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ال أثق بك
الضائقة املالية اليت متر بفيليبا جعلتها تذهب اىل زوجة
أبيها اآلوىل لتطلب منها املال ملعاجلة والدها,ساعدهتا مونيكا
وذلك إبجادة زوج غين ليحل كل مشاكلها ويف
.نفس الوقت حيل مشكلته مع عمه
وهذا ما حصل يف وقت قليل جدا تعرفا تعرفا اىل بعضهما
وتزوجا,كان زواجهما صدفة لكن التودد والرفض واآلمل
والعذاب  .......كلها امور ختتفي يف النهاية
امللخص
قالت مونيكا إبمشئزاز (( إن رئيس شركة
دي كورسي ينتظرك يف املكتب ....لديه عرض
ِ
ِ
وعليك ان تستمعي اليه جيدا
لك
))إذا ِ
كنت فعال حتتاجني للمال كما تدعني

أعتقدت انه كبري يف السن لكن هذا الرجل شاب وجذاب
جدا .عندما تكلم بدا صوته ابردا وضعيفا
))اذا ِ
انت فيليبا ؟((
نعم ))وهي حتدق به إبندهاش مدركة((
ان حلقها جاف ونبضات قلبها تتسارع
.بشكل مزعج
)).........التقت عيناه بعيناها وقال((سيكون الشرف يل ان اتزوجك
بدت وكأهنا فاقدة احلس,لكنين مل آرك
يف حيايت من قبل ,حىت انين مل اعرف بوجودك
.حىت هذه الليلة
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الفصل االول
لكن هذا العالج جديد جدا !يقول اإلختصاصي إنه((
سيكون ذا مفعول قوي جدا على والدي ..رمبا يشفيه
.هنائياًًًً .لكنه ابهظ الثمن وموجود يف امريكا فقط
))وليس لدينا املال الكايف يف الوقت احلاضر
أحنت فيليبا روسكو رأسها اىل اآلمام  ,وثبتت

نظراهتا على وجه الزوجة السابقة لوالدها املتحفظ
ِ
ِ
ارجوك((
))مونيكا.انت مالذي الوحيد .ساعدينا........
هزت مونيكا راسها على حنو حاسم
هذا مستحيل  ,ما تطلبينه هو فوق قدريت  ,ال استطيع ان اطلب((
))...من لينوكس بعض املال ألقرضه لزوجي السابق
))توردت وجنتاها ((ولطاملا كان .........يغار من كيفني
)).لقد كاان شريكينفي العمل((
لكن هذا كان يف املاضي,وعلى كل حال لينوكس((
يرى ان اجمللس كان كرميا جدا معه...هجرهم
بتلك الطريقة الغريبة من اجل الرسم..........وهجرين
))أيضا

ِ
ِ
كته!انت
تصرخ..انت اليت تر
أرادت فيليبا ان
اليت رفضت اجملازفة حبياتك اإلجتماعية من اجل ان
حيقق والدي حلمه ,ها ِ
انت تعيشني يف النعيم
.مرة اثنية
لكنها مل تقل شيئا ,استطاعت ان تتذكر وجه
والدها عرب السنوات املاضية ,منهكا وحزينا
وصوته اآلجش خياطبها
جيب اال تلومي مونيكا ,وان ال تكوين قاسية إين((
أحاول ذلك .أحبتنا على طريقتها اخلاصة,لكنها ال تستطيع

العيش من دون املال,إهنا حباجة اليه كما حيتاج الناس
لتنشق اهلواء ,ومن احملتمل إهنا ستذهب اىل حيث
))..املال الوفري ,وسيحسن لينوكس معاملتها
أتكدت فيليبا من ذلك وهي جتول بنظرها يف غرفة
اإلستقبال اآلنيقة ,ان بيع اي من تلك الصور او اآلثرايت
.القدمية سيمكنها من دفع مثن عالج كيفن روسكو
نظرت مونيكا بتململ اىل ساعتها
على كل حال عرفت ان والدك قد جنح اىل حد بعيد يف((
رسم هذه اللوحة الثمينة,آال يستطيع رسم املزيد ليمول
))عالجه
هزت فيليبا راسها شاكرة آلن كيفن ال يستطيع مساعها
املرض او الفريوس الذي أصيب به ,متلك عضالت((
جانبه اآلمين يف البداية مث جيد .............صعوبة يف
))إستعمال يده اليمىن لن يقدر على الرسم اثنية
عذت مونيكا على شفتها
لقد ......فهمت,حسنا حسنا الوضع مأساوي جدا((
ولكن ابلطبع لو انه بقي يف الشركة لكانت شركة
)) التآمني تكفلت بكل مصاريف العالج
هزت رآسها مث اتبعت
))إين آسفة اي عزيزيت ال آستطيع مساعدتك((

شدت فيليبا على يديها وقالت
مونيكا جيب آن آحصل على املال بطريقة او آبخرى((
قبل فوات اآلوان ,يقول االختصاصي انه يف حال فقد
))...........املزيد من بنيته العضلية
توقفت عن الكالم مث اتبعت بصوت ضعيف
سأفعل أي شيئ .............سأوافق على كل شروطك((
 ,سأرد ِ
لك القرض حىت ولو إستغرق ذلك بقية حيايت

ِ
ولكن علي آن أحصل عليه ,اذا ِ
اهتتمت بوالدي يوما
كنت قد
))ساعديين على إجياد حل
توردت وجنتا مونيكا مرة اثنية,قالت
ابلطبع اهتممت ,لكن ما تطلبينه غري معقول اآلن ,هل((
ِ
))حاولت ان تتقدمي بطلب اىل احدى مؤسسات التسليف؟
نعم.ولكن ليس يف حوزيت آي ضمانه .ال آستطيع حىت((
أن آكفل فعالية العالج او أن والدي قادر على الرسم من
))جديد
قالت مونيكا إبقتضاب
,اين اشفق عليه  ,مل يتخذ اي تدابري تؤمن له مستقبله((
))قبل ان يتخلى عن مركزه بتلك الطريقة اجملنونة
احتجت فيليبا
مل يفكر انه سيمرض يوما.كان يتمتع بصحة جيدة حىت((

))........الشتاء املاضي كان سعيدا جدا
كان كالمها مؤثر جدا .رآت يف وجه مونيكا من خالل تقلص
.عضالهتا اهنا تشاركها الرأي
قالت وهي تنهض عن الكرسي
,أخشى ان اطلب منك الرحيل ,سيحضر لينوكس يف اية حلظة((
وأفضل آال ير ِ
اك هنا سنقيم حفلة على شرف رئيس شركة
دي كورسي العاملية اليوم ,وعلي القيام ببعض اآلعمال
))انين آسفة اي فيليبا ليس لدي ما أقرتحه
ترددت اثنية
قد يكون هناك عالج مماثل يف هذا البلد ورمبا على حساب((
)) .املنظمة العاملية للصحة
قالت فيليبا بتوتر وهي تنهض
كال,هذا عالج جديد كما اخربتك ,يف الواقع,مازال يف املرحلة((
)) التجريبية ,انين آسفة إلزعاجك لقد ِ
كنت آملي اآلخري
كانت هتم ابخلروج عندما فتح الباب ودخل منه لينوكس
أندرهاي ,جتمد يف مكانه عندما رآها .إبتسم هلا يف هتذيب
))فيليبا ,اليس كذلك.؟كيف حالك؟((
لكن من دون محاس مث رمق زوجته بنظرة إرتياب
قاطعتها مونيكا
)) عليها ان تذهب بسرعة((

وضعت ذراعها حول فيليبا
)) .سأرافقك اىل اخلارج اي عزيزيت((
قالت مونيكا بغضب
من املؤكد انه سيتسائل عن سبب زايرتك ,ال اريد أن أبدو فظة((
))إين أشعر مبحنتك لكنك تعقدين اآلمور احياان
قالت فيليبا هبدؤ
))ما كنت جئت اىل هنا لو مل آكن ايئسة متاما((
مث انولتها ورقة صغرية

ِ
فكرت بشيء((
.........هذا رقم الفندق الذي أنزل فيه  ,إذا
بطريقة أستطيع هبا مجع بعض املال ,ميكنك اإلتصال يب خالل
))اليومني القادمني
أخذهتا مونيكا بنفور
))...حسنا ولكنين ال اعدك بشيء((
.احلياة صعبة ,فكرت فيليبا مرارة وهي يف طريقها اىل اىل الفندق
إستبدلت مونيكا بيتها السابق املرتف ببيت اخر,إذا كان هجرها
لكيفن بعد  5سنوات من الزواج ما سبب هلا حزن فستجهد يف
إخفائه ,ولكن من احملتمل إهنا إستطاعت ان تتغلب عليه إلحساسها
ابإلهانة .عندما كانت مونيكا تنال مرادها كانت تظهر هلا لطفها
.............وعندما تشعر ابخلداع

عبست فيليبا بسرية,بقي كيفن ارمل لعدة سنوات فقد دلل
زوجته الثانية كثرياوهي يف املقابل وجدت متعة ابلغة يف
 .ذلك
,عندما أعلن يف البداية إنه بنوي التخلى عن مركزه يف الشركة
وعن ممتلكاته يف لندن ويف غريب ساسكس,إعتقدت مونيكا
اآلمر مزحة مزعجة او إجازة مؤقته ,وعندما ادركت جديته وعزمه الشديد
غضبت كثريا.ما تزال فيليبا ترتعد عندما تتذكر نوابت الغضب اليت
حتملها كيفن بصرب شديد,على كل حال إستسلمت مونيكا متاما
,لتسوية الطالق السخية اليت بدت تناسبها بشكل مالئم
.ومن مث للينوكس الذي أعجب جبماهلا األرستقراطي
حقق كيفن كل ما متناه يف البداية,لقد حصل على سعر كبري ملمتلكاته
ومل يكن حباجة آلحد بعكس ما تكهنت به مونيكا .إستمتع هو
وفيليبا بعدة سنوات من السفر منطقيت الدورودين والربوفانس
الفرنسيتني بينما كان يعمل ,يتمتيز كيفن روسكو كما قال احد
النقاد ,ابلقدرة على التعبري بلوحاتة عن قوة احلرارة والظل اليت
.حتدثها املناطق اجلنوبية الفرنسية
اعتقد اهنما سيعيشان يف سعادة دائمة ,فكرت فيليبا ومل يدركان
.كم كان الوقت قصريا
لن أفكر هبذه الطريقة,أنبت نفسها بقسوة,سأحصل على
املال بطريقة او أبخرى وسأعمل على أن يتلقى والدي العالج

.يف أمريكا
لكن كيف ؟تسائلت وهي تسند رأسها على انفذة القطار
وأخذت تفكر,بقي طرق قليلة مل تسلكها ,لقد جربت
.كل الطرق التقليدية
رمبا علي ان أختذ بعد اخلطوات املتهورة ,يقال ان
 ,فتيات املالهي ,يكسنب كثريا من دون ان يدفعن ضرائب
أدارت رآسها قليال لتدرس انعكاس وجهها يف النافذة
املتفائلون هبوس فقط,سيظنون أن هؤالء الناس يطلبون
.فتيات حنيالت وشعر انعم وخربة قليلة جدا
فكرت فيليبا سأواجه الواقع ليس عندي خربة على االطالق
كانت شاكرة آلن والدها ال يعرف ما تعتزم القيام به,ولو
كان ذلك بشكل غري جدي,اعتقد اهنا حتاول بيع لوحته اآلخرية
.اليت رمسها قبل ان يستفحل مرضه العضلي
حىت تلك اللوحة كان ميؤوس منها .تصرف صاحب املعرض معها
 .بلطف وتفهم  ,لكن اللوحة كانت دون مستوى أعمال كيفن روستو
 .قد ال يشرتيها احد الهنا غري واقعية

متددت على السرير يف غرفتها الصغرية والوحيدة ,وفيما حتاول ان

.تقراء قصة بوليسية إشرتهتا يف احملطة .رن اهلاتف فجأة
,فكرت انه قسم اإلستقبال يريد أن يسأل عن موعد رحيلها
رفعت السماعة وإذا بصوت والدها السابقة اجلاف يقول
)) هل إبستطاعتك احلضور اآلن ؟هناك شيئ مهم اريد ان اانقشه معك((
وثب قلبها من مكانه
))هل وجدت حال؟((
))!رمبا((
))هذا رائع,ما هو ؟((
)),ال استطيع مناقشته على اهلاتف ((
استعادت مونيكا طبيعتها الباردة
سوف نرى ............اذا كان رائعا قد يسهل اآلمر إن جئت مبظهر((
)) أنيق
مث أقفلت اخلط
أنيق ,فكرت فيليبا إبرتباك وهي تتذكر تفاصيل ثوهبا الشفاف الذي
.أحضرته معها ,معظم ثياهبا ال تناسب مطلبات مونيكا الصارمة
,أخريا سوت اآلمر ببنطال من اجلينز وبقميص أبيض طويل الكمني
سرحت شعرها البين حىت التمع مث ثبتته وراء اذنيها مبشطني على
.شكل فراشة
 ,وجدت مونيكا مبفردها واقفة قرب املدفأة الرخامية يف غرفة اإلستقبال
,ويف يدها كواب من العصري,استدارت يف الوقت الذي ظهرت فيه فيليبا

مث صرخت
))!قلت أنيقة وليست كطالبة فنون مجيلة(
قالت وهي ترفع ذقنها بتحد
اان كذلك ابلفعل ,على كل حال ,هل ثيايب مهمة اىل هذه الدرجة؟((
))هي سيعرض علي عمل يف حفل األزايء؟
قالت مونيكا حبدة
.ليس هناك ضمانة أبنه سيعرض عليك شيئ,عندما يراك سيغري رأيه((
))ومن يستطيع أن يلومه؟
قطبت فيليبا جبينها
))هو ! من هو؟((
اآلن دي كورسيه  ,رئيس شركة كورسيه العاملية ,لديه عرض لك وعليك((
ان تستمعي اليه جيدا,إذا ِ
كنت فعال حباجة اىل املال كما تدعني ,مع انين اجد
)).اآلمر غري معقول.........وال جمال للتفكري فيه
شربت بعض العصري مث اتبعت
))إنه ينتظرك يف املكتبة اآلفضل أال تدعيه ينتظر طويال((
سارت فيليبا بضع خطوات حنو املكتبة,وهي يف شبه دوامة ,كانت اندرا
ما ترى زوجة أبيها منهارة ليس منذ ان عرفت خبطط كيفن للمستقبل ,من
.الواضح ان حفلة العشاء املهمة مل جتر كما خططت هلا
لقد مسعت بشركة دي كورسي العاملية ابلتأكيد .ومن مل يسمع هبا؟
ماذا ميكن ان يطلب شخص له عالقة بتلك املؤسسة من شخص اتفه مثلها؟

.اآلمر غري معقول كما قالت مونيكا
,توقفت امام ابب املكتبة تتسائل اذا كان عليها ان تطرق على الباب ام ال
.غريت رآيها بسرعة ,أدارت مقبض الباب ودخلت اىل الغرفة
كانت كل األضواء مشعة ,توقفت فيليبا قليال وهي تطرف عينيها بعد ظالم الرواق
النسيب عندما أعتادت عيناها على الوهج ,ورأته ,جتمدت يف مكاهنا من وقع
.املفاجأة
 ,رئيس شركة دي كورسي جيب ان يكون اكرب سنا .فكرت وهي تشعر بدوار
.رجل بدين  ,ومتوسط العمر وانضج .........مثل لينوكس اندرهاي
لكن هذا الرجل شاب وجذاب جدا  .تفحصت عيناها الثاقبتان جسده الرائع
.وشعره اآلسود الكثيف الذي يتموج من أعلى جبينه اىل الوراء
.إقرتبت منه حىت متتع نظرها بعينيه اخلضراوين التني تزينهما رموش كثيفة
بدا مندهشا هو أيضا .كان حاجباه السودوان يتحركان وهو يتفحصها ببطئ
.من أعلى إىل أسفل
شعرت يداها ابلرطوبة فجأة فمررت كفيها على بنطاهلا ,بددت هذه احلركة الصمت
الذي
.طوقهما وحترك هو أيضا على حنو مفاجئ وكأنه كان غاضبا من شيئ
.عندما تكلم بدا صوته ابردا وضعيفا كأنه يف حالة أتمل
)..إذا .......ا ِ
نت فيليبا؟((
أجابت بصعوبة
))!نعم((

وهي حتدق اليه شبه خمدرة ومدركة أن حلقها جاف وأن نبضات قلبها تتسارع
بشكل مزعج
))وأنت...السيد دي كورسي؟((
إبتسم بسخرية
))اعتقد ان علينا يف مثل هذه الظروف ان نكون أقل رمسية,إمسي آلن((
شعرت فجأة ابخلوف
))أي ظروف؟((
اي للهول ,ال ارغب ان اكون مستهرتة
))!اان....اان ال افهم اي سيد((
ِ
يبلغوك؟((
))أمل
 .التقت عيناه اخلضراوين بعيناها وجتمدت نظراهتما
)).سيكون الشرف يل على ما يبدو,إن قدران اي آنسة اان ِ
وانت ان نتزوج((
بدت فيليبا للحظة وكأهنا فاقدة احلس .مل تستطع احلراك او الكالم او حىت
التفكري بشكل منطقي .غري معقول ,لكن يبدو ان اآلمر أسوأ من ذلك.إنه اجلنون
حبد ذاته  .ما زالت كلماته تتخبط يف رأسها ,ال بد ان رئيس شركة دي كورسي
 .العاملية أصيب ابجلنون ,وال احد يعرف بذلك غريمها
))اآلفضل أن جتلسي((
أضاف آالن دي كورسي إبقتضاب
))قبل أن تنهاري((
القى نظرة خاطفة على وجهها مث ثبت نظره على بنطاهلا الضيق  ,جتهم اثنية

))كم تبلغني من العمر اي آنسة؟((
))عشرون سنة((
زمت شفتيها اجلافتني .قالت
)).هل قلت ....نتزوج؟((
أومأ برأسه من دون أن يبتسم  .بلعت ريقها بصعوبة
لكنين مل أرك يف حيايت من قبل .....حىت انين مل أعرف بوجودك حىت((
))هذه الليلة
))اان ايضا.......لكنين ال اعتقد ان ذلك عائقا((
أحضر هلا كرسيا ذا مسند عال وأجلسها عليه  ,مث وضع كرسيا اخر يف مواجهتها
قبل ان تتهميين ابجلنون امسحي يل بتوضيح بسيط  .اين حباجة((
آلن اكون متزوجا أبسرع وقت .وكنت عازما على نشر إعالن يف اجلريدة أطلب فيه
))زوجة قبل أن آيت اىل حفلة الليلة

قالت فيليبا بسخرية
ال بد انك متزح .لن أسامح مونيكا..او لينوكس أبدا,اعتقدت انين ((
))تصرفت بغباء .........عندما أخربهتما انين حباجة ماسة اىل املال
قال آالن دي كورسي هبدوء
انين ال امزح ,كنت شارد الذهن خالل العشاء  ,وإستطاعا إقناعي ابلتحدث عن ((
متاعيب

إقرتحت علي زوجة والدك السابقة حال سينقذان حنن اآلثنني .لذلك طلب منك
احلضور اىل هنا
))الليلة .ولذلك حنن معا
أخذت نفسا عميقا
))!إين ...ال أصدق ,هذا جنون((
رمقته بنظرة إزدراء
كنت تنوي أن تنشر إعالان يف اجلريدة حقا! أنت أخر شخص يف العامل حباجة((
)) .اىل أن يلجأ اىل وسيلة كهذه
ابتسم هلا بلطف
شكرا على هذا األطراء .اذا كان هكذا فهال,يف احلقيقة اعرف القليل من((
النساء اللوايت بعمر مبناسب وخلفية جيدة وأقل من الآليت يسمحن آلنفسهن
ابلزواج
يف هذه الطريقة ,من دون فرتة التعارف التقليدية ......او التعهد ابحلب واإلخالص
ملدى احلياة
)).أي شيئ اقل سيعتربونه إهانة
جتمدت مكاهنا
))أال تعتقد أبن اآلمر يهينين ؟((
هز اآلن دي كورسيه كتفيه بال مباالة وقال بصدق

مما عرفته الليلة عنك ,ال اعتقد انك ستتحملي رد اإلهانة ,عرفت ِ
انك يف حاجة((
اىل بعض املال لتدفعي تكاليف عالج والدك يف الوالايت املتحدة ,ولتبقيه يف

ِ
ِ
طلباتك,انت حباجة ايل
تزوجت مين  ,سأحرص على تنفيذ كل
عيادة خاصة ,إذا
لتأمني مستقبل
))والدك  ,اي آنسة  ,واان حباجة ِ
اليك ملستقبلي .هل نعقد صفقة؟
 .لقد نصحتها مونيكا ابإلستماع اليه
وجدت فيليبا نفسها ترجتف ,قالت
اوال عليك ان تفسر يل حاجتك اىل الزواج بسرعة ,ملاذا ال تبحث عن زوجة((
..........
))هتتم هبا فعال؟
قال ساخرا
الزواج ورقة اينصيب كنت دائما اجتنب شراء بطاقة  .لكن اآلن اهلي يضغطون ((
علي
))بشدة
توقف قليال مث اتبع
ورثت الشركة عن جدي ومنذ ذلك احلني ,وعمي لويس حيقد علي آلنين سلبته((
هذا احلق ,بدأ يعمل ضدي منذ سنتني ,وحياول اإلعرتاض دائما على الصفقات
امللتزم
هبا حىت  .......يشوه مسعيت ويضعف سلطيت ,وذلك إبهتامي بقسوة امام أعضاء
اجمللس
)).إين طائش
رمقها بنظرة سريعة

ِ
إبتسمت اخريا اي انسة  ,اان ايضا اجد الوضع مضحكا ,لكن أصبح جداي مؤخرا ((
.لقد
إرتبط إمسي إبمرأة متزوجة من رجل مهم يف احلكومة,وحملت بعض الصحف اىل
ذلك..........وإنتشرت الشائعات يف الوسط اإلجتماعي الذي أنتمي
اليه.......تعرضت
للشائعات سابقا لكن هذه املرة إستطاع عمي أن يستغلها ملصلحته ,وأن يثري جملس
الشركة ضدي على أن تصرفايت خمزية,وستتسبب بفضيحة للشركة مما سيضعف
مركزها يف السوف,إنه يعتربين غري جديرا مبركز رائسة الشركة .وعليه,دعا اىل إجتماع
طارئ سيعقد بعد أسبوعني ملناقشة الوضع,وملطالبيت بتقدمي اإلستقالة ,إنه خيطط
ابإلستيالء
على مركزي ,وخمالفة إرادة جدي,وهذا إحتمال غري مشكوك فيه ,قد يؤدي اىل
كارثة .هل فهميت
))املشكلة؟
قالت
اعتقد ذلك.......لكن رمبا كان عمك على حق,ورمبا كنت انت فعال شخصا ((
,مستهرتا
))إذا كنت على عالقة مع تلك املرأة ,فال داعي آلن تنكر أمامي
تغري تعبري وجهه
عمي اي آنسة يفكر بطريقة بورجوازية ,ال تطاق,وهو يعرف جيدا ان حيايت ((
اخلاصة ال تؤثر

)).بتاات على عملي
تردد قليال ,بدأ اندما على شيئ .مث قال
هناك عمل اخر ,لدى عمي ابنة تدعى سيدوين  ,ولقد ملح يل عدة مرات إبنه ((
سيوقف عن
))معارضته اذا عرضت الزواج على إبنته
))أليس هذا احلل مناسبا؟((
ِ
ما كنت اقرتحت ذلك لو ِ
التقيت هبا يوما .اهنا إمرأة معقدة ومتسلطة وذات ((
كنت
))مزاج سيئ
))!رمبا اان كذلك((
))هذه جمازفة علي القيام هبا((
تفحصت عيناه وجهها وجسدها بشكل مزعج
تبدين إنسانة واضحة ,وإبنة خملصة وحمبة.هذا ما أكدته يل السيدة أندرهاي.وهلذا ((
السبب
))إقرتحت هي وزوجها أن أجري املقابلة معك
توقف قليال مث اتبع

ِ
ألست موافقة؟((
))علينا إختاذ بعض اخلطوات املتهورة أحياان ملعاجلة مشاكلنا
فكرت فيليبا ,خطوات متهورة,هذا قوهلا .يرتد عليها كي يالزمها قالت
))...........حسنا.......رمبا ,ولكن.............الزواج((
راقبها للحظة طويلة

ِ
انت خائفة من مضمون هذه الكلمة ,وحباجة اىل معرفة طبيعة هذه العالقة اليت ((
))أعرضها؟
أحست فيليبا حبمرة اخلجل تعتلي وجهها
)).نعم((
))حسنا .هذه طبيعي((
قال بعد حلظات
,لست وحشااي فيليبا ,ولكنين حباجة اىل ان أضمن إستمرارية عائلة دي كورسي((
سأطلب ِ
منك يوما أن متنحيين طفال.أعدك أبنين سأنتظر حىت تصبحني مستعدة.هل
هذه هي
))الضمانة اليت تريدينها؟
))نعم.......كال.......ال اعرف((
شبكت يديها إبحكام
))هذا سخيف .إنه وضع مستحيل((
))كما تقولني لكنه حل عملي ملصاعبنا املشرتكة((
))هل هذا كله يهمك؟((
بدا مبتهجا
))وماذا غري ذلك؟((
))ماذا عن  .........احلب؟((
ضحك جبرأة
))ماذا عنه ابلفعل؟((

.الحظت ان أسنانه بيضاء ومجيلة مع انه ال دخل لذلك ابملوضوع
كما ذكرت اي آنسة ,سابقا ,لقد إلتقينا منذ برهة وأشعر أن أية حماولة ودية((
)).........للتقرب ستؤول اىل الفشل طاملا مل حين الوقت
قالت بتوتر
))مل أقصد ذلك((

))ال,اذا ِ
انت على عالقة مع شخص آخر؟((
أاثرهتا نربة صوته املريبة ,ورفعت ذقنها ٍ
بتحد,وإزدادا تورد خديها
))هل اآلمر مستحيل هلذه الدرجة؟((
قال بغيظ
))انه بعيد اإلحتمال  ,اان واثق من طبيعتك الربئية .....واملزعجة((
محلقت به
يف احلقيقة كنت اتسائل عما سيحدث بعد ان نتزوج لو ان احدان((
))تعرف اىل شخص آخر
قال برقة
))الزواج ليس عائقا دائما لعالقة كهذه,ما دامت سدادة الرآي موجودة((
))وجهة نظر ساخرة وبغيضة ((
اجاهبا حبسم
إين أحاول أن اكون عمليا,على كل حال مل نتزوج بعد,مل نبحث عن مصاعب ((
))ليست موجودة؟
))آه طبعا كل شيء سيسري على ما يرام((

إبتعدت عنه قليال وهي تشعر مبرارة كالمه
))أستطيع ان افهم ذلك((
بقي ساكنا لعدة دقائق مث قال هبدوء
فيليبا مل يكن الزواج امرا سهال ابدا .حىت ولو كنا التقينا من قبل وأحببنا بعضنا ((
البعض ,فسيكون هناك ايضا........بعض التعديالت ,وضعنا غري عاديلكن من
يستطيع ان يقول أن الزواج الذي ينشأ من صداقة وإقتناع متبادل ال ميكن ان
))ينجح يف آخر اآلمر؟
قالت بصوت خمنوق
))ولكننا لسنا صديقني((
))ليس بعد رمبا  ,لكن هل هذا اإلحتمال بعيد جدا؟((
))متاما,كما قلت ,عليك ان تسأل شخصا اخر((
هز كتفيه بال مباالة

كما قلت  ,استطيع ان اضع إعالان .لكن اىل من ستلجأين ِ
؟انت حباجة ماسة ((
))اىل املال,ام هل ابلغت زوجة والدك بذلك؟
احنت فيليبا رأسها حبزن
))كال إهنا حمقة,ولكنين ..........مل أفكر ابدا ابن اآلمور ستصل اىل هذا احلد((
نظرت اليه
))لن تفكر ..............إبقراضي بعض املال((

فقط بشهادة زواج كضمان .اريد ان احظى ابإلحرتام من خالل الزواج ِ
بك اي ((
حبيبيت لقد امضيت وقتا طويال يف بلدك .سأخرب عائليت وأصدقائي أبننا تقابلنا يف

زايرة سابقة,وأبنين أتودد ِ
اليك منذ ذلك احلني,كتمنا خرب زواجنا بسبب صحة
))والدك السيئة ,وهكذا سأبدد كل الشائعات ربة واحدة
تنهدت بشدة
األمر ليس سهال ال أستطيع ان أعطيك جوااب اليوم .........الليلة.......عليك ((
))ن متنحين بعض الوقت آلفكر.ألقرر
قال
هذا معقول جدا .إين أقيم يف فندق سافوي.إبمكانك اإلتصال يب .ال تدعيين ((
أنتظر طويالالوقت مثينا لكلينا .........هل كان الوضع إختلف لو أخربتك يف
))البداية أبنين اقتين احدى لوحات والدك
))أوه,آي واحدة؟((
))جسر مونتاسكو,من املؤسف ان ندع هذه املوهبة......تنهار((
مسح لكلماته أبن تتمكن منها مث إبتسم
))واآلن هل تسمحني يل إبيصالك اىل البيت؟((
))كال شكرا((
تراجعت فيليبا عفواي خطوة اىل الوراء بعيدا عنه وشعرت كأهنا حجزت مع منر يف
.قفص يف حلظة غفلة ,وإهنا سعيدة احلظلتمكنها من النجاة
إذا تزوجته لن يكون هناك جمال للهرب,فكرت واخلوف يتملكها ,سأضطر آلعيش
.معه حتت سقف واحد
مل تستطع الرتكيز,كان عقلها يرفض قبول هذا اإلحتمال ,ماذا عن املال؟لقد وعدها
بتنفيذ كل رغباهتا .هذا ما عليها ان تتذكره .إهنا حباجة اىل معجزة رمبا كان دي

كورسي يعرضه عليها اآلن ولكنها ال تشعر ان هذا العرض هو حل,بل كسيف ذي
.حدين خطري ال ميكن التكهن بعواقبه
الحظت,انه كان يراقبها عن كثب ,وأن عينيه ضاقتا فأسرعت ابلكالم
))سأعلمك غدا بقراري ......أعدك بذلك((
)) .اذا سأنتظر جوابك((
تقدم حنوها وقبل ان تعي ما ينوي القيام به رفع يده اىل شفتيه وقبلها .شعرت أبن
يدها حترتق برغم ان حركته كانت خاطفة,نظر اىل عينيها وهو يبتسم
ِ
))امتىن ِ
شعرت ابلقلق فكري يب((
لك ليلة هانئة اي حبيبيت,وإذا
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الفصل الثاين
استيقظت ابكراُ يف الصباح التايل وكانت أشعة الشمس تتسلل من خالل الستائر
,.فكرت يف البداية أبن كل ما جرى هلا البارحة هو جمرد حلم مزعج مناف للعقل

قالت لنفسها:أمور كهذه ال حتصل ابدا .ليس يف عامل الواقع .إن فتاة مثلها ,ليست
على قدر كبري من اجلمال ال ميكن ان تتلقى فيه عرض زواج من مليونري فرنسي

مهما تعددت األسباب ,ومهما بدا اآلمر عمليا ,حاولت أن تتذكر كالمه لكن
 .عقلها رفض التعاون بسبب اإلنطباعات املضطربة الكامنه فيه
ال بد اهنا يف حلم قالت لنفسها وهي يف حالة إرتباك شديد,لقد شوش ضيف
.مونيكا ذهنها كليا ,هذه هي احلقيقة هناك تفسري منطقي لكل شيئ
بسطت ذراعيها فوق رآسها,مث وضعتهما ببطئ أمامها,لقد إعتادت رؤية يديها
الصغريتني ملطختني ابلدهان .لكنها اآلن تستعملهما لرعاية كيفني وهي فخورة
.بذلك
وبينما كانت تنظر اليهما,اعادهتا احدى الصور العالقة يف فكرها اىل الواقع الذي ال
ميكن جتنبه.جلست بسرعة وهي تكبت صرخة مروعة ,فكرت,لقد قبل
يدي!جلست للحظة وهي حتملق يف يف أصابعها,وكأهنا تتوقع رؤيتها موسومة بعالمة
على بشرهتا,عرفت انه ال توجد طريقة تستطيع هبا ان حتلم بذلك اإلحساس ابلذات
.
إذا كل شيء حقيقي,يف هذه احلالة ماذا علي ان أفعل؟اوال,جيب أن جتيب على
 .اهلاتف الذي رن يف الوقت املناسب
قالت مونيكا بعد ان مسعت فيليبا تلقي التحية
))حسناُ((
بلعت فيليبا ريقها بصعوبة وردت بصوت خفيض
))عم؟((
تنهدت مونيكا بتوتر وأمرهتا حبدة
ِ
علي,ماقررت؟ هل ستقبلني عرض آالن دي كورسي؟((
))أرجوك ,ال تتغايب

فكرت فيليبا وهي متسك السماعة إبحكام:انين واقعة يف مآزق ال اعرف ماهيته,وال
.استطيع السيطرة عليه .اين يف دوامة عاجزة عن التصرف
قالت مونيكا بتلهف
))فيليبا,هل ما ز ِ
لت معي؟سألتك عما ستفعلينه؟((
قالت هبدوء
))ال اعتقد انه لدي خيار حقأ,سوف.........سوف آخذ ماله((
ضحكت مونيكا بسخرية
ليس املال فحسب اي عزيزيت ,ستحصلني على شقة يف ابريس ,وعلى بيت ((
ريفي,ودارة يف نيس ,إهنا البداية فقط اي عزيزيت ,وال تنسي أن آالن هو أحد الرجال
ِ
احسنت اإلختيار
)).اآلكثر جاذبية يف فرنسا ولقد
سألت فيليبا
))حقا؟((
شعرت وكأن يف حجرا
))اآلفضل أن تتزوجي يف الودن ,هل يستطيع كيفني ان حيضر اإلحتفال؟((
انتفضت فيليبا يف مكاهنا وكأهنا تلقت ضربة ,وقالت
)).كال ,امتىن ان يتم ذلك وهو قد بدأ يتلقى العالج يف امريكا((
حسنا كما تريدين ,سأحضر ِ
لك غرفة ,اتوقع حضورك بعد ساعة,ألننا سنقوم ((
))جبولة يف األسواق
))ملاذا؟((
ارجتف صوت مونيكا بشكل مثري

اي عزيزيت ,مع آن اإلحتفال سيجري بشكل هادئ,وبسرية اتمة,ال ميكن ان ((
))تتزجي يف بنطال جينز,سأتكفل اان ولينوكس جبهاز العرس كهدية ِ
لك
))............ليس من الضروري((
قالت حبزم

))هذا هراء...........سأر ِ
اك الحقاُ((
وأهنت املكاملة
بعد ساعة من الوقت ,وجدت فيليبا نفسها جناح آالن دي كورسي,كان جيلس اىل
طاولة قرب النافذة يتناول إفطاره ويقرأ جريدة عندما دخلت,ولكنه هنض بسرعة
.لريحب هبا بلطف
قالت فيليبا عندما كاان مبفردمها
))...............إين آسفة,كان علي أن اتصل أوال,من الواضح إين أبكرت((
))ال على اإلطالق((
وأشار اليها ابجللوس اىل جانبه
ِ
تناولت الفطور؟((
))هل
 ,الحظت فيليبا إبحراج أن الطاولة اعدت لشخصني
)).آه....انك تنتظر ضيفا((
ابتسم هلا ,الحظت ان ثيابه غري رمسية هذا الصباح,فهو يرتدي بنطاال
.ازرق,وقميصأمالئماُ مفتوحاُ قليالُيظهر عنقه امللوح حبرقة الشمس
ِ
حضورك اي عزيزيت,هل تريدين بعض القهوة((
)),كنت اتوقع

امسك ابلوعاء ,وسكب بعضا منه يف فنجان ,مث قدم هلا السكر والكرميا اليت
.رفضتها.أخذ آالن دي كورسي تفاحة من سلة الفواكهة وبدأيقشرها
سأهلا
ِ
فكرت جيدا؟((
))هل
أومأت برأسها بصمت
))اذا.........ما هو جوابك؟((
أخذت امللعقة وأخذت حترك القهوة متعمدة عدم النظر اليه .قالت
)).سأتزوج منك ,ولكن هناك شروط((
قال بسخرية
))توقعت ذلك .ما هي؟((
جيب أن يبدأ أيب العالج يف أسرع وقت ممكن ..........وجيب أن ال يعرف شيئا ((
))عن ........اتفاقنا
))هل ستخفني عنه خرب زواجنا؟ ولكن ملاذا؟((

ألنه إذا علم ابحلقيقة ,سريفض الذهاب اىل امريكا...............ألنه سيظن اين ((
))أضحي بنفسي من أجله ,لن أجازف بذلك
فهمت لكنين غري متأكد من قدرتك على اإلستمرار بكتم اآلمر عليك اخباره ((
))يوما ما

توردت وجنتا فيليبا
تعين عندما..............إذا أصبحت حامال؟سأختطى ذلك يف الوقت ((
))املناسب
قال بصوت هادئ
مل أقصد ذلك متاما,إذا جنح العالج سيفكر مبزاولة حياته السابقة اليت انت جزء ((
))مهم منها ,أمل تفكري إنه سيالحظ انك تزوجت؟
قالت هبدوء
إذا جنح العالج....أو إذا شفي هنائيا,سأصارحه بكل شيئ,ألن وضعه سيكون ((
))مؤاتيا ,وأمتىن أن يتفهم تصريف
مث عضت على شفتيها
))وإذا فشل لن يهم بعد ذلك((
ترددت اثنية
))كنت اتساءل اذا كنت تود أن أخضع لفحص طيب؟((
وضع التفاحة على الطاولة وحدق فيها
))ملاذا؟ هل انت مريضة؟ هل تعتقدين ان مرض والدك وراثي بطريقة ما؟((
آه كال,لقد أعربت يل عن رغبتك يف احلصول على  ..............وريث(( ,
)) ...........وفكرت انك تريد التأكد من قدريت
رفع آالن يده إبحتجاج وقال بغضب
)).إين ال أطارد حيواان صغريا((
مث أضاف

))أعتقد أن اآلمر سيأخذ جمراه الطبيعي يف الوقت املناسب,اليس كذلك؟((
متتمت بنظرة ايئسة
))قلت....ان اآلمر لن ينجح  .أعين ان ما من احد ..........سيصدق ذلك((
))ملا ال؟((
))حسنا فقط .......أنظر ايل((
))انين أنظر ,انت حنيفة جدا,وشعرك حباجة اىل قص,هل هناك شيئ اخر يقال؟((
شبكت فيليبا يديها يف توتر يف حضنها
أعتقد إنين لن أجيد دور الزوجة ألحد..........خصوصا ملليونري ميلك منازل يف ((
))..........كل أحناء فرنسا,ال اعرف ماذا تتوقع مين
صدقيين اتوقع القليل,يف البداية سأكتفي بظهورك اىل جانيب امام الناس,أما ((
))ابلنسبة ملنازيل............فلدي فريق عمل كامل يهتم هبا
رمقها بنظرة ساخرة
))مهمتك ال تتضمن تنظيف الغرف وحتضري الطعام((
))لكنك تريدين ابلطبع أن أتصرف كمضيفة.........مل أقم بذلك من قبل((
ضعف صوهتا وهي تتذكر اآلايم املشمسة اليت قضتها مع كيفن يف جنويب غريب
فرنسا,الصداقة احلميمة,األسواق ,النوادي الليلية
إبمكانك ان تتكلمي بصوت عال ,وتعربي عن نفسك حبرية.سأكون اىل جانبك ((
دائما............وسأحذرك من إاثرة بعض املواضيع اليت من األفضل جتنبها,مع
))أشخاص معينني
))علي أن أرتدي  .....ثيااب خمتلفة((

))هل تنوين ان متضي بقية حياتك يف ذلك اجلينز البائس  ,اي صغرييت؟((
))ابلطبع ال((
سكتت لفرتة وجيزة مث قالت
))ال أعتقد إنك ستالحظ كم ستختلف حيايت؟((
))وحيايت ايضا.أتكدي أن فكرة الزواج ال تعجبين أكثر ِ
منك اي عزيزيت((
قالت بعناد
)).حسنا ,أعتقد من األنسب لك أن تتزوج إبنة عمك((
مث رشفت من قهوهتا واتبعت
)).......جيب أن ختربها حبقيقة شعورك حنوها,إال إذا كانت مستعدة للتظاهر((
قال بسخرية
ليست مستعدة ابدا,اهنا تتمىن ذلك وتتوقع مين ان أتصرف معها كحبيب ((
متيم.........وأن أفسر هلا غيايب عنها كل حلظة حىت أوفر عليها دموع الغرية
))واألنفعال ,لن أحتمل ذلك أبدا
قالت فيليبا بنفور
))استطيع تصور اآلمر,اخشى انه ليس من املفرتض أن أطرح عليك أسئلة كثرية((
رمقها بنظرة مبهمة
))إسأيل ما تشائني ,لكن ال تلومنينين اذا مل تعجبك األجوبة((
دفع كرسيه اىل الوراء وهنض متابعا
لدينا يوم حافل ابآلعمال ,سأتصل ابحملامي ,مث مبصريف يف لندن,ليتخذا التدابري ((
))الالزمة املتعلقة بعالج والدك

دار حول الطاولة مث توقف وهو ينظر اليها إببتسامة
))أمتىن أال هتريب ابملال اي عزيزيت,ألن هذا لن يفرحين ابدا((
رفعت فيليبا ذقنها ٍ
بتحد
)) سوف آيف بوعدي,علينا..........ان نثق ببعضنا البعض((
))هكذا يبدو ,هل سنختم جلستنا ابلطريقة العادية؟((
مسحت ألصابعه أبن تطوق أصابعها,وذهلت عندما وجدت نفسها تنساق اليهقبل
أن تستطيع املقاومة,وضع آالن ذراعيه حوهلا إبحكام شعرت بضغط ذراعيه على
.كتفيها
حاولت بيأس إبعاده عنها,لكنه منعها,لقد أخطأت عندما مسحت لنفسها ابلتفكري
.به كرجل أعمل جذاب
قالت بصوت أجس عندما إستطاعت ان تتكلم
ما كان جيب أن تفعل ذلك))قال وهو ميرر يده على ذقنه((
))معك حق((
))عليك أن تتذكر وعدك بعدم ..............مضايقيت  ,ومبنحي بعض الوقت((
رفع آالن حاجبيه
))كل هذه اجللبة من أجل ترحيب بسيط ! ماذا لو قبلتك؟((
ابتسم هلا

))تعايل اريدك بقريب واان أحلق ذقين وبعدها سأر ِ
يك الفرق((
)) كال((
تراجعت خطوة اىل الوراء,وهي مدركة اهنا تلهث,وأنه الحظ ذلك

جيب أن أذهب وأن أتكلم مع أيب وطبيبه ......ألزف هلما األخبار احلسنة ((
)),وألقوم ابلرتتيبات الالزمة
مل حياول آالن أن يؤخرها
))كيف سأتصل بك؟((
سأكون يف الودن,دعتين مونيكا للبقاء معها............حىت حيني موعد ((
))الزفاف
أومأ برأسه
))إذا سأر ِ
اك هناك .اىل اللقاء((
فكرت فيليبا ,حىت نلتقي اثنية,عندما وجدت نفسها يف الرواق وأبمان  .بعد أن
أغلق الباب بينهما.وقفت للحظة ,لتسمح لدقات قلبها أن ختفف من حدهتا,مل
تكن واثقة أبهنا تريد أن تلتقي بشخص مزعج مثل آالن دي كورسي مرة اثنية
خصوصا يف مثل ظروفها  .امتىن لو انه ودعين من دون أن يعانقين
بعد اسبوع,غادر والدها اىل امريكا برفقة ممرضة خاصة .روت له قصة ومهية أبن
املال ترك يف صندوق تقاعد الشركة,وأمهل تسجيله,مل تكن واثقة من انه
صدقها,ولو كان يف صحة جيدة لقام ببعض التحرايت,بدا سعيدا جدا لدرجة انه مل
.يستجوهبا بدقة  ,وكانت شاكرة لذلك
.تزوجت فيليبا آالن دي كورسي بعد ثالثة أايم من رحيل والدها
مرت أايم تلك الفرتة بلمح البصر .وأستكانت فيليبا بعض الشيء ,ومسحت
.لألحداث أبن أتخذ جمراها بنوع من السلبية مل تكن من طبيعتها

شعرت كأهنا يف حلم وأن كل ما حدث حوهلا بعيد الشبه متاما عن الواقع .جربت
الثياب بشرود اتم .راقبت مزين الشعر وهو يقص ويصفف شعرها األملس على حنو
قصري جدا ليجعله أكثر إشراقا,إستمعت اىل كالم مونيكا املزعج من دون ان تدقق
.بكلمة واحدة مما قالته
إصطدمت ابلواقع أخريا عندما وجدت نفسها على منت طائرة متوجهة اىل ابريس
.بفستان صويف أنيق كهرماين اللون اختارته هلا مونيكا
حدقت خبامت زواجها الذهيب ,وحاولت أن تتذكر شعورها عندما وضعه آالن يف
إصبعها قبل عدة ساعات ,كانت خمدرة ,فكرت فيليبا,وما زالت حىت هذه
اللحظة,لكنها لن تضطر اىل حتمل شهر عسل,سيستغنيان عن هذا التقليد يف
الوقت احلاضر,هذا ما قاله آالن هلا ألنه امضى وقتا طويال يف لندن ,اذا مها ذاهبان
.مباشرة اىل شقته الباريسية
)).أمتىن أن ال جتديها مملة((
متتمت فيليبا
))آه ال((
وهي جتحاول جاهدة إخفاء إرتباكها,سيكون الوضع حمرج بعد أن تشاركه سقفا
واحدا,لن تستطيع حتمل وجودمها وحيدين يف جناح العرائس مع كل ما يتضمنه من
واجبات .كان آالن يعرف ما يدور يف رأسها,لكنه مل يقل شيئا ,بل أكتفى ابإلبتسام
هلا بني احلني واآلخر بشكل هتكمي.وضعت يدها على عنقها تتلمس عقد الؤلؤ
الذي قدمه هلا آالن كهدية الزواج,صرخت مونيكا
))رائع((

.عندما كانت تساعد فيليبا على تغيري مالبسها
))نعم  ..........لكنه أال يرمز اىل الدموع؟((
وشعرت ابإلنزعاج بينما كانت مونيكا تثبت املشبك,إبتسمت مونيكا إبتسامة
,محلت معها معىن احلسد بعيدا عن احلقد
))كال اي عزيزيت,اذا ِ
كنت مدركة متامامتتعي هبذه الغنيمة,سيدة دي كورسي((
مث أضافت بسخرية
))ألنك رمبا لن جتدي غريها((
ونظرت اىل ساعتها قائلة
))علينا ان نسرع  ,زوجك ينتظرك((
زوجك ,إختلست فيليبا النظر اىل هذه الظاهرة غري املتوقع واملثرية اليت جتلس اىل
جانبها ,يبدو انه منهمك يف قراءة جمموعة من األوراق حيتفظ هبا عادة يف حقيبته
.اجللدية
ال تعرف اذا كان عليها أن تشعر ابلسعادة ام احلزن ألهنماكه عنها .مث رأت ان
تصرفه  ,حىت ولو يكن إطراء هلا ,فإنه ابلتأكيد مريح,على األقل لن تضطر اىل
.مسايرته
يف خالل األايم العشرة املاضية كانت ترى آالن يوميا تقريبا ,لكنها مل تعرفه أفضل
مما فعلت يف أول أمسية هلما عندما توجهت اىل املكتبة يف الودن,مل تتعد عالقتهما
حدود الصداقة كما وعدها ومل حياول عناقها مع اهنا كانت ترغب يف ذلك,أعرتفت
لنفسها أبنه شخص ساحر,حاول إغراءها ابلكالم حىت يكتشف ميوهلا يف اآلدب

واملوسيقى والفن,واذا كانت تفضل الباليه أم االوبرا.كرة املضرب ام
.السكواتش,حىت انه سأهلا عن طعامها املفضل
رمبا يريد ان جيمع ملفا عنها ,او ان خيزن هذه املعلومات يف كومبيوتر الشركة حىت
.يستعملها كمراجع يف املناسبات اخلاصة
بدأت فيليبا تدرك كم كان موجزا يف احلديث عن نفسه,هذا الغريب الذي تزوجها
على السراء والضراء على السراء والضراء قررت فيليبا هذه الكلمات يف فكرها .
 .وأرجتفت فجأة
مل تنتبه فيليبا للوقت,ولكن يبدو أن الطائرة هتبط,كان اإلستقبال يف املطار
بسيطا,وجدت نفسها يف سيارة ليموزين يقودها سائق خاص.فكرت ان عليها ان
 .تتكيف هبذه الشكليات وان كانت تكرهها
قبل ان تكون مستعدة كليا ,وجدت نفسها تسري حنو بناء مهيب يف إحدى
.املناطق,وتصعد يف مصعد اىل شقة فخمة
أخربها آالن ان الشقة ليست جزءا من املمتلكات اليت ورثها ,وإنه إشرتاها بنفسه
منذ بضع سنوات,ألهنا قريبة من مراكز عمله,أخربها أيضاأن هناك سيدة تدعى
هنريت ترعى شؤونه ويساعدها يف بعض اآلحيان زوجها جيسكار.وأهنما اآلن
.إبنتظار سيدمها وعروسه احللوة
عندما متت كل املقدمات .أخذها آالن جانبا سأهلا بصوت منخفض
هل ستكونني خبري غذا تركتك هنا؟إين حباجة ألن أذهب اىل املكتب وال أعرف ((
))مىت أعود
متتمت فيليبا وهي تشعر بتورد خديها بسبب نظرته الفضولية

))ال أمانع أبدا.........سأكون خبري((
))ال أشك يف ذلك((
مرر آالن أصبعه على خدها األمحر  ,وأستدار حنو السيدة هنرييت قائال
))لن أكون هنا على العشاء هنرييت أتكدي من تلبية كل طلبات السيدة((
رفع يد فيليبا الضعيفة مث طبع عليها قبلة سريعة وقال
))اىل اللقاء اي حيايت((
اذا كانت عائلة جيسكار يعتربون تصرف آالن شاذا  ,كونه عريسا جديدا فأهنم
برعوا يف إخفاء آرائهم .وجدت فيليبا نفسها مراقبة يف كل حركة تقوم هبا .أتكدت
ايضا من النظرات اخلفية اليت تبادالها أبن زواجها ليس الصدمة الوحيدة هلما,ولكن
آل جيسكار إعتربوها أسواء زوجة ميكن ان يقع اختيار دي كورسي عليها.ال بد ان
إفتقارها اىل اخلربة والتكلف واضح بشكل مثري للشفقة,فكرت مبرارة ,اذا مل تقدر
على خداع اخلدم فكيف أتمل خبداع عائلته وأصدقائه؟استطاعت ان تكتم تنهيدة
فرج,عندما قادهتا السيدة جيسيكا بطريقة غري ودية اىل غرفتها,غرفة مجيلة مهندسة
.أبسلوب عصري وحماذية لغرفة آالن
قررت ان تستكشف معامل الشقة مبفردها من دون حضور السيدة جيسكار البارد
اىل جانبها .وجدت املكان متزمتا وكئيبا ,ذكرها ديكوره األنيق بفخامة الودن
اآلثرية.ليس مرحيا على االطالق.فكرت فيليبا وهي تسمع صوت كعب حذائها
على االرض املصقولة.بدت الستائر واألاثث وكأهنا حتذرها من ملسها.وجدت نفسها
.تتسائل عن الوقت الذي أمضاه آالن هنا

لكن هناك ملسة مألوفة أضفت سعادة على جو البيت......لوحة كيفن جلسر
مونتاسكو املعلقة فوق املدفأة الرخامية الرائعة يف غرفة الصالون.وقفت ويداها وراء
.ظهرها حتملق هبا .أحبت الوقت الذي أمضياه يف مونتاسكو
تنهدت بصمت وهي تتذكر السقوف الناتئة على التالل املنحدرة حنو النهر.وبرج
القصر املدمر الذي يعلو املمر الضيق.لقد أسأجر منزال يف أعلى القرية.حتيط به
أشجار عالية,اتقت للعودة اىل املاضي,واىل رؤية املنزل حني كان كيفني يرسم
,كانت هي تقوم ببعض األعمال املنزلية .مث تتجول يف السوق الصغري املبهج
لتحضر بعض الوجبات الرائعة والغريبة لكليهما لكن والدها مل يتذمر ابدا ,فكرت
 .واالبتسامة ترجتف على شفتيها
عندما إستدارت وهي تصلي بصمت من آجل شفاء والدها ,الحظت الساعة
.الرائعة اليت احتلت موقعا على رف املوقد
يبدو ان آالن ال يستعجل العودة .ليس ألهنا تريده بقرهبا ,ابلطبع,لكنها ذكرت
نفسها بسرعة انه كان إبمكانه يساعدها اكثر حىت تتكيف مع حميطها اجلديد.أمل
يالحظ كم كانت تشعر ابلغربة والوحدة؟
حاولت مشاهدة التلفاز ,لكنها وجدت انه يتطلب تركيزا يفوق قدرهتا ,ومعرفة
أمشل ابللغة الفرنسية,وقد أدركت ذلك بصعوبة عليها ان ختضع لتدريب كثيف يف
اللغة قبل ان تقوم هي وآالن أبي مهمات إجتماعية.مع اهنا ال تتخيل نفسها تقوم
 .بدور املضيفة يف حميطهم املرعب
على الرغم من تسرحية شعرها احلديثة وثوهبا اجلديد,ما زالت غريبة عن حميطها
. .كانت فكرة ابئسة وغريبة ,تقلص حلقها فجأة

قالت لنفسها حبزم :آه كال لن تبدأي ابلبكاء .انت متعبة فقط بعد هذا اليوم
احلافل.األفضل أن أتوي اىل الفراش,ويف الصباح ستتمكنني من احملافظة على دورك
.يف هذه اإلتفاقية وأمتالك أسلوب هذه احلياة اجلديدة
كانت يف طريقها عرب الرواق العريض عندما رن جرس اهلاتف.ترددت حلظة,قد
يضظهر آل جيسكار ويظنون اهنا تتعدى على حقوقهم,لكن عندما استمر رنينه ومل
.يرد احد رفعت السماعة حبذر شديد
))آالن((
,كان صوت إمرأة انعما ودافئا وأبح
))هذه اان اي حبييب((
شعرت فيليبا للحظة وكأهنا حتولت اىل حجر .ولكن ملاذا هي تفاجأت؟مل يكتم آالن
عنها نزعاته.وبسبب ذلك هي موجوده هنا.لكنها مل تتوقع هذه املواجهة هبذه
.السرعة
((
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فيليبا ترجتف إبنفعال ,وإبحساس آخر أقل حتديدا,عندما أغلقت ابب الغرفة ورآها
اذا رن اهلاتف اثنية ستنفجر ابلبكاء قبل ان ترد عليه ,قالت لنفسها,التغاضي عن
.مغامرات آالن العاطفية,كما اتفق شيئ خاص وتلفي الرسائل منهن شيء اخر
جتمدت يف مكاهنا للحظة,لتأخذ نفسا عميقا حىت تستعيد توازهنا,ال بد أن السيدة
جيسكار أفرغت هلا حقيبتها,الحظت ذلك وهي جتول بنظرها يف الغرفة,كانت
أدوات زينتها إبنتظارها,وأحد ثياب نومها الذي أصرت مونيكا على شرائه,ملقى
.على شكل مروحة فوق السرير
نظرت اليه فيليبا بنفور.لقد كلفت ثياب النوم أكثر مما اعتادت لدفع مثن ثياب
كاملة يف كلية الفنون,فكرت بتوتر ,اي له من تبذير للمال على رداء لن يراه احد
غريها! مل جتد فيليبا السرير مرحيا ,نظرت اىل غطاء السرير احلرير اآلخضر املزين
بكشاكش عريضة وتساءلت اذا كانت ستتمكن يوما من ان تنام براحة وسط هذا
الرتف .هزت رأسها بشدة وهي تعرتف لنفسها أبهنا ضيقة التفكري,رمبا سريحيها محام
.دافئ قليال
دهشت فيليبا لفخامة غرفة احلمام ,شعرت بتوترها يزول تدرجييا,عندما غاصت يف
.املياه
جففت جسمها مبنشفة احلمام الكبرية الناعمة ,مث عطرت نفسها مبستحضر كان
موضوعا فوق املغسلة,قبل ان ترتدي ثوب نومها.نظرت اىل نفسها يف احدى املرااي
الطويلة مث عبست,ثبتت رابط قميصها الستان املشقوق من الطرفني.بدت كطفلة
.تلعب دور إمرأة بشعرها املتديل كمياه املطر حىت كتفيها

ابعدت شعرها البين الناعم عن وجهها مث مشت اىل غرفة النوم ,أطلقت صرخة
عندما وجدت نفسها وجها لوجه امام آالن .بدا مصدوما مثلها,الحظت ذلك
وجهها يضطرم .كان ما يزال يف بذلته السوداء الرمسية اليت تزوج فيها,ولكن من
.دون السرتة وربطة العنق احلريرية
قالت بصوت اجش وحمرج
))ماذا تفعل هنا؟ ماذا تريد؟ الوقت متأخر جدا((
قال ببطء
أحضرت بعض العصري لنشربه آلجل مستقبل سعيد,ال اعتقد ان هذا ضروري(( .
))لكنه تقليدي.............ابلنسبة لليلة زفاف
))..............ولكنها ليست......ليس متاما ..........أعين أبننا لسنا((
وتوقفت ألهنا احست ابلتهاب وجنتها
))!انت تعرف ماذا اعين((
سكب آالن العصري يف كوبني مث انوهلا واحدا قائال
))لست متأكدا من ذلك((
أخذت الكوب وأمسكته إبرتباك ذكرته بصوت مرجتف
قلت انك...........ستنتظر.أبنك ستمنحىن بعض الوقت حىت...........أعود ((
))نفسي
أخذ رشفة من كوبه وهو يراقبها بتأمل وقال
))اىل مىت اي عروسيت الكسولة؟هذه السنة؟ السنة القادمة,يوما ما ,او ابدا,رمبا؟((
))سأيف بوعدي ......عندما يصبح اآلمر ضروراي ,لكن ليس بعد((

))وإذا خربتك أبن اآلمر ضروري اآلن.............الليلة؟((
))لن أصدقك((
وتراجعت خطوة اىل الوراء وهي ما زالت حتمل الكوب
))أرجوك توقف عن هذا الكالم وأتركين يف أمان كما وعدت((
توقفت لتستجمع شجاعتها
))اىل جانب ذلك,هناك شخص آخر يتوقع حضورك((
رفع حاجباه السوداوين
))ما معىن ذلك؟((
رفعت ذقنها بتحد وقالت
أكون شاكرة لك لو طلبت من صديقتك ان ال تتصل بك اىل هنا مرة اثنية,رمبا ((
من اآلفضل ان حتذرها أبنك االن متزوج ,امسيا على اآلقل,إبمكاهنا ان تتصل بك
))يف املكتب,اان متأكدة أبن سكرتريتك معتادة على هذا النوع من املكاملات
خيم صمت طويل منذرا بسوء ,عندما تكلم كان صوته ابردا
))كيف جترؤين على التكلم معي هبذه الطريقة؟((
قالت متحدية
))وكيف تتوقع مين ان اتصرف مع نسائك؟((
ولكنها شعرت ابخلوف فجأة ,ومتنت لو اهنا مل تستعجل ذكر ذلك,لكنها ال
تستطيع ان ترتاجع عن كالمها اآلن
))من الواضح اهنا تنتظرك,لذلك لن اضيع املزيد من وقتك((
قال بتوتر شديد

عندما اريد ان اعرف ر ِ
أيك حبيايت اخلاصة سأطلب ذلك بنفسي اي زوجيت ,على ((
))كل حال ال اريد ان أمضي هذه الليلة يف اي مكان آخر سوى هنا
 .خيم صمت آخر عميق,آخذت نفسا عميقا
))...............عندما تقول هنا,امتىن انك ال تعين((
ابتسم إبتسامة قاسية وخمتصرة
))أعين متاما كما تفكرين اي مجيليت((
))ال.........آه ال((
تراجعت خطوة اثنية بعدا عنه
))لقد وعدتين..................وعدتين((
إمسعيين جيدا,لقد أخربت عمي هذا الصباح بزواجنا.عندما جنح يف التغلب على ((
كدره.أصر على أن نتناول العشاء معه غدا مساء........حىت يتعرف وعائلته
ِ
))اليك,مل أستطع الرفض اي فيليبا
رمقته بنظرة توسل
لكنه ال يستطيع ذلك!..........جيب ان تتجنب هذه الدعوة لست مستعدة ((
)).ملواجهة احد بعد
تشدق آالن يف الكالم
هذا ما احاول قوله.اهنم يتوقعون عمي وزوجته وإبنة عمي سيدوين أن يتعرفوا ((
على زوجيت احلبيبة,ليس اىل زوجة مذعورة ,علينا ان نقدم هلم زواجا طبيعيا هل
ِ
))بدأت تدركني الضرورة
قالت بصوت أجش

))كال ,ال أستطيع مقابلتهم بعد,عليك ان تفكر بعذر ما((
وضع آالن كوبه على الطاولة,تفحصت عيناه اخلضروان وجهها وقال
))علي أن أجد طريقة إلقناعك((
قالت
))أخرج من غرفيت((
ضعف صوهتا
))ال تقرتب مين............وإال ملئت البيت صراخا((
رفع حاجبية بسخرية
حقا! ومن سيسمعك........او يهتم بك؟ لقد ُدرب آل جيسكار جيدا على ((
))عدم التدخل

))أيها الوغد((

تنفعك هذه األمساء يف شيء لدينا صفقة,اان ِ
ِ
وانت,ولقد أُجنزت بسخاء من ((
لن
جهيت على اآلقل ,وسأستمر يف ذلك ما دمت أتلقى سخاء ...........مماثال ِ
منكيا
))عزيزيت
آشار اليها
)) تعايل ايل((
))لقد وعدتين.....وكذبت علي((
كان اخلوف يسيطر عليها,وأحست به يطبق على حلقها
))....ال تستطيع أن تفعل ذلك! إنك حىت ال تريدين((
قال آالن بلطف

))وما أدر ِ
اك ابلرغبة اي صغرييت الربيئة؟((
))أرعف انين ال اريدك((
جتمد كالمها يف اهلواء,رمقها بنظرة طويلة,الحظ آالن اإلضطراب البادي يف
عينيها,قال بتهذيب ساخر
))هل أجعلك تتوسلني حىت تكوين ملكي؟((
صرخت فيليبا كحيوان مطارد,ورمت العصري على وجهه ,جتمد يف مكانه للحظة مث
.أمسك بقميصه ليزيل العصري عن وجهه وصدره وعيناه مل تفارق عيناها

عليك أن تظهري إحرتاماللسائل الذي بني ِ
ِ
يديك  ,وإحرتاما اكرب يل اي مجيليت مع ((
))انين سأضطر اىل تلقينك درسا
وقع الكوب من يدها املرجتفة وتدحرج على السجادة وهو يقرتب منها,حني عانقها
سابقا كان انعما معها ,مل تستعد ابدا........هلجوم كهذا .حاولت ان تبعد رأسها
لتتخلص من ضغطه اخلانق,لكنه مل يسمح هلا بذلك.ال جدوى من حماربته ,كان
.خبريا ومصمما على حنو خطر
إستطاعت ان تعي من خالل حلظات قليلة انه يربهن إبحلاح خميف وبسرعة على
معىن الرغبة,وما تتطلبه منها قبل ان تنتهي هذه الليلة ,لقد كذب عليها وخالف
وعده,ولن تساحمه على ذلك,إذا ارادها عليه ان يتملكها ابلقوة ,قالت لنفسها
,بشجاعة,آلهنا لن تستلم له مهما كلفها ذلك

سأهلا
))مما ِ
انت خائفة؟((
لست خائفة..........اين مشمئزة,اعتقدت أبنين أستطيع أن أثق بك,لقد كذبت ((
))علي
ضحك بنعومة
اي صغرييت,مل ال تتوقفي قليال عن حماربيت بعقلك العنيد ,وتتمالكي نفسك؟من ((
))يدري؟رمبا ستتفاجئني
قالت بغضب
وخدعت بقسوة((
))إنين أ ًُهنت ُ

قال بصوت ابرد
تعتربين وجودي معك إهانة؟ اقدم ِ
لك آسفي الشديد اي سيدة.لكن هذا لن يغري ((
))شيئا,سأعلمك الليلة معىن ان تكوين إمرأة
اضاف بطريقة جافة
ِ
عدلت عن كرهي((
))ستجدين اآلمر سهال اذا
قالت حبدة
))لن أساحمك ابدا((
تألألت أسنانه وهو يبتسم
))كما تريدين((
وعانقها
فكرت فيليبا لن احتمل أحتمل ذلك,قالت

))افعل ما تشاء يب مث أتركين بسالم((
بدا صوته دافئا
))يف اآلحالم اي حبيبيت,أال ميكن ان نقوم بتسوية؟((
وكأنه حياول تلطيف اجلو
وجدت فيليبا نفسها ترتعد فجأة ,وترغب يف التجاوب معه ابلطريقة اليت
يريدها,رفعت رموشها قليال,ونظرت اىل وجهه لرتى فرحة اإلنتصار يف عينيه
اخلضراويني,عندما الحظ صراعها الداخلي,كان تعبري رجل,معتاد على إمتالك
النساء,هذا املغرور ال يريد ان يفشل مع عروس صفقته,استطاعت ان حترر يدها
منه مث صفعته بقوة على وجهه وبدأت حتاربه بشدة,وهي تعارك للتحرر منه ويداها
.تضرابنه وأظافرها تشد على كتفيه وصدره
قال بصوت غاضب
))فيليبا تبا ال! ليس هكذا ,توقفي كفي عن ذلك((
قالت بصوت منخفض
))أكرهك,وسأكرهك دائما((
))وسأساعدك على ذلك((
أغمضت عينيها بشدة لتمنع سقوط دموعها,حاولت ان تتذكر أي شيئ تعلمته يف
املدرسة,او حصل معها يف البيت حىت يبعدها عن التفكري آبالن وبقوته,أخريا بعد
.ان أتكدته أبنه انئم بدأت تنسحب ببطء
أ

عليك أن تظهري إحرتاماللسائل الذي بني ِ
ِ
يديك  ,وإحرتاما اكرب يل اي مجيليت مع ((
))انين سأضطر اىل تلقينك درسا
وقع الكوب من يدها املرجتفة وتدحرج على السجادة وهو يقرتب منها,حني عانقها
سابقا كان انعما معها ,مل تستعد ابدا........هلجوم كهذا .حاولت ان تبعد رأسها
لتتخلص من ضغطه اخلانق,لكنه مل يسمح هلا بذلك.ال جدوى من حماربته ,كان
.خبريا ومصمما على حنو خطر
إستطاعت ان تعي من خالل حلظات قليلة انه يربهن إبحلاح خميف وبسرعة على
معىن الرغبة,وما تتطلبه منها قبل ان تنتهي هذه الليلة ,لقد كذب عليها وخالف
وعده,ولن تساحمه على ذلك,إذا ارادها عليه ان يتملكها ابلقوة ,قالت لنفسها
,بشجاعة,آلهنا لن تستلم له مهما كلفها ذلك
سأهلا
))مما ِ
انت خائفة؟((
لست خائفة..........اين مشمئزة,اعتقدت أبنين أستطيع أن أثق بك,لقد كذبت ((
))علي
ضحك بنعومة
اي صغرييت,مل ال تتوقفي قليال عن حماربيت بعقلك العنيد ,وتتمالكي نفسك؟من ((
))يدري؟رمبا ستتفاجئني
قالت بغضب
وخدعت بقسوة((
))إنين أ ًُهنت ُ

قال بصوت ابرد
تعتربين وجودي معك إهانة؟ اقدم ِ
لك آسفي الشديد اي سيدة.لكن هذا لن يغري ((
))شيئا,سأعلمك الليلة معىن ان تكوين إمرأة
اضاف بطريقة جافة
ِ
عدلت عن كرهي((
))ستجدين اآلمر سهال اذا
قالت حبدة
))لن أساحمك ابدا((
تألألت أسنانه وهو يبتسم
))كما تريدين((
وعانقها
فكرت فيليبا لن احتمل أحتمل ذلك,قالت
))افعل ما تشاء يب مث أتركين بسالم((
بدا صوته دافئا
))يف اآلحالم اي حبيبيت,أال ميكن ان نقوم بتسوية؟((
وكأنه حياول تلطيف اجلو
وجدت فيليبا نفسها ترتعد فجأة ,وترغب يف التجاوب معه ابلطريقة اليت
يريدها,رفعت رموشها قليال,ونظرت اىل وجهه لرتى فرحة اإلنتصار يف عينيه
اخلضراويني,عندما الحظ صراعها الداخلي,كان تعبري رجل,معتاد على إمتالك
النساء,هذا املغرور ال يريد ان يفشل مع عروس صفقته,استطاعت ان حترر يدها

منه مث صفعته بقوة على وجهه وبدأت حتاربه بشدة,وهي تعارك للتحرر منه ويداها
.تضرابنه وأظافرها تشد على كتفيه وصدره
قال بصوت غاضب
))فيليبا تبا ال! ليس هكذا ,توقفي كفي عن ذلك((
قالت بصوت منخفض
))أكرهك,وسأكرهك دائما((
))وسأساعدك على ذلك((
أغمضت عينيها بشدة لتمنع سقوط دموعها,حاولت ان تتذكر أي شيئ تعلمته يف
املدرسة,او حصل معها يف البيت حىت يبعدها عن التفكري آبالن وبقوته,أخريا بعد
.ان أتكدته أبنه انئم بدأت تنسحب ببطء
أ

بسرعة أمسك آالن بذراعها
))ماذا تفعلني؟((
))اريد ان اذهب اىل احلمام((
رمبا ال اريدك اي عروسيت اجللوة ان ترتكيين هبذه السرعة ,قد أريدك بعد حلظات ((
))قليلة

حدقت يف وجهه الداكن وعيناها تتسعان من هول املفاجأة
ضحك بقوة مث قال
))رمبا ,لن اريدك اثنية((
أحست بنظرات آالن تالحقها,وهي تتجه اىل احلمام,كانت خائفة من ان حياول
.اإلقرتاب منها مرة اثنية,حلسن حظها كان الباب يثبت ابلراتج
أحكمت إغالقه غري أبة إن كان مسعه ام ال,نزعت ثوهبا مث رمته على اآلرض بغضب
,مث أدارت مقبض صبورة املاء,لفت نفسها مبنشفة وهي حتدق يف املرآة,بدت كهرة
خائفة بشعرها املبلل وامللتصق برآسها,وبعينني كبرياتن تربزان وجهها
الشاحب,رفعت طرف املنشفة لتنشف املاء عن وجهها وعنقها ,وهي تراقب نفسها
حبذر,وكأهنا خائفة من اهنا قد تنهار اذا شدت بقوة.لقد مسعت ,رمبا قرأت يف مكان
.ما أن معرفة املأة تربز من عينيها,لكنها مل ترى سوى اإلضطراب واآلمل
لن حيصل هذا مرة اثنية ,فكرت وهي ترفع ذقنها متحدية,من اآلن وصاعدا لن
تسمح آلحد جبرحها او إهانتها ,لقد أصبحت اآلن زوجة آلالن دي كورسي,من
دون إرادهتا بكل ما هذه الكلمة من معىن,اآلن أسوأ ما قد حيدث هلا,وال تعلم ما
الذي سيحصل معها يف املستقبل ..........لن يقول احد بعد اليوم ابهنا ليست
.سيدة
مضى وقت طويل قبل ان جترب فسها على العودة اىل غرفة النوم ,ولكن عندما
.فعلت كان آالن خرج منها
دست نفسها حتت املالءة حىت عنقها,اطفأت النور,مث لفت نفسها بوضع دفاعي
وذراعها تطوقان جسدها,زاد اآلمل يف داخلها لكن ماذا عليها ان تتوقعغري

ذلك؟..كل السحر.........واألعتبارات اليت أظهرها آالن مل تكن سوى مظهر
كذاب,لست وحشا هذا ما قاله هلا يف الودن,لكنه كذل,وهو اسوأ من
ذلك.......حيواان
عنك؟لقد ِ
قال صوت يف داخلها:وأنتِ ماذا ِ
رميت الشراب على
وجهه,ضربته,وحاولت خدشه أبظافرك,هل من املفروض أن تتسائلي عن تصرفه
كنت غاضبة,ليس منه بل من نفسك,ألنك ِ
انت ايضا ِ
الوحشي؟ ِ
كنت تتمتعني مبا

.....انت اليت ِ
ِ
كان يفعله ِ
رغبت فيه,لكن كربايئك منعك من ذلك,حاربته بدل
بك
ِ
,وخسرت
.ذلك
حتركت فيليبا بتململ يف السرير ورأسها يتقلب على الوسادة,حاولت ان متنع نفسها
.من التفكري يف آالن .......لكنها مل تقدر
كال مل يكن الوضع كذلك ,كان حقريا,لقد أجربين,إين أكرهه,بتأوه انقلبت على
.معدهتا,لتدفن وجهها يف الوسادة,صرخت بصمت:تبا عليه
مرت ساعات قبل ان تغرق يف نوم عميق,عندما إستيقظت كانت الساعة قد
.جتاوزت العاشرة صباحا
فتح ابب غرفتها وهي حتاول اجللوس ,و كما كان مفرتضا ظهرت السيدة جيسكار
,بصينية الفطور
قالت فيليبا ابلفرنسية((شكرا))وهي تشد على الغطاء عليها
))وأسفة إذا سببت ِ
لك اي إزعاج((
رمقتها مديرة املنزل بنظرة ذهول وقالت
ِ
خدمتك سيديت((
))اان يف

توجهت مدبرة املنزل حنوخزانة الثياب وإختارت رداء مث أحضرته اليها بوجه خال
من اي تعبري,وقالت
ترك السيد كي كورسي البيت منذ بضع ساعات ,سيديت,وقد طلب مين ان ((
))اخربك انه سيتناول الغداء معك
.شكرهتا فيليبا مرة اثنية هبدوء,والدم يتدفق اىل وجهها وهي تراقبها خترج من الغرفة
ان تصرف هذه املرأة يشري اال اهنا معتادة تقدمي الفطور لفتيات آالن دي كورسي
.اجلميالت ,وحقيقة انه متزوج بشكل رمسي مل يغري شيئا
شربت فيليبا عصري الدراقن,مث تذوقت شراب الشوكوال الساخن,وفطرية كانت
.مغلفة مبحرمة من دون اي شهية
خالل ساعات اإلستيقاظ وبعد تفكري طويل.أتكدت من اهنا أوقعت نفسها يف فخ,
وعليها ان تتحمل وحدها مسؤولية ذلك,مهما يكن زواجها مشؤوما ,فهي ال
تستطيع الرتاجع اآلن مع ان كل عصب فيها حيثها على ذلك,لكن املال سيتوقف
عن كيفن ,أفهمها آالن ذلكبوضوح الليلة السابقة,اذا عليها ان تتخطى
.األايم............وتتحمل الليايل بطريقة ما
استحمت بسرعة,مث ارتدت تنورة مخرية اللون وقميصا مالئما,كانت ما تزال شاحبة
اللون ,وحتيط عينيها دوائر سوداء,لكنها مل حتاول إخفائها أبدوات الزينة ,بدت كأي
.فتاة بعد ليلة زفافها................ما عدا ان معظم العرائس متألقات
كان صباحا طويال.اكتشفت فيليبا ان الوقت مير بسرعة يف حميطها اجلديد,وال حيتاج
اىل تدخل منها,كانت متأكدة من ان مدبرة املنزل جيسكار سرتفض اية مساعدة
.ستقدمها هلا

جتولت يف الشقة بقلق وتوتر,على الرغم من املناظر اخلالبة املطلة على ابريسمن
خالل النوافذ واليت مل تالحظها ليلة البارحة,وجدهتا عادية جدا ,وتساءلت اذا
.كانت ستشعر يوما ابلراحة هنا
لكنها لن متضي بقية حياهتا وهي حتدق اىل هذه املناظر,جيب ان تشغل نفسها
.بطريقة ما حىت ال تفكر آبالن
عندما اقرتب موعد الغداء,ازداد توترها,جعلها صوته يف الرواق ختطو بسرعة اىل
احد مقاعد غرفة الصالون.اثنت ركبتيها على املقعد,تظاهرت بقراءة جملة وهي أتمل
.ان تبدو هادئة ومسرتخية
مسعت خطواته تقرتب منها.وثبتت نظرها على الصورة املوضوعة يف حضنها حىت
.شعرت ابهنا ترتاقص أمامها جبنون
))صباح اخلري((
اضطرت الن تنظر اليه عندما حطم آالن الصمت,وابدلته التحيةوانزعجت عندما
.وجدت نفسها تتلعثم
))كيف كان صباحك؟((
.وجلس بقرهبا على األريكة املخملية
))جيد.....وانت؟((
وتساءلت بشكل هستريي,هل هكذا ستكون اللعبة ,ثرثرة ال قيمة هلا.؟
))مشغول((
مث قال بعد دقائق
))هل احضر ِ
لك شيئا؟((

))عصري اإلجاص .......اذا أمكن؟((
قال بتهذيب
))ستجدين كل ما تطلبينه((
جلست فيليبا وهي حتكم قبضتها على الكوب الذي احضره هلا.سكب لنفسه كواب
.من العصري قبل ان يستعيد مكانه قرهبا وحبذر
قال بعد صمت طويل
))...............ابلنسبة لليلة البارحة((
))األفضل ان نتجنب املوضوع((
))اعتقد هذا ضروراي((
.كان اعرتاضه لطيفا لكنه عنيد
))تصريف كان وقحا  ,ال استطيع سوى ان اقدم اسفي الشديد((
ذان تعبري وجهه ابردا كصوته,الحظت ان هناك عالمة على خده نتيجة غرز احدى
.اظافرها ,عندما اختلست النظر اليه
)).حقا ,ال يهم ,اان زوجتك,وكان علي ان اتوقع.......شيئامن هذا القبيل((
اخذت نفسا عميقا
قلت انك تريد وريثا  ,حسنا ,رمبا حصل ,وستتمكن عندئذ من تركي وحيدة يف ((
))املستقبل
قال آالن إبقتضاب
اشك اي زوجيت  ,يف ان تسري اآلمور بشكل مريح ,على كل حال,لنأمل ان ((
))تكوين على حق

.وارتشف بقية كوبه,مث جلس للحظة حيدق يف كوبه الفارغ
كان وجهه خاليا من اي تعبري,لكن فيليبا الحظت فجأة وخبوف غضبا يف عينيه
يفوق كل ما ما خربته البارحة.حنقا يكاد يكون ملموسا,كان خياجلها شعور
غريب,كأن قطعة الكريستال اليت يف يده ستتحطم يف اية حلظة على املوقد,وتنثر
.شظاايها الرباقة يف كل احناء الغرفة
أصدرت صوات خفيفا,مث رفعت يدها عفواي لتمسك ذراعه,فرمقها بنظرة,وشعرت
ابلتوتر خيمد بينهمامتاما وبسرعة ,كأن سلكا كهرابئيا قد فصل,وضع آالن كوبه على
املنضدة ,مث وقف,ابتسم هلا دون ان ينظر اليهاقال
))اين اشعر ابجلوع,هل نذهب لتناول الطعام اآلن؟((
اومأت برأسها من دون الكالم.تركا الغرفة وعربا الرواق اىل غرفة الطعام,يف الوقت
.الذي احضرت فيه مدبرة املنزل جيسكار احلساء
أكملت الوجبة بصمت اتم ,وراقبت آالن خفية عرب الزهور املنعكسة خالل بريق
الطاولة املصقولة,لقد إكتشقفت ليلة البارحة كم ميكنه ان يكون قاسيا,وعلى
حساب كرامتها,لقد عرفت اآلن ان طبعه حادايضا,تساءلت عما ستكشف عنه
االسابيع واألشهر او حىت ..................السنوات القادمة.قال
))مل أتكلي شيئا ,أمل يعجبك الطعام؟ ((
))....آه  ,كال انه رائع,اين متعبة فقط((
توقفت فجأة وهي تشعر بتورد خديها.وتتوقع ردا ساخرا منه  ,قال
خذي قسطا من الراحة بعد الظهر,عليك ان تبدي متألقة يف السهرة,تذكري ((
))هذا

حافظت على ثبات صوهتا
))من الصعب ان انسى يف هذه الظروف((
))هذا صحيح لسؤ احلظ ليلة البارحة مل تكن رائعة ...........لكلينا((
كانت إبتسامته ابردة
سأحاول التصرف بلباقة اكثر الحقا,ال عليك ان ختايف وجودي عندما ((
))نعود,أعدك أبن اتركك يف سالم
ردت بشيئ من الرتدد
))شكرا((
))ليس عليك إنتظاري ,إذا اهنيت طعامك مل ال اتخذي قيلولة؟((
.دفعت بكرسيها للوراء اىل الوراء وهي تتمتم شيئا ال عالقة له حبديثهما
أغلقت ابب غرفتها وأسندت نفسها إليه وهي حتملق يف السرير ,إهتا يف امان
الليلة,لكن هذه ضمانه مؤقته عاجال ام اجال سيفتح ابب الغرفة وسيتوقع منها
ودفع مثنها,وهو يريد
استسالما اتما له وستسمح لنفسها أبن تستغل,ألهنا أُشرتيت ُ
.مقابل ماله

أغرورقت الدموع يف يف عينيها ,وشعرت بتقلص يف حلقها,قالت بصوت عال
للفراغ الذي يسود الغرفة
))ال آعتقد انين أستطيع حتمل ذلك((
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الفصل الرابع
كانت فيليبا تلهث بتوتر ,وهي جتلس اىل جانب آالن يف تلك اآلمسية سيارة
الليموزين,اليت انطلقت هبما بسرعة مفرطة عرب شوارع ابريس اىل ضواحي املدينة
.حيث يعيش لويس دي كورسي مع عائلته
كان املنزل متواراي وراء جدار عاالستطاعت فيليبا ان ترى بعض القمم املداخن
.القبيحة ,ومها يتنظران األبواب اإلكرتونية حىت متنحهما إشارة الدخول
متتم آالن يف أذهنا
إن لدى عمي هوس من اللصوص ,يشعر انه اذا مل يكن حذرا ولو ((
لدقيقة,سيقتحم اللصوص منزله ويسرقون جمموعة خزفه الصينية العدمية الذوق.او
)) يعتدون على إبنة عمي سيدوين اعتقد انه يغايل يف تقدير نوع كهذا من الرجال
مل تضحك فيليبا بل مسدت ثنية تنورهتا اخلضراء القصرية بيد مرتعشة.متيز فستاهنا
احلريري بعنق دائري وبكمني طويلني ,ومتنت ان يناسب فستاهنا هذه اآلمسية
بشكل كاف,كان إرتداء مالبس هذه اآلمسية غري املرغوب فيها مبثابة ارتداء زي
مسرحي حيث كانت هي املمثلة البديلة.ومع ذلك متوقع منها أتدية دور الشخصية
.الرئيسية
الثياب مناسبة .فكرت فيليبا بينما كانت السيارة تسري على الطريق اخلاصة بني
مشاتل الزهور .بدا البيت جامدا وممال,كان هناك عدد كبري من السيارات الراكنة
.اىل جانب الطريق اخلاصة.أحسن فيليبا إبنزعاج آالن الذي كان يشتم بسره
قال بتوتر

))اي له من عشاء عائلي هادئ((
مث نظر اىل فيليبا وهو يهز كتفيه
))اين اسف مل انوي ان اخضعك ملناسبة كهذه هبذه السرعة((
رفعت فيليبا ذقنها وأكدت له بفظاظة
)) لن أتكلم إال عند الضرورة ,ولن أستعمل إال السكاكني املناسبة((
))انت تعرفني جيدا انين مل آقصد ذلك((
فتح الباب خادم يف سرتة بيضاء,حيامها بطريقة جليلة وأخربمها ان السيد دي
.كورسي وزوجته ينتظراهنما يف غرفة اإلستقبال
سأل آالن
))هل حنن اخر من وصل اي غاستون؟((
مث رتب ربطة عنقه
أكد له غاستون
)),على اإلطالق اي سيدي((
.وهو يقودمها على رواق مزخرف إبتقان
شبك آالن أصابع فيليبا الباردة أبصابعه,ومهس هلا
))تشجعي اي مجيليت((
عندها فتح غاستون ابب الصالون املزدوج وأعلن عن قدومهما.عم الصمت يف
الغرفة على حنو مفاجئ.وأصبحت فيليبا حمط انظار اجلميع,سوت كتفيها وهي
تشعر بتورد وجنتيها.الحظت بعد ان ألقت نظرة اثنية حوهلا,ان الغرفة حتتوي على
.اكثر من عشرين شخصا,وان احدهم يتقدم حنومها

لويس دي كورسي رجل متني البنية متوسط الطول,أصلع بعض الشيء ,وله حلية
.أنيقة.إبتسم هلما من بعيد.بدت عيناه الداكنتان قاسيتني
احىن راسه ليطبع قبلة على يد فيليبا,قال
إبنة اخي اجلديدة ,إين سعيد جدا بلقائك ما كان جيب ان خيفيك كل هذه املدة(( ,
او على اآلقل كان من املفرتض ان يوجه لنا دعوة حلضور زفافكما,كنت اخر من
))علم به................لن أساحمكما ابدا
.شعرت فيليبا ابإلحراج,لكن آالن قد سبق وحذرها من هذا التعليق
قالت
)).أجربتنا صحة والدي الضعيفة على ان جنري اإلحتفال بشكل هادئ وسري((
قال لويس دي كورسي وهو يبتسم
)).هادئ فعال مل يكن ألي من أصدقائي يف لندن اي فكرة عن هذا الزواج((
واستدار ليشري الحد االشخاص ابلقدوم
))جوزفني إمسحي يل ان اقدم لك عروس آالن,سيدوين ,تعايل ورحيب أببنة عمك((
مل تبد السيدة دي كورسي اية محاس هبذا اللقاء الغري متوقع,صافحت فيليبا بنفور
.مث أخلت السبيل البنتها
فكرت فيليبا يف البداية ان سيدوين دي كورسي هي متاما كما وصفها هلا آالن
بفظاظة,بدت بشرهتا شاحبة,ملطخة ببثور الشباب ,وشعرها خشنا ومن دون ملعان
,كانت بدينة أكثر مما ينبغي,وساعدها فستاهنا اآلصفر اللون الشاحب املفصل
.بشكل ضيق على إبراز معامل جسمها

إبتسمت لفليبا على حنو مقتضب لكنها سرعان ما غريت تعبري وجهها عندما
استدارت حنو آالن وقالت
)) ,تبدو يف حالة حسنة اي ابن عمي((
بدا تورد وجنتيها غري الئق مث أضافت
))من الواضح ان الزواج يناسبك((
فكرت فيليبا اهنا واقعة يف حبه وتتأمل كثرياً
قاطعها لويس دي كورسي بلطف
امسح يل ان اقدم عروسك اىل ابقي الضيوف ,الذين اتوا خصيصا للقائها ,ومع ((
))ذلك هذا يوم عظيم لعائلتنا
وكابوس يل ,فكرت فيليبا وهي تقاد حول اجملموعة,كان كل شيء رمسيا ابتسمت
.للجميع بتهذيب حىت شعرت أبمل يف جوانب فمها
استهل لويس دي كورسي املقدمات ابإلنكليزية,وكانت مدركة اهنا تعامل إبهتمام
شديد.ولقد كرهت جماملتهم,كانت فرنسيتها اليت اكتسبتها من خالل رحلتها مع
كيفني أمشل من معلومات تلميذة عادية,على كل حال لقد إستفادت كثرياُ منها ألهنا
إستطاعت ان ترتجم لنفسها اهلمسات اليت الحقتها يف كل مكان ,فهمت اهنا

//صغرية جدا//ومسعت ثرثرة اكثر مليئة ابحلقد //لن تتفوق على ماري لورا ,اي
//عزيزيت
أنزعجت لكنها ابقت على إبتسامتها,ماري لور,فكرت اهنا من احملتمل ان تكون
املرأة املتورطة مع آالن,على االقل لديها اآلن اسم ترفقه بذلك الصوت املثري على
.اهلاتف

كانت قد انتهت من جولة التعارف عندما فتح الباب وأعلن غاستون عن وصول
اخر املدعوين,رجل اشيب الشعر طويل له شارب عريض,وإمرأة اصغر سنا ,شقراء
.مجيلة جدا ,أبرز فستاهنا اآلسود احلريري والغايل الثمن ,مظهرها املثري
))البارون رينية سومر فيل وزوجته البارونة ماري لور سومرفيل((
مل تكن الغرفة فقط هادئة,الحظت فيليبا بل كانت مشحونة ابلتوتر,وبنوع من
الرتقب املثري الذي كاد ان يكون ملموسا .كانت تشعر ان اجلميع حيبسون
انفاسهم,نظرت اىل آالن الذي كان يقف على مقربة منها إبرتياب ,فكرت للحظة
.انه قد مجد يف مكانه ,بدا شاحبا من شدة الغضب
أسرع لويس دي كورسي حنومها وهو يبتسم بشدة ويداه ممتداتن للرتحيب هبما قائال
عزيزي ,اي هلا من متعة النك استطعت انت وزوجتك الساحرة االنضمام ((
الينا,هذه مناسبة مفرحة,انت تفهمين .اننا حنتفل بزواج ابن اخي آالن من فتاة
))انكليزية صغرية وفاتنة  ,امسح يل ان اقدمها اليك
الحظت فيليبا ان آن وصل اىل جانبها,اصبح وجهه جامدا ,لكنها شعرت بغضبه
.الشديد عندما امسك بيدها وقادها اىل اآلمام
فكرت إبمشئزاز ,هذه املرأة .............هذه البارونة هي صديقة آالن,هذه ماري
لور,لقد خطط عم آالن جيدا حىت حيرجهم مجيعا  .دعا البارونة وزوجها اىل العشاء
الليلة ليفرض هذه املواجهة,ولتنشط الشائعات اثنية ,وليدمر حياة آالن كليا ,كان
البارون يسحب نفسه وهو يشعر ابإلهانة,ومالمح وجهه ابردة كاجلليد ,قال
اي عزيزي دي كورسي هذه مناسبة عائلية واألفضل اال أتدخل اان وزوجيت امسح ((
))لنا ابإلنسحاب كي تتفرغ كليا .............ألحتفالك

الحظت فيليبا ,هذا ما اراده لويس دي كورسي متاما  ,لقد خطط برباعة حىت
ينسحب البارون لشعوره ابإلحراج ليسبب فضيحة اثنية .يستغلها يف اجتماع جملس
.الشركة الطارئ
تقدمت فيليبا حنوه قليال ,مث إبتسمت وقالت بفرنسية صحيحة
ارجوك ,ال تذهب اي سيدي  ,اين استمتع بوقيت كثريا  ,وسأشعر ابإلزعاج لو ان ((
))احدهم ترك قبل املوعد احملدد
جعلت صوهتا يبدو مثريا وهي تتابع
اىل جانب ذلك هناك العشاء,الذي اعد مبناسبة زواجنا هلذا ستبقى وتشاركنا هبذه ((
))املناسبة
توقف البارون قليال ,ونظرته احملدقة تنتقل بني فيليبا وآالن ,قال أخريا
من يستطيع ان يقاوم هذه الدعوة الرائعة,اي سيديت ,يسعدين ان اشارك هبا,هيا اي ((
))ماري لور
.امسك ذراع زوجته مث قادها اىل الداخل
عندما جتاوزهتم البارونة,تنشقت فيليبا رائحة العطر املثرية والحظت اهنا اختلست
نظرة سريعة شاملة تقيمية ,يبدو ان ماري لور سورفيل تشارك الرآي اإلمجاعي ,وهو
.ان فيليبا ال ميكن ان تتفوق عليها
احست فيليبا ابلغضب يسري يف عروقها.وبشيء اخر مل تستطع حتديده,من احملتمل
ان آالن انقش زواجه معها واخربها عن اإلتفاقية ,لكن هذا ال يعين اهنا استحقت
إحتقار املرأة اآلخرى ,حدثت نفسها بقساوة.من هي ماري لور حىت

تنتقدها......او حتاكمها؟وعلى اي اساس تزوجت هذا البارون الذي هو بعمر
والدها؟
شعرت فيليبا ابآلرتياح عندما اعلن غاستون عن بدء العشاء  .كانت وجبة مملة
وطويلة,افرتضت فيليبا ان الطعام كان شهي,لكنها مل تتزوق مث القليل.ارادت ان
تتحدث اىل آالن لتقول له ان زواجهما الزائف مل خيدع احدا حىت هذه اللحظة
. .لكنه كان جالسا اىل الطرف االخر من الطاولة
قالت جوزفني دي كورسي
)) اخربينا اي عزيزيت((
وهي متيل راسها حنو فيليبا بعينني جامدتني

ِ
انت وآالن ....قصتكما رومانسية جداُ ...........وسريعة ايضا! ومذهلة فعال ((
)) ,والسؤال الذي نود طرحه مجيعا ,كيف التقيت آبالن؟

ادركت فيليبا حبزن اهنا كانت حمط اهتمام مرة اثنية ,فأجربت نفسها على اإلبتسام ,
وقالت
هل هي فعال سريعة؟ اشعر وكاين عرفت آالن دائماُ ,التقينا بواسطة والدي(( ,

كيفني روسو  ,رسام متيز بلوحاته الطبيعية  ,اشرتى آالن احدى لوحاته .......
))جسر مونتاسكو
خيم صمت عميق ,اختلست فيليبا النظر اىل آالن الذي بدا منهمكاُ بتقشري
.تفاحة

قال لويس دي كورسي

اذن ِ
انت ابنة فنان  ,رمبا ستزودينا ببعض الثقافة الفنية املفقودة يف عاملنا التجاري ((
))اجلاف
وضحك حبماس وبتشجيع منبعض املدعوين اتبع
))هل تشاريكنه اهتمامه يف الرسم اي عزيزيت؟((

اهتمامه  ,رمبا,لكن القليل من موهبته مع انين كنت تلميذة معهد فنون  ,عندما ((
))قرران اان وآالن ان نتزوج
واتبعت يف هدوء
))يف الواقع اان افكر مبتابعة دراسيت يف ابريس مع  ...........زاك غوردانوا((
قال لويس دي كورسي ببطء
))هذا رائع ,لدى السيد غوردانو مسعة طيبة كمعلم((
هزت فيليبا كتفيها بال مباالة
)),امتىن لو استطيع اقناعه بقبويل كتلميذه عنده((
قالت سيدوين بفظاظة
ال داعي للقلق بعد اليوم ,بصفتك السيدة دي كورسي  ,ستفتح كل األبواب ((
ِ
))لك
قالت فيليبا بربود
))ليس مع زاك ,كل ما يهمه هو الرسم,وليس املكانة اإلجتماعية((

اضافت بصوت خافت وهي ترجع راسها اىل الوراء
))رمبا يساعدين كونه صديقا لوالدي((
علق لويس
))من الواضح اي ابن اخي ان زوجتك صاحبة موهبة مهمة((
قال آالن بلطف
))كل يوم أمضيه معها خيبئ يل مفاجأة جديدة ومبهجة((
رمقته فيليبا بنظرة مبهمة من حتت رموشها مل يكن وجهه معربا كثريا .لكنها احست
.إبعجابه بكالمها املندفع
بعد انتهاء العشاء ,انتقلوا اىل قاعة االستقبال .كانت األحاديث متقطعة ومملة.بدا
كل واحد منهم مقتنعا ,بعدم حصول اية مفاجأت خبالف ما توقعوا ووعدوا.كان
البارون وزوجته اول من غادر ,ومل ميضي وقت طويل حىت اعلن آالن يف رغبته
.ابإلنسحاب
سأل عمه
))هبذه السرعة.هل مللت؟((
))ما زلنا اان وزوجيت يف شهر العسل ,اان متأكد من ان اجلميع سيتفهم وضعنا((
بدأت فيليبا تشعر ابإلرتياحعندما وجدت نفسها يف سيارة الليموزين وهي تنطلق
.هبما اىل الشقة
قالت إبنفعال
))كانت امسية مروعة ((
ِ
جأش,ارجوك تقبلي شكري((
))واليت عاجلتها برابطة

مث اتبع
)).ابلطبع فهمت يف احلال ملاذا دعاان عمي الليلة((
))كان اآلمر واضحا((
اخذت فيليبا نفسا عميقا آمل صدرها وقالت
))اهنا مجيلة جدا.....السيدة سومرفيل((
)).نعم((
مل تفهم فيليبا حقيقة شعوره ومل تستطع قراءة تعبري وجهه بدقة بسبب الظلمة,مل
يضف شيئا ,وبعد دقيقة او دقيقتني تنهدت فيليبا بصمت وارخت نفسها كلياُ على
.املقعد مستسلمة لرحلة صامتة

عندما وصال اىل الشقة إستأذن آالن منها بتهذيب ليتحدث اىل جيسكار,توجهت
فيليبا مباشرة اىل غرفتها.الهنا احست بصداع خالل اآلمسية ,مل ختفف رحلة العودة
.من حدته
من الواضح انه يفكر يف تلك املرأة اعرتفت فيليبا لنفسها وهي تنزع الثياب عنها
وتنظف وجهها من مستحضرات التجميل.ال بد انه احس ابإلهانة عندما واجه
صديقته وزوجها,وال بد ان رؤيته هلا انعشت ذكرايته,وزادت من مرارة إنفصاهلما
.القسري
مل تالحظ اي تبادل نظرات بينهما ,او حىت كلمة واحدة,إال اذا كانت لديهما
طريقهما السرية اخلاصة ابلعشاق,من احملتمل اهنما ينواين املضي يف عالقتهما يف
.وقت ما يف املستقبل,لكن على آالن ان يكون حذرا ,فكرت

البارون رجل غيور مراتب ولن يرتدد يف اإلنتقام لنفسه عالنية ,ورمبا يكون انتقامه
.هذه املرة هنائياُ
من االن وصاعداُ .على آالن ان يعاجل اموره بنفسه,كل ما تريده هو ان تتمدد على
.السرير وتغرق يف نوم عميق

مل تكن قيلولتها يف ذاك النهار اكثر من نوم خفيف مقلق,قطعتها بعض األحالم
املزعجة,مل تستطع ان متنع ذكرايت  .......وصور تلك االمسية السابقة من متلك
تفكريها,او رمبا مل ترد فعال ان تنسى .......توردت وجنتاها وشعرت بقلبها خيفق
.بصوت عال,ال ميكن ان يكون اآلمر كذلك
.كل ما يف اآلمر اهنا كانت تعبة وال تقوى على اية تفكري منطقي
كانت تقف يف ثياهبا احلريرية ,وبقدم واحدة على املزينة حتاول ان تنزع عنها جورهبا
الرقيق عندما مسعت طرقا خفيف على الباب ,ودخل آالن ,توقف يف احلال ,رفع
.حاجبيه إبعجاب اتم عندما الحظ طريقتها يف نزع الثياب
متتم
))آسف((
.وهو مدرك متاما تطفله
استعادت فيليبا توازهنا بسرعة بعد احست بلهيب يسري يف عروقها .اخذت رداء
.قطنياُ وارتدته

سألت إبمتعاض
))هل كان من الضروري ان تقتحم غرفيت هبذا الشكل؟((
هز كتفيه بال مباالة

انك ستبدأين بنزع ثيابك هبذه السرعة,وأريد ان احتدث ِ
مل أظن ِ
اليك هل تنكرين ((
))علي حقي يف ذلك؟
كال.اال ميكنك اإلنتظار حىت الصباح؟اين متعبة ومتوترة بعد هذه ((
)).........اآلمسية
)),اين أعتذر نيابة عن عمي((
كان صوته كئيبا
سيذهب اىل ابعد حدود ,على ما يبدو حىت حيرجين ويشوه مسعيت,هذه املرة ((
))فقط ,وبفضلك انت مل تنجح خطته
))!رمبا ستنجح يف املرة القادمة((
اخذت فيليبا الفرشاة وأخذت تسرح شعرها .مل تنظر اىل آالن
))مل خنضع احدا بقصة زواجنا ,اجلميع يعرف ان عالقتك ابلبارونة مستمرة((
قال آالن بسخرية
))اي هلم من أذكياء .اذا جيب علينا ان جند طريقةألقناعهم أبهنم على خطأ((
علقت هذه الكلمات يف الصمت الثقيل مث قال فجأة
))ماذا ِ
عنيت مبتابعة دراستك الفنية؟((
.قررت ان ال ختربه أبهنا طرأت على ابهلا فجأة,ليعتقد انه قرار مدروس
قالت
))متاما كما قلت,كان ايب يرغب دائما يف ان ادرس الرسم مع زاك غورانو((
))وماذا عن رغبيت اان ؟ أمل أتخذيها بعني اإلعتبار ,ابدا؟((
حدقت فيليبا اليه بعينني هادئتني

))وما الذي سيزعجك لو بدأت ابلرسم اثنية؟((
األفضل أن ............تؤجلي مشاريعك لفرتة حىت تتفرغي لدورك كزوجة آلالن ((
)) دي كورسي ,رمبا

توهج وجهها فجأة وسارعت تقول
ال تكاد دراسيت متأل وقت فراغي,وهناك من يدير الشقة ,وال اعتقد آل جيسكار ((
))يرحبون بتدخلي
))مل آعن ذلك ابدا  ,هناك جوانب آخر من عالقتنا  ,ابإلضافة إلدارة الشقة((
كانت فيليبا صامتة لعدة دقائق,مث قالت هبدوء
))اعتقد انين تعلمت كل ما احتاجه ابلنسبة ..........لذلك ايضا((
قال بصوت انعم
)),.كال  ,اي حبيبيت  ,ال اعتقد انك هبذه السذاجة((
تقدم حنوها مث اخذ الفرشاة من يدها املرتعشة ووضعها على املنضدة,أطبق يديه
على يديها وإبهبامه
يداعب معصمها على حنو عبثي
))هناك فن ايضا ,اي زوجيت ,ودروسك يف االمس مل تكن سوى البداية((
ابعدت يديها عنه  ,وقالت

اعتقد انك متزج احلب ابلزواج ,هل يل ان اذكرك أبنك وعدتين أبن ترتكين يف ((
))سالم الليلة
ابتسم هلا

ِ
ِ
اقنعت هنري ابلبقاء,أال ((
اسديت يل خدمة عظيمة اليوم,اي فيليبا  ,عندما
لقد
))تسمحني يل حىت ان أشكرك بعناق؟
هزت رأسها ,وقالت جبدية
))لقد عقدان صفقة ,ولقد التزمت هبا.......على اآلقل من انحييت اان((
قال بعد حلظة صمت
))كما تريدين ,على كل حال امتىن ِ
عليك ان تعيدي النظر يف مشاريعك الفنية((
رفعت ذقنها حتداي
))كال,اين حباجة ألن تكون يل حيايت اخلاصة,اان لست سجينتك((
))ال أظن ان هناك قفصا يسعك((
مث اتبع إبقتضاب
))تريدين ان تتحدي رغبايت؟((
))اذا كانت غري منطقية كهذه..حتما((
توقفت برهة
))اين ال اتدخل.....هبوايتك,اعتقد ان عليك منحي هذا احلق((
خيم صمت اخر  ,قال آالن ببطء
))اعتقد,انه كان علي ان اخذ منك عهدا ابلطاعة((
قالت على حنو حاسم

))كنت سأرفضه((
حسنا اين موافق اي زوجيت ,شرط اال تسمحي لفنك ان يؤثر على واجباتك ((
اإلجتماعية,سأقيم بعض احلفالت يف األسبوع القادم  ,على شرف أعضاء جملس
)).شركة دي كورسي,وأتوقع ِ
منك مسانديت اي زوجيت املخلصة واجملتهدة
مث أضاف بسخرية
))هل أوضحت ِ
لك ذلك بشكل كاف؟((
قالت وهي تومئ برأسها
))متاما  ,لن أخذلك((
)).اعرف ذلك جيب ان نقنع اجلميع بزواجنا((
بدا صوته عميقا .وعيناه اخلضروان تتفحصاهنا بتقييم حسي,رفع يده وداعب
ذقنها.مث أبعد شعرها عن وجهها وقال هبدوء
انت متأكدة اي حبيبيت ,من ِ
))هل ِ
انك تريدين ان تقضي الليلة مبفردك؟((
حاولت ان تتكلم ,لكن يدا وكأنه عقلها قد توقف عن العمل,كان قريبا جدا
منها,فكرت وهي شبه خمدرة,كان يف صوته رنة خمتلفة عن الطريقة اليت كان ينظر
فيها اليها ,اإلبتسامة يف عينيه ..........وجدت نفسها تتسائل جبنون كيف سيكون
اآلمر لو اهنا استسلمت له مبلئ إرادهتا.........ومنحته من دون قيود كل ما يطلبه
منها,ويف املقابل ستعرف كل شيء........كما عرفت ماري لو........اجتاحتها
هذه الفكرة كمطر غامر ابرد نقلها من عامل اخليال اىل عامل الواقع ,وهي تتذكر ما هبا
.من احداث ,اليوم

إنه يريد ماري لور ال هي,ال بد انه أتمل كثريا عندما رآها,وها هو اآلن يصب غضبه
.على الفتاة اليت جعلها شريكة يف أسخف صفقة زواج,ألهنا إمرأته  ,ومتاحة له
.هذا اخر ما تستطيع حتمله,هي حباجة ألن تتذكر ذلك
فكرت فيليبا وهي ترجتف,رمبا قد مسحت بذلك,رمبا مسحت لفضويل أبن يقودين اىل
خيانة نفسي ومبادئي النه ابلنسبة يل قد ال ينتهي اآلمر عند ذلك احلد  ,بدال من
ذلك قد تكون بداية ,مل تستطع التفري من شدة اخلوف والرفض,مسعت نفسها تقول
بلطف وحزم
))امتىن ان ترتكين يف سالم كما وعدت,لست بديلة لصديقتك.اي آالن((
.جتمد يف مكانه  ,وهو ينظر اليها,بدا وجهه خاليا من اي تعبري
قال بقسوة
)) لست حباجة اىل من يذكرين ,كما ِ
انك ال تشبهينها على اإلطالق((
إفرتضت اهنا استحقت تعبريه ,لكن اآلمل سرى يف جسدها على الرغم من
ذلك,وجدها جذابة ليلة البارحة  ,ولكن مبقارنتها مع مجال ماري لو  ,ليس لديها
.الكثري لتقدمه له,إبستثناء رمبا  ,بعض القيم الشخصية
اتبع آالن
قبل ان اتركك لعزلتك اي زوجيت العزيزة,جيب ان اخربك عن السبب الذي دعاين ((
للمجيئ اىل هنا ,لقد اتصلت ابلعيادة ألطمئن على صحة والدك,ال يستطيع
األطباء ان يؤكدوا فعالية العالج يف الوقت احلاضر,لكنهم يريدون ان تعريف اهنم
)).متفائلون
حدقت فيليبا ابلسجادة  ,وعيناها ترتقرقان ابلدموع

)).شكرا((
كان صوهتا لطيفا
قال آالن بتهذيب
ال شكر على واجب ,من املفيد ان نتذكر متاما ملا حنن هنا يف هذه اللحظة(( ,
)) وسيكون اآلمر سخيفا اذا توقعنا من بعضنا البعض اكثر مما ميليه اتفاقنا علينا
حاولت ان تبقي صوهتا جامدا
))سخيف جدا((
)) .اذا كل واحد منا يعرف حدوده((
شعرت ابخلوف يسري يف عروقها
ِ
,عليك ان حتذري من خمالفة اوامري يف ((
لكن افهمي هذا ,صفقتنا ستستمر
املستقبل,لست حباجة اىل تعهد شفهي حىت اجربك على إطاعيت ولن اتردد يف فرض
ذلك يف هذه الغرفة او حىت امام الناس اذا اعتقدت ان االمر ضروراي هناك الكثري
)).من املخاطر
أسندت فيليبا نفسها على املزينة ,وأصابعها متسك حبافتها املنحوتة إبحكام ,وقلبها
خيفق بسرعة ,قالت على حنو فظ
))لن انسى((
ابتسم هلا آالن
))حسنا,اذا امتىن ِ
لك ليلة سعيدة((

راقبته وهو خيرج من الغرفة ويغلق الباب ورآه,ال ,لن تنسى ابدا ,فكرت ,لقد
منحت وقتا إضافيا ,هذا كل ما يف اآلمر,ال ميكنها ان هترب من العقد الذي وقعته
.مع آالن دي كورسي ,جيب ان تتحمل نتائجه ايضا
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رجع زاك غوردانو اىل الوراء واضعا يديه على وركيه,مل يقل شيئا يف البداية ,حبست
فيليبا انفاسها عندما أومأ برأسهز
قال
ال أبس هبا ,اهنا أفضل ما انتجت حىت اآلن))ابتسمت فيليبا بفرح وقالت ((
هذا الطف كالم مسعته يف حيايت))رفع زاك حاجبيه الكثيفني((
))لقد تزوجت فقط .......من شهر((
صححت فيليبا
))ستة اسابيع((
وبدا تعبريها جافاُ
قال زاك بسخرية

)).فرتة طويلة ,ال عجب ان شهر العسل والكالم اجلميل قد انتهيا((
ابتسمت رغماُ عنها

))نعم..........حسنا,هل حقا تعتقد ان عملي حتسن؟((
توقف زاك وهو يفرك حليته
رمبا((
تفحصت عيناه الداكنتان وجهها بدقة((
اين أسأل نفسي إبستمرار ......ملا تريدين القيام بذلك؟ ال اعتقجد انك حباجة ((
ِ
))للرسم,انت متزوجة من مليونيري  ,وليس عندك اي مسؤوليات؟
نظرت فيليبا اىل اللوحة اليت على املسند
))هل هذه مشكلة؟((
ِ
ال بد ان هناك سر؟ ماذا علي ان اقول ؟ ا ِ
سيمنعك من ((
نت كتومة جدا ,وهذا
لت يف بداية الطريق.واألفضل ِ
لك ان ترتاجعي قبل فوات اآلوان
الرسم حبرية .ماز ُ
ِ
أسألك اثنية  .........ملاذا هتتمني؟
)),اذا
بدت فيليبا منزعجة
))هل اان اضيع وقيت....ام وقتك؟ هل هذا ما حتاول تقوله؟((
))كال لو فكرت يف ذلك ,لكنت صارحتك يف اول يوم ابحلقيقة((
بقيت فيليبا صامتة للحظة مث قالت ببطء
اعتقد ان هناك اسبااب عديدة ,اريد ان احقق ذايت,وان اثبت لآلن ان يل حيايت ((
)).اخلاصة,وهذا ليس ابآلمر السهل
توقفت قليال مث استطردت

هناك والدي ابلطبع  ,كان يشجعين دائما على الرسم,عندما أكافح ملتابعة ((
دراسيت يف الرسم هنا,اشعر وكأنين أساعده على حماربة مرضه يف نييورك,أال يبدو
))هذا سخيفا؟
قال بتهذيب
))ابدا على االطالق ,ماهي اخبار كيفني؟((
جتهم وجهها
يتحسن ببطء,انين اتصل ابلعيادة يوميا ال ميكنهم التكهن يف الوقت ((
احلاضر,ابإلجتاه احملتمل الذي سيتخذه هذا املرض,لكن كل شيء يسري على ما يرام
))من دون اية مضاعفات,ما زلت اعيش يف اآلمل
ربت زاك على كتفها
))امتىن له الشفاء العاجل ,أخربيين دي كورسي ,ما راي كيفني بزوج ابنته؟((
بلعت فيليبا ريقها بصعوبة
)).يف احلقيقة ,مها ال يعرفان بعضهما البعض جيدا ((
راوغت فيليبا إبجابتها
هز زاك راسه

ِ
عينيك حزان ((
ارغب يوما ما ان امسع قصة زواجك ,وكذلك سيلفا تقول ان يف
عميقا ابلنسبة لعروس ,مع ان زوجك رجل جذاب جدا,وترغبه النساء كثرياُ ,هذا ما
))تقوله سيلفيا

هزت فيليبا كتفيها من دون مباالة
))اعتقد انه جيب على معظم الزجيات ان متر يف فرتة تعديل((

))فهل ينطبق ِ
عليك؟((
))اعتقد ذلك,اخرب سيلفيا ابال تقلق علي((
))سأفعل((
توقف زاك اثنية مث اتبع
مبا اننا نتحدث عن زوجيت ,لقد وعدتين أبن حتضر يل الليلة حساء ((
))السمك,وتقول انه سيكفينا حنن الثالثة
هزت فيليبا راسها أبسف
ال استطيع ,علي ان اذهب اىل حفلة عشاء اخرى مع انين افضل ان ابقى ((
))معكما
قال زاك
))رمبا يف وقت اخر ,سأر ِ
اك غدا اي عزيزيت((
كانت فيليبا مستغرقة يف تفكري عميق وهي تنزل الدرج الذي يفصل احملرتف عن
الشاطئ ببطء
كانت ترى ان عملها ما زال يف طور التجربة,تساءلت اذا كان موقف آالن قد اثر
عليها ,فعدم موافقته على قراره بدا واضحا وجازما,مع ذلك ليس مبقدوره ان
يتذمر,خصوصا اهنا تلتزم ابإلتفاقية دائما,وهي حاضرة عندما حيتاج اليها,لقد بدأت
تتغلب على خجلها,وأتخذ كامل حريتها يف الكالم,لقد لعب آالن دوره ايضا
برباعة  ........ال تستطيع ان تنكر ذلك ,كان منتبها وحبا كل كلمة وكل حركة
.عربات عن افتخاره هبا كزوجة

اعتادت ان تسمعهم يقولون:فاتنة  .فال احد على حد علمها حاول ان يقارتنها
.إبمرأة اخرى.وهبذه الطريقة كان لديه على اآلقل سببا حىت يرضى عنها

عضت على شفتها .لكن هذا مل يكن ابلطبع اساس املشكلة.لكان اعترب زواجا
انجحا.لو انه يستمر فقط امام الناس,ولكن الوضع يسؤ عندما يصبحان مبفردمها,مل
يتشاجرا او يقوما أبي شيئ من ذلك,اعرتفت حبزن.متنت لو انه حصل بينهما بعض
اخلالفات,كانت احياان جتد نفسها حترض آالن عمدا حىت حتصل منه على ردة
.فعل,لكن من دون فائدة
كان دائما لطيفا معها  ,ومل يغري تصرفه املهذب اال يف املناسبات النادرة عندما
.يكوان مبفردمها

فكرت ان عليها ان تكون شاكرة على التقدير الذي اظهره هلا,على اآلقل مل تكن
هناك حماوالت مزعجة ملراودهتا! لكن االمتنان مل يكن اإلحساس الوحيد الذي
شعرت به.كانت تشعر بفراغ وحزن عميقني يف كل مرة يرتكها,رمبا لديه حق شرعي
مبا يفعل,لكن هذا ال يعين اهنا جمربة على ان حتب ذلك,استطاعت ان تقيم لنفسها
حاجزا ساعدها ..................على مقاومة جاذبيته املدمر والذي ما زال
يعذهبا.لن تتحمل استسالمها له ولو للحظة,عرفت ذلك إلحساسها الدائم بتوق
.غريب اليه,ولقد كرهت ضعفها جتاهه

وما هو دور ماري لور سومرفيل يف حياته؟ ال تستطيع سوى التكهن ابلتأكيد كانت
هناك ليال مل يعد فيها اىل الشقة,مل يقدم هلا اي عذر  ,وهي مل تسأله,كان يعلم
.ابملخاطر الكامنة يف عالقة كهذه
الغي اجتماع اجمللس الطارئ,والذي كان سيعقد للنظر يف شأن آالن .وأجرب لويس
دي كورسي على اإلعرتاف بفشل محلته اهلادفة اىل إزاحة آالن من منصبه كرئيس
جملس الشركة بعد ان أصبح رجال متزوجا حمرتما .ولكن هذا ال يعين انه توقف عن
مراقبته واإلنتظار حىت يرتكب غلطة او هفوة ,سيكون إستئناف عالقته مهما كانت
سرية ,ابلبارونة اجلميلة العذر املالئم الذي يبحث عنه عمه,فكرت فيليبا وهي
تعض على شفتها................حسنا  ,هذا اجلانب من حياة آالن ال دخل هلا
فيه,اليس كذلك؟
السخرية يف ذلك اآلمر,هو احلسد العلين,الذي ملسته من معظم النساء,لقد تصورن
.اهنا تعيش حياة مرتفة سعيدة,لو أهنن عرفن احلقيقة! فكرت وهي تتنهد بضعف
بدأ الشارع مكتظ ابلناس على غري عادته,نظرت حوهلا ولفت نظرها شاابن حنيالن
شعرمها اشعث ويرتداين ثيااب رثة,رفعها واحد منهما اىل الرصيف ,بينما حاول الثاين
.خطف حقيبتها
صرخت فيليبا وهي تتشبث ابلرابط,وتسمع يف مكان ما قرهبا صوت رجل
.آخر,أرخت فجأة قبضتها عن احلقيبة ورأت اللصني خيتفيان يف الشارع الثاين
ساعدها الرجل بلطف على الوقوف  ,ومجع أغراضها املبعثرة على الرصيف .
وسأهلا

))هل ِ
انت خبري ,اي آنسة؟((

)).نعم ,شكرا((
كانت ركبتا بنطاهلا اجلينز ممزقتني ,والدم يتدفق منهما,ستصبحان كدمتني غدا
فكرت وهي تسند نفسها على احلائط وحتاول ان تستعيد أنفاسها وتلقي نظرة أوىل
.على منقذها
شاب جذاب شعره اسود,بدا قلقا على الرغم من ابتسامته وهو يناوهلا احلقيبة,اتبع
الشاب

لكنها كانت صدمة ِ
لك ,هناك مقهى يف آخر الشارع  ,ما رأيك يف تناول فنجان ((
))قهوة او.............شراب؟
اراتحت فيليبا عندما قدم هلا ذراعه,ألهنا كانت تشعر آبمل يف قدمها كلما
حتركت,كان املقهى على بعد مئة مرت,اجلسها اىل اول طاولة مث استدعى اخلادم
.بنقرة من أصبعه,أحضرت القهوة والشراب بسرعة فائقة
سأهلا وهي ترتشف القهوة
))هذا أفضل؟((
ترددت فيليبا
))بكثري اين ممتنة لك اي سيد......؟((
))فابريس دي ثيريي يف خدمتك اي آنسة((
توردت وجنتاها
))يف الواقع سيدة دي كورسي,فيليبا دي كورسي((
بدا مندهشا ,مث حتول تعبريه اىل آسف
))تبدين صغرية جدا لتكوين إمرأة متزوجة((

اين ادرس الرسم مع زاك غوردانو ,كان الشارع دائما هادائ ,مل اتصور ((
))...........ابدا
))ابلطبع ,رمبا كاان يراقبانك.......آملني مباغتتك((
قالت بصرامة
اين اتسأل عن السبب,ليس معي اي شيء له قيمة حقيقية يف حقيبيت,اين ال ((
))امحل سوى بضعة فرنكات
قال
)).عندما يكون االنسان مفلسا جيد بضعة فرنكات مبلغا كبريا((
اتبع
))اخربيين عن رمسك؟((
ازداد تورد وجنتيها
))انه عمل مؤقت  ,هل انت هتتم ابلرسم؟((
قال
))اين اهتم بعدة امور ,لكين اعمل اآلن يف جمال احملاسبة((
أحىن رأسه اىل اآلمام
أتذيت ,رمبا اكثر مما ِ
ِ
قلت؟((
))تبدين حزينة  ,هل
هزت فيليبا رأسها
كال........حسنا..........لكن.....زوجي مل يوافق على فكرة الرسم واآلن بعد ((
احلادثة سيصر على ان استعمل السيارة مع السائق اخلاص ,وهذا سيحد من
))حرييت

))وهل يهمك هذا؟((
))كثريا((
اجربت نفسها على إبتسامة ندم
))لقد سرق اللصان اكثر مما الحظا((
وضعت فنجان القهوة على الطاولة ,مث نظرت اىل ساعتها
)).......اي للهول ! لقد أتخرت يف الذهاب اىل البيت,جيب ان اجد سيارة اجرة((
))لدي سيارة  ,هل يل ان أوصلك اىل مكان ما؟((
ترددت فيليبا
))ال احب ان افرض نفسي  ....لقد كنت لطيفا معي((
قال وهو يشري اىل النادل ليحضر الفاتورة
))أي شخص كان فعل ذلك ,ما هو عنوانك؟((
رفع حاجبيه بسخرية بعد ان اخربته
))إذا ِ
انت زوجة ذاك الرجل دي كورسي ؟((
أومأت برأسها
))هل هذا يعين انك غريت رآيك؟((
ال  ,ولكن زوجك على حق,من اخلطر ان تسريي يف شوارع ابريس دون ((
ِ
سأخذك اىل البيت مباشرة ,رمبا لن يغضب كثريا
))محاية,لكنين
قالت فيليبا عندما اقرتبت سيارته من املنزل
))علي ان اشكرك اثنيةإلنقاذي((
))هذا من دواعي سروري((

وأمسك يدها وطبع عليها قبلة ,ابتسمت عيناه هلا ,اتبع
))ما زلت اعتقد انك صغرية على الزواج,اىل اللقاء سيدة دي كورسي((
)).اىل اللقاء سيد دي ثيريي((
شعرت فيليبا بلهاثها وهي ترتجل من السيارة ,من املمتع ان يعامل املرء كشخص
جذاب,وليس كشخص مفيد فقط,فكرت وهي يف املصعد,عندما وصلت اىل الباب
الحظت خبوف ان املفاتيح ليست معها,ال بد اهنا وقعت ,ولقد افتقدهتا عندما كنت
.امجع األغراض,فكرت وهي تضغط على اجلرس الكهرابئي
فتحت السيدة جيسكار هلا الباب بتكشريهتا املعتادة
))لقد سأل عنك السيد((
اتسعت عيناها
))ماذا حصل؟ثيابك ممزقة وهناك دم؟((
حاول احدهم خطف حقيبيت لكن حلسن حظي اوقف عند حده يف الوقت ((
))املناسب
حاولت فيليبا ان تغري املوضوع
))اان اسفة اذا كان السيد ينتظر,سأرتب نفسي حاال((
.وتوجهت اىل احلمام لتأخذ دشا
كانت قد عادت اىل غرفة النوم يف ثياهبا احلريرية,وأخذت تضع بعض املساحيق
.على وجهها عندما فتح الباب من دون انذار
قال بصوت قاس
))مل أستوعب كالم هنرييت  ,هل تعرضت للسرقة فعال؟كيف حدث ذلك؟((

.تنهدت فيليبا اآلن ستبدأ اإلهتامات
كنت خارجة من حمرتف زاك ,عندما حاول رجالن سرقة حقيبيت,مث ظهر رجل ((
)),اخر ساعدين على التخلص منهما
اضافت هبدوء
))مل أيخذا شيئا((
رفع آالن حاجبيه
ال ميكن ان تكون فعلتهما مقصودة,اذا كان حضور شخص واحد ارعبهما ,من ((
))حسن حظك انه كان هناك
وافقت فيليبا حبماس
نعمبالتأكيد ,كان رائعا حىت  .....انه دعاين ملشاركته القهوة,مث أوصلين اىل ((
)).البيت
وقف آالن بقرب النافذة مث نظر اىل الشارع
))هل تعرفني إسم املنقذ الشجاع؟((
)).ابلطبع  ,فابريس دي ثيريي ((
)) .جيب ان اجده.....كي أقدم له مفاجأة((
))كما تريد ...لكن ال اظن انه يتوقع اي شيئ,كان لطيفا جدا((
أرتعشت فيليبا وهي متسك بدلتها املطرزة.لقد نظفت جروحها يف احلمام,ولكنها ما
,زالت تؤملها
اقرتب منها عابساُ

ِ
جرحت؟((
))هل
))لقد وقعت اآلمر ليس خطرياًُ((
))ال اظن ذلك((

.أجلسها على حافة السرير مث جثا امامها ليفحص العالمات اليت على ركبتيها
)).صدقين ,اهنا ليست خطرية((

ِ
استعملت املطهر ؟ اليس من األفضل ان تضعي بعض الضمادات؟((
))هل
اهنا خدوش بسيطة,ومل تعد تنزف)).ابتعدت عنه قليال((
)).االن ارجوك ,اريد ان استعد للسهرة ,سنتأخر((
قال بصوت اجش
))ال داعي للعجلة ,ما كان جيب ان حيدث ذلك((
.حتركت بقلق ,ولكن يديه أوقفتها
))ال هتريب((
أصبح صوته غاضبا
ِ
))هل جتدين ملسيت بغيضة فقط ,أم ِ
جفلت من ذاك الغريب؟((
انك
))اآلمر....خمتلف......كان.......لطيفا((
هل هذا ما ِ
كنت تريدينه من الرجل ,اي زوجيت ((
))الربيئة..........فقط....اللطف؟
.انتقلت أصابعه فوق بشرهتا,فجعلتها حترتق وتتلون
وضعت فيليبا يديها حول عنقه مبلئ إرادهتا  ,حىت تشعر بقوته حتميها,طوقهما
.صمت عميق  ,مل يقطعه اال صوت تنفسهأ

برغم ان طرق الباب كان سريعا ورمسيا إال انه بدا كضربة مطرقةمزقت رقة عاملهما
املبهج يف حلظة
))سيد آالن  ......سيديت((
كان صوت السيدة جيسكار
))يقول مارسيل ان السيارة أصبحت جاهزة((
تراجعت فيليبا اىل الوراء لتحرر نفسها من ذراعي آالن
))........دعين أذهب.....جيب ان((
))ماذا؟((
حدقت عيناه اخلضروان هبا
))ما رآيك ان اخرب مارسيل ان يذهب هو والسيارة  ,ومنضي الليلة هنا؟((
))اجلميع يتوقع حضوران احلفلة((
بدا صوهتا مرتعشا ,مث اتبعت بسرعة
)) ال ميكنك إهانة الناس((
وهي تغطي نفسها
)).........ما زال عمك يبحث عن عذر((
))اعتقد ذلك((
جتاوزها آالن بوجه جامد ساخر
))ليس هو فقط من يبحث عن عذر((
وقف امام املزينة ليمسد شعره املبعثر ولريتب ربطة عنقه
))سأنتظرك يف غرفة اإلستقبال((

أخذت فيليبا ثياهبا تتلمس مكان األزرار أبصابع مرتعشة,وضعت أمحر الشفاه على
شفتيها بسرعة مث تركت شعرها ينسدل حول وجهها املتورد,وقفت للحظة حتدق اىل
نفسها يف املرآة,وهي ال تصدق ما حدث هلا,لو مل تطرق السيدة جيسكار على
الباب  .لكانت ارتكبت غلطة فظيعة,ال ميكن إصالحها ,لقد جعلها آالن تستسلم
.له بكل سهولة
ارتعدت وهي متسك حقيبتها السوداء ,عليها ان تكون اكثر حذرا من اآلن
وصاعدا,قالت لنفسها وهي تتجه اىل الصالون
أقيمت احلفلة يف بيت كبري خارج ابريس,كان املساء دافئاُ وأبواب املدخل مشرعة
.حىت يتمتع الضيوف اآلكرب سنا من آالن مبناظر احلدائق اخلالبة

كانت شاكرة الهنا إستطاعت ان هترب اىل احلديقة,وكانت تعي نظرات آالن املثبته
عليهاومها يف السيارة  ,مل يتكلما كثريا ولقد عرفت ان لقائهما مل ينتهي متاما  ,واآلن
بعد ان خانتها رغباهتا .كانت متأكدة أبن آالن لن يكتفي بعد اليوم بسلبيتها
.احملرجة ,واليت طاملا أظهرهتا بني ذراعيه
مل تسطع تفسري ضعفها  .البد ان احلادث الذي تعرضت له أضعفت مقاومتها
..فكرت حبزن وهي تتكئ على املنور احلجري  ,ومتسك كوب العصري
اآلن سيبدأ مبطاردهتا ........هذا الصياد الذي يعرف أن ضحيته ضعيفة,أيمل أبن
.حيرز انتصارا هنائيا وسريعا
جتهم وجهها آلهنا شعرت اهنا تبالغ يف تصوير اآلمور  ,لكن اال ميكن ان يكون
إستسالمها آلالن موات حبد ذاته عندما تسمح لنفسها ان تصبح لعبته لساعات
عدة.؟

بدا جسدها متقلصا بوضوح .هذا امر ال تستطيع ان تسمح به...او ان تفكر فيه .
ال ميكنها ان متنح نفسها له .ألهنا حاملا تفعل سيستملك قلبها.وروحها بيدين
.قاسيتني جارحتني  .والنتيجة ستكون كارثية
.....رفعت ذقنها بتحد .لن تكون ضحيته وال دميته
))سيدة دي كورسي لقد حبثت ِ
عنك يف كل مكان((
.عرفت فيليبا صوت مضيفتها الناعم,تنهدت حىت هتيئ نفسها لتعارف جديد
امسحي يل ان اقدم اعز اصدقائي ,السيد جرياردي غريسي,لقد اتى مع ابنته اليت ((
)).تقول اهنا تشرفت مبعرفتك يف مناسبة سابقة
استدارت فيليبا .مث ابتسمت هلا بتهذيب.مل تالحظ الرجل األشيب الذي كان حيىن
رأسه ليطبع قبلة على يدها.كانت عيناها مثبتتني على املرأة اليت كانت اىل جانبه يف
.ثوب ازرق مثري
قالت ماري لور سومرفيل
)).سيدة دي كورسي((
.كانت تبتسم هلا بعينيها البنفسجيتني املليئتني ابحلقد
))هل تذكرينين جيدا؟
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الفصل السادس
اطلقت فيليبا هلااث صامتا .ويف الوقت نفسه انسل الكوب من قبضتها,وحتطم على
.البالط,وتناثرت حمتوايته على تنورهتا املطرزة
صرفخت مضيفتها مستفسرة عما حصل ,وجتاهلت إعتذارات فيليبا املضطربة,قائلة
انه من األفضل تنظيف تنورهتا قبل ان يلطخها العصري بشكل يتعذر
.إصالحه,استدعت مدبرة املنزل وطلبت منها معاجلة الوضع
اخر شيئ تذكرته فيليبا وهي ترافق مدبرة املنزل هو إبتسامة ماري لور املاكرة
.واملنتصرة,وتعبري آالن املخيف وهي تتجاوزه يف املدخل
استشاطت غضبا من تصرفها وهي تنتظر يف رداء قطين ريثما تنتهي مدبرة املنزل
من تنظيف تنورهتا,لقد تصرفت كاحلمقاء,هذا ما سيقوله آالن,كان من املفرتض ان
.تبتسم هلا وتتجاهلها كليا
يف الوقت نفسه  ,ليس ملضيفيها ,السيد لوغري وزوجته ضلع يف ترتيب هذه
املواجهة الثانية بني ماري لور وبينها ,كاان لطيفني جدا .ومها من أعز أصدقاء والدي
آالن,كما اهنما زميالن يف العمل,وهلما نشطات خريية عديدة.رمبا مل يعرفا بعالقة
آالن وماري لور .ابلطبع من حق والد البارونة ان يطلب منها مرافقته اىل عشاء
رمسي,اذا كانت زوجته مريضة,كال,اهنا فقط احدى الصدف املشؤومة ,واآلن
تصرفها اآلمحق,او ردة فعلها املغالية حلضور ماري لور,سيحث األلسن اثنية على
.الثرثرة,فكرت بيأس

عادت اليها تنورهتا نظيفة متاما,لكنها رطبة بعض الشيء,استطاعت ان تنضم اىل
.الضيوف يف غرفة الطعام,بدأت االسئلة تنهمر عليها أبهتمام ومحاس شديدين
اخرب آالن الضيوف عن حادث السرقة ,اليت تعرضت له ذلك اليوم,يف وضح
النهار ..........اي هلا من صدمة ,اي هلذا االجرام! ال عجب اهنا متوترة االعصاب,
لكن ما الذي جعلها تسري مبفردها يف الشارع؟
قالت فيليبا بضعف
كنت خارجة من حمرتف الرسم  .اين اعمل هناك كل يوم,مل اتوقع ابدأ حدوث ((
))شيئ كهذا
مالت ماري لور برأسها اىل األمام وقالت
ِ
))انت فنانة؟((
وقد بدا تعبريها ساخرا.مث أضافت
))ماز ِ
لت تتابعني؟أمل متلي من ذلك بعد؟((
))ابدا الرسم مهم جدا ابلنسبة يل((
هزت ماري لور كتفيها بال مالالة وقالت
))هذا يعين ان هناك نقصا يف حياتك وحتاولني تعويضهبالرسم؟((
مث اتبعت إبندهاش
كيف ميكن ان حيدث ذلك؟ امتىن ان ال يكون آالن العزيز قد أمهل واجباته ((
))كزوج؟

خيم صمت مفاجئ.اسرعت السيدة لو غري لرأب الصدع الذي احدثته البارونة
وراحت تتحدث عن خطط اللجنة احمللية ,ومنها اإلحتفال بيوم الباستيل ,واصبحت
.األحاديث عامة مرة اثنية
اسرتخت فيليبا على مقعدا وقلبها خيفق بسرعة.كان آالن جيلس يف الطرف اآلخر
من الطاولة,ومل جتروء على النظر اليه,ماذا كانت حتاول البارونة ان تفعل؟ سألت
نفسها إبرتباك.كانت تعلق إبستمرار على كل شيئ,وكأهنا حتاول ان جتلب املتاعب
وتعزز األقاويل,مع ان من مصلحتها ايضا أال حيصل املزيد من الفضائح.اذا ما
الذي جيري؟
اجربت فيليبا نفسها على تناول الطعام والتحدث بلطف اىل بعض الضيوف بشكل
طبيعي,متنت لو ان تعليقات ماري لور تؤخذ كنموزج للمرأة احلقودة .وأال يوليها
.الضيوف اهتماما كبريا ,قالت لنفسها من دون اقتناع راسخ
قدمت القهوة يف قاعة اإلستقبال ومسعت موسيقى مصاحبة للحوار واالحاديث
..جتنبت فيليبا االختالط ابجملموعة القائمة اىل جوار مكان ماري لور
قالت لنفسها انين اتصرف بسذاجة  ,إبجتنايب هلا يف هذه الطريقة ,انين اضع نفسي
يف موقف دفاعي ,وهذا من مصلحتها .جيب ان ا}كد هلا انين غري مكرتثة لوجودها
وغري منزعجة من حركاهتا .املشكلة انين اتذكر دائما تعليق تلك املرأة :لن تتفوق
.على ماري لور ,وأصدقائه ايضا
بدت امسية طويلة وكانت فيليبا يف حالة متوترة ,ال تسمح هلا أبحاديث الضيوف.
ابلرغم من اهنم ال ميكن ان يكونوا اكثر لطافة  .لكن اصروا عليها ان ختربهم عن
حادث السرقة مع اهنا كانت تفضل ان تنساه متاما .شعرت فجأة بضيق يف صدرها

من كثرة الضجيج وابإلختناق من رائحة السجائر املمزوجة برائحة العطور الغالية
.الثمن اليت مألت الغرفة
احتاجت آلن تكون مبفردها يف اهلواء الطلق لعدة دقائق ,أغلقت ابواب املدخل
خالل العشاء ,لكن كان واحدا منها مفتوحا جزئيا .انسلت فيليبا بسرية وخرجت
.للظلمة
وقفت اثبته يف مكاهنا ,أتخذ نفسأ عميقا وتتنشق رائحة اآلزهار ,الحظت فجأة اهنا
ليست مبفردها ,ورأت حركة يف الظالل  ,ويسمعت متتمة أصوات خفيضة  ,عبست
.قليال ومهت ابلدخول
))آالن((
دوى هذا االسم يف أذنيها بطريقة مثرية؟ال ميكن جتاهلها او نسياهنا ,استدارت انحية
الصوت وأختلست النظر اىل حيث كان هناك عريشة متشابكة مع شجريات
صغرية ,من خالل نور القمر ,رآهتما سواي متالصقني .كانت ماري لور تضع ذراعيها
.حول عنق آالن  ,ومها ملتصقان متاما
))آالن حبييب((
مل ترد ان تسمع .......او ترى املزيد ,كانت منذ عدة ساعات يف الوضع نفسه ,
.فكرت واآلمل يعصر قلبها راحت تتلمس طريق العودة اىل القاعة
رمبا مل يكن وجودها صدفة الليلة,رمبا خططا لذلك بتلك الطريقة حىت خيتطفا بعض
اللحظات احملرمة عليهما ايضا .تصرفا بذكاء ,مل تالحظ خروجهما من الغرفة .او
حىت شخص اخر .كانت امسية رائعة وممتعة .وكان اجلميع مستغرقني يف احاديثهم
.ومسرهم .وهذا ما اعتمد عليه العاشقان

يف هذا الوقت  ,وخالفا للمعتقد السائد  ,كانت الزوجة اول من يعلم ذلك,ليس
.صحيحا بشكل اتم ,لقد علمت بذلك من قبل
.هلذا تزوج آالن منها .اهنا غطاء مموه ,برؤيتهما معا توضح كل شيء

))فيليبا((
قفزت عندما ظهر ويده متسك بذراعها .بدا وجهه متجهما وهو ينظر اليها
كنت ِ
)) هل ِ
انت .........منذ قليل تقفني على الشرفة؟((
بعدما هزت رأسها بصمت,استطرد
))اعتقدت ذلك((
قال بصوت أجش,وهو ينظر حوله
))اان حباجة اىل ان احتدث ِ
اليك.سأجد السيدة الغري وأعلمها إبنرافنا((
حررت نفسها بلطف وبكرامة
))كال شكرا ال اريد ان اذهب إين ...........أستمتع بوقيت((
أضافت بتحد
ال انوي ان احطم كواب آخر ,او حىت ان اتصرف حبماقة أبي طريقة ,ارجوك ال ((
)).تقلق علي
قال بفظاظة

)).هل تعتقدين ان هذا يهمين ؟ جيب ان أحتدث ِ
اليك سرا  ....ألفسر((
))لقد فسرت عندما إلتقينا((

وحدقت يف فنجان القهوة كأنه العمل اآلروع واألكثر خياال يف عامل اإلنسان,
وقالت
ال امانع ,آالن  ,انك تدفع يل بسخاء حىت اؤمن لك احلماية وألتغاضى عن (( ...
))نزواتك .هذا ما سأفعله دائما
,وأبتلعت غصة من حنجرهتا
لكنين لن امسح لنفسي أن اكون احدى نزواتك بعد اليوم ,وسوف ازود يف ((
))املستقبل ابب غرفيت بقفل ومفتاح
.تسرب الصمت الذي خيم بيهما اىل عقلها ,وأ خذ يطرق يف أذنيها
قال هبدوء ولطف
))حسنا  ,سأحقق رغبتك((
قالت وهي تتابع النظر اىل فنجاهنا
هناك شيء اخر  .ال اعتقد ان احدهم أفتقدك هنا  .لكن ليس من احلكمة ان ((
تستغل مناسبات كهذه ,خاصة بعد ان لفتت السيدة سومرفيل االنظار إلينا يف
)).السهرة
قال بصوت قاس
انين منت هلذه النصيحة  ,لكن يف هذه احلالة  ,لن حتتاج اان والسيدة سومرفيل ((
))بعد اآلن اىل رعايتك
قالت
))فهمت((

وابتعدت .لكن هذا ليس صحيحا  .املالحظة مل تستوعبها ...مل تتقبلها............
.ضربتها كصاعقة .مجدهتا متاما مع فنجان القهوة الذي يف يدها
يف احلقيقة  ,ارادت ان تبكي ,ان تصرخ ,ان تضرب اآلرض بقدميها ,ان ترمي ما
تبقى من فنجاهنا على قميص آالن النظيف وان ختدش وجهه أبظافرها حىت يسيل
.منه الدم
شعرت ان قوة وبشاعة املوقف تكادان تسيطرا عليها كما فعلت تلميحات آالن
.الالذعة
الغرية .فكرت ,هذا ما أشعر به .لكن ال ميكن ذلك .هذا يعين انين اريد آالن
لنفسي  ,رمبا اان واقعة يف حبه .هذا مستحيل ,ال ميكن ان يكون ذلك صحيحا .لو
كان ذلك صحيحأ  ,ماذا إبستطاعيت ان افعل؟ كيف سأحتمل ذلك؟ رفعت
.بكتفيها ,فكرت بقوة لن امسح بذلك
,ابدرها شخص كان يقف اىل جانبها ويرمقها بنظرة مبهمة
))عفوا سيديت((
وأعتذرت كأنسان آيل .ومسحت لنفسها ابالنضمتم اىل احدى اجملموعات واإلخنراط
يف احلديث معهم.كانت فيليبا تشعر كل الوقت بوخز يف رأسها وكأن خبارا يتصاعد
.فيه
*************
سأهلا زاك بغضب
))ما ِ
بك اليوم؟((
وأشار اىل لوح الرسم اخلاص هبا

كان  ,من املفرتض ان تكون لوحتك أقل تعقيدا  .طلبت ِ
منك ان ترمسي السيدة ((
........اليت على املنصة
))منذ مىت ِ
قررت ان تتجهي اىل التكعيبية؟
توردت وجنتا فيليبا وأجابت
))ابدا ذلك فقط.....حسنا ,لكنين كما تعرف أجد صعوبة يف رسم الناس((
))! قويل ذلك اثنية((
حدق زاك يف لوحتها مث آتوه
وفقا هلذه تبدو جيين وكأن لديها عشر عاهات اساسية  .رمبا ستقيم علينا ((
))دعوة
استدار حنو املثال الذي بدت منزعجة ,وقال
ِ
))انت ال تريدين ان تنظري اليها,ستعكر مزاجك((
رمق زاك فيليبا بنظرة تساؤلية
اذا ما املشكلة؟ حادث السرقة ,يقولون ان الربق ال يصيب املكان نفسه ((
))مرتني
ابتسمت له فيليبا
)).امتىن ذلك ,هناك اشياء كثري تشغل ابيل((
كيفني .ابلتأكيد اي عزيزيت  ,ماذا عساي ان اقول؟ عليك ان تثقي ابالطباء ,لن ((
))حتسين حالته يف نييورك ابلقلق عليه يف ابريس
)) ,اعرف ذلك((

.كانت فيليبا تشعر ابلذنب آلهنا مل تفكر يف والدها خالل االربع وعشرين ساعة
))اين اسفة اي زاك  .لقد ضيعت وقتك ,اليس كذلك؟((
اخذ زاك لوح الرسم مث وضعه يف مكان اخر
اذهيب اىل منزلك اي فيليبا وحاويل ان تراتحي.اقنعي زوجك الوسيم ان أيخذك اىل ((
)).العشاء خارجا
نظر اليها بعبث
))ال أتصرف هكذا اال مع املبتدئني((
توردت وجنتاها
)) رمبا ,كان.مشغوال((
قال متجهما
))اذا قويل له ان يرات ح ايضا,اريدك هنا غدا جاهزة للقيام بعمل حقيقي((
القول اسهل من الفعل.فكرت فيليبا حبزن وهي تنزل السالمل,مل حياول آالن
التحدث اليها يف الليلة السابقة ,ومها يف طريق العودة اىل البيت,متىن هلا ليلة هانئة
.مث دخل غرفته  ,وتركها تردد لنفسها مرارا وتكرارا .ان هذا ما ارادته ابلتحديد
يبقيت تقول ذلك على فرتات ليلة طويلة ومملة ,ويف وقت ما قبل الفجر استسلمت
للهزمية .هنضت عن السرير وذهبت عارية القدمني اىل غرفة آالن  .كانت خاوية
.وغري مستعملة .حدقت فيها ملدة طويلة مث عادت بصمت اىل غرفتها ,وبكت
وصل صانع األقفال قبل ان تنهي فطورها .بدت مدبرة املنزل جيسكار غاضبة
.وهي تراقبه يعمل مل تكن فيليبا متأكدة ما اذا كان عليها ان تلومها ام ال

أخربهتا مدبرة املنزل هبدوء ان مارسيل سيكون جاهزا خالل حلظات حىت يوصلها
.اىل مكان عملها .هذه أوامر السيد آالن
خرجت اىل الشارع وحبثت عن السيارة ,لكنها مل تكن يف إنتظارها  .اي للعجب.
.فكرت وهي تنظر اىل ساعتها .اهنا يف وقت اقل بساعة من املعتاد
)).سيدة دي كورسي((
استدارت وجلة يف الوقت املناسب ةورآت فابريس دي ثيريي يتقدم حنوها ,اتبع
)).امتىن ان ال تكوين ظننت اين لص آخر((
وشعرت بدفئ ابتسامته حني اضاف
)).اردت ان ار ِ
اك الرجع ِ
لك هذه((
انوهلا حلقة مفاتيح من جيبه
))ال بد وانين اخذهتا خطأ البارحة((
))شكرا لك مل أجرؤ بعد على االعرتاف بفقداهنا((
)).هل زوجك خميف اىل هذه الدرجة؟((
.بدا صوته مرحا لكن نظرته كانت جدية
قالت فيليبا بسرعة
))كال .على خالف ذلك متاما((
ِ
))انت مبكرة واان سعيد الين وجدتك((
تنهدت وقالت
)).ليس متاما .علي ان انتظر السائق يف املستقبل((
))هذا تصرف منطقي((

))نعم لكنين ال اريد ذلك((
نظر اىل ساعته
))هل لديك وقت  ,رمبا لتناول فنجان قهوة آخر.؟((
.ترددت فيليبا ,هذا التصرف املنطقي سريفض بلباقة  ,ولقد عرفت ذلك
قال فابريس دي ثيريي آبسف

سرتفضني ,أليس كذلك؟ أان ال الومك .زوجك رجل مرعب ,ال يتمىن ِ
لك ان ((
)).تصادقي رجال عاداي مثلي
حدقت فيليبا اليه
))هل تعتقد ذلك حقا؟((
))ابلطبع((
وبدا حمرجاً
بعد ان تركتك  ,قمت ببعض التحرايت ,لوال املفاتيح ملا فكرت ابإلقرتاب ((
ِ
))منك
رفعت فيليبا ذقنها وقالت
))سيد دي ثيريي  ,سأكون مسرورة ألتناول القهوة معك((
عرفت ما يكفي ,خالل نصف ساعة ,من املعلومات عنه ,فاكتشفت ان والديه
يعيشان يف روبن حيث مقر عمل والده وأنه ابن وحيد ,كان يعمل يف ابريس يتابع
تدريبه يف احملاسبة مع شركة عاملية ,وميارس يف الشتاء لعبة الركيب ,وهو يستمتع
.ابألفالم الياابنية  .تدفقت منه هذه املعلومات بشكل عفوي

من املمتع  ,الحظت فيليبا ان جتس املرأة يف وضح النهار مع شخص جيدها
بوضوح,جذابة  ,واذا متتم صوت يف داخلها حمذرا أبن هذا الوضع حمفوف

ٍ
عندئذ؟
ابملخاطر .ستتجاهله ابلتأكيد  .واذا عارض آالن رفقتها اجلديدة ما النفع
سألت نفسها بتحد  .ليس من حقه ان ينتقدها بعد ان رأته على الشرفة الليلة
السابقة .كانت بكل بساطة تتناول فنجان قهوة يف مقهى على الرصيف ,اذا ما
.الداعي لتذمره؟ مل تكن بصدد املباشرة يف عالقة حب
مل يسكن بريق االعجاب يف عيين فابريس ,والطريقة اليت كان مييل هبا حنوها ,حىت
كاد ان يلمس يدها.كانت هذه اآلمور بلسما جلروحها النفسية اليت سببها آالن,
شعرت ابإلهانة وهي تتذكر كيف مسحت له بعناقها. .بلمسها ,مع ان قلبه وعقله
.وروحه كانت ملكا إلمرأة اخرى
تنهدت سرا وهي تفكر يف ماري لور ,نعم ,اهنا مجيلة ,وحيلم هبا اي رجل ,لكن
فيليبا وجدت نفسها تتمىن لو انه احبها كثريا .او فكرت أبهنا تستحق افتتان آالن
هبا ,هل كان مسلوب العقل لدرجة انه تعاىف عن حقدها  ,او انه مل يعد يهتم ؟ قال
.فابريس فجأة
))اشعر وكأنين اكلم نفسي((
))انين آسفة.هذه كانت فظاظة مين((
رشفت ابقي قهوهتا أضافت
)) .هناك عدة امور تشغل ابيل((
هز رأسه بشجاعة
)).إين أفهم ورمبا اان اعرف اكثر مما تظنني((

ضحكت وهي متسك حقيبتها
)).بعد فنجانني من القهوة اشك يف ذلك((
اعرف على سبيل املثال ,انك غري سعيدة ,وان زوجك يعيش حياة خاصة به ((
)).وحده
ردت فيليبا
)).لست مستعدة ملناقشة زواجي معك ,او مع شخص آخر اي سيد((
)) ,اآلن أغضبتك! اين أعتذر  ,لست بوضع يسمح يل مبحاكمتك((
.ملست يده أصابعها
ِ
انك ساحمتينِ ,
))ارجوك قويل ِ
وانك ستتناولني القهوة معي مرة اثنية((
عرفت فيليبا ان هذه اللحظة املالئمة للرتاجع ,لالبتسام بتهذيب ,ولالنسحاب من
,دون ارتباطات
إهنا إمرأة متزوجة وال حيق هلا ان تتواعد مع شخص آخر ,مهما كان اللقاء بريئا ,لو
.كنت فعال زوجة آالن ,ملا فكرت بذلك ابدا ,ولكن مبا أن
مباذا تفكرين؟يف ان زوجك سيغضب لو عرف انك جلست يف وضح النهار ((
))وحتدثت  .وابتسمت قليال
قالت بنفور
))وملاذا سيمانع؟ ان يل حيايت اخلاصة ايضا((
اذا هل سأر ِ
اك مرة اثنية ,؟ علي ان اسأل ِ ,
انت تفهمني آلن ليس لدي اي شيئ ((
))اخر خيصك أستطيع ان استعمله كعذر
نظرت فيليبا اليه إبندهاش وقالت ببطء

)).هل هذا يعين انك تعمدت اإلحتفاظ مبفاتيحي؟ هذا عمل طائش اي سيد((
هز رأسه مث ابتسم أبسف
هل تساحمينين؟ اعرف ان ذلك خطأ ,لكنين مل أحتمل فكرة عدم رؤيتك اثنية(( ,
))سنلتقي هنا غدا يف الوقت نفسه
))!رمبا .... .ال اعرف((
أطبق يديه على يديها وقال
))سأنتظر حىت أتيت  ,اىل اللقاء اي فيليبا((
))اىل اللقاء((
.كانت إبتسامتها وهي تسحب يدها من يده خجولة ومرتددة
كان لطيفا  ,قالت لنفسها على حنو دفاعي وهي تسري اىل حمرتف زاك حيث كانت
تنتظرها السيارة  ,لقد اعجبت به  .من املمتع ان يكون لديها صديق .....شخص
.يعوض عليها وحدهتا
رمبا مبساعدة فابريس  ,اىل جانب دراستها طبعا لن تتأمل كثريا من زواجها الزائف
.بعد اآلن  ,رمبا ستتعلم يف الوقت املناسب ان تتحمل وجود ماري لو ر يف حياهتا
تساءلت فجأة اذا كان آالن سيتحمل فابريس  ,ليس له احلق  .ابلطبع ,اذا اخذ
تصرفه بعني اإلعتبار .ولكنها تعلم انه قادر على العيش إبزدواجية ,لكنين ال احاول
.ان اقيم عالقة غرامية مع احد.فكرت فيليبا
ال اريد ان اتورط  .ال مع فابريس وال مع آالن .جف حلقها من كثرة ما آملتها
الفكرة ,ال اريد ان اهان اثنية .قالت بصمت .او ان امضي املزيد من الليايل املؤرقة

يف البكاء .اريد فقط ان اجلس يف وضح النهار وأحتدث .......وأبتسم قليال .
ليس هناك من ضري يف ذلك حقا.؟
تراءى هلا فجأة آالن القاسي وعيناه اخلضروان تشعان بغضب شرس كما يف الليلة
السابقة .ارجتفت وهي تتذكر ردة فعله الشرسة عندما استفزته قبال .يف ليلة
.زواجهما
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قالت فيليبا
)).ال استطيع هذا مستحيل,وأنت تعرف ذلك((
أخذ فابريس يدها وضغط عليها بشدة
قلت ِ
ملاذا ترفضني؟انه جمرد حفل موسيقي ,ال اكثر ,لقد ِ
انك تستمتعني مبوسيقى ((
))رافييل ودوبوسي كثريا .ملاذا ال تكوين ضيفيت؟
تنهدت فيليبا وقالت بلطف
))اان إمرأة متزوجة((
هل حضورك حقا سيفسخ عقد زواجك؟ اؤكد ِ
لك ان زوجك ليس عنده مثل ((
)).هذه األفكار

جتمدت فيليبا على حنو دفاعي
)).إين ال أفهم((
هز فابريس رأسه ومتتم
هذا اإلخالص ..ال يستحقه اي فيليبا ,جيب ان تعريف ذلك .الرجل معروف ((
)).بنزواته اليت ال حدود هلا .عالقاته صاخبة جدا
قالت فيليبا حبدة عندما سرى اآلمل يف جسدها
جيب ان ال تتحدث عن آالن هبذه الطريقة \واذا كنت ستتابع .لن اقدر على ((
)).رؤيتك اثنية
أحكم فابريس قبضته على يدها وقال
ال تقول ذلك .لقد أصبحت هذه اللحظات القليلة معك ,كل حيايت ,ال ((
)).ميكنك ان حترميين منها
توهج وجه فيليبا  ,وحررت يدها من قبضته وقالت
ال جيب ايضا ان تتفوه أبشياء كهذه  .لقد وعدت أبن تكون صديقي اي ((
)).فابريس
قال حبزم
)).اذا دعيين ارافقك اىل هذا احلفل كصديق((
))انت عنيد جدا((
بدأت جتد اهتمامه املتزايد حمرجا ,ومع ذلك ,اضطرت ان تثق أبن مرافقتها له
كانت مبثابة حبل إنقاذ نفسي خالل االسابيع الفائته ,نظرا للصراع املستمر بني

آالن وبينها ,لقد وضعت القفل الذي اصرت على حصوله يف مكانه ,لكنه ظهر انه
.غري ضروري البتة ,مل حياول آالن التقرب منها منذ خالفهما اآلخري
يف الواقع كان يتغيب عن ابريس كثريا حبجة العمل ,واكانت متضي معظم الليايل
 ........حتدق يف الظالم وتتساءل
عندما يكون يف البيت  ,كاان يلتقيان على الطعام فقط او عندما تكون هناك مناسبة
.إجتماعية  ,يصر على إصطحاهبا اليها ليلعب هو دور الزوج احملب واملخلص
من الواضح فكرت بتعاسة  ,إبمكان املرء ان خيدع بعض الناس معظم الوقت .
كانت طريقتها يف التجاوب معه مذهلة عززها خجلها الطبيعي كوهنا فتاة متزوجة
.حديثة
يف الشقة كان شعور فيليبا ابلقلق يتزايد إبستمرار  .كان تصرفه معها دائما لطيفا.
لكن متحفظأ .مل تشعر سوى ابلنفور عندما كان يقف يف احدى احلفالت اىل
.جانبها ,او يلمسها يف املناسبات النادرة
.كانت تعرف جيدا اهنما بعيدان جدا يف الواقع
مهما بداي متقاربني امام الناس ,ولذلك جلأت اىل فابريس واىل العالقة الربيئة اليت
.عرضها يف البداية
لكنها ابلطبع كانت ساذجة ,عندما فكرت أبن هذا النوع من العالقات ميكن ان
يستمر بشكل غري حمدد ,مل يكن فابريس من النوع املرهق فقط بل رجل عادي
جذاب  ,واآلن بدئت عالقتهما تقرتب من مرحلة ال ميكن الرتاجع عنها  ,وهي مل
.تكن متأكدة بعد من شعورها

السؤال الذي جيب ان تطرحه على نفسها هو :هل تريد حقا ان تقيم عالقة مع
فابريس أم مع شخص آخر ........مهما كان تصرف آالن حيال املوضوع ؟
اجلواب الغريزي الذي فرض نفسه بشكل اثبت كان صوات سلبيا  ,ليس من العدل
ان تبقي فابريس على أمل ال سيما اهنا تعرف جيدا أهنا ال تتمادى معه ,فال
.مستقبل لعالقتهما ,وعليها ان تشرح له ذلك
مع اهنا كانت مدركة ااننيتها فهي غري مستعدة االن آلن تتخلى عن فابريس  .فهو
كان ميثل هلا العالقة اإلنسانية دات الدفئ يف حياهتا القاحلة .كان زاك وسيلفيا
رائعني معها  .لكن رؤيتهما معا ومراقبة بنية زواجهما القوية ومقارنتها حبياهتا الزوجية
اخلاوية  ,كانت شيئا ال حيتمل  .كانت تعرف ان عملها أصبح اتفها وسطحيا .وكان
.زاك ينتقدها وينبهها دائما لشدة قلقه عليها
قال هلا مرارا
انت حباجة اىل بعض الرتكيز  ,رمبا ِ
ِ
عليك ن تبتعدي عن أجواء ابريس لبعض ((
)).الوقت  ,وتطلقي العنان لفنك ,رمبا ستجدين ذاتك
ابتسمت وقالت ان الفكرة رائعة لكنها مستحيلة اآلن  .رمبا يوما ما يف املستقبل
 ......كان تعهدها آلالن دي كوررسي  ,وليس لرحلة البحث عن الذات اليت ميكن
.ان تنجح او تفشل
لكنها كانت تعرف شيئا عن نفسها  ,وهو اذا عاد الزمن اىل الوراء ووجدت نفسها
مرة اخرى يف مكتبة الودن ,ستهرب بعيدا عن آالن  ,ولن ختضع نفسها لزواج
.زائف

ان حقيقة عدم كذبه ابلنسبة لنمط حياته وموافقتها على كل الرتتيبات مل تغريا من
.اآلمر شيئا ومل تقدما أي تعزية هلا
كان مهها الوحيد يف ذلك الوقت كيفني  ,وحياة الرفاهية اليت قدمها آالن  .مل أتخذ
بعني اإلعتبار مشاعرها وأحتياجاهتا  ,خصوصا اهنا ستعيش مع شخص جذاب
كآالن  .كان عليها ان تتفهم مدلوالت الوضع وان تراعي قلة خربهتا وضعفها قبل
.ان توافق على شروطه
مع ذلك ,كانت ايئسة كما قال حينها ,لكن لو كان مبقدورها ان تتنباأ ابلذي كان
.ينتظرها لكانت رفضت الصفقة ونصحته أبن جيد شخصا اخر
لقد فات اآلوان اآلن  .وعزاؤها الوحيد هو معرفتها بتحسن صحة والدها  ,لقد
استطاع اإلختصاصيون حتديد الفريوس الذي متكن منه  ,ومل حتصل اية مضاعفات ,
لقد استعاد والدها احلركة يف يده وجنبه اآلمين  .لقد حاصروا املرض  ,وهذا اآلمر
كان كافيا لشعورها ابإلمتنان  .مل جيعل ذلك من زواجها آبالن عمال صائبا  .لكنه
ساعدها على تربير اخلطوات املتهورة اليت اختذهتا وقالت يف سرها  ,اذا كان كيفني
.على طريق الشفاء فإن ذلك مربر كاف ملعاانهتا يف الوقت احلاضر
)).انين آسفة كنت افكر يف والدي ((
كان وجهه كئيبا
))والدك؟((
الحظت اهنا حطمت غروره قليال  ,واسرعت الصالح الوضع
))سأفكر يف دعوتك  ,اين اعدك((
))هذا رائع ! سأنتظر قرارك غدا أليس كذلك؟ ((

أجربت نفسها على اإلبتسام
))ال تستعجلين((
لن أفعل ذلك ابدا ,ال احتمل رؤيتك حزينة ِ
وانت حتاولني التظاهر ابلنقيض ,أال ((
تستحقني بعض السعادة .......وأن تكوين شخصا حمبواب وجزءا مهما يف حياة
))رجل؟
ازعجتها العاطفة اليت كانت يف صوته ,مل يتكلم معها هبذه الصراحة من قبل,
فكرت ,مث إختلست نظرة اىل ساعتها وقالت
جيب أن اذهب  ,مارسيل ينتظرين  ,وإين اجد صعوبة يف إجياد األعذار لعدم ((
)).إنتظاري له خارج احملرتف
ِ
))وأنت خائفة من أن خيرب زوجك؟((
هنض فابريس عن كرسيه بتحد عندما أرجعت كرسيها اىل الوراء وأضاف

وملاذا يهتم؟فهو ال يلتقي ببارونته احلسناء جملرد تناول القهوة معها ,اين اؤكد ِ
لك ((
))ذلك
.أحنت رأسها و افقته بتكلف
)).اعتقد ذلك ,ومع ذلك جيب ان اذهب ,اىل اللقاء اي فابريس((
وضعت حقيبتها على كتفها مث سارت اىل احملرتف  .انذهلت عندما اكتشفت ان
هوية صديقة آالن معروفة أيضا خارج وسطهم اإلجتماعي.هذا ما كنا حناول ان
نتجنبه  .مباذا يفكر آالن ؟ هل هو مهووس هبا لدرجة انه مل يعد يفكر بشكل
منطقي؟ هل قرر أبن صديقته تستحق اخلسارة احملتملة لشركته؟ بعد ان زود عمه
بسالح ليستعمله ضده .نظرت اىل ساعتها اثنية وأبطأت خطواهتا .كانت آلول مرة

مبكرة على مارسيل  .لكن هناك بعض احملالت التجارية اليت طاملا أرادت رؤيتها.
.إبستطاعتها ان تضييع بعض الوقت هناك
كانت تنظر اىل القماش الذي أحتل واجة أحدى صاالت العرض عندما مسعت
صوات وراءها
)).إذا هذه ِ
انت .اعتقدت ذلك((
استدارت فيليبا لتواجه نظرت سيدوين دي كورسي الباردة .قالت بتهذيب
))مرحبا((
.وهي ختفي فزعها
))مل أكن اعرف ِ
انك مهتمة ابلرسم التجريدي((
قالت سيدوين
ابدا  ,لكن هناك حمل قريب من هنا اشرتي منه عادة ثيايب  ,هل هذا ما ((
))تفعلينه .....تتسوقني؟
بدا صوهتا عبثيا وتساءلت فيليبا إذا كانت رأهتا مع فابريس
))كال كنت يف حمرتف الرسم .انتهت احلصة اليوم ابكرا((
قالت سيدوين بسخرية

اوه  ,نعم ,دروس يف الرسم ,اذا كانت تبهجك ما الضري يف ذلك؟ ان ِ
ت حباجة ((
)).اىل شيء تعتمدين عليه بعد ان يطلقك آالن
احكمت فيليبا أصابعها على حقيبتها ,لكنها أبقت مالحمها هادئة وسألت
إبستخفاف
))هل ينوي آالن ان يطلقين؟ مل يذكر يل ذلك((

تظاهرت سيدوين ابالنزعاج
أمل تعريف بعد ان البارون سورفيل اصيب بذحبة قلبية وهو مريض جدا ؟ يف الواقع ((
لن يعيش اكثر من اسبوع ,رمبا أخفى آالن ِ
عنك هذه اآلخبار ألنه اشفق عليك.
لك ان تعيشي معه ِ
ليس من املالئم ِ
وانت على معرفة بدورك كبديل مؤقت .ابلطبع

 ,بعد ان ميوت البارون وينتهي دورك سيختلف الوضع  .اجلميع يسألون كم ستأخذ
))ماري لور من الوقت وهي متثل دور اآلرملة احلزينة
ضحكت سيدوين مث اتبعت
مسكني آالن  ,البد انه غاضب ! لقد خاض كل هذه املشقة حىت يتزوجك (( ,
وعليه اآلن ان يواجه الطالق  .لو انه انتظر بضعة اسابيع اخرى  ,لكانت ماري
))لور حرة يف أي حال ,الكل جيد الوضع ممتعا ِ
انت تفهمينين
جاهدت فيليبا حىت ختفي غثياهنا الذي كاد ان يغمرها وقالت
اين اصدقك متاما  ,ستحل مشكالهتما عندما أصاب اان ايضا بدذحبة ((
)).قلبية .......وأختفي من حياهتما
ضحكت سيدوين

ال اعتقد ان آالن وصل اىل هذا احلد ,اان متأكدة من ِ
انك ستجدينه كرميا إذا ((
)) ِ
وافقت على الطالق من دون ان تفتعلي أي متاعب
.كان قلب فيليبا خيفق ببطء وأبمل بني أضالعها
أجربت نفسها على اإلبتسام
))يف تلك احلالة  ,الداعي ألن أقلق  .امتىن ان يكون تسوقك انجحا((
تفحصت فيليبا فستاهنا االصفر الباهت  .مث أضافت

)).أنصحك بتغيري احملل الذي ختتارين منه ثيابك((
.وابتعدت عنها وهي مدركة نظرة سيدوين احلانقة
توقفت فيليبا يف اخر الشارع ,مث أسندت نفسها اىل احلائط للحظة ,كانت ترجتف
وقدماها ال تقواين على محلها  ,متلكها الغضب واليأس وشعرت اهنا على وشك ان
يغمى عليها

هل كانت هذه نية آالن فعال؟ هي يريد طردها حىت يتزوج ماري لور؟ هل سريشيها
.ابملال؟ ضغطت أظافرها على راحيت يديها بقوة
لقد بدأ شارد الذهن فعال يف الفرتة اآلخرية  ,لكن نظرا لوضعهما احلايل مل جترؤ على
 .ان تسأله عما كان يزعجة .أغمضت عينيها
بنج من ذحبته القلبية .هذا ما أكدته سيدوين
يبدو ان اجلميع متأكد ان البارون لن ُ
 ..صحيح انه كان اكرب سنا من زوجته ,لكن هذا ال يعين انه يستحق املوت

من املؤمل ان يُقضى على االنسان هبذه السهولة .لكن على اآلقل ال يعرف  .مل

يوقفه احد يف الشارع وخيربه انه مل يعد مرغواب يف وجوده .وأن ابريس كلها تتسائل
.عن هوية وريثه
))سيديت((
كان مارسيل يتقدم حنوها .والقلق ظاهر علىي وجهه  ,بدا قلقا
))هل ِ
انت مريضة؟ ((

ال جدوى من التظاهر أبن كل شيئ على ما يرام .بينما هي تستند اىل احلائط,
.ترجتف كورقة يف مهب الريح وبوجه شاحب
قالت
)).شعرت بدوار  ,هذا كل ما يف اآلمر((
ساعدها مارسيل على الدخول اىل السيارة وأبقى نظره من خالل املرأة عليها فيما
.ينطلق هبا اىل البيت حبذر شديد
.رمبا ال يريدين ان اتقيأ على الفرش الفخم .فكرت فيليبا والدموع تنهمر من عينيها
ال بد انه استعمل هاتف السيارة بينما كانت تصعد اىل الشقة الن مدبرة املنزل
.جيسكار كانت يف انتظارها يف قلق واضح
قبل ان تعي ما حيصل وجدت نفسها مستلقية على السرير .وحذاؤها مرمييا على
االرض ,الستائر مسدلة وقطعة قماش معطرة موضوعة على جبينها ,واىل جانبها
قدح يتصاعد منه البخار ينتظرها على الطاولة .مل يكن لديها اية فكرة عما يف
داخله .لكنها شعرت ابألنتعاش واإلسرتخاء بعد ان شربته .مل تستطع النوم آلن
اآلحالم الحقتها حىت هناك  ,وجدت نفسها تركض داخل معبد كبري حيث كان
.يقف آالن  ,والحظت ان يديه ممدوداتن  .......لكن ليس هلا
.اندته أبمسه  ,أبمل ومسعت إجابته  .فتحت عينيها فوجدته منحنيا فوقها
)).ما ِ
بك؟ لقد أخربتين جيسكار ان مارسيل وجدك مريضة يف الشارع((
.حاولت فيليبا ان جتلس قائلة
)).ليس متاما .شعرت بدوار للحظة  .ال شيء مهم((
))حقا؟((

جلس على حافة السرير وهو مقطب اجلبني  .بقي صامتا للحظة ,مث قال
))هل يعقل ان تكوين حامال؟ ((
)).توردت وجنتاها وقالت بسرعة ((كال ,ابلطبع
واعتقدت للحظة انه كان مهتما هبا  .لكن سرعان ما تبدل تعبري وجهه وخاب
املها .ابلطبع  ,فكرت والغضب يتملكها من جديد .زوجة حامل ,سيكون من
الصعب نبذها  ,واذا كان ال بد من وجود طفل  ,فهو يريده من املرأة اليت حيبها.
.برغم اهنا ال تبدو مستعدة لتشويه مظهرها ملدة تسعة اشهر
))من حسن احلظ ان هذا بعيد االحتمال((
))كال((
كان ما يزال متجهما وهو ينظر اليها بفم ساخر
)).انت ادرى بذلك ابلطبع((
.حدق اىل االرض للحظة مث قال ببطء
))سأتركك حىت تراتحي اي زوجيت  ,لكن علينا ان نتحدث جبدية قريبا ,انت واان((
وثب قلبها من مكانه
)).....ليس من الضروري ((......
قاطعها آالن
)).انت على خطأ((
بدت ابتسامته حزينة مث اتبع
))اؤكد لك اي حبيبيت ان هذا ضروري جدا ((
.رفع يدها وقبلها برفق وغادر الغرفة

بعد ان تركها مبفردها اثنية ,مل تستطع فيليبا منع دموعها من السقوط
كانت تعرف مبا سيناقشها ,وأرادت أن ختربه اهنا ال متانع  ,واهنا ستوافق على
.الطالق بشرط ان يبقى عالج كيفني مستمرا  ,فكرت  ,اريد حرييت وأبسرع وقت
لكن هذا ال حيتمل .اعرتفت بذلك  .وهي حتدق يف ظلمة املساء ,فهي لن تتحمل
.فكرة هجره هلا.وعرفت ذلك يف قلبها ,اهنا لن تكون حرة ابدا
.ايقظتها مدبرة املنزل يف الصباح ومعها صينية الفطور
,قالت على حنو مربك
))هذا لطف منك((
.وهي حتاول اجللوس
)).هذا واجيب ,سيديت((
تفحصتها بدقة وسألتها
))كيف حالك هذا الصباح؟((
))حسنة  ,ال بد انين أصبت ابلصداع((
.بدت مدبرة املنزل وكأهنا أصيبت خبيبة امل وهي خترج من الغرفة
فكرت فيليبا وهي ترتشف عصري اإلجاص.اي للهول اجلميع يعتقد انين حامل.
خبالف آالن .كانت السيدة جيسكار تتمىن ذلك .رمبا هي ختفي هذا الوجه اللطيف
.من طبيعتها وراء سلبيتها املصطنعة واملدربة عليها جيدا
.عندما امسكت الكعكة احملالة  ,الحظت وجود مغلف ويف داخله ورقة خبط آالن

لقد وصلت هذا الصباح .اعتقد اهنا ستفرحك .لن أعود اىل البيت إال يف وقت
متأخر يف املساء .رمبا ستكونني جاهزة ملناقشتها معي غدا .كانت موقعة أبحرف
.إمسه اآلوىل
كأهنا مذكرة قضائية  .فكرت مبرارة  .لكنها كانت يف الواقع اول اتصال خطي
.تتسلمه منه وهذا املذكرة بطريقة خاصة
عندما أخرجت األوراق املطبوعة من املغلق اكتشفت إبندهاش اهنا تقرير مفصل عن
.كيفني من العيادة
مل تعن هلا شيئا املصطلحات الطبية اليت استعملت كثريا لكن كانت اخلالصة يف
.النهاية اكثر وضوحا .ومن املمكن فهمها
مع ان العالج كان جتريبيا لكنه كان انجحا من دون اية مضاعفات  ,واستبدلت
األدوية ابلتمارين الرايضية اليت يتجاوب معها متاما .يقول الطبيب انه ليس من
الضروري إبقاؤه لعدة اسابيع اخرى يف العيادة ,مع ان املريض سيستمر يف تلقي
العالج رمبا لبقية حياته .ومن اآلفضل ان خيضع بعد عودته اىل البيت لعالج
.طبيعي
استوعبت هذه الكلمات **عودته اىل البيت** .بسيل من الدموع .كيفني خبري.
.فكرت غري مصدقة ,إبمكانه ان يرسم اثنية
.وضعت صينية الفطور جانبا وهنضت عن السرير بسرعة الربق
زاك .فكرت ,سأتصل به حاال  ,سيفرح كثريا .ارتدت رداءها مث توجهت اىل غرفة
االستقبال  .كانت جريدة الصباح ملقية اىل جانب اهلاتف .امسكتها بنفاذ صرب’
.وحدقت اىل صورة البارون سومرفيل

عرفت معىن ذلك بسرعة .جلست على احدى الكراسي تقرأ النعي املرفق برتمجة
موجزة عن حياة الفقيد  ,عمله يف احلكومة وإجنازاته العسكرية يف البلدان اليت عمل
فيها .وقد ذكروا زوجته ايضا .وأن ال أوالد له  .وصرحوا أبن ممتلكاته وثروته
املستقبلية ستؤول اىل ابن عم جمهول  .وضعت فيليبا اجلريدة برفق على الطاولة مث
محلقت يف احلائط .هناك أشياء اهم مل تذكر .مثل خطط اآلرملة احلزينة للزواج
اثنية .هل ذهب آالن اىل هناك .....ليكون مع ماري لور؟ولذلك أخربها انه
.سيتأخر؟ اذا كان تفكريها صائبا .فهذا غري الئق ابدا
ماري لور حرة ,وكيفني شفي .فكرت هذا يلغي كل التزامات الطرفني .وهذا ما
سيخربين به غدا .وقفت ببطء  ,وشعرت فجأة ابلربد يلفحها .وأحكمت حزام
ردائها وهي ترجتف .رمبا مل تكن مستعدة آلن تقف موقف املتفرج خبنوع .وتنتظره
حىت ميلي عليها أوارمره الصارمة  ,ورمبا ال تريد ان ترى ماري لور وهي أتخذ مكاهنا
.وتعرف ان اجلميع يتحدث عنها ويشفق عليها.كال هذاشيء ال ميكن توقعه اآلن
جيب ان تفعل شيئا  ,فكرت  ,وإال لن استطيع حتمل ذلك ,جتولت يف قاعة
اإلستقبال وحدقت اىل لوحة والدها املسلطة عليها أشعة الشمس  .كانت يف كل
مرة تدخل فيها اىل الغرفة جتد نفسها مشدودة إليها وتبتسم للذكرايت اليت كانت
.تثريها
سأفتقده .عندما اذهب .....فكرت فيليبا  ,توقفت لربهة عن التفكري مث تنهدت
.حني حلت اإلاثرة حمل الشعور ابلربد
كانت حباجة اىل مكان ما تذهب اليه ,وقد أخربها زاك اهنا حباجة اىل بعض العزلة
.لرتسم

هذا ما جيب ان تفعله  .ستأخذ ما يكفيها من الثياب  ,وبعض املال الذي خصصه
هلا آالن إلعالتها  ,وستذهب اىل مونتاسكو  .ستستأجر مكان ما ......رمبا البيت
القدمي ابلطبع إذا ما زال موجودا ......وترسم فقط ,رمبا سينفذ منها املال  ,وسرتى
ٍ
عندئذ اذا كان مبقدورها ان تنجح  ,متاما كما فعل والدها من قبل  .بعد ان يسمح
لكيفني برتك العيادة سيكون هلا بيت على اآلقل جيمعهما معا  ,حيث سيون يف
.مقدورمها ان يعمال حبرية والبدء حبياة جديدة
.سنتشارك احملرتف  ,كما خططنا دائما
رمبا مل يكون كيفني حباجة ليعرف عن آالن  .وهي تفضل ان تبقي هذا اجلرح سرا.
متنت  ,وليس للمرة اآلوىل  ,لو كان إبستطاعتها ان تقود سيارة .كان اآلمر سيسهل
عليها لو اهنا وضعت حقيبتها وأدوات الرسم يف السيارة  .بدل ان حتملها طوال
.رحلة القطار الصعبة واملعقدة
ستكون راضية اكثر عندما تعرف اهنا هي اليت ختلت عن هذا الزواج  .لن تعطيه
الفرصة حىت ييطردها بنفسه .الهنا هي اليت سترتكه اوال .وسيكون مراتحا دون
شك ,ألهنا اخذت اآلمور على عاتقها ولن يشعر أبن كربايئه قد جرحت .انين
.مسرورة  .امتىن ان يضحك اجلميع عليه
.ألقت نظرة اخرية على الصورة  ,مث إستدارت بعيدا
عليها ان ترتدي مالبسها  .وأن ترسم بعض اخلطط
.رفع زاك حاجبيه عندما أخربهتا بقرارها
إهنا فكرة صائبة اي عزيزيت ,ولكنين لست واثقا من دواعك .الذهاب يف رحلة ((
)).شيء زاهلروب شيء آخر

هزت فيليبا كتفيها من دون مباالة وقالت
))ظروف ايئسة تتطلب خطوات متهورة  .هذه اصبحت حكميت يف احلياة((
رمقها بنظرة شك
حقا ؟ وال تنسي ان رمسك ايضا ميؤوس منه ,وحباجة اىل جهد كبري منك  .حاويل ((
)) ان جتدي املكان املناسب
احتضنها مبحبة
)).وعودي قوية إيل((
كان فابريس ينتظرها يف املقهى  .وقف عندما اقرتبت من الطاولة ,وبدا وجهه جداي
قال
))فيليبا هل ر ِ
ايت جريدة الصباح؟((
))نعم رأيتها((
.جلست وأشار اىل اخلادم ليحضر القهوة
فابريس  ,هناك شيء جيب ان اخربك به .إين راحلة  ,وقريبا جدا انوي ان استأجر
))بيتا وأتفرغ للرسم كليا
بدا مصدوما

))تعنني ِ
انك .....ستهجرين زوجك؟((
)).سأرحل بداعي الرسم فقط .احتاج اىل بعض العزلة((
))ال((
احىن فابريس رأسه حنوها وبدا متوترا

جيب اال تبقي وحيدةِ .
فأنت ما زلت شابة وال تستحقني ذلك فيليبا ,حيايت(( .....
ليس كل الرجال قساة مثل آالن دي كورسي  .دعيين ابرهن ِ
لك عن ذلك  ,اريد
))ان اكون اىل جانبك ....وأن أحبك
.عضت فيليبا شفتها وهي ختفي خوفها  .كان جيب ان تفكر بذلك
قالت بلطف
))كال اي فابريس  ,هذا مستحيل  .لست حباجة اىل  ........غرامية((
)).رمبا  ....ليس بعد ,ولكن سيحصل ذلك ابلتأكيد  ,وأستطيع ان اكون صبورا((
امسك يدها وداعب كفها إبهبامه
ِ
دعيين ارافقك ,فيليبا ,سأهتم ِ
وامحيك  .لن أطلب منك شيئا ابملقابل (( .
بك
ستسري اآلمور وفق إرادتك .اعدك .لقد استحق موعد عطليت وإبستطاعيت ان
أخذها يف اي وقت  .وسأوصلك اىل اي مكان عندما ترغبني بذلك .غذا ان
ِ
))اردت
حدقت فيه  .كان العرض مغراي  ,مع انه كان حافال ابملخاطر .كان فابريس يعرف
انه لن يصرب طويالً.ألهنا ستكون مسألة وقت قبل ان حتثها الوحدة على
.اإلستسالم له .سيكتشف غلطته يف وقت قريب
إذا أرادت فعال ان تنتصر على آالن  ......حتطم كربايؤه .....هل هناك افضل من
هذه الطريقة؟ من العدل ان تدعه يظن اهنا تركته من اجل رجل آخر .قالت ببطء
)).ستمل كثريا  .اان انوي ان ارسم جبدية ((
قال حبماس
))إبمكاين مساعدتك  .وإبستطاعيت ان اكون حىت مساعدك ,ومل ال؟((

كان مبقدور فيليبا ان تفكر بعدة اسباب  ,لكنها ابقتها لنفسها  .ستكون هناك
.فوائد كثرية نتيجة تركها ابريس مع فابريس
اذا استقلت القطار سيقتفي آالن آثرها وهي ال تريد ذلك .تريد فقط ان ختتفي من
حياته ,على اآلقل مؤقتا  ,وسترتك له مذكرة ختربه فيها ان حماميها سيتصل به
ملناقشة الطالق .ال بد اي اهتامات او اي حماولة إلبقائها .حىت تتابع دورها كبديلة
ملاري لور كي تنتهي هي بدورها من فرتة احلداد .ال يستطيع ان يضغط عليها بعد
.اآلن  ,خلصة بعد ان استعاد كيفني صحته .لكن إبمكانه ان حياول حىت اقناعها
لن تستطيع حتمل ذلك .هي حباجة ألن تبتعد عنه ,ويف أقرب وقت .وإبستطاعتها
ان تعاجل موضوعفابريس ,أليس كذلك؟ نظرت اليه وابتسمت قائلة
))غدا  ,يناسبين متاما ويف أبكر وقت((
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الفصل الثامن
بدأ املطر ينهمر يف جنويب بريغو ,فيما هي تراقبه يضرب بعنف على احلاجب
.الزجاجي  ,فكرت فيليبا انه يطابق مزاجها متاما
إختلست نظرة جانبية اىل رفيقها  .والحظت انفعاله ,ابلنظر من خالل املرآة اىل
اخللف خبوف شديد .رمبا بدأ يدرك أبن اهلروب مع زوجة آالن دي كورسي مل يكن

ٍ
عندئذ
العمل اآلكثر صوااب يف حياته .فكرت مستاءة  ,إذا كانت حمقة يف تفكريها
لن ينزعج عندما ختربه ان ال مكان له يف حياهتا ,حاولت جاهدة ان تربر متوقفها مع
فابريس ,على اساس اهنا ستقع يوما ما  ,رمبا يف املستقبل البعيد يف حبه .لكنها
عرفت ان هذا لن حيصل ابدا ,كان قلبها ملك آالن وحده ,وسيظل دائما حىت ولو
.رفضها
اي هلا من مشكلة! فكرت وهي تراقب املطر بنفور .لكن عليها ان تعرتف بنجاح
هروهبا والذي مل تعرتضه اي عقبات .استمدت قوهتا من فابريس الذي اتصل بدوره
ابلسيدة بيتون يف مونتاسكو ابلنيابة عنها وأتكد من إمكانية إستئجار البيت القدمي.
بينما كانت هي تشرتي ادوات الرسم.تذكرت السيدة بيتون اآلنسة روسكو مرحبة.
.وأخربته أبن البيت سيكون حتت تصرفها ملدة شهرين على اآلقل
مل يبق لديها سوى توضيب حقيبتها الصغرية ,بعد ان أطمأنت اىل ان ادوات الرسم
اصبحت يف سيارة فابريس .وضعت فيها بنطاهلا اجلينز وبعض القمصان والكنزات
الدافئة وحذائها الرايضي وكل مستحضرات التجميل وأتكدت من عدم ملس جهاز
زفافها وكل جموهراهتا اليت اهداها اايها آالن معورقة كتب عليها اهنا هربت مع
شخص آخر ........حسنا .برغم اهنا تكاد تصف نصف احلقيقة  ,فكرت على
.حنو دفاعي ......وطلبت منه اال يبحث عنها
سحبت بعض من املال من حساهبا اخلاص ايضا ومبلغا صغريا من مصروفها يكفيها
.ملدة شهرين

فيما بعد ,جيب ان تعتمد على دخلها اخلاص ,هناك دائما سياح يف جنويب ـ غريب
فرنسا يتمنون احلصول على لوحات متثل طبيعة هذه املنطقة  ,قالت لنفسها
**.بتفاؤل**:ستحاول ان تستغل الوضع
كان هروهبا من الشقة بعد فجر ذلك الصباح بوقت قصري سهال .وساعدها يف
.ذلك غياب آالن عن البيت
وحاولت ان ختفف من آالمها بقوهلا إن عليها ان تكون شاكرة آلهنا عاجلت االقفال
وجهاز اإلنذار من دون ان حتدث اي صوت وأسرعت اىل حيث كان ينتظرها
.فابريس يف السيارة من دون ان يراها احد
تساءلت ماذا ستكون ردة فعلها ,لو حاول فابريس التودد اليها يف طريق الرحلة.
لكنها مل تكن حباجة اىل ان تقلق  .لقد بدا مغلواب على امره ,وشارد الذهن على حنو
مفاجئ ,وكان من الواضح انه خيشى ان يتبعه احد .أكثر من إهتمامه بلعب دور
.العاشق .وهي تشعر ابإلمتنان لذلك .متنت لو كان تصرفه اقل توترا
,قالت إبنزعاج عندما نظر مرة اثنية اىل الوراء
إهدأ ال احد يالحقنا .إبعتقادي انه ان ازعج آالن نفسه مبالحقيت فهو سيعتقد ((
))انين يف طريق العودة اىل انكلرتا .وسيبحث عين يف املرافئ  ,فقط
متتم فابريس
ال نستطيع التكهن مبا سيفعله)).بدا متجهما وخائفا قليال ,خبالف شخصيته ((
الساحرة اليت عرفتها يف ابريس  .هل سيوقف فابريس دي ثيريي سيارته ويعود
.أدراجه  ,فكرت أبسف

ارادت ان أتكل شيئا  ,لكنه أصر على متابعة الطريق .ووعدها أبن يشرتي بعض
اخلبز واجلنب من احد املتاجر .ويقوما بنزهة يف اهلواء الطلق .لكنها ال تستطيع ان
تتذمر من قيادته .رمبا كان يسرع من شدة اخلوف .لكنهما اكتسبا بعض الوقت
حىت يصال اىل مونتاسكو قبل املساء .لقد وعدهتا السيدة بينتون برتك بعض املؤن
الغذائية يف البيت ,واذا استطاع فابريس ان خيفف من توتره ففي إمكانه ان يربهن
.هلا عن قدرته يف الطهي
كانت معتادة على مشس مونتاسكو الساطعة كما رمسها والدها ابلضبط .من الغريب
أن جتد شوارعها املألوفة هلا .مهجورة تقريباُ حتت السماء امللبدة ابلغيوم ,واملطر
.الذي ينهمر بغزارة أكثر من اي وقت مضى

عربا اجلسر مث احنرفا على الطريق الضيقة مرورا مبنحدر مث مبنعطف قادمها اىل
.البيت
وثب قلب فيليبا من الفرح وهي متيل برأسها اىل االمام حىت ترى شكل البيت .اهنا
.تشعر وكأهنا عائدة اىل وطنها
كان بيتا بسيطأ وسقفه مزين ابلقرميد ,وعلى السطح غرفة صغرية كان كيفني
يستعملها كمحرتف وستفعل هي الشيء نفسه .عندما أوقف فابريس السيارة أمام
الباب قال بتهذيب
)).ابقي هنا سأحضر احلقائب((
شعرت ابلذنب وهي تراقبه جياهد إلحضارها حتت املطر الغزير دفعة واحدة  ,لكنه
.عاد اثنية وأحضر مظلة
انوهلا املظلة مث قال

))استعملي هذه  .سوف اوقف السيارة يف الكراج((
مسعت صوت حمرك السيارة وهي تسرع اىل البيت .دفعت الباب بقوة وتوجهت اىل
غرفة اجللوس مباشرة ,كانت األنوار مضاءة كلها جعلت املكان يبدو أكثر هبجة .
.اشتمت ايضا رائحة شهية تصدر من املطبخ
تنهدت فيليبا إبرتياح وهي تنظر حوهلا وتغلق مظلتها املبللة .مل يتغري اي شيء,
فكرت فيليبا وهي تنظر اىل اخلزانة القدمية أبطباقها الزرقاء والبيضاء والطاولة الكبري
.اليت تتوسط الغرفة واملغطاة بقماش زييت
وضعت املظلة يف املغسلة ورمت حمفظتها الصغرية على الطاولة مث صعدت السالمل
.مع حقيبتها .مل يكن البيت كبريا  .ولكن كانت هناك غرفتان للنوم ومحام صغري
فتحت ابب الغرفة ودخلت  .يبدو ان السيدة بيتون رتبت كل شيء حىت السرير
الكبري بغطائه املخملي .تفحصته فيليبا حبزن .......كان كبريا جدا لشخص واحد ,
.واحتل مع طاولة الزينة كل مساحة الغرفة تقريبا
وضعت حقيبتها يف احدى الزوااي  .مث راحت تتفحص ابقي الغرف  .فتحت ابب
غرفة النوم الثانية وتوقفت كان السرير خال من فراشه ,طلبت من ابريس ان خيرب
.السيدة بيتون ان حتضر الغرفتني رمبا مل تفهم كالمه جيدا بسبب رداءة االتصال
على الرغم من تصرفات فابريس الشهمة  ,رمبا هو حياول ان جيربها على مواجهة
هنائية ويضعها حتت اآلمر الواقع حىت تضعف مقاومتها  ,جيب ان يعيد النظر يف
.ذلك
كان صوت املطر وهو يتساقط على السطح عاليا وموحشا خطر يف ابهلا .وليس
الول مرة اهنا تصرفت بطيش عندما اتت اىل هذه البقعة املعزولة مع رجل مل تعرفه

جيدا  .حاجتها البائسة للهرب من ابريس لتنقذ كربايئها وذلك أبخذ املبادرة برتكها
آلالن قبل ان يطردها من حياته شوشا تفكريها ,اخر شيء تريده يف هذا العامل ,
الحظت آبسف ,هو قضاء ليلة حىت ولو كانت واحدة مع فابريس حتت سقف
.واحد ,كانت شاكرة ملساعدته هلا ولكن هذا لن مينحه احلق يف التمادي معها
تنهدت ,عليها ان حتضر له الطعام مث تطلب منه بصراحة ......ان جيد مكاان اخر
يف مونتاسكو لينامن فيه .حىت ولو اضطرت ألن تدفع ماهلا كله  .متنت لو يذهب
من دون اي اشكاالت مل تعده بشيء  ,ولكن وجودها معه هنا وضعها يف موقف
.حمرج
مسعت ابب الطابق اآلرضي يغلق  .قررت ان تنزل وتواجهه قبل ان يصعد وجيدها
.يف غرفة النوم
اخذت نفسا عميقا ونزلت السالمل وهي تفكر مبا ستقوله ,كان يقف وظهره مواجها
هلا ينفض املاء عن معطفه واآلن بعد ان اصبحت مبفردها معه  .بدأ أطول قامة
وأعرض بنية ......ابالمجال كان يبدو رائعا يف هذا احمليط الضيق والعادي ,او هل
اهنا تتوهم فقط؟
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)).....فابريس((
.عرفت ان صوهتا كان انعما لكنه كان متوترا
)).......فابريس ,كنت افكر((

توقف الكالم يف حلقها عندما استدار ملواجهتها  .احكمت قبضتها على حافة
الدرابزين حىت ابيضت مفاصل يدها عليه  ,وتالشى صوت املطر بفعل ضرابت
نبضها العنيفة وهي حتملق فيه .اهنا ال حتلم  ,فكرت  ,لكنه كان واقفا امامها
.بلحمه وعظمه .اي للهول ......آالن
قال بلطف من دون ان يبتسم
)).ماذا كنت تفكرين  ,سيدة؟ اعتقد ان لديك الكثري من الطعام((
قالت بصوت أجش
))انت! ماذا تفعل هنا؟((
من املفرتض اال يتواجد الزوج اال مع زوجته )) وضع معطفه على الكرسي مث ((
.تقدم خطوة حنوها
تراجعت فيليبا
))ال تقرتب مين .اين فابريس؟؟ ((
حرك آالن كتفيه بال مباالة مث ابتسم بسخرية مث قال
اعتقد انه مازل يف املرحلة اآلوىل من رحلة العودة اىل ابريس  .قد جتدين ذلك ((
مؤسفا  .تشعرين ابلندم ؟ اان آسف اي زوجيت .سأعمل املستحيل حىت.......
))اعوض عليك
بدت هذه الكلمات وكأهنا جتمدت بينهما يف اهلواء .وفجأة بدا الداربزين اخلشيب
.حتت أصابعها الشي الوحيد الثابت يف هذه الدوامة
ارجعت راسها اىل الوراء وقالت

لست حباجة اىل مؤاساة احد ,وال اريد منك شيئا اآلن سوى حرييت ومن دون أي ((
عقبات كما تريد .لقد أعدت يل ايب ولن اطلب منك شيئا اخر اقسم لك بذلك.
)).فقط طالق هادىء
قال بلطف
جتعلني اآلمر يبدو سهال ,رمبا اان لست مستعدا ألن اختلى عنك  .رمبا ال تريدين ((
)).شيئا مين  .لكن اان اريد الكثري
,بدأ قلبها خيفق بسرعة
انت جمنون! ماذا علي ان اقول حىت اقنعك أبن هذه  .......املسرحية قد ((
))......انتهت ؟ لقد هجرتك ’ىن ألبدأ حياة جديدة  .ال اعرف كيف وجدتين
األمر كان سهال  .وضعتك انت ومراقبك حتت املراقبة منذ ان تعرضت حلادث ((
.السرقة
ارتفع صوهتا
)).ماذا فعلت؟ إين ال اصدق((
ملاذا هل اعتقدت إبنين لن اقوم أبي خطوة المحي مصاحلي .......وانين سأختلى ((
))عنك هبذه البساطة.؟
كان صوته ساخرا
كان كل شيئا مدروسا صدقيين ,خصوصا مقابليت مع حبيبك املفرتض البارحة(( .
))جيب أال تثقي ابلناس مجيعا اي حيايت .شاب مثله يُشرتى بسهولة ال يستحقك
)).يُشرتى؟ اين ال أفهم((
قال بطريقة جافة

هذا واضح ,امتىن ان ال تكوين قد تعلقت به كثريا .اي فيليبا  .خصوصا ان عمي ((
)).دفع له حىت يغويك
صرخت بصوت أجش
))انت تكذب((
إذا كنت اكذب فعال  ,ملاذا مل يبق ويساندك؟ وتطلبني مين ان اخرج من ((
))حياتك؟
بدا آالن متعبا فجأة
أاثر حادث السرقة شكوكي .كل شيء كان مدروسا بدقة ابلغة .لذلك قمت ((
ببعض التحرايت  ,واكتشفت ان فابريس كان يعمل عند عمي لويس  ,وكان يزوره
)).يوميا رمبا ليقدم له التقارير عن عالقتكما
))هذا غري معقول! ملاذا فعل عمك ذلك؟((
اآلمر ابلنسبة له معقول جدا .فهو يتمىن ان يتداعى زواجنا ويبدو انه اخرب ((
اجلميع ان خيانيت الزوجية ستقودك اىل حافة االهنيار .يتكلم عنك إبهتمام
وعاطفة ......زوجة ابن اخيه الربيئة واملخدوعة يقول أبنك حزينة جدا  .....ولكن
ال يلومك احد اذا هربت مين  .وبذلك ......حيصل على الفضيحة اليت طاملا
انتظرها وجيد العذر الكايف ليخوله مهامجيت اثنية ويشوه مسعيت ,ويؤكد بعد ذلك
جمللس الشركة انين غري جدير برائستها  ,واالشخاص الذين استمعوا اليه يف املرة
)).السابقة سيستمعون اثنية  .ورمبا إبنتباه اكثر
أخذت فيليبا نفسا عميقا
)).ال يعقل ان يكون هناك شخصا هبذه احلقارة .لن أصدق أي كلمة مما تقول ((

)) ,اعتقدت أبنك ستقولني ذلك((
سحب آالن مغلفا من جيب معطفه
لقد اجربت صديقك على االعرتاف خطيا .كان صرحيا جدا .هل تريدين ((
))قرائته؟
))كال((
))ال تيأسي اي عزيزيت .يبدو انه استمتع برفقتك كثريا((
توقف قليال
)).امتىن اال تكوين سهلت عليه مهمته((
.ابتسم لكن عيناه كانت قاسيتني
أحنت فيليبا رأسها
اذا كنت فعال تراقبين  ,وقرأت هذه املذكرة فهذا يعين انك تعرف اإلجابة ((
))مسبقا
بدا صوته مصمما
ومع ذلك أحب ان امسع أتكيدك الشخصب  .أخربيين اي زوجيت العزيزة ,هل ((
))منحته نفسك؟
قالت على حنو حاسم
))كال((
قال بصوت ساخر

اذا كانت هذه ستكون اول مرة لكما .اي صغرييت املسكينة  ,هل افسدت عليك ((
مشاريعك؟يف هذه احلالة  ,أقل ما ميكن عمله بعد ان حرمتك من حبيبك .هو ان
))اجد ِ
لك بديال
أصبح صوهتا جافا
))ماذا تعين؟((
)).أعين أبن زواجنا مل ينتهي .خبالف ذلك  .انه على وشك ان يبدأ((
تفحص آالن الغرفة وأضاف
)).رمبا هذا ليس املكان املناسب لقضاء شهر العسل لكنه سينفع ((
صرخت فيليبا بغضب
))شهر العسل؟((
ووقفت بسرعة
))أي لعبة تلعبها معي اآلن اي آالن((
ليس هناك اي لعبةِ .
انت زوجيت ,ولن ميتلكك احد غريي  .لقد حان الوقت ((
))الوضح ِ
لك ذلك

قالت بصوت عال
ولقد حان الوقت آلوضح لك شي ِئا ِ
ايضا .جئت اىل هنا آلبدأ حياة جديدة ((
خاصة يب .....ألرسم ....ألجد بيتا لوالدي أيويه  ,هبعد ان يعود من الوالايت
))املتحدة  .ليس لك مكاان هنا
))ومع ذلك كان يوجد مكان لفابريس دي ثيريي((
نظرت اليه

))......ليس ابلطريقة اليت تفكر هبا ,من انت حىت حتاكمين على تصرفايت بعد ان((
توقفت وأخذت نفسا عميقاً
كنت حباجة اىل من يقلين اىل هنا ,فابريس كان  ......سيهتم بشؤون البيت فقط ((
))ويكون مساعدي ,هذا كل ما يف اآلمر
))آه  ,كال .اي مجيليت  ,لست هبذه السذاجة ,وال اان ايضا((
قالت له بتحد
)).فكر كما تريد((
وهي تعيد اىل ذهنها ذكرايت هواجسها .اتبعت
ال حتكم علي مبقاييسك املنحطة ,ال اريد حبيبا ,جئت للعمل فقط ,وألبدأ حيايت ((
))من جديد
قال بصوت هادئ
))وماذا عن حياتنا؟((
)).ليست لدينا اية حياة((
عضت على شفتها واتبعت

ٍ
نفرتق,عندئذ ميكنك ان ((
اان لست بزوجتك .مل اكن كذلك ابدا  ,األفضل ان
)).تتزوج  .......من صديقتك
قال آالن ببطء
النك مسحيت يل بذلك .......لكن هل ِ
شكرا ِ
انت متأكدة أبهنا تريد الزواج مين؟ ((
))فهي آالن أرملة ثرية جدا
نظرت فيليبا اىل االرض وهي تتذكر لور بني ذراعي آالن .قالت بصوت خفيض

)).هذا شئنك اخلاص((
هذا صحيح .لكن ما زال هناك بعض اآلمور املتعلقة ,واليت حتتاج ملناقشة ,اي ((
))..زوجيت
اعتقدت انك ستكون مسرورا  ....وممتنا بعد ان اخرج من حياتك .السعادة ((
امامك اآلن .......ولن مينعك احد من التمتع هبا .ولن يتجرأعمك على افتعال
)).فضيحة اثنية بعد ان تتزوج البارونة
رفع حاجبيه وقال
)) .يبدو انك خططت لكل شيء((
)).كان لدي متسع من الوقت آلفكر ابملوضوع .....واختذ القرار املناسب((
نظر آالن حوله
))هذا هو؟((
رفعت ذقنها
)).اعتقد ذلك .ال اعتقد ان املكان يليق بك .لكنك جئت اىل هنا مبلئ ارادتك((
))ال احتاج اىل من يذكرين بذلك ,هل يل ان اذكرك بشروط اتفاقنا ؟((
لفت فيليبا ذراعيها حول جسدها على حنو دفاعي وقالت
لن أعود اىل ابريس وأنتظرك حىت تطلقين ,ال داعي لبقائنا معا بعد اآلن .لقد ((
حتسنت صحة كيفني .وسأظل دائما ممتنة لك ,واان اسفة اذا كنت تشعر أبنين مل
))أستحق مالك ,بصراحة .لن احتمل اكثر
قال
))مل أفكر بقيمة األشياء((

مث اتبع ببطء

لك ذلك عندما طلبت ِ
هل تناسييت رغبيت يف احلصول على وريث؟أوضحت ِ
منك ((
))الزواج
وجدت صعوبة يف التنفس  ,وهي حتدق فيه غري مصدقة
كال ,مل أنسى  ,لكن الوضع خيتلف يف هذه الظروف ال ميكن ان تتوقع ((
)).......مين
))ملاذا؟((
كان صوته انعما وعيناه ابرداتن ,حاولت ان تضحك
)).ألن هناك حياة اثنية تنتظرك .إبمكانك ان تكون عائلة عندما تتزوج((
رمبا لدى العروس املفرتضة أفكار أخرى ,متىن زوجها السابق احلصول على ((
))وريث ,لكنه مات دون أوالد يف النهاية
إذا مل يكن مسلوب العقل  ,فكرت فيليبا حبزن .كان يعرف حقيقة ماري لور  ,ومع
.ذلك ارادها له .طردت الفكرة من رأسها
))عليك مناقشة ذلك معها ,هذا ال خيصين بشيء((
بل خيصك ابلتأكيد ,اي عزيزيت .أسند آالن مرفقه على طاولة املطبخ وابتسم ((
واتبع

تتكلمني عن طالقنا وزواجي مرة اثنية بثقة اتمةِ ,
انت خمطئة ,اان مقتنع مبا عندي(( .
ِ
فكرت بذلك؟
))وال اريد ان اغري حيايت .هل
ال ميكن ان يكون ذلك صحيحا .ال احد يستطيع  ,اال تريد ان تكون ((
))سعيدا ......بزواج حقيقي من املرأة اليت حتبها

وافق قائال
)).ابلطبع ,لكن اذا كان اآلمر مستحيال  ,لن أكون اول رجل يرضى ابلبديل((
رمقته فيليبا بنظرة إحتقار .وقالت
رمبا ال اريد ان اكون الزوجة اخلنوعة واليت يتوجب عليها ان تتغاضى عن نزوات ((
))زوجها  .هل فكرت بذلك؟
متتم آالن
))خنوعة ؟ كلمة ال تالئمك ابداُ ,اي حبيبيت((
قالت

))اان مسرورة ألنك فهمتين .ولن أمسح لنفسي أبن أستعمل كآلة إجناب األطفال((
ضحك بصوت مرتفع  ,قال
))!تتصورين اآلمر كأنه عمل آيل((
كم مرة جيب ان أقول لك ذلك؟ لقد هجرتك .اي آالن  .مل يكن يتعني علي ان ((
)).أوافق على الزواج منذ البداية ,لقد كانت غلطة فظيعة
اومأ برأسه موافقا
)).نعم لكنها كانت غلطة وجيب ان نستمر يف حتملها لفرتة((
توقف برهة مث قال
))على اآلقل حىت احصل على طفل ((
متلكها الغضب عندما فكرت مليا يف طليه  .لو كانت الظروف خمتلفة ألعتربت
اآلمر رائعا .ويف منتهى السعادة .لكن يف احلقيقة هو ال حيبها .....وهي جمرد إمرأة
.مالئمة ألن تكون اما لولده وهذا هو العذاب حبد ذاته

نظرت اليه وهزت كتفيها
لقد خططت ملستقبلي جيدا ,ولن يغري كالمك قراري اي آالن  ,لقد انتهى كل ((
)).شيء
تتكلمني بثقة اتمة ,ومع ذلك ألول مرة منذ زواجنا الغريب حنن مبفردان متاما(( ,
عندما متر اآلايم ..........والليايل .....أال تعتقدين ان إبستطاعيت ان اقنعك أبن
))تكوين لطيفة اكثر معي؟
))مىت كان اجلو لطيفا بيننا؟((
.احست مبرارة صوهتا
اندرا ,هذا صحيح ,ولكن لن تسري اآلمور دائما هكذا  .ميكننا  .....احملاولة من ((
)).جديد
بدا صوته حزينا .....ومتواضعا تقريبا .وحبست فيلي .أرادت يف هذه اللحظة أن
تعرب املسافة اليت تفصلهما ,وتلقي بنفسها بني ذراعيه ,سيكون اآلمر سهال لكن
.مهلكا .عندما أحست بضعفها حاولت ان تعاود هجومها
))ماذا عن السيدة سومرفيل؟ هل طلبت منها اإلذن هلذه املصاحلة املؤثرة؟((
)).هي تعيش يف عزلة((
)) .آه اين اتفهم((
.وقفت فيليبا .انتهت حلظة ضعفها وحزهنا وأصبحت متوترة اثنية
كم اان غبية! ال ميكنك رؤيتها وهي يف فرتة حداد .لذلك فكرت أبن تسلي ((
))نفسك معي قليال .اي هلا من قصة ! ال تكون الزوجة عادة مدركة هذه اآلمور
.تقدم آالن خطوة حنوها

))......كيف جترؤين ؟ إمسعيين جيدا ايتها الغبية الصغرية((
لقد مسعت ما فيه الكفاية ,اريدك ان تذهب اي آالن .اذهب .....اآلن  .أمل تفهم ((
))بعد؟

)).....انتش مل تفهمي .تبا فيليبا لقد اتيت كي أر ِ
اك ........وأحتدث ِ
اليك((
)) لقد ضيعت وقتك((
تقدم خطوة اخرى حنوها .وتراجعت هي بدورها على السالمل ويداها ممدوداتن إىل
األمام وكأهنا تدفعه بعيدا
))!كال((
بدا صوهتا هسترياي
))......ال تلمسين .....ال تقرتب مين((
مهس
))اي للهول .انت خائفة مين .هل جتدينين فعال مرعبا؟((
ارجتفت
))اذهب .......ارجوك((
قال هبدوء
))حسنا اذا كانت هذه رغبتك((
.اخذ معطفه مث وضعه على كتفه  ,ومل تفارق عينيه عينيها ,مث سار إبجتاه الباب
عندما وصل اىل املدخل إستدار  .كان يبتسم ولكن بدا وجهه متجهما كالشتاء .
قال

األمر مضحك.من بني كل النساء زوجيت هي الوحيدة اليت ال استطيع احلصول ((
)).عليها .اىل اللقاء اي مجيليت ,امتىن لك التوفيق
راقبت فيليبا الباب وهو يغلق وراءه  .عندما اصبحت مبفردها ,نزلت السالمل
.تتلمس طريقها كالعمياء
لقد ذهب آالن  .لقد كانت قوية  .....وجريئة معه لدرجة اهنا استطاعت ان تبعده
عنها  .اآلن كل ما عليها ان تواجهه الوحدة ,نتيجة جرأهتا  ....يف كل يوم تبقى من
حياهتا
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كانت ما تزال جالسة حتدق يف الفراغ  ,عندما فتح الباب بعنف بعد عدة دقائق
.ودخل آالن بوجه متوعد
.قفزت من مكاهنا مصدومة فسقط الكرسي اىل الوراء حمداث ضجيجا

واجهها بشراسة عرب الطاولة اليت تفصلهما وعيناه تقدحان شررا ويداه مرفوعتان
.إلسكاهتا عندما حاولت ان تتكلم

ِ
ارجوك ان تعفيين ((
نعم لقد عدت .لكن ليس مبلئ اراديت إين اؤكد لك ذلك .إذا
))من اهتامتك اليت كنت على وشك ان تنطقيها بلسانك الالذع
ارجتف صوهتا
انك خمطئ ال تستطيع ان تلومين ألين فوجئت  .اعتقدت انك يف طريقك اىل ((
))ابريس
))......كنت انوي ذلك .لكن يبدو ان حبيبك لديه افكار اخرى((
توقف
)).إطارات السيارة كلها مشقوقة  ,لن اذهب اىل اي مكان الليلة((
عذت فيليبا شفتها
))هل فعل فابريس ذلك؟ لكن ملاذا؟((
هز كتفيه على حنو مقتضب وأجاب
احلقد اعتقد ,أراد ان ينتقم آلنين اكتشفت حقيقته .........وأفسدت عليه لعبته ((
)).معك
ابتسم هلا بنفور واتبع
رمبا أخطأت يف احلكم عليه اي زوجيت ,رمبا مل تكن املسألة مادية فقط ,رمبا أرادك ((
))لنفسه؟

امتىن اال تتوفع مين ان أشعر ابإلطراء  .اين آسفة ابلنسبة للسيارة ,لكن هذه ((
ليست هناية العامل .هناك مرآب يف مونتاسكو ستجد عندهم ما يكفي من اإلطارات
))اين متأكدة
قال
)).غدا((
هز رأسه بسخرية وهو يرى نظرة الرعب يف عينيها
ال أنوي ان أمشي كل الطريق حتت املطر كي أصل اىل مكان املرآب الذي من ((
)) دون شك قد أقفل اآلن
))......رمبا ال((
قال

لست مستعدا آلبرهن ِ
لك على ذلك ,بطريقة او أبخرى  .مث أضاف بلطف((
)).......اأين على وشك ان أكون ضيفك الليلة((
حركت يديها بشكل ملتوي
هذا مستحيل! إبمكانك ان متضي الليلة يف السيارةأو  ......هناك فندق صغري ((
))......يف آخر البلدة
قال آالن بعبث
امتىن ان تذدهر أعماله  ,لن أكون احد زابئنه .ولن أعرض نفسي للمرض يف ((
انت ِ
)).السيارةِ ,
لست مضيافة اي عزيزيت
توردت وجنتاها
)).ال تتوقع ذلك مين .ابدا((

)) .اان ايضا((
مث اتبع ساخرا
هل تتوقعني مين ان افرض نفسي على فتاة كانت منذ نصف ساعة ترتعد مين (( .
)).لقد اكتفيت من ذلك يف ليلة زواجنا ,اذا ِ
كنت تتذكرين
توقف بتعمد وحرك حاجبيه بسخرية عندما ارتعدت

ِ
ارجوك توقفي عن النظر إيل وكأنك فأرة وأان هر جائع دعينا حناول ان نتصرف ((
)).كأشخاص متمدنني على اآلقل ملا تبقى من هذه الليلة
قالت فيليبا ونظرة التمرد يف صوهتا
))رمبا انت الذي شق إطارات السيارة((
تنهد
رمبا! ,أيتها املرأة السليطة اللسان الصغرية ,على كل حال ,مل أفعل أي شيء من ((
)).ذلك
سار حنو الطاولة مث سحب الكرسي الذي على اآلرض  .قال
ِ
)).ارجوك اهدئي قليال((
اشار اىل الفرن
))هل ستتناولني ذلك الطعام ام ستدعينه حيرتق؟((
هزت فيليبا كتفيها معلنة إستسالمها
))أعتقد اننا سنتناول العشاء((
))لقد تناولنا الطعام عدة مرات من قبل  .لن يكون اآلمر مؤملا هلذه الدرجة((
مث اتبع بشكل فظ

)).ان هنرييت لن تكون معنا حىت ختدمنا((
قالت
)).كال((
كانت تتذكر ما قاله هلا يف أول يوم من زواجهما عندما كاان معا ومبفردمها .
وأرعبتها هذه الصورة .يعتقد انين خائفة منه  ,لكنه خمطئ  .إين خائفة من نفسي
.....خائفة من أخون مشاعري  .ألنه إذا عرف سأصبح حتت رمحته اىل اآلبد ولن
اقدر على حتمل ذلك .ان اكون الزوجة اللطيفة  ,اليت يدعي زوجها عندما يتغيب
عن البيت  ,انه يف املكتب يعمل حىت ساعة متأخرة  .أفضل ان اعيش بعيدا عنه
.وال احتمل تلك األكذوبة
رتبت الطاولة ووضعت بعض السكاكني واملالعق  ,قطع آالن الفطرية اليت أعدهتا
مدبرة املنزل السيدة بيتون مث فتح زجاجة العصري

شعرت ابلتوتر من هذه اآللفة البسيطة  .وجدت نفسها تفكر ,لو ......وطردت
هذه الفكره من رأسها قبل ان ترتسخ يف ذهنها  .هذا ما كانت ختاف منه  ,اآللفة
الصادقة يف حتضري الطعاممعا .هذا هو معىن الزواج احلقيقي .هذا هو اخلطر حبد
ذاته ,أكلت فيليبا جيدا على الرغم من الصراع النفسي يف داخلها .مل حياول آالن

ان جيرها اىل احلديث ,وكانت شاكرة لذلك ,اهنيا الوجبة ابجلبنة والفواكهة ومبا تبقى
.من اخلبز
))قهوة؟((
.دفع آالن كرسيه اىل الوراء .و أمسك ابإلبريق
مل تستطع فيليبا ان ختفي دهشتها
))هل جتيد حتضري القهوة؟((
قال حبدة
ابلطبع ,وستندهشني أكثر اي زوجيت لو عرفت أبنين أجيد الطهي .عندما كنت ((
)).صغريا كنت أذهب يف رحالت صيد مع والدي  .مان يؤمن ابإلكتفاء الذايت
))وهل كانت والدتكما ترافقكما؟((
ضحك وقال
كال .كانت مهتمة ابلرسم واآللوان املائية  ,كانت جمرد متضية وقت ابلنسبة هلا(( ,
أشك يف أن عملها كان فيه سحرا أكثر من املوهبة ,لكن والدي كان جيده رائعا لقد
)).علق كل أعماهلا يف بيتنا يف فونتابلو
كادت ان تقول**:امتىن ان آلراها ,يوما ما** ,لكنها توقفت يف الوقت املناسب,
تساءلت عن شكل هذا البيت وبيوت آالن اآلخرى ايضا .مل يقرتح عليها قط زايرة
.احدها .وهذا يؤكد عدم أمهيتها يف حياته
))هل عاش أهلك يف فونتابلو؟((
اومأ برأسه اجيااب
)) .طوال حياهتما معا  ,لقد كان مبثابة بيت العائلة((

.كان يف صوته حنني كأنه يسرتجع ذكرايت املاضي اجلميلة
خفق قلبها .قالت
)).يبدو اهنما كاان سعيدين معا((
))نعم  ,اعتقد ذلك ,على الرغم من كل شيء((
الحظ نظرهتا املتسائلة وهز كتفيه مستطردا
)).كان زواجهما مدبرا ايضا  ,واجها الكثري من املتاعب يف بداية زواجهما((
اضاف بسخرية
))لكن من ليس عنده متاعب؟((
قالت
))نعم((
مث دفعت كرسيها اىل الوراء
ال اعتقد انين سأشرب القهوة  ,سأصاب ابآلرق اذا فعلت وجيب ان ابدأ العمل ((
)).ابكرا غدا
قال آالن برقة
))لكنك نسيت شيئا آخر  ,عليك ان ترشديين اىل املكان الذي سوف اانم فيه((
عضت على شفتها
آوه ,نعم .هناك غرفة واحدة فقط جمهزة ,جتلب السيدة بيتون كل الشراشف من ((
))......املزرعة و
ابتسم آالن
)).غرفة واحدة ,مسكني فابريس ! اين افهم سبب خيبته ورغبته يف اإلنتقام مين((

قالت فيليبا إبختصار
لقد ارتكب غلطة فادحة ,وانت كذلك .مل يكن يف نييت ابدا ان اتركه ينام يف ((
))غرفيت
قال بصوت قاس
اعتقد انه كان عليك يف هذه البقعة النائية اي عزيزيت ان تكوين اكثر حكمة ((
وتفهمي نواايه.أمل خيطر يف ابلك انه من احملتمل ان جتدي نفسك يف وضع لن تقدري
))على معاجلته؟
توردت وجنتاها ودافعت
))....لكنين أوضحت له اآلمر جيدا((
مث اتبعت بضعف
))كان يبدو دائما  .....حمرتما((
))هذا املأجور الذي شق إطار سياريت((
الحظت إبتسامة غاضبة
))كان سيقضي عليك قبل ان تفتحي عينيك  .أيتها الغبية الصغرية((
رفعت ذقنها وقالت
)) كنت ايئسة ,وعندما اأيس أتصرف دائما بغباء .....كما جيب ان تعرف ذلك((
)).وزواجنا مثال على ذلك((
فاجأهتا املرارة يف صوته
األفضل ان ترشديين اىل الغرفة اي سيدة .لدي داثر مسيك يف سياريت سأستعمله ((
)).هلذه الليلة فقط

هزت رأسها بصمت ,مث قادته اىل الطابق العلوي ,كان ابب غرفتها مفتوحا,
.واستطاع آالن ان يرى السرير العريض والنظيف  ,لكنه مل يعلق
وجدت نفسها تتساءل فجأة وجبنون كيف ستتصرف لو ان آالن أخذها بني ذراعيه
 ,.......ودفعها بقوة اىل الغرفة واىل السرير الناعم
فتح ابب الغرفة الصغرية مث قالت وهي تلهث
)).ستنام هنا  ,واحلمام يف آخر املمر امتىن ان جتدها مرحية((
)).هذا صعب جدا  ,عمت مساء اي فيليبا((
ردت له حتية املساء  ,مث اسرعت اىل غرفتها  .فكرت يف ان تقفل الباب ابملفتاح ,
لكنه صدئ ,وهي ال تريد على كل حال ان تبالغ يف تصرفها .مسعت خطواته
.خطواته على السالمل  ,وهو يعود بعد فرتة قصرية  ,رمبا مع داثره
بعدما خيم اهلدوء  ,نزعت ثياهبا بسرعة ,استحمت مث استلقت حتت غطاء السرير
.املخملي
لكن النوم جفاها .فكرت وهي حتدق يف الظلمة ,مل تستطع النوم  ,ولن يكون االمر
سهال اذا كانت ستستمر وتتظاهر بعدم االهتمام .....وأن زواجهما كان غلطة هي
مستعدة إلصالحها .ومع ذلك جيب ان تتقبل الوضع  .ألن اخر شيء تريده هو ان
متنح نفسها له وتدع آالن يعرف اهنا حتبه .طالق هادئ ,فكرت  ,هذا ما حتتاجه
.جرح ميكن ان يلتئم  .....يف اخر اآلمر
كانت الشمس تشع من خالل الستائر عندما فتحت عينيها يف الصباح التايل.
نظرت اىل ساعتها مث هنضت مسرعة .كانت الساعة قد جتاوزت العاشرة ,ارتدت

ثياهبا بسرعة وسارت حنو السلم وأختلست نظرة اىل غرفة آالن  .مل يكن له آثر.
.رمبا رحل ,فكرت وهي ترتنح يف مشيتها
كانت الغرف يف الطابق اآلرضي فارغة ايضا لكنها اشتمت رائحة القهوة وشاهدت
.طبقا وصحنا يف املغسلة .من اآلرجح انه تناول فطوره
كانت تعد لنفسها بعض القهوة ,عندما مسعت صوت حمرك السيارة .نظرت من
.خالل النافذة اليت فوق املغسلة .فرأت شاحنة كبرية جتر سيارة آالن وراءها

.ظهر آالن بعد حلظة قليلة  ,وهو ميشي ببطء ورأسه منحين
أسرعت ملواجهته عندما دخل من الباب
))ماذا حدث؟ ملاذا اخذوا سيارتك؟ أمل جتد عندهم اإلطارات املناسبة؟((
قال

هذه ليست املشكلة .لقد عبث صديقك فابريس ابحملرك ايضا  .يعتقدون انه ((
)).حباجة اىل قطعة غيار جديدة .وسيتطلب ذلك بعض الوقت  .رمبا يوم او يومني
))كال((
ضربت كفيها على اللوح اخلشيب وهي تشعر ابإلحباط ,مث اتبعت
)).هذا ال ميكن ان حيصل ابدا((
قال حبدة

))اين اؤكد لك انه حصل ,لست الوحيدة املنزعجة من ذلك,صدقيين((
لكنك لست حباجة اىل اإلنتظار حىت تصلح سيارتك ,إبمكانك ان تستأجر ((
)).....سيارة
قال على حنو مقتضب
)).أفضل ان ابقى هنا حىت اراقب عملهم((
)).لكنك وعدتين أبن تذهب ,ال ميكنك ان تبقى هنا((
الحظت الذعر الذي بدا يف صوهتا ,وحاولت ان تضحك
)).أعين اان حباجة للبقاء مبفردي ,أخربتك بذلك((
قال ووجه خاليا من اي تعبري
رغم ذلك  ,الوحدة التامة مل تكن جزءا من خطتك األساسية  .هل اعتقدت انك ((
))كنت ستقدرين على طرد فابريس دي ثيريي هبذه السهولة؟
اعرتفت ابئسة
)) .رمبا ال ,لكنه كان سيفيدين((
 .رمقها بنظرة ساخرة وتوردت وجنتاها من الغضب
))كال ,ليس بتلك الطريقة .كان سيصبح عارضا((
.كان صوته قواي
)).رائع  ,هذه القصة تتحسن أكثر وأكثر((
هذه ليست قصة .اان حباجة إىل ان اعمل لوحة طبيعية .هذه أوامر زاك .لذلك ((
)).أحتاج اىل عارض .والذي سأضطر اآلن اىل ان اجلب واحدة ابألجرة
.وجهت اليه نظره حمرقة

)).العرض ليس بشيء فاسق ابلنسبة للرسام((
)).اتسائل اذا كان دي ثيريي سيأخذها من هذا املنطلق((
مث أردف بنفور
)).رمبا كان سيوافق معي على ان الفتاة هي متعة لكل احلواس وليس فقط العني((
.ردت حبدة
اان متأكدة من ان هذه وجهة نظرك .لكن أتكد انه ما كان سيجد فتيات للعرض ((
)).هنا  .وعلى كل حال انت لست فناان
ضحك
اين اوافق مع ايب على ان فناان واحدا يف العائلة يكفي.سأذهب اىل املزرعة ألحبث ((
))عن سرير مناسب  .ال انوي ان اقضي ليلة اخرى على سجادة السيارة
راقبته فيليبا وهو يعرب الساحة اىل البوابة اخلارجية وهي تسكب لنفسها بعض
.القهوة.تنهدت
سألت نفسها بتوتر ملاذا مل يقبل موقفها وبقي يف ابريس .حيث مكانه املناسب؟
ملاذا حلق هبا اىل هنا .يعذهبا  .يلهيها .....ويهينها بكالمه يؤكد هلا اسرتارية
اتفاقهما؟ كل يوم يفرض عليها ان تبقى معه حتت سقف واحد ,كان مبثابة جرح
.جديد

.يبدو ان العمل هو االمر الوحيد الذي سرييح أعصاهبا املتوترة
عندما انتهت من تناول فطورها صعدت اىل الطابق العلوي .هذا البيت إستأجره
الفنانون إبنتظام من قبل .وقد إستعملوه مبثابة حمرتف ,ولذلك كانت الغرفة الكبرية
.فارغة متاما
جتولت فيليبا يف املكان حىت وجدت طاولة صغرية ,وضعت عليها قماشا اصفر قبل
ان تصنع أدوات رمسها .أحضرت من املطبخ أبريقا وبعض األقداح وزجاجة شراب
وسلة مليئة ابلفاكهة .تطلب منها بعض الوقت حىت استطاعت ان تضع كل هذه
.األشياء يف اماكنها املالئمة
.كانت تتفحص نتيجة عملها عن بعد  ,عندما صعد آالن السالمل اخلشبية
قال بعبث
مل توافق السيدة بينتون على إستضافيت عندها.اندهشت عندما مسعت ان هناك ((
اكثر من سرير واحد سيستعمل ,اهنا انسانة رومانطقية .مع اهنا اصرت على منادايت
)).....ابلسيد دي ثيريي
.توردت وجنتاها
)).......نعم.....حسنا .لقد اتصل هبا فابريس وأعتقد اهنا تفكر((
)).ان ما تفكر فيه واضح جدا ,لقد طلب منها ان حتضر غرفة واحدة
ازداد توتر خديها  .قالت على حنو حاسم
)).مل أفعل ذلك .لكن حلسن احلظ مل يعد مهما((
.حولت نظرها اثنية اىل الطاولة بتعمد مث هزت رأسها
))!هناك شيء انقص((

وقف آالن اىل جانبها .قال بعد حلظة
))ملاذا ال تستعملني الزجاجة كشمعدان؟ ((
قالت
)).اجل انت على حق((
وهي تشعر ابإلنزعاج ألنه استطاع ان يالحظ ذلك بوضوح.مع اهنا تفحصته جيدا.
,مل تكن تركز فكرت
)).جيب ان يكون هناك بعض الشمع يف املطبخ((
نزلت السالمل وهي مدركة انه يتبعها ,عربت الباب املزدوج اىل اجلزء الرئيسي من
.البيت وجدت هناك حزمة على طاولة املطبخ
اقرتب آالن منها ,وقال
)).لو كنت يف مكان فابريس ملا قبلت بغري هذا األرنب لعشاء الليلة((
.حاولت فيليبا ان تتكلم هبدوء ,وهي أتخذ بعض الشموع من درج اخلزانة
))!ليس لدي أي فكرة عما سأفعله أبرنب((
قال هلا
))لكن اان لدي  .هل تفضيلينه مع حساء البصل والعشب ام مع اخلردل فقط؟((
قالت بضعف
)).مع البصل والعشب اعتقد((
قال بنشاط
)).حسنا  ,سأانديك عندما انتهي من إعداده((
))......ال تزعج نفسك((

قاطعها
)) .هذا من دواعي سروري اي حيايت((
 .كانت يف إبتسامته مسحة من السخرية
)).تعويض بسيط رمبا ألنين جعلتك تعانني من حضوري املزعج((
تبا لو انه يعرف..............قالت بضعف
)).شكرا لك((
وأسرعت اىل احملرتف
تدربت كثريا على موضوعها  .حاولت ان تركز  ,وعندما جاءت فرتة ما بعد الظهر
مل تكن راضيه ابدا عم عملها.بدا رمسها متكلفا .......وعشوائيا ,فكرت بتململ
..لكنها بدأت العمل على اآلقل
كانت تنبعث من املطبخ رائحة طعام شهية  .فركت انفها إبعجاب وهي تتوجه إىل
.هناك
كان آالن جالساُ اىل الطاولة يُقطع اجلزراىل شرائح .نظر اليها متسائال
ِ
انتهيت هلذا اليوم؟((
))هل
)).اعتقد ذلك((
.جلست يف مواجهته وراقبته
))هل كنت حتضر الطعام طيلة فرتة ما بعد الظهر؟((
))على اإلطالق.جتولت يف القرية قليال مث تكلمت مع بعض سكان املنطقة((
محلقت فيليبا فيه

أمل تشعر ابمللل؟ أعين اهنا خمتلفة عن منط حياتك .ال بد وأنك تشعر وكأنك ((
((منعزل على عاملك ......وعن كل شيء
)) ِ
انت ال تعتقدين ان إبستطاعيت اإلستخاء؟((
قالت ببطء
ليس متاما ,لكنك تبدو دائما مليئا ابلقوة والنشاط ,اعتقدت انك هنا ستجد ((
)).احلياة هنا .....خميبة
بدا مندهشا
)).اذا كنت اشعر ابخليبة أتكدي ان ال عالقة لذلك ابملكان ,صدقيين((
الحظت فيليبا بغيظ ان ليس لديها الكثري لتقوله .كان األرنب شهيا .خفيفا وله
.نكهة خاصة مميزة مرفقا ببطاطس صغرية ةجزر مغمس ابلزبدة
))ما رأيك ببعض اجلبنة ؟((
.راقبها آالن وهي تلتهم احلساء مع قطعة خبز
هزت رأسها وقالت
))ال استطيع  ,انت طاه ماهر حقا((
ترددت مث أضافت
)) انت إنسان مدهش احياان ,اي آالن((
))هل تعتقدين ذلك .اي حيايت؟((
كان صوته جافا
))لقد اعتقدت ان إبمكانك ان تتنبأي بكل تصرفايت((
عضت فيليبا على شفتها

)).كال,مل اتوقع ابدا انك ستتبعين اىل هنا((
سأهلا

هل إعتقدت انين سأختلى ِ
عنك هبذه البساطة لنوااي السيد دي ثيريايملشكوك ((
))فيها؟
مث أضاف

كنت تتذكرين ,أبن علينا ان نتحدث جبدية ِ
كال اي فيليبا لقد أخربتك .إذا ِ
انت ((
)).واان
شدت على أسناهنا
))نعم من األفضل مناقشة املوضوع من خالل احملامني((
خيم صمت مث أضاف
)).ابلطبع .........إذا كان هذا ما تفضلني((
)).....اعتقد ذلك ,علينا ان نكون واقعيني على كل حال((
))نعم((
هنض عن كرسيه مث بدأ بتنظيف الطاولة  .وقفت فيليبا وقالت
))دعين أقوم بذلك .ليس من العدل ان تقوم بكل شيء((
انت من أنصار العدالة .اليس كذلك اي زوجيت؟ ِ
ِ
انت تلتزمني ابلقانون على حنو ((
)).صارم يف كل الظروف ال تفسحني اجملال ألي مفاوضات
.كان وجهه متجهما عندما نظر اليها
قالت وهي تتلعثم يف كالمها
))....اين ال أفهم كالمك((

هز آالن كتفيه
))ال يهم((
توقف برهة

سأذهب اىل اندي القرية لبعض الوقت  ,إذا ِ
كنت ال حتتاجني اىل مساعديت(( ,
)).سرتاتحني من رفقيت لساعة او ساعتني
))شكرا لك  ,اعتقد انه ليس لديك ادىن فكرة مىت ستصبح سيارتك جاهزة؟((
تصلب وجهه وأجاب
))ليس بعد .رمبا ستأخذ بعض الوقت((
قالت بصوت جامد ويداها مثبتتان على جانبيها
)).امتىن ان يسرعوا  ........ان ينتهوا من تصليحها((
أرجع رأسه اىل الوراء ,ونظر اليها
)).اان ايضا  ,اي سيديت ,رمبا بعدها نستطيع ان نعيش بسالم((
 .جرحها صوته القاسي
.كانت على وشك ان تنطق إبمسه لكنه أغلق الباب وراءه بعنف وذهب
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الفصل العاشر
مل تنم فيليبا تلك الليلة جيدا ,كانت تتقلب طوال الوقت على فراشها بتململ
,تنتظر عودة آالن  ,مل تستطع عندما تركها ان تطرد صورة وجهه من ذهنها  .كما مل
تستطع ان تنسى ايضا كم كانت متلهفة لرتكض خلفه ....لتطلب منه البقاء ,ماذا
.كنت سأحرز؟ سألت نفسها وهي تضغط على الوسادة بشدة,سوى اآلسى
عاد اآلن يف وقت متأخر من املساء  ,مسعت صوت الباب يعلق مث صدى خطواته
.وهو يرتقي السالمل هبدوء
جتمدت يف مكاهنا ومحلق يف الفراغ وانتظرت بتوتر ,اجتاحت جسدها موجة من
اخللف واإلاثرة عندما توقف أمام غرفتها ,لو فتح الباب ودخل  ,ماذا ستقول له ؟
وماذا ستفعل؟
تضاربت هذه األسئلة يف ذهنها لكنها مل تستطع ان جتد هلا جوااب,مث مسعته اخريا
يسري بعيدا ويفتح ابب غرفته ويغلقها .تنفست ببطء مرة اثنية ومسحت جلسدها
.ابإلسرتخاء من جديد
لقد هربت مرة اخرى ,لكن ليس منه بل من نفسها,عرفت ذلك وهي تنقلب على
.......بطنها وتدفن وجهها يف الوسادة .اي للهول ,يدب ان اكون حذرة
غفت بشل متقطع واستيقظت ابكرا .ارتدت ثياهبا ونزلت هبدوء وهي حتمل صنداهلا
حىت ال توقظ آالن,اعدت بعض القهوة مث توجهت اىل احملرتف مبباشرة .كان عملها
يف اليوم السابق غري واعد كما تتذكر .أعادت ترتيب الطاولة مرة اثنية وأحضرت
.كرسيا وسكينا من املطبخ

أرادت ان تبدو الطاولة أكثر حيوية.....وكأن شخصا كان يعمل يف اعداد اخلضر
.عليها لكنه دفع بكرسيه اىل الوراء او هنض لسبب ما
تراجعت خطوة للوراء وهي هتز رأسها مث وضعت املسند وأعدت لوحة خلط اآللوان
 .بدأت تعمل بتوتر شديد وكادت ترمي الطالء على القماش وهي حتاول ان
.تتخلص من تشنجها وشكها
هذه هي احلياة اليت أختارهتا وعليها ان تستغلها اىل اقصى حد  .كانت ترفض دور
السيدة دي كورسي الذي لعبته سابقا على حنو غري مالئم وغري انجح ,وعليها ان
تتعلم الرسم بكفاءة حىت تكسب رزقها .وهذا ما كانت تنويه دائما ,لكن مرض
كيفني وقف عائقا امامها  .بكل نتائجه املشؤومة  ,تنهدت فيليبا بصمت رمبا
ستستطيع يوما ما ان تنسى اهنا كانت زوجة آالن دي كورسي  ,مل يدم زواجها اال
.بضعة أشهر وليس عمرا كامال وعليها ان تشفى منه
هي اآلن يف املرحلة األوىل من الشفاء  ,بعد ان تركته  .مل يكن يتوجب عليه ان
يلحق هبا ,ويتحدث عن شهر العسل ......واألوالد ......كان ساخرا......
.وحقريا عندما ادرك اهنما مل يشرتكا يف زواج حقيقي .....ابدا ,عندما مل حيبها
وجدت نفسها تتساءل كيف سيكون اآلمر لو أهنا وآالن التقيا لتومها......لو أهنا
.كانت ترسم ,وتعطلت سيارته  ,وتعارفا بطريقة ما
أوقفت تسلسل أفكارها على حنو مفاجئ لو كاان غريبني لكان آالن جتاوزها دون ان
يعريها حىت نظرة واحدة  .كان اخر إمرأة يف العامل يتوقع ان يقع إختياره عليها .رمبا
كانت ستكسب بريقا سطحيا .لكنها ما زالت يف احلقيقة الفتاة التافهة الشاحبة

اليت رآها يف شقة الودن او لقاء هلما  ,اهنا ليست فقط ساذجة  ,اعرتفت حبزن بل
.ابردة ايضا
أجفلها صوت وصول آالن الصامت اىل احملرتف وكادت ان تصرخ وقالت
))هل كان من الضروري ان تزحف اىل هنا هبذه الطريقة.؟((
قال هبدوء
دخلت بشكل طبيعي .كنت مستغرقة يف التفكري لدرجة انك كنت غافلة عن اي ((
))شيء اخر
))آه((
.تورد وجهها قليال وكانت شاكرة ألنه مل يكن لديه اي فكرى عن فحوى أفكارها
لقد أحضرت لك بعض احلساء ,مل تتناويل فطورك بعد ولن تقدري على العمل ((
 .من دون طعام  ,وضع الصينية على الطاولة
شعرت ابجلوع عندما وقع نظرها على حساء اخلضر الشهي
)).اين ال اعمل كثريا يف هذع اللحظة((
))أين أصبح رمسك؟((
.وقف آالن اىل جانبها يتفحص إبندهاش
قالت
))ستنجح لو كانت جمرد مترين دراسي......أو عالج((
مث أضافت بصوت خافت
لكنها ال تعرب عما يف داخلي  ...............ال شيء مما اريد التعبري عنه(( ,
))كالعادة......انقصة

قال آالن

اعتقد ِ
انك تقسني على نفسك .ستتحسنني بعد ان أتكلي .اجلوع جيعل اإلنسان ((
))ايئسا
تقدم من الطاولة واخذ سكينا
.أخريا وجدهتا  .لقد حبثت عنها يف كل مكان((
قالت
))اين آسفة((
فيما شعرت ان قلبها ينبض بقوة وهو اىل جانبها
)).آالن  ,ارجوك ان تبقى يف مكانك للحظة ......كما أنت((
نظر حوله وارتفع حاجباه
))ملاذا؟((
 .ضحك ندما رآها تضع بعض اخلطوط العريضة على قماشها
))هل ِ
انت جدية؟((
)).أكثر من أي وقت مضى((
.كان يف صوهتا إحلاح
))قف هناك فقط وال تتحرك.أرجوك((
عرفت آالن ملاذا الصورة كانت تبدو فارغة,ألن آالن مل يكن فيها .حاولت ان
تستثنيه منها .وحاولت بدل ذلك أن تفرض شخصيته وحيويته من دون حضوره
الفعلي .حينما وقف آالن قرب الطاولة ,اتضح هلا كل شيء ,لكن الحظت بعد
ذلك اهناا ارادت ان ترمسه من اللحظة اليت رأته فيها يف الودن

كانت هذه أحد االشياء اليت خطرت على ابهلا .ورمبا ستكون فرصتها الوحيدة ألن
.تفعل ذلك
كانت ترسم وحتتسي بني احلني واآلخر جحساءها البارد بناء على طلبه ,جعلته
يتخذ أوضاعا خمتلفة ,وقوفا احينا وجلوسا احياان اخرى ,كان يبدو فرحا ,لكن
مرتبكا ابلتأكيد ,ومع ذلك استجاب هلا .قال وهو يقطع الطماطم اىل شرائح
.صغرية
إمسحي يل ان اشرتي هذه التحفة الفنية بعد ان تنتهي منها.إين أرفض ان يراين ((
))زمالئي  ,وموظفو شركة دي كورسي هبذا الوضع احلميم
)).ال تتحرك .....أدر رأسك قليال  .هذا رائع واآلن ,إثبت يف مكانك((
تنهد

))حاضر اي حبيبيت ِ
,انت جمنونة ,هل تعرفني ذلك؟((
رمبا  ,فكرت فيليبا ولكنين أشعر فحجأة ابلنشاط ,وأان متأكدة أبنين سأجنح .كان
آالن طوال الوقت حىت يف ابريس جيول بينها وبني الصورة اليت كانت حتاول ان
تنقلهااىل لوحة .حاولت كثريا ان تقاوم وان تطرده من خميلتها  ,لكنها عرفت اآلن
.ان ترمسه وان جتعله النقطة اآلساسية يف لوحتها على اآلقل

رمبا ستسطيع هبذه الطريقة ان تتخلص منه اىل اآلبد .حاولت العمل بنوع من اليأس
على وضع اللمسات اآلخرية  ,وآالن جالس ووجهه الداكن مصمم على إجناح
.مهمته كما رأته يف الليلة السابقة
مر الوقت بسرعة ومل تالحظ ذلك حىت قال اخريا
اي عزيزيت بعيدا عن هذا التشنج الذي أحاول ان أحتمله من اجل الفن ,ما مل ((
))احترك وبسرعة لن يكون هناك عشاء
اعرتفت أبسف
)).مل أفكر بذلك  .كان جيب عليك ان أتخذ بعض الراحة  ,اين آسفة((
))ال تعتذري .إين متأكد ان هذا الشقاء سيفيدين((
وقف ومتطى
عضت فيليبا على شفتها وهي تراقب حركاته العفوية الرشيقة  .قالت وهي تتلعثم
قليال
))هل لك ان جتلس يل مرة اثنية غدا ......ارجوك.؟ ((
رمقها بنظرة تساؤلية صادقة مث هز كتفيه
))إذا كانت هذه رغبتك((
ابلتأكيد  ,فكرت  ,رمبا هذا جنون  ,ولكن هذا ما اريده اكثر من اي شيء يف هذا
.العامل
وقفت وهي حتدق اىل املسند بعد ان ذهب  .ما زال الوقت ابكرا حىت حتكم على
.اللوحة  .ولكنها ستكون شيئا يبعدها عن حقيقة اهنيار زواجهما  .شيئا يذكرها به

تقلصت معدهتا من كثر اآلمل  .شيء تعذب به نفسها خالل وحدهتا اآلزلية  .فكرت
.حبزن وهي تنظف الرسم ابلفرشاة
*********
أعد حلم بقر ابخلل اآلمحر لعشا تلك الليلة  .حتداث خالل الوجبة بتهذيب كالغرابء
..وبعد ان انتهيا  ,نظفت فيليبا الطاولة وغسلت األطباق
عندما عادت اىل الطاولة  ,كان آالن يسكب لنفسه بعض العصري وحيدق يف رقعة
الشطرنج قال
))هل تتفضلني وتشاركينين؟((
))العصري او الشطرنج؟((
هز كتفيه
)) .اآلثنان((
سحبت كرسيا مرحبة بكوب العصري الذي قدمه هلا  .وقالت
)).مل اعرف انك تلعب الشطرنج ((
توقفت على حنو مفاجئ  .يبدو ان كل ما قالته كان يهدف اىل لفت اإلنتباه لغرابتها
.التامة  ,ومع ذلك مل تكن هذه نيتها
قال بعد برهة قصرية
أان استمتع حبل مشكالت هذه اللعبة خبالف مشكالت احلياة العادية ,فيها ((
)).قوانني وأساليب
)).نعم أعتقد ذلك ,كنت العبها مع كيفني  .شكرا((
ابتسم هلا

)).امتىن ان يكون قد علمك جيدا((
بشكل كاف  ,لقد هبرت العديد من األشخاص  .رمبا انت لست ابرعا كما ((
)).تظن
بدا متحمسا
))مشادة كالمية ما رايك لو جنعلها مبارة حامية وذلك بوضع رهان بسيط؟((
ملست احدى قبضتيه بعد ان بسطهما هلا واكتشفت انه حاز على احلجارة
.السوداء
))واذا خسرت؟((
)).اذا خسرت  ,سأستمر يف حتضري الطعام((
))وإذا رحبت؟((
)).عناق واحد((
أترجحت يده فوق رقعة الشطرنج وهو ينتظر حركتها الوىل  .والتمعت عيناه
اخلضروان ابلتحدي
((
)).اتفقنا؟ أم رمبا ِ
لست واثقة من قدرتك
رفعت فيليبا ذقنها
عندي ثقة اتمة يف نفسي  ,أعتقد انك ستتعب كثريا يف حتضري الطعام قبل ان ((
))تعود اىل ابريس
هز آالن كتفيه من دون مباالة
)).سنرى((

))هل تنوين ان حتضري والدك فعال اىل هنا بعد ان خيرج من العيادة؟
)).نعم اعتقد ذلك ,كنا سعيدين هنا((
))وهل اعتقدت ان مبقدورك إستعادة الذكرايت؟((
.كان اهتمامه مركزا على قطعة الشطرنج
))وملا ال.؟((
هز كتفيه اثنية
ال اعتقد ان إبستطاعتنا ان نرجع املاضي ,واذا كان اآلمر ممكنا  ,سأحذو ((
))حذوك
))سرتجع اىل حياة العزوبية ,من دون شك((
))متاما((
مل تتوقع منه اجلواب ,وجتمدت مستاءة ويدها ترجتف وهي حتمل حجر اللعب,
قالت بنفور
))حسنا  ,ستصبح حرا قريبا .هل كنت تفضل لو أنك مل تتزوجين ابدا؟((
قال بصوت ساخر
))ابلتأكيد ,اي عزيزيت  ,على كل حال مل يكن زواجا ابملعىن الصحيح((
تراجعت فيليبا يف جلستها  ,وسألت
))ملاذا اذا حلقت يب؟((
قال هبدوء
))ألنه مهما كان الوضع غري مقبول .ان صفقتنا ما زالت مستمرة((
))..التزمت هبا ,من انحييت فقط((

بدا مندهشا
))!حقا((
)).كانت .....غلطتك  ,لقد افسدت كل شيء عندما نكثت بوعدك((
أدركت ان كالمها يبدو سخيفا
قال بسخرية
معك حق ,كنت متوحشا معك ,اجربتك على القيام أبشياء مزعجة لكنين كنت ((
غبيا عندما فكرت انه بوسعنا ان جنعل زواجنا  .......أشد ترابطا  .رمبا كنت
))تفضلني أن أحصل على توقيعك ,قبل أن أجترأ على ملسك
اخذت فيليبا نفسا عميقا
))كنت افضل لو انك مل تلمسين ابدا ((
قال بلطف
))لقد جازفت يف ذلك((
)).أمتىن أال تتوقع مين أن أعتذر لك ألنين خيبت أملك ((
هز كتفيه غري مبال
)).رمبا علينا ان نعرتف أبننا خيبنا بعضنا البعض((
عضت فيليبا على شفتها
))هذا إستسالم ابلفعل.ألست خائفا من ان تشوه مسعتك كحبيب؟((
ضحكت
)).كال ابلطبع ......كم اان غبية! هناك البارونة وستساندك ابلتأكيد((
قال آالن

))آوه  ,حبيبيت ماري لور .هل أخربك عنها؟ زابلتفصيل أيضا؟((
التهب وجهها وصرخت
))كال ......هذا غري ضروري ,شكرا لك((
)).تبدين وكأنك مهوسة هبا ,اعتقد انك ستجدين احلديث عنها ممتعا((
ونظر اليها
اختلست نظرة اىل رقعة الشطرنج  ,كان حاجباه مرفوعني
))على اي حال ,لقد كنت صرحية معي ابلنسبة لفابريس ,أليس كذلك؟((
)).اآلمر خمتلف  ,وأنت تعرف ذلك((
التمعت عيناه اخلضروان
))حقا؟((
))نعم((
ودفعت كرسيها اىل الوراء  ,ووقفت
))ال اريد ان أمسع عنها  ,او عن ابقي نساءك ,هل تستطيع ان تفهم؟ ((
)).نعم  ,لكن هناك اشياء اخرى ِ
عليك ان تدركيها عين اي فيليبا((
قالت بتوتر
اعرف ما يكفي .كنت جمرد وسيلة اليس كذلك؟ شيئا تستعملها ضد عمك ,مث ((
تتخلى عنها يف الوقت املناسب وليس يل حق ابإلعرتاض  ,وهذا ما فعلته متاما
عندما تركتك ,وهذا شيء ال تستطيع ان تصفح عنه ,ولذلك انت موجود هنا
)).لتعذبين هبذه الطريقة
اضافت بتوتر

حسنا  ,لقد انتهت لعبتك اآلن وزواجنا ايضا  ,وليس مبقدورك ان تفعل شيئا ((
))حيال ذلك
ابتسم
))......هل انت متأكدة ؟ ما زال هناك شيئا واحدا ,واان احب ان اربح ,إذا((

أمسك ملكته وقال برقة
)).امللكة البيضاء اخذت احلصان اآلسود رقم  2اي حبيبيت((
اخذت فيليبا نفسا عميقا وحولت انتباهها اىل رقعة الشطرنج أمامها  .قالت
)).......لكن ذلك ليس صحيحا .ال ميكنك أن ((
))ان اقوم هبذه احلركة ,اي عزيزيت  ,اان متأكد أبنك مسعت هبا((
ابلطبع مسعت هبا .فتجنب هذا اخلطأ الشائع بني الالعبني املبتدئني  ,كان اول
االشياء اليت علمها اايه كيفني ومع ذلك وقعت به مباشرة  ,صرخت
))!آه  ,ال اصدق((
الشطرنج يتطلب تركيزا .اي مجيليت .هل تريدين االنتقام مين؟ وان نبدأ لعبة ((
))جديدة ......بشرط اثن ابلطبع؟
قالت بلطف
)).كال شكرا((
ونظرت اىل ساعتها

)).هزمية واحدة تكفي  ,على كل حال اان متعبة  ,االفضل ان اذهب اىل غرفيت((
قال هبدوء
)).حلظة .بعد ان اخذ حقي((
عضت فيليبا على شفتها ,مل يكن يتوجب عليها ان توافق على الشرط .لكنها
كانت متأكدة من فوزها .او على اآلقل ان تنتزع منه التعادل .لكن اآلن.......
.ابتلعت ريقها بدأت تقول
)).مل حندد الوقت متاما .سأعانقك عناق الوداع عندما ترحل ((
قال بسخرية
انين مرتبك ,ولكنين اعتقد ان الشرط جيب ان ينفذ يف اسرع وقت ممكن  ,أليس ((
))كذلك؟
دفع بكرسيه اىل الوراء ووقف
وقفت فيليبا ايضا  ,قالت وهي ترجتف
)).آالن ,انتظر! ال اعتقد انك عنيت ذلك((
)).هذا كان تفكريا طائشا  ,اي مجيليت((
اقرتب منها وطوقها بذراعيه ,جتمد جسمها استعدادا للمقاومة  ,لكنه احس بردة
فعلها .قال هبدوء
)).حماربيت اي فيليبا ليس تصرفا غري حكيم ,انه ليس سوى عناق  ,يف النهاية((
اغمضت عينيها ,فقط عناق ,كررت بصمت.فقط عناق .لكن مىت كانت اخر مرة
احست فيها مبتعة عناقه؟كان ذلك منذ وقت طويل ....وكأنه دهر ....كان عناقا
رقيقا وانعما .هذا ليس عادال ,متلكت هذه الكلمات تفكريها  ,كانت تفضل

اإلحلاح او شيئا من القوة.....شيئا يشعرها ابإلمتعاض  .ليس هذا  ......السحر
الناعم  .شعرت ابلسعادة وهي حتبس أنفاسها .حاولت ان تقول ال .لكنها مل تطلق
.سوى تنهيدة صغرية
رفع آالن وداعب شعرها ,حىت جعل خصالته تلتف حول أصابعه,عانقها ببطء
اثنية .الحظت على الرغم من اضطراب تفكريها ان إبمكانه ان ميدد هذا اإلنتظار
.......هذه الرغبة .....اىل األبد .لقد تعمد ان جيعلها تسأل وترجو هذه املرة .هل
أجعلك تتوسلني إيل؟ لقد سأهلا ذلك مرة ,شعرت ابلذل واخلوف  .رمبا سيطلب
منها ان تفع مثن ذلك الرفض .رمبا سيكلفها الثمن روحها ,ببطء ......ثبتها حبيث
مل تعد عاجزة يف عناقه  ,لكن واقفة يف مواجهته بعيدا قليال عنه  .التقت اعينهما يف
.استسالم غريب
.سألت عيناه ,جاوبت عيناها  .حترك ,الغى املسافة اليت تفصلهما عن بعض
توقف  ,وحدق ابلباب وهو يعبس
قال وكأنه حيدث نفسه
)).....هناك من يطرق على الباب((
)).سيد دي كورسي! اان مدام بيتون  ,لدي رسالة لك((
تالشت هذه اللحظات الدافئة بثانية .رفع آالن حاجبيه
))ال بد ان ِ
لديك حارسا .اي زوجيت((
صعدت فيليبا السالمل بسرعة  ,وأصابعها ترجتف مع اهنا مل ترى السيدة بيتون وهي
.تدخل الغرفة
كانت املرأة الطيبة مرتبكة وغاضبة

سيد دي كورسي؟ لكن كيف ذلك؟ لقد فهمت انك السيد دي ثيريي عندما ((
)).حتدثنا على اهلاتف .كان ذلك االسم الذي مسعته
بعد برهة قصرية  ,قال آالن هبدوء
آسف إذا كان هناك سوء فهم اي سيديت .اان فعال آالن دي كورسي ,ولقد مت ((
)).احلجز بواسطة شريكي
))واآلنسة روسكو......أين هي؟((
سأانديها )).رفع آالن صوته((
))فيليبا  .إنزيل اي عزيزيت  ,لدينا زائر((
نزلت فيليبا السالمل بكسل  ,لقد ارجتفت كثريا وكانت مدركة ان شعرها مبعثر,
.وتنفسها مضطرب ,لكنها إبتسمت على الرغم من نظرة آالن الساخرة
)).مساء سعيد سيديت((
))!فيليبا الصغرية((
.بدت السيدة بيتون مندهشة
))!لقد ِ
تغريت كثريا اي صغرييت! ما كنت سأعرفك((
إحتضنتها حبنان
))وكيف حال والدك العزيز؟((
))حبال حسنة ,اعتقد انه سينضم ايل قريبا((
صحح آالن بلكطف
))ينضم الينا اي عزيزيت .أمل حين الوقت لتخربي السيدة بيتون .....أننا متزوجان؟((
اتسعت عينا السيدة بيتون وقالت

)).لقد فجأتين انت متزوجة ؟ اذا هذا شهر عسل اي صغرييت((
نظر آالن نظرة ساخرة إبجتاه زوجته حرك كتفيه وقال
))تقريبا اهنا عطلة عمل((
اصدرت السيدة بيتون صوات عرب عن ابتهاج شديد
عمل؟ لكن عندما يتواجد الرجل مع زوجته مبفردهاما ,عليهما ان يفكرا ((
بسعادهتما فقط ,أليس كذلك ؟ جيب أال تسمح هلا ابلعمل .لو كنت مكاهنا
)).ألختلف اآلمر  ,اين اؤكد لك ذلك
ابتسم آالن بعبث

ِ
))انت حترجينين ,سيديت ؟ هل تودين تعزييت رمبا؟((
)).لست حباجة بوجود عروس فتية اىل اي تعزية((
مث تنهدت بصوت عال
))........لو كنت اصغر بعشرين سنة ((
دفعته مبرفقها بطريقة وقحة .قالت اخريا وهي ما زالت هتتز من الضحك
لكنين نسيت مهميت .اتصل يب السيد ابراتن من املرآب  ,لقد عاد أخوه من ((
))بوردو مع قطعة الغيار  ,وسريكبها غدا
))رائع((
نظر آالن اىل فيليبا
))هذا ما كنا ننتظر مساعه  ,اليس كذلك اي عزيزيت؟((
من مكان ما  ,ميت يف داخلها .مسعت فيليبا نفسها تقول
))نعم((

نظرت السيدة بيتون اليهما .أضافت حبزم بعد ان رفضت دعوة آالن لتناول القهوة
او الشراب
)) هذا حسن ,لن أتطفل عليكما بعد اآلن((
احتضنت فيليبا اثنية  ,أمرهتا
)) .كوين سعيدة اي صغرييت((
.وهي تلوح بيدها مودعة
خيم صمت عميق حطمه آالن اخريا

قلت منذ حلظات ِ
ِ
انك تودين الذهاب اىل غرفتك .رمبا من اآلفضل ان تفعلي ((
)).ذلك
كان وجهه خاليا من اي تعبري
))هل هذا ما تريده؟((
مل تصدق اهنا قالت ذلك فعال .اين كربايؤها واحرتامها لذاهتا؟
هز كتفيه اثنية  ,قال جبفاء وهو يرمقها بنظرة هتكم
))ما اريده هو ان اذهب بعيدا من هنا ,يف النهاية مل يكن سوى عناق ,اي مجيليت((
مهست
))نعم ابلطبع((
استدارت وابتعدت عنه والدموع ترتقرق يف عينيها
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الفصل احلادي عشر
ساد الظالم كل مكان حيوم حوهلا وخينقها ,وكان ايضا يف داخلها يزيد من آالمها
ووحدهتا  .فقط عناق .انطبعت الكلمتان يف ذهنها أبحرف من انر .هكذا اعتربها
آالن ,كانت على وشك ان متنح نفسها له ,من دون حتفظ ألول مرة ......وبرغم
.ذلك  ,هو مصمم على الرحيل غدا من دون ان ينظر اىل اخللف
كان من غري اجملدي ان تذكر نفسها أبهنا هي اليت ارادت رحيله ....وأحلت عليه
بذلك ايضا ,كانت تنوي مبجيئها اىل هنا ان تفصل نفسها عنه هنائيا  ,وهو مستعد
)).اآلن ان حيقق هلا هذه الرغبة
كان جيب ان حيصل ذلك ,قالت لنفسها حبدة مرارا وتكرارا  ,ال ميكن لزواجهما ان
يستمر وبشروطه هو .وهي غري مستعدة ألن تعيش على هامش حياته تنتظر حىت
يالحظ وجودها اذا كان عنده وقت ,وعندما ينفصالن لن يكون عندها شيء تؤنب
.به نفسها او تتذكره خبجل
مل جتد له اي اثر عندما جترأت اخريا ونزلت يف الصباح ,فكرت للحظة انه ذهب
دون ان يودعها ,ولكنها بعد ان تفحصت غرفته ووجدت ثيابه عرفت انه ما زال
هنا .ال بد انه يف مونتاسكو يراقب تصليح سيارته  .اخذت قهوهتا اىل احملرتف
.واستعدت للعمل
نظرت اىل لوحة آالن طويال ,رمبا كانت سطحية  ,ولكنها أفضل ما أجنزته  .رمبا
.آلهنا تنظر اليها بعيين احلب  ,فكرت حبزن

مسعت صوت السيارة بعد ساعة ,وثب قلبها من مكانه وبدأت تعدل من إشراقة
اللوحة برتكيز عنيف .وأخريا صعد ووقف امام الباب
قالت هبدوء
))هل أصلحت السيارة؟((
)).تقريبا((
بدلت مكان املسند وقالت
))اعتقد انك سرتحل اآلن؟ ((
قال
)) .بعد قليل ,اعتقدت انك تريدينين جللسة اخرى((
هزت فيليبا كتفيها
))ال اريد ان اسبب لك اي ازعاج((
))على االطالق((
ومشى اىل جانبها ونظر اىل القماش
))هل ينقصها الكثري؟((
قالت
)) .ليس مع نشاط كهذا .إبستطاعيت ان اهني الباقي من ذاكريت  ,اذا اضطررت ((
!كم ذلك صحيح
قال بوجه ساخر
فهمت  ,مل أكن عادال معك ,اي زوجيت عندما حاولت منعك من متابعة ((
))دراستك .لديك موهبة حقيقية ,امتىن ان تطوريها اىل اقصى حد

كانت إبتسامته ودودة لكن مؤملة
))هل ميكن يل ان أشرتيها؟((
اومأت برأسها
)).ال ,هذه آلنين استحق هبا لقب رسامة  .اان متأكدة انك تفهم ((
قال
))ال اعتقد ان التفهم كان له دور كبري يف عالقتنا .ولكنين اعدك ابحملاولة ((
توقف برهة
))ماذا عن آخر جلسة؟ هل تريدينين ان اخلع قميصي؟ ((
تنهدت فيليبا .بدا صوته عاليا يف هذا احملرتف اهلادئ
حاولت ان تبتسم
))انت ......انت ال تعين ذلك ابلتأكيد؟ ((
ومل ال؟ستكون جتربة جديدة يل .....كما ملعظم الرجال .....عندما أخلع قميصي ((
))إلمرأة ليست مهتمة سوى برتكيب الضوء والظلمة واملسطحات والزوااي
نظر اليها نظرة ساخرة
))أليس كذلك اي حيايت؟((
)).......حسنا ..أجل .ابلتأكيد((
كان قلبها خيفق جبنون
))إذا ملاذا ال تطلبني مين ذلك؟((
توقف لربهة

انك ال جتدينين ممتعا بشكل كاف؟ رمبا تشعرين ِ
))او ِ
انك تعرفيننين جيدا؟ ((

اي للهول ,فكرت بطريقة هستريية  ,مل تعرفه ابدا ليس بتلك الطريقة  .استطاعت
ان تطلق ضحكة
انك .........تفاجئين)) اضافت بضعف ((
لكن اذا كان عرضك جداي اي آالن علي ان اقوم ببعض الرسومات التمهيدية ((
))لك ,إنين حباجة اىل التمرين
)).يبدو اننا نفاجئ بعضنا البعض طوال الوقت((
نظر حوله

))اعتقد ِ
انك تفضلني ان نبدل املكان ؟((
ابعد الطاولة قليال مث رتبا منصة بديلة عن العلب وبعض الستائر الذهبية اكتشفتها
فيليبا يف حقيبتها يف اليوم السابق ,أمضت بعض الوقت وهي تثين القماش املطرز
حىت جتعله مناسبا وهي تشعر كأهنا يف عامل من اآلوهام  .فكرت من غري املعقول ان
افعل ذلك او ان امسح به .آلنين ال استطيع ان اكون موضوعية وان اعترب ذلك
.مترينا مفيدا
استدارت بعيدا واخذت لوح الرسم بيدين مرتعشتني  ,مل يسبق هلا ان رآت آالن
بوضع كهذا ,ليست متاما كانت حمرجة جدا وغاضبة يف اول لقاء هلما  ,ومنذ ذلك
احلني ستكون هذه حلظة صدق ابلنسبة هلا .ادركت ان هذه اللحظة قد حانت
عندما قال
)))انين جاهزة((
استدارت ببطء لتواجهه ,كان رائعا .ال ميكن ان تصفه بكلمة اخرى ,يداه على
.وركيه  ,ورأسه مرتد قليال إىل الوراء  .حتمل تفحصها املدهش واملفرط

))هل ستبدأين برمسي اي مجيليت ام تضعيين يف ذاكرتك؟((
بدأت بوجه متورد
))آه  ,اجلس من فضلك .....بشكل جانيب.أخفض كتفك  ,ال  ,كثري((
))األفضل لو ترشيديين بنفسك((
ترددت حلظة مث اقرتبت منه  ,تضع يدها على كتفيه الدافئتني وتبدل جلسته بشكل
.مالئم تستمتع بنعومة بشرته وقوة عضالت ظهره وذراعه
قالت
))اخربين هذه املرة عندما تشعر ابلتعب او ......ابلربد((
قال على حنو مقتضب
او حىت الدفئ  .هل تعرفني شيئا اي عزيزيت ؟ اعتقد ان هذه هي اول مرة ((
)).تلمسينين هبا مبلء ارادتك
سحبت فيليبا يديها بسرعة .قالت
))تذكر وضعك ,ارجوك((
.مث عادت اىل لوح الرسم .كانت بدايتها سيئة وراحت تطرح ورقة وراء ورقة
سأل آالن اخريا

هل من خطب؟ تبدين منزعجة  ,رمبا من اآلفضل ان ارتدي ثيايب  ,واجد ِ
لك ((
))إانء زهور
عضت على شفتها
))كال شكرا .رمبا كان وضعك خاطئا؟ ((
جلس آالن وهو يهز كتفيه

))ميكن معاجلة ذلك بسهولة((
))اسند رأسه على مرفقة وثىن قدما واحدة ,هل هذا افضل؟
اقرت مكرهة
))نعم((
.بدا مسرتخيا متاما ,وكأنه كان ميارس العرض طوال حياته
امتىن لو اكون هبذه اجلراءة  .حاولت ان تتظاهر بعدم اإلكرتاث وهي تتفحصة
وتالحظ خطوط جسده املتناسقة يف الوقت نفسه ,الحظت ان هناك شيئا مميزا
بوضعه......شيئا توقعيا وجارحا  .كان هذا ابداي يف إبتسامته ,وعينيه كانت
مثرية ......وغامضة ,مل ترتبك ومل تتالعب ابخلطوط  .هذه املرة كانت يداها
وعيناها تعمالن بتناسق اتم  ,عليها ان تنجح  ,فكرت حبماس .ال ميكنها ان ختسر,
.ليس اآلن
))هل ميكنين ان اخذ قسطأ من الراحة؟((
افرتض موافقتها  .جلس آالن وامسك رداءه  .وضعت فيليبا ريشتها وأحست
.بتشنج عضالت كتفها وعنقها
))هل تسمحني يل برؤيتها؟((
وقف آالن اىل جانبها وقال بصوت أجش
)).عندما تنتهي((
وضع يديه على كتفيها وبدت ملسته الذعة,وحافلة بذكرايت الليلة السابقة ,فكرت
.بتململ
)).حان وقت إسرتاحتك ايضا((

داعبت اصابعه كتفيها
)) جسمك حباجة اىل اإلسرتخاء((
بدأ بتدليك عضالت عنقها وكتفيها بلطف اوال مث بقوة؟ حاولت ان تنسحب
))انين خبري حقا((
قال
)).كفي عن ذلك دعيين اقوم بذلك((

استسلمت خلدماته بتنهيدة عميقة  .كانت ملسته سحرية ,محيمة,وموضوعية بطريقة
غريبة.لكن كانت حركاته العنيفة تزيد من التشنج والتوتر يف كل مكان من جسمها.
كيف إبستطاعتها ذلك ,وها هي تتجاوب وتنتعش مرة اثنية حتت ملسته  ,شعرت
.أبصابعه تنزلق ببطء على كتفيها
))كال((
.حاولت ان تبعد يديه
قال
))اهدئي  .ثقي يب((
.تراقصت شرارة صغرية وراء اجفاهنا املطبقة

ثقي يب  ,هذا ما قاله  ,ولكن اخليانة كانت مرة اثنية تصدر من ذاهتا  .من احلاجة
.اليه
فجأة انتهى كل شيء ,توقفت يداه الدافئتني عن وخزها وحترك بنشاط .امسك
بلوح رمسها والقلم وانوهلما هلا
))هل نتابع؟((
حدقت فيليبا ابللوحة حىت اصبحت اخلطوط ترتاقص امامها .كانت ترجتف لدرجة
اهنا مل تستطع ان متسك ابلقلم  ,وكان فمها جافا .كانت تلتهب وكأهنا مصابة
 .حبمى .توسع التوق الذي يف داخلها اىل آمل وحنني ,ال ميكن إنكارمها بعد اآلن
اوقعت لوح الرسم على األرض ووقفت ,اقرتبت منه  ,مل يتكلم آالن او يتحرك ,
 .لكنها مسعت صوت انفاسه وهو يراقبها  .جثت على ركبتيها اىل جانبه
آالن؟))كانت ترجتف((
))إين أتوسل اليك((
))هل أجعلك تتوسلني ايل؟((
لقد اجابت آالن على سؤاله إبستسالم اتم .محلها عن اآلرض وأجلسها على
املنضدة .بدت عيناه واسعتني وغري واضحتني وهي تنظر اليه .كانت حواسها
.تضعف ,وتغرق يف هبجة منموجة ودافئة محلتها اىل ارض األحالم
كانت راضيه من النتيجة ومن نفسها ,لقد استسلمت له اخريا .لكن احست
ابلسعادة ألول مرة .فتحت فيليبا جفنيها ووجدت نفسها مستلقية على منضدة
ذهبية ,شعرت للحظة كأهنا فاقدة احلس .وأهنا كانت انئمة حتلم ,عندما اصطدمت
......ابلواقع ورأت حقيقة عاملها الذهيب بدأت تتذكر

كانت مشس فرتة ما بعد الظهر تتدفق من خالل نوافذ احملرتف تنري كل زاوية وكل
شق بضوء دافئ
كانت فيليبا ممددة على األرض .جلست ببطء ودفعت شعرها بعيداُ عن عينيها

تستوعب  ,تستكشف ما حوهلا  .بدا إحساسها ابلكسل يتالشى ,تساءلت اين

آالن؟ ارادته بقرهبا عندما تسيتيقظ ارادت ذراعيه حوهلا .رمبا اتعبته ,فكرت وهي
تشعر ابلذنب واإلبتهاج  .التتعرف كم من الوقت مر ,مل تتصور ابدا حىت يف اسواء
احالمها ان إبمكاهنا ان تصل اىل هذا العمق .ال بد ان آالن قد ذهب ليجد مكاان
.اكثر راحة لينام
كان لوح الرسم مرمياُ على األرض ,التقطته فيليبا ونظرت اليه مبتسمة ؟ لن اهني

هذا فكرت ,سوف احفظه يف مكان ما حىت يذكرين دائما هبذا اليوم ,بداية حيايت
الباقية ,مع آالن  .محلت اللوح بني يديها  ,ونظرت نظرة اخرية اىل احملرتف قبل ان
.تذهب اىل الطابق االرضي
توقعت ان جتده يف الغرفة ,ورائحة قهوته منتشرة يف كل مكان  ,لكن الغرفة كانت
فارغة مل يكن هناك اي صوت يف البيت  ,يف الواقع ال اثر ألية حياة .اذا ال بد ان
.آالن انئم
وضعت فيليبا لوح الرسم على اآلرض وصعدت اثنية .دفعت ابب غرفة آالن
ووقفت للحظة حتاول ان تستوعب ما رأته .كانت الغرفة مهجورة فارغة ,والسرير
.مرتبا  .امسكت مقبض الباب بطريقة املت اصابعها من كثرة الشد
مسعت صوهتا يرجتف ويقول
))ال......ارجوك....ال ((

لكن ال جدوى من االنكار .لقد ذهب آالن من دون اي شك .......كما وعدها
ان يفعل ,كل ما حدث بينهما  ,كل هذه البهجة املخفية واملربكة مل تؤثر على
.قراره
نزلت السالمل وفتحت الباب بعنف ,مل جتد اي اثر لسيارته  ,احست فجأة بدوار
وهي جتثو يف املدخل .بدا دفئ الشمس على وجهها  .وكأنه يسخر منها اآلن.
ارادت ان تبكي  ,لكن مل تسعفها الدموع ,كيف إبمكانه ان يرحب من دون ان
يكلمها  ,حىت كلمة نعم ,لقد اتفقا على اإلنفصال  ,لكن كان ذلك من املاضي .أمل
يالحظ كم تغريت؟ وكيف تشعر اآلن؟
احلقيقة املرفوضة واجهتها ......لقد الحظ ابلتأكيد  ,لكنه مل يبال  ...رمبا هو
معتاد على هذا النوع من التجاوب مع نسائه  .احلب ابلنسبة اليه شيء فارغ  .كما
.أفهمها مرارا ,لقد امتلكها ,هذا كل ما يف اآلمر
لقد استمتع ايضا أبنتصاره  ,فكرت حبزن  ,استمتع إبهنيارها ودمر كل
مقاومتها,أحب ان اربح أخربها بذلك ليلة البارحة  ,وقفت ومشت اىل الطاولة
,هذا ما رأته يف لوحتها لكنها مل تالحظ من كثرة ارتباكها.لقد تالعب هبا بشكل
مثري للشفقة ! امسكت اللوحة ومزقتها حىت دمرهتا هنائيا مث مجعت أجزاءها
ووضعتها يف الفرن وراحت تراقب والنار تلتهمها .كانت حترتق هي ايضا .....بتذلل
وندم  ,أمل تنل ما يكفي من التحذيرات؟

عليها ان ترحل هي ايضا .ال ميكنها ان تبقى هنا يف هذا البيت والذكرايت تطوقها
يف كل مكان  ,عليها ان جتد بيتا يف مكان اخر .وتنظم حياهتا من جديد قبل ان
.يعود كيفني .ستحزم حقائبها وتعد اىل مونتاسكو وتركب اي قطار اىل اي مكان
عليها ان ترتب احملرتف اوال ,فكرت  ,ال ميكنها ان أتخذ معها كل معداهتا  .ستبقي
البعض منها هنا ,حتما سرتجع يوما ما إلحضارها  .اقتضى اآلمر منها بعض الوقت
حىت نقلت أغراض الرسم من احملرتف اىل الطابق األرضي .كان املسند ثقيال
ووجدت صعوبة يف محله,لكنها كانت مسرورة ألنه جعلها تركز على عملها وتنسى
.آالن قليال
تركت أقمستها غري املستعملة .وضعت لوحة الرسم والطاولة يف احدى الزوااي
,وغطتها بشرشف مسيك
كانت على وشك ان تصعد اىل غرفتها وتوضب ثياهبا عندما مسعت صوت سيارة.
توقفت وهي حتملق يف الباب املفتوح .سيارة آالن  ,فكرت وعضالت حلقها
.تتقلص على حنو مؤمل ,ال ميكن ذلك  ,ال بد اهنا هتذي ,لقد ذهب آالن ولن يرجع
راقبته مذهولة وهو يرتجل من السيارة يعرب ساحة البيت اىل الباب  ,مل تعرف سبب
رجوعه  ,,ومل ترد ان تعرف  .لن تستطيع مواجهته  .....ال تستطيع ان ترى عالمة
اإلنتصار يف عينيهو او الشفقة .حاولت ان تغلق الباب ولكن آالن سبقها ودفع
بكتفه بعنف ,سأهلا
))هل انت جمنونة؟((
وهي ترتاجع عنه بعيدا ,نظر حوله ورفع حاجبيه
))ملاذا كل أغراضك هنا؟((

)).ألنين راحلة .وسأرسل عنواين اىل حماميك بعد ان أستقر((
ردد ورأها ببطء
))حماميك.بعد ان.......تبا عما تتحدثني؟((
رفعت ذقنها
))الطالق.أمل نتفق على ذلك؟ ال داعي لقول املزيد .ملا عدت؟((
بقي صامتا للحظة .بدا وجهه شاحبا مث ابتسم.قال
حسنا ,كما تريدين اي سيدة  .لن أضيف شيئا .اعتقدت أبن علينا ان نودع ((
)).بعضنا البعض ,لكنين لن أؤخرك كثريا
جتاوزته فيليبا  .وصعدت السالمل اىل غرفتها .فتحت الباب ووقفت  .كانت
الفوضى تعم الغرفة .وكأن لصا قد دخل الغرفة .مث ووبطء ادركت سبب هذه
.الفوضى
صدمت آلن ما رأته كان مالبس آالن .جالت بنظرها على قمصانه وكنزاته وحقيبته
.اجللدية وكل أغراضه املبعثرة على السرير
مسعت خطواته  ,واستدارت ببطء .كان وجهه خاليا من اي تعبري  ,قال إبتزان
)).إين آسف  ,لقد تصرفت بوقاحة ,رمبا من األفضل ان احزم أغراضي اوال((
كان يهم ابملرور أمامها ,فأمسكت فيليبا بذراعه .سألت بصوت أجش
))ملاذا وضعت أغراضك يف غرفيت؟((
))هل انت حباجة اىل هذا السؤال حقا؟((
مث أضاف بصوت قاس
)),النين فكرت ......ومتنيت ان أانم هنا اخريا((

ضحك
كم كنت غبيا! أمل تعن لك شيئا هذه اآلمور اليت تشاركناها منذ ساعة او ((
))ساعتني؟
ابعد يها عن كتفه
)).ال تلمسيين((((
))آالن ,ال  ,أصغ ايل((
امسكت قميصه
لقد اعتقدت انك رحلت وانك هجرتين اىل اآلبد  .قلت انك ستفعل ذلك بعد ((
ان تنتهي من تصليح السيارة ,مل أرك عندما استيقظت ومل أحبث هنا ,مل
))...........أعتقد
أخذت نفسا عميقا
كنت تعيسة جدا .أردت املوت  .وهلذا كنت راحلة الأنين ال أحتمل ان ابقى هنا ((
))مبفردي
.بدا آالن غري مصدق ,لكنه مل يبعدها
)) اتركك؟ هل حقا تعتقدين ذلك؟((
هز رأسه
ال اي حبيبيت ,مل أنو ذلك ابدا على الرغم مما قلته  ,حىت من تدخل السيد ثيريي ((
)) ,.كنت سأجد عذرا ما آلبقى وأحقق ما جئت من أجله
مهست
))ما هو؟((

ابتسم
)) .انت اي زوجيت الصغرية ,جسدك,قلبك وعقلك العنيد((
امسك يديها والحظ أهنما يرجتفان  ,واتبع
فيليبا ال تتظاهري بعد اليوم ,انت تعرفني انين احبك .هل تبقني هنا معي ومنضي ((
))شهر عسل من جديد؟ونبدأ زواجنا على اساسا احلب والصدق؟
األن انت الذي يتظاهر انت الذي ال يريدين .بل تريد البارونة  .اان ال استطيع ((
)).التحمل مهما كنت احبك .هذا كثري علي
,قال بلطف
مل اكن ابدا مهتما مباري لور ,عندما التقيتها اول مرة وجدهتا مغرية.كانت جتربة ((
)).مثرية ,هذا كل ما يف اآلمر
مهست
كيف ميكنك ان تقول ذلك؟ لقد رأيتكما معا يف احلفلة,على الشرفة ,انت تعلم ((
))......ذلك .كنت تعانقها
))كال((
 .عانقها وداعب شعرها
لقد انتهى كل شيء بيننا منذ زمن طويل ,هي اليت حلقت يب ورمت بنفسها علي ((
)) .......ويف تلك اللحظة عرفت
قالت بصوت ينم عن هتديد
))عرفت ماذا؟((
قال عابسا

)).أهنا استؤجرت مثل صديقك فابريس من قبل عمي((
نظر اىل عينيها وهز رأسه
انت جتدين اآلمر صعب التصديق.وأان كذلك ........يف البداية ,التقيت بتلك ((
املالأة مصادفة .أوضحت يل اهنا تريدين  .وأان صدقت كل ما تريدين هي ان
))أصدقه
ابتسم بسخرية
أصابتين الصدمة عندما انتشرت الفضيحة ,مل أكن الرجل األول يف حياهتا ,كان ((
كل شيء مرتبا بطريقة ما .قمت ببعض التحرايت واكتشفت اهنا كانت غارقة يف
الديون ,كان البارون رجال غنيا .لكنه مل يكن رجال كرميا ,وكانت هي حتب املغامرة .
)).....كانت السالح املثايل لعمي .ولذلك اهنيت عالقيت هبا
توقف قليال مث استطرد
)).كان لدي ابلطبع العذر املثايل  ,كنت عازما على الزواج ((
فهمت((
)) ,كال  ,مل تفهمي! ابدا اي زوجيت((
.داعب وجهها بيده
أوقفت كل عالقايت منذ تلك الليلة يف الودن حيث رأيتك ألول مرة .أمل تعريف ((
))ذلك؟
)).....وكيف يل ان اعرف؟ مل أكن مجيلة  ,ومل أكن انتمي لعاملك((
سأهلا بنعومة

لست مجيلة؟ ِ
ِ
انت ال ترين جيدا ابلنسبة لفنانة ,وما يعرف العامل الذي أنتمي اليه ((
عن إخالصك وحيبك؟ وجدت نفسي أفكر الليلة انك ال هتتمني سوى بوالدك او
ِ
انك ستفكرين يوما ما يب ,مل أكن أصدق ما حيدث يل .عندما كنت ابلفندق ,كنت
حائرا اسأل نفسي  ,ماذا علي ان أفعل إذا مل أتيت إيل ,مع انين كنت اعرف انين
ِ
ذهبت
))سأالحقك اينما
نظرت اىل عينيه  ,رأت أملهما وترددها منعكسني فيهما
)).....آالن ((
عندما رفع رأسه التمعت عيناه
قويل أبنك حتبينين .قويل ذلك حىت تصبحي زوجيت بصدق هذه املرة .قويل أبنك ((
)).لن ترتكيين ابدا مرة اثنية
احتجت
انت الذي كنت دائما ترحل .كنت دائما مبفردي يف ابريس  .وتلك الليايل اليت ((
)).....كنت تغيب فيها عن الشقة
هل اعتقدت انين كنت سأحتمل البقاء معك ,أراقب كرهك يل ونفورك مين كلما ((
حاولت التقرب منك؟ مل ارد لومك على ذلك .كنت انوي ان انتظر وأصرب .لكنين
)).تصرفت كالوحش
أتوه وأضاف
مل أجترأ على ملسك يف لندن حىت ال أخيفك ,ولكنين نسيت كل شيء يف ليلة ((
زواجنا بعد ان أصبحت ملكي .كنت أريدك جبنون  ,وكنت متأكد من انين
سأستطيع ان اجعلك تريدنين .بعد ذلك  ,كرهت نفسي  ,مل أمن طوال تلك الليلة.

مل تفارق عيناك اجملروحتني خيايل ومل أفكر سوى انين حطمت كل شيء بيننا اىل
األبد .كنت اانم يف الشركة .كان علي ان أبقى بعيدا النين ال اثق بنفسي  .لكن
كانت هناك أوقات احتجت فيها للمزيد وكنت خائفا من ان اصدمك او اشعرك
)) ابإلمشئزاز أو ازيد احلواجز اليت بيننا
)).اعتقدت انك مع ماري لور ,انت أوحيت يل بذلك((
حسنا  ,تساءلت اذا كان موقفي سيشعرك ابلغرية ,وخاصة بعد ان ملست بعض ((
اإلهتمام  ,كان املي الوحيد ,قلت لنفسي .إذا كنت فعال ال تبالني كما أوضحت,
ٍ
عندئذ فلن تؤثر عالقيت ِ
عليك .قررت ان أضللك قليال  ,طبعا مبساعدة ماري لور,
)) .أعين مبحاوالهتا إلسرتجاعي
احىن رأسه وقبلها بلطف
هل إبمكانك ان تساحميين؟ لقد نلت عقايب إذا كنت قد جرحتك عندما فكرت ((
أبنك واقعة يف حب فابريس  .عرفت معىن الغرية احلقيقية والحظت ان استعمايل
ملاري لور كطعم أوقعين يف فخ.أصررت على التحرر مين حىت أتزوجها  .وعندما
)).حاولت ان أفسر ِ
لك وأخربك ابحلقيقة رفضت مساعي
)).اعتقدت ان هذه رغبتك  ,الزواج من املرأة اليت حتبها((
كنت أقصدك  .أردت ان يكون زواجنا صادقا وأن منضي بقية حياتنا معا على ((
)) .امل ان تقعي يف حيب يوما ما
تنهد

اعتقدت اننا لو اجنبنا اوالدا واهتتمت هبم ِ
كنت ستحبني يف اخر اآلمر والدهم ((
))كنت ايئسا جدا

اعرتفت بصوت خفيض
اان كنت ايئسة ايضا ولذلك هربت ,عندما فكرت اليوم أبنك هجرتين  ,أردت ((
)).املوت
قال
كنت غارقة يف النوم ومل اشأ إزعاجك  ,فكرت يف إهناء مهميت قبل ان تالحظي ((
))غيايب
اتبع على حنو مقتضب
اتصلت بباريس وأعلمت زمالئي أبنين سأذهب يف رحلة شهر عسل جديدة ,وال ((
اريد ان يزعجين احد .احضرت بعض الطعام ايضا  .علي ان احافظ على قويت
)).انت تفهمني
نظرت اليه بعبث
)).حقا((
سيكون عملي كعارض صعبا للغاية ,خصوصا اذا كنت جمربا على إقامة عالقة مع ((
)).فنانة
))آه((
وضعت يدها على فمها
))لقد تذكرت ......لقد مزقتها ......صورتك اجلديدة((
)) سأتيح لك فرصا اخرى  ,اذا شئت((
طبع قبلة على انفها
))ال أنوي اإلبتعاد عنك هذا االسبوع ((

))فقط؟((
)).ال  ,سنسافر اىل الوالايت املتحدة إلحضار والدك وسيبقى معنا يف فونتانبلو((
))امتىن ان ال يصدمه خرب زواجي((
بدت قلقة
))سيساحمنا عندما يرى سعادتنا((
))هل سنكون سعيدين؟((
)).كثريا((
.وعانقها
)).ليس علينا سوى ان أنكل ونشرب ,ونستمتع أبشعة الشمس وببعضنا البعض((
ذكرته إببتسامة
)).علي ان ارسم ايضا .سوف أنقل أغراضي اىل احملرتف جمددا((
))الحقا((
امسك يدها واتبع
))بعد ليلة زواجنا((
قالت
))لكنها انتهت منذ عصور((
))خالف ذلك ,ستبدأ األن ,وستستمر اىل اآلبد ,هل انت موافقة؟((
))نعم اي حبييب((
.نظرت فيليبا اىل عيين زوجها مبحبة وثقة

