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https://www.riwaya.ga/roma

ncya_motanawi3a.html 
 

 امللخص اخلارجى
لقد ارادت جاىن جووردون االنتقام ولكن االمر  
ابلنسبة اىل غرميها كني استيل كان اكثر من جمرد  

 لفت نظر 
لعنكبوت الذى كلما  لقد سقطت جاىن ىف شرك ا

جاهدت لالفالت منه زاد ختبطها فيه اما مىت 
يننقض عليها ذلك العنكبوت وهو كني  
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ليحطمها بنفس الطريقة الىت حطم هبا والدها 
 فلم يكن اال مسألة وقت

*********************** 
 امللخص الداخلى 

 )انك جمرم اي سيد استيل( 
اء مل تسمع هلمهمه االستهجان الىت مشلت احن

الغرفة فقد كانت عمياء صماء عن كل شى 
 ماعدا ذلك الوجه القاسى الصخرى امامها 

)لقد الحقت اىب الجل عده آالف من  
اجلنيهات حىت فقد كل شئ مبا ىف ذلك الرغبة  

 ىف احلياة ما هو كنه شعورك 



عندما يتحمل ضمريك تبعه موت انسان اي سيد  
 استيل ام انك مل تفكر ىف ذلك قط؟( 

********************* 
 رابط حتميل ) رواايت عبري ( :
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_classical.htm 
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:رابط حتميل ) رواايت رومانسية متنوعة (   
https://www.riwaya.ga/roma

ncya_motanawi3a.html 
االولالفصل   

)جو من يكون ذلك الرجل هناك الذى دخل  
 منذو حلظه مع تلك املراه الشقراء( 

فاستدار جو ينظر اىل حيث كانت تشري لتقع 
اس حتيط برجل فارغ  انظاره على جمموعه من الن

الطول متني البنية يقف ىف ردهة الفندق وقد 
تعلقت بذراعه شابة رشيقه شقراء ارتسمت على 

 شفتيها ابتسامه ملتويه 
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وقال )اه انه كني استيل اي حبيبىت اال تعرفني 
نصف   رجل االعمال الكبري ذاك الذى ميلك

لندن ؟ اظنه هنا يقيم مؤمترا صحفيا كما ترين 
ء الصحافني املنتشرين ىف كافه مع كل هؤال

 االحناء هنا انه قد جنح لتوه ىف ان يضم 
اليه احدى اكرب الشركات مما ااثر هنم الصحف  
اىل االطالع على التفاصيل على كل حال هل  
 نعود اىل الرتكيز على العمل الذى بني يدينا؟( 

بينما عاد جو الهتمامه ابملواد االعالنيه املنتشرة  
الطاوله املنخفضه الىت كانت جالسني اليها  على 

 يتناوالن القهوة 



استمرت جاىن ىف التحديق من خالل الزجاج 
الذى يفصل الردهة عن قاعه عن القاعة الىت  
كاان يتناوالن فيها القهوة لقد سبق وعرفته اذ  
سبق ورات صورته مرة حني كانت تبحث ىف  

 حاجيات والدها بعد وفاته ابسبوع 
حتتفظ بصورة تلك املالمح  ولكنها كانت

القاسيه اخلشنه ىف اعماق ذاكرهتا الىت كانت  
 تشتعل كراهيه 

والن ها هو ذا هنا بلحمه ودمه فما الذى عليها  
 ان تقوم به االن ؟

نعم ماذا ؟ ومل تستطع ان حتول انظارها عن هذا  
اجلسم الضخم الذى كان يدخل املصعد االن  



سبق متواراي عن االنظار خلف اببه لقد 
واقسمت امام جثمان والدها اهنا ستذيق الراس 

االكرب ملؤسسه استيل ما يستحقه عندما تقع 
 نظرها عليه .

ولكنها مل تتوقع ان يكون اجتماعها به سيكون  
ىف احدى افخم فنادق لندن اخلاصه حيث كان 

ؤلت حتدث نفسها  يعقد ممؤمترا صحفيا وتسا
بصمت ومع ذلك ما الذى ساخسره؟ رمبا 

ر وظيفتها وشقتها الصغرية اىل توفرها هلا  ستخس
 هذه الوظيفه وكذلك اغلب اصدقائها .



حىت جو فالندورز لن يعجبه هذا العمل كال وال 
اى شخص له عالقه مبؤسسه استيل وليس  

 برئيسها فقط .
هذا ما عداها هى . ومنحها هذا التفكري قوة 

حديديه كما اشعل النار ىف عينيها . اهنا لن  
لرقاد ىف الليل بعد ذلك اذا هى مل تستطيع ا 

تفعل شيئا مما قد صممت عليه فهو قرض عليها  
حنو ابيها ذلك الرجل الرضى الطبع الذى كان 

 سبب وجودها
ونبهتها من شرودها ذاك ملسه من جو على 
زراعها جمفلة اليه بينما كان هو يقول )جاىن 

 .....ما بك ؟ هل انت مريضة؟(



انىن آسفة اي جو  فاجابت وهى تنهض واقفة )
 ان على ان اقوم بعمل ما وساعود بعد دقيقة( 

فقال )اننا سنجتمع مع املدير ىف الساعة  
اخلامسة ىف مكتبه( ونظر اىل ساعته بقلق وهو 
يتابع )ومازالت اريد ان نتحدث بشكل اوسع  
عن هذه الصور هيا اسرعى ان مكان اسرتاحة  

 السيدات اىل اليمني ( 
جتازت الردهه تقدمت  فقالت )حسن( وعندما ا

من مكتب االستعالمات وهى تقول جبد  
)علمت ان السيد استيل يعقد هنا مؤمترا  

صحفيا وقد اتخرت فهل لك ان ترشديىن اىل  
 مكانه من فضلك؟(



فقالت املوظفة بضجر )انه ىف الطابق الثالث اما  
 غرفة املؤمتر فهى ميني املصعد ( 

لكنها  فشكرهتا جاىن وقد ابتدا قلبها خيفق . و 
كانت قد صعدت اىل الطابق الثالث قبل ان  

 تشعر ابلرجفة ىف ساقيها بشكل واضح . 
وتناهت الضجة اىل مسامعها قبل ان تفتح 

الباب وتدخل اىل غرفة واسعة يكسو ارضها  
 السجاد. 

وعلى الفور اجتهت عيناها حنو جمموعة صغرية 
من الرجال جيلسون ىف الطرف االقصى من 

مكتب من خشب اجلوز ابلغ  الغرفة تلك خلف 
 الفخامة قد ارتفع فوق منصة صغرية. 



وكانت ىف طريقها اىل املنصة وسط اضواء آالت 
التصوير عندما تناهى اىل مسامعها صوت ارتفع  

احلشد من الصحافيني يقول )كم  من بني ذلك
 يبلغ مقدار التعامل التجارى اي سيد استيل ؟( 

افة وضاع صوته ىف اذنيها وهى جتتاز املس
القصرية اىل املنصة وكان الناظر يرى شابة صغرية 
ذات قوام مييل قليال المتالء ووجه صغري بشكل  
قلب متوسط اجلمال وكان شعرها وعيناها امجل 

 ما فيها . 
ولدى رؤية استيل هلا وهى تقف امامه بعينني  
متالقتني ىف وجه شاحب تنطق مالحمه ابلعداء  

ذلك   املر جتمدت الكلمات ىف جوابه عن



السؤالعلى شفتيه وضاقت عيناه الزرقاوان عن  
 نظرة ابردة كالثلج. 

)السيد استيل ؟السيد كني استيل ؟( واخرتقت  
ذه واضحه جلية ذلك السكون الذى  كلماهتا ه

كان بقيه احناء الغرفة حيث كان الصحفيون  
 مرتبصني الى شئ غري متوقع.

واجاب هو وعيناه نعم واان آسف فاان ال 
وجهها بنظرة صاعقة اعرفك( تقعان على  

وتقدم واحد من احلرس اىل االمام وساد 
السكون الغرفة الفسيحة بينما مد الصحافيون  

 اعناقهم وقد جهزوا اوراقهم . 



واجابته هى مبراره )ليس متاما ولكنىن اعرفك اي  
سيد استيل . ان لدى سببا مهما جيعلىن اعرفك  

لنطق  ( وبدا عليها اهنا تبذل غاية اجلهد ىف ا
 هبذه الكلمات . 

فقال بلهجه ابرده كالثلج وهو يستدير من حول 
املكتب انزال من على املنصة اىل االرض فيقف 
جبانبها وهو يشري اىل االخرين اجلالسني هل لك 
ان توضحى كالمك؟(حول املكتب ان يبقوا ىف  

 اماكنهم  
فحدقت فيه اثئرة وقد التهبت وجنتاها وهى 

فعل امسى هو جاىن غوردن جتيبه قائلة : )نعم سا
 . هل يذكرك هذا االسم بشئ؟( 



فاجاب بربود : )ليس من عاداتى العودة اىل  
الذكرايت اي آنسة غوردون كما مل يعجبىن 
تطرقك اىل حديث خاص عىن وسط هذه  

املشاغل . فاذا كان لديك ما تقولينه فتابعى  
 كالمك واال فاخرجى من هنا(

ل ذلك. وكان التحدى واضح عليه وهو يقو   
وذهلت حلظه للغطرسة البالغة ىف قوله ذاك مث ما  
لبثت الثورة الىت سبقت ومتلكتها منذ سنتني ان  

 عادت اليها االن بكل وحشيتها. 
 وقالت ) انت جمرم اي سيد استيل ( 



ومل هتتم هلمهمات االستهجان الىت مشلت احناء 
الغرفة فقد كانت عمياء صماء عن اى شئ ما 

خرى امامها . عدا هذا الوجه الص  
واتبعت تقول )انك وحش حقري لقد الحقت 

اىب الجل عده آالف من اجلنيهات هى قطرة ىف 
حميطك اىل ان جعلته يفقد كل شئ مبا ىف ذلك  
الرغبة ىف احلياة ماهو كنة شعورك عندما حتمل 

ضمريك تبعة موت انسان اي سيد استيل ام انك  
 مل تفكر ىف هذا قط؟(

ف الشحوب البالغ  وكان توهج وجنتيها يكش
الذى كان يكسو بقية مالحمها مما مل يدع 



الناظرين اقل شك ىف اهنا كانت تعىن كل كلمة  
 نطقت هبا . 

وبدا ىف مالحمه غضب عنيف وهو يقول بصوت 
خفض تنبئ هلجته بشر مستطري )لقد خرجت من

متاما عن حدودك اي آنسة غوردون فاان مل يسبق  
 ان مسعت ابسم ابيك.........(

ودفعها شعور خفى مبهم اىل ات تشعر برهبة  
املوقف ولكن من الغريب اهنا مل تشعر بغري  

الغضب واالمل واالرتياح االرتياح للتنفيس اخريا  
عن كل ما كان يثقل نفسها طوال تلك املده  

وقالت )ذلك النه اطلق على شركته اسم  



يللى( وهو اسم امى جيسيكا )جيسدون ال ب
ون(.غورد  

خاطفة من االدراك تعرب عينيه  وحملت ملعة 
الزرقاوين لرتفع كفها ىف اللحظه التاليه ىف صفعة  
 مدوية على وجهه جعلت راسه يرتد اىل اخللف.

وكامنا افلتت الثورة من عقاله فتصاعدت  
صيحات الصحافني خلفها واصوات آالت  

 التصوير . 
واندفعت جاىن مغتنمه الفوضى الىت حدثت  

و املصعد لتقتحمه  تشق طريقها بعنف خاجة حن
 ىف نفس الوقت الذى ابتدات ابوابه تقفل.



وعندما اصبحت ىف داخله انتبهت اىل اجللبة  
ى الىت احدثتها اندفاع الرجال اىل املمر تتالش

 االصوات هببوط املصعد هبا اىل الطابق االسفل. 
وعندما اصبحت ىف الردهه اندفعت خارجة من 

ه بنظراهتا  املبىن دون ان تنظر مينة ويسرة متجه
 اىل االمام وقد اختطف لوهنا الشحوب. 

كانت حتث السري وهى تردد بذهن زائغ وراس  
متلكه الدوار )لقد انل ما يستحق انه كان اقل 
من ان يعترب انساان حىت وال حيواان وهى غري 

اندمه على ما فعلت مطلقا واعادها اىل الواقع 
لسعة اهلواء البارد الذى ختلله صقيع الشتاء 

تدرك ان عليها ان خترج من هذا الشارع العاد ل



الذى يقوم فيه الفندق وتدخل احد الشوارع  
الفرعية ذلك ان املتعقبني سرعان ما يكونون ىف  

انرها بعد دقائق وهى ال تستطيع مواجهة اى  
 انسان اآلن . 

ذلك اهنا كانت ترجتف اىل حد مل تكد تستطيع  
 فيه الوقوف بثبات. 

لضيق خملفة الشارع العام وانعطفت ىف الشارع ا
ئه وازدحام حركة السري فيه حيث وقعت ابضوا 

عيناها على حانة صغرية تكاد تكون مهجورة 
وحاملا رات نظرة الدهشة الىت رمقها هبا  

املستخدم الشاب انتبهت ان معطفها وحقيبة  
يدها ما زاال مع جو ىف الفندق ىف الرقت الذى  



ثل هذا كان فيه ثوهبا اخلفيف هذا اليصلح مل
 اجلو ىف اخلارج.

وعندما دخلت اسرتاحة السيدات استندت على  
 اجلدار البارد شاعرة ابلدوار .

ان عليها ان تلتمس من رجل احلانه ان يسمح  
 هلا ابستعمال اهلاتف .

فقد تستطيع االتصال بصديقها جو ىف الفندق 
 لتطلب منه موافاهتا ابشيائها تلك.

ولكن ليس ابمكاهنا  واغمضت عينيها انه سيثور 
ان تتصرف بغري ذلك حىت مفتاح شقتها كان ىف  

 حقيبة يدها. 
 وكان اتصاهلا به أسوأمما توقعت .



فقد بدا صوت جو متوترا غريبا وعدها ابن  
يكون عندها بعد دقائق وهذا كل ما كانت  

 تريده. 
وجلست مواجهة للباب ترجتف من اضطراب  

ذ ابتدا مشاعرها اكثر منها شعورا ابلربد بعد ا
ادراكها ملا فعلت يعصف بكياهنا ال شك ان 

اابها كان حتما سيتملكه الذعر للمشهد الذى 
 احدثته ابنته الوحيدة . 

وهزت راسها ابمل وهى تتصور وجهه الوديع . 
ن من الرقة والثقة ابالخريب حبيث يشكل لقد كا

فريسة سهلة المثال كني استيل عدميى الرمحة او 
مل واجلزار.كما يقول املثل احل  



)االنسة غوردون( وجتمدت ىف مكاهنا حلظة ال 
هناية هلا قبل ان تدير راسها لتقابل املصري 

املرعب من وراء ذلك الصوت الكريه عند  
الباب الذى كان يقول ) انك لن تفلىت هبذه  

 السهولة اي آنسة غوردون(.
مل يسبق قط جلاىن ان شاهدت من قبل وجها قد  

لشكل الذى تراه االن اسودمن الغضب هبذا ا
 مما غري مالحمه ابمجعها. 

وصرخت فيه وهو ميسك بذراعها يرغمها على 
الوقوف على قدميها )ماذا( وبرتت مجلتها وهى 

ترى نفسها تدفع بعنف من خالل الباب اىل  
اخلارج حيث كان سائق ىف ثيابه الرمسية جيلس  



بصمت وراء عجلة القيادة ىف سيارة بنتلى رائعة 
لرمادى الفضىبلوهنا ا  

وكانت بزته االنيقة بنفس لون السيارة .وكانت  
عيناه جامدتني بينما كان كني ستيل يشري اىل 

 السيارة وهو يقول غاضبا )اصعدى( 
فاخذت حتاول ختليص نفسها من قبضته  

احلديدية وهى على اهبه اهلرب لدى اول فرصة 
. 

وعاد يقول بلهجة ابلغة التوتر )قلت لك  
غوردون ( اصعدى اي آنسة   

فقالت )لقد مسعتك( وكانت جتاهد لتمنع اخلوف  
الذى كان يسرع خبفقات قلبها من ان يظهر ىف 



وجهها او صوهتا ولكنها كانت تدرك ببالغ الذل  
ان ابستطاعته ان يشعر ابلرجفة الىت تسرى ىف 
 جسدها من خالل قبضتة القوية على ذراعها . 

مل يكن مثة انسان ىف ذلك الشارع اخلفيف  
الضاءة .ا  

ونظرت حوهلا فقشعر جسدها وشعرت براحتيها 
 تتتعرقان من الرعب. 

اليس مثة من ينقذها؟اين هو جو واين االخرين؟  
ان ابمكاهنا ان ترى اضواء اشارة السري وتدفق  

احلركة ىف ملتقى الشارعني ولكن هنا ىف هذا 
الشارع اخللفى اهلادئ كان كل شئ يبعث على 

 الرهبة. 



تجد نفسها حتدق ىف وجهه القاسى وادارها اليه ل
وهو يقول )اذا كنت تتوقعني ان ايتى جو 

فالندرز النقاذك فانت خمطئة انظرى اىل داخل 
 السيارة (. 

فنظرت خالل ابب السيارة البنتلى املفتوح لرتى  
د وهتفت قائلة  معطفها وحقيبة يدها على املقع

بصوت ينضج مرارة )كيف متكنت من  
ت شيئا من السلطة  احضارمها ؟ هل استعمل

والنفوذ ما جعلك تتوقع من وراء ذلك التبجيل 
 واالحرتام (

ملاذا خذهلا جو هبذا الشكل ؟ كيف ابمكانه ان  
 يفعل هذا؟ 



فاجاب ببط )متاما لقد سبق وقابلت السيد  
 فالندرز ىف اكثر من مناسبة .

وقد تفضل ابلتقدم اىل مساعدىعندما راه يطلب  
تذيع امسك ىف من موظفة االستعالمات ان 

الوقت الذى اتصلت انىت فيه هاتفيا . لقد كان  
 يعرفىن......(

فقاطعتة ترتجتف )انىن اعرفك ايضا وهذا هو 
السبب ابلضبط ىف انىن ارفض الدخول معك  

 اىل السيارة ( 
 فقال متوعدا )اعيدى التفكري ىف ذلك( 

وارتسمت على شفتيه ابتسامه اشبه بتكشرية  
وية بيضاء وهو يتابع الذئب. مبداي اسناان ق



قوله]واال فستتهمني ابلقذف واملهامجة والتسبب  
ىف عراك ىف مكان عام .هل ااتبع كالمى اكثر 

 من ذلك ؟( 
ونطقت عيناه ابلقسوة وهو يتابع قائال )ان  

كاان مجيال لقضاء ليلة فيه  سجن النساء ليس م
اي انسه غوردون ولكن هذا ما سيحدث اذا  

 بقيت على اصرارك هذا ( 
فاتسعت عيناها البنيتان العميقتان برعب وهى 

حتملق ىف ذلك الوجه القاسى بينما كان هو 
تني تنطقان ابلشر وقالت  ينظر اليها بعينني ضيق

 )انك لن .......هل ستفعل ذلك حقا (
 فاجاب وهو يرتك ذراعها فجاه )طبعا سافعل (



وصعد اىل السيارة اتركا اايها واقفة ترجتف على 
الرصيف . مث عاد يقول : ) لك ان ختتارى اي  

ىن لذلك  انسة غوردون وعندك مهلة عشر ثوا 
فاما ان تصعدى بعدها اىل السيارة لكى ميكننا  

ان نناقش على انفراد اسباب هتجمك على ذاك 
واما ان ندع القضية كلها بني ايدى املسؤلني  

 فاى امر ختتارين ظ(
قة. واهنى كالمه بصوت عميق خال من الشف  

فعضت على شفتها السفلى حلظة وهى تقف  
مرجتفة ىف جو املساء البارد ذاك مث سألته )اىل  

 اين ستاخذىن؟( 



فمال حنوها مصواب اليها نظرة اثقبة وهو جييب 
ة  بقولة ]هذا شاىن اان لقد انتهت املهلة اي انس
 غوردون وانتهت حماوالتى الرقيقة القناعك(. 

ترتك ىل خيارا  فجفلت وهى تقول بياس )انك مل 
 آخر (.

وافسح هلا جماال لكى تصعد وهو يضحك  
 خبشونة قائال)هذا صحيح متاما(. 

وصعدت اىل السيارة وقد ابنت عليها التعاسة 
وما ان استقرت ىف مقعدها حىت غمرها الشعور  
ابلرفاهية البالغة وقد افعمت انفها رائحة اجللد  

الية  املمتاز ممزوجة برائحة كولونيا بعد احلالقة غ
 الثمن . 



وىف داخل السيارة جتلى هلا فجاه كرب حجمه  
والول مرة تلحظ عرض كتفيه غري العادى  
ارع وصدرة الفسيح الذى يتناسب مع طوله الف 

 وقال ) واالن هل ستعطيىن عنوانك؟(
وارغمت نفسها على النظر اىل وجهه املغضن 

 املظلم وهى جتيبه بقوهلا ) كال . لن افعل (
ا ( وادار راسه حنو السائق مث  فقال )حسنا جد

اعطاه عنواان مل تسمع به قط من قبل قبل ان  
ينزل بعنف الزجاج الذى يفصلهما عن السائق  

وهو يقول ببطء وبلهجة كالصقيع ) لقد سالتك  
 فال تنسى هذا .(



وما لبث اخلوف الذى كانت حتاول كبته طيلة 
الوقت ان تفجر بعنف لتقول ) صربا حلظة ليس  

ان ختتطفىن.( ابمكانك   
)اختطفك اي آنسة غوردون؟( وابن اهلزء على 
شفتيه وهو يتابع قائال ) وملاذا اختطف فتاة  

ى من مشكالت كريهة مهزوزة مثلك ان ىف حيات
 ما يكفى فلماذا اسعى اىل املزيد ؟(

وجتاوزت عن هذه االهانة مؤقتا اذ كان لديها ما  
هو اهم من ذلك وسألته ) اىل اين حنن ذاهبان  
؟( فاتكا اىل اخللف ىف مقعده الوثري وقال وهو  

يغمض عينيه: )ستعلمني ذلك قريبا جدا لقد  
نلت الكفاية هذه الليلة فاقفلى فمك الكريه  



الصغري اىل ان نصل اىل هدفنا وال ادرى ملاذا 
اكلف نفسى عناء البحث عن سبب كل هذا  

 الشك انىن جمنون( 
 فقالت )انك تعلم ان........(

ون ان يفتح عينيه بلهجه اسكتتها  فقاطعها د
 )اسكىت اي آنسة غوردون.( 

لقد كان رجال هائال وشعرت خبفقات قلبها  
تتصاعد لدرجة اتكدت معها من انه البد سنعها  

كان قواي خطريا ودفعها الذعر لدى ادراكها  
فجاه اهنا سحبت النمر من ذيله دفعها اىل  

حتويل نظرها اىل خارج النافذة بيأس وقد 
ب تفكريها هل تراها تتمكن من القفز من  اضطر 



السيارة لدى توقفها عند االشارة الضوئية 
القادمة؟ انه عن ذاك لن يتمكن ابللحاق هبا ىف 
شوارع لندن وقفزت لدى مساعها صوته عميقا  

ابلغ الرصانة وهو يقول : )لقد اقفل بينز النوافذ  
 اتوماتيكيا بناء على تعليماتى .(

ة لرتى ان عينيه مازالتا  ونظرت اىل وجهه حبد
مغمضتني متاما وهو يتابع قائال : ) اسرتحيى ىف  

مقعدك واستمتعى برحلتك هذه اي انسة غوردون  
 . انك ىف قبضىت سواء اعجبك هذا ام ال (

 فقالت : ) انه ال يعجبىن .(



فقال وهو يغري من جلسته ]حسنا لكى ان  
تعتربى هذا جزء صغري من عقابك عن فعلتك 

 تلك .(
فقالت حبدة غري مصدقة : ) عقاىب ؟ امسع االن 

 انىن ال افهم ما جيول ىف ذهنك ولكن ...(
فقاطعها وقد اتكا ىف مقعده دون حراك وكانه 

هر ضخم خطر : ) لكى ان تفهمى ما تشائني  
دون . ولكن ليكن ىف مفهومك ان  اي آنسة غور 

ليس مثة من يعرتض طريقى مث يفلت من العقاب  
). 

ه بصمت بينما السيارة تنطلق  وحدقت هى في
بسرعة جمتاذة االشارات الضوئية رغم ان  



حتديقها ذاك كان ال معىن له وهو مغمض عينيه  
. كان رجال ينطق ابلرجولة وجالت انظارها  

بتكاسل بني معامل وجهه اخلشنه وشعره االسود  
 الذى مسه الشيب فوق االذنني.

والثقة وبدا هلا قواي مليئا ابحليوية ابلغ النشاط 
 ابلنفس.

وجتمدت ىف مكاهنا ذعرا وهى تلمس املدى 
 الذى وصلت اليه افكارها. 

وما الذى يهمها حىت ولو كان انشط الرجال  
 على وجه االرض. 

انه ابلنسبة اليها كني استيل الذى تكرهه  
وتبغضه فمهما كانت وسامته...ولكن هل هو 



وسيم حقا ؟ واخذت تتامل مرة اخرى ذلك  
ى كال كال مطلقا امنا هناك ىف  الوجه املسرتخ

احلقيقة جاذبية اخاذة تنطق برجولة تفوق اى 
مجال صبياىن وهزت راسها خلداعها هذا لنفسها  
اذا ليس مثه خري ىف هذا الرجل مطلقا مهما كان  

 منظره او اى شئ آخر. 
كلما طوت السيارة املسافات كان شعورها 

  ابلقلق يزداد لقد كان االمر ىف منتهى السخرية
واذا مل تقف السيارة فستبدا ابلصراخ والضرب  
على الزجاج الفاصل بينه وبني السائق اىل ان  
ينتبه هذا فيقف فهى امراه انضجه ىف الرابعة  

 والعشرين وليست تلميذة ال حول هلا وال قوة . 



 وقال : )هل اكلت شيئا ؟ (
)ماذا؟( ونظرت اليه بعنف لدا مساعها صوته 

تستوعب كليا ما قال .العميق هذا حبيث مل   
وفتح عينيه الزرقاوين املسييطرتني لتسكتها وهو 
يقول : )لقد سألتك ان كنىت قد سبق وتناولت  

 طعاما قبل ان اتدى ذلك العرض الرائع . (
فقالت : ) انىن مل اكن اؤدى عرضا كان هذا  

...( وتالشى صوهتا بعد اذ مل جتد التشبه 
ربود وقد  املناسب وتصلب جسدها وهو يبتسم ب

جهه االحتقار البالغ وهو يقول ساخرا : كسا و 
) لبا يدهشىن ان ارى عملك ذلك قد اجلم 



لسانك واطمئنك اىل ان اتثري ذلك العمل كان 
 له على نفس التاثري .( 

 فنظرت اليه حبقد وهى تقول : )حسنا...( 
فعاد يكرر بلهجه انباهتا ان من االفضل هلا ان 

قد قلت هل تناولت  جتيب عن سؤاله حاال : ) ل 
 طعاما ؟ (

فاجابت بلهجه متوترة وقد منضحت عيناها 
ابلكراهيه والعداء : ) كال ىف احلقيقة مع انىن ال 

 ادرى مبلغ عالقتك هبذا االمر ...(
فقاطعها ابشارة من يده تنبئ عن ضيقه وهو 
ينظر من النافذة قائال : ) دعى احلديث عىن  

 ... وها قد وصلنا .( 



: ) وصلنا ؟ اىل اين ؟ ( فقالت حبذر   
وما لبثت عيناها ان اتسعتا حني دخلت السيارة 
الرائعة اجلمال خالل بوابة واسعة مفتوحة على  

رعيها قائمة ىف جدار من القرميد لتدرج ىف مص
ممر فسيح مرصوف ابحلصى متجهة اىل منزل  

 ضخم . 
ونظر اليها وهو يقول متهكما بعد اذ راى شيئا  

وجنتيها : ) انه منزىل وهو من اللون يزحف اىل 
املكان الذى الذى كلمىت فيه هى قانون مطاع. 

 هل فهمىت ؟ ( 
وكانت عيناه تنظران بسخرية اىل خوفها البادى 

ىف هلجتها : ) منزلك "؟  وقالت وقد بدا اخلوف



امسع انىن ال اعرف ما هى اللعبة الىت تقوم هبا  
 ولكن ...(

نسة غوردون  فقاطعها حبدة : ) انىن ال العب اي ا
.( وكان وجهه متحجرا وعيناه ىف مثل بروده 

الثلج وهو يتابع قولة فاللعب هو آخر ما افكر  
فيه لقد تعرضت هلجوم دون انظار مسبق  

والهتمت مبختلف انواع اجلرائم وارغمت على  
ترك مؤمتر صحفى حتت اسوء الظروف واان اعلم  

ان صورتى ستحتل الصفحات االوىل من 
غد مما سيسر منافسى الصحف صباح ال

العديدين وذلك بسبب خاطر اهوج عصف 



براسك فاذا كنت تعتربين هذا لعبا فانك اشد  
 جنوان مما تصورتك .( 

 فقال : ) انىن لست جمنونة...(
وسكتت فجاه يبسط جسمه الكبري والسائق  
يفتح له الباب ليجرها من السيارة جرا حاملا  

 اصبح ىف اخلارج. 
االن ان تدخلى املنزل  وقال بربود عليك 

وتشرحى ىل سبب تصرفك ذاك . واالفضل ان 
 توقفى ىف اقناعى بتربير ما حدث. (

وعندما اصبحت جبانبه قالت : ) اي لك من  
 مستبد .( 



ووقفت تنظر اىل ذلك املنزل الذى ال مثيل  
 لضخامته . 

ومل تعرف ايهما اكثر ارخااب هلا اهو هذا املنزل  
هذا الشخص اجلميل بشكل ال يصدق ام 

الضخم الواقف جبانبها لقد كانت ىف الفندق من  
السخط واالنفعال ما اعماها عن انه ال اطول  
قامه منها ذات املئة ومثانية ومخسني سنتيمرتا  

وها هو واقف يشرف عليها كثائر ....وتسمرت 
 عيناها ىف تللك العينني الثلجيتني.....

ة واشار اليها لتصعد الدرجات احلجرية الفسيح 
زخرف وهو يقول الىت تقود اىل الباب االمامى امل

عابسا : ) انك ال تدركني ما فعلته اي آنسة  



غوردون لقد جعلتىن افقد اعصاىب هذه الليلة  
وهذا شئ مل حيدث ىل منذو سنوات وال اريده 

 ان حيدث مرة اخرى.(
وحدقت فيه بنظرات متمردة بينما ساقاها 

 ترجتفان وهو تقول )كال؟(
) كال ولكنىن اشعر ابن هذا ممكن   فاجاب :

 متاما فقط عليكى ان تتصرىف هبدوء .(
فجذبت ذراعها من يده وهى حتدق فيه بعيىن  

تنضحان ابحلقد وهى تقول : ) هبدوء انك وقح  
 ...انك حقا...(

فقال بلهجه متوترة ىف الوقت الذى كان السائق  
يرتكهما متابعا طريقه اىل حيث الكاراج ) هل 



ابلوقاحة ؟ ولكنىن ال انوى البقاء واقفا  تنعتينىن 
هنا اتراشق معك االلفاظ اكثر من هذا هيا انك 
ستدخلني وستجلسني مث ختربينىن بسبب كل هذا  

 .فهمت ؟(
وعندما فتح الباب ساورها شعور قوى للحظة  

قصرية ابهنا داخله لتشاهد النجمة املشهورة 
تنزل على السلم الدائرى الذى يطل على هناية  

ا اجلدار الشاهق فلن يدهشها هذا املنظر  هذ
ابدا وشعرت ابلسخرية املرة وهى تنظر اىل  

السجاده الىت كانت تغوص فيها اىل كاحليها  
واىل اخلشب االثرى والثرايت املتالقة فوق راسها  

وهى ضربت صاحب هذا كله مل حيدث اهنا  



اصيبت بنوبة عصبية قط من قبل ولكنها شعرت  
ا وهو يوجهها حنو ابب بشئ من هذا وقال هل

ة فسيحة : ) من هنا ( وقبل ضخم جمتازا هبا قاع
ان تدرى ما كان حيدث وجدت نفسها ىف غرفه  

 ال متاثلها غرفة ىف اى منزل فخم. 
) اجلسى ( واطاعته لتتهالك شاكرة على  
الكرسى سررعان ما كشف ابتساعه ضآلة  

حجمها وكانت ساقاها قد اوشكتا على االهنيار  
. 

ا مبالمح خالية من التعبري ) اتريدين ان  وقال هل
 تشرىب شيئا ؟ (



وحولت انظارها عن قطع االاثث الرائع بصعوبة  
لتحدق ىف ذلك الوجه القامت وهو تساله : )عفوا  

) 
 فعاد يساهلا بضيق : ) اتريدين ان تشرىب شيئا؟( 

فاومات براسها حبذر وهو تقول شيئا من العصري 
امكث هنا طويال من فضلك ولكنىن لن 

 ساستدعى سيارة اجرة تعيدىن اىل منزىل.( 
 ومال هلا كواب من العصري

ومأل هلا كواب من العصري مشى به اليها، ليجلس  
ك على كرسى واسع ذى ذراعني قبالتها،  بعد ذل

وهو حيمل كوبه بيده، بينما مل يكد هذا الكرسى 
 يستوعب جسمه الضخم.



ة وهذا  وتساءلت فجأة بغضب ، هذه الرفاهي
الرتف كم منه قد أحرزه صاحبه من وراء تدمري  

حياة اآلخرين كما فعل معهم؟ وذلك بدفع 
رجال األعمال اىل احلافة لكى يلجئهم اىل 

الدائنني ومن مث يطالبوهنم ابلديون رافضني متديد  
مهلة سدادها...لقد كانت قائمة أمساء الذين  
شك دمرت حياهتم هبذه الوسيلة، ال هناية هلا وال 

 أنه هو على علم بكل هذه اخلدع.
قال وهو يرى عينيها البنيتني تعودان اىل التألق:  

)) حسنا، فلنستمع األن اىل كل شئ، ومنذ 
 البداية من فضلك.((



فقالت وهى حتاول متالك فيض من املشاعر  
كانت على وشك التغلب عليها وهى تفكر ىف 
،  أن كل هذا الثراء اهلائل الذى ميثله هذا البيت

ما كانت شركة أبيها الصغرية اال قطرة ىف حبره، 
 قالت: )) وما الغاية من ذلك؟((

فقال بعنف: ))الغاية هى اهتامك ىل أبشياء  
خطرية هذه الليلة، متعمدة قيامك أبقصى حد  
من االاثرة. وهذا يبدو ىل سيئا، اي مجيلىت، فما 

 هو هدفك من وراء ذلك؟((
(( ووضعت فقالت ابزدراء: )) من وراء ذلك؟

يدها على املنضدة الىت جبانبها،  الكوب من
بعنف، وهى هتب واقفة لتخطو بسرعة حنو النار  



املستعرة ىف املدفأة. كانت تشعر ابلربد...ابلربد  
الشديد الذي ال ميكن أن تشعر بعده ابلدفء، 

وكانت ترجتف بعنف وقد مألهتا الكراهية هلذا  
 الرجل.

عنيفة الىت  وهنض بسرعة وهو يرى الرجفة ال
أصابتها، وهو يقول: ))انىن مل أعطك معطفك، 
أليس كذلك؟ انه ما يزال ىف السيارة.(( وعندما  

شعرت جباكتته الثقيلة على كتفيها، تصلب  
جسدها احتجاجا. كان القماش مشبعا برائحة 

عطره، مما جعلها ترفضها قائلة: )) انىن ال 
أريدها.(( وأزاحت اجلاكتة عن كتفيها تعيدها  



اليه وقد بدت عيناها قامتتني ىف وجهها  
 الشاحب. 

وضاقت عيناه وهو يستعيد اجلاكته منها، ما  
جعلها تدرك أنه شعر بتغري شعورها حنو اى 

اتصال به. حملت ذلك ىف توتر فكه وىف امارات 
القسوة الىت بدت على فمه املطبق. والحظت 

بيأس أن شعورها السابق ابالفتنان قد عاد 
لقد بدت قوة كتفيه اآلن أكثر  بكامل قوته. 

وضوحا ىف قميصه احلريرى األزرق. وكان جسمه 
الصلب مشدودا وهو حيدق فيها بصمت عدة  

 ثوان طويلة متوترة.



وأخريا قال ببطء: )) انك تدفعينىن اىل جتاوز  
احلد. وهذا ليس هتديدا اي أنسة غوردون. انىن 

 ال أريد أن أؤذيك و لكن...((
ذلك أن يكون مضحكا لوال )) تؤذيىن؟(( وكاد 

احلزن الذي يغمر نفسها، ومتلكتها املرارة وهى 
 تنظر اليه بعينني مبللتني ابلدمع.

وعادت تقول وهى تبذل جهدها لتتمالك  
اعصاهبا: ))تؤذيىن؟ ال ميكنك ان تفعل سيئا 

فعلت سيد ستيل. لقد  حنوى اكثر مما سبق و 
أفقد جشعك، عدمي الرمحة، أىب عمله ومنزله،  

 النهاية حياته، لقد ذهب كل شئ، كل شئ.  وىف
لقد حما عملك هذا األثنني و عشرين عاما من  



حياتى. كيف لك أبن تفهم ذلك؟(( ودفعت اىل  
اخللف بشعرها احلريرى األسود الكثيف عن  

كتفيها بيد مرجتفة، وهى تتابع قائلة: ))وأسوأ ما  
 ىف األمر هو أنك ال تتذكرحىت امسه.((

أن حتبس الدموع الىت كانت  ومل تعد تستطيع 
تكبتها طيلة املساء، وعندما حنت رأسها وقد 

أعمتها تلك الدموع كما بللت وجنتيها،  
ادركت، وقد متلكها الذعر اهنا جعلت نفسها 

تبدو اكثر محاقة مما هى ابلفعل. وان الشئ 
 هناك ميكنها عمله هبذا الشأن، الشئ مطلقا

****************** 
 الفصل الثاىن 



ندما توقفت العاصفه، واستحال بؤكها اىل  وع
 نشيج متقطع،قال هلا بثبات 

 )اذا، فشكواك حقيقيه( 
قال هذا مبالمح خاليه من التعبري .ورفعت 

نظرها اليه بسرعه لرتى ان العينني الزرقاوين  
 الصارمتني قد اصبحتا 

متحفظتني كما ملست فيه تغريا غامضا مل تستطع  
وه والسخريه مازالتا  ان تتبينه جيدا . كانت القس

 مرتسمتني على شفتيه ،  
وكذلك اخلطان احمليطان بفمه .وكانت مالحمه 

الظاهره ما زالت قاسيه عنيفه . ومع هذا ،كان  
 مثه شىء ما ....



وقال ببطء ابمكاىن ان اميز التعاسه احلقيقيه  
عند رؤيتها، اي انسه غوردون، ولكن عملك 

 مازال ال عذر له . 
ابمكانك ان تطلىب مقابلىت ىف اى وقت  لقد كان  

 لكى نضع حدا لسوء التفاهم هذا ...( 
 ورفعت راسها كنمره صغرية وهى تقول 

سوء تفاهم ؟صدقىن ظن ليس هناك سوء تفاهم 
.كما انه ليس ابمكانك استغفاىل هبذا الشكل 

 ،انىن لست غبيه.( 
 قال بربود 



انىن لن ارد على هذا بشكل صريح ، ذلك -
و اكثر فعاليه من اى كلمه اقوهلا ،  ان عملك ه

 كم مضى على موت ابيك ؟(
 فحدقت فيه بتوتر وهى جتيب سنتان.( 

فعاد يسأهلا متجاهال توتر جسددها املؤمل وهل  
 بكيت عندما مات ؟( 

فابتدأت تقول حسنا ،ابلطبع...(وما لبث  
صوهتا ان تالشى وهى تقطب حاجبيها  

 مفكره،مث تتابع قائله  
 كال، ال اظن انىن بكيت،ىف احلقيقه .( 

 فقال هذا شىء سىيء جدا اىل نفسيتك.( 



فنظرت اليه بدهشه ، كان هذا اخر ما تتوقعه  
 من شخص قاس عنيف مثله.واتبع قائال 

كالشرك ، يغطى كل شىء  ذلك انه خيلق ظالما  
). 

 فقالت وهى تنتصب واقفه رافعه راسها متحديه  
امسع ، انىن خبري ليس ىب شىء.(وكانت كلماهتا  

 االخرية حافله ابملعاىن .
واومأ هو برأسه خبفه وقد بدت الصرامه ىف  

 نظراته ، وهو يقول  
 هل افهم من هذا اننا عدان اىل االهتامات؟( 

ن وجهها املبلل فأجابت بفتور وهى تزيح ع
 خصله من شعرها 



اوه،انك تعرف ما اعىن ، ال ميكن ان تكون قد  
نسيت االمر متاما ، لقد شعرت هبذا ىف الفندق  

). 
 فأجاب فقط ابلنسبه السم شركه ابيك .(

 هزت برأسها دون ان تتفوه بكلمه . وقال هلا 
 امسعى ، حدثيىن ابألمر منذ البدايه .( 

حظت شىء من وعندما مشى اىل كرسيه ال 
احلذر يشوب مشيته يشبه الرتدد ، وكان هذا  

 غريبا ابلنسبه اىل رجل مثله 
.ولكن ، عندما جلس ازاحت هذه التصورات  

جانبا بضيق . مل يكن هلا حاجه اىل جعله موضع 
 اهتمامها . 



 وأجابت حسنا ، ليس هناك الكثري ليقال .(
وقاومت عطسه كادت تفاجئها ، فنظرت اليه  

ء بصوت كئيب  قائله ببط  
 هل اجد عندك منديال ؟( 

فقال جييبها بنفس الصوت الكئيب الفاتر الذى 
 خاطبته به: 

 )نعم . عندى منديل .(
وصبغ االمحرار وجهها وهو يتقدم منها مبنديل  

قطىن كبري ابيض ، هل كانت هلجتها هبذا  
 الشكل الذى قلده هو؟ 



كان عليها ان تالحظ نفسها اذ جيب ان ال 
قل منه .... كيف جيرؤ على السخريه يعتربها ا
 منها ؟ 

وابتدأت تتكلم هبدوء بعد ان مسحت انفها ، 
 مث استقرت ىف كرسيها ، قالت :

)لقد اسس والدى الشركه ابالشرتاك مع امى ىف 
العام الذى ولدت اان فيه ، وكان جناحهما جيدا 

... 
وكان لنا منزل مجيل عشنا فيه برفاهيه عاديه . 

لرفاهيه هنا ، ابلطبع .( ليس مثل هذه ا   
ونظرت اليه بسخريه وهى تستطرد ولكننا كنا  

 سعداء (



وتوقفت عن الكالم ،فقال يستحثها وقد  
 شردت نظرهتا مع الذكرايت نعم ؟(

فتابعت تقول وما لبثت امى ان وقعت مريضه  
تشكو من قلبها ،عندما كنت ىف اوىل سنوات 

معها .وال املراهقه وكان اىب ميضى اكثر اوقاته 
اظنها كانت تعلم ابنه رهن املنزل لكى يبقى  

على مسري الشركه . ولكنىن مل اعلم بذلك ابدا  
 . وقد توفيت عندما دخلت اجلامعه .( 

قال انىن اسف لذلك .( وكانت عيناه النفاذاتن  
ال تغادران وجهها وهى تتحدث ، كام ان صوته  

 العميق كان خاليا متاما 
 من اى مشاعر. 



قول وبطبيعه احلال ، اصبح والدى واتبعت ت 
حمطما متاما ، ولكنه القى بنفسه ىف الشركه 

 حماوال ان يسرتد الوقت الذى  
وضيعته ، كما اظن ، وقد جنح ىف ذلك بشكل  

جيد . فقد كان عندان جمموعه خملصه من  
 االيدى العامله ، كما انه اصبح

بعد رحيل امى ، ميضى ىف الشركه مايشاء من 
الساعات ، وهذا ىف احلقيقه ، ساعده متاما اذ  

 شغل ذهنه عن احزانه . 
وكان قد حصل على عقد كبري مأله هبجه ، اذ 
كان ممكنا معه ، ختليص املنزل املرهتن ، فهو  

 كان يريده الجلى ولكن ، عند 



ذلك ...(وسكتت فجأه رافعه عينيها املتسعتني  
 اىل وجهه لتستطرد قائله :

ت مؤسسه ستيل .()عند ذاك ، تدخل  
 وسأهلا عابسا كيف ؟(

فحدقت فيه بغضب وهى جتيب اال تتذكر؟ كان 
هذا منذ سنتني فقط . ال ميكنك ان تنسى  

 التفاصل مبثل هبذه السرعه.(
فسأهلا متوترا هل عندك فكره عن مدى اتساع 
جملس اداره الشركه عندى ؟ مث هنالك العديد  

مل مما  من الفروع للشركه ىف خمتلف احناء العا
أيخذ الكثري من وقىت واهتمامىت . ليس ابمكاىن  

 التعامل . شخصيا مع كل شىء .( 



فقالت على الفور وقد اتسعت عيناها كال معك  
 حق ال اظن ذلك .(

مل يكن هذا قد خطر ىف ابهلا من قبل . واتبعت  
 تقول : 

)حسنا ، انك ...اعىن شركتك ، كانت قد  
مصنعنا  اشرتت بقيه املبىن الذى يقوم فيه 

الصغري . وكان املكتب ىف الداخل وكنتم تريدون  
االراضى امللحقه ابملبىن . ومل يكن مثه مكان  

ننتقل اليه على الفور ظن فقد كان ما قدمتوه  
نت مال مبلغا صغريا ، فقد كان معروفا للجميع  

ان مصنع اىب يواجه مصاعب . وعندما رفض 
(اىب البيع ، ابتدء الضغط عليه من جانبكم .  



فقال بوجه خاىل من التعبري يقرب من عدم  
 االهتمام فهمت .( 

وعادت تقول وفجظاه ابتدأت البنوك تتطالب  
 بديوهنا وبقيمه الرهن .والغيت العقود .( 

وحدقت فيه بغطب وهى تتابع اهنا طريقه مجيله  
الداء االعمال . أليس كذلك اي سيد ستيل ؟ 

كل شىء جائز مهما كان . ويظهر ان هذا هو 
مبدأكم حىت ولو مل تكن تشهد انت شخصيا  

 ان  كل هذه االمور . ليس ابمكانك ان ختربىن
موظفيك خيرجون عن النهج املتبع ىف مؤسستكم  

 لتسيري اعمالكم .(



فقال بربود جعلها جتفل: مل اكن اعلم ان على 
ان اخربك كل شىء( كان يتكلم معها بينما يبدو 

فيه  ان ذهنه تقريبا ىف مكان اخر ، وحدقت
بعنف . ما الذى كان يفكر فيه ؟ وعاد يقول  

 وهو مييل لالمام قليال 
 اتبعى كالمك .( 

فقالت حماوله متالك هدوءها وكان الوداع 
ابلنسبه للمصنع . والوداع ابلنسبه للمنزل . 

واستطاع اىب ان حيصل على عمل جزئى براتب  
زهيد ، وسكن مع بعض اصدقائه ، ليتوىف بعد  

د شخص الطبيب سبب وفاته  اربعه اشهر .وق
التهااب رئواي . ولكن الذى قتله هو فقط ،فقدانه 



الرغبه ىف احلياه .( ونضحت نظراهتا ابالمل وهى  
 حتدق فيه ، متابعه كالمها: 

)انه اخربىن ذلك بنفسه . قال انه يريد ان ميوت  
). 

 فقال وتلومينىن اان لذلك ؟ (
فنهضت من مقعدها وهى جتيب قائله متاما ، 

قد تصاعدت الرائحه النتنه ،كما يقول املثل  ف
،امام اببك ، اي سيد ستيل ، دون ان تفكر  
ابزالتها . ان الرائحه النتنه هذه تتصاعد من  
اداره االعمال ىف مؤسستك ، من موظفيك  

 ...منك انت .( 



فقال متهكما لقد ادليت بقصتك بشكل انبض 
 ابحلياه .( 

دم اىل  فأجابت وهى تواجه قائله ،وقد صعد ال 
وجنتيها ، وبدا شعرها االسود الكثيف متألقا  

بلون اقرب لالمحرار ىف هذا الضوء االصطناعى  
 الوهاج وبينما اتسعت عيناها البنيتان 

اهذا هو كل جوابك ؟ جمرد التهكم تنقذ به  
كرامتك الغاليه ؟ فال اعتذار ، وال ندم ، وال  

 شعور ابلذنب ؟ (
فوقف بدوره وهو يقول مل افعل شيئا جيعلىن  

اشعر ابلذنب ( ومشى حنو جرس طويل ىف زوايه 
الغرفه فجذبه مرتني ، وعلى الفور فتح الباب  



لتدخل منه خادمه مجيله صغريه تلبس الزى  
 اخلاص . وقال هلا بلطف  

هل ابمكانك استدعاء السيده النغتون لكى  
ان  اتتى بسرعه ، من فضلك اي جني ؟ اريد

 اكلمها ابمر ما .( 
فأجابت اخلادمه ، وقد اتسعت عيناها الزرقاون 
الكبرياتن ملرأى جاىن، قائله نعم اي سيدى . انىن 

علم بعودتك اىل املنزل . كنا  اسفه ، فنحن مل ن
 نظن انك ستمضى املساء خارجا ...( 

فقال حبزم لقد تغريت خططى .( وحاال، تركت  
سها بشكل عصىب اخلادمه الغرفه وهى تومىء برأ

 بينما كان هو يتابع  



انىن سأطلب جتهيز عشاء لنا .( ونظر اىل جاىن  
نظرته بذعر ، قائله بسرعه ليس   ، لتبادله هذه

الجلى ، اي سيد ستيل لقد سبق وقولت انىن 
 سأعود اىل منزىل .( 

فقال حبزم ال سبيل اىل ذلك ، انىن مل انته منك  
دقق ىف بعد . هذا اىل انىن حباجه اىل ان ا

 قصتك .(
 فقالت وهى تنظر اىل الساعه ىف معصمها  

االن ؟ ان الوقت بعد السادسه واليوم اجلمعه  
 حيث ال يوجد اى انسان ىف عمله .(

فقال بربود مثه اانس عندما اريدهم اان حيضرون 
ل  حاال. واحلقائق ستكون مسجله . اما التفاصي



فيمكنها ان تنتظر اىل ان اعلم من الذى كان  
وال عن تلك املعامله ىف ذلك الوقت .( مسؤ   

فقالت وهى ختطو حنو الباب امسع . انىن ذاهبه  
). 

ولكن النظره الصارمه الىت القاها عليها ذلك 
الرجل الكبري اجلسم ، مجدهتا ىف مكاهنا وهى 

 تتابع قائله  
 انىن جاده فيما قلته اريد ان اذهب اىل بيىت.( 

 فقال ال تتصرىف كاالطفال .(
وجهها غضبا من كالمه هذا ، بينما كان  فتوهج 

 يتابع قائال: 



)انىن ، فقط اعرض عليك العشاء بينما اقوم 
ابالتصاالت الالزمه ، وهذا هو كل شىء .  
فانىت حمظوظه جدا لكونك لست االن ىف 

 املخفر حيث الشرطه حتاسبك على ما فعلت .(
فأجابت وهى تتصور تلك الفتاه الشقراء  

  كانت بصحبته :الطويله القامه الىت
) ولكن كان يبدو انك كنت تنوى قضاء املساء 

 خارجا و ...( 
 فقاطعها قائال بلطف 

لقد اتخرت ىف االهتمام بوضعى اخلاص ، اليس  
كذلك . ميكنك ان تسكىب لنفسك كواب اثنيا 



من العصري ريثما اقوم ببعض االتصاالت اهلاتفيه 
 ، مث نتناول الطعام بعد ذلك .(

اوشكت على فتح فمها للمناقشه ، وعندما 
فتح الباب وابتسم السيد ستيل للمرأه املتوسطه  

ىف السن الىت دخلت الغرفه مرتديه ثواب اسود 
وعاقصه شعرها الذى خطه الشيب اىل اخللف ، 

 وقال خياطبها :
) لقد تغريت خططى اي سيده النغتون ، واان  

االن اطلب عشاء لشخصني ، فهل هذ ممكن 
 ؟(

املرأه وهى تبتسم أبدب :  فأجابت  



) طبعا اي سيد ستيل ، وسيكون جاهزا بعد  
 نصف ساعه .(

وعندما خرجت املرأه بعد ان حنت رأسها جلاىن  
 حتييها ، حدقت هذه فيه قائله بغضب :  

) ما الذى على ان افعل لكى اقنعك ابنىن ال 
 اريد عشاء ؟(

 فأجاب هبدوء ال شىء، فأان اعرف هذا .(
ماذا اذن .( فقالت : )فل  

 فأجاب الن عليكى ان تفعلى ما يقال لك .(
وكان قوله هذا مبثابه جواب مكتمل ، ىف نظره 

ى فيه اثئره وقد ااثرت  كما يبدو ، وحدقت ه



غطرسته حنقها ، مث قالت له بشمئزاز عميق  
 انك رجل عجيب حقا .(

وزاد ىف ثورهتا ابتسامته الساخره وقد كست 
دعابه قاسيه . كان ما يزال مالحمه الداكنه 

 غاضبا . وقال معنفا : 
)انك لست اول امرأه تقول هذا . ولو على ان 
اعرتف بظروفك الىت اجلأتك اىل هذا ، وعادة  

 يقال ىل هذا مصحواب ... حبماس اكثر .( 
فقالت بلهجه حاول ان تضمنها ما تستطيعه من  

 سخريه :



)أحقا ذلك ؟ لقد كنت دوما اظن ان الرجل 
قيقى جيب ان ال يتباهى جبوده ادائه مع احل

 النساء .( 
فسأهلا بلطف وبرود مصطنع وهل حتدثت اان 

 عن النساء ؟(
ولكنها الحظت ان اهانتها هذه قد جعلت 

 عينيه تضيقان وفمه يعتدل وهو يقول :
)اتعلمني انك اذا وضعنا قضيه ابيك جانبا ،  

انك امرأه سليطه اللسان ؟ اال يعجبك الرجال  
انسه جاىن غوردون ؟(  ، اي  

كان مايزال يتذكر امسها االول منذ مسعه منها ىف 
الفندق رغم كل ما حدث بعد ذلك من تشويش  



وااثره .و شعرت وهى تنظر اىل هذا الوجه  
الداكن مبثل ضرب املطرقه على ام راسها ، اذ 
تعلم فجأه ان هذا من اختصاص هذا الرجل . 

به فقد كان ذهنه مبثل حد السيف ، وصال
ا ابدا . فلماذا اذا ،  املسمار . فهو ال ينسى شيئ

ينسى قضيه مصنع ابيها ؟ وهل صدقته هى ؟  
وهل اشرتك هو هبذا االمر ؟ انه ال يبدو من  

اولئك الرجال الذين يدعون اى شىء ينساب  
من بني اصابعهم ، مثل اقتناء املبىن الرئيسى  
كعقار . البد انه علم ابخلطوط الرئيسيه هلذا  

وضع على االقل ، خصوصا ابلنسبه  ال
للمصاعب الىت اعرتضته . لقد علم بكل ذلك  



وتذكر اسم املصنع كذلك  ابلتاكيد كما انه سبق 
. 

وعندما عادت من تصورهتا هذه ، اىل الواقع 
كان ما يزال حيدق فيها بعينيه الزرقاوان احلادتني  

. 
 وقال حسنا ؟( 

وكانت االن قد نسيت موضوع احلديث الذى 
ن بينهما ، فقالت ماذا ؟(كا  

 فقال ابلنسبه اىل الرجال ، هل يعجبوك ؟(
وعندما اخذت حتاول استيعاب ما كان يقوله ،  

 تقدم هو خطوه حنوها قائال :
 )هنالك طريقه واحده ملعرفه ذلك ...(



اما الطريقه اخلبريه الىت ام***ا هبا ، فلم تتذكرها 
ظه  جاىن اال بعد وقت طويل ، اما ىف هذه اللح

القصريه ، فقد شغلت مبقاومه قوته املسيطره  
 هذه .

لقد ارغمت نفسها على اجلمود التام ، فقد كاان 
يعلمان مها االثنني ، ان اى حركه منها مل يكن  

من ورائها طائل ، ولقد احست اثناء ذلك 
ابلكرهيه لنفسها ، شاعره اهنا ختون بذللك 

 نفسها وذكرى ابيها . ولكن هذا كان يرغمها ،
 فقد كان رجال غري عادى .

وما لبثت ان وجدت نفسها طليقه ، بينما هو  
قد تراجع اىل اخللف ، حيث وقف عاقد 



الذراعني فوق صدره ، ومضى ينظر اليها بعينني 
ضيقتني . وقال بصوت عميق رقيق هذا حسن 

 جدا .(
ولكنها مل تستطع ان تتفوه بكلمه وهى تنظر ىف 

د هو يقول : ذلك الوجه القوى اخلشن . وعا  
)هذا ، ىف االوقع ، حسن جدا ، اما االن  

فسأسكب لكى كوب شراب ابرد ، بينما اقوم  
 اان ببعض االتصاالت اهلاتفيه .( 

وكانت ما تزال واقفه بصمت ذاهل ، عندما 
ك بثوان بعد ان مأل كوهبا  ترك هو الغرفه بعد ذل

مث وضعه على الطاوله الصغريه جبانب كرسيها ،  
ا قد ابتدأات ابالهتزاز حىت كادت وكانت ساقاه



تنهار على كرسيها وقد اصاهبا الدوار ، عندما  
أيقظها من تلك الغيبوبه صوت انصفاق الباب 

خلفه ، اهنا مل تشك ىف حلظه واحده ىف ان 
تصرفه هذا كان اهلدف منه معاقبتها . وتصاعد  

انينها ىف تلك الغرفه اخلاليه . كان عليها ان  
ما حررها . وختربه ابلضبط تصرخ ىف وجهه عند

رايها فيه ، مث تصفع وجهه ... ولكنها سبق  
وفعلت ذلك هذا اليوم . وأغمضت عينيها  

حلظه بشده . كل هذا كان حلما ... ال بد انه  
 كذلك ...

واخذت جرعه من العصري وهى تلقى بنظرها 
حوهلا ىف احناء الغرفه الفخمه ، مره اخرى . 



لني ، موضوعه  والحظت صوره فوتغرافيه لرج
على رف املدفأة وهنضت لكى تنظر اليها جيدا  

. اكنت متثل كني ستيل و أخاه او ابن عم له  
... فقد كان الشبه غري عادى ، ابلرغم من ان 
الرجل االصغر كان اصغر حجما وشعره فاتح 

اللون .ومع هذا فقد كان الوجهان ينطقان بقرابه  
اخذت منذ  دم ال سبيل اىل نكراهنا ، والبد اهنا 

سنوات فقد كان وجه كني ستيل الذى كان  
يبتسم ، يبدو اصغر سنا ومل يكن مثه اثر هلذه  
االخاديد العميقه ىف وجهه املوجوده االن وال 

لوحظ الشيب ذاك ىف سالفيه ، هذا اىل وقفته  
 املتوتره قليال . 



وفكرت فجأه ىف انه يبدو االن اكرب سنا ، وكان  
تكن متأكده من   هذا هو السبب ىف اهنا مل

شخصيته ىف الفندق ، فقد كانت الصوره الىت 
كانت عثرت عليها بني أوراق ابيها ، متثل رجال  
اصغر منه بكثري ، مع التسليم ابهنا من الصور  

الىت تدفع للنشر ىف الصحف ، وهلذه تبدو 
بعيده عن الواقع والشبه لصاحبها . ان عليها 

خرى ، ان تعود للنظر ىف تلك االوراق مرة ا
ذلك اهنا بعد ان تصفحتها ابكيه مجعتها ىف 

صندوق وضعته ىف خزانه ، ومنذ ذلك الوقت ،  
كان التفكري ىف العوده اىل تصفحها ، تثري فيها  

 االمل .



وعندما عاد، بعد عشر دقائق ، كان يبدو عليها  
االتزان وضبط النفس ، ظاهراي على االقل . اما 

غلى كربكان  ىف داخلها ، فقد كانت مشاعرها ت
 على اهبه االنفجار 

وقال هازال وهو يدخل الغرفه هل يعجبك حلم  
 البفتيك والسلطه ؟ وسلطه الفواكه ىف اخلتام ؟(

ونظر اليها بعينني ضيقتني وقد كسا مالحمه  
 العبوس. 

فأومأت برأسها وهى ترجتف ، قائله ممتاز .( 
وحدثت نفسها ابهنا سرعان ما ستنتهى من  

للتني امامها لتصبح ، بعد ذلك  هاتني الساعتني ا 
حره فال تراه بعد ذلك ابدا . اال اذا طبعا كان 



ذلك ىف احملكمه . اذ ال شك ان القسود اىل  
ابسم القانون كل ما    احلقد ، ولكن ان يدمر

سبق وبناه ابوها ىف سنوات ، كل هذا جيب 
ايضاحه هبدوء ومنطق ، بوجود مؤسسه ستيل . 

املسرحيه ، ولكن هذا   ومل تعرف ملاذا يقوم هبذه
ما حيدث ، دون شك ابلعمالقه اذا احتدو هم  
عاده قساه وال يعرتفون ابخلطأ ابدا . هذه هى 

القاعده االوىل . وذكرت نفسها مره اخرى ، ان 
فعلتهم تلك كانت قانونيه مهما بدا فيها من  

 قسوه وامث وبشاعه ...
وعندما عاد جيلس امامها اشارت اىل الصوره 

 قائله أهو أخوك ؟( 



فنظر اىل حيث اشارت وهو جييب نعم ، انه 
 كايث .( 

 فعادت تسأله أهو اصغر منك ؟(
فأجاب أبربع سنوات . وقد اخذت هذه 

الصوره منذ ثالث سنوات عندما كنا ىف اجازه  
 ىف اليوانن .(

فنظرت اليه بدهشه وهى تقول ثالث سنوات  
 ؟(

منذ عشر  وحدثت نفسها ان تلك الصوره تبدو 
سنوات على االقل .وقرأ هو على وجهها ما 

 يدور ىف ذهنها ، 



فقال بتوتر انىن ىف الرابعه والثالثني من عمرى ،  
انسه غوردون ، وقد مات اخى السنه املاضيه .  

 هل ابمكننا ان نرتك هذا املوضوع االن ؟(
فأومأت برأسها بسرعه بينما شعرت بتوهج 

ف كان هلا ان  وجنتيها وهى تقول ابلطبع ( وكي
تعلم ان اخاه قد ما ؟ كانت تظن ان كني ستيل 

البد ان يكون اكرب من اخيه بثماىن او تسع 
سنوات رغم جسمه القوى الفىت . وذلك الوجه  
ذو اجلاذبيه الذى افقدها اتزهنا ، ما الذى جعل 

فيه هذه اخلطوط حول فمه وعينيه ؟ البد ان  
ري ىف كارثه عظمه قد احدثت فيه كل هذا التغي



ثالث سنوات . اميك ان يكون ذلك بسبب  
 موت اخيه ؟ اما ان هناك سبب اخر ؟.

كان العشاء ممتازا لكن الغرفه الزخرفه ابلغه  
االتساع ، ليتناوال فيها الطعام اكن اقل وصف 

هلا اهنا خميفه تثبط اهلمه ، وعندما دخلتها  
اخذت نفسا عميقا عله يساعدها على متالك 

املائده الثقيله الداكنه اللون ،  رابطه جأشها . ف
والسجاده البيضاء السميكه ، واجلدران التبنيه  
اللون ، هذا اىل الستائر املخمليه ... كل ذلك 

 كان هائال خميفا .
وبينما كانت جني اخلادمه ترفع االطباق 

 املستعمله لكى حتضر احللوى ، سألته جاىن :



 )هل تتناول طعامك هنا دائما ؟ (
به الطعام كان يسودها التوتر و ذلك ان وج

 الصمت املؤمل . 
فنظر اليها ابمعان وقال عندما يكون لدى 

 ضيوف فقط ، أمل تعجبك هذه الغرفه ؟( 
فقالت مرواغه بسرعه واين أتكل عندما ال 

 يكون عندك ضيوف ؟ (
ىف مكتىب ، وىف احلقيقه اان امضى فيه أكثر  

 اوقاتى ىف هذا البيت .( 
 ان نتناول احللوى ىف املكتب  وسأهلا فجأه احتبني

 ؟(
 فأجابت على الفور نعم من فضلك .(  



فنظر اليها ابستغراب مث اجال النظر حوله ىف  
 احناء الغرفه وهو يقول ابرتباك :

 ) ولكن ، ما العيب ىف هذه الغرفه ؟( 
فأجابت ال شىء . اهنا رائعه اجلمال ، ولكنها  

 كبريه . حسنا ، فلنكن صرحيني ، هائله .(
فعاد جييل بنظره ىف الغرفه قائال أحقا ؟ نعم ، 

اظنها كذلك ىف احلقيقه . انىن مل أنتبه اىل ذلك 
 مطلقا .( 

وتبعته وهى تفكر ىف الطريقه الىت يعيش فيها  
البعض . واجتازا القاعه الكربى اىل غرفه اصغر  

هذا تتساوى بكثري من االخرايت ، ولكنها مع 
ابمجعها . مبساحتها مع شقتها هى الصغريه 



ولكنها كانت تبدو مرحيه ، وكانت النار تشتعل  
ىف املدفأه بينما احد جدراهنا كان مغطى ابلكتب  
الىت كانت تتألق ىف ذلك الضوى اخلفيف الذى 
يظهر من مصابيح حناسيه مثبته على اجلدران .  

وكانت الستائر الثقيله ذهبيه اللون مسدله على  
ذا يطفى على  النوافذ تصد برودة اجلو ، وكان ه

الغرفه جوا بيتيا يزيده وجود هر كبري راقد على 
 مقعد جلدى قرب املدفأه .

 وقالت وهى ال تتصوره حمبا للحيوانت : 
 ) هل تقتىن هر ؟(

 فأجاب بلهجه غامضه :



) بل هرره ، هذا هو جونيرب ومثه اخر يدعى 
 كوزموس .( 

هذا بينما السيده النغتون وجني تنصبان املنضده  
نت مطويه ىف احدى زوااي الغرفه ،  الىت كا

وأخذت جاىن متر بيدها على فراء اهلر الناعم 
وهى تراقب كني ستيل من حتت اهداهبا . ان له  
مجاال رائعا حقا . وجعلت هذه االفكار وجهها 
يتوهج خجال ، فخفضت نظرها بسرعه . اهنا  

كلما اسرعت ىف اخلروج من هنا كان ذلك 
ر ىف ان ما حدث افضل . واالفضل ىف ان تفك

بينهما امنا كان عقااب منه هلا ملا قامت به اثناء 
املؤمتر الصحفى ، وفكرت بتوتر ، ىف انه ككل  



رجل اخر البد قد صدمه ان يرى ثيابه القذره  
 تغسل امام الناس . 

وكان الدراق املغطى ابلقشده ، لذيذا ولكن  
الشعور ابهنا رمبا كانت حتلم والذى كان يساورها 

املساء قد اشتد االن بعد ان انتهيا من  طيله 
 تناول احللوى ، وسأهلا : 

 ) أتردين قهوه ؟(
وبدا لناظريها ىف هذه الغرفه الصغريه ، اكرب 
حجما واشد مسره . وكانت عيناه الزرقاوان 
النافذاتن تبدوان شاذتني ىف وجهه الداكن .  

ومره اخرى شعرت حنوه ابفتتان قوى عميق مما 
 اسرع بدقات قلبها . 



وقالت فجأه وهى تنهض واقفه لتسري حنو 
 املدفأه : 

اان اذهب ىف  )كال . كال ، اشكرك فأان جيب
 احلقيقه (

فقال بلهجه الذعه : ) وملاذا ؟ كنت اظن اننا 
 منضى وقتا رائعا .(

 وكانت السخريه تنطق من كلماته . 
وهنا ، شعرت بثوره فقدت معها اعصبها ،  

 فقالت بعنف :
) ال ادرى ما هو قصدك من كل هذا ؟ ان جو 
فالندرز االن يعلم ما فعلته ، ورمبا قد خسرت  

ى وابلتاىل شقىت ، دع عنك ثقتهم ىب .  االن عمل



بينما انت هنا جالس دون ان ميسك شىء ،  
أليس كذلك ؟ انىن اان من سيكون كبش احملرقه  

). 
 فقال ابرتياب وهو ينظر اىل وجهها املتضرج : 

) انىت كبش احملرقه ؟ ال اصدق انىن امسع هذا . 
هل عندك فكره عما فعلته هذه الليله ؟ ايتها  

لشابه ؟ ىف وسط املؤمتر الصحفى ؟ مؤمتر  املرأه ا 
صحفى ؟( وكرر هذا اثئرا وهو يتابع لقد اهتمتىن 
ابالجرام واالحتيال ، ليس مثه صحاىف ىف لندن  

ستفوته مثل هذه اخلبطه الصحفيه ، واان ال 
اشك ىف ان بعض منهم استطاع ان يظفر بصوره  

حلوه ليدك ملتصقه بوجهى كالقشده على 



حقني كل ما قد ينالك من  الكعك ، انك تست
جو فالندرز . وان ختطيطك لعمل مثل هذا  

 )... 
فقاطعته ساخطه انىن مل اخطط هلذا . لقد كنت  
مع جو ىف ردهه الفندق نتناول القهوه ، اذ كان  

ينا موعد مع املدير للقيام ببعض االعالانت . لد
 فرأيتك داخال ، فدفعتىن رؤيتك اىل ذلك .(

و يشتم بطالقه بصوت وأغمض عينيه حلظه وه
 منخفض ، مث قال :

) ال ادرى اذا كان ما تقولينه جيعل االمور اسؤ 
او افضل . امل تقفى حلظه لتفكرى ىف ما قد 

 حيصل نتيجه لذلك ؟ (



فنظرت ىف العينني الزرقاوين مباشرة وهى تقول  
كال . ولكن لو فعلت ذلك ملا عدت عن نيىت 

 تلك .(
يسأهلا :فاسود وجهه من الغضب وهو   

) احقا ؟ انك ىف الواقع ىف حاجه اىل جلد 
ابلسياط يعيدك اىل رشدك ، ايتها السيده 

 الشابه .( 
فقالت غاضبه حاول ان تلمسىن مره اخرى 

 فرتى ما يكون مىن . أفهمت ؟ (
 فهز رأسه قائال ان كربايءك زائده عن اللزوم .(

فقالت بعنف وهى تقبض يديها وماذا كنت  
ن اىب ، وليس احد املعارف ،  تتوقع ، لقد كا



ماذا سيكون شعورك لو ان احدا عامل اابك  
 هذه املعامله ؟ (

فقال جبفاء : ) كاالجرام ، ولكن كل شىء ما 
يزال االن جمرد افرتاض ، أليس كذلك ؟ ليس  
لدى شىء اثبت االن ويبدو ىل انك فسرت  

االمور حسب اجتهادك . انك غري متأكده متاما 
العملى . واكرر ان فعلتك هذه مما على الصعيد  

 ، ال تنسى .(
فواجهته قائله بلهجه متصلبه ان ما اعرفه هو  

 فوق الكفايه . واان اريد ان اذهب االن .( 
فوقف ببطء قريب من احلذر وهو يقول حسنا ، 

 حسنا .(



ومره اخرى ساورها شعور ابن ىف حتركه صعوبه 
ه  بينما كان هو يتابع قائال انىن ىف انتظار مكامل 

هاتفيه خالل نصف ساعه . اال تريدين ان تبقى  
 هنا ملعرفه ما سيأتى ؟( 

فقالت بربود كال ، ال اريد . فاان اعلم ان احلق  
معى ، اي سيد ستيل و اان ايضا اعلم ما 

 ستكشف عنه استعالماتك .( 
فقال متهكما هل تصدقينىن اذا قلت لك انىن  

 اكتفيت هذه الليله من فتنتك املميزه .(
الت بلهجه الذعه وعيناها تقدحان شررا فق

 وملاذا تغري هنج حياتك فتكون صادقا االن ؟( 



فأجاب انىن السبب ىف جعلك تقولني ىل مثل  
هذا الكالم . انك ال تدعني فرصه تفوتك ؟  

 على ان اتذكر ذلك ىف املستقبل .( 
فسألته بربود ساخر املستقبل ؟ ال اظن طريقينا  

منضى حياتنا غري سيتالقيان مرة اخرى ، ان  
 متماثلني اليس كذلك ؟(

فأجاب بربود قاتل انك لن تفلىت مىن هبذه 
غوردون وسأبرهن  السهوله . انىت خمطئه اي انسه 

لكى على ذلك ، وعندما يثبت ان اقرتفت خطأ  
 كبريا ...( 

فقالت حبزم هذا لن يكون . لقد سبق واخربتك 
ما حدث ىف املاضى ، وما زلت غري متأكده من  



تفهمك للوضع أبيه حال . وال يهمىن اقتناعك  
ا حدث. واالن اريد ان  مبا قلته لك واان متيقنه مم

 اذهب .( 
فقال كما تشائني .( وضغط على زر ذهىب 

ه  صغري جبانب املدفأه ، وبعد ثوان اطلت اخلادم
 برأسها من الباب .

وتسألت جاىن متهكمه ، وهى تراه يلقى أبوامره  
اىل الفتاه الصغريه ، تسألت عما اذا كان يقوم 
بعمل بنفسه مطلقا . فاالزرار ىف كل مكان ، 
واالوامر تلقى هنا وهناك ، وكل شخص يقفز  

ابنتباه . وكان وجهها ينطق هبذه االفكار عندما  
بنظراته النفائه   استدار ينظر اليها مكتسحا



مالحمها الىت سارعت هى ىف تغيريها اىل شكل 
 مقبول . 

وقال ما اشد ما أملح من الكراهيه ىف وجهك 
 هذا .(

وكان صوته عميقا رقيقا ، ولسبب ما شعرت  
ر تسرى ىف اوصاهلا وهى تراه يقرتب هى ابلنا

منها ، بينما كان حيدق ىف اعماق عينيها البنتني  
ربود انك تعلمني ان هذا  ، وهو يقول ساخرا ب

 شىء سىء جدا ابلنسبه لك .(
فأجابت وهى تبعد رأسها عنه حبده هذا ما سبق 

كنت فهمت انك أمرت بسياره  وقولته ىل مره .  



اتخذىن اىل بيىت ، واال فبامكاىن ان اطلب سياره  
 اجره لذلك .( 

فقال اظن ان ابمكانك القيام أبى شىء .( كان  
همه متاما . واتبع هو  ىف صوته معىن مل تستطع ف

 قائال : 
)على كل حال فانىن افضل ان اخذك اىل بيتك  
بنفسى اذ انىن اان الذى سبق واحضرتك اىل هنا  

 ؟(
فسألته بذعر واضح هل ستصحبىن اىل البيت  

 ؟(
والح شبه ابتسامه على ذلك الوجه اجلليدى  

للحظه واحده ، وهو يقول : ) منذ اايم ، قلت 



متىن ان اقابل فتاه ال يدير  الحد زمالئى انىن ا
رأسها اسم ستيل .( وكانت السخريه واضحه ىف  

كالمه وهو يعود اىل مكانه جبانب املدفأه ، 
 ليتابع قائال :

)كنت قد نسيت ما يقال من اننا جيب ان ننتبه  
 اىل ما نتمناه ، احياان اذ رمبا يتحقق .( 

فحدقت فيه دون ان تقول شيئا ... وبعد ،  
مكاهنا ان تقول ؟ وىف خالل دقيقه فماذا كان أب

واحده كانت اخلادمه تعود لتعلن ان السياره  
 ابالنتظار عند املدخل . 

وعندما تركا املنزل اجلميل الداىفء اىل جو الليل 
البارد ىف اخلارج ، أخذت الريح تلفح وجه جاىن 



مصحوبه برقائق من الثلج ، وعندما اصبحت ىف 
كان ىف   السياره تناولت معطفها من حيث

السياره مع حقيبه يدها ، لرتتديه مسروره . 
وسأهلا وهو جيلس جبانبها بينما عيناه تراقبنها هل 

 تشعرين ابلربد ؟ (
فأجابت قليال ( وألقت بنظرها اىل اخلارج  

مفتشه عن موضوع غري شخصى تتحدث فيه مث 
 قالت اين حنن ؟ (

فأجاب بربود ىف ميدل سيكس ، حيث السفر  
ع ذلك حتتفظ ابلطابع الريفى  سهل منها وم

مبزارعها واكواخها املسقوفه ابلقش الىت ابمكاهنا  
 ان تنافس اى قريه ىف يوركشاير .(



فسألته ساخره وهى مازالت جتذب اطراف  
 معطفها حوهلا أتراك ، ىف اعماقك صبيا ريفيا ؟( 

فأجاب بوجه خاىل من التعبري هل جتدين من  
يىن  الصعب تصديق هذا ؟ وهل كنت تتصور 

نشأت ىف املدن الشماليه حيث املباىن متتد  
امياال وحيث القطارات حتت االرض وما اشبه ؟ 

ام رمبا ىف قلب لندن مثل مناطق تشيلسى او 
 وست اند ؟(

فأجابت جبفاء اظن االماكن االخريه الىت ذكرهتا  
اكثر مالئمه لك ، كما انىن كنت اظن ان القرى 

 ال يهمك فيها اال قدر ما تنتجه( 



فقال وعيناه الزرقاوان بصالبه املاس اهذا ما  
كنت تظنينه ؟ من املؤسف ان تقرتن جاذبيتك 

 هذه مبثل هذا القدر من اجلهل .(
فقالت هتامجه مشبه نفسها هبره صغريه تواجه منرا 

 مفرتسا كيف جترؤ على هذا القول ؟( 
فأجاب بصوت مل تكن رقته لتتناسب مع توتر  

ان مجيع معلوماتك  فكه الفوالذى كيف اجرؤ ؟ 
انسه غوردون . انه اان الذى كان  خاطئه ، اي 

جيب ان اوجه هذا السؤال اليك . فأنت ال  
تعرفني عىن شيئا ، ال شى مطلقا عدا عن تلك  

الفكره الغامضه عن مسؤليىت ىف التسبب بشىء 
 من االسى البيك ....(



فصرخت فيه بصوت اثقب اسى ؟( واجفل هو  
ع يقول وكأهنا مل تعرتض قليال هلذا ولكنه اتب

بشىء بينما انىت متألك الكراهيه رافضه ان  
تستمعى اىل اى منطق وتتصرفني كطفله وليس 

كامرأه سنها ....( وتبادال النظرات وقد اقفلت  
هى فمها بعناد . ولكنه اتبع قوله سائال ابحلاح  

 ثالثه وعشرون ، اربعه وعشرون ؟( 
ن هذا فردت عليه بقوه اربعه وعشرون وان يك
ليس من شأنك ، وماذا تقول انت عن  

 تصرفاتك ؟(
فرفع حاجبيه بغطرسه كادت الجلها هتم بضربه 

وقال ) تصرفاتى ؟ انىن حسب ما اذكر 



اجلستك ىف سيارتى عندما كنت دون معطف 
ك وجبه كامله .  وال قبعه ، وكذلك قدمت الي

 هل تعدين ذلك امثا ؟( 
فأجابت بغضب وقد شعرت ابحلراره تلهب  
وجنتيها انىن مل اقصد هذا . امنا اعىن عندما  

....( وسكتت فجأه مث اردفت عندما امسكتىن  
 خبشونه (  

فهتف وقد بدت عليه احلريه امسكتك خبشونه ؟  
ان راسى مازال يدور بسبب ملسىت ليدك اي  

 انسه ، فمىت كنت خشنا معك ؟ (
فأجابت بفتور عندما كنا جالسني ىف غرفه 

 جلوسك .( 



) اه ...( اطلق هذه االهه بلهجه حافله ابملعاىن  
ر اليها ساخرا ، ، فرفعت وجهها حبده لرتاه ينظ

وهو يقول هل ستقولني االن انك مل تكوىن 
 مراتحه ؟( 

فنظرت اليه قائله كال ، انىن مل اكن كذلك . 
كنت اشعر ابلغثيان التام . مل يعاملىن احدا من  

 قبل مثل هذه املعامله .( 
و مييل جبلسته اىل اخللف وقد عقد فقال وه

زراعيه فوق صدره وقد ضاقت عيناه النافذاتن  
احقا ؟( وادركت هى فجأه انه يالعبها كما  

تالعب القطه الفأره الصغريه . واتبع يقول اذا  



كان الرجال اعقل من ان يتعاملوا معك ،  
 فمازال هناك امل ىف هذا الكون .(

ر فيه ، وانت ال فقالت اثئره انىن ال اعىن ما تفك
تعرف هذا ، امنا عنيت ...( وسكتت . ماذا  

تراها كانت تعىن ؟ واتبعت تقول انك ارغمتىن  
)... 

فقاطعها قائال وهو يبتسم ماذا ؟ رمبا كان هذا  
بعد ذلك ....(  ىف اللحظات االوىل ، ولكن

وكسا الربود وجهه وهو يتابع تذكرى ... فاان 
 كنت هناك ...( 



ك من وقح ، انىن لن احتدث  فقالت بضعف اي ل
عن اى شىء معك بعد االن .( واغمضت 
 عينيها وهى جتذب اطراف معطفها حوهلا .

ومضت فرته صمت قال بعدها لشد ما كانت  
هبجىت عارمه تلك اللحظه . لقد كانت سعاده  

هبما السياره مسافه   حقيقيه .( وبعد ان اجتازت
 ، قال اال تتكرمني علينا بعنوانك ؟(

عينيها بسرعه ونظرت من النافذه وهى ففتحت 
 تقول : 

 )اه ، ميكنك ان تنزلىن ىف اى مكان (
وبدا هلا العامل خارج هذه السياره املرفهه ، بعيدا  

 عنها ماليني االميال . 



وقال بربود حسنا ، وتظنني انىن سأوافقك على 
ذلك . ان جاوبك ذاك يتمشى مع كل اهلراء 

ذ تريدين ان  الذى حتدثت به طيله الليله ، ا
تنزىل هنا وانت ترتدين هذا الثوب الصوىف 

الرقيق واملعطف . واالن اىل ابلعنوان من فضلك 
). 

 فسكتت طويال ، مث قالت اابردين غاردنز .( 
 فسأهلا والرقم ؟(

فأجابت اثنان وستون .( لقد كان شارع اابردين  
غاردنز بعيدا عن املكان الذى تقطنه . ولكنها مل 

بعنواهنا احلقيقى مل تكن تعرف  تشأ ان ختربه
تعرف السبب ىف ذلك . ولكنها كانت مقتنعه 



ابنه كلما قل ما يعرفه عنها كان ذلك افضل . 
كل هتديدا لشعورها ابالمن  لقد كان يش

واالستقرار . وليس ابلنسبه للماضى فقط . لقد  
اعتادت ىف عملها كسكرتريه جلو فالندرز ، ان 

وكان ابمكاهنا ان   تتعامل مع كل انواع الرجال
توقف من قد حياول تعدى حدوده معها ، عند  
حده . ولكن هذا الرجل ... واختلست نظره  

اليه ىف الضوء املنري من مصابيح الشارع متأمله  
فكه املربع القوى وجسمه الرائع . كان هذا 

 الرجل شيئا جديدا غري عادى .
وبعد ان اعطى عنواهنا اىل السائق بينز ، اعاد 

جز الزجاجى بينهما وبني السائق ابحكام . احلا



ليعودا اىل جومها اخلاص املزعج مره اخرى ،  
وسأهلا هل تسكنني وحدك ؟.( وأجفلت حلظه 

لسؤاله هذا و أجابت راجيه ان ال يكون قد  
 الحظ ذلك نعم .(

 فعاد يسأهلا اهى شقه بغرفه واحده ؟(
فأجابت وهى تنظر من النافذه هراب من نظره  

اده نعم . اهنا ىف منزل ميلكه جو . وهو  عينيه احل
 ملحق ابلوظيفه .( 

فأومأ برأسه ببطء وهو يقول فهمت . ومن هنا  
خسارتك لشقتك . هل تعملني عنده منذ مده  

 طويله ؟(



فأجابت منذ تركت اجلامعه منذ اكثر من سنتني  
.( وحدقت ىف وجهه وهى تتابع قائله لقد مات 

ى .( اىب بعد اسبوعني من نيلى شهادت  
فقال : ) فهمت .( وتساءلت هى مبراره عما 

اذا كان قد فهم حقا ...ومن اين له ان يفهم ؟ 
فقد كانت تعد االايم لكى تنتهى من اجلامعه  

وتستأجر شقه صغريه هلما مها االثنني ، لتعتىن به  
 وتدللة قليال ، ولكنه ... 

) ها قد وصلنا اىل اابردين غاردنز . وابتدأت 
ببطء بني املنازل الصغريه . السياره تسري 

وتنافست جاىن ابرتياح . واتبع هو يقول اثنان  
 وستون ؟( 



فابتسمت بربود وهى جتيب ) نعم ، ان 
ابستطاعتك االن ان تتخلص مىن ، اليس كذلك  

 ؟(
فأجاب حلظه واحده اي انسه غوردون ، حلظه 
واحده .( ذلك اهنا كانت قد جلست على  

ميكنها فيها اهلرب .  حافه املقعد متأهبه للحظه  
 اي هلا من ليله . 

واوقف بينز السياره دون ان يطفىء احملرك ، 
وانزل احلاجز الزجاجى وهو يقول اسف اي  

سيدى ، ان ارقام الشارع تنتهى عند الرقم ستني 
 فقط .(



فأجاب كني بضيق هذا غري ممكن ( ولكن حمله 
منه اىل وجهها جعلته يعود فيقول انتظر حلظه 

تدار اليها بنظرات كالثلج وهو يقول  ...( واس
هذا مجيل ... هذا مجيل ىف احلقيقه ، واالن  

هاتى العنوان احلقيقى ، فاان اكرب من ان جتوز  
على مثل هذه االلعاب الصبيانيه ، اي انسه 

غوردون وغلطه اخرى منك مثل هذه ، جتعلك 
 تعرفني مذاق الضرب على قفاك ، افهمت ؟( 

جتيب انك ال جترؤ .(فحملقت فيه اثئره وهى   
فقال اتراهنني ؟ ( ومل يكن مثه مزاح ىف وجهه 

وامنا غضب عنيف وهو يتابع يلزمك االنضباط 
 اي فتاتى ، واالن هاتى العنوان .(



فقالت بعناد ميكنىن ان اسري اىل بيىت من هنا .(  
مث حاولت القفز ىف الوقت الذى ضرب هو فيه  

يناه املقعد بقبضته وهو يزجمر وقد قدحت ع
شررا صربا ، فاان لن ادخل معك اىل بيتك ، اي  
انسه غوردون ، بل اريد ان اوصلك اىل ابب 
منزلك ، وكلما اسرعنا بذلك كان هذا افضل 

كما ارى . انك حقا اكثر النساء الالتى تعاملت  
معهن ، ازعاجا وذلك منذ زمن طويل . واان ال 

نا  اريد ان اطيل من امد هذه املواجهه املؤمله بين 
 اكثر من الالزم . واالن ، اىل بعنوانك .( 
وكان ابمكاهنا ان ترى بينز جيلس متصلبا 

امامهما وهو يسمع كل كلمه تدور ، وعندما 



فتحت فمها لتناقشه عادت فادركت عدم  
جدوى ذلك . فهو سيستمر ىف االحلاح اىل ان  

حيصل على العنوان وكانت تشعر ان ارادته  
كرهها االعرتاف بذلك .اقوى من ارادهتا رغم    

وقالت بفتور وقد توهجت وجنتاها انه على بعد  
شارعني من هنا ... فيلدون كورت الرقم اثنان  

 وستون .(
 فقال متهكما هل انىت واثقه ؟(

فأومأت بسرعه قائله نعم .( والقى هو عليها  
نظره شامله ، قبل ان يقول لبينز هل مسعت 

 العنوان ؟( 
.(  فأجاب هذا نعم اي سيدى   



فقال سر ىف طريقك اذن ، فكلما اسرعنا ىف 
التخلص من هذه كان ذلك افضل .( ورمق 

الزجاج الذى بينه وبني السائق بنظره كانت من  
العنف حبيث ما كانت لتدهش لو اهنا حطمت  

 الزجاج وتناثرت شظااي ىف كل مكان .(
وبعد ذلك بدقيقه واحده ، كانو يسريون  

ل حيث كان منزل  مبحاذاه صف طويل من املناز 
جاىن بينها . وما ان فتح بينز ابب السياره ،  
حىت انطلقت هى منها كالرصاصه . وعندما  
تبعها كني اىل الشارع ، مدت اليه يدها وقد 

 التهبت عيناها ، وهى تقول :



) الوداع ، ال ميكنىن ان اقول ان اجتماعى بك 
 كان مناسبه ساره .( 

يدها  فقال وكذلك ابلنسبه اىل ( وامسك
الصغريه بيده السمراء الضخمه وهو يتابع قائال 

 بلهجه حتوى التهديد : 
) وارجو ملصلحتك ، ان ال تظهر عناوين  

 صحف صباح الغد ، ابلشكل الذى اتوقعه .( 
وكانت ان تتوقع منه ان يهز يدها مصافحا ، 

ولكنها وقفت متصلبه اجلسم ، وهى تراه يرفع  
يدها تلك اىل شفتيه ، وذلك رغم توتر  

االعصاب الذى شعرت به ، وعندما رفع عينيه  



الزرقاوان الالمعتني اىل عينيها البنيتني  
 املصعوقتني ، رأت انه مل يكن يبتسم .

ه اى تعبري الوداع وقال دون ان يظهر على وجه
 ، اي جاىن .(

وأجابت الوداع اي سيد ستيل ( ومل يكن صوهتا 
كما كانت تريده من الربود . وشعرت هلذا ، 
ابملذله وهى تتحسس مكان املفتاح من قفل  

ابب املبىن ، وقد سادها االرتباك . ودخلت ، مث 
اغلقت الباب دون ان تنظر اىل اخللف . 

حلظه قبل ان تقفز    استندت اىل اجلدار البارد
الدرجات الصاعده اىل شقتها ، وعندما حاولت  
ان تفتح الباب ، سقط املفتاح من يدها مرتني  



خلفها وقد   قبل ان تدخل اخريا ، صافقه الباب
 شعرت ابالمان .

********************** 
 الفصل الثالث  

و عندما فتحت جاين عينيها ، صباح السبت ،  
اجئ سبب هلا  ساورها شعور بتغيري مف  

عدم االرتياح . وكانت قد أمضت قسما كبريا  
 من الليل ، أخذ اثناءه ، ذهنها املتعب  

يعيد إيل ذاكرهتا كل كلمة و كل إشارة تبادالها ، 
 إيل أن شعرت أبهنا تكاد جتن .



لقد كانت مسرورة ملواجهتها له . وكانت حتدث 
نفسها بذلك مرة بعد مرة و قد متلكتها الوحشة  

. 
كل ما تريده اآلن ، هو إن تنتهي من هذه    آن

 املسألة برمتها ، ولكن ذلك مل يكن يف إمكاهنا .
و ضربت وسادهتا بيدها وقد ساورها اليأس ، 

 قبل أن تسقط انئمة عند تباشر الفجر . 
و عندما تصاعد رنني جرس اهلاتف ، شعرت 

 بقلبها يثب بني أضلعها .  
باء وهى  و متتمت غاضبة تعنف نفسها هلذا الغ 

 ختطى حنو اهلاتف و األفكار تراودها ... كال 



ال ميكن أن تكون هذه املكاملة منه ... طبعا  
 ليس هو ... كال 

و جاءها صوت جو فالندرز أبشد ما ميكن من  
 الثورة وهو  

 يقول : 
جاين ؟ هل رأيت صحف الصباح ؟ ما الذي  

 متلكك لتفعلي ، هذا اي فتاة ؟  
و هي جتيب بصوت و غاص قلبها بني أضلعها  

ضعيف : الصحف ؟ هل هي سيئة إيل هذا احلد  
 ؟

فأجاهبا بعنف : و أسوأ مما تتصورين . هل 
 ستوضحني يل كل شيء ؟  



فتنفست بعمق وهى تقول : طبعا ، إهنا قصة 
 طويلة . 

فرد عليها جبفاء : ال بد أهنا كذلك ، ويدهشين 
انك ما زلت موجودة بيننا بعد الذي حدث ، 

 فتخربيننا هبا . 
فقالت بضعف : إن القضية تنطبق عليها مجلة )  
ظروف خمفقة ( اي جو . و أان آسفة جدا لكوين  

 تركتك هبذا الشكل
فقال جو بشيء من اهلدوء : لقد كنت قلقا  

ومل أكن متأكداً من أنين  عليك إيل أقصي حد .
كنت علي صواب يف تسليمه أشيائك . ولكنه  

 بدا مصراً علي ذلك . 



فقالت جبفاء : ميكنين تصور ذلك . أمسع ، هل  
من املمكن أرجاء شرحي للقصة إيل أن أراك 

صباح االثنني ؟ و صدقين أىن آسفة ، اي جو .  
 و أرجوك أن ال حتذف امسي من العمل . 

فأجاب هدوء : لن افعل ذلك . و سأراك يف  
املكتب إذن ، ولكن إذا شعرت حباجة إيل قبل  

   ذلك فرقم هاتفي عندك
 فقالت : أعلم ذلك ، شكراً 

و مضت العطلة األسبوعية بطيئة برغم ليلة  
السبت و دعوة للغداء يوم األحد يف بيت 
صديقة من عهد الدراسة و كان سروها ،  
صبيحة االثنني ، لوصوهلا إيل مكتب جو  



الصاخب ذي اجلو احملموم جبلبة اإلعالانت ،  
ن كان سرورها ذاك ال حيد ، رغم ما ينتظرها م 

 عقاب .
و حدثت جو ابختصار عن قصتها قبل إن يبدأ  
عمل اليوم ، وشعرت ابالرتياح و هي تراه يعلق  
علي القصة هذه بتحفظ رافعا حاجبيه وهو يهز 

رأسه الذي خطه الشيب . ومر ذلك النهار  
كالعادة . ولكن ، حىت يف أشد اللحظات  

 انشغاال  
كان هناك جزء خفي من ذهنها يفكر يف رجل  

البشرة فارع الطول مما كان يثري حنقها .  أمسر
هل اي ترى سيتصل هبا مرة أخرى ؟ و هذه  



الفكرة الىت كانت حتتل ذهنها طيلة العطلة  
األسبوعية ، قد انطلقت من عقاهلا أثناء عودهتا  
إيل منزهلا ، و متنت أن ال يفعل . و لكنه البد  

أن يفعل ذلك بعد تلك العناوين اليت ظهرت يف 
 الصحف . 

و كانت حتضر عشاؤها ذلك املساء ، عندما  
داخلها الفزع لسماعها نقرات علي الباب . و 
أخذت هتدئ من مشاعرها . ال بد أهنا جارهتا  
أتيت لتطلب املفتاح االحتياطي لشقتها هي و 

الذي اعتادت أن تستودعها إايه بعد إذ  
اعتادت إن جتد نفسها خارجها و قد انغلق  

لداخل . الباب و املفتاح يف ا  



و لكن ، عندما فتحت الباب ، ورفعت أنظارها 
أكثر وأكثر لتتالقي أبنظار كني ستيل الباردة 

الساخرة ، عند ذلك أدركت أهنا ليست 
مدهوشة مطلقا . فقد كان يساورها شعور أبنه 
لن يدع األمور تستمر طويال ، فهو ليس من  

ذلك النوع من الرجال . انه يريد إن يضع 
احلروف علي النحو الذي يريده . النقاط علي   

و قالت حبذر بينما قلبها خيفق بعنف : لقد  
كنت أتوقع قدومك . فقد رأيت الصحف أان 

 أيضاً . هل أنت مبفردك ؟  
ذلك أهنا كانت شبه متوقعة أن ترى حماميا خلفه  

. 



قال و هو يومئ برأسه إيل الداخل : أتسمحني 
 يل ابلدخول ؟ 

ت ، كيف اي ترى فأجابت : طبعا . و تساءل
 سيكون شعوره إزاء شقتها الصغرية هذه ؟ 

و أشارت له حنو غرفة جلوسها الضيقة . و 
استجمعت هي شجاعتها لتنظر يف وجهه و هي 

احلالقة اليت تشتم الرائحة املألوفة للكولونيا بعد 
  يستعملها ، و بدا أمامها رائعاً بوجهه اخلشن

املغضن . و حاولت أن تنبذ هذه التصورات من  
ذهنها . مل تكن تريد أن تفكر فيه علي هذا  
النحو يف الوقت الذي كانت تعرف فيه أن  



حضوره إىل بيتها رمبا كان سببه توقيع عقوبة ما  
 عليها .  

رمها : لقد جئت  و قال هلا ، حاملا تالقت أنظا
ألقول انك كنت علي حق ، جزئياً . و أان 

أعرتف أبن مثة أخطاء اقرتفتها مؤسسة ستيل  
 أثناء التعامل مع أبيك .

 فقالت : أوه 
ومل تستطع أن تنطق بغري ذلك فقد كان هذا  

 أخر ما توقعت أن تسمعه .
و اتبع هو يقول بتوتر : ولكن هذا ال يربر  

ملاضية ، و اليت فعلتك تلك مساء اجلمعة ا 



كانت نتيجة هذه األخطاء اليت ستشغلين مدة  
 طويلة جداً . 

فقالت متهكمة : حسنا ، أرجو املعذرة . و 
لكنك ال شك ستفهم عندما ترى أن هذه  

التفاصيل الصغرية ال هتمىن كثريا ابلنسبة لكونك  
موجودا علي األقل ، لكي تتصرف معهم ، 

 بعكس والدي . 
و هي حتدق فيه غاضبة . و أهنت حديثها هذا   

فسأهلا بربود و هو يرى نظراهتا تلك : أتدركني 
 إن ما جرى كان قانونياً متاماً ؟ 



فردت عليه : قانونياً ؟ و هل جيعل هذا من  
األمور صواابً ؟ و كان االمشئزاز يبدو عليها  

 جبالء . 
فأجاب حبدة : كال ابلطبع ، إمنا أقصد خبصوص 

 املستقبل . 
قعد بعد أن شعرت بقدميها  فجلست علي م

هتتزان ، و هي تقول : ما هذه البهجة العنيفة  
اليت تتحدث هبا ؟ انك لست يف اجتماع عمل ، 

 فهال تكلمت بلهجة عادية ؟  
فحدق فيها حلظة طويلة ، مث أطلق نفسا طويال  

وهو يقول : إن أعصايب متوترة ، فاألمر غري  



االعرتاف أبننا  عادي ابلنسبة إيل ، فأان مل أتعود 
 كنا على خطأ .

فقالت و قد خف العنف من هلجتها : انىن 
 أصدقك اآلن يف هذا . 

و لكن أليس من املمكن أن يكون هذا قصده  
من وراء ما قال ؟ انه ثري كبري اعتاد علي 

جذب اآلخرين مبناوراته ، فايل أي حد إبمكاهنا 
أن تواجه عقالً كهذا ؟ إهنا ال ختتلف يف ذلك 

بيها . عن أ  
و فجأة ، امسك بذقنها بقوة ، يرفع وجهها 

إليه، حمدقا يف أعماق عينيها ، مث هز رأسه ببطء 
قائال : انك ال تقبلني التنازل انشآ واحداً ، 



أليس كذلك ؟ إن عينيك كبرياتن قامتتان  
ومليئتان ابلكراهية . كنت أظن النساء هن 

 اجلنس األضعف . 
ستطع أن تنطق  كانت شفتاها جافتني حبيث مل ت

 من خالهلما بكلمة .  
و سألته بلهجة متمردة و هي تتملص من قبضته  
: ما الذي ستقوم به . انىن اعرف أنك غاضب  
مين ، فقد كان ما كتبته الصحف بنفس السوء 

الذي سبق لك أن توقعت . فما هي إذن ، 
 خطوتك التالية ؟ 

و كانت ، أثناء حديثها ، قد تراجعت خطوة إيل 
شاعرة أبمان أكثر البتعادها عنه ، وهى  الوراء



تتابع قائلة : أريد أن أعرف اآلن ، إذا مل يكن  
لديك مانع . أىن ال أحب لعبة اهلر و الفأر اليت  

 يبدو أهنا تعجبك . 
 فقال بعنف : و هل هذا صحيح ؟ 

و بدا عليه أنه حياول متالك أعصابه . وانبسطت  
 : إن أساريره و هو يعاود النظر إليها قائالً 

املسألة هي أنه ، كما أرى قد وقعت غلطة  
 واضحة من الناحية األخالقية . هل تفهمني ؟ 
 فقالت بفتور : آه ، نعم ، لقد فهمت طبعا .  
فقال : ملعلوماتك اخلاصة ، حنن ال نتعامل يف  
القضااي هبذا الشكل ، و لكن البعض يكون  

 أحياانً متحمساً أكثر من الالزم . 



ه بربود : متحمساً أكثر من  فردت علي كالم
 إن الضغط علي إذا كنت تعترب الالزم ؟ حسنا

البنوك لرفض متديد فرتة الدين ، مث التسبب يف  
إلغاء العقود قبل البدء هبا ، إذا كنت تعترب ذلك 
محاساً ، فان أخالقك من السوء أكثر مما أتصور  
. لقد أفقدت مؤسستك أيب عمله بفعل القانون  

ابجلملة األخرية بتهكم و هي   طبعا . و نطقت
تتابع : إن املافيا نفسها ال تفعل أكثر من ذلك  

 . 
 فقال بشدة : كان يف األمر شيء من املبالغة . 
فسألته فجأة : هل تعرف من كان مسئوالً يف 

 ذلك احلني ؟ 



 فأجاب إبشارة غامضة : رمبا .
فسألته غاضبة : رمبا ؟ و ما الذي تفعله إزاء 

 ذلك ؟ 
نظرة من عينيه الزرقاوين علي وجهها فألقي 

املتوهج و هو يقول جبمود : دعي هذا يل ، هل 
حتبني أن نتناقش يف مسألة مصريك أثناء تناولنا  

 العشاء ؟
فحدقت فيه حبرية ابلغة و هي تقول : ماذا ؟  

 أتريدين أن أتناول العشاء معك ؟
 فقال بلطف : و أي خطأ يف هذا ؟

عشاء أخر معك و لو فأجابت : انىن لن أتناول  
فاان غري متأكدة على  كنت أخر رجل يف العامل . 



اإلطالق ، من أنك مل تكن رأس احلربة منذ  
البداية ، حىت و لو مل تكن كذلك ، فأان ال 

أصدق أنك مل تكن علي علم بشيء من األمر 
يف ذلك الوقت ، و ميكنك إن ختربين مبصريي  

 اآلن .
رقته الزائدة ، فقال بصوت ابلغ الربودة ، رغم 

ما أرسل القشعريرة يف جسدها : هل تعتربينين ، 
 بكالمك هذا كاذابً .  

فقالت حبزم : نعم ، أظن هذا ما كنت أعنيه ، و 
 أان شاكرة لك قدومك إيل هنا . 

 فقاطعها قائالً : حسناً ، إهنا بداية علي األقل .



و خبطوة واحدة أصبح جبانبها حيث وقف حيدق 
هلا ، يف معطفه القامت ، أكثر طوالً فيها و قد بدا  

، وهو يتابع قائالً : ما الذي علي أن أفعل 
 ألجعل خمك الصغري هذا يعمل ؟

و أخذت عيناه جتوالن فوق وجهها ببطء ، 
بينما تنفست هي بعمق ، شاعرة ابلفزع من  

طة العنيفة اليت  رابطة جأشه الرهيبة ، و السل
، واليت   كانت تبدو يف كل نظرة منه و كل حركة

يرافقها علي الدوام طيف اهليمنة . وكان هو 
يسري حبيوية فائقة دون أن يكون لديها فكرة 

 عما سيحدث .



و قالت له : و ملاذا تكلف نفسك هذا العناء  
سيد ستيل ؟ ما أان إال فتاة عادية كأي من 

فتياتك العامالت و الشيء غري عادى ابلنسبة 
 إيل . 

فيه إيل عنف ال و حتولت الغطرسة الباردة 
 يصدق و هو يقول : هذا غري صحيح .

فهزت كتفيها مظهرة عدم االهتمام و هي تقول 
 : إن أكثر الناس ال يوافقونك علي هذا . 

فقال : إذن ، فإن أكثر الناس هم محقي . و  
كان من املستحيل سرب غوره و هو يقول ذلك 
. وحدقت فيه حلظة ، بصمت حماولة أن تفهم 
ما يف أعماقه . لقد سبق و سألت جو ، أثناء  



تناوهلا سندوتش الغداء علي مكتبها ، عن كني 
ستيل ومن أي نوعية هو ، و تذكرت نظرة  

افذة اليت بدت علي جو و  االهتمام احلادة الن
عيتك أنت . مع أنه  هو يقول : إنه ليس من نو 

يدهشين أن أراه قد تعامل مع أمرك هبذا املقدار 
الضئيل الذي ذكرته يل . فهذا ليس من عادته  

يف التصرف يف األمور . فهو خشن جداً و عدمي 
الشفقة ، ال يساوره أي ندم أو ارتياب يف نفسه 

مه أنه مستقيم . و ، و لكن الذي كنت أعل
 ضاقت عينا خمدومها 

و هو ينظر إليها ويتابع قائالً : ال هتتمى كثرياً به  
أنه ليس من نوعيتك . إذ  ، اي جاين ، و اكرر 



أنه عن ثروته وسيطرته ، فإن للرجل شهية قوية  
 ، هل فهمت ما أعىن ؟ 

 فسألته هبدوء : هل تعىن النساء ؟
فأجاب جبفاء : كل النساء . و هن أيضا يعجنب 

 به . إنين مل أره قط مرتني مع نفس املرأة .  
فقالت وهى تلقي نظرة علي األوراق بني يديها ، 

سندوتش غري مستساغ الطعم ، جانبا ،  ملقية ال
 وهى تقول : آه ... كنت أتساءل فقط .  

فقال منبهاً بشدة : دعي عنك التساؤل هذا .  
و قد انقطع ذلك احلديث عند ذاك . واآلن ، 

و هي حتدق يف مالحمه الفوالذية ، تساءلت عن 



السبب . إهنا مل تعرفه ، و مل تشأ أن تعرفه ، وال 
لفه مخس نساء أم مخسني. يهمها سواء جر خ  

و ابتدأت تقول مرة أخرى : حسنا ، إنين شاكرة 
لك حضورك ، اي سيد ستيل .. . و لكنه  

 قاطعها قائال :
 لقد سبق و قلت هذا الكالم من قبل . 

و استحال هنا صوته يف غاية الرقة و هو يقول : 
إنك تدركني ، طبعا ، أن أمامنا حديثاً طويالً ،  

ب الذي عليك أن تؤديه .  هذا جبانب العقا  
فنظرت إليه قائلة وهى ترتاجع خطوتني إيل 

اخللف : إن هذا ال يعىن أنين أدرك ذلك ، ليس  
 يف استطاعيت أن أفكر يف شيء .  



فقال وهو يركز أنظاره عليها : حسنا ، فلنبدأ  
بذكر املبلغ الذي كان مصنع أبيك يساويه . هل 

 عندك فكرة عنه ؟ 
يف احلقيقة . إن األوراق  فأجابت ببطء : كال

و لكنين مل  هي عندي يف مكان ما ، ابلطبع ،
أطالعها منذ وفاة أيب ، لقد الحظت ، فقط ،  
أنه شيئا قد انتهى أمره . ولكنين أظن أنه كان  
مسرورا ألنه مل يكن معرضا إلشهار إفالسه ، 

لقد ساءت األمور بشكل كبري لفرتة من الوقت 
 . 

يئتني ابالهتام . و هنا كانت عيناها مل  



فقال هبدوء : إن املوظفني عندي يعاجلون 
املوضوع بواقعية . و مبا أنك ابنته ، 

 فسيسلمونك املبلغ . 
فتوهج وجهها بعد أن أدركت إيل أين انتهى هبا  

ن الذعر يف عينيها و مها تقابالن  احلديث ، واب
أنظاره الباردة ، وردت عليه حبدة : إنين ال أريد  

إنين مل أفعل ما فعلته ، ألجل املال . أموالكم ز 
هل هذا ما ظننته أنت ؟ لقد أردت أن أعلمك  

فقط برأيي فيك ، و هذا كل شيء . إنين لن 
 أستلم من نقودك قرشاً واحداً .



فقال : إذا كان املبلغ هو الثمن العادل للمصنع  
، فهو ال خيصين إذن ، أليس كذلك ؟ لقد كنا 

. نتحدث عما كان أبوك يستحق  
فقالت بعنف : و لكن ليس إبمكانك أن تدفع 

يستحقه ، لقد فات األوان لذلك .    له ما كان
إنين ال أريد نقوداً . أريد أيب حياً ومعاىف ، و 

 لكن هذا مستحيل .
فقال : إنين أعلم أن هذا املوضوع عاطفي ، و 

لكن ، أليس إبمكانك أن تكوين أكثر عقالنية ؟ 
يراها حتدق فيه   وبدا التوتر يف صوته و هو

بعينني ملتهبتني ، و قال : تذكري أنه أنت اليت  
 جعلتين موضع سخرية . 



فقالت مبرارة : إن هذا ال يقاس مبا كنت أمتىن  
فعله ، و أان ال أريد أموالك القذرة . أال ميكن  
أن تفهم هذا ؟ إنك ال ميكن أن تتخلص من  
الشعور ابلذنب هبذه الطريقة . إن عليك أن  

ع ما اقرتفته يداك .تعيش م  
فوضع يده علي رأسه ، واستدار غاضبا ، ليسري 

شرف علي الشارع حنو النافذة الصغرية اليت ت 
املعتم ، مث قال : لقد سبق و قلت إنين مل أفعل  

 شيئاً . 
فقالت : نعم . لقد قلت ذلك . إهنا مل تعرف ،  

ابلضبط ، ما الذي يدفعها إيل التصرف هبذا 
ا كانت تعرف أن املسألة هى  الشكل ... و لكنه



أكثر من جمرد حزهنا القدمي ألجل أبيها . ولكن  
عقلها رفض أن حيلل السبب . وقالت : إنين 

 أريدك أن ترحل اآلن ، سيد ستيل . 
فاستدار قائال : ابألكيد . و لكنه يف حركته 
تلك ، تعثر قليالً و كأمنا تلك احلركة أفقدته  

نه سرعان ما  توازنه . و مرة أخرى ، الحظت أ
اسرتد توازنه و هو جيتاز الغرفة وقد اسود وجهه  
من الغضب ، ليخرج إيل الردهة الصغرية و هو 
يقول : اي لك من فتاة تثري السخط ، اي آنسة  

 جاين غوردون . 



فقالت ابستخفاف وقد نضح وجهها ازدراء : 
أما أان ، فلن أخربك برأيي فيك ، و لكنه ليس  

 ابحلسن . 
ر حتولت أنظاره إيل ذلك الشعر  و علي الفو 

الفم كتفيها ، و األسود احلريري الذي يصل إيل  
األمحر الغاضب و العينني البنيتني امللتهبتني ،  

وضاقت عيناه و هو يقول ساخراً : إنك لست 
حباجة إيل ذلك ، و حىت لو اعتربتين أسفل 

السافلني ، فإنين سأظل أتصرف تبعا لشخصييت  
 احلقيقة . 
أمسك معصميها النحيلني بيده  و عندما 

قوته احلقيقة اليت  الضخمة ، أدركت مبلغ



يسيطر عليها جسمه الكبري كما أدركت أنه مل  
يفقد أعصابه و إمنا كان جيعلها تدفع مثن كل ما  
فعلت بكل دم ابرد . و حاولت أن تقاومه ، و 

لكنها ، وقد سبق و شعرت بقوة ذراعيه من  
دون جدوى ،   قبل ، علمت أن حماولتها تلك

وقال هلا : إنك أكرب عدوة لنفسك . هل سبق 
 ألحد أن أخربك بذلك من قبل ؟

و بينما امتألت غضباً هلذه احلرية اليت يستعملها  
معها ، كان مثة شعور أخر خييفها ، حيتل مكانه .  

شعور جعل كل مقاومة أبدهتا حنوه ، تتالشي . 
لقد كان رجال خبرياً ابلنساء ، يعرف كيف 

ضعهن إلرادته . خي  



و عندما أطلقها من بني يديه ، متلكها شعور  
غريب ابلدوار . و مضت حلظة قبل أن تتمكن  

د عنه و هي تصرخ من استعادة توازهنا ، لتبتع 
 فيه بصوت خشن مرجتف : إنين أكرهك . 

و عندما رفعت نظرها إيل وجهه ، متوقعة أن  
تري السخرية علي مالحمه ، خصوصاً ابلسهولة  

 أمكنه هبا التغلب علي مقاومتها ، إذا  اليت
بوجهه اخلشن الغامض جامداً ال ينطق بشيء و 
 هو جييبها قائالً : رمبا هذا صحيح ، ورمبا ال .  

 فقالت : بل هذا صحيح . 
ومتنت لو أمكنها أن تريح نفسها بذرف الدموع 
اليت كادت ختتنق هبا ، ولكن كال ... لن يكون  



شفتها بشدة حىت شعرت  هذا أمامه ، وعضت 
 بطعم الدم يف فمها و هي تقول :

 ال أريد أن أراك مرة أخرى يف حيايت . 
فأجاب بتعجرف و هو يفتح الباب اخلارجي : 
ال ميكنين أن أعدك بذلك . وعليك أن تعيشي  

 ابألمل ، أليس كذلك ؟ 
 

و عندما أغلق الباب خلفه ، قفزت إيل الباب  
ة ، بيدين مرجتفتني .  لتدفع املزالج يف مكانه بقو 

اً مما كانت تظن ، إنه  إنه رجل حقري أسوأ كثري 
رجل رهيب ابرد املشاعر ال حيوي ذرة من دفء 
اإلنسانية ... و أخذت تتمشي يف أحناء احلجرة  



و هي تضع يديها علي وجهها الساخن ، و ما 
لبثت أن اهنارت علي األرض تطلق صرخة  

. لقد كان   مرجتفة ، أهنا تكرهه ، تكرهه حقيقة
ميثل يف شخصه ، كل الصفات اليت تكرهها يف 

 الرجل .
و مرت األايم القليلة التالية جالبة إيل نفسها 

السلوان بتتابعها املعتاد و عندما كاد األسبوع 
أن ينصرم ، كانت هي قد استعادت هدوئها 

النفسي . إنه مل حياول االتصال هبا مرة أخرى ، 
رة بعد مرة ،  و أخذت تظمئن نفسها بذلك م

لكتابة بطاقات املعايدة علي وهج  إثناء جلوسها 
مدفأة الغاز ، بينما الرايح تصفع زجاج النافذة  



برقائق الثلج يف عصر يوم األحد الشتوي ، ذاك 
. لقد انتهي كل شيء ، انتهي ذلك احلادث  

الصغري الصعب املذل يف حياهتا و الذي واجهته  
كان درساً    بعصبية بدالً من احلكمة ، ولكنه

عليها أن تتعلم منه ، و أومأت برأسها و هي  
تقفل أخر مغلف بني يديها ، و لكن ، ملاذا 

 يتملكها مثل هذا الشعور الغريب ... ؟ 
و دخلت إيل املطبخ الصغري ، يتملكها شعور 

بعدم االرتياح ، مث صنعت لنفسها كوابً من  
القهوة السوداء الثقيلة . إهنا لن تسمح لنفسها  

الستسالم هلواجسها هذه اليت تدفعها إيل  اب
الرغبة يف البكاء حىت ولو لدقيقة واحدة . 



وعادت إيل غرفة جلوسها حيث فتحت  
تلفزيون مث جلست تنظر إليه دون هدف معني  ال

، و سرعان ما امتألت الغرفة أبعني األطفال 
اليت أخذت حتملق فيها من خالل الشاشة 

 الصغرية . 
للعيد . و ألقت نظرة علي  ما زال مثة أسبوعان 

البطاقات مفكرة . لقد أمضت العيدين  كومة 
املاضيني ، بعد وفاة والدها ، مع أسرة خالتها .  

فكانت تصل إيل هناك يف اليوم السابق للعيد  
وتبقي إيل ما بعد ظهر يوم العيد ، فكانت  

تستمع ابلعي مع خالتها و زوجها و أوالدمها إيل 
رة أخري هذه السنة  أقصي حد . و قد دعوها م



. وكانت هي اآلن تتطلع بشوق إيل الذهاب .  
،  و كان أحد أوالد خالتها قد ولد له توأمان

فكانت ال تكاد تستقر من الشوق لرؤيتهما ، 
وبعد عودهتا إيل هنا ، كانت تنتظرها عدة  

دعوات إيل حفالت . لقد كانت حمظوظة حقا و 
 ،  أومأت مرة أخري حبدة . منذ اآلن فصاعداً 
ينبغي عليها أن تنبذ من ذهنها كل األفكار  

املتعلقة بذلك الرجل ، و من مث تتابع حياهتا  
 العادية . 

و ابنتشار عدوى األنفلونزا يف املكتب ، يف 
األسبوع التايل ، تقلص عدد املوظفني إيل  

 النصف .



و متتم جو بيأس : قبل عطلة العيد ابلضبط . و  
اجلمعة بعد  كان قد وصل لتوه بعد ظهر يوم 

اجتماع عمل كان فاشالً متاماً ليجد موظفاً أخر  
عنده قد ذهب . ونظر حوله إيل املكاتب اخلالية  
و هو يقول : هل إبمكانك أن تعملي يف عطلة  

 هذه األسبوع اي جاين ؟ 
فأجابت بوجه مشرق : ميكنك أن تفرتض أن  

 العمل قد أجنز .  
.  و ساورها الذنب إزاء شكر جو املتدفق هلا 

 الواقع ، أشعرها جَو الشقة اخلالية بكآبة مل  ويف
تعرف سببها . فالعمل املتواصل يشغلها عن 

مثل هذه املشاعر ، مث أهنا حتب عملها . كما أن 



العمل مع جو كان ممتعاً علي الدوام ، و هو  
أيضا صديق جيد هلا و ليس رئيساً فقط ، و  

هكذا عملت يف األسبوعني التاليني من الساعة  
لثامنة صباحاً حىت التاسعة ليالً دون توقف، مما  ا

أجهدها إيل حد ابلغ و جعل حركاهتا حممومة  
قلقة ، و مع أن بعض املوظفني عادوا إيل  

أعماهلم ، فإن آخرين من املوجودين قد عطلهم 
املرض ، هم أيضاً . ويوم السبت ، أبقتها  

الضرورة امللحة يف املكتب إيل منتصف الليل  
لتعود يف الصباح التايل السابعة صباحاً .  تقريباً ، 

و عندما استيقظت صباح االثنني شاعرة بصداع  
ثقيل و أمل يف عينيها ، اعتربت ذلك انشئاً من  



اإلرهاق ، وهكذا اتبعت العمل بساقني ترجتفان  
و عضالت هشة كما مل تشعر بذلك من قبل .  

و كانت تتطلع إيل يوم األربعاء القادم ، وهو 
لذي يسبق يوم العيد ، كواحة يف قلب اليوم ا

صحراء . و حاولت أن تقنع نفسها أن متابعتها  
العمل لثماين و أربعني ساعة أخرى ، لن يكون  

 فوق مقدروها . 
و عصر ذلك اليوم ، اعرتفت بينها وبني نفسها  
، أبن ما تشعر به إن هو إال أعراض األنفلونزا ، 

الرايضية  و عندما عادت إيل بيتها يف سيارة جو 
 ، كانت تشعر مبا يشبه املوت .



ووقف جو يف الردهة الصغرية يسأهلا ، وقد بدا  
عليه جبالء اللهفة للعودة إيل جَو مكتبه  

تشعر ببعض التحسن ، الصاخب ، إن كانت  
وأومأت برأسها حبزم و هي جتيب : سأتناول  

 بعض األسربين ، ومن مث آوى إيل الفراش  
فقال وهو يتجه حنو الباب : حسناً ، الزمي  
فراشك إيل أن تشعري ابلتحسن . و أان ال  

مرة أخري قبل عطلة العيد . أما  أتوقع ، رؤيتك 
ذه .  هدية العيد لك مين فهي بطاقة املعايدة ه

ووضع مغلفا عريضا علي الطاولة يف الردهة ، مث  
 خرج .



و ساءت حالتها يف اليوم التايل . و حتاملت 
سربين مع شراب علي نفسها لتتناول بعض األ

ساخن ، لتعود بعدها إيل فراشها متلهفة و هي 
 تشعر ابلدوار . 

و ابتدأ اليوم السابق للعيد مبطر مثلج يتساقط  
أن ليس مثة طريقة تستطيع  علي انفذهتا ، لتعلم 

معها فرض نفسها علي أسرة خالتها ، خاصة 
ومثة توأمان حديثا الوالدة . و أبلغت خالتها  

بذلك هاتفيا يف الوقت الذي كان فيه العامل كله  
مستيقظا ، لتمضي بقية اليوم يف شبه غيبوبة ،  
 شاعرة ابآلسي لنفسها كلما عادت إيل الوعي . 



ظهرها ، يف املساء ، إيل  و عندما أجلأها أمل يف
بري أمام ترك فراشها و اجللوس علي كرسي ك

املدفأة ، ملتفة بداثر كبري و إيل جانبها صندوق 
مناديل ورقية و سندوتش مل جتد الشهية الكافية  
لتناوله ، عند ذلك متتمت قائلة وهى متد يدها 

 لتشغل التلفزيون : اي له من عيد .  
تستطع احلراك ،  و عندما قرع جرس الباب، مل

فتجاهلت ذلك ، ولكن ، عندما تواصل قرع 
اجلرس ، فال بد من أن تفتح الباب إذ كان 
واضحاً أن الطارق مسع صوت التلفزيون ،  

 وابلتايل لن يفكر ابلذهاب .



ووقفت ترتنح وهى ما زالت ملتفة ابلداثر و يف 
يدها منديل ورقي ، ومشت حنو الباب بعد إن 

ها يف املرآة املستطيلة يف ألقت نظرة علي نفس
القاعة . كان شكلها يف منتهي الفوضى بشعرها  

األشعث ووجها الشاحب و أنفها األمحر ... 
هل هذه هي مظاهر العيد ؟ وعبست فيما  
األفكار تراودها و هي ترى صورهتا هذه يف 

املرآة أبجفاهنا احلمراء ... ليعود ذلك الشعور  
اب .ابلدوار فيمتلكها و هى تفتح الب  

 " لقد أحضرت بعض األوراق . "  
جاءها ذلك الصوت العميق املألوف من مكان  

ما يف الوقت الذي تراءي أمامها جسم ضخم يف  



معطف قامت و مكتمل حبقيبة أوراق ، واقفاً عند  
 الباب و هو يهتف : " جاين " 

و سرعان ما كانت سحابة سوداء حتتويها ،  
و مازال يف  لتتهاوى فاقدة القوي علي األرض ، 

ذهنها شبه وعي مكنها من أن تلمح وجه كني 
ستيل منحنياً عليها يكسو وجهه الفزع ، مما 
بعث يف نفسها الشماتة وهي تدرك أهنا قد  

استطاعت أخريا ، أن تفاجئه و قد بدا عليه  
 الضياع التام ، متاماً  مثل أي إنسان عادى .

************************ 
 الفصل الرابع



اىن اىل وعيها لرتى نفسها على عادت ج
الكرسى الكبري ؛ملتفة ابلداثر ؛ ووجه كني ستيل 

 األمسر على بعد مسافة قليلة من وجهها . 
وجاءها صوته العميق يقول برقة : ))الختاىف كل 

ام ((ومتلكتها مشاعر السخرية  شئ على ما ير 
وهى تفكر ىف أنه اذا كان مثة من ختاف منه ؛  

د يسأهلا وهى مازالت حتدق فانه هو نفسه . وعا
ىف وجهه ، شاعرة ابلدوار: )) كيف تشعرين  

 األن؟((
فهمست : )) أشعربنفسى ىف فرن حار ((  

وذلك ىف الوقت الذى انفجرت فيه عاصفة من  
الضحك من شاشة التلفزيون مألت جو الغرفة  



، وأشار هو بيده حنو التلفزيون قائال حبدة :  
 ))هل أقفله ؟((

))نعم أفعل .(( فقالت :   
وأخذت تنظر اليه وهو يتحول اليه يدير مفتاحه  
، متأملة شعره القامت املتألق ابحليوية تلتمع عليه  

قطرات من ماء املطر وجسمه الكبري القوي 
ووجهه اخلشن اجلذاب ، لقد مألت حيويته  

وقوته تلك الغرفة الصغرية . وخامرها للحظة 
أن تكون قوية  الذعر و التعاسة . اهنا حباجة اىل 

على الدوام أمام هذا الرجل الذى سرعان ما  
سيستغل أى ابدرة ضعف منها للتغلب عليها.  

اهنا تعلم جيدا أن الشفقة هى شئ غريب عنه . 



قاله جو عنه ، وما فعله هو  أتراها نسيت ما 
 أببيها ، وكل شئ ؟ 

وقطع عليها أفكارها احملمومة هذه ابمساك يدها  
يسأهلا : ))منذ مىت و أنت   الصغرية ىف يده و هو
 على هذه احلال ؟ ((  

لقد كانت نسيت أتثري عينيه الزرقاوين و هى 
  حتاول استجماع ذهنها املتلبد لتجيبه عن سؤاله

 ، اهنما قطعا أمجل عينني رأهتما ىف حياهتا . 
وعاد هو يقول وهو يضغط على يدها : ))منذ  

 مىت وأنت على هذه احلال ؟ ((



: ))منذ يوم األثنني. اهنا   فقالت وهى ترجتف
انفلونزا فقط ، وقد أصيب هبا كل شخص ىف  

 العمل . (( 
فقال وهو يقف انظرا اليها : ))هكذا اذن.(( 

ومشى حنو املطبخ وهو يسأهلا : ))أتريدين شااى 
 أم قهمة ؟ ((

فقالت : ))الضرورة لذلك ...(( ولكنها 
أسرعت تقول بعد اذ رأته واقفا عند الباب رافعا 

اجبيه األسودين وقد بدا ىف عينيه التصميم : ح
 ))شاي ، من فضلك ...(( 

وسأهلا وهو يعود بفنجانني من الشاي يتصاعد  
منهما البخار : ))هل استشرت الطبيب ؟ (( 



وعندما أخذت ترشف الشاى شاكرة ، شعرت  
ابلدموع تتجمع ىف مآقيها دومنا سبب واضح ، 

كانت  وأزعجها أن تبدى ضعفا ىف الوقت الذى  
 تريد فيه أن تظهر القوة . 

ودفعت بيدها خصلة من شعرها األسود اىل 
اخللف وهى جتيبه قائلة : )) كال طبعا ، لقد  

 أخربتك أنه ال يعدو أن يكون انفلونزا.(( 
فقال حبدة : ))ليس مثة ما يقال له )اليعدو أن  

يكون ( فمن املمكن أن يكون األمر أسوأ بكثري  
ك ؟((. هل يؤملك صدرك ؟ أذان   

فنظرت اليه بضجر قائلة : )) آه ...هل هتتم  
كل هذا القدر اذا كنت أنت مريضا؟ اهنا أايم 



قليلة أتعاىف.حىت أنىن أبتدأت اآلن ىف التحسن 
 . ((ونطقت جبملتها األخرية دون اقتناع منها . 

 
فقال بفتور : ))حسنا ، أنت منظرك يبدو خميفا  

)). 
هى تقول : ))ما وازداد وجهها املتوهج امحرارا و 

أحسن كالمك هذا. أنه ما أان حباجة حقا اىل 
 مساعه . ((

وسأهلا ونظره جيول ىف أحناء الغرفة الصغرية و 
كأنه يتوقع أن يرى أحدا ىف الغرفة : ))ومن  

يعتىن بك هنا ؟ ان ثالجتك فارغة متاما...وقد  



وضعت لك ىف الشاى آخر قطرة من اللنب 
 وجدهتا .((

من أعتىن بنفسى . وميكنك أن فأجابت : ))أان 
تذهب اآلن .أنىن ىف احلقيقة ال ميكنىن أن أنظر  
ىف أىة أوراق اآلن .((ونظرت اىل حقيبته وهى 

تضيف قائلة : ))أهي أوراق عدائية أم متعاطفة  
 ؟ ((

وقال متجاهال اجلزء األخريمن كالمها : ))هل 
تعنني أنه ليس مثة من يرتدد عليك لقضاء 

به ؟ وهل ستمضني فرتة العيد حاجياتك وما أش
 مع أي من أقرابئك ؟(( 



فأجابت وهى تعبث بطرف الداثر دون أن تنظر  
اليه : ))لقد كنت سأذهب اىل بيت خالىت لوال 
اصابىت هبذه األنفلونزا . ومبا أن ابنة خالىت قد  

أجنبت توأمني حديثا ، فلم أشأ أن أغامر ىف 
 التسبب هلما ابلعدوى .((

.(( ووقف ببطء وهو يتابع فقال : ))فهمت 
قائال : )) النتيجة هى أنك اآلن مبفردك دون  
أي طعام ابملنزل و الساعة اآلن السادسة من  

ليلة العيد . من تتوقعني أن أيتى لك ابلطعام ىف 
 اليومني التاليني ؟ عابر سبيل ؟ (( 



فقالت حبدة شاعرة ابلغضب الذى يلهبه هو ىف 
للتهكم . انىن ال   نفسها على الدوام : ))ال لزوم

 أشعر أبية شهية للطعام .((
فهز رأسه بسرعة وهو واقف ينظر اليها وىف 

عينيه نظرة مل تفهم معناها وهو يقول : ))ال أظن 
أنىن قابلت مثلك ىف حياتى . هل ايترى ولدت 
مبثل هذه الشخصية الصعبة املستقلة ، أم أنك  

 أخذت دروسا فيها ؟ (( 
))أمسع ، أان مل أطلب منك  فأجابت متوترة : 

القدوم اىل هنا هذه الليلة، أما كيف اسري حبياتى 
فهذا شأين أان . وأان ال أظنك ىف وضع جيعلك  



أهال النتقاد نقائص اآلخرين . خاصة ابلنسبة  
 اىل وضعى أان معك . ((

فقال ابقتضاب : ))ليس مثة طريقة جتعلىن  
 أذهب و أتركك ىف هذه احلالة .((

قة : ))ان حالىت ليست سيئة، على فقالت حان
األقل مل تكن كذلك قبل حضورك .((وكان  
كالمها هذا أكذوبة صارخة ولكنها مل تكن  

لتهتم ىف هذه اللحظة ، واتبعت تقول : ))انىن 
ىف حالة حسنة متام ، فالدفء يغمرىن كما أن 

 التلفزيون ...(( 



فقاطعها قائال بلهجة متبلدة : ))ودون طعام أو  
. وهذا ابلطبع ، سيكون عيدا   أحد معك

 الينسى . أليس كذلك ؟((
فأغمضت عينيها حلظة وقد غمرهتا موجة من  

الدوار وفكرت بضيق أن عليها أن ترفع بصرها  
للنظر اليه . كان حقا أكثر األشخاص الذين  

قابلتهم ىف حياهتا غطرسة . انه يكاد يدفعها اىل  
اجلنون . وحدقت فيه حلظة بعينني متسعتني  

ألمها الضيق ، مث قالت بضعف : ))امسع . هل  م
 لك أن خترج من هنا ؟(( 



فنظر اليها مبتسما دون اكرتاث وهو يقول : 
))ال ميكنىن هذا . واآلن أين هى فرشاة أسنانك 

 ؟((
فسألته : ))فرشاة أسناىن ؟(( هل تراها دخلت 
ىف نوبة اهلذاين و التصورات ؟ وداخلها اليأس 

ولكنه كان يبدو فعال وهى تفكر ىف ذلك . 
 يسأهلا عن فرشاة أسناهنا . 

وأجاب هو بصرب واضح : ))نعم فرشاة أسنانك  
وكذلك كل أدوات زينتك . وكذلك األفضل أن 

ن أن مثة حقيبة  حتضرى قمصان نوم نظيفة . وأظ
 ثياب ىف مكان ما من غرفة النوم .(( 



وبينما أخذ جيول بعينيه حوله ، قالت حبدة :  
ماذا معىن اقرتاحك هذا ؟(())انتظر حلظة   

فأجاب جبفاء وهو يبادهلا النظر بذلك اهلدوء 
املثري لألعصاب : ))انىن ال )اقرتح( شيئا اي  

 جاىن ، ولكىن سآخذك معى ابلطبع.(( 
فقالت حبدة فبها نوع من ذاهتا املقاتلة القدمية :  

))انك لن تفعل ذلك ألن ما أشكومنه هو 
. فأان لن أذهب  انفلونزا وليس خلال ىف الدماغ

 معك اىل أى مكان.(( 
فقال ببطء وهو يشري حنو ابب يؤدى اىل غرفة 

اجللوس : ))انىن أتذكر حدوث مناقشة مثل  
 هذه بيننا من قبل ، هل هذه غرفة نومك ؟(( 



فنهضت جبهد ابلغ نظرا اللتفاف الداثر حوهلا، 
مث تقدمت لتقف أمامه رافعة وجهها اىل وجهه  

، وهى تقول : ))أال الذي تكسوه السخرية
تستمع ايل ؟ ميكنىن العناية بنفسى هنا جيدا.  

وليس ىف نيىت الذهاب معك اىل بيتك مرة  
أخرى، خصوصا يوم العيد حيث أنك سبق  

وخططت لكل شئ . واذا كنت تريد حقا أن  
تقدم يل خدمة، فان بعض اللنب وا أشبه حتضره  
ايل من احلانوت القائم ىف منعطف الشارع، هو  

جدا ابلنسبة ايل . أميكنك هذا ؟(( كاف  
فأجاب دون أن تتغري مالمح وجهه : ))لقد 
مسعت ، واآلن أين هي حقيبة ثيابك؟ أم أنه  



يسرك ان أتتى معى بثيابك هذه فقط؟ اجلسى  
اآلن فقط سبق وأن ملمتك من على األرض، 
وكان وزنك ثقيال جدا.(( وقال مجلته األخرية  

 بطريقة خالية من الشهامة.
قالت : ))آه ، انك ...انك....(( ف  

فابتسم ساخرا وهو يقول : ))أعرف أعرف انك  
تكرهني وتتقززين من األرض الىت أسري عليها... 

ومع ذلك فأنت ستأتني معى ىف خالل دقيقة  
 واحدة ، سواء شئت أم أبيت .((

فردت اثئرة : ))سيكون هذا دون ارادتى .(( 
كالنار  فأومأ هوبرأسه ببطء وعيناه تلتهبان  

الزرقاء وهو يقول : ))هذا حسن .((واحنىن 



يرفعها بذراعيه قبل أن جتد وقتا لألحتجاج 
وار، فلم تستطع وأذهلها امتزاج املفاجأة ابلد

النطق . والتقط حقيبة يدها من على املنضدة 
ابصبعه وهو يتجه هبا حنو الباب قائال : )) هل 

 مفاتيحك ىف هذه احلقيبة ؟((
ولكن ...((فأجابت : ))نعم   

فقاطعها وهو ينظر اليها جبد : ))ال أرين أن  
أمسع كلمة )ولكن( هذه بعد اآلن .(( وفجأة ،  
انتبهت اىل تصاعد خفقات قلبها ، ليس غضبا  

وامنا لشعورها الطاغى بقوته املتدفقة . لقد انتاهبا  
شعور رائع و هى ترى نفسها حمط العناية و 

ر التعب األهتمام . وامتزجت ىف نفسها مشاع



شوش ، لتدفعها اىل التماس واملرض والت
 االستناد اىل شخص آخر، ولو لفرتة قصرية . 

ومل تنطق بكلمة قبل أن يضعها ىف املقعد اخللفى  
من سيارته البنتلى ، رغم ما حملته على وجه 

السائق بينز أثناء ذلك من امارات التعجب . 
وقال كني هبدوء وهو يضع حقيبة يدها على 

: ))انىن حباجة اىل املفاتيح الطفاء أنوار ركبتها 
شقتك . هل تريدينىن أن أمر على أحد جتار  

 الرقيق األبيض أوما أشبه ؟(( 
وأجابته دون تفكري : ))اليوجد ىف البناية أحد 

)). 



هز رأسه ببطء وهو يقول معاتبا : ))ومع هذا  
 كنت ستمضني فرتة العيد مبفردك متاما ؟(( 

نا مل تكن هذه خطىت ىف  فأجابت بسرعة : ))حس
البداية . لقد سبق و أخربتك عن التوأمني  

وخوىف من أن أنقل اليهما العدوى.(( وأحكمت  
الداثر حول نفسها وهى تتابع قائلة: )) ان ىف 

 استطاعىت على كل حال العناية ينفسى .((
فقال وهو يتناول من يدها املفاتيح : ))نعم ، 

عندما فتحت بدليل أنىن ملمتك من على األرض 
يل الباب.(( واستدار ليبتعد بعد أن اغلق ابب 

السيارة خلفه ، عندما اندته وهى تضرب النافذة 
بيدها تستثري انتباهه : ))كني (( فعاد يفتح  



الباب لتتابع هى قائلة بصوت ضعيف : ))ان 
فرشاة أسناىن وبقية األشياء هى على عتبة انفذة  

للمالبس   احلمام . وهناك بعض الثياب وحقيبة
 ىف اخلزانة ىف غرفة النوم .((

فقال وقد ابنت على مالحمه عالمات الرضى  
هذا : )) هذا حسن .(( وبقى واقفا لرضوخها 

ينظر اىل داخل السيارة . فنظرت اليه ابرتباك  
 وهى تسأله : ))ماذا ؟((

فنظر اليها مبكر وهو يقول : ))كني. اننا لن  
لك ؟((نعود اىل )السيد ستيل( ...أليس كذ   



فتبادلت معه النظرات حلظة طويلة قبل أن  
تسمح لبسمة خفيفة أبن تبدو على جانب فمها 

 وهى تقول مرغمة : ))كال . انك اآلن كني.((
فقال ساخرا ببطء : ))لقد ظننت نفسى أكرب  

رغب.  سنا من أن أكتب اىل رسالة سرية مبا أ
ولكنه مع هذا وصلتىن هديىت .((وقبل أن جتيب 

لق ابب السيارة وابتعد وعلى وجهه كان هو أغ
 معىن مل تستطع هى ادراك كنهه. 

وقفزت جفلة عندما أنزل السائق بينز احلاجز  
الزجاجى الذى بينهما فجاة وقال وهو يومئ  
برأسه معتذرا : ))آسف اي أنسة. مل أقصد أن  

 أجعلك جتفلني . انك اذن مريضة .((



فقالت مبتسمة : ))اهنا األنفلونزا ، كانت 
حىت جيدة طوال العام . ولكن ما ان أتى  ص

 العيد ...((
فقال : ))هذه هى العادة اي أنسة هذه هى 

العادة .(( ونظر اىل وجهها الشاحب ابمعان مث  
قال : ))ليس أمامك اال أن ترحيى ظهرك اىل  

اخللف وتغمضى عينيك اآلن اي أنسة .((  
ففعلت حسب اقرتاحه و بقيت تستمع اىل  

على زجاج السيارة بينام    صوت تساقط املطر
كانت تزيد من احكام الداثر حوهلا مستمتعة  

ابلدفء واالسرتخاء. والبد أهنا انمت عدة  
دقائق قبل أن يعود كني حبقيبتها القدمية ، 



لتستيقظ وقد انتاهبا شعور غريب وهى تراه 
يصعد اىل السيارة وقد تعلقت رقائق الثلج 

 بشعره وكتفيه . 
نبها مشريا اىل بينز للتحرك واستقر ىف جملسه جبا

من ليلة . انظرى  ابلسيارة وهو يقول : ))ايهلا 
عصف الرايح .(( كان ىف صوته معىن عميق  
وعيناه النفاذااتن جتوالن فوق وجهها ، بينما  

جلست تنظر اليه هبدوء. وبعد دقيقة قالت له  
ووجنتاها تتوهجان: ))ان هذا من كرم أخالقك 

)). 
نني ذلك ؟ هذا ليس فسأهلا برقة : ))أتظ 

صحيحا، وهل ابمكاىن ان أتركك ىف هذه احلالة 



، ألعود فأتناول عشاء العيد ؟ هل ابمكاىن 
ذلك ؟(( وارتسمت على مالحمه اجلذابة ابتسامة 

كاد معها قلبها يتوقف عن اخلفقان . هل هذا 
هو الوجه الذي يقابل به نساءه؟ كان هذا هو 

اذا كان األمر تسا{هلا عندما هدأ خفقان قلبها. 
كذلك فاحلق مع جو عندما قال ان النساء  
يعجنب به، ذلك أن امزاج عنف الرجولة مع 

الرقة الدافئة ىف شخصه كان خميفا . ولكنها هى 
قد عرفت اجلانب اآلخر منه. وأغمضت عينيها 

وهى تفكر ىف قسوته الىت سبق أن عاىن منها  
أبوها ، سواء منه مباسرة أو من أتباعه الذين 

 دون شك كانوا ينوبون عنه ىف أعماله. 



عليها أن ال تنسى املاضى. وكانت هذه األفكار 
تعتمل ىف نفسها بينما السيارة تضوى املسافات 

بسهولة. كل هذه العناية واألهتمام الشك  
صادران عن ضمري متعب . وهذا نفسه كان فيه 
االدانة له، فاذا هى نسيت كل ما سبق وقيل هلا  

عنه واألهم من ذلك ماعرفته ، فان عليها أن  
لعواقب.  تتحمل ا  

ولكن هل هو حقا من القسوة كما سبق وظنته؟ 
لقد كان جمرد التفكري ىف هذا الرجل أثناء  

العامني املاضيني جيعل جسدها يضطرب، ولكن 
اآلن ... ورمقته من حتت أهداهبا الكثيفة، ما  

كان هلا أن تدعه يقنعها مبرافقته اىل منزله.  



ابلنار  وأدركها اهللع وهى تفكر ىف أهنا امنا تلعب  
. 

 وسأهلا : ))ها انك تعودين اىل العبوس .((
فنظرت اليه حبدة لرتى وجهه تكسوه السخرية  

 وسألته : ))ماذا ؟((
فأجاب جبفاء : ))لقد كنت تفكرين ىب. أليس  

لك ؟ هل كنت تثريين نريان االهتامات؟ أال  كذ
ميكنك األسرتخاء ىف مرضك هذا وترك أمحل  

ك أن عنك هذا العبء؟ انن أعرض علي
أستضيفك ىف منزىل اىل أن تصبحى قادرة على 

الوقوف على قدميك مرة أخرى. وهذا كل شئ،  



وأان أعدك بذلك. أنىن أقوم مبثل هذا ألى  
 كان.((

 فسألته ابرتياب : ))أحقا ؟((
وأمحر وجهها بعنف وهى تراه ينفجر بعاصفة من  

الضحك وهو يقول : ))هل تعلمني أنك ال 
بشئ؟انىن مل أر امرأة من قبل هلا مثل تثمنني 

 وجهك املعرب . هل أنت دوما هبذه الصراحة ؟(( 
فأجابت وهى تواجهه اآلن مباشرة وقد بدت  
عيناها كبرية ىف تلك العتمة اخلفيفة : ))نعم . 

دائما . لقد كان أىب ابلغ الصراحة سواء ىف 
عمله أم حياته الشخصية . كان دوما يقول 

ت صراحته تلك تكلفه أحياان  ذلك، رغم ما كان



. وعلى املدى الطويل، كان عليه أن يدفع مثن  
 صراحته تلك.(( 

وبدا اجلد علي وجهه للمرارة الىت تدفقت هبا  
عيناها وهى تتابع قائلة : ))ولكن طبعا ما كان  

 ابمكانك أن تفهم ذلك .((
 فرد عليها حبدة : ))طبعا .((

أن   وكانت قد توقعت منه أن يدافع عن نفسه.
يكرر برائته ، ولكن عينيه املسمرتني على وجهها 

كانتا ىف صالبة احلجر.واستند ىف مقعده اىل  
اخللف وهو يتنهد قائال : ))اسرتحيى اي جاىن 

 )). 



وكان وجهه وهو يقول ذلك جامد املالمح خاليا  
من أي تعبري، واتبع يقول : ))انىن أعرف متاما 

 رأيك ىف شخصى، لكنىن أحب ىف املرأة
انفتاحها العقلى وان كانت تعارضىن ىف بعض 

املفاهيم انك ىف أمان اتم، فال تدعى الوساوس  
 تداخلك . ((

ومل يتبادال بعد ذلك أى حديث اىل أن وقفت  
السيارة أمام سلم واسع من احلجر ينتهى بباب  

ضخم.ومل يسمح جلاىن شعورها ابملرض أبن  
تتحرك حني استدار كني حول السيارة ليفتح 

باب الذى جبانبها مث يساعدها على الرتجل. ال
كان الصداع يكاد يقتلها وشعورها ابالرهاق 



اليصدق. فقد كانت احلركات البسيطة الىت  
ا  قامت هبا قد أرهقتاها اىل درجة مل تشعر مبثله

 من قبل . 
وقال هلا هبدوء : )) سآخذك اىل غرفة الضيوف  
مباشرة حيث السيدة النغتون ستعتىن بك .((  

ان السائق بينز قد فتح ىف هذه األثناء الباب وك
 األمامى هلما . 

وأومأت هى برأسها موافقة لتشحق ابستغراب 
عندما دخل كني هبا اىل املنزل الدافئ . فقد  

صافحت أنظارها زينة ضخمة. فوقف ينظر اليها  
بوجهه األمسر اخلاىل من التعبري ، وهو يقول 

 بلطف: ))آه ، هل أعجبتك ؟(( 



: ))أهنا رائعة .(( وألول مرة تشعر هى فأجابت 
ىف العمل أبنه عيد حقا فمن جراء األرهاق 

خالل األسبوعني األخريين، مث مهامجة املرض هلا  
بعد ذلك أفقداها فتنة الشعور ابلعيد. واتبعت  

تقول: ))اهنا رائعة متاما.(( ورفعت نظرها اىل  
وجهه لرتى عليه شبه ابتسامة البتهاجها الواضح  

.هذا   
وتنهد فائال: ))اننا حناول أن نبلغ الفرحة ىف  

األحتفال ابلعيد ، أليس هو يوم الفرح،  
والسعادة والتوبة؟(( وكانت الكلمة األخرية الىت  
نطق هبا وعيناه معلقتان ىف عينيها ، كانت سؤاال  

ليس ابستطاعتها أن ترد عليه. وعندما ابدلته  



نظرات شعرت وكأهنا غرقت ىف زرقة عينيه  ال
ك. كانت امارات وجهه جامدة ومبهمة  تل

لىت يضعها،  للغاية. بينما رائحة كولونيا احلالقة ا
قد شدهتا اليه أكثر فأكثر. ومهس قائال: ))عيد 

سعيد، اي جاىن.(( ونفرت هي مبتعدة برأسها  
عنه. وتوترفمه حلركتها هذه، وىف هذه األثناء 
برزت السيدة النغتون وجاىن لتهتفا متعجبتني  

رمها غري املتوفع هذا ومها صاعدين على ملنظ 
 السالمل. 

وقال هو خماطبا السيدة النغتون من وراء كتفيه: 
))هل غرف الضيوف جاهزة ،اي سيدة النغتون  

 ؟((



وأجابته مدبرة املنزل من وراءه: ))نعم، اي سيد  
ستيل ومثة أثنتان خاليتان . واقرتح أن تضع 

اثث األنسةغوردون ىف الغرفة البنفسجية األ 
خيث أهنا تطل على احلدائق كما أهنا أكثر  

 هدوءا من الباقيات.(( 
فأجاب: ))نعم، اهنا فكرة حسنة.(( ووصال اىل 

عدد كبري من الغرف متتد ىف ممر كبري يكسو 
أرضه السجاد مسيك. واتبعا صعود مزيد من  

السالمل، وىف الطابق التاىل استدار كني اىل اليمني 
غتون لتفتح له اباب  وانتظر وصول السيدة الن

حمفورا من خشب السنداين كان أمامه حيث  
دخل منه اىل غرفة جلوس رائعة اجلمال مزخرفة  



بظالل خمتلفة من اللون البنفسجى ويقوم ىف  
احدى زواايها تلفزيون ضخم، واتبع هو طريقه 
من خالل هذه الغرفة اىل غرفة أخرى للنوم قام 

ىف  فيها سريران. وأسرعت السيدة النغتون
اسدال الستائراملخملية الثقيلة غلى النوافذ  

ليشيع ىف الغرفة جو دافئ مريح ابلغ الرفاهية مل 
 تعرف جاىن مثله من قبل .

جلست جاىن على كرسى كبري من اخليزران ،  
رة املنزل واخلادمة الصغرية  بينما أخذت مدب

جتهزان أحد السريرين بسرعة بعد أن أوصال  
ية السرير، بينما كان هو  التيار الكهرابئى ببطان

يقول هلا: ))ان السيدة النغتون ستتوىل أمر  



راحتك، وبعدذلك ننظر ىف أمر الطعام.(( ومن  
 مث تركها وخرج من الغرفة. 

وعندما رقدت جاىن بني األغطية الدافئة شاعرة 
بعرفان اجلميل ، قالت هلا اخلادمة الصغرية:  
))ايللحظ السئ ، اذ مترضني عشية العيد اي 
أنسة.(( وكانت كل هذه األحداث متر جباىن  

وكأهنا ىف حلم. كانت الغرفة الواسعة ابلغة احلد  
ىف الرفاهية والراحة. ودار رأسها وهى تفكر ىف 

أن مثل هذا اجلو املرتف هو عادى متاما ابلنسبة 
 اليه. 

ما الذى جعلها تفكر ىف أن حتتك به أثناء ذلك  
ملاذا مل  املؤمتر؟ وغمرها طوفان من االرهاق.



تقنع مبجرد الشعور ابلكراهية حنوه عن بعد؟ أما 
كان ذلك أفضل هلا؟ أفضل كثريا ...؟ ومل تشعر 
ابلنوم يهبط عليها حني أخذت السيدة النغتون 

تسأهلا عما تريد أن أتكل، وال عندما خرجت 
املرأاتن هبدوء من الغرفة بعد أن أغلقتا الباب  

.. خلفهما بلطف...مل تشعر بشئ أبدا.  
 ))أنسة غوردون.(( 

واستيقظت جاىن من نومها العميق شاعرة  
أبطرافها ثقيلة كالرصاص وبرأسها يدور وقد تبلد  

ذهنها. واتبعت السيدة النغتون: ))عليك أن  
حتاوىل تناول شئ من الطعام مث نرتكك بعد ذلك 
بسالم.(( كانت املرأاتن تقفان اىل جانب السرير  



نية طعام حتوى وقد محلت اخلادمة الصغرية صي
طبف حساء يتصاعد منه البخار. وقطعيت خبز 
اىل كوب من عصري الربتقال الطازج. وجاهدت 
جاىن لكى جتلس وهى تنظر حوهلا زائغة العينني 

بينما رأسها ينبض ابألمل، مث سألت: ))كم 
 الساعة اآلن؟(( 

وأجابتها مدبرة املنزل هبدوء: ))الساعة التاسعة  
وذلك، ولكن السيد و قد رقدت ساعة أو حن

ستيل يريد منك أن أتكلى شيئا قبل أن تستقرى  
 هذه الليلة.(( 

ومل يسبق جلاىن ىف حياهتا أن شعرت ابنعدام ىف 
شهيتها كما تشعر األن، ولكن حتت نظرات  



السيدة النغتون الصارمة، جاهدت ىف ابتالع 
ونصف قطعة خبز.  عدة جرعات من احلساء

 ولكنها شربت كوب العصري.
عدت السيدة النغتون الصينية عنها مث  واب

ساعدهتا على األستلقاء بني الوسائد مما شعرمتعه  
جان أهنا عادة طفلة من جديد. كانت مدبرة  

 املنزل امرأة يصعب قهرها حقا.
وما أن خرجت تلك املرأة الطويلة القامة القوية  
الشخصية من الغرفة حىت دخل كني، ما جعل 

أعصاهبا. كان يرتدى جاىن تشعر بتوتر ىف 
يبدو أكثر طوال وجاذبية  مالبس عادية مما جعله 



ببنطاله التبىن اللون وكنزته السميكة بنفس اللون  
 وهذا ما أظهر لون بشرته الربونزي أكثر مسرة. 

وقال مسرورا: ))هل متكنت من تناول شئ من 
الطعام؟ لقد فكرت ىف أن ارسال الطعام مع 

ائدة. اذ ليس كل  السيدة النغتون قد أيتى بف 
شخص ابمكانه رفض ما تعرضه عليه اذا كانت  

 هى مصممة على ذلك.((
 فقالت جاىن بضعف: ))هذا ما رأيته.((

فتابع يقول: ))ومع هذا فان هلا قلبا من ذهب 
ان بتكلم هبدوء وهو يدىن كرسيا اىل  .(( وك

السرير مث جيلس عليه، واضعا ساقا فوق ساق، 
قامت برتبية ستة أوالد وهو يسرتد قائال: ))لقد 



بنفسها بعد أن مات زوجها اتركا اايها أرملة ىف 
الثانية والثالثني. ومجيعهم اآلن يعولون أنفسهم 

 بشكل جيد.((
فقالت: ))آه (( وأحست ىف جسدها حبرارة 

جعلت وجنتيها وأنفها يتوهجان امحرارا بشكل 
 غري جذاب.

وقال فجأة بعد أن أمعن فيها النظر: ))تبدين  
غرية احلجم جدا وهشة ضعيفة ....ورائعة  ص

 اجلمال.((
قنظرت اليه غري مصدقة وهى تقول: ))رائعة  

 اجلمال؟ انىن أبدو غاية ىف بشاعة اهليئة.(( 



فقال: ))بشاعة مجيلة.(( وكان صوته عميقا  
يظن   دافئا وابلغ الرقة. واتبع يقول: ))من كان

أنىن سأمضى ليلة العيد جالسا غلى كرسى 
يرك؟(( وكان يتكلم مبكروعيناه ال جبانب سر 

 تفارقان شعرها الذى كان يتألق ىف نور الغرفة. 
فقالت بتهكم: ))من كان يظن؟ ولكنىن أظن أن  

هذا الوضع يناسب طبيعة حياتك أكثر من  
 غريه.((

فقال وهو مييل بظهره اىل اخللف رامقا اايها 
بعينني ابردتني ضيقتني وعلى شفتيه ابتسامة  

ظنك هذا نتيجة القصص السيئة   خفيفة: )) هل
الىت تسمعينها عن الذئب الكبري السيئ الذي 



البد قد جعل عندك فكرة عىن أبنىن أغوي  
 العازابت؟(( 

فقالت: ))التكن سخيفا.(( وكان حديثهما قد  
ما وكانت هي تفتش عن  ابتدأ خيرج عن سيطرهت 

طريقة تنهاه هبا، فتابعت تقول: ))ليس بك 
على كل حال. فأان ال أريد  حاجة اىل البقاء هنا

 أن أفسد عليك االستمتاع ابلعيد.(( 
فأجاب: ))ولكنىن أحب أن أكون هنا.(( ومد  

نها امللتهب، مستطردا:  يده الباردة يالمس جبي
))ولكنىن لست متأكدا أبدا من عدم ضرورة 

 استدعاء الطبيب.(( 



فأبعدت يده عنها بضيق وهى تقول: ))اايك أن  
ال يستمر ىف العادة أكثر  تفعل . فهذا املرض 

من مثاين وأربعون ساعة. ولكنىن كنت متعبة 
قليال فبل اصابىت ابلعدوى وغدا سأكون معافاة 

 متاما.(( 
فقال: ))أشك ىف هذا.(( ومد يده اىل رف 

لسرير، فتناول رواية مث عاد اىل  للكتب جبانب ا
كرسيه مرة أخرى مستطردا وهو يفتح الكتاب:  

ن وعودى اىل النوم.(())كوىن فتاة طيبة اذ  
فقالت حائرة: )) ولكنىن ال أستطيع النوم وأنت  

 جالس هنا.((



فنظر اليها بعينني شبه مغمضتني وهو يسأهلا: 
 ))وما هو املانع ؟((

فأجابت: ))ألن ذلك ال...ال أستطيع...(( 
وسكتت فجأة مث قالت متلعثمة: ))فقط ال  

 أستطيع وهذا كل شئ.(( مث سكتتز 
يناه مثبتتان على وجهها: فقال بلطف وع

))التكوىن متزمتة. ماذا نظنني سأفعل؟ أثب 
 اليك حاملا يتملكك النوم؟((

فقالت حبدة: ))كال طبعا.(( وزاد توهج وجهها 
طردت تقول: اىل درجة ملتكن تظنها ممكنة، واست

))كل ما ىف األمر أنىن ال أظن وجودك هنا  
 ضروراي.((



أجده كذلك. لقد فقال هبدوء: ))ولكنىن أان 
أغمى عليك مرة ، كما أن لديك حرارة، ولن  
أترك مكاىن قبل أطمئن اىل أنك خبري. واآلن 

 ،حاوىل أن تنامى.(( 
فقالت ابستياء وهى تراه يعود اىل النظر ىف 

 كتابه: ))هل أنت عنيد دوما هبذا الشكل ؟((
فأجاب دون أن يرفع رأسه: ))دوما هبذا  

حلظة ال تعرف   الشكل.(( وأخذت تنظر اليه
ماذا عليها أن تقول . كان شعره الكثيف شديد  

 السواد مما كان يتعارض مع زرفة عينيه. 
وسألته فجأة خلاطر طرأ على ابهلا: ))هل والداك  

 أرلنداين؟(( وسرها أن رأته جيفل لسؤاهلا هذا،  



 وسأهلا بدهشة: ))والداي؟ ال أفهم.((
أن  فقالت بسرعة: )) ذلك ألن من العادى جدا 

جتد ىف ارلندا أجتماع الشعر األسود مع العينني 
 الزرقاوين .((

فقال بعد حلظة طويلة: )) ان أمى ارلندية،  
 فعليها يقع اللوم ولكن أىب انكليزى.(( 
 فسألته بفضول: ))وهل مازاال حيني؟((

فأبتسم تلك االبتسامة احللوة الىن استولت مرة  
على لبها، وأجاب قائال: ))اهنما حيان  

عافيان، ومها يعيشان اآلن ىف فرنسا ألن أىب مت
يعاىن من مرض جلدى ال يالئمه سوى  



جو)بروفانس (املعتدل وقد تتعرفني اليهما غدا،  
 فهما سيمكثان عندى عدة أايم.((

فسألته: ))انك اذن مل ترث عنهما كل هذا؟(( 
ولو أهنا كانت ىف كامل وعيها ملا جرؤت على  

الذى ال خيصها. ولكن  توجيه مثل هذا السؤال 
ا، هذا اىل جانب  النعاس الذي كان يزحف اليه

الوضع العجيب الذى وجدت نفسها فيه، كل  
هذا جعل مثل هذا السؤال ينطلق من فمها  

 دون وعي منها. 
ولكنه مل يظهر أى ضيق لفضوهلا هذا بل أجاهبا:  
))جزئيا. لقد كان جداي ألمى ابلغى الثراء، وقد 

لتساوى بيىن وبني أخى.  تركا كل شئ ليقسم اب



وذلك ىف نفس الوقت الذى أكتشفت فيه ميلى 
اىل التعامل مع الناس، وذلك رغم دراسىت  

اجلامعية الىت جتاهلتها. وهكذا سارت ىب احلياة 
 كما يقولون.(( 

وأومأت برأسها وقد ثقلت أجفاهنا اآلن متاما.  
فأغمضتها عدة ثوان . عند ذلك هنض هو 

صباحا صغريا اىل جانب  فأطفئ النور وأضاء م
 الفراش، موجها اايه حنو كرسيه فقط.

وشعرت أبصابعه تالمس جبينها وشعرها خبفة  
 وهو يهمس: ))ليلة سعيدة اي جاىن .(( لكنها  

تصنعت النوم بينما كان قلبها خيفق بشدة. 
وسادت حلظة صمت طويلة قبل أن تشعر به  



يتحول عنها ليعود اىل كرسيه جيلس عليه. وما  
ت أن استغرقت ىف النوم.لبث   

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

 الفصل اخلامس 
ويف الصباح التايل استيقظت جاين لتجد الغرفه  

خاليه وقد حتسنت حالتها اىل درجه كبريه  
واستكانت حلظه اىل دفء ذلك الفراش الوثري  
وعندما حتركت اخريا حبذر وجدت تلك االالم  

رد  اليت كانت تطحن عظامها قد اصبحت جم
 ذكرى سيئه  



وقرع الباب ابدب لتدخل اخلادمه الصغريه يف  
نفس الوقت الذي كانت جاين جتاهد فيه لكي  

 تستقيم جالسه  
وسط السرير الوثري وابتسمت جني وقد اشرق  

جهها وهي تقول مبرح بينما كانت تضع كوب  و 
و الشاي على املنضده جبانب السرير مث تسري حن

 الستائر تزحيها عن النافذه  
ها انك قد استيقظت اي انسه لقد قال السيد -

ستيل ان حرارتك كانت قد اخنفظت حني ترك  
غرفتك ليله امس وانك كنت انئمه كالطفل ان 

 امي تقول دوما ان النوم هو افضل دواء
احقا ؟-  



وابتسمت جاين للفتاه الصغريه اليت عات لتقف 
 جبانب سريرها مث اتبعت قائله 

منزلك لقضاء عطله ظننتك ال بد ذهبت اىل  -
 العيد ولكن رمبا مل يستغن عنك السيد ستيل 

 فاجابت جني بسرعه 
كال اي انسه لقد قال ان ابمكاين ان اخذ  -

اجازه اسبوع اذا شئت ولكننا يف املنزل عشره  
اشخاص يف شقه مؤلفه من ثالث غرف نوم 

 وهذا اجرام
فاان افضل البقاء هنا ان على يف املنزل ان اانم  

مع اخوايت الثالثه الصغريات وانت   يف الغرفه
تعرفني تصرفات االطفال بينما اان هنا اسكن يف 



غرفه خاصه ولدي جهاز تلفزيون ومحام خاص 
 انين احبها كثريا 

وابن عليها الشعور ابلذنب وهي تبتسم قائله 
 بلهجه اعتذار 

ماكان يل ان اقول هذا اليس كذلك؟ فاان  -
 احب كثريا امي وايب 

اسيه فقالت جاين مو   
انين متاكده من ذلك -  

 واتبعت  
تقول وهي تسوي الوسائد من خلف جاين مث 

 تناوهلا كوب الشاي  



عندما ينتهي عشاء العيد يصبح على افراد -
االسره ان يعتنوا ابنفسهم ونصبح حنن احرار يف 
الذهاب اىل حيث نريد ان صديقيت تسكن يف  

 املدينه القريبه واان ساذهب اليها فيما بعد 
تها جاين هبدوء فسال  

يبدو انك حتبني حياتك هنا-  
 فاجابت جني حبراره

اه انين احبها جدا اي انسه فالعمل عند السيد  -
ستيل رائع وهذا املنزل هو مكان سعيد حقا  

ولييس كبقيه االمكنه ليت تعمل فيها بعض 
 زمياليت ماذا استطيع ان اخربك ...



ورفعت عينيها اىل السقف حبركه ذات معىن  
...وشعرت جاين بشئ من االنزعاج ازاء هذا  

الفيض من املديح فهي مل تعرف يف نفسها الغباء  
من قبل لكي يدفعها حبقد اىل ان تشعر ابلسرور 

لو عرفت عن كني على العكس مما تقوله هذه  
 الصغريه هو اشبه ابلغول يف بيته 

مالذي حدث هلا؟ وكانت هذه االفكار تضايقها  
من الغرفه الحضار يف الوقت الذي خرجت 

صينيه الفطور اليها مل يكن سوء اخللق او التذمر  
 من طباعها 



طبعا البد ان تكون هلذا الرجل بعض الصفات 
احلسنه حىت ان اعظم جمرمي التاريخ كانوا  

 الخيلون من صفات جيده تروى عنهم
وكامنا اخافها اقتناعها ابنه رقيق من بعض 

ا بعنف اجلوانب فنبذت هذه الفكره من راسه
وهي ترشف الشاي الساخن اذ ان هذا قد  

يفتح ابوااب اخرى تفضلها ان تبقى مغلقه طبعا  
هذا ليس صحيحا وقاومت هذه الفكره بعنف 
فهي اذا مل تتوقف عن مثل هذا التدقيق اذا ما  
توجهت افكارها اليه فهي ستجن حتما ويبدو 

اهنا هنا لقضاء هذ اليوم على االقل نظرا 
ه عن ارادهتا ويف هذه احلال من للظروف اخلارج



االفضل ان تتقبل كل دقيقه وساعه متر عليها 
 كما هي وذلك لكي تتمكن من اخلروج بسالم 

صباح اخلري -  
لقد كان ملك الوحوش بنفسه وتوهج وجهها 

امحرارا وهي تراه يقف عند الباب متكاسال وكان 
 يبدو حليقا جذااب اىل درجه ابلغه واتبع يقول 

ك قبل االن فوجدتك انئمه جئت لرؤيت-  
كان يتكلم بلهجه عفويه وهو يدخل اىل الغرفه  
ببطء وقد ضاقت عيناه قليال ازاء اشعه مشس 

 الشتاء املتدفقه من النافذه وهو يستطرد  
ان اجلو رائع يف اخلارج لقد هدات العواصف -  

 فقالت 



حقا؟-  
بينماكانت تفكر يف ان العواصف يف اعماقها  

ه وقد احنبست انفاسها يقف  هي مل هتدأ وهي ترا
اىل جانب النافذه وقد بدا وجهه الداكن غامضا  

كان يبدو رائع البساطه يف بنطلون اجلينز 
 والكنزه البيضاء

املقفله والشك انه لو ظهر هبذا الشكل يف اي 
اعالن الرتفعت كميه املبيعات اىل اكرب نسبه  

 وسالته 
كم ساعه مرت علي وان انئمه ؟ -  

 فاجاب



هنا العاشره صباحا االن وهذا يعين حسنا ا-
انك منت حوايل الثالث عشره ساعه يبدو 

 عليك التحسن كثريا كيف تشعرين بنفسك؟ 
 فاجابت وهي تبتسم حبذر 

اشعر بصحيت ممتازه يف الواقع مازلت ال  -
 اصدق انين هنا 

فقال بصوت عميق هادئ ودون اثر للفكاهه  
 على وجهه املغضن 

هل يؤسفك  وكذلك اان غري مصدق هذا -
 ذلك؟

ونظرت اليه بصمت التدري مبا جتيب نعم اهنا  
اتسف لذلك بكل احاسيسها فهي االن يف 



خضم شئ خارج عن سيطرهتا وهذا كان خييفها  
لقد كانت تشعر حنوه جباذبيه مل تعرفها من قبل  

وام تكن تتصورها خارج نطاق القصص هذا 
بينما هي تعترب كل خفقه قلب حنوه وكل رجفه 

عن اتثريها به هي خيانه البيها واسوأ  مسببه  
 انواع الغدر له 

 وقالت
كني...-  

فقاطعها رافعا يده الكبريه بينما احتلت عينيه 
 نظره ساخره  

كال ال تنطقي ابيه كلمه ال اريدك ان تكذيب  -
علي كما ان احلقيقه ستكون مدمره وعلى كل  



حال فقد نطقت مالحمك بكل شئ وقد نلت  
 من العقاب ما يكفي 

مل تفهم هي متاما السخريه اجلافه املقتضبهتلك و 
وحدقت فيه بعينني متسعتني وهو جيلس على  
املقعد الذي سبق وجلس عليه الليله املاضيه  

 واتبع يقول 
وال تظهري كل هذا التفجع فان من حسن -

التغيري احياان ان يكون املرء صائدا بدال من ان  
 يكون هو الفريسه 

 وسالته 
ماذا تقول؟ -  



كانت قد فقدت الرتكيز على ما يقول وهي 
حتالو ان تتمالك عواطفها ازاء التاثري الذي 

 احدثه فيها قربه منها 
واوما هو حنو كوب الشاي الذي مازال ممتلئا اىل  

 منتصفه 
اشريب شايك لقد احضرت جني لك االن  -

فطورا خفيفا اذ ان الغداء سيكون عند الساعه 
ك النزول الواحده هل تظنني ان ابستطاعت

 لتناول الغداء معنا؟ 
 فاجابت 

طبعا استطيع -  



وكانت اانقته الظاهره تشعرها مبنظرها املزري  
 ورفعت يدها اىل شعرها االشعث وهي تستطرد 

ساحاول ان احسن من مظهري هذا -  
 ووضعت كوهبا الفارغ على املنضده جبانبها 

 فقال
ان مظهرك ممتاز كما هو االم -  

يالمس جبينها ابانمله وهو ومال حنوها فجاه 
 يقول 

اي اسرييت الصغريه-  
مسع صوات يناديه من الطابق االسفل فتوقف 

فجاه مث مشى خارجا من الغرفه دون ان يقول  
شيئا ونظرت هي يف ارثه ببالده وقد متلكها 



شعور هو مزيج من الذل والعار واخذت  
تتساءل بذهور وحريه عما دعاها اىل مثل هذه 

مل تقم هبا من قبل مع رجل اخر  التصرفات الىت
 قط

 هذا اىل انه لن يصدق ذلك مطلقا االن 
وساورها االكتئاب وهي تفكر يف ان الثالث  
سنوات اليت امضتها يف جو اجلامعه احلر قد 
جعلها تتخذ لنفسها مبادئ اخالقيه ال حتيد  
 عنها ومع ان بعض صديقاهتا احلميمات كن  

فاهنا كانت  يتورطن مع اصدقائهن منذ اول لقاء
تعلم ان مثل هذا السلوك ليس هلا فهي ماكان  

ابمكاهنا ان تبذل شرفها مث تتابع حياهتا اببتسامه  



ال اثر فيها للندم اهنا مل ختلق هبذا الشكل واذا  
حدث وشعرت بعاطفه صادقه ترتضيها فهي  

ستكرس هلا حياهتا مث اهنا مل تقابل رجال مثله قط 
ا ما ان مثه رجل ميلك من قبل ومل خيطر بباهلا يوم

 هذه القوه من املشاعر 
وجاءها صوت جني الصغريه يهتف هبا وهي 

 تدخل الغرفه مرحه مشرقه  
ها انذا اي انسه -  

وارغمت جاين نفسها على االبتسام وهي تتناول 
منها صينيه الفطور اليت كانت حتتوي اخلبز  

احملمص والبيض وعصري الربتقال الطازج وهي 
 تقول 



ذا شكرا لك ما امجل ه-  
 فقالت جني بسرعه 

مل تشا السيده النغتون ان تفسد شهيتك  -
للغداء وهلذا ارسلت اليك فطورا خفيفا هل 

تريدينين ان امال لك احلوض لالستحمام ام انك 
 تفضلني الدوش؟

 فاجابت جاين مسروره 
اظن االستحمام افضل من فضلك -  

وفكرت يف ان االستحمام ابملياه املعطره بعد  
ملرض تلك هو شئ اليقاوماايم ا  

وعندما دخلت اخلادمه اىل احلمام امللحق  
ابلغرفه ابتدات جاين بتناول فطورها وهي تفكر 



يف مجال هذه احلياه املرفهه خاصه عند متاثل 
املرء للشفاء من االنفلونزا ولكن عليها ان تنتبه 
لنفسها ذلك ان كل ما حيدث هلا هنا البد انه  

عاديه مثلها فهي الخترج    شرك الغواء فتاه عامله
عن هذه الصفه ومهما كان الداعي الذ ي دفع 

كني ستيل اىل زايرهتا ليله امس سواء كان الرغبه  
يف االنتقام ام العاطفه والشفقه عليها فان ايه  
روابط الميكن ان تقوم بينهما حىت الصداقه  

 ذلك ان املاضي مازال 
حتب  مؤملا للغايه وهو ليس من الرجال الذين 

فتاه مثلها ان تتورط معهم اهنا تعلم هذا جيدا  
وعادت اىل خميلتها صوره الفتاه الفائقه اجلمال 



اليت سبق وراهتا معه يف تلك الليله اثناء املؤمتر  
الصحايف وهي جاين المتلك من اجلمال وال 
الثروه وال الوضع االجتماعي الذي يؤهلها  

حال  ملنافسه مثل تلك املراه كما اهنا على كل
ليست مستعده لذلك اما ابلنسبه اليه فقد  

يكون حقا اكثر الرجال الذين قابلتهم يف حياهتا 
جاذبيه ولكن الناحيه املظلمه يف شخصيته 

حتجب فتنته تلك كليا وهذا ما عليها هي ان 
 تضعه غي اعتبارها 

واتبعت التفكري بعد ذلك وهي مستلقيه يف ماء 
فعه اىل  حوض احلمام الدافئ املعطر عما يد

االهتمام هبا هبذا الشكل بعد ان سددت تلك  



الطعنه اىل صميم كربايء الرجوله فيه تلك اليت 
هي جزء اليتجزء من كل رجل فقد عقد الصلح 

 بينهما منذ اللحظه اليت اجتمعا فيها...ولكن  
هل من املمكن ان يكون ذلك االهتمام الذي  

يبديه حنوها ما هو اال حماوله منه الخضاعها  
رادته ومن مث ينشئ بينهما رابطا يكون ال

استعماله لرتويضها والتغلب عليها  ابستطاعته
؟نعم هذه هي املساله وجلست فجاه يف املاء 
املعطر وهي تردد قائله نعم ابلطبع هذه هي 
املساله وقالت بصوت عال يف ذلك احلمام 

 اخلايل 



حسنا انك لن تنجح يف هذه سيد ستيل فاان  -
فلين الميكن ان يستغ   

احد وهذا التقرب الرقيق واملالطفه لن خيدعاين 
 مطلقا 

وعندما خرجت من احلوض بعد دقائق قليله  
القت نظره انتقاديه على وجهها يف مراه احلمام 

املستطيله لتحدث نفسها ابهنا ليست سيئه 
املظهر يف احلقيقه ولكن ليس مثه شئ غري عادي  

 فيها ليدير راس اي رجل 
لغ الثراء عنيف قاس ... وخصوصا رجل اب

مالحق من النساء وتتصدر اخبار حياته 
 الصحف



وارتدت ثياهبا ببء وهي ترجتف بشكل يفوق 
ماكانت تظن مث جلست اىل منضده الزينه جتفف 

شعرها بعنايه جاعله اايه ينساب بنعومه على 
كنتيفيها وكان الثوب الذي كان كني قد احضره 

غول خبيوط هلا من بيتها من الصوف الناعم املش
القصب كانت قد ابتاعته حديثا وكان يظهرها  
اقرب اىل الطول والنحافه من حقيقتها وقالت  

 ختاطب الثوب وهي تتمايل به امام املراه 
لقد كلفتين الكثري ولكنك تستحق كل قرش -

 دفعته فيل
واغمضت عينيها حلظه بعد اذ شعرت بدوار يف  

ما  راسها سرعان ما تالشى وفكرت يف اهناء عند



تعود اىل منزهلا هذه الليله فسرتقد يف فراشها 
يومني كاملني لتعود مره اخرى طبيعيه متاما هذا  

 اذا مرت الساعات القادمه على خري  
وبدت هلا املده اليت استهلكتها يف الوصول اىل  

ثناءه الطابق االسفل وكاهنا دهر بكامله كانت ا
اء تقاوم مشاعر الرهبه اليت متتلكها وذلك ابالحي

اىل نفسها ابن هذا املكان ماهو اال منزل وكني 
سيتل ماهو اال رجل وعائلته مؤلفه من افراد من 

 حلم ودم.... 
وهتف كني وهو يستقبلها فور دخوهلا املرتدد اىل 
غرفه اجللوس الفسيحه حيث كانت ضيقه غري  

 مرغوب هبا يف اول ليله اجتمعا فيها 



ك جاين...انين مسرور لنزولك الينا ولكن-
تبدين شاحبه جدا تعايل اىل قرب املدفاه 

 وساقدمك اىل كل املوجودين
بدت هلا غرفه اجللوس تلك الول وهله مليئه  
ابالشخاص تبعا لتوتر اعصاهبا ولكنها عندما  

جلست ويف يدها كوب من العصري وكني جيلس  
على ذراع مقعدها ادركت انه كان هناك عدا  

 كني ثالثه اشخاص وولدين صغريين 
ل كني مشريا اىل شخصني حسين املنظر  وقا

 كبريين يف السن جيلسان معا



اهنما امي وايب اما امللكان الصغريان اجلالسان  -
يف الزاويه هناك فعندما تعرفينهما لن جتدي 

 فيهما ايه براءه 
وابتسم للولدين الذين ردا على ابتسامته عل  

 الفور واتبع هو قائال
سره اخي كريستوفر وشارلوت وامهما تينا ا-

كايث واومات تينا براسها دون ان تبتسم وقد 
بدا الربود على مالحمها وكاهنا تذكر جاين ابهنا 

 عضو غريب بينهم 
وكان والدا كني رقيقني عطوفني مها االثنني 

ما اخنرطا معها يف حديث عام وكاانمها   سرعان
يعرفاهنا منذ سنوات مث اخذا يالعبان الطفلني  



ايه يف التهذيب ابلنسبه  اللذين كان تصرفهما غ
 اىل صغر سنهما 

 وتدخلت تينا يف وسط احلديث ختاطبها قائله 
هل تعرفت اىل كني منذ مده طويله؟ -  

وكانت تنظر اليها مباشره الول مره نظرات 
 حاده كالفوالذ من عينني 

زرقاوين كحيلتني وفوجئت حاين هبذا السؤال  
االستقراطي وعندما نظرت اىل ذلك الوجه 

اخلايل من العيوب والذي حتيط به هاله من  
الشعر االشقر املقصوص قصريا بشكل رائع  
عند ذلك ادركت حاال ان زوجه كايث قد  

 اختذت منها على الفور موقفا عدائيا 



 واجابتها هبدوء 
كال ليس منذ مده طويله -  

واستمرت حتدق يف تلك العينني الزرقاوين حىت 
نظراهتا اىل الكوب الذي  خفضت املراه االخرى 

حتمله ابصابعها املنمقه ولكنها سرعان ما رفعت  
راسها فتمايل القرطان يف اذهنا يعكسان اشعه  
الشمس املتدفقه من النافذه بينما ثوهبا االنيق 

 املصنوع من احلرير اخلالص ينبئ بثمنه الغايل 
 وعادت تسال جاين

واين تقابلتما؟ان كني يكثر التجوال يف   -
اكن الغريبه اليس كذلك ايعزيزي؟االم  



ومل تكن يف نظراهتا اكثر رقه وهي تستقر على 
 وجه اخ زوجها

وتساءلت جاين بفضول عما وراء هذا كله 
وتر جبانبها وما ان وذلك بعد ان شعرت بكني يت

فتحت فما لتجيب حىت اسرع كني ينوب عنها  
 ابلرد قائال هبدوء

حوايل الثالثه  لقد اجتمعنا اثناء مؤمتر منذ -
 اسابيع اليس كذلكيا عزيزيت؟

 وحول نظره اليها لتتالقى بعينيها احلائرتني... 
 عزيزيت؟ عزيزييت! واتبع قائال 

وعندما داهم جاين املرض بدا هلا ان من  -
 املعقول ان متضي بعض الوقت هنا



ونبهتها اشتداد قبضته على ذراعها اىل ان تلتزم  
 اهلدوء وقال االم

اهنا لفكرت هبذا اان ايضا ها  لو كنت مك-
 تعيشني مبفردك جاين؟

فابتسمت جاين للوجه السمني والذي ما زال 
حيتفظ جبماله امامها واجابت وهي تشعر حنوها 

 ابالمتنان لتحويل احلديث 
نعم -  

اما خبصوص كلمه )عزيزييت( فهي ستبحث هذا  
االمر مع كني فيما بعد وكذلك ابلنسبه اىل  

انه اسبغه على عالقته هبا  االنطباع الذي يبدو 



امام عائلته كيف جرؤ على التصرف وكاهنا  
 حبيبته؟ 

وبينما اختذ احلديث مواضيع اقل توترا بقيت  
جاين شاعره بنظرات تينا امللتهبه حترق جانب 
راسها وعندما ادارت راسها اليها جاهبتها هذه  
بنظرات تطفح ابلعداءتقيسها هبا من اعلى اىل  

ا قيمه ما تلبس وتكلفه طراز  اسفل تقيم يف ذهنه 
شعرها وعندما انتهت من ذلك ابشاره احتقار  

واضحه من شفتيها شعرت جاين بدمائها تلتهب  
ف يعروقها واستوىل عليها الغضب وهي تفكر  
يف هذه املراه كم هي كريهه والتفتت اىل والده  

كني جتيبها عن سؤال قد وجهته هذه اليها بينما  



تلك املراه البغيضه حقا  تفكريها مازال متعلقا ب 
كلما كان رحيلها قريبا عن هذا املنزل كان ذلك  

افضل ومل تنتبه اىل ان عينني زرقاوين اخريني 
كانتا تراقباهنا يف بروده الثلج مايدور بينها وبني  

 تلم املراه 
 وبعد مرور عده دقائق قال كني بلطف

هل نتوجه اىل غرفه الطعام؟ -  
ه اجللوس وعندما هنضوا للخروج من غرف

الحظت جاين ان كني احنىن ليتمتم هدوء شيئا  
يف اذن تينا جعل مالمح وجهها البارده اجلامده 

تظلم بشكل بشع وذلك قبل ان يتحول اىل  
 جاين ليمسك بذراعها لكي يتبعها االخرين 



وعندما توقفا قليال يف القاعه الكبريه وقد 
سبقهما االخرون اىل غرفهالطعام التتفت جاين  

تساله بشكل مباشر اليه    
ماذا قلت هلا؟ انه شئ خبوصي اليس كذلك؟ -  

 فاجاب بوجه جامد 
ايلعينيك احلادتني هاتني هيا ندخل -  

 واشار بيده اىل غرفه الطعام
فقالت بعناد دون ان تتحرك وهي تراه حياول  

 متابعه السري  
اريد ان اعلم مالذي قلته هلا-  

هد  فنظر اليها مبزيج من السخط والفكاهه مث تن 
 مظهر صربا مبالغا فيه مث هز راسه ببطء قائال 



ايلك من صغريه عنيده ايعزيزيت -  
واحالت الرقه والدفء يف صوته كلماته املهينه 

 تلك اىل جمامله حلوه واتبع قائال
معىن هذا انين لن افلت ابي شئ خيك -  

ومل جتب امنا بقيت واقفه حتدق بوجهه الداكن  
يقول ببطء اىل ان احنىن خبضوع ساخر وهو   

نعم كان احلديث خبصوصك هل انت مروره  -
 االن ؟

 فاجابت بنظره متمرده 
كال فانت مل ختربين عن نوعيه احلديث بعد -  

 فقال بلونه 



الشئ سوى انين نبهتها اىل ان تلجم لساهنا  -
من انحيتك وانذرهتا ان ارغامي على طردها اىل 
بيتها قد يسبغ الكابه على فرته العيد هذه هذا  

كل شئ هو    
 فقالت 

اهذا هو كل شئ؟ -  
وتذكرت وجه تينا البارد املتكرب وعينها الرائعيت  
اجلمال وشعرت للحظه ابالحرتام لقوه اعصاب 

 كني واتبعت تقول 
ان فيه ما يكفي الن يصيبها ابالحباط اليس   -

 كذكل؟
 فاجاب بذهول واضح 



تينا؟مدهلل ابيتها تلك واليت مازال عليها ان  -
احلياه ابلرغم من اهنا ارمله وام لولدين  تعرف 

 ملئ  امراه مثل هذه تصاب ابالحباط؟ان العامل
ومن سوء   ابلقطط القذره السافله امثلها اي جاين

 احلظ ان اختيار اخي مل يقع اال عليها ومن مث... 
 وهز كتفيه 

 وقالت
فهمت -  

 ومل تعرف ما تقول اكثر من هذا وساهلا
. هل انتهينا من هذه املساله-  

 وعندما وامت براسها بسرعه اتبع قائال 



حسنا هيا بنا اذن اذ الشك ان السيده  -
النغتون تتململ االن ضجره من اتخران فهي  

 االن سيده حمبطه  
وقع نظرمها حال دخوهلما غرفه الطعام منظر 
العيد على املائده الفخمه الفسيحه ابلزينات 

الرائعه ذات االلوان اخلضراء والذهبيه وفكرت 
اين مره اخرى ج  

مببلغ الدهاء والفطنه الذي يتمتع به هذا الرجل 
ففي الوقت الذي مل يالحظ فيه احد شيئا من  

ذلك العداء الذي شعرت به تينا حنوها شعر هو  
به بسرعه ليعاجله مبثل تلك السرعه فكيف هلا  

ان تصدق انه مل يكن له عالقه ابلطريقه القاسيه  



نه قد اصبح ؟ ان كل ما ميلكو اليت عومل هبا
ملكا ملؤسسه ستيل اليت احالتها اىل مشاريع يف 
غايه االمهيه هذه االمهيه اليت كلفت اابهاحياته  

فهل تراه بعد كل هذا يكذب عليها بكل 
 صفاقه؟ 

مل تكن تعلم اهنا فقط التعلم ونظرت اليه من 
حتت اهداهبا وهو جيلس مثه حركه غريبه بدرت  

وسه هذا اىل منه وكانه يعاين صعوبه ما يف جل
شئ امله زاد من تغضن وجهه حلظه قصريه 

 ووضعت امه اليت كانت جالسه اىل 



ميينه يدهل على ذراعه بسؤال صامت فابتسم 
هو هلا بعد ان استقر يف مقعده مربتا على يدها  

 وهو يهز راسه خبفه 
اهو غموض اخر؟ وشعرت بشئ من الضيق 
 اليس مثه من خيربها عما يدور يف هذا املنزل. 

جاين؟ وادركت فجاه والد كني كان يتحد ث  -
 اليها دون ان تسمع كلمه واحده

 وابتسمت وهي قائله 
انين اسفه -  

 فقال ابمسا 
انين اسالكعنمقدار جناحك يف التعامل مع ابين  -

 هذا ان عليك ان تراقبيه جيدا انك تعرفينه 



 فاجابت حبزم
نعم انين اعرفه -  

وكانت هلجتها حتوي من الصدق اكثر مما كانت 
حتوي من اللباقه مما جعله جيفل قليال امام 

محاستها هذا ولكنه سرعان مامتالك نفسه وهو  
 يقول  

هذا حسن هذا حسن -  
وتدخل كني يف احلديث ليقول بلهجه حتوي شيئا 

 من الفكاهه الساخره 
ميكنك ان تعترب انين اخريا قد وجدت من  -

يس كذلك ايعزيزيت؟يناسبين ال  



وعندما ابدلته النظر عرب املائده رات يف عينيه  
رغم االبتسامه اليت تكسو مالحمه رات فيهما انر  
الهبه جعلت عينيه صارمتني ابعد ما يكون عن  

املرح وادكت هي بسرعه انه كان قد مسع 
ماتبادلته مع ابيه من حديث ومل يعجبه هذا  

المها  حسن مادام قد فهم ماهدفت اليه بك
وهزت كتفيها دون ان جتيب مث التفتت اىل االب 
تساله عن عمر الولدين وقد كاان نقال اىل الطابق  

العلى منذ فرته من الوقت مع اخلادمه جني 
ذلك ان تينا كانت قد سبق واعلنت للحاضرين  

ان اطعامهم مع الكبار هو شئ متعب واهنم  
 على كل حال حباجه للنوم



يه مبتدائ حبساء حلم كان الطعام لذيذا للغا 
الطيور ومنتهيا بديك احلبش التقليدي تليه  
كعكه ضخمه مصنوعه من اخلوخ والزبيب  

ومغطاه ابلقشده وشعرت جاين بعد اهناء الطعام 
اهنا التكاد تستطيع احلراك فقد كانت هذه اول 
وجبه طعام حقيقيه تتناوهلا منذ اايم مما اشعرها  

اىل غرفه فجاه بتعب ابلغ فقد كلفها لسري 
اجللوس بعد انتهائهم من تناول القهوه جهدا  

 ملحوظا
وكانت تكتم التثاؤب للمره الثالثه عندما مالت  

 والده كني حنوها تالمس يدها برقه وهي تقول



ملاذا ال تصعدين اىل غرفتك واتخذين غفوه  -
قصريه ايعزيزيت؟ان االنفلونزا تتطلب االنتباه  

 التام 
ن فقالت جاين ختاطب احلاضري  

هل اتذنون يل بذبك؟ انين بتعب كبري-  
 واجاب كني عن احلاضرين مازحا

كال ابدا وسايت بعد دققه الضعك يف الفراش -
 واغطيك جيدا 

ورمقته بنظره متوتره دون ان جتيب فقد كانت  
ااب منه حلديثها السابع  سخريته اخلفيفه هذه عق

مه والده وضحك والداه ملا اعترباه مزحه صغريه  
كن تينا مل تبتسم بل القت حنو جاين  من كني ول



نظره تنفث حقدا والحظت جاين وهي تنهض 
ان تلك املراه تراقب كل حركه منها ومل تتحول 

نظراهتا عنها اال بعد ان اندفع الولدان اىل  
الداخل وما زال وجاههما الصغريان متوهجني 

 من اثر النوم وعينامها تلتمعان كالنجوم 
لم وهو يساهلاوتبعها كني اىل اسفل الس  

هل تعرفني الطريق املؤدي اىل غرفتك؟-  
وعندما التفتت اليه جتيبه وجدته حيمل بيده شيئا 

اي العيد  ملفوفا بورق مجيل مذهب من ورق هدا
واتبع يقول وهو يضعها يف يدها قبل ان تدرك 

 ما يفعل 



اهنا لك لقد تبادلنا مجيعا اهلدااي مبكرا هذا  -
ه لك بنفسيهما الصباح وقد اعد الطفالن هذ  

 وابتسم حبنان فقالت وه يتنظر اليه ابرتباك 
ولكن...كيف امكنك ذلك دون ان تعلم -

مسبقا حبضوري؟ واان ليس عندي اي شئ اقدمه  
 الي منكم 

 فاجاب 
ليس عندك ابلطبع وقد صادف ان هذه اهلديه  -

 تعود اىل جديت واان اريدها ان تكون لك 
 فقالت 

جدتك؟-  
اللفافه يف يدها حلظه مث اتبعت تقول ونظرت اىل   



الميكنين ان اقبل ابدا شيئا يعود جلدتك ايكني -
 انك تعلم انين ال استطيع فاان ال اكاد اعرفك 

 فقال ببطء وتكاسل وقد بدا التصميم يف نظرته  
وهل هذا مهم؟-  

فهزت ارسها خبفه ازاء هذا الوضع غري املعقول  
 وهي تقول

والديك لن يوافقا انه مهم طبعا ان -  
 فقال هبدوء خيفي حتته الفوالذ

ليس لوالدي شان هبذا كما انك مل تعلمي  -
 ماهي بعد 
 وتالقت 



عيناه بعينيها وهي متزق الورقه مث تفتح  
العلبهاملستطيله وعندما رفعت بيدها السلسله 
الذهبيه الشبيه بنسيج العنكبوت واليت متسك 

  بنجمه ذهبيه يف وسها حصن من الياقوت
 االمحر عند ذلك عاد يقول بصوت عميق رقيق 

اهنا ليست غاليه الثمن فقد كان جدي المي -
 مزارعا فقريا عندما قابل جديت سرا ملده سنه

وكان يوفر معظم اجره كل اسبوع لكي يبتاع هلا  
هذه السلسله يف ذكرهامولده الثامن عشر وق  

تسببت هذه يف ان يعلم والداها بعالقتهما وهذا  
اىل الزواج بعد شهور كثريه من االالم  قادمها

موع اذ يبدو ان والديها كاان قد اعداها  والد



لزواج من لورد او ايرل فقد كان جدي يف 
 نظرمها رجال فقريا

 فسالته برقه وقد خلبت لبها هذه القصه 
ويف نظر جدتك؟-  

 فاجاهبا بنفس رقتها 
لقد احب الواحد منهما االخر اىل هنايه  -

متتلك اجملوهرات واالحجار  حياهتما وكانت 
الكرميه والفراء النادر اليت كانت االسر تتوارثها  

تحلى قط سوى  جيال بعد جيل ولكنين مل اراها ت
مبحبس ذهيب بسيط يف بنصر يدها اليسرى 

 وهذه االسلسله حول عنقها



عند هذا نظرت اليه مبهوته بعينني متسعتني وهي 
 تقول 

وهلا مثل  ولكن كيف ميكنك ان تعطيين اايها -
 هذا التاريخ؟ اهنا امثن منذلك بكثريان امك... 

 فقاطعها قائال 
اهنا ستتفهم االمر متاما عندما اخربها انين  -

 قدمتها اليك هديه 
 وتركها ليتحول فجاه عائدا اىل غرفه اجللوس

 واندته 
ولكن كني...-  

وضاع صوهتا وهو يغلق الباب خلفه ابحكام 
ا اخذت  ولكنها عرفت انه قد مسعها وعنده



حتدق ابلنجمه الذهبيه الرقيقه يف يدها وقد 
 متلكها الذعر اهنا ال تفهم...التفهم شيئا 

ماذا يعين هذا كله؟واستغرقت يف التفكري وهي  
تصعد السلم حنو غرفتها هل تعين قصه هذه 

 السلسه شيئا ابلنسبه اليه؟ 
البد ان االمر كذلك فان الطريقه اليت روى هبا  

فيه للغايه ولكن اذا كان  تلك القصه كانت عاط
االمر كذلك ملاذا خصها هي هبا من دون الناس 

مجيعا؟ووقفت عند ابب غرفتها وهي هتزراسها 
خبفه او رمبا يعتربها جمرد حليه ليست بذات  

قيمه كبريه وابلتايل هي هديه مناسبه لفتاه مثلها  



اليكاد يعرفها ولكن كال...ليس االمر كذلك  
ر ليس كذلك اهنا تدرك جيدا ان االم  

وعندما اصبحت يف غرفتها هتالكت على فراشها  
وقد تبلد ذهنها من التعب كل هذا ما هو اال 
حلم ..حلم جنوين غريب يتصرف فيه الناس 
ويقولن اشياء غامضه سرعان ما ميحوها ضوء 

النهار وعادت تنظر اىل السلسله ولكنها جفلت 
بعنف عندما قفز فجاه شئ ضخم اىل السرير  

وهتفت به  جبانبها  
لقد اخفتين ايجونيور حىت املوت -  

ونظر اليها متكاسال وهو يتكور جبانبها  
فابتسمت له بعطف بينما حلق به اهلر وهو 



خيرخر بصوت عال وملا كانت اوامر السيده 
النغتون الصارمه ان الحيواانت تصعد اىل  

الطابق االعلى فقد كان عليها ان تطردمها من  
استغرقت يف النوم وقد  الغرفه ولكنها سرعان ما

احاطت جونيري بذراعها دون وعي منها بينما  
رفعت ذراعها االخرى اىل ما فوق راسها ويدها 

 مازالت تقبض على السلسله بشده 
ومل تنتبه اىل رجل امسر طويل القامه يدخل اىل  

الغرفه بعد دقائق ليقف طويال يراقبها وفتح  
  جونيري وكوزموس اعينهما حلظه ليعودا اىل

االغفاء بعد اذ ادركا ان سيدمها كان مهتما 



برفيقتهما اكثر من اهتمامه يهما وقد بدا من  
 خريرمها مدى استمتاعهما هبذا الوضع 

وقبل ان يرتك كني الغرفه سحب غطاء السرير  
من على السرير االخر مث القاه فوق جاين 

 واهلرين معا  
وتنهد بعمق وهو يرى السلسله متالقه بني  

املرتاخيه والرقيقه اصابعها   
***************** 

 الفصل السادس 
وعندما فتحت جاىن عينيها، كانت الظالل تغمر  

الغرفة، وكان اهلران قد ذهبا منذ وقت طويل.  
وظلت مستلقية حلظة ىف تلك العتمة الدافئة، 



وهي تتسائل عما ايقظها، اىل أن تكرر القرع 
 على ابهبا. 

أنزلت قدميها من ))نعم؟ أدخل.(( وعندما 
جانب السرير، رأت بينز السائق يطل من الباب 

نصف املفتوح قائال ))عفوا اي آنسة اليقاظى  
لك. ولكنىن أتساءل عما اذا كنت تريدين هذه  
هنا.(( ودخل اىل الغرفة حيمل حقيبة مالبسها  

األخرى، واحلقيبة العريضة الىت اعتادت  
 استعماهلا لقضاء الليل خارج البيت. 

رت اليه ابستغراب، فقال بوجه بشوش: ونظ
))اهنا حاجياتك اي آنسة، فكرت ىف أن أحضرها  



اليك من السيارة اذ هي ثقيلة عليك أن  
 حتضريها بنفسك.((

فتملكها الغضب وهي تقول: ))وماذا تفعل  
 حاجياتى هنا؟ ومن طلب منك ...((

))أان فعلت ذلك.(( واستدارت أعينهما اىل 
خيا عند العتبة، بينما  ذلك الرجل الواقف مسرت 

وضع بينز احلقائب، مث خرج بسرعة وهدوء وقد 
 ساد اجلمود وجهه. 

وحدقت بعينني ملتهبتني اىل وجه كني اخلاىل من  
أله: )) هل أنت الذى طلب منه  التعبري وهي تس

ان حيضر مالبسى من شقىت؟ انك تعلم انىن 
 سأذهب هذا املساء؟(( 



يبدو عليه أي فدخل اىل الغرفة متباطئا دون أن 
أتثر ابنفعاهلا هذا، وهو جييبها قائال: ))انك مل 

 تتعاىف متاما.(( 
فقالت بعنف: ))انىن من يقرر ذلك، وابلنسبة  

اىل رجل غريب يدخل اىل شقىت ليبعث أبشيائى  
))... 

فقاطعها قائال: )) لقد حزمت السيدة النغتون  
ثيابك من اخلزانة الىت سبق وأخربتين أنت عنها،  

من عادة املوظفني عندى ان ميروا أيديهم  وليس 
اىل ما ميلكه األخرون، اذا كان هذا ما  

 يقلقك.(( 



فردت حبدة: )) طبعا ليست هذه هي املسألة.((  
اهنا مل تقابل رجال قط من قبل استطاع أن  

يدفعها اىل اجلنون هبذه السرعة مثل هذا الرجل.  
وأخذت حتدق بغضب، ىف تلك العينني 

أن تتابع قائلة: )) انىن أعرف   الباردتني، قبل
أهنم مجيعا موضع ثقة، كما أنه ليس لدي ما  

 يستحق السرقة.(( 
فابتسم ساخرا وهو يقول: ))هذا حسن، لقد  

 انتهت املشكلة اذن.(( 
فنظرت اليه اثئرة وهى تقول: ))كم أمتىن لو 

 أضربك.(( 



فرفع يده يالمس وجنته قائال: ))مرة أخرى؟(( 
كن عينيه كانتا ىف برودة كان مايزال يبتسم ول

الثلج وهو يتابع قائال: ))ال أنصحك بذلك، اي 
جاىن، فاملرة األوىل كانت غلطة، أما الثانية  

 فستكون...ستكون نتيجتها غاية ىف السوء...(( 
وكادت تضرب بقدمها األرض، كطفلة غاضبة،  
ولكنها متالكت نفسها ىف الوقت املناسب وهى 

ن حتضر أشيائي اىل تقول: )) ليس لك احلق ىف أ
هناز لقد سبق ووافقت على عودتى اىل بيىت  

 هذه الليلة...(( 
فعاد يستند اىل اجلدار وهو ينظر اليها وقد 

ضاقت عيناه ازاء ثورهتا هذه، وهو يقول: ))انىن 



مل أفعل شيئا كهذا. رمبا كنت قلت لك ان 
جى عندما تتحسن صحتك  ابمكانك ان ختر 

ا نسيت ما سبق وقلته  متاما، وهذا مل حيدث، ورمب
ىل بنفسك، أمس ىف مثل هذا الوقت، من أنك 

مل تتناوىل طعاما كافيا ومغذاي منذ أايم, فأنت  
مرهقة جسداي، وليس مثة طريقة جتعلىن أمسح 

لك ابلعودة اىل بيتك ىف تلك البناية اخلالية قبل 
أن جتتازي هذه األزمة الصحية متاما... فاألفضل 

 أت تستسلمى للواقع.(( 
فسألته بتهكم عنيف: ))أترى ضمريك 

 يقلقك؟((



ابن اجلمود ىف عينيه وهو جييب: ))انه شئ 
 كهذا.(( 

فقالت: ))الأعتقد أن لديك ضمريا.(( مل يسبق  
أن شعرت من قبل مبثل هذا العجز، وكانت  
رغبتها ىف االندفاع عنيفة، وهي تتابع قائلة: 

))واذا كان لديك، فما هو اال شئ صغري مطواع 
ث ميكنك، ايقاظه أو امخاده فقط ساعة  حبي

 تشاء.((
فتقدم حنوها، وجذهبا لتقف على قدميها وهو 

يقول: ))ال تكوىن مملة، فأان ال أنوى ان أخوض 
ىف مثل هذا اجلدل العقيم ىف الوقت الذي 



ميكنىن فيه أن أفكر ىف شئ آخر أكثر متعة من  
 هذا بكثري.(( 

 فقالت: )) لقد سبق وحذرتك...((
)) هذا صحيح.(( وهذ املرة، شعرت  فأجاب:

 أبن عليها أن تقاومه. 
ومتتم قائال بلهجة حتوى من التهكم ماال ميكن 

كى.(( فخلصت يدها من يده  انكاره: ))ال تتحر 
بعنف، وأخذت تضربه على صدره تدفعه عنها، 

 وهي تفكر ىف جرأته.
وقالت له عندما أمسك مبعصميها بسهولة ىف يد  

رها، قالت غاضبة: واحدة وجعلها خلف ظه



))انىن أكرهك، وانت تدرك هذا. أليس 
 كذلك؟((

فأجاب: ))رمبا.(( ومل يكن ىف هلجته اآلن أى 
ته عميقا خشنا جعل  معىن للمزاح. وكان صو 

القشعريرة تسرى خالل جسدها. وعادت تقول:  
 ))نعم، انىن أكرهك.(( 

وفجأة، تصلب جسدها وقد شعرت ابلذعر  
تنصب عليها كاملاء   وهى ترى احلقيقة الصارخة 

املثلج. مالذى تراها تفعله؟أى شئ ىف الكون 
جيعلها تقبل بوضع مثل هذا؟ هل تراها ختلت 
عن عقلها لكي تقبل بوضع مثل هذا؟ ومعه  

 هو؟



وشعر هو، على الفور، برفضها هذا، فرتكها من  
بني يديه، وجلس مبتعدا عنها، وهو يتخلل 
، مث شعره الكث أيصابعه ليقف بعد ذلك ببطء

يسأهلا بصوت خشن: )) هل ستبقني هنا يوما أو 
 يومني بعد؟((

وللحظة، جعلها النظر اىل وجهه، خرساء ال  
تستطيع الكالم، كانت قد توقعت أن ترى على 

مالحمه امارات الظفر أو الرضى، أو حىت  
االنزعاج والضيق لرفضها له، ولكن املعاىن الىت  

ى شئ من  رأهتا على وجهه املغضن، مل تشر اىل أ
هذا، بل كان يسود مالحمه معىن مل تتمكن من  
معرفته أوسربغوره. واتبع قائال: )) انىن أعدك  



أبن ال يتكرر هذا الذى حدث اآلن. انىن مل 
ا، فهل تصدقينىن؟((أخطط له اي جاىن، مسبق  

فهزت رأسها قليال وقد توردت وجنتاها وهي  
جتيب: ))ال أدري.(( كان الشئ الوحيد الذى  

كانت متأكدة منه، ىف هذه اللحظة، هو أهنا مل 
تكن متأكدة من شئ. ان ابمكانه أن يكون ىف  
منتهى القسوة كما حدث ابلنسبة لتعامله مع 

أبيها. فهذه كلها لعبة منه. لقد كان غنيا مبا فيه  
الكفاية، ورمبا مدلال أيضا ما جعله حياول أن 

يسلى نفسه مع واحدة مثلها، وذلك من ابب  
يري من حسناواته الشقراوات األنيقات.التغ   



وقال فجأة بصوت بدت فيه نربة السيطرة: )) 
انك ستمكثني هنا حىت يوم األحد، فان أسرتى 

ستستغرب األمر اذا أنت تركت املنزل اآلن 
فجأة. هذا اىل أن والدتى تتطلع اىل بقائك هنا  

مدة أطول. فهي ال تنسجم مع تينا.(( وكان  
متحولتان عنها.  يتكلم بينما عيناه  

فقالت متهكمة: ))انىن ال أستغرب هذا،  
ان لست هنا ألصنع معروفا معك وملعلوماتك، فأ

ابلنسبة اىل أمك أو أى شخص آخر. وعندما  
 أتذكر معاملتك ألىب...((



فقال بربود دون أثر للدفء ىف عينيه: )) ان  
كالمك هذا يتساقط على رأسى كاجلمر 

 احلارق.((
رتباك: )) أال تكون األمور  فقالت بشئ من اال

أكثر يسرا، اذا أان رحلت؟ انىن ال أفهم سبب 
تعلقك ببقائى. لقد كانت تصرفاتك معى ىف 

 منتهى الشهامة، ولكن ال حاجة بك اىل ...((
فقاطعها قائال: )) رمبا كنت حمقة ىف قولك ان  
السبب هو الشعور ابلذنل وما أشبه.(( وحتول  

وللحظة أدركت  حنو الباب وقد أظلم وجهه، 
السبب ىف جناحه ىف ارهاب اآلخرين. لقد كان  



خميفا. واتبع هو قائال: ))العشاء سيكون ىف 
 الساعة الثامنة.(( 

وقبل أن جتيب بشئ، كان الباب قد أغلق  
وجالت بنظراهتا ىف أحناء الغرفة اخلالية  خلفه. 

بغباء وقد امتزجت ىف بفسها مشاعر الغضب  
هلذا الضعف منها،  والضيق، والعجز واالحباط 

مث هناك شئ آخر...شئ ال تريد أن تفكر فيه 
ولو للحظة واحدة، وهو أهنا رغم كل ما تعرفه  
عنه، كانت ىف أعماقها ترغب ىف البقاء، وهذا  

 ما جعل الفزع يتملكها. 
وعندما دخلت غرفة اجللوس، ذلك املساء، 

اندفعت والدة كني تقف جبانبها وهي تسأهلا: ))  



يكفى من الراحة، اي جاىن؟(( وكان هل نلت ما 
اجلميع جلوسا يتناولون الشاي قبل العشاء، 

وكان اجلو بينهم لطيفا مرحيا. وكانوا مجيعا غاية  
ىف األانقة، وقد أحاطت هبم مظاهر الرفاهية 

واجلمال، مما جعل جاىن تتمىن من كل قلبها لو  
 كانت ىف أى مكان آخر. 

شاكرة   كانت قد ارتدت مالبسها بكل عناية،
ظروف عملها ىف جمال االعالم، ةالذي حيتم 
عليها الظهور مبالبس أنيقة غالية الثمن أثناء  
عملها. واآلن، وهي تنظر اىل هاتني املرأتني،  

علمت أبهنا أحسنت اختيار مالبسها هلذا 
املساء، اذ كان ثوهبا األسود يعمق من لون  



عينيها البنيتني كما كان طراز شعرها األسود  
فوع بذوائبه املتدلية تظهر بياض بشرهتا  املر 

 الناصع.
وابتسمت لوالدة كني وهي تومئ برأسها قائلة  
هبدوء: ))نعم، وشكرالك. وأان آسفة اذ أبدو 
 واهنة القوى، مع انىن مل أمرض من قبل قط.((

فابتسم السيد ستيل وهو يقرتب منها قائال: )) 
ان االنفلونزا ال توفر أحدا. ماذا تريدين أن  

 تشرىب؟ انىن أقوم مقام صاحب البيت اآلن.(( 
فأجابت وهي تدير نظرها حوهلا: )) أليس كني 

 هنا؟((



فأجابت أمه: )) جاءته مكاملة هاتفية من  
الوالايت املتحدة مل يستطع أن يتجاهلها.((  

وكان ىف صوهتا شئ من العنف وهي تستطرد 
قائلة: ))كما قال.(( ونظرت بعينيها الزرقاوين  

ني ىف عيين جاىن مباشرة وهي تتابع قائلة: الرقيقت
))انه حباجة اىل من مت*** بشدة اي عزيزتى، وأن  
يتعلم شيئا من االسرتخاء، فهو ال حيب أن يوكل  

عنه أحد، رغم أنه جيهد نفسه ىف العمل، 
خصوصا...(( وسكتت فجأة عندما سعل والد 

كني حمذرا. وغريت جمرى احلديث مستطردة: 
ما أعىن؟((  ))حسنا، هل فهمت  



فأجابت جاىن وهي تغتصب ابتسامة مليئة  
ابملرارة املفاجئة: )) نعم، أظنىن فهمت، انه ال  
حيب أن يوكل أحدا ىف العمل.(( ها قد مسعت 
هذا الوصف له من أعرف الناس به. من أمه  

نفسها. مث بعد هذا، يتوقع منها أن تصدق أنه مل  
 يشرتك بقضية أبيها. 

نتبه اىل غضب جاىن  واتبعت األم دون أن ت
املكتوم: ))وىف يوم العيد كذلك. هذا ليس 

حسنا، ىف احلقيقة. جيب أن تتحدث اىل الولد، 
 اي جورج.((

فأجاب والده جبفاء وقد بدا احلنق ىف عينيه: 
كني قد خرج من طور الطفومل منذ  ))أظن  



سنوات وأان ال أظن أن جاىن حتب مساع هذه 
حنو جاىن  الشكاوى، اي عزيزتى.((واستدار 

 يسأهلا: ))واآلن، ماذا ابلنسبة اىل الشراب؟((
وأجابت جاىن أبدب: ))أريد كواب من عصري 

 األانانس اذا كان موجودا اي سيد ستيل.(( 
وقالت زوجته هلا ابحتجاج: ))ادعينا ابمسينا  

ايلياان وجورج، اي عزيزتى. وال تتكلفى الرمسيات  
 بيننا.(( 

العصري، وما أن أخذت جاىن أول رشفة من 
مصممة على جتاهل نظرات تينا اخلبيثة املنصبة 

عليها، حىت دخل كني الغرفة. وضايقها ما 
متلكها من هبجة لرؤيته وعلى الفور، أخذت  



عيناه تبحثان عنها حىت استقرات على وجهها  
حلظة طويلة، قبل أن تتحوال اىل اآلخرين  

املوجودين ىف الغرفة، قائالببساطة وهو يسري  
نب جاىن: ))آمل أن تكونوا مجيعكم ليقف جبا

جياعا، اذ يبدو أن السيدة النغتون قد أبدعت  
ىف عملها.(( وللحظة واحدة، عادت اىل حميلتها  

صورة هذا الرجل البارد الصارم، ذو الثراء 
األسطورى والسلطة املخيفة، هذا الرجل كاد  

أن...وأغمضت عينيها حلظة خاطفة. مل تستطع 
كانت غلطة ال ينبغى هلا    أن تفكر ىف ذلك. لقد

 ان تتكرر. 



ومهس ىف أذهنا: ))انك تبدين غاية ىف اجلمال.(( 
 وأرسل صوته العميق الرقيق الرجفة ىف أوصاهلا. 

 وأجابت دون أن تنظر ىف عينيه: ))شكرا.((
فعاد يهمس: ))ابمكاىن أن أحبك.((وعندها  
حتولت تنظر ىف عينبه حبدة، لرتى على مالحمه 

ما ما تضمنته كلماته هذه من  هتكما ماكرا، أ
 عاطفة، فقد بدت ىف أعماق عينيه الالمعتني. 
ومتالكت نفسها جبهد ملحوظ، لتبتسم بربود  

قدر استطاعتها وهي تقول بسخرية: ))ميكنك 
أن جترب، ولكنىن أؤكد لك أنك لن تذهب  

بعيدا ىف هذا.(( انه يظهر اآلن لونه احلقيقى،  
ى الذى  وأخذ ذهنها يتصور السيد االقطاع



يطالب بكل فتاة ىف أمالكه يرغب فيها، هل مثة 
صد اليه؟ اهنا ال تثق به  شئ من هذا فيما يق

 مقدار ذرة. 
ومال اىل األمام قائال: )) ها انك تفسدين متعة  

احلديث...(( وقاطعه صوت تينا من أقصى 
الغرفة حيث كانت جالسة منتصبة القامة  

وقد  متصلبة اجلسم والوجه وهي حتدق ىف جاىن 
امتألت عيناها اجلميلتان ابحلقد، قاطعه صوهتا 

قائلة: ))ان جراثيم االنفلونزا هذه البد قد 
أفسدت كل مشاريعك للعيد. وكنت حمظوظة اذ  

أمكنك القاء كل شئ من بني يديك مبجرد أن  
وصل كني اىل عتبة اببك.(( وكانت تتكلن  



بلهجة ابردة وقد التوى جانب فمها بشكل مل 
عناه. تفهم جاىن م  

فأجابت جاىن بشئمن االرتباك: ))نعم، أظن  
ذلك.(( كان من الواضح أن تلك الشقراء  

أن تثري موضوعا ما،  اجلميلة كانت بسبيل 
ولكنها مل تعرف ابلضبط ما هو، ىف تلك  

 اللحظة. 
فسألتها تينا: ))هل دخل صدفة دون توقع 

 منك؟((
فأجابت جاىن: ))نعم.(( وقابلت نظرات املرأة 

ا بشعور من يعد نفسه ملواجهة خصم،  حبزم امن
 بعينني معصوبتني.



فقالت تينا: )) لقد فهمت...(( وىف هذه  
اللحظة قطع والد كني حديثهما سائال ابنه  

هبدوء: )) كيف كانت نتيجة املكاملة؟ هل حتسن 
 الوضع؟(( 

 فأجاب كني ابقتضاب: ))كال.((
فقال والده دون أن ينتبه اىل عدم رضى كني 

اخلوض ىف هذا املوضوع: ))حسنا، البد أن عن 
يدرك كولينز العجوز الوضع عاجال أم آجال. ان  

 مصنعه قد انتهى واجلميع يدركون ذلك.(( 
 فقال كني بوجه عابس: ))رمبا.((

فعاد األب يقول: ))قد يكون ابنه صديقك اي  
كني ولك امرباطورية كولينز ستنهار ىف خالل 



ل أن تتدخل أسابيع وليس شهور، فمن األفض
أنت بدال من أن أيتى شخص قد يظلمه. انك  

 على األقل...(( 
فقاطع كني أابه حبزم: ))ال أظن أن النساء هنا  

يهمهن حديثنا هذا ىف شؤون العمل اي أىب، دعنا  
 نغري املوضوع.((

قتأففت تينا بطريقة مبالغ فيها، تظهر بذلك  
كراهيتها هلذا املوضوع، قائلة: ))أوه، من 

ان هذا ممل جدا. فاذا كان هذا  فضلك...
الرجل األمحق من الغباء حبيث يفقد أمواله،  

فالذنب ذنبه، ولكني كل احلق ىف أن يتدخل،  
أليس كذلك اي عزيزى؟(( وكانت عيناها قاسيتني 



المعتني كاملاس وهي تتابع قائلة: ))انىن ال 
أحتمل األشخاص الذين ال يدركون مىت عليهم  

هذا شئ حمري...(( أن خيضعوا للواقع. ان   
 فقاطعها كني: ))تينا.(( 

فقاطعته أمه وهي تقف مم*** بذراعه:  
))الساعة اآلن، الثامنة اي عزيزى، واذا مل نكن  

لطعام ىف اللحظات التالية، فاننا لن  ىف غرفة ا
 خنلص من كلمات السيدة النغتون، هيا بنا.(( 
ونظركني اىل وجه أمه الرقيق واملتوسل، فرتة 

ل معها نظرات صامتة معربة، بينما طويلة تباد
بقيت هي قابضة على ذراعه بشدة، مث تنهد  



بعمق وهو يشري اىل اآلخرين ابلنهوض قائال: )) 
 هيا، تفضلوا مجيعا.(( 

ولكن جاىن بقيت جالسة ىف مقعدها حتدق فيه،  
لقد مست قسوة تينا من نفسها وترا حساسا 

كان ما يزال ينزف. هل هبذه الطريقة كانوا  
حدثون عن قضية والدها؟ أهبذه البساطة وهذا يت

الربود وكأهنا من مقبالت الطعام؟ ما الذى جعله  
يسمح لتلك املرأة اببداء مثل هذه القسوة  
والتصلب دون أية كلمة منه؟ وما نوع هذه 

األسرة؟ أال يدركون أهنم خيوضون، يوما بعد يوم،  
ىف معيشة مئات من الناس العاديني الذين عليهم  

يعملوا لكي أيكلوا وجيدوا سقفا يظللهم؟ أن 



ولكنهم يعاملون ذوى القلوب احملطمة، بكل 
نيا آمنون ىف عدم اهتمام وغياب ذهن، ألهنم أغ

قصرهم املبطن ابلذهب. حسنا، ان ىف هذه 
 الكفاية...الكفاية التامة. 

وقالت جاىن بصوت واضح حازم وهي حتدق ىف  
مث   وجه كني مباشرة: ))انىن لست جائعة.((

التفتت حتدق ىف تينا الىت كانت تنهض واقفة،  
 وقالت: ))يبدو أن مثة ما أفسد شهيىت.((

وأشار كني اىل الباقني ابخلروج قائال: ))سأحلق 
بكم بعد حلظة.(( مث أغلق الباب خلفهم.  

وعندما حتول حنو جاىن كانت عيناه ابردتني  
 غائمتني ال أثر فيهما للمشاعر. 



أرحل اآلن اي كني، انكم وقالت له: ))أريد أن 
مجيعا هنا كمجموعة آتية من كوكب آخر، وقد 

نلت منكم الكفاية. ومهما كان هذا))الكولينز((  
فالبد أنه ىف حالة يرثى هلا من اليأس تلك الىت 

دفعته اىل االتصال بك ليلة امليالد.ما الذى كان 
 يطلبه؟ الشفقة؟(( 

 فأجاب بوجه جامد: ))شئ كهذا؟(( 
ة: ))لكن عامل األعمال ال يعرف فقالت مبرار 

معىن هلذه الكلمة. أليس كذلك؟ حسنا، ال 
ميكنىن أن أكون طرفا ىف قضية كهذه. ان هذا  

 يشعرىن ابالمشئزاز...ابلغثيان.((
 فهتف هبا: ))اايك والتلفظ بكلمة أخرى.((



وفوجئت ابنفجاره هذا. لقد كان منذ حلظة،  
ما  جامدا خاليا من املشاعر وهو يستمع اىل 

تقول، ليقلب كياهنا، ىف اللحظة التالية، بتعنيفه  
هذا وعيناه تقدحان شررا. كان عليها أن تعرف  

قبل هذا اهلجوم العنيف ان هذا الوجه اخلاىل من  
املشاعر، هو سالح ال يضاهى ىف عامل األعمال،  

يستعمله هو ىف سبيل املصلحة، بشكل كامل 
  ولكنها سبق ورأت حملة من هذه الناحية من

شخصيته تلك الليلة بعد املؤمتر الصحفى عندما 
 أخذت ثروة كني ستيل تنفث احلمم.

واتبع قائال وهو يكاد يلقى هبا على الكرسى 
الذى كانت قد تركته واقفة: ))انك اآلن 



ستقفلني فمك وجتلسني بصمت لتستمعى اىل  
قوهلا.(( وكان مييل فوقها متوعدا وقد  كل كلمة أ

هو يستطرد قائال:  أمسك بذراعي كرسيها، و 
))أتقولني أنك تشعرين ابلغثيان؟ حسنا، انىن أان  

أشعر أيضا ابلغثيان...الغثيان من ظهورى 
مبظهرالنذل، ابلغثيان ملرأى تلك النظرة ىف 

عينيك ازاء أى شئ يذكرك أببيك، الغثيان من  
 عدم استماعك ايل.(( 

وفكرت وقد عقد لساهنا الذعر، أهنا تستمع  
مل جترأ على القيام أبى شئ اآلن، ذلك أهنا 

آخر. فقد كانت ثورته العنيفة قد حولت مالحمه  
 اىل شكل ابلغ الشراسة. 



وقال بصوت يهتز من الغضب: ))انك تتحدثني  
عن ذلك احلديث الذى دار بيننا منذ دقائق،  

فهل بلغت من الغباء اىل هذا احلد؟ اذ تستمعني  
اىل تلك العجوز احلاقدة، أرملة أخى وهى تنفث 
حقدها ىف هذه الغرفة؟ ذلك ما مسعته أنت. ان  
تينا من ذلك النوع من النساء االئى يستحقن  

فهي الشر بذاته صدقيىن. فهي قد احلرق. 
أذلت أخى من اليوم الذى تزوجته فيه، وذلك  
أبسوأ الطرق. لقد كانت حتفر رجولته يوما بعد  

يوم. لقد كان غنيا امنا ليس مبا فيه الكفاية وكان  
ذا سلطة، ولكن ليس اىل حد كاف. لقد كانت  
تتطلب رجال عنيفا قاسيا يلزمها حدها اذا هي 



السوي. ولكنها حصلت  حادت عن الطريق
بدال من ذلك، على كايث. وكان كل ما فعله، 
وما هدف اليه هو أن يكون نفس نوع الرجل  

 الذي تريده أن يكون.(( 
 فقاطعته قائلة: )) كني...((

فضاقت عيناه املتألقتان وهو يقاطعها بقوله:  
))قلت لك أن تقفلى فمك.(( وأقفلت هي  

رته، وكان هو فمها بينما اتبع يقول: ))لقد احتق
يعرف ذلك، ولكنه مل يرتكها، فقد كان حيبها.((  

وكان ىف صوته اخلشن وهو يقول ذلك، من 
الكآبة ما تنطق أبمل دفني ال حيتمل. واستطرد  

قائال: ))لقد كان منذ طفولته رقيقا عطوفا  



ودودا، ولو رأيته مع طفليه ألدركت ذلك. لقد  
كاان شغوفني به. ولكن هذه الصفات كانت  

عترب ىف نظر تينا، ضعفا، واهذا أخذ حياول  ت
الظهور بصورة خمتلفة، متبنيا مفاهيم حطمته، ىف 

النهاية، جسداي وعقليا، وذلك ىف سبيل 
 ارضائها.(( 

وحدقت جاىن به، مث سألته بصوت يفوق 
 اهلمس: )) انك تكرهها، أليس كذلك؟(( 

فهز كتفيه مبا يشبه اليأس، وهو جييب وقد 
عود بذاكرته اىل املاضى:  تالشى غضبه وهو ي

))سبق وقلت لك ان كايث كان حيبها، واآلن، 
وقد ذهب بقى ولداه، ان أمى تعيش ألجلهما.  



وعندما علمت مبوت ابنها، مل تصدق ذلك، فقد 
مزقها ذلك اخلرب اشتاات، ولكن العناية بطفليه 

أخذ يشفيها يوما بعد يوم. وغالبا ما أيتيان  
 اليها.(( 

ره وهو يتابع قائال ونطق صوته ابملرا  
ان تينا حتب احلياه الراقيه واىل جانب كوهنا  -

ذو نفوذ كبري ارمله ثريه فان والدها ثري جدا و 
فاذا خطر هلا ان تنتقل اىل اي مكان لتمنع  

والدي من حقهم يف رؤيه الطفلني فسيحدث 
بيننا عند ذاك خصام طويل االمد امام احملاكم 

 الستعاده هذا احلق 
  بصوت مرتفعفتسالت جاين



 أمن املمكن ان تفعل مثل هذا؟
 فاجاب

نعم ستفعل ذلك دون شك -  
وفجاه ابن عليه التعب الشديد وهو جيلس على 

 الكرسي امامها متابعا قوله  
ومما يدعو اىل السخريه املره هو انين اان  -

 املسؤول عن تقدمي الواحد منهما اىل االخر 
برغبه  وعندما امعنت النظر يف وجهه شعرت 

قاهره يف ان تتقدم اليه وتواسيه وشعرت بغصه  
لرؤيه االمل السافر يف وجهه ولكنها غريزاي كتمت  

 مشاعرها وبقيت صامته 
 واتبع قائال



على كل حال اردتك ان تعريف كل شئ قبل  -
ان حتكمي على والدي بنفس الطريقه اليت تفعل 

 هبا تينا 
  واستدار اليها بعينني كئيبتني غري منتبه اىل

 ترددها وهو يتابع 
ان والدي شخصان طيبان خذيها مين اان -  

 ارغنت نفسها على ان تساله 
هل انت الذي عرفتهما بببعضهما؟-  

 مل تكن تريد ان تنسى االالم اليت عانتها شهورا 
طويله وال االذى الذي سببه السرهتا هذا الرجل 
ومؤسسته ولكنها االن تشعر بكل هذه املشاعر  

ا وهي تشعر ابحلزن الذي كان  تتالشى من نفسه 



من شده احساسها به ان تشعر ابمل حقيقي يف  
 صدرها 

فاوما براسه ببطء وهو يريح ظهره اىل اخللف 
 وقد اغمض عينيه مث اجاب 

لقد كنت قابلتها قبل ذلك بشهور اثناء وليمه  -
غداء كان ابوها قد اخذها اليها كانت وليمه  

 عمل ومرح كما تعرفني
عرف ولكنها مل تظهر ذلك وهو ومل تكن جاين ت

 يتابع قائال  
لقد دعوهتا اىل فنجان قهوه بعد ذلك مره او  -

 مرتني واخذهتا مره اىل املسرح وانتهى االمر 



فقالت وقد ادهشها ان تشعر ملا مسعته مبا يشبه 
 الغثيان  

لقد فهمت -  
 واتبع قائال

كنت وكايث نتناول الطعام معا ذات ليله بعد -
يله كنت اثناءها احاول مداوله عمليه طو 

دجمهفي الشركه معي بعد اذ ابتدات احواله  
ينا مبائدتنا صدفه  املهنيه يف الرتاجع عندما مرت ت

وبدا اهنما انسجما معا من اول حلظه فقد كانت  
 متثل الفتنه نفسها 

 والتوى فمه مبراره الذعه وهو يقول ذلك 
 وسالته حبذر بينما االمل يغزو قلبها



يقك ذلك.؟وانت؟ امل يضا-  
ففتح عينيه وهو يستقيم يف جلسته ببطء وهو 

 جييب 
ماذا ؟ يضايقين ؟ ومالذي جيعلين اتضايق؟ لقد  -

كانت ابلنسبه ايل من مجله املعارف العاديني 
وقد ادهشين ان تكون من النوع الذي حيبه اخي 

عندما تعرف اليها وقد كان راينا اان وهو يف 
وقد ظننت انه  النساء واحدا حىت تعرف اىل تينا 

 سريى... 
 وسكت

 فقالت تستحثه 
يرى ماذا؟-  



 فاجاب وهو يهز كتفيه 
يراها على حقيقتها -  

 فقالت 
كما رايتها انت -  

وفجاه انقشع امامها كل شئ وهي حتدق يف  
ذلك الوجه املغضن اجلذاب امامها شاعره 

مبنتهى احلريه اذ تفكر يف ان هذا الرجل مع 
دهائه وفطنته البالغني ميكن ان اليشعر مبا هو 

حتت انفه مباشره فقد كانت تينا غارقه يف حب 
كني ستيل .فكان من مث العداء الذي مل يستطع 

ك الفتاه اليت احضرها اىل منزله  اخفاءه حنو تل
اايم العيد بينما كانت هي تتوقع مجعا عائليا  



دافئا لقد كان عدم رضائهاعن حياهتا الزوجيه  
عموما ومعاملتها تلم لزوجها اثناء حياته كل  

ذلك يدل على حقيقه واحده وهي اهنا تزوجت  
الرجل غري املالئم هلا واهنا كانت تعلو ذلك فما  

 الزواج من كايث يف الوقت  الذي دفعها اىل
ساور جاين العجب الذي كانت تريد فيه اخاه؟ و 

من نفاق البشر هذا هل كان ذلك لكي تتمكن  
من البقاء جبانب كني؟ ان تبقى على اهلامش يف  
حياته بدال من ان تكون يف القلب؟كايث ؟هل  

كانت لديه ايه فكره عن ان القالب الذي كانت  
ان يظهر به كان جمرد  تينا حتاول ان ترغمه على 

نسخه كاريكاتوريه عن شخصيه اخيه...املهيمنه  



القوه والقسوه وهذه الصفات هي اليت كانت 
ختلب لب تينا؟ وفكرت ساخره يف وصف كني  

 هلا ابهنا تتخبط يف شرك مظلم 
 وقال فجاه  

حسنا انك تعلمني االن-  
وظنت للحظه انه قرا افكارها لتدرك بعد ذلك  

ماكشفه هلا عن مساله زواج   انه كان يشري اىل
شقيقه وملا تتسامح االسره االن مع تينا هل الن  

 كني كان يعرف شعور تينا ذاك؟ 
ونظرت اىل وجهه القامت ابمعان وكان من  

املستحيل ان تعرف اجلواب فقد كان من اهلدوء  
 ورابطه اجلاش شانه على الدوام 



 وقال
  ليس هناك من ميكنه ان يقنعين ابهنا مل حتطمه-

لنهايه ولكن مل يكن مثه ما ميكنين القيام به  يف ا
جتاه ذلك انين ال اعرف مقدار ما اخرب كايث  

امي عن ذلك عندما كان حيا ولكنين ال اظن ان  
ما اخربها به كان كثريا وهو مل يطلعين على سره  

 اال يف النهايه عندما متلكه الياس 
 فقالت بسرعه 

كان يعاين؟ ولكن امل تكن قريبا منه فتشعر مبا  -  
 فاجاب

لقد كنت.. -  
 وسكت فجاه مث عاد ليقول 



نعم معك حق -  
فنظرت اليه متفحصه لقد كان على وشك ان 

 يقول شيئا اخر كانت متاكده من ذلك وقال 
انه مل يتوقف عن حبها حلظه واحده -  

وهز راسه ببطء وهو ينظر يف عينيها  
 البنيتيناملنزعجتني قائال 

ا ؟ هل ميكنك ان تتصور حبا كهذ-  
 فاجابت 

وهل ميكنك انت؟-  
كانت تعلم ان هذه هي طريقه جبانه يف التملص 

واب ولكنها لسبب ما مل تشا ان تديل  من اجل



برايها فقد سرى يف اوصاهلا شعور شامل ابلذعر  
 اوشكت معه على االغماء 

 واجاهبا هو بلهجه ابن فيها التوتر  
نعم انين استطيع تصور ذلك-  

ق الزاء العواطف شعرت جاين بكياهنا يتمز 
املتضاربه اليت متلكتها فقد ارادت ان تعتربه  

رجال يف منتهى القسوه وانعدام الشفقه فقد كان 
هذا هو الشعور الوحيد الذي يشدها اىل اخللف 
ولكنه كان دوما يصل اىل ما يريد وكان التفكري  
يف انشاء عالقه معه ما هو اال قفزه اىل اجملهول  

هه نتائجها بعد ..ماذا  ليس يف استطاعتها مواج



لو كانت هي على خطا؟ بل لنفرتض اهنا على  
 خطأ؟

 وهنض واقفا وهو يقول
هل ستتناولني العشاء؟ -  

ونظرت اليه لتجد ذلك القناع اجلامد الذي  
اعتاد ان يسبغه على مالحمه قد عاد االن اىل  
موضعه ووضعت يدها يف يده املمدوده اليها  
ومشت معه اىل غرفه الطعام والدةار ميتلكها  
لتجد االخرين جمتمعني حول مائده يف غايه  

الروعه والفخامه وما ان اشتقرت يف مقعدها  
واحده نظره من تينا  حىت شاهدت للحظه 



اليها...كانت نظره مليئه ابحلقد والغريه السافره  
 مما اكدت ظنون جاين هبا 

ولكنها سرعان ما اخفضت بصرها عندما رات 
حتديق جاين هبا وقد انسدل شعرها االشقر  

 كستار حيجب وجهها الشاحب
كان الطعام لذيذا حسن الطهو ولكن جاين مل 

ل وتبتسم  تستسغ منه شيئا لقد كانت اتك
وتتحدث كل ذلك بشكل ايل فقد كانت  

افكارها مركزه على ذلك الرجل االمسر الكبري 
اجلسم والذي كان جالسا على راس املائده كان  

هذا الشئ الذي عرفته هذه الليله كانه قنبله  
موقوته او بركان يفور ويغلي لكي ينفجر يف 



النهايه مدمرا االسره ابمجعها كان من الواضح 
قد احب اخاه كثريا  ان كني  

ونظرت اىل وجهه وهو يلقي اببتسامه جمامله  
لنكته القاها والده مالذي كان سيحدث لو ان  

تينا كانت قد اعرتفت ابلدافع امللتوي وراء  
 معاملتها تلك لزوجها ؟كيف كان سيتقبل هذا؟

وزجرت جاين نفسها بغضب السرتساهلا يف 
كر  التفكري هبذا الشكل وهي ترى والده كني ت
على مسامعها شيئا قالته لتلفت انتباهها  

وحدثت نفسها ابن الشان هلا هي بكل هذا 
فلتكف اذن عن التفكري به اذ الشئ من هذا  



يهمها ولكن هو يهمها فعال فهي التريد له  
 الضرر 

واتسعت عيناها البنيتان اذ وصات يف تفكريها 
اىل هذا احلد اه البد هلا من ان ترحل عن هذا  

يف اسرع وقت ممكناملكان و   
وقال هلا كني ببساطه ومها يسريان خلف  

 االخرين عائدين اىل غرفه اجللوس  
احتبني االستمتاع بعض اهلواء الطلق؟فقد يعيد  -

 االمحرار اىل وجنتيك 
 فنظرت اليه بذهول قائله  

االن؟ ان الظالم شديد -  
 فابتسم ساخرا وهو يقول



نعم انه كذلكولكن ابمكانك ان تدثري -
جيدا منعا للربد كما ان احلديقه مناره   جسمك

 جيد 
 فقالت موافقه بشئ من الرتدد 

الابس -  
مل تكن تريد ان تسري معه يف الظالم ولكنها ايضا  

مل تكن تريد ان متضي ساعه او ساعتني يف 
حديث مؤدب تسوده معارضه تينا اجلارحه  

 واتبعت تقول  
ولكن.. -  

 وسكتت فجاه
 فقاطعها ويف عينيه نظره عتاب 



ولكن ماذا؟ تعنني ان سلوكي جيب ان يكون  -
 غايه يف االستقامه اليس كذلك؟

ظرها اليه تقول بلهجه دفاعيه  فرفعت ن  
انه شئ كهذا واان ال اطلب الكثري اليس -

 كذلك؟
فاجاب بصوته العميق بلهجه حتوي احلسره مما 

 ارسل رعشه يف اوصاهلا 
انك لن تعريف ابدا ولكن...-  

 وسكت ساخرا مث اضاف 
انين متاكد من ان هذا امر حسن ابلنسبه اىل -

 واالن اذهيب واحضري معطفك



عادت اليه يف القاعه بعد عده دقائق  وعندما
كان واقفا ينتظرها وكان جسمه كبريا قامتا يوحي 
ابلسيطره يف معطفه االسود وشعره الكث الذي 

كان يلمع يف النور الذي فوق راسه وانوهلا  
 وشاحا من الكشمري الرمادي قائال 

ضعي هذا ايضا فالصقيع شديد -  
اشتمت رائحته  وعندما لفت الشال حول عنقها 

 املميزه فسالته 
أهو خيصك؟-  

 فاجاب وهو ينظر اليها بدهشه
نعم هل لذلك ايه امهيه ؟-  

 فخفضت نظرها مرتبكه وهي جتيب



كال؟-  
 ان ذلك سيقودها اىل اجلنون ..اىل اجلنون 

وعندما اصبحا خارج املنزل شهقت قليال لربوده  
اهلواء فوقفا حلظه على قمه السلم يتنفسان  

بارد هذا بعد الدفء يف الداخل ووقع  اهلواء ال
بصرها على االشجار واملزروعات وقد غطاها 

الثلج لتبدو حتت االنوار احلديقه خارقه اجلمال  
وكان اجلو راائ والسماء سوداء متثلت هلا غطاء 

هائل من القطيفه السوداء املرصعه ابلنجوم  
املتاللئه ما اسبغ على الكون سكوان مشحوان  

 ابالسرار 
هلا كني برقه وهو ميسك بذراعها  وسا  



اليس هذا افضل من البقاء يف الداخل؟-  
 فاجابت ومها يشرعان ابلسري

نعم -  
وكانت انفاسها تكون غيوما بيضاء يف ذلك 

اهلواء البارد وكان وجوده بقرهبا بقامته املرتفعه  
ورجولته املتدفقه املسيطره يف ذلك السكون  

ويسارع يف اجلذاب كان كل ذلك ايخذ ابنفاسها 
 خفقان قلبها 

كانت االرض امامها مكسوه ابلعشب  
املقصوص خترتقها املمرات الضيقه وحتيط هبا  
االشجار مما جعلها تبدو رائعه اجلمال وبعد  

دقائق وصال اىل احلديقه اليت كانت تقوم فيها  



لب وحتيط هبا شرفه تتسلق عليها الطحا 
شجريات قصريه مشذبه وقال كني هبدوء وهو  

اىل منزل صيفي فينهايه احلديقه يشري   
ذلك مكان رائع يف الصيف  -  

وكان املنزل صغريا خمتفيا بني اشجار الليلك 
 املتدليه واتبع يقول  

اكثر هذه الشجريات تعبق منها روائح عطريه  -
جتذب اليها النحل والفراشات من اماكن بعيده 

 اىل جمموعه طيوران املعتاده 
هلا انه ميكن ان  فسالته بدهشه اذ مل خيطر ببا

 يتذوق مجال الطبيعه ولو يف ابسط مظاهرها 
وهل اتيت انت اىل هذا املكان؟-  



 فاجاب
انك مصممه على عدم قبول ايه فكره حسنه  -

 عين اليس كذلك؟
وجعلتها هلجته الفاتره اجلامده تظن اهنا مل تسمع 

 كالمه جيدا 
 وقالت

كني؟-  
 فقاطعها بلطف وهو يديرها لتواجهه 

ني ولو جبزء من هذا الستار الذي مىت ستلق-
تقيمينه بيننا؟ ان عليك ان تفعلي ذلك ان  

 عاجل ام اجال



فحدقت به وقد بدت عيناها واسعتني يف ظالل  
احلديقه تلك بينما اهلالل يشرف عليها من بني 

 النجوم مث اجابت 
وملاذا؟ -  

 فقال ببساطه 
النين ال استسلم ابدا انين اريدك اي جاين  -

تدركي ذلك واان دائما احصل على ما وجيب ان 
 اريد 

ومل تستطيع ان تقرا شيئا يف تلك العينني اللتني  
 كانتا حتدقان فيها فقالت 

دائما ؟الميكن هذا -  
 فاجاب بلهجه ال اثر فيها للفكاهه 



دائما -  
 فقالت 

العجب اذن ان تبدو بكل هذه الغطرسه -  
ووضعت يف صوهتا هلجه عدائيه واستطردت 

 تقول 
الوقت لكي تعف انه الميكنك فعل  لقد حان-

 ما تريد دائما ايكني ستيل 
 فساهلا هبدوء 

اهذا هو السبب يف انك ال تتحلني هبا ام ان -
 هذا دليل على التمرد؟ 

فحدقت به حلظه وقد بدا عليها عدم الفهم مث  
 مالبثت ان ادركت ما يعين فقالت 



ماذا ؟ اه انك تعين السلسله اليس كذلك؟-  
دا على شفتيه ابتسامه مرح مل فاوما براسه وب

 تصل اىل عينيه وهو يقول 
نعم اين اعين السلسله -  

فقالت بسرعه وهي حتاول ان تستوعب ما  
 يكمن وراء مظهره البارد هذا 

جيب ان تدرك انين ال استطيع قبوهلا اذ  -
ابلنسبه ايل القصه اليت رويتها يل عن جدتك 

ها وغي ذلك مل يكن لك احلق ابدا ان تعطيين ااي  
 فقال بلطف



لقد ابتدات اتعب من هذه التعليمات عما -
جيب ان افعل وال افعل انك حقا انثى صغريه 

 متسلطه اليس كذلك؟
وقال كلماته االخريه بلهجه ادىن اىل املالطفه  

ىل الزجر مما جعل قشعريره خفيفه تسري منها ا 
يف اوصاهلا كما زاد يف احتقارها لنفسها هلذا 

دو منها هل يتملك كل الضعف حنوه الذي يب 
امراه مثل هذا الشعور امامه؟ ان هذا اذا كان  
صحيحا اليدهشها اليدهشها ابدا فال عجب 

 يف ان تتكون لديه كل هذه الغطرسه  
 وقال بصوت خشن عميق 



تعايل فليس مثه سوى طريقه واحده اعرفها هي -
 كفيله ابسكاتك

وعندما مد ذراعيه حنوها تراجعت هي اىل اخللف 
ادت تقع وهي تقول حىت ك  

كال ايكني ال اريدك ان تلمسين انين اعين ما -
 اقول
 فقال

هذا ليس صحيحا -  
ونظر اليها مفكرا وقد بدا وجهه القامت يف الظل 

مغضنا بشكل واضح تتالق يف وسه عيناه 
 الزرقاوان بشكل غريب 

 فاجابت 



انك متاكد من نفسك اليس كذلك ؟ -  
منها االنفاس كانت غطرسته هذا الرجل ختطف 

 واتبعت تقول 
اظن كل نساءك يرمتني بني ذراعيك لدى غمزه  -

ذه املره انين  واحده من عينيك حسنا ليس ه
اكره منط حياتك اخالقك وكل شئ يتعلق بك  

هل تسمعين؟ كانت تعرف اهنا ترغم نفسها على  
ابداء هذا التمرد والنطق ابلكلمات القاسيه  

يها الذي لتتغلب على ذلك الضعف املتزايد ف
الستجابه ملا يريدهكان يدفعها اىل ا  

فاستند اىل جذع شجره تفاح قدميه وهو يراقبها  
 بعينني ضيقتني قائال بعنف 



كالمك واضح متاما هل تعنني انين اذا  -
امسكت يديك فانين ال استطيع ان امحلك على 

 االستجابه خالل مخس دقائق؟
 فاجابت بفتور 

خيامرين الشك  انك تتحدث عن الرغبه واان ال -
 حلظه واحده يف انك خبري يف هذا اجملال

 فاحنىن هلا شاكرا وهو يقول بسخريه
هل هذا مديح؟ -  

 فاجابت بوهن  
مل يكن هذا ما قصدته وانت تعرف هذا ولكن -

مما مسعته ليس فس ذلك اي خطر ولكنين لست 
 النوع الذي حيب العالقات العابره 



 فقال
مما مسعته؟ -  

درجه رات فيها فمه كخيط  واقرتب منها اىل 
 صارم يف وجهه وهو يتابع قائال

ما الذي مسعته ابلضبط ايحنليت النشيطه؟-  
 فاجابت 

هذا وذاك -  
واخافتها توتر مالحمه فادارت راسها بسرعه حنو  

 املنزل وهو تتابع قائله  
انين عائده فاان اشعر ابلربد-  

 فقال عابسا وهو يديرها حنوه مره اخر  
الذي مسعته وممن؟اخربيين اوال م-  



 فاجابت 
من املعروف انك حتب النساء الكثري من  -

 النساء 
وكانت قبضته على ذراعها تؤملها ولكنها مل تشا 

 ان تفصح عن ذلك واتبعت تقول  
هل تنكر هذا ؟ -  

فقال مكشرا بشكل جعله اشبه بذئب يتاهب  
 لالنقضاض

من املعروف؟هل تسمعني اىل الشائعات؟ وهل  -
الغباء حبيث تصدقينها؟ انت من    

 فاجابت بلهجه الذعه وهي ترفع راسها
هل تنكر انت هذا؟ -  



ولكن الوهن الذي كان يغزو اعضاءها جعلها 
 تتمىن لو يستنكر قوهلا هذا متاما 

 وقال ابختصار 
انين لن اتنازل حىت اعتبار مثل هذا اهلراء واذا  -

انت حاولت ان تصدقي ما يقوله بعض رجال 
 فسرعان ما سيوسخك الصحافه ايجاين

 االحتكاك هبم
 فقالت 

ولكن هناك شخص ...-  
 وسكتت فجاه مث اتبعت تقول

 كان هذا الكالم من مصدر حسن
 فقال



حسنا لو كنت مكانك لكنت اكثر حذرا يف  -
 اختيار معاريف يف املستقبل 

 واضاف ساخرا 
انين مل اكن ميت الشعور منذ البلوغ ابلنسبه  -

حميب النساء كذلك للنساء ولكنين مل اكن من  
كما تظنني ولكن هذه شؤوين اخلاصه على كل  
حال وهي ال تعنيك بشئ اليس كذلك؟ وهذا 

 ماسبق واوضحته انت بنفسك
 كان يتحدث بربود قاتل 

وحدقت فيه حلظه دون ان تستطيع اجلواب فقد  
كانت فكره اهنا لن تقابل ابدا رجال مثله هذه  

اختذت   الفكره كانت حتتل ذهنها وتفكريها لقد



كلمه )غطرسه( ابلنسبه اليه بعدا جديدا فهو  
ابرد قاس اليعرف الشفقه كما يبدو اولئك  

الذي يصطدمون به مث..وتعود عالمه االستفهام  
اقوى مما كانت مثه اوقات يبدو فيها بصوره  
خمتلفه فيكون خالاب عاطفيا دافئا وغايه يف 

 الرقه... 
 وقالت

كني...-  
 فقاطعها  

خر هذه الليله ايجاين انين يف ال اريد شيئا ا-
احلقيقه ال اريد ان اقوم جتاهك ابي تصرف قد 

يتطور اىل ما نندم عليه حنن االثنني ان فيك ميزه  



غامضه وهي انك املراه الوحيده اليت جعلتين  
اكاد اخرج عن طوري كما اان االن ابلضبط 

وبرغم حراره اجلو هي عده درجات حتت الصفر  
اليه هو اقوى من ان الذي يعرتضينين فان 

استطيع مقاومته ولكن ذلك سيكون خطأ من  
نواح عديده اذ اريد الربهان اوال على شئ انت 

 غري مستعده بعد لالعرتاف به 
 فقالت 

ولكن...-  
 فقاطعها  

هيا بنا -  



وامسك بيدها بقوه بعيده عن الرفق واجته هبا  
صوب املنزل وقد ساد العبوس والتوتر مالحمه  

كانت هترول خلفه خبطوات مهتزه كانت  وعندما  
كل طاقتها مركزه على جتنب االنزالق على 

االرض املكسوه ابلثلج فتجد نفسها يف وضع 
 اسوأ من وضعه احلاضر 

ولكن بعد ذلك يف تلك الليله وهي يف السرير 
امنه دافئه اخذت تستعيد حديثهما يف احلديقه  

اىل ان تشوش ذهنها واوشكت على البكاء 
جاءها اهلر جونيري لريقد معها يف الفراش   وعندما

جبسمه الضخم الدافئ وخريره يبدو وكانه يف 
جوفه منوذجا مصغرا لقطار االكسربيس متثل هلا 



كالقشه اليت قصمت ظهر البعري كما يقال واذا  
  ابهلر املذهول يرها حتتضنه بعنف وقد تبللت

فروته يف حلظه من دموع جاين اليت كانت تذرفها  
بعد ذلك بطريقه مل تعهدها منذ كانت طفله لتنام 
 صغريه 

******************** 
 الفصل السابع 

كان الغداء ، يف اليوم التايل للعيد ، بطريقة 
البوفيه ، وعندما كنت جاين متأل صحنها من  

املائدة احلافلة إذا هبا جتد تينا جبانبها ، و كانت  
املراه الشقراء ترمق جاين بعينيها احلادتني ، و 

 هي تقول : ) يبدو أنك حتسنت متاماً . ( 



طرد و كانت هلجتها بعيدة عن الرضي و هى تست
 قائلة :

) إننا مل نتعود علي مثل هذه التمثليات احملزنة يف 
العيد ، لقد أخربتىن اخلادمة جني أن منظر كني  
حني اصطحبك عشية العيد ، كان كأنه مشهد  
من فيلم قدمي ... أشبه ما يكون مبنظر شريدة  

 ضالة أنقذها بطل أحالمها . ( 
فاستدارات جاين تواجه تينا و حتدق يف وجهها 

اجلميل القاسي . وهى تقول : ) هذا ليس 
يكن  صحيحاً . فأان لست شريدة كما أن كني مل
بطالً يف أي من أحالمي ، ونعم إنين اشعر  

ابلتحسن التام يف صحيت االن . ( و كان هذا 



كذابً ، فقد كانت ساقاها تشعران ابلضعف  
بشكل غريب ، وما زالت تشعر برأسها ، أحياانً  

دها ، و لكن ، ليس مثة ما  ، وكأنه يغادر جس
جيعلها تشكو ضعفها المرأة هلا مثل هاتني 
 العينني الوقحتني اللتني ال تفتأن تراقباهنا . 

و قالت تينا حتدثها وهي تتبعها إيل األريكة  
مة جبانب النافذة يف الطرف األقصي من  الضخ

الغرفة ، وصحنها يف يدها : ) مثل هذه 
ل ، هي شيء  األساليب املكررة الجتذاب الرج

غاية يف الذكاء ، إذ مؤكد أهنا جتتذب اهتمام  
الرجال ... فالرجال ، عادة ، ساذجون خيدعون  

 بسهولة . ( 



فقالت جاين بصراحة و قد شعرت ابلتعب من  
ارسها هذه املرأة : ) هل لعبة اهلر و الفأر الىت مت

أنت دوماً كريهة هبذا الشكل ؟ إن هذا ممل حقاً 
) . 

لهجة تشابه برودة الثلج ، رغم فقالت تينا ب
وجنتيها ، ما أدركت جاين   االمحرار الذي عال

أبن قوهلا هذا قد أصاب املرأة يف الصميم ، 
قالت : ) أحقا ؟ حسنا ، إنين أعتذر لكوين مملة  
، اي عزيزتى ، و لكن رمبا أنت غري معتادة علي 
دقائق احلديث االجتماعية . لقد فهمت أنك  

مكان ما .( ورفعت تينا   سكرترية صغرية يف
 حاجبها املخطط بعناية مستهزئة .



فقالت جاين هبدوء : ) إنين أعمل ألعيش ، إذا  
كان هذا ما تقصدنيه ، وأان استمتع بكل حلظة 
من عملي . فهل متنحك حياتك أي سرور أو  
إشباع ؟ ( كانت هذه أيضا ضربة يف الصميم ،  

.   ولكنها كانت تشعر أبن هذه املرأة تستحقها
وعندما تراجعت تينا وقد توترت عيناها 

الزرقاوان ، رأت جاين يديها تنقبضان يف حضنها 
 بشدة .

 
و فكرت جاين يف أن تينا ، ال شك ، تتمين أن 

يكون عنقها هى ما تقبض عليه هذه املرأة 
بيديها , و انتابتها رجفة من التهكم و هي ترى  



يل املرأة األخري متيل إيل األمام بصوت أقرب إ
مس : ) ال بد أنك تظنني نفسك يف منتهى  اهل

املهارة إذ جتذبني نظره ليدعوك إيل قضاء العيد  
معه ، أليس كذلك ؟ حسنا ، ال تدعي االمال 

تضلك ، أيتها االنسة الذكية . فقد يتصدق 
عليك انياً ، ولكنك ، يف النهاية ، تسلية أخري 

، ابلنسبة إليه ، سيكون مصريها نفس مصري 
ايت . فأنت ال متلكني شيئا تتمكنني معه  األخر 

 من االحتفاظ به . (  
فردت عليها جاين قائلة : ) و ملاذا كل هذا  
االهتمام منك ، علي كل حال ؟ ( و كانت 
جاين تريد أن يكون صوهتا ابرداً واضحاً ، و 



لكن حقد تلك املرأة السافر قد أاثر غثياهنا ،  
اصة  اة كني اخلفاستطردت قائلة : ) إن حي
 ليست من شأنك أبداً .( 

فأجابت تينا : ) هذا ما تظنينه أنت . ( و كان  
ا ، والنظرة املتسلطة  يف اللهجة املتوعدة يف صوهت

يف عينيها ، ما زاد من القشعريرة يف جسد جاين 
 . 

ويف تلك اللحظة ، بدا الشخص ، موضوع 
احلديث عند عتبة الباب . و ضاقت عيناه و 

املرأتني لريي منظر وجه جاين   هو يلقي بنظرة إيل
ذ الصباح الباكر ،  . لقد كان منفرداً يف مكتبه من

مما أاثر امشئزاز والدته . و قد أوضح والده سيد  



ستيل رأيه ذاك بصراحة ، يف ذلك الصباح ،  
فقالت له : ) يف احلقيقة اي كني إن هذه فرتة 
إجازة . ( و ذلك عندما اعتذر عن مرافقة  

نزهة الىت كانوا قد صمموا عليها  األخرين إيل ال
بعد انتهاء قهوة الصباح . و استطردت تقول :  

 ) هل أنت مرغم علي العمل ؟ (  
فأجاب : ) ) أخشي ان يكون االمر كذلك . ( 
مث ألقي نظرة جافة حذرة علي جاين مث سأهلا : )  

 هل عندك مانع ؟ ( 
و أجابت علي الفور : ) أان ؟ كال ابلطبع . ( و 

لنتيجة نظرة ساخرة طويلة منه جعلت  كانت ا
 قلبها خيفق بضيق .  



و قال جبفاء : ) كال ، هذا ما ظننته . ( و كان 
املعين واضحاً هلا وحدها ، واستطرد يقول : ) 
 أخشي أن عندي عمال ال حيتمل التأجيل . (

و قال أبوه بصوت متفهم : ) أهي قضية كولينز  
 ؟ (  

: ) نعم ، ولكن  فأومأ كني برأسه هبدوء ، قائالً 
ال تدع انشغايل هذا يفسد عليكم هبجة هناركم . 

( و استقرت نظراته علي رأسي الولدين  
 الصغريين  

اللذين جلسا ينهيان فنجاين اللنب الدافئ ، 
واتبع قائالً : ) استمتعوا ابلوقت مع الطفلني ، 
فحوض السباحة قد أدفئ حيت أصبح كحوض 



خذمها بعد  احلمام . ولكن رمبا تفضل أن أت
 الظهر . ( 

فأومأ أبوه برأسه ببطء قائالً هبدوء : ) ال ميكنك  
التخلي عن ذلك ، اي بىن ، اعرض عليه مبلغا  

جيداً و اترك األمر علي هذا الشكل ، فليس يف 
إمكانك أن تساعد كولينز إذا مل يوافق جون .  

 ) 
فقال كني : ) سنرى . ( ورقت عيناه و هو ينظر 

: ) استمتعوا بنزهتكم . (  إيل أبيه قائال   
لقد ضايقت جاين ذكري هذا احلديث ، طيلة  

يف عيين كني من   الصباح ، واألن ، و هى تنظر



فوق رؤوس احلاضرين رأته قادماً رأساً إيل حيث  
 كانت جتلس. 

و سأل تينا وق د استقرت عيناه علي وجه املرأة  
الشقراء الرائع اجلمال الذى كان االن قد عاد  

ته الباردة املسيطرة ، سأهلا قائالً : ) هل  إيل طبيع
 تعرفتما إيل بعضكما البعض جيداً االن ؟ ( 

و أجابته زوجة أخيه مبرح : ) نعم ( و كان علي  
فمها القاسي شبه ابتسامة وهى تنظر إيل وجهه  

الداكن سرعان ما تالشت و هي ترى التعبري 
الذي بدا يف عينيه الزرقاوين ، فتابعت تقول : )  

ين سأذهب ألساعد والدتك إيليان مع  إن
 الطفلني . ( 



فقال كني عابساً وهو يقبض علي ذراع تينا حني 
مهت هذه ابلنهوض : ) لو كنت مكانك ملا 
كلفت نفسي عناء ذلك ، فقد اعتادت هى 

رعايتهما مبفردها . فتابعا حديثكما الذى انقطع 
 بتدخلي الثقيل . ( 

ريعة علي  فقالت تينا بربود وهي تلقي نظرة س
وجهه : ) مل يكن مثة شئ مهم جمرد حديث  

 فتيات ، إنك تعرف . ( 
فقال و هو يشدها إيل مقعدها بشكلعرفت معه  
أنه يعىن ما يقول : ) ليس متاما إمنا قد تتفضلني 

 ابعالمي . ( 



فقالت جاين بعد حلظات : ) كنا نتحدث عن 
حماسن الصدف إذ عثرت علي عشية عيد 

ر وجه تينا ببطيء . و لكن امليالد . ( و امح
مسارعة جاين إيل اجلواب مل يكن نتيجة أي 

شعور رقيق حنو تلك الشقراء . ذلك أهنا سبق و 
الحظت أن والدة كني تنظر من بعيد إليهما ، يف 
خلوهتما تلك ، عدة مرات يف الدقيقة األخرية ، 
وادركت أن السيدة املسنة قد شعرت بشيء ما 

 و والدة كني كانت ،  غري مستحب بني املرأتني
 دوماً ، يف منتهى االنزعاج .

فقال كني : ) فهمت . ( و أرخى قبضته عن  
ذراع تينا عندما ابتدأ أحد اطفلني ابلبكاء ، 



واتبع يقول : ) حسناً ، إبمكانك ان تغريي  
( و  برانجمك ، اي تينا ، وتذهيب إيل األطفال .

تراجع إيل اخللف ساخراً ، لتتمكن املرأة الشقراء  
من النهوض ، وهو يستطرد : ) ورمبا سنجد 

الوقت لتبادل احلديث فيما بعد . ( و كان ذلك 
أمراً و ليس متنياً . وللحظة واحدة . اشتبكت  

 األعني الزرقاء يف معركة جتلي فيها احلقد .  
و عندما ذهبت تينا ، وهي تتمتم ابستياء ، و 
قد توترت مالحمها ، ورفعت جاين نظرها إيل 

كني حبذر و سألته : ) كيف امضيت هذا  
الصباح ؟ ( و غاص قلبها بني ضلوعها و هى 

تري هذا الوجه املغضن اجلذاب يراقبها بشدة .  



 يف الغرفة حلظة دخوله إليها ، لقد دبت احلركة
كما بدا هلا . وشعرت أبلياس و هى تري نفسها 
عاجزة عن مواجهة كل هذه املشاعر اليت كانت  

 تقلب كياهنا رأساً علي عقب . 
و قال بعنف و هو جيلس إيل جانبها : ) لقد  

كانت تضايقك ، أليس كذلك ؟ إهنا امرأة  
 خطرة . (

فأجابت مازحة دون أن تتمكن من النظر إيل  
وجهه : ) إنين بنت كبرية االن ، و ابستطاعيت 

( و ال بد أن الرجفة اليت سببها  العناية بنفسي . 
 وجوده قرهبا قد ظهرت يف عينيها .  



فأجاب بصوت أجش : ) رمبا أان ال أريدك أن  
تعتين بنفسك ، و رمبا أريد أن أتويل هذه املهمة  

ي . (أان بنفس  
فأغمضت عينيها حلظة وقد تسارعت دقات  
 قلبها و ه تقول : ) ال تقل أشياء كهذه . ( 

فأمسك بيدها و أخذ يفرد اصابعها الصغرية و 
هو جييب : ) ومل ال ؟ هل يبدو األمر هبذا  

 السوء ؟ (
 فأجابت : ) إنك تعرف شعورى .. (  

فأسكت صوهتا املتهدج بقوله ، و هو يشبك 
ها : ) كال ، إنين أعرف ما  أصابعه أبصابع 

حتاولني أن تشعري به . ولكنك تناضلني ضد  



شيء اقوي منا حنن األثنني . ثقي يب قليال ، اي 
جاين . أنريي مشعة لتمحو الظالم . حطمي هذا 

 الشرك الذي تتخبطني فيه . (
فأجابت بلهجة حزينة :/ ) ال أستطيع ، ال بد 

 انك تدرك ما أعنيه . ( 
ستطيعني . ( فقال: ) بل ت  

و مل يكن يف صوته رنة ظفر أو عنف . كان فيه 
أتكيد عميق أاثر منها االعماق من كياهنا رغم  

كل شئ . و شعرت فجاة بدافع جنوين ، كانت  
قد شعرت به مؤخرا أكثر من مرة ، وهو أن 
تريح رأسها علي صدره الرحب . ان ختضع  



إلرادة أقوي من إرادهتا . و لكن هذا سيكون  
اإلنتحار .   مننوعا   

واستعاد ذهنها كلمات تينا ) قد يتصدق عليك 
أنياً ، ولكنك يف النهاية ، تسلية أخري ابلنسبة  
اليه ، يكون مصريها نفس مصري األخرايت (  
لقد صدرت هذه عن امرأة حاقدة ، ولكنها 

وجدت صدي يف قلب جاين احلافل ابملخاوف ، 
كثرية    فقد كان رجال عمالقاً بني الرجال من نواح

. فهو قوي ذو سلطة ، جذاب إيل درجة ال  
تصدق ، وهو يريدها لفرتة عابرة فقط ، متوقعاً  

منها ، يف النهاية أن ختتفي من حياته بكل رشاقة 
 و لطف ، شأن نسائه األخرايت . 



و لكنها ليست من هذا النوع ، وكادت تئن  
بصوت عال . كال ، اعادها هذا التفكري إيل  

ي جعلها تفكر هبذا الشكل ؟ إن عقلها ، ما الذ
أابها مل يظهر يف معاانهتا هذه . كيف أمكنها أن  

 تنسي املاضي ؟ 
ووقف ببطء دون أن ينتبه إيل اضطراهبا ، و هو 

 يقول : ) دعيىن أحضر لك كوب عصري . (  
وما أن مضي جمتازاً أرض الغرفة ، حىت الحظت  

مرة أخري ، عدم ثبات خفيف يف خطوته 
صلحه . و تذكرت فجأة أهنا رأت سرعان ما أ

ذه أثناء أايم العيد . مرات عدة شواهد كه
عديدة بدا فيها هذا اجلسم الكبري و كأنه فقد  



توازنه للحظة خاطفة . و هزت رأسها بعنف . 
 ال بد أهنا كانت تتخيل هذه األشياء . 

و يف هذه األثناء ، كانت إيليان ، والدة كني ، 
تسأهلا :قد أقبلت جتلس بقرهبا ،   

 ) أخربيىن قليالً عن عملك ، اي جاين . ( 
و كانت عينا املرأة املسنة تتألقان ابالهتمام  

اخلالص . و بينما كانت جاين تصف هلا عملها ، 
 عاد كني ووقف يستمع إيل احلديث . 

و مضت ساعة ، و بينما كانت جاين ال تفتأ 
تذكر نفسها أبن ال تلتقي عيناها بعينه اللتني  

يهما من السلطة ما ميكنه جذهبا هبما إليه  كان ف
بشكل ال فكاك منه ، و هي هبذا تعطي عن  



نفسها االنطباع أبهنا غاية يف ضبط النفس ،  
كانت تشعر يف األعماق أبهنا علي العكس متاماً  

 . 
و سألتها إيليان و مها حيتسيان القهوة يف غرفة  
اجللوس بينما اجلو حوهلما كان أكثر راحة بعد  

رى تينا يف جناحها اخلاص ، سألتها : توا  
 ) هل ستبقني حلضور احلفلة ، اي جاين ؟ ( 

فرد كني هبدوء ووضوح و هو يتناول من املرأتني 
فنجاين القهوة الفارغني ، مث يضعهما علي  

الصينية : ) إهنا ستبقي ابلطبع و لو إهنا مل تعرف  
عنها شيئاً بعد . و سنذهب يف جولة ابلسيارة  

ح لك األمر ، إذا كنت تريدين . حيث أشر   



قال ذلك وهو يستدير إيل جاين ، متابعاً قوله :  
 ) ستشعرين بدفء كاف داخل السيارة . ( 

فقالت بسرعة : ) و لكن ، ليس إبمكانك أن  
 ترتك اجلميع . (

فقالت إيليان حبرارة : ) هذا هراء . لقد مسعت  
جورج خيطط الستعمال حوض السباحة بعد  

لطفلني ، و أان أنوى أان أانل غفوة  الظهر مع ا
ة ابلسيارة  قصرية يف غرفىت . وجولة شيقة مرحي

سرتحيك جداً ، اي جاين ، و الحاجة بكما 
للرجوع بسرعة . فنحن مجيعاً ، أنكل ، عادة ، 

 ميت شئنا . (



و ابتسمت جاين حبذر للمرأة و هي تردد قوهلا : 
 ) جولة شيقة مرحية . ( 

عيناها بعيين كني . ليس مثة   متعمدة أن ال تلتقي
شيء مريح يف احللوس وحدها مع كني يف مكان 

 ضيق .  
و عندما تركتهما األم ، و هى متنحها ابتسامة  

مشرقة قال جلاين ببطء ساخر : ) هيا ... ليس 
 لك أي عذر االن . (

فقالت جاين هبدوء ، وقد تصلبت قليالً عندما  
وجنتها : )  احنين هو يزيح خصلة من الشعر عن 

 إنين يف الواقع ، ال أريد اخلروج . ( 
 



فقال هزالً : ) بل تريدين . إن قضاء بعد الظهر  
طيقه إنسان ، و هلذا  هذا يف صحبة تينا ال ي

فسأمحلك إيل السيارة بنفسي ابلقوة إذا  
 احتاجىن األمر . ( 

فقالت : ) ميكننا أن نذهب للسباحة مع  
السباحة يف  األخرين . إنين مل أشاهد بعد حوض

 منزلك ... (
فقاطعها قائالً : ) إن حوض السباحة لن يهرب  

 منا . ( 
و جفلت وهو يقبض علي يدها يرفعها إيل  

شفتيه و هو يراقبها من خالل عينني متألقتني  
 مضظربتني و هو يقول : 



) إننا سنخرج يف جولة ابلسيارة ، اي جاين ، 
 فاذهيب و احضري معطفك . (

الشمس الباهتة ترسل أي دفء و مل تكن أشعة 
و مها يسريان ، بعد دقائق ، حنو الكراج ، ولكن  
اهلوا البارد كان نقيا منعشا حيث أن املنزل كان  

 يقوم يف الضاحية يف العاصمة . 
و عندما رأت املفاتيح يف يده ، سألته بدهشة : 

 ) هل ستقود السيارة بنفسك؟ ( 
يف    فنظر إليها و هو يقول متهكماً : ) و هل

هذا ما يدهشك ؟ لقد كنت أقود بنفسي قبل  
أن أختذ بينز يف خدميت ، حيت أنين كنت أمتلك 

 أكثر من دراجة انرية واحدة قبل أن .. ( 



و سكت فجأة ، مث عاد يقول بفتور : ) قبل  
 حوايل سنتني . (  

فسألته ببساطة : ) أتعين أنك قررت ، يف ذلك  
هت ؟ ( احلني ، أن سنوات فورة شبابك قد انت   

فأومأ برأسه ببطء قائالً و قد استقرت عيناه  
املضربتني علي وجهها املرفوع إليه : ) شيء هبذا  

 املعين . ( 
و بينما كان هو يفتح ابب الكاراج ، كانت هي  

تفكر بضعف ، بسهولة اجنذاهبا إليه ، لقد  
أتراها   جعلها تشعر ابحليتة ألول مرة يف حياهتا .

لم بكل ما حدث لوالدها تعتقد حقاً أنه كان يع
؟ و هزت رأسها بيأس و هي تسمع هدير 



السيارة يف الكاراج ، إهنا مل تشعر قط يف حياهتا 
 من قبل مبثل هذه احلرية و االرتباك .  

و لسبب ما كانت تتوقع أن تري السيارة  
"البنتلي" الفخمة خترج من الكاراج ببطء ،  

األنيقة  ولكنها مل تتوقع هذه " اجلاكوار " احلمراء
اليت قفزت فجأة إيل جانبها خارجة من الكاراج  

 أبكرب سرعة ممكنة . 
و هتفت و هي جتلس جبانب كني : ) ما أروع 

 هذه سيارة ، البد أهنا كلفتك الكثري . ( 
فأجاب اببتسامة عريضة وكأنه يعتذر : ) عندما  

تركت الدراجات النارية ، شعرت أبنين حباجة إيل 



شيء سريع علي أربع عجالت هذه املرة . اهنا  
 أسرع سيارة يف العامل . ( 

فابتسمت للزهو الذى الح على وجهه و هى  
 تقول: ))اهنا تبدو كذلك ، لقد أعجبتىن كثريا.(( 

تحق مثنها.(( وكان ىف  فقال: ))اذن، فهى تس
ته من العمق ما أحدث رجفة ىف جسدها،  صو 

فنظرت من النافذة بسرعة وقد توترت أعصاهبا، 
لو سبق ألحد وأخربها يوما أن جمرد مساع صوت  

رجل معني ميكن أن حيدث ىف نفسها مثل هذا  
التوتر، ملا صدقته، وكانت هذه األفكار تساورها 

تقيم ىف بينما السيارة كانت هتدر وهى تس
طريقها، ومل تستغرب اعجابه هبذه السيارة فقد  



كاان متشاهبني. فهما األثنني متغطرسان،  
خطران، أيسران اللب ويطلبان من اآلخرين  

 الطاعة التامة. 
وعندما أصبحا ىف الشارع العام، انعطف كني  

فجأة اىل اليمني يسري ىف طريق ضيق بني املزارع. 
ن سرعتها،  وكانت السيارة هتدر اذ حيدد م

وكانت السماء قد ابتدأت تستحيل اىل ذهب  
متألق بعد أن ابتدأت نفثات الشفق تنتشر ىف  

األفق الواسع، وقال كني وهو ينظر اليها: ))ان  
الوقت متأخر عما ظننت،فها قد ابتدأ الغروب. 
هنالك مقهى صغري على بعد عشرين دقيقة من  

 هنا. فهل جتبني الذهاب اليه لتناول شيئا؟(( 



فأومأت برأسها قائلة دون أن تنظراليه: )) هذا  
حسن.(( كانت مل تتعود بعد على وجودها ىف  

مثل هذه السيارة الرائعة الغالية الثمن. ونظرت  
اليه خقية من حتت أهداهبا. وابتدأ قلبها ىف  

اخلفقان وهى ترى جانب وجهه األمسر. كان  
مرتداي جاكتة من اجللد األسود املبطن ابلفرو 

ين أسودين، ما جعل منظر األثنني الرجل  وقفاز 
 والسيارة ىف منتهى األنسجام .

وعادت اىل ذهنها كلمات تينا الساخرة )شريدة  
ضالة انقذها بطل أحالمها( رمبا مل تكن تلك 

املرأة خمطئة متاما. وداخلتها السخرية من نفسها  
وهى تفكر ىف أهنا ال تصادف أبدا عديدا من 



افها ىف السوبر ماركت أو  الرجال مثله أثناء تطو 
غسيل الثياب ىف لياىل السبت. وابتسمت   مكان

 لنفسها هلذا التفكري .
قال مازحا: ))مباذا تفكرين؟(( ومل تكن هى  

 تدرك أنه كان ينظر اليها .
 فامحر وجهها وهى جتيب: )) آه، الشئ .(( 

فقال: ))جاىن، ميكنىن أن أعد على أصابع يد 
يتك فيها تبتسمني ىف واحدة عدد املرات الىت رأ

حضورى. فأخربيىن على األقل السبب ىف ذلك 
 هذه املرة .(( 

فسألته: ))هل تريد حقا أن تعلم؟ رمبا لن 
 يعجبك ذلك ؟(( 



فأجاب بفتور: ))انىن ال أشك حلظة ىف أنه لن  
 يعجبىن هيا ، تكلمى .((

فقالت: ))كنت أتساءل كم من املرات سبق  
الثياب، ىف حياتك لك أن زرت مكان غسيل  

.(( وشعرت حلظة بسرور خفيف للحرية الىت 
ظهرت على وجهه، واتبعت تقول: ))هذا هو  
كل شئ، رمبا كنت ال تعلم كيف تبدو تلك  
األماكن .(( ومل يغفل هو عن السخرية الىت 

 تضمنها كالمها . 
وأجاب: ))لقد حدث ذلك عدة مرات.(( 
لى واستدار ابلسيارة فجأة، اىل مكان يشرف ع

قرية صغرية، وقد أصبحت الشمس كرة ذهبية  



ىف األفق، مث أوقف حمرك السيارة ليستدير انظرا  
اليها وهو يقول: ))لقد درست ىف اجلامعة مدة  
ثالث سنوات، مث أخذت ىف التجوال ىف أحناء  

 أورواب لعدة سنوات .(( 
فقالت: ))ولكنك كنت متلك الكثري من  

 املال.(( 
ل: ))كال. انىن مل أشأ  فنظر اليها بعنف وهو يقو 

أكون خمتلفا عن جمموعة أصدقائى، ومل يكن   أن
أى منهم ميلك فلسا واحدا. لقد اعتدان أن ننام 
على الشواطئ واألماكن العامة.(( وابن ىف عينيه 

املكر وهو يرى حريهتا، مث استطرد قائال وقد  



اتهت اآلن أنظاره مع الذكرايت: ))لقد امضينا  
 سنوات رائعة .((

ألته بفضول: ))هل مازلت ترى أحدا منهم  فس
اآلن؟(( وكان هو ما يزال حيدق شاردا ىف منظر  

 الغروب، وقد استغرقته الذكرايت.
وانتبه لسؤاهلا هذا، ونظر اليها جميبا: ))لقد  

 وبن طبيبني اآلن، واألثنان  أصبح تشارىل
متزوجان، ومازال مايك يتنقل من عمل اىل  

يه أسرة وله ستة  آخر، أما اناتن فقد صار لد
 أطفال تبعا آلخر احصاء.((

 فنظرت اليه وهى هتتف ضاحكة: ))ستة.((



فأجاب: ))وهم يعيشون ىف منزل صغري ىف وسط  
مدينة)نيوكاسل( حيث يعمل بيطراي.(( مث أردف 

هبدوء وقد ابن ىف وجهه معىن مل تستطع أن 
 تفهمه: ))انه يعيش أسعد حياة ىف العامل .((

وتالشت ابتسامتها وهو يومأ   فقالت: ))أحقا؟((
برأسه ببطء وعيناه اجلذابتان خترتقان اعماقها مث  

يستطرد قائال: ))اهنما يعيشان ىف حب دائم. 
ذلك النوع من احلب الذى أيتى مرة واحدة ىف 

 احلياة .((
وساد سكون عميق و ارادت هى أن جتد طريقة 

تبدد هبا ما ختلل ذلك السكون من مشاعر، 



))هل هؤالء هم كل أصدقائك  فقالت تسأله:
)). 

فأجاب وهو يدير وجهه عنها وقد توترت  
مالحمه: )) كال. هناك أفضل أصدقائى وهو 

جون، ىف أمريكا يكافح مستميتا، بكل امكانياته  
لكى ينقذ عمل أبيه من الذائب ، جون 

كولينز.(( ونظر اليها بعنف وهو يستطرد قائال: 
ة ال يستطيع  )) املشكلة هى أنه ال يقبل مساعد

ردها، وبينما والده يستجدى ، يرفض هو أى  
مساعدة مىن. انه وضع غاية ىف الصعوبة، أليس  
كذلك؟(( وهز رأسه ببطء متابعا: ))اهنا خسارة  

دون معىن ، امسعى، هل ابمكاننا أن نرتك هذا  



املوضوع اآلن؟(( وكان الغضب يكسو مالحمه 
وقد توتر فمه وهو يستطرد: ))سأخربك بكل 

ئ ابلتفصيل ، ىف وقت آخر وليس اآلن .((ش  
فأجابت هبدوء: )) طبعا. انىن آسفة اذ مل أقصد 

 التطفل .((
فهز كتفيه خبفة جييبها: ))انك مل تفعلى ذلك.(( 

ونظر اليها برقة وهو يتابع قائال: ))انىن فقط 
عدمي املهارة ىف كشف ما أبعماقى. فهذا ليس 

املقهى،  من عادتى. فلنتابع طريقنا حنو ذلك 
أليس ذلك أفضل؟(( ومنحها ابتسامة هزهتا من 

 األعماق.



)ال أريد هذا . ال أريد هذا ( كانت هذه 
الكلمات تتجاوب ىف رأسها كدقات الطبل ومها 
يدخالن القرية الصغرية، والىت كانت عبارة عن  
جمموعة من البيوت حتيط مببىن الربيد وحانوت  

خر، مير  صغري، بينما مثة منحدر ىف اجلانب اآل
مبنطقة ذات بيوت أكرب، ليستديرا بعد دقائق،  

مرة أخرى اىل طريق زراعى حتف به احلقول على 
اجلانبني حيث كانت األبقار الوديعة ترمق  

السيارة الفارهة دون اهتمام وهى ال تكف عن  
املضغ، وفحأة شعرت برعب هائل. مىت ميكنها  

ل اهلرب من هذا كله؟ وكأمنا قرأ هو أفكارها، قا
هلا هبدوء خمرتقا الصمت الذى ساد بينهما: )) 



ان احلفلة الىت ذكرهتا أمى هى فقط حفلة صغرية 
لعيد . وأنت طبعا ستبقني؟(( تنتهى هبا أايم ا   

وجبهد كبري استطاعت أن ترد بصوت هادئ 
ابرد ووجه خال من التعبري: )) اشكرك فأان ال 
أظن أنىن سأبقى. ان علي أن أذهب اىل بيىت.  

كنت غاية ىف كرم األخالق أن ...(( لقد    
 فصرخ هبا: ))ال تعاودى ذلك مرة أخرى.((

فامحر وجهها للهجته هذه، وأجابت ساخطة: 
 ))ال أعاود ماذا ؟((

فأجاب: ))ما يسمونه ) اهلرب من مريض 
الذئب ( . ان احلفلة ستقام يوم األحد. هل  

 يريدونك للعمل صباح األثنني ؟(( 



ط ما اذا كان جو ومل تكن هى تعرف ابلضب
يريدها أن تعود للعمل ذلك الصباح، أم ال. 

 ولكنها أجابت: )) نعم .((
فقال بربود: ))انىن، اذن، سأعيدك اىل البيت  

 بعد انتهاء احلفلة . ((
 فقالت: )) ولكنىن ال أريد أن ...((

فصرخ هبا: ))كفى اي جاىن.... وأجفلت هلذه 
)) ما  الصرخة املفاجئة بينما اتبع هو قائال:

طلب منك البقاء الذى جرى لك اي فتاة؟ انىن أ
حلضور حفلة وليس لوضعك على خشبة 
التعذيب. قوىل على األقل ولو من ابب  



الكياسة، أن ما أعرضه عليك ال يثري 
 امشئزازك.(( 

فقالت بضعف وهى ترى مقدار توتر يديه 
القابضتني على عجلة القيادة: )) ان هذا اليثري  

املسألة...(( وسكتت ومل   االمشئزاز. ولكن
 تستطع املتابعة. 

فقال يسأهلا: ))نعم؟(( ومل يظهر من هلجته أية  
 رغبة ىف مواصلة احلديث . 

فتنفست بعمق وقد طفحت عيناها ابملشاعر، مث 
الت بتعاسة: )) كل ما ىف األمر انىن ال أعرف  ق

ما الذى تتوقعه مىن. انك تعرف شعورى حنو أىب  
جد من الصعوبة  و كل شئ . انىن فقط أ



أن...(( و مل تستطع أن جتد الكلمات املناسبة 
 لتقوهلا . 

فقال هبدوء وعيناه تنظران اىل األمام: )) هل 
 تثقني ىب ؟(( 

فأجابت: )) أظن ذلك .(( ومل جترأ على النظرىف 
قد صبغ وجهه ومها يسريان ىف عتمة الغروب. و 

الشفق السماء خلف األشجار املنتصبة على  
يق، مظهرا اايها سوداء احلواشى . جانىب الطر   

وقال برقة وهو يدخل اىل موقف السيارات أمام 
املقهى: )) مل يكن ىل معرفة أبى شئ حول  

قضية أبيك، عند حدوثها، اي جاىن. وميكنك أن 
 تصدقيىن فأان ال أكذب عليك .((



وبعد أن أوقف احملرك، استند اىل اخللف مادا  
خلفها، وتسمرت ذراعه على مسند مقعدها 

عيناه الزرقاوان على وجهها املضطرب. واتبع 
يقول برقة بعد مرور عدة دقائق: ))ان عليك،  

عاجال أم آجال. أن تتمسكى ببعض الفرص الىت  
تسنح لك ىف احلياة، فلماذا ال تبدأين اآلن  

معى؟ انىن ال أطلب منك أن تعلىن اخالصك و  
 .  تفانيك حىت املوت ىف هذه اللحظة. اي جاىن

وامنا أن حتاوىل أن تفتحى عقلك قليال وتتقبلى 
كل يوم كما هو. هل هذا صعب عليك حقا  

 ؟((



وسألته فجأة: )) ما الذي كان ىف تلك األوراق  
الىت كنت أحضرهتا ايل اىل املنزل، عشية  

 العيد؟(( 
كان ينتاهبا شعور ما ، أبن ذكر هذه األوراق هو 

رك  مهم ابلنسبة هلذا احلديث، دون أن تد
 السبب . 

وأجاب بصوت هادئ اثبت وعيناه النفاذاتن ال 
تغادران وجهها: )) كان معظمها حيتوى نتيجة  
حترايتى.لقد كان مثة ظلم وقع، ولكنىن مل أدرك 
ىف البداية مقدار خطورته. لقد كانت األوراق 
مستندات تثبت هذا، وأيضا تفاصيل املبلغ  

دك أن  الذى كان ينبغى أن يتلقاه أبوك. وأان أري



أتخذى املبلغ اي جاىن.(( وسكت فجأة حني  
بدرت منها حركة احتجاج ورفع يده يسكتها 

حبركة مسيطرة وهو يقول: )) كال، دعيىن أاتبع  
كالمى. عندما يدفع اليك هذا املبلغ، ميكنك 

أن تتصرىف به كما تشائني... ميكنك أن 
تتصدقى به للجمعيات اخلريية اذا كنت ما زلت  

أبيك... ولكنىن أريدك أن تقبليه.((   تعتربينه دية  
 فسألته هبدوء: )) هل هو ضمريك املتعب ؟((
فأومأ برأسه موافقا وهو يقول: )) كما سبق 

وقلت أنت ىف أول مقابلة بيننا، لقد تصاعدت  
الرائحة النتنة من أمام ابىب. فمهما كانت 

الظروف، فان املعامالت قد أجريت ابسم  



ىن أان املسئول. مل  مؤسسة ستيل، وهذا يعىن أن
يسبق ىل قط أن استعنت ابلغش ألسلب 

شخصا حقه، وال أريد أن أضع سابقة بذلك مع 
أبيك وملا كان ليس ابستطاعىت اصالح الدمار  

الذى نتج عن هذه القضية، فليس أمامى اال أن  
أكرر أنه مل يكن ىل يد مبا حدث. وعليك اآلن 

اذا  أن تقررى ما اذا كنت تصدقينىن، وكذلك ما 
 كان هذا كافيا الانرة املصباح؟((

فقالت: ))املصباح؟(( وحدقت فيه جبمود ىف 
النور الباهت الذى كان ميأل السيارة. وعاودهتا  

 تلك الرجفة الىت تشعر هبا عادة ىف وجوده.
 وقال هو برقة: ))النور الذى يبدد الظلمة.(( 



 فقالت: )) ولكن، ملاذا ؟(( وسكتت فجأة. 
(( فسأهلا: ))ملاذا؟  

وشعرت ابلقوة جتتاحها. ان عليها أن تسأله.  
ذا أنت مهتم ىب على كل حال؟  وقالت: )) ملا

فاذا كنت... أعىن أن كل شئ رهن مشيئتك و 
 أية امرأة ختتارها...(( 

فقاطعها: )) حسنا، اذا كنت خمطئا فقوميىن.  
ولكنىن متأكد من أنك امرأة أنت أيضا.((  

: ))فلماذا  وابتسم بشئ من السخرية وهو يتابع
 ليست أنت ؟((



فتمتمت هبدوء وقد التهبت وجنتاها لشعورها  
ابحلرج: ))انىن لست النموذج الذى يعجبك. 

 أعىن...((
فقاطعها قائال: )) ومن يقول أنك لست 

النموذج الذى يعجبىن ؟(( وكان صوته أجش  
 عميقا وهو يقول ذلك . 

اعتدل ىف جلسته وهو يسأهلا قائال: )) هل لك 
يىن بصدق أنك تشعرين أكثر من جمرد أن خترب 

مقبولة ابلنسبة اىل؟(( وملعت عيناه الزرقاوان 
وهو يتابع مازحا يعبث ابعصاهبا املهزوزة: )) 

ومنذ هذه اللحظة. ستنفذين كل ما تؤمرين به،  
اي جاىن غوردون. اننا سنذهب اىل املقهى اآلن  



لنشرب شبئا قبل العشاء، وبعد ذلك ستكرسني  
ملساء ملرافقىت أان فقط .(( كان نفسك بقية ا

يقول هذه الكلمات مرحا، وقد ابنت ىف هلجته  
 السخرية من نفسه. 

ونظرت هى اليه بغضب بدا وكأنه ميزقها، وذلك 
اذ اعرتفت بينها وبني نفسها، أبن هذا ابلضبط  

 ما كانت ختاف أن حيدث هلا.
************** 

 الفصل الثامن 
ىف حالة إنبهار  ومر هنار السبت على جاىن وهى 

اتم يلفها شعور وردى حامل مل تتمكن حىت 
كلمات تينا احلاقدة املسمومة من أن تفسده . 



واعرتفت لنفسها تلك الليلة ، وهى ىف فراشها 
 وجونيري وكوزموس جبانبها ، أبهنا حتب كني .

لقد كان ذلك ضد كلمنطق وكل عقالنية . ومل  
تكن هى تريد ذلك ، ولكن ... واحتضنت  

ادهتا بشدة . كان ذلك فوق مقدورها ، وس
أخذت   أميكنها حقا أن حتب شخصا ال تثق به ؟

تسأل نفسها هذا السؤال عندما فارق النوم  
عينيها . هل كانت تثق به ؟ وتقلبت ىف فراشها 

 مما أاثر ضيق اهلرين . 
إهنا ال تعرف . إهنا مل تعد تعرف شيئا . ففى  

، وىف اللحظة  حلظة كانت تتمىن لو مل تعرفه أبدا 
 التالية ... 



وتذكرت تلك النزهة الطويلة سريا على األقدام 
الىت قاما هبا بعد ظهر ذلك اليوم متنشقني اهلواء  

الطلق املنعش املشبع بعبق الغابة والشتاء ، 
واالبتهاج واملرح اللذين متلكهما ، وضحكاهتما 
معا ..... وارجتفت فجأة وهى تطلق أنينا خافتا  

. البد اهنا أكرب محقاء ىف العامل . من أعماقها 
 ولكن ـ كيف إبمكاهنا أن تتأكد ...؟

وأحضرت اخلادمة جني هلا صينية الفطور صباح  
األحد ابكرا . وكان يبدو االنشغال على وجهها 

 الفىت ، وهى تقول :



" إن السيدة النغتون مشغولة أبمور احلفلة منذ  
كة الساعة اخلامسة ، اي آنسة ، حىت لكأن املل

 ستزوران " 
 فسألتها جاىن بسرعة : " أميكنىن املساعدة ؟ " 

فأجابت جني بذعر : " كال ، اي آنسة . إن  
متعهدى احلفلة هنا حاليا يقومون هبذا الشئ 

وذاك ، ولكن ال شئ يعجب السيدة النغتون . 
إن املدعوين هم فقط أربعون شخصا أو حنو  
 ذلك . وال أدرى ملاذا اهتمامها ذاك كله ؟ "

وغاص قلب جاىن بني ضلوعها وهى تساهلا : " 
أربعون شخصا أو حنو ذلك ؟ كنت ظننت أهنا 

 حفلة صغرية " 



فقالت جني إبرتباك : " حسنا ، إهنا كذلك اي  
آنسة ، فقد سبق وأقام السيد ستيل حفلة كان 
عدد املدعوين فيها مائتني ، وذلك على شرف 

بعض الضيوف . وكان ذلك ىف احلديقة ىف فصل  
 الصيف . إن أربعني شخصا ال شئ " 

وما أن أهنت جاىن فطورها ، حىت اندفعت إىل  
خزانة ثياهبا تفتحها لتلقى نظرة على مالبسها . 

لقد سبق وارتدت هنا الثوب األسود والثوب 
احلريرى امللون ، فلم يعد هلما فائدة اآلن .  

وأخذت تتمعن ىف مالبس املساء القليلة الىت  
كانت السيدة النغتون أحضرهتا إليها من منزهلا  

مبا هذا الثوب املؤلف من بنطلون حريرى . ر 



أبيض وقميص والذى اشرتته من ابريس ىف رحلة 
عمل ليوم واحد ، السنة املاضية ، رمبا ينفع .  

وأخرجته من اخلزانة ووضعته على الفراش . كان  
القميص مؤلفا من اللونني األبيض واألسود  

بشكل رائع مثري ، وكان ذلك الثوب يغوى أى  
 شخص لشرائه .

وكانت تفكر بذلك وهى تنظر إىل الثوب  
إبعجاب. سيكون ىف احلفلة هذه الليلة ، دون  

شك ، عدد من الفتيات النحيالت الرشيقات . 
وسترتك شعرها مسرتسال على كتفيها . وجلست 
على فراشها تفكر .... هذا جنون . إهنا جمنونة  

 حتما .



وقبل موعد الشاى ابلضبط ، ابتدأ املدعوون  
. وكانت جاىن قد سلمت نفسها ملا  يتوافدون

تقضى به األقدار . وانتاهبا شعور ابلعجز وهى 
ترى أن أول ضيفة تدخل الباب كانت تلك 
الشقراء الىت كانت مع كني أثناء ذلك املؤمتر  

الصحاىف . وفكرت ابكتئاب ، ىف أن كل شئ  
سينتهى إىل األسوأ . لقد كانت جمنونة إذ طنت  

.  أنه جاد ابلنسبة إليها  
وهتف كني وهو يضع ذراعه حول كتفيها : " ها 

 أنت " 
واتبع وهى تنظر إليه بدهشة : " آسف لتأخرى 
، فقد جاءتىن مكاملة هاتفية " كان يبدو جذااب  



إىل حد مدمر ىف بنطلونه الرائع التفصيل 
وقميصه احلريرى املنبسط على صدره العريض 
وكأنه صورة ىف لوحة إعالنية . مل تكن قد رأته 

معظم بعد الظهر . فقد الزم مكتبه طيلة الوقت  
، مرة أخرى ، وعلمت من والده أنه ما زال 
 يكافح ىف سبيل احتاد شركته بشركة كولينز . 

 وسألته : " هل كانت املكاملة انجحة ؟ "
فأجاب ببطء : " رمبا ، أخريا . لقد جعلت  
األب وابنه يتحداثن معا اآلن ، وهكذا رمبا 

ىل نوع من التسوية والشراكة .  ميكننا أن نصل إ
 إن شعور جون بكرامته فائقة احلد ... "



وابتسم ساخرا وهو يتابع : " إايك ان تنتقدي 
 كربايء الرجولة " 

وأجابت بنعومة وهي ترى املرأة الشقراء متر من  
أمامهما دون أي اهتمام منه : " الميكن أن 

 أفعل حىت ىف احللم " 
عليك االنفعال . إايك  وقال بعد حلظة : " يبدو 

" وحدق يف وجهها بنظرات دافئة وهو يتابع 
قائال : " تبدين رائعة اجلمال , اي جاين , ليس 

 مثة امرأة هنا تنافسك "
" دع شيئا من اللطف واملودة للباقيات منا , اي  

 كني "



وكان وجه تينا رقيقا ابمسا وهي تلقى بيدها على 
, ورفع كني   ذراعه خبفة , حلظة , وهي متر هبما

حاجبيه حبركة سافرة بعد إذ انضم اليهما زوجان 
آخران . ولكن , عندما حدقت جاين يف أثر  

املرأة الشقراء الطويلة القامة , اقشعر جسدها , 
فقد كانت املرأة تنفث مساً  , ابلرغم من ادعائها  

 الرقة والعذوبة . 
وبقيت جاين طيلة املساء تشعر بنظرات تينا 

ها إىل ان وقفت أمام املقصف احلاقدة تتبع
احلافل أبلذ املأكوالت متأل صحنها , فإذا بتينا  

تتقدم منها لتقف وهتمس يف أذهنا وعيناها تنفثان  
ابلكراهية , قائلة بلهجة تعمدت أن تكون  



عفوية : " أظن ان كني البد قد استوىل على 
قلب كل امرأة ىف هذه القاعة , على األقل من 

وذلك مبختلف الطرق " هن حتت الثالثني ,  
وكانت جاين قد اعدت نفسها لنوع من اهلجوم  
من قبل تينا , ولكن مثل هذا الكالم السوقي  

 هتمسه هذه يف أذهنا , أذهلها متاما . 
واتبعت تينا تقول بنعومة وهي تنظر إىل الطعام 

الذى كانت متأل منه طبقها حبذر : " إنه أمر حمري 
يبقى على صداقة   حقا , عندما تفكرين فيه , أن

معهن بعد أن ينهى عالقته معهن . ومع هذا  
فهو رجل غري عادي قطعا " وتناولت بشوكتها  



قطعة من حلم البفتيك وهي تتابع : " أال تظنني  
 ذلك ؟"

ونظرت اآلن اىل وجه جاين وقد ابنت الضغينة 
 ىف عينيها .

 وأجابت جاين : " ال أظن أن هذا احلديث .. "
صوت أشبه بفوالذ ملفوف  فقاطعتها تينا ب

ابحلرير : " أتعلمني انىن خرجت معه , أان نفسى 
عدة مرات قبل أن نتقابل أان وأخيه كايث ؟ فأان  

أتكلم عن خربة ابلطبع " والحت على شفتيها  
 ابتسامة ذات معين .



فسألتها جاين بربود وهي تقابل نظرات تينا  
الالمعة مبثلها : " أتريدين أن تقويل إنك مررت 

 أبوقات عاطفية معه ؟ " 
فأجابت تينا خببث : " ما أشد صراحتك اي  

 عزيزيت "
فقالت جاين بعنف : " ألنك إذا أنت قلت 

ذلك , فسأدعوك ابلكاذبة . لقد علمت من 
كني أنكما خرجتما معاً  ثالث مرات وهذا كل  

 شئ " 
وعندما حتولت عينا تينا عنها , تقدمت هي اىل  

ل ستقولني شيئا خمتلفا  األمام لتقول هبدوء : " ه
 ؟ " 



فقالت تينا ببطء بعد فرتة صمت : " آه , لقد  
أصبح كل ذلك قصة قدمية اآلن . أليس كذلك 

اي عزيزيت ؟ " وضاقت عيناها حىت اصبحتا 
شقني قاسيني وهي تتابع قائلة : " إنك ال 

تريدين أن تسمعى كل التفاصيل القذرة , أليس 
 كذلك ؟ "

عابس وعينني مليئتني   فنظرت إليها جاين بوجه
ابلكراهية وهي تقول : " إنك ذات نفسية  

 مريضة ملتوية , اي تينا " 
" كيف جترؤين على هذا الكالم ؟ " وكان وجه  
تينا اجلميل مظلما ابحلقد والغل وهي تقول هلا  

هذا مما أشعر جاين ابلغثيان . واتبعت تينا تقول  



: " كيف جترؤين على توجيه هذا الكالم إيل ؟ 
 إنىن ال أقبل ذلك .. وأان أقول لك.. "

فقاطعتها جاين وهي جتاهد جلعل صوهتا ابردا 
واضحا : " وأان لن أستمع إىل أكاذبيك  

 وتعريضاتك املشينة , ال اآلن وال ىف املستقبل "
وقالت تينا بصوت يهتز عنفا : " املستقبل ؟ 

املستقبل ؟ اتظنني حقا انه سيكون لك مستقبل  
لن يبقى معك . إنه ال يبقى مع  مع كني ؟ إنه 

أية امرأة . أال ترين هذا ؟ ذلك ألنه رجل . 
رجل حقيقى ... إنه الرجل احلقيقى الوحيد  

الذى عرفت . فهو ال ميكنه أن يكون سجني أية  



امرأة انىن اعرف ذلك وأعرف طريقة تفكريه . 
 كما أعرف ما حيتاجه ..." 

 وكانت نظرة الذعر الىت الحت يف عيين جاين
هي اليت أسكتت ذلك الصوت املنخفض قبل  

اثنية واحدة من انطالق صوت كني العميق  
البارد يتكلم من خلف تينا قائال : " اذهيب إىل 

 غرفتك اي تينا " 
وعندما استدارت هذه لتواجهه , مل تستطع 

جاين أن تري النظرة اىل ارتسمت يف عينيها , 
قائال : " ولكن منظر كني كان خميفا وهو يتابع 

 واحزمي امتعتك ألن بينز سيأخذك اىل منزلك " 
 وهتفت هي : " كني .. " 



فقاطعها هبزة عنيفة من رأسه وهو يقول : " اآلن 
 . وإال فلن أكون مسؤوال عما سأفعل "

فقالت تينا : " الميكنك أن تفعل ذلك يب , اي  
كني " كان ىف صوهتا اآلن شئ غريب بعث  

كان أشبه ما يكون    القشعريرة يف جسد جاين .
بتهكم منغم مما جعلها تدرك , ألول مرة , مبلغ 
فداحة ما تعين احلياة مع مثل هذه املرأة ابلنسبة  
إىل أخيه . فال عجب إذا كانت حياته تلك قد 

قتلته . واتبعت تينا تقول : " إنىن جزء من 
أسرتك شئت ذلك أم أيب . فال ميكنك أن 

ا اآلخرون " تعاملىن ابلطريقة الىت تعامل هب  



فقال وهو مي***ا من ذراعها : " تعايل معي اي 
 تينا " 

وجرها جمتازا هبا الغرفة , بوجه جامد , وشعرت 
جاين ابلراحة لذهاهبا هبدوء , رغم أن آخر نظرة  
ألقتها تينا عليها كانت تطفح حقدا شرسا , هذا 

إىل شئ آخر ... شئ هو نوع غريب من  
 اإلحنراف العقلي .

طويل قبل أن يعود كني , وكان  ومضى وقت 
واحد أو اثنان من الضيوف قد رحال . وحال  

انشغاله بضيوفه وتوديعهم , من أن تكلمه على  
 انفراد .



ومل يتكلم هو إال بعد أن ودع ووالداه آخر 
ارجي , فقال : " لقد الضيوف عند الباب اخل

رحلت تينا اي أمي " وكان ذلك وهم راجعون 
اخلارجي .  بعد أن اغلقوا الباب  

وحدقت أمه فيه بذهول وهي هتتف : " رحلت  
 ؟ هذه الليلة ؟ مع من ؟ وأين الطفالن ؟ "

فأجاب هبدوء : " اهنما انئمان ىف غرفتهما .  
لقد حضر والد تينا ألخذها . أظنهم يريدون أن 
يقوموا برحلة حبرية حول العامل . واقرتح هو أهنا  

 رمبا كانت فكرة حسنة أن تذهب هي معهم
لعدة أشهر . إن أابها يشعر أهنا حباجة إىل فرصة  

لالستجمام بدون الطفلني , وهو يدرك أهنما  



سيكوانن سعيدين آمنني معك . إنه سيتصل بنا  
 هاتفيا غدا ليتحدث عن التفاصيل " 

ونظرت أمه إليه وهي تقول : " اي هلا من مفاجأة  
. ولكنين مل أفهم تينا قط . فهي مل تكن أما 

تظن ان السنة االخرية قد أثرت عليها  حنونة . ا 
أكثر مما صرحت به ؟ " ووجهت هذا السؤال  

 إىل زوجها وقد ساد وجهها شعور ابلذنب . 
فأجاب زوجها جبفاء : " ال أظن ذلك . ولكن  

 تصارح أحدا بشئ , أليس كذلك ؟ اظن تينا ال
مثل هذه الرحلة حيتاجها كل انسان . فهي 

األمور " ونطق  متنحنا فرصة للتفكري وحتليل



جبملته األخرية بعد نظرة طويلة إىل وجه ابنه  
 العابس . 

وعندما ابتعد وزوجته , عاد فنظر من فوق كتفه  
اىل ابنه ويف عينيه نظرة متسائلة , ولكن هذا  

وضع اصبعه على فمه يطلب منه الصمت وهو 
يقول : " سأراك غدا اي أيب " وكانت الكلمات 

ومأ برأسه ببطء .  تبدو عادية , ولكن األب ا 
لقد تلقى الرسالة غري املعربة الىت وجهها اليه  

 ابنه وفهمها. 
وعندما اختفى والداه متجهني اىل غرفتهما ,  

توجه كني حنو جاين وهو يقول وقد تغريت 
مالمح وجهه : " جاين ؟ إنىن حباجة إىل احلديث 



معك . ألن أكون مع إنسان طبيعى . هل 
 متانعني ؟ " 

كال ابلطبع " لقد مس قلبها األمل  فأجابت : "  
 السافر البادي يف عينيه . 

وأمسك بذراعها متجها هبا حنو مكتبه . حيث  
 كانت النار تتوهج محراء يف ظلمة املكتب . 

وقال : " ال ميكنك ان تتصوري مقدار إعجايب  
بك اي جاين " واهتزت مشاعرها جتاواب مع  
د  العاطفة املتدفقة يف صوته . وأدركت اهنا ق

ضاعت . ضاعت ىف دوامة حمت من ذهنها كل  
 ما هو عقالين , ومل يبق سوى كني . 



وفجأة , تراجع وهو يقول وقد أتلقت عيناه 
بوهج نريان املدفأة : " إنىن أريدك اي جاين ...  

 هل تفهمني ؟ "
وادركت هي , يف حلظة واحدة انه مينحها 
الفرصة لالختيار . لقد كان رجال ذا خربة  

ن فهم مشاعر املرأة ومقدار جتاوهبا .  ومتمكنا م 
ملاذا ؟ ملاذا ؟ وفجأة وبدون سبب . شعرت 

 بذعر هائل . 
وهتالكت جالسة على األريكة وهي تقول : 

 "كني .. هذا الكالم ليس اآلن وقته "
وتصلب جسده حلظة طويلة سادها التوتر , 

ليسري بعد ذلك , فيقف أمام النار الىت ابتدأت  



ىف اخلمود , موليا إايها ظهره . وتنفست بعمق  
وهي تقول : " إنىن أسفة .. فأان مل أعد ادرك  

طبيعة مشاعري . وما الذى أريده حقا " 
 وسكتت وهي تطلق آهة خافتة .

ء : " لكنىن أعلم فأجاب وهو يستدير إليها ببط
متاما ما أريد " ومل تستطع أن ترى وجهه يف 

الظالم وامنا بدا خميفا ضخم احلجم وهو يتابع 
 قائال : " أكثر من اي وقت آخر يف حيايت "

ومرت فرتة طويلة من الصمت العميق أخذت 
بعدها تفرك عينيها بعد أن شعرت برغبة قاهرة  

فة " يف البكاء ومهست مرة اخري : " إنىن أس
وكان صوهتا يرجتف رغم كل جهودها ىف 



السيطرة عليه وهي تتابع قائلة : " مل يكن ىف  
نيىت أن أدع االمور تفلت من أيدينا هبذا الشكل 

" 
فقال بصوت خافت رقيق : " وال أان . ولكن  

عندما اكون بقربك , جتري االمور هبذا الشكل 
 . أليس كذلك ؟"

من األمل . كانت السخرية يف صوته يشوهبا شئ 
وادركت هي بشئ من االمشئزاز لشعورها ذاك ,  
اهنا كانت تريده ان يشعر بنفس ما تشعر هي به  

يف هذه اللحظة , كانت تريده أن يبطل كل  
اعرتاض ومقاومة منها , وأن يؤكد صلتهما  

ابلطريقة املعروفة منذ األزل . وتوجهت وجنتاها  



من جراء هذه املشاعر املتناقضة الىت كانت  
 تتفاعل يف نفسها والىت اشعرهتا ابملذلة . 

وسألته بصوت خافت : " هل ستأخذين إيل بييت 
 ؟ " 

فأجاب على الفور بصوت دافئ اثبت : "نعم . 
 إمنا إذا وعدتين بتناول العشاء معي مساء الغد " 
فسألته وقلبها خيفق بعنف : " أال ميكن أتجيل  

ذلك إىل مساء الثالاثء ؟ إن على أن أنظف 
  وأغسل شعري وما أشبه ذلك " شقىت

فأجاب : " فليكن ذلك " وأرسلت الرجولة  
 املتدفقة من صوته العميق الرعدة ىف أوصاهلا .



وكان السائق قد سبق ووضع حقائبها يف  
ت تنتظر بصرب , أمام صندوق السيارة والىت كان 

املنزل ىف ضوء البدر املكتمل الذي أحال لوهنا  
 فضيا خالصا .

إىل مقعد القيادة بعد أن أجلسها ىف  وصعد كني 
املقعد اىل جانبه . ومتتم ساخرا وهو يشعل  

احملرك : " إهنا ليست مغرية كسيارة اجلاكوار , 
 ولكن ال أبس هبا هلذه الليلة "

كانت تريد أن أتخذ األمور بنفس البساطة الىت  
أيخذها هو هبا , كما يبدو . ولكن كان ىف 

ها من ذلك . لو مل  حلقها غصة خانقة كانت متنع
يكن قد توق , لكان اآلن شعورها خمتلفا . و 



اغمضت عينيها بشدة حلظة . سواء كان ذلك  
لألفضل أم لألسوأ , فهو فوق إداركها اآلن .  
 فإن قربه منها مينعها من التفكري بشكل سليم . 

وانسابت السيارة الكبرية ىف ضوء القمر الرائع , 
يبا ىف هذا الوقت  وقد بدت الشوارع خالية , تقر 

من الليل . وعندما تذكرت جميئها اىل هنا منذ 
أربعة أايم , مل تكد تصدق السرعة الىت استويل  

هو هبا على عواطفها وأفكارها كليا . وكيف بدد  
كل معارضة وممانعة منها . هذا بينما هي ما  

زالت بعيدة حىت عن فهم السبب الذى جعله 
قيقته كإنسان  ينجذب إليها , وحىت عن إدارك ح

. هل تراها وثقت بعقلها أم بقلبها حني تعلقت  



به . ومل جتد ىف تلك الشوارع اخلالية جوااب  
 يشفى غليلها . 

" ها قد وصلنا " قال ذلك وهو يوقف السيارة 
زل . وحدقت به حلظة ىف ذلك الضوء  خارج املن

الباهت مستوعبة مالحمه اخلشنة , وكل خط ىف  
رة أخرى . لقد قلب هذا  وجهه وكأهنا لن تراه م

الرجل حياهتا رأسا على عقب ىف خالل أايم  
قليلة , ولكن اشد االمور فظاعة هو أهنا مل تكن  

تستطيع أن تتصور أهنا قد ال تراه مرة أخرى 
 أبدا . 

وقال وهو ميد يده يلمس السلسلة املتدلية حول 
عنقها : " إنىن مسرور لكونك تتحلني هبا هذه 



قوهتا على تغيري األمور مل تتغري الليلة . يبدو أن 
" 

فقالت : " مل أفهم " وحدقت به حلظة قبل أن  
 تومئ برأسها قائلة بسرعة : " آه , أتعين تينا ؟ "

 فأجاب جبفاء : " ليس متاما "
وفجأة , شعرت أنه من األفضل أن تركز 

اهتمامها على زوجة أخيه , فسألته :" هل هي  
ا ؟ "سرتحل بعيدا ؟ وهل سترتك طفليه  

فتنهد خبشونة وهو ينظر إىل خارج النافذة قائال  
: " نعم . لقد كان أبوها أكثر تفهما مما كنت  

ارجو . ويبدو انه حيبها رغم عيوهبا ولكن دون  
أن أيخذ عنها فكرة حسنة . لقد كان حيب  



كايث وقد أوضح ذلك . واظن انه كان ليده 
فكرة صائبة عن كيفية تسيري األمور . فقد 

رحلة تستغرق عاما أو اكثر . واثناء خطط ل
ذلك سنقوم حنن ابإلجراءات القانونية ىف الوقت  
املناسب ابلنسبة للطفلني . ذلك أن تينا مل يكن  

لديها قط وقت ألجل طفليها . فهي ابلكاد  
تستطيع احتماهلما جبانبها أحياان . وأمي هي األم 

 املناسبة هلما "
على هذا ؟  فسألته حبرية : " وهل ستوافق تينا

 إهنما ولديها " 
فأجاب بصوت خشن ميلؤه األمل : " عندما تلد  

مسكة القرش أوالدها , تكون هذه األوالد ىف  



اكياس خاصة هبا ومعلقة حببل ىف داخلها , متاما  
كاإلنسان , ولكن ما أن تصبح ىف اخلارج حىت  

تنطلق ىف مياه البحر لتعيش مبفردها . أعىن 
م أية عالقة هبا بعد ذلك  مبفردها متاما وليس لأل

. ويف أحيان اندرة احلدوث تولد مسكة قرش 
بشكل امرأة , مثل تينا تلك " ونظر إليها 

متنهدا وهو يتابع قوله : " ال شئ ىف هذه املرأة  
طبيعيا , على كل حال اي جاين . لقد أمهلت  
طفليها . جتاهلتهما منذ والدهتما . وقد جعل 

أن اضطر لقبوله .  هذا كايث يشعر ابجلنون إىل
اخريا ككل شئ آخر . وهكذا أصبح هلما مبثابة  



األب واألم . وطبعا كانت أمي تساعده ىف ذلك  
" 

فسألته : " وكيف مات ، اي كني ؟ " وما كان هلا 
ان تفكر ، قبل اآلن ، ىف إلقاء هذا السؤال ،  

 ولكن الوقت اآلن قد اختلف . 
كانت   فأجاهبا إبختصار : " حبادث سيارة . لقد

ظروف احلادث غريبة . فقد اصطدم جبدار من  
القرميد رأسا دون اى دليل على احنراف ىف 

العجلة او ما أشبه . ولكن الوقت كان منتصف  
الليل والشارع خاليا وال شهود هناك " وهز 

كتفيه وهو يتابع : " وكان األفضل أن جنعل أمر  
 تعتقد أن األمر كان جمرد حادث سيارة . "



فزع : " أتعىن أن األمر كان انتحارا ؟ "فسألته ب   
فأومأ برأسه ببطء وهويقول : " لقد أحالته تينا  

إىل رجل من النوع الذى كان يكرهه ، اي جاىن .  
لقد اضطرته إىل القيام أبمور ، وقول أشياء مل  

تكن من طبيعته ، فآملت روحه وأثقلت ضمريه ،  
وذلك لكى يرضيها ، ولكنها مل تكن لرتضى عنه  

وكان هوضعيفا ، وكان يدرك ىف نفسه ذلك ، 
وىف النهاية ، دفع الثمن . " والتفت إليها فجأة 

يسأهلا : " هل أنت متأكدة أن ابمكانك التوقف  
 عن رؤيىت ليومني كاملني ؟ "

وقبلت هى تغيري موضوع احلديث دون تعليق .  
فقد كان احلديث عن أبيها ، ولو بعد زمن طويل  



هلا غاية األمل ، وخاصة ىف  ، كان أحياان يسبب 
ىت تلت فقده ، عندما كان  األايم األوىل ال

شعورها ابملرارة يدفعها ، فعال ، إىل الغثيان .  
فال عجب إذا كان يكره تينا واحلديث عنها إىل  

 هذا احلد . 
وأجابته بصوت خافت وهى تفتح ابب السيارة  
لتخرج إىل الليل القارس : " سأحاول " كانت 

بقيت دقيقة أخرى ،أن تطلب منه   ختشى ان هى
 إعادهتا معه إىل بيته . 

ومتتم وهو يتبعها إىل الباب اخلارجى : " اي لك  
 من فتاة محقاء ... افتحى الباب . "



وعندما تبعها إىل الردهة الصغرية ، قالت له : " 
 ال حاجة بك إىل الدخول " 

فأجاب : " لقد غبت عن البيت أربعة أايم ،  
ليا . فأان سأطمئن عليك أوال ، وكان املنزل خا

مث أخرج ، إال إذا طلبت مىن البقاء لشرب  
فنجان قهوة . " وابن املكر ىف عينيه وهو يقول  

 ذلك .
وعندما خرج أخريا ، كانت تشعر أبعصاهبا  

إىل درجة مل تعرفها ىف متوترة وذهنها مشوشا 
حياهتا . وكان شعورها ابالرتياح وهى تسمع 

يغادر الشقة ال يوازيه سوى  خطواته تبتعد وهو 
 شعورها ابألسف لرحيله .



وكانت شقتها كصندوق الثلج . وعندما 
استلقت ىف فراشها ، وهى ترجتف من الربد ،  

افتقدت وجود اهلرين ، كوزموس وجونيرب ،  
 جبسميهما الدافئني ، أكثر مما كانت تظن . 

********************** 
 الفصل التاسع

اليوم التاىل أنه كارثة ىف أعلى وأثبت العمل ىف 
املستوايت، فقد أخذت جاىن ترتكب األخطاء  
ىف العمل مرة بعد مرة. وىف آخر النهار أدركت  
أن ظن جو أهنا مازالت تعاىن من األنفلونزا، هو  

وحده الذى منعه من اخلروج عليها بنريان  
 البنادق. 



وعندما وضعت عليها معطفها، ىف تلك الليلة  
هبدوء وهو ينظر اىل آخر تقرير ملئ قال هلا جو 

ابألخطاء قدمته اليه: ))ميكنك أن أتخذى عطلة 
يومني، اي جاىن، فأنت مل تعودى اىل طبيعتك بعد  

)). 
وأومأت هى ابالجياب صامتة، وهى تتناول 

  حقيبتها من على األرض، مفكرة ىف أهنا لن تعود
أبدا اىل طبيعتها مرة أخرى. حىت أهنا مل تعود  

تعرف ماهى طبيعتها أصال . وأجابته ابختصار: 
وحيته بيدها ابختصار وهى  )) شكرا اي جو.((

خترج، قائلة: ))انىن آسفة ملا أحدثته من فوضى  
 وأخطاء ىف العمل، هذا النهار.(( 



وعندما أصبحت ىف بيتها، أشعلت مدفأة الغاز  
الصغرية ىف غرفة جلوسها الصغرية احلجم، 

من الشاي وخبزا  وصنعت لنفسها فنجاان
حممصا، مث جلست أتكل وهى تدفئ قدميها  
أمام املدفأة، بعدما غسلت شعرها ونظفت  
شقتها الصغرية كليا. ولكن قدرهتا املهتزة،  

وارجتاف يديها، والغثيان الذى تشعر به، كل  
ذلك بقى كما كان، مل يتغري، وهى لن ترى كني 

 قبل الغد. 
يون وبعد أن جلست تقلب ىف حمطات التلفز 

بضيق، حدثت نفسها أبن عليها أن جتد شيئا  
تشغل به نفسها، وخطر بباهلا أوراق أبيها.  



وتشبثت هبذه الفكرة. ان اصرار كني أبن يعيد 
اليها مستحقات أبيها من املال ، جعلها تفكر  

ىف ضرورة اعادة فحصها للناحية املالية ىف  
مسألة أبيها. بعد اذ شعرت بعدم االرتياح لفكرة  

أي شئ منه. وعلى ضوء تطور األمور  قبول
بينهما، بدا هلا أن عطاء منه هلا قد يبدو تكرما  

 منه عليها ما مل تكن تقبله أبي حال . 
هل تراها تشعر بقوة كافية الخراج ذلك 

ذى حيوى أوراق أبيها بكل ما حتفل الصندوق ال 
به من ذكرايت مؤملة ألحزان أبيها وكربه، وأيسها 

جادة أمام التلفزيون  هى؟ وجلست على الس
وهى تفكر ىف كل ذلك. والغريب أهنا أجابت  



نفسها أهنا تستطيع ذلك. وألول مرة منذ سنتني  
تشعر بنوع من السكينة يستقر ىف أعماقها  

ليغطى األمل واألسى بتقبل بطئ ملا ليس ابمكاهنا  
تغيريه. عليها ان تنتهى من هذا كله، ان خترج  

وحى به اليها قلبه. من هذه القضية، أن تثق مبا ي
لقد اجتهت هبا املرارة الىت بقيت تعاىن منها  

شهورا طويلة حنو رجل فظ، دكتاتور متسلط 
قادر على التصرف بقسوة ابلغة، ولكن 

 اآلن...لقد عرفت حقيقة كني وأحبته. 
كم أستمر هبا الوقت، ىف جلوسها ذاك ىف غرفة  

جلوسها الصغرية تستوعب املعلومات الىت  
به طيلة أايم، هذا مل تدركه، ولكنها  أخذت حتار 



عندما وقفت ىف النهاية وأحضرت صندوق 
األوراق، كان ارتياحها قد أصبح حقيقة واقعة.  

اهنا ال تعرف ماذا خيبئ هلا املستقبل، فهو مل 
يذكر هلا بعد كلمة واحدة عن احلب، كما أن 
عامله هو غري عاملها، ولكنها رغم هذا كله ، 

بقدر ما يريدها ان تبقى.ان  تريد ان تبقى معه 
األمل الصارخ الذى شعر به ملوت أخيه، عطفه  
وتفهمه لقضية كولينز، صديقه احلميم وألبيه  

معا، اهتمامه أبمه، حبه ألوالد أخيه... كل هذا  
خيربها أنه ليس ابلرجل الذى يسلب بكل قسوة  
رجل متوسط السن العمل الذى يعيش منه، مث  



خللف. اهنا تعتقد هذا.  يبتعد دون أن ينظر اىل ا
 ان عليها أن تصدقه. 

وأخذت تعود أبفكارها اىل األايم القليلة األخرية  
وهى تدفع بشعرها اىل اخللف. ان الرقة واحلنان  

اللذين ملستهما منه، كان كل ما تطلبه ىف 
الرجل. كانت قوته ال تنحصر ىف الفظاظة  
والربود كما يتوهم أكثر الرجال أهنا القوة، 

من النوع الذى ميكنها من اجتياز أي  ولكنها
وضع، وأية ظروف معه عاملة أبن ىف امكانه أن  

حيميها ولو على حساب سالمته. كما أهنا مل تعد  
 تشك ىف نزاهته بعد اآلن، ولن تشك أبدا .



وتنفست بعمق ىف تلك الغرفة الساكنة. كان 
يريد قلبها وروحها و كل كياهنا. ولقد عرفت هى  

ن ستصبح عندما ينتهى هذا كله؟  هذا. ولكن، أي 
هذا اذا انتهى؟ وكيف ستواجه هى عواقب هذا  

 بقية حياهتا؟ 
وعادت اىل ذهنها كلمات سبق وقاهلا هلا، وكأنه 
معها اآلن ىف الغرفة: ))سيكون عليك، عاجال 

أم آجال، أن تتمسكى ببعض الفرص الىت  
ستسنح لك ىف حياتك، فلماذا ال تبدأين اآلن،  

مل ال اي كني؟ حدثته بذلك ىف معى ؟((نعم، 
صمت وهى تنظر حوهلا ىف الغرفة اخلالية. اهنا  
لن ختاف اجملهول بعد اآلن، بل ستواجهه معه  



برأس مرفوع، ورمبا...وهزت رأسها ببطء...رمبا 
 سينمو شعوره حنوها اىل أن يصبح حبا حقيقيا. 
وبعد أن نفضت عن األوراق عنكبوات ضخمة  

عنكبوت، أفرغت األوراق ميتة، وكثريا من غزل ال
كلها على السجادة، ومن مث ابتدأت تنظمها  
حسب توارخيها. وكانت كومة األوراق تثبط  

اهلمة، ولكن كان عندها املساء كله. مث جلست  
وابتدأت تقرأ األوراق ابلتتابع، وهى تكتب  

 مالحظة عن كل ما تقرأه. 
كان أبوها يكافح حقا. لقد أغرقت بعض  

ندما وصلت ىف قراءهتا اىل  األوراق بدموعها ع 
النصف، انه مل يتسول، ومل يهدد بل كان دمثا  



مؤداب على الدوام. ولكن الذئب أبرز أنيابه  
 ليغرزها ىف ما ميلك.

وبعد عدة أكواب من القهوة السوداء، كان  
ة مايزال أمامها عدة أوراق. ونظرت اىل ورق

املالحظات، وتنهدت. كان التعويض املاىل الذى 
 اليها معتربا. فهل كان يعلم؟ وهزت  قدمه كني

رأسها ببطء. ان ابستطاعته دفعه طبعا، ولكنها  
مل تشأ أن أتخذ نقوده. لقد بدا هلا ىف هذا الرأى 

شيئا من االنصاف رغم أنه كان بعيدا عن 
 املنطق. 

وألقت نظرة على ساعتها لتجد أهنا الواحدة  
صباحا. فصممت على املرور بسرعة على 



يلة الباقية قبل أن تذهب اىل األوراق القل
فراشها. شعرت أن ابمكاهنا اآلن ان تنام. ولكن  
الورقة قبل األخرية هى الىت جعلت رأسها يدور 
ىف الظالم. وهى ورقة مل تكن قد الحظتها من  
قبل. وتصفحتها ىف البداية بسرعة، مث عادت 

تقرأها ببطء وامعان وقلبها خيفق بعنف. وشعرت 
وت، مث للمرة الثالثة حىت أبهنا على شفا امل

انطبعت الكلمات ىف ذهنها أبحرف من انر.  
كانت األحرف املطبوعة هبا من األحرف املائلة  
 األنيقة الرائعة اجلمال والىت توحى ابلقوة والثراء. 

 عزيزى السيد غوردون 



من املؤمل، على الدوام، أن تضع وقتا حمددا  
  ملعاملة حساسة كمعاملتنا، ولكنىن أشعر أبن

مؤسسة ستيل مل تعد تقبل أى أتخري. ان أتخريك 
هذا قد أفقدك حىت اآلن ، مبلغا ماليا معتربا و  
أان أشعر أبن املبلغ الذى نقدمه لك هو مبلغ 
السخاء ابلنسبة اىل الظروف اليائسة الىت جتد 
نفسك فيها حاليا. فاذا أنت مل تقبل شروطنا 

وعرضنا هذا الستالم مصنعك، ىف خالل مثاىن  
أربعون ساعة، فان مؤسسة ستيل ستنسحب  و 

من املوضوع، وان معلوماتنا عن صعوبة وضعك  
املاىل جتعلنا نعتقد أن وضعك سيصبح ىف خطر.  

والشك أن املالحظات أمام القضاء هى جتربة 



فيها اذالل السم األسرة على الدوام. وأريدك  
أن تضع هذا ىف اعتبارك عندما تصمم على  

 القرار. 
نتيحة العادية ملثل هذه الرسالة  وتال ذلك، ال

القانونية، ولكن التوقيع الذى كان ىف أسفل  
الرسالة هو الذي أحدث ىف قلبها كل هذا األمل 

 . )ك.ستيل( وحتته )رئيس ومدير ادارى(. 
هكذا اذن. ورفعت رأسها تنظر اىل اجلدار  
املقابل بعينني ال تراين. انه كان يعلم. كان  

ركا ىف ذلك الضغط يعلم! حىت لو مل يكن مشا
املريع الذي أنزل الثمن اىل ثلث املبلغ املعروض  
ىف األصل، وذلك ىف مدى األشهر الىت مرت،  



وكان أبوها ىف أثناءها صامدا أمام الضغوط. مث 
رشوا أو أرغموا البنوك واملؤسسات األخرى 

لكى يسحبوا البساط من حتت قدميه املرجتفتينز  
ذلك، فان حىت و مل يكن كني قد حرض على 

هذه الرسالة تثبت أنه ىف النهاية، قد وافق على  
تصرف موظفيه. وهو ما كان ليضع توقيعه أسفل  

رسالة كهذه دون أن يكون على علم بكل  
تفاصيل القضية. فليس هو، ليس كني ستيل من  

 يفعل ذلك. 
ومل تبك جاىن. فقد جهزت نفسها للنوم حبركة 

فتوحتان  آلية، مث استلقت ىف سريرها وعيناها م
حىت انتشر ضوء الفجر ىف غرفتها ليبدأ يوم 



جديد. وشعرت جبسمها مشلوال...لقد مات 
شئ ىف أعماقها...انتهى...اهنا الشئ اآلن. 

 كيف أمكنها أن تكون مبثل هذا الغباء؟ كيف؟
ومل تستطع أن تذهب اىل العمل. مل تستطع أن 
تقوم أبى عمل مطلقا...ومر اليوم ساعة بعد  

ة بعد دقيقة. وأغمضت عينيها  ساعة ودقيق
بشدة اذ، لثانية واحدة، اندفع األمل احلارق يربد 

الثلج الذي غمر قلبها. عليها اال تفكر بشئ 
اآلن أبدا. ومحلقت ىف الظالم الذى ابتدأ يتسلل  

اىل غرفتها ببطء. انه سيكون هنا بعد ساعة، 
 وبعد ذلك...وانتابتها قشعريرة ابردة. 



شت تفتحه ببطء كامرأة  وعندما قرع الباب، م
عجوز. وما أن وقعت عيناه على وجهها 

الشاحب، حىت تالشت االبتسامة العريضة عن  
وجهه. وسأهلا بعد أن ألقى جانبا ابقة الورود  
الىت أحضرها معه، وتبعها اىل الداخل ، سأهلا 

 بعجب: ))ما هذا؟ ما الذى جرى؟(( 
فأجابت: )) لقد وجدت رسالة.(( وبدا صوهتا  

خرج من خالل الغصة الىت كادت أن  الذى 
ختنقها، بدا طبيعيا تقريبا، ووجدت هى ذلك  
غريبا بعد أن شعرت ىف اللحظة الىت وقعت 
عيناها عليه هبزة عنيفة. وقد شعرت للحظة 

واحدة مبا يشبه االغماء. امنا اآلن ، وألول مرة  



منذ وجدت الرسالة أخذ الغضب الوحشى 
ئها قوة مفاجئة  يضطرم ىف أعماقها ماحنا ألعضا

 جعلها ال تستطيع تنظر اليه دون أن تنهار. 
وسأهلا بوجه جامد: )) رسالة؟ ما نوع هذه  

 الرسالة اي جاىن ؟((
وعندما تقدم منها، تراجعت اىل اخللف حبدة 

وهى تقول بعنف: )) هل لك أن تقرأ الرسالة؟  
 أظن أن من األفضل أن تفعل ذلك.((

صندوق ووقف دون حراك وهى تسري حنو ال
املوضوع ىف زاوية الغرفة لتخرج منه رسالة  

 تقدمها اليه قائلة: ))ها هى.((



وأخذها منها، حذرا من أن ميس يدها، مث ألقى  
نظرة شاملة على الصفحة، وسرعان ما توترت 

 مالحمه. 
وقالت بصوت حاد مرتفع: ))حسنا؟(( 

وتنفست بعنق مث عادت تقول: )) أهذا هو 
 توقيعك ؟(( 
كنىن أن أشرح لك هذا األمر، اي  فأجاب: ))مي

جاىن .(( ونظر اليها، فرأت ىف عينيه تعاسة  
 انعكست فجأة ىف عينيها. 

واندفعت تقول بثورة مفاجئة شعرت معها  
ابلرغبة ىف القاء نفسها عليه ومتزيق وجهه  

: )) كيف تكذب علي هبذا الشكل، اي  أبظافرها



كني؟ كيف أمكنك أن تدعى الرباءة بينما طوال  
قت....(( الو   

 
فقاطعها وهو يتقدم حنوها خطوة أخرى: )) لقد  

دة عنه وقد  كنت ...(( ولكنها تراجعت مبتع
التهبت وجنتاها واتبع هو قائال: ))استمعى ايل  

 من فضلك.((
فانفجرت قائلة: )) ال تلمسىن اي كني، سأقتلك  

 اذا أنت ملستىن.(( 
 فقال: )) استمعى ايل اي جاىن. ((

فصرخت قائلة: )) ال أريد أن استمع اليك بعد  
اآلن.(( كان غضبها عنيفا جعلها ترى أمامه  



كمثل ضباب أمحر وهى تتابع صراخها: )) ال 
 أريد أن امسع أكاذيب أخرى، هل تسمعىن؟(( 
فأجاب بغضب وقد أمحرت وجنتاه: )) أظن 
البناية كلها تسمعك. انىن أقدر مشاعرك حنو  

ببا وجيها هلذا، اذا  كل هذا، ولكن هناك س
 استمعت ايل وقتا كافيا...((

فقاطعته: )) انىن أكرهك. انىن أكرهك.((  
وعندما هامجته استعمل كل قوته ليمسك هبا  
على مدى ذراعيه بينما كانت هي تقاتله و 

ترفسه بذراعيها وساقيها، وقد منحها الغضب  
املر الذى أكتسح جسدها قوة بشرية مضاعفة.  

يلة، اهنارت على السجادة .و بعد دقائق طو   



ووقف ينظر اليها وقد أظلمت عيناه واكتسح 
وجهه العبوس و هو يقول: ))هل ستستمعني ايل  

 اآلن؟ امنحيىن فرصة أوضح لك فيها األمر.(( 
فقالت ببطء: )) لقد سبق و استمعت اليك مبا 
فيه الكفاية. وال عجب أن تعرض علي ماال... 

أفكر كيف   لقد فهمت اآلن كل شئ. وعندما
 ساورىن شعور ابلذنب ابلنسبة لقبول أى شئ

منك... حسنا، انىن ال أريد نقودا منك، اي كني 
 ستيل. ال أريد منك أى شئ.((

وارتفع صوهتا ابلصراخ مرة أخرى. وهز هو رأسه  
دوء: ))ال  ببطء و قد اكمد وجهه، مث قال هب



ميكنىن التحدث اليك و أنت هبذه احلال ، 
 واآلن اهداى.((

فانفجرت قائلة: )) أهدأ.(( لقد كان ىف هذه  
الكلمة وقودا جديدا للنار الىت ىف جوفها، 

واتبعت صراخها: )) كيف جترؤعلى أن تقول 
هذا؟ انك كاذب خمادع و قد فهمت السبب ىف 

اهتزاز عقل تينا ما دام هلا صلة أبسرتك منذ  
وقت طويل.(( كان هذا كالما خطرا و كانت 

لها تندم على التفوه  هى تعرف ذلك، ما جع
بتلك الكلمات القاسية املغيظة حاملا نطقت هبا،  
ولكنها حدقت فيه بتمرد، ال تريد أن تطهر أى  

 ضعف.



فقال بربود وقد استحالت عيناه اىل قطعتني من  
يسري متجها حنو الباب: )) ان ما  الفوالذ وهو

تقولينه ال يفيد أاي منا. وسأعود عندما تتمكنني 
لى أعصابك.((من السيطرة ع  

فقالت: )) التكلف نفسك عناء ذلك.(( 
وتوقف هو وقد تصلب جسمه وهى تقذفه هبذه  

الكلمات، مث عاد يتابع سريه حنو الباب 
 األمامى. 

وقبل أن يغلق الباب وراءه، قال هلا بصوت ابرد 
 كالثلج: )) رمبا لن أفعل ذلك.((

هل تراه ذهب ؟ ورفعت رأسها مث زحفت حنو 
الكرسى املريح أمام املدفأة و رأسها يدور. هل  



ذهب حقا؟ حسنا، اهنا مسرورة لذلك. مسرورة  
 ! فهى ال تريد أن تراه مرة أخرى ىف حياهتا.
و فوجئت ابهنمار دموعها بغزارة . وعندما  

ابتدأت ابلبكاء ، وجدت أن من الصعب عليها  
كل مرة كانت تظن فيها أهنا    التوقف . و يف

متكنت من السيطرة علي نفسها ، كانت الدموع 
تنهمر من عينيها من جديد . ويف النهاية ،  

تكورت يف سريرها مصطحبة معها فنجاانً من  
الكاكاو و قربة ماء ساخن ، حيث استلقت يف  

 الظالم و قد متلكها االرهاق .  
ابقة  مل تكن تتوقع أن تنام . و لكن الليلة الس

اليت مل يغمض هلا فيها جفن ، و اإلنفعاالت 



احلادة و ثورة املشاعر اليت انتابتها يف األربع 
وعشرين ساعة املاضية ، كل ذلك جعلها ترمتي 

يف سبات عميق لتفتح عينيها وقد غمرت الغرفة  
أشعة الشمس اليت كانت تتسلل من بني الستائر  

، و بقيت مستلقية حلظة ، غافية يف دفء  
غطية ، متسائلة عن ذلك الظل األسود الذي األ

 غشي ذهنها ، مث تذكرت كل شئ .  
و عكست هلا مراة احلمام وجهاً شاحباً ملطخاً ، 
وعينني منتفختني جعلتاها تشعر و كأهنا تنظر إيل  
العامل من خالل شقني . و بعد " دوش " دايفء 

طويل ، شعرت ابلتحسن قليالً . ولكن ، لوقت 



ا ، وهى تعد فطورها ، ابتدأت قصري ، إذ أهن
 دموعها تتدفق من جديد . 

و قالت بصوت عال حتدث نفسها يف تلك 
الغرفة اخلالية ، متالكى نفسك ، اي جاين ، ال  
ميكنك أن تستمري علي هذا الشكل .. إن  

منظرك غاية يف الفوضي … و كان هذا النهار  
أسوأ من النهار السابق . فقد كانت هنار أمس ،  

ألقل ، يف انتظار و لكنها جتد دموعها  علي ا
تعاود التدفق كل عدة دقائق دون أن تستطيع  
السيطرة عليها و هذا ما أفزعها . إنه مل تشعر  

مبثل هذا قط يف حياهتا . حيت عند وفاة والدها  



، حني ظنت ، يف ذلك احلني ، أهنا قد وصلت 
 إيل حافة القرب . 

ي يف و فكرت ، فيما بعد ، وهى خترج للتمش
ذلك اجلو القارس ، يف أهنا تكرهه ، متقته ،  
وكانت تتفرج ، دون هدف ، علي واجهات  
احلوانيت و علي الناس اليت تسرع اخلطي يف  
الشوارع كعادة سكان لندن ، دون أن ينتبهوا  

إيل مثة إنساان يف غاية األمل يسري بينهم . فلماذا  
، إذا كانت تشعر بذلك قد أحبته إيل هذا احلد  

و جعلها هذا اخلاطر تتسمر يف وسط الشارع  ؟
، كال ، ليس هذا صحيحاً … ليس هذا  

صحيحاً . و لكنها كانت تعرف جيداً أن هذا  



صحيح . فهي قد احبته دون أمل ، وتغيري 
 مشاعرها هو شيء ليس بيدها . 

و اجتهت يف سريها حنو إحدى حدائق لندن  
الصغرية احملاطة " ابلدرابزين " حيث جلست 

لي املقعد اخلشىب املبلل و هي تنظر إيل بساط ع
العشب األخضر بعينني ال تراين . إهنا مل تستمع 

إليه . مل تسمح له حيت إببداي عذر ما .. هل 
من املمكن أن يكون مثة تفسري لكل هذا ؟  

وهزت رأسها ببطء . مثة شيء واحد ، وهي أهنا  
ال تستطيع أن تعيش املة بشيء أخر . رمبا قد 

و ندم مبرارة علي ما فعل . رمبا قد دفن  سبق 
ذلك العمل الشائن حبيث مل يعد مبقدوره إخراجه  



إيل العلن … و مضي وقت طويل و هي علي  
هذه احلال ، زجرت نفسهاه بعد ذلك بغضب ، 
هلذا العبث . لقد كان يعلم ما يفعل . ولكنها مل  

تستمع إليه . و إذا هو عاد ، فهي ستستمع 
تخلص من األوهام . و لكنها إليه ، و لو لت

خسرته ، و مهما كان السبب ، فقد خسرته 
… و ادركت فجأة ، أهنا ، خبسارهتا كني ، قد 

ذهب كل ما كانت تتوقعه من املستقبل . الزواج 
، 

األطفال ، أسرة خاصة هبا يشاركها فيها رجل 
حتبه . و لكنه هدم كل ذلك منذ أول يوم تقابال 

مل يكن أبداً من مقرراته  فيه ، ذلك الن الزواج 



حيت و لو مل تقع هذه القنبلة . وبعد أن عرفته  
هي ، مل يعد بغمكان رجل سواه أن حيتل مكانته  

 عندها .  
كانت قد فرغت لتوها ، من إلقاء وجبة الطعام  

يف القمامة ، و اليت طبختها دون أن متسها .  
عندما مسعت قرعاً علي ابهبا ، فعلمت أنه هو  

 . 
الباب ببطء ورفعت أنظارها لرتاه واقفاً  و فتحت 

أستطيع أمامها ينظر إليها هبدوء : ) هل 
الدخول ؟ ( فوقفت جانباً دون أن تتكلم . مث 
عادت تدخل شقتها و هي تسمعه يغلق الباب 

خلفه و هو يتبعها إيل داخل غرفة اجللوس  



الصغرية ، وسأهلا بلطف و هي جتلس علي  
ي وجهه ، سأهلا الكرسي و عيناها مسمراتن عل

قائالً: ) إذا ابتدأت ابلكالم ، ابلشرح ، فهل 
 تعدينين بعدم التفوه بكلة حيت أنتهي ؟ ( 

فأجابت و هي تشري بيدها إيل كرسي أخر : ) 
 ال أبس . (  

و لكنه هز رأسه ببطء بينما اخلطوط الفضية يف  
صدغيه تلمعان يف نور املصباح ، مسببة هلا أملاً  

. جيب أن ال تبكي االن . جيب عنيفاً يف صدرها 
أن ال تبكي . و حدثت نفسها اثئرة ، أبن عليها  
أن تسيطر علي مشاعرها ، إذ رمبا ستكون هذه  
أخر مرة تراه فيها يف حياهتا ، و جيب أن تنتهي  



بشيء من الكرامة ، كان كني متوتراً و هو يذرع  
أرجاء الغرفة واضعا يديه يف جييب بنطاله و قد 

الكبري و كأنه يعاين أملا دفيناص ،   احنين جسده
مث قال : ) إن التوقيع " ك ، ستيل " الذى يف 

أسفل الرسالة هو صحيح . ( و القي عليها  
نظرة خاطفة ، و قابلت هي نظرته بثبات مع أن  
كياهنا كله كان يصرخ احتجاجاً علي ما يقول ، 
و عاد هو يقول : ) و لكنه كان كايث ستيل ، 

س كني . ( ووجدت جاين نفسها اي جاين ، و لي
غري قادرة علي استيعاب ما يقول . فقد كانت  
تستمع جبهد من خالل النبض الذي يعلو يف 

 أذنيها .  



و اتبع يقول : ) منذ سنتني ، دخل أخي معنا يف 
ملدة سنة تقريباً ، وقد    الشركة لرعاية أعمايل

سلمته أان السلطة الكاملة يف كل النواحي .  
ابستطاعىت الثقة به ، فقد كان  كنت أعلم أن

حيبين بقدر ما أحبه ، وكان هو الشخص الوحيد  
، يف ذلك الوقت ، الذى كنت أثق فيه و الذي 
كان يعرف كل تفاصيل العمل . و كان يف ذلك  

احلني ، يعيش مع تينا حياة قاسية ، ورمبا كان 
ذلك الوقت أسوأ وقت لعمل كهذا . و لكنه  

هو علي ذلك . (كان ضرورايً و قد أصر   
و توقف عن املسري لينظر إليها مباشرة ، وهو 

يستطرد قائالً : ) و يف الوقت الذى أان فيه  



السلطة مرة أخري ، كانت قضااي أخري يف  
املقدمة ، أما مصنع أبيك فقد كان جمرد إسم يف 
القائمة اليت تسلمتها و اليت تشري إيل اإلجنازات 

( فأومأت اجلديدة . أميكنك تصديق ذلك ؟ 
برأسها و قد أخرسها ما تسمع ، و هي تتنفس  
ابرتياح و قد اجتاحتها موجة من البهجة اليت 

 شعرت هبا بعد هذا اإليضاح .
و اتبع هو : ) عندما قابلتك يف تلك الليلة 

لبداية ، مبا أفكر ، و عما  األويل ، مل إعرف يف ا
إذا كنت إداة يف يد أحد املنافسني يل عدميي  

. و ذلك لتشويه مسعيت ، أم أنك األخالق 
تتصرفني ملصلحتك اخلاصة هلدف أسوأ ، وحيت  



لو كان هناك ذرة من احلقيقة يف اهتامك احملري  
ذاك . و قد اثرت اثئريت و جن جنوىن . لقد  

فكرت يف االنتقام و نويت ذلك . و لكن ، منذ  
اللحظة اليت بكيت فيها ، عرفت أنك ، علي 

قضيتك ، وكان يف ذلك ،  األقل ، مؤمنة بعدالة 
يف نفسي ، و   أول بذرة من الشك تنغرس

قدحققت حتراييت أسوأ خماويف . لقد أحببت 
أخي اي جاين . (كان يف صوته شيء من االرتباك  
تقريباً . و عندما شرعت ابلنهوض لتتقدم حنوه ، 
أشار إليها بيده لكي تبقي جالسة ، و قدتوترت 

 ، إنين مل أنته مالحمه فجاة ، وهو يقول : ) كال
من حديثي بعد . إنين مل أشأ لك أن تعلمي أن  



أخى كايث هو الذي دمر عملك أبيك و حياته  
.. أوالً ألنه أخي الذي أحبه ، و اثنياً ألنه ما  
كان ليفعل مثل هذه األشياء لو مل تدفعه اتنيا  
إيل حد أصبحت معه كل حياته موقوفة حملاولة  

، مليئاً ابحليوية أو ما    اثبات نفسه ، قاسياً عنيفاً 
شئت مسيه ، و اثلثاً ألن ...( و سكت فجأة مث  

أستدار من أمامها و سار حنو النافذة الضيقة  
حيث نظر من خالهلا إيل الشارع البارد حمدقاص  
يف الظالم و قد أوالها ظهره ، ثن استطرد قائالً 
: ) ألنين وقعت يف حبك منذ أول ليلة ، فكنت  

أنت أن أسريت مسؤؤلة عن   أخشي ، إذا علمت
تدمري أسرتك ، فلن يكون أمامنا فرصة ،بعد  



ذلك ، أبداً . و عندما اخربتك أن كايث قد  
انتحر ، كانت نييت أن أكمل لك القصة و 

أخربك أن ذلك كان بسبب أخطاء أقرتفها مثل  
تلك اليت مع أبيك . و لكنين مل أستطع ،  

  شعرت و كأنين أقتل كل ما بقي يل من أخي
األصغر و أخونه . ال ميكنين أن أفسر ذلك ، مث 

 أنه كان ذنيب أان ، جزئيا كذلك . ( 
فقالت و هى تسري إليه ، مث تنظر يف وجهه : ) 

ذنبك ؟ ( و رأت العينني الزرقاوين ممتلئتني  
 بدموع ال تسيل .  

و مهست : ) كني . ( و لكنه أوقفها بسرعة ،  
مبعدًأ إايها برقة ، و لكن بثبات ، مث مشي إيل  



الطرف االخر من الغرفة و كأنه يريد أن يرتك  
) إنين لك أكمل مسافة بينهما ، وهو يقول : 

حديثي بعد ، اي جاين . ( فحدقت به بعينني  
مستعتني من اخلوف ، بينما كان يتابع كالمه  

قائالً : ) نعم ، لقد كان ذنيب أان ، جزئياً ، فأان  
أوالً قد قدمت كايث إيل تينا . لقد كنت أعلم  

أهنا تزوجته ألهنا كانت تعتقد بطريقة مريضة  
ن ، مل يكن يف أمكاين ملتوية ، أهنا حتبين ، ولك

 أن أخربه بذلك .( 
و طفحت عيناه ابألمل و هو يستطرد : ) إنين  

فقط ، مل أستطع . ظننت أهنا ستحبه فيما بعد ، 
بعد أن تعرف أي نوع من الرجال هو . ولكن ،  



عند ذلك ، كان األوان قد فات متاماً . إنين مل 
أخربه النين مل أستطع أن أفقد حبه ، وكان ذلك  

أ مين سيعذبين بقية حيايت . (خط  
فسألته برقة : ) ولكن ، كيف كان إبمكانك أن 

الً  تعلم ؟ كيف ألي أنسان طبيعي أن يتصور عق
 كعقل تينا ؟ أهنا مريضة اي كني . مريضة حقاً . (
فسأهلا فجأة و قد ابن اليأس يف عينيه : ) جايت 

، هل أان خمطئ يف تصورايت ؟ أريد أن أعلم 
ل بدأت هتتمني أبمرى ؟ ( احلقيقة . ه  

فأجابت برقة : ) نعم ، إن أمرك يهمين جداً اي  
 كني ، أكثر مما ... ( 



فقال : ) مثة شيء أخر جيب أن تعرفيه . ( 
وبدت منه إشارة وحشية جعلتها تنكمش يف 

مكاهنا و قد تسارعت دقات قلبها ، بينما 
استطرد هو قائالً : ) إن السبب الذى جعل  

 العمل ، كان مساعديت . (  كايث يستلم مين
وحدق فيها أبمل و هو يتابع : ) إنه مل ينجح يف 

عمله ألنه كان ابلغ الطيبة والرقة و هذا ما  
كانت تينا تعريه به علي الدوام . كان جيي علي 
أان أن أدرك أنه سيحاول ان يبالغ يف التعويض 

عن ذلك ، ولكنها كانت مراهنة مىن جعلتنا 
العذر الوحيد يل هو أنين كنت  مجيعاً خاسرين . و 



من شدة املرض حبيث ما كان ميكنين أن أقيم  
 األمور بشكل صحيح . (

) املرض ؟ ( و حدقت فيه حبرية هل ميرض كني 
؟ هذا الرجل القوي الكبري احلجم و الذى ال  

 يقهر ؟ غريه ميكن أن ميرض ، أما هو ...
و قال بوجه خال من التعبري عدا عينيه اللتني  

ان عن تلك احملادثة املخيفة : ) لقد أصبت  تعرب 
يف حادث تزلق علي الثلج تركين مشلوالً . وكان  
مثة عملية ميكنين اجراؤها نسبة جناحها مخسون  
يف املائة . ويف حالة جناحها علي أن أستمر يف  
العالج الطبيعي لسنوات و أن أعاين من بعض  

 األمل طيلة حيايت  



ساقاها ترجتفان   و هتفت : ) كني ... ( و كانت
بعنف .. وهتالكت علي الكرسي ، وتذكرت 

هذه اخلطوط العميقة يف وجهه ، عدم االتزان يف  
مشيته الذى سبق و الحظته بني وقت و أخر 

 ... 
و عاد يقول : ) إن مثة أثراً مريعاً جلرح العملية  

يف ظهري ، اي جاين . فإذا كنت تنفرين من  
ئم لكي منظر كهذا ، فهذا هو الوقت املال

ختربيين . ( وكان يقول هذا و عيناه حتدقان يف 
وجهها الشاحب ، مث اتبع : ) و لكن ، قبل أن 
تفعلي ذلك ، دعيين أخربك بشيء . تلك احلياة 

الصاخبة اجملنونة اليت كنت أعيشها ... قد  



مهدت عندما كان علي أن أستلقي علي سرير  
املستشفي أايماً و أسابيع دون حراك . و كان  
علي أن أواجه حقيقة أنين حىت ذلك احلني ن 

قد عشت حيايت اخلاصة بشكل فوضوي كامل .  
ََ و انجحاً أحيل كل شيء أملسه  فقد كنت غنيًا

إيل ذهب ، ولكنين ، يف النهاية ، مل أحقق أي  
شيء جيعل للحياة معين . أتعرفني هذا الشعور ؟ 

لقد رجعت أبفكار إيل مجيع النساء الاليت  
لم أجد بينهن واحدة ميكنين أن عرفتهن ، ف

أنتظر منها قضاء أسبوع واحد معي ، و ال أقول  
احلياة كلها . وأدركت عند ذاك ، أنين حباجة إيل  

امرأة نكون يل بكل ما يف ذلك من معين ، و  



أنين كنت أحتاج مثل تلك املرأة علي الدوام ، 
دون علم مين ، إيل أن حدث ذات ليلة ، منذ  

أن جاءت فتاة مسراء بعينني بنيتني  أربعة أسابيع ، 
ملتهبتني لتتهمين بقتل أبيها و تصفعىن أمام 

 نصف العامل . ( 
) كني .. ( و مازالت ال تستطيع احلراك . كان  
هذا كثرياً . لقد حصلت علي السعادة كلها ،  

 عليها . واتبع هو قائالً : ) ومن فكان كثرياً 
لك السخرية أن الفتاة اليت وقعت يف حبها ت

الليلة ، كانت تكره األرض اليت أمشي عليها .  
وكانت هناك العقبات أكثر مما كنت استطيع  

معاجلتها . مل أعرف نوع شعورك احلقيقي حنوي ،  



اي جاين ، ولكن إذا كان هنالك أي حظ يل  
 منك ، مهما كان ضئيالً ، فاخربيىن . ( 

و كانت كلماته االخرية أشبه ابألنني ، فتحركت 
مسك بيده و كأهنا تواسيه . األن لت  

و أبعدها عنه ببطء ليتمكن من النظر يف وجهها 
و رأت أنه مازال عنده بعض الشكوك حنوها ، 

وهو يقول : ) أريد أن أتزوجك ، لكنين سأكون 
رجلك الوحيد و ليس أحد أخر .. هل تفهمينين 

؟ كما أنه لن يكون إبمكاين أبداً أن أرقص يف 
  السهرات مرة أخري . (



فقالت برقة و قد أتلق وجهها ابحلب : ) ميكنين  
أن أفكر يف أشياء أخري أفضل من متضية 

 السهرات يف الرقص . ( 
و صدرت منه أهة رضي و هو ينظر إليها بعينني  

تطفحان ابملشاعر : ) إنين أحبك ، اي جاين . 
ت  لقد أحببتك منذ أول ليلة . وهذا ما كن

سلسلة   أحاول أن أخربك به عندما أهديتك
جديت ، إنين أحبك ، أحبك . إنك كل ما أمتناه  

 وأكثر . (  
فرفعت إليه عينني متألقتني كنجمتني ، وهى 

تبتسم قائلة : ) أرين أوالً ماذا تعين بقولك هذا 
 ، و بعد ذلك أخربك عن مدي حيب لك . ( 
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