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 رواايت عبري القدمية 
 الكاتبة ـ آن ميثر   

 
 

 امللخص
 

اجملموعات الغجرية يف كافة أقطار العامل معروفة 
مكان بفرحها الالهنائي ابلطبيعة ، وبتجواهلا الدائم من 

اىل آخر ، من قارة اىل اخرى وهي يف ترحاهلا هذا 
تقيم االحتفاالت الصاخبة اليت تدعو إىل املشاهدة  

https://www.riwaya.ga/romancya_motanawi3a.html
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والدهشة عددا كبريا من الناس حيثما حل الغجر .  
 هكذا كان البد للمعلمة االنكليزية املسافرة يف رحلة
سياحية دابون ، أن تلتقي الغجري مانويل يف فرنسا 

رغ الرائعة منتدايت روايتياجلمال . وسط منطقة الكاما
إال أن اقارب مانويل يتدخلون من كل جهة ، امه  

تبارك العالقة لكن صديقتة ايفون ـ وهي رفيقة طفولتةـ 
حتاول ختريبها وتنجح اىل حد بعيد ... ويرافق هذه  
االحداث املضطربة الطفل السعيد جواناثن ..... 

ة  لكن من هو جواناثن ؟ وهل تتكمن املعلم
 االنكليزية السائحة من التغلب على القدر الغجري؟ 
---------------------------
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 اللقاء املفاجئ 
 

على السهول املنخفضة من وادي الرون جبنوب  
فرنسا، ويف أوائل شهر ابريل / نيسان من كل عام  

تقريبا ، هتب رايح املسرتال ، وقد استجمعت لفحاهتا 
الباردة من منحدرات الربوفنس العليا الىت يكسوها  

اجلليد عادة يف ذلك لوقت من السنة. لتمأل طريقها  
بعواء ، كأنه صراخ  العاصف عرب مستنقعات الكامارغ

يطالب ابلثأر . عند ئذ ال حياول انسان أو حيوان أن  
يعرتض سطوة املسرتال ولكن أزهار النرجس 

والسوسن الربية الشجاعة اليت تنمو بني أدغال  
القصب أو الغاب وحدها جترؤ على أن تعلو برؤوسها 



لتعلن جميء الربيع اىل مصب النهر . وتتوقف الرايح  
ة مفاجئة مثرية .اهلائجة بطريق   

ويعود دفء الشمس بدرجة تفوق التوقعات ، فيمحو 
ذكرى األراضي اليباب اليت كان اجلليد يغطيها منذ  

أايم ، حني كانت الطيور البحرية تسعى ايئسة يف  
طلب الرزق ، وهي تتعقب ااثر اخليول الربية البيضاء  
اليت جتولت أحياان يف هذه املناطق ، فتفتت حبوافرها  

اجلليد املرتاكم .كتل   
وتعود احلياة اىل الدلتا أبكملها ، فتكتسي ابلبهجة  

اليت ال تعرف هلا مثيال ، حىت يف ذرة الصيف عندما  
جتف املستنقعات بفعل حرارة الشمس ، وتتحول اىل  

مساحات من األراضي املوحلة املتشققة ويدب  



النشاط يف كل مكان ، وتزخر البحريات الساكنة  
ية ويظهر العصفور  واملستنقعات الزرقاء ابحلياة الرب 

وجنتني الذي حياول أن يتشبث  الشادي املمتليء ال
ابألعشاب الطويلة ، ويلمع ريش آكل النحل أبلوانة 
الزاهية وهو يندفع اىل اسفل ليصطاد بعض احلشرات 
اليت تسبح فوق سطح املاء ويسري طائر الفال برشاقتة  
الغريبة يف املستنقعات خبطى تعرب عن األهبة .منتدايت 

 رواييت 
كانت دابون تعرف هذا الوقت من السنة معرفة  

جيدة . ففي مثل هذا الوقت جاءت اىل الربوفنس،  
هذه البقعة املميزة من فرنسا . واليت أصبح هلا مغزى 

كبري يف حياهتا الشابة فيما بعد ، واآلن جتد نفسها يف 



طريق العودة من جديد ، تعاين من املشاعر نفسها  
. أنه الشعور الذي أصاهبا  املصطرعة مرة أخرى 

عندما غادرت املكان نفسه يف نوبة مندفعة منذ ثالث 
 سنوات . 

ولكن كيف كان ميكن هلا أن تتفادى ذلك ؟ ويف مثل 
 تلك الظروف؟

وبدات الطائرة هتبط فجاة ، ومالت دابون يف مقعدها  
اىل اخللف ، تضم ذراعيها ابحكام وحتس ابلدوار  

. كان عليها ان تتذكر أهنا  الناشيء عن هبوط الطائرة  
مازالت يف الطائرة واهنا على وشك اهلبوط يف مارينيان 

. ورغم أن دابون كانت تتذكر جيدا مستنقعات  



كامارغ اجلميلة ، فأهنا كانت تعلم أن ال أحد سريحب 
 مبقدمها . 

وكان هناك شاب جيلس على اجلانب اآلخر املقابل  
حظ حريهتا ،  ملقعدها من ممشى الطائرة ، بدا أنه ال

فأنثىن حنوها ، وهو يستند اىل مقعده . كانت دابون  
قد احست بنظراته . خيتلسها اليها من وقت آلخر 

أثناء الرحلة ، ولكنها مل تشجعه يف التعارف هبا ، ألهنا 
 كانت حريصة على أال تتورط مع أي رجل . 

وبد أن الشاب الحظ القلق الذي ينتاهبا يف شكل  
راودها التفكري فيما كانت مقدمة  هستريى شامل كلما

 عليه . 



وتشجع الشاب ، فلمس ذراعها برفق ن وبدأ حديثه 
 ابلفرنسية قائال : 
 "عفوا اي آنسة " 

 وأكمل ابالنكليزية "هل بك سوء"؟ 
 

كانت نرباته تدل على أنه فرنسي ، ولكن كيف تسىن 
له أن يعرف أهنا انكليزية ؟ ومل جتد دابون تفسري 

مبا مسعها تتحدث اىل مضيفة الطائرة لذلك سوى أنه ر 
. 

وحاولت أن تعتدل يف جلستها ، برغم حزام األمان  
الذي يقيد حركتها ، وتصنعت ابتسامة ابهتة ،  

 واجابت: 



أشكرك ايسيدي ، انين خبري ، ولكن هبوط الطائرة  
 يثري أعصايب دائما ." 

 وأوما الشاب براسه قائال: 
 " أستطيع أن أفهم ذلك "

وجهة البارزة احملدودة نظر دابون ...  ولفتت مالمح
نت صديقتها كالري معها اذ كان شااب وسيما ، ولو كا

ألهتمتها ابلغباء لصدها أي شاب يبدي اهتماما هبا ، 
لكن كالري ليست معها اآلن ، فهى هنا وحدها ،  
وأمامها اآلن الكثري مما ينبغى أن تستعد له يف هذه 

النافذة لتقطع اية اللحظة . وهكذا حولت نظرها اىل 
حماولة الستئناف احلديث معها ، وبدات ترى 



األسفلت على ممر اهلبوط يبدو وكانه يندفع اىل أعلى 
 ليقابل الطائرة على أرض املطار . 

كان اهلواء خارج الطائرة دافئا، ومل يستطيع ازيز  
حمركات طائرة فوق رأسها ان يبدد ما كانت تثريه 

اعماقها .  اللحظة من مشاعر خمتلفة يف  
وأخذت دابون هتبط درج سلم الطائرة بعدما متالكت 

 مشاعرها ، واجتهت اىل مبىن اجلمرك.
مت كل شيء يف احلال ، وكان املوظفون حييوهنا  

اببتسامة دافئة ، فسرهتا ابفتتان الرجل الفرنسي ابية  
امرأة جذابة، وخرجت من املطار تعلو وجهها اخلجل 

كثر ثقة بقدرهتا على ، ولكنها كانت على األقل ا 
 مواجهة ما ينتظرها .منتدايت رواييت



ونظرت دابون حوهلا ، ومل تستطيع أن تبدد احساسا 
طفيفا ابالرتياح كان اهلواء معطرا أبريج األزهار ، 
ممتزجا برائحة البحر النفاذة ، يف حني كانت حتس  
بشيء من الدفء نتيجة حلرارة الشمس . وبدات  

السيارة اليت سيق هلا أن رتبت  تسائل نفسها أين جتد 
إستجارها ، وتوقعت أن جتدها يف انتظارها يف املطار . 

كان هناك حشد من السيارات واألتوبيسات تتنتظر  
 املسافرين لتحملهم اىل مدينة مرسيليا .

وبرز الشاب رفيق الطائرة مرة أخرى . وكانه كان هنا 
ابلصدفة ، واجته اليها ، وبدات دابون تعض على  

فتها بشيء من القلق. ش  



كانت أتمل يف أال بسبب هلا الشاب شيئا من  
املتاعب . وعندما بدأ يتحدث اليها من جديد  

التفتت اليه بشيء من ا لغضب يعلو جبهتها امللساء 
فوق عينني هلما طيف من لون خضرة البحر ،  

 وسألته: 
 "نعم ايسيدي" 
 ورد متسائال:

 "هل ينتظرك أحد ايآنسة؟"
وترددت دابون حلظة قبل أن توميء ابالجياب . مل 
تكن هذه االجابة ـ رغم كل شيءـ أكثر من حتوير  

بسيط للحقيقة. وسأل الشاب مرة اثنية "لست حباجة 
 أذن اىل من يوصلك ابلسيارة "



 وأجابت دابون على الفور :
 "الشكرا" 

ووضعت دابون يدها يف حقيبتها تتحسس شيئا ، مث  
متا ، ووضعته على عينيها . كانت أخرجت منظارا قا
ربعة الشكل كبرية احلجم . جنح  عدسات املنظار م

املنظار يف اخفاء مالحمها . كانت أتمل يف أن يفهم  
الشاب مغزى حركاهتا ، وأن ميضي يف حال سبيله ، 

 واكن ها هو اآلن يتقدم حنوها مرة اثنية ، يقول:
 "أعتقد أن هذا قد سقط منك ايآنسة!"  

 



رت دابون بسرعة تتاهب لرفض الفكرة بربود  واستدا
، ولكنها هلثت يف دهشة عندما وجدت أوراقها  

 اخلاصة ابحلجز يف الفندق بني يدية . 
 ومل متلك اال أن جتيب يف حرج :

"أوه ، اوه شكرا ربد أهنا سقطت مين عندما كنت  
 أخرج منظاري ، شكرا "

 وابتسم الشاب وهو يقول: 
نسة " "أن ذلك من حسن حظي اي آ  

 وأضاف : 
"ساحميين ، فلقد عرفت أنك تنوين االقامة يف آرل . 

 أهنا مدينة مجيلة . أنين أسكن قريبا من هناك " 
 وحبست دابون أنفاسها ، مث صاحت :



 "حقا"
ونظرت حوهلا بسرعة ، مث أضافت : أنين أوافق ،  

 فهي حقا مدينة مجيلة .."
 وبدا على الشاب شيء من احلرية وهو يقول :

أنت متاكدة أنك ال حتتاجني اىل أن أوصلك   "هل
 بسياريت ، ايآنسة " 

 وأجابت دابون وهي حترك يدها مستنكرة :
" أوه ،ال ! أنين حسنا ، استاجرة سيارة ابلفعل . أهنا 

 ينبغي أن تكون هنا ، يف مكان ما "
كان الشاب يصغي ابنتباه . وبدا بعني فاحصة ينعم 

الواقفة ، مث قال:النظر يف السيارات   



"هيا أعتقد أنين أعرف أين جند سيارتك "منتدايت  
 رواييت 

 وعندما مهت بشكره ووداعه ، أخذ يعلق مبرح :
" أنين أمضي معظم وقيت يف آرل سوف اكون سعيدا 

ت دعويت اىل العشاء يف احدى األمسيات للغاية لوقبل
.وابتسمت دابون ابتسامة غامضة ال تعين القبول أو  

، وهي تعتقد أنه سوف يقنع نفسه أبهنا جمرد   الرفض
سائحة ، وأنه لن يقحم نفسه ليتوصل اىل األسباب 

 احلقيقية لزايرهتا .
وأنطلقت دابون ابلسيارة غرب مرسيليا مث اىل  

الشمال متجهة صوب آرل عرب سهل الكرو العظيم . 
كانت املنطقة تبدو موحشة ، ومع ذلك كان هناك  



هر بني الفنية والفنية . وتذكرت حماوالت لالستزراع تظ
أسطورة كان مانويل قد قصها عليها . تقول األسطورة 

" أن هرقل اجلبار قابل ذات مرة شعبا من املردة 
العمالقة كان يعيش على السهل الذي متر به اآلن .  

واضطر هرقل اىل أن يستنجدةبزيوس كيرب آهلة  
اليوانن ، واستجاب االله أبن أسقط كسفا من  

جارة على اولئك املردة ، وبذلك أنقذ هرقل من احل
املوت ." ومن يومها ترقد كسارة احلجارة املتبقية من 

املعركة يف املكان رغم السنني واحلقب . أهنا تذكر  
 مانويل ! 

وسرت رعشة يف عروقها . فألول مرة منذ غادرت  
لندن مسحت لنفسها أن تتذكره ، وكانت الذكرى تعين 



آالم غائرة يف أعماقها . وحتسست حقيبة يدها ، 
فوجدهتا وأخرجت منها علبة السجائر ، واشعلت  

واحدة أبصابع مرتعشة . مل يكن من عدهتا أن تدخن  
توتر ، وهي  كثريا . كانت تدخن فقط عندما حتس ابل 

 آلن حباجة اىل شيء ما .
كانت الساعة بعد السادسة عندما بلغت آرل ،  

وكانت حتس آباثر السفر وابالجهاد . واجتهت مباشرة 
اىل الفندق ، وسجلت امسها ، مث صعدت اىل حجرهتا 
لتأخذ محاما سريعا بعد أن رفضت أن تتناول اإلبعض  

حجرهتا . الشطائر وافقت االدارة أن ترسلها اليها يف  
وعقب ذلك ارتدت ثواب طويال من احلرير وجلست 

اىل جوار النافذة ، تطل على أحد امليادين الصغرية ،  



وهي تتناول الشطائر ، وتشرب فنجاان من القهوة  
 الفاخرة اليت أعدهتا صاحبة الفندق بعناية 

 
وألقت دابون ببقية الشطائر جانبا عندما بدات  

لتعكر هدؤها . ماذا  الذكرايت تتوارد اىل ذهنها  
حيدث لو أن مانويل رفض مقابلتها ؟ له أن يفعل  

ذلك أذا شاء ، ولكنه لن يعلم احلقيقة ألهنا مصرة 
 على ذلك .

وغاصت يف مقعدها بعد أن وضعت فنجان القهوة  
قيبة يدها ، فأخرجت الفارغ فوق الطبق وحتسست ح

منها بعض الصور الفوتوغرافية ، وأخذت تنظر اليها  
وحنو . لقد مس الصغري الذي كان يف الصورة  حبب 



مشاعر قلبها ، وبدات حتس بدموع يف مقلتيها . لقد 
مضى عليها زمن طويل مل تعرف فية البكاء . وأخذت 
تفكر فيما يشغل جواناثن به نفسه اآلن ، كيف حاله 

، وكيف يعامل كالرى اليت تعهدت برعايتة خالل 
ا على الصورة  غياهبا يف هذا السفر ؟ ومالت براسه

 وهي هتمس بصوت ضعيف : 
 " لتسعد مساء اي جواناثن "

وأعادت الصورة اىل احلافظة اجللدية ن مث وضعت 
 هذه يف احلقيبة الكبرية من حقيبيت السفر . 

أستيقظت دابون يف الصباح على وهج الشمس خترتق 
أبشعها ستائر الغرفة ، وظلت حلظة تعجز عن ان  

ما مل جتد فراش جواناثن  تتذكر أين هي . وهلعت عند



هناك جبوار فراشها ، ولكنها يف احلال تذكرت قصة 
 سفرها اىل هذا املكان اجلديد .

كانت دابون قد قررت أن تتصل هاتفيا ببيت سان 
سلفادور حول وقت الغداء ، لتتحدث اىل مانويل ومل 
تكن ترغب يف احلديث اىل أمه أو أبيه حول املوضوع  

انويل ، خيصهما دون غريمها ، اذ أنه خيصها هي وم
 .منتدايت رواييت

وبعد أن وضعت بطاقة بريدية معنونة اىل اخلالة كالرى  
يف صندوق الربيد تطمئنها على سالمة الوصول ،  

وجدت نفسها يف حالة قلق بينما كان الصباح ميضي 
يف بطء وتثاقل . أن الشعور ابالنفعال حول املوضوع 



طريقة ما أن هتدىء من كان يثري الضيق ، والبد هلا ب
فعال قبل أن تقابل مانويل . هذا االن  

وتوقفت عن التفكري يف ردود فعله حني سرياها . البد 
انه متزوج من إيفون اآلن ، له مسؤولية اخلاصة اليت 
يتحملها ، وقد يرفض مقابلتها . انه ابلتأكيد سوف  
يرفض املقابلة لوعلمت هبا إيفون . مث ملاذا تظن أنه  

قرضها النقود على أساس عالقة كانت بينه  سوف ي
وبينها منذ ثالث سنوات عالقة اتضح أنه مل يكن  

 يعتربها ملزمة . 
وعادت دابون ابلسيارة اىل الفندق بعد الثانية عشرة  
بقليل ، ودخلت اىل غرفة االستقبال على مضض . 

كانت قد الحظت أن هناك حجرة للهاتف يف الردهة 



هت اليه ، كانت تريد أن  يستخدمها النزالء ، فاجت
تطلب املكاملة قبل أن تفقد شجاعتها ، وكان بوسعها 

أن تتذكر الرقم ولكنها كانت حتتفظ به مكتواب . 
ورفعت السماعة أبصابعها املرتعشة ، وطلبت من  

عاملة اهلاتف أن توافيها ابملكاملة . كان اجلرس يدق 
ا على الطرف اآلخر من اخلط ، وكانت يداها قد ابتلت

 ابلعرق ، كما صارت حباته تتجمع على جبينها .
ورفعت مساعة اهلاتف أخريا على الطرف اآلخر .. 

 ومسع صوت امرأة تقول ابلفرنسية: 
 "نعم ، هذا بيت سان سلفادور ! من املتكلم "

وأهنار صوت دابون فجأة ، واكنها متكنت أخريا من  
 أن تسال يف صوت خافت ابلفرنسية : 



سلفادور ؟"  "هل أنت مدام سان  
 وأجاب الصوت :

 " ال، أنين جني هل تريدين مدام سان سلفادور ؟"
 

 وردت دابون مسرعة : 
"ال،ال، هل السيد سان سلفادور أقصد السيد مانويل 

سان سلفادور موجود ؟" وترددت جني حلظة مث 
 أجابت : 

 " ال ، إنه يف أفينون " 
وسقط قلب دابون يف أعماقها الداخلية اذا مانويل  

آلن يف أفينون ؟ ا  



أهنت املكاملة ، وانصرفت وهي حتس برعدة تنتاب 
 جسمها .

وعندما خرجت من حجرة اهلاتف ، كان مدير الفندق 
، وأخذ ينظر اليها بقلق وهو يالحظ  يف الردهة

شحوب وجنتيها وابيضاض عينيها ، ومل يرتدد يف أن 
 يساهلا جبزع: 

 "هل كل شيء خبري ايآنسة؟ " 
ا ، وهي أال تفاريقها شجاعتها .  وهزت دابون رأسه

 أجابت بسرعة : 
 "ال،ال،الشيء " 

 وأضافت :
 "اجلو مجيل ، اليس كذلك "



 ومل ميلك مدير الفندق اال أن يردد: 
 "نعم ، مجيل "

 وأوما برأسه ، بينما هي ترقي الدرج اىل غرفتها .
يف الوقت الذي كانت تستعد فيه للغداء مبالبس  

الليمون صنعتها هلا كالرى ، قطنية جذابة بلون 
حاولت دابون أن تتفهم موقفها جيدا . وأخذت 

متشط شعرها ، وتصلح منه من جديد ليحتفظ بوضعه 
. 

ونزات اىل حجرة الطعام تعاين شعور واضح ابخلواء يف 
 معدهتا ، ولكنه مل يكن خواء اجلوع على أية حال .

وأكلت قليال ، رغم أن حساء السمك كان لذيذا ،  
فضة أن تتناول شيئا آخر سوى بعض الفاكهة را



الطازجة . واستمتعت بشرب القهوة املنشطة . 
وخالل ذلك كانت تفكر يف تربير مقنع لكي تذهب  

 اىل املزرعة نفسها .
وتركت قاعة الطعام ، واخرتقت االستقبال اىل الفندق 

الواسع ، وأخذت تتفحص امليدان الظليل أبعني 
دق نزالء كثريون ، فموسم سامهة . مل يكن يف الفن

السياح يف آرل مل حين بعد . ولكنهم سوف يكثرون 
خالل شهرى مايو ويونيو / أاير وحزيران . عندما  

تبدأ األعياد ويتجمع الغجر ليحتفلوا مبناسباهتم  
 اخلاصة . 

حتسست أصابعها شفتيها وهي تعود بذكراهتا اىل 
الوراء وحتس كاهنا يف املطعم تتناول طعاما من اخلبز  



اجلاف اململح وكواب من مرطبات منعشة ، وتسمع من 
جديد صوت الضوضاء واملوسيقى وااالاثرة اليت  

التقاوم عندما يشعر االنسان ابنه يشارك يف طقوس 
نسن . قدمية كانت متارس قبل آالف الس  

وعادت اىل الفندق وقد اطبقت يديها بقوة . مل يكن  
عليها ان تتجلد وتثابر مهما  كا ذلك مفيدا . كان  

كان االمل ومهما كانت القسوة وذلك من اجل 
 جواناثن . 

وأمضت بعد الظهر يف الفندق ، مما أاثر دهشة املدير 
. كان قد سجلها كسائحة ، وكان حيريه أهنا مل خترج  

اكن السياحية مثل الباقية . والحظت أنه  لتزور األم



خيتلس النظر اليها من مدخل قاعة االنتظار ،  
 وتظاهرت أبهنا مل تالحظه لكي تتفادى اي حرج .

وعندما بدات الشمس متيل قليال واخذت الظالل 
كت قاعة تستطيل يف امليدان خارج الفندق ، تر 

األنتظار واجتهت اىل حجرة اهلاتف مرة اخرى . كانت 
ركبتاها ترتعدان قليال ، ووجدت صعوبة يف االحتفاظ 

 بتوازهنا . وصلت أخريا اىل حجرة اهلاتف .
رفعت السماعة ، وردة عليها صوت نسائي للمرة  

 الثانية . وكادت قواها ختواهنا 
 



ولكنها مل تكن جني هذه املرة . كان الصوت صوت  
فتاة ، وظنت دابون أهنا تعرف ذلك الصوت منذ امد 

. كانت ملانويل أخت صغرية أمسها لويزا .....  بعيد  
حاولت دابون أن ختفي هلجتها األنكليزية ، ونطقت 

 بفرنسية واضحة : 
"معذرة ، ولكنين أريد التحدث اىل السيد مانويل  

 سان سلفادور"
 

 و واستفسر الصوت اآلخر بدهشة :
 " مانويل ، من الذي يطلبة "



يب على ترددت دابون ، إذ كيف ميكن هلا أن جت
السؤال دون أن تتورط يف موقف تريد أن تتجنبه ،  

 وأجابت يف مراوغة : 
 "أنين صديقة للسيد سان سلفادور "

 وردة الفتاة بدهشة تسأل:
 "هل أنت انكليزية" 

وضمت دابون شفتيها ، مل تكن تظن أن هلجتها 
الفرنسية سيئة اىل هذا احلد ، ولكن سنوات عدة  

ية . مضت مل تستخدم فيها الفرنس  
ووقعت يف حرية ، ماذا عساها أن جتيب ؟ لو اهنا  

أنكرت أهنا أنكليزية ، فسوف تدرك الفتاة كذهبا ،  



ولو أهنا اعرتفت فأن موقفها يزداد سوءا . ووجدت  
 دابون نفسها ترد: 

 " أن ذلك ليس مهما " 
وللمرة الثانية وضعت مساعة اهلاتف وهي حتتقر جبنها 

. 
وصعدت الدرج اىل غرفتها ، تركت حجرة اهلاتف 

ومحلقت يف املرآة . كانت عيناها مكدودتني ، وكان 
القلق واضحا يف خضرهتما . كيف ميكن أن تتصرف  

 ؟
وبينما كانت تبدل مالبسها استعداد لتناول طعام 

العشاء ، مسعت نقرا خفيفا على الباب وصوات ينادي 
: 



 "آنسة ، ايآنسة "منتدايت رواييت 
ا . وعربت دابون احلجرة اىل الباب  كان صوات نسائي

وهي حتكم ازارها حوهلا . كانت اخلادمة أمام الباب  
 تقول اببتسام :

" مكاملة هاتفية لك ايآنسة ، لسوء احلظ عليك أن 
 تنزيل اىل الردهة للرد عليها "

أمسكت دابون مبقبض الباب ابحكام ، وهي تسأل  
 يف صوت خافت :

" " أأنت متكدة أبن املكاملة يل  
 وأجابت اخلادمة : 

 " نعم بكل أتكيد ايآنسة ، أنه صوت رجل "
 وهزت دابون رأسها ابرتباك ، وهي تقول: 



"رجل! أوه، أوه، حسنا جدا سوف أنزل ، أعطين 
 دقيقة ألرتدي مالبسي"

كانت رجالها ترتعشان وهي جتري هابطة الدرج اىل  
 اهلاتف ، ورفعت السماعة ووجدت الصوت يقول :

ج "" اأنسة كن  
مل يكن ذلك صوت مانويل . كان أكثر خفة وأكثر 

 شبااب ، وأقل ااثرة . 
 وسألت بعصبية :

 " من ، من املتكلم "
"هنري مارتن ، ايآنسة . لعلك تذكرينين . لقد تقابلنا  

 ابألمس يف الطائرة "



وأسندت دابون نفسها على حائط حجرة اهلاتف 
 ابرختاء ، وهي جتيب :
 " أوه ، ايسيد مارتن " 

 وتنفست بعمق ، مث أضافت :
 " آسفة ، مل أكن أذكر االسم " 

 وأجاب مارتن : 
"أفهم ذلك ، ولكنين كنت حمظوظا ابلفعل اذ عرفت 
أمسك . أخربيين هل أنت مراتحة يف الفندق ، وهل  

 كل شيء على ما يرام " 
 

 وتنهدت دابون وهي جتيب ابكتئاب :



خريا ،  " أوه ، نعم ، نعم . كل شيء على مايرام . 
 ملاذا طلبتين "

وبدا أنه شعر ابلضيق ، وتسأل وهو يضحك يف  
 خفوت :

" ملاذا أطلبك ايآنسة ؟ انك تعرفني طبعا . أريد أن  
 أعرف رأيك يف قبول دعويت للعشاء هذا املساء "

 وبسطت دابون قامتها ، وهي تقول :
 " آسفة ، مستحيل " 

 وسأهلا مصرا:
 " ملاذا ؟ ملاذا مستحيل "

 وهزت دابون كتفيها النحيلتني ، وهي تقول :



" أشعر ابلتعب، وال أفكر ابلعشاء على األطالق 
 ايسيدي "

 ورد متعجبا : 
" آه ، ولكنين أشعر ابلوحشة ايآنسة ، والبد أنك 

 تقبلني دعويت للعشاء ابلتاكيد " 
 وكزت دابون على شفتيها وهي تقول:

 " آسفة "
 وعاود االحلاح :

" "اذن ، ليكن غدا  
 وأجابت :

 " ال أعرف غدا "منتدايت رواييت 
 وكانت اجابتها هذه حقيقية فعلق ببساطة : 



 " انك جترحني شعوري ، أرجوك أن تقبلي دعويت " 
 وردت دابون حبزم :

 "رمبا يكون ذلك يف وقت آخر "
 ووضعت مساعة اهلاتف . 

وتركت املكان ، وعادت متباطئة تصعد الدرج اىل  
ها عناء تغري مالبسها ،  حجرهتا ، ومل تكلف نفس

وأكتفت أبن طرحت نفسها على الفراش ، كانت  
تشعر ابلوحدة ، ومل تستطع التفكري يف كالرى 

 وجواناثن اللذين ينتظراهنا يف انكلرتا .
ومجعت حقيبة يدها ، وهبطت الدرج ، واجتهت اىل  

امليدان بعد أن قررت أال تقبل الدعوة للعشاء يف 
صبابيح يف الطريق تلقي املطعم . كانت أضواء امل



سيال من الضوء على الشوارع املعتمة ، وكان اجلو  
دافئا يف شكل واضح ، واكتشفت أن الضوء اخلفيف  

الذي يذيب الظالم كان بلسما لقلبها وعقلها  
املهمومني . وأراتحت اىل تذكر القول املأثور " الغد  

 يوم آخر " 
من   تذكرت دابون اهنا كانت قد شاهدت مانويل أكثر

مرة يف احلضرية يف مزرعتة مع الثريان ، وكم من مرة 
كانت تقف ساكنة عندما يقوم ببعض احلركات أمام  

الثريان ، واليت لو كان قام هبا أمام املشاهدين يف  
احللبة ال ستحوذ على صيحات األعجاب . كان 

ذلك حيدث أحياان ، وكانت تكرهة يف تلك املواقف 



األمل . كانت جتري هارية ألنه كان يسبب هلا القلق و 
 منها وجيري خلفها . 

وشعرت ابالمل يف معدهتا . لقد مضت تلك الشهور 
اايمها كأعذب ما متضي سراعا مضى كل يوم من 

األحالم اجلميلة ، ولكن كم كان الفراق معذاب يف  
 النهاية . 

وعادت من مسرياهتا يف حوايل التاسعة ، وقد هدات  
تمتعت ابلسري وحدها ، أعصاهبا املشدودة بعد أن اس

وابالرتياح ... وأزالت عن نفسها القلق فيما يكون  
 من أمر الغد ، فالغد شيء يف علم الغيب . 

ودخلت متباطئة اىل الردهة االستقبال يف الفندق  
بية يدها تتدىل فوق كتفها ، بينما يده متتد  وحق



لتسوي جديله من شعرها األسود احلريري خلف أذهنا 
األمر تظن أن الردهة خالية . ولكن  . كانت يف أول

ما كادت جتتاز املساحة العريضة املغطاة ابلسجاد  
األخضر حىت وجدت رجال ينهض من كرسي جبوار  

 قاعدة الدرج ، وجدته خيطو ليعرتض طريقها .
 توقفت دابون وصارت حتدق يف ذلك الرجل .

 ونطق الرجل : 
يريد أن يعذهبا : دابون ! قاهلا بنربته املعروفة ، وكأنه   

" هل يل أن أسأل : ملاذا جئت اىل هنا ؟ وعن ماذا  
 تريدين التحدث معي " ؟

 



وبدات دابون تذرع احلجرة بقلق . مل تستطع أن تقف 
ساكنة حتت نظراته الفاحصة ، ومل يسعفها الكالم مبا 

تقول . واالن ، وقد بدا علية التعب من كثرة  
 تضجرها ، صار يقول ابحلاح :

 رجل ال يعرف الصرب ، أستحلفك ابهلل قويل ما  "أنين
تريدين ، وال ختشي شيئا . ماذا تريدين ؟ هل هي  

 النقود؟" 
وتعلثمت دابون فجأة ويدات حتدق النظر فيه  

 وشفتاها ترتعشان وهي تقول :
 "ملاذا ختيلت أنين يف حاجة اىل النقود ؟"

 نطقت بذلك حني أحست بلهجته الساخرة .
املباالة : ورد بشيء من عدم  



" أليست النقود هي ما يسعى اليه كل أنسان ؟ 
 وأضاف : 

" اذا كانت هذه التمثلية احملبوكة كلها من أجل النقود 
، فأرجوك أن تكفي . أن هذا التمثيل يسبب يل 

 الضجر "
 ونظر اليها ابمشئزاز وهو يكمل :

" أنين أتعجب حقا . ملاذا ختيلت أنين ميكن أن أقدم  
 لك النقود؟" 

وحدقت دابون اليه واستفسرة ابجياز ، وهي حتاول أن 
 تستجمع هدؤها أمامه : 

 " هل يعين ذلك أنك ترفض مساعديت "



وتكور يف وقفته ، ووضع اصبعي اهبامه يف حزام 
البنطلون . وبدالمن أن جييب على سؤاهلا ، بدأ يقول 

: 
 " أخربيين ملاذا تريدين النقود ؟"

 واستعادت قوهتا، وقالت :
سألة شخصية ، مث مادمت ال تريد أن تساعدين ،  " م

كما هو واضح فال أرى أن ذلك أمر يعنيك 
 ."منتدايت رواييت 

 ورد مانويل وهو يتفحصها بعينية : 
" ال اذكر أنين قلت ابلضبظ أنين ال أريد مساعدتك 
. أنك تتسرعني يف اهتامي اي دابون . ليس لك احلق  



ت تعودين  يف أن تظين أنك بعد غياب ثالث سنوا
 وجتدين األشياء والناس كما تركتهم عند ذاك " 

 وضمت دابون كفيها وضغطتهما ، وقالت : 
" ال أنتظر سيئا من هذا القبيل . أعرف أن احلياة  

متضي ، والشيء يبقى كما كان . أريد فقط أن أجتنب 
التعقيدات اليت المربر هلا ، وال أحب أن أجعل هذا 

 املوضوع ميس حياتك اخلاصة "
وأخذ مانويل يلعن يعنف ، واجته اليها مهددا وهو 

 يقول : 
" هل كنت تتصورين أن حتضري اىل هنا دون أن  

 متسي حيايت اخلاصة كما تقولني "



وارتعدت دابون بسبب انفعاله املفاجىء ، وقالت 
 أبلفاظ مكبوته :

"أنك ال تفهمين . مل يكن بد من جمىيء اليك . مل 
أن أجلأ اليه "يكن هناك شخص آخر أستطيع   

واحدودبت كتفاه ، وحاول أن يسيطر على نفسه  
 بصعوبة وهو يقول :

 "وهل أنت حباجة اىل النقود "
 ومتكنت دابون من أن ترد بصعوبة: 

 "نعم "
 وسأل: 

 " كم تريدين" 
 وبلعت دابون ريقها بصعوبة ، وقالت وهي تتلعثم:



 
 " مخسة ... مخسمائة جنيه "

يعلق :وقطب حاجبية . وهو   
"مخسمائة جنيه ؟ ماهذا ؟ مايقارب أربعة آالف  

 فرنك ؟"
 واومات دابون :

 " شيء قريب من ذلك "
والك مانويل شفته السفلى بلسانه ملدة دقيقة مث قال 

: 
" مخسمائة جنية . آه . وبدات عيناه هتيم عرب قامتها 

 النحيلة .



"الي شيء حتتاجني هذه النقود اي دابون ؟ هل أنت  
مثال " حامل ،  

 وحدقت دابون اليه يف امشئزاز وهي تقول :
"الال ، كيف جترؤ ان تقول شيئا كهذا ؟ وتكسر 

صوهتا من االمل ، وكان عليها أن تتنفس بعمق مرات 
 عدة حىت عاد اهلدؤ اليها "

 ونظر اليها نظرة خاطفة وهويقول : 
 "لكن ملاذا ال حيق يل أن أظن هكذا ؟"

صفعته على وجهه قبل وانطلقت يد دابون بقوة ، و 
ان يتحرك من مكانه وهرولت أمامه اىل الباب وهي 

تصرخ ، وفتحته ، وأخذت جتري وكأن الشيطان  
يطاردها . وصعدت الدرج مسرعة اىل حجرهتا ، 



وغلقت الباب خلفها ، واوصدته ابملفتاح وأسندت 
ظهرها اليه وهي ترتعش ، ولكن ام يكن هتاك صوت 

عها . ومل يكن هناك طرق يدل على أن شخصا ما يتاب
شديد على الباب . كان هناك صوت أنفاسها هي ، 

واليت استغرقت دقائق عديدة اتعود اىل وضعها  
الطبيعي . وعندما أتكدت أن ال أحد وراءها ،  
طرحت نفسها على الفراش ووجهها اىل أسفل 

وعيناها جافتان وهي تكاد تشعر اهنا فقدت كل شيء 
ييتيف احلياة .منتدايت روا   

وقامت دابون من الفراش يف الصباح التايل على غري 
رغبة ومل تكن قد نعمت بنوم هادىء . وكانت هناك 

خطوط قامتة على حافة عينيها . نزلت لتناول االفطار 



، وقد ارتدت منظارا قامتا لتتجنب املالحظات الودية 
 اليت لن ميكن تفاديها من مدير الفندق .

عدة فناجني من القهوة  كان افطارها يتألف فقط من
، وخالل ذلك حاولت أن تستعيد الثقة بنفسها . 
كانت تتمىن لو أن كالرى كانت معها ، ومع ذلك  
فأن كالرى مل تكن لتوافق على طريقتها يف مسايسة  

األمور . وكالرى من أنصار أن يقول األنسان احلقيقة  
وليحدث ما حيدث ولكن ، يف هذا املوضوع ابلذات 

يع دابون أنتوافقها . اذ كيف تعرتف ملانويل  ، مل تستط
سان سلفادور ابلسبب احلقيقي وراء حاجتها للنقود ؟ 
وماذا كان ميكن ان يكون رد فعله اذا ما أعرتفت له  

 ابحلقيقة . 



وأب هاجس يعنفها من الداخل ، ولكن ماذا عساك  
أن تفعلية اذا مل يعد ؟ كيف تتصرفني ، أتضحني  

فاء من أجل كربايئك ؟بفرصة جواناثن يف الش   
واعتمل شعور ابلوهن يف نفسها ولكن ، هل كان 

بوسعها أن تلجظا اىل شخص آخر ؟ مل يكن لديها  
 اي أحد عدا اخلالة كالرى .

ووخزت الدموع عينيها . أن مخسمائة جنية مل تكن  
تعين شيئا ابلنسبة آلل سلفادور بل ان ألفي جنية مل 

ماء يف احمليط عندما تكن ابلنسبة هلم سوى جمرد نقطة  
كانوا يعرضون عليها النقود يف وقت مضى ، كانوا 

حريصني على أن يدفعوا هلا أكثر من هذا املبلغ قبل  



ثالث سنوات ، فلماذا اليعطوهنا ما هو أقل بكثري 
 اآلن ؟

وأزمات ايئسة . ما كان جيوز هلا ان متزق ذلك  
الشيك ، ولكن هل كانت تعلم أهنا سوف حتتاج  

يف أي يوم من األايم ؟اليهم   
وأوأطلقت تنهيدة ، مث خرجت اىل درج الفندق . 
كان الصباح مجيال آخر ، وكانت أشعة الشمس  

تتألأل على برج الكنيسة الذي يقع على مراى النظر  
. وكانت جمموعة من راكيب اخليل تعرب امليدان وحوافر 

اخليل تصطدم أبحجار الطريق ، وكان بينهم أطفال  
اعة يف الركوب . مل تكن أحصنة بيضاء بل يظهرون بر 



رمادية هلا كتل الشعر الكثيف يف الذيل اليت عرفت  
 هبا احصنة الكامارغ ....

 
ومل يكن من املمكن أن تبقى طوال النهار فب الفندق 

دودة اىل حد االرهاق . تنتظر . وكانت أعصاهبا مش
 كان الدواء الوحيد هلا أن تتصرف ، وأبية طريقة .

واختذات القرار فرجعت الفندق وبدات على الفور  
تبدل مالبسها ولبست بنطلوان ضيقا وقميصا جذااب  

لونه امحر مزرق ، اما شعرها فكان ممشطا كالعدة  
كانت حريصة على أنتبدو وكاهنا ذاهبة اىل العمل . مل 
تكن حترص على أن تتزين ، فال أحد يف مزرعة سان 

 سلفادور يعنية مظهرها . 



ت خزان السيارة ابلوقود واجتهت اىل خارج  ومأل
لرتايب الذي ميتد  املدينة ، تقود سيارهتا على الطريق ا

حلزونيا بني النهر واملستنقعات . كانت ابستمرار ترى  
وتسمع صوت املاء يتدفق وأخذت ممجموعة من  

الطيور املائية والبط الربي حتلق وهي تطلق صياحا  
يارة ، وكان الريش  عاليا حني أفزعها صوت حمرك الس

األمحر القرنفلي جملموعة من طيور الفالمنغو يومض  
بعيدا عنها كأنه سراب يف مستوى املياه . كانت هذه  
الطيور ختوض يف املياه الضحلة يف احدى البحريات 

اليت تعج ابألحياء املائية من كل نوع واليت تتغدى 
عليها آالف الطيور اليت تسكن يف مصب النهر . أما 

ك املساحات امللونة بني سيقان القصب أو الغاب  تل



فقد اتضحت أهنا جمموعات من نبااتت املستنقعات 
املائية بينها أزهار البنفسج الصغرية الرقيقة وكأهنا  

تصارع احلياة يف هذه املنطقة . رأت النظر الذي سبق  
أن ااثرها ، ذلك هومنظر ثريان كامارغ . كان هناك  

ا ترعى على الروايب املشبعة أكثر من عشرة رؤوس منه
اليت تنمو يف تربة املستنقعات .رفعت احليواانت 
رؤوسها عندما مسعت صوت السيارة ، ولكنها مل  
تكرتث القرتاهبا منها . كانت قروهنا تنثين منذرة  

ابخلطر وأمسكت دابون بعجلة القيادة ابحكام . 
وكانت ترى العالمة املميزة هلا )س. س( اخلاصة 

ان سلفادور على خاصرة كل ثور من ذلك  بقطعان س
 القطيع .منتدايت رواييت 



أدركت اهنا ليست بعيدة اآلن . من الواضح اهنا  
كانت يف أراضي سان سلفادور ن وبعد قليل اخذت  
جمموعة من األحصنة ختتفي من الطريق امامها وسط 
أيكة من شجر البالنرتى وحملت دابون بني األشجار 

، رغم أن الصورة كانت التزال   شيئا الميكن أن ختطئه
 ابهتة عربة كبرية من عرابت الغجر . 

وضغطت دابون على فرامل سيارهتا ، واقفتهاوصارت 
حتدق جتاه العربة . كان مظهرها يكشف عن األمهال 

، ومع ذلك كانت عربة مميزة ، وعرفتها أهنا عربة  
 جيما ، وهي اليت سبق أن ركبتها مع مانويل .

فكار اليت جاءهتا من وحي الطريق ، وكبحت دابون األ
وشدت الفرامل وانسلت من السيارة ما الذي جاء 



بعربة جيما اىل هذا املكان ، وملاذا اعرتاها االمهال اىل 
 هذا احلد ؟ 

كانت الفكرة اليت خطرت هلا فكرة عفوية ، ولكنها  
كانت مقنعة . أيعقل ان ذلك قد حدث ؟ كانت 

، ولكنها كانت نشطة . جيما امراة كبرية السن فعال 
 هل ميكن أن تكون قدماتت . ؟

وتوقفت دابون على حافة الطريق . كانت األرض  
حول العربة شبه مستنقع ومل يكن حذاؤها مناسبا  

للسري يف الطني . كان املكان يبدو مهجورا وكانت  
الستائر املسدلة على النوافذ مغربة ومل يبد ان يف  

 املكان ابدرة حياة . 



ن راسها ورجعت اىل السيارة ، وجلست  هزت دابو 
شارة خلف عجلة القيادة . كانت عربة جيما بيتها  
الذي طاملا كانت تزهو به وحترص على أن يكون 
 شفافا نظيفا ، ولكن ها هي الن يصيبها الصدأ . 

وعاودت النظر اىل العربة من جديد واحتبس حلقها . 
هل يعقل ان تكون جيما قد ماتت ؟ وهل يكون 

سببا من أسباب املرارة اليت يعانيها مانويل .ذلك   
ونظرت حوهلا يف ايس ، ماذا ميكن ان تفعل ؟ اتعود  

من حيث اتت ؟ ام توصل وختاطر مبقابلة زوجة 
مانويل ، وهي اليت مل ختف كراهيتها هلذه الفتاة 

االنكليزية ؟ بل هي الزوجة اليت اختارهتا أم مانويل  



تناظر ثروة آل سان البنها علىاساس أن ثروة أبيها
 سلفادور .

 
وأدارت حمرك السيارة فجأة ، ووجدت نفسها تركز 
أفكارها حول جواناثن . لقد حضرت من أجله اىل  
هذا املكان، وان كان حضورها يعين شيئا من املذلة 

 فأن عليها ان تتحمل كل شيء وحدها . 
وأوقفت السيارة مرة آخرى ، ونزلت متجهة انحية  

ضعت يده على جبهتها حتمي عينيها  غطاء احملرك . و 
من الشمس وهي حتدق اىل املدى البعيد . كان هناك  
شيء غامض يتحرك على مدى األفق ، وحاولت أن 

تتنتبه ، وجتسدت احلركة القادمة من بعد يف مجاعة  



من الرجال واألحصنة . كان الرجال هم احلراس يف  
 كامارغ يرعون قطعان اخليل واملاشية . 

وا يقرتبون من املكان ، استطاعت دابون  وعندما بدا
أن متيز أهنم كانوا يسوقون قطيعا من املاشية أمامهم ،  
هبائم قوية سوداء جعلت دابون تنظر حنو سيارهتا وهي 
حتاول أن جتد وجها للشبه بينها وبني تلك احليواانت  

 املخيفة .
كانت مزرعة سان سلفادور تريب الثريان األسبانية اليت 

حلبات املصارعة دون األنواع األخرى اليت   تشرتك يف
تستوطن كامارغ واليت تعترب أقل قوة ، وتستخدم فقط 

 يف رايضة املبارايت احلرة . 



ورغم كل شيئ ، كانت الثريان األسبانية هي اليت  
ابعتبار مظهرا للثروة ، وكان   حتظي ابلتقدير الكرب

والد مانويل هو رئيس األسرة ، وقد استحق عن  
لقب رئيس الفرسان الذي كان من أعظم جدارة 

 األلقاب يف املنطقة . 
واندفع القطيع مارا هبا دون أن يعريها أي أهتمام ، 
ولكن احلراس كانوا يرمقوهنا بنظرات االستغراب ، 
وكاهنم يسالون : من هي ، وملذا دخلت اىل مزرعة  

 سان سلفادور ؟
وتقدم أحد الرجال األكرب سنا بفرسه حنوها ، وخلع 
قبعته اليت تشبه قبعات رعاة البقر يف غرب الوالايت  

 التحدة ورفعها حمييا . 



مل تكن دابون قد تعرفت على اي من الرجال ، 
وكانت مفاجاة هلا أن يتقدم أحدهم ملخاطبتها . وقال 

 الرجل ابدب : 
 " صباح اخلري ايآنسة هل ميكنين مساعدتك ؟"

  وابتسمت دابون ابتسامة تدل على الثقة وسألت
 بطريقة عارضة : 

 "أين السيد مانويل ؟"
 وعبس الرجل ن وهويصحح : 

 "تقصدين املالك ايآنسة ؟ أنه ليس هنا " 
 وعضت دابون شفتها ، وقالت:

" ال ، انين الاقصد املالك ، يسيدي ، ولكنين أقصد 
 السيد مانويل "



 ورد الرجل أبحرتام : 
 " أن السيد مانويل هو املالك "

الرجل وهي تكاد ال تصدق لقد وحدقت دابون يف 
عرفت أن مانويل هو املالك وهوصاحب العمل ، 

 لكن اين اذن مانويل األب ؟
ابلطبع مل يكن يف مقدورها ان تسأل مثل هذا السؤال 
املباشر ، واكتفت أبن ابدت اشارة ايئسة وهي تقول 

: 
 "معذرة ، فانين ال اعرف األسرة جيدا " 

 وازداد غيظ الرجل وهو يسأهلا:
 " أنك من أصل انكليزي اي آنسة ن أليس كذلك "

 وخفضت دابون راسها ن واجابت : 



 "نعم . هل تتكلم االنكليزية ؟"
 وفغرت شفتا الرجل عن ابتسامة عريضة ، وهو يقول 

 " قليال ايآنسة ، اتكلمها قليال"
 وبعد حلظة ، قالت دابون :

" حسنا ايسيدي ن هل تعرف اين اجد السيد مانويل  
" 

املمكن أن يكون يف اي مكان ايىنسة . تعرفني   " من
أن العمل كثري يف هذا الوقت من السنة . هل ترغبني 

 يف ان خربة أبنك تنتظرينه يف املزرعة ؟"
 وهزت دابون راسها بسرعة ن وهي تقول :

"أوه ، ال، مماجعل احلرس الشيخ ينظر اليها بشك  
أهنا  وريبة . كان من الواضح اآلن أنه قد بدا يشك يف 



شخص غريب دخل اىل املزرعة دون أذن ، خاصة  
عندما اتضح له اهنا التريد أن يعرف صاحب املزرعة 
 بوجودها . واضافت دابون بتعثر وبطريقة غري مقنعة : 

"علي أن أعود اثنية اىل آرل ، ميكنك أن ختربه أبن 
 ابمكانه ان جيدين هناك " 

 وأحىن الرجل رأسه وهو يقول ك
تـاكيد اي آنسة ""بكل   

وعندما الحظت أنه ينتظر منها أن تتأهب للرحيل ، 
أدارت دابون حمرك السيارة مرة اثنية وحركت انقل 

احلركة اىل االجتاه اخللفي ، اىل حد أن السيارة  
الصغرية اندفعت اىل اخللف ، وبدات عجالهتا تنزلق 



توية ، وسقطت على جانب على األرض غرياملس
ناة اليت حتف به .طريق ، يف القال  

وضغظت دابون شفتيها ابحكام وهي حتاول أن  
تتخلص من الذعر املفاجىء . وفتحت ابب السيارة  

 ، ونزلت منها لتعرف مدى الضرر .
كان األمر بسيطا ، فالعجلة اخللفية فقط قد غرست  

يف الطني . ومع ذلك كان من الصعب اخلروج من  
ارس الذي  هذا املازق دون مساعدة . ونظرت اىل احل

بدأ يربت على ظهر حصانه . وحترك احلصان 
 خطوات قصري اىل األمام ، وسأل احلارس : 

 "هل معك حبل ايآنسة "منتدايت رواييت 



وترجل احلارس من فوق صهوة جوادة ببطء بطريقة  
يف حد ذاته أمرا   تنم عن عدم االكرتاث . كان ذلك

خميفا ، ورمبا كان عذره أنه كان قد أمضى ساعات 
وال يف أراضي املستنقعات املمتدة بني األرض ط

 والسماء .
وقال الرجل هبدؤ ، وهو يفك حزمة صغرية من احلبال 

 أخرجها من سرج حصانه : 
 " معي احلبل ايآنسة "

 واراتحت دابون هلذا اخلرب وابتسمت مث قالت : 
 "أين ميكن أن تربطه يف السيارة ؟"



لريبط احلبل يف ورفع احلارس حاجيبة ، مث احنىن 
احلاجز األمامي للسيارة وبسط قامته بعد أن امت ذلك 

 ، مث قال : 
" أما عجلة القيادة ايآنسة ، فعليك أن توجهيها  

 هكذا "
 وشرح هلا ما ينبغي أن تفعله

 وأبدت موافقتها وهي تقول " ابلطبع " 
فتحت ابب السيارة ، بينما كان هو يثبت احلبل على 

ج ، وبدات يف تشغيل السيارة احلصان ، وميتطي السر 
. كانت مهمة شاقة . وعندما بدات السيارة تستعيد  
وضعها على الطريق الصحيح ، كان العرق يتصبب  
منها ، وما كادت املهمة تنتهي حىت مسعت صوت 



حوافر حصان على الطريق نظرت حوهلا ابضطراب  
وحملت شخصا قادما حنوها ميتطي حصاان . كانت تظن 

أن القادم صيب ، ولكن عندما اقرتبت   يف أول األمر
ب فتاة . كانت صغرية من الشعر البين تبينت أن الراك

املذهب تتدىل على أحد كتفيها . توقفت الفتاة  
بفراسها اىل جوراها ، ومل تكون دابون تتوقع أن تسمع 

 صوات مألوفا عندها . سألت الفتاة :
هنا  "دابون ،دابون ، أنت ! اي للعجب ! ماذا تفعلني 

" 
وحدقت دابون يف دهشة يف الفتاة ، وقدبدأت 

 تطمئن اىل البهجة يف صوهتا ، وقالت ببطء :



"لويزا ! ايللسماء ،! مل أكد أعرفك . كنت طفلة  
 عند... عندما غادرت هذا املكان " 

 وضحكت الفتاة حبرج : 
" كنت يف الرابعة عشر ايدابون ، وعمري اآلن سبعة 

ا؟ ها أنت قادمة اىل  عشر عاما . ماذا تعملني هن
 املزرعة لزايرة جديت " 

شعرت دابون ابلدوار . كان اللقاء مع لويزا أمرا مل 
تستعد له ، وكان محاس لويزا حقيقيا ، ومل تعرف  

 دابون كيف جتيبها . 
ونظرت اىل احلارس ، وهو ميتطي صهوة جواده بعد  
أن قام بفك احلبل ، فشكرته وهي تفكر تربير ميكن  

عن مقابلة جدة لويزا . وبينما كان    أن تعتذر به



الشيخ ميضي يف طريقه ... تنبهت اىل شيء لفت  
نظرها بصفة خاصة فيما قالت لويزا وسالت يف دهشة 

 : "هل قلت جدتك ، هل تعنني جيما " 
 واختفت االبتسامة من ثغر لويزا وهي تقول : 
 " من غري املعقول أن تنصريف دون أن تريها " 

  ايس ، ومتتمت :وهزت دابون راسها يف
 " لقد رايت العربة ن هزت كتفها ، مث قالت :

" التشغلي ابلك ، أنظري لويزا ، هذه ليست زايرة  
عائلية . وأشارت اشارة أيسة ، مث قالت : " ابلتاكيد  
، أنك لست صغرية اىل حد التدركني فية أن زايريت 

 لن تلقى الرتحيب يف املزرعة "
، وهي تقول حبزن : وظهرت الكابة يف عيين لويزا  



" ان جديت ال يزورها يف الوقت احلاضر زوار كثريون  
دابون ؟ كنت أظن أن  ، لكن ملاذا جئت أذن اي

مانويل ذهب لزايرتك يف الليلة املاضية "منتدايت  
 رواييت 

 وأغتاظت دابون ، وسألت :
 " هل تعلمني بذلك "

 وهزت لويزا كتفيها ، وهي تقول : 
اهلاتف ن فأخربت مانويل  " ابلطبع عرفت صوتك من
 أبنك البد أن تكوين هنا "

 وضغطت دابون براحتيها على جانبيها ، وسالت : 
 " وهل يعرف اجلميع "



رفست لويزا الشجريات العشبية على األرض وهي 
 تقول : 

 " ال ليس كل شخص . أان ومانويل فقط نعلم ذلك " 
 وعضت دابون شفتها ، وقالت :

ترك أبوك املزرعة ؟" " أخربين ايلويزا ، هل   
 وأجابت لويزا بصوت يدل على العرفان ابجلميل :

" والدي تويف منذ عامني ، واآلن مانويل حيمل لقب  
 رئيس الفرسان وهذه مزرعته وتلك ثريانه " 
 وهزت دابون راسها يف دهشة ، ومتتمت :

 " مل أكن أتوقع ، مث أضافت :
 " أذن ، هل مازالت امك تعيش مع مانويل " 

 وأمات لويزا برأسها ، وقالت :



 " ابلطبع ، ومع إيفون " 
 وردت دابون وكأهنا قد أصيبت بطعنة مفاجئة : 

 " آه ... نعم ، إيفون " 
 
 

 قالتها بتوتر وحدقت لويزا فيها حلظة وقالت : 
" أنك تبدين أكثر حنافة ايدابون . كيف تسري األمور  

 معك ، أما زلت تشتغلني ابلتدريس ؟" 
شفتيها ، وقالت بتجهم : وضمت دابون   

 "أوه ، نعم ، مازلت أشتغل يف التدريس " 
 ,أضافت : 

 " أنت ، هل أمتمت دراستك ؟" 



وأجابت لويزا أن مانويل يريد أن يرسلين اىل مدرسة  
ولكنين ال أريد . أحب هذا املكان ، يف سويسرا ، 

ولست مقتنعة بذلك ملاذا يريد اخي أن يرسلين اىل  
 هناك "

ر جتاه دابون مث سألت :واختلست النظ  
 " أنت طبعا تعرفني احلادث الذي وقع اليفون "

وشدت املالحظة انتباه دابون اليت أنكرت معرفتها  
 ابحلادث ، وأخذت تستفسر بسرعة : 

 " ال، أي حادث " 
 وهزت لويزا كتفيها ، وقالت :

" لقد جرحها أحد الثريان بقرنه وهي االن مصابة  
م " ابلشلل من اخلصر اىل القد   



وهلثت دابون يف فزع . لقد نطقت لويزا النبأ بربود  
وعدم أكرتاث وكانت تنظر اليه على أنه دين على  

 إيفون شاء القدر أن تؤديه هكذا .
 وأطلقت دابون يديها ، وهي تقول :

 " ولكن ايللفظاعة ! مىت ، مىت وقع ذلك "
 وهزت لويزا كتفيها ثتنية ، وهي تقول :

تركتينا مباشرة على ما أعتقد ، ولكن هل " بعد أن 
 هذا شيء هام " 

 وعلقت دابون يف فزع :
 " أال تعتقدين أنه كذلك ؟"

 وأخذت لويزا تعبث مبقود احلصان ، مث قالت بربود : 



" لقد حصلت إيفون على كل شيء طلبته ، مث 
تشاجرت مع مانويل وكانت تظن أهنا تضايقه 

 مبعاكستها ثريانه " 
تفيها بطريقتها املعهودة مث أضافت : وهزت لويزا ك  

" هل ميكن لالنسان أن يعبث مع الثريان ؟"منتدايت  
 رواييت 

 وربتت لويزا على ذراعها برفق وهي تقول :
" يسعدين أن أراك مرة اثنية ايدابون . اوكد لك ذلك 

، ولكن ملاذا تردين رؤية مانويل ؟ كنت أظن ، كنا  
 نظن " 

تيها ، وأضافت : مث توقفت فجأة ، وهي تعض شف  
 " هل تعتزمني االقامة طويال يف كامارغ "



كانت دابون تعبث أبصابعها يف افريز ابب السيارة  
 بال مباالة وهي تقول :

 " الأعرف اي لويزا ، وهي تسأل :
 " هل جئت اىل هنا لرؤية مانويل ؟"

 وترددت دابون ، مث أومات برأسها موافقة : 
 " نعم أين هو " 
ابسة : وأجابت لويزا ع  

" يف الوقع انه يف مكان بعيد اليوم ، عند أشجار  
 الكروم " 

 وحدقت يف املرأة األخرى للحظة ، مث سالتها : 
 " ماذا حدث بينكما يف الليلة املاضية ؟" 

 واستفسرت دابون وهي تتجاهل كل شيء : 



 "ماذا تعنني " 
 واكملت لويزا : 

لقد " بينك وبني أخي اي دابون أنك تعرفني ما أعين . 
رجع اىل البيت يف حالة سيئة للغاية ، وحىت إيفون مل  
تستطع أن تسأله عن سبب غضبه ، لقد فكرت يف 

 أنكما البد ان تشاجرمتا "
 وتقطب وجه دابون تعبريا عن االستياء ، وقالت :
"ال بد أن أنصرف ايلويزا اذا مل يكن مانويل هنا ،  

 أعين الداعي ألن اذهب اىل املزرعة " 
يزا : وأحلت لو   

 " وماذا عن جديت ؟ هل أخربها أبنين رايتك "



وجلست دابون يف مقعده خلف عجلة القيادة وهي 
 تقول : 

" ليس بوسعي أن أمنعك من ذلك ، ولكنين أعتقد  
 أن ذلك رمبا يزيد األمر سؤا يف هذه الظروف "

وأطبقت لويزا أصابع يديها يف قوة ، واستندت على 
 مقدمة السيارة وسالت : 

ملاذا أنت صامته ؟ ملاذا حضرت اثنية بعد كل هذا  " 
الوقت الطويل ؟ أنك ابلتأكيد تعرفني ما يعنية  

 حضورك اآلن لـ مانويل يف هذه الظروف ؟"
 وأدارت دابون حمرك السيارة ، وهي تقول : 

" انين أسفة اي لويزا اذا كنت تظنني أنين كتومة . كم 
 كنت أمتىن أن أرى جيما "



وهزت رأسها ، وهي تقول :وهتدج صوهتا ،   
 " اىل امللتقي "

" اىل امللتقي ايدابون . وانتصبت لويزا ، مث جرت  
 لتلحق هبا من جديد ، وهي تسأل :

" هل تسمحني يل بزايرتك يف الفندق قبل أن ترحلي 
 ؟"

 وتشبثت دابون بعجلة القيادة وهي جتيب :
 " ال أعتقد ان ذلك يكون مناسبا مث " 

 مث قالت :
امللتقي "" اىل   

مث قادت السيارة مسرعة . وأنفاسها احملتبسة تكاد  
 ختنقها . 



 
 القمر يضيء النوافذ 

 
صعدت دابون اىل حجرهتا بعد تناول طعام العشاء  

اتكتب رسالة اىل كالرى . كانت حباجة اىل أن تشغل  
نفسها بشيء ما ينسيها مزرعة سان سلفادور وما  

 يرتبط هبا من ذكرايت اليمة .
ابون الورق والقلم ، ولكنها مل تستطع أن احضرت د

ار ترتى عن تكتب شيئا . بدات اهلواجس وواألفك
مانويل وعن اليأس من موقفه . كان مانويل يف رايها  

رجال مكتمل الرجولة ، قواي ونشيطا ، ولكن هل 
صارت إيفون تنفس عن غيظها وحنقها فيه ؟ أيكون  



لى قلب ذلك هو السبب فيما بدا علية انفعال أثر ع
دابون ؟ ايكون ذلك هو السبب يف ما ظهر فيه من  

 االهناك والتعب ؟ 
صارت دابون تتحسس وجهها أبصابعها ، وتضغط 

دموع اليت علية وهي أتمل أن تزيح بعيدا تلك ال
 كانت تؤمل عينيها . ما كان هلا أن حتضر اىل هنا !

وهنضت دابون من مقعدها ، وانفاسها تكاد ختنقها ، 
النافذة اليت تطل على امليدان اهلادىء .  وسارت اىل

كانت الظالل تستطيل بينما الشمس ختتفي وراء  
األفق ، وأحست أبهنا حباجة اىل اخلروج من الفندق 
 لتتحرر من حجرهتا الصغرية الضيقة .منتدايت رواييت



واجتهت مباشرة اىل ابب احلجرة ، وهبطت الدرج ،  
انت تلبس  وخرجت اىل اهلواء املساء اللطيف ! ك

عباءة بسيطة من اجلريسية األرجواين زادت من مجال 
األشكال البنفسجية اليت حتوطها منكل جانب .  
وكنت كالرى صنعت هلا تلك العباءة يف أمسية  

 واحدة لتحضر هبا حفال من حفالت عيد امليالد . 
وما كادت خترج خارج الفندق حىت وقفت حائرة يف  

ليلون يف الطريق أي اجتاه تسري ز كان الناس الق
يسريون مجاعات من أثنني أو ثالثه وكانت هي فقط 

اليت تسري وحيدة . واجتهت حنو شارع السوق 
الرئيسي وهي تنوي أن تشرب فنجاان من القهوة يف  

 أحد املقاهي الصغرية على الطريق .



واعرتى دابون شيء من االضطراب . كان الشارع  
 مهجورا يف ذلك املكان . 

سرعة اىل اخللف ن وقد اصاهبا وخطت دابون ب
ئت أبهنا تصطدم برجل يف احلال  اخلوف ولكنها فوج

متلكها الذعر ، واستدارت حنو الرجل ، وأخذت 
تسدد قبضة يديها الصغريتني اىل صدره وهي تعتقد 

انه احد الشبان . ولكنه مل يكن شااب ، لقد أزاح  
جسدها املرتعش جانبا . حينئذ فقط استدار الرجل  

. كان طويل القامة ، حنيفا وعنيفا . وخارت  اليها
 ركبتاها عندما اكتشفت من هو ذلك الرجل .

 أخذ مانويل ينظر اليها ابزدراء حلظة ، مث قال : 



" أوه ، هيا أريد فقط أن أعرف ماذا كنت تفعلني يف 
 الشارع وحدك يف هذا الوقت من املساء " 

 واستعادت دابوان توازهنا وهي تقول :
"أردت اخلروج اانزهة . هذا كل ما حدث . أال ميكن 

 لالنسان أن خيرج للنزهة" 
وبسطت يدها املرتعشة اىل شعرها تزيح محله الثقيل 

 من على رقبتها وهي تضيف:
 " أ...أ.. أشكرك على ما صنعت " 

وأما مانويل امياءة تدل على القلق ، ونظر اليها مبا 
 يشبه الغضب :

ابون ""هذه ليست انكلرتا ايد  
 



وتوقف فجاة ، وصار يبحث يف جيبة عن علبة  
السكائر ، وأخرج واحدة منها وأشعلها بشيء من  

 عدم االكرتاث ، وقال :
 " تعايل . جئت ألحتدث معك "

 نظرت اليه دابون ابرتعاد ، وقالت :
 " البد أن لويزا أخربتك أبنين كنت يف املزرعة " 

 وأحىن رأسه ،وسأل : 
 "ومل ال؟" 

وضاقت عيناه ، وهو يقول : ولكنك مل تدخلي اىل 
 البيت ! 

 ورفعت دابون كتفيها ، وهي تقول :
 " وكيفكان من اممكن أن حيدث ذلك"



وأخذا مانويل يتفحص وجهها البيضوي الشاحب  
ها دون أن يعلق بشيء .  حلظة ، مث مشى أمام

وأضطرت دابون أن تسري وراءه ، وهي تتعجب اىل 
 أين سوف أيخذها . 

ومل يطل هبا التفكري ، فقد كانت هناك يف امليدان  
املواجه للفندق سيارة ضخمة مغطاة ابلرتاب جعلت  

كل السيارات اليت حوهلا . تتضاءل اىل جوارها .  
 كانت السيارة على هيئة حافلة .

 وفتح مانويل ابب السيارة اجلانيب ، وهو يقول هلا :
 " تفضلي "منتدايت رواييت 

ن رجليها مل تعودا قادرتني على واستجابت دابون أل
محلها بعد ما عانته . حتركت احلافلة الثقيلة من حاجز 



األنتظار ، ودابون تريد أت تسأله عن وجهته ولكنها 
كبحت رغبتها . كان يكفيها يف تلك اللحظة أهنا مع  

 مانويل ... 
واجتازا قرية فونتفيل الناعسة ، ومل ميل ابلسيارة اىل  

بعد أن وصل اىل التالل املستقرة  جانب الطريق اال 
عند سفوح السلسة الصخرية اليت تعترب ليبو بقلعتها 
الرمادية املتهالكة ، وأبراجها اآليلة للسقوط . وهنا 

 توقفت السيارة 
 وسأهلا : " حسنا . ما الذي يدور يف رأسك اآلن ؟" 

 وهزت دابون رأسها ابلنفي ، وهي جتيب : 
 " ال شيء " 



تعجز يف تلك اللحظة عن أي  قالتها بصدق ، وهي
. كان قربه منها مؤرقا ، ومدت يدها  جواب آخر 

تتحسس ابب السيارة ، وفتحته وانسلت اىل اخلارج  
وهي ترتعش قليال ، وقد أحاط هبا النسيم البارد .  
كان اجلو هنا أكثر برودة من مدينة آرل . الرايح  
تصفر بطريقة خميفة عرب السهول ، وكنت منعشة  

رائحة امللح .مشبعة ب  
وخرج مانويل من السيارة كذلك . وقفا حلظة يتأمالن 
كتلة اجلبال الصخرية السوداء وأضواء النجوم تتألق  
فتخرتق السماء . ونظر اليها ، فتحولت رعشتها اىل  

 خشية وتوجس :
 وسأهلا بصوت خمتنق : 



"ملاذا جئت ايل ؟ ملاذا اضطررت اىل أن تعودي هنا  
عيناه بطريقة غريبة ، فخطت بعيدا عنه اآلن ؟ وملعت 

وقدماها تنزلقان على الطريق غري املستوي ، وهي  
 تقول بصوت هادىء :
 " أنت تعرف ملاذا؟ "

 ورمقته دابون وهي تقول : 
---------------------------
---------------------------

-------------------------- 
 

مث قالت بيأس :"ال تصعب األمور اىل هذا احلد .   



" أمل تكن مستعدا يف يوم من األايم أن تقدم يل النقود 
 ؟"

 " ماذا تقصدين هبذا الكالم ؟" 
 وهزت دابون رأسها ، وهي تقول :

 " هل يهم " 
 ورفست بقدمها حجرا على األرض بشدة ، وسألت :

" ملاذا أحضرتين اىل هنا ؟ وملاذا رجعت يل اليوم . 
 هل تنوي أن تساعدين " 

ق فيها مانويل بقلق ، مث مد يده اىل شعره الثيف  وحد
 األمسر وهو يقول :

 " لقد جئت ألن معي لك دعوة "
 قاهلا وهو يتمتم بتجهم :



 "أن جيما تريد أن تراك " 
 " ماذا ؟ ولكن ؟ كيف عرفت جيما أين هنا ؟" 

 واقتمت عيناه ، وهويقول :
أعتقد " كيف تعرف جيما أي شيء ؟ أوه ... ايهلل . 

أن لويزا أخربهتا ، ولكن هل هذا يهم ؟ هل تقبلني 
 الدعوة ؟" 

 وتنفست دابون بعمق ، وهي جتيب :
" أعتقد ، أعتقد ال . أن أمك التريدين هناك ، وما  

 الفائدة اذن ؟ فضال عن أن زوجتك "
 وأمسك مانويل مبعصمها بطريقة قاسية ، وهو يقول :

عد " " زوجيت ؟ أية زوجة ؟ ليس يل زوجة ب  



" لويزا هي اليت أخربتين عن أيفون وعن احلادث . 
 وهي قالت أن إيفون تعيش معكم يف املزرعة "

ونظر مانويل اىل أسفل . مث جتاهها حمملقا أبعني ابردة  
 متفحصة : 

" أن إيفون تعيش فعال ابملزرعة . أهنا مسكينة ،  
كسيحة ماتت أمها . أين كان ميكن هلا أن تعيش أذن 

يست زوجيت ؟"؟ ولكنها ل  
وارجتفت دابون وهي هتز رأسها من جانب اىل آخر ،  

بينما قبضته تشتد على معصمها. مث أخذت تئن 
 بصوت خافت :

 " معصمي ، معصمي ، أنك تكسر معصمي "



ونظر مانويل اىل أسفل اىل البشرة اليت يتحول لوهنا  
 اىل األرجواين يف يده وهو يكاد يشعر بدوار مث قال :

 "ايهلل ، انين أسف اي دابون "منتدايت رواييت 
قاهلا بصوت أجش ، ورفع يده عن معصمها لكي  

يتفحص آاثر األمل . وصارت يدها تقاوم يده ، وكأهنا 
طائر صغري . وبلهثة معذبة بدات تسحب نفسها 

بعيدا عنه، وجعلت السيارة بينها وبينه ، ومسحت 
.  على وجهها وكأهنا تزيل اخلطر بعيدا عنها  

وجلس ما نويل أمام عجلة القيادة دون أن ينظر  
جتاهها . وخطت دابون خطوات قليلة مرتعشة  

 أوصلتها اىل السيارة ، وجلست يف مقعدها . 
 كان صوته يتوتر بسرعة : 



" اذا وافقت على أن حتضري اىل املزرعة لرتي جيما  
فسوف أعطيك النقود اليت حتتاجني اليها للغرض  

ا "الذي حتتفظني به سر   
 وتنفست دابون نفسا متقطعا :

 " الميكن أن تكون جادا " 
 وأجاب :
 "ومل ال " 

 
 وحتركت دابون بوهن ، وصوهتا يتضاءل أبسا :

" أن ذلك خيلق املتاعب . أنت تعرف أن أمك 
 تكرهين . وأما عن إيفون ..."



والتفت جتاهها وعينياه تومضان داخل هيكل السيارة 
 املظلل ، وعلق بربود : 

تتحدينين ابالشارة اىل أمي وإيفون " "أنك  
 وضغطت دابون بيدها على معدهتا ، وهي تقول : 

" الميكن أن تكون قاسيا اىل هذا احلد . وهز كتفيه  
 العريضتني ، وهويرد :

" رميكن أن أكون ؟ سوف تندهشني ملا ميكن أن  
 أفعله " 

 وانشدته أبعني مضيئة : 
غري األمل " أرجوك ايمانويل أن ما تفعله ال يسبب 

 واملعاانة لكل شخص ، وأنت التريد ذلك ابلتأكيد "



وأشعل الضوء الداخلي للسيارة فجأة ... فأضاة 
 اخلطوط الدقيقة لوجهها املفعم ابجلمال وهو يقول : 

 "ومل ال ؟ رمبا يكون ذلك من ابب التسلية " 
 مل حتاول دابون أن تتكلم وبعد قليل سأهلا : 

ل الذي حتتاجني اىل  " قويل يل ... هل هذا الرج
 النقود من أجله ، حيبك " 

 نطقت دابون الهثة : 
 " ليس هناك رجل ما "

 وأصبحت عينا مانويل تنطقان ابلشك :
 " اذن فأنت حتتاجني اىل هذه النقود لنفسك " 

 قالت دابون خبجل :
 "نعم "



 وأخذ يسأل :
" ملاذا ؟ ألي سبب ؟ أنت تقولني أنك لست حامال 

مشكلة من هذا النوع ... اذن ما  ، ولست يف 
 السبب ؟" 

 هتدج صوهتا ، وهي تقول :
 " أوه ، مانويل ! أرجوك كف عن تعذييب هكذا " 

وبدات أصابعها عرب وجنتيها متسح بعيدا الدموع اليت 
ضوء السيارة  تبلل وجهها . وأطبق مانويل فمه وأطفأ

 ، وأدار حمرك دون أن يتفوه بكلمة أخرى .
وعادا ابلسيارة اىل الفندق ، وقد أطبق عليهما  

الصمت . وعندما توقفت السيارة أمام ابب الفندق  
قطعت دابون ذلك الصمت ، فقد كان عليها أن  



تقول شيئا ، وكانت تعرف انه يفكر يف املأزق الذي 
ه ابلقدر الذي تعاين هي منه . يعاين من  

 وسالته بصوت غري مستقر :
فعله ؟"" ما الذي تنوي أن ت  

 والتوت شفتا مانويل وهو جييب : 
 " أن ذلك يتوقف عليك أنت ، اليس كذلك "
 وأخذت دابون تسوى من شعرها وهي تقول :

" أنت مصر على أن تنفذ ماقلت ؟ أنت تضطرين اىل 
 قبول فكرة الذهاب اىل املزرعة " 

كان جيلس على مقعده ابسرتخاء ، وأصابعه النحيفة  
قيادة ، وهو يرد :تنقر نغمة على عجلة ال  

 " أن كنت تريدين مساعديت ... نعم "



 
 وحدبت دابون كتفيها ، وهي تقول :

 " حسنا جدا ، اذن ، مىت "
 وضاقت عيناه وهو يسأل :

 " سوف أتتني "
 وتفرست يف وجهه ، وهي تقول :

 " هل يل خيار آخر "
 فقال هبدوء :

"اليبدو ذلك . البد أنك حباجة ماسة اىل النقود  
بون . انين ال أصدق أنك حتتاجني هذه النقود  ايدا 

 لنفسك . الشك أن هناك أسبااب آخرة "
 وفتحت دابون ابب السيارة ، وهي تقول : 



 "هل يل أن أنصرف اآلن "منتدايت رواييت
 وحدق فيها وهو يقول :

" حلظة ! سوف أحضر اليك بعد غد النين سأذهب  
تستطيعني االنتظار  اىل نيمر غدا ، ولكنك بال شك 

 النك مهتمة ابألمر " 
وفتحت السيارة ، ونسلت منها قبل أن يتفوه بشيء 
آخر ، واحنىن ليغلق الباب وراءها . ودخات دابون 
الفندق متباطئة وهي تشعر ابالهناك . كنت مشغولة  

بعواطفها الكئيبة وتفكر بروح ايئسة كيف متضي  
 اليومني املقبلني حىت تراه من جديد . 



 يكن اليوم التايل مملال . كانت مشس الربيع دافئة ، ومل
والشجريات مزهرة وأحواض األزهار مزدهرة ابأللون 

 ... وحتسنت حالة دابون اىل حد ما .
وكتبت دابون رسالة اىل كالرى وخرجت لتضعها يف 
صندوق الربيد وذكرت يف رسالتها أهنا قد أتصلت  

ئنة . خالل  مبانويل وأهنا تتوقع بعض األخبار املطم 
أايم قليلة ، ومل تزد على ذلك . لو تسنطع أن خترب 

كالرى أن مانويل مل يعرف شيئا عن حقيقة املوضوع ، 
أ, أهنا تنوي أن ختربه بتلك احلقيقية . كانت تعتقد أن 

مانويل لو حصل على دليل اثبت أبن طفال امسه 
جواناثن كان قد ظهر اىل الوجود فأنه قد جيد سعادة  

 أن حيرم أمه منه . أماكون جواناثن هذا ابنه ابلغة يف



فلم يكن موضوعا ذا ابل ، ومع ذلك فان صوت 
ضمريها كان يناديها أبن مانويل ينبغي أن يعرف  

 احلقيقية ، وخاصة يف مثل هذه الظروف.
كان هناك زائر غري متوقع ينتظرها عندما عادت اىل  
الفندق . أحست بنوع من االرتياح عندما رأت وجه 

 هنري مارتن الذي كان يعكس اهلدوء والطمأنينة . 
كان جيلس يف قاعة االستقبال منتظرا وصوهلا ، وبدا  

ة جتاه وجهه شعور ابلقلق عندما رآها تعرب الرده 
 الدرج . أربكها صوته الفجائي ، وهوينادي :

 ايآنسة كنج "
 فاستدارت يف دهشة وأجابت :



نتدايت " اهال ايسيد مارتن ؟ ماذا تفعل هنا ؟"م
 رواييت 

 ومد هنري مارتن يديه وهو يقول :
"جئت ألكون يف مرافقتك ، ولتناول طعام الغذاء  
سواي . وأعرتف أنين قد جترات بقدومي اىل هنا ، 

 ولكنين أعتقد أنك ستساحمينين "
 وأجابته : 

" هذا لطف منك للغاية ايسيد مارتن . أود أن أقبل  
يك أن  دعوتك لو كان يل ذلك ، ولكن سيكون عل

 تنتظر بضع حلظات حىت أغري ثيايب "
 وأشارت اىل بنطلوهنا وقميصها .

 



وعكس وجه هنري مارتن فرحا كبريا . كانت تراه شااب 
وسيما دون أي أعتبار آخر ، وكان ببدلته الرمادية  
الغالية ، ومالبسه البيضاء الناصعة فريدا يف تلك 

البس البقعة من العامل ، حيث كان الباقون يلبسون امل
العادية تفسها اليت كان يلبسها مانويل سان سلفادور 

يف الليلة املاضية ، ولكن مانويل كان يبدو مالئما 
لذلك النوع من الثياب . ورغم أهنا يف بعض 

املناسبات القليلة كانت تراه يلبس لباس املاساء  
الرمسي فأن منظره عندذاك كان يبدو مدمرا . كانت 

ا عن جدته جتعله قريب الشبة  قتامة بشرته اليت ورثه
ابلغجر ، وكانت تالئمة مالبس احلراس اليت يرتديها  

 أحياان . 



 وأجاب هنري مؤكدا : 
 "ساكون سعيدا أن أنتظر حىت تعودي "

وتبادلت دابون معه االبتسام قبل أن تصعد مسرعة 
اىل غرقتها . وعادت يف رداء من الكتان له خضرة  

وسعادة ألن تصفيفة  التفاح ، تبدو فية أكثر شبااب 
 شعرها كانت شيئا علداي مل حتول انتباهه اليها .

وتناوال طعام الغداء يف مطعم كبري يف مركز مدينة آرل  
، وبدا أن هنري كان رجال معروفا يف املدينة . صمتت 
دابون حلظة تفكر فيما عسى أن يكون عمل هنري .  

ورغم أن دابون كانت ترفض االكثار من الطلبات 
أهنا التشعر جبوع كبري ، فقد أكلت بشهية  حبجة 



كاملة . كانت صغرية وشابة برغم كل سيء وكانت 
ا قورنت بصحبة مانويل . صحبة هنري بريئة اذا م  

وأحست دابون ابلزهو ألنه اهتم هبا ذلك االهتمام 
وتركت  الكبري . ومل تتحدث دابون كثريا عن نفسها ، 

لسياحة فقط هنري يعنقد أهنا كانت يف آرل من أجل ا
. ولكن تبني هلا مع انقضاء اليوم أن االحتمال كبري  
يف أن هنري رمبا يعرف مانويل وأسرته . كنت مزرعة  

سان سلفادور مؤسسة كبرية معروفة ، وليس بعيدا أن 
مزارع الكروم يف وادي الرون تعرض انتاجها يف متاجر 

 والد هنري .منتدايت رواييت
وبدا أن دابون مل تكن تبايل سواء عرف مانويل  

بعالقتها هبنري أم عرف هنري ابألسباب احلقيقة وراء 



زايرهتا آلرل . كل ما كانت تفكر فية ، أهنا كانت  
تستمتع هبذه الصحبة . مل تكن قد استمتعت بصحبة  
أي رجل بذلك القدر من احلرية منذ سنتني ، ولكن  

جعلتها تراتح اليه   هنري كان رقيقا وساحرا بدرجة
وتندمج معه يف احلديث . وحتداث حول الكتب وحول 
اللوحات الفنية ، وحول االجتاهات احلديثة يف املسرح 
وذهلت عندما أخربها أبن الساعة قد قاربت اخلامسة 

. 
وقفال عائدين اىل آرل يف سيارة هنري اخلفيفة .  

 وعندما توقفت السيارة أمام الفندق ساهلا حبماس :
مىت ساراك مرة آخرى ؟ هذا املساء "  "  



زثنت دابون عروة من الشريط اجللدي املثبت يف 
 حقيبة يدها اجللدية حول أصابعها وأجابت متباطئة : 
" ال ! ليس الليلة ايهنري وليس غدا كذلك ... فأان  

 مرتبطة مبوعد " 
 وفقد وجه هنري بعض حيويته ، وساهلا : 

 " مىت اذن "
كيف يتسىن هلا أن ترتبط وهي  وتنهدت دابون .  

التعلم كم من الوقت ستبقى هنا ؟ وترددت ، وهي  
 تقرتح : 

" األفضل أن تتصل يب ابهلاتف . نعم . أعتقد أن  
 ذلك يكون أنسب "

 وحدب هنري كتفية ، وهو يقول :



" أوه ، حسنا جدا أذا كنت تعتقدين أن ذلك هو 
األنسب ، ولكن سوف حتضرين لتجييب اهلاتف ، 

س كذلك ؟"الي  
 

 وانفرجت شفتاها ، وهي تقول :
" لقد استمتعت كثريا هبذا املساء . أرجوك أال تظن  

 أنين أصطنع األعذار . أنين ال أفعل ذلك "
 وبدأ على هنري شيء من االرتياح ن وعلق :

" حسنا ..حسنا.. سوف أطلبك هاتفيا . بعد غدا .  
 هل توافقني "

من السيارة وحيته وأومأت برأسها موافقة ، مث انسلت 
 بسرعة : 



 " إىل اللقاء " 
 ورد عليها ابلفرنسية ، وهو يرفع يده :

 " إىل اللقاء اي دابون " 
وانطلقت السيارة اخلفيفة وصوت حمركها يئز عرب 

الطريق . وألقت دابون حبقيبة يدها إبمهال ، ومتددت  
 يف حجرهتا . 

وخلعت مالبسها ، وأخذت محاما ملطفا ، ولبست  
يراي ومتددت يف فراشها . كانت حتس ابلتعب  ازارا حر 

وكان ذلك شيئا طبيعيا . مل هتنأ ابلنوم منذ أن وصلت  
إىل الفندق . كان عقلها مهموما بدرجة مل تتح هلا أن  

هتنأ ابسرتخاء كامل ، ولكن هواء البحر يف تلك  



األمسية جعلها تشعر ابلنعاس . أغلقت عينيها على  
جهاد .مضض مستسلمة ملا عانته من ا  

وذهبت يف نوم عميق ، وعندما استيقظت كان الظالم 
كامال ، وأحست ابلربد وهنضت من الفراش تبحث  
عن ساعة يدها ، ووجدهتا أمام املرآة حيث تركتها  

قبل أن تدخل احلمام . انزعجت بعض الشيء عندما 
وجدت أن عقارب الساعة تشري اىل منتصف الليل ،  

دق .وهزت رأسها ، وهي ال تكاد تص  
وفتحت ابب حجرة نومها ، وصارت تسرتق السمع 
حلظة . مل يكن هناك صوت ما يف الطابق األرضي . 

وهزت كتفيها ، وأغلقت ابب احلجرة وقررت أن  
تعود اىل الفراش من جديد . مل يكن هناك سبيل اىل  



اخلروج اآلن . وما كادت تتدثر ابلفراش حىت أحست 
نت أشعة القمر  أبن النوم قد هرب من جفوهنا . كا

تضيء من خالل النوافذ ، وقد غمرت احلجرة 
ابلضياء بينما كان صوت أواتر الغيتار انعسة أييت من 

 بعيد مبوسيقى حزينة تثري املشاعر .منتدايت رواييت 
وهنضت من الفراش . وهي تتنهد قليال ، واتكأت 
على النافذة ، تطل على امليدان املغطى ابلظالل . 

فيفة تداعب أوراق أشجار كانت النسمات اخل
البالنرتي وأشعة القمر حتيل جذوعها اىل أطياف  

 رمادية اللون. 
كانت هناك سيارة كبرية تنتظر يف امليدان رمادية اللون 

مغربة على هيئة حافلة وكانت تسترت حتت بعض  



األشجار . وبينما دابون تراقب ذلك املنظر ، وجدت 
ويال وأمسر ، رجال ينسلخ عن ظالل األشجار . كان ط

شعره يتألأل يف الضؤ الباهت ، يلبس مالبس قامتة ، 
مالبس حارس . وكانت صدريته مفتوحة وأكمام  

قميصه مثنية حىت ساعديه . ونظر فجأة اىل أعلى 
وعيناه تتفحصان نوافذ الفندق وارتعدت دابون  

وتراجعت لتستند اىل احلائط واحدى يديها تضغط  
انويل هنا خارج الفندق  على حلقها . كان مانويل ! م
 يقطع الطريق جيئة وذهااب .

مث عودت النظر . كان الرجل يستند اىل غطاء حمرك  
السيارة اآلن وهويشعل سيكارا ، وعود الثقاب 

يضيء للحظة مالمح وجهه القاسي وترك السيكار يف 



فمه وأراح كفيه على مقدمة املركبة املغطاة ابلغبار وقد  
الستسالم التام .عن ا احننت كتفاه مبا ينىبء   

وحبست دابون أنفاسها ، وتصلب حلقها . ملاذا هو  
هنا يف هذا الوقت من الليل ؟ ما الذي جعله يغامر 

للحضور بسيارته هذه املسافة الطويل . فقط من  
أجل أن ينتظر ابلسيارة خارج الفندق ؟ ما الدوافع  
الرهيبة اليت جعلته ينهض من فراشه ، وأييت اىل هذا  

دان املوحش . املي   
وضغطت ذراعيها اىل جسدها وهي تشعر بدوار يشبه 

دوار البحر . وأخذت تسأئل نفسها " ما الذي 
جعلها تنام مبكرة يف تلك األمسية ، وملاذا مل تنم يف 



الوقت املعتاد وبذلك كانت وفرت على نفسها منظرا 
 ال تود أن تراه " 

 ورجعت اىل النافذة ، ونظرت مسرعة بعني طارفة .
لقد مضت احلافلة . كان امليدان خاليا ، وكنت هي 
غارقة يف تفكريها لدرجة أهنا لو تنتبه لصوت السيارة 

 وهي تنصرف ملاذا تعدو الفرس حنو االكواخ 
ويف الصباح التايل استيقظت دابون يف وقت مبكر . 

وشربت القهوة يف قاعة الطعام قبل أن يستيقظ سائر  
ذهن ويبدو عليها  نزالء الفندق ، كانت شارة ال

االنفعال ، وأصبح من العسري عليها أن تبقى يف 
الفراش . وارتدت رداء قطنيا بسيطا أزرق اللون  

كانت قد أمضت به قبل أايما أكثر سعادة . وكان 



هذا الرداء يف رأيها هو األنسب لزايرة بيت سان  
سلفادور ن وكانت يف قرارة نفسها تود أال خيطر ببال  

سلفادور أهنا حترص ولو قليال على أن إيفون أم مدام 
جتذب االهتمام اليها ، ومل تكن تدري أهنا تبدو غاية  

 يف األانقة رغم بساطة امللبس .
واقرتب منها السيد مدير الفندق يستفسر بطريقة تنم 

 عن عنايته ابلنزالء:
 " هل مثة ما يشغلك ايآنسة "

 وأجابت ابستنكار : 
ليون . أنين فقط أنتظر  " ال! ال! الشيء اي سيد 

 شخصا ما " 
 مث سأل :



 " هل أحضر لك فنجاان من القهوة ؟"
 وترددت دابون بعض الشيء . مث قالت حبماس :

 " حسنا ، ال أبس أذن "
 كانت تريد شيئا يهديء أعصاهبا :

 " ورد السيد ليون 
 " ساعدها يف احلال "

 وابتسمت دابون وهي تقول :
 "شكرا"منتدايت رواييت 

وانصرف املدير مسرعا ، وعاد بعد دقائق قليلة حيمل  
، وأشار اىل دابون لتجلس يف قاعة اإلنتظار الصينية 

، ودخلتها ، مث وضع الصينية على املنضدة صغرية  
 أمامها 



 قال ابلفرنسية :"هاهي القهوة اي آنسة " 
ونظرت اليه نظرة مرتعشة ، ووقعت عيناها على عيين  

فق قلبها حلظة ، بينما أخذ  مانويل الرماديتني ، وخ
 فنجاهنا حيدث صوات فوق الطبق الصغري .

وتقدم مانويل اىل داخل القاعة ، وهو يقول ها أنذا ! 
 هل أنت مستعدة ؟

 وتنفست بعمق وقالت : 
 " أوال تعلم أن الساعة قد قاربت احلادية عشرة " 

 وهز كتفيه ، وهو يقول :
 " ماذا حدث " 

 وردت دابون بقسوة : 



ظللت أنتظرك منذ التاسعة . كنت أظن انك  " لقد 
 ستاخذين اىل بيت األسرة هذا الصباح " 

 ورد بغري اكرتاث لدرجة تثري احلنق :
 " أنين أعتزم ذلك " 

 
 وعلقت دابون : 

 " ولكن الوقت قد قارب الظهرية " 
 وأجاهبا :

 " هكذا ؟ اذن سنتناول الغداء عندان يف البيت " 
عليها أن تكز عليها  وبدت شفتاها ترتعشان ، وكان 

 بقوة : 
 " أوه مانويل ال تضطرين اىل هذا "



 وبدت مالحمه قاسية ، وهو يتجاهل رجاءها قائال : 
" أقرتح أن تصعدي لتغري مالبسك فردائك ال يناسب 

 ما أعددته لك . أرجو أن تلبسي بنطلوان " 
وهنضت دابون وقد بدات تالحظ كم يبدو جذااب . 

جلداي رمادي اللون ، وصدرية  كان يلبس بنطلوان 
رمادية من اجللد مطرزة خبيط أسود فوق قميص من  

احلرير األمحر فبدا كأحدا النبالء الفرنسني . كان 
هناك شيء من العجرفة يف مالمح وجهه القوية ونوع  
من الكربايء يف بزاته القصرية ، ومل يكن هنري ببذلته  

تأثري . األنيقة احملددة قادرا على أن حيدث ذلك ال 
وشعرت أن خصومتها تذوب حتت سطوة شخصيته 

 القوية املؤثرة . 



كان مانويل يستعد لريشف الفنجان الثاين من القهوة  
، ومدير الفندق يتجاذب معه احلديث يف احرتام . 
كانت دابون قد كبحت مجاح غضبها وهي تتامل  

مانويل الذي بيدو علية شيء من اهلدوء وهو جالس 
وة اخلاصة هبا ، بينما أمرها أبن  هكذا يرتشف القه

 تذهب لتغري مالبسها . 
وعندما عادت اىل قاعة األنتظار التفت اليها مدير 

 الفندق ذو اجلسم الصغري قائال :
" خيربين السيد سان سلفادور انك ذاهبة اىل مزرعته  
اليوم اي آنسة . أنين واثق من أهنا ستكون زايرة ممتعة  

. 
دم الثقة :وأجابت دابون بنربة من ع   



 " نعم "
وعندما دخلت هنض مانويل ، وكان يالحظها بعينني  
مسبلتني تركزات عليها حلظة ، مث أكمل قهوته ، وأعد  

ن فوق طبقه الصغري ومشى اليها ، وأبدى الفنجا
 مالحظة االستحسان لثياهبا وهو يقول :

 " هكذا ..... أحسن بكثري " 
اخلشيب وكان هناك حصاانن ينتظران جبوار احلاجز  

اخلارجي للفندق ، ومل يكن هناك اثر للسيارة  
السرتوين ونظرت اىل مانويل بشيء من االستفسار  

والتساؤل ، وأحىن راسه متباطئا وسأهلا بشي من  
 الرتاخي 



" هل خيبت ظنك ؟ أكنت تودين أن تركيب احلافلة  
 الصغرية " 

 وأجابت دابون بقسوة :
قت " أنت تعرف أنين كنت أريد ذلك ، مضى و 

 طويل منذ أن ركبت احلصان آلخر مرة "
 وعلق مانويل :

 " ثالث سنوات متاما" 
فنظرت بعيدا . مل يكن احلصاانن متشاهبني ، كان  

احدمها فرسا بيضاء من خيل كامارغ ، كانت قصرية 
وممتلئة وكانت األخرى فرسا سوداء مشوبة ابحلمرة . 

أن  ومل تكن دابون حباجة اىل التفكري طويال لتستنتج 
هذه األخرية كانت من الساللة اليت يفضلها مانويل 



يف الركوب . منذ ثالث سنوات كان لديه فحل أسود  
ث وكانه قد أدرك السؤال الذي وبدأ مانويل يتحد

 كان يساورها:
" هذه كونسيلو . كان كاسبار الذي رأيت من قبل  

 أابها " 
ومل تعلق دابون بشيء . وأخذ مانويل حيل سري اللجام 

رس البيضاء وصار يربت على مقدمة احلصان وهو للف
 يقول : 

 " هذه ميلودي "
ومد يده ليساعدها على أن متتطى صهوة هذه الفرس  
. ولكن دابون كانت حريصة على أال متس يدها يده 

، وأمسكت هي مبقعد السرج ورفعت نفسها دون  



مساعدة على ظهر الفرس ، وأخذ مانويل يتأمل  
فرسته ز كتفية كعادته وامتطى رشاقتها يف القفز مث ه
 السوداء مبهارة وقدرة. 

ومضت الفرسان دون أن حيفل هبما أحد ،سائرين يف 
شارع ظليل حتف هبما األشجار من اجلانبني . مث سأهلا 

 بسخرية: 
 " حسنا ؟ هل جتدين صعوبة ما "

 وهزت دابون رأسها : 
 " ال صعوبة على االطالق "
يقول :ومالت عيناه بتهكم ، وهو   



" حسنا أذن رمبا تسرعني يف الركوب لتلحقي يب . 
لست ممن يشرتطون أن تسري نساؤهم وراءهم كاألتباع 

 "منتدايت رواييت
وأشارت دابون ابملوافقة ، وبدات تستحث ميلودي  

لتجد يف السري . مث نظر اليها مانويل بقلق ، وهو 
 يقول : 

 " أتظنني أنه ميكننا أن نزيد يف السرعة ؟"
واستدارت تنظر اليه . كان قد مسح لكونسيلو أن  

تسري ببطء وراءها ولكنه اآلن ، بعد أن قابلت عيناه  
عيناها . بدا عمد حيث الفرس السوداء على أن جتد 

يف السري ، وفقز بسرعة عرب املستنقع مارا بدابون اىل 
 البحرية الضحلة القريبة . 



 
ه  وترددت دابون حلظة قصرية مث ثنت رأسها جتا

ى اجلري اىل األمام . وقفزت الفرس ميلودي حتثها عل
الصغرية بطريقة مدهشة يف أثر الفرس األخرى القوية  
. كانت جتربة مثرية أن تقفز عرب مساحة كأهنا فضاء 
الهنائي ، دون أن يكون هناك أي اثر للحياة على  

 مرأى البصر . 
وبدأ على البعد قطيع من البهائم السوداء ، وكان هو 

فقة الوحيدة هلم على الطريق يف ذلك الوقت ، ومل الر 
يكن هذا القطيع ليحفل هبم . وانتثر بعض رذاذ املاء 

املاحل اىل أعال ، فبلغ وجه دابون وبلل ذراعيها 



وشعرت ابلسرور ألهنا لبست حذاء طويال برقبة كان  
 حيمي ساقيها من البلل .منتدايت رواييت 

دخلتا اىل   وبدأت الفرسان تبطئان السري عندما
مستنقع أكثر عمقا ، وصارات ختوضان يف مياهه دون  

أن تبداي أي اكرتاث ابلراكبني فوق ظهرمها وخطر 
لدابون أن ترفع ساقيها اىل أعلى لتتفادى البلل ، 

ولكن مانويل مل يفعل ذلك ، فقررت أن حتذو حذوه  
، اذكانت ختشى أن تفقد توازهنا وتسقط يف البحرية . 

فرسه ، واستدار لينظر اىل وجهها املفعم  وأبطأ مانويل 
ابلبهجة ، واحنىن ليصلح من ركاب فرسه انتظارا  

 لوصوهلا اىل جانبه، وسأهلا:
 " هل الزلت تشعرين أبلياس؟ " 



وهزت دابون رأسها ، وهي عاجزة عن أن ختفي 
سرورها ابلصباح اجلميل ونظر اليها مانويل حلظة  

به ليبحث  متفحصا . وقبل أن ميد يدة ويتحسس جي
 عن السيكار . أخرج واحدة مث اشعلها . وقال:

 " أمل أال تكوين قد صادفت كثريا من املتاعب ؟" 
وضاقت عيناه أمام وهج الشمس الذي ينعكس على  

صفحة املاء ، ونظر اليها من جديد نظرة خاطفة  
 وأضاف : 

 " هل تشعرين أبي تعب "
 وهزت دابون رأسها من جديد : 

لن يستطيع التحرك غدا ، ولكن " يهيأ يل أن جسمي 
"... 



 وتنفست بعمق مث تنهدت وهي تكمل : 
" أن كل شيء مجيل للغاية . مل أجد وقتا للتفكري يف  

 نفسي "
وأخذ مانويل يشد أنفاس السيكارة بقوة ، وهو يرسل 
زفرات الدخان األزراق الباهت عاليا يف اهلواء ، فوق 

 رأسيهما ، مث سأهلا حبدة : 
كل هذا اي دابون ؟"  " ملاذا فعلت  

 وحبست دابون أنفاسها: 
 " ملاذا ؟ ملاذا فعلت ماذا؟" 

 وأجاب :
" ملاذا سافرت بعيدا دون أن ختربيين على األقل أبنك 

 ماضية ؟ أما كان ينبغي يل أن أعرف ؟"



ونظرت عيناه اليها نظرة خاطفة أربكت دابون .  
كانت قد أحست ابألمان ألول مرة منذ أن وصلت  

رغ . وجاءت تلك اجلملة من مانويل بطريقة  اىل كاما 
حاذقة ولكنها صرحية ، لتدمر شعورها ابألمان الذي 
أحست به . حاولت أن جتد كلمات ترد هبا علية ،  

 وقالت بتوتر : 
 " ال شك أن أمك قد شرحت لك كا شيء " 

 ورد مانويل بسرعة : 
" أان ال أحتدث عن أمي . أنين أحتدث عنك أنت ! 

ملاذا حتاولني أن تسخري مين . أريد أن أريد أن أعرف 
أعرف خطأي . ملاذا بعد ما حدث بيننا يف تلك 

 الليلة األخرية حاولت .... "



وأمسك مانويل بلجام فرسها ، وكنت على وشك أن 
 تستحث ميلودي على السري ، وهو يقول : 

" ال، ال ، أنين أوافق على أنه ال شيء يستطيع أن  
أن أعرف ملاذا وافقت على  يغري املاضي ، ولكن أريد

أن تشاركي يف الطقوس ، وكنت تعرفني ابلضرورة  
"... 

وحاولت أن تسحب اللجام من قبضته ، وأن تزيح  
أصابعه بعيدا ولكنها بدال من ذلك وجدت أصابعها  

تقع أسرية بني أصابعه ، وأحست أن بشرته الرطبة  
وهي تلمس بشرهتا الساخنة كانت قوة حقيقية بل 

شرارة شديدة احلساسية تشدمها بعضهما اىل بعض يف 
 جو مل يكن فيه سوى الشمس ، واملاء والسماء .



 ونطق ابمسها : 
 "دابون "

وأاثرها احلاح صوته بشكل رهيب ، وعيناه أتسراهنا  
 بنظرة اخرتقت أعماقها. وتوقفت أنفاسها. 

وبقوة استطاعت أن تنزع أصابعها من قبضته ، 
ة قدميها ، فأهاجتها ، ووخزت ميلودي مبؤخر 

وانطلقت الفرس مندفعة خارج مياه البحرية العميقة  
الساكنة. وعندما اصطدمت حوافرها ابألرض بدات 

جتري مسرعة ، وصارت دابون تتعلق ايئسة بعرف  
 الفرس الكثة . 

وقبل أن يستويل عليها الفزع احلقيقي ، كانت الفرس  
يد ذراعه  السوداء جبانبها . واستطاع مانويل أن ميد 



وميسك بلجام فرسها بقوة . وبدات ميلودي 
تستجيب لقوة اجلذب املتزايدة ، وأخذت تبطىء من  

سرعتها ، واستطاع مانويل أن يوقف الفرسني .  
وعندئذ فقط بدات دابون ترتعش ، البسبب ما 

حدث هلا على ظهر الفرس فقط ، وأمنا من النظرة  
 اليت كان يرمقها هبا مانويل .

على سرجه . وظنت دابون للحظة انه  وترجل من 
ينوي أن يشدها ابلقوة اىل أسفل ولكنه اجته اىل  
الفرس اليت كانت تتصبب عرقا . وبدا يهدئها 

بكلمات لطيفة وهو يربت على مقدمة رأسها حىت  
 خضعت وبدأت مترغ أنفها يف يده .



وترك مانويل الفرس البيضاء ، وبدأ يربت بيده على  
قفز اثنية اىل السرج ونظر اىل   خاصرة كونسيلو . مث
 دابون ، وهو يقول :

 "لو أنك تسببت يف أحداث عرج ابلفرس."
 وترك اجلملة معلقة يف اهلواء دون ان يكملها: 

 " نعم ؟ ماذا كنت تفعل ؟.."
 التوت شفتاه ، وهو يقول :

 " أعتقد أنك تعرفني " 
وارتعشت دابون ، وقد استويل عليها شعور ابلغضب 

انطلقت بطريقة طفولية غري مكرتثة : ، مث   
 " أنك تعتقد أن قوتك شيء عظيم ، اليس كذلك "



وهز مانويل كتفيه ، ويده متسد شعره الكثيف امللىء 
ابحليويه لتستقر أخريا على مؤخرة رقبته ، وقال هلا  

 بلهجة متساحمة حتمل معىن النصح
 " ال تتصوري انين صبور اىل هذا احلد " 

نه كان يؤكد على أهنا خمطئة . ولوح  وزاد من حنقها أ
بلجام لوكسيلو فاستدارت الفرس السوداء طائعة ، 
ومل تقم دابون أبية حماولة لتساعد ميلودي ، ولكنها  

بدال من ذلك ظلت جالسة يف سكون حتدق يف  
 الفضاء بنظرة تنم عن الرفض و العناد . 

 وسأهلا وحواجبه السوداء ترتفع بشيء من التهكم :
بني أن أقوم بتثبيت اللجام يف فرسي ألقودك " هل حت

 على الطريق ؟" 



 " لن يكون ذلك ضروراي"
وهز مانويل كتفيه ، وضغط مبؤخرة قدميه على الفرس  

، وبدأ جيري بعيدا عنها وتبعته دابون على حنو اكثر  
بطئا ، وجعلت الفرس تسري خالل الربك اليت تغص 

ن  ابلقصب وهي تالحظ ادغال من نبات حصى البا
الربي يفوح عطره خمتلطا مع عطر نبات العرعر  

األكثر نفاذا . كان كل شيء انئيا ومجيال ، ومع ذلك  
مل تكن تستطيع أن حتصر تفكريها فيما حييط هبا . 

فخالل دقائق قليلة مضت كان الشعور ابألمان قد  
حتطم وصارت تدرك متاما كنة الرجل الذي يرافقها  

ان قواي ومتغطرسا على على بعد مسافة قليلة منها . ك
ظهر فرسه ومل يكن شااب متقدا حبب احلياة ، لكنه  



كان صلبا وجمراب ، وكان حيس أبنه السيد على ما 
 حوله . 

 
كان الكوخ شبيها ابالكواخ اليت يسكنها احلراس  

ر ، ولو أن هذه اآلن  العاملون يف مزرعة سان سلفادو 
  كانت تعترب أرقي بكثري من األكواخ القدمية ذات
 احلجرة الواحدة اليت كانت تصنع من القصب ..

وعندما وصل مانويل اىل األرض الساحة املمتدة أمام 
الكوخ ترجل وصار يربت على رقبة كونسيلو ، مث  

اخذ يبسط قامته ببطء ورشاقة ، والتفت اىل دابون  
 اليت كانت قد وصلت اىل املكان نفسه ، وقال هلا : 



أعتقد أن كلينا حيتاج " ترجلي ! أنين أشعر ابلعطش . 
 اىل شيء من الراحة " 

وبقيت دابون يف مكاهنا ، ووضع مانويل يديه بشيء  
 من الغطرسة على فخذيه وسأهلا بتجهم : 

" هل تريدين أن أجذبك ابلقوة اىل أسفل . أم أنك 
 تنفذين ما أطلبه منك ؟"

 وضمت دابون شفتيها ، وهي تقول :
لقد أخربتين أبنك  " ليس هذا منزل سان سلفادور . 

 ستأخذين اىل هناك " 
 وأشار مانويل اليها بقلق :

" أننا ذاهبان اىل املنزل ،ولكن فيما بعد ، أما اآلن  
 فانين أشعر اجلوع . أال تشعرين أنت ابجلوع ؟" 



ونظرت دابون اىل الكوخ املهجور خبوف وذعر ،  
 وأستمرت وهي حتس بقلبها خيفق بسرعة ، وقالت : 

يؤكل هنا "منتدايت رواييت  " لن جند شيئا  
وأمسك مانويل بطاقم السرج فوق ظهر ميلودي ، 
 وهو حيدق يف دابون بشدة ويقسم بصوت خمتنق : 

 " اي هلل ! هل تظنني أنين أغرر بك "
واقتمت عيناه ، وهو يقول انزيل سوف أنكل معا .  

وترك الفرس ، واستدار بعيدا ، وترجلت دابون أبرجل 
لفرسان أتكالن العشب جنبا اىل مرتعشة . وانطلقت ا

جنب يف الرج املعشب ، واجتهت دابون صوب  
 مانويل . 



كان الكوخ مظلما من الداخل ، وخاصة ابلنسبة  
للقادم من اخلارج وعندما بدأت عيناها أتلف الظالم 

أمكنها أن تتبني مانويل جالسا اىل منضدة خشبية  
  يقطع رغيفا مسيكا من اخلبز الفرنسي . كان الكوخ

مهجورا ، ولكنه كان يبدو ابلغ النظافة ، ومخنت أنه  
كان يستخدم فقط للزوار الذين أيتون عرضا يف مثل  

 تلك املناسبة . 
ورفع مانويل بصره ورأها تستند اىل عمود الباب ، 

به . ومل حتتمل كانت السخرية البادية يف  وكأهنا حتتمي
عينية ، كانت يده متسكان ابلسكني ، وبدت بشرهتما 

بنية قامتة بينما ظهرت أصابعه دقيقة قوية . وسرى 
 فيها شعور مل تستطع اخلالص منه . 



واىل جانب اخلبز ، كان هناك بعض اجلنب ، وشرحية  
من الزبد ، وأشار اليها مانويل أبن تدخل لتشارك يف  

الطعام والشراب . كان الكوخ حجرة واحدة فقط 
عل يف  وصارت تفكر مليا كيف أن أانسا يعيشون ابلف

 مثل ذلك الكوخ ، وينشئون فية أطفاهلم كذلك .
وأكمل مانويل تقطيع اخلبز والقى ابلسكني جانبا ،  

وأوما برأسه عندما شاهد بئر املاء خلف املبىن ،  
 وعلق قائال :

" أهنا مياه حلوة ، ولكنها تقرب اىل امللوحة قليال . 
أهنا رطبة . اذا أردت أن تغتسلي . وأضاف : انين ال 

نصحك أبن تشريب منها األ اذا كنت تريدين أن أ



تصاب معدتك . ومع ذلك فأن افضل أن تقرري  
 ذلك بنفسك "

كانت نربته ساخرة ، وضغطت دابون أصابعها 
وتكورت قبضة يديها . كان حياول أن يغيظها عن  

 قصد .
 

وعندما كانت خترج من الكوخ كان مانويل يهم 
وقف جانبا  ابلدخول ، فتقابال عند الباب، لكنه

يفسح هلا الطريق . وسارت بنشاط حول املبىن من  
اخلارج حىت وصلت اىل اجلانب اخللفي منه ، وهنا 

وجدت دلوا رفعت به بعض املاء ، وصارت ترطب به  
وجهها ، وأدركت وهي جتفف وجهها ابملنديل أهنا  



كانت على صواب عندما استخدمت أقل قدر من  
 ينبغي أن يهتم املاكياج ففي مثل تلك الظروف ال

 الشخص كثريا مبواد التجميل .
وأحست بعد ذلك أبنتعاش كان اجلو رغم ذلك  
شديد احلرارة ، وبدأت تفك زرا آخر من أزرار 

القميص ، وترفع لفافة الشعر الكثيفة بعيدا عن  
رقبتها حبركة تنم عن الضيق ، وأحست عند ذاك أبن  

ن مانويل كان قد خرج من الكوخ مرة اثنية . كا 
يراقبها ، وتركت يداها تتدليان جانبا ووقفت يف احلال 

 تنظر اليه بغري حذر وأنفاسها خترج متقطعة . 
 وأخذت دابون تزرر قميصها اثنية ، وهي تقول :



" أرجوك اي مانويل ال داعي ألن نبدأ مشاحنة أخرى 
"... 

 وتصلبت مالحمه ، وهو يرد عليها : 
 السابق ؟ " هل هذا ماحتبني أن تنعيت به لقاءان
 مشاحنة ؟ وأخذ يهز رأسه مستنكرا" 

 وتنهدت دابون ، وهي تقول :
" أصفف شعري هبذه الطريقة ابعتباري معلمة حلوايل 

مخسة وثالثني طفال ، ولكي ابدو كبرية السن نوعا  
وحىت يبدو أنين أكثر خربة وجتربة . قالتها وهي أتمل 

ه  أن تنال منه شيئا من القبول حىت تتفادى انزعاج
 .منتدايت رواييت

 وحدق يف عينيها ، وهو يقول :



 " ولكنك لست يف حجرة الدراسة اآلن ، اي دابون ؟"
 استدارت دابون اىل اجلهة األخرى وقالت :

 " أرجوك ، ينبغي أن نواصل السري ، أليس كذلك ؟" 
وبدأ أن مانويل كان قد بدأ يضجر ، ومسعته يتحرك  

ارختت يف احلال .كانت  بعيدا عنها ويصفر لفرسه . 
حتس بذلك اهلبوط املفاجىء دائما عندما تصل اىل 

االخفاق العاطفي مع مانويل . وصارت متسح  
براحتيها الرطبتني على جانيب البنطلون بشيء من  

 الضعف .
كان قد امتطى صهوة فرسه اآلن ، واخذ ينتظرها .  

واستجمعت قواها ، وأجتهت اىل فرسها . مل يكن من 
ليها اآلن أن متتطي ظهر الفرس . فالرحلة  السهل ع



الشاقة واالسرتخاء الذي تبعها . ساعدا على تصلب  
 عضالهتا .

وشد مانويل جلام كونسيلو ، واجتهت الفرس حنوها 
 برقة ، وسأهلا :

 " هل أنت خبري"
كانت عيناه أقل تساؤال عن ذي قبل ، حني كان 

 وجهه يعكس اهتماما حقيقيا هبا . 
اليه ابذعان :ونظرت دابون   

 " ابلطبع!" 
 مث تساءلت ومل ال اكون كذلك ؟
 والتوت شفتا مانويل وهو يقول :

 " كفي عن جمادليت اي دابون "



 وبدأ وكانه يقدم اليها النصح : 
" وعلى األقل حاويل أن تسلكي كما يسلك اإلنسان 

 املهذب يف منزل سان سلفادور"
 ومحلقت فيه دابون بغضب وهي تسأل : 

عين بذلك " " ماذا ت  
 وحدقها مانويل بنظرة خاطفة :

" سوف حترص أمي وإيفون على مراقبتنا ، ومراقبة رد  
فعل كل منا لآلخر وال أريد أن أقدم هلما مادة  

 للتخمني واألستنتاج "
 وشعرت دابون بريقها جيف ، وعلقت :

 "اذن ، كان من األفضل أال حتضرين هنا " 
 وضاقت عينا مانويل ، وهو يقول : 



ال حتاويل أن تتخذي من كالمي سالحا حتاربينين به  " 
" 

 وأضاف : 
 " عليك فقط أن تتذكري ما أقوله لك " 

وحبركة من معصمه بدأت الفرس السوداء تتحرك  
 بعيدا ، وكان على دابون ان تتجه يف اثره . 

كانت الرتبة أكثر جفافا اآلن ، وبدأ أهنما يقرتابن من 
ابون ترى حزام املنزل . وعلى مدى النظر كانت د

األشجار الواقية احمليطة ابملنزل ، وأمامها سياج من  
العرابت واملباين اخلارجية . ورأاي قطيعا من املاشية  

معظمه من الثريان الصغرية يسوقه عدد من احلراس .  



صاروا يرفعون قبعاهتم لتحيتهما . وكانوا يتجهون  
 ابلقطيع اىل منطقة رعي أخرى .

أبهتمام مل يستطيعوا اخفاءه .  واخذوا يرقبون دابون
ارتعدت عندما وجدت عددا من تلك الثريان ينحرف 

بعيدا عن القطيع متجها حنومها ولكن مانويل أشار  
اليها أبن تبقى حيث كانت ، ونفر جبواده متصداي هلا  

 ودفعها مرة أخرى اىل قطيعها.
كان فارسا صغريا ، ولكن قلب دابون كان قد بلغ  

احليواانت الثقيلة قروهنا ووجهتها  فاها عندما خفضت
 بشيء من التهديد حنومها قبل أن تطمئن . 



وعندما رجع اليها مانويل بعد ذلك بدقائق حاولت 
دابون أن تتجنب عينيه . مل تكن تود أن يرى مدى  

 االنزعاج الذي اعرتاها .
وكان ببساطة مثاال آخر لآلالم اليت كان عليها أن  

رغ مرة اثنية ... تعانيها عندما تركت كاما  
 

 املخاوف اليت حتققت 
واقرتاب من منزل سان سلفادور ، وكان قائما بني 

سياج من احلظائر ، وحلبة صغرية غري ممهدة ملصارعة  
الثريان . كانت دابون قد شاهدت مانويل يتدرب  
فيها ذات مرة مع ثريانه ، وكانت أشجار البالنرية  

املائية تنشر أوراقها العريضة على حافة الطريق كأهنا  



مس يف فرتة ما بعد الظهري مظالت تقى من حرارة الش 
، بينما كانت حتف ابملنزل أشجار الطرفاء وأشجار 

السرو ، وبسبب خصوبة الرتبة حول املنزل  
استطاعت مدام سان سلفادور أن تقيم حديقة صغرية 
كانت تزرع فيها اخلضر ونبااتت أخرى ، فقد كانت  
حتسن رعاية احلدائق . كانت دابون تذكر ذلك جيدا 

هتا عن أم مانويل كانت دائما متتزج رغم أن ذكراي 
 ابملرارة . 

ونظرت دابون اىل مانويل ، وكان قد جذب الفرسني 
اىل حوض ماء يف الطرف البعيد من الساحة ، وبدأ  

يعود جتاهها خبطو واسع متكاسل ، ووقف اىل جوارها 
 يتفحصها بعني اثقبة ، وسأهلا:



 " حسنا ؟ هل جتدين املكان كما عرفته من قبل ؟"
وأومأت برأسها ابملوافقة ، وكاهنا ال جتد يف نفسها  

قدرة الكالم ، ومد مانويل يده يقودها اىل املسطبة  
املنبسطة املؤدية اىل املمر الضيق الذي كان ميتد من  

 مقدمة البيت اىل مؤخرته . 
مل ميض وقت طويل حىت كانت عيناها قد اعتادات على 

تشر يف  الظالم داخل املمر بعد وهج الشمس املن 
اخلارج ، وأحست بشيء من الربودة يسري يف 

أوصاهلا ، وفتح مانويل اباب على يساره ودفع هبا يف  
شيء من اخلشونه اىل الداخل ، اىل املطبخ الكبري 
الضخم . كانت انر تشتعل يف حاملة الوقود برغم  

سخونة اجلو ، وكان ذلك أول ما جذب نظر دابون ، 



خل املكان ، وكان  وأدركت أن هناك شخصا آخر دا
لعقد اخلامس من  ذلك الشخص امرأة يف أواخر ا

عمرها واىل جوارها كانت فتاة صغرية تساعدها ،  
وكان عمر هذه األخرية يزيد قليال عن اخلامة عشرة  

 .منتدايت رواييت
وتعرفت دابون على مدان سان سلفادور يف احلال  

 على الرغم من أهنا مثل مانويل كانت تبدو أكرب بكثري 
 مما عرفتها . 

واندفعت عينا املرأة العجوز مكرهة اىل دابون عندما  
أدخلها مانويل اىل املطبخ وقالت بصوت يعرب عن  

 القلق الزائد :
 " هكذا ؟ أحضرهتا اذن ؟"



حتدثت مدام سان سلفادور ابإلنكليزية ووسوست 
دابون لنفسها أن املرأة العجوز تكلمت ابإلنكليزية 

كل مايدور بينها وبني ابنها . لتجعلها تسمع وتفهم  
وأبدى مانويل اشارة تدل على عدم اآلكرتاث ، وهو 

 يقول جبفاف: 
 " هذا هو الذي حدث "

ومسحت مدام سلفادور يديها يف خرقة رطبة من  
غرية ابألنصراف ، مث القماش ، وأمرت الفتاة الص

اقرتبت من دابون وعيناها تلمعان ابلغيظ ، وهي 
 تقول : 

هنا ؟"" ملاذا جئت   
 "أنك اي أمي تعرفني ملاذا جاءت هنا "



 ونظرت اليه أمه نظرة تنم عن اآلحتقار ، وهي تقول : 
" آه نعم ، انين أعرف ملاذا هي هنا يف البيت ،  

ولكنين أريد أن أعرف ملاذا رجعت اثنية اىل كامارغ ، 
رد صداقة كانت  أريد أن أعرف ملاذا اعتقدت جمل

أن ...."بينكما ،أن هلا احلق يف   
 وخاطبها مانويل ابلفرنسية :

 " أهدئي!"
 

كان مانويل قد قال ذلك بشيء من احلدة ولكن 
بوضوح يف نفس الوقت ، وعاودت أمه مشاعر  
 الغضب الصامته فقطع مانويل صمتها متسائال :

 " واآلن ، أين ايفون " 



 ونظر حوله مث أضاف : 
 " هل هي مضطجعة ؟" 

ى السؤال ، ولكن  وبدأ أهنا ال تريد أن جتيب عل
النظرة اليت ارتسمت على وجهها دلت على أهنا قد  

 غريت رأيها ، وقالت بشيء من التحدي : 
" ابلطبع ، أهنا مضطجعة . أنت تعرف أهنا دائما 

تضطجع بعد الغداء ، لقد أتخرت أكثر مما كنا ننتظر  
 ، وأنت تعرف ذلك طبعا " 

و واجته مانويل اىل الباب بشيء من الرتاخي ، وه
 يقول : 

 " أذن ، سنذهب لنرى اجلدة جيما" 



قاهلا وهو ينظر نظرة خاطفة اىل وجه دابون الشاحب  
. وهزت مدام سلفادور كتفيها ذايت العظام البارزة . 

كانت كما تبدو دائما امرأة حنيلة ، وكان شعرها  
الرمادي يربز كآبة مالحمها وجيعلها تبدو أكثر حنوال ،  

 وعلقت بقوهلا : 
تريد " " كما   

 واندى دابون أن تتبعه :
 " هيا بنا "منتدايت رواييت 

وتبعته مندفعة جتاه الباب فرحه أبن تتخلص من وجه 
مدام سلفادور . واجته مانويل صوب ابب آخر يقع  

عن بعد على طول املمر الضيق ، ولكن دابون  



أمسكت بكم ثيابه بشيء من التهور ، وهي تلحف  
 يف الرجاء:

، أرجوك أن تعفيين من هذا "  " أرجوك ايمانويل  
 وتردد مانويل ، مث قال :

" ملاذا ؟ وماذا كنت تتوقعني من أمي ؟ أن تقدم لك  
 متنياهتا الطيبة ، وأن ترحب بك ترحيبا حارا؟"

 وخفضت دابون رأسها ، وهي تقول :
 " ال، ال شيء من هذا "

 مث رفعت بصرها ، وهي تقول :
ا يكرهين " " أال ترى كيف تكرهين ؟ كل شخص هن  

ومل حياول مانويل أن جيادهلا فيما قالت رغم أهنا كانت 
تنتظر منه أن يفعل ذلك . وحدثت نفسها أبنه لو  



كان يكرهها ملا أبدى استعدادا لكي يقدم هلا النقود  
. وأخذ مانويل على ابب احلجرة نقرا خفيفا ، وجاء  

 صوت ضعيف من الداخل ينطق ابلفرنسية : 
 "أجل "

ل الباب ، وخطا اىل الداخل ، وقد وفتح مانوي
ارتسمت على وجهه مالمح خمتلفة متاما عن مالحمه 
عند مغادرة احلجرة السابقة ، ومسعت دابون صوات  
ألفته وعرفته ، ولكنه كان أكثر ضعفا مما تعودت ،  

 كان الصوت يقول ابلفرنسية : 
 " آه ، مانويل ، أنه أنت ، هل أحضرت دابون "

ا ، وهو حيىن رأسه ليمر أسفل  وأومأ مانويل مؤكد
 املدخل املنخفض ، وأجاب ابلفرنسية : 



 "أهنا هنا، ادخلي اي دابون "
وتلكأت دابون عند الباب ، واجتهت العينان  

الالمعتان اللتان تشبهان عيىن الطائر اليها بقلق ، 
ها أبن أتيت اىل جوارها ابلفراش ، وأشارت جيما الي 

اإلرتباك . وحتركت دابون جتاهها بشيء من   
 وابدرهتا دابون يف تردد : 

 " أهال جيما ، كيف حالك "
وظلت العجوز حتدق فيها النظر لبضع دقائق جعلت  

دابون تتملل بقلق مث التفتت اىل حفيدها تومىء  
 برأسها بشيء من الرضى ، وقالت :

" حسنا ! انين ممتنة لك مانويل . ميكنك أن ترتكنا  
 وحدان حلظة "



تستدرك قائلة : وحاولت دابون أن  
 " آه ، ولكين.... " 

ولكن نظرة من عيين مانويل الرماديتني كانت كافية  
ة اىل الباب ، لتسكتها . وذرع احلجرة خبطوات سريع

 وخرج وهو حيي جدته بطريقة ختلو من الكلفة . 
 نظرت جيما اليها بقلق ، مث قالت :
 " اجلسي هنا على السرير جبانيب "

أبصبعها اشارة خاطفة اىل وجنيت دابون  وأشارت 
 الشاحبتني ، وهي تقول : 

 " هكذا . ها قد رجعت الينا "
ورفعت دابون كتفيها بطريقة ال شعورية ، وعلقت 

 على مالحظة جيما قائلة : 



 " لفرتة قصرية "
 واستفسرت جيما : 

 " لرتى مانويل " 
 وأجابت دابون : 

 "نعم"
تركز على رسم لورقة  ومل ترفع بصرها الذي كان قد 

شجر ، كانت تكون نوعا من الزخرفة على املضربة  
 اليت تغطي الفراش .

 وسألت جيما مرة اثنية :
كانت جيما على غرار مانويل حادة تتجه اىل  

املوضوع بطريقة مباشرة متاما كما كانت امه ، ولكن  
 مدام سلفادور كانت ختتلف بعض الشيء .



 وأجابت دابون بصدق : 
حباجة اىل بعض النقود "" أنين   

كانت جيما تضطجع على وسائدها ، وعيناها  
 تضيقان ، وهي تفكر بعمق:

" لقد فهمت، ولكن ملاذا حتضرين اىل مانويل ؟ لقد  
كنت اعتقد أنه آخر شخص ميكن ان تلجأي اليه  

 بعد ما حدث " 
 وتنهدت دابون ، وهي جتيب:

" مل يكن هناك شخص آخر أستطيع أن أطلب منه 
الطلب " هذا   

 وسألت جيما : 
 " وهل أنت مقتنعة مبا تفعلني ؟" 



 وهزت دابون كتفيها ، وهي تقول :
 " الأدري "

 وعاودهتا السؤال: 
 " ملاذا حتتاجني اىل النقود ؟ هل أنت يف ورطة ؟" 

 وأجابت دابون : 
 " ال! ليس كذلك ابلضبط "منتدايت رواييت

  ورفعت دابون بصرها اىل وجه العجوز ، وكانت تبدو
 عليه بعض العقد اجللدية ، قائلة :

" أنظري جيما هذا سر بيين وبني مانويل ، وال أحد 
يعرف به . انين آسفة ، ولكن األمر ينبغي أن يكون  

كذلك . وأذا كان مانويل يظن أنه عندما حيضرين 
 اليك هنا ميكنه " 



وقاطعتها جيما حبرارة ، وعيناها القامتتان تومضان  
 الشرر :

الذي طلبت أن حتضري اىل هنا عندما أخربتين  " أان 
 لويزا أنك يف آرل "

 وسألت دابون :
 " اذا هي لويزا اليت أخربتك "

 وردت جيما :
 " ابلطبع ، أنك ال تعرفني مانويل " 

 وأظهرت اشارة تنم عن القلق ، مث أكملت :
" ال ، كانت لويزا هي املسؤولة عن ذلك . ابلتأكيد  

ضل من ذلك اي دابون ينبغي  أنت تعرفني مانويل أف
 عليك ...."



وأشتعلت وجنتا دابون حبرارة ، وهنضت من الفراش  
فجأة ، وسارت عرب احلجرة اىل النافذة الضيقة  
 بطريقة فيها شيء من التشنج ، وسألت جيما :

" أنت مل ختربيين ملاذا جئت لتعيشي هنا يف البيت ، 
 ملاذا تركت العربة" 

ق قليلة ، مث تكلمت :وأخذت جيما ترمقها لدقائ   
" لقد وقع يل حادث سقوط منذ عدة شهور . هؤالء 

األطباء أهنم أنفسهم خيشون املوت . ولذلك  
يصممون على أن حيموا أي إنسان منه رغم أنه ترايق 
. لقد صمموا على أن حيضروين اىل البيت ، وأن أظل 

 حتت املالحظة . 



فيدها  ولوت جيما شفتيها ، وهي تبدو قريبة الشبه حب
 اىل حد كبري ، وهي تقول :

" الربت ؟ أنت تعرفني أنين وألربت كنا دائما خمتلفني  
. كيف كان من املمكن أذن أن حيدث األتفاق بيين 

وبني أرملته ؟ تلك املرأة الباردة ذات الشفاة الضيقة 
اليت مل تفعل من األشياء الصاحلة طوال حياهتا غري 

 شيء واحد فقط " 
ول : وسألت دابون بفض  

 "وما هو ذاك " 
 وأجابت جيما ، وهي جتذب غطاء السرير أبحكام :



" لقد ولدت مانويل ، الذي كان ينبغي أن يكون يل  
، انين على   أان ، الثمرة احلقيقية يل ..آه .. نعم

 استعداد ألن أبذل كل شيء من أجل مانويل "
 " لقد حدثتين لويزا عن إيفون "
عدم االهتمام : وعلقت جيما بطريقة تنم عن   

 " هل فعلت " 
 واستدارت دابون وهي تستند اىل املرآة : 

 " نعم . البد أنه كان أمرا فظيعا " 
 ووافقت جيما ، وقالت بغري أكرتاث :

 " ابلنسبة ال يفون ... نعم "
 وهزت دابون رأسها ، وهي تقول :



" ولكنها كانت دائما نشيطة اىل حد كبري ، كانت  
بد اهنا كانت ضربة مروعة "مليئة ابحليوية ، ال   

 واضجعت جيما بتثاقل على وسادهتا ، وهي تعلق :
 " أعتقد أهنا كانت كذلك "

 وأحلت دابون :
" ولكن كيف حدث ذلك ؟ أخربتين لويزا أهنا كانت  
 تشاكس الثريان ألهنا هي ومانويل كاان قد تشاجرا " 
وأغلقت جيما عينيها ، وهي تقول وقد بدا عليها  

ابلتعب : شعور   
 " أعتقد أن تلك هي الكيفية اليت وقع هبا احلادث " 

 وتساءلت دابون: 



" ولكن ، ولكن ملاذا فعلت ذلك ؟ ان اجلدل مع 
 مانويل ابلتأكيد ..."

ورفعت جيما احدى يديها ببطء ، وعيناها مغلقتان  
 ومهست : 

" أحس احساسا مفاجئا ابلتعب . اتركين من فضلك 
" 

:  مث قالت بشيء من احلدة  
 " أريد أن أراك مرة اثنية . مىت حتضرين؟"

وأحست دابون أن جيما مل حتس احساسا اتما ابلتعب 
، وأمنا كانت تتظاهر بذلك . وقالت دابون ، وهي 

 تلهث : 
 " ولكن علي أن أعود اىل اتكلرتا...."



 وسألت جيما: 
 " ملاذا ؟ ما الذي يدعوك اىل العودة هبذه السرعة" 

تثين خصلة من الشعر خلف وأجابت دابون ، وهي 
 أذنيها : 

 " ان يل عمال "
 وعلقت جيما : 

" هراء . أنك ختتلقني األعذار ، سوف يعىن مانويل  
 بذلك . أرسليه ايل قبل أن تنصريف " 

وهزت دابون رأسها بيأس ، وعندما بدأت عني جيما  
تنغلقان من جديد ، خرجت من الباب ، وأغلقته  

 خلفها هبدوء .
 



لرتدد عندما خرجت اىل املمر  وشعرت دابون اب 
ن املطبخ .وعرفت أن مانويل كان  ،ومسعت اصواات م

هناك . وفتحت الباب بشيء من الرتدد ، ودخلت 
ورغم أن مانويل كان هناك مع أمه ، فقد تسمرت  

عينها على الشخص اجلالس على الكرسي املتحرك  
ذي العجالت الذي كان يستقر يف وسط املطبخ على 

ة أبلواح من اخلشب . كانت الفتاة اليت  األرض املغطا
أ ن تصبح عروسا البنها ، والشيء الذي كان يثري  
 الدهشة أن إيفون مل تتغري كثريا ابلرغم من احلادث .
كانت دابون تتعجب من قوة شخصية إيفون وكان  
  من الواضح أن أاي من املرآتني اللتني أمامها مل تكن

نت حتكمها  ترغب يف تواجدها ، ولكن آراءمها كا



تلك العجوز املستبدة اليت تعلو كلمتها فوق كلمة  
أي شخص آخر ما عدا مانويل ذلك الصمت  

 املفروض وهو يستفسر بسخرية :
 "هل طلبت اليك أن تنصريف " 

 وأومات دابون ابملوافقة وهي تقول :
 " ميكنك أن تقول هذا " 

وعضت شفتيها ، ونظرت اىل الفتاة األخرى وهي 
 تقول : 
! إيفون . لقد أسفت للغاية عندما مسعت   " أهال

 ابحلادث الذي وقع لك ، ولكن أراك خبري "
ورفعت إيفون حاجبيها املقطبني ، ونظرت نظرة  

 قصرية جتاه أم مانويل 



 وسألت بربود: 
" وما الذي جيعلك تشعرين ابألسف، اي آنسة ؟ أكاد  

 أكون متأكدة أن خرب اصابيت قد أسعدك " 
وجه دابون ، وهي تقول : وامتقع الدم يف   

"أنك خمطئة متاما ، أن أي شخص ال يسعه اال أن 
 يشعر ابحلزن عندما يسمع مبثل هذا احلادث " 

 مث أضافت بشيء من احلماس : 
" على أي حال أنين سعيدة أن احلادث مل خيرس 

 لسانك احلاد اي إيفون "
 وردت إيفون مغضبة : 

ي ايل هبذه " كيف جتروين أن تقدمي اىل هنا ، وتتحدث
 الوقاحة . أنت !"



ورفع مانويل عينيه جتاه السماء ، وهو ينطق ابلفرنسية 
: 

 "اذاكنتم حتبون هللا "
 ونظر اىل دابون ، وهو يقول :

" كفي عن هذا التشاحن ، ال أقبل ابلذي حيدث  
 أمامي " 

 مث أضاف : 
" أجلسي ! لقد أعدت أمي بعض القهوة وسوف  

حسنا "منتدايت  نشرب منها قبل أن ننصرف ...
 رواييت 

وراقبت دابون ما جيري بني مانويل وإيفون وهي 
تعجب ملاذا مل تتم مراسم الزواج بينهما من قبل 



ماداما ينتواين الزواج ، كانت قد علمت من لويزا أن  
ثالث سنوات كانت قد مضت منذ وقع حادث 

إيفون ، ومل يبد لدابون أن مثة شيئا من هذا القبيل مت  
 ترتيبه . 

وبدأ قلبها يدق . ما فرص إيفون يف الشفاء ؟ هل 
ميكن أن تتاح هلا الفرصة لتعيش حياة عادية من  

جديد ، هل يكون ابمكاهنا أن تلد ملانويل طفال حيمل 
لقب آل سان سلفادور ، وتنهدت دابون ، لو كان  

لديها من قبل أي شك يف أال خترب مانويل عن  
رأيها . كانت   جواناثن فأن املوقف هنا جيعلها تغري

حالة إيفون هي الشيء الذي ميكن أن حيول بينهما ،  



وبصرف النظر عن قسوة إيفون معها يف املاضي فأن 
 دابون مل تكن لتحطم آمال إيفون يف املستقبل .

تذكرت دابون ما قالته جيما فخاطبت مانويل قائلة  
 بشيء من الغلظة :

يت " أن جدتك تريد أن تراك قبل أن ترحل . لقد نس
 أن أخربك بذلك "

وتردد مانويل حلظة مث خرج من املطبخ ، واعرتى 
دابون شيء من اخلوف عندما وجدت نفسها وحيدة  

 يف مكان واحد مع إيفون ومع مدام سلفادور .
وقدمت مدام سلفادور فنجان القهوة اىل إيفون مث  

 نظرت اىل دابون وسألتها بطريقة مفاجئة : 
 " مىت ستنصرفني "



دابون : واستفسرت   
 " تعنني مرت أرحل اىل انكلرتا "

 " ابلطبع" 
 وجرى لسان دابون فوق شفتيها اجلافتني : 

"أنين غري واثقة ، ولكن رمبا يكون ذلك خالل أايم 
 قليلة "

ونظرت إيفون اىل أصابع دابون العارية من أية حلى مث 
 اىل املاسة الطبيعية الرباقة على أصابعها ، وسألت : 

تتزوجي بعد ومل ختطيب؟ "  " اذن ، أنت مل  
 وهزت دابون رأسها ، وأجابت :

 "ال"
 واقرتبت منها مدام سلفادور ، وهي تسأل : 



 " هل جئت اىل هنا لتسبيب املتاعب اي آنسة " 
قالتها حبدة وغضب ، كان السؤال صدمة فاجئت هبا  

 دابون على غرة ، وأجابت على الفور : 
 " ال ، ال، ابلطبع ال"

شفتيها قبل أن تواصل :وعضت   
" مل أكن أود أن أيت اىل هنا اىل املنزل ، ولكن جيما  
هي اليت رتبت كل ذلك أنكم تعرفون ذلك بال شك 

" 
 ونطقت أم مانويل ابستخفاف :

" جيما ، هذه املرأة كانت اساس مجيع املتاعب بني  
مانويل وأسرته . لقد بذلت كل ما يف وسعها لتدمر  

 حياته " 



هبدوء : وردت دابون  
 " لكن جيما من أسرته أيضا"

 ورفعت مدام سلفادور رأسها وهي تقول :
" هي ليست من األسرة ، أهنا من الغجر ، أهنا امرأة 

كسول التصلح اال للخطف وسرقة اخليل ، أهنا 
عجوز مشطاء ال تقدر املسؤولية . تظن أن يف مقدورها  

 أن تتحكم يف حياتنا بقوانينها اخلاصة " 
ة يديها بقوة واستطردت : وضمت قبض  

" أهنا تشيخ ، أتسمعني ؟ سوف متوت سريعا ،  
وعندئذ خنلص مجيعا منها ومن سحرها وتعويذاهتا ، 

ومن معتقداهتا السخيفة اليت أقامت حجااب من البؤس  
 حول هذا البيت " 



وابتعدت دابون عنها ابمشئزاز ، وهي ترد بنربة  
 واضحة :

ميكن أن تكون غري " أهنا حقا عجوز ، لكنها ال 
مسؤولة ! ينبغي أن تتذكري أهنا كانت أمرية يف قبيلتها 
، ولوال أن جد مانويل وقع يف حبها وأحضرها لتعيش 

 هنا يف املنزل لكانت قد تزوجت رئيس القبيلة " 
 وعلقت مدام سلفادور ساخرة :

" ما هذا اهلراء ؟ أهذا ما كانت تقصه عليك ؟ اذن  
ن والءها كان ألسرهتا ،  هي تزوجت والد زوجي ولك

ومبجرد أن مات زوجها تركتهم وخرجت تعيش حياة  
 متحررة "

 وهنضت دابون على قدميها ، هي تقول :



" أنت تفهمني . لقد كانت تكره أن تعيش يف بيت  
نفس املناظر من انفذة مسكنها يوما بعد يوم  ترى فيه 

وسنة بعد سنه ، مث أهنا عندما مات زوجها كان أبنها  
زوجك ابلفعل "قد ت  

واقرتبت مدام سلفادور بوجهها من وجه دابون ،  
 وهي تقول :

" كيف جترئني على ذلك ؟ أنت اي من ختلقني املتاعب 
. حتضرين اىل هنا وتتظاهرين أنك تبحثني يف ثقافة  

الغجر ومعارفهم ، وحتاولني أن تغوي ابين حبديثك عن 
شجعتك  املعرفة والثقافة . تلك الكلبة العجوز اخلرفة 

أيتها املغفلة . أال تعرفني أهنا ترغب يف عمل أي شيء 
يغيظين ، ولو كان اقامة حفل عرس بينكما أنتما  



االثنان لتجعل ما ترتكبانه يبدو وكأنه عمل سليم  
 شريف يف نظر ابين "

استمرت تقول ذلك وأيفون عن بعد تتحفز على 
مقعدها املتحرك وعيناها تلمعان من فرط السرور 

ي وصارت دابون تلهث وهي تضم فتحة رقبة والتشف
قميصها أبصابع مرتعشة ، ووجدت نفسها تصرخ 

 قائلة :
 " أنك حقود كاذبة " 

وسقطت اىل اخللف مذعورة عندما امتدت يد مدام 
سلفادور تصفع وجهها صفعة مؤملة، ودخل مانويل  

 غاضبا يصيح :
 " ما الذي حيدث هنا؟ " 



يف فزع ، ويدها ومحلق يف دابون اليت كانت تقف 
على خدها امللتهب من أثر الصفعة ، مث محلق يف أمه  

اليت كانت تتشبت بطرف املنضدة اخلشبية املغطاة  
 ابلطالء حتاول أن تتماسك عليها وهي تصرخ :

" أطردها من البيت .... لقد سبتين أبفظع السباب ، 
كيف حتضرها هنا وأنت تعرف شعورها حنوي ، وحنو  

 كل شيء ؟" 
دابون قائلة :  وصرخت  

 " هذا ليس صحيحا....." 
وأخذت دابون حتملق يف األشخاص الثالثة ، يف مدام 
سلفادور اليت كانت جتهش ابلبكاء ، ويف ايفون اليت 
حتاول عبثا أن تسري عنها ويف مانويل الذي كانت  



تبدو على وجهه مالمح الغضب ، وهو ال يعرف من 
تتعلثم ،  صدق . وانطلقت من أمامهم مجيعا ، وهيي

انطلقت من املطبخ اىل الساحة اخلارجية لتصبح أكثر 
 وحدة مع الدجاج ومع طائر الباشق .

 
وقفت دابون أمام املبىن مباشرة تتنفس تنفسا عميقا ، 
وحتاول أن هتدىء من خفقات قلبها اليت تدق بعنف 
. مل تكن يف حياهتا من قبل قد أحست أبهنا أهينت 

 تلك املناسبة منذ ثالث مثل تلك اآلهانة ، حىت يف
سنوات مضت عندما أخربهتا مدام سلفادور بطريقة  

حامسة مؤكدة ابلتزامات مانويل . عند ذلك كان لديها 
بصيص من أألمل الذي كان يساعدها على أن  



تتحصن ضد ليايل الوحدة املقبلة ، أما اآلن فلم يكن  
هناك شيء كانت تشعر أبهنا قد أصبحت وحيدة 

 أيسة .
دابون مهمومة حول حالتها البائسة اىل حد  كانت 

أهنا مل تلحظ أن شخصا ما قد خرج من البيت ، وعرب 
الساحة اجملاورة هلا ، وأخذت بعنف عندما اندها  

 مانويل : 
 "دابون"

وكان صوته خيتلف متاما عن الصوت الذي كان 
يتحدث به داخل البيت . وحتركت بعيدا عنه بشيء  

يقة تدل على أنه قد فقد من اخلوف ، وصار يتمم بطر 
 صربه ـ وانداها مرة اثنية : 



 " دابون ، أرجوك " 
 كانت عيناه قامتتني من األنفعال وهو يقول :

" كفي عن النظر ايل هكذا كما لو كنت ختشني أن 
أضربك ! أنين ال أنوي ذلك أنين أسف ألنك  

 واجهت ما حدث "
وخرجت أنفاس دابون يف قفزات مسرعة ، وهي 

دد: تستفسر برت   
 " هل تعترب هذا اعتذار عما حدث يف الداخل ؟"

 وضاقت عينا مانويل ، وهويردد: 
"أنين ال اعتذر ألي شخص ، أنين فقط أعرب عما 

 أشعر به "منتدايت رواييت 
 وهزت دابون رأسها هزة خفيفة ، وهي تتساءل :



 " أنتم ، أنتم اي آل سلفادور ماذا تظنون أنفسكم "
 البكاء كانت تعتمل يف  واستطعت أن تقمع رغبة يف

 نفسها ، وأكملت : 
" مل أكن أرغب يف احلضور اىل هنا ، ومل أكن أرغب  
يف هذه املواجهة مع أمك ، ومع ذلك فأن أحدا لن  

 يعفيين من اللوم "
 وملعت عينا مانويل ، وهو يسأهلا :

 " هل تعتقدين أنين ألومك "
 وأومات برأسها : 

منذ وصويل ،   " نعم ، نعم . لقد عاملتين كدمية
وجعلتين أرقص على نغمتك ألنك األقوى . حسنا ، 



كفى , لقد قررت أن أهني هذا املوضوع كله. ميكنك  
 أن حتتفظ بنقودك ، ال أريدها "

 وانداها حبدة : 
 " دابون" 

ولكنها استدارت بعيدا ، وجرت عرب الساحة اىل 
حيث كانت ميلودي واقفة تنتظرها ، وقفزت اىل  

جاهل أوامره أبن ترتك الفرس ، مث السرج ، وهي تت
وكزت احلصان مبؤخرة قدميها ، وبدأ احليوان يقفز 

بسرعة اىل خارج الساحة قبل أن يتمكن مانويل من  
اللحاق هبا . قفز مانويل على سرج حصانه ، 

وأحست دابون برعشة من اخلوف تسري يف جسدها 



، فقد كانت تعلم أن هذا هو آخر ما ميكن أن تصل  
عنادها ملانويل الذي كان قد نفذ صربه معها . اليه يف  

ومل تتوقف لتقدير نتائج سلوكها معه ، بل احتنت 
برأسها على جسد ميلودي تستحثها على االسراع  
وهي تقفز بسرعة عرب السهل املمتد من األراضي 

العشبية اليت تواجه مزرعة سان سلفادور ، وصارت  
دابون كانت يف هذه  الفرس تعدو عرب املرج ، ولكن 

املرة تسيطر متاما على املقود ، وكانت الريح وهي 
تتخلل شعرها تبعث فيها شعور ابلصحة والقوة بعد  

أن ختطت حدود املزرعة الضيقة وما يصاحبها من جو 
 الشك والكراهية . 

 



كانت هي وفرسها ختوضان يف أحدى البحريات 
الضحلة عندما وجدت فرس مانويل األسود قد حلق  
هبا ، ووجدت مانويل اىل جوارها حياول أن يصل اىل  

جلام حصاهنا ، ولكنها احنرفت بعيدا ابلفرس حىت كاد  
مانويل أن يسقط من حصانه ، وعندما أدارت رأسها  

اىل اخللف لتنظر ما أصابه كانت ميلودي قد  
استدارت بطريقة مفاجئة وألقت بدابون جانبا من  

ء مث بدات هتوي  فوق سرجها ... لقد طارت يف الفضا
بنعومة يف ماء املستنقع املوحل ، وصاحت ، ومل تكن  

تعبريا عن األمل أو الشعور اباللتواء ، ولكن كانت  
أسفا على ما أصاب بنطلوهنا القشدى وقميصها 

 األرجواين ، فقد تلواث متاما .



وظلت ساكنه هناك للحظات ، ال تود أن تنهض 
ن مانويل كان قد  شعورا ابلضيق ملا وقع لثياهبا ، ولك

ترجل من ظهر فرسه األسود ، ووقف اىل جانبها . 
واحنىن على عجزه ، وصار حيدق فيها بقلق ، وصاح 

 بصوت مبحوح : 
 " دابون ! هل أنت خبري ، وهل أسأت اليك "

ورفعت دابون بصرها اليه ابرتباك ، واسنتدت اىل 
 مرفقها ، وهي تقول بيأس :

ما حدث "" لقد اتسخت مالبسي ، هذا   
أخذ عنادها يذوب حتت نظرته اليت تعرب عن االهتمام 

بسالمتها ، وكانت ستارة من شعرها تتدىل على  
 وجهها ، وهزت رأسها وهي تقول :



" أسفة اي مانويل . لقد كان سفها مين أن أسلك 
 هكذا "

وهنض مانويل على قدميه ، ومد يديه اىل شعره  
ن ، ابهلل عليك  ميشطه هبا ، وهو يقول: " أوه ، دابو 

 قومي "
ورفعت دابون بصرها اليه وهي حتس بوجوده وبقوته  

ه ، وحباجتها املاسة اليه . كانت  وبشخصيته املثري 
حتس احساسا قواي بكل ذلك ، وقالت له بشيء من 

 االصرار: 
" ساعدين على النهوض اي مانويل ، اال اذا كنت  

 ختشى أن تتسخ يداك "منتدايت رواييت 



ل ومد اليها يده على الفور وهو حياول والتفت مانوي
أن يسيطر على تعبريات وجهه ووضعت دابون يدها  
يف يده وهي حتس ببشرته تلفح بشرهتا رغم أن جلده 
كان رطبا ، وجذهبا اىل أعلى بسهولة ويسر مث أطلق 
يدها ، واستدار ليمسك بسري جلام كونسيلو حبركة 

 آلية . 
ضحا ، وكان جمرد  ونقبض حلق دابون وبدا انفعاهلا وا 

النظر اىل رأسه من اخللف يسبب هلا قدرا من االاثرة  
، وبدات تفكر يف جواناثن ويف املخاطر الكبرية اليت  

جازفت هبا جملرد وجودها ابلقرب من مانويل ،  
وأدركت أهنا كادت ختاطر يف حلظات قصرية أبن جتعله 
يفعل شيئا رمبا أدى اىل أن حيتقرها أكثر مما كان يفعل  



من قبل ، ومن أجل ماذا ؟ جمرد نزوة ! نزوة طارئة ال  
 تدوم غريحلظه ختتفي معها كل االعتبارات األخرى. 

ورجع اليها ملنويل بعينني متوترتني وقد استعاد 
 سيطرته على نفسه ، وهو يسأل :

 " هل أنت مستعدة ؟" 
 وأومات متباطئة ـ فأكمل :

 " حسنا اذن سنعود اىل البيت ؟"
:وذعرت دابون   

 " اىل البيت ؟ ال، ال أريد أن أعود اثنية اىل هناك " 
 ورد بصوت ابرد غري مكرتث :

 " هل تعتزمني أذن أن تدخلي املدينة هكذا " 



ونظرت دابون اىل ثياهبا امللوثة ابلطني مث مدت يدها 
 اىل شعرها األشعث وصارت تتعلثم : 

 " وماذا ؟ ال مفر من ذلك ، أليس كذلك ؟"
مث تنهد بعمق وقال حبسم : وتردد مانويل ،   

 " سوف نذهب اىل الكوخ "
 وارتعشت دابون وهي تقول :

 " ال أبس " 
 وأجاب مانويل ابلفرنسية : 

 " أذن ، هيا بنا " 
 

وامتطى مانويل ظهر كونسيلو ، وأمسك بسري جلام  
ميلودي بينما كانت دابون تتسلق اىل مقعدها يف 



السرج ، ودون أن ينطق بكلمة أخرى وخز فرسه 
مبؤخرة قدميه ، وبدات الفرس السوداء جتري برشاقة  

عرب املستنقع ، ومل ميض وقت طويل حىت كاان قد 
شعر مبرور وصال اىل الكوخ ، ولكن دابون مل تكن ت

الوقت ، مث بدات تغتسل مبياه البئر خارج الكوخ  
املسقوف ابلقش ، بينما دخل مانويل اىل الكوخ  

ليحضر شيئا من الشراب . وبدأ الطمي خيتفي سريعا 
من يديها وذراعيها ، ومتنت لو كان بوسعها أن ختلع 

قميصها لتبلل رقبتها وكتفيها ابملاء ، ولكنها مل 
فعل ذلك ، واكتفت أبن حلت تستطع ابلطبع أن ت

أزرار القميص ، وبدأت تبلل رقبتها ابملاء الذي أخذ  
 ينساب بربودة على جسدها الدايفء. 



وصارت حتملق بطريقة مركزة يف الفضاء مستغرقة يف  
كارها ، عندما خرج مانويل من الكوخ وصار يسري أف

حنوها خبطى قوية . وعراها االضطراب يف احلال ، 
ميص اىل جسدها يف صمت وارتباك  وبدات تشد الق

، بينما صار مانويل ينظر حنوها ابفرتاس وسأهلا يف 
 خشونه: 

 " ابهلل ، ماذا تفعلني اآلن "
 وأخذت عيناه تستقران يف تثاقل عليها :

 " وردت دفاعا عن نفسها :
 " لقد شعرت ابحلرارة ، فحاولت أن أرطب نفسي " 

اللتني  وصار مانويل يتفحص بطريقة مكثفة وجنتيها
 علتهما محرة اخلجل ، وهويعلق :



" من غري املعقول أن تتخذي من السهل املنبسط  
مكاان لالستحمام ، فلرمبا فاجأك شخص هنا . عندئذ 

 كيف تتصرفني "منتدايت رواييت
وارتعشت أصابع دابون ، وهي حتاول عبثا أن تغلق  
أزرار القميص ، وقالت يف شيء من الرتدد ، وكأهنا  

ه االهتام :توجه الي  
" ابلطبع من حقك أن تقول ذلك ، حسنا ، ها أنت 

قد فاجأتين فماذا ميكن أن حيدث يف مثل هذا املوقف 
 ؟"

 واكتست عينا مانويل فجأة بلون قامت وصار يقول :
 " ماذا تنتظرين أت حيدث يف مثل هذا املوقف ؟"



وتسمرت أصابع دابون أمام نظرة عينيه ، وأدركت  
د بدرجة كبرية يف تلك اللحظة ، وأهنا أهنا جتاوزت احل

قد خطت جتاه اجملهول . حاولت أن تبدد التوتر الذي 
أخذ حيوطهما فتحركت بسرعة أبمل أن تقف عند  

 الطرف األخر من البئر ولكنه كان أسرع منها . 
وعاودت أخريا وكان مانويل الزال يوليها ظهره وظلت 

تناول بعض  تنظر اليه وأخذ يتحرك جتاه البئر واحنىن ي
املاء بيده لريطب به وجهه ورقبته ، ومد يده املبللة  

ابملاء اىل شعره ، مث بسط قامته ، وأخذ يثين عضالته  
بشيء من الرتاخي قبل أن يستدير جتاهها ومالمح  

وجهه تكاد متزق عواطفها ، كان وجهه مفعما ابملرارة 
 ومبظاهر الوحدة القامتة . 



ن ينطق بكلمة مث قفز واجته اىل فرسه السوداء دون أ
اىل السرج وعاد اىل حيث تقف دابون يرمقها بنظرة  

تنم عن االحتقار ، ووجه اليها كالمه بشيء من 
 القسوة : 
 " اركيب "

واستسلمت دابون لألمر الصادر اليها بشيء من  
الرتدد ، ووخز حصانه مبؤخرة قدميه دون أن ينطق  

لتتبعه . كان يسبقها بكلمة ، وانطلق اتركا اايها وراءه 
مبسافة كبرية طول الطريق اىل ضواحي آرل ، وطلب 

اليها أن ترتجل قبل الفندق مبسافة ، ونظرت اليه  
 ابرتباك ، فقال هلا بشيء من الربود :



" ال أريد أن أدخل املدينة ، وأان واثق من أنك لن  
جتدي صعوبة يف العودة اىل الفندق ، واذا حدث  

أيل أي انسان يسري على  ذلك فبامكانك أن تس
الطريق ، وسيكون من دواعي السرور ألي رجل أن  

 يوقوم ابرشادك" 
وقفل راجعا دون أن ينتظر االجابة ، وتركها يف حالة  

 أسوأ بكثري مما كانت تعاين طوال حياهتا . 
 

 تلك االحتفاالت الغجرية 
ومل تستطع دابون أن تتفهم حقيقية موقفها قبل أن  

تايل . ظلت طوال الليلة املاضية  حتل صباح اليوم ال 
مغمورة ابحلزن ، ومل تكن حتس بشيء سرى أهنا كانت  



فاقدة احلركة ، ورغم أن النعاس غلبها يف النهاية 
كانت تقطع نومها أحالم مفزعة ، رأت مانويل جيذب  

جواناثن منها بقوة ويذهب به بعيدا حيث ال جتد 
 سبيال للوصول اليه .

ها أضنامها القلق حتدق وجلست يف الصباح وعينا 
صورهتا يف املرآة ، حتاول أن جتد االحياء من وجهها  ب

الذي كانت تبدو علية الكآبة . كان كل ما يلح على 
ذاكرهتا هو وجه مانويل عندما التفت اليها يف الكوخ  
ونظرات االحتقار واملرارة تبدو على وجهه . كانت  

رت ابلنسبة اليها أقسى من األهتام الصريح . وصا
تفكر : ملاذا يلومها ألهنا تصرفت كما فعلت ؟ هل  

كان يظنها املرأة اليت تستثري الرجل مبكر وسخرية مث  



تنسحب بصالبة استهتارا مبشاعره ؟ أمل يكن يشعر  
 أبن ما حدث آملها كما آمله ؟

ووضعت رأسها بني يديها ، واستقر مرفقاها على 
ة من احلافة اخلشبية امللساء ، وبدات نظرات خاطف

املاضي تنطلق بسرعة اىل الذاكرة لتزيد من آالمها  
 .منتدايت رواييت

وبدات تسرتجع صورهتا عندما حضرت ألول مرة اىل 
كامارغ منذ ثالث سنوات كانت فتاة ال جتربة هلا ، 

على وشك أن تكمل برانمج اعدادها وتدربيها 
كمعلمة ، تذكرت كيف أتيحت هلا الفرصة لزايرة 

ثة شهور ، وكيف انتهى هبا األمر اىل  فرنسا ملدة ثال



أن تقضي معظم هذه الشهور الثالثة يف أقليم 
 الربوفنس . 

كانت قد أمضت فرتة تدريب أساسية يف ابريس ، 
واستأجرت بعد ذلك سيارة قدمية خرجت هبا يف نزهه  

اىل اجلنوب ، وأمضت عشرة أايم تستكشف فيها  
مايو ، قالع وادي اللوار . كان الوقت هو شهر 

وكان اجلو منعشا بدرجة جتتذب جيوش البعض اليت  
 كثريا ما تتواجد يف تلك املنطقة . 

كانت املنطقة حول آرل وحول سانت مارى مزدمحة  
ابلغجر والسياح حضروا مجيعا مبناسبة االحتفاالت 

السنوية ختليدا لذكرى قدوم القديسات الثالثة الاليت  
عرف ابسم  أعطني امسهن للمكان ، وبذلك أصبح ي 



سانت مارى . ولكن الغجر قدموا بيعتهم اىل سارة 
اخلادم السمراء للقديسات الثالث ، ورغم أن البابوية 
يف روما مل تعرتف لسارة هبذه القداسة يف أي يوم من  

األايم فقد ظلت الشعوب الغجرية تقدسها ، 
 وحيكت كثري من األساطري حوهلا .

ساطري ، ولكن  وعرفت دابون شيئا كثريا من هذه األ
الذي كان يشدها اىل السكان يف ذلك الوقت كان  
جمرد األجتماع الكبري بذلك احلشد من الناس. ومل 

يكن معها سوى آلة تصوير ، وبعض املذكرات  
لتسجيل انطباعاهتا عما تراه عندما قدمت يف صباح  

مشمس ألول مرة اىل سانت مارى ، ومع جميئها  
القدمية اليت استأجرهتا   قابلت قدرها . مل تكن السيارة



سيارة يعتمد عليها ، وعندما مل تستجب السيارة 
لكن كتبت للتوجية واندفعت يف احدى القنوات ، و 

هلا احلياة ، حني وجدت نفسها على أطراف خميم  
الغجر . كان هناك شاب وسيم ساعدها على اخلروج 

من القناة ، واصطحبها لتقابل جدته بعد أن صمم  
عوته .على أن تقبل د  

كان الشاب هو مانويل وكانت اجلدة هي جيما ، ومل 
تكتشف ، اال بطريقة عارضة فيما بعد ، أن مانويل  

كان ينتسب اىل الغجر بنسبة الربع فقط ، وأما ثالثة 
أرابع نسبه فكان اىل الطبقة األستقراطية يف أقليم 

 الربوفنس . 
 



وبدات دابون تدرك مدى حرج موقفها وحدود 
انويل عندما عاد السيد سلفادور وزوجته . عالقتها مب

ومع ذلك فقد رفض مانويل أن حيول بينه وبينها أي  
شيء أو أي إنسان وظل يزورها ابستمرار ، وكانت  
دابون قد قابلت أبوية وشقيقته لويزا ذات األربعة  

عشر ربيعا وأذهلتها املشاعر الباردة اليت كان األبوان 
.يظهراهنا جتاه جنلهما الوحيد   

واتيحت هلا الفرصة بعد ذلك ملقابلة ايفون دمياريس ، 
وكانت مدام سان سلفادور وايفون فيما بينهما قد  

جعلتا دابون تفهم أن مانويل يعتزم الزواج من ايفون ، 
وأن ذلك األمر كان قد مت االتفاق علية منذ  



طفولتهما، وأن ال شيء وال إنسان بستطيع أن حيول  
 دون ذلك الزواج . 

جيما مبكرها الفطري فقد كانت تفهم موقفهما  أما 
أكثر من أي شخص آخر ، وكانت قد الحظت 

عالقتهما تنمو وتتطور ، وكانت تعرف ابلضبط ما  
 سيصري من أمرمها . 

ويف شهر يوليو/ متوز عندما أقيم االحتفال بعيد  
مصارعة الثريان يف آرل ، دعت جيما أعضاء  

عة سان سلفادور  قبيلتهما من الغجر ليجتمعوا يف مزر 
، وحضر منهم العشرات مما أاثر اثئرة والدي مانويل ، 

ولكن مل يكن ابمكاهنما أن يوقفا ذلك أو حيوال دونه  
، كان جد مانويل ألبيه قد ترك البنه مسؤولية أدارة 



املزرعة ولكن امللكية كانت لزوجته طوال حياهتا  
 .منتدايت رواييت

مدينة آرل ،   وعندما حلت األمسية املخصصة ملوكب
صحب دابون حلضور مصارعة الثريان يف احللبة ،  

وكانت حرارة ما بعد الظهرية شديدة تلفح البشرة ، 
وكانت رائحة املوت تفوح يف اهلواء خمتلطة برائحة  

 العرق من األجسام الكثرية احملرتة .
وبدأ أن مانويل هو اآلخر كان حيس بذلك ، وقد  

يف تلك األمسية مامل اظهر من الطيش وعدم املباالة 
تعهده من قبل ، فعندما حتول زئري الناس يف حلبة 

املصارعة اىل مالحظات هتكمية ساخرة بسبب عدم  
كفاءة أحد املصارعني هب فجأة من مقعده ، وقفز  



اىل احللبة ليأخذ مكان املصارع وأخذ رداءه ، ومل  
متلك دابون اال أن ترقبه يف صمت خييم علية الفزع . 

م حبركات أهلبت محاس املشاهدين اىل نوع كان يقو 
من اجلنون فصاروا يصيحون ويشجعونه على أن  

 يطعن الثور الطعنة القاضية .
ولكن مانويل مل يقتل الثور بل ظل يقامر مع املوت 

ائق عديدة طويلة، وعندما ترك احللبة مل يكن  لدق
ر ملطخا ابلدم القاين السائل على الرمال ، ووقف الثو 

فق قلبه ابضطراب .حائرا خي  
كانت دابون هي األخرى تعاين من األضطراب ، 

وقبل أن يتمكن مانويل من العودة اىل مقعده انطلقت 
مندفعة ووجدها يف اخلارج ترتعش ةتعاين من الدوار 



وعندما حاول أن يؤاسيها ابتعدت عنه ، وهي أتىب أن 
سببلها من ذعر . تساحمه على ما   

اعرتاض دابون ، وقص   وعادا اىل خميم الغجر رغم
نويل على جيما ما حدث ، ولكن جيما أكتفت ما

ابلضحك وأخذت توبخ دابون على نقص شجاعتها  
وكيف أهنا أخطأت عندما تصورت أن مانويل مل يكن  
يعرف ما كان يعمله ، وكانت دابون قد اهتزت بعنف 
ملا وقع وأصبحت مقتنعة أن احلياة دون مانويل حياة  

 بال معىن .
تلك األمسية ذروة األعياد يف املخيم ، وكانت  كانت 

عما سبق   املوسيقى أكثر صخبا ومع ذلك أكثر أتثريا
لدابون أن مسعته من قبل وهىيء هلا أن آالت الكمان  



كادت تصل اليها ومتزق عواطفها . ومل تكد تشعر  
ابلناس من حوهلا وهم يرمقوهنا بنظرات االستغراب  

ألسود احلريري وهم ويلمسون ثياهبا وبريق شعرها ا
 يتمتمون ألنفسهم بلغة فيها شيء من املوسيقى .

 
لقد أكتشفت ذلك سريعا ، فعندما بدأت ألسنة النار 

يف املخيم تلقي بعض الظالل على الرتاب األمسر 
ظهرت جيما يف ثوب القيادة النسائية أي األم القائدة 

لقبيلة ، وكان يطلق على ذلك الرداء اسم فيوري  
غة الغجر ، وأطبق على اجملتمعني يف املخيم  داي يف ل

سكون أدركت معه دابون بشيء من التوتر فنظرت 



اىل مانويل الذي كان يقف اىل جوارها لعله يفسر هلا  
 ما حيدث .

وبدت عينا مانويل انعمتني تشع منهما الرقة  
واملالطفة ، رغم أن مهج العاطفة كان يتأجج يف 

 أعماقهما .
أن تتذكر ابلتفصيل ما وقع بعد  مل يكن بوسع دابون 

ان مشوشا يف ذهنها ، وبدأت  ذلك ، فقد ك
األحداث تتابع يف سرعة ، ومل تستطع أن تتبني أن  
ماكان جيرى يف تلك اللحظات كأن طقوسا للزواج 

تربطها هي ومانويل اال عندما تقامسا كسرة من اخلبز  
اململح ، كانت خائفة يف أول األمر وقد تشوش 

الصياح وبسبب املوسيقى اليت بدأت   ذهنها بسبب



من جديد بطريقة أكثر حدة وأكثر ااثرة للحواس  
فضال عن احلشد الكبري من الغجر الذين كانوا مجيعا 

 متحمسني لريوا ما جيري من طقوس . 
واستمر األحتفال والرقص اىل ساعة متأخرة من الليل  

، ولكن دابون ومانويل انصرفا قبل ذلك بكثري ، 
ما قد أعدت هلما العربة اخلاصة هبا  وكانت جي

 .منتدايت رواييت
وعندما بدأت دابون اآلن تستعرض األحداث ،  

أدركت أهنا هي ومانويل كاان قد سايرا مد احلماس 
والبهجة اليت صنعها الغجر ، ولكن ذلك كان تطورا  

طبيعيا ملا كان بينهما من عالقة . وكانت جمرد ذكراها  



ا سواي جتعل الدماء تندفع اىل لتلك الليلة اليت أمضياه
 وجنتيها . 

ودفنت وجهها يف كفيها ، وبدأت تشعر بنوع من 
أتنيب الذات ، لو أهنا كانت قد فكرت فقط يف  

عاقبة ما حدث ، لو أهنا تبينت أن كل ما حدث مل 
يكن اال مشهدا متثيليا أريد به أن تتاح ملانويل الفرصة 

يلة . وعندما  الشباع رغباته بطريقة تبدو شريفة ومج
تركها مانويل يف الصباح التايل قبل أن تستيقظ ليعود 

اىل منزل أسرته كان ذلك آخر عهدها به ، كانت  
تتوقع أن يعود اليها خالل اليوم الطويل ، رمبا 

ليأخذها معه ، وليقدمها اىل أبويه مع توضيح ملا  
حدث ، ولكن مانويل مل يعد اثنية ، وعندما حل 



يكن معها   ن يف حالة من اهلياج وملاملساء كانت دابو 
من تبثه شكواها . كانت جيما احلليف الوحيد الذي 

رمبا يقدم هلا املساعدة قد رحلت مع ابقي أفراد 
 القبيلة يف الصباح الباكر ، لترتك هلما العربة . 

وبدات الشكوك اآلن تساور دابون .. ماذا يكون  
ة أن  احلال لو اتضح أن جيما كانت تعلم منذ البداي

كل الذي حدث كان خدعة ؟ ماذا لو اكتشفت أن  
اختفاء جيما يف ذلك الصباح الباكر كان بقصد أن  

 تتجنب عواقب ما حدث؟ 
ومسعت صوت حوافر احلصان جعلتها تسرع اىل  

ذة وحتدق يف الظالم الذي خترتقه أشعة القمر ،  الناف 



ولكن الراكب مل يكن رجال ، بل كان مدام سان 
ن يسمح هلا ابلدخول . سلفادور وطلبت أ  

ومل تكن دابون متلك اال أن تقف اىل جوار الباب  
وتسمح بدخوهلا ، رغم أن مظهرها مل يكن حيمل معه  

سوى اخلراب ، ونظرت ابحتقار اىل وجنيت دابون  
املبللتني ابلدموع مث أعلنت أهنا قد حضرت ابلنيابة  
عن مانويل ، وأوضحت أن أبنها يشعر ابخلجل من 

أنه ال يستطيع أن جيد الكلمات اليت يعرب هبا فعلته ، و 
عن األسف الذي يشعر به ، وكان من الواضح أنه  

أخرب أبويه بكل شيء ، وابلرغم من أهنما مل يستطيعا  
أن يغفرا له ما وقع منه ، فقد كاان يشعران أبنه مادام  

قد رجع اليها يطلب الصفح ، فأن ذلك يكفي يف  



رف واجبه طفولتهما ، نظرمها للداللة على أنه قد ع
وأما تورطه مع دابون فأن ذلك كان أمرا ميكن أن  

ينسى ويغتفر ، والبد أن دابون قد أدركت أن طقوس 
الزواج تلك كانت جمرد استعراضات للرتفية واملرح ، 

 وأن املشاركني فيها ال ينبغي أن أيخذها جبدية . 
 

وكان مع أم مانويل الدليل احلاسم على صدق دعواها 
لدليل الذي قطع عليها كل شك يف أن ما حدث  ، ا

كان هواان وحتقريا هلا فقد أبرزت مدام سلفادور أذان  
للدفع شيك خبط مانويل يدفع هلا مبقتضاه مخسة  

آالف جنيه من حسابه املصريف ابنكلرتا . ومل متلك  
دابون اال أن متزق ذلك األذن املصريف وتلقي به يف 



لغليلها رغم أهنا   وجه أم مانويل . كان ذلك شفاء
كانت تعرف متاما أن مدام سلفادور كانت تتمىن أن  

 يكون مصري أذن الدفع هكذا .
مل يكن أمام دابون بعد ذلك اال أن تتصرف ، وأتخذ 

الطائرة يف اليوم التايل يف رحلة ما بعد الظهرية من  
حلس متاما بسبب ما كانت  مارسيليا . كانت فاقدة ا
قيصة مانويل اليت وقعت منه فيه من حزن ، ومل تكن ن 

بقادرة على أن ختلصها من الذكرايت اليت تقامساها  
سواي . لقد كان عاشقا وهلاان ، كان جمرد اخلاطر أبهنا  

 لن تراه من جديد مؤرقا هلا .
وبعد أن رجعت اىل أنكلرتا ، وبدأت آالم الشعور  

ابلتحقري هتدأ كان من الطبيعي أن تظن أنه رمبا يتبعها  



اىل هناك ، فقد كلن بوسعه أن يتعرف على عنواهنا  
من الفندق وأن يبحث عنها يف انكلرتا ، وكانت تظن  
أنه رمبا يندم على اهنائه العالقة بينهما بتلك الطريقة  

كن ذلك مل حيدث ، وبدت تلك الفرتة املختصرة ، ول
اليت قضتها يف فرنسا وكأهنا مل تكن جزا من حياهتا ،  

وحق للعمة كالرى أن تتساءل كيف يتأيت البنة أخيها  
اليت كانت تكتب بكا محاس عن فرنسا وعن 

الربوفنس أن يتحول لديها كا ذلك فجأة اىل بغض  
 وكراهية .منتدايت رواييت 
أهنا كانت حامال اعرتاها  وعندما اكتشفت دابون 

ول ، وكانت حالتها العقلية توحي هلا أبنه ال الذه
مكان يف هذا العامل هلا أو للطفل ، ولو ال تدخل 



كالرى ال قرتفت سيئا رهيبا ، والذي حدث أن 
عمتها عرفت احلقيقية منها ، وبذلك استطاعت  
دابون من خالهلا أن تستعيد قدرهتا على التفكري  

م كل شيء فقد كانت شابة وأمامها  السليم ، ورغ
حياة رحبة ، ومل تكن وحدها اليت حدث هلا ذلك  

الذي وقع ، فكم من امرأة عانت من نفس املعاانة ،  
 واستقر رأيها على أال خترب مانويل حبملها . 

وكانت العمة كالرى امرأة عظيمة حقا ، فقد وافقت  
على أن حتتفظ دابون ابلطفل ، وعندما ولد جواناثن  
ن لقى من احلب ومن التدليل ما يلقاه أي طفل آخر  
، وحصلت دابون على وظيفة يف التدريس ، وأخذت  
عمتها مسؤولية رعاية الطفل خالل فرتة عملها وكانتا 



تعيشان عيشة راضية ، مل يكن لديهما الشيء الكثري 
من النقود ولكنهما مل تكوان معدمتني ولكن عندما  

ن أن ابمكان مانويل أن  مرضى جواناثن ، ادركت دابو 
يقدم له الشيء الكثري لو أنه عرف خبروجه اىل قيد 

 احلياة .
والذي حدث أنه منذ أسابيع قليلة كان الطبيب قد  

أخربها أن الطفل حباجة اىل االستجمام من مناخ  
بريطانيا الرطب ، واخذت كالرى تقول هلا دوما برفق 

. أهنا ينبغي أن تفعل شيئا ملعاجلت ذلك الطفل  
وهنضت دابون من أمام املرآة وهي جتفف عينيها بيد  

متهالكة . ما الذي كان عليها أن تفعله ؟ مل يكن  
مبقدورها أن تبقى هنا اآلن وخاصة بعد أن ألقت  



ابلنقود اليت عرضها عليها مانويل اثنية يف وجه أمه ، 
وكان من السفة أن تبقى بعد الذي وقع يف الكوخ ، 

د أثبت هلا بطريقة ابرعة أنه  وجعلت تفكر ..... لق
 قادر على حتطيم ارادهتا اآلن كما كان دائما من قبل . 
وأخذ قلبها يدق بسرعة عندما مسعت نقرا على الباب 

 ، وصارت تستفسر:
 " من ابلباب ؟ ماذا هناك ؟"

 وجاء صوت اخلادم من اخلارج تقول ابلفرنسية: 
اتف"" أنه اهلاتف اي آنسة ! هل تنزلني لرتدي على اهل  

 
وقفز قلب دابون فقد مخنت أنه البد أن يكون هنري  
... وكان هنري قد أخربها أنه سيتصل هبا هاتفيا اليوم 



تحمسا . وكانت سعيدة يف قرارة نفسها ألنه كان م 
للقائها . كانت الساعة مل تتجاوز التاسعة صباحا ،  

 ومع ذلك فقد طلبها ابهلاتف . 
 " سوف أنزل خالل دقيقة "

 وبدأت ترتدي بنطلوهنا . 
كان صوت هنري رقيقا ولكنه كان يعرب عن سرعة  

 االنفعال ، وكان يقول:
" دابون ! أوه ، أنين سعيد للغاية اذ أمسع صوتك مرة 

 أخرى . كيف حالك "منتدايت رواييت 
وأجابت دابون أبدب ، واستفسر منها هنري بصوت 

 ينم عن االستغراب: 



ة ، هل هذا بسبب " أن صوتك يدل على أنك غاضب
 مكامليت أو ماذا أقول؟ هل هو شيء من االنقباض " 

" ال ، ابلطبع ، ال ، اي هنري أنه لطف منك أن  
 تطلبين ولكنين أسفة ، ألن على أن أرحل حاال .... "

 ورد عليها بصوت ينم عن خيبة األمل يسأهلا: 
 " ماذا! ترحلني عن الربوفنس "

 وأجابته : 
أ... عود اىل انكلرتا"  " نعم ، من الضرورى أن  

 وعاد يسأهلا: 
 " ولكن ملاذا ؟ مل ميض عليك هنا أسبوع كامل ؟"

 وأجابته: 
 " صحيح ولكن علي أن أعود " 



 فسأهلا هنري:
 " مىت تعتزمني الرحيل "

" انين لست متاكدة ، يكون اليوم، أوغدا ، ذلك  
 يرتبط ابمكان احلجز " وأحل عليها قائال:

الغد اي دابون ! امسحي يل على " أجلي السفر اىل 
 األقل بيوم آخر يف صحبتك "

وترددت دابون ، فبالرغم من حرصها على أن تباعد  
بينها وبني مزرعة سان سلفادور أبقصى ما تستطيع ، 

كان قلبها من الضعف حبيث قبلت االستسالم لفكرة 
قضاء يوم آخر يف املنطقة اليت ال يفصل بينها وبني  

قليلة . كان ذلك االستسالم  مانويل سوى أميال



تصرفا غبيا يدل على عدم تقدير املسؤولية ، ولكن  
فر املتعجل كانت جتعلها حتس أبمل حقيقي .فكرة الس  

 وأجابت على الدعوة هنري الراهنة بقوهلا: 
" حسنا ، حسنا سأحاول حجز تذكريت على طائرة  
الغد . وأحست بشيء من وخز الضمري ملا اعرتاها  

لكن مل تكن هلا حيلة بعد أن جابت  من ضعف ، و 
 ابملوافقة، " 

 وأحس هنري ابألبتهاج وسأهلا حبماس:
" ما الربانمج الذي تقرتحينه؟ انين غري مرتبط أبي 

. هل حتبني اخلروج للسياحة ؟ لزايرة  شيء طوال اليوم
 مزارع الكروم مثال ؟ أم لنذهب اىل ليبو أو نيمز؟" 

 وارتعدت دابون وهي تقول :



ال ، ليس اىل هناك "" ال،   
 وأضافت على عجل :

" أال ميكن ،أعين من املمكن أن نذهب اىل سانت  
 مارى ؟ أقرتح أن نتغدى هناك "

 وبدأ أن هنري حتمس للفكرة ، ورد يقول :
" ابلطبع اذا كان هذا هو ما حتبني اي دابون . مل يدر  
خبلدي أن أقرتح شيئا بديعا هكذا . مىت تكوين على 

عداد؟ "أهبة االست   
 وردت عليه :

" أعطين ساعة منذ اآلن ، انين مل أتناول طعام 
 األفطار بعد، كما أريد االتصال ابملطار .."

 



ووافق هنري مث وضع مساعة اهلاتف . وخرجت دابون  
حجرة اهلاتف ، وهي تشعر أهنا أفضل حاال بقليل من 

، فلقد أتجل موعد رحيلها الفعلي اىل يوم آخر ،  
أن تستمتع ببعض االسرتخاء ، وتناولت  وكان بوسعها  

طعام األفطار ، مث صعدت اىل حجرهتا اترتدي زاي  
مناسبا ، واستقر رأيها على أن البنطلون يكون أكثر  

 مالئمة . 
كانت هناك تذكرة سفر ملغاة على رحلة ما بعد  

الظهرية يف اليوم التايل ، واستطاعت حجزها ، وعندما 
سها وجها لوجه  خرجت من حجرة اهلاتف وجدت نف

مع مدير الفندق ، واخربته بعزمها على الرحيل يف 
 اليوم التايل على األرجح . 



 وأبد مدير الفندق يستفسر منها قائال : 
" أوه ، اي آنسة ! أرجو أال تكون هناك أخبار قد  

 أزعجتك من الوطن . هل حدث شيء ؟" 
 وهزت دابون رأسها ، وهي تقول: 

 " ال، ولكن علي أن أعود "
أضافت وهي تبتسم :و   

" لقد أستمتعت للغاية ابقاميت هنا ، وأنين سوف 
 أمتدح هذا الفندق ألصدقائي "

ووصل هنري اىل الفندق بعد العاشرة بقليل ،  
واستقال السيارة اىل سانت مارى . كان هناك سياح  
وصلوا اىل املكان ليزوروا الكنيسة األثرية من القرن 

ت مارى مسجلة يف الثاين عشر وكانت قصة القديسا



مقصورة الكنيسة . واحست دابون ابألسف عندما 
وجدت أن املدينة الصغرية كانت تتحول بسرعة اىل  

مدينة جتارية حديثة . ورات احدى عرابت الغجر اليت 
مل تكن موجودة من قبل ، كما كان هناك العديد من  

الفنادق اليت بدأت تطغي على الطابع التارخيي  
رواييت  للمدينة .منتدايت  

وكانت الوجبة اليت استمتعا هبا يف احد املطاعم  
الشعبية وجبة لذيذة ابلفعل ، وتركا السيارة ، وجعال 

يسريان على الشاطئ ما دين بعد قليل من الزوار  
الذين جاؤا ميضون العطلة ويستمتعون بدفء يف فرتة 

 ما بعد الظهرية .
 سأهلا هنري:



اىل انكلرتا غدا "" هل أنت مضطرة فعال أن تعودي   
وجذبت دابون يدها بعيد برفق ، ورفعت رأسها 

 مستندة على مرفقيها ، وأجابت وهي تنظر اليه : 
 " أعتقد ذلك " 

مث حولت انتباها اىل غمامة من الدخان كانت  
 تتصاعد من احدى السفن على مدى األفق .

 وتنهد هنري ، مث سأهلا:
البد أنك تستطعني " ولكن ملاذا ؟ ألست يف اجازة ؟ 

 البقاء ولو ألايم قليلة أخرى " 
 وضمت دابون شفتيها ، وقالت :

" ليس األمر هبذه البساطة ، فان على التزامات يف 
 بلدي "



 وسأهلا يف مالحظة ساخرة مرتفقة: 
 " أية التزامات ميكن أن تكون عليك "

وشعرت دابون أنه يستفزها ابلتدخل يف شؤوهنا ، 
ية الطريق بقوهلا :فحاولت أن تقطع عل  

" أنك ال تعرف شيئا على االطالق عين اي هنري ،  
 وقد أكون متزوجة "

 ورد عليها:
 " ولكنك ال تلبسني خامتا ؟"

 وردت قائلة :
" ليس ذلك قاطعا ، فكثري من الفتيات يف انكلرتا ال  

يلبسن خامت الزواج طوال الوقت ، وال يوجد قانون  
 يلزم بذلك "



  وجهها النحيل ، وسأهلا:وصار هنري حيدق يف
 " ولكن هل أنت فعال متزوجة "
 وترددت دابون ، وهي تقول :

 " ال" 
 واسرتخى هنري ، مث بدأ مييل حنوها ، وهو يقول :
" ها أنت قد اعرتفت اذن . واآلن أال ميكن أن 

 تطيلي أقامتك هنا ؟ فقط اتسعديين؟" 
 وهزت دابون رأسها حبزم ، وهي تقول:

ع"" ال ، الأستطي  
وأحست دابون ابخلطر فنهضت مسرعة لتجلس 

ولتتجنب النظرة العاشقة من عينية ، وقالت له بشيء 
 من التوتر : 



 " أرجوك اي هنري ! أرجوك أال تفسد كل شيء "
 ورد هنري :

 " ملاذا أفسد كل شيء ؟ كنت أظن أنك تستلطفيين " 
وأجابت دابون وهي تشبك أصابعها حول ركبيتيها  

أعلى: املرفوعتني اىل  
" أنين فعال أستلطفك اي هنري ، ولكنين ال أريد أن 

 تورط "
 وعندئذ مسعته يقول: 

 " وما الذي تريدينه مىن أذن "
وبدات تدرك أنه مل يكن انضجا ابلقدر الذي أراد أن 

 يعرب به عن نفسه ، اذاستمر يقول: 



" لقد مسحت يل أن أدعوك اىل الغداء ، ومسحت يل 
نكون وحيدين ، مث تقولني  أبن أحضرك هنا حيث 

أنك ال تريدين أن تتورطي اىل هذا احلد؟"منتدايت  
 رواييت 

محلقت فيه دابون بشيء من الكآبة ، وبدات تشعر  
 خبوف حقيقي حاولت أن توضح له قائلة : 

 " هنري أرجوك "
وفجأة انتبه هنري اىل وجود مانويل واقفا حيدق فيهما 

: ، فحدثه ابلفرنسية بشيء من التأنيب   
 " مانويل ! أال تعرفين ؟ أان هنري "
 وتصلب فك مانويل وهو يقول :



" ليس اآلن ، اي هنري انين لست على استعداد  
 للهزل اآلن "

 ومتتم هنري ابلفرنسية ، وهو ميسح خده بيده:
 " واضح "

 وأضاف ابالنكليزية: 
" ال أكاد أفهمك اي مانويل ، ما اخلطأ الذي ارتكبته 

األنسة كنج"أان ، هل تعرف   
 كانت عينا مانويل كئيبتني ، وأجاب بربود :

 " نعم ، أعرف اآلنسة كنج "
وصار هنري يهز رأسه بطريقة مرتبكة ، وهو ينظر يف  

دهشة جتاه دابون ، ولكن دابون كانت مشغولة  



ابرتداء سرتهتا وبنطلوهنا فوق رداء البحر املبتل ، ومل 
 تلتفت اليه .

بض مانويل على ذراعها  وعندما أكملت لباسها ، ق 
كما لو كانت آمثة ، مث أومأ امياءة قصرية جتاه هنري ، 

ودفعها أمامه بسرعة على طول الطريق الرملي اىل  
حيث كانت احلافلة الصغرية تنتظر ، وفتح الباب  

ودفع دابون بقوة اىل الداخل قبل أن يصعد خلفها  
ر  ويدير احملرك يف احلال ، وبدات املركبة الثقيلة تدو 

على هيئة شبه دائرة وجتري ابرتطام على الشاطئ غري 
املمهد حىت وصلت اىل الطريق . وكانت دابون جتلس  
يف مقعدها متصلبة تسرح بفكرها حتاول أن تعرف من 

 أين جاء ؟ وملاذا جاء اىل هذا املكان ؟ 



 
 وانكشفت احلقيقية 

نظرت دابون اليه بشيء من الرفض ، وبعدما كانت  
ألنه تدخل يف الوقت املناسب   حتس له ابجلميل

وأنقذها من هنري ، حتول شعورها اىل نوع من  
االمتعاض ، وأخذت تسأل نفسها ، أبي حق أابح  

لنفسه أن يتدخل يف شؤوهنا ؟ وكانت قد وصلت اىل  
قناعه أبهنا لن تراه اثنية بعد ما حدث بينهما امس ،  
فما الذي جاء به خلفها ؟ وملاذا حبث عنها ؟ وماذا  

يد منها اآلن ؟ واستمدت من شعورها ابلضيق بعض  ير 
 الشجاعة، وسألته:

 " أين تذهب يب اآلن؟"



وألقى جتاهها نظرة تنم عن االستنكاف ، مث أجاب  
 بوضوح :

" مل أفكر يف هذا بعد ، لكنين أظن أنه من األفضل 
أن تتخلصي من رداء البحر وأن جتففي نفسك جيدا  

 ، اليس كذلك "
يها وسألته: واتسعت حدقتا عين   

 " ماذا تعين ؟" 
 وضاقت عيناه ، وهو يقول :

" ال تتعجلي االستنتاج ، اي دابون ، وال حتسيب أين 
يف أبله ألنك تبدين على استعداد لتكوين لعبة سهلة 

 يد أي رجل كان ، فان ذلك يعين ..."
 واستثري سخط دابون ، وجعلت تقول : 



توجه " كيف جترؤ على ذلك ؟ كيف جترؤ على أن 
 مثل هذا الكالم يل "منتدايت رواييت

 وهتدج صوهتا وقد شعرت ابملذلة . وقالت : 
 " أوه ، أنين أكرهك ، اي مانويل " 

ومل يتحرك مانويل فقد بقى حيث هو ، وأحست وهي 
على حافة املياة الزرقاء الضحلة أنه قد  تقف وحيدة 

جعل منها مثارا للسخرية . كان اجلو ساخنا ، وبدأت  
تلفح رأسها ، واضطرت آخر األمر أن تعود  الشمس

 لتستطل بشجرة البالنرية املائية . 
وخرج مانويل من السيارة ويف فمه سيجار ، وبني  

 يديه منشفة خشنه ، وألقى هبا حنوها ، وهو يقول :



" اليك هذه . أهنا ليست مغرية ، ولكنها نظيفة على  
ة  األقل ، أحتفظ هبا للمناسبات اليت أحس فيها رغب

لالستحمام بعد يوم جمهد يستنزف العرق ، هيا  
 خذيها . أهنا ليست ملوثة "

وصارت ترشش ابملاء لبضع دقائق وهي تنظر جتاه  
احلافلة الصغرية من بعد ، وبدأ أن مانويل مل يكن 
يكرتث مبا تفعل وأضطرت يف النهاية أن خترج من  
املاء ، وبينما هي ختوض يف املاء حنو سيقان الغاب  

وص اليت كانت حتدد حافة املستنقع ، مسعت  والب
صوت رشاش من خلفها جعلها تلتفت وراءها يف  

رعب ، وعلى بعد أقدام منها كان أحد ثريان كامارغ 



القوية السوداء يضرب األرض حبوافره وخيفض قرونه 
 بطريقة تنم عن التهديد . 

وبدت دابون للحظة ، وكاهنا قد حتجرت ، وتعجز 
بغي أن تفعل ، كان الثور وحيدا ،  عنأن تفكر فيما ين

وهذا يف حد ذاته كان شيئا غريبا، ومل يكن يف وسعها  
اال أن تفرتض أنه قد شرد عن القطيع دون أن يلحظ 

احلراس ذلك ، وكان ثورا أسبانيا ضخما وقواي من  
الثريان اليت ترىب لرايضة املصارعة ، وهيئ هلا أهنا  

ثور بقرنه ستصبح طرحية على األرض وقد ضرهبا ال
فجرحها وشوهها وسالت بقع من دمائها تلطخ مياه  

املستنقع ، وسيطر عليها شعور أبن ذلك سيكون أمرا  
 حتميا خالل حلظات فقط .



 
وبدأت دابون ترتاجع ببطء بعيدا عن احليوان ، وهي  

 حترص متاما على أال تصدر عنها أية حركة غري
ا ، منضبطة قد تثري احليوان فيندفع يف هجوم عليه

وكان احليوان بدوره يرقبها بعينيه اللتني تشبهان حبات 
اخلرز وهو يصدر صوات يشبه الشخري ويضرب بذيله  

ليطرد احلشرات اليت كانت تستثريه ، وخطا بضع 
خطوات يف املستنقع وهو يهز رأسه من جانب اىل  

 آخر ، وبدات دابون تفقد أعصاهبا . 
أدركت  ومسعت أصوات الطرطشة املزعجة خلفها ، و 

أن الثور كان خيوض يف املاء عرب املستنقع وراءها ، ومل 
تكن جترؤ على أن تنظر اىل الوراء ورأت مانويل يسرع 



اليها من احلافلة الصغرية وبيده عصا ثقيلة ، وصار 
خيوض مياه املستنقع دون أن يكرتث حبذائه اجللدي 

 الرقيق ، واجتاز دابون وهو يصيح :
يارة "" اصعدي اىل مؤخرة الس   

وأذعنت دابون فتسلقت من خالل الباب اخللفي 
شيب خشن تنتثر عليه كمية من  للسيارة اىل سطح خ

احلبال والبكرات تنبعث منها رائحة األحصنة بطريقة  
 نفاذة . 

وتنحى الثور جانبا عندما ظهر مانويل ، وتوقف على 
مسافة من احلافلة الصغرية يواصل الشخري ويضرب  

ريا عن الغضب ، وادركت دابون  األرض حبوافره تعب
أنه كان يستعد للهجوم ، ومل يكن مع مانويل ما يدفع  



به عن نفسه سوى يلك العصا اليت بيده ، وصارت 
دابون ترقب املشهد بيأس وهي تتمىن أن يستدير  

 مانويل وأن جيري مهروال اىل السيارة . 
وأخريا بدأ مانويل يرتاجع عن الثور ، وعندما بلغ 

افلة الصغرية دفعت دابون الباب لينفتح مؤخرة احل
وليسمح له أبن يتسلق اىل داخل العربة ، كانت اآلن 

ترتعش بعنف ، ونظر اىل وجهها املرتعد قبل أن  
ميسك بكتفيها ويسحبها بقوة . وتراجع مانويل اىل  

الوراء ، وجاس يف وضع حمدودب ، رجاله مضمومتان 
حمنية اىل  ، ومرفقاه يستندان على ركبتيه ، ورأسه 

أسفل ، ويداه حتيطان مبؤخرة رقبته ، وأخذ يقول يف 
 نربة معذبة : 



" اي اهلي ، اي اهلي ، أنين أريدك اي دابون "منتدايت 
 رواييت 

كانت دابون تضطجع على أرض العربة حيث تركها ، 
وشفتاها ملتهبتان ، وشعرها يتدىل كأنه غمامة قامتة  

 تلفها ، ومتتمت بصوت فيه أمل :
نويل " " ما  

استدار مانويل فجأة اىل ابب احلافلة الصغرية ودفعه  
فانفتح ، وقفز اىل اخلارج ، وهويلعن بعنف ، وصار 

أيخذ شهقات طويلة من اهلواء الدافئ احللو وأجربت 
دابون نفسها أخريا على التحرك ، وبدأت حتس 
ابحلبال أسفل جسدها ، وكانت بشرة ظهرها قد 

خذت جتفف نفسها  أصبحت مشدودة ملتهبة ، وأ



ابملنشفة ، وخلعت رداء البحر ولبست بنطلوهنا  
وقميصها، وشعرت أبهنا قد أصبحت يف حالة أفضل 
، وخرجت من املركبة ، وأخذت تعصر املياه الزائدة  

 من الرداء القطين الليموين .
وعندما أحس هبا مانويل وهي عند الباب اخللفي 

أن ألقى بعقب للسيارة التفت ورجع اليها متباطئا بعد 
السيجارة اىل األرض وضغط عليه بكعب حذائه ،  

وومضت عيناه عليها عن عمد ، مث أخذ يسري خبطى 
مسرعة اىل مقعد القيادة ،وجلس خلف العجلة ،  
وضمت دابون شفتيها سواي وهزت كتفيها وفعلت  

ابملثل فتسلقت اىل السيارة وجلست اىل جواره بشيء 
 من عدم االستقرار 



 
انويل احملرك يف احلال ، بل اسند مرفقه اىل  ومل يدر م

عجلة القيادة ، وصار حيملق يف الفضاء اىل اجملهول مث 
 قال بنربة عادية متاما :

 " كان بوسعي ان اقتلك "
وهلثت دابون ، ووضعت ظهر يدها على فمها ،  

واخذ ينظر اليها شزرا ، وعيناه تضيقان وهو غارق يف  
حتقار :التأمل ، وسأهلا بشيء من اال  

" ماذا كنت تنتظرين ؟ تعودين اىل هنا يف الوقت 
احملتوم ، الذي كنت فيه قد بدأت أتقبل مصريي 

 وحتطمني ما بقى يل من اطمئنان نفسي ، وهو قليل " 
 وهزت دابون رأسها ، وهي تقول: 



" آسفة ، ولكنين مل أكن أعرف أن األمور كانت  
 ستصل اىل هذا احلد " 
يقول :والتوت شفتاه ، وهو   

" حقا مل تكوين تعرفني ! ومىت تعرفني ابلضبط كيف  
 يكون رد فعلي عندما أراك اثنية " 

 وامحر وجهها بشدة ، وهي تقول :
 " كيف كان ابمكاين أن أعرف ذلك "

 ومحلق فيها مانويل يغضب :
" كيف جاز لك أن جتهلي ذلك بعد كل ماكان بيننا  

 ؟"منتدايت رواييت 
كانت تكابد األمل ، وكانت وطأطأت دابون رأسها ،  

أن ختربه ابلسبب احلقيقي الذي جعلها أتيت اىل   تريد



هنا ، ولكن كانت هذه يف نظرها هي اللحظات 
اخلطرية ، اللحظات اليت ينبغي فيها أن أتخذ حذرها 

حىت ال تعرتف بشيء رمبا جلب هلا الدمار . ورغم كل 
شيء فقد كان يعتزم الزواج من ايفون بصرف النظر 

ن فرط اجنذابه اليها ، ومل يكن جلواناثن مكان يف ع
ذلك البيت حىت لو اقتنعت هي ابلتنازل عنه .  

 وأخذت تقول له : 
" أرجوك ، أرجوك أن أتخذين اىل الفندق ، الزال  

 أمامي حزم أمتعيت ، فأين أعتزم الرحيل يف الصباح " 
وعندما مسعها تذكر خرب رحيلها هبدؤ ، قال وكأنه قد  

 صعق : 
تعتزمني ماذا ؟ ولكنك ال تستطعني؟""   



 وعندما كررت العبارة ، اضاف بتجهم : 
" ال ميكنك ذلك فانك مل أتخذي النقود وفضال عن 

 ذلك فأن جيما تريد أن تراك مرة اثنية " 
 وردت دابون بشفتني مضمومتني : 

" آسفة ، لن أستطيع أن أحقق طلبها ، لقد حجزت 
 تذكرة السفر " 

نت تعرفه جيدا لقالت أن األمل ولوال أن دابون كا
املربح كان ينبعث من أعماق عينيه الرماديتني ، وهو 

 يقول : 
 " ألغي احلجز " 

 وبللت دابون شفتيها اجلافتني بلساهنا ، وهي تقول :
 " ال ال الأستطيع "



 " ال ميكن أن تفعلي هذا يف اي دابون " 
 وتعثرت دابون وهي تنطق يف صعوبة : 

 " أفعل ماذا؟" 
ب وهو يتأوه : وأجا  

" أنت تعرفني أرجوك ، أنين أتوسل اليك ، ال تذهيب 
" 

 وبلعت دابون ريقها بطريقة ملحوظة ، مث قالت :
 " أان مضطرة للرحيل " 

 
 واقتمت عيناه ،وهو يلح يف السؤال ك 

" ملاذا ؟ من الذي ينتظرك يف انكلرتا ؟ هناك رجل  
 آخر ؟ أنك تكذبني علي "



تتوسالن اليه لكي يصدقها ،  وصارت عينا دابون 
 وهي تقول :

 " أنك خمطئ ، ايس هناك رجل اخر " 
وحدق مانويل يف وجهها ، وأصابعه التزال حول 

 مؤخرة رقبتها ، وصار يسأل :
" أذن أين تسكنني ؟ لقد أخربتين ذات مرة أنك 
 تسكنني مع عمتك يف بيتها ؟ هل الزلت هناك ؟"

وهي تقول : وأخذت دابون تتنفس أنفاسا قصرية ،  
 " أوه ، نعم ، نعم " 

كان مانويل يتفحصها يف صمت وهو حياول أن يعرف 
أذا ما كنت صادقة أم كاذبة ، مث قال بصوت مبحوح  

: 



 " وهذه اجلنيهات اخلمسمائة ؟ هل هي لعمتك ؟"
 وسحبت دابون نفسها بعيدا عنه ، مث قالت : 

" أذا كان يسعدك أن أقول نعم ، حسنا ، نعم أريدها 
عميت "ل  

وأمسك مانويل حبفنة من شعرها ، وجعلها جتفل وهو 
 يلوي الشعر حول أصابعه وهو يقول :

 " أوه دابون " 
" قل يل ، ملاذا أنت وايفون أجلتما الزواج هذه الفرتة 

 الطويلة "
 وتقطب حاجباه يف عبوس عميق . 

واقتمت مالمح مانويل فجأة فأطلقها كما لو كانت  
ته قد أرجعته اىل وعيه وظنت دابون لفرتة ذكرى خطيب 



حلظة أنه لن يكلف نفسه عناء االجابة ، ولكنه بدأ  
 يقول : 

" أن ايفون مصابة ابلشلل ، ولقد حدثت هذه  
االصابة بعد رحيلك بثالثة أشهر ، مث أجريت هلا عدة  

غرقت هذه العمليات وقتا عمليات جراحية ، واست 
طويال ، وسوف جتري هلا عملية جراحية أخرى خالل  

أسابيع قليلة ، ولقد أظهرت ابلفعل بعض بوادر 
التحسن ، ويعتقد اجلراحون أن العملية القادمة  

واألخرية سوف تعطيها الفرصة لتستعيد قدرهتا على 
 املشي "منتدايت رواييت 

، كانت ايفون وكانت دابون قد فهمت ما يرمي اليه 
ستصبح من جديد امرأة عادية ، تستطيع أن حتيا 



حياة زوجية وأن تلد له األطفال الذين هو حباجة  
 اليهم ليحافظوا على ساللة سان سلفادور .
 وأخذ مانويل اآلن يسأهلا بصوت معذب :

" احقا تفهمني ؟ اترين وراء تصرفك أي شيء غري  
 اهتمامك الفردية واألاننية ؟"

ابون أنفاسها ، وقالت :وحبست د  
" لن يؤدي بنا هذا احلوار اىل شيء اي مانويل ، ومن  

 األفضل أن أتخذين اىل الفندق "
وأطبق مانويل قبضة يده حلظة ، وأدار احملرك السيارة 
دون أن ينبث بكلمة ، وقاد السيارة قيادة انعمه اىل  

آرل ، ومل يتبادال احلديث طوال الرحلة ، فقد كان  
مشغوال أبفكاره اخلاصة وعندما توقف   كل منهما



مانويل أمام الفندق كانت دابون حتتاج اىل قدر عظيم 
 من قوة األعصاب لتواجهه قائلة :

 " أشكرك واىل اللقاء " 
وبدأ مانويل ، وكأنه يتأهب ليقول شيئا ، مث غري رأيه  

ومل يتكلم ، واكتفى أبن فتح هلا ابب العربة بقوة ،  
قود السيارة بسرعة شديدة  وبعد أن ترجلت أخذ ي

 بعيدا عن املكان . 
 

وحوايل التاسعة والنصف مساء كان هناك طرق 
خفيف على ابب الغرفة ، وشعرت دابون ابلدهشة  

مع شيء من اخلوف ، ومل تستطع أن ختمن من القادم  
، وكانت ال ترغب يف احلديث اىل أي شخص آخر 



ماعدا مانويل ، ورغم ذلك فلم يكن القادم هو 
ي :نويل ، ومسعت صوات نسائيا من اخلارج ينادما  

 " دابون ، دابون ، هل تسمحني يل ابلدخول " 
واجتهت دابون اىل الباب ن وفتحته ، وصاحت يف 

 دهشة :
 " لويزا ! ماذا تفعلني هنا يف هذه الساعة من الليل " 
وابتسمت لويزا ابتسامة عريضة ، وقالت ببساطة ،  

 وهي تربز مظروفا :
جئت يف مهمة اتسليم رسالة ، لقد طلب مين " لقد 

 مانويل أن أعطيك هذا" 
 ونظرت عرب حجرة النوم اخلالية ، وهي تقول :

 " هل ميكنين الدخول "



وأخذت دابون املظروف أبصابع مرتعشة ، مالبثت أن 
 استعادت هدؤها ، وقالت :

" أوه ، ابلطبع ، ادخلي ، ولو أنين ليس لدي شيء  
 أقدمه لك " 

ت لويزا ، وهي تقول :وابتسم  
" هذا غري مهم ، أنين فقط أريد فرصة للتحدث 

 معك برهة " 
 وأضافت بشيء من العبوس : 

" هل تعدين حقائبك ؟ وهل يعلم مانويل بذلك  
 ؟"منتدايت رواييت 

وأجابت دابون ، وهي تتظاهر ابالبتهاج وقد ألقت  
 املظروف يف جيب بنطلوهنا لتفتحه فيما بعد : 



من السؤالني ، أرجوك أن جتلسي "" نعم ، لكال   
 " هل جئت وحدك اىل املدينة كل هذه املسافة " 

 واومات لويزا ، وقالت : 
" حسنا أنين أستطيع القيادة ، كما تعرفني ، فضال  

لى أن تكون مجيع السيارات  عن أن مانويل حيرص ع
يف حالة ممتازة حىت ال تتعرض خلطر العطل على  

 الطريق "
 وتنهدت ، وقالت : 

" واآلن ، ملاذا ترحلني هبذه السرعة ؟ أال تستطيعني  
البقاء ألايم قليلة أخرى ؟ لقد مسعت أن جديت تود  

 أن تراك مرة اثنية " 
 واجابة دابون : 



" نعم ، أنين أيضا أعرف ذلك ، ولكنين آسفة ، أن  
 ذلك غري ممكن ، وعلى أن أعود " 

وعضت دابون شفتيها وهي تبحث عن موضع آخر  
مث قالت :  للكالم ،  

 " لقد كربت ابلفعل ، كنت تبدين طفلة من قبل "
 وضحكت لويزا ، وهي تقول :

" أشكرك ، ولكن دعيين أقول لك جبدية ، أنين مل  
أحضر اىل هنا للحديث عن نفسي ، ولكنين جئت  

 ألحتدث معك عن مانويل " 
 وامحر وجه دابون ، وهي تقول أبكتئاب : 

املوضوع "" من األفضل أال تتحدثي يف هذا   
 وسـألت لويزا : 



 " ملاذا ؟ أال يهمك هذا املوضوع ؟"
 سألت هذا السؤال وهي ترقبها ابهتمام :

 واقتم وجه دابون ، ومتتمت ابرتباك : 
 " رمبا...."

 وسألتها دابون : 
 " هل أخربك ، ملاذا هو وايفون مل يتزوجا حىت اآلن ؟" 

 وهزت لويزا كتفيها ، وقالت :
ذلك " " أملح فقط اىل   

 واستمرت لويزا تلح :
 " لقد ذهب اليوم يقتفي أثرك اليوم ، اليس كذلك ؟"

 وقطبت دابون ، وهي تقول :
 " ماذا تعنني "



 وصارت لويزا تشرح ما حدث :
" لقد حضرت اليوم اىل هنا يف فرتة ما بعد الظهرية  

ألراك ، وأخربين مدير الفندق أنك خرجت مع أحد 
األغلب ، وعندما   الشبان اىل سانت مارى على

 رجعت اىل مانويل أخربته هبذا خرج غاضبا " 
وبدأت دابون تفهم ملاذا ذهب مانويل اىل سانت  

 مارى ، وهي تقول : 
 " أنين أفهم اآلن "

 وأكملت بشفاه مرتعشه : 
 " كنت أتعجب ، هذا هو ، نعم ، وجدين "

 واستمرت لويزا :



كأهنا  " ولو سألتين ، كان مانويل يف حالة من الغرية  
 اجلحيم "

ولكن دابون التفتت يف اجتاه آخر وهي تتظاهر أبهنا  
منشغلة بوضع السرتات الصوفية يف حقيبة السفر ، 
واحست دابون بشيء من الضيق عندما ساد بينهما 

 الصمت ، فقطعت ذلك الصمت قائلة :
 " كان اجلو اليوم دافئا للغاية "

 وعلقت لويزا : 
 " نعم ! "منتدايت رواييت 

اقرتبت من الفراش وجثمت على حافته ، وهي  مث 
 تقول : 



" أخربين هل أخربك مانويل كيف وقع احلادث اليفون  
" 

وتنهدت لويزا وهي تفكر ابمعان ، مث استمرت تقول 
: 

" الذي حدث أن مانويل سقط من فوق ظهر  
احلصان ، وكسرت فخذه ، وظل يعاين بعض الوقت ، 

وكان ذلك على واقتضى ذلك ابلطبع أن يلزم الفراش 
 عكس طبيعته "

كانت دابون خالل ذلك حتملق يف الفتاة بعينني  
تعكسان األهتمام البالغ ، وأخذت تستحثها على  

 الكالم .
 " استمري ، ماذا حدث عندئذ " 



 وأرادت لويزا أن تغيظها ، فقالت : 
 " أراك قد بدأت هتتمني اآلن ، أليس كذلك "

القلق احلقيقي قد  وعندما رات لويزا أن عالمات 
ظهرت على وجه دابون النحيل املتوتر ، توقفت عن  

 االغاظة ، واستمرت تقول :
" آسفة ، سأكمل . كما قلت لك ، كان ذلك بعد 

أن شفى مانويل وغادر الفراش . حدث بينه وبني  
ون شجار عنيف حول شيء مل أكتشفه بعد .  ايف

والذي حدث بعد ذلك أن ايفون خرجت اىل الزرائب 
 ومعها سوط "

 ومحلقت دابون جتاهها يف رعب ، وهي تقول :
 " أوه ، ال " 



 واستمرت لويزا :
" أوه ، نعم ، أن ايفون ميكن أن تصبح غاية يف 

القسوة عندما تريد . ولسوء احلظ فان الثريان اليت 
كانت يف الزرائب يف ذلك الوقت كانت ثرياان هائجة  

ان اثنان منها  . تنتظر أن يبتاعها أحدى الزابئن ، وك
 قد هراب "

 وهنا كزت لويزا سفتها : 
" وال ميكنك أن تتصوري كيف كان املشهد ، الصراخ  

 ، وخوار الثريان"
 وهزت لوبزا رأسها:

" لقد أنقذ مانويل حياهتا ، ولكنها مل تكن تستحق أن 
 تعيش " 



 وقاطعتها دابون : 
 " لويزا " 

 واستمرت لويزا تقول :
لو أنك رأيت الضرب على " أنين أقول الصدق ، 

 ظهر تلك احليواانت املسكينة " 
 

وهتدج صوهتا من االنفعال ، وشعرت دابون ابلدوار .  
صة كما روهتا لويزا أسوأ بكثري مما كانت  كانت الق

تتصور ، ووضعت ذراعها حول الفتاة املرتعشة ، وهي 
 تقول : 

" لقد مضى هذا اآلن اي لويزا ، ولقد دفعت ايفون  
رتفته " مثن ما اق  



 ورفعت لويزا بصرها بسرعة ، وهي تقول : 
" هل تعتقدين ذلك ؟ هل تعتقدين حقا أهنا قد  

 دفعت الثمن ؟" 
 وسألت دابون :

 " أال تعتقدين أنت ذلك ؟"
 وأجابت لويزا ووجهها الدقيق يعرب عن املعاانة : 
" ال ، أنين ال أعتقد ذلك . على العكس ، لقد  

تعيش اآلن يف بيت   حصلت على كل ما أرادت ، أهنا
 سان سلفادور "
 وسألتها دابون : 
 " ماذا تعنني ؟"

 واستمرت لويزا تكمل القصة .



 وطأطأت دابون رأسها ، مث قالت :
 " ال اعتقد أن مانويل يتخلى عن ايفون هلذا السبب" 

 وردت لويزا :
" وال أان أيضا ولكن ذلك ال ينفي أنه ينبغي ان  

املوضوع "يصحح تفكريه يف   
وهنا ارتفع صوت لويزا الرقيق املفعم ابالنفعال ، وهي 

 تقول : 
" أال ترين اي دابون أن مانويل ال ينبغي أن يتزوج  

ايفون . أهنا شريرة. أهنا أكثر مكرا من ذلك ، وكل 
شيء ينتهي اىل النتيجة نفسها .. أال ترين أهنا حتمل  

لو مل  نتيجة ما حدث ولكنها تلومه عليه قائلة أهنما
 يتشاجرا ما كان ذلك احلادث ليقع "



 وأمسكت بيد دابون وهي تواصل : 
" أرجوك أال تذهيب اي دابون ! وأبقي ودافعي عن  

 مانويل . انسي املاضي وفكري يف املستقبل " 
 وهزت دابون راسها ، وهي تقول :

" كان لطفا منك أن ختربين بذلك ، اي لويزا ، وال 
"منتدايت رواييت  تظين انين ال أقدر لك ذلك  

 أطلقت لويزا تنهيدة ، مث خطرت هلا فكرة ، فقالت : 
" أقول دابون ، تعرفني كما أخربتك ـ أن مانويل كان  
يريدين أن أذهب اىل سويسرا ملدة سنه ، ما رايك لو 
طلبت منه أن يرسلين اىل انكلرتا بدال من سويسرا .  
  ال أقصد ابلطبع أن أعيش معك ، فأين ال أستطيع أن



أجترا على مثل هذا الطلب ، ولكن رمبا ألكون قريبه 
 لكي نرى بعضنا بعضا " 

 وكاد قلب دابون أن يتوقف ، وقالت : 
" أ ، أعتقد أن هذه الفكرة ليست سليمة متاما ، 

 ليس على األقل اآلن "
 وردت لويزا :

" ولكن ذلك لن يكون طوال الوقت ابلتأكيد ؟  
طيع فيها  أقصد ستكون هناك بعض األمسيات نست

أن نتقابل ، وستكون هناك بني حني وآخر عطلة آخر 
األسبوع . أوه ، أنين أدرك أن لك أصدقاءك اخلواص 

 ابلطبع ، ولكين أحب أن أراك أحياان " 
 وهزت دابون رأسها وقالت :



 " ال! ال أعتقد أن ذلك ابالمكان ، ايلويزا "
 وحدبت لويزا كتفيها ، وقالت :

" " كنت أظن أنك حتبينين  
 وأسرعت دابون تؤكد : 

" أنين ابلفعل أحبك اي لويزا . أحبك ولكن أبمانه فأن 
ل من هنا ، ال املوضوع ليس هكذا أنين عندما أرح

 أريد عالقات تطول أكثر مما ينبغي مع أسرتك "
 واستفسرت لويزا :

 " تقصدين عالقات مع مانويل "
 ووافقت دابون :

 " حسنا ، مع مانويل " 
لويزا على قدميها ، وهي تقول : وهنضت   



" ال أكاد أفهم ، ملاذا ، واذا شئت فأنين أعدك أبال 
 وفتحت لويزا الباب ، وهي تقول :

 " آسفة أذا كنت قد سببت لك بعض االرتباك " 
وأمسكت دابون بيد لويزا بشعور ال يقاوم ، وهي  

 تقول : 
" على العكس ، أنك لو تربكيين ابملرة . أنين أيضا  

 أشعر ابألسف "
 وهزت لويزا كتفيها ، وقالت :

 " ليس على االطالق . اىل اللقاء اي دابون " 
 وردت دابون وهي تبتسم :

 " اىل اللقاء " 



وما أن خرجت لويزا وأغلقت الباب خلفها حىت  
 بدأت الدموع احلبيسة تنهمر على وجنتيها . 

 
وعندما عادت دابون لتحزم حقائبها من جديد ،  

وف يف جيبها ، يذكرها أبنه ال يزال  أحست املظر 
هناك . وفتحته أبصابع مرتعشة ، فسقطت منه  
جذاذة من الورق استقرت على أرض احلجرة ، 

واحننت لتلتقطها على مضض . كانت أذن دفع ) 
شيك ( قابل للسحب مببلغ مخسمائة جنيه على أحد 
املصارف األنكليزية . وبينما كانت حتمل حقائبها اىل 

يف الصباح التايل ، دق جرس اهلاتف يف السيارة 
الكشك الواقع يف الردهة حمداث بعض الضوضاء ،  



واجته السيد ليون لريد على اهلاتف مث انداها على 
 الفور : 

 " أنه مكاملة لك اي آنسه ، من اجنلرتا" 
ومست قلبها قشعريرة من شر منتظر ، وجذبت  

 اهلاتف من السيد ليون ، وقالت الهثة : 
نعم ، أان دابون من املتكلم "" نعم ،   

 وجاءت االجاية :
 " دابون ! أنت اليت تتكلمني ؟ أان السيدة رينولدز " 

كانت السيدة رينولدز . أحى جارات العمة كالرى ، 
وبدات وساوس دابون تتحول اىل خوف حقيقي ، 

 واستفسرت :



" نعم اي سيدة رينولدز ؟ ما اخلرب ؟ هل حدث شيء  
 ؟"

رينولدز حياول أن يهدئ من  كان صوت السيدة 
 روعها ، وواصلت تقول: 

أرجو أال هتلعي ، اي دابون . أن األمر ليس خطري اي 
حبيبيت . لكن عمتك زلت قدمها يف احلديقة  

فسقطت ، وكسرت ساقها . ال تقلقي ، هي ليست 
يف املستشفى ، ولكن ابلطبع هي تعجز اآلن عن أن  

 ترعى الطفل "
ساق العمة كالرى ، كان خربا مزعجا أن تصاب 

ولكن دابون شعرت شعورا غامرا أبن القدر كان  



رحيما ، وأجابت على مالحظة السيدة رينولدز ،  
 بقوهلا : 

 " ابلطبع أهنا ال تستطيع ذلك اآلن "منتدايت رواييت 
 وبدأ صوهتا يعرب عن شعورها ابالمتنان لرمحة القدر : 

لليلة . " ولكن اطمئين اي رينولدز أخربيها أنين عائدة ا
لقد بدأت استعد فعال للرحيل ، وسيكون بوسعي أن 

 أرعى جواناثن بنفسي "
وعربت السيدة رينولدز عن رضاها بضحكة خافته ، 

 وهي تقول :
ستكون مطمئنة متاما ، اي دابون ، حسنا سوف  

 أذهب أذن . اىل اللقاء "
 وردت دابون : 



 " نعم ، نعم ، ابلطبع ، أشكرك على األتصال يب "
 وجاء صزت السيدة رينولدز :

 " هذا حسن اي دابون . اىل اللقاء "
 وأجابت دابون : 

 " اىل اللقاء " 
وأعادت دابون السماعة ، وبينما هي تفعل ذلك  

أحست بشبح يظلل الكشك الصغري ، ومل تكد حتس 
حساس حىت كانت يد صلبة قد امتدت اىل بذلك اال

العنف خارج بشرهتا الطرية يف كتفها جتذهبا مبا يشبه 
الكشك لتقابل الرجل يف اخلارج ، وهلثت عندما قرب 

مانويل وجهه األمسر الوسيم اىل وجهها ، وجعل 
 يسأهلا بقسوة : 



 " من يكون ، جواناثن أيتها الكذبة الصغرية ؟" 
 

 طفل مريض ورغبة ال تطاق 
تراجعت دابون اىل اخللف خطوة ، واضطر مانويل أن 

اك أشخاص يف الردهة  يرخي قبضته عليها ، وكان هن
بدأوا يرمقوهنما بنظرات الفضول ، وبدأ مانويل . 

 خياطبها بلهجة تنم عن حرصه على اقناعها :
" من الضروري أن حتدث اليك . ليس هنا ، وامنا يف  

 حجرتك "
 ونظرت دابون حوهلا وهي ترتعد مث قالت : 

 " ليس لدي وقت مانويل ، وعلي أن أجته اىل املطار " 
يل يف أقناعها : وأحل مانو   



 " سأوصلك اىل املطار " 
 واعرتضت موضحة : 

 " ال، ال، أن على أن أخذ السيارة ، وتركها هناك "
 ورد مانويل : 

 " لتذهب السيارة اىل اجلحيم ، أنين أحذرك ايدابون " 
 وحولت دابون وجهها بعيدا عنه ، وهي ترتعش : 

" ملاذا جئت ؟ كنت أظن أنك بعد أن أرسلت أذن  
 الدفع ...."

وملس أصابعه رقبتها ، وصارت ييلكأ على بشرهتا 
دون أن يكرتث ابملشاهدين الذين بدأوا يتتبعون ما  

 يدور بينهما ، وصار يقول: 



" أنت السبب . لو أستطع أن ختلف . أرجوك اي 
 دابون ، ال تصري على أن تفعلي ذلك يف "
 وبللت دابون شفتيها اجلافتني ، مث قالت :

من الرحيل ، اي مانويل "منتدايت رواييت " ال بد   
 وتصلبت أصابع مانويل على رقبتها ، وهو يقول :
" أعرف ، نعم ، تريدين أن تعودي اىل انكلرتا اىل  

 جواناثن . لن أتركك تذهبني "
 وحبست دابون أنفاسها ، ومهست يف رهبة :

" ماذا تنوي أن تفعل ؟ تبقيين هنا يف آرل بنفس  
التقليدية اليت يسلك هبا الفرنسيون " الطريقة   



وضغطت أصابعه بوحشية على رقبتها حلظة ، وكادت 
أن تصرخ من األمل ولكنه أرخى يده وهو يتمتم بشدة  

: 
 " أنين ال أستحق ذلك منك"

واستفسرت دابون وهي ال جترؤ على النظر يف عينيه  
: 

 " أال تستحق ذلك ابلفعل "
ينتهي هبا اىل كارثة . ومل  كان جمرد النظر اليه كافيا أبن

يكن بوسعها أن تصمد أمام اآلالم املربحة اليت كانت  
 تنتظر أن تراها على وجهه . وعاد يسأهلا : 

" أرجوك اي دابون ، أنين أسألك آلخر مرة ، هل 
 جواناثن هذا هو الذي من أجله حتتاجني اىل النقود ؟" 



 وترددت دابون مث طأطأت رأسها ، وأخريا قالت :
نعم أهنا جلواناثن " "   

ومد مانويل يدا متويرة اىل رأسه ، وجعل أصابعه  
 تتخلل شعره ، وهو يقول :

 " ايهلي "
 وشدت دابون كتفيها ، وقالت :
 " هل ابمكاين أن أنصرف اآلن "

 وكظم مانويل لعنه كاد ينطق هبا ، مث قال بوقاحة : 
 " نعم ، أذهيب ، أذهيب ، عليك اللعنة "

  ابب الفندق دون أن ينبث بكلمة . وتركها وسار اىل
 
 



كان اجلو مطريا عندما هبطت الطائرة يف مطار لندن  
، وكانت دابون ترتعش وهي جتتاز األسفلت اىل مباين 
املطار ، واستقلت احلافلة العامة اىل احملطة النهائية مث  
استقلت حافلة أخرى . وكان بيت العمة كالرى يف 

، ورغم أن واجهة  صف صاعد من البيوت املتدرجة 
املنزل كانت عادية اال أنه كان يطل من اخللف على 

 ملعب املدرسة وكانت هذه ميزة خاصة . 
ونزلت دابون من احلافلة عند هناية الطريق ، واجتهت  

وكانت ترقب الستائر   53مصعدة اىل املنزل رقم 
املزركشة على النوافذ هتتز خبفة، وخطر هلا أنه من  

د بعودهتا حىت ال تدع فرصة األفضل أال يعرف أح
 للتساؤل حول أين كانت ، وملاذا ذهبت ؟ 



وأخرجت املفتاح ، وفتحت ابب منزل العمة كالرى 
وتبع ذلك وقع صوت خطواهتا ، وفتح ابب يف هناية  
الدهليز وبدا طفل صغري مجيل يلبس بنطلوان أزرق 

وصديراي أبيض مشواب بزرقة , كان شديد الشبه  
الرمادية ، األنف ، الفم وشعر مبانويل ، األعني 

مانويل األسود بفارق بسيط أن شعر جواناثن كان  
مييل اىل التجعد . وكان ذلك الشبه الوثيق مما جعل  

 قلبها يتفطر . وصاح جواناثن :
 " ماما" 

قاهلا بصوت مضطرب يشبه صرير الباب ، وكاد  
 يرقص وهو حياول أن جيتاز الردهة ليصل اليها. 



ميل عن ابتسامة ، واحدودب وانفرج فمها اجل
جسمها وهي تنحين عليه لرتفعه بني ذراعيها ، وهي 

 تقول : 
 " أهال ، حبييب "

وظلت تعانقه ، وهي سعيدة بيديه الصغريتني متسان 
شعرها وحتيطان برقبتها ، وهو يلتصق هبا حبب وثقة . 

 وداعبته بقوهلا :
 " هل كنت طفال مطيعا للعمة كالرى؟ "

ينيه بشيء من اجلدية، وهويقول : واتسعت حدقتا ع  
 " العمة كالرى هلا رجل .... مسكينة . تعايل لرتي " 
وأمسك جواناثن أبمه ، وصار جيذهبا جتاه الصالون 

حيث كانت كالرى ميدوز جتلس على أريكة ورجلها  



كرسي   املربوطة أبحكام بشريط الصق تستقر على
صغري أمامها . ونظرت اليها دابون حتاول أن ختفف 

 من املوقف ، وقالت وهي تقبل وجنتيها حبرارة :
أستطيع أن  " كيف حدث ذلك ؟ أشعر أبمانه أنين ال

 أتركك وحدك ولو خلمس دقائق "منتدايت رواييت
وبدت على وجه كالرى ابتسامة تدل على اخلجل ، 

 وهي تقول :
" أنين أعرف . أنين امرأة عجوز محقاء ، اليس كذلك 

 اي جواناثن "
وتسلق جواناثن األريكة ليجلس اىل جوارها ، 

 وواصلت احلديث : 



هم . أنين أسفة  " كيف حالك اي دابون ؟ هذا هو امل
 اذا كنت اضطررتك للتعجيل ابلرحيل "

وحاولت دابون أن تزيل شعورا ابليأس كان قد بدأ 
يعتلج يف نفسها بعد أن بدأ أحساسها بسالمة  

 الوصول خيمد تدرجييا وأجابت :
" ال أنك مل تفعلي ذلك . لقد كنت عازمة على  

 الرحيل "
 واقتم وجه كالرى ، وأخذت تقول :

يبدو أنك يف حالة طيبة . أان أال حظ ذلك اآلن  " ال 
 . هل قابلت مانويل ؟

 " نعم ، نعم، قابلت مانويل ،وحصلت على النقود "
 وضمت كالرى شفتيها ، وهي تعلق :



 " ولكن يبدو انك عانيت كثريا " 
 وأومات دابون مث قالت وشفتاها ال تكادان تنفرجان :

 " نعم ، لقد عانيت الكثري "
رى ، وقالت :وتنهدت كال  

" حسنا ، ال تكرتثي اآلن . لقد عدت اىل بيتك ، 
وسوف تقصني ما حدث عندما تودين ذلك ، أذهيب 
وضعي الغالية على النار . لقد كانت السيدة رينولدز 

هنا منذ حلظات وعندما حملتك قادمة على الطريق  
تسللت من املمر اخللفي ، ورمبا ظنت أننا نفضل أن 

الوقت . كانت قد أعدت كل  نكون وحيدين بعض
 شيء لعمل الشاي "



وأومأت دابون ابملوافقة ، واستطاعت أن تنتزع نفسها 
من الكرسي مبشقة . كانت كالرى على صواب ، لقد 

عادت اىل بيتها اآلن ، ومل يكن هناك داع من أن  
تشغل فكرها اىل حد اليأس ، ووجدت أن من 

ومية وترتك األفضل أن تشغل نفسها بقضاء أعماهلا الي 
للزمن أن يدمل اجلراح اليت كانت ال تطاق يف تلك 

 اللحظة . 
وكان يكفي يف هذه الفرتة أن تدبر حياهتا يوما بيوم  

لك وهي أتمل أهنا أن عاجال أو آجال سوف تنسى ت
 األايم املؤملة اليت أمضتها يف الربوفنس. 

وحتسنت حال جواناثن بعض الشيء ، وكان اليزال  
ل احلاد ولكنه أخذ يتحسن مع جميء بعاين من السعا



األايم الدافئة ، أنه يكرب سريعا وأحست دابون أهنا  
عرفته . سوف يكون   سوف تفتقد فيه الطفل الذي 

قادرا على أن ميشي معتمدا على نفسه اىل أي مكان  
يذهبان اليه بدال من استخدام عربة الطفل ، وانه  

رين  ابلضرورة سوف يسأل ملاذا يسعد األطفال اآلخ
 أبن هلم أاب يف حني ال أب له .

كانت ساق كالرى تتماثل للشفاء ببطء ، وكان 
مبكاهنا أن تتحرك مستندة على عكازين بعد أن مضى 
بعض الوقت ، وعلى الرغم من أهنا مل تكن قادرة على 

االسهام يف رعاية جواناثن ، فقد كانت تصمم على 
ري  أن جتلس على الكرسي يف املطبخ لتعاون يف تقش

 اخلضر أو غسل الصحون .



وذات عشية خرجا اىل أحد املنتزهات اليت تقع على 
مسافة بعيدة نوعا، ويف طريق العودة اىل املنزل كان  

جواناثن يرقد يف عربة الطفل اليت كانت دابون تدفعها 
أمامها ، عندما أحست مبقدمة أحدى السيارات 

هتدئ من السرعة وتسري حماذية هلا بعض الوقت ، 
انت سيارة من نوع املرسيدس الليموزين وكانت  ك

أجزاؤها املعدنية املصنوعة من الكروم املطلي تومض 
 بطريقة تضفي على السيارة رونقا وفخامة . 

 
 

وأخذت دابون تستحث السري ، وحتاول أن تتجاهل 
السيارة ولكن السيارة زادت من سرعتها لتواكبها ، 



ما وجدت  ونظرت دابون حوهلا بسرعة واطمأنت عند
املكان آهال ابلناس . ورمبا خطر هلا أن خياهلا فقط 
جيعلها تظن أن السيارة تتبعها فألقت نظرة تستطلع 

داخلها ومل تكن هناك غري السائق فرمقته بنظرة قاسية 
قبل أن تدخل اىل ممر صغري ، وبذلك جنحت يف  
التخلص من حماولته اقتفاء أثرها . وكانت هذه  

اثر ضجرها بعض الشيء فقررت أال التجربة أيضا مما أ 
خترج لعدة أايم بعيدا عن احملال التجارية ، ومن وقت  
آلخر تشرد بفكرها تناقش احتمال ما أذا كان مانويل 

قد علم مبوضوع جواناثن وما أذا كان ابلفعل خيطط  
الختطاف الطفل ، وكانت تلك اللحظات يغلب  
ر عليها اخليال ولكنها قررت أن تزيح تلك األفكا



جانبا وأقنعت نفسها أبهنا ترجع اىل أوهام خميلتها  
 التأثرة بربامج التلفزيون .

كان الطقس آخذا يف الدفء ، ويف عشية أحد األايم 
اصطحبت جواناثن اىل حديقة احليوان ، وكان قد بلغ  

من العمر مرحلة بدأ فيها حيب احليواانت ويولع 
الت برويتها ، كان جيري بشغف يبدي أعجابه ابلسال

املختلفة ويتناول املثلجات اللبنية ويتصرف مثل أي  
طفل آخر تتاح له الفرصة للخروج واللهو ، ومل 

يعاوده السعال اال يف احلافلة يف طريق العودة فالتوت 
 قسمات وجهه من صعوبة التنفس .منتدايت رواييت 
كانت غارقة يف أفكارها وخماوفها حول جواناثن ، 

ساحة بلدرم لدرجة أهنا مل   وهي تدفع عربة الطفل يف



تلحظ سيارة الليموزين الرماديةواقفة أمام املنزل رقم 
دأ قلبها عندئذ يدق اال عندما وصلت هناك ، وب 53

بضرابت مكتومه ومألها شعور خميف ابلعجز ، من  
يكون الشخص الذي حضر هبذه السيارة غري مانويل  

 ؟ كيف عرف مسكنها وملاذا حضر ؟
البيت حبذر ومسعت أصواات آتية من  دخلت دابون 

خبلع مالبس جواناثن  الصالون ، وبينما كانت تتشاغل
اخلارجية عنه خرجت العمة كالرى من تلك احلجرة 

وأغلقت الباب خلفها ونظرت دابون اليها بعينني  
تعربان عن األمل املربح ، وهزت كالرى رأسها وهي  

 تستند متثاقلة على عكازيها ، وقالت :



ظننت أنه مانويل ، أنه ليس هو ، ولكنه يف  " رمبا
 لندن ، يريد أن يقابلك " 

وهنضت دابون وجواناثن يف يدها تضمه يف محاية اىل 
جسمها ونسيت أهنا كانت ال تزال تعىن بتغري مالبسه 

 ، وسألت :
 " من هنا أذن ؟" 
 وأجابت كالرى :

 " أعتقد أنه سائق السيد سان سلفادور "
 ورددت دابون : 

ئق ، وتذكرة يف احلال حدث السيارة الليموزين  " سا
يف الشارع ، وتوترت أعصاهبا. لو أن الرجل كان قد  
رآها مع جواناثن ـ فماذا أخرب مانويل عنهما ؟ وملاذا  



حضر مانويل اىل لندن أصال ؟ ونظرت اىل الطفل 
الناعس وهي تبلل شفتيها اجلافتني ، وواصلت الكالم 

: 
وقد حان وقت نومه . هل " أنه متعب اي كالرى . 

ميكن أن أصعد به اىل الطابق العلوي ، وأترك لك أن  
 تتصريف هذه الليلة " 

 وأومأت كالرى ، وهي تقول :
" ابلطبع ، أنين أفهم ، هيا أصعدي اآلن ، ابمكانك  

أستطيع أن أقول أنه أن تعدي له مشرواب فيما بعد ، و 
 ال حيتاج اىل شيء آخر . هل عاوده السعال "

جابت دابون : وأ  



" نعم ، ولكن ليس كثريا . أنه متعب فقط ، لقد  
استمتع بنزهة املساء للغاية .... بل لقد استمتعنا حنن 

 االثنني كثرا "
 

وصار صوهتا خيرج متثاقال ، وقد مسها شيء من 
اخلزف ، ومدت كالرى يدها تربت على ذراعها ،  

 وقالت معاتبة يف رفق :
 " كفي عن القلق " 

 فقالت : 
" ولكن ما العمل لو أن مانويل عرف بوجود جواناثن  

 ؟"



ونظرت اليها كالرى فتوقفت عن احلديث فجأة ، 
 وسألتها كالرى يف دهشة :

" ولكن ملاذا يضم الطفل اليه ؟ هل تقبل زوجته أن  
 تريب طفال من امرأة أخرى ؟"

 وعلقت دابون : 
 " أنه مل يتزوج بعد "

نوط ، وقالت : وتنهدت دابون بطريقة تدل على الق  
" مل أحتدث اليك عن هذا املوضوع اي كالرى ، ألنين  
 مل أستطع ، واآلن يبدو أن الوقت قد صار متأخرا " 

 وهزت كالرى رأسها ، وهي تقول :
" ال أعرف ماذا أقول اي دابون ؟ كنت أظن أنك  

 تعتزمني أن ختربيه عن الطفل "



 واستمرت يف شيء من الغضب:
كيف حصلت أذن على النقود ما " ولكن ، قويل يل  

 مل ، ما مل .... " 
" ال ميكننا أن نتحدث اآلن ، أنك ابلتأكيد تقدرين  

 ذلك "
 وأصدرت كالرى امياءة تدل على االنفعال ، وقالت :

" ال أريد أن أتدخل يف شؤونك اخلاصة اي دابون ،  
ولكن يبدو يل أن لديك الكثري من التوضيح لو أنك  

مانويل النقود دون أن ختربيه عن الطفل ، طلبت من 
 فعلى أي أساس أعطاك النقود ؟" 

ومدت دابون أصابعها املتوترة متشط هبا شعرها ألسود 
 احلريري يف عصبية ظاهرة ، وقالت :



 " ليس اآلن اي كالرى "
 وأدارت دابون وجهها يف جتاه آخر ، وقالت :

 " هل تعتزمني أن ختربيه أذن "
ستغرب :وصاحت كالرى أب  

" أوه ، اي دابون ، هل اهتزت ثقتك يب اىل حد تظنني  
 أنين أفعل مثل هذا الشيء دون طلب منك ؟"

وبدا وجه كالرى وقد تضغن من اهلجوم ، وأدارت 
دابون وجهها املعرب عن الندم انحية عمتها ، وهي 

 تقول : 
" ال ، ال، ابلطبع . أنين آسفة ، أنين فقط مضطربة  

أبدا أن أكون قاسية "  ومتعبة . مل أقصد  
 وابتسمت كالرى ابتسامة طفيفة ، وهي تقول : 



" يبدو يل أن كلتينا متعبتان ، وال ينبغي لك أن  
تضيعي وقتا أكثر يف احلديث ايل ، ميكننا أن نتكلم 

فيما بعد ، انزيل وقابلي هذا السائق ، اذ ال شك أنه  
 قد بدأ يقلق اآلن " 

 وسألت دابون :
فعل ؟"" وماذا علي أن أ  

 واستفسرت كالرى :
 " خبصوص مقابلة مانويل "

 وأجابت دابون : 
 " نعم "

 وسألت كالرى :
 " هل حتبني أن حيضر اىل هنا "



 وأجابت دابون : 
 " ال " 

 ورفعت كالرى حاجبيها : وهي تقول :
" أذن معك اإلجابة ، سوف ينام الطفل اآلن ، اذهيب 

 . أذا كان هذا ما يريده "منتدايت رواييت 
 وردت دابون : 

" ولكنين ال أستطيع الذهاب هكذا ، ينبغي أن أبدل 
 ثيايب " 

 وردت كالرى : 
" حسنا ، اذهيب وقابلي السائق أوال ، مث أطليب منه  

 أن ينتظر " 
 وأجابت دابون : 



 " حسنا "
ونزلت دابون اىل الطابق االسفل ببطء ، مث سارت  
عند عرب املمر اىل الصالون ، وكان الرجل الذي هنض 
دخوهلا أكرب يف السن مما كانت تعتقد ولكنه كان  
الرجل الذي رأته من قبل يف السيارة الليموزين ، 

 وقال أبدب : 
" مساء اخلري اي آنسة . البد أنك اآلنسة كنج ، 

 اليس كذلك ؟"
 وجابت دابون :

 " نعم "
 وأخذت تبلع ريقها بصعوبة وهو تقول :
ن يراين ؟" " لقد علمت أن السيد سلفادور يريد أ  



 وأجاب السائق : 
" نعم ، أنه يقيم يف فندق سافوى ، وقد طلب ايل أن 

 أوصلك اىل هناك.." 
 وعلقت دابون : 
 " لقد فهمت " 

 وترددت حلظة مث واصلت احلديث: 
 " هل تعرف ملاذا حضر السيد سلفادور اىل لندن ؟" 

 وأجاب السائق : 
 " ابلطبع اي آنسة أنه هنا مع اآلنسة مياريس "

مع ايفون ؟ صاحت دابون هباتني الكلمتني ولكن يف  
صوت خمتنق ، مث متكنت من أن تسيطر على نفسها ، 
ونظرت بعيدا حتاول أن تستجمع حواسها ، وخطر هلا 



كم كان شيئا مهينا أن يكون مانويل يف لندن ومعه 
ايفون ، ومع ذلك ال زال ينتظر أن يكون عالقته  

هلا أي أحرتام ؟  معها ، وجعلت تفكر ... اال يكن
وبعد كل ماحدث ، أمل يكن قد عرف ابلتأكيد أن  

 ذلك موقف مستحيل ؟ 
 والتفتت اىل الرجل ، وقالت هبدؤ :
 " ارجو أن حتمل رسالة اىل سيدك " 

واغرب وجه السائق ، وقال وهو يكاد ال يصدق ما 
 مسع . 

وحترك السائق بقلق ، وهو يبعث بقبعته ذات القمة  
 املدببة : 
  املستشفى مع اآلنسة دمياريس "" أنه يف



 وشهقت دابون ، وهي تقول :
 " يف املستشفى "

 وقالت وقد أدركت أن الرجل ليس مالما على ذلك :
 " أنين آسفة ، ولكنه مستحيل "
 وحترك السائق حنو الباب وقال :

" أذا كنت تقولني هكذا اي آنسة ، فان على أن  
 أنصرف . اىل اللقاء"

وهي تودعه عند الباب : وردت دابون ،   
 " اىل اللقاء " 

وعندما بسطت قامتها ، وجدت كالرى آتية حنوها  
هتبط الدرج ، واجتهت دابون حنوها لتأخذ بيدها ،  



وكانت تبدو يف عيين كالرى نظرة غضب وحرية ،  
 وتنهدت دابون وقالت قبل أن تسأهلا كالرى :

" لقد رفضت أن أذهب ملقابلة مانويل . أنه مع 
ن ، املرأة اليت كان يزمع الزواج هبا . كانت قد  ايفو 

وقعت هلا حادثة منذ حنو سنتني أدت اىل أصابة  
عمودها الفقري ولكن هناك أمل أن تستعيد قدرهتا 

 على املشي من جديد "
كانت كالرى تستند بثقل على دابون ، ومها جيتازان  

 الردهة ، واستفسرت كالرى : 
 " أهلذا مل يتزوجا ؟"

ابون ، وهي تساعدها على اجللوس يف  وأجابت د
 أحدى كراسي الصالون 



 وهزت كالرى رأسها ، وهي تقول :
" يبدو يل أنه ال زال هناك الكثري مل ختربيين به بعد ،  
وأذا مل يكن مانويل سعيدا برويتك ، فلماذا أعطاك  

 النقود ؟ ليتخلص منك ؟"
 وغاض الدم يف وجه دابون ، وهي تقول : 

عتقد ذلك " " أ ، أ ، نعم أ  
 وسألت كالرى مرة آخرى:

" وملاذا حضر أذن اىل هنا ؟ وملاذا يريد أن يراك ؟ أن  
 هذا يناقض مع ما ذكرته من قبل "

 وضغطت دابون راحيت يديها معا ، مث قالت : 
" أهنا قصة طويلة اي كالرى ، أال ميكن أن نرتكها اآلن 

 ؟ فقط اآلن ؟" 



 وردت كالرى : 
سة أسابيع ، اي دابون ! أال  " لقد تركناها ملدة مخ

 تعتقدين أن هذا الوقت يكفي ؟ " 
 " حسنا أعتقد ذلك " 

 وعلقت كالرى :
" ملاذا أذن ال جتلسني ، وتقصني على ماحدث 

 ابلضبط ؟"
وترددت دابون ، مث هزت رأسها بيثاقل وهي جتلس 

 على الكرسي املقابل وشرعت تقول : 
" حسنا ، سأقص عليك ابلضبط ما حدث ، لقد  

قابلت مانويل ، وأخربته أنين حباجة اىل مخسمائة جنيه 
، ولقد تعجل يف االستنتاج أبنه اما أنين كنت أحتاج  



اىل النقود ألنين حامل ، وأما أنين أحتاج اليها بسبب  
 رجل آخر " 

 وعلقت كالرى :
 " يف رأي أن ذلك الفرض مل يكن فرضا مستبعدا " 

 وردت دابون : 
وعلى أي حال فقد رفضت أن " قد ال يكون ذلك ، 

أخربه ملاذا كنت أحتاج اىل النقود ، وقد وافق يف  
النهاية على أن يعطيين اايها أذا ما قبلت أن أذهب 

 اىل بيت األسرة ملقابلة جيما "
 وأستفسرة كالرى :

 " جدته "
 وأجابت دابون : 



 " نعم "
 

 واستفسر ت كالرى مرة آخرى :
تعيش يف عربة "" لكنين كنت أعتقد أهنا   

 وأوضحت دابون :
" كانت تفعل ذلك يف ما مضى ، ولكن يبدو أهنا  

كانت قد أصيبت أبزمة صحية ، وأحل األطباء ، كما 
أحل مانويل على أن تعيش مع األسرة يف املنزل ، 

وعلى أية حال ، فقد ذهبت معه ملقابلتها ، وقابلت  
 أمه وكذلك ايفون "

 واستفسرت كالرى :



أن ايفون كان قد وقع هلا حادث ، ما هو " لقد قلت 
 ؟"

وأجابت دابون بصوت يكاد يشبه الصوت الصغري  
مرة ، الذي كانت لويزا حتكي هلا به القصة ألول 

 وكانت تعرب بنربة ختلو من االنفعال وهي تقول:
 " لقد طعنها ثور بقرنه فأصاهبا "

 وأحست كالرى ابلصدمة ، وصاحت :
 " اي أهلي ! اي للفظاعة " 

وترددت دابون حلظة مث غادرت احلجرة ، مل تكن 
أحس حاال ، ومل يكن بوسعها أن تتحدث عن  

عواطفها حنو مانويل حىت مع العمة كالرى ، فلم يكن 
من سبيل للتعبري عن احلالة النفسية اليت تعانيها يف  



كل مرة كانت تسمح لذكرايهتا معه أبن تطفو اىل  
 ذاكرهتا .

قلق على صوت طرق  استيقظت دابون من نعاس 
مستمر على ابب املسكن يف حوايل الثانية عشر من 

تلك الليلة ، حاولت وهي تستند اىل الفراش بعني  
طارفة أن تتعرف على الوقت ، وعندما استمر الطرق 
على الباب هنضت من الفراش مسرعة ، ولبست رداء 
، فقد بدا واضحا أن الطارق على الباب كان مصمما 

حريصة على أال يستيقظ جواناثن يف ، وكانت دابون 
 تلك الساعة من الليل .

ظهر شبح رجل يقف أمام الباب ، وكادت دابون أن  
تغلق الباب من جديد ، ولكن مانويل خطا اىل شعاع  



الضؤ النافذ من الفتحة ، فلهثت يف دهشة . كان  
وجه مانويل قامتا ومتجهما ، وصار ينظر بقلق ،  

 واستفسر يف خشونه: 
ذنني يل بدخول ؟"منتدايت رواييت" هل أت  

وكانت دابون تعرف أن هذا االستذان كان جمرد تعبري 
تقليدي ، وكانت تدرك أهنا أن رفضت أن تفتح له  

 فقد يكسر الباب . 
وقررت أال تزيد من اآلمه ، فأومأت يف صمت ، 

ودفعت الباب دفعة خفيفة اىل األمام من جديد ، مث  
ا مانويل اىل األمام  فتحت الباب على مصراعيه وخط

فجأة ، ومد يده اىل مقبض الباب ، وحلت يده حمل 
 أصابعها املستسلمة ، وأغلق الباب ابحكام خلفه .



 وبدأ بطريقة تعرب عن الغضب :
 " واآلن ......" 

ولكنها هزت رأسها ورفعت أصبعها اىل شفتيها ، 
 ومهست : 

 " هيا بنا اىل الصالون "
رة اليت تقع عند منتهاها  وتبعها عرب الردهة اىل احلج

 بعد أن أصدر صوات يعرب عن القلق .
كانت احلجرة مرحية ، وجتولت عينا دابون يف احلجرة  

يف هلع تبحث عن أي أثر يدل على وجود جواناثن . 
أما مانويل فأمسك هبا من كتفيها ، وأدراها خبشونة  

 لتواجهه ، وسأهلا يف قسوة :
 " ملاذا مل حتضري ملقابليت ؟"



طت دابون بضع خطوات اىل اخللف بعيدا عنه ،  وخ
 وهي تقول يف نربة غري منتظمة :

" أذا كنت تقصد االستدعاء الذي بعثت به اىل اليوم 
 ، فلقد كان علي أن أدرك أنه كان من الواضح ...."

 وقاطعها مانويل :
 " ملاذا من الواضح " 

 
 

 وهلثت دابون ، وقالت :
أخربين السائق بذلك ، " أنت يف لندن مع ايفون . 

ماذا تظنين ؟ هل أان نوع من البديل املؤقت ؟ ومد  
 يده اىل شعره الكثيف ميشطه به ، ونطق ينعتها : 



 " ملاذا أيتها الـ ......... "
وتوقف عن الكالم ، وأخذ حيل أزرار سرتته ، ومد  

يده اىل مؤخرة رقبته ، وبذلك ضاق قميصه احلريري 
ريضة ، وأصدرت دابون  فالتصق بعضالت صدره الع

 اشارة ايئسة وهي تقول : 
" ال ارى يل عالقة هبذا ، ومشاغلك الشخصية ال 

 تعنيين "
 ومتتم بصوت مبحوح : 

" لقد بدأت أدرك ذلك ، اي أهلي ، أنك ال تدركني 
مدى األمل الذي عانيته اي دابون خالل األسابيع  

 األخرية منذ أن رحلت "



ث ايل هبذه الطريقة " ال أعتقد أن من حقك أن تتحد
" 

ووقف مانويل أمامها ، وقد صارت كل حركة من 
 جسده متتلئ ابالاثرة. 

 يقول هلا : 
 " ومل ال ، أهنا احلقيقية "

 وأمالت دابون رأسها ، وهي تقول :
" أرجوك اي مانويل . ملاذا جئت اىل هنا يف هذا  

 الوقت من الليل ؟"
يديه على كل واحنىن مانويل اىل األمام واضعا احدى 

 من يدي الكرسيمنتدايت رواييت



بطريقة جعلت دابون ترتاجع لتستند اىل ظهر الكرسي 
 متاما لتتجنب ملمسه ، وامن على كالمها بقوله : 

 " نعم ، أنه جنون " 
وكانت عيناه تتفحصان جسدها بنوع من التقدير  

 املشوب ابالسفاف وهو يضيف : 
كذلك ؟"" كان األمر هكذا دائما بيننا ، أليس    

 وأحست دابون أبنفاسها خترج بصعوبة ، وقالت : 
 " ماذا تريد مين ؟"

وخالل ذلك الرتقب القلق الذي حيوط هبما يف ذلك  
الوقت من الليل ، بدأ جواناثن يبكي فجأة . كان 

صوته حزينا . كان ذات الصوت يصدر عنه يف 



حاالت الفزع ، وقد بدأ أن صوهتما قد ايقظه رغم 
ا .أنه كان خفيض  

 " من الذي يبكي "
 وترددت دابون حلظة ، مث قالت هبدؤ : 

 " جواناثن " 
 وأخذ مانويل ميشط شعره بيده بعنف ، وهويقول :

 اي أهلي ، ايذا القدرة ! هذه الصرخة ، وهذا الطفل " 
وأومأت دابون ببطء عالمة املوافقة ، والتوت شفتا  

 مانويل بطريقة متعرجة ، وهو يقول : 
تقصدين أن ذلك طفال صغريا " "   



وحاولت دابون أن تستنشق نفسا مرتعشا ، وأومأت 
من جديد ، ونطق مانويل بلعنة مكبوتة ، مث متتم 

 بصوت خمنوق : 
 " أنت أيتها اجلاحدة "

 وخرج يتعثر من احلجرة دون أن ينبث بكلمة أخرى .
ومسعت صوت الباب اخلارجي ينغلق بصرير يرتدد  

يف أرجاء البيت . صداه بطريقة خميفة  
 

 واجتمع مشل العائلة 
كانت دابون يف األايم التالية تعاين من حالة كآبة ، ال 

تدري ماذا تفعل ، وبدأ هلا أن أي أمل يف املستقبل  
قد انتهى ، وما كانت نصائح كالرى لتزيح عنها  



شعور اليأس الذي استوىل عليها . لقد مضى مانويل 
ن ليعود . هذه املرة وما كا   

كنها بدأت تستعيد ثقتها بنفسها ابلتدريج وببطء  ول
مع مضي األايم . كلن جواناثن معها ومل يكن له ذنب 
يف اخلطأ الذي وقع فيه أبواه وجعل من حياهتما مأزقا  

 مروعا .
كانت قد مضت ثالثة أسابيع تقريبا بعد تلك الليلة  

املشؤومة اليت زارها فيها مانويل عندما جاء اىل دابون  
ري منتظر وكانت كالرى قد رفعت الشرائط زائر غ

الالصقة من على ساقيها قبل ذلك بيومني ، ويف اجلو 
اللطيف يف هذه العشية صحبت جواناثن معها بزايرة  
اىل صديقة تسكن على بعد مسافة قصرية ابحلافلة ، 



كانت دابون تقوم بتنظيف بعض اخلزاانت يف الطابق  
ب األمامي العلوي ، عندما مسعت طرقا على البا

، ولكنها   تنهدت بقلق ، ونزلت لرتى من ابلباب
خطت اىل اخللف مشدوهه عندما وجدت أن الواقف  

 على عتبة الباب كان ايفون دمياريس.
مل تكن ايفون يف هذه املرة الفتاة املقعدة على الكرسي 

املتحرك اليت رأهتا دابون يف زايرهتا للربوفنس ، وأمنا 
لى ساقيها ، حنيلة أنيقة ،  كانت ايفون أخرى تسري ع

 تنم ثياهبا عن ذوق . 
وتقوست شفتا ايفون ابحتقار عندما رأت دابون 
 مالبسها الرثة امللطخة ابلغبار ، وخاطبتها تقول : 



" أريد أن أحتدث اليك اي دابون ! هل تسمحني يل 
 ابلدخول ؟" 

ومل تتزحزح دابون ، وردت بنربة أكثر هدؤا عما كانت 
 تتوقع : 

ة حديث بيننا ، اي ايفون " " ليس مث  
 وضاقت عينا ايفون ، وهي تقول :

" ولكن أعتقد أننا ينبغي أن نتحدث ، سوف جتدين  
 أن ما لدي من حديث يهمك "
 وهزت دابون رأسها ، وقالت :

 " لدي عمل اريد أن أجنزه "
 وخطت ايفون اىل املدخل ، وهي تقول : 



أن  " ميكن للعمل أن ينتظر . أال يهمك أن تسمعي
 مانويل يف حالة مرضية خطرية ، ورمبا ميوت ؟" 

وأبيض وجه دابون عندما صدمتها ايفون ابلنبأ ،  
 وقالت الهثة :

 " أنك تكذبني " 
 ورفعت ايفون حاجبيها يف سخرية وقالت :

 " اكذب ، أأنت متأكدة ؟"
 وصارت دابون تبلع ريقها يف صعوبة وهي تقول : 

املوت ، فلماذا أنت هنا  " لو أن مانويل على وشك 
 ؟ وملاذا مل تبقي اىل جواره ؟"

 وأخذت ايفون تنشق برقة ، مث قالت:



" ال أحب أن أبقى هكذا يف املدخل اي دابون ؟ هل 
 تعتزمني أن تسمحي يل ابلدخول أم ال " 

وترددت دابون أول األمر مث أفسحت هلا الطريق  
فدخلت ايفون وقد علت وجهها ابتسامة خفيفة تنم 

ن شعورها ابالنتصار ، ودلفت اىل داخل الردهة وال ع
حظت دابون أن خطوها كان بطيئا ولكن ال أثر  

للعرج وأدركت أن اجلراحني قد أجروا العملية اليفون 
 بنجاح . 

وصارت ايفون جتيل النظر يف الصالون حوهلا بشيء 
 من االمشئزاز ، وسألت دابون بوقاحة : 

 " هل تعيشني هنا ؟"



ابون ، وظهرت عليها أمارات القلق ،  وتوتر وجه د
 وقالت:

" أرجوك ، ما الغرض من قدومك اىل هنا ؟ ما الذي 
 حدث ملانويل ؟" 

 التفتت اىل دابون يف ذهول تقول :
 " تلك اللعب ، هل هي لطفل يف هذا املنزل؟ " 

وفكرت دابون بسرعة هل جتيبها أم ال ولكنها كانت  
لى اجابة  تعرف أن ايفون لن تقنع ما مل حتصل ع

 شافية ، لذلك أجابتها بصوت فيه شيء من التوتر: 
 " نعم "

 واستغرقت ايفون تفكر ابمعان ، مث قالت : 
 " كنت أظنك تعيشني وحيدة ، مع عمتك "



 وأجابت دابون : 
 " كنت، أقصد أنين أعيش كذلك ، أي ...."

ومسحت ايفون بلساهنا علة شفتيها وظهرت على 
تكن ابتسامة الرضى ،  وجهها ابتسامة ، ولكنها مل 

 وقالت :
 " أذن أنت لديك طفل " 

 وغاض الدم يف وجنيت دابون ، وأجابت :
 "نعم "

 
وأخذت ايفون هتز رأسها ، وهي تكاد ال تصدق مث  
ضحكت ساخرة وأطلقت تعبريا يدل على االنتصار  

 ن وقالت :



" أذن هذا هو السر ، السر الذي اكتشفه مانويل يف 
ود فورا اىل فرنسا ويندفع اىل  تلك الليلة وجعله يع 

حلبة املصارعة حىت كاد يقتل نفسه . هكذا بعد كل  
ما حدث ، لديك طفل ! أوه ! أن هذه سخرية اي 

 دابون ، اال تعتقدين ذلك ؟"
كانت دابون ترتعد حتت وطأة انفعاالت قاسية ما  
كانت تدرك بوجودها يف أعماق نفسها ، وكادت  

ن متسك ابيفون من  هذه االنفعاالت تدفعها اىل أ
 شعرها لتقتلع عينيها بسبب سخريتها منها . 

 وأجابت بصوت مبحوح :
 " أان ال أعرف عن أي شيء تتحدثني ؟"

 وهزت ايفون رأسها ، وقالت :



" ال حتاويل أن حتجيب عين احلقيقية اي دابون . أنين 
أعرف مانويل جيدا . أنه شخص مثايل ، قليل 

من الكمال التام يف املرأة االحتمال . ال يرضى أبقل 
 اليت حيبها " 

 واضطربت دابون ، وأخذت تسأل :
" ماذا تعنني ؟ أين مانويل ؟ تقولني أنه أصيب يف 

 حلبة املصارعة ؟"منتدايت رواييت 
 وتقوس حاجبا ايفون ، وهي تقول :

 " نعم ، هذا ما قلت "
 واستمرت دابون تسأهلا :

دا ، كيف " ولكن كيف ؟ مانويل يعرف الثريان جي
 قام هبذه املخاطرة !" 



وهزت ايفون كتفيها بشيء من عدم االكرتاث ، 
 وقالت :

 " أان اليهمين مانويل بصفة خاصة "
 وردت دابون بشيء كبري من القلق :

" ولكن أان يهمين ! كيف تتكلمني هبذه الالمباالة ؟ 
 لقد كنت أظن أنك وهله حببه "

 وتوترت شفتا ايفون :
ولكنين اآلن أكثر نضجا ومن اليت   " كنت ذات يوم ،

تقبل أن تتزوج رجال كتب عليه أن يبقى مقعدا طوال  
 حياته " 

وظهر األمل املربح يف عيين دابون ، وهي تعلق  
 وانفاسها خترج متقطعة: 



 " اي أهلي "
وانتزعت دابون الكلمات بصعوبة من بني شفتيها ،  

 وهي ترد :
شريرة ال هتتمني  " أنك ال تعرفني شيئا ، أنط جمرد 

أبي شخص سوى نفسك ، وعندما كنت أنت مقعدة 
 فان مانويل مل يتخل عنك "

 وبدا احلقد يف عيين ايفون ، وهي تقول :
" مل يرتكين ؟ أنت تعرفني اي عزيزيت أنه كان قد ختلى 

ولكنك ال تعرفني عين متاما يوم أن وقع يل احلادث ، 
ويزا . أنين  ذلك ابلطبع . أنك تعرفني ماأخربتك به ل

أان ومانويل تشاجران ، وحاولت أن أاثر لنفسي منه  
 بتعذيب الثريان العزيزة عليه "



 ومل تستطع دابون أن تقمع فضوهلا ، فسألت :
" تقصدين انكما كنتما تتنازعان ألن مانويل كان  

 يهدد برتكك" 
وتظاهرت ايفون أبهنا مل تسمع تلك املالحظة ن 

رآة املوضوعة فوق  وصارت هتندم نفسها أمام امل
 املدفاة ، مث قالت : 

" أن مانويل ينتمي بنسب اىل الغجر ، وكانت جدته  
تلك الساحرة العجوز تكرر ذلك دائما ، وقد جعلته 

يعتقد أنه ال ميكن أن يتزوج من أية امرأة أخرى لو 
رغب يف ذلك ألنه تزوج بك أنت ابلفعل من وجهة  

منك .  نظرها ، وهومل يكن يعرف أن أمه ختلصت 
وكان اليزال وقت قريب يفكر يف أن حيضر اىل 



بيت ، وكاد انكلرتا ليعثر عليك ويصطحبك معه اىل ال
غرية عندما اختفيت "جين من ال  

 
 وعلقت دابون ، وهي ال تصدق ما مسعته :

" ماذا ؟ ولكن مانويل مل يعد يف ذلك اليوم الذي تال  
ها املراسم ، أمه فقط هي اليت جاءت . كيف مل مينع

 أذا كان أحساسه هكذا حنوي ؟" 
 وردت ايفون : 

" وكيف كان يستطيع ذلك ؟ لقد كان طريح الفراش 
يف املستشفى بسبب كسر يف فخذه ، كنت أظن أن  

 لويزا أخربتك بذلك "
 وبلعت دابون ريقها بصعوبة ، وتذكرت :



 " احلادث ، تعنني أن احلادث وقع يف ذلك اليوم ؟"
قد بدأت تضيق ابملوقف ، وبدأ على ايفون أهنا 

 وقالت :
" ابلطبع ، لقد عاد اىل املنزل يف ذلك اليوم ، ليخرب 
أبويه مبا حدث ، وكنت هناك ، وقد غضب والداه  
ابلطبع ، وبعد ذلك بقليل سقط من فوق حصانه 

على مسافة ال تزيد عن مائة ايردة من البيت ، وقال 
 أحد احلراس أن السرج مل يكن حمكما "

شفتاها يف ابتسامة ، كأهنا قد تذكرت شيئا  وتقوست 
يرتبط بذلك املوقف، وأحست دابون أن ايفون كان 

 هلا يد يف ذلك احلادث .



كان فيما مضى ، ولكن الذي يهم اآلن هو احلاضر ، 
وادركت دابون أن ايفون قد غريت جمرى حياهتا 

 بطريقة غري ذكية . 
ل : والتفتت ايفون ، وهي يف طريقها اىل الباب تقو   

" ها أنت عرفت كل شيء ، اي دابون . كل هذه 
األحدث املثرية ، من املؤسف أن النهاية مل تكن  
تلك  سعيده ، وتعرفني أن وجود طفل معك قد عاق

 النهاية ، وأليس كذلك ؟"
 وتكورت قبضتا دابون ، وقالت بفطنه : 

" أن ذلك يتوقف على من مها األبوان هلذا الطفل ،  
افقني على ذلك ؟"منتدايت رواييتاي ايفون ؟ أال تو   

 وتوقفت ايفون ، وسألت : 



 " ماذا تعنني ؟"
 وهزت دابون رأسها ، وقالت :

 " أوه ، ال شيء ، هل أنت راحلة ؟" 
وترددت ايفون بعض الشيء ، وبدأ أهنا أحست  

ن ،  بصدمة عندما الحظت اشراقة تتألأل يف عيين دابو 
ا دابون  وأخريا خطت اىل الباب اخلارجي ، وفتحت هل

الباب أبدب واجتازته ايفون . وكانت السيارة اليت  
استاجرهتا تنتظرها عند املدخل ، ولكن دابون مل 
تنتظر لرتاها تركب ، وغلقت الباب ، وأسندت 

ظهرها اليه ، وهي ترتعش . وخطر هلا أنه لوكان ما  
قالته ايفون صحيحا فأن ذلك يفتح العديد من  

 الفرص أمامها .



كالرى مع جواناثن ، كانت دابون قد    وعندما رجعت
وحجزت انفسها مقعدا على اتصلت هاتفيا ابملطار ، 

الرحلو اجلوية اىل مارجينان يف اليوم التايل ، وبدأت 
ابلفعل حتزم بعض مالبسها ومالبس جواناثن يف حقيبة 
السفر . كانت قد قررت أن تصطحب جواناثن معها  

 أخطاء يف هذه الرحلة، وعزمت على أال تقع يف
 أخرى يف هذه املرة .

وحجزت دابون يف نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه 
يف مدينة آرل ، ورات عيين السيد ليون تتسعان  
ابهتمام عندما رأى جواناثن ، ولكنه قمع رغبته  

واكتفى أبن رحب بعودهتا دون أن يثقل عليها أبي 



سؤال ، وأكد هلا أنه وزوجته يرحبان ابالهتمام برعاية  
دى األمسيات .الطفل أذا أرادت اخلروج يف أح  

وحاولت أن تسأل عن تفاصيل اصابة مانويل من  
املستشفى ، ولكن احدا مل جيبها يف هذا الشأن ، ورمبا 
ظن املسؤولون يف املستشفى أهنا صحفية تبحث عن 
قصة ، وأاي كانت األسباب وراء رفضهم االدالء أبية  

شيئا يتعلق حبالة   معلومات ، فقد رفضوا أن يناقشوا
نزيل ابملستشفى ، واكتفت مؤقتا أبن اطمأنت أبنه مل 

 يعد على حافة املوت .
وقررت آخر اآلمر أن تستاجر سيارة تقودها اىل منزل 
سان سلفادور يف عشية اليوم التايل ، وأن أتخذ معها  



جواناثن ، وصارت تصلي من أجل أال تؤذي هذه  
 املغامرة اىل حتطيم قلبها . 

ري وصلت اىل منزل سان سلفادور ، وكان املكان  وأخ
وافدين يبدو قفرا وصارت الكالب تنبح تعلن مقدم ال

ومع ذلك مل يكن هناك ما يشري اىل وجود أي انسان  
وخطر هلا أهنا ينبغي أن تشعر ابلشكران ألن ايفون مل 
تكن هناك لتنغصها ، ولكن نبضها كان يدق بسرعة  

ترتعدان دون أن تستطيع  غري عادية ، وكانت ركبتاها 
 السيطرة عليهما ، وهي هتبط من السيارة .

وقررت أن ترتك جواناثن يف السيارة ، وكانت مطمئنة  
أنه ال ميكن أن يصيبه أي مكروه يف هذا املكان من  



الساحة ، وخطر هلا أن ذلك قد جيعل مقابلة مدام  
اناثن . سان سلفادور أيسر مما لوكان معها جو   

دق على الباب بشدة ، لفرتة طويلة  وأخذت دابون ت
رب ، ولكن أحدا مل جيب ، وأخريا اضطرت اىل أن جت

مقبض الباب ، وعندما انفتح الباب دخلت تساورها 
بعض الشكوك ، كانت اآلن جتتاز نفس الدهليز  
الذي كانت جتتازه مع مانويل وعن يسارها يقبع  

 املطبخ الذي أدخلها اليه .
 

من الفراش ، وأحس هبا   كان مانويل يهم ابلنهوض
تدلف اىل احلجرة فجذب األغطية سريعا ليغطي هبا  



عريه ، وصار حيدق فيها النظر وكأنه ال يصدق عينيه  
 ... ومتتمت بشيء من االنفعال :
 " أهال مانويل ، كيف حالك ؟ " 

ومد مانويل يده اىل شعره األشعث الذي أصبح اآلن 
أخذ يتجعد  أكثر كثافة وأكثر طوال منذ مرضه حبيث  

على مؤخرة رقبته ، ومتتم وهو يكاد ال يصدق عينيه  
: 

 " اي أهلي ، ما الذي جاء بك اىل هنا ؟"
وأغلقت دابون الباب خلفها ، وأسندت ظهرها اليه ، 

 وأخذت تستفسر بطريقة مضطربة :
" لقد حضرت فعال ألين عرفت أنك أصبت يف 

 حادث . كيف حالك ؟" 



الرماديتان تنظران يف برود وغضب ،  كانت عيناه 
 وقال : 

" هل تريدين أن تعريف كيف حايل ؟ أنين خبري لوال  
الذين أصروا على أن جترع  أولئك األطباء السفهاء

تلك الكمية من العقاقري لكنت قد شفيت اآلن متاما 
" 

 وهزت دابون رأسها ، وسألت :
 " ولكن ما الذي حدث ؟ وكيف وقع لك ذلك ؟" 

 وتصلب فك مانويل وهو يقول :
 " كل ما حدث هو أنين أصبت بقرن الثور " 



ومحلقت فيه دابون يف فزع ، وهي تتخيل منظر اجلرح 
عندما وقع احلادث حينما كانت البشرة تدمي وهي 

 ممزقة ، وصاحت :
 " أوه ، مانويل !"

ومل تستطع دابون أن تتحمل املوقف أكثر من ذلك ، 
يها ، مث اندفعت عرب اخلطوات وحبركة ايئسة هزت كتف

راش ، وركعت على ركبتيها اليت تفصل بينها وبني الف
جبانبه ، وتركت وجهها يتمرغ على كتفه ذى البشرة 
البنية ، وأحست به وهو يتصلب ، وأحست بيديه  

 وهي ترتفع لتدفعها بعيدا عنه ..
 " ملاذا جئت "منتدايت رواييت



، واكتفت   وظلت لبضع دقائق ال تستطيع أن جتيب
أبن التصقت به كما لو كانت ال حتتمل أن تراه يبتعد  

عنها مرة آخرى ، وأحس مانويل أبن قدرته على 
السيطرة على نفسه كانت ضعيفة وكان اجلو داخل  

احلجرة الظليلة يوحي ابأللفة والدفء ، ومل يكن فيما 
 قبل يريدها أن تعرف حباجته الشديدة اليها 

ة :قال هلا يف شيء من احلد  
 " ينبغي أن نبسط األمر سواي " 

 وبدت تعبري وجهه أكثر صالبة ، وهو يقول :
 " أنك ابلتأكيد تعرفني ملاذا ؟" 

 وعلقت على ذلك قائلة : 



" ال ، أنين ال أعرف السبب ، كنت أظن ، أعين  
 ظللت لثالث سنوات أعتقد أنك ختليت عين " 

 ورد مانويل : 
ه وأعتدل يف " نعم ، أعرف ذلك فأن ايفون عرفتين ب 

 جلسته ، وحدب كتفيه " 
 واستمر يقول : 

" ابلطبع كنت سأخربك يف تلك الليلة لوال ، لوال أن 
 قطعت علينا اللقاء " 

 وردت دابون : 
" أنين أعرف ذلك جيدا اآلن ، فقد أخربتين ايفون  

منذ يومني أنك قد حسمت عالقتك هبا ، وهذا هو 
 السبب يف أنين هنا " 



رأسه ميشط هبا شعره ، وهو يقول  ومد مانويل يده اىل
: 

" أنين لو أعد أعرف ما أريد ، لقد ظننت أنه بوسعي  
مل عندما اكتشفت أمر الطفل ، ولكن اآلن ، أن أحت

وأنت هنا ، أفكر كيف يتأين يل أن احتمل لو تركتك  
 تذهبني " 

 والتوت شفتاه واستمر يقول :
" اي له من اعرتاف ، أليس كذلك ؟ خاصة أنك مل 
تقومي من قبل أبية حماولة لرتينين اال عندما وجدت  

 نفسك حتتاجني اىل شيء ما "
 وترددت دابون حلظة ، مث قالت :

 " هل ترتيث حلظة ؟ لدي سيئا أريد أن تراه " 



 وصمت مانويل ، وهو يقول :
 " وما هو ؟" 

 وردت دابون : 
 " انتظر " 

كان جواناثن ال يزال يف مؤخرة السيارة حيث تركته ،  
لكنه كان قد استيقظ وأخذ يتملل بعض الشيء ، و 

فأشرق وجهه عندما رأى دابون اليت سرعان ما رفعته  
 بني ذراعيها برفق . 

ومحلته اىل داخل املنزل . كانت قدرة على املشي ال 
ودة ، وكانت هي متعطشة لكي تري مانويل زالت حمد

أبنه . وعندما دعت ابب حجرة مانويل وجدته قد  
ش وارتدى بنطلوان جلداي ابللون القامت  هنض من الفرا



، وكان حيكم أزرار القميص األبيض املصنوع من  
 احلرير . 

واستدار مانويل جتاهها عندما دخلت احلجرة ، وحاملا 
 وقعت عيناه على الطفل بني ذراعيها صاح يف غلظة :

 " ابهلل اي دابون ، ماذا تظنينين "
ووقف  ووضعت دابون جواناثن على أرض احلجرة ، 

الطفل ينظر حوله بطريقة أتملية تستدر احلب ،  
 وقالت :

" أنظر اليه اي مانويل ، أرجوك أن تنظر اليه . هل  
 يذكرك بشخص آخر " 

والتفت مانويل ببطء ، ونظر اىل الطفل ، وحدق فيه 
أحست دابون  حلظة طويلة ، مث نظر اىل دابون ، و 



أبعصاهبا تتوتر حتت وطأة نظرته لدرجة كادت أن  
تطلق صرخة ، عندئذ احدودب جسم مانويل أمام 

جواناثن ، وأخرج علبة فضية من جيبه جيتذب بربيقها 
 الطفل الصغري .

ومتكن من أن حيتفظ ابهتمام جواناثن لعدة دقائق ، 
غري يبتسم ويكشف عن اسنانه وأن جيعل وجهه الص

البيضاء ووجنته البارزة ، والتحركات املاكرة يف عينيه 
. 

ته ، وعندما نظر اىل دابون كانت حتس كما وبسط قام
 لو كان قلبها ينضغط أبمل شديد وسأهلا ابنفعال :

 " ملاذا مل ختربين 
 



 
وامتدت احدى يديه لتمسك مبؤخرة رقبتها وجتذهبا  

 حنوه ، وقالت وهي تتنفس بطريقة متقطعة : 
 " كنت أريد أن أخربك " 

يسري  ومل تكن قد أتكدت بعد من أن كل شيء سوف 
 يف الطريق الصحيح، وأضافت :

 " أنك تعرف من يكون هذا الطفل ؟ أليس كذلك " 
 وأجاب مانويل بعاطفة جياشة :

 " نعم ، أنه أبين " 
 ومست دابون وجنته أبصابعها الرقيقة ، وقالت : 

 " كيف كان بوسعي أن أخربك ؟"



وكان جواناثن ميشي خبطى قصرية يستكشف احلجرة 
ا كانت دابون ابلقرب منه .  وهو مطمئن متاما طامل

 واستمرت دابون تقول :
 " لقد كنت انئيا عين متاما "

 وأجاب مانويل : 
" أوه ، نعم ، أن على أمي مسؤولية كبرية يف هذا  

 الشأن " 
وارتعش مانويل رعشة طفيفة وهو يستند عليها  

 وأسرعت تقول :
 " ال ينبغي أن ترتك الفراش "

ولكنك مل ختربيين " سوف أحتسن ، وسوف ترين ، 
 عن الطفل عندما حضرت اىل بيت عمتك ؟" 



 وعضت دابون شفتها ن وقالت :
" مل أكن أعلم أنك قد حسمت عالقتك ابيفون ، 

وكنت أخشى لو أنك عرفت جبواناثن فرمبا أخذته مىن 
 عنوة وحرمتين منه "

 وهز مانويل رأسه بعنف ، ومتتم هبدؤ :
لسنتان  " وكان البديل لذلك ان ضاعت مىن ا

 األوليان من حياة أبين " 
 وجعلت دابون شفتيها تلتصقان برقبته ، وهي تقول :

 " ابالمكان أن يكون لنا أبناء آخرون " 
وأخذ مانويل جواناثن بني ذراعيه ، وصار الطفل ينظر 

اليه ابستغراب ، وكان من الواضح أنه يتعجب من  
 يكون ذلك الغريب ، وقال مانويل : 



 " أنين أفهم "
نت دابون وهي ترقب مانويل وجواناثن حتس كا

ابلدموع يف عينيها ، ومتتمت يف هدؤ ، بينما كان  
 مانويل يشد خصلة من شعرها بقوة .منتدايت رواييت 

 واستانف مانويل حديثه ، وصوته يغلظ قليال :
 " أنين أريد زوجيت وطفلي يف احلال " 

وكان جواناثن يبعث ابلسلسلة الرقيقة حول رقبة  
ل ، ومتكن مانويل من أن يرفع السلسلة وخيلعها مانوي

، ووضعها بعناية حول رقبة دابون . وحولت دابون  
وجهها بعيدا . كان املوقف يتطلب أكثر مما تستطيع  

احتماله ، وخامرها احساس أبهنا على وشك أن  
جتهش ابلبكاء ، وبدا أن مانويل أحس مبا اعرتاها من  



ن اىل األرض ،  انفعال ، واحننت ذراعاه جبواناث
وأمسك بدابون من كتفيها ، بينما كان جواناثن  

 يتحرك خبطى قصرية مبتعدا عنها . 
 وقالت وهي تتنفس بطريقة متقطعة : 

" أنين ال أستطيع أن أحتمل لو أن شيء وقع بيننا  
 اآلن "

 فقال حبماس :
 " ال شيء ميكن أن يفرق بيننا اآلن ، هذا وعد "

 واستفسرت منه : 
ون " " ولكن ايف  
 وقاطعها :

 " ما الذي يعنيك من أمر ايفون " 



 وسألته : 
 " هل تعود اىل كامارغ " 

 وأجاب :
" من احملتمل ، ملاذا ؟ انك ال تغارين منها بكل أتكيد 

 ؟"
 وصدرت عنها ابتسامة ، وهي هتز رأسها قائلة : 

" أوه ، ال ، الواقع أنين جيب أن أشكرها ، فلوال 
 تدخلها ما حضرت اىل هنا "

 وأدار مانويل وجهها جتاهه ، وسأهلا :
 " ماذا تعنني ؟"

وأخذت دابون يف مجل مضطربة ختربه عن زايرة ايفون  
 هلا يف منزل عمتها . 



 وعلق يف النهاية : 
" ايللمسكينة ايفون ! لو أهنا كانت تعلم ما كانت  

 تسببه يل "
 وسألته يف رقه :

 " هل التزال جيما هنا ؟"
لطف ، وأومأ برأسه مؤكدا ، وقال وابتسم مانويل يف 

: 
" أعتقد أهنا تنعم ببعض النعاس يف فرتة ما بعد  

الظهرية ، كما تعودت أن تفعل . سوف تكون سعيده 
جدا برويتك ، لقد كانت مصممة على أن جيتمع  
مشلنا من جديد ، وأنت تعرفني أهنا قد حاولت أن  

 تبقيك معنا هنا من قبل "



: وقالت دابون ، وهي تتنهد   
 " أنين أعرف أشيئا كثرية اآلن "

وخفضت عينيها لرتمق جواناثن الذي كان يبعث  
 بردائها وسألت مانويل : 

" هل تظن أن ابمكان لويزا أن تدبر مكاان ينام فيه  
 جواناثن الليلة أذا قرران أال نعود اىل الفندق " 

وتقوست شفتا مانويل بطريقة تنم بعض الشيء عن 
 احلزم :

سوف يكون عليها ذلك " " أعتقد أنه   
 قاهلا وعيناه ترتكزان عليها ، وأضاف :

 " ألنين ابلتأكيد ان أمسح لكما أبن تذهبا " 



https://www.riwaya.ga/3abir_cl
assical.htm 

 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 
https://www.riwaya.ga/a7lam.h

tml 
 رابط حتميل ) رواايت عبري املكتوبة ( : 

https://www.riwaya.ga/3abir_m
aktouba.html 

 رابط حتميل ) رواايت رومانسية متنوعة ( :
https://www.riwaya.ga/romanc

ya_motanawi3a.html 
 متت
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