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الرحلااة يم ال ا اال عماادمااا 
بااديت الطااا را  بااالهبوط ا  
عمااد ااا يكط يكرت يبيلياال  
اما   كاان من االحر   بهاا  

 اال تشار  بأية رحلة .
تكااعاد المهمادل المرماار  
الاا   كاااماات ترماال لاادياا  ا  
واصااار خلف  على اح اااار  
ساااكرتيرت  الخاصاااة مر  .  
عاماااد اااا ا ريت يبايالايااال  
مسااتكبلها  يمهار يمام عيميها 

. 
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" امم   آساااااً .دا  . " قال  
لهاا .ور   الوين   " ولكن 
يبدو امم  ال اساااتطيع مد يد 
المسااااعدا ل ح  حتى تتمكم  
من االسااااتمرار  بالرمل ي   

   ه الشركة . "
" امم  اتفهم الو ااع ا ساايد 
الوين . "  قاالات يبيليال   لا  

 وقلبها  يتكطع حزما  ا 
" ويما اشاااكر   ويقدر  ل    

كال ماا يرلتا   من ي.ل   ا  
خاصاة  بالمسابة للمبلا ال   
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دياع كاتاراوياض لا  ا ياهاو  
 سيساعدم  كثيرا   الحكا  . "
ما كان  من السايد الوين  اال  
ين ابتساام ا ثم ركز ا تمام  

شاامون اخر  .  ولكن  على
يبيليل  لم تساااتطع حكا  تفهم  
الو ااع ا وكان   ا ما قالت   
لرايمومد يلدر ا  ل  الشاااب 
ال   يساكن ي  شاكة م.اورا  
لشاكتها ي  المبمى  الواقع ي   

 احد   واح   لمدن .
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قاال رايموماد لهاا   " ا ا  ...  
اساااااتارامالا  الاماااال الااا    
حصاالت علي  للتمتع  برطل  

عارً .... "  .امايالاااة اماما  ا
و.اال ي   ار.ااا المكاان .  
تاوقاً باراااد اااا عان الاكا م 
وقطااب  حااا.بياا  ا   ري  
الحاادا ا الخلفيااة للمبمى ثم  
عااد يتاأمال  تلا  الحاديكاة الت  
كاااان  الاامسااااااتاااأ.اارون 
يتكاسااامومها   "  يا ا ترال  
يلى موطم  ا يلى سااويساارا  
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ا يرض  الاااا.اااابااااال 
والمساااااتمكراات و.... "  ثم  
ت  تليرت  تراابير  وقساااااماا

و.هاا   ا  تااابع   " حياا  
الممااا ر     ا.ماال بكثير 
من تلا  الت  مرا اا االن ي   

 الخار  . "
ي.اابتا  يبيليال   "  ال يمكمم  
تحمال  المفكاات الت  تو.بهاا  
رحلة كه ه ا ولكن شكرا  ل   
على اقتراح  . سااوً يقوم     
برحلة يلى ساويسارا  ي  يوم  
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من االيااام  ربمااا و لاا  ان  
لى عمل  حصالت من .ديد ع

" . 
" ال ا ال     ا سااوً  تأتين  
يلى  لوساااايرن ك اااايفت  .  
ساااوً تكومين  ااايفة لد  
عااا لت  ا نممااا مري  ي   
يماااد  .  ماااا  ممازل مكاوم  

يب   –بت.ادياده  ل قااماة ييا  
ا يخ  ا يخت  ا ويماا ولكمماا 
االن مكيم ي  يماد  بااموراماا 
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ا  لا  يلى  ان يلادو الممزل  
 .ا زا  لسكن . "

 ل  را را   يا رايمومد  " يبدو  
ولاكان ال ياماكاماما  الاماواياكاااة 
على يمر كها ا . كيً ل  ان  
اكون  ااايفة الرا لة  ويما لم 
اقاابال ي  يرد ممهاا ساااااوا   
 حتى االن ؟  ان يم  ... "

يوماأ رايموماد  وقاال بحزن    
" لكد يكدما ا  مم  عدا سامين  

" . 
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يكملاات ابيلياال ك مهااا برااد 
ا  .  يترا    " يمم   آسفة   .د

حسااما  ان والد  ..  ن ن   ا  
دون ان آت  على  كر يخيا   

" . 
"  ال تااأت  على  كره   و  
باااانخا  ا  امااا  ياكابارما  
بتساع ساموات  و و يرتكد ان  
ياار  السااااان   ا ا يرطيا   
الحا باأن يتحكم بتحركاات   
ويبد  آرااه  بتصااريات   .  
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 و كاا لاا  متحيز للر.ااال 
 ويكره المساا . "
يال برملياة براد ين قاامات ابيل

حساابية بسايطة ا يدركت ين  
يخ راياماوماااد  قاااد تا.ااااوز  
الث ثين بكليال ا و و يكبر اا 
بسااات ساااموات اا قالت   "  
حساما  بما ين المساوا  يشاكلن 
مصً عدد السكان ي  الرالم 
ي  بد ين يخا  يك   مر م 
 وقت  و و مت.هم الو.  ."
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قاال رايموماد  موبخاا  نياا اا    
 " ال تخط   يهم  ا  اماا  
يكدر كل  ما تسااتطيع المريا 
تكاديما  ا  ال ترلمين؟ "  ثم  
ي ااً   " ام  يكره  المسااا 
نن المريا الت  كان مصامما  
على الزوا  ممهاا قاد تخلات 
عم  لترتبط بر.ل اكثر ثراا 
ا و ل  بث ثة ي اراً ل ل  
يكد .رح  تصااااريها .رحا  
عميكااا   حتى يماا  قرر يال  
يرتبط بامريا  يخر   م.ددا  
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يهو يكول  نن المسااا يردن . 
ياكاط  الاثاروا والاماكااااماااة  
اال.تماااعيااة الرييرااة عمااد  

 الزو  . "
 مات يبيليال  باالتربير عن  
سااخطها له ا الحكم  الكاساا   
من قبال يخ  رايموماد   ولكن 

   ا انخير يكمل ك م  .
" لكن ال ت.رل    ل  حا.زا  
يممراا  من الم. ا . كااان  
يا.اااب عالا آ  يال آتا  عالاى 
 كار رولاً . مان الامار.ا  
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يما ح  لن تترري  عليا  يبادا  .  
 لا  ان طموحا  ي  الحيااا  
 و الرمل  ام  ر يل شااركة 
 ماادسااااااة ي  زيوري   ا  
وعملاا   اا ا يتطلااب مماا   
الكثير من الوقاات . طبرااا  
 لااا  ال يامامارااا  مان لاكااااا  

كتا    امهاا بريطاامياة ا  صااااادي
يما اسامها يهو لورا مارشاان  
و   صاااااحاايياة ماالياة   ات 

 تفكير ممطك  سليم . "
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سااااااااورت يبايالايااال باراض 
الشاااكو  لم تساااتطع مررية 
اساااااباابهاا  يكاالات   "   ال  
ساااااتكون يختا  مو.ودا ي   

 الفمد ؟ "
ي.ااب   " ماارتيماا؟ لن تكون  
 مااا  ي   بااادم انمر ا  
ما  ولكمها  ساتح ار برد قدوم

امها تمساال مشاال    ولكمها 
حساااااماا  ا ال باأل بهاا  يه   
ليساات قاسااية  يو  ي  شاا ا  
من  ا ا الكبيال  . امهاا  ترمال 
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يا  ما.اااال  انزيااااا  مارام 
انزيااا وتصاااااميم الم بل 
و   االن ي  الخار  بداع  

 الرمل ! "
عاادت يبيليال  يلى الواقع ا  
يكاامات بتثبيات حزام انماان  

الت  ثم يغم ت عيميها وتسا
عن صاااااحاة ماا قاامات با  ثم  
تممت لو امها لم تدع رايمومد 
 يكمرها بالكيام بهك ا خطوا .

كاان رايموماد قاد امه  ساااااماة  
اختبار كمحاساااب ي  مكتب 
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عما  الكاا م ي  وساااااط لمادن  
وقاد ا هر  الكثير من الفر   
عماادمااا وايكاات يبيلياال على 
عر ا   ثم سااير قبلها بيمما 
كاامات يبيليال ال تزال تمه  

ااات  المترلكة بب غها  اال.ر
يلى الشاااركة  وتهتم بترتيب 
يمور ااا وكاااماات قااد تخلاات  
عان غارياتاهاااا لافاتااااا يخار   
وحين غاادرت  مت.هاة محو 
المطار شااررت بأمها قطرت 
تمااماا  طريا الرودا  وكاامات 
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قد شاااررت بالحمال  بردما 
اقفلات البااب وراا اا ولكمهاا 
احسات اي اا   بالخوً يه   

. كان لم تساتطع امكار االمر 
ي.اب عليهاا االقتصااااااد ي   
المفكاات  لا لا  لم يكن ي.ادر 
باهاااا االقااادام عالاى خاطاوا  
ممااثلاة  والا  ااب ي  رحلاة 
سااااياحية . وبالرغم من  ين  
رايمومااد قااد رحااب كثيرا  
باقامتها  ي  الفمد  ك ااايفة  
ياها  لام تاماو ابااادا  قاباول  
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عر اااا  السااااخ   بل يمها 
كامت مصاممة على اساترمال 
ا  مااادخاراتاهاااا  طاوال ياتار
اقامتها  ي  سااويساارا  ك ل  
قاالات مرزياة مفساااااهاا   " لم 
تكن تكاليً االقامة ي  يمد  
بااموراماا  باا  اة واال  يكيً  
يفسااار امر اقامة عا لة يلدر  
ي   لا  الفماد   خ ل يترا  

 طويلة؟ "
كاااماات يبيلياال قااد حزماات 
حكا بها وو رت ييها برض 
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الكتب لفترا اقامتها الكصايرا  
يكااد  ولكن بااالرغم من  لاا  

كامت حكيبتا الساااافر وحكيبة  
ياد اا الت  حملات على عرباة  
الاتارولا  ثاكايالاااة يصاااااراااب  
تحريكهاا . كاان رايموماد قاد  
وعد بم قاتها عمد وصااولها  
يلى المطاار  وقاد شاااااررت 
بكثير من االرتيااا  ا  كااان 

 مو.ودا  بين ال.موع .
اساتكبلها رايمومد ي  المطار 
بحرارا   " مرحبا  ا يسارم  
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ياا آب  . يماا  رميتا  من .ادياد
يعرً مواعيااد الكطااار عن  
 هر قلاب وان تو.هماا محو 
المحطاة االن ساااااوً مكون 
ي  الموعاد المحادد لمساااااتكال  
الكطاار الكاادم . ان  المحطاة 
مو.ودا تحات مبمى المطاار 
ا لاا لاا  عليمااا المزول يلى 
 الطابا السفل  . اتبريم  . "
يرلات ابيليال كماا قاال لهاا 
رايموماد . وامسااااا  عمهاا 

ل  الا   اخا ه من ياد اا الترو
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براد ان ت.ااوزا  الحشاااااود 
 الم.تمرة .

" اما ار  كاياً ان عارباااة 
الترول     مصااممة ب كاا 
كابايار ا ياماحان مساااااتاطاياع 
ايصااالها بساارعة يلى الساالم 

 الدوار . "
" ان  لاا  را ع . " قااالاات  
ابايالايااال ا و ا  تاكاً يلاى  
.اااامابااا  وتافاكار كاياً ياماكان 
لااادوالاياااب عارباااة الاتارولا  
الااوقااوً عاالااى الساااااا لام 
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المتحركة " ان المهمدسااااين 
السااويسااريين  م ا كياا .دا  
يليل كا لا ؟ " قاال رايموماد 
 لاا  ممااازحااا  ا و و يم ر 
اليهاا   " كماا قلات لا ح ياأن  
يخ   و ي  عاداد م . " ديع  
رايموماد عرباة الترول  بكوا  
حتى غاادت على مساااااتو  
ارض الطابا الساافل  وتابع  
عمليااة ديرهااا و و يكول ا  

رب مم    "  كامت تمشا  بالك
 امم  حكا  سريد بكدوم ح . "
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ا.اابتا  ابيليال ا وقاد تااثرت 
لكلمات    " شااااكرا  ل  على 

 دعوت ! "
"  اال يمااتح على علم بااأن  
الصااماعة الت  تحتل المكامة 
انولاى يا  بالاااد  تاتارالاا 

 بهمدسة الميكامي ؟ "
" ولكمم  كمات على اعتكااد  

" ..... 
" يعلم ا كمااتح على اعتكاااد 

تزلج ا تساالا بأن ريا ااة ال
الا.اباااال ا والاتازحالاا عالاى  
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ال.لياد تحتال المكااماة انولى  
 ي  الب د . "

" ان  اا ه االمور ليساااااات  
مصاااااادر دخاال مهم للب د 
يااالصاااااماااعااات الكيميااا يااة 
والصااااايادلياة تحتال المكااماة 
الثاامياة براد الهمادساااااة ا ثم  
تتبرهاا صااااامااعاة المسااااايج 
وبالطبع صاااماعة السااااعات 
السااويساارية  الت      ا رة 

 ت . "الصي
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" كاا لاا  االمر بااالمسااااابااة 
لصاماعة اال.بان والشاوكوال 
. . لكاد تكلمات عمهاا مرارا  .  
 لاااا  دون  كاااار اماااار 
المصاارً وشاركات التأمين 

" ... 
قااال   " اماا ح حف ااتح عن  
 هر قلاب الادليال السااااايااح  
عماادمااا كمااتح ي  الطااا را 
واالن.. ياا.اااب ان مااباالااا  
 رصيً السكة الحديدية . "
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ا   برد مرور عشاااارين دقيكة
كاما .الساااين ي  مكصاااورا  
الكطار . سااااألت ابيليل   ا  
االخير الا   اشاااااا  بم ره 
عان الاماماااا ار الاخاااار.اياااة 
وحد  بها   " يشااارر بالكلا 
بساااااباب تكااليً اللرياة ي   

 الفمد  ا و .. "
" سبا وقلت ل  ... ال ي.ب 
ان تشااااارر  باالكلا . ياأماتح  
ح اااارت يلى سااااويساااارا  
ك ااااايفت  يااا آب  ا و لاا   
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اتكفال   يرم  باأمم  ساااااوً
بااديع تكاااليً عطلتاا  ي   

 سويسرا . "
" لن اسام  ابدا  به ا االمر ا  
يمت ال تساتطيع تحمل مفكات  
اقااااماااة ي  شاااااخا  يا   

 سويسرا . "
" سااوً تفا. ين ا ا  . " قال  
رايمومد  ل  و و ي ااااح   
عمدما تر.  من السااايارا ا  
م رت ابيلياال يلى الم هر 
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الخااار.  للفمااد  ي ح اات  
 مد  يخامت  ا

ان ممهاا اال ان قاالات وماا كا 
بسااارعة   " امم   آسااافة يا  
رايمومد ولكم  بكل بسااااطة 

 ال استطيع البكاا  ما ."
و ااااع حكا بها ير ااااا  ثم  
اساااااتادار محو اا   " اترمين 
بأن الفمد  ليل يخما  بما يي   

 الكفاية لتكيم  يي  . "
" ال تكن ساخيفا  يمت ترريم  
كفااياة حتى ال ترتكاد كا لا  يماا 
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استطيع  تحمل   يعم  امم  ال
مفكاات االقااماة ي   كا ا يماد   
يمن الوا ااااا  اما  يخم .ادا  
وغاال  كا لا  ياأماا لسااااات 
موايكااة على االقااامااة يياا   
بصاااافت   اااايفت  . االمر 
سااااايكلفا   ثروا كا لا  ا يماا 
متاأكادا من اما  ال تساااااتطيع 
 تحمل مفكات  اقامت  يي  . "
"  ما  امر لسااات على علم 
با  براد ا ياا ابيليال ولكن  ال  

  لا  باالسااااار؟ ان يماد  ابو
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بااامورامااا يرود يلى عااا لااة  
يلادر . ال تساااااتلرب  االمر 

 يلى   ا الحد . "
 مات ابيليال بحمال حكاا بهاا 
ولكم  اوقفها   " يما لم اسامع  
ابادي  عن يياة يتااا تلو  باالفرار 
عمادماا يكول لهاا شااااااب بااما   
ليل يكيرا كما كامت تتصااور 
.  ياا ياا آب  ا باالطبع يمكما  
االقامة  ما ا خاصااة برد ان  
تااأكاادت بااأمم  لن اديع ي  
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مبلا من الماال مكاابال اقاامتا   
 يليل ك ل ؟ "

سااااامحات يبيليال لرايموماد 
بحمال حكاا بهاا وقاالات   " ا ا  
 ساقيم  ما اياما  مردودا؟ "

الحكاا  عمادماا  قاال رايموماد
التكياا براد ال هر ي  الروا  
  " لم تشاااا د  غريت  برد 
امها اوسااع بكليل من غريت   
ا ولكمها اصاااالر ح.ما  من 
غارياااة يبا  وغارياااة يخا  
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ليسات بريدا يبدا ا يمها  ما .  
" 

كاااماات اللريااة يوساااااع من 
غريتهاا . كا لا  كاان اثااثهاا 
اياخام مان اثاااا  غارياتاهاااا .  
ويكرت ابيلياال بااأن  لاا   

كان متوقرا  .  ااامت   االمر
غريتهاا عادا ت.هيزات تفو   
.اودا مارا ام الاتا.اهايازات 
االخر  الت  تكادم عاادا ي   

 الفماد  السياحية .



-- 33 

قاال رايموماد   " ال تتردد  
بال.لول ا يسااح ار شارابا  
ماا و موع الشاااااراب الا   

 تف ليم ؟ "
" يي ال عصاير الليمون ا ا 

 سمحت . "
برااد ان امتهيااا من شااااارب  

الكوب الفارغ  الرصير ا يخ   
من بين ياد  ابيليال ثم يت   
خزامة واخر  علبة شاارا ط 

. 
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قاال رايموماد   " ياا لساااااوا  
الح  . ان الشاااااريط الاا   
يريااده ليل مو.ودا   مااا .  
ماتاااأكاااد مان يماما  اعارتااا   
لرولً . " ثم يعاااد الرلبااة 
نلى مكااامهااا وتااابع   "  اال  
تودين رميااة مكااان نقااامااة 
يخ  ا ان غريت  تبرد مساية  

 عن غريت  . " غريتين
وكاان .ماا  يخيا  ير   كماا  
قال رايمومد اوساع بكليل من 
.مااحا  ا لكن يثااثا  كاان من 
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الطراز الحاديا  وباالفخااماة  
 مفسها .

" تاأمل  المكاان بيمماا ايت  
عن الشااريط ال   اسااتراره 

 يخ  مم  عدا اسابيع . "
تاااامالااات ابايالايااال الامامااا ار 
المحيطااة بهااا ا ثم ريراات 

باال ا  عيميهاا م رت يلى ال.
ثم اساااتدارت يشاااررت بكوا  
 اا ا ال.و ا حياا  االلوان 
الداكمة والسااااتا ر اللريبة .  
اماااا الاكاتاااب الاماوزعاااة يا   
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اللريااة ا يكااد كاااماات تتك  
الواحاادا على كتً االخر  
على الريوً والح ات باان  
مر مها تت امن  الهمدساة ا  
كمااا ان بر اااااهااا يتمحور 
حول مو ااوع توليد الطاقة 
ا وكاان  ماا  كتااب واحاد 
اواثاامااماااان عاالااى االكااثاار 
يتماااوالن مو اااااوع ادارا 
الفماد  وقد اسااااتلربت يمر 
و.ااود ااماااا بااياان الااكااتااب 
االخر  . ولم يكن  ماا  ي  
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شااا ا ي  اللرية يوح  بأن  
دمااغ صااااااحبهاا يمكن ان  
يرتاا  ي  عاالم الخياال حتى 

 ولو لساعة واحدا .
وكاان  ماا  صاااااورا امريا 
على طاولة صليرا مستديرا 

ت تراابير قرب الماايا ا . كااما 
و.ههااا توح  بااالكثير من 
الثكاة باالمفل ا لكاأمهاا متااكادا 
ماان ا اامااياااة دور اااا ياا   

 الم.تمع .
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ساألت ابيليل و   تشاير يلى 
 الصورا   " رايمومد ؟؟ "

" تودين مرريااة  ويااة  اا ه  
المريا ؟ امها لورا مارشاااان  
صاااديكة رولً . الم ترري   
باالمر مسااابكا  ؟ لكد اخبرت  

 عمها . "
تشاااارر بو.ود  كامت ابيليل

صااااااحاب المكاان ا وكاامات 
تشااااارر باأمهاا التكتا  من قبال  
مع ان االمر ليل كا لا  ي   

 الواقع .
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شااااررت باحسااااال غريب 
وكااأمهااا مراقبااة من قباال  
شاااااخ  مااا . واحساااااات  
باالحاا.اة الملحاة يلى الهرب 
ا يخر.اات بسااااارعااة من 
اللرياة . ي  لح اة  اتهاا ا  
رن .رل الهااتً ي  غرياة  

 ال.لول .
ايموماد؟ "  "    ي.بات ياا ر

ساااااألات ابيليال و   تحاد  
باالهااتً كماا لو كاان حيواماا  

 متوحشا  يسترد للوثوب .
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كاان رايموماد ماا زال يبحا  
داخال الخزاماة الراا ادا نخيا  
. قال بصاااوت  اااريً   "  
؟   كوم  لطيفااة وا.يب  امااتح
ال ياماكان ان ياكاون انمار  
مهما  .دا  يمو فة االسااتكبال  
 ترلم ان رولً ليل  ما! "

بيليل سماعة الهاتً ريرت ا
واكتفت باالساتماع ا  امها لم 
تررً ي  للااة كااان ي.ااب 

 عليها ان تسترمل .
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" رايمومد . " كان الصااوت  
عميكاا  ومبرتا  كاامات تمم عن  
الل ب . سال رايمومد و و  
يخر  عددا  من الشارا ط   "  
من المتكلم؟ "  عاد الصاوت  
ياكاول بامابارا مشاااااحاوماااة 

 بالل ب   " مرحبا  . "
ابيلياال دون التفوه  يومااأت 

بكلماة ا وكاامات قاد ازاحات 
سااااماعة الهاتً عن ا مها .  
تكاادم رايمومااد واخاا  ممهااا  
سااااامااعاة الهااتً . " مرحباا  
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رولً؟ "  ثم صاااااماات و  
يصااااالى يلى المتكلم وكاان 
يم ر تارا يلى ابيليل ويشي  
طاورا  باما اره عاماهاااا   "  
اسااامها؟ ام  ابيليل ا ابيليل 

  ايل  . "
م باالللاة تردد رايموماد ثم تكل

الساويسارية مطم ما  يلى امها 
لن تتمكن من يهم ماا يكولا  .  
ثم اكمال الحاديا  بسااااارعاة 
يشاااار  ساااابب و.وده ي   
المكاان . وت.اا ال رايموماد 
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صارخة التر.ب ا الت  بدت 
وكااأمهااا مزيج من الزم.را 
والتا مر وكاامات عاالياة .ادا  
حتى ان ابيليل سامرتها .يدا  

. 
ثم تابع الشااااكيكان الحدي  ا  

ماا سااااامرات رايموماد وعماد
يكول بالللة السااويساارية   "  
مرم الرم مااامفرد بخير . "  
علمات باأن شاااااكيا رايموماد 
كاان يساااااألا  عن عملا  ي   
مكتب عم  ي  لمدن . امتهت  
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المحادثة ا ياسااتدار رايمومد 
وقاااد بااادت عاالااى و.ااهااا   
عا ماااات الاحازن   "  ااال  
ارتاكابااات .ارياماااة ا  قالااات  
لرولً باأما  صاااااديكت  ؟  

ا اشااااارر على كال حاال ا يما 
بالصاااداقة االخوية ت.ا   .  
 اال تبادليم  الشرور مفس ؟ "
 اااحكت ابيليل ولم ت.ب .  
اعااد من .ادياد تو اااااياب  
الشارا ط على الريوً  الت  

 و.دت له ا اللرض .
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" لكد و.دت  ." صاارخ و و  
يلو  بالشاااريط ي  الهواا ا  
ثم قاال   " االن ا ساااااوً  
تتماولين طرام الرشاا مر  .  

" 
  " شاكرا  ا  ي احكت ابيليل 

االن ي.ب ان ا.هز مفساا  .  
" 

اومأ موايكاا    " نلى اللكااا ن ا  
ا عماد السااااااعاة الساااااابراة 
والمصااااً . ساااايكون  ل   

 بمثابة موعد . "



-- 46 

ما ارت ابايالايااال يا  الامارآا 
ياريت و.اهاااا  ماتا.اهاماااا  ا  
يم.رد ساماع صاوت شاكيا  
رايموماد قاد اثر عليهاا . على 
الرغم من امهاا لم تتفوه باأياة  

ريرت سااااماعة   كلمة برد ما
الهااتً ا يه  تشااااارر االن  
بدقات قلبها تتساااارع كما لو  
امهاا دخلات ي  .ادال حااد مع  

  ل  الر.ل .
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خر.ت من المصارد ا وكان 
رايموماد  باأمت اار اا   " نن  

 طاولتما .ا زا. "
ثام تاو.ااا  ماحاو الاماااايااا ا 
الرري ة   " محن مف ل ان  
تكون اعصاب زوارما  اد ة  
ا وال مااطاالاااب ماامااهاام ان  

 ا بطريكة محددا . "يتصريو
يخا  رايموماد ال حت  الطراام 
الكبيرتين ا ثم اعطى واحادا 
ممهما نبيليل واختفى و.ه  
.ز ياا  خلً ال حتا  الت  بادي  
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بكرااتهاا   " ماا ا تختاارين 
لها ه انمساااااياة؟ اعتكاد نمم  

 يي ل .. دعيم  ير  .."
" نن الخياارات    عاديادا  
ومتموعااة كثيرا  ا نلى حااد 

صاااروبة ي  امتكاا  يمم  ا.د  
 صمً مرين . "

" ثك  بك م  نن كال يمواع  
انطرماة المو.ودا على  ا ه  
ال  حاة شاااااهياة .  ال كماتح 
عالاى عالام باااأن انطاراماااة 
الساااويسااارية ت ااام يمواعا   



-- 49 

كثيرا من عدا بلدان؟ و ما   
الكثير ممهاا ا ولكن .... ماا 
ريي ح بأن مأكل   ا المساااااا 
ما يسااامى  ا بالبوبو  ميت 

ا و و عباارا عن  .يموز ( 
الحسااا مع برض الخ اار؟ 
طبرا  برد ان مح ار البرض 

 من انطبا  الباردا . "  
قاالات محت.اة   " لن ماأكال 
ماوعايان مان انطاباااا  يلايال 

 ك ل ؟ ."
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" باالطبع بلى ا ولكن  ا ين  
الطبكين سااااايااأتيااان يوال  ثم  
تتبرهما يصاااماً يسااااساااية  
مساتطيع ان مختار ا من بين  

. اماا  عادا يمواع من الطراام 
اساااامام ا يه  التحتا  نلى 
الشااااار   ن  يمهااا بااالللااة 
اإلم.ليزية ا و   الشااارا   
الاماحامارا ماع الاطامااااطام 
والفلفاال ا او الساااااماا  مع  
صاااالصااااة  . برد  ل  يأت   

 دور الحلو  . "
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" ير.و  ا لن يقاادر يباادا  
 على يكل كل   ا . "

" حساااما  ا علي  ن ن اختيار 
انصااااامااً الت  ترياديمهاا 

ن طالاباهاااا ا  حاتاى ماتاماكان ما 
 موايكة ؟"

ويعلماات يبيلياال رايمومااد 
بكرار ا عمدما كاما يحتسايان 
الاكاهاوا باراااد ين اماتاهاياااا مان 
انكاال   " يشاااااكر  نماا   
عر اات عل  تلطية مفكات  
نقامت   ما ا ولكمم  يصاااار  
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بشاااااكال قااطع ومهاا   على 
تلطياة  مصااااااريً نقاامت  
بمفسا  . ير.و  ا ال يرغب 
ي  ين مت.ادل م.ددا  بالمسبة 

 ا  المو وع . "له 
باادت على و.اا  رايمومااد  
ع ماات التااأثر ا يكااال   "  
ماماااا ياراما  يمااا ح ساااااوً  
تحزمين حكااا باا  لملااادرا 

 الفمد  غدا  . "
"  اال ترم  بااأن تكاااليً  
اإلقااماة  ماا ساااااوً تكون 
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باا  اة؟ ربماا يمم  ساااااوً  
يبكى  ماا لمادا يومين يكط .  
ليل  لا  نمم  يود ملاادرا 
الفمااد  ولكن ربمااا يمكمم  

ن ي.د يمدقا  آخر ي  ال.وار ي
حيا  تكون نقاامت  اقال كلفاة  

 يليل ك ل  ؟ "
شااارب رايمومد ما تبكى من 
الكهوا ثم يعااد الفم.اان نلى 
الطااولاة وبادت عليا  ع ماات  
التفكير   " نن و.اادمااا لاا ح  
عم   تكومين ب   ل يساااكت 
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 ل  صااوت تأميب  اامير   
المااااتج عن قباولااا  الحالاول 

 عليما ك يفة؟ "
ليل واالبتساامة ترلو قالت ابي

و.ههااا   "  اال تريااد ين  
يعمال بلسااااال انطباا  ي   

 المطب  ؟"
يأ.اب   "     اااح  رايمومد

ليل انمر كا لا  ير   ياا آب  
. يم  ير  يمر تكديم يرصاة  
عمال لا  غير  ااااارور  
الاابااتاااة ا ولااكاان نن كاااان  
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 امير  يصار على  ل  ...  
ساااوً ييكر ابن بصاااوت  
عاال  لكاد و.ادتهاا ا ي.اب ين  
م.اد لا  عم   كماادلاة  ماا ا  
ي   اا ا المطرم ." "  اال  

  ما  و يفة شاغرا؟ "
يمكن   " ال يعتكد  ل  . ولكن

تادبر يمر كها ا يو ربماا ...."  
ماا اار راياامااوماااد نلاايااهاااا  
وع ماات التردد ت هر على 
و.ها  . يماا كاان ممهاا نال ين  
سااعدت  ن  بادرت بسامال  "  
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كما اقترحت  ساوً ا اطر 
ربماا نلى الرمال ي  المطب  

 يليل ك ل ؟ "
" ساااااوً تمكتين الرمال  ماا  
كا لا  انمر باالمساااااباة ل  .  
ساااااوً يكون شااااااقاا  ويماا 

عوتا  نلى  ماا بصااااافتا   د
  يفت  . "

" بصااااراحة ا يا رايمومد ا  
يمااا ال يمااامع يباادا  بااالكيااام  

 بانعمال المتربة . "
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"  ال توايكين على تر   ا ه  
المهمة ل ؟ ير.و يال تمامر  
البكاا  ما ك اايفة نلى حيمها 

 موايكة ؟ "
" شااكرا  ا لكد ربحت ال.ولة 
انولى . " وصاااب رايمومد 

  الفم.امين من .ديد الكهوا ي
ا ثم قال   " سااوً مشاارب 
الكهوا احتفااال  باامتصاااااار   

 انول . "
ي  صاااااباا  اليوم التاال  ا  
امتهاات ابيلياال من تماااول  
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طرام  الفطور ال   كامت قد  
و ااااارتاا  على الطاااولااة 

 المو.ودا على شريتها .
" نن يباا  ياازور ب ااااااع  
انصادقاا ي  يرمساا . " كان 
رايمومااد قااد قااال لهااا  لاا  

وقاات يراقهم   عماادمااا حااان
وي اااااً   "  وكما ترلمين 
ياأن يخ  ي  الخاار  باداع  
الرمل . غدا  سوً يعود نلى 
عااالم الواقع نم  ساااااوً  
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يعااااود مازاولاااة عامالا  يا   
 المديمة . "

وكان قد يخبر ا بأم  يشااالل 
و يفة محاساااب ي  المكتب 
ال   كان يتولى ندارا شمون  

 يمد  باموراما .
ثم حاادقاات ابيلياال بااالمم ر 

 ع الا   الباد واما  كاان  الرا
السابب ي  اط     ا االسام  
على الفماد  . وتصااااااعادت  
را حااة الكهوا من شاااااريااة  
يخر  ي  الفماد  ياأيك تهاا 
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من تاأم تهاا الحاالماة . ي   
اللح ة مفساها ا دقت السااعة 
الكبيرا ي  المااديمااة مرلمااة 
تماام الرااشااااارا . دخلات نلى 
غارياتاهاااا وتاو.اهااات ماحاو  
الطاااولااة حياا  و اااااراات  

لا   حو  مرلوماات الكتااب ا
عن البلاد . ثم قريت   " نن  
سااويساارا    نحد  البلدان 
انوربياة حيا  ي ح  ترادد 
الالالاااات . ياااالارااادياااد مان 
السااويسااريين يتكلمون للات 
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متموعاة . كا لا  ا يها ا البلاد 
 و بمثابة سااااو  بالمساااابة 
لاماحابا  الاتاب اااااع . ياماكان 
البح  يي  عن الساااااعات ا  
الممساااااو.اات ا انقمشاااااة  

لتحً وم بل المطرزا ا ا
التزلج . يما بالمسابة لططبا  
ا يايالالاااب عالاياهاااا الاطااااباع 
الاافاارمساااااا  ا انلاامااااماا   
واإليطااال  ا ولكاال ممطكااة  
يطبااا  خاااصااااااة بهااا .  
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وممصاااااحكم دا مااا  بطلااب 
 المرطبات السويسرية ."

تمهادت ويغلكات الكتااب ا لو  
كاامات تملا  الكمياة الكاايياة 
من المال للتسو  كما يمص   

باأن  لا  با  الكتااب . يكرت  
انمار ال ياكاً عاكاباااة يماااام 
 تفح  الوا.هات ا ولم ال؟  
توقً المصاارد عمد المدخل 
ا يتركات مفتاا  غريتهاا ي   
قااعاة االساااااتكباال . براد ين  
دياارااات الاابااااب الااادوار ا  
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 الطت على  زر المصارد 
   . وصااال المصااارد وما لب

باااباا  ان يت  ياادخلاات نلياا  
واسااااتمترت ب ل  الشاااارور 
اللريااب الاا   تملكهااا و    

راقاب الطوابا الراديادا  ي   ت
الفمد  تتساارع يمام ما ريها 

. 
برااد ين ا.تااازت الطريا ا  
وقفات لبرض الوقات وتاأملات 
المم ر يمااامهااا . كاااماات  
البحيرا تلمع تحات يشاااااراة 
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الشامل السااطرة الت  يخفت  
كااال اثار . خالاً الاباحايارا  
كامت ال.بال  الشاااا كة تمتد 
ي  انيا وكامت قمم البرض 

 و  .ممها مكللة بالثل
كاامات المراكاب الصاااااليرا 
تمر الواحادا تلو انخر  ي   
مفل الوقات ا وبادت .اا زا  
لتباشااار عملها الصاااباح  .  
وكامت يصاااوات صااافارات  
انخر  بإيساااا  الم.ال لها 

. 
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شاااااررت باأن الحيااا حولهاا 
تاتاباع ما.ارا اااا الاطابايارا  ا  
حتى ان يورا  انشااااا.ااار 
الامصااااافاوياااة عالاى طارً 
الرصااااايً كاامات تصااااادر  

ات حفيً ن  باساتمرار يصاو
كامت كامت تداعبها مساامات 
الصبا  . كان  ما  يصوات  
تااادل عالاى االزدحاااام وقاااد  
احدثتها باصاات تمر بسارعة 
ا ي  ال.هااة المكااابلااة من 
الطريا ا كاااماات لوحااات 
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دعا ية م ااااااا كتب عليها 
يسااااامااا مرروياة   رولكل 
وبياااا.ياااة آيياااا ولوم.ايان .  
يكرت بأن   ه اللوحات تشد 

.رل لدي  امتباه االمسااااان وت
الشااارور باالمدياع بسااارعة 
البتياع سااااعات اليد ال  بية 
ا واالمااواع انخاار  ماان  
السااااااعاات ا كا لا  انمر 
باااالامساااااباااة لالاما.او ارات 
المررو اااة بالكرب ممها ..  
على شاارط ان تتوير الكمية 
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ال زماة من الماال لياديع ثمن 
تل  السالع الفخمة ا ولم يكن 
الحاال كا لا  باالمساااااباة لهاا .  

ا ياثايار وكاااان كااال شااااا 
ا تمامها ا حتى الملصاااكات  
على اللوحااات االع ميااة .  
وكاااامااات ترلن عن الحفااال 
الموساايك  ال   سااوً يكام  
برد ب اارة ييام ي  المساار  
الاامااخصاااااا  لاالااحاافاا ت 

 الموسيكية ي  المديمة .
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مر المهااار وكااأماا  موع من 
الحلم . وكاااماات ابيلياال قااد  
تامااااولااات طاراااام االياطاااار  
وشااااربت الكهوا وعصااااير  

المكااا   الت   الفاااكهااة ي 
توزعاات ي  كاال مكااان .  
كا لا  ا يكاد تاأملات الوا.هاات 
واع.بات كثيرا  بااالقمشاااااة  
والبياا اااااات ومحاارم الياد 
الاماطارزا باااأسااااالاوب ماماياز 
والمررو اااااة با و  وين .  
ويحبت كثيرا  اشااكال ويلوان 
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الب اااعة الت  حيكت باتكان  
ا كاا لاا  انمر بااالمسااااابااة 
لساكاكين ال.ي  الساويسار  

تميز بتردد الشاااهيرا والت  ت
شااااافراتهاا وكاامات ابيليال قاد  
.اااالااات بايان ماحا ت الاباياع 
الكبيرا وحاادقاات بشااااالً  
بالب ااااعة الرا رة وك ل  ا  
يااكاااد اثاااارت الاامااحاا ت 
الصاليرا حشاريتها . ويحبت 
كاثايارا  ماما ار السااااااااعاااات 
المرلكاة على ال.ادران والت  
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كاامات تساااااتكطاب اال تماام  
و ل  بسابب اسالوب صامرها 
المسال  والم اح  . وكامت 

يليال قاد اساااااتمترات نلى اب
الموساااايكى الصااااادرا عن  
علااب موسااااايكيااة  تترااالى 
باأصاااااواتهاا المتمااغماة كلماا 
ريع غطاام اا . كا لا  يكاد  
تصاااورت .مال الممحوتات 
الاايااادوياااة والااخشاااااابااياااة 
والسااااايارامايااا  و ا  تازيان  
ريوً بيتها . ولكمها ت كرت 
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و   تحل بلصاااة بأن تل   
الريوً لم ترااد ملكهااا من 
ماادا . وغرقاات ابيلياال ي   
حالام مان يحا م الاياكا اااة ا  
يريت مفساااااهااا من .ااديااد  
بالكرب من شااااط  البحيرا 
و اا  تااتاااأمااال الاامااراكااب 
واالمركاسات ال  بية للشمل 
على صاافحة المياه وت كرت 
ابيليال براد يوات انوان باأن  
و.هة السااير ي  سااويساارا 
   عكسااااها ي  بلد ا . يكد  
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يحساااات بديع ساااايارا على 
 راعيها انيسااااار وكتفها ثم  

ا  . وكاااماات وقراات ير اااااا 
يصاداا يصاوات مكاب  تشاد  
برمً تتردد ي  ريساها و    
على الرصااايً وقد يدركت 
بااأمهااا يكاادت وعيهااا لبرض 
الوقت ن  يمها اسااتفاقت ي.أا  
 لت.د مفسها ي  مستشفى .

 

لتحميل مزيد من الروايات 
 الحصرية 
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 زوروا موقع مكتبة رواية 

 www.riwaya.ga 
 

 الفصل الثام 
 

تحر  .فمااا ابيلياال يفتحاات  
عيميها وسمرت مفسها تهمل 
رايمومد؟ ثم يدركت ين  ما   
شا ا ما ي    ه الكلمة يرن 
بملماة خااط اة ا كيً ...؟ (  
قالت وعيما ا تحملكان بريم  
الشاااااخ  الا   يماامهاا وقاد  

http://www.riwaya.ga/
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الرالم بدي يدور شاااررت بأن 
 ببطا .

وسااااامارااات الارااادياااد مان 
انصاااوات . كامت انسااا لة 
تترااقاب باالللاة انلماامياة ا  
وترالت انصااوات اللا اابة 
 يو  راسها ا كراكمهول؟ (
كان  ما  شااا ا ي  داخلها 
يكول لهااا بااأن  اا ه الكلمااة 
ترم  مسااتشاافى . يكد ساابا 
وريتهااا من قباال ي  ملً  
الااافاااماااد  ا ال ا ال يرياااد 



-- 75 

ا قالت   " نمم  المسااتشاافى  
 على مايرام ا يما .. "

" نمم  متاأكاد باأما  ليل  ماا   
ي  ع ام مكساااورا . " قال  
يحاد م باالللاة االم.ليزياة وقاد  
ترماد  لا  لك  تفهم ماايكولا   
.   " نمهاا آثاار الصااااادماة ا  
ك ل  ربما برض الر وض 
. سوً يتولى يمر   ه الفتاا  
واتصااااال بطبياب ياأماا من 
 صااااادمهاا ا اليل كا لا  اماا 
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بالمسبة نلي  يا آمسة  ياعلم   
 بأمم  لست رايمومد . "

لم يكن الصاوت الصاادر عن  
الاماتاكالام والااا   يامام عان  
غ ااب كبير غريبا  بالمساابة 
ن م  ابيلياال   " لن يكون 
دخول المساتشافى  اروريا  .  
"   لا  يرم  ين ماا توقرتا   

 كان صحيحا  .
ساامرت اصااوات صاافارات  
االما ار   وابواب تللا   ثم  

بأن كل سكان المديمة   يحست
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قاد ا.تمروا  ماا ليحادقوا بهاا 
. 

" نمهاا حاادثاة . " ثم تبع  لا   
تبااادل كلمااات بين الر.اال 
والشااااارطااة وقااد دام لماادا 
طويلة . يحساات باالمها   .  
نن كاان م.رد الرقااد يممن 
لاهاااا راحاااة الاهاروب مان  
نحسااال انلم   يه  سااترقد 
حتماا  ... وبادا لهاا براد عادا 

كلات نلى سااااااعاات باأمهاا قاد م
 سرير ا .
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" يليل  ما   ارت.ا  . كان 
يحد م يكول   " نمها الصدمة 
  والر ااوض .. " تبع  ل   
حاديا  باالللاة انلماامياة  وكاان 
صاااااوت احاد المشااااااركين 

 مألويا  لد  ابيليل .
برااد قلياال اعتكاادت ابيلياال 
باأمهاا تركات بمفرد اا  ولكمهاا 
ما لبثت ين سامرت صاوتا  ..  
و و صاااااوت رايمومااد ..  

تً   " ماا  ا ا ياا رالً    يه
كاياً اساااااتاطارااات ين تاكاوم  
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برماال مماااثاال؟ نن يااارقاات 
الحيااا يو حتى نن بكيات آثاار 
.روحها  ا را   ساوً ...  

" 
" ا دي يا يخ  وال تساترسال  
ي  تصاوير   ه الدراما ...؟  
نمها آثار الصاادمة   كما قال  
الطبياب   كا لا  يه  تراام  
من ال.رو   والر ااااوض  

ول.اات والكاادمااات   الت  ع
بكثير من المهارا . سااااوً  
تتاألم  ا ه الفتااا لمادا يومين 
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يو ث ثاة   ترود نلى حاالتهاا  
الطبيرياة . وابن   آمساااااة 
 ااايل    يعتكااد بااأماا  قااد  

 صحوت يليل ك ل ؟ "
يتحات يبيليال عيميهاا ي هر 
 ا ا الو.ا  من .ادياد وكاان 
يشااااابا  و.ا  رايموماد ولكما  
ليل  و . " يعتكااد بااأماا   

ولً   "  تسامريم  . " قال ر
ن ن قول  ل  يا آمسااة  ايل   
من كاان المتساااااباب بحادو  

  ل  االرتطام . "



-- 81 

قاال رايموماد   " توقً عن  
ال اااااالااط عاالاايااهاااا وعاان  
اسااااات.وابهااا   نن ا.ااابتاا   
ابيليال  كماا ترياد يسااااايكون  

  ل  بسبب االكراه؟ "
ويعاااد رايمومااد صاااااياااغااة  
.ملتاا  تحاات م را يخياا  
المساااتلربة . " ما يعمي   و  

  و ااااارهااا  ين ابيلياال وي
الاحاااالا  تاراتاماااد عالاى كارم 
عاا لاة يلادر باانخ  على 
كرما  يمات . ياأمات  و من 
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صااااادمهاا ولكن من الممكاد 
بأمها لن تلوم  ل   تخساااار 
 دعم  يال توايكم  الري  ؟ "
" نن الحاااد  قااد حصاااااال  
بسااااابب  يماا ياا رايموماد . "  
قالت ابيليل  ل  وصاااااوتها  
يرت.ً من يثر الصادمة . "  

كا لا   ياأماا ي  بلاد غرياب   
يكد كمت شاااردا االيكار ويما 
اساااااير وكاان متي.اة  لا  ين  
مسااااايات و.هاة الساااااير ..  
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وت.اوزت مسامير الرصيً  
". 

قال رايمومد بصاوت تشاوب  
برض المرارا   "  ااا قااد  
حصااااالاات على االعتراً  
الا   ترياده . لكاد ساااااكطات  
عما  التهماة ياا يخ   يلم يكن 
ي.اادر باا  تسااااا.ياال  اا ا  
االعاتاراً  لاكا  تشاااااهاره 

لاى بارااتااا  ان  كااادلايااال عا 
ريرت ابيليل دعو   ااد   

 ي  المحكمة؟ . "
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" ير.و  يااا رايمومااد . "  
وشاررت ابيليل بأمها ساامدت  
الر.اال الاا   صاااااادمهااا    
يااانمر ير   لم يكن متي.ااة 
ي  خطااا ارتكبا  . " لم يكن 
اخو   و السبب ي  الحاد  
. كان من الحماقة مسايان ...  

" 
خفات صاااااوتهاا ويحسااااات 

خاديهاا .  باالادموع تمهمر على 
قال رولً   " لساات بحا.ة 
نليا  يا آمساااااة  ايل  لتلرب  
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دور محاام  الاديااع عم   .  
 ماا  الرادياد من الشاااااهود 
الا ين سااااايكومون .اا زين  
إلدالا الشاهادا والوقوً نلى 

 .امب  . "
قاالات ابيليال   " يمم  اتحمال 
مساااامولية الحاد  يا ساااايد 

 يلدر . "
قاد   " ابيليال! " كاان رايموماد

تكاادم محو ااا . " التبك  يااا  
آب  . ساااااوً يتليااب عن  

 عمل  برد ال هر و ... "
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قاال رولً   "  ال تريادم   
ين امت ر يكثر ياا رايموماد؟ 
" م ر نلى سااعت  ثم قال  "  
لكاد تاأخرت بماا ييا  الكفااياة .  

" 
" نن يوما  واحدا  .. " استدار 
رايمومااد محو اخياا    وقااد  
ريع قب اااااتا  ثم ات.ا  محو 

ب  و ماد رولً ريسااااا  الباا
باات.ااه الرد اة   " ن  اب . "  

يح ااااار رولً من .يبا  . 
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ماماااديا   واعاطااااه نبايالايااال  
 لتمس  ب  دموعها .

" ابيلياال . " كاامات مبرات 
صاااوت  متساااارعة بشاااكل  
غريب   يما م رات  الكاسااية 
يكااد تليرت كثيرا  برااد ين  
 اهارت يا  عاياما  رولاً  
لمساااااة حماان ا  م ر اليهاا 

لبكااا مااتج  وقاال   " ان  ا ا ا
 عن الصدمة . "

اساااااتلربات ابيليال سااااامااع  
رولً يماااديهااا بااأسااااامهااا 
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وتوقفاات عن البكاااا . لكااد  
شررت بأم  يحاول مواساتها 

  . 
" ما الخطب يا آمساة  ايل ؟  
" .ااا السااااامال الحاازم من 
بين شااااافتيا  ن ن باالرغم من 
م راتا  الحموماة لهاا يكاد عاادا 
نلى اساااااترماال انلكااب ي   

ر ااا  حااديثهمااا . لكااد حاا 
رايموماد  يليل كا لا ؟   "  
لكاد حااولات التراامال مرا  
باالطريكاة باالطريكاة التكليادياة 
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ولاكان ار  ين انماور لام 
تسااااار على مااا يرام يليل 

 ك ل ؟ "
تلف  رولً ببرض الكلماات 
ولكمهاا كاامات باالللاة انلماامياة 
  " ن ن يأما آسً ." قال وقد  
 اصبحت له.ت  اقل حدا .

ا  قاالات و   تحتج بكوا   " اما 
لم اطلب مم  ابدا  التصاارً  
 كا ا ك  ابادا ! وابن    ..  
    غادرت من ي ل  . "
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عاامااادماااا مااهااض رولااً    
يعتكاادت ابيلياال بااأماا  كااان  
على وشاااا  الكيام بما طلبت  
مما  . ولكما  بادال  من  لا   
مشاااااى حتى الماااياا ا   ثم  
اساااااتاادار وم ر ي  المرآا 

 المو.ودا على الحا ط .
" ساااوً آت  ل  بممر اااة 

ية مسااااااعدا طبياة ممكن وبأ
ين تحتااا.ين نليهااا لتحكك   

 الشفاا التام . "
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ولكن .. ليل  شاااااكرا  لا " 
 مااا  من حااا.ااة ... لك  

 تتبا ى بثرا   يمام !"
ساأل رولً بصاوت غا اب  
  " يمات ترريين كال شااااا ا  

 عم    يليل ك ل ؟ "
قاااالااات ابايالايااال و ا  غايار  
مكترثاة لردا يرال رولً   "  

أم   نن ما قال  ل  رايمومد بش
  ي.رلم  يعتكاد باأما    وبراد 
قلياال من الوقاات   ساااااوً  
تتهمم  باايتراال الحااد  ...  
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وبرم  مفسااااا  باالكرب من 
ساااااياارتا    مث   ... حتى 
يريع علي  دعو  ق اا ية    
وب ل  يحصاااال على الكثير 
مان الاماااال كاتاراوياض عان  
 ال.رو  الت  سببتها ل ! "

" ال يكتر  لريياا  ب  ."  
 اااااقت عيماه ثم اسااااتدار 

يوا.هها  " ساااوً ي تم ب   ل
ما دام  ل   اروريا  خاصاة  
نما   ااااايفاة يخ    على 
الرغم من يما    ياا آمساااااة 
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 ايل  تساتمفدين كل صابر   
"! 

م ر نليهااا يااأخاا ت ترت.ً  
لساااااباب كاامات    مفساااااهاا  
ت.هلا   " نمهاا ... الصااااادماة 

 وقد سببها .. الحاد ! "
وربما كامت ردا يرلها مات.ة 

يبيليل عن الصادمة   يكرت 
  قاال رولً بحماان  " ن ن    
نمااا  تباحاثايان عن التاراويض 

 ليل نال! "



-- 94 

ي.اابتا  ابيليال   "  كً عن  
ا امت  . ال اريد ي  ترويض 

 مم  ."
" لن تفرل   لاا ؟ ساااااوً  

 مر    يليل ك ل ؟ "
براد ث ثاة يياام كاامات ابيليال 
تشاارر بالتحساان   ي.لساات 
على  الشاااارية تتماول طرام  

ويى    الفطور . كان رولً قد
بوعااده يهو قااد اساااااتكاادم  
ممر ااااااة ل عتماااا بهااا    
وكامت    ه االخيرا بشاوشاة 
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الو.اا  و اااد ااة وقااد قااالاات  
نبيلياال بااأمهااا ترماال عمااد 
الساايد يلدر ممر ااة لمزالا  
الفمااد    ويساااااااعااد ااا ي   
عملهاا ممر اااااتاان . وكاان 
انطباا .ا زين للح ااااور 
نلى الفمد  ي  حال اساتدعت 
الحاا.اة لا لا    وقاد عااين  

م ابايالايااال يا  ياوم يحاااد ا 
 الحاد  .

" يعتكااد بااأماا  قااد غفوت  
طااوال الااوقااات ." قاااالااات  
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الممر اااااة ييرا وكاامات قاد  
ا تمات بهاا .يادا    يه  قاد  
عااال.اات .روحااات ابيلياال  
وبدلت ال اااامادات كما يمها 

 غسلت الكدمات .
 ات مرا   ام ااااام رولً  

 نليهما .
" اترين   يا آمسااااة  ايل  .  
بأمم  لم ا اطر نلى التبا    

ت  يمااما  . ولم يو ً  بثرو
ممر ااة . يالممر ااة     
 من بين مستخدم  الفمد  ."
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يحمر و.اا  ابيلياال تحاات 
م رات رايمومد الممد شااااة 
وقااالاات   " لكااد يخبرتم  
الامامار اااااااة يايارا باااأماهاااا 
مسااااتخدمة من قبل الفمد  .  
شاااااكرا  لا  على كال حاال .  

 ويما آسفة ن ..."
"  ال قاالات ابيليال ماا رددتا  

تااً  ابن ياااا رولااً؟"   اا 
رايمومااد بله.ااة مااازحااة    

 و و يشير نليها .
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.اا .واب رولً مكت ابا     
" لكاد قاالات يكثر من  ا ا    

 يكثر بكثير ."
ي  يحااد االيااام   ن  كاااماات  
ابيليل ي  غريتها   ساامرت 
اصااوات  ااح  ي  الرد ة 
  ثم تما ى نلى ا ميها صوت  
  " . . رايموماد يكول   " مرحباا
ودخلاات يتاااا    صاااااورا  

رايمومااد نلى مطااابكااة عن 
 اللرية .
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" يمااا مااارتيمااا يلاادر . نماا ح  
ابيليال  اايل  . نمم  آسااااافاة 
لسااماع  بأن يخ  الكبير قد  
صادم  . نمها طريكة غريبة 
 تل  الت  تم استكبال  بها !"

ابتسااااامات ابيليال ثم حادقات 
 بالفتاا .

علكات ماارتيماا  " الباأل    
يعرً يماا  ترتكاادين بااأن  
ما ار  يالشااااااا    ولاكان  
رايموماد ويماا تويماان .  ال  
مسااااا  ين يخبر  باا لاا ؟  
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ير قاة يحادماا باابخر قوياة  
رغم ما يتخللها من مشاادات 
باااالاحاكاياكاياااة   يالالاااب عالاى 
ع قتماا طاابع المشاااااا.را .  
يتممى ين تكون حااالتاا  قااد  
تحساامت   لوم  .يد . يم ين  

ون قاد متج عن قادوم   لا  الل
 رايمومد لرميت ؟ "

"  ل قال  ل ! حسااااما    يما 
"... 

"  ل يتخيل رايمومد يشاااياا 
 ال و.ود لها ي  الواقع . "
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قالت ابيليال   وقد شاااااررت 
بااالمودا  شاااااكيكااة رايمومااد 
التويم   " لكد قال ل  رايمومد 
بأم  ترملين ي  حكل انزياا  

  ". 
يوماأت ماارتيماا موايكاة   "  

صااامم ويمف  انزياا    نمم  ي
لد  مشلل ي  الدور السفل  
من الفماد  . عمادماا تركات  
ال.اامراة باديت يعمال بها ه 
المهمااة   وقااد يطلكاات على 
مشاالل  يساام يزياا مارتيما .  
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لايال عامالا  غارياباااا  .ااادا  .  
ولاكان تصااااااااماياما  تارو  
برض االشاخا  . على كل  
لكاد دعمم  والاد  ماادياا  حتى 
اساااااتطراات تااأسااااايساااااا   

  وابن   واالساااااتامارار بااا 
يو ً برض انشاااااخااا  
    . لمساااااعدت  . ال يمتج ثيابا
بال.ملة يإن مشالل  غالبا  ما  

قطراة واحادا من الثيااب  جيمت
... و ااا ه الكطع تبتااااعهاااا 

 سيدات الطبكة الراقية ."
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 يومأت ابيليل موايكة .
" نن تصااااااميم   انخر  
ليساات ز يدا الثمن   ولكمها 
ي  متمااول الفتياات الراام ت 

راض تصااااااااماياما  . نن با 
مررو اااة ي  المحل الواقع  

 عمد مدخل الفمد  ."
قالت ابيليل بد شاااة  " يتل   
الثيااب من تصاااااميما ؟ نمهاا 

 را رة . "
علا رايمومد   " نمها تمدح  
يااا مااارتيمااا . يه  تود ين  
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تصمم  ثوبا  يكون خصيصا   
 لها ."

" ك    يماا ال يمتادحهاا من 
ي.ال  لا  . " قاالات ابيليال 

برايموماد ثم    لا  و   تحاد 
   . تاابرات   " يمات تتكلم تمااماا
مثال يخيا    وتوح  باأمم  
م.رد نمسااااااماة تبحا  عن  
 مم.م   ب يو ر.ل ثر  ."
 ي    ا الوقت يت  الباب .

قاال ريموماد و و يم ر نلى 
رولً   " تكلم عن الا  اب    
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و ا  و يح ر نلي  . ام م  
 نليما   يا يخ  . "

م ر رولً محو ابيليال . لم 
  ي  شااااا ا ال  يخً علياا 

م را عيميهااا ال مرااة وال  
 و.هها ال اح  .

" يبادو ين يخ  ويخت   ماا  
ع   ماا.  لمر ااااا    ياا  
آمسااااااة  اايل     لا  على 
 عكل يبن يلدر الكبير . "

" ترم  على عكسااا  يمت    
 يا سيد يلدر؟ يما آسفة ."
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قاالات ماارتيماا   " ماا ساااااباب  
كااال  ااا ا اال اااتاااماااام ...  
باالرسااااامياات؟ لكاد التكيات 

يليال لتو  و اا يمماا متمااد  اب
بأساما ما كأمما يصادقاا قدامى 
  يااا ابيلياال   ماااده رولً  

 ويمت يا رولً ...."
.ااا .واب رولً الرميً    
" نن كلمتهااا بطريكااة برياادا 
عن الرسااااامياات   يمكن ين  
تتهمم  بأمم  يسااااير ا لك  
يقاماراهاااا بارااادم .ار  نلاى  
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المحكمة للتحكيا ي  الحاد  
". 

  ح  التويمان .
قااال رايمومااد    " قباال ين  
تادخال   كاامات تتهمم  باأمم   
مثلا  تمااماا  وقاد قاالات  لا   
 ي  سبيل الحط من قدر  ."
قال رولً وقد الح  ارتبا   
ابايالايااال  "  خا ل ياتارا 
تراريما الكصايرا ... ال ي كر 
يمها مرتتم  ساااو  بصااافات  

 تدل على االزدراا . "
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قاالات يختا  بطريكتهاا الواقرياة 
 ار  طوي      " سااايدوم امت

كما يبدو . نن ابمساااة ترم  
 ما تكول  . "

وسااااامرات ابيليال صاااااوتاا   
بااداخلهااا يمصاااااحهااا بكول  
الحكيكاة كلهاا   " مماا يرم  
بأمم  ال يساتطيع االساتمرار 
 ي  قبول  ياية رايمومد ."
اساتدارت مارتيما محو يخيها 

تكول باأمهاا   رولً   " ابيليال
ترياد ين ترمال مكاابال اقاامتهاا  
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 ماا . كماا قلات   نمهاا تود 
الرماال طوال يترا و.ود ااا  
خاار  ب د اا . اليل كا لا  

 يا ابيليل؟ "
 يومأت ابيليل موايكة .

قاال رايموماد  " لكاد تحادثات 
مع ابيليل بشأن برض يمواع  
الرمال الت  ربماا تمااسااااابهاا  
مث   ." تاابع و و يراد على 

... الرمال ي    يصاااااابرا    "
الفماد    يو مسااااااعادا ي   
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الاماطابا    يو ماااادلاااة تاكااادم  
 الطرام . "

اسااتدار رولً ووا.هها   "  
 ال لاديا  خبرا ي  كال  ا ه  

 الو ا ً؟ "
" ليل حكا  . ولكمم  ساااوً  
يترلم ماا ي.اب عملا    ويماا  
طبااخاة .يادا كا لا  ياأماا يتكن  

 غسل انطبا  ."
" لكاد   بماا نلى عادا يمااد  

رايمومااد  لاا   مرااا  ." قااال 
محااوال  مسااااااعادتهاا   " وقاد 
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يصاابحت لديما خبرا ال بأل 
 بها ."

قال رولً بل ااب   " يوال   
  محن مساتخدم يكط مو فين 
 و  خبرا ي  مطابخما . لن  
يحتمل رمساا الطهاا  و.ود 
مبتاد اة مثلا    كا لا  انمر 
بمسااابة للمو فين ابخرين .  
ثاامياا  نن .ميع مساااااتخادميماا 

الكياام باأعماالهم مادربون على 
على يكمل و.  و م يحملون 
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شااااهادات ووثا ا تثبت  ل   
". 

ماتاى ساااااياتاوقاً مان الاهازا 
مم ؟  يكرت وقاد شاااااررت 

 بكلبها يمرصر .
تاابع رولً ك ما  من دون  
توقً   " ثاالثاا    لاديماا طر  
تكمولو.ية للساال انطبا  .  
رابرا    نن مسااعد  مو ف  
الافاماااد  يامالاكاون الاخابارا 

  انمر الواسااااارااة   كاا لاا 
بااالمسااااابااة لطاااقم المااادلين 
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والخااادمااات الرااام ت ي   
 اللرً ."

" ن ن ... ال يماكن شاااااغرا  
 لديكم ؟ "

" ال يمااكن شااااااغرا   نم  
آسً ولكم  م.بر على قول  
الحكيكة كاملة . " وشااااررت 
 ابيليل بأم  ليل آسفا  يبدا  .

سااألت مارتيما رولً   " يال  
تساااااتاطاياع ين تاكاون يكاثار 

هااياة انمر    نمساااااامياة؟ ي  م
وبلض الم ر عمن قد يكون 
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المخط    ال يشاااا  يحد ي   
يما  يمات  و من صااااادمهاا 
و.ارحاهاااا ن  كامااات تاكاود  

 سيارت  . "  
صار على يسامام    يصابحت  
م رت  يكثر قساااوا   " يبدو 
ل    ياا آمساااااة  اايل    باأن  
مصً ييراد عا لت  يميدوم   
. على الرغم من  لا    ياأماا  

د  يدير  ا ا الفماد  مع والا 
  ".. 
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" بمااا يماا  ترااارض يمر 
عامالا  يا  الافاماااد    يامان  
اني ل ل  ين يحزم حكا ب   

 وي  ب ."
قااال رايمومااد وكااأماا  يريااد 
حمااايتهااا   " يلن تتركهااا 

 وشأمها؟ "
وكاامات ابيليال قاد .فلات قلي    
  ولم تساتطيع ممع مفساها من 

  ل  .
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قاال رولً   "  ال ماا زلات  
تشااااررين بانلم   يا آمسااااة  

  ايل ؟ "
  ه    يد  ال   تسااببت  "

... ال   تسااااببت ساااايارت   
  ".... 

قاالات ماارتيماا   "  ال تر     
نمهاا لطيفاة ومها باة  .ادا    
نلاى حاااد يماهاااا لام تاتاهامااا  

 بالتسبب بالحادثة . "
" نمهاا    المسااااامولاة عن  
الحااد  ن  يمهاا اعتر ااااات  
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طريك  . ولم يكن يماااا من 
اياتارااال الاحااااد  باتاو.ايااا  

 سيارت  محو ا ؟ "
موماد   " نمهاا التزال  قاال راي

ترام  من آثار الصادمة   يال  
تستطيع  رمية  ل  . ال ليل 

 انمر ك ل  ."
احت.ات ابيليال   " يما  ...  
يماا  يخو  ... ومن طريكااة 
تصاااااريا    يهو قاال .ادا  

 وعديم اإلحسال ."  
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اسااااتدار الشااااكيا الم كور 
وقبال ين يصااااال رولً نلى 
البااب قاال رايموماد   " نن  

  طاباع كا مااا   ااا ا يالاخا 
 يخ  . "

يقفل الباب وراا رولً يلدر  
بهدوا كان يربر عن غ اب  

 قد كب  ل.ام  .
 

" لمتمااول طراام الفطور مراا  
". 
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قاالات ماارتيماا محااولاة نقمااع  
ابيليل برد يومين من لكا هما 
  " نن شااررت بأم  مشاايطة 

 بما يي  الكفاية ."
طماأمتهاا ابيليال   " يماا بخير 
م ابن   تاأكاد  من  لا  . مر

يود تامااااول طاراااام الافاطاور  
مرا    ي  الحكيكاة   يحاب  
 ل   ير    يساااوً  يشاااكل  
تلييرا  باالمساااااباة ل  ن  يمم  

 يتماول  عادا بمفرد ؟ "
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التكت الصااااديكتان عمد باب  
الاماطارام وقاااادت ماااارتاياماااا 
ابيلياال نلى الطاااولااة الت  
تكااسااااامتهاا  ا ه انخيرا مع  
رايمومد قبل وقوع الحاد  .  

   .كان رايمومد  ما
قال   " ي.لساا   ما تف اال   

" . 
 تفت ابيليل   " نم  صاابا   

 .ميل . "
قااال رايمومااد   "  ااا     
ابيليال . تلا   م ر اا بادال   
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من االسات.ابة لمداا مردتها .  
" عماادمااا يقترب المااادل    
ساألها  "  ل تريدين  الشاا  
يم الاكاهاوا ياااا  ابايالايااال؟  

 يختارت الكهوا .
  قااطرتا  ماارتيماا   " وبن ياا
آب    يمهااا  المرا  انولى  
الت  تتماااولين  ييهااا طرااام  
اإليطار مع عامة الشرب ...  
و ل  بف اااال الحاد  ال   

 تسبب ب  يخ  ."
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" كا    كا    كاااان انمار  
 متي.ة ... "

وت.ااا اال رايمومااد محاااولااة  
ابيليال الت  كاامات تهادً نلى 
  االعاااتاااراً باااخاااطاااأ اااا 
ومساااااموليتهاا وقاال   " نن  
 اااايويما   يكومون باختيار 
ونح اااااار ماا يريادوما  من 
طراام لو.باة  اإليطاار . ن ن 
 ترال  يا آب  واتبريم  . "

وشااا طريك  نلى الطاوالت 
ال.اامبياة   حيا  كاامات  ماا   
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يمواع متراددا من اإلطباا  .  
برااد خمل دقااا ا   عاااد  
الث ثااة و م يحملون اكوابااا  

هاة   مع  من عصاااااير الفااك
صااحون ملي ة بكطع الخبز .  
ويح ارت  مارتيما طبكا  من 
الفاكهة   بيمما تبرها رايمومد 
حاام   طبكاا  و ااااارات ييا   
اللحوم . يما بالمسااابة بب     
يكاد حملات طراام نيطاار اا  
التكلياد  المملً من الرادياد 
من الفاااكهااة الطاااز.ااة    
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الاكارواساااااون   الارسااااااال 
 والمربى .

قااال و و يشاااااير نلى قطع  
لكرواساااااون الت  اختاارتهاا ا

ابيليال   " يمماا مسااااام   ا ه  
.يبفل  . محن السااويساارين 
مصاامع خبزما بإتكان ومهارا 
. يااهااو ياا.اااب ين يااكااون 
محمصاااا  ومحمرا  ومخبوزا  
على الياد كا لا  . نن ييرامماا  
تفتخر باأمواع خبز اا . ن ن  
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ياا  ابيليال حااساااااة التا و  
 لدي  ممتازا كما يكال . "
و  وباااشااااارت ابيلياال بتاا 

 الكرواسون .
قاال رايموماد نبيليال   " نمماا  
مساام  ل  بالرودا إلح ااار  

 المزيد ممها . "
قاالات شاااااكيكتا  مممباة   " ال  
تشا.رها على انكل كثيرا  ن  
ين  ل  سااوً يساابب زيادا  

 وزمها . "
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يحمر و.ا  ابيليال ثم قاالات    
 " يمم  بحا.ة لخسارا ... "  
قااطرتهاا ماارتيماا   " لسااااات  

 ي  باومد ."بحا.ة خسارا 
قااال رايمومااد   "  ات يوم  
سوً مأخ     نلى محل بيع  
الحلويااات ... و و كاا لاا   
مكاان ي  الماديماة حيا  يمكن 
احتسااا الشاا  ... ومشاتر  
لااا  قاطاراااة مان الاحالاوياااات  
الشاااااهيااة الت  تمفرد  اا ه  
المح ت بصاااامرها ... مث    
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المر.ماات يو الفطاا ر الحلوا  
  كما تساااامى  مع الرساااال 

 واللوز . "
" نم  تفت  شااااهية ابيليل يا  
رايموماد    توقفات عن  لا   
و نال سااترود نلى وطمها وقد  

 ازداد وزمها . "
صااااب لها رايمومد الكهوا    
ثم م ر نلى سااااعت    مهض 
بساااارعة وقال   " ير.و ين  
ترا رام  . ياإن تاأخرت عن  
عمل  سااااوً يكطرم  يخ  
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الرزيز نربااا    نربااا    كمااا  
راكما الحكا     يكال . سااوً ي

 يليل ك ل  يا  ابيليل؟ . "
" نما  يتاأخر دا ماا  عن الرمال 
. " قااالاات مااارتيمااا   و    
تم ر نلياا  ن  كااان يشاااااا 
طارياكااا  بساااااارعاااة بايان  
الطاوالت . ثم ي اايت " نن  
عامالا   الاياوم ياحاتام  عالا   
الا  ااب  نلى الماديماة    ال  
تودين مرايكت  يااا ابيلياال؟  
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 ال تشاااااررين باأن حاالتا  
   ل  ب ل ؟ "الصحية تسم

يكاادت لهااا بااأن تود  لاا   
وتسااتطيع ير   مرايكتها نلى 
الماديماة   " لكاد   بات بمز اة  
ي  يول يوم ل   ما   قبل ين  

" ... 
قااالاات مااارتيمااا   " قباال ين  
يد س  يخ  الرزيز بسيارت  
  نم  مدين ل  بساااابب يرلت  

   ه؟"  
 " بما ا يما مدين لها؟ "
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يمد شت ابيليل ن  ريت ي.أا  

 لً وقد اصب  ب.امبها . رو
 

" يمات مادين البيليال ن  يما   
د سااتها وتسااببت ب.رحها .  

  " 
 

سااااااألهااا  رولً   "  اال  
توايكين على ما قالتا  مارتيماا  

   يا آمسة  ايل ؟ "
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قاالات ماارتيماا   " نمهاا آتياة 
مر  اليوم . يه  تشرر بأمها 
قاادرا على  لا    كماا قاالات 

". 
ساااااال رولً   " يال زلات 

انلم؟ بإمكام   ين  تشاررين ب
يطلااب من مرااالج ييزيااا    
الم. ا   نن كان  ل  يخفً  

 من آالم ؟ "
ولم تكن ابيليال قاادرا على 
البو  لرولً باأن انلم كاان  
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واحاادا  من انساااااباااب الت  
 .رلتها ت.فل .

ي.ابت ابيليل   " شاااكرا  ل   
 ولكن ال لزوم ل ل  . "

" كمااا ترياادين . " ثم قااال  
ب  والدما لمارتيما   " اتصال 

. و و قاد امتكال من الوالياات  
المتحدا االمريكية نلى كمدا .  

 ! "منم  على ما يرا
وعبرت ابتساامة مارتيما عن  
مد  ساارادتها لسااماع  ل  .  
تابع رولً   " سااوً يكون 
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يا  زرويا   الاياوم ."  ثام  
اساتدار محو ابيليل وقال   "  
سااوً تكومين بأمان مسااب   
مع مارتيما ! "  ثم اساااااتدار 

 ستردا  لل  اب !م
اساااتوقف  صاااوت  ابيليل    
يااساااااتادار محو اا   " نمم  
مازلت مصااممة على تحمل 
مفكاات نقاامت   ماا . ونال ياأماا 
يصااار على الحصاااول على 

 و يفة  يا سيد يلدر . "
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" ساااااوً يعير  اا ا انمر 
ا تماام  التاام والادقيا ولكن 
ي.اب ين يعترً با لا    ياا  
آمساااااة  اايل     يها ا انمر 
لايال تامااااماااا  عالاى ال احاااة  
ا تمااماات  الملحاة . "  براد 
  ا الترليا السااااخر   يكمل 

 رولً طريك  .  

 

لتحميل مزيد من الروايات 
 الحصرية 

 زوروا موقع مكتبة رواية 
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 الفصل الثال 
 
 

مكلاات مااارتيمااا ابيلياال نلى 
يساوا   المديمة ي  سايارتها 
الصاااليرا . قالت   " يوال     
ساااااوً ماا  ااب نلى مت.ر 

  حيا    ماا  برض  .يزال

http://www.riwaya.ga/
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انعاماااال الاتا  يا.اااب عالا آ  
 نمهام ا . " 

دخالااات الافاتااااتاااان ماتا.ارا  
صاااااليرا  ويخماا  حيا  بادا  
نبيليال باأن ثمن قطع الثيااب 
المررو اااااة يفو  قادرتهاا 
على الااديع . ويكرت بااأماا   
ربما   ي  ساويسارا   تكبض  
الفتياات الراام ت يكثر مماا 
تكبض الفتياات الراام ت ي   

 نمكلترا .
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الساااايدا المساااااعدا  رحبت
بماارتيماا بحرارا وشااااا.رات 
ابيلياال على تااأماال الثياااب 
بيممااا كاااماات تماااق  يمور 
الرمال مع ماارتيماا  . اقتربات  
 مساعدا يخر  من ابيليل .

قالت السيدا   " ما  و طلب  
 يا آمست ؟ "

يكرت ابيلياال على انقاال    
يمكمم  م.رد سااااامالهاا عن  
ثمن الثياب   ثم يشااارت نلى 

.ر . "   ا الثوب وا.هة المت
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. " لحسااااان  ح  ابيليال     
كاامات المسااااااعادا قاد غيرت 
لالاااة الاحاااديااا  وكالاماتاهااا 
بااإلم.ليزياة   " اما  .ميال    
يا سايدت    ونمم  متأكدا من 
ين   ا الثوب سوً  يماسب   
ك ل  لوم  . " وكامت البا رة 

 تت.  محو الوا.هة .
" ولاكان كام تاكالاً قاطاراااة  
 كه ه؟ يعم  ما  و ثممها؟ "

تودين ين يقول  لا  ثممهاا " ي
باالرملاة اإلم.ليزياة؟ "  براد 
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ين اساااااترملات آلاة حااساااااباة  
صااليرا    صاارحت البا رة 
 نبيليل عن ثمن الكطرة .

تحمال كلفتهاا .    " ال يمكمم
شااكرا  ل  ولكن ... " وطال  
 تحديا ابيليل نلى الثوب .

لكد كان يماسبها نلى حد كبير 
كأم  خيط خصااايصاااا  لها .  

ا رة بسااارعة واساااتفادت الب
من تردد  ابيليال   يكاالات لهاا 
  " ساااااوً ا.لباا  لا  من 

 الوا.هة . "
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امت رت و   تفكر باأمهاا لن  
ترتكاب ي  .رم نن حااولات 

 يكط قيال الفستان .
" مرم   نم  من مكاسا  تماما  
  يا ساايدت  . " قالت الساايدا 
مشا.رة ووايكتها ابيليل   ثم  

 يومأت متأسفة .
ياا  قاالات الباا راة   " ير.و 

 سيدت     ل يمتح زا را ؟ "
" مرم   ولكن  لاا  لن يفيااد  

 يأما ال يستطيع . "
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 ن " مااا الاا   ال تساااااتطيري
يرل ؟ " سااااألتها مارتيما وقد  
تكدمت ممها ويهمت الو ااع  
بساارعة   "   ا الثوب؟ مرم 
كأم  قد صااامم خصااايصاااا   
ن.لا  . و و كا لا  نحاد  
تصااااااااماياما  . يا.اااب ين  

 تحصل  علي  . "
ت  ابيليل  و     " ك ! " قال

تبتسااااام  لتخفً  من حاادا  
له.تها  الراي اااة    " ليل 

 من دون ..."  
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" ير.و    يا آب    نمساااا  
يماار ثااماان الااثااوب . يخاا   
سااااايتكفال لها ا انمر . نما   
مادين لا  باالكثير . على كال 
ام ر  نلى مااا يرلاا  باا     
وقاد تساااااباب لا  باالكثير من 
انلم واالمزعااا  . ساااااوً  
يرسااااال لا  الفااتورا  . لكاد  
حلات المساااااألاة . " واتفكات  
مااارتيمااا مع البااا رااة   غير 
 مبالية بصااااوت ابيليل الت  
بادا عليهاا االمفراال ن  قاالات  
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 ا ه انخيرا لهاا   " ال ي.اب 
 ين تفرل    ا . "  

قاالات ماارتيماا براد ين امتهات 
ابيليل  من قيال  الثوب   "  
تراال  ساااااوً مكوم ب.ولاة 

 حول المديمة . " 
براد ين رتبات يمر تساااااليم 
الثوب نلى الفمااد  ي  يترا  
مااا من برااد ال هر تمكلاات  
ي   مارتيما و ابيليل بسارعة 

شااوارع المديمة المرصااوية  
بااالحصاااااى الكبيرا حياا  
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كثرت انشااااا.اار   كا لا   
ساااااحات البيوت الت  كامت 
مخبأا .ز يا     والرسااومات 
الاكابايارا  الاماو.اودا عالاى 
.اادران الممااازل والمبااام  
الرالية . ورسما  ساخرا  يمثل 
يمااساااااا  ي  انزمماة اللاابرا  
و م ي.لساااون حول الطاولة 

ماال   حياا  كاااماات انم تح
طف   صااليرا  وك ل  صااور  
.مااعاة من المهر.ين و    

 تمف  ي  يبوا  .
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عالاى طاول الامسااااااااحاااات 
ال ااايكة المرصاااوية   كان 
 ماا  متاا.ر كبيرا ومتاا.ر 
صاااااليرا قااد ح.باات عن  
الاما ار ماباااانن قاااد زيامااات 
بااماا.اامااوعاااة ماان انعاا م  

 الملومة و رت حولها .
" نن الماديماة الكاديماة تكع  ماا  
. " قااالاات مااارتيمااا   و    
تكود ابيلياال المشاااااادو ااة 
بااالممااا ر الخ بااة   وقااد  
كامت الصديكتان تتمك ن بين  
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  ه المماطا بواساطة سا لم 
طويلااة   " يم ر   مااا    
تحات المماا ر    ماا  لرباة  
شاااااطرمج عم قااة . و مااا  
يو.د مربع صلير مع يمبوع  
صاالير ي  الوسااط   و ما   
الرااديااد من تلاا  اليمااابيع 

 موزعة ي  المديمة . "
لات الصاااااديكتاان اللاداا تمااو

على طااولاة تكع باالكرب من 
الساااااقية حي  تصااااب مياه  
الاباحايارا . كاااامااات الاطاياور 
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تاريارً عاااالاياااا  ثام تاخاتار  
صااااافحااة المياااه   ييتطاااير 
ريشاااااهاا ي  ال.و بين الفيماة  
وانخار  . لايالاط وياطافاو 

 على سط  المياه .
كاامات ابيليال ماأخو ا و    
تتأمل امركاسااات انبمية   ن  

على شاااااكال  كاامات تتحر  
ماتاماو  . كاااامااات قاوارب  
صاااااليرا مصاااااطفااة على 
ال ااااافااً   بيمماا الب.راات 
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كامت تشاااا طريكها بمرومة 
 خ بة بيمها .

قالت مارتيما   و   تحتسا  
قهوتهااا   " اساااااتمر  نلى 
.ميع الللات الت  يسااترملها 
الماال  ماا . يهم ياأتون من 
كااال ماكاااان حاول الاراااالام 

 ليزوروا   ا المكان . "
نلى محل  يشااارت بإصاابرها

يكع على الطرً الثاام  من 
الطريا   " نماا  ايوتيك  .  
مت.ر قااديم .اادا  و و مللا 
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ابن . ام ر  نلى الكلماات 
الت  كتباات علياا  بااالللااة 
انلمامية  ساوً يتر.مها ل   
  "  ليل  ماا  ي  موع من 
انعشااب يشاف  من الحب .  

" 
امف.رت مارتيما  ااحكة   "  
نن  ل  يبكى  امن انشاياا  

  لم ي.ربهااا برااد . نمم  الت
.دا  مشااالولة بإدارا يعمال  

؟ "  . ما ا عم ح
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نسااااابااب بكيات خفياة حتى 
على  ابيليال   و.ادت  ا ه  
انخيرا يما  من الصاااااراب 
اإل.ابة على سامال مارتيما    

 " لم يحصل  ل  . "
ولكما  بادا وكاأن ماارتيماا    
لحسااااان ح  ابيلياال   قااد  
اقتمرات ب.وابهاا . مشااااات  
ا الصااااااادياكاتاااان يا  طاريا 

عودتهمااا نلى السااااايااارا    
ياا.تاازتاا مربراا  آخر غط  
بالحصااى ... و و يرود نلى 
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ممتصااااً الكرن السااااادل 
عشار   كما شارحت مارتيما 
...وسااااارتا تحت شااااريات 
و ااااارااات عالاى يطاراياهااا 
ز ور زا ياة انلوان كا لا   
مشااااات الصاااااديكتاان تحات  
يعا م ركازت بافاخار عالاى 
 شبابي  الطوابا الرلوية .

.اب ين  علكات ماارتيماا   " ي
يكون ثوب  قد ساالم ابن . "  
وكامت الصااديكتان تسااتك ن  
المصااارد حتى مدخل الفمد  
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  " لكد طلبت ين يرساال نلى 
مشااااالل  حتى ير  نن كاان  
يحتاا  نلى برض الترادي ت 
. يتممى يال يكون لاديا  ي  

 مامع ي   ل  . "
 ااحكت ابيليل و   توم   
. كامت مكتمرة بأن صااديكتها  
 سااوً تريض ي  اعتراض 
من قبلهااا . مزلاات الفتاااتااان  
بواسااطة المصاارد ويشااارت  
مااارتيمااا نلى  ابيلياال  بااأن 
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تتبرهااا ن  يتحاات الباااب ثم  
 دخلت نلى المشلل .

" ير.و ين تراا ر  حااالااة 
الفو اى  الرامة ي  المشالل 
. " قاالات ماارتيماا  لا  و    
تشاااير نلى المكان   " نمم   
يعمال دا ماا  ي  .و ممااثال .  

  يمكن نما  ال.و الم  م حيا 
للفمامين المبدعين ين يبتكروا  
. نن  اا ا  و الراا ر الاا   
يقمرات مفسااااا  با  على كال  

 حال ."
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شااااررت  ابيليل بأن الثياب 
وانقمشة تو.د ي  كل مكان 
حاولاهاااا   و ا  مارالاكاااة يا   
يمااكن عاالياة كماا لو كاامات  
ساااااتااا ر   يو مماادودا بين  
الطااوالت والكراسااااا    يو  
مو اااااوعااة بتراااليا وراا  

كاان  ماا  كا لا    انبواب .
يبت خياطة و نكساساوارات  
ملكاااا على طاااوالت   على 
كراسااااا  قليلااة االرتفاااع    
 وك ل  على حايات المواي .
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" ان ال.و  ماا اليشااااابا  .و 
المشاااااغل . " قالت مارتيما 
بشااااا ا من الفخر   " يمم  
يعمل  اامن نطار  اايا    
وبم.ا  لحساااااب ساااايدات 
يااردن الاا ااهااور بااماا ااهاار  

وحاات مختلً  مااا  .." ول
ماارتيماا بياد اا محو صاااااً  
طوياال من الثياااب كااان قااد  
يخافاى وراا قاطاراااة قاماااا   
كبيرا لللااايااة ... "  مااا   
تو.د تصااميم   الت  ساوً  
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ت هر  ي  عرض انزياااا  
". 

تاابرات ماارتيماا   " ساااااوً  
ياكاااام عارض انزيااااا يا   
الطابا انر ااا  من البيت 
الا   يتم ت.ادياده لمكيم ييا  ...  
 اال يخبر  رايمومااد عماا ؟  

رد وقت قليل   سااوً مرود ب
نلى ممط طبير  من الحياااا 
ن  يمماا ساااااوً ممتكال للري  
ي  ممزلمااا . ساااااوً يمكاال  
ماركاز عامالا  نلاى غارياااة  
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اخترتهاا خصااااايصاااااا  لها ا 
اللرض ن  ين ال وا يدخلها 
بطريكاة .يادا . ساااااوً يكاام  
احتفال كبير بمماسااابة امتهاا 
يعمااال التصااااالي  وامتكااال  
 عا لة يلدر نلى الممزل . "

مرحباا  . " قاالات ماارتيماا " 
لفتاا كامت خلً لوحة  الك   
و   ترمال  بادقاة على ك  
ساااااترا   " يقادم لا ح ابيليال 
 ايل    نمها صااديكت  . نمها 
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يتااا نمكليزياة . ابيليال   يقادم 
 ل ح ليليان شميدت . " 

وردت الفتااا على ابتسااااااماة 
باابتسااااااماة ممااثلاة .   ابيليال

ساألت مارتيما  "  ل اح ار  
 ثوب من محل .يزال؟ " 

ي.اااابااات لايالاياااان باااالالالاااة 
اإلمكليزيااة ن  ين مااارتيمااا 
و.هت نليها الساااامال بالللة 
 اتهاا   " مرم   لكاد حصااااال  
  ل  ير     نن الثوب  ما . "  
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كاان الثوب مرلكاا  بواساااااطاة 
ترليكاا  ثياااب على الباااب    
  وكاااامااات يلاوامااا  زا اياااة .
ي اااااااياات ليليااان   " ام  
متاأكادا   باأن  ا ا الثوب  و  
 من تصميم  يا مارتيما . "

قاالات ماارتيماا  " نما  كا لا  .  
لم يمض على قادوما  وقات  
طااويااال ولااكاامااا  دقاايااكاااة  
الم ح ااة كمااا ير  ابن    
ساااااوً ترتاادين الثوب يااا  
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ابيليال لكيااسااااا  من .ادياد    
 يليل ك ل ؟ "

م رت ابيلياال حولهااا وقااد  
 "  ما؟ "عكدت حا.بيها   

" لم ال؟  ماا  تو.اد غرياة  
 للكيال مزودا  بمرآا ."

عماد اا   سااااامع طر  على 
البااب ودخال رايموماد   " ياا 
شاااااكيكت    لم ياأت ي  عادو 

 ليسر  ييكار  ."
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قااال رايمومااد  " مرحبااا  ."  
تساااامرت عيماه على الثوب 
 و و يكول  " يا للروعة ."

اساااتطردت شاااكيكت   "  ل  
يات تاراما  باكا مااا   ااا ا  

تكاار  الرا ع يم كماا اعتكاد اب
 م هر ابيليل؟ "

" نن اعتكاااد  ي  محلاا  ."  
ي.ااب رايموماد وم ر حولا  
  ي ح  و.ود المسااااااعادا 
ال.اديادا  للمرا انولى . قاال  
رايمومد لشااكيكت   " مارتيما؟ 
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 ياا   ي.اب ين تررييم  بها ه 
الفتاا ."  كامت مبرا صاااوت   
ملحاة يكاالات  " ماا ا ترياد؟ 
ليلياان    ا ا يخ  الصااااالير 

 رايمومد ."
" لسات ير   صاليرا  ." قال  
رايمومد وي  صاااوت  برض 
التاأمياب  "  ال ترملين  ماا  
 مم  يترا طويلة  يا ليليان."

ي.ااابتاا  يختاا  ن  ين ليليااان 
ا   "   هرت ي  غابة االرتب
 مم  ث ثة يسابيع ."
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قاال رايموماد  " ن ن   ي.اب 
"... 

قاالات شاااااكيكتا   " ي.اب ين  
تادخال المصاااااراد ليكلا  نلى 

 يو  ."
وغاازت و.ااهااا  تااراااابااياار 
م احكة بسابب   ه الطريكة 
ال.ديدا الت  اتبرتها شاااكيكت   
الخبااره باأن عليا  الا  ااب    

 ولكم  يهم رسالتها .يدا  .
 برد قليل دخل رولً .

 ."" ابيليل 
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 " مرم ."
 " يود التحد  مر  ."

لكاد عريات   ن  ريت و.ها  
الا   خ  من التراابير   باأما   
ساوً يخبر ا بردم توير يية 

 و يفة شاغرا .
" ساااأرا  الحكا  ." ي ااااً  
رولً    ساأل مارتيما  " كم 
مان الاوقااات ساااااتاحاتافا ايان  

 بزبومت    ما؟ "
" لن ت اااااطر ابيلياال نلى 
البكاا يكثر من ب اااع دقا ا  
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لوماااتاا  ... "  قااالاات  ولمر
ماارتيماا لشاااااكيكهاا   وعيماا اا 
تبرقان ن  امها كامت تتصاور  
وقع الخبر على رولً ... "  
ياماكان يال تاكاون عالاى عالام  
با لا  ولكما  يمات زبوم  . "  
ريع رولً حا.بي  مستفسرا  
عن انمر . ي اااااااياات  "  
ساوً يرسال ل  يمت ياتورا  
باثامان  ااا ا الاثاوب ياااا يخا   
الاكابايار ولان تاكاون قاياماتاهاااا 
 اااا يلة يأمت مدين نبيليل  
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ن  يم  صااادمتها ي  الحكيكة  
 يمت مدين لها بالكثير ."

قاالات ابيليال موبخاة ماارتيماا 
 " لكاد قلات لا  باأن يخاا  ال  
يدين ل  بأ  شاا ا لكد كمت 

 يما السبب ي  ..."
ي.ااابتهااا على الفور  " ين  
المكااب  كاامات بمتمااول ياده  
يليل كا لا ؟ وال يعتكاد يبادا  

خلال يحول   ين لاد  يخ  ي 
دون تحكماا  بردات يرلاا     
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لمااا ا لم يتوقً ي  الوقاات  
 المماسب؟ "

قاال رولً  " ماارتيماا على 
الرغم من يم  شااااكيكت  يإن  

يمم عن مك  الا كااا    ماا قلتا 
لدي  . عمدما ال ير  السا ا 
حتى  لاا  الشااااا ا الاا   
يرترض طريكا    لاديا  كال  
الاحاا يا  االياتاراض باااأن  
الطريا يمااما  ساااااالكاة وال  

تر ااها ي  حوا.ز  على تر
الرغم من  ل  . " ي اااااً  
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رولاً و او ياما ار  نلاى 
ابايالايااال   " نماما  يكاثار مان  
مسااااترد نساااادد الفاتورا .  
ات قيم  براد خمل عشااااارا  

 دقيكة  يا ابيليل ؟ "
قاالات ماارتيماا براد ين غاادر 
رولً المكاااان  " نن يخ  
يامثار عالا  يارا   عامااادماااا 

 يرغب ي  يرل  ل  ."
قات  وصااااالات ابيليال ي  الو

المحدد ولكن على الرغم من 
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 لاا  كااان رولً يم ر نلى 
 ساعت  و و يكطب حا.بي  .
قالت ابيليل  " نمم  آسفة نن  

 كمت تأخرت ."
ي.اب رولً  " لكد ح رت  
تااماا  ي  الوقات المحادد .     

؟"   تبرتم    نن سمحتح
يدركاات يماا  يود التحااد  
بشاااااأن الرمال و لا  نمهاا  
الح ات باأن مبرا صاااااوتا   

بال.دية . امت رت مشااحومة  
و ا  تافاكار كاياً ساااااتاحازم  
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حكا بها وقد عكدت يصااابرها  
بشاادا ومشااى بات.اه المكتب 
الا   كاان مركزا   ي  زاوياة 

 من المكان .
عماد اا يدركات باأن اللرياة  
الت  وصااااا  نليهااا تحتو  
عالاى ماكاتاباتايان وكاااان عالاى 
احااد مااا آلااة كمبيوتر وآلااة 
كاتبة و رت بالكرب ممها .  

نن المكاان حكاا  يكرت ابيليال 
مماسااااب ن  يمكن الكول  ما  
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ن  شاااااخا  باااأمااا  غايار  
 مرغوب ب  .

قال رولً و و يشااااير نلى 
كرسا   " تف ال  بال.لول 
.. تباادين وكااأماا  تمت رين 

 تمفي  حكم اعدام بحك  ."
وابتساام ابتسااامة بدلت تماما  
م هره و.رلتهااا تكتشاااااً  
 لاا  اإلمسااااااان البريااد عن  
الرسااااامياات . امت ر رولً  

.لل بدوره حتى .لساات ثم 
 على كرس  المكتب.
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" نما ح  تلحين على  تلطياة  
مفكاات نقاامتا     ماا  ." قاال  
رولً  ل  ثم يخ  السااااكين 
ال   يسااترمل لفت  الرسااا ل  
  وتفح  حاده . ن ن    ال  
يمكن ين يكون رولً على 
اسااااترداد لتويير الرمل لها؟  

 يومأت  مميدا  ك م  .
قاال بااساااااته.اان  " نن  لا   

صاى حد ممكن .موم  نلى يق
ولكن ..."  ريع ياده ليممرهاا 

 من االحت.ا  .
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" ...  مااا  عماال يمكن ين  
 تكوم  ب  من ي.ل  ."

 تمفست الصرداا 
" بانحر    ساااوً ترملين 
لحسااااااب يب  يهو قاد تكااعاد  
ولم يرد يدير م.موعة يماد   
يلاادر ... مرم يمحن لااديمااا 
يماااد  يخر  ي   اا ا البلااد 
... لا لا  يهو قاد تخلى عن  
ممصاااب الر اساااة و يوكلم  
ب   برد موايكة  ييراد  م.لل 
اإلدارا . ياأماان يحااول تول  
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 ا ه المهاام نلى .ااماب عمل  
همدسااااة الت  ي  شااااركة ال

 املكها ي  زوري  ." 
"  اال يماات بحااا.ااة نلى 

 سكرتيرا؟ "
" ليل انمر ك ل  بال اابط  
   مااا  الرااديااد ممهن ي   

 الب د ."
ودون ين ي هر عليا  التاأثر 
  يخا  رولً يم ر نلى خيباة  
انمااال الاتا   اهارت عالاى 
و.ا  ابيليال  "  ماا  عمال  
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آخر . لكااد تكاااعااد يب  من 
  و يفة ندارا الشاااركة ولكم

لام ياتاوقاً عان الارامااال ياهاو  
يك ااااا  وقتا  باالرمال على 
تحكيا نحاد  يممياات  حيااتا   
  نما  يراد كتااباا  عن يمواع  
الرمب ي  سااااويساااارا .  ل  
تاتاكامايان الاطاباع عالاى ابلاااة  

 الكاتبة؟ "
يوماأت ني.ااباا  . يتاابع  "  ا ا  
.يااد ولكن  اال بااإمكاااماا   
اساااااترمااال الكمبيوتر؟  اال  
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باإمكااما   لا  حكاا ؟ "  مهض 
باادت  على   رولً  وقااد

و.ه  ع مات الر ااااى ثم  
 يشار حي  كان الكمبيوتر .
"  ااا ه ماا.اامااوعاااة ماان  
الم ح ااات   وقااد كتباات  
بااالللااة اإلمكليزيااة . يااإن  
المااشااااار الا   يتراامال  مرا  
يبا   او نماكالاياز  .  ااال  
ترتكدين ين ساايكون بإمكام   

 يهم خط ؟ ام ر  ."
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وبااااديت تااااكااااري  اااا ه  
المخطوطات بصااااوت عال  

باأمهاا تفهم  حتى تبين لرولً 
الكلمااات  المكتوبااة . باادا 
مسااااارورا  عامااادماااا يعااااد 
االورا  الت  دوماات عليهااا 
الم ح اات نلى مكاامهاا على 

 المكتب .
" باساتطاعت   البدا بالرمل  

ي  ي  وقاات ." قااال لهااا  
رولً  ل    " ساوً اشار  
لااا  انماار ... لاان تااكااون  
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السااااالطاات الرسااااامياة ي   
ساويسارا را اية نن حصالت  

ا البلااد على عماال ي   اا 
وقب اااات راتب  ك ل  دون  
ن ن رسااااام  ممهاا!" يوماأا 
و   تمت ر متساااااا لاة عن  

 الك م  ال   سيتبع .
" ساااااوً ياأخا   لا  برض 
الوقات وي  المهااياة يمكن يال  
تااحصاااااالاا  عاالااى اإل ن  

 ال رور ."
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ي.فلت ن  يمها اسااتطاعت ين  
تر  انمر .يادا  ابن وتاابع  
 "  ولكن نن يدعياات بااأماا   

يلادر   يصااااابحاتح  من عاا لاة
".... 

" يترم  باا لاا  ين يصاااااب   
خاطاياباااة راياماوماااد؟ لايال  
باساااتطاعت  الكيام ب ل    يا  
رولً حتى ولو كاان م.رد 
ادعااااا ياالاان يااكااون انماار 
ممطكياا  باالمساااااباة نليا  . ال  
يسااااتطيع اسااااتل ل  نحكا  
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مأرب شاخصاي  كما قلت من 
قبال   يماا يكن لا  الكثير من 
االحترام ولكمم  يم ر نلياا  

 ثر ."كصديا ال يك
ي.اابهاا  " لكاد  يردت الكول  
بااأماا  يمكماا  ين تصااااابح   
خطيباة االبن  الكبير لراا لاة 

 يلدر ."
ولم تسااتوعب ابيليل ما قال   
رولاً ساااااو  باراااد عااادا  
لح ات  " خطيبت  يمت؟ نن  
 ا ا غير مركول . يمات ترلم 
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. لست م.برا  على الترويض 
عل  براد  لا  الحااد  كماا 
 اردد مرارا    كان  ل  ..."

طرهاا وممرهاا من اكماال قاا
ك مهااا  " الزلاات تحملين 
آثاار الكادماات كا لا  انمر 
 بالمسبة لل.رو  . يمتح ..."

قاال رولً يخيرا  و و يبتراد 
عمهااا  " نن  اا ه الخطوبااة 

    ممقتة ."
قاالات ابيليال  " يود ين ييكر 
مالاياااا  باهااا ا انمار . " ثام  
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ي اااااااياات  "    ممحتم  
 برض الوقت! "

مح  الكليل  " مرم ولكمم  سأم
 من الوقت يكط ."

" لماا ا... لماا ا تساااااتر.لم  
  ك ا؟ "

" نمم  غدا  صااباحا  سااوً  
ي.ار  ماكاااابالاااة ماع يحاااد 
الراااملين ي  طاااقم الفمااد  
وير  نن كااان مماااسااااابااا   
للو يفة الت  يخبرت  عمها .  

" 
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يكرت ابيلياال بااأن ترطياا  
.وابهاا ي  اللح اة مفساااااهاا 
سأقول ال   ال و لكمها سمرت  

" ترااال    ساااااوً  يكول  
ماتامشاااااى قالايا   كا  تافاكار  

 بانمر يتودين  ل ؟ "
سااااألت ابيليل  " سااااأ  ب  
لمدا ساااابع دقا ا ييماسااااب  

  ل ؟ "
ثم ي ااايت  "  ل ملتك  برد 

 سبع دقا ا تماما ؟ "
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ابتساااامت عيما رولً ن  يم  
 د   من .ريتها .

قال رولً برد مرور سااابع  
دقاا ا  " لكاد وصااااالات  ي   

كمااا  الوقاات المحاادد تمااامااا  
 وعدت ."

خر  رايمومد من المصااارد 
وري  رولً مع ابيلياال "  
 مرحبا  يلن تأتيا للرشاا؟ "

قاااال رولاً  " يا.اااب ين  
متمااق  بمو اااااوع الرمال .  
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ونن ت.ريت وقلاات بااأماا  
 سوً تأت  مرما سوً ..."
ريت ابيليال ت.هما  و  بات  
لم قااتا     تكول لرايموماد 
 " سااااوً يشاااار  ل   ل   

 الحكا  يا رايمومد ."
سااااااألهاا رولً و و يم ر 
نليهاا  "يمات غاارقاة باالتفكير 
يليل كاا لاا ؟  اال  اا ا  و  

 سبب سكوت ؟ "
 يومأت ابيليل موايكة .



-- 186 

عمد وصااااولهما نلى  اااافة  
البحيرا  اقتربا من السااااو  
وريياااا .اماهارا مان الاماااال 
تشاااااا اد م.موعاات الحماام 
وطيور المورل تتطااير ي   
مختلً االت.ااا ااات . كااان 

الطراام الماال يرمون يتاات 
يكاان بر اااااهاا يصااااال نلى 
ساااااط  الميااه   بيمماا كاامات  
مماااقير الطيور تلتكط برض 
الكطع انخر  و   ما تزال 

 ي  الهواا .
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كاااان عااادد الاطاياور كابايارا   
وكاامات حركتهاا ساااااريراة 
وعميفااة حتى يمهااا يخاااياات 
ابيليال الت  و.ادت مفساااااهاا  
وسااااط   ه المخلوقات الت  
تصاادر يصااوات صااراخ .  

الكرب  وطاارت واحادا ممهاا با 
من و.هها وكادت ين ترتطم 
با    كاأمهاا غير قاادرا على 
تكدير المسااية المماسابة الت  
تاخاولاهاااا تا.اماااب االرتاطاااام  
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بشا ا ما . امكطرت يمفاساها 
 من الخوً .

" شاكرا  ل   نن ما يرلت   و  
 سخيً ولكن ... "

" نمهاا ردا يرال عفوياة . "  
علا رولً   " نماا  حااب 
البكاا ساامها ما شاا تح ولكمها 

دا يرال طبيرياة ونن تلير ر
الاماوقاً عالاى كااال يافارحاما  
كثيرا  يأما اسااارف  ابن بدال   
 من التسبب بالمتاعب ل  . "  
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على حماايتا  ل    شاااااكرا  " 
على كاال حااال . " قااالاات  
ابيليال  لا    وتممات لو يمهاا 
تاتاماكان مان ياهام انخ الاكابايار 
لرا لة يلدر كما تسااتطيع يهم  

 رايمومد . 
وصاااال االثمان نلى .ساااار 

قديم   ريع عن المياه  خشاب 
بواساطة اعمدا خشابية وكان 
سااااطح  يمتد على مساااااية 
كبيرا بيممااا حااا.زه مزين 

 بردد من انز ار .
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" نم  الكاييلبرو    ساااايركا 
. " علا رولً بيمماا  130

وقفاا .مباا  نلى .ماب باالكرب 
من السكة    "  يكال ام  اقدم  
من .سار خشاب  ي  الرالم .  

و و    نن الرسومات .. " تابع
يشااااايار نلاى ما.اماوعاااة مان 
انلوا  الخشااااابيااة   " قااد  
ام.زت خ ل الكرمين السابع  
عشاار والثامن عشاار . و    
ترمز نلى شاااارات الرا  ت 
الكاديماة المبيلاة ي  الماديماة 
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ونلاى اإلحااادا  الاماحالايااة 
 والوطمية المهمة . " 

مااا ااارت ابااايااالااايااال نلاااى 
الرساااااومااات و   مر.بااة 
باألوامهاا وطريكاة رسااااامهاا 

ل رولاً و او  الافاماياااة . قاااا
يشير نلى مبمى ح.ر  كبير 
  " مان  ااا ه الا.اهاااة عالاى  
ال.سااااار  ماا  مح ت ونن 
بر  الميااه لا  شاااااكال مثمن 
وسااااط   و شااااكل ث ث     
وقاااعاادا تخر  من البحيرا 
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... قااد بم  تكريبااا  سااااامااة  
1300" ! 

عم السااكون لبرض الوقت    
ثم م رت ابيليال نلى رييكهاا  
ن  كاان يتاأمال ال.باال البريادا 

. 
" ومااا ا ن ن ؟ " قااال و و  
يادير ريسااااا  كاأن ابيليال قاد  
كلمتا    ثم ساااااألهاا   "  ال  

؟ "    اتخ ت قرار ح
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قااالاات ابيلياال وتمحمحاات 
لاتا.ارااال صاااااوتاهاااا يكاثار 

 و وحا    .
" مارام   ياااا رولاً ! لاكاااد  
قررت ين اقبل عرض الرمل 

" . 
 

لتحميل مزيد من الروايات 
 الحصرية 

 زوروا موقع مكتبة رواية 

 www.riwaya.ga 
 

http://www.riwaya.ga/


-- 194 

 الفصل الرابع
 

اقتصاااار .واب رولً على 
نيمااا صااااليرا وتساااااالت  
ابيليل لم اشاتد خفكان قلبها .  
لد  كان انمر بكل بسااااطة 
وبالرغم من كل ما حصال    

 م.رد صفكة عمل .
" و ال تريادين ين يقول لا   
شاااااروط الرمال م.اددا ؟ لن  
    تحصاال  على ي  راتب . "  
ثم ي ااااااً براد ين يوماأت 
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ابيليال  موايكاة   " نن عكاد  
الرامااال اللايار رمسااااا   و  
ساااااار  المفرول مما   ا ه  
اللح ة سااوً يخصاا  ل   
مبللا  شاهريا    وساوً يكون 

 سخيا  . " 
 " ولكن ... "

وتاابع رولً كماا لو يمهاا لم 
تتكلم   " ساااااوً ايت  لاا   
حساااابا  ي  مصاااروي  . نن  
اكتشااااافات ي  ي  وقات باأن 

  نلى المااال تفو   حااا.تاا 
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الامابالاا الااا   و اااااع يا   
حساااااااباا    ي.ااب يكط ين  
تخبريم   باا لاا  وساااااوً  
يممحا  المزياد من الخماال .  
 ااال تاواياكايان عالاى  ااا ه  

 الشروط ؟ "
 " مرم ! " 

" ن ن   ساااوً م اااع على 
اتفاقما   ا الختم يليل ك ل ؟  
 سوً ممه  االتفا  به ا . "
قاالات   " لن يادخال عاامال  

 الخطوبة ي  صفكتما . " 
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" نمها صاااافكة عمل . " قال  
 رولً مميدا  ك مها .
 " ال وعد بش ا . "  

نن رولً يرم   لا  حكاا     
قااالاات ابيلياال ي  مفساااااهااا 
ولكمها اي اا  كامت تود التكيد 
بهاا ا الك م . يمااا يود يكط  
الحصاااااول على يمال يليل 
كاا لاا ؟ نمهااا تريااد عم    

ا البكاا ي  ساااويسااارا يخوله
وقتاا  يطول مماا تخيلتا  ممكماا  
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عمدما يخلت شااكتها ي  لمدن 
  . 

" ساااااوً ماأكال ابن    ياا؟  
تراال    ياا ابيليال . ساااااوً  

 مبح  عن مطرم . " 
قاد ا نلى ال.سار وبرد ب اع  
دقا ا من السااير    اسااتدار 
وسااال  طريكا  مرصاااوية ثم  
توقفاا قلي   باالكرب من مكهى  

ت و رت  وكان  ما  طاوال
يا  الاخاااار  وقاااد غاطاتاهاااا  
 شراشً بلون ير.وام  . 
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ساألها رولً   "  ل يماساب   
  ل ؟ " 

" يود ين يطلاب طرااماا  خفيفاا   
. " وكان ال.وع ال   يحست 
با  ابيليال قبال  لا  قاد اختفى  
بساابب غرابة الحودا  الت  

 تشهد ا عيما ا . 
يزا  لهاا رولً الكرسااااا  
و.لل ي  الزاوياة  قباالتهاا 

اولااة ثم يعطااا ااا  نلى الطاا 
ال احاااة الاطاراااام ويخااا   او  

 واحدا يخر  . 
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" الحسااااا ... نم  يبدو مفيدا  
. " نن ي  شاااا ا ساااايكون 
مفيادا  ي   ا ا الوقات باالا ات  
حتى الكطراة الياابساااااة من 
الخبز ساااااتتحول بسااااابااب  
يرحتهاا نلى طراام مفياد كاأما  
مزيج من الرسااااال ورحيا 
انز اار . ولم تحااول مررياة 

بكل  سااابب  ل  يه  تمترت  
ثاامياة و   تررً .يادا  ين  
يرحهاا سااااايمته  براد قليال .  
ساااوً يختف    ا الشااارور 
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ي  اللح ااة مفساااااهااا الت  
 ترودين ييها نلى الحكيكة ...
" مرم " قااالاات وقااد عااادت 
باااإياكاااار اااا نلاى الالاحا ااة 
الحاا ااااارا   " نن حااساااااة  
التا و  لد  تصااااارخ طالباة 

 الحساا . "
" يماااتح تاتاكالامايان كاماواطاماااة 

لكم  سااااويساااارية حكيكية و
لسااااات كا لا  . نن شااااارب  
الحساااا  و يحد خصااا   
الطبع الساويسار  . يالحسااا 
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الامارالاااب ...  او اخاتاراع 
سااويساار  ابن  ا  و موع  
الحساااااا يمكمم  ين يقترح  
عليا  . نن ييا  كال شااااا ا  
الخ ااار   الباسااتا   اللحم    
الزالبياة   ال.بن  و البطااطاا 
. و و  يشاااااكال و.باة بحاد  

 يل  اتها ي  الحكيكة   ان  ر
الااطااهااااا ياا  لاا  مااطااراام  
ساااويسااار  يمكم  ن ااااية  
الرادياد من المكوماات الملا ياة 
عالاى الاطاراااام . يا  باراض 
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انحيان ي اااع ي  الحسااااا  
كل شاا ا ... يعم  كل موع  
من الطراام باالطبع! تكع عليا  

 عيماه . "
ماااد  رولً مااادال  وطلااب 

 الطرام .
" ليل لاديا ح خااتم ي.اب ين  

 مصل  انمر . "  
ابيليل يد ا . ساااألت   يزاحت  

  " ماا الا    قاد عميتا  عمادماا  
قلات ين  ا ا الركاد سااااار  

 تماما ؟ "  
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" عميت ب ل  يم  ال ي.ب ين  
يارالام باهااا ه الصااااافاكاااة ي  
الخطوبااة المزيفااة والرماال 
ساو  المكربين نليما يكط من 

 بين ييراد الرا لة . " 
سااااااألتاا    " مث   مااارتيمااا  
 ورايمومد؟ " يأومأ موايكا  .

الد  سااايرلم بانمر؟  "  ل و
" 

يعاد و اع شاوكة يخ  ا من 
قبل ي  مكامها   " مرم سيرلم 
والااا   باااانمار يا.اااب ين  
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مشار  ل  بصاراحة نن الدايع  
وراا   ه الخطوبة  و وبكل  

 بساطة الرمل . "
قاالات ابيليال بله.اة تحاد     
" يمكن ين يرلم والاد  الراالم 
ي.مع بااانمر يليل كاا لاا ؟  

يثا  باالمهااياة يمات ابما  وور
 كما يكال . "  

عمت لح ات من الصامت    
ثم اومااأ رولً بطريكااة ال  

 مبالية . 
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قااالاات   " ممااا يرم  بااأن  
الخاتم ليل  اااروريا  يبدا  .  

  " 
قاال  و و يماد ياده نلى .يبا  
ويخر  ممها علبة صاليرا    
" بالمسااابة له ا المو اااوع  
محن مختلً تاما  ي  و.هات 
الاما ار . " ثام ياتا  الالاطااااا 

نن الخاااتم ليل وتااابع   " 
.ديدا. وشااكل  ليل را را  لكد  
كااان ملكااا  نم  . " يخر  
رولاً الاخااااتام مان الارالابااة 
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المخمليااة . " نمهااا قطرااة  
قديمة صااامرت  خصااايصاااا   
ل.ادت   براد ين  يوصاااااى  
عليهاا  زو.هاا  ثم  يعطتا  
.ااادتا   نلاى يما  ... ياها   
كاااماات  ابمتهااا البكر وقااد  
يعط  نلى  مارتيما  الت   لم  

االحتفا  ب  . يتصاااميم  تكبل 
الخااتم قاد .ر  شااااارور اا 
الفم  كمااا  قااالاات لاا لاا   
يعطتم   نياااه ن  يمم  االبن  

 البكر للرا لة . "
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" و ا ا يرم  باأن الخااتم  و  
قطرااة من م.موعااة نر  
الرااا لااة . " علكاات ابيلياال 
و   تتاأمال بااع.ااب يح.اار 
اللملم   اليااقوت والماال ...  
" ي.ااب ين ترطياا  نلى ...  

لافاتااااا الاتا  تاماو  يارا    نلاى ا
 الزوا  ممها . " 

عم الصاااامت لوقت طويل    
يم رت نلياا  ثم م ر نليهااا 
بريميا  الخااليتين من التراابير 

  . 
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"  اال يمكماا  ين تكول ل   
شاااااي اا  ماا ؟  لكاد  يخبرم   
رايمومااد  عن  بياااتريل    

  ل يعطيتها الخاتم؟ " 
لم ي.بهااا رولً ولم يم ر 
حتى نليهااا ولكن   نن كااان  

ولً ير   قاد خطاب تلا   ر
الفتاااا ي  بااد يماا  يعطااا ااا 

 الخاتم .
" و ل قيمت  بم ر   بسابب 
؟  طريكاة تصااااارً بيااترل

يكرر   نن الخااتم كاان ملكاا  
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نم  .  لاا لاا  ليل   مااا   
ي  حاد  يو شاااخ  يمكن 
ين يكلااال من قيمتااا  .     

 توقفت عن المراوغة؟ " 
و اارت الخاتم ي  نصاابرها 

 يبدا م  ما  .دا  .
" ساااااوً يحاااي  علياا  يااا  
رولً وساااااوً يعياده نليا   
 عمدما يعود نلى وطم  . "

ي.اب رولً بإيمااا صليرا  
ا  كما يريد نبرام صفكة    تمام

 عمل   يكرت ابيليل 
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سااااااألهااا رولً و و يريااد 
الرلباة نلى مكاامهاا   "  ال  
تريادين نع م ي لا  باانمر؟  

" 
" لكاد توي  يب  مما  ب اااااع  
سااموات . يما بالمساابة نم   
يه  لن تصاااااد  باأن انمر 
 و م.رد خطبااة مزيفااة    
حتى ولو يخبرتهاا با لا  يكاد  
  تكبر آمااالهااا ويمااا يكره ين

 يخيبها . "
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كاان الحسااااااا الا   احتو  
على الزالبيااة   الرااديااد من 
الخ اااار   قطع من البيض 
وبرض الباساتا شاهيا  .دا    "  
نما  را ع .  ال يحببات يمات 

 يي ا    ا الحساا؟ "  
ي.اب مميدا  ك مها   " ي.ب 
عل  االعتراً بااأن طرماا  

 قد يصب  يطيب . "
" يعلم يما  ال ترم  ماا تكول  

شااارور يت ام مع    نم  م.رد
 الو ع الرا ن . "
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 " ما ا يرم   ل ؟ "
" حساااااماا  خطوباة مزيفاة    

 مدا   مزيفة . "
 ااح  رولً بصااوت عال  
  ياسااتدار الزبا ن ابخرون 
محوه . ثم ابتسااموا ابتسااامة 
تسام  . وختما و.بة الطرام 

 بأكل ال.بمة والبسكويت .
" كالا  مان  ااا ه . " قاااال  
رولً ثم يشاااار على الكطع  

صاااااليرا الت  و ااااارات  ال
يماامهماا . " نمهاا اللروياار    
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و ا ه    انماامتيلر   تلا  
الاتا  تاكاثار ياياهاااا الاثاكاوب 
الكبيرا يو الريون كما تسامى  
و ا ه    السااااابريمز و    
تمتج ي  الكساام انوسااط من 
الب د . نمها انقساااى ونقدم  
من بين ان.بان الساويسارية 
. ي  موع سااوً تختارين ؟  

  " 
لى انمامتيلر  يشاارت ابيليل ن

عماد اا يخا  رولً ساااااكيماة 
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ان.بان يك  قطرة صاليرا  
 وماولها نيا ا .  

" نن طرمهااا اطيااب   و و  
 قريب من طرم البمد  . " 
 " يما سريد نمها يع.بت  . "
براد  لا    .اال االثماان ي   
الممطكاة ووقفاا تحات الكمااطر  
حي  تو.د لربة الشااااطرمج 
الرم قة الت  يشااااارت نليها 

. سااااألها رولً   "   مارتيما
  ل ت.يدين اللرب ؟ "
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" ليل كثيرا  . يتا كر ين يب  
عالاماما  الالاراااب حايان كامااات 
طفلة ولكم   كان دا ما يسم  

 ل  بالفوز . "
" سااوً ملرب دورا  بطريكة 

 ودية . يما يتحدا  . "  
 " سملرب دورا  وديا  .دا  . "
رب  رولً دورا الشااطرمج 
وامتهات اللرباة بااكرا  .ادا  .  

اد االثاماااان الاكاطاع نلاى ويعااا 
مكطة االمط   وي  وسااااط 
لو  الشاااااطرمج . مشاااااى 
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االثماان يكرت ابيليال باأمهماا 
ياتصااااارياااان كاماااا لاو ين  
الخطوباة الت  رتباا اا لخادماة 
مصاااااالحهماا كاامات حكيكياة  
وكااأمهااا ساااااتمد  نلى ....  
ي.برت ابيلياال عكلهااا على 
عادم التفكير بتلا  الطريكاة .  
نن الخطوباة مزيفاة   تا كر  

ي ااا يا ابيليل  ايل      ل  ي
يكرت الفتااا  وعمادماا كااماا 
ي  طريا الرودا نلى الفماد  
  مارا باااالاكارب مان .اماهارا 
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المال ال ين اساتمروا بإطرام 
الطيور   واخترقا الحشاود    
  ا الشارور بالسارادا عمدما 
تاكاون بارياكاااة رولاً ما.ارد  
و م ... مرم و م وكاااماات 
م.برا على االعتراً با لا   

ولكن تممات . كاان و ماا    
بكوا لو يم  يتحول نلى حكيكة  

  . 
 اا    مهااياة الحلم   يكرت  
ابايالايااال يمااا  الاواقاع   لاكاااد 
وصااااالات نلى  ا ه المرحلاة 
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ولو لم يكن  اا ا الخاااتم ي   
نصااااابرهااا  العتكاادت بااأن  
الساااااااعتين يو الث   الت  
ق اااااتهاا مع رولً كاامات 

 وليدا مخيلتها . 
" سايد يلدر   سايد يلدر ... "  

الساااااتكبااال  مااادت مااديرا ا
رولً يتركها و  ب لم قاا  
المو فااة ال.ااالسااااااة وراا  
المكتب . كامت للة التخاطب 
بيمهمااا انلماااميااة    لكمهااا 
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تبادلات نلى اإلمكليزياة عمادماا 
 خر.ت سيدا من المكتب .

اشاتكت السايدا   " يين كمت 
 يا رولً؟ "

لو لم تكن قاد حزرت  وياة  
ابمساااااة   يكرت ابيليال    

ليزيااة لكاااماات له.تهااا االمك
يخبرتها عمها من دون شااا   
  كامت تل  ابمسة  بريطامية 
مثلهاا يماا اسااااامهاا يكاد كاان  
لورا مارشاان . ابترد رولً  
عن لورا وريتاا  ابيلياال ن  
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خر  من الكاااعااة واقترب  
 ممها .

قال رولً بهدوا   " شااكرا  
لا  . كاامات  ا ه انمساااااياة 
ساااااريادا .ادا  ساااااوً يرا   
م.ددا  برد وقت قصاايرا . "  

ولً نلى لورا برااد  وعاااد ر
ين ودع ابيليال بله.اة ييهاا  
الكثير من ال.دية . يحساااات 
ابيليل بانسااى ولم تسااتطع  
التللب على  ل  الشارور  ن  

 مشت بات.اه السلم . 
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" مرحبااا  يااا آب  . " قااال  
رايمومد  وقد مشى بخطوات 
واسااااارااة حتى اساااااتطاااع  
الوصااااول نليها  ثم و ااااع  
مفسااا  قبالتها   يلم تساااتطع  

 كها . نكمال طري
ريراات ابيلياال يااد ااا يري  
رايمومد الشااراع الممبثا من 

 الخاتم . 
قال رايمومد محدقا  ب    " ما  
 ا ا؟ لماا ا  ا ا الخااتم باالا ات 

 ؟ "
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" ي  خاتم؟ " سااألت مارتيما 
الت  كاامات قاد خر.ات من 
المصااارد ويتت لم قاتهما    
"   اا ا الخاااتم .. ي.ااب ين  
تتا كر ياا رايموماد كاان  ا ا  
الخااتم نمماا   وقاد يعطاام  
نيااه يب  ولكمم  لم يرده ...  

" 
ساااااأل يخو اا   " ليل لاديا  
يياة مسااااامولياة يليل كا لا ؟  
ولكماا  تفتخرين بمو بتاا   

 "  الفمية ... 
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قالت مارتيما مممبة شاكيكها    
" ال تساااو  غياب الشاارور 
بلياب ردا الفرل المسا ولة .  

  " 
ثم ساااااألات   "  ال يعطاا   
رولً   ا الخاتم يا  ابيليل؟ 
لماا ا؟ " وبادت ماارتيماا حكاا   

 شديدا الد شة ؟
صااااارخ رايموماد   " تمات 
خطوبتاا  نلى يخ  يااا آب  
يليل كاا لاا ؟ ال بااد ويماا ح  

 ح عما  ...  تا كرين ماا قلتا  لا 
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"  م ر حولاا  وقاااد ااا نلى 
المكتاب الا   كاان رولً قاد  
يدخلهاا نليا  وتبرتهماا ماارتيماا  
. قال رايمومد محاوال  نمرا  
 اكرتهاا   " نما  يحكاد  على 
المسااا يهو لم يشاً يبدا  من 
تار  بايااااتارل لااا  لاتاتازو  
ر.   يغمى مماا  بكثير . ال  
يمكن ين تكوم  قد مسايتح ما  

 قلت  ل ح . " 
كاد مسااااايات  لا    يكرت  ل

ابيليال بترااساااااة وال باد ين  
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ياكاون رولاً ياراتاكاااد ابن  
باأمم  مثال بيااترل وباأن كال  
ماااا يرياااده  ااو الاامااكاااامااة 
اال.تمااعياة الرييراة والماال .  
كيً اساااااتطاااعاات ابيلياال 

 الوقوع ي  ي  كه ا ؟ 
" لكاد يهمتماا  لا  بشاااااكال 
خااط  . " قاالات ابيليال ن  
يمها كامت قد حصاااالت على 

ول الاحاكاياكاااة  ن ن رولاً باكا 
لراا لتا  " نن ... نن انمر ال  
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ي.ب ين يرلن رساااميا  ولكن 
" ... 

لمرات عيماا ماارتيماا   " نما   
ساااار عا لت  يا ابيليل   مرم 
ي اايف  صاابلة ولمسااة من 
الاحاياوياااة  عالاى حايااااتاماااا 
اال.تماعية . "  تفت مارتيما 
ممازحة ابيليل   " نن الساار 
يادخال عاا لاة يلادر . قول  لماا 

 آب  . "ما انمر يا 
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" نن الخطوبة ليساات حكيكية  
. " ثم تابرت الك م وشرحت 

 لهما الو ع .  
ساااااألهاا رايموماد   " ماا  و  
 لاا  الرماال الاا   تكلماات 
عما ؟ وماا  و المركز الا   

 ممح  نياه رولً ؟ "
 شرحت ابيليل انمر .

قااالاات مااارتيمااا   " ن ن لن  
تصااابح  زو.ة يخ  . " ثم  
ي اااااايات وقاد علات و.ههاا 

شاام زاز   " مما ع مات اال
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يرم  بأن لورا مارشااااان ال  
تزال مرشاااحة للخطوبة من 
 يخ  بردما يمته  عكد  . "
قاااالااات ابايالايااال   " كاياً  
تسااتطيع لورا ين تمت ر مم  
الكيااام بااأيااة خطوا؟ يعم  
باا لاا  خطوا تكون مكاادمااة 

 لر قة متيمة ... "
ي.اابتهاا ماارتيماا   " نن لاد  
لورا اثمين من المواصااافات  

 " المطلوبة .
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ووايكهااا رايمومااد قااا      "  
لااادياهاااا الاماااال والاماكااااماااة 

 اال.تماعية الرييرة . "
علكات ابيليال بحزن   " ال  
باد ين  لا  ي.رلهاا باالمساااااباة 
 نلي  شخصا  مرغوبا  ب  . " 
ي.اب رايمومد   " ك ل  يهو  

 يرطيها يم   بالفوز . "
قااالاات مااارتيمااا نخيهااا   "  
سااااوً يرود يب  نلى البيت 

 غدا  . "
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تابرت و   تبتسام نبيليل    
" و او ساااااوً ياااأتا  مان  
يامكور عبر الطا را  سااوً  
تتمكمين من مكااابلتاا  . يماا   

 شخ  محبوب . "
قااال يخو ااا   " يااا لتلاا   
الربارا ولكمم  يوايك  الري  
  يهو ر.ال طياب ولطيً .  
" ثم بادا الحزن ي  عيميا  .  
" لم يساااااتطع  يبادا  ت.ااوز  
الصااادمة برد موت والدتما .  

" 
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يوماأت ماارتيماا موايكاة   "  
حسااما  سااوً ي  ب للراحة 
عمت مساا يا آب  . " ثم بدا 
انمال على محياا اا ويرديات  
" كماات يتممى لو ين  اا ه  
الخطوباة كاامات حكيكياة ياأمات  

 زو.ة يخ مماسبة . "
 تً رايمومااد   " زو.ااة 

 يخ؟ "
 " ير.و  يا رايمومد . "

" حسما  كما قلت يم  استطيع 
 االمت ار . "



-- 233 

 
يم ات ابيليل صابيحة اليوم 
الاتاااالا  و ا  تاتا.اول يا   
المااديمااة و.اا ب امتبااا هااا  
الملصاااااكااات على اليتااات  
اإلع مااات . كاااماات تحماال 
صاااااورا  لاماوساااااياكايايان مان  
مختلً يمحاااا الرااالم وكااان 
عاادد كبير ممهم ي  عااداد 
المشاا ير   و م سايأتون نلى 
المااديمااة للمشاااااااركااة ي   

 مهر.ان موسيك  . 
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براد ين خر.ات من شاااااارع  
 ايا   ريت  ابيليل ساوقا  .  
كاااان  اماااا  الارااادياااد مان  
انكشاااااااا  حايااا  كاثارت 
انطرمة الطاز.ة   كالفاكهة 

 والخ ار .  
كااان المم ر يرحااة للرين    

كاا لاا  انمر  يكرت ابيلياال
بالمسابة لحاساة الشام وتمشاكت  
روا   الممتو.اات الطااز.اة 
  وساامرت  تايات الساارور 
الت  كامت تصدر عن المارا 
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وكاان  ماا  قطع من الخبز 
قد صامرت لتو ا   وصامرت 
ماماهاااا .اماياع انشاااااكاااال  
وانح.اام و   مررو اااااة 
بفخر ي  وعاااا ز.ااا.  .  
ريت ما.اماوعاااة طااااوالت  
ماو.اودا يا  الاخاااار  نلاى 

الفمد  . ي.لسااات نلى  .امب
نحادا اا وكاامات ترغاب كثيرا  

 باحتساا الكهوا .
وبيمما كامت تحتسااا  الكهوا  
  .ااالاات عيمااا ااا على قمم  
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برياادا وتمااا اات نلى ي ميهااا 
يصاااااوات خااايتااة آتيااة من 
الاباحايارا الاتا  تاباراااد عاماهاااا  
ب ااااارااة شاااااوارع يكط .  
وعلمات باأمهاا كاامات تخزن 
ال كريات لتسااااتريد ا عمدما 

ولكمهاا ساااااترود نلى وطمهاا 
كاامات مر.باة باالخااتم الا   
يعطاا اا ... ك  يعاار اا ...  
نياه رولً   قلم تساتطع ممع  
مفساااها من التأمل بأن يم.ل  
موعاد ملاادرتهاا الب د   يو  
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باأن يللى انمر مهاا ياا  . قاال  
رولً   " ابيليال نن يب  قاد  

 وصل . "
وكاامات تتسااااااال عماا ي.اب 
يرلا    ن  يمهاا كاامات ترلم باأن  

و يا  عامالااا  و  راياماوماااد  ا 
مااارتيمااا تزور المتااا.ر ي   
البلادا . لم تكن ابيليال تاأمال  
حتى باأن ت.اد رولً . يهو  
يي ااااا  كان لدي  عمل    يكد  
كان يتحمل مساااموليات عدا  
كمادير للفماد  . ابن  اا  و  
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  بااالكرب ممهااا وتاا كرت 
المم ر الا   ريتا  الباارحاة  
ي  الفمااد  والاا   كاااماات 
بطلتا  لورا   كا لا  عااد نلى 

الهااا كاال ك م رايمومااد و  باا 
مااارتيمااا عن مركز ااا ي   
الحياااا . عمااد ااا شاااااررت 
ابيليل بمب ااات قلبها تخفً  

 من سرعتها .
ي ااااااً رولً   " نن يب  

 يود رميت  . "
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"  ال  لا  يترلا باالرمال؟ "  
 يومأ موايكا  ثم تبرت  .

ي  المكتاب كاان  ماا  ر.ال 
.السااا  وراا مكتب    وكامت 

ررية عيماه كأمهما تحاوالن م
طبرهااا   تمااامااا  كمااا يفراال  

 رولً   يكرت ابيليل .
" يب    يقدم ل  ابيليل  ايل   
. ابيلياال يقاادم لاا ح يب     

 ماكل يلدر . "
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قااال انب مرحبااا  بهااا   "  
آمسااة  ايل    يما سااريد .دا  

 بلكا   . "
وكاااماات تحيتاا  يقرب نلى 
الترحيااب انبو  ممهااا نلى 
تحية رسااامية . وقً رولً  

يبيا  وقاد شااااابا   باالكرب من 
 راعياا  وكااان يحااد  بهمااا  
ممااا .رلهااا تشااااارر براادم 
االرتيااا    ولكمهااا ركزت 

 امتبا ها على الوالد . 
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قاااال مااااكال مشااااايارا  نلاى 
الاكارسااااا    " ير.او ين  
ت.لساااا  كما قال ل  يبم  .  
يأن اال تمام انسااااسااا  ي   
حياات    ي   ا ه ابوماة الت  
سااااالمات ييهاا يعبااا الرمال 

يمواع  البم  يتمثل بدراسااااة  
الا.اباماااة . وير  باااأمااا  آن  
انوان نركز ا تماام  على 
ممتو.اات بلاد  . يمم  آمال  
ين يصااااادر كتااباا    ونقوم  
با لا  يماا بحاا.اة مااساااااة نلى 
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مسااااااعادا مو فاة طموحاة    
يكد يكد ل  يبم  بأم  ك ل  .  

" 
قاالات ابيليال مشااااايرا نلى 
الكمبيوتر   " يماات تحتااا   
نلاى يحاااد ام لاياطاباع يو ...  

اتااا  عالاى  لاياكاتاااب ما حا ااا 
الاكاماباياوتار؟ و لااا  باااالالالاااة 
االما.الايازياااة كاماااا قاااال لا  

 رولً . "
ي.ااابهااا ماااكل يلاادر   "  
بال ااابط .  ل توايكين على 
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ام.ااز  ا ا الرمال من ا.ل  ؟  
" وكان ي  صوت  مزيج من 

 انمل والحمال .
" مرم سااأيرل  ل  ساايد يلدر  
. " وكاان حمااساااااهاا يراادل  
 ل  ال   سامرت  ي  صاوت  

 ا ا انخير مااكل يلادر وبادا 
مسااااارورا  لا لا  الحماال ثم  
م رت ابيليال نلى رولً .  
 اال ساااااتت.ري على البو  
باالحكيكاة للوالاد من دون ين  
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تاحصااااااال عالاى اإل ن مان 
 رولً ؟

"  ال قاال لا  رولً ... "  
قاالات  لا  و   تماد ياد اا  
الاتا   اهار ياياهاااا الاخااااتام .  
قااطرهاا رولً   " لكاد يرلات 
 لااا  .   او ماواياا وياتافاهام 

 الو ع . "
ا ماااكل   " الخطوبااة عل

ليسااات حكيكة   يليل ك ل ؟  
" ثم يبتساااام وتابع   " للمرا 
انولى ي  حيات   ل يساام  
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ل  باالكول يمم  يمياد اختياار 
رولً تااأيياادا  تااامااا  كمااا لو  
كاااماات الخطوبااة حكيكيااة؟ "  
قاال مااكل  لا  متو.هاا  نلى 
ابماا  الاا   لم تتباادل م را 
الاتاحاااد  والاتصااااامايام الاتا  

ما  ين بادي  هرت ي  عيميا  م
الحاديا  . يكمال والاده   "  
رولً . لكاد عكاد  ا ا الرهاد 
السااخيً على مفساا  . " ثم  
رياع ريسااااااا  و اهار عالاى 
و.هاا  برض االكت اااب   "  
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ين رولً يسااام  لخيبة يمل 
واحاادا بااأن تسااااايطر على 
حيااتا  و و يرلم ين حياات  
مع والدت   كامت  اني اااال  
... " و هرت غصاااااة ي   
صااااوت    " على كل حال .  

  ي.راال مماا  يردا  من  لاا 
الراا لاة   على الرغم من ين  
الخطوباة ممقتاة ويمم  يوايا 

 على  ل  . "
وعبرت عن امتمااامهااا لك م 

 ماكل .
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خر  من وراا المكتاب   ثم  
قال بحمان   " ال تسااتطيرين 
ين ترلم  كم يماا مسااااارور 
نمااماا  سااااااوً يحاا ااى 
بمساااعدت  . سااوً يساااير  
كاثايارا  يا  عااادا يماحااااا مان 

ي.مع انبحاا  من الب د   و
ي.ل كتاب    ولكمم  استطيع 
ين يعطياا  عم   مماا  ابن  

" ... 
وتو.اا  محو المكتااب حياا  
كان الكمبيوتر . " رزمة من 
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الاما حا اااات .  ااال تاوديان  
الم ر نليهاا لك  تتاأكاد  يكط  
بأم  تساتطيرين قرااا خط  

" . 
وقريت ماا كتاب على الورقاة 
باالرغم من يمهاا يرلات  لا   
قب   حين كاامات مع رولً .  
ون  ريرت ريسااها ابتساامت 
وقااالاات   " ين خطاا   و  
 يي ل بكثير من خط  . " 
" حساااااماا   ا ا ممتااز . ابن  
ي.ااب ين يعود نلى .ماااح  
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ويتصال بأصادقا   ويقربا    
يا  عااادا ماوا  يخار  مان  
الب د . يمم  قررت المكو  

ماااد ام   نن واياكاوا عالاى  عا 
اساتكبال  و ل  حين ساأمتكل  

 بين بلدا نلى بلدا . "  
مااا ااارت ابااايااالااايااال نلاااى 
 الم ح ات ثم نلى ساعتها .
"  اال  مااا  ي  مااامع ين  
باديت ابن باالرمال؟ يعم     
لكاد كمات يبحا  عماا ييرلا  و  
... " م رت نلى ماكل ال   
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لمرت عيماه ثم نلى ابم  ال   
 يومأ موايكا  .

لً   " لاد  موعاد  قاال رو
 من زوري  . "

" ويمااا بحااا.ااة نقوم بتلاا   
االتصاااالت الهاتفية . " قال  
ماكل ثم يشااار نلى الريوً  
قا      " سااوً ت.دين على 
تلاا  الريوً كاال انورا  
الت  تحتااا.ين نليهااا . ومن 
 ماا   يو.اد الكمبيوتر وآلاة 
الطباعة كما ترين   يا آمسااة 
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 اايل  لكاد كاان كال  لا  ي   
  ار  . " امت

" ير.و    ماادم  ابيليال    
 بالرغم من كل ش ا ... "

ثم ريراات اليااد الت  كاااماات 
تحمال الخااتم الا   يعطاا اا 
نياااه رولً برااد ين م رت 

 نلى  ل  الر.ل بتحد . 
" تريادين الكول باأما  خطيباة 
يبم  ؟ " ثم امف.ر مااااكل 

  احكا  وتابع  
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" يمم  يحاب .ريا ابيليال ياا  
يكر باأما   رولً . لكاد باديت ي

ربحات يكثر مماا تتصاااااور  
عمادماا رتبات  ا ه الخطوباة 

 المزيفة . "  
 اااااقت عيما رولً   " نن  
كامت مخيلة ابيليل تسااايطر 
على عكلهااا ن ن ي.ااب ين  
تح ااار مفساااها للت  و ل   

 كيفما .اا . "
قال ماكل   " مرم حسااما  نن  
حيااتا     من شاااااأما  يمات 
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يكط . " ثم ي ااً ن  وصال  
نلى البااب   " يعلم باأما  قاد  
صااااادمات  ا ه الفتااا . مرم    
مرم ... "  وريع يااده ليممع 
ابايالايااال مان الاتافاوه باااأ  
احت.ا  . يحمى رولً ريس  
ثم ام م نلى والده عمد الباب 

  . 
" ال يعتكد ين  ما  ي  خطر 

 لاا  يااا يب  يااا   ي  حاادو 
ابيليال تتفهم الو اااااع تمااماا  
وترلم باأن الراا لاة يكط تررً  
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حكيكاة انمر . يليل كا لا ؟ 
" 

قاالات ابيليال   " نن البما   
حيات  الخاصاة يا سايد يلدر .  
 ال تفهم ماا يعميا  ياا رولً؟  

" 
قااال رولً   " يمااتح تودين 
نثارا غ اااب    يليل ك ل  
يا آمسااة  ايل ؟ يمتح تحملين 

  نصاااابر  ل ل     خاتم  ي
يماااا اقاتار  باااأال تاحااااولا  
التسابب بمفا  صابر  . " ثم  
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تبع رولً والاده نلى خاار   
 المكتب . 
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مر برااد ال هر   و ابيلياال 
ثايارا  باماحاتاو  ماهاتاماااة كا 

م ح ااات ماااكل الماادومااة 
على الور  .. وكاااماات قااد  
تمهادت باارتياا  ن  ريت باأن 
مااكل قاد رقم الصااااافحاات  
على انقال   باالرغم من يمهاا 
كاااامااات ماباراثارا . باراااد ين  
تفحصاااااتهاا   يخا ت تطبرهاا 
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عالاى الاكاماباياوتار وكاااان يا   
 يولها   

نن بلد  ساااويسااارا شاااهيرا  
باالرادياد من الصااااامااعاات  

   ابالت    كالساااااعات مث   
وصاماعة انمسا.ة  . ك ل     
تشاااااتهر باال.باال الت  يحلو 
التزلج عليهاا   لا لا  يه  بلاد 
سااااايااحياة .ميلاة ولكن ماا ال  
يررياا  الكثيرون  و و.ود 
ممااطا عاديادا حيا  تزرع  
الادوال  وحيا  يصااااابحات  
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صاماعة الدبل من الت.ارات 
 المحلية المهمة . 

رن .رل الهااتً وقطرات  
قاالات   "   ابيليال عملهاا . ثم

يمااا ابيلياال  ااايل  . مرحبااا  
ماارتيماا   مرم  ا ا يماا كيً  

 عريتح  ل ؟ "
" لكااد اتصااااالاات بكاااعااة 
االساااتكبال . وكان يحد م قد  
رآ  تتو.هين محو المكتب .  
 اال تساااااتطيرين نعطااا   
الكليال من وقتا ؟ لكاد ي.ريات 
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برض الترادي ت على ثوبا  
.  ااال تاتااا كاريان كايافاياااة 

 الوصول نلى مشلل ؟ "  
برد ب ااااع دقا ا وصاااالت  
ابيليال نلى مشااااالال ماارتيماا  
يكاالات لهاا   "  ال تماامرين 
نن طلبت مم  قياسا ؟ حساما   

 " . 
قااالاات مااارتيمااا برااد مرور 
برض الوقات   " يليل را راا  
 اال ير.باا  يااا ليليااان؟ "  
وعبرت عن نع.ابها بم هر 
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ابيليال " يقتر  عليا  عليا ح  
ين ترطيم  الثوب حتى تكوم  

مد ا سااتتمكمين ليليان بكي  ع
من ارتدا   ي  المسااا و ل   
... ساااايكون برد عشاااارين  
دقيكااة . ساااااوً تتماااولين 
الرشااااا مرما رايمومد ويما    
 ل توايكين على  ل ؟ حساما   
وابن ير.و ين تشلل  مفس   
بش ا حتى يمته  من ترتيب 

 انغراض . " 
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يسااتاما  و ااع    تأملت ابيليل
وراا الباااب ثم .ااالاات ي   

مرن الم ر المشاااالل و   ت
بالتصااااميم وانقمشاااة الت  
و اارت ي  كل مكان . وقد  
يع.بت بألوامها   بكصاااااتها  
بكماشها الماعم . قالت ابيليل 

   " يمتح شديدا ال كاا ." 
 اااحكت مارتيما وقالت   "  
ياماكاماما  ين يدعا  الاحايااااا 
ويماكار  لااا  ولاكان ... نن  
كوم  من عا لة يلدر ي.رلم  
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يبترااد عن الخ.اال ودرباات 
ك ل    يكد ساايرت ...  .يدا.  

نلى بلد  يي ااااا   ... نترلم 
تكميات .ديدا   لدي  ... يمتح  
يي اااا  مو بة ال تزال مخبأا 
... يعاما  ماو اباااة يااا ا ...  
ومر م المال يملكون واحدا  
نن  ل   و ريي  الشاخصا  
. على كل حال حسااب  ي ة  
يصااااابر  يمتح ترزيين على 

 البيامو؟ " 
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نن  ي.ابت ابيليل متر.بة   "  
لاديا  وقاة م ح اة كبيرا .  
مرم   يماا يعزً على البياامو 
. لكااد يخاا ت دروسااااااا  ي   
الرزً ن  كماات طفلااة وقااد  
خ ااارت لردا امتحامات ي   
مادا الموسااايكى   ولكمم  ال  
 يحي  حف ت موسيكية! " 

قالت   " ال يسااتطيع ال.ميع 
 الوصول نلى ما يريدون . "
قاالات و   تم ر بسااااارور 
نلى صاورا ابيليل ي  المرآا 
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  " كأن   ا الثوب قد صاامم 
خصاايصااا  ل ح . ويما يعرً  
على انقل شاخصاا  قد الح   

  ل  . "
 " اترمين رايمومد  بالطبع ."
"  اال يهماات انمر بهاا ه 
الطريكااة؟ مرم نن رايمومااد 
قاو  الاما حا اااة ولاكان كا   
كمت ييكر باااااا ..  دع  من 

ن  اماااا يا   انمار لان ياكاو
 المساا . "  
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ال يمكن ين تكون ماارتيماا قاد  
عمت شاااكيكها البكر بك مها 

   ا .
كاموا قد وصلوا نلى طاولتهم 
ويح و يكرمون ال حة الطرام 
  عامااادماااا ريارااات ابايالايااال 
م ر اا محو المادخال . توقً  
الااواصاااااا ن الاا.اااديااادان 
واصاااااطادمات عيماا الر.ال 
واللا ان تصاااااراب قرااتهماا 

كتا   بريم  ابيليال وقفات ريي
تراقب المشااهد . لم يكن من 
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الاماماكان ين تاكاون رياياكاااة  
رولاً تالااا  ساااااو  لاورا 
ماارشاااااان   يليل كا لا ؟  
ساااألت ابيليل مفساااها   وقد  
يخايها نحساااال الليرا ال   

 شررت ب  .
  "  ال م.لل على طااولتماا 
المرتادا يارولً؟ " سااااألت  
لورا بيممااا لرلراات مبرتهااا 
االما.الايازياااة يا  الاماطارام .  

لا.اواب    دون ين تاماتا ار ا
ات.هات  ااااايفاة رولً محو 
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الماايا ا ووقفات باالكرب من 
 نحد  الكراس  . 

ساعد ا رولً على ال.لول 
 ثم .لل قبالتها .

" نن ح اارتها تحاول دا ما  
ين ت.راال االم ااار تلتفاات  
محو ااا . " علكاات مااارتيمااا 
بله.اة سااااااخرا و   تمل  
طلباتها على المادل   " ولكن 
 وقهاا ي  امتكااا الثيااب يادعو  

لى االشام زاز ولكن ال بال ن
..." ثم م رت بااإمرااان نلى 
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صاااديكة رولً وتفحصاااتها  
بريون .يدا ... " ال بد ويمها 
ديرات مبللاا  . طاا    لتبتااع  
  ا الثوب   ولكن ال ي  مها 
. نن البا رة الت  مصحتها ب   
كاااماات تفكر يكط بااالمكااايااأا  

 الت  سوً تمالها . "
قاالات ماارتيماا متو.هاة نلى 

" لماا ا  و  رولً   يخيهاا  
ي  امتكااا صاااااديكتا  خااط   
 نلى   ا الحد يا رايمومد؟ "
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" لاماااا ا تاو.اهايان نلاى  ااا ا  
السااااامال؟ نمم  يحاااول ين  
يحزر ولكمم  يتصااااور بأن  
انمر  و على  اا ه الحااال 
نن رولً ليسااات لدي  المية 
ابادا  بااالرتبااط . يماتح ترلمين 
يراه به ا الصاااادد و ل  مم  

رحل مع  ين تركت  بياترل لت
  ل  المليومير . " 

قاالات ماارتيماا و   ترسااااام 
حركة م احكة على و.هها 
  " ولكن يم ر نلى الوراا    
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يمهاا تحااول .اا ادا لفات م ر 
رولً   نمهاا ال ترلم باأمهاا  
تد  على باب موصااد تماما  

 " . 
قال لها يخو ا مممبا    " يمتح 
كاال مااا ت.مياا   و الرماال .  
يمتح ورولً تتكاساااامان   ا  

 لع بالرمل . "الو
قااالاات مااارتيمااا و   تااديع  
يم.ااان الكهوا وتمهض   "  
بماا يما  تكلمات عن الرمال 

  " ... 
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ساأل رايمومد شاكيكت    "  ل  
ساات  بين نلى مشاالل ؟  ل  
ساااااتكون ليلياان  ماا  . ن ن 

 سوً يرايك  . "  
حااولات ابيليال .اا ادا نخفااا  
ابتساااااامتهاا ن  ين رايموماد 
حول ا تمام  بشااكل مفا.   

لايااال؟ ابايالايااال؟ "    " ابايا 
سمرت صوت رولً يماديها 
ن  كاان الث ثاة يمرون يماام 
طااااولاااة رولااً ولااكاامااهااا 
ت.اا لات ماداااتا  ياا.تاازت  
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الممر قرب الطاااولااة و    
مريوعة الريل . لما ا ي.ب 
عل  ين يركض ملبياة مادااه  
ي  كل مرا   تساالت ابيليل 
  خااصاااااة ويمم   يعلم باأما  
يود تكاديم  نلى صاااااديكتا     

رالاما  اياهام كام ين  لاكا  يا.ا 
خطوبتماا    ممقتاة وخاالياة 

 من المرمى . 
برد ب اااع دقا ا   يحسااات 
وكااأن المم ر المترا   لهااا 
من خ ل الماااياا ا   حياا  
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اخاتالاط ال ااااابااااب الاخافاياً  
باللون ال  ب  للشااامل الت  
بااديت يماااديهااا بشاااااكاال ال  
تساااااتطيع مكااومتا  عماد اا    
يدركات يمهاا تشااااارر باالكلا 
الاكابايار . كااا لااا  ياها  قاااد  

رت بالحا.ة الملحة نلى شااار
 الخرو  للتمزه قلي   . 

" ابيليال . " كاان  ماا  مبرا  
آمرا ي   لاا  المااداا   يلم  
تساااااتطع ت.اا لا   ا ه المرا  
نن الر.ال الا   تلف  بتلا  
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الكلماة كاان يرترض طريكهاا 
علمات باأمهاا لن تساااااتطيع 
الوصااااول نلى المصاااارد .  
ل ل  . اساتدارت حين وصال  

يفت    رولً يوال  نلى  ماا   
بااب المكتاب ويشاااااار نليهاا 
بالدخول قبل ين تسااتطيع ين  
تاهارب يو تالايايار و.اهاااة 
ساااير ا تو.هت محو مكتبها 
ثام يدعااات باااأماهاااا تاتافاحا   
انورا  الاتا  دون عالاياهاااا 
مااكل م ح ااتا  .  ساااااأل  
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رولً وقاد تركر مزا.ا    "  
لاماااا ا يدعاياتا  باااأمااا ح لام  
تسااااامريم  ن  مااديتا  و لا   
عمدما كمت ي  قاعة الطرام؟ 

كان بإمكامها ين تفصاااا     "
عن غ ااابها   ك ل  يمكمها 
االدعااا باأمهاا لم تسااااامرا  .  
ولكما  ساااااوً يرلم باأمهاا لم 
تكن تكول الحكيكااة . " لكااد  
يردت يكط ين تكاادمم  نلى 
ابمسااااااة صااااااديكتاا  لكااد  
ايتر اات الكثير من انمور 
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... مااثاا   يمااماا  يااراا   يود 
ماكاااابالاتاهاااا . عالاى كااال مان 
الاطابايارا  .ااادا. ين تاكاول  

 يكة لصديكت  تل  . "  الحك
قاال رولً   " نمهاا ال ترلم 
شاااااي ا  عن خطوبتما المزيفة 
يه  ليساات من الرا لة قول   
ل     اال يمااتح وشاااااكيك   

 مكربان؟ . "  
" يمتح ال ترلم شااااي ا  . يلد  
رايمومااد احترام كبير للكيم 
انخ قية " وشااررت ابيليل 
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بااأماا  مااا كااان ي.ااب عليهااا 
 التكلم به ه الطريكة .

 ن يماااتح تاراتاريايان باااأن  " ن
راياماوماااد ياراما  يكاثار مان 
صااااديا بالمساااابة ل    كما 

 كمت تدعين دا ما  . " 
قااالاات ابيلياال   " ك  ليل 
انمر كا لا  . " ثم تكادمات  

 محو الباب لتخر  .
ساألها   " نلى يين يمتح  ا بة  

 ؟ "



-- 278 

" يم  خااار.ااة لك  يتمزه 
 ير.و يال تتبرم  . "  

لم يتبرهاااا رولً   ولكمااا   
ى .امبها حتى وص   مشى نل

نلى الباب . كان المصاارد قد  
وصاال يكررت ين تللا باب   
بو.ا  رولً وين ت ااااالط 
على الزر قبل ين يتمكن   ا  
انخايار مان الااادخاول نلاى 
المصاااااراد ولكمهاا سااااامرات 
يحااد م يمااادياا  ي  قاااعااة  
االساااااتكباال ثم تماا ات نلى 
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مساااااامرهاا تمتماة مخموقاة 
وم رت خلفهاا يريتا  يختف   

 داخل المكتب .
مز ات ابيليال على مهلهاا ثم  ت

اساتدارت وم رت نلى يمد  
بااموراماا . كاان مبمياا  على 
ماماحااادر صاااااخار  عاماااد 
الشااااط  . ال ع.ب نن كان 
الامصاااااراااد الاماو.اود عالاى 
مساتو  انرض يساترمل ي   
تلا  اللرً يتمترون بمماا ر 
را راة حيا  ليل  ماا  ي  
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مبمى من الطراز الحاديا     
يكرت ابيليال و   تشااااارر 

برااد ين عاادت باااالمتمااان  
المواي    اساتطاعت ين تحدد 
موقع غريتهااا ي  الفمااد     
كان ساتار الماي ا انر.وام   
الاا   اقفاال .زي ااا   ااا را   
حياا  تتماااول يطور ااا ي   
الصاابا  الباكر عادا . وكان 
ساااااتاار الماايا ا يحميهاا من 
يشارة الشامل  و و يماساب  
الساااااتاااا ار انخار  وكاون 



-- 281 

م.موع  لا  بكراا  .ميلاة من 
توزعاات على طوابا يلوان 

عدا من المبمى . اساااتدارت 
 نلى ماحية البحيرا  .

و.اادت ابيلياال مكراادا  ي   
 اال الشاا.را   م رت نلى 
المياه   ولكمها لم تر ا حكا  .  
كاان .ماال ال.باال المحيطاة 
بها مهيبا  ن  يعطا ا  ااااوا  
الشااااامل اللاااربااة م هرا  
. يااتماا  . كاامات  السااااافن   .ا اباا
تطفو   ترلو وتهبط بحااا ر 
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عمااد ارتطااامهااا بااانموا   
الاخافايافاااة   باياماهاااا يباحارت 
المراكاب الشاااااراعياة . لفات  
امتبااه ابيليال  خياال مو.ود 
نلى شاااااماالهاا وريت ر.    
يكً عماد حااياة الميااه وكاان 
يحاد  باانرض . نما   لا  
الر.ال الا   يوح  باالحماان 
والااا   يازعا.اهاااا كابارياااامه 
ويافارحاهاااا يا  آن ماراااا  ...  
كاامات متاأكادا من ين رولً  

ير اا . يهو يرتكاد باأمهاا لم 
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قطرات مسااااااياة كبيرا و    
 تتمزه .  

سااااامراات رولً يماااديهااا 
وشااررت بأمها لم ترد وحيدا 

 ن  كان يتكدم محو ا . 
" لم.تاز   ا الشااااارع . يم  
خطر ال ي.ااب ين ت.تاااز  
  ه الطريا الرري اة حي  
تكثر السيارات  يليل ك ل ؟  
بااإل ااااااياة نلى  ا ا انمر  

المرا ت كر   ما حصاال ي  
السااااااابكااة عماادمااا قطرااتح 
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الطريا ن  كامت السااايارات 
 تسير بسرعة . "

علاات احت.ااا.ااات ابيلياال 
وكلمهااا سااااامحاات لرولً  
بمسااااااااعاادتهااا على قطع  
الطريا بسا م . قال   "  ل  
تساااااتطيع ابيليال  اايل  ين  
تت اا ر لفترا قصااااايرا باأن  
رولً يلادر  و صاااااديكهاا  

 وليل عدو ا؟ " 
" ابن ساوً مساير مرا   ل  

رين نن قمما بتسالا .دار تمام
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المديمة وليل اله ااب يكط؟  
حساما  لممشا  من   ه ال.هة 

 " . 
ابتراادا عن البحيرا وات.هااا 
محو .زا آخر من الماديماة .  
براد قليال   كااماا يكترباان من 
الاحاكاول حايااا  تاوزعااات  
انبكار لتأكل الرشاب . كامت 
ان.رال المرلكاة برقباة كال 
ممها تصااادر اصاااواتا  قوية  

كما لو كامت تخبر ومتماغمة  
عن الراحة والسااكون الل ين 



-- 286 

يتوايرا مع ممط من الحياا     
وصاااا  نلى يساااافل الحا ط 
الكبير حيا  امتادت الطريا 
الر يساااااياة وكاامات رميتهاا 
.ميلااة كااأمهااا تبين الفر  
الشااااساااع بين عراقة الريً 
الباادا   وحااداثااة الطرقااات 
والساااايارات ... قال رولً  
و و يشاير نلى سالم طويل    

ن الادر.اات يلت  تريمهاا " ن
تمد  نلى يسااافل نحد    ه  
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انبرا  .  ال تودين ت.رباة 
   ه اللربة؟ "

" لم ال؟ " قاالات ابيليال و    
تفترل التحد    " ربما  يبدو 
لاا  يتيااة ولكم  قويااة على 
كل لكد اساااتطرت الصااامود 
ب.ادارا عمادماا صااااادمتم   

 سيارت  يليل ك ل ؟ "  
كاااامااات تااتاابااع رولااً ياا   
الصااااارود  وتحااول .اا ادا  

 اللحا  ب  عن قرب .  



-- 288 

" لكااد بم  الحااا ط حوال  
و ما  تسارة ابرا  .   1400

" قال لها رولً عمدما توقفا  
ل سااااتراحة برد ين صاااارد 
السااا لم ا " نن ك   من   ه  
انبرا  يختلً عن ابخر    
يم ر     ا البر  ل  سااكً  
مثلا  الشاااااكال و و ملطى 

ياد انحمر ولكن لا لا  باالكرم
البر  الثاالا  موع خاا  من 
الكمم يماا الرابع   يلاديا  قمم  

 مزدو.ة . "  
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"  ل وصلما ير   نلى الكمة؟  
خلت بأمما لن مصال نليها يبدا  

" . 
بادآ باالساااااير بمحاا اا الحاا ط 
واماد شااااات ابيليال لروعاة 

 المم ر ال   ريت  . 
عماادمااا سااااااارا ي  طريا 
الرودا   قاال بسااااارعاة   "  

عترً بأمم  تساالت عمدما ا
كما ي  انساافل عما ن ا كمتح 
قااادرا على الوصاااااول نلى 

 الكمة . " 
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م رت نليا    "  ال اعتكادت  
ير   بأمم  ساااأطلب مررويا  
ويتوساااااال نلياا  بااأن مرود 

 يدرا.ما؟ " 
" ساااااوً تتحملين عواقاب  
اساااااتفزاز  . " وم ر نلى 

 يد ا الت  تحمل الخاتم .
ا  " ولكن  لا  ال ي.رلم  ملكا 
لا  . كا لا  ليل لها ا الخااتم 

 ي  مرمى حكيك  . "
يدارت ابيليال عيميهاا لتتاأمال  
مايااااه الاباحايارا الامااا  اباااة  
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وم رت برد ا نلى الف ااااا  
   الالاون الابارتاكاااالا    نلاى  
الاه ااااااااب الاكارياباااة الاتا  
يصاااابحت داكمة ومسااااتردا 
لتسااتكبل ال  م ال   سااوً  

 يحل قريبا  .
 مسااات ابيليل وقد يحسااات 

هاا   "  بااللصاااااة ي  حم.رت
 يليل   ا را را ؟ " 

قااال رولً موايكااا    " نماا  
را ع حكاا  . " وصااااا  نلى 
مادخال الفماد  براد ين عاادا 
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من المديمة سيرا  على انقدام  
. يلاكاى راياماوماااد عالاياهامااا 
التحياة ن  كااماا يادخ ن نلى 

 الفمد  . 
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كامت ال كريات السااااريدا و  
انياام ال.ميلاة الت  ق اااااتهاا  
مع رولً ال تزال تساااااكن 
مخيلتهاا وترا بهاا . لم تا   
طرم راحااة البااال مماا  ين  
اكتشااااافاات يمر نع.ااابهااا 
برولً يلدر . يكد كامت ترلم 
.يادا  حكيكاة و ااااارهاا وباأن  

محتوم   لا لا  ايتراقهاا عما  
يه  لن ت.اد يبادا  راحاة الباال  

 من .ديد . 
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 " ابيليل . " 
ي.اابات بصاااااوت ي.    "  

 مرم؟ "
 "  ل استطيع مكالمت ؟ "

 " ابيليل! "
قررت يال ترد علياا  و يال  
تطيع يوامره . ولكما  لم يكن 
ي  شااااخ    يكد كان يردا   
ماهاماااا  يا  ندارا الافاماااد     
وكاامات ترلم باأما  نن لم تفرال  

يريده   سوً يكرر طلب  ما 
دون ين يكتر  نمر و.ود 
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يحد ال ايوً . ل ل    قالت  
  "  ا  امصاااااريااات مان  

 ي ل ؟ "
قال لها   " ربما تف الين ين  
يكون رايموماد مكاام  . لكاد  
رييت  ي    ه الرشية  ويمتح 

 تكلميم  . "
" كاان  لا  نمم  لم اشاااااأ 
.ر  شااروره . " كان يمكن 
نبيلياال ين ت.يااب ولكمهااا 
عاالاامااات باااأن رولااً لاان 
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يصاااادقها بل سااااي ااااح  
 بسخرية من ك مها . 

قاااال رولاً و او يالاتافااات 
محو ا   " غدا  سااوً يكون 
ي  زوري  ولن يعماال برااد 
غااد . يمو  الاا  اااب نم.ز  
عم   ونتمتع كا لا  باالراحاة  
 ماا  .  ال تودين مرايكت   
ن  يما ح لم تترري  حتى ابن  

 نلى تل  الممطكة؟ "
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ببرودا تممات  ي.اابات ابيليال
لو يمهاا تراادل برودا رولً  

. 
" شاااااكرا. لاا  . يمم  يقباال  

 دعوت  . "
" حسما  . " قال رولً بله.ة 
قااطراة كاأما  يمه  صااااافكاة  
ت.اارياة   " .هز  مفسااااا   
للا  ااب براد الفطور . " ثم  
ابتراد قبال ين تتمكن ابيليال 

 من اإل.ابة .  
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بادا اليوم التاال  طوي     يكاد  
نكبر يم ات ابيليل الكسام ا

من وقتهااا و   ترماال على 
طبع الم ح اات الت  دومهاا 
مااكل يلادر . ون  تكادمات ي   
عملهاا   يحسااااات بااال تماام  
الشااااااادياااد يا  ماااا ياتارالاا 
باااالامارالاوماااات الامااادوماااة .  
يمساااااكات سااااامااعاة الهااتً 
وطلبت قهوتها الصااباحية ثم  
عاادت نلى مكتبهاا . وكاامات  
الاما حا اااات تاحاتاو  عالاى 



-- 299 

الارااادياااد مان الامارالاوماااات .  
حملت المادلة صااايمية   عمدما

الكهوا نليهاا   وشاااااكرتهاا ثم  
يكملات عملهاا وتاابرات قرااا  
الم ح ات . الح ت ابيليل 
باأن حاامال الصااااايمياة الا   
دخاال ن  كاااماات ترماال لم 
يساااااتاأ مهاا قبال الادخول .  
يم رت ممد شااااة ولكمها ما  
لبثات ين ريت ماارتيماا تمف.ر  

  احكة .  
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" لكد تساالت كم ستستلرقين 
ترود  نلى  من الوقات حتى

الواقع   يأما لم يشاأ نزعا.   
ن  كماات تحاااولين التركيز 

 على عمل  . "
توقً ابيليال عن الرمال ثم  
 صبت الكهوا ي  يما.ين .

قاالات ماارتيماا   " لكاد دا متا  
بالصاااايمية   يأما كمت قادمة  
لرميتاا  على كاال حااال .  
شااااكرا    ال يريد السااااكر    
بالمماسااابة    ل تساااتطيرين 
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دماااة ان تساااااااد  لاا  خااا 
وتممحيم  بر ااااا  من وقت   

 برد  هر اليوم؟ . " 
" حسااما  موايكة   شاارط ين  
يكون انمر  امن نمكاميات  

 " . 
" تساااااتطيرين  لا  . وليل 
 ماا  يياة صاااااروباات يرياد 
مامااا  ياكاط  قاياااال باراض 
المودي ت . يالفتاا الت  تهتم 
باا لاا  عااادا قااد   باات ي   

 ن.ازا . "
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" و ااال تاركاتااا  مان دون  
 عار ة؟ "

صاااااحي  لكاد وعادتم    "  ا ا
بأن تكون  ما عمدما ساااامكيم  
الحفل بمماسابة امتهاا الممزل 
. لكاد يخبرتا  عمهاا   يليل 

 ك ل  ؟ "
يوماأت ابيليال بااإلي.ااب   "  
 ل يمتح متأكدا من ين مكال  
انثواب يماساابم ؟ يعم   ل  
يمااتح متااأكاادا من ين مكااال  
 الفتاا ومكاس  متشابهان . " 
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" يماا يعلم تمااماا  مكااسااااا   
بسااابب الثوب ال   اشاااتراه 
ل  رولً وال    و من بين  
تصااااااميم  . لكاد برثات لا   
باالفااتورا    ال يعلمتا  عن  
انمر؟ " ي اااااايات ماارتيماا 
وقد ارتسامت ال احكة على 
و.ههاا   " قاال رولً يماا ال  
يماامع يبادا ماا دمات يحصااااال  
على خاادمااات تواز  قيمااة  
مال  . وبن يما يتساااااال ما  
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    ا  ال   عماه رولً بك م
" . 

 " نم  ال  يعلم ما يرمي  . " 
باراااد ين اماتاهاى الالاااداا    
تو.هت ابيليل  محو مشاالل  
ماارتيماا ودامات يترا الكياال 
وقتااا  طوي   كلمهااا لم تمااامع  
نن انثاواب الاتا  كاااامااات 
ت ااارها لمدا خمل عشااارا  
دقيكاة ي  حتى ت.ر  عليهاا 
ماارتيماا برض الترادي ت    
كاامات يميكاة .ادا  يشاااااررت  
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ياا  ومسااااايات تربهاا .  بااالرت
برد مرور مصااااً ساااااعة  
دخاال رايمومااد ن  كااان قااد  
يمهى عملاا  والح اات بااأن  
م راتاا  انولى كاااماات محو 
ليلياان . وكاان  ماا  عااملتاان 
يو ث   ي  المشاااالل   كن 
.الساات قرب آالت الخياطة 
  يو يااهااتاامااماان بااكاا  
المودي ت الت  صاااااممتهااا 

 مارتيما .
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" مرحبا  يا صاديكت  . " قال  
ملكياا  التحياة  على  دما رايمو

ابيليل    " ير  بأن شاكيكت   
قاد يقمرتا  بمسااااااعادتهاا .  
يرا لة يلدر تساااتلل موا ب   
قادر اإلمكاان . يليل كا لا ؟  
يوال  يب  وم ح ات  المترلكة 
بااأمواع اال.بااان . ابن  ااا  
    يخت  وك ل  يخ  . "

وتااابع يكول   " يهو ياادع  
باأمكماا مخطوباان و لا  لك  
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ارشان عن حيات  يبرد لورا م
" . 

ويكرت  ابيليل  بأن رايمومد 
لن يتصاااااور يبادا  كم حزمات 
بسااابب ك م    " يعتكد يمها 
متطلباة كثيرا  وربماا يمهاا قاد  
يبادت م ح اات عادياد حول  
رغاباتاهاااا باااالازوا  بارولاً  
يلدر ال   يسااتطيع ين يممن 
لهاا ممط الحيااا الت  اعتاادتهاا 
  ك ل  يهو ساي ايً الكثير 
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حسااااااابهااا   من المااال نلى
 المصري  . " 

قاالات ماارتيماا   " لكاد عاا اد  
 يبدا  . "  بأال يتزو

ي.ااب رايموماد على ك مهاا  
و و يوم  غير موايا   "  
ليساات لورا حمكاا يبدا  ل ل  
يه  ساااات.د طريكة يوما  ما  
لتكمراا  بتليير ريياا  وحتى 
يمتح يا مارتيما لن تسااتطير  

 نمكار  ل  . " 
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" حسااااما  . " عادت ب ااااع  
خطوات نلى الوراا لتتاأمال 
عملهاا   " نن  لا  را ع ياا  
آبا  ويماااا يشاااااكار  عالاى  
مسااااااااعااادتااا  لا  .  ااال  
تسااااتطيرين الح ااااور نن  

 احت.ت نلي  م.ددا ؟ . " 
" يسااتطيع دا ما  ين يح اار  
نلى  ماا ماادام  لا  ال يمثر 
على عمل  ي  مكتاب والاد  

" . 
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"  اا ا را ع يااا رايمومااد    
 لة يلدر   يما يشكر  باسم عا

كثيرا  نم   يح رت ابيليل  
نلى  ماا لتكييم لبرض الوقات  

" . 
قاال   " متى شااااا ات . " ثم  
تااابع وقااد غطاات صاااااوتاا   
ال اا.ة المات.ة عن تشااليل 
آالت الخياااطااة الث   . "  
شاااارط يال تأخ  ابيليل على 
محماال ال.ااد يمر خطوبتهااا 

 بشكيك  رولً . " 
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لم تسااااتطع ابيليل  ين تأكل  
ام اإليطار عمدما اح ار طر

نلاى غارياتاهاااا ياها  عاباثااات  
بااالطرااام يكط نن الحمااال 

 كان قد غلب شهيتها . 
و ارت ابيليل  مفتاحها ي   
الخااماة الممااساااااباة . قااد اا  
رولً محو المصارد . ولكن 
قبال ين يللا بااب المادخال 
وراا مااا   مود  رولً ..  
ساااامع   ا انخير صااااوت  
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المااداا يتوقً قلي   ثم تااابع  
 . طريك  

" لن يعماال اليوم . " قااال  
رولً بحزم   " ك    لن  
يعمال اليوم يبادا  ولن يتحمال 
ي  موع من المسااااموليات    
ياأماا حر من .ميع الوا.باات 

  ". 
 كرت  ابيليل    " سااابا ين  
قلت ل  ين الرمل ي م شاا ا  

 ي  حيات  . " 
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" يماا يماتح نلى .ااماب ادعاا ا   
باأما ح خطيبت  ...  ال يماتح 

 مير؟ "ك ل  صوت ال  
كااماا قاد توقفاا وتهياي ال.تيااز  

 الشارع المزدحم .
" ساوً ممشا  ي  المديمة    

  ل توايكين؟ "
لم تبد البحيرا يبدا  غام اااة  
كماا    عليا  ابن   يكاد خباأ 
 ااااابااب الصاااااباا  ال.باال 
ويلابال ماراكاااب الاباحايارا 
يوشاااحة را رة . دبر رولً  
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يمر صااارود ما نلى الباخرا 
ان ثم م ر نليها ن  كاما يمت ر

 امط   الباخرا . 
" نن لدي  بريكا  خاصاا  ب     
وتبادين كاأما  ساااااريادا .ادا  .  
 ال نن يكرا الصااااارود نلى 
البااخرا ترو  لا  نلى  ا ا  

 الحد ؟ "  
لم تساااااتطع ابيلياال  البو  
باالحكيكاة لرولً   ياأوماأت 
موايكة . ون  كامت تكً على 
متن البااخرا   يكرت باأمهاا  
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ساااااوً تحتف  با كر   ا ا 
ى مد  عدا ساموات اليوم عل

. ياها  لام تاكاتار  لاو.اود 
ال ااااابااب الثكيال ي  ال.و .  
يهو يعطا ا كل البريا ال   
تحتا.  ليصب  يومها مشرقا   
. كان سااط  البحيرا  اد ا     
يماااا طاياور الاماورل   ياكاااد  

و     احاااماات حول الباااخر
كامت تفت  عن يتات الطرام 
وترياد المزياد دا ماا  وكاأمهاا 

 لن تشبع يبدا  .
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حااد  بااال.بااال الت  كااان ي
بديت نشاااكالها ت هر ن  كان 
ال ااباب يمكشااع عمها شااي ا  
يشااي ا  . مرت بواخر يخر  
و   تر  المياااه حولهااا .  
يفكرت بأم  من الصاارب ين  
تلدو يوما  يكثر ساااارادا مما 
كاااماات علياا  ي   لاا  من 

 المهار . 
مشى الكارب بسرعة وعلكت  

عالاى  لااا  " نن   ابايالايااال
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الاكاااارب يسااااايار عالاى قاوا  
 ديزيل . "

قاااال لاهاااا رولاً   " لايال 
مصااامما  للمز ة يكط   على 
الرغم من يماا  يحماال على 

 متم  برض السوا  . " 
قاالات ابيليال    " نن ب د   

 را رة ال.مال . " 
قاال   " من الممكن ين يكون 
ماماحاااازا  لاهاااا ولاكان عالا  
االعتراً باأما ح محكاة .  ال  

أن ساويسارا مكسامة ترلمين ب
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نلى كمتومااات؟  مااا  ث ثااة  
وعشارون ممها   ي  الحكيكة  
وث ثااة من تلاا  الكمتومااات 
مكساامة بدور ا نلى كمتومين 
. مما يرم  بأن بدال  مكومة 
من والياات صاااااليرا ولكال  
ممهااا قواميمهااا الخاااصاااااا   
وم.لل موابهاا . على الرغم 
من  لا  يه  كلهاا تملً بلادا  

ة بما واحدا !  ل يمتح ممد شاا 
يمساااااى بااالوحاادا  ااااامن  
الاتاماوياع! نا  لااا  ياراود نلاى 
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عااادا قرون عمااادماااا يحل 
الاافاا حااون ياا  مااخااتاالااً 
الكمتوماات يمهم بحاا.اة نلى 
حمااياة حكوقهم التكليادياة من 
الكو  ان.مبيااة لاا لاا  يهم  
تاراااا ااادوا عالاى الاتاكااااتاً 

 والت امن . "
" يبدو ين الللة انسااساية ي   
 اا ه ان.زاا من الب د     

 مامية . " الللة انل
" مرم   نما  موع محادد من 
الللااة انلماااميااة . يااالللااة 
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المحكية ي    ه الممطكة     
الشاااااوياتاز داتا    ولاكان 
انلماامياة يو الهوخادات      
الللاة المكتوباة  و ماا  على 
انقاال يربع للااات وطميااة 
محكية ي    ه الب د ك ل     
 مااا  بااالطبع الرااديااد من 
الله.اات المحلياة . " وتتاالات  
 مما ر الرديد من البيوت .

وكاامات البااخرا تكترب ممهاا 
  يلادر برض  المسااااايرين 
بيمماا صاااااراد آخرون على 
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متمهاا   ثم تحركات وتاابرات 
رحالاتاهاااا . اخاتافاى ماما ار 
اله اااب وحل مكام  مم ر 
انرض . بكيات ابيليال نلى 
.ااماب رولً ن  كاان يت.ا  
محو محطاة مريماة . يخفً  
سااااايره وتوقً بمسااااااعادا 

.  قاال رولً   برض الحباال
و و يكود اا محو المخر     
" ساوً ملادر السافيمة ابن  

 " . 
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تااااباراااا الارحالاااة ماحاو ريل 
 ال.بل بواسطة الكطار .

قاال   "  ال كماتح على علم 
بأن مهمدسااا  سااويسااريا   و  
الا   صااااامم محطاة الكطاار 
المساماا بالسامودون ماومتين 
ي  الويلز؟ و   قااد بمياات 

 ؟ "1800قرابة الرام 
لام يكان عالاى عالام " كا    
 ب ل  . "

" على محور على مكطورا  
من   ا الكطار    ما  يسمان 
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الر. ت يو الكوادم .. و    
تادخال ي  الساااااكاة . لكاد تم  
صااامرها نول مرا  ما   ي   
ساويسارا . ك ل  يكد تم طلب 

 الكاطرات من  ما . "
كااان الكطااار يتوقً عمااد  
يبواب الحدا ا ييصااارد نلي  

م    يطفااال حاااملين حكااا به
و ل  برد ين يأتوا راك اين 
من بيوتهم ويتركوا ي اااليهم 
الاا ين كاااموا يلوحون لهم .  
عمااد محطااات يخر  لو   
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برض الماال باأياديهم يخفً  
الكطار من ساارعت  وصاارد 
نليا  الركااب  . كاان الممحادر 
وعرا  لا لا  لم يتمكن الكطاار 

 من التوقً بشكل كامل .
قاالات ابيليال    " ي.اب ين  

بالساارعة ي    يتمتع اإلمسااان
 ا ه المااحياة من الب د و لا   
لك  يتمكن من الصارود نلى 
 ا ه الكااطرات والمزول ممهاا 

" . 
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يوماأ رولً مميادا    ك مهاا 
  ثم .لل باالكرب ممهاا   "  
نممااا يخورون بهاا ا الكطااار 
نما  يقادم قطاار ع. ت ي   
 يوربا . نن   ا مد   . " 

يعطيات الترليماات للساااااا ا 
... و لا  بواساااااطاة الراديو 
كماا شااااار  رولً نبيليال  
عمدما وصااال االثمان . رييا 
م.ددا  يشرة الشمل والسماا 

قوا المور الزرقاااا وبهرت 
 الريون . 
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" لكاد وصااااالماا نلى ماا يو   
الليوم . " قاالات ابيليال  لا  
و   تشااااير نلى قمم ال.بال 
البريادا الت  تراات لهاا من 
خا ل الاوشاااااااا  انباياض  

 والرماد  . 
يوماأ رولً موايكاا  وقاال   "  
ي  برض انيام   حين تكون 
السااماا صااايية يمكم  رمية 
ال.باال ي  البرياد ... مث      

ماااا  الاماوما    الاياومالافارو  ا 
واإليلر   الت  يمكن بلوغهاا 
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باراااد االماطا   مان االماتار  
ليكن   الا   يو.اد على براد 
سااااااعتين من  ماا . " قاال  
رولاً ن  كااااماااا يالاااادران 
الكطاار ويصااااارادا محو يمااا  
يمااد  يخم كااان يطاال على 
مشاا د خ بة  " ساوً ي.د 
لا  مكرادا  حتى تتسااااامى لا   
يرصاااااة ل ساااااتمتااع بها ا 

ر ... بيمما سأ  ب نلى المم 
الاداخال ويعكاد صااااافكا  مع  
الماادير . يمحن مااأماال بااأن  
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م ااام عما قريب   ا الفمد  
نلى م.موعااة يلاادر .  اال  
ساتكومين  ما على ما يرام ؟  

  " 
يماادت لاا   لاا  . وبرااد ين  
اختفى رولً داخال المبمى    
يخ ت تكري يساااماا الو.بات 
الت  يكاادمهااا المطرم برااد  
    بر اة   اقترب ممهاا ماادل

وسااااألها عما ترغب بتماول  
وكاااان ياتاكالام االما.الايازياااة  

 بصروبة .
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"  ال الساااااياد يلادر مرا ؟  
حساااااماا  ساااااوً لن يتاأخر  

 بالرودا . "  
م رت ابيلياال حولهااا و    
تتااأماال الممااا ر من .ااديااد  
وباالرغم من ان ال ااااابااب  
كااان كثيفااا  يكااد ريت يوالدا  
يالاراباون باياماماااا لارالارااات 
يصاااااواتاهام  ياماطت الا.او 

ب مان  وبااادت كاااأماهاااا تاهار
الافاماااد  الافاخام لاتابالاا قامام 
الا.اباااال الابارايااادا . كاااامااات 
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انع م تتماااياال مع الهواا 
وكل ممها يختلً بشاكل  عن  
ابخر . يكرت ابيلياال بااأن  
 ا ه انع م تمثال الكمتوماات 
المختلفاة الت  يخبر اا عمهاا 

 رولً .  
عاااد رولً نلى الطاااولااة    
يااأمساااااا  ب  حااة الطرااام 
وقري اا بصاااااوت عاال . لم 

خبر ااا عن متي.ااة يكن قااد ي
الاماحاااادثاااات ولاكان ياكارت  
ابيليل و   تتحساااال خاتم 
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الاخاطاوباااة الامازيافاااة لام ياكان  
 انمر من شأمها .

قاال رولً   " لمر    ماا   
مكااما مشاااااوياة مع سااااالطاة 
البطاطا .  ل تودين ت وقها؟  
كا لا   ماا  اساااااماا  مهرياة 
مكليااة تكاادم مع البطاااطااا 

 المسلوقة . "
" مرم   من ي ااااالاا  يود 

 ت وقها . " 
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مااد  رولً الماادل ويعطااه  
الطلاب ياأوماأ الماادل بااحترام 

 وابترد .
قاالات ابيليال   " نما  مها ب 
.دا     ل كامت صفكة الرمل 
ماا.حاة؟ ك  المرا را   ير.و 

 ين تمسى سمال    ا . " 
" نن انمر الا   تبااحثمااه قاد  
 امتهى باتفا  ما.  .دا  . . "  
" .ياد   ويشاااااكر  نما  لم 

ليل من تكاال ل  بااأن  اا ا 
 شأم  . " 
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يح ااااارت لهماااا و.باااات 
الطرااام ويريكاات برصاااااير  
الليمون الا   طلبا  من ي.لهاا 
ويح اااارت قطع كبيرا من 
الخبز الطااز  مع الطراام .  
دخاال يربرااة يتيااان وكاااموا 
ياماتارالاون الا.ازم و.الساااااوا 

 يتحدثون . 
ساااااألات ابيليال رولً   "  
عماادمااا كماات ي  المااديمااة    
ريياات برض ال يتااات الت  

 حفل موسيك  . "   ترلن عن
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ي.اابهاا   "  ال ترلمين باأن  
شاربما يحب الموسايكى ؟ يمتح 
ك ل ؟ نن   ا على انقل  و  
يحد الكواساام المشااتركة بيمما 

 " . 
" و ال تحاب لورا ... لورا 
مارشاان .. الموسايكى ك ل ؟  

" 
عماادمااا اساااااتاادارت عيماااه 
الباااردتااان محو ااا   تمماات 
ابيلياال لو كااان من الممكن 

الطاااولااة .   ين تختف  تحاات
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ولكمها لم تساتطع ممع مفساها  
من طر   لاا  السااااامال .  
يكرت   ياأماا يردت ين يكول  
رولاً لا    باااأن لاورا ال  
ترم  شااي ا  بالمساابة ل  حتى 
يما  ال يررً ماا تحاب وماا  
تاكاره يا  عااادا ما.ااااالت    

 كالموسيكى مث   .  
" عفوا  لكاد تفو ات باالكلماات 
الخااط اة م.اددا  . يها ا ليل 

يبدا  .  ل يمت من شااااأم  . 
  ا ب؟ "
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" اتااراامااياان نلااى الااحاافااال  
الاماوساااااياكا ؟ مارام ويماااتح 
سااترايكيمم  ك ل  لكد ابترت 

 بطاقة ل  . " 
كامت تتممى لو تساأل  ن  كان 
قاد ابتااع تلا  البطااقاة للورا 
الاتا  لان تاتاماكان رباماااا مان 
مرايكت  نلى الحفل . بدال  من 
 ل  شااااكرت  وقالت   " من 
الممكاد باأمم  ساااااوً يديع  

 ا   عمدما ... "  ثممه
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" عماادمااا ترثين ثروا من 
عماا  اللم  الاا   ليل لاا   
و.ود على و.ا  انرض؟ "  
قااال رولً  لاا  ممااازحااا  
نياا اا وتاابع   " لكاد ديرات  

 ثممها   آب  . " 
 عمدما عادا نلى الفمد  .

سااااألها   "  ل يمتح مرتاحة 
 مااا؟ كااان ي.ااب عل  ين  
يرتاب يمر حصاااااولا  على 
.ما  كامل . سااااوً يطلب 
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ممهم مكلا  نلى .ماا     ال  
 توايكين على  ل ؟ "

ي.اااباات ابيلياال و   تفكر  
باالمبلا الباا   الا   عليهاا 
ين تاديرا  مكاابال حصاااااولهاا 
على .ما    " ك  شاكرا  ل   
  ولكمم  لن يمكا   ماا لمادا 
طويلة  ل ل  ال داع  للتليير 

" . 
" لن تمكث   ما لمدا طويلة؟ 
 اال ترياادين الترا.ع عمااا  
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لااد  والتخل  وعاادت باا  وا
 عن الرمل ال   كلف  ب ؟ "
" ك  بااالطبع ال . لم يكن 

  ل   و ما عميت  . "
 " ما ال   عميت  ن ا ؟ "

قالت مشيرا نلى يد ا   " نن  
 ا ا الخااتم ال يرم  شاااااي اا  
لا لا  ليل  ماا  ي  ارتبااط 
حكيك  بيممااا . ليل لاادياا  

 الحا . "
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غدت م رات  قاساية من شادا  
اسااااتدار رولً  غ ااااب  . 

 وتو.  محو الباب .
" رولً " اساااااتاادار  اا ا 
انخير   يأ اااايت ابيليل    
" يشاكر  له ا المهار الممتع 

 " . 
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 الفصل السابع

 
"  ااال تاوديان الاما.ا ا ماع  

موماد ومر  نلى ال.باال؟  راي
  " 

سألت مارتيما  ابيليل   " لكد  
بااا لااات ما.اهاودا  كابايارا  يا   
الاياومايان انخاياريان وقاااد  
سا.مت مفسا  ي  مكتب يب  
لاا لاا  محن مرتكااد بااأماا  
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تحتااا.ين نلى برض الهواا 
 المك  . " 

" على كل   اليوم  و السبت 
. " قاال رايموماد وقاد وقً  
وراا شكيكت  عمد باب ابيليل 

تى الر.ااال الراااملين   " ح
ماثالا  ... ياحاتاااا.اون نلاى 
باراض الاراحاااة نن الا.اباااال  
ليسااااات مكللاة باالثلو  . "  
يكملات ماارتيماا و   ت.لل 
يا  نحاااد  الاكاراسااااا  يا   
غرية  ابيليل   " نمها ليسات  
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كاا لاا  ي   اا ا الوقاات من 
 الرام   على كل . "

" يرشااااادام  على الطريا 
 وسوً يتبركما . "

" نن رولً مشالول بأعمال  
لخااصاااااة .  ال ترلمين يما  ا

يملا  مصااااامراا  ي  زوري ؟  
حساااما  يكد يعلمت  صاااديكت   
ببرض التحا يرات ويبادو يما  
يخا  اا على محمال ال.اد . نن  
التحا يرات تترلا بشاااااركتا  

 وليل ب  شخصيا  . " 
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ام اام الث ثة عمد المحطة .  
كان الكطار يسااااير بهدوا    
يكرت ابيلياال كمااا لو يماا  
ياتاحار  طاوال الاماهاااار عالاى 
يرض مساااااطاحاااة . ولاكان  
الحاال لن يكون دا ماا  كا لا  

 كما قال لها رايمومد .
ي  باااادم انمر   مشاااااى  
الكطااار بمحااا اا  ااااافاااً  
البحيرا مارا  بين الشاااليهات 
والبيوت الت  كاامات كماا قاال  
لها رييكا ا   مر مها مكسمة 
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نلى شااااكا ودوت صاااافارا  
الكطار بصااااوتها الكو  قبل  
ين يااادخالاوا الامافاا ثام خار  

ار يريوا مماا ر كثرت الكطا 
ياياهاااا الاحااادا اا الاماحااااطااة 
ببرض اله ااااااااب . قطع  
الكطاار الواد  وماا لبثوا ين  
وصااااالوا نلى ال.بااال الت  
كاامات اله ااااااب ييهاا ترج 

 بانش.ار الخ راا .  
شاار  رايمومد   " لكد بدلت 
الاادواليااب الراااديااة بر. ت 
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يخر    يمهاا تسااااامى بم اام 
عاا.اا ت الاارياالاامااباااا.اال 

الكطار   وبواسطتها   يستطيع
ين ي.تاز انرا ا  الما لة .  

  " 
وصااااالاوا يخايارا  باراااد ين  
ت.ااوزوا وا.هاات المح ت 
والشاااااوارع حايااا  كاثارت  
الشاريات المزدامة بالورود .  
كااان الرلم الساااااويساااار  
يريرً بفخر   و و يكااد ال  
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يتحر  بسابب ساكون الهواا 
  . 

قاالات ماارتيماا   " ساااااوً  
يراكما برد قليل . لد  زبومة 

 اا . يمهاا تري  يرياد ين يرا
ي  نحد    ه الشاكا  ما     
و   ترياد ين تختاار نحاد  
تصااااااميم   ساااااوً مكوم  
بخياااطااة رداا لهااا . " ثم  
اختفات ماارتيماا داخال البمااياة 

 برد ين لوحت بيد ا .  
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م رت ابيليال حولهاا يريت  
قمم ال.بال الشااااامخة تحيط 
باالماديماة وكاامات مصااااافوياة  
الواحادا تلو انخر    بيمماا 

كالها بسابب التيكل تبدلت يشا 
الاا   حصاااااال مع مرور 
الوقات . كاامات تلا  ال.باال 
الاماهاياباااة تاحاياط باااالامااادياماااة 
وتالاو  الاراياون ن  تاتاااأمااال 

 قممها الشامخة .
شاااار  رايمومد نبيليل   "  
ي  الشتاا يتحول   ا المكان 
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نلاى ماماتاج لالاتازلاج . لااا لااا   
ي.ب يال يخدع  اخ رار ا  
ابن يتسالا   ه ال.بال ليل 

تاكاوما  ساااااها   ويا.اااب ين 
بارعة ي  الريا اااة قبل ين  

 تحاول  تسلكها . "    
الح ات ابيليال باأن الرادياد 
من المخاازن كاامات تررض 
يدوات الاااتااازلاااج وثااايااااب 
الريا ااة المخصااصااة لتل   

 الريا ة .  
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" نمما على علو آالً انمتار 
عن ساااااط  البحر   ي  يمماا  
تكريبااا  على ارتفاااع ث ثااة  
آالً و م ت  قدم  نم  ممت.ع 

 ل    و و يي اااا   صااايف  ك
مااكااطاااة امااطاا   رحاا ت  
اسااااتكشاااااً ال.بال . " ثم  
يشاااااار رايموماد نلى برض 
الشاابان ال ين كاموا يلبسااون 
السترات   ال.زمات والثياب 
الااادايا اااة وياحامالاون  باراض 

 الرزم على  هور م . 
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و   تشااا     ساااألت ابيليل
ب ل    "  ل يريدون تسااالا 

 تل  ال.بال؟ "
ي.اابهاا رايموماد   " ي   ا ا  
الوقات من الراام يمكن نماال  
كهمالا تسااالا ال.بال ولكن 
يا.اااب ين تار  الاكامام يا   

 الشتاا . "
يوماأت ابيليال و   تحااول  
تصاااااور مم ر ال.بااال ي   
الشاااتاا . ام ااامت مارتيما 
نليهماا ثم   بوا لللاداا  ي   
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لاماف ااااااال لاااد  الاماطارام ا
رايمومااد . تكلم مطوال  مع  
الم ااااايفاة الت  كاان يمااديهاا 
باساااامها بيمما دومت مارتيما 
باراض الاما حا اااات . يماااا 
ابيليل يكد تفحصاات المطرم 
وتاأملات المماا ر ي  الخاار  
حاايااا  كااثاارت وا.ااهاااات 
المخااازن وعماات الطرقاات  
باالساااااياا  . تمز وا لبرض 
الوقت ي  الممتزه ثم .لسااوا 

ة موسايكية واساتمروا نلى يرق
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و.االات عيماا  ابيليال  على 
المم ر ويكهااا حياا  ريت 
اله ااب الخ اراا الت  تكع  
خالاً الاماماتازه وتاوزعااات 
الشااااليهات  ات الشاااريات  
الرحباة على الطرً ابخر  
من الممحادرات الت  كاامات 

ن  كومت  رمحاطة بانشااا.ا
 خطا  رييرا  على الكمة .

" نن ماهار.اااان الاحافا ت  
برد الموسااايكية ساااوً تبدي 

 ث ثة ييام . "
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قاالات ماارتيماا  لا  ي  طريا 
عودتهم وع  ت اااااع ملفهاا 
بااالكرب ممهااا   بيممااا .لل 
راياماوماااد عالاى الاماكاراااد نلاى 

 .امب ابيليل . 
" سااوً تأتين مرما يا آب     

 يليل ك ل ؟ "
ي.اابات ابيليال   " لكاد ابتااع  

 رولً بطاقة ل  . "  
قاال رايموماد   " نن ماارتيماا 

سايان موعد ال تساتطيع يبدا  م
الحفلاة الموسااااايكياة انولى .  
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يترريين لماا ا ياا آب ؟ " قاال  
 ل  و و يم ر نلى شاااكيكت   
مبتساما  ابتساامة سااخرا   "  
نمهاا مر.باة باأحاد الراازيين .  

" 
وريت ابيلياال للمرا انولى  
االرتباا  يرلو و.ا  ماارتيماا 
الت  توردت و.متااا ااا من 

 شدا الخ.ل . 
 قاال رايموماد باإلحاا    " نمهاا 
تحاااول نمكااار  لاا    ولكن 
اسااام   و اوتوكويمان . نم  
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عازً بيامو مشاهور . ال بد 
يما ح رييات صاااااورتا  على 
الملصاااااكاات اإلع مياة  ي   

 المديمة . " 
"  ل  و داكن الشارر وحالم 

 الم رات؟ " 
" مرم نماا   و " حلم "     
الربارا المماساااابة ير   . نم  
حلم ماارتيماا يليل كا لا ؟ "  

شاااااكيكتاا    سااااااأل رايمومااد
 الصامتة .  
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" ونن كااان انمر كاا الاا ؟  
لكاد رييتا  عن براد يكط ولكن 
ي.اب ين يقول ياا آب  باأمم   
 ير   يتو  لسماع عزي  . " 

 اح  يخو ا وقال   " من  
الصاارب ين ترلم  ما يخب   
ل  المسااااتكبل . من الممكن 
ين يوايا يحد مم م  الحفلاة 
الموساايكية على اصااطحاب   

ى ترريفا  نلى الكواليل وعل
 ب  عمدما يمته  الحفل . "  
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وغرقاات مااارتيمااا ي  بحر 
ييكااار ااا ثم قااالاات   "  اال  
تريدين ثوبا   مماساااابا  للحفلة 

 يا آب  . "
" ببساطة ال يمكمم  الموايكة 
على ارتداا نحد  تصاميم   
يااا مااارتيمااا على انقاال ال  
يمكمم   لاا  نال ن ا ديراات 
ثممهاااا ولكمم  ي  الحكيكاااة 

تكاااليً  عااا.زا عن تحماال
تصااااااميما  مع يمم  يحبهاا 

 كثيرا  . "  
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ي.اابات ماارتيماا موايكاة   "  
حسااااما  ولكن ي.ب علي  ين  
تاأخا   برين االعتباار باأن  
الحفلة    مماسااابة مميزا .  
يهماا  يرقاة موسااااايكياة  ات 
شااهرا عالمية ... باإل اااية  
نلى عاازً البياامو .. يعتكاد  
بأن انمر ساااوً يرو  ل   

 يا آب  . " 
وماد بتر.اب عن  ساااااأل رايم

سااااابااب الم ح ااة انخيرا  
الت  يبادتهاا ماارتيماا   ياأ.اابتا  
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ابيلياال    " ال يترلا انمر 
. براازً البياامو ياأماا قاد   بتااتاا
قلات  لماارتيماا  باأمم  يعزً  
البيااامو   يو بااأمم  يعرً  
طريكة اسااترمال   ه ابلة .  
لكاد درسااااات البياامو ولكن 
الماال مفا  عمادماا توي  والاد  

 " . 
بيليال نلى طااولاة  .لسااااات ا

اللداا مع مارتيما وشااكيكها .  
امتكلوا نلى الرد اة وت.اا بوا 
يطراً الحدي  حتى تثاابت  
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مارتيما ثم يوصاااال رايمومد 
 ابيليل حتى باب غريتها .  

قاال رايموماد   " يعتكاد   باأن 
طارياا حايااااتااا  ماكاطاوعاااة  

 يمام  تماما  مثل ... "
قااطرتا  ابيليال   " ال تفرال  

 . "  ل  يا رايمومد 
لم ترلم كم ن ا اا  ا ا الحوار 
نال برادماا غاادر رايموماد .  
قاال رولً   " اعتا ر نمم   
تسااااببت ل  بصاااادمة كه ه 
ولكم  متراب .ادا  وعمادماا  
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يكون اإلمساان  به ه الحالة    
يهو يا  اب نلى ي  مكاان يو  
باانحر  نلى ي  شاااااخ  
يرتكاد باأما  سااااايفهما   ال يماا 

 مخط ؟ "
سألت ابيليل   " كيً دخلت 

 لى  ما؟ "ن
تاحسااااال رولاً مافاتااااحااا   
وريرا  ثم قاال   "  ال قمات 
بااراامااال مااماامااوع ن  يمااماا   
سامحت لمفسا  بالدخول نلى 
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غريااة من غرً الزا رين 
 دون يخ  اإل ن ب ل ؟ "

قاال و و يريااد المفتااا  نلى 
.يب    "  ل ستشتكين انمر 

 نلى اإلدارا؟ "
قاالات ابيليال   " يمات تهيمم  
ا ... " لم تكمال ابيليال ك مها 
؟ "  ن  سألها   " يين كمتح

"  ل ساتصادقم  نن قلت ل   
بأمم  قد ق اااايت الوقت ...  
مع رايموماد و ماارتيماا . لكاد  
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تكلمما ساااعات و  ا  و كل  
 ما ي  انمر . "

بدا اساااتيامه وا اااحا    مما 
يرم  بأمها يشاالت ي  نقماع   

  . 
" يما مترب .دا  لكد اشاتركت 
ي  مرركاة   ك    ليسااااات 

قتاال ولكمهاا مرركاة مرركاة 
اقتصااااادية . نن شااااخصااااا   
اعريا  قاد مبهم  نلى و.ود 

 خطر . "



-- 365 

يكرت ابيليال باأمهاا ترلم من 
 يكون  ل  الشخ  .

" لكااد حصااااالاات المزاياادا 
باالمساااااباة لم.موعاة يمااد  
يلاادر . بف اااااال لورا ...  
علمات باانمر قبال الوقات    
يااساااااتطااعات التحر  لردع  
الخطر   وبا لا  يصااااابحات  

. لكااد   الشاااااركااة ي  مااأمن
  بات نلى .موب  الب د   ثم  
قطرت بالساااايارا مسااااايات 
بااراايااادا حااتااى ير  يباا  
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ويتبااحا  مع باانمر وعادت 
باالطاا را براد سااااااعتين من 
 لا  لكاد عااميات انمرين ي   

   ين اليومين . "  
ي  الصابا  التال    سامرت 
صاااوتا  ي  الرد ة ... وكان 
صاااوت رولً ... و و يرد 
على ال.هاااز الاا   كاااماات  

ليال قاد الح ات باأما  غاالباا   ابي
ماا يحملا  مرا  يمن الممكاد 
 بأم  قد مود  نمر طارم . 
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اتصااااالات ماارتيماا بهاا  ااتفياا   
وسااااألتها   "  ل اشااااتريتح 

 ثيابا  يم برد؟ "
" اتارامايان ثايااااباااا  لالاحافالااة 
الموساايكية؟ ك  لم ايرل  ل   
  ولكن لد  ثوب .لبت  مر  
... " وقطرات ماارتيماا الخط 

دقاا ا    بسااااارعاة براد يربع 
ساااااماع قارع عالاى الابااااب 
ودخلت نليها بساااارعة حتى 
ين ابايالايااال تارا.ارااات مان 

 يمامها . 
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" لاان اسااااااماا  لااا  يبااادا  
بااااالعاتاراض ياااا آبا   ااا ا  
الارداا .ازا مان ما.اماوعاتا  
. لساااااات متااأكاادا نن كااان 
سير.ب المال   ل ل  يريد  
ين ت.ربياا   ل   وتخر.  
با  ير.و  . ساااااوً يتبرا  
كاال انمسااااايااة ويمااا يحماال 

قااالااامااا  ندون  دياااتااار  و
م ح اات عن  ردات  يرال  
المااال ت.اااه الرداا .  اال  
تساااادين ل    ه الخدمة ؟ "  
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ولام تاماتا ار ي  .اواب بااال  
تابرت "  يا .ربي  . "   نم  

 ثوب را ع . "
 اتافااات ماااارتاياماااا   " و او  
يماساااب  تماما  . ام ر  نلى 
مفسا  ك  يعم  ام ر  نلى 
الرداا . " قااالاات مااارتيمااا 

  "   و   تفت  ي  الحكيبااة
ساوً تحسان   ه الكطع من 

 مم ره . "
ويخر.اات عكاادا  يتكون من 
طبكاات من الحبوب الحمراا 
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. الكهرماامياة والساااااوداا ثم  
ساااااألات ماارتيماا و   تميال  
بريساااها نلى .مب واحد   "  

 لن تترا.ر  ابن . "  
ي.اابات ابيليال و   تتمهاد    
" حسااما  "  لن ايرل  ل  من 
ي.الااا  ياكاط . " ثام ما ارت 

شااكلها ي  المرآا  بتمرن نلى
. " نن  لااا  را ااع  يااهااو  
يمااسااااابم  تمااماا  حتى  ا ه  
الحبوب    .ميلاة .ادا  . "  
قالت ابيليل  ل  و   تشاير 
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نلاى الاحاباوب الاماو.اودا يا   
 الركد .

" لكاد اتفكماا ن ن وبراد  لا     
ساااااوً مريااد الثياااب نلى 
الم.موعاة الت  صاااااممتهاا 
خصايصاا  للحفلة الت  ساتكام  

سااوً  ي  الممزل . يالممزل 
يصاااب  .ا زا     ل ترلمين 
 ل ؟ والرا لة سااااوً تمتكل  

 نلي  عما قريب . " 
ياكارت ابايالايااال   نن  لااا   

 يتركم  ي  الصكيع  
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عبساااات مارتيما  ل عريت  
ماا ا تفكر ابيليال؟   "  ال  
يمااتح تفكرين بحزم يمترتاا  
والرودا نلى ديااار ؟ ولكن 
سااااامكون بحااا.ااة نلياا  ي   
ممزل يلاادر يليل كاا لاا ؟  

ين بمساااااااعاادا يااأمااتح تكوم
 والد  ي  يعمال  . "

 " ولكن ... "
لكن مارتيما اساااته.مت ك م  

بشااااااادا   " لايال  ابايالايااال
باااساااااتطاااعتاا  الاا  اااب 
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واالبترااد عماا ياا آب  ياأماتح  
الحااا.ز الوحيااد بين تلاا   
المريا لورا مارشان ورولً  
خاصاااة وين   ه المريا تود 

 ين تكمر  بتليير ريي  . "
و.اااا دور ابيلياال لتكطااب  
حاااا.اباياهاااا   " ال ياماكاماما   
تصور انمر به ه الطريكة .  

" 
قالت مارتيما   " يمتح تلبسين 
الخااتم   لا لا  ياإن رولً ال  
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يسااااتطيع يبدا  االرتباط علما  
 بلورا يال تفهمين  ل ؟ "

قالت ابيليل   " شااكرا  نم   
يعارتاما  الارداا  ساااااوً  
يحاااول عاادم توسااااايخاا  يو  

 تلطيخ  . " 
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 الفصل االثامن
 

تكاادساااااات رزمااة يورا  
الم ح ااات ن  ين ماااكل 
كان قد يرساااالها بواسااااطة 
البرياد وآلاة الفااكل . عملات 

طوال اليومين التاليين   ابيليل
يكالت ي  مفسااها بأمها وبه ه 
الاطارياكاااة لان تار  رولاً  
كثيرا  . كاان قاد اختفى م.اددا  
وقاد قاالات لهاا ماارتيماا باأما   

 عاد نلى زوري  .  
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ي  عشاية الحفل الموسايكية    
اتصااااال رايموماد باالمكتاب 
وقااال بااأماا  يمت ر ااا مع  
مارتيما ي  قاعة االساتكبال .  

يلم يرد ي اااً رايمومد   "  
رولً من زوري  برد ولكن 
 ل  ال يهم نمما ساامرتم  ب   

 " . 
مزلت ابيليل الساااا لم ببطا 
ن  ين المصااااارااد كااان يرج 
 ر بالمال   يلم تساااتطع امت ا

وصاااااولا  ثم يتشااااات عن  
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صااااااديكيهااا ولكن من دون  
.دو  ويكرت بأمها ربما قد  
وصااااالاات ي  وقاات مبكر 
ولكمهااا كاااماات قااد ترماادت 
ا  .  الم. ا على الوقات تمااما 

وصاااالت نلى در.ة الساااالم 
انخيرا عمادماا خر  رولً  

 من ال ل .
ساااألت ابيليل و   تأمل ين  
تخف  سارور ا لرميت  و ل   
بواسااااطة الحدي    " يين    
 يين رايمومد و مارتيما؟ " 
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" لكااد   بااا .  اال كمااتح  
تف ااااالين ين يرايكااا  نلى 

 الحفلة الموسيكية؟ " 
ي.اابات ابيليال بسااااارعاة   "  

كاال مااا ي   ك  بااالطبع . 
 انمر يمم  ... "  

" كمتح تتوقرين ين يكوما  ما  
. لكااد قاااال ل   لاا  ولكمم  
ي.بتهما بأمم  ساااوً يتولى 

 انمر . " 
" نن شكيكت  قد يقمرتم  على 
ارتاداا  ا ا الرداا . يهو من 
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بين الم.موعة الت  سااااوً  
ترر اااااهاا ي  الحفلاة عمادما 
سااتمته  انعمال ي  الممزل 

 ا لة . "يعم  ممزل الر  -
" لكاد حزرت باأن  ا ا الثوب 
يمكن ين يكون من تصااااميم  
وصاااامع مارتيما . " " قالت  
باأمهاا لم تكن يكيادا مما  لا لا   
يكاد طلبات مم  يساااااد  لهاا 
 خدمة   ل ل  ارتديت   . " 

 اااااحاا  رولً وقااال   "  
ي.اب ين يعترً با لا    يمهاا 
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 كياة وليل يكط من المااحياة 
الفمياة . لكاد خادعتا  ير      
يأمتح سوً ترتدين   ا و و  
لن يرود براد اا .اديادا  . على 
كل حال   ال يمكن ين تسام  
ماارتيماا باأن يررض ي  من 
تصااااميمها نن لم تكن واثكة  
من ام  ساوً ير ا  ي وا  

ديهااا  و  المااال . ولكن  اا 
عرض تصاااااميمهاا ي   ا ه  
الممااساااااباة اال.تمااعياة الت  
ساااااوً ت ااااام عااددا  من 
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الساايدات . يه  تسااتطيع ين  
تكول لهن باأن الثوب  و من 
تصااااميمها وت.رلهن يتأملن 
صااااامراا  ثم تررض عليهن 
الترااون مرهاا من ي.ل الرمال 

 " . 
" يمااا ال يمااامع بااالمسااااابااة 
لحصاااااول  لا  ي  الحكيكاة  
  يشااارر يم  ل  الشااارً بأن
يرتااد  نحااد  تصاااااااميم  

 مارتيما . "  
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ساااااأل رولً   " يلم يخطر 
على باالا  باأما  من الممكن 
ين يكون الشارً لمارتيما ن  
وايكااتح على ارتااداا نحااد  

 تصاميمها؟ "  
كااماا قاد غاادرا المصاااااراد 
ومشايا محو موقً السايارات 
المو.ود تحاات انرض   "  
ك    لم يخاطار  لااا  علاى  
باال  قط .ياأماا يتااا عااملاة  

اديااة .اادا  ولكن عماادمااا وعاا 
يعود نلى دياار    لن يتمكن 
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من الرمال م.اددا  . ياأماا من 
دون و يفة . من    ابيليل 
 اايل   باالمكاارماة مع زباا ن  

 مارتيما؟ "  
قاااد ااا رولً نلى مكرااد ااا 
ويخر  السايارا من الموقً  

. 
" يلايال لاااديااا  طاماو  يا   
الحيااا ساااااو  ني.ااد عمال  
 عمدما ترودين نلى بلد ؟ " 

ابيلياال بااأن حاادا شاااااررت 
المكا  الت  كامت تشاارر بها 
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قد خفت بسابب يمرين . يوال   
لكاد بادي رولً وكاأما  يكبال  
تمااماا  يكرا ملاادرتهاا الب د 
ي  وقات قرياب . ثاامياا  يكاد  
يكرت بااأماا  ربمااا يمتحن 
موقفهااا حيااال ا المكااامااة 
اال.تمااعياة الرييراة والماال (  
يهو يصاااار على اعتبار ما 

وصا    دً المسااا الوحيد .
نلى رد ة البماا حي  سااتكام  
الحفلاة الموسااااايكياة وسااااالم 
رولً المفاتي  نلى المشرً 
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الاا   كااان يمت ر وقياادت  
 السيارا نلى الموقً . 

تااأثرت ابيلياال لهيبااة البماااا  
مع مماا ر ح.اارتا  الرريكاة 
الاتا  اماتااادت نلاى الايامايان 

 واليسار . 
وكامت ساا ل الز ور مرلكة 
على كل قمطرا   وي اااافت  

ا بية بساابب لومها روعة و.
ورا احاتاهاااا الاتا  يااااحااات  
 يرطرت .و تل  انمسية .  
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دخلات ابيليال بريكاة رولً  
ووصااااا  نلى مادخال رد اة  

حايااا  تسااااالام  تاالحاتافااااال
البطااقاات ولوحات انيااد  
باات.ااه رولً بياد ين برض 
انشااخا  صااايحوه باليد .  
يكرت ابيليال . من الممكاد 
ين رولً يلادر لم يكن يكط  
اط  ماراروياااا  يا  انوسااااااا 

الساااااويسااااارياة بال  و كاان  
 محبوبا  ك ل  . 
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ويحسااات بأن م رات المال 
الاتا  كاااامااات تاما ار نلاياهاااا 
يتسامت بالحشارية يكد قدمها 
رولً على يمهاا صاااااديكاة  
الراا لاة وقد خياب  ل  يملهاا .  
ولكمها قالت ي  مفسااااها بأن  
 لا  كاان طبيرياا  .ادا  . كاان  
ال.و ممثر بااالمسااااابااة لمن 
يح ار نلى الحفل نول مرا  

خاااصااااااة نن كااان زا را    
ي.مبياا  عن الب د كماا كاامات  

 الحال بالمسبة نبيليل .
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ياكارت ابايالايااال و ا  تاما ار 
نلى مفساااها كم مارتيما محكة  
وي   ا ه الممااساااااباة حيا   
يااكااثاار انثااريااااا مااع ين  
الرار اااة كامت    ابيليل 
 اايل  وليل يياة عاار اااااة  
محتريااة ومهمااة ... كاااماات 
كملتا مهر.ان الموساااايكى    

حروً كبيرا على مكتوباة ب
اليتااات طويلااة علكاات على 

 ال.دران . 
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وشاااااررت ابيليااال باااأمهاااا 
سات ايع لكثرا الزحام ولكن 
لفتات امتبااه ابيليال صااااارخاة  
صاااااليرا ويااد تلو  لهااا    
يارالامااات باااأن ماااارتاياماااا و  
رايمومااد  مااا قريبااان من 

 مكان و.ود ا .
" نن يخا  الاكابايار الااا   ال  
يحترم يللياااقااات قااد تركاا   

يكون وحيدا   ل ل  سااااوً 
ل  الشارً يما رايمومد يلدر  
 بأن يقود  نلى مكرد  . " 
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قاالات ابيليال   " نن رولً  
لم يشأ ترك  ولكن يحد م قد  

 تكدم مم  و ... "
" ال تحااول  الاديااع عما     
على كل حال   نمسا  الخاتم 
ياا آب  لكاد قلات لا  مرارا  
 بأم  م.رد من ي  مرمى . " 
اشاتكت مارتيما   " نن ح   

ثم ابتردت وتبرتها  سااي  . "
ابيليل يما رايمومد يكد سااار  

 وراا ما .  
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توقفات ماارتيماا نلى .ااماب  
نحاااد  الااطااااوالت حاايااا  
عر ااات انشااارطة . كان 
 ما  صاااور ترريت ابيليل 
على برض ممهااا   وكااان  
مر مهاا يرود نحاد الراازيين 

 الممفردين ي  انمسية 
 مل رايمومااد   " يم ر  
نلى شاااااكيكت    نمهااا ترما 

كويمان ام ر  نمها  صااورا
 تبتاع نحد  يشرطت  . "
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 تفات  ماارتيماا ببرود و    
تاما ار نلاى الصاااااورا عالاى  
الالا ً   " ير.او  ا ااادي  
قلي   ي  يوم ما ساوً التك   
باا  . " ثم رن ال.رل . "  
 ياا ترااال   ي.اب ين مشاااااا  

 طريكما نلى مكاعدما . " 
ما ارت  ابايالايااال باكاثايار مان 
انماال محاااولااة الم ر نلى 

الا    درولً ولكن رايموما 
يكد صااابره حاول ين يبرد ا 

  . 
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قال رايمومد   امسا    بالطبع 
لكد مساي  . نم  على انر.   
يتكلم ي  مو اااوع انعمال  
. لكاد قلات لا  قبال ين تاأت   
نلى  مااا بااأماا  ماادمن على 
الرمل . يشاااكيكت  وشاااكيك   
 ما من الموع  ات  وبن   ه  
   مكااعادماا و اا    يرقاامماا 
ياا ماارتيماا  نن المكراد الا   
يكع مبااشااااارا على  طرً  

الر يسااااا   و مكرااد  الممر 
 رولً . "
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يعطى رايموماد كال الفتااتين  
مسااااخة عن برمامج الحفل    
يكريتا  ماارتيماا برما وقريت  
ابيلياال البرمااامج بصاااااورا  
ساااطحية ن  ين تفكير ا كان 
مركزا  على المكرااد الخااال  
المو.ود نلى .ااماب مكراد اا  
وو.دت مفساها يكثر عصابية  
ن  يمهاا لم تر رولً . وبك   

رااد ين .لل مختفيااا  حتى ب
ييراد الفرقة الموساااايكية ي   
يماكمهم عمد الفساحة المصاً  
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دا ارياااة الاماو.اودا تاحااات 
 الممبر .

سااااااأل رايمومااد شاااااكيكتاا   
بساااخرية   " لم ال ت ااارين  

   ا الشريط .امبا ؟ "
قالت مارتيما و   تمد عمكها  
لاتاحااااول ين تار  نن كاااان  
كويمااان مو.ودا  بين ييراد 
 الفرقة الموسيكية   " ك  . "  
قاالات ابيليال مو.هاة حاديثهاا 
نلى ماارتيماا   " نما  الراازً 
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الممفرد   مماا يرم  باأما  لن  
 يأت  ابن . "  

عمدما خففت حدا  ان ااواا  
 اهار رولاً و.الال يا   

 مكرده .
قااال رولً بهاادوا   " لكااد 
حا.ازت   يماهاااا الاحاكاياكاااة 
واعتا ر نمم  تركتا  وحيادا 

  ك ا . "
قاالات ابيليال و   تكا ب   "  

   ال بأل . "
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قااال رايمومااد و و يكطااب  
حا.بي    " لكد يوصالتها نلى 

 مكرد ا . "  
 " رايمومد   يما ... " 

قال رايمومد   " حساااما  ليل 
المكان وال الوقت مماساااابين 
لالاماحاااادثاااة وال لالارارا  ماع  

 يخ  . "
خيم ساكون عميا ي  الكاعة  
ثم ريع قا د الفرقة الموسيكية 

 يدي  .



-- 398 

قرابة مهاية المصااااً انول  
حفل   غادر قا د الفرقة  من ال

الموسايكية الممبر ثم عاد نلى 
ال هور مع الراازً الممفرد 
ودو  الاتصااااافاياا ن   اهار 
شااب وامحمى يح  الح اور 

. 
 تفت مارتيما  نبيليل   " يا  

 للروعة . "
تر.بت ابيليل ن   ين مارتيما 
الت  تتماال  يعصاااااابهاا  ي   
الراادا وتتكلم بواقرياة كبيرا 
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  قاااد باااديت تهتم بشاااااخ 
 يصرب عليها التررً نلي  . 
طوال وقاات عزً كويمااان 
كاااماات مااارتيمااا صااااااامتااة 
وتصال  بامتباه ثم حان وقت  
االساااتراحة    يشاااا رولً  
طريكاا  محو الخااار  حياا  
اشاااااتر  المرطباات . م ر 
رايمومااد حولاا  بيممااا بااديت 
ماارتيماا باالتحااد  مع امريا 
كامت .الساااة بين ال.موع .  
 م رولً باالتكلم مع ابيليال 
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ولكن وي  اللح اة مفساااااهاا  
مااداه يحاد م يرلمات ابيليال 
بااأماا  ساااااوً يختف  للمرا 

 الثامية .
كامت مارتيما تكول   " مرم    
يماا مصااااامماة يزيااا . " ثم  
تصااايحت الساايدتان وتابرت 
  " صاادً ين صااديكت  من 
امكلترا    مر   مااا    ااا  
   ابن ... " قااالاات و    

 " و     تشاااااير نلى ابيليال
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ترتد  نحد  تصاميم    ل  
 تمامريم  يا آب  . "  

ي.اابات ابيليال   " لكاد وايكات  
على نساااداا   ه الخدمة ل   

 يت كرين؟ " 
قالت المريا   "   ا حسااااان 
يمااا ير   مر.بااة بتماااساااااا 
انلوان وبالشكل الرام للرداا 
. " ثم تحسااساات حكيبتها . "  
لاد  قلم  ماا ... " ولكمهاا لم 

 ت.ده .
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مارتيما   " اسامح  ل   قالت 
 بإعطا   بطاقت  . "  

" حسااااما  ما اساااارع   . "  
تمتم رايموماد من الخلً   "  
كا لا  يبادو ين ماارتيماا تحمال 
بطاقة عملها بالصاادية . نمها 
تحاول الحصاول على زبا ن 

 .دد . "  
رن الا.ارل مارالاماااا  اماتاهااااا 
االساااااتراحاة   عااد رولً  
الااا   .الال يا  ماكاراااده .  

ماارتيماا وريت  ا ه انخيرا 
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تاابااكاا  عاامااادماااا عاازً  
اوتاوكاوياماااان الاكاومشااااارتاو 
الخااامل للبيااامو الاا   يلفاا   
بيتهوين . تساالت ابيليل نن 
كان  ل  بسابب التراساة . ن  
يما  كاان من الصاااااراب ين  
تلتك  مارتيما بالموساااايكار    
يم بسااابب روعة الموسااايكى 
ولكن تساااااااملهااا بك  دون  

 .واب .
برادماا يمهى كويماان عزيا     

التصاااافيا ترالت يصااااوات 
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ووقفاات مااارتيمااا برااد ين  
مسااحت دموعها   يصاافكت  
بحرارا مع الباقين وارتاحت 
ابيليل ن  ريت بأن صاديكتها  
قد اسااترادت اتزامها . اقتر   
رولً عليهم االم اامام نلى 
الحشاااود الت  ت.مرت وراا  
الكواليل   و لا  برادماا تكلم 
مع يماال كااموا على ع قاة  
بمم م   الحفل الموساايك  .  

ابيليال باأن ماارتيماا  الح ات
قاد يخر.ات الشاااااريط الا   
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ابتااعتا  حاديثاا  من حكيبتهاا    
وكاامات تمسااااا  با  باإحكاام 
بيممااا عيمااا ااا تبحثااان عن  
الرازً الممفرد ي  انمسااية 
رباماااا كاااامااات تاااأمااال يا   

 الحصول على توقير  .
اقتربات السااااايادا الت  يبادت 
ا تمااامااا  كبيرا  بتصاااااااميم  
ماارتيماا عماد االساااااتراحاة 

سااااها يكالت بأن  وعريت بمف
اساااامها  و ساااايلفيا   ايتر  
و   يمريكيااة متزو.اة من 
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ر.ل يعمال سااويساار  . "  
اساااامح  ل  بأن يقدم  نلى 

 شكيك  . " 
يكرت ابيليل بأمها تساااتطيع 
ير  ين تحل بكلاب ماارتيماا 
يخفا بشدا . ترمحت مارتيما 
يخاايات عليهاا من ين تكع .  
كامت سااايلفيا  ايتر تكود ما  

الا   كاان  محو اوتوكويماان
 واقفا  وراا الكواليل .

م ر نليهاا وحياا اوتو الفتااا  
ثم عريات سااااايلفياا باأبيليال  
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ولاكان ردا يارااال الاراااازً 
اقتصااااارت على ابتسااااااماة  
مهاا بااة . ارت.ً صاااااوت  
ماارتيماا ن  بادي اوتو باالتكلم 
مرهااا   ثم عاااد نلى مبرتاا   
 الطبيرية   يارتحت ابيليل .

نلاى رولاً   ما ارت ابايالايااال
يشاااااررت بااالحزن ن  يمهااا 
ريت بااأن و.اا  المريا الت  
كااان يحااادثهااا  و مااألوً 
لاديهاا . وكاامات ابيليال قاد  
يرحت لليابها من انمسااااية 
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يه  بالمسابة لل.ميع وخاصاة  
لرا لة يلدر   صااديكة رولً  
. ولااكاامااهاااا يدركااات باااأن  
االزدحااام حااال دون تمبههااا 
نلى و.ود لورا مارشااان ي   

 الحفل .
ر.    لورا مارشان على ان

 ا  الاتا  احاتا.ازت رولاً  
لها ه المادا الطويلاة قبال بادا 
الحفلاة كا لا  يه  الساااااباب 
وراا اختفا   عمد االستراحة 
. يلايال انمار طاباياراياااا ؟ يلام 
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تاحااا ره لاورا الاتا  تاتاماتاع 
بااالمفو  ن  يمهااا مراسااااالااة 
اقتصااادية   لتل  المماقصااة  
 الت  لم يتوقع قط حدوثها؟ 
لم    وبيممااا كااان رولً يتك

كاااماات عيماااه ت.والن بين  
ال.موع وبدا يم  من الصرب 
لفاات امتبااا اا  ... حتى وقع  
م ره على ابيلياال . توقً  
عن الك م ولم يكمال .ملتا  
باال لو  بيااده محو ااا وباادا  
االساااتياا على و.  لورا ن  
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ريت ين رولً  يلو  بيااده 
نليهاا ثم غيرت و اااااريتهاا  
يوقفات بين رولً و ابيليال 

مهماا . ولكن مكوماة حاا.زا  بي
رولً تحر  و و يهتً    
" ابيليل . " ثم ريع صاااوت   
يتللب على ال ا.يج وكامت 

 مبرت  قوية رمامة .
وصال رايمومد نليها وساألها 
  "  ل تشاااررين بالوحدا يا  
آب ؟ "  قااال رايمومااد  لاا   
و و يشاااير محو مارتيما   "  
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نمهاا بريادا عماا ابن   يبادو  
ين حلمها قد يصاب   حكيكة .  

ر  ’  اا  و اوتوكويماان  ام 
يادون عموامهاا ورقم  ااتفهاا .  
يتممى لو يم  كمات مثلا  . "  
ثم يوقً محاااولااة ابيلياال 
باااالحت.ااا  على مااا قااالاا   

 وتابع .
" يعتا ر مما  . ير  باأما  
تحاااولين ممع مفساااااا  من 
التثااامب   ممااا يرم  بااأماا   
ماتاراباااة وتاوديان الاراودا نلاى 
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الفمد  . ترال  مر  لمسااتكل 
 " سيارا ي.را .

تركهااا رايمومااد عمااد باااب 
غريتهااا . تمهاادت ولكمهااا 
.فلاات عماادمااا رن .رل 
الهاتً . مشات ببطا لتصال  

 نلى مكان و.ود الهاتً .
" مرحباا  . " قاالات ماارتيماا 

 بله.ة حماسية .
وايتر اااااات مااارتيمااا بااأن 
ابيليل سااوً ترلم ي  الحال 
عمن تتكلم   " ي.اب ين يقوم  
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ل  بأن شكيكت  قد طلبت مم  
ع برض انثواب  باأن يصااااام

لاهاااا . و ااال تارالامايان ماااا ا 
يرلات؟ لكاد دعوتا  نلى الحفلاة  
يا  الامامازل   و او قابااال  
دعوت  . قاال اوتو باأما  غير 
مرتبط باا  موعاد ي   لا   
اليوم و و مسااااارور لرلما  
بو.ود بيامو ي  البيت   نم   
نن شااااارر برغباة باالهروب 
من .و الحفال   يمكما  يرال  
 ل    خاصاااة ويم  ال يحب 
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كثيرا  . يكاادت لاا   الحف ت
بأم  يو.د لديما يحد يي اااال  

 يمواع البيامو ات .
قاالات ابيليال مماازحاة   "  
ن ن   يصاااابحت تمادي  اوتو 

 ابن   يليل ك ل ؟ "
" لكد يصاار على  ل  يا آب  
  يشارر بأمم  ساريدا كثيرا  .  
يلم يخبر ؟ سااوً تسااترمل 
انلرااب الماارياة ي  الحفال  
وكا لا  عماد عرض انزيااا  

ساااأم م    باإل ااااية  ال    
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نلى و.ود الكثير من الطراام 
 " . 

" ولكن المهم ي  كاال  لاا   
 و عازً بيامو شاهير اسام   
 اوتوكويمان   يليل ك ل ؟ "
" يمت محكة   ستكون الحفلة 
را رااة ولكن  مااا  شاااااي ااا   
واحادا  لن مكوم با    و و ين  
مطلاب مما  الرزً . يمحن ال  
مساااااتطيع ين متحمال مفكاات  

 ت  . "حفل  من حف 
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برااد امتهاااا المكااالمااة مع  
ماارتيماا   يتى رولً ليكلمهاا 
. ماا ين وصااااال   حتى رن  
.رل الهاااتً يرك اااااات  
ابيليال لترد عليا  . ساااااألات 
ابيليل   " من المتكلم؟ السيد 
يلاادر؟  اال عاادت؟ لم يكن 
على علم با لا ؟ .  ال ترياد 
الاتاكالام ماع رولاً؟ " ثام  
غطاات ابيلياال قسااااامااا  من 

" نم  السماعة بيد ا وقالت   
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والد  . " ثم يعطت السماعة 
 نلى رولً .

" يب  . " يمصات رولً نلى 
ك م يبيا  ثم ي.ااب   " ك     
نن رايمومااد ال يرلم مكااان 
و.ود  وال مارتيما وبالتأكيد 
حاتاى ماو اً االساااااتاكاباااال  
ي.هال  لا  ." ثم صااااامات  
م.اددا  وبراد اا قاال   " لكاد  
علماات ي  ت.اادم    يليل 

ومرم ك ل    حسما   ا يما  ما  
" ... 
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وتاابااع حاااديااا  باااالاالاالاااة  
 السويسرية .

قاالات ابيليال ن  ريت برض 
الاتا.اهام يا  ما ما  و.ااا   
رولً   " ما نمر يا رولً؟  

  " 
" لكاد اتصااااال با  الرماال ي   
مامازلاماااا ... يعاما  مامازل 

لا   باأن الرمال  االراا لاة و قاالو
قااد امه  وبااأن المكااان قااد  
يصااااب  .ا زا  للسااااكن ولم 
يبا عليماا ساااااو  زياارتا  
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أكد من ين كل شاا ا على للت
 ما يرام . "  

"  ال  ا ا يرم  باأن موعاد 
 الحفل قد اقترب؟ "

كااان  لاا  يرم  بااأن ييااام  
نقاامتهاا مع عاا لاة يلادر قاد  

 يصبحت مردودا .
" مرم   بااالتااأكيااد لن يكون 
 ماا  ي  عاا ا المتكاالماا نلى 
 مااا  نن يردمااا  لاا  عن  
قارياااب . لاااد  الاكاثايار مان 
الوقات   نما  ليل ي  مكاان  
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رياااد ولكمااا  يتطلاااب مماااا ب
الاا  اااب نلى ممطكااة را رااة 
ال.مااال . يتودين الاا  اااب 

 مر  نلى  ما ؟ "
 " يود  ل ."

" حسما      ا .يد . " وتو.  
 محو الباب ليخر  .
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 الفصل االتاسع
 

نلى  صاااارد رولً و ابيليل
اله اااااااب الراااليااة و لاا   
بواساااااطاة الباا  . كاامات  
الاطارياا وعارا تاكاثار ياياهاااا  
الزوارياب والممرطفاات حتى 
يم  بدا من الصارب ين يم.  
 لاا  البااا  على قطرهااا 
بسااا م . عمد كل ممرطً    



-- 422 

كاان الزمور يطلا صاااااوتاا   
عاالياا    وملماات موسااااايكياة 
يطيب لط ن سماعها   ولكن 
ي  و يفتها الر يسية كامت تمب

ابلياات انخر  . وخاايات  
ابيليل الت  كامت .الساة من 
رولاً   ماماااا ياماكان  ين  
يحاد  نن .ااات آلياة يخر  
. عمدما اقتربت سايارا و    
تسير بات.اه البا  . حبست 
ابيليل يمفاسااااها وو اااارت  

 يد ا على يمها . 
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قاال مطم ماا  نياا اا   " لاد  
السااا ا خبرا طويلة بالكيادا  

 ا ه   ام ر    يما  يتوقً ي 
الافساااااحاااة وياماتا ار مارور 

 السيارا . "  
م رت نلى انسااااافاال   ثم  
يغم ااااات عيميهاا ي.اأا ن  
ريت وعاااودا الاااطااارياااا 
بواساااطة ماي ا البا  وبك   
الساااااااا اا ماماتا ارا  مارور 

 السيارا .
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 ل ال ااااباب يلط  الت ل  
حتى براادمااا امتهاات رحلااة 
الصرود لكم  لم يلط انمواع  
المتراددا من الز ور الملوماة 

عالاى طاريا    الاتا  ماباتااات
الطريا وكاان ماالكو البيوت 
قاد .مروا الك  تح ااااايرا  
للشاااااتااا   يشاااااكال يكواماا 
و اااااراات  على الحااا ط .  
وكامت قد كدسات كما شار   
رولً ك  تسااترملها المساااا  

 ي  موسم ت.ميع التبن . 
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وصااااال الباا  نلى الكماة    
يااخاار.اااا ماامااا  ووقاارااات  
يم ار ما على مشاااهد ريف   

 را ع .
 ً  "  اا ا .مياال   يماا  يختل
عن كال انمكماة الت  زرتهاا 
من قبال . يهو ريف  ويعتكاد  
بأن   ه الكلمة    اني اال  
لالاتارابايار عاماااا يراه ياها   
تت.اامل مع طاابع المكاان    

  ل يهمت قصد ؟ "
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م رت ابيليال نليا  وقاالات    
" يمااات ياخاور باماوطامااا     

 يليل ك ل ؟ "
قال رولً و و يشااااير نلى 
المما ر السااااحرا حولهما    

لايال  " و ااال  اماااا  يحاااد
 يخورا  ب ؟ " 

كيفماا .اال م ر اا   كاامات  
ابيلياال تر  الترر.ااات ي   
انرض وقد سببتها اله اب 
الت  بادت مر مهاا وكاأمهاا 
ما لة . وساطرت الشامل ي   
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البريد   يلمرت الكمم الشا كة  
تاحااات يشاااااراتاهاااا و اهارت 
يلوامهااا الفاااتمااة . كاااماات 
الطرقاات تتكااطع و   تكود  
 نلى مزارع وبيوت متفرقة .  

ى رولً و ابيليل لبرض مش
الوقات   ثم توقفاا قلي   ن  يما  
يشاااار نليها م.ددا  نلى موقع  
المديمة الت  تركا ا وراا ما  
. كامت السااااكوً  الحمراا 
موزعة ي  الت ل واله اب 
  ك ل  يكاد كان البرض ممهاا 
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مو.ودا  على طري  الطريا 
. 

توقفاات ابيلياال عمااد ح يرا  
المااشاااااياة حيا  كاان  ماا   

ت مررو اااة يكالت  ملصاااكا
لرولً   "   ل تسااتطيع ين  
تاتار.ام لا  ماحاتاو   ااا ه  

 الملصكات؟ "
يرل  ل  بكل رحابة صدر    
" نمهاا شاااااهاادات امتيااز لكاد  
و ارها ي حون  ما   و ل   
نمااهاام يااخااورون ن  رباا  
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قاطاياراهام .اوا از يا  عااادا  
مباريات . " ثم ساال  رولً  
طارياا الاراودا   "  اماااا   
شااااخ  ما ي.ب ين يراه .  

 ل تريدين ين تأكل    ترال   
 شي ا ؟ . "  

" قلي   . " ثم م رت حولهاا 
  و   تتسااااال عن احتمال 
و.ود مكاان يكادم الطراام ي   

 ال.وار . 
اقاتاراباااا مان ماكاهاى باما  مان  
الخشب   يما سكف    يكد كان 
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من الكرمياد انحمر . قااد اا  
نلاى الاماطارام حايااا  ياماكان 
رمية الطبيرة دون سااكً يو  
حااا.ز   ثم .لساااااات نلى 
الطاولة   برد ا و ع ال حة  

 الطرام  بين يديها .
" سااااوً يمه  عمل  خ ل  

 عشر دقا ا . "
غااب رولً لوقات يطول    
ثم ابتساامت ابتسااامة ارتيا  

 ن  عاد يخيرا  .
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ساألت ابيليل و   تبتسام   "  
 ااال اباتارااات  ااا ا الاماكاهاى 

 يي ا ؟ " 
قااال رولً و و ي.لل   "  
ال.واب على سامال   و مرم 

 . " على انر.  
ساألت  ابيليل   "  ل تك ا   
مر م وقتا  سااااااعياا  وراا  
شاراا الركارات ك  ت ايفها  

 نلى م.موعة يلدر؟ "
" مااارااام   ويااا  باااراااض 
المماساااابات . يأما كمت ابن  
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يقوم بااالتحكيكااات ال زمااة    
 ا ا كال ماا ي  انمر . ولكن 
قلب   و مع شااركة الهمدسااة 
 الت  املكها ي  زوري  . " 

قلااب  ويكرت ابيلياال بااأن 
رولً سااااوً يبكى  ما     
مع الرماال . يلم يحاا ر ااا  
رايموماد؟ يهو قاد وصاااااً  
رولً بالمدمن على الرمل .  
يف  حياااتاا    لم يكن  مااا   
ماكاااان دا ام ن  شاااااخا  

 ت كر  دوما   ل . 
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اختااارت و.بااة  خفيفااة مع  
قهوا وحااااورتهاااا الماااادلااة 
باالم.ليزية ن  يمها ساااامرتها 

 تتكلم بتل  الللة . 
ابيليل تل  الشاابة   "  ساألت 

  ل  و موطم  انم؟ "
 " يما من  ولمدا . "

" ولكن يمااتح تتكمين الللااة 
االم.ليزياة   لا لا  اعتكادت  

 بأم ح ام.ليزية."
 " نم  نطراا لطيً . " 
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ثم قاال رولً للماادلاة   "  ال  
 تريشين  ما ابن؟ "

" مرم ولكن  ل  سايدوم يترا  
قصايرا وابن لد  غرية ي   
الطاابا الرلو  من المطرم .  
ولاكاما  ساااااوً يعاود نلاى 
دياار   عماا قرياب ياأماا على 

 وش  الزوا  . " 
قااالاات ابيلياال   " نن  لاا  
را ع . " ولكمهاا ماا لبثات ين  
مكتاات البه.ااة الت  تطنت  

 ي  صوتها .
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قاال رولً للماادلاة   "  ا ا  
سااااايكون  ماا   يرم  باأما  

مكاما  شاااغرا   ما؟  ل يعلن 
 عن الحا.ة نلى مادلة؟ "

" سااااوً يو ااااع اإلع ن  
عمدما سأعرً موعد سفر   

 " . 
قاالات ابيليال ي  مفساااااهاا نن  
كاامات م.موعاة يلادر مهتماة 
بشاااااراا  ااا ا الاماكاهاى مان  
الطبير  بأن يلدو يمر تأمين 
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ماااادلاااة يخاار  ماان بااياان  
 ا تمامات رولً .

م ر رولً نلى ساااااااعتاا   
أما  يفكر باأمر ماا وعملات وكا 

بااأن  لاا  المهااار الرا ع قااد  
 شارً على مهايت  . 

قااال لهااا   " ساااااوً يقوم  
باتصااال  اتف    وارا   ما  
باراااد قالايااال  . ياااانمار لان 
يسااتلر  الكثير من الوقت .  

  " 
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.السااااااات واماتا ارت وقاتاااا   
طاويا   حاتاى عااااد رولاً .  
غدت ييكار ا مشوبة بالليوم 
السااوداا خ ل يترا قصاايرا  

. 
ويدركاات ابيلياال مصاااااادر  
ييكار ا السااوداا تل  . يه   
ساامرت صااوت رولً ال   
تاكالام باااالاهااااتاً ... ولاكامااا  
استخدم للت  انم ي  الحدي  
ويكرت ابيلياال بااأن  لاا   
طبير  .اادا  ولكن تفكير ااا  
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تبدل ن  سامرت رولً يتلف  
باااسااااام محاادثتاا  ... لورا 

 مارشان .  
 

لم يكن  ما  ي  م.ال للش   
ارشاااااان     . ن ا    يلورا ما 

المريا الت  سااااوً تتزو.  
ي  يوم من انيااام   يكرت  
و   متااأكاادا من نمكاااميااة 

 حدو    ا انمر .  
 ال من الممكن ين يصاااااماد  
رولً لمدا طويلة؟ سااااألت  
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ابيلياال مفساااااهااا بيااأل يهو  
باإل ااية نلى كل ما سابا    
يار  لاورا غاااالاباااا  باحاكام 
 روً عمل    خاصاااة يمها 
تاتاماتاع باااالامام ا ت الاتا  

ا نعطاااا المصااااااا    تخولهاا 
 لرولً يلدر .  

تو.هات ابيليال محو المادخال 
و ا  مارياوعاااة الاريل    
وسااار رولً بساارعة حتى 
يصاااال نليها ولكن لطسااااً  
ا اااااطارت نلاى الاتاوقاً  
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المت ااره ن  يمهاا لم ترلم نن  
كامت و.هة ساير ا صاحيحة 

  . 
قال رولً   " حساما    حساما   

 ا د   . " 
عمادماا اساااااتادارت وم رت 

ا  يصاااااراد  نليا    كاان البا 
اله اااااباة ثم توقً باامت اار 

 الركاب . 
مشااااى رولً محو البا  .  
ثم توقً ليفسااااا  الم.ااال 
يماامهاا حتى تصاااااراد قبلا   
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ولكما  يرال كال  لا  بطريكاة 
باااردا ومهاا بااة ي  آن مرااا   
ويا  طارياا الاراودا بااادياااا 
كلريبين .لسا بالصدية على 

 مكرد واحد . 
كاااماات ابيلياال ترماال ي   
  المكتاب ن  ين مااكل يلادر قاد
يعطااا اا   عمااد عودتا  من 
السااااافر   رزماة يخر  من 
انورا  حااااايااااا  دون  
م ح ااتا  وي.اأا رن .رل 

 الهاتً .
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.فلت ولكمها وبخت مفساها    
يامان غايار الاماماكان ين ياكاون  
المتحاد   و رولً   ن  ين  
  ا انخير كان قد   ب نلى 
يرامكفورت إلمهااا صااااافكاة  
و و سايكون بريدا  عمها لردا 

قبال يومين يياام كماا قاال لهاا 
ي  براد امتهااا رحلتهماا ي   
البا  . يكد كاما صااااامتين  
طاوال طارياا الاراودا حاتاى 

 بللا المصرد  
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عماد اا   وبيمماا كاان رولً  
يمت ر وصاااااولا  و و يكً  
نلى .اامبهاا   قاالات لا  وقاد  
غلبات مرارا ياأساااااهاا على 
تفكير ا الساااليم   " اعتكدت  
بأم  سااتأخ  لورا  مارشااان  

 مر    يليل ك ل ؟ "
ب رولً ببرودا   "  ا ا ي.اا

 صحي  . "
وشاررت ابيليل بأمها ساتبك  

 من شدا انلم .
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بادي البااب يفت  يكاالات قبال ين  
يكفال البااب تمااماا    ييح.اب  
صااورا رولً عن ما ريها 
  " يتاماماى ين تساااااتاماتاع 

 برحلت  . " 
وعاادت ابيليال نلى الواقع ن  
ساامرت صااوت مارتيما الت  
كامت تكول لها   " نن الثوب 

  وعاادت بتصاااااميماا  الاا 
لترتااديماا  يوم حفلااة الرودا 
نلى الممزل قد يصاب  .ا زا   
.  ال تساااااتطيرين يعطاا   
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برض الوقاات والم. ا نلى 
 ما لكياسااا  ابن؟ نن لم يكن 
الرمل ال   تكومين ب  طار ا  

 " . 
يكادت ابيليال لماارتيماا باأن  
عملهااا لم يكن كاا لاا    ثم  
.رت مفسااااها نلى مشاااالل  

 صديكتها .
" نن و.ها  قااتم ياا ابيليال 
قول  ل  ماا الا   يكلكا ؟  ال  

 يترلا انمر بأخ ؟ "
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ساااااألات ابيليال و   تادع   
 ال.هل   " ييهما؟ " 

" بااالتااأكيااد ال يترلا انمر 
 برايمومد  ل يما محكة؟ "

" ال يعلم ربما انمر صحي   
 " . 

قاالات ماارتيماا   " يقادم لكن 
صاااديكت  آب  . " وتو.هت 

سااااااا الث   باالك م نلى الم
 اللوات  كن يرملن .

يومأت المساا بالتحية وكامت 
اثاماتاااان ماماهان تارتابان باراض 
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التصاميم الت  حملت طابرها 
الخاا  . يماا الثاالثاة ليلياان 
يكد توقفت قلي   عن الخياطة 

 وقالت   " مرحبا  . " 
.الت ابيليل متفحصااااة كل  
الم بل الت  كاامات .اا زا  
لتررض خ ل الحفلاة ولكمهاا 

 ت ين  ما  يساااتاما  قد  الح
غط  بااالكمااا  وو اااااع  
بااالزاويااة   ارتاادت ابيلياال 
الثوب ال   طلب ممها قياس   
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وما ارت نلاى صاااااورتاهاااا  
 بالمرآا . 

قااالاات ابيلياال و   تم ر 
بإع.اب نلى شااكل الفسااتان 
الا   كاان ي  مهاا تمااماا    "  
  ا را ع  ولكمم  ال استطيع 
قبول  اا ا الثوب مماا  . يااا  

استطيع  ل    مارتيما   ك  ال
 يبدا . . " 

قااالاات مااارتيمااا   " بلى    
وساااااوً تكبليما  بكال طيباة 

 خاطر . "  
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وكامت تشاااب  كثيرا  شاااكيكها  
رولً ي  تلاا  اللح ااة    
يكرت و   تتسااال عما ن ا 
كاااان  اماااا  اماريا تاماتالااا   
طباااعااا  قريبااة من طباااع  
رولً   " ال تساااتطيرين ين  
تري اااا  قبول الهدية  الت  

 م؟ "يقدمها ل     مفهو
قالت وقد اسااااتساااالمت   ثم  
ارتساامت ابتسااامة م ااي ة  
 على و.هها   " مفهوم . "  
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تو.هات محو البااب   وقاال  
لهاا ماارتيماا   " براد ال هر 
سااوً م  ب   رايمومد ويما 
نلى البياات لمتااأكااد من يماا  
سااايم ً برماية ومن ين كل  
شاا ا يصااب  .ا زا  للحفلة 
الت  سااتكام مهار الساابت  ل  

 ما؟ "تودين الم. ا مر
يااكاارت ابااياالاايااال باارزماااة 
انورا  الت  كاامات تمت ر اا  
ي  المكتاب ثم قاالات ماارتيماا 
وكاأمهاا علمات بماا ا تفكر   "  
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لكاد قلات ل  ليل لاديا  ي  
عماال ي.ااب علياا  نمهااامه 

 بسرعة . " 
" مرم    ا ا صاااااحي    ويماا 
يوايا على الم. ا مركماا    
شاااااكرا  ل  . " وبيمما كامت 
عاا ادا نلى مكتبهاا   يكرت  

بيليل بأمها مسااااتردا  لرمل ا
ي  شا ا يشالل تفكير ا عن  
لورا مارشااان . قاد رايمومد 
السايارا متو.ها  محو الممزل 
. تسااالكت السااايارا   ااابة  
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يوصااااالات نلى مكاان محااط 
بصاااااً من انشااااا.اار ثم  
دخلات م.تاازا عادا بواباات 
يوصاالتها نلى ممحدر وعر .  
كاااان الامامازل كابايارا    كاماااا 
اعتكاادت ابيلياال و و يكف   

يواا عاا لاة يلادر . كاامات إل
.اادراماا  قااد طلياات باااللون 
انبيض   وقد غط  سااااكف   
باحا.ار الاكارماياااد انحامار ماع  
.زا ثااام  يو  البلكومااات 

 الخشبية . 
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"  اياااا يدخالا  . " قاااالااات  
ماارتيماا ن  يت  يخو اا بااب 
الممزل   ثم تمشااكت الهواا .  
الاد اان   الفرمي    ورا حاة 

 الس.اد ال.ديد . 
ابيليال   " كا لا  ا اااااايات 

الز ور يهماا  الرادياد ممهاا! 
  " 

يوماأت ماارتيماا موايكاة   "  
لكاد عمال باا رو الز ور ب.اد 
. يمحن قااد اساااااتخاادممااا م 
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خصاايصااا  ليمسااكوا الز ور 
 لمماسبة حفلة التدشين . "

كاامات السااااا.اادات  الرا راة 
ماااعمااة   يمااا بااالمسااااابااة 
للمفروشاااااات   يكاد ديرات 
الكاثايار من انموال ل.ارالهااا 

را راة وبهياة . كاامات  تبادو
حاياطاااان الاماطابا   و لاون  
اباياض ياباهار الاراياون   يماااا 
يدوات المطب    يكاد كاامات 
ماوزعاااة يا  عااادا ماوا     
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وكاااماات تباادو عليهااا آثااار 
 االسترمال المتكرر . 

قالت مارتيما   " نن مترهد  
تكاديم الطراام قاد عملوا ب.اد  
ك ل  . يهم يح ااارون ليوم 

 االحتفال . " 
ل ن  تاأملات ويتمات عيماا ابيليا 

المشاااا د ال.ميلة الت  كامت 
تتراا  لهاا من خ ل موايا  

 الممزل . 
كاااماات قطرااة انرض الت  
تشكل .زاا  من يم   عا لة 



-- 456 

يلدر تكع تحت الماي ا مباشرا 
و   تمتد على مسااية كبيرا 

 وتصل حتى البحيرا . 
شاااار  رايمومد نبيليل   "  
 ما    على شاااط  البحيرا 

فن يماا    يو.اد ميمااا السااااا 
البمااااا الصااااالير  ماااا    
باااالاكارب مامااا  ياهاو مامازل 

 خادمتما وزو.ها . " 
قالت ابيليل و   تبتساام   "  
عمادماا ترريات نليا  ي  لمادن  
  لم تكن لاد  ي  يدمى يكرا  
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عن محيطاا  الرااا ل    يلم  
تخطر ببااال  يماا  غم  نلى 
 ا ا الحاد . لكاد بادوت كاأ  
نمسااان عاد  متوسااط الحال 

   يليل ك ل  . "   
" ساااوً يبو  ل  بسااار يا  
آب  . يما شاااااب عاد  لكم  

 طمو  وقموع . "  
 " ولكن الرا لة    ... " 

" تملاا  المااال الكثير؟  اال  
ترتر اااين على  ل ؟ حكا     
يا.اااب ين ماكاماع يخا  لايار  
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يايااا  ماثاااال الاماريا الاتا  ال  
تاباحااا  ياكاط عان الاماااال 
والمركز اال.تماااع  الرييع  
  كماا يكول عاادا   بال يمهاا 

ات.اه مختلً تماما   تساير ي 
 " . 

ير.او ين تاكاول  لااا  نلاى 
يخياا    يكرت ابيلياال ي   
مفسااااها . قالت مارتيما و    
تم ر ي  يمحااا المكاان   "  
 ا ا را ع   نن المكاان م يً  
و.اا ز للساااااكن غادا    ياا  
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رايمومااد   ي.ااب ين محزم 
يمترتما ومح ااار يغرا اااما 
لك  ممتكال نلى  ماا براد ث ثاة  

 ييام . " 
ه السااااارعاة؟ يكرت  ال   بها 

ابيليال . نن غاادرت عاا لاة  
يلادر الفماد    ي.اب ين امتكال 

 مم  يما يي ا  .  
قاااالااات ابيليااال بت.رد   " 
سااااوً اح.ز بطاقة ساااافر  

 على متن طا را . " 
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وباادت على و.اا  مااارتيمااا  
ع مات الد شاة   " نلى يين 
سااوً ت  بين؟ نن الساايارا 
كااااياياااة لاماكالاماااا مان ياماااد   

بماا نلى بااموراماا وال حاا.اة 
 طا را . "

" ساااااأعود نلى دياار  ونال  
 يإلى يين؟ "

" نلى ديااار ؟ ترمين بااأماا   
سااترودين نلى وطم ؟ ولكن 
 مااا  مكااان لاا  ي   اا ا  
الاامااماازل . راياامااوماااد ...  
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اساااااترماال موا باا  إلقماااع  
ابيلياال . يااأماات مااا.  ي   

 اإلقماع . " 
" ولكن يسااليب  ال تم.  مع  
 ااا ه الافاتااااا . " اعاتارً  

ياما ار نلاى راياماوماااد و او 
 انسفل .

" يا.اااب ين يكالام شاااااكاياكا  
رولً . " ويكرت ابيلياال 
بااأن ا تمااامااات مااارتيمااا ال  
تمحصااااار كماااا يبااادو يكط  
باالرمال   بال ين تلا  الفتااا  
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تا حا  الاتالايارات الاراااديااادا 
الاتا  تاحصااااااال يا  مافاول  
المااال كمتي.ااة ل ختبااارات 
الت  يمرون بهااا . " ربمااا  
ي.ب عل  ين اطلب مساعدا 

  اإلقمااع  رولً ومو بتا  ي
. يماااا يعارً رقام  ااااتاً  
المكتاب الا   اساااااتاأ.ره ي   

 يرامكفورت . " 
" مرحبا  رولً؟ " اساتمرت 
ماارتيماا وقاد قطبات حاا.بيهاا 
  ثم غطت سااااماعة الهاتً 



-- 463 

بيااد ااا و   تصااااار على 
يسااااامااامهااا وتزم.ر ... نن  
صديكة رولً تتكلم انلمامية 
. يه  ترتكد مفسااها ي  غاية  
الاا كاااا . ولكن ي  يوم من 
انيااام ساااااوً تر  بااأمهااا 
تتاا اكى  كثيرا    " مرحبااا   
لورا . حساااااماا  يماتح ترلمين 
.يدا  يم  باسااااتطاعت  التكلم 
بللتكم ليل  مااا  من داع  

 للاتا ... " 
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وخمكاات مااارتيمااا كلمااة "  
تباا   " يتاابرات قاا لاة   "  
تكلم  مر  كمااا لو كماات 
خبيرا بااالللااة االم.ليزيااة .  
مارام يود الاتاكالام ماع يخا  نن  

حتح . "  وساارت ابيليل ساام
ن  ين انلم ال   احساااات ب   
لم ي هر للرياان ولكن تملا   
بكلبهاا .يادا  وبشاااااكال قو  .  
طبرا    يرولً كان صاريحا   
.ادا  مرهاا   و و قاد يخبر اا 
بأن لورا سااااوً ترايك    "  
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رولاً؟ ين راياماوماااد ويماااا 
ماو.اودان يا  الابايااات و او  
.ااا ز لممتكاال نلياا  . ولكن 

تتمسااااا    ابيليال ... مرم ...
برييها يه  تريض االم مام  
نليما . ي.ب ين تكمرها بتليير 
ماوقافاهاااا . يماهاااا  اماااا ابن  
وسااااوً  تتكلم مر  . " ثم  
يعطت مارتيما السااماعة نلى 

 ابيليل . 
" ابيليال؟ " لماا ا بادا رولً  
غاا اااااباا  نلى  ا ا الحاد    
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تسااالت ابيليل . يه  ساوً  
تزياال عكبااة عن طريكاا  نن  

 ل ين    عادت نلى ديار ا   "
 ما تكول  شكيكت  صحي ؟ "  
" سااااأح.ز ت كرا نياب نلى 
ديار  . لما ا؟ نمم  لسااات  

 يردا  من عا لة يلدر . " 
ساأل رولً   "  ل تحاولين 
حكا  نغ ااااب ؟  ما  غرية  
لل ااايوً ي  الممزل ... يو  
يكاثار مان غارياااة واحااادا .  
ك ل  تو.د غرية صااااليرا  
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يمكم  اساترمالها كمكتب ل   
 ماا  الوعاد على كال حاال   

ال   قطرت  بمسااااعدا يب  .  
" 

" يمات من يتكلم عن الوعود 
   بيمما... ؟ "

ويشااااالاات ابيلياال بمتااابرااة 
 ك مها .

يعادت الساااماعة نلى مكامها 
  ياأمهات االتصاااااال ولكمهاا 
كاامات غير قاادرا على وقً  
اماهاماااار دماوعاهاااا . تالافا  
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راياماوماااد باباراض الاكالاماااات 
 بالللة انلمامية .

المرارا ييرغات ابيليال كال 
الت  كامت تشااارر بها   وما 
كاااان ماماهاااا نال ين  ريااات  
دموعااا  غزيرا برااد وقاات  
طويال   توقفات عن البكااا 

 و.ففت دموعها . 
تمتمات ماارتيماا و   تحر   
السااتارا بكوا كأمها ت اارب  
شااخصااا  غير مر     " تل   
المريا لورا ساااوً يخر.ها 
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من حيااا رولً بطريكاة ماا .  
 ويعتكاد باأم  و.ادت الطريكاة 
الممااساااااباة . امتبه  ياا لورا 
ماارشاااااان يماا ماارتيماا يلادر 
مصاممة الثياب الشاهيرا ي   
عااالم انزياااا ... حتى ولو 
كامت تل  الشاهرا محصاورا 
ممقتا  ي  بلد  . نن ابمساااة  
ماارشاااااان لن تصاااااب  يبادا  
زو.اة رولً يلادر   ياأماا لن  
يوايا يبادا  على يمر كها ا .  

" 
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براد ث ثاة يياام   حزم ييراد 
ة يالااادر يماتاراتاهام  و  عاااا الااا 

يصااااابحوا .اا زين ل متكاال  
نلى الممزل . طلاب رايموماد 
و.بااة عشاااااااا ي  مطرم 
الفمااد    ودعااا ابيلياال نلى 
االم امام نلي  . قبلت دعوت  
على م ااااض ن  يمها كامت 
قاد يكادت شاااااهيتهاا ي  انياام  
انخيرا وكامت تف ل ق اا  
انمساية وحد ا وربما التمزه 

 على  فاً البحيرا .
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رايمومااد و ابيلياال مشاااااى 
يتو.هاا محو البااب ليخر.اا 
المال من المطرم   ثم يشاار 
رايمومد نلى البيامو . المست  
ابيليل الخشااب الداكن اللون 
وال مع بحاب ثم عبثات قلي    
بااالمفاااتي    "  يااا اعزي   
البيااامو   يمااا يعلم بااأماا   
تتحرقين شااااوقا  لت.ربة   ه  

 ابلة ."
    " ال يحاد يرلم ماا انمر براد

ولكن عزيا  سااااايبادو را راا  
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ربمااا  تمااامااا  كرزً اوتو 
 صديا مارتيما . "  

.لسات ابيليل على الكرسا   
برد ين عدلت ارتفاع  لي ام  

 قوامها .
سااااااألهااا رايمومااد   "  اال  
تارالامايان نلاى ييان   ابااات  

 شكيكت ؟ "  
قااالاات ابيلياال   " رايتهااا 
تركض براد ين خر.ات من 
البااب   وكاامات تلو  بورقاة  

 متحمسة .دا  . "  . لكد بدت
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" مارام ياتالااا  الاورقاااة  ا   
عباارا عن تا كرا قادمهاا لهاا 
...  اال حزرت من؟  اا ا 
صاااااحي    يكاد قادمهاا لهاا 
اوتوكويمااان . لكااد كاان ي   
الممزل عمادماا زارت ماارتيماا 
شاااكيكت  لت.ربة الثوب ال   
تخيطا  لهاا .  ياا اعزي  ياا 

 آب  . "
مكرت يصااااابع  ابيليل على 

  ي   المفااتي  ن  كاامات تبحا 
 اكارتاهاااا عان مارازوياااات 
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تااتاا ام مااع ماازا.ااهاااا .  
وخر.ت من بين يصااااابرها 
يملااام .ميلااة وحزيمااة قلي     
  يعااادت  كريااات .ميلااة 
وصااايية   مفرحة وآممة ...  
وقاد امتز.ات باالرغم من كال 

  ل    بانلم والكلا .
ون  كااان ترزً   ريراات  
ابيلياال عيميهااا وم رت نلى 
و.  رايمومد ولكمها بسااابب  

ان اواا   ريت شاكيك    لربة
بدال  مم  و و لم يكن مبتساما  
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يبادا    بال ين تراابيره كاامات 
قااساااااياة وكاأمهاا ترمفهاا   يماا 
عيمااه يكاامتاا تلمراان بساااااباب 

 الرتاب والل ب .
ريارااات ابايالايااال عاياماياهاااا 

 وتوقفت عن الرزً .
تمكلاات عيمااا رايمومااد من 
رولاً نلاى ابايالايااال . ياهاو  
بااالطبع قااد الح  ع مااات 

و.ا  يخيا      الل اااااب على
كا لا  يكاد ري  باأن يماامال 

 ابيليل ترت.فان .
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" نن يخ  قااد عاااد يخيرا  .  
 ال تود ين تررً ماا قاالتا  
صااااااديكت  عماا ؟ " قااال  
رايموماد  لا  و و يساااااتادير 
ليم ر نلى يخيا  بيمماا يغلكات 
ابيليال غطااا البياامو ولكمهاا 
بكيت .الساة . قالت ابيليل    
" ال تخبره يااا رايمومااد . "  

خاتاهاااا لام تالاا ولاكان صااااار
صاد  ي  مفل رايمومد يبدا  

 نلى ر.ا ها . 
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قال رولً يخيرا    " رايمومد 
يا شاكيك  انصالر   لكد يات  
انوان يلام تاخابار  ابايالايااال  
 بأمها يصبحت مر.بة ب ؟ " 
 " ابيليال؟ " ساااااأل رايموماد 
و و يكاااد ال يصااااااد  مااا 
سااامرت  ي ماه   " نم  مخط  
  يليل ك ل ؟ " وعم صامت  
طاويااال ما ارت يا  خا لااا   
ابايالايااال نلاى راياماوماااد ولام 

 ت.ب .  
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يمشاااا  مبتردا    وبدي رايمومد
كماا لو يما  لم يراد يساااااتطيع 
الساااايطرا على مفساااا  لمدا 
يطول ولكما  اساااااتادار وقاد  
ريع قب ااات  وو.هها بات.اه  
 قن رولً . " لما ا يمت ...  

  " 
صااااارخات ابيليال من دون  

 وع    " ال! "
" حسااااامااا  ..." ثم ابتراادت 
قب اااااة رايموماد عن و.ا  
يخي  ال   لم يحر  سااكما     
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ترلمين ...   " لن يم يا  ويماتح 
" قاال رايموماد  لا  وقاد يخا  
صاااااوتا  يرت.ً قلي   ... "  
ماازلات يحترما  ويحبا  يهو  
يخ  . " اساااااترااد رايموماد 
للرحياال ولكماا  توقً مرا 

 يخر  . 
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 الراشرالفصل ا
 
 

شاركت ابيليل مارتيما ب.مع 
محتو  مشااللها وقد ثم  ل   
بمسااااااعادا ليلياان الت  تملا  
الخبرا والمهارا واسااااتلر  
 ل  عدا ساعات نن مشللها 
حي  تمف  تصاااااميمها يكون 
عادا يريساة الفو اى . ل ل  
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  كان من الصااارب و اااع  
الاتصاااااااامايام وغايار اااا مان 
اندوات ي  علاب لتمكال نلى 

د ي  البيت .  المشاااالل ال.دي
ابن وصااااالوا نلى الطااابا 
السفل  من البيت و م يفكون  
الرزم وي اااارون انشااااياا  
تمااماا  كماا قاالات لهم ماارتيماا 
يه  ال تحتمل يبدا  ين يخالً  
يحاااد يوامار اااا . ن  اطااال 
رايمومد من الباب واسااااتمع 
نلى له.تهاا الحاازماة   يطلا 
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على شاااااكيكتا  لكاب المراقباة 
  الكااساااااياة ... كماا قاال ...
وطلاب ممهاا ين تتا كر باأن  
مساااعديها  م ي  الحكيكة قد  
تطوعوا لا لا  وباأما  لم ياديع  

 ن  ممهم ي  راتب .
يخيرا  امتهى الرماال يرااادت  
مارتيما نلى الواقع وشااكرت 
مساااعديها يكالت ليليان بأمها 
تكوم برملهااا ليل نال . يمااا 
ابيليال يكاد قاالات باأمهاا ترتبر 
لا  الرمال قليال ان مياة ن  ين  
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ارتيماا كاامات كريماة .ادا  ما 
مرهاا ويعطتهاا برض الثيااب 
الت  صااااممتها من دون ي  
مكابل . يخر.ت التصاااااميم 
من الرلاب ما عدا تصاااااميماا  
واحاادا  بك  مللفااا  . كاااماات 
ابيليل قد يزاحت  بر اا  من 
الاور  الااا   يالالافااا  ياريت  
تحتا  قطراة من السااااااتاان 
انبيض والشاارا ط . سااألت 
 ا  ابيليال ماارتيماا   " ماا  ا 
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الشا ا الرا ع  ما؟  نم  يلمع  
    ل   ا سر يم ... "  

" ك    ير.و  ال تفتحياا !  
ي.اب ين يبكى مخباأ  باالور  
. ياأماا لن يبو  لا  باالسااااار 
باالرغم  من يما  صاااااديكت   
وبن يخاااباااريااامااا     ااال  
اساااااتكريت ي  غريت ؟  ل  
تريدين يية مسااعدا؟ ال؟ ن ن 
ترال  مر  لتشاا د  .ماح  

سااااابا  يب  ورولً بماا يما 
 ورييت .ماح  ؟ "
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مشااااات ابيليال وصااااارادت  
السااا لم حتى وصااالت نلى 
الطابا انر ا  ثم صاردت  
نلى الطااابا انول . كااان 
.ماا  مااكل يلادر واساااااراا  

 وملي ا  بانثا  .  
قااالاات مااارتيمااا و   تفت   
الباااب   " و ااا  و .مااا   
شاااااكيك  رولً ."  كاااماات 
قااعاة ال.لول يااتحاة اللون    
   كماا يمهاا يرشااااات باانثاا

 البسيط .
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قاالات ماارتيماا   " نن انريكاة 
مصااااموعة من ال سااااتايل 
الحاديا  والاد ااماات    بكع  
من انلوان بااإل ااااااياة نلى 

 يشياا يخر  . "  
ثم ي اااااايات   "  ا ا يثاا   
.ميال   حساااااماا  ولكن يمكن 
ين ت ااااااااً نلايااا  باراض 
اللمسااااات لتلطيً مم ره .  
يمااا   و  رولاً   ولاكامااا   
عمل  .دا    وبالمسااابة ل     

ما  يكااد يكون صاااااارماا  .  ن
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ربما تمكصا  لمساة مساا ية    
يال ت مين  ل ؟ وانمر مفس   
يمطبا على اللرية الر يساية 
يه   و لون واحااد   يعم  

 اللون الكريم  . " 
ولفتت المشاا د المترا ية ي   
اللريااة م ر ابيلياال   يكااد  
كاامات مشاااااابهاة لتلا  الت  
شاااا دتها من ماي ا غريتها    

ا بااادت ولاكان الاباحايارا  امااا 
وكااأمهااا تلمع يكثر وال.بااال 
يصاااابحت  يكثر و ااااوحا   



-- 488 

وشاااموخا  . رن ال.رل ي   
غريااة ال.لول   يااأ.اااباات 
مااارتيمااا   " مرحبااا    يااا  
رايمومد . " ثم اسااتمرت   "  
 ااال  او  اماااا؟ ن ن   مان  
اني ااااال ين ملاادر المكاان 
بسااااارعااة . شاااااكرا  نماا   

 ح رتما! " 
قاالات ماارتيماا   " تراال ! يكاد  

باأن شاااااكيك   قاال رايموماد 
رولً آت نلى  ماا   يهو قاد  

 رآه عمد المدخل . "
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كاااماات ابيلياال ي  الرد ااة 
عمادماا التكات برولً   يه   

 لم تم  بسرعة كايية .
" مرحباا  ياا رولً . " قاالات 
مارتيما بصااااوت عال كأمها 
تحااول تحا ير ابيليال ولكن 
 ا ه انخيرا لم ت.اد الوقات 

 لإلسراع .
مشاااااى رولاً باخاطاوات 
واسرة و و يم ر نلى ابيليل 
وقاال لهاا   " يبك   ماا. " ثم  
 ي اً كلمة   " ير.و ح . "
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قاالات ماارتيماا   " وداعاا  ياا  
آب    اعاا ريم     ولكمم  
سااأ  ب بساارعة ويما ممتمة 

 ل  ن  يم  ساعدتم ! "
باادا مزا.اا  مركرا  حتى ين  
ابيليال تممات لو يمهاا  ربات  

 ا .تماما  مثل مارتيم
" ماا ا ... ماا ا ترياد؟ لماا ا 

 تودم  ين يبكى؟ "
" يمتح ي  ير اااا    دخلت 
 .ماح  بمحض نرادت ! "
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" ال ي.اب عليا  ين تمهرم  
  ك ا   يليل ك ل ؟ "

لم يتااأثر رولً بمحاااولتهااا 
 لترطيب ان.واا . 

" يمتح تزع.يم    وال تدع  
باأما  ال ترلمين عماا يتكلم! 

وعديم يما عميد يليل ك ل ؟  
الشااااارور؟  ويمااام ؟  اال  

 اتهمتم  ب ل  يم ال؟ "
كااان على ابيلياال ين تكول  
الحكيكااة يااأ.اااباات  " يرلاات 
  ل  ولكن يا رولً يما ... " 
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" يرلات  لا  .  ا ا كال ماا  
يردت ين يعرياا  . " كااان 
ي.اب عل  ين اثبات الركل 
ك  يبرم مفسااا  على انقل  
من   ه التهمة   يأح اارت  
 !  لا   ادياة .    يتحات ياد

" كان  ل  يمرا  وليل سماال   
  . 

 " لما ا؟ " 
" لما ا؟  ما  شاااا ا يردت 

 ين ي دي  نياه! "  
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ويخر  علباااة مساااااتطيلاااة 
الشاااااكال من .يبا  . ولمرات 
الساااااعة ال  بية الت  ريرها 
عن الكماااشااااااة الحريريااة 
الداكمة تحت يشااارة شااامل 

 برد ال هر . 
لم تساااااتطع ابيلياال نخفاااا  
 د شتها . " ولكن لما ا؟ "

 لم ال؟ " "
ريت ابيليل الماسااااات الت  
ثبتت ي  الوا.هة الكهرمامية 
وكاان كال ممهاا يحادد مرور 
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ربع سااااااعاة . قريت ابيليال 
االسم   وكامت ترلم بأم  اسم 
ماركة ساااااعات شااااهيرا .  
ريت اإلع مات عمها تساطع 
تاحااات ان اااااواا  وياو   
مح ت بااا ر  الم.و رات 

 ي  المديمة .
مهاا قاالات ابيليال   " ال باد وي

كلفتاا  ثروا يمااا ... يمااا ال  
 استطيع قبولها يا رولً ! "
امر ا صااااوت ي  داخلها    
يعياديهاا نليا  ي.اب اال تكبل   
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باهاااا . ولاكان الاكالاماااات لام 
 تسرفها .  

"  ااااار  شاااااكوكا  .اامباا  
واحتف   بها .  ل   ا يثبت 
باأن نحاد  اتهاامااتا    على 
انقال    و خطاأ؟ " ثم غادا 

 صوت  يكثر  دواا  .
...  اال ترلمين؟ لكااد " آب  

يكرت ب  طوال يترا نقامت  
 خار  المديمة . " 

يدارت ريسااها لتم ر نلي  ثم  
ساااألت    " كيً يمكم  قول  
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 لاا    ويمااا يعلم بااأن لورا 
 مارشان كامت  ما ؟ "

 اهارت عالاى و.ااا  رولاً  
ع ماات الل اااااب   "     
تاركااات لاورا ماااارشاااااااان 
وشاااأمها؟ " ثم حاول رولً  

 ممرها من الهرب . 
ال تكن ساااخيفا  يا رولً .  " 

 نم  ... "
"  ل يصابحت ساخيفا  ابن    
ي.ب عل  ن اااية  ل  على 
ال حة الصافات السالبية الت  
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تمرتيم  بهاا . لن تم.ح  ي   
خداع يحد يأما قد رييت  على 
حكيكت  . عمدما وصاالت من 
دون علم  ي  تل  انمسااية  
نلى الفمد  وساامرت  ترزيين 
 على البياامو . كمات تم رين 
نلى و.اا  رايمومااد كمااا لو  

 كمت ترزيين ل  ."
صااااارخات ابيليال   " يمات 
مخط    لكااد كماات .... "  
كيً لها ين تبو  ل  بانمر؟  
لكااد كماات يتخياال صاااااورا  
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و.ه    يأخو  يشاابه  ي   
برض المواح  . على كاال  
حال   يهو لن يصااادقها يبدا  
 وبدا على و.هها التحد  . 
قاالات كاأمهاا تتهما   " يماا يعلم 

ب ال   قدمت ل    ه  السااااب
 الساعة من ي.ل  ."

" لكاد قلات لا  لم قادمتهاا لا   
". 

" ولكماا  لم تكاال الحكيكااة .  
كن يكثر صاااااراحاة مر     
ياأمات قاد يرلات  لا  لتثبات 



-- 499 

لمفساا  بأم  محا ... كل ما  
ترتكده بالمسااابة للمسااااا يمم  
ين تركتاا  بياااترل لتتزو  
ر.ا   يكاثار ثاراا مامااا  ...  
ياالمسااااااا باالمساااااباة لا  ال  

طاماران ساااااو  باااالاثاروا  يا 
وباااالاماكااااماااة اال.اتامااااعاياااة  
الارياياراااة ولاكاماهان ياطاماران 

 بالثروا قبل كل ش ا . "
قاال رولً   " وماا ا براد؟ "  
ولم يحاول الدياع عن مفساا   
يشررت بدموعها على وش   
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ين تاماهامار وكالاماهاااا باكااات  
 بصمت .

" ... يكارت باااأن تماتاحامم  
بشاااراا شااا ا يكلف  الكثير 
من المال   بساااابب كل  ل   
الا  اب والماال ثم تكادما  ل   
ماادعيااا  بااأماا  تود نقماااع   
بكرم  وشافايية شاخصايت  .  
ونن قبلت ساااتصاااب  متأكدا  
تماما  بأن المسااا  ن ممكبات  
عن الا  اب ويماامياات .ادا  .  
حساااااماا  ... " تاابرات ابيليال 
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من  و   تمزع الساااااااعااة
مرصااااامهاا لترطيا  نيا ا   "  
يمكما  نعاادتهاا نلى علبتهاا 
... " ثم يبكت م ر ا وريسها 
مريوعين  " شااكرا  ل  نم   
يكرت با لا  . آمال ين يكون 
قاد يثبات لا  باأن  ماا    على 
انقااال   اماريا واحااادا يا   
الراالم ال تتخلى عن مبااد هاا 
. يمكما  االحتفاا  بثروتا     
ة ومكاامتا  اال.تمااعياة الرييرا 

. " وصااااالات ابيليال حتى  
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الباااب ثم اساااااتاادارت   "  
تسااااتطيع ين تحتف  بثروت   
للمريا الحكيكاة الت  ترياد اا    
تلا  الت  اصاااااطحبتهاا نلى 

 يرامكفورت . " 
 " ابيليل."

 مسات ابيليل بصاوت ي.  
  " يما آسفة يا رولً ."

م رت نلياا  م را خاااطفااة 
يا حا ااات الالصاااااااة الاتا  
 هرت ي  م رات  . وعادت  

ياتاهاااا يا  الاوقااات  نلاى غار
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المماااسااااااب   يه  لم تكن 
تساتطيع نخفاا دموعها لثامية 

 واحدا يكثر من  ل  . 
" ن ن   لكاد قمات بااالمتكاال  
من الفماد  نلى ممزل عاا لاة 

 يلدر؟ "
لمرات عيماا ابيليال وكاامات  
.الساة نلى مكتب ي  اللرية 

 الت  خصصت  للرمل . 
" وقاد كاامات رحلتا  نلى  ماا  
 اقصاااار من تل  الت  وددت 
الكيااام بهااا للوصاااااول نلى 
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دياار    يليل كا لا ؟ " تاابع  
ماااكل يااد شاااااات ابيلياال 

 لك م  . 
" كيً علمت   ساايد يلدر    
باأمم  كمات ييكر باالرودا نلى 

 ديار ؟ " 
" نن ابم  البكر قااد طلااب 
مم  ين يحااول تباديال رييا   
برااد ين يشاااااال  و ويخوه 
ويختا  ي   لا  . ياأماا كمات  
مساااااتاااا .اادا  لم.رد يكرا  

مسااعدت  . ويشارر  خساارا
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بأمم  لم يشاااكر  كفاية لكل 
ماااا يارالاتااا  وير.او    ال  
تهرب  من  ماا      بكيات؟  
يهما  الكثير من الم ح ات 
الماادومااة و   بحااا.ااة نلى 

 مهارت  . " 
قاال مااكل بسااااارور  اا ر  
حين م ر نلى ياد اا   " ماا 
زلات تلبساااااين الخااتم الا   

 يعطا  نياه يبم  . " 
ة ترلم " مرم ولكن كال الراا لا 

بحكيكاااة انمر . " قطرااات  
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ابيليال ك مهاا ن  يمهاا كاامات 
على حااياة البكااا ويملات بااال  
يطر  عليهااا ماااكل مزياادا  

 من انس لة .  
مرت ي  عيم  مااكل م را 
ترااطً عميكاة ن  ريع عيميا   
محو ا . كيً اساااتطاع   ا  
الر.ال الطياب الكلاب ين يرلم 

 حكيكة ييكار ا ؟  
  قال ماكل   " نن رولً  و
ر.ال مشااااالول . لكاد رحال 
ثامية . آمل بأم  سااوً يرود 
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غادا  لك  ياأت  نلى الحفال .  
 ل  سااااتأتين؟ بالتأكيد يأمتح  
ساتحتفلين مرما ن  يم  يصاب   
لاديماا ممزل للمرا انولى مما  
سااامين .  ل يحببت الممزل؟ 

  " 
 " نم  را ع . "

 "  ل بإمكام  الري  يي ؟ "
 ي.ابت   " مرم . "
خر  ممها يخ  ماكل حكيبة ي

مللفاا    "  ماا  المزياد من 
الم ح اات ياا ابمت  . " ثم  
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و ارها على المكتب   " يما 
ممتن لاا  حكااا  وبن ي.ااب 
عل  مراقبة التح ااايرات .  
لكاد قاالات ل  ماارتيماا باأما   
ساااااوً تفرال  لا    ولكمهاا 
مشااااالولااة .اادا  بم.موعااة 
الثيااب   لا لا  يشااااا  باأن  
يكون لااديهااا الوقاات الكاااي  

الرمال . و  لإلشااااراً على 
 رايمومد  و رايمومد . " 
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قال ماكل  ل  و و يبتساااام  
ابتسااااامة محبة ويريع يده .  

 ثم خر  من اللرية . 
قاالات ماارتيماا نبيليال   " لم 
يرد رولً ي  صابا  المهار 
التاال  . نن بكى الطكل على 
حال  يساوً يكام الحفل على 
الشاااارية ونال ساااامكيمها ي   

 الممزل . "  
باكا  الاطاكال عالاى حاااالااا     
ومم  شاارو  الشاامل   عم  
المشااااااط الكبير ي  الممزل 
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وخااصاااااة ي  المطااب  يكاد  
.اا ممساكو الز ور لي اروا 
اللمسات انخيرا على الزيمة 
. ثم .اااا عمااال الكهرباااا 
يمصااابوا يعمدا على طري   
الشااااارياة وو اااااروا بيمهاا  
برض الحبااال الت  تاادلاات 
ممها مصابي  مترددا انلوان 

ابايالايااال ماكابارات  . ريت
الصاااوت ي  كل من الزوايا  
يتحاات انبواب الز.ااا.يااة 
على مصااااريرها    وحملت 
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الااطااااوالت الااتاا  غااطااات  
بشاراشاً بي ااا الكثير من 
الطرام ال   بدا شاااهيا  ك ل  
  يكاد كاان  ماا  مرطباات 
عاديادا ومتموعاة . " ال باد  
وين كال  ا ا قاد كلً مباالا  
طااا لااة . " قااالاات ابيلياال 

ا خر.ات  ا ه  لماارتيماا عمادما 
انخيرا من مشاااااللهاا و    
ممزع.اة قلي   . شااااارحات  
بااأمهااا تود ين تف  بااالوعااد 
الاا   قطرتاا  على والااد ااا  
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والااا   ياتارالاا باماراقاباااة 
 التح يرات .

" نن يب  يساااااتطيع تحماال  
الامافاكاااات ولاو لام ياتاماكان مان 
 ل    يسيكون شكيك  رولً  
مسااااتردا  لمساااااعدت  . " ثم  
بادت عليهاا ع ماات الحيرا 

  غير اعتياااد  وكااان  لاا 
باالمساااااباة لماارتيماا لا لا     
م رت ابيليل نليها ممد شااة 

   " ابيليل . "  
 " مرم  "
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" نم  يود ين يطلااب مماا   
 خدمة  ل توايكين؟ "
 " نن استطرت  ل . "

" بإمكام  المساااااعدا   ويما 
يحتا  نلي  ي  مشاالل  لك  

 تكوم  بكيال الثوب . "
تابارااات ابايالايااال الافاتااااا نلاى 

 را وعمدما انساافل و   حا
ياتاحااات ماااارتاياماااا الابااااب    
حبسااااات ابيليال يمفااساااااهاا 
وتوقفات بساااااباب الاد شاااااة  
واإلع.اب وو.دت مفسااااها  
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تحاد  باالثوب الا   احتف ات 
ماارتيماا با  بريادا  عن يعين 

 المال .
يتحات ماارتيماا ياديهاا وقاالات    
"  ا    الكطرة ان.مل بين  
كااال الاكاطاع الاتا  ساااااوً  
تررض ي  الحفااال . نمهاااا 

 "  قطرة را رة . 
" نما  ثوب زيااً ياا ماارتيماا 

 و  ا مد   . "
" مارام .. ياهااا ا الاثاوب ياثايار 
اإلع.اب والد شاة يا آب      
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نمها ردا الفرل المماساابة عمد 
رميت  . ساوً ي.رل يسام  
يساااااطع ي  عااالم انزياااا  
بواساااطة   ا الثوب   و ل   
ي  موطم  انم . يما الخدمة 
الت  يود ين تمديها ل    يه   

تكمن ي  قياال  ا ا  ياا آب    
الثوب و لا  نر  نن كاان 
 يحتا  لبرض التردي ت . "
قااالاات ابيلياال و   تم ر 
حاولاهاااا   " ولاكان ... لاكاااد  
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اعتكاادت بااأماا  كااان لاادياا   
 عار تان للثياب . "

" ير   لد  عار اااااتاان لكاد 
وصالت يمدريا ولكن  مرياتا  
لم تح ااار برد كالرادا   لكد  
تاأخرت .    يسااااادياتح ل   

 ؟ ير.و . "  ه الخدمة
" يال تسااتطيع يمدريا قياساا   

 ل ؟ " 
" نن مكااساااااهاا  و يكبر من 

 مكال  مرياتا . "  
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" ولكن   ياا ماارتيماا   يماا ...  
" 

" كماات يعلم  لاا  . يااأمااتح  
ساااااتمدين ل   ا ه الخادماة .  
شكرا  .زي   وابن ير.و ين  
تدخل  نلى غرية الكيال تل   

 " . 
قاالات ابيليال براد عشااااارا  

يمااا    اا ا  دقااا ا   " مااارت
الثوب يماسابم  كما لو يم  قد  
خيط خصيصا  ل  . نم  را ع  
  ياأماا لم يلبل يبادا  زياا  بها ه 
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الروعاة . " وع.زت ابيليال  
 عن نكمال مديحها . 

" لو تسااااتطيرين الم ر نلى 
الوراا . مرم   اساااااتاادير  
وام ر  نلى المرآا  ماا  .  

" 
ولم تساااااتطع ابيليال نخفااا  
ا  نع.ابها . يكد ريت وشاااااح
كبيرا  من السااااتان الكرمز  

 اللون . 
" نن  ا ا الثوب ساااااياد    

 ال.مهور . " 
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قالت مارتيما   ك ل    " يهو  
ساااايد   الحا اااارين ي   
حافالاااة الازيااااً الاحاكاياكاااة    
خااصاااااة عمادماا سااااايتراا اد 
الرروسااااان على اإلخ    

 واحد ما نلى ابخر . "
" شكرا  .زي   آب  . بإمكام  
ين تصاابح  عار ااة يزياا  

. " ي ايت و   تم ر   .يدا
نليهااا   "ربمااا كااان علياا  

 المحاولة . " 
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كاان وقات قادوم  الزوار قاد  
حاان . مشااااات ابيليال على 
الشاارية ثم م رت نلى زرقة  
الاابااحااياارا تااحااتااهاااا وريت 
الاامااراكاااب الااتاا  مااطتااهاااا  
بااالخطوط ن  يمهااا توزعاات  
ي  عادا ممااطا ممهاا . وكاان 
المسااايم يت عب بأشااارعتها 

 البي اا .
بأمها لن تمساى  يكرت ابيليل

يبادا  ا ا المكاان   كا لا  يه   
سااتت كر دا ما  الساارادا الت  
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ممحات لهاا   باالرغم من يمهاا  
لن تادوم . لكاد كاامات حيااتهاا  
ي   ل  الممزل شبيهة بالحلم 
ولكن لكال حلم مهااياة محتماة 
  ويتشات عن سابب  ا.ساها  
الاا   ديرهااا بااالتفكير ي   
الماهااااياااة . لكاماهاااا لم ت.اااد 

 ال.واب . 
المم ر را ع   يليل  "  اا ا

كا لا ؟ " قاال رايموماد و و  
نلى .امبها   " ويا آب    نم  
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متاأكاد باأن  ا ا الثوب  و من 
 تصميم شكيكت  . "

"  ا ا صاااااحي  ياا رايموماد 
ولاكاماما  ال يزال يشااااارار  

 باإلحرا  . "   
اقترباات ليليااان و   تم ر 
بخ.اال نلى رايمومااد  " ال  
داع  لإلحرا  ياا آب    ياأماا  

 مد على ك م  . "  يميد رايمو
" حسااما  يمتح تبدين يميكة .دا  
ك ل  يا ليليان . " ثم اساااتمد 
راياماوماااد نلاى الااادرابازيان 
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وم ر نلى ليلياان ثم قاال   "  
 ا ا الثوب  و يي اااااا  من 
تصاااااميم ماارتيماا ويماا واثا 

 من  ل  . "
قالت ليليان و   تبتساااام  "  
نن شاااااكيكتاا  تثا بفاااعليااة 

 عرض تصاميمها . "  
ماد   " يماا يعرً  قاال رايمو

بأن مارتيما ترلم كيً تساو  
 تصاميمها . "

" كااا لااا  ياها  تارالام كاياً 
ت.رل اساامها يلمع ي  م.ال 
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عارض انزيااااا   ماااا  او  
دور  ي    ه انمسااااية؟ "  
ومزحات ابيليال ن  الح ات 
اال تماام الا   يباداه رايموماد 

 بالفتاا . 
شاررت   ه انخيرا بالكموط 
  واساااتدارت لتتأمل المم ر 

ين تراه ير    ا ه المرا  دون
يتل  الصاداقة لم يكن لها ي  
و.ود   يليل كاا لاا ؟ كمااا 
قالت مم  ييام قليلة   ن  كامت 
تود االمتكاام من رولً   ياإن  
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صااداقتهما بديت وامتهت ي   
 وقت قليل .  

" ما ال   ي.رل  تريساة نلى 
  ا الحد؟ " قال لها رولً    
كيً علم رولً مااا ي.ول  

باد ويما   ي  يكر اا؟  " ال
 ك  . " قاالات ابيليال و    

 تحاول المزا  . 
قاال رولً ببطا   " ن ن    
 ماالا  يشااااايااا ر يباة ي   
الما اا  تمثر علي  وت.لب 

 التراسة  نلى و.ه ؟ "
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 مست ابيليل   " توقً عن  
  ل  . " 

قااال   " ساااااوً يعبر لاا   
الحكااا  عن نع.اااب    يليل 

 ك ل ؟"
 " ك . "

" ك ؟ سااااوً مر    يليل 
 ك ل ؟ "

" لساااات المريا الت  تريد ا  
 ي  حيات  . " 

" يماتح الت  يرياد اا ياا آب     
 يمتح    . "
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وعمادماا ريتا  يبتراد   عااد  
الشااااارور باالحزن نلى قلبهاا  
م.اددا    ولكما  كاان يكثر قوا  
  ه المرا يه  يحساااات بأن  
الساتار يللا على تل  الفترا  
من حيااتهاا   لكاأمهاا كاامات  
ممثلااة ي  مسااااارحيااة  ات 

 مهاية تريسة ومريرا . 

 

لتحميل مزيد من الروايات 
 الحصرية 

 زوروا موقع مكتبة رواية 
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 www.riwaya.ga 
 
 
  
 

 الفصل الحاد  عشر 
 

توزع ال يوً على الشرية 
ونرا ااااا   الاماماحااادرا 
الممديااة نلى البحيرا وكااان  
 اايوً آخرون يتوايدون    
يرلات يصاااااوات المحاادثاات 

http://www.riwaya.ga/
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يكثر ياأكثر   كاان رايموماد 
قد ابتدي بمصاايحة ال ايوً  
تمااماا  كاأخيا  وكاان يتحاد  

 بللتهم .  مرهم
" مرحباا  . " ورمات مبرات 
صاااااوت كااان يتكلم بللااة 
يهمتهاا .يادا  ثم اقتربات ممهاا 
اماريا . "  ااال تشاااااراريان 
بالوحدا؟ لكد يرساالم  رولً  
لك  يحاادثا  ويرو  عما  .  
" ثام لامارااات عاياماااا لاورا 
الثاااقبتين بهااا . " نن  اا ا 
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الرداا ي.رلا  تبادين را راة 
وثارياااة . كام ين الاما اهار 

ياكاون  الاخاااار.ا  ياماكان ين
خاداعاا  .  ال  ا ا الثوب من 
تصااميم مارتيما؟ لكد اعتكدت  
 لا  . نن تلا  الفتااا تريض  
تصاميم ثوب واحد ل  . ويما 
 يتساال عن السبب ! "  . 

ويكرت ابيليال ين باإمكاامهاا 
اإل.ابة على تسااامالت لورا 
. يماا يساااااتطيع ين يرد لا   
الا.اواب وبامافال الاطارياكاااة  
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الاتا   اهارت يا  كا مااا     
 ل . يكرت ابيلي

ي.اااباات ابيلياال و   ت.ياال 
م ر ااا بين ال.موع   " ال  
يعالام ماااا  او الا.اواب عالاى  

 سمال  . "
" ابيليل . " سامرت صاوت  
ماااكل يلاادر يرحااب بهااا 
يأحسااات بالفر    " ساااوً  
يكون الحفاال .ياادا  . يليل 
كاا لاا ؟  اال يخبرمااا  بااأن 
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الرازيين سااااوً يأتون عما 
 قريب؟ "

" لكاد قيال ل  باأن انلرااب 
ً تكون .زاا  الماارية ساااااو
 من الحفل . " 

ي.اااب ماااكل  " ساااااوً  
يحاد   لا  ي  مهااياة الحفال 
. لام يكان عالاى عالام ... نن  
لاد  عاا لاة يلادر  ا ا الرادد 
من انصاااادقاا والمرارً .  
البرض ممهم  م يصااااادقااا  
وماراااارً يباما  رولاً يا   
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الرمل   ك ل   ما  يصادقاا  
رايمومااد و مااارتيمااا . يمااا 
يصادقا     يهم يردون مثل  

ن بين م.موعاة الطااعمين م
 ي  السن . "

" لسااات طاعما  ي  السااان يا  
 سيد يلدر . "

 اااااحا  مااكل و و ير.ع  
ريسااااا  نلى الوراا   تمااماا  
مثال يبما   " ال ترلمين يما   
ي  برض انحيان   اشاااارر 
وكأمم  يصلر برشرين عاما   



-- 534 

ممااا يمااا علياا ؟ ي.ااب على 
ابخرين ين يرريوا   ا .يدا  
مع  ويال يكطروا صاااااداقتهم 

كبار الساااان كما لو ل  يكن 
لاد   مالا عكول وت.اارب 
ي  الحياااا   يهم يراااملوممااا 
كما لو كما طاعمين ي  السان 
ولكن ... شكرا  على نطرا   

 " . 
م ر مااكل براد اا نلى لورا 
و و يكطاب حاا.بيا  ن  رآ اا 
قاد امتكلات لتكً نلى .ااماب 
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رولاً . قاااال مااااكال   "  
يتاماماى لاو كاااان يباما  ياتاماتاع 

 ااال على التمييز    بكدرا يي
باااانخا  يا  ماااا ياتارالاا 
بأصاادقا   . " ثم يدار ريساا  
محو ابيليال   " يتممى لو لم 
تكن الصاااااداقاة قاا ماة بين  
رولً و اا ه الساااااياادا ولو 
كاااماات باادال  من  لاا  بين  
رولً و ... " ثم تمهد ماكل 

 دون ين يكمل .ملت  .
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مود  ماااكل يم ر حولاا  
ولكم  لم يرغب بتر  ابيليل 
بمفرد ا ثم اسااتدار ن  ساامع  
مداا آخر وابتسام عمدما ري  
يبمتا  تحااول شاااااا طريكهاا 

 للوصول نلى ابيليل .
قالت مارتيما بحمال   "  ل  
ترلمين؟ اوتو  ماا   لكاد ويى  
بوعاده . يحزر   ماا انمر!  
يكول بااأماا  من الممكن ين  

ن البياامو يرزً لماا ! " وكاا
 قد مكل نلى الشرية .
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" لكاد قلات لا  باأن يرسااااال  
الافااااتاورا الاماتاو.اباااة عالا   
مكاابال عزيا  ولكمم  يعلمتا  
بأمم  لن يتمكن من تساديد ا  
قبل عدا يشااااهر   يل ااااب  
ويكد بأم  لن يأخ  مم  يلسااا   
واحادا  . يهو سااااايرزً ...  
"و مااا خف اااااات مااارتيمااا  
صاااااوتهاا بيمماا ازداد بريا 

صديكة .  عيميها   " من ي.ل  
  " 
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ما ارت ابايالايااال نلاى الابارايااد 
وقاالات   " يمكمم  ين يراه 
من  ماا . يما  يراقبا  و و ال  
يتكلم مع ي  شاااخ  آخر .  

 ي  ب  يا مارتيما . "
قالت صااااديكتها   " ك  . يا  
آب    نما  ي  غااياة الا كااا 
و و شاهير ومو وب .يكيً  
ياماكان لا  ين ي  اااب نلايااا  
واكلما ؟  ساااااي.ر  عرض 

ياا عن مهاية التصااميم وانز
الرشاااااياة وقبال ين ت ااااااا  



-- 539 

انلراب المارية . يرا  الحكا   
 " . 

باااديت ابايالايااال تاتاكااادم ماحاو 
ال.موع وكاااماات تتممى لو  
يماهاااا تاحسااااان تاكالام الالالاااة 
المحكيااة الت  تسااااامرهااا .  
والحا ااات ابايالايااال ما ارا 
رولً   وريت رولً يماد  
شااكيك  ويشااير نلى ماحيتها .  
يومأ رايمومد وشااااا طريك   

 بات.ا ها .
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قال رايمومد واصاافا  حالها    
" نن  اا ه ال.موع تت.ااا ب 
يطراً الحاادياا  بللااة ال  
تفهمين  ممها كلمة واحدا ...  
كاأما  قاد . ات من كوكاب 

 آخر   يليل ك ل ؟ "  
ي.اابات ابيليال   " مرم! ولكن 
ماا كاان عليا  االيترا  عن  

 ليليان . "  
" ال باأل   كاان ي.اب عليهاا 
ال  اب لتساااعد الرار ااة .  
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وابن ترال  مر  . يأما يعلم 
 يين يو.د الطرام الممتاز . "  
كاااماات الشااااامل قااد بااديت 
باااالامالاياااب ولاكان الا.او باكا   
داي ا  وبدا الشرية يكثر .ماال   
بساابب انلوان الت  وزعتها 

 الشمل اللاربة حولها . 
قااااد راياماوماااد ابايالايااال نلاى 

ت الااامااالاااطااااا  الاااطااااوال
بالشراشً البي اا الماصرة 
  وكاامات ير.ال كال الطااولاة 
تموا تحاات ثكاال انطبااا  
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الشااهية الت  و اارت عليها 
برااد ين م رت ابيلياال نلى 
تلاا  انطبااا  المتموعااة    
علمات ير   كم    بحاا.اة 

 للطرام . 
براد ين تا و  االثماان الطراام 
  امتكال رايموماد نلى طااولاة  
ن  يخر  وحا  ابيليال على ي

تتبرا  . "  اا    .رب   ا ه  
الفومدي  . " قال لرييكت  و و  
يمااولهاا شاااااوكاة وقطراة من 
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اللحم المطهو و و يشاير نلى 
 نماا يحتو  على الفومدي  . 
" اغمساا  قطرة اللحم  ما    

 ثم ت وق  طرمها . "  
يرلات ابيليال كماا قاال لهاا 
رايمومااد   يااأخاا ت تهمهم 
بسااابب م ا  الطبا وريرت  

لسكً   ي ح   عيميها محو ا
 رايمومد . 

" يكمل  طراااماا  . يهاا ا 
الطرااام ملاا   وال يمكماا  
التوقً عن تاا وقاا  . لكااد  
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ل     1مساااايت ين يخبر  ب
ولكن ي.اب عليا  ين تكوم  
حاا را .اادا  . يااالتكليااد يكول  
بأم  نن ي اااارت اللكمة ي   
الفومدي  ساااايكون علي  ديع  

 غرامة . "  
اساااااتلرباات ابيلياال انمر 
ا  وقطرات على مفساااااهاا عهاد

 بأن تكون ح را .
شااااار  رايموماد   "  ماا   
تو.اد يوماديا  بورغيميون .  
نمهاا .بماة ما وباة كتلا  الت  
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تا وقتهاا لتو    كا لا  يه   
تحتو  على البصال و مرقة  
انعشاااااب و البمدورا  ما   
يي اااااا  الرادياد من انطااياب  
 ما   باإل ااية نلى التحليات 
والامارطاباااات  الاتا  يا.اااب 
ن عليا  تا وقهاا   .  ال تحبي

الشاااااوكوال؟   مااا   يو.ااد  
برض الشاوكوال الم وب ؟ "  
يخ  رايمومد شوكة ابيليل ثم  
يمساا  بواسااطتها قطرة من 
الاتافاااا    " وابن ياماكامااا  
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غمساها . " يرلت ابيليل كما 
قاال رايموماد لهاا   ثم ريرات  
الشاوكة بح ر من الشاوكوال 
الما وب ولكن قطراة التفاا  
وقراات م.ااددا  بااداخلهااا    

لى رايموماد يم رت ابيليال ن
 وقد بدا عليها االمد ا  .

" لكد يرلت  ل  . "  صاارخ  
رايمومد و و ي ارب الهواا 
  " لكاد ييلتات الكطراة ممهاا 
وابن يا.اااب عالايااا  دياع  
الالاراماااة وال ياماكامااا  ين  
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تتهرب  من انمر يباادا  . "  
ولكن قب اة قوية  يوقفت ما  
ي.ر  وو.دت ابيليل مفسها  

 بموا.هة شخ  قو  . 
عمهمااا ثم  مااا لباا  رولً 

تركهما لرمية بكية ال ايوً  
. 

بك  رايمومااد نلى .ااامبهااا 
لبرض الوقاات ولرااب دور 
المتر.م ن  ين الرااديااد من 
انشاااااخاا  كااموا يتكلمون 
مرهااا بااالللااة انلماااميااة يو  
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االياطاااالاياااة يحايااااماااا     يو  
بااالفرمسااااايااة الت  كاااماات  

 تستطيع يهمها . 
و.ادت ابيليال مفساااااهاا يماام  

بادو مااكل الا   قاال لهاا   " ي
 يم  تستمترين بوقت   ما . "
 " شكرا  ل  يا سيد يلدر . "  
" حساااما    لكد سااامرت بأم   

 ترزيين على البيامو . "
اعتريات ابيليال   " لسااااات 

 بارعة .دا  ب ل  . "
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" ولكن  لاا  يرم  بااأماا   
تحبين الموسااايكى .   ا .يد 
. ياماحان الساااااويسااااارياون 
مالارماون باهاااا   والاحافا ت  
الموسااااايكيااة    .زا من 

اتاماااا .  اماااا  باراض  حايااا 
الموسااايكيين ال ين سااايأتون  
نلى   ه انمسااية ليرزيوا لما 
. آه   لاكاااد رييااات نحاااد  
مرااري   ماا  .    حللات 
مكام  يا رولً؟ " ثم ابتسام 
مااكل وقاال ن  تر  ابيليال 
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برهادا رولً   " يماا متاأكاد 
من يما  ال تحتاا  نلى كاان  

 ليكمر  ب ل  . "  
م رت ابيليل نلي  م را تحد 

" ال بد وين  ما   اايوً    
غير  تف اال و.ود  مرهم 

 يا سيد يلدر .... "
" ساايد يلدر!  ا يما م.ددا  يا  

 آمسة  ايل  . "
" ساااااياد يلادر .... " ماادتا  
خاادماة باانلماامياة . عماد اا    
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تركز ا تماااماا  على مكطااة  
 مريمة ي  الكاعة .  

كاااماات لورا تحاااول لفاات  
امتباا ا  برثات نليا  برساااااالاة 
بللتاا  يهم رولً مااا قااالتاا  
لورا رغم برااد المسااااااايااة  
ويسااااارع محو اا  . يرلمات 
ابيليال باأن لورا كاامات ي م  
 ممها بكثير بالمسبة لرولً .
" اعا ريم  ياا ابيليال   ي.اب 
عل  ال  اب ابن . ساااأرا   

 الحكا  . "
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صارخت ل  ابيليل بمرارا    
ج مفسااا  . " ولكن " ال تزع

كلماتها  اااعت ي  ال.و ن  
ين ال ااااا.يج كاان يصااااام  
اب ان . يح ااار المزيد من 
الطرام نلى الشارية ياغتممت  
ابيليل الفرصاة لتمساحب نلى 
الالارياااة الاماخصاااااصاااااااة 
ل سااااتراحة . برد عودتها    
الح اات بااأن الموسااااايكى 
المتصااعدا من ابالت كامت 
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قاد توقفات يماا اوتوكويماان 
 لبيامو . يكد .لل قبالة ا

خيم السااكون وبدت الساارادا 
على و.وه المساتمرين ال ين 
كاموا يساااتمرون نلى انملام 
الصادرا الخار.ة من البيامو 
  عزً اوتو مكاطع قصايرا  
وكاامات  كلهاا ك سااااايكياة 
ولكمهاا كاامات ممااساااااباة .ادا  

 للحفل .  
كامت مارتيما مصااً مختب ة 
ي  زاويااة . م رت ابيلياال 
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كً  مليااا نلى الت  كاااماات ت
ويادا اا مشااااابكتاان   بيمماا 
لمرت عيما ا ببريا السارادا 
وكاامات ابيليال على يكين باأن  
صاااوت التصااافيا ساااوً  
يصااااااال نلاى آ ان الاماااال 
المتوا.دين على متن الساافن  
ي  البحيرا ن  يما  كاان عاالياا   
لايارابار عان ماااد  نعا.ااااب  
المساتمرين بالرازً . مهض 
اوتاو واماحاماى وقاااد ركاز 
م راتاا  على مااارتيمااا الت  
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.ات من الزاوياة وريرات  خر
يديها مصفكة ... امحمى اوتو 
امحمااا خاصاااة ي  ات.ا ها 
ثام غاااادر وتابااادلااات ي.اواا  
انمساية للمرا الثامية . كامت 
م.موعااة من الموسااااايكيين 
تسااترد لل.لول حول البيامو 

. 
تراالات يلحاان .ميلاة ومفرحاة 
من ابالت الرازيين يصفكت  
انيااد  . باادي الملم  يمد  

الات يصااااادام اا  يغميتا    يترا 
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ي  مختلً ير.اااا البياات    
وياو  الامارو  حاتاى بااادت 
كاأمهاا تصااااال نلى ال.باال  
الراااليااة .  وكاااماات ملمااات 
انكاوردياون الاتا  راياكااات  
انغاماياااة تا اهار الاماوا اااب 
 الكاممة ي  حم.را الملم  .
رايا عاازً البياامو ابالت  
انخر    ثم عزً عزيااا   
مااماافااردا  لاافااتاارا و.ااياازا    
يترااالاات يصاااااوات الكطع  
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الماوساااااياكاياااة التا  عزيااات  
 واحدا تلو انخر  .

وقفت تستمع نلى المرزويات 
. ثم ساامرت يحد م يماديها    
يااساااااتادارت وريت ماارتيماا 
تشااااير نليها و   تكوم بردا 
حركااات لتلفاات يم ااار ااا .  
شاااااكات ابيليال طريكهاا بين  
ال.موع وو.اادت مفساااااهااا  
 مديوعة محو مدخل .امب  .
" سااااااااعااادياما    ير.او   

سات مارتيما سااعديم  . "  م
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بصاااوت م اااطرب   " نن  
عار ااة انزياا الت  كامت 
ساااااترتاد  ثوب الزيااً قاد  
ترر اات لحاد  ساايارا ن  
كاامات ي  طريكهاا نلى  ماا .  
نن حاالتهاا ليسااااات خطرا    
ولاكاماهاااا لان تاتاماكان مان 

 الح ور . "
تاابرات ماارتيماا بيمماا كاامات  
ي  عيميهاا م را ر.ااا   "  
يعلم ين الثوب ي  م مكاساا   
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 لا  من ي.ل ..؟     يرلات 
 قول  بأم  توايكين . "  

"  ااال تارامايان حاكاااا  ثاوب 
الزيااً؟ " قاالات ابيليال  لا   
باد شاااااة حادقتاا عيميهاا   "  
ماارتيمااا ال يعلم كيً ... "  
ويتحات ابيليال ياديهاا لتربر 
عان حاااالاتاهاااا وحايارتاهاااا ثام  
يكملت  "  ل ي.ب عل  حكا   

 يرل  ل  من ي.ل ؟ "  
"  ل باساتطاعت  طلب  ل   

ر؟ لكد ساابا من شااخ  آخ
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وارتاديات الثوب   ير.و     
ير.و  . ايرل   لا  ن.ل   
  يا آب    ون.ل مسااااتكبل   

 المهم  . "
 " ولكن .... " 

" لكد علمت بأم  سااتوايكين!  
شاااااكرا  لا  ولكن ي.اب ين  
تاااأتا  ابن . ياهام يا.اهازون 
الاامااماارات وي اااااارااون 
تصاااااااميم  على التراااليا 
ويم مون ان اااااواا وكماا 

تداا ترلمين   ساايسااتلر  ار
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ثاوب الازيااااً الاكاثايار مان  
الوقت . ساااتبدي الرار اااات 
انخريات الررض وساااوً  
تادخال كال ممهن بادور اا ثم  
تخر  وبيممااا تفرلن  لاا     
ساااااوً يكالام الاح اااااور 
واعريهم  على تصااااااميم  
 والخدمات الت  يقدمها . " 

براد ين يصااااابحات .اا زا    
وقفت ابيليل وقد يغم ااات  
عيميهاا وشاااااررت باارت.ااً  

لات لليلياان باأمهاا يتملكهاا ثم قاا
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تكره ين تخاا ل مااارتيمااا    
وبأمها لم تكن به ه الرصاابية 
ي  حياتها ثم توساااالت نليها 
ين تخبر اا عماا ي.اب عليهاا 

 ين تفرل  بيديها . 
قالت مارتيما   " امسك    ه  
الباقة   لكد صممت خصيصا   
لك  تحملها الرار ااااة الت  
سوً ترتد  ثوب الزياً .  
ا وبن ... " م رت مااارتيماا 
نلى ابيليل ثم صاافكت بيديها 
دون ين تحاد   ااااا.اة   "  
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  ا را ع . كل ما علي  يرل   
ياا ابيليال  و الساااااير ببطا 
على طول الممر   تتوقفين  
قلي   ثم تساااتديرين من حين 
بخر ... ولكن ال ي.اب ين  
تساااااتادير  دورا كااملاة نن  
 لا  سااااايمد  نلى اإلخ ل  
بشاكل ال يل ...  ك ا ساوً  

كل .وامب ير  الحا رون  
الفساااااتاان ثم ي.اب عليا  ين  
تتكاادم  نلى مهااايااة الممر 
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الممد  نلى المسااااار  وين 
 تكف   ما  . " 

" ماارتيماا .. " ماادت ابيليال 
بصااااوت يشااااوب  الخوً    
ولكن صاديكتها  مسات  " ال  
تخاااي  ساااااوً يكون نلى 
.اامبا  . " بادت ماارتيماا قلكاة  
وممشاااااللاة الباال   وكاامات 
يعصااابها م ااطربة بشااكل  

يرلماات ابيلياال كم ر يااب  
كاان عرض  ا ا الثوب مهماا  
بالمساابة نلى صااديكتها   يكل  
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شااااهرتها كمصااااممة كامت 
تاراتاماااد عالاى الاثاوب الااا   
ترتدي  ابن . صممت ابيليل 
على ين تفرل كل ما بوسارها 
من ي.ل صديكتها ثم تو.هت 
محو الساااااتاارا الت  كاامات 
تخب  مادخال الممر ويتحتهاا 

 مارتيما على مهل . 
بن  ياا . "   مسااااات   " ا

ياادخلاات ابيلياال وكاااماات  
 انموار تحيط بها . 
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علات تمتماات نع.ااب  ي   
الصااااااالااة   تبرتهااا .ولااة  
تصاااافيا مطولة . وحاولت 
ابيليال .اا ادا ين تفرال تمااماا  
كما قالت صاااديكتها . يكامت  
تساااااتادير قلي   كلماا خطات  
ب اااااع خاطاوات وعالااات 
 تااياات اإلع.ااب م.اددا  ن  
امتب  الحا اارون نلى و.ود 

تطريز ال.ميال على الثوب ال
ثم امف.ر ال.ميع تصااااافيكااا   
وكان الصاوت يقو  مم  ي   
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المرا انولى . ريت ابيليال 
رايموماد يبتسااااام و لا  من 
خاا ل حاااا.ااز الااطاارحااة 
ال باب  وريع يدي  ليش.رها 
ويربر بصاااامت عن نع.اب  
وكاان و.ا  مااكل ي ااااا ا  

 ك ل  بمور اإلع.اب .  
ثام ريت ابايالايااال رولاً    

مت تحاول ين  و ل  عمدما كا
تساااااتادير قلي   . كاان يكً  
مريوع الريل . وقد  ااقت  
عيمااه بيمماا و اااااع ياديا  ي   
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.يب  ساترت  . ولكم  لم يكن 
وحيادا  يكاد وقفات نلى .اامبا  
لورا ماارشاااااان   وكاامات 
تحاد  بثوب الزيااً الثمين 
ال   صاااممت  مارتيما .  ل  
كاامات تفكر باأمهاا ساااااوً  
تطلاب من مصااااامماة الثوب 

مماث   ن.لها  ين تصامع ثوبا  
عمادماا يطلاب رولً ممهاا ين  
تكبال با  زو.اا    ثم ريرات  
لورا عيميها وحدقت بد شااة  
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بالرار اة الت  كامت ترتد  
 الثوب كما الح ت ابيليل .
ارتفع صااوت مارتيما مرددا 
كلمات . بت امتباه الح ور 
وكامت تتخلل صاوتها مبرات 
تااادل عالاى اال اااااطاراب  
الخفيً وعادم الثكاة باالمفل 

تاكالامااات ماتاو.اهاااة نلاى ثام 
الح اااااور بللتهاا براد  لا   
اتسااااارااات عاياون .اماياع  
الحا اااارين وتركزت على 

 و.  ابيليل .
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يكرت ابيلياال وقااد بااديت 
تاتاراثار قالايا     ماااا ا تاكاول  
مارتيما حتى ي.رلهم يحدقون 
ب  بهاا ه الطريكااة؟ وبحثاات  
عاياماااا اااا عان عاياما  رولاً  
وكاامات تتوقع ين تر  ييهماا 
ع ماات التكادير الت  قريتهاا 

  اباتسااااااااماااات مااااكال يا 
وحركااات رايمومااد   ولكن 
 رولً بدا غا با  وباردا  .

ي.ااب علياا  التوقً عمااد 
مهااياة الممر . كاامات ماارتيماا 
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 قد يوصاتها . شاررت ابيليل 
بابااااقاااة الاز اور الاراطارا 
ترت.ً  ي  يااد ااا . كااان 
رولً يم ر نليهااا وكااأماا  
ساااااوً يااأت  نلى .ااامبهااا 
 ويحاول خمكها بكلت  يدي  .

ساااااألات ابيليال مفساااااهاا   "  
 لما ا؟ لما ا؟ 

وع  التصااااافيا الكو  ي   
 ال.و.

نن  لا  يتمااساااااب ير   مع  
الممااساااااباة   يكرت ابيليال 
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و    تشاااارر بالترب ولكن 
  ويتكاادم  رولً كااان يتحر

محو اااا   ثم صاااااراااد نلى 
 المسر  .

ترالت يصاااوات الموسااايكى  
والاتصااااافاياا واغاتامام رولاً  
 ا ه الفرصاااااة ليكول   " ال  
تلف   مااا كمااا لو كماات ال  
ترلمين ماا الا   يحصااااال .  
مارتيما تكول للح ااور بأمما  
ساااااوً متزو    لكاد اتفكات  
مع شاااااكيكت  على  لا  . ال  
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تمكر  انمر . نمهاا طريكتا   
كاد  من ين  الخااصاااااة لتتاأ

و اار  ي  عا لة يلدر آمن 
وباأما  ساااااوً تتمكمين من 

 البكاا  ما . " 
لم تساتطع ابيليل تصاديا ما  
سااااامرتا  ن ماا اا   ثم حادقات  
بو.  رولً ال   تحول نلى 

 قماع بارد .  
" ال ييهماا  يااا رولً ليل 
لك ماا  ي  مرمى وكاا لاا  
انمر بالمساابة لمارتيما   يأما  
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يعرض  اا ا الثوب نود   
 لها خدمة . "

" مرم؟ " ودل صاوت رولً  
 على يم  ال يصدقها.

" السااااات مختلفاة عن بااق   
المسااا . يأمتح ت حكين المال 
والمكااماة اال.تمااعياة الرييراة 

 ي  الحياا . "  
حو الح ور استدار رولً م

. 
تكلم رولً بااانلماااميااة ثم  
بااالم.ليزياة وقاال بصاااااوت  
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مشااحون بالهدوا الت  يملتها 
علياا  تلاا  المماااسااااابااة   "  
اسااااامحوا ل  ين يقاادم لكم 
زو.اة المساااااتكبال   ابيليال 

  ايل  . "  
علت  تايات التشاا.يع وكان 
 اااا.يج التصاااافيا يصاااام  
اب ان . وقفات ماارتيماا تحات 
خشاابة المساار    نلى .امب 

ا   وكاامات  اااااحكتهاا يخيها 
واساارة . يما عيما ا   يكامتا  
تالاماراااان وكاااامااات يااادا اااا  
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مشابكتين يو  ريساها كما لو  
يمهاا ياازت براد مبااراا ممهكاة 

  . 
ي  تل  اللح ة   ي ااااااات  
انموار الملومااة الف اااااااا  
واسااتدار الح ااور للتحديا 
بها ثم يمارت نشاكال متموعة 
ي  الف اااااا واختفت مخلفة 
    يلوامااا    بيااة   ي ااااايااة

قارمازياااة   ولايالاكاياااة  اتاً  
الحا اااارون ثم صاااارخوا  
وصفكوا بيمما كاموا يم رون 
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نلى الررض الرا ع كاااماات  
تلاا     انلراااب الماااريااة 
الموعودا   ولكمها تساااترمل 
ابن ل حتفاال باإع ن زوا  
رولاااً    لااا  الشااااااااب 
المو وب وابن مااكل يلادر 
البكر المحترم نلى يتااا غير 
مررويااة وي.مبيااة كاا لاا     

  الفتاااا تاادعى ابيلياال وتلاا 
  ايل  .  

يغم ااااات ابيليال عيميهاا   
لمرت ان ااواا ثم اختلطت 
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انلوان وامف.رت انساااااهم 
برااد ااا يخاا ت تبترااد ي   
الف ااااااا الت  غادت قااتماة 
ابن   ن  ين كال شااااا ا قاد  
يصااااب  وا ااااحا  بالمساااابة 
نبيلياال   يكاال انمر كااان  
م.رد لرباة قامت بهاا مارتيماا 
    وقاد اعتكاد رولً باأمهاا   

ابيلياال  ااايل    كاااماات قااد  
 اتفكت مع شكيكت  .  

على كال   يكاد كاامات ابيليال 
قد قاساااات الثوب كما طلبت 
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ممهاا ماارتيماا يليل كا لا ؟  
و ا    ابن تكوم برر ااا  
. ثم رماات ي  ي م  ابيلياال 
كلمات مارتيما عمدما رايكتها  
لتفح  الممزل قبل ين يمتكل  
ال.ميع نليا  ... حيا  قاالات    

يخر.ها من " لورا سااااوً 
حياا رولً و ل  بطريكة ما  
واعتكاد باأم  و.ادت الطريكاة 
الممااساااااباة . امتبه  ياا لورا 
ماارشاااااان يماا ماارتيماا يلادر 
مصاممة الثياب الشاهيرا ي   
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عالم انزياا ي  ساويسارا نن  
ابمسااة مارشااان لن تصااب   
يبادا  زو.اة رولً يلادر ياأماا  
لن يوايا يبادا  على يمر كها ا 

  ". 
    "  توسااااالاات ابيلياال نلياا 

ير.و  ياا رولً ي.اب ين  
تصااااادقم  لم يكن على علم 

 بأ  ش ا . " 
يخيرا    ريع رولً ريسااااا   
وكامت ميران الل ب تتأ.ج 
ي  م راتا  براد اا   يدركات 
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ابيليال يمهاا وحاد اا كاامات 
قادرا على رميتها بو ااو   
. قال بصااوت خشاان  "  ل  
يرحت ابن؟ سوً تصبحين  
عمااا قريااب زو.ااة ر.اال 

.  ال   يعماال ثر  ومحترم
 تحككت كل يمميات ؟ "  

اماتاهاى االحاتافاااال وغاااادر 
الزوار البياات . .لساااااات 
ابيليال على كرسااااا  قليال  
االرتاافااااع  ياا  غااريااتااهاااا  
وم رت نلى ياد اا تلا  الت  



-- 582 

صاايحت الرديد من المال ن  
وقفاات نلى .ااامااب رولً  
و   ماا تزال ترتاد  ثوب  
الزياً ولم تسااتطع مساايان  
الم را الكاااتلااة الت  رمتهااا 

.اا هاا ن  اقتربات من لورا باات
رولً وممهاا كا لا  يه  لم 
تمل الكلمااات الت  قااالتهااا  

 لورا لرولً . 
" كيً اساااااتطرات ين تفرال  
 ل ؟ "  كامت لورا قد  تفت  
وقد اصطمرت برض الدموع 



-- 583 

 " لكاد .رلتم  اعتكاد باأمم  
يما الت  ... " ساامرت ابيليل 
تمهياادا مخموقااة ثم يكملاات 
لورا  " نن كمات ترتكاد باأن  

الرمل سوً تستمر   م.احات
برااد  لاا  يمن الممكااد ين  
يمال  ساااتخيب . " ثم رمت 
لاورا ابايالايااال باما ارا يخار  

 حاسدا وابتردت .
حركت ابيليل ريساااها كأمها 
تحااول ين تمحو  كر   ا ا 
الحاااد  من  اكرتهااا   ثم  



-- 584 

تا كرت كلماات والاده   " يماا  
ير  .دا  نن ابم  قد استراد 
رشاده وقد شاررت بالسارادا 

عماادمااا سااااامراات الرااارمااة 
رولاً يارالان خابار زوا.ااا  
الكرياب مما  . ي    با   ياا  
عزيزت  ابيلياال ي  عااا لااة  
يلدر يالرا لة سااتكون رابحة 
بسبب و.ود  بين ييراد ا .  

  " 
حاااولاات ابيلياال ين تخبر 
مااكل باأن انمر كاان م.رد 
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لرباة   وباأن يبمتا  قاد ابتكرت 
 ا ه الحيلاة لتبراد لورا عن  
حيااا رولً    ولكن مااكل 

ركهاا ولم يتسااااامع نلى ي  ت
شااا ا ساااو  نلى ما ورده  
 من يخبار سارا سلبت لب  . 
لم تح ار مارتيما نلى غرية  
الكياال ن  كاامات ابيليال تخلع  

 ثوب الزياً .
ولام ياكالاماهاااا رولاً كالاماااة 
واحاادا   مع يماا  بك  نلى 
.امبها حتى غادر ال اايوً  
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براد حفال انلرااب الماارياة .  
وخر.ات ببطا براد ين قاالات 

.و مرا رت  ن  ي.اب   " ير
ين يبادل ثيااب  . " ومشااااات 
مريوعاة الريل نلى الممزل 
بيممااا رمكهااا رولً بم را 

 حادا .  
كاان رايموماد قاد ساااااألهاا   "  
 ااال تاوديان تاحاطايام و.ااا   
شاااااكيك ؟ يم  ال تودين ين  
 يتولى بمفس    ه المهمة؟ " 
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د  الابااااب باكاوا ثام دخااال  
رولً ولم يباد م اااااطرباا  
بااالرغم يماا  دخاال دون ين  

 ل  ب ل  ."   تسم 
" ن ا  ساااااوً تصاااااباحايان  
 زو.ت  . حسما    حسما  . " 
مشى رولً بخطوات بطي ة 
وتاوقاً يخايارا  باااالاكارب مان 
ابايالايااال باراااد ين دار حاول 
الكرساا  الكليل االرتفاع   "  
من المساااتحسااان ين تشاااكل 
زو.ة المسااااتكبل مصاااادر  
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سااارادا بالمسااابة ل    يليل 
ك ل ؟ " غ ااابت ابيليل ن  

لت  سااااامرات تلا  الكلماات ا
تلف  بهاا رولً بمبرا بااردا 

  . 
قال رولً   " يأمت باالتفا   
مع شاااااكيكت    قااد يعلماات 
لل.ميع باأما  زو.ت  وكمات  
كال الوقات على علم وكا لا   
مااارتيمااا   بااأن الخطوبااة 
مزيفة    عبارا عن شاا ا  
لن يتم اإلع ن عما   ويمات  
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قد خالفت شروط   ا االتفا   
 " . 

قاالات ابيليال   " ليل لاديا   
من الحب ي  مفساااا      را 

 ماعدا حب ال ات . " 
كاااماات و.متااا ااا تحترقااان  
بسااابب الل اااب الت  تأ.ج 
ي  داخلهاا   ثم م رت نليا  
 م را تحد وعيما ا تلمران . 
" يا رولً   يسااااأل مارتيما 
عن تل  انمسااااية . يقساااام  
بااأمم  لم يكن على علم بمااا 
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تمو  يرلا  . " قاالات ابيليال 
 لاا  ن  كااان رولً يتو.اا  

 الخار  . محو 
" يلام تاكاوما  عالاى عالام 
بشااااا ا؟ يلم يكن لاديا  يياة 
ياكارا وال حاتاى شاااااكاو  
 بالمسبة لما تمو  يرل ؟ " 

وعاادت كلماات ماارتيماا ترن 
ي   اكرا ابيليل   " ساااوً  
يخر  لورا من حيااا رولً  
  و لاا  بطريكااة مااا وقااد  
و.دت الطريكة المماسابة ...  
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ولكن لم يكن قاد خطر على 
تيماا تمو  باال ابيليال باأن ماار

يرل  ل  برولً   ولم تلمل 
 ااا ه الافاكارا ماخايالاتاهاااا حاتاى 
برادماا يقمرتهاا  ا ه انخيرا  
بكيال يسااااتان الزياً . كم 
كاامات غبياة ن  يمهاا لم تربط 

 بين الحواد  . 
ولكن رولً  يسااااار  المور  
ي  عيميهاا وشااااارااع الحيرا 
بطريكاة خااط اة . يهو قاد  ن 
بأمها كامت على علم مسااابا 
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تيماا عملا  .  بماا قررت ماار
ياااساااااتاادار رولً وتركهااا 

 وسط ييكار ا .  
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" يلم يزل لديكم مكان شااغر  
للرمال كماادلاة؟ " ساااااألات  
ابيليل الفتاا الت  .لسات نلى 
المكتاب ي  المكهى . وتممات 
ين تفهم  اا ه انخيرا للتهااا 
االم.ليزياة وير     يكاد بادا 
لهاا باأن الفتااا قاد يهمات ماا  

 قالت  .  
" يماا آسااااافاة . ولكمماا و فماا  
ماادلاة يخر  . " اساااااتادارت 

حد  ابيليال و.لسااااات نلى ن
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الطااوالت الفاارغاة   وادعات 
باأمهاا تكري ال حاة الطراام .  
ولم تكن حكاا  ترياد ين تاأكال 
شاااااي ا  بالرغم من ين المهار 
كان قد مر بسااارعة و   لم 

 تأكل شي ا  طوال اليوم . 
يه  قاد غاادرت الممزل ي   
الصاابا    ن  كامت الشاامل 
تشاااار  ولم يكن ي  كان قد  
اسااتيك  برد . حملت حكا بها 

طتهااا بااأغرا اااااهااا الت  م
وتاركااات الافسااااااااتايان الاتا  
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يعطتهاا نياا اا ماارتيماا و اداياا  
رايموماد الصاااااليرا كا لا     
يكااد تركاات ابيلياال وراا ااا  
كاال مااا يترلا بااالحساااااااب 
المصاري  ال   يتح  رولً  
باساامها   باإل اااية نلى كل  
ماا اشاااااترتا  بماالا  . كتبات 
رسااااالة نلى ماكل اعت رت 
ييهااا مطوال  ن  ا اااااطرت  

دون مساعدا   للرحيل وتركت 
  ثاام   اابااات نلااى مااركااز 
اساااااتر ماات الساااااياا  ي   
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المديمة واسااااتفهمت من يين 
تسااتطيع ين تسااتكل البا  .  
يرلت ابيليل  ل   وسااامرت 
يصااااوات يبوا  المتكررا    
ياأعاادت نليهاا  كر  انياام  

 الما ية  .  
اقتربت ممها يتاا و   تحمل 
ديترا  صاااااليرا  ي  ياد اا    
  وامت رت لتسا.ل ما تطلب  .
نمها المادلة الت  احتلت مكان 
الفتااا الهولمادياة   تلا  الت  
تكلم رولً مرهاا عمادماا كااماا 
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مراا    وبادا نبيليال باأن  لا   
قد حصال مم  عدا ساموات    
ثم طلبات عصاااااير يواكا  .  
ون  اسااتدارت المادلة لت  ب  
  سألتها ابيليل   "  ل  ما   

 غرً شاغرا لديكم؟ " 
" ساوً اساترلم عن انمر .  

برد ب ااااع دقا ا   عادت  " 
المادلة و   تحمل الرصاااير 
. " يكول المادير باأن  ماا   
غريتين واللرياة انصااااالر  

    انرخ  ."  
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" شااكرا  . " شااكرتها ابيليل 
ثم ديرت الحسااب . ساحرت 
عيماا اا وقاد تا كرت .ماال 
اله ااااااب   مماا ر الحكول  
الخ اااراا وانشااا.ار على 
الت ل . كما عاد نلى  اكرتها 

بال الشااااا كة الت  مم ر ال.
ارتفرات بفخر وراا ماا وقاد  
بادت بريادا . قاالات ابيليال 
للمسمولة   " يود ين استأ.ر 
 غرية و ل  لب رة ييام . "  
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م رت المريا نليهاا بكليال من 
 الريبة ثم حدقت بحكيبتها . 

"  اال لاادياا  المااال الكاااي  
 لتدير  اإلي.ار؟ "  

قاالات ابيليال   "  ال يبادو  
؟ " ثم   يكيرا نلى  اا ا الحااد

يدركات باأن طلبهاا للرمال قاد  
يثار شابهات السايدا   " مرم    
لاد  المبلا الكااي  . " يكادت 
ابيليال للسااااايادا   ثم حملات 
حاكاااا اباهاااا واماتا ارت لاكا  

 تكود ا نلى غريتها .  
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مرت الشااااابتان بالكرب من 
البياامو الا   الح ات ابيليال 
يمار و.اوده نثار زياااارتاهاااا 
انولى للمكااان . ومشاااااات 

ثااات الاماريا باباطا ياماااا لابا 
 انخر  ين استدارت .

ساااألتها   ه انخيرا   "  ل  
ت.يادين الرزً؟  ال تريادين 
الحصاااااول على عماال؟ "  
يوماأت ابيليال موايكاة يكاالات  
لهااا   " يمكماا  ين ترزي   
على البيااامو . لن يااديع لاا   
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الاكاثايار ولاكان ياماكامااا     
بواساااااطااة راتباا  تلطيااة 
 تكاليً الطرام واإلقامة . "  

حتهااا  عبرت ابيلياال عن ير
وبااديت بااالرماال ي  تلاا   
انمسااااايااة وم اااااى على 
و.ود ا ي  الفمد  يساااابوع 
واحااد عماادمااا دخلاات نلياا   
ما.اماوعاااة مان الا.اماود .  
تصااااعدت صااايحات الفر   
و اااااحاكاوا كاثايارا    لاكاماهام 
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كاموا .ميرا  يصامتون عمدما 
 كامت تبدي بالرزً . 

اساااااتامارااات ابايالايااال نلاى  
انصاوات الت  كامت تصادر  
عاماهام . ولاكان صاااااماتاهام 

ب ماط اااا باااالارياباااة الار ايااا 
ويكرت ابيليل بأن الصااوت  
الصااااادر عن مكاعد م كان 
يرم  بأمهم ساااوً يلادرون 
. ولكمها اكتشاافت بأن انمر 

 لم يكن  ل  .  
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تكلم شاخ  وقً وراا م .  
ورمت يصااداا كلمات بالللة 
انلمامية   عمد ا اساااتدارت 
ابيليل ولم تسااتطع تصااديا 

 عيميها   " رولً . "   
 ت ؟ " "    .مرت يمتر

" لن يطيع يوامر  يو حتى 
يتكبلهااا . يرحيل  من ممزل 
آل يلادر ي.اب ين يكون قاد  
يو ااااا  لاا  بااأمم  ال يود 
 رميت  ثامية   يليل ك ل ؟" 
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 م رولً باالرد عليهاا ولكما  
باادل ريياا  ن  الح  ا تمااام 
الا.اماود الاكابايار باماااا  يااادور 
بيمهماا   يكاال براد اا   "  ياا  
  ا.لب  يمترتا       يرلات  
 لا ؟ يمحن ال مساااااتطيع ين  

 متكلم  ما . " 
تبراات ابيلياال ات.اااه م ره 
ووايكات ي  قرارا مفساااااهاا  
على ك ماا  ن  يمهااا علماات 
باأما  محا ولكمهاا صااااامتات  

لى االستس م لكراره مها يا  ع



-- 605 

  " نن   بات مرا    عادم  
باااأن يباكاى ماحاتافا اااة باحاا 
الرودا نلى  مااا يو الاا  اااب  

 نلى مكان آخر . " 
مع  لا    يرلات ابيليال كماا 
طلاب ممهاا رولً . يراادت  
و ا  تاحامااال يماتاراتاهاااا يلاتا  
و ااااارتهااا بسااااارعااة ي   
الحكاا اب   ثم و.ادت رولً  

 يتحد  مع المسمولة . 
  " لو قلت    قالت المسااامولة

ل  من تكومين لكمات رتبات  
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يمر بكا   ي  يي ال اللرً 
 و ل  من دون مكابل . " 

م رت ابيلياال نلياا   " من 
يكون؟ " ساااااألتا  بصااااامات  
ولكم  رسااام ابتساااامة باردا  
على و.ها  . ن ن   يهو قاد  
 قال للسيدا بأمها خطيبت  . 

" لكاد يوقفات ساااااياارت  ي   
الخاار  . " قاال رولً  لا   

امها . ثم يخ  و و يسااااير يم
ممها الحكا ب وو ااارها ي   
ال.هة الخلفية للسيارا ويشار 
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نلاى الاماكاراااد انمااااما  باياااد 
حازمة   يفكرت ابيليل بأمها 
لن تسااااتطيع مخالفة يوامره 
 حتى لو يمها يرادت  ل  . 

ا اتام رولاً باااأمار حازام 
انماان ويغلا البااب باإحكاام 
  ثم .لل خلً ع.لة الكيادا  

ياا كاة  وقااد الساااااياارا بمهاارا 
خاصااااة وين الطريا كامت 

 وعرا ومتر.رية .
سااااااألتاا  ابيلياال   " كيً  

 عريت يين ت.دم ؟ " 
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" كماات قااد يخبرتاا  بااأن  
المسااااا ولين عن م.موعااة  
يماااد  يلاادر كاااموا يموون 
شاااااراا  ا ا المكاان . و كا ا 
كان   يكد اشااااتريماه وممو  
ابن توسااااايرا  . " اعتريات  
ابيلياال ي  قرارا مفساااااهااا  

انمر ووبخت بأمها قد مسيت  
 مفسها على  ل  . 

" لكد اتصلت المديرا بالفمد  
يه  قد الح ت شااارا يمد  
بااااماوراماااا عالاى حاكاااا ابااا  
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ويكرت باأن تساااااترلم عما   
 ما  . لكد و ارت رساالتها 
على مكتب  ولم ير ا سااو  
عمادماا عادت من زوري  .  
يكاد غاادرت ي  الصاااااباا   
 الباكر برد يوم االحتفال . " 

 " ويما ك ل  . "  
قاااال رولاً   " لام يلاحا  
خرو.ا  المفاا.  . عمادماا 
قريت الرساااالة برد ال هر    
اعاتابارتاهاااا الاكاطاراااة انخايارا 
الت  كاااماات الزمااة لحاال 
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المر اااالة   يكد و فت عدا  
يشاااااخااا  للبحاا  عماا     
ولكمم  قد وصااالت يوال  نلى 

  ما . "  
وباادا لهااا بااأن ال.ميع ي  
الراا لاة وليلياان والخادم كااموا 

قاتها .   ما  مسااااتردين لم 
 حدقت ابيليل مشدو ة .  
 سألت رولً   " لما ا؟ " 

ي.ابها رايمومد   " يلم ترلم  
  باأن الكصاااااة  هرت على 
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الصااااافحااات انولى وعلى 
 عماوين الصحً؟ " 

" زو.اة ر.ال يعماال باارع  
تختف  . " قااالاات مااارتيمااا 
و   تبتسااااام كااأمهااا تهم  
مفساها على الدور ال   لربت  
والا   سااااااعاد على تحرير 

 ولً من براثين لورا . ر
" يا ابمت    لما ا يرلت  ل ؟  
" ساااااأل مااكل بتر.اب  "  
ساوً تح ين بمساتكبل با ر  
وسوً تتحكا كل اح م  .  
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على الرغم  من  لا    يكاد  
 ل ت بالفرار . "  

قاال رايموماد   " يتسااااااال  
لمااا ا يرلاات  لاا   اال ين  
شاااااكيك    ر.اال انعمااال  
الشاااااهير قاد يخطااا وللمرا 

حياااتاا  المهميااة انولى  ي  
بساااااباب تمساااااكا  باابراا  
المسااااابكاة و كا ا يكاد حكم 
بطريكاة خااط اة على يحاد م؟ 

  " 
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قال شااااكيك  بحدا   " ن دي    
وبن ر.اااا تفرقوا .ميرااا  
... ير.و  يعا رم  ياا يب  
... ولاكاماما  ساااااوً يراياا 

 ابيليل . "  
ما ارت نلاى رولاً و ا   
تشاارر بوقع الصاادمة . كيً  
لهاا ين تشااااار  لا  باأن  لا  

  و اع حد لحياتها كلها يرم
 ؟ "

اساااااترملات طريكاة الاديااع  
اله.وم  ياأ.اابتا    " ماا ا 
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عن ريياا  عم ؟  ا  اليوم 
امهلاات عل  باااال ااامااات ن  
تكلماات عن " طموحااات  "  
الت  حاااولاات تحكيكهااا ...  
و لااا  باااالاا.اار  وراا "  
المكااماة اال.تمااعياة الرييراة 
  –والثروا . " اللا ين تادع  
كال  كماا قيال ل  باأمهماا  ادً 

المساااا ولكن ما خلً .رحا  
كبيرا  ي  مفساا   و ادعام   
باأمم  اتفكات مع ماارتيماا على 
ين يعالان باااأماما  زو.اتااا   
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المساتكبلية . ي  الحكيكة   لكد  
قماات بكيااال الثوب ولكمم  
يرلت  ل  نسااد  خدمة لها 
. يه  يرادت التاأكاد من ين  
الثوب ال يحتا  نلى تردي ت 
. وقاد كاان الثوب ير   م.م 

 لررض كل  . "ا
" الفتااا الت  كاامات ساااااوً  
ترر ا  قد ترر ات لحاد  

 و.رحت بسبب  ."
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حدقت ابيليل برولً  " ن ن 
يمات تررً حكيكاة ماا .ر  

 " . 
" مرم   يماارتيماا قاد اعتريات 
ل  بكل شااا ا . لم تصاااب  
الفتااا ب.را  لكاد كاامات  ماا   
وراا الساااااتاااارا و.اااا ازا  
لارارض الاثاوب يا  حاااال  
ري اااااتح  لا  وكاان  ادً  

ارتيماا كماا علمماا .ميراا  براد ما 
الحفل  و طرد لورا مارشان 

 " . 
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م رت ابيليال نلى البااب ثم  
نلاى رولاً . ياهاو لاو كاااان  
يشارر بشا ا ت.ا ها لما كان 
و ااااارهاا يماا  ا ا الخياار .  
على الركل   كان قد ر.ا ا  

 باال تخر  من حيات  . 
نن كاااماات تلاا     مهااايااة 
الكصة   ي.ب عل  الر وخ  

  يكرت ابيليال  لطمر الواقع
. ثم مه ااات وتو.هت محو 
البااب . ون  وصااااالات حتى 
الابااااب   تارددت كاثايارا     
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اسااااات.مرات قوا اا وتا كرت 
الخاتم . اساااتدارت لتسااالم  
نلى رولً و كا ا كاان   يكاد  
يخااا ه رولاً دون الاتافاوه 
بكلماة وعلمات ابيليال باأمهاا 
المهااياة حتماا    وي.اب عليهاا 
ين توا.  المساااتكبل لوحد ا  

 كبيرا . وبش.اعة 
" ك    لن تاا  ب  .  اال  
اعتكادتح حكاا  باأمم  ساااااوً  
يسااااام  لا  باالا  ااب؟ يماا  
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يرياد ح   ييتهاا الم.موماة   يال  
 تفهمين  ل ؟ " 

قاالات ابيليال   " ييهم  لا ؟  
 ك  ال ييهم . " 

قطع رولً ك مهاا بكولا   "  
ساااوً تصااابحين زو.ت     
قاولا  لا  باااأمااا  ساااااوً  

 تتزو.يم ؟ " 
ساااااألات ابيليال بتر.اب   "  

 يمت تتزو.م ؟ " 
" مرم و لاا  مماا  اللح ااة 
انولى الت  وقع ييهاا م ر  
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علياا  عماادمااا ريرتاا  عن  
حااياة الطريا حيا  و.ادتا   
براد الحاادثاة كا لا    عمادماا 
كامااات يا  طاور الشااااافااااا  

 " يع.بت ب  . 
براد قليال من الوقات   .لل 
االثمان على يريكة و اارت  
ي  مكاان يطال على مماا ر 

 خ بة .  
"  ماا  الرادياد من انعماال  
الت  ت.ياب عل  نم.ااز اا .  

  " 
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"  ال ساااااترحال ثاامياة؟ ربماا 
 لزيارا لورا؟ "  

م ر رولً نليهاا وقاال   "  
 ال تشاااااررين باالليرا؟ ال  
يمكن ين يكون انمر كا لا  

 يا آب  ."  
لكن عمدما وصاااالت نلى " و

 مااا   يخاا م  رايمومااد نلى 
.مااحا  يرييات صاااااورا لهاا 

  ما  ."  
" لكاد يعطتهاا ل  بمفساااااهاا  
و ل  مع اإلطار. وو ارتها  
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 مااا  ن  يمم  لم يعثر على 
مكان آخر ي اارها يي  .  ل  
يتلف   بتل  الربارات م.ددا ؟ 

  " 
" الماال والمكااماة اال.تمااعياة 
. " يكملت ابيليل ثم  ااحكا  

ياة وم رت ابيليال نلى ساااااو
رولً ثم تااابراات   " متى 
اكتشااااافاات بااأمم  ال ي.ر  

 وراا   ه انشياا؟ . " 
" من الصارب عل  ين يقول  
لا ح   لا  . ي  باادم انمر 
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يردت نرغااام مفسااااا  على 
االعتكاد بأم  لساااات مختلفة 

 عن باق  المال . "  
" كمات قاد وعادت بااال ترتبط 
باامريا ثاامياة   كماا قاال ل   

 . "  رايمومد
"  ل يرال  ل    ي  يوم من 
انيام سااوً يحطم .م.مت  
نما  يرو  انكاا ياب ولكن 
ي.ااب عل  ين اعترً بااأن  
شاااخصااايت  قد حطمت كل  
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يساااااااليب  الاادياااعيااة وقااد 
 يزع.م   ل  كثيرا  . "

" لما ا ي ديتم  تل  السااعة؟  
  " 

" لم يود امتحام  كما ادعيت 
ي  حيمهاا .  ال تصااااادقيم   

بسااااااطاة  باأمم  وددت وبكال 
ن اداا  نياا اا؟ كماا قلات ي   
حيمهاا   كمات يرياد ين يبر ن  
ل  بأمم  لسات يماميا  ال يفكر  

 سو  بمفس  . "   



-- 625 

" لم اسااترمل يبدا  تل  الكلمة 
 " . 

ي.ابها رولً   " حساااما  لكد  
ا افتها نلى سا.ل  الحايل    
وابن ...  ماا  شااااا ا ماا 
ي.ااب عل  الكيااام باا  . "  
وتاو.ااا  نلاى حايااا  ياو.اااد 

ويخر  مماا  علبااة  الاادر 
طويلاة بادا مم ر اا ماألوياا   
لد  ابيليل . " تف ااال  . "  
ثم و اع السااعة  ي  مكامها 
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ولم تسااتطع ابيليل سااو  يا  
 تتأملها بإع.اب . 

" نمهاا را راة ياا رولً . ال  
يمكمم  شااااكر  كفاية نم   
ي اديتم  نياا اا . ولكن حكاا     

 لم يكن ... "  
" نن ري ت يخ  ا ثامية ...  

ترمل يسااليبا  يخر  ساوً اسا 
إلقمااعا   بكبولهاا . " ثم تاابع  
رولً و و يدع  الل ب    
" لم التا مرا بفتاااا تريض  
قبول انشااياا الثميمة لم.رد 
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يمها ثميمة وساااوً يشاااتر  
ل  المال يو ييا  من انح.ار 
الااكااريااماااة انخاار  الااتاا  

 ستختاريمها . " 
" ولكمم  يحاب خااتم والادتا   

 يا رولً . "
قطااب رولً حااا.بياا    "  
 ليل ل  قيمة مالية كبيرا . "  
"   ا ليل مهما  يبالمسابة ل   
  نم  يشاكل صالة وصال مع  
الما اااا  ... ما ااااي  ...  
لا لا  يهو بم ر  يسااااااو  
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يكثر بكثير من قيمتا  الماادياة 
 " . 

بادا رولً ما  وال    ثم يت   
عن الخاااتم   ويعاااده نليهااا 
وقال   " لكد اكتشااافت لملما 

لمسااااا   وليل ماساااة بين ا
وابن ترال  . ي.ب ين ممزل  
ومرلن للراا لاة عن خطوبتماا    
 يعم  خطوبتما الحكيكية . "  
" رولً ... " توقً رولً  
ليمصااااات نليهاا   " نن كمات  
... تريدم    يلما ا بدا علي   
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الل ااااااب عماادمااا يعلماات 
 مارتيما عن يمر خطوبتما؟ " 
" يلن تحزر  برد؟ لكد حد  

كادت باأمكماا قاد   لا  نمم  اعت
خمتماا ثكت    ماارتيماا ويماتح .  
يكااد اتفكمااا على نبكاااا انمر 
سرا    و بأال مرلم يحدا  سو  
ييراد الرا لة باإل اااااية نلى 
 لا  ... يكاد يردت ين يقوم  
يما مفس   باإلع ن  خطوبتما 
ولم يود تر  ي  شاااااخ  

 آخر يفرل  ل  . "  
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" طبراا    براد ين تاأخا  ريي  
وتطلاب مم     يليل كا لا .

ين يقبال باأن يكون زو.اة لا   
" . 

" ليل  لا   ااااارورياا  . "  
ي.اب رولً و و ي اح     
" ياأماا لم يكن نقبال .واباا  
سااااالبياا  من قبلا    على كال  

 حال . "  
 مسات ابيليل   "  ل سابا  
وقااال لاا  يحااد م كم يماات  

 متر.رً؟ "
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" حاد   لا  مرات عاديادا .  
" 

وصااااا  نلى الرد اة يو.ادا 
الاراااا الاااة باااأكامالاهاااا تاماتا ار 
قادومهماا . م ر مااكل نلى 
يااد ابيلياال وري  الخاااتم .  
ساأل ماكل بصاوت مخمو  
  " الخطوبة    ل يصاابحت  

 حكيكية؟ "  
" لكد يصاااابحت حكيكية ابن  
ياا يب  . " ثم مااد  يختا    "  
ياا ماارتيماا ... " وردت  ا ه  
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انخيرا علي  بابتسااامة يكال  
ً محتااا  لثوب   " ساااااو

 الزياً عما قريب . " 
صااافكت مارتيما ثم يشاااارت 
ع مة المصر وتكدم رايمومد 
ثم قاال   " مبرو  ياا ابيليال 

  ". 
قال ماكل نبيليل   " شكرا  
ن  ين يبم  عااد نلى رشاااااده  
واختاار  زو.ا  لا  . " ثم  
اساتدار محو ابم  وصاايح  .  
" ساااوً يبو  لكما بسااار .  
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  كما محن   ي  رايمومد ويما  
على اتفااا  مع مااارتيمااا ي   

 ليلة االحتفال . "  
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