
 - 1 - 

 



 - 2 - 

 
 

 } ال تقويل ال {
 لتحميل مزيد من الرواايت 

احلصرية و املميزة   
 زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga  
 

هذه الرواية هي إهداء خاص و حصري إىل  
 مشرتكي قناة رواايت عبري على تيليجرام 

http://www.riwaya.ga/


 - 3 - 

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

هتتم قناة رواايت عبري مبشاركة روابط رواايت 
عبري و أحالم و خمتلف الرواايت الرومانسية 

 احلصرية و املميزة
 
 
 
 
 

https://t.me/aabiirr


 - 4 - 

 
 
 

*** 
30رواية عبري قدمية رقم   
 للكاتبة فلورا كيد

 "**  
 

 
 



 - 5 - 

 
 امللخص :

ليس خامت الزواج بداية وال هناية . بل إشارة  
اىل بدء مرحلة جديدة من مراحل احلياة . 
واملفروض ان يسقط الرجل كل مغامراته  

السابقة وان تنسى املرأة احالمها املفقودة ,  
رحلة احلياة املنسجمة كي يبدأ الشر يكان 

 يف وضوح وحب يكرب يوما بعد يوم ..
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اال ان غلطة صغرية وقعت .. سوء تفاهم 
اتفع .. مما ادي اىل انفصال دايان عن 

جايسون . وعندما شاءت الظروف ان يلتقيا 
من جديد . وجد االثنان صعوابت كثرية يف 

التغلب على املاضى . فوحده احلب يستطيع 
 ان ينقذمها ..

 
لكن هل حيبان بعضهما بعضا ام هناك قصة 

 حب اخرى لدي كل منهما
 متنع عودهتما اىل احلياة الزوجية ؟ 
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 الفصل األول 
السحابه والربكان -1-  

كان الفندق كبرياً، حديثاً وانيقاً، ويقع على 
الطريق اليت تصل املطار بقلب املدينة، وهو 
مؤلف من بنايتني متالصقتني: االوىل من 
مخسة طوابق، والثانيه من ثالثة طوابق.  

وامجل الغرف هي اليت تطل على املدينة، 
حيث املنظر رائع جداً، اذ تقع املدينة وسك 
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سلسلة من اجلبال  الوادي الذي حتيط به
 الشاهقه.

 
من انفذة غرفتها، وقفت دايان كالرك 

تستعرض املناظر اجلميلة، تدهشها االضواء  
املتأللئة اليت تضفي بريقها على كيتو عاصمة 
االكوادور. غابت الشمس كالعادة يف الساعه 
السادسه والربع. ويف حلظة واحدة، ارتدت 

خضر قمم اجلبال الواانً خمتلفة مروراً ابال
 والوردي مث االمحر الداكن.
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وفجأة انطفأت انوار املدينة وظهرت يف  

الفضاء غيمة، بدت شاحبه شفافة، من التلة  
 اليت يقوم عليها الفندق. 

 
خّيل اىل دايان يف تلك اللحظة اهنا انتقلت 
اىل عامل ساحر خاّلب. كأهنا على قمة برج 

اتبع ألحد القصور اليت تتحدث عنها  
هي حتلق يف السحب. رفعت االساطري، و 

عينيها ورأت مشس املغيب تضيء القمم 
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الثلجية فوق بركان منتصب حتت مساء 
 -ةمرصعة ابلنجوم. وقالت دايان لنفسها حامل
هنا، يستتب األمر من اآلن فصاعداً، 

 سأكون انسانة سعيدة. 
 
 
 

ما لبث الربكان ان غرق يف الظلمة وذاب يف 
ن ختتفي،  العتمة، وتبعثرت الغيمة قبل ا

والحظت دايان ان غرفتها غارقة يف العتمة. 
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تنفست الصعداء وغادرت الشرفة ودخلت 
 اىل غرفتها واشعلت النور.

 
ويف احلال تلونت الغرفة الفاخره ابللون  
الوردي اضائت دايان املصباح الكهرابئي 

قرب السرير ونظرت اىل املرآة شاهدت امرأة  
تنائي ذو  شابة، ممشوقة، وحنيفة، هلا شعر كس

بريق ذهيب، وجهها ابرز ذو تقاطيع انعمة و 
وجنتني انفرتني، وعينني عنربيتني، تعكسان 



 - 12 - 

بعض اخلجل، وشقتني انعمتني ممتلئتني 
 تظهران حرارهتا وسخائها. 

 
وابلفعل فأن الذين يتعرفون اىل دايان كالرك 
للمَرة االوىل يدهشهم هذا املزيج الغريب يف 

شخصيتها حيث اخلجل والرغبه متفقان 
 ابنسجام.

 
وصلت دايان اىل كيتو منذ ستة اايم، مع 

م للشركة  والدها، كريستوفر فاريل، املدير العا
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النفطية اليت تصنع اآلليات لبناء ابراج احلفر  
نقيب. وقد سبق هلما وقاما معاً بزايرة والت

لعدة بلدان ف امريكا اجلنوبية. ومها اآلن يف 
االكوادور يلبيان دعوة السينيورسانشو 

سواريز الذي ميلك اسهماً كثرية يف احدى 
انقالت البرتول العاملية اليت تقوم ابلتنقيب 

 عن البرتول يف البالد.
 

. كانت رافقت دايان والدها رغبة منها ابلتغيري
مضظرة اىل اختاذ قرار مهم يتعلق بزواجها. 
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وشعرت حباجة اىل ان تبتعد عن جو البيت يف 
لندن كي تكتشف حقيقة عواطفها جتاه 
 جايسون كالرك زوجها الذي افرتقت عنه.

 
جلست امام مكتب صغري وراحت تبحث يف 
جواريره عن ورق لتكتب رسالة اىل عمتها. 

شاف يف كان والدها يقوم جبولة استك
الدغال، حيث آابر النفط وهي تنتظره لكنه ا

أتخر اكثر من اربع ساعات، فراحت تكتب  
اىل عمتها جرترود . لعل الكتابة ختفف من 
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القل الذي يكاد خينقها من جراء أتخر  
 والدها. 

 
اخربهتا كل ما جرى هلا منذ وصوهلا اىل كيتو،  
قبل اسلوع. لقد احبت املدينة اليت تبدو يف  

ائم بسبب مناخها املعتدل برغم ربيع د 
 موقعها العايل.

 
االحياء القدمية، والشوارع الضيقة والشرفات  

املعلقة، حتمل الطابع االسباين. فالبيوت 
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مؤلفة من طابقني، جدراهنا مطلية ابلكلس 
االبيض وسقوفها من القرميد املخضر مبرور  

الزمن. تلتصق على بعضها البعض على 
املنحدرة. ويف ساحة  جهيت الطرقات الصغرية

االستقالل، ما زالت الكاتدرائية وقصر  
احلكومة حيمالن آاثر الثورة. لكن املرتفعات 

املزهرة واالشجار امللتفة، كلها تدعو اىل 
 النزهات واىل التسكع.
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وبرقفة ماراي، زوجة سانشو سواريز الرائعة، 
ورامون ابنها البالغ من العمر تسع عشر  

مبىن خط االستواء، الذي عاماً، زارت دايان 
يبعد بعض الكيلومرتات عن العاصمة كيتو.  
هناك تصورت دايان جزائ منها يف نصف كرة 

االرض الشمايل واجلزء الثاين يف النصف  
اآلخر اجلنويب. كما زارت معهما الكومباان،  
كنيسة كيتو املشهورة كان الدليل عجوزا 
هنداي ذا وجه داكن وابرد حيمل مشعة 

وعندما شاهدت دايان الكنيسة يف مزخرفة. 
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الداخل اصابتها الدهشه: التماثيل واملنرب 
والكرسي واطارات اللوحات، كل شي، حىت 
السقوف العالية، تبدو كأهنا مطلية ابلذهب 

 السائل... 
 

وضعت دايان يديها حلظة على املكتب تدعك 
اصابعها لتنشطها، مل تكن تضع يف اصابعها  

الثقيل.سوى خامت ضخم من الذهب   
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وعاودت الكتابة، واذا هبا تسمع نقرة خفيفة 
على الباب. التفتت ابنتباه واصغاء، مسعت 
طرقة من جديد، ال ميكن ان يكون الطارق 
والدها، ألنه عادة يعلن قدومه بعزم وقوة،  

وألنه يدخل غرفته، مث يدخل غرفتها من ابب 
 االتصال الذي يصل الغرفتني.

 
حنو الباب،  هنضت دايان ببطء وتوجهت

صحيح اهنا معجبة ابهايل االكوادور لكنها 
ليست مستعدة ألن تفتح الباب ألنسان 
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جمهول. اذا كان الزائر واحدا من معارفها، 
 ألبلغوها عن ذلك يف مكتب االستقبال.

 
مسعت دايان طرقة اثلثة عندما كانت يدها ما 
زالت على مسكة الباب. ففتحته ببطء وكان 

غر حّجاب الفندق، الطارق فيليكس اص 
مساء   -فقال بتهذيب وبلغته االسبانية: 

 اخلري، سيدة كالرك
 

مساء اخلري، فيليكس -  
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كانت تود االّ يتابع حديثة ابللغة االسبانية،  
كي تستطيع ان تفهمه. ويبدو انه ادرك ما 

بع فيليكس حديصة بلغة يدور يف ذهنها، ات
انكليزية مرتددة التقطها من السواح  

يني: االمريك  
 

يف قاعة االستقبال شخص يريد ان يراك  -  
 

ما امسه ؟ -  
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مل يقل امسه بل سأل مكتب االستقبال عن -

هناك رفض ان  رقم غرفتك، لكم املوضف
يعطيه الرقم اال اذا عّرف الشخص عن حاله. 
لكنه اصر اال يعطي امسه. وملا رآين طلب مين 
ان اطلب منك موافاته يف املقهى وانه سيدفع 
يل بعض املال تذت قمت بذلك. هل ستأتني  

حىت يدفع يل املالاي سيديت؟ ارجوك ان أتيت   
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احىن رأسه متوسالّ. ترددت دايان. هل من 
كمه ان تذهب لرؤية هذا الرجاللذي احل

 رفض املوظف ان يدله اىل غرفتها؟ 
 
اذا مل أتت سيديت،  -توسل اليها فيليكس:

ل. وال احب ان سيغضب علي هذا الرج
اكون عندما يغضب. فهو طويل القامة  
 وقوي، ارجوك اي سيديت ان تذهيب اليه.

 
اين آتية، انتظرين -اجابته مبتسمة :   
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وراح فيليكس يبتسم هلا أتلق وجه دايان 

 مظهراَ اسنانه العريضة البيضاء.
 

اخذت دايان حقيبة يدها وأتكدت من وجود  
مفاتيح الغرفة داخلها. ومل تنس ان تلقي نظرة 
اىل املرآة لتتأكد من ان فستاهنا االخضر ال 
عيب فيه. مث خرجت واقفلت الباب ورائها  

 وتبعت فيليكس حىت املصعد.
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نور خافت. ومع ذلك كان املقهى مضاء ب
كان يف وسعها ان تالحظ الوجوه وراء  

الطاوالت الصغرية املستديرة، القائمة حول 
منصة، حيث جمموعة من املوسيقيني يعزفون 

الالتينية.-املوسيقى االمريكية  
 

سلك فيليكس ممراً يؤدي اىل مؤخرة القاعة 
وتبعته دايان. وكادت ان ختتنق لدى رؤيتها  

فان عريضان وشعر قصري.  ظهر الرجل. له كت
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توقفت جامدة وراح قلبها خيفق بسرعة كأمنا 
 تركض مسافة طويلة.

 
ال ميكن ان يكون هذا جايسون؟ رمبا واحد 

 يشبهه... 
 

كان فيليكس يشرح له بسرعة ماداّ يده حنوه 
فالتفت الرجل، ورأت دايان مالحمه وشعرت  

 حبدة عينيه الزرقاوين.
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به وخيرج قبضة  واذا جبايسون يضع يده يف جي
مليئة ابلنقود ويضعها يف يد فيليكس 

 املمدودة حنوه. وشكره فيليكس وانصرف. 
 

كان الرجل يدير ظهره وكانه غري مبال اهنا 
انضمت اليه. غالباً ما كانت تتخيل هذا 

اللقاء مع زوجها جايسون، الذي افرتق عنها 
منذ سنة تقريباً، اتركاً شقتها يف لندن، متهما 

م ثقتها به. لكنها مل تتصور ابدا ولو  اايها بعد
يف االحالم اهنا ستلتقيه يف بلد آخر، وغي 
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قارة اخرى، ويف هذه املدينة الساحرة  
 ابلذات.

 
كانت قدماها ترجتفان، وهي تسأله يف صوت  

ماذا تفعل هنا؟ -مبحوح:  
 

وضع كاسه الفارغة ورفع عينيه ببطء حنوها  
ملاذا ال جتلسني؟اين انتظرك،   -وابتسم قائاًل:  
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انت  -سقطت دايان يف الكرسي وقالت: 
 آخر انسان انتظر ان اراه هنا

 
امل يقل لك كريستوفر اين اعمل هنا -  

 
كال ، فهو لو قال...   -  

 
توقفت فجاة عن الكالم. ملاذا مل خيربها -

والدها بوجود جايسون يف االكوادور؟ هل 
 كان خيشى ان ترفض مرافقته؟
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-ا جيول يف خاطرها فقال: ادرك جايسون م 

و عرفت ملا اتيت معه.عظيم، لقد فهمت. ل  
 

كال. ال،.. مل اكن اريد ان اقول ذلك -
 لكن، رمبا ظن والدي ذلك. 

 
ما زلت ال -اطلق جايسون ابتسامة ساخرة:

تعرفني كيف تتصرفني؟ يف كل حال لننسى 
 االمر. ماذا حتبني ان تشريب ؟ 
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ماذا تشرب انت ؟-  

 
حلامض ابلنعناع، انه منعش اشرب عصري ا-

 ولذيذ الطعم، ما رأيك بكأس منه؟
 

وجدت دايان من جديد اهتمامه املالوف 
وشعرت اهنا جمردة من اي حقد عليه. لكنها 

استدركت االمر، فيجب اال تستسلم 
 لسحره.
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اخذ زجاجة كوكاكوال.  - قالت بنربة هادئة:  

 
بعد ان جاء املشروب واحتست منه جرعة، 

تنظر اليه يشعل سيكارة وهي مل سألته وهي 
 تره يدخن من قبل.

 
ملاذا تنتظرين ؟  -  
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حدق جايسون هبا يف نظرة غري مباشرة 
ألطلعك على امر لن يعجبك. -ومهس قائاًل:  

 
انه يتعلق بوالدي، اليس كذلك؟ فقد أتخر -

 يف العودة، ماذا جرى؟
 

ومن جديد، نظر اليها ليتأكد من قدرهتا على 
اخلرب. هل هي قادرة ان تتحمل صدمة مساع 

 اخرى؟
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قل يل، اي جايسون. واعدك  -وسألته أبحلاح:
اال اتصرف تصرفا امحق. ال اغماء وال نوبة  

 عصبية. ارجوك.ال جتعلين انتظر اكثر. 
 

حتطمت الطائرة اليت كانت تنقل والدك اىل  -
بوتو على مدرج اخلبوط وهو اآلن جريح. 

ويف ذراعه  فقد اصيب بكسور يف اضالعه
 اليسرى. 

 
اين هو اآلن؟ جيب ان اذهب اليه حااًل. -  
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انتفضت دايان وراحت ترجتف بقوة وختّيلت 

ريح وحيداً يف احد املستشفيات والدها اجل 
املمتلئة ذابابً ساماً. هنض جايسون واخذها 

 بيده واعادها اىل الكرسي. 
ارجوك ان تتسلحي ابهلدوء! فوالدك بني -

 يعتنون به كل االعتناء ايدي اطباء وممرضني 
يف املستشفى الذي تديره املؤسسة العاملية 
للصحة. واان جئت ألخربك ما حدث، آلن 
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والدك طلب ان يقوم هبذه املهمة احد افراد  
 العائلة.

 
احد افراد العائلة؟ لقد لفظ هذه العبارة 

بطريقة هتكمية. نظرت دايان اليه. كان حيتسي  
ابلضمأ  كأسه الثانية. وبدورها احست

وجرعت كأسها حىت افرغته، وشعرت 
ابلشراب املثلج يرطب حلقها فاراتحت. 

هل ميكنين ان التحق بوالدي يف -سألته:
 بوتو؟ 
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كان جايسون ينظر اىل الراقصه اليت دخلت 

الرقص، وهي فتاة مجيلة،  لتوها اىل حلبة
ذات بشرة مسراء وترتدي فستاانً طوياًل،  

ا املثري.ابيض اللون، يظهر خطوط جسمه  
 

اذا كنت  -اجاب جايسون بلهجة غري مبالية:
 تريدين ذلك. 

 
مىت؟ -  
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عادت عيناه الزرقاوان حتدقان يف وجه دايان  
وتتأمالن شعرها اللماع. شعرت انه غري مبال 
مبا حدث لعمه، فكان يبدو منشغال براحته 

سآخذك -اخلاصة، وقال بعد صمت طويل: 
، ألنين  اليه غداً، بعد ان اانم هذه الليلة

 متعب للغاية. 
 

راحت دايان تنظر اليه عن كثب. لقد حنف 
جسمه عما كان عليه منذ سنة تقريبا. ويشرة 
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زادت زرقة عينيه،  جلده لوحتها الشمس كما 
وشعره الكستنائي يتموج خبصالت ذهبية 
تشبه القش االصفر. وكعادته، كان يرتدي 
ثيابه ابمهال: قميص كحلية، وسروال بين 

ة عنق معقودة بسرعة ومن دون فاتح وربط
اتقان، وسرتة بيضاء ارخاها على مسند 

 املقعد.
 

اشكر لك جميئك -قالت دايان بلطف زائد:
 اىل هنا.
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شعرت برغبة مفاجئة آلن تلمس أبصابعها  
يده السمراء، لكنها سرعان ما عدلت عن 

 ذلك. 
 

هّز كتفيه واندى خادم املطعم الذي اخذ 
هذا الوقت كانت املغنية  الكاس الفارغة. ويف 

 تؤدي اغنية مأساوية بصوهتا الرانن. 
 



 - 41 - 

سألته دايان وهي تعي جيداً التوتر الشديد 
هل انت يف االكوادور   - الذي حل بينهما،

 منذ مدة؟ 
 

مل يكن جايسون ذلك االنسان الذي حيب 
الثرثرة. كان يعرب عن افكاره واحاسيسه 

أبختصار، واحياانً بشراسة. وكان يرد على 
 األسئلة ابقتضاب. 

 
منذ بدأ التنقيب عن النفط.-اجاهبا ببساطة:  
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يعين منذ مىت؟-  

 
وتكلم جايسون بلهجة فظة فرتاجعت اىل  

اهذا -الوراء، كما لو كان يصفعها قائاًل:
يهمك فعال، او انك تتكلمني فقط على 

 سبيل احلديث؟ 
 

ان ذلك يهمين فعاًل، عندما تركتين وذهبت  -
  منك. وبقيت من دون اي خرب
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كتبت اليك ألين كنت حريصة على تتبع 
 اخبارك وألنين كنت يف حاجة اىل صحبتك.

 
الحظت ارتفاع حاجبيه استفهاماً، واضافت 

 زوجتك،  انين-استمداداً للدفاع عن نفسها:
ولذلك كنت اعتقد ان من واجيب ان اعرف 

 اين كنت وماذا تفعل.
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ليئة مل يرد فقد عاد اخلادم حاماًل كأساً اثنية م
بعصري احلامض املثلج واحمللى. دفع له  

واشعل سيكارة اخرى واحتسى جرعة من 
شرابه وعاد حيدق بكاسه. شعرت دايان 

ابلغضب جيتاحها تدرجيياً. انه ما زال يرفض 
اخلوض يف اي حديث من هذا النوع، 

وستضطر اىل طرح اسئلة اخرى وهي تعرف 
كنت انتظر -انه يكره ذلك. واخريا قالت:

 منك على رساليت وتسائلت مرات جوااب
 عديدة ما اذا كنت قد تسلمتها.
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نعم. تسلمتها.-  

 
اذن، ملاذا مل ترد علي؟ -  

 
هل تريديت حقا معرفة السبب؟ -  

 
 رفع كأسه وافرغها دفعة واحدة.
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نعم، وال -اجابت دايان والغصة يف حلقها:
شك ان هناك سبباً وجيهاً جعلك تفضل 

املدة. الصمت كل هذه   
 

كأن شيئا مل يتغري انه ما زال ذلك الرجل 
حبته او ختيلت اهنا احبته. اجملهول، الذي ا

والذي تزوجته والذي عاشت معه امياً حلوة 
 مليئة ابحلب املتبادل.
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سبب وجيه،  -اجاب وهو يقلد هلجة دايان:
نعم، بكل أتكيد، من وجهة نظري اان، على 

اكره ان   االقل. مل ارد على الرسالة، ألنين
 اعرف انك ستساحمينين على غلطة ارتكبتها.

 
يف كلمات قليلة ، اعاد الزمن اىل الوراء 
كأهنما من جديد وجهاً لوجه يف شقتها 

فقد تغري االطار، لكن موقف  اللندنية. 
جايسون ما زال هو اايه وكانت ردة دايان 

 نفسها ايضاً. 
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غلطة مل ترتكبها؟ -  

 
عبارة مرات  قالت ذلك بصوت عال وكررت ال

تسائلني  فراح اجلميع ينظرون اليها معديدة، 
ومتفاجئني. لكنها، خوفاً من ان يعترب  

املوجودون ان شيئا ما حدث ويتقدمون  
للمساعدة، اقرتبت منه وقالت بصوت  

انت وقح للغاية. لقد ذهبت اىل  -منخفض:
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ابريس تلبية لدعوة امرأة. وكنت معها كل 
 الوقت.

 
دق فيها بنظرات سقط يف كرسيه وراح حي

 اثقبة وساخرة. 
 

كيف عرفت انين كنت مدعواً اىل ابريس. -
ال اعتقد ان صديقتك العزيزة اونيس هي 

 اليت اخربتك ذلك. 
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اين...-  
 

خانتها الكلمات. كانت تعتقد اهنا قادرة ان  
ختربه عن الرسالة اليت وجدهتا يف مالبسه، 
وكانت بتوقيع كارول، لكن، كانت تنقصها  

-اجابت حبدة ومن دون اقتناع:  الشجاعه.
ذا ال يهم. اعرف انك كذبت علي، وانك  ه

 خدعتين واضعت ثقيت فيك.
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انت  -اخذ يضحك من اعماقه وقال: 
جتهلني كل شيء عن الثقة. كنت كلما جئتك  
متأخراً يوماً او يومني، تنهالني علي ابالسئلة، 
تريدين ان تعريف اين كنت، وماذا فعلت، 

ت... ومع اية امراة كن  
 

مل اسألك ابدا ذلك. وارجوك ان ختفض -
 صوتك: فاجلميع ينظرون الينا.

 
اين ال اهتم لذلك. -  
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مل تكن -اشعل سيكارة اخرى. سألته دايان: 

تدخن عندما عرفتك. ما الذي جعلك تدخن 
 اآلن؟

 
كي اجد الشجاعة ألقول كل ما جرى -

 لوالدك. 
 

الاعتقد... -  
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اهنا عادتك اال -قاطعها بغضب وقال: 
تصدقي ما اقول. اليس كذلك؟ لقد صدقت 

اونيس و وثقت هبا، لكن، من اجلي، ال 
شيء من هذا. هي ، صديقتك احلميمة. اما  
اان فلم اكن سوى املسكني الذي اوقعته يف 

 حبالك كي يتزوجك... 
 

مل حيدث ذلك اطالقاً!-  
 

ال؟-اجاهبا بسخرية مرة:   
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اه املتعبتان تعكسان خيبة األمل. كانت عين

مل اعد -هنضت دايان فجأة ومهست قائلة: 
 احتمل ما حيصل.

 
وكالعمياء خرجت من املطعم، من دون  
االنتباه اىل الناس الذين ترتطم هبم وهي 

سائرة. ويف ابحة الفندق. تبعت جمموعة من 
السياح االمريكيني ودخلت معهم املصعد 

قول ألحدهم ان  الكهرابئي. وعندما راحت ت
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يكبس الزر اخلامس، الحظت وجود جايسون  
  معها يف املصعد. كان ينظر اليها بعينيه

 الساحرتني. 
 

توقف املصعد يف الطابق اخلامس وخرجت 
دايان متجة حنو غرفتها وكان جايسون يتبعها. 

ملاذا -فاستدارت صوبه غاضبة وقالت: 
 حلقت يب؟
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ون كان ضوء املمر خفيفاً، فبدا وجه جايس
 حناسياً وشعره كشعلة صفراء. 

 
انت ترغبني ابلذهاب اىل -اجاهبا هبدوء: 

بوتو واان وعدتك أبن آخذك لتزوري والدك 
يف املستشفى هناك. لذلك اعتقد انه من 
حقي ان اتبعك حىت غرفتك حيث ميكننا 

 االستعداد للسفر غدا.
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مشت دايان حنو غرفتها، فتبعها خبطواته غري 
املكرتثة. وملا وصلت امام اباب غرفتها، 

حاولت ادخال املفتاح يف القفل لكنها مل 
تنجح. سحب جايسون يدها وقام مكاهنا 

 بفتح الباب. 
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دخلت دايان ورمت حبقيبة يدها على السرير  
والتفتت صوب جايسون. وشعرت ابنفاسه 

الباب واسند ظهره تتقطع. كان قد اقفل 
عليه. كان شاحب الوجه، واغمض عينيه من  

االمل. اقرتبت دايانمنه وانتشلت من يده  
جايسون، ما بك ؟ -مفتاح الغرفه وسألته:   
 

اين اشعر ابعياء شديد، -رفع حاجبيه وقال:  
 اين غرفة احلمام؟
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من هنا ، من هنا .-  
 

فتحت ابب احلمام واانرت الغرفة. فاندفع 
يل هذه الغرفة الصغرية وصفق جايسون ا 

 الباب ورائه. 
 

وجدت دايان نفسها واقفة امام النافذة اليت  
تطل على منظر رائع للمدينة. كانت بني 
الضحك والبكاء. الشك وهي تتحمل 

عواقب املفاجأة، اواًل عند رؤية جايسون 
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واثنياً عندما علمت حبادث والدها. وفجأة 
ي ال ياة رأساً على عقب. وه انقلبت احل

 تعرف كيف تعيد التوازن اىل مكانه. 
 

ومل تعرف دايان كم من الوقت مضى وهي 
امام النافذة حتلم يف اليقظة. ومل تعد اىل  
الواقع اال عند مسعها صوت ابب احلمام 

ينفتح. وببطء ابتعدت عن النافذة وعادت 
 اىل وسط الغرفة.
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كان جايسون شاحب اللون، وشعره منفوش 
راعه، ورماها على املقعد حيمل سرتته على ذ

القريب منه، وحّل عقدة ربطة عنقه وخلع 
قميصه. فوجئت دايان بتصرفه وشعرت 

هل تشعر  -جبفاف يف حلقها. وسألته: 
 بتحسن؟

 
ما هذا  -قال ويداه تشدان على زردة زانره: 

االهتمام املفاجئ ... هل تذكرت اننا  
 متزوجان؟



 - 62 - 

 
هل انت حباجة اىل اي شئ ؟-  

 
. ستتحسن احوايل عندما اانم. كال شكراً   -  

 
جلس جايسون على السرير. وضع رأسه بني  
يديه وراح يصرخ من االمل. مث احنىن ليفك 
ربطة حذائه ففهمت للحال ما ينوي فعله 

جايسون، ال ميكنك ان متضي -وقالت :
 الليل هنا.
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ملاذا؟ هل تنتظرين احدًا؟-  

 
كال. لكن ماذا  -إمحر وجه دايان وأجابت: 

العاملون يف الفندق اذا اكتشفو انك   سيفكر
امضيت الليلة يف غرفيت، من دون ان تسجل 
امسك يف سجل الفندق؟اان اعرف ان املوظف  
يف مكتب االستقبال رفض ان يدعك تصعد 

 اىل غرفيت. 
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اهذا كل ما يهمك؟-ساهلا جايسون:  
 

قدميه الطويلتني  فجأة راح يتثائب ويؤرجح
على السرير. وكانت عيناه الزرقاوان الثقيلتان 

 تتفرسان يف وجه دايان. 
 

يف امكانك ان تقويل هلم احلقيقة: وصل -
زوجك بصورة مفاجئة. سيفهمون جيداً، ال 

ختايف وشوف يسرون ان يقبضوا منك  
اضعاف املبلغ. اما ابلنسبة ايل فأين سعيد ان 
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من اللزوم ويتسع  اانم. فالسرير واسع اكثر 
 لنا متاماً.

 
 تنهد جايسون مطواًل، وادار ظهره وانم. 

 
راحت دايان تنظر اليه ويف داخلها تتصارع 

احاسيس خمتلفة ترتاوح بني الغضب 
والضحك. ما الذي حصل هلا اآلن. شئ 

عادي يف هذا البلد اجملنون. هنا تعترب 
احلوادث الغريبة كاهنا طبيعية وعادية جداً. 
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عة كانت دايان جتهل متاماً وجود وقبل سا
جايسون يف االكوادور، وهو اآلن ينام يف 

السرير نفسه الذي امضت فيه الليايل الست 
 الفائتة وحدها.

 
ان شكل جسمه املألوف، وطريقة تساقط 

على فمه وهو  شعره على جبينه، واالبتسامة
انئم، كل هذا ايقض يف داخلها ذكرايت 

ألبد. اقرتبت من كانت تعتربها دفينه اىل ا
السرير ومدت يدهل لتزيح عن جبينه خصلة 
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شعره املتمرده. لكن سرعان ما جلمت رغبتها 
 وعادت اىل الوراء بقوة. 

 
كال، لن تستسلم هبذه الطريقة. عندما يكون 

ه يبدو انعماً لكن عليها  جايسون انئماً، فأن
ان تنسى انه مستمر يف الدفاع عن نفسه 

ن صامت  ضد كل ضعف وذلك بعنفوا
وشرس. وليس هذا التعبري العاطفي امللئ 
ابحلنان الذي يظهره يف نومه سوى تعبري 

 سطحي. 
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عليها اذن ان تكون اكثر واقعية. قامت خبلع  

ابن ختلع له سرواله  حذائه وجواربه، وفكرت 
الضيق لينام مراتحاً.لكنها ادركت ان مثل 

 هذه احلركة ستوقظه.
 

متتد من والحظت ان يف ظهره آاثر جروح 
اسفل اضالعه اىل اعلى ظهره، كما لو ان 
اجللد انفلع شطرين مث اعيد ألمه، وهي ما 

 زالت محراء. 
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مل تكن هذه اجلروح هناك قبل سنة. هل  
اصابه حادث ما ؟ الشك انه أتمل وهي مل 
تعرف بذلك ومل تكن جبانبه ملساعدته  

 واالعتناء به.
 

ويف أتوه اقرتبت من اخلزانة. ويف احد  
دراج اخذت بطانية هندية الصنع، من اال

الصوف الناعم، مزينه برسوم هندسية، و 
وضعتها على جسم جايسون. وكما لو انه 
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شعر حبرارة انعمة، تنهد بعد الشئ واستدار  
على جنبه. وتسألت دايان،العمل هو الوسيله 
الوحدية لألبتعاد عن الذكرايت. ودخلت 

 غرفة احلمام والحظت ان جايسون مظف كل
شئ بعد احلمام. راحت تغسل وجهها  

وتنظف اسناهنا ومتشط شعرها. مث عادت اىل  
 الغرفة. 

 
كانت الرسالة اليت بدأت تكتبها لعمتها  

جرترود، مازالت يف املكتب الصغري. جلست 
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ورائه وبسرعة اخربت عمتها عن احلادث 
الدها واضافت تقول اهنا الذي تعرض له و 

عد. وضعت ستوافيها بتفصايل اخرى، فيما ب
 الرساله يف مغلف والصقت عليه الطوابع.

 
مل يبق امام دايان سوى االخالد اىل النوم. 

فتوجهت حنو السرير، لكنها شعرت اهنا غري 
 قادرة ان تنام قربه وبينهما امور كثرية معلقة.
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وما دام هناك بعض عدم ثقة بينهما وما دام  

هو مستمر يف الكذب ومصّر على عدم 
ادخاهلا اىل عامله احلميم، ايل افكاره 

 واحاسيسه.
ابتعدت عن السرير قبل ان تغري رأيها. و  

ن  وقع ظهرها على اريكة عريضة، فقررت ا
تستلقي عليها لتنام هذه الليلة يف انتظار ما 

 قد حيدث غداً. 
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لكن هناك مشكلة االغطية: فقد انم  
جايسون على غطاء السرير وفوقه البطانية 

الباقية. احلل الوحيد ان ترتدي  الوحيدة
مئزرها فوق قميص النوم وان تتدثر مبعطفها  
الصويف الذي اشرتته خصيصاً لرتتديه يف 

 الليايل الباردة.
 

ادارت االريكة حنو النافذة اتركة الستائر 
لى الثقيلة مفتوحه. اطفأت النور ومتددت ع

املقعد وملا وجدت نفسها غري قادرة على 
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ي النجوم املتأللئة يف النوم راحت حتص 
الفضاء، يف حماولة الهلاء نفسها عن التفكري 

 مبا حدث.
 

كل شئ هادئ وساكن. فقط صوت تنفس 
 جايسون يعّكر الصمت داخل الغرفة. كم من
مرة بقيت مستيقطة، تسمعه يتنفس وتشعر  

 حبرارة جسمه الدافئة.
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لكن سرعان ما تنبهت اىل خطورة افكارها 
كيزها على والدها. قال فازاحتها وحاولت تر 

جايسون ان جراحه ليست خطرة. كما ان 
االطباء واملمرضات بعتنون به داخل  

املستشفى. وهي عليها ان تثق بزوجها كما 
سبق و وثقت فيه عندما كاان يعيشان حياهتما 

احلميمة بعد الزواج وانطلقت افكراها  
واختلطت اضواء النجوم امام عينيها. 

ىل الوراء، اىل لقائها  وعادت هبا الذاكرة ا 
 االول جبايسون، اي منذ سنتني فقط. 
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مع الذكريــــات  -2  
 
 
 
 

تعرفت اليه يف حفلة عشاء اقامها والد دايان 
السيد كريستوفر فايل, على شرف شركائه و  
زابئنه. و كريستوفر حيب استقبال الناس و  

منذ وفاة زوجته اثر حادث اليم, كانت دايان 
زل.تقوم بدور ربة املن  
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و كانت يف السادسة من عمرها عندما 
 توفيت والدهتا.

و يف مناسبات كهذه, و برغم خجلها, كانت 
الفتاة الشابة حتب أن ترتدي الثياب األنيقة.  
كانت تدرس تصميم األزايء يف كلية الفنون 

اجلميلة يف لندن, و كانت قد صممت  
بنفسها فستاانً جديداً خصيصاً حلفلة 

عنربايً بلون عينيها. العشاء. كان لونه 
تفصيلته تظهر خطوط جسمها النحيف و  

بياض بشرهتا, فتبدو أكرب سناً مما هي عليه.  
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كان شعرها ذو اللمعان الذهيب يتساقط حىت 
 كتفيها, مع غرة على جبينها.

وضعت حول عنقها سلسلة ذهبية حتمل 
حلقة من حجر اجلاد, و هو حجر كرمي, لونه  

حلقاً من احلجر  أخضر. و وضعت يف اذنيها 
نفسه. و من دون ان تعرف كانت تبدو 

أكيدة من نفسها, متحفظة, مغرية, و لكن 
 صعبة املنال. 

عند وصوهلا إىل النادي حيث تقام حفلة 
العشاء, اختفت بضعة دقائق يف غرفة الثياب 
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املخصصة للنساء و ذلك للتأكد من أانقة 
مالبسها و تسرحية شعرها. كانت أتمل أن 

يقتها اونيس فينتون و شقيقها بول  تلتقي صد
الذي يعمل عند والدها. لكن دايان مل ترى 
اثراً لصديقتها ذات الشعر األسود الناعم و 
الوجه البشوش. خرجت من غرفة الثياب و  
 دخلت القاعة حيث تقام حفلة األستقبال. 

كان والدها يتحدث مع رجل طويل القامة يف 
ه حوال الثالثني من عمره. و كان شعر 

األشقر يلمع حتت األضواء الكهرابئية, و  
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تكاد كتفاه العريضتان ان متزقا سرتته  
السوداء. و كان وجهه امسر و خداه جموفني 

 حنيلني.
ابتسم الرجل عندما اقرتبت دايان, فقال 

 والدها: 
“ابنيت احلبيبة اعرفك إىل جايسون كالرك. أنه  
يعمل يف شركة نفطية و يوقم حالياً ابحباث 

الشرقي يف انكلرتا.  -لساحل الشمايل على ا  
 كالرك هذه ابنيت دايان” 
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وضع يده يف يديها النحيلة و مهس بصوته  
 اجلميل الفاتر: 

 “دايان, الصيادَة! اذا مل ختين الذاكرة”.
 اجابته دايان بسرعة: 

 ” و جايسون املسافر الكبري”. 
 ” حىت جيد ما يبحث عنه”. 

 ” من أين أنت؟”
ترجتف و عاجزة عن حترير يدها كانت دايان 

 من قبضة يده و من نظراته. فأجاهبا: 
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” مل اقصد ذلك. الظاهر انك لست من هذه 
 البالد. من اي بلد انت اذن؟”

“ترعرعت و درست يف تكساس. هل انت 
 راضية اآلن؟” 

يف تلك اللحظة وصلت اونيس مع اخيها 
بول. كاان يعرفان جايسون من قبل, فانضما  

و خال السهرة كانت دايان  إىل احلديث.
تؤدي واجباهتا كمضيفة, لكنها ظلت تعي 

وجود جايسون الذي لفت أنتباهها اكثر من  
 سائر الضيوف.
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بعد العشاء شعرت دايان بيد توضع على 
ذراعاه. فالتفتت إىل الوراء و رأت جايسون 

 قرهبا. فقال هلا:
“ألست حمظوظاً, هذه السهرة هي األخرية  

مة االنكليزية, ملدة ميكن ان  امضيها يف العاص
تطول. هل من مكان ميكن ان نكون وحدان  

 فيه. اريد ان اقول لك شيئاً يف السر”.
 فوجئت دايان و قالت بصوت منخفض:

 “ال… أين ال أعرف أي مكان”.
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فك ربطة عنقه و وضعها يف جيبه مث حل ايقة 
قميصه. و أمام عيين دايان املمتلئتني هلعاً, 

كأنه يسخر من نفسه. مث قال: راح يبتسم    
 ” مل أتعود أن أكون متنكراَ هكذا”. 

 “و ملاذا جئت أذًا؟”
“دعاين والدك إىل هذه السهرة. و لبيت 
الدعوة ألنه يعجبين. لنتوقف عن الكالم 

 الفارغ. و تعايل نتمشى قلياًل”. 
عرفت دايان يف احلال اهنا على وشك خسارة 

 حريتها و استقالهلا. 
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الدي بذلك…”“دعين أخرب و   
“سأتوىل أان األمر. أذهيب و أحبثي عن  

 معطفك”. 
تنازلت عن فكرة املقاومة. و ذهبت تبحث 
عن معطفها املخملي األسود. وضعته على 
كتفيها و خرجت مع جايسون يتمشيان, 
يدها بيده. إىل أين؟ كانت جتهل ذلك و مل 
 يكن يهمها األمر, فهي معه و هذا يكفي. 

ل الصمت قائاًل:فجأة قطع جايسون حب  
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“أتخران, و حان الوقت ألن اودعك. و لكن  
 بعد ان اوصلك إىل البيت”. 

اوقف جايسون سيارة اتكسي, التفت حنوها  
 و سأهلا: 

 “هل منزلك بعيد؟”
و قبل ان يسمع اجلواب, وضع يديه حول 

 كتفيها. فرفعت رأسها هامسة: 
 “حوال ربع الساعة”.

إىل  عانقها طويالً إىل أن وصل التاكسي 
 الشارع الذي تسكن فيه دايان, فهمس:
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“اريدك اي صياديت الصغرية, اريد ان 
 اتزوجك. هل هذا ممكن؟” 
 و من دون وعي قالت: 

“لكن مل نتعرف إىل بعضنا إال منذ قليل. و  
 اان اعرف القليل عنك. كما أين ال أحبك”. 

 قال ساخراً:
 “هل هذا صحيح؟” 
 ابتعد عنها و أضاف:

اتزوجك اي دايان. هل تقبلني ان “أريد ان 
 تكوين زوجيت؟” 
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 و من دون تردد اجابت:
 “نعم” 

و يف احلال شعرت بفرح عميق جيتاحها و  
 فهمت اهنا وقعت يف غرامه.

 
“سنتزوج بعد ثالثة اسابيع, اي خالل زايريت 

 املقبلة إىل لندن”. 
“نعم لكن… انت غري جدي… سوف 

 تنسى”. 
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ة. عندما “أتعتقدين ذلك؟ معرفتك يب خاطئ
اريد شيئاً, أفعل املستحيل ألحصل عليه.  

 سنتزوج اذن بعد ثالثة اسابيع”.
فتح ابب السيارة و نزل منها. مث ساعدها 
ا على النزول. و على الرصيف كان ميسك هب 

و يتفحص وجهها املرفوع صوبه. مث قبلها يف  
 جبينها و قال: 

“إىل اللقاء القريب, اي ساحريت الصغرية. كوين  
للوقت احملدد”.  جاهزة  
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انتظر حىت فتحت ابب املدخل و قبل ان 
تدخل إىل البيت, تطلعت إىل الوراء. أشار 

اليها بتحية قصرية و صعد إىل سيارة 
التاكسي. و ظلت دايان واقفة حىت اختفت 

 السيارة عن األنظار. 
يف اليوم التايل, تناولت دايان فطور الصباح  

 مع والدها كالعادة.
 سأهلا:

يكون جايسون كالرك قد تصرف  “أمل أن
 معك التصرف الالئق”. 
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كانت دايان جتهز لنفسها ساندويشاً من  
املرىب. فلم ترد على سؤال والدها يف احلال. 

 الساندويش, و بعد ان انتهت من حتضري
رفعت رأسها و راحت تتأمل وجه والدها, و 

 قالت:
 “يريد أن يتزوجين”.

 رفع كريستوفر فاريل حاجبيه, و قال: 
 “اي اهلي! ملاذا؟”

و كعادهتا, و خاصة بعد وفاة والدهتا, كانت 
دايان تتحدث عن مشاكلها مع والدها. و  
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اليت كانت   غالباً ما كان يقدم هلا النصائح
تعمل هلا ابخالص. لكن, هذه املرة ابلذات, 
كانت تشعر برغبة يف ان حتتفظ لنفسها بكل  

 ما حدث معها تلك الليلة. قالت”
  أعجبه”.“أعتقد, أين

“يبدو يل أهنا طريقة مستعجلة للخوض يف 
مغامرة الزواج. فهمت من طريقة حديثك 

 أنك موافقة على عرضه”. 
 “نعم”. 
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“و مىت ستتم حفلة الزواج؟ اعتقد انكما 
, اليس كذلك؟ ألين ال تنواين عقد زواج مدين

اعتقد ان جايسون من نوع الرجال الذين 
 خيضعون للطقوس الدينية”. 

“قال اننا سنتزوج بعد ثالثة اسابيع, بعد ان  
يعود من لندن. اي ايب, هل عندك شيئ ضد 

 هذا الزواج؟ ارجوك ان تقول ما رأيك؟”
هبا و هو يبتسم:اجا  

“رأيي لن يغري شيئاً, على ما أظن. و مبا أنه  
سيقوم ابملعامالت القانونية المتام هذا الزواج,  
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فال خوف عليك اذن. لكن هذا ال مينعين 
مستعدة من التفكري أبنك ما زلت غري 

 للزواج اي عزيزيت”.
اجابت دايان و هي مستعدة للدفاع عن 

 نفسها: 
عشرون عاماً”.“عمري واحد و   

“لك أكن أفكر بعمرك, بل بنظرتك إىل 
احلياة. لقد عشت حياة سهلة, و كالرك 

مغامر خطري, و مل يكن دائماً يف اجملتمعات 
الفضلى. اعتقد انك لست يف مستواه و من  
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الصعب عليك ان تنسجمي معه. رمبا بعد 
 سنة أو سنتني…”. 

“ال أعتقد أن يف وسعنا أن ننتظر سنة… أو  
.أكثر”  

 و الحظ والدها أمحرار خديها فقال:
” هكذا أذن؟ ما علي أال أن أابرك زواجك. 

هل تريديين أن استعلم عنه؟ لقد قمت  
أبعمال للمؤسسة اليت يعمل فيها حالياً. و  
اعتقد اهنم لن ميانعوا بتزويدي ابملعلومات 

 الالزمة عنه”.
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“نعم, اريد منك ذلك, و ارجوك, اي ايب. أال 
 هذا املوضوع… أعين ليس تكلم أحداً يف

 األن رمبا… من املمكن أن…”
توقفت عن الكالم, فلم تكن تريد ان تظهر  

خماوفها, أو أن تبدو منها أية شكوك يف  
 حقيقة مشاعر جايسون حنوها.

” ختافني أال حيقق جايسون ما وعدك به؟ 
يبدو أنك غري واثق منه متاماً. و هذه ليست 

.نقطة انطالق حسنة, اي ابنيت”  
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“ليس هذا ما اعنيه. لكنين ال اريد أن يعتربين 
اجلميع ااننية محقاء اذا مل يتم هذا الزواج. 

 انت تفهم قصدي, أليس كذلك؟”
طوى والدها جريدته, وضعها حتت ابطه و  

 هنض. مث قال هلا و هو يداعب خدها:
“اعتقد انك على حق. انت حترصني على 
كربايئك. ال ختايف سأحتفظ ابلسر. و ما 

عليك إال أن تطلعيين ابستمرار على كل ما  
 يتم معك”. 
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مل تعش دايان من قبل ثالثة اسابيع بطيئة مثل 
 هذه األسابيع.

وىل شهر نيسان “ابريل” و جاء شهر ااير 
“مايو”. كانت الشمس ساطعة و اهلواء  
منعشاً. عبقت احلدائق أبزهار النرجس. 

براعم الكستناء بدأت تتفتح و بعضها يزهر  
قاً صغرية. العشب الذي يكسو ارض أورا

احلدائق خيضر و ينمو. و يف معهد الفنون 
اجلميلة حيث تتابع دايان دروسها, أوشك 



 - 99 - 

الفصل على األنتهاء. يبقى فصل واحد و  
 حتصل دايان على شهادهتا و تتخرج.

براً بوعوده, حصل كريستوفر فاريل على  
بعض املعلومات حول شخصية جايسون: 

لثانية و الثالثني من عمره.  رجل أعزب, يف ا
يوسنت و هو يعمل لدى الشركة درس يف ه

نفسها منذ ان اهنى دراسته اجلامعية. كلها  
معلومات معروفة إال واحدة تقول: جده والد  
أمه, يدعى وليم د. رامو و هو انئب رئيس 

 الشركة نفسها.
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 قال هلا كريستوفر: 
“على األقل, تعرفني األن أنه مل يكن متزوجاً, 

 كما أن رجل ذو مكانة”.
لكن الشيء الوحيد الذي كان يهمها هو ان 

يقة. و هي األن تعد جايسون اخربها احلق 
األايم اليت متر. عشرون يوماً مضت حىت 

 األن. و يف الغد سيكون هنا.
و يف اليوم التايل جائت العمة. جرتورد فاريل  
لتمضية اسبوعني مع العائلة قبل سفرها إىل  

ة بعض األصدقاء. اهنا امرأة  امريكا لزاير 
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طويلة القامة, ذات وجه ابرز التقاطيع, ال 
يزال حيافظ على بعض من مجاله. كانت 

راقصة يف شباهبا. يف العادة كانت دايان تفرح 
عندما تزورها عمتها اليت تعيش يف كورنويل, 

يف غرب انكلرتا, حيث متلك بيتاً قرب  
ف البحر, كانت تزوره دايان يف عطلة الصي

عندما كانت صغرية السن. لكن هذه املرة,  
شعرت أبهنا عاجزة عن استيعاب حكاايت 

عمتها و قصصها الطريفة. لقد استوىل  
 جايسون على تفكريها كله.
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مضت ثالثة اسابيع و مخسة اايم, من دون 
ورود خرب واحد من جايسون. لقد كذب 

عليها. و هو مل يكن ينوى ان يتزوجها. ال بد 
أة غريها, مستعدة ان متنحه ما انه وجد امر 

 يريده, دون ان يتزوجها.
قبل بومني من عيد الفصح, كانت دايان 
تتناول فطور الصباح مع عمتها جرتورد  
عندما مسعت جرس الباب. انه جايسون 

حيمل ازهار النرجس و على شفتيه ابتسامة 
 عريضو. 
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 “صباح اخلري”.
دخل من دون ان ينتظر منها ان تدعوه إىل  

ول. و ضع الورد بني ذراعيها و قبلها  الدخ
 على وجنتيها و قال:

 “أين أراهن انك كنت تعتقدين انين نسيتك؟” 
كان يرتدي بذلة غري رمسية, كحلية اللون, 
 فوق قميص زرقاء فاحتة. مهست دايان قائلة:

 “نعم, تقريباً”.
عانقها من جديد بينما كانت العمة جرتورد  

ها. ذلك ان  هتمهم غري مصدقة ما جيري أمام 
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دايان مل ختربها عن شيء. سالت العمة بلهجة  
 متعالية و هي تنظر إىل دايان:

 “من أنت, أيها الرجل؟” 
 اجاهبا بلطف:

 “جايسون كالرك, سيديت”. 
توجه صوب العمة, و مد يده ليصافحها 

 قائاًل:
 ” أنت من تكونني؟” 

 “جرتورد فاريل, عمة دايان”. 
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ينتقل يف نظره بني دايان و    و راح جايسون
 عمتها و يقول: 

“أين أالحظ الشبه. و إذا ظلت دايان تشبهك 
عندما تصبح يف عمرك, فلن أكون اندماً 

 على أين أختذهتا زوجة يل”.
 
 
 

 و صرخت جرتورد:
 ” زوجتك؟ هل تنواين الزواج فعاًل؟”
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“نعم, ابلطبع, و اليوم ابلذات, الساعة 
إىل بعض الوقت  الثانية بعد الظهر. أحتجت

 ألدبر األمور. مل أكن أريد أن…”
التفت جايسون حنو دايان و عيناه تبتسمان, 

 و مهس قائاًل: 
“مل أجرؤ أن أراك قبل أن أكون رتبت كل 

 شيء”
“اليوم, بعد الظهر؟ لكنين اي جايسون, ال 

 أقدر…”
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“بلى, بلى, الزواج سيكون بعد ظهر  
 اليوم…”

 و سألتها العمة: 
 “دايان, ملاذا مل ختربيين؟”
 تدخل جايسون وقال: 

“ألهنا مل تكن متأكدة مين. لقد أتخرت مخسة 
 أايم و البد أهنا فكرت أين مل أكن صادقاً”. 

 ” هل والدك على علم اي دايان؟” 
“نعم, أخربته, يف اليوم نفسه, عندما عرض 

 علي جايسون الزواج”.
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 ” ومنذ مىت يعرف أحدكما األخر؟” 
سون و هو يغمز دايان:اجبا جاي  

“منذ سنوات, لكن التقينا فقط منذ أربعة 
أسابيع, أمل أن حتضري حفلة زواجنا, أيتها  

 العمة جرتورد”.
 “أين… أه…”

شعرت أهنا عاجزة عن الكالم. لكن سرعان 
 ما أستعادت شجاعتها لتقول بلهجة قاسية: 
ًً لتقرر الزواج هبذه   “أعتقد أنك جمنون حقُا

 السرعة” 
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“هذا معقول جداً. عاجاًل أم أجالص يصبح  
 األنسان جمنوانً بسبب احلب”. 

“جيب أن تعلم أن دايان ليست مستعدة  
للزواج. فهي ما زالت صغرية و ساذجة. ال 
تعرف ما معىن احلب. و هي حتتاج إىل مزيد 

 من التجارب”.
و فوجئت دايان عندما رأت جايسون يهز  

 رأسه قائاًل برصانة: 
دى أهتمامك. لكن ال ختايف “أين أقدر م

 سأغازهلا بعد الزواج”. 
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تفرست العمة جرتورد بشيء من املودة و  
 قالت:

“اذن, سأحضر زواجكما بعد الظهر. هل 
 ستقومان برحلة شهر العسل؟”

“مل أفكر يف هذا األمر, ألن الوقت مل  
 يسمح”. 

“ملاذا ال تذهبان اذن إىل كورنويل. حيث 
خالل غيايب”.ميكنكما أن تسكنا يف منزيل   

 “لكنو اي عميت, جايسون…”
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شعرت دايان بذعر مفاجئ. فالتفت جايسون  
 حنوها قائاًل: 

 “أال تريدين أذن ان تتزوجيين؟”
رآت دايان عيين جايسون الزرقاوين يلمعان 
 ابلرغبة, فهمست بعد أن استعادت وعيها:

 “نعم”. 
“أذن, كل ما عليك فعله, هو ان تضعي يدك  

لظهر, و نذهب معاً إىل  بيدي, اليوم بعد ا 
 مكتب الزواج و نعقد قراننا”.
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كان شهر العسل حلماً حتقق ابلنسبة إىل 
دايان. كان الطقس مجياًل و دافئاً, مما ااتح 
هلما قضاء معظم الوقت خارج املنزل. راحا 

يتنزهان على طول الشاطء أو يتسلقان  
الشواطئ الصخرية حيث ينبت العشب 

يسقطان أرضاً, و  األخضر. كاان يركضان ثي
 مها يضحكنا و يلهثان فرحاً. 

بعد أسبوع, تبني لدايان أهنا تعرف جايسون 
أقل مما هو يعرف عنها. كانت هي دائماً اليت  
تتكلم, و عندما كان أييت دوره, كان يفضل 
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العناق على الكلمات, و هي منغنسة يف 
حبها, كانت تنسى ما سألته. و تبقى األسئلة  

 من دون جواب. 
لت له يوماً عندما كاان ممددين على العشب قا

 أيخذان محام مشس: 
 “البد أن لكأهاًل مقربني”.

 أجاهبا بكسل:
 “هل هذا ضروري؟” 

 “كل انسان له أب و أم و أخ…” 
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“نعم, كان يل أب أنكليزي ولد يف منطقة 
النكشاير. كما أن يل أبناء عمومة, هناك يف 

 الشمال”.
اضعة يديها  بقيت دايان جاملدة ال تتحرك. و 

على ذقنها. كانت حتبس أنفاسها. فقد قرر  
أخرياً أن حيدثها عن عائلته. أستأنف جايسون  

 الكالم و قال:
” تويف والدي يف السهل األكوادوري. كان 
عاملاً يف الفيزايء, متخصصاً يف األراضي. و 

مل كان ينقب عن البرتول للشركة اليت أع
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كانت   فيها األن. و هناك تعرف إىل والديت.
تقوم بزايرة للبالد. و كان لوادهلا مركز مهم 
يف الشركة نفسها. أحبها والدي و تزوجا يف 
كيتو و عاشا هناك فرتة من الزمن. و أان 
ولدت يف األكوادور. هلذا السبب, عندما 

سألتين من أي بالد أان, مل اعرف مباذا  
أجيب. كان والدي انكليزايً و أمي أمريكية و 

ابلوالدة”. أان أكوادوري   
 “كمبقيت يف األكوادور؟”
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“إىل أن اصبح عمري مثان سنوات. مث قررت  
والديت, اليت كانت تشرف على تربييت أن 

تدخلين املدرسة يف هيوسنت. و لذلك انتقلت 
وظيفة والدي إىل هيوسنت. لكنه مل يكن قادراً  
على الثبان يف مكان واحد. كلما سنحت له 

بالد أخرى,  الفرصة كان يذهب للتنقيب يف
و يف أحدى املرات, عاد إىل األكوادور  

ليشرف على احلفرايت هناك, و قد قتل يف 
 حادث حريق اصاب أحد املناجم النفطية”. 

 “و كم كان عمرك حينئذ؟” 
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سنة… و توفيت والديت بعد سنتني  12“
 مبرض السرطان”.

 ” ومن أهتم بك بعد ذلك, أجدادك؟”
والديت. و هو  “كال, سكنت عند بيل, شقيق 

األن انئب رئيس الشركة اليت أعمل فيها. 
لك أكن سهاًل و خاصة عندما كنت يف سن 
املراهقة. و عندما قررت أن أغادر املدرسة 

لكي ألتحق ابلعمل يف مؤسسة برتولية, تنفس 
 خايل الصعداء.

 اين أشبه والدي, ال أثبت يف مكان واحد”. 
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وضعت دايان رأسها على كتف جايسون, و  
عرت بسعادة غامرة بقرب هذا الرجل  ش

املتشرد الذي قرر التخلي عن حريته 
 ليزوجها. 

 
 قال جايسون هبدوء: 
 “جيب أن نعود غدًا”.

 “ملاذا؟”
 استدار حنوها, و قال: 

 “جيب أن أعود إىل عملي, يف الشمال”ز
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مل تتوقع دايان أبداً ماذا سيحدث بعد هناية 
 شهر العسل. كانت تظن أهنما سيستقران يف
 أحدى ضواحي لندن, كغريمها من املتزوجني.
و مل تتوقع أبداً. أن جتد نفسها وحيدة هبذه  

 السرعة. 
 “هل ميكنين مرافقتك؟” 
 اجاهبا بلهجة حازمة:

 “كال”. 
 “ملاذا؟”

 “ألن ذلك مستحيل”. 
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 “لكن, ماذا علي أن أفعل؟”
“ما كنت تفعلينه قبل زواجنا. استمري يف 

ليس هلا عالقة القيام أبعمالك اخلاصة اليت 
بنا. أستأنفي الذهاب إىل اجلامعة و احصلي 
على شهادتك.مث أحبثي عن العمل الذي 

 حتبينه و الذي حدثتين عنه مرة. 
ان زواجك مين ال مينعك من ان تفعلي ما 

 حتبني…” 
“لكن, اي جايسون, اريد أن أكون حيثما 
تكون أنت. أريد أن أكون يف انتظارك كل 
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لعمل. و ليس فقط  مساء عندما تعود من ا
 مرة كل ثالث أسابيع”.

شعر جايسون بشيء ما يف داخله انعكس يف 
عينيه. راح يداعب وجنيت دايان, مث شعرها, 

 بنعومة فائقة. و مهس قائاًل:
“أنت انسانة لكن ال أستطيع ان اخذك معي 
إىل منطقة التنقيب عن النفط خصوصاً الذي  

 أعمل فيه األن, أنه يف وسط البحر”. 
كنين أن أبقى على الساحل. أين أعرف “مي

فتاة متزوجة من عامل حفرايت, و مها  
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يسكنان يف منزل يف بيرتهيد, القريب من 
 عملك”. 

“كال, لن أبقى هناك مدة طويلة. فال داعي 
كي مدرستك من أجل هذا. عليك أن  ألن ترت 

تبقي هنا يف لندن و تعثري على شقة, و 
سأوافيك إىل هناك كلما سنحت يل 

ظروف”.ال  
خاب أمل دايان. البحث عن شقة ليس 

سهاًل. مث أهنا ال تعرف كيف تفرشها و هي 
 اليت جتهل متاماً أي نوع من األاثث حيب.
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“أه, اي جايسون, ال أريدك أن تذهب. أال 
 ميكنك احلصول على عمل يف مكان اثبت؟” 
 هنض جايسون فجأة و دار هلا ظهره و قال: 

مستعداً لذلك. قد  “ليس األن. ألنين لست 
حيصل ذلك يوماً. و لكن ليس يف هذه 
البالد… ال حتاويل احتجازي, أيتها  

 الصيادة, فلن تنجحي”. 
 صرخت دايان يف كآبة:

“ملاذا تزوجتين أذن, اذا كنت ال تريد أن 
 تبقى معي”. 
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ادار وجهه و حدق هبا. مث احنىن صوهبا و  
 شعرت به يلتصق هبا و مسعته يهمس قائاًل:

تعرفني ملاذا, على ما أعتقد. مل يكن “أنت 
 بوسعي أن أفعل شيئاً أخر”.

كان صدى كلمات زوجها و ملسات يده 
على شعرها و رائحة جلده, كلها تتفاعل يف 
داخلها. هي أيضاً مل يكن يف وسعها أن تفعل  

 شيئاً أخر.
و يف اليوم التايل, عادا إىل لندن و أمضيا 

باح التايل, الليلة يف منزل والدها. و يف الص 
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سافر جايسون إىل مشال انكلرتا و بدأت 
 دايان تبحث عن شقة تستأجرها.

و مبساعدة صديقتها اونيس, استأجرت شقة 
صغرية يف الطابق الثاين من بناية قدمية تطل 

على هنر التاميس. و كانت دايان ُمدينة 
لصديقتها على هذه املساعدة برغم معرفتها 

اجها املفاجئ ان اونيس و بول ازعجهما زو 
 فلم يعلقا عليه و مل يهنئاها أيضاً.

كتبت دايان رسالة إىل جايسون ابلغته فيها  
عنوان الشقة مث راحت هتتم بشراء املفروشات 
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الالزمة لفرشها. و خالل اسبوعني, كانت قد 
اشرتت سريراً عريضاً و خزانتني, و طاولة و  
كرسيني و وسادات عدة وضعتها يف قاعة 

 األستقبال. 
و يف أحد األايم, كانت عائدة من اجلامعة, 
دخلت إىل غرفة النوم ففوجئت جبايسون 

انئماً يف السرير. استيقظ لدى مساعه خطواهتا 
و صرختها. و تعانقا حبرارة. بقي جايسون مع  
دايان مثانية أايم, مث سافر إىل الشمال عائداً  
إىل عمله. و خالل األشهر التالية, كاان  
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اسبوعني أو ثالثة, ليلتقيا يفرتقان للمدة 
أسبوعاً واحًد. و ملا كان يذهب كانت دايان  

تشعر ابمللل, لكنها سرعان ما كانت تستأنف  
حياهتا العادية, يف اجلامعة, لنيل الشهادة 
املطلوبة, و يف العمل يف مؤسسة صغرية 
كرسامة تبتكر النماذج ألزايء الثياب  

النسائية. كل ذلك يساعدها على حتمل 
يش وحدها حىت عودة جايسون. الع  

و كلما كاان يلتقيان, يشعران بسعادة كربى 
ومل يتشاجرا إال اندراً جداً. و خالل أقامته يف 
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جايسون أكثر  لندن, كانت دايان تتعرف إىل
فأكثر. كان حيب املوسيقى الرقيقة و حيب 
حضور احلفالت املوسيقية الكالسيكية اليت  

دن. كان حيب تقام يف الصاالت الكربى يف لن
األستفادة من أمواله و يصرف من دون  
حساب, و يشرتي األاثث الثمني ليزين  
شقته, كما كان يغدق على دايان اهلدااي  

 الفاخرة.
و عندما تكون دايان وحيدة, كانت متضي 

كانت   معظم وقتها مع صديقتها اونيس اليت
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تسكن يف جوارها. و غالباً ما يكون شقيقها 
ا. لكن عندما يعود  بول موجوداً معهم

جايسون, تعدل دايان عن رؤية احد. فقط 
تقوم بزايرة لوالدها بطلب من جايسون  

 نفسه.
 

يف أحد األايم, بعد أن سافر جايسون,  
 سألتها أونيس قائلة: 

“أال تسألني أبداً ماذا يفعل جايسون عندما 
 يكون بعيداً عنِك؟”
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 “ميضي الوقت يف عمله” 
أقوله. اقصد عندما ال “ليس هذا ما أريد أن 

يعمل, أي يف وقت الفراغ. مثاًل يف عطلة 
هناية األسبوع, عندما ال يكون قادراً اجمليء 

 إىل لندن. ماذا يفعل, اي ترى؟” 
 أجابتها دايان بلهجة خفيفة: 

 “أنه ينتظر أن يراين بفارغ االصرب”.
عند عودته وجد جايسون زوجته دايان متغرية,  

 تريد أمتالكه.
:قال هلا  
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” ال تكوين مثل النساء اللوايت حيبنب أمتالك 
ازواجهن, ايتها الصيادة, و أال فلن أعود  

 أليك يف املرة املقبلة”. 
و أمضت دايان األسابيع التالية و هي تتسائل  

ما هددها به. و ما أذا كان جايسون سينفذ 
لكي ترفع من معنوايهتا دعتها اونيس إىل 

 العشاء و قالت هلا: 
كل ما يريد, أليس كذلك؟ أنه    “زوجك يفعل

يتمتع بك كزوجة و ال يتحمل أي مسؤولية. 
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و أنت تدعينه يفعل ما يريد من دون  
 اعرتاض!”

 أجابتها دايان:
“ليس بذلك املنظار نرى األشياء و حنكم 

 عليها. ملاذا أنت و بول ال حتبانه؟”
 ” و ما الذي جيعلك تعتقدين ذلك؟”

 “موقفكما منه” 
“ما دمت تريدين احلقيقة, أقول لك أنين ال 
  أعتقد أنه الزوج املناسب. و من جهة اثنية,
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أن شقيقي بول انسان تعس و حزين, و ذلك  
 بسببه هو”. 

 “ملاذا؟ أين ال أفهماجابتها أونيس حمتدة:
“أمل تالحظي أن بول وقع يف غرامك منذ 
اللقاء األول بينكما. و انه كان أيمل أن  

؟ هل تصورت حلظة واحدة ما يتزوجك يوماً 
كانت ردة فعله عندما قررت الزواج من هذا  

 الرجل املغامر؟”
“ليس جايسون ابنسان مغامر. ملاذا تقولني 

 ذلك عنه؟”
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 “ألن كل رجل مغامر, جيذب النساء؟” 
 اجابتها دايان يف توتر:

 “لكنين زوجته, و املرأة الوحيدة اليت حيبها”.
اجة؟”“كيف تكونني يف مثل هذه السذ  

“أنت… تريدين أن تقويل أن جايسون… 
كيف تتجرأين ان تقويل هكذا عنه! أين أعرفه 

 جيداً, فهو ليس كما تتومهني”.
 أجابتها أونيس 
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“يبدو أنك ال تعرفينه جيداً. أنت ما زلت 
متأثرة بسحره و مل تفكري يوماً أن تساليه 

 ملاذا يتأخر أحياانً ليعود إىل لندن…”
غضب شديد: أجابتها دايان يف   

“اونيس, اذا كنت تريدين أن تبقي صديقة 
اال تضيفي شيئاً . أين أثق يف يل, فأرجوك 

جايسون متام الثقة و أين متأكدة من أنه  
 الزوج الذي ال خيون زوجته”. 

 “يف هذه احلال, واسفاه عليك”. 
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غريت اونيس فجأة هلجتها و اقرتبت من 
 دايان و اضافت يف صوت انعم: 

أقول ما أقوله من أجل   “اال ترين أين
سعادتك؟ أان اريد أن تكوين أنسانة سعيدة؟  

لو أنك أطلعتين على نيتك الزواج منه, 
لكنت نبهتك و أخربتك حقيقيته, أنه انسان  
من دون قلب و ال عاطفة, رجل وقح, “دون 

 جوان” ****…”.
و فجأة هتدج صوت أونيس. و وضعت  
رأسها بني يديها. و نظرت دايان إليها و  
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تذكرت ان اونيس التقت جايسون قبلها. رمبا 
هي ايضاً وقعت يف سحره, و رمبا… لكنها 
رفضت أن تعتمد مسبقاص على العالقات 
اليت ميكن أن تكون حدثت بني أونيس و  

 زوجها.
 أجابتها دايان بربود: 

 “أشكرك ألنك حتذريين األن, اي أونيس”.
شعرت دايان ابلدم يتجمد يف عروقها. قررت 

  احلديث.أن تغري
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“مىت ستذهبني إىل ابريس؟ هذا لطف من 
 مديرك أه قرر أن يعهد اليك مبهمة الرئيسة”. 
رفعت اونيس رأسها و ابتسمت. مث أخذت 

 يد دايان و شدت عليها و قالت: 
“أنت أنسانة رائعة, اي دايان. لكنك سريعة 
العطب. ال أريد أن أراك تتأملني. أين ذاهبة 

تصل بك حاملا إىل ابريس يف الغد. و سأ
 أعود. 

بعد مضي أسبوع, عاد جايسون إىل لندن, 
كان من املنتظر أن يعود قبل ثالثة أايم. و  
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ادة, فرحت دايان كان صامتاً و متعباً. و كالع 
لدى رؤيته و مل تطرح عليه أي سؤال. كان 
يكفي أن أيخذها بني ذراعيه لتنسى كل 
 الشكوك اليت كانت أونيس حترضها عليها.

غد, رن جرس التليفون. فاستيقضت  و يف ال
دايان من نومها. لكن جايسون كان ينام بعمق  

فلم يسمعه. هنضت دايان من سريرها و  
وضعت عليها مئزرها املطرز الذي قدمه اليها  

جايسون و خرجت من الغرفة لرتد على  
 اهلاتف املوجود يف البهو.
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“صباح اخلري, اي عزيزيت, أونيس تتكلم معك, 
ابريس البارحة. اتريدين أن  لقد عدت من 

أتيت بعد الظهر لزايريت و تناول الشاي نعي؟ 
و سأخربك عن سفري. و كذلك سيأيت بول  

 بعد العمل”. 
“ال ميكنين أن أزورك اليوم, اي أونيس. فقد 

 عاد جايسون البارحة”. 
“صحيح, هل أخربك عن مغامرته اخلاطفة يف 

 ابريس؟” 
 ” ابريس ” 
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قطبت دايان حاجبيها و القت نظرة على 
حقيبة جايسون و رات بطاقة كتب عليها: 

 اخلطوط اجلوية الفرنسية. 
 و استطردت اونيس تقول:

“نعم, لقد رأيته يف املطار, كانت ترافقه فتاة  
شابة مجيلة و شقراء” كانت متعلقة بذراعه و 

 قبلته قبل ان يودعها و أيخذ الطائرة”.
ي ترجتف: اجابتها دايان و ه  

“ال بد أنك أخطأت اي أونيس. رمبا شاهدت 
 رجاًل يشبهه”. 
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“اتعتقدين فعاًل أين خمطئة اي دايان؟ أنت 
 تعرفني أن ال أحد ميكن أن يشبه جايسون؟”. 

 اجابت دايان و هي حتاول أن متزح:
 ” تن لكل أنسنا على األرض أخر يشبهه”. 

“كال, كال, أن الرجل الذي شاهدته يف مطار 
هو جايسون ابلذات: حسن املنظر, ابريس 

طويل القامة…تعايل معه اليوم بعد الظهر  
لزايريت. و أان سأقول له وجهاً لوجه أين رأيته. 

 و سيسرين أن أرى ردة فعله”.
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“أشكركو اي أونيس, أان سأكلنه بدوري, إىل  
 اللقاء”.

وضعت دايان مساعة اهلاتف هبدوء. مث رأت 
النوم و  جايسون واقفاص أمام ابب غرفة 

منشفة احلمام حول خصره و شعره مشعث و 
 عينها نصف مغمضتني. سأهلا:
 “من كان يكلمك يف اهلاتف؟”

“أونيس, فهي تدعوان إىل تناول الشاي يف 
 منزهلا اليوم بعد الظهر”.
 أجاهبا بلهجة ساخرة:
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“ال ميكنين أن أذهب, مل يبق يل هنا يف لندن 
ر سوى ساعات قليلة, و ما زالت هناك أمو 

 كثرية أريد أن أطلعك عليها”. 
 قاطعته حبدة: 

“لو مل متض وقتاً ال أبس به يف ابريس, لكان 
عندك الوقت الكايف لتبقى معي وقت أطول, 

 ملاذا ذهبت إىل ابريس؟” 
ألشرتي لك هذا املئزر املطرز و أجلب لك 
بعض العطورات الفرنسية. و مل يسمح يل  

 الوقت أن أقدمها لك أمس”.



 - 145 - 

حقيبته و يرمي مالبسه القذرة   راح يفتش يف
 على األرض. 

 فصرخت دايان: 
“أتنتظر مين أن أصدق ما تقول؟ مل تذهب 

 إىل ابريس أال لشراة بعض اهلدااي يل!”
نظر جايسون اليها يف برود و قال هلا من 

 دون أي اضطراب: 
“كانت هناك أيضاً بعض االعمال اليت كنت  

 مضطراً أن أقوم هبا”.
ابلعطور و قال هلا: التقط علبة مليئة   
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 “خذي, هذه لك, هذا ما حتلم به كل امرأة”. 
رات دايان اهلدية املغلفة ابلورق الثمني و 

املذهبة و عليها اسم مشهور   املزينة ايلشرائط 
يف عامل العطور. البد أن تكون هذه اهلدية 

 كلفته الكثري من املال, كبقية اهلدااي. 
 فالت له:

“ال أريدها, و من األن فصاعداً لن تشرتي 
 سكويت ابهلدااي”.

رات وجهه يشحب و هو يعض على شفتيه  
ًً كما لو أهنا  من الغضب. رمى ابلعلبة أرضَا
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مث اقرتب منها و قال يف   ممسحة قدمية.
 هدوء:

 “ماذا هناك, اي حبيبيت؟”
“أين… أين ال أصدق أنك تقول يل احلقيقة. 
أين اعتقد أنك ذهبت إىل ابريس لرؤية… 

 امرأة أخرى”. 
 أجاهبا و السخرية متأل صوته: 

 “أما زلت غيورة؟” 
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وضع جايسون يده حول خصر دايان راح  
زاز يالمس خديها بفمه. احست دايان ابألمشئ

 و ابتعدت عنه صارخة: 
 “ال تلمسين, فأان ال أحتمل ذلك!”

 أجاهبا جبفاف: 
“هذا مل يكن يزعجك البارحة مساء. ماذا  

 جرى حىت تبدلت؟”
القى نظرة على اهلاتف و فجأة فهم كل 

 شيء: 
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“لست يف حاجة إىل أن تقويل يل ما حدث. 
 أهنا هذه املرأة…”

و  توقف قلياًل عن الكالم و تفرس يف دايان 
 عاد يقول: 

“أخربتك ملاذا ذهبت إىل ابريس. ملاذا ال 
 تصدقينين؟ أال تثقني يب؟”

 مهست دايان قائلة:
“كال, اي جايسون, مل أعد اثق بك بعد  

 األن”. 
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ادار وجهه فجأة, و دخل احلمام و صفق 
 الباب خلفه. 

تكومت دايان يف الكنبة, حزينة حىت املوت. 
فهي ال تصدق ما حدث األن. لقد كذب 
عليها جايسون و هو ينتظر منها أن تصدقه 

 و اال تشك بكالمه. 
ألقت نظرة على ارض الصالة, فوجدت 
الثياب القذرة. و كأنسان أيل راحت  

تلملمها. و اذا بورقة صغرية تقع من احد 
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ية رميها, و لكن  جيوب القميص. التقطتها بغ
 مل تستطع أن متنع نفسها من قراءة ما حتتويه: 
“جايسون, أتوسل أليك أن أتيت إىل ابريس. 
فأان يف حاجة إىل مساعدة. أين أمر يف مأزق 
صعب. أذا كان لك قلب, فأرجوك أن أتيت  
إىل ابريس أبسرع ما ميكن على العنوان األيت  
 ذكره أعاله. كنت تقول يل أنك أتيت لزايريت
اذا طلبت منك ذلك. و كنت تقول: أينما 
كنت و يف أي وقتز أذاً, حان الوقت ألن 

تساعدين. أنت الوحيد الذي ميكن أن  
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يساعدين األن. أرجوك أن أتيت. أقبلك, 
 كارول”

رمت دايان ابلورقة اليت راحت تتطاير قبل أن  
تسقط إىل االرضز و ألقت ابلقمصان كما لو 

يعد هناك أي شك:  كانت مليئة ابجلراثيم. مل
ذهب جايسون إىل ابريس بناء على طلب 

 أمرأة تدعى كارول.
ذهبت إىل املطبخ و راحت حتضر فطور 

اكها  الصباح. حماولة أن تنسى أحزاهنا, ابهنم
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بعمل ما. مدت الطاولة و أعدت القهوة و  
 البيض املسلوق. 

دخل جايسون و جلس يف كرسيه بدون ان 
ايان أنه ما ينطق بكلمة واحدة. والحظت د

 زال جيهل كيف يعقد ربطة عنقه كما جيب. 
سيطرت الغرية على مشاعر دايان, و مل يكن 
يف وسعها أن تتخيل جمرد التفكري أبن أمرأة 

 كانت معه. فقالت:
“جايسون, أين مصرة على ان ختربين كل 

 احلقيقة. ملاذا ذهبت إىل ابريس؟”
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“قلت لك احلقيقة. كنت أحل بعض املشاكل 
ية”.العائل  

“اذا كانت مشاكل عائلية, فلست أرى ما 
الذي مينعك من أن حتدثين عنها. ال تنسى 

 أين زوجتك”.
 “أين أسف, ال ميكنين أن أحدثك عنها”. 

 “وملاذا؟”
“ألنك لن تفهمي ما ساقوله. أنك انسانة 

ًُ جائرة على   متزمتة تصدرين أحكامًا
 األخرين”.
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 قالت و هي على وشك البكاء:
تفكر يب هكذا؟” “هل حقاً   

 “أليس تصرفك هذا برهاانً قاطعاً؟” 
كانت تريد أن تسأله من تكون تلك الفتاة  

ل لكنها ادركت اهنا لو اليت تدعى كارو 
ارتكبت هذا اخلطأ, فسيعرف أهنا قرأت  

 الرسالة و سيتهمها ابلتجسس عليه. 
“شاهدتك اونيس يف مطار ابريس. و قالت 

يل أنك كنت مع فتاة شقراء كانت  
قبلك…”ت  
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 “لقد عرفت أن اونيس وراء كل هذا “.
“أهنا صديقيت, أين أعرفها من زمان و قبل أن  

 اتعرف أليك بكثري”.
“صحيح, و لذلك تصدقني كل ما تقوله. و 

 كل ما أقوله أان, هو كذب”. 
 أحنىن امامها و قال هبدوء:

“امسعيين اي حبيبيت, أن زواجنا جيب أن يقوم 
ال, فليس علينا إال على الثقة املتبادلة, و ا

 أن نفرتق حااًل. هل تريدين ان نفرتق؟”
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مل تعد تعرف ما جتيب. منذ أشهر مضت,  
كانت مكتفية بوجوده وحبه. أما األن فأن 

 هذه األشياء مل تعد كافية ابلنسبة أليه.
اهنى جايسون طعامه و هنض. و نظرت دايان 

 إليه و رأته ينظر و يقول:
أما أان,  “الظاهر أن ليس لديك جواب.

فليس يف نييت أن أفتش على برهان اثبت به 
 براءيت. ميكنك أن تصدقي ما تريدينه!”
هنض و توجه حنو الغرفة و راح يوضب  

 حقائبه.
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 سألته دايان بصوت مرجتف:
 “إىل أين أنت ذاهب؟” 

“إىل هيوسنت. دعتين الشركة لتبحث معي يف 
نقلي إىل مكان أخر. كان يف نييت أن  

كن على ما اعتقد, اصطحبك معي, ل
تفضلني البقاء هنا, لتتناويل الشاي مع  
صديقتك أونيس و أخيها بول, هذا  

 اخلبيث!” 
 “بول ليس خبيثاً!” 
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“صحيح؟ ليس لدي الوقت و ال الرغبة يف 
 أن نناقش ذلك”.

قالت دايان و هي تشعر أنه لن يغري تظرته  
 اليها: 

 “جايسون, ليس يف وسعك الذهاب هكذا”. 
؟ و من الذي سريدعين عن “أتعتقدين ذلك

 الذهاب؟”
فتح الباب و محل حقائبه و نظر اليها و  

 قال: 
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“عمتك جرتورد كانت على حق. أنت ال 
تعرفني ما معىن احلب, حىت األن, و على 

 األقل”. 
 “جايسون…أين…”

كانت على وشك األعتذار, و أن تطلب منه 
 أن يساحمها. 

 لكنه أقفل الباب بسرعة.
مذعورة و مضطربة. تريد أن بقيت دايان 

 تفتح الباب و تناديه.
 لكنها مل تكن قادرة على ذلك.
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و مثل أنسنا منوم مغناطيسياً, توجهت حنو 
  غرفة النوم. و من النافذة رأته يشري إىل

اتكسي. مث يصعد يف املقعد اخللفي و خيتفي  
 عن األنظار.

أستدارت و وجدت خزانة الثياب مفتوحة و  
ر فارغة. لقد أخذ جايسون حمتوايت اجلواري

 كل أغراضه. و هذا يعين أنه لن يعود.
جلست دايان أمام املرأة و عيناها ممتلئتان 
ابلدموع. و اذا هبا ترى العلبة اليت جاء هبا 

 من ابريس هدبة هلا.
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وضعت وجهها بني يديها و راحت جتهش 
 ابلبكار. 

 و شعرت بقلبها يتمزق!
 

الدوامـــــة  -3  
 
 
 
 

 " دايان! " 
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كان صوت جايسون الذي استيقظ، قد 
يقضها من أتمالهتا واعادها اىل الواقع، اىل  ا

غرفتها يف الفندق، اىل الربد الذي يعم الغرفة  
 واىل حريهتا اليت التنتهي.

 ساهلا:
 " ماذا تفعلني؟ "

وابلكاد كانت متيزه يف العتمة. فجأة شعرت  
 ابلتوتر، وقالت: 

 " اين ... اين اعد النجوم"
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عمل شاق الينتهي، ان عدد النجوم  " هذا
 ال هنائي". 

فوجئت دايان، لقد صدقها، اذ مل تكن هناك 
 سخرية يف صوته.
 اضاف هامساً: 

" الربد قارس! ملاذا ال ختلدين اىل النوم هنا 
 يف السرير؟ " 

اجابته وهي حتاول التغلب على قشعريرة 
 الربد اليت جتتاح جسمها:

 " انين مراتحة حيث اان شكراً".
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 قال وهو خينق ضحكة صغرية: 
" الخطر عليك اذا كنت قريب. اان مرهق ولن  

 اقوم أبي عمل فيه اجهاد".
كانت تعرف جيداً ماذا يعين. وفهمت ان 

مل يعد يرغب فيها. مل تعد تلك املرأة   جايسون
 اليت احبها اليت كانت تعين له اشياء كثرية. 
ملاذا عليها ان تعاين من هذا الوضع؟ فهي 
تعرف جيداً انه مل يعد يريدها، وقاست من 
العذاب ما يكفي بعد اان غادر لندن منذ 

مخسة عشر شهراً. اىل هيوسنت. كانت تنتظره  
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شهر بكامله مل  آملة ان يعود. وبعد مضي
 تسمع عنه شيئاً، فاقتنعت أبنه لن يعود. 

ومرة سألت والدها اذا كان يعرف شيئاً عن 
جايسون وعن مكان وجوده. فقال والدها 

 وهو يلقي اليها نظرة ابردة: 
 " ملاذا تطرحني هذا السؤال؟ "

" منذ اكثر من شهر مل امسع عنه شيئاً.  
وبدأت اخشى ان يكون قد وقع له حادث  

. " ما  
 مث انفجرت ابكية وهي تقول:
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" آه ، اي ايب، تشاجران يف لقائنا االخري، 
فغضب ورحل. واآلن بدأت اعتقد ابين رمبا  

 خسرته اىل االبد! "
" اين افهم اآلن. هناك وسيلة واحدة ملعرفة 
احلقيقة. ليس عليك اال ان تكتيب له رسالة، 
وابعثي هبا اىل عنوان شركته، اليت ستوصلها  

ابلتأكيد. اين متأكد من انه ميلك السبب  اليه 
 احلقيقي لصمته." 

عادت اىل منزهلا وبدأت تكتب الرسالة . 
وكانت جتد صعوبة كربى يف اختيار الكلمات. 
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كأهنا تكتب لرجل غريب. وبرغم كون 
العالقة بينهما محيمية، اكتشفت دايان اهنما مل  
يعرف احدمها اآلخر كفاية. فلم تستطع ان 

 عن االمور السطحية من دون تكتب له اال
ان تذكر شيئا عن العذاب الذي تعاين منه 

 جراء رحيله.
احلياة تستمر واالايم اصبحت اسابيع  

واالسابيع شهورا. ودايان مل تتسلم جوااب على 
رسالتها. مل تستطع ان تكتب اليه رسالة  

اخرى. كانت خترب صديقتها اونيس مبا تشعر  
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راحت حتاول به وهي يف قبضة االنتظار. ف
ن زواجها من جايسون كان خطأ اقناعها ا

 عليها ان تنساه وتبدأ حياة جديدة. 
 قالت اونيس:

" انل من هذا الزواج ما يريد. وعندما قلت 
له انك ترفضني وقاحته، انتهزها فرصة  

ليتخلى عنك. وهو كان ينتظر فرصة كهذه،  
ألنه مل يعد يرغب فيك. لو كنت مكانك. 

اي حال، لن يعود اليك  لطلبت الطالق. يف
 ابداً".
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لكن دايان كانت تقاوم طويال فكرة الطالق. 
ويف احدى الليايل، بعد سهرة امضتها مع 

اونيس وبول، قام هذا االخري بتوصيلها حىت 
ابب منزهلا. وهناك حاول ان يقبلها. لكنها 

 صدته واذا به يصرخ بصوت غاضب:
. "" مل اعد قادراً على االنتظار اكثر من هذا  

" اسفة اي بول. التظن انين اجتاهل صداقتك.  
 لكن جايسون مازال زوجي، و..." 

" اعرف ذلك جيداً. لكن حان الوقت 
 لتتخذي موقفاُ من هذا املوضوع." 
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 " هل تعين ان علي ان اطلقه".
" نعم. وهذا جيعلين اكثر من صديق لك. انه  

 يتيح يل ان اتزوجك." 
لك. ال " لكن علي ان اتصل جبايسون قبل ذ 

ميكنين ان احصل على الطالق من دون ان  
 اكلمه، او اراه. انين ال اعرف اين هو."

حتدثيه. ما  " ليس من الضروري ان تريهاو
عليك اال تسليم القصية اىل حمام المع، ميكنه 

 ان يرتب االمور بسهولة."
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" شكرا لنصيحتك هذه، ورمبا هذا ما  
سأفعله، سأستشري احد احملامني، وسأعلمك 

 ابالمر يف حينه." 
لكنها مل تستشر اي حمام. لقد فضلت ان 
تطلب النصيحة من والدها، الذي سأهلا  

 بربود: 
يدين ان تتصلي جبايسون هذه " وملاذا تر 

 املرة. يف املرة االخرية، مل حيالفك احلظ."
 اجابته قائله: 

 " بول يريد ان يتزوجين." 
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 " وانت؟ اتريدين الزواج من بول؟"
" الاعرف، اين احرتمه، انه لطيف جدا معي، 

 لكين خائفة من ارتكاب غلطة اخرى."
 سأهلا كريستوفر يف حدة: 

" هل تعتقدين ان زواجك من جايسون  
 غلطة" 

 اجابته من دون تردد:
" كال، آه، ال اعرف. مل نتزوج اال من وقت 
قصري واندرا ما رأيته وابلكاد اعرفه! اي ايب  

 ارجوك ان تقول يل: ماذا افعل؟"
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" بصراحة اي عزيزيت، اعتقد انك يف حاجة اىل  
اجازة جيب ان تغادري شقتك، لتذهيب اىل  

تلف متاما، حيث ال تعرفني احداً. مكان خم
اعتقد انه ميكنك ان تطليب اجازة من 

 عملك." 
" نعم، لدي اسبوعان من اجازيت، لكنين 
كنت انوي ان امضيها يف اليوانن، مع  

 اونيس."
قطب كريستوفر حاجبيه واتبع يقول بصوت  

 هادئ:
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" ال اعتقد ان سفرك مع اونيس ايل اليوانن 
قة بول وغالبا ما هو احلل اجليد. فهي شقي

بة يف اختاذ قرار عادل، تراه، وستجدين صعو 
حسب رأيي، من االفضل ان أتيت معي اىل  

امريكا اجلنوبية بعد اسبوع من اآلن. سأذهب 
اواًل اىل فنزويال، مث اىل االكوادور وبعدها ايل  
البريو، اذا مسح يل الوقت بذلك. اهنا رحلة 

عمل واستجمام يف الوقت نفسه. هل  
بك فكرة مرافقيت، كما يف املاضي؟"تعج  
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قبلت دايان *** والدها واحست ابرتياح. 
وها هي االن يف كيتو، و والدها مصاب يف 

 قلب االدغال. وزوجها انئم يف سريرها. 
هنضت دايان. احست ابلربد خيرتقها. وشعرت 
حباجة اىل دخول السرير، و وضع غطاء فوق  

 جسمها البارد.
لن يشعر هبا اذا   كان جايسون انئما، وهو

اندست يف السرير. امل يطئمنها انه لن حياول 
 ايذائها او حىت ملسها.
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رفعت زاوية الغطاء ومتددت يف اجلهة الفارغة 
من السرير ورمت الغطاء فوقها واحست 
ابلراحه واحلرارة. مدت قدميها وتركت  

 اطرافها تسرتخي.
بعد ذلك بقليل حترك الغطاء فجأة. قتحت 

ا. كان جايسون يتحرك يف السرير  دايان عينيه
واذا بذراع ثقيلة جامدة تقع على جسمها  

 وتسمرها يف السرير. 
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راح قلب دايان خيفق مثل عصفور سجني. ومل 
حتاول القيام أبي حركة، لقد برحها النعاس،  

 كانت خائفة ان يستيقظ زوجها. 
وابلرغم منها، شعلت. حتركت يد جايسون  

ي حركة. واذا  املوضوعه فوقها، فلم تقم أب
جبايسون يدور اىل اجلهة الثانية ويبتعد عنها. 

 استعادت دايان تنفسها ومسعته يهمس:
" حاويل ان تنامي بعض الشيء. غدا سيكون 
 هنارا طويال. وستكونني يف حاجة لكل قواك."
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صوت جايسون الناعس شد من عزميتها. 
فاسرتخت وسرعان ما جلأت اىل النوم  

 العميق.
ايان عينيها، كانت الشمس عندما فتحت د

ظة قد اشرقت، وكل ما حوهلا ساكن. وللح 
قصرية، تسائلت ما ذا كان ما حدث امس 

جمرد حلم. استدارت، وكانت اجلهة الثايه من  
السرير فارغة. جايسون كان قد غادر.  

فنهضت ونظرت اىل الكرسي حيث وضع 
 جايسون قميصه وسرتته. فلم تر شيئاً.
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رسالة. هنضت من ذهب دون ان يرتك اية 
سريرها، ودخلت احلمام لتأخذ محاما سريعا، 
مث ارتدت فستاان من القطن املعرق. وبينما 

 كانت تسرح شعرها، رن جرس اهلاتف. 
ويف اضطراب، امسكت ابلسماعة ومسعت 

 صوت جايسون:
" واخريا استيقظت ايتها الكسولة. ما رأيك 
يف تناول فطور الصباح، ألشرح لك كيف 

اىل يونو. فلم تسمح لنا  نظمت سفرك
 الظروف ان نتكلم عن هذا االمر امس. " 
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 سألته دايان:
 " اين انت؟ "

" يف قاعة االستقبال. انتظرك بعد ثالث 
 دقائق."

 " بعد مخس دقائق." 
كان يتمشى مثل اسد يف قفص. والحظت 
دايان ان النساء العابرات يرتيثن لينظرن اليه. 

الشمس يف  كان ممشوق القامة، اشقر، لوحته
هذه البالد، حيث معظم الرجال مسر  

 وشعرهم اسود. 
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 قال هلا من دون مقدمة:
. انه وكيل مدير  " اتصلت بغاري فاوست

الشركة. لقد ابلغين ان كريستوفر امضى ليلة  
جيدة يف املستشفى. وهو موافق ان ترافقيين 

 اىل بونو."
 سألته وهي تتوجه حنو غرفة الطعام:

 " ماذا؟ هل كنت يف حاجة ألستئذانه؟" 
" ال، لكن االشخاص الذين يقومون  

ابالحباث يف حقول النفط، يفضلون ان يعرفوا  
ع من يتعاملون. اهنم خيافون ان تقدم مسبقاً م
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الشركات املنافسة على ارسال من يتجسس 
 عليهم." 

 " شكرا. مل اكن افكر ان..." 
فوقفت فجأة وجلست يف الكرسي امام  

 الطاولة.
 " مل تفكري مباذا؟"

 " انك قلق هلذا احلد ملا حصل أليب." 
دايان يف استغراب مث هز رأسه   رمق جايسون

 وقال: 
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" ان لك رأايً غريبا يف الناس عامة ويف اان 
بشكل خاص. ملاذا تعتربين ان الذي حصل 
لوالدك ال يهمين او جيعلين غري مبال وال 

مكرتث؟ اواًل انه انسان، كما اين اكن له كل 
 حمبة..." 

توقف عن الكالم بعدما جاء اخلادم ثن  
 اضاف:

ان تشريب؟ هل سبق وتذوقت  "ماذا تريدين
الليمون الذي ينمو يف هذه البالد؟ جيب ان  
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جتربيه. انه لذيذ الطعم وجتدينه فقط هنا يف 
 االكوادور."

طلب جايسون كل ما يريد بلغة اسبانية  
 صحيحة. وسألته دايان بتعجب: 

 " مل اكن اعرف انك تتكلم االسبانية؟" 
" امضيت السنوات الثماين االوىل من عمري 
يف هذه املدينة. لقد اخربتك ذلك. مث عشت 
يف تكساس حيث اللغة االسبانية هي مبثابة  
لغة اثنية. اتعرفني، ان الولد الذي يتعلم لغة  
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اجنبية ال ينساها مدى احلياة. وعلى هذا  
 االساس عرضوا علي العمل هنا."

 مث اضاف فجأة: 
 " غريت تسرحية شعرك." 

امام وللمرة االوىل شعرت دايان ابخلجل 
زوجها. ويف حركة ال شعورية وضعت يدها 

 على شعرها وقالت:
 " قصيته حسب املوضه." 
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 " كنت افضله عندما كان طويال."

وهنا شعرت دايان كأهنا ارتكبت جرمية ال 
 تغتفر، ألهنا قصت شعرها!

جاءت الرتويقه املؤلفة من البيض املسلوق 
والقهوة ذات النكهة اللذيذة، وشرائح اخلبز 

مص والزبدة. وراحت دايان أتكل يف شهية احمل
وهي تتذكر آخر فطور تناولته مع جايسون، 

 منذ سنة تقريباً.
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وفجأة تذكرت اليوم الذي سبق سفرها مبدة 
وجيزة، عندما سألت والدها عن جايسون، 

كن ان يكون. ومل تنتبه اال اآلن انه مل واين مي
يرد على سؤاهلا. مث تذكرت سبب سؤاهلا عنه 

اذا ارادت ان تعرف مكان وجوده.ومل  
جيب ان جتد الوقت املناسب يف االايم القليلة 

 الباقية امامها البداء رغبتها يف الطالق.
فجأة تقلصت معدهتا ومل تعد قادرة على 

جايسون، فكان ابتالع لقمة اخرى. اما 
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أيكل بصمت ويشرب قهوته جرعة وراء 
 جرعة ويدخن يف هدوء سيكارا صغريا. 

 قالت له دايان:
 " مل تكن تدخن." 

" تغريان اان وانت يف سنة واحدة. انت اصبح 
شعرك قصريا، واان صرت ادخن السيكار. 
على كل حال عندي اسباب لذلك. ففي 

االدغال، يساعد الدخان على ابعاد الذابب 
والربغش. هل علي ان استأذنك قبل ان 

 ادخن."



 - 190 - 

ن  تشنجت اعصاهبا لكنها مل ترد، اذ قررت ا
حتافظ على ضبط النفس بصورة اتمة. 

 واضاف جايسون يقول:
" اذا انتهيت من االكل، من االفضل ان 

نذهب االن. وجدت مكانني يف طائرة صغرية 
 ستغادر كيتو عند الضهرية. هل هناك شيء

 تريدين القيام يه قبل مغادرتنا كيتو؟"
 اجابت بتعجب بعد ان تذكرت: 

املفروض اان  " آه، لقد نست كلياً... كان من
اتناول طعام الغداء اليوم مع ماراي سواريز  
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سبق لوالدي ان دعا السينيور سواريز اىل  
 لندن، وحنن االن ضيوفها."

" اعرف، اما زلت تعملني عند الصديق  
 ابجي؟" 

تعجبت دايان ان جايسون ما زال يتذكر اسم  
معمل االلبسة الصغري الذي تعمل فيه، كانت 

يتعلق هبا.تظن انه نسي كل شيء   
" نعم ...اين انجحة يف عملي. والثياب اليت  

 اصممها تباع بكثرة."
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ومن دون وعي، كانت حتاول اقناعه اهنا مل 
 متض تلك السنة يف انتظاره، او يف البكاء.

 قال جايسون:
 " ملاذا جئت اىل هنا مع والدك؟"

فكرت دايان اهنا الطريقة االفضلى للتحدث 
قادرة على  عن الطالق. لكنها مل تكن

 االقدام على هذه اخلطوة. اجابة بتوتر: 
" كنت انوي ان امضي عطليت يف مكان ما. 

وكنت احب  فطلب مين والدي ان ارافقه.
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التعرف على امريكا اجلنوبية. لست اندمة 
 ابدا. اهنا منطقة رائعة." 

 سأهلا ابسرتخاء من دون ان حيول نظره عنها: 
 "هل حتبني كيتو؟" 
 اجابته مبتسمة: 

" كثرياً. اعتدت على العلو الشاهق. اين  
 اشعر ابين يف بلد ساحر." 

" عندما تشاهدين االدغال، سرتين اهنا اكثر 
سحراً. واذا بقيت هناك بعض الوقت، 

 ستتغريين كلياً." 
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ماذا يقصد بذلك، هل ان عمله يف قلب 
االدغال جعله يتطور؟ ونظرت اليه والحظت  

ه عاش التجوف حتت عينيه. فكان يبدو كأن
 جتربة قاسية جداً.

 هنضت دايان وقالت:
 " جيب ان اعلم ماراي ابالمر." 

" هذا سهل جدا. سنمر عليها قبل ذهابنا  
اىل املطار. اذهيب واحضري حقائبك، وغريي 

ثيابك، الن ثوبك هذا ليس الئقا أبمرأة  
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ذاهبة اىل قلب االدغال. وستضعني بقية 
 اغراضك عند ماري." 

تعرفها جيدا." " يبدو انك    
 " نعم، اين اعرفها جيدا. هيا ال تتأخري."

ويف السيارة كانت دايان تتأمل وادي كيتو، 
واملنازل ذات السقوف املبنية من حجارة 

القرميد االمحر، واالقباب املستديرة لألديرة  
 والكنائس القدمية. فجأة قالت دايان: 

" سيكون من الصعب جدا ان تشرح ملاراي 
ن، واننا..." اننا متزوجا  



 - 196 - 

 اجاهبا وهو يسرع يف القيادة: 
 " واننا...ماذا؟"
 " واننا مفرتقان."
 سأهلا يف سخرية: 

 " وهل حنن مفرتقان حقاُ؟" 
" كيف تفسر اننا مل نعش مع بعضنا كما جيب 
قبل ذلك ايضاً. على كل حال، ماراي انسانة  

متفهمة. اان سبق واخربت سانشو عن 
وضعنا، والبد انه اخرب ماراي بذلك.  

سيتسائالن ملاذا نتصرف هبذه الطريقة لكن، 
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من انحية اخرى، اهنما شخصان متساحمان، 
ا اي ويقبالننا كما حنن، من دون ان يطرح
 سؤال. وهذا ما يعجبين فيهما." 

وفهمت دايان ان جايسون اراد ان جيعلها 
تالحظ اهنا غري قادرة على ان تقبل الناس 

 كما هم، من دون اسئلة. 
وصلت السيارة هبما اىل قلب املدينة. املارة 

جيتمعون على االرصفة: رجال اعمال انيقون، 
جنود ابلبذلو الرمسية، تالميذ واقفون يف  

ف، رابت املنازل يتأبطن السالل، هنود  الص 
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يرتدون معطف البونشو املختلف االلوانن 
 والقبعات احملاكة من القص احمللي.

كان جايسون يقود السيارة يف الشارع 
الرئيسي بعدما راح يعرب طرقات صغرية مارا  

ر. مث توقفت حتت رواق مزين ابلفاكهة واالزها
نزل عائلة  السيارة يف الساحة الكربى التابعة مل

 سواريز، وهم منزل رائع من الطراز االسباين.
مسعت دايان صوت املياه و زقزقة العصافري 

املتجمعه حول املياه. والحظت كثافة  
املزروعات: اشجار الليمون يف جوار الصبار،  
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وكذلك شجر النخيل الذي يعكس ضال 
مبعثرا على االرض املبلطة ابلفسيفساء. ويف 

كانت ترى النبااتت   كل مكان من املنزل
املتسلقة على اجلدران البيضاء، احململة زهوراً 

 محراء وصفراء. 
 قالت دايان بسحر: 

 " اهنا من االماكن املفضلة لدي." 
 اجاهبا جايسون: 

 " واان ايضاً، احب هذا املنزل كثرياً."
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انفتح الباب اخلشيب القدمي املنحوت.  
وظهرت ماراي سواريز، اهنا امرأة نشيطة، 

ة ومليئة ابلدفء. راحت مسرعة حنو مرح
 جايسون وقبلته قائلة:

 "جايسون،صديقي، كيف حالك؟" 
اجاهبا ابالسبانية وهو يشري حنو دايان. عانقتها  

 ماراي وقالت:
" آه، دايان، اين اسفة جدا ملا حصل لوالدك. 

 ماذا تنوين فعله؟"
 اجاب جايسون:
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" اين اصطحب دايان اىل بونو حىت نرى 
وم. وستقلع الطائرة عند الضهر."والدها الي  

 قالت ماراي وهي هتز رأسها موافقة: 
" حسناً. هكذا جيب ان تتم االمور. عندما  

يكون هناك مشاكل، فنحن كلنا يف حاجة اىل  
الذين حنبهم. تفضلوا وادخلوا اىل املنزل. ما 

 رأيكما بفنجان قهوة قبل رحيلكما." 
 سأهلا جايسون:
دمة بسيطة اي " هل ميكنك ان تؤدي لنا خ

 ماراي؟" 
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 اجابت ماراي:
 " بكل سرور، ماذا تطلبون مين ان افعل؟" 

" هل ميكن لدايان ان تضع عندك جزءاً من  
 حقائبها، من اجل اال نضع ثقال يف الطائرة؟" 
" طبعا، بوسعك ان تضع احلقائب يف الغرفة 
اليت سكنت فيها، اي صديقي. سنأخذ القهوة  

رامون هنا يف القهوة يف قاعة االستقبال. 
 املنزل واعتقد انه حيب ان يراكما."
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كانت الغرفة اليت سكن فيها جايسون تطل 
على احلدائق املزروعه جبميع انواع الفاكهة 

 احمللية. وكان ااثثها فاخراً.
قالت ماراي وهي تساعد دايان على اختيار 
 الفساتني اليت تنوي اخذها معها اىل بونو.

" جايسون بقربك وسيساعدك لرتتيب امورك 
 وحتلي مشاكلك، كما يفعل الزوج الصاحل." 

 تلعثمت دايان وهي تقول:
" البد انك استغربت اين... اين مل احدثك  

 عنه." 
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ظ "هذا مل يفاجأين! انين اعرف كيف حيتف
االنكليز مبشاكلهم النفسهم. لقد ادركت 
انك زوجة جايسون، النك حتملني اسم 

 عائلته." 
" مل اكن اعرف انه موجود يف االكوادور. مل  

 يقل يل ايب شيئاً هبذا اخلصوص."
 اجابتها ماراي وهي تبتسم: 

" لكن والدك حيبك كثرياً، اي عزيزيت. وهو 
 قلق عليك اكثر من اللزوم." 

:اجابتها دايان  
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" صحيح؟هل كنت تعرفني ان جايسون  
 متزوج؟ هل اخربك بذلك؟"

"نعم، كنت اعرف انه متزوج، لكن ليس 
الذي اخربين بذلك. مل يكلمين  جايسون

عنك منذ ان عرفته، وحىت عندما سكن 
 عندان بعد احلادث الذي اصابه."

 "حادث؟ اي حادث؟" 
تذكرت دايان فجأة آاثر احلروق اليت رأهتا 

 على جسم جايسون الليلة الفائتة.
 اجابتها ماراي بتعجب: 
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" مل تسمعي ابحلادث؟ امل خيربك جايسون 
له؟ آه، اين ال ارى ابحلادث الذي تعرض 

داعيا هلذا الكتمان. حنن شعب امريكا 
االتينية، ال ميكننا ان نفهمكم ابدا، انتم 

 االنكليز!"
 سألتها دايان ابحلاح: 

 " ارجوك، اخربيين ماذا جرى له؟"
قالت هلا ماراي وهي تدهلا اىل السرير املغطى 

 ابحلرير الثمني:
 " تعايل واجلسي هنا حلظة." 
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جمئه اىل هنا ابسبوعني   " حدث ذلك بعد
د هتدم بئر من اابر النفط وبقي احد تقريبا. لق

الرجال حتت االنقاض. حاول جايسون ان  
يرفع قضبان احلديد لينقذه، لكن احدى 

القطع الكبرية سقطت عليه. واعتقد اجلميع 
انه قتل. يف كل حال، لو مل يكن يتمتع بقوة  

  ومناعة، ملا استطاع ان يقاوم اآلالم اليت
عذبته بضعة شهور وكان قضى حنبه. الزم 

الفراش ملدة ستة اشهر. وخالل فرتة النقاهة، 
كان يسكن هذه الغرفة، آه، ما كان جيب ان 
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اخربك. اراك شاحبة اللون. ارجو اال يغمى 
 عليك؟" 

" اان على ما يرام، اؤكد لك ذلك ذلك. 
 اكملي. ارجوك. ملاذا جاء يسكن هنا؟"

وجي، له مصاحل يف " كما تعرفني، سانشو ز 
ث يعمل جايسون. وسبق الشركة النفطية حي

له ان تعرف اىل والد جايسون وتذكر وفاته  
املؤسفه يف بالدان. عندما ذهب سانشو اىل  
املستشفى لزايرة زوجك، خيل اليه ان شيئاً  
ما يدور يف رأسه مل يعجبه. كان ايئساً ومن 
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الصعب ان يشفى متاما اذا بقيت معنوايته 
. وعندما اخربين رامون بذلك، طلبت  هابطة

منه ان يقرتح عليه الشكن عندان. فقد كنت  
اهتم به كل االهتمام. مبساعدة ابنة اخي 

روزا. تكلمنا عن اشياء كثرية، لكنه مل يلمح 
اىل وجودك أبي اشارة. ما الذي جعلكما 

 حزينني هكذا، اي دايان؟" 
 " لقد تشاجران."
ذا ضحكت " تشاجرمتا؟ هه هه! ساحميين ا

هكذا، لكن ماذا تعين املشاجرة؟ سانشو واان  
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غالباً ما نتشاجر، لكننا نتصاحل دائماً، 
 وبسرعة."

 اجابت دايان:
" لكن يف مثل وضعنا، كانت االمور حساسة 

. ان كذب جايسون علي. مل يكن قد للغاية
مضى على زواجنا اكثر من تسعة اشهر، 
 عندما اكتشفت ان هناك امرأة اخرى..."

وقفت فجأة عن الكالم، بعدما ادركت اهنا ت
 ذهبت بعيداً يف االعرتاف.
 اجابتها ماري بصوت انعم: 
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" اان افهمك، انت تتعذبني. وبسبب هذا  
العذاب اردت ان يتعذب هو بدوره. مث هناك 
عنفوانك. اي لألسف، الن جايسون يف حاجه 
اىل دفئك واىل نعومتك. اين آمل ان ينفتح 

قلك له من جديد، وان حتبيه من جديد. هيا 
بنا نتناول القهوة. ان رامون يصر على  

 لقائك."
كان رامون يف  دخال قاعة االستقبال و 

انتضارمها. انه رجل حنيف، ذو شعر اسود  
ومالمح انعمة تقدم من دايان، اليت فوجئت،  
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اذ راح يقبل يديها بشغف كبري ويقول بنربة  
 مسرحية: 

 " اين اسف جدا."
 "ملاذا؟"

 اجاهبا وهو ينظر اىل جايسون: 
" ألين علمت اآلن انك زوجة جايسون، هذا  

 االنسان الرائع."
تعرف اين امرأة متزوجة، البد " لكن كنت 

 والحظت خامتي." 
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" نعم، لكين اعتقدت انك ارملة. مل ختربينا 
 عن زوجك." 

مسعت دايان صوت جايسون يناديها من 
 الغرفة اجملاورة:

 " دايان، هل انت مستعدة؟" 
 اقرتب جايسون من رامون وقال له مازحاً:
" ال تتعب نفسك، اي صغريي، السيدة 

 ليست يف سنك." 
مل اعد ولداً صغرياً اين رجل مثلك!""   
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" اتعتقد ذلك؟ يبدو يل انك ما زلت متعلقاً 
 بثياب امك."

 قالت دايان جلايسون وهي يف السيارة:
" ما كان جيب ان تسخر من رامون. كان 

 يريد املزاح فقط".
" امل تنتبهي ان رجاًل من عمره من السهل ان  

 يقع يف شراك الغرام. انه يفتش عن املرأة 
املثالية. ومن املمكن جداً ان يتصور انك 
انت تلك املرأة. اال تعرفني انك جتذبني  
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الرجال، خاصة بعدما نضجت بعض  
 الشيء."

 " اان لست آكلة الرجال!" 
" يف كل حال، انت حتبني ان يغازلك الرجال.  
اان، الذي اعتقدت انك امرأة رائعة، عندما 

 تعرفت عليك، اصبت خبيبة األمل." 
هذا كان صدمة لدايان. فراحت تغرز  كالمه 

اظافرها يف كفيها. فهي تتعذب ملا يقوله 
 اآلن.
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غادرت السيارة املدينة ودخلت يف طريق 
عريض تصل هبما اىل املطار. ومن بعيد بدأت  
تظهر مرائب الطائرات. ويف االعايل برزت 

اجلبال اخلضراء اليت كانت ترى بوضوح حتت 
 مساء زرقاء خالية من الغيوم.

شعرت دايان ابألمل يهدأ يف داخلها. ملاذا هي  
وحدها تتعذب؟ كل الكبت الذي تراكم 

ية واهنمر عليها  شهراً. انبثق اثن 15خالل 
 كاحلمم اليت يقذفها الربكان عند ثورانه. 

 قالت دايان غاضبة: 
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" مل تكن الوحيد الذي اصيب خبيبة امل. اان 
اليت مل اكن سوى فتاة مسكينة عاطفية تتعلل 

ابالوهام، وقعت يف غرام رجل اعتقدته 
صادقاً، كما تصورت انه حيبين كما احببته!  
واعتقد انك عندما تزوجتين، كنت مستعداً 
للتخلي عن حريتك. لكن مل تكن مؤهال 

ي عن اي لذلك. فلم يكن يف نيتك التخل
شيء لتصبح زوجاً كما جيب، ومل تتصرف 
معي كما لو كنت زوجتك. مل اكن ابلنسبة 

اليك غري امرأة كبقية النساء، عبدتك، تلك 
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اليت أتيت لزايرهتا يف لندن، من وقت اىل آخر 
 "... 

 اجاهبا حبدة: 
 " هذا غري صحيح." 

 
" اذن، ملاذا ذهبت هكذا، بغتة؟ ملاذا مل 

اين انت؟ مل تكن تريدين؟ او  تكتب يل تقول  
ألنك كنت سعيداً للغاية ألين اعطيتك فرصة  

 االنفصال عين!" 
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شعرت دايان ابنزعاج وسكتت وراحت حتدق 
ابلطريق امامها من دون ان ترى شيئاً. كان 
قلبها خيفق بسرعة. واقرتبت السيارة شيئاً 
فشيئاً من ابنية املطار. مث دخلت الباحة 

رات و وقف يف  املخصصة لوقوف الساي
احدى املواقف قرب السيارات االخرى. 

وهبدوء اتم. اقفل جايسون حمرك السيارة. و 
 وقع الصمت املزعج بينهما.

القت دايان نظرة جانبية اىل جايسون. كانت 
يده ممسكة مبقود السيارة. فالتفت حنوها 
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واصبحا وجهاً لوجه. كان وجهه قناعاً ال 
 ميكن اخرتاقه.

نربة ساخرة: قال اخرياً يف   
" اذن، هكذا تنظرين اىل االمور. اين اعرف 
جيداً كم الذي ساعدك على تبين هذا الرأي. 

زيزة، اونيس فهي غيورة منك صديقتك الع 
لدرجة اهنا تعمل كل جهدها الهتامي امام 

 عينيك..." 
 تلعثمت دايان وراحت تدافع عن صديقتها:

 "مل تقل...اعين، مل تكن ..." 
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ول:لكنها اضافت بفض   
" اونيس، تغار مين؟ ما تعين بذلك؟ ملاذا  

 تغار مين؟" 
" لست اان الذي سوف اشرح لك ذلك. 
لكين احب ان تعريف اشياء كثرية. عندما 

ذهبت بغتة كما تقولني، جئت ايل هيوسنت. 
وهذا ما قلته لك. ومن هناك جئت تراً اىل  
كيتو ألحل مكان وكيل املدير الذي خيتص 

ك لن تصدقي ما سوف ابالحباث. واتصور ان 
اقوله اآلن. كنت اريد ان اكتب اليك  
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واطلب منك ان أتيت اىل هنا. وكنت وجدت 
لنا منزاًل يف املدينة، وهكذا نكون معاً كلما 
اعود من االدغال. لكن قبل ان اجد الوقت 
للكتابة، كان علي التوجه اىل االماكن حيث  
جتري االحباث، وذلك من اجل تصفية احد 

وهناك، حدث شيء ما فمنعين من  املشاكل. 
 حتقيق هذا املشروع."

 " احلادث، اعرف، اخربتين ماراي اليوم."
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وشعرت دايان ابألمل عندما تصورته جرحياً وهي 
عاجزة عن فعل اي شيء ملساعدته و  

 االهتمام به.
 اتبع جايسون كالمه كأنه مل يتوقف: 

" وملا بدأت صحيت تتحسن وصرت قادراً 
ت رسالتك. وبسبب على الوقوف، وصل 

التأخري يف الربيد، بقيت الرسالة يف الطريق 
 اكثر من ثالثة اشهر." 

 توقف حلظة واخذ نفساً عميقاً مث اتبع:
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" اتعرفني مباذا فكرت عندما قلت يل يف 
تعدة لتساحميين. ابلنسبة ايل  رسالتك انك مس

هذا يعين انك فقدت الثقة يب، وانك ما زلت  
. ومبا انك تنظرين اىل  تعتربينين دجااًل حمتاالً 

عالقتنا هبذا املنظار، فأان ال اريده هذه 
العالقة. وهلذا السبب رفضت االجابة على 
رسالتك. وكنت آمل ان تنضجي ذات يوم، 

 وتنظري اىل االشياء بعني خمتلفة، او..." 
توقف عن الكالم مث ما لبث ان اضاف  

 بصوت قامت:
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 " او ان تطليب الطالق." 
ق اليت حاولت ان تكبتها يف ان فكرة الطال

اعماقها، طفت ايل السطح وبدت بشعة. 
وغريزايً حاولت دايان ان تبعد هذه الفكرة 
 ألهنا ادركت اهنا ال تريد الطالق ابلفعل. 

 قالت بصوت منخفض: 
" اين آسفة للحادث الذي اصابك، واآلالم  

اليت عانيت منها. لو فقط اخربين احد  
 ابالمر..." 

 اجاهبا مبرارة:
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 " ماذا كان حدث؟"
 " كنت اخذت الطائرة والتحقت بك..."
"لتمسكي بيدي وتقويل انك ساحمتين؟ ال 

 شكراً." 
ادارت دايان وجهها حىت ال تدعه يرى  

 الدموع اليت بدأت تتساقط.
 اتبع جايسون:

" ارجو ان تفهمي ما كنت احاول قوله. ال 
اريد منك ان تساحميين، لست يف حاجة ألن 
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ران. ليس عندي شيء  احصل على الغف
 آخذه على نفسي." 

" لكنك رفضت ان تقول يل ملاذا ذهبت اىل  
ابريس. انه شكل من اشكال الكذب، اليس  

 كذلك؟" 
ويف عنف، فتح ابب السيارة وخرج منها. مث 

 احنىن قلياًل وقال هلا من خالل النافذة:
" ما اجلدوى من الكالم. ارجوك ان خترجي 
من السيارة وان تسرعي، ألنه اذا بقينا هنا 
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نتجادل، فلن نستطيع ادراك الطائرة اليت لن  
 تنتظران ابلطبع. هيا اتبعيين." 

 
- الفصل الرابع :  

 
 
 

 عامل جايسون
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وعندما شاهدت دايان الطائرة اليت ستأخذها 

سون االّ اىل بونو , أدركت ملاذا أصّر جاي
 أتخذ سوى حقيبة واحدة . 

إهنا طائرة صغرية مبحركني , ال تنقل سوى 
 ستة مسافرين . 

طلب جايسون من دايان ان تضع حزام  
 األمان .

ليس يف الطائرة مضيفات , وكل مسافر  
 مسؤول عن نفسه .
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وبعد دقائق قليلة , أقلعت الطائرة وحلقت 
 يف مضيق عميق بني جبلني .

املضيق , سيل صغري يتدفق   وبعيداً يف هناية
مثل خيط رفيع فضي ضائع يف وسط كتلة 

 خضراء .
داخل الطائرة , جتلس قرب دايان فتاة يف 

العاشرة من عمرها , تبدو من أصٍل هندي , 
 وهناك رجل وإمرأة حتمل طفاًل , وجايسون

يتحدث مع رجٍل أبيض يبدو أنه على معرفة  
 وثيقٍة به . 
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يدأت الطائرة ابهلبوط تدرجيياً حنو عمق 
 املضيق الذي راح يتسع شيئاً فشيئاً ,, 

 مث أصبح السيل املائي هنراً .
الحظ جايسون اهتمام دايان ابملنظر الذي 

 حيلقون فوقه , 
 فقال هلا شارحاً :

ألمازون ," إنه هنر اتيو ,أحد روافد هنر ا  
قام والدي أبحباثه على بعد قليٍل من هنا , 

 أكثر مشااًل ".
 " هل عثرمت على البرتول ؟". 
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شعرت ابلغيظة عندما أدركت أهنا املرة األوىل 
 اليت تدخل فيها اىل عامل زوجها ,

هذا العامل الذي كان يبعدها عنه , عندما كاان 
 يعيشان معاً يف لندن .

 أجاهبا جايسون : 
نعم , واآلن نفتش عن البرتول يف اجلنوب  " 

, وأنمل يف إجياد طبقة تكون امتداداً لليت 
 اكتشفها والدي ".

 " أمل تعثروا على شئ بعد ؟ ". 
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" بلى , لكننا ما زلنا يف حاجة اىل القيام  
 ابستكشاف وحتاليل كثرية . 

 والدي عمل هنا لعدة سنوات ". 
تسائلت دايان يف نفسها ان هناك وال شك 

 مسألة مهمة ,
لقد اخربها ان يف نيته البقاء هنا يف االكوادور  

, 
واذا ابلطلئرة تنتفض وتدخل يف جيوب  

 هوائية .
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راح الطفل يبكي والفتاة الصغرية ترجتف 
 خوفاً ,

أمسكتها دايان بيدها تشد عليها , فابتسمت  
 الفتاة ,

 
استدار الطّيار وتفوه ببعض الكلمات اهلندية 

بعينني مطمئنتني ,  ونظر اىل الركاب   
 فاراتح هؤالء اىل ما مسعوه .

 
 قال جايسون لدايان :
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" قبطان الطائرة امسه تييد تورنر , وهو يف 
الوقت نفسه طبيب , ال ميكنك انتتصوري 

مدى اخالصه وتفانيه جتاه اهلنود , لقد انتشر  
بني القبائل وابء احلصبة الذي أدخله البيض  

 معهم ,
إبدخال اللقاحات اىل  ويقوم تييد وأصدقاؤه 

 األدغال ويعاجلون السكان أبنفسهم , 
وهذه طريقة جيدة إلقناع اهلنود أبن البيض 

 ليسوا كلهم رديئني ".
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قالت دايان وهي تنظر اىل الغابة املليئة 
 ابالشجار : 

 " من هنا يبدو الدخول اىل االدغال صعباً ". 
" كال , إهنا ليست كذلك , يف املاضي كان 

عون علىالناس يتجم  
ضفاف النهر قبل ان جيلب االسبان االمراض  

 معهم .
ان اسالف هذه الفتاة اجلالسة اىل جانبِك 
عاشوا هنا عدة سنوات , وكانوا حيمون  
انفسهم ضد الغرابء ابستعماهلم االسهم  
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الصغرية املسمومة , وبعضهم ما زالوا  
 يستعملوهنا اىل اليوم ,
ساسية هي اهنم اهلنود اجليفارو , وميزهتم اال

التوصل اىل جعل الرأس البشرية يف حجم 
 برتقالة ".

 نظرت دايان اىل الفتاة وقالت :
 " آه ..ال .. اي اهلي !". 

 قال جايسون و هو يضحك :
"ال ختايف , ان معظم اهلنود اليوم يلجأون اىل  

 التقاليد نفسها , 
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 فالرجال مثل تيد جعلوا بعضهم أيلفوننا ,
ستهبط الطائرة بعد دقائق قليلة , وحنن  

وحدان سنذهب اىل بونو مع الباحث اجلالس  
 قباليت ,

وتيد سيوصل العائلة اهلندية اىل بلدهتا مع 
 االدوية . 

كان الطفل يشكو من مشاكل يف اجلهاز 
 اهلضمي , فأخذهم تيد اىل كيتو ,

واجرى للطفل عملية جراحية , والظاهر ان  
د يف صحة جيدة ". اجلراحة جنحت والول   
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فوجئت دايان ابهتمام جايسون أبهل البلد , 
لكنها جتنبت إبداء أي مالحظة حول هذا 

 املوضوع . 
حطت الطائرة يف مدرج مطار صغري , كان 
اهلواء ساخناً ورطباً , ومالبس دايان تلتصق 

 جبسمها .
فجأة ظهرت يف السماء طائرة هليكوبرت تشبه 
التنني الضخم , شئ غريب يف هذا الديكور 

 املتنوع , 
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وما ان هبطت الطائرة اىل االرض حىت خرج 
الرجال يف بذالت عملهم وتوجهوا حنو  

 املرآب .
صعد اجلميع يف شاحنة كانت يف انتظارهم ,  

 فتبعهم جايسون ودايان . 
مدينة بونو .حتركت الشاحنة متوجهة حنو   

ولدى دخول الشاحنة قلب املدينة , 
اكتشفت دايان ان بونو مدينة حقيقية , تشبه 
املدن الصغرية , وابنيتها من الطراز االسباين 

. 
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عندما كانت ال تزال يف الطائرة كانت تتوقع  
ان ترى بعض االكواخ املنثورة هنا وهناك يف 

 قلب االدغال .
اايم االستعمار  كانت املنازل قدمية العهد من

. 
جدراهنا مطلية ابلكلس االبيض وسقوفها 

 مبنية من حجارة القرميد .
وأعلى بناء يف هذه املدينة كنيسة فوقها 

 برجان يطالن على بقية املنازل . 
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وهنا وهناك بعض ا لبيوت احلديثة العهد 
 املؤلفة من طابق واحد . 

 قالت دايان وهي تلتفت حنو جايسون :
ان بونو مدينة هبذا االتساع  " مل اكن اتصور

 ." 
" هذه املدينة تتطور بسرعه بسبب االحباث 

 اليت جتري الكتشاف البرتول ,
كذلك صناعة السكر من القصب السكري 

. 
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وعائلة ماراي متتلك معامل عدة , وميكنك ان  
تقراي اسم عائلتها قبل الزواج على عدد 

الأبس به من املباين , "هنا معامل غييارمو " 
كذلك هناك السياح الذين ايتون دائماً .و    

 البعض يقول ان بونو هي مدخل االدغال ". 
 

دخلت الشاحنة ساحة ضيقة حيث تنتصب  
كنيسة صغرية ويف اجلهة املقابلة بناية من 
اخلشب واجهتها مزينة بكلمات منقوشة 
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أبحرف مصنوعه من النيون " الفندق الكبري 
 . " 
 

وقف امام امر جايسون سائق الشاحنة ابلت
 الفندق .

ودايان اىل مدخل  وعندما دخل جايسون
الفندق , كانت تنظر اليهما امرأة هندية 

عجوز , على رأسها قبعة عريضة من القش , 
قرهبا سلة مليئة ابلربتقال و الليمون احلامض 

. 
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راح جايسون يشرح لدايان وهو يتسلق سلماً 
قدمياً من اخلشب يصل اىل شرفة كبرية تطل  

 على املدينة : 
, هل انِت جائعة   " يف هذا الفندق انزل عادةً 

 ؟". 
 

 " قلياًل , اين اشعر ابلظمأ ". 
 

" سنضع حقيبتِك يف غرفيت , مث أنخذ طعاماً  
 خفيفاً ويعدها اوصلِك اىل املستشفى ". 
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كانت صاحبة الفندق امرأة بدينة , استقبلت 
جايسون اببتسامة عريضة و رحبت بدايان يف 

 كلمات لطيفة .
يف غرفة جايسون سرير عريض ضخم , 

خزانة وطاولة , نوافذ الغرفة تطل على و 
الساحة الصغرية , وهناك محام متصل ابلغرفة  
القدمية العهد , لكنها نظيفة , واحلمام أيضاً 

. 
دخلت دايان وغسلت يديها و وجهها بسرعة 

 مث ارتدت فستاانً من القطن . 
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نزال اىل غرفة الطعام و راحا حيتسيان عصري 

ة من الدجاج  البندورة وأيكالن وجبة مؤلف
املطهو مع البصل و البندورة و الفليفلة  

 اخلضراء , تقدم مع األرز .
 

بعد هذه الوجبة الدمسة , شعرت دايان ابرتياح 
وفرحت عندما اقرتح عليها جايسون الذهاب 

 اىل املستشفى مشياً على األقدام . 
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" املستشفى ليست بعيدة من هنا , وميكنِك 
ن صعوبة ,ان تعودي اىل الفندق من دو   

أما أان فليس يف وسعي أن أبقى معِك , هناك 
اجلديدة و اين  مشكلة يف إحدى اآلابر 

مضطر ان اذهب اىل هناك يف احلال , أي  
 بعد ايصالك اىل املستشفى ". 

سألته وهي حتاول جاهدة ان تتصرف 
ابسرتخاء ومن دون ان جتعله يالحظ اخلوف 

من ان جتد نفسها مرتوكة وحيدة يف هذا 
كان اجملهول : امل  
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 " هل ستعود يف املساء ؟". 

 
 " لست متأكداً , ال تنتظريين ".

 
حني خرجا من الفندق بدأ املطر يتساقط , 
أمسك جايسون بذراع دايان وأسرعا حنو  

 املستشفى ,
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وهو بناء مؤلف من طابقني , وما ان وصال 
اىل ابب املستشفى الزجاجي حىت راح املطر 

فة .ينهمر بعنف يشبه العاص  
مل تر دايان املطر ينهمرهبذه القوة كما تراه 
اآلن . كأمنا خيوطاً طويلة رمادية تصل 

 السماء ابألرض ,
وتبدو األبنية كأهنا تقرتب من بعضها البعض 

. 
 



 - 251 - 

الشارع أصبح مستنقعاً كبرياً من الوحل و  
 املاء .

شابة ترتدي بذلة بيضاء  استقبلت دايان إمرأة
 و تتكلم اللغة االجنليزية بطالقة : 

" السينيور فاريل سيكون سعيداً لرؤيتِك , 
لكنه متعب وما زال حتت أتثري الصدمة , 
فالضربة اليت أصابته يف رأسه كانت عنيفة 

 للغاية ".
 سألتها دايان :
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انه سيتمكن من العودة اىل كيتو    " اتعتقدين
 قريباً ؟". 

" ال ميكنين ان اعطيِك جواابً على سؤالك , 
عليِك أن تسأيل الدكتور ويليب الذي  

 سيحضر يف الغد .
إن غرفة والدِك يف الطابق الثاين , الغرفة 

 الثالثة يساراً يف هناية املمشى ". 
 أجابتها دايان وهي تبتعد : 

 " شكراً جزياًل ".
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جايسون على كتفها ومهس قائاًل :  ربت  
" ليس لدّي الوقت ألرافقِك , علّى أن أعود  

 اىل املطار ألستقل الطائرة املقبلة ".
يف هذه اللحظة ابلذات مل يكن أمام دايان 

 سوى رغبة واحدة فقط .... 
أن تضع رأسها على صدر زوجها وحتيط 

 خصره بذراعيها , 
 رفعت راسها وقالت بتوسل :

, ال تذهب , ارجوك ان تبقى " جايسون 
 معي ". 
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تردد قلياًل وتقّلصت عضالت وجنتيه , لكنه 
سرعان ما اسرتخى و نظر اىل اخلارج حيث  

 املطر ما يزال ينهمر ,
 مث قال هلا يف حزم :

 
 " ال أتسطيع ".
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 " إذن أرجوك أن تعود الليلة ".

" ال ميكنين أن اعدِك بشئ , هناك احتمال 
لتغّيب أايماً عدة ". ألن اضطر اىل ا   

 أجابته بلهجة ايئسة :
 " رمبا غادرُت البالد قبل ان تعود ؟ 

قد يشفى أيب بسرعه ونعود اىل كيتو , فماذا  
 ستفعل ؟". 

 استدار عنها وتوجه حنو الباب ,
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شعرت دايان ابلذعر جملرد التفكري ابنه يرتكها  
 من دون ان تعرف مىت سيعود,,,

 متاماً كما حدث منذ سنة , 
وأمام الباب توقف جايسون والتفت حنوها  

 وراح يتأملها , 
كأنه يريد ان يرسخها يف ذهنه , تشجعت 

دايان واقرتبت منه ووضعت يدها على ذراعه 
 و مهست :

 
 " اتوسل اليك جايسون "
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 أجاهبا مبرارة :

 " ملاذا تتوسلني اىّل ؟
هل تريدي أن أعدِك بشئ يرضيِك حى  

بّر بوعدي ؟تعاتبني اذا مل أستطع ان ا   
 .. ال .. أبداً ,, هل تفهمينين ؟

 
اذا مل تكوين هنا عندما أعود اىل بونو ,  
 سوف أعرف ان كل شئ انتهى بيننا ,

 ولن احاول البحث عنِك , هل اان واضح ؟
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 سالمي اىل كرستوفر ,
وقويل له من جانيب انين امتىن له الشفاء  

 العاجل ".
 

يبتعد  خرج جايسون بسرعة , وشاهدته دايان 
 حتت املطر القوي , مث إختفى , 

صعدت اىل الطابق الثاين وتوجهت حنو  
 املمشى الذي يقودها اىل غرفة والدها . 
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كانت غرفة صغرية ونظيفة , وكان اهلواء 
داخلها منعشاً بسبب املكّيف املعلق يف 

 سقفها .
استقبلتها ممرضة تسهر على عناية كريستوفر  

 فاريل وقالت وهي تبتسم : 
ابنتك اي سيد فاريل ". "هذه  

 مث ابتعدت وقالت قبل ان خترج من الغرفة :
" ما زال حتت أتثري الصدمة , أرجوِك أن 

تبقي معه طوياًل وحاويل أالّ تدعيه يتكلم كثرياً 
 ." 
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كان وجه كريستوفر شاحباً وعيناه تعكسان 

 قسوة احملنة اليت اصابته .
 

ورأسه كانت يده اليسرى مثبتة يف اجلص 
ملفوفاً بضمادة إلخفاء جرح ما من دون 

 شك ,
 

 حاول االبتسام ومّد يده حنو دايان , 
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ابتسمت له بدورها برغم الدموع املنهمرة 
 على خديها وقالت له مازجًة :

 " تبدو يف أحسن حال ". 
" كان حظي يفلق الصخر , لقد مات قبطان 
الطائرة , ولو مل يكن جايسون موجوداص 

 هناك , لكنُت يف عداد املوتى ".
 شعرت دايان وكأن ركبتيها ختوران وقالت : 

 " آآه .. ماذا فعل لك ؟". 
" كان على أرض املطار يراقب عملية اهلبوط  
وما إن حتطمت الطائرة حىت هرع وجنح يف 
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داخلها اان ورجل آخر قبل أن إخراجنا من 
 تنفجر الطائرة ".

أغمض كريستوفر عينيه من دون أن يرتك 
يدها , وكانت الدموع تساقط بغزارة على 

وجه دايان , وراحت تعض على شفتيها بقوة 
, فقد عرفت أخرياً ملاذا كان جايسون متعباً 

 للغاية يف الليلة الفائتة .
وادركت اآلن مدى شجاعته وشهامته 

ندفاعه . وا  
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قال هلا والدها و هو يراقبها من زاوية عينيه  
 بنظرة ساخرة : 

 " أظن أنِك فوجئِت عند رؤيته ". 
 

" نعم كثرياً ! كنت تعرف أنه موجود يف  
 اإلكوادور , أليس كذلك ؟". 

" نعم , عندما مل تتلقي جواابً على رسالتك , 
 رحت احبث ملعرفة مكان وجوده ".

 
يئاً هبذا اخلصوص ؟"." وملاذا مل تقل يل ش  
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" لعدة أسباب , أمهها أنين أكره التدخل يف 
 شؤون اآلخرين .

كنت على علم ابملشاجرة اليت حصلت بينِك 
 و بينه قبل مغادرته البيت ". 

 " كيف ؟ من أخربك؟". 
" جايسون زارين قبل ان يتوجه اىل املطار يف 
اليوم نفسه , كان مضطرابً وأخربين ما حدث 

. 
بب مل أقل لِك أين هو . وهلذا الس  
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كنت اعتقد أن عليِك ان تتعذيب بعض الشئ  
 , وتدفعي مثن عدم ثقتِك به .

أتعرفني اي حبيبيت , إين اعتقد انِك كنِت 
على خطأ عندما فضّلِت تصديق أونيس بداًل 

 من زوجِك ".
 

ليس ذلك فقط , كان هناك سبب آخر 
..... قل يل اي ايب , هل كنبت اىل جايسون  

 ختربه بوصولنا اىل هنا ؟". 
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" كال . كنت أفّضل مفاجئته , لكنين مل اكن  
 انتظر منه تلك الصالبة ,

كان علّى ان استعمل كل ما لدّي من لطٍف 
إلقناعه ابللحاق بِك اىل كيتو ليطلعِك على 

 احلادث . 
ى اهنا فرصة حسنة لكما لتلتقيا من كنت ار 

اجل وضع النقاط على احلروف , هل  
 حتدثتما يف املوضوع ؟". 
 اجابته وهي هتز رأسها :
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" تقريباً . يف كل حال اعرف اآلن ملاذا مل 
 يردعلى رساليت .

لكن ال تتصور ابداً انه غرّي رأيه جتاهي , مّرة 
 اثنية ذهب , ال شئ تغري كما يف املاضي ,

ابلنسبة اليه اقل امهيه من احباثه النفطية   أنين
 ." 

 " هل سيعود ؟". 
 " نعم , لكنه مل يقل يل مىت ".

 " واين تسكنني اآلن ؟". 
 " يف الفندق الكبري و سط الساحة ".
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" انه ليس املكان املناسب المرأة وحيدة , 
عليِك أن تنتبهي جيداً , الرجال الذين أيتون  

يف العمل داخل  اىل املدينة بعد غياب طويل 
 االدغال , ال يتصرفون دائماً يف لباقة ".

 ال ختف علّى , فسأكون حذرة ". 
الحظت دايان والدها بدأ يتعب , فنهضت 

 وأضافت :
" سأعود غداً ألراك يف الصباح حىت أكّلم 
 الطبيب , رمبا مسح لك ابلعودة اىل كيتو ". 

 تنهد كريستوفر وقال : 
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ؤملين وكذلك "أشك يف ذلك . ما زال رأسي ي
ضلوعي , ارجوِك اي دايان ال ترهقي نفسِك 
 كثرياً يف هذا احلّر وإال تعرضِت للمرض ". 

يف اخلارج كان املطر قد توقف عن اهلطول , 
وسحابة من الذابب حتّلق يف مجيع االجتاهات 

, 
اسرعت دايان يف خطواهتا وتنفست ابرتياح  

 عندما دخلت الفندق ,
ندما راهتا تدخل : قالت هلا صاحبة الفندق ع  

 " اتريدي ن فنجاانً من الشاي ؟".
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 " شاي ؟ بكل أتكيد ".! 
وبعد دقائق قليلة احضرت ابريقاً من الشاي 
املغلي اىل قاعة االستقبال و سألت دايان 

 قائلًة :
 " هل سيعود زوجك قريباً ؟". 

 " رمبا بعد بضعة أاّيم ". 
" انه رجل طيب ولطيف . هل تشتاقني اليه  

 عندما ال يكون يف املنزل ؟". 
 "........... نعم , أشتاق اليه ............" 
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" ان معظم الرجال الذين يعملون يف املؤسسة 
 النفطية غري متزوجني ,

بعضهم كانوا متزوجني لكنهم طّلقوا زوجاهتم  
 , مل اكن اعرف ان السينيور كالرك متزوج .

 
يل  لكن كان علّى التكهن بذلك , فقد قال 

يوماً انه ينوي شراء منزٍل يف كيتو ليستقر فيه 
. ولكي يريد منزاًل فانه حتماً حيتاج اىل زوجه 

 , اليس كذلك ؟". 
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مل تكن دايان تعرف ما تقوله , فاكتفت هبز  
ا موافقة , لكن كالم صاحبة الفندق راسه

جعلها مضطربة طيلة السهرة , هكذا إذاً ,  
, رمبا فقد كان جايسون ينوي شراء منزل 

 اشرتاه , من يدري ؟
 

وما ان عادت اىل غرفتها حىت متددت على 
السرير , كانت حرارة الطقس ترهقها , فلم 

تقو على خلع ثياهبا , راحت تصغي اىل 
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الضجيج اآليت من اخلارج واىل انغام عذبة  
 منطلقة من قيثارة يعزف عليها رجل , 

بقيت دايان ممدة على السرير فرتة طويلة 
يتصبب منها ابستمرار . والعرق   

 آه كم امتىن لو ان جايسون يعود هذه الليلة .
 

لو مل يكن مضطراً للذهاب اىل االدغال بعد 
 ظهر هذا اليوم ,

لو بقي معها , لكان معها اآلن , حيدثها عن 
 مشاريعه , ويتجاذب معها اطراف احلديث ,
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رمبا كاان توصال اىل تفاهم وعادا اىل حبهما 
 من جديد .

 
د اصطحبها والدها اىل االكوادور لرتى لق

جايسون من جديد وتتناقش معه يف كل ما 
 حدث بينهما ,, 

فهل ما مت حى اآلن سواء يف الفندق او على 
 الطريق للمطار , يوضح االمور ؟؟
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على االقل جنحا يف ان يقيما نوعاً من  
 االتصال .

لقد كاان صديقني ومتكنا من التعبري عّما 
قهما .خيتلج يف اعما  

 
 ملاذا ,آه ملاذا بعثت بتلك الرسالة التافهه ؟

 
ملاذا مل تنتظر منه ان يكتب اليها اواًل , كما 
 كان ينوي قبل ان يقع له ذلك احلادث ؟. 
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رمبا كان كتب اليها يف فرتة نقاهته ليطلعها  
على احلادث , فتستقل اول طائرة لتأيت  

 وتلتحق به . 
لكن بدل ذلك , تسلم رسالتها وأبت عليه 

 كربيلؤه ان يرد , 
وبداًل من ان تكون هي زوجته اليت تعتين به  

خالل مرضه , كانت ماراي سواريز وابنة 
اخيها روزا تقومان ابلدور الذي كان عليهما 

 ان تقوم به .
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لقد قال هلا " كنت خملصاً على طريقيت  
 اخلاصة ".

قه , لو قال هلا  من اآلن وصاعداً بدأت تصد
هذا الكالم قبل سنة , لكانت االشياء خمتلفة 

. 
 

لكن هل كانت مستعدة الن تصدقه يف تلك  
 الفرتة ؟

 
 هي اآلن اندمة الهنا مسعت كالم اونيس .
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ولكن كيف كان ابمكاهنا ان تتكهن ابن 
صديقتها تغار منها و لذلك كانت تتصرف 

 يف حقد . 
 

ب بول ؟وملاذا كانت اونيس غيورة ؟ ابسب  
لقد قال هلا جايسون انه يعرف ملاذا تغار 
اونيس , وليس من املفروض ان تعرف 

 السبب منه .. 
 ماذا كان يقصد بذلك ؟
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لو كان موجوداً معها اآلن لكانت طرحت 
 عليه هذا السؤال ابلذات .

لكانت سالته أيضاً عن رسالة كارول , وملاذا  
 سافر اىل ابريس لرؤيتها ؟

 
قبول جوابه , أايً كان , من اهنا مستعدة ل

 دون طرح أي سؤال .
لكن جايسون ليس هنا اآلن , لقد رحل مرة 

 اخرى , وماذا لو تركت بونو قبل عودته ؟
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لقد افهمها بوضوح ان كل شئ سينتهي  
 بينهما , انه مل يعد يريدها , 

لقد اعتاد ان يعيش من دوهنا , او رمبا التقى 
 امراة اخرى ؟ 

 
, لقد تعّرف اىل امراة  البد ان ذلك صحيح

 ومن اجلها حياول شراء منزل يف كيتو ,
 امراة يتزوجها بعدما يتم الطالق منها . 

 
 اليس هو اول من ذكر كلمة الطالق ؟ 
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لقد أتكدت اآلن بعدما رأت جايسون من 
 جديد ,

وبعدما امضت برفقته بضعة ساعات , اهنا 
وروحاً ,حتبه حباً كبرياً , واهنا ملكه جسداً   

وإذا حدث ما جيعلها عاجزة عن ان تكون 
زوجته من جديد , فان احلياة لن يعود هلا 

 ابلنسبة اليها اي معىن .
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استيقظت دايان وهي تشعر جبفاف يف حلقها  

 , وبصداع عنيف , هنضت من فراشها ,
واخذت محاماً , مث ارتدت فستاانً قطنياً  

وتناولت فطور الصباح بشهية وتوجهت اىل  
 املستشفى .

 
كان اهلواء ثقياًل , لكن الطقس مجيل . برك  

ماء جتمعت من االمطار تعكس السماء  
 الزرقاء , 
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وعلى اشرطة الكهرابء واهلاتف حتط العصافري 
 اخلضراء اللون و تزقزق بفرح . 

 
يف املستشفى تعرفت اىل الطبيب الذي يهتم 
 مبعاجلة والدها . انه شاب امرييكي هادئ .

 قال هلا:
لن امسح له ابلذهاب اىل كيتو يف الوقت  "

احلاضر , فهو يف حاجة اىل الراحة واهلدوء ,  
 والسفر سريهقه كلياً " . 
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وراح الطبيب يتأملها بنظراته السريعه مث قال 
: 

" هل وجودك هنا يف بونو يشكل اية مشكلة 
 ؟

اذا سارت االمور على ما يرام , فيمكن 
ىل اجنلرتا لوالدك مغادرة البالد والعودة ا 

 خالل اسبوع ". 
 "اتفقنا اي دكتور , سأبقى هنا ".

" شكراً , هل تريدين ان نلتقي من جديد يف 
 اواخر االسبوع ؟".
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 " بكل أتكيد " 
هذا يسمح هلا ابلبقاء بعض الوقت , عّل 

جايسون يعود , ميكنها ان تراه ورمبا توصال 
 اىل اتفاق . 

" أظن انك ملقحة ضد االمراض االساسية 
... احلصبة و الكولريا و التيفوئيد .

 والتيتانوس و املالراي ". 
 " نعم " . 

اعطاها الطبيب بعض االدوية الواقيه . 
ونبهها أالّ تشرب من ماء احلنفيات , وان 
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تكافح تصبب العرق ابالغتسال مّراٍت عدة  
 خالل النهار . 

توجهت دايان اىل غرفة والدها و ابلغته ان 
على األقل يف بونو .عليه البقاء اسبوعاً    

" قلت لِك ذلك . يف كل حال اهنم 
 يعاجلونين ويعتنون يب جيداً , 

ان الشئ الوحيد الذي يقلقين هو انِت . هل 
 انِت مراتحة يف هذا الفندق ؟". 

" نعم , ان صاحبته انسانة لطيفة وهي تعرف 
 جايسون جيداً ".
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" ما هي مشاعرك جتاهه ؟ اما زلِت تنوين 
؟".الطالق   

" كال , اكتشفت اين ما زلت احبه واين اريد  
 ان ابقى زوجته , لن اتزوج بول . 

لكن جايسون يقلقين اي ايب . يبدو شديد 
 التصلب ". 

 " بصراحة اي ابنيت , اان ال استغرب موقفه .
لقد نبهتك وقلت لِك ان العيش معه ليس 

 سهاًل .
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ومبا انِك مل تثقي به ,فقد ملسِت النقطة 
لديه ,احلساسة   

يعين اين متاكد انه لو تنازلِت عن كل شئ 
وحلقِت به ذلك اليوم , ألخذِك معه اىل  

 هيوسنت ,
لكن االمور تغرّيت كلياً , وااتصور ان ذلك  
 مرده اىل تلك الرسالة اليت بعثِت هبا اليه .

 ماذا كتبِت له ابلفعل ؟". 
 تلعثمت دايان وهي تقول :

 " قلت له فيها انين اساحمه ". 
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لقد ارتكبِت خطًأ كبرياً اي حبيبيت ". "   
 

" مل اكن اعرف ما اكتب له , لو عرفت فقط  
اين كان موجوداً لكنُت أخذٌت 

 الطائرةوحلقُت به , 
مل اكن يف حاجة اىل ان اكتب تلك الرسالة  

 التافهه . 
على كل حال , انَت الذي نصحتين بكتابتها 

 ." 
 تنهد والدها وقال : 
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اكن اعرف اىل اي  " هذا صحيح , لكنين مل 
درجة كنت تستخفني ابلوضع الذي منِت فيه  

 ؟
لو كانت امِك بيننا , لكانت قدّمت اليِك 

 هذه النصائح الالزمة ....". 
 

" ارجوك اي ايب , ال تتهمين , انت على حق 
 , مل اكن انضجة مبا فيه الكفاية . 

لكن اآلن , اعرف ان الزواج ليس فقط 
.".................. 



 - 291 - 

 
تلعثمت دايان وعّضت على شفتيها مث اتبعت 

 تقول :
 

" اخشى ان اكون قد جئت متأخرة , لدّي 
احساس أبن جايسون وجد امرأة اخرى , 

 وانه مل يعد يريدين ".
 أجاهبا كريستوفر فاريل و هو يبتسم : 
 " ميكنِك ان تعريف احلقيقة ببساطة ".

 سالته دايان بتعجب: 
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كيف ؟!!". "    
 

 أجاهبا ويف نظرته حملة ساخرة : 
 " ما عليِك إال أن تساليه ".

 
خالل اليومني التاليني و برغم حرارة الطقس 
امللتهبة اليت تسيطر على بونو , أمضت دايان 
ساعات رائعة مع والدها وجمموعة األطباء  
الشباب واملمرضات الذين يعملون يف  
 املستشفى و يعتنون بصحة والدها ,
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كانوا يعاجلون يف الوقت نفسه العاملني يف 

 املؤسسة النفطية وسكان املدينة .
اقيم مركز دائم للمعاجلة اجملانية يعمل ليل 
 هنار , مما يتيح للهنود تلقي العالج الالزم . 

 
يف الفندق كان الوقت مير هبدوء , لقد  

توطدت العالقات بني دايان و جريدا شوارتز  
من أصٍل املاين . , صاحبة الفندق , وهي  
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حذرت هذه االخرية دايان من الرجال الذين  
 يتسكعون يف شوارع بونو خالل الليل , 

وفهمت دايان ملاذا اختار هلا جايسون هذا 
 الفندق ابلذات . 

كان يعرف متاماً ان جريدا سوف حتميها من 
 كل االخطار املمكنة .

واراتحت جملرد التفكري أبن زوجها مازال يهتم 
ا , مما جعلها تستنتج ان حبه هلا مل مبصريه

 يزل قائماً . 
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ويف أحد األايم , وبينما كانت دايان تستعد 
 للتوجه اىل املستشفى , 

 توقفت سيارة كاديالك سوداء اما الفندق .
 

قفزت جريدا من مكاهنا وقالت يف تعجب 
 ابللغة األملانية :

 " اي اهلي .... !! انه لويس غييارمو ! ". 
 

ان :سألتها داي  
 " من يكون ؟".



 - 296 - 

 
" أغىن رجل يف البالد , اتسائل ماذا جاء  

 يفعل هنا ؟".
 

فتح السائق ابب السيارة اليت حتلق حوهلا  
 الصبيان اهلنود ونزل منها رجل امسر , 

شعره االسود ممشط اىل الوراء , يرتدي بذلة  
 رمادية أنيقة , وتقدم حنو الفندق .

دايان , ومن دون  وما ان دخله حىت توجه حنو 
 تردد , احنىن يقبل يدها ,
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فوجئت دايان اليت كانت تنظر اليه و على 

 وجهها عالمة استفهام .. 
" امسي لويس غييارمو سيدة كالرك , اين 

 شقيق السيدة ماراي سواريز , 
 طلبت مين شقيقيت ان ازورِك , وها أان هنا ." 

 
كانت دايان تنظر اليه مفصاًل يف هدوء غريب 

نت ابتسامته ساطعه تشبه ابتسامة ماراي , كا
, 
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 لكنها مل تكن دافئة مثلها .
كان يرمقها بنظرة اثقبة و عيناه الرماديتان 

 تلمعان حتت حاجبيه ,
انه يف حوايل اخلامسة واالربعني من عمره ,  
مجيل املنظر وجّذاب و يبدو واثقاً من نفسه 

 متام الثقة .
 اجابته دايان بيتحفظ :

تعرف اليك اي سيدي ". " اسعدين ال  
 

 " ووالدِك , هل حتسنت صحته ؟". 
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 " ان صحته تتحسن يوماً بعد يوم ".
 

" عظيم , اود ان ازوره , اذا كان ذلك ممكناً  
 ." 

" طبعاً , سيكون مسروراً على التعرف اليك  
 , اان ذاهبة اآلن اىل املستشفى ". 

 
" يف هذا احلال , امسحي يل مبرافقتِك يف 

 سياريت ". 
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بعد تردد قصري , صعدت دايان اىل السيارة ,  
 كذلك لويس غييارمو .

 
 ساهلا لويس يف سخرية :

" اين هو اآلن , هذا االنسان املتغطرس , 
 اعين جايسون ؟". 

 " مل اكن اعرف انك تعرفه ".
 

" رايته مرات عديدة يف كيتو , عند آل  
 سواريز . 
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كما جاء اىل مزرعيت وامضى فيها عدة اايم ,  
كن اعرف انه متزوج وزوجته هبذا لكين مل ا 

اجلمال الفاتن .. اين اتسائل فعاًل ملاذا مل 
 يكلمنا عنِك أبداً ؟".

 
مل تكن دايان تعرف ماذا تقول , ففضلت 

 التزام الصمت , 
كيف ميكنها ان تشرح هلذا الرجل الغريب 

 تصرف جايسون الفريد ؟
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كتفت ابدارة وجهها والنظر من خالل  ا 
 النافذة بصمت ". 

 
 وصلت السيارة اما املستشفى , وتوقفت . 

فتح السائق الباب اخللفي , خرج منه لويس 
 اواًل وساعد دايان على اخلروج .

وكما كانت تتوقع فقد فرح والدها بزايرة 
لويس , ودارت االحاديث حول حادث 

ذا بلويس الطائرة وحول فرتة النقاهة , وا 
 سوقل :
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 " امسح يل ان اقرتح شيئاً ,, 
يسعدين ان اصطحب ابنتك اىل زرعيت مياً أو  

 يومني , هل تسمح يل بذلك ؟
انه افضل هلا من البقاء وحيدة يف هذا 

 الفندق , واان مثلك اي سيدي , رجل ارمل ,
وابنيت روزا تعيش معي , اهنا اصغر من دايان  

 بسنواٍت قليلة ,
هنا ستكون سعيدة ابلتعرف اليها  لكين اعتقد ا

 ." . 
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 اجابه كريستوفر فاريل وهو يبتسم :
" اريد ان اؤكد لك اواًل , ان ابنيت ليست يف 
حاجة اىل اذٍن مين , فهي حرة الن تفعل ما 

 تريده "
 

 اجابه لويس غييارمو :
"نعم , فهمت اذن , ما رايِك اي سيدة 

 كالرك ؟
لليلة يف هل حتبني مرافقيت اليوم فتمضني ا

 املزرعة ؟
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واذا اعجبِك املكان ميكنِك البقاء هناك مدة 
 اطول ".

 
" اشكر لك دعوتك هذه اي سيد غييارمو , 
 لكنين جئت اىل بونو ألكون قرب والدي ,
أال يكفي ان ازوركم اليوم واعود يف املساء  

 ؟". 
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" كما تريدين , لكن مزرعيت على بعد اربعني  
كيلونرتاً من هنا , ومن االفضل لو تبقني 

 الليلة هناك ".
 

ترددت دايان , فهي حتب زايرة املزرعة  
 والتعرف اىل روزا , 

اخربهتا ماراي عنها اشياء مجيلة , لكنها كانت 
 ختاف ان اييت جايسون يف غياهبا . 
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لي , اي حبيبيت  " ال اريدك ان تبقى هنا من اج
, ان حاليت حتسنت , وال اعتقد انه سيحدث 

 يل اي شئ يف غيابك ". 
 " لكن , اذا عاد جايسون و مل اكن هنا ؟". 

 اجاهبا لويس :
" ملاذا ال ترتكني له رسالة ختربينه اين تكونني ,  
واطليب منه ان يلحق بِك , فروزا واان يسران 

 ان نراه ". 
 

قالت :التفتت دايان حنو والدها و   
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" هل انت متاكد ان كل شئ على ما يرام 
 ؟". 

" ابلتاكيد اي حبيبيت . استفيدي من هذه 
ىن  الفرصة ........ يف كل االحوال لن تتس

لِك الفرصة دائماً لقضاء بعض الوقت يف 
 مزرعة حقيقية ". 

 
 قالت دايان ل لويس :
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" اتفقنا اي سيدي , سارافقك , علّى فقط ان  
جلب معي بعض اذهب اىل الفندق أل

 االغراض , واترك رسالة لزوجي ". 
 " طبعاً , أان حتت تصرفك ". 

 قال وهو يلتفت اىل كريستوفر : 
" اىل اللقاء اي سيدي العزيز , وآمل ان اتيت 

 لزايرتنا بعدما تغادر املستشفى ". 
 

 اجابه كرستوفر :
 " آسف , جيب ان اعود اىل لندن ".
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وقال لدايان مبتسماً : هنض لويس غييارمو  

" اذن , هيا بنا , هل تسمحني ابن اانديِك  
 دايان ؟". 
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*************************** 
 
 
 
 
 

*************************** 
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 الفصل اخلامس ... 
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يف املزرعة  – 5  
 
 
 

الطريق اليت تؤدي اىل املزرعة تتبع اجتاهاً 
 معاكساً للتيار النهري الذي جيتاز بونو ,

اهنا طريق واسعة مبنية حديثاً , تتسلق التالل 
 مث اجلبال .
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بعد عدة كيلومرتات , عربت السيارة جسراً  
 حناسياً حديث البناء ايضاً .

 وعند هذا االرتفاع اصبح النهر جدواًل . 
اكن مل يكن سوى سيل ماء  ويف بعض األم

سريع , ينبثق منه زبد يبدو وكانه متعلق  
 ابلسماء ,

جاعاًل من حوله الصخور والنبااتت املزروعة  
 تبدو متألقة أبلوان قوس قزح .
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وكانت الغابة شديدة اإلخضرار واالشجار 
متشابكة بطريقة معقدة كأمنا الدخول اليها  

 مستحيل . 
الطريق درابً " عندما كنُت صبياً كانت هذه 

ضيقاً , ومل يكن يعربها سوى اخليول و البغال 
, 

واجلسر مل يكن يف الواقع سوى جسر ضيق 
من جزعي شجرتني وبعض الرتاب املطروق 

 بينهما ,
 لقد كان العبور عملية انتحارية ...." 
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فجأة انعطفت السيارة اىل اليسار وغربت 
فوق اجلدول من جديد فشاهدت دايان 

خمتبئًأ وراء املزروعات   شالاًل ضخماً 
 واالشجار ,

كان يدوي عالياً والزبد يرتفع شيئاً فشيئاً 
 ويتبعثر بني االغصان .
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كانت الطريق تتعرج اكثر فأكثر . تبتعد 
احيااًن عن النهر لتقرتب من جديد حىت بعد  

 مئة مرت تقريباً .
 

فجأة هبط الليل , ويف دقائق قليلة , غمر 
فاضطر السائق اىل ان  الظالم الغابة كلها , 

يشعل مصابيح السيارة , الضوء الوحيد يف 
 هذا الليل الطويل . 

 قالت دايان بتعجب :
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" ما سبق يل ان شاهدت هبوط الليل هبذه  
 السرعة !!". 

 " اظن ان االدغال تؤثر فيِك كثرياً ".
تذكرت ان جايسون قال هلا املالحظة نفسها  

 , دخلت السيارة قرية صغرية .
 

عندما تستيقظني ترين اجلبال , ان  " غداً 
 مزرعيت كبرية ومنزيل مبين يف طرف السهل ,

ومنزل اخي انطونيو يقع على الطرف اآلخر 
, 
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نزرع قصب السكر والكاكاو و النب , ولدينا  

 ايضاً غابة موز واسعة ,
 كما ازرع الدراق واحلامض فقط للهواية ,

األلوان وهكذا تشكل احلقول جمموعة من 
 الغريبة يف املنطقة ".

 
ويف العتمة اشعل لويس سيجاراً , اجتاحت 

 رائحته جو السيارة .
 قال لويس فجأة : 
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 " منذ مىت انت وجايسون متزوجان ؟".
 

فوجئت دايان هبذا التبدل يف هلجة لويس و  
 ترددت قبل ان جتيب : 
 " منذ اكثر من سنتني ".

 
كثر  " لكن , مضى على وجود جايسون هنا ا 

من عام , واين اعجب النكما افرتقتما وانتما  
 ما تزاالن حديثي العهد يف الزواج . 
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عادة املتزوجون الشباب يفضلون البقاء معاً  
 يف السنوات األوىل من زواجهم ,

هل كان صعباً عليِك مرافقته اىل الكوادور  
 ؟". 
 

فضّلت دايان السكوت على الكذب , 
العتمة قرب وبقيت صامتة وهي جالسة يف 

 هذا الرجل اجلذاب .
راحت تقول لنفسها ان عليها ان تكون  

 حذرة كي ال تسقط امام سحره .
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راحت تنظر من النافذة والحظت ان السيارة  
تركت الطريق العام وهي تسلك طريقا خاصه 

. 
ومن بعيد شاهدت نوراً يلمع , تسائلت : 
 البد ان هذا النور ينبعث من داخل املنزل . 

 
يس قائاًل : مهس لو   

"مل تردي على سؤايل , واعتقد اين اعرف 
 السبب ".

 فجأة شعرت دايان بيد لويس تلمس يدها .
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ارادت ان تسحبها , لكنه متسك هبا وراح  

 يشد عليها و يقول :
 " انِت بردانة ايتها الفتاة الصغرية . 

 هل النِك مل تعريف احلب منذ سنة تقريباً ؟
ثلك كل هذا حرام ان تلقى امراة مجيلة م

 االمهال ,
 لكن قويل يل , ما دور جايسون يف كل هذا ؟
البد وان ما يسري يف عروق هذا الرجل 

 املتغطرس هو املاء و ليس الدم ".
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سحبت دايان يدها وشعرت ابلندم الهنا قبلت  

 دعوة شقيق ماراي , 
 فهي مل تشك حلظة واحدة ان لويس غييارمو

 دعاها اىل مزرعته ملغازلتها . 
 

" ان يدي ابردة الن سيارتك مكيفة ابهلواء  
 البارد , كان علّي ان احضر معي كنزة ,

اما ابلنسبة اىل السؤال الذي طرحته علّى 
 حول عالقيت مع جايسون , 
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 عليك ان تعرف اوالً ان حياتنا ال تعنيك ,
وكي ال حتاول ان تسئ الظن بنواايي , اقول 

ا نشكل زوجني عصريني , لك انن  
 أعمل اان ايضاً يف لندن , اقوم مبهنة احبها ,
وعندما ذهب جايسون اىل االكوادور , مل 

اكن اريد ان اختلى عن مهنيت وهو وافق على 
 ذلك ..

 كما وافقت اان على تنقالته العديدة ".
 

 دخلت السيارة احدى الساحات وتوقفت . 
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الية راحت دايان تتأمل أشجار النخيل الع
 تتمايل مع هبات النسيم . 

 
 قال لويس : 

" عظيم , انِت امراة حازمة واان احب ذلك 
فيِك , وآمل ان اتيت الفرصة المتكن من 

 مقارنة نفسي بِك ".
 

خرجا من السيارة ودخال املنزل حيث كانت 
 امرأة يف انتظارمها .
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 قال لويس : 
"اي عزيزيت دايان , أعرفِك ابلسيدة ماتريلو , 

تدير املنزل ,اهنا   
ستأخذِك اىل غرفتِك . واقرتح عليِك ان  

تستعدي وتوافيين اىل قاعة ا الستقبال بعد 
 قليل ". 

 
كان أاثث غرفة دايان بسيطاً, ووكانت النافذة 

كبرية .... اما غرفة احلمام تطل على شرفة  
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فكانت صغرية احلجم , لكنها جمهزة جبميع 
 وسائل الراحة العصرية .

جهها و بدلت مالبسها ,غسلت دايان و   
ارتدت ثوابً طوياًل من ا لقطن البين اللون 

 وفوقه كنزة صفراء . 
كانت قلقة بعض الشئ لوجودها مع لويس 

 غيارمو , 
 هبطت السلم وتوجهت حنو غرفة االسقبال . 
كانت القاعة كبرية وجدراهنا مغطاة ابخليزران 

 االخضر الفاتح .
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الغرفة وسأهلا  هنض لويس عندما دخلت دايان 

: 
 " ماذا حتبني ان تشريب ؟". 

اخرتات دايان عصري الفاكهة الذي قدمه اليها  
يف كأس من الكريستال الفاخر مع بعض 

 قطع الثلج . 
 

ساهلا لويس عندما رآها تتأمل احدى  
 اللوحات :
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 " هل هتتمني ابلفنون ؟". 
" نعم . اين احب الرسم جداً , درست يف 

  لندن .معهد الفنون اجلميلة يف
 

ان هذه اللوحة رائعة جدا . من هو الرّسام 
 ؟". 

 " اان ". 
 

ابتسم لويس وهو يرى نظرة االرتياب يف 
 عيين دايان واضاف :
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" صحيح . اان من رسم هذه اللوحة , هناك 
 شئ مشرتك جيمعنا اي عزيزيت . 

لقد درسُت الرسم عندما كنُت شاابً يف  
الوالايت املتحدة االمرييكية ويف اسبانيا وهنا 

. 
 انين قبل كل شئ فنان ,

 اما الزراعة فتأيت يف املرتبة الثانية .
لكنين لسُت اندماً على زراعة االرض . فقد 

 اصبحُت بسببها غنياً .
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وها أنذا , اقوم أبسفاٍر عديدة وارسم حني 
طريقيت اخلاصة . ارغب وعلى   

عندما اموت , اريد ان يتذكرين الناس اين  
 كنت فناًن وليس مزارعاً غنياً . 

هذه اللوحة اليت حتبينها رمستها عندما كنت 
 اعيش يف كيتو , العاصمة ". 

 
عادت حتدق يف اللوحة , والحظت ان  

 االلوان الغالبة هي االمحر و االسود فقالت : 
 " يف هذا الرسم عنف شديد ". 
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" هذا صحيح . ان اتريخ بالدان و شعبنا 

مصنوع من العنف , لقد تعذبنا خالل عصور 
 عديدة وما زلنا نقاسي العذاب , 

شهدت بالدان االعصار , الثورات الربكانية , 
 اهلزات االرضية و احلروب والثورات , 

غزوان ,  وال تنسي ان اهلنود االينكاس
 وكذلك االسبان ".
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" اهلنود االينكاس ؟؟ كنُت اعتقد ان ال 
 وجود هلم سوى يف البريو !".

" ابلفعل لقد استقروا يف البريو واصبحت 
 مدينة كورنكو عاصمتهم , 

لكن فيما بعد انتقلوا صوب الشمال وتغلبوا 
 على شعب كيتو , لكنهم حيبون السالم ,

 ويعيشون من الزراعة .
ركزوا على هذه االراضي منذ آالف وقد مت

 السنني , 
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يف كل حال اهلنود االينكاس ابلنسبة الينا كما 
 كان الرومان ابلنسبة اىل اورواب .

احتلوا البالد وسيطروا على السكان وقدموا 
 اليهم حضارهتم . 

وادت سياستهم هذه اىل سيطرة السالم يف 
االراضي احملتلة مع احملافظة على رفع مستوى 

اة عند املهزومني ". احلي  
 



 - 336 - 

دخلت إمرأة شابة قاعة اإلستقبال . راح 
لويس حيدثها ابللغة االسبانية يف صوٍت حاٍد  

 وابختصار , 
 فتقدمت من املقعد حيث كاان جيلسان ..

 
 

شعرها اسود قامت مرفوع بكعكة يف مؤخرة 
 رأسها ,

عيناها غامقتان وفمها الناعم يؤكد اهنا ابنة 
 لويس . 
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نورة طويلة كحلية اللون  كانت ترتدي ت
 وقميصاً بيضاء وشرتة مطرزة ابلذهب . 

 
 قال لويس ابالجنليزية :

" روزا , اقدم لِك دايان , اهنا ال تتكلم  
االسبانية , وهذه فرصة لك لتتمرين على 

 لغتِك االجنليزية " 
 

ابتسامة سريعة ملعت يف عينيها , ما لبثت ان 
 خبت حني قالت بلغة اجنليزية متكلفة : 
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" مساء اخلري دايان . اين سعيدة ابلتعرف 
 اليِك ".

 
 اجابتها دايان وهي تصافحها :

" واان كذلك , يسرين التعرف إليِك . اخربتين  
 ماراي اشياء كثرية عنِك " . 

 
تناولوا العشاء يف غرفة الطعام وراء طاولة 

مستديرة عليها شرشف ابيض مع خترمي انعم  
. 
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رائعة وهي تعود اىل  واالواين الفضية كانت 
 القرن الثامن عشر . 

 
كان يقدم الطعام و الشراب شاب يرتدي 

 سرتة بيضاء . 
وكانت وجبة العشاء مؤلفة من القريدس 

 املنقوع بعصري احلامض كمقبالت .. 
اما الوجبة الرئيسية فكانت مؤلفة من شرائح  

 اللحم املطبوخة مع البطاطا و اجلبنة .
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الدغال الشريميواي والتحلية كانت من فاكهة ا
, وهي كناية عن فاكهة قشرهتا خضراء  

وداخلها ابيض وطعمها يذكر بطعم الفراولة  
 واالانانس والدراق , كلها معاً . 

 
كان احلديث يدور حول الفن والرسم بشكل 

خاص . اندراً ما كانت روزا تتدخل يف  
 احلديث ,

ومّراٍت عديدة خالل العشاء كانت دايان 
اجتاهها , تنظر يف   
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 وكل مرة كانت تراها حتدق فيها ابستمرار ,
شعرت دايان ببعض االنزعاج امام صمت 

 الفتاة ,
رمبا الهنا ال تتكلم االجنليزية بطالقة وتشعر  

 بصعوبة التعبري عما تريد قوله . 
 

لكن دايان الحظت ان والدها لويس ال يبذل  
 اي جهد ليجعل ابنته تشرتك يف احلديث ,

ها كريستوفر لتصرف تصرفاً لو كان والد
 مغايراً ,
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وادركت دايان ان روزا ضحية كربايء لويس ..  
كم هو خمتلٌف متاماً عن شقيقته ماراي , تلك 

 املراة الكرمية الدافئة و املضيافة .
 

وشيئاً فشيئاً قررت دايان احلذر من هذا  
 االنسان الفظ . 

حاولت دايان اجياد موضوع لتتحدث مع روزا  
هلا اخرياً :. فقالت   
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" لقد اتيحت يل فرصة قضاء بعض الوفت 
مع عمتِك ماراي وابنها رامون , قالت يل ماراي 
انِك كنِت تسكنني معهما عندما كان زوجي 

 يقضي فرتة النقاهه يف منزهلا ".
 

 " كيف ؟". 
قالتها ابللغة االسبانية . مث اصفر وجهها 

والقت بنظرة أيس اىل والدها , كاهنا تسأله  
يشرح هلا , ان   



 - 344 - 

لكن لويس بقي جامداً من دون ان يتكلم 
 ,,, 

وراحت روزا تشبك يديها ببعضهما يف توتٍر  
 ابلغ وقالت بعد جهٍد كبري : 

 " اين ال افهم , من هو زوجك ؟". 
وفوجئت دايان بدورها , وابتسم لويس  

 بسخرية وقال :
" نسيت ان الفظ اسم عائلتك عندما  

 عرفتِك على روزا ". 
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التفت صوب ابنته وكلمها يف لغة اسبانية 
سريعة , ومل تسمع دايان اال انه لفظ كلمتني 

 ,, 
 دايان و جايسون .. 
 واكفهر وجه روزا ...

القى لويس جبملة قصرية ومّلحة اىل ابنته يف 
 هلجٍة قاسية ,

مما جعلها على وشك البكاء , وفجأة , بال 
حتذير , التقطت طوب العصري وقذفته يف 

والدها ,وجه   
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فابتعد لويس بسرعة , ووقعت الكأس على 
 السجادة من دون ان تصيبه , 

 امنا لطخته بعض النقط املتساقطة منها ,,
 

ومن دون قلق , امسك مبحرمة بيضاء  
وخاطب روزا بلهجة حاجة , فانفجرت  

 ابلبكاء ,
 ووقفت فجأة وخرجت بسرعة فائقة ..

 
 قال لويس و كأن شيئاً مل حيصل : 



 - 347 - 

 ان تعذري روزا على تصرفها هذا " ارجوكِ 
 ,فهي شديدة التوتر يف هذه االايم 

. اين اقرتح ان نعود اىل غرفة االستقبال  
ونتناول القهوة , ساريِك بعض اللوحات اليت  

 حدثتِك عنها . 
 

حسب رأيي تظهر هذه اللوحات بدقة العنف 
و الوحشية الراكدة وراء احلياة اهلادئة ظاهرايً 

 يف االكوادور ".
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وبرغم ما حدث كان لويس يبدو حمافظاً على 
 برودة اعصابه ,

لكن دايان بدت قلقة , اذ عليها ان متضي 
 بقية السهرة وحدها برفقته ,

إالّ اهنا دخلت غرفة االستقبال متظاهرة  
 ابهلدوء .

 
كانت السيدة مارتريلو يف انتظارمها . وراحت 
تعاتبه ابللغة االسبانية , وكان لويس يصغي 

ها هبدوء ,الي  
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مث راح يتكلم بدوره بلهجة قاسية جعلت 
 دايان تنحاز للخادمة ,

لكن سرعان ما غرّيت رأيها الن يف اللحظة 
التالية التفتت السيدة مارتريلو حنوها و القت 
اليها نظرة قاسية ووجهت اليها كلمات كأهنا 
شتائم مث استدارت واختفت وهي تصفق 

 الباب ورائها .
 

 قال لويس : 
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" اين اسف جداً لتصرف اخلادمة . ان  
 السيدة مارتريلو هتتم بروزا منذ وفاة والدهتا , 

 اي منذ كانت روزا فتاة صغرية . 
لقد ربتها كأهنا ابنتها , وهي تقف اىل جانبها  

 اذا هامجها احد ".
 

 وسألت دايان بتعجب : 
" لكنين ال ارى ملاذا اعتربتين اهامجها , مل 

سون !؟". اكن احتدث اال عن جاي  
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ابتسم لويس واشار اىل الصينية املوضوعة 
 على الطاولة بقرهبا : 

" ارجوِك ان تقدمي القهوة اواًل , مث اشرح  
لِك ملاذا أاثر اسم زوجِك البلبلة يف قلب 

 ابنيت اىل هذه الدرجة ". 
 

تناولت دايان غالية القهوة الفضية و قدمت 
الكريستال .القهوة يف فناجني صغرية من   

واقرتب لويس منها وجلس قرهبا على املقعد 
 الواسع ,, 
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فتمنت دايان لو اهنا انتبهت لالمر و جلست 
 يف مقعد منفرد . 

 
 " هل يزعجِك اذا دخنُت سيجاراً ؟

اآلن هو افضل اوقات السهرة . قهوة لذيذة 
 الطعم وسيجار ذو رائحة عطرة ,
 وامراة شابة جذابة ورائعة مثلِك . 

ق ومسعِت احداً يقول لِك انِك امرة هل سب
 مجيلة اي دايان ؟ 
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انك تتمتعني جبمال ابردتتميز به النساء  
 االجنليزايت ". 

 
احننت دايان اىل االمام , وتناولت فنجان 

القهوة عن الطاولة املنخفضة وانتهزت هذه  
الفرصة لالبتعاد عنه بعض الشئ , مث اجابت 

 تقول :
اذا شعرت روزا  "واآلن , ارجو ان تشرح يل مل

 ابالضطراب حيال مساعها كلمة جايسون ". 
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"آه .. نعم . ابلطبع .. كانت يف حالة توتر  
 غريب , اليس كذلك ؟

من زمان واان احاول ان اعرف حقيقة  
حاسيسها , وتصرفها الليلة افادين أكثر مما 

 كنت اتصور . 
 

, لكنها مل تكن  اهنا واقعة يف غرام جايسون
 على علٍم انه متزوج .

انه موقف حرج ابلنسبة اليها . اليس كذلك 
 ؟". 
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 روزا مغرمة جبايسون !!!!!!! 

شعرت دايان ابضطراب ملا ميكن ان ينتج عن 
 ذلك . 

كانت على حق عندما تصورت ان جايسون  
 البد وان تعرف اىل امرأة أخرى ؟ 

 انه وقع هو ايضاً يف غرامها ؟ 
 

هو فعاًل مغرم هبا ؟ لكن , هل  
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وراحت يد دايان ترجتف وهي تضع فنجان 

 القهوة على الطاولة بقرهبا .
 لكنها متكنت من االحتفاظ ابهلدوء وقالت : 

 "البد وانك متزح !!". 
 

" أبداً , سأشرح لِك , منذ سنتني واان اتوقع  
من روزا ان تتزوج صديق طفولتها ارتورو  

 غوميز ,
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ماً , كما يوافق أهل  انه زواج يوافقين متا
ارتورو , النه سيؤدي اىل احتاد عائلتني غنيتني  

 ,, 
وحالياً يدرس ارتورو يف الوالايت املتحدة 

 االمرييكية , لكنه سيعود قريباً ..
وحنن نرغب ان يتم هذا الزواج خالل شهر  

 ,, 
اردُت مناقشة الوضع مع روزا , لكنها قالت 

رو الهنا يل بصراحة اهنا ترفض الزواج من ارتو 
 حتب رجاًل آخر ". 
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عاد حيتسي قهوته وعلى شفتيه ابتسامة حزينة 

 , مث اتبع يقول : 
"سألتها مّراٍت عديدة , من يكون ذلك  

الرجل الذي حتبه , لكنين مل اتوصل اىل معرفة  
 هويته .

كان عندي بعض الشكوك , لكنين مل اكن 
املك اية ادلة تؤكد شكوكي ........ إالّ 

 اليوم ..
منذ ان التقيت بِك ..........."  أي  
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" اذن طلبت مين اجملئ اىل هنا عمداً لكي 

 "............ 
توقفت دايان عن الكالم , غري قادرة على 

 اكمال مجلتها .
 

 فأسرع لويس يقول ويف عينيه نظرة استهزاء : 
 " العرف احلقيقة بوجودك ؟ .. طبعاً ...
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ونفذت خطيت حبذافريها . واآلن اين متأكد 
متاماً ان الرجل الذي حتبه هو جايسون  

 ابلذات ,
 وانِت اي دايان , امل تشكي بشئ؟؟ 

 امل خيربِك جايسون بذلك ؟". 
 

" كال .. كل ما اعرفه ان روزا كانت تسكن 
عند ماراي سواريز خالل فرتة النقاهة اليت 

 قضاها جايسون يف منزهلا ".
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, وهناك بدأت القصة , ولألسف " نعم 
 كنت يف هذه الفرتة مسافراً . 

ومن السهل التكهن مبا حصل , كان 
يف نظر روزا البطل الذي خاطر  جايسون

حبياهتا لينقذ رجاًل آخر كما انه اصيب جبروح  
 ابلغة من جراء خماطرته هذه ,

وكانت حاضرة هناك ليل هنار لتنقذه بدورها 
. 

هل ميكنِك ان تتصوري وضعاً أكثر عاطفيًة 
 من هذا ؟ 
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وزايدة على ذلك , ان جايسون خيتلف  
عرفت اليهم اختالفاً متاماً عن الرجال الذين ت

 من قبل ,
 انه قوي ورصني ومتحفظ ,

كان ابلنسبة اليها عمالقاً اشقر , قوي البنية 
 و مجيل الوجه .

 يف اي حال , هكذا كانت تراه , 
اهنا ما زالت يف التاسعة عشرة من عمرها , 

 وانِت ال تكربينها كثرًي .
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وميكنِك ان تتصوري ما ميكن ان يكون قد 
 حصل بينهما . 

 
 تشعرين يف املاضي امام جايسون رمبا كنتِ 

 ابالحاسيس نفسها ,
 ورمبا أحببِت جايسون ابلطريقة نفسها ".

 
 " اين مازلت احبه ابلطريقة نفسها ".
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هكذا حّدثت دايان نفسها من دون ان جترؤ  
 على البوح بذلك . 

 
 واتبع يقول :

"البد من االعرتاف أبين شعرت خبيبة امل 
عندما اخربتين ماراي ان جايسون رجل متزوج  

. 
وال افهم ملاذا مل خيرب اجلميع بذلك من قبل 

 .. 



 - 365 - 

عندما تعرفت اليه يف كيتو دعوته لقضاء  
 بضعة اايم هنا يف املزرعة ,

وقِبل دعويت , لكنه مل يتمكن من البقاء مدة 
الك الفرتة اطول بسبب كثرة اعماله يف 

 ابلذات ,,
وبعد رحيله الحظُت ان روزا كانت حزينة , 

 وحاملة ومنعزلة ,
 وهنا بدأت الشكوك تراودين ".
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وضع لويس فنجانه على الطاولة والتفت حنو 
 دايان اجلالسة يف قربه وقال :

" واآلن بعدما اخربتِك ملاذا كانت روزا  
مضطربة خالل العشاء , ماذا تنوين ان  

 تفعلي ؟". 
 

 " ماذا افعل ؟ ماذا تريدين ان افعل ؟".
 

 " رمبا تريدين الطالق ؟



 - 367 - 

ويف هذه احلال سيكون جايسون انساانً حراً 
 ليتزوج من جديد , مما يسعد ذلك روزا ". 

 
" لكن ليست يف نييت الطالق . ما الذي 

 جيعلك تفكر يف ذلك ؟". 
 

" قالت يل شقيقيت ماراي انِك مل تري جايسون  
سنة .منذ اكثر من   
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وبرغم ما قلِت يل يف السيارة , انكما زوجان 
عصراين , الحظت انه منذ وصولِك اىل 
 االكوادور مل تتوصال بعد اىل االتفاق ,

وإال ملا تركِك وحدِك منذ وصولِك اىل بونو ,  
 وَلَما كنِت تبدين حزينة هكذا ,

تشبهني امرأة حمرومة من احلب منذ زمٍن بعيد 
 ." 
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ها متاماً , وشعرت دايان كان قد اقرتب من
 بيده تداعب كتفيها .

ارجتفت مث سيطرت على شعورها وتناولت 
حقيبة يدها وهنضت واقفة وراحت تتثائب 

 وتقول بصوها الناعم : 
 " آسفة الين ساخيب آمالك اي سيدي .. 
لكن ما تقوله اآلن ال يعكس سوى رأيَك 

 اخلاص ,
التنسى انَك من جيل آخر , فكيف تريد ان 

م زواجاً كزواجنا ؟تفه  
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واآلن , اذا مسحت يل ساذهب اىل النوم . 
 انين شديدة التعب ,

 وال شك ان السبب هو تبدل املناخ .
 وآمل ان تكون روزا يف حالة افضل غداً .. 

 تصبح على خري اي سيدي ". 
 

وغادرت دايان الغرفة قبل ان يتسىن له  
 الوقت للوقوف ملرافقتها .

 
يود ان يبقيها معه . كانت متأكدة انه   
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صعدت السلم خبطوات كبرية ودخلت 

غرفتها و اغلقت الباب وراءها واسندت 
 جسمها اىل الباب وهي تلهث ,,

 حبثت عن القفل , لكن مل يكن هناك مفتاح ,
بعصبية , ماذا ميكنها ان تضع على   وتسائلت

 الباب لتسنده به ...
مل تشك حلظة واحدة ان لويس غييارمو ميكن 
ان يدخل اىل غرفتها من دون طرق الباب 
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واحلصول على اذن ابلدخول , اذا كان هذا  
 ما يريد .

 
شاهدت صندوقاً صغرياً خمصصاً لوضع  

 الثياب القذرة املعدة للغسيل .
مل يكن ثقياًل لكنه يصمد  فالصقته ابلباب ,

 قلياًل مما جيعلها حاضرة الي حركة مفاجئة . 
 

جلست على حافة السرير حتاول ان هتدئ 
 من توترها . 
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ليس يف وسعها وهي يف هذه احلال ان ختلد 
 اىل النوم ,

راحت تصغي السمع منتظرة يف اي حلظة 
 مساع اصوات خطوات تقرتب . 

 
وراحت   بقيت على هذه احلال فرتة طويلة ,

تتسائل ,, كيف تستطيع اهلرب من املزرعة 
 والعودة اىل كيتو غداً .

وحوايل منتصف الليل ارهقها التعب والتوتر  
 , فقررت ان تنام .
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لكنها شعرت ابنه من الصعب ان تنام 

 بسهولة ,, وراحت تتسائل ,,
 ما هي يف احلقيقة مشاعر جايسون جتاه روزا ؟ 

 
ك الفتاة اليت  هل صحيح انه وقع يف غرام تل

اهتمت به خالل فرتة االستجمام يف منزل 
 ماراي ؟
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هذا ممكن . ذلك ان روزا تشبهها كثرياً , اهنا 
يتيمة االم مثلها , وسبق ان قرأت دايان مقااًل 

يقول ان الرجل يقع دائماً يف غرام النساء  
 اللوايت من النوع نفسه .

 
يف اسرع ما ميكن ,  جيب ان تعود اىل بونو

جيب ان تكون هناك عندما يعود جايسون من 
 االدغال .
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وهكذا ميكنها ان تطلب منه ان خيتار بينها و  
بني روزا , والشك اهنا الطريقة الوحيدة  

 لوضع املور يف نصاهبا . 
وبعد سلسلة من التساؤالت والكوابيس , 

 خلدت اىل نوم عميق .. 
 

ٍت على الباب وااذا هبا تسمع يف نومها طرقا
 وصوات يناديها ,,

 
 انتفضت ونظرت اىل الباب . 
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" سيديت , سيديت , ماذا جيري ؟ ان اببِك ال 
 ينفتح !!". 

وتعرفت دايان اىل صوت روزا . فقفزت خارج  
 السرير وراحت تفتح الباب , 

 
فدخلت روزا ترتدي بنطلوانً من اجلينز الضّيق  
 وقميصاً من القطن األبيض وحتمل صينية يف

 يدها .
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" صباح اخلري اي سيديت , اين اجلب لِك 
 فطور الصباح ".

كانت تبتسم بفتور و تقول كما لو ان احداً 
 يلقنها ما جيب ان تقول :

" اين آسفة لتصريف الوقح ليلة امس , هل 
 تساحمينين ؟". 

 
" طبعاً اساحمِك , شكراً لِك النِك احضرِت  

 الفطور , فهذا لطف منِك ,
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اًل والبد انين اتخرت . كم لقد منُت طوي
 الساعة اآلن ؟". 

 
" العاشرة والنصف , كان جايسون ينام يف 

 هذه الغرفة عندما كان يسكن عندان , 
 وكنت اجلب له الرتويقة حىت السرير احياانً " 

 
حاولت دايان االّ تفكر مبشهد جايسون يف 
الصباح عندما ينهض من النوم , بشعره 
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وصدره العاري و   املشعث و عينيه الناعستني
 عضالته الظاهرة .

 
 قالت دايان دون اضطراب :

"واان ايضاً احضر له فطور الصباح اىل  
 السرير احياان ". 

لو كان جايسون معها االن ,,بقرهبا يف  
 السرير , ملا تصرفت روزا هبذه الوقاحة !!
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" لقد اعتقدت انِك عشيقة والدي اجلديدة , 
 عندما شاهدتِك تصلني معه , 

 هل انِت حقاً عشيقته اجلديدة ؟". 
 

" كال . ابداً . ملاذا ؟ هل يصطحب عشيقاته  
 معه اىل البيت ؟". 

 
" نعم دائماً . منذ وفاة والديت ورمبا قبل ذلك  

 ايضاً ,, هو هكذا ..
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لقد طلب مين ان اعتذر منِك النه غري قادر  
على ان يقضي النهار معِك , فهو مضطر اىل  

اء بعض االعمال .. الذهاب اىل بونو لقض   
 احتبني رؤية املنزل واملزرعة ؟

 ميكننا التنزه على ظهر احلمار ".
 

 " عظيـــــــــــــــــــــــم !!". 
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" حسناً سأهتم ابألمر , جيب ان نذهب قبل 
الظهر , فبعد ذلك يصبح احلّرشديداً وغري 

 حمتمل ". 
 مث اضافت بغتًة :
اإلجنليزية ؟". " كيف جتدين حديثي ابللغة   

 
 " جيـــــــــــداً جـــــــــداً ".

 
" لقد علمين جايسون االجنليزية , سأكون 

 ابنتظارِك بعد قليل ............" 
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ابتسمت روزا مث خرجت من الغرفة وبقيت 
دايان حتّدق ابلباب املقفل . التريد إال امراً  

 واحداً ,, ان متسك بشئ وحتطمه .. 
 
ا واحتست جرعة من لكنها متالكت اعصاهب 

القهوة الساخنة وهي تقول ان روزا تتمتع 
 بقدرة هائلة لتجعلها يف غريٍة كبرية . 
كان يكفي ان تنطق هبذه الكلمات 

 "................ 
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وفهمت دايان يف هذه اللحظة ابلذات كم 

كانت سريعة العطب لكل ما يتعلق جبايسون  
بسبب كلمات اونيس ورسالة إمرأة جمهولة  

 تدعى كارول ,, 
وكلمات روزا اجلارحة جعلتها انسانة غيورة 

 وتعيسة ..
 

وفهمت ايضاً ان هذا هو الثمن الذي سوف 
 تدفعه الهنا تزوجت من رجل جذاب .. 



 - 386 - 

نت ترغب يف احملافظة على لكن اذا كا 
زواجها واذا ارادت ان متضي بقية حياهتا معه  
 فان عليها ان تتعلم ان تضط نفسها اكثر .

 
وانتهت بسرعة من تناول الفطور . مث اخذت 
محاماً سريعاً وارتدت ثياهبا ونزلت اىل ساحة 

البيت لالنضمام اىل روزا اليت كانت يف  
عشاء  انتظارها والشاب الذي قدم هلا ال

البارحة . ساعدمها على امتطاء محارين  
 صغريين , مث انطلقا .



 - 387 - 

 
الحظت دايان ان روزا فتاة رائعة . ترتدي 
قبعه من القش على راسها حلمايتها من  

 الشمس الالهبة .
 شعرها طويل جمدل حىت خصرها .

 كان احلو متقلباً ينذر هببوب عااصفة .
لكن النزهة على ظهر احلمار كانت رائعة 

كان احليوان يعرف الطريق جيداً ,و   
 لذا فكان من غري الضروري حماولة توجيهه .
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وصلتا امام اشجار الليمون والربتقال احلمض 
. وكانت الثمار تشكل بقعاً ذات الوان فاقعه 

 على االوراق اخلضراء ..
 مث دخلتا اىل قلب االدغال . 

من قريب كانت املزروعات تبدو اكثر مجاال 
من بعيد , وكانت دايان تتعرف مما هي عليه 

اىل بعض النبااتت , لكن كانت جتهل  
 معظمها .

وكانت جذوع الشجر مغطاة ابلنبااتت 
 املتسلقة واحلشائش والعرائش .
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 مهست دايان قائلة :
 " آمل اال نضيع الطريق " 

 
 اجابتها روزا : 

" ال ختايف امحل بوصلة تقينا خطر الضياع . 
ان يضلوا الطريق   حىت اهلنود انفسهم ميكنهم 

 احياانً . هل كل شئ على ما يرام ؟".
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هزت دايان راسها ابالجياب , فلن تقول لروزا  
اهنا تشعر ابحلر يلهب عظامها واهنا تتصبب  

 عرقاً واهنا تكاد ختتنق من شدة العطش ,
كيف ميكن للباحثني عن البرتول ان يعملوا  

 يف مثل هذه الظروف ؟ 
مل هذا احلر  وكيف ميكن جلايسون ان يتح

 الشديد ؟ 
فليس من املستغرب انه يشعر حباجة اىل اجملئ 

اىل كيتو من وقت اىل آخر للراحة  
 واالستجمام . 
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وصلتا اخرياً اىل مكان يف الغابة حيث 
جتمعت بعض املنازل املبنية من خشب ذات  

سقوف مصنوعة من اوراق االشجار , 
وتوقفتا امام احد املنازل , وقامت روزا بوضع  

ميها على االرض وقلدهتا دايان بذلك .قد  
 

 اقرتحت روزا على دايان قائلة :
" اتريدين رؤية منزل اتبع ألحد اهلنود  

اجليفارو . وهكذا ميكنِك ان ختربي اصدقاءك  
 مبا رأيِت عندما تعودين اىل اجنلرتا ؟".
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وافقت دايان وهي تالحظ تلميحات روزا 

 املاكرة .
 

يف الداخل كان املنزل يف منتهى النظافة , 
 وربة املنزل امراة ذات مجال مدهش ,

مالحمها حتمل عالمات نبل وتدل على 
انتمائها اىل قبيلة اصيلة , ال خليط قبائل  

 اخرى فيها .
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وقد دعتهما لرياي طفلها النائم يف مهد  
عصري , على غري ما كان يتوقع , والحظت  

ة داخل املنزل , من دايان وجود اشياء حديث
نحاسية بينها األدوات املطبخية والطناجر ال

اجلديدة . كما عرض عليهما صيّب سالح  
"االنبوبة " وراحت روزا تشرح لدايان كيفية 

 استعماله .
 

" نغمس الرأس يف السم الذي يصنعه اهلنود  
أبنفسهم , وعندما يصيب السهم احليوان , 
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سهم حياول هذا االخري ان يتخلص من ال
الذي ينكسر حده وميوت احليوان على الفور  

 . انه اخرتاع عجيب . اليس كذلك ؟".
 

بعد زايرة قصرية للمنزل اهلندي , عادات اىل  
التنزه يف الغابة ومرة اخرى رشقتها روزا مبكر 

 مبالحظة اخرى :
" جايسون , واان , غالباً ما كنا نقوم بنزهات 

 على ظهر احلمار , كانت قدما جايسون
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تالمسان االرض من شدة طوهلما , وكنا 
 نضحك من ذلك كثرياً ".

 
أخذت دايان تشد على اسناهنا مصممة على 
أال تدع روزا تزعجها هبذه املالحظات القاسية 
, وشعرت أبن روزا تراقبها وتتجسس عليها . 
ولذلك كانت مضطرة أالّ تبدر منها أية اشارة  

 ضعف امامها . 
 

 وفجأة قالت روزا :
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 يقل يل جايسون انه متزوج . اخربتين " مل
عميت انه انسان تعيس جداً الن احدهم اساء  

 اليه .
واعتقد ان الشخص الذي اساء اليه هو انِت  

 .. 
اان اعزف على القيثارة .. وكنت اعزف له 

نادر  مراراً , فهو حيب املوسيقى , وهذا من ال
رؤيته عند من يتمتع برجولة ابرزة مثله . وهو 

يعلمين اللغة االجنليزية ".كان   
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 توقفت حلظة عن الكالم , مث اتبعت : 
" وعندما سكن يف املزرعة هنا , كنا نقوم 
سوية بنزهات طويلة . وكنا منضي فرتات 

عادة برفقيت , قلت مرحة واعتقد انه وجد الس
 له اين احبه واريده ان يكون زوجاً يل ".

 
سألت دايان و قد تشنجت يدها على اللجام 

: 
 " وماذا اجابِك " ؟.
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" ال شئ ... رحل , واآلن وقد تعرفت 
عليِك , فهمت السبب , مل يكن يف وسعه 

 ان يتزوجين ما دام متزوجاً منِك .
هل جئِت اىل االكوادور لتتفاوضي معه على 

 الطالق ؟".
 

 " كال ! ". 
 

 " ملاذا اذن ؟". 
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 أجابتها دايان بصوٍت اثبت :
اكون معه "." من اجل ان اراه و   

 
" اين ال افهم , واذا كنِت تريدين ان تكوين  

 مع جايسون ,
 ملاذا جئِت اذن اىل هنا مع والدي ؟".

 
 " النه دعاين الزور املزرعة واتعرف اليِك ". 



 - 400 - 

وفجأة حملت دايان شكاًل أخضر بني االوراق 
يتحرك بسرعة و يقرتب منها و وعرفت دايان 

 اهنا حّية . 
يرت بسرعه , وراحت عصافري الببغاء تطا

 السعادين والقرود تطلق اصوااتً اثقبة ,
 مث عاد الصمت واختفت احلية . 

بدأت دايان تتضايق من رفقة روزا , لكنها 
سرعان ما شعرت ابالرتياح عندما الحظت 
اهنا وصلت اىل طرف االدغال , وانفتح 

امامها حقل من قصب السكر حتت مشس 
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مع حتت الهبة ومن بعيد , كان املنزل يل
 اضواء مرتجرجة , مثل السراب . 

 
 

 سالتها روزا :
 " هل صّدقِت والدي "؟. 

 
" طبعاً , وملاذ ال اصدقة ؟ يف كل حال , لقد 

ين لزايرة املزرعة امام والدي , وراى  دعا
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والدي اهنا فكرة جيدة ان ازور املزرعة  
 واتعرف اىل فتاة يف مثل عمري " 

 
البيضاء  وراحت روزا تقهقه وتظهر اسناهنا 
 املغروزة جيداً يف فكيها .

" متاًما ما مييز والدي انه رجل ذكي وخبيث ,  
تقدين ان ذلك هو السبب  لكن اذا كنِت تع

الوحيد الذي من اجله دعاِك اىل هنا تكونني  
 محقاء اكثر ما اتصور .
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 انه يريدك ان تكوين عشيقته اجلديدة , الين
الحظت كيف كان ينظر اليِك مساء البارحة 
 , عندما كان حيدثِك عن الرسم ..........." 

 
 اجابتها دايان يف حدة : 

" اذن , احب ان ُأعِلمِك انه ليس يف نييت 
 ان اكون عشيقته , فهو يف سن والدي ". 

 
 " هذا ال يهمه ابداً ". 
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 " نعم , لكن لكن ذلك ال يهمين اان .
دة جدا اننا ابتعدان عن أووف ... اان سعي

 االدغال . كنا كاننا يف محام خبار ". 
 

" نعم الطقس حار جدا اليوم , وينبئ 
بعاصفة يف هناية النهار .. ملاذا تغريين  

احلديث .. اين ال افهم ملاذا جئِت اىل هنا 
بينما تزعمني انِك تريدين البقاء قرب  

 جايسون ؟".
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 اجابتها دايان بصوٍت متوتر : 
ون يعمل حالياً يف اماكن حديثة  " جايس

حيث يتم التنقيب عن النفط وال ميكنين  
مرافقته اىل حيث يعمل , ليس الننا متزوجني 
يعين ان علينا ان نكون معاً طيلة الوقت . 

ومن جهة اثنية هذا ال يعين ايضاً اننا ال نريد  
 ان نكون معاً ".

 
 مث عادت روزا لتقول وهي هتز كتفيها :
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 ا فهم لو انين وجايسون  " لكن اان ال
 متزوجان حلاولت االّ نفرتق ابداً ......" 

 
 اجابت دايان بلهجة حادة :

" هذا يعين انِك ال تعرفني جايسون جيداً , 
 ميكنِك ان حتاويل لكن ذلك لن يغري شيئاً .. 
ال احد حيربه ان يكون يف اي مكان اذا مل 

 يكن يرغب يف ذلك ". 
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رّكت محارها وكأهنا القت روزا بنظرة قاسية وح
تريد ان تسد الطريق على دايان , قالت 

 بلهجة انتصار :
" تقولني اين ال اعرف جايسون معرفة كافية 

 ؟
يف كل حال ان ما اعرفه هو انه سيكرهِك 

رعة , فهو يعرف عندما يعرف انِك زرِت املز 
جيداً صيت والدي وسيعتقد أبنِك أصبحِت 

 عشيقة لويس غييارمو .
ِك الطالق فوراً ". وسيطلب من  
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 أجابتها دايان يف ضجر :

" توقفي عن هذا التصرف الصبياين , لقد 
تعرفت اىل والدِك فقط منذ البارحة ومل امِض 

 هنا سوى ليلٍة واحدة ..........." 
 

" وستمضني غريها من الليايل , قال يل ايب  
انِك ستبقني هنا هذه الليلة ايضاً , ورمبا ليايل  

 اخرى ".
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 " كال ساعود اىل بونو يف اسرع ما ميكن ". 
 

 وسالتها روزا يف هلجة ساخرة : 
 "وكيف ستعودين اىل بونو ؟". 

 
" سيارة والدِك ستوصلين كما جاءت يب اىل  

 هنا ". 
شعرت دايان فجاة حبكاك يف خصرها , 

 وتذكر نصائح الطبيب : 
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رمبا يكون ذلك مقدمة الرتفاع حرارهتا , 
يف احلال لئال تصاب  عليها ان اتخذ محاماً 

 ابي مرض خالل اقامتها يف املزرعة . 
 

 وقالت روزا وهي ترسم ابتسامة شريرة : 
" ال تغادري املزرعة اال اذا امر والدي بذلك 

 ." 
 

 " ماذا تعنني هبذا ؟".
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" لن تعودي اىل بونو اذا مل أيمر والدي  
 السائق جوزيه كي يوصلِك .
ه قبل وأعرف انه لن يقوم بذلك اليوم الن

ذهابه هذا الصباح قال يل انِك ابقية معنا 
 اليوم ايضاً .

 وقال جلوزيه أالّ يصطحبِك اىل بونو , 
واعتقد انه من الصعب عليِك العودة على 

 ظهر احلمار اي سيديت ".
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وضحكت روزا بسخرية واستدارت مع 
 محارها و ابتعدت .

 
عندما وصلت دايان اىل ساحة املنزل , كانت 

يتصبب العرق منها بغزارة مرهقة جدا   
نزلت عن احلمار و رات سيارة الكاديالك 

 تدخل الساحة , 
انزلت السيدة ماتريلو بعض االغراض  
 مبساعدة جوزيه الذي قادها اىل بونو .
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دخلت دايان تواً اىل غرفة احلمام بعد ان  
مألت املغطس ابملاء الفاتر , فاغتسلت و  

 جففت جسمها بعناية .
 

سجينة يف املزرعة ؟هل تكون   
ان جمرد التفكري يف االمر جعلها ترجتف كأن 
 موجة ابردة اجتاحتها برغم احلر الشديد .

 
هي حقاً سجينة اذا صح كالم روزا ان لويس  

 غييارمو منع السائق من ايصاهلا اىل بونو .
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لكن , عليها ان تعود اىل بونو أبي مثن ويف 

 اسرع ما ميكن ,
يعود جايسون لرتاه  حىت تكون هناك عندما

 من جديد و تتكلم معه كيال ينفذ هتديده . 
 

لقد كانت عيناها متسمرتني يف سقف الغرفة  
و هي تتساءل عن الطريقة اليت تعود هبا اىل  

 بونو , 
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 غري استخدام احلمار !!! 
 
 
 
 

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

 اهلروب والعاصفة .... 
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وفجأة وجدت احلل خطرت هلا فكرة جهنمية 
ايقظتها من غفلتها وانتصبت وقلبها خيفق 

 بشدة
هل هذا معقول هل جترؤ على تنفيذ هذا 

 املخطط
 

طبعا انه احلل الوحيد واذا فشلت خطتها  
تكون قد جنحت يف جعل سكان املزرعة 

 يعرفون اىل 
 أي درجة تصر على العودة اىل بوتو 
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مل فكرة ان تكون اهنا غري مستعدة لتح

سجينة وهلذا السبب وضعت خطة هلرهبا 
 نزلت من 

سريرها وخلعت مئزرها وارتدت فستان من 
 القطن 

 
مث مشطت شعرها ووضعت بعض املساحيق 
على وجهها وضعت مالبسها واغراضها يف 

 حقيبتها مث 
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وضعت احلقيبة يف اخلزانة رمبا لن ترى  
مالبسها مرة اخرى شعرت بلحظة ندم امام 

 فكرة 
ضياع مالبسها لكنها ادركت ان لويس  

غييارمو ليس لصا ولن يعاقبها الهنا غادرت 
 املنزل
 سرا
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محلت حقيبتها وفتحت الباب وخرجت اىل  
املمشى ومل تلتقي احدا وهي تتوجه حنو 

 السلم 
عندما وصلت اىل السلم توقفت والقت نظرة 
 خاطفة على املدخل كان خاليا املنزل يسوده 

الوقت ليالالسكون كان    
وتساءلت دايان ما إذا كان اجلميع أيخذون 

 قسطا من الراحة يف 
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وقت القيلولة نزلت السلم وتوجهت هبدوء  
حنو صالة اإلستقبال اذا فاجأها احدهم  

 فيمكنها 
ان تقول اهنا كانت تتامل لوحات السيد  

 لويس غييارمو
 

وكما توقعت كانت سيارة الكاديالك التزال 
 يف الساحة 
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الكرسي ونظرت اىل ساعتها   وجلست يف
سيصل جوزيه بعد دقائق وسيتوجه اىل بوتو 

 إلصطحاب
 لويس اىل املزرعة 

 
هنضت دايان ووصلت اىل الباب وفتحته 

الاحد يف الساحة لكن اخلطر الوحيد هو ان 
 تراها 
من احدى النوافذ  روزا او السيدة ماتريللو

 واسفاه لكن هذا ال مينعها من القيام هبذة
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 احملاولة 
 

واجتازت الساحة على رؤؤس اصابعها كان 
 اجلو رطبا وخانقا انه اهلدوء الذي يسبق 

العاصفة وصلت امام السيارة ووضعت يدها 
على مسكة الباب وفتحته من دون ضجه 

 ودخلت يف
املقعد اخللفي واغلقت الباب هبدوء مث  
استعادت تنفسها وحاولت تنظيم دقات 

 قلبها مث
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متددت يف ارض السيارة تقوقعت على نفسها  
 وانتظرت 

فجأة مسعت اصوات خطوات وكالم 
ابلألسبانية مث انفتح الباب من جهة السائق  

 وجلس جوزية
امام مقود السيارة فسمعت دايان صرير  
الكرسي مث انغلق الباب ومسعت اصوات 

 املفاتيح
ارة وصوت احملرك يدوي بقوةاقلعت السي  
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سارت السيارة على الرمال مث على احلصى  
 ودخلت الطريق املؤدية اىل الشارع الرئيسية

حاولت دايان جاهدة التنفس من دون  
احداث أي ضجة جنحت خطتها وهي االن 

 يف طريقها اىل 
 بونو 

وحبذر واحتياط حاولت اختاذ جلسة مرحية 
اهتزازلكنها ظلت تشعر برجيج العجالت و   

 السيارة
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ومرت السيارة فوق ثقب يف الطريق  
واضطرت دايان إلن تعض على شفتيها كيال 

 تصرخ
وماإن وصلت السيارة الطريق الرئيسي حىت 
اسرعت وابلتايل خفت عدة اإلرجتاجات 

 ومتكنت 
دايان من اجللوس بطريقة مرحية بعض الشئ 
وكانت تعرف ان الطريق سيستغرق اجتيازة 

 نصف
ا ساعة تقريب  
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وكي تتحاشى اإلصابة بتشنج توصلت اىل  
 ارخاء قدميها بعض الشئ حىت االن كل

 شئ جيري حسب خلطة املرسومة 
 

لكن بعدما تصل اىل بوتو ماذاستفعل ادركت 
 اهنا مل تفكر يف ذلك من قبل

 فلم يكن لديهاسوى فكرة اثبتة 
وهي مغادرة املزرعة هل إبمكاهنا ان تغادر 

سائقها السيارة من دون ان ينتبه   
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اهنا تشك يف ذلك لكن ماذا لو مسعها هل 
 سيؤدي اىل نسف خطتها ومىت خرجت من
 السيارة كيف ستجد طريقها اىل الفندق ؟؟ 

 
مل تكن بونو مدينة كبرية ميكنها ان تسال احد 

 املارة فيدهلا على الطريق 
اللحاق هبا  وحىت لو حاول لويس غيييارمو

 فلن يستطيع خطفها امام الناس ,, 
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هل هي متاكدة من ان ذلك لن حيدث على 
كل حال االكوادور مثل معظم املدن 

 االمريكية 
الالتينية بلد غريب ويعترب احلوادث الغري 
 مألوفة كأهنا حوادث عادية فإذا اقرتبت 

منها سيارة متر يف الشارع وقفز منها رجل 
واقتادها اىل داخلها فاجلميع ينظر اىل  

 ماحدث
 كأنه شئ عادي واتفه
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وقررت يف النهاية االترتك ملخيلتها العنان كل 
 شئ أييت يف وقته وميكنها ان تنتظر 
 املشاكل حىت تقع وحتاول حلها

 
انعطفت لسيارة يف كوع حاد وادركت دايات 

اجتازت جسرا ولن يبقى امامها   ان السيارة
 سوى

جسرين لتقرتب من بونو شعرت بقشعريرة 
برد ذلك ان مكيف اهلواء يعمل إبستمرار 

 داخل 
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 السيارة الفخمة 
 

ماذاستكون ردة فعل جايسون عندما تطلعه 
دايان على مغامرهتا الصغرية هذة هل  

 سيضحك ؟ 
 هل سيكون يف بونو لتخربه قصتها هذه؟

أتمل ذلك من كل قلبها آآآآآآآآآآه اهنا  
اراحت راسها على ركبتيها وراحت حتلم أبن 

 تراه لدى وصوهلا الفندق 
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اذاكان هناك فال بد انه قرأ رسالتها وسيفاجأ 
 بعودهتا بسرعة 

هل سيكون سعيدا برؤيتها ,, هل يكون  
مستعدا للتنازل عن عنفوانه وأيخذها بني 

 ذراعيه ويعانقها 
ديد بقدر هل سيكون مستعدا ليحبها من ج

 ماهي حتبه ؟
 آآه.اهنا أتمل ذلك من كل قلبها . 
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قطعت السيارة اجلسر االخري واجتهت حنو 
 الطريق املنحدرة اليت تصل هبا اىل بونو كانت
الكيلو مرتات الباقية كأهنا اطول من الدهر  

 .... 
اخريا وصلت السيارة اىل املدينة ومن خمبأها  

 كانت دايان تراقب سقو ف املنازل,,, 
دخلت السيارة عرب الطريق الضيقة واخريا  
 توقفت عرفت دايان ان السيارة وصلت امام

 معمل لويس غييارمو
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راح السائق يصفر حلنا مل يتوقف عن ترديده 
حلظة طول الطريق وقد حفظت دايان اللحن 

 وهي
ة اهنا لن تنساه ابدا انتظرت لتعرف متأكد

 ماذا ستفعل وبعد دقائق بدت طويلة فتح
جوزيه الباب وخرج مث اقفله وراءه وابتعد عن 

 السيارة
رفعت دايان رأسها قليال ونظرت اىل اخلارج  
 ورأت رجاال خيرجون من املعمل وشيئا فشيئا
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متكنت من النهوض من خمبأها وشعرت أبمل 
الباب بسرعة من دون  حاد يف قدميها فتحت 
 ان

تلتفت اىل الوراء لرتى ما إذا كان جوزييه 
 شاهدها ,,, 

خرجت واقفلت الباب وراءها واختلطت 
 ابلعمال واملارة

وبسرعه وصلت اىل الطريق العام وعرفت اهنا 
 ليست يف حاجه الن تسأل احد كي يدهلا اىل 
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الطريق للوصول اىل الفندق كانت فرحه جدا 
ت تسرع اخلطى غري لنجاح خطتها وراح 

 مصدقة 
 اهنا ستصل اىل الفندق .... 

الغيوم الرمادية تتكدس يف السماء واملدينة 
 تغرق يف العتمة والعاصفة تقرتب 

 
ويف سوق اخلضار نفدت بضائع الباعة اهلنود  
 بسرعة سيارت اجليب التابعة للشركة النفطية 
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تتوقف امام احلانة ورجال ببذالت العمل 
فعون داخل املقهىينزلون منها ويتدا  
 

عندما رأت دايان الكنيسة القدمية عرفت اهنا 
 ابلقرب جدا من الفندق راحت حتث خطاها
ووصلت امام الساحة وصعدت السالمل  

القدمية اليت تؤدي هبا اىل مدخل الفندق وكان 
 على
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شرفة الفندق عدد كبري من الرجال اجلالسني  
امام طاوالهتم حيتسون الشراب املنعش يف 

 هذا
الطقس احلار احدهم حترش بدايان واخذ 
يناديها ابإلسبانيه وراح اجلميع يقهقهون  

 بصوت 
 أبعلى صوت
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كانت الغرفة مظلمة عندما دخلتها دايان 
اشعلت النور وشعرت لتوها ان قواها تكاد  

 ختور
بعد هذا التوتر الذي رافقها طوال رحلة 

اهلروب كانت ثياهبا تلتصق جبسدها بسبب 
 العرق 

تصبب منها وكان شعرها مبلال.الذي   
احتست كأسا من املياه املعدنيه والحظت يف 

 تلك 
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اللحظة ان الرسالة اليت تركتها جلايسون  
 اختفت

نظرت حوهلا وشاهدت ثياب رجل معلقة يف 
 الغرقة 

 
 لقد عاد جايسون 

 
راح قلبها ينبض بقوة وخلعت مالبسها يف 

حماولة لتهدئة اعصاهبا من شدة  
 فرحها.ابلنسبة 
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للحاضر فهي التنتظر أي تصرف حسن إذ  
 ان املشاكل بينهما التزال عالقة 

 
راحت تفتش يف خزانتها عن فستان ترتديه  

وإذ هبا تكتشف انه مل يكن لديها شئ 
 ترتديه.كل

جتد شيئا تلبسه مالبسها بقيت يف املزرعة .ومل 
 سوى ثوب السباحة الذي وجدته يف احد
 اجلوارير انه اللباس املناسب يف اجلو احلار
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انفتح الباب وظهر جايسون على عتبته  
 يرتدي قميصا ابيض وبنطلون قصريا .

كان حيمل يف يده زجاجة ماء وكأسا وابريقا  
 مليئا بعصري الفاكهة.

 
وقال اقفل الباب بضربه من قدمه ونظر اليها  

 إبستغراب :
اهال.ماهذه املفاجأة.مالذي جعلك تعودين  

 بسرعة؟
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وضع الكأس على الطاولة وسكب فيها 
 بعض العصري؛مث سأل بال مباالة : 

 أتريدين؟ 
 

 ماذا تشرب؟ 
 بعض العصري املثلج

 
 نعم اريد 

 قال وهو يتمدد على السرير: 
 ماعليكي إال ان تسكيب لنفسك كأسا 
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ر اليه من زاوية  اخذت دايان كأسا وهي تنظ

عينيها كانت كتفاة تلمعان حتت ضوء 
 القنديل 

على الطاولة قرب السرير وكان العرق  
 يتصبب على جبينه 

 
شعرت دايان ان وجودها قريبة منه 

حيرضها.فابتعدت عنه بعض الشيء.ووقفت 
 امام النافذة
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كانت تشعر كلما اقرتبت منه جباذبية قوية 
 من أتثري سحره الغريب

 
التريد ان جتد نفسها يف موقف ضعف وهي 

 عليها ان تسيطر على نفسها. 
 

قاطع جايسون حبل افكارها وقال وهو  
 يتثاءب :

 مل جتييب على سؤايل ملاذاعدت من املزرعة؟
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 ألراك
 أتريدين ان اصدقك ؟

 هذه هي احلقيقة
 

 اجاهبا إبستخفاف: 
 هل انت متأكدة من ذلك؟ 

مل تعرف ماتقول نظرت اليه وحها  
.مماجعله يقول:لوجه  
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اعتقد جيدا اننا نعرف هذه التمثيلية,لكن يف 
املرة املاضية كنت انت اليت مل تصدقين عندما  

 كنت اقول احلقيقة.
 واآلن جاء دوري . 

ماهو موقفك حيال إنسان يرفض ان يثق 
 بك؟

 
خيل الليها اهنا تعيش كابوسا.تقدمت منه 

 وسألت خبجل:
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نا قبل هل قرأت الرسالة اليت تركتها لك ه
 ذهايب؟ 

 
 اجاب بربود:

نعم قرأهتا. وفهمت انك ذهبت متضني بضعة 
 اايم مع لويس غييارمو .

لكين ارى اآلن انك مل تصربي على إنتظار 
 عوديت 
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لكين قلت لك إين سأعود.كما اخربتك انه  
 يدعوك للحاق بنا ,,

نظر اليها ابرتياب وسكب كأسا من دون ان 
 يرد. 

، ال اظنك تعتقد أبين...أين  آآه ايجايسون
ذهبت معه إلنه يعجبين...هو واان... آآآه  

 ال! 
 ايالفكارك الشريرة
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عادت اىل النافذه كانت احلشرات تتطاير يف  
 كل اإلجتاهات وحتاول الدخول اىل الغرفة

 برغم شريط مينعها من الدخول 
 

 عادت دايان تقول هبدوء:
إيل  انت تعرف ان لويس مل يعين شيئا ابلنسبة 

 فلم اتعرف اليه سوى البارحة
كل مأعرف انه حيب النساء ويغريهن برغم 
 سنه كما اعرف انه خيتار عشيقاته من النساء

 الشاابت واملتزوجات .
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يتجنب اهتامه إبغراء الفتيات الشاابت على 

 ماعتقد 
إذن .عليك ان تعرف مل جيذبين والحلظة. 
 وليس بنييت ان اكون عشيقته.وال عشيقة أي 

سان اخر اان الاحبه واليوم هربت من  ان
مزرعته حىت الامضي ليله اخرى معه حتت 

 سقف منزل
واحد.وعدت كي اراك ارجوك ان تصدق 

 ماقول.
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 اجاهبا جايسون بنربة ساخرة : 

 وماذا بعد؟
 

وشعرت دايان اهنا واحدة من احلشرات اليت  
حتوم حول السياج قرب النافذة فهي غري 

 قادرة
 على عبور احلاجز
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نظرت حنو الساحة وكانت الكنيسة مضاءة 
 ابلشموع وكان املنظر مؤثرا للغاية ,,,

 فسألتة دايان:
 امازلت التصدقين ؟ 

 
ملاذا جيب ان اصدقك ؟انت قادرة على 

الكذب مثل أي امرأة اخرى تنطقني  
 ابلكلمات بسهوله. 

 
 ووراء الكلمات الكبرية فراغ كبري 
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ايجايسونمثال غالبا ماقلت: احبك   

. وعندما وجدت نفسك امام امتحان حقيقي  
كنت غري قادرة على جماهبة الوضع انك مل 

 حتبيين ,,, 
 

 مل حتيب سوى فكرة ان تكوين زوجيت ,,
 كنت فخورة بزوجك امام صديقاتك 

توقف عن الكالم وكأنه شعر ابإلمشئزاز 
 وشعرت دايان ابملرارة املتصاعدة من كلماته 
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فبادرته دايان: اشعل جايسون سيجارة  

 مل تكن تدخن.... 
 

 مل اكن ادخن عندما نكون معا ...
وانت استنتجت اين ال ادخن ابدا ..انت 

 خمطئة يف ذلك
ويف امور اخرى عديدة .اه, انت تعتقدين اين  

 ادخن النفس عن مهومي,
 او النسى شيئا ما.
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 يف كل حال انت لست خمطئة متاما . 
منذ بضعة اين فعال احاول ان انسى امرا ما 

 شهور لكين الادخن هلذا السبب .
 

 ماذا حتاول ان تنسى ؟
 امرأة كنت اعرفها 

 
 سالته دايان من دون ان جترؤ على النظر اليه:

 وتدعى كارول؟
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 كارول ؟من هي؟
كانت مفاجأته صادقة .فاستعادت دايان 

 قليال من االمل واضافت وهي تلهو خبامتها :
قابلتها يف ابريس .لقد كتبت اهنا املرأة اليت 

 اليك وطلبت منك احلضور
سادت فرتة من الصمت .مث قال جايسون 

 هبدوء :
 كيف عرفت بذلك؟ مل اخربك عنها .
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عرفت دايان ان ساعة احلقيقة دقت .يف هذه 
 الليلة ستتوضح االمور بينهما .ورمبامتكنا
 من التوصل اىل قرار يتعلق مبستقبلهما ..

 
الذي سافرت فيه اىل هيوسنت  يف اليوم 

 سقطت رسالة من جيب قميصك و.. 
 قال جايسون هبدوء :

 وقرأهتا؟
 نعم 
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بقي جايسون صامتا بعض الوقت مث قال يف 
 حدة جعلتها ترجتف :

 ملاذا مل ختربيين بذلك قبل رحيلي؟ 
 الن............. 

..الين اعتقدت انك ستغضب وتتهمين 
ل ابلتجسس عليك..آه ,ايجايسون ,اتوس 

 اليك .اين 
 اسفة النين قرأت حمتوايت الرسالة..

لكن يكفي ما قاسيت من عذاب .ارجوك  
 التدعين اسقط يف العذاب من جديد ,,,
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 وضع جايسون رأسه بني يديه:

اي اهلي عندما افكر يف الوقت الذي  
 هدرانه.... 

توقف واخذ نفسا عميقا ونظر اىل عينيها 
 واضاف قائال: 
جعلك ال   إذن هذا هو السبب الذي

 تصدقيين
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هزت رأسها اجيااب كانت عاجزة عن الكالم 
 وهو ينظر اليها كانه يرغب ان يصفعها 

وجعلتين اعتقد ان السبب عائد ملا قالته لك  
 اونيس النك تثقني هبا اكثر من ثقتك يب

 
 وانت ايضا مل تكن تثق يب

 من قال لك ذلك؟ غري صحيح 
 

ان زواجا كزواجنا جيب ان يستند   انت..قلت
 على الثقة املتبادلة.لكن لو كنت تثق يب 
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فعال لكنت اخربتين من تكون كارول؟ وملاذا  
 ذهبت اليها يف ابريس؟ 

 
 تنهد جايسون بعمق وقال بصوت واضح :

 حسنا ...لنبدأ من جديد
 

 حسنا
وعرفت دايان اهنا امام الفرصة املنتظرة وقالت 

: 
من هي.... كارول؟   اميكنك ان تقول يل  
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ابنه خايل .هي من تكساس ,اهنا اصغر بنات 
 خايل بيل ,عندما كنت اعيش معه كنا دائما 
 معا وكارول ابلنسبه ايل مبثابة اخيت الصغرية . 

 
 تنهد جايسون بعمق قبل ان يتابع: 

اهنا تدرس يف جامعة السوربون يف ابريس لنيل 
 شهادة الدكتوراة يف اللغات.وهلذا هي 

العاصمة الفرنسية تريدين ان تعريف تسكن 
 ملاذا ذهبت اليها؟ 
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 مهست دايان خبجل وعدم ارتياح:

 اذا اردت ذلك فال مانع ..
كانت متر بوضع حساس.حدث هلا شيء ومل  

تكن تريد ان يعرف احد .طلبت مين ان 
 ازورها 

.الهنا كانت تعتربين االنسان الوحيد الذي 
هلا ميكنها ان تثق فيه.ومااستطعت ان اخذ  

وارفض طلبها .وكنت آمل ان تكوين متفهمة 
. 
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 تردد قليال مث اضاف يف صوت خفيض:

 مل اكن اعرفك جيدا 
 

ماذا يعين ذلك ؟ هل يعتذر منها النه مل يثق  
 هبا متاما ليخربها عن كارول؟

 
او حىت لو كان يعرفها جيدا ملا وثق هبا كما 

 جيب ؟مل تفهم دايان جيدا ماذا يقصد.
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قررت ان تطلب منه ان يغفر هلا  لكنها 
 الغلطة اليت ارتكبتها .

 
واان ايضا .مل اعرفك جيدا.. واال ملا تصرفت 

 هكذا... 
توقفت عن الكالم اذ اغرورقت عيناها 
ابلدموع كل هذه االشهر املاضية اليت  

 افسدهتا
اسباب سخيفة من سوء التفاهم والكربايء 

 العنيد. مث اتبعت وهي متسح دموعها:
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ارول اآلن ؟اين ك  
 

يف تكساس, عند اهلها. وحسب رسالتها 
 االخرية ,فالطفل بصحة جيدة. 

 قالت دايان بتعجب: 
 الطفل؟ 

 
نعم هذه مشكلتها .اعتقد اين اآلن قادر على 

 شرح االمر لك.كانت كارول حتب رجال
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فرنسيا. وعندما اخربته اهنا حامل .تركها كان 
 متزوجا ومل يقل هلا ذلك .

الرسالة كانت يف اشد عندما بعثت يل 
 حاالت اليأس ,

تريد األنتحار ,ليس الهنا كانت حامل ,امنا  
 الن الرجل الذي احبته ختلى عنها . 

 
اغمض جايسون عينيه وراح ميسح عن وجهه 
 العرق املتصبب فلم تقل دايان شيئا بل كانت
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تنتظر ,اذ ادركت انه ابت مستعدا الطالعها 
 على كل اسراره .

 
ن ملاذا مل اكن قادرا على ان  هل تفهمني اآل

 اخربك شيئا. 
 كانت املسألة مسألة ثقة بيين وبينها . 

 
وجودي معها يف ابريس خفف من آالمها 
 .وساعدها يف ترتيب امورها وعودهتا اىل 
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تكساس.رافقتين اىل املطار .كانت قد 
اراتحت وشكرتين من كل قلبها .اعتقد يف 

 تلك 
 اللحظة ابلذات شاهدتنا اونيس معا. 

 
شعرت دايان ابخلجل والندم يف آن.فقد 

اعتقدت ان جايسون ذهب اىل ابريس النه 
 على عالقة 

عاطفيه مع فتاة تدعى كارول..ومل تكن تعرف 
 ان كارول هذه ابنة خاله .اليت كانت يف 
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حالة أيس ساعدها جايسون يف التخلص منها 
. 
 

 قالت دايان وهي مازالت تبكي:
 آه لو كنت عرفت احلقيقه قبل اآلن.. 

 
وراحت تقول يف نفسها :لقد ارتكبنا غلطة 

 كبرية الننا مل نتبادل الثقة ودمران حبنا
هذا احلب الفيت .الطري الذي مل يسنح 

 الوقت ليصبح حبا قواي واكيدا ..
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يف اخلارج هبط الظالم والغرفة مضاءة فقط 
 ابملصباح الكهرابئي الصغري املوضوع على

الطاولة قرب السرير كانت دايان جالسة على 
 حافة السرير اليفصلهما سوى مسافة قصرية 

يكفي ان متد دايان يدها لتلمس قدميه 
 وتداعبهما

شعرت ابهنا ستنجرف وراء احاسيسها  
ورغبتها فنهضت وتوجهت اىل النافذة من 

 جديد يف
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اخلارج اهلواء يصعب تنفسه من شدة ثقله 
يف حبيث شعرت دايان والليل االستوائي كث

 ان
 جسمها يكاد ينهار. 

 
 قالت دايان قاطعه حبل الصمت الثقيل:

 البد ان هناك احتفاال او عيدا يف مكان ما
 

اهنم عمال التنقيب لقد وجدو ا طبقة نفطية 
 مهمه وهم حيتفلون هبذا االكتشاف
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 االتشعر برغبة يف االلتحاق هبم ؟ 
 اجاهبا حبدة : 
ة مهرجان الارى أية مناسبة القام  

 امل تقل ان االحباث جنحت ؟ 
 من دون شك 

فوجئت دايان من عدم اهتمامه ابملوضوع.لقد 
كانت تتصور ان عمله قبل كل شيء حىت 

 قبل
 زوجته
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هل هذا يعين ان عملك يف االكوادور يوشك 
 ان ينتهي

 العرف شيئا 
اجوبته املقتضبة بدأت تثري فيها الغضب 

هذه لكنها متالكت نفسها عرفت بعد 
 التجربة ان 

 اغضاب جايسون الجيدي وسألت :
 اين قررت ان تكون رحلتك املقبلة؟ 

ظنت دايان ان جوابه قد يكشف النقاب عن 
 حقيقة عاطفته جتاه روزا.
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اآلن وقد عرفت من تكون كارول ,تريد ان 
تعرف هذه املرأة اليت حياول ان ينساها ,رمبا 

 تكون روزا. 
 اجاهبا جايسون : 

اء يف االكوادور اين احب البالد  اين انوي البق
 واحب اهلها وكذلك فقد ولدت هنا وتويف 

 والدي هنا ايضا. 
 اشعر أبن جذوري يف هذه االرض . 

وتذكرت دايان اهنا سألت جايسون ما إذا كان 
 ينوي اجياد عمل مستقر
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فاجاهبا :ليس االن.لست مستعدا لذلك بعد  
. 

 لكن يف يوم
هنا , ليس  يوم من االايم. رمبا ,, لكن ليس

 يف انكلرتا 
 

واآلن.يبدو انه مستعدا لذلك لقد قرر البقاء  
هنا يف هذا البلد الغريب .هل من اجل  

 شخص
 معني .هل إلنه حيب روزا؟ 
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 واضاف جايسون :

 سأبقى يف املؤسسة ذاهتا 
 سألته دايان:

أهذا هوالسبب الذي جعلك تفكر يف شراء  
 بيت يف كيوتو؟

 
نسان يف هذا  من قال لك ذلك؟ أالميكن لإل

 البلد ان حيتفظ بشيء له 
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جرياد.صاحبة الفندق اخربتين بذلك .وهي 
 تعتقد انه هلذا السبب ابلذت جئت اىل هنا

 
 اجاهبا بضحكة وقحة :

صحيح كنت افكر يف شراء منزل لكن ذلك  
 كان منذ مدة طويلة .

 
كنت افكر يف مشاريع ومهية ! كنت احلم 

اوالدي .أن يكون يل منزل استقر فيه مع   
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 ومن كنت تريد اما ألوالدك .روزا غييارمو؟
 

انتفض جايسون يف غضب وامسك ذراعها 
وبسرعه وضعت ذراعها االخرى فوق عينيها 

 تفاداي 
 ألية صفعة 

كال ...كال..الختايف .اان الاضرب النساء  
حىت لو كنت تستحقني ذلك .اذن مل يتغري 
شيء السنة املاضية كانت كارول يف ابريس 

السنه روزا يف االكوادور . وهذه  
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الفارق الوحيد هو انك لست حباجه الونيس 
 لتلقنك دور املرأة الغيورة 

 
كانت عيناه الزرقاوان تطلقان بريقا غريبا 
 .ووجهه اصفر كالرخام وبدت قطرات العرق

 تتصبب على جبينه .
 
 

 تلعثمت دايان وهي تقول :
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جايسون ..اان اسفة..اان..ما..كان جيب ان  
ماقلته  اقول  

 
ولكنك قلته..اآلن اعرف كيف تنظرين ايل  

 انت ابلذات وال احد سواك
 

 ال, ,,, 
ال,ليس اان.اهنا روزا .لقد امضت النهار كله 

 وهي ختربين عنك . 
 قالت يل انه جعلتك انساان سعيدا.
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وكانت تعزف لك على القيثارة وأتخذك يف 
 نزهات على ظهر احلمار.اين..اين 

مل ابقى يف املزرعة . اكرهها وهلذا السبب   
 

قطب جبينه وعض على شفتيه وعرفت دايان 
 اهنا ملست احلقيقة.

 
 وفجأة سأهلا جايسون ,يف نربة شبه هادئة:

 ماذا قالت ايضا؟
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طلبت منك ان تتزوجها ومل تكن تعرف انك  
رجل متزوج .فلم خترها بذلك ومل خترب  

 احدابذلك 
 وان الافهم ملاذا؟ 

 
تفسريا على ذلك لكنه  انتظرت من جايسون

 اكتفى هبز كتفيه فتابعت تقول:
عندما عرفت من اان تصورت اين جئت اىل  

 االكوادور الطلب منك الطالق 
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اذن .كوين صادقة مرة واحدة امل تفكري يف 
 الطالق ؟

 
 اعرتفت دايان اندمة :

 بلى واملسئول عن ذلك شخص اخر 
 اونيس؟

 نعم .وبول.
 

استغربضحك جايسون وقال آه ,آه,ال  
 ملاذا,ملاذا تقول هذا؟,ماذا تعرف ما الاعرفه؟
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استدار ونظر اليها وجها لوجه.كان يبدو كانه  

 ينظر اىل فتاة صغرية حتتاج بعض النصائح
 مثل إبنه خاله كارول .

عندما استنجدت به ليساعدها .وشعرت 
 دايان فجأة ابنه مل يكن

يتوجه اىل زوجته ابحلديث بل اىل شقيقته 
اجاب قائال:الصغرية   

اين اعرف اشياء كثرية عنها .انت تعرفني اين  
 اعرفها قبل ان التقي بك.اونيس واان
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خرجنا معا ,مرتني او ثالث مرات وحضران 
بعض احلفالت املوسيقية .لكنها مل تكن 

 تناسبين
. 

وعرفت دايان ملاذا كانت اونيس تغار  
! وهلذا هي   منها.اونيس حتب جايسون
 حاقدة ألن 

 جايسون تزوج دايان..
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"اما بول. فكان يفضل ان يتزوج ابنه 
 مديرة.يعين انت

 وهكذايؤمن مستقبله مبؤسسة متينه
.اي إنسان اخر كان قادرا على إدراك األمر 

 إال انت ايتها الفتاة املسكينة الربيئة" .
تنهد ورفع عن جبينه خصلة شعرة املتمردة  

 واضاف:
لسبب جئت؟ اهلذا ا  

 اما زال بول يريد ان يتزوجك ؟
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وانت, هل ستتزوجني منه عندما تتخلصني 
 مين؟

 
 قالت دايان بعنف:

قلت لك اين مل اكن على علم بوجودك هنا 
 يف األكوادور 

"لكن كريستوفر كان يعرف جيدا انين موجود  
 هنا .امل ختربيه مبشاكلنا "

"امسعين ايجايسون ,اقرتح والدي ان امضي  
  برفقته .هل حتاول التخلص مين حىتعطليت
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تتزوج من روزا ؟هي املرأة اليت حتاول ان  
 تنساها؟هل من اجلها فكرت بشراء منزل ؟" 

 
حول جايسون نظرة عنها واجته حنو الباب .مث 

 توقف وسأهلا :
إذا قلت لك نعم ,هذا مااريده .ماذا تفعلني  

 ؟
 

وبدورها حولت نظرها عنه حىت ال يرى احلزن  
ق يف عينيها. العمي  
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هاهي اللحظة اليت كانت خائفة منها .حان 
 الوقت لتتخذ اصعب قرار يف حياهتا . 

 كانت يداها ترجتفان وقلبها خيفقة بسرعه.
 مث راحت تنظر اىل السماء املكثفة ابلغيوم

 
 سأهلا جايسون يف صوت خفيف:

هل حتتاجني إىل كل هذا الوقت لرتدي على 
 سؤايل؟
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اوافق على الطالق .حىت تتمكن "اين ..اين.. 
 من الزواج منها."

 عم صمت متوتر والسماء تربق والرعد يدوي
 

 سأهلا جايسون:
 "هكذا من دون تردد؟"

 "نعم" 
 

 فقال بصوت حاد: 
 "انت حقا إنسانة شهمة وكرمية" 
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استدارت لتواجهه وجها لوجه .كان قريبا 
منها حىت كانت قادرة على ان تستنشق 

 رائحة عرق 
تنفسه .جسمه و   

فلم يكن لديها سوى رغبة واحدة ،ان ترمتي  
 بني ذراعيه وتضمه اليها بشدة 

 
 .لكنها تراجعت خطوة اىل الوراء . 

 اكمل جايسون كالمه :
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"مادمت سخية الليلة ميكنك ان تفعلي شيئا  
 من اجلي "

 
 "نعم .ماذا؟"

رجعت اىل الوراء خطوة اثنية وهو يقرتب 
 منها من جديد فقالت بعصبية : 

"والدي قال يل ان علينا ان نتناقش 
معا.وحسب رأيه اهنا الطريقة الوحيدة من 

 اجل تسوية 
 االمور"
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"والدك رجل عاقل. واان سعيد النه قرر ان 
يصطحبك معه ,لكن الكالم ليس وحدة 

 وسيلة
 التعبري "

 
وراح جايسون يداعب ذقنها بلطف .مث 
امتدت اصابعه حنو عنقها .فشعرت دايان 

 بقشعريرة
 

 جتتاز جسمها كله .احنت راسها ومهست : 
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 "ماذا تريدين ان افعل؟" 
"ماكنا نفعله عندما كنا معا .شيء انتظره 

 منك. مادمت زوجك "
 

وبضغط خفيف على يدها جعلها تقرتب منه 
لكنها وضعت يدها على صدره لتبعده عنها 

. 
من املستحيل ان جتعله يلمسها ,بعدما طرحا 

 موضوع الطالق 
بتصميم وعزم :ومهست   
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 "ال,ال ,ايجايسون" 
"مل ال؟مازلنا متزوجني .وما نفعله ليس ضد 
 القانون ,امنا العكس يف كل حال حنن اآلن

 يف بونو والليل عاصف..." 
 

ال, لن تدعه ينام بقرهبا مادام ال حيبها .مل 
 يفكر يف شيء اخر منذ عرفته . 

والليله بعدما عاد من االدغال يبحث عن 
وهاهي زوجته بقربه .يف متناول  شيء يلهو به 

 يده. 
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 قالت دايان وهي تتخبط لتتخلص منه :
 "ال" 

لكنه ظل يشدها بني ذراعيه وحاول ان  
 يعانقها لكنه ظلت حتاول التخلص منه .

"ال ارجوك .دعين هناك اشياء كثرية جيب ان 
 توضحها قبل ..آه اي جايسون أال تفهم؟ اين 

 ال اقدر !الاقدر !" 
:اجاهبا بسخرية   

"صحيح ,يف هذه احلالة جيب ان افكر يف 
 وسيلة القنعك بذلك.اليس كذلك؟



 - 499 - 

 
 "اذا.اذا جلأت اىل القوة فلن اساحمك ابدا "

 وراح جايسون يهمس يف اذنيها :
لكن جيب ان تعريف .بعد كل ماحصل,الأابيل  

 اذاساحمتين او مل تساحميين" 
له يف البداية لتجد  قررت دايان اإلستسالم

مناسبة لإلفالت منه .ظلت تضربه على  
 كتفيه 

 وتدير وجهها عن وجهه لكن دون جدوى .
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ومل يسمعا صوت املطر الذي كان يقصف 
سقف الشرفة .كاان منجرفني يف سيل حبهما 

, 
 حىت اهنما نسيا ماجيري يف العامل اخلارجي . 

وبعد هدوء العاصفة .شعرت دايان جبوع ميزق  
ا فسأهلا جايسون :معدهت   

 "اين امسع ضجة غريبة" 
 

 "اهنا معديت .اين جائعة فلم اتناول الغداء "
 "ملاذا؟"
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كانت دايان تنظر اليه بعينني مليئتني ابلنعاس 
 ,كانت جلدته السمراء تلمع حتت ضوء 
القنديل ,وجسمه كان يشبه جسم رجل  

 رايضي . 
 

وراحت دايان ختربه عن هروهبا من  
املزرعة.وكان هو يداعب ذراعها ويف الوقت 

 نفسه يصغي 
اىل ماكانت تقوله .وبعد ان اهنت قصتها 

 قهقه جايسون وقال :
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"البد ان لويس غييارمو فقد عقله !انه  
يبحث عنك يف كل مكان .من دون ادىن  

 شك." 
"رمبا جيب ان نتصل به هاتفيا وخنربه اين هنا 

فندق واين على مايرام " ابل  
 

 اجاهبا جايسون وهو يتجه حنو الباب : 
"كال, دعيه يقلق .ماحدث جيب ان يكون 

 درسا له" 
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 سألته دايان خائفة :
 "اىل اين انت ذاهب؟" 

 
 ضحك بسخرية:

سأجلب لك شيئا أتكلينه ,إلسكات معدتك 
 .واان ايضا جائع.ال ختايف .

 اين عائد. 
 

.." فلم ينته الليل بعد.......   
الوجه اآلخر لسيد املزرعة -7  
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اطلقت دايان زفرة واستيقظت من دون أن 
تفتح عينيها مدت قدميها وشعرت ابلصفاء  
واالسرتخاء والسعادة .. حاولت إطالة هذا  
اإلحساس وابتسمت لنفسها عندما تذكرت 

 سبب هذه السعادة .
مدت يدها يف اجتاه جايسون وهي مازالت 

 يكن قرهبا . وللحال مغمضة العينني . لكنه مل
 فتحت عينيها وانتصبت واقفة . لقد رحل.
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أصيبت بصدمة وهبطت من سريرها وراحت  
ال شيء. كلها   - تفتش عن أغراض جايسون 

اختفت . إذا فقد غادرها بصورة هنائية . 
وراحت تبحث يف كل أحناء الغرفة علها جتد 

رسالة منه لكن عبثا. اطلقت زفرة مرة 
حىت وصلت إىل السرير    وراحت جتر قدميها

 وسقطت فيه وتقوقعت حتت الداثر. 
وكما قال جايسون مساء أمس ال شيء تغري  
كما يف املاضي عالقتهما تتجدد بليله واحدة  
أو أكثر, مث يليها األختفاء املفاجئ. ويتم كل 



 - 506 - 

شيء قانونيا, فهناك عقد زواج طبقا لألصول 
ا حلمت به أبهنما توصال . وهذا يعين إن م

أخريا إىل االقتناع بضرورة إقامة زواج حقيقي,  
 لن يتحقق. 

إن رحيل جايسون املفاجئ دمر كل امنياهتا 
وأحالمها . لو كان حيبها فعال لطلب منها أن  
ترافقه ملاذا مل يقل هلا أنه مضطر إىل الذهاب 
غدا صباحا؟ أو على األقل ملاذا مل يرتك هلا  

 رسالة يشرح فيها إين سيكون؟ 
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وليس يف ذهنها أي فكرة عن  لقد رحل.
إمكان العثور عليه أو مىت سيعود. وهل هو 

 عائد؟
إهنا حتبه. وهي متأكده أهنا لن حتب رجال 

 غريه حىت لو ختلى عنها.
ولذلك تشعر اآلن ابلغرية تنهشها. مل تعد 

تغار من كارول . بعد أن عرفت من تكون بل  
 هي تود أنت تتعرف إليها وعلي ولدها.

كون هلا ولد من جايسون. !تتمىن أن ي  
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تذكر ت دايان فجأة ردت فعل جايسون 
عندما لفظت اسم روزا . غضب ..ملاذا 
 غضب؟ هل ألنه حيب هذه الفتاة صغرية ؟ 

مل تعرف حىت اآلن ما إذا كان جايسون يريد  
 الطالق منها ليتزوج روزا .

هذا هو جايسون. إنسان حر. يتحكم بنفسه 
به هكذا لو كان تتعذر السيطرة عليه وهي حت

إنساان خمتلفا ملا احبته ختاف أن ختسره إىل  
 األبد.
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أحست دايان ابجلوع فنهضت من سريرها 
وأرتدت الفستان الذي أرتدته أمس بعدما 
غسلته . إنه فستان الوحيد الذي متلكه هنا 

يف بونو . فكل ما تبقى موجود يف املزرعة ويف 
 منزل ماراي يف كيتو . 

غييارمو ال شك إنه  وتذكرت دايان لويس 
حانق خائف معا . كان جيب على جايسون 
أن يعلمه أبمر عودهتا . ملاذا رفض البد إنه  

 ال حيب لويس بسبب غامض . 
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نزلت دايان الطابق األرضي والتقت وجها 
لوجه صاحبة الفندق. فوجئت جريدا عندما  

 رأهتا وقالت :
اي إهلي .أنت هنا؟ -  

 
نعم عدت البارحة بعد الظهر. أمل يقل لك   -

 جايسون اين عدت ؟
مل اره . -  

مل تره صباح اليوم. -  
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ال .لكن أعرف إنه سيغادر الفندق اليوم.  -
اذ سدد الفاتورة البارحة . كما دفع عنك 
مسبقا ليلتني إضافيتني هل هذا يناسبك 

 ايسيدة كالرك؟ 
اوه ..نعم نعم أعتقد ذلك. -  

 شيئا ملاذا مل يطلعها جايسون مل تفهم دايان
 على هذه األمور؟ 

وأكثر من أي وقت آخر أتكدت دايان إنه 
 قرر التخلي عنها إىل األبد.

 أضافت جريدا تقول :
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لكن مل أفهم . جاء السيد لويس غييارمو  -
بنفسه منذ بضع دقائق ليسأل إذا كنت هنا. 
قلت له أنك مازلت يف املزرعة فبدا عليه 

اذا فعليت له حىت صار يف هذه االنزعاج . م
 احلالة.؟

أين هو اآلن؟  -  
يف املستشفى ذهب ليبلغ والدك أنك  -

اختفيت , وإنك ال شك ضائعة يف األدغال 
 اليت حتيط ابملزرعة . 

آه .ال .  -  
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 اسرعت دايان حنو الباب فنادهتا جريدا: 
إىل أين أنت ذاهبة ؟ جيب أن ختربيين رمبا   -

أن أعرف أين  جاء أحد يسأل عنك وجيب 
 سيجدك 

يف املستشفى. -  
أسرعت قدر اإلمكان لكن الطريق كان  

مستنقعا حقيقيا . وكأنت دايان تتعثر يف املاء  
مل تبال تريد أن تصل إىل  املوحلة . لكنها

 املستشفى قبل أن يتبلغ والدها نبأ اختفاءها.
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أمام املستشفى شاهدت سيارة الكاديالك 
ويصفر . فلم يرها  وأمامها يقف جوزيه  

 تدخل.
مسعت أصوات شجار ابللغة اإلسبانية .  

وشاهدت لويس غييارمو يتناقش مع ممرضة 
خمتصة يف قاعة االنتظار ويلوح بيديه , وملا 
مسع صوت ألباب التفت إىل الوراء ذهل 

 ومحلق فيها وقال:
اي إهلي هل أنت دايان حقا لست مصابة   -

 بشيء ما؟ 
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إين على ما يرام. -  
ين كنت ؟ كيف وصلت إىل هنا؟ اي إهلي  أ -

مل ما امضي ليلة بيضاء كهذه من قبل . حىت 
ليلة ولدت روزا . لقد اعتقدت أنك ضعت 
يف الغابة.وكنت أتساءل كيف سأخرب والدك 

 وجايسون ابألمر. 
إين آسفة اي سيدي لكين مل أقدر أن أبقى   -

يف مزرعتك بعد املعلومات اليت أطلعتين  
 عليها روزا. 
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روزا ؟ ذهبت بسببها؟ لكين ال أفهم فهي  -
خائفة جدا من أن تكوين ضعت يف األدغال.  

عندما اكتشفت أنك مل تكوين يف املنزل.  
 جيب أن ختربيين ماذا قالت لك؟ 

ألقى لويس نظرة إىل املمرضة اليت كانت  -
 تراقبهما بفضول.

حاولت أن أرى والدك لكن هذه املمرضة   -
اهر أن مواعيد رفضت أن تدعين أدخل. ألظ

الزايرات مل حتن بعد . ما هذا النظام غري 
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املعقول؟ ال ميكننا أن نستمر يف احلديث هنا.  
 تعايل إىل السيارة .

شرط أن تعدين, أال ختطفين. -  
 قال يف دهشة:

أان؟ لن اخطفك ألي سبب كان . اي  -
سيديت. خاصة بعدما عرفتك انت إنسانة 

هتمين لو متعبة وكذلك هذه األمور مل تعد 
كنت أصغر بعشرين سنة لكان األمر خمتلفا . 
 لكن اليوم أفضل حياة هادئة .تعايل لنخرج.

 قال دايان وهي تتبعه:
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مل أتناول بعد فطور الصباح ما رأيك لو  -
نذهب إىل الفندق أعتقد أن ال مانع لديك. 
ميكننا هناك أن نتحدث. بينما أستعيد قواي 

فنجان  من جديد . وميكنك أن أتخذ معي
 القهوة.

 أجاهبا مبداي استياءه:
إين أعرف أماكن أفضل من تلك لتناول  -

 القهوة لكنين ارافقك عن طيبة خاطر.
ويف الفندق مل تكن زايرة سيد السكر خفية 
من دون أن يالحظه أحد. وكانت السيدة 
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جريدا . صاحبة الفندق فرحة بوجوده يف 
  مقهى الفندق , وتصر على معرفة رأي زبوهنا
يف نوعية القهوة اليت قدمتها إليه. أما هو 

 فكان غاضبا فأجاهبا بنربة خاطفة:
نعم نعم اي سيديت إن القهوة لذيذة الطعم  -

 . أما اآلن فأرجوك ان ترتكينا . 
وما أن خرجت جريدا من غرفة الطعام حىت 

 احنىن لويس حنو دايان وسأهلا:
واآلن اي دايان أرجوك أخربيين كل شيء   -

تركت املزرعة؟ملاذا   
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 وكيف متكنت من الوصول إىل بونو؟ 
وفضلت دايان اال ختربه عن تصرف روزا  
 واكتفت أبن أطلعته على تفاصيل هرهبا.

فكان يراقبها وهي تتكلم وكانت انفعاالته 
ترتاوح بني املفاجئة والتمتع واالنزعاج . وما  

 أن انتهت من روايتها حىت قال:
: 

اي للهول ملاذا خفت ان تطليب مين   -
اعادتك إىل بونو , جيب أن ختربيين ما كانت 
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روزا تلمح إليه ابلفعل . وسأعاقبها اذ كانت 
 مذنبة .

 أجابت دايان متعجبة :
ال أرجوك ال تفعل ذلك. لن أخربك شيئا   -

إذا كنت تنوي أن تعاقبها . مل تكن لطيفة 
معي. لكن كانت لديها مربراهتا. لقد شوشتها 

 يف السهره وهي مل خترج بعد من توترها. 
إنين معجب إبرادتك اي دايان . لكن إذا   -

كنت مصره على ال ختربينين شيئا سأضطر 
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ن إن ذلك غري إىل ان اعاقب روزا. آال تري
 عادل. هيا قويل كل شيء.

شعرت دايان أنه تغلب عليها حبجتة هذه .  
فراحت ختربه كل ما قالته روزا خالل النزهة. 
وامحر وجهها عندما اضطرت إىل أن تشرح 

له ما قالته روزا من أهنا اختارها لتصبح  
 عشيقته اجلديدة. فابتسم يف هزء وقال:

ليست  إن الصوره اليت ترمسينها عين -
مدحيا.. ال .ال . أرجوك ال تعتذري. إن ذلك  

 يرحيين أن أرى نفسي من خالل عينيك.



 - 523 - 

وميكنين القول أن فكرة روزا ذكية جدا. 
يئة جتاه النساء  وذلك ابستغالل مسعيت الس

لتحصل منك على ماتريده .لكنها مل تكن 
 تعرف مدى شجاعتك وعزمك .

  كما أهنا مل تكن تعرف السبب احلقيقي الذي
 من آجل دعوتك للمجيء إىل املزرعة.

 فسألته داين للحال: 
وما هو السبب؟ -  

كنت أريد أن أصدمها حني أجعلها تتعرف   -
إىل زوجة جايسون, زوجته الشرعيه اليت مل 
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خيربها جايسون عنها. وكنت آمل بذلك أن 
ابرهن هلا أن جايسون كذب عليها. بعدم 

ن إخبارها احلقيقة . يف الواقع كنت أود أ
أشوه صورة جايسون يف عينيها. حىت تكف 

 عن حبه. 
لكن ال أفهم لقد شرحت يل بنفسك ماذا   -

علي أن أفعل حىت يصبح زواج روزا من  
 جايسون ممكنا.

 أجاهبا وهو مقطب احلاجبني :
مىت قلت لك ذلك؟ -  
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عندما كنا نتناول القهوة يف غرفة   -
االستقبال. قلت يل أنه إذا مت طالق بيين 

يسون سيصبح ممكنا زواج روزا منه . وبني جا  
آه صحيح , لقد تذكرت . لكنك مل  -

تفهمي ما كنت اقصد . كنت اريد فقط 
نت اريد  معرفة ما اذا كنت تنوين الطالق . ك

معرفة حقيقة عواطفك جتاه زوجك . وكل ما  
فهمت هو انك حتبينه . وفجأة ومن دون ان 
اعرف السبب خرجت وتوجهت اىل غرفتك 

ن اتبعك حىت نتابع حديثنا , لكن  . قررت ا
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ت لنفسي ليس مثة سبب للعجلة ميكننا قل
متابعة احلديث يف الغد , بعد ان اعود من 

 بونو . 
توقف عن احلديث منتظرا منها ان جتيبه . 
لكن دايان شعرت حبرية جتاه موقفه غري 
املنتظر ,ومل تعرف ما تقوله فتابع لويس  

 حديثه قائال :
واحدة اين نسيت  لقد ارتكبت غلطة -

اعتبار غرية فتاة شابة ذات مزاج حار. أعين 
بذلك روزا . كانت ردة فعلها عنيفة . وابلتايل 
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كانت ردة فعلك انت عنيفة ايضا . اين اآلن 
اتصور ما حدث بينكما . مثل هرتني  

غاضبتني ! وانين اندم ألنين مل اكن موجودا  
ه كان مشهدا ألرى ذلك املشهد . البد ان

.  رائعا  
كانت وقاحته تثري يف دايان ثورة خافية  

وشعرت بعدم قدرهتا على الرد عليه. لكنها 
أدركت أن شرحه ال يشوبه أي خطأ, كيف 
اعتقدت إنه دعاها إىل املزرعة من آجل  

 اغرائها .؟
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 سأهلا لويس وهو يراقب عينيها الثاقبتني :
آال تصدقينين؟  -  

اود أن أصدقك لكن ذلك صعب علي.   -
ي جرى يف السيارة. بعد الذ  

نعم ,بكل أتكيد.. كيف أجيبك؟ حنن  -
األكوادوريون شعب كرمي. وحار. هل تتفقني  

 معي؟
نعم. -  

 اتبع لويس حديثه وهو يضع يده على قلبه: 
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إننا نشعر ابألشياء بكل قواها. كما أننا  -
نظهر عواطفنا امام اآلخرين. اي دايان . كنت  

قد اعرف أنك إنسانه حزينة وتعيسة . ل
.  أخربتين شقيقيت مشاكلك مع جايسون

وكنت أريد أن أهون عليك األمور واقوي 
 عزميتك . هذا كل شيء هل تصدقينين اآلن؟

إذا كان كل ما تقوله صحيحا فال بد أنك   -
تصورت انين إنسانه ساذجة. بعد هذا  

 اهلروب األمحق. 
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ال . مل اتصورك إنسانه ساذجة. بل رمبا   -
ال شك نسانه حساسة إنسانه متوترة لكنك 

ومن السهل معرفة ذلك. قويل هل كان  
 جايسون موجودا يف الفندق لدى عودتك ؟

نعم . -  
هذا مستحيل فقد رحل  -أود أن آراه. -

 من جديد.
هبذه السرعة إنه إنسان غريب األطوار اي  -

لألسف . علي أن أذهب اآلن هل إبمكاين  
 أن أفعل شيئا لك أو لوالدك؟ 
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حقيبيت يف املزرعة, هل ميكنك لقد تركت  -
 أن تعيدها ايل ؟ 

ابلطبع سيهتم بذلك السائق نفسه.   -
سيتعجب كثريا عندما يعرف أبية طريقة  

عدت إىل بونو . إنه ليس فقط سائقي , بل  
مرافقي أيضا وارتكب غلطة مهنية كبرية. إذا  

 نسى أن يفتش السيارة قبل الرحيل. 
 صرخت دايان : 

أمل اآل تعاقبه !  -  
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هذا رهن الظروف . إين ادفع له معاشا من   -
آجل أن يؤمن يل الطمأنينة. واألمن 

الشخصي. إذا وجدت عقابة عادال فلن 
 أأتخر عن ذلك. اىل اللقاء اي دايان .

 وأجابت وقد اراتحت لقراره ابالنصراف: 
إىل اللقاء اي سيدي. -  

مل تكن دايان متأكدة متاما إنه أخربها احلقيقة.  
لكنها فهمت إنه صارم. جيد لذة يف حتريك 
اآلخرين. وقد ارتكبت روزا غلطة كربى . 
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ألهنا وقعت يف غرام رجل, غري الرجل الذي 
لذلك فلم يساحمها . اختاره هلا والدها. و   

وراحت دايان تقارن بني والدها ولويس . 
تصرفات الرجلني.   الحظت فرقا شاسعا بني

وتبني هلا أن والدها رجل متسامح مل مينعها 
مرة من أن تفعل ما تريده. وعندما قررت أن  
تتزوج من جايسون ساورته الشكوك لسرعة 

األحداث املتتالية. لكنه وافق على هذا  
الزواج وابركه . واآلن على طريقته اخلاصة . 
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ومن دون أن يفرض رأيه . كان يفعل كل ما  
عه للحفاظ على هذا الزواج. يف وس  

عادت دايان إىل املستشفى. كان والدها  
يتمشى داخل غرفته . ذهااب وإاياب . ميرن 

عضالته . اليت أصبحت مرتهلة بسبب بقاءه  
مدة طويلة يف السرير . وهذا يدل على أن 

 صحته حتسنت. فلما رآها قال متعجبا: 
دايان ! مل أكن أنتظر جميئك قبل هنار الغد. -  

لقد.. لقد عدت البارحة. -  
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فضلت أال ختربه عن هرهبا من املزرعة. رمبا  
اعتربها عملية وقحة وسوء تصرف من جانبها  

 جتاه صاحب املزرعة.
 مث اتبعت تقول:

إين سعيدة لرؤيتك متشي. -  
 أجاهبا مبتسما: 

إين أستعد للرحيل. سأتعرض إىل كشف  -
طيب آخر يف كيتو . وسأزور طبييب لدى  

 لندن . يف إمكاين الذهب غدا . عوديت إىل
لكن مل أكن أنتظر منك أن تعودي هبذه 
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السرعة . ما جرى ؟امل تعجبك إقامتك يف 
 املزرعة.؟ 

كال. ليس هذا ابلطبع كنت أريد رؤيه   -
 جايسون 

 
هل رأيته من جديد؟  -  

نعم . -  
حسنا . زارين بعد الظهر أمس. وقد حجز  -

 يل مقعدا يف الطائرة للعودة.
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دين له ابلكثري بعد هذا احلادث.  إين م
 وشكرته على كل ما فعله من اجلي . 

 رمقها بنظرة وأكمل قائال :
كان يبدو منزعجا بسبب زايرتك ملزرعة   -

لويس غييارمو . الظاهر أن لويس حيب 
النساء. اهلذا السبب تركت املزرعة هبذه  

 السرعة؟ 
إنه أحد األسباب. -  

لم أفهم . هل سنحت لك الفرصة للتك -
 مع جايسون؟ هلهناك امرأة أخرى؟
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نعم ..لقد .. لقد اقرتحت عليه الطالق  -
 إذا أراد إن يتزوجها .

وماذا كان جوابه؟ -  
إن ذلك كرم من جانيب و.. -  

توقفت دايان فجأة وتذكرت ماذا جرى بعد 
 ذلك. 

و.. هل اقتنع بضرورة الطالق؟ -  
ال أعرف, مل يقل يل شيئا. واآلن ذهب من  -

 جديد. اال تعرف إىل أين ذهب؟
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اىل كيتو على ما أعتقد. عليه أن يقدم  -
تقريرا حول طبقة النفط اليت وجدها أخريا. 
إنه منهمك جدا يف هذه الفرتة. جيب أال 
تدهشي إذا بدا عليه الشرود, إذا مل تقرر 

 شيئا بشأن الطالق؟
كال .  -  

ومن هي تلك املرأة اتعرفينها؟ -  
ا روزا غييارمو . اين ..اعتقد اهن  -  

هلذا السبب غادرت املزرعة أليس كذلك؟ -  
نعم سبب من أألسباب.  -  
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لكنك تقولني إنك تعتقدين إن تلك املرأة   -
 هي روزا غييارمو , ألست متأكده من ذلك؟

 
كل ما اعرفه هو أن هناك أمرأة أخرى ,   -

 وان روزا مغرمة به . 
 أجاهبا كريستوفر هبدوء:

مغرم هبا. ال يعين أن جايسون -  
أعرف لكن ال آرى من تكون تلك املرأة  -

قال يل جايسون أنه أمضى شهور عديدة 
 حياول نسياهنا .
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لكن مل يقل لك من تكون؟  -  
ال. -  

يف هذه األحوال إنك ال تعرفني شيئا. إنك   -
 تتخيلني فقط .
 تنهد وأضاف :

يبدو أنك مل تصلي إىل نقطة عميقة يف  -
 مناقشاتك معه . 

جايسون يكتفي دائما ابلتلميح ال لكن  -
 حيب أن يتكلم عن نفسه.
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نعم . الحظت ذلك, قويل أمل خيطر لك  -
أن تسأيل نفسك إذا كانت املرأة اليت حياول 
جايسون أن ينساها منذ شهور عديدة رمبا  

 تكون أنت؟
اان ؟ -  

نعم. ابلطبع أنت زوجته املرأة اليت تزوجها   -
 أساءت وهو يعرفها معرفة سطحية. واليت

 إليه مرتني...
 قالت وهي على وشك البكاء: 
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مل أكن أريد أن اؤذيه مل أكن أعرف إنه  -
 رجل حساس هلذه الدرجة. 

نعم . ال شك إنه خيفي انفعاالته . لكن  -
أال تعرفني اي دايان أنك آذيت الرجل الذي 

 حتبني والذي حيبك.
 سألت دايان يف استغراب :

جايسون حيبين ؟ -  
لنقل إنه كان حيبك . والذي يشعره   -

جتاهك اليوم . شيئا آخر أين آمل أن تنجحي 
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يف االتفاق معه. بطريقة أو أبخرى قبل  
إايم.  4عودتنا إىل أنكلرتا . أي بعد   

 قالت مستغربة: 
لكين ال أعرف إذا كان سأراه حىت ذلك  -

الوقت. لو اراد أن يراين لكان قال يل أين 
لة على األقل.ذهب . لو ترك يل رسا  

 
ليس هذا ضروراي. رمبا مل يتسىن له الوقت  -

 جيد ورقة أو قلما . هناك  للكتابة. رمبا مل
. اي حبيبيت. وإذا واصلت أسباب عدة بسيطة
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التفكري هكذا ابلنسبة إىل أمور اتفهة . فلن 
مع رجل مثل جايسون .  تكون سعيدة أبدا

جيب أن تعتادي أن حتبيه كما هو . وأن تثقي 
ك ستصبحني يف كيتو . ه . إنه يعرف أنب  

بعد غد , ويعرف أيضا أننا سنعود إىل لندن  
اايم . 4بعد   

شكرت دايان والدها حبرارة للنصائح اجليدة  
اليت قدمها هلا وودعته وتوجهت فورا اىل 

 الفندق .
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ولدى وصوهلا فوجئت عندما علمت إن 
رسالة تنتظرها. وجاء فيها إنه إذا أراد  

ووالدها أن يسافرا يف الغد اىل  ميكنهما هي 
كيتو .اي من بعد غد . وإن أماكنهما 

حمجوزة يف الطائرة . فرحت دايان هلذا التغيري 
وعادت اىل املستشفى لتطلع والدها على 

 اخلرب.
 قال هلا والدها: 

هذا التغيري سببه جايسون . بكل أتكيد.   -
بعد أن عرف أنك عدت من املزرعة. فهم 
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يف أن أضيع وقيت هنا يف  اين مل اعد أرغب
 بونو . 

يف الصباح الغد ودعت دايان جريدا اليت  
كانت منفعلة لدى رؤيتها تغادر الفندق. 

وكانت املدينة الصغرية ملبدة ابلغيوم , ورذاذ  
املطر يتساقط ابستمرار . والطرقات تشبه 

 جداول صغرية. 
عندما أقلعت الطائرة عرفت دايان أهنا لن 

دينة الصغرية على حافة تنسى أبدا تلك امل
األدغال. بونو . وستبقى يف ذاكرهتا احلرارة 
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املرتفعة ونعيق الضفادع . واملزروعات  
اخلضراء. وصورة جايسون عندما كان  

 عشيقها ذات ليلة عاصفة.
كانت الطائرة حتلق فوق وادي هنر انبو . مث 
ترتفع لتمر فوق سلسلة من اجلبال. كان 

اخل الطائرة. وكانت اهلواء خيفي شيئا فشيئا د
داء ترتاقص. دايان ترى أمام عينيها نقاط سو 

ولعدة دقائق كان من الصعب التنفس. مث 
اجتهت الطائرة نزوال صوب كيتو حىت هبطت  

 يف املطار .
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وتبني لدايان أن والدها مل يتأمل أبدا خالل 
الطريان . وتوجها حنو ابحة املطار الصغرية  

ثرية. وبدأ قلب دايان ينبض بسرعة ك  
 رمبا يكون جايسون هناك يف انتظارها. 

 هذا يعين إنه مازال حيبها وان الطالق لن يتم.
وبضحكتها الواسعة كانت ماراي سواريز يف 
استقباهلما. يرافقها سانشو . راح اجلميع 
يتبادلون القبالت . وحاولت دايان أخفاء 

خيبة أملها وتصنعت األبتسام. لكن شيئا يف 
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طم. ألهنا مل جتد جايسون داخلها كان قد حت
 يف استقباهلما كما توقعت وكما كانت تتمىن.

اخلروج من اجلحيم!  -8  
 
 

من بعيد كانت املدينة تلمع حتت أشعة  
الشمس وتربز خضرة اجلبال احمليطة. وكانت 
قمة الربكان املنتصب تشبه هرما بلوراي . 
والسيارة اليت تقل دايان تقرتب من كيتو . 

ا األخري يف األكوادور  وهكذا يشرف يومه 
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على االنتهاء. إال إذا حدث شيء غريب.  
هذه البالد الساحرة. غدا إذا  هذا ممكن يف 

 عليها أن تعود مع والدها إىل أنكلرتا. 
اطلقت دايان زفرة عميقة من دون انتباه . 
فسألتها ماراي سواريز اجلالسة بقرهبا وهي 

 تربت على كتفها: 
نين ال أستغرب  هل أنت متعبة اي عزيزيت إ  -

أن تكون فعال متعبة. لقد استيقظنا مجيعا 
قبل الفجر. لكن هذا أمر له قيمته , أليس 
كذلك؟ حسب رأيي أن سوق اواتفالو هي 



 - 552 - 

من أمجل األسواق يف البلد وأكثرها تنوعا يف 
 األلوان.

استأجرت دايان وماراي سيارة مع سائقها  
للتوجه إىل اواتفالو , وهي مدينة صغرية تقع  

 على بعد كيلومرت مشايل كيتو .
 أجابتها دايان:

نعم ال شك أن رؤية هذه السوق امر  -
 ممتع. 

وابلفعل كانت دايان مسحورة هبذا السوق 
اهلندية , لكن منذ وصوهلا إىل كيتو مساء  
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أمس وهي ما تزال تشعر ابلتعب بصورة 
مستمرة. كانت تعرف أن انعدام حيويتها  

العديدة يف البالد ومن  انتج من تنقالهتا 
 التغريات املفاجئة يف االرتفاع. 

لكنها يف أعماقها كانت تعرف أن السبب 
احلقيقي هلذا اإلرهاق ليس سوى غياب 

جايسون . إهنا تعرف جيدا ذلك اإلحساس 
لقد سبق وشعرت به من قبل لكن هذه املرة 
كان شعورها أسوأ بكثري التعب مل خيف وال 

ازداد منذ هبوطها من    حلظة واحدة . حىت إنه
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الطائرة , عندما الحظت غياب جايسون 
ي كانت تتوقع أن يكون يف انتظارها يف الذ

 مطار كيتو . 
كانت متأكدة أهنا لن تراه بعد اآلن . وازداد  
أتكدها من سكوت ماراي وعدم طرحها أي 

سؤال حول جايسون . كأن اجلميع مبن فيهم 
كأن    والدها ابلذات حييكون مؤامرة صمت أو

 شيئا حيدث سرا. 
كانت ترغب يف أن تسأل ماراي إذا كانت قد 

جها. لكنها كانت ختاف أن تعلم شهدت زو 
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أشياء جديدة تزيد من عذاهبا . فهي ال تريد  
 أن تستمر يف العذاب بعد اآلن.

فرحت ألقرتاح ماراي القيام هبذه اجلولة يف 
مدينة اواتفالو وزايرة السوق هنأك. أاتحت 

ناسبة أن تتسلى وتلهو , إذ هي يف هلا هذه امل
حاجة إىل ذلك أكثر من أي شيء آخر يف 

 الوقت احلاضر. 
 قالت دايان اخريا ملاراي : 

لقد أحببت األلوان واحلركة: السراويل  -
البيضاء ومعاطف البونشو املختلفة األلوان. 
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إن النساء مجيالت ومتألقات. حىت لو كن 
 جالسات أرضا حافيات القدمني.

م أن هؤالء اهلنود ينتمون إىل قبيلة نع -
االينكاس ميلكون أراضيهم ومنازهلم . يزرعون 

األرض آبليات خشبية. يربون احليواانت 
ويصنعون اخلزف. إهنم شعب موهوب وفريد  

 من نوعه. 
 واضافت دايان تقول :

كما أن ضفاف البحرية مجيلة جدا وما   -
 اسم الربكان ؟
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تونغوراغا .  -  
اواتفالو خمتلفة جدا عن بونو . برغم   -

 كوهنما ينتميان إىل البالد نفسها. 
هذه هي األكوادور, بالد صغرية حيث  -

الطقس خيتلف من مكان اىل آخرو الربد 
القطيب , واحلر االهب , يف األدغال. هل 
 كانت زايرتك ملزرعة أخي لويس موفقة؟ 

أجابت دايان يف اختصار خشية أن تزعج 
 ماراي :

نعم . -  
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كيف وجدت روزا ؟ إهنا فتاة رائعه أليس   -
كذلك؟ قريبا ستتزوج ارتورو غوميز الذي 
ميلك والد حقول املوز قرب غواايكيل . 
 وسيكون زواجهما حداث شعبيا هلذه السنة. 

أرجو أن تكون سعيدة.  -  
أان متأكدة من ذلك كانت يف فرتة ما  -

مغرمة جبايسون أو ابألحرى كانت تعتقد 
اما جايسون فقد تصرف يف شهامة ذلك . 

 وبرهن عن أصالته ورحل عندما عرف بذلك.
 تنهدت ماراي مث أضافت : 
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يف مثل سنها ال ميكن أن تكون األمور  -
جدية. سوف تنسى بسهولة مىت يعود ارتورو  

 إين متأكده متاما من ذلك. 
القت دايان نظرة خاطفة إىل صديقتها اليت 

أخيها  كانت تبدو كأهنا قد تكلمت مع 
حديثا . ويف ذلك الوقت وصلت السيارة 

 أمام أحد املنازل وتوقفت. 
 قالت ماراي مبتسمة :

فكرت أنه يسرك أنت تتعريف إىل صديقيت   -
كارلوات ديل بونيت لألسف تويف زوجها منذ 
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شهرين وتركها مع ولدين صغريين هل يزعج 
 لو قمنا بزايرة خاطفة لتلك األرملة؟ 

أبدا , ابلعكس. -  
سبة إىل دايان كل شيء جديد يكون  ابلن

أفضل من العودة إىل منزل سواريز وإىل 
 املعاانة من جراء تفكريها املستمر جبايسون .
كان املنزل يشبه منزل ماراي لكنه أصغر : 

ة يف الوسط مزروعة أبشجار النخيل ساح
وأشجار الليمون وغريها من احلمضيات 
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ذ واجلدران مطلية ابلكلس األبيض فيها نواف
 ضيقة عديدة. 

ظهرت كارلوات ديل بونيت على عتبة الباب 
. من عمرها ذات عينني 3امرأة مجيلة يف 

 حزينتني .
استقبلت ماراي برتحاب وعرفتها اببنتيها .ريتا 

 ورجيينا . 
يف قاعة االستقبال جلست آلنساء الثالث 

وزواج    يرتشفن الشاي ويتذكرن اواتفالو وبونو
روزا وانكلرتا . كارلوات تتكلم االنكليزية  
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بصعوبة وماراي بطبيعتها احملببة ومزاجها الرفيع 
 كانت تقوم بدور الرتمجة .

بعد ذلك خرجت النساء إىل احلديقة املليئة  
وان. كانت الفتااتن ريتا  ابألزهار املختلفة األل

ورجيينا تلعبان وختتبئان وراء األشجار  
فري اليت حتلق بني األغصان الضخمة .والعصا

 وتزقزق . 
كانت دايان تشعر إبحساس مجيل لوجودها 
يف احلديقة ومتنت لو إنه كان يف وسعها أن 
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تبقى هنا إىل ماال هناية. لكن ماراي كانت 
 مصرة على أن تريها بقية املنزل .

 فقالت هلا: 
تعايل سآخذك ألريك منزيل وما حوله .  -

هل تعانني من لكن أنت شاحبة اي عزيزيت. 
 دوار بسبب االرتفاع.؟ 

رمبا لكن هذا ال مينعين من رؤية ما تبقى  -
 من املنزل.

يف الطابق األسفل غرفة استقبال حيث  
تناولت الشاي , مث غرفة الطعام ومطبخ 
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غرف  4جمهز, اما الطابق األول فيتآلف من 
ساحة املنزل. نوم ومحام وشرفات تطل على 

ألرضي ابلطابق ودرج لوليب يصل الطابق ا
 األول.

 قالت ماراي :
مسكينة كارلوات . اهنا حزينة وتعيسة منذ  -

 وفاة زوجها .
كيف تويف ؟   -  

من جراء هزة ارضية .  -  
هزة ارضية ؟  -  
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نعم احياان حتصل هزات ارضيه هنا .  -
بعضها قوية والبعض اآلخر عادية . زوجها  

يعمل حلساب احلكومة ولدى حدوث  
ب يتفقد أمهية األضرار .  االرجتاج األول ذه 

وملا حدث األرجتاج الثاين هتدم البناء الذي 
 كان فيه . ايلفظاعة احلادث . 

فجأة اقرتبت دايان من احدى النوافذ . حركة 
شاهدت رجال  يف ساحة املنزل لفتت نظرها .

يدخل . كان شعره أشقر وكتفاه عريضتني 
 ويرتدي بذلة زرقاء . 
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ا بذراعيه وراحتا اسرعت الفتااتن حنوه وتعلقت
 تقبالنه .

هل هذا الرجل هو جايسون نفسه ؟ الميكن 
 ان يكون هو ابلذات .

ملاذا أييت اىل هنا ؟ وكيف تعرفه هااتن  
 الفتااتن ؟

مث تذكرت انه اخربها عن رغبته بشراء منزل 
ليستقر فيه . وابلغها حلمه ابجناب اوالد . 

هل كان يعين هذا املنزل ابلذات ال مستحيل 
. 
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 قالت ماراي :
دايان . تعايل . سننزل اىل الطابق    - -

األرضي , وميكنك ان تتمددي على األريكة 
 يف الدار .

اؤكد لك اين يف متام الصحة والعافية .  -
هذا املنزل رائع حقا . اين اشكرك ألنك 

اتيت يب اىل هنا ألراه . هل تريد كارلوات ان 
 تتزوج من جديد؟
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اضر . على كال . ليس يف الوقت احل  -
األقل . مل ميض على وفاة كارلو سوى شهرين  

 . وما زالت تلبس ثياب احلداد .
نزلتا الدرج وبني اصوات وضحكات الفتاتني  
مسعت صوت رجل يقرتب . راح قلب دايان  

 ينبض بسرعة فائقة .
 قالت ماراي بفرح : 

يبدو ان جايسون هنا . -  
 سألتها دايان :

سيأيت اىل هنا ؟ هل كنت تعرفني انه  -  
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قال يل انه سيحاول اجملئ . امل تكوين على  -
 معرفة مبجيئه ؟

كال . مل يقل يل شيئا يف هذا الشأن .  -  
 قالت ماراي ضاحكة :

الرجال حيبون ان يفاجئوا اآلخرين وخاصة  -
 من حيبون . هذا دليل حب ! 

تبعت دايان ماراي اىل قاعة األستقبال وتوقفت 
هر امامها , وما زال حيال املنظر الذي ظ

قلبها ينبض بسرعة : كان جايسون مرتعا 
على األرض , والفتااتن قربه تطلعانه على 
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لعبة آلية . وكارلوات جالسة عل كرسي غري 
 بعيد , تتأملهم مبتسمة . 

 
 

وملا شاهد جايسون دايان . هنض واقرتب منها  
وخيل إليها أنه سيقبلها . فابتعدت قليال إىل  

عن االبتسام وقال بنربة   الوراء. توقف
 مراتحة: 

مرحبا , كيف وجدت املنزل ؟ -  
 أجابت بربود:
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مجيل وانعم ماذا تفعل هنا؟ -  
لقد فكرت إنه املكان األفضل لنلتقي فيه  -

ونقرر ما سنفعل. قطب حاجبيه وظهرت 
 على وجهه حملة قلقة :

لكن ال يبدو إنك يف صحة جيدة. جيب  -
نفسك   أن تتمددي فال بد أنك ارهقت

 اليوم.
جلست دايان على األريكة وشعرت جبايسون  
يرفع هلا قدميها ويضعهما على الطراريح. 

أغمضت عينيها وشعرت إبن كل شئ يدور 
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حوهلا . فتحت عينيها من جديد. لكن هذه 
 املرة كانت الغرفة تدور .

وبعد بضع دقائق شعرت دايان بتحسن  
وحاولت النهوض ورأت جايسون يدخل 

مال إبريق شاي وبعض الفناجني .الغرفة حا  
ماراي تطلب منك أن تشريب هذا ستشعرين   -

 بتحسن.
ماهذأ الذي سأشربه ؟  -  

نوع من الشاي ضروري لتقويتك . -  
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تناولت دايان الفنجان واحتست جرعات 
صغرية من هذا السائل الذي ال رائحة له .مث 
تطلعت حوهلا . كارلوات وماراي كانتا قد اختفتا  

. 
جايسون وهو ميسك يديها : سأهلا   
هل تشعرين بتحسن اآلن؟ -  

وبصورة غريزية قامت دايان حبركة اىل الوراء . 
 مث أجابت:

نعم . شكرا. جايسون , أين كنت ,وماذا   -
 كنت تفعل؟
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 أجاهبا جايسون بصرب غري مألوف: 
اليوم الذي غادرت فيه بونو جئت فورا  -

  إىل هنا. والبارحة اضطررت إىل الذهاب إىل
غواايكيل , وملا اعد من هناك إىل منذ ساعة 
تقريبا. مررت ابملكتب قبل أن أنضم إليك 

 هنا. 
 مث اضاف بعد فرتة من الصمت:

 3وأان أيضا متعب قليال. لكن اآلن أمامي  -
أسابيع من دون عمل.   3أسابيع عطلة . نعم  

 إين ال أصدق ذلك. 
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 سألته دايان:
ملاذا مل ختربين إنك آت إىل كيتو عندما  -

 غادرت الفندق يف بونو ؟ 
كي اكون صرحيا معك . قول إين نسيت   -

أن أخربك بذلك عندما كنا معا. ويف الغد 
كنت تغطني يف سبات عميق ومل أجد 

 الشجاعة ألوقظك .
لكن ملاذا مل ترتك يل رسالة؟  -  

 أجاهبا بنربة قاسية: 
هل تعاتبينين اآلن؟ -  
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ه ايجايسون , لو أنك تعرف ما يكون  آ
شعوري عندما تذهب من دون أن ترتك يل  
كلمة , كأن ما حدث بيننا ليس له أمهية 

 ابلنسبة إليك.
 أجاهبا بعنف مكبوت:

اتعتقدين إنه يفرحين ان اكون مضطرا إىل   -
 الذهاب ؟ 

لكن ابلنسبة إىل الرجال ذلك خيتلف. -  
 فقاطعها: 
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تعتقدين أن الرجل  وملاذا هذا خيتلف؟ رمبا -
خال من أية عاطفة, واان أيضا ال أحب حلظة 

 الفراق.
الفراق.. هكذا إذا مل جيد الشجاعة يف ذلك  

 اليوم أن يعلن ذلك هلا خمافة أن تتعلق به.
لكن ما دام األمر كذلك ملاذا جيعلها تتعذب 
مبجيئه اآلن؟ أال يكفي ما عانته من عقاب؟ 

حيث شعرت أنه   ملاذا جاء هبا إىل هذا املنزل
 يدخله كأنه صاحب املنزل ابلذات ؟
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هنضت دايان فجأة وراحت تبحث عن حقيبته  
يدها . جيب عليها مهما كلف األمر أن جتد 
ماراي ومغادرة هذا املنزل أبسرع ما ميكن. 

 ألهنا مل تعد تتحمل كل هذا العذاب. 
 سأهلا بصوت حاسم :

إىل أين أنت ذاهبة؟ -  
ماراي . إين احبث عن  -  

ذهبت. -  
صحيح وكيف يكنين أن أعود؟ -  
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سأوصلك إىل منزهلا إذا كنت مصره على  -
 ذلك. 

يف كل حال ليس لدي أي سبب ألبقى  -
 هنا. 

وملا ال؟ أعتقدت أنك احببت هذا املنزل. -  
صحيح إنه منزل رائع. لكن ال ميكنين أن   -

 أبقى هنا , إن هذا املنزل متلكه تلك املرأة.. 
ة؟أية امرأ -  

السينيورا كارلوات ديل بونيت .  -  
كال هذا املنزل ملكي لقد اشرتيته امس.   -  
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 قالت دايان وقد فوجئت : 
اشرتيته ؟  -  

 أجاهبا بنربة فيها بعض السخرية: 
نعم كان قراري سريعا ألين مل أكن وحدي  -

 مهتما بذلك. 
واظن أنك مع البيت ستحافظ على املرأة  -

 واألوالد. 
قالت هذه العبارة بسرعة ووجدت نفسها بني  
ذراعي جايسون الذي كان يشد عليها بقوة. 

وعندما فهمت ما يقصد. راحت تتخبط 
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حماولة التخلص من قبضته . لكنه كان 
 ميسكها بشدة وراح يقول:

قلت لك مرة أين ال أحب ضرب النساء   -
 لكنك اليوم ختطيت احلدود.

... ال اي جايسون. أرجوك اان اسفه -  
لكنه ضرهبا لطمة قوية على مؤخرهتا براحة 

 كفة وتبعها أبخرى . 
وكانت تشد على اسناهنا كي ال جتهش  

 ابلبكاء.
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أفرج عنها وسقطت أرضا. مسعت جايسون 
ينهض ويبتعد . وفجأة شعرت إنه رمبا يذهب 
ويرتكها بصورة هنائية. فنهضت لتوها لكنه 
كان مازال بقرهبا . يرتشف من فنجان 

شعرت دايان فجأة برغبة يف اهلرب من   الشاي
هذا املنزل. فقط لتربهن له أن ما فعله اآلن 

هبا ال ميكنها أن تقبله لكن يف أعماقها عرفت 
 أهنا لن تقوم هبذه اخلطوة . 

لقد استحقت هذه الضربة أنه على حق. لقد  
ختطت احلدود ووعدت نفسها أهنا لن تزعجه 
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درسا من اآلن فصاعدا بغريهتا. لقد أخذت 
 قاسيا اآلن. 

لكن كيف تستطيع إقناعه أبن غريهتا ليست 
 سوى دليل حبها له ؟

 قالت له خبجل:
اان ..اان اسفه حقا اي جايسون .  -  

 اجاهبا بعنف:
سبق ورددت هذا الكالم. -  

كل ما قلته هو إين احبك كثرياو..  -  
 قاطعها قائال:
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لديك طرقا غريبه لتعربي عن حبك. من  -
تين إين أريد أن أتزوج من روزا  بضعة أايم اهتم

غييارمو واليوم تعتقدين إين احب كارلوات. 
ماذا تعتقدينين انين دون جوان مثل لويس 

 غييارمو ؟ 
ضع نفسك مكاين ترتكين يف بونو من دون   -

أن تقول آيل إىل أين أنت ذاهب ومن دون 
أن أعرف إذا كنت سأراك , خاصة بعد أن  

ن الزواج  طرحت عليك الطالق لك تتمكن م
 من جديد.
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كان عليك أن تثق يب . كان عليك أن   -
 تعريف إين سأعود إليك.

لكن كيف ؟ مل تقدم يل اية برهان ألصدق  -
 أنك عائد. 

 أجاهبا متعجبا : 
اي برهان ؟ لكن هل نسيت تلك الليلة  -

العاصفة اليت أمضيناها يف الفندق؟ أال يكفي 
 هذا الدليل ؟

ذ أطلقتين  لكنك سألتين ماذا أفعل إ  -
 للتزوج من روزا .!
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نعم سألتك ماذا سوف تفعلني إذا.. اردت   -
فقط أن أعرف حقيقة شعورك. مل جتاوبيين 

أنت ايضا عندما سألتك ما إذا كنت تريدين  
الطالق مين لكي تتزوجي بول . كنت تتهربني  
من اجلواب . ملاذا قلت يل أنك توافقني على 

 الطالق ؟
 مهست قائلة:

احبك وكنت أعتقد أن ذلك ما    ألين ألين -
كنت تريده وأان أحب أن تكون سعيدا لتفعل 

 ما تريد.
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اي هلا من فكرة محقاء ! حسن حظي اين مل   -
 اصدقك على الفور !

يف كل حال عرفت يف تلك الليلة العاصفة 
 كل شيء . وفهمت إنك ما زلت حتبينين .

 قالت دايان أبمحرار : 
هذا أمر غري عادل .  -  

عدالة يف احلب اين احبك واريدك أن  ال  -
تصبحي أما ألوالدي أنت ابلذات وال أحد 

 سواك ..لكن ما بك .. 
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راحت دايان تبكي بصمت ويف الوقت نفسه 
كانت تبتسم يف سعادة مث قالت بصوت 

 مرجتف :
مل تقل يل ذلك حىت اآلن . -  

مل أقل لك ماذا ؟ -  
انك حتبين . -  

ف دموعها  اقرتب منها وداعب وجنتيها ليجف
: 

ال شك أنين مل أقل ذلك.. إهنا كلمة كثريا  -
ما تستعمل يف غري مكاهنا. الكثريون لفظوها  
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من دون أن يقصدوا أي شيء يذكر! أما أان 
فقد قدمت لك الرباهني العديدة وأنت مل 

 تالحظي اي منها.؟
كال لكين مستعدة لسماعك.   -  

أوال لقد تزوجتك مث كنت اعود إىل املنزل  -
با ما امكن . وهذا كان أيخذ مين جهدا  غال

كبريا يف اجملال املهين . وابلنسبة إىل رجل 
مثلي الذي ما احب يوما امرأة سواك كان 

 يعين أنين كنت أحبك.
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هل تعرف إين بدأت أفهمك عندما  -
 جاءت اونيس لتقول يل أنك رجل وقح... 

 قال يف نربة استهزاء :
أو  قالت كل هذا ألين خرجت معها مرة  -

 مرتني . لكن أنت صدقت كالمها.
لكن اي جايسون مل أكن أعرف شيئا عنك   -

. عالقاتنا كانت جسدية حبته . أرجوك حاول 
أن تفهمين .. لقد توصلت اىل االعتقاد أنك  
تزوجتين ألنه الطريقة الوحيدة اليت ميكنك أن  

 حتصل مين على كل ما كنت تريده .
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اج . ال شك أنين استعجلت األمور ابلزو  -
كنت خائفا أن تفضلي بول علي . كنت 

متأكدا من إنه عندما أضع يف إصبعك حمبس  
الزواج وعندما أحلف أمام الشهود إنين 

سأظل احبك مدى احلياة. بذلك ستبقني يل  
 حىت املوت . 

 قالت له والدموع تنهمر من عينيها :
لو مل تذهب إىل هيوسنت يف ذلك اليوم  -

ن كل هذه لكان تسىن لنا أن نتحدث ع
 األمور.
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رمبا لكن رمبا كنت مازلت حتت أتثري انيس   -
طرا إىل الذهاب إىل  على كل حال كنت مض 
ي كنت آمل أن هتدأ هيوسنت . بسبب عمل

األمور وأن جيعلنا الوقت أكثر وعيا لألمور . 
وحينئذ فهمت أن السبب الذي جعلنا غري 
متفقني أننا مل منضي معا الوقت الكايف لنفهم 

مث بدأت أحبث  البعض اآلخر. ومن بعضنا
عن منزل أشرتيه . وكنت أنوي بعدما أجد 
ذلك املنزل أن أكتب لك وأطلب منك 

 اللحاق يب . أنت تعرفني ملاذا مل أكتب لك.
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لكن عندما سألتك عن األمر عندما كنا يف  -
بونو مل تقل يل أنك كنت تبحث عن منزل يل  

. 
كنت أحاول أن أنسى ذلك . كما كنت   -

أحاول أن أنساك انت . لو مل حيدث يل هذا  
ث األليم . ولو مل أشعر بضعف . رمبا مل احلاد
 رسالتك تلك هبذا الشكل القوي. لقد  تؤملين

وصلت يف أكره أألوقات. وهلذا السبب مل 
أحدث ماراي او روزا عنك . مل أكن أرغب يف 

 أن احدث أحدا عنك .
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 قالت دايان بتواضع :
علي ان اعرف ان   اهنا غلطيت . كان  -

قلقة  رساليت ستعذبك . لكن كنت دائما
ملا   عليك لو كنت اعرف مكان وجودك .

انتظرت ان تكتب يل .كنت جئت من دون  
ان اطلب موافقتك . ألين كنت حباجة ماسة 

ألن اكون معك . آه اي جايسون . كنت 
 اشتاق اليك كثريا . 
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احاطها بذراعيه واسندت رأسها على كتفه 
راحت تبكي . وكانت دموعها  العريضة و 

 تتساقط على قميص جايسون.
 قال هلا بصوت مشجع :

واآلن انتهينا من كل هذه األمور التافهة .  -
حنن معا من جديد عندما رأيتك يف كيتو يوم  
 وصولك . عرفت ان كل شئ بدأ من جديد. 

ماذا ؟  -  
لقد وقعت يف غرامك مرة اثنية . -  

دموعها : قالت له مازحة من خالل   
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كنت قاسيا معي . يف ذلك اليوم .  -  
مل يكن ذلك سوى ردة فعل للدفاع عن  -

النفس . كنت اخاف ان تؤذينين من جديد . 
واآلن قويل يل ايدايان . ايتها األنسانة الرائعة. 

 ملاذا كنت قاسية معي ؟ 
ألين كنت اغار . فقط ال غري انه شعور  -

  من الصعب التخلص منه وخاصة اين كنت
 سجينته . 

 قال جايسون معرتفا :
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واان كذلك . لقد عرفت معىن الغرية   -
وخاصة عندما علمت انك ذهبت اىل مزرعة 
لويس غييارمو لتمضية بعض الوقت ومن 
حظه انه مل يرين واال كانت األشياء اخذت 

 جمرى آخر.
كيف امكنك التصور ان رجال يف عمر   -

والدي ميكنه ان يعجبين او يغريين؟ الشك 
 انك امحق ! 

 أجاهبا وهو يضحك :
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وأنت امرأة محقاء اذ تصورت إن يل   -
عشيقة يف ابريس فقط ألين ذهبت من دون 

 أن أقول لك شيئا عن هذه الرحلة.
كيف ميكن إن جيذبين رجل مثل لويس   -

 غييارمو واان زوجتك .
وأنت؟ كيف تصورت أين أرغب ابلزواج   -

عال من روزا او كارلوات . وأان زوجك أنت ف
 امرأة غيورة . 

ايزعجك ان تراين غيوره إىل هذا احلد؟ -  
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كال ليس اآلن. ألين بدأت أعرفك . إن    -
ذلك جيعلك أكثر إنسانية . لقد اعتقدت 

أنك إنسانه مثالية . ولكن اآلن وقد عرفت 
 إنك انت أيضا ختطئني صرت أحبك أكثر.
احنىن فجأة وعانقها وشعرت دايان بسعادة 

وزال التوتر من داخلها.المثيل هلا   
 سأهلا :

هل تقبلني العيش معي هنا يف كيتو ؟ هل  -
 تريدين اجناب أطفال ؟
 قالت داين مازحة :
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لقد تعذبت من اجل ان جتد لنا منزال ,  -
ومن الصعب علي الرفض . يف كل حال . 

اين افضل ان اكون معك . يف أي مكان من  
ونك , العامل . بدال من البقاء يف لندن . من د

 حىت لو اضطررت اىل ان تصفعين وتضربين . 
هل اوجعتك ضربيت اي حبيبيت ؟ دعيين  -

 ارى !
 مهست دايان أبذنيه :

لقد آملتين . لكن يف امكانك ان تعاجلين .  -
 اذا اردت ذلك . 
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كيف ؟  -  
أبن تربهن يل اي جايسون انك حتبين اآلن . -  

هل تعدينين أبن تثقي يب اذا اضطررت  -
إىل أن تغيب عنك. أو ان ارحل  أحياان 

 بسرعة. أو إذا أتخرت أكثر مما كنت أتوقع.؟
نعم إين أعدك بذلك لقد فهمت اآلن كل  -

 شئ . 
واان كذلك فهمت اشياء كثرية. جيب علي   -

إن أبذل جهدي حىت اتذكرك واترك رسالة  
كلما اضطررت إىل الرحيل فجأة. وما عليك 
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ألقالم سوى أن تشرتي كمية ال أبس هبا من ا
والدفاتر الصغرية وتضعي واحدة منها يف كل 

 غرفة و..
لكن هذه املرة كانت دايان هي اليت جذبته 

 حنوها وعانقته مطوال مث قالت له : 
ماراي امرآة حكيمة وعاقلة. -  

ملاذا؟  -  
ألهنا قالت يل ذات يوم إن أمجل شيء يف  -

اخلصام هو عندما نتصاحل. ولقد عشت هذه 
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التجربة اآلن . ومن دون شك أين اتفق معها  
 على هذا. وأنت؟

 قال جايسون ضاحكا :
 15ابلطبع لكن من األفضل أال ننتظر  -

 شهرا كي نتصاحل. هل توافقني على ذلك؟
غدا اجل . اين احبك اي جايسون اليوم و  -

 واىل األبد . 
هل تدركني ما تقولينه هل تلتزمني كليا  -

 وبصورة هنائية.؟ 
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نعم اي جايسون . أنت تصدقين أليس  -
 كذلك. أرجوك قل يل أنك تصدقين.

إين اصدقك ألين أان أيضا سأحبك دائما.  -
 15إىل األبد. لقد عشنا يف جحيم مدة 

 شهرا لكننا خرجنا من هذا اجلحيم منتصرين. 
دايان تقول : واضافت  

نعم اآلن انتهى كل شيء . هيا بنا نعلم  -
 أيب ابألمر ونقول له إين لن أسافر معه غدا .

 أجاهبا ضاحكا:
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ال داعي لذلك فقد أخربته بعد ظهر اليوم   -
 قبل ان آيت إىل هنا .

هل كنت متأكدا من النتائج؟  -  
مل أكن متأكدا اال من شي واحد . إنه يف  -

ر اإلمكان ومهما كان وسعك ان تؤذيين قد
األمر قررت أال أدعك تتخلني عن كونك 

زوجة يل . وهذه الفرصة لنا لن امسح لك هبا 
بعد اآلن. هل تفهمني جيدا حاويل اال تنسني 

 ذلك! 
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عانقها جايسون من جديد وفهمت أن 
السعادة تغمرها من جديد ولن تفارقها مدى 

 احلياة. 
 

 لتحميل مزيد من الرواايت 
املميزةاحلصرية و    

 زوروا موقع مكتبة رواية 
www.riwaya.ga  

 

http://www.riwaya.ga/
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هذه الرواية هي إهداء خاص و حصري إىل  
 مشرتكي قناة رواايت عبري على تيليجرام 

 
 رابط قناة رواايت عبري

https://t.me/aabiirr  
 

هتتم قناة رواايت عبري مبشاركة روابط رواايت 
عبري و أحالم و خمتلف الرواايت الرومانسية 

 احلصرية و املميزة
 

https://t.me/aabiirr
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