
 



هواكجحيم   
الرواايت لتحميل مزيد من   

  احلصرية و املميزة  
 زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga  
 

ملشرتكي  هذه الرواية هي إهداء خاص
 قناة رواايت عبري على تيليجرام 

 رابط قناة رواايت عبري :
https://t.me/aabiirr  

http://www.riwaya.ga/
https://t.me/aabiirr


 
هتتم قناة رواايت عبري مبشاركة روابط  

رواايت عبري و أحالم و خمتلف الرواايت 
 الرومانسية احلصرية و املميزة

 
 شارلوت المب 
 عبري جديدة 
 عدد ممتاز

 
 امللخص



اخربوها أن امسها هو لني شريدان وأهنا  
للرجل اجلذاب جدا جايك كانت خمطوبة 

فورسرت, واليت كانت تقييم فئ بيته يف  
يوركشاير. ولزايدة الغموض, كان من 
 الواضح أن جايك حيتقرها ويكرهها.

. 
وإذا كانت حقا تتصرف ابلطريقة اليت  

اخربها إهنا كانت تتصرف هبا, فهي فعال 
 ال تلومه!.



على كل حال, كان عليها أن تثق بكلمته 
ذاكرهتا متاما, وأالن كان  ألهنا قد فقدت

 هو يقدم هلا االختيار بني اجلنة أو النار... 
 

 الفصل األول 
 

نظرت حوهلا خبوف وقلق فالضباب 
والظالم كاان حييطان هبا وحييالن كل شيء  
إىل أشباح سوداء مرعبة لسعة الربد هزهتا 
بعنف وجعلتها تنظر ابستغراب غاىل ثياهبا 



هكذا  اخلفيفة جدا واليت ال تتناسب
طقس ابرد. فقميصها كان رقيقا وبنطاهلا 
اجلينز يناسب الصيف الدافئ فقط هزت 
رأسها بقوة وتنهدت مث قطبت جبينها.  

 أين هي؟ 
 

وبصعوبة وقفت على قدميها واتكأت  
لدقيقة على جذع الشجرة اليت كانت  

جتلس حتتها وحني ذهب الدوار اخلفيف 



الذي شعرت به من جراء وقوفها. عادت 
 لتنظر حوهلا جمددا وارجتفت.

 
. 
 

ماذا افعل هنا؟ مهست ابلسؤال من  
شفتني جافتني. جاهدة أن تتذكر امسها... 

وحدها؟   من هي؟ ماذا كانت تفعل هنا
طاعتها  ماذا حصل هلا؟ وفجأة مل يعد ابست

حتمل الفراغ والصمت فأطلقت شتيمة  



وأخذت تركض وتركض والضباب يتمزق 
 أمامها ويغرقها فيه أكثر وأكثر. 

 
وأحست ابن األشجار والصخور السوداء  
والنبااتت وحوشا تريد أن تنقض عليها  
لتفرتسها فأخذت تسرع وتسرع ووقعت 

ابلدماء تسيل من   عدة مرات وأحست
ا ,لكنها ظلت تركض وتركض إىل  ذراعيه

أن مسعت صوات جبانبها فالتفتت ورأت  



كلبا اسودا ضخما يقف جانبها وينظر  
 إليها بسكون بعد أن نبح ملرة واحدة. 

 
"هاى ها أان" مهست الفتاة ابرتياح وهى 
متد يدها حنوه وهى ترجتف وتبتسم بنفس 

اداي  الوقت. وكادت أن تعانقه كونه ع
وهادائ, ورئسه مرتفعا بشموخ إىل األعلى 

 وهو ينظر إليها.
 



مل يتحرك الكلب ابجتاهها لكنه حترك حني 
مسع صوت حركة أخرى لرجل طويل خرج  

 من بني الشجار واخذ حيدق هبا. 
 

شعرت كأهنا كانت اتئهة يف الصحراء  
 املوحشة ورأت إنساان بعد طول غياب.

 
هلل". تنهدت حبمد وقالت "آه, احلمد   

 
. 



 
"اجلس اي سام" قال الرجل موجها حديثه 

إىل الكلب الذي ركع جبانبه خبضوع  
 وعيونه ال تزاالن حتدقان ابلفتاة بفضولية.

 
أحاطت نفسها بذراعيها وقالت "أان اشعر  

ابلربد" وحاولت االبتسام وهى تشعر  
ابحلذر من هذا الغريب الذي يقف أمامها  

 دون أن تعلم السبب هلذا.
 



هبا لبعض الوقت مث امسك هبا حدق 
بقسوة من كتفيها وسال خبشونة "هل هذه  

 فكرتك عن املزاح؟".
 

"كال " مهست وقد شعرت ابخلطر من  
هلجته وملع الغضب اخلفيف داخل 

عينيها. واتبعت "من سيجد اي مرح 
يف... يف أن يكون حمجوزا داخل كابوس؟  
يف البداية ظننت أنين احلم... فلم يكن 



ل أن يكون هذا حقيقيا...  من املعقو 
 فركضت وركضت...". 

 
ظلت عينيه مركزتني على وجهها ألنه غري 

مها. وحدقت هي قادر على تصديق كال
بدورها به والدموع متأل عينيها اخلضراوين 

 وفمها يرجتف من اخلوف والشقاء. 
 

هز كتفه وقال بصوت انفذ الصرب "من 
األفضل أن أتتى إىل البيت. سأقودك إىل  



املستشفى أوال فقد أصبت ببعض اجلروح  
ومن األفضل عالجها فورا. ولكن أخشى 

أننا سنستغرق وقتا قبل الوصول إليها  
 فالضباب كثيفا جدا كما ترين".

 
 "شكرا لك"

قالت بعصبية وقد أحست أن غضبه  
شى. كان الكلب يلعق  األسود قد تال

يدها بتودد وينظر إليها بلطف فداعبت 
 رأسه وابتسمت له بوهن.



 
. 
 

سيده كان غري ودودا وكما يبدو كان  
مرتددا ليورط نفسه يف مشاكل وماسي 
هذه الغريبة, لكن على األقل اظهر  

الكلب هلا بعض اللطف وكانت ممتنة هلذا 
يف العامل الغريب اليت كانت جتد نفسها  

 فيه. 
 



 "تعال سام" 
قال بصوت شبه غاضب أمرا الكلب  
ابالقرتاب منه كأنه كره الود الذي كان  

 يظهره كلبه هلذه الفتاة. 
 

فنظر إليها نظرة اعتذار مث سار ابجتاه 
احبه, وعندما نظر الرجل إىل جسدها ص

 النحيل الذي كان يرجتف من الربد, خلع 
معطفه بغضب والبسها إايه خبشونة ودون 

يتفوه ابى كلمة.أن   



 
شعرت ابألمل يف جسدها من الربد والتعب 

وقالت بتمتمة "شكرا" وأسناهنا كانت  
تصطك وشعرت بدفء معطفه حني  

أحكمته حول جسدها. رأسها كان يؤملها 
بشدة وخشونة رفيقها كادت أن تفجر  

 الدموع يف عينيها.
 



مشيا عرب الضباب خبطوات وجدت 
عت وازداد  صعوبة ىف جمارهتا, فتعثرت ووق

 امل رأسها. زجمر رفيقها ونظر إليها بغضب. 
 

فنظرت إليه وقالت ابضطراب "أان 
آسفة... أان... أان ال استطيع ان أمشى 

 بسرعة أكثر".
 

فازدادت التقطيبة الغاضبة على وجهه 
وفجأة محلها بني ذراعيه كأهنا طفلة واضعا 



إحدى يديه حتت ركبتيها واألخرى خلف 
 أكتافها.

 
تطيع أن حتملين" احتجت وهى هتز  "ال تس

 قدميها واتبعت "أان ثقيلة و...". 
 
. 
 

 "اهدئي"



قال بلهجة أمرة وأكمل سريه خبطوات  
واثقة من اجتاهها رغم الضباب الكثيف 
الذي كان يغلفهما. نظرت إىل وجهه  
بعصبية. مل تستطع أن تر إال خط فكه  
الصلب والرقبة الربونزية القريبة منها, 
لكنها كانت تشعر ابلغضب والتصلب 

داخل الصدر القوى الذي كانت تلتصق 
قر الضعف يف  به. مخنت انه رجل حيت

اآلخرين. ويكره التورط مع الغرابء. فهو 
مل يظهر أي تعاطف او شفقة على  



تعاستها وشقائها. لقد كان غاضبا فقط 
 وكأنه يلومها على ما حصل. 

 
كانت منهكة متاما ومل تستطيع إبقاء  
عينيها مفتوحتني ألكثر من هذا,  

فبالتدريج أغمضت عينيها وراحت يف 
ئ على كتفه  سبات عميق ورأسها متك

 العريض.
 



فقط عندما بدا الكلب ينبح وصوت 
مستفسر دق مسعها, فتحت عينيها ببطء 
وهى ال تزال ىف غري وعيها متاما, نصف  

 انئمة نصف مستيقظة.
 

وضعها منقذها على كنبة كبرية, نظرت 
حوهلا فوجدت نفسها ىف غرفة سقفها  
منخفض ومضاءة بعدة اضواء والنار  

خل مدفئة كبرية كانت تلمع وتفرقع دا
كانت موجودة قرهبا وكانت قطع االاثث 



منتشرة بذوق مجيل ىف احناء الغرفة  
 اجلذابة الصغرية.

 
حتركت عينيها لتواجه وجها جديدا.  

تسمت بلطف لكنها مل جتاوب اببتسامة. اب
فاملراة كانت تنظر اليها بنفس تعابري  
الغضب واللوم الىت كانت على وجه 

 منقذها. 
 



جليا بني هذه املراة وذلك  كان الشبه 
الرجل, نفس التقاطيع الصارمة والشعر  

 الداكن. 
 
. 
 

مدت املراة الثوب الرمادى الىت كانت  
ترتديه وقالت "من االفضل ان احضر 
بعض املياه الساخنة, الغسل هلا راسها  
فيوجد الكثري من الدماء على شعرها, 



لكن من املمكن اال يكون اجلرح خطريا 
 كما يبدو". 

 
"جيب ان انقلها اىل املستشفى" قال  

 الرجل وكانه يتوقع املعارضة.
 

مرت حلظة من الصمت فيما كان االثنان 
حيدقان ببعضهما البعض بوجهيهما 

 املتشاهبني. 
 



مل تستطع الفتاة ان تقرا تعابريمها لكنها  
 شعرت ابجملادلة الصامتة بينهما.

 
"طاملا انك تدرك متاما ما تفعله جايك"  

راة.قالت امل  
 

فاجاهبا بغموض "ال خيار اخر عندى, قد 
تكون مصابة اصابة خطرية, فجروح 

 الراس قد تكون الشيطان بعينه". 
 



"ساحضر املاء" قالت املراة وشفتيها 
 مزمومتني بشدة.

 
حدقت الفتاة ابلنار بنعاس. كان راس 

الكلب مسرتحيا ىف حضنها وهى تداعبه 
برفق مدركة انه فعل هذا عن عمد 
ليشعرها ابلطمانينة والراحة. شعرت  
ابجفاهنا تطبق جمددا ومل حتاول مقاومة  

 النعاس الذى سيطر عليها جمددا.
 



وخالل غفوهتا الغري كاملة مسعت صوت 
 املراة يقول "هل جن سام مرة اخرى؟". 

 
"هللا يعلم" قال الرجل واتبع "اظن الهنا  

جمروحة. فهو دائما كان غبيا حنون  
 القلب".

 
صاحبه" قالت املراة جبفاف."مثل   

 



مث شعرت الفتاة بدفء املياه تنسكب  
على جبهتها فغالبت نعاسها واستعادت  
وعيها بصعوبة.كانت عينا املراة الرمادية  

 حتدق جببينها. 
 

"ماذا تعتقد؟" سالت املراة الرجل  
واصابعها تتحسس جبهة الفتاة الىت كانت 

 تشعر ابالمل.
 



...  اقرتب الرجل وقال "جرح سيئ 
وخدوش اخرى, البد اهنا وقعت بشدة 

 على راسها ىف مكان ما". 
 

"ال يبدو اجلرح سيئا جدا ىل" قالت املراة 
وصوهتا يعكس ترددها واتبعت "انت  

ن اخلطر جدا القيادة مبثل تعلم جيدا انه م 
هذا الطقس والضباب, مل ال ترتك االمر 

 للصباح؟". 
 



"واتركها تنام هذه الليلة هنا؟" سال  
ت جليدى.بصو   

 
"لن يشكل هذا اى اختالف" اجابته 

 املراة.
 

"كيف حيق اجلحيم سنعرف؟... من  
االفضل ان خنرجها من هنا ابسرع ما 

 نستطيع". 
 



"اان اسفة النىن اسبب لكم هذا االزعاج" 
قالت الفتاة هبدوء وقد تلون خدها  

 للحظة ابللون االمحر.
 

"ال نية عندى ىف السماح لك ابن تكوىن  
زعاج ىل" قال الرجل بغموض  مصدر ا

 وجفاف. 
 
. 
 



جتمعت الدموع ىف عينيها واخفضت 
راسها وابتلعت غصة كادت ختنقها وقالت 

 من بني دموعها "اان اسفة...". 
 

انتهت املراة من عملها واخذت الطاسة 
والقطن الذى استعملته لتنظف هلا  

جرحها. والرجل الذى يسمى جايك توجه 
حافة اجلدار  حنو املدفئة واتكى علي 

 واخذ حيدق ابلفتاة. 
 



"هل تستطيعى ان تتحملى رحلة ىف  
السيارة؟ سنلفك ابلبطانيات ونضع كيسا 

رى  من املياه الساخنة بينهم حىت ال تشع
ابى برد" قال الرجل بصوته املواسى 

 املرتدد. 
 

 "ساكون خبري"قالت. 
 

"كلما اسرعت ابلذهاب اىل املستشفى 
"فلو انك كلما كان احسن لك" مث اتبع 



مصابة ابل... فستحتاجني ملعاجلة طبية 
 سريعة".

 
"نعم" قالت ورطبت شفتيها ابضطراب 

 وقالت له "شكرا".
 

كان يقوم بكل ما يستطيعه ملساعدهتا,  
قالت ىف نفسها, وكونه يقوم مبساعدهتا  
بدون تعاطف وبكل هذا التجرد ال يغري 
من احلقيقة شيئا. فمن الواضح انه ال  



هناك كلمة حمددة لطبيعته  حيب النساء,
هذه لكنها ال تستطيع ان تتذكرها  

 ابلضبط. 
 

من حتت اهداهبا اخذت تدرسه بفضول. 
من الصعب معرفة عمره ابلضبط. ىف  

الثالثنيات رمبا, اكرب منها هى... كم ىل 
اان من العمر؟ وجتاوب صدى السؤال ىف 

عقلها دون جواب واعادها اىل حالة  
العودة اىل   الشك فاجربت نفسها على



تقصى عمره هو. انه طويل القامة.  
ورايضى اجلسم نظرا للسهولة الىت محلها 

هبا, جسده ممشوقا وقواي, وجهه ذو  
مالمح صلبة مثل وجه املراة... شبة 

عائلى؟ تسالت. شعرت ابلصمت الثقيل 
يضغط على اعصاهبا التعبة فسالته ابدب 

 "هل هذه والدتك؟".
 

 "نعم" قال ابقتضاب.
 



تما متشاهبان" قالت وحاولت "ان
االبتسام, ابتسامة عصبية ومتسولة 

 كابتسامة الطفل الضائع.
 

"جدا" قال مقلدا نربهتا ووجهه مل يتغري  
وظل على قسوته, كان االمر كاهنا حتاول 
شق طريقا ىف الضباب, فكرت. فمن  

الواضح انه مل يتاثر وال للحظة هبا او مبا 
ق ابلنار حصل هلا. فقد استدار واخذ حيد

واحدى يديه تتخلل شعره حبركة مضطربة. 



استطاعت ان تر بعض الشعريات البيضاء  
ه كان جايك... داخل شعره الداكن, امس

 وانزلقت الفكرة داخل راسها.
 

 سالته "جايك ماذا؟". 
 

 استدار بذهول وقال "ماذا؟".
 

"امسك... جايك, لقد اندتك امك هبذا 
 االسم... ما هو اسم عائلتك؟". 



 
 "فورسرت" قال جبمود "جايك فورسرت". 

 
 سالته " هل انت مزارع؟". 

 
اظهر وجهه تعبريا غريبا قواي وقال "اان  

 رسام" وكانه يتهمها بشئ ما.
 



"رسام..." يبدو االمر غريبا قالت بنفسها 
وحدقت به وسالته "اى نوع من  

 الرسامني؟". 
 

 "اان فنان, ارسم اللوحات" قال ابختصار.
 

وهى حتمل بطانيتني وكيس عادت والدته 
مياه ساخنة وقالت "اذا اردمت الذهاب  

 فمن االفضل ان تغادرا حاال".
 



. 
 

هز براسه وابتعد عن املدفئة. وامتألت 
الفتاة فجاة برعب مشوش. نظرت حوهلا 

على الغرفة الدافئة اجلميلة بعينني 
خضراوين كانتا حتدقان بكل حمتوايهتا.  

ملرفأ االمني شعرت كاهنا حني تغادر هذا ا
ستعود اثنية اىل احضان الضباب 

 والظالم.
 



"جاهزة؟" ساهلا جايك ونربته مل ترتك هلا  
 اى جمال لرد سؤاله. 

 
وراته حيملها ويلفها ابلبطانيات كاملومياء 

س املياه الساخنة قريبا من  ويضع كي
جسدها مث حبركة واحدة رفعها عن االرض 

 ومحلها خارجا هبا من الغرفة الدافئة.
 

كان هناك الند روفر متوقفا خارجا ىف  
الضباب, وضعها على املقعد االمامى  



وبعد ان احكم الغطاء حوهلا اغلق الباب 
ومسعته يتكلم هبدوء مع والدته لبعض  
الوقت مث مل يلبث ان فتح اببه وجلس 

 مكانه ادار احملرك وانطلقا.
 

نظرت الفتاة اىل الشبابيك الصفراء  
اهنا قد تركت الصغرية للبيت وشعرت 

وراءها اتصاهلا الوحيد ابالمان وغرقا ىف 
الضباب جمددا وحدقت الفتاة به وهى  
تشعر ابلدفء ولكن بنفس الوقت  



ابالرجتاف وكان الضباب هذا كان يغلفها 
 هى. 

 
"اين... اين حنن؟" سالته بتلعثم فقد كان 

السؤال جيول خباطرها منذ فرتة ولكن 
هنا هبذا خوفها االن جعلها تساله رغم ا

 ختون ذاكرهتا.
 

 حدق هبا للحظة وقال "ويندتور". 
 



كان االسم دون معىن فعادت وسالته  
 "اين؟". 

 
تنهد وقال "بيىت يقع ىف ضواحى 

 يوركشاير". 
 

"يوركشاير؟" قالت فهذا االسم مل يكن  
غريبا متاما واسرتاحت قليال. كل معلومة 
جديدة كانت مثينة ابلنسبة هلا... لديها  

معلومتني االن, اسم املكان واسم الرجل. 



شعرت كاهنا تعيد تغذية ذاكرهتا فعقلها  
 كان ىف جوع الى معطيات. 

 
كانت السيارة تتهادى ببطء شديد على 

الضبابالطريق بسبب   
 

الكثيف وكان السائق يركز كل اهتمامه  
على الطريق امامه وكان السكون  

 يغلفهما. 
 



"قد يستغرق وصولنا ساعات" قال فجاة 
دون ان ينظر اليها وقال امرا "انمى 

 االن". 
 

وخبضوع اغلقت جفنيها سعيدة لعدم رؤية 
الضباب ومل تلبث ان استغرقت ابلنوم,  

ازاحها عنه اتكئ راسها قليال على كتفه ف
اعادها اىل مكاهنا ولكن بعد حلظات  

عادت ومن جراء نومها اىل االتكاء على 
كتفه فتمتم شيئا ما ولكنه مل يزحيها عنه  



بل احاط كتفيها الرقيقني الغارقتني ىف  
 االغطية بذراعه ليجعل نومها مرحيا اكثر.

 
استفاقت حني وصال اىل بلدة صغرية,  

ا وهناك,  كانت اضواء بيوهتا مبعثرة هن
اخرتق الضوء املنبعث من اخلارج رموشها  

 الناعمة ففتحت عينيها بتكاسل.
 

حركتها الصغرية جذبت انتباه السائق  
ذى نظر اليها وللحظة صغرية التقت ال



نظراهتما, عينيها اخلضراوين الناعستني  
 اجلميلتني وعينيه الرماديتني املرتددتني. 

 
 "اين حنن؟" عادت تسال.

 
قال, دون ان حياول التحرك "نكاد نصل" 

 ليزيح ثقل جسدها النحيل عنه. 
 

لكنها ابتعدت عنه فورا وقالت "هل منت 
 طويال؟".



 
 "نعم منذ ساعات" قال. 

 
. 
 

كاان قد وصال اىل طريق واسع ومضاء  
 فاسرع قليال ابلسيارة, فاجاته سيارة اتتى
من اجلهة املقابلة ونفري بوقها يزعق بقوة  

بسرعة واوقف سيارته حيدق فابتعد عنها 
 وهو يشتم من بني اسنانه.



 
احننت الفتاة فجاة اىل االمام من جراء  
توقفه املفاجئ وضرب راسها مبقدمة  

 التابلو, رفعها هبدوء وحدق هبا بغضب. 
 

قال "هل انت خبري؟ ذلك االمحق  
الغىب...كان يقود بسرعة رهيبة رغم هذا  

 الضباب". 
 



فمسح كان الدم ينساب من جبهتها 
وجهها بلطف مبحرمته وقال بقلق "لقد  

 اعدت فتح اجلرح اثنية". 
 

"اان اسفة" قالت والتمعت عيناه ىف  
 عينيها بغضب مفاجئ. 

 
وقال "حبق هللا! مل يكن الذنب ذنبك... 

 فكفى عن كونك معتذرة هكذا". 
 



كان هو صلتها الوحيدة ابلثبات 
والواقعية. فنظرت اليه بضعف والدموع  

وقالت هامسة "اسفة ". متأل عينيها  
 

"اوه..." قال ومتتم بشئ ما داخل نفسه 
مث اعادها بلطف اىل مقعدها وقال  

"اجلسى هبدوء, سنصل اىل املستشفى ىف 
 اية حلظة االن".

 



وخالل الضباب ارتفعت بناية بيضاء  
ضخمة نوافذها دوائر صغرية مضاءة. 

اوقف جايك سيارته ىف املراب مث استدار 
هبا اىل املستشفى.ومحلها وتوجه   

 
نظرت اىل االعلى حنوه وهزت راسها  

طيات االغطية عن وجهها وقالت  لتبعد 
بتوسل "جايك" صوهتا كان حيمل كل 
اخلوف والرعب واتبعت "ال ترتكىن...  

 ارجوك...". 



 
حدق هبا وتصلبت عضلة ىف وجهه 

وحبثت عيناه الرماديتني عن وجهها. راهتما 
رار سابق. مث يلمعان كاهنما ىف صراع مع ق

 قال هبدوء "اان لن اتركك". 
 
. 
 

اغمضت عينيها فيما كانت كلماته تغرق 
ىف عقلها واسرتخى وجهها االبيض  



الصغري واختفت نظرة الرعب منه وكأن  
يد ما قد ابعدته بعيدا. وعلى الضوء  

الساطع لغرفة الطوارئ حدق الرجل هبا, 
عيناه الباردتني تنظران اىل خديها  

 خصالت شعرها السوداء, وشفتيها, اىل
اىل الرموش الكثيفة الداكنة الىت كانت  

ترتعش قليال خالل نومها, وتعبري غضب 
متوحش سيطر على وجهه حني اقرتبت  

 ممرضة منهما.
 



بعد ثالثة اايم كانت الفتاة ال تزال 
مستلقية على سريرها ىف احدى غرف 
املستشفى وهى تنظر اىل ارض الغرفة  

االبيض وتستمع اىل   النظيف واىل سقفها 
صوت دقات الساعة املوضوعة فوق  
الباب واىل صوت اقدام املمرضات ىف  
املمر ىف اخلارج وصوت قرقعة االدوات 

ىف غرفة التعقيم اجملاورة. كل هذه  
االصوات كانت قد اصبحت مالوفة  



ابلنسبة هلا االن. على الطاولة جبانبها كان 
 يوجد ابقة من االزهار الزنبق الرائعة. 

 
فتح ابب الغرفة ودخلت املمرضة املتمرنة  

ونظرت اليها بفرح وقالت "سياتى 
الطبيب لرؤيتك االن" وعينيها الزرقاوين 
ينظران اىل السرير بثقة واتبعت وهى 
تبتسم "فتاة جيدة, مجيلة ومرتبة, ال 

استطيع البقاء اكثر فيجب على ترتيب 
 بقية األسرة اىل اللقاء.". 



 
تنهدت الفتاة ىف السرير. عندما ذهبت 

ففى االايم املاضية قد تصاحبت مع هذه 
املمرضة املتمرنة الطيبة وكانت تستمتع 
حبديثها املرح بني الفنية والفنية فهذه 

املمرضة كانت دائما مشغولة كوهنا التزال 
متدربة وكانت تبقى ىف غرفتها لدقائق  

 فقط.
 



كانت قد اجريت عدد من الفحوص  
الل االايم القليلة املاضية, واالختبارات خ

مبا فيها جلسة مع طبيب نفسى مل  
تساعدها كثريا وظلت على حالتها من  

فقدان كامل لذاكرهتا لكن امل راسها كان 
 قد خف متاما االن.

 
فتح الباب جمددا ودخل الطبيب وهو ىف 
اواخر االربعينات ويبدو دائما كانه على 

عجلة من امره وكان يرافقه االخت 



رضة. تصفح ملفها مث ابتسم وساهلا  املم
 "كيف انت االن؟". 

 
 "خبري" قالت الفتاة. 

 
"حسنا, انت تتماثلني للشفاء بسرعة, 

فحوصاتك اثبتت انه ال يوجد عندك اى 
كسور داخليا ستكونني مسرورة لتعرىف,  
ال يوجد اى سبب مينعك من العودة اىل  

 البيت.". 



 
نظرت اليه ابالرجتاف وقالت "البيت؟" 

د صدمت من عدم شعوره معها لكن  فق
عقلها اخلائن عاد للهدوء حني دخل  

 جايك الغرفة. 
 

لقد زارها كل يوم منذ دخوهلا اىل  
ائما  املستشفى وكان وصوله مرحبا به د

من قبلها. فقد شعرت ابنه هو وحده 
 صلتها الوحيدة ابلعامل اخلارجى. 



 
كان يرتدى سرتة من التويد وقميصا 

وشعره االسود قد اخضرا مفتوح الصدر 
تبعثر قليال من اهلواء ىف اخلارج, كان  
القوة والصالبة ابلنسبة هلا. تقدم منها  

وكان حيمل ابقة من زهور البنفسج قدمها 
 هلا.
 

 فقالت "اه, شكرا" وهى تبتسم له بفرح.
 



احنىن للطبيب الذى ابدله اببتسامة مرحبة 
وقال "كنت اخرب االنسة ان ابستطاعتها 

ستشفى. فمن الواضح ان  مغادرة امل
فقداهنا للذاكرة هو مؤقتا فقط. لرمبا  
تسبب به اجلرح الذى اصيبت به ىف 
جبهتها. كان عندها بعض الرضوض  

لكنها تعافت منها االن. الشك عندى  
وكذلك عند الطبيب النفساىن اهنا  

ستتمكن من اسرتجاع ذاكرهتا بطريقة  
 اسرع ىف حميطها السابق.".



 
. 
 

وقال "اان افهم هذا".هز جايك راسه   
 

ابتسم الطبيب هلا وقال "تستطيعني 
املغادرة اليوم" مث احنىن هلما وغادر هو  

 واملمرضة الغرفة. 
 



حدقت جبايك ابستسالم وقالت "ماذا  
وان  سافعل؟ مل يتصل احد ىب. البد 

الشرطة تعلم مبا حدث؟ اعىن, ىف مكان 
 ما البد انىن انتمى اىل احد...". 

 
على حافة سريرها واخذ  جلس جايك 

يدرسها دون ان يظهر وجهه اى تعبري  
 وقال بوضوح "انت تنتمني اىل".

 



كلماته كانت غريبة جدا فلم تستطيع اال 
ان تنظر حنوه ابندهاش وشفتيها 

 مشقوقتني وعينيها جاحظتني ومذهولتني.
 

"امسك لني " قال هبدوء "لني شاريدان.  
عمرك اثنني وعشرون عاما. ال عائلة 

لديك, والديك توفيا منذ سنوات وانت 
 المتلكني اقارب اخرين".

 



ابتلعت ريقها وقالت "لني..." لالسم الفة 
بعيدة وحدقت به متسائلة ماذا كان يعىن 

 ابلضبط حني قال اهنا تنتمى اليه. 
"اذا كنت تعلم من اان فلماذا مل خيربىن  

 احدا هبذا؟". 
"كنا ننتظر لنرى اذا كنت ستستعدين 

بنفسك, وبشكل طبيعى دون  ذاكرتك
اى تدخل خارجى من احد. ىف البداية  

بدا كأن اجلرح ىف جبهتك هو الذى سبب 
فقدانك للذاكرة لكن حني بينت 



الفحوصات ان اجلرح خارجى فقد بدا  
من املمكن ان فقدانك للذاكرة هو  

 لسبب اخر متاما".
نظرت اليه ابستغراب وسالت "اى  

 سبب؟". 
وفمه متصلب "من  هز كتفيه وقال 

 يعلم؟". 
جلست واخذت حتدق ابلغطاء االبيض 

رف لسريرها واصابعهااليت كانت تعبث بط 



الغطاء بتوتر وسالته "حدثىن عن 
 نفسى... اين اعيش؟ ماذا اعمل؟". 
"كنت تعملني كمساعدة ىف معرض  

للفنون" قال وهو حيدق ابصابعها الىت  
كانت تعبث بعصبية بطرف الغطاء واتبع 

  متت خطوبتنا". "اىل حني
. 
 

"خطوبتنا؟" وارتفع راسها وحدقت به  
وعينيها اخلضراوين غري مصدقتان واتبعت 



عندما تقابلنا ىف  "كال! هذا غري صحيح!
االحراش كنت غريبا... لقد شعرت كم  
كنت انت متوترا وغري مكرتث ىل. لو  
كان هناك شئ بيننا ملا تصرفت بتلك 
 الطريقة. انت تكذب... تكذب بدافع

الشفقة..." وتدافعت الدموع من عينيها  
وغطت وجهها بيدها واخذت تنتحب 

وتقول "اان الاريد شفقتك, اريد ان اعرف 
 احلقيقة".



احنىن حنوها واحاطها بذراعيه ووضع  
 راسها على كتفه وقال "اهنا احلقيقة". 

"ملاذا تكذب على؟" سالته وهى تبعد 
وجهها عن كتفه وحتدق بوجهه "لو انك 

كنت ستظهر هذا. كنا اان وانت   تعرفىن
 غرابء". 

تصلب فكه وقال "عندما تقابلنا ىف  
االحراش كنت متفاجئا لرؤيتك. كنت 

غاضبا ايضا, فقد تشاجران قبل عدة اايم 
وظننت انك ذهبت اىل يورك. وىف البداية 



كنت غاضبا جدا لدى رؤيتك مث حني  
مسعت عن احلادثة الىت تعرضت هلا ورايت 

 ويندتور مث اتيت بك  راسك اخذتك اىل
 اىل املستشفى".

"ملاذا مل ختربىن انك تعرفىن؟" سالته وهى 
تتذكر بوضوح التجرد الكامل الذى  

عاملها به, امه كذلك... كان هناك غرابة  
ىف طريقة معاملتهم هلا, غرابة قد تفسرها 

 االن كلماته الشارحة هلا.



"ىف البداية ظننت انك كنت تتظاهرين  
ة".بفقدان الذاكر   

حدقت به بغضب ودهشة وقالت  
 "اتظاهر؟ ملاذا؟". 

هز كتفيه وقال "كان هناك اسبااب عدة. 
لن نتحدث عن كل ذلك االن. لقد 

 اخربتك لقد حصل شجارا لني".
نظرت بقسوة اليه حمتارة ومشوشة. 

ابلطبع لو اهنما كاان خمطوبني فالبد ان  
شيئا ما بداخلها كان سيجعلها تشعر  



ا له الول مرة, لكنها ال ابلفة لدى رؤيته
تزال واثقة اهنا مل تراه ابدا قبل لقاءمها ىف 

 االحراش.
 "كيف التقينا؟" سالته ببطء. 

اجاهبا "لقد زرت املعرض حيث تعملني 
ودعوتك لتناول العشاء معى وبعد ثالثة 

 اسابيع متت خطوبتنا". 
جحظت عيناها من الدهشة وقالت "هبذه 

 السرعة".



"عمل سريع من قبل احد اجاب جبفاف 
 االطراف".

امحرت وجنتاها ومل تفهم سبب هلجته هذه 
 وسالت "هل كنا خمطوبني لفرتة طويلة؟".
"ملدة شهر" قال ابختصار وهو حيدق ىف 

 وجهها. 
"شهر!" نربهتا املندهشة ارجتفت, فحدق 

هبا فقالت خبجل "اهنا... اهنا فرتة 
 قصرية... حنن ابلكاد نعرف بعضنا اذن".

. 



 
"حنن نعرف بعضنا اكثر مما تظنني" قال 

 بلهجة مبطنة.
لون االمحر خديها وتسالت ماذا يعىن  

التقى بنظرهتا وعينيه الرمادتني  بقوله هذا؟
خترتقاهنا وكانه يريد ان يقرا ما خلف هذه 

 العيون اخلجولة املندهشة.
"على كل حال" قال بعد حلظة "ال 

جدوى من التحدث بكل هذه االمور  
لقد وعدت الطبيب انىن ساعتىن  االن.



بك. فيجب ان يكون عندك شخصا  
مسؤوال عنك اذا اردت ان تغادرى هذا 
املكان. ال تستطيعى ان تعودى اىل شقة 
صغرية لتعتىن بنفسك وحدك, ال خيار 
لديك سوى العودة اثنية اىل ويندتور  

 معى". 
ويندتور كانت تقع على تلة جبانب  

ية االحراش, حجارة البيت الصخر 
الرمادية كانت تعكس اتريخ البيت املبىن 

 منذ فرتة طويلة.



كان هناك بعض االشجار حوله وبعض  
الصخور ابالضافة اىل حديقة واسعة حتيط 

به واشجارها ذات االوراق الصفراء  
واحلمراء كانت تدل على فصل اخلريف  

 الذى كان ىف منتصفه االن.
جايك قد احضر هلا بعض الثياب واخربها 

ة ان هذه الثياب هى هلا وكانت  بصراح
موجودة عنده ىف البيت اثناء زايرهتا هلم. 
كانت تشعر ابلفضول اجتاه نوعية هذه 
الثياب فالبد اهنا ستعطيها شيئا عن 



شخصيتها وطبيعتها الىت ال تذكر منهما  
 شيئا. 

هل كانت فعال حتب مثل هذه الثياب؟ 
بنطال ابيض مصنوع من الصوف  

رجة انه يظهر  السميك, ضيق جدا لد
تفاصيل ساقيها بكل دقة وقميصها 
اخضرا مهفهفا وطويال, ازراره قليلة 

 وفتحة رقبته تنخفض حىت اول صدرها.
حدقت بنفسها ابستغراب ىف مراة محام 
املستشفى وهى تشعر ابلنفور مما رات. 



االنعكاس بدا خاطئا, نوعا ما. احست  
كاهنا شخصا وجد نفسه ىف اجلانب 

من والوقت واملكان.اخلاطئ من الز   
عندما خرجت لتواجه جايك اخذ ينظر  
اليها بتمعن ملدة طويلة ووجهه الصلب  

 جامد. 
امحرت وجنتيها وقالت "البد انىن قد  
ازددت وزان اثناء اقامىت ىف املستشفى, 

 فالثياب ابلكاد على مقاسى". 



علت وجهه ابتسامة ساخرة وقال "حتاولني 
تاجى ىل  اصطياد االطراء! لني؟ انت ال حت

 الخربك انك تبدين رائعة".
ابتعدت عينيها عنه وهى تشعر ابالرتباك 

 وقالت "اان مل اكن اصطاد االطراء!".
مث دخلت املمرضة الرئيسة وبقية  

املمرضات واخذن يودعن لني ويضحكن 
لني تشعر ابحلزن   ويثرثرن معها وكانت 

داخلها الهنا ستفارقهن, فقد كان عاملهم 
االايم القليلة املاضية  هو عاملها خالل 



الىت قضتها ىف املستشفى كانت تسعد  
الخبارهن واحاديثهن عن املمرضني  
واالطباء الوسيمني واصدقائهن من  

الشباب, عن االفالم احلديثة والتفاصيل 
املهمة حلياهتن. كانت كل كلمة كقطرة 

 الندى ابلنسبة هلا.
"انت مستمعة جيدة لني" قالت املمرضة 

الوجه املورد جانيت وعينيها   املتمرنة ذات
الزرقاوين تنظران ابسف اىل لني واتبعت 



"مرى علينا حني تعودين للفحوصات  
 التطمينية الحقا". 

 "ابلطبع سافعل" وعدهتا لني اببتسام.
نظرت جانيت نظرة مغرية واثقة ابجتاه 

جايك وقالت له "ستعتىن هبا جيدا سيد  
 فورسرت اليس كذلك؟". 

. 
 

راسه موافقا ابختصار "نعم". هز جايك   



لطاملا كانت جانيت تشعر ابالاثرة لدى 
زايرات جايك فهذا الرجل الطويل القامة 
بضحكته اهلازئة كان خيتلف عن ابقى  
الزائرين والبد ان جانيت ذات الثمانية  
عشر عاما كانت من املعجبات هبذا 
الرجل املتميز. فكرت لني هبذا وهى  

ت ىف اذهنا  تعانق جانيت مودعة ومهس
مبرح "ابلرغم من اىن راحلة االن ايتها  
العفريتة الصغرية, ال اريدك ان تعطى  
 جايك مثل هذه االبتسامات املغوية".



امحرت وجنتا الفتاة قليال وعانقت لني  
وهى تقول بفرح "اوه, انت واالشياء الىت 

 تتفوهني هبا".
ورافقتها اىل ابب املستشفى ووضعتها ىف 

الالند روفر وظلت تلوح هلا  مقعدها ىف 
حىت غابت كليا وابتعدت. التفتت لني  

مرة تلو املرة وهى تلوح جلانيت والدموع 
تلمع داخل عينيها اىل ان اختفت هذه 
 االخرية كليا ودخلت اثنية اىل املستشفى. 



واالن بعد ان ركن جايك السيارة ىف 
مراب البيت. اخذت لني حتضر نفسها 

فكما بدا من لقاءمها   ملقابلتها مع والدته,
السابق هذه الوالدة ال تكن مشاعر الود 

 هلا ومل تكن متحمسة لرؤيتها اثنية.
نظر جايك اليها وساهلا بصوت جاف 

 "هل انت خبري؟". 
طاطات براسها موافقة. وهى تشعر  
ابخلواء والفراغ اهلائل داخلها وداخل  
عقلها. نظرت اىل االسفل ابرتباك. 



جهها البيضاوى وراقب جايك تقاطيع و 
الصغري وعينيه الرماديتني متسح خطوط  
وجنتيها الرقيقتني ورقبتها ونعومة فمها  

 الزهرى وقطب بشدة. 
مث قال هلا "لقد احضرت لك بعض  

 ادوات التجميل... مل تستعملى ااي منها".
رفعت حاجبيها, قطبت قليال مث هزت 
راسها. لقد نظرت اىل االدوات ىف محام 

لوان كانت غامقة جدا املستشفى لكن اال
 ومل تشعر برغبة ىف استعماهلا. 



"مل ال؟" ساهلا جبفاف "ماذا حبق اجلحيم 
تلعبني االن لني؟ ما هى هذه اللعبة  

 اجلديدة؟". 
"ماذا تقصد؟" سالته وهى تبلع ريقها  
بصعوبة "االمر انه... ان االلوان كانت  

 غامقة جدا, كلها خطأ". 
اسف, رفع حاجبه وقال "هكذا اذن, اان 

تقصدين اهنم ال يناسبوا الوان مالبسك؟ 
لقد احضرت االشياء الىت كانت موجودة 
 ىف غرفة نومك... كان هذا ما وجدته".



امحرت وجنتيها وتعبري غريب مأل عينيها 
 اخلضراوين وقالت "غرفة نومى؟".

"لقد قضيت معنا اسبوعني هل تذكرى؟"  
وقست مالحمه واتبع "لقد اخربتك هذا. 

بعض االشياء وراءك. قلت   لقد تركت
 انك سرتسلني بطلبها الحقا". 

 تنهدت وقالت "طبعا". 
وخرجا من السيارة واتى الكلب االسود  

بسرعة ليستقبلهما وهو ينبح بفرح. 



توقف واخذ حيدق بلني مدت يدها  
 وابتسمت قائلة "سام... مرحبا سام". 
تصلب قليال مث مل يلبث ان مد راسه 

تربت عليه حبب ابجتاه يدها الىت اخذت 
وحنان. لقد كان اول صديق ىل ىف  

االحراش فكرت لني واخذ الكلب يهز  
ذيله معربا عن فرحه فركعت لني بقربه  
ونظرت مباشرة اىل عينيه السوداوين  

 وقالت بفرح "كيف حالك ايها البطل؟".



كان جايك واقفا يراقبهما وتعبري قاسى 
على وجهه وقال بقسوة "ادخلى اىل  

و ابرد هنا. وانت ال تزالني  البيت فاجل
 ضعيفة. جيب ان ختلدى للنوم فورا". 

وقفت بسرعة وتبعته وهو ميشى ابجتاه 
ابب البيت اخللفى عرب ممرا مرصوفا  

 ابحلجارة الصوانية.
سالته "هل كان هذا البيت مزرعة من  

 قبل؟". 



"نعم" وافقها "ليس جتاراي طبعا. فاالرض 
كانت غري خصبة فكنا نرىب بعض  

انب والدجاج حلاجات البيت فقط  االر 
طبعا. فالوالدة حتب البيض واللحم 

 الطازج".
وكاان قد دخال اىل مطبخ كبري. ووقفت  
وسام يقف جبانبها كمظل وىف واخذت 
حتدق حوهلا ابنبهار. فالغرفة كانت من  
اخلشب البىن الالمع والسقف خشىب  
ومعلق به بعض رزم الثوم والبصل وىف 



ضخمة تشغل معظم الوسط طاولة خشبية 
املكان. كانت السيدة فورسرت تقف قرب 
حوض اجللى, وتفرغ بعض املرىب ىف اوعية 

 زجاجية وهى ترتدى مئزرا ابيض اللون.
. 

نظرت ابختصار اىل لني وعينيها تظهران  
عدم ترحيبها وقالت اىل جايك برتدد "من 
االفضل هلا ان تذهب اىل النوم... لقد 

 حضرت الغرفة هلا".



خبري" قالت لني "حقا اان ال اشعر ابى "اان 
 تعب واان افضل البقاء هنا".

"ابلطبع تفضلني هذا" قالت السيدة 
فورسرت بغموض وهى تغلق اغطية  

 االوعية. 
"تعاىل" امرها جايك وهو يشدها من  

 ذراعها. 
 "اوه, لكن..." ونظرت اليه بتوسل.

"لقد اخربتك" قالت السيدة حبزم "انىن ال 
تثري املشاكل كل النهار. اريدها حوىل ل



لقد قلت اهنا ستبقى فالتبقى, لكىن ال 
 اريدها ىف طريقى جايك".

استدارت لني مبتعدة وفمها يرجتف من  
القهر وهى تتبع جايك اىل الغرفة الىت  
ستبقى فيها. كان كل شئ حوهلا مجيال 

ومرتبا بزوق وحني وصلت اىل الغرفة فتح 
 جايك هلا الباب ودعاها للدخول.

ت الدهشة واالعجاب حمياها حني عل
يضاء وستائرها رات هذه الغرفة جبدراهنا الب

اخلضراء واحلمراء والزرقاء والىت تتناسب 



مع غطاء السرير الكبري االخضر اللون 
وخزانة الثياب الضخمة والكنبة اخلضراء  
الىت كانت ىف جانب الغرفة وكان هناك  
مغسلة ابتوسية ضخمة ىف احدى الزوااي 

ا على احد الرفوف يوجد مزهرية  وخلفه
صينية وابريق مزخرف والواهنم الفيكتورية  

 الزهرية التزال المعة.
كان جايك يراقبها وهى تنتقل ابعجاب 
ومرح ىف الغرفة دون ان يظهر اى تعبري  
على وجهه. استدارت وتطاير شعرها  



االسود الداكن املنسدل على كتفيها 
وابتسمت له وقالت بغبطة "اهنا غرفة 

 رائعة".
مل يعلق على كالمها لكنها الحظت بعض 

التصلب على وجهه وقال "مالبسك 
انة". موجودة داخل اخلز   

. 
******************* 

 الفصل الثاىن 



فتحت اخلزانة وحدقت ىف صفوف 
املالبس املكدسة داخلها بدهشة واضحة 
واستغراب. كان هناك العديد العديد من 

املالبس... غالية الثمن, فكرت لني  
لكنها مل تعجب ابى قطعة من كل هذا  
فالواهنا كانت صارخة وموديالهتا مثرية 

 جدا.
. 

"لقد تركت ثوب نوم واحد فقط" قال 
 جايك بصوت بدا مشمئزا.



وفتح احد اجلوارير للخزانة وسحب قطعة 
هنا امحر ابلكاد تغطى  رقيقة وشفافة ولو 

نصف اجلسم. حدقت لني بيديه ابلثوب 
 االمحر النارى وعلت احلمرة خديها.

"من االفضل ان ترتديه وختلدى للنوم" 
  قال جايك واكمل "ساحضر لك بعض

 طعام الغداء بعد نصف ساعة". 
"اان... اان ال استطيع ارتداء هذا... هذا  
شئ" مهست وهى ال تتصور نفسها ىف  

 مثل هذا الثوب.



نظر اليها بسخرية وقال "مل ال؟ رايتك ىف 
 ثياب اقل حىت من هذا".

توقف اهلواء ىف رئتيها وعال الغضب 
مالحمها وحدقت به بعيون جاحظة وقالت 

... كيف اعرف اننا حقا "اان ال اصدقك
رف  كنا خمطوبني؟ اان ال اعرفك, اان اع

فقط ما ختربىن انت به. هذه الثياب...  
الاصدق انىن كنت ارتدى ىف حياتى 
اشياء كهذه... فبعضهم غري حمتشم 

 اطالقا".



عينيه الرماديتني انزلقا عليها ابحتقار 
وتعمد وقال "اوقفى هذا لني! حىت  

على طباعك  فقدانك لذاكرتك لن يؤثر
ويغريك اىل هذه الدرجة! حمتشم؟ اان اشك 

 اذا كنت تعرىف ما معىن هذه الكلمة؟". 
 
. 

ونظر اىل اجلارور اثنية وسحب منه شيئا  
ما ورماه اليها وقال بوحشية "اذا اردت  

برهان... هاك... سانزل اىل الطابق  



السفلى االن وعندما اعود الحضر لك  
اىل  الغداء اريد ان اجدك قد خلدت 

 السرير". 
وخرج من الغرفة بينما كانت هى حتدق 

بذهول ابلصورة الىت رماها هلا. وجهها ىف 
الصورة كان حيدق هبا لكن التعابري عليه  
كانت غري مالوفة ابدا. كانت ترتدى  
ثوب سباحة من قطعتني, ابيض اللون  
يكاد ال خيفى شيئا من جسدها وجتلس 
على كرسى حبرى كبري وجبانبها ذراعه  



حتيط بوسطها العارى حبركة متملكة كان 
 جايك مستلقى وحيدق هبا. 

حدقت لني بوجهها ابلصورة كاهنا تريد ان 
تتاكد اهنا فعال هذه الفتاة. ولكن كانت  

احلقيقة ظاهرة ففعال هى نفسها ىف  
الصورة ولكن هذه النظرة العصرية الغري  
مبالية هذه اجللسة املثرية وتلك العيون  

ا كانت غريبة عليها.املغوية بنظراهت   
هل هذا ما كنت انت عليها حقا؟ سالت 
نفسها بياس اى نوع من الكائنات كنت؟ 



االسرار املخفية ملاضيها بدت كاهنا تعذهبا 
الصورة ال فرمت بنفسها على السرير و 

 تزال ىف يدها وبدات ابلبكاء.
والول مرة تسالت اذا كانت ال تزال تريد 

عن ذاكرهتا  حقا ان تبعد غمامة النسيان
وان تسرتجع ماضيها وان تكتشف حقيقة 
نفسها. الفتاة الواثقة الالهية والرخيصة  
الىت كانت ابلصورة مل تكن من نوعية 

 الفتاة الىت تريد ان تكوهنا... 



لكن االنسان ال يستطيع اهلروب من  
احلقيقة. شبه هذه الثياب املوجودة ىف 
اخلزانة, عدائية جايك, الصورة زاد من  

ر االرتباك واالضطراب والكره الذى شعو 
كان يتزايد داخلها وجعلها تنتحب اكثر 

 واكثر لرفض هذه احلقيقة.
مل تسمع الباب ينفتح وراءها. الدموع  
كانت تنهمر على وجهها وجسدها  

النحيل يرجتف من التاثر. فجاة شدهتا  
ذراعني فقاومت حماولة ايقاف دموعها  



لكن جايك كان اقوى منها فشدها  
دارها لتواجهه وهو يتكئ بركبتيه على وا

 السرير واخذ حيدق ىف وجهه.
فاغمضت عينيها وهى تشهق كاالطفال 

 ومتسح وجهها بيديها.
"انت تزيدين من دموعك هبذه الطريقة" 

 قال هلا بنعومة.
. 

شدها جايك اليه ووضع راسها على كتفه 
واخذ ميسد شعرها لتهدئتها. اخذت  



ز وبدات الدموع اكتافها متتنع عن االهتزا
ئا وبدات تتنفس ببطء  ختف شيئا فشي

وهى ملتصقة به وانفها قريب من رقبته. 
كانت حركته املهدئة على شعرها متسد هلا  
راسها واخذت قليال قليال تشعر ابلنعاس 

 وشعور عليه. 
توقفت يده عن متسيد شعرها فجاة 
واحست جبسده يتصلب قليال ومتتم  

ه واعادها  بكلمة مل تسمعها وابعدها عن
اىل السرير. نظرت عليا اليه وعينيها 



نصف مغمضتني. واثقتني متاما به  
 وابتسامة امتنان على فمها.

راقبها جايك بدقة وفمه يبتسم اببتسامة 
غريبة وقال "كل خدعة ىف الكتاب لني؟ 
اي اهلى انك مقنعة جدا ىف متثيلك لدرجة 
انىن اكاد اصدق انك صادقة. لكنك لن 
توقعيىن مرتني ىف نفس الفخ. ماذا حبق  

اجلحيم تريدين؟ انت تعلمني النتيجة هنا. 
فال يوجد هنا شيئا تريدينه. هل هناك؟" 
واشتعلت عيناه بغضب واكمل "ولكن 



هل يزعجك ويقض مضجعك انىن قد  
افلت من الصنارة؟ هل هذا هو االمر؟  
تريدين ان تريىن راكعا امامك على ركبىت 
مثل اولئك املغفلني الباقني قبل ان ترميىن 

 بعيدا؟". 
الكلمات القاسية الغاضبة تنافرت مع  
مشاعرها املمتنة الشاكرة.فنظرت اليه 

ا اخلضراوين متتالن ابالمل وعدم  وعينيه
 التصديق وقالت "جايك... اان". 



"اوه, اخرسى" قاطعها بقسوة "فاان ال 
زيد لني. فمهما كانت اريد ان امسع امل

اللعبة الىت تقومني هبا انسيها, فاان ال اريد 
 ان يكون ىل اى دخل هبا". 

"اان الاقوم ابى لعبة" قالت بتعب. وقد  
كان وجهها    ذهب كل لون من وجهها,

ابيضا كالوسادة املوجودة حتت راسها  
وعينيها اخلضراوين متكدرتني من االمل  

 والتعب.



تصلب فمه بغضب وعينيه حتدقان  
بوجهها, كانت هناك نظرة ضعيفة وضائعة 
على وجهها جعلت من املستحيل عليه 

 الظن اهنا كانت تقوم خبداعه.
فتمتم "اللعنة... هيا غريى مالبسك  

رير, لني!". وادخلى الس   
 "لن ارتدى ذلك الشئ" قالت بوضوح.

نظر اليها وتعابريه مشككة مث ترك الغرفة 
وعاد بعد قليل وهو حيمل قميصا للنوم. 

ومزهر وقال "احد قمصان  ابيض اللون 



نوم والدتى" ورماه هلا واستدار وخرج  
 وصفق الباب وراءه. 

. 
غريت مالبسها ببطء وارتدت قميص 

ويلة وصدره مطرزا النوم كانت اكمامه ط
ومع انه كان قصريا قليال عليها اال اهنا  
شعرت ابلراحة فيه ووجدت انه يالئمها  

 متاما.
ودخلت ىف سريرها وهى تسمع صوت  

بعض عصافري اخلريف خارجا وعداها كان 



الصمت خميما واالحراش هادئة حىت  
 كانت تسمع صوت خفقات قلبها.
ما الذى حصل بينها وبني جايك ىف  

ى وجعله قاسيا وغاضبا هلذه الدرجة املاض
منها؟ لقد قال اهنما كاان خمطوبني لكنه  
رغم هذا يعاملها بتجرد كامل, كانت 

تشعر ابلشك وعدم الثقة ىف كلمة يقوهلا 
ىف كل نظرة يرمقها هبا. هل هو حىت االن 
يشك ان فقداهنا لذاكرهتا هو خدعة تقوم 

هبا؟ ماذا قال لتوه االن... اهنا كانت 



ول ايقاعه ىف شباكها؟ توقعه ىف ماذا؟ حتا
الدهشة واحلزن والذهول سيطرا على 

وجهها الشاحب. لو اهنا فقط تتذكر... 
اى نوع من الفتيات كانت لتنشر مثل  

 هذا الكره بينهما؟. 
نظرت اىل ثوب النوم واصابعها  

يتحسسان الزهور الزهرية والزرقاء بطريقة 
ردد  طفولية وتذكرت طفولتها... طفولتها ت 

عرت كان  صدى الكلمة ىف عقلها. ش
فكرة ما ملعت ىف راسها, ذكرى ما ملعت 



كالسمكة الصغرية مث مل تلبث ان عادت 
 ذاكرهتا دون ان متسك هبا وتعرفها.

فتح الباب ودخل جايك فنظرت اليه  
بدهشة مفاجئة والتوى فمه بسخرية قائال 

"ابلتاكيد فقدان الذاكرة مل يغريك هلذه  
.الدرجة لني؟"  

اتسعت عيناها من الصدمة. ماذا يقصد؟ 
التقى بعينيها ونظرته ال تزال ساخرة وقال 
"ال تتظاهرى معى ومتثلى, تستطيعني ان 



تبقى هنا قدر ما تشائني لكن حبق هللا,  
 توقفى عن القيام هبذه االالعيب". 

ووضع الصينية على حضنها وخرج. 
نظرت لني اىل الطعام وارجتفت كم... كم 

قتهم محيمة ىف املاضى؟ هل كانت عال
كان معتادا على الدخول اىل غرفة نومها 

 ابلثقة الىت دخل هبا االن؟. 
دفعت السؤال بعيدا وبدات تتناول 

طعامها. كان مطبوخا جيدا لكنه مل يكن 
لذيذا جدا. فاكلت لني نصف السمكة  



وبعض السلطة ووضعت الصينية جانبا مث 
استلقت على سريرها واغمضت عينيها 

هى تتساءل هل ستتذكر شيئا ما؟  و 
وبوقت قصري كانت قد استغرقت ىف 

 النوم.
عندما استفاقت وجدت الستائر مغلقة  
والصينية قد زالت من مكاهنا, فجلست 
وهى تقول انه البد ان احدهم قد دخل 

 الغرفة اثناء نومها. 



نزلت من السرير واخذت تدور ىف الغرفة 
الغرفة وتنظر اىل قطع االاثث لقد كانت  

مجيلة ومرحية وبدات لني تتساءل عن  
مستقبلها. اذا مل تستطع ان تسرتجع  

ذاكرهتا هل سيكون عليها ان تبدا حبياهتا 
من جديد وكيف ستفعل هذا؟ ما العمل 
الذى تستطيع القيام به؟ جيب ان تعمل  

 لتعيل نفسها. 
 



؟ جيب ان تعمل لتعيل نفسها. كانت  
خربها تعمل ىف صالة عرض للفنون. كما ا

جايك, تعمل ماذا؟ هل كانت تطبع على 
االلة الكاتبة؟ ونظرت اىل يديها كاهنا  
ارادهتم ان خيربوها لكن مل تصلها اى  
معلومات. نقرة على الباب جعلتها  

 تنتفض. 
"ادخل" قالت واسرعت اىل السرير.  
دخل جايك الغرفة واخذ يراقبها وهى  

 تغطى نفسها جيدا ابالغطية. 



. 
ظت اخريا, لقد منت  قال "لقد استيق

لساعات, هل انت جائعة؟ فانت مل 
 اتكلى كثريا على الغداء".

"كان الغداء لذيذا, لكن يبدو ان شهيىت 
 تضاءلت" قالت له. 

هز كتفيه وقال "مل تكوىن اتكلى كثريا على 
 كل حال". 

"جايك, هل هناك شيئا استطيع القيام 
به؟"سالته بعصبية "اان... اشعر ابمللل من 



هكذا, اال استطيع النهوض االن بقائى 
 ومساعدة والدتك؟".

ارتفع حاجبه الداكن ونظر اليها بسخرية 
 وقال "تساعدى والدتى؟ مباذا؟".

 اقرتحت "ابلطبخ مثال". 
فقال هلا "انت تعلمني جيدا انك ال  

 جتيدين الطهى".
قطبت حاجبيها قليال وقالت "ال اجيد 
الطهى؟" بطريقة ما قد افشلها جوابه,  



لقد كانت واثقة اهنا جتيد الطهى, اهنا 
 غريزة طبيعية, حقيقة.

"على كل حال امى ال تريدك ىف طريقها" 
قال واتبع "اذا كنت تشعرين ابمللل  
 فساحضر لك الراديو واملسجل".
ق."افضل ان حتضر ىل كتااب" قالت بشو   

 نظر اليها وقال "اى نوع من الكتب؟". 
اجابته "اى نوع, اختار انت ىل بعض  

 الكتب". 
 فقال "كما تشائني".



وخرج مث عاد بعد حلظات وهو حيمل 
جمموعة من الكتب وراديو وقال هلا  

"ضعى مازرك وساريك اين مكان احلمام, 
 انه بدائى قليال لكنه فعال". 

ظلمة كان احلمام عبارة عن غرفة صغرية م
واملياه الساخنة تستطيع ان حترقها, كما 
قال هلا, كان هناك سخان كبري ابلزاوية  
لكنه يصدر اصواات كثرية وهتىء هلا انه  
سينفجر ىف اية حلظة. تركها هناك ونزل  

 اىل الطابق السفلى.



عادت بعد قليل اىل غرفتها وهى تشعر  
ابالنتعاش بعد ان اغتسلت وصعدت اىل 

حد الكتب. بدا هلا  السرير وامسكت اب
مالوفا فهو قصة لشارلز ديكينز فتحته 

 وهى اتمل ىف ان تتذكر وهى تقراه. 
اخذت تتصفح الكتاب وشعور االلفة ال 
يزال مسيطرا عليها وازداد برؤيتها للصور 
وللكلمات لكنها مل تستطع ان تتذكر اين 

ومىت قرات هذا الكتاب؟ هل عندما  
ت؟  كانت صغرية؟ هل هنا ىف هذا البي



الذكرى كانت تقبع ىف احد زوااي عقلها  
 ومل تستطع ان تصل اليها. 

قال الطبيب النفسى ان العديد من  
ة هلا, املوسيقى, االشياء ستكون مالوف

الشعر, حقائق احلياة لكن الذاكرة  
 الشخصية هلا هى الىت امنحت من راسها.

. 
وتذكرته بنظاراته وكالمه هلا وهو يقول "ىف 

تعرفني من انت...   عقلك الباطن انت
وضمن بعض الطرق يستطيع الطبيب ان 



يصل اىل احلقيقة, لكن هذا غري جمدى, 
ك فعليك انت نفسك ان تنتزعى ماضي

من حيث خباه وعيك. سيكون من دون 
فائدة ىل ان احاول. النه والسباب خاصة 
بك قد اغلقت الباب ىف عقلك وفصلت 
بني ماضيك وحاضرك, لرمبا كنت حباجة 

ى نفسك. وعندما يزول سبب  ان حتم
رغبتك ىف نسيان املاضى, ستجدين ان 

هذا الباب سينفتح فورا ومن جراء  
 نفسه".



اغلقت عينيها وتنهدت لكنها عادت  
واجربت نفسها على الرتكيز على الكتاب 
بني يديها وشيئا فشيئا بدات تنسجم به, 
دق جايك على الباب بعد عدة ساعات 

حلليب واخربها واحضر هلا كواب دافئا من ا
 لنه حان وقت نومها وابعد الكتاب عنها.
"لكنىن ال اشعر ابلنعاس بعد, لقد منت  

 مطوال هذا اليوم" قالت له ابعرتاض.



فاجاهبا "انت هنا لتستعيدى صحتك  
وقوتك وكلما خلدت للراحة اكثر كلما 

 استعدت صحتك اسرع". 
"وغادرت بيتك بسرعة اكرب" قالت وهى 

 تشعر ابلغضب.
" قال "غادرت بيىت, غادرت حياتى "نعم 

 وغادرت تفكريى اللعنة عليك". 
رفعت ذقنها الصغري حنوه بتحدى وقالت 
"انت تكرهىن اليس كذلك جايك؟ انت 

ل اننا كنا خمطوبني... لكنىن ال ارتدى تقو 



اى خامت, واان اشك اننا كنا خمطوبني ىف  
 يوم من االايم". 

التمعت عيناه بغضب وقال "كان عندك 
ا, لني كنت متباهيا كفاية الشرتى لك خامت

خامتا من الزفري... والذى قلىت ىل حينها 
فورا كنت تفضلني االملاس... حىت هذا مل 

 يكن جيدا كفاية ابلنسبة لك".
"اوه" قالت وامحرت وجنتيها واتبعت 
"البد انىن كنت غاضبة حني قلت هذا 
الكالم... فاان حقا افضل الزفري على  



 ال ارتدى اخلامت االن, االملاس... لكىن
 هل... هل اعدته لك سابقا؟".

 "كال مل تفعلى" قال حبزم. 
فنظرت اليه مقطبة وقالت "اين هو اخلامت 

 اذن؟".
 
. 

ابتسم هلا بتهكم وقال "بدون شك انه  
عاد اىل احد حمال اجملوهرات, البد انك 

 قد قبضت مبلغا حمرتما لقائه".



االخضر صدمت وجحظت عينيها واللون  
يشتعل داخلهما وصرخت "اان لن افعل  
هذا االمر ابدا! كيف تستطيع ان تقول 

 مثل هذا الشئ؟".
"النىن اعرف طريقة تفكري عقلك  

 الصغري" قال بقسوة.
ارجتفت من نربته مث غطت نفسها  

ابالغطية لتمنعه من رؤية الدموع الىت  
اخذت تتجمع ىف عينيها. وبعد حلظة اطفا 



الضوء وخرج من الغرفة وهو يقول قبل  
 ان يغلق الباب "تصبحني على خري". 

مل تستطع النوم وهى حتاول وحتاول ان 
تفتح قفل ذاكرهتا. هل لفقدان ذاكرهتا  

بينها وبني جايك؟  عالقة بشئ ما جرى 
وفكرت بصالة العرض الىت قال اهنا كانت 

تعمل هبا, البد اذا ذهبت اىل هناك  
وستقابل شخصا ما قد يهز ذاكرهتا ويعيد 

هلا شيئا منها. ولكن طاملا ان جايك  
ووالدته نفسهما والىت كان من الواضح  



اهنا كانت تعرفهما مل يساعداها ىف تذكر  
احد  اى شئ, فهل سيقدر على هذا 

االصدقاء او املعارف؟ حىت ثياهبا وادوات  
 التجميل خاصتها قد بدوا غريبني.

ابلنسبة هلا على الرغم من اهنا هى نفسها 
 الىت ابتاعتهم ىف السابق.

ىف اخلارج كانت الرايح تعصف بصوت 
كئيب وحزين على االحراج القريبة 

فاستمعت هلا وتذكرت اللحظة االوىل الىت 



وجدت نفسها ىف هذا  فتحت هبا عينيها و 
 املكان املوحش الفارغ املخيف.

جمرد تذكرها هلذا جعلها ترجتف فاسرعت 
بتغيري تفكريها واخذت تتذكر املستشفى 

واملمرضات واخبارهن, اى شئ كان 
افضل من شعورها ابلعزلة القاتلة الىت  

كانت تشعر هبا وبطريقة ما استغرقت ىف 
النوم بعد قليل. وحني استيقظت وجدت 

وءا غريبا يغمر الغرفة وادركت بعد حني ض
انه بسبب الضباب الذى كان يسيطر  



على كل شئ ابخلارج. وغادرت السرير 
واسرعت اىل النافذة لكن الضباب 

الصباحى كان ال يظهر اى منظر, صمت 
هادئ سيطر على البيت. وال طري كان 
يغىن, ورغم هذا كانت االحراج ترتاءى  

 من وراء الضباب. 
احست ابلربد ففتحت اخلزانة  ارجتفت و 

ات بنطال اجلينز  واحست ابلفرح حني ر 
والكنزة الصوفية الرقيقة الىت كانت  
ترتديهم يوم احلادثة. كانت السيدة 



فورسرت قد غسلتهم وكوهتم فارتدهتم  
ابمتنان وخبمس دقائق كانت قد انتهت 
من االرتداء ومشطت شعرها حىت ملعت 

نزلت اىل  اخر اطرافه السوداء الداكنة مث
 الطابق السفلى.

عندما فتحت ابب املطبخ استدارت 
السيدة فورسرت وطغت نظرة قاسية على 
عينيها وقالت "سيكون فطورك جاهزا بعد 

عشر دقائق" واتبعت بصراحة "اان مل 
 اتوقع انك ستستيقظني مبكرا هكذا".



. 
نظرت لني اىل الساعة الكبرية املعلقة فوق 

ىل الثامنة.الباب والىت كانت تشري ا  
وقالت ابدب "اان ال اريد ان اكون ىف  

طريقك, فمن الواضح انك مشغولة, اال 
استطيع ان احضر فطورى بنفسى؟ احب 

 هذا من فضلك؟". 
نظرت اليها املراة بتهكم وهزت كتفيها  
وقالت "افعلى ما حتبني, هناك ابريقا من 

 عصري الليمون ىف الثالجة". 



لىت يضعون نظرت لني اىل السلة الكبرية ا
فيها البيض وسالت "هل استطيع ان 

 اغلى لنفسى بيضة؟". 
"اذا اردت" قالت السيدة فورسرت وهى  
تكمل عملها. فتحت لني عددا من  

ت وعاءا صغريا فمالته اخلزائن حىت وجد
ابملاء ووضعته على النار بعد ان رشت 

 ابملياه بعض امللح. 
وضعت البيضة بعد قليل ىف املياه وسالت 

عن فطور جايك؟". "ماذا   



"لقد تناوله" اجابتها السيدة فورسرت 
ا جبفاف واتبعت "لقد بسرعة ونظرت هل

ذهب اىل مرمسه هذا الصباح لذا اذا كنت 
 تقومني هبذا ملصلحته فانسى االمر".

. 
امحرت لني وقالت "لقد قمت هبذا لكى 
اوفر عليك التعب واالزعاج, اان اعلم 

ورسرت انك ال حتبني وجودى هنا سيدة ف
واان اشعر بعدم الراحة لكوىن اسبب لك 
ازعاجا واظن انىن قوية ومعافاة مبا فيه 



الكفاية العود اىل..." توقفت قليال مث 
اتبعت "اىل املكان الذى كنت اعيش به, 
 البد انه يوجد شقة او غرفة اسكن هبا".
"شقة ىف يورك" قالت السيدة فورسرت 
جبفاف "هكذا يقول جايك, لكن من  

اضح انك مل تعودى تعيشني هناك على الو 
 كل حال". 

حدقت لني هبا وسالت "ال اعيش هناك؟ 
 هل تعنني انىن قد تركت الشقة؟".



"شئ من هذا القبيل" الكلمات كانت  
 غري مكرتثة.

قالت لني بذهول "البد انىن قد تركت ما 
 ورائى".

هزت السيدة فورسرت يديها وقالت "مل 
". يكونوا يعرفون اىل اين ذهبت  

 
. 

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



 
انتهت لني من حتضري البيضة ودهنت 
قطعة من اخلبز ابملرىب وجلست لتتناول 
الفطور . صبت السيدة هلا كواب من  

الشاي الثقيل الساخن وقالت جبفاف " 
القهوة ممنوعة لكن تستطعي ان تشريب  

 احلليب اذا اردت "
 
 

" قالت هلا لني ."الشاي جيدة شكرا لك   



. 
 
 
 

ووضعت بعض السكر يف الكوب ,  
واخدت تتناول الطعام وهي تفكر بعيدا , 
ال بد من وجود مكان تستطيع ان تذهب 
اليه , ال بد من وجود احدهم يسال عنها 
االن , اين مالبسها ؟ اين امواهلا؟مل تكن 

حتمل قرشا حني وجدت نفسها يف  



هبا يف  د شيئا مااالحراج . ال بد من وجو 
عينا السيدة فورسرت كانتا عليها وهي 
تشرب الشاي , فنظرت لني اليها  

وابتسمت بلطف وقالت " انه لذيذ  
 وساخن "

 
 

"لقد اضفت له السكر !" قالت السيدة 
 فورسرت ابستغراب . 

 



 
نظرت اليها لني بدهشة وقالت " نعم هل 
تعتقدين انه ليس من اجليد يل ان اتناول 

مل اهتم كثريا فالعمل  السكر؟ اخشى انين 
الشاق هو محية طبيعية البقاء اجلسد  

 حنيال ". 
 
 

وجه املراة كان غامضا , استدارت اىل  
حوض اجللي واخدت تغسل يديها  



وظهرها للني . نظفت لني الطاولة مكان 
طعامها وبدات تنشف االواين اليت سبق 
للسيدة فورسرت ان نظفتها .كانت تضع  

تشعر جبو االلفة كل قطعة يف مكاهنا وهي 
والراحة الذي كن معلقا ابلسقف وخبزانته 

 املمتلئة بكافة االشياء .
. 
 
 
 



وعندما امتت ترتيب كل شيء نظرت اىل 
" واالن  السيدة فورسرت بتوسل وقالت 

هل اعد ابريق من الشاي ؟ البد انك  
 تشعرين ابلتعب بعد صنعك للخبز ؟"

 
 

حدقت املراءة فيها بدهشة مث قالت بعد 
رتة وهي جتلس على الطاولة" نعم ومل ال ف

 ؟" 
 



 
صنعت لني الشاي وهي تعرف اهنا كانت 
مراقبة يف كل حركة , احضرت االكواب 

 والسكر مث جلست على الطاولة . 
 
 

حدقت لني ابلساعة لتتفادى نظرات املراة 
احملدقة هبا وقالت بلهجة عادية " حني  
ننتهي من شربنا ستكون العجينة قد 

 ختمرت "



 
 

" ماذا ؟" سالت السيدة فورسرت وهي  
 تكاد ختتنق ابلشاي .

 
 

" اوه هل الشاي ساخنا جدا " وشربت 
ي حتدق ابلفراغ لني قليال من كوهبا وه

كان صوت دقات الساعة هو املسموع  
 يف السكون الذي كان مسيطرا عليهما .



 
 

ازاحت لني فنجاهنا ونظرت اىل الساعة  
وقت خبز العجني  وقالت " لقد حان 

"وهنضت مث نظرت اىل الفرن وفتحته 
فلفحتها حرارته وقالت "مل يسبق يل ان  
استعملت فران مثل هذا , كيف تعرفني  

 برجمة حرارته ؟"
 
 



ابخلربة واملمارسة " قالت السيدو فوسرت 
 بلياقة .

 
 

هزت لني راسها وسالتها "هل حرارته  
 مناسبة االن ؟" 

 
 

ا عالمة االجياب هزت املراة االخرى راسه
, فاخدت لني كرات العجني وبدات  



تضعها يف الفرن وكانت السيدة فورسرت 
تراقبها بصمت . وحني انتهت لني نظرت 

اىل الساعة وقالت " هل متانعي اذا  
 ساعدتك يف حتضري طعام الغداء ؟"

 
 

"كنت اريد ان اصنع شوربة اللحم " 
 قالت املراءة بصراحة .

 
 



الرباد؟""اين اللحم ؟يف   
. 
 
 
 

 اجابتها "نعم " 
 
 

فتحت لني ابب الرباد ووجدت قطعة  
كبرية من اللحم امللفوف يف ورق  



السوليفان فاحضرهتا ووضعتها على  
الطاولة وقطعتها قطعا صغرية مث غمست 

القطع ابلطحني واحضرت املقالة 
وانضجت قطع اللحم .كانت السيدة 

فورسرت جتلس على الطاولة تراقب عملها 
ت واندهاش .احضرت لني البصل بصم

واجلزر والبطاطا واخدت تقطع اجلميع 
قطعا صغرية وتضيفهم للمقالة . كانت 

تتعرف بطريقة واثقة كاهنا معتادة على هذا 
العمل طوال حياهتا مل يكن عندها الوقت 



كل  لتتساءل وتستفسر كيفية معرفتها ل
هذا لكنها اتبعت عملها واكملت صنع 

هت وضعته يف وعاء احلساء . وحني انت 
 كبري وغطته ابلغطاء .

 
 

غسلت لني يديها بعد ان نظفت االدوات 
اليت استعملتهم وشعرت ان املراة حتدق 

 هبا بعدائية . 
 



 
نظرت لني حوهلا ابرتباك وقالت "اان اسفة 
لكن هل هناك شيء خاطئ ؟هل تركت  

 شيئا اردت ان تضعيه ؟" 
 
 

اخلضار قد مت تقطيعها واضافت بعض  
م الذي كان موضوعا قرهبم اذن فما الثو 

 هو احلظا الذي ارتكبته ؟. 
 



 
"لرمبا تريدين تقشري البطاطا ايضا ؟ " 

 قالت السيدة فورسرت جبفاف .
 
 

" طبعا " قالت لني وهي ال تزال مندهشة 
اء  مث بدات ابلتقشري حني تشممت اهلو 

قليال مث صرخت" اخلبز !" اسرعت اىل  
نه مث الفرن فتحته وسحبت الصنية م

تناولت مبلعة خشبية مسطحة ارغف اخلبز  



الشقراء احملمرة ووضعتهم على الطاولة  
وقالت" رائحتهم رائعة ,اليس كذلك ؟" 
مث اتبعت اببتسام "احب اخلبز الساخن  

 مع الزبدة"
 
 

"يسبب لك عسر هضم " قالت السيدة 
فورسرت وهي تنهض وتتحرك ابجتاه ابب 

لي  املطبخ وهي تكمل " هناك اعمال ع
اجنازها , لقد استمتعت بدرس التدبري  



املنزيل لكن االن علي الذهاب و اال فلن 
 انتهي من واجيب اليوم "

. 
 
 
 

راقبتها لني وهي تغلق ابب املطبخ 
وقطبت جبينها . درس التدبري املنزيل؟ 
هل السيدة فورسرت تتخيل وتظن ان لني 



كانت تقوم بلعبة ما كما يعتقدها جايك  
 تلعب لعبة فقدان الذاكرة .

 
 

طردت الفكرة من راسها واكملت تقشري 
البطاطا مث بعد حني نظفت املطبخ 

نظرت اىل  واعادت كل شيء اىل مكانه,
صوت مكنسة كهرابئية يف  الساعة ومسعت

اخلارج ففتحت ابب املطبخ ونظرت اىل  
السيدة فورسرت اليت كانت تنظف سجادة 



غرفة اجللوس وقالت " هل استطيع ان 
 اساعدك بشيء اخر ؟" 

 
 

"ال حاجة هلذا " قالت السيدة فورسرت " 
لقد قمت بكثري مما هو كفاية الن " مث 

تسامة تتالعب على اتبعت واطراف اب
شفتيها " اذا مل يكن عندك شيء افضل 

 مما تفعلينه فبامكانك ترتيب سريرك " 
 



 
اجابتها لني بدهشة " لكنين رتبته حني 

 هنضت صباحا " 
 
 

نظرت اليها املراة بغري تصديق وقالت "  
 اه نعم "

 
 



توجهت لني اىل النافدة واخذت تنظر اىل  
حتت االشجار واالحراج اليت كانت تلمع 

اشعة الشمس اليت ظهرت بعد غياب  
الضباب واخذت ترسل اشعتها الدافئة  
على االرض . سالت لني وهي تنظر من 

 النافدة
 " هل يعمل جايك يف طقس مثل هذا ؟"

 
 



" ال ادري ماذا ذهب يفعل يف املرسم " 
قالت السيدة فورسرت بغري اكثرات  

واتبعت " هو ال خيربين واان ال اساله "  
قليال مث عاودت السؤال "   صمتت لني

 هل هو رساما ماهرا ؟" 
 
 

" ال بد انك تقصدين اذا كان حيصد املال 
الوفري ! انه يتدبر حاله جيدا , وينتج ما 

 يكفينا ويكفي حاجة البيت "



. 
 
 
 

رغم ان لني مل تكن تقصد هذا بسؤاهلا  
لكنها ظلت صامتة امام عدائية وجفاف 

بعد قليل " السيدة فورسرت , مث قالت لني  
ارجوك دعين اساعدك يف شيء ما فاان  
غري معتادة على البقاء بدون أي عمل 

 هكذا "



 
 

" هل هذا صحيح ؟" سالتها السيدة 
 فورسرت بتهكم . 

 
 

" انه فقط شيء ما, اان واثقة منه  
"حاولت لني ان تشرح " اان اعرف ....  
اان اعلم انين كنت استعمل يداي ..." 

وسل واتبعت " جيب  ونظرت اىل املراة بت



ان تفهمي ابلتاكيد اهنم ... اهنم يناسبون 
العمل ومعتادين على القيام مبثل هذه 

 االعمال " 
 
 

" حسنا انت حقا غريبة " قالت السيدة 
 فورسرت مبا يشبه االعجاب .

 
 



"لقد كدت ان ختدعين , واان كنت اظن  
ان خداعي أمرا صعبا ومستحيال . حسنا 

نك صنع حلوة مبا انك تصرين فبإمكا
التفاح , التفاح موجود يف اخلزانة السفلية 

" 
 
 

ابتسمت لني قائلة " سأفعل هذا " 
وعادت إىل املطبخ وأخذت حتضر احللوة 

 التفاح بكل سهولة . 



 
 

دخلت السيدة فورسرت املطبخ حني كانت 
لني تفتح الفرن لتضع صنية احللوة به  
كانت حرارته قد اخنفضت بعد صنع 

ارت لني ابتسمت و قالت " اخلبز . استد
 سينتهي طبق احللوة بعد نصف ساعة "

 
 



واخذت تنظف االواين اليت استعملتها  
وكانت قد انتهت من تنشيفها وتوضبيها 

مكاهنا حني قتح ابب املطبخ اخللفي  
ودخل جايك ومعه الكلب سام الذي  

ركض بفرح اىل لني واخد يهز ذيله بفرح 
هره وهي تعبريا عن ابتهاجه فربتت على ظ

تبتسم . القى جايك عليها نظرة قاسية مث 
قال موجها كالمه اىل والدته " هل الغداء  

 جاهزا ؟"
 



 
" نعم منذ فرتة قصرية " قالت الوالدة  

 جبفاف . 
 
 

فقال جايك وهو يتوجه اىل حوض اجللي 
 ليغسل يديه "لقد انقشع الضباب متاما "

. 
 
 



 
 " هذا ما اراه"

 
 

الطاولة املطبخ ووضع جلست لني على 
سام راسه يف حضنها واخذت تداعبه 

 حبنان . 
 
 



جلس جايك على الطاولة قبالتها واخذ  
حيدق هبا . رفعت راسها وتقابلت بعينيه 
اهلازئتني املركزتني على وجهها , فنظرت  
بعيدا بسرعة وقالت " انين اشعر بتحسن 
اليوم " مث اتبعت بعصبية " لرمبا استطعت 

اىل يورك حملاولة استعادة غدا الذهاب  
عملي , فيجب ان ابدا ابلبحث عن 

 عمل وعن مكان اقيم به "
 
 



" لقد وعدت االطباء انك ستبقني هنا 
 حلني اسرتجاعك لذاكرتك "

 
 

 قال بتصميم واتبع " سوف تفعلني هذا "
 
 

" هذا لطف منك " قالت بعدم سعادة " 
رمبا استطيع ان اقوم ببعض العمل الفيك 

ين " ونظرت اىل والدته اليت  هذا الد 



كانت تراقبها من كرسيها وعلى وجهها  
تعبري غامض وقالت " استطيع ان اساعد 
يف اعمال البيت .فلديك الكثيييري من 
االعمال هنا . اان أكيدة انك حباجة 

 لبعض املساعدة " 
 
 

 "لن أقول ال " قالت السيدة فورسرت. 
 
 



حدق جايك هبا والدهشة واضحة على 
وقال " ليس لديها أي فكرة عن حمياه 

 شغل البيت كسام ابلضبط "
. 
 
 
 

نظرت السيدة فورسرت اليه بنظرة جافة  
وقالت " اهنا اشطر مما تظن اي بين , فهي 



مؤهلة متاما هلذا العمل كما يبدو ومليئة 
 ابحليل " 

 
 

قطب جايك وقال " عماذا حبق هللا  
 تتحدثني ؟"

 
 

حتركت لني حنو طبق احلساء ورفعت  
الغطاء , كانت الوجبة قد اصبحت  



جاهزة وراقبتها السيدة فورسرت دون ان 
تتحرك بينما كانت لني جتهز الطاولة و  

تضع الصحون واملعالق مث جلست مكاهنا 
واخذت تتناول حساءها لكن بدون شهية 

. خلمس دقائق تناول جايك طعامه  
ه جانبا بسكون مث وضع شوكته وسكين

وظل حيدق هبا بقوة اىل حني رفعت راسها 
 ورات نظرة سوداء غاضية يف عينيه. 

 
 



" انت طبخت هذا " كانت كلمات 
 اتكيد اكثر منه سؤال . 

 
 

"نعم لقد فعلت " قالت السيدة فورسرت " 
ورقائق اللحم ايضا واالن اليس هذا امرا  

 رائعا ؟"
 
 



 نظر جايك اليها بقوة وقال "ايتها اخلبيثة
" وهو يصر اسنانه"كان ابمكانك طهي 
طعاما مثل هذا طوال الوقت ورغم ذلك 
تركت امي تركض من املطبخ اىل غرفتك 
لتخدمك النك ال تعرفني شيئا عن امور 

 تدبري املنزيل ".
. 

********************* 
 الفصل الرابع 

 



كانت لني مشدوهة و غارقة يف الصمت 
فع عن  , مل تدري مباذا تقول ومباذا تدا

عجب ان السيدة فورسرت مل نفسها , ال 
حتبها ومل تريدها ان تبقى يف بيتها . مل 
تستطيع اال ان حتدق به وتظل صامتة 

وغري مصدقة . ما الذي جعلها تقول هذا 
؟ ما الذي جعلها تقوم بكل ما قامت به 

 ؟. 
 



" اهني غداءك االن بين , فهناك حلوى  
لوة  يف هناية الوجبة , احدى انواع احل

 املفضلة لديك " 
. 

دفع جايك صحنه بعيدا وقال " لقد 
ذهبت شهييت " نظرت السيدة فوسرت اىل  
لني وقالت اعطيه بعض حلوة التفاح اذن 

" 
 



حبزن اطاعت لني امرها وحدق جايك  
بطيق احللوى الرائع الشكل ابلكرميا  
وقطع الكرز اليت كانت تغطي التفاح  
احمللى واملطبوخ وهنض دون ان يتفوه  
بكلمة وخرج صافقا الباب وراءه . 

حدقت لني ابلباب وهي ترتعش . ووضع 
سام راسه على حضنها فربتت حبركة  

لى  عفوية على راسه وتناثرت دمعة ع
خديها . كانت السيدة فورسرت تراقبها  
وفمها املتصب . االن وقفت السيدة 



فورسرت وقالت جبفاف " كوب من الشاي 
 هو كل ما حنتاجه "

. 
وقالت السيدة فورسرت ومها تشرابن  

. لقد قلت ان  الشاي " اان امراة عادلة 
ابمكانك القدوم اىل هنا الن جايك اراد 

اظنه   ان يلعب دور املمرض ومع اين
خمطئا يف ما يفعله لكنين ال ارغب يف طرد  
فتاة مريضة من بييت , واالن اان ال اعلم 
ان كنت حقا تعانني من فقدان الذاكرة ام 



ال لكين ساقول لك شيئا واحدا , خلف 
طباخة  تظاهرك ابنك ربة بيت فانت

ماهرة حقا , وستظلني هنا كما يبدو ,  
فجايك يقول انك ستبقني هنا وهو سيد 
البيت , لقد عرضت مساعديت .... و 
هذا امرا عادال اذا كنت تعنني ما قلته 

 فعال "
 



"اان اعنيه ابلتاكيد " قالت لني بصراحة . 
وقابلت العيون الرمادية احملدقة هبا بكل  

 شجاعتها واصرارها .
 

"حسنا اذن , ال فكرة عندي عن اللعبة 
اليت كنت تلعبينها سابقا . لكننا سنبدا 

ديدة . فاان حباجة للمساعدة بداية ج
بصراحة , والبيت واعماله حيتاج اىل  
امراتني لتنهياه .لقد كنت عادلة معي 

 وساكون عادلة معك ". 



 
" شكرا " قالت لني وغضت بصرها مث 

ح " سيدة فورسرت , اان  اتبعت بوضو 
الاذكر ما حدت سابقا ... ارجوك 

صديقين فهذه هي احلقيقة , ولكن مهما 
اء او االفعال اليت قمت هبا كانت االشي

سابقا وازعجتك اان فعال اسفة عن كل ما 
 بدر مين " 

 



"لن نعاود احلديث عما حدث سابقا " 
الت السيدة فورسرت " فاان ال استطيع  ق

  ان امحل العتاب معي طوال حيايت , بداية
 جديدة قلت واان اعين فعال بداية جديدة" 

 
" شكرا لك " قالت لني ابرتياح . جو 

لعدائية الذي كان مسيطرا بينهما بدا  ا
 يشبه ضباب االحراش بربودته وثقله .

 



هنضت السيدة فورتر وقالت " جيب ان 
احضر الدجاج ...هل ستغسلني االطباق 

 عين ؟" 
 

" نعم " قالت لني حبماس وهي تنظف 
 الطاولة .

 
توقفت السيدة فورسرت قليال وقالت برتدد  

 " هذه البداية اجلديدة ..." 
 



رت لني مبوجة امل جتتاحها . ماذا فعلت شع
له ؟ وابتلعت ريقها وسالت " سيدة  

 فورسرت , ماذا ...ماذا فعلت ؟"
 

استدارت املراة املسنة وحدقت هبا وقالت 
 " جايك مل يقول "

. 
 هزت لني راسها . 

 



" حسنا ذلك هو شانه اخلاص " قالت  
 والدته " جيب ان تساليه "

 
للدجاج . وبدات حتضر الطعام   

 
واخذت لني تنظف الصحون بصمت 

 وعقلها يؤملها هي تفكر جبايك . 
 

وعندما انتهت كان الضباب قد تالشى 
متاما من اخلارج واخذت حتدق لني  



ايالشجار الذهبية . سام اخذ ينبح امام 
 الباب ليفتحوه له . 

 
فقالت السيدة قورسرت "مل ال اتخذينه يف  

 نزهة ؟"
 

ة فالشمس كانت وجدت لني الفكرة جذاب
دافئة و مشرقة ابلفعل فقد اخذت سام 

 وخرجت يف نزهة .
 



ظهر جايك فجاة وكان يتكئ على احلائط 
حجري وقال هلا " اىل اين تظنني نفسك 

 ذاهبة ؟"
 

" لقد اقرتحت والدتك ان اخذ سام 
للنزهة " متتمت وقد امتالت عينيها 

 ابالرتباك لدى رؤيته .
 

ال تعرفني الطرق تردد قبل ان يقول " انيت 
 . من االفضل ان ارافقك "



 
مث اندى سام قائال" سام اجلس " فأطاعه 

 الكلب بسرعة . 
 

نظر جايك اليها وقال " تعايل اىل الداخل 
 للحظة الحضر سرتيت "

 
دخلت لني املرسم ببطء . كان مصنوعا 

من احلجارة البيضاء الرائعة ومؤثث  
 بطريقة ساحرة . الصور كانت منتشرة هنا



وهناك والكنبة اخلضراء الكبرية عليها 
عدد من املساند امللونة احلمراء والصفراء  

والزرقاء وكانت االزهار الطبيعية  
واالصطناعية منتشرة على كل طاولة  

صغرية .كان يف الوسط لوحة ضخمة كان 
يرمسها ,لكن ظهرها كان للني ومل جتروء  

لني على الدخول لرؤية ماذا كان يرسم ؟ 
ك الغطاء على اللوحة املخفية سحب جاي

 مث توجه اىل املغسلة ليغسل يديه . 
. 



اخذت لني تتجول بنظرها على اللوحات 
حوهلا وفجاة التقطت عينيها صورة وجهها  
وعينيها اخلضراوين اتسعتا من الصدمة  
وعدم التصديق عندما ادركت اهنا كانت 
 تنظر اىل صورة لنفسها وهي عارية متاما.

 
حمدقا بسخرية بوجهها  نظر جايك هبا 

 وارتدى سرتته .
 



"نعم " قال بنعومة " اهنا انت , مجيلة  
 اليس كذلك ؟"

 
متتمت بذهول "اان ....اان متوضعت  
...امامك هكذا ؟"وكل ذرة يف كياهنا 

كانت ترجتف لعدم تصديقها امكانية هذه 
 الفكرة .

 
 " لقد اصريت " قال جبفاف . 

 



جيتاحها وحيرق "كال" قالت بقوة واخلجل 
شراينيها " كال , اان اصدقك ... انك 

 تكذب "
 

جترك بسرعة دون ان يعي ماذا كان يفعل 
ها وهزها لعنف وامسك هبا بقوة من كتفي

كالصلب اجلامد ونظرة عينيه الرمادية  
 كضباب االجراش مرعبة وابردة . 

 



"اان لست كاذاب " قال بقوة " حىت ولو  
ة فمن غري كنت تعانني من فقدان الذاكر 

املمكن ان تتغري طبيعتك وشخصيتك اىل  
هذه الدرجة ؟ ال بد انك ختدعني نفسك 

او ختدعينين لني , لقد اتيت اىل هنا  
وخلعت مالبسك . حىت اان مل اسالك ان 
تفعلي هذا . لقد جتادلت معك هلذا يف  
الواقع لكنك ضحكت بغري اكرتات  
 ودعوتين ابلتقليدي وابلعقلية القدمية " 

 



ت به وحاجبيها يكادان يقفزان من  حدق
وجهها واالمل بعدم معرفتها للحقيقة  

 يرهقها .
 

قسى فمه وقال " اان مل اكن اعرفك جيدا 
مست لوحات لفتيات حينها . لقد ر 

عارايت من قبل ,هللا يعلم, لكين كنت 
 اريد الزواج منك , كان االمر خمتلفا معك
. ومن تظنني انك ختدعني االن بتظاهرك 

تشعرين ابخلجل مما حدث ؟ انك    



" 
 

شعرت غريزاي انه كان يقول احلقيقة . 
لكن كيف كان ابمكاهنا القيام هبذا العمل 
؟ ونظرت اىل اللوحة اىل اجلسد االبيض  
املتكئ على الكنبة خشبية على الوجه 
املثري بنظرةالعينني املغوية وابلتفاحةاليت  

كانت حتملها بيدها وبشفتيها املشقوقتني 
كانت على وشك قضم التفاحة .   كاهنا

الصورة بكل معانيها كانت مشينة . كاهنا 



ملعرفة ملن  حواء ببسمتها اهلازئة تقدم ا
كانت تنظر اليه وابتعدت لني بنظرها عن 

 هذه اللوحة .
. 

تركها جايك وقالت " اوه هيا االن ...  
فاذا كنا سنقوم بنزهة فعلينا الذهاب حاال 

" 
 



رامها خيرجان من هز سام ذيله بفرح حني 
الباب وصفر جايك له وانده فقفز اليه  

 وهو ينبح واخذ ميشي امامهما . 
 

مشيت لني جبانب جايك , وحاولت  
نسيان ما قد راته لتوها يف املرسم . كانت 

اصوات الطيور تطرق امساعهم وكان  
الطقس دافئا والسماء زرقاء لكن بعيدا  

يف االفق كان الضباب ال يزال يبدو وكانه  
يغطي اواخر االحراش . مشيا ملدة نصف 



ساعة تقريبا وكاان يتوقفان مرارا ليصفر  
جايك لسام الذي كان خيتفي وهو يركض 
خلف احد احليواانت الصغرية . مل يقل 
جايك شيئا وبدا كانه غارقا يف افكاره 

وكانت لني سعيدة ابلصمت . فالكلمات 
القليلة اليت كان يواجهها هلا بني احلني  

ر تشعر كاهنا وخزات قاتلة تغرز يف واالخ
 حلمها .

 



جلس سام قليال امامهم وهو يلهث فنظر  
جايك اليها وقال " اتفضلني بعض الراحة 
قبل ان نعود ادراجنا ؟لقد مشينا مسافة 
طويلة . ما كان علي جعلك متشني كل  
هذه املسافة يف اول يوم تغادرين به  

 السرير "
 

: شكرا " قالت ابدب وهي جتلس على 
احلشيش . وقطرات الندى كانت ال تزال 
موجودة على اطراف احلشائش وكانت 



تلمع كقطع االملاس حتت اشعة الشمس . 
وبعصبية رات جايك جيلس قرهبا , كانت 

جتلس كالطفلة الصغرية قدميها اسفل 
جسدها وكانت تلعب بساق احد  

حق احد احلشائش الطويلة . سام اخذ يال
 االرانب وهو ينبح وذيله يهتز بفرح. 

 
قطعت لني ساق احلشائش واخذت 

متضغه بعصبية . نظر جايك اليها وقال " 
 هل تشعرين ابلتعب ؟" 



 
هزت راسها انفية واهتز شعرها االسود  

 الطويل من جراء حتريكها لراسها .
 

" تبدين وكانك تكادين تنهارين" قال 
اخلدي جبفاف واتبع " استلقي قليال 

 للراحة لفرتة "
 

 " اان خبري "قالت. 
 



فامسك هبا من خصرها وتراجعت وهي 
بظهرها واستلقت على احلشائش بصرخة 
صغرية . وقبل ان تتمكن من النهوض  

اقرتب منها واحنىن فوق جسدها وذراعيه 
عن جهيت جسدها وحدق بوجهها قائال  
ببطء "انت مثل اللغز الصيين ... البد  

وحل كل غموضه ولكين من طريقة افهمه 
 ساكون ملعوان اذا حاولت تفسري لغزك "

. 



ظلت مكاهنا وبقيت صامتة وعينيها 
تنظران اىل االسفل وقلبها ينتفض بشدة 

 داخل صدرها . 
 

رفع خصلة من شعرها االسود وتركها  
تسقط بني اصابعه وقال " كنت دائما 
ترفعني شعرك عاليا وكان يبدو عصراي 

ترتكينه منسدال دائما  وانيقا . مل انت 
هكذا االن؟ هل هذا النين اخربتك مرة 

 انين افضله هكذا "



 
" ال ال اذكر كيف كنت ارفعه "قالت 

بعصبية " اان ... اان اتركه فقط منسدال 
 هكذا "

 
" حىت ان رائحته خمتلفة " قال وهو يرفع 
اخلصلة اىل انفه واتبع " كانت رائحته  

ئحته دائما برائحة العطر , االن را
 كالصابون " 

 



امحرت وجنتيها وقالت " لقد غسلوه يل 
 يف املستشفى "

 
" مهم" مههم واخذ يداعب حصلة شعرها 

. ورفع عينيه اىل وجهها واخذ حيدقا  
ببعضهما البعض . وشعرت بقلبها يكاد  

 يقفز من بني ضلوعها .
 

ازاح خصلة الشعر عن وجهها واخذ  
يتحسس تفاصيل وجهها ابصابع يديه . 



تعل خداها ابللون االمحر وارتعش  اش
جسدها . وحني مرر اصابعه بنعومة على 
شفتيها شعرت ابلدماء تكاد هترب منها , 
 وتصلب جسدها واحتارت ماذا تفعل . 

ابعد يديه عنها فجاة وقال بسرعة " علينا 
العودة االن , واال ستظن والديت اننا هتنا 
" وسحبها من يديها واوقفها على قدميها 

فر مناداي سام وراسه ينظر عاليا .  مث ص
نظرت لني ابجتاهه بسرعة ورات تعبريا  

 غريبا على مالحمه القاسية . 



. 
*********************** 

 
 الفصل اخلامس

 
 

عادا اىل البيت بنفس الصمت الذي  
بداءا به نزهتهما . لكن سام كان يبدو 

خمتلفا فكرت لني بسرها , يف تلك  
اللحظات . القليلة اليت قضياها على  



العشب شيء ما قد حصل هلا, ال 
تستطيع ان تقرر ما الذي احدث هذا  

التغيري فيها , ومل تعلم ما هو هذا التغيري 
ئا ما قد تغري  ايضا لكنها ادركت ان شي

 ... بنفسها هي وليس جبايك .
. 

جدقت السيدة فورسرت هبما بشرود حني 
دخال املطبخ وسالت " هل متتعتما ابلنزهة  

 ؟" 
 



" لقد قضى سام وقتا رائعا " قال جايك 
"لقد حلق حبوايل اربع ارانب واخاف كل 

 قربة راها "
 

" ساساعدك ابلطبخ " وقالت لني وهي  
نت حتضر طعام تالحظ ان املراة كا

 العشاء .
 

" شكرا لك , تستطعني ان حتضرين بعض 
 السلطة " قالت املراة . 



 
فاجابتها لني" حاال" وتوجهت لتحضر 
االدوات من االمكنة اليت اصبحت 

 تعرفها .
 

نظر جايك اىل والدته ابستغراب مث قال 
 بعدم اكرتاث " اان صاعد الغتسل " 

 
لق هزت السيدة فورسرت راسها دون ان تع 

. واتبعت هي ولني عملهما ابنسجام . 



الظالم كان خييم سريعا ابخلارج وكانت  
 اصوات العصافري ختتفي شيئا فشيئا . 

 
عندما عاد جايك كان شعره الفاحم يلمع 
من جراء االغتسال ووجهه يلمع وكان  

يرتدي قميصا ابيض وبنطاال غامق اللون 
. جلس على الطاولة دون أي كلمة .  

بريق الشاي يف منتصف ووضعت لني ا
الطاولة وجلست بدورها . واخذو  

يتناولون عشاءهم بصمت وسكون . سام 



كان مستلقيا قرب اقدام صاحبه 
مات تصدر ومسرتسال ابلنوم وكانت اهلمه

منه احياان كانه بنومه ال يزال يالحق  
 االرانب .

. 
" هل الطقس دائما هكذا ضبايب يف  
  الصباح ؟" سالت لني السيدة فورسرت

 حماولة كسر الصمت .
 



"غالبا " ااتها اجلواب " خاصة يف اخلريف 
, اذا اشرقت الشمس خالل النهار  

 فالضباب اييت يف الليل " 
 

" اال تشعرين ابالنزعاج من االنعزال 
هكذا يف الضباب ؟"سالتها لني ابستفسار 
واتبعت " فليس هناك أي بيت قريب من 

 هنا كما الحظت " 
 



بيت آل الين " قال "اقرب بيت هو 
جايك ابختصار وهو يرفع راسه الداكن 
وحيدق هبا كانه يتهمها بصمت بشيء ما 

. 
 

" هل تلك املزرعة ؟" سالت وهي 
 مستغربة تعبريه . 

 
قالت السيدة فورسرت وهي تتناول قطعة 
من اخلبز "دايفيد الين هو جاران احمللي , 



انه يعيش يف بيته يبعد حوايل ربع ميل من 
ال تستطيعي ان تري بيته النه حماط  هنا .

 ابالشجار " 
 

" البد انك تشعرين ابلوحدة ببقائك 
وحيدة هكذا " قالت لني وهي تتساءل 

 عن سبب حتديق جايك هبا بقوة . 
 

" لقد اعتدت على هذا " قالت الوالدة  
هبدوء " لقد عشت كل حيايت . كان 



والدي هو الذي يزرع االرض هنا سابقا 
زراعة كان ضعيفا جدا ولكن مردود ال 

وعندما اصبح جايك فناان وبعد وفاة 
زوجي بعت االرض اىل اصحاب املزرعة 
القريبة " ابتسمت قليال وهي تتابع "  
مزرعته فقرية ...تبعد حوايل ميل عنا , 
اهنم يعملون ابالرض اليت بعتها هلم , 
يربون بعض املاشية عليها ايضا لكنها  

قوهتم  ارض فقرية . فهي ابلكاد تكفي
 فقط". 



. 
" من اجلميل العيش يف بيت الذي ولدت 
وترعرعت فيه طوال حياتك " قالت لني 

 بصدق " انه بيت مجيل دافئ ومريح" 
 

نظرت السيدة فورسرت اىل ابنها ووجهها  
 معرب مثله وقالت "نعم". 

 
هنض جايك وابتعد عن الطاولة وتعابريه 
جامدة , وصفق ابب املطبخ وهو خيرج  



دت لني, ماهو الشيء اخلطا  بقوة . تنه
االن ؟ ماذا قالت ؟ نظرت اىل السيدة 
فورسرت وهي تستجدي شرحا ما لكن  

املراة االخرى قالت فقط " من االفضل 
 تنظيف لطاولة االن ". 

 
هنضت لني واخذت تساعدها وحركتها  

الية . اكمال عملهما بصمت وحني انتهتا 
من تنظيف الصحون سالتها السيدة 



" هل حدثك جايك بشيء   فورسرت فجاة
 اثناء نزهتكما ؟"

 
"كال " قالت لني وقد امحرت وجنتاها  

 قليال " مل يقل شيئا "
 

"مهم...."قالت والدته . مث نظرت حوهلا 
وقالت " ها قد انتهى عمل اليوم . ملاذا 
ال تصعدين اىل غرفتك االن لرتاتحي 

فانت تبدين شاحبة قليال ومتعبة . لقد 



ل منذ الصباح وحنن ارهقت نفسك ابلعم 
 هنا ننام ابكرا ونستيقظ ابكرا كذلك " 

 
" شكرا سافعل " قالت لني وهي تشعر  

ابالمتنان من هلجة املراة املهتمة , 
وابتسمت بعصبية وقالت " تصبحني على 

 خري اذن " 
 



" اتردين زجاجة مياه ساخنة ؟" سالتها 
السيدة فورسرت " فالطقس يصبح ابرد 

 جدا يف الليل " 
 

نعم شكرا " قالت لني واجتهت لتضع " 
 ابريق املياه على النار لتسخينه . 

 
" ساقوم اان بذلك , اصعدي اىل الغرفة  

 ساحضر املياه لك بعد حلظة "
 



صعدت لني اىل احلمام حيث غسلت  
يديها ووجهها مث دخلت غرفتها وارتدت 
ثوب النوم املزهر واستلقت داخل السرير  

. 
 

على الباب وحني بعض حلظة مسعت دقة 
اجابت ابلدخول رات جايك يدخل  
الغرفة وهو حيمل كيس املياه الساخنة 

وحدقا ببعضهما للحظات قبل ان يقدم 
 جايك الكيس هلا .



 
 "شكرا " قالت لني خبجل .

 
اقرتب من سريرها وانوهلا اايه . فاخذته  

ووضعته حتت الغطاء قرب قدميها وعينيها  
 بعيدتني عن نظراته احملدقة . 

. 
" تبدين كطفلة الصغرية هبذا الرداء " قال 
وهلجته مبطنة ابالستفزاز وكان هذا شيئا 
جديدا يف نربة خماطبته هلا , وفجاة جلس 



حافة السرير ورفع ابصابعه ذقنها   على
لتواجهه وقال " كلما نظرت اليك اشعر 
كانين يف ارض سحرية انظر اىل مرااي  

ال كثرية ختفي كل شيء وراءها .. فاان 
استطيع ان اجد أي حقيقة فيك لني " 

واشتدت اصابعه على ذقنها بقسوة واتبع 
 " توقفي عن العيبك معي حبق هللا "

 



" اان ال اتالعب معك" انكرت بعصبية 
وعينيها اخلضراوين مرجتفتني حتت وطاة  

 نظرته احلديدية .
 

اشتعلت عيناه ابلغضب وقال " اال  
ح تفعلني ؟ لقد اظهرت نفسك بكل وضو 

عندما اخربتين ما هو ظنك بيا اثناء اخر  
 شجار بيننا " 

 
 ما....ماذا قلت ؟" سالت ابضطراب .



 
اجاهبا بوحشية " هل انت حقا حباجة يل  
الردد ما قلت ؟ هل تظنني انين اريد  
 ذلك ؟ فانت تعرفني ما قلت جيدا" 

 
" اان ال اعرف " مهست وهي تنظر اليه 

عرب   بعينني متساءلتني , متتم بشيء ما
اسنانه ووجهه عاصفا وقال " ال يهم هذا 
االن ....لقد قيل كل شيء سابقا , كنت 

 صرحية جدا لني!"



 
هنض ليغادرالغرفة فمدت يدها بغري  

سعادة اليه وقالت " جايك اان اسفة ,  
 مهما كان ما قلته ارجوك, اغفر يل ..." 

 
" اغفر لك ؟"استدار وصرح هبا واتبع " 

اعصابك اليت مل  اي اهلي , اي لربودة 
اشاهدها عند احد من قبل " وتنقل بعينيه 
عليها بدون ارتياح واكمل "حىت يف هذا 
الرداء الفضفاض انت تبدين كالساحرة 



وانت تعلمني هبذا ...هل هذه هي الفكرة 
؟ هل عدت الن كربايئك ال يزال مضطراب 
 النين رفضت ما قدمته يل بكل صراحة ؟" 

 
صرخة   شهقت من الصدمة مث اطلقت

حتذير اخرى حني جلس على السرير  
جمددا وشدها حنوه وقبض عل كتفيها  

 بقسوة .
 



صارعت دون فائدة بينما اخذ حيدق هبا 
 بقوة وعينيه تلمعان من الغضب .

 
" اذا هذا ما رجعت الجله فاان لن اخيب 
ظنك " قال بقسوة قبل ان يهوي بفمه  

عليها جمربا اايها على التجاوب مع  
املشاعر اليت اخذ يثريها فيها , حاولت 
لني املقاومة واالبتعاد براسها عنه لكنه  

ثبتها مكاهنا وعاود تقبيلها بقسوة فسيطر  
شعور غريب عليها واحست بنفسها ال 



تتجاوب معه وتتناسى مقاومته  شعوراي
 حني شدها اليه واحاطها بذراعيه .

. 
لكن فجاة تصلب صدره وابتعد بسرعة 

عنها ,رفعت عينيها بذهول اليه  
 واالخضرار يلمع داخلهما .

 
دفعها جايك بقوة بعيدا مث هنض بغضب 
وغادر الغرفة اتركا اايها غارقة يف امواج  

ت الذهول والدهشة واالرجتاف , استغرق



وقتا طويال حىت استغرقت ابلنوم تلك  
الليلة !لقد مأل جايك راسها ابالستغراب 

والدهشة . ماذا فعلت سابقا ؟ ماذا  
قالت لتجعله قاسيا هلذه الدرجة معها؟  

هل هو ال يزال يصدق اهنا تتظاهر  
بفقدان الذاكرة ؟ كلماته تؤكد هلا هذا .  
مشاعرها هي تغاضت عن التفكري هبا 

ته قد تركتها يف حالة مشوشة قصدا . فقبل
و غري طبيعية , كان من االسهل نسيان  

 وعدم التفكري هبذا االن على االقل . 



 
اليوم التايل مر كاليوم الذي سبقه , 

يقظت ابكرا ونزلت اىل املطبخ حيث است
ساعدت السيدة فورسرت ابعمال البيت  
وهي جتد كل شيء سهال وطبيعيا ابلنسبة 

 هلا .
 

اقوله لك " قالت املراة " شيء واحد س
جبفاف واتبعت " انت عاملة االكرب سنا 

نشيطة وجمدة وانت تعرفني ما تقومني به  



متاما . عندما حضرت للمرو االوىل اىل 
هنا , ساقول لك بصراحة ’ مل اكن 

معجبة بك . كنت تبقني مستلقية معظم 
النهار , تقلبني اجملالت والصحف , 

بة حني  تلونني اظافرك وتنفجرين غاض
اطلب منك القيام بعمل ما . انت فتاة 

خمتلفة االن "ضحكت واتبعت " يبدو ان 
فقدان الذاكرة هذا قد اعطاك قوة خرية 

 ." 
 



قطبت لني ابنزعاج . فالصورة اليت كانتها 
مل تكن مفرحة وقالت " لرمبا اصبت  

 ابنفصام الشخصية ؟" 
 

" هذا ما حدث " وافقتها السيدة فورسرت 
ستطيع ان اخربك عن مدى  بفرح " ال ا

تغريك . كنت معتادة على وضع مواد  
التجميل بكثافة ...الوان غامقة كالطني  
او الرتاب . اقول لك كنت تبدين كال 

 ".... 



 
 صمتت مث اتبعت " تعرفني ما اقصد"

 
هزت لني براسها موافقة وتذكرت فعال  

الظالل وادوات التجميل اليت احضرها هلا  
مالبسها كذلك  جايك اىل املستشفى و 

بدت غريبة وعري حمببة هلا . كلها اثواف  
غري حمتشمة والواهنا صارخة وهلذا فهي  

كانت ترتدي فقط بنطال اجلينز والبلوزة 



القكنية دائما والذي كان من الصعب ان 
 ترتديهم مرارا يوما بعد يوم .

. 
كانت تطعم الدجاجات بعد الغداء  

وتضحك برباءة الصواهتم وركضهم حوهلا 
. حني توقفت سيارة امام ابب البيت 

ونزل منها شااب طويل القامة حنيفا وحياها 
بشوق ومرح قائال "لني ! مل اعرف انك  
قد عدت كنت اتيت قبل االن لو انين 

عرفت !"مث مههم وعينيه تلمعان " تبدين 



كالعامالت يف هذا الثوب وهذا العمل  
هل اجربوك على املساعدة يف اعمال  

؟"البيت اخريا   
 

"اان احب القيام هبذا " قالت وهي تشعر  
ابالنزعاج قليال من جراء طريقة نظره اليها  

. 
 



ضحك وقال " هيا لني ! ال داعي  
لتسحيب الغطاء فوق عيين . هل جايك 

 هنا ؟" 
 

 " كال " قالت ابختصار .
 

ولدهشتها الغاضبة اقرتب منها ووضع  
يديه حول خصرها وقرهبا منه حماوال 

لت معانقتها . ابتعدت عنه بغضب وقا



بقوة " توقف ! اتركين ماذا تفعل , اتركين 
 ارجوك "

 
ودفعته بعيدا عنها وهو حيدق هبا بدهشة 

 واستغراب . 
 

" ما الذي دهاك ؟"سال ووجهه احلنطي 
اطيعه شبه ينظر اليها بذهول . كنت تق

طفولية وشعره بنيا وكان حيدق هبا بعينني 
متساءلتني " ما هو اخلطا الذي ارتكبته 



؟"اجابته بصوت متصلب من الغضب " 
 ال حيق لك ان تقبلين هكذا "

 
" ال حيق يل ؟" كان صوته غري مصدقا . 
وبدا فجاة مغتاطا واتبع " مل تقويل يل هذا 

. لقد  يف املرة االخرية اليت كنت هبا هنا 
شجعتين للقيام بذلك بكل جنون . انت 

 تعلمني انك قد فعلت " 
 



حدقت به بدهشة وقالت " اان .... كنت 
 خمطوبة جلايك" 

. 
" مل يشكل هذا أي مانع عندك حينها " 

 قال بربود . 
 

حرق الدم املتصاعد اىل وجنتيها بشرهتا  
وقالت " اان... اان مسحت لك بتقبلي 

جلايك ؟"حني كنت خمطوبة   
 



" انت تعرفني متام املعرفة ان هذا ما  
حصل .واالن فجاة ودون سابق انذار  
 تريدين ان ابعد يداي عنك . ملاذا ؟" 

 
حدقت به دون ان تتمكن من النطق . 

ال تعرف من هو . وجهه كانت غريبا فهي 
كليا عنها , لكنها كانت قد مسحت له  
سابقا بتقبيلها ومعانقتها . كانت تشعر  

ذهول ملا اخربها اايه للتو وكل ابل
مشاعرها انتفضت جملرد التفكري اهنا كانت 



تعبت مع احد الرجال فيما كانت خمطوية 
هذا؟ هل  لرجل اخر .هل اكتشف جايك

هلذا هو يعاملها بكل قسوة واالمشئزاز؟ 
 ماذا حبق هللا قد حدث ؟

 
حدق هبا بوجهه الوسيم الناعم مث قال " 

" حني مل يتلق   اوه حسنا انسي املوضوع
أي جواب عن سؤاله مث استدار وتوجه  
اىل البيت ترك لني حتدق ابلدجاجات 

 وعلى وجهها تعابري منزعجة . 



 
حترك خيال جايك فجاة من خلف الزاوية 

من مرمسه . شعرت بوجهها يتصلب 
وحيمر لدى رؤيتها له وهي تتساءل اذا  

 كان قد راى او مسع شيئا . 
 

متقن الكوي  كان يرتدي قميصا ازرقا 
وبنطاال من اجلينز يناسبه متام . العينني 

 الرماديتني حتدقان هبا بقوة .
 



"هل اعترب من هذا ان دايفيد مل يعد من  
 املفضلني عندك؟ " ساهلا بتهكم .

. 
" دايفيد ؟" سالته ووجهها يعكس شكها 

. 
 

"دايفيد لني " قال بصرامة " جاران احمللي 
" 
 



اان ال اذكر  تنهدت ابضطراب وقالت " 
 أي شيء عنه"

 
ابتسم جايك بدون مرح هلا وقال " ال ؟ 

 يبدو انه يتذكر كل شيء عنك". 
 

نظرت بعيدا وخدها مشتعالن " انت ... 
 رايت ..." 

 



" رايت ومسعت كل شيء " اجاهبا بتاكيد 
. 
 

كالمه انه لن يصدق أي كلمة ما ستقوله  
لكنها قالت هبدوء " اان ال اعرف ما  

ل احلادثة اليت جرت يل  الذي حصل قب
جايك , ولكن امل حين الوقت لتخربين ما 
قد حصل ؟ ماهي احلقيقة ؟ جيب ان 
اعرف كنا خمطوبني , كما يبدو ولكن  
االمور مل جتري على ما يرام بيننا اليس 



كذلك ؟ اان تقريبا متاكدة اننا حىت مل 
 نكن مغربني ببعضنا البعض "

 
قال " ما راقبها وعينيه جامدتني كاجلليد و 

 الذي جيعلك تقولني هذا ؟"
 

اوه جايك " وحتركت ابنزعاج " اخربين 
 ماذا حدث ؟"

 



" دايفيد هو ما حدث " قال جايك 
 بوضوح . 

 
شهقت ابندهاش , فهي قد توقعت هذا 

صدمة هلا . هل  لكن اتكيد االمر كان 
فضلت حقا دايفيد الين على جايك ؟  
حدقت ابلشخص القوي الصلب الذي  

امامها وعينيها مسمرتني عليه  كان يقف
 ومدركة اهنا جيذهبا بطريقة قوية . 

 



" تقصد ... انين قد تورطت بعالقة مع  
 دايفيد ؟" سالته ابضطراب .

 
" ومع العديد غريه ؟" رددت لني كلماته 

بذهول ورعب هائل . امتد الصمت 
بينهما وعينيها اخلضراوين حتدقان به  
ر  بتوسل ليسحب كالمه لكنه كان ينظ

 اليها بتجرد . 
. 



اخريا استطاعت ان تساله هبمس " 
 ك....كم واحد اخر ؟" 

 
 |ه نسيت ان احصيهم " قال . 

 
ترحنت كانه قد دفعها بقوة ووجها كان  
شاحبا كوجوه املوتى . امسك بذراعها  

قال " ادخلي املرسم  وثبتها مكاهنا و 
واجلسي ... من االفضل ان تبتعدي عن 

 طريق دايفيد االن "



 
دفعها امامه واجلسها على الكنبة الكبرية  

نت متناترة  بعد ان ازاح الكتب اليت كا
عليها وقال ضعي راسك بني ركبتيك , 

 تبدين كانك على وشك الغماء " 
 

اطاعته ووضعت راسها بني ركبتيها وتناثر 
شعرها حىت ملس االرض . بعد حلظة رفع 
راسها واجلسها واجربها على تناول كاسا 



بعد ان اضاف اليه بعض نقاط  من املاء  
 املشروب . 

 
جرعت لني قليال منه وكادت ختتنق من  

طعمته " اان اكره املشروب " قالت بقرف 
. 
 

حدق جايك هبا بذهول ووجهه مغلق  
 التعابري .

 



وضعت الكاي جانبا وحركت كتفيها 
وقالت اظن انه قد حان الوقت لتخربين 

احلقيقة , كم من الصدمات ال تزال  
 ؟ جايك جيب ان اعرف , تنتظرين

سيكون من االسهل ان اعرف كل شيء 
 دفعة واحدة " 

 
اجته حنو النافدة ومسعت صوت حمرك  

سيارة مث نظر جليك حنوها وقال " لقد  
رحل دايفيد . هو اييت للكشف على سام 



بني احلني واالخر فهو طبيبا بيطراي كما 
 تعلمني "

 
هز كتفيه وقال " االمر ليس سهال , لقد 

ابلتك حني ذهبت اىل يورك الرى  ق
املعرض الذي كنت تعملني فيه وقد بعيت 

يل الربانمج وابتسميت يل , دعوتك  
للعشاء وبعد هذا صرت التقي بك لعدة 
مرات يف االسبوع . كنت عاملة جدا ابمور 



الفن كنت مجيلة كنت كما يبدو مستمتعة 
 برفقيت . فسألتك الزواج مين". 

 
. 

********************** 
 الفصل السادس 

 
نظرت اىل االسفل ونبضها يتسارع " كنا 

 واقعني يف احلب ؟"
 



ضحك ابنزعاج وقال " كنت مبهورا  
بشخصك اخلارجي لوهلة القوي اواصر 

يت اىل هنا , ومبا  عالقتنا , اردتك ان ات
اهنا كانت فكرة جيدة يف حينها , فقد  

 متت خطوبتنا "
ابمل نظرت اليه عرب رومشها وهي تشعر 

جعل شفتيها ترجتفان لقد كان مغرما هبا 
وهي قد رمت مثل هذه الفرصة الغالية  

 ...اي هلا كم كانت محقاء وغبية . 
. 



 
"لقد رمستك يف اول اسبوع لك هنا , لقد 

تين انك قد عملت عارضة للرسامني اخرب 
من قبل وهذا امر ااثر دهشيت حينها ,  
اعرتف لك,لكنك كنت موضوعا رائعا  

قد رمستك "هز كتفيه جمددا  وهلذا ف
واتبع"لكن كان عندي طلبية جيب ان 

اهنيها وكنت مشغوال جدا وال استطيع ان 
اراك طوال النهار . ووالديت كانت وفية 
جدا بعدم اخباري بشيء مما كان جيري  



بغيايب .فقد علمت انك كنت تتجولني  
وتذهبني للسباحة مع دايفيد . كان االمر  

 اعرف دايفيد جيدا يبدو بريئا ...فاان ال 
لكنه كان ولدا جيدا , مث اتيت اىل هنا يف 
احد االمسيات الحبث عنك فقالت يل 

والديت انك كنت يف االحراش ...فذهبت 
اىل هناك ووجدتك مع دايفيد ,هناك  
اكتشفت ابلضبط كيف كنت تسلني  
نفسك ,وقد قلنا اشياء فظيعة لبعضنا  
البعض بينما كان دايفيد يعيد ارتداء  



البسه ابرتباك , اخربته ان يغرب عن  م
وجهي ,اان مل اضع اللوم عليه ...فقد 
رايت حينها ما هي نوعية الفتاة اليت  

كنتها . وقد صارحتين هبذا فورا ... وقد 
تكلمت عن االمر وكانك فخورة به . 

وقد طلبت منك االبتعاد عن هذا املكان 
فورا, وعندما رحلت اخربتين والديت كم  

,ااننية فارغة العقل , كانت كنت كسولة 
كلها فرح وارتياح حني عرفت ان  

 خطوبتنا قد انتهت "



 
"هناك اخرون انت قلت " مهست 

 حبشرجة "هناك اخرون "
 

"لقد علمت هبذا بعد فراقنا "قال جايك 
بقرف " كان عندك الئحة اصابت راسي 
ابلدوار . واخربتين امي ان الرجال كانو  

البيت هنا ,لقد ايتوا ويصطحبوك من 
 مسعت بعض االشاعات حولك ايضا "

 



" اذن حنن مل نكن خمطوبني حني اخربت  
الطباء ابملستشفى اننا كذلك"قالت "لقد ا

فكرت انه كان امرا غريبا ...فقد بدوت 
 قاسيا جدا حني التقيت يب يف االحراش "

. 
 

"لقد تصرفت بوحي الظروف "قال جايك 
اللقاب  حبزم "فقد نعتين ابلعديد من ا

السيئة حني تقابلنا للمرة االخرية  
"والتمعت عيناه ابلقسوة واتبع "من  



الواضح انك قد كرهت حقيقة انين  
قاومت االغراء ابن اتشارك الفراش معك 
اان نفسي ,وقد حملت انين قد اكون شاذا 

 او غري طبيعي "
 

"كال"مهست جبنون وهي هتز راسها  
رافضة بقوة واغلقت اذنيها بيديها  

رجتفتني "ال تقول املزيد ,ارجوك جايك امل
من املرعب مساع مثل هذه الكلمات اان 



الاصدق هذا ...اان اصدق انه من  
 املمكن ان افعل اشياء مشينة مثل هذه "

 
"لكنك فعلت "قال بتهكم واللون الداكن 
يشتد على مالحمه استدارت لترتكه لكنه 
حترك بسرعة اكرب منها ووقف بينها وبني 

عينيه تقدحان شررا مما اخافها  الباب و 
وقال " ذلك اليوم حني رايتك مع دايفيد 
مل اشعر بشيء اال ابلقرف واالمشئزاز من 
قلة االخالق والفضيلة اليت رايتك هبما . 



وبعد رحيلك نزعتك من تفكريي متاما لني 
.كل مرة كنت انظر هبا اىل صورتك كنت 
افكر انين بطريقة ما رمست شخصيتك  

لى الورق دون ان اعرفك على الالهية ع
حقيقتك ,مث رايتك بعد هذاتتجولني يف  
الضباب مل اشعر بشيء سوى ابالنزعاج  
بسبب احلادثة اليت اخربتين انك تعرضت 
هلا وكيف صدمت راسك بشدة ابحلجارة 

 "تصلبت مالحمه بكراهية واضحة .
 



"لقد شعرت هبذا" قالت بتنهد "لقد  
 كرهت جمرد معاونيت يف حمنيت " 

. 
 

اقرتب خطوة حنوها وعينيه مركزتني على 
فهمها وبطريقة ال شعوراي تراجعت لني  
خطوة اىل الوراء وظلت ترتاجع خطوة  
خطوة وعينيها تعكسان خوفها ورعبها 

وهو يقرتب خطوة خطوة ,حىت التصقت 
ابحلائط . وببطء احنىن حنوها وذراعيه على 



جانيب جسدها وامسك بشعرها من وراء 
يضغط على رقبتها بقوة . رقبتها واخذ  

 
"جايك ارجوك ...."مهست وصوهتا 

 يرجتف . 
 

"ارجوك ماذا لني ؟"متتم ابستهزاء واتبع  
"انك ممثلة ابرعة جدا هل تعلمني هذا  

؟تنظرين اىل هبذه العينني اخلضراوين وهذا  
الفم الندي استطيع ان اقسم انك تبدين 



بريئة كاالطفال ,انت خطرية هل تدركني 
رغم مما اعرفه عنك ,ابلرغم من  هذا ؟ابل

كل شيء اتذكره فانت بعض االحيان 
تكادين تقنعيين انك قد تغريت فعال  

"وانزلقت يده عن مؤخرة رقبتها واستلقت 
على ظهرها واخذ يشدها حنوه ويلصقها 

به . راقبته ونفسها مقطوع دون ان  
 تستطيع التحرك . 

. 
 



دكن لون عينيه الرماديتني وحدق بفمها  
عش وقال "اريدك ان ختلعي مالبسك املرت

من اجلي اثنية لني , كوين عارضة يل , 
 اريد ان ارمسك"

 
متلملت وهي تدرك انه يريد فقط ان  
يشعرها ابلذل واملهانة " اتركين جايك  

 ارجوك ال تقل أي كلمة اخرى "
 



تصلب صوته وهو يقول " لكنين ال اريد 
ان اتركك لني ! لقد رميتك مرة , لكنك 

ية اليس كذلك ؟اان لن اعجب عدت اث
او اثق بك اثنية ولكن كما تبديت االن  

فاان اجد من املثري جدا ان اخذ ما  
 عرضته على سابقا "

 
الوحشية املفاجئة يف صوته ارسلت الذعر  
يف اوصاهلا , وصارعت لتنسل من قبضته 
, ضربته بيديها لتبعده لكن حماوالهتا هذه  



زادت من ااثرته وامسك هبا بقوة وثبتها 
جبسده مكاهنا ومنع حتركها , واخذ  

يعانقها بشغف وقسوة واحست بقوة  
رغبته وحاولت اال تشعره ابستجابتها له 

نت تضعف بسرعة وتستسلم  لكنها كا
 للمشاعر الذي اخذ عناقه يثريها هبا . 

 
وحني احس هو بتجاوهبا تصلب وابعد  

 فمه عنها فهمست " جايك "
 



وصوهتا يفضح مشاعرها , فقد علمت  
فجاة انه حىت لو اخذها وهو يكرهها  

 فهي لن تتمكن من مقاومته .
 

تنهد فجاة ودفعها بعيدا عنه واندفع شامتا 
ملرسم و خرج اتركا اايها ترجتف اىل ابب ا

. 
 

احلادثة هذه يبدو كاهنا قد احدثت تغريا  
كبريا يف عالقتهما فجايك ولني كان  



يتجنبان بعضهما قدر املستطاع 
وتصرفاهتما كانت رمسية جدا حني يلتقيان 
سواي يف نفس املكان اثناء تناول الطعام 
,او يف املساء , السيدة فورسرت الحظت 

ت مندهشة قليال من هذا بصمت ,بد
التوتر الذي كان يسيطر حني يقرتب  
 جايك من لني , لكنها مل تقل شيئا .

 
. 
 



لني كانت تساعد يف اعمال البيت خترج 
للنزهات مع سام وتقرا او تستمع اىل  

املوسيقى يف املساء . السيدة فورسرت قد 
احضرت لعبة تسلية تركيبية كانتا تتمان 

نت املراة أجزاءها ببطء وصمت كما كا
 تتم كل اعماهلا .

 
جايك كان يقضي معظم االمسيات يف 
املرسم حني اييت ليجلس معهما كانت  
عيناه تظالن مركزاتن على كتاب حيضره  



ليقرا به وكانت لني تشعر ابمحرار وجنتيها 
 كل مرة تنظر خلسة ابجتاهه .

 
وجدت مرور االايم اهلادئة املتشاهبة يف 

مل جتد الصمت  هذا املكان امرا جذااب ,
ممال .ومل تكره العمل املستمر .الشيء  
الوحيد الذي كان يزعجها هو موقف  

جايك منها ,والدته ومنذ ان بدات لني  
مبساعدهتا والعمل بقرهبا قد اصبحتا تقريبا 

صدقتني وكاان يعمالن بطريقة حسنة ,  



كاان هناك انسجاما بينهما وتوافق ومها  
مطلوب   يسريان ابلبيت وكل تقوم مبا هو

 منها .
 

واحد االمسيات اقرتحت السيدة 
فورسرتيف ان تذهب لتقطف بعض مثار  
التوت لتتمكنا من صنع فطرية التفاح  

 والتوت يف اليوم التايل .
 



برفقة سام خرجت لني وهي حتمل سلة 
من القش صغرية لتضع فيها مثار التوت 
الذي ستقطفه من السور القريب من  

 البيت . 
 

ار اليت متال النبتة اخذت تقطف الثم
وتلمع بلوهنا الناضج حني مسعت صوت  
نباح سام والتفتت لرتى سيارة دايفيد 
تتوقف قرهبا وراته بنفسه يقرتب من  

 مكاهنا . 



 
" اه ال " قالت لنفسها "ليس هو ؟" 

وفكرت ابالشياء اليت اخربها عنها جايك 
وشعرت ابلدوار داخلها حني وصل  

 دايفيد اليها . 
 

جاة وهو ينظر اليها وكانه  مههم سام ف
 احس ابالضطراب الذي تشعر به . 

. 
 



توقف دايفيد قليال وهو يرفع حاجبيه " 
ما ابل سام ؟هل اان اصبحت فجاة 

شخصا معاداي هنا؟ اوال اعطيتين انت امر  
ابالبتعاد واالن هو ...انت تعرفين  

سام؟"قال ومد يده ليسلم عليا لكنها 
كاهنا تريد  مدت يدها تداعب راس سام  

ان تشعر ابالمان لوجوده قرهبا ورفع  
الكلب راسه فورا ونظر لديفيد نظرة  

 حتذير .
 



ابتسم دايفيد وقال " اال تزالني يف مزاج  
غريب لني ؟لقد اتيت الدعوك للسباحة 

معي ,انه يوم رائع ومن املؤسف ان نضيعه 
" 
 

 " كال شكرا "قالت بسرعة "اان الاسبح " 
 

حدق دايفيد هبا بدهشة "ال تسبحني ؟" 
 مث حتركت عينيه ابجتاه شخص كان يقرتب



منها وعلت وجهه نظرة ارتباك وهو يقول 
 "اه , مرجبا بك جايك "

 
توقف جايك جبانبها وعلى وجهه تعبري  

غري مقروء .نظرت اليه ابضطراب  
وتالقت بعينيه اللتان مل خترباها عما كان 

 جيول يف راسه .
 



د على حق "قال ابستهزاء " انه  " دايفي
يوم رائع للسباحة ,ملا ال نذهب مجيعا 

 لنسبح ؟" 
 

 قال دايفيد بسرعة " اهنا فكرة رائعة " 
 

هزت لني راسها وتطاير شعرها االسود  
وقالت " اان ال استطيع , فاان ال املك 

 ثوب سباحة "
 



" ثوب سباحتك االبيض ال يزال ابلبيت 
حنو " قال جايك بوضوح مث نظر 

دايفيدواتبع "اسبقنا , وسنلحقك بعد 
 قليل " 

 
" حسنا " قال دايفيد واختفى , اتبعت 

التوت الربي بطريقة الية  لني قطف
وراسها منحين اىل االسفل . سحب  

جايك يدها بعيدا فجاة واصابعه تقبض 
 على رسغها .



 
. 
 

"عليك مواجهة االمر يف وقت ما" قال 
تك بصالبة "اذهيب وارتدي ثوب سباح

 لني " 
 

ابتلعت ريقها وقالت "اان...اان ال اريد 
 الذهاب " 

 



"اان اعلم هذا لكن لتكن عندك الشجاعة 
لتواجهي الواقع ,ال تستطعي االختبار من 

املاضي , مهما كانت رغبتك كبرية يف  
فعل هذا "صوته كان لطيفا وطاطات  
 براسها والدموع تتجمع يف عينيها . 

 
اخذت السلة اىل املطبخ واخربت السيدة 
فورسرت اهنا ستتابع قطف ما تبقى يف الغد 

مث صعدت اىل غرفتها وارتدت ثوب  
السباحة االبيض املكون من قطعتني  



منفصلتني و نظرت اىل نفسها ابملراة  
ابنزعاج واضطراب , فالثوب الصغري جدا 
كان يظهر معظم جسدها الرقيق ويكاد 

تكاوينها . ال خيفي شيئا من   
 

فارتدت بنطال اجلينز والبلوزة فوقه مث  
نزلت اىل الطابق السفلي .كان جايك 

 ينتظرها وساهلا جبفاف "جاهزة ؟" 
 



هزت براسها ومل تنظر اليه .استقال 
رة وانطلقا يف طريقهما ووصال بعد السيا

حني اىل اندي كانت حتيطه حديقة مزروعة 
هما  ابالزهار الكثرية واجلميلة . استقبلت

فتاة ترتدي ثوب سباحة ملوان وشعرها  
 اشقر واعطت لني ابتسامة مصطنعة . 

 
كان هناك بعض الشباب والشاابت حول 
حوض السباحة , وقد حياها عدد كبري 

منهم وكلهم كانوا من الشباب كما 



الحظت لني ابمل اما الفتيات فقد نظرن  
ما كانت يف طريقها اليها بعدم اعجاب في

البس , اختفى جايك لغرفة تغيري امل
خلف احد االبواب ودخلت لني احد 
االبواب االخرى وخلعت مالبسها  

وخرجت برتدد بثوب سباحتها ’كان 
جايك ينتظرها متكئا على احد اجلدران  

ومرتداي ثو سباحة ازرق اللون وبدا جذااب 
جدا جبسده الرايضي وبصدره العاري  

 الصلب .



 
. 
 

نت نطرا اىل بعضهما البعض بصمت ..كا
لني تشعر به بكل جزء يف جسدها  

,كانت تتمىن ان تلمسه , ان تتكئ على 
جسده الصلب ,وخرجت تنهيدة منها 
فجايك يكرهها وال عجب يف هذا ! 

فجاة مد يده اليها جبفاف وقال "هيا بنا 
 ال نستطيع ان نبق هنا كل النهار "



 
ابلظالل الزرقاء اليت كانت حتيط ابحلوض 

انعكاس اشعة   وقفت لني واخذ تراقب
الشمس اخلريف على مياه اخلوض 

وتستمع اىل ضحكات االشخاص حول 
 احلوض . 

 
"من كانت الفتاة اليت استقبلتنا لدى 

وصولنا , سابدو غبية اذا مل اعرف امسها 
 " سالت جايك بنعومة .



 
اجاهبا وهلجته هازئة "برتا ويليامز .ابوها  
يدير مصنعا يبعد عن هنا حوايل العشرة 

,اهنم يسكنون بعيدا كما ترين   اميال
واشك ان بيرتا تكره الطريقة اليت خطفت 

 هبا ديفيد لني " 
 

نظرت اىل االسفل وقالت " هي... حتبه  
 ؟" 
 



"اهنا مهتمة به على كل حال , لقد تبخر  
كل شيء بينهما عندما اتيت انت اىل  

 خشبة املسرح "
 

 "اه " قالت حبرقة .
 

" مث "نعم "قال بصوت خفيف وابرد "اه
نظر اليها وعينيه متسحان كل قطعة من 
جسدها واحست هي بنظرته عليها حىت 

 دون ان ترفع نظرها .



 
" لقد أتينا إىل هنا للسباحة أتذكرين  

 ؟"قال أخريا مث غطس يف املياه . 
 
. 

************************* 
 الفصل السابع 

 
 
 



 
نظرت لني اىل مياه وغمرها االضطراب , 

اخافتها والشمس كان تنعكس فاملياه 
عليها وجتعلها المعة .ظهر راس جايك  
من احلوض ونظر اليها قائال " هل انت  
تقفني هكذا لكي تصطادي اإلعجاب 
عمدا لني ؟ انت تسبحني كالسمكة 

 أتذكرين هيا تعايل ".
 



عضت على شفتيها ابضطراب وقالت  
خبوف " اان ...اان ال اعتقد ان ابمكاين  

خائفة جايك " السباحة ! اان  
 

قطب جبينه قائال " ال تستطعي نسيان 
شيئا كالسباحة اتذكرين هيا اغطسي ... 

 ستتذكرين حلظة ملسك للماء " 
 

 "ال استطيع " صرخت وهي ترجتف .
. 



 
 

تصلبت قسماه ومد يده بسرعة وشدها  
من خصرها ورماها يف املاء , صرخت وقد 
شعرت بنفسها تصارع املياه دون فائدة 

حتريك يديها وقدميها لتخرج اىل   وحاولت
السطح اثنية لكنها مل تستطع وبداهلا  

سطح املياه بعيدا جدا وبدات تشعر كاهنا 
داخل الة لغسل الثياب واخذت رئتاها  

ختتنقان ومل يعد ابستطاعتها حبس انفاسها  



اكثر من هذا .وفجاة شعرت بيد قوية  
تسحبها وترفعها اىل االعلى مث محلها اىل 

وض حيث كانت تشهق وتسعل ضفة احل
واملياه جتري من انفها وفمها , صرخت 

 بضعف ورئتيها تؤملاهنا . 
 

"ماذا حصل ؟"سال احدهم بصوت  
 مندهش . 

 



"اهنا تستطيع السباحة كالسمكة ...هل 
 غابت عن الوعي "سأل شخص اخر .

 
. 
 

رفعها جايك واجته هبا وهو حيملها اىل  
غرفة تغيري املالبس دون ان يتفوه بكلمة 

واستكانت هي ابستسالم بني ذراعيه 
فرعب وهلع اللحظات القليلة السابقة ال 

تزال تسكنها . حني وصال اىل الغرفة  



ساهلا بقسوة "هل تستطعني ارتداء  
 مالبسك ؟.

 
هزت راسها ابالجياب وتساقطت قطرات 
املاء من شعرها , دفعها جايك داخل  
الغرفة وغريت مالبسها بلطف وهي ال 
تزال ترجتف من الصدمة .دق بعد قليل  

 على الباب وساهلا "هل انت خبري ؟"
 



"نعم " قالت بوهن بينما كانت جتلس 
على احد املقاعد يف الغرفة وراسها منحين 

 , مث وقفت وفتحت الباب . 
 

هيا بنا "  نظر بسرعة اىل وجهها وقال"
 وشدها حنو الباب .

 
يف السيارة ومها بطريقهما اىل البيت قالت 

له بعصبية "اان اسفة النين جعلت من  
 نفسي اضحوكة جايك"



 
 "انسي االمر "قال بصرامة .

 
تنهدت وهي ترى الغضب يف وجهه 

وقالت "اان ...اان اظن ان هناك بعض  
االشياء اليت نسيتها كليا واحمت من  

لقد قال االطباء انين ساتذكر  ذاكريت ...
املهارات اليت كنت اعرفها سايقا , لكن  

من الواضح ان املهارة السباحة هي خارج  
 نطاق التذكر "



 
"اان واثق انك ستتذكرين مهارات اكثر  

 ااثرة اخرى "قال بوحشية . 
 

احرتق وجهها من االنفعال وقالت "ال 
 تفعل "

 
 " ال افعل ماذا ؟"سال بقوة وهو يستدير 

ليواجهها "ال تريديين ان اقول لك احلقيقة 



؟ ظننت انك تريدين هذا لني!كل احلقيقة 
 عن نفسك!"

 
احنت راسها دون ان تتمادى يف هذا  

اجملال فهو كان على حق طبعا , فاملاضي 
سيظل هناك كالكابوس الذي يرتبص هبا  
,انه شيء ال تستطيع تغيريه او نسيانه  

مل تكن ,كان موجودا وبدات تدرك اهنا 
 تريد وجوده .

 



اوثق السيارة يف املوثق خلف مث نزلت لني 
بسرعة وهي ترجتف . استغربت السيدة 
فوسرت عودهتم هبذه السرعة وقالت "لقد 

 عدمتا سريعا"
 

 "لني مل ترغب ابسباحة "قال جايك. 
 

نظرت السيدة فورسرت اىل شعر لني املبتل 
 وقالت "يبدو كاهنا قد فعلت !" 

 



فاف "لقد حاولت اغراق  "كال "قال جب
نفسها لتثبت اهنا التتذكر السباحة .هذا 
كل شيء " مث خرج اىل مرمسه بعد ان  

 صفق الباب رواءه بشدة . 
 

بعد عدة اايم اصطحبها جايك اىل  
املستشفى حيث اجرت بعض  

الفحوصات وساهلا االطباء بعض االسئلة 
. 
 



"ال تغيري اذن ,وال حىت ذكرى صغرية عن 
؟"ساهلا الطبيب "فاذا مل تتذكري السابق 

أي شيء االن يف هذا الوقت فستستغرقي 
وقتا طويال جدا , لتعودي وتتذكري  

 ماضيك "
 
. 
 

قضمت لني شفها وسالته " كم من الوقت 
 حضرة الطبيب ؟" 



 
هز كتفيه وقطب حاجبيه وقال "ومن  

يدري ؟ من الواضح انك تفضلني نسيان 
الباب  ماضيك متاما , فانت تفضلني بقاء

مغلقا كليا عليه يف عقلك وحنن علينا اما 
ان حناول فتح هذا الباب ابلقوة او تركه 
 حىت تفتحيه انت ابرادتك , القرار لك "

 
نظرت اىل االسفل وهي ترتعش ومتتمت 

ان تكمل اجلملة "اان...اان..." ومل تستطع 



لشدة رعبها من تذكرها االن اهنا ال تريد 
 ان تتخذ هذا القرار .

 
احىن الطبيب حنوها وساهلا "هل انت خبري 

 ؟" 
 

 ابتعلت ريقها واجابت "نعم ...شكرا " 
 

"ال داعي الستعجال االمور كما اخربتك 
, ساراك جمددا ,بعد شهر اال اذا كان  



هناك تغيري خالل هذه املدة ...فكري مبا  
اذا قررت ان جتربي ذاكرتك  قلته لك ,

 على العودة ساحدد لك بعض املواعيد "
 

 " ماذا ... ماذا ستفعل ؟"سالته . 
 

ابتسم هلا ابطمئنان وقال هلا " هناك عدة 
طرق العادة الذاكرة ,قد استعمل التنومي 
املغناطيسي لكن طاملا عقلك مرتدد فهذه  
الطريقة قد ال تنجح ,لكن هناك طرق  



اخرى ممكنة لكن ,كما قلت ,اال اذا  
كنت تريدين حقا ان تسرتجعي ذاكرتك 

ابي طريقة " فلن ننجح  
 

اعادها جايك اىل البيت بعد ذلك وظل  
 صامتا طوال الطريق .

 
نظرت لني اليه ابضطراب حني ركن  

السيارة وقالت له "لقد كنت لطيفا جدا 
معي جايك .لكن مبا ان الطبيب قد قال 



ان اسرتجاع ذاكريت قد يستغرق وقتا 
العودةاىل يورك ...ال بد طويال فاان افضل 
يف مكان ما , اذا ذهبت  انين كنت اعيش

اىل املعرض الذي كنت اعمل به ال بد  
انين ساعرف شيء ما كان جيب ان اقوم 

 هبذا العمل من قبل "
 

"لقد ذهبت اىل هناك حني كنت 
ابملستشفى "قال جايك "فاخربوين انك  
قد رحلت ,و انك قد تركت شقتك يف 



يورك ايضا , ومل يوجد لك أي عنوان يف 
ال اعرف اين كنت املكانني , واان 

تقميمني حني اصبت ابحلادث ولكن احد 
 مل يتصل ابلشرطة الخبارها " 

 
. 
 

"اه" قالت وهتالكت كتفيها خبيبة امل 
ئلة "حسنا ,جيب علي اذن ان وتنهدت قا

اجد عمال وشقة جديدة .ال استطيع ان 



ابق متمرغة يف كرمك ولطفك اىل االبد 
 "! 
 

" ادخلي اىل املرسم "قال بصرامة "اريد  
 التكلم معك "

 
ترددت لني وهي تتذكر املرة االخرية اليت 

وقطب هو جبينه كنا هبا يف املرسم سواي 
 وخني الحظ ترددها .

 



"لن املسك او اضع يدي عليك "قال 
 جبفاف . 

 
امحرت وجنتيها وتبعته اىل الداخل , اغلق 

الباب واتكئ عليه واخذ يراقبها وهي  
تقف بوداعة وراسها اىل االسفل وتنتظر  

 ان يبدا كالمه . 
 

"انت متوافقة مع امي يف العمل اليس 
 كذلك ؟"ساهلا ابختصار .



 
نظرت اليه وقالت "متوافقة جدا نعم  

..اعتقد ان االمور تسري على خري ما يرام 
 بيننا " 

 
"هل جتدين احلياة هنا مملة ؟"ساهلا وهو 

 يراقبها بدقة .
 

"جايك ,انت تعلم انين احب احلياة هنا " 
اجابته هبدوء "احب كل شيء ,يف 



.السالم,اهلدوء,اجلمال...انه  ويندوتور 
 مكان رائع " 

 
 "هل حتبني البقاء فيه؟" 

 
نظرت اليه والدموع تالال يف عينيها 

وسالته "ملاذا انت تعذبين ؟انت تعلم انين 
 ال استطيع البقاء هنا "

 
 "ومل ال ؟" 



 
. 
 

سؤاله حريها "النك ...اان..." ومل تعرف 
ماذا تقول وامحرت وجنتيها بشدة واخذ 

فمها يرجتف مث تنهدت وقالت "ال 
 استطيع البقاء هنا " 

 
 " بشروط تستطعني "

 



 نظرت اليه بشدهة "اية شروط؟" 
 

" اان اخطط التزوجك " قال بقوة "وانت 
 ال يزال مبقدورك الزواج مين " 

 
اتسعت عيناها من املفجاة والصدمة  

واملؤملة وقالت له "ال تبدا "وركضت بعيدا 
. 
 



ق بينما كانت تقف  راقب ظهرها الدقي
 بعيدا وقال بصوت كاجلليد " 

زواجنا سيكون مصلحة وتوافق فقط , 
ستعملني يف البيت مع والديت كما تعملني 

عمال كاي عمل اخر   االن متاما , سيكون
,ساعطيك معاشا شهراي لتشرتي مالبس 

 واشياء اخرى ... 
اذا كنت صادقة حقا حني قلت انك  

 يوجد أي  ترغبني ابلبقاء يف ويندتور فال
 سبب مينعك من املوافقة اذن "



 
استدارت وحدقت به بغري تصديق وقالت 
"لكن ال داعي لنا لنتزوج , استطيع ان  
 اعمل عندك بدون ان اكون زوجتك "

 
" حىت بوجود امي وجودك كفتاة شابة يف 

 البيت سيكون امرا خاطئا "
 

 قال جبمود "الزواج سيكون احلل الوحيد "
 



"لن ينجح هذا االمر  حدقت به بذهول 
 ... 

فالزواج يعين اكثر من ان تكون جمرد  
 مدبرة منزل "

 
"يف احوال العادية كالمك صحيح"وافقها  

 جبمود "
لكن يف حالتنا لن يكون أي شيء اخر  
 بيننا جمرد كونك كما قلت مدبرة منزيل " 

 



"هذا سخيف " احتجت " انت لست 
 جادا ابلتاكيد !" 

 
. 
 

"سيناسبين هذا الوضع متام "متاما" قال   
, فاان ال ارغب ابلزواج من أي فتاة ,فبعد 

د ان يكون يل ما اكتشفته منك اان ال اري
أي امراة يف حيايت . اان اعرف كل شيء 

عنك لني اكثر مما يعرفه الرجال عن  



زوجاهتم . لقد نظرت اليك بكل انقدة 
صلحيت , فانت وهازئة . وهذا براي امر مل

جنا نية ابدا ,وابلطبع اذا تزو لن ختدعين اث
رجل اخر   سيكون مفهوما استحالة وجود

يف أي مكان قربك واال ساجعلك تندمني 
على اليوم الذي ولدت به ", والنظرة 
اجلليدية اليت حدجها هبا كانت مرعبة 
واتبع " اذا كنت تلعبني اية لعبة من  

االعيبك بتظاهرك ابلسعادة يف اقامتك يف 
تفكري جيدا قبل ان ويندتور فعليك ال



جتييب.اذا تزوجتيين لن هتريب من هنا ابدا 
وكوين واثقة من هذا . ستبقني هنا يوما  
بعد يوم تعملني وتساعدي والديت... اذا 
كنت حتبني حقا هذا النوع من احلياة فال 
ابس اذا ال . لني ساجعلك ترين اجلحيم 

 ابم عينيك اعدك هبذا "
 
. 
 



خيفة اليت كان ارجتفت للهجته الصارمة امل
يتحدث هبا وسالته "جايك,اذا كنت 
 تكرهين هكذا فلماذا تريد الزواج مين؟ 

 
وجهه كان جامدا وهو يقول "انه العقاب 
لني, فاما ان تكوين فتاة جديدة وهبذه  
احلالة ستكونني سعيدة هنا واما انك  

تتظاهرين لتخدعين لسبب ما وهبذه احلالة 
ر  فستكونني سجينيت هنا يف ويندتو 

,ساعطيك اربع وعشرين ساعة لتفكري 



مبا قلته "واستدار حنو الطاولة وقال "لدي 
عمل اقوم به االن ,من االفضل ان  

 ترحلي "
 

اقرتاحه اعجبها وجذهبا , وادركت اهنا  
وافقة عليه,ففكرة ان تصبح زوجة تريد امل

جايك كانت تشدها كاملغناطيس لكن 
كابوس املاضي سيظل قابعا بينهما وكانت 
تعلم انه لن يساحمها ابدا .كان يقدم هلا  
عقااب كما قال ,وشعرت انه كان يعين ما 



يقول .ارادها هنا حتت انظريه حيث 
ابمكانه ايذاءه مىت شاء وكانت تدرك متاما 
ان عنده املقدرة على ايداءها مىت شاء  
وكانت تدرك متاما ان عنده املقدرة على 
 ايداها بشكل ال حيتمل .بكلمة , بنظرة 

يستطيع ان يلسعها كالسوط ويسبب هلا 
االرجتاف والبؤس . وادركت انه كان  

عارفا بقدرته على ايداها . كانت تشعر  
ابجناذهبا الكبري حنوه ومل يكن ابستطاعتها 
اخفاء هذا عنه .يف غرفتها وهي حتدق 



ابالحراش البعيدة تنهدت .اخليار الذي  
قدمه هلا كان جمرد خيارا بني انرين , فاذا 
تركت ويندتور تعلم جيدا اهنا لن تراه اثنية 

ا , وهي تعلم اهنا لن تتحمل هذا  ابد
االمر بتاات ,واذا بقيت , كزوجته ستكون 
حتت سيطرته متاما دون أي دفاع الهنا  

 .... 
 
. 

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



 الفصل الثامن 
 

وانقطعت أفكارها عند هذه النقطة 
وبدون  وادركت إهنا حتب جايك !بيأس 

 أمل حتبه
هل مّخن هو هذا ؟هل هلذا طلبها للزواج 
؟سيكون من السخرية له أن يعرف إهنا  
اآلن حتت رمحته متاماً بعد األذي الىت  

سببتها له!سيكون من املمتع له أن ميارس 



اإلنتقام الذى كانت تقدمه له عن طيب 
 خاطر.

. 
جلس على األريكة ىف تلك الليلة ووجهه 

ضي بينما كان يقرأ  جامداً كوجه القا
اجلريدة .لقد أتى عن قصد وجلس على 
األريكة قرهبا ساقه يكاد يالمس ساقها  
وهو منحىن قلياًل للقراءة وكأنه يتجاهل  
كلياً وجودها .حاولت جاهدة أن تركز  
أفكارها على قطعة القماش الىت كانت  



تطرزها لكنها مل تستطع فطوهتا ووضعتها 
 جانباً.
سأخلد للنوم "اان...أعتقد انىن 

 اآلن"قالت بعصبية .
"تصبحني على خري اي بنيىت"قالت السيدة 

 فورسرت. 
كان على لني أن متر قرب جايك ىف  

طريقها إىل الباب مبا أنه مل حيرك قدميه 
ليفسح هلا الطريق فكان عليها املرور على 
أطراف أصابعها من قرب أقدامه،وفوق  



  اجلريدة التقت عيناها بعينيه الرماديتني 
اهلازئتني واللتني أخذات حتدقان هبا حىت 

امحرت وجنتاها وأحس هو بعدها  
 ابإلكتفاء. 

انمت نوماً مضطرابً ىف تلك الليلة،وهى 
 تتقلب حماولة عدم التفكري،

وحني استيقظت ىف الصباح كانت عيناها 
 منتفختان من جراء عدم النوم .

نظر جايك بقسوة إليها حني وصلت إىل 
وسأهلا إبستهزاء املطبخ   



 "ليلة سيئة لني؟؟" 
شعرت ابلغضب داخلها ،فرمبا قد  

تصرفت بطريقة خاطئة ابملاضي لكنه 
قاسي جداً وفظ معها اآلن.وتبعته إىل  
احلديقة ويديه ىف جيبة بنطاله واستدار 

 وواجهها وهويبتسم بربود. 
 "لقد فكرت إبقرتاحك "قالت لني.

 "وماذا؟"سأهلا بربود مطلق.
موافقة "قالت وحدقت به مستجمعة "اان 

 كل جرأهتا .



أحىن رأسه وقال:"حسناً،سأقوم ابلرتتيبات 
 إذن"

 "ترتيبات؟"سألته إبستغراب.
. 

"ترتيبات العرس"قال جبفاف"ال داعى 
 لإلنتظار أليس كذلك؟" 

"آه،لكن..."قالت برعب فهى مل تتوقع  
 أن جيرى كل شيء مبثل هذه السرعة .

جبيه "هل هناك "نعم؟"سأل وهو يرفع حا
 سبب لإلنتظار لني؟



هذا الزواج هو زواج توافق على كل  
حال،كلما أسرعنا ىف تصحيح وضعك ىف 

 هذا البيت كلما كان أحسن".
"ابلطبع اان ال استطيع الزواج واان أعاىن  

 من فقدان الذاكرة؟"
 سألت إبدراك مفاجئ. 

تصلب فمه وقال"آه،لكننا نعلم من انت 
انة انضجة  ،وانت على كل حال انس

وعاقلة،فما هو السبب إذن الذى  
 سيمنعك من الزواج ىب ؟؟" 



"ال...ال يوجد سبب على ما أظن"متتمت 
 لني.

هز رأسه وقال"هذا صحيح "ودون أن 
يضيف أية كلمة أخرى استدار وابتعد  
عنها وعادت إىل البيت وهى ىف حالة 

 صمت وسكون الصدمة.
مل يكن إبمكاهنا مناقشة املوضوع مع  

ته خلوفها مما ستكون ردة الفعل بعد والد 
ثالثة أايم حني قال جايك أثناء تناول  
الغداء"أمى ،لني واان سنتزوج األسبوع 



املقبل "كان من الصعب القول أيهما  
بدت اكثر اندهاشاً هى نفسها أو املرأة  

 األخرى .
لكن السيدة فورسرت استعادت ثباهتا  

بلحظة وسألت بشك وهى تنظر إىل ابنها  
ستفعل هذا حقاً؟"  "هل  

اجاهبا هبدوء "نعم، لن يكون هناك أى  
جلبة،إحتفال سريع فقط دون حفلة  

 استقبال الحقة". 



نظرت السيدة إىل لني بقوة وقالت 
 "يناسبك هذا اليس كذلك؟". 

طأطأت لني برأسها دون أن تواجه عينيها 
 وقالت "نعم" 

. 
"وماذا عن شهر العسل ؟"سألت السيدة 

 فورسرتابستفسار.
"لن يكون هناك شهر عسل "أعلن جايك 
،لني مل تستطع أن ترفع نظرها ابلرغم من 

 علمها أنه كان حيدق هبا . 



عندما عاد جايك إىل مرمسه سألتها  
السيدة فورسرت بلطف"هل انت واثقة مما 

 تفعلينه اي ابنىت؟ 
فابىن جايك هو رجل صلب ،قوى وعنيد 
مثل حجارة هذا البيت.هو ال ينسي أو 

سهولة،أنه رجل إبستطاعته جعل يسامح ب 
 املرأة تتعذب كاجلحيم". 

شعرت لني خبديها يلتهبان وقضمت  
شفتها وهى تقول ابضطراب "اان...سوف 



اتزوجه ...اان ادرك...ما حتاولني قوله  
 ولكن..." 

تنهدت السيدة فورسرت وقالت"حسناً  
انت تصنعني سريراً من األشواك وسيكون 

 عليك اإلستلقاء عليه". 
إذا استلقى جايك عليه معها ،فكرت لني 

أبمل ،لكان هذا أقصى ما تريده من 
 السعادة.

ىف اليوم الذى سبق زواجهما اصطحبها  
جايك إىل يورك وأصر على شرائها بعض 



املالبس،جلس ىف احملل بينما كانت ختتار 
األثواب وحني انتهت دفع احلساب بعض 

وكتب الشيك وقال جبفاف"لقد كنت غري 
ة ،سأقول لك هذا،لقد توقعت أن متطلب

 أدفع فاتورة اكرببكثري من هذه". 
كانت قد اشرتت بنطالني من  

اجلينز،أحدمها أزرق واآلخر أخضر،تنورة 
سوداء ضيقة وثالث كنزات أبلوان مناسبة 
خمتلفة ،ابإلضافة إىل الثوب الذى كانت  
سرتتديه ىف يوم العرس،ثوابً زهرايً فاحتاً 



طويلة ،تنورته طويلة  ايقته عالية وأكمامه
 وواسعة . 

نظر جايك إليها وقال"مناسب  
 جداً"بلهجة دفعت ابلدم اىل وجنتيها .

ىف طريق العودة خفف جايك من سرعته 
حني وصالإىل أحد األبنية وقال"هذا هو 

 املعرض الىت كنت تعملني به"
نظرت لني إىل هذا املكان ومل تشعر أبى 
شيء أو ذكرى تربطها ابملكان.حدق  



جايك بوجهها للحظة مث أكمل القيادة 
 دون التفوه أبى كلمة .

تزوجا ىف اليوم التاىل ،ابلكاد عرفت لني  
ما كا جيرى هلا وهى تشعر بقوة بعيون  
جايك املركزة على وجهها وحببها الذى  

 أخذ ينبض ىف قلبها.
. 

بعد االحتفال عاد اجلميع إىل ويندتور،لني 
ة فورسرت أعدات غداءاً خفيفاً والسيد



وأخذت لني سام ىف نزهة بعد الغذاء فيما 
 أخذت السيدة فورسرتبنتظيف الصحون. 
عندما عادت لني من نزهتها ىف هواء  

اخلريف املنعش كان البيت فارغاً 
وهادائً.قطبت جبينها وصعدت إىل الطابق 

فتش عن السيدة فورسرت لكنها العلوى لت
مل جتدها .فدخلت إىل غرفتهاوأرادت أن 
تغري مالبسها وترتدى اجلينز الذى اشرتته  

 حديثاً. 



تفاجأت حني فتحت خزانتها ومل جتد شيئاً  
ا ،فتحت اجلوارير كذلك وكانت كلها  هب 

فارغة متاماً.خرجت بسرعة من الغرفة  
وأخذت تنادى السيدة فورسرت إبضطراب 

جايك بداًل من والدته وصعد إىل  ،ظهر 
الطابق العلوى إليها وعلى وجهه نظرة  

 استفسار فضولية .
"اريد والدتك"قالت بعصبية 

 "اان...مالبسى كلها قد اختفت" 



مر جبانبها وفتح ابب الغرفة الرئيسية الىت  
 كانت تستعملها والدته للنوم .

دخل إليها وبدهشة تبعته لني .أغلق  
عليه وقال هبدوء"ىف  جايك الباب واتكيء

 اخلزانة عندك"
فتحت اخلزانة ورأت مالبسها مرتبة  

 ومطوية بعناية داخلها.
استدارت وحدقت به"ال استطيع أن آخذ 
غرف نوم والدتك ..فأان مراتحة وسعيدة 

تفعل  ىف غرفىت .ماكان عليك أن تدعها 



هذا...مع أن هذا عماًل لطيفاً ومهذابً 
 منها". 

ل بربود"انظرى اثنية "إنك تنسني شيئاً"قا
 ابخلزانة لني " 

قطبت وأعادت النظر داخل اخلزانة  
واندفع الدم إىل خديها ،كانت مالبسه  
معلقة قرب مالبسها ،استدارت ونظرة 

حتذير على وجهها وقالت 
بتلعثم"ملاذا....؟لقد قلت...زواج توافق 
 ،ال استطيع ...لن أشاركك هذه الغرفة" 



. 
تشاركيىن غرفىت "والدتى ابلطبع تتوقع أن 

،إذا كان لدينا غرفتني منفصلتني سيكون 
من الواضح للجميع أننا ال نعيش حياتنا 

كزوج وزوجة،واان ال نية عندى ىف 
 السماح ألى شخص مبعرفة هذا" 

"لن يعرف احد"قالت بيأس"أان لن أخرب 
 أحداً".

"إذا مرض أحدان وأحضران له الطبيب 
ف "ابتسم بربود واتبع"أو إذا حدث وعر 



أحد اجلريان ابألمر ...سيكون اخلرب  
 منتشراً ىف كل املقاطعة بظرف 

 عشرة دقائق 
 أوه كال لني،سنتشارك هذه الغرفة ".

تراجعت وهى ترجتف وقالت"ال تستطيع 
 جايك،ال تستطيع أن تفعل هذا ىب ".
"ال نية عندى أبن أفعل أى شيء  

 بك"قال جبفاف"لقد فقدت أعصايب ىف



ذلك انىن إذا   ذلك اليوم ،وقد علمىن
مسحت لك فانت ستدخلني حتت جلدى 

 لني،
واآلن سأكون حذراًكى ال حيصل هذا 
اثنية أبداً.سننام على هذا السرير سوايً  

 ولن أضع يدى عليك أبداً" 
والتمعت السخرية القاسية ىف عينيه  

وهويتابع "أى واحد منا سيجد هذا األمر  
 اشد صعوبة اان اتساءل؟؟" 



بقدميها هتتزان وكادت أن تقع  شعرت 
وعرفت أنه قد الحظ ملعة األمل داخل  

عينيها.لقد خطط هلذا منذ االبداية ،كان 
عليها النوم جبانبه على نفس السريروحتمل 

 عذاب معرفتها أنه يكرهها.
كانت هى اجلزء األساسي ىف انتقامه ىف 
العقاب الذى أراد أن يعاقبها به ،لقد  

انت بني ذراعيه خانت نفسها مرة حني ك
 وقد مخن هو إهنا واقعة ىف حبه .

 "انت تكرهىن"مهست بصوت مهتز. 



تغري وجهه واشتعلت عيناه بذلك الضوء 
وقال بوحشية"نعم ،لقد جعلت مىن أمحقاً 

مرة وخدعتىن ،فطردتك من حياتى  
ونسيتك،لكنك عدت إىل هنا لتقومني  
هبذه التمثيلية والىت تريدين منها فقط  

شرك وجعلى أقع متيماً ىف إيقاعى ىف ال
غرامك وأن أنس الفتاة اخلبيثة الشريرة  

 الىت كنتها"
. 



أمسك كتفيها بقوة وهزها بشدة وغضب 
واتبع "لكىن لست أبلهاً هكذا ألقع اثنية 

 ىف شركك لني 
،لقد كدت توقعني ىب للحظة،...هناك 

 سأعرتف لك، 
ذلك اليوم جعلتىن أرغب بك كثرياً لدرجة 

واىب وأنفذ لك ما  انىن كدت أفقد ص
تريدينه.لكىن تذكرت حلظتها لني أن الفتاة 

الىت هى أمامى اآلن هى جمرد صورة 
خادعة وغري حقيقية،هناك طريقة واحدة 



فقط لتلقينك درساً،كما يبدو،هذه  
الطريقة هى جعلك تستمرين ىف متثيليتك 
الصغرية هذه. من السهل اإلستمرار هبا  

ا لبعض الوقت اليس كذلك؟لكن دعين
نرى كم سيطول صربك وتظاهرك  

وخداعك حني تستمرين ابللعبة شهراً بعد 
 شهر"

 أبتعدت والدموع ىف عينيها. 
"ما األمر لني؟"سأهلا بقسوة "إنظرى  

 إىل،دعيىن أرى وجهك". 



هزت برأسها حماولة بيأس أن ختفى 
مشاعرها فتحرك فجاة وأدارها لتوجهه 

 ويديه تضغطان بقوة على ذراعيها .
ني؟"سأهلا بقسوة"امتىن أن تكوىن "خائفة ل

كذلك ،أريد ان اراقبك وانت تصبحني  
خائفة اكثرواكثر وانت تدركني إنك وقعت 

 ىف نفس الشرك الذى نصبتيه ىل" 
واجربها على رفع ذقنها بيده، وحدقت  
عيناها به ورموشها رطبة ومرجتفة.درس 
جايك وجهها بفضولية غري شخصية  



لني وابتسامة قاسية على فمه وقال"
 الصغري املسكينة"

عيناها الدامعتان حدقتا ابلفم الذى كان 
ينطق ابلكلمات القاسية اجلارحة ورغماً 
عنها التمعت العاطفة والرغبة ىف عينيها 
 فارجتفت وابتعدت بنظرها بعيداً عنه .

 
. 

******************* 
 الفصل التاسع 



تصلبت يدا جايك عليها فجأة ومسعته 
بطريقة غري منتظمة،مث دفعها بعيداً  يتنفس 

 وخرج من الغرفة صافقاً الباب وراءه.
خلدت لني إىل الفراش ابكـراً تلك الليلة 
وشعور ابألمل والتعب يسكنها واستلقت 
بسكون تنتظر وصول جايك،حاولت 
جاهدة أن تنام وتغفى لكن توترها  

وأعصاهبا املشدودة كاان جيعالن األمر  
 مستحياًل. 

. 



قت طويل خفق قلب لني بقوة  وبعد و 
حني مسعت خطوات يف اخلارج ودخل إىل  

 الغرفة. 
تظاهرت لني ابلنوم وكانت حتاول جعل 

تنفسها منتظماً حىت يعتقد أهنا حقاً غارقة 
 ابلنوم. 

استغرق بعض الوقت حىت غري مالبسه مث 
اقرتب من اجلهة الثانية من السرير ورفع 

 الغطاء ومتدد.



قرهبا كاد يصيبها  إدراكها أنه استلقى  
ابإلغماء كانت تستلقى على جنبها  

 ووجهها إىل اجلهة األخرى. 
عندما استدار هو انحيتها قطعت أنفاسها  
 للحظة مث عادت للتنفس ابنتظام بسرعة.

 "تصبحني على خري لني"
قال بسخرية.مل جتيبه خوفاً من أن  

يكتشف االضطراب والرجفة اليت كانت 
فيها،فضحك بنعومة تسيطر على كل ذرة 

 مث استدار للجهة األخرى وانم وظهره هلا.



تدرجيياً أخذت تشعر بدفء جسده قرهبا 
وكان قد استغرق ابلنوم،وظلت تستمع له 

وهي تشعر ابلراحة لكونه قد استغرق  
 ابلنوم. 

استيقظت ابكراً صباح اليوم التايل وكانت 
العصافري تغرد أبحلان خمتلفة يف اخلارج  

ا ببطء وادركت فوراً اين  وفتحت عينيه
كانت انئمة فحبست أنفاسها لتسمع أن 
 كان جايك ال يزال انئماً فسمعت صوت



تنفسه املنتظم اهلادئ،وبكل عناية وبطء  
استدارت لني لتنظر إليه.كان يواجهها  

ورأسه على الوسادة وشعره األسود متناثر  
عليها وكانت إحدى يديه موضوعة قرب 

ته واحلب يعتصر وجهه وكفه مفتوحا.راقب
 قلبها.

. 
املالمح القوية القاسية كانت تبدو لطيفة 

من جراء النوم،وجهه مراتحاً ورموشه  
السميكة مغلقة،ببطء حركت رأسها حىت 



اصبح يبتعد مسافة قصرية جداً عن ّكف 
يده،مراقبة إايه برموش نصف مغمضة 

أتكدت أنه غارقاً ابلنوم، وتنهدت هبمس 
 ومررت 

لى راحة يده وارجتفت  شفتيها بنعومة ع
 لرغبتها يف أن تعمق قبلتها اكثر.

وبينما كانت تنظر عالياً إليه عرب رموشها 
احلذرة جتمد الدم يف عروقها وتلون وجهها  

بعدة ألوان حني رأت العيون الرمادية  



الساخرة تراقبها وادركت أنه قد أحس  
 بقبلتها اخلفيفة جداً على راحة يده. 

ا احلركة أو النطق  لدقيقة مل يكن إبمكاهن 
 وهي ترجتف من شعور اإلذالل واألمل.

وبدون تكلم متطى جايك وهو يراقبها مث 
قال هبدوء:"إن الوقت ابكراً إنزيل  
 وأحضري يل فنجاانً من الشاي".

بدون أي كلمة انزلقت لني من السرير  
وهي تشعر ابلفرح للهروب من هذه 

العيون الساخرة واجتهت حنو املشجب 



ئزر البين الذي كانت السيدة لتحضر امل
 فورسرت قد أعطتها إايه،لكنها مل جتده يف 

مكانه بل وجدت مكانه مئزراً امحر اللون 
 حريري يتدىل جبمال وأانقة من املشجب. 
قطبت حاجبيها ونظرت إىل جايك الذي 

كان مستلقياً ويديه حتت رأسه وشبه  
 ابتسامة تطوف على شفتيه. 

 "هدية الزفاف"
؟". قال"هل يعجبك  



ملسته بنعومة وقالت"أنه مجيل...شكراً  
 لك".

"ارتديه إذن، وقد اشرتيت لك بعض  
 املالبس الداخلية ايضاً على فكرة، 

 إهنم هناك على طاولة الزينة".
نظرت لني إىل حيث أشار ووجدت كومة 

من القطع احلريرية الصغرية الذهبية  
والزهرية واملّطوية بعناية وموضوعة على 

 طاولة الزينة.
. 



ال بد أنه قد وضعهم هناك حني دخل  
البارحة لياًل فكرت لني يف نفسها وقالت 

 له خبجل"شكراً لك".
وتناولت املئزر وارتدته وأشعرهتا نعومته  
ودفئه ابلسعادة فقالت له "اان...اان  

اخشى انىن مل أحضر لك هدية زفاف  
 ألنين ال املك املال..." 

"اعرف هذا"قال واتبع"أحضري الشاي  
انىن أموت من العطش".  لني  



نزلت إىل املطبخ وحضرت الشاي وهي  
تتنقل مبــرح خفي كان يغمرها،فإحضاره  

 اهلدية كان شيئا لطيفاً من قبله.
عندما اهنت الشاي وصعدت إىل الطابق 

 إىل السابعة  العلوي كانت الساعة تشري
ومسعت صوت محاهتا وهي تتقلب على 
سريرها فدخلت لني إىل غرفتها على  

طراف األصابع ووضعت هلا كوابً من  أ
 الشاي على الطاولة اجملاورة للسرير.



استيقظت السيدة فورسرت يف هذه اللحظة 
وحدقت بلني بدهشة وقالت"اي إهلي انك 

مستيقظة ابكراً جداً"مث ابتسمت حني 
رأت املئزر االمحر األنيق وقالت"أنه  

مجيل...أنيق جداً ايضاً.هل اشرتيتيه من 
 يورك؟"

اه جايك يل كهدية زفاف"قالت لني "اشرت 
بفرح مدركـة بفرح كبري أن جايك مل يريه  

 حىت إىل والدته. 



درست السيدة فورسرت ابتسامة لني مث  
قالت"حسناً شكراً على الشاي اي  

ابنيت،لقد مضى وقت طويل مل حيضر يل  
أحدهم الشاي إىل السرير.من األفضل أن 

تسرعي إىل جايك قبل أن يصرخ  
يتناول كوبه انتبهي إلبىن  ويناديك ل

 املشاكس هذا.
فسيجعلك عبدة له ولطلباته إذا مسحت 

 له".
. 



لقد فعل هذا وانتهى قالت لني بنفسها 
 وهي حتمل له كوب الشاي. 

نظر إليها وهي تناوله الكوب  
وقالت"استفاقت والديت اليس كذلك؟لقد 

 مسعت أصواتكما".
"لقد أخذت هلا كوابً من الشاي إىل  

 غرفتها"
 قالت لني. 



"البد أهنا ظنت أن اليوم عيد 
ميالدها"قال بلهجة مرحة،مث أشار إىل  

 جانب السرير 
 وقال هلا"إجلسي هنا واحتسي كوبك". 
أطاعته بصمت وأخذت حتتسي كوهبا 

 ببطء وهي تشعر بقوة عينيه احملدقتان هبا.
شراب الكوبني بصمت وكان الضوء يزداد  

 تدرجيياً داخل الغرفة.
ت لني كوهبا على الصينية مث حتركت وضع

ابرتباك داخلي لتحضر ثياهبا،جايك راقبها 



وهي تتناول اجلينز األخضر والبلوزة 
 الصفراء وتتجه حنو الباب وهي حتملهما.

 "سرتتدين مالبسك هنا" 
قال بنعومة.توقفت وظهرها له وقالت"ال 

 تفعل جايك"هامسة.
"سرتتدين مالبسك هنا"ردد بصوت  

.صلب كالصخر  
فابتلعت ريقها مث وضعت املالبس 

رقت وغادرت إىل احلمام،اغتسلت واستغ



وقتاً أطول من املعتاد ألهنا كانت خائفة  
 من العودة إىل تلك الغرفة. 

عادت ببطء إىل الغرفة ووجدته قد قام 
من السرير وارتدى مئزره،ّمر جبانبها دون 
أي كلمة واجته بدوره إىل احلمام،فأسرعت 

البسها سريعاً قبل عودته مث لني ابرتداء م
 نزلت بسرعة إىل املطبخ. 

داعبت أنفه رائحة اجلبنة احملمصة حني  
دخل جايك املطبخ وجلس على طاولة  
الطعام وأخذ يراقب لني اليت كانت تضع 



حول خصرها مئزراً صغرية خيص  
والدته.تناول فطوره بصمت.سام كان 

يلحق بلني كيفما حتركت وعينيه ترمقاهنا 
ب.بود وح  

فناولته لني أحد قطع اجلبنة وداعبت رأسه 
 حبنان حني التهم القطعة الشهية.

"انك تفسدين هذا الكلب"قال جايك 
 وهو يرمقها.

. 



"إنه عزيز جداً على قليب اليس كذلك  
 سام؟"سألت. 

فنظر إليها سام نظرة كلها حب وهو يلعق 
 يديها. 

دخلت السيدة فورسرت املطبخ وعلى  
رها ابلذنب وقال"اي وجهها تعبرياً بشعو 

إهلي لني،شرب الشاي يف السرير  
سيجعلين كسولة،لقد أتخرت عن وقيت  

 هذا الصباح".
 "لقد حضرت لك الفطور" 



 قالت لني وهي تضعه على الطاولة. 
تركهما جايك وغادر الغرفة ووجهه اجلامد 
ال يظهر أي شيء،راقبته لني من النافذة 
وهو يتجه إىل مرمسه وعلى وجهها نظرة 

وق وحنني رأهتا السيدة فورسرت فتنهدت ش
 مث هزت برأسها وأخذت تكمل فطورها. 
"مبا أن الغرفة اإلضافية فارغة فيجب  

 علينا أن نفعل شيئاً بشأهنا
 "قالت بعد أن اهنت الطعام.

 نظرت لني إليها وسألت"ماذا؟".



 "إهنا حباجة إلعادة التنظيم ، 
هناية إبمكان جايك أن يقوم هبذا يف عطل 

 األسبوع". 
"اان احب ترتيب الديكور وإعادة  

 التنظيم"قالت لني بشوق 
"إبمكاننا الذهاب إىل يورك وشراء ورق 
اجلدران والطالء وسأنظف الغرفة وأعيد 

 تنظيمها وأصلح هلا الديكور".



قطبت السيدة فورسرت وقالت"هل تظنني 
أن إبمكانك القيام هبذا لني؟أنه ليس  

 عماًل سهاًل!". 
وجه لني والتمعت نظرة مندهشة يف  تغري

عينيها وقالت"غريب...أان،أان متأكدة انىن  
قد قمت أبعمال الديكور سابقاً..."ويف 
هذه اللحظة التمعت ذكرى يف رأسها  
فتصلبت مالحمها حمـاولة تذكر وإلتقاط  

 هذه الذكرى.



هناك غرفة...صوت البحر أييت من مكان 
ما...وهي واقفة على ُسلم تلصق ورق 
اجلدران... بينما يف اجلهة األخرى من  

الغرفة كان...وعاد الضباب ليغلف ابقي 
 الصورة ويبعدها عن عينيها. 

 "آه"مهست بقوة والدموع يف عينيها. 
السيدة فورسرت كانت قرهبا وتضع ذراعاً 
حوهلا وتنظر إىل وجههابقلق وتسأل"ماذا  

 هناك اي ابنيت؟".
. 



شيئا"قالت لني حبزن"كان "اان..اان تذكرت 
واضحاً جداً للحظة لكن كل شيء  

اختفى ىف اللحظة الثانية عندما كنت على 
 وشك التذكر".

"تتذكرين ماذا؟"سألتها السيدة فورسرت 
 وهي حتدق هبا حاولت لني التفكري

وقالت"ال اعلم...كان هناك شخص آخر  
 يف الغرفة لكين ال اعلم من هو؟". 

". "ماذا كنت انت تفعلني؟  



"اقوم أبعمال الديكور"قالت لني"لقد  
رأيت هذا بوضوح...غرفة قرب 

 البحر...ورق جدران أصفر اللون...". 
"قرب البحر؟"قالت السيدة فورسرت 

وقطبت حاجبيها"اين ميكن أن يكون هذا 
 املكان اان اتساءل؟".

تنهدت لني وقالت"ال اعلم آه،حسناً ال 
 يهم هذا اآلن". 
الصحون   واستدرات لتقوم بتنظيف

واستمر اليوم بشكل عادي ككل األايم 



العادية يف ويندتور أبعمال خمتلفة تبقي  
 املرأتني دائماً مشغولتني معظم الوقت.
املنزل كان حيتاج لعناية وعمل مستمر 

والرتتيب هناك إطعام  فبعد التنظيف 
الدجاجات والكي واحلديقة.وقد توزعتا 
املرأتني األعمال بطريقة مناسبة حسب 

غبة كل منهما. ر   
ذلك املساء أثناء تناوهلما لطعام العشاء  
قالت السيدة فورسرت"نريد أن نغري تنظيم 
 الغرفة اإلضافية ونصلح الديكور فيها".



" 
ولكنين ال استطيع هذا اآلن فعندي لوحة 

مليشال هانز علي اإلنتهاء منها قبل 
 أسبوعني"قال جايك.

إىل  "لني تقول أهنا ستقوم هبذا إذا أخذهتا 
 يورك لتشرتي ورق اجلدران والطالء!". 
رفع جايك نظره عن طبقه وحدق بلني  

 قائاًل"انِت؟". 
. 

 امحرت خجاًل وقالت"سآحب هذا". 



التوى فم جايك بتهكم وقال"حسناً 
 جداً،سآخذك إىل يورك غداً". 

صباح اليوم التايل إصطحبها ابلسيارة إىل  
 يورك بعد الفطور. 

السوداء وقميصاً أبيضاً ارتدت التنورة 
رقيقاً وأضافت بعض الوان التجميل إىل  
وجهها ومحرة الشفاه إىل فمها.حدق  

جايك هبا للحظة حني جلست قربه يف  
 السيارة.



"اي للفرق الذي يعطيك إايه تغيري املالبس 
وبعض مواد التجميل"متتم جبفاف"يف تلك 

املالبس البسيطة وبوجهك اخلايل من  
كأنك فتاة مدرسة بريئة املساحيق تبدين  

لني،هذا ذكاء وشطارة منك،يف بعض 
األحيان أشعر ابإلقتناع من انك فعاًل قد 

 تغريت.
لني اليت كنت أعرفها سابقاً كانت فتاة 
كسـولة،أاننية،الهية وبدون أّي حس  

 أخالقي أو فضيلة.



لكن منذ احلادثة كل شخصيتك قد  
تغريت"وحدقت عيناه بوجهها،املسحة  

محر اخلدود أضاف إىل وجهها اخلفيفة ال
السحر ولون أمحر الشفاه الزهري زاد من 

 مجال فمها.
"هل انت من الذين يصابون ابنفصام  

ني أن حتويل نفسك  الشخصية؟هل حتاول 
إىل املرأة اليت أحب لني؟".واشتدت نبــرته 

 وهو يسأل"هل هذا ما حتاولينه؟". 



نظرت إليه برباءة وقالت"اان...اان ال  
قيام أبي شيء جايك،اان  أحاول ال

 فقط...اتصرف على طبيعيت". 
فشتم وقال"كاجلحيم انت"مث اتبع القيادة 

 بصمت. 
تنقال ىف احملالت سوايً ونظرا إىل خمتلف 
الوان ورق اجلدران مث أشارت لني إىل  
أحدهم ولونه رمادايً نـاعماً وبه ورود  

 صغرية زهرية اللون. 
. 



  هز جايك كتفيه وقال "إذا كان يعجبك
فسنأخذه"واشرتاي كذلك طالءاً أبيض 
اللون وعدداً من الفرشاايت وابقي ما 

 حيتاجونه من أشياء. 
يف طريق العودة توقف جايك أمام مطعماً 

 كبرياً وقال أهنما سيتناوالن الغداء هنا.
تناوال طعامهما وكان هناك بعض  

األشخاص اآلخرين يف املطعم مث حني 
حلدائق  انتهيا أخذا يتنزهان قلياًل اب

 املوجودة خلف املطعم. 



مل تكن الورود موجودة نظراً إلقرتاب  
فصل الشتاء لكن رائحة عطره كانت 

ود اليت كانت تغمر اجلو وكأهنا تذكر ابلـور 
هنا يف الفصل السابق.كادت لني أن  

 تسقط بعد 
أن إلتوت قدمها قلياًل لكن جايك  

امسك هبا بسرعة ومنعها من  
من جراء   السقوط.ارجتفت كل أجزائها

ملسه هلا وعال صوت نبضات قلبها حىت  



كاد يصم آذاهنا،يديه أمسكتا هبا بقوة  
 وأحاطتها خبصرها.

فاتكأت برأسها على كتفه وأطلقت 
 تنهيدة هامسة.

أبعد جايك رأسها قلياًل وأخذ حيدق يف 
وجهها ويف عينيه تلك النظرة الغريبة  

 الداكنة.وبدون أي كلمة
ب هو  رفعت لني فمها حنوه واقرت 

منها،والتصقت به ويداها تعانقانه مل تكن 
 قادرة على إخفاء إستجابتها وشوقهاعنه.



فجسدها كان يرجتف بشدة من حبها  
له.وأمسك بوجهها بني يديه وحدق  
 بعينيها وابلضعف الالمع داخلهما.

 "قوليها لني!"قال بقسوة. 
مل تكن حباجة لتسأل ماذا كـان يريدها أن 

لعينني الباردتني  تقول،فالنظرة داخل ا
كانت سهلة القراءة.جايك كان يطالب  

ابعرتافها ابستسالمها الكامل له  
 ابلكلمات. 



مل يكن مكتفيـاً ابإلذالل الذي قد أشعرها 
 به دون أن تتكلم.

تنهدت أبمل مث ابتعدت عنه.مل يقوم أبي 
 حمــاولة ليمنعها ومل يوقفها 

حني استدارت وأخذت تبتعد،لكن خلف 
الصوت اهلازئ قال بنربة ظهرها  

جليدية"لن يكون علّي االنتظار 
طويـاًل،اليس كذلك لني؟كالان يعرف  
 هذا"؟عادا إىل ويندتــور والصمت هو



سالحهما،كل منهما يشعر بقوة وجود  
اآلخر مع أهنما ظاهرايً بداي كأهنما غارقني 

 كل يف أفكاره. 
. 

************************ 
 الفصل العاشر 

 
صعدت لني بسرعة إىل الغرفة اإلضافية  
وأخذت حتاول دفع قطع األاثث إىل  

الغرفة،تبعها  اجلهة واحدة من جهات 



جايـك وأخذ يراقبها وهو يضع يديـه على 
 خصره بينما كانت 

حتاول جر السرير الثقيل لتضعه قرب 
قطع األاثث األخرى،حترك جايك وأبعدها 

بشبه غاضب مث أخذ جير السرير إىل  
الغرفة مث اتبع نقل بقية القطع حىت  طرف

 اصبح نصف الغرفة فارغاً متاماً.
. 

 "شكراً لك"قالت له.



فنظر إليها نظرة ابردة وغادر 
لني عملها ونزعت ورق   الغرفة.اكملت

اجلدران القدمي ونظفت احلائط جيداً قبل 
أن تعيد طالءه ووضع الورق اجلديد  

 عليه. 
استمر عملها حىت بدأ حلول الظالم 

فرتبت الغرفة ونزلت لتناول 
العشاء.تناولوا العشاء بصمت وكانت 
السيدة فورسرت ترمقهما وعلى وجهها  

 تعبري غامض ولكنها ظلت كذلك صامتة.



غادر جايك الغرفة بعد العشاء ومسعته لني 
ىل  ينقل قطع األاثث يف الغرفة العلوية إ 

اجلانب اآلخر حىت يتسىن هلا يف الصباح  
طالء وديكور اجلهة  أن تباشر إبعادة  

 األخرى.
هي والسيدة فورسرت استمتعا للراديو يف  

 السهرة ولعبتا لعبة الرتكيب. 
عرب جايك الغرفة يف طريقه إىل املطبخ 

 فوقفت لني.



"سأذهب للنوم اآلن، فاان متعبة تصبحني 
 على خري"قالت لني.

أجابتها السيدة فورسرت"تصبحني على  
 خري لني".

ة ومتنت أن  صعدت بسرعة إىل الغرف
تكون قد استغرقت بـالنوم حني يصعد  

 جايك.
لكنها احّست به حني دخل الغرفة وحني 
استلقى جانبها لكن التعب والنعاس كاان 



يسيطران عليها ومل تشعر إال وقد غرقت 
 يف النوم.

استفاقت فجأة بعد أن مسعت صواتً ما  
ونظرت إىل جهة جايك فوجدته قد 

 استيقظ وغادر السرير. 
. 

ء الشمس اخلريفية كان ميأل الغرفة  ضو 
فنهضت لني وارتدت مالبسها ونزلت  
لتناول الفطار،فوجدته قد انتهى من  



طعامه وكان يف طريقه إىل مرمسه.التقت  
 عينامها للحظة،نظرة كانت

غرّي معربة فابتعدت لني بنظرها عنه 
 بسرعة.

مضى النهار بسرعة وكانت لني تعمل يف  
واحست ببعض   الغرفة بنشاط واستمرارية

 األمل يف ظهرها. 
كانت قد غطت قطع األاثث أبغطية 

قدمية وكانت قد انتهت من نزع وتنظيف 



اجلدران ان مل يبق عليها سوى تنظيف 
 السقف مث إعادة طالءه. 

كانت تقف ويدها على ظهرها املتعب 
حني دخل جايك إىل الغرفة ونظر حوله مث 

 قال جبفاف"انك سريعة جداً".
ق القدمية ملتصقة بقوة،"بعض األورا  

هل إبمكانك انتزاعهم؟"سألته دون أن 
 تنظر مباشرة إليه.

مشى إىل مكان هذه األوراق وحتسس  
 أطرافها خبربة مث قال"اتوقع هذا".



"غداً سأنظف السقف،هل هناك سلماً يف 
اجلوار؟"سألته فهي كانت تستعمل 

الكرسي لتصل اىل األماكن العالية ولكنها  
د إىل السلم لتصل إىل  حتتاج ابلتأكي

 السقف. 
قطب جايك وقال"ال ميكنك القيام هبذا 

 أنه عمل صعب جداً".
 "لطاملا كنت أفعل هذا"



قالت ويديها على ظهرها املتعب"أظن 
انىن سأذهب ألستحم.فعضاليت  

 متشنجة". 
. 

وبينما كانت متر أمامه امسكت ذراعيه  
بكتفيها بقوة مــما جعلها تصرخ من األمل 

كان حيدق بوجهها بغضب.فيما    
"ال داعي لكل هذا لني!ستقتلني نفسك  

 وانت حتـــاولني إثبات نفسك يل". 



"اان ال افعل هذا"احتجت"اان اقوم هبذا  
 العمل ألين أحبه". 

هزها بغضب وقال "أيتها احلمقاء اجملنونة 
 الصغرية!...ال داعي هلذا كله"كرر هلا. 

ارجوك...". "جايك،اريد ان اغتسل،   
فرتكها وعلى وجهه مالمح اإلنزعاج  
 وقال"آه حسناً،استمري هبذا إذن،

إذا اردت أن تدفعي بنفسك إىل هذا  
العقاب اإلرادي فلك ذلك ستكون  

 جنازتك". 



استغرق اغتساهلا حوايل النصف الساعة 
ظلت طــواهلا متمددة يف املياه الساخنة 
اليت أعادت اإلسرتخاء إىل عضالهتا 

جة مث حني خرجت املتشن  
وجدت السيدة فورسرت يف الغرفة  

 اإلضافية وكانت تنادي هلا. 
فذهبت إليها وشعرها املبلل مرفوعاً كله  
 إىل األعلى واملئزر االمحر يلفها بنعومة.

"آه لني لقد قمت مبعجزة مل اصدق انك 
قمت بكل هذا وحدك وهبذه السرعة أن 



اجلدران كلها نظيفة والمعة أنه عمل  
الت السيدة فورسرت حبماس. رائع"ق  

"هناك بعض األوراق امللتصقة بقوة واليت 
 مل استطع إزالتها"قالت لني اببتسام.

"نعم فقد أخربين جايك عن هذا،لكنك 
لفتاة لكن ال اريدك أن ترهقي رائعة أيتها ا

نفسك ابلعمل لني،هيا أذهيب وارتدي  
 مالبسك فقد حضرت عشاءاً لذيذاً".

ت إىل غرفتها  ابتسمت هلا لني ودخل
واحست ابحلذر فور رؤيتها جلايك الذي 



كان ملستقياً على السرير ويرمقها  
 بتهكم. 

. 
 "أغلقي الباب وراءك قال بنعومة".

فأطاعته واتكأت على الباب وهي تتسأل 
إىل مىت سيظل داخل الغرفة؟وجتولت  

 عينيها على اجلسد القوي الصلب
بقميصه األبيض املفتوح حىت الصدر  

اجلينز امللتصق جبسده.  وبنطاله  



ضحك فجأة وقال"اي إهلي لني لقد  
خلعت مالبسك أمامي بسرعة ودون  

 طلب يف السابق. 
 ما هو األمر معك اآلن". 

أحنت رأسها واللون األمحر يلّون خديها 
 خبجل ومل تتفوه بكلمة. 

فقفز من السرير فجأة واقرتب منها وقال 
وهو يالمس شعرها"انك تبدين كاألطفال 

املرفوع هكذا".  بشعرك  



وأخذ يفك هلا شعرها الذي انسدل على 
كتفيها،كانت مشاعر انرية جتتاحها  

وقلبها يكاد خيرج من مكانه حني أخذ 
 يداعب شعرها 

مث رقبتها مث ضغط على ظهرها وقرهبا منه 
ومل جيرؤ على رفع وجهها والنظر  

إليه.لكنها تصلبت حني احست بيديه  
 يفكان حزام مئزرها. 



ت مهتز "ال تفعل".فرتكها فقالت بصو 
بسرعة وقال هبدوء"ارتدي مالبسك  

 لني"مث غادر الغرفة. 
فأطلقت لني زفرة راحة طويلة رغم 

 شعورها ابألمل يف قلبها.
استمرت األايم بسرعة بعد هذا وكانت 
  لني تقضي كل اليوم يف الغرفة اإلضافية
وال تغادر إال لتناول وجبات الطعام  

ل عليها بني  وكانت السيدة فورسرت تط



احلني واآلخر وحتضر هلا أكواب الشاي  
 أو العصري.

. 
"هل تريديين أن اساعدك يف طالء  

األبواب؟"سألتها السيدة فورسرت وهي  
 متسك ابلفرشاة.

"آه شكراً"قالت لني اببتسام"أنه عمل 
ممتع اليس كذلك؟الطالء ابلفرشاة وتغيري 

 اللون والشكل".



اخلمس األوىل فقط "أنه ممتع يف الدقائق 
لكنه عمل متعب جداً بعد هذا"قالت  

 السيدة فورسرت مبرح.
ويف اليوم األخري كانت لني قد انتهت من 
كل شيء وظلت تعمل يف الغرفة حىت  
ساعة متأخرة من املساء لرغبتها يف 

 األنتهاء منها كلياً.
كانت تقف يف وسطها وتنظر حوهلا حني 

 أحست أبن كل شيء أخذ 



امة من حوهلا فاستندت بيدها يدور يف دو 
 على السرير لكن الدوائر 

السوداء ظلت مستمرة حوهلا ومل تشعر  
إال جبايك وهو حيملها بني ذراعيه ويضعها  

 على السرير يف غرفتهما.
جردها من مالبسها دون أن تستطيع حىت 

 اإلعرتاض أو التحرك
وألبسها ثوب النوم الذهيب الذي كان قد 

 أحضره هلا مث غطاها



ابألغطية وهي شبه غري واعية ملا حيصل 
وشعرت ابلضوء يطفأ مث استغرقت يف 
 سبات مل تعد تسمع أو ترى بعده شيئاً.

استيقظت يف الصباح وكان أمل بسيط ميأل 
رأسها ففتحت عينيها ووجدت نفسها  
انئمة بني ذراعي جايك. كان رأسها  

 يتكىء على كتفه العاري وذراعها 
حتيطان هبا.   حتيط برقبته وذراعيه هو

 شعرت ابلذهول مث متلملت



ابضطراب ورفعت نظرها إليه فوجدته  
 حيدق هبا بعينيه وقال وهو يبتسم

بسخرية "ماذا؟ أال تريدين أن نبق هكذا؟ 
 الست تشعرين ابلسعادة لني؟".

. 
انتفضت وحاولت االبتعاد عنه إال أنه  
 احكم قبضته عليها ومنعها من اإلبتعاد. 
فظلت مكاهنا والدم يتدافع بسرعة يف  
شرايينها، بدأ يداعب شعرها وهو يقول 
بلطف " هل تعلمني أن الرجل يكون  



حباجة كبرية للمرأة يف ساعات الصباح  
األوىل...هذا ما يقوله علماء النفس، أم  

انك تعرفني هذا األمر." وبدأ يقبل شعرها 
ورقبتها وأذهنا بلطف يف البداية مث أخذت 

تزداد قوة شيئاً فشيئاً وأخذت  شفاهه
أمواج العاطفة تشد كل ذرة يف جسد لني 
وأخذت تستجيب له ولعاطفته ورغبته 

 املشتعلة.



ولكن فٍجأة حنٍي كاان يف وسط العناق  
ابتعد جايك عنها أخذ ينظر إليها وتعبرياً  

 غريباً يف عينيه مث تركها وخرج.
حبلول شهر تشرين الثاين بدأت الرايح  

هتب بقوة العاصفة  
واألشجار العارية كانت تنحين بشدة 

 وأغصاهنا السوداء ممتدة حبزن. 
وكانت أصداء الرايح هتوي داخل جدران 
البيت من الصباح حىت املساء ، صوت 

يوتر األعصاب ويزد من تصلب اهلواء بني 



لني وجايك، وكأن تغيري الطقس يف اخلارج  
 يزيد من حدة الصراع بينهما.

ار اليت رمساها ألنفسهما ، وأستمرا ابألدو 
يقضيان النهار ابلعمل واجلد، يتالقيا  

لدقائق على مائدة الطعام ويتقامسان سريراُ  
اصبح ساحة حرب صامتة حيث ينتظر  

 كل واحد منهما حترك اآلخر.
مل يكن جايك يقرتب منها ابداً، وكأنه ال 

جيرؤ على املخاطرة ابلصدمة العاطفية اليت 
لة حيث كانت عاىن منها تلك اللي



مستلقية بني ذراعيه حىت كادا أن يتبادال 
رغبتهما املشرتكة كل يف اآلخر. كان  

يتكلم معها ابختصار،أبدب وبطريقة رمسية 
لكن العينان الرماديتني مل يعودا ينظران  
إليها والسخرية اليت كانت تبطن كالمه  

 اختفت هنائياً. 
. 

يف أحد الصباحات الباردة وجدت لني  
طط الصغرية التائهة تتنقل يف إحدى الق



أحواض الزهور.فالتقطتها لني اببتسام  
 ابإلبتهاج واإلاثرة. 

نظرت السيدة فورسرت إىل القطة مث إىل  
 وجه لني املبتسم. 

"لقد وجدهتا يف اخلارج...البد أهنا قطة 
ضالة،إنظري كم هي هزيلة،اي للقطة  

الصغرية املسكينة...هل تظين أن إبمكاننا 
ا؟". االحتفاظ هب   



أتى جايك من املرسم بعد بعض الوقت  
ليجد القطة يف املغسلة ولني تغسل وبرها 

 وتنظفها.
نظرت إليه وعيناها تبتسمان له وقالت"اي 

للقطة املسكينة لقد كانت ممتلئة  
ابلرباغيت لكين اغرقتهم كلهم على ما 
اعتقد وعندما أنشفها...سارشها قلياًل 
مببيد احلشرات حىت نقضي على أي 

 برغوثة متبقية هبا". 



نظر جايك إىل القطة الصغرية املبللة 
 وقال"من اين حبق هللا جئت هبا؟". 
"ال اعرف من اين جاءت"قالت 

لني"الوالدة تقول أن إبمكاهنا البقاء هنا  
 إذا مل يكن عندك مانع؟". 

هز كتفيه بعدم إكرتاث وقال"اان ال 
امانع،اان احب القطط.وكنت أظن انك ال 

 حتبينها". 
توسعت عيناها وقالت"اان؟اان اعشق 

القطط.كان دائماً عندان قطط يف البيت  



حني كنت صغرية..."ونظرة غريبة اعتلت 
وهي تتابع"والديت..."بلهجة  وجهها

خفيفة كاهلمس وبــرجفة وقعت يف غيبوبة 
 اتمة. 

عندما فتحت عينيها وجدت نفسها على 
األريكة يف غرفة اجللوس وكان جايك  

عينا مثبتتان بقلق على ميسك بيدها و 
 وجهها. 



تنهدت السيدة فورسرت ابرتياح حني  
فتحت لني عيناها وقالت"كيف تشعري 

 اآلن اي حبيبيت؟". 
. 

هزت لني رأسها بعنف وقالت"ماذا  
 حدث؟" 

"لقد أغمي عليك"قال جايك بقوة"ما  
 الذي جعلك تغييب عن الوعي لني؟".

قطبت حماولة التذكر ومتتمت"اان...ال  
. اعرف..."  



 "شيء يتعلق ابلقطط رمبا؟".
"اتركها وشأهنا جايك"قالت أمه بصرامة 

 لكنه أبقى عينيه على وجه لني.
"حاويل التذكر"حثها بقوة"القطط  

 لني...ماذا عن القطط؟". 
حدقت به وقالت"انــا...اان احب  

القطط...القطة الصغرية...لقد وجدت 
 قطة صغرية...". 

"لقد ذهبت"قال بلهجة ابردة"ال  
مي.اعتقد أنه جيب عليك مــراجعة  هتت



الطبيب لني،هذه ليست أوُّل ذكرى تلمع 
يف رأسك أليس كذلك؟ رمبا كانت  

 ذاكرتك تعود لك تدرجيياً". 
نظرت إليه بقسوة وقالت"كنت اعتقد  
انك ال تصدق انىن قد فقدت ذاكريت  

 أصاًل".
خرجت السيدة فورسرت من الغرفة  

 واغلقت الباب وراءها،حدق جايك بلني
بغموض واملالمح القوية لوجهه قد  

 تصلبت. 



. 
"اي إهلي ساعدين،فاان آل اعرف ماذا  

اصدق وماذا أكذب بعد اآلن.انت مقنعة 
بشكل هائل لني،آه،كان إبمكانك دائماً 
متثيل دور الربيئة أمام الناس،لكين أذكر  

 جيداً انك كنت تكرهني احليواانت،
أي نوع من احليواانت،مل يكن ابستطاعتك 

مل رؤية سام قربك وكان يعلم ما هو حت
شعورك حنوه.كان دائماً يكشر عن أسنانه 



ويزمـجر هبــدوء حني يراك واآلن هو  
 املعجب العاشق لك.

وابلنسبة للقطط...مّرة جن 
حضرت بيرتا ويليامز  جنونك،عندما أ

قطتها إىل الغرفة،قلت أن عندك حساسية 
من القطط واعتقد أن ما قلته 

حظت كيف حتسست صحيحاً،ألنين ال
ساقاك فور مرور القطة جبانبهما وملسها  

هلما عندما رأيتك تغسلني هذه القطة بكل 
فرح وابتهاج شعرت ابلصدمة"رفع يديها 



ونظر إليهما واتبع"ال حتسس،ال بثور وال 
أي إشارة عن احلساسية"وحدقت العيون 
الرمادية هبا بقوة وقال"كيف يل أن أفهم 

 كل هذا؟". 
ف"مهست لني بضعف.مث "ال اعرف كي

حدقت ابألرض وهي ترجتف  
وقالت"جايك اان...ارجوك ال جتعلين  

 اذهب إىل الطبيب اثنية". 
تصلبت أصابعه املمسكة بيديها وسأل  

 بدهشة "مل ال؟". 



 قضمت شفتها وقالت"ال اريد الذهاب".
. 

 "مل ال؟"الصوت اآلمر سأهلا. 
 هزت رأسها وقالت"ارجوك جايك".

متسد خدها ببطء وقال األصابع أخذت 
بنعومة"هذا لن يفيد لني"مث اتبع وقد قسى 

صوته قلياًل"عاجاًل آم آجاًل سيكون 
عليك التذكر،ال ميكنك إزالة أو تغيري  
املاضي جيب عليك أن تواجهيه،وأن  
 تواجهي العواقب اليت حيملها معه".



 "ال تفعل "مهست والدموع يف عينيها.
 

ان هذا ال  "أمتىن لو انين استطيع القول 
يهم"قال بصوته القاسي اجلاف"لكنه 
يهم،وكالان يعرف هذه احلقيقة،انت 
حتاولني أن تبين شخصاً جديداً دون  

ماضي لني،كأنك حتاولني بناء قالع أبدية 
 من الرمل 

واليت سيمحيها املد سريعاً...عاجاًل أم  
آجاًل كل شئ سينهار وميحى إذا كنت 



ك تشعرين أن ذاكرتك قد بدأت ترجع ل 
 فيجب عليك عدم مقاومتها".

. 
******************** 

 الفصل احلادي عشر
 

مسحت دموعها بيد مرجتفة وهنضت 
ووقفت على قدميها وقالت بصوت  
مرجتف "جيب ان افتش على القطة  

 الصغرية" 



وراقبها جايك وهى تغادر الغرفة وغضب 
أسود قاسي ميأل وجهه وضرب بقبضته 

م جلد يده على الطاولة بشدة أسالت الد
.اندت لني القطة إبسم تيب ووجدهتا بعد 

 قليل قابعة خلف طاولة املطبخ .
. 

كانت تضعها على حضنها وهى تقرأ ىف 
املساء وكان وبرها األبيض واألشقر يزهو 
وعينيها الزرقاوين الصغريتني تلمعان وهى 
تتمطى فرحة ىف حضن لني .كان سام 



ة جيلس جبانب لني ويراقب بغرية هذه القط 
صغرية اجلالسة ىف حضن لني ،فابتسمت ال

لني له ومحلت القطة بنعومة وقربتها منه  
،فأظهر أسنانه قلياًل وزجمر مما جعل القطة 
هترب بعيدا مث حني مل تبدر منه أى حركة 
أخرى أخذت القطة تقفز حوله بفرح مث  
اقرتبت منه وأخذت تنظر إليه وكأنتها  
مسحورة هبذا الكائن األسود الضخم 

وبعد حني عطس سام أمام القطة بنعومة  



الىت كانت قد انمت بسالم إىل جانبه مث 
 احىن رأسه وذهب للنوم أيضاً بدوره . 

"سيهتم سام ابلقطة اثناء نومنا"قالت لني 
إببتسام للسيدة فورسرت بينما كانت 

 تنهض للذهاب إىل النوم.
استفاقت ىف وسط الليل على صوت  

عت حتطم وتصلبت أعصاهبا حني مس
صوت الرعد والربق .جلست على  
السرير وانتفضت حني قصف الرعد  

 فجاة. 



"جلس جايك أيضاً ووجهه ال يزال شبه 
 انئماً وقال"ماذا هناك؟ختافني العواصف؟" 
طأطأت رأسها عالمة اإلجياب وابتلعت  

 ريقها . 
"انت أبمان اتم كما تعلمني"قال حني 

شقت السماء رعدة أخرى تالها صوت 
ج . حتطم وتدحر   

 "ماهذا؟"سألت وهى ترجتف.
. 



كان جايك قد غادر السرير وأخذ ينظر  
من النافذة ،ومسعا طرقاً على الباب  

ودخلت السيدة فورسرت الغرفة وسألت  
 "ما كان هذا ؟"

"اي إهلى"قال جايك إبنفعال "لقد ضرب 
الرعد الصنوبرة وهدم جزءاً من حائط  
احلديقة...عودى للنوم والدتى ،فاألمر  

طرياً". ليس خ  



"أظن انىن سأصنع بعض الشاي "قالت 
لني وهى تنهض من السرير"هل ترغبني ىف 

 أن أحضر لك كوابً اي أمى؟" 
"سأنزل معك ألشربه حتت"قالت السيدة 
 فورسرت واتبعت "فاان أكره العواصف".
"النساء"متتم جايك وارتدى مئزره 

وقال"هيا سننزل مجيعاً...فلن يكون 
إنتهاء العاصفة"  إبمكاىن النوم إال عند  

ظلو يشربون الشاي ملدة نصف ساعة  
واصف وما قد  تقريباً ويتحدثون عن الع



فعلته ابلبيت وابجلوار من قبل وحني  
 هدأت العاصفة صعدوا للنوم جمدداً.

استلقى جايك على السرير بينما كانت  
لني تضع مئزرها على 

املشجب.واستدارت لرتى عينيه حيدقان  
ماء إىل وجنتيها هبا بطريقة دفعت الد

.فمشت مسرعة إىل جانبها من السرير  
واستلقت به وهى عاملة مبا يظهره ثوب  
النوم الذهىب من جسدها بربطات كتفه 
والتخرمي على صدره والذى يظهر من  



حتته بشرهتا البيضاء املوردة .شدها جايك 
حنوه ويديه سريعتني وقابلت جوع عناقه 

 جبوعها .
بت عضالت وجهه  ابتعد عنها قلياًل وتصل

ويديه وهو ميسك بوجهها بني أصابعه  
بقوة تكاد حتطم عظام وجنتيها وقال"ماذا  

حتاولني أن تفعلى ىب لني؟تريدين أن  
 جتننيىن؟" 



"أنك تؤملىن جايك"مهست وهى ترى  
العينني الرماديتني تشتعالن ابلنار ومها  

 حتدقان جبسدها . 
"لقد أخربتك مّرٍة أن احلب هى كلمة لن 
أستعملها أبداً معك لني،واان أعىن هذا  
،لن تسمعيىن أبداً أقول لك انىن أحبك  
.اان لست أبلهاً ...لقد شككت لفرتة  
طويلة اآلن انك حتاولني كل جهدك  
لتصبحى املرأة الىت أحب...هذا 

صحيح،سواء اكنت تفعلني هذا عن عمد 



ن ان تسرتجعى  أو ال،فانت ال تريدي 
ذاكرتك ،ألنك حني تفعلني انت تدركني 
انك ستخسرين هبذا أى فرصة لك جلعلى 

 أقع ىف حبك". 
ارجتفت وهى تعلم أن كل ما يقوله كان  

 صحيحاً حىت هلا هي 
وقالت "اان ...ال اتظاهر بفقدان  

 الذاكرة".
. 



"اان اصدقك"قال موافقاً"ظننتك كنت  
كبري جداً   متثلني ىف البداية ،لكن التغري هو

،فبإمكانك جعل نفسك ابرعة ىف عمل 
البيت لكنك لن تستطيعى أن تبعدى 

عنك حساسيتك من احليواانت  
والقطط...فهذا رد فعل جسدي ال 

تستطيعى تغيريه إبرادتك،حسنًاهناك شيء 
ال تستطيعى أن تغيريه لني ،فليس 

إبمكانك حمى املاضى .ال أمسح لنفسي 
قة الىت  حبب إمرأة كانت تعيش ابلطري



كنت تعيشني هبا.اان لست متخلفاً ولكن 
الفساد األخالقى يثري امشئزازى ،فلو كان 
هناك رجل واحد أو حىت اثنني قبلى لكان 
إبمكاىن حتمل األمر.لو كنت مغرمة هبم 

 حىت لكان ممكن... 
لكن االعتماد على اإلجنذاب احلسى  

واجلسدى فقط إلقامة العالاقات هو أمر  
سبة إىل".مقرف ومشني ابلن  

 "إنه كذلك ابلنسبة إىل ايضاً" 
 مهست جبفاف. 



"اآلن رمبا "قال بقسوة "لكن ليس ىف 
املاضي .لني لقد كنت فخورة بطريق  
حياتك ،وتصرفاتك معى هى واضحة  

 جداً اليس كذلك لني؟"
ارجتفت وهى ختفض رموشها .فشدها  

حنوه وقبلها بنعومة على رقبتها 
،اريد أن امسع  وقال"اعرتىف بذلك لني 
 اعرتافك".

وأخذ يقبلها متنقاًل من رقبتها اىل  
كتفهاالعارى وهو يهمس"قوىل ذلك  



دها لني"واشتد ضغط فمه على جل
وقال"ايإهلى لني انىن اريدك ،اريدك بشدة 

،ظننت أن إبمكاىن إبقائك قريب  
ألعاقبك،ولكن لفرتة طويلة حىت اآلن  
كنت أعاقب نفسي اان،ومل يعد إبمكاىن  

حمل اكثر من هذا ".الت  
. 

"جايك"مهست إبمسه إبنفعال واتبعت  
 "أوه جايك،اان احبك..." 



رفع رأسه وحدق هبا بطريقة تشعر ابلرعب 
من النظرة الشيطانية داخل عينيه 

وقال"كلمة خاطئة لني،انت تريدينىن هذا  
 ما تقصديه"

"اان احبك"رددت وعيناها تلمعان من 
 الشوق.

ن أمسح  فأصبح وجهه متوحشًاوقال"ل
إبستعمال هذه الكلمة بيننا ستستعملني 
الكلمات الىت اريدك اان أن تستعمليها  

لني"وأمسكت يديه وجهها بقسوة جعلتها  



تتأمل واتبع "قوليها ابلطريقة الىت اريدها  
 اان"

"آه ،اي إهلى ال"شهقت برعب من الطريقة 
الىت كان ينظر هبا إليها وقالت"انك تبدو 

 كالشيطان"
ر بدون رمحة."قوليها"أص  

"أريدك"مهست ومل يعد إبمكاهنا املقاومة  
 اكثر.

ظالل السخرية ظهر على وجهه 
لشيطان اي وقال"إذن تعاىل إىل أحضان ا



عزيزتى "وقبلها بلهفة وشهوة نسيت معها  
 كل شيء إال رغبتها ىف إرضاءه . 

وبنعومة أنزل اكتاف رداء نومها وأخذ  
ذت يقبلها ببطء ونعومة ىف البداية مث اخ

قبالته تزداد عنفاً كلما أحس اكثر وأكثر  
بشوقها وجتاوهبا معه أخذت تعانقه  

 وتداعب شعره بقوة.
فرفع رأسه قلياًل وحدق هبا بنظرة غريبة 
مندهشة ،فأخفت وجهها على كتفه  

 لتبتعد عن نظرات عينيه . 



"اان ارغب ىف امتالكك لني"قال بقسوة  
"لكىن اريدك أن تعلمى انىن ال  

ن قبل أن آخذك انت تعلمني احبك..اآل
 هذا اليس كذلك؟" 

دموع األمل املعذبة مألت عينيها  
ومهست"ال ال تقل مثل هذه األشياء 

،جايك ...لن استطيع فعل 
هذا..."وصارعت لتهرب من قبضته لكنه 
لن يدعها ترحل وأبمل وشعور ابلعار يغطى 



وجهها وجدته جيربها على اإلستلقاء اثنية 
فوقها.نفسه على السرير ويلقى ب   

. 
"ليس هكذا جايك"توسلته حبرقة  
 ودموعها تتدحرج على خديها.

"ماذا بك حبق اجلحيم؟"سأل إبنفعال 
 "هذا ما تريدينه اليس كذلك لني؟" 

واتبع معانقته هلا غري آبه بدموعها الىت  
كانت تنزل بصمت على وجهها،وابحلذر 

الذى اخذ يغزو جسدها بعد اللحظة  



األوىل ،وابلعاطفة الىت هربت منها وتركتها  
 ابردة،غري متجاوبة لرغبته فيها. 

وأخرياً عندما ابتعد عنها أدارات ظهرها له  
 وأخذت تنتحب وتشهق على خمدهتا . 

س وصوت تنفس ثقيل يصدر  مسعته جيل
منه،امتدت يده إىل كتفيها وأدارها لينظر  
إىل وجهها ،وكانت تعابريه غريبة وغامضة 

 اآلن.
"اي هللا"قال بثقل"ما الذى جيرى  

 اآلن؟لني..." 



"اتركىن وشأىن"صرخت من بني دموعها  
"أمل تؤذىن مبا فيه الكفاية حىت اآلن 

جايك،هل تريد أن تستمر بتعذيىب حىت  
؟" اآلن  

دكن اللون داخل عينيه وقال  
ابضطراب"لني...هناك عالمة على ظهرك 

 حتت كتفك األمين". 
قطبت وقد أدهشتها كلماته وتعابريه  
 وقالت"نعم اعرف ،إهنا دائماً هناك".



"اي إهلى "قال اثنية وصوته يهتز،مث قفز  
من السرير وارتدى ثيابه على عجل 

وراقبته بكل تساؤل الدنيا،إىل أين حبق  
لسماء يذهب اآلن". ا  

ابضطراب تناول مالبسها ورماها هلا آمراً 
 "ارتدى مالبسك".

ظلت ىف مكاهنا حمدقة به إبستغراب وهى 
مثل تتساءل إن كان سريميها خارجاً ىف 

هذا الوقت وهذا الطقس بعد أن انل 
 مآربه منها و أمت إذالهلا .



"ارتدي مالبسك لني"أمرها مرة اثنية  
سرير. واحنىن وشدها من ال   

. 
ال تعلم كيف ارتدت البنطال والبلوزة 

وتبعته إىل املطبخ ومنه إىل احلديقة مث إىل 
ه حيث دخل،أضاء الضوء مث توجه مرمس

والتقط اللوحة العارية هلا.األذالل  
 والغضب اشتعال داخلها.



"أوه ايإهلى ،جايك ماذا تفعل؟"سألته 
هبمس خمجول"ملاذا أحضرتىن إىل هنا  

اآلن؟"  ألرى هذا الشيء  
"إنظرى إليه "قال بصرامة"إلجل هللا 

 إنظرى إىل الصورة"
"الأريد"قالت أبمل"اان أكرهها .انت هنا  

ىل،اليس كذلك؟أال  لتطيل عذايب وإذال 
تعتقد انك قمت مبا فيه الكفاية ؟أمل 
 تكتفى رغبتك ابالنتقام بعد جايك؟"



اقرتب ووجهه مسوداً وجرها أما الصورة 
راعها  ويده تضغط بقوة على ذ

ومتتم"إنظرى إىل هذا ..."ويده تشري إىل  
 نقطة ىف ظهر الفتاة املرسومة ىف الصورة. 
أتملت من ملسه هلا وتذكرت اللحظات  
الطوال أثناء امتالكه هلا عندما كان  

يلمسها برغبة متوحشة .وابتعلت ريقها  
وأبعدت راسها عن اللوحة وقالت 

أبمل"أنت لن تشعر ابلرضى إال حني تراىن 
راكعة على ركبىت أمامك اليس كذلك  



جايك؟لقد قلت أنك كالشيطان...ال بد 
جتعلىن أعيش  إنك تكرهىن بشدة حىت 

 هبذا اجلحيم امللتهب". 
احتج بقوة وهزها قائاًل"هللا إيتها املرأة ،أمل 

 ترى بعد ؟" 
حدقت به وبدأت تدرك أن جام غضبه مل 
يكن موجهاً هلا.فقطبت حاجبيها وسألت 

 بدهشة "أرى ماذا؟"
أمسك إبحدى يديها ولواها خلف ظهرها 

ووضع إصبعها على العالمة املوجودة  



عالمة صغرية محراء انفرة حتت كتفها .
تشبه حبة الفريز رمبا،كانت هذه العالمة 

 املوجودة على ظهرها منذ والدهتا.
وحدق جايك ىف وجهها سائاًل"واآلن ماذا  

 ترين؟"
"أرى ماذا ؟"سالته وهى ال تزال مذهولة 
"أان اعرف عن عالمة والدتى هذه"وعال 
وجهها تعبرياً مؤسفاً وقالت"أان آسفة إذا 

زعجك جايك،لكنها هنا منذ كانت ت
 والدتى".



"هذا واضح"قال بقسوة "كل حياتك 
،لني...ال تستطيعى إخفاء عالمة كهذه  

 وال تستطيعى إخرتاع مثلها".
تركها واجته إىل الصورة ومرة أخرى أشار  
إىل الظهر العارى "ولكن حني رمست هذه 

الصورة مل يكن هناك أى عالمة والدة  
 هنا" 
ه "هل أنت ختربىن تلونت ابلغضب وسألت

انىن قد خبأت هذه العالمة حني كنت 
 ترمسىن؟ 



 جايك اان..." 
. 

"اي إهلى لني أبقى صامتة .هل 
فعلت؟"صرخ مقاطعاً إايها .مث اقرتب  
منها وامسك بكتفها ووجهه يعكس 

انفعاالت خمتلفة واتبع"ال يوجد طريقة  
أخرى ألجعلك تفهمني إال أبن أكون  

معك.عندما أخذتك قبل صرحياً للغاية 
قليل شعرت من جتاوب جسدك معى انىن 

 كنت األول 



 .فظننت انىن جننت أو 
 

 فقدت عقلي". 
اطلقت لني تنهيدة أمل طويلة ووجهها يكاد  
ينفجر من الشعور ابلعار وقالت"ال تتكلم 
عما حدث أرجوك!اان اريد فقط نسيانه  

 "... 
"لن نستطيع لني"قال بقوة"استمعى  

ستمعى ملا أقول.بعد قليل ىل،حبق هللا ا
عندما أدرت ىل ظهرك نظرت إليك وأان  



أتساءل هل حقاً قدأصبت ابجلنون قلت 
لنفسي انك ال بد كنت ختادعني مث 

وجدت نفسي أحدق جبنون بتلك العالمة 
 على ظهرك..." 

 وبدأت نظرة إدراك تعلو وجهها . 
طأطأ جايك برأسه وقال"حني رمست هذه 

تغرقىن العمل  الفتاة الىت ابلصورة اس
أسبوعاً كاماًل،وقد نظرت إىل كل إنش ىف 
 ذلك الظهر،مل يكن به أى عالمة والدة"



هزت رأسها بذهول ومتتمت"ما...ماذا  
يعىن هذا ...إهنا اان"ونظرت إليه بتوسل  

 متابعة"إهنا اان اليس كذلك؟" 
هز رأسه جايك ببطءوقال"هذا مستحيل 
لني،اان ال أعرف من أنت حبق السماء  

نك ابلتأكيد لست الفتاة الىت ىف  ،لك
 الصورة" 

حدقت عيناها ابلوجه املثري والعينني 
املغويتني واملالمح اجملرية للوجه الذى كان 
ينظر إليها عرب الصورة وتنهدت إبرتياح  



عارم صدر من أواصر قلبها وقالت"هذه 
ليس اان؟احلمد هلل،لقد بدأ كل شيء  
خاطئاً ،أبن أكون اان هكذا،افعل كل  

ك األشياء املشينة ....احلمد هلل! لقد تل
كان األمر وكأنىن اعيش ىف جسد غريب 

. 
لقد شعرت ىف بعض األحيان انىن اريد  
املوت ألهرب من املاضي الذى ظننت 

 أنه كان ماضيي" 
. 



قرهبا جايك قلياًل منه ويده تضرب شعرها 
خبفة ليتطاير ،تصلبت وتذكرت فجأة ما 

اعتلت  الذى حدث بينهما ومحرة شديدة
وجنتيها فابتعدت عنه وهى تغض بصرها 

 أنزل يديه عنها. 
سألت إبضطراب"لكن إذا مل اكن... 

 هى،فمن اان؟" 
"ال اعرف ،لكننا سنحاول أن نكتشف  

هويتك"قال هبدوء"انت صورهتا املعكوسة 
ما كنت ،فهذا يعىن انك ىف املرآة ،ومه



شقيقتها التؤام ،ال يوجد اى تفسري آخر  
والغري املعقول بينكما ". للشبه املطابق   

"شقيقتها التؤام"وارجتفت"لكنك قلت  
انىن ...أهنا ..ال متلك أى أقارب ،اليس 

 كذلك؟" 
"هذا ما أخربتىن به،ونظراً لسجلها الكثري 

اخلداع ال بد إهنا كانت تكذب"قال  
 ابستهزاء.

"اان اتساءل اين هى اآلن؟"سألت لني 
 بصوت شبه هامس.



أهنا ىف يورك  قال جايك جبفاف "اعتقد 
.وهناك سنبدأ حبثنا على كل حال ،ىف  

 معرض الفنون".
طأطأت رأسها وحدقت ابألرض وهى 

ترطب شفتيها اجلافتني بلساهنا  
 وقالت"اان...اان آسفة جايك!"

 "آسفة؟"وحدق هبا . 
 "لقد تزوجتىن ظناً منك انىن ... 
 هى لقد كان كل هذا غلطة ".



"اظن من األفضل أن نرجيء العتاب  
تحليل حىت نكتشف كل احلقيقة ،من  وال

املؤسف اننا قد تزوجنا هكذا على ضوء  
ما عرفنا اآلن،لكن الزجيات إبمكاهنا  

 اإلنفكاك لني !"
. 

كلماته أرسلت قشعريرة أمل ىف جسدها  
لكنها مل تظهر أى شيء على وجهها  

 وقالت موافقة"نعم هذا صحيح". 



"من األفضل أن تذهىب للنوم  
الغرفة اإلضافية ". اآلن"قال"وسأانم ىف   

 تنهدت وقالت "نعم". 
وحني استدارت لتغادر قال بصوت  

 مضطرب "اان آسف لني...
بشأن ما حدث قبل قليل ،لقد تصرفت 

كاحليوان الربى املتوحش،انىن أشعر  
 ابلقرف واإلمشئزاز من نفسي".

مل تستطع إجابته ،كانت حنجرهتا تؤملها  
وبطريقة ما هزت رأسها وظلت صامتة "ال  



داعى للقول أن هذا لن يتكرراثنية"قال  
 بلهجة صارمة.

هزت رأسها اثنية وهى تقضم شفتها 
 لتمنع نفسها من البكاء .

"حبق هللا ،قوىل شيئاً لني!اصرخى، 
 اضربيىن ...

ي انعتيىن ابأللقاب ،أى شيء لكن التقف 
 هكذا "



"اان لست لني،اليس كذلك"سالته وصوهتا 
يرجتف "اان شخص آخر ،واآلن اان  

 الاعرف حىت إمسى "
وبينما خرجت لتعود إىل غرفتها ىف البيت 

 كانت الدموع ترتاكض على وجهها .
استلقت على السرير الواسع وهى تشعر  
ابلوحدة واخلوف.ففى األسابيع السابقة  

فراغ الذى  قد بنت حياة لنفسها من ال
استيقظت عليه ىف األحراش ،كان هناك 
دائماً خيااًل أسوداً وعالمة استفهام على 



ماضيها إال أهنا كانت أتمل من كل قلبها  
إهنا لن تتذكر املاضي أبداً،وأهنا مع الوقت 
ستتمكن هى وجايك من بناء حياة هلما 

 سوايً ىف هذا البيت. 
واآلن اصبحت تعلم ان كل هذا كان  

 خاطئاً،
 غلطة ، 

وحلظة اإلكتشاف بدت مضحكة إىل حد 
ما،لقد امتلكها جايك بكل وحشية برغبة 



دون عاطفة ولن تتمكن من نسيان طريقته 
 ىف مطارحتها الغرام

.زواجهما كان يضمحل دون أن يرتك أى 
 أثرمؤمل لو مل حيصل ما حصل هذه الليلة .
بطريقة ما كان من املفرح هلا أن غضبه 

ان موجهاً إىل فتاة أخرى وكرهه واحتقاره ك
غريها ولكن كذلك كانت... رغبته،لقد 
كان جسد الفتاة األخرى الذى اراده  

ورغب به بوحشية هكذا .لقد كانت هى 
 جمرد بديلة دون أن تعلم حىت ماذا يفعل. 



متلملت وهى تشعر ابلغرية ودفنت وجهها  
ىف الوسادة وأخذت تنتحب ،حىت رغبة  

ل شيء كان جايك الغاضبة مل تكن هلا.ك
 للفتاة األخرى .

. 
اإلهانة والعار الذى عانت منهما حني 
كان ميتلك جسدها كاان ال شيء مقارنة  
ابملشاعر الىت اجتاحتها ىف هذه اللحظة  
.لقد عانت من كل هذا ألجل الفتاة  

األخرى...ماذا عساه يفكر اآلن؟البد أنه 



يعلم إهنا واقعة ىف حبه ،لقد كان هذا  
ما كان يعتقد أهنا الفتاة ينواضحاً جداً ب

الىت كانت مرة خطيبته .البد ان جايك  
كان مغرماً بتلك الفتاة ،قبل أن حتطم 

أحاسيسه ،والبد أن الفتاة كانت حتبه وإال 
 ملاذا قبلت خطوبته؟

مل يستطع جفنها أن يغمض طوال الليل  
وحني اشرقت مشس الصباح .هنضت من 
سريرها .مث نزلت إىل املطبخ بعد قليل 
فوجدت جايك جيلس على الطاولة من 



الواضح انه مل ينم ،فنجان القهوة كان 
أمامه ،ذقنه مل حتلق وشعره مل ميشط ،نظر  
 إليها بغموض وقال"تبدين حبالة مزرية".

قضمت شفتها ونظرت بعيداً وسألته "هل 
 تناولت الفطور؟"

"نعم "قال"إجلسي سأحضر لك شيئاً 
 لتأكليه "

"قالت بسرعة."أفضل أن أحضره بنفسي   
فغرق اثنية ىف كرسيه وحدق بفنجان 

 قهوته وقال"لني..." 



"ال تدعوىن هبذا اإلسم "تكلمت بكربايئها  
 اجملروح دون أن تفكر.

"ماذا حبق السماء أدعوك إذن ؟"سأل 
بوحشية "عليك اإلبقاء على هذا اإلسم 

 حىت نعرف ما هو إمسك احلقيقى". 
ة تنهدت وقالت"آسفة ،اعتقد انىن متوتر 

 قلياًل". 
"انت كذلك"قال"اي إهلى ،أشعر كأنىن  
 أضرب شيئاً،ماذا سنقول لوالدتى؟". 

 "احلقيقة"قالت"ارجوك". 



 "حسناً ،هل اخربها اان أم انت ؟"
امحرت وقالت"اان...اعتقد من األحسن 

 لو ختربها انت" 
 "وسأترك تفاصيل معرفتنا للحقيقة"

 قال بصوت متهدج. 
تتكلم"متتمت. "ال   

"اان آسف،لقد كان خطاءاً ال يغتفر،اان  
اشعر أن عقلي ليس معى هذا  

 الصباح،فأان مل أمن "
 "وال اان كذلك"اعرتفت له.



"لقد عرفت ذلك من منظر وجهك"قال 
 بصرامة.

صنعت لنفسها سندويشاً من املرىب  
وتناولته دون أى شهية .صب هلا جايك  

الق كوابً من القهوة وأضاف له عدة مع
من السكر وقال"أظن انه كان من  

املفرتض بنا أن نبدأ ابلشك ،لقد كان  
هناك العديد من الدالئل...لقد كنت فتاة 
خمتلفة كلياً ...لكن كيف كان إبمكاننا 



التخمني حني انك صورة مطابقة عنها 
 ابلشكل،مل خيطر بباىل أبداً".

"وال ببايل"قالت"جيب أن نعثر عليها فوراً 
رف من اان؟"،فيجب أن اع  

هز رأسه وقال"لن نستطيع الذهاب ىف  
احلال،فيجب على أواًل أن أبعد الشجرة 

الىت سقطت البارحة وأن أصلح  
 احلائط.سأخرج وأفعل هذا اآلن"
"ستحتاج إىل املساعدة لتزيح  
 الشجرة"قالت"سآتى معك". 



 "ال داعى هلذا "قال.
نظرت إليه بعناد"اهنا ثقيلة جداً عليك 

 وحدك "
 تنهد قائاًل"حسناً"

. 
خرجا واستغرقا عدة ساعات لينقال 

الشجرة بعد ان ربطاها ابلسالسل وجراها 
 ابلسيارة ،مث أصلحا احلائط.

عندما عادا كانت السيدة فورسرت ىف  
بتسمت لني هلا ابتسامة صغرية املطبخ فا



وخجولة مث صعدت إىل غرفتها اتركة  
جايك ليحدث والدته عن ما  

لسرير حتدق حدث.جلست على ا
ابلسماء الرمادية البادية من النافذة بعينني 
تعستني.حني دخل جايك إىل الغرفة بعد 
أن دق الباب نظرت حنوه بعينني حتمالن 

 سؤاهلا .
 "لقد أخربهتا"قال ابختصار. 

 "وما...ماذا قالت؟" 



"لقد بدت مسرورة "قال جايك بصراحة 
"فهى حتبك،اعتقد إهنا قد اراتحت  

لست الفتاة السابقة  ملعرفتها انك 
نفسها..إذا فهمت ما أقصد،لقد كان من 
الصعب جداً مجيعاً بعد أن وجدتك ىف  
األحراش أن نصدق انك كنت نفس  

الفتاة الىت كنا نعرفها سابقاً.اآلن األمر  
اسهل"قال وعينيه ال تزاالن على وجهها  

 بتعبريمها املتعب . 



احنت رأسها وقالت"لقد كان من املرعب 
ني استيقظت ىف األحراش واان جداً ىل ح

ال اذكر شيئاً،وضائعة هكذا ىف ذلك  
الضباب املخيف،فصرت أركض..كنت 
خائفة.وهكذا أشعر اآلن جايك،كأن 

 الضباب سيبتلعىن اثنية "
إقرتب منها ببطء وكأنه يرتدد ىف اإلقرتاب 
منها ،وجلس على السرير جبانبها ووضع  
ذراعه بلطف حول كتفيها لكنها قاومت 



احلاجة وظلت على جلستها ووجهها   هذه
 شاحباً ومتعالياً. 

"جيب أن اعرف من اان "قالت"ارجوك هل 
نستطيع الذهاب إىل بورك اآلن؟ال بد  

 انىن قد أتيت من هناك "
قطب جايك حاجبيه وقال"لن أتتى من  
هناك ببنطال من اجلينز وبلوزة رقيقة 

كالىت كنت ترتدينها ىف األحراش وبيوم  
يوم ،فاملسافة بعيدة جداً إىل  ابرد كذلك ال

يورك.ما الذى كنت تفعلينه ىف األحراش  



؟لني.البد إنك كنت تعيشني ىف مكان  
 قريب من هنا ".

حدقت به وقالت "لكن ابلتأكيد قد  
افتقدىن أحدهم بعد غياىب الطويل هذا  

 اآلن". 
"هذا صحيح"وحدق هبا "إال إذا كنت  
تقيمني ىف فندق قريب وظنوا حني مل 

انك تتهربني من دفع   تعودى
رة مفاجئة اعتلت وجهه اإلجيار"ونظرة إاث

وقال" ال يوجد العديد من الفنادق ىف  



جوار األحراش ،سأتصل هبم مجيعاً  
وأسأهلم إذا كانت فتاة ما قد غادرت  
 واختفت ىف اليوم الذى وجدتك فيه"
تبعته وهى ترجتف إىل الطابق العلوى  
  ،السيدة فورسرت نظرت إليها من ابب

املطبخ وعلى وجهها ابتسامة دافئة كبرية 
 وقالت"أيه اي ابنىت "

والعاطفة هتيج صوهتا"بعض األحيان كنت 
أظن انىن سأفقد عقلى واان ارى التغيري  

 الكبري الذى طرأ عليك" 



دفع جايك لني إىل املطبخ وذهب ليجرى 
املكاملات اهلاتفية .فعانقتها السيدة 

وسنتناول كوابً من فورسرت وقالت"إجلسي 
الشاي .إنه أمر رائع .إذن فأنت شقيقتها 

 التؤام ..
حسناً ،يقولون أن التوائم أعجوبة واان  

اصدق هذا .كنت دائماً أقول لنفسي أن 
أحداً ال ميكنه أن يتغري هبذا الشكل  
،لكنىن ظننت ..."ابتسمت واتبعت  
"حسناً ،لقد كان شعورك جنو جايك  



أن إبمكان  واضحًاىل وقلت ىف نفسي 
ن خيرتع املعجزات ولرمبا كان هو احلب أ

 السبب ىف تغريك الكامل". 
شعرت لني بوجهها يلتهب فنظرت إىل  

 األسفل .
"ال تكوىن خجولة اي صغريتى ،فأنت 

 زوجته ،الست كذلك؟" 
ابلطبع انت حتبينه .كنت قلقة ىف البداية 

ألىن اعرف ابىن جايك جيداً ...فهو  
 كالصخر حني  إبمكانه أن يكون قاسياً 



يريد ذلك"لكىن أشعر براحة اكثر ىف  
 داخلى".

اي ليتىن كنت مثلك كذلك،قالت لني ىف 
نفسها .فجايك مل يوضح لوالدته ما الذى 
دفعه للزواج منها.وهى تعتقد أنه قد تزوج  

ألنه حيب لني،وشعرت بغصة ىف قلبها  
،فاحتست الشاى الذى صبته هلا السيدة 

رية ىف فورسرت ووضعت القطة الصغ
 حضنها وأخذت تداعب فروها الناعم .

 



. 
*********************** 

 الفصل الثاين عشر 
دخل جايك الغرفة ببطء فنظرت إليه  

بوجهها وقلبها ينتفض بشدة لكن مالحمه 
 مل تعطيها أى فكرة عما جيول داخله .
 "هل وجدت شيئاًما؟"سألته برتقب. 

 "لقد تركت الفندق وإمسه ابملورال لتزورى
تعودى   أختك ىف يورك"قال هبدوء"ومل

اثنية ،حقائبك عندهم مع إهنم كانو على 



وشك أن يبيعوها بعد اسبوع ليستعيدوا  
املال الذى هلم حبوزتك ،إذا ذهبنا االن  

سنحضر احلقائب بعد ان ندفع هلم 
 اإلجياراملتأخر عنك" 

حدقت به ومتتمت"وإمسى...البد أن إمسى 
 ىف دفرت النزالء"

. 
ه مسجل ،وهو شريدان،ليندا  "نعم إن

 شريدان"



توسعت عيناها بدهشةوقالت"ليندا"مث  
 قطبت حاجبيها واتبع"ولكن..." 

هز جايك رأسه وقال هلا "كال،هذا مل 
يكن إمسها هو لينيت وكنا خنتصره إبسم 

،من الطبيعى أن والديكما لن يطلقا  لني
عليكما نفس اإلسم"مث تلطفت نظرة 

ني على كل عيناه وقال"إذن فإمسك هو ل
 حال ". 



"إسم ليندا أمجل"قالت السيدة فورسرت 
وهى تراقب وجه لني واتبعت "سأانديك 

 ليندا". 
"أى إسم تفضلني ؟"ساهلا جايك وهو  

 حيدق هبا . 
"ليندا هو إمسى ،مل اكن أبداً لني "وحدقت 

به مباشرة وتعابريها ابردة واتبعت"هال  
 ذهبنا اآلن؟" 

راقبها جايك بلطف وهى تضع القطة  
قرب سام وتربت على رأسه بنعومة مث  



تستعد ملرافقته .فخرجا من البيت 
 واستقال السيارة. 

كان الطقس ابرداً والسماء متتأل ابلغيوم 
املنذرة بقرب هبوب العاصفة   الكثيفة

وكانت األشجار أبغصاهنا العالية تتمايل 
ا  حتت وطأة اهلواء العاصف وتبدو وكأهن 

ى وشك األقتالع .احلزن األبدى  عل
للرايح كان يصفر داخل السيارة ،جايك 

كان يقود بصمت ونظره مركزاً على  
 الطريق أمامه.



. 
نظرت إليه وقالت بتلعثم "إذا ...إذا  
وجدان انىن انتمى إىل مكان ما...مع 
أحدهم ..ماذا سنفعل بشان زواجى  

 بك؟"
"لقد أخربتك "قال بربود "الزجيات من  

ملمكن إلغائها بكل سهولة " ا  
"خاصة حني تكون غري موجودة 
 أصاًل"علقت على كالمه حبرقة .



"انت زوجىت حبكم القانون "قال بنربة 
 صرحية .

"كال"قالت بشبه أيس،كأهنا تريده أن 
جيادل ليؤكد كالمه "كان األمر جمرد  

 غلطة". 
"حنن متزوجان وحلني جتدى حياة خاصة  

فنحن سنبقى  لك لتعودى إليها 
 متزوجني"قال دون ان ينظر إليها .
فقالت"من املمكن ان يكون هناك  

 شخص..."وخاهنا صوهتا لتكمل اجلملة.



نظر إليها ووجهه قاسى التعابري"شخص 
إبنتظارك ؟أال تظىن انىن قد فكرت ىف  
هذا ؟مهما كان هذا الشخص فاان واثق  
كل الثقة أنه مل يسبق لك الزواج ،لقد  

ني ضاجعتك" كنت عذراء ح  
 "ال تفعل"مهست إبضطراب.
"أان آسف إذا بدا األمر 

قاسيًاومهجياً،لكن إذا كان هناك رجل ما 
خيصك ىف مكان ما فكيف تشرحني له  

 أمر مشاركتك الفراش معى؟" 



 غطت وجهها بيديها وهى تتأوه. 
أوقف جايك السيارة على جانب الطريق 
واستدار إليها وشدها إليها فقاومته بشدة 

تدفعه بعيداً.وهى   
 "اتركىن؟أمل تقوم مبا فيه الكفاية؟" 
 "لني"قال بقلق"لني،ال تفعلى"

استعمله هلذا اإلسم فجر الغضب داخلها 
فصرخت"ال تدعوىن هبذا اإلسم...اان  

اكرهك"وصفعت يدها وجهه الغريب بقوة 



وساد الصمت بينهما فيما كان حيدق 
 بوجهها املشتعل وعيناها املتقدتني غضباً.

مل تكرهيىن ليلة البارحة"قال بصوت  "انت
 كثيف. 

فشهقت من الغضب الثائروقالت"انت 
 ..انت نذل وشقى". 

دفعها جايك اثنية على املقعد وأخذ  
بقوة ويقبلها بغضب ورغبة   يعانقها

ليجعلها تستسلم لعناقه ،وامتدت يداه  



إىل شعرها األسود الطويل وشدها حنوه  
 بقوة .

رب نفسه على مث ابتعد ببطء عنها وكأنه جي
فعل هذا وعينيه الرماديتني متسحان  

 وجهها بنظرة رضى مكبوت.
. 

"ال تبدأى شيئاً دون إهنائه ليندا"قال 
 ببطء شديد.

فاصلحت جلستها على املقعد وفمها 
لسيارة وأكمال طريقهما  يرجتف.فأدار ا 



بصمت وبطريقة ما بدا العنف السابق قد 
صفى األجواء بينهما وكأن كالمها كان  

 حباجة هلذا.
فندق ابملورال كان فندقاً ريفياً مصنوعاً 
من احلجر وحتيط به احلدائق وجبانبه  

 موقف للسيارات .دخال إليه ووصال حىت
قابلهما رجل قصري أخذ حيدق بليندا بقوة 

. 
"كيف حالك آنسة شريدان؟"سأهلا وهو 
ميد يده ليسلم عليها أبدب"أان آسف 



د لسماعى ابحلادث الذى حصل لك.فق
اءلنا عما حصل لك حني مل تعودى  تس

بة اثنية ،لكن مبا انك قلت انت كنت ذاه 
لزايرة اختك فافرتضناانك قررت متديد  
زايرتك هلا "توقف قلياًل مث اتبع"بعض 
األحيان ينسي بعض نزالئنا أن يطالبوا  

حبقائبهم .وحنن نبيعهما بعد وقت 
حمدد،لكن ىف حالتك فقد طلبت زوجىت 

بعد" الرتيث قلياًل   



"اان شاكرة هلا "قالت خبجل.فقد شعرت 
ابالرتباك ألنه قد تعرف عليها وهى مل 
 يكن لديها اى فكرة عمن عساه يكون.
"بكم ندين لك؟"سأله جايك وهوخيرج  

 دفرت شيكاته .
املدير ذكر له املبلغ فكتبه جايك على  

 إحدى األوراق وسلمه إايه. 
"شكراً لك سيد فورسرت"قال املدير 

"لقد ذهبت حلضور معرضك  اببتسام 



األخري ىف يورك،وقد كان فعاًل رائعاً،لقد  
 استمتعت وزوجىت مبا شاهدانه". 
 "شكراً لك"قال جايك أبدب.

"هل استطيع أن اقدم لكما شيئاً من 
 املشروب؟"سأل املدير. 

"كال،شكراً"أجابه جايك"أخشي أننا ىف  
عجلة من أمران .فلو كان ابإلمكان 

.." حصولنا على احلقائب.  
. 



"طبعاً"قال املدير وسحب حقيبة موضوعة 
حتت املكتب"إهنا من نوعية اجللد اجليدة 
جداً،وقد شككنا أهنا ليست من النوعية 

الىت يرتكها نزيل وراءه،ففى مثل هذه  
احلاالت من النادر أن تكون احلقيبة مثينة 

 هكذا". 
ابتسم جايك وقال"افهم هذا،حسناً كل 

حسنة". شيء ينتهى هناية   
"حنن حىت مل نفتحها "قال هلا املدير  
"ألكون صرحياً لنفعل هذا كان علينا 



حتطيم القفل وهذا سيتسبب إبفساد 
 املالبس الىت ابلداخل.

فنوعية القفل غريبة علينا وجديدة وله 
 طريقة خاصة للفتح".

ليندا مل تستطع ان تبعد نظرها عن احلقيبة 
الذهيب ومسكة يدها اجللدية البنية بقفلها 

البالستيكية السميكة.فبداخلها اجلواب  
عن ماضيها .واستمعت بعصبية لوداع  
جايك للمدير قبل أن يغادرو أخرياً  

 الفندق .



ىف السيارة قالت بعصبية "أفتحها اآلن 
 جايك".

"ليس قبل وصولنا إىل البيت "قال 
 بصرامة.

"جايك،ال أستطيع اإلنتظار حىت ذلك  
. الوقت "متتمت   

 "عليك أن تكوىن صبورة " 
"صبورة اان على حافة اإلهنيار ،التكن 
قاسياً ،إفتحها اآلن "جيب علينا فعل ما 

حتطيم  كان املدير مرتدداً ىف فعله ،



القفل،إال إذا متكنت من فتحها بطريقة  
 أخرى ".

وأدار السيارة وانطلق صوت الرايح ىف  
اخلارج كانت تزيد من توتر أعصاهبا 

ندما وصال إىل البيت وجدا املرعوبة .ع
سيارة دايفيد متوقفة ىف اخلارج ،جايك  
نظر ابجتاهها نظرة مستائةوشعرت ليندا  
أبعصاهبا تتشنج.جايك ال يزال يشعر  

ابلغرية من دايفيد...وهذا يثبت أنه كان  
 يكن شعوراً ما حنو لني ،لني احلقيقية.



البد ألنه اصبح يعرف اآلن أهنا مل حتب 
إذن تعبريه وال شك ليس  دايفيد سابقاً،

 بسببها .
ديفيد كان ميسك ابلقطة الصغرية عندما 
دخال املطبخ ،بدا عليه اإلرتباك قلياًل  
 حني مرت ليندا جبانيه دون أن تكلمه.
"لقد حضرت فقط ألرى كيف تسري  
األمور !"متتم دون أن ينظر إىل جايك  

 الذى كان يرمقه بربود.



"كل شيء على ما يرام "قال جايك 
ختصار. اب  

"قطة مجيلة"قال دايفيد مبرح "أحضرها ىل  
الحقاً ألجرى هلا بعض الفحوصات هل 
تفعل؟"فتح جايك ابب اخلروج وقال"نعم 

 سأفعل ،
 إىل اللقاء اآلن دايفيد" 

امحر وجه دايفيد وغادر ومسعوا صوت  
حمرك سيارته الذى دار بقوة مث إنطلق  

 بسرعة.



ا  "ملاذا مل تلكمه على وجهه إذا كان هذ 
جيعلك تشعر ابلراحة اكثر؟"سألته السيدة  

 فورسرت ابستمتاع . 
"رمبا سأفعل إذا رأيته يعود إىل هنا مرة  

 اثنية "قال جايك حبدة . 
"اان لست لني"قالت ليندا بقوة "انت  

 تنسي هذا اليس كذلك؟"
"اان ال انسي أى شيء"قال بقسوة "انت 

زوجىت واان لن ادع دايفيد الين حيوم  
 حولك".



إليه وهى تشعر برجفة من   نظرت
االستغراب وعدم التصديق مث قالت 

 "إفتح تلك احلقيبة جايك حبق السماء "
وضع احلقيبة على الطاولة ،وحدقت 

السيدة فورسرت بفضول وقالت"آه، اي هلا 
من شيء مجيل! انت لست فقرية،كائناً 

 من كنت،اي ابنىت". 
خرج جايك للحظة مث عاد وهو حيمل 

غى .حدقت والدته به  مطرقة ومفك برا



وصرخت"ماذا ستفعل حبق هللا هبذه 
 األشياء جايك؟"

مل جيبها جايك بل وضع املفك على القفل 
اطلقت مث هوى عليه ابملطرقة بقوة كبرية و 

والدته صرخة رعب مكبوتة حني سقط  
 القفل الذهىب على األرض. 

"مل يكن هناك داعى لكل هذه الوحشية 
 ،جايك"قالت والدته بلطف .

"بلى كان هناك "قال بقسوة"حاجة 
 ماسة". 



. 
ادركت ليندا انه كان حباجة هلذا التصرف 

ن متاماً كما كالليلة  القاسي الوحشي اآل
املاضية حيث اجتاحته الرغبة ىف امتالكها 

 بنفس هذه القوة الوحشية . 
فتح غطاء احلقيبة بسرعة وحدقوا مجيعاً 
 ابحملتوايت الىت كانت موجودة داخلها. 

ليندا ببطء تفرغ حمتوايت احلقيبة  أخذت
واهنا فاحتة  املرتبة بعناية،مالبس مجيلة أل

وجذابة ،وموديالهتا عادية.زوج من  



البناطيل اجلينزية الصفراء .بعض الكنزات 
الواسعة،بعض املالبس الداخلية األنيقة 
.وال أى قطعة منهم كانت مغرية أو مثرية 
وغري حمتشمة ،ومل تشعر ليندا ابلدهشة 
الىت احستها حني رأت مالبس الفتاة 

 األخرى.
لقد كانت هذه الثياب هى النوعية الىت  
تتصور نفسها أهنا معتادة على ارتدائها  
وشرائها.وفتحت لينا جيبة كانت مغلقة 
ابلسحاب وسحبت منها عدة أشياء 



.جواز سفر بريطاىن فتحته ليندا على  
عجل ورأت صورهتا داخله وأخذت تقرأ  
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 خضراوين ....املالمح املميزة،ال شيء. 
"مل يذكرو عالمة مولدى "قالت إبستهزاء 

 مضطرب.
جايك كان قد إلتقط قطعة من الورق  

ته تطايرت من جواز السفر حني سحب
ليندا.كان يقرأها بوجه خاىل التعابري،مث 



ائاًل بنظرة سلمها إايها وأصابعه متصلبة ق
 غامضة على وجهه"الرجل اجملهول". 
امحرت وجنتيها وتناولت منه الورقة  

وقرأت "حبيبىت لينا،هذه األزهار تنقل لك 
رسالة احلب العميق واألمل ىف أن تعودى 

إلينا سريعاً..."وتتابعت الكلمات ىف  
فقرتني أخريتني حول زايرهتا لربيطانيا  

وعن   ذاكرة شيئاً عن املناسبات احلزينة
الواجبات العائلية بدون اى حتديد ملكان 
معني يساعدها على معرفة العنوان،لكن 



عنوان الرسالة هو الذى كان حمريًاوقد 
قرأته مرتني.كان عنواانً ىف مدينة رمييىن  
.جايك كان يدرس جواز سفرها حني  

 رفعت نظرها إليه.
فقال "من التاريخ املطبوع هنا،كان لك 

ط حني أصبت  ىف انكلرتا يومني فق 
ابحلادث ،وهذا يفسر عدم حبثهم عنك  
.الرجل الوحيد الذى اراد أن يعرف  

مكانك ،ابلتأكيد مل يكن عنده فكرة من 
اى مكان يبدأ"وجتهم وجهه واتبع"روميو 



املسكني،ال شك أنه يعتقد انك قد  
 هجرته وابتعدت عنه "

نظرت إىل الرسالة وأصابعها ترجتف .مث 
ى ورمت بنفسها ركضت إىل الطابق العلو 

على السرير.حلق جايك هبا وجلس جبانبها  
ويديه تضرابن شعرها خبفةوقال"ال تكوىن 
مأساوية،سأشرح له كل شيء إذا كان  
 عنده إنسانية فسيفهم أن ال لوم عليك"

"هل تسامح إمرأة لو كنت مكانه؟؟"سالته 
 وصوهتا يرتعش عرب شعرها .



. 
ابلتوتر تصلبت يده على رأسها وشعرت 

يعرتيه وأجاب "ىف مثل هذه الظروف"قال 
ببطء مث قست نربته واتبع"كال،حبق 

 هللا،لن افعل".
"ما كان جيب أن أتزوجك"مهست 

جبفاف"آه،اي إهلى مل يكن من الواجب أن 
 اكون محقاء هكذا".



غادر جايك الغرفة دون أن يقول أى  
كلمة واستلقت هى على السرير بصمت 

هنا متوت وتراتح. تعيس وهى تتمىن لو أ  
بعد قليل عاد جايك وسأهلا إبختصار 
 "هل تريدين الذهاب إىل يورك غدًا؟".
كانت ال تزال مستلقية حيث تركها  

ووجهها مدفون ىف الوسادة.هزت رأسها 
مل موافقة فرتكها وغادروشعرت ابأل

يعتصرها بشدة فلم تستطع اإل أن تتنهد 
 حبسرة متأوهة. 



طعام العشاء  السيدة فورسرت أحضرت هلا 
وتوسلت إليها لتأكل وجففت ليندا 

دموعها وحاولت االبتسام"أان آسفة،لقد 
تصرفت بسخافة حول هذا األمر.وال 

 يوجد شيء جديد بعد كل هذا ".
"فقط تناوىل وجبتك وحاوىل ان تنامى 

قلياًل،انت تبدين وكأنك حباجة ماسة لنوم 
 هادىء".

تناولت القليل من الطعام مث أخذت 
ية وأنزلتها إىل املطبخ .كان جايك الصين



جالساً على كرسي الطاولة ورأسه بني  
ذراعيه وأمامه زجاجة من اخلمرة ،رفع  

نظره إليها وىف عينيه تعبري غامض 
فأسرعت هى بوضع الصينية مكاهنا  

وصعدت إىل غرفتها شبه راكضة وخبمس 
 دقائق كانت مستلقية للنوم.

اها التعب واإلرهاق وتوتر األعصاب أغرق
وم فوراً وأخذت حتلم أهنا قدعادت ىف الن

إىل األحراش ،الضبابية الباردةوأهنا كانت 
وحيدة وأخذت تنادى جايك الذى كان 



يظهر من البعيد دون أن تستطيع الوصول 
إليه ،وكانت الدموع ترتاكض من عينيها 
 وهى تنادى إبمسه وحتاول الوصول إليه.

فتحت عينيها بدهشة وهى تسمع صوته 
جدته جيلس على طرف سريرها ويرفعها  وو 

بني ذراعيه ،انتحبت وشدت وجهها على 
كتفه العاري،كان يرتدى فقط بنطال  

النوم وبشرته كانت ابردة كأنه كان يرتدى 
ثياب النوم عندما مسع صراخها وهرع  

 إليها. 



داعب شعرها بنعومة مهدائً إايه وامسك  
بذراعيها فأحاطته هى بيديها وفنت 

دره،ومهست من بني دموعها وجهها ىف ص
وشهقاهتا "كنت أرى كابوساً...آه  

 جايك!لقد كان مرعباً..." 
. 

"انت أبمان "متتم وهو حيىن رأسه ويضع  
فمه على رأسها وأكمل"انت أبمان اآلن 

 ليندا". 



"كنت خائفة جداً "انتحبت "مل استطع  
 اجياد الطريق..." 

"أعرف "متتم وهو ميسح خده على شعرها 
ه متسدان ظهرها حبنان وشيئاً "أعرف"ويدا

فشيئاً أخذت شهقاهتا ختف ودموعها  
جتف قلياًل قلياًل فاراتحت على صدره  

 وأطلقت تنهيدة ارتياح.
حترك ليرتكها ويغادر إال أن ذراعيها تصلبتا 

حول رقبته ومهست"كال ال تذهب 
 ،جايك"



"انت خبري اآلن لني "مهس بلطف "لقد  
انتهى الكابوس". توقفت عن البكاء ،لقد   

"ال ترتكىن ارجوك،اان أخاف من الظلمة 
أن أرى  ..إهنا مثل الضباب...مل استطع

طريقى جايك ال ترتكىن"وشدت ذراعيها  
 حوله ووضعت رأسها على صدره. 

فأحاطت ذراعيه هبا وتنهد عرب شعرها  
األسود وقال"ليندا ،هل جيب إخبارك 
ملاذا ال استطيع البقاء ،أال تعرفني ماذا  



يفعل هذا يب؟"فجلوسي هكذا 
 واحتضانك هكذا يسلبىن كل إرادة وقوة" 
تنهدت وطلت مكاهنا ومهست "أان آسفة 
،مل أقصد أن أجعل من نفسي أضحوكة  

 اثنية". 
أبعدها قلياًل عنه وحدق ىف عينيها بنظرة 
ملتهبة وقال بصوت متهدج"الشخص  

الوحيد الذى جيعل نفسه أضحوكة هنا هو 
هل تظنني انىن اريد   اان ليندا،اي إهلى

املغادرة "وهزها بقوة وعينيه تلمعان  



ابلرغبة اجلارفة الىت التمعت داخلهما حني 
 كان يكسر قفل احلقيبة . 

أحست ابخلطر من جراء قوته اجلسدية  
 القادرة"جايك،اان آسفة ". 

"آسفة"قال بدهشة واستغراب "لقد  
اعتقدت ملرة انك كنت حتاولني عمداً أن 

نون ،لكن تلك الرباءة كانت تصيبينىن ابجل
حقيقية اليس كذلك ليندا؟"جيب على 

قول هذا لك بكلمة من مقطع  
واحد"وسرحت عيناه على جسدها  



الرشيق برغبة واضحة واتبع"اريد البقاء  
بكل ذرة ىف كياىن .جمرد النظر إليك بثوب 
النوم اللعني هذا يفجر ضغط دمى .اان 
رجل ليندا ولست آلة،وذكرى الليلة  

اضية ال تزال حية ىف داخلى "امل  
"ال تفعل"مهس وأحنت رأسها هى  

ترجتف،وتساقطت الدموع على وجنتيها 
وأصدرجايك صواتً مضطرابً ومهتزاً  
وذراعيه تشداهنا جمدداً إليه ووجهها  

يلتصق برقبته ومهس"توقفى عن البكاء،آه 



اي إهلى ليندا،لو انىن استطيع فقط أن  
ى ما حصل لفعلت صدقيىن". أحم  

"اان اصدقك "قالت بتعاسة ،إنه اندم  
ملطارحته الغرام للفتاة اخلاطئة ،وهويشعر 
ابلشفقة عليها،كلماته احلنونة ليست 
موجهة هلا شخصياً...أختها هى الىت  
أرادها وليست هى ،وشبهها اخلارجى 
بتلك الفتاة ال يزال يدهشه كلما نظر  

 إليها . 



رفعتها يديه بنعومة وفتش بعينيه عن  
وقال"هل ستقدرين يوماً على  وجهها 

الغفران ىل؟...أم سيبقى هذا األمر بيننا 
إىل األبد ليندا؟لقد كنت فظاً وعنيفاً معك 
.هل ستنسني للحظة العنف والوحشية 

الىت امتلكتك هبا،ليلة البارحة ؟كان على 
أن ادرك انك حقاً بريئة كنظراتك  

ومظهرك.لكىن كنت كاألعمى انسقت 
قائق الىت واجهتىن  برغبىت متجاهاًل احل

ألنىن فقط مل استطع أن اصدقها  



"ومسحت يده بنعومة خدها الرطب  
 واتبع"

آه،اي هللا ،لو انىن فقط مل افعل ما  
 فعلت". 

. 
"ال يهم ما حصل جايك"قالت بضعف  

حماولة أن تستجمع كل شجاعتها 
 واكملت "ال أتنب نفسك كثرياً جايك" 



 التمعت عيناه وقال"ال تقللى من شأن ما 
حدث حبق هللا ،فاان ادرك ما فعلته  

 بك،وبرببرية ما فعلته"
تلون وجهها ابللون االمحر وأصدرت  
صواتً للإلحتجاج احلار وقالت"حسناً 
جداً،جايك إذا اردت أن اقول انىن  

اكرهك..فأان اكرهك"ونظرت إليه بغضب  
"اان اكرهك واكره كل شيء فعلته ىب ليلة 

 البارحة". 



زحفت على فمه   ابتسامة فضولية حنونة
وقال"اي عزيزتى "برقة ونعومة جعلت 

قلبها ينبض بنبضات حب متسارعة.إحنىن 
جايك عليك وملس بشفتيه كتفيها 

 فشهقت وهى مغمضة العينني.
 "جايك،ال تفعل"قالت ابضطراب. 

فلم يسمعها وأحنىن وأخذ يقبلها على 
شفتيها بنعومة ورقة وبطريقة أغرقتها ىف  

ياشة جعلتها أمواج من العاطفة اجل
 تتجاوب معه وتستسلم ملا قد يريده.



تنهد جايك فجأة ودفن وجهه ىف رقبتها 
وقال"آه اي إهلى ،جيب أن نوقف هذا  

ليندا جيب ان تستمعى ىل...هناك ذلك 
الرجل اللعني ىف إيطاليا ،اتذكرين والذى 
 ينتظر حبيبته ،ليندا لنعود اثنية إليه ..." 

يتلفظ وعلت وجهه ابتسامة ساخرة وهو 
ابجلملة األخرية الىت كانت مكتوبة ىف  

الرسالة واتبع"امل خيطر ببالك بعد إنه حني 
تعود ذاكرتك اليك ستتذكرين انك  

 حتبينه". 



اتسعت عيناها فجاة بنظرة مشككة .كان 
اً.فكرت أبمل  ما يقوله حقيقياً وصحيحي

وتعاسة ىف احلياة اجملهولة الىت نسيتها ،من 
ى كان ينتظرها ؟يستطيع أن يقول ما الذ  

"ال بد انك كنت تشعرين بشيء ما  
اجتاهه"قال جايك بقسوة"فأى رجل ال  
يكتب إىل فتاة مستعماًلهذه التعابري إال 

إذا كان يدرك أهنا تبادله مشاعره ،وخاصة 
حني تكون الفتاة صرحية وواضحة وبريئة 



مثلك ليندا"هنض وحدق هبا اببتسام  
 واتبع"
املستحيل ىل أن  لني،بطريقة ما كان من 

اصدق أن هذا الوجه الربيء الطفوىل كان 
 جمرد خداع". 

. 
نظرت بعيداً وهى ترجتف .هل تستطيع 
الفتاة أن حتب رجلني؟إذا كانت مغرمة  
هبذا الذى إمسه روميو فهل إبمكاهنا 

الوقوع ىف حب جايك إىل هذه الدرجة 



؟راقب اإلضطراب الظاهر على وجهها  
ما خترتقاهنا لتقرأ االمحر بعينني بدات كأهن 

أفكارها وقال"حىت تستعيدى ذاكرتك ال 
يوجد اى طريقة لتعرىف ما هى حقيقة 

مشاعرك احلقيقة وملن هى هذه املشاعر 
 ابلفعل...من األفضل ان تنامى اآلن".

"جايك..."مناداهتا اهلامسة إبمسه جعلته  
يلتفت قبل أن يصل إىل الباب فأكملت 

الذاكرة  خبجل"انت ال تعاىن من فقدان 
 "... 



 استدار ببطء وسأل"وإذًا؟"
"ما هوشعورك احلقيقى حنو..."توقفت 

 وهى تقضم شفتها مث اتبعت "حنو اخىت ". 
ارادت أن تقول حنوى لكن شجاعتها  

 خانتها وقلبت السؤال عكساً. 
عاد إليها ورفع ذقنها وأطراف ابتسامة  

على فمه وكأنه عرف ما تريده من سؤاهلا  
وسأهلا"ملاذا؟"فوراً   

 "فقط تساءلت ..."مهست.



نظر إليها إبستمتاع وقال"أختك هى فتاة 
عايشة شريرة سامة.لقد سحرتىن ىف  
البداية قلياًل قبل أن أعرفها على  

حقيقتها...اان إنساانً كفاية إلجنذب حنو 
اجلسد اجلميل واإلبتسامة املغوية ،لكن  
اإلنسانة وراء هذا القناع كانت فاسدة 

كلياً ىل،الفتاة لتكون مجيلة حتتاج    ومنفرة
إىل الكثري إضافة للشكل اخلارجى 

 اجلذاب.هل هذا جييب على سؤالك؟". 



مل تستطع مواجهة عينيه فتمتمت "اعتقد 
 هذا"هبمس. 

ضحك بنعومة وقال"هل جييب على  
سؤالك حقاً ليندا؟"وانزلقت يديه خلف 
شعرها الطويل وأخذت متسد مؤخرة 

 عنقها بلطف.
الربيئة الالمعة حنوه كانت واضحة نظرهتا 

 الرسالة.
"أظن أنه من األفضل ىل أن اذهب اآلن 
قبل أن اجيب على السؤال الذى جتدين 



التلفظ به صعباً ليندا...فستستغرق  
اإلجابة وقتاً طوياًلوسأمتتع بكل حلظة هبا 
 وال اعتقد أنه سيكون إبمكاىن التوقف".
عندما اغلق الباب وراءه استلقت على 

هرها وعروقها تنبض بشدة وهى ظ
 تتساءل عما كان يعنيه بكلماته األخرية؟
ذهبا إىل يورك ىف اليوم التاىل وتوجها  

مباشرة إىل املعرض الذى دهلا عليه جايك 
سابقاً.فتح الباب ودخلت إىل  

املعرض،وكان شكلها ابلبنطال واجلينز 



األخضر والكنزة البيضاء يبدو متناقضاً 
والطاوالت الىت كانت مع رمسية اللوحات  

 منتشرةداخل الصالة.
. 

كانت اللوحات السرايلية إبطارها الفاتح 
تنتشر على جدران الصالة فنظرت ليندا  
إليها دون اهتمام ورأت وجايك امرأة 

ترتدى زايً رمسياً أسود اللون تقف ىف آخر  
الصالة ومتسك بيدها دفرتاً وقلماً،اقرتبت 

إليهما   املرأة منهما ولكن قبل أن تصل



اندفع رجل من أحد األبواب اجلانبية 
وعال االستغراب وجهه وصرخ  
قائاًل"رابه،انظروا ما الذى محلته  

 الرايح!لني،مالكى،ماذا تفعلني ىف يورك؟"
"واين كنت تتوقعها أن تكون؟"سأله  
جايك وهو حييط خصرها بذراعه  

وشعورها بوجوده قرهبا يعطيها دفعاً  
. وشجاعة ملواجهة هذا الرجل  

دفع الرجل اآلخر شعره البىن الالمع إىل  
 تعودى الوراء حبركة منزعجة وقال"انت مل



إليه اثنية لني؟لقد ظننت ان العالقة  
 بينكما انتهت متاماً".

ابتلعت ليندا بريقها وهى تنظر إىل جايك 
وقالت بصوت مهتز"اان ...اان لست 
لني.اان أختها التؤأم،ليندا شراين واان  

 أحبث عنها". 
رة عدم الفهم واملفاجأة علت وجه نظ

الرجل وحدق بعينيه الصغريتني بثياب  
ليندا وبشعرها املنسدل على كتفيها  

وابلعينني اخلضراوين اهلادئتني مث قال"انت 



متزحني وال شك،مل يكن عندك أخت تؤأم 
 لني،مل يكن عندك أى قريب".
"انظر"قال جايك"اقطع هذه 
.هل التفاهات،كل ما نريد معرفته هو ..

لديك أى فكرة عن آخر مكان كانت لني 
 فيه؟األمر خطري ومهم.جيب أن نعرف". 
"ال يوجد عندى أى فكرة بتااتً"قال  
الرجل ورفع كتفيه واتبع"كيف تسري  
اعمالك سيد فورسرت؟سأصعد إليك 



والقى نظرة بنفسي أحد األايم،أال تزال 
 ترسم األشخاص؟" 

"إنه أمر مربح"قال جايك بسخرية  
 "شكراً". 

"معرض آخر لرسوماتك لن يسبب لك  
األذى "قال الرجل واتبع"اليس كذلك  

 لني؟"
ودخلت إحدى السيدات األنيقات  

املعرض فأسرع الرجل إليها  



مرحباً"آه،سيدة شروىل هذه مفاجأة 
 سارة.كم من اجلميل رؤيتك هنا اثنية".

جايك أخذ يتنقل قرب اجلدران وينظر إىل  
ن وظلت اللوحات املعروضة بغري إستحسا

ليندا واقفة ىف وسط الصالة وقد هتدلت 
كتفيها من اخليبة لعدم معرفتهما شيئاً عن 

 لني.
املرأة األنيقة واجلميلة كانت حتدق جبايك 

من خلف رموشها السميكة واستدار 
جايك فجأة وأخذ ينظر إليها وتغريت  



مالحمه بطريقة مل تراها لينا من قبل فنظرة 
سامة ثقة  ساحرة اطلت من عينيه وابت

ارتسمت على شفتيه وكأنه خيرب املراة  
األخر أنه يستحسنها وجتاوب املرأة كان  
سريعاً فقد ابتسمت له ابتسامة مغوية  

ومتايل جسدها خبطوات رشيقة واقرتبت 
من مكانه .أهبذه الطريقة اصطاد جايك  

 لني ؟ 
. 



تساءلت ليندا،هبذه النظرة الساحرة 
اذبة  واألبتسامة الواثقة واملالمح اجل

؟وجدت لينا نفسها واقفة أمام مرآة 
ضخمة فأخذت تنظر إىل انعكاسها ىف  
املرآة.بشعرها املنسدل وبنطاهلا والكنزة 
الواسعة كانت أشبه ابملراهقة الصغرية 
البعيدة كل البعد عن األنوثة واجلاذبية  
،كيف إبمكان رجل مثل جايك من  

اإلعجاب هبا؟إهنا كالطفلة،بدون خربة 
ثة ظاهرة وبدون إغراء وتذكرت .بدون أنو 



وجه أختها ابللوحة الىت كان جايك قد  
رمسها !ذلك الوجه اجملرب املتفجراألنوثة 
واإلغراء،لقدقال جايك أنه مل يشارك لني 

الفراش لكن هل كان ما قاله  
صحيحاً!كيف إبمكان شخص ما أن  

يرسم فتاة يكن هلا بعض املشاعر بتلك  
س ذلك  الصورة الشبه عارية وأال يلم

اجلسد ؟شعرت أن دوامة الغرية أخذت 
 تغرقها ىف متاهاهتا .



امسك جايك بكتفيها  
وقال"ليندا،اتستطيعني أن تذهىب لتشرتى 

 لنفسك ثوابً 
ما وأن تدعى نفسك إىل أحد املطاعم 

ملبلغ لتتناوىل طعام الغذاء؟"خذى هذا ا
ومتتعى ابلتجول والشراء وسأالقيك قرب 

ثالثة"السيارة حواىل الساعة ال  
سيذهب لتناول الغذاء مع هذه املرأة إذن 
قالت ليندا ىف نفسها ان تصرفه واضحاً  

 وجلياً. 



"نعم استطيع"قالت بربود ون ان تنظر  
إليه مث أخذت املال وغادرت املعرض  
بسرعة .كانت تشعر ابحلزن ابإلحباط 
ابلقهر ،كيف ظنت هى الغبية بعقلها  
الصغري أن من املمكن أن يكون جايك  
مغرماً هبا بعد ما قاله هلا ليلة البارحة قبل 
مغادرته الغرفة ؟كيف ظنت أن رجاًل مثل 

ب هبا ويقع ىف حبها  جايك سيعج
؟ونظرت إىل صورهتا املنعكسة على زجاج  



احملل الىت كانت تنظر إليه ،كيف ظنت  
 هذا؟

لقد ظنت نظراً لكالمه وامشئزازه من  
تصرفات لني مع الرجال أنه أخالقية  
وأكثر تقليدية ىف عالقاته وانتقاءه  

للفتيات لكن أن يصطحب فتاة غريبة ال 
مجيلة أو  يعرفها من قبل وفقط ألهنا 

جذابة وخيرج معها للغداء،هذا امراً يتناىف 
مع ما ظنته لكنه غري مقيد ابى إرتباطات 

معها هى أو غريها ،فزواجهما كان  



غلطة..غلطة سيتم تصليحها قريباً.كيف 
ظنت أن شخصاً مثله سيقع ىف حبها؟من 
األفضل هلا أن تستعيد ذاكرهتا سريعاً وأن 

ألهنا لن   تعود للحياة الىت كانت تعيشها
 حتظى ابدًاحبب رجل مثل جايك.

. 
دخلت إىل أحد املطاعم وطلبت الغداء  
وتناولت القليل منه بينما كانت تفكر  

 ابلرسالة الىت وجدهتا ىف احلقيبة.



ما الذى كانت تفعله ىف رمييىن ىف  
إيطاليا؟وحاولت أن تستنبط ذاكرهتا  

وملعت ذكرى كالربق ىف رأسها .لقد كانت 
ىف مكان ما قرب البحر...تعيدديكور 
إحدى الغرف...ومتسك بيدها الفرشاة  

،الغرفة كانت صفراء اللون وصوت أمواج  
البحر يتالعب داخلها وهناك شخص ما 

.وحني ركزت معها ىف تلك الغرفة. 
وحاولت جاهدة أن تتذكر وجه ذلك  



الشخص عاد الضباب ليلف الذكرى  
 ويطويها بعيداً.

ملاذا كانت تعمل ىف تلك الغرفة ؟هل من 
املمكن ان الشخص الذى كان معها هو 
روميو؟هل من املمكن أهنما كاان يؤثثان 
وجيمالن البيت الذى كاان سيتزوجان 

ذهىب  ويعيشان به؟ونظرت إىل اخلامت ال
الذى وضعه جايك ىف اصبعها يوم  

 زفافهما؟



هل كان هناك خامتاً آخر ماىف اليد  
األخرى ؟ولكن كلمات تلك الرسالة  
كانت واضحة العاطفة،كان احلب هو 
الذى يرسم كلماهتا ...التملك ايضاً 

فروميو كان اكيداً من عودهتا إليه ،لقد  
 دعاها حببيبىت... 

كون اي للفوضى !فكرت إبضطراب .لن ي
من السهل الشرح له كيف اصبحت 
زوجة رجل آخر.ال تستطيع حىت أن 



تنتشل نفسها من ذلك الضباب اإلسم 
 روميو كان اليعىن شيئاً هلا.

إذا كان إبمكاهنا نسيان روميو كلياً 
نسيان جايك  هكذا،فهل سيكون ابمكاهنا

؟ السؤال خطف كل اللون من وجهها  
فأبعدت صحنها وارتشفت قهوهتا وهى  

رجتف. ت  
فجأة جلس شخص ما على الكرسي  

املقابل هلا وعندما رفعت رأسها اتسعت  



عيناها من الدهشة حني وجدت هذا  
 الشخص هو دايفيد الين.

"ماذا حبق حيصل لني؟سأهلا وهو حيدق هبا 
ابهتام"ملاذ تزوجت جايك بعد كل  

ماحصل؟؟لقد ظننت انك قلىت أنه يسبب  
 لك امللل؟"
لت"اان لست نظرت إليه إبمشئزاز وقا

 لني،اان اختها التؤأم ليندا". 



وجه دايفيد أظهر كل الدهشة وعدم  
التصديق مث ابتسم بسخرية وقال"هيا لني 

 أوقفى هذه اللعبة".
. 

حركت فمها بتعبري جاف وغري مهتم  
وقالت"صدق ما قلته أو ال تصدق انت 
حر... فلدى جواز سفر يثبت كالمى 

ت اعيش .وىف األسابيع القليلة املاضية كن
ك حواىل  ىف إيطاليا،لقد قضيت هنا

السنة"والقت عيناها عينيه بربود 



واتبعت"ىف السنة الىت ال قت لني خالهلا 
 جايك".

حدق دايفيد هباوعيناه جاحظتني وقال"اي 
 إهلى".

النربة اهلادئة لصوهتا عكس حقيقة قوهلا 
.وسحبت جواز سفرها من جيبها اخللفى 

 وأعطته إايه. 
حدق ابلوجه ىف الصورة فقلب صفحاته و 

وابألختام الىت كانت تثبت حقاً أهنا كانت 
ىف إيطاليا خال الشهر التسعة السابقة  



وأهنا مل تعد إىل انكلرتا إال منذ أسابيع  
 قليلة. 

أعاد اجلواز هلا ابدب وقال"ولكن ملاذا مل 
ختربيىن هبذا منذ أسابيع ؟أقصد لقد 
 جعلت من نفسي أضحوكة و..." 

ن فقدان الذاكرة "قالت  "كنت أعاىن م
بصراحة"مل يكن عندى أى فكرة عن 

نفسي كما كان عندك متاماً.كل شخص 
اعتقدىن أخىت واان مل اكن اعرف اكثر من 

 هذا"



وجهه الناعم التقاطيع امحر خجاًل 
ومتتم"آه،امسعى اان آسف ألنىن جتاوزت  

حدودى معك سابقاً..لقد ظننت انك لني 
 و...حسناً ،لني واان..." 

ن شاابً وسيم املظهر فكرت ليندا وهى كا
ة  ويتنظر إليه رغم حنافته وشخصيته الغري ق

جداً إال أنه كان يتصرف معها بكل لطف 
وأدب منذ ان عرف أهنا ليست لني  
.نظرت إىل الساعة املعلقة ىف املطعم 

وقالت"اخشي ان على الذهاب  



اآلن!جيب أن اكون ىف موقف البلدية عند 
 الساعة الثالثة" 

تعرفني الطريق إىل هناك"سأهلا"سأرافقك "ا
 إىل هناك إذا احببت "

ترددت لكنها ىف احلقيقة مل تكن تعرف  
 الطريق إىل املكان فقبلت مرافقته أبدب.

"هل زرت املدينة من قبل ؟اهنا حقاً رائعة 
وشوارعها كلها مبنية على الطراز  

الروماىن"قالت ليندا وهى تنظر حوهلا  



واتعرف إليها  "سأحب أن اجتول هبا 
 أكثر".

"إبمكاىن أن اكون دليلك إذا اردت "قال 
 اببتسام . 

وكاان قد وصال إىل مشارف 
املوقف.فابتسمت له لينداأبدب  

وقالت"هذا لطف منك لكىن أشك ىف أن 
 يكون جايك مسروراً هلذا".

ظهر االرتباك قلياًل على وجهه الدقيق  
وقال"نعم لن يكون "مث حترك وأدار نظره 



حوله وقال"حسناً من األفضل أن أذهب 
 اآلن ". 

. 
اقرتبت ليندا من مكان السيارة ورات  
جايك يقف قرهبا وينظر إليها بقسوة  

 تشكك.
سارعها حني وصلت وقال"ماذاحبق  

 اجلحيم كنت تفعلني مع دايفيد الين ؟" 



عرت ليندا خبديها حيرتقان وابعدت  ش
خصلة من الشعرعن وجهها وقالت"لقد  
 تالقينا صدفة وأراىن الطريق إىل املوقف"
 "وماذا أراك ايضاً؟"قال بلهجة ساخرة.
تصلبت عضالهتا وقالت "كان فقط 

 مؤدابً جداً".
حدقت به بغضب "لقد شرحت له انىن مل 
اكن لني جايك.لقد أريته جواز سفرى  

ىل و.."مث هزت كتفيها وقالت"وما واعتذر 
عالقتك انت هبذا األمر على كل 



حال؟هذا ليس من شأنك، فزواجنا كان 
 خيالياً" 

نظر إليها بقسوة ويديه ىف جيىب بنطاله  
وقال"كان...كان كذلك ليندا حىت تلك 
الليلة،اآلن انت زوجىت بكل ما للكلمة 

 من معىن اتذكرين؟"
يرتعش مل تستطع مواجهة نظرته وجسدها  

من الغضب والغرية ومتتمت"امتىن من هللا 
 ان امتكن من نسياهنا ". 



أمسك ذراعه بيدها ومهس بقوة قرب  
 إذهنا "لن ادعك تنسينها أبداً ليندا".
قالت مرجتفة من الغضب "لو كنت  

حمظوظة حني استيقظ من فقدان ذاكرتى 
فسأجد انىن كنت متزوجة من  

روميو...فعندها زواجنا سيكون دون 
عىن"م  

اسود وجه جايك وترك ذراعها قائاًل"اي  
هللا أن فيك من شر اختك اكثر مما 

توقعت "مث مشى امامها إىل مكان السيارة 



وتبعته صامتة وهى تتساءل ملاذا هى  
دائماً تشد عمداً اخليوط اخلاطئة  

معه؟ادخلها إىل مقعدها أبيدى غاضبة 
 وجلس مكانه مث أدار احملرك. 

ب اآلن ؟سالته "إىل...إىل اين سنذه 
 بصوت ابضطراب.

 "إىل شكاربورغ "قال بسرعة.
. 

اتسعت عيناها وسألت "شكاربورغ؟ملاذا 
 هناك؟" 



"ألن اختك اجلميلة التؤأم قد تكون  
 موجودة هناك"

 "كيف تعلم هذا ؟كيف عرفت؟" 
"ألن "قال بلهجة انفذة الصرب"ألىن 
أخذت الفتاة اجلميلة الىت كانت ىف  

فاخر واستنطقتها "املعرض إىل مطعم   
احنبس نفسها ومهس"أوه"بدا غريباً 

فالتفت ونظر إليها .فتابعت"إذن هلذا  
السبب قد..."وصمتت خلوفها من أن  

 تظهر كلماهتا غريهتا. 



عينا جايك ظلتا مركزاتن عليها،تراقبان 
حترك رموشها املضطربة فوق خديها  

املشتعلتني .فرفع بيده ذقنها وأجربها على 
ينيه . النظر إىل ع  

 "قد ماذا ليندا؟"
مل تقل شيئاً وامتألت مالمح وجهها  

 ابإلضطراب. 
"أيتها البلهاء الصغرية احلمقاء"قال ونربته 
انعمة ومبطنة ابهلزء املرح.مث إحنىن وقبلها 

بقوة على فمها . فتنهدت وعانقته 



وداعبت شعر رأسه بلطف أعادها إىل  
"اآلن  مقعدها وانطلق ابلسيارة وقال

ك". سنجد أخت  
اسرتخت ليندا وهى تراقب وجهه وشعور 

ابألمل يعرتيها .ما هو شعوره احلقيقى 
 حنوها؟

لقد دعاها ابلبلهاء الصغرية احلمقاء ،لكن 
قبلته مل تكن تعىن أى مزحة،وليلة البارحة 

احست هى بعاطفته حنوها حني كان  
 ميسك هبا .



. 
وبعد حلظات بدأت تشعر بتصلب 

ملواجهة اختها وجهاً  أعصاهبا وتوقها 
 لوجه. 

شعرت ليندا بعد وصوهلم إىل شكاربورغ 
ومرورهم بطرقاهتا أهنا تعرف هذه املنطقة 
وأهنا مألوفة ابلنسبة إليها أرادت أن تقول 

جلايك لكن حني نظرت إليه وجدت 
وجهه جامدًاويبدو كانه غارقاً ىف أفكاره  

 فظلت صامتة وأخذت تنظر حوهلا. 



على الوصول..انه  "حسناً،لقد اوشكنا  
املكان الصحيح"قال وهو ينظر إىل  

خريطة كانت بني يديه مث اتبع القيادة حلني 
وصوهلم إىل بيت حجرى كبري شعرت  
ليندا بقلبها ينتفض حني رأته دون أن  

 تعلم ملاذا. 
نزل جايك وفتح هلا الباب وقال بعد أن 
الحظ ارجتافها و شحوب وجهها "هيا 

رعوبة هكذا ليندا تشجعى وال تظهرى م
 ..سنعرف كل شيء اآلن". 



دق على الباب وحني فتح حدقت ليندا  
ابلفتاة املطابقة هلا الىت فتحت الباب  
وأخذت تنقل نظرها بينها وبني جايك  
وبريق المع يظهر داخل عينيها كلما 

التقت نظراهتا جبايك وقالت خببث"حسناً! 
حسناً!ما الذى مجع بينكما هكذا حبق 

يدين من هنا على كل اجلحيم ؟ماذا تر 
حال ليندا؟أظن انىن قد قلت لك أن  

 ترحلى وتظلى بعيدة ؟". 



نظر جايك إىل الفتاة بصرامة  
وقال"سندخل،هناك بعض األسئلة الىت  
سنسألك إايها لني "راقبت ليندا الوجه 

الذى يشبهها وال يشبهها ينظر حنو جايك 
نظرة مطولة ،مركزة ومغرية،وأدركت وهى 

التؤأم الىت مل تتذكر أهنا    تنظر إىل أختها
أى هذه األخت ال تزال تشعر ابالجنذاب 
اجلسدى حنو جايك فنظرت عينيها حنوه 
وشفتيها املرجتفتني كانتا تظهران رغبتها به 

 لدرجة واضحة .



. 
******************** 

 الفصل الثالث عشر 
 

ونظرت ليندا إىل جايك من بني رموشها  
ول بداخل  ولكنها مل تستطع قراءة ما جي

 رأسه فوجهه كان صلباً وجامداً.
"إذا كان سبب عودتك هو 

معطفك"استدارت لني إليها وابتسامة  
ساخرة على فمها واتبعت"فقد وضعته ىف 



مكان ما.لقد كان هذا خطأك..بقفزك من 
السيارة بتلك الطريقة وبركضك أبسلوب 

صبياىن.مل ازعج نفسي ابللحاق بك  
 من مالك وأعطائك معطفك ،مل املس أايً 

 أنه كله هناك ىف اجليب. 
"هل نستطيع الدخول أم ال؟"سأل جايك 
بعصبية،وأمسك بيد ليندا وأدخلها قبله  
وتراجعت لني إىل الغرفة ذات السقف  

 العاىل بنظرة انزعاج" 
. 



"حسناً ،انتظر هنا حلني أحضر لك  
 املعطف،إذن "

قالت وأدخلتهما إىل غرفة اجللوس  
 وذهبت لتحضر املعطف.

ركت ليندا بشبه ختدير إىل الطاولة ىف  حت
الوسط والتقطت ثالثة من الصور أخذت 
حتدق هبا وقد بدأ الضباب ينقشع أمامها 
وامتألت عيناها ابلدموع وشعرت ابلربق 

داخل رأسها فيما كانت تتذكر كل  
 شيء... 



لقد كان هذا البيت هو البيت الذى  
نشأت به هى وأختها التؤأم ووالدها  

د بدا منذ البداية أن كال من  ووالدهتا،لق
ن الفتاتني الوالدين كاان يفضالن واحدة م

التؤأم.فليندا كانت حمظية والدهتا ،كانت 
تبقى معها دائماً وتساعدها ىف أعمال 

البيت وأعمال الطبخ وكانت دائماً هادئة  
ومطيعة وكانت جتد ىف املدرسة وحتصل  
على عالمات عالية وخاصة ىف اللغات  

يت حمظية والدها،جاميس .وكانت لين



شريدان ،الذى كان رجاًل الهياً،حمباً  
 للحياة ويتمتع مبركز حمرتم بني أصدقائه .

. 
كان دائماً أيخذ لينيت معه إينما ذهب  

كان يفرح حني يرى إجنذاب الشبان إليها  
ويشعر ابلفخر حني يتكلم عن مجاهلا  

وجاذبيتها وذكائها .وكان يغتنم كل فرصة 
  الباهرة اجلميلة اجلذابة.ليتحدث عن لني

وبسبب تفوقها ىف فرع اللغات فقد  
عملت ليندا ىف شركة إيطالية يرأسها  



السيد فلريو الذى قدم هلا مرة عرضاً ىف 
أن ترافقه إىل إيطاليا لتقوم أبعمال الشركة 

هناك وهبكذا تستفيد ىف تقوية لغتها  
اكثر.مل توافق ليندا ىف البداية على هذا  

رغبتها ىف مفارقة والدهتا  العرض لعدم 
احلبيبة لكن السيد شريدان ولني دفعاها 
على املوافقة بعد أن اقنعا والدهتا بضرورة 

اغتنام هذه الفرصة املهمة ىف جمال 
العمل.وابلفعل فقد سافرت لينداإىل  

إيطاليا وأقامت مع عائلة السيد فلريوا  



الىت كانت تتألف من ستة أطفال ووالدهتم  
اناتىل،وكانت سعادة  دة اجلميلة السي

ليندا،كاملة ىف العمل هناك وبتنقلها ىف  
املناطق األثرية الرائعة واملدن اجلميلة ، 
وقد متكنت من دعوة والدهتا لقضاء  

بعض الوقت معها وابلفعل فقد قضتا معاً 
حواىل الشهر وكانت ليندا تصطحب 

والدهتا إىل كل األمكنة الرائعة.ومر الشهر  
ا ولكن قبل مغادرة كأسعد أايم ليند

والدهتا إليطاليا صارحت ليندا أبمر فظيع 



،ألن ليندا كانت مصرة على العودة مع 
ىل البيت. والدهتا إ   

"لقد حصل شيء فظيع عندان ىف البيت 
ليندا ولن تكوىن سعيدة إذا رجعت ىف 

 هذا الوقت إىل هناك"
 "ملاذا امى؟ماذا حصل؟" 

"لني،لقد تورطت مع رجل متزوج وأقامت 
عه عالقة عاطفية وحني فضح األمرشعر  م

  والدك ابحلزن الشديد وجبرح الكربايء
والكرامة.فآماله بلني كانت كبرية وصدمه 



ما عرفه عن هذه العالقة..أنه ايئس اآلن 
وهو أصبح يشرب اخلمرة ليندا،لن 
انصحك ابلعودة اآلن...أما لني فقد 

غادرت البيت غاضبة واقسمت أهنا لن  
وحنن ال نعرف اآلن اين   تعود إليه ابداً 

هي،أهنا تقيم ىف يورك لكن أين ابلضبط ال 
 ندرى". 

طيبت ليندا من خاطر والدهتا وأخربهتا أهنا 
ستأتى ىف الصيف املقبل فغادرت الوالدة 

 وعادت هى ملتابعة حياهتا ىف إيطاليا.



. 
وبعد حواىل مثانية أشهر وصلها خرب من  

والديها قد حمامى والدها خيربها فيه أن 
قتال حبادث سيارة.فأسرعت ليندا ابلعودة 
إىل انكلرتا واصيبت ابلذهول حني وعت 

حقيق موت والديها وخاصة والدهتا 
احلبيبة .أخربها احملامى انه أرسل برقية إىل  
لني لكنها مل حتضر اجلنازة كان ليندا تشعر  

ابلذهول طوال فرتة اجلنازة لفقداها  
ضور لينيت. والدهتا احلبيبة ولعدم ح  



والحقاً أخربها احملامى أن والدها قد ترك 
كل مرياثه للينيت فلم هتتم ليندا كثرياً هلذا 
األمر وقثررت املرور لرؤية هذه األخت 
قبل عودهتا إىل إيطاليا .كانت ىف طريقها 
للدخول إىل املعرض حيث تعمل لني إال 
أهنا التقت هبا خارج املعرض فقابلتها  

اث.وحني أخربهتا ليندا  بربود وعدم اكرت 
عن وصية الوالد ابتسمت لني خببث 
 وقالت"لقد نفع لطفى مع والدى".



نظرت ليندا إليها إبستغراب كأهنا تنظر إىل  
شخص ال تعرفه من قبل .كيف كان  

ألخت أن تكون  إبمكان هذه ا
قاسيةهكذا.لقد ترعرعتا سوايً ،ومها 
نسخة مطابقة عن بعضهما البعض  

ابلشكل...كيف كان إبمكان العقلية  
داخل هذين اجلسدين ان يكوان خمتلفني  

 ومتناقضني هلذه الدرجة ؟. 
"ماذا ستفعلني ابلبيت ىف شكاربورغ 

 لينيت؟"سألتها أبمل. 



"سأبيع كل شيء فيه وأبيعه".قالت لني  
 وهى هتز كتفيها .

"ملاذا مل أتتى إىل اجلنازة ؟"سألتها ليندا 
عينيها "لقد وصلتك والدموع تتجمع يف  

 تلك الربقية ؟اليس كذلك؟" 
ارتفع حاجبا لني إبستمتاع وقالت"اان اكره 

 اجلنازات.إهنا تصيبىن ابإلحباط". 
مث أسود وجهها وهى تتابع "على كل حال 

البيت،وملاذا حبق السماء    ،طرداىن من
أعود ألحضر جنازهتما؟هل تعلمني ما  



الذى أحزن والدى؟ليس انىن كنت على 
ة مع رجل متزوج لكن ألنىن قد  عالق

انفضحت وعرف اجلميع عن هذه العالقة 
.كان يعلم أن عندى العديدمن العالقات 
مع الشبان،كان هذا يسليه فقط.لكىن  
ارتكبت اخلطيئة الكربى جبعل األمر  

ينفضح،رايؤه ونفاقه يسببان ىل االمشئزاز 
 ." 



ابتعدت ليندا وهى تنتحب  
لقد وصرخت"كيف تستطيعى قول هذا ؟

 ماات!". 
لوت لني شفتيها وقالت"توقفى عن متثيل 
دور احلنونة هنا أمام الناس ،إصعدى إىل 

 السيارة سأعيدك إىل فندقك". 
. 

انطلقت السيارة ىف طريق األحراش ومها 
قوة .لني قد أظهرت هلا حقيقة تتجادالن ب

وجهها القاسي واحلاقد"طاملا األمر يتعلق 



ارحلى عىن ىب فانت غريبة متاماً ليندا ،
وظلى بعيدة،ال اريد أن أنظر ابداً إىل  
وجهك املدعى الرباءة والطيبة،لطاملا  

كرهتك حىت حني كنا أطفااًل.حبيبة أمى 
الصغرية..دائماً مرتبة ،دائماً متعاونة  
وهادئة وتستلمني تقارير ممتازة من  

املدرسة..حسناً،اان طموحة،ىف أحد األايم 
ياة الىت  سأختطف رجاًل غنياً وسأحيا احل

اريدها ليس ىف مقربة مثل شكاربورغ بل 
ىف نيويورك أو ابريس.اريد أن اكون  



واحدة من الراحبني وليس واحدة من  
 الفتيات العادايت مثلك!". 

وبعد حلظات أخرى كانت السيارة قد 
اصطدمت بسيارة أخرى وضرب رأس  

ليندا بقوة ابلتابلوه األمامى فجرح رأسها 
بينها والدموع  .وكان الدم يسيل من ج

تسيل من عيوهنا ورأت لني تنزل من  
السيارة وتنظر إبغراء إىل الرجل الذى  

صدمت سيارهتا به .جلست ليندا مكاهنا 
وهى تنتحب وطغت عليها فكرة واحدة 



وهى اإلبتعاد سريعاً واهلروب من عدائية  
وشر وحقد اختها ،فقفزت من السيارة  

وأخذت تركض حنو األحراش اتركة 
الذى حيوى كل ماهلا على مقعد معطفها 

السيارة.واثناء جريها والدموع متأل  
عينيهاتتذكر اهنا ركضت وبكت وشتمت 
وكان الضباب قد بدأ يتكون لكنها كانت 

قادرة على رؤية الطريق أمامها مث بدأ  
الضباب يتكاثف اكثر شيئاً فشيئاً  

وخففت خطواهتا مدركة محاقة ما كانت  



فجاة محاراً  تفعله.ىف تلك اللحظة ظهر 
ة  وحشياً برايً من الضباب أمامها مباشر 

فارتطم هبا وأوقعها ..ايضًاوضرب رأسها  
 بصخرة كبرية كانت على األرض. 

حترك جايك بعد أن نظر إىل الصور  
ليمسك بكتفيها وعينيه مركزتني بقوة على 

 وجهها الشاحب امللتاع. 
"هل يرغب أحدكما إبخبارى ماذا جيرى 

فاف وهى ترمى هنا؟"سألت لني جب
 املعطف على الكرسي. 



أخذت ليندا نفساً عميقاً متأملاً وقالت 
هبدوء"ال يوجد شيء ليقال...إىل اللقاء  

وامتىن ان حتصلى على ما تريدين ىف  
 النهاية".

. 
نظرت لني بعينني المعتني إىل جايك  
ولساهنا يرطب شفتيهاحبركة مغرية  

وقالت"ما الذى أتملني ابحلصول عليه 
...ام انك قدحصلت عليه فعاًل؟". ليندا؟  



مل تنظر ليندا إليها واندفع الدم إىل وجهها 
حلظة مث استدارت حنو املعطف وتناولته  
فأمسكت لني بيدها بشدة وقالت وهى 
تشري إىل اخلامت املوجود ىف يد ليندا"واآلن 

 ما هذا؟هل هذا ايضاً الشيء؟". 
مل ترد ليندا عليها وتناولت معطفها مث  

لغرفة فالبيتغادرت ا  
وصفقت الباب وراءها .كل شيء كان 
صامتًاىف الداخل الغرف،املطبخ املدخل  
كل شيء كان فارغاً بعد وفاة والدهتا 



،لقد كانت عزيزة جداً عليها ،كانت 
جة حياهتا ولن تتمكن من إزالة حزهنا  هب 

 عليها وحرقتها لفراقها .
اتبعت طريقها ويديها ىف جيب معطفها 

البحر وتذكرت طفولتها  وذهبت إبجتاه 
السعيدة والشاطئ الذى كان ملعبها  

برماله وأصدافه ومياهه واتبعت النظر إىل  
البحر الرمادى واألمواج املتكسرة على 
الشاطئ بعد أن وصلت إىل املياه.عندها 

 تذكرت جايك!.



رعشة اجتاحت جسدها لقد تركت 
جايك وراءها ىف البيت .ولكن ماذا يهم 

رجاًل التقت به ىف   هذا اآلن؟لقد كان
 حلم.وقد انتهى اآلن هذا احللم .

إبمكاىن العودة إىل رمييىن فكرت وهى 
جتلس على الرمل حتيط ركبتيها بذراعيها 

كالطفلة.فحياهتا مع عائلة فلريو بصخبهم 
وضجيجهم وحناهنم كانت رأئعة،لقد  
أحبت جو العائلة احملب الذى كان ىف  

من  تلك العائلة .بدأت تبىن جدراانً 



األصداف الىت تتناثر أمامها على الرمال 
وانسجمت بطفولة ىف هذا اللعب وشعرها 

 يتطاير ىف اهلواء. 
هناك دائماً غداً،فكرت كان من اجلنب أن 

هترب من احلياة،على املرء أن يواجه  
سي الىت حتل به بني احلني واآلخر،وأن املآ

يبدأ جمدداً ابلبناء والبناء...مسعت صوت 
وشعرت جبايك ينحىن  خطى وراءها،

وجيلس جبانبها مث ادارت يديه وجهها  
 وحدق هبا انظرًاداخل عينيه اخلضراوين .



"ملاذا حبق هللا تبخرت واختفيت هكذا 
؟كنت افتش اجلوار حبثاً عنك،عقلى يكاد  

 جين...مباذا كنت تظنني انك تلعبني؟"
 هبدوء قالت "آسفة ،لقد نسيتك فقط"."

قط". حتجر وجهه وقال"نسيتيىن ف  
. 

 "كان عندى أشياء كثرية تشغل ابىل ". 
"عادت لك ذاكرتك طبعاً؟"قال وهو  

 يراقبها . 



هزت رأسها موافقة وشدت رأسها إىل  
 الوراء فرتكها.

وعادت إىل لعبتها الصغرية وأخذت تصنع 
 اجلدران الصدفية. 

"لقد ظننت هذا عندما بدأت تبكني 
 وانت تنظرين إىل صورة والديك!".

وهبدوء بدأت تتحدث وأخربته كل ما ورد  
ىف ذاكرهتا من أحداث وقالت "أظن  

فقدان الذاكرة حصل بسبب 
احلادثني...إرتطام رأسى أواًل ابلسيارة،مث 



إرتطامى ابلصخرة ىف األحراش...وكنت 
".مستاءة وحزينة بسبب وفاة والدى  

"صدمة تبعها ضربة على الرأس"قال 
 "يبدوا هذا منطقياً"

قد انتهى كل شيء اآلن "قالت "حسناً،ف
أبمل "اان اعرف كل شيء،هل اخربت لني 

 انك قد أخطأت واعتقدتىن هى؟" 
جايك فجأة ضرب قبضته بشدة على 
اجلدار الىت كانت تصنعه من األصداف 



فحدقت به وهى تشعر ابإلستياء من 
 صرفه.

 "ملاذ فعلت هذا؟" 
"ال تبىن حواجزاً بيننا ليندا "قال 

بقسوة"اذا فعلت سأحطم كل واحد 
بدوره وسأستعمل اى قوة سأحتاجها 

 لذلك،هل تفهمني؟"
 هبدوء قالت "سأعودإىل إيطاليا جايك".
مجدت حركته للحظة وفكه متصلب  

وحدق ابلوجه الصلب الذي كا يراه أمامه 



وبعناية قال "اآلن سنعود إىل ويندتور  
ليندا،الحقاً إبمكانك التقرير مبا تريدين 

تفعليه ، ىف هذه اللحظة انت ىف حالة  أن
 صدمة .انت حباجة لبعض الراحة" 

"لن يغري هذا من األمر شيئاً "قالت 
 جبفاف"فاان اعرف مذا اريد اآلن".

اوقفها جايك على اقدامها وشعرت  
بتصلب جسده ابلغضب املكبوت لكنها 
مل تنظر إليه حني وقفت ومشت بعيداً عن 

رمادى. الشاطئ وظهرها إىل البحر ال   



إنطلقا حنو ويندتور بصمت، كانت هى 
غارقة خالله ابفكارها ويداها داخل جيب 

معطفها وتنظر أمامها مباشرة ووجهها  
جامداً.وهو كان يقود السيارة بطريقة آلية 

وحيدق أمامه ووجهه صلباً وكان غارقاً 
أبفكاره بدوره،وىف املرة الوحيدة الىت كاد  

امه  ان يصطدم بسيارة ظهرت فجأة أم
أدار املقود بقوة فوقعت ليندا عليه إال أنه  

 أعادها إىل مقعدها وهويتمتم معتذراً هلا.
. 



ىف اللحظة الىت ملس جسدها جسده 
أحست بقشعريرة كالكهرابء داخلها  

لكنها استنكرت شعورها هذا  
ورفضته،فهى تريده ان يكون غريباً  

متاماً،لقد أتى إىل حياهتا خالل تلك الفرتة 
املظلمة وعليها فقط أن تشعر  الفارغة 

ابلشكر والعرفان له ولوالدته ألهنما أعتنيا 
هبا وأمنا هلا منزآًلآمناً كانت هى أبشد 

 احلاجة إليه .



وبعد ان رأت نظرت لني املستحوذة  
لىت نظرت هبا إىل  والراغبة املتملكة ا

جايك أدركت أبمل عميق ان من غري 
املمكن جلايك أبداً ان يكون هلا  

.لقد اعتقدها لني وأخذها على هذا نفسها
األساس.كان من ملكية لني ابلرغم من  
 أنه يشعر ابالحتقار والكره الشديد هلا. 

تصلبت عضالت وجه ليندا ،هى ال تريد 
شيئاً كان ملكاً ألختها ذات يوم.أى  



عالقة هلا مع جايك ستكون دائماً موضع 
 شك... 

فهى لن تعرف أبداً إذا كان يريدها هى  
أم يريد أختها لني،ولن تشعر  ليندا 

 ابالستقرار هى ىف ظل هذه احلالة. 
توجها إىل املوقف قرب الباب وأوقف  

 جايك السيارة حبدة. 
ظهرت السيدة فورسرت على عتبة الباب 
وابتسمت ولوحت هلما.نزلت ليندا من  

السيارة واجتهت إليها وهى تبتسم 



إبشراق"لقد وجدان لني ووجدت اان  
كأهنا تلقى بنكتة ما .ذاكرتى الضائعة"و   

نظرت إليها الوالدة حبدة وقالت"انت 
طعام    تبدين متعبة متاماً،تعاىل وتناوىل

العشاء ،لقد تساءلت إىل اين ذهبتما 
 ،لقد غبتما لساعات طوال"

"كان علينا الذهاب إىل شكاربورغ"قالت 
 ليندا وأحست بوصول جايك وراءها . 
"شكاربورغ؟"قالت السيدة فورسرت  

"ملاذا هناك حبق السماء؟".بدهشة   



"إهنا قصة طويلة "قال جايك إبختصار 
لنوم  "ليندا من األفضل لك أن تذهىب ل

تستطيعى أن تتناوىل عشاءك وانت  
 ابلسرير مث تنامني بعدها مباشرة" 
 "اان لست طفلة "قالت بنعومة .

. 
 "إفعلى ما اقوله لك "أمرها.

نظرت إليه وعينيها تلمعان وقالت "ال 
 تلقى األوامر على جايك!". 



تنفس جايك بقوة ووجهه حيتقن ابلغضب 
وقال"حبق هللا أيتها الفتاة ،تبدين 

كاألموات،ليكن عندك بعض التعقل  
 وافعلى كما يقال لك". 

 "سآكل هنا ابملطبخ شكراً لك".
واقرتب منها قبل أن تعرف مذا يفعل  

ومحلها بني ذراعيه ومشى هبا عرب املطبخ 
ق يصارع وهى تصرخ وجسدها الرقي

"انزلىن جايك!انزلىن،آه ايلك من متوحش 
 ." 



رماها على السرير واخذ ينظر إليها ويديه 
على خصره وخطر جسدي حيوم حوله  
وقال"غريى مالبسك حااًل او انك  
 تريدينىن ان أفعل هذا لك بنفسي؟". 
نظرت إليه برتقب وهى تعلم متاماً أنه  

قادر على فعل هذا وصرخت"آه،اخرج  
ن هنا ".م  

وهى تشعر ابلذل لعدم مقدرهتا على هزمه 
،وأحنت رأسها وتدىل شعرها الطويل  

 ليخفى وجهها عنه.



حدق جايك هبا لفرتة وتعابريه غامضة مث 
خرج وصفق الباب وراءه بقوة.قامت بعد 

ىل احلمام واغتسلت .كانت ترتدى قليل إ
ثياب نوم نظيف وتستلقى ىف السرير حني 

هلا صينية الطعام. دخل جايك وهو حيمل  
نظرت إليه هبدوء بعد أن عانت من صراع 

كبري داخل نفسها قبل جميئه وقالت  
 أبدب"شكراً". 

وضع الصينية ىف حضنها وعيناه خترتقان 
 عينيها وقال"غداً 



 نتكلم ليندا،اآلن اخلدى للراحة والنوم ". 
"اليوجد شيء لنتكلم عنه"قالت هبدوء 

م  وهى تبدأ أبكل الطعام ."كاجلحي 
اليوجد"قال بغضب لكن بعد قليل  
استداروابتعد ابنزعاج وغادر الغرفة  

 كاحليوان اجلريح .
أكلت ما استطاعته مث وضعت الصينية  
جانباً وأطفئت الضوء واستلقت لتنام 
.استمعت إىل صوت الرايح خارجاً 

وأخذت تفكر كم من املمكن ان تكون  



سعيدة ىف رمييىن حني تعود إىل هناك،لكن 
بيت اصبح جزءًامن حياهتا خالل  هذا ال

األشهر القليلة املاضية حىت صوت الرايح  
املنتحب ىف اخلارج كانت جتده صواتً 

حمبباً.تنهدت ال فائدة من التفكري هبذه 
الطريقة فهى التنتمى إىل هنا أهنا تنتمى 

 إىل رمييىن . 
. 

استيقظت متأخرة جداً صباح اليوم التاىل 
أطول مما  وعرفت أهنا تركت تنام فرتة



اعتادته سابقاً وقبل موعد استيقاظها  
 ملساعدة السيدة فورسرت ىف أعمال املنزل. 
نظرت حوهلا وقالت أهنم يعاملوهنا كضيفة 

 اآلن وليس كأحد أفراد العائلة . 
نزلت إىل املطبخ بعد نصف ساعة بعد أن 

 ارتدت بنطال اجلينز
والكنزة الصفراء واندهشت وتفاجأت  

جايك وحده ىف املطبخ يقرأ حني وجدت 
 ورقة ما.



نظر إليها من فوق الورقة ووجهه غري  
مقروء وقالت" صباح اخلري،لقد أتخرت ىف 
النوم ،على كل حال انت تبدين أحسن  

 بكثر"
"اان خبري "قالت وهى تتحرك لتحضر  
لنفسها ساندويشاً .مل يبتعد من مكانه  

ليجعلها متر فكان عليها أن تعصر نفسها 
خلفه ولتشعر ابنزعاج بقوة   لتمر من

 جسده حيث مرت من جانبه.



"اين والدتك ؟"سالته بعد قليل وهى 
حتضر السندويشة ،أحنىن جايك وصب هلا  

كوابً من الشاى وأضاف له السكر  
 ابلرغم من متتمتها ابالحتجاج. 

"لقد نزلت إىل القرية ،تريد تبضع بعض 
 احلاجيات"قال. 

ونظرت ليندا بشك .فهو عادة من 
شرتى احلاجات لوالدته ومل هو جيلس  ي

هكذا فيما كانت عادته كل يوم ان  
 يذهب إىل مرمسه ىف الصباح.



جلست بعيدة عنه قدر املستطاع وأخذت 
تقضم السندويش وحتتسي الشاى .وضع 
اجلريدة جانباً واتكأ على الطاولة مبرفقيه 

 وأخذ حيدق هبا مباشرة. 
امحرت وجنتيها من نظرته احملدقة وغضب 

صرها وهى حترك امللعقة بعصبية .ب  
"حسناً،واآلن اخربيىن عن روميو!"قال  

 هبدوء.



شعرت ابلغضب وابللون االمحر يعود إىل  
خديها فعضت شفتها وقالت"هذا ليس 

 من شأنك".
"انت زوجىت"قال جبفاف"ال داعى 

 ألذكرك هبذا اليس كذلك؟"
"انت قلت أن الزواج إبمكانه اإللغاء  

"ذكرته.بسهولة   
 "إذا كان الطرفان راغبني هبذا ". 

. 



نظرت إليه ورموشها هتتز وقالت"ولكن 
 كالان يرغب هبذا". 

"هل حنن ؟"قال وعينيه داخل عينيها 
 "كما قلت ،أخربيىن عن روميو،ليندا". 

نظرت إىل األسفل وتوقفت قلياًل لتفكر  
 مث قالت "انه يعيش ىف رمييىن".
قال "اعلم هذا من عنوان الرسالة "

 جايك.
"وهو يعمل بنفس الشركة الىت اعمل هبا 

ىن ،انه وهنا التقينا ..أنه اكرب سناً بقليل م



إيطاىل مثاىل ،غامق البشرة ،وسيم املنظر 
 وجذاب..." 

أحنىن جايك على كرسيه وهويراقبها بعينني 
داكنتني وقال"انت تعلمني عن ماذا  

أسألك ،ليندا ..كيف تعرفت إليه هو  
 شأنك انت!". 

 تستطع ليندا اإلجابة للحظة .فعواطفها مل
كانت تتصارع مع عقلها .مث قالت  

 هبدوء"روميو يريد الزواج مىن " 



مل يقل جايك شيئاً للحظة .مث قال بقسوة 
"اي لروميو املسكني ابعتباره سيعرف انك 

 قد تزوجت مىن ..."
امحرت ومل تستطع ان تقابل نظرته  

وقالت"فقط حىت نتمكن من احلصول  
الطالق". على  

"إنه إيطاىل اليس كذلك؟"قال جايك 
إبستهزاء"وأغلب الظن 

كاثوليكي،والكاثوليكى ال يعرتف 
 ابلطالق ألنه غري موجود ىف شرائعهم".



مل خيطر هذا األمر على ابهلا .ونظرة خيبة 
سيطرت على وجهها .وحدقت هبا دون 
 أن تكون قادرة على التفوه أبى كلمة . 

دون التفوه    وقف جايك وغادر الغرفة
 أبى كلمة أخرى .

وحبركة آلية نظفت ليندا املطبخ مث اندت 
 سام وخرجت للتنزه 

معه وعادت بعد ساعة لتجد السيدة 
 فورسرتحتضر طعام الغداء.



"أوه، كنت أنوى اان أن أفعل هذا،فلم 
 اتوقع عودتك سريعًاهكذا"قالت ليندا.
"تستطيعني أن ترتىب الطاولة "قالت  

هى تبتسم هلا.السيدة فورسرت و   
وبينما كانت تفعل أخربها عن اسرتجاعها 
لذاكرهتا والسيدة فورسرت أسفت بتعاطف 

 ملوت والديها.
"أرى اآلن ملاذا تلك األخت كانت تدعى 

 أن كل عائلتها قد ماتت ". 
. 



قالت واتبعت"أظن أهنا قد اعتربهتم ماتوا 
منذ اللحظة الىت تشاجرت هبا مع  

 والدك". 
قلبه"قالت ليندا  "أظن هذا قد حطم 

"كان قد أفسدها ابلدالل وابحلب الكبري 
 الذى كان حييطها به ". 

ولدرجة انه هو الذى جلب هذا األمر  
ورهتا على نفسه ،لقد جعلها على ص

احلالية ..أاننية ،إرتدادها لنفسها والأتبه  
 إال ملصاحلها الشخصية فقط". 



تنهدت ليندا وأجابتها "نعم....والدى 
يستطع أن يواجه ما أصبحت املسكني ،مل 

 عليه،كما اعتقد" 
"يبدو ىل وكأهنا ليست وحدها 

السبب"قالت السيدة فورسرت "فالرجل  
مهما كانت شخصيته كان إبمكانه التغلب 
على ما حصل .اان ال اتصور ابىن جايك 

 يلتجيء إىل الشراب من أجل إمرأة" .
"وال اان كذلك"قالت ليندا وهى تنظر إىل  
الطاولة ،فجايك كان قوى الشخصية 



ل يرغب ،صلب ومصمم،قد يكون ال يزا
بلني لكن كربايئه مينعه من االعرتاف  
هبذا.لكن إذا ظن اهنا ستكون راضية 

بلعب دور البديلة عن اختها ببقائها هنا  
 فهو خمطيء ،خمطيء متاماً.

ول الغداء الذى أتى جايك إىل الغرفة لتنا
تناوله بسرعة وغادربسرعة ايضاً دون أن 

 ينظر حنو املرأتني . 
"اي إهلى"قالت السيدة فورسرت"إحدهم ىف 

 مزاج متعكرجداً "



مل تعلق ليندا بل هنضت وقالت"أظن انىن 
سأنظف النوافذ"كان هذا عماًل صعباً 

أرادت أن تغرق به لتشغل نفسها ىف هذه 
 اللحظة . 

املرأة األكرب سنًاوقالت  نظرت برتدد إىل 
بتلعثم"اان...اان سأغادر عما قريب  
 ...سوف...سوف أعود إىل إيطاليا".

حدقت السيدة فورسرت هبا وفمها مفتوحاً 
من الدهشة وقالت "إيطاليا؟وهل أخربت 

 جايك هبذا؟". 



 "نعم"قالت ليندا وهى تنظر بعيداً.
"فهمت اآلن "قالت السيدة فورسرت 

 أبسف.
. 

ا بتنظيف النوافذ وحاولت  بدأت ليند
العمل   غاً أثناءإبقاء ذهنها فار 

اجملهد،املساء كان يزحف بسرعة وكان  
الظالم قد سيطر منذ الساعة الرابعة بعد 
الظهر،فدخلت إىل البيت وظهرها يؤملها  
بعد كل ما نظفته من نوافذ .وبعد أن  



اغتسلت ساعدت محاهتا ىف حتضري طعم 
قليل  العشاء .وصل جايك بعد هذا ب

وصعد فوراً إىل غرفته .وعاد بعد حلظات 
مرتدايً بنطاله اجلينز وقميصاً أبيضاً مفتوح  

 العنق،مث جلس لتناول العشاء.
"ماذا ستفعلني بشأن احتياجك للمال 
للوصول إىل إيطاليا ؟"سألت السيدة  
فورسرتبغري اهتمام وكأهنا غري عاملة  

 بتقطيبة جايك.
 



جيبة املعطف لدى مبلغ حمرتم من املال ىف 
 الذى تركته سابقاً ىف سيارة 

 أخىت 
قالت ليندا "مبلغ يكفى مدة إقامىت هنا 

 وبطاقة السفر إىل إيطاليا ".
"أمل ينقص هذا املبلغ حىت اآلن؟"سألت 

 السيدة فورسرت . 
ابتسمت ليندا وقالت"آه ال"رغم اهنا  

تدرك إنه فعاًل قد نقص واتبعت "سأعود 
ورأس إىل هناك ىف عطلة امليالد 



السنة.فامليالد ىف إيطاليا رائع،اان اتطلع 
 بشوق حقاً إليه".

نظر إليها جايك نظرة قاسية ومتجهمة  
 وقال"إخرسي". 

هنضت السيدة فورسرت ببطء وغادرت  
الغرفة بصمت .استدارت ليندا لتناديها 
وهى تشعر ابلصدمة واخلوف من تعابري  

 وجه جايك املظلمة .
لة واقرتب منها دفع كرسيها اثنية إىل الطاو 

. 



 "جايك!"مهست إبحتجاج. 
لكنه سحبها عن الكرسي ورفعها بني  
ذراعيه وخرج هبا من الغرفة ،وهى 

 متجمدة وغري مصدقة وحتدق به بذهول.
عندما دخل هبا إىل غرفة النوم الىت  
تشاركاهنا يوماً أطلقت صرخة صغرية  
وصارعته وهى تدفع نفسها بعيداً عن  

انزلىن !". صدره "اتركىن جايك!...  



رماها على السرير حيث استلقت بذهول 
وعدم فهم ورأته يرمى بنفسه قرهبا وميسك 

 وجهها بقوة بني يديه .
 "كفاىن تعذيباً ليوم واحد"

متتم مث أخذ يقبلها برغبة وقوة وهلفة  
وحاولت جاهدة أال تتأثربقبالته لكن  
مقاومتها سرعان ما تالشت وأحست 

هنا.بنفسها تتجاوب معه بكل كيا  



عندما ابتعد عنها ببطء قلياًل ،نظرت إليه 
وخديها مشتعلتني .مث مهست أبمل"انت 

 التريدىن جايك...انت تريد لني".
. 

"لن ارغب بلني ولو ُقدمت ىل على طبق 
من ذهب "قال دون اكرتاث وهو ينظر  
إليها بعينني تنتقالن على جسدها بلهيب 

مشتعل واتبع"آه اي إهلى ،ليندا كيف 
إبمكانك ان تكوىن هبذا الغباء ؟أى رجل 
بال عقل وإحساس يفضل أختك الفارغة 



العقل الفاسدة عليك؟فكرة قضائى  
 داخل قفص الزواج مع حلياتى واان حمجوزاً 

لني جتعلىن أشعر ابإلمشئزاز والتقيؤ .كيف 
إبمكانكما انتما األثنتني أن تكوان  

متشاهبتان هلذه الدرجة وبنفس الوقت 
خمتلفتان ومتناقضتان ،هذه الفكرة تكاد  

 تصعقىن ..." 
مل تقتتنع بكالمه .فأزاحت وجهها للجهة 

األخرى بتنهيدة وكتفيها ترتعشان من  
وبكاءها الصامت وقالت"اان ال  شهقاهتا



استطيع جايك ،اان آسفة لكىن ال استطيع 
"سكن للحظة مث أدارها بيدين قاسيتني  

 وحدق ىف عينيها .
"هل السبب هو روميو ؟ليندا إذا كنت 

مغرمة به من قبل فكيف كان إبمكانك أن  
تشعرى ابإلجنذاب حنوى؟"كان هناك  

 غضب متفجر ىف نربته.
ت"كال،ليس السبب تنهدت مطواًل وقال 

روميو ،بل لني ...انت ولني ...لن أعلم 
أبداً جايك ،أال ترى ؟سواء اكنت ترغب 



ىب وتريدىن ام ترغب هبا هى وتريدها  
؟انت تقول انك ال تريدها لكن كيف  

 إبمكاىن التأكد كيف؟". 
اسرتخى وظهر ابتسامة على فمه ومهس 

بنعومة "لني خلعت كل مالبسها أمامى ىف 
 أشعر أبى إاثرة أو رغبة ولو  املرسم ومل

 للحظة مبشاركة السرير معاً. 
أظن أن هذا ما جعلىن أدرك أخرياً انىن لن 
استطيع أن أقع ىف احلب معها.كنت أراها 

كجسد مجيل ،لكنه كان جمرد قناع 



خارجى بدون أى شيء آخر سوى نظراهتا 
الىت كانت جتذبىن .ممارسة احلب هو ليس 

ا  أمر جسدى فقط ليندا ،كم
تعلمني.شيء ما ىف لني كان يبعدىن عن  
النوم معها أو حبها ،حىت حني كنت  

 أعجب بنظراهتا ". 
نظرت إليه إبضطراب وقالت "لكن حني 

 وصلت اان ألول مرة..." 



وصمتت وأخذت تقضم شفتها وقد  
غمرها االرتباك لرغبتها ىف قول ما كان  

 جيول ىف خاطرها . 
. 

نعم رقصت عينا جايك إلستفزازها وقال "
 اي حبيبىت؟" 

التعبري دفع ابلدم إىل وجهها فنظرت إليه 
 نظرة قصرية المعة وظلت صامتة.
"عندما وصلت ألول مرة "قال  

مبداعبة"هل أقوهلا اان؟عندما ظهرت اثنية 



أمامى بدأت اشعر بشعور خمتلف متاماً  
لفتاة الىت كنت أظنها كـ لني...أظن األمر 

بدأ ىف املستشفى حني محلتك إليها  
وتوسلت ىل بقوة ألبقى معك..كانت 

نظرتك بريئة وضائعة وطفولية.أردت أن  
امحيك ومل استطع أن افهم مباذا بدأت  

أشعر..ففى املرة األخرية الىت رأيت هبا لني 
ر إال ابإلمشئزاز والقرف  مل أشع

منها.حامالًإايك بني ذراعى شعرت  
ابلصدمة مما شعرت.كنت متحمساً ايضاً 



،ظننت لفرتة طويلة انك كنت متثلني  
وكنت أشعر ابلغضب من نفسي لرغبىت 

املتزايدة يوماً بعد يوم 
للمسك،إلحتضانك..."وحتركت يداه  
على جسدها برغبة جاحمة .فتنهدت 

ا واتبع هامساً"آه اي ودفن وجهه ىف شعره
 إهلى ليندا،كنت بدأت تصيبينىن ابجلنون "

قلبها أخذ ينبض بفرحة وإاثرة ثقيلة 
اغلقت عيناها لتحارب الطريقة الىت  ،و 

أخذت حتس هبا وقالت"ولكن كيف 



إبمكانك الوثوق ابنىن اان ولست لني هى 
 من تريد؟". 

"تنهد وقال"حبيبىت ،هذا أمر ال يسهل  
ت تقومني أبعمال  شرحه .راقبتك وان

املنزل وكنت أشعر بنفور منك،لكىن مل 
استطع أن امنع نفسي عن النظرإليك  
ومراقبتك،وكل مرة كنت اقرتب منك 

كنت اندهش من رغبىت ىف أن 
املسك.لني كانت متلك مظهراً مبهراً  
والمعاً كان غري موجود عندك .رأيت  



اللطف الناعم املوجود فيك يضعف ىف  
د رؤيتك ىف ثوب  عدم إعجايب بك.جمر 

النوم الذى خيص والدتى والذى مل يناسب 
مقاسك بتااتً والذى كنت تبدين فيه 

كالفتاة الصغري،جعلىن أشعر أبشياء غريبة 
 مل أشعر هبا من قبل... 

مل اكن اريد أن أشعر هكذا اجتاهك .لكن 
 مل استطع منع نفسي عن هذا".

قطبت حاجبيها بقلق وقالت"جايك  
 ،اان.." 



ل وهو يلمس شفتيها أبصابعه "ماذا؟"سأ
 برقة .

"ابلرغم مما تقوله ،لكن ال بد أن شبهى 
 املطابق للني قد أثر على طريقة شعورك" 
ابتسم وقال"اان اعتقد أن العكس هو  
الصحيح وأن شبه لني بك هو السبب  

 حبيبىت" 
 الدهشة علت حمياها وسالته"ماذا تعىن؟"

. 



داعب شعرها األسود الطويل حبنان 
هو ينظر إليها"لو كنت قابلتك  وقالت و 

انت أواًل لكنت انت الىت سأقع ىف  
غرامها، ال تشكى هبذا أبداً ليندا.الىن  

واثق متاماً أن ما اقوله هوصحيح 
وحقيقى.ولو انىن قابلت لني بعد هذا ملا  
كنت آبه ابلنظر إليها مرتني إال ألستغرب 
وجود أخت فاسدة هكذا لك.لني مجيلة 

وقف فقط عند شكلها نعم.لكن مجاهلا يت
اخلارجى ،انت تبدين مثلها متاماً لكن  



مجالك مير عرب شكلك وينبع من داخلك 
كاإلسم احملفور على قطعة من  

 الصخر..." 
استلقت ليندا وأخذت تفكر حماولة جتاهل 

يده  املشاعر الىت أخذت تثريها حركات 
على شعرها ورقبتها .مرر جايك أصبعه  

عومة  على رموشها خبفة وسأهلا بن
"حسناًليندا؟هل انت مقتنعة ومتأكدة  

 اآلن؟" 



نظرت إليه وهى تقضم شفتها  
 وقالت"جايك،اريدك أن ترسم لوحة ىل ". 
ظهرت الدهشة الكاملة على وجهه مث  

قطب حاجبيه وقال"ملاذا حبق  
 السماء...؟" 

بعناية قالت "لقد رمست لني بطريقة  
ماهرة،جايك استطيع أن أراها ابلضبط  

لك من خالل صورهتا كما تعىن هى 
.اآلن اريدك أن ترمسىن.وعندما أرى 



الصورة سأعرف كيف تشعر حنوى وماذا  
 أعىن لك حقاً".

"لثقتك مبوهبىت هكذا"وحدقت العيون 
الرمادية بوجهها واتبع"وإذا مل تتالقى  

 النتيجة مع استحسانك؟"
قابلت نظرته مباشرة وقالت"سأعود إىل  

 إيطاليا".
أسنانه بقوة وهزت  صك جايك على 

 ذراعيه فجأة كتفيها وقال"إىل روميو؟" 



"كال"قالت ببساطة"اان مل اكن لروميو أبداً  
،وقد أراد الزواج مىن فعاًل لكنه إيطاىل 
عاطفى مثري،والذى ال أشك للحظة أنه  
يقع ابحلب بنفس السرعة الىت يبتعد هبا 
عنه.كنت واثقة من شعورى حنوه منذ  

 البداية .
ا وقال ابهتام"لقد لوحت حدق جايك هب 

 به ىل كالرداء االمحر للثور". 
وافقته هبزة من رأسها واتبعت 

خبجل"كنت احاول إبقائك بعيداً  



عىن،اعتقد انك كنت تعرف هذا .فكنت 
اان ملكك منذ البداية كما كان واضحاً  

 اليس كذلك جايك؟". 
تلطفت مالمح وجهه والتمع ضوء حمب 

حبيبىت داخل العيون الرمادية وقال "
 "واقرتب منها بلهفة.

. 
لكنها دفعت يديه بعيداً وقالت"كال 

جايك ،حىت تتم رسم تلك اللوحة اريد  
 أن ابق بعيدة عن أحضانك.". 



نظر إليها بعدم تصديق وقال"ال ميكن أن 
تكوىن جدية ! فسيستغرقىن هذا العمل 

 أايماً ولرمبا أسابيعاً..." 
"سيعطينا هذا وقتاً لكلينا لنستقر 

اطفنا "قالت هبدوء واتبعت "لقد  بعو 
تزوجنا من قبل دون أن يعرف أحدان شيئاً 

 عن اآلخر"
"كنت اعرف أن على احلصول 

عليك"قال بشغف"عرفت هذا ابلرغم من 
 خطر كونك تلعبني لعبة لتخدعيىن ، 



 كنت ايئساً إلمتالكك". 
"ارجوك جايك"مهست"أعطنا كالان بعض 

 الوقت"
ية مرحة تنفس بصعوبة وفمه ملتوى بسخر 

وقال"انت تدركني انك تضعني أمامى 
عماًل صعباً وشاقاً ،وتسأليىن أن أرسم  
لوحة ستقرر ىل العيش ىف اجلنة أو ىف  

 النار".



"اان آسفة"مهست "لكىن اعتقد أن هذا  
هو الشيء الوحيد الذى سيعطيىن الثقة 

 ملستقبل". 
"آه،اللعنة عليك"قال من بني أسنانه  

اً ببطء وهو  "حسناً جداً مث هنض واقف
افر على  ينظر إليها عرب رموشه نظرته تس

جسدها وشعرها الفاحم وقال بلهجة  
ختتنق ابلرغبة "هللا ليندا ،انت ال تدركني 

ما الذى تطلبني مىن أن أفعله،دعيىن أبقى 
 هلذه الليلة ...ارجوك". 



شعرت بنفسها تكاد جتيبه برغبتها اجلاحمة 
م لبقاءه لكنها هزت رأسها وقالت بتصمي 

 "كال،جايك". 
فانتفض بقوت مث خرج من الغرفة صافقاً 

 الباب وراءه.
غريت ليندا مالبسها بعد قليل مث دخلت 
السرير ومسعت بعد قليل صوت محاهتا 

تذهب للنوم وساد بعدها السكون وشيئاً 
فشيئاً غرقت ليندا ىف النوم ورأت أحالماً 
مزعجة متقطعة ...مرااي كثرية رأت هبا 



ه جايك حيدق هبا وجهها ...ووج
 ....وشعور ابلوهم واليأس .

. 
*************************** 

 الفصل الرابع عشر 
استيقظت ابكراً ىف الصباح وهى تشعر  
ابلراحة هلرهبا من األحالم والكوابيس  

املزعجة الىت كانت تطاردها اثناء نومها  
،مشت عرب غرفة اجللوس وانذهلت حني 
ارتطمت قدمها بشيء كان ممدداً على  



األرض وحني نظرت إىل الكنبة وجدت 
جايك مستلقياً عليها مرتدايً ثيابه كاملة  

تتدىل عن الكنبة وحتتها  وإحدى يديه
 كأساً من الشراب فارغاً. 

دخلت السيدة فورسرت الغرفة ىف هذه 
اللحظة وظهر على وجهها نفس التعبري 

 املنذهل الذى كان على وجه ليندا . 
. 

فتح جايك عينيه للحظة وحني رآها 
مهست بغري تصديق "جايك؟"فلم يرد 



أوينظر حنوها بل هنض برتنح عن الكنبة 
و الباب بتثاقل .مث مسعتا صوت واجته حن

أقدامه وهى تصعد السالمل.مللمت السيدة 
فورسرت الزجاجة الفارغة والكأس بصمت 
ودخلت إىل املطبخ .تبعتها ليندا وهى 
تشعر ابلذنب واخلجل.فنظرت السيدة 

فورسرتاببتسامة مصطنعة املرح 
وقالت"إذن فقد أوقعته فال يدرى أكان  

ك؟حسناً،لقد داخاًل أم خارجاً اليس كذل
أخربتك منذ البداية أال تدعيه جيعلك 



عبدته وكما يبدو فقد جنحت ىف هذا .اان 
مل أرى ابىن جايك ىف مثل تلك احلالة من 

 قبل أبداً".
"اان آسفة"قالت ليندا بتلعثم وخجل"لكىن 

ال استطيع أن اكون واثقة من شعوره 
احلقيقى حنوى حىت أعرف أنه يفصل بيىن 

 وبني لني...". 
. 



ارتفعا حاجبا السيدة فورسرت حبركة 
مشمئزة وقالت"سيكون أعمى إذا مل يفعل 

 !فأنتما فتاات خمتلفتان متاماً".
ظهر العناد على ليندا وقالت "األمر  

سيان،فأان أريده أن يرمسىن،حىت استطيع 
واثقاً   أن ارى ..يستطيع أن خيربىن

أهنا...من يريد لكن حىت أرى تلك اللوحة 
لن اصدق أبداً" أبم عيىن   

ظهرت التسلية واالستمتاع على وجه  
السيدة فورسرت وقالت"يرمسك؟حسناً هذه  



يرسم مايراه ليست فكرة سيئة..فجايك 
ولديه نظر اثقب واضح متاماً"واستدارت 
إىل الطاولة وهزت كتفيها واتبعت"حسناً 

لن يرسم أى شيء هذا اليوم ،فهو 
 ابلتأكيد حيتاج لساعات طويلة".

ا فعله جايك فعاًل .فقد ظل وهذا م
مستغرقاً ابلنوم حىت املساء تقريباً ونزل  

فقط خبجل مما رأووه منه ىف 
الصباح،فتناول العشاء وصعد إىل غرفته  

 اثين بسرعة .



ذهب اجلميع إىل فراشه ابكراً تلك  
الليلة.انمت ليندا نوماً عميقاً ألول مرة  

منذ أايم وعندما نزلت إىل الطابق السفلى 
اليوم التاىل وجدت جايك جيلس  صباح

 على كرسيه حيتسي كوابً من الشاى.
 نظر إىل بنطاهلا وقال"سنبدأ العمل اليوم".
شعرت أبعصاهبا تتصلب للحظة وأدركت 

اهنا ختاف هذه اللحظة ،التقى نظرهتا  
 املضطربة اببتسامة جافة. 

 قال بتهكم"اخلوف من اخلشبة"



 رفعت ذقنها إليه بتحدى وقالت"ال". 
. 

وبعد نصف ساعة دخلت إىل املرسم بعد 
أن حاولت جهدها أتخري وصوهلا ابلتلهى 

ابلعديد من األعمال .وجدته خيلط  
 األلوان وحيضر الكرتون.

نظر إليها بربود وأشار إىل ستارة ىف زاوية 
الغرفة وقال"تستطيعى أن ختلعى مالبسك 

 خلف تلك الستارة".



لعقت شفتيها اجلافتني ابرجتاف 
يك،اان...." وقالت"جا  

عيناه حدقتا بعينيها مباسرة 
ٍوسأل"ماذا؟"السؤال كان غري متفهماً،فهو 
لن يقوم مبساعدهتا ،كما رأت ابقرتاحه 

أبن يصرفا نظر عن الفكرة،كان كل شيء  
من اقرتاحها وجايك سيجربها على تنفيذ 

 قرارها .



ببطء اجتهت إىل الستارة ويداها  
متجلدتني وهى تنزع مالبسها ووقفت  
 هناك ويديها حول جسدها وترجتف. 

. 
صوت جايك جعلها تنفض بعصبية "انت 

تعرفني شكل التموضع "قال 
بوضوح"تعاىل ومتوضعيه حني تصبحني 

 جاهزة". 
نظرت من فوق الستارة فوجدته قد غارد  
املرسم وبرعشة امتنان أدركت انه فعل  



هذا ليسهل األمر عليها ،فأسرعت إىل  
وجلست ابلطريقة الكنبة املخملية الكبرية 

الىت كانت جتلس هبا لني ىف تلك  
اللوحة،عندما فتح الباب مل جترؤ على 
النظر حوهلا .وقف جايك أمامها حمدقاً  
هبا،مسعته يتنفس بصعوبة مث بعد دقيقة  

إقرتب منها وانوهلا تفاحة ووجهه خاىل من 
 التعابري. 

تراجع قلياًل إىل الوراء وأخذ حيدق هبا  
اد حترق كياهنا .فشعرت ابحلرارة تك  



"جيب على تصليح التواضع"قال جبفاف 
،وحتركت يداه يرفعا ذقنها قلياًلويديرا  

 كتفيها ويرفعا ركبتها قلياًل. 
وببطء أدرات رأسها ونظرت حنوه وعيناها 

 اخلضراوين ممتألاتن ابخلجل واالرتباك. 
تصلب فك جايك وقال"إنسي 

وجودى،فكرة التواضع انك حواء تقدمني 
آلدم..أمل تعلمى هذا؟إذا اردتيىن  التفاحة

أن أرسم هذه اللوحة اللعينة فيجب 
 عليك جعل األمر ممكناً. 



"آسفة"مهست"سأعتاد على األمر بعد  
 قليل من الوقت ". 

متتم"حسناً"مث بدأ يعمل تدرجيياً ،التوتر  
بينهما أخذ يتالشي حاملا إستغرق جايك 

 ابلعمل متاماً.
ب التعابري اسرتخت ليندا قلياًل وهى تراق

الداكنة على وجهه والتقطيبة املفكرة على 
جبينه والنظرة السريعة الفاحصة لعينيه 
الرماديتني .كان ينظر إليها كأهنا جمرد  

شخص عادى .فكرت ابستمتاع سري.قد 



تكون طاولة،أوسلة فاكهة أو أى شيء  
آخر يهتم هو فقط ىف رمسه ،هل هذا ما 

مسها رأته لني عندما تواضعت الجل أن ير 
؟وهى تستلقى هنا اخلربة والتفاحة بني  
يديها بينما جايك منشغاًل بعمله كأهنا 
جمرد شيء يرمسه ؟كان يصفر بنعومة  
ويديه تعمالن على اللوحة .وأحست 
بفمها تتخدر فحركت اصابعها ببطء  

 لتعيد هلا الدم . 
. 



 "ال تتحركى"قال جايك حبدة . 
ابتسمت له قلياًل ابستمتاع  

 وقالت"آسفة". 
نظر إليها حينها وكأنه قد رآها اآلن وقال 

 وهوينظر إىل فمها إبق تلك اإلبتسامة"
"ال استطيع" قالت وهى تشعر بفمها  

 يتصلب اثنية. 
متتم جايك بشيء ما .مث غرق جمدداً ىف 

 عمله. 



وببطء أخذت لني تشعر بظهرها يتصلب 
ويؤملها وبعضالت قدميها تتشنج فسألته 

التوقف اآلن  بتوسل "اال نستطيع 
 جايك؟"

 "بعد حلظة"قال بسرعة. 
الوقت بدا كأنه مير ببطء شديد .فأطلقت 

تنهيدة أمل قصرية وقالت "جسدى كله 
 يؤملىن جايك".

توقف عن العمل ومالمح اإلنزعاج ابدية 
 عليه وقال"حسناً،هذا يكفى لليوم ".



متطت قلياًل لتعيد الليونة إىل عضالهتا 
املخمل "هل وقالت ووجهها قرب 

 استطيع أن أرى ما قد أجنزت؟"
 "ليس قبل ان تنتهى متاماً".

فوقفت ابهتزاز عن الكنبة وكادت تقع  
عندما خانتها ركبتاها .حترك جايك  
ليمنعها من السقوط واتكأت عليه 

لتستعيد توازهنا ومسعت التسارع املفاجىء  
لضرابت قلبه تصم أذهنا ،واصبح تنفس  

 ثقياًل.



. 
سك ليندا"قال ودفعها  "ارتدى مالب

بسرعة عنه ومسعته يغادر الغرفة وببطء  
 اجتهت إىل حيث تركت مالبسها . 

وتناولت عشاءها وهى تشعر ابألمل 
الشديد ىف إحناء جسدها وبتخشب 
عضالهتا فصعدت إىل النوم وهى جتر  

 نفسها جراً من التصلب واألمل.
وحني استيقظت صباح اليوم التاىل كانت 

تواضع للرسم اثنية ليس  تشعر ابلرتدد ل



بسبب اخلجل واالرتباك فقط بل ألن  
 جسدها اليزال يؤملها من جلسة البارحة .

كان جايك يعمل بنفس التجرد  
واالنشغال املهىن الكامل.راقبته عرب  

رموشها وقلبها أين من أمل احلب ،وهى 
تنظر إىل عظام وجهه الصلب،االحنراف 
القوى لفكه ورقبته ،عضالت صدره  

ية وجسده الرايضي حترك ليختار  القو 
األلوان ،ورأسه منحىن وهذه احلركة  

أشعلت غريزهتا ابألجنذاب إليه.استدار  



ليواجهها والتقط النظرة الىت كانت ىف  
عينيها وفمها البادى الرغبة واللمعان  

داخل عيناها اخلضراوين .إمحرار بسيط  
زحف على وجهه ،وحدقا ببعضهما 

رتكة التمعت البعض بصمت ،الرغبة املش
بينهما كالربق وشعرت ليندا أبهنا تغرق ىف 

جدول انرى ،مث استدار جايك اثنية  
 وغرق ىف عمله. 

يوماً بعد يوم كاان يتابعان جلسات الرسم 
واخذت لينا تعتاد على صمت املرسم و 



على ملل الساعات وراتبتها وعلى صوت 
فرشاة جايك،اندراً ما كان يتكلم معها  

التكلم.،كان هناك  !كأنه يفضل عدم 
شبه مؤامرة من الصمت بينهما ،لينا  

كانت جتلس و تراقبه وتدرك أن كل أنش 
ىف مالمح وجهه حمفوراً داخل قلبها .بكل 

دقيقة كانت متر كانت حتبه اكثر 
واكثر،عيناها كانت تلتقيان للحظة مث  
تبتعداً كأن ما كان حيصل بينهما عزيز  

 جداً حىت عن الكلمات.



. 
ءل كم ستستغرق اللوحة .ىف بدأت تتسا 

إحدى األمسيات رمى جايك بفرشاته  
بعيداً وأطلق تنهيدة مطولة .مث ببطء أدار 
 خشبة الرسم حنوها وأخذ يراقب وجهها .
نظرت بشوق وهلفة إىل اللوحة ،الطريقة  

املفاجأة الىت أراها إايها قد سلبت تركيزها 
. 

واآلن ،فيما كانت حتدق اجتاحها شعور 
.كانت تستلقى بنفس وضع  من التعجب



لني التفاحة بني يديها الناعمتني وتنظر من 
طف والنعومة ولكن اللوحة بتعبري من الل 

ىف عينيها تعبري عن االستسالم الكامل 
وبدعوة صامتة ،دفعت ابلدم إىل وجنتيها 
.جايك رمسها كما نظرت إليه ،وجهها  
انعم التقاطيع لكن شغوف وحمب وأمل  

ها املشقوق احلب يظهر على فم  
حترك جايك ببطء وجلب لوحة لني  

ووضعها قرب اللوحة اجلديدة .نظرت من 
الواحدة إىل األخرى كانت لوحتني 



خمتلفتني متاماً.نظرة العينني ،الفم، طريقة  
ني كان  تواضع اجلسد ىف كال اللوحت

 متناقضاً بوضوح.
. 

 "حسناً"طالبها جايك بقوة.
اء  نظرت إليه خبضوع وعيناها تغرقان ور 

حرارة عينيه .فرمى بلوحة لني على األرض 
وكأهنا قطعة من اخلشب ومشى 

حنوها،ابرجتاف جعلته حيملها وقال"آه،اي 
 إهلى ليندا ،اان اريدك منذ أايم". 



وتعانقا بقبلة أحست ليندا أهنا استمرت 
دهراً غرقت هى خالله أبمواج احلنان  

 واحلب.
وابتعد جايك عنها قلياًل وقال"ليس  

فكرة عما كنت تفعلينه ىب بينما  عندك أى
كنت ؟أرمسك "متتم بوحشية "كلما  

نظرت إليك كان عقلى يكاد ينفجر ألىن 
أريد شيئاً وجيب على األستمرار أواًل  

 ابلرسم. 



فابتسمت له مبرح وقالت"كاذب،ابلكاد 
كنت تشعر بوجودى أثناء انشغالك ىف 

 الرسم ".
"هكذا أردت أن أرمسك" قال "حاولت 

كل قوتى لكى انسي ماذا  جاهداً ب
ن أرسم،لكن ايإهلى ليندا ،كا

مستحياًل...يداى كانتا ترجتفان معظم 
الوقت ومل أجرؤ على التحدث معك  
خمافة أن يفلت زمام األمور ىف حال 



مسعت صوتك :كنت تعذبينىن وانت 
 تنظرين حنوي بتلك االبتسامة الرائعة ".

"بعض هذا دخل ىف الرمسة "قالت بنعومة 
ائفة قلياًل منك جايك،لن امتكن "اان خ

من إخفاء ما أشعر به حنوك اليس كذلك 
 جايك؟ تستطيع أن تقرأ كل نظراتى ".

فأجاهبا بصوت متهدج من العاطفة "وهل 
تستطيعني انت ان تقرأى كل نظراتى  

 ،ليندا؟". 



شعرت خبديها حيرتقان حتت وطأة نظرته  
وقالت" جيب أن ارتدى مالبسي جايك 

نعود إىل املنزل". جيب أن   
"ولكن..."مهس وفمه مدفوانً ىف شعرها 

 "ولكىن اريد اآلن..."
 "ليس هنا جايك، قد يدخل أحدهم ". 

. 
"هل ستدعينىن انتظر حىت املساء ؟"سأهلا  

 ابحتجاج وعاطفة .
 "جايك..."مهست. 



"حسناً،وما الفرق ىف ساعات قليلة 
إضافية "متتم واتبع "هيا إهنضى وارتدى  

ها الفتاة الشقية وتوقفى عن  ثيابك أيت
 إغوائى هكذا".

العشاء تلك الليلة كان متوتراً قلياًل 
.السيدة فورسرت كانت تنتقل ببصرها بني 
اإلثنني بنظرهتا املرحة اهلادئة ولكنها مل  

تقل شيئاً،وعندما نظفتا هى وليندا الطاولة 
ذهبتا إىل غرف اجللوس،كان جايك ينظر  

على السقف  إىل ضوء املدفأة املنعكس 



وجسده منحىن على الكنبة ،نظرت إليه  
نجرهتا تتصلب. ليندا وشعرت حب  

أضاءت السيدة فورسرت الضوء وجلست 
وأخذت حتيك كنزة سوداء كانت قد  
بدأت هبا لليندا .وقام جايك وأشعل  

الراديو .جلست ليندا وهى حمتارة اجتلس 
أم ال.نظرت إىل جايك عرب رموشها .كان 

على الكنبة ويديه حتت  قد عاد لإلستلقاء
رأسه وجسده الطويل الرايضى مستلقى 



بتكاسل على الكنبة .تنقلت نظرة ليندا 
 عليه عاطفة قوي تلتهب داخلها .

عينا جايك حتركا ونظرا إليها فرفعت إليه 
فة فوقف فوراً  عيناها املمتألاتن حباً وهل

واجته إليها ومحلها بني ذراعيه وقال  
أمى ".هبدوء"تصبحني على خري   

ىف غرفتهم حدقت به مبرح وقالت"لقد  
جعلت األمر يبدو جلياً أمام والدتك،  

 اليس كذلك؟"



خلع قميصه وابتسامة هادئة على فمه 
وقال"لقد جعلتىن انتظر وقتاً طوياًل ليندا 
،فال آبه ألمر أمى ،ال آبه ألمر الدنيا  

كلها ،تعاىل إىل هنا وإال أتيت اان  
از وقالت وهى إليك".فابتسمت له ابستفز 

بني ذراعيه "هل تذكر،لقد أمرتىن مرُّة أبن 
ال أخربك انىن احبك جايك !قلت أن 

كلمة احلب مل تكن متداولة بيننا وانىن لن 
 امسعك أبداً تقول انك حتبىن ". 



نظر إليها واحلب واحلنان يلمع داخل  
عينيه وتنهد بقوة وقال"اان احبك ...آه  

 ليندا، اان احبك جداً".
وذابت بني ذراعيه حني أخذ يعانقها حبنان 
وحب وهلفة وعرفا سوايً أن اإلذالل واألمل  
الىت شعرت به يوم امتلكها تلك الليلة قد 

ذهبت ذكراه لألبد وأهنما سيتشاركان 
دائماً احلب والعاطفة اجلياشة الىت كانت 

 تنبض داخل قلبيهما .
. 



وبعد وقت طويل نظر إليها حبب وقال"ال 
،فعيناك الثاقبتني تعرفان كل ما ىف تنظر إىل

 داخلى من أشياء".
"صورتى لك ختربك ماذا أرى فيك"قال 

اعب رقبتها "أان أرى الفتاة بنعومة وهو يد 
اللطيفة الناعمة احملبة الىت مل تستطع  

 اإلنتظار لتشاركىن الفراش..." 
شدت شعره مبرح وقالت"انت حقاً  

شيطان ، الست كذلك؟لقد قلت انك  



مرة واان واثقة من هذا....يصبح شيطان 
 لديك قوة شيطانية حني يتعلق األمر ىب "
مههم وقال"هذا صحيح ،وهل أخربتك 
انه مقدر لك أن تنتهى بني أحضان 

 ،انك الشيطان ؟وماهو األسوء اي حبيبىت
التظهرين أى رغبة ىف أن هترىب من هذه 

 األحضان". 
دفنت ليندا رأسها ىف كتفه وقالت"إن هذا  

 جداً ،اعتقد أنه من الواجب ىل  صحيحاً 
 أن انتمى إىل هذه األحضان ..." 



غمرهتا ذراعيه حبب وقال"كنت اعلم هذا 
 ." 
. 

لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية و  
 املميزة  
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