,. كان ينتظر ليضع االمتعة ىف صندوق 
السيارة , مث مشت حنو الصالة مكرهة , 
حيث كانت السيدة واقفة جبانب املدفأة 

اخلامدة . وقد عقدت ذراعيها على  
صدهرا وبدا وجهها سامها بعيدا عن  

كان الوضع كما رأته ميغ  االبتسام . و 
وهى تشعر ابلتعاسة . كان اليعدو وضع 
سيدة منزل تطرد مستخدما غري مرغوب 

 فيه . 



 
 
 
 
 

قالت هبدوء : " إنىن اريد أن أشكرك اي  
سيدتى لكل ما أبديته حنوى من اإلكرام  

. وإنىن آسفة لتصليلى لك بذلك  



الشكل . وكنت أمتىن لوكنت أخربتك  
 ابألمر بنفسى . "

 
أجابت السيدة : " ال أظن املسألة  

كان هذا كالم   تستحق كل هذا . "
سيدة عظيمة ., ومدت يدها قائلة : " 
أمتىن لك رحلة موفقة , اي آنسة النغرتى 

 ". 
 



قبضت ميغ على أصابعها وهى تفتش 
عبثا , عن شئ من اللني ىف مالمح  

السيدة املسنة , وقالت : "إنىن ... إنىن 
حللية الذى أهديتىن  مل أحتفظ ابلدبوس ا 

إايه . فقد رددته إىل السيد مونتكورت 
., وارجو أن اليكون عندك مانع ىف  

 ذلك . "
 



أومأت السيدة قائلة : " رمبا كان هذا  
أفضل تصرف بشأنه . " وتركت يد ميغ  

 واستدارت مبتعدة منهية املوقف .
 

ومتتمت ميغ شيئا وهى خترج من الغرفة  
تنتظر عند الباب  . وكانت فيليبني 

اخلارجى , لتجد ميغ نفسها مغمورة 
 بعناقها احلار . 

 



قالت فيليبني : " التدعى احلزن يبدو  
عليك هكذا , أيتها الصغرية ., إن كل 
شئ يصلح مع الوقت . " وأخرجت من 
جيب مئزرها مغلفا مسيكا وهى تقول : " 
لقد طلبت مىن السيدة أن أعطيك هذا 

 " . 
 
رمبا كان مثة خطأ ,    قالت ميغ : " أظن

 وهذا ليس ىل أان . "



 
أجابت املراة وهى هتز رأسها بعنف ,  

وتدس الطرد ىف يد ميغ : " كال , كال , 
إنه لك . جيب أن أتخذيه , إىل اللقاء . 

" 
 

وعندما ابتعدت هبا السيارة , مل تنظر إىل 
اخللف . ومل تستطع تصديق السرعة  
  الىت حدث هبا كل هذا .ولكن , هكذا



حدثت األشياء منذ وصوهلا إىل هذه 
املنطقة ... سلسلة من التغيريات  

املفاجئة ., من الشمس إىل العاصفة ,  
من احلب احملموم , إىل الكراهية احملمومة 
, وبعد , اهنا التستطيع االدعاء أبهنا مل  
تتلق حتذيرا , قبل حضورها من خمدومها 

 العجوز ذاك . 
 



تنظر   واستقرت ىف مقعدها , مث أخذت
إىل املغلف الذى ما زال ىف يدها ,  

راجية األ يكون نقودا وإال فسيكون ىف  
ذلك هنايتها املخزية ... والىت هو أسوأ  

 من ظهورها بشكل ال أخالقى . 
 

ومزقت الغالف , لتنظر إىل ما حيتويه  
غري مصدقة لقد كان كتاب الشعر ذاك 
. وفتحته عند الصفحة البيضاء الىت تلى 



رأة ., مرة أخرى . الكتابة  الغالف لتق
الباهتة . ) إىل مارغريت , من كل قلىب  
. ج . ( وتساءلت ذاهلة . كيف أمكن 
للسيدة أن تتخلى عن هذا الكتاب. 
وكيف ميكنها هى أيضا , أن حتتمل  

 االحتفاظ به ؟
 
 
 



وابتدأت تقلب الصفحات , ليفتح 
الكتاب من ذاته , على صفحة معينة 

يبقى مفتوحا عليها .  وكأنه اعتاد أن 
ها مرة أخرى وأتلقت الكلمات أمام عيني

) حىب الوحيد , حبيبىت الىت تسعدىن ( 
واتبعت القراءة قبل ان تغشى دموعها  

الكلمات ) حبيبىت احللوة , يبنوع 
 البهجة كلها هى . (

 



رمبا كانت السيدة تعلم ان هذه 
الكلمات هى كل ما عليها هى أيضا أن  

من اهنا هى الكلمات تتذكر , وأتكدت 
 املطلوبة . 

 
إهنا ليست أغاىن األوابد طبعا . ولكن . 

 كيف ميكن أن يكون مثة سواها ؟
 



وجفلت إذ أخرجها من شرودها صوت  
متتمة   بوق السيارة يزعق فجأة . مث

سباب من السائق : " هؤالء احلمقى 
 اجملانني . ما الذى يظن أنه يصنع ؟ "

 
عليهما  ونظرت ميغ لرتى سيارة تقفل

الطريق متاما , البد ان هناك حادث ما  
. انفجار عجلة مثال جعل السيارة  



تستدير هبذا الشكل . ومتنت أن 
 اليكون احد قد تضرر.

 
وعند ذلك , ميزت السيارة , فأغلقت 

ها  الكتاب ببطء . وهى ترى راحتي
تعرقان ., وتكومت إىل اخللف ىف  

مقعدها وكأهنا حتاول أن تندس متالشية 
داخل ذلك املقعد املهرتئ تنجيده .  ىف  

 



فتح ابب السيارة بعنف وصوت جريوم 
يقول بلهجة عادية . وسط سباب من  
السائق : "ها أننا نعود إىل الصفر .  

عودى إىل حيث ابتدأان اي مجيلىت , هيا 
 اخرجى قبل أن تتعرقل حركة السري . "

 
محلقت ميغ فيه قائلة : " أبدا لن أفعل  

 مثل هذا . "
 



رفع حاجبيه يسأهلا : " هل حتبني أن 
أمحلك مرة أخرى ؟ " وحتول إىل السائق 

تفهم الساخط وخاطبه بكلمات هادئة مل 
ميغ معناها , مث انوله بعض األوراق  

 املالية .
 

ورأت ميغ , وهى تنزل من السيارة , 
حقيبتيها خيرجهما السائق من صندوق 

 السيارة .



 
طة  ضربت قدمها ىف األرض تسأله ساخ

: " ما الذى تفعله ؟ دع االمتعة مكاهنا  
 " . 
 

هز السائق كتفيه . ان عليها أن تتفهم  
أنه , بعد هذا العطاء السخى . أن  
السيد حر ىف أن يقفل الطريق , وأن  
خيتطف منه ركابه وذلك إىل ان ينشف  



البحر ., ونظر إىل جريوم يغمزه راضيا , 
سيارته مبتعدا .قبل أن حيول اجتاه    
 
 
 
 
 
 
 



وتقبضت يدا ميغ وهى تقول حبدة : " 
 ما الذى تظن نفسك تفعله ؟ " 

 
أجاب وهو يلقى أبمتعتها ىف صندوق 
السيارة مث يصفق الباب : " آخذك إىل  

 البيت . " 
 



قالت وهى تتساءل عما إذا كان عمله  
هذا مبالغة منه ىف إكرامها عند الوداع : 

 " إىل انكلرتا ؟ "
 

ان , هذا إذا  أجاب : " بل إىل منزىل أ
كنت قد ابتدأت تعتربين منزىل منزال  

لك . ذلك أن القصر , ابلطبع سيبقى  
منزل السيدة مارغريت طيلة حياهتا . "  
ونظر إليها بتلك االبتسامة املديدة الىت  



جتعل قلبها خيفق عاليا , وهو يتابع : " 
حسنا , هل ميكنك أن متضى حياتك 

 معى ىف مسكىن الغونكود ؟ " 
 

شعة الشمس الذهبية , دافئة , كانت أ
واحلشائش على جانىب الطريق ,  

والنسائم حترك أغصان األشجار لتنشر  
 معها رائحة الثمار الناضجة .

 



قالت : " كال " وأردفت بضعف : " إن 
 هذا جنون ." 

 
فتح هلا ابب السيارة فصعدت إليها بعد 
إذ مل يعد هلا خياربعد ما ذهبت سيارة 

عد ان يعود إىل جريوم  األجرة . ورمبا , ب
وعيه . رمبا يوصلها إىل مدينة آليب كما  

 كانت قررت.
 



وسألته قائلة : " كيف صدف ان كنت 
 هنا ؟ " 

 
أجاب : " لقد اتصلت السيدة 

مارغريت مبسكىن وأخربتىن انك راحلة , 
. ومبوعد وصول سيارة االجرة إليك 

وتكهنت أبنه سيحضرك من هذا الطريق 
تعدا حملاصرة املطار . وإال فقد كنت مس 

 ىف تولوز ."



 
قالت : " هل قلت أن السيدة أخربتك  
؟ ولكن هذا غري ممكن إذ أهنا طردتىن  

 طردا ."
 

قال هبدوء : " إهنا فكرة أبن من 
األفضل لك ان تكوىن معى , إىل ان  

أن  جتد الوقت الكاىف لتفرغ من ش
مارغوت . " وابتسم هلا وهويتابع : "  



ىت ىف استطاعتها إنك لست الوحيدة ال
 القيام بدور متثيلى , اي مجيلىت . " 

 
سكتت حلظة , مث قالت بصوت  

منخفض : " لقد عرفت مبسألة العروض 
 وحقيقتها ." 

 
فقال : "أرجو ان التكوىن قد أشركت  

السيدة ىف هذه املعرفة , إذ ان هلا  



كرامتها . فهى ستظن أنىن اقدم إليها  
 إحساان . " 

 
هذا ليس إحساان . إذ  قالت : " ولكن 

أنه لو ان االمور كانت قد سارت كما 
جيب , وتزوجت من جدك , لكانت قد 

حصلت على سعادهتا وراحتها على 
الدوام . وأنت اآلن , فقط ... تصلح  

 ما فسد ." 



 
 
 
 
 
 
 

قال برقة : " إنك متفهمة إذن لألمور .  
 لقد كنت متأكدا من ذلك فيك . " 



 
كن ما كان  فعضت شفتها قائلة : " ول

لك ان تعرف ذلك , خصوصا بعد ما  
أسأت احلكم عليك واطلقت عليك 

 نعوات شائنة ."
 

قال : " رمبا كنت أستحق ذلك  
إلساءتى احلكم عليك وإطالق نعوت  

 شائنة عليك أان أيضا . "



 
قالت : " ولكنىن اان أدعيت أنىن  

مارغوت وال شئ ميكن ان يغري من هذا 
خيرج عن , بينما ذنبك أنت كان ال 
 الرقة الزائدة . "

 
أوقف جريوم السيارة إىل جانب الطريق  
, مث قال بلطف : " ولكنىن مل أكن رقيقا 
معك . لقد ظننت ان من السهولة أن  



أكرهك ملا أخطأت حبق كريين الرقيقة  
الدافئة املشاعر والىت حتب زوجها إىل  

درجة ابلغة . " وهز كتفيه متابعا : " مع 
ا من استطاع ان يفهم  ان ليس ىف أسرتن

السبب ىف ذلك . عند ذلك قابلتك ,  
ليتملكىن شعور مل أعرفه من قبل . 
أدركت معه أنه ليس ىف إمكاىن أن  

أبعدك عن حياتى . وبعد ذلك رأيت  
امسك على أمتعتك . " وهزرأسه متابعا  



: " أظنها كانت أسوأ حلظة ىف حياتى , 
حني رأيت أنىن اجنذبت إىل فتاة فاسدة  

ت حتاول أن تدمر حياة ابنة عمى .  كان
وصممت على أن أبقى ابرد املشاعر  

وأان أالحقك , ولكن ىف كل حلظة كنت 
أقرتب فيها منك . كانت مشاعرى  

تتمزق, فمن انحية كنت أريد أن أنتقم 
منك دون رمحة , ومن انحية أخرى , 



كنت أرى أن أبقيك معى طيلة حياتى , 
  نفس الوقت . " وذلك ىف

 
رزانة : " ال أرى ىف ذلك أى شئ قالت ب

 خطأ . " 
 

ابتسم وهو يالمس وجنتها : " آه .  
 سأذكرك بكالمك هذا , ىف مابعد . "

 



قالت بصراحة ونظراهتما تتعانقان : " 
أرجو ذلك " مل يعد مثة شئ مستورا . 
فهو يسيطر على أحاسيسها ابمجعها ,  

 نفسيا وجسداي .
 

قال : " وىف هذه املرة , سأعاملك 
لرقة الىت تستحقينها . كان على أن  اب

أدرك منذ البداية أنك لست مارغوت . 
 " وأمسك بيدها يضغطها .



 
قالت مازحة : " هل ألنك وجدتىن  

 طابعة فاشلة ؟ " 
 
 
 
 
 



ضحك قائال : " كال ... وإمنا لكل شئ 
قلته ... وكل شئ قمت به . ولكنىن 
أخرست شكوكى ورأيت فقط الذى  

ولوى فمه اندما مث أردت أن أراه . " 
اتبع قائال : " وىف الليلة املاضية , كان 

جيب على أن أدرك أنك مل ترتبطى  
بعالقة مع رجل من قبل . وعندما 
أتكدت من انك لست مارغوت , 
شعرت ابلغضب ... غضبت على  



نفسى لكوىن كنت أعمى وأمحق وعدمي 
اإلحساس . حىت ان هذا الغضب 

 طالك أنت أيضا . "
 

يتابع : " ىف تلك اللحظة الىت وأتوه وهو 
كان علينا فيها أن نتعلم احلب , أخذان  
نتبادل الصراخ . " ونظر إليها أبمل وهو  
يسأهلا : " أما كان عليك ان توليىن  



ثقتك وختربيىن ابحلقيقة قبل ذلك , اي  
 مارغريت ؟ "

 
تنفست بعمق قائلة : " لقد أردت ذلك 

كثريا . ولكن األمر مل يكن خيصىن 
ى . ذلك أن مارغوت قد محلتىن وحد

على احلضور رغما عىن وذلك بتهديدى 
ببيع كوخ مربيىت العجوز ووضعها ىف  
امللجأ , إذا أان مل أوافق . " وسكتت  



برهة . مث قالت عابسة : " ىف احلقيقة , 
رمبا هذا سيحدث اآلن, فأان ال أثق 

مبارغوت وال أبمها ابلنسبة هلذا األمر .  
" 
 

تلك املربية مسنة واهنة ؟  سأهلا : " هل 
" 
 



أجابت : " كال . أبدا . وإال ملا كانت  
قادرة على العناية ابطفال ابنة عمك  

 كريين اآلن . "
قال : " رمبا كان يسرها , إذن . أن  

أتتى إىل فرنسا للعناية أبوالدان . عندما 
 أيتون ."

 



طفرت الدموع من عينيها وهى تقول : 
ه , جريوم " إن هذا سيسعدها جدا ..او 

 " . 
 

قال برقة : " إن هذا , طبعا يعتمد على 
نقطة صغرية , وهى إذا كنت حتبينىن كما 

بعد   أحبك . إنك مل تقوىل هذه الكلمة
. ورمبا كان األمر مبكرا . ابلنسبة إليك  

 ". 



 
قالت : " كال . إنه ليس مبكرا أبدا , 
وما أغرب أن نكون حنن االثنني واثقني  

 إىل هذا احلد."
 

ال : " ليس حنن فقط . فالسيدة كانت ق
واثقة من ذلك منذ البداية . جيب أن 
اتصل هبا هاتفيا حاملا نصل إىل البيت 
العلمها أنك معى وىف أمان , ولست  



إبنتظار الطائرة الىت تعود بك إىل انكلرتا 
 " . 
 
 
 
 
 
 
 



 
قطبت حاجبيها قائلة : " أرجو أن 

الربود  يسرها ذلك . فقد كانت ىف غاية 
 عندما تركتها . "

 
عبس قليال وهوجييب : " كانت تريدك 

أن ترحلى ألهنا أحست ان حضور 
مارغوت سيزيد ىف توترك وتعاستك .  
فهى مل تكن مسروة مىن هذا الصباح  



عندما أخربهتا كيف أنىن أسأت التصرف 
 معك من كل النواحى . " 

 
فكرت ميغ حلظة مث قالت : " أتعىن أهنا 

عندما رأيتها ىف الصباح .   كانت تعلم ,
 أنىن لست مارغوت ؟ " 

 
أومأ برأسه قائال : " لقد قالت كما قلت 
أان , اهنا كانت دوما تشعر بذلك , الن  



مثل تلك الطفلة املدللة سيئة الطبع , 
الميكن أن تصبح مثل هذه الفتاة اهلادئة 

الرقيقة . " ونظر إىل ساعة يده وهو 
ت ترانت  يتابع : " أظن اآلنسة مارغو 

البد قد غادرت اآلن القصرعائدة إىل  
انكلرتا , رمبا أكثر حزان وحكمة , وإن  
كنت اشك بذلك . وكذلك ضيوىف  
سيكونون قد غادروا بيىت هم أيضا .  

 وأرجو أال يتقابلوا ىف الطريق . "



 
شهقت قائلة : " ضيوفك ؟ أتعىن كريين 
؟ إذن فقد كانت هى الىت كنت رأيتها  

 " .. 
 

ا : " إن لك نظرا حادا , إن قال ضاحك
قد اتصلت مبنزىل  زوجها معها اآلن . ل 

هاتفيا ىف أول ليلة كنا فيها معا أان وأنت 
ىف منزىل , لتقول إهنا قادمة إىل . وقد  



انضم إليها هو أمس . وقد اتصلوا ىب  
هلذا , هاتفيا أثناء العشاء . ومها اآلن 
قاصدان ابريس لقضاء شهر عسلهما  

ىت هناك . " الثاىن ىف شق   
 

فكرت حلظة وعادت تسأله : " ولكن , 
 كيف علم هو أهنا عندك ؟ " 

 



أجاب قائال ببساطة : " لقد دله  
إحساسه على ذلك , وهذا جعلىن واثقا 
من مستقبلهما معا ." ومد ذراعه جيذهبا 

إليه قائال : "هل تقبلني أبن تكوىن  
زوجىت , اي مارغريت , فتشاركيىن 

س ؟ " العواصف واشعة الشم  
 

أجابت اببتسامة مرجتفة : " نعم , حىب 
الوحيد .... حبيىب الذى يسعدىن .  



وأنت , هل سرتينىن فجرا آخر من  
 انفذتك الواسعة ؟ " 

 
قال جييبها : " كل صباح من حياتنا , 

 واآلن . هيا بنا إىل البيت . " 
 

وعندما حتركت هبما السيارة , قالت : " 
جريوم ولكن , هنالك مشكلة واحدة, اي

. ما الذى سنفعله ابلنسبة إىل أوكتافيان 



؟ مىت تراه سيتوقف عن تسميىت 
 ابإلنكليزية ؟ "

 
ضحك وهوجييب : " رمبا , اي حبيبىت , 
عندما أيتينا أول ولد , فيكون هومبثابة  

 جده ." 
 

 وكان كالمه صحيحا ... 
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