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-13جنمة اجلراح  -كارول مورتيمر  -كاملة
لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية
زوروا مكتبة رواية
www.riwaya.ga
امللخص
ليزا النجمة يف عامل األزايء  ,وجدت نفسها
خارج عامل الشهرة واملال وتعاين الضياع
واحلرمان  ,وبني ذراعيها طفلة اختها املتوفاة
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وعندما حبثت عن وسيله للخالص  ,مل جتدها إال
يف شخص انطونيو كوردوفا  ,الرجل املتعجرف
القاسي الذي ظنها والدة الطقله بيتسي
ورضيت ليزا  ,لئال ختسر الطفلة  ,أن تكذب
وتلعب دور األم احلقيقية ودور زوجة انطونيو
لكن إىل مىت تستطيع الصمود يف مواجهة زوج
كأنطونيو ال خيفي ازدراؤه وحتقاره هلا ؟ وكيف
تستطيع إخفاء احلقيقة عنه ؟ احلقيقة اليت إذا
اكتشفها فسيعين هذا خسارهتا له وللطفله إىل
األبد.
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لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية
زوروا مكتبة رواية
www.riwaya.ga
_1صراخ طفــلة
ابتسمتـ ليزا للطفلة الصغرية اليت هدهدهتا حىت
انمت  ,فمسحت هلا جبهتها البيضاء  ,برقة
وحنان  .....إن بيتسي هي أهم ما لديها يف
احلياة  ,ومن أجلها قد تفعل أي شيء .
وراحت تفكر  ,مل تعد تستطيع حتمل املزيد إذا
استمرت كلفة املعيشة ابالرتفاع فستصل إىل
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حائط مسدود .بيتسي تكرب ,وقد أصبحت عبئاً
على كاهل العجوز السيدة جانسون ال سيما
أهنا حتبو  ,وتعبث أبي شيء أمامها.
ودفنت ليزا وجهها بني يديها  ....وغلبها
دموع اإلحباط  .....ماذا ستفعل ؟ ماذا ميكن
هلا أن تفعل ؟ لو أن أجني ال زالت حية  ,ومل
متت وهي تلد بيتسي  ,لكانتا على األقل سعتا
إىل طلب مساعدة والد الطفلة .ولكنها
ماتت  ...حىت أهنا ال تعرف من هو والد ابنة
أختها !! ...لو اهنا مل تكن تعمل منذ سنتني
خارج البالد  ,ملا حدث كل هذا ..
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وال رمبا بقية أجني حية  ...لو أن ...لو أن ...
لو أن ! كم من املرات رددت األمر نفسه
خالل السنة املنصرمة؟وأين أوصلها هذا ؟ إىل
ال شيء !
ولكنها مل تتخلى عن بيتسي مهما حدث ...
ورفعت رأسها بسرعة لسماعها طرقات قوية
على الباب  .وتطلعت بقلق إىل الطفلة النائمة
اليت بدأت تتحرك لقد بذلت اجلهد الكبري
لتجعلها تنام  ,وإذا أيقضها  ,كائناً من يكون

على الباب  ,فسوف تريه .
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--------------------------------------------------------------وقفت قلقة  ,لتفتح الباب قبل أن يقرر الزائر
طرق الباب اثنية وكأمنا ادركت الطفلة أن
خالتها تنوي تركها  ,ففتحت عينها وأتهبت
للبكاء ...فردت ليزا بصوت لطيف  " ...ال
أبس اي حبيبيت " ولكن صوت صاحبة منزهلا
لعلع عن الباب خبشونة :
 أعرف ِأنك هنا آنسة كامريون ! فأين ميكن
أن تكوين ؟
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فتحت ليزا الباب غاضبة  ,ووقفت تسده كي
متنع املرأة من الدخول بدون دعوة  ...والسيدة
وينرت ,البالغة اخلمسينات من عمرها  ...مل تكن
شيئا ً إذا مل تكن فضوليه ومن أدب ليزا أهنا مل
تدعها مرة ابملزعجة ,ولكنها كانت كذلك فعالً
 .وواقع إهنا مل تكن أماً غري متزوجة  ,وال شأن
هلذه املرأة فيه  ,وقد قررت ليزا أن ال تقول هلا

حقيقة أهنا خالة الطفلة وليست أمها .
ولو أهنا تستطيع إجياد مسكن أخر  ,رخيص
هكذا النتقلت منذ مدة  .ولكن هذا مستحيل ,
فلم يكن أحد لريغب يف القبول بطفل صغري يف
منزله يف وقت يستطيع احلصول على األجرة
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نفسها من عازب أو من زوجني شابني  .ولكن
ماذا تستطيع أن تفعل إزاء شكاوى السيدة
وينرت  ,والطفلة اليت تصرخ من التسنني املؤمل
حقاً  .وقالت ليزا متصلبة :
 -نعم  .سيدة وينرت ؟

 ال تكلميين هبذه اللهجة املتعالية أيتها الشابة.فأنت لست أفضل مين بشيء .
متاسكت ليزا رافضة إظهار أتثرها بكالم املرأة :
 أخالقي ال شأن لك هبا  ,سيدة وينرت  .واآلنهل تريدين شيئاً أم جئت للزايرة ؟
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 ال حاجة بك إىل هذه الوقاحة  ...لقد أتيتألقول لك إنين تلقيت الشكاوى من جديد .
وهذا ليس ابألمر اجليد .
فتنهدت ليزا  ,ومررت يدها فوق شعرها :
 أان آسفة لألصوات سيدة وينرت ولكن أسنانبيتسي تنبت وأان ....
فهزت مالكة املنزل رأسها وقاطعتها خبشونة :
 لقد مسعت هذه األعذار من قبل  ,ولنجتديك نفعاً  .فهذه الطفلة لن تفعل سوى

الصراخ  ....وعندما يصل األمر إىل أن أتلقى

الشكاوى من املستأجرين اآلخرين  ...فأان
مضطرة لفعل شيء إزاء ذلك.
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فشهقت ليزا:
 ولكن بيتسي ال تصرخ طوال الوقت  ,إهناطفلة هادئة جداً ...اي إهلي! قد تصرخني أنت
بنفسك إذا كنت متأملة!

 حسناً ...هذا ممكن  ...ومع ذلك فأانمضطرة أن أطلب منك الرحيل .

 الر ...الرحيل ...؟ و ....ولكن  ...أان ...ليس لدي مكان آخر أذهب إلية !
الن وجه املرأة قليالً وقالت بلطف:

 -أان آسفة اي حبيبيت  ...لو أن األمر مرتوك يل

لرتكتك هنا  ,ولكن زوجي مصمم ويريد
غرفتك فارغة يف هناية األسبوع
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فشحب وجه ليزا :
 ولكن أين ميكن أن أذهب ؟ لست أدري  ..أال ميكن لوالد بيتسي أنيساعدك ؟
هزت ليزا رأسها  ..حىت أهنا لن تستطيع طلب
املساعدة من صديقها تيد  ,فهو يعتقد أهنا
تتصرف حبماقة  ,وأن عليها وضع الطفلة يف
ميتم وأن تتزوجه  ...ولكن كيف ميكن هلا أن
تتزوج رجالً يرفض طفالَ ال حول له وال قوة؟
وبدأت بيتسي ابلبكاء ....فقطبت السيدة

وينرت:

Page 12 of 906

 أرأيت ؟ ما من حلظة هدوء .أوه ...كم أشعرابألسى على هذه الطفلة الصغرية  ،ولكن .. .
تذكري...حىت هناية األسبوع !
استدارت مبتعدة .
--------------------------------------------------------------كيف ميكن لليزا أن تنسى؟ ومحلت الطفلة وهي
تفكر  ....وكأمنا أحست أبن خطباً ما أصاب

خالتها  ،فتوقفت حنيبها وهدأت بني ذراعي ليزا
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ودفنت رأسها يف عنقها  ،تتمتم وتناغي ابلطريقة
اليت حتببها إىل اجلميع.
أمضت ليزا فرتة اسرتاحة الغداء ليومني وهي
تبحث عن سكن ...ولكن دون جدوى  ،فما
كانت تستطيع حتمل إجيار كان يرفض القبول
ابلطفلة  ...ومن كان يقبل هبا مل يكن
ابستطاعتها دفع إجيار.
ليزا كانت فتاة شابة جذابة جداَ ...و كعارضة

أزايء سابقة ،من الغباء أن ال تعرف هذا فشعرها

األشقر األمحر الطويل كان يشع وكأنه أوراق
اخلريف .وعيناها اخلضراوان الواسعتان ،و أنفها

الصغري ،وفمها العريض ،منحها وجهاًَمجيالً ،أما
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جسدها فقد كان متناسقاَ ،ولو أهنا اآلن أكثر

حنافة من قبل.

لسنة خلت كانت عارضة أزايء ،ولكن أوقات
العمل الغري العادية ،والسفر ,إضافة إىل العناية
ببيتسي ،جعل األمر مستحيالَ وهكذا اضطرت
للعودة إىل مؤهالت السكراتراي اليت حصلت

عليها يف املدرسة ،وقبلت وظيفة فيها القليل من
الطموح ،وال تدر عليها الكثري ،كما أهنا مل تكن
أمضت الكثري من الوقت كعارضة أزايء كي
توفر األموال ,وما استطاعت توفريه ,أخذ
يتالشى شيئاً فشيئاً ,ففي كل أسبوع تقريباً
كانت تسحب مبلغاً من مدخراهتا.
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يف اليوم التايل أخذت ليزا الطفلة معها لزايرة
صديقتها ليندا  ,كان عملها لنصف هنار اليوم,
وهي عادة تقضية مع صديقتها اليت تعيش
وزوجها الصعوابت نفسها تقريبا ,وهذا ما
يعطيهما سبب حزن مشرتك ,ومع تقارب
عمريهما إال ليندا كانت حامل ومثقلة أبعباء
عائلة من فتاتني .
داعبت ليندا بيتسي :
 مرحباً اي حلويت الصغرية  ...ايه ..إهنا ضعيفةاجلسم ! وأنت كذلك ليزا  ,ال تبدين على ما

يرام ماذا حدث ؟
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فحكت هلا ليزا عن انذار االخالء النهائي ,
وصعوبة إجياد مكان آخر تعيش فيه  ...فتنهدت
ليندا بقلق وقالت :
 إبمكانك السكن هنا بضعة أايم إذا اضطررت.
علمت ليزا أن العرض حقيقي  ,ولكنه ليس
ابلعرض املمكن قبوله .
 ال  ...سأجد لنفسي حالً  .وشكراً لكيليندا  .أتعلمني ما اقرتح علي تيد ؟

وأشارت ليندا بيدها مشمئزة :
 -أوه تيد ؟ ال نفع منه إطالقاً .

فضحكت ليزا :
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 دعك من هذا اآلن  ...لقد أتيت معي ببضعتفاحات لنصنع قالب حلوى أنكله مع الشاي .
حضري أنت العجينة وسأحضر أان التفاح ....
اتفقنا ؟
 اتفقنا اتركي بيتسي مع تينا ليلعبا معاًمن الرائع أن تنسيا مشاكلهما لفرتة  ,تضحكان
كتلميذيت مدرسة  ,وقد اتسخ شعريهما
ابلطحني  .وضحكت ليزا:
 حنن نتصرف كطفلتني . لست أكثر من طفلة  ...كم عمرك اآلن ؟ واحد وعشرون فأان أكرب من أجني بسنتنيولطاملا فكرت مبا ستكون عليه لو أهنا بقيت
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حية  .لكان إبمكاين أن أاتبع عملي كعارضة
فأعيلها وبيتسي  ...ما أقسى أن متوت ! حياهتا
مل تبدأ بعد ,كانت جمرد طفلة.
-------------------------------------------------------------- أو مل يردك أي خرب من والد بيتسي ؟فهزت ليزا رأسها :
 وكأن ال وجود له  .ولكن وجودها دليلعلى وجوده  ...أظن أنه كان وسيماً  ,إذا
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أخذان ابالعتبار مجال بيتسي  .اوه  ..أعلم أن
هلا لون شعري  ,ولكن قسماهتا ال تشبهين  ,وال
تشبه أمها .كما أن لون بشرهتا أكثر مسرة من
لون بشرتينا
 وهل حبثيت بني أوراق ورسائل أجني ؟ تلكاليت يف الصندوق اخلشيب املزخرف .
فهزت ليزا رأسها :
 ال  ....مل أستطع  ,بدا يل األمر وكأنينسأنتهك حرمة خصوصياهتا  .إهنا رسائلها ,
ومن اخلطأ أن أقرأها
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 ولكن ال تقرأيها ابلفعل  ..بل انظري إىلالتواقيع والعناوين  ..إبمكانك فعل هذا بدون
قراءهتا  .أليس كذلك
 أعتقد هذا  ..ولكنين ال أستطيع .فأصرت صديقتها بنفاذ صرب :
 بل تستطيعني ! إذ ال وقت اآلن الحرتاماخلصوصيات !
وعلمتـ ليزا أن صديقتها حمقة  ...لقد كانت
أجني حتتفظ بصندوق خشيب مزخرف فيه أوراق
ورسائل  ,ولكن ليزا مل تتمكن مطلقا ًمن إجبار
نفسها على التفتيش فيها  ,مع أهنا كانت واثقة
من أهنا ستجد اسم والد بيتسي هناك .
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ما إن عادت إىل املنزل  ،ووضعت الطفلة يف
سريرها حىت أخرجت الصندوق من اخلزانة ،
وأخذت حتدق به عدة دقائق  ،مث فتحت غطاءه
اخلشيب  .وترددت حلظات أخرى  ...غري
مراتحة ألن تنبش أسراراً رمبا من األفضل بقائها

مطوية .

مث مدت يدها  ،تقلب الرسائل  ،تنظر فقط إىل
التواقيع  ،وتتجاهل احملتوايت  ....كانت تعرف
معظم األصدقاء الذي مرت أمساؤهم هبا
اآلن  ...ما عدا واحد  ،اعتقدت جازمة أنه
والد بيتسي .
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وأعادت ليزا بقية السائل إىل الصندوق ،
وترددت كثرياً متخوفة من اللحظة اليت ستقرأ
فيها الرسالة  ...وأخرياً مل تعد تستطيع

االنتظار  ...وقرأت ببطء الكلمات الشاحبة

قليالً  .بدا على صفحيت الرسالة بقع جعلت

بعض الكلمات تتالشى  ،وكأن شخصاً كان

يبكي وهو يقرأها  .وهذا ما بدا حقيقياً هلا بعد
أن قرأت الرسالة  ،الرسالة كانت من شخص

امسه لوسيان كوردوفا  ،يقول فيها بصراحة أنه
لن يراها بعد اآلن  ...ومل يذكر الطفلة يف
الرسالة  ،ولكن التاريخ عليها كان يناسب
الوقت الذي كانت فيه أين قد اكتشفت أمر
Page 23 of 906

محلها  ،وهلذا فقد تصورت ليزا أن احلمل كان
سبب هجرانه هلا  .حسناً لقد آن األوان ألن
يعرف لوسيان كوردوفا أمر وجود ابنة له .

أرسلت ليزا يف اليوم التايل رسالة إىل العنوان
املوجود على الرسالة تعلم فيها السيد كوردوفا
أن لديها أمراً هاماً تريد قوله له  .ومل مينعها

ذلك من االستمرار يف التفتيش عن سكن  .فقد

يكون السيد كرودوفا قد ترك ذلك املنزل ،
وحىت لو أنه ال يزال هناك  ...فقد يبعده امسها
عن الرد  .العنوان كان يف احد أفضل ضواحي
تورنتو  ،ومن يسكن يف مثل تلك األماكن هلم
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طريقتهم اخلاصة يف نسيان مسؤولياهتم  ...حىت
أنه ميكن أن يكون قد نسي وجود أجني أصالً .
ومضت ثالثة أايم على إرساهلا لتلك الرسالة .
ومل يردها اجلواب مع أهنا كانت واثقة أن
الرسالة قد وصلت  ،وهي مل جتد مسكناً
آخر  ...أخذ وضعها يسوء  .وابلكاد كانت
تنام ليالً  ،وينتاهبا القلق طوال النهار  ...ومل
تكن الطفلة تساعدها  ...لقد دخلت عليها
ثالثة مرات خالل ساعة لتهدئتها  ،ورفعت
قدميها إىل األريكة لتكورمها حتتها  ،وتريح
رأسها إىل اخللف  ....فاستغرقت يف النوم .
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استفاقت على صوت طرقات على الباب .
فملست شعرها األشعث  ،وسوت ثياهبا  ...لو
أن الطارق هو السيدة وينرت فلسوف  ..وعاد
القرع جمدداً  ....مث صوت السيدة وينرت .

 اآلنسة كامريون ! آنسة كامريون ! لديزائر لك !
 زائر ! أوه اي اهلي ! من قد يكون حبق هللا !ال بد أنه شخص ال تعرفه السيدة وينرت وإال لــما
رافقته إىل هنا .

Page 26 of 906

فتحت الباب  ...واتسعت عيناها ابلصدمة
وهي ترى رجالً طويالً أجنيب املظهر يقف

متغطرساً إىل جانب السيدة وينرت  ،اليت بدت

مرتبكة  ،وال عجب يف هذا  .فقد كان الرجل
ينظر إليهما بكربايء من خلف أنفه وقد بدت

بذلته تناسب جسده متاماً  ،فقالت ليزا حبزم :
 -إبمكانك الذهاب اآلن سيدة وينرت .

راقبت املرأة وهي تنزل السالمل ببطء تتمتم
لنفسها كعادهتا  ....وأعادت نظرها إىل
الرجل  ،فإذا به حيدق إليها ابزدراء  ...يتمعن
بعينيه الزرقاوين يف قسمات وجهها وكأنه يود
حفظه جيداً  ...فسألته متوترة :
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 أتود الدخول ؟ -أنت تثقني ابلناس كثرياً آنسة كامريون .

كان لكالمه لكنة غريبة وكأمنا االنكليزية ليست

لغته األم  .ورفع قامته وهو يكمل :
 رمبا أنك ال تعرفني من أان  ...فامسي انطونيوكوردوفا .
 أوه  ...ولكن ...فرفع يده ليصمتها  ،وقال بصوت ال يظهر فيه
التأثر :
 قبل أن تقويل أي شئ آنسة كامريون  ،أظنأن من األفضل أن تعريف أن شقيقي لوسيان قد
مات .
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شحب وجه ليزا  ...مل يكن هذا ما توقعته
مطلقاً  .كيف ميكن هلذا الرجل أن يقف هكذا
ليقول هلا ما قاله بكل قلب ابرد أملها الوحيد

مبستقبل بيتسي قد دمر اآلن  ،وكادت الدموع
تتدفق من عينيها اخلضراوين  ،إذن  ...ستخسر
بيتسي  ،ولن تستطيع فعل شئ حيال هذا .
ذلك الغريب كان ال يزال حيدق إليها وكأنه
يشرحها  ...حىت يف حزهنا استطاعت أن تالحظ
أن جاذبيته مدمرة  ...وإذا كان هناك أي تشابه
بني األخوين  ،فال ميكن لوم أجني على تعلقها
بلوسيان  ،وبدون أن ينتظر منها تكرار دعوهتا
دفع الباب ودخل  ،وهو ينظر إىل املكان من
Page 29 of 906

حوله بدون أن خيفي كراهيته  ...فقالت له
بتوتر ظاهر .
 فهمت  ...يف هذه احلالة  ،أخشى أن تكونقد أضعت وقتك  ..فال ميكنك مساعديت .
ارتفع حاجباه بغطرسة للهجتها وقال بعجرفة :
 أرجوك  ...دعيين أكون أان احلكم على هذاآنسة كامريون  .لقد بدا يف رسالتك اإلحلاح .
وإال ملا جئت أبداً  ،و تقولني إنين لن أستطيع
مساعدتك  .فماذا جيعلك تظنني أن شقيقي

ميكنه فعل أكثر مما أستطيعه أان ؟ ألن جتلسي كي
أمتكن أان من اجللوس ؟
 أوه  ...أوه  ...أان آسفة ! تفضل ابجللوس .Page 30 of 906

فجلس قبالتها واتبع :
 إذن  ...هل لك أبن تقويل يل ما هو الشئالذي ال يستطيع سوى شقيقي أن يساعدك
فيه ؟ أم أن األمر خصوصي جداً ال ميكنك

إطالعي عليه ؟

وبرقت عينا ليزا غضباً للهجته الساخرة :
 -كالمك ينقصه األدب سيد كوردوفا .

فسأهلا متوتراً :

 صحيح ؟ ولكنك متكتمة متاماً  ،لقد أرسلترسالة عاجلة ملحة إىل شقيقي وعندما جئت

بدالً عنه رفضت إخباري مبا أردت حبثه معه .
ووقف بسرعة مضيفاً :
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 يبدو أنك على حق  ...فقد أضعت وقتسدى .
ووفقت ليزا لرتافقه ,ولكن صرخة تثقب
الألذان صدرت من بيتسي منعتها وبدون أن
ترد على نظرته املتسائلة ,سارعت إىل غرفة
النوم كل تفكريها مشغول يف إسكاهتا قبل أن
تقلق اجلوار كله وأخذت هتدهدها " ها أنذا اي
حبيبيت ....ال أبس عليك اي طفليت "
وقف انطونيو كوردوفا مسمراً عند الباب,

بوجهه األمسر الوسيم ..مث قال خبشونه وصوته

خيفي العنف.
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 إذن لديك طفل.وردت ليزا وهي ال تزال تبتسم لبيتسي :
 كما ترى .وركزت بيتسي عينيها اخلضراوين الواسعتني
على وجه الرجل مث ضحكت ...ماما..ماما..
ابلنسبة لليزا ,تلك الكلمات كانت انتصارا
ولكنها بدت تثري زائرها أكثر .وجتاهلت نظراته
وابتسمتـ للطفلة :
 ألست مجيلة اي حبيبيت ..ألن تعودي إىل النوم؟ ماما لديها زائر وأنت مزعجة!
فقال الغريب بصوت كحد السيف
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 أرجوك ال تستعجلي بسبيب و إذا كان هذاسبب طلبك مساعدة أخي فأنت حمقة فلن
أستطيع خدمتك ,لقد اخرتت مصريك
بنفسك ....وتوريط اآلخرين مبشاكلك شيء
غري معقول .
 حقا ...سيد كوردوفا؟محلت بيتسي لتضعها بيت ذراعي ذلك الغريب
املتباهي ,ومل يكن لديه خيار سوى أن حيتضنها,
وحيدق إليها .
انتظرت ليزا مقطوعة النفس تنظر إىل بيتيسي
تلعب أبزرار قميصه الثلجي البياض....
وأسناهنا األربعة تظهر من شفتيها الياقوتيني....
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وأخذ انطونيو كوردوفا ينقا نظره من بيتسي إىل
ليزا .....وقد شحب وجهه.مث قال بصوت
مرجتف غري واثق.
 هذا الطفل  ...ما من شك إنك أمه....وأبوه ....أبوه كان أخي ,,,أليس كذلك؟
فهزت رأسها :
 أجل....كان األب ...ولكن ....أان ...فأسكتها حبزم.
 أرجوك! ومحل الطفلة إىل الغرفة األخرىحيث جلس على أحد املقاعد ,فيما كانت
بيتسي تنظر إلية بعينني ضاحكتني ....وأخذ
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وجه انطونيو كوردوفا يلني وهو ينظر إليها
واختفت اخلطوط املتشددة حول فمه..مث قال:
 ما أمسك  .....أيها الصغرية . امسها بيتسي وعمرها عشرة أشهرومل تقل له بعد إهنا ليست ابنتها ...ولكن مل
تبدو هلا الفرصة املناسبة ونظر إليها من فوق
بيتسي :
 ومباذا أستطيع مساعدتك؟وأجفلت ,و قالت بصوت ذاهل:
 ال شيء .أردت أن أرىشقيقك ...وهو.....ـ مات
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اختنقت الكلمات يف حلقها  ...مسكينة بيتسي
لقد أصبحت بال أب وال أم  .ومتكنت ليزا أن
تكمل
 ومبا أنه مات  ,فعلي أن أحل مشاكلي بنفسي.
 ال أوافقك على هذا ...هل جيب أن أذكركأبهنا ابنة أخي؟
شهقت ليزا ،فهذا أمر مل تفكر به .وهزت
رأسها:
 ليس لديك برهان على سوى كالمي  ..والأستطيع القسم أنه والدها .
فصاح:
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 وحق الشيطان لن تستطيعي!----------------------------------------------------------------------------وتغضن وجه بيتسي ابلبكاء خوفاً فقال :

 -ال أبس عليك اي صغرية ......

ووضعها على األرض ووقف  .مث أخد يذرع
الغرفة  ...وأخرج علبة سكائر ووالعة ذهبية :
 -أتذنني يل ابلتدخني
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قبل أن جتيب أشعل اللفافة ومل يتحدث قبل
حلظات طويلة :
 إذن أنت ال تعرفني إذا كان والد طفلك هوأخي  ...دعيين أريح ِ
لك ضمريك  ..بيتسي
ابنته  ,ما من شك يف هذا  .إهنا تشبه جداً إمل

تالحظي الشبه ؟ إم أنك نسيت كيف كان يبدو

أخي يف حبر الوجوه اليت عرفتها ؟
وابيض وجه ليزا إلهاانته:
 وماذا تنوي أن تفعل سيد كوردوفا ؟ هلستدفع يل لتصرفين عنك ؟
فالتوى فمه بسخرية :
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 هذا أمر ال أنوي فعله أبداً آنسة كامريون .وأان واثق أن هذا ما كنت تتوقعينه من

لوسيان  ....ولكنك ستجديين أقسى عوداً من
أخي  ....ال ...بيتسي ابنة أخي ..وأنوي أن

أخذها يف عهديت ...فلو أعطيتك املال
فستصرفينه بدون شك على أشياء أخرى ,
وابلرغم من عاطفتيك جتاه الطفلة ,إال أنك
بالشك ستقدرين أن ابستطاعيت إعطاءها أكثر
مما تستطيعينه أنت ....مهما كسب من صحبة
الرجال .
صفعته على الفور  ،كل ما يف تفكريها أن تؤمله
كما أملها كالمه ,وابتعدت عنه خائفة .ومحلت
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الطفلة وضمتها إىل صدرها بقوة  ,و الحظت
ليزا تعبرياً غريباً مير فوق وجهه  ,ولكنه تالشى
قبل أن حتلل ماهيته  .وقالت بصوت منخفض

تسيطر على كل نربة فية:
 ما لدي جتاه بيتسي ليس جمرد عاطفة بل أانأحبها  ....وما من ...ما من غريب سوف
أيخذها مين  ....اوه  ...أعرف أنت إبمكانك
إعطاءها أكثر مما أستطيع ولكنين أحبها  ...أال
يعين هذا لك شيئاً ؟

فرد بربود :

 -ليس كثرياً ....أنت تعرفني أن لدي الكثري

من املال ,فلوسيان قد أخربك هبذا ,وال بد أنك
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أن فكرت أن الوقت قد حان لتلعيب ورقتك
الراحبة  .لذلك قررت أن تعلمينا بوجود
الطفلة  ,ما األمر آنسة كامريون ؟ هل تعبت
من العناية هبا؟ هل تتوقني للعودة إىل حياتك
اليت كنت تعيشينها قبل أن يقع أخي الصغري يف
حبائل سحرك ؟
هزت ليزا رأسها ...ال ميكن أن حيدث كل
هذا ! اوه .....يبدو أن مالحظتها عن عدم
ثقتها أببوة الطفلة هو سبب غضبة الشديد
هذا ....ولكن لو يعطيها الفرصة لتشرح له أن
عدم وثوقها يعود إىل أن بيتسي ليست
أبنتها  ....لقد متادى األمر كثرياً  ....فلو قالت
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له احلقيقة اآلن ,فسوف أيخذ منها الطفلة  .فال
تراها اثنية ,فقالت له ببساطة:
 بيتسي هي حيايت اآلن .ولن أدعك ختذها مين.
 لن تتمكين من منعي لو صممت  ..فلو ملتستطيعي أقناع أحد معجبيك ابلشهادة
لصاحلك  .فأان قادر أن أجد الشهود ضدك وما
علي سوى أن أثري الشكوك حول كونك أم
صاحلة  .وسآخذ بيتسي منك  ....أتدرين هذا؟
فصاحت به:
 أتظن أن املال يشرتي كل شيء سيدكورودفا ؟
Page 43 of 906

 أرجوك انديين ابنطونيو  ...فأي اسم أخرسيكون سخيف يف مثل هذه الظرف ...وأان
سوف أانديك.....؟
 ليزا. اسم غري عادي ...أعرف أن املال ال يشرتيكل شيء.ولكن يف احلالة سيمكنين من احلصول
على ما أريد.
فسألته خبشونة ,وهي هتز الطفلة اليت عادت إىل
النوم:
 ما الذي تريده؟ -أريد أن أصنع مستقبالً لبيتسي  ...وال

ميكنين أن أفعل هذا أبن أخذها إألى منزيل كابنة
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ألخي فاجلميع سيعرف عنها ما هي عليه وهذا
ما ال أريده .إهنا طفلة مجيلة تستحق أن تعيش
حياة صاحلة ...وهلذا فأان أتقدم للزواج من أمها
 ...وأسجلها ابنة يل .
 -2امرأة صامتة
حدقت ليزا إىل الغريب برعب وقالت :
 ماذا ال ميكن أن تكون جاداً؟ارتفع حاجباه بعجرفة .وأطبق شفتيه بشدة
تعبرياً عن عدم رضاه :

Page 45 of 906

 ولكنين جاد متاماً مع أن القرار النهائي لك .فإما أن تتزوجيين وإما أن تتخلي عن طفلتك.

وضعت ليزا الطفلة يف مهدها مث نظرت اثنية إىل
الوجه األمسر لذلك الرجل الكريه الذي له
القدرة على تدمري حياهتا ,فلم تالحظ أي لني
لديه .من الواضع أنه يعين ما يقوله ومن
الواضح أكثر أنه يريد الطفلة  ,وإذا قالت له
اآلن إهنا ليست األم فسيأخذها منها ابلتأكيد
فمن األفضل إبقاء هذه املعلومات لنفسها .
وأحست بشفتيها جافيتني ووجدت صعوبة يف
نطق الكلمات  ,وبلت شفتيها لتسأله بقلق؟
 ملاذا.....ملاذا تريد أن تفعل شيئاً كهذا؟Page 46 of 906

فرد بربود:
 -وملاذا ال أفعل ؟ الخيطرن ببالك مطلقاً أنين

أقوم هبذا لسبب آخر غري أتمني مستقبل بيتسي
أنت الهتمين مطلقاً ....فأان ليست معتاداً على
البضائع املستعملة.

 وعلى ماذا أنت معتاد إذن سيد كوردوفا؟ البد أن لوسيان أخربك؟بدت علية السخرية  ,فامحر وجهها وأجابت :
 ال...ال أظن أن شؤونك قد دخلت يف حديثنامطلقاً.
وهذا صحيح ...فكيف ميكن أن تذكر شيئاً مع
رجل ال تعرفه ؟
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اكفهر وجهه واشتدت زرقة عينيه لكنه بدا
هادائً حني قال :

 -يبدو أن لوسيان كان مهمالً فيما يتعلق

بعالقاته  ،فأان مل أمسع بك منه كذلك  .فما كان

نوع عملك قبل أن تلدي بيتسي ؟
 عملي كان عارضة أزايء. حقاً؟ يبدو أن لوسيان كان جيد الفتياتالعامالت يف هذا اجملال جذاابت  ,لسبب

ما  ....آه  ..أجل  ,لقد تذكرت اآلن عندما
رأيتك أول األمر أحسست أنك مألوفة
لدي  ...لقد ظهرت يف دعاية ألدوات جتميل
أليس كذلك ؟
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وأحست ابلتوتر للهجته احملتقرة :
 كان ذلك أحد األعمال اليت قمت هبا . وهل حتبني العودة إىل مهنتك ؟فهزت ليزا رأسها :
 ليس اآلن  ...لقد فات األوان  .فلديبيتسي وهي كل حيايت .
وبدأ الضجر على زائرها
 لست مضطرة لالستمرار يف إقناعي بتكريسنفسك للطفلة  .لقد أعطيت فرصة لالختيار ...
وما عليك إال أن ختتاري .
أخذت ليزا تذرع الغرفة  ,مث قالت إبصرار :
 ليس األمر ابلسهولة اليت تظنهاPage 49 of 906

 آه  ...فهمت ...هل لديك .صديق ؟خطر تيد بباهلا  ,ولكنها صرفت النظر عنه ,
فهو ال يناسب مطلقاً الوصف الذي عناه
انطونيو كوردوفا ..وقالت :

 ال ليس لدي صديق. أنت تدهشينين . لدي صديق " ...جمرد صديق" إال أنه ليسسبب ترددي  ,إذ ال ميكنك صدقاً أن تتوقع

مين الزواج من رجل مل أعرفه قبل ساعة  ,رجل

ال أعرف عنه شيئاً  ,أنت تقول إنك عم بيتسي
ولكن ال إثبات لدي سوى كلمتك .

فصاح هبا :
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 ال تكوين هستريية هكذا ! إذا ِكنت تريدين
املعلومات عين فسأخربك بكل سرور عن نفسي
 ...فأمسي أصبحت تعرفينه  ,وأان يف السادسة و
الثالثني  ,غري متزوج  ,ولدي أعمال يف خمتلف
أحناء العامل  ....معظمها متويل ملشاريع  ,وأعيش
أساساً يف شقيت يف تورنتو  ,وأان أسباين األصل .
وإذا قررت الزواج مين فسأنقلك للعيش يف

بالدي  ,وإىل هنالك أنوي نقل بيتسي على كل
األحوال مهما قررت أن تفعلي  .ولسوف
أخصص هلا مربية .
 -وهذا ما لن حيدث قطعاً  ...وأان أصر على

كلمة إذا مسحت لك إبجباري على هذا الزواج
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املنايف للعقل  ,فلسوف أستمر يف رعاية بيتسي
بنفسي  ...اي إهلي  ..كان مبقدوري استخدام
مربية هلا هنا  ,واالستمرار يف عملي كعارضة ,
ولكنين ال أؤمن هبذه الطريقة يف تربية األطفال ,
ومن القساوة فعل هذا هلا اآلن  ,ولقد أصبحت
متعلقة يب جداً .

فهز رأسه قليالً :منتدايت الثقافية
 وهذا ابلطبع  ,أمر مؤسف  .يبدو أنه مل يعدلديك خيار إذن .
ووقف فسارعت إىل القول :
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 أرجوك ! ...انظر  ...ال ميكنك أن هتتمببتسي ويب فقط ؟ ميكن لنا أن تعيش معك ,
ولكن ابلتأكيد بدون الزواج.
 الفكرة تروق يل أكثر منك  ...ولكن شبهبيتسي بلوسيان ملفت للنظر  ,وال ميكن إال أن
تكون ابنته أو ابنيت  ,ويف هذه احلالة أفضل أن
يظنوها ابنيت  .لرمبا كان للوسيان عالقة عابرة
معك وملن كان له خطيبة يف إسبانيا ميكن أن
جيرح وجودك مشاعرها ويف بالدكم هذا أمر
مقبول  ,ولكن مثل هذا غري مسموح به يف
بالدان .
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-----------------------------------------------------------------------------

 هل جيب أن أذكرك أن أخاك هو املسؤول ؟وأنه ال ميكن لوم املرأة لوحدها على وضع شاذ
تورطت فيه.
فرد حبزم:
 أعرف هذا .وهلذا أجد أن من واجيب العنايةبك و ابلطفلة .من سوء الطالع أن هذا قد
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حدث أصالً ومل يعد لوسيان حياً ملواجهة

مسؤولياته ...ومن واجيب أن أفعل هذا ابلنيابة

عنه .
 و أنت أال تظن أن احلب له عالقة بكلهذا ؟
حدق إليها بزدراء مث قال :
 أنت ابلتأكيد ال حتاولني القول يل إنك أحببتأخي ؟
 من املؤكد أن والدة بيتسي هو دليلكاف ...فما من امرأة تعطي طفالً فرصة رؤية
النور إذا مل تكن حتب والده  .أو على األقل
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ليست مضطرة فهذا أمر ليس ضرورايً هذه

األايم.

 رمبا هذا صحيح حسب تقديراتكم ولكنتقديري أن كل طفل مثرة احلب أو خالفه له
احلق ابحلياة ...إذن أنت تصرين على أنك لو مل
حتيب لوسيان ملا محلت ببيتسي ؟مع أنك قلت
منذ دقائق إنك ليست واثقة أنه والدها فهل
أحببت كل الرجال الذين عاشرهتم .
فردت خبشونة:
 -سيد كوردوفا ..أذا كان رأيك وضيعاً يب إىل

هذا احلد أليست خماطرة زواجك مين أال ميكن
أن أؤثر على حياتك؟!
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 لن أمسح لك هبذا ....فلسوف تعيشني حياةهادئة يف بالدي.
 اوه...صحيح؟ وماذا تفعل أنت يف هذاالوقت ؟
 -أعمل يف مكتيب هنا واندراً ما أزور املنزل

اليت ستعيشني فيه وما أن تنتقلي إىل هناك حىت

أسعى ألن تكون زايرايت إىل هناك أقل فلست
أرغب يف أن أتصرف كزوج خملص دائماً
 ماذا؟وبدأ علية نفاذ الصرب :
 سيتوجب علينا إظهار مقدارمن العاطفة جتاهبعضنا وال حىت كم سنكره هذا.
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فهزت رأسها :
 ليس ابلنسبة يل  ...لن أفعل! لن أمتكن منالتظاهر ابلعاطفة لشخص ....أان....ـ
وصمتت فأكمل هلا :
 تكرهينه ؟ميكنك الثقة ,ليزا كامريون ,أناملشاعر مشرتكة ،ولكنين أعتقد أن شقيقي كان
له العاطفة حنوك وال أدري إذا كان يعرف ما
هي نوعيتك! سأتركك اآلن ألقوم برتتيبات
الزواج وستعرفني هبا الحقاً.
فتوسلت إليه :
 أال ميكن أن تعطيين بعض الوقتألفكر.....األمر كله ...مفاجئ!
Page 58 of 906

 -وملاذا مفاجئ؟ البد أنك توقعت شيئاً كهذا

عندما كتبت رسالتك؟

 ال مل أفعل ،لقد ظننت فقط أن شقيقكلوسيان  ...كان سيساعدين .
 وملاذا احتجت إىل مساعدة هكذا فجأة؟ عمربيتسي اآلن عشرة أشهر أمل تفكري بطلب
العون منه عندما ولدت؟ .....آه ...نسيت! مل
تكوين واثقة أنه والدها  ....ومع ذلك فلماذا
ضرورة مساعدته لك اآلن ؟
 -لقد أعطيت إنذاراً برتك املنزل يف هناية

األسبوع وليس لدي مكان أخر أذهب إليه
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واعتقدت أن لوسيان قد يتمكن من مساعديت
لبضعة أشهر إىل أن أتدبر أمري .

 واآلن عليك إما اإلذعان للزواج من شخصتكرهينه أو أن ختسري الشىء الذي حتبينه هذا
أمر مؤسف ولكنك أنت من سببت هذا لنفسك
،كان جيب أن تعريف أن ال مستقبل لك مع
لوسيان.
 وملاذا كان جيب أن أعرف هذا ؟ لقد كان له خطيبة واخلطوبة مقدسة مثلالزواج يف بالدي ..لقد قتل قبل زفافه ببضعة
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أسابيع وال تعتقدي أنك الفتاة الوحيدة اليت
تورط معها لقد كان يف حياته عارضة أزايء
أخرى.
 -لقد كان إذن مغرماً خبطيبته لدرجة أنه كان

يتصرف هكذا.

 احلب ؟ وما دخل احلب ابلزواج؟ خطيبتهكانت فتاة طيبة من عائلة جيدة وخمصبة وكان
من مقدراً أن تعطي زوجها ذرية كثرية.
لدي.
 -وهذا ال يتوفر ّ

 -كما قلت متاماً  ....من الواضح أن صفاتك

األخرى كانت تعين له يف ذلك الوقت أكثر مما

كانت إيرينا تستطيع إعطاءه له.
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ونظر إىل ساعته بنفاذ صرب .
 لدي موعد هام ....أمامك فرصة للتفكريحىت يوم اجلمعة ولكن أتكدي مهما قررت
لنفسك فسآخذ بيتسي .وأنت حرة حيياتك.
 ولكن بيتسي هي حيايت. هذا ما تقوليه أنت ...سأزورك يوم اجلمعة.أحست ليزا بفراغ غريب بعد أن خرج
وحدقت ابلباب املقفل ولقد كانت األمور سيئة
لكنها ابتت أكثر سوءاً! وانطونيو كوردوفا

إبمكانه توفري مستقبل لبيتسي لن تستطيع هي
أن حتلم به .ولكن هذا يعين احلكم عليها بزواج

املؤبد من رجل مل تستطيع سوى أن تكرهه؟
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***
وقفت ليزا تنظر من حوهلا يف الغرفة الرديئة اليت
انتقلت إليها يف اليوم السابق ،عندما عرضت
عليها مالكة املنزل بلطف أن تعين ابلطفلة وهي
تعمل ،مل تصدق حظها ،مل تكن قد أخربت أحداً
أهنا ستنتقل ماعدا ابلطبع ،السيدة وينرت..فهي
لن جترؤ مطلقاً ان جتازف مبن يلحق هبا ،فأمثال
انطونيو كوردوفا ،لديهم الكثري من السلطة،

ولسوف يقتفي أثرها ،أثر فتاة مذعورة و
طفلتها.
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لقد كانت تقفز ابلفعل ،فهي لن تتمكن من
العيش ماتبقى من حياهتا متزوجة من رجل ابرد
متعجرف ...إن له مظهر الفهد املوشك على
افرتاس ضحيته ..وأحست ليزا أهنا تلك
الضحية.
لذلك كانت تقفز فزعة عند مساعها حركة عند
الباب ،ختشى أن تفتحه و يكون الطارق هو
انطونيو كوردوفا يف حني أن بيتسي مل تتأثر
كثرياً ابجلو املشحون الذي كان كان حييط هبا.
وأنزلت ليزا الطفلة لترتكها مع السيدة أدامز،

صاحبة املنزل  ،عليها بعد اليوم أن خترج ابكراً،
فاملسافة حنو عملها ستستغرق ضعف الوقت
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القدمي ..رب عملها ،جورج جوردون ،مدير
مكتب حماماة صغري ،وليزا إ ضافة إىل أهنا
سكرتريته ،فهي مساعدته ،تقدم له الشاي وترد
على املكاملات ،وتقوم ابلتنظيفات ،وهي مل تكن
متانع ،ألهنا ال حتب العمل يف املؤسسات
الكبرية ،وكان جلورج زوجة شابة مجيلة
وطفالن ومع ذلك فقد كان عليه أن يثبت
لنفسه يف بعض األوقات ،جاذبيته كرجل..وهذا
سبب آخر لعدم ثقتها مبصداقية الرجال.
 صباح اخلري جورج.وضعت ليزا حقيبتها الهثة إىل جانب املكتب
وعلقت معطفها:
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علي شراء بعض الطعام.
كان
لتأخري،
آسفة
ّ
---------------------------------------------------------------------------- ال أبس ..مع أنك تبدين تعبة حىت قبل أنتبدأي العمل ..ماذا كنت تفعلني؟
 ال شيء...ولكن بيتسي بقيت مستيقظةمعظم ليلة أمس.
 -األسنان.
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لقد مر جورج هبذه التجربة مرتني و يعرف كم
األمر متعب فهزت ليزا رأسها وبدأت تقلب
الرسائل أمامها..مث ابتسمتـ قائلة:
 ال ...مل يكن السبب هو أسناهنا ،فقد قررتعند الثانية صباحاً أن الوقت قد حان

للعب..وعليك أن تقنع طفلة يف شهرها العاشر

أنك تعب وال ميكنك اللعب!
فضحك وقال:
 أعرف هذا ..امسعي ..اتركي هذه الرسائل وأحضري القهوة.
وفت الغداء ذهبت ليزا لزايرة صديقتها
ليندا ..كانت واثقة من أهنا لن تتمكن من جلب
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بيتسي معها بعد أن أصبح سكنها بعيداً ،لكن

هناك منتزهاً عاماً ابلقرب من املنزل ميكنها أن

أتخذها إليه ،فاهلواء النقي شيء كان يتقصهما

معاً.
خرجت ليزا و ليندا للتسوق ،وأحستا ابالرتياح
لتجواهلما أمام واجهات احلوانيت ،مع أن
كليهما ال ميكن أن يتحمال شراء شيء من
املعروض فيها.
كان جورج يف حالة مزاجية مرحة عندما عادت
إىل املكتب بعد فرصة الغداء ..وعلمتـ أنه كان
يف غداء عمل حيث شرب مع زبون له ،وبدون
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أن تقول له كلمة ،حضرت فنجان قهوة مر
ووضتعه أمامه ،فنظر إليها بعينني تربقان:
 وملاذا هذا؟ اشربه ايجورج..فلسوف يفيدك. وهل تلمحني إىل أنين مثل؟ومل تعرف مباذا جتيب ،وقررت أن أفضل طريقة
هي أن تبتعد عن طريقه ،فهو يف هذه احلالة
يصبح مزعجاً..ولكنها مل تالحظ حركته

السريعة وهو ميد يده إليها ليجذهبا إىل ركبتيه،

فصاحت ليزا مصدومة:
 -جورج! توقف عن هذا!
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 مااألمر ايفتايت..ليس من عادتك االعرتاض؟ماذا عن ذلك النذل...
فقاطعته صائحة:
 -ال جترؤ أبداً على قول هذا ايجورج! ال جترؤ

مطلقاً!
وقاومته لتتخلص منه واتبعت:
 أظنك قد قلت مايكفي! -أوافق معك...

مل يكن صوت جورج ،توقفت ليزا عن املقاومة،
لسماعها ذلك الصوت احلاد البارد ،ورفعت
نظرها إىل عينني زرقاوين كريهتني ..إنه انطونيو
كوردوفا  ،ينظر إليها بقرف ،وقفت ليزا تسوي
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مالبسها..فيما هنض جورج على قدميه ،وأخذ
يتحرك قلقاً حتت نظرة انطونيو الغريب الباردة
مث انفجر قائالً:
 -ومن أنت حبق اجلحيم؟

دخل انطونيو كوردوفا إىل الغرفة ،نظر حوله
إىل املكتب الصغري ابزدراء وهو يقول:
 أان انطونيو كوردوفا..ولكن من أنت؟ وماذاكنت تفعل خلطيبيت عندما دخلت املكتب؟
نظر جورج إىل ليزا مذهوالً..وكانت
مذهولة..وكانت مذهولة هي كذلك ...مث قال:
 خطيبـ..؟ انطونيو كوردوفا..؟ مل ختربيين أنكخمطوبة.
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ونظر انطونيو كوردوفا بتكرب إىل الرجل احملمر
الوجه:
 مل أكن أدري أن علي ليزا أن ختربك ما حيصليف حياهتا اخلاصة..ما عدا ،ابلطبع مايتعلق بتربير
استقالتها.
---------------------------------------------------------------------قالت  ،بعد أن اسرتدت السيطرة على
عواطفها:

Page 72 of 906

 ال استطيع مناداتك ابنطونيو ،قد تكون عملبيتسي ،ولكن هذا ال يعطيك أفضلية خاصة
ابلنسبة يل ،ولو كنت أعرف أنين سألتقيك بدالً
عن أبيها لفضلت أن ال ألتقيك ..فطليب لقاء
لوسيان كان وليد حاجة وليس مبحض
اختياري.
 هل أن موت لوسيان وعدم متكنه منمساعدتك يقلل من أمهية حاجتك؟ أم أنك
تنوين متابعة العيش كما أنت ابلكاد تستطعني
إعالة الطفلة؟ أم أنك تفضلني القبول بتحرشات
رب عملك جملرد التمسك ابلوظيفة؟
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مامن جمال للشك أبن انطونيو كوردوفا غاضب
اآلن ،حىت اآلن مل تشاهد ليزا إال متعجرفاً
متحفظاً ،ابرداً يبعث القشعريرة ،ولكنها مل تره

أبداً غاضباً ..يف الغضب كانت عيناه رماديتني
بلون املعدن واكتسب وجهه سحراً فتنها،
فأجابته بربود مل تكن حتس به:

 قد أتقبل حترشاتك بربود أقل.وملعت عيناه ،وحدق إليها من شعرها األشقر
احملمر إىل وجهها اخلايل من الزينة ،مث ببطء إىل
جسدها اجلميل النحيل،وقال بغطرسة:
 لن تتاح لك مطلقاً أن تقبلي أو ترفضيمالمسيت لك  ،فأنت ال جتذبينين مطلقاً.
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 ميكنك أن تتأكد أن املشاعر متبادلةفقال برضى:
 جيد..واآلن بعد أن انتهيا من هذه املسألةالبسيطة ،رمبا حناول بدء حديث غري عاطفي،
أريد أن أعرف ماذا ظننت أنك حققت بتغيري
سكنك؟
 ال شيء..كما هو واضح. هل أملت أن تتجنيب اختاذ القرار؟ ولكنكابلطبع مل تفكري أبنين عندما أعلم بوجود
بيتسي قد ال أتركك هبدوء لتتخذي قرارك؟..
إن يف طبيعتك عناد صعب ايليزا كامريون،
ولقد عرفت انك قد تفعلني أمراً كهذا ،لذلك
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وضعت عليك مراقبة مشددة منذ آخر مرة
التقينا.
 ماذا؟ لقد كنت مراقبة.ونظرت ليزا إليه حبدة:
علي؟ وكم من الرجال
تتجسس
كنت
إذن
ّ
قيل لك إنين استقبلت؟

 واحد فقط ،ومل تبدو عليه السعادة عندماترك منزلك.
 -أوه حقاً؟ آه ايعزيزي..ال بد أن مستواي

يتدىن ،فالرجال الذين يزرورنين عادة خيرجون

وكلهم رضى!
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فصاح هبا:
 ليزا! لن تتحدثي إيل هبذه الطريقة!وملعت عيناها اخلضراوان ابلغضب:
 ومل ال؟ ..فهذا ماتظنه يب أليس كذلك؟ أنتتظن أن الرجال يزورونين عادة لغرض واحد
فقط!
 مل أقل هذا! ال ..بل أنت أوحيت به.فهز رأسه األسود:
 ليس ابلطريقة اليت تقولينها  ..لوكنت أظنهذا ،لكان مستقبل بيتسي تقرر فوراً ،كنت

بكل بساطة سآخذها منك ،ال ..فأان أصدق أن
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لديك عاطفة معينة للرجل الذي ..تسعدينه،
وإال ملا احتفظت ابلطفلة معك ،ولكنت أخذهتا
على الفور.
 حسناً..شكراً لك على إميانك أبخالقي سيدكوردوفا..ولكنين ال أحتاج لثقتك هذه ،فما

تظنه أو التظنه ال يهمين كثرياً ولن أتزوجك

ولو مل يبق رجل غريك على وجه األرض!

-------------------------------------------------------------- وال حىت ألجل الطفلة؟ وال حىت ألجلها!Page 78 of 906

بدون أي معلومات منها ،وصل رأساً إىل املبىن
الذي تسكنه مث تبعها إىل الداخل حيث أخذت

بيتسي من صاحبة املنزل ومحلت إىل غرفتها ،إنه
أمجل وقت هلا تقضيه مع الطفلة تالعبها ألكثر
من ساعة  ،مث حتممها و تطعمها و تضعها يف
مهدها لتنام ..وكأهنا أرادت الطفلة أن تزعجها،
فقد أبدت إعجاهبا ابلرجل الذي يرافق "املاما"
فمدت ذراعيها الصغريتني ليحملها ،فوضعتها
ليزا بني ذراعيه ،واستدارت دامعة العينني وقد
شاهدت الطفلة تعطيه ابتسامتها املالئكية،
وتتلقى رقة ولطفاً من تلك املالمح اخلشنة

املتجهمة.
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ايإهلي! كم تلعن نفسها لكتابتها تلك الرسالة!
ومسعته يناديها:
 ليزا!مل تستدر ،حماولة بدون جدوى مسح الدموع
عن وجنتيها ..وأحست بنفسها تدار بلطف،
فارجتفت مللمس يديه القويتني على كتفيها،
نظرت إليه عرب حبر من الدموع ،فرفع هلا
رأسها:
 توقفي عن هذا ايليزا ..ال لزوم له ،وهويفسد لك مجالك.
فابتسمت مضطربة للهجته الرقيقة:
 أظن مجايل فسد وانتهى األمر.Page 80 of 906

فاستدار عنها قائالً:
 -أان مل أنكر مجالك مطلقاً ،ومل أفكر كذلك أن

بيتسي تشبهك كثرياً ،بيتسي..؟ أليس هذا اسم

غريب؟

 انه اختصار السم ابتريسيا. هل أنت واثقة؟ماهذا السؤال السخيف؟ هل يتصور اهنا ال
تعرف اسم الطفلة األصلي؟
 ابلطبع أان واثقة؟ ملاذا؟فهز كتفيه...
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 لقد كان اسم أمي ..ولوسيان كان حيبهاكثرياً..وأظنه أحبك كثرياً لدرجة أنه أخربك
ابمسها..وهذا شيء مل خيربه إىل جملرد..

فردت حبالوة:
 عالقة عابرة؟ ولكن ماذا جيعلك تظن أنهأخربين عنها؟ من املمكن أن أكون اخرتت
االسم عرضياً.
فهز رأسه:
 احتمال صعب..فهو اسم ال يستخدماختصاره عادة هبذا الشكل.
ومالت ليزا لتعذيبه ،فقد كانت أجني مصممة
على االسم قبل أن متوت ،لوسيان كان شاابً
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ايفعاً يسعى وراء املرح ،وكانت أجني مرتع

مرحه..مسكينة أجني ،لقد أعطت حياهتا اليافعة

اجلميلة ضحية الرغبات ولد أانين.
سأهلا انطونيو كوردوفا:
 مباذا تفكرين اآلن؟ كنت أفكر أبنين سأتزوجك رغم كل شيء،ولكن ،على شرط واحد.
فرتاجع رأسه متكرباً:
 ال أظنك يف وضع يسمح لك بوضعالشروط!
فهزت كتفيها:
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 هذا أمر راجع لك ،ابلطبع ،ولكن شرطي هوهذا ،لن ترميين إىل النسيان على هامش حياتك
وكأنك ختجل يب فإذا كان هذا سيحصل ،فمن
األفضل يل و للطفلة أن تستغين عنك ،وإذا
كنت سنصبح زوجني ،فأان أصر على أن نعيش
يف املنزل نفسه.
---------------------------------------------------------------
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 لن تصري على شيء! ستفعلني ماتؤمرين به!لدي يف مشاركتك
أنت تعرفني جيداً أن ال رغبة ّ
املنزل نفسه..أم أنك قررت إغوائي؟

 ابلطبع ال !..فهذه آخر فكرة قد ختطرببايل ..ولكن إذا كنا ننوي الزواج لتوفري منزل
مستقر لبيتسي ،فأان أعتقد أن من
األفضل ..هلا ..لو أن أمها و أابها يعيشان معاً،
أم أنك تنوي أن تكون جمرد طيف يظهر يف
حياهتا كل ستة أشهر ليمطرها ابهلدااي؟
 مل يكن هذا قصدي ،وكذلك لن يكونقصدي أن أعيش معك ..جيب أن تفهمي أن
هذا مستحيل.
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اوه..إهنا تفهم ..وهذا ما جيعل املوضوع صعباً.
 إذن فأان أخشى أن تكون فكرة الزواجمستحيلة كذلك.
 اوه ايإهلي ..تتكلمني وكأنين أان املسؤول عماأنت فيه.
صاحت بعصبية:
 أو ليس كذلك..؟ أليس لوسيان شقيقك أمليكن سيفعل ما ستفعله أنت لو أنه حي؟ أليس
كذلك؟
فتصلبت مالمح وجهه:
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 -أان مل أرفض مطلقاً مواجهة مسؤوليايت،

ولكان لوسيان وفر لك كل شيء لو أخربته

عن..وضعك.
 وإذا كنت مل أرد إحسانه؟ إذن كنت عنيدة إضافة إىل الغباء..ولكنمهما يكن ..لن أستطيع العيش معك.
فردت ليزا بسخرية:
 أوه ..ال تتأسف على شيء..كنت أعرف أنهذا سيكون ردك ..ولذا لن أستطيع الزواج
منك ،إذا شئت أن تقاضيين حول حق حضانة
الطفلة فهذا عائد إليك ..ولكنين سأقاومك ،
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أحاربك أوه ..أجل ..سأحاربك! وال أظنك
ستحب الدعاية اليت ستثار حول امسك.
 رمبا لن أحبها ،ولكنين سأراتح يف النهاية. ابلطبع..ولكن هل أنت مستعد لدفع بيتسييف هذه التجربة؟
ونظر إليها بغضب ونفاذ صرب إلبتزازها هذا:
 وأنت؟ ..اوه حسن جداً؟ سنتشارك املنزلنفسه ..وسيكون املنزل اجلديد يف ضواحي

تورنتو..فلي ارتباطات عمل هنا وال أستطيع
العيش بعيداً عن كندا.

ذهلت ليزا..خطتها قد انقلبت عليها ،ومل تكن

تتوقع قبوله ،لقد اعتقدت أنه سيتخلى عن
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فكرة الزواج ،ولكن األمور أصبحت اآلن أكثر
سوءاً فهي مضطرة اآلن ملشاركته املنزل نفسه..
وارجتفت هلذه الفكرة..فقالت مفكرة:

 ها ..رمبا..رمبا أنت على حق..رمبا مناألفضل أن نعيش منفصلني.
 ال..أنت على حق ..بيتسي حتتاج إىل والديهامعاً.
وأحست ليزا هببوط يبعث السقام يف
معدهتا....إىل ماذا تراها انقادت
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--------------------------------------------------------------- -3ال تعت ــذري
أخذت بيتسي حتبو حول مقعد ليزا الطويل يف
احلديقة ،فيما ليزا تناغيها وتالعبها..هكذا كانتا
تقضيان فرتات بعد الظهر ،وماهي إال بضعة
أسابيع حىت ستعادات النضرة و الصحة.
لقد مر ثالثة أسابيع على زواج ليزا من انطونيو
كوردوفا ،أو طوين كما بدأت اآلن تناديه ،ومع
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أهنما مل يكوان متصادقني  ،إال أهنا مل تستطع أن
تناديه زوجها ابلسيد كوردوفا و السيدة
هوايت ،مدبرة املنزل اليت تعاقد معها انطونيو،
قد جتد هذا غريباً ،األكثر غرابة هو نومهما

منفصلني ،فمع أن غرفيت نومهما كانتا متصلتني

إال أن الباب بينهما كان موصداً إبحكام ،كانت
واثقة من امتالك طوين للمفتاح إال أهنا مل تره

أبداً.
وهكذا سار كل شيء بنعومة و فعالية ..وكان
ميكن أن حتصل ليزا على سعادة كاملة لوال
الزوج غري املرغوب فيه ،ومع أنه مل يكن يقول
هلا أي شيء ،إال أهنا كانت دائماً حتس برفضه
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الصامت هلا ،وأنه إمنا حتمل وجودها ألهنا أثبتت
جبدارة أهنا أم مثالية ،وال ميكن له إنكار تعلق و
حب الطفلة هلا.
حركة خفيفة عند مدخل املنزل اسرتعت
انتباهها ،ووجدت نفسها حتدق إىل زوجها الذي
أخذ يقطع املسافة بينهما خبطوات عريضة
سريعة ،ولكن عينا ليزا كانتا مسمرتني على
الشقراء الطويلة اليت كانت تتعلق بذراعه وهي
تضحك إبغواء يف وجهه.
وضحكت الطفلة لـ" دادي" احملبوب وهو
يرفعها عن األرض يستدير هبا يف اهلواء ليثري
الفرحة يف وجهها الصغري املشابه لشكل القلب.
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راقبتهما ليزا مذهولة ،فمع بيتسي كان طوين
رجل خمتلف متاماً ،وتقدم حنوها و بيتسي ال

زالت بني ذراعيه و الفتاة الشقراء إىل جانبه،

وكبتت ليزا شهقة وقد تعرفت إىل وجه
الشقراء اجلميلة مريا تريستال اليت اتسعت
عيناها ابلدهشة وهي تتعرف إىل ليزا:
 ليزا..حبيبيت! ماذا تفعلني هنا.؟ ابلطبع لستمربية حبيبة طوين الصغرية؟
وامحر وجه ليزا بقوة..هي ومريا تريستال مل
تكوان يوماً صديقتني..فهي فتاة متقلبة الذعة،
ماعدا يف صحبة رجل وسيم ،هذه هي طبيعة

Page 93 of 906

تريستال ،وردت عليها بربود وهي تنظر حبدة
إىل زوجها:
 ال ايمريا..أان لست املربية عند طوين.توقف طوين عن دغدغة الطفلة لينظر إليهما
ويقول:
 ليزا زوجيت ايمريا ..ظننت أنك عرفت هذا.ضاقت عينا مريا:
 زوجك؟ ليزا زوجتك؟ قلت إنك متزوجايحبييب ،ولكنين مل أعرف أنك متزوج من ليزا،
ولكن يبدو من الطفلة اليت بني يديك أنكما
تعرفان بعضكما منذ زمن..إذن هلذا السبب
اختفيت فجأة اي ليزا!
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حدق هبما طوين مستغرابً:
 وكيف تعرفان بعضكما؟فضحكت مريا:
 كالان عارضة أزايء ايحبييب ..على األقل كناهكذا ،أمل تدر أنك سرقت إحدى أكثر
العارضات شهرة و طلباً يف العامل؟ مع أنين ال
أمانع  ،فلقد خفت املنافسة من أمامي.

فرد طوين بنعومة:
 لست حباجة للخوف من املنافسة ،فأنتمجيلة جداً.
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ابتسم للخادمة بيت وقد جلبت هلم صينية عليها
ثالثة أكواب عصري الليمون املثلج ،مث قال
للفتاة الصغرية:
 أرجوك خذي الطفلة لتحميمها اآلن،ولسوف أصعد و أمر لرؤيتها فيمابعد.
وأراح نفسه على مقعد بني املرأتني ،وأعطى كل
واحد منهما كوابً:
 لقد قلت للسيدة هوايت ان لدينا ضيفاً علىالعشاء الليلة ليزا وستبقني معنا مريا ،ابلطبع؟

وضعت عارضة االزايء ساقاً فوق األخرى:

 سيكون هذا رائعاً ايطوين ،ولكن ال ترتكيينأزعج واجباتك املنزلية ،ايليزا ،فأان واثقة أن
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زوجك الرائع هذا و أان لدينا أشياء كثرية
نتحدث فيها.
واستفاقت ليزا من عامل أحالمها على هلجة الفتاة
اليت حتاول صرفها  ،قد تكون موجودة هنا
رغماً عنها ولكنها لن تقبل أن تظهر كالغبية يف
منزهلا..ماهو الدور الذي تلعبه مريا يف حياة

طوين؟ إذا كان هو الدور الذي تفكر به ،فال
حيق له إحضارها إىل هنا ..فالتوافق مع عشيقاته
ليس جزءاً من اتفاقهما وردت بربود:
 -إنه أمر عادي أن بيت الصغرية.

واحتست مريا قليالً من العصري:
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 هكذا اذن..كم كنت آسفة لسماعي اخلربعن أجني.
أجفلت ليزا ،ونظرت بتوتر إىل طوين..مريا لن
تعرف مطلقاً خطورة املوضوع املتفجر الذي
ختوض فيه ..وأجابتها هبدوء:

 -شكراً لك ..لقد شاهدت صورك امللتقطة

لك يف افريقيا ،اهنا رائعة..عظيمة فعالً..هل كان

املصور ريك جونز؟

وجتاوبت مريا مع االعجاب:
 صح ..إنه حقاً ممتاز ،يف الواقع كان مقرراً أنتلتقط أجني هذه الصور ،ولكنها تراجعت يف

آخر حلظة ،أظن أن هذا حدث عندما مرضت.
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وكان طوين يراقبهما ،وتقلبت ليزا يف مقعدها
قلقة:
 أجل..أجل أذكر هذا.لقد كان على أجني أن تلغي املهمة ألن بطنها
أخذ ينتفخ ،ومل ترغب يف أن يالحظ أحد
حالتها،وسألتها مريا بفضول:
 -مما كانت تشكو حقاً؟ مسعت أهنا ماتت

ولكنين مل أعرف ملاذا؟

وعلمتـ ليزا أن وجهها شحب ،لكنها مل تستطع
إخفاء تكدرها ،لقد مرت أشهر طويلة مل جيروء
خالهلا أحد من معارفها أن يذكر أجني أمامها،
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فالذكرى ال زالت مؤملة ..وأخذت تشرح
مقطوعة األنفاس:
لقد كانت ..كانت مريضة لعدة أشهر قبلوفاهتا؟
 أعلم ولكن ماسبب وفاهتا.وحاولت ليزا التفتيش عن رد ..فاحلقيقة إذا
انكشفت ستذهب كل مافعلته أدراج الرايح:
 إهنا ..أان..وتدخل طوين بسهولة:
 أرجو أن تعذرينا مريا..فزوجيت وأان جيب أنندخل لنتمىن للطفلة ليلة سعيدة ،هل ستكونني
على مايرام وحنن نلقي نظرة على ابنتنا؟
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ومتطت مريا كالقطة:
 أجل ..عظيم ايحبييب ولكن اسرعا.أمسك طوين بذراع ليزا بقوة وهو يقودها إىل
الداخل و أدخلها إىل غرفة النوم بدالً من غرفة
الطفلة و أجلسها بقوة فوق الكرسي ،وقال هلا

وعيناه الرماديتني تربقان:
 واآلن..أريد معرفة من هي أجني هذه. كانت ..كانت صديقة يل. وصديقة محيمة حسبما مسعت.فتنهدت ووقفت:
 -حسناً..كانت صديقة محيمة..هل اكتفيت

اآلن؟
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 ال..مل أكتف..لقد كان أخي يعرف فتاة امسهاأجني ..فماذا حدث؟ هل كنتما مترران
اصدقائكما من فتاة إىل أخرى؟
وشحبت ليزا اكثر ..إذن لقد ذكر لوسيان أجني
لشقيقه ..وهذا شيء مل تفكر فيه من قبل،
وعليها من اآلن وصاعداً أن تكون حذرة و إال
ستوقع بنفسها..وردت عليه متصنعة الغضب:

 ال..مل تكن هكذا..لقد خرج معها شقيقكبضع مرات ..ولكن هل تتفضل إبخباري ملاذا
جئت بتلك ..تلك املرأة هنا؟ أم أنك عادة
تستقبل عشيقاتك يف منزل عائلتك؟ ألنك إذا
كنت تفضل هذا سأطلب تغيري هذا األمر ،
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إبمكانك أخذها إىل الشقة األخرى ،فرمبا ال
يهمك هتامس اخلدم هنا..ولكنين أهتم بكل
أتكيد!
الصمت الذي ساد كان حيطم األعصاب ،الدليل
الوحيد أنه مسع ما قالت كان تزايد النبض فوق
أوادجه و ازداد طول الصمت وأخرياً قال:

 -إذن أنت تعتقدين أهنا عشيقيت؟ و ما الدليل

الذي يثبت عليه االعتقاد؟
فردت عليه بربود:
 تبدو وكأنك تتلو مرافعة كمحامي ،لستحباجة إىل دليل اي طوين فعالقتكما واضحة ..
وهي التأكيد مل أتت إىل هنا لرتاين ..حىت أهنا مل
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تكن تعلم أنين زوجتك ،وأعتقد أنه من
املفروض أن أكون شاكرة ملعرفتها أبنك متزوج
حىت..ولو ظنت أنين املربية.
 وهذا أمر مدهش..أليس كذلك؟ لك مظهرالربيئة العذراء ،وهذا أمر خمادع ،ولكن العديد
من النساء قد يعتربن غلطة مريا اطراء هلن.
 أان لست كالعديد من النساء ! وغلطتها ملتكن تعين االطراء ،فأان أعرفها لزمن طويل ولن
ختدعين اببتسامتها املعسولة ،لقد كانت حتاول
أن جتعلين أحس أبنين وضيعة ولقد جنحت.
ولدهشتها ابتسم  ،أو مابدا هلا كاالبتسامة:
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 لست حباجة ألن تشعري هكذا ،وأان أعرفمتاماً أخطاء مريا ،ولكنين لن أقبل أن تقويل إهنا
عشيقيت ،فهذا أمر ليس صحيح ،لقد كانت

صديقة للوسيان.
ايإهلي..ذلك الفىت يبدو أنه فعالً كان لعوابً:
 واحدة أخرى!فهز رأسه وقال حبزن :
 أجل واحدة أخرى. ولكنها اآلن ..صديقتك..صحيح؟ غلط! فلقد كانت مريا تعمل خارج البالدلسنة أو أكثر ،ومل تتح هلا فرصة لتعزيين مبوت
لوسيان ،ومل أستطع سوى أن أعرض عليها
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ضيافتنا نظراً للظروف ..وهاقد بدا واضحاً
أنكما تعرفان بعضكما.
فتمتمت ليزا متصلبة:
 لست حباجة لتفسري دوافعك يل ،لقد طلبتمنك فقط أن ال أتيت بعشيقاتك إىل هنا ،فهل
هذا كثري؟
تقدم طوين خطوة مهددة حنوها:
 مريا ليست عشيقيت! وأرجوك أن تكوينأكثر هتذيباً جتاه ضيفة يف منزلك.

هذا ليس منزيل..أان فقط مسموح يل ابلبقاء
فيه! قد أحتملها إذا أردت ،ولكن الجتربين على
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أن أكون مهذبة مع ضيفة لك ،فأان ال أحب
مريا تريستال ..ومل أحبها من قبل.
 ال تكوين كاألطفال. ولكنين هكذا..أحست ابإلحباط من معاملتها كضيفة يف منزهلا
خالل األسابيع املصرمة وتفجر ما بداخلها:
 أنت تعاملين غريبة ،وابلكاد تكلمين ،والمتضي أي وقت معي ،فكيف ال أكون كاألطفال
وليس هناك سوى طفلة أكلمها طوال اليوم؟
أكره احلياة هنا! أكرهها!
اختنق صوهتا ابلبكاء..ومتاسك زوجها بكربايئه،
وأخذ ينظر إىل رأسها املنحىن ..مث قال هبدوء:
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 كنت تعلمني أن األمر سيكون على هذااملنوال ،ولكن ميكنك التحدث مع السيدة
هوايت و بيت.
فلمعت عيناها ابلغضب و نفضت قمر الليل
شعرها إىل الوراء:
 اوه..بلى..ابلنسبة هلما أان سيدة هذا املنزل ،شخص سيخضعان إليه ،ولكن ال يتحداثن معه،
وابلنسبة لك أان جمرد وضعية ،هلا طفل بدون
زواج ،ويف ينظرك هذا جيعلين غري مؤهلة
الهتمامك!...
وتالشى صوهتا عندما هتاوت يده السمراء
لتصفعها..فارتفعت يدها إىل وجهها وحدقت
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إليه مذعورة ،ودموع األمل تندفع من عينيها،
فتمتم بلغته "اوه! دايوس" وأحست بذراعيه
وبدأت تقاومه لتفلت منه:
 أان آسف..آسف جداً!فهزت ليزا رأسها وخدها يؤملها:
 ال..انك لست آسفاً..فاتركين..اتركين!وقال بصوت عميق ختنقه املشاعر:
 ال..أرجوك ليزا! كنت تقولني أشياء ليستصحيحة ،وكانت هذه الطريقة الوحيدة اليت
أعرفها إلسكاتك..حسناً  ،رمبا مل تكن الطريقة

الثانية أكثر .

فسألته منتحبة:
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 أي..أي طريقة! -أنت تعرفني أن القبلة أيضاً توقف الكالم

اهليسرتي ،ولكن أظن يف حالتنا هذه  ،كانت
ستزيد األمور سوءاً.
ورفع رأسها أبصابعه:
 ابتسمي ليزا! هيا ..ابتسامة يل ،وإذا مل يكنيل ،فلنفسك! أنت أكثر مجاالً فال تكدري

نفسك هكذا.

مسحت ليزا دموعها ،دموع الصدمة اكثر منها
دموع األمل وقالت:
 -أان آسفة..لست عادة ..منفعلة إىل هذا احلد.
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مر
 وأان لست هبذا القسوة عادة ،لعل الذي ّبك خالل السنة جعلك متوترة ،ومن األفضل
أن تكبحي مثل هذه املشاعر ...واآلن هل أنت
مستعدة لقول " تصبحني على خري :لطفلتنا
الصغرية!
فهزت ليزا رأسها  ،وأرجعت شعرها إىل الوراء
وقال بصوت خمتنق:
 البد أنين أبدو فظيعة.ومسح هلا دموعها ..وبشكل غريب ،وجدت
ملسته لذيذة وقال:
 -مهما يكن ايليزا ،أنت مجيلة جداً وال ميكن

أن يبدو عليك شيء آخر وأنت حمرية كذلك!
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 أان؟ ...ولكن ملاذا؟تفحصها طوين مفكراً:
 أنت لغز غامض ،يف حلظة أعتقد أنين أعرفمن أنت ابلضبط ،وماأنت عليه ،ويف اللحظة
الثانية اضطر ملراجعة كل آرائي حولك
ابلكامل ..فماذا أنت ..ليزا هل أنت بريئة
ساذجة أم جمربة؟
فضحكت بثقة :
 قليل من االثنني كما أظن ،فلدي بيتسيلتربهن التجربة ،وأخشى أن عليك تصديق
كلميت ابلنسبة للرباءة.
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شاهدت وجهه يتصلب من جديد ،ودخلت
الربودة إىل عينيه ،حىت اهنا كرهتهما ،إهنا تعلم
أن أية امرأة لن تتاح هلا الفرصة ملقاومته..ولكن
هي ستفعل! ولكن ماذا دهاها؟ إهنا تكرهه أليس
كذلك؟ إهنا تكره مافعله شقيقه بشقيتها؟
 -إذا كنت قد سيطرت على نفسك متاماً اآلن،

فهل نذهب لرؤية بيتسي؟

رؤية الطفلة هبذه السعادة ،تستأهل عذاب
الزواج من رجل ال حتبه ،وال ميكن هلا أن حتبه،
ولن حيبها هو بدوره ..ومحلت الطفلة من يد
بيت:
 مرحباً ايحلويت..هل كنت فتاة طيبة؟Page 113 of 906

تقدم طوين ليقف إىل جانبها ،وفكرت ليزا أن
أي شخص ينظر إليهم سيظن أهنم يعيشون
بسعادة ،وكم سيكون خمطئاً يف تقديره!

مدت الصغرية يديها حنو طوين ومتتمت:

 دا..دا....دي.وأحست ليزا ،ولو مل تشاهد ،بنظرة احلنان اليت
مرت على وجهه وهو حيمل الطفلة بني
ذراعيه ..وسأهلا متوتراً:
هل أنت من علمها قول هذا؟فرفعت ليزا رأسها:
 أان ..أجل لقد فعلت. شكراً لك.Page 114 of 906

وأدارت ليزا وجهها عنه وهي حتس ابختناق..
قساوته مل يكن سببها الغضب بل التأثر من
مناداة بيتسي ..ومهست:
 وهل ترغب..يف وضعها يف الفراش بينما أغريمالبسي للعشاء ،لن أأتخر.
صممتـ أن ال تتفوق مريا تريستال عليها..
فأخذ األشياء اليت أصر عليها طوين ،هو أن
يشرتي هلا الكثري من املالبس اجلديدة ،لذلك
قررت أن ترتدي ثوابً جديداً للعشاء الليلة،
وكان اختيارها األفضل.

طوين ومريا كان مستغرقني يف احلديث عندما
دخلت ليزا غرفة اجللوس حىت أهنما مل يالحظا
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وجودها لعدة دقائق ،وهذا ما أعطاها الفرصة
ملراقبتهما بدون أن يشعرا هبذا ،على الرغم مما
قاله هلا طوين ،إال أن مريا بدت أكثر من صديقة
ألخيه.
وسارعت للكالم قبل أن يالحظ وجودها أحد
منهما:
 مساء اخلري ،أرجو أن ال أكون قد أبقيتكماابالنتظار.
وقف طوين حبركة سريعة ،وعيناه جتوالن
بذهول فوق جسدها اجلميل ..كانت املرة
األوىل اليت يعرتف هبا  ،بطريقة ما ،أهنا جذابة..
صحيح أنه قال هلا أهنا مجيلة ،ولكنه قاهلا بطريقة
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ابردة ،وكأنه يتحدث عن الطقس ..ولكن
النظرة يف عينيه اآلن كانت لرجل جيدها
مرغوبة.
وتقدم منها ليقبلها على خدها ،وهو يشد
ذراعيها وكأنه خيشى ان تبعد نفسها عنه:
 هل يل أن أقول كم أنت مجيلة الليلة ايليزا؟أرجوك أن هتتمي مبريا ريثما أستحم و أغري
مالبسي ،لن أأتخر.
ونظرت ليزا إىل الفتاة بعد أن خرج طوين:
 -إذن ..كيف تقضني هذه األايم؟
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 ابلعمل ابلطبع..أجد البقاء يف املنزل أمرمضجر ..وبطريقة مامل أتصورك يف دور األم
املخلصة.
 مل أكن أعلم أنك تفكالين يب أصالً.فابتسمت مريا بفتور:
 ومل أكن ألفكر ايحبيبيت  ..ومع ذلك فقددهشت ..مع أنين ال أتصور أن يسمح طوين
لزوجته بفعل أي شيء سوى البقاء يف
املنزل..والبد أنك كنت تعرفني لوسيان
أيضاً..كان شيطاانً وسيماً ،أليس كذلك؟ ولكنه
ليس بفتنة أخيه..طوين رجل كامل أليس

كذلك؟ إنه مثال للرجل الكامل!..
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فردت عليها متصلبة:
 من تتحدثني عنه هو زوجي اي مريا. اوه أعلم هذا ،ولكن هذا ال مينعه من أن يظلذلك العاشق ،وال مينعه من رؤية امرأة مجيلة.
ابتسمتـ مريا خببث ،فردت ليزا ساخرة:
 أنت بنفس التواضع الذي أعرفه عنك،وأنت بتأكيد ال متارسني املهنة اخلاطئة ،فغرور
كغرورك أان واثقة من أنك ستنجحني يف مهنة
أكثر كسباً من عرض األزايء.
فابتسمت مريا قليالً مث قالت:

 -لست أنوي البقاء عارضة إىل األبد..او ال

ايليزا ،سأكون ذكية مثلك وأتزوج رجالً ثرايً،
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على فكرة..كيف استطعت فعل هذا؟ ال أتصور
كيف متكنت من اللقاء بطوين ،فأنت مل حتضري
أبداً تلك احلفالت اليت كنا حنضرها للبحث عن
زوج ثري.

 أان مل أحتج أن أحبث عنه ..هو من وجدين.وكان هذا جزئياً أمر صحيح فسألتها مريا:

 -حقاً؟ ومنذ مىت أنتما متزوجان؟

ورد عليها طوين وهو يدخل الغرفة:

 منذ فرتة قصرية..أليس كذلك ايحبيبيت؟وابتسم هلا ،فأمحر وجهها حتت نظرة الفتاة
املتفحصة ،وحاولت االبتسام لزوجها:
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إهنا تعلم أنه أصر على متثيل دور احلب أمام
الناس إال أهنا أحست ابلتوتر لتمثيلها هذا الدور
أمام مريا ،النافذة البصر..مث أكملت:
 هل كانت بيتسي انئمة عندما نزلت إىل هنا؟وبدت االبتسامة الطبيعية على وجهه ،تلك
االبتسامة اليت ال تظهر إال عندما يفكر ابلطفلة:
 أجل..وكانت تبدو مجيلة..كأمها متاماً.فأحنت رأسها:
 شكراً لك.فقال بربود:

 أان أقرر الواقع ،هل نذهب اآلن إىل غرفةالطعام؟.
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كانت ليزا يف فراشها حتاول النوم عندما مسعت
صوت حمرك سيارة طوين الدوي ،إهنا الواحدة
فجراً ،لقد مضت ساعتان منذ خرج ليوصل
مريا إىل منزهلا .وال يلزمها الكثري من اخليال

لتعرف ماذا حدث يف هذا الوقت ،وجلست يف
فراشها تغطي نفسها ابألغطية ..كيف جيرؤ على
هذا! كيف جيرؤ على االتيان هبذه املرأة إىل هنا
مث يقضي ساعتني معها ..لوحدمها! من املفرتض
أنه زوج سعيد!
خرجت بغضب من الفراش بعد مساعها صوت
خطوات طوين الثابتة اخلافتة يف الغرفة اجملاورة،

Page 122 of 906

وارتدت روهبا احلريري لتخرج إىل املمر وتفتح
ابب غرفة نومه.
وتطلع طوين إليها ،عيناه تضيقان بتساؤل ،مث
استوى يف وقفته:
 -هل تريدين شيئاً ليزا؟ أم أهنا جمرد زايرة؟

فربقت عيناها ودخلت الغرفة ،غري عابئة بثياهبا

الشفافة:
 ال تكلمين هبذه الكربايء طوين ..لن أحتملك!لقد سألتك ما إذا كانت مريا عشيقتك ،وقلت
إهنا...
فأكمل كالمها بغيظ:
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 ليست عشيقيت ..والزالت ليست عشيقيت!كان ينظر إليها بعينني تلمعان ابنفعال غريب مل
تفهمه ،واتبع كالمه:
 فماهي األفكار اليت استنتجتها يف هذا الرأساجلميل؟ هل تصورت أنين أخذهتا إىل منزهلا
ألغازهلا و أطارحها الغرام مث أعود بكل هدوء
إىل هنا؟ أهذا ماتفكرين به؟
وقفت ليزا متصلبة ،ونظرهتا متحدية:
 -ومل ال؟ أم تظن نفسك أرفع مقاماً من هذه

التصرفات؟

ضحك ضحكة شيطانية قبل أن يتجهم وجهه
من جديد:
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 اوه ال ...ليزا ،أان لست كذلك..ولكن إذاطارحت امرأة مجيلة الغرام ،فلن يكون هذا
على عجلة و ابالختباء عن الناس ..هل تعتقدين
حقاً أن مريا تتخلى عن واجهتها اجلميلة لتعطي

جسدها لعاطفة عابرة ،ال أتصور هذا  ،إهنا تضع

قناعاً من اجلمال وبدون االتزان و مظاهر

التكلف الرفيع املستوى ..تصبح ال شيء ،مث

تذكري أنين رجل متزوج.
 من الواضح أنك ال تعرف مريا كما أنكتعرفها ،لو أنك ظننت أن واقع زواجك قد
مينعها عنك ،إهنا من النوع الذي يفتش دوماً
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عن ثري حيميها إذا مل جتد زوجاً ،وأظنها قد

قررت أنك توافق متطباهتا.

 أوليس يل رأي يف املوضوع؟ من الواضح ،ال...علي غرفة نومي
 هكذا إذن! أهلذا اقتحمت ّيف ساعات الصباح األوىل و الشرر يتطاير من

عينيك؟ وهل تظنني دخول غرفة ..حيوان ..أمر
آمن أظن أنك هكذا تظنيين ،أليس كذلك؟
تظنني أنين رجل يتصرف كاحليوان وحيصل على
رغباته أينما وجدها؟
وحتركت ليزا غري مراتحة ،وقد أدركت مدى
غضبه منها:
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 ال ..أان ..أان مل أع ِن ..أان.. أعرف متاماً ماتعنينه ايليزا ،واآلن هل متانعنياخلروج من غرفة نومي ،أم أنك تنتظرين

التحقق من صدق ختميناتك عين؟
 ختمينايت؟أخذت ترجتف و تشد روهبا الشفاف فوق
جسدها ..فقال حبدة:
 اوه..أجل لقد أوضحت متاماً ماتتوقعينه مين،فهل أنت واثقة أنك أبمان يف صحبيت؟

فضحكت ليزا متوترة:
 أنت تسخر مين؟علي هذا؟
يبدو
هل
ّ
Page 127 of 906

 أنت تعرف أنك تسخر  ،فأنت مل  ...حسناً،أنت مل تقرتب مين قبل اآلن.
فضحك خبشونة:
 ماذا تظنني يب؟ أنت من ولدت ابنة ألخي ،وال ميكنين ملسك ولو توقفت أنفاسي.
 أان..أنت ...مرر يداً مرجتفة فوق شعره:

 -أرجوك ليزا..اخرجي من هنا! لست أدري

ماذا تريدين؟
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 أنت ..أيها اخلنزير! أان مل أدخل إىل هنا إالألقول إن تصرفاتك تثري االمشئزاز!
 حقاً؟ حسناً ..رأيك ال أمهية له ،فأان اعيشحسب مقاييسي اخلاصة.

 وماذا عن بيتسي؟ وماذا هبا؟ إهنا تلقى عناية ممتازة ،يدللها وحيبها مجيع من هم حوهلا ،فلماذا هتتم لواقع أن
والدها ال حيبان بعضهما؟ هيا اآلن ليزا..مع أنك
مل حتيب أخي ،فبإمكانك رؤية ابنته تنشأ ابلطريقة
اليت كان يرغب هبا.
 ابلطبع أرى هذا! وكذلك قلت لك إنبيتسي هي وليدة احلب ،أم أنك نسيت؟
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 ال ..مل أنس ،ولكنين أجد هذا صعباً علىالتصديق ،فقد كنت أكثر نضوجاً منه.

 أال تظن أن إجناب طفلة ،واالضطرار إىلرعايتها وحيدة أمر يكفي ألي كان أبن ينضج؟

ومرت نظرة أمل على وجهه:
 أنت تعرفني أنين كنت سأساعدك لو عرفتبوضعك حىت ولو مل يفعل لوسيان هذا ،فرتكك
لوحدك حتملني العبء خيالف كل ما اؤمن به.
فقالت مبرارة:
 وهكذا تزوجتين ..مسكني ايطوين..أنتمستعد للمضي حىت النهاية حلماية اسم عائلتك،
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حىت يف الزواج من فتاة ال تعرفها ،فتاة ليست
متأكدة أن شقيقك والد ابنتها.
فتجهم وجهه:
 أمتىن أن ال تتفوهي مبثل هذه املالحظات ،لقدسبق وقلت لك ان الشبه العائلي للطفلة أمر
واضح ،وإذا مل تتمكين من رؤية هذا بنفسك
أنت إذن عمياء.
قالت مفكرة:
 إهنا تشبهك..أوافق.ونظر إليها حبدة:
 -وتشبه لوسيان!
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 -طبعاً لوسيان كذلك ،فهذا ليس حباجة

لسؤال.

 -وملاذا؟ إهنا ال تشبه كثرياً ،يف بعض األشياء

فقط ،فاألطفال عادة ال يشبهون آابئهم بقدر ما

يشبهون أقرب األقرابء.
إهنا تعرف هذا ..أوه نعم ..إهنا نعم ..إهنا قطعاً
تعرف هذا!
 أعرف ..ولكن إذا كانت بيتسي تشبهكفمن البديهي أن تشبه لوسيان ،أليس كذلك؟
واتبع يفك ما تبقى من أزرار قميصه:
 هكذا إذن..واآلن إذا كنت قد انتهيتأرغب يف النوم.
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 أوه..اوه..طبعاً.استدارت حنو الباب ،مث قالت:
 أان آسفة الزعاجك. الأبس يف هذا ،وأرجو أن تكوين راضيةاآلن  ،فأان ال أنوي القفز إىل فراش مريا ال اآلن
وال يف املستقبل..وأرجو أن تتوقفي عن
االعتذار فهذا ال يناسبك.
 أان آسفة..اوه!فقال قلقاً:
 -أرجوك اذهيب فقط ،فلقد أمضيت يوماً

متعباً ،واجلدال معك ليس مرحياً.
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وقطعت كالمها بعد أن أدركت أهنا كانت على
وشك االعتذار مرة أخرى..مث متتمت:
 تصبح على خري.فرد عليها بلطف:
 تصبحني على خري. -4مرض ووساوس
استفاقت ليزا يف اليوم التايل وهي حتس بصداع
حاد و حنجرة ملتهبة وتنهدت ابئسة ،أليس من
املفارقات العجيبة أهنا مل مترض مرة واحدة
خالل أشهر احلرمان اليت مرت هبا!! وهاهي
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اآلن تعيش يف أحضان الثراء  ،إذا صح التعبري،
فيعاودها مرضها القدمي ،التهاب اللوزتني.
سحبت نفسها بضعف من السرير ،فجسدها
أضعف من أن يتحرك ،راودها شعور ابلسخف!
أيضعفها جمرد حلق ملتهب وصداع ..وسرعان
ماغلبها النوم اثنية لتستفيق فجأة على طرق
خفيف على ابهبا ..فنادت بصوت متحشرج:
 ادخل.دخل طوين الغرفة وقد محل بيتسي بني ذرعيه،
فيما حاولت ليزا أن ختتفي حتت األغطية ،ومل
يلحظ زوجها شيئاً مما هبا فتقدم ليقف جبانبها..

وحياها أبدب:
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 صباح اخلري ليزا ،ابنتك تسأل إبصرار عنأمها ،ومل أستطع حرماهنا حلظة أخرى من
صحبتك.
 مرحباً اي حبيبيت ..امك استفاقت؟ أان الأأتخر عادة يف النوم.
ا
صوهتا كان خشناً وهي تتحدث ورد عليها

طوين:

 لقد ال حظت هذا ،ولكن ال أبس ملرةواحدة ،البد كنت مستغرقة يف النوم عندما
استيقظت بيتسي عند السابعة ،وبذلت جهدي
ألسليها  ،ولكن يبدو أنين بديل ال ينفع عنك.
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فابتسمت ليزا وأخذت الطفلة إىل جانبها يف
السرير.
 -هذا ليس صحيحاً ،بيتسي حتبك وأنت تعرف

هذا.

الحظت ليزا أن صوهتا خشن ،وامحر وجهها
لنظرة طوين املتسائلة:
 -ألست ذاهباً إىل العمل اليوم؟

 -ال ..إنه يوم السبت ..وفكرت أبن أقضي

اليوم مع..عائليت.
أعاد طوين النظر إليها بدقة :
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 أنت لست على مايرام ..وأان أرى هذابوضوح ،فال حتاويل االنكار  ،ملاذا تكذبني
علي؟
ّ

 مل أكذب!ولكن صوهتا تالشى مؤكداً أهنا كانت تكذب..

واتبعت:

 أان فقط لست يف حالة تسمح يل أبن أمثلدور الزوجة املبتهجة الهتمام زوجها هبا،
وحلسن احلظ فإن بيتسي ليست من رأي،
ولسوف تفرح كثرياً خلروجها مع "دادا"

احملبوب.
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 ألن أتيت معنا؟.فهزت ليزا رأسها ابلنفي،ومتنت على الفور لو مل تفعل  ،فقد حتول الدوار
يف رأسها إىل أمل حاد ،وكل ما أرادته هو أن
تعود إىل النوم وقالت:
 ال..أحس ابلنعاس ،فإذا كنت ستأخذ بيتسيمعك ،فسأبقى هنا ألانم ،هل لديك مانع.
 ال ،إذا كان هذا ماتريدينه.تناول بيتسي من السرير وقال:
 سنراك فيمابعد ..انمي جيداً.سار قليالً يف الغرفة مث التفت ليسأهلا:
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 هل العناية ببيتسي ترهقك؟ أنت تعرفني أنينأردت منذ البداية أن أحررك من التعب ولكنك
مل تقبلي.
وامحرت عيناها وتغريت قسمات وجهها وهي
تناضل لتجلس ..غري عائبة جبسدها نصف
العاري ،وغري مدركة الصورة اجلذابة اليت تظهر
فيها يف غاللة نومها اخلضراء الرقيقة اليت متاثل
يف لوهنا لون عينيها:
 ابلطبع لن أقبل بيتسي هي كل حيايت و أنأعطيها كل وقيت وطاقيت ،إهنا كل مالدي يف
هذه الدنيا.
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فقطب طوين بشدة:
 هذا ليس دقيقاً متاماً ،فلديك طموحاتأخرى يف احلياة أليس كذلك؟

فهزت رأسها:
 مل أنس ذلك ..وهذا الزواج ال أمهية له أليسكذلك؟ فما أن تكرب بيتسي و تتمكن من فهم
احلقيقة ،تستطيع أن تتحرر مين وأعود أان إىل
عامل األزايء و الشهرة.
فتقدم منها غاضباً:
 ملاذا تصرين على هذه األفكار السخيفة؟فأان...
فقاطعته بضعف متوسلة:
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علي،
حماضرة
القاء
يف
تبدأ
ال
طوين،
أرجوك
ّ

لدي على أن تعاملين كطفلة..أريد
فال قدرة ّ

فقط العودة إىل النوم ،وأن ال أستيقظ أبداً،
رأسي يؤملين  ،وكذلك حلقي وجسدي كله

ثقيل وكان ثقالً إضافياً قد هبط

فوقه ..وأان..أان.

وارجتفت شفتاها ،وبدأت الدموع تنهمر على
خديها:
 اوه..طوين..أشعر..أشعر أبنين متأملة بشكلرهيب!
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للحظات استمر يف التحديق إليها ،مث  ،وكأنه
كان خيوض معركة مع نفسه مث انتصر فيها ،
تقدم حنوها ،وجذهبا إىل صدره وهي تبكي
بصوت منخفض:
 ملاذا مل تقويل هذا أيتها الطفلة السخيفة؟وأرجعها بلطف فوق الوسادة:
 جيب استدعاء طبيب على الفور..لن أأتخر!ومحل بيتسي وخرج..مسكني طوين..هو مضطر
إلظهار اهتمامه بشخص يكرهه ..ولكنها فعالً
مريضة ،ومن املؤكد أن ما حتس به ليس جمرد
التهاب اللوزتني.
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يف ظرف نصف ساعة كان رجل لطيف قد أكد
هلا وساوسها أبن مالديها هو االنفلونزا ،مث
أضاف الطبيب وهو ينظر إىل طوين:
 مع أن االنفلونزا ليست األمر الوحيد الذيتعاين منه زوجتك ،فوضعها أسوأ حاالً مع

االرهاق التام العاطفي و اجلسدي وأظنك

كمعظم األزواج  ،ال تدرك مامدى االرهاق
الذي يسببه العناية بطفل وزوج و منزل ،لفتاة
شابة رقيقة مثل زوجتك.
استمع طوين بتمرد غري معتاد على أن يكلمه
أحد هبذه الطريقة ،لكنه تقبل كالم الطبيب ورد
قائالً:
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 بلى ..أان أعرف..فبماذا تنصحنا؟ عندما تستعيد زوجتك عافيتها من هذا "الفريوس" أنصحك أبخذها يف إجازة طويلة إىل
مكان طقسه داىفء.
فشهقت ليزا:
 اوه ..ولكن ،ال أريد الذهاب يف إجازة!!فنظر إليها طوين بربود:
 إنه اقرتاح الطبيب ،سأقوم ابلرتتيبات،ولست يف وضع صحي يسمح لك
ابجلدال..اسرتحيي اآلن و سنتكلم فيمابعد.
 ولكن...فقاطعها الطبيب:
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 واآلن أيتها الشابة ،جيب أن تفعلي مايقاللك ..فزوجك و أان نعرف ماهو األفضل لك.
وأشار اىل طوين ليغادرا الغرفة ،وبدأ جفنيها
يسرتخيان وأقفل طوين الباب خلفه وسأل
الطبيب:
 هل أنت واثق أن هذه ماحتتاجه زوجيت؟ نعم..أان واثق ..فزوجتك حباجة إىل راحةطويلة ..مقاومتها اآلن للمرض خفيفة و عطلة
يف مكان بعيد عن حميطها العادي قد يكون
املقوي اإلضايف الذي حتتاج إليه.
فرد طوين ببطء:
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 فهمت ..والطفلة؟ ال أظن أهنا ستقبل برتكهاهنا!
 -ال أظن هذا ضرورايً ،فزوجتك كماهو

واضح متعلقة اببنتها و إبعاد الطفلة عنها سيزيد

حالة األم سوءاً.
وكتب الوصفة بسرعة و أعطاها لطوين:
 أتكد من أخذها هلذا الدواء ابنتظام ،واجعلهاتراتح لبضعة أايم وابنتها بقرهبا ،فمع أهنا قد ال
تشعر ابلقدرة على احلركة ،إال أنك تعرف
األمهات..أهنن يعتقدن أن مامن أحد يستطيع
العناية أبطفاهلن أفضل منهن.
فابتسم طوين:
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تصر
 يف هذا األمر أوافق معك متاماً ،فليزا ّعلى أن تفعل كل شيء للطفلة بنفسها..زوجيت
تصر على شيء.
عنيدة جداً عندما ّ
ا

ضحك الرجالن بتفهم ومها ينزالن السلم وقال
الطبيب:
 السيدة ستحتاج إىل الكثري من السوائل يفاألايم التالية ،ولكنها إذا مل ترغب يف األكل فال
تقلق كثرياً ،سأزورها بعد يومني ..ولكن اتصل
يب قبل هذا إذا ظننت أن حالتها تسوء.
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رفعت ليزا جسدها على مرفقها لرتاقب
الصغرية وهي حتبو من حوهلا يف الغرفة..كانت
بيت قد أدخلت بيتسي إىل غرفتها بناء على
طلب ليزا ،اليت مضى على رقادها يف السرير
أربعة أايم فبدأت تضجر ،زارها الطبيب مرة
وأكد أهنا تتحسن ،وهاهي ابلفعل حتس
ابلتحسن اليوم ..وابتجهت بيتسي كثرياً
ملشاهدهتا من جديد ،مع أهنا مل تدعها تقرتب
منها ،كي ال تصاب ابملرض.
وابتسمتـ شاكرة للمربية الشابة:
 أرجو أن ال تكون األايم املاضية قد أتعبتك،أعلم أن بيتسي متعبة أحياانً.
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وضحكت حني أدارت بيتسي عينيها
اخلضراوين إليها وقد مسعت امسها:
 أجل أيتها العفريتة ،أان أتكلم عنك..كم أنت" سعدانة" صغرية!
 لقد كانت هادئة خالل مرضك والسيدكوردوفا أمضى وقتاً طويالً معها.

تغري وجه ليزا لذكر اسم طوين..مل تكن تشاهده

كثرياً ،مع أنه كان ميضي معظم وقته يف

املنزل..وحسب علمها كان يسأل عن حالتها

يومياً ،ولكنها مل تشاهده سوى مرة واحدة،
عندما رافق الطبيب يف زايرت الثانية.
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لسبب ما ،طوين يتجنب رؤيتها ..هذا إذا مل
يكن مشغوالً! وأوافقت أفكارها فجأة لنظرة
القلق يف عيين بيت ،وابتسمت للطفلة:

 طاملا أهنا أحسنت التصرف فهذا هو املهم.لقد آمل ليزا واقع تقبل بيتسي هلؤالء الغرابء يف
حياهتا بسهولة ،ومن الغرابة أن حيل مكاهنا
شخص آخر بعد أن كانت هي مركز اهتمام
الطفلة ..فقد يعيد طوين النظر يف وجودها يف
املنزل.
والحظت بيت تصلب وجه ليزا ،فالتقطت
الطفلة ومحلتها حنو الباب:
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 من األفضل أن أعيد بيتسي اآلن إىلغرفتها..لقد حان وقت قيلوهتا .
وضحكت ليزا:
 وقليويت كذلك ،ال تقلقي بيت لن حيصل يلانتكاسة ،سأقف على قدمي يف بضعة أايم،
فأرحيك من بعض أعباء العناية ببيتسي.
 ولكنين لست تعبة..صدقاً. أعلم ..ولكن للحقيقة اشتقت إىل هذهاملزعجة..كثرياً.
حدقت ليزا إىل السقف بعد خروج بيت..لن
تبقي هكذا بعيدة عن األنظار..سوف تنهض..
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وترتدي ثياهبا وتنزل لتناول العشاء ،وتفاجئ
طوين! البد أنه يتصور أبنه عاد عازابً اثنية.

ووضعت قدميها بثبات فوق األرض ،ودفعت

بنفسها لتمشي..ـ ايإهلي! ساقاها ضعيفتان جداً!
وابب احلمام..كم هو بعيد ..ومتسكت مبقبض
الباب وكأنه حبل النجأة ،رمبا هذه فكرة غري
مالئمة ..ولكن طريق العودة إىل السرير أبعد
بكثري! وترحنت فوق قدميها ،وسبح رأسها يف
اهلواء ..الفائدة جيب أن تعود إىل السرير.
تقدمت املسافة الصغرية اليت تفصلها عن كرسي
طاولة الزينة ..ولكن اخلزانة  ،بدت هلا بعيدة،
ومضت دقائق أن جتمع قوهتا للخطوة
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التالية..حسناً..اخلطوة اآلن أو لن تستطيع

أبداً  ،ولن تبقى واقفة هنا طوال اليوم،

وابلتأكيد لن تستدعي طوين للمساعدة،

فستشعر ابلذل أمامه.

خطت خطوة متهورة إىل األمام ففقدت توازهنا
وارتفعت أرض الغرفة حنوها ..وقعت ليزا بقوة
على األرض ،وتسمرت عيناها على ابب الغرفة
تنتظر وصول أحد.
حدسها كان صحيحاً  ،فماهي إال حلظات حىت
دخل طوين اىل الغرفة بسرعة فصرف اخلدم
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الذين جتمعوا عند الباب ،وركع أمام ليزا اليت
أشاحت بنظرها عنه.
 ماذا حدث؟ لقد وقعت! أعرف هذا ،ولكن ماأريد معرفته ماذا كنتتفعلني خارج السرير ..أنت تعرفني أن عليك
الرقاد يف السرير لبضعة أايم أخرى..إهنا أوامر
الطبيب!
محلها بدون جهد بني ذراعيه ،فارجتفت وتوترت
ابلكامل من دفء جسده امللتصق جبسدها،
واهنمرت الدموع على خدها وهي تنظر اىل
صدره الذي ظهر من فتحة قميصه احلريري ،و
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أشاحت بوجهها عنه ،قالت بصوت منخفض
ومتوسل:
 أرجوك ..التغضب مين طوين..أرجوك!حدق إليها ،فامحر وجهها الشاحب لنظراته
املتفحصة ،وهي حتس بشعرها األمحر يالمس
صدره ،فقال هلا بلطف:
 مل أكن ألغضب منك..أريد فقط معرفة سببتصرفك السخيف مبغادرة السرير على الرغم
من أوامرالطبيب ..وأوامري.
قالت هبدوء:
 أعرف أهنا كانت أوامرك.فقطب:
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 وماذا تعنني بذلك؟ أعلم أنك حتب أن تذكر وجودي ،ولكنين ملاستطع البقاء هنا لوحدي حلظة
أخرى..أحسستـ ابلوحدة.
لفرتة طويلة  ،صمت،ـ وهو مستمر يف محلها
على صدره بقوة:
 أان ..أان مل أقل أبداً إنين ال أرغب بوجودك ،ابلعكس  ،فلوال وجودك ملا كانت بيتسي ..أان

شاكر لك ملنحي مثل هذه الطفلة اجلميلة .
 ولكنك مل  ..مل حتضر رؤييت ..ماعدا يف رفقةالطبيب؟!
فرفع حاجبيه:
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 وهل كنت تريدين أن أزورك؟ وأضافجبدية:
 ليزا ال تنسي فأان ال أقصر يف العناية بك ..مثعليك أن تتذكري أن زواجنا له حدود متفق
عليها.
ردت بغضب:
 ذاكرتك قوية! ولكن جيب كذلك أن تتذكرأنين لست يف حالة طبيعية ،وأنين لست قادرة
متاماً على إدراك حدود الزواج منك ،تلك
احلدود الفوالذية القاهرة!

وشرعت تبكي مبرارة...
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 اوه ليزا  !..مابك..أرجوك صحتك ال حتتمل..وأان ال أحتمل النكبات يف هذا املنزل.
 هذا مايهمك..أن ال يتعكر مزاجك  ،أعرفأنك ال حتبين..ولكنين...
وصاح هبا حمذراً من متابعة كالمها:

 -ليزا!!

ووضعها برفق فوق السرير  ،مث جذب الغطاء
فوقها..وجلس بقرهبا:
 -أان مل أقل مثل هذه األشياء مطلقاً لك طريقة

خاصة يف أتويل الكالم ،أان ال أزورك يومياً ألنين

ال أود ازعاجك أبداً  ،ولكن إذ كان األمر
يسعدك فسأجلس معك  ،هل حتبني هذا؟
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فهزت رأسها خبجل:
 -نعم ..إذا كنت واثقاً أنين لن أؤخرك عن

شيء آخر ؟و..

فقاطعها وهو يقف ليقرب الكرسي من سريرها
وجيلس عليها:
 ال شيء  ..وال أحد  ..واآلن أخربيين ،كيفتشعرين اآلن؟
 -خبري ..شكراً لك طوين.

وضحكت،ـ مث أضافت موضحة:
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 كنت أظن أنين قادرة على النزول لتناولالعشاء وألريك أنين خبري!
 أستطيع رؤية كم أنت خبري يف فراشك..لقدأمتمت ترتيبات العطلة و..
 العطلة؟ لقد قلت لك إنين ال أريد السفر يفعطلة!
 وأان قلت إننا ذاهبان ..وأنت تعرفني أنيندائماً أنفذ ما أقرره.

 -أنت متعجرف طوين ..وهذا سيء ال أحبه يف

زوج.
فضحك:
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 يؤسفين أن ال يسعدك هذا! فلطاملا كنتمتعجرفاً.
 حسناً ،هذا ليس ابلشيء الذي جيب أن تفخربه ..وال زلت مصرة أنين لن أذهب يف هذه

العطلة ،ال أستطيع ترك بيتسي.
 لقد أعلمت الطبيب هبذا ،وصدم من جمردتفكريي أبن أترك الطفلة هنا ،كدت أنسى أن
الكنديني اندراً مايرتكون أمر العناية أبوالدهم

ألانس آخرين.

 ابلطبع لن يعجبك أمر تركها هنا؟ و أان واثقةأنك ستضجر من تسلييت.
فاشتد سواد عينيه الرماديتني:
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 -لن أجد مضجراً أبداً..ابلعكس ..قد

أجده ..مثرياً لالهتمام.

فأشاحت بوجهها مرتبكة:

 واآلن؟ اآلن  ..سنأخذ بيتسي معنا. وأين سنذهب؟ لدي فيال يف إسبانيا وستكون ممتازة لنا ،مثةزوجان يسكنان فيها طوال السنة و يعتنيان
حباجايت عندما أذهب إىل هناك وميكن أن ترافقنا
بيت ملساعدتك يف العناية ابلطفلة.
ألول مرة منذ دخول طوين غرفتها ابتسمت
بثقة:
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 إهنا حتس ابلسعادة و القناعة منذ سكناً هنا. -أي منذ تزوجتين ،ومهما حاولت نسيان

األمر ،أخشى أن يكون هذا قدر ال مهرب منه.
فردت حبدة:
 وهل أنت مضطر للخوض يف هذا األسبوع ؟كنت امتتع حبديثنا عن الصغرية  ،وها أنت
علي متعيت.
أفسدت
ّ

فوقف متباعداً:
 أان آسف أن يكون يل مثل هذا التأثريعليك ..سأتركك قبل أن أكدرك أكثر.
 -أنت لست آسف أبداً! فأنت تفعل هذا

متعمداً..كي ال أنسى مركزي.
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 وماذا تظنني مركزك ؟أنت زوجيت!وال تنسيهذا!
 ال تكلمين هكذا!فصاح هبا:
 أنت تفرطني يف حساسيتك ليزا ،وكما كنتأتوقع  ،دخويل إىل هنا يزعجك  ،حاويل أن
هتدئي نفسك.

 لست طفلة ايطوين ،فال تعاملين كطفلة ،أانمسرورة لزايرتك..وشكراً لك على مساعدتك
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يل عندما وقعت ،ولكنين تعبة اآلن ،فأان مل أشف
كما ظننت.
أحىن رأسه قليالً ..مث قال بربود:

 -حسن جداً..ولكن إذا رغبت يف زايريت لك

اثنية ميكنك إعالمي بذلك بواسطة بيت ،فأان ال

أرغب يف زايرتك غصباً عنك.

بقيت ليزا صامتة بعناد ..وبعد نظرة مفكرة إليها

 ،ترك طوين الغرفة هبدوء..اوه ..كيف يفعل هبا
هذا ؟ إنه يعرف متاماً أهنا لن تقول لبيت مطلقاً
اهنا ترغب يف زايرته هلا ..فهذا أمر مذل ..وهو
يعرف هذا! يعرفه!
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عندما جاء الطبيب إىل زايرهتا اثنية وافق على
أن حتاول احلركة ،ولكن على مراحل ،وفور
شعورها ابلتعب عليها العودة اىل الفراش ،فعلق
طوين:
 -زوجيت عنيدة جداً ايدكتور.

 -يف هذا احلالة ،من األفضل محلها إىل الطابق

األرضي لرتاتح هناك كل يوم ،وقد يساعدها
األنس ابآلخرين على الشفاء.
جلست ليزا بصمت حميط بينما الرجالن
يتناقشان أبمرها..أن يتحداث عنها وكأهنا ال
تستطيع الكالم عن نفسها ،أمر ال تتحمله ،بعد
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الظهر محلها طوين إىل الطابق األرضي،
فابتسمت له شاكرة:
 -شكراً لك.

رفع حاجبيه خبيالء والتقط سرتته على الكرسي

وهز كتفيه  ،مث ارتدى السرتة وقال متحفظاً:
 سأكون يف املنزل يف الوقت احملدد ألعيدكإىل غرفتك.
 هل ستخرج؟متنت لو أن خيبتها مل تكن ظاهرة هكذا ..فرد
عليها:
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 هل تظنني أن لك احلق يف معرفة حتركايت؟التوى فم ليزا من التصلب:
 أال حيق يل؟ رمبا ..ورمبا لو مل تتصريف كاملرأة املتسلطةكلما حتدثت معك .
فارجتفت شفتاها وتلعثمت بكلماهتا:
 أان ال أقصد أن أكون هكذا.فقال بدون إشفاق:
 إذن عليك أن ال تفعلي هذا ..لقد حاولتمالطفتك منذ تزوجنا..ويف بعض األحيان كنت
أظن أنين أتقدم  ،ولكن يبدو يل أننا لن نعرف
بعضنا يوم الزواج إذا كنت قد اشتقت للحياة
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اليت كنت تعيشينها قبل الزواج فأان آسف
ولكنين ال أستطيع توفري اجلانب اجلسدي لك يف
زواجنا وهذا ماتتوقني إليه كما هو واضح ،كما
أنين ال أنصحك إبجياد شخص آخر يوفرها لك،
فلن اتسامح أبية فضيحة قد متس بطفولة
بيتسي.
فصاحت به:
 وأية حياة تظنين ..كنت أعيشها؟ مرافقيك املختلفني..وعالقاتك معهم ،وأظنأنك جتدين صعوبة يف نسيان مثل..هذه
العالقات وقد تعودت عليها.
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 رمبا..ولكن ال أستطيع منع نفسي..أجد منملستحيل ربط حياتك املاضية ابلفتاة اليت
تزوجتها..كأم لبيتسي أنت خملصة متاماً..ومع
ذلك فلم تكوين واثقة من أبوة الفتاة.
 ولكن هذا ليس...وصمتت  ،كيف ميكن هلا أن تقول إن هذه
ليست غلطتها!

 ليس ماذا؟ -ليس مهماً ..وأان سعيدة أنين عرفت رأيك يب

اآلن.
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 وهل شككت به يوماً؟ ال..ال أظن هذا ،مع أنين أخطأت أن أعاملكمبا تستحقه والدة بيتسي يف الواقع ،كانت أكثر
من حماولة ،وظننت مرة أنين جنحت  ،ولكن
واقع أنين أعرف ماضيك يقف يف طريق أي
عالقة صداقة مقربة بيننا.
أخفضت ليزا عينيها كي ال يرى األمل
فيهما..وسألته بصوت متهدج:
 أنت تكرهين..أليس كذلك؟ لن أستطيع كراهية أم بيتسي. -رمبا ال ..ولكنك تكرهين كشخص.
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فضاقت عيناه ابلغضب وخطا حنوها ليمسك
بكتفيها الرقيقتني بوحشية وهزها بعنف:
 ولست أكرهك كذلك..وكم أمتىن على هللالو أنين أكرهك!
حدقت ليزا حبرية إىل وجهه األمسر بوسامته
القاسية ،واستقرت نظراته على عينيها الواسعتني
اخلضراوين ،مث على أنفها الصغري ،وتوقفت على
فمها الشهي املنفرج ،وأصبحت عيناه زرقاوين
بلون البحر ..وشهقت ليزا للرغبة اليت الحظتها
يف عمقهما:
 طوين..أان... اصميت !..وامجدي!Page 173 of 906

حدقت إليه مسحورة ،مل تكن قد شاهدته من
قبل وقد فقد هدوءه وما أاثرها هو أهنا السبب
يف ذلك حادة و يداه شديدتني على كتفيها ،مث
دفعها عنه بقوة:
 أتفعلني هذا عمداً؟ اف..افعل ماذا؟فقال ابزدراء:
 ال تتظاهري ابلرباءة! أنت حتاولني اغوائي منذالتقينا ،حىت أنك متاديت و انتهكت خصوصية
غرفة نومي يف إحدى املرات.
 ال لشيء إال ألقول لك إن تصرفاتك تثرياالمشئزاز!
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فرد بربود قاتل:
 ليس أكثر مما تفعل تصرفاتك يب..صدقيين!وبعد أن اتضح رأي كل منا ابآلخر رمبا لن
ختوضي هذا املوضوع اثنية ،وأان كذلك.
فشهقت:
 أيها الـ..أنت ..أان لن أملسك ولو كنت آخررجل على وجه األرض!
رد عليها وكأنه ينهي احلديث:
 جيد ..للمرة األوىل حنن متفقان  ..وداعاً!وصفق الباب بقوة وراءه.
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ولدقائق طويلة استمرت ليزا ابلتحديق إىل
الباب املقفل وما لبثت أن أطلقت العنان لدموع
كبتتها طويالً.
ا
 -5زواج بال جسد
عودة ليزا إىل كامل صحتها استغرق حوايل
ووفاء بوعده هلا  ،كان طوين حيملها كل
الشهر
ً

يوم إىل الطابق األسفل ،ولكنه كان يرتكها فوراً
ليعود فيما بعد و يعيدها إىل غرفتها ،أحست
ليزا أهنما يتباعدان بدل أن يتقاراب،إال أنه فاجأها

ذات يوم وقد استعادت كامل صحتها أبهنما
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سيقومان ابلرحلة اليت وعدها هبا أخر أايم ..ويف
اليوم املوعود كاان يف املطار وبيت حتمل بيتسي،
ليستقلوا طائرة صغرية خاصة ..أقلعت هبم عرب
الطلنطي إىل إسبانيا.
تنهدت ليزا ،وقد بدا وجهها شاحباً ومتجهماً،
فيما غفت بيتسي على حجرها غري عابئة مبا
حوهلا ،لطاملا خافت ليزا من السفر جواً ،ومازاد
خوفها أن طوين كان قائد الطائرة ويبدو أن

طوين قد الحظ ذلك فابتسم ساخراً وقال:

 -هيا ليزا..أان ال أنوي رميك يف احمليط..مع أن

الظرف مالئم!
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رفع حاجبيه بتكرب:
 وكيف مينعنوين من استخدام ما أملك ،إالإذا كنت غري مؤهل  ،ولكنين حاصل على
ترخيص.
إهنا طائرته اخلاصة! كان جيب أن تعرف هذا و
أن تعرف كذلك أنه طيار مؤهل ،فرجل مثله
واثق من نفسه لن يرتك اتفهة مثل هذه تعرتضه.
لعقت شفتيها اجلافتني مث سألته:
 وهل جيب أن نذهب يف هذه العطلة طوين؟ وهل تعرتضني خلوفك من الطريان ايليزا؟ أمخلوفك مين؟
 أان ..مل أحب الطريان أبداً.Page 178 of 906

 إذن أنت لست خائفة مين. ال ..ال طبعاً! وهل أنت على مايرام؟ سأكون خبري أكثر عندما نصل. ال أبس عليك ،سوف تنسني هذا اخلوف منالطريان يف اجلو ،وتتشوقني إىل االستمتاع هبذه
العطلة.
 -حسناً ..أرجو هذا.

كالعادة ،أتكد هلا أنه على حق ..فقد كانت

سيارة صالون فخمة تنتظرهم يف املطار،
واستقبلوا حبفاوة رائعة ،جعلت ليزا تدرك مكانة
طوين و شهرته يف تلك املنطقة.
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وهم يسلكون طريق الساحل ،أخذ طوين يعرفها
إىل خمتلف االماكن اهلامة.
أحبت ليزا الفيال مذ رأهتا ،لقد كانت عبارة عن
الطابق واحد يشبه منزل املزرعة ،واسعة ال تقل
غرفها عن عشرة للنوم ،وغرفة استقبال ضخمة
 ،محامان ومطبخ ،أخربها طوين أنه جيب أن
يبقى حتت اشراف سريينا دايز ،وقال:
 -ال نريد أن نواجه إضراابً عن العمل!

مبا أهنا مل تكن تنوي التدخل بشيء ،فقد وجدت

حتذيره ال لزوم له ،والحظت أن عائلة دايز هلا
جناحها اخلاص إىل جانب الفيال..
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وأعطى طوين الطفلة النائمة لبيت:
 لوسيان كان ..مل يكن حيبين! أعرف هذا ،فهو كان حيب أجني..اليتتعرفينها جيداً ،فهل كنت تعرفني أنه حيب فتاة

أخرى؟

 وكيف تعرف أنه كان حيب أجني؟ لقد أخربين هو نفسه.هزت رأسها بدهشة ،إذن لقد أحب لوسيان
أجني! أمر ال يصدق!
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 أان ..ال..أان مل أعرف ،كنت أعرف ،كنتأهنا حتبه ..ولكن مل أعرف هذا قبل..قبل أن
متوت.
 رمبا كانت خائفة أن ختربك ! رمبا كانت ختافأن تقودك غريتك لفعل شيء غيب ،شيء يبعد
لوسيان عنها ،إخباره حبملك مثالً إلجباره على
الزواج منك ،كانت تعرف أبمر محلك ،أليس

كذلك؟
وكادت تضحك ملثل هذا السؤال ،لقد ابت
واضحاً أن هناك اسئلة كثرية بدون جواب ،مثل
ملاذا تركها وهي حامل بطفله ،وكيف مات
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احلبيبان بدون أن يعرفها حببهما املتبادل ،اسئلة
كثرية أبقاها موهتما بدون أجوبة.
وأمسك بدقنها مديراً رأسها إليه:

 هذه املرة لن يكون يكون لك مهرب،لسوف ختربينين كل شيء عن عالقتك
بلوسيان  ،وكذلك ماتعرفينه عن أجني هذه اليت

أحبها.
فابتلعت ريقها بصعوبة:
 أان..إهنا.. هيا ليزا ال تتظاهري ابلتأمل معي فأانأعرفك ..أعرف أنك هتوين سرقة رجال
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األخرايت مثل رب عملك السابق ،أجل لقد
شاهدت خامت زواجه ،هل هذا يزيد من متعتك؟
 هل حتب أن أقول لك نعم! أحب أن تقويل يل احلقيقة!فوقفت وهي ترمقه بغضب:
 اجلواب إذن نعم! أان كل ماتظنه يب  ..فهللك أن ترتكين وشأين؟ قبل أن أتزوجك كانت
أوضاعي املالية صعبة ..ومع ذلك فلم أكن
مضطرة إىل فعل ماتظنه أنت يب ،ولو أنين
عرفت ماذا سيحدث معك ملا أرسلت تلك
الرسالة مطلقاً ،لكنت فضلت املوت جوعاً على

إيل االحتقار ،ولكن مل يكن يل
زواج محل ّ
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اخليار..ال فاملبجل العظيم كوردوفا حيب تنفيذ
إرادته..حسناً لقد حصلت على ماتريد ايطوين،
ابنة مجيلة وزوجة متسلطة..فهل يرضيك هذا؟

علي ،تريدين أن أسيء الظن
تكذبني
أنت
ّ
بك..ملاذا .ماذا أتملني حتقيقه؟

 حرييت! حريتك لفعل ماذا؟ كي تعيشي بدونمشاهدة ابنتك تكرب لتصبح مجيلة كأمها؟ ال
ميكنك فعل هذا.
فردت بصوت ايئس:
 ال..وأنت تعرف هذا ،ولذلك تقول هذهاألشياء الفظيعة عين ،وتتجاهلين مىت شئت،
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وهذا كله ألنك تعرف أبنين ال أستطيع رد
الضربة لك كما حيلو يل أن أفعل ،أنت تعرف
أنين لن أترك بيتسي ...ولو كنت ال أهتم هبا ملا
تزوجتك وحتملت العذاب يف كل حلظة.
وصاح غاضباً:
 أنت تتعذبني؟ وماذا تظننيين أحس ،و أانمتزوج من امرأة من املستحيل االقرتاب منها؟
فاتسعت عينا ليزا:
 ولكنك قلت ..قلت ..إن زواجنا لنيكون ..لن يكون...
ا
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 لن يكون ماذا؟ نعم قد يكون من املريحلكلينا ان نكون صديقني.
 -أتعتقد صدقاً أن هذا ابإلمكان ؟ بعد كل

ماقلته و فعلته؟
فهز كتفيه:

 ميكننا أن جنرب..وقد يساعدان لو قلت يلشيئاً عن أجني ..كيف تعرفت إليها؟

 كانت عارضة أزايء وقد أحبت لوسيان ،ولكن مامل أفهمه ملاذا ومها حيبان بعضهما

اضطرا لالفرتاق ،هذا مل يكن له أي عالقة
بشيء قلته أو فعلته أان ،لقد كنت خارج البالد
آنذاك.
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 أعرف هذا ،ال أعين وجودك خارج البالد ،بل أن ال دخل لك يف فراقهما ،ألنين كنت أان
السبب ،فقد أصبح لوسيان خاطباً...
 ولكنهما كاان حيبان بعضهما ايطوين!غطت وجهه سحابة حزن:
 -ظننته أمراً عابراً ،وأن مشاعر احلب اليت

يكنها لوسيان هلا ستزول قريباً.
سألته بصوت خافت ،مدركة أن يريد الكالم،
يريد إخبارها عن أخيه كما مل خيرب أحداً من

قبل ،ومرر طوين يده يف شعره املتموج الكثيف:
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 لقد طلبت من لوسيان عدم رؤية الفتاة لثالثةأشهر ،حىت وال أن يتصل هبا ..لريى حقيقة
مشاعره.
 وكيف كانت مشاعره؟ بفى على حبه هلا ..أان آسف فهذا مؤمل لكأيضاً ،ولكن لوسيان كان حيب أجني ..و أجربته
على كتابة رسالة هلا خيربها أنه لن يراها أبداً،
وقلت له إهنما إذا كاان ال زاال حيبان بعضهما

فسوف يلتقيان اثنية بعد فرتة الثالثة أشهر.
 إذن كنت ختترب أجني  ..فرتى تصرف أجنيحول تلك الرسالة؟
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 أجل! ولكنين دفعت الثمن..دفعت الثمنغالياً.
وكذلك أجني ،فحملها منعها من الذهاب إليه،
فلن تعرف ما إذا كان يريدها أم سيشعر
ابملسؤولية جتاه الطفل..وسألته:
 وماذا حدث ايطوين؟بدا لونه أصفر حني اتبع:
 انتظر لوسيان انقضاء األشهر الثالثة ،مثوإبذن مين ،ذهب لرياها.
فهزت رأسها:
 ولكنه  ..ولكنه مل يفعل ،كنت معها عندماماتت ،وهي مل تره..منذ تلك الرسالة.
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 أكانت ال تزال حتبه؟ كثرياً.تنفس بصعوبة وعمق ،وقال يشرح هلا ببساطة:
 لقد قتل وهو يف طريقه إليها ..الذنبذنيب..كل ما حدث ،لرمبا كاان اآلن سعيدين...
وتقدمت ليزا حنوه خطوة ،ولكنها ترددت يف
مواساته كي ال يصدها.
 ال ميكنك لوم نفسك طوين ،فأجني كانتستموت يف مطلق األحوال ،لقد علمت هذا من
الطبيب.
 كان ميكن أن ال حيدث هذا لو كان معهالوسيان ،ولكن ها أنذا قد خسرت أخي أيضاً،
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وهلذا فإن بيتسي تعين يل الكثري..إهنا كل ما بقي
يل منه.
أحست ليزا أهنما نبشا املاضي مبا يكفي ،فقالت
بلطف:
 دعنا خنرج إىل الشاطئ طوين ،لقد جئت إىلهنا لرتاتح وليس لتلوم نفسك على شيء حدث
يف املاضي..شيء انقضى وال ميكن تغيريه ،و
أستطيع التأكد لك أن مامن شيء كان سيعيد
أجني ،لقد أكد يل الطبيب أن ال أمل هلا ،دعنا
نذهب إىل الشاطئ اآلن ونبدأ عطلتنا.
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--------------------------------------------------------------بدا متباعداً متحفظاً:
 إبمكانك نسيان األمر بسهولة ،ولكنين لنأستطيع ،فأخي كان ميكن أن يكون اآلن حياً
لوال...
 توقف عن هذا طوين! توقف عن تعذيبنفسك..فلن يكون أي منهما سعيداً بدون

اآلخر ،وأمامك مستقبل بيتسي لتفكر به اآلن،

ال أن تنبش املاضي.
فهز رأسه وبدأ التوتر يزول عن وجهه:
Page 193 of 906

 -أنت حمقة ..ولكن أمامي أيضاً مستقبلك

أنت.

فابتسمت له بلطف ،وقد أتثرت مما قد تعرتف ،
بعد أن أسر هلا مبشاعره ..وقالت له ممازحة:
 إذا كنت تعين ماتقول فأان أستطيع تقرير أمرمستقبلي الفوري ،ألنين أريد السباحة..أرجوك.
ثوب سباحتها البكيين كان آخر صيحة يف عامل
األزايء ،اشرتاه هلا طوين قبل سفرمها أبايم ،وقد
ارتدت فوقه روب أخضر مماثل للون عينيها
متاماً ،ويربز مجال شعرها األمحر.

مل حيس طوين ابخلجل الذي انتاهبا وقد ظهرت
أمامه شبه عارية..سارا معاً إىل الشاطئ بصمت
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مطبق..وأخذت حتدق يف رقبته ،وهي واثقة أهنا
شاهدت مثلها من قبل ،وصاحت فجأة إباثرة:
 ابلطبع ! خامتي..ونظر إليها عن كثب:
 هل أضعتيه؟ورفع يدها اليسرى و حتسس اخلامت الذهيب
العريض:
 هاهو ..ال زال يف يدك ،رمبا تتكلمني عنخامت آخر؟
فضحكت:
 ال..بل أتكلم عن ميداليتك و خامتي فعليهماالنقش نفسه.
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واختفت التقطيبة عن وجهه ليظهر مكاهنا
االبتسام:
 إنه شعار العائلة.نظرت إىل الصقر احمللق احملفور على احلليتني:
 طري الصيد.فضحك وبدت أسنانه بيضاء تلمع يف وجهه
الشديد السمرة:
 -أجل..مناسب جداً..أليس كذلك؟

 -رمبا...

وابتسمتـ له ،مث خلعت الروب ورمته على
الرمال قبل أن تركض حنو املاء ،وهي تدرك
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متاماً ما يكشفه البيكيين من جسدها ..وقال
متحدية:

 سأسابقك! وما ستكون اجلائزة؟فامحر وجهها لنظرة عينيه الساخرة وردت عليه
خببث:
 كما حتددها أنت. يف هذه احلالة أقبل التحدي!رمى مبنشفته لينضم إليها ،ميرر عينيه فوق
جسدها من ساقيها امللفوفتني ،إىل أوراكها
الصغرية و خصرها النحيل ،إىل معدهتا املسطحة
وصدرها العامر.
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 وماستكون اجلائزة؟وانتظرت رده و اإلاثرة يف نظراهتا  ..فقال
بسخرية:
 من خيسر عليه فرك زيت الشمس على ظهراآلخر.
بذلت جهدها لتخفي خيبة أملها ،فقد كانت
واثقة أنه كان سيقرتح شيئاً آخر.
 اوه..قد أخسر عمداً ،فأان أحب ملمسالزيت يفرك على ظهري.

فضحك طوين ،ضحكة طبيعية متاماً:
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 -وكذلك أان وسيبدو سباقاً للخسارة وليس

للربح.

وربح ..فالسباحة مل تكن أفضل الرايضيات
لديها ..ولكنها متتعت بفرك الزيت على ظهره..
وأحست ببشرته قوية وانعمة ،و أحبت
ملمسه ،واستلقى طوين مستمتعاً بدون حراك

حتت يديها.

استدار ليستلقي على ظهره  ،قائالً:
 -أنت ابرعة متاماً يف هذا ..ال بد أنك فعلتيه

من قبل.

 -ال..أان ..أنت تسخرمين طوين!
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 -مايدهشين أكثر أمحرار وجهك خجالً ،لقد

ظننتك امرأة جمربة.

وأجفلها كالمه فقالت ساخرة:
 أرجو عفوك ..لقد نسيت دوري يف احلياةللحظات  ،لن حيدث هذا اثنية.
عاد طوين ليستلقي على وجهه حمدقاً ابلبحر:

 -هاقد عدت اثنية إىل املوقف العدائي ..كنت

فقط أبدي مالحظة ال خلفية هلا.
فاستلقت على مسافة قصرية منه ،وقد وضعت
نظارهتا الشمسية فوق أنفها ،وأغمضتـ عينيها
قائلة:
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وفتحت عينيها بعدما أحست بنقطة ماء على
ذراعها ..كان طوين مييل فوقها ..وجهه على
بعد بسيط من وجهها ينظر إليها متفحصاً..
وبدأ قلبها يضرب ابضطراب لقربه هذا،
وكادت أنفاسها تتوقف ،وقال هلا خبشونة:
 -أنت لست آسفة أبداً ،أنت تتعمدين االساءة

إيل لتتنقمي مين.
سألته متلعثمة:

 ما ..ماذا تعين؟وأزاحت أصابعه بلطف خصلة شعر عن وجهها،
مث حتسس وجهها ..مث تنهد:
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 أنت جتربيين على هذه االشياء  ..لقدأقسمت أن ال أملسك ،ولكنين وجدت نفسي
مؤخراً..هذا جنون!

واستدار عنها ليحدق اثنية إىل البحر ..ومدت

ليزا يدها وملستـ كتفه حبنان:
 ما األمر طوين؟كانت تعلم أهنا تلعب ابلنار ،ولكن شيئاً ماكان

حيثها  ،جيربها أن تلمسه ،فدفع يدها عنه
لغضب:

 اتركيين وشأين ليزا! هال عرفت لوحدك! -ولكنين...
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فاستدار حنوها اثنية ،واحتوائها بني ذراعيه ونظر
إليها ومد يده ليمررها بنعومة مثرية فوق
خصرها ..ومتتم كأمنا حيدث نفسه:
 -انعمة جداً ..مجيلة وانعمة.

وبقيت ليزا صامتة و جامدة ..ملسته كانت
لذيذة ،بل مثرية ..لقد كان طوين الوحيد الذي

اقرتب منها هكذا ،ومل يكن هذا هو السبب يف
أتثريه عليها ..فهي مل تقابل من قبل ،ال يف بلدها
وال يف اخلارج رجالً فاتناً وجذاابً مثل طوين،

ومهست:ـ

 -طوين...
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بدا أنه مل يسمعها ،بل استمر ينظر كاملسحور
إىل جسدها.منتدايت
 -جسدك مكتمل ..من يصدق أن طفالً كان

بداخله؟

ولكن هذا ليس صحيحاً! إهنا مل تكن كذلك!
خداعها يدخل إىل كل حديث بينهما..

 -طوين..أان ..

فقال بصوت أجش عميق:
 ال تقاطعيين ليزا.واحنىن ببطء ليداعب عنقها...
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تسارعت نبضاهتا ،واحرتقت بشرهتا للمسته ،مل
تكن تعرف نفسها أبهنا قد تتأثر جسدايً ،ولكن
ملسة طوين كانت ترسل أعصاهبا إىل قمة

االرجتاف وقاومت كي تتحكم بنفسها ،ولكنها
مل تعد تستطيع التفكري السوي ،يداه كانت
تفعالن أشياء غريبة ملشاعرها وحتركت ذراعاها
لتلتف حول عنقه متنهدة:
 اوه  ..طوين! هل يعجبك ملمس يداي على جسدك؟ أان... ال جتييب! ليس ليس من حقي أن أسألك هذا،وال احلق يف ملسك!
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استدار مبتعداً عنها ،ودفع شعره عن جبهته:
 -سأعود إىل الفيال اآلن ،أما أنت فعودي

عندما تكونني مستعدة.
فصاحت ايئسة:
 ولكن ،طوين!وجلست فيما التقط منشفته حتضرياً للذهاب

وسألته بلطف:

 هل جيب أن تذهب؟نظر إليها و العذاب ابد يف عينيه.
 جيب أن أذهب.وأدارت ظهرها له..كيف ميكن أن ميضيا ماتبقى
من حياهتما معاً بدون دفء إنساين؟ طوين رجل
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حار الدماء ..وهي لن تستطيع حنمل التفكري به
مع امرأة أخرى ،مثل مريا تريستال مثالً.
جتنب طوين احلديث يف أي موضوع شخصي
خالل تناول العشاء ،ولكن ما إن انتهى العشاء
حىت اختلف األمر ،فقد طلب أن تنضم إليه
ليتناوال القهوة لوحدمها يف غرفة اجللوس:
مل يب ُد عليه االستعجال للكالم ..وتنهدت ليزا:
 -ألجل هللا طوين! قل يل مهما كنت تنوي أن

تقول ،ولننته من هذا.
علي ابلطبع أن أعتذر عما حدث اليوم على
 ّالشاطئ ،مل يكن يف نييت أبداً أن أملسك!

فامحر وجه ليزا:
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 أان..أرجوك! مل يكن هذا مهماً!فقال حبزم:
 -ولكنه مهم يل ..فتصريف مل يكن متوقعاً من

الرجل الذي وعدك بزواج بدون التزام.
 -ومن دون التزام ،أنت تعين...؟

 أعين بدون تورط جسدي ،لقد حتملت يفحياتك املاضية ما يكفي فال حاجة بك إىل
عالقة جسدية قد تكون منفرة.
 اوه ..ولكن.. أرجوك ليزا ..دعيين أهني كالمي! أمتىن أنتنسي ماجرى بيننا على الشاطئ ..حاويل إبعاده
عن تفكريك.
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فهزت رأسها :
 لن أستطيع النسيان ايطوين ..وال بد أنكتدرك أن ماحدث قد يغري األمور بيننا؟
 صحيح أنين نسيت وضعنا احلقيقي ،ورغبتفيك ،ولكم هذا أمر جيب نسيانه ،كما أنه لن
يتكرر.
فقالت إبصرار ،وقد وجدت املوضوع حمرجاً:
 وكيف ميكن أن تتأكد من هذا ايطوين؟وضرب فنجان قهوته فوق الطاولة:
 ألنين لن أمسح له أن يتكرر! فأان لستمراهقاً يتأثر بسرعة ،ميكن إاثرته عند أول ملسة
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من امرأة مجيلة ،لدي على االقل بعض السيطرة
على نفسي ،على الرغم من شكك يف هذا.

 وماذا عين؟وبدت عليه الدهشة:
 وماذا عنك؟وقالت متلعثمة:
 -أان مل أكن..حسناً أان...

وصمتت..ـ وجتهم وجهه:

 أعرف هذا ،فأان لست ابلغيب ...من املتوقعأن تلجأي إىل يف النهاية ملطلبك اجلسدي،
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فاملرأة كالرجل يف هذا ،واجلسد البشري ،مىت
اخترب هذا ،يطلب املزيد دوماً ..وأان..

وصمتـ مرتدداً ،فسألته مرجتفة:
 -نعم و أنت ماذا؟

برقت عيناها وهي تقف لتواجهه:
 مل أمسع قط مثل هذا اهلراء يف حيايت! أنتتتحدث عن العالقة بني الرجل و املرأة وكأهنا
شيء آيل ..وليس شيئاً حيدث ابالندفاع،

ابملشاعر اليت تقطع األنفاس ،ابحلب..أجل ،لقد

أاثرتين ملستك ،ولكنين بكل أتكيد مل أكن
ألمسح لك أبكثر من هذا ..فجسدي ال يطلب
شيئاً..ال شيء على األطالق!
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ونطقت ابلكالم بكل مشاعرها ،مع أهنا مل تكن
واثقة أهنا تعين ماتقول ..فرد عليها هبدوء:
 أنت غاضبة! وتقولني أشياء ال تفكرين فيها،وتعلمني أن ما تقولينه غري صحيح ..هذه
مشكلة ال رد يل عليها ،ولن أمسح لك ابلتطلع
حنو غريي ..الميكن أن أمسح لك.
فضحكت بغضب:
 أوه ايإهلي! ال أصدق أن هذا حيدث يل ! أانال أريد أحداً اي طوين !..أريد فقط أن تدعين و
شأين أعيش حيايت ألريب ابنيت ،أنت من بدأت

مبوضوع احلاجات اجلسدية ..ومل يكن يل مطلقاً
أية أفكار ابلنسبة هلذا املوضوع.
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 ال ختدعي نفسك ليزا ،لقد الحظت الطريقةاليت كنت تنظرين فيهما إيل ،والحظت الفضول
يف عينيك ..وككل النساء ،بدأت ابلتساؤل عن
كيفية تعاملي اجلسدي مع النساء ،أليس
كذلك؟
واستطاعت غضباً:
 -أان أعرف متاماً ما أنت! و أعرف ذلك

الكومبيوتر الذي يف داخلك والذي تظنه قلباً!
هل أنت مضطر لتحليل كل شيء؟ أليس هناك

ماتفعله بعفوية؟
 أحياانً..فأان رجل ،والرجال ميالون إىلإحساسهم أكثر من تفكريهم.
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فردت بوحشية:
 ال ..فهذا ال ينطبق عليك طوين ،فأنت تزنكل شيء قبل أن تصل إىل قرار..تقوم بكل
شيء بربود إىل أن تصل به إىل ما يوافقك.
فقال بربود:
 ماقمت به اليوم مل يكن آلياً ،وال عن تفكري. -هذا صحيح ..وهو يعين أنه ال يزال هناك

أمل ابلنسبة لك.
قال بكربايء:
 لن حيدث بعد اليوم هفوات من هذا النوع.فردت بصوت خفيض:
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 -6ابتعد عين...
الحظت ليزا يف األايم التالية أن مشاعرها حنو
طوين قد تغريت .إذ مل تعد تنظرإليه كرجل ابرد
متعجرف ،كما كان يوم التقيا ،ولكن كرجل
حساس ميكن إاثرته مثل أي رجل آخر ..ولقد
جنحت ابلفعل يف إاثرة مشاعره أكثر من مرة
مهما حاول اإلنكار.
وجدت نفسها كذلك تنتظر بفارغ الصرب
أوقات االسرتخاء اليت يقضياها على الشاطئ
كل يوم ،وكانت بيتسي ترافقهما إىل أن تصبح
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الشمس شديدة احلرارة لتتابع لعبها ابرتياح فيما
كان طوين يتجنب االنفراد بليزا ،إال أنه مل يكن
يرتك أية فرصة لقضاء وقته مع الطفلة ،األمر
الذي وطد بينهما عالقة حب قوية.
يف صبيحة اليوم الرابع ،تلقت ليزا رسالة من
صديقتها ليندا وما أن أن قرأهتا حىت ترقرقت
عيناها ابلدموع ،ونظرت إىل طوين لتجد أن
مجودها قد صرفه عن مطالعة اجلريدة وراح
ينظر إليها بفضول:
 هل حدث شيء ما؟ ملاذا فعلت هذا ايطوين؟ وماذا فعلت؟Page 216 of 906

فرفعت الرساله حنوه:
 هي من ليندا.وانفرجت أساريره:
 آه! أنه شيء رائع مافعلته ..أن تشرتي وزوجها..ال أستطيع التصديق!
أصرا على
 -أان مل أشرت هلما املنزل..لسبب ما ّ

إيل..بينما كنت أود إهداءمها املكان
رد املال ّ
وهللا يعلم أنين قادر على شرائه ..ولكنهما

رفضا ..حىت عندما قلت هلما إنه هدية البنهما
الصغري.
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 املنزل هدية غري متوقعة لطفل يف الشهراألول من عمره ..حىت ابلنسبة لرجل ثري
مثلك ،فما الذي دفعك ملثل هذا؟
هز كتفيه ،مث طوى اجلريدة استعداداً ملغادرة

املائدة:

 ألهنم أصدقاؤك.فاتسعت عيناها دهشة:
 وهذا ..هذا ماجعلك تشرتي هلما منزالً؟! ابلطبع ،لقد كنت قلقة بسببهما ،وخاصة بعدوالدة الصيب ..ومبا أن املال موجود فال ضري مما
فعلته.
 ولكن هذا أمر ال يفعله معظم الناس.Page 218 of 906

 ال جتعلي لألمر أمهية أكثر مما يستحق ،لقدأقرضتهم مبلغاً من املال فاعتربيها صفقة عمل

إذا أردت.

فابتسمت ليزا
 وأنت اخلاسر ،تقول ليندا إنك تصر على أنيكون املال بدون فائدة ،وال تبدو هذه صفقة
جيدة.
 ال أوافق معك ،لقد أسعدك األمر ،أليسكذلك؟
 جداً. -إذن فالصفقة تستحق كل سنت منها.
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وقف ،كأمنا يريد إهناء احلديث ،ولكن ليزا مل
تسكت بسهولة:
 ملاذا تريدين أن أحس ابلسعادة ايطوين؟ ملأكن أعتقد أن هذا جزءا من خططك يل.

فقال متوتراً:
 ان نتجادل ابألمر ليزا! هذه دائماً طريقتك ابلدفاع ..أليس كذلك؟تنسحب من أمامي بطريقة متعجرفة ..وال

أستطيع حىت اجراء حديث طبيعي معك!
فنظر إليها متكرباً:
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 -هذا ليس حديثاً طبيعياً ..وال أي حديث بيننا

كان طبيعياً منذ ماحدث على الشاطئ ..يومها
أخطأت  ..وصدقيين أنين أخطأت.

 ولكنك مل ..مل تفعل شيئاً! -مل نتعانق ال يعين أنين مل أفعل شيئاً ..وأان واثق

أنك تتذكرين جيداً ماذا فعلت.

 -لقد ال مستين ..وداعبتين! فهل هذا خطيئة؟

فهز رأسه بغضب:
 هل تسأليين عن هذا؟ أنت أم طفلة أخي!ووقفت ليزا وقد ضمت يديها متوترة:
 وإذا مل أكن هكذا ،فما سيحصل ؟ هل كنتستستمر يف كراهيتك للمسي؟
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أخذت عيناه تبتعدان يف نظرهتما عنها مع كل
كلمة ،مث قال:
 -مبا أن هذا االفرتاض ليس قائماً ،فال ميكن أن

أرى..

فقاطعته من بني أسناهنا:
 سألتك هل كنت ستستمر؟فهزأ رأسه متمتماً:
 ال أستطيع االجابة على هذا.فربقت ليزا عيناها:
 وملاذا؟ ألنك خائف؟ ألنك ترتعد رعباً مناالعرتاف أبية مشاعر أساسية ينعم هبا بقية
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الناس؟ أنت لست آلة ايطوين! مهما كنت
حتاول االدعاء..لذلك جيب أن ترد على سؤايل!
 ال تكلميين هبذه اللهجة! أجبين ايطوين!غادر التوتر جسده واستدار إليها ،وقال منتقياً
كلماته حبذر:
 أنت كالطفلة اليت ال حتب أن ترتاجع..لو ملتكوين أم بيتسي ،فأان أعرتف وعلى مضض ،
أنين سأجدك مرغوبة ..ولكنك أمها ،هلذا أن
الوضع غريممكن.
وسار حنو الباب..فسألته:
 إىل أين..إىل أين أنت ذاهب؟Page 223 of 906

 سأغيب طوال اليوم ،فلدي موعد. اوه..صحيح؟ أجل..موعد عمل.فقالت بوقاحة ظاهرة:
 متتع بيومك إذن ..والتفرط يف العمل...ونظر طوين بسرعة إىل ساعته:
 ليس لدي الوقت ألجادلك..سنتابع نقاشناعندما أعود.
 -ولكن ابلكاد يكون هذا نقاشاً فأنت هترب

دائماً..أوه ..اذهب من هنا طوين!
فقل متجهماً:
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 -يوماً ما ،ستدفعينين عنك ،ولن أكون

مسؤوالً حينذاك عماقد أعمل.
وردت عليه بسخرية:

 لن أستطيع االنتظار.كان رده أن صفق الباب وراءه..اللعنه! مسكني
ايطوين ،مل يعد يستطيع مناقشة موضوع
شخصي دون أن ينقلب إىل جدال واسع
النطاق.

ابتسمتـ عندما مسعت بيت تقرتب ومعها
بيتسي ..ودخلت بيت الغرفة حتمل بيتسي اليت
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كانت تضحك بسعادة كالعادة  ،فأخذهتا ليزا
بني ذراعيها:
 -مرحباً ايحبيبيت! يبدو أننا سنذهب لوحدان إىل

الشاطئ.

فقالت بيت:
 أوه..هل ترغبني يف أن أذهب معكما؟ ال ..فاليوم يوم راحتك ،أنت ذاهبة إىلالقرية ،أليس كذلك؟
للنزهة فقط ..وميكن أن أستغين عنها لورغبت يف ..
 ابلطبع ال ،ميكننا تدبري أمران ليوم واحد..فخذي فرصتك..فأنت يف إجازة كذلك..
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راقبت ليزا الطفلة وهي تلعب فوق الرمال..كم
هي سعيدة! كان طوين قد بىن حظرية لبيتسي
على الشاطئ ،وكاان عادة يضعاهنا فيها عندما
يسبحان ،وهكذا فعلت اآلن.
واستلقت ليزا تعوم على ظهرها فوق املياه
الزرقاء ،حتدق ابلسماء اخلالية من النجوم
فوقها..أمر غريب..إهنا تفتقد طوين ،ترافقا
خالل االايم قليلة املاضية حىت أهنا أصبحت
تشتاق لصحبته..ولكن أين كرامتها  ،أين تلك
االستقاللية املتصلبة اليت حافظت عليها خالل
السنة اليت مرت؟ أهنا اآلن تتمتع يف االعتماد
على طوين ..وهذا ماحدث بدون أن حتس.
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ملس شيء قدمها..ليقطع أفكارها ..ويرميها
ابلرعب ..انقلبت على وجهها ،وسقطت
خصالت شعرها فوق جبينها ،وحدقت بزوج
من العيون البنية الضاحكة..فسألته بغضب:
 ماذا تظن نفسك تفعل؟توازن الرجل يف املاء بقرهبا و أجاب:
 قبل حلظات كنت أسبح بكل سعادة ،مثبرزت أمام نظري حورية حبر محراء شعر..
علي أن أتفحصها.
كان
وهكذا
ّ

 -ولكن ماذا تقصد من إخافيت هكذا؟ لقد

أخفتين جداً!
فنظر إليها ابرتباك:
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 مل تكن هذه غلطيت متاماً ،لقد كلمتك أوالً،ولكنك مل تسمعيين.
بدأت ابلتدريج تعرتف أبنه رجل وسيم ،يف
حوايل الثالثني من العمر ،وجسم كله عضالت
وسألته:
 ماذا تفعل هنا؟ هنا ابلذات أم يف إسبانيا؟فابتسمت رغماً عنها.

 -هنا ابلذات؟

فضحك:منتدايت
 -وهل ميكن أن تعريف؟ كنت أسبح!
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 انظر..هل ميكن أن نعود إىل الشاطئ ..يبدوأن طفليت مضطربة.
 ابلتأكيد!وما أن وصال الشاطئ حىت جففت شعرها،
وقدمت للغريب منشفة إضافية منها ،قبلها
ابمتنان ،مل تكن بيتسي مضطربة أبداً بل تغط يف
النوم ..وجلس الرجل فوق الرمال إىل جانب

ليزا:
 امسي ريك جونز ،على فكرة. وأان ليزا كوردوفا. لديك طفلة مجيلة. شكراً لك.Page 230 of 906

 وكذلك زوجك ،لقد رأيته من بعيد يالعبها. زوجي؟ ..مىت شاهدته؟ منذ بضعة أايم. وليس اليوم.أخذ ريك جونز يتفرس يف وجهها مث قال حبرية:
علي أن
أن
أشعر
ا
حق
أعرفك،
أنين
أشعر
ً
ّ

أعرفك.

علمت أن كالمه ليس حماولة تعارف ،فهي
كذلك تشك أهنا تعرفه ،كل شيء فيه يبدو
مألوفاً هلا ،فسألته:

 -هل أنت من كندا؟
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فهز رأسه.
 بل أعيش هنا ،كانت كندا بلدي..أملكالفيال اليت تلي فيلتكم ،وهلذا شاهدتك كثرياً...
مث صمت حلظة وصاح:
 ليزا! ابلطبع أنت ليزا كامريون! منذ بضعةشهور كنت أحبث عنك من أجل إحدى
املهمات ،واتصلت بكل الوكالء ،ولكنهم قالوا
إنك تركت العمل.
فردت ليزا هبدوء:
 صحيح لقد تركت مهنة العرض. -هذا ما أعرفته ..ولكن أليس غريباً أن تكوين

على بعد أمتار مين طوال الوقت؟
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 أشك يف هذا ،فنحن هنا منذ أسبوعفقط..أتعين أنك أنت ذلك الريك جونز؟
 هذا يتوقف على ماتعنيه. املصور الشهري الغايل الثمن. هذا ما أظنه!فلمعت عينا ليزا:
 ليس هناك أي افرتاض فأنت ريك جونز،وهل كنت تريدين لبعض التصوير؟
 والزلت أريدك ،فأنت فقط من ميلك اللوناألصلي للشعر الذي أريده لصورة مع املغيب
أريد إلتقاطها ،أال ميكنك إعادة النظر يف
تقاعدك لبضعة أايم؟
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هزت رأسها نفياً ،فهي تعرف طوين رأي طوين

ابألمر:

 أخشى أنين لن أستطيع ،ولكن هناك الكثريمن العارضات هلن لون شعري ،ال أصدق أنه
فريد من نوعه.
 ليس فريداً،إذا أردته اصطناعياً ،ولكنين الأريد..ألنين أرغب يف ربط مصداقية مسعيت

أبصالته الطبيعية.
فردت خبجل:
 هذا صحيح.بدت عليه خيبة األمل:
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 من املؤسف أن تكوين خارج الدائرة اآلن،فأنت من أحتاج إليها ابلضبط ،أال ميكن أن
يسمح لك زوجك ملرة واحدة فقط ،فبدونك
سألغي الفكرة.
فبدا األسف على وجهها:
 طوين ال يوافق على مبدأ الزوجاتالعامالت.
فقطب:
 طوين؟ هل أنت متزوجة من طوين كوردوفا؟ وهل تعرفه؟ ال أعرفه ابلضبط..لقد التقينا عدة مرات..كنت أعرف شقيقه أكثر.
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 كنت تعرف لوسيان؟ -نعم..لقد أسفت جداً لسماع خرب موته..

وأظن أن طوين قد دمره اخلرب..فقد كاان قريبني

جداً من بعضهما؟
 -صحيح!

فابتسم هلا ريك:
 على األقل ،لديه أنت لتساعديه علىالنسيان ،ليس هناك أسوأ من أن يكون املرء
لوحده عندما حيصل شيء كهذا
وردت بدون تفكري:
 -اوه..مل أكن متزوجة يف ذلك الوقت.
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أجفلت عندما رأته ينظر اىل بيتسي البالغة
السنة ،وتوصل إىل استنتاج خاطئ ،فقال
حمرجاً:
 فهمت..علىـ األقل أنت معه اآلن. ليس األمر كما تظن ..وامتىن لو أنين أستطيعأن أشرح لك..
 لست مضطرة هلذا ،وما أمهية األمر إذا كنتمااآلن متزوجان ..ليس األمر من شأين..هل أنتما
هنا يف إجازة!
 لبضعة أسابيع ،ويبدو أن طوين لديه أعمالهنا أيضاً.
وقف ريك مستأذانً:
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 جيب أن أقول إنين مل أعرفه ،ولكنين مل أرهسوى من مسافة ،أميكن أن أراك غداً؟ جيب أن

أذهب اآلن فلدي بعض الضيوف يقيمون عندي

..هل ميكن أن أراك غداً؟
 أعتقد هذا ..ولكنين...فضحك:منتدايت
 ال تقلقي ايليزا ،صحيح أنين مل التق بطوينسوى بضع مرات ،إال أنين أعرف متاماً أي نوع

من األزواج هو ،وبصراحة ...ال ألومه.

 شكرا لك للمديح ،وشكراً للتفهم ،فطوينقد ال حيب أن التقي بك هكذا..إنه متملك
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جداً"......مراتب" رمبا كانت أنسب ..فهو
مراتب بكل حركة اقوم هبا.

 -حسناً..رمبا أستطيع رؤيتك إذن.

ومل يكن أمام ليزا فرصة لتفكر بتعارفها اجلديد،

وال إبمكانية تصويرها على يد املصور الشهري
ريك جونز ،فقد استافقت بيتسي يف تلك
اللحظة وجعلت من املستجيل أن تفكر بسواها،
وهكذا مل تتح لليزا حلظة هلا حىت وقت العشاء،
حيث انمت بيتسي يف غرفتها.
مل يكن طوين قد عاد عندما جلست تتناول
العشاء ،وفيما هي ترتشف قهوهتا  ،وصل ..
وبذلت جهداً لتبدو هادئة ،مع أهنا قلقت عليه:
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 مساء اخلري.فردت بربود متجاهلة الرد االجتماعي:
 لقد تناولت العشاء. وأان كذلك ،لقد تناولته يف املدينة. حقاً؟ أمل يبدر يف ذهنك أن تعلمين ابألمر؟ مللدي فكرة أنك ال تنوي العشاء هنا.
يكن ّ

 -وال أان..فاالجتماع استمر لوقت أطول مما

افرتضت.
وطالت نظراهتا إليه وتساءلت:
 حقاً؟وضع فنجان القهوة من يده بقوة فوق الطاولة،
وأدهشها أنه مل ينكسر:
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 إىل ماذا تلمحني اآلن؟ إىل أنين مل أكن يفاجتماع عمل؟ أو أن أكون قد قابلت امرأة
أخرى؟
واجفلت ليزا هلجومه ..إنه غاضب فعالً ،ولكنه

بدا جذاابً يف غضبه..فقالت حبرية:

 حسناً...والتقط الفنجان لريتشف ماتبقى فيه:
 تبدين كالزوجة الغيورة ..ايزوجيت! أان لست غيورة! ايطوين! مل أكن أفكر بشيءقبل وصولك ،فماذا دهاك لتعود إىل املنزل هبذا
املزاج العكر؟
 ال شيء ولكن ارتيابك أاثرين.Page 241 of 906

 مل أكن مراتبة! ولكنين أراتب اآلن ..ملاذاتدافع عن نفسك هكذا؟
وتوجه حنو الباب:
 لست أدافع عن نفسي ..سأذهب إىل غرفيت. ولكن الوقت مبكر ايطوين ..ومل أرك طوالاليوم.
 لدي بعض األوراق املهمة أريد أن أدرسها. سبق وقلت انك لن تعمل يف هذه اإلجازة. مل أكن أنوي ،ولكن هذا ماحصل بدون أنأتوقعه ،وسأغيب يف الغد أيضاً.
بدت خيبتها واضحة..ولكنه فتح الباب
وخرج ..وتركها حتدق وراءه ابلباب املقفل،
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كانت الساعة التاسعة والنصف ،وال شيء
أمامها تفعله سوى أن تذهب إىل غرفتها ،لتقرأ
كتاابً مث تنام  ..ماهذه اإلجازة!

استدارت ليزا حبرية فوق وسادهتا عندما مسعت

صوت ابب غرفتها ينفتح مث ينغلق ،اإلضاءة
الوحيدة كانت أتيت من املصباح الصغري قرب
سريرها الذي كانت تقرأ على ضوئه ،وحدقت
يف الفتحة لتتبني من هو زائرها ..وجلست
بقلق:
 بيت؟ -ال ،لست بيت.

Page 243 of 906

حترك طوين حنو النور الناعم الذي ينبعث من
املصباح ،يرتدي روابً من احلرير األسود فوق

بيجامة مماثلة..كان جيب أن تعرف أن الداخل

هو طوين ،فقد استخدم الباب املشرتك بني
غرفتهما ،ولكنها مل تكن تعتقد مطلقاً أنه

سيدخل هكذا.

قال ووجهه متجهم:
 لقد دخلت ألعتذر. تعتذر؟ لتصريف الفظ معك قبل قليل ،ماكان جيب أنأوجه غضيب إليك ،فأنت مل ختطئي بشيء.
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وبدأ متكرباً ..وأحست ابلغرابة للحديث معه

أبلفة داخل غرفة نومها ،مع أنه له كامل احلق

يف أن يكون هنا ،إنه زوجها ،ومن حق الزوج
زايرة غرفة نوم زوجته..وقالت له:
 هل كنت غاضباً من شيء؟ ومن أفضل مينلرتمي بغضبك عليه؟

فابتسم ،وانفرجت أساريره  ،وهذا مل تكن
تتوقعه وقال:
 إذا كنت حتاولني جعلي أشعر ابلذنب ،فمناإلنصاف أن أقول إنك جنحت.
أحست ليزا ابلتوتر يتالشى منها:
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 مل أقصد أن أجعلك تشعر ابلذنب..ولكنينأردت أن تعرف أنين أفهم رغبتك يف مهامجة
شخص ما ،وأان الشخص املناسب ،كما ستكون
أنت يف حال غضيب.
فقال هبدوء وهو حيدق إليها:
 -إبمكانك أن تكوين جدية كثرياً لشابة صغرية،

تبدين دائماً هادئة و مسيطرة على نفسك،
مستعدة لكل شيء بكل الطرق.

 ولكنين لست هكذا اآلن.فاتسعت عيناه ملظاهر اخلجل على وجهها،
وقال بصوت أجش:
 ومع ذلك ال تبدين أقل مجاالً.Page 246 of 906

واقرتب منها :
 أنت جذابة ليزا ..جذابة جداً ألن يبقى فكرايًمراتحاً ،كيف من املفرتض أن أانم وأنت يف
فراش يف الغرفة املالحقة لغرفيت؟

آخر مجلة خرجت منه كاآلهة ،وجلس بقرهبا
على السرير ،ومد يده ليداعب وجهها..
ويكمل كالمه:
 أنت كالشمعة جتذبيين إليك ،وأان كالطفلأقع حتت سحر فتنتك بدون أن أهتم لو
أحرتقت.
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استجابت ليزا لصوته املعذب ،وأحست جبسدها
فارغاً وحيتاج ألن ميتلكه طوين ابلكامل ،وبدأ

جسدامها ابالجنذاب إىل بعضهما على الرغم من

تعاليم عقلهما ..وحتركت طوعاً حنوه...

جتاوهبا كان أقصى ماحيتاجه طوين ليفقد سيطرته

على نفسه ،فامتدت ذراعاه حنوها ليجذهبا إىل
قساوة صدره ،وللحظات طويلة مليئة ابلعذاب
أخذ ينظر يف عينيها املليتئني ابلرغبة ،مث احتواها
متاماً يف عناق شديد.

مل يكن قد عانقها من قبل ،ومل تكن واثقة كيف

سيكون إحساسها لعناقه ،ولكن كما توقعت
استوىل طوين على القيادة ،وبدأت يداه يف رحلة
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االستكشاف  ،وأحست أبن املشاعر اليت أاثرها
فيها تكاد ال تتحملها.
ألقاها بلطف فوق املالءة الباردة ،مث تسلل إىل
الفراش بقرهبا ونظر إليها قائالً:
 أريدك ليزا..أريدك.مل تكن ليزا تعي سوى ضغط جسده ،وليست
حباجة إىل كلماته املثرية ختربها عن حاجته هلا،
وأحست بشعره يرتطب حتت ملستها ،ومألت
رائحة عرقه أنفها:
 -طوين أان...

Page 249 of 906

 ال تتكلمي ليزا ...أشعري فقط ..أحسيابلتيار املوجود بيننا ،ابلسعادة اليت ميكن لكلينا
أن مننحها لبعضنا بسهولة.
 ولكن طوين...قاومت كي تعيده إىل تعقله ،ولكن عقلها قاوم
أكثر ضد هذه الفكرة ،ففي هذه اللحظات ال
تبدو أية أمهية سوى لرغبتهما.
وأخذت حتس ...واشتعل جسدها للمسته
فارجتفت ودفعت بنفسها إىل أحضانه ،وبدا هلا
أن حاجزاً كان بينهما قد انفجر...
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ورمت برأسها إىل اخللف ،مل حتس من قبل مبثل
هذه املشاعر املثرية ،مل يلمسها أي رجل من قبل
هكذا ،ولكن ال جمال للرفض.
وحتركت يداها إىل صدره ،مث إىل كتفيه..ولكن
يداه منعتاها من املتابعة وقال بصوت أجش:
 ليس بعد ايليزا.وبدا أن كل مهه اآلن أن يعود للسيطرة على
نفسه ،فاتسعت عيناها دهشة ،وحترك مبتعداً
عنها ،مث استند إىل مرفقه لينظر إليها بعينني
مشتعلتني كاجلمر ،وقال:
 أريد أن أنظر إليك..ألمتع عيناي بكل ذرةمن جسدك اجلميل ...وبعدها أريدك أن تفعلي
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الشيء نفسه معي ،أتفهمني؟ أريدك أن تعجيب يب
أكثر من إعجابك أبي رجل مر يف حياتك ،وأن
أكون أان الرجل الوحيد الذي تستجبني له،
ترغبني يف ملسته ،وحتبينه!
وأحست ليزا ابلذعر جيتاجها بقوة:
 الميكن أن تعين ماتقول!فضحك ابنتصار:
 كل ما أعنيته أنين سأغازلك الليلة حىت التفكري اثنية أبي رجل غريي ،فهل هذا صعب
الفهم؟
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كاد تعقلها يضيع اثنية ملعاودته تلمسها ،ولكن
التعقل عاد ليتسلم زمام األمور ،وبدأت تقاوم،
فضاقت عيناه..و سأهلا حبدة:
 ماذا تفعلني؟ ملاذا تقاوميين ؟ ألنين ..ألنك تتصرف كاحليوان! أنت التريدين إال لتربهن عن رجولتك ،لتربهن كم أنت
قادر..حسناً..لن تنجح هكذا ،وأريدك أن خترج
من غرفيت..اخرج اآلن!
ا
غادر طوين السرير فوراً ليقف كتمثال إله

إغريقي يف مواجهة األشعة الذهبية املنبعثة من
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املصباح ،غري مهتم بكونه شبه عار ،عيناه ال
يبدو فيهما سوى االحتقار هلا وهي مستلقية يف
وض ٍع مغ ٍر بني مالءات السرير ،وقال بعد أن
سارعت لتغطية نفسها:

 الوقت متأخر هلذا ،أليس كذلك؟فردت ابمتعاض:
أنت من سببت هذا. ولكنك مل تقاوميين يف البداية. أان ..لقد حاولت. ال ..مل حتاويل!وجلست يف السرير ،واملالءة ملفوفة على
جسدها:
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 مل أدعك إىل هنا! وال أحد دعاك! عيناك تدعوانين كلما نظرت إيل ،وليس يفوسعي إال أن أستجيب ،لقد متاديت الليلة معي،
وكنت قد حذرتك من هذا إال أنك مل هتتمي
إيل و
هبذا حتذير ،وعندما دخلت آلراك نظرت ّ

أنت مستلقية والدعوة على كل خط من
خطوط جسدك.
 -هذا غري صحيح.

 بلى ،إنه صحيح ،البد أنين جننت ،ايإهلي!جيب أن أخرج من هنا!
 -كم أمتىن ذلك.
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 ابلرغم من نواايي النبيلة ،سيحدث هذامرات و مرات إذا مل استطيع السيطرة على
رغبيت فيك ،سأذهب ،ولكن أرجوك أن
تصدقيين هذه املرة إذا قلت إنين سأسعى
جهدي أن ال حيدث هذا اثنية!
 هذا كل ما أطلبه!َ -7من خيون َمن؟
يف الصباح التايل أحست ليزا بدوار حاد..وكأن
ماحدث بينها وبني طوين كان حلماً،ولكن كل
ماحوهلا أكد أنه دخل غرفتها ليلة أمس.
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الشيء الوحيد الذي أعادها إىل رشدها ليلة
أمس ،كان وعد طوين هلا أبن ينسبها كل
الرجال الذين عرفتهم غي حياهتا ،هذا يعين أن
طوين سيسعى إىل أمتالكها ،األمر الذي سيربهن
له أن ما من أحد قبله ..وهذا مالن تستطيع
السماح حبدوثه.
غادرت السرير وهي جترجر بؤسها..وقد أخفت
عريها بروب حريري ،اآلن هي جمربة على
ارتداء مالبسها و النزول إىل الطابق األرضي
لتواجهه ،مع أهنا غري واثقة من قدرهتا على
ذلك.
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دوش سريع ..وبعض التأين يف وضع املكياج،
فبدت مقبولة ،ترددت يف دخول غرفة الطعام،
ولكنها أجربت نفسها ..لتجد من ختشى
مواجهته غائباً ،ومامن أحد يف الغرفة ،بيت و

الطفلة كانتا تلعبان على الرمال يف اخلارج ..وما

أن رأت بيت ليزا يف غرفة الطعام حىت اقرتبت
منها و أخربهتا:
 السيد كوردوفا..ليس هنا ..لقد خرج منذحوايل الساعة.
 خرج؟بدت مضطربة ،وأعصاهبا حمطمة الكتشافها أهنا
حتب زوجها و أضافت بيت:
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 نعم..قال إنك تعرفني أين ذهب.ومأل األمل عينا ليزا:
 هل هذه هي الرسالة اليت تركها قبل أنخيرج؟
 -قال أيضاً إنه لن يعود للعشاء ،وقال إنك

تعرفني هذا.

فأدارت ليزا وجهها تتظاهر بشرب القهوة ،إذن
هذا هو كل رده على املشاعر اليت اثرت
ابألمس بينهما ..سيتجنبها قدر استطاعته،
وخجلها من مقابلته مل يكن ضرورايً..ولكن
ستضطر ملواجهته هذا املساء  ..عندما يعود .
Page 259 of 906

قالت بيت:
 حسن جداً سيد كوردوفا ،سأحضر أغراضبيتسي للذهاب إىل الشاطئ.

 سأنتظرك هنا فنذهب معاً.تركت بيت و بيتسي على الشاطئ لتسري ابجتاه
فيال ريك جزنز ،الميكن أن تكون بعيدة ،لقد
قال إنه يريد رؤيتها اليوم ،فلماذا ال تبادر إىل
زايرته؟
كانت فيال ريك جونز أبعد مماتصورت ،على
األقل تبعد ثالثة كليو مرتات ،ولكنها عرفت
أهنا وصلت إىل املكان املطلوب ألن ريك وعدد
من الرجال كانوا يتمددون على الشاطئ قبالة
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الفيال ،بعضهم كان على وشك السباحة حني
اقرتبت منهم وشاهدها ريك ،فوقف وقد بدا
عليه السرور:
 ليزا! تعايل إىل هنا.قدمها إىل عدد من رفاقه قبل أن يصطحبها إىل
الفيال ،فقالت له:
 لديك الكثري من األصدقاء يقيمون معك.فضحك:
 ليس اجلميع هنا ،فرجالن و ثالثة فتياتذهبو إىل املدينة للتسوق ،إن عدد ضيويف
دزينة.
 وماذا تفعلون طوال اليوم؟Page 261 of 906

فهز كتفيه:
 نسبح ،نتشمس ،نغطس حتت املاء ،يف الواقعستة من ضيويف ليسوا يف إجازة هنا  ،بل للعمل،
لوك هناك هو املصور وجاك ميثل الشركة اليت
يصورون هلا ،أما جيزيل فهي إحدى العارضات،
والعارضات الثالثة األخرايت ذهنب للتسوق.
فقالت معلقة:
 يبدو أن اجلميع ميرح. أوه  ..ابلفعل ،ولكنين أفضل اهلدوء والسكينة ،ويغادرون بعد ثالثة أايم ،مىت
ستغادرين أنت؟
فهزت كتفيها:
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 مل يقرر طوين بعد ،فهذا يتوقف عليه. إذن رمبا سنتمكن من االجتماع عندماينصرف هذا اجلمع ..رمبا متكنت من إقناع
طوين ابجمليء معك إىل هنا؟
 لست أدري..إنه ..ال يعلم أنين هنا.فقال مفكراً:
 ال..ال أعتقد أنه يعلم ،حسناً  ،رمبا سأمتكنمن زايرتكم يوماً و أعرفه بوجودي ..مل تكن

أصدقاء مقربني أبداً ،جمرد معرفة ،ومع ذلك فال
أظنه سريفض دعويت له لزايريت.

مل تكن ليزا واثقة من هذا ،فبإمكان طوين أن
يكون متعجرفاً لو أراد ،ولكنها وافقت معه:
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 إبمكانك التجربة. وأين الطفلة اآلن؟فابتسمت قمر الليل بلطف لدى تفكريها
ببيتسي:
 إهنا مع فتاة شابة استخدمناها لرتعاها ..ومباأنه إسباين األصل ال يعتقد أن علي رعايتها
طوال الوقت ،فهم هنا عادة يوظفون مربيات
لوقت كامل يف منازهلم ،مع أنين ال أوافق على
هذا  ،ولكن طوين عنيد يف مثل هذه األمور.
فضحك:
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 ميمكنين تصور هذا ،هل جئت معك بثوبالسباحة؟
 أرتديه حتت البنطلون واليت شريت ،هذا إذامسحت يل ابستخدام منشفة من عندك.
 سأحضر لك واحدة.خلعت ثياهبا خالل غياب ريك لتكشف عن
جسدها الرشيق امللوح أبشعة الشمس ،أعطاها
ريك منشفة موردة وهو يقول:
 واو! كم أنت مجيلة!فأمحر وجهها:
 هل تتلفظ عادة مبثل هذه املالحظاتللسيدات املتزوجات؟
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 إذا كن مثلك..أجل ،وإال ..فال ،لقد خسركعامل األزايء ..وخسارتنا كسب لطوين.
وتنهد..فضحكت:
 قد أوافقك على القسم األول ،ولكنين لستواثقة من طوين.
 أان أكيد أنه الكاسب ،تعايل..لنسبح..إنه يومجيد و حرام أن نضيعه.
وسبحا نصف ساعة أو أكثر قبل أن يستلقيا
على الرمال ،وحديثهما ال يزال يتدفق ،كان
بينهما أشياء كثرية مشرتكة ،ويعرفان األشخاص
إايهم ،حىت أهنما وجدا الكثري من األمور
للتحدث عنها ..ومل تتعجب ليزا عندما وجدت
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الساعة قد أصبحت اخلامسة و النصف ،وأن
وقت عودهتا قد حان.
قال هلا ريك:
 ملاذا ال تبقني للعشاء..لقد رفضت الغداء فالترفضي العشاء..هل سيكون طوين هناك؟
 ال  ،ولكنين.... إذن ستبقني هنا ،سأوصلك إىل املنزل لتغرييمالبسك.
أحست ابخلجل الضطرارها إىل مقابلة الكثري
من ضيوف ريك ،ولكن طوين لن يكون هناك،
وبقاؤها هنا أفضل بكثري من تناوهلا الطعام
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لوحدها ..فوافقت ..وبسرعة أحضر ريك
مفاتيح سيارته.
 هل أنت جاهزة؟ جاهزة ،هل جيب أن ختربهم إىل أين سنذهب؟ ال ..لن يفتقدوان حىت ،فنحن هنا غري رمسيني،وكل شخص يفعل مايريد.
وصال الفيال يف أقل من مخس دقائق فدعته
للدخول وتناول كوب عصري بينما تستحم و
تغري مالبسها ..وسألت بيت وهي تتفقد بيتسي:
 هل اتصل السيد كورودفا؟ -ال ..هل كنت تتوقعني مكاملة منه؟
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 كنت اتساءل فقط ما اذا كان قد غري فكرهابلنسبة للعشاء ،فأان سأخرج ألتعشى مع
اصدقائي ،وال أريده أن يصل و جيدين يف
اخلارج.
 -حسناً ،إنه مل يتصل ،وإذا اتصل سأبلغه أنك

خرجت .

وابتسمتـ ليزا للطفلة:
 اذهيب إىل فراشك اآلن ،وسأتفقدك عندماأعود ..لن أأتخر ،ورمبا أعود قبل أن يصل
طوين.
ساعدها على الصعود إىل السيارة اثنية ،وقال
هلا:
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 أتعلمني! أحب مغازلة املتزوجات ،فهذا أكثرأماانً من مغازلة الفتيات العازابت.

 -هذا صحيح إذا مل يكتشف الزوج الغيور

أمرك.
 ولكنه بعيد اآلن يف عمل.فقطبت:
 من تقصد؟ طوين ..ابلطبع.فامحر وجهها:
 اوه ..الطبع ،ولكنين ال أتصوره يف دورالزوج الغيور.
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 أما أان فاستطيع  ..رمبا مل تعطه بعد السببللغرية بعد فأطباع هذا االسباين ميكن أن تكون
عاصفة بعض األحيان.
مل تكن تريد أن تفكر به الليلة أرادت أن تنسى
أهنا متزوجة ،أن تنسى إحساسها اجلديد ابحلب
له ،وهكذا فعلت لبضع ساعات انضمت
متعمدة إىل أجواء الضحك واألحاديث اليت
جرت بني مثانية أشخاص كل مههم أن يتمتعوا
بوقتهم.
ضيوف ريك ،الذين ذهبوا للتسوق ،مل يعودوا
بعد ،مع أن ريك كان واثقاً أهنم سيصلون وهم

يرقصون عند الشاطئ.
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هذا هو منط احلفالت الذي كان يعجب ليزا
قبل أن تقتحم بيتسي حياهتا ،حفالت مرحة
خالية من اهلموم ،كان ينتج عنها دوماً غزل ال
ضرر منه ..وهكذا وجدت نفسها عند مغيب

الشمس تستند إىل كتف ريك ،يغنيان معاً
بسعادة مع نغم املوسيقى.
كاان يضحكان بسعادة  ،عندما أحست بعنني
تراقباهنا ،حىت أهنا ابلكاد جترأت على االلتفات،
وشحب وجهها و تالشى كل مرحها عندما
التقت عيناها بعيين زوجها.
الفتيات األخرايت اللوايت كن يتسوقن ،عدن
من تسوقهن ،وأحست ليزا ابلغضب لرؤية أن
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مريا تريستال كانت واحدة منهن ،وأهنا كانت
تتعلق بذراع طوين بشدة ،ويبدو عليها منظر
القطة اليت سرقت اجلبنة ،وأحست ليزا ابلغضب
ممزوجاً ابلغرية.

شاهد ريك القادمني بدوره ،وامسك بذراع ليزا

وهي حتاول التقدم حنوهم ليبقيها إىل جانبه
هامساً:
 اهدأي ليزا ،فضيحة من هذا النوع هوماستتمتع به مريا متاماً.
وابتسم ابتسامة بدت طبيعية..وقال هلا هبمس
واالبتسامة ال زالت تالزم وجهه:
 ال تظهري االهتمام ..ستحب هذا كثرياًPage 273 of 906

فعلت مابوسعها لتعمل بنصيحته و اسرتخت و
أخذت تراقب مريا وزوجها يتناوالن الطعام..
قالت بصوت متهدج:
 ولكن هذا زوجي ايريك ،ال أستطيع جتاهلأنه مع امرأة أخرى!
 وهل هذه هي املرة األوىل؟ أال يدلك رد فعلي على هذا؟ أوه ..أعلم أناألمور ليست على مايرام بيننا ،ولكنين مل أتوقع
هذا ..أشعر ابخليانة ،ابإلحباط.
 كم األمور سيئة بينكما؟مألت الدموع عينيها:
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 سيئة جداً ..يف الواقع الشيء الوحيد الذييبقي على الزواج هو وجود بيتسي ..فكالان

حيبها.
 هذا ماالحظته ..وإذا كانت األمور هبذاالسوء بينكما ..حسناً مريا جذابة ..وبدون

أخالق ..وطوين ..حسناً ..إنه رجل!

فتنهدت ليزا:

 أعلم ماحتاول قوله ..ولكن إجياد األعذارلتصرفاته ال يسهل األمور.
 أعلم هذا..ولكنين أحاول أن أشرح لك أنالرجال خيتلفون عن النساء أعين..عدا
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الفروقات املعروفة ،فالعالقات اجلسدية هي
جزء من احلياة ابلنسبة للرجل.
 وإذا مل حيصل على مايريد يف بيته ،حيصل عليهيف مكان آخر.
ا
وبدا القلق على ريك.
 شيء من هذا  ..ومريا ال تنفر من أية عالقة. أعرف هذا ،لقد قالته يل بنفسها.وبدت عليه الدهشة:
 قالت لك هذا؟ أجل..لقد جاءت إىل منزيل منذ أسابيع.Page 276 of 906

وهز رأسه غري مصدق:
 ايإهلي! هلى أتى هبا إىل منزلك؟ أمل تعريفماجيري حينذاك؟
 لقد سألته ،فأنكر بقوة.ونظر من فوق كتفيها مث قال:
 حسناً ستربهنني اآلن كم أنت انضجة ،إهنمايقرتابن معاً.
هنضت ليزا لتقف مبساعدة ريك ،وأخذت

تنفض الرمال عن تنورهتا ،متعمدة أتخري حلظة
رفع رأسها إىل األعلى بكربايء لتلقي ابلغضب
املطبوع على وجه زوجها ..وهز طوين رأسه
حبدة:
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 ريك...مث التفت إليها:
 مل أكن أعلم أنك قادمة إىل هنا الليلة ،وإاللكنا جئنا معاً.
إذن ،لقد اختار االدعاء ،مع أن األربعة يعلمون
جيداً حقيقة الظروف اليت دفعت ابلزوجني ألن

يكوان هنا ،ولسوف يتصرف طوين وكأنه مل أيت

إىل هنا بصحبة امرأة أخرى ،مع املرأة اليت
كانت عشيقته طوال وقت زواجهما ،ورمبا قبله
أيضاً ،اآلن دورها لرتمي االهتامات يف وجهه
بدل أن تتلقاها هي منه.
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 مل يكن لدي فكرة عن السهرة إال عصر هذااليوم ،عندما دعاين ريك.
نظر طوين اثنية إىل الرجل اآلخر:
 مل أكن أعلم أنك تعرف زوجيت. حسناً ..أان...فقاطعته ليزا:

 حنن نعرف بعضنا من زمن بعيد.و أحست مريا أن اجلميع يتجاهلها ،فشددت
قبضة يدها على ذراع طوين إظهاراً لتملكها
أكثر من مشاعرها حنوه ..فقالت وهي تنظر

إليه:
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 لقد ذهبت مع طوين للتسوق هذا الصباح،أليس كذلك ايحبييب؟
اشتدت شفتاه فوق بعضهما ،ونظر إىل ليزا
حبدة:
 لقد التقينا لوقت قصري يف السوق.فردت إبصرار  ،مصممة بشكل واضح أن تعلم
ليزا قضائهما اليوم بكامله معاً:
 مث أخذتين للغداء.فقال ابختصار:
 أجل.وأحست ليزا أن السكني تنغرز يف صدرها
بعمق ..لقد ذهب طوين ،بطريقة ما  ،من بني
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ذراعيها إىل هذه املرأة ..ومامن شك أهنا
أشبعت له غريزته ،على عكسها متاماً ،وسألته

ليزا عن قصد:

 كيف مت اجتماع "العمل" ايحبييب؟الحظت امحراراً طفيفياً على بشرته السمراء
الستخدامها كلمة الغزل بدون صعوبة..

وأجاب متصلباً:
 -لقد انتهى ابكراً خالفاً ملا توقعت.

فردت حبالوة :

 هكذا إذن ..كم من املؤسف أنك مل تتصللتخربين هبذا.
 مل أر ضرورة لذلك.Page 281 of 906

فأجابته خبشونة:
 صحيح..معك حق.واستدارت إىل مريا متجاهلة نظرة الرضى
الكريهة على وجهها .وقالت:
 كم مجيل أن أراك اثنية مريا.فردت مريا بصوت منخفض مذهول:
 صحيح؟رغبت ليزا أن ترد على التحدي الذي بدا يف
هلجة الفتاة األخرى ،أرادت أن تصرخ و تصرخ
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حببها لطوين ..ولكن هذا لن حيدث ،فال ميكن
أن يكون حيبها وقد دعا عشيقته إىل عطلتهما.
وهكذا مل ترد ،وجتاهلتها اثنية  ،وقالت:
 ريك كان على وشك أن يوصلين إىل املنزل.كلماهتا سببت املزيد من الغضب على وجه
طوين فضاقت عيناه:
 مبا أنين هنا اآلن ،فأان قادر على أخذ زوجيتإىل املنزل.
وبدأت ابالحتجاج:
 آه ..ولكن....ولكن نظرة الغضب من طوين أسكتتهاونظرت
مريا إليه:
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 ولكننا وصلنا إىل هنا لتوان ايحبييب ،وابلتأكيدلست مضطراً اىل اخلروج ابكراً؟
فرد بصوت منخفض:
 أظن أن هذا أفضل.وسألته بوقاحة و إغواء:
 الغداء؟ يف الغد؟ لست واثقاً...فتدخل ريك بسعادة:
 فكرة رائعة ،وستتمكن من جلب ليزامعك..فلست واثقاً أنين سأمتكن من الذهاب

جللبها بنفسي ،سآخذ سياريت يف الغد للصيانة،

ولكن إذا كنت قادماً ايطوين ،فلتأت معك.
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كلماته أوحت أبهنما متفقان على هذا سلفاً ،و

أحست ابالمتنان لدعمه هلا و أحست أن طوين
مل يكن سعيداً ،فقد برقت عيناه وهو يرمق
الرجل اآلخر بغضب.

استدار لينظر إليها وسأهلا ابقتضاب:
 هل يناسبك هذا؟وعلمتـ من نظراته أنه يتوقع أن ترفض  ،ولكن
شيطاانً يف داخلها حثها على القبول ،فواجهته

متحدية ،قد يكون له عشيقة ،ولكنها لن تشجع

مثل هذه العالقة..وقالت بعذوبة:
 أظنها فكرة ممتازة.فأطرق رأسه وسأل مضيفهما:
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 حسن جداً..هل يناسبك الساعة الواحدة؟ -عظيم..أراك يف الغد إذن ليزا.

خالل احلديث كان ريك جيذهبا ليبتعد هبا عن
اآلخرين إىل أن أصبحا على مسافة منهما ،وقال
هلا:
 -ابقي رأسك مرفوعاً ايحيب..إنه زوجك يف

مطلق األحوال.

ونظرت إىل اخللف ،إىل حيث كانت مريا تشغل
طوين يف حديث عميق ،وجهها مشرق ابلنشاط،
عيناها تربقان ،وقالت لريك:
 -حاول أن تقنع مريا هبذا.
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 -األمور ليست كما تبدو دائماً..فاتركي له

الفرصة ليفسر موقفه.

وهكذا فعلت ..ولكنه طوال الطريق إىل املنزل
بقي صامتاً ،فمه مشدود حىت أصبح كاخلط

الرفيع ،والغضب ابد عليه ،ولكن ملاذا الغضب؟

هي من حيق له أن يغضب ،فقد أحست ابالذالل
عندما وصل مع عشيقته وقد تعلقت بذراعه.

ما أن دخال الفيال حىت فقدت الصرب ،ففتحت
فمها:
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فصاح هبا:
 أنت اصميت ..على األقل انتظري إىل أننصبح يف خلوة قبل أن تسبيب فضيحة ،فقد
يدخل علينا أحد اخلدم يف أية حلظة.
فصاحت متهورة:
علي أن
كذلك؟
أليس
هذا
تفعل
أن
والجيب
ّ

أحتمل االذالل أمام مجيع الناس ،ولكن خدمك
جيب أن ال يشهدوا أي جدال.
ومجدت عيناه من الربود:
 قلت اصميت! سنذهب إىل غرفتك ونتكلم. غرفيت؟فابتسم بسخرية:
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 ال ختايف ..لن أغويك ،فال مزاج يل هلذا اآلن،ال لك وال ألية امرأة.
 هذا ألنك فعلت من الغضب ..وأخافهاغضبه:
 فلنذهب إىل غرفتك!ا
 -8البديل
اضاءت ليزا املصباحني الصغريين قرب سريرها،
واستدارت مستعدة لتواجه طوين ،وهو يغلق
الباب هبدوء خلفه:
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 هاقد أصبحنا يف غرفيت ..فماذا بعد؟ أريد أن أعرف ماذا كنت تفعلني يف فيالريك جونز.
 تريد أن تعرف ماذا؟فضحطت ضحكة مفرقعة ابلغضب:
 أال تظن أن قضاءك اليوم بكامله مع امرأةأخرى أهم من هذا؟ كنت تعاشرها ،مث ذهبت
إىل منزل شخص آخر برفقتها؟ أظن هذا أكثر
أمهية مما فعلته أان.
 اهتاماتك ليست عادلة... -حقاً ماتقول؟

 -ليس لديك أي دليل..
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وارتفع صوهتا بشكل خميف:
لدي..اللعنة عليك! طوال الوقت كنت
 -بل ّ

تصر على أنين حباجة إىل عطلة ،بينما يف الواقع

كان السبب احلقيقي هو ملقابلة عشيقتك ،أنت
تثري امشزازي!
وأصبح لون بشرته الداكن رمادايً:
 أنت ***** ابردة األعصاب سخرت مينأكثر مما أستطيع أن أحتمل ،أجربتين على رمي
نفسي يف أحضان امرأة أخرى ألانل ما حرمتين
منه! وتقولني إنين أثري امشزازك! هل لديك فكرة
عما فعلتيه يب ليلة أمس؟ عن العذاب الذي
سببته يل حىت ساعات الصباح األوىل؟
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فرمت الكلمات يف وجهه بقرف واضح:
 إىل أن أستطعت الوصول إىل عاهرتك لتشفيغليلك!
وفقد أعصابه بدوره:
 وماذا فعلت؟ هل أان املالم على هذا؟ هلأالم على تفتيشي عن ما أحتاجه؟
اعرتافه آملها مبا يفوق االحتمال.
 أجل..أنت املالم ،وأنت حترمين أيضاً! فلدياملشاعر نفسها اليت لك ،احلاجة اجلسدية

نفسها..أوه ..لقد نسيت ،فالنساء ال جيب أن
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يشعرن هكذا ،أليس كذلك؟ من واجبايت أن
أجلس مراتحة أشعر ابلرضى ألنك ال تزعجين
ابهتمامك غري املرغوب فيه ،ولكن هذا لن
ينجح ..فالنساء مشاعر ،ولكن من غري
املسموح لنا أن نظهرها مثل الرجال.
 أهلذا كنت بني ذراعي ريك؟ هل كنتتسعني الرضاء رغباتك؟
ونظر إليها ابزدراء  ،فصاحت به متحدية:
 وماالذي جيعلك تظن أنين مل أحصل على ماأريد بعد؟ فلقد ذهبت إىل هناك قبل الغداء.
ومتتم بلهجة غلبت عليها لكنته األصلية مع
تزايد غضبه:
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 ايإهلي! أهلذه النهاية توصلنا؟ كل منا يبحثعن كفاية يف مكان آخر؟
فجأة ختلت عنها الرغبة القتال ،وأعرتفت أبهنا
لن تستطيع متابعة الكذب ،مهما يكن قد آملها
بتفاقه وازدواجيته ،فقالت:
 أان مل أفعل هذا ايطوين ..ولن أفعل..لنأستطيع...
اتسعت عيناه لكالمها:
 أحتاولني القول أن ذلك القسم الذي ..أمامالكاهن يف مكتبه البارد يعين شيئاً لك؟

 -إنين اؤمن بقدسية الزواج ..ولكنك سخرت

لتوك من كمل تلك القدسية.
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 إذا مل أكن قد فعلت؟ ولكنك  ..لقد فعلت !..مريا وأنت..أنت... -مل نفعل أي شيء  ،طبعاً مريا ال ترحب هبذا.

 -ولكنك قلت يل لتوك...

 قلت لك ماكنت تتوقعني مساعه ،أنت منأاثرت رغبايت ليزا ،وأنت وحدك من ترضيها،
لقد ربطت مشاعري بقسوة حىت أنين رأيت كل
شيء بلون أمحر عندما رأيتك عند ريك،
وأحسست برغبة يف ارتكاب جرمية عندما رأيت
ذراعه على كتفيك.
هتاوى جسده ،ومرر يداً متعبة يف شعره الذي

بعثره اهلواء:
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 كان ميكن أن أضربه بدون أن أهتم مبن يراينيف غضيب.
 ال أفهم ايطوين ..هذا املساء ظننتك..مرياتصرفت وكأن...
فتنهد:
 لقد فعلت ذلك متعمدة ،ومبا أنين غيب،تركتها تفعل ...ستدمريين ايليزا...
وهتاوى فوق السرير..فقالت له:
 ولكنين مل أفعل شيئاً! لست حباجة لفعل شيء ..هذا الزواج لنينجح  ،كماحنن اآلن.
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وأحست ليزا بقلبها يقفز من مكانه لنظرة
الرغبة يف عينيه ،وأحست ابلضعف يف ساقيها:
 طوين..الميكن لنا أن.... ملاذا ال ميكننا؟ مل أعد أستطيع العيشهكذا..لقد اجنذبت إليك منذ أول لقاء لنا يف
تلك الشقة الصغرية اليت كنت تسكنني فيها،
ولكن األمر اآلن أصبح سيئاً لدرجة أنين ال

أستطيع النظر إىل أية امرأة أخرى! وال أرغب يف

أية امرأة أخرى ،وجيب أن أحصل عليك..أال
تفهمني هذا؟
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أحست برغبة لالرمتاء بني ذراعيه ،أن ترتكه
يفعل مايريد ،إىل أن تعود قادرة على التفكري
أبي شيء عداه ،ولكنها لن تستطيع ،الميكن أن
حيدث هذا ..فمودة أكرب بينهما قد تؤدي إىل
خسارهتا لبيتسي ،وابلتايل خسارهتا لطوين
نفسه ..وقالت بصوت منكسر:
 لن ينجح هذا ايطوين. ملاذا لن ينجح..؟ فمن الطبيعي أن يتم هذابني رجل وزوجته.
 ال!..ومل تقصد أن يكون احتجاجها عنيفاً ولكن

كلمتها خرجت صراخاً وأكملت:
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 ال..ال أستطيع..أال تفهم هذا؟ وهل جتديين منفراً؟ أنت تعلم أن ال..ليلة أمس... لقد جتاوبت معي ..أحسست الرغبة نفسها،ماكان جيب أن أتكلم..كان جيب االستمرار يف
مغازلتك..ولكن....
 ال ..ال ايطوين ليس هذا خطأ..وليس هوالسبب أنين ال أستطيع ..ال أستطيع السماح
لك مبعاشريت ..يوماً ما سأمتكن من شرح لك،

يوماً ما ،عندما تكرب بيتسي كي ال تتأمل مبا
سأكشفه ..يوماً ما..ايطوين!
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 يوماً ما! وما فائدة هذا يل واان أريد اآلن!!أريدك اآلن ...ليزا!

أمسكها بكتفيها ،وضاعت احتجاجاهتا على
صدره الغاضب ،تالمس جسده احلار على
جسدها  ،جردها من كل تفكري ،استلقيا
متعانقني ،وليزا غري قادرة على املقاومة،
وجتولت يداها فوق صدره القوي وأمسكت
بكتفيه تشده إليها ،ودفن وجهه يف عنقها،
فرتاجع رأسها ابستسالم طوعي ..وقال هلا
متوسالً:
 دعيين أبقى معك الليلة ايليزا ،دعيين أبقىمعك.
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أرادته أن يبقى..هللا وحده يعلم كم أرادته!
ولكن كيف ستسمح هلذا أن حيدث؟ وهل
تساوي ليلة واحدة بني ذراعيه أن متضي حياهتا
وحيدة بدونه ..وبدون بيتسي؟ أجربت نفسها
على االستلقاء بدون حراك بني ذراعيه ،فرفع
رأسه إليها:
 ماذا بك؟ ما األمر؟علمت أن "ال" بسيطة ال ميكن أن توقفه هذه
املرة ،وأن عليها أن تتعمد القساوة إذا أرادت
إبعاده عنها ،وهزت ليزا رأسها أبسف:
 -ال أستطيع فعل هذا..ال أستطيع فعله لك!
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 وماالذي ال تستطعني فعله يل؟ إذا كنتخجولة...
 األمر ليس هكذا.واتبع مداعباته هلا وأخذا يسأهلا بصوت
منخفض:
 إذن ما األمر؟ ال أستطيع تركك تفعل ماتريد..ألنين ..ألنينأكون أستغلك كبديل!
فرتاجع؟ بديل من؟
فقالت هبدوء:
 -بديل عن لوسيان ابلطبع.
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للحظات قليلة خميفة  ،مل يكن له أي رد فعل
على كلماهتا و الغضب ٍ
ابد على وجهه وهو
يبتعد عنها حبدة ..فقالت :
 طوين..أان...ورد عليها مقاطعاً من بني أسنانه:

 -ال تقويل كلمة أخرى ..طوال الوقت إذن

كنت البديل عن أخي؟ ايإهلي كم أنت *****!
 -أنت تشبهه كثرياً ،وال ميكن أن أحس بطريقة

أخرى.

 -لقد قلت هذا من قبل ..ولكننا ال نتشابه.
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 رمبا ليس يف املزاج ..ولكن يف املظهر ..كلمانظرت إليك أتذكره! وهكذا ترى ،إذا تركتك
تعاشرين أكون أفعل هذا وأان أتصور لوسيان،
وهذا ليس عدالً ابلنسبة لك.

ارتدى سرتته ..مث أطرق برأسه ،وبدا عليه

التجهم:
 -هكذا إذن..أنت فعالً أحببت لوسيان؟

 أجل ..مع أن ماظننته يب صحيح أيضاً،وابلنسبة لطفلة ،عندما ولدت كانت تشبه أي
طفلة أخرى ،مع علمي أهنا ابنه لوسيان ،ولكن
مل يكن لدي أية فرصة إلقناعه هبذا.

 ألنه يعرف حقيقتك.Page 304 of 906

 هذا صحيح..فأان ابلضبط ماقلته عين..ولكنين أحببت لوسيان ،هلذا استبقيت بيتسي.
 وال تستطعني السماح يل مبعاشرتك ألنينأذكرك به!
 هذا صحيح ..لقد فهمتين. أوه..أجل..فهمتك..أنت تظنني أننامتشاهبان؟
 كثرياً. حسناً..سأراك يف الغد ،فال رغبة لدي يف أنأكون بديالً عن أحد ،خاصة عن أخي.
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يف الصباح التايل تناوال طعام اإلفطار بصمت،
وعندما أخذا حيتسيان القهوة أنزل طوين اجلريدة
اليت كان يقرأها ليقول بصوت حازم:
 لقد قررت العودة إىل كندا بعد غد.فقطعت ليزا:
 هكذا فجأة ايطوين ،هذا ال يعطيين فرصةكافية لتوضيب أغراضنا.
فاحنىن ليلتقط لعبة الطفلة البالستكية قبل أن
جييب وهو ينظر إليها بربود:
 قلت أنين قررت أان أن أعود ،ترتيبات إقامتناهي لعد أسابيع  ،وال أرى سبباً مينعك من البقاء

وحىت ملدة أطول لو شئت.
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 وهل تنوي العودة من دوننا؟ هذا ما أنويه.مث احنىن مرة أخرى ليلتقط اللعبة اليت رمتها
بيتسي اثنية وقال للطفلة:
 سآخذها منك أيتها الشابة إذا مل تتوقفي عنرميها.
كان رد بيتسي أن رمتها على األرض اثنية،
وضحكت بسعادة عندما أعادها إليها اثنية،
فابتسمت ليزا للسحر الذي تؤثر به بيتسي على
طوين ،والذي يلطف قساوة مالحمه وعادت إىل
سؤاله:
 أال تريدان أن أنتى معك؟Page 307 of 906

فهز رأسه وقال دون أن ينظر إليها:
 -ليس ضرورايً ..األفضل أن تبقي هنا مع

بيتسي.

سألته حبدة وقد خطرت هلا فكرة:
 هل قلت يوم بعد غد؟ هذا صحيح. هكذا إذن.فضاقت عينا طوين ونظر إليها متسائالً:
 -وماذا يف هذا؟

Page 308 of 906

لقد فهمت سبب عودتك ،مريا مسافرة يف اليوم
نفسه ،لقد أخربين ريك ،فلماذا تنكر مابينكما؟
لقد ظننتك رجالً شريفاً.
 -شكراً لك ..مل يكن لدي علم مبوعد سفر

مريا.

 ال أصدقك. إبمكانك تصديق ما أردت ،فأان أعرف ماهوصحيح.
 وملاذا اإلنكار؟ أال ميكنك االعرتاف؟ ليس يلاحلق يف االعرتاف ..وهلذا فاألمر سيان عندي.
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 أان واثق من هذا ،ولكن األمر غري صحيح،ولن أعرتف بشيء مل أفعله جملرد ارضائك
وتغطية لذنبك.
 لست مذنبة. إذن ،من الفضل لك أن حتسي بذنبك ،أملتدركي كم كنت غبية ..كم كنت غبية معي؟
الرجال عادة ال ينظرون إىل كل األمور مبنطق،
فقد تسيطر عليهم املشاعر.
 ولكنين أرى أنك حتافظ على سيطرتك دائماً.فرد متجهماً:
 -ليس معك ،ولست خجالً من االعرتاف،

وعندما حيني الوقت وخترج كل تلك األمور عن
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سيطريت ستجدين صعوبة كبرية يف منعي من
أخذ ما أعتربه حقاً يل.

فشهقت ،وقد أدركت أن أكاذيبها اليت أطلقتها

ليلة أمس ستذهب سدى:
 أنت ..ال ميكنك فعل هذا!ووقف استعداداً للخروج:

 ولكنين سأفعل ايليزا ..فاحذري.ومرت فرتة الصباح على ليزا ابسرتخاء لذيذ مع
الطفلة ،حماولة نسيان توترها مع طوين ،

وخوفها من هتديده هلا.
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عاد طوين قبل الغداء بوقت قصري ،وصعد إىل
غرفته ليغري مالبسه استعداداً للخروج ،وما ان

انتهى حىت توجه ليسأهلا :

 هل أنت جاهزة للخروج؟فوقفت تسوي تسوي تنورهتا اخلضراء بلون
بلوزهتا:
 أجل..أان جاهزة إذن ..فلنذهببدت فيال ريك جونز مزدمحة كما ابألمس،
ورمبا أكثر ،وليزا ال تعرف أكرثهم ،ومادخال
حىت تركها طوين ليقف قرب مريا ،وأحست
ليزا ابلضياع لعدة دقائق.
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 كيف حالك اليوم؟التفتت لرتى ريك يقف قرهبا و يقدم إليها كوابً
ابرداً من الكوال و "التوتيك" ،أخذت منه
الشراب شاكرة وقد الحظت أن طوين ينظر

إليهما ..فابتسمت لريك:
 أان خبري.تفرس ريك يف وجهها ،وقد الحظ خطوط
التعب حول عينيها:
 ولكن وجهك اجلميل حيكي أشياء أخرى ،الحتاويل الكذب علي ايليزا ،فالوجوه هي عملي،
وأستطيع عن طريق النظر إليك أن أعرف كم
أنت غري سعيدة.
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 أحاول أن ال أفكر ابألمر. ال ميكنك البقاء معه بسبب طفلتك فقط!سيرتك هذا يف نفسك جرحاً عميقاً يف النهاية،
كما أنك ال تقدمني املساعدة لبيتسي إطالقاً،
صدقيين  ،فأان أعرف ،ألنين نتاج مثل هذه

الزجيات ":نبقى معاً ألجل األوالد" ...أمي مل
تكن تطيق أيب ،وكان حيس حنوها ابملشاعر

نفسها ،ولكن كان هلما ولدان ،أان و شقيقيت ،
واعتقد أن عليهما البقاء معاً العطائنا

االستقرار.

Page 314 of 906

ضحك مبرارة قبل أن يكمل:
 ايهلذه السخرية! لقد كربت الكرههما معاً،وأكره اخلالفات اليت كانت بينهما دائماً ،مها

يظنان أننا لن نعرف هبا ،ولكن األطفال حيسون

هبذه األمور ،وستحس هبا بيتسي عندما تكرب.
 األمر ليس هو نفسه...وابتسم ابتسامة حزينة:
 كل الناس يعتقدون أن حاالهتم خمتلفة. -ولكنها خمتلفة حقاً ،أترى  ..حنن مل حنب

نعضنا مطلقاً ..وال ميكن للمرارة أن حتد لنا.
 -وهل تزوجتما بسبب بيتسي فقط؟

ومل تستطع النظر إليه وهي ترد:
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 أجل..مل نتزوج سوى من شهرين. أعتقد إذن أن الطفلة وليدة غلطة ارتكبهاطوين يف أحد حلظات طيشه.
 شيء من هذا القبيل.فصفر ريك مذهوالً:
 ايهلذه املشكلة!فابتسمت بتوتر:
 وهذا ما أظنه كذلك. ولكن ليس بينه و بني مريا عالقة. وماأدراك! ألنين سألتها. أنت ..سألتها؟ وقالت لك  ،هذا؟Page 316 of 906

بدت عليها الدهشة ،وبدا عليه القلق وهو
جييب:
 ال ..ليس هكذا ..لقد قلت هلا إنين مهتمببدء عالقة معك و أريد أن أعرف موقف
طوين.
فشهقت ليزا:
 مل تفعل هذا! بلى فعلته ،وجنح األمر ،قالت يل أن انتظربضعة أايم ،فهي ال تزال تعمل على االيقاع به،
حىت أهنا تفكر ابالستمرار يف اإلقامة هنا بعد يوم
اإلربعاء على أمل أن تفوز به.
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إذن ،لقد كان طوين يقول احلقيقة عندما قال إنه
ليس عائداً إىل كندا ليكون مع مريا ،وهبذا األمر
اساءت احلكم عليه يف أشياء أخرى كذلك ..

ومسعت ريك يقول:
 علينا الدخول اآلن لتناول الغداء ،هلجتلسني إىل جانيب؟
 لن يعجب طوين هذا. أوه..اللعنة على طوين! لو مل مل يكن زوجك،لتزوجتك يف احلال ،إنه ال يستحق مجالك.
كما توقعت ليزا امتألت عينا طوين ابلغضب
عندما جلست إىل ميني ريك ومريا إىل يساره
وإىل جانبها طوين ،مرت الوجبة وسط الضحك
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و املرح ..وما أن حان وقت القهوة حىت كان
غضب طوين قد بلغ الذروة ..وأخرياً مسعت

ليزا صوت فنجانه يرتطم ابلصحن بقوة ،ويوجه

كالمه إىل ريك متوتراً:
 أنت تتملق غروري ايريك ألنك جتد زوجيتفاتنة حىت أنك مل تستطع رفع نظرك عنها ..يبدو
يل أنك ال ترحيها.
لكن ريك أظهر عدم االكرتاث  ،واستمر ابلنظر
إليها ورد عليه بعفوية:
 أان أجد زوجتك ليست فاتنة فقط ،بل رائعةاجلمال ..ولكن هذا ليس سبب حتديقي
إليها..هناك شيء فيها أجده مألوفاً لدي جداً،
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شيء حول شكل وجهها  ،وطريقة رفع
رأسها...

وأطلق طوين ابتسامة ساخرة:
 حقاً؟عاد احلديث لالنطالق بشكل عفوي  ،ولكن
ليزا أحست أن معظم املوجودين كان يصغون
إىل مايدور بني الرجلني ،فقد نظر إليها ريك
وقال:
 هاه ..أظنها ستكون عارضة من نوع آخر..فألوان بشرهتا خمتلفة وفيها شيء ال أشك فيه..
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فقالت مريا:
 أنت تقصد أجني.فأشاحت ليزا بوجهها عن نظرة طوين املتفحصة
وبدا على ريك احلرية:
 صحيح؟ ...أجل هذا صحيح..أنت تشبيهنيأجني ..أذكر أهنا ماتت منذ مدة ..وأنت من
أخذ مكاهنا ايمريا ،كيف عرفت أنين أعنيها.
 -حسناً ..كان جيب أن تكون هي

املقصودة ..فهي ..فقاطعتها ليزا بسرعة ،مع
أهنا كانت تؤمن أن الوقت قد فات لتمنع

احلقيقة من الربوز:
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 ولكننا ال نشبه بعضنا..أجني كانت شقراءالشعر وزرقاء العينني ،ال تشبهين أبداً.
قال ريك إبصرار:
 ولكنها كانت تشبهك ليزا ،ال تنسي أنيندرست الوجوه وال زلت أدرسها ،من بنية
العظام وما إىل ذلك ..وجهك قطعاً يشبه

وجهها.

بدا على مريا الضجر من النقاش فقالت:
 هذاشيء أكيد.فغضب ريك من تدخلها السمج املتكرر:
 توقفي على االعتداد السخيف بنفسك مريا،ملا أنت متأكدة هكذا؟
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فضحكت لكالمه واستغرابه:
 ألهنما شقيقتان أيها السخيف ،أمل تكن تعرفهذا؟
مل تعد ليزا تستمع إليهما ،بل أخذت تنظر إىل
طوين تراقب ردة فعله ..وكان بقيت عيناه
عليها أيضاً ،عيناه ملئيتان بكراهية وازدراء

والغضب ابد يف كل خط من خطوط وجهه..

والمت نفسها لرتكها هذا حيدث ..كان جيب
أن تعلم أن لقائها مبريا سيورطها يف مشاكل،
وأن هذه الفتاة ستكشف عاجالً أم آجالً أشياء

مل ترد ليزا أن يعرفها طوين.
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الكشف عن أن يعرفها طوين.
الكشف عن أجني كانت شقيقتها أمر مل يعد
يقبل اجلدل ،وأصبحت واثقة أن طوين سيطرح
اسئلة حتمية عندما يعودان إىل منزهلما ،مثل مىت
ماتت أجني ،وملاذا؟
ومل تكن واثقة كيف ستتمكن من اإلجابة.
 -9ال أحد غريك!
أخذ طوين يذرع غرفة اجللوس جيئة وذهاابً،
ينظر إىل ليزا من وقت آلخر ،وكأنه حياول حل
لغزها ،مث هز رأسه وسأهلا:
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 ملاذا أخفيت عين مثل هذا األمر؟فردت خبشونة:
 لست أدري.وسأهلا مكفهر الوجه:
 البد أنك عرفت كيف سأشعر عندما أعرفأنك شقيقة الفتاة اليت أحبها أخي وأراد الزواج
هبا ،ملاذا تزوجتين ايليزا؟ ...لتنتقمي ملا فعلته
بشقيقتك؟
 ال..أان ..رمبا فكرت أبن عائلتكم مدينة لنابشيء..فأجني ماتت بسبب حبها ألخيك.
 أنت محلت بطفل أخي  ،أمل ترغيب يف االنتقامأيضاً؟
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 رمبا.بدت القساوة يف نظرته وهويسأهلا وكأنه يتمتع
بتعذيبها:
 أخربين ماكان شعورك وقد عرفت أنك حاملبطفل الرجل الذي حتبه أختك؟
فوقفت لرتد:
 أرجوك طوين ..قد يدخل أحد علينا،وستستقيظ بيتسي قريباً من قيلولتها ..وجيب أن

أذهب إليها.

وقال ساخراً:
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 مثل كل أم خملصة حمبة ،إبمكاهنا االنتظارلبضع دقائق ...فهذا احلديث مل ينته بعد ،ولدي
بضع أشياء أخرى اسألك عنها كانت حتريين.
 جيب أن أذهب طوين. ستجلسني هنا وجتيبني على اسئليت ! كيفشعور شقيقتك ابلنسبة للطفل؟ هل كانت على
علم أنه طفل لوسيان؟
أجابته بفتور وهي حتس أن عاملها كله بدأ
يتهاوى:
 أجل..كانت تعلم. وهل أخربهتا احلقيقة ابلرغم من معرفتك أهناحتبه؟
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 مل أكن حباجة أن أخربها.فصاح غاضباً:
 ال ..أان واثق من هذا..كيف متكنت من فعلهذا ،كيف تركتها تتعذب وتعاين االذالل
لرؤيتك حتملني بطفل حبيبها؟
 مل أفعل هذا! ..لقد أحببت أجني كثرياً..وماكنت ألؤملها أبداً.

فتنهدت قمر الليل:

 بدأت أصدق أنك مل تريدي إيالمها ..ولكنكتتمتعني إبيالمي ..أليس كذلك؟ ليلة أمس..
فقاطعته حبدة:
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 أريد نسيان ليلة أمس ،لقد انتهت و انتهىمامر هبا.
فهز كتفيه:
 إهنا مل تنته بعد ،شيء قلته يل ليلة أمسيزعجين ،قلت إنك ال تطيقني أن أكون البديل
عن أخي  ..ألن قسمايت الداكنة تذكرك
به..هه؟
متتمت ،خائفة من وقع نظرها إليه كي ال يقرأ
االشتياق إليه يف عينيها:
نعم.وسحب نفساً عميقاً:
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 هكذا إذن ..أرجوك انتظري هنا ليزا ..لديشيء أريدك إايه!
 ولكن جيب أن أتفقد الطفلة. بل ستنتظرين هنا.كان هذا أمر  ،وعاد بعد حلظات حيمل صورة
وضعها أمام وجهها ،ومدت ليزا يدها تتحسس
الصورة كأن سكيناً ميزق قلبها ..كانت الصورة
ألجني مع رجل شاب ،يبتسمان بسعادة وأجني

تنظر إليه بشغف ،ونظرت إىل طوين :
 ماذا تريدين أن أقول. هذه شقيقتك  ،أليس كذلك؟ نعم.Page 330 of 906

 ومن الرجل الشاب الذي معها؟ كيف يل أن أعرف.كاان شاابً طويالً أشقر الشعر ،بين العينني ،

يبتسم ،وكأهنما يتشاركان الضحك على نكتة

ما ...ووضعت الصورة من يدها:
 التقل يل إنك وضعت أجني حتت املراقبة يفحماولة للحصول على دليل ضدها لتشويه امسها
يف نظر أخيك؟
 ال مل أفعل هذا..فأخي كان يهيم حباًأبختك..إذن أنت ال تعرفني هذا الرجل؟
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 وهل هذا مهم؟ ابلتأكيد لن يهتم لوسيان وقدمات اآلن؟
 ولكنه مهم يل. إن ،أنت ال تزال تفتش من ذرائع لكراهيةأجني  ،مع أهنا مل تعد قادرة على ايذائك.
 ال..أان ال أحاول فعل هذا ..أترين أنككذبت علي أبن أجني هي شقيقتك...
 أان مل أكذب ،كانت يل أعز صديقة كذلك! هذه هي نقطة مهمة  ..كان إبمكانك إخباريابلقرابة ،ولكنك اخرتت أن ال تفعلي ،فسألت
نفسي ملاذا ،مث بدأت أدرك أبنك لو كذبت علي
يف شيء واحد ،فبإمكانك الكذب يف أشياء
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أخرى ..ليلة أمس قلت إنين أذكرك بلوسيان،
وأعرتف أنين احرتت ،ولكنين مل أكن يف مزاج
يسمح يل بسرب غور ما يقوم به عقل امرأة،
ولكنين اليوم فكرت ابألمر ولقد أكدت لتوك
ظنوين ،أنت مل تلتق أبداً بشقيقي..أليس كلك؟
 -كيف تقول هذا ،وبيتسي...

 من املفهوم أهنا طفلة لوسيان ،ولكنها بكلأتكيد ليست طفلتك ،أترين..الرجل الذي يف
الصورة هو أخي لوسيان ..وأنت مل تتعريف عليه!
شحب وجه ليزا ،فانتزعت الصورة من يده
لتدقق يف الوجهني الضاحكني..هذا ليس لوسيان
كوردوفا! كيف ميكن أن يكون له هذا الشعر
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الشقر الصاعق ،وهاتني العينني البنيتني
الضاحكتني؟ .
الحظت أن هناك تشاهباً يف قسمات الوجه لدى
طوين و أخيه ...وتعجرف مماثل ومؤكد يف

وقفتهما ..فتنهدت بذهول:
 اوه  ..ايإهلي! إذن  ،فالطفلة إذا مل تكن لك  ،فهي ألجنيبدون شك.
 أجل. وإذا كانت أجني قد ماتت منذ سنة فمناملنطلق االعتقاد أهنا ماتت فور والدهتا لبيتسي.
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 -بعد ساعتني.

وجاء دوره يف الشحوب:
 ايإهلي..كم كرهتين ملا فعلته هبما! ومافعلتهبك ..لو كنت أعلم هذه احلقائق ملا تزوجنا،
وماكان عليك حتمل إهاانيت.
 كنت ستأخذ بيتسي مين؟ األمر املناسب الوحيد هو أن تبقي معي. إذن أنت تعرف ملاذا بقيت صامتة؟ مل أكنأقصد خداعك ،ولكن تصرفاتك عندما التقينا
ماكانت تشري أنك تنوي أخذها مين  ،لو أنك
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عرفت أنين خالتها ..وما كان ابستطاعيت
السماح هلذا أبن حيدث.
 ال أستطيع فهم رغبتك يف التخلى عن حياتكيف سبيل طفلة  ،كنت سأمسح لك بكل سعادة
أن تصلي إليها ساعة تشائني..فأنت خالتها..
ولك كل احلق يف رؤيتها.
فتنهدت ليزا:
 لن تفهمين..أليس كذلك ايطوين .فاملرأة التصبح إماً للطفل جملرد أهنا ولدته ،فبعض النساء

يرفضن أوالدهن يف هذه املرحلة ،ولكن الطبيعة

عوضتـ عن ذلك بتمكني نساء أخرايت أن
حيبنب طفالً ليس هلن ،كما أحب أان بيتسي ،وال
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جيب أن أكون أمها احلقيقية ألشعر ابلفرح حني
تنطق كلماهتا األوىل ،وابلعذاب حني تنبت
أسناهنا.
فتنهد:
 -كنت خمطئاً يف حرمان لوسيان من احلب

الذي كان حباجة إليه من أجني ،خمطئ يف أن

أتدخل أصالً.
 ولكنها مل تلق اللوم على أحد ايطوين. أان واثق من هذا ..يبدو أهنا كانت فتاة مجيلةوإبخالق مجيلة .
 أجل..هكذا كانت. وأنت تعتربيين مسؤوالً عن موهتما.Page 337 of 906

 هذا غري صحيح ،لقد مسحت للوسيان أنيعود إليها ،وال ميكن أن تكون مسؤوالً عن

احلادث الذي حصل بعد هذا.

 رمبا ..لقد قيل يل إن السائق اآلخر كان يسرييف االجتاه اخلطأ  ،ومل يقتل  ..بل قتل أخي!
فقالت له حبزم ،مواسية:
 لقد انتهى األمر اآلن ايطوين ..فاملاضي الميكن تغيريه.
 هذا صحيح ..ولكننا اآلن نواجه مستقبلنا..فماذا سيحدث؟ اتساءل؟
وحتاشت النظر إىل عينيه:
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 ال أفهم ماذا تعين؟ -أنت تعرفني جيداً ما أعنيه..أان مرتبك،

مشوش األفكار متاماً ،لقد كونت رأيي بك،
وآمنت أنين أعرف نوعيتك بني النساء..

ولكنين اآلن مل أعد واثقاً ..جيب أن أعيد
التفكري بكل األمر من جديد.

سألته السؤال الذي كان يشغل ابهلا:
 وماذا سيحدث لنا؟ما اكتشفه اليوم غري كل قواعد زواجهما ،فهو
كان مبىن على ما كان يعتقده عنها ،وهذا كله
قد تبعثر اآلن وقال:
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لست أدري ماذا سيحدث  ،هذا ماجيب أنأفكر به ..سأعود فيما بعد.
وتركها فجأة  ..وأحست ابلفراغ ،عاملها كله
أخذ يتهدم من حوهلا ،لقد تصرف عكس
ماتوقعته منه ،صحيح أنه غاضب،إال أنه مل
يصب جام غضبه على رأسها كما توقعت.
الزمت بيتسي بعد استياقظها ،ولكن سريينا
أقبلت و أخربهتا أن ريك ينتظرها يف الطابق
األرضي ،وهكذا سوت شعرها وجددت
مكياجها قبل أن تنزل لتقابله.
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وتقدم منها ليقبلها على خدها:
 -مرحباً اي مجيليت.

ارجتفت ليزا ،لو عاد طوين ووجده هنا ..وسألته

أبدب:
 هل ..هل ترغب يف شيء تشربه؟فهز رأسه وهو يتفحصها:
 -ليس اآلن ..شكراً لك ،ولكن ميكنك دعويت

إىل العشاء.

وبدا عليها االرتباك:
 اوه ..ولكن...فقاطعها:
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 ال تقلقي بشأن طوين  ..لقد وصل إىل منزيلحلظة غادرته  ..وأقنعته مريا ابلبقاء على
العشاء.
 اوه ..يف هذه احلالة هل تود أن تبقى؟ أنت تعرفني أنين أرغب يف البقاء..أريداحلديث معك  ،رمبا ألعتذر عن املشاكل اليت
أوقعتك هبا ..هل تكدر طوين كثرياً عند

عودتكما؟

وجلس على مقعد قبالتها ،فأجابته:
 -ملاذا تعتقد أنه تكدر؟

Page 342 of 906

 لست أعتقد ،بل أان متأكد ،توقعت أن تظهرعليك الكدمات هذا املساء ،يف الواقع كان
يبدو عليه الغضب الشديد يف منزيل.
 ال أصدق إنه ال يستطيع السيطرة على نفسه!أعتقد أنك أتيت لتلقيين!
 تقريباً.ومل تستطع ليزا أن تغضب إزاء هذه البسمة
الودودة فقالت:
 حسناً ..لطف منك التفكري يب ،هل أنتواثق أنه سيتأخر يف العودة؟

 ومارأيك؟فتنهدت ليزا:
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 أظنك على حق ،أظنه حياول نسيانوجودي ..فال أبس هبذا ..مباذا أردت أن
حتدثين؟
 أردت معرفة ما إذا كنت غريت رأيك يف أمرالرجوع إىل العمل؟
فأجابت:
 لقد قلت لك ..طوين لن يسمح يل. اوه ..اللعنة على طوين! لو مل يكن موجوداً،هل ستعودين؟ لدي أعمال لك على الفور لو
أعدت النظر  ..فهل ترغبني فيها؟
 ال أستطيع االجابة يف الوقت احلاضر ..لقدتركت مهنيت ألعتين ببيتسي ..واآلن أان مشوشة
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الفكر متاماً..أحبها ،ولكن يبدو أهنا مل تعد حتتاج

إيل.
ّ

 أنت لست أمها فقط ..بل زوجة طوينكذلك..ولكن هل هذا حقيقي؟ قلت لك إن

عملي يتطلب درس الوجوه ،ووجهك يكشف
الكثري ،أان ال أصدق أنك زوجة طوين ..وال أم
الفتاة.
فحاولت الضحك:
 -التكن سخيفاً ،ابلطبع أان زوجة طوين.

 مل أقل هذا ..قلت إنك قد تكونني متزوجةبطوين ،ولكنك لست زوجته مبا تعنيه الكلمة.

فشهقت:
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 كيف ميكنك قول هذا! بيتسي...فقاطعها حبزم:
 ليست ابنتك  ..عينا املرأة األم تكوانن عادةمعرباتن ،أما عيناك فربيئتان..أنت مل تكوين من
قبل ملكاً لرجل ..وابلتايل لست أماً لطفلة.
وحاولت التظاهر ابلغضب:

 -التكن سخيفاً ايريك! أظنك قد فقدت

عقلك ..لست أدري من أين حصلت على هذه

األفكار ،ولكنها...

فقاطعها:
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 إهنا احلقيقة ،لقد اندهش طوين ،كمااندهشت عندما علمت أن أجني كانت أختك،
فحاول أخفاء دهشته ،وبعد ما غادرمتا منزيل
قمت ببعض التحرايت.
فسخرت منه قائلة:
 وتوصلت إىل معلومات!!وهكذا أتكيد لليزا أن هذا اليوم هو كارثة هلا
متاماً ..أوالً طوين ..اكتشف سرها وهاهو ريك
اآلن..فماذا خيبئ هلا ما تبقى من النهار؟

وقال هلا ريك مقاطعاً أفكارها:
 -بل توصلت إىل احلقيقة.
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دخلت سريينا لتعلن جهوز العشاء ..اجللوس إىل
املائدة وتقدمي الطعام هلما ،أعطى ليزا الوقت
لتجمع شتات أفكارها ..ولكن الكثري قد حدث
اليوم حىت مل يبق شيء منطقياً ،وأحست

ابلضياع وأهنا أصبحت بدون دفاعات ،وانكبت

بدون هدف على طعامها.
شبكة الثقافية
ابتسمتـ لسريينا شاكرة وهي تقدم هلما القهوة
يف غرفة اجللوس ،األبواب الزجاجية املزدوجة
كانت تنفتح جلهة البحر ..وأحست ابلراحة
وهي ترى أمواج البحر تالمس الرمال بنعومة،
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وبدأت تسرتخى ،ريك صديق ..ولن يدينها
لتصرفاهتا ،ومسعته يسأل:
 هل أنت أفضل حاالً؟ -أفضل بكثري..شكراً.

 هل كانت حتراييت صحيحة؟ هذا يتوقف على ماتوصلت إليه. لقد توصلت إىل أن أجني هي والدة بيتسي وأن شقيق طوين ،لوسيان هو والدها ..وبطريقة
ما متكنت من إقناع طوين العكس ،وأنك أنت
الوالدة و أظنين أفهم سبب هذا ..وأظنه قد
اكتشف احلقيقة ،البد أهنا كانت صدمة له.
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ومل جتد جدوى من التمادي ابالنكار ..البد أهنا
سيئة يف االدعاء أكثر مماتدرك،فأجابته:
 مل تصبه صدمة قوية كما توقعت..فمنالواضح أنين قمت هبفوات جعلته
يراتب..ولكنين ال أعتقد أنه أدرك مدى خداعي
له.
 إذن ..فماذا ستفعالن اآلن؟ لست أدري..فكل شيء مرتبط بقراره ،مباأنه عرف احلقيقة اآلن فال أظنه سيسمح يل
ابلبقاء.
 -وماذا سيكون شعورك إزاء هذا؟
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كيف ميكن أن تشعر ! كيف ميكن أن تشعر
وقد افرتقت عن بيتسي! ومع أهنا تعرف كم
حيبها طوين ويرعاها ،وأنه سيسمح هلا بزايرهتا
مىت شاءت إال أن الطفلة مل تكن اهتمامها
الوحيد ،فاالفرتاق عن طوين هو ماسيكون
األقسى على التحمل  ..سيلتقيان كالغرابء ،ال
يربطهما سوى وجود بيتسي!
شبكة الثقافية
وقال ريك بصوت منخفض:
 ال جتييب على هذا السؤال..لقد شاهدت علىوجهك ماقد تشعرين به ،ولكن لو حصل هذا،
فماذا ستفعلني؟
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فردت بصدق:
 لست أدري ،أحصل على وظيفة ،كماأعتقد ،أحاول بناء حياة جديدة لنفسي.
 -امسعي ليزا ،أان ال زلت راغباً يف تنفيذ

مشروع التصوير لك ،أنت الشخص الوحيد
الذي ميكن يل أن أستخدمه للمشروع ،وإذا
كنت قلقة حول مكان لإلقامة فبإمكانك

السكن عندي إىل أن جتدي لنفسك سكناً
خاصاً.

صاح صوت أجش عميق:
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 زوجيت لن تسكن مع أحد.واستدارا ليواجها طوين ،كان يقف داخل
األبواب الزجاجية ،من حيث دخل دون أن
يلحظاء ،وكان على قسماته اخلشنة السمراء
ملعان أمحر من الغضب ،وتقدم داخل الغرفة
وابتسامة ساخرة على وجهه ،وأخذت عيناه
تنتقالن بينهما بشكل مهني.
وتسمرت ليزا مكاهنا ..مل يكن يبدو مثل طوين
الذي تركها منذ ساعتني ،كان على قسماته
نوع من الالمباالة بقواعد األدب ،وشعره
مشعث وقميصه األبيض مفتوح حىت وسطه،
وبدا ..بدا كأنه شيطان!
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ووقفت مضطربة:
 طوين!فنظر إليها:
 نعم..طوين! وأشك ،مما مسعته من حديثكماأنكما كنتما تتوقعان عوديت ،رمبا كنتما أتمالن
أن ال تنزعجا بوجودي.
أمحر وجه ريك غضباً للهجة طوين املزدرية،

وأحس بعدم الراحة وهو جالس ..فوقف ببطء

وقال:
 ليست األمور كما بدت لك طوين.فرد عليه من بني أسنانه:
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 أان واثق أهنا كما بدت يل متاماً. أنظر اآلن كوردوفا...فصاح طوين بوحشية وتقدم مهدداً:
 ال ..بل أنظر أنت ..أرغب يف البقاء لوحديمع زوجيت..أما أنت فبكل لطف ميكنك ترك
منزيل لو مسحت.
 ولكنين... ستغادر اآلن لوحدك وأنت قادر على هذا،لقد طلبت منك بكل أدب حىت ،ولكنين يف
املرة القادمة قد ال أزعج نفسي يف الطلب  ،هل
فهمت؟
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فنظر ريك إىل ليزا متسائالً ..فرفعت شعرها إىل

الوراء وقالت:

 رمبا يكون هذا أفضل ايريك. لقد مسعت ماقالته زوجيت جونز..فارحل.واستمر ريك ينظر إليها بقلق:
 هل أنت واثقة.فردت بسرعة لدى مالحظتها أن نظرة طوين قد
أصبحت سوداء خطرة.
قال طوين ساخراً بعد خروج ريك:

 -إذن..ليس لديك أي مشكلة يف إجياد

صاحب..أليس كذلك؟ أغيب لبضع ساعات،
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فتدعني حبيبك إىل هنا ..ولسوء حظك الحظت
غيابه.
 حقاً؟ أان مندهشة أنك الحظت أي شيء ،يفاحلالة اليت أنت هبا.

 ماذا تعنني؟ أعين أنك لست يف وعيك؟فضحك خبشونة:
 أان يف كامل وعيي ..ويلزمين الكثري ألخرجعن اتزاين.
 كنت ختدعين مبظهرك! وريك ليس حبييب..كان يواسيين كصديق.
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 اوه صحيح؟ وهل يدعوك كل اصدقائكللسكن معهم؟
 مل يكن القصد هكذا وأنت تعلم. أعلم شيئاً واحداً..لن أحتملك أكثر ،لقدوصلت إىل هناية صربي ابلنسبة لك.

 وماذا تنوي أن تفعل؟فابتسم ابتسامة خميفة:
 من حقك أن تسأيل ..قد تتمتعني مباينتظركيف الساعات القادمة! ولكن مل يعد من املهم أن
تستمتعي..لقد ذهبت اليوم ألقابل مريا تريستال
ألقبل عرضها يف مشاركتها الفراش.
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وشهقت حبزن ،فابتسم بقساوة أكثر واتبع:
 وملاذا هذه الصدمة؟ أليس هذا ماظننته يبدوماً؟
 أجل ولكن... -حسناً..اليوم كان سيكون أول يوم أطارح

فيه امرأة الغرام منذ يوم زواجنا ،وكان ميكن أن

حيصل هذا..لوال أنين شاهدت وجهك طوال
الوقت يف رأسي.
وصفق الباب الزجاجي بقوة حىت كاد ينكسر،
وقال وهو يعض شفته:
 مل أستطع أن أحس شيئاً معها..ال شيئ أبداً! فهمت!Page 359 of 906

 ال أظنك فهمت..لقد جعلت من املستحيلعلي الشعور ابمرأة أخرى..إذن ستكونني أنت
ّ
من يشفي غليلي.

تراجعت ليزا خطوة أخرى..وهزت رأسها
بيأس:
 ال! آه ..بلى .لن أقبل أن ترفضي بعداآلن..حجتك أبن بيتسي هي ابنتك قد
زالت..وال أعذار أخرى لك كي متنعيين مما
حصل عليه العديد من الرجال قبلي.
 -ال ..طوين ..ال ميكن أن تتوقع مين...
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وضاقت عيناه واشتد فمه صالبة مث قال ببطء
وهدوء:
 أتوقع منك الذهاب إىل غرفتك ..وانتظاريهناك!
فشحب وجهها:
 ال أستطيع ايطوين! ستفعلني ما أقوله لك! فأان أنوي امتالككولو اضطررت حملاربتك من أجل هذا..لن
تعذبيين بعد اآلن ،اذهيب إىل غرفتك ..وسأصعد
إليك بعد عشر دقائق.
نظرت إليه نظرة توسل أخرية ،مث استدارت
لتصعد إىل غرفتها..طوين لن تؤثر عليه
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العواطف ،فلقد جتاوز هذا ،لقد قر رأيه على
أمر ما ،ولن يردعه شيء.
صاح هبا:
 ليزا..ال تتصوري أنك ستتمكنني من التسللهاربة مين ...فإذا خرجت سأحلق بك وأعيدك،
مهما كان املكان الذي ستذهبني إليه ،فأان أنوي
حترير نفسي من هذه الرغبة اليت جتتاح كياين إىل
األبد..عشر دقائق ايليزا!..

 -10إىل أين الرحيل؟
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جلست ليزا فوق السرير ،والدموع هتز جسدها
اجلميل ..ما كانت تتوقع أسوأ مما حصل اليوم!
طوين ينوي امتالكها بدون أي تفكري مبشاعرها،
بدون االهتمام فيما إذا كانت تريده أم ال.
ولكنه ابلطبع يعرف أهنا تريده ..لقد فضحت
رغبتها فيه كل مرة كان يقرتب
منها..صحيح..أهنا تريده ،وهو يعرف هذا،
ويعرف كذلك أن ال خيار هلا سوى اإلذعان.
حسناً .لن جيدها مستلقية موهنة العزمية يف

الفراش تنتظره ليأيت إليها ،إذا كانت الليلة

ستكون ليلة زفافها فستبدو متاماً يف هذا الدور.
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ووجدت لنفسها غاللة نوم بيضاء صافية،
وضعتها على السرير مث دخلت لتستحم..
وغسلتـ نفسها بعناية ،وعادت إىل غرفة نومها،
فارتدت غاللة النوم ومشطت شعرها ،رشة من
العطر ،واطفأت نور الغرفة ومل تُ ِ
بق سوى على
املصباح الصغري قرب السرير ..عندها أحست

أهنا جاهزة الستقبال زوجها.
مل تنتظر طويالً..دقائق ودخل بدون استئذان إىل
الغرفة ،ضاقت عيناه وهو يدخل الغرفة املعتمة

قليالً ،ويالحظ جسدها امللفوف بغاللة النوم
الشفافة..اهتزت ثقة ليزا بنفسها حتت تلك

النظرة الساخرة..وقال بصوت منخفض:
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 إذن ،لقد قررت لعب دور العذراء معي.وأجفلت لصوته الساخر لكنها ردت بصوت
انعم:
 إذا كنت تعين أنين قررت أن ال أقاوم ،فأنتعلى حق ،فما الفائدة؟
خلع روبه ببطء ليكشف عن بنطلون بيجامته
احلريرية.
 هل يعين أن لن تقاوميين! ليس لدي خيار آخر. ال ..ليس لديك خيار آخر ،فاخلعي هذاالثوب السخيف وادخلي الفراش ..هل توقعت
أن أكون متحفظاً معك وأنت يف ثوب العذارى
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األبيض؟ ماهذه السخرية! ليس من حقك
ارتداء لون الطهارة هذا! ال حق أبداً.
فامحر وجهها:
 يل حق العروس ليلة زفافها!فضحك تلك الضحكة اخلشنة الساخرة:
 ليس لك احلق ،هيا إىل الفراش!أحست بشجاعتها وقد بدأت ختذهلا للقساوة يف
صوته ،فتوسلت إليه وعيناها اخلضراوان ترتقان
ابلدمع:
 -ال أستطيع ايطوين ،ليس هكذا ،أرجوك!
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 سأخذك ابلطريقة اليت أختارها ولن أدعكتستمتعني ابألمر ،اخلعي عنك ثوبك؟
جلس على الكرسي وعيناه تكادان تغادران
وجهه ،فأحس بوجهها يكاد حيرتق حتت نظراته
الوقحة ..وعادت تقول:
إيل.
حتدق
وأنت
ذلك
أستطيع
لن
ّ

 -الأبس عليك ،ليس لدي أية نية يف االلتفات

إىل الناحية األخرى.

وجذبت الغاللة فوق رأسها ،وسبح جسدها يف
ضوء املصباح الشاحب الذهيب ..ومتتمت:
Page 367 of 906

 هل رضيت اآلن؟ ال..ليس قبل أن أحصل على ما أريد ،لنأرضى قبل أن تدخلي الفراش و أمتلكك.
وقف ،فأسرعت ختتفي حتت الغطاء ،وقد
أشاحت بوجهها عن جسده القوي اجلميل.
مث قالت بصوت متهدج ٍ
ابك:
 ايإهلي..طوين! هل جيب أن يكون األمركالعقاب؟
 أنت ال تنتظرين مين معاملتك حبب أو كمايعامل الزوج زوجته احملرتمة.
فحركت رأسها من جانب آخر.
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 اصميت! قبل أن أنتهي منك ..ستقولني أشياءخمتلفة.
وجذهبا إليه بوحشية ليضمها بني ذراعيه حبيث
أصبح جسدامها معاً و أجربها على االستجابة.

خالل دقائق أحست بدوار وكأهنا يف حلم ،إنه

الرجل الوحيد الذى ملسها هكذا ،وجدت هذا
حمرجاً وكانت رغبته واضحة  ،مع كل حرجها
أحست بتوتر يتصاعد يف داخلها ،إحساس

ابلتوتر حباجة ألن ينطلق مع استمراره مبداعباته
املدمرة ألعصاهبا.
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ومل تعد تسيطر على نفسها ،كانت كمن تسبح
فوق غيمة عالية ،والنت حركاته وماهي إال
حلظات حىت تراجع عنها شاحب الوجه:
 ايإهلي ..الميكن..هذا غري صحصح !حترك مبتعداً عنها ،وجهه بلون بياض املوات..
وقال مشوش التفكري:

 أنت ال زالت ..مل يلمسك رجل.فسألته بصوت خفيض:
 هل هذا مهم لك؟وكرد عليها ،انتزع نفسه من ذراعيها ووقف
مرتحناً قليالً من ذهوله ،ومرر أصابعه يف شعره
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الشعث ،ينظر إليها بعيين معذبتني وقد سرت
جسدها مبالءة السرير:
 أان مل أنتهك من قبل جسد فتاة طاهرة!وأحست ابلرغبة يف الضحك على تعبري وجهه
املتجهم ..فقالت له خبفة:
 عد إىل الفراش ايزوجي العزيز ..سنتكلم يفالصباح حول األمر.
وقال بعنف مكبوت:
 بكل أتكيد جيب أن نتكلم  ..وابلتأكيدسرتغبني يف العودة إىل كندا يف احلال..أفهم
هذا.
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 طبعاً..فأان..أان ..آه ايإهلي! أان آسف جداً!ملاذا مل ختربيين احلقيقة؟
 وهل كانت احلقيقة ستغري األمور؟ ماكنتستصدقين.
 ال ..هذا صحيح ،ماكنت سأصدقك ..وليسهناك وسيلة إلصالح مافعلته بك ..مامن طريقة
إطالقاً ،ولكنين سأحاول ،سأحاول جاهداً
التعويض عليك.
 كيف؟. سأعطيك أي شيء تريدينه ،سأشرتي لكمنزالً يف أي مكان تريدين العيش فيه ،وسأدفع
لك مصروفاً مرتفعاً.
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وبدا أنه مستعد ألن يعطيها كل شيء ماعدا
الشيء الذي تريده حقاً ..وهو أن تبقي معه:

 -هل تريدين أن أذهب؟

 جيب أن تدركي أن من املستحيل أن نعيشمعاً كما كنا ..لن ينجح األمر بعد اآلن
لكن ليزا مل تكن تدرك شيئاً من هذا ،ماعدا أنه

ال يريدها بعد يف حياته ،وال ميكن أن يكون قد

أحس مبا أحست به لتوها معه .وليس تلك
التجربة اجلميلة اليت تعتربها هي بني زوج و
زوجته ،وقالت له هبدوء:
 وملاذا لن ينجح؟Page 373 of 906

 ألنين مل أعد أطيق وجودك بقريب!ومل يكن ينظر إليها وقد بدت اهلزمية على
وجهها:
 -حسناً ..سأخرج من حياتك يف أسرع وقت

ممكن.

 ال داع ..للعجلة ..جيب أن نتحدث يفالصباح ،ال أستطيع التفكري السوي اآلن،
حاويل أن تسرتحيي ،رمبا يطمس النوم ذكرى
مافعلته بك.
 طوين  ..أان...وفتح الباب:
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 أرجوك ،ال تقويل أي شيء آخر ،جيب أنننام و نفكر ابألمر.ولنرى كيف سيكون
تصوران يف الصباح..أان مل أعرف أي شخص
مثلك من قبل استطاع أن يرميين إىل عذاب
االرتباك.
وابتسم ابتسامة جتهم ،فامتألت عيناها ابلدموع:
 ال ..ايطوين.فاستدار إليها:
 ليزا..أان آسف!فهزت رأسها:
 أرجوك ..ال تعتذر... معك حق ..فمافعلته ال ميحو االعتذار.Page 375 of 906

و أقفل الباب هبدوء ،فيما دفنت ليزا رأسها يف
الوسادة..إهنا ال تريد حمو الذكرى ،بل تريد
االستمرار يف التذكر ،ملاذا مل يشعر طوين بنفس
السعادة اليت أحست هبا؟ مع ذلك فلم تكن
تريد أن حيبها عندما حيس ابملزاج للحب ،وإذا مل
تستطع أن تصبح املرأة الوحيد يف حياته ،فلن
ترغب يف أن تكون شيئاً يف حياته ..جيب أن

ترحل اآلن ..أن تركب الطائرة و تعود قبل أن

يعلم بذلك.
الساعة اآلن مل تتجاوز العاشرة بعد ،الوقت
مبكر ،واتصال سريع إىل املطار أكد هلا وجود
مقعد هلا على الطائرة الساعة الواحدة املتجهة
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إىل كندا ..هكذا أفضل  ..جيب أن تبعد نفسها
عنه ..تبعد نفسها عن االغراء يف أن ترمتي بني
يديه.
املشكلة اآلن هي كيف ستنتقل إىل املدينة لتصل
إىل املطار ..الساعة العاشرة و النصف اآلن،
وريك مل ينم بعد ،والبد أنه سيساعدها.
مع انه استغرب أن تطلب منه مالقاهتا بعد عشر
دقائق خارج الفيال إال أنه مل يطرح أي سؤال
على اهلاتف ،ولكنه رفع حاجبيه بدهشة لرؤية
حقيبة مالبسها ،وضعها بصمت يف الصندوق،
وأدار حمرك السيارة وانطلق هبا وهو يسأل:
 إىل املطار؟Page 377 of 906

 إذا كنت ال متانع.فابتسم:
 -ال أمانع أبداً ..فأان أشعر ابلسعادة ألنك

إيل للمساعدة.
جلأت ّ
وردت صادقة:

 ليس يل أحد غريك. أفهم من هذا ..لديك تلك النظرة يف عينيكاآلن.
 -ال أدري ماذا تعين؟

 بلى ..تعرفني..أهلذا تريدين الرحيل؟Page 378 of 906

 أجل  ..فما فائدة النقاش معه؟ كانت هذه غلطيت..أليس كذلك؟ غضبعندما وجدان معاً!
 -كان غاضباً..أجل ،ولكن هذا ليس

سبباً..ليس سبب ما حصل.

 -ولكن الطفلة ..كيف تشعرين و أنت

ترتكينها؟
 كيف تظن أنين أشعر؟اختنقت ابلكلمات ،وبدأت الدموع تنهمر،
ووضع ريك يده على ذراعها مواسياً:
 أان آسف ليزا ،البد أنك معذبة كمن يفاجلحيم.
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 أجل.وأوقف ريك السيارة إىل جانب الطريق  ،وأطفأ
احملرك.
 هل أنت واثقة أنك تفعلني ماهو صواب؟فتنهدت ليزا:
 وماذا إبمكاين أن أفعل غري هذا؟ حتاولني البقاء و القتال ألجل ماتريدين. مل أعد أعرف ما أريد ،ليس بعد الليلة..وتالشى صوهتا وراء بؤسها.
 جيب أن تعريف أن الليلة قد أعطتك الكثري مناملعاين.
 مثل ماذا؟Page 380 of 906

 مثال ان طوين جيدك جذابة  ،وأنه يرغبفيك ،أال يكفي هذا لالستمرار.
 ال يكفي. تريدين أن حيبك كذلك..هه؟ ملاذا تقول هذا؟ ألن كل هذه الدموع ليست للطفلة فقط،فأنت حتبني طوين ..أليس كذلك؟
 ال فائدة من اإلنكار..أجل..أان أحبه ،ولكنهال حيبين
 وكيف تعرفني هذا؟فضحكت خبشونة:
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 األمر واضح ،كما أعتقد أال خيربك هذامعرفتك ابلوجوه جملرد نظرك إليه؟
 وجهه ليس سهالً على القراءة ..إنه صعب،ولكنين أستطيع القول أنه يشعر ابلتملك لك

أكثر من أية امرأة أخرى..فأنت حتريينه ،رأيته
ينظر إليك وكأنه ال يستطيع اختاذ قرار حولك.
 كان هذا من قبل ..ولكنه اآلن يعرف كلشيء.
بل يعرف أكثر مما كان يتصور!
 رمبا ..ولكنين أظن أنه ذلك ذلك النوع منالرجال الذي حيب ملرة واحدة يف حياته،
وعندما حيب سيكون حبه إىل األبد!
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فتنهدت ليزا:
 رمبا ..ولكن لن يكون أان من سيحبها. ميكن أن تكوين خمطئة..وصمتت ليلتفت إىل النافذة اخللفية مث يتابع.
 يف الواقع إنين متأكد اآلن انك خمطئة ،لقدتوقفت سيارة خلفنا وأعتقد أنه طوين.
 طوين! ولكن...واستدارت بدورها ..يف الوقت الذي انفتح فيه
ابهبا ،لرتفع نظرها وحتدق إىل وجه زوجها
الغاضب يدخل السيارة ،وقال بغضب:
 يبدو أنين مضطر للمرة الثانية أن أطلب منكترك زوجيت وشأهنا.
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ا
فقالت:
 طوين األمر ليس كما تتصور.فرد عليها ابختصار لنصل إىل املنزل فتشرحي
املوقف..أرجوك أخرجي وا ستقلي سيارتنا.
 طوين أرجوك دعين أشرح لك.وجرها لتخرج من سيارة ريك:
 -لن تشرحي شيئاً..اذهيب وانتظري يف

السيارة.

فنظرت إىل ريك وهي هتز كتفيها:
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فقال هلا انصحاً بلطف:

 افعلي كما يقوله لك ،فهذا أفضل.بعد حلظات انضم إليها طوين ليضع حقائبها يف
صندوق سيارته ،وكانت تعابري وجهه أقل

جتهماً.
 -هل كنت فظاً معه؟

 مل أفعل شيئاً سوى أن أقول لصديقك انين لنأمسح لك بعد اآلن أن تنفردي برجل سواي...

فرفعت رأسها:
 كنت راحلة ايطوين ،وإعاديت لن تغري شيئاً..سأحصل على حجز على طائرة أخرى يف الغد.

Page 385 of 906

 لن تستطيعي اهلرب مين ال يف الغد وال يف أيوقت آخر ،لن أمسح لك هبذا!
 أال تظن أن من األفضل تركي أرحل؟ ملاذاتطيل عذابنا؟
 عذاب؟ نعم ..صحيح هذا ماكنت أعانيه يفالساعة األخري ،خاصة عندما عدت إىل غرفتك
ومل أجدك.
 ولكنين مل أالحظ أنك خرجت. خرجت ألسري على الشاطئ كي أجلو مايفرأسي من أفكار ..وأردت أن أفكر بوضوح.
أوقف السيارة خارج الفيال ونزل منها ليستدير
و يفتح هلا الباب ،ووقفت ليصبح
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جسدها قريب من جسده ،فأحست كم هي
منجذبة إليه..ولكنها أعرضت عنه ،ودخلت
الفيال.
استدارت لتواجهه بعد أن دخال غرفة اجللوس،
حتس هبزميتها أمام جاذبيته ..ايإهلي كم حتبه!
 ما الفائدة من إعاديت إىل هنا؟ فهذا يعين أنينمضطرة للوداع مرة أخرى.
 ولكنك مل تودعيين يف املرة األوىل! مل أجد حاجة هلذا ..لقد قلت يل أبنكستبعدين عنك.
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 ولكن ليس هكذا! أن تتسللي يف الظالمودون إخباري أنك راحلة ،وما كنت
ستخريينين إىل أين.
 كنت سأخربك يف النهاية ..فأان أريد رؤيةبيتسي ،أمل تعدين أبن أراها من وقت آلخر؟
فهز رأسه:
 اوه ليزا! أي نوع من الوحوش تظنيين؟ أانلن أبعد طفلتك عنك!
 ولكنها ..إهنا ليست...وملعت عيناه الزرقاوان يف وجهه الداكن.
 إهنا طفلتك بكل معىن الكلمة ،أعرتف أنين يفالبداية كنت سآخذها منك بدون تردد ،ولكن
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ليس بعد اآلن ،بعد أن رأيت كم حتبينها ،ال اي
ليزا ،لست مضطرة ألثبت حقك أن تكوين أماً
هلا  ،فأان من حباجة ألثبت أنين أهل ألبوهتا..
حىت اآلن مل أكن أبداً الزوج الصاحل وال األب

اجليد.

 -هذا ليس صحيحاً..إهنا حتبك.

فضحك خبشونة:

 وأنت ،ماهو شعورك حنوي؟ ال جتييب علىهذا السؤال .أستطيع تصور شعورك حنوي.
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 إذن ملاذا أعدتين إىل هنا؟ ملاذا ال ترتكينأخرج هبدوء من حياتك؟
وشحب وجهه ،وجتهمت أساريره:
 إذا خرجت من حيايت ،اآلن أو أي وقتآخر ،لن يكون ذلك هبدوء.
 ولكنك قلت انك تريدين أن أرحل..أنأعيش بعيداً عنك.

 -ولكن ليس هكذا ،ليس إىل األبد ،أردتك أن

تعيشي بعيداً عين كي تستطيعي معرفة حقيقيت ،
ألن تعريف اإلنسان الذي يف داخلي.

ومل تفهم عليه:
 ولكنين استطيع فهمك و أان هنا.Page 390 of 906

 ال ..ال ميكنك هذا ،فعندما تكونني بقريب ،الأستطيع التفكري إال أبمر واحد ...مغازلتك،
كنت كاحليوان معك هذا املساء! فعلت ما أريد
بدون تفكري..أبي شيء آخر إال بنفسي ..ولن
تستطيعي تصور صدميت عندما وجدتك
عذراء..وأان خجل جداً مما فعلته لك ،مما فعلته

لكلينا.

وبللت شفتيها:
 ولكن..لقد أعجبين مافعلته يب..لقد أعجبينايطوين!

Page 391 of 906

 وهذا سبب آخر يربر عيشنا منفصلني ،الأريد مشاعرك أن تعميها الرغبة..كنت رائعة
معي ،وعرفت كيف تسعدينين ..وأرجو أن
أكون قد أسعدتك ،ولكن هذا ليس كل ما
أريده منك ،بل أريد الكثري الكثري.
انتعش األمل يف داخلها:
 وماذا تريد مين ايطوين .ماذا ابستطاعيت أنأعطيك بعد؟
 لست أدري إذا كان إبمكاين توقع املزيد،لقد فرضت عليك ابلقوة عالقة البد أاثرت
امشئزازك ،سأسافر غداً إىل كندا ..وأبمكانك

البقاء هنا ،وعندما تعودين ستسكنني منزلنا مع
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الطفلة ،أما أان فسأنتقل ..إىل أن حيني وقت..
رمبا...
فسألته ايئسة:
 رمبا ماذا ايطوين؟تقدم ليقف أمامها ،وذهلت ليزا لنظرة احلرية
على وجهه:
 رمبا إىل أن حيني الوقت الذي تقبلني فيه أنتعيدين إىل حياتك.
 -ولكنك لست مضطراً لرتك حيايت.

أمسك طوين وجهها بلطف ،وافرت ثغره عن

ابتسامة:
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 مل أعد قادراً على أن أكتفي بنوع العالقة اليتبيننا ..والليلة ،بعد أن عرفت ما أخذت منك،
أردتك اثنية ،واضطررت لرتك غرفتك قبل أن
أفقد السيطرة على نفسي مرة أخرى.
إذن ،هذا هو سبب مغادرته الغرفة فجأة! وليس
ألهنا أاثرت امشئزازه ،أو أنه ندم على
ماحصل !! النظرة إىل عينيه اآلن أخذت تقول
هلا أشياء وجدت وجدت صعوبة ف يتصديقها،
وأرادت أن تصدقها ،ولكنها ال تستطع،
فهمست له:
 أردتك أن تبقي معي طوين ..حاولت الطلبمنك أن تبقى ..ولكنك مل ترتك يل فرصة.
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فهز رأسه:
 ولكن عاطفتك كانت تعميك..كنت أولرجل يف حياتك ،ومن الطبيعي أن تشعري
بعاطفة معينة حنوي ...ولكنين أريد أكثر من
جمرد عاطفة عابرة ،أريد حبك ايليزا.

 ولكنه لك.هز طوين رأسه حبزن ،وسقطت يداه إىل جانبيه:
 ليس هكذا ايليزا! ال أريد حبك أن يكونهكذا ،لوقت طويل اآلن أحببتك..أحببت فيك
اللطيف ،النعومة ،وأحببت جسدك كذلك ،ال
Page 395 of 906

أستطيع إنكار هذا  ،ولكنه ليس كل كا أريد أن
أحبه...أريد أن أحبك أنت ايليزا...كذلك.
مل تستطع تصديق ماتسمع  ..طوين  ..البارد ..
القاسي ،الذي ظننته بال شعور  ..هاهو حيبها!؟
بدأ وجهها حيرتق و أحست برغبة يف البكاء من
السعادة:
 أوه..طوين  ..وأان أحبك أيضاً.ولكن وجهه جتهم أكثر ،وقال بلطف:
 أنت حتبني ما أجعلك تشعرين به. ال...أو ال...تقدمت مسرعة لتقف أمامه ،وأخذت متسح
التقطيبة من بني عينيه ،ووضعت ذراعيها حول
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خصره ،وأراحت وجهها على صدره الذي
يرتفع و ينخفض من األاثرة  ،وقالت هامسة:
 لقد عرفت ليلة دخلت غرفيت للمرة األوىلأنين أحبك ،ولكن هذا حصل قبل هذا بكثري..
يوم أتيت مبريا إىل املنزل ،مل أكن غاضبة فقط،
بل غيورة ..اوه ايطوين ..كم أحبك!
وقفت على أطراف اصابع قدميها لتقبله ،مث
ارمتت بني ذراعيه وهي حتس ابلراحة ،والتفت
ذراعاه حوهلا وكأهنما القيد الفوالذي.
وأتوه بقوة:
 أرجو أن تكوين تعنني هذا ايليزا ..فأان لنأستطيع تركك ترحلني بعد اآلن..لن أستطيع!
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أحست به يرجتف ...وبكت من فرط سعادهتا.
 لن أتركك تبعدين عنك اآلن ،ولن أذهبولو حاولت دفعي للذهاب.
وأضاءت وجهه عالمات احلب  ،وقد أحىن
رأسه ليقبل جبينها..مث حتولت القبلة إىل سلسلة
من القبالت انتشرت يف كل مكان ،وأحس كل
منهما بشوق مرير إىل اآلخر ،وقد ادركا حبهما
العظيم ،وتصاعدت مشاعرمها لدرجة الغليان .
وتراجع طوين  ،وأنفاسه ممزقة ابلعاطفة.
 أشكر هللا ألنين عدت إىل غرفتك ألراك،ألقول لك ما قررته ،ولكنك كنت قد رحلت،
آه لو تعرفني ماذا أحسست عندما وجدت
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بعض ثيابك خمتفية ،فلحقت بك ألجدك مع
ريك ...أحسستـ أنين أكاد أموت!.
 أان مل أكن مع ريك ...لقد كان يوصلين إىلاملطار.
وأراح جبهته على جبهتها ،يداه متشابكتان عند
أسفل ظهرها .واحتد جسدامها معاً واتبع:

 -لقد عانيت العذاب خالل اليومني املاضيني...

وقد تصورت أنك على عالقة به ..ومل أستطع
حتمل هذا.
 إنه صديق ايطوين ،جمرد صديق ال أكثر،ولقد عرف الظروف احلقيقية مليالد بيتسي.
فتنهد:
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 كنت أمتىن على هللا لو أنين عرفت! لوفرتعلى نفسي الكثري من العذاب..كنت أختيل
الرجال الذين عرفتيهم ،وكنت أحس ابجلحيم ،
كان جيب أن أعرف ،جيب أن أمخن ..مل أكن قد
أختربت الغرية القاتلة من قبل ..أنت حيب األول
و الوحيد ايليزا.
فابتسمت خبجل:
 وأنت كذلك ابلنسبة يل.فتنهد بصمت:
 كم تشوقت لسماعك تقولني هذا ..والأستطيع التصديق!
ا
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 -وهذا هو شعوري  ..هل  ..حسناً ..هل

ستشاركين فراشي الليلة؟

وغزا االمحرار وجهها ..فسأهلا:
 وهل ترغبني يف هذا؟ كثرياً  ..كثرياً جداً.ضمها بني ذراعيه  ،واحنىن ليقبلها واندفع يصعد
هبا السلم فضحكت:
 -طوين ...قد يراان أحداً ! ماذا سيظنون بنا؟

 لن أبه لظنهم البتة! ..أحبك ..ولست أهتممبن يعرف هذا ،وال أهتم مبن يعرف أنين سآخذ
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زوجيت إىل الفراش ،يف ساعات الصباح األوىل
هذه ..وال أهتم أبداً!
ملعت عينا ليزا ،وبدا عليها الوهن ملا ينويه ،
ودفنت وجهها يف عنقه ..متشوقة ألن تعطيه ما
تبقى من حياهتا....

مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
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-------------------------------------------------------------- - 237عاصفة الصمت  -بيىن
جوردان..احالم ..ق

امللخص
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كانت ساسكيا من النوع الذي حيتقره اندريس
النيسر ...
أمل تعرض عليه نفسها بكل وقاحة و بطريقة
مثرية لإلمشئزاز ؟
إن مبادئه متنعه من جمرد التفكري يف هكذا إمرأة,
فكيف إذا اكتشف اهنا تعمل موظفة لديه ؟
كانت صدمة لساسكيا معرفتها أبن مديرها
اجلديد هو اندريس  ,وهذا يعين فقداهنا
لوظيفتها وكل أمل هلا يف املستقبل ............ـ
إال إذا ......
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فجأة الح الندريس شعاع من النور يف هناية
النفق املظلم ,
نفق مشكلته اخلالية  .....ستكون ساسكيا
وسيلته إىل احلل ؟ !!!!
--------------------------------------------------------------الفصل األول :
فتاة اإلغواء
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إهنا اخلامسة إال ربعاً
أسرعت ساسكيا عرب ردهة املكتب الذي تعمل
فيه متجهة إىل ابب اخلروج
عندها صاحت موظفة اإلستقبال قائلة " تتسللني
خارجة قبل انتهاء الدوام اي حلظك !"
و عندما مسع أندريس تعليق املوظفة  ،قطب
جبينه ،
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كان يقف عند املصعد املخصص لكبار املوظفني
فلم تره ساسكيا اليت كانت مسرعة ،
إال إن أندريس رأى تلك السمراء ذات الساقني
الرائعتني و الشعر البين ذي الوهج الذهيب احملمر
الذي يشري إىل مزاجها الناري احلاد ،
و أنتبه فجأة إىل منحى أفكاره فالتورط مع
إمرأة  ...أي امرأة هو آخر ما يريده يف الوقت
احلايل ....
تذكر كيف أقنع جده ابلتقاعد جزئيا من إدارة
سلسلة الفنادق اليت ابتت اآلن حتت إشرافه ،
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لكن العجوز شن ابملقابل محلة قوية إلقناع
أندريس ابلزواج من إبنة أخيه ،
ففي نظر اجلد من شأن زواج مماثل إن يوحد
األسرة و ابلتايل يوحد ثروهتا
إال إن هذه احملاوالت اخلرقاء لتزويج أندريس
اببنة عم أمع أثينا ما كانت لترتك يف نفس
أندريس سوى السخرية لوال إن أثينا كانت
حريصة على هذا الزواج لقد كانت أثينا أرملة
تكربه بسبع سنوات ،
كان زوجها األول يواننيا ......
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بلغ املصعد الطابق األعلى فخرج أندريس منه مل
يكن الوقت مالئماً للتفكري يف شؤونه اخلاصة

إلن عليه السفر إىل اجلزيرة اليت ميتلكها جده يف

حبر إجية اليت ستمضي فيها األسرة العطلة
و لكن كان عليه قبل ذلك إن يقدم تقريراً
مفصال ً عن سري العمل جلده ..............
" آسفة "
إعتذرت ساسكيا و هي جتلس على املقعد
الشاغر عند املائدة املعدة لثالثة أشخاص و
قالت شارحة :
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" اخلوف سائد بني املوظفني بسبب وصول
الرئيس اجلديد غداً "

و سكتت عندما الحظت إن صديقتها املفضلة مل

تكن تصغي " ماذا حدث ؟ "
أجابت ميغن " كنت أخرب لورين عن سبب
تعاسيت ..
 تعاستك ؟ إنه مارك ... أكملت لورين تظن ميغن إن مارك متورط معفتاه أخرى  ..يف نفس الوقت "
 "هذا غري ممكن  ،ميغن أنت بنفسك أخربتينعن مدى حب مارك لك "
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 حسناً هذا ما ظننته  ،خصوصاً عندما قال إنهيريد إن تعقد خطبتنا .ولكن هناك مكاملات

هاتفية تصله دائما وإذا أجبت إان يقفل اخلط .
حدث ذلك ثالث مرات هذا األسبوع ،
وعندما سألته عن ذلك قال إن الرقم كان
خطأ .
_ حسنا رمبا كان الرقم خطأ فعال.
لكن ميغن هزت رأسها :
"ال  .هذا غري صحيح ،
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إلن مارك يبقى دائما جالسا قرب اهلاتف ،
والليلة املاضية كان يتحدث من هاتفه اخللوي
عندما دخلت ،
وما إن رآين حىت أهنى املكاملة ".
ـ أمل تسأليه عما حيدث ؟
أجابت ميغن حبزن ":سألته فقال إهنا جمرد
ختيالت أختيلها "
فقالت لورين وقد لوت شفتيها بعبوس خميف ":
هكذا هم الرجال ...
لقد بذل زوجي جهده إلقناعي إبين وامهة .
Page 412 of 906

وماذا فعل ؟ لقد أنتقل للعيش يف البيت مع
سكرتريته طالبا مين الرحيل "
قالت ميغن وقد اغرورقت عيناها ابلدموع:
" إان  ...ال ميكنين إن اصدق إنه خيونين مع
أخرى  ...كنت أظن إنه حيبين "...
ـ إان واثقة من إنه حيبك.
قالت لورين جبفاء  ":حسنا  ،هناك طريقة
مضمونة ملعرفة احلقيقة .
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لقد قرأت مقالة عن وكالة تقصدينها إن
راودتك الشكوك حول صديقك .
فريسلون له فتاة حتاول إغواءه فإن وقع يف الفخ
أتكد شكك و ليس أمامك إىل هذا اخليار "
قالت ميغن :
" آه ال أستطيع "
فأصرت لورين بقوة " بل عليك ذلك إن مارك
جياهد يف التوفيق يف دخله و مصروفه منذ ابشر
يف عمله اخلاص و أنت قد ورثت ذلك املال من
عمة أبيك "
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غاص قلب ساسكيا قليالً  ،هي حتب صديقتها

كثرياً و لكن الفكرة مل ترقها كثرياً .
قالت ميغن:

" إهنا تبدو فكرة معقولة لكنين ال أظن إن يف
هلفورد وكالة مماثلة " .
فقالت لورين و قد علت اإلبتسامة وجهها ومن
حيتاج إىل وكالة ؟
ما أنت حباجة إليه هو صديقة مجيلة للغاية ال
يعرفها مارك  ،و ميكنها حماولة إغرائه " ..

Page 415 of 906

فقاطعتها ميغن متأملة:
" صديقة مجيلة للغاية ؟ أتعنني مثل ساسكيا ؟ "
أخذت املرأإتن تتفرسإن يف ساسكيا و هي
تقضم قطعة من اخلبز و أجابت لورين بصوت
خافت:
" ابلضبط  .ساسكيا مناسبة هلذا الدور "
كادت ساسكيا ختتنق بقطعة اخلبز وهي ترى
التصميم ابداي على مالمح لورين وميغن
فقالت :
" ماذا؟
أنت متزحني  .ال  ...ال سبيل إىل ذلك ،
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هذا جنون اي ميغن وأنت تعلمني ذلك  .كيف
تستطيعني فعل ذلك مبارك؟ "
أجابت لورين حبدة :
" وكيف ميكنها تسليمه حياهتا إن مل تكن واثقة
منه؟
حسنا لقد أنتهى األمر إذن  ،وما حنتاج إليه حقا
إن نضع خطة"
فقالت ميغن  ":الليلة سوف خيرج مارك مع
أصدقائه إىل تلك احلانة اليت افتتحت حديثا "
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ـ ال ميكن إن أفعل ذلك ..إنه..إنه .إنه عمل غري
أخالقي .
ونظرت ابعتذار إىل ميغن :
"آسفة اي ميغن  ،ولكن"..
فقاطعتها لورين حبدة  ":كنت أظنك سرتغبني يف
مساعدة صديقتك  ،اي ساسكيا  ،لكي حتافظي
على سعادهتا  .خصوصا بعد كل ما فعلته
ألجلك ".
عضت ساسكيا على شفتيها ..
لورين حمقة  ،فهي تدين مليغن ابلكثري ...
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فمنذ ستة أشهر كانت ساسكيا تتأخر يف العمل
كل مساء  ،وكانت جدهتا مصابة مبرض خطري ،
فراحت ميغن بصفتها ممرضة  ،تعتين جبدهتا
متخلية بذلك عن كل أوقات فراغها وبعض
أجازاهتا كمساعدة منها لصديقتها ساسكيا.
وقاطعت ميغن أفكار ساسكيا وقالت هبدوء:
" إان أعلم إنك غري موافقة على هذا األمر اي
ساسكيا ولكنين جيب إن اعلم إن كنت أستطيع
الوثوق مبارك "
واغرورقت عيناها ابلدموع .
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ـ ال أبس سأفعل ذلك .
قالت ذلك ابستسالم ...
وبعد إن شكرهتا ميغن قالت ساسكيا :
" عليك إن تصفي يل مارك هذا ،اي ميغن لكي
أمتكن من معرفته "
فقالت ميغن حبماسة وغبطة :
" آه ،هذا صحيح  .سيكون األمجل واألكثر
وسامة بني احلاضرين !
إنه رائع اب ساسكيا ..
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جذاب  ،ذو شعر قامت كثيف وفم مجيل
للغاية ..
مث سيكون مرتداي قميص أزرق بلون عينيه ،
فهو دوما يفعل ذلك ..
وإان قد اشرتيت له تلك القمصان"
ـ يف أي وقت سيكون هناك ؟
ـ يف الثامنة والنصف
ـحسنا  ..إذن جيب عليك التواجد هناك حوايل
التاسعة .
قالت هذا لورين وقد ابن عليها الرضا .
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ـ ولكن سياريت ما زالت يف الكاراج
ـ ال هتتمي بذلك  .سوف أوصلك بسياريت .
عرضت ذلك لورين بسخاء
بعد ساعتني كانت ساسكيا ترتدي تنوره سوداء
وقد متلكها شيء من التوتر .
وعندما مسعت رنني جرس الباب  ،نزلت من
غرفتها لتفتح بنفسها إلن جدهتا كانت متضي
عدة أسابيع مع شقيقتها يف ابث.
أتت لورين مبفردها و أخذت تتفحص ساسكيا
مث عبست و قالت حبدة :
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" عليك إن ترتدي شيئاً أخر فمظهرك يبدو و

كأنك ذاهبة إىل العمل و ال يشجع على التقرب

منك ،
تذكري أبن على مارك إن يظنك سهلة املنال ،
كما إن عليك وضع أمحر شفاه خمتلف و وضع
املزيد من الكحل على عينيك ،
و إذا كنت ال تصدقي فأقرئي هذه "
وقدمت لورين لساسكيا جملة مفتوحة  .قرأت
ساسكيا املقال ابلرغم منها  ،مقطبة اجلبني
ومفادها إن الوكالة مستعدة إلرسال فتياهتا
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إلمتحإن إخالص رجال موكالهتن  ،و هي تعدد
مواصفاهتن ،
فقالت ساسكيا حبزم :
ال ميكنين القيام أبي من هذا أما ابلنسبة
للطقم ..
دخلت لورين الردهة و أغلقت الباب خلفها و
قالت بعنف :
" عليك القيام بذلك من أجل ميغن أال ترين ما
حيدث هلا ؟
اخلطر الذي يكتنفها ؟ إهنا جمنونة هبذا الرجل ،
مل ميض على عالقتهما اال اربعة أشهر
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و ها هي تتحدث عن تسليمه مرياثها أبكمله ..
و الزواج و إجناب األطفال ..
أتعلمني كم ورثت ميغن عن عمة أبيها ؟
هزت ساسكيا رأسها بصمت كانت تعلم مدى
الدهشة و الذهول الذي متلك ميغن عندما
علمت إهنا وريثة عمتها الوحيدة ...
لكن اللباقة منعت ساسكيا من سؤاهلا عن مقدار
املرياث .
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لورين :
" لقد ورثت ما يقارب الثالثة ماليني جنيه ".
عندما رأت ما بدا على وجه ساسكيا أومأت
بعبوس :
" هل عرفت ما أمهية ما نقوم به حلمايتها ؟
لقد حاولت حتذيرها مراراً إبن مارك الغايل على

قلبها قد ال يكون خملصاً كما يبدو

لكنها مل تصغ يل ،

و اآلن  ،احلمد هلل قد بدأت تراه على حقيقته
لذا ،
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ألجلها اي ساسكيا  ،عليك القيام مبا يف وسعك
ملساعدهتا و إلثبات خيانته ...
كان إبمكان ساسكيا إن تتصور ذلك جيداً ،

و راحت حتث نفسها :

" ميغن  ،ميغن العزيزة احللوة اليت ما زالت
تعمل كممرضة رغم الثروة اليت ورثتها .
إهنا تستحق رجل يستحقها حقاً ،

فإذا مل يكن مارك هذا  ..حسنا ً ،رمبا  ،عندئذ
من األفضل لصديقتها إن تعلم ذلك من أول

الطريق .
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أما لورين اليت ما زالت تتأمل ساسكيا ،
فقالت :
" رمبا إذا خلعت السرتة ميكنك إن ترتدي بلوزة
صيفية جذابة  ..أو حىت ..
و سكتت عندما رأت مالمح ساسكيا وهي
تقول " بلوزة صيفية نعم  ..أما جذابة فال
و عندما رأت النظرة يف عيين لورين و سكتت .
بصراحة  ،فالرجال حسب خربة ساسكيا ليسوا
حباجة إىل رؤية جسدها يف مالبس فاضحة
ليتشجعوا و ينظروا إليها مرتني ..
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عندما غادرا املنزل أخرياً كانت الساعة تقارب

التاسعة ،

و قد زادت ساسكيا من تربجها نزوالً عند

إحلاح لورين .

شعرت ساسكيا بعدم اإلرتياح ملظهرها حبيث مل
تستطع النظر ملرآة الردهة .
و عندما وصال  ،أوقفت لورين السيارة أمام
ابب احلانة :
" ها قد وصلنا  .سآيت ألخذك عند احلادية
عشرة ..
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و سيكون ذلك وقتاً كافياً .

تذكري  ،حنن نفعل هذا ألجل ميغن "
و قبل إن تتمكن من قول شيء  ،كانت لورين

قد إنطلقت بسيارهتا ،
و كان رجل يسري على الرصيف قد توقف
عندما رأى ساسكيا و نظر إليها إبعجاب
فنظرت مشيحة له بوجهها و دخلت احلانة .
كانت لورين قد أعطتها قائمة طويلة من
اإلرشادات
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معظم ما فيها جعل ساسكيا تصر على أسناهنا ،
ال سبيل للدخول و التصرف بطريقة مغرية مبا
إن لورين كانت قد ألبستها تلك البلوزة .
أخذت نفساً عميقاً مث دفعت ابب

احلانة .......................

الفصل الثاين:
رجل يف االختبار
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رأى أندريس ساسكيا يف اللحظة اليت دخلت
فيها احلإنة .
كان جيلس عند املقصف  ،كان إبمكانه الذهاب
إىل أي مكان أقرب من هذه احلإنة ،
رمبا إىل منزله أو إىل أمالكه اجلديدة
ولكنه تلقى مكاملتني غري مرغوب هبما من جده
وأثينا ،
لذا قرر الذهاب إىل مكان ال ميكن الحدمها
االتصال به ،
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كما تعمد ترك هاتفه اخللوي يف البيت.
تصلبت قسماته عندما تذكر أثينا وحماوالهتا اليت
تزداد وقاحة إلغوائه وإقناعه ابلزواج منها.
كان هو يف اخلامسة عشرة وهي حينذاك يف
الثإنية والعشرين وعلى وشك الزواج ،
لذا هو يشعر حنوها ابلكراهية منذ الصغر ،
وهذا ما ترك يف نفسه أثرا سلبيا جتاه اجلنس
اللطيف .
قطب جبينه وهو يراقب ساسكيا اليت وقفت
عند الباب مباشرة تفحص القاعة وكاهنا تبحث
عن شخص ما  .أدارت رأسها فإنعكست
األضواء على شفتيها املصبوغتني الالمعتني .
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تنفس أندريس بعمق وهو جياهد للسيطرة على
تصرفه غري املرغوب به جتاهها .
ما الذي يفعله حبق اجلحيم ؟
كان غرضها واضحا جدا حبمرة الشفاه القرمزية
الصارخة تلك مما جعله يضحك ال إن يفكر
يف ..
يف ماذا؟
الرغبة..؟
ومتلكته السخرية وموجة من االمشئزاز من
الذات .
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لقد عرفها طبعا !إهنا الفتاة اليت رآها عصر اليوم
يف العمل ،
الفتاة اليت هنأهتا موظفة االستقبال إلنسالهلا من
العمل مبكرة .
ونظر متجهما إىل فمها املصبوغ وعينيها
املكحلتني إبفراط ،
رآها ترتدي طقما قصري التنورة ..
ولفت أنتباهه ساقاها الطويلتإن املكسوإتن
جبوربني طويلني أسودين شفافني.
إهنا تنورة قصرية جدا  ..جدا !
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قطبت ساسكيا وهي تشعر مبدى قصر هذه
التنورة اليت أرغمتها لورين على ثنيها عند
اخلصر لتقصريها  .كانت ساسكيا مصممة على
إهنا ما إن جتد مارك حىت تعيد التنورة إىل طوهلا
األصلي .
كما إن السرتة الصيفية تشعرها بعدم االرتياح ،
فأخذت  ،دون وعي  ،تعبث أبول األزرار
املفكوكة.
ضاقت عينا إندرس وهو يراها تفعل ذلك  .من
الواضح إهنا بذلك تلفت اآلنظار إىل صدرها ..
واكتشف إندرس إنه بدأ يصر على أسنإنه ،
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واألهم من ذلك إنه مل يستطع حتويل نظراته عنها
.
شعرت ساسكيا إهنا مراقبة  ،فالتفتت مث مجدت
مكاهنا عندما اشتبكت نظراهتا مع نظرات
أندريس القوية.
أخذ قلبها خيفق  ،وجف ريقها .
كانت قد نبذت مبالغة ميغن يف وصفه  ..معتربه
بذلك هذإين امرأة واقعة يف احلب .
رائع  ..خالب  ..وسيم  ..جذاب..
وهو سيكون البسا قميصا أزرق ليتناسب كما
تقول ميغن مع لون عينيه .
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حسنا  ..مل تستطع ساسكيا رؤية لون عينيه يف
الضوء اخلافت من هذه املسافة اليت تفصل
بينهما .
لكنها أقرت إبن ميغن على حق يف كل ما
وصفتها به ..
وازدادت دقات قلبها .
هذا إذن حبيب ميغن  ،ال بد إنه هو،
إذ مل يكن يف القاعة من يشبه األوصاف اليت
ذكرهتا ميغن سوى هذا الرجل،
ال عجب إذن من قلقها والشك يف إخالصه
هلا ..
Page 438 of 906

فرجل هبذه الوسامة ال بد وإن تالحقه النساء
على الدوام .
إنه يتمتع بفيض قوي من السلطة اليت تقرب إىل
الغطرسة .
لقد صعق ذلك ساسكيا منذ اللحظة اليت نظرت
فيها إليه ،
والتقت بنظراته املتفحصة واليت سرعإن ما
تبعتها نظرة ازدراء واستنكار ..
كيف جيرؤ على النظر إليها هبذا الشكل ؟
وفجأة تبددت كل الشكوك اليت جالت يف
نفسها بشإن ما وافقت على القيام به .
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حسنا  ..لقد أيقنت ساسكيا إن حماوالت ميغن
و لورين إلثبات إمكانية الوثوق به صائبة ،
فميغن فتاة ساذجة رقيقة وال متلك اخلربة
الكافية وهي حباجة إىل رجل يقدر رقتها
ويعاملها على هذا األساس .
عليها أ ن تعرتف إن ميغن ال تتمتع بتلك
اجلاذبية الصارخة اليت يتطلع إليها رجل كمارك
ولكن رمبا هذا ما أحبه فيها  ..هذا إذا كان
حيبها ..
وهذا ما على ساسكيا إثباته أو نفيه.
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كان أندريس يراقبها مبزيج من الفضول وخيبة
األمل  ،وهي تتجه إليه .
وبشموخ هادئ مل تتجاهل نظرات اإلعجاب
اليت كان يلقيها عليها  ،أثناء ذلك  ،الرجال
اآلخرون ،
وإمنا بدا عليها إهنا مل تالحظها .
كل ذلك كان خمطط له من قبل متاما كما
السرتة املفتوحة األزرار ،
وكان أندريس يعرف هذا النوع فأثينا خري مثال
!
ـ آه  ،إان آسفة .
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اعتذرت ساسكيا عندما وصلت إىل جإنب
أندريس  ،مث تعثرت (ابلصدفة) ووقعت عليه .
لكنها عادت فاستقامت مث وقفت جبإنبه عند
املقصف وعلى وجهها ابتسامة اعتذار ساحرة ،
بينما اقرتبت منه حىت استطاع إن يشم رائحتها
الناعمة العذبة اليت تثري احلواس وتربز شخصيتها
..
وكاالمحق أخذ هو يتنشق تلك الرائحة حىت
كادت تسكره  ..اتركا حواسه تستجيب..
هلا..
أرغم أندريس نفسه على الرتاجع عنها خطوة
إىل اخللف ،
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ولكن املقصف كان مزدمحا فاستحال االبتعاد
عنها كثريا .
وهكذا سأهلا بربودة  ":آسف  ..ولكن هل
أعرفك ؟"
كان يعلم إن هناك نساء يقمن أبي شيء ألجل
املال  ..أي شيء ..ومع أي شخص  .أاي كان .
لكن ساسكيا تواجهه اآلن  ،وإنفرجت شفتاها
املصبوغتإن إبفراط عن ابتسامة أدرك إهنا
مرغمة وهي تتمتم :
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"آه ال..
يف الواقع  ،أنت ال..
لكنين أرجو إنك سوف تعرفين حاال .
أحست ساسكيا ابالرتياح خلفوت الضوء
وكانت تشعر ابللهب املتوهج يف وجهها.
مل حيدث قط إن فكرت يف التقدم من رجل هبذا
الشكل ،أو حىت تصورت ذلك .
مث أنتقلت بسرعة إىل اجلزء الثإين من حديثها
املعد سلفا وهي تفرج شفتيها عن ابتسامة ،
راجية إن تكون مغرية وتفي ابلغرض .
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وبينما مررت لسإهنا على شفتيها حبذر صاحت
يف نفسها :
"رابه  ،ما أسوأ مذاق محرة الشفاه  ..هذه ".
مث سألت الرجل ببعض الدلع :
"ألن تسألين إن كنت أريد شرااب؟".
سألته هذا وهي ختفق أبهداهبا آملة إن يكون
هذا نوع من اإلغراء،
وأضافت بصوت انعم :
" أحب لون قميصك".
ومالت عليه مضيفة :
"إنه مياثل لون عينيك ".
Page 445 of 906

ـ إن كان هذا ظنك فال بد إنك مصابة بعمى
األلوإن  ..إلن عيين رماديتإن.
قال هلا ذلك ابقتضاب .
لقد بدأت تشعره ابلغضب البالغ ،
لقد كان حترشها السافر به يبعث يف نفسه
االحتقار .
ولكن ال شيء مياثل حقارة ردة فعله السخيفة
حنوها ،
أي رجل هو ؟
هل هو غالم يف الثامنة عشرة ؟

Page 446 of 906

يفرتض به إن يكون رجال ..رجال انضجا ..
حمنكا خبريا وهو فوق الثالثني ..
ومع ذلك يتجاوب مع هذه األساليب املغرية
القدمية واملثرية للشفقة اليت كانت حتاول إيقاعه
فيها ..
يتجاوب معها وكأنه ..
وكأنه ماذا؟
وكان ال شيء يريد فعله يف هذه اللحظة سوى
ضمها إليه ليشعر بدفئها ..
وليسمعها تصرخ ابمسه وليعانقها ويعانقها .
ـ امسعي  ،أنت تقرتفني غلطة كبرية .
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قال هلا ذلك حبدة  ،مقاطعا تصوراته غري
املرغوب هبا عنه وعنها.
ـ آه  ،ال .
احتجت على رفضه هلا بلهفة ،
املفرتض هلا إن تذهب إىل ميغن وتعلمها إن
خطيبها ما زال خملصا هلا و إبمكاهنا الوثوق به ،
ولكن شيئا مل تستطع حتليله رفض ذلك فقالت
له:
" ال ميكنك إن تكون غلطة أبدا  ،ابلنسبة ألي
امرأة"..
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أخذ أندريس يتساءل ببالهة عما إذا كان قد
جن ،
إن فكرة عرض املرأة لنفسها عليه أمر يثري
امشئزازه ،
فكيف إبمكانه االجنذاب إىل امرأة كهذه ولو
من بعيد؟
هذا مستحيل.
ـ إان آسف  ،إنك تضيعني وقتك .
وأضاف بصوت رقيق خمادع
" والوقت  ،ابلنسبة المرأة مثلك ،هو من
ذهب ،فلم ال تذهبني للبحث عن رجل آخر .
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أكثر تقبال مين ملا تعرضينه عليه ؟ ".
نظرت إليه شاحبة الوجه وهو يغادر احلانة ،
لقد نبذها  ..إنه.....
وابتلعت ريقها .إنه ..
لقد اثبت إنه خملص مليغن  .ونظر  ..نظر إليها
وكأهنا فتاة صغرية
".
مسحت محرة الشفاه بسرعة وعبست للون
الذي خلفته على يدها .
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ـ أهال بك اي مجيلة  ,هل ميكنين إن أشرتي لك
شرااب ؟
هزت رأسها انفية  ،متجاهلة النظرات الالذعة
اليت رمق ها هبا الرجال يف احلانة ،
وتوجهت إىل محام السيدات ،
يف غرفة املالبس أقفلت أزرار سرتهتا الصوفية ،
ومسحت احلمرة وآاثر التربج والكحل
واستبدلتهما بزينتها املفضلة لديها واملؤلفة من
ظل خفيف للعينني
ومحرة شفاه انعمة بلون الكرز ،
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وربطت شعرها الطويل إىل اخللف  ،وجلست
تنتظر موعد الرحيل .
هذه املرة بدت خمتلفة وهي تشق طريقها بني
اجلموع  ،وكانت النظرات املنصبة عليها خمتلفة
متاما .
شعرت ابالرتياح عندما رأت إن لورين كانت
يف انتظارها ،
وعندما فتحت ابب السيارة ودخلت  ،سألتها
لورين بلهفة :
" حسنا  ،ماذا حصل ؟ "
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فأجابت ساسكيا وهي هتز رأسها :
" ال شيء  ،لقد نبذين خبشونة".
ـ ماذا؟
ـ لورين  ،حذار ..
هتفت ساسكيا حمذرة عندما كادت لورين
تصطدم بسيارة أخرى من أتثري ما مسعته ،
وكان لورين كانت تريد إثبات نظريتها إبن
مارك غري خملص .
فقالت :
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" ال بد وإنك مل تبذيل جهدك يف احملاولة".
ـ أؤكد لك إين بذلت قصارى جهدي".
ـ هل أتى على ذكر ميغن ؟
 ..هل أخربك إنه على عالقة أبخرى ؟
فهزت ساسكيا رأسها :
" ال! لكنين أؤكد لك إنه أوضح عدم اهتمامه
يب  .لقد نظر إيل "..
وسكتت وهي تبتلع ريقها وال تريد التفكري يف
نوع نظرة حبيب ميغن إليها.
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ولسبب غريب مل تشأ حىت إن تتذكر نظرة
االحتقار اليت رأهتا يف عينيه فجعلتها ترجتف أملا
وغضبا .
ـ أين ميغن ؟
ـ لقد استدعوها إىل املستشفى  ،لتقوم بعمل
إضايف.
لقد اتصلت يب لتخربين ،
فقلت هلا إننا سنذهب إىل بيتها مباشرة وجنتمع
هبا هناك.
ارتسمت على شفيت ساسكيا ابتسامة ابهتة .
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يفرتض إن تشعر بشعور أفضل اآلن ،
لكن ميغن وحدها ستكون حقا مسرورة عندما
تعلم إن مارك حبيبها خملص ومل خينها .
حبيبها مارك  ..حبيب ميغن ..وشعرت ساسكيا
مبرارة يف فمها وثقل يف صدرها.
ما الذي حدث هلا ؟
هل يعقل إهنا تغار من ميغن ؟
ال  ..هذا غري ممكن ..
ال ميكن حدوث هذا أبدا.
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ـ هل أنت واثقة إنك بذلت كل جهدك؟
ـ لقد قلت كل ما علمتين أنت قوله  ،وتصرفت
كما أمليت علي .
ـ ومل يبدر عنه أي نوع من التجاوب ؟
وشعرت ساسكيا إن لورين مل تصدقها ،
فقالت :
" آه  ،لقد أبدى جتاواب  ،وإمنا ليس من
النوع " ..
وسكتت مث عادت تقول بفتور :
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" مل يهتم يب  ،اي لورين  ،ال بد وإنه حيب ميغن
حقا ".
ـ نعم  ،إذا كان قد فضلها عليك  ،فإنه ال بد
حيبها حقا .
عندما وصلتا إىل بيت ميغن  ،رأت ساسكيا
سيارهتا مركونة أمام البيت ،
وشعرت ابآلنقباض وهي ترتجل من سيارة
لورين و تسري يف املمر .
ميغن ومارك  ..حىت إهنما متشاهبإن يف االسم ،
مما يوحي حبياة زوجية وعائلية مرحية ..
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ومع ذلك إن كانت قد قابلت يف حياهتا رجال
ال يستحق إن يكون رب أسرة فهو مارك حبيب
ميغن ،
إال إنه حماط جبو من الرجولة وهالة من الطاقة
والقدرة على تبديل حياة امرأة .
أجفلت ساسكيا .
ما الذي تفكر فيه ؟
مارك هو حبيب ميغن  ..صديقتها املفضلة ..
اليت تدين هلا بصحتها وصحة جدهتا .
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يبدو إن ميغن رأهتما ففتحت الباب ووجهها
يتهلل سرورا ،
فبادرهتا ساسكيا بصوت عميقـ  ":األمر على ما
يرام اي ميغن فمارك مل "..
فقاطعتها ميغن :
" أعرف  ،أعرف  ،لقد جاء لريإين يف العمل ،
وقد شرح يل كل شيء .
آه كم كنت معتوهة ..
آه اي ساسكيا كم كنت متشوقة لزايرة اجلزر
الكاريبية ..
وهكذا حجز مارك هلذه العطلة الرائعة ..

Page 460 of 906

املكان الذي سنذهب إليه خاص أبجازات
األزواج ،
وهذا كان سبب تلك االتصاالت .
إان آسفة إلضاعة سهرتك سدى ،
حاولت االتصال بك ولكنك كنت قد
خرجت .
ظننت إنك جئت مبكرة وقد الحظت غياب
مارك يف احلإنة..
وسكتت ميغن وهي ترى تغري مالمح ساسكيا و
لورين معا فسألتهما مرتددة ومتعجبة :
" ماذا حدث ؟"
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وكانت لورين تسأل ساسكيا :
" لكنك قلت إنك حتدثت إليه ".
فأصرت ساسكيا قائلة :
" نعم  ،كان هو ابلضبط كما وصفته لنا ،اي
ميغن"..
وسكتت عندما هزت ميغن رأسها وقالت
حبزم :
" ال  ،إن مارك كان معي يف العمل  ،لقد وصل
عند الثامنة والنصف .
شعر مبدى كدري وغضيب فقال إنه كان يريدها
مفاجأة "
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مث قالت بشغف وفرح  ،موجهة كالمها إىل
لورين :
" وقبل إن تقويل كلمة  ،سيدفع مارك كل
النفقات من جيبه "
اتكأت ساسكيا على اجلدار بضعف ،
وراحت تفكر :
إذا مل يكن الرجل الذي صادفته هناك هو
مارك ،
فمن يكون إذا ؟
وازداد شحوب وجهها .
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لقد حتدثت إذن إىل رجل ال تعرفه ..
وراحت حتاول إغراء رجل غريب كليا..
رجل هو ..
وابتلعت ريقها شاعرة ابلغثيإن وهي تتذكر
مظهرها حينذاك ،
وتصرفاهتا واألشياء اليت قالتها ،
مث طمأنت نفسها ومحدت هللا إلنه كان غريبا ..
فهي لن تضطر إىل رؤيته جمددا ،
مث مسعت ميغن تقول بقلق:
"ساسكيا ،ال يبدو إنك خبري  ،ماذا حدث؟"
ـ ال شيء .
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لكن لورين تكهنت مبا تفكر فيه ساسكيا
فسألتها حبدة :
" حسنا ،
إذا مل يكن الرجل الذي حتدثت إليه هناك هو
مارك  ،فمن يكون؟"
ـ نعم  ،من تراه يكون ؟

الفصل الثالث
النار او الدمار
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ذعرت ساسكيا عندما مسعت ساعة املدينة تدق
الثامنة
صباحا ،ألهنا قررت الذهاب اىل العمل ابكرا
ولكن أحداث ليلة االمس كانت قد سرقت
النوم من عينيها .
ان عملها يبدأعادة عند التاسعة صباحا  .ولكن
األمور ليست على ما يرام يف هذه اآلونة
األخرية  ،خصوصا عندما تكون وظيفة املرء يف
خطر.
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ولقد حذر رئيس القسم الذي تعمل فيه ساسكيا
أن هناك اجتاها لصرف املوظفني وختفيض
الرواتب  ،ونظرا
لكوهنا من املوظفني اجلدد فان راتبها معرض
للتخفيض  ،ورمبا صرفت من العمل  .مستحيل
عليها حينئذ اجياد
وظيفة اخرى يف هيلفورد  ،واذا عملت يف لندن
فان جدهتا ستبقى وحدها  .أسرعت ساسكيا
داخل مكتب
العمل  ،وسألت اميا ":أتراه وصل؟"
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مل يكن حباجة اىل ذكر اسم من تعنيه  ،وابتسمت
هلا اميا بشيء من االستعالء  ":لقد وصل أمس
يف الواقع ،
وهو اآلن جيري مقابالت مع اجلميع ".
قالت ذلك بفخر ما لبث ان استحال اىل
اعجاب انثوي وهي تتنهد قائلة  " :انتظري
فقط اىل ان تريه  ،انه رائع  ..رائع للغاية ".
وارتسمت على شفيت ساسكيا ابتسامة شاحبة .
مث اتبعت اميا كالمها قائلة  ":لكنه مثايل ،
انتبهي ،مث هو مرتبط عاطفيا وسيخطب قريبا .
فقد حتدثت اىل
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موظفة االستقبال يف مكتبهم الرئيسي فأخربتين
ان جده يريد تزوجيه اببنة عم ابيه فهي ثرية جدا
و ." ..
فقاطعتها ساسكيا حبزم  ":آسفة اي اميا  ،ولكن
جيب ان اذهب ".
فشائعات املكتب  ،مثل سياسته  ،ال حتب
ساسكيا ان تتورط فيها  ،اضف انه اذا بدأ
رئيسهم اجلديد ابجراء
املقابالت  ،فهي ال تريد ان تكتسب نقطة
سوداء بسبب غياهبا .
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كان مكتبها يف الطابق الثالث  ،حيث تعمل مع
مخسة موظفني آخرين  ،وكان لرئيسهم مكتبه
الزجاجي اخلاص
لكنه حاليا خايل .
وعندما بدأت تتساءل عما تريد فعله  ،انفتح
الباب اخلارجي ودخل رئيسها يتبعه بقية زمالئها
 .فحياها قائال":

آه  ،ساسكيا  ،هاانت هنا اخريا ".
ـ نعم  ،أردت القدوم ابكرا ..
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فقاطعها غوردون جارمان رئيسها وهو يهز
رأسه ،قائال حبدة  ":ال جمال للشرح اآلن ،
االفضل ان تصعدي اىل جناح املدير التنفيذي .
سكرترية السيد التيمر يف انتظارك  ،يبدو انه
يريد اجراء مقابلة مع كل شخص مبفرده ومع
زمالئه يف القسم  ،ومل يكن مسرورا متاما لغيابك
..
".
وقبل ان تنبس ساسكيا ببنت شفة  ،استدار
ودخل مكتبه
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،اتركا اايها تتجه حنو املصعد  .مل يكن من عادة
غوردون ان يتكلم هبذه احلدة  ،فشعرت
ساسكيا بتوترها
يزداد وهي تفكر يف املوقف الذي اختذه اندريس
التيم
ر بشأن املوظفني اجلدد والذي جعل رئيسها
اهلادئ بطبعه يصبح هبذه احلدة .
كان جناح املدير التنفيذي منطقة غري مألوفة
لساسكيا  ،فاملناسبة الوحيدة اليت
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دخلته فيها هي عندما أجرت مقابلتها األوىل .

خرجت ساسكيا من املصعد بشيء من الرتدد ،
مث سارت حنو الباب الذي
يعلوه لوحة كتب عليها (املساعدة الشخصية
للمدير التنفيذي ) "مادج فيلدينغ"  .وعندما
رأت ساسكيا املرأة األنيقة ذات الشعر األسود
اجلالسة خلف املكتب افرتضت أن
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املالك اجلديد قد أحضر سكرتريته معه .

أعطتها ساسكيا امسها متوترة  ،وأوضحتـ أهنا
تعمل حتت امرة غوردون جارمان
 ،لكن املساعدة الشخصية أزاحت هذا
االيضاح جانبا وهي تنظر يف قائمة امامها
 ،مث قالت بربودة دون ان ترفع رأسها عنها ":
ساسكيا ؟ نعم  .لقد أتخرت  .السيد التيمر ال
حيب  ..أان لست واثقة يف الواقع
. "..
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وسكتت مث نظرت اىل ساسكيا مقطبة اجلبني مث
أضافت ابستنكار ":قد ال يكون لديه الوقت
الجراء املقابلة معك اآلن ".
مث رفعت مساعة اهلاتف وحتدثت بلهجة خمتلفة
متاما عن الصوت الذي كانت حتدث به ساسكيا
.
ـ اآلنسة رودجرز هنا اآلن  ،اي أندريس  ،هل ما
زلت تريد رؤيتها ؟ مث قالت لساسكيا  ":ميكنك
الدخول  ،الباب هناك " ..
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أرغمت ساسكيا نفسها غلى اهلدوء ،مث توجهت
حنو الباب  ،ودقت هبدوء مث أدارت املقبض .
عندما دخلت املكتب  ،هبرت أشعة الشمس
املتألقة عينيها  ،فكل ما استطاعت
رؤيته هو مالمح ضبابية لشخص واقف أمام
النافذة وظهره هلا ،ووهج الشمس جيعل من
املستحيل
الرؤية أكثر .
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لكن أندريس استطاع رؤية ساسكيا  ،ومل
يدهشه أهنا وصلت اىل
العمل متأخرة عن زمالئها  ،فهو يعرف كيف
أمضت سهرهتا  .أما ما أدهشه فعال هو التقدير
الصادق الذي قدمه رئيسها املباشر وزمالؤها
معا
 .فساسكيا هي اول من يقوم ابلعمل االضايف ،
وأول من ميد يد العون ملن حيتاجها من زمالئها .
ـ نعم  ،ميكن ان يكون هذا غري عادي ابلنسبة
اىل متخرجة جديدة .
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هذا ما قاله غوردون عندما استفسر أندريس
منه عن تقديره لساسكيا .
وأضاف  ":لكنها ربيبة جدهتا  ،ورمبا كانت
قيمها وعاداهتا تشعرها ابلواجب واالهتمام جتاه
اآلخرين  ،وكما ترى من تقريري عنها ،عملها
ممتاز وكذلك مؤهالهتا "
وهي شابة جذابة اىل حد مذهل ورمبا كانت
تستغل "مزاايها" لصاحلها .
بعد أن درس أندريس التقارير املتتابعة عن
تفانيها و شعبيتها لدى املوظفني اآلخرين
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 ،أصبح مرغما على التسليم أبنه لو مل ير بنفسه
تصرفات ساسكيا الليلة املاضية
لكان تقبل التقرير املتوهج ابحلماسة ،مؤمنا
بظواهر األمور.
لقد تغريت جذراي هذا الصباح  ،فلقد عادت
شابة رقيقة وموظفة أنيقة املالبس وشعرها
مشدود اىل اخللف أبانقة جذابة  ،ووجهها خال
من أي مساحيق التجميل ما عدا اخلفيف منه
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 .وأخذ أندريس يقطب جبينه عندما شعر
جبسده  ،على غري عادة  ،وابحلاح  ،يذكره
بسحر جسد ساسكيا ا
لذي اقرتب منه كثريا يف احلانة  ،أما هذا اجلسد
حمتشم بطقم العمل الكحلي الذي ترتديه .
أليس لديه ما يكفيه من املشاكل ؟ فقد تلقى
الليلة املاضية  ،بعد عودته من احلانة اتصال من
أمه ختربه فيه أن جده أصبح أكثر تصميما على
زواجه من أثينا  ،وذلك بعد أن أتكد أن ليس
لديه فتاة اآلن يف حياته.
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فحدث أن دفعه كالمها ذاك اىل القول  ":وما
الذي جعلك تظنني أن ليس لدي فتاة يف
حيايت ؟".
وساد صمت مفاجئ  ،مث عادت أمه اىل ان
تسأله بلهفة  ":أتعين أن لديك امرأة يف
حياتك ؟ اي أندريس ! من هي ؟ ومىت سنتعرف
عليها ؟" .آه اي حبييب ما أروع هذا " ،أوليمبيا"
!"
ومسعها خترب أخته  .حاول التخفيف من محاسة
أمه وأخته  ،فهو كان يتحدث مبعىن "اذا" .
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ولكن أي منهما مل تكن مستعدة لالصغاء .
وبعد اتصال أمه البارحة  .اذا جبده يتصل به
ومنذ اخلامسة فجرا ليسأله مىت سوف يقابل
خطيبة حفيده  .لقد وقع يف مشكلة كبرية
وخصوصا عندما قال جده ( ستحضرها معك
اىل اجلزيرة طبعا ) وكلمات اجلد هي أوامر .
ما الذي سوف يفعله اآلن ؟ فأمامه مثانية أايم
فقط الجياد (خطيبة) يتفق معها على ان ميثال
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دور اخلطيبني وعليها ان تكون ممثلة ماهرة لكي
ختدع ليس جده فقط بل امه واخته أيضا .
استدار من مكانه أمام النافذة ليواجه ساسكيا ،
فرأته عندها بوضوح .
ومل جتد فرصة ختفي فيها صدمتها  ،أو شهقة
الذعر اليت أفلتت من بني شفتيها املصبوغتني
حبشمة وقد شحب وجهها مث عاد فتوهج بلون
حمرق .
ـ أنت !
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قالت هذا بصوت خمتنق وهي ترتاجع حنو الباب
حبركة غريزية  ،وقد اكتسحت ذهنها ذكرايت
الليلة املاضية وأتكدت من خسراهنا لوظيفتها.

اهنا ممثلة ممتازة بكل أتكيد  .أقر أندريس بذلك
وهو يرى ردة فعلها  ..نظرة الفزع هذه اليت
أظلمت عينيها و الطريقة اليت أخذت هبا شفتها
السفلى ترجتف رغم حماوالهتا للسيطرة عليها ..
آه  ،نعم  ..اهنا ممثلة درجة أوىل  ..ممثلة درجة
أوىل !
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وفجأة  ،الح ألندريس شعاع من النور يف هناية
النفق املظلم  ،نفق مشكلته احلالية  .آه  ،نعم ،
انه حقا شعاع من نور .

فبادرها أندريس ابلقول  ":هكذا اذن أنسة
رودجرز " .
لقد بدأ اندريس ميزق ثقة ساسكيا بنفسها ،
وهي املمزقة فعال .
ـ لقد قرأت التقرير الذي كتبه عنك غوردون
جارمان وعلي هتنئتك  .يبدو أنك أقنعته أبنك
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يف القمة من السمو  ،وهذا اجناز ابهر ابلنسبة
اىل موظفة جديدة وصغرية  .خصوصا وهي
تتبىن ذلك املوقف ،

هل نقول  ..املوقف املطاط ابلنسبة اىل التقيد
ابلنظام الرمسي واحملافظة على أوقات الدوام ..
فترتك العمل قبل زمالئها يف املساء  ،وتصل يف
الصباح بعدهم ؟
ـ أترك العمل ابكرا ؟
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وحدقت ساسكيا اليه حماولة متالك نفسها ،
كيف علم بذلك ؟
وكأنه قرأ أفكارها  ،فقال هلا بنعوة كنت يف
الردهة حني غادرت مكتبك  ،قبل الدوام
بوقت غري قصري ".
فقالت متذمرة  ":لكن ذلك كان ..
".
لكنه هز رأسه قائال بربودة  ":ال أريد أعذار ،
من فضلك  .قد تنفع مع غوردون جارمان
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لكنها  ،لسوء حظك لن تنفع معي  .وبعد  ،لقد
رأيت كيف تتصرفني خارج العمل  .اال اذا ..
".
وعبس وتصلبت شفتاه وهو يتفرس فيها
ابحتقار  ،مضيفا  ":اال اذا كان هذا هو السبب
 ،طبعا ،الذي جعله يعطيك مثل هذا التقرير
املمتاز غري العادي "..
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هتفت ساسكيا على الفور انكرة  ":ال ،ال! أان
ال أفعل ..ذلك أبدا  ..كانت الليلة املاضية
غلطة  .أان " ..
ـ نعم  ،كانت غلطة  ،ابلنسبة اليك على
األقل .أان أعلم ان راتبك قليل نسبيا

 ،لكن جدي سيكون تعيسا للغاية عندما يعلم
ان احدى موظفاتنا تضطر اىل زايدة دخلها
بطريقة تنعكس سلبيا على مسعة شركتنا .
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واتبع بلطف مصطنع وابتسامة خبيثة  ":كم
أنت حمظوظة ألنك مل تكونني متارسني .
 .حرفتك يف  ..أحد فنادقنا و."..
فقاطعته اثئرة  ":كيف جترؤ؟".
وتوهج وجهها امحرارا والتهبت عيناها ابلكربايء
اجلرحية .
فسأله مستهزائ ":كيف أجرؤ أان؟ املفروض أن
أسألك أان كيف جترؤين؟"
قال هلا ذلك حبدة  ،وقد نظر اليها نظرة تنضح
غضبا واحتقارا وعاد يقول متجهما  ":عدا ما
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يتضمنه عملك ذاك من عدم فضيلة  ،أمل خيطر
ببالك قط اخلطر اجلسدي الذي يهددك من
ورائه؟

ويهدد النساء أمثالك ."..
وسكت  ،مث غري هلجته لتصبح أكثر لينا":
فهمت من رأيسك أنك حريصة على البقاء
موظفة عندان ".
ـ نعم ،نعم ،هذا صحيح .
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مث قالت ساسكيا بلهفة ورجاء وقد حتول
كربايؤها اىل ذعر وخوف  ":امسع أرجوك ،
ميكنين شرح ما حصل الليلة املاضية  .أان أعرف
كيف كان مظهري البارحة  ،ولكنه مل يكن ..أان
مل أكن "..
فارتبكت وصمتت وهي ترى مالمح وجه
أندريس

تدل أنه غري مستعد لالستماع هلا  ،عدا أنه لن
يصدقها  .وهي ال تلومه كما اهنا ال تستطيع
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اقناعه بعفتها اال اذا جرت لورين وميغان اىل
مكتبه لتشهدا معها ،
وكرامتها أتىب عليها مثل هذا العمل  ،هذا اىل
ان ميغان غري قادرة على التفكري أبي شيء
سوى مبارك والرحلة اىل اجلزر الكاريبية
 .أما لورين فتستطيع ساسكيا ختمني مقدار املتعة
اليت ستشعر هبا ازاء الوضع الذي وضعت
ساسكيا به نفسها اآلن  .وعندما سكتت  ،قال
هلا بلطف  ":هذا أفضل  .فأان أحتقر املرأة
الكاذبة حىت أكثر مما أحتقر تلك اليت "..
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وجاء دوره ليسكت  ،لكنها فهمت ما يعنيه .
وازداد امحرار وجهها مما جعلها ترتبك أكثر
وتشعر ابلقلق حني قال  ":لدي أمر أريد عرضه
عليك"
وصدر عنها صوت خمتنق يسأل حبذر ":وأي
نوع من العروض؟".

مجع أصابعه ابشارة مهدئة وهو ينظر اليها كما
ينظر الوحش اىل فريسته الذي يتلهى بتعذيبها .
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وقال هلا بلطف ":آه  ،ليس من النوع الذي رمبا
أنت معتادة عليه  ..قرأت أن بعض العامالت
الشاابت طردن من اخلدمة بسبب قيامهن بدور
بنات اهلوى ."..

فقالت حمتجة  ":مل أكن أقوم بعمل كهذا".
لكنه أسكتها قائال حبدة  ":هل نسيت انين كنت
موجودا؟ لو علم جدي بسلوكك ذاك  ،لطلب
مين طردك على الفور".
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قد يكون جده ختلى عن معظم سلطته
ألندريس  ،لكن أندريس رأى من مالمح
ساسكيا أهنا ما زالت تصدقه وهي تقول مبتلعة
كربايءها ":أنت لست مضطرا ألن ختربه ..
أرجوك..
":
ـ نعم  ،لست مضطرا لذلك  ،ولكن ما أفعله
يتوقف على استجابتك ملا أعرضه عليك .
ـ هذا ابتزاز.
فأجاب بنعومة مصطنعة ":هذه مهنة قدمية بقدم
املهنة اليت كنت تزاولينها الليلة املاضية "
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.
بدا الذعر يتملك ساسكيا مما جعلها تندفع قائلة
بعداء ":يدهشين أن يلجأ رجل مثلك اىل ابتزاز
امرأة مثلي لكي يشبع رغباته  ،وليس هناك ما
جيعلين."..
فقاطعها وهو يلقي برأسه اىل اخللف مقهقها":
أشبع رغبايت؟".
فذهلت ساسكيا والذت ابلصمت  ،مث كرر
هادائ":أشبع رغبايت  ..ومن يشبعها  ،أنت؟ ال
ليس هذا ما أريده منك".
Page 497 of 906

فسألته وهي ترجتف ":ماذا تريد مين اذن؟".
ـ ما أريده منك هو وقتك وموافقتك على متثيل
دور خطيبيت.
ـ ماذا؟
ومحلقت فيه مندهشة ":انت جمنون".فقال
حبزم ":ال  ،لست جمنوان ،لكنين مصمم على
عدم الزواج من املرأة اليت يريد جدي تزوجيي
اايها  ،والطريقة األفضل لتجنب ذلك هي
اقناعه أبنين أحب امرأة أخرى ".
ـ أتريدين أن  ..أتظاهر ..أبنين  ..خطيبتك؟
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ألقت عليه هذا السؤال حبذر  ،وعندما رأت
الثبات يف عينيه  ،قالت مستنكرة ":ال  ..ال
سبيل اىل ذلك  ..ال سبيل على االطالق".
فسأهلا بلطف ابلغ ":ال؟ اذن ،لن يكون أمامي ،
مع األسف ،سوى أمر واحد وهو أن مثة
احتمال كبريجدا  ،بصرفك من العمل مع من
سنصرفهم  ،أرجو أن تكوين قد فهمت ما
أعنيه".
فصاحت  ":ال! ال ميكنك القيام بذلك ."..
مث سكتت وهي ترى السخرية يف عينيه .
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وسأهلا ":حسنا؟ مل تعطين جوابك  .هل توافقني
على عرضي هذا ،أم ..؟".
بدت السخرية يف صوته واضحة جلية .
ابتلعت ساسكيا مرارة اهلزمية  ،وحاولت أن
ترفع رأسها وهي تقول له بتعاسة":أان موافقة".
هذا ممتاز  .وحفظا للشكليات  ،أقرتح اخرتاع
قصة
عن لقاء سري سابق حدث مصادفة بيننا ..
رمبا عندما زرت "هلفورد" قبل استالمنا
املمتلكات اجلديدة  ،وألجل مفوضات االستالم
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فقد أبقينا أمر عالقتنا  ..حبنا سرا ،ولكن
اآلن  ..مل يعد من حاجة للسرية  ،واثباات لذلك
 ،ولالحتفال حبريتنا اليوم  ،سأدعوك اىل الغداء.
وقطب جبينه حلظة مث اتبع ":سنسافر اىل جزيرة
"اجيني" يف هناية األسبوع القادم  ،وهناك أشياء
علينا معرفتها عن بعضنا البعض!".
فشهقت  ":نسافر اىل أين؟ ال  ..ال ميكنين ذلك
 .جديت."..
كان أندريس قد مسع من غوردون أهنا تعيش مع
جدهتا ،فرفع حاجبا متسائال بنعومة ":انت
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خمطوبة يل اآلن  ،اي حبيبيت ،وحتما أان اآلن أهم
لديك من جدتك
 ،ولكنين واثق من أهنا ستوافق غلى سبب ابقاء
حبنا سرا  .اذا شئت  ،أان مستعد متاما ملرافقتك
عندما تشرحني هلا  ..كل شيء."..ـ
أجابت بذعر وحبزم  ":ال حاجة لذلك على كل
حال ،
فجديت حاليا يف "ابث"  ،مع أختها  ،وستبقى
هناك لالسابيع املقبلة  .ال تستطيع فعلهذا  .مث
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ان جدك ال بد وان يتكهن أبننا  ..لسنا  ..و ..
".
ـ ولكن علينا اال جنعله يتكهن أبي من هذه
األشياء
 ،فأنت ممثلة ممتازة كما رأيت بنفسي  .وأان
واثق أنه ابمكانك اقناعه أبننا خطيبان
وأننا حنب بعضنا بعضا زز واذا انت شعرت
حباجة اىل بعض العون ليقتنع ...
وصمتـ بعد ان التهبت عيناه  ،فرتاجعت
ساسكيا على الفور خطوة اىل اخللف
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 ،وقد امحر وجهها ارتباكا وهي ترى الطريقة
اليت كان ينظر هبا اليها
 .مث قال برقة  ":هذا حسن جدا  ،ولكن رمبا
ليس من احلكمة املبالغة يف اخلجل
العذري ،فجدي ليس أمحقا،
وأشك يف أنه يتوقع من رجل يف مثل سين
الوقوع يف الغرام بعنف مع امرأة ال متاثله خربة
 .فأان  ،نصف يوانين  ,والعواطف اخلام هي
ميزة هامة يف شخصية الرجل اليوانين ونفسيته".
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أرادت ساسكيا أن تستدير هاربة .لقد ساء
الوضع يف دقيقة ،وتساءلت ،عما سيفعله ان
علم أهنا ليست "خبرية" مثله وأن خربهتا مل تتعد
عدة قبالت طاهرة ومعانقات مرتبكة

 .ان عليها شكر والديها على هذا الحرتاسها يف
مراهقتها الن سلوكهما الطائش جعلها ختاف
من ان تكرر محاقتهما .
قال أندريس ابقتضاب وهو ينظر اىل ساعته ":
الساعة العاشرة تقريبا ،
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أرى ان تعودي اىل مكتبك  ،وعند الواحدة
سأنزل اليك و آخذك اىل الغداء .كلما أسرعنا
يف اشاعة أمر عالقتنا كان ذلك أفضل ".
كان يتحدث ويتقدم حنوها  ،ومتلك الذعر
ساسكيا على الفور
 ،وشهقت بصوت عال عندما انفتح الباب
ودخلت مساعدته الشخصية يف اللحظ نفسها
اليت كان أندريس فيها ميسك مبعصمها اهلش
أبصابعه القوية.
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ـ آه  ،اي أندريس .
هتفت بذلك مساعدته وهي تنظر ابضطراب اىل
الطريقة اليت كان رئيسها جيذب هبا ساسكيا
ويقرهبا اليه .
ـأان آسفة ملقاطعيت  ،ولكن جدك اتصل مرتني.
فأجاب بنعومة  ":سأتصل جبدي الحقا  ،كما
أنين ال أريد مقاطعة وال مواعيد بني الساعة
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الواحدة والثانية والنصف اليوم  ،فأان سآخذ
خطيبيت اىل الغداء".
قال هذا والتفت اىل ساسكيا يرمقها بنظرة
تذوب رقة وعاطفة .

بدا فعال كعاشق وهلان ال يكاد ميلك السيطرة
على رغبته هبا حلظة واحدة  ،حىت أوشكت هي
نفسها تصدقه  .ومل تستطع اال مبادلته النظر
وكأهنا تسمرت مغناطيسيا
 .لو نظر اليها هكذا الليلة املاضية  ..كفى..
حذرت نفسها
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ا على الفور وقد هزهتا هذه الفكرة .
ولكن اذا كان تصرفه قد صدم ساسكيا  ،فقد
صدم مساعدته أكثر.
أدركت ساسكيا لك عندما صدر عن املرأة
صوت خمتنق مث هزت رأسها عندما سأهلا
اندريس بلطف عما اذا كان قد حصل شيء .
ـ ال ..كنت فقط ..هكذا ..ال ..ال شيء على
االطالق .
ـ هذا حسن  .آه  ،هناك شيء آخر  .أريدك أن
حتجزي مقعدا آخرجبانيب يف الطائرة املتوجهة اىل
أثينا األسبوع القادم  ..ألجل ساسكيا..
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وأشاح بوجهه عن مساعدته وقال لساسكيا
بصوت أجش ":كم أان متشوق ألقدمك إىل
أسريت  ،و خصوصاً إىل جدي و لكن أوالً " ..

و قبل أن تتكهن ساسكيا مبا ينويه  ،رفع يدها
إىل فمه يقبل راحنها  .و عندما شعرت بدفء
أنفاسه على جلدها أخذت ترجتف  ،وتتسارع
أنفاسها  .و شعرت ابلدوار  ،بينما متلكها مزيج
من البهجة و اإلاثرة و الصدمة و إحساس أبهنا
بشكل ما  ،قد خرجت من ذاهتا و أصبحت
شخصاً آخر
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 ..دخلت حياة أخرى  ..حياة أكثر إاثرة من
حياهتا بكثري  ..حياة ميكن أن تؤدي هبا إىل
اخلطر ..

و بينما كان الدوار يتملكها  ،مسعت أندريس
يقول بصوت أجش  " ..أوالً  ،اي حبيبيت  ،جيب
أن نبحث عن شيء مجيل يزين إصبعك اخلايل
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هذا  .لن يقبل جدي أن يراك دون خامت يفصح
عن نييت " .
مسعت ساسكيا بوضوح صوت شهقة املساعدة
املصدومة  .لقد إدعى أندريس أن ساسكيا ممثلة
جيدة  ،لكنه  ،هو نفسه  ،مل تكن تنقصه
الكفاءة يف هذا األمر .
عندما إنسحبت املساعدة من املكتب بسرعة ،
مغلقة الباب خلفها  ،قالت ساسكيا بصوت
مرجتف  " :أال تعلم أنه حبلول وقت الغداء،
سيكون اخلرب قد إنتشر يف مجيع أحاء املكتب ؟
"
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فقال انظراً إليها بشوق  " :يف مجيع أحناء

املكتب ؟ آه اي عزيزيت  ،سأكون مندهشاً للغاية

و خائب لألمل أيضاً إذا مل يكن اخلرب قد سافر
إىل أبعد من ذلك بكثري "

و عندما نظرت إليه مستفسرة  ،قال شارحاً هلا
ابختصار " :عندما حيني وقت الغداء  ،أتوقع

متاماًُ أن يكون اخلرب قد وصل إىل أثينا على
األقل "
ـ إىل جدك .
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فأجاب هبدوء " :و غريه أيضاً " دون أن

يكشف هلا عمنـ يكون ذلك الغري .

و فجأة  ،تبادرإىل ذهنها كم هائل من األسئلة
اليت أرادت توجيهها إليه  ..عن أسرته مبا فيها
جده  ،و اجلزيرة اليت ينوي أخذها إليها  ،و عن
املرأة اليت يريدها جده أن يتزوجها

 ...كانت لديها فكرة مبهمه عن أن اليواننيني
يهتمون جداً حبماية مصاحل األسرة  ،و تبعاً ملا
Page 514 of 906

تقوله إميا  ،فإن إبنة أخ جده فاحشة الثراء
كأندريس .

و بشكل ما  ،دون أن تعرف متاما ً كيف حدث
ذلك  ،إكتشفت أن أندريس قد ترك يدها  ،و
أهنا خترج من الباب الذي فتحه هلا  ،لتعود إىل
مكتبها
 -أمستعدة أنت اي ساسكيا ؟
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و شعرت ساسكيا ابإلرتباك يكسو مالحمها
عندما إقرتب أندريس من مكتبها  .كان زمالئها
غارقني يف العمل جتنباً للنظر إليهما بشكل

واضح  ،لكن ساسكيا أدركت جيداًأهنا حمط

إنتباه اجلميع

 ،و كيف ال يكوانن كذلك ؟
مث توجه أندريس ابلكالم لرئيسها  ":غوردون
آسف ألن ساسكيا ستتأخر يف العودة من الغذاء
".
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مث سأهلا أندريس برقة  ،بعد أن رأى عالمات
الدهشة و الذهول على وجه غوردون و بقية
املوظفني  ":أمل تطلعيهم على اخلرب بعد  ،اي
حبيبيت ؟".
أه  ..ال .و مل تستطع ساسكيا النظر إليه مباشرة .
و مسعت رئيسها يقول بدهشة و عدم تصديق :
" ساسكيا  ..ال أفهم "..
و اعرتفت ساسكيا لنفسها بكأبة أنه لن يفهم و
إن حاولت الشرح  ،و بدا هلا أنه ليس عدالً
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أبداً خداع هذا الرجل الطيب  ،و لكن أي
خيار غري هذا أمامها ؟

و كان أندريس يقول  ":ال تلم ساسكيا ،ألن
املخطىء هو أان مع األسف  .لقد أحلحت عليها
أبن تبقى عالقتنا سرية حىت يتم إعالن انتهاء
إستالمنا املمتلكات اجلديدو
 .مل أشأ أن تتهم ساسكيا أبهنا موزعة الوالء ..
كما جيب إخبارك اي غوردون أبهنا أصرت على
رفض أي نوع من احلديث عن العمل اجلديد ".
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مث قال لساسكيا  " :و مبناسبة احلديث عن
العمل  ،أان أيضاً ال أريد ذكر العمل حني نكون

معاً ".

ورمقها بنظرة عاطفية جعلت وجهها يزداد

توجها
و تسببت يف أكثر من شهقة حسد من زميالهتا .
و عندما ابتعد عن مرمى السمع  ،سألته إبستياء
 " :ملاذا فعلت ذلك ؟ ".
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 فعلت ماذا ؟-أنت تعلم متاماً ما أعنيه  ،ملاذا مل يكن لقاؤان يف

مكان آخر ؟
 -و سراً ؟

بدا عليه السأم و نظر إليها مقطباً جبينه .كان

أطول منها بكثري  ،فآملها عنقها لكثرة ما مدته

لتنظر إليه  .و متنت له أنه ال يسري قريباً منها إىل

هذا احلد  ،ألن ذلك يشعرها بعدم اإلرتيالح و
بشيء من التوتر  .إال أنه  ،بشكل ما  ،جعلها
تشعر أبنوثتها بشكل مل تعرفه من قبل .
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 أمل أخربك من قبل أن كل قصدان من هذااملشروع هو إظهار عالقتنا إىل العلن ؟
 -مث إبتسم متجهماً و مضيفاً  ":لقد حجزت

مائدة يف تلك احلانة للغداء  ،لقد أكلت هنالك

الليلة املاضية و وجدت الطعام جيداً للغاية ..

رغم أن ما حدث فيما بعد كان  ..أقل جودة "

.
 و فجأة  ،شعرت ساسكيا أهنا مل تعد تقوىعلى اإلحتمال .
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 امسع  ،ما زلت أحاول إخبارك أن الليلةاملاضية كانت غلطة  ،أان ..
 -أان أوافقك متاماً على أهنا غلطة  ..غلطتك ..

و على ذكر هذا املوضوع ،

دعيين أنبهك  ،اي ساسكيا  ،إذا أنت فعلت شيئاً
كهذا أثناء مدة خطوبتنا ‘ ..اذا أنت نظرت إىل
رجل آخر ..
 و سكت و هو يراها حتملق فيه بذهول  .مثقال  " :أان نصف يوانين  ،اي عزيزيت و ابلنسبة
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إىل نسائي فأان يوانين أكثر مين إنكليزايً  ..أكثر

بكثري

 أان لست من نسائك .و كان هذا فقط ما متكنت من قوله  ،فأجاب
ساخراً  ":طبعاً ال  ،ألنك لكل رجل يدفع

الثمن  ،ألست كذلك يف احلقيقة ؟ و لكن " ..
و سكت مرة أخرى عندما صوهتا ابحتجاج حاد

امحرارت
و قد شحب وجهها مث عاد فتوهج
ً
بعد فقداهنا السيطرة على مشاعرها .
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 ليس لديك احلق يف قول مثل هذا الكالميل .
 بل لدي كل احلق لكوين خطيبك .قال هذا معنفاً و قبل أن تسكته مد يده ليمسح
إبصبعه دموع الغضب و اإلذالل عن أهداهبا

السفلى  ،و هو يقول ساخراً  ":دموع ؟ أنت اي
عزيزيت أمهر يف التمثيل مما كنت أظن ! "

Page 524 of 906

كاان قد وصال إىل احلانة فاضطرت ساسكيا إىل
السيطرة على أعصاهبا عندما فتح الباب و
ترافقا إىل الداخل .

قالت ساسكيا بعد أن جلسا إىل طاولة املائدة ":
ال أريد أن آكل شيئاً  ،أان لست جائعة "

.

فأجاهبا إبقتضاب  ":مستاءة؟ ال ميكنين إرغامك
على األكل  ،لكنين لن أحرم نفسي من هذا
الطعام الطيب ".
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و عندما تناول قائمة الطعام  ،أضاف بربود ":
هنالك أشياء علينا التحدث عنها  ،أان أعرف
أكثر أحوالك
الشخصية من ملفك و لكن إذا كان علينا إقناع
أسريت  ،و خصوصاً جدي أبننا عاشقان فهنالك

أشياء أخرى علي معرفتها عنك .ز أشياء عليك

معرفتها عين "
عاشقان  ..و استطاعت ساسكيا جبهد إمساك
نفسها عن اإلرجتاف بشكل واضح  ،فإذا كان
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عليها اإلستجابة إلبتزازه  ،عليها إذاً تعلم القيام

ابللعبة حسب شروطه و إال فسيدمرها كلياً  .و

ابتسمتـ له بكآبة  ":عاشقان  ..ظننت أن

األسر اليواننية ال توافق على ذلك قبل الزواج
"
فأجاب متهكماً " ليس إىل بناهتا  ،و لكن مبا

أنك لست يواننية  ،و مبا أنين نصف إنكليزي ،

فأان واثق أبن جدي سيكون أكثر  ..تساحماً "

 -و لكن أال يكون متساحماً إذا أنت تزوجت

إبنة أخيه ؟
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 قالت ذلك و هي ال تدري ملاذا يثري فيهاذكر تلك املرأة مثل هذا اإلحساس ابألمل و
العداء .
 أثينا  ،إبنة أخبه  ،أرملة و من الطبيعي أنجدي ..
و سكت مث قال جبفاء " إن أثينا نفسها لن تقبل
تدخل جدي يف انحية من نواحي حياهتا إهنا
إمرأة بغاية القوة "

 -هل قلت أهنا أرملة ؟
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و كانت  ،ألمر ما تظنها شابة  .مل خيطر بباهلا
قط أهنا تزوجت سابقاً – نعم  ،أرملة و أم

البنتني مراهقتني .
 -مراهقتان !

تزوجت يف الثانية و العشرين  ،وهذا منذ
عشرين سنةً تقربياً

اتسعت عينا ساسكيا و هي حتسب يف عقلها ،
من الوتضح أن أثينا أكرب سناً من أندريس  ،و
ال شك أهنا امرأة ضعيفة وحيدة مرغمة على

الزواج مرة أخرى بينما هي رمبا ال تريد ذلك .
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أخذت ساسكيا تفكر يف ذلك و هي شاعرة
ابلشفقة على أثينا .

 على كل حال  ،ليس عليك االهتمام مبسألةأثينا  ،فرمبا لن تقابليها أبداً فهي متضي حياهتا يف
التجول بني أثينا و نيويورك و ابريس  ،و متضي

معظم وقتها مسافرة  ،كما أهنا تدير شركة
شحن ورثتها عن أهلها .
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 شركة شحن  ،و سلسة فنادق  .ال عجب يفتلهف جد أندريس ليزوجها به  ،و حريها أن
أندريس ليس مثل جده حريصاً على هذا

الزواج  ،خصوصاً بعد الصفقة اليت عقدها
لإلستيالء على سلسلة الفنادق .

و كأنه تكهن مبا تفكر به  ،فمال إىل األمام و
قال هلا جبراءة  ":أان ال أبيع نفسي مثلك "
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أنكرت ذلك حبدة  ،مث قطبت جبينها عندما جاء
النادل حامالً طبقي طعام تفوح منهما رائحة

لذيذة .

فقالت عندما وضعهما أمامهما و أمام أندريس :
" أان مل أطلب طعاماً "

أجاهبا أندريس  ":ال لكنين طلبته لك ال يعجبين
أن أرى إحدى نسائي جلداً على عظم

كاألرانب اجلائعة  .قد يكون مسموحاً للرجل

اليوانين ضرب امرأته  ،لكنه الميكنه ختطي ذلك

إىل درجة جتويعها ".
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فقالت ساسكيا بنربة مترد " ضرب" ..

لكنها سكتت عندما رأت ملعان عينيه فأدركت
أنه كان يغيظها .

 أنت اي ساسكيا  ،من النساء اليت جيعلنالقديس  ،و ليس الرجل العادي  ،حياول
إخضاعهن و السيطرة عليهن  ،لكنه بعد ذلك
يتمىن لو أنه ميتلك القوة ليسيطرة على نفسه
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.
ارجتفت ساسكيا فقد صدمت بقوله هذا  .ما
الذي جيعلها حتس به إىل هذا احلد ؟ و يبعث
فيها مثل هذا التوتر ؟
أخذت أتكل لكي تلهي نفسها فقط و ليس
لشئء آخر  ،غري واعية لنظرة اإلستمتاع
املمزوجة ابحلسرة اليت رمقها هبا و هي أتكل .
لو مل يكن يعرفها جيداً لقال أهنا غري خبرية
ابلرجال الفتاه العذراء  ،ذلك أن أي
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حديث عن احلب جيعلها ترجتف فال تستطيع
مواجهة نظراته  ،و من حسن احلظ أنه ال يعلم
أن كل هذا هو جمرد متثيل  ،و إال  ..و إال
ماذا ؟ و إال الندفع لريى ما إذا كانت ترجتف
هبذا الشكل عندما يلمسها كما ترجتف عندما
يتحدث إليها .

و لكي يتغلب على مشاعره  ،أخذ يتحدث إهلا
بلهجة عملية  " :هنالك أشياء عليك معرفتها
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من خلفية أسريت لكي تقنعي جدي أبننا حنب
بعضنا "

و راح يتحدث عن أسرته  ،مع بعض التعليقات
احلذرة عن صحة جده  ،مضيفاً  " :هذا ال يعتين
أن صحته ضعيفه  ،و لكن مبا ان األطباء

نصحوه بعدم العمل كثرياً  ،فقد ابت أكثر

عناداً و تصميماً على التدخل يف حيايت فهو
يقول ألمي أبنه خائف من أن ميوت قبل

رؤيةألحفاده  ،أي أوالدي  ،وإذا مل يكن هذا
ابتزازاً  ،ال أدري ماذا يكون "
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قال ذلك بلهجة مطاطة  ،فعلقت بعذوبة
ساخرة  " :يبدو أن اإلبتزاز عيب متأصل يف
أسرتكم "
فرمقها بنظرة مل أتبه هلا  ،مث أضاف  " :و ال
شك أن إقامتنا يف اجلزيرة ستكشف عن عيوب
معينة يف شخصيتنا لن نتمكن من التغاضي عنها
و عندما نعود إىل انكلرتا ستفسخ اخلطوبة  .و
لكنين على األقل ،
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أكون كسبت بعضا من الوقت  ..أرجو أن
تكون أثينا  ،حينذاك قد قررت قبول أحد
املتقدمني للزواج هبا الذين يتحدث عنهم جدي
"
 و إذا هي مل تقبل ؟ إذا مل تقبل  ، ،علي إذاً أتجيل فسخ خطوبتناحىت أجد طريقة أقنع هبا جدي أبن إحدى
شقيقايت ميكننها إجناب أحفاد له .
فسألته و هي جمفلة  ":اال تريد أن تتزوج أبداً ؟

"
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فأجاب  ":حسنا ً  ،فلنقل هذا ما دمت بلغت
اخلامسة و الثالثني و مل أتعرف إىل املرأة اليت
تكون عله وودي و أان أشك يف حصول ذلك
يل اآلن  .احلب هو من أوهام الفتيان و مبالغاهتم
 .أما ابلنسبة ملن جتاوز الثالثني فهو محاقة ال
فائدة منها ".
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و مل تستطع ساسكيا منع نفسها من إخباره ":
أيب أحب أمي عندما كان يف السابعة عشرة و
هراب معاً "

و إغرورقت عيناها مث قالت  ":و كانت تلك

غلطة .

فقد تالشى حبهما لبعضهما البعض قبل
والديت  .فلو كان أيب أكرب سناً لشعر  ،على

األقل  ،ببعض املسؤولية جتاه الطفل الذي أجنبه
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 ،لكنه كان هو نفسه ما يزال ولداً "

فسأهلا أندريس مقطب اجلبني  " :و هل ختلى

عنك ؟"

 كالمها ختلى عين  ،فلوال جديت النتهى يباألمر يف أحد دور األيتام .
و هنا أخذ أندريس يتظر إليها إبتزان  ،أترى
هذا هو السبب يف تسكعها

Page 541 of 906

يف احلاانت حبثاً عن الرجال ؟أتراها تبحث عن
احلب الذي مل جتده عند أبيها ؟و ضايقة أن

يرغب يف البحث عن مربر هلا ليربئها من
تصرفها الذي رآه الليلة املاضية  .ملاذا حياول
إجياد األعذار هلا ؟

من املؤكد أن دموعها اليت ذرفتها منذ فرتة مل
تؤثر به
و فجأة قال جبفاء " حسناً لقد حان وقت ذهابنا
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الفصل الرابع:
إايك أن تعرتضي!

لو إن أح ًد أخرب ساسكيا منذ أسبوعني إهنا

سترتك كل ما ألفته لتسافر إىل جزيرة يواننية

جتهلها بصحبة شخص ال تعرفه يفرتض إنه
خطيبها ،
لو حدث ذلك هلزت ساسكيا رأسها مستنكرة
و ساخرة .
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و هذا ظهر فقط ما ميكن إن يفعله مزيج من
غطرسة الرجل و سيطرته و عزميته و ثقته بنفسه
،
مث راحت ساسكيا تفكر بقلق غامض .
ففي أقل من ربع ساعة  ،سيأيت أندريس يف
سيارته املرسيدس ليأخذها إىل أول حمطة يف
رحلتهما إىل "أفرديت "
اجلزيرة اليت كان جد أندريس قد إشرتاها
لزوجته و أطلق عليها اسم إهله احلب .

Page 544 of 906

كان زواج جديه نتيجة حب و لكن مبوافقة
األسرتني .
هذا ما قاله أندريس هلا أثناء حديثه عن أسرته ،
زواج حب ..
بعكس خطبتهما الزائفة  ،فبمجرد كوهنا طرفاً
يف تلك اخلدعة أشعرها بعدم اإلرتياح ،
ولكن ليس مبثل ذلك الذي متلكها و هي تتصل
جبدهتا لتكذب عليها قائلة إهنا مسافرة يف رحلة
عمل .
حاول أندريس إقناعها أبن خترب جدهتا
خبطبتهما ،
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لكنها رفضت  ،قائلة بقنوط :
" رمبا يسعدك إن تكذب على أسرتك بشأن
( عالقتنا) املزعومة ،
لكنين ال أستطيع الكذب على جديت بشأن أمر
كهذا "..
و مل تستطع متابعة الكالم  ..فلم تشأ اإلعرتاف
ألندريس إن جدهتا لن تصدق على كل حال ،
أبهنا عهدت بنفسها و مستقبلها إىل رجل دون
حب.
عندما هدأت الضجة اليت أاثرها خرب خطبة
ساسكيا و أندريس  ،يف العمل ،
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أخذ زمالئها يعاملوهنا ابحرتاس و حتفظ ،
فهي اآلن خطيبة الرئيس و هبذا مل تعد واحداً
منهم .
و هكذا أمضت ساسكيا األسبوع شاعرة
ابلوحدة و اخلوف ،
لكن كرامتها منعتها من قول أي شيء ألي أحد
..
و افرتضت إن هذا من أتثري طفولتها عندما
عرف اجلميع قصة والديها و كيف عهدوا هبا
إىل جدهتا لرتبيتها ،
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و كل هذا جعلها تشعر ابإلختالف عن زميالهتا
اللوايت لديهن مجيعاً آابء و أمهات يرعوهنم .
و هذا يعين إنه ما كان إبمكان أحد إن حيبها
أكثر مما أحبتها جدهتا ،
و هذا أول ما تعرتف به ساسكيا اآلن .
فقد كان منزل جدهتا الذي نشأت فيه حيتوي
على احملبة و اإلستقرار اللذين حيويهما بيت آخر
إن مل يكن أكثر .
و عادت من تفكريها و نظرت إىل ساعتها ،
بقي أقل من مخسة دقائق لذهاهبا ،
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و أخذ قلبها خيفق بقوة .
كانت حقيبة مالبسها جاهزة تنتظر يف الردهة .
لقد صعب عليها اختيار املالبس  ،إىل إن قررت
أخذ خليط من مالبسها الصيفية اليت اشرتهتا
منذ ثالثة سنوات عندما ذهبت مع ميغن يف
إجازة إىل الربتغال ،
ابإلضافة إىل املالبس اخلفيفة اليت ترتديها يف
العمل .
مل تر أندريس منذ أخذها إىل الغداء  ..فهو
منشغل بوضع مناهج جديدة للعمل ،
حيث كان يواجه ،إذا صدقت الشائعات ،
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مشاكل وضع الفندق املتدهورة الذي كان
سائداً قبل استالمه اإلدارة و امللكية .
 لقد زار كل فندق من فنادقنا  .و راجع كلالطرق اليت كانت تدار هبا ..
مخنوا ماذا ؟
مسعت ساسكيا هذا الكالم عن أندريس و هي
تقف مع جمموعة املوظفني الذين يستمعون بلهفة
إىل نظام املدير اجلديد  ،فابتلعت ريقها بضيق ،
متوقعة مساع إن أندريس قد وضع برانجماً لطرد

جمموعة كبرية من املوظفني و ذلك إليقاف
طوفان النفقات غري الضرورية ,
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ولكنها ذهلت وهي تسمع  ,بدال" من ذلك ":
لقد أخرب كل شخص إن وظيفته آمنه بشرط إن
يرضى ابملشاريع اليت سيضعها .
إنه مدير رائع ,ففي كل قسم تواجد فيه  ،كان
يتحدث حبيوية و نشاط ،
و خيربهم مبدى تقديره إلجنازات هذا القسم  ،و
كيف إنه هو شخصياً سيتحمل املسؤولية يف

جملس اإلدارة إن مل يستطع حتويلها إىل مشاريع

مرحبة " .

Page 551 of 906

كانت األخبار عن أندريس تفيد إن لديه أسلوابً
ال جيعل موظفيه اجلدد يقسمون ميني الوالء و
حسب ،
و إمنا يرفعونه إىل السماء تبجيالً و تعظيماً .
حسناً  ،رمبا مل يروا الناحية األخرى من املزااي
اليت رأهتا هي يف أندريس .

هذا كل ما استطاعت ساسكيا التفكري فيه و
هي تصغي بشيء من املرارة إىل إطراء اجلميع له
.
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أشارت الساعة إىل العاشرة و النصف اآلن  ،و
هو مل أيت ..
و أجفلت و هي ترى فجأة السيارة املرسيدس
الفخمة تتجه حنو بيت جدهتا  ،يف الوقت احملدد
ابلضبط !
و لكن طبعاً ما كان أندريس ليضيع اثنية واحدة
من وقته الثمني إال مضطراً ،

خصوصاً معها .

ريثما وصل إىل الباب اخلارجي  ،كانت هي قد

فتحت الباب و وقفت تنتظره ،
حقيبة مالبسها بيد و مفاتيحها ابليد األخرى .
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ابدرها على الفور متسائالً  ":ما هذا ؟ " .

و رأت عبوسه و هو ينظر إىل حقيبة املالبس

الرخيصة ،
و اثرت كرامتها على الفور فأجابته حبدة  :إهنا
حقيبة مالبسي "
 انوليين إايها . ميكنين محلها بنفسي .فقال متجهما ً " :إان واثق من ذلك  ،و لكن ..
"
فقالت متحديه  ":و لكن ماذا ؟
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الرجال اليواننيون ال يسمحون لنسائهم حبمل
أمتعتهن و ال اإلستقالل عنهم أبي شكل " .
رأت من توتر شفتيه إنه مل يعجب مبا قالت ،
و ألمر غريب  ،شعرت برغبة يف حتديه ابلرغم
من قلقها من العاصفة اليت رأت دالئلها تتوهج
يف عينيه .
فأجاب  ":أرى يف هذه احلالة  ،إنه رمبا عليك
لوم أيب اإلجنليزي و ليس والديت اليواننية ،
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فمدرسيت اإلجنليزية اليت أصر والدي على
إرسايل إليها  ،كانت تؤمن مبا يعترب اآلن الطراز
القدمي للسلوك اجليد لتالميذها "

مث ألقى عليها نظرة غري ودية و أضاف
"كلمة واحدة أحذرك هبا  ،إن جدي مييل إىل
الطراز القدمي يف مثل هذه األمور .
و هو لن يفهم إصرارك العصري على ما تعتربينه
سلوكاً صحيحاً  ،و أثناء وجودك يف

اجلزيرة "..
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فأكملت عنه مبرارة  ":علي إن أفعل ما أتمرين
أنت به "
فلم يرد أندريس أبي كلمة
إذا كانت هذه عينه مما ستكون عليه األسابيع
القليلة القادمة ،
فهي ال تعرف كيف ستعيشها ،
و مع ،ذلك سيكون هنالك فائدة واحده على
األقل لعدائها الواضح لبعضهما البعض ،
وهي إن ال أحد من اللذين سريامها معاً سيدهش

عندما يقرران فسخ ( اخلطوبة )
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و بعد إن ركبا السيارة  ،قال أندريس :
" ستقلع طائرتنا عند الساعة التاسعة من صباح
الغد  ،لذا عليك مغادرة الشقة ابكراً "
فسألته على الفور بلهجة حذرة  ":الشقة ؟ "
 نعم  ،لدي شقة يف لندن  ،سنبيت فيها الليلة ،و عصر هذا اليوم سنقوم ابلتسوق .
 التسوق..؟ نعم  ،التسوق  ،أنت حباجة إىل خامت اخلطبة ،و ..
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و سكت وهو يلقي عليها نظرة شاملة ،
وفاحصة و غري راضية مما جعلها توشك إن
تطلب منه إيقاف السيارة حاالً .

آه  ،ما أمجل إن ختربه أبهنا غريت رأيها ،
و إن ال شيء جيربها على اخلضوع إلبتزازه هلا

لكنها تعلم إهنا لن تستطيع ذلك .
 أنت حباجة إىل مالبس أفضل .إذا كنت تقصد مالبس اإلجازات  ،فهي يف
حقيبيت  ،و ..
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فأسكتها متجهماً  ":ال ـ إان ال أعين مالبس

اإلجازات .

إان رجل شديد الثراء اي ساسكيا  ،لست حباجة
إىل إخبارك بذلك .
و جدي هو بليونري  ،وأمي وشقيقايت اعتدن
شراء مالبسهن من أرقى دور األزايء يف العامل ،
رغم إهنن ال يعتربن من املتأنقات فوق العادة أو
املدمنات على التسوق .
و طبيعي  ،بصفتك خطيبيت "..
أخذت ساسكيا نفساً عميقاً غاضباً مث قاطعته

بلهجة خطرية :
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" إذا كنت تظنين سأمسح لك بشراء
مالبسي "..
 و مل ال؟ أمل تكوين مستعدة للسماح يل بشراءجسدك ؟
إان أو أي رجل مستعد لدفع الثمن ؟
فصاحت مستنكرة و قد شهقت مذهولة من
وقاحته :
" ال  ،هذا غري صحيح ".
فأجاب ساخراً  :حسنا ً جداً .
Page 561 of 906

و لكن وفري هذه االنطباعات اخلاصة
ألسريت ..
ال تنسي إنين أعلم ابلضبط من تكونني ،
و فكري يف املالبس اليت سأشرتيها لك على إهنا
عالوة معاش "
مث منحها ابتسامة ابهته غري رقيقة  ،و قال :
" على كل حال  ،علي إن أضيف إنين أريد
مراجعة كل ما تريدين شرائه ،
فالصورة اليت أريد تقدميك هبا إىل أسريت
بصفتك خطيبيت  ،هي األانقة و حسن الذوق ".
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 ماذا تريد إن تقول ؟إنك إذا تركتين و شأين قد أختار مالبس تناسب
أكثر الاليت ..؟
قالت ذلك بغضب لكنها سكتت  ،عاجزة عن
تلفظ تلك الكلمات اليت حترتق يف أفكارها .
و متلكها الذهول و اإلرتباك عندما أجاب بربود
" يبدو إنك غري معتادة على شراء املالبس
الغالية الثمن و إان ال أريد إطالق العنان لك يف
توفري أمحق ال ضرورة منه مما يبطل الغرض من
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العملية كلها و بصراحة  ،و خوفاً من سوء

فهمك لكالمي ،

فإان ال أريدك إن تشرتي مالبس تناسب شابة
ذات راتب متواضع أكثر مما تناسب خطيبة
رجل ثري " .
و للمرة األوىل  ،مل تستطع ساسكيا التفكري يف
الرد عليه .
لكنها يف داخلها كانت تغلي غضباً و خزايً ،
فهي ال تستطيع منع أندريس من املضي يف

خطته ،
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إال إهنا صممت على اإلحتفاظ يف ذاكرهتا بكل
ما ينفقه عليها حىت تتمكن يف النهاية من إعادة
املال إليه حىت و لو إضطرت إىل خسارة كل
املبلغ الصغري الذي و فرته بعناية حىت اآلن .
و عندما مل يتلق جواابً منها قال :
" ال مزيد من اإلعرتاض ؟
فإان مصمم  ،اي ساسكيا على بلوغ ما أريد حىت
لو إقتضى األمر إن ألبسك األثواب و أخلعها
عنك بنفسي ،
مث إايك و اخلطأ  ،فعندما نصل جزيرة "أفرديت"
ستصلني بصفتك خطيبيت "
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عندما وصال إىل الطريق العام ،
قررت ساسكيا إنه من احلماقة املناقشة مع
أندريس يف طريق السيارات املزدحم هذا ،
ومضت نصف ساعة قبل إن تدرك إن مناقشة
شراء املالبس إنستها مناقشة فكرة أهم تبعث
الضيق يف نفسها و هي فكرة قضائها الليلة يف
شقته .
و لكن ما الذي ختافه يف احلقيقة ؟
من املؤكد إنه لن حياول التحرش هبا  ،فقد سبق
و أفصح عن رأيه السليب هبا من هذه الناحية .
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و كرامتها أكرب من أن تعرتف له مبخاوفها و
توجسها من فكرة مشاركته شقته .
سيكون األمر خمتلفاً يف اجلزيرة .

هنالك سيكوانن مع أسرته و املوظفني الذين
يديرون الفيال الواسعة اليت بناها أبوه .

ال من احلكمة عدم التفوه أبي كلمة  ،و هذا
أفضل من التعرض لسخريته و ازدرائه و عدم
تصديقها إن هي أفصحت عن قلقها .
*******
Page 567 of 906

كانت أثينا تنتظر سائق سيارة الليموزين
املستأجرة  ،لكي يضع أمتعتها يف الصندوق و
هي تضرب بقدمها على األرض بفارغ الصرب .
ففي اللحظة اليت مسعت فيها خبرب خطبة أندريس
و إنه سيحضر خطيبته معه إىل جزيرة "أفرديت"
لتقدميها إىل أسرته  ،ابشرت العمل ،
من حسن احلظ إن اخلطبة ليست زواجاً ،

و هي ستسعى جهدها حىت ال تنتهي هذه اخلطبة

ابلزواج .
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كانت تعلم ملاذا فعل أندريس هذا فهو يوانين
حىت العظم ..
رغم إصراره على اإلعالن عن دمه
اإلنكليزي ..
و هو  ،كأي رجل يوانين  ،أو أي رجل يف
احلقيقة  ،لديه إستعداد غريزي للسيطرة ،
و إن إدعائه حبب تلك املرأة األخرى هو ،
ببساطة ،
هو  ،ببساطة طريقته يف إظهار تلك السيطرة ،
رافضاً الزواج من أثينا ،

هذا الزواج العزيز على جده و عليها .
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عندما إنطلقت هبا الليموزين ـ مالت إىل األمام و
أعطت السائق عنوان الشقة الفخمة يف البناية
املطلة على النهر .
مل يكن لديها منزل يف لندن  ،فهي تفضل حياة
نيويورك اإلجتماعية و متاجر ابريس األنيقة .
قد يظن أندريس إنه هزمها مبناوراته يف إعالن
خطوبته على تلك الفتاه اإلنكليزية الباردة ،
دون شك .
لكنها ستنهي ذلك حاالً  ،و جتعله يتأكد من إن
مصلحته احلقيقية معها ،

و بعد  ،كيف ميكنه مقاومتها ؟
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فهي متتلك كل ما يريده  ،كما إنه ميلك كل ما
تريده .
من املؤسف إنه استطاع منعها من املزايدة ضده
عند شراء هذه املمتلكات اجلديدة .
مل تكن حيازة الفنادق نفسها هتمها بشيء ،
إغراء ممتاز تدليه أمامه
و لكن ذلك كان ليكون ً

كطعم ،

فهي مل تستطع فهم إهتمام أندريس البالغ
ابملمتلكات اجلديدة ؟
و لكن يف شخصية أندريس أشياء كثرية ال
تفهمها ،
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و كان هذا من األمور اليت جذبتها إليه  ،فأثينا
تتشوق دائما إىل ما ليس يف يدها .
عندما كان أندريس يف اخلامسة عشرة  ،كان
طويل القامة  ،عريض املنكبني ،
و من الوسامة حبيث ال ميكن وصفه .
كان يكفي حينها إن تراه أثينا لتذوب شوقاً إليه

.

حاولت جاهدة إن تغويه  ،لكنه استطاع
املقاومة ،
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و عندما قررت إهنا تريده  ،إذا هبا تتزوج بعد
شهر واحد و هي يف الثانية و العشرين من
عمرها .
و العروس يف هذا العمر ال تعترب صغرية السن
حسب املفاهيم اليواننية ،
و كانت أثينا أمضت وقتاً طويالً و هي حتاول
حذرة اقتناص الرجل الذي أصبح زوجها ،

وهو يكربها بعشرة أعوام  ،إال إنه ابلغ الثراء ،
و قد زاول معها لعبة القط و الفأر أكثر من سنه
قبل إستسالمه هلا ,
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و من املؤكد إهنا ما كانت لتتخلى عن هذا
الزواج الذي جاهدت طويال للحصول عليه ،
ألجل رغبتها يف أندريس  ،وهو جمرد غالم ،
وبعد إجناهبا ابنتني مها اآلن يف عمر الورود ،
تدخل القدر  ،ومات زوجها فجأة و أصبحت
أرملة فاحشة الثراء ..
أرملة ثرية تطلب احلب  ،وكان أندريس قد
أصبح رجالً  ..و أي رجل !
عندما وقفت السيارة أمام العنوان الذي أعطته
للسائق  ،تفحصت صورهتا يف املرآة املثبتة
داخل السيارة  .جراح التجميل األمريكي
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يستحق حقاً املبلغ الباهظ الذي دفعته له و

الذي أعاد مظهرها إىل أوائل الثالثينيات من

العمر.
أما شعرها الفاحم فقد قصه و سرحه أشهر
مزيين الشعر يف العامل  ،بينما كانت بشرهتا تتألق
بفعل "الكرمي" الغايل الثمن الذي وضعته
إبسراف  ،و زينة وجهها ال تظهر أي عيب فيها
و توضح إحنراف عينيها السوداواين  ،يف حني
كانت أظافر يديها و رجليها تلمع ابلطالء
األمحر الرباق .
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و بدت على شفتيها ابتسامة رضى .
ال  ،ال ميكن إن تنافسها خطيبة أندريس
الصغرية اململة الكئيبة ،
فتاة املكتب اليت البد إنه وقع يف غرامها أثناء
املفاوضات لشراء سلسلة الفنادق تلك ..
و بدت القسوة يف عيين أثينا .
هذه الفتاه ستدرك حاالً أي غلطة أقرتفتها يف
حماولتها اإلستيالء على الرجل الذي تريده

أثينا ،
و ايهلا من غلطة فظيعة للغاية !
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عندما خرجت من السيارة تبعها شذا العطر
الباريسي الغايل الثمن ..
عطر مسكي ثقيل حيرك الرغبات .
كانت ابنتاها املراهقتان تشمئزان من هذا العطر
،
و طاملا طلبتا منها إن تغريه  ،و لكنها مل تشأ
ذلك .
إنه طابعها اخلاص و عنواهنا كإمرأة ،
وال شك إن خطيبة أندريس اإلنكليزية تتعطر
بشيء اتفه و رخيص كماء اللفندر!
سأترك السيارة هنا .
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هذا ما قاله أندريس لساسكيا و هي يدخل
بسيارته املرسيدس إىل موقف متعدد الطوابق يف
وسط املدينة .
و اتسعت عينا ساسكيا عندما رأت التعرفة
امللصقة على احلاجز .
مل حتلم قط يف حياهتا بدفع مثل هذا املبلغ كأجرة
لركن السيارة ،
لكن األغنياء كما يقال  ،هم أانس خمتلفون .
و اي لالختالف الذي شعرت به عندما
اصطحبها أندريس طوال العصر إىل متاجر مل
تعلم قط إهنا موجودة ،
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و يف كل متجر  ،كان اجلو املميز الذي حييط به
يبدو و كأنه جيذب من البائعات نوعاً من

التبجيل و اإلحرتام جيعل ساسكيا تزم شفتيها .

و رأت اإلعجاب يف عيون البائعات و هن
حيضرن جمموعات املالبس لرياها  ..لرياها هو و
ليس هي .
و كلما الحظت ساسكيا ذلك كلما ازداد يف
نفسها اإلحساس ابلضعف و اإلحباط و
اإلستياء .
و خرجا من أحد املتاجر الفخمة بعد إن رفضت
ساسكيا خبشونة إن جترب طقماً بين اللون ،
مث إنفجرت صارخة يف وجه أندريس :
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" إان لست دمية أو طفلة "
فقال متجهماً
" ال ؟
حسناً لكنك تقلدين األطفال بشكل رائع ،
ذلك الطقم كان "..

فقاطعته و هي تصر على أسناهنا  ":ال ميكن أبداً
إن أدفع مثناً لقطعة ثياب مبلغاً يفوق األلف جنيه

..

حىت و ال لثوب عرسي !"
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و عندما رأت أندريس يضحك  ،محلقت فيه
اثئرة و متسائلة
" ما الذي يضحكك ؟"
 أنت  ،اي عزيزيت ساسكيا .هل لديك فكرة عن ثوب العرس الذي ينزل
مثنه عن األلف جنيه ؟
 ال  ،ليس لدي فكرة  ،لكنين أعرف إنين لنأشعر ابإلرتياح أبداً و إان أرتدي مالبس يطعم
مثنها جمموعة من الناس ،
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كما إن ثوب العرس الغايل ليس ضماان لزواج
انجح .
فقال ساخطاً :

" آه ،

وفري علي حماضراتك ,,
هل فكرت يوماً كم من الناس يبقون دون عمل

إذا ارتدى كل شخص األشكال البالية و أكياس

اخليش كما تريدينهم إن يفعلوا ؟"
فقالت و كأهنا تدافع عن فكرهتا :
" هذا ليس عدالً "
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و رغم كل شيء كانت ساسكيا من األنوثة
حبيث حتب املالبس اجليدة و تريد إن تبدو
مبظهر الئق .
و الشك إن ذلك الطقم كان سيليق هبا متاماً و

يظهر أنوثتها ،

كما اعرتفت بينها و بني نفسها  ،لكنها كانت
مصممة متاماً على إعادة كل قرش ينفقه

أندريس عليها .

و قالت له اثئرة :
" ال أدري ملاذا تصر على هذا ؟
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إان لست حباجة إىل أي مالبس ،
و قد سبق إن قلت لك هذا  ،كما إنك لست
حباجة لتبذير نقودك أبي شكل لتؤثر علي "
فقال حبدة و غضب :
" إنين رجل أعمال اي ساسكيا ،
و هذا يعين إنين ال أبذر نقودي  ،أبي شكل،
سواء عليك أم على أي شيء آخر
و مهما كان السبب  ،و خصوصاً للتأثري على

امرأة ميكن بسهولة شراؤها أبقل من نصف مثن

ذلك الطقم "
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مث أمسك بيدها اليت ارتفعت بشكل تلقائي
لتصفعه و قال بلطف
" آه ال  .......إايك "
كانت قبضته قوية  ،حبيث ابيضت أصابع
ساسكيا .
لكن كرامتها أبت عليها القول إبنه آملها و أبت
عليها اإلعرتاف خبروج مشاعرها عن سيطرهتا .
و عندما أخذت ترتنح ،
و قد شحب وجهها من األمل و الصدمة ،
أدرك أندريس ما حيدث  ،فرتك معصمها و هو
يشتم ،
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مث راح يدعك يدها ليعيد إليها احلياة .
 ملاذا مل ختربيين أبنين أؤملك هبذا الشكل ؟عظامك هبشاشة العصافري .
 حىت اآلن  ،وهو ميسد يدها خبربة ليعيد إليهاالدم ،
مل تستطع ساسكيا السماح لنفسها ابلضعف
استدراراً لشفقته ،
فقالت له حبدة :

مل أشأ إن أفسد عليك متعتك  ،إذ يبدو إنك
كنت مستمتعاً إبيالمي "
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 أجفلت حني مسعت الشتيمة اليت أطلقها وهو يرتك يدها عابساً و قائالً بتصميم :

" لقد زاد هذا عن احلد  .فأنت تتصرفني

كاألطفال أوالً كنت بنت هوى ،

و اآلن طفلة .

هنالك دور واحد أريد رؤيتك تقومني به من
اآلن فصاعداً  ،اي ساسكيا ،

وهو الدور الذي سبق و اتفقنا عليه  ،سأحذرك

اآلن .
إن أنت قلت أو فعلت أي شيء جيعل أسريت
تشك يف مدى صدق حبنا ،
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سأجعلك تندمني جداً على ذلك  .هل

فهمت ؟"

 نعم فهمت .فعاد يقول حمذراً :

" و إان أعين ما أقول  ،فإذا أنت هزأت يب  ،لن

تعملي ليس يف سلسلة فنادقي و حسب اي
ساسكيا ،
بل سأفعل ما يلزم لكي ال تتمكين بعد ذلك من
العمل يف أي مكان .
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فاحملاسبة اليت ال ميكن الوثوق هبا  ،و اليت
طردت من العمل بسبب هتمة السرقة ،
لن يرغب أحد بتوظيفها  ،هل فهمت ؟"
فقالت بصوت منخفض و خائف و قد شحب
وجهها :
" ال ميكنك إن تفعل يب هذا ".
لكنها أدركت جيداً إنه ميكنه ذلك .
شعرت اآلن حنوه بكراهية ابلغة .
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و عندما أدخلها إىل املتجر التايل  ،و رأت عيين
البائعة تتسعان إبهتمام ،
فكرت أبن هذه الفتاه هي مرغوبة لديه  ..بل و
أكثر من مرغوبة !
و يف آخر متجر دخال إليه  ،طلب خدمات
صاحبة املتجر شخصياً ،

فأحضرت هلما هذه  ،ببالغ الكفاءة و النشاط ،

مالبس مل تر مثلها مثيالً إال يف اجملالت النسائية
املصقولة الالمعة .

حاولت رفض كل ما أحضرته صاحبة املتجر ،
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و لكن يف كل مرة كان أندريس يعرتض عليها
إال يف تلك املرة الوحيدة فقد اتفقا فيها ،
حينما أحضرت صاحبة املتجر ثوب حبر قائلة
عنه إنه يناسب لوهنا متاماً و كذلك املكان الذي

ستقصده ،

و عندما رأت ساسكيا إنه فاضح جداً اتسعت

عيناها غري مصدقة ..

و اتسعتا أكثر عندما استطاعت  ،حبذر  ،قرائه
بطاقة مثنه ،
فهتفت دون وعي :
" ال ميكنين أبدا السباحة بثوب حبر مماثل "
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فبدا الذهول على صاحبة املتجر :
" تسبحني به ؟
رابه  ،ال  .طبعاً ال .

هذا ليس للسباحة  ،مث  ،أنظري إىل هذا
الوشاح الرائع الذي يتالءم معه "

و أخرجت هلا وشاحاً مستطيالً من احلرير

اهلفهاف مزيناً " ابلرتتر " الالمع امللون

و عندما رأت الثمن املكون من أربعة أرقام ،
شعرت ساسكيا إبهنا تكاد تقع مغمياً عليها من

الذهول ،
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و لكن اإلرتياح و الدهشة متلكاها عندما هز
أندريس رأسه هو أيضاً  ،قائالً :

" هذا ليس نوع اللباس الذي أريد خلطيبيت إن

ترتديه "
مث أضاف بصراحة :
" إن جسم ساسكيا جيذب األنظار دومنا احلاجة
إىل زينه مبالبس تالئم البغااي ".
كانت صاحبة املتجر من اللياقة حبيث مل تلح
عليهما بل ذهبت و عادت بعدة أثواب سباحة .
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اختارت ساسكيا أزهدها مثناُ  ،ساحمة  ،على

الرغم منها ألندريس إبن يضيف إليه وشاحاً
مالئماً .
و بينما كان يدفع احلساب و يقوم برتتيبات
إرسال املشرتايت إىل شقته عند النهر ،
جلست هي تشرب القهوة اليت قدمت إليها يف
املتجر ،
رمبا إلهنا مل أتكل طوال النهار .
مث أنتاهبا الدوار  ،عندما تذكرت إبهنا ستذهب
مع أندريس إىل شقته  ،حيث سيكوانن مبفردمها
.
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و يف طريقهما إىل شقته  ،قال أندريس لساسكيا
:
" هنالك مطعم ممتاز ابلقرب من شقيت  .سأرتب
إرسال وجبة طعام إىل الشقة و "..
فقاطعته على الفور :
" ال أفضل األكل يف اخلارج "
و إذا به يعبس قائالً :

" ال أظنها فكرة حسنة  ،إلن علي اخلروج و

الأدري مىت أعود .
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و إن وجود امرأة مثلك  ،جتذب األنظار  ،هذا
إىل إن التعب ابد عليك "
سيخرج أندريس  ،و شعرت بقلقها خيف .
كانت قدماها تؤملاهنا من السري طويالً يف

األسواق و هي مل تعتد ذلك ،

كما إن ذهنها كان مرهقاً من حساب املبالغ

اليت أنفقها أندريس أو ابألحرى هي أنفقتها إلهنا

مصممة على ردها ألندريس .
و كان جمرد التفكري هبذه املبالغ الضخمة جداً
يشعرها ابملرض .
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تبعت ساسكيا أندريس  ،حنو ردهة املبىن و قد
متلكها التعب و كان استعمال املصعد حيتاج إىل
مفتاح خاص  ،مث حترك هبما املصعد برفق ابلغ
جعل عيين ساسكيا تستديران ذهوالً عندما

توقف أخرياً ،

فهي مل تشعر بصعوده .
فقال أندريس بعد أن أمسك بذراع ساسكيا :

" من هنا "
و اجتها حنو ابب من األبواب األربعة و هو حيمل
حقيبتها ،
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مث وضعها على األرض مشرياً إىل ساسكيا أبن
تتقدمه إىل ردهة أنيقة

0
الفصل اخلامس
رائحة اخلطر
مل تصدم ساسكيا اللوحات العصرية القالية
الثمن املعلقة على جدران الردهة يف شقة
أندريس  ،وإمنا رائحة املسك العطرية اليت
اخرتقت خياشيمها وجعلتها جتفل وتشعر
ابالختناق .
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مل تشك يف إن أندريس أنتبه إىل ذلك أيضا ،فقد
رأته يقف  ،مث يرفع رأسه كنمر يتشمم اجلو حبثا
عن فريسة .
ومسعته يتمتم بغضب ابلغ ":تبا ...تبا ...
اللعنة".
مث دفع بشدة اباب إنفتح على قاعة جلوس
فسيحة كثرية النوافذ  ،وعاد وأمسك بذراعها
بقوة  ،فإنغرزت أصابعه يف ذراعها الطرية وهو
يهمس ،حمذرا  ،فوق شفتيها بينما عيناه
امللتهبتان تغوصان يف عينيها املصدومتني
الغافلتني الناعمتني.
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_ وأخريا ،أصبحنا وحدان  .كيف أمكنك
االستمتاع إبغاظيت طوال النهار ،اي حبيبيت؟
لكنك اآلن أصبحت يل  ،وميكنين إن أوقع بك
العقاب الذي أريد..
شتت صوته الرقيق اخلافت ،وكلماته تلك ما
بقي من إدراكها  ،وشعرت أبن الصدمة متزق
كياهنا  ،مث عانقها  ،مسكتا االحتجاج الذي
كان سيصدر عنها وكان عناقا حطم دفاعاهتا
وكأنه قنبلة ذرية .
مهست ابمسه بلهجة مفككة  ،مصرة على إن
يتوقف على ما يفعله  ،ويفسر هلا سبب
ذلك ،لكن حواسها غري املعتادة على كل هذه
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اإلاثرة قاومت كل ما كان عقلها املذهول
حياول تفسريه  ،فاجلمود الذي أحدثته الصدمة
إذابته حرارة البهجة اليت أرسلتها مشاعر
أندريس اجلياشة يف كياهنا  ،كما أخذت شفتاها
الناعمتان ترجتفان جتاواب مع هذه املشاعر اليت مل
أتلفها .
ودون وعي مبا تفعل  ،ازدادت اقرتااب منه ،
واقفة على أطراف أصابعها لكي تتمكن  ،من
االستمتاع ببهجة عناقه  ،يداها على ذراعيه
تتلمسان عضالته القوية ،،بينما قلبها خيفق
برهبة هلذه الصدمة غري املألوفة وملا يتملكها من
مشاعر جديدة .
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كانت رائحة أندريس تغطي على شذا ذلك
العطر القوي اخلانق األنثوي  ،حرارته ..
مشاعره ..رجولته ..فشعرت بشيء ما يف
داخلها مل أتلفه من قبل يستجيب لذلك متاما
كما كان قلبها يستجيب له  ،وهي تتأرجح بني
ذراعيه إبنسجام ،وكأهنا حتثه على شدها إليه
أكثر.
شاعرة ابلدوار  ،فتحت عينيها اللتني أغمضتهما
عندما عانقها وهي ترجتف  ،فرأت شررا ينطلق
كلمعان الربق من عينيه وهو حيدق إليها ،
فشعرت بنفسها معلقة بني السماء و األرض يف
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هذا املكان الذي تشعر فيه ابخلطر و األمان يف
إن معاً.
مث قال أندريس بصوت أجش  ":إنك تتجاوبني
معي و كأنك عذراء "..
و ازداد ملعان الشرر يف عينيه  ،بشكل أقوى و
كأنه وجد يف هذا املفهوم شيء يرضيه للغاية .
ابدلته ساسكيا النظرات بوهن  ،فصدرها خيفق
بسرعة خميفة  ،جسدها مليء أبمل مذهل غري
مألوف ما هو إال احلاجة إىل إن يضمها إليه و
كان هذا التفكري يسرع خبفقان قلبها و جيعلها
تتأوه حماولة اإللتصاق به.
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و أحست ساسكيا ابللهفة يف صوته  ،فازدادت
التصاقاً به بشوق ابلغ  ،و إذا هبا جتمد مكاهنا و
هي تسمع صوت امرأة يسأل حبدة ":
أندريس ؟ ألن تعرفها علي ؟".
أدركت ساسكيا على الفور ما كانت تقوم به ،
و متلكها حرج ابلغ و لكن عندما حاولت
اهلروب  ،متلهفة إلخفاء اضطراهبا  ،أمسك
أندريس هبا  ،مرغماً إايها على البقاء مكاهنا  .ال
 ،بل أرغمها على مزيد من اإللتصاق به و هذا

جعلها متيل عليه و كان  ..و كان ..
و أرجتفت عندما ضمها إىل صدره بتملك  ،و
توهج وجهها خجالً و ارتباكاً من هذه املرأة .
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و لكن يبدو إن املرأة اليت كانت تنظر إليهما ال
تشعر ابخلجل نفسه .
و أمسكت ساسكيا أنفاسها عندما مسح هلا
أندريس ابإللتفاف إىل املرأة فإذا هبا طويلة
القامة سوداء الشعر  ،العيب يف أانقتها و
تربجها و لكن رغم دفء لوهنا األمسر و شفتيها
الناضجتني املصبوغتني ارجتفت ساسكيا و هي
حتس بربودهتا الفطرية  ،و مسعت أندريس يسأل
 ":كيف دخلت إىل البيت اي أثينا ؟"
 لدي مفتاح  ،هل نسيت ؟النظرة اليت ألقتها أثينا على أندريس  ،و الطريقة
اليت أبعدت هبا ساسكيا عن حديثهما  ،مشيحة
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بوجهها عنها  ،جعلت ساسكيا تفكر آسفة مبا
سبق و ظنته من إن أثينا أرملة حمطمة قد هدها
احلزن خلسارة زوجها مما جعلها غري قادرة على
مقاومة إرغامها على زواج اثن .
و بعد إن رأهتا ساسكيا  ،أتكدت إن أثينا امرأة
قوية ال ميكن ألي أحد إرغامها على ما ال تريده
 ،إان عيناها السوداواين فال عالقة للحزن هبما
مطلقاً .

كبحت ساسكيا شعوراً مفاجئاً ابلغثيان احرتق
يف حلقها و هي ترى نظرة الرغبة اليت رمقت
أثينا هبا أندريس  .مل تتصور ساسكيا قط إن
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إبمكان امرأة إن تنظر إىل رجل مبثل هذه
الطريقة الصرحية .
اآلن تفهمت ساسكيا سبب شعور أندريس
ابحلاجة إىل خطيبة مزيفة ليحمي نفسه  ،أما
الذي مل تستطع فهمه فهو كيف استطاع مقاومة
رغبة هذه املرأة فيه ؟
كانت ذات جاذبية هوجاء  ،و رغبتها أبندريس
ابدية بشكل واضح  ،ومن املؤكد إن هذا ما
حيلم به كل الرجال  ..امرأة التشبع منهم أبداً .
و ببساطة  ،افرتضت ساسكيا إن برودة أثينا

الغريزية موجهة لبنات جنسها فقط و ذلك
إلنعدام مشاعر احملبة األصلية فيها  .مث
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استنتجت إن أندريس ضمها إليه إلنه تكهن
بوجود أثينا يف الشقة  ،فعطرها املميز كان قد
مأل أركان الشقة  .و بعد أ اقرتبت أثينا من
أندريس سألته  ":ألن تقول كم أنت مسرور
لرؤييت ؟
مث زمت شفتيها ابستياء واضح و قالت بلهجة
ذات مغزى " جدك مستاء جداً من خطبتك ,,

أنت تعلم ما كان يريده "

مث التفتت إىل ساسكيا و قالت جبفاء آه ،
آسفة  ،مل أقصد إن أجرح مشاعرك لكنين واثقة
من إن أندريس نبهك إىل مدى صعوبة قبول
أسرته بك خصوصاً جده "
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فصاح أندريس حمذراً  ":أثينا "

و تصورت ساسكيا كيف كانت ستشعر اآلن

لو إن خطبتهما حقيقية
 لكنها احلقيقةاتبعت أثينا كالمها إبصرار و هي هتز
كتفيها ،فجذبت هذه احلركة األنظار إىل امتالء
صدرها حتت بلوزهتا القطنية الرقيقة  ،و
أشاحت ساسكيا بوجهها بسرعة عن أثينا و مل
جترؤ حىت على النظر إىل أندريس  .فمن املؤكد
أن ما من رجل ميكنه مقاومة مجال أثينا و
اكتماله .
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و لكن رمبا أثينا تظهر مجال صدرها ألندريس
فقط  .رمبا أرادت بذلك تذكريه ابلعالقات اليت
ربطتهما يوماً  ،ذلك إن لديها مفتاح شقته  ،و

هي حتماً تريد التوضيح لساسكيا إن مثة عالقة

محيمة جداَ بينهما

و كأمنا إثبااتً ألفكار ساسكيا  ،مالت أثينا فجأة
إىل األمام  ،واضعةً يدها ذات األظافر املطلية

على وجه أندريس  ،وهي تقف بينهما و تقول

برقة :
 ألن تقبلين اي أندريس ؟ فهذه عادتك  ،و إانواثقة من إن خطيبتك تعلم إن يف اليوانن ..
العالقات األسرية هامة جداً ..جداً .
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فقال أندريس إبقتضاب و هو يبتعد عن أثينا إىل
اخللف ممسكاً بساسكيا  ":ما تعلمه ساسكيا هو
إنين أحبها و أريدها إن تكون زوجيت ".

مث أحاط أندريس ساسكيا بذراعه  ،واضعاً
رأسها على كتفه  ،عندئذ ذكرت ساسكيا
نفسها بسبب تصرفاته هذه  ،و ابلدور الذي
يفرتض هبا القيام به .
فقالت أثينا عندما رأت هذه املنظر  ":ما أحلى
هذا "
مث ألقت على ساسكيا نظرة كالثلج قبل إن تعود
فتلتفت إىل أندريس و تقول إبخالص
مصطنع  ":أكره إن ألقي ظالً على سعادتك ،اي
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أندريس  ،و لكن جدك مغتاظ منك حالياً .

كان حيدثين عن مدى اهتمامه ابلطريقة اليت

تتصرف فيها ابملمتلكات اجلديدة  .و طبعاً  ،إن
أدرك مدى اهتمامك أبن تدمغ العمل بطابعك

اخلاص  ،إن تثبت ذاتك .لكن امتالكك لسلسة
الفنادق هذه كانت جمازفة متهورة حقاً  ،و

ذلك لتصميمك على اإلحتفاظ بكل املوظفني

املوجودين  ،إن عملك هذا لن حيقق لك أي
مكسب "
مث أضافت بسخرية و عذوبة  ":و لكن البد يل
من القول إنه  ،بعد إن سنحت يل الفرصة
لدراسة احلالة املالية لسلسة الفنادق هذه  ،فإان
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مسرورة جداً إلنين سحبت اشرتاكي من

املزاد  ،،رغم إنه كان إبمكاين  ،طبعاً إحتمال

خسارة مليون أو ما يقارب من املؤسف اي

أندريس  ،إنك مل تقبل عرضي عليك إدارة
شركة الشحن خاصيت  .كان ذلك سيمنحك
جماالً أوسع من جمرد العمل كغالم يرسله جده
لتأدية " املشاوير" القصرية ."..

أجفلت ساسكيا و هي تستوعب اإلهانة اليت
وجهتها أثينا لتوها إىل أندريس  ،لكنها ذهلت
عندما رأت إن أندريس مل يهتز على اإلطالق
لذلك  ،و لكنها ما إن أدلت مبالحظة بسيطة
حىت أنفجر فيها بغضب ابلغ " كما تعلمني جيداً
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اي أثينا  ،شراء سلسلة الفنادق اإلنكليزية هو
قرار جدي نفسه  ،و إان فقط  ،وقعت على
الشيك  .أما عن أرابحها يف املستقبل  ..فقد
أثبتت أحباثي إن سوقاً ممتازاً لسلسة من الفنادق
الفخمة يف إنكلرتا خاصة عندما ميكنها التفاخر

مبا حتويه من ميزات فنادق الدرجة األوىل  ،و
هو املستوى الذي صممتـ إن أجعل سلسلتنا
تصل إليه  .أما ابلنسبة إىل التعقيدات املالية اليت
تنتج عن إبقاء املوظفني احلاليني  ..ساسكيا هي
حماسبة  ،و أان واثق من قدرهتا على إخبارك مبا
كان ينبغي عليك معرفته بنفسك  ،بصفتك
سيدة أعمال  ،و هو إن صرف املوظفني
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الفائضني و على املدى الطويل يكلفنا دفع
تعويضاهتم أكثر مما يكلفنا اإلحتفاظ هبم  ،كما
إن التقاعدات الفردية املنتظرة و اخلسارة
الطبيعية للموظفني سينقص عددهم تلقائياً و
بشكل مؤثر يف السنوات القليلة القادمة أما

أولئك الذين يرغبون يف البقاء فسيمنحون
فرصة إلعادة توظيفهم و أتهيلهم  .أما نوادي
متضية أوقات الفراغ اليت ننوي إنشائها يف كل
فندق فهي  ،وحدها  ،ستعاجل بشكل رئيسي
كل اخلمول و التباطؤ بني موظفينا ".
مث غري أندريس جمرى احلديث قائالً " و على
كل حال  ،إان و ساسكيا سنسافر إىل أثينا
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غداً  .لقد أمضينا اليوم هناراً شاقاً  ،و نرجو

املعذرة  ،إلن هذه الليلة ستكون ليلة غري عادية

ابلنسبة إلينا ".
و عندما أجفلت ساسكيا شدد أندريس من
احتضاهنا حمذراً و هو يكرر  ":إهنا ليلة غري
عادية و هذا يذكرين "..

مث مد يده إىل جيبه  ،و هو ما يزال ممسكاً
بساسكيا بيده األخرى و أخرج  ،و أخرج علبة
جموهرات صغرية قائالً لساسكيا  ":لقد

أحضرت خامت اخلطوبة و البد إنه أصبح اآلن

مبقاس إصبعك ".
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و قبل إن تقول ساسكيا شيئاً  ،أعاد أندريس

العلبة إىل جيبه و هو يقول برقة  ":لكن سنجربه

الحقاً بعد إن نراتح قليالً "

و رن جرس اهلاتف يف الردهة  ،فأنسحب

أندريس ليجيب ،اتركاً ساسكيا وحدها مع أثينا
اليت قالت هلا حبقد و هي تسري حنو الباب ":

ذلك لن يدوم  ،لن يتزوجك  ..مقدر لنا إان و
هو  ،إن نكون مع بعضنا البعض  ،و هو يعرف
ذلك  ،كربايؤه هي اليت جتعله حيارب قدره و
األفضل لك تركه اآلن فإان أحذرك من إنين لن
أتركه أبداً "
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و شعرت ساسكيا أبن أثينا تعين ذلك حقاً  .و

للمرة األوىل شعرت بشيء من الشفقة على

أندريس  .أهي شفقة على هذا الرجل الذي
يعاملها هي هبذا الشكل ؟ أم على الرجل الذي
أساء احلكم عليها ؟ مث عنفت نفسها متجهمة و
متمتمة " البد إنين جمنونة "
راحت ساسكيا تنظر  ،متوجسة  ،إىل احلقائب
اليت حتتوي مشرتايهتا اجلديدة  ،و هي تذهب يف
الشحن  ،بينما املوظف يف املطار يفحص
جوازي سفرمها ،
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و كان خامت اخلطوبة يتألق يف إصبعها بعد إن
ألبسها إايه أندريس يف وقت متأخر من الليلة
املاضية .
بدت متوترة عندما أخرجه من العلبة  .و قالت
بتهكم :
" غريب كيف أصبحت اجملوهرات الزائفة تبدو
حقيقية هذه األايم "
 ،حماولة بذلك إخفاء توترها و تعاستها اللذين
متلكاها و هي تضعه يف إصبعها خامتاً كانت

دوماً تتصور إهنا لن تضعه إال بدافع احلب ..
فيبقى إىل األبد .
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أما أندريس فأجاهبا بسخرية تقريباً :

" أحقاً ؟ منا كنت ألعرف ذلك ".
تعليقه هذا نبهها  ،فسألته بقلق :

" هذا  ..ليس حقيقياً  ..أليس كذلك؟".
و رأت اجلواب على مالحمه قبل إن جييب :
" إنه حقيقي!"
فابتلعت ريقها حينذاك  ،عاجزة عن حتويل
نظراهتا عن ماسة اخلامت املتوهجة الرباقة .
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و عندما حاولت ساسكيا اإلحتجاج إبهنا ال
تريد حتمل مسؤولية خامت هبذه القيمة  ،ابدرها
أندريس ابلقول :
" إبمكان أثينا متييز اجلواهر الزائفة على الفور".
فقالت :
" إذا كان إبمكاهنا متييز اجلواهر الزائفة هبذه
السهول ،
من املؤكد إذن  ،إن إبمكاهنا متييز اخلطوبة
الزائفة"
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 أثينا تفهم ابحلقائق و ليس ابلعواطف. احلقائقأخذت ساسكيا تفكر هبذه العبارات و هي
تتذكر ذلك احلديث املختصر الذي دار بينهما
و التصرفات اليت قام هبا  ،مثل العناق الذي
أغدقة عليها الليلة املاضية ،
مل أيت أندريس على ذكر ما فعل ،
لكن ساسكيا أدركت إن ختمينها كان صحيحاُ ،
فبعد إن أهنى تلك املكاملة التليفونية مباشرة ،

فتح مكيف اهلواء قائالً بتجهم :
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" حنتاج إىل هواء طلق هنا "
و فيما بعد  ،خرج أندريس من البيت  ،بينما
ساسكيا ذهبت إىل فراشها  ..وحيدة  ،بعد إن
تناولت قليالً من الطعام .
سألت ساسكيا أندريس و مها يصعدان إىل
الطائرة :
" كم تستغرق الرحلة إىل " أفروديت " ؟".
 -يف هذه املناسبة  ،ستستغرق وقتاً أطول من

العادة .
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مث تبعا املضيفة إىل مقعديهما يف الدرجة األوىل .
الحظت ساسكيا ذلك و قد متلكها قشعريرة
من الرهبة ،
فهي مل تسافر يف الدرجة األوىل قط من قبل  ،و
مل تقم  ،يف احلقيقة أبي شيء جيعلها تشعر و
كأهنا يف بيتها و هي يف طبقات اجلو العليا كما
اعتاد األثرايء أمثال أندريس و أسرته .
 عندما نصل أثينا  ،سأضطر إىل لرتككوحدك قبل متابعة رحلتنا ،
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فجدي هو الذي اتصل يب الليلة املاضية ،إنه
يريد رؤييت .
 ألن يكون يف اجلزيرة ؟ ليس حالياً  ،حالة قلبه تتطلب منه اخلضوعلفحوصات منتظمة ..

من ابب اإلحتياط فقط  ،و احلمد هلل  ،إال إنه
سيبقى يف أثينا لليوم التايل أو حنو ذلك .
 حذرتين أثينا إن عالقتنا لن تدوم  ،فهي تؤمنأبن قدركما إن تكوان معاً .
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 فقال أندريس" إهنا حتاول إخافتك فقط "
مث تبدلت ابتسامة أندريس إىل وجوم يف وجه
املضيفة اليت كانت تعتين براحتهما
و إذا بساسكيا يدفعها التهور إىل جعل العطف
الذي شعرت به الليلة املاضية  ،يتفوق على
مشاعرها اخلاصة  ،فالتفت إىل أندريس و قالت
برقة :
" و لكن من املؤكد إنك إذا أوضحت جلدك
طبيعة مشاعرك  ،لتفهم األمر ،إبنه ال ميكنك
الزواج إبمرأة ال حتبها "..
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 جدي عنيد جداً  ،كما إنه ضعيف صحياًأكثر مما يظن نفسه ،
و مما نريده مجيعاً إن يظن  ،فحالة قلبه ..

و تنهد :

" إهنا مستقرة حالياً  ،و لكن من املهم جتنب

ارتفاع ضغطه ،

فإذا إان أخربته أبنين ال أريد الزواج أبثينا دون
إحضارك بديالً عنها ،

سيتملكه التوتر و يرتفع ضغطه على الفور .
ليس األمر فقط هو إنين بزواجي من أثينا  ،كما

يتمىن  ،سأضم أمالكها إىل أمالكنا ،
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و لكن جدي هو أيضاً رجل يعترب ذرية الذكور

ابلغة األمهية ،

فأخيت الكربى لديها ابنتان  ،و أثينا أيضاً لديها

ابنتان ،

و مبا إنين حفيد جدي  ،الذكر الوحيد  ،فهو
متلهف إن أجنب صبياً  ،حفيد إلبنه ".
فقالت ساسكيا  ":و لكن حىت لو تزوجت
أثينا  ،فهذا ال يضمن إنك ستنجب أوالداً  ،أو

ذكوراً فقط "

و رأت املرح يلمع يف عينيه :
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" ساسكيا  ،أنت ساذجة جداً ..جداً ابلنسبة إىل

امرأة مبثل خربتك ! ال جيدر بك إن تقويل لرجل

 ،خصوصاً إذا كان يواننيا  ،إنه قد ال يستطيع
إجناب صيب ! "

عندما حلقت الطائرة  ،تشبثت ساسكيا على
الفور مبقعدها  ،مث أجفلت مصدومة عندما
شعرت بيد أندريس تدعك يدها  ،وهو يتساءل
ممازحاً :

" أختافني من الطريان ؟
ال جيدر بك ذلك  .إنه أكثر املواصالت أماان ".
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فقالت حبدة  ":أعلم هذا  .،إنه فقط  ..حسناً ،

الطريان فقط يبدو غري طبيعي  ..و إذا "..
فساعدها على الكالم ساخراً :

 -إذا كان هللا يريد لإلنسان الطريان خللق له

أجنحة  .حسناً  ،لقد حاول "إيكاروس" ذلك .
ارجتفت ساسكيا و غامت عيناها و هي تقول :

" إان أظنها دوما قصة حمزنة خصوصاً ابلنسبة إىل

أبيه املسكني "

فهز رأسه موافقاً  ،مث سأهلا :

" هل أفهم من قولك هذا إنك درست األساطري

اليواننية ؟"
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 -حسناً  ،مل أكن تلميذة ابلضبط  .لكن جديت

اعتادت إن تقرأ يل قصصاً عن األساطري اليواننية
عندما كنت طفلة  ،و كنت دوما أحب هذه
القصص  ..رغم إهنا غالبا ما كانت تبكيين .
مث سكتت فجأة عندما أدركت أمرين  ،األول
هو إهنما أصبحا يف أعايل اجلو متاماً اآلن  ،و

الثاين أنتباهها إىل مدى ما تشعر به من سرور

إلمساك أندريس يدها بيده القوية ،
مما جعل وجهها حيمر خجالً فسحبت يدها من

يده بسرعة و ذلك يف الوقت الذي جاءت فيه

املضيفة تعرض عليها كأسا من العصري
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و عندما أعلن الطيار إهنم على وشك اهلبوط ،
أدهشها كيف مر الوقت بسرعة  ..و كم
استمتعت ابحلديث مع أندريس  ،كما أدهشها
أكثر إن تكتشف سهولة وضع يدها يف قبضة يد
أندريس املطمئنة و الطائرة هتبط يف املطار .
قال هلا أندريس و هو يضع أمتعتها على العربة :
" ميكنين إما إن أدع سائقنا أيخذك إىل شقة
األسرة يف أثينا  ،حيث تراتحني بينما أقابل
جدي  ،و إما إذا كنت تفضلني  ،أطلب من
السائق أخذك يف جولة تتفرجني فيها على املدينة
".
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كان أندريس يرتدي بنطلون فاتح اللون و
قميصاً أبيض قصري الكمني  .مما ترك أتثرياً غريباً
على أحاسيس ساسكيا األنثوية العقالنية عادة و
هي ترى عضالته تربز عندما رفع احلقائب عن
األرض  ،مث شعرت ابلدوار و هي ترى امرأة
تبتسم ألندريس مغازلة  ،فما كان منها إال إن
تقدمت و وقفت جبانبه و كأنه خيصها وحدها .
ما الذي حيدث هلا ؟
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البد إهنا احلرارة ..نعم  ،هذا هو السبب .و
اراتحت عندما وجدت سبباً معقوالً لتصرفاهتا

غري املألوفة ،

إذا ما من سبب جيعلها تشعر بتملك أندريس .
فصباح أمس كرهته جداً و امشأزت منه ..
كانت يف الواقع مرتعبة من متثيلها دور

خطيبته ..
و ما زالت كذلك  ،طبعاً فاألمر ال يتعدى

التمثيل .

حسنا من الطبيعي  ،بعد تعرفها إىل أثينا  ،إن
تشعر ببعض العطف عليه  .كما إهنا أتثرت
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ابلقصص اليت حدثها هبا أثناء الرحلة  ،تلك اليت
مسعها من شيوخ أسرته اليواننية  ،و اليت كانت
مزيج من األساطري و احلكاايت الشعبية  .و قد
سرت كوهنا مل تضطر للنضال مع حقائبها الثقيلة
.
 ساسكيا..؟شعرت ابلذنب و هي تالحظ إن أندريس ما
زال ينتظر جواهبا فأجابته
" أه أفضل رؤية بعض معامل املدينة "
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 حسناً ليس لديك الكثري من الوقت إلنطياران سبق و سجل رحلته .

كانت ساسكيا تعرف إهنما سريحالن إىل اجلزيرة
يف طائرة خاصة ميلكها جد أندريس  ،و ما أثر
عليها هو إشارة أندريس العفوية إىل الطائرة هو
إنه هو ذاته  ،طيار مؤهل  ،إال إنه قال لساسكيا
 ":لسوء احلظ كان علي التخلي عن هذه
املهنة  ،إذ ال ميكنين توفري الساعات اليت
أحتاجها للبقاء على كفاءيت و تدرييب  .هذا
ابإلضافة إىل إن شركت التأمني كانت حذرة
للغاية ابلنسبة للتأمني علي ".
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مث وضع يده على كتفها مشرياً  " :من هنا "
حملت ساسكيا من طرف عينها إنعكاس صورهتما
يف املرآة فأجفلت فوراً ،

ملاذا هي مائلة على أندريس هكذا ؟

و كأمنا أعجبها ذلك ..؟ أو كأهنا تستمتع
بتمثيل دور األنثى الضعيفة أمام رجولته القوية .
فابتعدت و استقامت يف وقفتها.
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فقال مستنكراً  ":لو رأتك أثينا تفعلني هذا

البتهجت جداً ،

مث املفروض إننا عاشقان  ،اي ساسكيا  ،تذكري

ذلك "
 لكن أثينا ليست هنا . ال  ،احلمد هلل  ،و لكننا ال ندري من قد يراان ،إننا اآلن خطيبان غارقان يف احلب ..
و أنت على وشك السفر إىل بيتنا لتتعريف إىل
أسريت ،
أال تظنني إنه من الطبيعي أن  ..؟
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 فقاطعته :" أان أشعر ابلتوتر و اإلرغام  ..و القلق من إن
ال جتدين أسرتك مناسبة لك ؟"
كما اثرت كرامتها ملا يقرتحه فأضافت :
" مث ماذا يفرتض يب إن أفعل ؟
أتشبث بك متلهفة  ..خائفة من رفض أسرتك
يل  ..خائفة من إن أخسرك  ..كل هذا
ألجل "..
و سكتت وهي ترى نظرة إنعدام الصرب يف عينيه
 ،و قال متجهماً :
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" ما كنت أريد قوله هو  ،أال ترين من الطبيعي
إن أحيط كتفيك بذراعي ،
و إن ترغيب أنت مبثل ذلك أيضاً ؟

إذ بصفتنا عاشقني  ،فمن الطبيعي مالمسة و
معانقة بعضنا دوما  ،أما ابلنسبة ألسريت فإان
رجل يف اخلامسة و الثالثني  ،و قد جتاوزت منذ
وقت طويل العمر الذي احتاج فيه إىل موافقة

أحد على من أحب أو ما أفعله "
فقالت ساسكيا :
" لكنك ال "..
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مث سكتت بعد إن أدركت ما كانت على وشك
قوله  ،إن أندريس ال حيتاج إليها إلخباره بعدم
حبه هلا
فسأهلا أندريس :
" لكنين ال  ،ماذا ؟"
إال إن ساسكيا هزت رأسها رافضة اإلجابة  ،و
قبل إن ينزل أندريس من سيارته الليموزين ،
قال :
" إذن أنت تريدين إن تري " األروبوليس
"أوالً ؟"
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و كان قد أعطى السائق اإلرشادات ابليواننية .
 نعم . أخربت " سبريوس" إبنه عليك التواجد يفاملطار يف الوقت احملدد لرحلتنا و هو سيعتين بك
.
مث اعتذر بلهجة رمسية قائالً :

" أسف إلن علي تركك وحدك ".
رأت ساسكيا كيف يبدو أندريس يف موطنه  ،و
يف الوقت نفسه  ،كم هو خمتلف عن الرجل
الذي تراه  ،أوالً  ،هو اآلن أطول  ،و بشرته

رغم إن الشمس قد لوحتها  ،كانت أقل مسرة ،
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أما عيناه فهما  ،دوما تكشفان عن دمه
األورويب .
تنهدت ساسكيا و هي تدير ظهرها أخرياً إىل

األكروبوليس و تسري مبتعدة .

لقد استطاعت اقناع السائق إبهنا ستكون على
ما يرام وحدها  ،فاستمتعت بوحدهتا و هي
تتفرج على األبنية األثرية إبعجاب رهيب .
إمنا اآلن حان موعد الذهاب  ،و رأت
الليموزين واقفة حيث توقعت لكنها مل تر
السائق .

Page 643 of 906

كان هنالك رجل واقفاً قرب السيارة  ،كبري
السن أبيض الشعر  ،و قطبت جبينها وهي

تالحظ إنه يعإين من بعض الضيق  ،و قد ضغط
على جبينه و كانه يشعر أبمل .
ألقت نظرة على الشارع  ،فثبت هلا إنه خال ما
عدا منها و من الرجل العجوز  ،فأسرعت حنوه
حبركة تلقائية  ،شاعرة ابلقلق عليه  .مث سألته
ابهتمام :
" هل أنت خبري؟ "
شعرت ابإلرتياح عندما أجاهبا ابإلجنليزية
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" ال شيء  ..إهنا حرارة اجلو  ..أمل بسيط ! رمبا
مشيت أكثر مما جيب "
بقيت ساسكيا قلقة  ،فاجلو حار و الرجل
اليبدو على ما يرام و ال ميكنها إن ترتكه أبداً و

لكن ال أثر ألي شخص ممكن إن يساعدها و مل
يكن لديها فكرة عن الوقت الالزم للوصول
للمطار .
و قالت للرجل العجوز برقة

" اجلو شديد احلرارة و سيكون متعباً لك السري

يف مثل هذا الطقس .
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لدي سيارة  ..و  ..سائق رمبا إبمكاننا نقلك إىل
حيث تريد "
وأثناء كالمها تفحصت الشارع بقلق ،ترى أين
هو السائق؟
سيغضب أندريس منها جداً إذا أتخرت على

الرحلة،

ولكن مل يكن من سبيل للذهاب قبل أن تطمئن
على الرجل العجوز.
 -هل لديك سيارة ؟
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مث أشار إىل الليموزين :
" أهذه سيارتك "
 حسنا هي ليست يل  ،إهنا لـ ....لشخصأعرفه  ،هل تسكن بعيداً عن هنا ؟
و إذا ابلرجل العجوز يقف فجأة ممسكاً جبنبه و

قد حتسن لونه مث قال ابمسا :

" إنك يف غاية الشهامة  .لكنين إان أيضاً لدي

سيارة ..و سائق "..

مث أضاف" إنك لطيفة جداً إذ تتعبني نفسك هلذه

الدرجة ألجل رجل عجوز "
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و رأت ساسكيا سيارة تقف يف آخر الشارع :
" هل تلك سيارتك ؟
هل أذهب و أاندي لك السائق ؟"
فقال العجوز :
" ال أستطيع السري إليها "
و دون إن تعطيه فرصة للرفض تقدمت و قالت
برقة :
" رمبا ستسمح يل ابلسري جبانبك حىت تصل إىل
السيارة "..
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فأجاب  ":رمبا علي السماح بذلك "
عندما وصال شعرت ساسكيا ابإلرتياح حني
رأت ابب السيارة ينفتح و خيرج منه السائق
مسرعا ً حنومها  ،مث خياطب الرجل العجوز
بلهجة يواننية سريعة  ،مث رأت الرجل العجوز
يتحسن و استقام و راح يتحدث إىل السائق مث
قال لساسكيا مشرياً إىل السائق :

" لقد خاف علي كإمرأة عجوز "

مث أضاف
" شكرا اي عزيزيت  ،إان مسرور جداً بلقائك .
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و لكن ال جيدر بك السري وحدك يف شوارع
أثينا  ،و أان سوف "..
و سكت فجأة و قال لساسكيا :
" " ابنيس " سيسري معك إىل سيارتك و ينتظر
حىت يعود سائقك .
فقالت ابحتجاج :
" ال حاجة لذلك يف الواقع "
و لكن العجوز أحل عليه حبزم.
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فأذعنت و سار معها السائق الذي قالت هلا بعد
اإلبتعاد عن العجوز :
" ال حاجة بك يف الواقع للقدوم معي  ،و كنت
أفضل أكثر لو بقيت مع خمدومك ،
فقد كان متأملاً حني رأيته يف الشارع "
و متلكها اإلرتياح عندما رأت سائق أندريس
خيرج من السيارة فقالت للسائق :
" أرأيت ؟ ال حاجة ملتابعة السري معي "
مث قالت لسائق العجوز
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" ..أعرف إن هذا ليس من شأين  ..و لكن رمبا
جيدر مبخدومك زايرة الطبيب "..
فأجاهبا  ":لقد سبق و تلقى العناية  ..لكنه ،
ماذا أقول ؟
إنه ال أيخذ دوما بنصائح اآلخرين "..
خفف هدوءه من قلق ساسكيا  ،و أراح
ضمريها من انحية تركها للرجل العجوز .
من الواضح إبنه بني أيد آمنه اآلن  ،و سائقها
إبنتظارها .
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الفصل السادس :
مشاعر حارة

ألقت ساسكيا نظرة خاطفة على أندريس  ،مث
عادت تنظر من كوة الطائرة إىل حبر "اجيني" يف
األسفل وهي تكبح شهقة سرور .
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كان مقطبا مشغول البال عندما التقيا يف
املطار  ،حىت إنه مل يسأهلا عما إذا كانت قد
استمتعت جبولتها يف املدينة.
أرغمها مجود مالمح أندريس على سؤاله  ،من
ابب األدب ال غري :
" هل حدث شيء؟ ال أراك سعيدا ".
فازداد تقطيب أندريس والتفت إليها حبدة
وسأهلا بسخرية :
" هل تتدربني على متثيل اخلطيبة املخلصة؟
إذا كنت تتطلعني إىل مكافأة إضافية فال تزعجي
نفسك".
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شعرت ساسكيا بعودة شعورها البدائي حنوه
وأجابته غاضبة :
" أان لست مثلك  ،أقيم كل ما أفعله بقدر
الفائدة ،كنت قلقة فقط من إن اجتماعك مل
يكن انجحا مع جدك".
 أنت؟تقلقني ألجلي؟
هناك سبب واحد أنت موجودة ألجله اي
ساسكيا  ،وكالان يعرفه ،أليس كذلك ؟
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ماالذي كان يتوقعه؟
واثر غضبها،وكبحت اجلواب الغاضب الذي
كانت ستقوله،
فهو أحضرها هنا ابإلبتزاز،ليستغلها
ملصلحته،وقد كون عنها أسوأ فكرة و حكم
على أخالقها دون أن مينحها فرصة الدفاع عن
نفسها وشرح سبب تصرفها تلك الليلة يف
احلانة ومع ذلك مازال يظن نفسه أمسى خلقاً
وندمت على شعورها ابلعطف جتاهه يف بعض
األحيان هو وأثينا  ،يستحقان بعضهما البعض .
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لكنها حىت وهي تفكر بغضب وإنفعال كانت
تدرك إن هذا غري صحيح ،
فقد أحست أن أثينا متتلك برودة أصيلة ونقصاً
كلياً يف اإلهتمام أبي نوع من املشاعر،
مث أقرت يف نفسها أن أندريس رمبا قال أشياء
كثرية ال تعجبها إال أنه ميتلك مشاعر دافئة
وحممومة للغاية ..
وارجتفت حني تذكرت عناقهما أمام أثينا..
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حىت وإن كان ما بينهما متثيال إال إهنا شعرت
ابتصال عميق بينهما .مازال أتثريه يسيطر عليها
حىت اآلن
مث مسعت أندريس يقول :
" حسنا  ،يف احلقيقة  ..إجتماعنا مل ينجح ".
ففتحت عينيها مندهشة بينما أندريس يتابع
كالمه
"أوالً.مل يكن جدي هناك..

فقد كان لديه شيء أكثر أمهية على ما يبدو

لكنه لسوء احلظ مل يكلف نفسه بشرح ذلك يل
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أو إرسال خرب يعلمين بعدم جميئه لقد أنتظرته
أكثر من نصف ساعة وعلى كل حال ترك
تعليمات إبخباري يف أي وقت حضرت إبنه غري
مسرور مين حالياً"
 هل هذا بسبيب ..؟بسببنا؟
 جدي يعلم إن ال سبيل إىل تزوجيي ابمرأة الأحبها .
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لقد تزوج زواج حب  ،وتزوجت أمي أيضا عن
طريق احلب حىت إهنا هددت فعال ابلفرار مع أيب
إذا مل حتصل على موافقته ،
مث اعرتف جدي مبدى إعجابه أبيب وذلك بعد
موته إلنه كان مستقال وانجحا جدا .
 ال بد وإنك تفتقده . كنت يف اخلامسة عشرة عندما تويف  ،وإانبعكسك تعزيين معرفيت مبدى حبه يل .
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ظنت ساسكيا إنه يتعمد الفظاظة معها  ،فتصلب
جسمها على الفور ،
لكنه عندما وضع يده على يدها معزاي ،
أدركت إهنا أساءت تسري ما قال  ،وأجابت
حبزم وصدق :
" احلب الذي غمرتين به جديت كان أكثر من
جمرد تعويض عن افتقادي حلب والدي".
كانت يده ما زالت تغطي يديها  ..إهنا يد
تتجلى فيها الرجولة ،
عريضة حبيث إهنا كانت كافية لتغطية يديها
االثنتني معا ،
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ومن نوع األيدي اليت متنح املرأة الثقة أبن هذا
الرجل سيعتين هبا وأبوالدها .
ماهذا الذي تفكر فيه؟
حتركت يف مقعدها بتوتر  ،انزعة يدها من يده
قائلة:
" هل أنت واثق من إهنا فكرة جيدة؟
أعين إذا كان جدك ال يوافق على خطوبتنا ."..
سألته هذا وهي تلهث قليالً حماولة تركيز

أفكارها على حقيقة سبب وجودها جبانبه
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مضت مدة طويل قبل أن جييب،حىت أبتدت
ساسكيا تظن أن سؤاهلا قد ضايقه،
إال أهنا أدركت أن الغضب الذي تراه على
مالحمه مل يكن بسببها بل بسبب أثينا عندما قال:
 لسوء احلظ  ،أثينا جتعل جدي يشعر ابلغرورابفتخارها بقرابة الدم،
فأخوه األكرب،جد أثينا مات منذ سنوات وبينما
مل تسمح أثينا ألي شخص على اإلطالق
خصوصاً جدي ابلتدخل بطريقة إدارهتا ململكتها
املالية أخذت تشجعه وتشبع غروره إىل إن

أصبح حكمه عليها مغلوطا .
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أمي تقول إن احلقيقة ال بد وإن تظهر  ،وإن
يدرك جدي حقيقة مراميها اخلفية .
 ولكن ال بد وإهنا تدرك إنك ال تريد الزواجمنها .
فقد كان غريباً على طبيعة ساسكيا حماولة إرغام
أحد على إنشاء عالقة معها مما جعل من

الصعب عليها تفهم سبب تصرف أثينا هبذا
الشكل
أجاهبا أندريس متجهما :
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" آه ،إهنا تدرك ذلك جيدا  .لكن أثينا تعودت
نيل كل ما تريده  ،وحاليا هي ."..
فأكملت له :
" هي تريدك".
فقال موافقا بتثاقل :
" نعم  ،وكلما أردت إخبارها أبنين ال أابدهلا
رغبتها هذه  ،أفكر جبدي ".
مث سكت عندما بدأت طائرهتما ابهلبوط ،
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و بدت على شفتيه ابتسامة صغرية عندما رأى
مالمح ساسكيا تنظر من النافذة إىل األسفل ،
و هي تشهق غري مصدقة
" مستحيل على الطيار إن يهبط يف هذه القطعة
الصغرية من األرض "
فقال أندريس مطمئناً :

" آه  ،بلى  ،سيتمكن من ذلك إنه أكثر أماان مما

يبدو " .
مث قال هلا :
" أنظري هنالك".
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موجههاً أنتباهها بعيدا عن قطعة األرض تلك إىل
موقع بيت أسرته الذي خيطف األنفاس جبماله و

كذلك األراضي احمليطة به .
فقالت بتأمل :
" كل شيء أخضر "
و اتسعت عيناها و هي ترى اجلزيرة البيضاوية
الشكل  ،و اخضرار بساتينها و نبااتهتا يربز
بياض رمال الشواطئ و روعة مياه حبر " إجية "
الفريوزية اللون .
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فقال أندريس :
" حتتوي اجلزيرة على مياه غزيرة  ،لكنها أصغر
من إن حتتمل زراعة احملاصيل و تربية املاشية ،
و هذا السبب يف كوهنا غري مسكونة  ،فهي
كما ترين بعيدة عن أي جزيرة أخرى ..
و هي األبعد يف حبر " إجية"
فقالت بصوت خافت :
" إهنا رائعة  ،كقطرة لؤلؤ "
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ضحك أندريس  ،و كان يف عينيه شعور جعل
وجنيت ساسكيا حتمران قليالً و هو يقول

هبدوء :

 هذا ما كانت جديت تصفها به .عندما هبطت الطائرة على املدرج ،شهقت
ساسكيا مدركة إن أندريس تعمد صرف ذهنها
عن هبوط الطائرة الوشيك  ،ميكنه إن يكون
ابلغ الرقة عندما يشاء و ساحراً و سهل التعامل
معه و تساءلت بشيء من الكآبة  ،ماذا سيكون
رأيه فيها لو إنه مل يعرفها يف مثل تلك الظروف
يف احلانة .
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و ما لبثت إن سيطرت على أفكارها حبزم ،
حمذرة نفسها من إن اإلستغراق يف التصورات و
سوء .
أحالم اليقظة سيزيد األمور ً
بدت الكآبة يف عيين أندريس و هو يقود
ساسكيا حنو خمرج الطائرة فهنالك تناقض كبري
يف الطريقة اليت أصبح يرى فيها إىل ساسكيا
اآلن و الطريقة اليت رآها فيا املرة األوىل ،
و لراحة ابله و اطمئنانه  ،متىن لو بقيت كما
رآها للمرة األوىل  ،إلن هذا الضعف الذي
جتاهد إلخفائه بكل عزم و كربايء  ،قد أثر يف
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نفسه بشكل ال ميكن إن حتدثه برودة مشاعر
إمرأة كأثينا .كانت ساسكيا متلك دفئاً و

إنسانية و أنوثة مما جعل رجولة أندريس تفيض

و تستجيب بشكل ابلغ اخلطورة .
حاول أندريس متجهماً  ،إن ال يدع نفسه يفكر
يف شعوره عندما عانقها  ،فقد فعل ذلك يف

البداية بشكل غريزي عندما استشعر وجود أثينا
يف الشقة  ،من خالل رائحة عطرها املخيفة
الطاغية ،
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أما كيف حصلت أثينا على املفتاح فهذا ما ال
يعرفه .
اشتبه يف إهنا احتالت بشكل ما  ،و أخذته من
جده .
لكن العناق الذي أغدقة على ساسكيا كوسيلة
لتأكيد نبذه ألثينا أرغمه  ،بشكل غري متوقع و
ال مألوف  ،على اإلعرتاف  ..بشيء ما زال
حياول جاهداً إنكاره .
مل يشأ على اإلطالق إن يرغب يف ساسكيا  ،و
حتماً مل يشأ أيضاً الشعور هبذه الرغبة الدائمة يف
محايتها و طمأنتها .
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كان الطقس يف مدينة أثينا حاراً جافاً  ،إمنا هنا
يف اجلزيرة فاهلواء رقيق منعش عطر و مثري

للبهجة  ،كما وجدته ساسكيا و هي تظلل
عينيها من و هج الشمس و هي خترج من املطار
 ،و نظرت بشيء من الرتدد إىل الشخصني
الذي كاان واقفني إلستقباهلما .
قال أندريس بصوته األجش  ،وهو يناوهلا
النظارات الشمسية :
" خذي اي حبيبيت  ،لقد نسيت هذه "
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مما زاد يف اضطراهبا و لكن ليس بقدر ذلك
اإلضطراب الذي شعرت به و هو يشدها إليه
بذراعيه الدافئتني الثقيلتني و يهمس بشكل
مسموع :
" مشسنا قاسية جداً على عينيك اجلميلتني "
شعرت ساسكيا أبصابعها ترجتف و هي أتخذ
منه النظارات .
الحظت إن شعار املصمم املطبوع عليها و هذا
يعين حتماً إبهنا أغلى مثناً من أي نظارات مشسية
استعملتها قط .
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و عندما استعادها أندريس منها و وضعها على
عينيها برفق  ،اكتشفت إهنا تناسبها متاماً .

مال حنوها إىل األمام و مهس يف أذهنا هبدوء :

" تذكرت إننا مل نشرت واحدة يف لندن و
أدركت إنك ستكونني حباجة إىل النظارات ".
و كانت ذراعه ما زالت حول جسمها و ذراعه
األخرى حول كتفيها و كأنه يريد احتضاهنا
أكثر .
و أدركت ساسكيا إهنما على هذه احلال
سيبدوان محيمني للغاية ملن يرامها  ،و هذا
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السبب  -دون شك – يف إعطائها النظارات و
احتضاهنا هبذا الشكل .
حسناً إبمكان اإلثنني إن يلعبا بتلك اللعبة  ،و
دون إن تفكر يف التعقيدات الناجتة عما

ستفعله  ،و ضعت ذراعها حول عنقه رافعة
وجهها إليه و هي جتيبه متمتمة :
" شكراً ،اي حبييب  ،أنت حساس للغاية "
أدركت مسرورة إهنا أدهشته  ،رأت ذلك يف
عينيه  ،كما رأت شيئاً خطرياً جعلها تنزع يدها
عن عنقه بسرعة  ،مرتاجعة إىل اخللف إال إنه مل
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يسمح هلا ابإلبتعاد كثرياً  ،فقد كان ما يزال

ممسكاً بيدها  ،و هو يقودها حنو املرأتني
املنتظرتني  ،مث قال للمرأة األكرب :

" هذه ساسكيا خطيبيت اي 'ماما' ".
أخذت ساسكيا تنظر إليها حبذر  ،مدركة إهنا لو
كانت هي و أندريس خمطوبني حقاً و مغرمني

ببعضهما البعض  ،لتملكها القلق و هي تنتظر
لرتى إن كان إبمكاهنا عقد رابط حقيقي مع

والدة أندريس .
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كانت األم تشبه أثينا كثريا رغم إهنا  ،طبعاً ،

أكرب سناً .

لكن التشابه تالشى عندما نظرت ساسكيا يف

عينيها و رأت الدفء الذي تفتقده أثينا .
كما أبن على والدة أندريس رقة و حالوة و
خجل تقريبا و أدركت  ،ساسكيا ابلبديهة  ،إهنا
امرأة إذا أحبت  ،حتب رجالً واحداً و إذا فقدته

 ،لبست احلداد عليه لألبد .
و ابدرت ساسكيا ابلقول :

" يسرين التعرف إليك  ،اي سيدة التيمر" .
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و لكن والدة أندريس هزت رأسها على الفور ،
مؤنبة :
" ستكونني كنيت اي ساسكيا  ،و هلذا عليك رفع
الكلفة معي ".
مث مالت إىل األمام واضعة يدها على ذراع
ساسكيا و أضافت :
" امسي هيلينا  ،أو ميكنك  ،إذا شئت منادايت
(ماما) كما يفعل أندريس و ابنتاي ".
مث نظرت إىل ابنها وقالت حبرارة :
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" إهنا مجيلة  ،اي أندريس".
فوافقها أندريس ابمسا :
" وحتما إان أراها كذلك  ،اي ماما ".
فأضافت األم برقة :
" عنيت ظاهرا وابطنا ".
فأجاهبا أندريس ابحلماسة والشعور نفسها :
" وإان عنيت ذلك أيضا".
فحادثت ساسكيا نفسها وهي ترجتف :
" اي للسماوات  ..إنه ممثل رائع حقا  .فلو إهنا
مل تكن تعلم شعوره احلقيقي حنوها  ،لكانت تلك
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النظرة الشغوف احلانية اليت رمقها هبا اآلن
فعلت فعلها  ..من املمكن إن ." ..
مث راحت تفكر ساخطة أبن رجال مثله جيب إن
حياذر من منح امرأة ضعيفة نظرة كهذه .
ونسيت  ،للحظة  ،إن أندريس  ،حىت اآلن ،
يعتربها أي شيء ما عدا إهنا ضعيفة .
واتبع أندريس تقدمي صغرى املرأتني :
" وهذه أوليمبيا أخيت ".
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ورغم إهنا مسراء كأمها  ،فقد كانت أيضا ذات
عينني فاحتيت اللون وابتسامة مرحة جعلت
ساسكيا تشعر حنوها ابحلرارة على الفور ،
وقالت أوليمبيا بعطف :
" اي للسماوات  ،احلر شديد هنا  ،ال بد إن
ساسكيا املسكينة تذوب اآلن.
فقال هلا أندريس :
" كان إبمكانكما انتظاران يف البيت  ،وإرسال
سيارة "الالندروفر " مع السائق ".
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فقالت أوليمبيا وهي هتز كتفيها رافضة :
" ال  ،هذا غري ممكن ".
صدر عن األم صوت احتجاج خفيف  ،فنظرت
إليها ابنتها يقلق 0وهي تقول :
" حسنا  ،جيب إن يعرف ."..
فعبس أندريس وسأل مستفسرا :
" علي إن أعرف ماذا ؟".
فقالت األم بتعاسة  ":أثينا هنا  ،جاءت منذ فرتة
وهي ."..
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فعاد أندريس وسأل :
" وهي ماذا ؟".
فتابعت أمه تقول :
" قالت إن جدك قد دعاها ".
فقالت أوليمبيا غاضبة :
" إنك تعرف ما يعين هذا  ،أليس كذلك اي
أندريس؟
هذا يعين إهنا أحلت على جدي ليطلب منها
البقاء معنا  ،وهذا ليس كل شيء ."..
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فقالت هلا أمها ابستياء :
" أوليمبيا ."..
لكن أوليمبيا رفضت السكوت فتابعت :
" لقد أحضرت معها ذلك الرجل املقزز للنفس
"أريستوتل" قائلة إهنا تقوم بعمل هام وإهنا
حتتاجه فهو احملاسب ".
وأضافت اوليمبيا ابلقول :
" إذا كان األمر هاما إىل هذا احلد  ،من أين
وجدت الوقت للمجيء إىل هنا ؟
آه  ،كم أكرهها !
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هذا الصباح راحت تتكلم وتتكلم عن مدى
اهتمام جدي بسري العمل وكيف سأهلا إبحلاح
النصيحة إلنه خائف من إنك ."..
واحتجت األم مرة أخرى :
" أوليمبيا  "..وهذه املرة سكتت أوليمبيا ،
ولكن لثوان قليلة فقط  ،مث إنفجرت بعدها
وكأهنا مل تعد حتتمل  ،فقالت  ":الذي ال أفهمه
هو ملاذا جدي مأسور هبا إىل هذا احلد  ،إن ما
تفعله واضح ،فهي فقط تريد احلصول عليك ،
اي أندريس  ،إلنك ترفض إن تتزوجها ".
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فقالت األم تعتذر لساسكيا :
" إان آسفة هلذا ،فاألمر غري سار لك  ،مل تتعريف
إىل أثينا بعد ،أان أعرف ."..
فقاطعها أندريس شارحا ألمه وأخته :
" لقد تعرفت عليها ساسكيا  .فأثينا
استطاعت  ،بطريقة ما  ،احلصول على مفتاح
شقيت يف لندن".
فقالت أوليمبيا لساسكيا :
" إهنا سيئة للغاية  ،أليس كذلك ؟
إان أمسيها (العنكبوت األرملة السوداء) ".
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فقال أندريس مؤنبا حبدة :
" أوليمبيا !".
فقالت له وهي تنظر إىل أمها :
" ماما مل ختربك بكل شيء بعد  ،لقد أصرت أثينا
على االستيالء على الغرفة اليت أعدهتا أمي
لساسكيا  ،وهي الغرفة اليت جبانب
جناحك ."..
فقاطعت األم ابنتها حبزن :
" حاولت منعها  ،اي أندريس  ،ولكنك تعرف
عنادها وقالت يل إن إبمكان ساسكيا أخذ
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الغرفة الكائنة آخر املمر  .أنت تعرفها  ،إهنا
الغرفة اليت نستعملها عند احلاجة  ،حىت إنه ال
يوجد فيها سرير جيد  ،عليك إن تقول شيئا اي
أندريس  .دعها تفهم إنه ليس إبمكاهنا ..ليس
إبمكاهنا إشغال تلك الغرفة إلن ساسكيا
ستستعملها ".
فقال أندريس معارضا أمه وهو حيتضن ساسكيا
بشدة ويضمها إليه حىت أخفى وجهها يف صدره
:
" ال  ،لن تستعملها  .ساسكيا ستشاركين
غرفيت ..وسريري."..
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أحست ساسكيا ابلصدمة تستويل عليهما رغم
عدم استطاعتها رؤية وجهيهما .
لقد أدركت اآلن سبب احتضانه هلا هبذه
الشدة . .
ذلك ليمنع أي شخص آخر من رؤية ما يرتسم
على وجهها من تعبري خائف  ،أو يسمع
االستنكار املذعور الذي حاولت إظهاره ،
فاختنق يف قميصه.
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ليس هناك ما جيعلها تقبل شيئا كهذا  ،لكن
حماوالهتا لقول هذا ألندريس زادت من
التصاقها به وهي حتاول النظر إىل وجهه .
جتاوبه مع حماوالهتا جذب أنتباهه  ،جعل الوضع
أسوأ  ،إلنه عندما أحىن رأسه وكأنه ملهوف إىل
مساع ما تريد قوله ،احتكت شفتاها بذقنه.
ال بد إن امتزاج احلرارة ابلصدمة هو ما أرسل
تلك املشاعر تنساب يف كياهنا  ،وجعلها تشعر
ابلدوار .
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وابنت الصدمة على وجه أوليمبيا اليت تساءلت
بصوت خافت متلعثمة:
"ساسكيا ستشاركك غرفتك؟".
وشعرت ساسكيا بصدمة أوليمبيا وفكرت أبن
احلرج منع أمه عن الكالم.
فقال أندريس مالطفا أخته:
" إننا خمطوابن  ..وقريبا سنتزوج."..
مث أضاف  ،بلهجة أكثر خشونة ومتلكا :
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" ساسكيا يل  ،وأريد إن يعلم هذا كل إنسان
وخصوصا أريستوتل  ،ال أدري كيف إبمكان
أثينا إن حتتمله ".
فقالت أوليمبيا وهي ترتعش :
" إنه كاحلية  ،اي ساسكيا  ،ابرد لزج ،ذو عينني
صغريتني خميفتني ويدين رطبتني ."..
فقال أندريس جبفاء:
" أثينا حتتمله إلنه ذو مهارة "خالقة" يف
احملاسبة".
فسألته أوليمبيا حبدة :
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"أتعين إنه غري نزيه !".
فقال أندريس حمذرا أخته :
" أنت مل تسمعي ذلك مين".
مث قادهن حنو سيارة "الالندروفر" املنتظرة .
أثناء كالمهم  ،كان السائق قد محل أمتعة
أندريس و ساسكيا  ،وعندما أمسك ابلباب
ليفتحه للنساء الثالث  ،مسعت ساسكيا أندريس
يسأله عن أسرته  ،مصغيا ابهتمام بينما أخربه
السائق مزهوا عن ابنه الذي ابت يف اجلامعة .
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وقالت أوليمبيا لساسكيا :
" مل يكن جدي مسرورا أبدا عندما قال أندريس
إنه يريد استعمال املال الذي تركه لنا أبوان
ليساعد يف دفع نفقات تعليم موظفي منزلنا ".
فاعرتضت أمها قائلة :
" أوليمبيا  ،أنت ال تنصفني جدك متاما بقولك
هذا".
فسألتها ساسكيا  ":هل فعل أندريس هذا ؟".
رافضة بعناد االعرتاف حببه لالحسان .
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هل كان يعين حقا ما قاله عن إهنا ستشاركه
غرفته؟
ولكن ال ميكنه فعل ذلك  ،طبعا  .إهنا ،
شخصيا  ،ال هتتم ابملكان الذي تنام فيه ..
حىت ولو كانت غرفة دون سرير وغري مستعملة
 ،طاملا تستعملها وحدها.
قال أندريس :
" لقد أمضينا يوما شاقا وأظن إن ساسكيا تريد
إن تراتح قبل العشاء ".
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وتوقفت السيارة هبم يف فناء مبلط تتوسطه
انفورة ترسل املاء ممزوجا ابملوسيقى إىل أعلى
ليتناثر رذاذا على أرض الفناء  .وقالت األم :
" سأخرب اجلميع أبال يزعجوك ولكن رمبا تريدين
اي ساسكيا إن تشريب أو أتكلي شيئا قبل ذلك
".
وقبل إن تقول ساسكيا شيئا  ،أجاب أندريس
عنها  ":سأهتم إان بذلك".
مث أمسك مبرفق ساسكيا قائال هلا بصوت رقيق
اشتبهت يف إنه يتضمن هتديدا :
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" من هنا  ،اي ساسكيا ."..
الفصل السابع-:
شكوك مستحيلة

ال ميكنين النوم معك يف هذه الغرفة
شعرت ساسكيا بنفسها ترجتف عندما قادها
أندريس خالل ممرات معقدة .
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كانت تعلم إبنه ال بد وأحس بتوترها  ،لكنها
استطاعت  ،بشكل ما  ،السيطرة على مشاعرها
حىت أصبحا داخل غرفة أنيقة فسيحة فأغلق
الباب خلفهما بعزم .
لكن مزاجها ال يسمح هلا اآلن ابإلعجاب مبا
حييط هبا من أانقة ومجال  .واستدارت لتواجه
أندريس حبزم:
" هذا ليس جزء من االتفاقية ".
فأجاهبا بغضب :
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" االتفاقية تقول أبن عليك تنفيذ دور خطيبيت ،
وهذا يتضمن كل ما جيب فعله ليصدقوا التمثيل
".
فاحتجت ساسكيا بعنف :
" لن أانم هنا معك  .إان ال  ..إان مل ." ..
ومل تستطع النظر إىل السرير الضخم املزدوج
إلن الذعر متلكها مبددا كل تعقل فيها .
لقد عانت الكثري  ،وهي اآلن متعبة وقد أرهقها
احلر وهي خائفة جدا جدا  ،وأحست أبن
مشاعرها تكاد تدمرها .
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أشاحت بوجهها بسرعة عندما مسعته يقول
بواقعية :
" سأذهب ألستحم  ،وإذا شئت نصيحيت افعلي
مثلي  ،فإذا شعران ،
حنن االثنني  ،أبننا أصبحنا أهدأ وأكثر اتزاان ،
ميكننا حينذاك مناقشة الوضع هبدوء ".
االستحمام !
ومع أندريس !
وحدقت ساسكيا إليه ذاهلة غري مصدقة .
أتراه يعتقد إبهنا سوف  ..إهنا قادرة على  ..؟
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وقال هلا مطمئنا بعد إن رأى ذهوهلا :
" ميكنك إن تستعملي احلمام أوال ".
أوال !
إذن فهو مل يكن يعين  ..فشعرت ابرتياح
سرعان ما تبعته ثورة غضب جعلتها تنفجر قائلة
:
" ال أريد استعمال احلمام على اإلطالق .
ما أريده هو إن أكون يف بييت  ،بييت إان  ،يف
غرفيت ويف محامي  ،ما أريده هو التحرر من ..
من هذه املهزلة السخيفة  ..ما أريده ." ..
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واضطرت إىل السكوت عندما كادت مشاعرها
تدمرها  ..لكنها مل تستطع إال معاودة االنفجار
بسيل من الكلمات الغاضبة :
" كيف جعلت أمك وأختك تظنان إنين ..
إننا  ..؟".
وهزت رأسها  ،عاجزة عن التعبري ابلكلمات
املناسبة عما تريد قوله .
لكن أندريس مل تراوده هذه الشكوك فأكمل هلا
كالمها :
" إننا عشيقان ؟
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وماذا عليهما إن يظنا غري ذلك ؟
إنين رجل  ،اي ساسكيا  ،ويفرتض إننا خطيبان .
وإذا كنا كذلك حقا  ،أتظنينين كنت أصرب
عليك حلظة ."..
فقاطعته بتهكم :
" أتريد تذوق البضاعة قبل شرائها ؟
طبعا  ،رجل مثلك يفعل ذلك لكي يتأكد ."..
وأجفلت وهي ترى كيف كان ينظر إليها ،
والغضب املر يف عينيه  ،مث أجاهبا حبدة :
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" هذا النوع من التعليقات منوذجي من امرأة
مثلك تؤجل كل شيء ريثما يتم االتفاق على
املال .
حسنا  ،دعيين أخربك ."...
لكن ساسكيا مل تدعه ينهي كالمه  ،راغبة يف
الدفاع عن نفسها :
" أنت الذي قلت."..
فقاطعها  ":ما قلته  ،عندما قاطعتين  ،هو إنين
لو كنت أحبك حقا  ،ملا استطعت حرمان
نفسي ،
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أو حرمانك  ،من هبجة إبراز ذلك احلب أبكثر
الطرق اجلسدية تقاراب ...
ما كانت هناك طريقة جتعلين أحتمل ابتعادك عن
نظري أو ذراعي  ،وخصوصا فرتة الليل
بطوله !".
راحت ساسكيا ترجتف عندما أصابت كلماته
وترا حساسا يف داخلها  ..وترا أاثر الشوق يف
صميم أنوثتها مما جعلها على حافة البكاء دون
إن تدري  .وسرى الذعر يف كياهنا فبدد كل
ذرة تعقل فيها  ،وشعرت بقلبها خيفق حبدة
وهلفة .
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فتحت فمها لتخرب أندريس إبهنا غريت رأيها ،
و إهنا تريد الذهاب إىل بيتها  ،و إهنا غري
مستعدة للبقاء هنا أكثر من ذلك  ،مهما حاول
ابتزازها لكن ذعرها مل يكن انشئاً من خوفها منه
فقط  ..إمنا  ،اآلن كانت نفسها هي اليت

ختافها  ،فاملشاعر اليت بدأت حتس هبا و األفكار
اليت أخذت تتملكها أخافتها  .مل تستطع إن تدع
نفسها تنجذب إليه  ،فهو ليس من النوع الذي
حتبه من الرجال على اإلطالق  .لقد أبغضتها
الطريقة اليت عاملها هبا ،و كيف إنه أساء احلكم
عليها  .لكنها مل تستطع التخلص من املشاعر
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الشوق اليت شعرت هبا حنوه عندما حتدث عن
رغبته يف املرأة اليت حيبها .
 ال أستطيع .و سكتت عندما رفع أندريس يده حمذراً
ليسكتها فسمعا طرقاً على الباب .
أنتظرت ساسكيا  ،وقد جف حلقها  ،بينما
ذهب أندريس ليفتح الباب .
عندئذ أدخل السائق حقائبها  .مل يكن سائق
الالندروفر .ز و إمنا رجل آخر أصغر جثة .
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راح أندريس يتحدث ابليواننية و يبتسم له
حبرارة  ،مث ضحك متفكهاً بينما الرجل العجوز

ينظر إىل ساسكيا  ،مث يربت على كتفه اببتسامة

عريضة .
و عندما رحل الرجل سألت ساسكيا أندريس :
" ماالذي كنتما تتحداثن عنه ؟ "
 كان " ستا فروس" يقول إن الوقت قد حانلكي أتزوج .
إنه ال جيدر يب تضييع الوقت لكي أجنب صبياً .
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شعرت بوجهها حيمر إىل جذور شعرها  ،و
راحت تنظر إىل كل مكان ما عدا السرير
الواسع القائم يف وسط الغرفة .
رغم مكيف اهلواء يف الغرفة  ،شعرت ابالختناق
 ،وعدم القدرة على التنفس ..
و إهنا وقعت يف الشرك و تتلهف للفرار .
فقال أندريس بلهجة عملية مقاطعاً أفكارها و

هو يشيح عنها :

" أان داخل إىل احلمام "
عندما توارى  ،نظرت ساسكيا إىل الباب الذي
يؤدي إىل املمر  ،و متنت لو إن لديها الشجاعة
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لكي خترج و تطلب إعادهتا ابلطائرة على الفور
إىل مدينة أثينا  ،لكنها إن فعلت ذلك ستفقد
وظيفتها حتماً  ..سيفعل أندريس هذا ابلتأكيد .
حاولت بشدة تركيز أفكارها على شيء آخر ،
غري وضعها املخيف هذا .ز كرهت ما يفعله
أندريس هبا رغماً عنها  .كما كرهته هو
نفسه  ..و لكن .ز هل هذا صحيح ؟

و مل تستطع اإلجابة على سؤاهلا بصدق ،
فأخذت تتفحص املنظر القائم خلف البابني
الواسعني اللذين يؤداين إىل فناء مسور حييط

Page 711 of 906

حبوض سباحة مغر ملحق به حبرية مياه معدنية
فوارة .
كانت واحات صغرية من النبااتت اخلضراء قد
شقت طريقها عرب البالط لتحد من قسوة
الشمس الساطعة بينما كانت املظالت كبرية
ختفف من تلك األشعة و تسمح ابالستمتاع
هبا .بدا املشهد أبمجعه و كأنه مأخوذ عن كتيب
يصف إجازة مجيلة استثنائية  ،إجازة من ذلك
النوع الذي ال تستطيع ساسكيا النظر إليه إال

حبسرة  ،إلنه بعيد جداً عن متناوهلا  ،إمنا حالياً ،
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املكان الوحيد الذي كانت تريده  ،هو بيتها
اآلمن .
ال ميكن ألندريس حقاً إن يتوقع منها مشاركته
الغرفة  ،فكيف ابلسرير  .ال ميكنها إن تفعل

هذا  .ال تريد  ..إهنا .
 احلمام خال .و مجدت يف مكاهنا  ،كانت مستغرقة يف
أفكارها حبيث مل تدرك إن أندريس ابت معها يف
الغرفة  ..واقفاً خلفها مباشرة تفوح منه رائحة
النظافة  .مث قال هلا :
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" سأذهب و أحضر إليك طعاما خفيفاً ،

فالعشاء لن جيهز قبل عدة ساعات،و إذا شئت

نصيحيت  ،حاويل إن تراتحي قليالً  ،فاليواننيون
يتأخرون يف تناول الطعام و كذلك يف الذهاب

إىل النوم ".
فأنفجرت قائلة خبوف :
"لكنين ظننت إننا سنحصل على غرفتني
منفصلتني  ،ما كنت ألقبل ابجمليء إىل هنا قط
لو إنين علمت أبنين ."..
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مث شعرت به يقرتب منها و حياول ملسها ،
فصاحت مستنكرة
" ال ! إايك إن جترؤ على ملسي ".
لقد أحست إبهنا ال تستطيع إحتمال ملساته .
و بغضب ابلغ  ،اندفعت ساسكيا حنو الباب ،
لكن أندريس استطاع إن يسبقها إليه ساداً
عليها الطريق حيث أمسك هبا و إنغرزت
أصابعه يف حلمها الطري  ،و قال بشدة :
" ماذا تظنني نفسك تفعلني ،حبق اجلحيم ؟
ما الذي تدعني إنك ختافني منه ابلضبط ؟
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هذا  ،امرأة مثلك ؟"..
و شهقت ساسكيا و ارجتفت من رأسها إىل
أمخص قدميها عندما التفت ذراعه حوهلا و أطبق
عليها يعانقها .
عانقها بشدة و بشعور حمموم غاضب مما جعلها
تشعر ابلضعف .
و أخذ الدم يهدر يف رأسها قد أدركت عدم
قدرهتا على التصرف إزاء خربته العنيفة
املتغطرسة هذه .
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مسعته ساسكيا يتمتم بذلك  ،و هو يشدها إىل
جسده أثناء استناده إىل الباب خلفه جاراً إايها

معه  ،و يده األخرى تلف كتفيها  ،و شهقت
ساسكيا و قد سرى الدم حاراً يف جسمها ،
و رغم غضبها شهرت بفضول إنثوي جعلها
دون إدراك منها تبادله العناق إمنا خبجل و
تردد .
أندريس  ،هل أنت ابلداخل ؟
إان أثينا  ..أريد إن أحتدث إليك .
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مجدت ساسكيا و هي تسمع صوت أثينا من
خلف الباب .
لكن أندريس مل يظهر عليه أي دليل على
اإلضطراب أو اإلرتباك  .إمنا فتح الباب و ما
زال ممسكاً بساسكيا يضمها إليه بقبضة مل

تستطع الفكاك منها  ،و قال ألثينا خبشونة :

" ليس اآلن اي أثينا  .إان و ساسكيا مشغوالن
كما ترين .:
فقالت حبدة و غضب و هي ترمق ساسكيا
بنظرة حاقدة :
" هل هي معك ؟ ملاذا هي ليست يف غرفتها ؟ "
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فأجاب بربودة :
" إهنا يف غرفتها فعالً  .غرفيت هي غرفة ساسكيا

و سريري  ..سريرها ." ..

فقالت أثينا بصوت خافت :
" لن يسمح لك جدك قط ابلزواج هبا "
لكن أندريس أغلق الباب متجاهالً إحلاحها .
أما ساسكيا فقالت بلطف :
" دعين  ،اي أندريس ".
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و كانت عاجزة عن احتمال النظر إليه  ،أو
التفكري يف استجابتها له  ،و مبادلته العناق .
و نظر إليها أندريس هازائً :

" حسناً اي ساسكيا  ،هذا يكفي  ،أان أعرف إنين

أردت منك متثيل دور اخلطيبة املخلصة  ،و لكن
هذا ال يعين اإلدعاء أبنك بريئة مل تعرف قط ..

"
و سكت فجأة مقطباً جبينه  ،مفكراً يف هذه

الشكوك غري املرغوب فيها اليت خطرت بباله و

هو يرى وجهها الشاحب و عينيها املضطربتني
حىت عندما تركها  ،بقيت ترجتف من رأسها
Page 720 of 906

حىت أمخص قدميها مما جعله يقسم  ،يف تلك
اللحظة  ،على إنه عندما أخذها بني ذراعيه و
عانقها  .كان أول رجل جيعلها تشعر هبذا
الشكل .
بقي حلظة يتأمل ما كان يفكر فيه و يشري به  ،مث
ما لبث إن نبذ شكوكه هذه حبزم.
يستحيل إن تكون ساسكيا عدمية اخلربة  ،ال
ميكن ذلك أبداً .

كان يواننيا مبا فيه الكفاية لكي يعترب إن نعمة

الطهارة هي إحدى أكرب النعم اليت ميكن إلمرأة
تقدميها إىل من حتب .
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لكن تراثه الثقايف من والده اإلنكليزي و دراسته
جعاله يسخر من أو حىت يرثي هلذه املفاهيم
املهجورة  .بصفته رجالً انضجاً  ،يتقبل و حيرتم
حق املرأة يف اختيار تصرفاهتا مبشاعرها .

لكنه يعلم أيضاً إنه  ،بصفته حبيباً أو زوجاً ،

لديه نزعة إىل التملك حتتوي على حنني عميق و

رغبة حممومة يف إن يكون شريك حبيبته
الوحيد  ،و شوق يف نفسه إىل تعليمها ما هو
معىن احلب  .و حالياً رأى يف ردة فعل ساسكيا
ما يلهب مشاعره اليت كان جياهد للسيطرة

عليها  ..مشاعر هي رغبة بدائية لرجل يوانين !
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و قطعت ساسكيا أفكاره مكررة و هي عاجزة
عن احلركة :
" إان لن أانم يف هذه الغرفة معك ,أان "..
و راح أندريس يفكر متجهماً :

إذا كانت ساسكيا متثل  ،فهي تستحق

األوسكار .
و لكن آخر ما كان حباجة إليه هو خطيبة يبدو
عليها الرعب لكوهنا معه  ،عليه هتدئة روعها ،
وهتدئة أعصاب كل منهما .

Page 723 of 906

فقال هبدوء :
" تعايل معي ".
أمسك يدها وقادها إىل أحد األبواب املؤدية إىل
خارج الغرفة.
عندما فتحه  ،رأت ساسكيا الغرفة اليت خلفه
مؤثثة أبحدث األجهزة التقنية  .مث سأهلا :
" هل تشعرين بتحسن إذا قلت لك إنين أنوي
النوم هناك ؟".
فهمست و هي ترجتف :
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" هناك  ..و لكنه مكتب  ،ال حيتوي على سرير
".
 ميكنين إحضار إحدى الكراسي الكبرية منقرب حوض السباحة و النوم عليه .
 أتعين ..و كانت حذرة  .كارهة تصديقه أو الوثوق به .
و أومأ برأسه متجهما  ،متسائالً عما جيعله

يسمح لضمريه إبرغامه على مثل هذا الوضع

السخيف .
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كان يعلم إهنا ال ميكن أبداً إن تكون تلك

الساذجة اخلائفة الربيئة اليت تتظاهر إبهنا عليه .

و قالت ساسكيا برتدد :
" و لكن البد إن يالحظ أحد إذا أنت أحضرت
الكرسي تلك ".
فأجاب :
" غرفيت فقط هلا ابب يفتح على منطقة البحرية
هذه  .إنه موقعي اخلاص .
أما البحرية العامة اليت يستعملها اجلميع فهي
تقوم يف الناحية األخرى من الفيال ".
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حبريته اخلاصة ؟
و جاهدت كيال يؤثر عليها ذلك  .و لكن يبدو
إهنا مل تبذل جهداً كافياً  ،و نظر أندريس إليها
بفارغ الصرب :

" إان ال أحاول التباهي بذلك  ،اي ساسكيا  .فإان
أكره هذا النوع من التباهي املنايف للرجولة .
قد يكون أيب مليونرياً لكنين لست كذلك ".
مل يكن هذا صحيحاً متاماً لكن شيئاً يف عيين

ساسكيا جعله يريد إقناعها إبنه ليس من الشبان
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العابثني العاطلني عن العمل ،و ال عمل له سوى
اجللوس جبانب بركة السباحة طوال النهار .
مث أضاف أندريس بلطف :
" كل ما يف األمر إنين أحب السباحة يف الصباح
الباكر  ،عندما أكون هنا يف الفيال .
و قد كانت شقيقتاي تتذمران من إنين أوقظهما
من النوم ابكراً  ،و هلذا أشأت هذه الربكة

الستعمايل اخلاص  ،فالسباحة تساعد ذهين على

الصفاء بقدر ما تسمح يل ابلتمرين اجلسدي "
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كانت ساسكيا تتفهم كالمه  ،فهي تشعر
ابلشيء نفسه ابلنسبة إىل املشي  ،حيث كانت
خترج للتمشي كلما متلكها القلق  ،أو واجهتها
مشكلة حباجة إىل حل .
أخذ ينظر إليها و هو يتساءل عابساً  ،عما جيعله
يتحمل كل هذا االنزعاج يف سبيل هتدئتها و

طمأنتها  ،و راح يفكر يف ذلك اخلفقان القلق
الذي شعر به عندما ضمها إليه  ،إبنه حتماً
زائف ال سبيل إىل الظن بغري ذلك  ،متاماً كتلك
العينني الكبريتني املتسعتني اللتني تراقبانه حبذر .
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عضت ساسكيا شفتيها و هي حتول نظراهتا
عنه  .و ابت واضحاً إن أندريس يعين ما يقول

حقاً ابلنسبة إىل نومه يف املكتب  ،إمنا حالياً مل

يكن ترتيب أمر النوم يف طليعة اهتماماهتا بقدر

ما هو اهتمامها مبا كان حيدث أثناء يقظتها ..
أضف إهنا كانت تفكر مبا شعرت به و هو
يعانقها ...
هل يعقل إن تكون يف أعماقها  ،قد أرادته إن
يضمها ؟
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إذ من املستحيل حدوث ذلك من دون وعي
منها  ،و لكن ما هو تفسري الطريقة اليت جتاوبت
هبا معه ؟
و أحل عليها ضمريها ابجلواب  ،إال إهنا مسعت
أندريس يقول جبفاء :
" حسناً  ،و اآلن بعد إن حللنا هذه املشكلة ،

لدي بعض األعمال علي القيام هبا  .مل ال أتكلني

شيئاً مث تراتحني ؟" .
فقالت :
" علي إان أخرج أمتعيت من احلقائب ".
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 إحدى اخلادمات ستفعل ذلك أثناء راحتك .و عندما رأى تعابري وجهها  ،قال بلطف :
" إهنم مستخدمون عندان اي ساسكيا .
يعملون لتحصيل معيشتهم متاماً كما نعمل ،

أنت و إان لتحصيل معيشتنا ".
مث تركها و خرج

أه آسفة مل أوقظك  ،أليس كذلك؟
لكن وقت العشاء سيحني قريباً ففكرت إنك

قد تريدين االستعداد لذلك .
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عندما استيقظت ساسكيا متاماً و جاهدت لكي

جتلس يف الفراش  ،رأت إن زائرهتا غري املتوقعة

هي أوليمبيا .
اإلبتسامة اليت بدت على وجه أوليمبيا جعلت
ساسكيا تشعر ابحلرارة جتاهها  ،مث أضافت
اوليمبيا :
" يف العادة نرتدي مالبسنا هنا يف الطابق
السفلي و ليس يف األعلى .
لكن أثينا ستجاهد لتبدو مميزة "
فسألت ساسكيا بلهفة :
" أين ..؟"
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لكنها مل تكمل سؤاهلا  ،إذ أكملت أوليمبيا عنها
.
أين أندريس ؟ لقد اتصل جدي هاتفيا طالبااحلديث مع أمي مث أراد التكلم مع أندريس ،
ورمبا ما زاال يتحداثن  .وعلي تنبيهك إىل إن
أندريس ليس يف مزاج جيد .
وعندما رأت أوليمبيا االهتمام يف عيين
ساسكيا  ،أسرعت تطمئنها :
" آه  ،هذا ليس بسببك بل بسبب أثينا  .لقد
أحضرت حماسبها معها و أندريس غاضب
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للغاية ،فهو ال يطيقه  ،وال حنن  ،لكن أثينا
أكدت إن جدي دعا "أريستوتل" شخصيا".
عندما توجهت أوليمبيا لتنري الغرفة  ،أنزلت
ساسكيا قدميها إىل األرض  ،قفد انمت بكامل
مالبسها مما جعلها تشعر اآلن ابلقذارة و عدم
النظافة  ،مث فكرت إن جلوسها إىل مائدة
العشاء مع أندريس و أثينا مل يكن شيئاً تنتظره

بشوق و لكن أوملبيا على حق يف شيء واحد و
هو إنه عليها هي أيضاً إن تبدو مميزة ،و ال شك

إن أندريس بتوقع هذا منها  .إذ ليس لديها عذر
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يف عدم القيام بذلك و حقيبتها مألى ابملالبس
اجلدية اليت اشرتاها هلا أندريس ،
فقالت أوليمبيا :
ماراي أفرغت حقائبك  .و قد ساعدهتا إان لقدأعجبين ذلك الثوب األسود الذي أحضرته
معك  ،مالبسك رائعة  .بقي أندريس يرتدد إىل
هنا حمذراً بعدم إحداث ضجة كيال تستيقظي .
إنه يهتم كثرياً ألمرك .

مث رمقت ساسكيا و قالت هبدوء و دفء:
" إان و أمي مسروراتن جدا إلنه تعرف إليك .
حنبه طبعاً  ،لكننا أبتدأان خناف من إستسالمه
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ألثينا ألجل جدي  ..و حنن نعلم إنه لن يستطيع
إن حيبها أبداً ،أظنه أخربك مبا فعلته به عندما

كان صغرياً ".

و دون إن تنتظر أوليمبيا جواب ساسكيا،
اتبعت متدفقة يف الكالم :
" ال يفرتض يب معرفة ذلك ابحلقيقة لكن أخيت
ليداي أخربتين و أقسمت علي كتم السر .
و لكن طبعاً الأبس من التحدث معك عن ذلك
إلن أندريس البد حدثك عنه  .كان حني ذاك

ما زال غالماً يف اخلامسة عشرة  ،وكانت أثينا
أكرب منه بكثري و على وشك الزواج .
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إان أعرف إن فرق السن ذاك ال أمهية له بني
شخصني راشدين  ،لكن أندريس مل يكن راشداً
بعد  .كان يف املدرسة  ..فجاءت إليه  ..أظن
إن أندريس كان رائعاً يف شجاعته و أخالقه إلنه

رفض التجاوب معها ..
مث أتعلمني أيضاً ؟

رغم إدعاء أثينا إهنا حتبه  ،أظنها تريد معاقبته

لرفضه هلا  ..حسناً ..

هل فهمت ما أعين ؟" .
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و راحت ساسكيا تفكر كيف حاولت أثينا إن
تغوي أندريس عندما كانت جمرد تلميذ يف
املدرسة !
و جاهدت بشدة لكبح ما أاثرته هذه الوقائع
من صدمة و امشئزاز يف نفسها .
صحيح إن السنوات السبع اليت تفرقهما ليست
ابلكثرية  ،و هو ليس كبرياً إال إنه ابلنسبة إىل
إمرأة يف العشرينات حتاول إغواء غالم يف

اخلامسة عشرة  ..فذلك فساد دون شك ..
و سرت يف جسمها قشعريرة ابردة .
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هل يعقل إن تدع امرأة كأثينا جمرد خطيبة زائفة
 ،تقف بينها و بني الرجل الذي تريد ؟
من الواضح إن أثينا متلهفة للحصول على
أندريس  ،و إن كانت دوافعها مغلفة
ابألسرار .
كان أندريس من الرجولة حبيث يصعب تصوره
يف وضع الفريسة و ليس الصياد  .و يف رأي
ساسكيا إذا كان هناك رجل يتميز ابحليوية
الفائقة و الشموخ و الكربايء  ،فهو
أندريس ...
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إال إهنا رأت يف شخصية أثينا  ،شيئاً خمالفاً منفراً
مثل برودة املشاعر و اجلشع و التسلط  ،مما
جعل من الصعب على ساسكيا اإلطمئنان إليها
أو حىت التفكري فيها بصفتها من بنات جنسها .
كان تصميمها على الزواج من أندريس هائالً
حبيث يرسل قشعريرة يف اجلسد .
قاطعت أوليمبيا أفكار ساسكيا و قالت أبسف
و أتثر :
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" طبعاً لوال صحت جدي ملا كانت هناك

مشكلة ،كلنا يعلم هذا  .إن جدي حيب الظن

أبن أندريس ،يعتمد عليه مالياً  ،و لكن " ..
و سكتت و هي هتز رأسها  ،مث قالت :
" سرتتدين الثوب األسود ،أليس كذلك ؟
إان متلهفة لرؤيته عليك  ،إنه يناسب لون
بشرتك متاماً  ،بينما لون بشريت يبدو ابهتاً إزاء

األسود " ..
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و مسعتا خطوات رجل يف املمر أمام ابب غرفة
النوم  ،فقالت أوليمبيا  ":إنه أندريس ،و هو
سيسلخ جلدي إذا ظن إنين أزعجك “
أجفلت ساسكيا عندما دخل أندريس الغرفة و
أخذت تنظر إليه و هو ينقل نظراته من السرير
إىل حيث كانت تقف أوليمبيا يف الزاوية و قال
بغضب  ":أوليمبيا  ،لقد قلت لك "...
فتدخلت ساسكيا حلمايتها :
" كنت مستيقظة حني جاءت "

Page 743 of 906

لقد أحبت ساسكيا أخت أندريس  ،و لو كانت
هي حتبه حقاً  ،و تريد إن تتزوجه  ،لوجدت يف
هذه الفتاه الدافئة العواطف صديقة وفية .

ألقت أوليمبيا بنفسها على أندريس ضاحكة و
هي حتيطه بذراعيها و ختربه إبنتصار .
 أترى !أنت خمطيء  ،اي أخي األكرب  ،و عليك إن ال

تكون حازماً متسلطاً معي هبذا الشكل و إال
رفضت ساسكيا الزواج بك و اآلن بعد إن

تعرفت إليها  ،صممت على إن تكون أخيت و
زوجة أخي .
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كنا نتحدث عما سرتتديه للعشاء .
مث حذرهتا من ان أثينا ستلبس ثوابً غري عادي

لكي تتفوق عليها .
فقال جبفاء :

" إذا مل تذهيب إىل غرفتك لكي نستعد مجيعاً
ستكون أثينا أفضلنا أانقة ".
قبلت أوليمبيا جبينه مث أسرعت إىل الباب حيث
وقفت و هي تنظر إىل ساسكيا اببتسامة عريضة
شيطانية :
" ال تنسي إن تلبسي األسود ! "
Page 745 of 906

بعد إن أغلقت الباب خلفها  ،قال أندريس
لساسكيا :
" آسف لقد سبق و حذرهتا من إزعاجك "
إذن مل ينخدع أندريس بكذبتها البيضاء ،
فقالت ساسكيا احلقيقة هذه املرة :
" ال يهمين ذلك  ،فإان أحبها " .
فقال أندريس بشيء من السخط :
" ظرف أوليمبيا شيء متيل أحياان ً إىل
استغالله  ،و لكوهنا طفلة األسرة ،
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فهي سيدهتا يف احلصول على ما تريد " .
مث نظر إىل ساعته قائالً :

" لديك نصف ساعة تستعدين فيها ".

أخذت ساسكيا نفساً عميقاً مهدائً فما كاشفته
هبا أوليمبيا أاثر فيها شعوراً عميقا من العطف

حنو اآلخرين .

جزء من طبيعتها  ،إال إن شيئاً اشتعل
كان ذلك ً

يف أعماقها حمداثً فيها تغيرياً كبرياً و دون إن
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تعلم كيف حدث هذا  ،حتول أندريس يف نظرها
من طاغية يثري امشئزازها و خوفها ،
إىل إنسان آخر يستحق منها البطولة و العون
لقد أصبح اآلن لديها دور هي مصممة على
القيام به ابذلة كل ما لديها من طاقة و إمكانية
لتحقيقه .
أجابته بلهجة أرابب األعمال :
" نصف ساعة  ،يف هذه احلالة أود إستعمال
احلمام أوالً ".

Page 748 of 906

الفصل الثامن:
حب مبليون جنيه

واآلن اي ساسكيا،كيف تظنني أنك ستتكيفنينفسك كزوجة يواننية،إذا تزوجتما أنيت و
أندريس؟
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مسعت ساسكيا شهقة سخط من أوملبيا للطريقة
اليت طرحت هبا أثينا سؤاهلا،لكنها رفضت
السماح
لنفسها أبن ترهبها هذة املرأة ،فمنذ أختذ اجلميع
أماكنهم حول مائدة العشاء،أدركت ساسكيا أن
أثينا مصممة على إاثرة أعصاهبا قدر اإلمكان،
وعلى كل حال،قبل أن تقول شيئاً،كان أندريس

جييب على السؤال بدالً منها،بلهجة حاقدة

"ليس هناك كلمة"إذا"ابلنسبة إىل زواجنا،اي

أثينا.ساسكيا(سوف)تصبح زوجيت".
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وجاء اآلن دور ساسكيا لتخنق شهقة الصدمة
اليت شعرت هبا،لكنها مل تستطع السيطرة على
دافع غريزي للنظر إىل أندريس .ماالذي سيفعله
إذا كان عليه يف النهاية اإلعرتاف ألثينا أبن
خطبتهما قد فُسخت؟
مث فكرت أبن هذة مشكلته وليست مشكلتها.
لكن شعوراً غريباً ينتاهبا ،وهي مقتنعة به،وحني
خرج أندريس من مكتبه امللحق

بغرفة(نومهما)هذا املساء.توقف أمامها متاماً ،

قائالً هبدؤ
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"أشك يف أن أي رجل يراك اآلن قد يفعل أي
شيء عدا متنيه أن تكوين له،اي ساسكيا"
مل حيدث أن ساورهتا الرغبة قط يف العمل على
املسرح ..كان هذا بعيداً عن أمانيها..ومع ذلك
منذ تلك اللحظة شعرت وكأهنا قد أنتقلت إىل

شخصية جديدة  .لقد أصبحت فجأة خطيبة
أندريس ومثل أي امرأة عاشقة ،مل تكن فخورة
أبن تكون مع حبيبها وحسب.بل متلكها شعور
األنثى جبانب حاميها  ،وأصبح القلق يف عينيها
ألجله وبسببه .وراحت ساسكيا تفكر مبا
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سيشعر أندريس عندما تعرّي ه أثينا ساخرة

ابلكالم الذي قاله لتوه حني تنفسخ خطوبتهما؟
ماالذي شعر به عندما أدرك ألول مرة ،وهو

غالم ،غاية أثينا منه؟
الزوجات .أان أعشق الزوجاتقال أريستوتل هذا ضاحكاً خبالعة وهو مييل حنو
ساسكيا بشكل متكن معه من وضع يده على

ذراعها
أشاحت ساسكيا بوجهها عنه على الفور ،فقد
كانت تشارك أوليمبيا رأيها يف حماسب أثينا .
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رغم أنه كان طويل القامة،جعله جذعه الثقيل
يبدو قصرياً.أما شعره األسود الكثيف فكان

خمضباً ابلزيت  ،والبذلة البيضاء اليت يرتديها

فوق قميص أسود ،مل تكن يف نظر ساسكيا على

األقل حتسن من شكله ،بينما بدا أندريس هادائً
جذاابً مراتحاً يف بنطلون أنيق وقميص قطين
أبيض .

إذا كانت بينها وبني نفسها،ظنت أن ثوهبا
األسود قد يكون مميزاً نوعا ما،فسرعان ما

أدركت صواب رأي أوليمبيا يف أقرتاحها ارتداء

هذا الثوب عندما رأت ثوب أثينا.
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ذلك أن ثوهبا األبيض احملكم على جسدها مل
يرتك للمخيلة شيء.وكانت ساسكيا مسعت أثينا
تقول ألندريس معجبة بنفسها:
صمم هذا الثوب خصيصاً
لقد ُألجلي ..ابملناسبة..أرجو أن تكون قد نبهت
خطيبتك أنين أحب أن أشاركك السباحة يف
الصباح "..
مل تستطع ساسكيا منع نفسها من إلقاء نظرة
فسرهتا أثينا حلسن
قصرية مذهولة على أندريس ّ
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احلظ ابلغرية لفكرة أن امرأة أخرى تسبح مع
خطيبها.
وبينما كانت ساسكيا هتضم ما مسعته  ،مسعت
أندريس جييب أثينا حبدة
"ميكنين تذكر فقط مناسبة واحدة حاولت أنت
فيها مشاركيت السباحة الصباحية ،اي
أثينا،وأتذكر أيضاً أنين أخربتك مبدى إنزعاجي
ألنك أفسدت فرتة صباحي اهلادئة"

فقالت أثينا دون شعور ابحلرج
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"آه ،هل خفت من أنين قلت شيئاً ال تريد

خطيبتك مساعه؟

ولكن من املؤكد ايأندريس"
مث متتمت بصوت أجش وهي متد يدها لتضعها
على ذراعه
"على خطيبتك أن تدرك أن رجالً جذاابً ومفعماً
ابحليوية مثلك..البد كانت له عشيقات أخرايت
قبلها"..
كادت أنفاس ساسكيا تتوقف لشدة وقاحة أثينا
،وراحت تتصور ما سيكون عليه شعورها لو أن
Page 757 of 906

أندريس كان حقاً خطيبها .وكم كانت كلمات
أثينا ستشعرها ابلغرية وعدم األمان ،إذا ما من

امرأة تريد أن يذكرها أحد ابلنساء األخرايت
الاليت شاركن حبيبها عواطفه قبلها.
لكن أندريس ،كما يبدو ،مل يكن منزعجاً إطالقاً
مما تكشفه أثينا ،فقد أزاح ،ببساطة يدها عن
ذراعه وذلك ابلرجوع إىل اخللف ووضع ذراعه
حول كتفي ساسكيا ،وضمها إليه إىل حد
أدركت ساسكيا معه أنه البد أحس برجفتها
اليت مل تستطع منعها،الرجفة اليت ازدادت حىت
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أصبحت تشجناً حني أخذت أصابعه تالمس

دون وعي كتفها..قائالً:
"ساسكيا تعلم أهنا املرأة الوحيدة اليت أحببت يف
حيايت ،املرأة اليت أريد أن أمضي بقية حيايت

معها"
كلما أزدادت ساسكيا إصغاء ومراقبة
ألثينا،أزدادت موافقتها على رأي أوليمبيا أن
احلب ليس ما حيرك أثينا،فقد كانت تنظر إىل
أندريس أحياانً وكأهنا تكرهه وتريد تدمريه

كلياً.
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كان أريستوتل ال يزال حياول جذب انتباه
ساسكيا،لكنها تعمدت التظاهر بعدم اإلنتباه،لقد
أاثر إزعاجها لدرجة أن اللمسة الواحدة منه
جعلتها ترتعش امشئزازا،وعلى كل حال،كان
التهذيب يدفعها إىل اإلجابة على أسئلته قدر
إمكاهنا،رغم أن أسئلته متطفلة ال تطاق.وشعرت
ابلضيق حني قال ،أنه لو كان حماسباً عند

ألصر عليها توقيع اتفاقية قبل الزواج
أندريس ّ
تتعهد فيها أبنه إذا انتهى الزواج ،فإن أموال

أندريس ستكون يف أمان.
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ومتلكتها الدهشة عندما أخنرط أندريس يف هذا
احلديث قائالً ألريستوتل متجهماً إنه ما كان

ليطلب من املرأة اليت حيبها التوقيع على اتفاقية

كهذه.
مث أضاف أندريس حبزم وصوت عميق وإخالص
واضح
"املال اتفه مقارنة ابحلب"
فحبست ساسكيا أنفاسها قليالً وهي تسمع

كالم أندريس وهو ينظر إليها،فتذكرت فوراً
ظروف"تعارفهما"ورأيه احلقيقي فيها وإذا هبا
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فجأة تشعر مبرارة اليأس البالغ يف فمها ومتنت
لو ختربه حبكمه اخلاطئ وابحلقيقة اليت يتمناها.
كان يرحيها على األقل أن أمه وشقيقته
حتباهنا.أضف أن أوليمبيا أكدت هلا أيضاً أن

أختها الكربى ليداي مسرورة مثلهما حلب

أندريس هلا وهي تتطلع بشوق إىل التعرف هبا
عندما تعود يف أواخر الشهر من بروكسل حيث
تقيم مع زوجها وأوالدها.
وشعرت ساسكيا أبنه لو مل حتبها أسرة
أندريس ،لكانت كرهت ذلك حقاً.
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وفجأة أحست ساسكيا أبن وجهها ابتدأ
حيرتق.ماالذي تفكر فيه؟
أهنا هنا لتمثل دور خطيبة أندريس ،فخطبتهما
زائفة..متثيلية..
كذبة أرغمها أندريس اببتزازه هلا على مشاركته
فيها لتساعده على التخلص من الشرك الذي
تريد أثينا إيقاعه فيه.
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أفصح أريستوتل لساسكيا عن رغبته يف
مرافقتها جبولة حول حديقة الفيال.فهزت
ساسكيا رأسها ابلرفض حبركة تلقائية وشعرت
من جديد بوجهها حيرتق وهي ترى مراقبة
أندريس هلا ويف عينيه مزيج من الغضب
والتحذير،فمن املؤكد أنه غري جاد يف ظنه أبهنا
ستقبل دعوة أريستوتل .مث مسعته فجأة يقف
ويقول
"لقد أمضت ساسكيا يوماً جمهداً،وأظن أن
الوقت قد حان لنتمىن لكم ليلة سعيدة"
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نظرت ساسكيا حول املائدة بسرعة.كان
واضحاً من التعبري الذي ارتسم على وجوه

اآلخرين تفسريهم لقرار أندريس هذا.وعرفت

ساسكيا أن التوهج الذي بدا على وجهها
وعنقها قد أثبت هلم ظنوهنم.
وعندما استدار واقفاً خلف كرسيها ليساعدها

على الوقوف أخذت ابالحتجاج
"أندريس..ال أريد".

فقالت أوليمبيا ضاحكة بصوت خافت
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"ال فائدة من الكالم ،اي ساسكيا أن الواضح أن
أخي العزيز (يريد)!آه،ال لزوم لعبوسك يف
وجهي اي أخي العزيز"
وضحكت أوليمبيا مرة أخرى قبل أن تضيف
قائلة مبكر"وأان أراهن على أنك لن تنزل
للسباحة عند الفجر"..
"أوليمبيا!صرخت هبا أمها وقد أمحرت وجنتاها،بينما
ألقت أثينا على ساسكيا نظرة تنفث كراهية
عندما وقفت هذة األخرية بسرعة مث جتمدت
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حني وقف أريستوتل هو أيضاً قائالً إبصرار و

بوقاحة

"أريد املطالبة ابمتيازات صديق األسرة وذلك
بتقبيل العنصر اجلديد يف األسرة قبلة املساء"
وقبل أن تتمكن ساسكيا من جتنبه،أمسك
هبا،ولكن قبل أن ينفذ ما قاله،كان أندريس
يقف بينهما وهو يقول متجهماً "خطيبيت ال تُقبل
سوى رجل واحد"
****
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وبعد أن عادا إىل الغرفة قال أندريس
"إذا ِ
كنت تقبلني نصيحيت ،أبتعدي عن
أريستوتل ،فسمعته سيئة جداً مع النساء .لقد
أهتمته زوجته السابقة ابستعمال العنف معها

و"..
فاستدارت ساسكيا إليه وهي تدخل
الغرفة،والغضب ٍ
ابد على وجهها وقالت بينما
هو يغلق الباب"ال ميكنك أن تعين ما أظنك
تعنيه"
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كيف يتصور أنه ميكنها حىت التفكري ابالهتمام
برجل مثل ذلك احملاسب؟
إهنا إهانة مل تكن مستعدة للسكوت عنها.فقال
وقد أسأ تفسري كالمها"ال ميكنين ؟
أنت هنا لسبب واحد فقط اي ساسكياِ .
ِ
أنت هنا
لتمثيل دور خطيبيت ،
وابلرغم من أنين أقدر لك ذلك بصفتك املرأة
اليت عرفتها يف احلانة ،أقدر كذلك اإلغراء الذي
يدفعك إىل زايدة دخلك قليالً،والقيام ابلعمل
الذي حتسنينه أكثر من أي شيء آخر،

كما يبدو،ذلك اإلغراء الذي البد أنه قوي ،
إال أنين أحذرك اآلن من أن االستسالم له
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.وإذا فعلت،يف الواقع"..
أجفلت ساسكيا عندما مسعت كالم أندريس
القاسي:
"إذا(..فعلت)..ماذا؟"
إهنا تفضل أن متوت على أن تدع كتلة حلزونية
مثل أريستوتل تقرتب منها،وصار غضبها عندما
فكرت أهنا يف غرفة الطعام شعرت ابلعطف حنو
أندريس وأرادت محايته حقاً،إمنا اآلن،الغضب
والكربايء يعصفان بكياهنا ،فقذفته مبرارة هبذا

اجلواب:
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"إذا شئت احلقيقة ،أان أنظر إىل أريستوتل بنفس
االمشئزاز والتقزز اللذين أنظر هبما إليك"
فأمسك هبا وقد متلكه غضب مياثل غضبها
وصاح هبا:
"كيف جترؤين على التحدث عين كما تتحدثني
عن ذلك احلشرة"
مث أضاف وقد أمحرت عيناه مبشاعر عنيفة رأهتا
ساسكيا على وشك اخلروج عن السيطرة :
"ذلك الرجل حيوان ..بل أسوأ من
احليوان..السنة املاضية جنا جبلده من الوقوف
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ابحملكمة بتهمة جنائية وال أفهم كيف تطيقه أثينا
،وقد قلت هلا ذلك"
فقالت ساسكيا بتهكم:
"رمبا تريد أن تثري غريتك"
كانت مالحظة جريئة مليئة ابلتبجح متنت
ساسكيا على الفور لو أهنا مل تقلها حني رأت
كيف حتول االمحرار يف عينيه إىل هليب من
الغضب العنيف..فصاح يف وجهها جمدداً":هل
هي اليت تفعل هذا؟
أم ِ
أنت؟لقد رأيت كيف كان ينظر إليك أثناء
العشاء..ويلمسك..و"..
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فأجابت ابحتجاج وغضب:
"أان لست مسئولة عن ذلك"
لكنها أحست أنه مل يتأثر بكالمها ،وأن شيئاً
آخر كان يشعل غضبه ويغذيه ..شيئاً خفياً عنها

ولكنه خارج عن احتماله..

واتبع أندريس كالمه وهو يصر على
أسنانه":رمبا من عدم الشهامة والتهذيب
القول ،ابلنسبة إىل أنك ترينين مقززاً ومثرياً
لالمشئزاز ،أن ما رأيته يف عينيك اليوم مل يكن
التقزز واالمشئزاز.وما مسعته يف صوتك وملسته
يف جسدك مل يكن التقزز ،أليس كذلك؟"
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وأخذت ساسكيا ترجتف وتقول كاذبة وحبدة:
"ال أدري..ال أتذكر"..
وأدركت ساسكيا بعد حلظات،أن ما قالته هو
أسوأ ما ميكن قوله ،ألن أندريس أنقض عليها
على الفور هامساً بوحشية :

"ال تتذكرين؟ إذن ،رمبا ساعدتك على أن

تتذكري"..
بدأت ابالحتجاج،لكنها سرعان ما فقدت
القدرة على النطق..ليس ألن أندريس رفض
اإلصغاء ،ولكن ألن شفتيها رفضتا التكلم.
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مث أحاطها بذراعيه يسجنها بينهما و يسأهلا:
"و اآلن ،مىت ابلضبط وجدتين مثرياً لالمشئزاز ،

اي ساسكيا؟ أعندما فعلت هذا"..

مث عانقها عناقاً أاثر يف كياهنا مشاعر ساخنة مل
تكن تريدها،فقاومته ولكن شيئاً فشيئاً بدأت
مقاومتها هتن وتضعف ومل تر أخرياً إال أهنا

تستجيب له وتبادله العناق.ويبدو أن أندريس مل

يكتف بذلك ،ألنه  ،حىت هذا النصر مل يكن
شافياً لغضبه.
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فعاد وسأهلا بعد حلظات معنفاً:
"ماذا؟ أما زلت ال جتيبني..؟..هذا غريب"
مث أضاف:
"أم أنه ما كان يل أن أستغرب؟
فأنت امرأة اعتادت منح نفسها لرجل ،يعرف
كيف يثري مشاعرها"
راحت ساسكيا تئن مستنكرة وغاضبة وهي
حتاول أن تدير وجهها عن وجهه وتتملص منه
وهي تكرر :
"ال....ال"..ـ
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فرد عليها إبصرار و حزم:
"بل هذا صحيح.نعم ،اعرتيف بذلك..اي
ساسكيا..أنت تريدينين"..
متلكتها رجفة وذهول وهي ترى احلقيقة يف
جانب مما يقوله،فقد كانت تريده حقاً،ولكن
ليس هبذا الشكل الذي يعنيه،بل كامرأة تريد
الرجل الذي حتبه،كانت تريده حبيباً هلا يرحيها
من ضغط مشاعرها،كيف إبمكاهنا أن حتبه؟

ولكنها أحبته فعالً.
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وراحت ساسكيا تعرتف لنفسها بيأس وقنوط
أبهنا وقعت يف غرامه يف اللحظة اليت وقعت
عيناها عليه ،لكن حينها حدثت نفسها أبنه ال
ميكنها أنشاء عالقة معه وفاء لصديقتها ظناً منها

أنه مارك حبيب صديقتها،وأنه ال جيدر هبا أن

تشعر حنوه بتلك األحاسيس ،متاماً كما عليها
اآلن ردع نفسها عن هذة املشاعر..رغم أن

السبب اآلن خمتلف جداً..فلم تعد ميغان اآلن

حاجزاً بينها وبني حب أندريس ألنه ليس مارك

حبيب ميغان ..لكن احلاجز هو أندريس نفسه و
رأيه فيها.و نظرت ساسكيا إىل أندريس بضعف

قائلة:
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"دعين..أندريس"
لكنه رفض قائالً:
"ليس قبل أن تعرتيف أبنين حمق وأنك تريدينين.أم
أنك حتاولني دفعي إىل أن (أثبت)لك ذلك"
أجفلت ساسكيا وهي تشعر مبزيج من االختناق
واخلوف واإلاثرة يتفجر بداخلها.
ترددت وهي حتاول أن جتد اإلجابة املناسبة ،
واملعقولة اليت ميكنها إعطاءها له،لكنها ما لبثت
أهنا أطالت االنتظار عندما قال ساخراً:
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ِ
وعلمت
"أان أريدك ايساسكيا ،لكنك سبق
هذا.أليس كذلك؟
وكيف المرأة مثلك أال تعرف؟
ميكنك أن تشعري به،أليس كذلك؟"
وأمسك بيدها يضعها على قلبه فمالت عليه
وهي حتس ابخلفقان العنيف حتت يدها،ومتنت لو
كان لديها القوة لإلبتعاد عنه،لكنها أدركت أهنا
أضعف من أن تفعل ذلك..أتوهتـ خبفة عندما
أخذت مشاعرها تعصف بكياهنا ،وكان قلب
أندريس خيفق بعنف جعلها تشعر به يف
داخلها،فمنذ ذلك املساء ،عندما أخذ
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أندريس ،دون وعي يالمس كتفها..كما يالمس
العاشق احلقيقي حبيبته.ارتعدت مبشاعر
خرساء ،لكن ذلك كان الشيء ابلنسبة ملا تشعر
به اآلن .فعندما أغمضت عينيها استطاعت أن
تراه ،كما وصفته أثينا،متكرباً مزهواً وهو يشق

املياه جبسده القوي.

كان كياهنا كله قد انقلب رأساً على عقب

استجابة هلذه املشاعر اليت حيييها يف قلبها.
ِ
ِ
إيل..
حباجة
تريدينين..أنت
"أنتّ
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كانت تشعر به ينطق هبذه الكلمات ،فلم
تستطع إنكارها ..كانت مشاعرها تتجاوب
بشكل جديد عليها،ال متلك دفاعات ضده.
و فجأة أصبح كل شيء آخر منسياً.كل ما

كانت حباجة إليه..ما تريده..كل ما ميكن أن

تطلبه على اإلطالق،كان هنا..بني يديه.
أتوهت و ارجتفت مرات أخرى وهو يضمها إىل
صدره بشوق كاد مينعها من التفكري أو التعقل،
إال أنه مل يكن هناك مكان للتعقل يف عامل املشاعر
اجلديد هذا ومن مث هزها صوته األجش:
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"اي أهلي..اآلن فقط أستطيع أن أفهم ملاذا كل
الرجال اآلخرون يتساقطون ضحااي
حولك..فيك شيئاً ما..سحر..شيء"
وهنا،شعر أبهنا أجفلت فجأة ودفعته عنها،فسأهلا
بدهشة":ماذا حدث لك؟"
مل تستطع ساسكيا احتمال النظر إليه.
فبتلك الكلمات القليلة اليت تتضمن االحتقار
هلا.دمر كل شيء..طمسـ متاماً عاملها اجلديد
الرائع،و أعادها حمطمة إىل عاملها القدمي .
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شعرت ابلغثيان حىت األعماق من سلوكها هذا
ومحاقتها ،وهتفت ساسكيا مذعورة:
"ال...ال أريد هذا"
ومسعت الغضب يف صوته وهو يرتكها حمذراً:
"حبق اجلحيم..إذا؟...إذا كانت هذة لعبة
منك"..
مث عاد فسكت.وهو يهز رأسه متمتماً وغري

مصدق:

"اي أهلي ،البد أنين جننت ،على كل حال ،حىت
أنين أخذت أفكر يف..أظن هذا ما تفعله سنوات
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العزوبية الطويلة يف الرجل ،مل أظن قط أنين
سأكون من احلمق والبالهة إىل حد"..
وصمتـ برهة مث قال مطمئناً أمنا متجهماً،عندما
رآها مسمرة يف مكاهنا":
ِ
أنت آمنة متاماً،فأان لن أملسك مرة أخرى ،ال
ميكنين أن"..

و سكت وهز رأسه مرة أخرى،مث قال
ابقتضاب":لدي بعض األعمال ،سأنصرف"
****
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عندما استيقظت ساسكيا،كانت الغرفة غارقة
ابلظالم .مل تعرف يف البداية ما أيقظها..مث عادت
فسمعته ،أنه صوت مياه حوض السباحة.فقد
كان الباب املؤدي إليه مفتوحاً ،فراحت تنظر

من خالله إىل احلوض ،فرأت الضوء اخلافت ينري

املياه ومن يسبح فيها.
لقد كان أندريس يسبح..نظرت إىل ساعتها،فإذا
هي الثالثة صباحاً و أندريس يسبح دون تعب

ذهاابً و إايابً يف الربكة .انتصبت جالسة يف

سريرها لرتاه بشكل أفضل بينما كان يسبح
بسرعة إىل آخر الربكة .وعندما استدار عادت
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ساسكيا فاستلقت على سريرها ،إذ مل تشأ أن
يراها تراقبه.
وحتت مالءات السرير ،راحت تفكر
ساسكيا..هل يفرتض به أن يسبح أثناء الليل؟
وهل ذلك آمن؟
ماذا لو..؟
ويف اللحظة نفسها تقريباً،حتققت تلك املخاوف

عندما مل تعد أذانها تسمع صوت سباحة

أندريس.أزاحت عنها أغطية السرير بسرعة و
نظرت حنو الربكة بقلق ،فرأت املياه جامدة
هادئة.
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أين أندريس؟
وتشبثت أبغطية السرير وهي تراه يصعد
الدرجات خارجاً من املياه..حاولت أن حتول

نظراهتا املتمردة عن وسامته وقوة جسده،ولكن

دون فائدة،لقد رفضت نظرهتا إطاعتها،
فقد كان ملنظره الالمع حتت الضوء اخلافت أتثري
الصدمة على قلبها.
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شهقت حني استدارت فجأة ،فبدا أندريس
وكأنه ينظر إىل داخل الغرفة مباشرة .هل متكن
من رؤيتها؟
هل أدرك أهنا كانت تراقبه؟
و استلقت جامدة متاماً ،داعية هللا أال يكون قد
رآها تفعل ذلك..فهي لن حتتمل سخريته إذا

دخل عليها..
إذا كان..
استطاعت كبت شوقها إليه..فإذا جاء إليها
اآلن و أمسك هبا..و عانقها كما تتمىن ،فهذا
لن يكون حباً بل شهوة  ،وتساءلت جبدية:
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""هل هذا ما تريده حقاً"
و أجابت نفسها بعجز:
"كال طبعاً.ليس هذا ما تريده  ،فما تريده هو
أن حيبها أندريس كما حتبه هي"

كان مشيحاً عنها اآلن ،والضوء خيطط تقاطيع
جسمه الرائع .إنه رجل رائع ،وسيم

وقوي.أقرت بذلك صامته،هامسة بكلمة حب
رقيقة.وعندما استدارت عيناها إليه،رأته مرة
أخرى ينظر انحية غرفة النوم.
وحبست ساسكيا أنفاسها وهي تدعو..
وترجو..وتنتظر..إال أن أندريس احنىن وتناول
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"الروب" فارتداه مث سار مبتعداً عنها وتساءلت

متعجبة:

"ترى إىل أين ذهب؟هل عاد إىل مكتبه؟"
و بقيت ساسكيا ،بعد ذهاب أندريس وقتاً
طويالً ،مستلقية على السرير،خائفة من
احلراك،عاجزة عن النوم،وخائفة أكثر من

التفكري ماذا حيدث هلا؟
كيف ميكنها أن حتب رجالً عاملها معاملة

أندريس؟

هذا الذي أبتزها وهددها ورفض أن يدعها
تدافع عن نفسها؟
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كون أحط فكرة عنها.ومع ذلك،
هذا الرجل ّ
مازال حيتضنها ويعانقها،كيف ميكنها؟

وأغمضت عيناها ،مل تكن تعلم اجلواب ،كل ما
كانت تعرفه هو أن مشاعرها وقلبها و أعماقها
تصرخ..كيف ميكنها أال حتبه؟

****
محام مشس؟مل أظن قط أنين سأراك يوماً مستلقياً متكاسالً
هبذا الشكل.
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هبذة الكلمات أغاظت أوليمبيا أخاها أندريس
عندما نزلت من الفيال مرتدية ثوب البحر.مث
استلقت ابلقرب من ساسكيا.
فأجاهبا أندريس خببث وكذب:
"مل تنم ساسكيا جيداً يف الليل.إهنا حباجة إىل

الراحة و ال أريدها أن تقوم أبشياء كثرية أو

تستلقي يف مشسنا القوية مدة أطول مما ينبغي"
ومل يب ُد على أندريس أي خجل.
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فقالت أوليمبيا لساسكيا بعطف وهي تنظر
لوجهها الشاحب:
"آه،اي للمسكينة"
متلك ساسكيا شعور ابلذنب ومل تقل شيئاً.أضف
أنه ال ميكنها االعرتاف أبن السبب يف شحوهبا
هذا هو متضية معظم ساعات الليل يف التفكري
هبذا الرجل املستلقي جبانبها.وحلسن احلظ أن
أندريس قد عزا أتساع عينيها البالغ وشحوب
وجهها إىل متاعب السفر.
فقالت أوليمبيا ضاحكة بسرور:
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"حسناً،هذا حتسني قد أحدثته ِ
أنت يف نظام حياة
أخي.ايساسكيا"

مث أضافت
"ففي العادة،عندما جييء أندريس إىل الفيال،ال
نستطيع أن خنرجه من مكتبه"
مث سألت أوليمبيا أندريس:
"حسناً..مىت قال جدي إنه سيصل؟"
وقبل أن جييب  ،تناهى إليهم صوت أثينا وهي
خترج مع حماسبها من الفيال حنو حوض السباحة
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":البد يل من القول إنين سأدهش حقاً إذا أتى

جدك إىل اجلزيرة حالياً"

هبط قلب ساسكيا قليالً عندما رأهتما ،فقد
أغرقها احملاسب ابملديح على مائدة

اإلفطار ،وكان واضحاً أن دافعه هو مشاعر
شهوانية،مما جعلها مسرورة للهرب منه.

عندما ابتدأت أوليمبيا ابلوجوم،أضافت أثينا
خببث:
"جدك ليس مسروراً منك حالياً،ايأندريس"..
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فقال أندريس جبفاء:
"جدي ال يكون مسروراً من أي شخص خيالفه

يف رأيه ،أنه حاد الطباع ويثور بسرعة لكن لديه

واحلمد هلل ذاكرة ضعيفة"..
كان أندريس أصر على أن تستلقي ساسكيا
حتت مظلة محاية لبياض بشرهتا،ولكن عندما
رأت ساسكيا أثينا وهي ختلع املنديل الذي
ترتديه فوق ثوب السباحة شعرت ابحلسد من
مسرهتا الذهبية املكتسبة.
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وقالت أثينا خببث عندما رأت ساسكيا حتت
املظلة:
"البد أنك غري مراتحة لإلستلقاء يف الظل،فلو
كنت مكانك لكرهت مثل هذة البشرة
البيضاء،ألهنا دوماً تبدو"..
قاطعها أندريس بنعومة:
"بشرة ساسكيا تذكرين بنقاء املرمر"
قالت أثينا اببتسامة خبيثة:
"املرمر..آه..لكن املرمر ابرد جداً"وأضافت
وهي تلقي على ساسكيا نظرة تقييم:
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"آه..هاأنت تعبسني ويبدو عليك التذمر"
مث قالت ألندريس بنعومة:
"وأان أعرف شفاء ذلك،دعين أضع على جسدك
بعض الزيت،ايأندريس وأدلك"..
ٍ
عندئذ مل تستطع ساسكيا أن تصدق نفسها حني
قالت حبزم:
"سأفعل أان هذا لك اي حبييب"
مث ألتفتت إىل أثينا وهي تضيف جبرأة:
"هذا من حق اخلطيبة"
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وجتاهلت ساسكيا النظرة العابسة اليت رمقها هبا
أندريس،مث هنضت من مكاهنا،وأخذت زجاجة
الزيت اليت قدمتها أوليمبيا إليها اببتسامة
إستحسان،وتقدمت حنو أندريس وسكبت قليالً
من الزيت يف راحتها،حبذر ابلغ،مث وحبذر أكرب
مالت فوق جسد أندريس املستلقي على
وجهه،متعمدة الوقوف بينه وبني أثينا اليت
استلقت ابلقرب من أندريس.
تدىل شعر ساسكيا فوق وجهها حني
ابتدأت،متوترة األعصاب،تدهن كتفي أندريس
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ابلزيت،شعرت جبلده دافئاً مصقوالً حتت

ملساهتا.توقفت عندما ابتدأت يداها ترجتفان

وتتنقالن على بشرته حبب ورقة.
كان أندريس مستلقياً على بطنه مغمض

العينني،لكنه فتحهما فجأة قائالً لساسكيا:

"هذا يكفي.كنت موشكاً على الذهاب للسباحة

على كل حال"

مث هنض بعد حلظات وسار مبتعداً عنها إىل

املسبح حيث غطس فيه وراح يسبح حتت املياه
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فرتة مث طفا على سطحها ضارابً املياه بذراعيه

بقوة.

حاول أندريس الرتكيز على ما يفعل،وإخالء
ذهنه كما أعتاد أن يفعل أثناء السباحة،فهي
طريقته املفضلة يف االسرتخاء،أما اآلن فهذا أخر
شيء ما يشعر به،حىت دون أن يغمض عينيه
استطاع تذكر شعوره ابلضبط ويدا ساسكيا
تتنقالن على
بشرته..مالمستني..انعمتني..حساستني.
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ومن جديد انزلق حتت املاء،وأخذ يسبح حماوالً
السيطرة على شوقه إليها ..لكنه
يريدها..ويتشوق إليها..مل يتملكه مثل هذا
الشعور حنو امرأة من قبل.ومل يكن يوماً عاجزاً
عن السيطرة على نفسه جسدايً وعاطفياً.البد

أهنا تعلم ما كانت تفعله به.فامرأة يف مثل خربهتا

..امرأة تطوف احلاانت يف الليايل ابحثة عن
رجل..البد أهنا تعرف طبعاً ..البد أهنا..

ومع ذلك..

ومع ذلك مل يستطع منع نفسه من مقارنة ما
يعرفه عنها عقلياً ابلطريقة اليت كانت تشعر فيها
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بني ذراعيه وعناقها الرقيق احلار،واملشاعر اليت
غامت معها عيناها..وهاهي تفاجئه لتوها
برفضها ألثينا بلمسه.
لقد فاجأته ومألته بشعور حار ابنتصار رجولته
وكربايئه لشعورها ابلتملك حنوه.إال أنه مقتنع
أبهنا ال تشعر بذلك.فهي ببساطة متثل الدور
الذي أرغمها على القيام به.
وقطب جبينه الستعمال كلمة(أرغمها)فذلك
يعترب بعيداً عن حسن اخللق،ألن أرغام شخص

على القيام بشيء ما،هو ضد مبادئه،لكنه ابتدأ

يشعر ابخلوف من عدم إجياد خمرج هلذا الوضع
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احلايل من دون تعريض صحة جده للخطر،و
أعرتف لنفسه جبدية أن هذا التربير كان تفسرياً
ملا فعل وليس عذراً،وإذا هو يكتشف اآلن أن
ما فعله هو جمرد استبدال جمازفة أبخرى من

احملتمل أن تكون أكثر خطورة،وعندئذ ال جيدر
به لوم أحد سوى نفسه.
هل رأت ساسكيا ما يكشف عن مشاعره قبل
أن يشيح بوجهه مبتعداً عنها؟لقد رأت أثينا
ذلك ..أثينا..وتصلب فم أندريس.

أما أثينا فنهضت ووقفت جبانب ساسكيا قائلة
ابستخفاف:
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"خامتك الصغري هذا مجيل جداً"
كانت وحدمها عند املسبح بعد ذهاب
أندريس ،أما احملاسب فقد أرسلته أثينا للقيام
ببعض االتصاالت التليفونية كما ذهبت أوليمبيا
لتساعد أمها يف التجهيز لوصول اجلد.
واتبعت أثينا:
"لكن خامت اخلطوبة ليس ضماانً للزواج،تبدين

يل فتاة عاقلة ايساسكيا.أندريس رجالً غنياً جداً
وحمنك.والرجال أمثاله يسأمون بسرعة ،والبد

أنك تعلمني هذا،كما أن حظك يف الزواج من
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أندريس حمدود جداً،ويف احلقيقة،سيصبح حظك
أقل عندما يصل جد أندريس،فهو ال يريد أن

يتزوجك أندريس،فهو يوانين قدمي الطراز،
ولديه خطط حلفيده الوحيد وملستقبله العملي.
وسكتت أثينا وهي تنظر إىل ساسكيا
متفحصة،وعلمتـ ساسكيا ما تفكر فيه،فأثينا
أيضاً لديها خطط ملستقبل أندريس.
مث اتبعت وهي حتدق بساسكيا:
"إذا كنت حتبني أندريس حقاً،فمن املؤكد إذن
أن أمره يهمك أكثر بكثري من مشاعرك،و
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أندريس خملصاً جداً جلده،آه،أان أعرف أنه ال

يظهر ذلك ولكنين أقسم لك أنه كذلك .فكري

يف ما سيحدث له عاطفياً،وال أقول مالياً،إذا
حدث صراع بينه وبني جده،مث أن والدة
أندريس وشقيقتاه تعتمدان مالياً على اجلد..فإذا
نفى اجلد أندريس من حياته..حينئذ سينفى

أندريس من حياهتن أيضاً"
وأتوهت أثينا بشكل مسرحي عميق مث سألت
ساسكيا مصطنعة:
"إىل مىت تظنينه سيستمر يف الرغبة بك؟
حىت ينفيه جده من حياته؟
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وميكنين أان افتعال ذلك ايساسكيا..وأنت
تعلمني هذا..أليس كذلك؟
ألن جده يسمع كالمي،فهو يريد ضم أمالكي
إىل أمالكه طبعاً هذه هي طريقة اليواننيني يف

حياهتم"

مث منحت أثينا ساسكيا ابتسامة قاسية مضيفة:
"ليس من عادة اليواننيني ابلنسبة ملليونري
السماح لوريثه ابلزواج من أجنبية مفلسة.لكن
دعينا نتحدث يف أمر أكثر هبجة،إذ ليس هناك
سبب مينعنا من الوصول إىل تسوية
بيننا..إبمكاين أان االنتظار إىل أن يرتكك
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أندريس،لكين سأكون صادقة معك،أان أقرتب
علي فيها اإلجناب
يصعب
اليت
السن
من
ّ
ألندريس األبناء الذين سريغب

فيهم.وهلذا،ولتسهيل األمر لنا،حنن االثنتني،لدي
خطة أعرضها عليك وهي دفع مبلغ مليون جنيه
مقابل خروجك من حياة أندريس..هنائياً"
شعرت ساسكيا بوجهها يشحب للصدمة اليت
اعرتهتا من مفاجأة أثينا هلا.مث متالكت نفسها و
أجابت حبدة:
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"ال ميكن للمال شراء احلب،وهو ال يستطيع أن
يشرتيين .ال مليون جنية ،وال مئة مليون جنية
وال أي مبلغ"
و امتألت عيناها دموعاً..فعزت ذلك إىل أتثري

الصدمة..مث أضافت:

"وإذا أراد أندريس يف أي وقت إهناء خطوبتنا
فهذا من حقه ولكن"..
فقالت أثينا وقد تلونت مالحمها ابلغضب
واحلقد:
"أنت محقاء..أتعرفني هذا؟
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أتظنني حقاً أن أندريس كان يعين ما يقول عن

عدم إصراره على عقد اتفاقية لشروط ما قبل

الزواج؟
ها سيطلب منه جده أن جيعلك توقعني على هذة
االتفاقية وعندما يسأم منك أندريس،وال شك
أنه سيفعل،لن حتصلي على شيء..حىت الطفل
الذي قد حتملني منه سيؤخذ منك.فالرجال
اليواننيني ال يتخلون عن أوالدهم واألسر
اليواننية ال تتخلى عن ورثتها"
مل تشأ ساسكيا أن تسمع أكثر من
ذلك ،فهرولت إىل املنزل من دون أن تلتقط
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ثوهبا،حماولة منع نفسها عن الركض وكأهنا
هترب من شيء ما.
عندما وصلت إىل البيت ،كانت أوليمبيا خارجة
من ابب الفناء املفتوح فهتفت بقلق:
"ساسكيا..؟"
لكن ساسكيا هزت رأسها فحالتها ال تسمح هلا
ابحلديث إىل أي شخص.لقد شعرت إبهانة
كرامتها ملا قالته أثينا هلا ،ومتلكها الغضب،كيف
جترؤ أثينا على الظن أن حبها للبيع ..وأن املال
يعنيها أكثر من أندريس ،وأهنا سوف..وفجأة
توقفت ساسكيا..مباذا كانت تفكر؟
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واستدارت مث عادت خارجة إال أهنا التقت
أبوليمبيا من جديد اليت عادت لتتفقدها بعدما
رأهتا بذاك االضطراب.
و أخربت ساسكيا أوليمبيا مبا دار من حديث
بينها وبني أثينا ،مث اتبعت سريها إىل املمر
املؤدي إىل املنحدر الصخري.لقد كانت حباجة
إىل االنفراد بنفسها،مث تراءت هلا بوضوح
سخرية ما حدث ،فهي وافقت على القدوم إىل
اجلزيرة فقط ألن أندريس فرض عليها القيام
بذلك،و ألهنا مل تستطع خسارة وظيفتها،ومع
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ذلك،عندما توفر هلا ما ميكنه أن يؤمن هلا
االستقرار طوال حياهتا،ليس لنفسها فقط ولكن
ألجل جدهتا احلبيبة أيضاً،و كذلك للهرب على

الفور من وضعها غري احملتمل هذا،إذا هبا ترفض

ذلك املال.
أما أوليمبيا فركضت غاضبة حنو املكان الذي
كانت فيه أثينا مستلقية حتت أشعة
الشمس .فبعدما عرفته من حديثها مع ساسكيا
ال بد من ابدأ رأيها فيها بصراحة ،إذ كيف جترؤ
على معاملة ساسكيا هبذا الشكل....حماولة
رشوهتا لترتك أندريس؟
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أندريس!
ووقفت أوليمبيا فجأة..رمبا عليها أن خترب أخاها
عما فعلته أثينا وترتكه يتصرف معها،فقد بدت
ساسكيا يف غاية التعاسة ،
وال عجب يف ذلك.وفكرت أوليمبيا أن
أندريس لن يشكرها على سلبه حقه يف مواجهة
أثينا.
وهكذا استدارت على عقبيها و عادت للفيال
تبحث عن أندريس.
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الفصل التاسع-:
امرأة لرجل واحد

عند أقل من ثلث ذلك املمر الذي يدور حول
اجلزيرة ،
وقفت ساسكيا مث استدارت على عقبيها .
لن تستطيع املتابعة..فحبها ألندريس..ووجودها
قربه كل يوم من انحية،و من كل النواحي
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األخرى اهلامة ،كل ذلك كان ميزقها وهو أكثر
مما تستطيع مواجهته،
إال أن هناك فجوة بينهما ال ميكن عبورها.
و ببطء..أخذت ساسكيا تسري عائدة إىل
الفيال .
مل يكن لديها فكرة عما عليها فعله ..
هل تلقي بنفسها حتت رمحة أندريس ضارعة إليه
أن حيررها من(اتفاقيتهما).
ال فائدة من أخباره مبا فعلته أثينا،
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فهو لن يصدقها ولديه تلك الفكرة عنها،أضف
أهنا ال تريده أن يلم حببها له.
ألنه،إذا علم..عندما يعلم..وراحت تفكر أبن
أندريس ليس أمحق ،
أنه رجل أعمال داهية حاد الذكاء،ولن يطول به
الوقت حىت يتكهن مبا حدث،
وبشعورها حنوه.
وهذا شيء ال ميكنها احتماله.
عندما وصلت ساسكيا إىل الفيال ،توجهت رأساً
إىل غرفتها اليت كانت خالية حلسن احلظ.
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فخلعت ثوب السباحة بسرعة ،مث دخلت
احلمام.
أندريس
مههمت أثينا ابمسه أبغراء وهي تراه خارجاً من

مكتب جده،فقاطعها:
"ليس اآلن،اي أثينا"

لقد أمضى الساعتني املاضيتني حماوالً التآلف مع

مشاعره اليت مل يكن يتوقعها أو يرغب فيها على

اإلطالق،
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واآلن ،
وقد وصل إىل قرار حاسم،أصبح متلهفاً إىل

تنفيذه دون أتخري ،
خصوصاً مع أثينا.

مل يعد مثة فائدة من أخفاء احلقيقة عن نفسه أكثر
من ذلك،
أنه حيب ساسكيا .كيف؟
مىت؟
ومتلكه السخط عندما مل يصل إىل أجوبة هلذه
األسئلة رغم اجتهاده يف التحليل.
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قلبه.جسده.ومشاعره.وروحه..
كل ذلك أخذ يصر عليه مرة بعد مرة حباجته
إليها وإىل حبها.
فإذا كان تعقله الذي يكافح كل ذلك
مستميتاً،جيرؤ على اجلدال

فإن مشاعره ستجيب أبن حياته لن تستحق أن

تُعاش.
حاول تذكري نفسه مبن تكون ساسكيا.
لكن مشاعره رفضت اإلصغاء.
أنه حيبها كما هي.
رغم اخلطأ يف احلكم عليها..
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كيف أخطأ يف احلكم عليها؟
وهي تلتقط الرجال يف احلاانت عارضة بيع
نفسها هلم ..
إن مل يكن من أجل النقود،فهو حتماً ألجل
احلب الزائف الذي يعرضونه عليها.

وراح قلبه يربر ذلك أبن ما تفعله ليس
ذنبها،فقد ُحرمت من حب األب وهي طفلة.
واآلن ببساطة.حتاول تعويض ذلك مث أطمأن

لفكرته أبن حبه سيعوضها عن كل ذلك.
وستنسى ماضيها كما سينساه هو،ا
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ملهم هو املستقبل الذي سيجمعهما
معاً..املستقبل الذي ال يعين له شيئاً من دوهنا.
وهكذا سرح أبفكاره،اتركاً العمل الذي يفرتض

به إجنازه،

و ها هو اآلن يف طريقه للبحث عن ساسكيا
ليخربها،ليطلب منها.
.ليتوسل إليها أذا أقتضى األمر.
وسأل أثينا متشوقاً ألخبار ساسكيا حببه :
"هل مازالت ساسكيا ابخلارج؟"
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ضاقت عينا أثينا.
كانت تعرف هذة النظرة يف أعني الرجال
.وأن تراها اآلن يف عيين الرجل الوحيد الذي
تريده،
أمر ال يطاق.
فإذا كانت مل تستطع أغراء ساسكيا برتك
أندريس.
فيجب أغراء أندريس برتك ساسكيا.وأثينا
تعرف ابلضبط كيف جتعل هذا حيدث،
وعلى الفور تصنعت نظرة قلق:
"أمل تعلم؟
لقد ذهبت تتمشى...مع أريستوتل.
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أان أعلم أنك ال حتب قويل هذا،ايأندريس،
ولكن حسناَ،كلنا نعلم كم حيب أريستوتل

النساء،

وقد أظهرت ساسكيا بوضوح أهنا تتقبل
ذلك...ليس أثناء وجودك طبعاً"
أندريسحاولت أوليمبيا إيقافه بعد ذلك بعدة دقائق
إلخباره مبا حدث لكنه رفض الوقوف واإلصغاء
قائالً:
"ليس اآلن أوليمبيا،مهما كان األمر"..
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وأسرع حنو املمر املؤدي إىل جناحه وعرفت
أوليمبيا أن أخاها غاضب ،
فهزت رأسها،حسناً،ما تريد إخباره لن خيفف

من مزاجه السيئ.

ولكن عليه معرفة ما حدث بني ساسكيا وأثينا.
ودخل أندريس صافقاً ابلباب خلفه

منادايً":ساسكيا؟"

شحب وجه ساسكيا لرؤيته،كانت تلف نفسها
ابملنشفة بعد أن استحمت.
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سأهلا بشك:
"ملاذا أستحميت؟"
فحدقت به إبرتباك:
"كنت أمتشى وكان اجلو حار و"...
ومتلكت أندريس غرية تفجرت يف داخله حمدثة
أملاً يكاد يكون مميتاً إلعتقاده أبهنا كانت مع
أريستوتل ومثل كل رجل عاشق مل يستطع

احتمال التفكري يف أن حبيبته بني ذراعي رجل
آخر.فتصرف تبعاً لذلك.
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أمسك هبا،فأنغرزت أصابعه يف حلم ذراعها
الطري بشكل مؤمل،
وقال والغرية تنهشه
"مل تستطيعي الصرب،أليس كذلك؟.
.إىل أين أخذك؟"
فاحتجت ساسكيا صارخة:
"أخذين..؟"
احتارت بني كلماته وتصرفه هذا:
"من الذي"..
لكن أندريس مل يكن يصغي وأضاف وقد سيطر
عليه الغضب والغرية :
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"هل حدث ذلك هناك ،يف العراء
يف اهلواء الطلق،حيث ميكن أن يراكما كل
إنسان؟
هذا ما حتبينه ،اي ساسكيا..حتقرين من نفسك
كليا إىل أن..ولكن،طبعا أنت تفعلني هذا.
فأان سبق وعرفت ذلك،أليس كذلك؟
تريدين أن يعاملك الرجل بشكل سيء،أن
يستعملك مث يرميك وكأنك..
حسنا،
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إذن،إذا كانت هذة هي الطريقة اليت حتبينها،لنر
إذن إذا كان إبمكاين الوصول إىل املستوى
الذي يعجبك .
إذا كان إبمكاين منحك ما تريدينه"
فقد أندريس السيطرة على نفسه،فهو يريد وقد
متلكه انفعال شديد،أن يدمغها مبلكيته هلا..أن
جيعلها امرأته وحده وميحو من ذاكرهتا كل
فكرة عن رجل آخر ..
وراحت ساسكيا تنظر إليه مندهشة و تتساءل
متاملة :
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"ماالذي حدث لكي يتحول أندريس من ذلك
الرجل البارد املنصرف عنها الذي ألفته،
إىل هذا الرجل املتفجر ابلغضب واملشاعر
احملمومة الذي تواجهه اآلن؟
"كانت عاطفته حممومة مدمرة ،و دار رأسها.
عاطفة تتفجر من أندريس يف هياج ال حد له ،
أنه جيرها بذلك إىل اخلطر واإلاثرة.
أليس هذا ما كانت ساسكيا تريده سرا،أن
حيدث؟
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أن ينظر إليها أندريس نظرة رجل مل يعد يستطيع
مقاومة مشاعره حنوها؟
وعندما رأت أندريس قد فقد السيطرة على
نفسه ،أطلقت العنان ملشاعرها وأشواقها هي
أيضا أحتضنها بشده قائال:
ِ
"أنت يل....يل..ايساسكيا..و ما هو يل أريده
كليا وكامالً"
شعرت ساسكيا بقشعريرة يف جسدها جتاواب مع
احتضانه هلا وأخذ قلبها خيفق بعنف..
مث مهست بصوت أجش غري مألوف:
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"عانقين ايأندريس"
أتراها قالت هذا حقا؟
و ازدادت عينا أندريس ملعاان وحرارة.
آه،لك ما تريدين عزيزيتمث احنىن إليها يعانقها ويعانقها،ولكم شعرت
ابلراحة والفرحة تغمر قلبها عندما أصبحت بني
ذراعيه اللتني طال شوقها إليهما.
مث راحت هتمس بصوت رقيق و دافئ ابمسه:
"أندريس...أندريس"بينما كانت تداعب شعره
أبصابعها
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ومن فوق كتفها ،ملح أندريس صورهتما
متعانقني يف املرآة ،كانت تبدو رائعة كتحفة فنية
مذهلة لكنها مل تكن متثاال أبد بل امرأة من حلم
حي يتنفس،
وكان جمرد شعوره بلذة عناقهما،ميحو كل شيء
ما عدا شعوره حنوها.
كان حيتضنها ويشدها إليه
سعيدا،مسرورا،وأحست ساسكيا أبهنا هنا،
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بني ذراعي أندريس،يف أمجل طريقة ممكنة،ويف
غمرة ذلك نسيت ساسكيا ما كانت تريد أخبار
أندريس به،وملاذا هي مضطرة للرحيل،
فهذا ماكانت تريده أن حيدث منذ البداية..منذ
اللحظة اليت وقعت فيها نظراهتا عليه.
خففت الستائر الثقيلة اليت كانت ساسكيا
سحبتها على النوافذ الواسعة قبل دخوهلا
احلمام ..من أشعة الشمس الساطعة وجعلت
الغرفة تسبح يف وهج انعم هادئ.
وعندما محلها أندريس بني ذراعيه وضمها
إليه،مهست ساسكيا بشوق ابلغ:
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"أريدك،إىل أقصى حد..
وسكتت وقد غامت عيناها مبزيج من اللهفة
والرتدد عندما مسعت صوهتا وأدركت اخلطر
الذي ستواجهه.لكن األوان قد فات.فقد مسعها
أندريس وأجاب بلهفة:
"قوليها مرة أخرى،ايساسكيا أخربيين"
يف عاملها اخلاص أصبح أندريس حجر مغناطيس
الذي جيذهبا إليه..حمور كل شيء تتعرف إليه
وكل ما أرادته يف حياهتا ..فقالت له حبرارة:
"أريدك....أريدك ايأندريس..أان"
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وارجتفت غري قادرة على قول املزيد و تشابكت
نظراهتا الرقيقة الواهنة الذاتية بنظراته العنيفة
امللتهبة.
مث قال هلا خبشونة:
"وأان أريدك ايساسكيا أكثر مما أستطيع القول"
مث خفف من خشونة كلماته بعناق آخر أكثر
محيمية حيث بدا لساسكيا من خالله وكأن اجلو
حوهلما أخذ ينبض بعنف مشاعرمها،
وشعرت أبهنا أصبحت أسرية له،ولكن شيئا من
اخلوف يف هذة اهلنيهات أخذ يتسلل إليها ومل
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تدر ملاذا أخذت الدموع تنهمر من عينيها وكان
جسدها قد تشنج أيضا بني ذراعيه فارتد عنها
ومهس:
"مل هذة الدموع؟
وملاذا تبتعدين عين؟"
كانت الدموع تتابع جرايهنا،فهمستـ شفتاها
وهي ترجتف:
"رمبا إلهنا املرة األوىل اليت يقرتب فيها رجل مين
إىل هذا احلد"
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فاتسعت حدقتا عينيه عندما فهم ما تقصده
بقوهلا ..ولكن ال..
لقد كان شيء يف داخله يريد رفض ما يراه
واضحا أمامه.
.ال ،ال ميكن أن تكون طاهرة نقية..ولكنها
كذلك فكل نبض جسدها كان يوحي هبذة
احلقيقة.
نظر إليها ،وكانت مازالت تبكي بدموع صامته،
ترى هل هذة الدموع بسببه؟
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وهتربت أفكاره من احلقيقة....احلقيقة اليت كان
ذهنه حياول فرضها عليه،
ال ميكن أن تكون عذراء هذا مستحيل!
لكن ضمريه وغضبه من نفسه أخرباه أبن
تفكريه صحيح ..وأهنا كذلك
وأبتعد عنها شاعراً ابلغثيان من نفسه فمدت
يديها إليه برتدد وهي هتمس ابمسه:

"أندريس"
ملاذا أبتعد عنها؟
مث قالت له ضارعة:
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"ماذا حدث؟..أي شيء سيء؟
فأجاب متوترا":وهل ِ
أنت حباجة للسؤال حقا؟
أنتِ ....
ِ
أنت عذراء"
كان الغضب يف صوته ميحو هبجتها ليحل مكاهنا
اليأس والقلق لقد أتضح هلا اآلن أن أندريس
اثئر على نفسه لعدم بصريته أهنا عذراء،
ومع ذلك أساء الظن هبا أي إساءة؟
كان مشمئزا من نفسه،وقد جرحت كرامته
بسبب إساءة حكمه عليها كليا.
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مث قال هلا وهو مازال متوترا:
"ما كان عليك تشجيعي منذ البداية بل كان
عليك صدي وأخباري ابحلقيقة"
وتساءلت ساسكيا بتعاسة:
"ترى ماالذي سيقوله لو أخربته أبن أخر شيء
كانت تريده هو منعه عنها؟
أنفجر قائال بعنف:
ِ
"أنت غري آمنة يف اخلروج وحدك.
Page 843 of 906

أنت تعرفني هذا.أليس كذلك؟
..لكان أريستوتل"..
فصاحت ساسكيا ابمشئزاز ابن يف صوهتا
وعينيها:
"أريستوتل!"
مث ارجتفت وهي تقول له اثئرة:
"ال،أبدا..إنه مقزز للنفس و"..
"لكنك ذهبت تتمشني معه""-ال..مل أفعل
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فأحل قائال:
"أثينا قالت أنك ذهبت تتمشني"..ـ
لكن ساسكيا مل تدعه يكمل:
"نعم،هذا صحيح،ولكن وحدي،كانت هناك
أشياء أردت أن"..
وسكتت وهي ختفض رأسها وتنظر بعيدا عنه،
مث قالت جبدية:
"أريد الذهاب إىل بلدي،ايأندريس ال أستطيع"..
فأدرك ما تريد قوله،كما أدرك سبب
ذلك ،فهي تريد االبتعاد عنه.
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فعاد وسأهلا:
"ملاذا مل ختربيين من قبل أنك عذراء"
فراحت ساسكيا تفكر بغضب:
كيف بلغت هبا احلماقة أن تظن أبنه يشعر حنوها
مبا تشعر هي به حنوه؟
البد أهنا كانت جمنونة...جمنونة....جمنونة حببه!مث
مسعته يقول هبدؤ:
"ظننت ايساسكيا"..
فجاء دورها لتقاطعه:
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"أعرف ماذا كنت تظن .لقد سبق وأوضحت يل
جيدا ما تظنه يب ،اي أندريس
ظننتين امرأة رخيصة محقاء تلقي بنفسها عليك
ألجل أموالك ،
وقد حاولت أن أشرح لك قصيت فرفضت
اإلصغاء إيل،
أسأت احلكم علي وصدقت عين األسوأ،
وأظن أن كربايؤك اليواننية ماكانت لتسمح لك
ابإلقرار أبنك قد تكون خمطئا"

Page 847 of 906

نظر إليها أندريس مندهشا وأدرك أن غريته
أدت إىل اإلساءة إليها ومعاملتها بطريقة فظة،
ومتىن لو يستطيع أن أخذها بني ذراعيه،
ليمسح آاثر الدموع عن وجهها،وأن حيتضنها
ويهمس يف إذهنا كم حيبها
وكم يريد محايتها واالهتمام هبا..
متىن أيضا،أن تكون معبودته وتبقى معه إىل األبد
ليخربها بشعوره احلقيقي حنوها.
ولكي يصرف ذهنه عن مشاعره،وعن رغبته
هبا،قال هلا خبشونة:
"حسنا أشرحي يل كل شيء اآلن،أان أصغي"
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مضت حلظة فكرت فيها ساسكيا ابلرفض ولكن
ما الفائدة؟
ستخربه احلقيقة ،وبعد ذلك ستفصح عن نيتها
ابلرحيل ..لكنها طبعا لن ختربه السبب.
مث وللحظة واحدة ،متنت ساسكيا لو أن أندريس
حيتضنها ويكف عن إيالمها بكلمات ال تريد
مساعها،
كما متنت أن يعانقها ليطمئن قلبها املسكني
املخدوع ،مرة أخرى،أبنه حيبها كما حتبه .
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ولكن حلسن احلظ بقي لديها ما يكفي من غريزة
حفظ الذات لكي متنعها من قول هذا التمين له،
مث أخذت نفسا عميقا وبدأت تشرح قصتها مع
ميغان ومارك و لورين،وسأهلا أندريس غاضبا:
ِ
"جعلتك ماذا؟"
وذلك عندما راحت حتدثه مرتددة عن لورين
وإصرارها على أن جتعلها تبدو أكثر إغراء
لإليقاع مبارك الذي تبني فيما بعد أنه أندريس.
ودقت أوليمبيا الباب،مث فتحته ودخلت
لتخربمها:
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"جدي وصل وهو يريد رؤيتكما ،أنتما االثنني"
فتمتمت ساسكيا خبجل:
"األفضل أن أرتدي مالبسي"
بدت أوليمبيا غافلة عن ارتباكها وهي تضيف
بسرعة:
"آه،وهناك شيء أريد أن أخربك به ايأندريس
قبل رؤية جدي"
إذا كنت تريدين طلب عالوةِ
على(مصروفك)فأنت مل ختتاري الوقت
املناسب"
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مسعت ساسكيا أندريس يقول ألخته هذا بصالبة
وهو يسري معها إىل الباب،
اتركا ساسكيا هترب حنو احلمام.

الفصل العاشر:
هناية حلم
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بعينني متألقتني محلقت ساسكيا عابسة بصورهتا
يف املرآة يف غرفة النوم ،
وبدت هلا صورهتا كامرأة مغلوب على أمرها.
مل تشأ أن تبدو هبذا الشكل حني تواجه جد
أندريس ..
الرجل املسؤول قبل غريه عن وجودها هنا .
الرجل الذي ال يظن أهنا مناسبة حلفيده..
الرجل الذي يفضل رؤية حفيده متزوجا من
أثينا..
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كما أهنا ال تريد أيضا أن يراها أندريس هبذا
الشكل.
كان أندريس قد عاد إىل الغرفة لفرتة قصرية
جدا بعد مقاطعة أوليمبيا هلما،
فأستحم و ارتدى مالبسه بسرعة مث أبلغ
ساسكيا أبن جده يلح بطلب رؤيتها يف أسرع
وقت ممكن ،
إال أن هناك أمور معينة بشأهنا يريد هو التحدث
عنها مع جده على إنفراد أوال.
وقال أندريس متجهما:
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"لن يستغرق ذلك وقتا طويال"
مث خرج من الغرفة دون منحها أي فرصة
لتخربه أهنا اآلن لسالمتها العقلية و اجلسدية
تريد االبتعاد عنه أبقصى سرعة ممكنة .
لكنه سيعود بعد قليل ليأخذها ويقدمها جلده.
وعادت تعبس لصورهتا يف املرآة ،وأقرت
غاضبة أبهنا تبدو صورة حقيقية المرأة عاشقة
حمروقة من حب حبيبها.
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حاولت مرة أخرى أن خترب نفسها مبا هو الوضع
احلقيقي لكن قلبها بكل بساطة رفض اإلصغاء
وأجفلت متوترة األعصاب عندما أنفتح ابب
الغرفة..
تنفس أندريس بعمق قبل أن ميد يده إىل مقبض
ابب غرفة النوم مث أمسكها حبزم.
مل تكن أوليمبيا تقصد النميمة أو إاثرة اخلصام
بل احلماية والوقاية فهي غاضبة ألجل ساسكيا ،
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وهذا ما جعلها أتخذ عدة دقائق لتهدأ أعصاهبا
مبا يكفي حىت تنقل ألندريس بطريقة مفهومة
احلديث الذي دار بني ساسكيا وأثينا.
حاولت أثينا يف الواقع رشوة ساسكيا لكيترتكك ووعدهتا مبليون جنية إذا هي فعلت
وطبعا رفضت ساسكيا لكنين ال أدري ملاذا
يُسمح ألثينا بفعل ما تشاء مثل هذة اإلهاانت

والتصرفات اجلارحة.جيب أن يعرف جدي بكل

هذا..
وإذا كنت ال تريد إخباره..
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إال أن أندريس بقي صامتا،
فصاحت به أوليمبيا وقد حريها عدم إظهاره أي
ردة فعل:
"أندريس؟"
لكن أندريس كان يفكر يف الوصول إىل حل
ابلنسبة إىل (اإلهاانت) و
التصرفات اجلارحة)اليت كان يوجهها إىل
ساسكيا هو نفسه،
مث علم اآلن ما فعلته أثينا والنبل الذي قابلت
ساسكيا به كل هذا.
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.مث راح يتساءل ملاذا كان خمطئا إىل هذا احلد يف
حقها و مسيئا ظاملا يف احلكم عليها؟
صوت خافت يف أعماقه حدثه أبنه يعلم
اجلواب،فمنذ اللحظة اليت وقعت فيها نظراته
عليها هناك ،
حدث شيء ما ..
متلكه إحساس حاد ..
ومشاعر حاول ،جاهدا أن كبتها ألن كربايؤه
كرهت له الوقوع يف غرام امرأة هبذا املستوى
دمر
و إلنه أصغى إىل كربايؤه وليس إىل قلبه ّ

دون فطنه حبا رائعا هو أروع جزء يف حياته .
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إال إذا..إال إذا أمكن إقناع ساسكيا مبنحه
فرصه أخرى.
ولكن سواء منحته فرصة أخرى ليثبت فيها حبه
هلا ،أم ال،فهناك ما ينبغي فعله .
كان يواننيا مبا يكفي ليظن أن ساسكيا جيب أن
حتمل امسه ومقابل ذلك جيب أن مينحها محايته
ورعايته سواء قبلت هي بذلك أم ال.
كان أندريس قد أخرب جده ابلضبط ماالذي
سيفعله،مضيفا بصدق أن ساسكيا هي أكثر
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أمهية لديه من الثروة واملركز و حىت من حب
واحرتام جده نفسه،
و فكر يف رفض السماح جلده برؤيتها ،كيال
يعرض ساسكيا إىل أي جرح يف كرامتها ،
لكنه خشي من ظن جده أبنه خيفي ساسكيا عنه
خمافة أن يراها غري مناسبة له...
غري مناسبة!إهنا مناسبة ورائعة أكثر مما يستحق..
آخر ما قام به أندريس قبل عودته إىل غرفته هو
أنه أمر أثينا أبن تغادر
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اجلزيرة على الفور ،
حمذرا إايها بقوله:
"ال تزعجي نفسك مبحاولة إقناع جدي
ابلسماح لك ابلبقاء ،فهو لن يفعل"
دخل أندريس غرفة النوم مرتدداً،وهو يتصور
ساسكيا واقفة تنتظره فهفا قلبه اململؤ شوقا

وحبا إليها.
بدت متألقة كعروس،
لكنها يف اللحظة اليت رأته فيها،تبدلت أساريرها
وغارت عيناها وهي جتفل حبذر.
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أغمض أندريس عينيه بعجز،وقد اكتسحته
موجة من احلب والشعور ابلذنب.
وتشوق اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل
إغالق الباب يف وجه العامل كله ،مث أيخذها بني
ذراعيه ليضمها إليه إىل األبد ،وهو يطلب منها
الصفح واملغفرة ،والسماح له بتمضية بقية
حياته معها لرييها مقدار حبه هلا.
ولكن لديه مسؤولياته ،وقبل كل شيء عليه
تنفيذ وعده جلده أبن يعرفه إىل ساسكيا.
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وكان يرجو أن يتذكر العجوز وعده له مبعاملة
ساسكيا برفق.
عندما أجتاز أندريس الغرفة وأمسك
بيدها ،انكمشت ساسكيا مبتعدة عنه،خائفة من
أن ختوهنا مشاعرها عاملة أبهنا ترجتف من رأسها
حىت أمخص قدميها فقط بسبب دفء يده اليت
كانت متسك بيدها.
كانت تعلم أن أندريس سيديل ببعض التعليقات
املتوترة وبعض األوامر ابلنسبة إىل الدور الذي
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ستقوم به أمام جده ،ولكن،بدال من ذلك ترك
يدها وقال بصوت منخفض:
"أان آسف لتعريضك لكل هذا ايساسكيا"
ودون أن جترؤ على النظر إليه ذكرته ساسكيا
بعنف قائلة:
" هذا ما أحضرتين من أجله إىل هنا"
فقد أحست بلهجة الندم تلك يف صوته ،
إال أنه مل يعقب على ما قالته،وخرجا من الغرفة
بينما دخلت اخلادمة الصغرية املكلفة بتنظيف
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الغرفة فوقف أندريس ليقول هلا شيئا ابليواننية
قبل أن يلحق بساسكيا إىل املمر.
كان من الطبيعي ،يف مثل هذة الظروف أن
ميسك أندريس بيدها مقرتاب منها،حىت إذا سارا
هبذا الوضع يف الفناء ،يعطيان انطباعا أبهنما
خطيبان عاشقان،
ولكن ما كان غري طبيعي ،وغري حكيم
تقريبا،هو الشعور ابلدفء واألمان الذي
اكتسبته من اقرتاهبا منه هبذا الشكل وهي اليت
تريد االبتعاد عنه.
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يف حماولة إلهلاء نفسها عن أتثري أندريس
عليها،نظرت إىل حيث كانت أوليمبيا وأمها
واقفتني تتحداثن إىل رجل عجوز أبيض الشعر
البد أنه اجلد.
عندما اجتها حنوه،أخذ يستدير إليهما
رويدا،ومسعت ساسكيا أندريس يقول بلهجة
رمسية:
"جدي أود أن أقدم إليك ساسكيا"
وقفت ساسكيا تصغي وعيناها مسمراتن على
هذة املالمح املألوفة للرجل الذي تتعرف عليه.
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أنه الرجل نفسه الذي رأته ابلشارع يف مدينة
أثينا.
ذلك الرجل الذي بدا مريضا والذي قلقت عليه
وحاولت مساعدته.

إال أنه اآلن يبدو معاىف و سليما فهاهو يتقدم
حنومها،اببتسامة عريضة،ليأخذ يد ساسكيا بيديه
االثنتني ويهزها من كل قلبه كعادة حفيده ،وهو
يقول ضاحكا:
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"ال حاجة بك لتقدميها إيل ايأندريس ألننا سبق
وتعرفنا على بعضنا البعض أان وخطيبتك الرائعة
اجلمال"
رأت ساسكيا مدى متعة العجوز لرؤية الذهول
على وجه أفراد أسرته،كان واضحا أنه رجل
حيب الشعور أبنه مسيطر ومطلع على كل
شيء..وعلىـ الناس..
رجل حيب التحدي وإدهاش من حوله ولكن
هذة امليزة أغضبت أندريس بينما وجدهتا هي
على العكس،ميزة حمببة.
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وقال أندريس مندهشا وعابسا وهو ينقل نظراته
بينهما:
"أنت و ساسكيا سبق وتعارفتما"
فأجاب اجلد بربودة وقبل أن تتمكن ساسكيا
من الكالم :
"نعم يف مدينة أثينا فقد كانت رقيقة جدا مع
رجل عجوز وقلقة عليه للغاية أيضا"
مث نظر إىل ساسكيا اببتسامة عريضة شاكرا
وقال:
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"أخربين سائقي أبنك عربت له عن قلقك على
صحيت"
مث أضاف:
"وعلي اإلعرتاف أن املشي يف ذلك اجلو احلار
ابإلضافة إىل انتظاري عودتك من التفرج على
األكروبوليس..مل يكن مرحيا،لكنين ال أظن أن
ذلك كان ابلقدر الذي شعر أندريس به
ابالنزعاج عندما جاء إىل مكتيب فاكتشف أنين
ألغيت االجتماع"
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وبصوت خافت راح يضحك كاملنتصر يف
احلرب قائال بشيء من املباهاة ألندريس:
"ال أظنك تعتقد حقا أنين سأمسح حلفيدي
الوحيد ابلزواج ابمرأة ال أعرف شيئا
عنها..أليس كذلك؟"
واخفت ساسكيا ابتسامة بدت على شفتيها،وقد
أدركت أن هذا العجوز مازال يواننيا أصيال،
كانت تعلم أبنه عليها الشعور ابلضيق من
تصرفات اجلد ،
لكنها أحست ابلسرور مبا فعل حبيث مل يسمح
هلا قلبها إبظهار اخلصام له.
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لكن أندريس على ما يبدو،كان صعب اإلرضاء
فقال خبشونة وهو يرمق جده بنظرة قاسية:
"هل كنت تريد أن متتحن ساسكيا..؟"
فقاطعه جده:
"حتما كان اختيارك جيدا ايأندريس .
إهنا ساحرة..وحنونة وقليالت هن الشاابت
اللوايت يضيعن وقتهن على العناية برجل عجوز
ال يعرفنه .
كان علي التعرف إليها بنفسي ايأندريس أان
أعرف أنك و"..
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فقاطعه أندريس بربودة:
"ما فعلته اي جدي إهانة هلا"
فحدقت إليه ساسكيا ذاهلة
أندريس يدافع عنها وحيميها؟
ما هذا؟
و فجاءة تذكرت أنه ميثل دوره فقط ..دور
اخلطيب العاشق املدافع.

واتبع أندريس قائال:
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"ودعين أخربك هبذا اي جدي وهو سواء وافقت
على ساسكيا أم ال فهذا ال يشكل فرقا
عندي،فأان أحبها ودوما سأحبها ،و ما من هتديد
أو رشوة أو مداهنة أو متلق منك قد يغرب ذلك"
ساد صمتـ قصري قبل أن يومئ الرجل العجوز
برأسه قائال:
"هذا حسن أان مسرور لسماعي هذا
امرأة مثل ساسكيا تستحق أن تكون مركز
اهتمام قلب زوجها وحياته"
مث أضاف وقد اغرورقت عيناه ابلدموع :
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"أهنا تذكرين كثريا إبليزابيث فقد كان لديها
احلنان نفسه واالهتمام ابآلخرين"
وصمتـ قليال مث قطب جبينه فجأة وهو يرى
خامت ساسكيا:
"ماهذا الذي تلبسه؟
إنه ال يناسب عروساً من آل دميرتيوس.

لقد أدهشتين ايأندريس ماسة(سوليتري)اتفهة؟

ستلبس خامت زوجيت إليزابيث و"..
فقاطعه أندريس حبدة وخشونة":ال...الداعي
ألن تلبس ساسكيا خامت جديت"
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وأجفلت ساسكيا وراحت تفكر:
أتراه سيخرب جده اآلن أبن املسألة كلها كذبة؟
أتراه مل حيتمل فكرة أن تلبس ساسكيا خامت
زواج اجلدة املقدس يف األسرة؟
واتبع أندريس :
فإذا أرادت ساسكيا خامتا آخر فهي اليت
ستختاره بنفسها،
حاليا أريدها أن تلبس اخلامت الذي اخرتته هلا
بنفسي.ماسة متألقة نقية رائعة اجلمال مثلها"
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رأت ساسكيا والدة أندريس وشقيقته تفتحان
فمهما ذهوال ،مثلها هي،إزاء هذا الكالم
الشاعري الرقيق.
و اغرورقت عيناها ابلدموع وهي تنظر إىل
املاسة يف أصبعها ،
كانت رائعة .
وهي دوما تراها كذلك كلما لبست اخلامت،
ولطاملا متنت أن تلبسه مع احلب.
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فالعهود اليت تعطى مع اخلامت هي اليت تعطيه قيمة
وأمهية عند املرأة العاشقة ،
وليس قيمته املادية.
لكن جد أندريس وضع جانبا هذا املوضوع
وقال مبرح:
"هذا حسن جداً ،لكن ما أريد معرفته اآلن
هو،مىت تعتزمان الزواج؟

أان لن أعيش إىل األبد،ايأندريس،وإذا أردتين أن
أرى صبيانك "..
فقال أندريس حمذرا":جدي"..
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****
بعد الغداء االحتفايل ،عادت ساسكيا إىل غرفتها
بوقار برفقة أندريس كما ينبغي للخطيب
العاشق احلامي خلطيبته وخارج الغرفة،
ملس أندريس ذراعها خبفة مرغما إايها على
الوقوف والنظر إليه وهو يقول جبفاء:
"أان آسف ملا حدث يف مدينة أثينا"
مث بدا على وجهه الغضب وهو يتابع:
"ال حيق جلدي أن ميتحنك"..
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فقاطعته هبدؤ مدافعة عن جده:
"لو كنت أنت مكانه لفعلت الشيء نفسه
ابلضبط،أنه عمل طبيعي متاما.
وأان أتذكر ما فعلته جديت يف أول مرة خرجت
فيها مع شاب"
وضحكت،مث سكتت وهي ترى أندريس يهز
رأسه ويقول خبشونة:
"إهنا حتميك طبعا،ولكن أما كان على جدي
إدراك اخلطر الذي كان ميكن أن تتعرضي له؟
ماذا لو أخطأ يف توقيت(املصادفة)اليت مجعتكما
معا؟
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ِ
كنت وحيدة يف مدين التعرفينها.
لقد ألغى تعليمايت للسائق وطلب منه اإلبتعاد
عن األنظار ريثما يعود هو إىل سيارته اخلاصة"
فقالت هبدؤ:
"حصل ذلك يف منتصف النهار اي أندريس"
إال أن أندريس مل يقتنع بذلك،فأضافت
ساسكيا:
"حسناً ،على كل حال لن حياول جدك بعد اآلن
أقناعك ابلزواج من أثينا.

لقد جنحت خطتك ومت لك ماتريد"
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قالت ذلك تسرتضيه ومها يدخالن غرفة
النوم،وإذا هبا تقف فجأة وهي ترى يف وسط
الغرفة حقائب جديدة .
فسألت بصوت مرتدد:
"ماهذه"..
فقاطعها قائال:
"طلبت من ماراي حزم أمتعتنا،لقد حجزان يف أول
طائرة تقلع صباح غد إىل لندن"
فسألته بدهشة:
"هل سنرحل؟"
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مث أدركت محاقتها إذ كيف تظهر ذهوهلا
لذلك،طبعا مها راحالن ،
ذلك أن أندريس مل يعد حباجة إليها اآلن،
فقد أوضح جده متاما أثناء الغداء أنه مل يعد
مرغواب أبثينا حتت سقفه،
وأجاب أندريس خبشونة:
"مل يعد لنا آي خيار آخر .مسعت ما قاله جدي
واآلن بعد أن أثبتت فحوصاته الطبية أنه على
مايرام،فهو متلهف إلجياد ما يشغله مثل تنظيم
حفلة الزفاف.
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لن يدع فرصة كهذه تفوته حيث سينفق املبالغ
الباهظة على حفلة الزفاف وجيمع كل أصدقائه
املقربني من رجال األعمال حتت سقف واحد.
وأمي وأخيت تشبهانه يف اإلسراف فهما تريدان
مالبس مصممة هلما خصيصا،و ثوب زفاف لك
تستغرق خياطته شهورا،وخططا لتكبري الفيال
حبيث تستوعب األحفاد الذين علينا إجناهبما
نزوال عند رغبة جدي وأمي"...
كانت ساسكيا تلتهم كل كلمة،فالصورة
اخليالية اليت طبعها يف ذهنها رمست يف نفسها
هبجة و فرحا كانت حتلم هبما،
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وأصبحت هذة اللوحة أكثر إغراء مع كل كلمة
ينطق هبا أندريس إال أهنا كانت تعلم أن حتقيق
حلمها مستحيل،
فما قامت به كان متثيال لدور انتهى و ستعود
إىل واقعها.
و إذ بكلمات أندريس التالية تصيبها ابلذهول و
الصدمة:
"لكن علينا أن نتزوج فورا،إذ ال وقت لدينا"
صاحت به شاحبة الوجه:
"ماذا تقول؟
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ال ميكن أن تكون جاداً يف كالمك،

ال ميكننا أن نتزوج ملتابعة التمثيلية"..

فقاطعها مبرارة:
"أان أريد أن أمحيك ايساسكيا"
فقالت ابستهزاء:
"ومنذ مىت يُبىن الزواج على مبدأ احلماية ،فأان ال
أريد محايتك،وال أريدك أبدا"

وحني مسع منها شهقة أمل أظلمت عيناه
ندما.وقال:
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"ساسكيا..اي حبيبة قليب ..آسف جدا مل أقصد
أن أجرحك،
وإمنا ليتك تدركني كم أنت غالية على قليب"
حدقت ساسكيا إليه غري قادرة على النطق أو
احلركة أو التنفس وهي تسمع كالمه املليء
ابملشاعر هذا ،
هل كان ميثل؟
البد أنه ميثل فهو ال حيبها وهي تعلم ذلك...
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ورغم أهنا كانت تتشوق لسماع مثل هذه
الكلمات منه إال أهنا كانت تعلم بعدم صدقها
لذا شعرت بعذاب ال يطاق...
فأمسكت ابخلامت الذي حييط أبصبعها..وحاولت
نزعه بعنف .وقد غامت
عيناها غضبا..وملعت فيهما دموع الكربايء
واألمل
بينما كان أندريس ينظر إليها كما كان ينظر
إليها طول وقت الغداء.
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وقتها قالت له إوليمبيا حبماسه {شعرت بغضب
ابلغ حني عرضت إيثينيا على ساسكيا ذلك
املبلغ ,
وأان فخوره هبا..إهنا حتبك كثريآ.
ظننت أان مامن إمرأه تستحقك..اي أخي الرائع..
لكنين أعرف األن أنين كنت خمطئه.فساسكيا
حتبك بقدر
ما تستحق أنت ان حتبك إمرأه
وكما سأحب أان ذات يوم الرجل الذي
سأتزوجه.
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ومهست يف إذنه أمه أيضآ {أهنا تناسبك متامآ اي
حبييب}
وكذلك قال له جده متأثرآ {أهنا شابه رائعة
اجلمال وذات قلب أكثر مجاآل}.
وحدث بعد الغداء أن ذهب اجلد يغيظ قليآل
ساسكيا ممازحآ :
فألتفتت اىل أندريس تلتمس احلمايه بشكل
عفوي .
فجعلته هذي النظره يف عينيها يتمىن لو خيتطفها
وحيملها إىل مكان تكون فيه له لوحده.
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وجيعل تلك النظره يف عينيها لطلب محايته
تتكرر مره بعد مره.
أستطاعت ساسكيا أخريآ من نزع اخلامت من
اصبعها وقدمته إىل اندريس
رافعة الرأس  :قائله جبديه:
ال شئ يدفعين لزواج من رجل ال حيبين...
أغمض اندريس عينيه وأخذ يردد كلماهتا
ليتأكد من أنه مل خيطئ مساعها.
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مث عاد وفتح عينيه متقدمآ حنوها كان على
وشك القيام أبكرب مغامره يف حياته .
فأذا خسر هذه اخلطوه .خسر كل شئ.
وإذا رحبها  ..تنفس بعمق مث سأهلا برقه { اال
يعين هذا أنك لن تتزوجي إبدآ رجل ال حتبينه؟
مجدت ساسكيا يف مكاهنا وقد شحب وجهها مث
عاد وأمحر قليآل.
أان  ..أجل هذا ما عنيته بقويل.
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وسكتت قليآل عندما تغلب عليها األمل ..مث
عادت وكررت قوهلا أبحتجاج عندما اخلها بني
ذراعيه.
ال أستطيع ان اتزوجك اندريس.
فقال اندريس بصوت منخفض وهو حيتضنها ..
وأان لن ادعك تذهبني اي ساسكيا .
فسألته .
ملاذا؟
لتحميين من الذائب..
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لكنها تلعثمت عندما شدد من أحتضاهنا فهمس
وهو يعانقها ألجل ذلك ...ألجلك.
فقالت بدهشه وأحتجاج..
أان؟
لكنه مل يدعها تكمل .فأحاط وجهها بيديه
ونظر يف عينيها وقد ابن األمل البالغ يف عينيه
املثقلتني ابلندم
امللتهبتني ابحلب والرغبه.وهو يقول ضارعآ..
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أرجوك اي ساسكيا..إمنحيين فرصه أريك فيها
كيف ستكون األمور بيننا  ..كيف ستكون
ممتازه.
فسألت وقد بدأت تشعر بدوار.
مالذي حتاول أن تقوله؟؟
فأجاب وهو مايزال حييط وجهها بيديه.
أحاول أن اقول ابلكلمات ما سبق وقاهلا لك
قليب ومشاعري وروحي وجسدي .
.اي حبيبيت ومعبوديت..البد أنك تشعرين مبا
اشعر به؟
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رفعت بصرها بتعجب ونظرت يف عينيه لرتى أن
كانت جترئ ؤ على تصديق ما تسمع.
.وهي تشعر بقلبها خيفق مبزيج من البهجه
واألاثره
ال ميكن لرجل تزييف نظرات هبذا الشكل الذي
ينظر به اندريس إليها ...
وإذا مل يكن هذا كافيآ..فأن عناقه هلا يعطيها
رسالة حب واضحه منه ..
ومل تستطع منع نفسها من األمحرار خجآل وهي
تشعر أبن كياهنا يستجيب له وليس قلبها فقط..
مث قالت له جبرأة :
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ظننت أنك ترغب يف....
وعندما أخذ أندريس يضحك ..سألته إبرتباك.
ماذا تراين قلت؟
فأجاب ومازال يضحك :
اي اعز حبيبه .أضحك لرباءتك وسذاجتك .
فأنيت مل تتعريف على رجل غريي حىت..
وسكت ونظر إليها ابمسا .وقبلها برقه قبل أن
يقول هلا.
ال  ..وملاذا أزعج نفسي ابلشرح  .فعلى كل
حال
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لن يكون لديك الفرصة لتتعريف على شخص
أخر
فأان وأنت  ..اي ساسكيا ..سنتزوج  ..ونتشارك
احلب .والفرح .
ونعطي بعضا البعض احلب طوال حياتنا
عندئذ مهست ساسكيا ..ببهجة وهو أيخذها
بني ذراعيه
آآه اي اندريسون..
60
اخلامتة
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-حسناً..رمبا مل يكن عرسنا حسب رغبة

جدك،لكنه حتماً لن يسمح لنا أبن تكون حفلة
العماد عائلية هادئة.

وضحكت ساسكيا مع أندريس ومها يشمالن
بنظراهتما احلشد الضخم من املدعوين الذين
مألوا جناح "املناسبات اخلاصة" الذي ُأكمل
وُأثث حديثاً يف أحد فنادق جمموعة "فالغشيبـ
بريتيش"
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فسأهلا أندريس بقلق أبوي:
"مهممم..هل أنت واثقة من أن روبرت على
مايرام مع جدي؟"
مث راح يركز اهتمامه على الناحية األخرى من
القاعة حيث كان جده يتباهى حبفيده البالغ
الثالثة أشهر وهو يريه ألصدقائه من أرابب
األعمال.
فقالت ساسكيا ضاحكة:
"لقد محل جدك يف زمانه أطفاالً أكثر مما

محلنا،أان و أنت"
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رمبا،ولكن أايمنهم مل يكن أبننا،أظن مناألفضل أن أذهب و أستعيد روبرت من جدي،
يبدو وكأنه بدأ يتململ،كما أنه مل ينه طعامه
بعد..
وقالت أوليمبيا لساسكيا ومها تنظران إىل
أندريس يهرع حنو ابنه:
"ابلنسبة إىل ذكر اآلابء الشغوفني
أبوالدهم،كنت دوما أعلم أن أندريس سيكون
والدا جيدا"..
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ابتسمتـ ساسكيا ألوليمبيا وهي تنظر إىل
زوجها حامال مبهارة ابنهما الذي ولد بعد عشرة
أشهر على زواجهما.وهي و أندريس يعلمان أنه
الذي يبلغ فيه أبنهما عامه األول ،سيكون لديه
شقيق أو شقيقة.
وعندما أخربت ساسكيا أندريس ألول مرة عن
ذلك قبل أن تتأكد،قال هلا حمتجاً:
أليس هذا مبكراً أكثر من الالزم؟فكان أن أمحر وجهها خجالً،
مث ضحكت وقد تذكرت،كما كانت واثقة من
أن أندريس يتذكر هو أيضاً،
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أهنا هي اليت استلمت زمام املبادرة يف أول
اتصال بينهما بعد والدة روبرت.
كان أندريس أكثر األابء روعة،وأروع من ذلك
أنه كان زوجاً و عاشقاً،وتنهدت ساسكيا و قد

بدت يف عينيها نظرة فهمها أندريس على الفور.

إذا كانت والدة أندريس قد دهشت عندما
سلمها أندريس حفيدها فجأة،مصراً على أن

هناك شيئاً عليه التحدث به مع زوجته على

انفراد،فهي مل تظهر تلك الدهشة بل ذهبت
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لتجلس مع جدة ساسكيا اليت سبق وعقدت
معها صداقة متينة.
أندريس ال..الميكننا ذلك.تصاعد احتجاج ساسكيا عندما قادها أندريس
إىل أكثر غرف الفندق رفاهية،مث أقفل الباب
عليهما،وأجاهبا مداعباً:
-ومِلَ ال؟

الفندق ملكنا وحنن متزوجان..وحالياً،رغبيت بك

قوية.
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مهممم...أندريس.وأتوهت عندما عانقها بقوة وراح يقبلها.
مهممم..أندريس..ماذا تريدين من أندريس؟ومل جتب ساسكيا وإمنا جذبت رأسه حنو رأسها
تقبله.
لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية
زوروا مكتبة رواية
www.riwaya.ga
متت
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