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الوقت من ذهب ... أما  
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مدلكة تعمل عند مونيكا املقعدة 
. 

اعتقدت سوريل ان احلبينبت 
بعيداً عن هذه املنطقة النائية  

ويقطفه فقط سعداء احلظوظ .  
وعندما التقت خوانرينالدا مصارع  

الثريان ، احست أبهنا خمطئة . 
لكن رامون رب عملها وزوج  



مونيكا طردهامن البيت حني علم 
 بلقائها . 

ملاذا؟ قبل ان تغادر املنزل عرفت 
مونيكا  بوجود عالقة سابقةبني

واملصارع وان احلادث الذي  
اقعدها وقع هلا خالل زايرة 

 غامضة وسريةملزرعته .
عندئذ ذهبت سوريل اليه  

ووضعت كلها امامه لكن خوان  



رينالدا اعرتف ... ماذا قال هلا  
وهل ميكن ان تكون احلقيقة غري  

 ما توقعت؟ 
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 بوابة الثلج -
من بلدة مانيساالس املرتبعة  

علىقمة التل ، كانت الطريق اىل  
مركز السومربيرو للتزجل ، متر عرب  
مزارع بن تغطيمنحدرات اجلبال  
املنخفضة . ويف ظالل أشجار 

املوز العالية كانت أوراق 
شجريات النب ،املعتىن هبا مبحبة ، 
تلتمع حتت أشعة الصباح ، فيما 



قاطفو احلبوب ذوو القمصان 
احلمروقبعات القش يلتقطون  

احلبوب الناضجة ويضعوهنا يف 
السالل الكبرية اليت 

حيملوهنابواسطة احزمة تلف  
خصورهم . سرحت سوريل 

برستون بصرها خلف الشجريات  
املتنوعة اخلضرة ،وصعب عليها 
التصديق أبهنا سرتى ثلجاً بعد 



ساعة من الزمن . لقد مضت 
ستة أسابيع علىوجودها يف  

ومع ذلك ما تزال   كولومبيا
مندهشة من تفاوت املناخات 

واالرتفاعات يف هذاالبلد  
االمريكي اجلنويب . ففي هناية 
األسبوع املاضي كانت على 

سطح البحر تستمتع حبمام مشس 
استوائية على شاطئ متوهج قرب  



البحر الكارييب التوركوازي املعمم 
ابألبيضفي الساحل الشمايل ،  

، هي يف ويف هناية األسبوع هذه 
طريقها للتزجل على جبال 

األنديزالعالية . جاءت اليوم  
صباحاً من مدينة ميدلني يف سيارة 

الكاديالك الفارهة التييقودها 
خمدومها رامون اهنل ، وعلى 

الطريق الدولية االمريكية العريضة  



انقضوا جنواًبوكأهنم يقفزون من  
بلدة جبلية اىل اخرى . لكن هذه 

لتزجل خمتلفةمتاماً الطريق اىل مركز ا 
، فهي ضيقة وتتلوى كما األفعى 

، وكلما ازداد االرتفاع كلما 
تلوت ودارت علىنفسها اكثر ،  
وتبدو احياانً معلقة يف الفضاء  
فوق ممرات مظلمة ضيقة تشق  

جانب اجلبل ،وذات جدران 



مشجرة تنحدر بقوة لتصل يف 
النهاية اىل القاع وحيث تبدو 

 ة .األهنار كخيوطفضية رفيع
قالت سوريل للورا اليت تشاركها  

 اجللوس على املقعد اخللفي :
لنأحبذ فكرة السواقة على هذه -

 الطريق يف الظالم .
 فأجابتها الفتاة :



اعتادت أميان تقود السيارة -
بنفسها صعوداً ونزوال كل أسبوع 

، إال اهنا كانت سائقة ماهرة  
 آنذاك .

ولورا ، اكرب األختني ، يف 
رة من عمرها ، اخلامسة عش

طويلة رشيقة القوام ،بيضاء 
البشرة زرقاء العينني ، وقد ورثت 

كل هذا عن امها االنكليزية ، 



اضافة الىتكلمها وفهمها  
املمتازين للغتني ، االسبانية و 

االنكليزية معاً . اما اختهاغابرييال 
اجلالسة اىل جوار ابيها يف السيارة 
، فكانت يف الثانية عشرة ، ذات  

مصغري مكتنز وعينني براقيت  حج
السواد وبشرة زيتونية انعمة ، 
تتكلم االنكليزية بلهجةتسحر  

السامعني اذ تلفظ احلروف 



الساكنة بفوضوية وتستعمل 
التعابري االمريكية بكثرة . قالت 

 تعرتض على تعليق اختها :
اذا كانت ماما سائقة ماهرة حقاً  -

، فأان ال أفهمكيف حتطمت هبا 
 السيارة .

أعقب سؤاهلا صمت ثقيل ، 
فحادث حتطم السيارة الذي 

حّوملونيكا اهنل من امرأة رايضية 



نشيطة اىل اخرى مقعدة جتد 
صعوبة يف تعلم املشي من جديد، 
مل يكن يذكر مطلقاً يف األحاديث  

. هذا ما الحظته سوريل وكأن  
العائلة ال تريد انتواجه ذلك  

 الواقع .
غابرييال حبدة   وأجاب رامون مؤنباً 

: 



لقد ارتكبت أمك غلطة . كم -
 مرة جيب ان أفهمك ذلك . 

كان الوالد صارماً ، ومن حني  
جاءت سوريل لتقيم فيبيته ، 

بدأت تعي ابلتدريج ان مونيكا  
وابنتيها خيشني ااثرة غضبه . 

كذلك بدأت تشعر اانلعالقة بني  
الزوجني مهتزة جداً ، ليس فقط 

، بل  ألن مونيكا أصيبت بشلل 



كانت سوريلمتأكدة من ان شيئاً 
قد حصل قبل احلادثة وأدى اىل  

 لغم الزواج. 
تلوت الطريق صعوداًبني جذوع  

صنوبرايت رفيعة قامتة وسأهلا  
 رامون :

هل يضايقك االرتفاع اي سوريل -
؟أتشعرين بشيء من الغثيان أو  



الدوار لكوننا بلغنا هذا احلد من  
 االرتفاع بوقت قصريجداً ؟

صداعاً بسيطاً ، ليس اال احس -
. 

مث سدت أذنيها بيديها وأضافت 
 ضاحكة :

اوه ، لقد فرقعت أذاني ! هل  -
 من املفروض ان احس غثياانً ؟



قد حيدث لكنكستشعرين حتماً -
بصعوبة التنفس عندما تغادرين  

السيارة . لن نقوم برايضة عنيفة 
هذاالصباح . سنكتفي ببعض 

التمارين على املنحدرات 
يبية ونؤجل التزجل اجلدي اىل  التدر 

مابعد الظهر حيث تكونني قد  
 اعتدت قليال على املناخ .



قاد السيارة حول املنعطفاألخري 
بني ضفتني من الثلج تكّوم بفعل  

جّرافة ، مث اطّلوا على الفندق 
القائم علىهضبة فسيحة واملشيد 

من مخس طبقات يف شكل نصف 
دائري . كان الفندق مؤثثاً  

وان زاهية صافية . جدرانه برتفوأبل
مكسوة ابخلشب وكل ارضيته 

 مغطاة بسجاد مسيك .



محلهماملصعد اىل الطابق الثالث  
حيث تشاركت االختان غرفة 
ذات سريرين فيما انفرد كال  

منرامون وسوريل يف غرفة خاصة 
 به .

وكما اقرتح رامون ، قضوا بقية 
الصباحعلى املنحدرات السهلة  

التلفريك   وصعدوا القمة بواسطة
. وسرعان ما اكتشفت سوريل 



انرامون وال ابنتيه يفوقوهنا خربة 
يف التزجل ، وشعرت حنوهم 

ابالمتنان لكوهنم صربواعليها  
وبقوا معها حىت استطاعت تليني 

عضالت ساقيها اىل حد ما 
واعتادت تنفس اهلواءاجلاف  

 اخلفيف .
تناولوا الغداء يف مقهى الفندق ،  

يال وراحت لورا و غابري 



تراقبانباهتمام شديد دخول  
وخروج املتزجلني اآلخرين وتثرثران  

معاً ابالسبانية وتقهقهان  
حتىتضايق رامون من تصرفهما  

وطلب اليهما ان تتحداث بصوت 
مرتفع كي يتمكن هو وسوريل 

منسماعهما . ولدى توجههم اىل  
هبو الفندق ألخذ أدوات التزجل ، 

 اعرتفت لورا بسوريلبقوهلا :



نتعرف على بعض الصبيان كنا -
الذين رأيناهم من قبل . ان اباب 
ال يسمحلنا مطلقاً ابلتعاطي مع  
الشبان ، ولو استطاع ان يرسل  
معنا امرأة ترافقنا اىل كلمكان ملا 

تواىن عن ذلك ، لكن عهد 
املرافقات وىّل ، وصار موضة  

 عتيقة .



وأضافتغابرييال بلكنتها اجلذابة  
 وابتسامتها الساحرة :

وهلذا أنت معنا بدال من -
احلارسةاي سوريل ، وهذا الوضع  

افضل بكثري ... اوه ، انظري  
 لورا اىل الرجل الواقف هناك .

مث مهست شيئاً يف اذن اختها اليت  
 اجابتها بسرعة : 



ال تدعي اباب يسمعكتذكرين -
 امسه .

فهتفت غابرييال الرافضة ألي 
 كبح :

ايلورا  ملاذا ؟ اوه ، أتذكرين -
حني جئنا للتزجل مع ماما  

واضطرران اىل قضاء الليل يف  
 امللجأ ؟

 اصميت ! -



لكزهتا لورا بكوعها حمذرة ، وهنا 
انتبهت سوريل اىل نظرة الشك  
املفاجئة التيألقاها رامون على 
ابنته فسألته لتحاول إشغاله  

 بشيء آخر:
 ماهو امللجأ؟ -

 أجاهبا :
انه كوخ ميكنك االحتماء به  -
واجهتك عاصفة ثلجية .  اذا 



هناك عدد من املالجئموزع على 
املنحدرات لصاحل املتزجلني الذين  

حيبون التزجل يف اماكن غري 
مطروقه. تعاليهنا. هذه خريطة 

للمنطقه تبني اماكن هذه 
 االكواخ.

اشار اىل رسم بياين معلق  
 علىجدار البهو واتبع:



اهنا خشنة املظهر لكنها مزودة -
نقالة وحرمات ومدفأةوقود  أبسرة 

 واطعمة معلبة.
وخارج الفندق، انتعلوا الزحاليق  

جمددا وانزلقوا اىل حيثاملصعد 
الكهرابئي كي حيملهم اىل  

منحدرات اعلى... وفكرت 
سوريل وهي تطل من 

املصعدوتراقب املتزجلني وهم 



حيفرون طريقهم نزوال على اجلبل، 
ومن حمطة املصعد االخرية،ارتــقوا  

را اخر، وكانت زحاليقهم منحد
حتدث رسومات كقطب التطريز  

على الثلج الطليقاهلش. وملا 
وصلوا القمة، ارتكزت سوريل 

على عمودي التزجل وهي تشهق  
طلبا للتنفس، مثحدقت برهبة اىل  

مشهد اجلبال . كانت قممها 



املشققه، املشحوذة ابلريح  
واملظللة بغيوممتهادية، تتوهج 

فق  كمنحواتت فضية يف األ
الرمادي الباهت.بدت انئية 

مهيبة، متثل حتدايمستمرا للجنس 
 البشري. 

 قالت لورا حبزن: 
هذا املنحدر التزجلي كان -

 املفضل لداىمي.



 فعلقت سوريل:
استطيع رؤية السبب. فاملشهد -

 رائع اىل حداخليال.
 وهنا قال رامون جبدية:

الغيوم تبدو يل مليئة ابلثلج. -
 ط فورا.من األفضل اننبدأ اهلبو 

غابرييال ، اهبطي أوال وقودي  
الطريق. سوريل، اتبعيها 

وظليقريبة منها قدر املستطاع. 



لورا ستحلق بك واان ساكون 
األخري، اذا يف حال وقعت 

احداكنسأمتكن من رؤيتها وابلتايل  
 سأتوقف وأعود اىل مساعدهتا.

فقالت غابرييال الساذجةواجلريئة  
 يف الوقت نفسه:

انت اي اباب فلن لكن اذا وقعت -
 نعرف ذلك.

 لن اقعبالطبع.-



رد رامون بتلك الثقه اهلادئة اليت  
اكتشفت سوريل ابهنا جزء من  

طبيعه كاللرجال الكولومبيني  
الذين تعرفت اليهم لغاية االن. 

 اضاف رامون: 
حاذرانلصخور البارزة على -

الطريق. هل اننت مستعدات 
 لالنطالق؟هيا انطلقن.

 ح:وهتفت غابرييالمبر 



اتبعيين على مقربة ايسوريل، -
 فال نريدك ان تضيعي.

راقبت سوريل جسمغابرييال 
الصغري املدثر ببزة برتقالية 

وغرزت عمودي التزجل يف الثلج  
 وانطلقتنزوال. 

مهس الثلج حتت  
زحافتيها،تعرجت مينة ويسرة على 

املنحدر، وسرها ان غابرييال  



ترتدي لوانً زاهياً ميكنها ان تراه  
عرب املسافة اليت اتسعت  بسهولة

بينهما ألن الفتاة زادت سرعة 
هبوطها . مل تر السن الصخرية  
الصخرية احلادة تربز كما الرمح  

أمامها لتستدير وتتحاشاها . 
بسطت ساقيها يف انفراج شديد  

كي يلتقي طرفا زحافتيها مع 
بعضهما وذلك يف حماولة أخرية 



ايئسة إليقاف اندفاعها املتهور  
ى الثلج الذي تناثر  فسقطت عل

حوهلا وانزلقت على جنبها عند 
قاعدة الصخرة تقريباً . السقوط  
أفضل من التحطم ، فكرت يف 
نفسها وهي حتّدق اىل الصوان  
القاسي . لو اهنا اصطدمت به 
ألصيبت بضرر فادح . وفجأة 
رأت جسماً أمحر ينطلق أمامها  



ويغطيها برذاذ من الثلج . مل تدر 
بط خلفها بكل  ان لورا كانت هت 

هذا االلتصاق ، ومن الواضح ان  
الفتاة مل ترها وهي تسقط ألهنا مل 
حتاول التوقف بل اتبعت هبوطها  

املتعرج على املنحدر . وقفت 
سوريل ابحرتاس وأزاحت نظارتيها  
اىل جبينها . لقد توارت الشمس  



وراء غيمة رمادية كثيفة ومل يعد  
 هناك أي وهج على الثلج .

حص أحزمة سارعت اىل ف
زحافتيها لتتأكد من ربطها احملكم 
وما كادت تستقيم يف وقفتها حىت  
انطلق امامها جسم آخر ببزة تزجل 

 بلون القرفة .
 انتظرين اي سنيور !-



صرخت أبعلى صوهتا وهي 
تضغط بقوة على عمودي التزجل 

 وتنطلق خلفه.
رأت رامون يسبقها وينزلق بسرعة  
على مرتفع ثلجي كانت الفتااتن  
قد قطعتاه منذ فرتة فلم ترى هلما  

أثراً . وبقي هلا أمل وحيد ، هو 
ان تستطيع رؤية رامون عندما 

تصل املرتفع لكن ذلك استغرقها  



وقتاً اطول مما توقعت ، وحني 
بلغته اخرياً مل تر امامها سوى  
منحدر حاد آخر ، ويف هنايته 
وشاح من ندف ثلج دوار . مل 
مل  يشاهدها أحد تسقط وابلتايل 

يتوقف احد لينتظر وصوهلا ... 
يف أي اجتاه ذهبوا ؟ من املفروض  

ان تقتفي آاثرهم ، لكن الثلج  
كان يندف بغزارة شديدة ماحياً 



كل آاثر التزجل. ليس امامها اال  
متابعة اهلبوط ، ومىت اخرتقت 
وشاح الثلج فقد تستطيع رؤية 

أبراج وأسالك املصعد الكهرابئي 
ه ، وعندها ستعرف االجتا

الصحيح ، املؤدي اىل الفندق . 
أخذت تتعرج على املنحدر الذي 

بدا بال هناية وحاداً جداً ، بل 
أشد احنداراً من أي مكان تزجلت 



عليه من قبل . هل هو املكان 
نفسه الذي ارتقوه ابكراً ذلك  
العصر ام اهنا سلكت اجتاهاً  

معاكساً ؟ لو ان الشمس تظهر  
قليال لتأكدت من ذلك لكن  

هناك أي بصيص يف السماء   ليس
امللبده اليت ازدادت متازجا مع  

الوشاح الثلجي مما اشعر سوريل  
أبهنا مغمورة بغطاء رمادي كثيف. 



ومن خالل هذا الغطاء برزت  
صخرة اخرى انتئة فسقطت من 

جديد وهي حتاول حتاشيها. 
غطاها الثلج وتقطعت انفاسها،  

وما ان هنضت بصعوبة حىت  
دما انقض كادت تطرح ارضا عن

فجأة متزجل اخر خمرتقا وشاح  
الثلج. حملت شريطني ابيضني  

ميوجان على ذراع جاكيت التزجل 



السوداء حني مر هبا املتزجل واتبع 
انزالقه السريع مبتعدا عنها وهو 

يشق منعطفاته بيسؤ ودقه كأنه يف  
سباق تزجل. ارتفعت معنوايهتا 

لوجود شخص معها، فلحقت به 
لسرعة حتاول االنعطاف اب

ذاهتا،ولكن ما ان ارتفعت مرتفعا  
ثلجيا اخر حىت وجدته قد اختفى 

وهو االخر ومل تر امامها سوى  



مساحات قاحلة مكسوة ابلثلج، 
متتد نزوال اىل صف من االشجار  

 املتوقفه عن النمو.
ارهقتها حماوالهتا املتكررة فوقفت 

مستندة على عموديها تسرتد  
ا انفاسها وقد اجتاحها ذعر لكوهن 

فشلت يف اجياد برج املصعد 
الكهرابئي. وفجأة حملت بصيص 
نور من خالل االشجار املنتشرة 



يف قاع املنحدر فبدأت فورا تتزجل 
صوبه. كان املنحدر مايزال حادا  
واضطرت اىل قطعه عدة مرات 

وهي تشعر طوال الوقت أبن 
الريح تشتد تدرجييا وحتول 

تساقط الثلج اللطيف اىل عاصفة  
كن بصيص الضوء  هوجاء. ل

استمر يشع كمنارة من خالل 
الضباب. وأخريا استطاعت رؤية 



مصدره. ارتفعت معنوايهتا فورا، 
فالبد انه احد املالجئ اليت أراها  
رامون اايها على اخلريطة. ستجد 
يف داخله متزجلني آخرين حيتمون  

به وستجد دفئا وطعاما، وقد 
تلتقي حىت برامون وابنتيه. 

جارف اخذت وبشعور ارتياح 
تزيد سرعتها على درب يتعرج  

عرب غابة صغرية من الصنوبرايت  



وهكذا مل تر رقعه اجلليد اال حني 
اصبحت فوقها وراحت تنزلق هنا  

وهناك حىت فقدت توازهنا 
وسقطت على ظهرها فيما 

اخذت ساقاها وقدماها اللمتصقه 
ابلزحافتني تتطوح معهما يف  

اهلواء، كذلك ارتطم رأسها بشيء  
ب جدا. انتاهبا ذهول  صل

فاستلقت بضع حلظات على 



االرض وأحست ندف الثلج  
يستقر بنعومة على وجهها... 

جيب ان تنهض بسرعة قبل ان 
يطمرها هذا الندف الرطب 

الالصق. رفعت رأسها لكنه دار  
هبا وآملها،وابلفعل رأت جنوما  

ترتاقص امام بصرها قبل ان تفقد  
 وعيها.



عادت اىل رشدها وأحست من 
خالل الغمام اهنايف وضع مقلوب  

وان رأسها النابض يتأرجح مينه 
ويسرة. كان هناك قضيب 

حديدي يضغط علىساقيها، 
وحتت معدهتا شعرت بشيء قاس  

 ومشدود يتحرك قليال. 
وبعد شيء من احلرية ادركت اهنا  

حممولةعلى كتف شخص ما 



ابلطريقه اليت حيمل هبا رجل 
االطفاء انساان مصااب. أترجح 

سها بعنفومسعت خبط قدمني رأ
على درج خشيب مث صوت ابب  
يفتح . كان هناك شعور ابلدفء 

ورائحة كازوصوت ابب يغلق.  
استمر رأسها يتأرجح مث أحست 
جبسمها ينزل بلطف عن الكتف  
وميدد علىشيء يصر حتت ثقلها.  



شخص ما كان يرفع قدمها  
اليمىن فاهنضت رأسها ورأت  
رأت  يدين تفكانرابط جزمتها . مث 

شريطني ابيضني على كم جاكيت 
سوداء ملاعه. رفعت بصرها  

قليالفرأت جانب وجه فوق ظهر  
مدار، ايقه مفتوحه السحاب، 

ذقنا ابرزة، ثنااي حول زاوية  
فم،منخرا متسعا ألنف مستقيم 



دقيق، عظمة خد ابرزة حتت 
حدقة سوداء وجبهة عريضة 

يعلوهاشعر فاحم السواد ومييل  
النكليزية وقد  اىل الطول. سألته اب 

 نسيت اللحظة يف اي بلدهي:
 ماذا حدث؟-

ادار الرجل رأسه بقوة فرأت  
 عينني فاحتتني تومضانباستغراب.



تذكرت اين هي وكررت السؤال  
ابالسبانية، فأجاهبا ابالنكليزية 

 وبلهجةامريكية متشدقه:
لقد سقطت وارتطم قفا راسك -

جبذع شجرة مما افقدك وعيك . 
رأسك ستجدين نتوءا  اذاتلمست 

حبجم البيضة. من حسن حظك 
 انين كنت خلفك.



خلفي؟ حسبتانين كنت احلق -
بك! الست انت الذي كان يتزجل 

 على املنحدرات؟
اخرج اجلزمة ووضعهاعلى االرض 
، واجاهبا وهو يفك رابط الفردة 

 الثانية:
 اجل ،اان. ملاذا كنتتالحقينين؟-
ألين املت ان تقودين اىل طريق  -
ندق. لقد فقدت االتصال مع  الف



من اتزجلثم اختلطت على 
االجتاهات بسبب العاصفة  
 الثلجية. اال يوجد احدهنا؟

 كال، ال يوجدهنا سواان.-
ازاح اجلزمة الثانية ووضعها على  

االرض مث وقف فبدا يعلوها  
كمارداسود. رفعت سوريل راسها  

قليال واخذت جتبس قفاه 
 ابصابعها وهتفت:



فعالحبجم بيضة، اليس آخ! انه -
كذلك؟ اتساءل ان كنت المتانع 

يف القاء نظرة للتأكد من  
 سالمةاجللد؟

 كما تشائني.سآيت ابلقنديل.-
آملها رأسها فاستلقت جمددا، 

لكن حني مسعتهيعود، ادارته على 
الوسادة اخلشنة لرتاقب اقرتابه  

مع املصباح وهي أتمل ان تتمكن 



منرؤية وجهه بوضوح اكثر. لكن  
هج القناديل اخلفيف ابرز  و 

فجوات وجهه وزواايه واضفى  
علىاجللد وجنتيه املشدود ملعه  

 ذهبية جامدة
وضع القنديل على كرسي 

منخفض قربه منالسرير املنتقل 
الذي تستلقي عليه مث ركع على 

 االرض وسأهلا:



 هل ميكنكاجللوس؟-
ضغطت بيديها على جانيب  

السرير الضيق ودفعت نفسها اىل  
لمرةالثانية تراقصت اعلى ول

املشاهد امامها وكادت تتهاوى  
اىل الوراء لو مل يسارع اىل  

 اسنادكتفيها بذراعه. وغمغمت:
ارجو ان ال يكون لدي ارجتاج  -

 دماغي.



هذا ما ارجوه اانايضا. هل لك -
ان تقدمي راسك قليال، من 

فضلك؟امتثلت لطلبه واحسته 
يفرق شعرها. كانتلمسته خفيفه 

 :لكن اثبتة قال
من الصعب ان ارى جيدا -

بسبب شعرك الكثيف، لكن 
 اليبدوهناك اي اثر للدم.



فأحست بقشعريرة حني لفحت  
 انفاسه اسفل عنقها وسأهلا:

 هليؤملك رأسك؟-
 نعم ،يؤملين كثرياً.-
اذن استلقي واسرتحيي . لقد -

تذكرت اآلن اانلراحة واالمتناع  
عن احلركات العنيفة مها أفضل  

 س.عالج لضربة الرأ



انصاعت لنصيحتهوالحقته 
ببصرها وهو حيمل القنديل  

 ويضعه على طاولة مستديرة .
 هل هذاملجأ؟ -

فاستدار لينظر اليها عرب الغرفة  
واستند اىل حافة الطاولة . كان  
املصباحخلف ظهره فاستحال 

عليها ان ترى وجهه جيداً . 
 اجاهبا :



 انه ملجأ.-
 أهو بعيدعن الفندق ؟-
 مرتات.حوايل عشرة كيلو -
اوه ، مل خيطر يل أبداً انين  -

ابتعدت الىهذا احلد . كنت آمل 
 ان اجد املصعد الكهرابئي .

 انه اىل الشمال من هنا .-
قطّبت وهي حتاول ان تتذكر  

خريطةاملنطقة اليت بني هلا رامون  



مواقع املالجئ عليها ، لكن أمل  
رأسها كان جيهد ذهنهافعجزت  

واضح  عن تصور اخلريطة بشكل 
. 

 تبدين قلقة اي سنيورات .-
صوت الرجاللعميق قطع عليها 

سيل أفكارها فالتفتت صوبه  
بسرعة . كان ما يزال يستند اىل  

 الطاولةويراقبها . اجابته :



لست قلقة على نفسي ، بل -
على اآلخرين . سينتاهبم 

الذعرالعتقادهم أبنين ضعت 
وسط الثلوج . ال اظن ان هناك  

الليلة مناالتصال طريقة ما متكنين 
ابلفندق ألعلمهم مبكان وجودي  

 ؟
 فرّدبصوت فاتر :



ال يوجد هاتف والكهرابء كما  -
ترين . عليك ان تتذرعي ابلصرب 

وتنتظري طلوع الصباح وحيث 
من املفروض انتنتهي العاصفة  

الثلجية .انمي الليلة جيداً 
لتشعري غداً ابلتحسن . سأدلك  
على الطريقفي ضوء النهار . ان  

قلقك على أصدقائك لن جيديك  
نفعاً ، لذا من األفضل ان 



تسرتخيوتشكري هللا على انك  
 ساملة .

فأجابته بسرعة خشية ان يتبادر  
 اىل ذهنه أبهنا وقحة :

اين امحد هللا جداً . كذلك -
 اشكرك كثرياً على انقاذك يل .
مث أضافت وهيتبتسم له عرب 

 الغرفة : 



لقد أتخرت بشكرك . أليس  -
اخشى ان ضربة رأسي   كذلك ؟

قد شتتذهين ، فأان ال افهم لغاية  
اآلن كيف جئت خلفي يف حني 

 كنت اان وراءك.
رأيتكتسقطني على املنحدر -

وكدت القيك على األرض مرة 
أخرى . جيب ان تكوين اكثر  

احرتاسًاوتنظري حولك لتتأكدي 



من خلو دربك من متزجل آخر 
قبل ان تتابعي اهلبوط ، فلو 

ا ببعضنا ألصيب كالان أنناارتطمن
أبمل وأضرار على األرجح ، ولو 

انك مل تعاودي التزجلفوراً ، لكنت 
توقفت ورجعت ألساعدك . لكن 
سقطتك بدت يل سليمة فجئت 
هنا ألحتمي منالعاصفة . دخلت 
وأشعلت النار واملصباح مث نظرت  



اىل اخلارج ورأيتك هتبطني يف 
 اجتاهاالشجار .

جهه  توقف قليال وحّك جانب و 
 بيده مث اتبع :

كان فيك شيء مألوف لدي .  -
حسبتك امرأة أخرى أعرفها ولذا  
خرجت ملالقاتك . مرران ببعضنا 
بني األشجار حيثرأيتك لكنك مل 
تريين . وهنا أدركت انك لست  



املرأة اليت ظننت انك هي ، 
واستدرت ألحلقبك ، مث 
 شاهدتك تسقطني جمدداً.

 رفع كتفيه وأهنى كالمه بقوله : 
لو مل حيثنيالفضول على اخلروج  -

 لبقيت حيث سقطت.
ارجتفت سوريل قليال وحمت من 

ذهنها صورة ختيلتفيها نفسها  
تستلقي غائبة عن الوعي والثلج  



املتساقط يغمرها ابلتدريج . مث 
 قالت بشيءمن املرح :

أرجو أال تكون أصبت خبيبة -
حني وجدت انين غري املرأة  

 التيتعرفها.
 بل استمر حيدق مل جيبها فوراً 

اليها بطريقة حذرة غريبة كما  
يفعل صياديراقب حيواانً يطارده 

وينتظر الرد على اية حركة تصدر 



منه ، مما جعل سوريل 
حتسبقشعريرة ارهتاب . وقال 

 اخرياً بلطف : 
كال ، مل أصب خبيبة ، بل -

 العكس هو الصحيح .
وفكرت سوريل مقطبة ، العكس 

مل تكن  قد يعين انه مسرور ألهنا
املرأة اليت يعرفها. لكن التفكري  

وحماولة تفسري ما ملح اليه سرعان  



ما أرهقا رأسها املصدوع 
فأطلقتتنهيدة صغرية واستلقت 
على الوسادة من جديد. وهنا 
نزع الرجل عنه جاكيت التزجل 

وقذفبها على كرسي خشيب قريب  
 مث سأهلا فجأة :

 ألست جائعة ؟ -
 ليس كثرياً .-



أميكنك ان تتناويل بعض  -
 احلساء ؟ 

 ألديك حساء ؟ -
هناك نوع معلب فياخلزانة  -

ووعاء لتسخينه على املوقد . 
ليس عليك فعل شيء فأان قادر  

 متاماً على حتضريه .
التقت نظراتمها اثنية يف ضوء  
املوقد وراحا يقيسان بعضهما  



بعضاً. مل تستطعسوريل ان تعلم 
دا هلا  شيئاً من وجهه املظلل امنا ب

انه يراقبها جبسمه كله وليس 
فقطبعينيه ، وان كل عضالته 

كانت مفصلة ومستعدة 
لالنقضاض يف حال صدرت عنها 

 مطلق حركة ... قالت بوهن :
ارحب بشيء من احلساء ، مع  -

 الشكر . 



مث احست فجأة حباجة أخرىملحة  
 فسألته :

 هل يوجد محام ؟-
نعم . محام صغري تصلينه عرب -

 مؤخرةالغرفة .الباب يف 
مهت ابجللوس فتحرك كما 

 توقعت ان يفعل وقال :
انتظري ، سأساعدك . -

قدتشعرين ابلدوار عندما تقفني  



وال أريدك ان تقعي اثنية . لقد 
سقطت هذا العصر مبا  

 فيهالكفاية . 
البد انك حتسبين متزجلة فاشلة -

، وأان فاشلة فعال ابملقارنة معك  
 فأنتمتزجل ممتاز .

 ستغراب جذل :أجاهبا اب



شكراً لك ،سنيوريتا . أان -
أحاول اقصى جهدي . واآلن ، 

 هايت يدك .
ترددت وحدقت اىل اليداملمدودة 

حنوها . كانت واسعة الكف ،  
مربعة الشكل وتبدو صلبة 

وعضلية كسائر جسمه . لكنها 
كانت ختاف أي احتكاك حسي 

ومصممة على الوقوف بال 



مساعدة . متسكت ابلسرير  
هنضت واقفة اال ان الدوار  جيدًاو 

عصف برأسها وهوت بني ذراعيه 
 مباشرة . فقال هازائً :

اذن انت واحدة من النساء  -
املتحررات اللوايت يسخرن من يد  

 الرجل املمدودةللمساعدة .
وهذه املرة حركت انفاسه شعر  
صدغيها وبعواقب مهلكة ، اذ  



اجتاحتاعصاهبا مشاعر غريبة ، 
جائية يف  وأحرقت كياهنا رغبة ف

 االلتصاق به.
 وقالت مؤكدة :

انين اآلن على ما يرام . -
استدارت بدون ان تنظر اليه  

وأرغمت نفسها على السريبثبات  
 يف اجتاه الباب املذكور .



وعندما رجعت اىل الغرفة شعرت  
ان االغتسال خففصداعها اىل  

حد ما. وجدت الرجل واقفاً امام  
املوقد حيرك حمتوايت وعاء أسود  

تفع منهبخار شهي الرائحة .  ير 
سارت حول الطاولة املستديرة 

املوضوع عليها القنديل وجلست  
علىاحد الكراسي تقول بتهذيب  

: 



 رائحة احلساء شهية .-
انه حساء حلم حيتوي على -

قمحمجروش ، مغذ جداً 
 ومناسب متاماً يف طقس كهذا .

سار اىل الطاولة حامال 
الوعاءوراح يغرف احلساء  

سقط شعاع من ضوء   ويسكبه .
املصباح على خده األمين 

فكشف عن ندبةبيضاء بشعة ،  



متتد من أسفل أذنه حىت زاوية  
فمه كما لو ان أحداً تناول سكيناً 
يف مرةما وجرف اللحم من وجهه  

 . وهتفت شاهقة دون تفكري :
اوه ، وجهك ! ماذا تراك  -

 فعلتبه ؟
خيم الصمت متوتر ثقيل حني  

 تالقت أخذ حيدق اليها ، مث 
أهدابه السوداءالطويلة مغطية 



بريق عينيه القاسي وارتفع جانب  
فمه األيسر عندما ابتسم . 

انزالملغرفة من يده ورفع اصابعه  
 يتحسس الندبة ، وعلق ساخراً :

ال يفرتض منك انتذكريها بل  -
يفرتض ان تشيحي عنها 

وتتظاهري أبهنا غري موجودة . أمل 
ّلقي  خيربك احد أبنك الجيب ان تع

 على اي تشوه جسدي ؟



أثرت سخريته يف سوريل اكثر مما  
 جيب فتمتمتبحرج :

اان ... آسفة مل انتبه هلا بتااتً . -
مل أقدر ان أراك بوضوح قبل 

 اآلنو...
 فقاطعها بصوت جاف :

ال تقويل اكثر من ذلك ، اين  -
اتفهم مقصدك ، بل أظنانين  
أفضل تعليقك اجلريء على 



لصمت النظرات املختلسة وا
املتعمد . واآلن ، هل لك  

 انتتناويل احلساء ؟
اذا كنا سنأكل معاً ونقضي -

الليلة هنا فيجب ان نتعرف اىل  
 بعضنابعضاً. أان سوريل برستون . 

سو...ريل . هل هذا اسم -
 انكليزي ؟



انه اسم يطلقعلى لون أحصنة  -
 معني .

ضحكت قليال لنظراته املندهشة 
 وأردفت تشرح :

يل اىل االمحرار .  انه لونبين مي-
والدي مساين هكذا ، وهو مدرب 

 خيول يف انكلرتا . 
 هل انتهنا يف اجازة ؟-



كال ، اين اعمل يف منزل رجل -
اعمال يف ميدلني ، كرفيقة 

 لزوجتهوالبنتيه .
 فسأهلا معلقاً :

 ورفيقة له ايضاً ! -
حدقته بنظرة ابردة أملت انتؤثر  

 فيه ورّدت حبدة :
ختطى حدود تعليقك هذا -

 األدب .



ليس من غري املألوف انيكون  -
للرجل املتزوج رفيقة يف هذه 

البالد ، وحىت يف ميدلني حيث 
مييل الناس الىاالستقامة اخللقية  

اليت تتناسب مع مراكزهم 
 الصناعية الوقورة .

أجابته جبمود وهيتحاول السيطرة  
 على أعصاهبا :



لكين لست رفيقة رامون اهنل  -
 أريد ان اكون كذلك .وال 
رامون اهنل ، رئيس شركة اهنل -

 للنسيج ؟
 اجل ، هل تعرفه ؟-
مسعت به فقط . ملاذا حيتاج  -

 رفيقة لزوجته وابنتيه ؟
زوجته اصيبت بضرر ابلغ يف  -

حتطم سيارة قبلبضعة أشهر وال  



تستطيع املشي . اان مدلكة بدنية  
متدربة وأساعدها يومياً على 

 مترينعضالهتا .
ا كان ابستطاعة مدلكة ام-

 كولومبية ان تقوم هبذا العمل ؟ 
اجل ، لكن مونيكا اهنل مل -

تقدر ، اومل ترد التعاون مع  
مدلكات املستشفى . اهنا 

انكليزية مثلي ومن بلديت نفسها  



. لقدجاءت امها لزايرهتا بعد 
احلادث فقلقت على وضعها  

ووافقت على حماولة اجياد  
تساعدها مدلكةانكليزية أتيت هنا ل

. قرأت االعالن الذي أدرجته 
امها يف الصحيفة احملليةفتقدمت 
هلذا العمل . كنت ارغب دائماً  

يف زايرة امريكا اجلنوبية ، ومبا اين  
اتكلمبعض االسبانية فقد زكت 



السيدة بولتون مؤهاليت وأوصت  
 يب لدى السنيور اهنل .

اسبانيتك جيدة . اين تعلمتها  -
 ؟
ف اسبانية من امي اليت هي نص -

. كان والدهامهندس مناجم 
بريطانياً يف اسبانيا وتزوج آنذاك  

 امرأة من األندلس . 



فهمت . الشعراألمحر والعينان -
السوداوان تقريباً ، مها خيط غري 

 عادي .
تطلعت اليه فرأته يلصقظهره 

 ابلكرسي وحيدق اليها . واتبع : 
هل تصبغني شعرك ام تلبسني  -

 شعراً مستعارًا؟ 
اخلليط ليس اكثر ندرة من  هذا-

خليط الشعر االسود الفاحم 



والعينني الرماديتني . هل شعرك  
طبيعي ام انك تلبس قطعة 

اصطناعية منه لتخفي صلعاً 
 متزايداً اي سنيور ... سنيور ؟

توقفت عمداً ورفعت حاجبيها 
متسائلة وهي أتمل ان يزودها  

 ابمسه .
 لكنهعلق جبفاف :



حتت  انك تستلني أجوبتك من-
 ابطك . 

مث رفع يده اىل شعره ليشداخلصل 
القصرية اليت انسلت اىل جبينه 

 واتبع:
أترين ، اهنا ال تسقط . -

 امتحنيهابنفسك ان شئت .
فحدقت اىل شعره املرن الكثيف 

ووجدت نفسها تقلص يديها  



على حضنهاكي تقاوم اغراءا  
ملحاً مبد يدها ومترير اصابعها يف  

تلك اخلصالت الكثة . 
 مغمت :وغ
كال ، شكراً ... مل ختربين امسك  -
. 

فاستوي جالساً وأجاب بال  
 اكرتاث :

 ميكنك ان تسميين دومينغو .-



لكن ذلك يعين يوم األحد -
 ابالسبانية .

وماذا يف ذلك ؟ لقد ولدت يف  -
 يوم أحد وأمي ...

وهنا ظهرت ابتسامته 
 اجلانبيةاهلازئة وأردف :

البد انك تعلمني عناد األمهات  -
يف ماخيتص ابطالق األمساء  



علىاابئهن ، اهنن يشبهن اآلابء يف  
 طريقة تسميتهم لبناهتم .

 لكن سوريل هو امسياحلقيقي .-
ودومينغو هو امسي احلقيقي -

 ايضاً.
 اتعيش يف اجلوار؟ -
 تقريباً.-
اوه ، اتعقد انك ال تريد  -

 اخباري أي شيء عن نفسك . 



 عطيتكامساً.لقد ا-
 اعطيتين امساً لفقته من عندك .-
كال ، ثقي اين ما فعلت ذلك  -

ايسنيوريتا ، فدومينغو اسم 
 مألوف يف هذا البلد .

أجل ، هو عادي اىل حد انه  -
اليعين شيئاً بدون اسم العائلة .  

 دومينغو ماذا ؟ 



اختاري ماحيلو لك من االمساء.  -
اانطالعك على امسي الكامل  

ونوع عملي لن ومكان سكين 
يزيدك ثقه يب كما تعلمني، 

فبوسعيان انسج لك حفنه من 
االكاذيب حول نفسي وأتخذينها  

 على حممل الصدق.
اضطرت الىاالقرار أبنه مصيب يف 

قوله، فأية معلومات يزودها هبا  



لن جتعله موضع ثقه ان مل يكناهال 
هلا قطب حاجبيها وتفحصته 
بفضول. ندبة خده ، عيناه 

الفاحتتان اللون،فمه  القاسيتان
املتماسك احلسن التكوين  

واحنناؤه الساخر، بروز فكه 
املشاكس واملعرب عن 

صالبةخشنه.بدا وكأنه يعايش  
 االخطار وميارسها.



هبطت نظراهتا اىل عنقه واىل  
سرتهتالعاجية احملاكة من اجود  

الصوف، ومخنت أبهنا قد 
صممت وصنعت على يد دار  

ة يف ازايء رجاليةمعينة متخصص 
تصميم املالبس الرايضية ألهل 

التوثب والثراء. كانت قد 
الحظت انبزته التزجلية وجزمتيه 

وزحافتيه من اجود االصناف 



واغالها مثنا. من الواضح انه  
ثرجيدا، ومع انه يتكلم االنكليزية  

بلهجة أمريكية إال ان لغته  
االسبانية قتالية حمضةكاليت يتكلم 

الكولومبيون ذوو األصل 
 سباين.اال

 وقال متشدقا هبزأ:



اايك انتحكمي على رجل من -
خالل شكله او ثيابه، بل 

 احكمي عليه من خالل تصرفاته.
مالذيساقك اىل الظن أبنين  -

 احكم عليك؟
 الطريقة اليت تنظرين هبا ايل. -

 فأجبت مدافعه عن نفسها: 



انين انظر اليك ابلطريقه نفسها  -
اليت مازلتتنظر هبا ايل طوال  

 الوقت 
ال استطيع موافقتك، فأنت -

حتكمني علي وحتاولني 
حتديدنوعييت بني الرجال.اما اان، 
فقد استمتعت وما ازال استمتع 
ابلنظر اليك دومنا شبع، اذقليال 

 ما احظى برفقة امرأة مثلك.



أوه، ال استطيع تصديق ذلك،  -
فقد قلت قبال انكحسبتين امرأة  

 تعرفها. 
 فقاطعها برقة: 

 ال احظى ابدا  مل أقل اين-
 برفقةامرأة 

وهنا حدث تغيري دقيق يف طريقة  
نظره اليها اذ زالت القسوة من  

عينيهالرماديتني وبدت نظرته  



تضغط عليها بلطف وهي تتلكأ 
على كل قسمة من قسمات 

وجهها، مثتهبط ببطء اىل عنقها  
الذي تكشفه ايقة بلوزهتا 

 املفتوحه. واضاف:
سوريل، امل قلت امرأة مثلك. -

خيربك احد انك ذات مجال 
 غريب اندر؟



افقدها تعبري عينيه رابطة 
جأشهافأشاحت وجهها عنه. 

كانت الغرفة تعج ابلظالل وليس 
هناك من اصوات عدا فحيح 
القنديالخلفيض وطقطقه النار  

وانني الريح املتسرب من النافذة  
خلفها. كانت لوحدها يف 

كومخنعزل مع رجل غريب اعرتف 
أبنه يستمتع بتأملها، وينظر   لتوه



اليها االن بطريقه محيمهمفرتسة 
تبعث يف اعصاهبا رهبة زاحفه. 

التفت اليه حبذر. كان ماضيا يف 
مراقبتها واهداهبالسوداء الكثه  
ختفي بريق عينيه تقريبا، وللمرة 
الثانية تكون لديها انطباع أبن 

كلعضالته كانت ملتفه مع بعضها  
ضاض البعض استعدادا لالنق



لدى قيامها مبطلق حركة. 
 سأهلاهبدوء:

ايقلقك وجودك معي -
مبفردك؟اتراك تتمنني لو انين  
تركتك على الثلج لتموتيمن 

 الصقيع 
فأحست بقشعريرة تغزو عمودها  

الفقري اعقبها شعور مفاجئ 
بتعب جارف،وبدون ان تعي متاما  



رفعت يدها وفركت جبينها حبركة 
ضين قريبة من االهنزام، فالتزجلامل

الطويل على املنحدر احلاد أرهق  
قواها، وشعرت االن أبمل يف كل 

اوصاهلا وبدارأسها ينبض من 
جديد. ولشدة آالمها وضيقها  

 أتوهت قائلة:
اوه ماذا سأفعل؟ ماذااستطيع -

 ان افعل؟ 



هنض الرجل واقفا ببطء مث ازاح  
 كرسيه وقال بفتور:

 احلالالفضل ان تنامي.-
ة ترتيبات  فجأة، ماعادت تبايل أبي

 قد يقرتحها وسألتهبوهن:
 اين أانم؟-
على السرير اايه الذي -

استلقيت عليه قبال. سأقربه من  
املوقدوسأرتب امر النار لتظل 



مشتعله طوال الليل. توجد هنا 
حرامات ومن املفروض ان 

 تكونيمراتحه متاما. 
احسته كما يف احللم يتحرك هنا  
وهناك حني جلست اىل الطاولة  

سها النابض على واسندترأ
مرفقيها. لكنها اجفلت بعنف 

حني شعرت بلمسة على كتفها 



ورفعت وجههالتجده واقفا قرهبا.  
 قال بصوت هادئ: 

 سريرك اصبح جاهزا.-
سرها انه مل يساعدهاعلى 

النهوض واستطاعت ان متشي اىل  
السرير بثبات معقول مث استلقت 

عليه قريرة النفسواغمضت عينيها 
ح عليها . شعرت حبرام يلق

ومسعت خطاه تبتعد عنها. وعلى 



الفور اسرتختاعصاهبا وانتاهبا  
احست أبهنا تسقط وتسقط اىل  

هاوية عميقه سوداء مث تغلب 
 عليهاالنعاس فنامت.

 
**************************
************************  

 طرد بالانذار!-
 



استيقظت سوريل على مهل  
ر ورمشتعينيها يف نعاس ابجتاه نو 
الفجر الرمادي املتسلل عرب 

انفذه صغريه. اين هي؟ 
ذعرتلكوهنا مل تتعرف فورا اىل  

الغرفة واستوت جالسه حتدق يف 
ارجائها . عاد بصرها بطبيعةاحلال  
اىل السرير النقال االخر املوضوع  

يف انحية املوقد االخرى. كان 



يستلقي عليهشخص يبدو غارقا 
يف النوم اليبدو منه اال رأسه  

كلل ابلشعر السلكي االسود، امل
اماسائر جسمه فمغطى حبرام 

هندي زاهي االلوان كاحلرام الذي  
 يغطيها.

مشهد شعره االسوداعاد اىل  
ذهنها ذكرى الليلة الفائتة بشكل  
متسارع فتحسست قفا رأسها ومل 



جتد هناك اينتوء. ادارت رأسها  
فلم حتس اي صداع، كذالك مل 
تشعر بشيء من االرهاق الذي  

لبها كلقواها عصر امس . لقد  س
حتسنت كثريا واصبحت قادرة 

متاما على مواجهة اخلطر املتمثل 
فيالرجل النائم على السرير  

االخر. عربت الغرفة على رؤوس 



اصابعها وسارت اىل 
 النافذةلتستطلع حالة الطقس. 
لقد توقف الثلج ، ويف ضوء 

الشمس بدت املنحدرات 
اجلبليةملتمعه، بعضها اصفر  

ضها زهري يف مساء ابهتة وبع
الرزقه. وحبثت يف اخلزانه  

فوجدمترطباان من القهوة ووعاء  
اخر مألته مباء من االبريق  



ووضعت الوعاء على املوقد، 
مثطوت احلرام الذي تغطت به  

وجلست على حافة السرير تنتظر  
غليان املاء. ركزت مرفقيهاعلى 

ركبتها وغمرت ذقنها بيديها  
ل النائم  وراحت حتدق اىل الرج

على السرير املقابل. كان قد 
استدار واستلقى على ظهره  

فسقط الضوء على جانب وجهه  



املندب، وهنا تدافعتاالسئلة اىل  
ذهنها، كيف اصيب 

ابجلرح؟ملاذا؟ مىت؟ اين؟ احننت 
اىل االمام لرتى الندبةاكثر، مث 

انزلقت عن السرير ودبدبت على  
ركبتيها حىت احننت عليه وكأهنا 

عنت فيوجهه تستطيع اذا مت
التوصل اىل االجوبة املطلوبة. ما  
اكثف اهدابه وما اشد سوادمها!  



كم هومغر فمه املائل وكأنه  
يبتسم لفكرة ساخرة راودت  

فكره. البد انه كان وسيما جدا 
قبالصابته هبذا التشوه، كال، 

مايزال وسيما بشكل قاس، عنيد 
وكامل الرجولة . ومضت عينامهن 

السوداء. كان قد  خالل اهدابه  
استيقظ واخذ يراقبها. بدأت  

تتحرك بعيدا عنه لكنهكان اسرع 



منها اذ ارتفعت ذراعه اليسرى  
كما الربق ولفت عنقها بثقل مما  

اضطرها الىحناء راسها حىت  
اقرتب وجهها من وجهه اىل حد  

استطاعت معه ان حتس بشعر  
ذقنه القاسييخز بشرهتا الناعمة، 

 قائال: مث عانقها بسرعة. مهس
صباح اخلري، سنيوريتا. ارداتن  -

افعل ذلك اليلة امس لكنك 



كنت مرهقه ، واالن سأعيد 
 الكرة.

فهتفت سوريل وهيتزيح راسها  
بعنف وحتاول االفالت من  

 قبضته:
 كال. اطلق سراحي.-
 ليساالن.-



شدد ضغطه عليها فحاولت 
التملص منه بدفع صدره بكفيها 

 وفشلت.
حسته وهناانتاهبا ذعر شديد ا

يقبض على قلبها ويفرز منها عرقًاً  
ابرداً مث يقلصها. دفعتهعنها اثنية  

واستطاعت هذه املرة ان تتحر  
منه .هتفت ابنفاس الهثه وهي 



حتشر حافةبلوزهتا حتت خصر 
 بنطلوهنا:

 ملاذا فعلت ذلك ؟-
ألنك اردت ان تفعل -

 دائماًماتريد؟
معظم الوقت ، وعندما تتاح يل  -

 الفرصة .
جلس نصف جلسة واضعاً  

احدمرفقيه على الوسادة ومسنداً 



رأسه على يده ، فاعرتاها نصف  
خوف من امكانية اعتقاهللها  

جمدداً . فابتعدت عنه زاحفة على 
ركبتيها . التقى حاجباه يف عبسة 

 حائرة وسأل :
 ما بك ؟ -
اال تقدر ان حتزر ؟ لقد -

استغليت موقفي . هذا سبب 
 ضيقي .



استغليتك ؟ لكنك دعوتين  -
 بنفسك اىل عناقك .

فشهقت قائلة واحلنق 
 يضيقانفاسها : 

 مل افعل !-
بل اعتقد انك فعلت . فعندما -

فتحت عيين ورأيتك تنحنينعلي ، 
قلت لنفسي ، هاهي السنيوريتا 
تشعر بتحسن كبري هذا الصباح  



وترغب يف شكري علىانقاذي هلا  
 من العاصفة الثلجية .

 ناقك .مل اشأ ع-
ارجتفت داخلياً ومتنت لواهنا 

بقيت على سريرها مغطاة ابحلرام 
. فمرأى صدره العاري وعضالت 

كتفيه البارزة منتحت قميصه 
القطين االبيض جعلها تشعر  

 بشكل ما بشدة سحره .



 ملس ندبة خده ابصابعهوسأل :
أبسبب هذه ؟ لدي املزيد منها  -

يف أماكن اخرى ليست معروضة  
امناميكنك رؤيتها اذا  اآلن للنظر 

 شئت ...
 ال ، ال .-

قالت ذلك حبدة ، اذ خشيت 
من جهة انيظنها تقرف من ندبته  
، ومن جهة اثنية ان يقدم على 



نزع قميصه لرييها الندوب 
 األخرى ،فأضافت بسرعة :

 اان مل افكر فيها بتااتً .-
اذن مل تنفرين مين ؟ وملاذامتثلني  -

 هذا الدور ..؟
راً مث قفش توقف وفرك مفك

 بسبابته واهبامه واتبعساخراً:
 دور العذراء الثائرة ؟-

 فاحتجت بزعل :



 انه ليس متثياًل.-
مثقضمت شفتها السفلى 

وقلصت قبضتيها على جنبيها 
لتضبط فورة الغضب اليت  

اجتاحتها ملرأاىلسخرية يف عينيه ، 
 واردفت تفح كاألفعى:

ال اريد ان يعانقين ... رجل -
 على شاكلتك .

 واي نوع من الرجال اان ؟-



من خالل احلكم على ماقمت -
به قبل قليل فأنت مننوع أعرفه 
جيداً . انك تعتقد ان املرأة ال 

تصلح إال لشيء واحد ، وكنت 
أتمل ان تتوجلقاءان العرضي هذا  

 به . اليس كذلك ؟ 
اقر ان الفكرة راودتين لكنين  -

افهم من غضبكالناري علي انك  
  .ال تشاركينين رغبيت



اجل ، ال اشاركك اايها . اوه ، -
 ماذا تظننيفي الواقع ؟

فجرفها بنظرة متمهلة وإبعجاب  
مغرور أهلب الدم يف وجنتيها 

واوقدشرارات غضب يف عمق 
 عينيها ، وقال ابالسبانية :

 اظنك امرأة رائعة ومثرية .-
ايقاع اللغة اجلميل جعل هذه 

العبارة البسيطة تبدو كأغنية حب 



. واتبع متشدقًاابنكليزية مقتضبة 
: 

من دواعي األسف الشديد ان  -
عروقك حتوي ثلجاً بدل الدم . 

فمنخالل حكمي على لون  
بشرتك توقعت ان تكوين اكثر  

 دفئاً وحرارة عاطفية .
ابتسم بشيءمن املرارة واردف  

 ة :بلهجة استسالمي



اين ، كما ترين ، فعلت بنفسي -
ما حذرتك منفعله ، لقد حكمت 

 عليك من خالل شكلك .
تنهد مث سأهلا واملرارة تنتشر على 

 صفحةوجهه :
اي نوع من الرجال يروق لك ؟ -

وأين هو ؟ ملاذا ال أييت ليحميك 
مين ومنالوقوع يف خمالب رجل 

 على شاكليت ؟



ال ... ال احتاج اىل اي رجل  -
ميين فاانقادرة على محاية  كي حي

 نفسي .
هنضت واقفة واستدارت كالعمياء  

 اىل املوقد وهي تضيف :
 سأصنع القهوة .-
 حسناً.-

مل يضف اىل ذلك ، ومسعت 
صرير سريره حني قفز عنهاىل  



االرض مث وقع قدميه وهو يعرب  
 الغرفة اىل احلمام .

ارجتفت يداها بشدة واىل حدتناثر  
طاولة  معه مسحوق النب على ال

وطقطقت امللعقة على جوانب 
الفناجني الفارغني . ملاذا ترجتف  

هكذا ؟ األن رجال غريباً قد 
اخرتق خطوط دفاعها ؟ ام ألنه  



احتضنهابطريقة مل تعهدها منذ 
 أايم مارتن ...؟

تذكرت ملسة اصابع الرجل  
الغريب اللطيفةاملغرية وترحنت  
حيث تقف فأغمضت عينيها 

 حيضنها ومل بقوة . كال ، مارتن مل
يعانقهاابداً هبذه الطريقة ، ولو انه  

فعل ملا كانت اآلن يف جانب 
آخر من العامل واىل حيثهربت 



لتنسى حقيقة ان مارتن مل حيبها  
 ولن حيبها ابداً . 

حسبتك قلت انك -
 ستصنعينقهوة ؟

تكلم الرجل مؤنباً فاستفاقت من 
حلمها النهاري مث رفعت الوعاء  

 وسكبتالقهوة .
العودة اىل الفندق يف أسرع  اود -

 وقت ممكن .



كان يف كامل ثيابه ،يرتدي بزة  
التزجل ويبدو رجاًل خفيف احلركة  
متني البنية ، يسري برشاقة خمتالة 

غريبةكما لو انه معتاد على 
 العمل املسرحي .

تناول الفنجان منها وقال جبفاف 
وهويراقبها كما الصقر بعينيه 

 القاسيتني :الالمعتني  



ان جتعلك يف مغادرة -
املكانيسيء اىل كراميت قلياًل . ال 
خوف عليك مين، كما تعلمني ، 
فأان لن املسك اثنية إالاذا رغبت 

 يف ذلك . 
 ليس هذا سبب ...-

برتت عبارهتا مث مهست وهي 
 ختفي وجههابيديها : 



اوه ، ارجوك . اال ميكننا ان -
 ننسى الذي حصل ؟

دينان تنسي ؟ وأي جزء منه تري-
الطريقة اليت جتاوبت هبا ام طريقة  

 انذعارك وانسحابك ؟
 اريد نسياانحلادثة برمتها .-
ال اظنين استطيع ذلك أو  -

 أرغب فيه .
 لكن ...لكن .-



 مث اتبعت ابزدراء :
اوه ، ال احسبكستقول ان  -

 األمر عىن لك شيئاً.
عاد يرمقها بشفقة مث اكمل شرب 

الفنجانعلى الطاولة  قهوته ووضع  
. 

 سأهلا فجأة :
 من فعل بك ذلك ؟-
 فعل ماذا ؟ -



جرح مشاعرك . أغلب الظن  -
 ان رجاًل ما قد اعطبك عاطفياً.

اذعرها ختمينه الصائب فحاولت 
 اخفاءرعبها ابلرد عليه بعنف :

امسع اي سنيور "فالن الفالين" ،  -
ال جيب ان تفرتض وجودعلة يف  

 حتصل امرأة معينة جملرد انك مل
على مبتغاك منها ألول مرة يف 

حياتك . انتمخطئ يف افرتاضك  



، فأان الاشكو اية علة ، وكل 
مايف األمر انين ال احب ان يعبث 

بياي رجل تلقيه الصدف يف 
 طريقي . 

مل يقل شيئاً ، امنا استمر حيدق 
اليها حىت عجزتسوريل عن  

احتمال تلك النظرة الثابتة اليت  
فقة  كانت خليطاً من الش

واالرتياب ، فاشاحتعنه بصرخة 



ضيق قصرية وراحت تنظر من  
النافذة اىل تالل الثلج امللساء  
 واملتوهجة حتتاشعة الشمس .

مث استدارت فجأة وواجهته قائلة  
: 

اريد الذهاب ألنين قلقة  -
علىالسنيور اهنل اذ البد انه  

منشغل الباب علي. حاول ان 
تفهم ذلك ... ارجوك ثق ... 



ال عالقة له بتااتً مبا  انذهايب 
 حصل .

رمبا اان اتفهم الوضع اكثر مما  -
تظنني . فمناجلائز ان يقرر  

خمدومك أبنك رفيقة غري صاحلة  
البنتيه عندما يعلم ابنك قضيت 
الليلبمفردك مع رجل غريب يف  

 كوخ .



وهنا مال فمه ابحنناءة ساخرة 
 فقالت سوريل ابصرارخملص :

ا  لقد عاملين بعطف ورعاية ولذ -
ال اريد ان اسبب له قلقاً زائداً ال 

 لزومله . 
مث انتاهبا ضيق مفاجئ اذ اقرت  

ابن الرجل قد يكون مصيباً . 
فمن اجلائز انيعرتض رامون اهنل  



على قضائها الليل خارج البيت 
 ... اردفت :

ارجو ان يتفهمتربيري عندما -
اشرح له كيف ان العاصفة  

 الثلجية ارغمتين على البقاء هنا . 
 سوفتخربينه احلقيقة اذن ؟ -
ابلطبع ، على االقل ماهو  -

 ضروري .



امتىن لك التوفيق . حسناً ، -
لنستعد للذهاب . الطقس جيد 
هذا الصباح ومن املفروض ان  

يكون التزجل سهاًل . دعينا 
 نستمتع به معاً . هل توافقني ؟ 
وحاملا خرجا من الكوخ لسع  

اهلواء الباردوجنتيها وبدا انه ميزق  
خريها وسقف حلقها كلما  من

 تنفسته .



كان الثلج الناعم حيدثصريراً حتت  
زحافتيها حني ارتقت املنحدر 

الكائن خلف امللجأ وهي تدوس 
على الزحافتيناملتوازيتني جانبياً 

وصعوداً وتغرز العمودين يف  
الطبقات البيضاء الكثيفة . 

توقفتمراراً لتلقط انفاسها ولتنظر  
املتوهج  حوهلا اىل مجال اجلبال

البارد ، ويف كل مرة ،كان الرجل  



املدعو دومنيغو والذي يعلو  
مكاهنا على املنحدر ، يتوقف  

ايضاً وينتظرها ،فيبدو كظل اسود  
على منحىن ابيض ، فيما نظاراته 

الكبرياتن ختفيان عينيه وشعره 
االسوديرفعه النسيم اخلفيف . 

وجدته ينتظرها على قمة املنحدر 
ة انفخة ،وقال حني وصلتها الهث

: 



 هنا تقاطع درابان يوم امس .-
مث اشار اىل منحدر بعيد يقع اىل  

 ميينهاواتبع :
كان جيب ان تسلكيه بدل ان -

تتبعيين ، انظري ، ان برج املصعد 
الكهرابئياالعلى يظهر قسم منه 

على منت املنحدر ، ولوال تساقط  
الثلج الستطعت ان تريه  

 وتتزجليفي اجتاهه .



رة جانبية واردف  رمقها بنظ
 متعمداً :

 وملا كنا التقيناابداً. -
هل يلمح اىل ان لقاءمها احدث  

يف نفسه اثراً ؟ كان كالمها قد 
ازاح نظارتيهاىل فوق ، وعندما 

التقت عيوهنما وتشابكت 
احست للحظة بتجاوب فرح 
عنيف مع الدعوةاملتوهجة يف  



حدقتيه . بيد اهنا اشاحت عنه 
تقلص  فورًاوهي ترفع ذقنها و 

 شفتيها .
اعادت نظارتيها اىل عينيها مث 

قبضت على عمودي التزجل 
 استعداداً لالنظالق وقالتبجمود :

احسبين سأستطيع اجياد طريقي -
من هنا . ال تكلف نفسك  

 عناءمرافقيت.



انطلقت فوراً فلحق هبا وماهي اال 
حلظات حىت ادركها ، فاضطرت 

الىاالقرار الضمين بسرورها  
معها ومشاركته اايها لوجوده 

هبجة االنزالق على انحية اجلبلفي 
ذلك الصباح املشمس الصايف . 

وهذا ال يعين اهنا استطاعت 
التزجل بدون ان تسقط بضعمرات  

، لكن لدى سقوطها كان يعود  



ملساعدهتا ، وللضحك معها  
وليس عليها ، ولينفض الثلجعن  

ثياهبا ويزودها ابالرشادات الالزمة  
وط . واخرياً بلغا  لتفادي السق 

 قمة املنحدر. 
كانت هناك جمموعة متزجلني قرب  

الربج األعلى تتحلق حول رجل 
يرتدي سرتة تزجل محراء ، متثل  
اللباس املوحد ألدالء اجلبال ، 



ومجيعهم خرباء يف التزجل ، 
ويستخدمهم مركز التزجل يف 

البحث عن املفقودين والضائعني  
. توقف دومينغو وحدق اىل  

وعة ومالبثت سوريل ان  اجملم
حلقت به وتوقفت قربه . أزاح  

 نظارتيه اليها قائاًل جبفاف :
اآلن ، سأدعك تذهبني مبفردك  -
. 



ادركت حلظتها كم هي مدينة له ، 
رمبا حبياهتا نفسها ، فقالت 

 ابندفاع :
اشكرك على ... جميئك معي -

 وعلى انقاذي مساء امس .
ال موجب للشكر ، كان ذلك  -

 مدعاة لسروري اي سنيوريتا .



أشاح بصره عن جمموعة املتزجلني  
وأعاد نظارتيه اىل مكاهنما وشرع 

 يقول :
 امتىن فقط ...-

توقف انظراً اىل الناس اثنية مث 
 استدار اليها وقال بسرعة :

سوريل ، اصغي ايل . اذا  -
واجهت مصاعب مع خمدومك 

 فهل لك ان تعلميين بذلك ؟ 



هل امسك  وكيف افعل واان اج-
 الثاين ومكان اقامتك ؟

قد تعرفني ذلك قريباً وأبسرع  -
 مما تظنني .

التوى فمه بوجوم وهو ينظر من  
فوق رأسها اىل الناس املتجمهرين  
، ويف تلك اللحظة شق الفضاء  

صوت انثوي عال وحاد راح  
 يهتف :



 سوريل ! سوريل!-
انه صوت غابرييال يزعق مبتهجاً 

سان  وال ميكن ان يكون صوت ان
 آخر.

 
 

تلفتتسوريل حوهلا فرأت اجلسم  
الربتقايل ينسلخ عن مجهور  



املتزجلني ويتهادى حنوها عربالثلج  
 . وهتفت الفتاة حاملا وصلتها :

اوه ، سوريل . لقد قلقنا جداً -
عليك ! اينكنت ؟ ومن الشخص 

 الذي جاء معك ؟
نظرت سوريل اثنية اىل ماحوهلا .  

لقد ذهب دومنيغووكان يشق  
قه بسرعة على املنحدر يف طري

اجتاه الفندق . حدقت خلفه 



تتأمل رشاقتهالتزجلية ، وعجبت 
لشعور اخليبة الذي طعنها حبدة 

لكونه تركها من دون ان يودعها  
. 

ويف اللحظة التالية حاولت خنق 
هذا الشعور . ملاذا هتتم لألمر ؟ 
جيب ان تكومنسرورة النه تركها  
  وااتح هلا ان تشرح الوضع بدون

وجوده الذي قد يصعب 



التفسري. استدارت اىل غابرييال 
وسرعان ماوجدت نفسها حماطة  

جبمهور املتزجلني ، 
ومجيعهميمطروهنا أبسئلة منفعلة 

 ابالسبانية :
ماذا حصل ؟ اين كنت طيلة -

 الليل ؟
اماوجه رامون اهنل الضيق 

 الشاحب فكان جامداً وصارماً.



 وبدأت تشرح له :
 .  لقد سقطتومل ترين-

لكن الناس بدئوا ايضاً يتكلمون 
دفعة واحدة فاستحال عليها ان  
تتابعكالمها . اطلق رامون هتاف 
انزعاج ، وقال ابالنكليزية رافعاً  

صوته ليطغي على هرجالناس 
 االنفعايل :



ال ميكننا التحدث هنا . -
سأطلب من الدليل ان يوقف  

عمليااتلبحث . مث ننزل اىل  
حبني الفندق . اعتقد انك سرت 

 بتناول االفطار .
اومأت برأسها، ويف خالل ثلث 

ساعة كانت جتلس يف مقهى  
الفندق الدافئ تشرح لرامون  

والبنتيه كيفاهنا اتهت يف العاصفة  



الثلجية فيما النادل يقدم هلا  
 الطعام . وسأهلا رامون :

مىت ادركت انك سلكت -
 االجتاه الغلط ؟

عندما رأيت صف االشجار -
والضوءاملنبعث من النافذة . كان 

الثلج ينذرف بغزارة وسرين ان  
 اجد ملجأ حيميين .

 فاستوضحها حبدة وارتياب :



 اين كان امللجأ ؟ -
اىل اجلنوب من هنا وعلىبعد -

 عشرة كيلومرتات تقريباً.
فقالت غابرييال حبماسة وهي 

 حتاول املساعدة :
اعرف . انه امللجأ الذي قضينا -

... اوه ، لورا ، ملاذا  فيه ليلة مع 
 ركلت قدمي؟

 وعاد رامون يسأل سوريل :



اكان معك شخص آخر هناك -
 ؟
اجل ، رجل احتمىايضاً من  -

العاصفة . مل يكن يل خيار إال ان  
ابقى هناك فما كان بوسعي ابداً  

اجيادطريقي اىل الفندق حتت 
اهنمار الثلج . آمل ان تتفهم  

 وضعي .



كانت تتكلم ابسرتحامواحست 
بوخزة اضطراب ملا رأت الشك  

 يغزو عينيه جمدداً .
 وقالت غابرييال بصوتكالصفري :

الرجل الذي كان معك عندما -
 رأيتك ؟

اجل ، جاء معي هذا  -
 الصباحليدلين اىل طريق الفندق .

 فاستوضحها رامون :



اين هو اآلن ؟ملاذا مل يبق معك  -
 اىل حني وجدتنا ؟ 

ال ... ال أدري . لقد تركين  -
 اندتنيغابرييال . حني

تلفتت حوهلا ولديها نصف امل  
أبن ترى الوجه املّندب حتت ريش 

الشعراالسود الفاحم بني وجوه  
الناس جلالسني يف املقهى . مث 

انتبهت اىل ان غابرييال ولوراكانتا  



تتهامسان يف جدال عنيف . 
 ووخبهما رامون حبدة :

 اال تكفان ابداً عن الشجار؟-
 فأجابته لورا :

تقول غابرييال اهنا تعرفت على -
الرجل الذي جاء مع سوريل . ال 

أدري كيف استطاعت ذلك  
 ألهنكان يلبس نظارتيه .

 فردت غابرييال حبنق :



بلعرفته من خالل بزته التزجلية  -
. 

 استفسرها رامون :
 ومن هو حبسب اعتقادك؟-
 خوان رينالدا .-

والقت نظرة متحدية على وجه 
ساً على اختها الذي بدا تعي 

 حينغرة .
 وهتف رامون :



 رينالدا ؟ مصارع الثريان ؟-
اومأت غابرييال ابالجياب . 

 فقالت سوريل بلطف :
اظنك خمطئة اي غابرييال فقد  -

 اخربين ان امسه دومنيغو .
 فأكدت الفتاة بعناد :

انه "الشجاع " اان متأكدة انه  -
 هو الذي كان معك .

 سأهلا ابوها حبدة :



توصلت اىل معرفة " وكيف -
الشجاع " اىل درجة مكنتك 

منتمييزه من مسافة بعيدة ؟ فتبعاً 
ملعلومايت ، ال اذكر انك حضرت  
اية مصارعة إال اذاكنت حضرت 

واحدة من دون علمي . هل 
 فعلت ؟ وأنت اي لورا ؟ 



التفتت البنتان يضيقاىل بعضهما  
البعض . مث قالت لورا برتدد  

 بطيء :
ك مرة واحدة ، اجل ، فعلنا ذل -

فيشهر كانون االول )ديسمرب( 
من السنة املاضية ، وخالل 

 مهرجان اقيم يف كواباي .
 اكانت امكما معكما ؟-
 نعم ، سنيور .-



بدا اخلوف على لورا فتابع  
 راموانستجوابه قائال :

 ورأينت رينالدا هناك ؟-
 اجل .-

 فقال رامون مفكراً : 
كان ذلك قبل املصارعة يف -

س حيث اصابه الثور مانيساال
 جبرح ابلغ  



مث رمقلورا بنظرة حادة اخرى  
 واتبع يسأهلا : 

من دعاكما وامكما اىل حضور  -
 املصارعة؟

اخلالة ايزابيال ، فأخ زوجها هو  -
دييغو كورتيس متعهد مبارايت 

 املهرجاانت .
مل تقدر غابرييال ان تصمت طوياًل 

 ، فاندفعت تقول :



دى كانت احلفلة مثرية جداً، ول-
انتهاء املصارعة تقدم " الشجاع "  

واحنىن امام املقصورة اليت كنا 
جنلس فيهامع السنيور كورتيس ، 

 وبعد ذلك عرفنا اليه .
 فسأهلا رامون :

وهل كان يرتديبزة التزجل آنذاك  -
 ؟



طربت غابرييال لسخرية ابيها  
 فقهقهت بعصبية وقالت :

ابلطبع ال . كان يرتدي لباس  -
سرتة رائعة   مصارع الثريان !

مطرزة أبكملهاابلسرتاس االمحر  
واالسود . بدا وقتها وسيماً جداً 

، وما يزال وسيماً لوال 
الندبةالطويلة على جانب وجهه  

 األمين حيث هنشه الثور .



كادت سوريل ان ختتنق بطعامها  
.. فعاد رامون حيدجها ابرتياب  
وحدة . مث استدار اىل غابرييال 

 وقال بنفاد صرب ظاهر :
لكن حصولك على االمتياز -

السخيف لرؤية رينالدا يصارع يف 
احللبة حاماًل الوشاحاالمحر ال 
يفسر معرفتك لنوع بزة التزجل  

 اليت يرتديها .



عرفت ذلك ألين رأيته  -
هذاالصباح عن قرب ويف هذا  

 املقهى ابلذات . 
اليس كذلك اي لورا ؟ لقد رأيناه 
هنامراراً حني كنا أنيت مع ماما ، 
واضطرران يف احدى املرات اىل  

االحتماء واايه مع اانسآخرين يف 
امللجأ ذاته حيث قضت سوريل 

 الليلة الفائتة .



فنظر رامون اىل سوريلبقسوة 
وعيناه تلتمعان يف وجهه الصارم  

 وقال:
اذن حّل اللغز يتطلب ان -

نسأل سوريالذا كانت هناك ندبة  
على خد الرجل الذي شاركها  

 وخ . اللجوء اىل الك
فسألتهاغابرييال وبدون ان تعي  

 مبلغ احداثها للمشاكل :



سوريل ، هل رأيت على وجهه -
 ندبةمتتد من هنا اىل هنا ؟

ورمست ابصبعها منعطفاً بدأته من  
حتت اذهنا اليمنة وحتىزاوية فمها  

 ، واتبعت :
وهل كان طوياًل ، اسود الشعر  -

وذاعينني رماديتني فاحتتني ؟ وهل 
 هكذا ؟ابتسم 



اكتفت سوريل ابمياءة اجيابية 
لعجزهاعن النطق فصفقت 

غابرييال ابنتصار وقالت متبجحة 
: 

امل اقل لك ه ذا اي لورا ؟ -
 كنتعلى حق ! على حق!

فسألت لورا والقلق الشديد يبدو  
 عليها جلياً:



اذن ملاذااخرب سوريل ان امسه  -
 دومينغو ؟

 فقال رامون مستوضحاً سوريل :
جيه . ملاذا فعل  هذا سؤال و -

 ذلك اي آنسة برستون ؟
ارعبتها حدة صوته البارد ورمسيته  
املفاجئة ، كمالو انه اكتشف لتوه 

اهنا اقرتفت خطيئة ما ، وابلتايل 
 انقلب ضدها . اجابته :



الادري السبب ، اعتقد انه مل  -
 يشأ ان يدعين اعرف هويته .

ازاح كرسيه اىل خلف وهنضواقفاً 
 يها بغضب :مث علق انظراً ال

هل تريدينين ان اصدق ان -
هناك مصارع ثريانيصل اىل هذا  

احلد من التواضع وانعدام الغرور  
؟ ال ميكنين وهللا ان اصدق ذلك  
، فالذايعرفه عن رينالدا انه اكثر  



املصارعني غروراً ، وال عجب ، 
فهو يف نظر معجبيه بطلشعيب  

اصيل ، ولد هنا يف كولومبيا ومل  
بانيا او املكسيك ُيستورد من اس

. انه كمعظمفصيلة املصارعني ، 
رجل استعراض وتفاخر حىت  

 رؤوس اصابعه !
رمقها بنظرة عدائيةمستعرة 

 واردف : 



هناك سبب آخر حيدوك اىل  -
تسميته هبذا االسم دومينغو ، 

 وأان عازمعلى اكتشاف السبب .
مث استدار اىل ابنتيه وقال هلما 

 حمتداً :
ا . سوف اذهبا وامجعاحوائجكم-

 نعود فوراً اىل ميدلني .
 فاحتجت لورا بقوهلا :



لكن الظهر مليحن بعد والطقس  -
 ممتاز للتزجل .

وهتفت غابرييال اثئرة وعيناها 
 تطفحان ابلدموع : 

ال اريد العودة اىل البيت هبذه -
 السرعة . 

 اما سوريل فبدأت تقول :
 سنيوراهنل ، مل خيطر يل ابداً ...-

 فقال هلن بنزق : 



اصمنت مجيعاً ! لن امسح  -
ألمينكما ابجمليء هنا مرة اخرى ! 

ال ميكنين السماح لبنايت 
ابالختالط مع مصارعي 

ثريانواانس على شاكلتهم .واآلن 
 ، اذهبا وامجعا اغراضكما ...

رحلة االايب كانت 
مزعجةابملقارنة مع رحلة الذهاب  
اىل مركز التزجل، فلورا وغابرييال 



فيما بدا  جلستا يف صمت حاد ،
رامون متغطرساً ومنعزاًل خلف 
مقود السيارة وقد استطاع ان 

يعرب عن استيائهوغضبه من ابنتيه 
ومن سوريل من خالل قيادته  

اجملنونة حول املنعطفات ومسابقته  
لكاللسيارات بتزمري عال يصم 

 اآلذان . 



صمت رفاقها جعل سوريل تنعزل  
مع افكارها اخلاصةوهي جتلس يف 

اخللفي تراقب   زواية املقعد
اشكال التالل البعيدة القامتة  
واحملنيةالظهر يف االفق الغريب  

املشمس وقد بدت اهنا تتحرك  
وتغري اشكاهلا اىل مناذج  

جديدةتبعاً النعطاف الطريق  
 حوهلا .



مصارع الثريان ! كان جيب ان 
حتزر مهنته من خالملشيته الرشيقة  

املختالة او من خالل الطريقة  
هبا كما لو انه  اليت راقبها 

يراقبوينتظر ثوراً يتقدم اىل  
منتصف احللبة ، أو من خالل 

الندبة على خده وحيث بدا 
اانللحم قد مزقه قرن حيوان 

هائج ... اآلن ، وقد عرفت ، 



فمن السهل ان تتصوره 
مرتدايًالقبعة السوداء املثلثة . 

السرتة القصرية الرباقة ، السروال  
الالصق ابجلسم ،اجلوربني  

لزهريني واحلذائني االسودين وهو  ا
يغري الثور وخيدعه هبزه من 

 وشاحه الصوفياالمحر .
ارتعدت قليال . فهي مل تشاهد 

مصارعة ثريان واحدة وما رغبت 



ابداً فيمراقبة رجل يواجه ثوراً  
اثئراً ويشتبك معه يف معركة مميتة 

. لقد اعتربهتا دائمًاعملية 
استعراض قاسية للحيواانت ، 

ة اآلن مل خيطر هلا اطالقاً اهنا  ولغاي
قد تكونقاسية ايضاً على 

 املصارعني انفسهم .
ولكن ملاذا حجب عنها امسه ؟ 

ملاذا كذب عليها؟ ومل اراتب 



رامون اهنل اىل هذا احلد يف  
اتصاهلا العابر مبصارع الثريان ؟ ما  

الذيينفره منهم وجيعله يرفض  
ارسال ابنتيه اىل اي مكان قد 

 بواحد منهم؟ تلتقيان فيه
وما ان اوقف السيارة خارج 

املدخل االمامي املزين ابالعمدة 
حىت ظهرت امرأة علىرأس الدرج  

كانت حنيلة ، صغرية احلجم ، 



سوداء الشعر وترتدي فستاانً 
انيقاً من حريراجلريسيه لونه ابيض 

 واسود .
هبطت الدرج صوهبم فحياها 

 رامون قائال بدفء :
ان اراك .   آه، ايزابيال ، يسرين-

 هل جئت لتؤنسي مونيكا ؟
ابتسمت له بعينيها البنيتني 

الغامقتني ، والغائرتني قلياًل حتت 



حاجبني مقوسني دقيقتني قبل ان 
ترمق سوريل ، املرتجلة من  

السيارة ، بنظرة فضولية جانبية . 
 اجابت :

نعم ، لقد خابرتين ابلتلفون  -
وقالت اهنا تشعر ابلوحدة يف 

ت بيدرو ليأيت يب ؛  غيابكم وارسل
مل نتوقع ان تبكروا يف العودة اىل  

 هذا احلد ، فما السبب .؟



حدث شيء . تعايل اىل الداخل  -
 الطلعك عليه .

احاط كتفها بذراعه وقادها على  
 الدرج اىل داخل البيت .

فقالت غابرييال وهي تنظر خلفها  
 عابسة :

اان الافهم ، ملاذا ابابغاضب اىل -
 هذا احلد ؟ 



لورا متذمرة وهي تساعد  فردت
سوريل على انزال الزحافات 

 منعلى سقف السيارة :
ألنك مل تكفي عن احلديث عن  -

ذا  1خوان رينالدا . ملا
التستطيعني اقفال فمك مرة يف 

 العمر ؟ 
مل افعل شيئاً سوى التعريف عنه -

 . اي خطأ فيذلك ؟



اخطأت يف كل شيء وكان من  -
االفضل لو بقيت صامتة ، فبااب 

يؤنب اخلالةايزابيال لكوهنا ابعتنا س
البطاقات حلضور تلك املصارعة 

، وماما ستواجه مشاكل 
ألهنااخذتنا اليها بدون اذنه . اما  

حنن فسوف حنرم من التزجل يف  
 املستقبل .



لكين الافهم السبب . اي خطأ -
هناك يف حضور مصارعة ثريان او  

 يف التعرف اىل مصارع ؟
ابلنسبة اىل  اهنتصرف خاطئ -

اباب ، فهو يقول ان مصارعة 
الثريان ماهي اال استعراضات  
وحشيةمشينة وجيب ان حترم  

 قانونياً. 



ال اعتقد اهنا كذلك بل اجدها  -
 مثرية ودراماتيكيةو...

لكن لورا اتبعت بصوت طغى  
 على صوت اختها : 

ويقول اباب ان املصارعني -
رجاخلشنون وبال مبادئ خلقية 

مركزان االجتماعي وان من كان يف 
 فال جيب ان خيتلط هبم .



ايهلذا اهلراء ! يف رأيي اهنم -
رجال فائقو الشجاعة ، واعتقد 
ان الثريان شجاعةايضاً. كذلك 

اعتقد ان خوان رينالدا هو اشجع  
الشجعان ابلرغم من انه بال ... 
 كيفعرّبت عن ذلك قبل قليل ؟

بال مبادئ خلقية . اوه ، -
 انكتجهلني  غابرييال ، ال تقويل

 معىن ذلك !



بل اعرف ماذا يعين لكن ال  -
يهمين ان كان رينالدا من هذا  

النوعسأروي ملاما ما حصل معنا 
، تعايل معي اي سوريل فأان اكيدة 

ان ماما حتب ان تسمعتفاصيل 
 املغامرة .

سأفعل حاملا أبدل مالبسي . -
 علي ان اعيد اليها بزة التزجل .



وارتدت فستاانً اغتسلت سوريل 
اخضر من الكتان ذا ايقة 

مستديرة بسيطة زينتهاابيشارب  
حريري مزركش ودخلت الغرفة  
الفسيحة املشمسة يف الطابق  

االرضي واليت ُحّولتاىل غرفة نوم 
 وجلوس للسيدة املقعدة .

وجدت مونيكا جتلس كعادهتا  
على الكرسياملتحرك الذي  



اعتادت الطواف به ارجاء البيت 
ا غابرييال جتلس على ، وبقرهب 

كرسي منخفضوتثرثر بال هوادة .  
 وقالت سوريل ملونيكا :

اشكرك لكونك اعرتين البزة . -
لقدانسبت جسمي متاماً. هل  

 أضعها يف اخلزانة .؟
فابتسمت هلا عرب الغرفة واجابت  

: 



 نعم ، من فضلك .-
كانت مونيكا شقراء الشعر  

تعقصه على قمة رأسها ، ذات  
يق التكوين  وجهمستدير دق

وعينني زرقاوين غامقتني . زارت 
كولومبيا ألول مرة يف سنالثامنة 

عشرة ، وكانت برفقة ابيها الذي  
رئس آنذاك بعثة جتارية بريطانية ، 

وقد التقرتامون حني زارت 



مهرجان النسيج والزهور يف 
ميدلني ، وبعد خطوبة قصرية مت 

زواجهما . اآلن بلغت الرابعة  
رها وما تزال  والثالثني من عم

حتتفظ بقسط من مجال الشباب  
مع اهنامتر يف حاالت اكتئاب 

هتدل فمها وحتفر خطاً عميقاً بني 
 حاجبيها اجلذابني .

 وقالتتثرثر كغابرييال اىل حد ما :



هل استمتعت ابلتزجل اي سوريل -
؟ اليست اجلبال رائعة؟ اوه ، كم 
كنت شغوفة ابلتزجل وكم امتىن ان  

 امارسه اثنية .
اهتز صوهتا قليالوارجتفت شفتاها 

لكنها حاولت االبتسام جمدداً  
 واردفت : 



تعايل ، اجلسي هناوخربيين عن  -
الرحلة . غابرييال ، اذهيب اآلن 

 وّغريي ثياب التزجل .
قفزت الفتاةواقفة وعانقت امها  

حبرارة مث غادرت الغرفة اتركة 
 الباب مشقوقاً .

احننت مونيكااىل االمام قلياًل 
لت وعيناها الزراقاوان تتألقان  وقا

 اهتماماً :



اخربتنيغابرييال انك قضيت -
الليل مع رجل يف امللجأ . كانت 

تقول حلظة دخولك ان لديها  
فكرة عنهوية الرجل . هل كان 

 خوان رينالدا ابلفعل ؟
من اجلائز ان يكون هو لكنه مل -

 يقللي ذلك .
عادت مونيكا اىل خلف وعيناها 

وكأهنا فهمت تربقان مثاومأت  



السبب الذي جعل الرجل خيفي  
 هويته . سألت :

 كيف شكله؟-
وصفته سوريل ابختصار فاصغت 
اليها مونيكا بدقة مث اومأت اثنية  

 وقالت بصوت الهث :
انه خوان . هل ذكرت له شيئاً -

 عن نفسك او عنا حنن ؟
 اجل ، فعلت.-



فعادمتونيكا متيل اىل االمام 
 وسألتها بلهفة : 

ال ؟ هل عّلق بشيء ما  وماذا ق-
؟ خربينييا سوريل ، هل بّلغك  

 رسالة لتوصليها ايل؟
اسكتتها الدهشة لبضع حلظات . 
وحني مهتبالقول ان خوان رينالدا  
مل يظهراهتماماً كبرياً لدى مساعه 

اسم مونيكا ، احست شعرعنقها 



يقب حمذراً ، فاستدارت تنظر  
صوب الباب وهي متأكدة من 

سمعخلفه  وجود شخص يسرتق ال
 مباشرة .

 وسألتها مونيكا ابحلاح :
ماذا قال اي سوريل ؟ ما بك ،  -

 مل التريدين اخباري ؟
هناك شخص خلف الباب  -

 يستمع اىل حديثنا .



فنادت مونيكا بشيءمن نفاد  
 الصرب :

 غابرييال ؟ أأنت هناك ؟-
 ال ، هذه اان .-

انفتح البابودخلت ايزابيال 
 تقول :كورتيس الغرفة واتبعت 

الديكما مانع من دخويل ام -
انكماتتبادالن االسرار من جديد  

 ؟



كال ، كال ، اان وسوريل ال -
نتبادل االسرار ، اننانتحدث عن 
اشياء كثرية لكوننا من بلد واحد 

ونتكلم اللغة نفسها . كانت 
تروي يل كيفاعتقلتها العاصفة  
الثلجية على اجلبل يوم امس  

 .وضيعت طريقها اىل الفندق
تقدمتايزابيال اكثر وقالت لسوريل  

 ابهتمام ظاهر :



ال ريب اهنا كانت جتربة خميفة -
وكامنن اجلائز ان تضيعي اىل األبد  

. اعتذر عن مقاطعيت حلديثكما 
لكن هناك شيء جيب اانطلعك  

عليه اي مونيكا قبل انصرايف . انه  
امر مهم جداً وله عالقة مبا  

 حدث امس علىاجلبل .
سوريل ، ان اليزابيال  وفكرت 

اسلوابً هادائً محيماً يف الكالم 



جيعل الشخصالذي ختاطبه يشعر  
دائماً أبهنا هتتم مبصاحله اشد 

االهتمام وال تتواىن عن فعل اي  
شيءكفيل مبساعدته ! هنضت 

 واقفة وقالت بتهذيب :
سأترككما تتحداثن على -

 انفرادواستأذن ابالنصراف .
 فنادت مونيكا وهي خترج :



عودي يف وقت الحق اي -
سوريلفاان احتاج اىل بعض  

التدليك قبل ان آوي اىل فراشي 
لياًل . لقد افتقدت رعايتك 

كثريًاهذين اليومني . التنسي ان 
 أتيت.

 لن انسى . -
اما ايزابيال ففتحت هلا البابلتخرج  
، ورمبا لتغلقه بنفسها وتتأكد من  



انغالقه قبل ان تبدأ حديثها مع  
غمت أبلطف  مونيكا ،وغم

 ابتسامة وارقها :
 كم انت متفهمة اي سوريل .-

خرجت سوريل الىاملمر وعربته اىل  
احلديقة سارت على الدروب  
املتعرجة احملفوفة بشجريات ، 

واخذت تفكريف ايزابيال . كانت 
تعلم اهنا ارملة اوريليو كورتيس 



الذي اختص يف تطوير  
الرايضةوالذي قتل قبل ثالث 

طم طائرة سنوات يف حادث حت 
على جبال األنديز . ومنذ ذلك  

احلينبدأت ايزابيال ترتدد بكثر  
على منزل آل اهنل حىت اصبحت 

صديقة مقربة من مونيكا . 
ولكنفي اثناء اقامة سوريل مع  

العائلة الحظت ان املرأة تصرف 



وقتاً يف التحدث مع رامون  
فيمكتبه هو مماثل تقريباً للوقت 

من  الذي تصرفه مع زوجته . هل
اجلائز ان ايزابيال كانتسبب 

الشقاق احلاصل بني الزوجني ؟  
تنهدت سوريل متضايقة من  

منحى افكارها املتطرف ،فهذه 
االمور ليست من شأهنا بتااتً وال 

جيب ان تتورط اطالقاً مبشكالت 



اية مريضةتعاجلها ، بل ان تلزم 
 حدودها املهنية.

اال اهنا كانت تشعر احياانً 
نيكا وبرغبة يف ابلشفقة علىمو 

 مساعدهتا.
ابتسمت مبرارة اذ تذكرت ان  

هذه الشفقة نفسها هي 
التيورطتها مع مارتن... كان 

يتعاجل اذ ذاك يف مستشفى بلدهتا 



حيث تدربت وعملت 
كمدلكةبدنية خمتصة . لقد 

ساعدته هو اآلخر على تعلم 
املشي من جديد ويف غضون 

ذلك وقعت فيحبه او تومهت اهنا  
اصغت اىل   فعلت . لقد

مشكالته الزوجية واملت ان يفي  
بوعده أبنيحصل على الطالق  
ليستطيع الزواج منها . مث ، يف 



احد االايم ، جاءت زوجته 
الىاملستشفى واخذته معها اىل  

البيت ، وهكذا حتول كل حبها 
 السابق له اىل ... قرف .

وهنا هتفت شيئاً عرّب عن ضيق 
صدرها مث استدارت على عقبيها 

عت الدرب خبطواتثابتة عائدة  وقط
اىل البيت . وفيما هي على 



منتصف الدرج مسعت رامون  
 يناديها من البهومستوقفاً ويقول :

اريد التحدث اليك . تعايل اىل  -
 غرفة مكتيب من فضلك .

 نعم ،سنيور .-
عادت هتبط الدرج وتبعته اىل  

الغرفة املرصوفة ابلكتب وحيث 
يقضي معظموقته خالل وجوده 

البيت وحني اشعل املصباح يف 



الكهرابئي على طاولة املكتب 
واضاء وجههالطويل الضيق ، 

فكرت يف نفسها ، اهنا غرفة قامتة 
صارمة تشبه صاحبها اىل حد  

 كبري ... قال هلا :
 اجلسي .-

بدا منفعاًل جداً بسبب امر ما ،  
لكنه توقف اخرياً قبالتهاوقال  

 ابنكليزية دقيقة:



هنا قد ابت لقد قررت ا بقاءك -
مستحياًل . اريدك ان تغادرايلبيت 

 غداً صباحاً.
ولكن ملاذا ؟أي خطأ ارتكبت -

؟ اوه ، انك غري راضألن 
زوجتكال تتحسن ظاهرايً لكن  
ترويض املفاصل املشلولة على  
 احلركة يستغرق وقتاً أطول ...

 فقطاعها قائالً : 



تقدم زوجيت او عدمه ال عالقة -
لطبع له بفصلك من خدميت . اب

سأدفع لك مثن تذكرة االايب اىل  
انكلرتا كما سأدفع لك الراتب  

حىت هناية هذاالشهر . هذا كل ما  
لدي من كالم وميكنك اآلن ان  

 تنصريف .
فهبت واقفة على قدميهاواخذ  

قلبها خيفق منفعاًل حني اجتاحتها  



رد فعل غاضب على معاملته 
 املتغطرسة هذه ،وهتفت حانقة :

ديك من كالم  ليس هذا كل مال-
! فبوسعك ان تعلمين سبب 

فصلك يل مناخلدمة ، ومن حقي 
 ان اعرف!

بدأت عصبيته تثور هو اآلخر  
فتقلص فمه والتمعت عيناهوهو 

 جييبها :



لست مضطراً ألن اشرح لك  -
مطلق شيء فأان سيد هذا البيت 

 وصاحب الكلمةاالخرية فيه .
تنفس بعمق وسار اىل النافذة  

حيث ازاح  خبطوات واسعة 
الستائرالثقيلة املطرزة ، واتبع 

 قائال :
صدقيين أيين اقدم على هذا -

أبسف كبري ألنك جئتالينا أبفضل 



التوصيات ، سواء من املستشفى 
حيث كنت تعملني او من والدة  

مونيكا التيهي ايضاً صديقة  
المك ، كما علمت . لقد بذلت  
جهوداً كبرية يف مساعدة مونيكا ، 

 لذلك ، امنا ال واانممنت جداً 
 استطيع اجملازفة بتكرار احلادثة .

 جتازف بتكرار ايةحادثة ؟ -



رمقها بنظرة عصبية وعاد يذرع 
ارض الغرفة مث توقف فجأة 

 امامها واهتمهاقائال:
اذن انت تتظاهرين جبهلك  -

لكامل العالقة ! تصرفك هذا  
اليدهشين النه ينسجممع 

كذبتك خبصوص هوية الرجل  
ه ليلة يف الذي قضيت وااي

 امللجأ.



ارتفع مافيها من دمالتيين قليل 
اىل درجة الغليان واجابت حبرارة 

: 
مل اكذب . اهلذا السبب تريد  -

فصلي؟ األعتقادك أبنين كذبت  
 عليك ؟

نعم . لقد اتضح يل ايضاً انك  -
لست اهاًل للثقةوانك متورطة مع  

 زوجيت يف مؤامرة . 



 وسألت وهي ال تصدق اذنيها :
 مرة؟ اية مؤا-

 مث ضحكت فجأة واردفت :
 اوه ، ممن مسعت ذلك ؟-
مل اكن حباجة اىل معلومااتحد ، -

فاان ادرك متاماً ان زوجيت أتمتنك  
على اسرارها . وكان جيب ان 

اتكهن حبصوالألمر حني طلبت 
ايل ان آتيها مبدلكة من انكلرتا ، 



بشخص اكثر عطفاً وتفهماً ،  
 على حدتعبريها !
 مث هتف غاضباً :

اي اهلي ! كيف قدرت مونيكا  -
 ان ختدعين طوال هذالوقت !

قالت سوريل بربود وقد اسرتدت  
 هدوءها: 

ليست لدي اقل فكرة عما -
تتكلم . لكين مل اكذب عليك 



خبصوص ذلك الرجل . كنت 
اجهل هويته ، وهو رفض 

التعريف عن نفسه ،واصر على 
ان امسيه دومينغو . ولو ان  
ا عرف  غابرييال مل تكشف هويته مل

 احدانبشيء.
وهلذا السبب ابلذات ال -

استطيع اجملازفة ابن تُرسلي  
 ملالقاته اثنية .



لكن ال احد ارسلين ملالقاته ،  -
اللقاء حصل عرضاً. لقد اخربتك  

 انين ضللت الطريقو ...
 فقاطعها قائال مبرارة :

وهو وجدك على اهون سبيل ، -
اذ كنت ترتدين بزةمونيكا التزجلية 
وهكذا رأى فيك شيئاً يرتبط هبا  

. 



شهقت سوريل وغطت فمها 
بيدها اذتذكرت قول الرجل انه  

حسبها امرأة كان يعرفها . واتبع  
 رامون قائال : 

اوه ، كانتخطة متقنة ... لقد -
رآان جمتمعني يف املقهى فلحق بنا  

اىل قمة اجلبل ، وعندما 
شاهدكتسقطني ، استعان ابغراءه 

خ . ليس وجعلك تقصدين الكو 



هناك من هو اقدر على االغراء  
منرينالدا! انه خبري يف الثريان ويف  
النساء ، وماعليك إال ان تسأيل  
اي متتبع هلذاالنوع من املصارعة 

 ليؤكد لك هذه احلقيقة !
ليتين افهم السبب وراء هذه  -

اجللبة ... فزوجتك سألتين اذا  
كان الرجل قد محلين رسالة اليها  

 ، وها انت ...



 فهتف رامونبانتصار :
اذن كنت مصيباً ... لقد -

 استعملوك فعاًل !
ادركت اهنا اخطأت يف 

 ذكرالرسالة ، فسألته بقلق : 
 من استعملين ؟ -
 زوجيت و رينالدا .-

حدقت اليهبخيبة اذ وعت انه  
قد يكون حمقاً . فمن اجلائز اهنا 



قد استعملت كوسيط بغري ان  
 تدري . سألته :

ولكن ملاذا ؟ ارجوك ان ختربين  -
 السبب . من حقي ان اعرف .

 فأجاب بصوجتامد :
ال استطيع ذلك اهنا قضية متس -

 شريف .
مبدأ الشرف االسباين الذي  
ني  مازالبعض الرجال الكولومبي



حيافظ عليه ! اهنا تعلم عنه ما 
يكفي جلعلها تدرك ان رامونلن  
يبوح هلا أبي شيء . اشار اىل  

 املكتب وقال :
انه هنا ، وصل مايل ابمسك -

،واملبلغ يغطي نفقات عودتك اىل  
وطنك وبقية راتبك . خذيه من 
فضلك . غداً صباحًاسيأخذك 



بيدرو اىل املطار ، ورجاء ان 
 ىل انكلرتا .تسقلي اول طائرة ا 

التقطت الوصلومل جتد اية جدوى  
من رفضه . فحىت لو مل ترجع اىل  
وطنها ستظل يف حاجة اىل املال .  

 قالت :
حسناً ، سأذهب ألنه ليس  -

هناك شيء استطيع فعله كي 
اثبت لك انين مل اآتمرمع زوجتك  



ومل اقم بدور الوسيط وبينها وبني  
رينالدا ! اعتقد انك سخيف جداً 

! 
ا بصوت اجش وقد اتقدت  سأهل

 عيناه وجن جنونه :
 اجترؤين على انتقادي؟-
اجل ، اجرؤ ، فاان ال ارتعب -

منك كما هو احلال مع زوجتك 
وابنتيك ، ولذا اجرؤعلى نعتك 



ابلسخافة النك ال ترى ابعد من  
انفك االسباين املتكرب ! ال ترى  
ان زوجتكتحبك وال حتب سواك 
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تناولت سوريل عشاءها  
كالعادةمع لورا وغابرييال يف غرفة  
الطعام الصغرية القريبة من املطبخ 
وحني استأذنت سوريلباالنصراف 
قبيل انتهاء العشاء قائلة اهنا تريد  

رؤية السنيورا اهنل ، التفتت 
اليهامدبرة املنزل اليت كانت جتمع  

االطباق عن الطاولة وقالت 
 بسرعة :



السنيورا ليستعلى مايرام . لقد  -
آوت ابكراً اىل فراشها وطلبت  
 ايّل تبليغك أن ال تذهيب اليها . 

فعادت سوريل اىل غرفتهاتصعد 
الدرج بتمهل وهي تشعر أّن  

اخلطوة الوحيدة التيبقيت هلا قد 
سّدت اآلن يف وجهها . فهي ان  

مل تستطع أن تشكو ملونيكا 



ا الطريقة الظاملةاليت طردها هب 
 رامون ، فلمن تشكو امرها ؟ 

وهنا تذكرت عبارة الرجل الذي  
 زعم اانمسه دومنيغو ...

" اذا واجهت مصاعب مع 
 خمدوك ، فهل لك ان تعلميين ؟"

البدانه كان يتوقع حصول 
مشكلة يف حال اكتشف رامون  

هويته . اذن ، أال يعين ذلك  



اهنومونيكا استعمالها فعاًل 
كوسيط ؟ ولكن ، ما سبب 

تهما اىل وسيط ؟ شهقت حاج
بغضب حيناجابت سؤاهلا بنفسها  

. 
إن خوان رينالدا هو السبب وراء  
اهتزاز الزواج . البد أهنومونيكا 

كاان على عالقة عاطفية قبل 



حادث السيارة ، وحياوالن اآل ن 
 احياء تلكالعالقة.

هلذا السبب ايضاً ، اقرتحت 
عليها مونيكا ان تذهب للتزجل يف 

لعلمها أبن خوان  هنايةاألسبوع
سيكون يف مركز التزجل وسوف 

 ميرر اليها رسالة ما . 
لكنهناك حلقة مفقودة واحدة ، 

فخوان مل يسلمها رسالة اىل  



مونيكا ، بل مل أيت على 
ذكرهااطالقاً ، وبداًل من ذلك  

حاول جهده أن يبدأ عالقة معها  
 هي ابلذات .

آوت الىفراشها واألفكار تتصارع 
فقضت نصف الليل  يف ذهنها 

تتقلب ارقة وهي حتاول فك 
اخليوطاملتشابكة اليت تلفها . لكن  

ذلك مستحيل بدون مساعدة 



مونيكا ، وهكذا ظل 
احللمستعصياً عليها عندما انمت 

 أخرياً.
مل تستيقظ اال حني احست بيد 

هتز كتفيها وبصومتدبرة املنزل 
 يهتف هبا :

سنيوريتا ، سنيوريتا ، الوقت  -
سنيورا اهناتريد رؤيتك  متأخر وال

 فوراً !



استوت جالسة وأزاحت شعرها 
عن عينيها مث سألت وهي تقفز  
 منالفراش وترتدي روهبا بسرعة :

 هل هي مريضة ؟-
كال ، كال ، اهنا متعبة فحسب -

 . مل تذق طعم النوم ليلة امس . 
 وهل السنيور اهنل يف البيت ؟-
كال ، ذهب الىمكتبه . لقد -

طلب ابالغك ان بيدرو  



سريافقك اىل املطار ابلسيارة 
عندما تستعدين للذهاب . 
يؤسفين كثرياً انك سترتكينا 

فالسنيورا حتسنت كثرياً منذ 
 جميئك .

فابتسمت هلاسوريل وقالت وهي 
 تغادر الغرفة : 

 شكراً، لكنين مل ارحل بعد.-



وجدت مونيكا فيسريرها على  
سائد احلريرية وهي تعبث الو 

بطعام االفطار . كان جفناها 
 حممرين من البكاءهتفت بسرعة :

اوه ، امحدهللا انك هنا ! قال -
يل رامون انه سيطلب اليك  

الرحيل . توسلته اال يفعل لكنه  
رفض االصغاء ايل ، ونتيجة 

 لذلك أرقت طوال الليل .



جلستسوريل على حافة السرير  
 وسألتها :

 ين بعذاب الضمري ؟وهل تشعر -
اجل ، فأانالسبب وراء فصلك  -

 من اخلدمة . 
مث اطلقت ضحكة وامجة قصرية 

 وأردفت : 



يعتقدرامون انين ارسلتك عمدًا -
اىل مركز التزجل كي تتصلي خبوان 

 نيابة عين . 
 امل تفعليذلك حقاً؟-
كال ! اوه ، لقد املت بشكل -

ما أن يكون خوان هناك وأن  
لغابرييال ، امنا  يقول شيئاًللورا أو 

 مل اخطط ألي شيء.



لكنك سألتين ان كان خوان قد -
 محلنريسالة اليك . 

فعلت ذلك ألنك اخربتين انك  -
حدثته عين ، وحسبت ، لشدة 
غبائي ، اهنسيهتم كفاية ليسأل  

 عن صحيت .
وهنا ارجتف صوهتا على رغم منها 

 ، وأردفت :
 لكنهلم يفعل ، على مايبدو .-



بل مل يلمح  كال ، مل يسأل ،-
 اطالقاً اىل معرفته السابقةبك .

فتقلص وجه مونيكا كأهنا اصيبت 
بطعنة سكني . استلقت على 

الوسائد وأغمضتعينيها مث  
 غمغمت :

وتلك كانت رسالته على ما -
اعتقد . ما عاد يهتم أبمري بتااتً  
 . اي اهلي ، كم كنت غبية محقاء !



فتحت عينيها وقالت انظرة اىل  
 الفتاة :

واآلن غطستك أنت ايضاً يف  -
ورطيت ! آسفة جداً اي سوريل . 

ليتين استطيع فعل أي شيء 
 ملساعدتك .

ميكنك اعالم زوجك انه خمطئ  -
يف حقي وانك مل ترسيليين ملالقاة 

 خوان.



فعلت ذلك مراراً لكنه ال -
يصدقين ... يعتقد انين خنته مع  

 خوان .
 وهل خنته ابلفعل ؟-

 فقالت متنهدة :
. وال مرة واحدة ابلفعل . كال -

مل تتح يل الفرصة ابداً ، امنا  
ابلنسبة اىل ماهي عليه مسعة 

خوان أو ما كانت عليه ، فلن 



يصدق أحد هذه احلقيقة ابداً ... 
رامون يعلم انين ذهبت لرؤية  
خوان يف مزرعته قرب ايبارا  

عندما حتطمت يب السيارة ، مع 
انين كنت اجهل معرفته األمر  

يلة امس ، حني اخربين  ولغاية ل
قراره بفصلك وانه اذا مل اتوقف  
عن حماوليت رؤية خوان فسوف  



يذهب اىل حماميه ليبحث معه 
 الرتتيبات الالزمة للطالق.

َ ذهبت اىل رينالدا ؟ اي  - ملم
 عالقة كانت بينكما ؟

اوه ، كيف يل أن اشرح تلك  -
العالقة املعقدة ؟ كان هناك شيء 

وقت  ومل يكن هناك شيء يف ال
 نفسه .



اال تستطيعني ذكر األجزاء  -
املتعلقة بتورطي يف املوضوع ؟ 

اعلم انك تعرفت اليه بعد  
حضورك احدى مصارعات 

الثريان ، وحيث عرفتك اليه  
صديقتك ايزابيال ، اليس كذلك  

 ؟
صحيح ، وهي اليت احلت علينا -

حبضور مصارعة يف كواباي ، لكنين 



مل أره اثنية وملدة تسعة اشهر  
يباً بعد اصابته جبرح ابلغ يف  تقر 

مصارعة جرت يف مانيساالس ، 
 اذ استغرقه الشفاء وقتاً طوياًل. 

 وماذا حدث حني التقيته اثنية ؟-
وقعت يف حبه ، على ما اظن  -
.. 

استدارت سوريل حتدق اليها  
 فتابعت تقول :



اعلم أن هذا يبدو سخيفاً -
ابلنسبة اىل امرأة يف سين ، امنا ال  

تصوري مدى الضجر  ميكنك أن ت
الذي كنت اعانيه آنذاك . 

فرامون كان دائماً مشغواًل ، 
مبصنع النسيج ، والبنتان يف 

املدرسة طوال النهار . مل يكن 
لدي ما أفعله سوى اجللوس يف  

البيت أو دعوة صديقايت اىل  



لعب الربيدج أو لعب الغولف أو  
 الذهاب للتزجل .

وهنا ارجتف صوهتا قلياًل واتبعت 
 ل بتعاسة : تقو 
ومن حني فقدان الصيب الصغري  -

، بدأان أان و رامون ، نبتعد عن 
 بعضنا بعضاً.

 اي صيب صغري ؟ -



ابننا الذي تويف بعد بضعة اايم -
من والدته . كان رامون يرغب  
دائماً يف اجناب ابن وهذه رغبة 

ملتصقة مبذهب التعصب الذكري 
الذي يعتنقه بعض الرجال 

ن أن حصوهلم الالتينيني اذ يعتقدو 
على ابن يثبت رجولتهم أو شيئاً 
سخيفاً من هذا القبيل . يف أي  



حال ، قال األطباء آنذاك أن ال  
 اجنب اطفااًل آخرين ، وهكذا ...
هزت كتفيها وكسا وجهها شجن  

 وهي تضيف :
فقد رامون اهتمامه يب ... -

ميكنك ختّيل حياتنا منذ ذلك  
الوقت ، كالان يف اجتاه ، امنا 

حتت سقف واحد ،  نعيش
وميكنك أن تتصوري ايضاً حاليت  



النفسية و العاطفية عندما التقيت 
خوان وحيث كنت يف حاجة 

ماسة اىل احلب و الصداقة . كان 
قد تعّلم التزجل كنوع من الرتفيه  

بعد مرضه الطويل، وبدا يل خمتلفاً  
عن أي شخص التقيته من قبل . 

كان ميتلك نوعاً من السحر  
ك تفهمني ما أعين .  اخلشن وعسا

قيل يل أن سحره هذا انبع من  



كونه مصارع ثريان وحيث توجد 
دائماً هالة رومانسية حول هؤالء 

املصارعني ألهنم كثرياً ما  
يالصقون املوت أثناء املصارعة ! 
لكن ال بد يل من االعرتاف أبن 

تصريف مل يقل سخافة عن تصرف 
فتاة مراهقة تشغف بنجم 

قه هنا و  سينمائي ! كنت احل



هناك وأذهب اىل األماكن اليت  
 اعرف انه سيتوجه اليها .

 فسألتها سوريل : 
 هل علم بشعورك حنوه ؟-
هذا ما ظننته . على األقل ، مل -

يدر يل ظهره ابداً وطاملا تزجلنا  
معاً ، لكنك كنت اكثر حظاً مين  

اذ مل أقدر ابداً ان اجلس واايه 
منفردين . مث مضت فرتة طويلة مل  



أره خالهلا وصارت احلاجة اىل  
رؤيته تزداد يف نفسي يوماً هبد يوم 
. كنت أعلم عنوانه من ايزابيال ،  

هبت ذات يوم اىل  وهكذا ذ
مزرعته بسياريت . اعتقد اين كنت 

مزمعة وقتها على ترك رامون  
والبنتني يف حال رضي خوان أن 

 يبقيين معه .
 ماذا حدث ؟-



 فغمغمت مونيكا جميبة :
امتىن احياانً لو اين ما قصدته -

ابداً . اوه ، حدث شيء مريع ،  
مهني ... ومع ذلك اعتقد انه  

طيشي .  كان عقاابً عاداًل على
ال ... ال أستطيع اخبارك ما 

حدث ، االّ انه اعادين اىل رشدي 
وجعلين أعي مدى هتوري . 

خرجت من بيته أعدو و صعدت  



اىل سياريت . كان هديف الوحيد ان 
ارجع اىل هنا ، اىل حيث األمان 

و الضجر و رامون ... قدت 
السيارة بسرعة هائلة وعند أحد 

ريق  املنعطفات احنرفت هبا عن الط
. عندما استعدت وعيي يف 

املستشفى تظاهرت أبين نسيت  
أين ذهلبت ذلك اليوم. أملت ان  

ال يكتشف رامون احلقيقة ابداً  



لكنه كان يعرفها طوال الالوقت .  
وهكذا يعتقد اآلن بوجود عالقة 

سابقة بيين وبني خوان ، وأبننا  
حناول اليوم احياء تلك العالقة ،  

ح وهذا غري صحيح ، غري صحي
، لكن الدالئل كلها ضدي اي 

سوريل ، وال تبدو هناك أية  
طريقة متكنين من أن اثبت له  

 عكس اعتقاده .



 هناك طريقة واحدة .-
احننت مونيكا قلياًل وسألت بلهفة  

: 
 ما هي ؟-
بوسعك أن تطليب اىل خوان  -

رينالدا أن أييت و يوضح لرامون  
 احلقيقة .

لكن كيف ميكنين ان افعل  -
 ذلك ؟ 



اكتيب اليه ، أو رمبا بوسعك أن  -
 ختابريه ابلتفون .

ال . ال استطيع . فبعد ما -
حدث يف املزرعة ال ميكنين ذلك  

، سيكون األمر يف ... منتهى 
 االذالل ابلنسبة ايل .
 فقالت سوريل بصرب :

امسعي ، اذا كنت تريدين  -
زواجك فعليك أن جتازيف 



بتعرضك لبعض املهانة . ان  
من رينالدا هو يف  طلب املساعدة 

رأيي الطريقة الوحيدة القناع 
زوجك أبنه كان خمطئاً يف ظنونه ،  

ليس فقط بشأنك بل بشأين  
 كذلك .

فبدا الغضب على مونيكا  
 وأجابتها ابنفعال : 



اذن ، اذهيب أنت و اطليب اىل  -
خوان أبن أييت ويكلم زوجي ! 

اذهيب اىل مزرعته واكتشفي أي 
  !نوع من االستقبال ستواجهني

وضعت سوريل يديها يف جييب 
روهبا ، وأجابت على حتدي 
 مونيكا قائلة بصوت هادئ : 



حسناً ، سأفعل . لكن عليك -
أن ترشديين اىل كيفية الوصول اىل  

 هناك .
حدقت اليها مونيكا بذهول مث  

 سألت ببطء : 
انت تقصدين ما تقولني ، اليس  -

 كذلك ؟
ابلطبع ، اعين ما اقول ، فلقد -

عملي بطريقة جائرة فصلت من 



و بال رسالة تزكية وال ميكنين أن 
أرضخ بصمت ملا حصل . جيب 

أن أفعل شيئاً ألبرئ مسعيت ، 
وألمتكن يف الوقت نفسه من  

مساعدتك على ترميم زواجك  
 وذلك بتوضيح احلقيقة لزوجك . 

لكين لست متأكدة اي سوريل -
ان كان جيب ان امسح لك  

 ابلذهاب .



نعيين ! ليس ابستطاعتك أن مت-
يف أي حال ، لقد ذهبت مرة 

 بنفسك فلم ال أذهب أان أيضاً ؟
 فتمتمت مونيكا قائلة :

ما كان جيب أن أهتور ابلذهاب -
. هذه ليست انكلرتا كما تعلمني  
. اهنا بالد كبرية عنيفة وأهلها ال  

يتصرفون دائماً بطرق راقية 
متحضرة . لنفرتض أن شيئاً 



حدث لك ، فماذا سأقول ألمي 
 أو ألبويك ؟ 

 وماذا ميكن أن حيدث ؟-
قد خيطفك أحد أو يسرقك  -

ابستعمال العنف أو يغتصبك 
 حىت .

هل حدث لك أي من هذه -
 األشياء ؟



كال . لكين ذهبت يف سياريت -
اخلاصة . أما أنت فعليك أن  

أتخذي الطائرة اىل مانيساالس 
ومن مث تستعينني بشكل من 
أشكال النقل احمللي ، لست 

من أنواع املواصالت  متأكدة 
هناك ، كما أن املزرعة بعيدة جداً 

، وقد يتصرف معك خوان 



بشراسة فتضطرين اىل اجياد طريق  
 عودتك...

 فهتفت سوريل :
هل لك أن تكفي عن القلق ؟  -

لن حيدث يل شيء ، ومادمت  
أعلم اآلن كيف ابدأ الرحلة  

فسأعرف كيف اكملها بنجاح . 
  سأدع بيدرو أيخذين اىل املطار
وكأين ذاهبة الستقل طائرة اىل  



انكلرتا ، وبداًل من ذلك سوف  
استقل واحدة اىل مانيساالس . 
سأجد طريقي اىل املزرعة بشكل  

ما ، وأحاول العودة غداً ، االّ اذا  
استطعت اقناع رينالدا أبن أييت  

 هذا املساء . 
 
 



بعد ساعة كانت حقائبها مودعة  
أبمانفي احدى خزائن املطار ، 

خل طائرة تقلها اىل  وهي دا
مانيساالس . أخذت معها حقيبة 
سفرصغرية يف حال اضطرت اىل  

املبيت يف ايبارا أو يف مانيساالس 
بعد زايرهتا ملزرعةرينالدا . كانت  
واثقة متاماً من جناح مهمتها فمن  

املؤكد ان مصارع الثريان 



سيسارعبلهفة اىل انكار التهم  
 الزائفة اليت الصقت به .

ا اىل مانيساالس ، لدى وصوهل
قيللها يف مكتب االستعالمات 

السياحي يف املطار ان 
ابستطاعتها الوصول اىل ايبارا  

بواسطةالباص احمللي الذي عليها  
أن تستقله من الساحة الرئيسية 

والذي يغادر يف الساعةالثانية  



تقريباً . شعرت سوريل كأهنا يف 
اجازة . فاستمتعت ابلرحلة يف 

و املطقطق . مل ذلك الباصاهلرم 
تكن املناظر برية كما توقعت بل  

أشبه مبنتزه فسيح ذي اراٍضعشبية  
مشمسة ، مرقطة بشجريات  
صغرية أو غيض أشجار ، و  

خيرتقها هنر متأللئ تتدفقمياهه 
على الصخور العديدة . كانت 



ايبارا عبارة عن جمموعة بيوت  
طينية ذات أسطح من التنك  
املغضن أو من القرميدالعتيق 

الذي حتّول لونه ، بفعل التقلبات  
اجلوية اىل لون رمادي خمضر . 

سائق الباصأشار اىل سوريل أبن 
تسأل يف الفندق عن طريقة نقل  

توصلها اىل مزرعة رينالدا ، 
وبعدأن ترددت لبضع حلظات  



بسبب رهبتها من مشهد الفندق 
املتداعي ، عربت ابوابه املهتزهاىل  

 ردهة املدخل املعتمة .
وملا اعتادت عيناها على العتمة 

رأت أن هناك عدة رجاليجلسون  
ابرختاء امام املقصف ، وأهنم 

توقفوا عن احلديث و الشراب  
 ليحدقوا اليها بدهشةشديدة .

 ماذا تريدين اي سنيوريتا ؟-



كان املتكلم امرأة قصرية مكتنزة 
ذات شعرأسود مبعثر و بشرة  

دهنية ، تدخن سيكارة بنية طويلة  
مل صينية مكدسة ابألطباق و حت

. فأجابت سوريل وهي جتعد 
انفها قرفاً من رائحة املكان 

 وقذارته :
اين احبث عنسيارة توصلين اىل  -

 مزرعة رينالدا .



فأشاحت املرأة برأسها اىل  
شخص كان يقف خلفسوريل  

 واندت قائلة : 
 ابنشو ؟ وجدت لك راكبة .-

مث القت على سوريل نظرةتقييمية 
ضيقهما دخان من عينني ي

 السيجارة ، وقالت هلا :
سيأخذك ابنشو وستكونينمعه -

 يف أمان ألنه يعمل لدى رينالدا . 



بعد مخس دقائق كانت سوريل 
تتمسك مبقبضالباب داخل  

شاحنة اثبتة تشقطريقها قفزاً على 
طريق حمددة متعرجة ، وتساءلت  
ان كانتفي أمان فعلي مع ابنشو  

الذي عكف على قيادة الشاحنة 
بسرعة هائلة وكأنه اليعرف 

 معنىالتمهل .



سأهلا صارخاً ليطغى صوته على  
 ضجيج احملرك :

 ملاذا أتتني الىاملزرعة ؟-
ألقابل السنيور رينالدا ألمر هام  -
. 

 هل يتوقع قدومك ؟-
 اجل .-

متاماً لكن  ليست هذه احلقيقة 
خوان رينالدا طلب أن تتصل به  



يف حال واجهت مشاكلمع 
خمدومها . وعاد ابنشو يسأهلا  

 زاعقاً :
 هل أنت امريكية ؟-

مل يكن السؤاجلديداً ابلنسبة اليها  
وقد رح عليها عدة مرات منذ  

جميئها اىل كولومبيا، فحني 
يسمعهاالناس تتكلم االسبانية 
ن  بلهجة انكليزية خفيفة يفرتضو 



فورا اهنا من الوالايت 
 املتحدةاالمريكية. اجابته:

 ال، اان من انكلرتا.-
فأهداها ابتسامة عريضة 

 بيضاء،وهتف:
اي اهلي! اهنا بعيدة جدا من هنا. -

حسبتك صديقة للسينورا ألهنا 
 كانت تعيشفي امريكا.



اية سينورا يقصد؟زوجة خوان 
رينالدا؟ ابلطبع، ملاذا مل تفطن اىل  

االن فهمت ملاذا   هذامن قبل؟
ذكرت مونيكا تعرضها لالذالل 

حينما زارت املزرعة. البد 
اهناالتقت بزوجة خوان رينالدا.  

سرها ان تتسلح هبذه القطعه  
اجلديدة من املعلومات 



فأحستبمودة مفاجئة حنو الشاب  
 الذي يقود الشاحنة. سألته:

 ماذا تعمل فياملزرعة؟-
اعمل مع الثريان واتعلم من  -

" كيف اصبح مصارع "الشجاع
ثريان. يف الوقتاحلاضر اان  

جمردمروض، اغرز الرماح يف الثور  
كي اجعله يتهيج يف الفصل  



االول مناملصارعة. هل تفهمني ما  
 اقول؟فلم متلك اال ان تقول:

ايللثور املسكني! اال ختافان -
 خترج كما حصل للسينور رينالدا؟

اجل. اخاف، لقد جرحت -
نمصارعة مرتني لغاية االن، لك 

الثريان تشكل امتحاان عظيما 
لشجاعة الرجل، يقولون ان  

"الشجاع"فقد جرأته بعدمصارعته 



االخرية النه اصيب جبرح ابلغ. 
 لكنين ال اصدق ذلك.

مث خفض ابنشو صوهتوقال 
 هبمسة دراماتيكية:

لقد حضر تلك املصارعة. -
رأيتهم حيملونه خارج احللبةووجهه  

 .كتلة من الدم وثيابه ممزقة



فأحست سوريل بغثيان مل يتسبب 
فقط عن ترحنالشاحنة وقالت 

 بسرعة:
اوه،ارجوك،الختربين املزيد... -

اعتقد ان مطلق انسان جيرفالثور  
 حلمه من شأنه ان يفقد جرأته.

لكن ليس خوان رينالدا امبن  -
رودريغو رينالداوعضو اشهر  

العائالت االسبانية يف مصارعة 



الثريان! اان حمظوظ جدا لكوين  
اتعلم منشجاع اين شجاع. 
انظري سنيوريتا. لقد وصلنا 

 البيت تقريبا. اليس مجيال؟
كان ابلفعلجميال. بناء مستطيل، 
منخفض ومرتام، له نوافذ صغرية 

حديدية   مغطاة حبواجز
مزخرفة،يقوم على ارض مرتفعه  
تطل على النهر اجلاري. خلفه، 



كانت االراضي تتالق حتت 
اشعةالشمس، وعلى جدرانه  

البيضاء ظالل سوداء تطرحها  
شجريات مزهرة. الدرب الذي  
اقرتابعليه اىل البيت، انعطف  

حول اجلدران البيضاء مث حتت 
قنطرة واىل ساحة رئيسية حيث 

حنة والتفت اىل  اوقف ابنشوالشا
 سوريل يقول ببسمة انشراح: 



 هاقدوصلت. سأنزلك هنا -
مد ذراعهمن امامها وفتح الباب  

 اىل جانبها لتهبط واردف:
اذهيب اىل الباب هناك. -

مدبرةاملنزل ستعلم السنيور 
 رينالدابقدومك. مع السالمة. 

فرتجلت وصفقت الباب خلفها . 
حتركت الشاحنة من جديد 

رية الغبار  وانطلقت بسرعة مث 



لدى مرورها العاصف حتت 
القنطرة. وقفت سوريل وحيدة، 
تصغي اىل صدى احملرك املتباعد 

وتتأمل ماء ينساب على متثال 
برونزيلصيب قائم يف منتصف بركة 
 صغرية حتيط هبا اكوام من الزهور. 
استدارت على مهل صوابلبيت 
وحرارة الشمس تلسع ظهرها  

وعنقها. مرت حتت قنطرة اثنية 



ىل رواق مسقوف مبلطاالرضية ا
ويلف البيت من ثالث جهات. 

اما الباب اخلشيب الثقيل فذو 
مفاصل حديديةمزخرفة، وقبضة 

عبارة عن حلقة ضخمة من 
احلديد ذاته. كانت على وشك 
ان تقرعه حني فتحالباب فجأة، 

 هتفت الشابة اليت فتحته:



ايهلي! لقد ارعبتين! من انت؟ -
 ماذا تبغينهنا؟

يلة مكتنزة،ترتدي تنورة كانت طو 
بنية خمملية وجزمة طويلة من  

اجللد البين. بلوزهتا حريرية بلون  
الكرمي، وسرتهتا قصرية تشد 

اخلصر، بنية خمملية كما التنورة. 
اما شعرها فكان بنيا غامقا ذا  

غرة جانبية تطل على عينني 



رماديتني متباعدتني ومعقوصااىل  
خلف بتسرحية ذيل الفرس. وعلى 

ا املمسكة حبافة الباب رأت  يده
سوريل عدة خوامت،معظم 

فصوصها من الزمرد واملاس  
وذات الق وهاج شد بصرها  

ابنسحار. حتت اخلوامت رأمتحبسا 
ذهبيا مسيكا. وفجأة، قالت 



الشابة بلهجة امريكية على 
 انكليزية: 

حسنا، انتال تفهمني االسبانية. -
سأحاول اثنية. من انت وماذا  

 تريدين؟
ت سوريل بصرهامن الثروة  فاقتلع

املتألقة على اصابع الشابة  
 وقالت:



امسي سوريل برستون. جئت -
القاباللسنيور خوان رينالدا. اهو  

 موجود؟
اتسعت العينان وراحت نظرهتما 

جترف سوريل منقمة شعرها 
االمحر كورقة سنداين خريفية اىل  

بلوزهتا القطنية الصفراء  
وتنورهتاالغجرية املزهرة وحىت 



دليها اجللديني البنيتني، صن
 وغمغمت:

 ايهلي! ماذا تراه فعالالن؟-
مث استجمعت شتات نفسها  

 واضافت انظرة يف عيين سوريل:
كال، انه خارجالبيت يالحق -

الثريان يف مكان ما على اراضي 
املزرعة، جيب ان أيتوا هبا 

استعداداملصارعة يوم غد. ميكنين 



ارسال شخص الستدعائه ان  
ني يف كنت المتانع

 الدخولواالنتظار.
 اجابت سوريل وهي تعرب العتبة:

شكرا. كيف عرفت انين  -
 اتكلماالنكليزية؟ 

 فردت االخرى بصوت هادئ: 
 من ثيابك. تفضلي، من هنا.-



قادهتااملرأة اىل غرفة واسعة  
مستطيلة تطل على مروج  

مشمسة تنحدر اىل تالل مشجرة 
 مستديرة،وسألتها:

 كيف جئت؟-
سوريل التفاصيل شرحت هلا 

فأومأت برأسها. جلست على 
 حافةمكتب انيق وقالت:



مسعت صوت شاحنة وهذا -
ماجعلين افتح الباب, كنت انتظر 

وصولسيارة من كواباي لتحملين 
بعيدا من هنا. لقد سئمت هذا 

 املكان.
طوحت يدها الرباقةيف حركة 

 مشلت الغرفة وما وراءها واردفت:
فكر  اين راحلة. منذ مدة واان ا-

فيالرحيل لكنين مل اطلع خوان  



على قراري اال مساء امس. منذ 
 مىت تعرفينه.؟

 لقد... التقينا... يوم االحد.-
فاتسعت العينان جمددا، مث 

قوست الشابة عنقها 
الرائعواطلقت ضحكة طويلة. 

رمقت سوريل بنظرة انقدة 
 وقالت:



ما اسرع خوان يف  -
التحرك!هللديك طباع حاد  

تنسجم مع شعرك الناري البديع؟  
اذا كان االمر كذلك، سيواجه 

خوان اايماعصيبة يستحقها! لقد  
 حان الوقت الن جيد من يروضه!

 هبطت عن املكتبواردفت:
استأذنك االن الكمل توضيب -

حقائيب. سأطلب من احد الصبية 



  ان يستدعي خوان. يف رعاية هللا
اي سنيوريتا ومتنيايت لك ابلتوفيق. 

لقد مرت ستة اشهر على 
وجودي هنا،امنا لدي شعور 

غريب أبنك ستمكثني مدة اطول  
 ، اطول بكثري...

غادرت الغرفة بسرعة ،مثرية يف 
سوريل شعورا جارفا من احلرية. 
هل جاءت يف اللحظة املناسبة 



لتشهد زواجايتحطم؟ فمع ان 
ها ، اال ان  املرأة مل تعرفها ابمس

سوريل مقتنعه ابهنا زوجة 
خوان،السينورا اليت ذكرها ابنشو  

وقال اهنا جاءت من الوالايت 
 املتحدة.

لقد تكلمت االنكليزية بلهجة  
امريكية، وتلبس حمبسزواج،  
اضافة اىل قوهلا اهنا سئمت 



العيش هنا. ستة اشهر! قبل ستة 
اشهر جاءت مونيكااىل هذا  

هانة  البيت اجلميل وتعرضت مل
واذالل. من اهاهنا؟ الشابة اليت  
تركت الغرفةلتوها؟ رمبا... وهل 

اهينت مونيكا هنا، وسط كل 
هذا اجللد االمحر والستائر  

احلمراءواخلشب الداكن 
والزخارف الفضية والنبااتت 



املعربشة والصور الفوتوغرافية 
 العديدة علىاجلدران؟

انفتح الباب فتقلصت عضالهتا 
وان رينالدا  اذ توقعت رؤية خ

يدخل عليها ،لكنها رات امرأة 
هجينة ضئيلة ،تتقدم بصينية 

عليها ابريق قهوة وفنجان وطبق 
حلوى. قالت املرأة وهي تضعها  

 على طاولة قرب مقعد سوريل:



طلبت السنيورا انيز ان  -
اتيكبهذا، وقد ارسلت تستدعي 

 السينور خوان.
 شكرا -
 الشكر على واجب.-

باب  استدرااتملرأة صوب ال
 فاستوقفتها سوريل قائلة بسرعه:

حلظة من فضلك. اود التكلم -
 معثانية مع السنيورا.



 الجدوى من ذلك فقد رحلت.-
مث غادرت الغرفة هبدوء  

كمادخلت. احست سوريل 
حباجتها اىل شراب ينعشها  
فسكبت القهوة يف فنجاهنا 

واخذت تقضم قطعةحلوى من 
جوز اهلند، وهي أتمل ان اييت  

 قرب وقت.خوان يف ا



وبعد فنجان اثن منالقهوة وقطعة  
من احللوى هنضت جتول يف ارجاء  

الغرفة وتتامل ابعجاب مناذج  
رائعةملعدنيات هندية حملية، 
معروضة يف خزانة زجاجية 

الواجهة من خشب الورد. العديد  
منالقطع النحاسية والربونزية  

كانت نسخا طبق االصل عن 
قطع من الذهب اخلالص شاهدهتا 



بل يف زايرهتا الوحيدة ملتحف منق
مصرف اجلمهورية يف يوغوات. ويف 

خزانة اخرى رات جمموعةمن 
االثرايت الفضية، قدرت مثنها  

 ابلوف اجلنيهات.
انتقلت اىل الصور  

الفوتوغرافيةاليت تغطي معظم 
مساحات اجلدران ، وكل واحدة  
تظهر مشهداً متحركاً يف مصارعة 



ثريان ،اضافة اىل صورتني  
ني ، احدامها لرجل مخنت نصفيت

انه رودريغو رينالدا ، والد خوان  
... 

عينان قاسيتان وفم مائل يف وجه  
حنيل خشن . اما الصورة الثانية 
فتمثل امرأةشقراء الشعر ذات  

عينني رماديتني ضاحكتني . 
زوجته ؟ والدة خوان؟ وفيما هي 



حتملق فيهاشعرت فجأة خبفوت 
ضوء الشمس فنظرت بسرعة اىل  

ها واذا هبا تناهز السادسة .  ساعت
كانتالشمس تغرب ، ومن خالل 

النافذة استطاعت رؤية احلقول  
تتألق كذهب عتيق حتت اشعة 
متيلعليها من حتت غيوم رمادية  

 ملبدة ، تنذر ابملطر .



حان الوقت ألن ترجع اىل ايبارا،  
لكن خوان مل يظهر بعد . ثلجت 

اخليبة اطرافها ... هل اخطأت  
التعرف الىشخصيته ؟  غابرييال يف

رمبا اتضح يف النهاية ان الرجل 
الذي قضت معه ليلة يف امللجأ  
هو غري مصارعالثريان الشهري ؟  
كم ستشعر بغبائها وهي تشرح  

لرجل غريب متاماً ، سبب جميئها 



لرؤيته ! وراحت حتدق بذعر اىل  
الصور ، علها جتد صورة تشبه 
الرجل الذي التقته . عجزت 

اضحة بسبب العتمة عنالرؤية الو 
املتزايدة فأشعلت أحد املصابيح 
الكهرابئية واستدارت الىاجلدار  

املقابل حيث بدت نوعية الصور  
اكثر عصرية . مل جتد بينها صورة 

نصفية . مجيعهاتظهر مشاهد  



مأخوذة أثناء الصراع ، الثور 
خيفض قرنيه وهو يهجم جبنون 

على رجل يف لباساملصارعني 
جسمه . ميسك بعباءة لصق  

استحال عليها ان ترى وجه 
الرجل . و لكن ، أليستوقفته 

مألوفة ؟ وتوالت هذه املشاهد 
املتشاهبة حىت توقفت أمام 

الصورة األخرية وحيثاصيبت 



برعدة خفيضة ألن الثور كان 
يقذف الرجل يف الفضاء . امل 
تؤخذ هذه الصورة فيمصارعة 

 رينالدا األخرية ؟
ر  جّلست ظهرها وحدقت اىل صو 

اخرى مث أحست ابلصمت 
املخيمعلى البيت . مل أيت خوان 
رينالدا ألنه مل يعرف امسها ، ألنه  
غري الرجل الذي التقتهفي امللجأ  



! جيب أن تغادر هذا البيت فوراً 
. هرعت تلتقط حقيبتها الصغرية 

وما انتقدمت يف اجتاه القنطرة 
املؤدية اىل الردهة حىت قفزت  

  مندهشة وغطت فمها بيدها
لتمنعنفسها من الصراخ . رأت  
شخصاً يف العتمة ، يقف ساكناً 

يراقبها ، وفيما هي تشخص اليه، 
دخل الغرفة ببطء واذ به ، يف  



ضوء املصباح ، رجل متني البنية 
يرتدي بنطلوانً ،داكناً ، فضفاض 

الرجلني وسرتة جلدية مفتوحة 
حىت اخلصر . رجل تربق عيناه 

ألمسر الرماديتانفي وجهه النحيل ا
وعلى األمين ندبة طويلة ، قال هلا  

: 
مساء اخلري اي سوريل، اعتذر -

ألنين جعلتك تنتظرين ، لكين  



حسبت انيز متارس معي لعبة 
احتيال عندما قيل ليان هناك 
امرأة انكليزية ذات شعر امحر  

تنتظر رؤييت ، ولذا تقاعست عن 
اجمليء . ان هلاطريقة خبيثة يف 

 املزاح . 
اح لكون غابرييال مل  غمرها االرتي

ختطئ التعريف ، فأحستارجتافاً 
مفاجئاً يف ساقيها وخفقاانً يف 



قلبها . ارتياحها هو حتماً السبب 
 احلقيقيالنفعاهلا ،

وليس فرحها برؤيته . متالكت 
نفسها ، فوقفت أمامه متماسكة 

 وقالت بصوت فاتر :
 كنت على وشك الذهاب . -

مر من أمامها وتقدم ليجلس على 
فة املكتب كما فعلت تلك  حا



الشابة اليت افرتضت اهنا زوجته . 
 قال هلا :

الحظتك تتأملني الصور ، هل -
 تروق لك مصارعة الثريان ؟

مل ... اشهد اية مصارعة . هل -
 كل تلك الصور لك انت ؟

نعم . و معظمها التقط اثناء  -
 مصارعيت األخرية .



فألقت نظرة سريعة على اليت متثله  
الفضاء وأشاحت عنها  مقذوفاً يف

مرتعدة واذ هبا تواجه بريقاً ساخراً  
يف عينيه الراصدتني حركاهتا . 

 فغمغمت قائلة :
مل اكن ادرك أن املصارعة قد -

تؤذي املصارع و الثور معاً . اهنا  
 لعبة قاسية وحمطة للكرامة .



اهذا رأيك ؟ هي يف الواقع أقل  -
خزايً للرجال من خزي املالكمة 

أو املصارعة البدنية ، وأقل قسوة  
على الثريان من قسوة سباق 

احلواجز على اخليول . فالثريان 
الشجاعة يصفق هلا الناس هنا  

مثلما يصفقون للرجال الشجعان  
. 

 ابتسم هلا واردف :



لكنك مل أتيت هنا لنناقش هذا -
ع . تفضلي ابجللوس و  املوضو 

 دعيين أقدم لك شراابً.
انزلق عن حافة املكتب وسار اىل  

 خزانة مقفلة فتحها و قال :
احتبني شراب قصب السكر ؟  -

 انه منعش و لذيذ املذاق .
ارجوك ، ال تزعج نفسك .  -

 جيب أن أذهب .



سار اىل حيث جتلس وقدم هلا 
 احدى الكأسني قائاًل :

ى ليس قبل ان تطلعيين عل-
سبب جميئك . البنت غابرييال  

عرفتين صباح امس ، اليس 
 كذلك ؟

 اجل .-
ايلسوء احلظ! اذن واجهت  -

 متاعب ؟



اومأت ابالجياب ورشفت 
الشراب متذكرة اهنا مل أتكل شيئاً 
مغذايً منذ وجبة االفطار . و قال 

 برقة :
ضعي حقيبتك جانباً وتعايل  -

 جنلس لرتوي يل كل ما حصل .
أخذ احلقيبة من يدها وألقاها  

على االرض مث قاد سوريل اىل  
مقعد مزدوج من خشب 



املاهوغاين مكسو بقماش مزين  
ابلرسوم كان ميأل فجوة النافذة . 
أدهشها لطفه وطغى عليها فلم 
 تبد أية مقاومة . و قال حيثها :

 واآلن ، ماذا حدث ؟-
 فقدت عملي .-

 أطلق سباابً بذيئاً ابالسبانية مما
جعلها تنظر اليه جفلة ، فقال 

 ابمساً :



اهنا لغة خاصة مبصارعي الثريان -
... هل ذكر لك السبب الذي 

 حداه اىل فصلك ؟
قال السنيور اهنل انين كذبت -

عليه وتعمدت اخفاء هويتك حني  
زعمت ان امسك دومينغو . 

واعتربين غري اهل للثقة واهتمين  
بتورطي مع زوجته يف مؤامرة و  

يسمح ابستمرار اقاميت  هلذا لن 



يف بيته ... ملاذا مل تطلعين على 
امسك احلقيقي ؟ ملاذا كذبت علي 

 ؟
حّدق اليها للحظة مث اشاح وجهه  

عنها و قال مسنداً ذراعيه على 
 ركبتيه :

الشرح ليس سهالً ... لكين -
حاملا علمت انك تعملني لدى  
رامون اهنل توقعت ان جتاهبي 



 مشكلة اذا اكتشف انك قضيت
 الليل معي اان ابلذات .

 
 

توقف لريشف من كأسه مثاضاف 
 بصوت مشحون ابملرارة :

ان جناحي كمصارع ثريان  -
اقتضى مين ان اعيش 

القسماالكرب من مراهقيت حتت 



اضواء الشهرة الساطعة . كنت 
اذا نظرت فقط اىل احدى 

النساءيفرتض الناس فوراً اهنا 
 عشيقيت أو اهنا ستصبح كذلك .

يها من وراء كتفهوسأهلا  التفت ال
 مقطباً :

 اتفهمني ما أعين ؟ -
 أظن ... ذلك .-



اذن قد تفهمني ايضاً، ملاذا -
فكرت أنه من االفضل 

ملصلحتك االّ اذكر لك امسي  
احلقيقي ، وذلك خشية انتذكريه  

ملخدومك . اان مل اكذب ، 
 فدومينغو هو امسي الثاين .

جرع بقية الشرامبحدقاً اىل الكأس  
 الفارغة : 



لقد فشلت خطيت ويؤسفين  -
جداً انك فقدت عملك 

بسبباضطرارك اىل قضاء الليل  
 معي .

استدار فجأة صوهبا مث مد ذراعه  
على ظهر املقعد وقال انظراً اليها  

 من بني اهدابه الكثيفة :
حني افرتقنا امس مل خيطر يل  -

 اننيسأراك اثنية هبذه السرعة . 



شعرت ابشارات خطر تتعرج يف  
داخلها . كان قريباً جداًفتحس 

الدفء ينبعث منه . كانت ممزقة  
بني رغبتني ، رغبة يف ملسه و  

االستسالم لدعوةاحلب املتألقة يف  
عينيه ، و رغبة فيالقفز و اهلرب  

من الغرفة و من البيت ، و 
العودة اىل ميدلني أبقصى سرعة 

ممكنة . العودة اىل ... كيف 



ودة  وصفتها مونيكا ؟ آه ... الع
 اىل األمان و الضجر .

لكنهامل تنفذ أايً من الرغبتني . 
حتاشت نظرته املركزة و نظرت اىل  

 كأسها قائلة : 
لومل تلح علي مونيكا ابجمليء ملا -

أتيت . اهنا توافقين على أنه من  
الظلم أن افقدوظيفيت و أمحل  

 وزر ذنب مل اقرتفه .



لقد كذبت قلياًل ، لكن مبالغتها  
اهنا مل أتت فقط   قد جتعلهيدرك

لرتاه و جتعله ابلتايل يلتزم حدوده 
. 

أان أوافق أيضاً ، وليتين استطيع -
 اصالح األمور ...

 فقاطعته قائلة بلهفة :
اوه ، بوسعك أن تصلحهاو  -

ذلك أبن تعود معي اىل ميدلني  



لتقابل رامون اهنل وجهاً لوجه و  
ختربه أبنك ملتتواطأ مع مونيكا  

 .على استعمايل كوسيط
املعذرة ، اين ال افهم معىن  -

 لكالمك .
لقد ابتعد عنهاعلى األقل ، و  
عاد نبضها اىل طبيعته . قالت 

 موضحة :



اصرمتونيكا على أن أرافق  -
الفتاتني يف رحلة التزجل مما جعل 

زوجها يعتقد اآلن ، أانلتقائي بك  
كان خطة مدبرة ، أي أهنا طلبت 
ايل أن أجدك ألبلغك رسالة منها  

 الليها رسالة منك .و انق
تبخر الدفء من عينيه وبدات 

 قاسيتني و ابردتني كما الصوان .
 رسالة ؟ من أي نوع ؟-



 فأجابته حبدة :
مل اتورط يف شيء كهذا من قبل  -

ولذاال ميكنين االجابة على 
 سؤالك .

شعرت سوريل ابألمان حني هنض 
واقفاً وسار بعيداًليمأل كأسه من  

 جديد. فتابعت تقول :
كنين اعلم أن رامون اهنل  ل-

يعتقد أن زوجته ،أو أنت ، أو  



كليكما ، حياول احياء العالقة  
اليت كانت بينكما قبل حصول 

 احلادثة .
استدار ليوجهها و قال بسخرية  

 قاسية :
 مع امرأة مقعدة ؟-

 فردت حبدةمماثلة :
ستتمكن من املشي عما قريب -

، فمنذ بدأت أشرف على متارينها  



حتسنت كثرياً عن ذي  و تدليكها ،
 قبل 

 فهمت .-
وضع كأسه جانباً ، وسار اليها  
ليقف امامهامشبوك الذراعني  

 منفرج الساقني و قال :
، أنين اذا  و هل تعتقدين حقاً -

قصدت راموانهنل و أفهمته أبين  
ال اهتم بتااتً ابعادة هذه العالقة  



، ستسرتدين وظيفتك ، وستسرتد 
 هي ثقته هبا ؟ 

ضايقها ارتيابه الواضح ، 
فاستقامت يف جلستها وواجهت  

 نظرهتالساخرة بقوهلا :
لو مل أعتقد أن األمر جدير  -

ابحملاولة ملا جئت اليك . هال 
 فعلتذلك من فضلك ؟

 فأجاب بصوت حازم قوي :



 كال . ال استطيع .-
لكنك قلت انكتود اصالح  -

 األمور ؟
اصالحها ابلنسبة اليك ال  -

ابلنسبة اىل تلك التافهة اليت  
ورطتنفسها بنفسها من خالل 

تصرفاهتا احلمقاء ! اىل أين  
 تذهبني ؟



كانت ، لشدة غضبها منموقفه  
واقفة  الساخر الالذع ، قد قفزت 

و هرعت حتمل حقيبتها لتخرج 
من الغرفة لكنهاتوقفت فجأة 

حني وجدته امامها ، يسد فتحة 
القنطرة بقامته و ذراعيه 

املمدودتني . فقالت بنظرة 
 متأججة :

 اريد العودة اىل ايبارا .-



 سأهلا بلطف : 
 مل انتغاضبة مين اىل هذا احلد ؟-
بسبب موقفك من مونيكا! قد -

اهنا هياليت   تقول بعد قليل ،
ركضت وراءك بدون أن حترك  

 أنت ساكناً !
هذا صحيح ، فأان مل اركض -

 وراء ايةامرأة يف حيايت .
 فهتفت بصوت اثئر :



تعين أن النساء كن يركضن  -
دائماً وراءك ! اوه ، ما أشد  

 غرورك !  
ملاذا اان مغرور ؟ ألنين ذكرت  -

احلقيقة ؟ مونيكا اهنل هياليت  
السومربيرو  كانت تالحقين اىل  

لتتزجل نعي يف كل مرة اذهب اىل  
هناك و مل اطلباليها ذلك . كما مل  



ادعها اان اىل اجمليء اىل هنا ،  
 لتعتدي على خصوصييت .

البدانك فعلت شيئاً . ال يعقل -
أن يكون كل ذلك قد حصل من 

 جانب واحد.
بل حصل ، فهيليست من -

النوع الذي ميكن له ان جيذبين ،  
اهنل كان يقوم   ولو أن رامون

بواجبه الزوجيكما جيب ملا 



اضطرت هي اىل البحث عن 
 صديق .

وهنا الحت على جانب فمه 
ابتسامة خفيفةورقت عيناه وهو 

 يتابع : 
هناك طرق عديدة الرضاء  -

الزوجةولتحبيبها اىل بيتها ، 
 ومعظمها طرق ممتعة جداً.



اذن ، ما الذي منعك من  -
استعماهلذه الطرق مع زوجتك 

 ا ؟ نفسه
سقطت ذراعاه اىل جنبيه و قال 

 حمدقاً اليها بذهول :
 زوجيت ؟ اان لست متزوجاً .-
اوه ، انت ابلفعل ال تطاق ! -

حسناً ، ليس لكزوجة ألهنا 
 تركتك .



 مباذا هتذين حبق السماء ؟-
زوجتك كانت هنا بعد الظهر . -

هي اليت أدخلتين وأرسلت ختربك 
 انين هنا. امسها انيز. 

بنظرة متأملة  حدق اليها 
وهويكتف ذراعيه ويتأرجح على 
قدميه ، مثابتسم ابلتواء وتشدق  

 قائاًل:



آوه ، نعم ،انيز اهنا مجيلة ، -
اليس كذلك ؟ لكنها ليست 

 زوجيت .
 اوه .-

أحست للحظة اهناغبية جداً ، 
لكن حني فطنت اىل حقيقة 

عالقة اخرى ، البد اهنا تربطه  
سخونة تصبغ أبنيز ، احستب

وجنتيها وبرغبة ملحة يف اهلرب  



من ذلك البيت فورًا . تذكرت  
حتذير مونيكافغمغمت وهي 

 تتقدم اىل الردهة :
ماكان جيب أن اهتور ابجمليء اىل  -

 هنا ..
لكنهسد طريقها اثنية وقال برقة  

: 
ومع ذلك اان مسرور ألنك  -

 اتيت ، وأرجو انتبقي.



 ابقى هنا ؟ -
ليقرتح  كم هو وقح هذا الرجل

عليها البقاء ! خنقها الغضب  
 مثتنفست بعمق و اتبعت :

البد انك متزح ! سأرجع اىل  -
 ايبارا ألبيت فيالفندق.

 فأجاهبا متحداًي:
 وكيف ستصلني اىل هناك ؟-



مشياً على قدمي . هللك ان  -
 تفسح يل الطريق ؟ 

حاولت ان تزوغ منه مينة ويسرة  
االّ انه كان يستبقها ويسد طريقها  

انه يتحرك بسرعة الفهد ولن  . 
تنتصر عليه يف هذه اللعبة .  

اذعرها فشلهاففقدت اعصاهبا و 
 صرخت :



اوه ، هل لك ان تكف عن -
معامليت كواحد من  

 ثريانكاملسكينة ، وتدعين امر ؟ 
هذه مقارنة صائبة فأنت كثور -

صغري ، ثور امحر عصيب 
،وتريدين متزيق حلمي .اتعلمني ان  

رقصة يف كولومبيا تسمى  لدينا
التشتشيمااي وحيث متثالملرأة دور  
الثور وحتاول ظعن شريكها ؟ اذن  



حاويل مرة اثنية ، ايتها الثورة 
الصغرية، وانظري ماسوف حيدث 

 لك .
ااثرهتا سخريته ، فاندفعت بقوة 
اىل االمام حني انتحىجانباً ورأت  
الطريق سالكة اىل ابب البيت . 

قل خصرها لكنه سرعان ما اعت
بذراعه مثالصق ذراعيها جبنبيها . 
فهتفت تطلب منه افالهتا وهي 



تضرب ساقيه حبقيبتها يف  
حماولةركيكة اليذائه ولتجعله  
ابلتايل يرخي قبضته . اجاهبا 

 بفتور :
لن افلتك .اآلن وقداصبحت -

هنا ، سوف ابقيك هنا لتعيشي 
 معي.

 فشهقت قائلة : 



اعيش معك ؟ البد انكفقدت  -
 !عقلك 

مث قذفت رأسها اىل اخللف كي  
تستطيع النظر اليه . واتبعت 

 بصوت اثئرالهث :
ادركت االن ملاذا ال يسمح -

رامون اهنل البنتيه أبن ختتلطا مع 
مصارعيالثريان .أنت لست فقط  



بال اخالق بل جمنون ايضاً ! ال . 
 ال اريد العيشمعك.

ستفعلني ذلك . بعد ان متكثي -
نت اآلن هنا فرتة من الوقت .أ

غاضبة جداً الىحد التعرفني معه  
 ماتريدين. 

اثرت فيها نزعتها االستقاللية 
فأحست نفسها ترفض بعنفاية  



حماولة لتقييدها ، وهتفت هائجة 
: 

لن ابقى ، وأنت ال تستطيع -
 ارغامي علىالبقاء.

اجل ، استطيع ان اسجنك يف -
غرفة واقطع عنك الطعام اىل  

 انتستسلمي.
ته االسبانية وللحظة ظهرت قسو 

املوروثة يف تقلص شفتيه ، 



وحذرها بريقعينيه الفوالذي من 
 مغبة معارضته لكنها قالت :

من تظن نفسك ؟ قاتل النساء  -
 ، ذواللحية الزرقاء ؟

ال ارغب يف منافسة ذلك  -
الوحش ، بل افضل استعمال 

 االقناع بداللعنف.
مث حىن رأسه ابغراء قرب رأسها  

 وأردف : 



معي .  سوريل ، ابقي-
سرتاتحينهنا اكثر بكثري مما 

سرتاتحني يف ذلك الفندق املليء 
ابلبق و احلشرات . ستكونني  

 ايضًايف امان اكرب .
اوه ، ال ريب سأكون مراتحة  -

وسط هذا الرتف احمليط بك . 
 لكن ...أمينة ؟



مالت على حاجز ذراعيه مبعده 
 وجهها عنه و اتبعت :

امينة ، معك انت؟ اشك يف -
 كثرياً. ذلك  

قضيت النهار اتساءل عن -
طريقة متكنين من رؤيتك واالتيان  

بكاىل هنا . لكنك جئت من 
تلقاء نفسك ولذا لن امسح لك  

 اآلن ابلرحيل .



تسللت يده الىعنقها من حتت 
ستارة شعرها احلريرية وجذهبا حنوه 
والمس فمه خدها يف قبلة انعمة 

 ومهسلها : 
 احبك اي سوريل و اريدك. -

 بعذوبة ساخرة : فأجابت
 كبديلة النيز؟ -



وهنا ابتعد عنها فجأة فشعرت 
اهنا حققت انتصاراً مهماً عليه ، 

 وأردفت : 
امليخربك احد انك التستطيع -

 ان حتصل دائماً على ماتريد ؟ 
اجل ، مسعت ذلك عدة مراتفي -

طفوليت لكنه مل يؤثر يّف بل جعلين  
اكثر تصميماً على نيل بغييت او  



قلنيلها . لكن ماذا  على اجياد طر 
 كنت تقولني خبصوص انيز ؟ 

 قلت اين لست مثلها .-
هذا صحيح . فلو كنت مثلها -

 ملا رغبت فيك .
قصدت أبنين لست من النوع  -

الذي ميكنك ابتياعهبالثياب 
 الفاخرة و اجملوهرات النادرة .



ال افهم . هل لك ان توضحي -
 ذلك ؟ 

اوه . الاخالك تفهمين اكثر مما  -
فنحن خنتلف اختالفاً  افهمك ،

شاسعاً يف نظرتنا اىل كلشيء ، 
واهذا لن أبقى هنا ألعيش معك 

 . تصبح على خري اي سنيور .
استدارت ومشتبسرعة على 

ارضية الردهة الالمعة مث اجتهت  



اىل الباب اخلشيب الكبري ، 
مستقيمة الظهر، مرفوعة الرأس . 
توقعت أبن يلحق هبا ، وتساءلت 

ذه احلال ، كيف ستتصرف يف ه
لكنه مليفعل ، بل مل يناديها  

ليستوقفها ، وهكذا استطاعت 
ان تفتح الباب وتغادر البيت . 

وحاملا اصبحت خارجة ، ركضت 
عرب الباحة املضاءة وحتت القنطرة 



مث سلكت الدرب املتعرجنزواًل 
على التل و املؤدي اىل طريق  

 ايبارا. 
 

 سجينة مع الثريان!
 
 

ساقيها  كانت حقيبتها ترتطم ب
وهيتهرع راكضة على الدرب  



املنحدر. الليل معتم جدا، فال 
بيوت مضاءة والجنوم يف 

السماءاملغطاة ابلغيوم . وبدأت 
متطر، رذاذا انعما مسمرا، مالبث 

ان غرق شعرها وتسلل 
الىجسمها من خالل ثياهبا 

الصيفية الرقيقة. اضطرت اخريا  
اىل التوقف والتقاط انفاسها . 

قلبها وهلاثها مل  فعندا خفقان 



تسمع سوى تساقط املطر على 
اوراق شجر االوكالتبوسوخرير  

املياه وهي تتدق على االرض كما 
 الربك ييدو ان ال احد حلق هبا.

وعادت عبارةخوان تطرق جوانب  
ذهنها وتقلص شفتيها "مل اركض 

وراء اية امرأة يف حيايت". انه  
مغرورمسيطر، ومئات املعجبني  

تملقهم افسدوا اخالقه ب



لبطوالته. جيب ان تشعر ابلسرور  
الهنلم يكسر هذه القاعدة وجيري 

 وراءها هي.
نقلت حقيبتها اىل يدها اليسرى  
واتبعتسريها. الداعي للركض ما  

دام ليس هناك من يلحق هبا. كم 
تبعد ايبارا؟ حوايل  

عشرةكيلومرتات. ما كان جيب 
ان ختتار هذا الفصل الكولوميب  



  املاطر، كما يسمون
الشتاءهنا،لتسري يف الليل بصندل 

مفتوح وبال معطف واق من  
املطر. البج اهنا مصابة  

ابجلنوننفسه الذي اهتمت خوان 
 به.

ليتها اصغت اىل مونيكا االكرب 
سنا منها واتعظتبتجربتها! ملاذا  
اصرت على اجملئ؟ الهنا وثقت 



بصدق رجل عرفته ابسم 
دومينغو، واعتقدحقا انه سوف  

سرتجاع وظيفتها. يساعدها يف ا
لكنها اكتشفت انه ما اراد  

اصالح االموراال ليحصل على 
مأرب خاص يستفيد منه وحده. 
وسرعان ما اختفت االشجار اذ  
وصلت الىنهاية الدرب املتصل 

ابلطريق العام. لكن، ااي من  



االجتاهني جيب ان تسلك اىل  
ابيارا،االميني ام االيسر؟ اجتاحها  

جتاه  الذعر ملا وعت جهلها لال
الذي سلكه ابنشو الىاملزرعه. 
ينبغي ان تتابع سريها وجتازف 

بسلوك االجتاه االيسر ، على امل  
ان تلتقيسيارة على الطريق  

يوصلها السائق اىل ايبارا. بعد ان  
قطعت مسافة قصرية مسعت 



فجأةهدير حمرك وراءها مالبث ان 
تبعه حفيف دواليب على الطريق  

ي املبتلة ورأت املطر يتوهجف
ضوء مصباحني اماميني. 

استدرات بتفاؤل فسقط الضوء  
عليها مباشرة. مرت هبا 

السيارةعلى مهل مث قفزت سوريل  
بفرح حني اتضح اهنا الشاحنة  
نفسها اليت ركبتها ذلك العصر  



الىجوارابنشو، توقفت على مقربة  
منها، فهرولت صوهبا وهي 

متأكدة ان ابنشو الودود  
 سيوصلهااىل ايبارا.

وصلت ابب الشاحنة   وما ان
اخلاص ابلركاب حىت انفتح من  

الداخل امعنتالنظر فطالعتها قبعة  
عريضة االطراف كاليت كانت  
 على رأس ابنشو سألتبحذر:



 ابنشو؟-
 هه؟-
 اذهب انت اىل ايبارا؟-
 نعم -

وضعت حقيبتها علىمنتصف 
  املقعد وصعدت اىل الشاحنة

الدافئة مث اقفلت الباب 
 وغمغمت:



احلمدهلل . كماان مسرورة  -
 لرؤيتك. 

مل جيبها، لكنها ادار احملرك وتقدم 
قليال ،وفجأة رعقتالدواليب حني  

قام بدورة كاملة على الطريق  
 وانطلق يف االجتاة املعاكس.
ارجتفتسوريل برغم الدفء 

 وهتفت:



امل اكن اسري على الطريق  -
 الصحيح؟

 متألوف:فأجاهبا صو 
 ال اظن ذلك.-
اوه، انت! اعتقد انه الجدوى  -

من االمل ابن تتصرف 
 بشهامةوتوصلين اىل ابيارا؟ 

اجل ، الجدوى هناك، فليس -
من الشهامة ، يف نظري، ان 



اوصلكاليها والقيك يف ذلك  
الفندق املتداعي. سوف تبيتني 

الليلة يف بييت على 
الرحبوالسعه.ان اقل شيء ميكنين 

اقدم لك منزيل حني   فعله هو ان
 ال جتدين مكاان اخر تذهبيناليه.

هل أتخذين غدا اىل ابيارا اذا  -
 وافقت على املبيت؟



غدا؟هل تتوقعني فعالان خيطط  -
اي كولوميب لوقت بعيد كهذا؟ 

من يدري ماقد حيدث من بقائك  
معي هذه الليلة. ليس امامك  

 خيار اخر.
وهنا انعطفا على الدرب املؤدي  

وملا توقفتالشاحنة يف  اىل البيت، 
الفناء ظلت سوريل جتلس ساكنة 



حىت انفتح ابهبا على اتساعه  
 وسأهلا خوانبصوت حازم:

هل ستأتني ام ستضطرينين اىل  -
جرك وادخالك البيت حممولة 

 علىكتفي؟
هبطت اىل ارض الفناء فصقف 

ابب الشاحنة وقادها من ذراعها  
صوب الباب االماميالذي انفتح 

اهبما من قبل هبدوء لدى اقرت 



املرأة الضئيلة السوداء اليت  
جاءت لسوريلبالقهوة قبل 

ساعات. ازاح خوان قبعته ونزع 
عباءته الصوفية املخططة ابالسود 

والقرمزيثم نظر اىل سوريل 
 وهتف:

ايهلي! ثيابك تقطر ماء! اذهيب  -
مع جوفيتا لتدلك اىل  

 مكاانالستحمام.



كان جسمها أبكمله يف حاجة 
م ساخن، ولذا  ماسة اىل محا

سارت طوعا خلفاملرأة اهلزيلة اليت  
قادهتا عرب رواق مضاء اىل غرفة  

فسيحة مؤثثه بسرير مزدوج  
هلاربعة قوائم جمللة بستائر  

دمقسية بلون العاج والذهب،  
وبطاولة زينة ضخمة ذات  



مرآةكبرية حتتل القسم الكرب من  
 اجلدار امللصقه به.
السجادة قرمزية  
لضيقتان تتهدل مسيكة،والنافذاتان

عليهما ستائر عاجية شفافة، 
مزدانة االطراف بكشاكش 

وحماطةجبالالت ثقيلة مقصبة. 
فتحت جوفيتا اباب اخر وجلته  

واختفت وراءه، فسمعت سوريل 



صومتاء يتدقف من حنفية. بعد 
حلظات عادت العجوز حتمل على 

ذراعها رداء طويال، مطرزا  
بقصبقرمزي واسود. قالت 

 لسوريل: 
ي ثيابك املبللة ايسنيوريتا. انزع-

لقد جئتك هبذاالرداء لتلبسيه بعد  
 االستحمام.



وضعته بعناية على السرير مث عاد  
اىل احلمام. خلعتسوريل تنورهتا  
املبللة، فخامة الغرفة اصابتها  
بصدمة بسيطة، كما ان جود  

ديكور انثويكهذا يف منزل رجل 
عازب ااثر فيها ظنوان عديدة. 

واثثت هل تراها صممت 
خصيصا من اجالنيز؟التقطت 
الرداء عن سرير. حجمه اكرب 



بكثري من حجمها وليس لديها  
اي شك يف هويةصاحبة لبسته 

وقربت فتحتيه الطويلتني من  
بعضهما البعض على صدرها مث 
عقدت احلزاماملخملي االسود  

حول خصرها ابحلكام وهي تفكر 
يف روعه الرداء الرببرية  

ه. واملشاهبهلشخصية صاحب



وقفت جوفيتا على عتبة احلمام 
 وقالت:

 سنيوريتا، احلمام جاهز،تفضلي.-
شهقت سوريل لروعة احلمام اذ  

كان حلما مجاليا آخر، كله مرااي  
وبالطة عاجيموشي بلمسات  

قرمزية وسوداء ساحرة اىل درجة  
اخليال! املغطس من الرخام  



االسود، مستديروغارق يف 
 االرض، وكان مفعما برغوة عاجية

واالن ادخلي املغطس -
 ايسنيوريتا.

مثبادرت اىل فك احلزام من حول  
خصرها، فرتاجعت سوريل وقالت  

 حمتجه:
كال، ليس قبل انتخرجي من -

 احلمام.



لن اخرج سأبقى هنا -
الساعدك.سأغسل ظهرك وشعرك  

 كي تبدي اكثرمجاال.
ابتسمت املرأة فجأة، مظهر  

 اسناان معافاة، واردفت:
افعله دائماللسنيورا هذا ما  -

 انيز. 
ال.الشكرا. سأتدبر  -

 اموريبنفسي.



فأجابت جوفيتا بلهجة متلق  
 فجائية:

لكن السينور خوان اوصاين  -
ابالعتناءبك وبتأمني راحتك اثناء  
اقامتك معنا، وسيغضب مين ان 

 خالفت اوامره
 ردت سوريلبعناد:

سوف استحم واغسل شعري  -
بنفسي، واذا حاسبك السينور  



د! على تقصريكاخربيه عن رينال
لساين انين افضل االعتناء أبموري 

 الشخصية.
احدثت كلماهتا احلازمةاالثر  
املطلوب اذ امتثلت جوفيتا 

لطلبها وغادرت احلمام ابلرغم 
من القلق البداي علىوجهها. 

اغلقت سوريل الباب بعد  
خروجها مث نزعت الرداء ونزلت  



اىل املغطس حمرتقهالفقاقيع 
 املتألقه.

ازدمحت الرغوة حوهلا وانعش  
املاء الدافئ جلدها الرطب. 

القتنظرة جانبية على املراي فلم تر  
من جسمها سوى كتفيها العاريتني  

وعنقها الطويل ووجههااحملاط  
بشعر الصق مبلل. كان هناك 

خرطوم ومرشة من الكروم 



فاستعانت ابملرشة على 
 غسلشعرها ابلشامبو.

جففت جسمها بسرعة ونفضت 
ها الناشف جزئيا مث لبست شعر 

الرداءاملقصب ودخلت غرفة 
النوم. هذه الليلة جيب ان تقوم  
مبحاولة هرب اخرى، قبل ان 

تواجهمصارع الثريان جمددا. لقد  
استطاع ان بعذهبا يف الساعتني  



االخريتني، وهللا وحده 
يعلمماخيبء هلا يف اجلولة الثانية،  
 ولذا جيب ان ترحل قبل ان تبدا.

النوموجدت جوفيتا  ويف غرفة
 تنتظرها بصرب، فسأهلا بسرعة:

 اين ثيايب؟ -
اخذهتا لتغسل. كانتمغمسة -

 ابملاء والميكنك ارتداؤها.



لكن ال استطيع ان البس هذا  -
طوال الوقت . اهنواسع جدا. 

انظري بينت هلا الفتحة الواسعه  
 على صدرها واتبعت:

تركت حقيبيت فيالشاحىن وهي -
لك ان   حتوي ثيااب اخرى. هل

 حتضريها يل من فضلك؟
 هزت جوفيتا رأسهانفيا وقالت:



ال علم يل أبية حقيبة . تعايل -
سنيوريتا هنا امام املرآة الجفف 

 شعركواسرحه.
متالكت سوريل اعصاهبا وجلست 
على الكرسي املبطن امام طاولة  
الزينة. خطرهلا اهنا قد حتصل من 

لى تعاون اكرب ان هي  املرآة ع
طاوعتها، وهكذا راحت تراقب 

انعكاسيديها اجملعدتني ومها  



تفركان شعرها ابملنشفه. هنا 
كانت جتلس انيز ونساء  

عديدات منقبلها... وفجأة 
احست بغرية عنيفه غري معقولة  
فعبست متوجعه. بدا االهتمام 
على وجهالعجوز الشبيه بوجه 

 قرد حزين وسألتها: 
 نوريتا؟هل آملتك سي-



ال. كنت اتساءلفقط عن -
 صاحبة هذه الغرفة.

 كانت ختص السنيورا.-
 سنيورا انيز؟-
كال ،السينورا جوان زوجة -

السنيور رودريغو، والدة السنيور 
 خوان.

لطاملا جففت هلا شعرهاكما فعل 
االن معك. كانت طويلة ، شقراء  



الشعر ذهبية البشرة، عطوفة 
وذات ابتسامةدائمة. كانت 

اخليول كما الرجل وتصارع  تركب
الثريان ايضا. مجيعنا بكيناها 

 كاالطفالعندما قتلت.
 قتلت؟ كيف؟-
كانت تروض حصاان لكنه   -

 القاها ارضا فكسرعنقها.
 ايللفظاعه!-



اجل السنيور رودريغو اصيب -
وقتها بصدمة هائلة مل يشف  

منهاابدا كان يكربها كثريا ابلسن، 
ا  حبوايل عشرين عاما ، وقد تزوج
متأخرين ،اي عندماتقاعج هو 
عن مصارعة الثريان. ابتاعا معا  

هذه املزرعة ونصرفا اىل تربية  
الثرياانلصغرية الصاحلة للمصارعة. 
كانت عائلة السنيورا جوان متلك  



مزرعه كبرية فيكاليفورينا ولذا  
تعلمت الكثري يف ادارة املزارع  

واالن ، هل افرشي شعرك ليبدو  
 المعاكاحلرير؟ 

ت الفرشاة اللطيفة والطويلة  ضراب
راحت اعاب سوريل فاسرتخت 

على الرغممنها مستمتعه مبا حييط 
هبا من ترف غري معتاد واحست 

برغبة يف معرفة املزيد عن 



عائلةرينالدا الساحر فسألت 
 العجوز: 

 منذ كم تعملني هنا اي جوفيتا ؟-
منذ والدةالسنيور خوان . -

جئت كمربية خاصة له . كنت 
امحمه ، البسه ثيابه ،آخذه يف 

نزهات واضعهفي الفراش . 
فعلت الشيء نفسه مع اخيه  
االصغر . وبعد مقتل السيدة 



جوان بقيت ألساعدالسنيور 
رودريغو الذي وقع فريسة مرض  

شديد واىل ان تويف قبل سبع 
سنوات . بعد ذلكذهبت العيش 

ع اخيت يف ايبارا ، لكن عندما م
اصيب السنيور خوان يف تلك  

املصارعةاالخرية ، رجعت العتين 
به . شفاؤه استغرق وقتاً طوياًل ،  



وبعد ان التأمت جراحهتغريت 
 طباعه.

هزت العجوز رأسها الشائب  
 حبزن فسألتها سوريل :

 كيف تغريت؟-
بدا األمر كأن خوان رينالدا  -

، قد مات  الذي كنا نعرفه جيداً 
فجأة وان روحاًاخرى احتلت 

جسمه . لقد فقد محاسته 



السابقة . ورفض ان يرى اايً من  
اصدقائه القدامى ،والتزم املزرعة  

 طوال الوقت .
 اتظنني انه فقد شجاعته ؟-
على مصارعة الثريان ؟ال اظن  -

ذلك ألنه استمر يصارعها هنا 
ليعلم بيدرو، وبعض الشبان  

صارعني اآلخرين ، كيف يصبحومن
. لكن انعزاله عن الناس و العامل  



اساء كثرياً اىل نفسيته ، وقد 
فرحت جدًاعندما جاء السنيور 

كورتيس و اقنعه ابن يرافقه  
حلضور افتتاح مركز جديد للتزجل 

. ومنحينها ، بدأ ميارس هذه 
الرايضة بكثرة ، واآلن عاد اليه  

 اهتمامه ابملصارعة .



امسكت بثنااي شعر سوريل 
ثيفة وسألتها وهي تلفها على  الك

 رأسها كالتاج :
احتبني ان اسرح شعرك هكذا ؟  -

كثرياً ما كنت اسرح شعر  
 السنيورا انيز هبذهالطريقة . 

 فأجابت سوريل حبدة :
 كال ، شكراً!-



فمع ان هذه التسرحية 
العاليةتضفي عليها اانقة رصينة 
االّ ان معرفتها ابن انيز كانت  

ا  تصفف شعرها هكذا جعلته
تنفرمنها بشدة . واتبعت بصوت  

 الطف : 
احبه ان ينسدل طوياًل مع فرق  -

 فيالوسط.



صففته جوفيتا كما طلبت ، و 
 قالت :

واآلن ، هل انت مستعدة -
 لتناواللعشاء مع السنيور خوان ؟

ليس متاماً ، اريد االتيان حبقيبيت -
من الشاحنة . الميكنين اجللوس  

 معه هبذا الشكل . 
ن عليه الوضع  ختيلت ما سيكو 

اذا جلست قبالة خوانو راجت  



نظراته تتلكأ على كل ما تكشفه  
 فتحة الرداء الواسعة ، واردفت :

جيب اانرتدي لباساً الئقاً قبل  -
مشاركته العشاء . ميكنك ان 
 تنقلي اليه كالمي اذا شئت .

فومض يف عيين العجوز بريق مرح  
حليم لكنها مل تقل شيئاً . وهنا 

ليها و قالت  استدارت سوريال
 متوسلة :



ارجوك ، اي جوفيتا ، اطليب اىل  -
السنيور خوان ان حيضر ليحقيبيت 

من الشاحنة . لقد تركتها على 
 املقعد وهو يعرف شكلها .

فأومأت جوفيتا وغادرت الغرفة ،  
فيما اختذت سوريل تتجول فيها . 

فتحت اخلزاانت فوجدهتا خالية 
منالثياب كذلك مل جتد شيئاً يف 

 اج طاولة ادر 



الزينة وال يف ادراج اخلزانة املرافقة  
هلا و املصنوعة مثلها من خشب 

الورد . ليس هناك اثر للمرأة اليت  
احتلت الغرفة حىت صباح اليوم ،  
مما محلها على االقتناع التدرجيي 

ابن انيز مل تستعملها ابداً .  
ولسبب غريب ما ، اراتحت 

بعض الشيء امنا ظلت توجس 
يكون خوان قد شراً من ان  



اختارها لتحتل مكان امرأة اخرى  
. جلست امام املرآة تتفحص 
مظهرها بعني انقدة . الفتحة  

املخملية السوداء تربز جلدها  
الناعم بلون الكرمي ، وشعرها  

املسرح النظيف يشع كما 
الياقوت يف اضواء الغرفة اخلافتة  

. صوت عند الباب جعلها  
 تستدير بتحفز لكنها رأت جوفيتا



تعود بصينية حمملة ابطباق طعام 
، وضعتها امام سوريل على طاولة  

 الزينة و قالت :
جئتك ابلعشاء لكونك ختجلني  -

من الظهور يف غرفة الطعام يف  
هذا الرداء. لديك خينة بلحم 

العجل . قليل من سلطة 
االفوكاته ، و بعض فطائر السكر  



وكوب من عصري املانغا . كلي  
 جيداً سنيوريتا.

م املربية العجوز اشعر سوريل  تفه
بود حنوها فشكرهتا مبحبة وبدا  

الطعام شهياً برائحته و شكله . 
لكن جوفيتا كانت ستخرج بدون 

ان تذكر احلقيبة ، فاستوقفتها 
 سوريل قائلة : 



حلظة من فضلك . امل تسأيل  -
 عن حقيبيت ؟

مل اقدر ان آتيك هبا ، فشخص -
ما اخذ الشاحنة مع احلقيبة لكن  

نيور خوان قال انه سيسلمك الس
اايها غداً . اآلن تناويل طعامك  

اللذيذ وسأعود الحقاً ألخذ 
 الصينية .



اذن ، هو لن يدعها تسرتجع  
ثياهبا . عصفت الظنون برأسها  

وهي أتكل الطعام الشهي ، 
وقررت ان تطلب اىل جوفيتا ان  

أتخذها اىل خوان رينالدا كي  
حتسم املوضوع هنائياً ، لكن حني  

ادت جوفيتا وطلبت اليها ذلك  ع
 هزت املرأة رأسها و قالت :



آسفة ، سنيوريتا ، فالسنيور -
 خوان خارج البيت .

تقدمت من السرير ، فأزاحت 
غطاءه الدمقسي وطوته ابتقان و  

 قالت :
ميكنك ان تنامي وقتما تشائني  -

. أتوقع ان أييت السنيور خوان 
لرؤيتك حني يعود . هل تريدين  

 آخر الجلبه لك ؟شيئاً 



القت سوريل نظرة سريعة و  
مرتبكة على السرير و قالت  

 متلعثمة :
اان ... ال ، شكرًا هل تعلمني  -

 موعد عودته ؟ 
 كال . مل يعلمين به .-
 اتعرفني اين ذهب ؟-
ال . سأذهب اآلن اذا مسحت -

 . تصبحني على خري .



 وانت ايضاً.  -
 

بعد خروج املربية ، جلست 
ف ان حماولتها  سوريل تفكر كي

الثانيةللهرب من املزرعة قد 
فشلت قبل ان تبدأ حىت بتنفيذها 

. فهي بدون ثياب مناسبة 
الميكنها ان تقطع رحلة عشوائية  
يف الريف ، وحىت لو استطاعت 



الوصول اىل ايبارا فليسلديها مال  
و ال اوراق من اي نوع تثبت 

 هويتها . 
كلها كانت يف حقيبة يدها  

شاحنة مع احلقيبة  التيبقيت يف ال
االخرى . وفيما هي جالسة تفكر  

احست فجأة ابلصمت 
املخيمعلى البيت . اين ميكنها ان  
جتد بعض الثياب ؟ برقت اخلاطرة 



يف ذهنها و جعلتها تستقيمفي 
 جلستها .

وجاءها اجلواب بسرعة . 
ستجدها يف غرفة خوان ... 

قميص و بنطلونيخصانه لكن  
هنضت جيب اواًل ان جتد غرفته . 

وسارت اىل الباب . ادارت  
املقبض وجذبتهلكن الباب ظل  
مغلقاً بعناد . عادت جتذبه مرة  



تلو املرة لظنها انه حيتاج قوة 
اكربلفتحه حىت أتكدت اخرياً انه  

 مقفل من اخلارج .
احننت بسرعة ونظرت من ثقبه .  

 مليكن فيه مفتاح!
قفز الغضب منها كألسنة اللهب  

نه واضطرت اىل التعبري ع
ابحتجاجعنيف...طرحت نفسها  
على الباب وراحت تطرق خشبه  



بقبضتيها وتزعق ابعلى صوهتا ، 
حتىتقطعت انفاسها . مث الصقت 

اذهنا ابلثقب علها تسمع وقع  
اقدام يف املمر لكنها مسعتفقط 

 ضرابت قلبها املذعور.
استدارت تبحث يف الغرفة عن  

طريقة للهرب . سارت 
تائر  الىالنافذتني وازاحت الس

الشفافة جانباً . كانت النافذاتن 



ضيقتني ووراءمها فتحتانعميقتان . 
نظرت من خالل الزجاج 

فاستطاعت ان متيز اشكال 
قضبان حديدية تغطيهما مناخلارج  
. حىت لو استطاعت فتح احدى 
النافذتني فلن تتمكن من اخرتاق  

هذه القضبان التيتجعل الغرفة  
 اشبه بزنزانة سجن.



يبة وغضب اطلقت هتاف خ
ومشت بعزم اىل احلمام . ليسفيه 

انفذة امنا يوجد ابب آخر . 
سارت اليه تدير قبضته وجتذهبا 

... بقي مغلقاً ايضًاومل جتد مفتاحاً 
يف ثقبه . لعنة هللا عليه! لقد نفذ 
ماهدد بفعله : اخذ ثياهبااملبتلة و 
اجلافة اليت يف احلقيبة ، وسجنها 



يف غرفة ليس فيها اي منفذ 
 لهرب .ل

البد انه جمنون! الميكنت ان يكون  
هناك تعليل آخر لتصرفه الغريب  

 هذا .
املتقل جوفيتا ان خوان رينالدا  
احلقيقي قد مات ، وان روحاً  

اخرى احتلت جسمه بعد  
تلكاملصارعة اليت انتهت جبراح  



ابلغة ؟ هل هذه طريقة اخرى  
 للقول انه ابمتخبواًل؟

الساعة االثرية الصغرية على 
اولة الزينة ارسلت طنيناً ط

موسيقياً اعلمهاان الوقت بلغ  
العاشرة لياًل . تثاءبت ومتطت . 

كان يوماً حافاًل و السرير  
املرحييدعوها اليه . هنضت واقفة 
حيث نزعت الرداء و القته على 



الكرسي واندست بني 
الشراشفاحلريرية الناعمة اليت  

المست جلدها برقة منعشة . 
لكهرابئي  اطفأت املصباح ا

اجملاورللسرير واستلقت يف الظالم 
تشنف اذنيها وهي أتمل من جهة  

، و ختاف ، من جهة اخرى ،  
انتسمع املفتاح يدور يف القفل  
وترى الباب ينفتح هبدوء . هل 



سيأيت لرؤيتها لدى عودته ؟وماذا  
سيحدث عندما أييت ؟ طغى 

انفعاهلا على نعاسها ، واذهلها  
اليائس   اىل حد الصدمة ،حنينها

اىل جميئه فأطلقت أتوهاً خفيضاً 
واستلقت على جنبها ، مث 

اغمضت عينيهابقوة وارغمت 
 نفسها على النوم.



ايقضها انغالق الباب وسرعان 
ماتبادر اىل ذهنها اخنوان رينالدا  

قد رجع. تالحقت خفقات قلبها  
و استلقت مغمضة العينني  

تتظاهر ابلنوموتتساءل كيف 
 مل حيدث ، سيوقظها . لكن شيئاً 

ومل تسمع احداً يتحرك يف ارجاء  
الغرفة ،ومسعت فقط صوت ماء  

يتدفق يف احلمام . فتحت عينيها 



واستوت جالسة وهي تلصق 
االغطيةجبسمها . الوقت صباحاً 

وليس يف الغرفة احد. الرداء  
املقصب اختفى عن الكرسي  
حيثوضعته مساء امس ورأت  

حقيبتها حتتل مكانه . من وضعها  
؟ جوفيتا ؟ غادرت هنا 

السريربسرعة متعثرة وركضت اىل  
الباب . ادارت املقبض وجذبته 



فانفتح الباب بسهولة ورأاتملفتاح  
يف ثقب القفل الداخلي . القت 
نظرة سريعة على املمر فوجدته 

خالياً وممشحًاأبشعة الشمس  
الصباحية املتسربة اليه من انفذة 

 يف هنايته.
يبتها اغلقت الباب مث ساراتىل حق

اجللدية وفتحت سحاهبا . ويف 
بضع دقائق كانت ترتدي التنورة 



الصيفيةاالخرى و البلوزة البيضاء 
اللتني جلبتهما معها . مشت اىل  

حيث احلمام ودقت ابهباملغلق 
بقبضتيها ، وحني مل تسمع جواابً  

فتحته ودخلت لرتى مراايه مغطاة 
بطبقة خفيفةمن البخار ، و املاء  

ة الدوش ، كما يتساقط من مرش
رأت اببه اآلخر منفرجاً قلياًل . 

شعرت بشيء يغؤيها على 



االستقصاء فتقدمت صوب  
الباب وفتحته اكثر فاذا هباتطل  

على غرفةرائعة االاثث والتصميم 
جعلت عينيها تتسعان دهشة  

واعجاابً . هنا ايضاً يطغى 
اللوانلقرمزي و العاجي ، فيما 

اللمسات السوداء اختريت 
لتحدث جواً خيايل   خصيصاً 

الروعة فيمعتزل ذكري حمض . 



كان خوان رينالدا يرتدي فقط  
بنطلوانً أسود ضيق الردفني وهو  

يقفامام خزانة عريضة وطويلة  
السقف ، خيتار قميصاً من 

جمموعة القمصان املعلقة فيها . 
انتقى واحداً واستدار انحيتها 
فوقع بصره عليها وهي تتلكأ 

لقميصعلى على العتبة . القى ا 



السرير املشوش ابالغطية وتقدم 
 منها قائاًل: 

صباح اخلري اي سوريل . هل  -
لديكشيء تودين قوله ؟ اهلذا  

 جئت ابكراً اىل غرفيت ؟
آسفة ، مل ادر اطالقاً ان  -

هذهالغرفة ختصك . وجدت 
 الباب مفتوحاً ، وخطر يل ...



توقفت عن الكالم اذ تذكرت  
  فجأة اانلباب كان مقفاًل ليلة

امس ، فشمخت أبنفها واضافت  
 حبدة :

عليك ان تفسر اشياءكثرية -
 ايسنيور رينالدا !

احقاً ؟ ماذا تريدينين ان افسر  -
 ؟
 تصرفك ليلة امس .-



التمعت عيناه بربيق غريب ... 
خطا حواها فاستدارت لتهرب  

امنا أتخرت كثرياً اذكان قد اغلق  
الباب املؤدي اىل احلمام وارتكز  

ليها بعينينه عليه ، حدق ا
الصافيتينالقاسيتني وقال متمهاًل ، 

وهو يعبس قليال وكأنه جيد 
 صعوبة يف التذكر : 



ليلة امس ...آه ، تذكرت ... -
جئت البيت متأخرًا وكنت انئمة 

 . 
ازاح ظهره عن الباب ورفع  

يدهاىل خدها فارتدت بسرعة اىل  
اخللف وسقطعت ذراعه على 

 جنبه ... اتبع يقول برقة :
كم تبدين مجيلة وانت انئمة ، -

كتمثال صغري من العاج ، لكن  



قليب مل يطاوعين علىازعاجك . 
هل انت متكدرة ألنين مل اوقظك  

 ؟
كال! اريدك ان ختربين ملاذا  -

اقفلت عليغرفة النوم ، وملاذا مل  
 تدعين احصل على حقيبيت ؟

فقال وهو يصطنع دهشة 
 بريئةجعلته ترغب يف لبطه :



مقفالً ؟ اين اعتذر   اكان الباب-
 وأرجوك ان تقبلي اعتذاري .
تقدم منها اثنية فرتاجعت اىل  

خلف ، وعاد يتقدم بسرعة وكأنه  
 ميارس رقصة غزليةواتبع يقول :

البد ان جوفيتا اقفلت الباب  -
قبل ان تغادر البيت ، اذ مل يرق  

هلاعلى االرجح ان ترتك شابة  



مثلك بال شخص يؤنس وحدهتا 
 وحيميها .

قت فيه وهي تلبطاالرض فزع
 بقدمها : 

اوه ، هذا هراء ! اذا كانت  -
جوفيتا أقفلت الباب فقد فعلت 

 ذلكبناء على تعليماتك .
وما الذي حيدوين اىل فعل شيء  -

 كهذا ؟



لتمنعين من مغادرةالبيت اثناء  -
 غيابك .

 فقال معلقاً جبفاف :
اذن كنت مصيباً يف ختميين . -

 اذا ؟كنتتزمعني اهلرب اثنية . مل
 ردت بصوت كالفحيح :

طاملا انك حزرت نيتيفبوسعك -
ايضاً ان حتزر السبب ! مل اشأ ان 

ابقى يف بيت رجل ينظر اىل  



النساء وكأهنن ... كأهنن ادوات  
تسلية صممت خصيصاً المتاعه 
! اان فتاة حرة التصرفات ، اروح  

واجيءحيثما ومىت اشاء. لقد 
قصدتك ألطلب مساعدتك على 

زواج سينهار ، وبدل ان  انقاذ 
 تساعدنريحت تعاملين كما ...

قطعت عبارهتا حني جذب بصرها 
ابب الغرفة املؤدي اىل الرواقوهة  



ينفتح ببطء ، مث ظهرت جوفيتا 
حتمل صينية عليها ظقم قهوة 

 فضي ، وقالت:
صباحاخلري سنيور خوان . مل -

اجد السنيوريتا يف الغرفة االخرى  
 فجئت ابلقهوة اىل هنا .

انتقلت عيناها السوداوان اىل  
سوريل ، اليت سارعت اىل تغطية  



خديها امللتهبينبكفيها ، واردفت  
: 

صباح اخلري سنيوريتا . ارجوان -
 تكوين استمتعت بنوم مريح .
وضعت الصينية على طاولة  

تتوسط الغرفة وخرجت هبدوء 
 فهتفت سوريل على الفور : 

اوه ! اية افكار بشعة سرتاودها  -
 عين !



فسأهلا خوان وهو يشرع يف 
 سكب القهوة :

من ؟ جوفيتا ؟ هل يهمك ما  -
 تظنه فيك ؟

اجل يهمين . ال اريدها ان تظن  -
 بيشيئاً اان بريئة منه . 

 فحدجها بنظرة غاضبة وهتف:
اي اهلي ! ملاذا تصريندائماً على -

تعقيد االمور اىل هذا احلد ؟  



ماهو الشيء الذي انت بريئة منه 
 تهمك به جوفيتا ؟، وختشني انت

اان لست بديلة للمرأة اليت  -
رحلت يوم امس . مل آت هنا 

 الصبحرفيقتك التالية .
وفوجئت به يلقي ابريق القهوة 

بعنف على الصينية وحيث 
تسبب عنذلك وقوع فنجان و 

انسكاب حمتوايته على السجادة 



، مث رأته ينتصب اماها مكفهر  
الوجهثائر العينني مما جعلها  

 ترتاجع اىل خلف وهو يسأهلا :
 عما تتحدثني حبق السماء؟.-
قصدت انيز . املرأة اليت كانت  -

ليست زوجتك ،  هنا . قلت اهنا
 اذن البد اهنارفيقتك .

فراحت شفتاه املتقلصتان تطلقان 
سباابً عنيفاً جعلها تسد اذنيها  



بكفيهاحىت انتهى منه ، مث قال 
 من بني اسنانه : 

ماذا قالت لك تلك الشيطانة  -
الصغرية حتىجعلتك تظنني اهنا  

كذلك ؟ انيز هي شقيقيت ، 
ومولعة ابلعبث واحداث القالقل  

تركتزوجها قبل بضعة اشهر  . لقد 
وركضت ايل تشكو قسوته عليها  

. نصحتها ابلبقاء هنا لبينما 



جتدحاًل ملشكلتها و يبدو أهنا  
توصلت اىل ذلك احلل . لكن  
اقسم ابهلل انين سأعاقبهاحاملا 
اراها اثنية . سوف ادق عنقها  

 ألهنا قالت لك ذلك ...
 اذعرها غضبه فقاطعتهبسرعة :

تلومها   كال ، ال جيب ان-
فالذنب مل يكن ذنبها ، هي مل 



تقل شيئاً ، امناابنشو قال شيئاً 
 جعلين اخطئ يف ظين و ...

 فسأهلا بصوت مرعب :
 وماذا قالبانشو ؟-
حسبين من الوالايت املتحدة -

فسألين ان كنت صديقة للسنيورا  
. افرتضت اهنيقصد زوجتك ، 

وحني استقبلتين اختك ، جزمت 
لدا... كانت ابهنا السنيورا رينا



تلبس خامتزواج ومل تعرفين ابمسها  
، كذلك قالت اهنا سرتحل الهنا 

 ماعادت تطيق العيش معك .
ضاقت عيناه ابرتياب ، مث جعر 

 قائال:
 كان الشعور مشرتكاً !-
كانت تتكلماالنكليزية مثلك ،  -

 بلهجة امريكية مشالية .
 فرد قائاًل: 



الهنا تعلمت اللغة مناملصدر -
امنا االمريكية يف  نفسه ، من 

كالفورنيا . حسناً ، فهمت ملاذا  
سهل عليكاالفرتاض أبهنا زوجيت  
، امنا ما الذي جعلك تفرتضني  

 اهنا كانت رفيقيت ؟
حيناخربتين اهنا ليست زوجتك -

 خطر يل ... خطر ...



خفضت بصرها هرابً من نظرته  
املتهمةوارتج عليها ، فقال 

 ابلنيابة عنها :
بنيت افرتضت جمدداً و -

افرتاضاتك ، حتماً ،على 
املعلومات اليت اخذهتا من رامون  
اهنل ، او رمبا من زوجته ، تلك 

 الغبية .
 قالت جبمود :



 آسفة .-
وقف امامها بال حراك ، وكان 

قريباً اىل حد مسعتفيه دقات قلبه  
املنتظمة ، ورأت العرق النابض  
يف فجوة عنقه واشتمت رائحة 

 دمه .الصابوانملعطر الذي يستخ
 وقال اخرياً :

اآلن بدأت افهم سبب غضبك -
يوم امس . ملرتق لك فكرة 



احتاللك ملكان امرأة اخرى ، 
 بعد رحيلها مباشرة .

 فأقرت بصراحة : 
 ال ، مل ترق يل . -
اين اتفهم ذلك . لكن مادمنا  -

قد وضحناهذه النقطة ، فهل لنا  
اآلن ان نبدأ من البداية ؟ هل  

 سوريل؟تبقني وتسكنني معي اي 
 فبدأت تقول :



 اان ...-
مث احمى صوهتا حني احاط وجهها  

 بيديه فسألته حبذر : 
 ما الذي تنوي فعله ؟-
ة جارفة يف عناقك . احس برغب-

اهنا تتملكين يف الصباح، عندما 
اراك منتعشة ومتألقة بعج  

هنوضك من النوم . هلذا اريدك  



ان تعيشي معي ،الستطيع عناقك 
 كل صباح .

 فقالت وهي حتاول التملص منه :
لكن ال حيق لك انتعانقين ان  -

 كنت ال ارغب يف ذلك .
انزلقت يداه اىل عنقها و قال  

 مغمغماً:
و ،سوريل كيف ميكنك ان ا-

تتحدثي عن احلقوق ؟ ان ما  



حيدث بيين و بينك هلو فوق كل  
 نقاشبارد كهذا .

حاولت ان تتجاهل املشاعر اليت  
بدأت تنبض يف عروقها واحتجت 

 تقولباهتزاز :
الشيء حيدث بيننا . ال شيء ! -

لن ادعه حيدث . اال تقدر ان  
تفهم ؟ هلغرورك هو الذي  

قيقة ؟ اان يعميك عن رؤية احل 



لست من ذلك النوع الذي يؤيد  
اقامةعالقات مع رجال ابلكاد  
يعرفهم . اان ال اريدك ألين ال  

احبك ، ومن دون احلب 
 الاستطيع ...

اسكتها بعناقه ، ومع ذلك قاومته  
بشدة وبقيت حتاول االفالت 
حىت سجنهامتاماً بني ذراعيه 
القويتني فبدأت حتس بقلبها  



مسعته  يرتعش كطائر خائف ،
يتنهدمتأوهاً فأخفت وجهها يف  

 عنقه .
مث رفع رأسه فجأة فاحست 

حبركته وفتحت عينيها لرتىتعبرياً  
غامضاً يف وجهه االمسر ومسعته  

 يقول بسخرية الذعة :
هل قلت قبل قليل انكال  -

تريدينين ؟ اظن انين برهنت اآلن  



عكس ذلك . هراء كان تظاهرك  
دار  ابلالمباالة ! فانترتيدينين مبق

ما اريدك ، وهذا الصباح مناسب 
 مثل اي وقت آخر .

 كال!-
كاانخلجل و الغضب يلسعاهنا  

الن قلبها الغيب غدر هبا ، 
متلصت من بني ذراعيه مث 

رفعتيدها وهوت بكفها على  



وجهه يف صفعة عنيفة بدت ذات  
صدى تردد يف سكون الغرفة .  

تراجعاىل الوراء رافعاً احدى يديه  
ت اىل خده، فاغتنم

فرصةاندهاشه وركضت اىل  
احلمام جتمعأدوات زينتها مث 

عادت اىل الغرفة اليت انمت فيها 
، فأغلقت الباب وأدارت املفتاح  
فيالقفل . ال وقت لديها لتخطيط 



اخلطوة التالية و ينبغي ان ترحل  
فوراً قبل ان جيد خوانوقتاً للحاق  

هبا والستعمال قوته الفائقة يف  
ه. حىت لو  ارغامها على الرضوخ ل

استطاعتبلوغ الفناء ستكون ، 
على االقل ، خارج البيت 

وسوف جتد من يسمعها اذا  
 صرخت تطلبالنجدة .



مجعت االغراض اليت تناثرت من  
حقيبة يدها حني سقطت من 
يدها ، ودست كلشيء من  

احلقيبة اجللدية مث غادرت الغرفة  
مهرولة . تنفست الصعداء ملا 

ت منه وجدت املمرخالياً ، وتوجه
اىل البهو لتقطعه خبطوات واسعة  

عفوية املظهر . فتحت 
الباابالمامي وخرجت حيث اهلواء  



رطباً دافئاً ، وسرعان ما وقع  
بصرها على الشاحنة ذااتللونني  

 االبيض و االمحر .
رأت غطاء حمركها وكان ابنشو 

ينحين على احملرك ليصلحشيئاً ما 
. سارت اىل حيث يقف و قالت  

: 
ري اي ابنشو . هل صباح اخل-

 ستذهب الىايبارا هذا الصباح ؟



فاستقام يف وقفته و ابتسم هلا  
مرحباً وهو ميسح يديهاملزيتتني 

خبرقة مث اغلق غطاء احملرك و قال  
: 

صباح اخلري سنيوريتا ، هذا -
الصباحسأمضي اىل ابعد من  

ايبارا ، سأذهب اىل كواباي حلضور 
 املهرجان .

 اين تقع كواباي؟-



بعيدة من هنا ، حوايل  ليست-
ثالثني كيلومرتاً . اهنا مدينة صغرية 
على ضفة هنرمجيل . مناخها ادفأ  

من مناخنا وفيها بيوت عتيقة 
ساحرة . اما ابلنسبة اىل نسائها  

... 
وهنا غرب عينيه ولثم اصابع يده 

اليت ضمها اىل بعضها البعض 
 واتبع :



اهننامجل نساء كولومبيا واكثرهن  -
ة . يف مثل هذا الوقت  وداً وعاطف

من كل عام تفتتح 
كوابايمهرجاانهتا الشتوية وحيث 
تقام استعراضات دينية من كل 

االنواع ، ويرقص الناس 
فيالشوارع ، وابلطبع تقام ايضاً 

 مصارعة ثريان .



كواباي . لقد مسعت عائلة  
اهنلتتحدث عنها ومبا اهنا مركز  

سياحي معروف ، فالبد ان فيها  
رحالت منتظمةاىل مطاراً يؤمن 

 ميدلني وبوغوات .
 وعادت تسأل ابنشو :

 مىت ستنطلق ؟-
يف اسرع وقت ممكنفلقد سبقتنا -

 الشاحنة الكبرية احململة ابلثريان .



 اذن سآيت معك .-
 اتسعتابتسامته واجب :

يسرين ذلك ، اصعدي من -
 فضلك ، هناك متسع لك . 

استغربت انتحظى سريعاً هبذا  
 هللا على ذلك . االنقاذ وشكرت 

صعدت اىل الشاحنة واغلقت  
الباابىل جانبها . بدا ابنشو غري 

مستعجل على االنضمام اليها اذ  



مسعته يصفر حلناً طروابوهو 
يتشاغل ابصالح شيء يف مؤخرة 

 السيارة .
مث توقف الصفري ومسعته يتكلم 

... احستتوتراً يزحف يف اعصاهبا 
مث انفتح الباب اىل جانبها  

ذر من طرف عينيها فنظرت حب
لرتىخوان يقف هناك وقد ارتدى  

كامل ثيابه . قميص مموج من 



احلرير القرمزي حتت سرتة 
قصريةمفتوحة االزرار من القمش 
االسود وعلى رأسه قبعة عريضة 
االطراف خفيفة العلو . كانتعيناه 

الغاضبتان ترمقاهنا بربيق شرير  
لكنه قال هلا بصوت انعم 

 كاملخمل :
 مكاانً من فضلك .افسحيلي -
 املعذرة ؟-



حريها طلبه اذ توقعت ان أيمرها  
مبغادرةالشاحنة ، فأجاهبا بفظاظة  

: 
لقد مسعتين . افسحي يل مكاانً -

كي اجلس اىل جانبك . اان 
ذاهب ايضاً اىل كواباي لالشرتاك  

يف املصارعة . يدهشين امنا يسرين  
، انك تريدينمرافقتنا لرتيين  

 اصارع الثريان . 



تدارت سوريل بسرعة كي متر  فاس
من حتت املقودوتقفز من الباب  

اآلخر ، لكن ابنشو كان قد 
استقر يف مقعد القيادة . 

استدارت مييناً،كحيوان سجني ، 
لتجد خوان قد اخذ مكانه اىل  

جوارها ، وراح يزحيها اىل الوسط  
حبركةخشنة . مث صفق الباب ،  

وادار ابنشو احملرك فاهتزت 



ت قدماً يف الشاحنة وانطلق
 اجتاهاملقنطر.

 
 ابقة األوركيداي

 
قادابنشو الشاحنة على الدرب  
املنحدر وانعطف على الطريق  

العام حمداثً زعيقاً رهيباً 
فيالدواليب ، وهو يسوق بسرعته 



املعتادة اجملنونة ويكلم خوان 
ابنفعال حول املصارعةالوشيكة . 
كانت سوريل جتلس كعمود بني  

الطريق  الرجلني ، حتدق اىل  
أمامها وذهنهامنشغل مبشكلة  

اخرى ، كيف ستخرج من  
املصيدة اجلديدة اليت أوقعها فيها  
خوان رينالدا ؟استمر ابنشو يثرثر  
ويسأل و يعلق لكن خوان اكتفى 



ابالجابة على كل ذلك هبمهمات 
مل تشفغليله جعاله يكف عن 
الكالم و ينتقل اىل الصفري . 

اسرتقت سوريل نظرة جانبية اىل  
خوانفوجدته ملقياً رأسه على 

ظهر املقعد ومغطياً عينيه بطرف 
قبعته العريضة وكأنه انئم . قفزت 

هبم الشاحنة قلياًل حني 
اصطدمت بنتوء على الطريق  



فلعقت سوريل شفتيها  
اجلافتيهاوأحست غثياانً يف معدهتا 

، وهنا تذكرت أان ما اكلت وال 
 شربت شيئاً ذلك الصباح .

الرئيسي و الوحيد يف شارع ايبارا 
، رأت نساء هندايت يرتدين  

تنانري طويلةوعباءات خمططة ، 
وقبعات مائلة عريضة األطراف  
عالية التيجان ، وحيملن على 



أذرعهنسالاًل وهن يصعدن الباص 
املهرتئ الشكل الذي استقلته 

 يوم امس من مانيساالس .
وفجأة قفزت اىل ذهن سوريل  

خاطرة جديدة ، فمالت صوب  
 و ومهست له : ابنش

هل لكأن تقف هنا وتدعين  -
 انزل ؟ 



فرمقها بنظرة جانبية مراتبة ، وملا  
عاد ينظر الىالطريق اطلق شتمية 

حارة وهو يدير املقود بعنف  
ليتحاشى دعس ولد كان قد 

اندفع من بيتهراكضاً اىل الطريق .  
هذه احلركة جعلت الشاحنة 

تتمايل بقوة و تطرح سوريل على 
خواانلذي هب جالساً مث دفعها  

 عنه وسأل حبدة :



 ماذا حدث ؟-
فأجابه ابنشو بفيض مناللغة  
االسبانية الرشيقة ووضع كل  

اللوم على سوريل . مث انطلقت  
الشاحنة من جديدتقعقع على 

احلصى و احلفر ، واصبحت ايبارا 
خلفهم .وسأهلا خوان ابالنكليزية 

 كيال يفهمبانشو حديثهما :
َ ارد-  ت الرتجل من الشاحنة ؟ملم



اشعر ابجلوع و العطش -
 وبشيءمن الغثيان .

عادت اىل جلستها املتشنجة 
السابقة وهي حتس تعاسة شديدة 

من جراء فشلخطتها الصغرية 
للهرب اىل مانيساالس بواسطة  

الباص ، واحلق األكرب على 
ابنشو الذييدين بكل والئه لسيده  



، مثل جوفيتا متاماً . وأجاهبا  
 : خوان

ستأكلني عندما نصلكواباي . -
يوجد مطعم يف مركز املصارعة . 

أان ايضاً مل اتناول فطوري اذ  
انشغلنا بشيءآخر اهلاان عن 

 الطعام ، ان كنت تتذكرين.
لن اذهب اىل املدرج . ال اريد  -

 ان اشاهدمصارعة ثريان .



اذن ملاذا تركبني هذه الشاحنة -
 املهدمة .

  حسبت أن ابنشوسيوصلين اىل-
كواباي حيث ميكنين السفر اىل  

ميدلني . مل أدرم انك ستأيت ايضاً.  
ظنتانك ختليت هنائياً عن احرتاف 

 املصارعة.
ختليت عنها لفرتة . لكن مؤخراً -

، بدأاتتضايق من اآلراء القائلة  



أبين فقدت شجاعيت بعد تلك  
املصارعة األخرية ، وهكذا 

،عندما جاءين متعهد املصارعات 
لب ايل ان اصارع يف  احمللية وط

افتتاح مهرجان كوابايوافقت على 
طلبه ، فهذه فرصيت ألثبت اثبااتً 

 قاطعاً أبين لست جباانً.



كان يتكلمبمرارة مث اطلق  
ضحكة قصرية متهكمةواتبع 

 يقول :
خالل العامني املنصرمني -

بدأتنسبة احلضور حتف يف حلبة 
كواباي . مل تعد هناك ااثرات  

ومنافسات عنيفة تشبع 
هنماملعجبني اجلائعني اىل االاثرة . 
لكن اليوم سيكون هناك مجهور  



كبري يتعطش اىل رؤية "الشجاع"  
يعود اىل احللبة . هؤالء الناس  
سيأملون اىل حد ما ، أن يروا  

تمزقكما متزق يف بطلهم ي
مصارعته األخرية يف مانيساالس 

 قبل عامني تقريباً. 
 اوه ، كال !-

انطلقت هذه الصرخة من عمق 
قلبها فتوقف ابنشو عن الصفري  



والتفت اليها منجفاًلمث مسعته 
يسأل عما حصل . أجابه اآلخر  
مهدائً من روعه فعاد الشاب اىل  

صفريه املرح . اندفعت تسأل 
نسيت للحظة  خوان بلهفة وقد
 مهومها اخلاصة :

 أأنت مصمم على املصارعة؟-
 استدار حنوها متعجباً وقال هازائً:

 ال تقويل انك قلقة ابلفعل .-



 اجل ،اان كذلك . -
 فالتوى فمه ابحتقار وأجاب : 

 قلقة على الثور ابلطبع .-
ال ،قلقة عليك انت . فقد ... -

فقد خيرق حلمك اثنية ويفرتسك  
  املرةاألخرية.املرض كما حدث يف

هز كتفيه وأشاح عنها ينظر اىل  
ميينه من فتحة النافذة مث متتم 

 بالاكرتاث : 



وماذا يهم ؟ ان ذلك جزء من  -
 اللعبة ، فالثور يفوز احياانً.

 فهتفتبحماسة وهلفة :
لكن ... لكن جوفيتا قالت -

انك كدت متوت آنذاك . اوه ، 
ارجوك ايخوان أالّ تدخل احللبة 

 .هذا اليوم 
 فأجاب بصوت ابرد وقاٍس:



الربانمج قد تقرروال بد يل من  -
 االشرتاك.

 من اجلائز أن تقتل .-
استدار اليها ليحدجها  

 بنظرةضيقة مزدرية ومهس هبزء :
 اذن جيب ان تفرحي.-
كيف ميكنك ان ترضى بذلك  -

؟ كيفتسمح لنفسك أبن ُتستغل  
يف ما اليعدو كونه خدعة اعالنية 



الناسعلى  لتحميس عدد اكرب من 
شراء التذاكر ؟ كيف ميكنك ان 
تدخل احللبة وتتعمد اغراء الثور  
على ان ينطحكوميزق حلمك ؟ 

كيف تقدر أن تعرض نفسك هلذا  
 اخلطر اي خوان ؟ 

وعلى حني غرة ، فاضتالدموع يف  
عينيها ، وراحت تنتحب وهي ال 
تدري أن سبب بكائها هو عدم 



احتماهلا فكرةتعرضه لألذى أو  
ذاته . ومن خالل  للموت حبد

دموعها الغائمة رأته حيدق اليها  
بعينينمتسعتني من شدة احلرية ، 

فأدركت للمرة الثانية كم مها 
متباعدان يف مواقفهما 

ووجهاتنظرمها . مث رفع يده 
وبلمسة لطيفة من رأس اصبعه ، 



مسح دمعة تدحرجت على خدها 
 ، وقالربقة :

احتفظي بدموعك لتبكي على -
عصراً ، اذ سيحتاجها الثور اليوم 

 حتماً.
خفضيده مشيحاً عنها بسرعة مث 
 سأهلا وهو ينظر خارج النافذة :

َ أردت الذهاب الىميدلني ؟-  ملم



ألخرب مونيكا أنين فشلت يف -
مهميت وعجزت عن اقناعك 

مبقابلة رامونلتفهمه انكما بريئان  
من تلك العالقة . لقد وعدهتا 

 أبن اعود اليوم لرؤيتها.
ذهبني بعد ذلك ؟ هل  وأينست-

 سرتجعني اىل انكلرتا ؟
 رمبا . لست ادري.-



أسندت ظهرهااىل املقعد متسح 
خديها املبللني أبصابعها وتتساءل  

عن سبب بكائها عليه . ملاذا 
هذاالشعور والقوي لديها ، جتاه 

أي شيء يفعله ، أو فعله سابقاً ؟  
ملاذا يؤثر علىعواطفها بطريقة مل  

عليها اي انسان من قبل يؤثر هبا 
، بطريقة تدفعها اىل فعل 



وقوالشياء غريبة متاماً عن طبيعتها 
 ؟

على األقل ، غريبة متاماً عن  
الفتاة اليت حاولت دائماً ان  

تكوهنا ،الفتاة الرابطة اجلأش ،  
 واخلالية القلب .

هل حتبه ؟ اغمضت عينيها 
وارختت كتفاها على ظهر املقعد . 



أن حتبه ، ال كال ، ال ميكنها 
 جيب ان حتبه.
فآذامها وخج   فتحت عينيها

الشمس الساطع مث نظرت حوهلا  
فرأت املشاهد تتبدل وهو 

يهبطون سلسلة منعطفات قوية  
يف اجتاه الوادي الذي خيرتقه هنر 
عريض . الريف هنا اكثر خضرة 
وأكثف تشجرياً ، وبدأت تظهر  



للعيان ، بيدوت ذات شرفات  
مظللة تتدىل من عليها متسلقات  

  تتفتح براعمها أبمجل األلوان
وأزهاها . وبرغم ضجيج احملرك  

استطاعت سوريل أن تسمع  
بوضوح صوت املوسيقى وايقاع  

الطبول املنتظمة وأحلان الزمارات  
اهلندية العنيفة . وحني عربوا  
طريقاً جانبياً آخر حملت اانساً 



مقنعني يف ثياب عجيبة األشكال 
واأللوان كانوا يهتزون ويدورون يف  

ع  رقصة مجاعية تتقدم اىل شار 
أوسع . مث مروا على طريق جانبية 

اثلثة فرأت موكباً دينياً حافاًل 
يتميز بشموع مضاءة وابقات 
ضخمة من الزهور احلمراء و  
البيضاء. لدى بلوغهم مفرتق 

الطرق التايل سلك ابنشو درابً 



احندارايً خيرتق بيواتً منخفضة 
ذات شرفات صغرية ، ومروا  
مبجموعة من األوالد يقومون  

اض خاص هبم . يف هناية ابستعر 
الدرب برزت اجلدران العالية اليت  

حتيط مدرجاً مستديراً وحتمل 
ملصقات مزركشة ملاعة تعلن عن  

 مصارعات الثريان.



قد ابنشو الشاحنة عرب بوابة  
عريضة مث أوقفها اىل جانب 
شاحنة كبرية لنقل املواشي 

مكتوب عليها ابلدهان ، مزرعة 
رينالدا . فتح خوان الباب  

وترجل، وسرعان ما أحاط به  
الرجال الذين جاؤوا ابلثريان . 

وحىت ابنشو ترك الشاحنة وهرول 



راكضاً لينضم اىل اجملموعة املثرثرة  
 بلهفة وانفعال.

وفكرت سوريل أن الفرصة ساحنة  
لتنسحب هبدوء وبدون أن ينتبه 

 هلا أحد.
أمسكت حقيبتها ودفعت 

جسمها اىل حافة املقعد لتقفز اىل  
لكنها فوجئت خبوان يسد  االرض



طريقها ، وقال واضعاً يديه على  
 ردفيه :

املطعم فوقك مباشرة . لقد -
أتخر موعد االفطار وعساك ال 

متانعني يف تناول الغداء بداًل منه .  
ال اريدك أن تصايب ابالغماء من 

 جراء اجلوع .
ترجلت من الشاحنة فبادر هو  
اىل صفق الباب صارخاً ببعض 



ىل ابنشو ، مث التعليمات ا
امسكها من كوعها وساقها على 

أرض الساحة املتوهجة بنور 
الشمس احلار ، وعربا ابواب  

 البناء الزجاجية الدوارة .
كانت طاوالت املطعم مكسوة 

أبغطية ذات مربعات بيضاء  
ومحراء ، ومصفوفة مبحاذاة  
اجلدران بني مقاعد منجدة 



مستطيلة ذات ظهور خشبية 
كثريين يتناولون  عالية. رأت اانسا  

وجبة الغذاء وهم يضحكون 
ويتسامرون، وبعض الرجال حيا 
خوان بصوت عال وهو يرسل  

نظرات جريئة وفضولية يف اجتاة  
سوريل. جلسا اىل طاولة منزوية  
حيث حجبهما املقعدان العاليا  
الظهر عن النظرات احلشرية. 



جاءهتما املضيفة اليت بدا اهنا  
عه  تعرف خوان اذ راحت تثرثر م

مبرح وهي تسجل طلبه لشرحات  
حلم مشوية، بطاطا حلوة 

وخضار. مث احضرت هلما  
فنجانني كبريين من القهوة  

 ورجعت اىل املطبخ لتأيت ابلطعام.
اخذت سوريل ترشف القهوة  

الساخنة وهي حتس توترا متزايدا  



لوجودمها منفردين يف عزلتهما  
النسبية. وفاجأها سائال اايها  

 ابالنكليزية:
 ذا صفعتين؟ ملا-

اضطرت اىل اجابته فغمغمت من 
 دون ان تنظر اليه:

مل يرق يل قولك انين ارغب -
 فيك.

 مل تكن تلك احلقيقة.-



 ملن اكن امثل دورا.-
اذن كنت ابرعة يف متثيل ذلك  -

الدور. لقد خدعتين ابلفعل  
 وجعلتين اعتقد...

 وهل اغضبك ذكر احلقيقة؟ -
حدقت اليه بغضب عرب الطاولة،  

لبثت ان شهقت وغطت مث ما
فمها بكفها اذ ادركت اهنا قد 
انقضت نفسها بنفسها. وحني  



رأته يبتسم ساخرا، اردفت 
 متأوهة:

اوه، احلق عليك! انت الذي  -
 ارغمتين.

اذن اان لست سوى وغد اسود  -
القلب اجربتك على عناقي، لكن 
مل يكن بوسعي ان اثري فيك ذلك  

التجاوب لو مل تكن يف داخلك  
 تظر من ينفخ فيها.شرارة تن



زفر متضايقا ومرر اصابعه يف  
شعره مث انتفض عضل يف خده 

كما لو انه يصر على اسنانه  
ليكبح عاطفة قوية تتأجج يف 
 كيانه، قال بصوت متقلص:

وهللا انت قاسية، اتعلمني  -
ذلك؟ لو انك مل تصفعيين وهتريب 

، لكنا اصبحنا حبيبني هذا  
 الصباح.



يف  صراحته املتناهية هزهتا
 الصميم، فهمست:

كال، كال ، مل يكن ذلك  -
 ليحدث.

بل كان سيحدث الننا اجنذبنا  -
اىل بعضنا البعض منذ لقائنا  

 االول،
لكنك ترفضني االعرتاف هبذا. 

انك ترفضني االنصياع ملشاعرك 



النك عندما تتوقفني لتفكري 
بعقلك تقرين ابنين لست من 

 النوع اجلدير حببك...
خالقية الين انت تنعتينين ابالا

اتصرف ابلطرق اليت تنسجم مع  
مبادئك اخللقية... تصيفنين 

ابالحنطاط الين اصارع الثريان من  
اجل كسب عيشي... مث 



تصفعينين الين اشعر ابجنذاب 
 اليك.

حدجها بنظرة وقحة جارفة 
 اجفلتها واتبع يقول: 

لقد غلطت هذا الصباح الين -
 للتفكري. كان احتت لك جماال

جيب ان اقفل فمي واحصل على 
ما عرضته علي، حىت لو كان من  

دون حب آملتها مرارته بشكل  



فاق احتماهلا فصرخت حتتج 
 بعنف:

 مل اعرض عليك شيئا!-
هذا ماتقولينه ابستمرار ولست  -

 مضطرا اىل تصديقك
جاءت املضيفة بطعامهما حيث 

وضعت الطبقني امامهما وسكبت 
ن القهوة مث ابتعدت. هلما مزيدا م

شرع خوان ايكل على الفور،فيما 



اخذت سوريل تراقبه حبسد. 
كانت ماتزال منذهلة من عنف 

هجومه، اما هو، فبدا ان عصبيته 
مل تؤثر بتاات على شهيته. يف 

االخري بدأت أتكل لعلمها ابهنا  
اذا مل تفعل فسوف تندم على 

 ذلك يف مابعد.
 
 



عام  امتد الصمت بينهما اثناء الط
وزاد توتره ضجيجاالصوات 

املنبعثه من الطاوالت االخرى. 
احست سوريل اهنا أتكل تبنا 

لكنها ارغمت نفسهاعلى ازدراد  
اللقم اجلافة وهي تفكر على 

الرغم منها يف مصارعة الثريان  
الوشيكة وفيماقد حيدث خالهلا  

للرجل اجلالس امامها. من اجلائز  



ان يقتل ، اذن كيف ميكنها 
ه غاضبة؟ كيف ميكنها ان  انتفارق

تدع عالقتهما القصرية واحلميمة 
تنتهي بكلمات جارحةومرة؟ 
عجزت عن اكمال طعامها.  
جرعت مزيدا من القهوة مث  

نظرت اليه ومدت يدها 
 حنوهوقالت بصوت اجش:



خوان... يؤسفين اين ال استطيع -
 ان اكون ما تريدين اانكون.

كيف لك ان تعريف ما اريدك  -
انت مل تدعيين اخربك ان تكونيه و 

اايه ابدا؟ لقدامضيت الوقت  
القصري الذي قضيناه معا تقفزين  
اىل استنتاجات زائفة، وتنسجني 

افرتاضامتغلوطة عين وحتكمني 
علي مبا يروق لك. ما الذي  



حتاولني فعله حبق السماء؟ان 
تعاقبينيعلى ذنب اقرتفه رجل اخر 

 حبقك؟
 لسعتها قسوته فردت ابختصار:

 الاعاقبك. ال. اان-
هنضت واقفة على قدميها وقد 

نسيت رغبتها يف ان تفارقه وداي،  
مث اختطفتحقيبتها ودارت حول  



الطاولة لتجده يسد الطريق  
 قائال:

 اين تظنني نفسكذاهبة؟-
اىل املطار. سأبتعد عنك بقدر -

 ما تسعفين املسافات.
توقف ازيز الكالم حوهلما 

واحست سوريل برؤوس تستدير  
ق اليهما معا. دارت  وبعيو حتد

على عقبيها . وبدات تسري يف  



اجتاه الباب لكن يد خوان امتدت 
بسرعة الربق لتقبض على ذراعها  

بشراسة مؤملة مث اجربها على 
مواجهته. ومع اهنا ذعرت من  
الغضب القافز من عينيه كنار 

ابهتة، اال اهنا احست حنقا الهبا 
النه جرؤ على ملسها يف مكان 

رة من الرجال عام واما مجه 
الفضوليني، وبينهم شرع يبتسم 



ويطلق تعليقات وقحة، فحاولت 
ان تنزع ذراعها من قبضته، 

وزعقت مهتاجة وخداها يلتهبان  
 ابلدم الذي تصاعد اليهما:

 كيف جترؤ على ملسي!-
فقرب وجهه من حمياها اىل حد  

استطاعت معه ان ترى مسامات  
جلده وآاثر القطب اخلفيفة اليت  



بته، وقال من بني اسنانه  حتف بند
 البيضاء ملطبقة :

امسعي ، انت اليت قررت   -
اللعب خبشونة حني كنا يف املزرعة 

ولذا سأرد عليك خبشونة اكرب  
حىت امتكن من ترويضك ايتها  

الثورة الصغرية. من االفضل ان 
تنسي الوعود اليت قطعتها ملونيكا  



النك ستبقني هنا وستحضرين 
 املصارعة هذا العصر

أتلق شعرها ومتاوج وي هتز  -
 رأسها بعنف وتقول: 

كال كال. الميكنك ان ترغمين  -
 على حضورها، الميكنك!

بل استطيع وانت ستكونني  -
هناك وحتضرينها حىت النهاية!  
ستكونني جالسة يف مقصورة 



الرئس، مع املتعهد دييغو كورتيس  
وزوجته عندما احنين امام اجلمهور  

. وبعد ذلك اكون قتلت الثور
سوف تنتظرين هذا العصر حىت  
اهني مهميت وبعد ذلك نذهب 

معا لنعقد زواجنا امام رجل الدين  
تغلبت دهشتها على خوفها  

وغضبها فرددت هبمسة 
 مبحوحة:



 نعقد زواجنا؟-
اجل. ما كان يف نييت ان اعرض  -

عليك الزواج هبذه الطريقة امام 
حشد من املتفرجني لكنك 

ارغمتين على كشف اوراقي  
رفك السخيف العنيد. اال بتص 

صرت على علم مبا اريدك ان  
تكونيه. اريدك ا ن تكوين زوجيت  
يف السراء والضراء. ويف الصحة  



واملرض. الميكنك حنما ان جتدي 
 يف ذلك شيئا منافيا لالخالق؟

بدأ عدد من معارفه يهتفون  
ويصفقون له مشجعني، فحدجهم 

 بنظرة غاضبة ، مث قال بسرعة:
 هنا. هيا لنخرج من-

حثها على التقدم ويده ما تزال  
تقبض على ذراعها فشعرت كأهنا  

لعبة يديرها حمرك دمى قوي 



اليدين، وسارت معه مسلوبة  
االرادة لفرط الدهشة املسيطرة 

 عليها.
خرجا من املطعم فتلقفتها حرارة  

الشمس الساطعة. اجتازا الساحة  
امام مبىن املطعم واجتها اىل ابب  

خلية حتت يؤدي اىل مبان دا
 املدرج. 



دفعها امامه عرب الباب الشرع  
حىت وقفا امام ابب اخر دقه  

خوان بقبضتيه فجعلها الصوت  
تفيق من ذهوهلا، فحاولت اثنية 
ان تنزع ذراعها وحني اخفقت  

 قالت مغمغمة:
انت جمنون. البد انك كذلك  -

لرتغب يف الزواج من امرأة  



تعرفت اليها منذ ثالثة اايم  
 فقط..

 اجاهبا بنظرة متهكمة:
لست جمنوان امنا اقدر على -

اختاذ القرارات احلامسة عند 
االضطرار، الين من النوع الذي  
يعرف مايريد ويدرك قيمة هذا 

 الشيء عندما يراه.



  ميكنك القول ان جتاريب مع
النساء االخرايت تساعدين اىل  

 حد ما .
مسع صوات يدعوه اىل الدخول  

فأدار مقبض الباب وفتحه بقوة 
مث دفعها خبشونة امامه اىل غرفة  

مكتب فسيحة رأت فيها 
شخصني ، رجل مسرتخ وراء  

طاولة مكتبية كبرية، وامرأة جتلس 



على اريكة. هب الرجل واقفا  
 وهتف:

خوان! مالذي اخرك حبق   -
 اء؟ السم

كان عريض الكتفني معتدل 
الطول، شعره االسود الكث 

واالجعد بدا يشيب عند 
الفودين، وعيناه السوداوان  

صغريتني واثقبتني حتت جفنني 



مغمضني. كان يرتدي بزة رمادية  
خفيفة، قميصا ابيض، ربطة عنق 
سوداء انيقة ويقبض أبسنانه على 
سيكار طويل غليظ فيبدو منوذجا  

لكولومبيني ،  لرجال االعمال ا
 اتبع خياطب خوان بقوله: 

انسيت ان استعراض املصارعني -
يبدا يف خالل عشر دقائق، وانك  

 ما تزال يف ثيابك العادية؟ 



جئت أبقصى سرعة ممكنة. هل -
 قمت ابلرتتيبات الالزمة بشأين؟

 فأجابت املرأة عنه:
 اجل ، امتمنا الرتتيبات.-

هنضت عن األريكة وتقدمت 
يلة متناسقة منهم . كانت طو 

القوام ، تلبس رداء مجياًل من 
حرير القز ، لونه أمحر داكن ، 
وخيل اىل سوريل اهنا ترى شيئاً 



مألوفاً يف عينيها الرماديتني وهي  
تنظر اليها من حتت حاجبيها 

املقوسني جبمال . مدت هلا يداً  
 حنيلو و قالت مبتسمة :

اان اوهينيا كورتيس وهذا زوجي -
حدثنا عنك اي ، دييغو . خوان 

سوريل، هل لفظت امسك لفظاً  
صحيحاً ؟ اننا نرحب جبلوسك 

 معنا يف املقصورة.



مث نظرت اىل خوان مبحبة و  
 قالت له برقة :

ال تقلق اي صديقي ، سوف -
 نعتين جيداً بعروسك العتيدة .

حىن رأسه وقبلها على وجنتيها 
 قائاًل:

شكراً لك . كنت واثقاً من  -
 عليك .استطاعيت االعتماد 

 فبادلته عناقه وغمغمت :



 اذهب يف رعاية هللا.-
مث استدارت اىل سوريل اليت  

كانت تقف مشدوهة فهزهتا من  
 ذراعها وقالت حتثها:

هيا ، عانقيه و امنحيه بركة  -
دعائك . اال تدركني انه سيخاطر  

 حبياته هذا العصر ؟ 
ال جدوى من الرفض أو املمانعة  

أمام هذين الزوجني ، ويف اي 



حال ، ال تريد أن ترفض ألهنا 
اآلن ، وقد اصبحت على وشك 
أن تفارق خوان، ال تريد إالّ أن  
تتعلق به وتناشده عدم دخول 

احللبة اطالقاً . تقدمت منه 
وأحاطت عنقه بيديها مث مهست 

 وهي تقرب رأسه من وجهها : 
 احرتس ، أرجوك .-



قبلته على خده لكنه سرعان ما 
نقا اايها ، احتواها بني ذراعيه معا

مث ابعدها عنه بقوة وخرج مغادراً  
الغرفة . كانت ساقاها ترتعشان  

وأنفاسها تتالحق فتمسكت 
بظهر املقعد لتثبت نفسها .  

عادت اوهينيا متشي متهادية اىل  
حيث األريكة لتجلس عليها 

ابسرتخاء رشيق . كان دييغو قد 



غادر الغرفة يف اعقاب خوان 
وهو حيثه على االستعجال ، 

وبقيت املرأاتن مبفردمها. قالت 
 اوهينيا :

اذن سوف تتزوجني ابن اخي ،  -
مع انين مل امسع ابمسك االّ يوم  

 امس. هتفت سوريل :
 ابن اخيك ؟-



شعرت فجأة حبرج ابلغ ومتنت لو 
أهنا ترتدي لباساً اكثر اانقة من  
تنورهتا الغجرية الصيفية وبلورهتا 

القطنية البسيطة . اجابتها اوهينيا 
 ابستغراب واضح :

اجل . أمل خيربك ذلك ؟ أان -
الشقيقة الصغرى لرودريغو رينالدا  

، والد خوان . تعايل ، اجلسي 
اىل جانيب و اخربيين اين التقيت 



خوان . ان قراره املفاجئ ابلزواج  
منك هذا املساء هلو قرار مثري  

ورومانسي جداً لكنه ينسجم متاماً  
الثريان ، مع تقاليد مصارعة 

فزواج املصارع كثرياً ما يتم 
بسرعة ، ويعقد احياانً ، ولألسف 
يف مستشفى يف حلظات احتضاره 

. 



حلظت الرعدة السريعة اليت  
انتابت سوريل على الرغم منها ،  
فلمست ذراعها مواسية و قالت 

: 
ساحميين ، ماكان جيب أن أذكر  -

 ذلك . 
وفكرت سوريل يف نفسها ، إذا  

كل شيء فلرمبا    روت ألوهينيا
تفهمت وضعها وكيف أنه  



يستحيل عليها أن تبقى و تتزوج  
خوان ، ولرمبا ساعدهتا ايضاً على 

 العودة اىل ميدلني فسألتها : 
 مىت حدثك خوان أبمري .؟-
جاء مساء امس اىل كواباي -

ليزوران و ليطلب الينا أن نقوم  
ابلرتتيبات الجراء زواج سريع بعد  

انتهاء املصارعة . لكين كنت 
مسعت عنك قبل ذلك ، من ابنة  



اخي انيز ، حني قامت بزايريت  
وهي يف طريقها اىل بوغوات . 

كانت مفعمة ابلشيطنة كعادهتا ، 
وأخربتين كيف بعثت تستدعي 

بقوهلا ان هناك امرية خوان 
انكليزية مجيلة ذات شعر أمحر  
رائع قد جاءت لزايرته . كانت  

مهتمة جداً بوصولك املفاجئ اىل  
املزرعة و الذي تزامن مع ساعة  



رحيلها فاعتقدت ان خوان قد 
دعاك اىل املزرعة لتعيشي معه 

 كرفيقة . هل فعل ؟
 فردت سوريل متعلثمة :

كال ، أان ... أان قصدته -
طلب مساعدته يف انقاذ زواج  أل

 ... زواج مونيكا اهنل.
وهنا رأت التعجب يغضن وجه 

اوهينيا ذا التقاسيم االسبانية 



الدقيقة ، فاندفعت على الفور  
تروي هلا قصة التقائها خبوان يف  

مركز التزجل وكل ما نتج عن ذلك  
اللقاء من مالبسات . وهتفت 

 اوهينيا ملا انتهت :
، قطعت اهلذا السبب وحده -

كل تلك املسافة من ميدلني اىل  
املزرعة ، مبفردك ؟ انت و هللا  

فتاة متهورة ! امل حيذرك أحد من  



اخلطر الذي قد تتعرض له شابة  
مثلك يف مناطق الريف النائية ؟  

كان من احملتمل أن تصايب مبكروه  
. 

 فأجابت سوريل شاخمة األنف :
مل أتعرض ألي مكروه ، على -

احاول اهلرب من  االقل ، قبل ان 
 منزل ابن شقيقك . 

 وماذا حصل وقتها ؟-



حاول أن مينعين . وأخرياً ، حني  -
متكنت من اخلروج ، حلق يب  

وأصر على أن ابيت الليل يف  
 منزله .

 فقالت اوهينيا حبماسة :
حسناً فعل . يسرين أن امسع  -

ذلك . لقد تصرف مبا هو  
 صواب .



صواب ؟ وهل من صواب أن  -
و يقفل علّي ابب حيتجز ثيايب 
 غرفة النوم ؟ 

برقت العينان الرماديتان املركزاتن  
 عليها و قالت صاحبتهما :

 كان يفكر فقط يف محايتك .-
 فأضافت سوريل بصوت اجش :

 وهذا الصباح ... حاول أن ...-



من البديهي أن حياول خوان -
ذلك ، فأنت ، حىت يف هذه 

التنورة الرهيبة و البلوزة العادية ، 
اندرة اجلمال ، كزهرة  فتاة

اوركيداي محراء ، وخوان حيمل 
تقديراً عظيماً لكل اجلماالت 

 النادرة .
 مث اتبعت تسأهلا جبدية اتمة :

 هل تضايقت من ابدرته ؟-



غطت سوريل خديها امللتهبني  
 بيديها واعرتفت قائلة ابرتباك :

اان ... اان ... ال ، مل أتضايق .  -
اذ  لكن من اخلطأ أن نفعل ذلك  
ال ميكنين التنازل عن مبادئي  

ألجاريه يف مطالبه . اننا ابلكاد  
 نعرف بعضنا بعضاً.
 ردت اوهينيا قائلة : 



هذه املعرفة تتوطد عادة بعد  -
 الزواج و ليس قبله .

هناك فوارق عديدة بيننا . -
فكالان نشأ بطريقة خمتلفة ، 

كذلك وجهات نظران ختتلف عن 
 بعضنا جتاه امور عديدة .

اتظنني ان هذا شيء اندر  -
احلدوث ؟ ثقي انه ليس كذلك ، 
فدائماً هناك أانس من جمتمعات 



و أوطان خمتلفة ، يتزوجون  
بعضهم بعضاً. الفوارق قد تكون  

عاماًل اجيابياً ومثرياً يف احلياة 
الزوجية ، كما أن احلب كفيل 

 ابلتغلب عليها .
 وهنا هنضت واقفة وأردفت :

ذهابنا اىل   هيا ، لقد حان موعد-
املقصورة كي نشهد استعراض  

 املصارعني .



 فقالت سوريل بعناد :
لن اذهب . ال استطيع -

مشاهدة مصارعة كهذه . ال 
استطيع ! سأصاب بغثيان ان 

 فعلت .
لكن جيب أن تكوين جالسة يف  -

املقصورة . خوان سيتوقع أن  
يراك هناك ، هيا بنا ، هذا وقت 
 حيتاج فيه اىل وجودك ، وعليك



أن تقدمي مصلحته على 
 مصلحتك .

 فاحتجت سوريل قائلة :
وماذا سيعنيه األمر سواء كنت  -

 هناك أم مل اكن ؟
يف تلك اللحظة فتح الباب ،  

ودخل دييغو يقول ونظرته الثاقبة  
تروح جيئة وذهاابً بني سوريل  

 وزوجته :



هل انتما مستعداتن ملشاهدة -
 االستعراض ؟

 : مث اقفل الباب وأردف سائالً 
 ماخلطب ؟-

 اجابته زوجته ابمتعاض :
اهنا ترفض مشاهدة املصارعة . -

تقول ان ذلك سيصيبها ابلغثيان 
. افهمها أنت اي دييغو . افهمها  
ملاذا جيب أن تكون هناك . ملاذا  



ال جيب أن ختذل خوان يف هذا  
 اليوم ابلذات . 

 هتفت سوريل تربئ نفسها : 
 كال ، أان ال أخذله .-

 فقال دييغو :
بل ستصيبه خيبة قوية . اوهينيا -

، اسبقينا اىل املقصورة فضيوفنا 
 اآلخرون قد حضروا.

 



 
بعد   فتح الباب لزوجته وملا اغلقه

خروجها ، ارتكز عليه مث عقد 
ذراعيه علىصدره وراح حيدق اىل  
سوريل . ويف األخري قال بصوت  

 اجش من كثربة التدخني :
يبدوواضحاً اي سنيوريتا انك ال  -

تعرفني االّ القليل عن مصارعة 
الثريان وعن الرجال الذينيشرتكون  



فيها . هل تعلمني كيف نشأت  
 هذه الرايضة عندان ؟

أسها نفياً وهيتشعر كما فهزت ر 
لو اهنا تستمع اىل عظة اخالقية 
من مدير مدرسة صارم لكوهنا 

امهلت واجباهتااملدرسية . واتبع 
 دييغو يقول بتمهل : 

نشأت منذ القدم بسبب حاجة -
االنسان الىاصطياد الغذاء ، منذ 



أن كان الرجال البدائيون  
يطاردون الثريان الربية ويذحبوهنا 

اتو بلحومها . آه ، فيالعراء ليقت
يبدو انك بدأت اآلن هتتمني 

 ابملوضوع.
كانت قدتوقفت عن التحديق يف  
يديها ورفعت رأسها لتصغي اليه 
 عن قرب . لكنها ردت حمتجة :



ما كان ميارسه الناس من رايضة -
وحشيةيف القرن احلادي عشر ال  
عالقة له ابلقرن العشرين . انه  

 مشهد حمط للكرامة ليساالّ.
انت تعتقدين فعاًل اننا    اذن-

 اكثر متدانً يف هذا العصر ؟
 هز رأسه مينةويسرة واتبع حديثه :

ال ، ال اعتقد اننا كذلك ، -
فالطبيعة البشرية ال تتغريكثرياً على 



مر العصور ، ومايزال الرجل  
يتجاوب مع التحدي الذي متثله  
الوحوش الربية ،وجيب أن ميتحن 

يواانت  شجاعته امام سطوة احل
الكاسرة ... مع حلول القرن  
الثامن عشر ،تعاظمت أمهية 
ذلك اخلادم الذي كانيحمل 

حياته على كفيه ويتقدم 
ليستجلب الثور بواسطةوشاح 



أمحر يهزه امامه يف مناورات  
خداعية . وهكذا اصبح هو بطل 

هذه الرايضة وليسالفارس على 
ظهر اجلواد . و شيئاً فشيئاً 

ترب أتدية  أصبحت املصارعة تع
دراماتيكية ،وحيث متكن املقارنة  
بني مهارة وفن املصارعني و بني  

 مهارة وفن املمثليناملسرحيني.



توقف لينظر اىل ساعته وأردف  
 قائاًل:

الوقت ال يتسع ملزيد منالشرح  -
واكتفي اآلن ابلقول ان املصارع 

انسان مزاجي كأي فنان المع 
آخر فهو يلعب معاملوت نفسه ،  

ة خاطئة أو غلطة صغرية وأية حرك
من جانبه كفيلة ابلقضاء عليه من 
قباللثور املنتصر . هذا ما حصل 



يف أتدية خوان األخرية . فقبل أن 
يدخل احللبة ، حدث شيءال 
ميكنين البوح به ، شيء ضّيع 

عليه تركيزه اىل حد جعله يرتكب  
غلطة بسيطة ويتيحللثور أبن 
يصرعه . اليوم ، ال أريده أن  

ركيزه أبي شكل . فهو ان  يفقد ت
رفع بصره الىاملقصورة يف اجلولة  

األوىل ومل يرك فيها ، سوف 



يتساءل عن مكانك وقد يشتت 
ذهنه ويصاببأذى خطري . اتريدين  

 أن حيدث له ذلك ؟ 
هزت رأسها ببطء و قالت 

 بصوت كسري : 
الأريده أن يتأذى ابداً ، كما  -

 الأريده أن يصارع بعد اليوم .
 قال دييغو:



قديتوقف عن املصارعة بعد -
الزواج . والده تقاعد عنها لكي 

يتزوج . لكن خوان مدين  
لنفسهوملعجبيه مبصارعة واحدة 
فقط كي يستطيع االنسحاب  

بكرامة ، وليطهر امسه من وصمة  
اجلنب . واآلن ، هيا بنا اي عزيزيت  

. اان واثق من استعدادك  
ملساعدته على بلوغ هدفه 



وأعدك   بوجودكفي املقصورة ،
أبن األمر لن يكون سيئاً كما 

تظنني . بوسعك أن تغطي عينيك 
اذااستحال عليك أن تتابعي  

 املشاهدة .
فكرت سوريل ابلندبة على وجنة 
خوان ، مث تذكرتصورة الثور وهو 
يقذفه يف الفضاء ، وتذكرت قول  
جوفيتا انه كاد ميوت آنذاك . ال  



مفرهلا من كبت نفورها اخلاص من  
ضة ، وحضور مصارعة هذه الراي

خوان األخرية ... هنضتواقفة و 
قالت وهي متسد تنورهتا املشوشة  

: 
سأمشط شعري قلياًل مث أذهب  -

معك . ليتين ارتدي ثياابً غري 
 هذه لكن ليس لدي سواها .



فابتسم هلا دييغو و قال بشهامةو  
 هتذيب :

تبدين رائعة كما انت . كنت -
اعلم أنك سرتاعني مشاعر خوان  

 أدركتماقد يتعرض له . مىت
لدى وصوهلما هناية املمر ارتقيا  

درجاً خشبياً يؤدي اىل  
مقصورةتشبه صندوقاً كبرياً ، 

مزينة ابالعالم و الزهور ، وتقع  



يف وسط مقاعد املدرج  
احمليطةبدائرة كبرية من الرمال  
الزاهية . كان االستعراض قد 
إبتدأ ، وحشود الناس هتتف 

  بصخبمغرقة صوت الفرقة
الصغرية املكونة من طبول 

وزمارات وأبواق . كانت تعزف  
حلنًامحاسياً وهي تتقدم غارزي 

الرماح و احلراب ، ومهتهم 



تعذيب الثريان يف اجلولة األوىل .  
وخلفهم مر املصارعون وهم 

يرتدون اللباس املقصب ويردون  
على هتافات اجلماهري 

بتلوحيقبعاهتم املثلثة الزوااي . 
أمام املقصورة ، وحني مروا من  

رأت سوريل بوضوح اتمالنظرة 
املتألقة اليت صوهبا اليها خوان من  



عينيه الرماديتني قبل أن ينحين هلا  
. 

مل تزح بصرها وهو يتهادى حول  
احللبة ، ملقياً عباءته احلمراء على  

كتفه ، ويسريخمتااًل يف حركات 
رشيقة من ردفيه وكتفيه تشكل 

صارع جزءاً ال يتجزأ من دوره كم
،وهكذا ، ابلكاد استوعبت أمساء 



الضيوف اآلخرين يف املقصورة 
 حني عرفتها اوهينيا اليهم .

مث احننت اوهينيا صوهبا و قالت  
 هامسة :

هل ادركت اآلن امهية وجودك  -
فياملقصورة ؟ عظيم . بعد انتهاء  

املصارعة سآخذك اىل بييت واختار  
لك ثوابً مناسباًللزفاف بدل هذا 

 ينه . الذي ترتد



مث ضغطت على يدها مبحبة 
 وأردفت : 

ال تقلقي ايحبيبيت ، سأنوب ، -
أان و دييغو ، عن وجود والديك  

 أثناء الزفاف.
يبدو األمر وكأهنم ينتزعون مقود  

حياهتا من يديها ... فكرت 
سوريل وهي جتلس وامجة على  

مقعدها ،وتسمع هدير اهلتافات  



حني هجم ثور اسود راكضاً اىل  
و يلبط بقائمتيهاخللفيتني احللبة وه

 وينظر هائجاً حوله. 
غطت عينيها بيد واحدة كي ال 

ترى احلراب تغرز فيالثور ، 
وتساءلت عن الشيء الذي  

حدث خلوان يف مصارعته األخرية 
 وجعله يضيع تركيزه .



شعرت ابرتياح ألن دييغو  
كورتيس ، وبرغم ضيق الوقت ،  
شرح هلا السبب املوجبلوجودها 

ة لدى تطلع خوان  يف املقصور 
اليها . كل ذلك مل حيببها اكثر اىل  
هذه الرايضة، لكن بعد مافهمت 
شيئاً عن اترخيها وتتطورها أصبح 

ابمكاهنا ان حترتم وتقدر 
الرجاالملصارعني اكثر بكثري عن  



السابق . ومع تالحق املشاهد  
املثرية على احللبة املتألقةيف وهج  

الشمس ، ومع ازدايد هياج الثور  
ظة اثر حلظة ، بدأت تراقب  حل

ابنتباه علىالرغم منها ، وتشعر  
بتوتر يتنامى يف داخلها ، وما أن  

ابتدأت اجلولة األخرية حتىوجدت 
نفسها جتلس على حافة مقعدها 
كسائر الناس حوهلا ، وعيناها ال 



تفارقان املصارعالثالث ذا القوام  
املتني اخلفيف احلركة ، الذي كان  

ء الزاهيةحبركات  يهز عباءته احلمرا
رشيقة متعددة ليحث الثور على 

مهامجته ، وينتحي جانباً يف 
الدقائق األخريةفقط ، فيمزق 

الثور ، بقرنيه عباءة الرجل القريبة  
جداً من جسمه. وكلما تكررت  
اهلجماتو تقارب االلتصاق كلما 



علت هتافات اجلماهري ودّوت يف  
 الفضاء . 

وشيئاً فشيئاً بدأالثور الصغري  
يستسلم للتعب وحيث قلت 

هجماته وازدادت شجاعة الرجل  
. كان يلف عباءهتحول احدى  
ذراعيه حلمايتها ، وميتشق سيفاً 

بيده األخرى ، وهو يتقدم ببطء  
شديد مناحليوان الالهث املتعرق 



والذي دل رأسه املخفوض على 
اهنيار قواه . وهنا صمتاملتفرجون 
وحبسوا أنفاسهم رهبة وتوقعاً .  

سوريل يتوتر ، تقلص   جلست
يديها على فمهاوكل اعصاهبا 

ترجتف خوفاً ، ليس على الثور ، 
 امنا على الرجل الذي يرتصده .

امحهيا اهلي من كل اذى ! امحه  -
 من كل اذى .



راحت تكرر الدعاء بدون أن تعي  
وجودجرياهنا يف املقصورة أو ماقد 
يصدر عنهم من انتقاد . وفجأة 

لواقفة  هجم الثور . هبت سوري
على قدميها كمئات الناس حوهلا  

وقد متلكها اقتناع ابهنا سرتى 
جسم خوان ينقذففي الفضاء  

ليسقط على الرمل ويدوسه الثور  
حبوافره ، لكنها دهشت اذ رأته  



مايزالواقفاً على قدميه ، مث 
استدار بسرعة ليواجه الثور الذي  

هجم عليه من جديد فيما 
كاانملتفرجون يلوحون مبناديل  

تعبرياً عن اعجاهبم . بعد ذلك  
جاءت النهاية بسرعة 

وغطتسوريل عينيها . تراخت 
على مقعدها وهي تشعر بغثيان  

 حيل مكان التوتر . 



مث رأجتميع جرياهنا يف املقصورة 
يقفونويصفقون فوقفت يف الوقت  
املناسب لرتى خوان يقرتب منهم  

وينحين كما تقضي 
 تقاليداملصارعة .
ا ابقة من  مث انولتها اوهيني

 األوركيداي احلمراء وقالت حتثها :



هيا ، اقذيف هبا اليه . اهنا ابدرة -
تظهر له حبك وستفرح 

 اجلمهوركثرياً.
فاحننت على حاجز املقصورة 

وقذفت ابلباقة اىل حتت حيث 
سقطت عند قدمي خوان . 

التقطها ولثمها مث احنىن لسوريل  
من جديد . وهنا عرب املشاهدون  

بهتافات مدوية  عن استحساهنم



وراحوا ميطرون خوان بباقات 
الزهور داللة على اعجاهبم 

الكامل بتأديتهالشجاعة ذلك  
النهار . ويف الوقت نفسه اقتحم 

املقصورة عدد من املعجبني 
املتحمسني كييهنئوا دييغو  

كورتيس على تقدميه مصارعة 
رائعة . ساد هرج ومرج فوعت 

سوريل أن اوهينياقد نسيت امرها  



اً ، وابلتايل زودهتا بفرصة  مؤقت
 ذهبية للهرب .

هبطت الدرج بسرعةوهرولت  
راكظة على املمر واىل مكتب 

 دييغو.
اسرتجعت حقيبتها ويف بضع ثوان  

كانتتغادر املدرج مع حشد من 
املعجبني املنفعلني . سارت بينهم 
اىل الردب الضيقة وقررت أنتبقى 



معهم كي هتتدي بواسطتهم اىل 
ساحة البلدة حيث جتد سيارة 

 اجرة تقلها اىل املطار .
سارع رجل اىل مساعدهتا بعطف 

وتفهم فمشى معها ليدهلا على 
املخصص لوقوفالسيارت  الشارع 

لكن سائق التاكسي البدين ذا  
الشاربني الكبريين مل يظهر هلا أي  

عطف وبدامصمماً على سلوك 



أظول طريق امكنه سلوكه اىل  
املطار . جلست على حافة 

املقعد اخللفيمتوترة األعصاب 
تضرب امخاساً يف أسداس ، اذ  
خشيت االّ جتد ظائرة تقلع يف  

، أو أن  هذا الوقتاىل ميدلني  
تكون الطائرة قد أقلعت وسوف 

تضطر ابلتايل اىل االنتظار 
بضعساعات حىت تقلع اخرى .  



خنقها احلر لعدم وجود مكيف  
هواء يف السيارة و النافذةاملفتوحة 

 مل ختفف منه شيئاً.
يف األخري ، أصبحت البيوت  
أكثر تباعداً عن بعضهاالبعض  
وبدأت الطريق تلتف مبحاذاة 

احملفوف ابألشجار النهر العريض 
. مث استطاعت أنرتى سواري 

املطار الالسلكية . وأخرياً  



انعطف التاكسي على الطريق  
املؤدي اىل مبنىاملطار . رفعت 

احلقيبة وفتحت سحاهبا لتخرج 
حقيبة يدها احملتوية مااًل كي تدفع  

اجرةالسائق . أخرجتها وراحت  
اصابعها تبحث عن ملمس 

ا ، احملفظة اجللدية يف داخله
امناعبثاً. فتحت احلقيبة على 

اتساعها ودققت النظر يف  



حمتوايهتا فلم جتد أثراً للمحفظة . 
أذهلها هذا االكتشاف فجلست 

مصعوقة فيما كان التاكسي خيفف 
 سرعته ويتوقف امام مبنىاملطار. 

أخرجت يدها ببطء وأقفلت  
السحاب . مث رطبت شفتيها 

اجلافتني ونظرت الىالسائق ... ال 
تطيع التوجه اىل اي مكان من  تس

 دون مال .



ليس امامها االّ أن تطلباليه 
ارجاعها اىل املدرج على أمل ان  

جتد خوان هناك ويدفع األجرة 
عنها . لكن العودةتعين  

استسالمها خلوان ، وهذه النتيجة 
 واضحة كعني الشمس .

 وقال الرجل حمتداً :
سنيوريتا . لقد وصلنا املطار . -

 من فضلك .ادفعي يل 



 فبدأت تقول :
اودذلك لكنين فقدت حمفظيت -

 احملتوية كل ما لدي من مال .
مث أجفلت حني بدأ يوجه 

اليهاسباابً ورأته يفتح اببه بعصبية 
مهدداً ابستدعاء البوليس . 

 هتفت بصوت ايئس :
ارجوك ال تستدعي البوليس .  -

ارجعين اىل املدرج ، حيث تقام 



عرف مصارعات الثريان . اين ا
شخصاً هناك ، وهو سيدفع لك 

 اجرتك. 
عاد جيلس على مقعده وسأهلا 

 بنظرةضيقة مراتبة :
 ما امسه ؟ -
 خوان رينالدا .-

بدا االسم جمهواًل لديه  
 فأردفتمفسرة :



 الشجاع ، مصارع الثريان . -
 رد ابحتقار :

ها ! أنت صديقة الشجاع  -
؟اتتوقعني مين أن اصدق هذا 

 الكالم ؟
آخر من الشتائم   واخنرط يف سيل

، انعتاً اايهاابلكذب و  
اللصوصية ولكن حلسن احلظ  

ضاعت غالبية عباراته القاسية يف  



ضجيج طائرة مقلعةورمبا الطائرة 
نفسها اليت كان من اجلائز أن  

 تسافر هبا . 
و فجأة ، مرت هبما سيارةفارهة 
وتوقفت أمامهما مباشرة . انفتح 

احد البابني اخللفيني ، وهبط منها 
رجل يرتديقميصاً قرمزايً وبنطلوانً  

أسود. فقذفت سوريل نفسها  
على مقعد التاكسي اخللفي  



وصرختوهي خترج رأسها من  
 النافذة :

 خوان ، خوان ! اان هنا !-
كان يهم بدخول املبنىلكنه توقف 

انظراً خلفه مث تقدم صوب  
التاكسي . حدجها بنظرة قاسية 
  متأججة وفتح الباآبمراً اايها بقوله

: 
 اخرجي.-



وعلى الفور قفز سائق التاكسي  
من مقعده وهرول الىخوان يؤشر  

بيديه غاضباً وبدأ يشرح له  
القصة . توقف فجأة وحبلقت 

عيناه مث غمراتالبتسامات وجهه  
وهو ميد يده خلوان ويربت على  

 كتفه حبب واعجاب.
قال له خوانشيئاً مث أخرج من  
جيبه مااًل ونقده اايه . فقال 



مبتهجاً وهو يدس املال السائق 
 فيجيبه :

 الف شكر اي سنيور .-
 مث التفت اىل سوريل وأردف :

اعتذر سنيوريتاعما حدث بيننا -
 من سوء تفاهم . 

وحاملا انطلق بسيارته بدأت  
سوريل تسري يف اجتاهاملبىن لكن  

سرعان ما قبض خوان على 



ذراعها وأرغمها خبشونة على  
 مواجهته . قال من بيناسنانه :

 لن تسافري . ستأتني معي .-
رفعت بصرها اليه فطالعها وجهه  

املقنهبقسوة ورأت يف حدقتيه 
بريقاً غريباً جعلها تنكمش داخلياً 

لف حساب لعواقب  وحتسب ا
ذلكالغضب الرهيب . قال 

 تتوسله :



ارجوك اي خوان . جيب أن -
أرجع اىل مونيكا ... اذا ... اذا  

 دفعت عين مثن البطاقة .
 اجاب بصرامة : 

 لقد اقلعت الطائرة قبل قليل .-
شدد قبضته على ذراعها وبدأ  
يدفعها صوب سيارة الليموزين  
حيث رأت سائقاً يف لباسرمسي 



رب وهتذيب . فقالت جيلس بص 
 ابحلاح وهي حتاول التملص منه :

 سوف انتظرالطائرة التالية . -
فأجاهبا وهو يفتح الباب اخللفي  

: 
سنزور آل اهنل بعدزواجنا . -

أعدك بذلك . اما اآلن ، 
 فاصعدي امامي .



كال ! دعين اذهب ، ارجوك . -
االترى أن زواجنا سيفشل ؟ اننا  

 خمتلفان جداً عن بعضنا وغري
 متكافئني .

 قال بوقاحة :
اخرسي ! ال تدعيين اضربك  -

على قفاك على مرأى من الناس 
، وال تظنين للحظة اننياهددك  

 جزافاً !



توسلته بنظرة أخرية ايئسة مث 
صدقته . صعدت السيارة 

كالسلحفاة ،وحاملا جلس اىل  
جانبها انطلق السائق عائداً هبما 

 اىل كواباي .
 

 عروس لليلة واحدة 
 



ت سوريل بعيداً عن  جلس
خوانقدر املستطاع ، وسرحت 

ببصرها اىل النهر العريض الصايف  
الذي يعكس ألق الشمس 

الغاربة، وجيري كذهب مسّيح بني  
حفايف األشجار الداكنة . على 

الضفة األخرى ، وخلف 
األشجار ،بدت احلقول اخلصبة 
مزنرة بظالل زرقاء وهي تنطوي 



أمام بصرها كغيوم ارجوانية ، 
يمابيوت املزارع املتباعدة تتألق ف

كأجنحة بيضاء وأسطحها احلمر  
 تتوهج كما النار . 

هذااملشهد اهلادئ و الوجه اآلخر  
لكولومبيا ، بلد التناقضات ، مل 

جيلب الراحة ألفكارسوريل . 
فعواطفها تتوه يف دوامة ، وهي 

جتلس متهدلة الكتفني على املقعد 



اخللفي ، التدري ماذا تفعل أو  
ول . شبّهت نفسها ابلثور يف  تق

هناية املصارعة ، خائرة القوى  
،وتصميمها على املقاومة يف  
درجة الصفر تقريباً . وجاءها  
صوت خوان على حني غرة ، 
يهمسفي أذهنا وأنفاسه تلمس 

خدها كريشة ، مما جعلها تعي أهنا 



صارت جتلس لصقه بدون 
 أنتتذكر قيامها بذلك :

 ؟ ألن  واآلن ، ما رأيك بتأدييت-
تعززي غروري كما هو مطلومبن  

الزوجة الفاضلة ؟ ألن تقويل انين  
اّديت دوري برباعة فائقة ؟ قبل 
بضعة اايم ، ملترتددي يف امتداح  

 براعيت التزجلية .
 فردت بصوت خفيض :



 اان لست زوجتك .-
ظلت مشيحة عنه كي ال ترى  
السخرية اليت تصورهتا مرسومة  

قاملؤكداً بغرور  على فمه املائل . 
: 

 ستصبحني زوجيت عما قريب .-
ال اريد ذلك . ال استطيع -

الزوامجنك وحنن ابلكاد نعرف  
 بعضنا بعضاً.



وهلذا السبب ابلذات ينبغي أن -
 نتزوج ... لكينوطد هذه املعرفة .
فاستدارت تتفحص وجهه بعينيها  
الواسعتني ، ومل خترج بنتيجةسوى 

قالت أنه بدا متسلياً بفكرة ما . 
 ابرتياب :

البد ان هناك سبباً آخر . -
الاصدق أنك تبغي الزواج مين  

 كي نوطد معرفتنا . 



أجاهبا بصوت أرق وقد اقرتب 
 منهااكثر :

مل ترتكي يل أي خيار . جيب أن -
أفعل شيئاً ألمنعك من اهلرب .  
لقد جعلتنيأحلق بك مرتني . أال 
يلفتك هذا اىل شيء عين ، اي 

 سوريل ؟
يلفتين فقط اىل انكتبدو عاجزاً -

عن تقبلك ألول هزمية عاطفية 



متىن هبا . انك تواجه ألول مرة ، 
امرأةختتلف عن األخرايت ، امرأة  

مل تصرعها بتلك اهلالة البطولية 
الرومانسية اليت تتلذذيف احاطة  
نفسك هبا . ولو انين مل اضيع  

حمفظيت لكنت اآلن يف طريقي اىل  
 ميدلني .

 فكرت يف ذلك . اجل ، -



ضغط على خدها برفق مث ازاح  
شعرها الكث عن عنقهاالناعم 
 أبطراف اصابعه ، واتبع يقول :

هلذا السبب مل أرجع اليك  -
 احملفظة عندماوجدهتا .

 انت ... وجدهتا ؟ اين كنت ؟-
سقطت منك يف غرفة النوم .  -

وعلى األرجحلم تنتبهي لسقوطها  



يف غمرة استعجالك اهلرب هذا  
 اح .الصب

اذن ، اعطين اايهافوراً ! اوه ، -
اين اعترب احتفاظك هبا عماًل 

 خسيساً !
حاولت ازاحة يده بعنف ألنضغط 

أصابعه اللطيف كان يضعف 
مقاومتها لسحره لكنه اعتقل 

يدها بيده األخرى ورفعها  



الىشفتيه ، مث ضغط هبا على 
صدره كي يدعها تشعر خبفقات  
ها  قلبه ، و قال هبدوء متأماًلوجه

: 
عندما أتناور مع ثور صغري و  -

متهور ، أحاول دائماً ان اتكهن  
ابلوجهةاليت سيهجم منها ولذا  
مخنت أنك ستحاولني العودة  
اليوم اىل ميدلني ، وكان علّي 



أأنجد طريقة ما ألعيق ذهابك . 
دييغو و اوهينيا ساعداين من  

جهتمها على اقناعك 
حبضوراملصارعة ، وأان أخفيت 

يد من أتخريك و  حمفظتك ألز 
ألمتكن ابلتايل من اللحاق بك  

 فيالوقت املناسب.
مل اَر على غرارك رجاًل جمرداً من  -

 املبادئ اىل هذا احلد .



اين اجترد منها حني أكون راغباً -
يف احلصول على أمر ما ، وأان  

 أريدك زوجة ايسوريل .
حاولت أن تبعده عنها بدفع  

صدره اىل الوراء امنا كانت كمن 
زح حائطًاصخرايً ، وحني يزح

حركت رأسها لتتفادى وجهه  
وجدت يده تقفز اىل خدها 

 وتلوي وجهها صوبه . مهست :



لن جتربين على الزواج منك . -
سأرفض ذلك . سأقول ان هناك  
اسباابً عديدةحتول دون زواجنا . 
سأزعم انك خطفتين ابالكراه . 
سأقول لرجل الدين اننا ال جيب 

ب بعضنا اننتزوج ألننا ال حن
 بعضاً.

تتحدثني دائماً عن احلب مع  -
أنك بدأت لتوكتتعلمني شيئاً من 



عذابه اللذيذ ، واآلن سأعطيك 
 مزيداً من الدروس .

ملس حمياهابرقة ، وجنتيها ، 
جبينها ، جفنيها وذقنها فارتعش  

قلبها وأصبح التفكري يف 
مقاومتهشيئاً منسياً . عطر شعره 

ت  ووجهه أشعرها بضعفها وخفقا
قلبه أمسعتها احلاانً رقيقة ،فما 
عادت هتتم أين هي وال درت  



بشيء عن حلول الغسق وال عن  
قناديل الشوارع اليت كانتالسيارة 
خترتقها هبدوء وسالسة . الكون  

كله كان يدور ويرتكز يف هذه 
العواطف امللهوفة . مرر اصابعه  
يف شعرها وقال انظراً يف عينيها 

اً بفعل بتوق ، وصوته خيرج كثيف
 عاطفتهاملشبوبة : 



هل عرفت اآلن شيئاً عما 
سيحدث بيين وبينك ؟ عما قد 

حيدث هذه اللحظةويف هذا  
 املكان ابلذات ؟

 اجل .-
هذا ماحاولت أن تتحاشيه من -

خالل هروبك . كانبمقدوري أن 
أدعك ترحلني وأنساك ، رمبا مع  
امرأة اخرى ، لكين مل أشأ فعل 



اي  ذلك ألنياريدك انت ابلذات
سوريل ، لذا ابقي معي وتزوجيين  

إن كانت هذه هي الطريقة  
 الوحيدة .

غمرت وجهه بيديها ومهست 
 حبرارة :

نعم . نعم . سأبقى معك -
 واتزوجك . 



متهلت السيارة مث توقفت أمام 
بيت قدمي ، ذي جدران خارجية 

بيضاء تلتمع بنعومةيف الضوء  
الذهيب املنبعث من قنديلني 

 خل .يتدليان قرب املد
مل تكن سوريل قد افاقتتماماً من 
مشاعرها فدخلت البيت كاحلاملة 

لتجد نفسها يف ردهة فسيحة 
تشعشعها اضواءثريتني كبريتني .  



كانت اوهينيا كورتيس هناك ، 
وبعد حوار قصري مع خوان  

أتبطت ذراعسوريل وصعدت هبا 
اىل الطابق العلوي وادخلتها غرفة  

نوم جذابة مزينة بورق جدران 
نثورابلورود ومؤثثة بفرش أبيض  م

 و ذهيب .
اغلقت اوهينيا الباب و قالت  

 حبيوية :



هذهالغرفة ستكون حتت -
تصرفكما ، انت و خوان ، اثناء  
مكوثكما يف كواباي . يوجد محام 

ملحقبها ، وستجداهنا هادئة على  
ما اظن . لقد وجدت لك ثوابً  

مناسباً للزفاف ، فلحسن احلظ،  
زينا كل ثياهبا مل أتخذ ابنيت رو 

عندما تركت البيت عروساً . انت  
وهي متعادلتان فيالطول تقريباً، 



لكنك احنف منها ، ولذا علّي ان  
اضيق الثوب ليناسب جسمك . 
اذهيب اآلنواغتسلي لبينما آيت به 

. 
كان الرداء عاجي اللون من  

قماش الكريب دوشني الثقيل  
،وزنه انيق رغم بساطة خطوطه .  

وهي تساعد سوريل  قالت اوهينيا
 على ارتدائه :



لقد ارتدته روزينا يف حفلتها -
الراقصة االوىل حيث صمم هلا 

خصيصًاعندما بلغت الثامنة 
عشرة قبل ثالث سنوات ، لكنين  

واثقة من اهنا ستفرح من  
ارتدائكاايه ، كما ارجو االّ متانعي  

نت يف ارتدائه كثوب عرس . ان ا
لبس شيء مستعار ، مناملفروض 



ان جيلب للعروس ، اليس كذلك  
 ؟
 اجل .-

حدقت سوريل ابستغراب اىل  
مظهرهااجلديد املنعكس يف املرآة 

الطويلة . فالثوب جعلها تبدو  
خمتلفة كثرياً عن الشكل 

الذيتوقعته ، اذ بدت كفتاة خترج 



من صورة يف كتاب قصصي 
 !اسطوري 

بدا هلا انه مل يكنهناك اي تباين  
يذكر بني لون الثوب ولون بشرهتا  
، ونتيجة لذلك بدا شعرها االمحر  
اكثرملعاانً وروعة ، وعيناها اغمق 
لوانً وكأهنما بركتان عميقتان من 

 السواد.



كانتاوهينيا قد ضيقت حواشي 
الفستان قلياًل بواسطة الداببيس  

وبدأت ختيطها بسرعة حول 
 ل . سألتها بعد قليل : جسمسوري

ما رأيك يف الثوب ؟ هل -
 اعجبك ؟

اجل ، اعجبين اهنللطف كبري -
منك ان تعرييين اايه . لقد 

كلفكما خوان عناء كبرياً ، انت 



وزوجك ، حينقرر ان يتزوج هبذه 
 السرعة من فتاة التقاها لتوه.
 مث اضافت بلهجة اعتذار :

ومع ذلك ال تبدين مندهشة -
 من تصرفه .

اطلقت اوهينيا ضحكة قصرية 
 وردت : 

ال ميكن ان يدهشين مطلق  -
تصرف يصدر عن خوان ، 



فكالان من الساللة نفسها .  
لقدكان منذ والدته قانوانً حبد  

ذاته ، وذا نزعة عنيدة جداً اىل  
نيل ما يريد ولو اضطريف سبيل 

ذلك اىل اقالق اآلخرين او حىت  
اىل ايذائهم . من فضلك ، 

 الىاليمني ، علي استديري قليالً 
ان اخيط الثوب وانت ترتديه ، 



اذ ال وقت الصالحه آبلة اخلياطة  
. 

اطاعتها سوريل واطلقت تنهداً  
بطيئاً خفيضاً عرب عن ارهاقها ، 

فنظرت اليهااوهينيا ابهتمام 
 وغمغمت :

ايصغرييت املسكينة ، انت -
منهكة جداً . ما كان جيب 

انتهريب بتلك الطريقة اذ جعله  



اكثر تصميماً على امتالكك   ذلك
، انه حيب كل انواعالتحدايت ، 

ولو مل يولد لعائلة حترتف مصارعة 
الثريان اابً عن جد ، الختار 

رمباشيئاً آخر يشكل حتدايً مماثاًل 
: كتسلق اجلبال او الطريان  

البهلواين او سباقالسيارات ، اي  
شيء يضطره اىل استعمال مداركه 



يف العاب  وبراعته ليتجنب املوت 
 املوهتذه .

عادت سوريل حتدق اىل صورهتا  
يف املرآة ، اهنا تشعر فعاًل ابرهاق 
وخوار . كذلك حتس اهنا وحيدة 

جداً ، فهاهي تستعد لزواجها من  
رجل غريب يف ارض غريبة 
وتبعدكثرياً عن اي اهل او  

اصدقاء . ملاذا تقدم على هذا ؟ 



اين ذهبت ارادهتا القويةونزعتها  
لية ؟ قطعت اوهينيا االستقال

خيطاً مبقص صغري وتراجعت  
قلياًل لتتفحص نتيجةاصالحها ،  

 مث قالت :
هذا اقصى ما استطيع فعله ، -

واآلن ، جريب هذين احلذائني .  
من املفروض ان يناسبا قدميك . 

وبداًل من الطرحة التقليدية ، 



لدي هذه الطرحة املخرمةاليت  
 كانت المي.

رائحة   فاحت من الطرحة العاجية
اخلزامى اجملففة اليت خزنت هبا 

،فالمستها سوريل ابغتباط ، وقد 
أتثرت ملعرفتها ابهنا كانت ختص 

 جدة خوان .
هيا ايحبيبيت ، حاويل ان  -

تبتسمي قلياًل ، الزواج خطوة  



رائعة ألنه بداية احلب وليس 
هنايته . لننزل اآلن اىل الطابق  
األول حيث يقدم اليك دييغو  

اً يزيل الذبول  شراابً منعش
 عنمحياك .

بعد نصف ساعة كانت سوريل 
تقف اىل جانب خوان أمام رجل 
دين ضئيل اجلسماسود الشعر ،  

يشبه جوفيتا اىل حد بعيد ، 



وحتاول ان تركز على ما كان  
يقوله بعبارااتسبانية سلسة وهو 

يبارك احتادمها ويوصيهما ابحلفاظ 
على العهود اليت قطعاها  

 ظات .علىنفسيهما قبل حل
غام هلب الشمعة امام بصرها 
واحست بدوار بسيط بفعل  
حرارةاجلو العابقة ابلبخور . 

ترحنت فسارع خوان اىل احاطة  



خصرها بذراعه ، مث ازاح  
الطرحةعن حمياها وقبلها بلطف ،  

ويف االخري أتبط ذراعها ، 
واستدارا معاً ، يهبطان 

الدرجااتلقليلة ويسريان خارجني 
ل بني صفوف  على املمر الطوي

 املقاعد.
لو ان هناك شخصًاواحداً من  
اهلها يقف اآلن بني الصفوف  



املعتمة ، قريباً او صديقاً ينتظر  
مرورهاليهديها ابتسامة حلوة . 

لكن مل يكن هناك سوى اوهينيا ، 
و دييغو ، ابنشو ، الرجااللذين  
اشرتكوا يف املصارعة ذلك النهار  
وبعض املعجبني خبوان من اهايل  

بلدة الذينسمعوا اشاعة تقول  ال
ان بطلهم احملبوب سيتزوج هذا  

 املساء فجاؤوا ليحظروااالحتفال.



عاد اىل منزل دييغو ، وحيث 
حتولت احلفلة اخلاصة ابملهرجان 

اىل احتفالبزفاف . و لكن كم 
ختتلف هذه عن كل حفالت 

االعراس السابقة اليت حضرهتا 
قباًل ! فهناال جيلس املدعوون اىل 

د طعام طويلة و التسمع  موائ
اخناب هادئة مهذبة تعقبهما  
وصلةرقص و شراب . هنا 



يعطون االولوية للرقص و  
الشراب اللذين كاان يف عزمها  

 عندما وصلت وخوان اىل البيت.
وماهي اال حلظات حىت انتزعها  

شاب جمهول من جانب عريسها  
واخذيدور هبا يف ارجاء القاعة يف  

يوية ، رقصة كولومبية تفيض ابحل
تصاحبها غيتارات حمليةيعزف 

عليها شبان متحمسون . وبعد  



نصف ساعة ، وقد توردت  
وجنتاها وتبعثر شعرها 

لكثرةمارقصت مع عدد وفري من  
املدعويني ، تلفتت حوهلا تبحث 

عن خوان فرأته واقفاً عند 
احداملداخل املقنطرة لقاعة  
االستقبال الفسيحة ، وهو 
فة  يتحدث اىل امرأة بدت مألو 
جداًبشعرها املعقوص عالياً 



وعنقها الطويل وقامتها النحيلة ، 
اهنا ايزابيال كورتيس ! احست 
سوريل ان وجود ايزابيال كان 
جزءاً متمماً للمشهد اخليايل  
العجيب ، وقد يعنيذلك انه  

سينتهي قريباً وستفيق هي لتجد 
نفسها يف غرفتها يف بيت عائلة  
اهنل ، وان كانكل ما حدث هلا  

ن حني تركت رامون يف مكتبه م



مساء االحد ، مل يكن سوى 
 اضغاث احالم .

بدأت تسري صوب خوان و  
ايزابيال ، وهي تتوقع اىل حد ما  

ان يتبخرا يف اهلواء لداىقرتاهبا 
منهما . لكنهما بقيا مكاهنما ، 

ورأت خوان يستدير عنها و  
يتقدم بضع خطواتلريحب بصديق  

له قدم يف تلك اللحظة. اما 



يزابيال فكانت تتلفت حوهلا ا
عابسة وحاملاوقع بصرها على 

سوريل ، اختفى عبوسها وحلت 
مكانه ابتسامة خفيفة ساخرة 

 وهيتقول:
 آه ، اآلنسة بريستون .-

مث وضعت اصبعها على فمها 
 تتظاهر ابالمتعاض ،واردفت : 



املعذرة ، جيب ان اقول  -
السنيورا رينالدا . ها حنن نلتقي  

 ف غريبة حقاً.اثنية ، وفيظرو 
 ماذا تفعلني هنا ؟ -
دييغو هو شقيق زوجي ، وقد -

جئت ازوره واوهينيا مبناسبة 
املهرجان، اظنين أتخرت قلياًل يف 

 الوصول .



قطبت اثنية وبدت قلقةجداً وهي 
 تردف : 

قضيت وقتاً طوياًل مع مونيكا -
فتأخرت على موعد الطائرة 

التيتقلع عصراً من ميلدين . اين  
ألتساءل عما ستقول مونيكا حني  

 تسمع خرب زواجكما.



مث تلفتت حوهلا وكأهنا تريد التأكد  
من اهنما بعيداتن عن مسمع  

 احلاضرين ، واضافت هامسة :
اخربتين اليوم أهنا أتمل يف عودة  -

املياه اىل جماريها بينها وبني  
رامون، واهنا قد فكرت يف وسيلة 

 ن.القناعه أبهنا مل تعد رفيقة خلوا
 فردت سوريل بتوكيد :



لكنهما مل يكوان رفيقني يف أي  -
 وقت من االوقات .

كيف عرفت ؟ هل اخربتك  -
 هي ذلك ؟ 

بدت ايزابيال مندهشة ، لكن  
حني أومأت سوريل برأسها . 

ضحكت املرأة ابطمئنان و قالت 
: 



مل ختربك بذلك االّ لتكسب -
عطفك ، وأفضل وسيلة 

الستمالتك اىل جانبها هي ان  
عم براءهتا من قصة خيانتها  تز 

لرامون . ال تنسي اين اعرف كل  
شيء عنها وعن خوان اذ اطلعت  

على عالقتهما منذ البداية  
وراقبت تطوراهتا . امل تكن هي 



اليت طلبت اليك ان أتيت هنا  
 لرتي خوان ؟

 نعم ... كال ...-
وفجأة مل تعد سوريل متأكدة ، 

هل كانت هي صاحبة الفكرة ام  
رأت ايزابيال تبتسم مونيكا ؟ 

 هازئة فاضافت بضعف :



اان حثثتها على طلب مساعدته -
، وهي وافقت على ذهايب  

 ملقابلته .
 فقالت ايزابيال متشدقة :

وهكذا وقعت يف مصيدهتا -
الصغرية . لقد شجعتك على 
الذهاب لكي يعلم خوان ان  

رامون قد اكتشف ما كان جيري  
بينهما و ابلتايل كي يبادر خوان  



ذر بعض الرماد يف عيين   اىل
 رامون ليعميه عن رؤية احلقيقة . 

بدأت سوريل تفقد حيويتها  
السابقة اليت احدثها الرقص و  
املرح ، وشعرت بربد وارهاق و  

 حرية فغمغمت :
 اان ال افهم . -
ال تفهمني ؟ كم يؤسفين اين مل  -

استطع رؤيتك قبل مغادرتك بيت 



رامون امس . فلو حصل ذلك ، 
نعك من احلضور  الستطعت م

لرؤية خوان . فاان اعرفه جيداً ، 
واعرف قدرته على استغالل 

االمور لصاحله وحيث ال يتواىن  
عن استعمال الناس وخداعهم ملا 
خيدم اهدافه اخلاصة ، وهنا البد 
يل من االعرتاف أبنين مل اتصور  
ابداً ان تصل به ااننيته اىل حد  



استخدامه الزواج من فتاة شابة 
مثلك ، ولعله اضطر اىل  وبريئة 

هذا الزواج ليقنع رامون ابن 
عالقته مع مونيكا قد انتهت اىل  
غري رجعة ، ولتستطيع مونيكا ان  

 حتتفظ بزوجها وبرفيقها معاً. 
وفكرت سوريل يف نفسها . اآلن  
حان وقت االستيقاظ كي نضع 

حداً هلذا احللم الذي يتحول  



بسرعة اىل كابوس . لكنه يرفض  
وهي ماتزال تقف  ان ينتهي ، 

مكاهنا ، حتدق اىل ايزابيال ، 
وتشعر بغضب جامح يتنامى يف 

 داخلها .
 

ابتسمت ايزابيال بشيء من املرارة  
 ، و قالت :



اما خطر لك ان تتساءيل عن  -
فجائية هذا الزواج ؟ لقد استطاع  
خوان ان خيدعكبسهولة بسحره  

القوي ، اليس كذلك ؟ بعد 
شهرين من اآلن سوف حتملني 

فله يف احشائك ،ويعود رامون  ط
اىل االنغماس يف اعماله ، 

وتستعيد مونيكا قدرهتا على 



السري ، وبوسعك انتتصوري 
 ماسوف حيدث آنذاك .

 وهنا تنهدت ايزابيال واتبعت :
اوه ، يؤسفين ايعزيزيت ان  -

اضطر اىل اخبارك كل هذا . 
يبدو ان دوري يف احلياة صار 

يقتصر على ان اكشفلآلخرين ما  
ال يستطيعون ان يروه أبنفسهم . 

وحىت رامون ، رجل االعمال 



الناجح ، وقدوقع فريسة هلذا  
اخلداع املزدوج من قبل زوجته و 
عريسك . ولكن ، ماذا ستفعلني  

 اآلن ؟ 
لست ... لست ادري لغاية  -

اآلن ... يّل ان افكر . اشعر  
ابرهاق شديد ومن االفضالن اانم 

. 



رفعت طرف ثوهبا بيديها  
واستدارت تسري مهرولة وهي  

تشق طريقها بينتجمعات 
املدعوين الصاخبة . وملا وصلت 

الردهة رأت خوان يرفع بصره  
اليها ومسعتهيناديها االّ اهنا 

جتاهلت نداءه وصعدت الدرج  
مهرولة ، مث استدارت اىل اليمني  

فياجتاه الغرفة اليت غريت فيها 



الزواج . وحاملا  ثياهبا قبل اجراء  
دخلتها اغلقت ابهباوارتكزت  

عليه لتلتقط انفاسها، مث سارعت 
 اىل قفله ابملفتاح.

مل يكن ظالم الغرفةدامساً اذ  
كانت اضواء مصابيح الفناء  

تتسرب من النافذة العريضة اليت  
تطل عليه وتلتمععلى زجاجها . 

سارت اليها سوريل ، وثوهبا 



 احلريري يصدر حفيفاً انعماً و
اقفلت اببيهاالزجاجيني ابحكام . 

وفجأة استدارت بسرعة ، 
كحيوان حماصر ، حني احست  

بوجود شخص يديرمقبض الباب  
وحياول فتحه ابلقوه . وجاءها  

 صوت خوان يهتف حبدة :
سوريل ! افتحيالباب من  -

 فضلك .



تعرقت يداها على حني غرة 
فمسحتها بفستاهنا . حدقت اىل 

ضرب  البابوكلمات ايزابيال ت
رأسها كمطرقة ... اهنا يف حاجة 

اىل وقت لتفكر يف تلكاملعلومات  
 ولتخطط شيئاً يف ضوئها .

وعاد خوان يناديها بصوت ارق ، 
 وبشيء من املرح :



سوريل ، اعرف انك هناك ، -
 افتحي الباب ارجوك !

 خوان ، هل تستطيع مساعي؟-
 فهز مقبض الباب واجاهبا :

اراك . اجل ، لكنين افضل ان -
هيا ، افتحي . ايةلعبة هذه اليت  

 تلعبينها ؟



ارجوك اي خوان . حاول ان -
تفهم . اان ... اان متعبة واريد ان  

 اانم .
 فقال بلهجة مداعبة :

اذن دعيين ادخل واانم ايضاً  -
من حقي اآلانن افعل ذلك ،  

وانت ايضاً اي حبيبيت من حقك  
 ان تنامي معي.



.  كال ، ليس اآلن ، فيما بعد-
سيكون من االفضل لكلينا ان 
 اسرتيح اواًل. ارجوك اي خوان .

اجاهبا الصمت . انتظرت 
ابعصاب متوترة اذ توقعت ان  
يتصرف بعنف فيحطم القفل  

بلبطة حمكمة اهلدف ،لكنه ظّل 
ساكناً ومل يهز مقبض الباب ايضاً  



. مرت اللحظات ثقيلة بطيئة مث 
 اغضبهاصمته فنادت قائلة : 

 سمعين ؟خوان ، هل ت-
الصقت اذهنا ابلباب واصغت ،  

فما قدراتن تسمع شيئاً . هل 
 ذهب ؟

حريها رد فعله هذا ، او ابألحرى 
عدم رد فعله جتاهالباب املقفل ،  
فابتعدت عنه ببطء ، وهي تقاوم 



رغبة يف فتحه و اللحاق خبوان 
كي تتهمهوجهاً لوجه مبا قالته هلا  

 ايزابيال .
اق ،  كانت تشعر ابحلرية و االره

وبوجعاخليبة ميزق احشاءها .  
نزعت الثوب العاجي و القته  

كربكة من احلرير على 
السجادةالوثرية ، مث ارتقت  

السرير العايل القوائم واندست  



بني االغطية الناعمة ابرختاء. 
اغمضت عينيها املثقلتني وبدا هلا  

ان ايقاع املوسيقى الراقصة 
املنبعث من حتت كانيمتزج مع 

ها و جيلب هلا النعاس  ضرابت قلب
 تدرجياً.

خيل اليها اهنا على منت  
طائرةحتلق فوق احمليط االطلسي ،  

وان الكابوس قد انتهى اخرياً ،  



واحست نفسها تبكي بقلبكسري 
ألهنا ال تريد فراق خوان و  

اليهمها ان كان خيدعها . تريد  
فقط ان تكون معه . وحىت يف 
احالمها استطاعت ان حتس 

ارة انفاسه وان  دفء يديه وحر 
تسمع خفقات قلبه تتحدمع 

 خفقاهتا .



فتحت عينيها فاذا بنور الفجر  
الباهتيتسلل من النافذة املفتوحة 

قلياًل و اليت تظهر منها زاوية  
سطح امحر ... مل تكن علىمنت 

طائرة ، امنا يف منزل آل كورتيس 
 يف كواباي !

رفعت يديها فاصطدمتا 
.   بيديناخرتني ، كبريتني قويتني
ادارت رأسها على الوسادة  



فانزلقت اليدان فوراً مبتعدتينعنها 
. هبت جالسة على الفراش  

ونظرت اىل الرجل املستلقي على 
ظهره اىل جوارها . كاانلضوء 

الباهت ينطرح على خده املندب 
، واهدابه الكثة تبدو كمروحة  
سوداء تضلل ما حتتعينيه وفمه 
اجلميل ينحين هبزء كما لو انه  

 سم لفكرة ساخرة .يبت



كيف دخل الغرفة ،وكم من 
الوقت مضى وهو هنا اىل جوارها  
؟ احننت عليه بفضول . اهو انئم 

ام يتظاهرابلنوم ؟ ملست الندبة  
على خده و الحقتها بلطف  

بطرف اصبعها . مث حملت بريقاً  
بيناهدابه ورأته يراقبها. انزلت  

يدها وجلست بال حراك . مرت  
مثري مثتحرك  حلظة مشحونة بتوتر 



خوان كالربق املرعد ولف عنقها  
بذراعه جاذابً اايها صوبه ،  

 وغمغم :
صباحاخلري سينيورا رينالدا .  -

كنت انتظر اسيقاظك . ارجو ان 
تكوين منت جيداً وزال تعبك 

،ألن وقت العناقازف من جديد 
. 

 فهتفت وهي تدفعه عنها :



ال ، انتظر اي خوان . هناك -
اريد التكلم  شيء جيب ان اعرفه و 

 معك بشأنه.
انت تتكلمني اكثر من اللزوم  -

،لكين اعرف طريقة جيدة 
 السكاتك.

احسته يعاملها بال رمحة وكان  
ملمس يده يوقظعواطفها و يشل  

 قدراهتا.



بعد ذلك استلقت اىل جانبه يف  
صمت راجف وقد 

 ادهشهااستسالمها الكامل له. 
 مسعته يغمغم :

اصبحنا اآلن متحدين جسماً -
وحاً . هلتظنني فعاًل انك  ور 

تستطيعني منعي ابقفال ابب علي 
 ؟



كانت حتس ارختاء ينتشر 
فيمفاصلها و يغريها ابلبقاء طيلة  

 النهار اىل جانبه .
 وسألته :

 كيف دخلت؟-
عرب احلمام الذي له ابب يفتح -

 على الرواق . 
شبك اصابعه يف شعرها  

 وتبعضاحكاً خبفوت :



جداً فلم البد انك كنت مرهقة -
تفكري يف اقفال ابب 

 احلمامايضاً.
لكن التعب مل يكن السبب الذي  

حداك اىل اقفال ابب الغرفة ، 
وهناك سبب آخر . هل تريدين  

 االفصاح عنه اي حبيبيت ؟
اردت ذلك قباًل لكنك منعتين -

... اقفلتالباب ألنين اردت ان  



افكر يف شيء مسعته عنك من 
 شخص ما .

 شيء مل يرق لك؟-
جل اي خوان ، فأان ملاذا قررت  ا-

 ان تتزوجين . 
 ضحك اثنية ورد وهو يعانقها : 

ابلطبع تعرفني ، فأان اخربتك  -
السبب وقد اثبته لك فعلياً قبل 

 قليل.



تزوجتكألحول دون هروبك ،  
البقيك معي ، وألعرضك  

ابفتخار لكل اقرابئي و اصدقائي  
 وألزهو بكامامهم ...

 فأضافت تتهمه بصوت خفيض :
 ولتذر الرماد يف عيين رامون ؟ -

هبجالساً ليواجهها وهتف حبرية و 
 عبوس :



ماهذا الذي تقولينه عن الرماد  -
 وعن راموانهنل ؟

انت تعلم جيداً ما اقصد ، لذا -
ال داعي ألن تتظاهر أبنك ال  
تفهم . قلت ليامس ان هناك  

سبباً اخر لزواجك مين اضافة اىل  
رغبتك يف توطيد معرفتنا ، وقد 

اكتشفته ! سوف تستعمل زواجنا 
كغطاء لتحمل رامون على 



االعتقاد أبن عالقتك مع مونيكا 
 قد انتهت، اليس كذلك ؟

استمر حيدق اليها واجاب بوجه  
 قاس :

 من اخربك ذلك؟-
 ايزابيال كورتيس . -
 اتعرفني ايزابيال ؟ -
ابلطبع . تعرفت اليهاوالتقيتها -

عدة مرات يف بيت رامون و  



ا صديقة العائلة ،  مونيكا . اهن 
ومن املفروض انتعرف انت ذلك  
 الهنا هي اليت عرفتك اىل مونيكا.

 حقاً ؟-
هز كتفيه بال اكرتاثثم اضاف وهو 

 ينهض :
لقد نسيت ، وانصحك أبن -

 تنسي انت ايضاً.



راحت تالحقهببصرها وهو 
يرتدي ثيابه . انه مل ينف اهتامها  
بشكل حازم بل رد عليه ابسئلة 

مزيداً من االرتياب ، ااثرتفيها 
 فغمغمت :

 ال اقدر ان انسى .-
رمقها بنظرة حذرة مثحمل قميصاً 

نظيفاً على ذراعيه وهم مبغادرة 
 الغرفة، فسألته :



 اىل اين تذهب؟-
 فاستدار قائاًل :

اىل احلمام ، كي اغتسل واحلق  -
. اود من كل قليب اانقضي  ذقين

الصباح معك لكنين مضطر اىل  
 زايرة احللبة الهتم أبمر الثريان .

افرتفمه عنابتسامة خفيفة واردف  
: 



ال تقلقي اي حبيبيت ، سوف -
نستمتع بشهر العسل بعد  

 انتهاءاملصارعات .
 لكنك مل جتب على سؤايل .-

 فرد ابختصار :
حسبتين فعلت . لقدطلبت -

ي األمر ، اذ ال  اليك ان تنس
يعنيك اي شيء من احداث  

 حيايت املاضية .



 مبافيذلك عالقتك مبونيكا ؟ -
 اجل ، تلك ايضاً. -
تصرفاتك املاضية ال تعنيين -

 لكنتصرفاتك املستقبلية هتمين .
بدأان اآلن نقرتب من لب  -

املشكلة ! انك تغارين منالنساء  
اللوايت قد التقيهن وانظر اليهن  

 مرتني. 



ضاحكاً و قال وهو هز رأسه 
 يفتحباب احلمام :

سوريل ، مل خيطر يل انك  -
ستكونني غيورة اىل هذا احلد .  
لكن الذيتلمحني اليه لن حيدث  

اطالقاً طاملا انت تتصرفني كزوجة  
 مثلى وترحبني بتقرابتيالعاطفية .



رمقتها بنظرة وهلى جعلت قلبها 
خيفق بقوة ، واضاف بصوت اكثر  

 رقة وعمقاً :
 فعلت هذا الصباح .مثلما -
كفى ، كفى ! ال حتاول خداعي -

وايهامي ابننيسأبقى املرأة الوحيدة 
 يف مستقبل حياتك .

 لكنك كذلك اي حبيبيت .-



طاملا اانخاضعة ملشيئتك -
وساكتة على تصرفاتك ، اوه ، 
ماذا فعلت بنفسي ؟ كان جيب 
ان استمرابهلروب بعيداً عنك ، 
 واال امسح لك ابمتالكي ! اوه ،

كيف سأتصرف اآلن ، ماذا  
 سأفعل؟

مث اجهشت يف بكاء عاصف حني 
ادركت ان خوان ال ينوي دحض 



اهتاماهتا . لقد اخذ هذا الصباح  
بغيته منها ، لكن ابلرغم من 

تعهداته الزوجية مايزال مصمماً 
 على خداعها . اجاهبا :

 ميكنك ان حتاويل الوثوق يب. -
قال ذلك بصوت ابرد جعلها  

عن وجهها وتنظر اليه  تزيح يديها 
، فبدا هلا شاحباً اىل حد البياض 

 . قالت بعنف :



كيف استطيع ذلك واان مل ار  -
منك اال اخلداع ؟ ففي لقائنا  
االول خدعتين برفضك ذكر 

امسك احلقيقي . مث عرضت ان 
تساعدين فصدقتك لكن حني  

قصدتك لتساعدين رفضت ذلك 
، بل مل تتورع عن سرقة 

 حمفظيت...



قها بل وجدهتا على مل اسر -
طاولة الزينة . اما ابلنسبة اىل  

ابقي االهتامات فقد حاولت ان  
اشرح لك دوافعي ومربرايت ،  

لكن ان كنت عاجزة عن فهمها  
فيبدو انين اخطأت فهمك 

 بدوري . و ابلنسبة اىل مونيكا...
صمت فجأة ومرر يده يف شعره 

 مث اتبع مستديراً اىل احلمام :



ماجدوى التفسري مادمت  اوه ! -
مصممة على ان تصدقي ايزابيال 

كورتيس ، و ابلتايل ال ميكنين 
دحض اهتامك . اعتقدت آماًل 

ان زواجي منك سيضع حداً 
 للحديث عين وعن مونيكا .

 فهتفت تلسعه بال وعي :
اذن كان بوسع اية فتاة اخرى -

 ان ختدم هذفك هذا !



آملتها خيبتها العميقة اذ حتققت  
وحت به ايزابيال ، وجرفتها مما ا

الكآبة فلم تسمعه يشهق كما لو  
 انه طعن بسكني.

التهبت عيناه كنار وسط وجهه  
الشاحب وصرخ فيها بصوت  

 اجش :
كم انت مصيبة ! لكنين كنت -

شديد الغباء حني اخرتت فتاة 



ابردة الدم على شاكلتك ! اآلن 
عرفت ملاذا هرب الرجال منك 

 قبل ان التقيك !
صفق ابب احلمام خلفه ، 

فأعولت سوريل متعذبة وطرحت 
نفسها على السرير تنتحب بشدة 

وتضرب الوسائد بقبضتيها ، 
متمنية لو اهنا مل توجه اليه مطلق  
اهتام ، ولو اهنا ماتزال اىل جواره  



وهو حيضنها ويهمس هلا أبعذب  
 كلمات الغزل االسبانية .

مل تدري كم من الوقت بكت ، 
شيئاً فشيئاً وبدأت  لكنها هدأت 

تواجه حقيقة الوضع . لقد 
تزوجت رجاًل من النوع الذي  

حاولت دائماً االبتعاد عن طريقه  
، رجاًل خشناً ، صلباً و مغروراً ،  
جيين آالف الدوالرات من أتدية  



رايضة عنيفة ، وحيبه مئات 
املعجبني اىل حد الوله ، رجاًل 

ااثر فيها عواطف كانت هاجعة  
رجاًل اعرتف لتوه أبنه   يف كياهنا ،

ماتزوجها اال ليوقف اشاعة 
تتناوله وامرأة اخرى !ال ميكنها 

العيش معه يف ظل هذه احلقيقة . 
ال تطيق اجللوس بال حراك ،  

منتفخة البطن بطفل منه ، وهي 



تعلم انه يلتقي امرأة اخرى يف  
اخلفاء . جيب ان ترتكه يف اسرع 
وقت قبل ... قبل ... شهقت 

تواجه حقيقة اخرى  سوريل وهي
... جيب ان ترتكه قبل ان يتعمق  

حبه يف خالايها اىل حد 
االستسالم لكل احلقائق األخرى 

. 



هبطت ببطء من على السرير ،  
وسارت اىل طاولة الزينة تلتقط  
حمفظتها امللقاة هناك وتتفحص 

حمتوايهتا . ال شيء قد مس فيها 
، فاملال الذي سحبته من  

يزال  املصرف يف ميدلني ما
 موجوداً.

جيب ان تعود اىل مونيكا لرتوي  
هلا ما حدث ولرتى ردة فعلها .  



الفكرة فرخت على مهل يف  
ذهنها اال اهنا كربت بسرعة هائلة  
جعلتها تبادر اىل ارتداء التنورة و 

البلوزة التتني لبستهما يف اليوم  
السابق . سوف تغتنم غياب 

خوان و تنسل من البيت واهله 
 نيام .
ايتعدت للرحيل اخرجت وملا 

مفكرهتا من حقيبة يدها ونزعت 



منها ورقة كتبت عليها رسالة  
 قصرية خلوان جاء فيها :

لقد تركتك . ال حتاول اللحاق  -
يب . ال استطيع العيش مع  

 شخص خدعين.
وضعتها على الطاولة يف مكان 
احملفظة مث محلت حقيبة السفر  

وغادرت الغرفة . مل تلتقي احداً  
 الدرج .  وهي هتبط



 
وملا خرجت اىل الشارع 

شعرتبشيء من االستغراب لكوهنا  
استطاعت االفالت هبذه 

 السهولة.
كان الوقت قد شارفالظهر حني  

وصلت ميدلني ووجدت أخرياً  
سيارة اتكسي وزودت السائق  
بعنوان آل اهنل . كانت ابنية  



البلدة تتألق يف مشس الربيع  
الدائم وزهور االوركيداي تتماوج 

مجالقرمزي وزهري اندر على يف 
امتداد الشارع . وحني توقف  

التاكسي قرب مدخل البيت ، 
احستبقشعريرة رهبة تغزو اعصاهبا 

، فليس من السهل ان تروي  
ملونيكا ما حدث وان 

حتاواللوصول اىل احلقيقة . 



استغربت ان ترى سيارة رامون 
متوقفة امام املدخل  

الرئيسيوتساءلت ان كان مايزال  
بيت و ملاذا . دفعت اجرة يف ال

التاكسي وهرولت تصعد 
الدرجوتدق اجلرس . بعد قليل 

فتحت لورا الباب وليس مانويال  
 كما توقعت فهتفت :

 لورا ! ملاذا انت يف البيت ؟-



فألقت نفسها عليها وصرخت 
 وهي تقبلها وحتضنها وتضحك :

سوريل ! لقد عدت ، لقد -
عدت ! اوه ، اين كنت ؟ املاما 

عيسة جداً هذاالصباح  كانت ت
النك مل ترجعي . لقد بكت و 

بكت واضطرت اىل البقاء معها ،  
ويف األخري استدعيتالبااب من 



املكتب . هيا ، ادخلي اىل  
 غرفتها، ان البااب موجود معها .

وجدت مونيكامستلقية على 
فراشها شاحبة الوجه مغمضة 

العينني ، ورامون يقف عن النافذة 
يعبث حببل ينظر الىاحلديقة و 

الستائر . مسع سوريل تدخل 
 الغرفة فاستدار بسرعة وهتف :

 آه ،لقد عدت آخرياً !-



 وهتفت مونيكا :
سوريل ! محداً هلل انك رجعت -
. 

اخنرطتفوراً يف البكاء ، فألقى 
 عليها رامون نظرة قلقة مث سأل :

هل اتى رينالدا معك ؟اذا كان  -
جاء ، فاذهيب لالتيان به فوراً اىل  

 ا.هن
 لكن كيف عرفت اين ...-



توقفتناظرة اىل مونيكا ، 
فمسحت السيدة عينيها مبنديل 

 صغري و قالت : 
لقد اخربت رامونكل شيء . -

هل وجدت خوان ؟ ماذا قال ؟  
 هل عاد معك ؟ 

كال ، لقد رفض ان أييت . -
قاالن جميئه لن جيدي نفعاً ،  

 وبداًل من ذلك تزوجين .



فغر كالمها فمه مذهواًل 
 لتمونيكا بلهفة :وقا
سوريل ، عزيزيت ، هل أنت  -

 متأكدة من ذلك .؟
 وهتف رامون :

رينالدايتزوج ؟ ال اصدق ! البد -
 من وجود خدعة ما .

مدت سوريل يدها لرتيهماخامت  
 الزواج و قالت بصوت راجف :



اان متأكدة من الزواج . لكين  -
اظن انك مصيب ايسنيور يف 

وجود خدعة ما ، امنا مل اكتشفها  
اال يف ما بعد ، وحني اوحت ايل  

ايزابيالكورتيس أبنه تزوجين  
بسرعة ليذر الرماد يف عينيك . 
ليومهك أبن عالقته مع زوجتك 

 قدانتهت.
 فصرخت مونيكا قائلة :



لكن مل تكن هناك اي عالقة -
نا على االطالق ! افهمتك بين

ذلك اي سوريل ، واكرر ، مل نكن  
ابداً ، رفيقني . اي اهلي ! كل احلق  

علىايزابيال ! لقد حاولت ، منذ 
ترملها ، ان تقف بيين و بينك اي 
رامون ، فهي التيعرفتين اىل خوان  

 وشجعتين على الذهاب للتزجل .



كذلك اقرتحت اانزوره يف مزرعته 
نتتنقل اليك ، وطوال الوقت كا

حتركايت وتومهك أبن العالقة  
اعمق وأسوأ مماهي بكثري. اوه 

رامون ، جيب انتصدقين ! جيب 
 ان تصدقين !

ران صمت قصري ، راح رامون  
حيدق خالله اىل زوجتهاملنتحبة 

ووجهه الكليل يتقلص املاً وحرية 



. مث استدار اىل سوريل على مهل  
 و قال هلاهبدوء : 

ضوع حيتاج  اجلسي ، فهذا املو -
اىل مناقشة ، وخييل ايل اننا مجيعاً  

 قدخدعنا بشكل أو آبخر .
جلست سوريل وانتظرت فيما 
عواطفها تتصارع يف داخلها . 

امارامون فجلس على حافة 
 السرير و خاطب زوجته قائاًل :



اصغي ايل اي مونيكا وحاوليان -
جتييب هبدوء . لقد شرحت يل 

  سبب اجنذابك اىل رينالدا يف اول
االمر ، واحسبنياتفهم ذلك بل ال  
امانع يف االعرتاف ابن تصريف قد 

يكون هو السبب . اما اآلن ،  
فهو لكان ختربيين عما حدث 

 ابلضبط حني ذهبت اىل مزرعته ؟



مسحت زوجته دموعها 
 وتنهدتبارجتاف مث قالت جبمود :

 مل يكن موجوداً.-
 اذن مل تريه ؟-

 هزت رأسها نفيًاواتبعت :
استقبلتين امرأة كانت هناك . -

امرأة يف حوايل الثامنة و العشرين  
منالعمر ، جذابة جداً ، ترتدي  



ثياابً مزخرفة وتلبس خوامت مثينة 
 تساوي آالفالدوالرات.

ادركت سوريل فوراً اهنا انيز ،  
 فسألت مونيكا : 

 هل عرفتك بنفسها؟-
كال ، ال اظنها فعلت . لكن -

يتها مل  ... لشدة انذهايل من رؤ 
خيطر يل اانستوضحها امسها . لقد  

تصرفت معي بطريقة هجومية . 



سألتين من اكون ، وعندما 
اعطيتهاامسي ضحكت و قالت  

ان خوان حدثها عين وسخر مين  
 امامها .

وهنا عرب صوت مونيكاووجهها  
عن الكآبة نفسها اليت احستها  
آنذاك لدى مساعها ان الرجل  
الذي وقعت يف حبه قداغتاهبا 



وهزأ منها امام امرأة اخرى . 
 واتبعت بصوت كسري :

طلبت مين ان اعود الىبييت -
الزوجي الهنا كانت تعيش يف 

املزرعة ولن يوجد هناك متسع  
لكلتينا .ادركت يف تلكاللحظة  

اهنا رفيقة خوان وال ريب . 
شعرت خبزي جارف عميق و 
استدرت اعدو اىل سياريت... 



  ضحكتها الشامتة تلك مل تفارقين
حىت اللحظة ...قدت السيارة  

على غري هدى ولذا حصلتاحلادثة  
. لكنين كمنت عائدة اليك اي 

رامون ، ارجوك ان تصدق ذلك  
. كنت عائدة اليكانت ، الين 

ادركت وقتها انك الرجل الوحيد 
 الذي احب.



فضمها رامون اىل صدره 
 واخذميسد شعرها و يقول : 

ال تبكي اي حبيبيت ، لقد  --
 ن . صدقتكتماماً.صدقتك اآل

لكنها عادت تقول بذعر كي 
 تقنعه اكثر : 

ومل احاول االتصال اثنيةخبوان -
بواسطة سوريل . لقد كذبت 

ايزابيال حني اخربتك ذلك يوم  



األحد . اهنا تريدك انتطلقين  
لتحظى ابلزواج منك ، وما 

انفكت حتاول ان تبين ضدي 
قضية حمكمة كي افشل فيالدفاع 

لم صعوبة  عن نفسي الهنا تع
حصولك على الطالق من دون  

 اثبااتت قوية .
شهقتمونيكا ابكية واضافت 

 ابكية واضافت متأوهة :



لكن رمبا انت تريدها بداًل مين  -
. اياهلي ! سيكون ذلك عقاابً 
قاسياً يل ، لكوين جترأت فقط  

 على النظر اىل خوان .
كال، ال اريد ايزابيال ، اريدك  -

واك .  انت وما رغبت يف امرأة س
لكين كنت بدأت اعتقد انكال 
تريدينين ، فبعد موت الطفل  

اظهرت يل بعض االنكماش فلم 



اشأ ان افرض نفسي عليك 
،والسيما ان الطبيب حذران من 
مغبة محل آخر قد يقضي عليك 

ايضاً . ادركت اآلن خطأي 
اذكان جيب ان اصارحك 

 مبشاعري تلك . 
ابتسمت له مونيكا وعيناها 

اللدموع املتجمعة تتألقان من خال
 فيهما مث متسكت بيده و قالت :



اجل ، كان جيب ان تصارحين . -
اريدك ان تفصح يل دائماً عن  

 مشاعرك اي حبييب .
 عبس رامون بقلق ، و قال :

لكين ما زلت افكر يف قول  -
ايزابيال ان رينالدا تزوج سوريل  

ليقنعين ابنه ليسعلى عالقة معك 
. سوريل ، انت صدقت كالمها 



، اليس كذلك ؟ هلذا السبب 
 انت هنا ولست معزوجك ؟
اومأت سوريل كاخلرساء ، 

خلشيتها اذا تكلمت ، ان تفضح 
عذاب احاسيسها . وقالت 
 :  مونيكا بشراسة غريبة عنها

كم هي منحطة ايزابيال لتقول  -
ذلك . كم هيفاسدة ومنحطة . 
البد ان حقدها الشديد جعلها  



توحي بشيء كهذا لعروس سعيدة 
 تزوجت لتوها . 
 فسأل رامون :

 وما سبب حقدها ؟-
 اجابته مونيكا نقطبة :

قد يكون السببما قلته هلا يوم -
امس . كانت هنا ، تتظاهر  

وفجأة كعادهتا ابلراثء لوضعي ، 
عيل صربمين مداهنتها الزائفة  



فحاولت ان اكذب عليها بعض  
الشيء . قلت هلا اين تصاحلت  

معكواننا ننتظر عودة سوريل من 
مزرعة خوان لتنبئنا انه سيأيت  

اليك لينكر قيام اية عالقةبيين و  
بينه . فوجئت ايزابيال بكالمي 

واستأذنت فوراً ابالنصراف وهي 
فر  تتذرع ابضطرارهااىل الس



ابلطائرة اىل كواباي كي تزور سلفها  
 وزوجته.

أتلق وجه مونيكا وكأهنااستشفت 
تصرف ايزابيال فجأة ، مث احننت 

 اىل األمام وهتفت :
فهمت السبب ! فهي -

حينوصلت كواباي وعلمت بزواج  
خوان ، ادركت ان زواجه  

سيكشف كل االكاذيب اليت  



حاكتها حوله، ولشدة غضبها منه 
خططها حاولت   لكونه افسد هلا 

ان هتدم زواجه قبل ان يبدأ. اوه 
،سوريل ، انت ال تعتقدين فعاًل 
ان خوان ما تزوجك اال لذلك  

 السبب ؟
 فتمتمت سوريل :

من الصعب ان اعتقد خالف -
 ذلك فهو تزوجين بسرعة فائقة . 



اعقب ذلك صمت قصريحيث 
شعرت سوريل ان الزوجني  

حيدقان اليها ، ورمبا ينتظران ان  
شيئاً اخر ، االاهنا مل جتد تضيف 

 ما تقوله . 
تنحنح رامون و كأنه يستعد 

اللقاء خطاب ، فتطلعت 
اليهلرتاه حيدق اليها بلهفة مث بدأ  

يتكلم ببطء وكأنه يبذل جهداً 



جباراً ليحط من كرامتهو ليقول ما  
 يريد قوله : 

سوريل ، اظن انين لو مل -
افصلك من اخلدمة ملا كنت 

العسري . وصلتاىل هذا الوضع 
تقبلي اعتذاري املخلص ، وقد 

كنت ليلتها يف اشد 
حاالاتالنزعاج . فايزابيال ما  

برحت منذ فرتة طويلة حترضين  



على زوجيت من خالل 
تلميحامتعينة تذكرها عن رينالدا  
ومونيكا . حاولت جهدي اال  

اأتثر بكالمها . لكن ما حدث 
يوميالسبت واألحد ، رسخا 

يف  ظنوين بشكل ما ، فحرت 
امري ... اريدك اذا شئت ، ان 
تعودايلينا ، وتنهي ما بدأته من  



عمل ، كي تستطيع مونيكا ان  
 تسري اثنية .

 فناشدهتامونيكا قائلة :
 ارجوك ان تقبلي .-

حدقت سوريل يف يديها تفكر  
... ان عودهتااىل هذا البيت كان 

خياراً اخر مل أتخذه ابالعتبار اثناء  
،ألنه مل رحلتها اجلوية اىل هنا 

خيطر هلا وقتها ان مونيكا و  



رامون سيتصاحلان ، او ان ايزابيال 
كذبت فيقوهلا ان خوان ومونيكا  
كاان عاشقني وسوف يستمران يف  

هذه العالقة . اما اآلن 
،فتوصلت بسرعة اىل قرار ،  
 ورفعت رأسها تقول مبتسمة :

سأعود لبضعة اايم يف اي حال، -
لكن علي ان اذهب اىل املطار  

 الجلب حقائيب.



ابتسم رامون وهنض واقفاً ،  
ففكرتسوريل يف نفسها ، هذه 

اول مرة اراه يبتسم وكم احدث 
ذلك من تغيري يف وجهه الصارم !  

 قال هلا :
اتفقنا . سأذهب واايك بسياريت  -

 الخرج حقائبك بنفسي.
 

 العذاب كالعسل 



 
كانت أشعة الشمسالصفراء  
ترقط زرقة حوض السباحة 

وتتألق بزهو على  التوركوازية
جوانبه ، الوقت عصرًاودفء  

النهار يف عزه ، وسوريل مسرورة 
ابلضل الذي تزودها به الشمسية 
وهي تستلقي علىالكرسي الطويل  

وترشف عصرياً مثلجاً . كانت 



هي و مونيكا تسرتخيان بعد 
وصلة منالتمارين العالجية يف 

املياه الرائقة و القابلة للعوم . و  
 ا بصومتتفائل :سألتها مونيك

ما رأيك ايسوريل ؟ أمل أحتسن  -
 كثرياً ؟

 بل كثرياً جداً. -
لقداستغربت سوريل ابلفعل  

التقدم احلثيث الذي حصلت 



عليه مونيكا منذ يوم االربعاء . 
فموقف املرأة كله جتاه تعلم 

املشي قد تغري وصارت تظهر  
هلفة بدل الرتدد السابق وهيتتأمل 

 املياة مفكرة:
أان واثقة متاما من ان تقلقي  -

املاضي على عالقيت مع  
رامونكانت تعيقتين عن السري.  
البد اين كنت اشعر يف اعماقي 



انه لن يرتكين مادمت 
مشلولة،ولذا مل ابذل اي جمهود  
يذكر. هل من اجلائز ان يكون  

هذا التفاعل قد حدث بني  
 اعراضياجلسدية والنفسية؟

 رمبا. -
دق شاردة اجابتها سوريل وهي حت

اىل سعف شجريامتتهدلة تشبة  
السرخس وتشكل سياجا حول 



موقع الربكة ليحجبها عن البيت 
 وسائر ارجاءاحلديقة. 

اليوم اجلمعة والساعة الثالثة بعد  
الظهر . لقد مر على رجوعها اىل  

هناحوايل اثنتني ومخسني ساعة، 
اي اكثر من يومني! كم زحف 

الوقت بطيئا، او رمبا بدا  
الن اليومني اللذين سبقا   هلاكذلك

عودهتا كاان مشحونني ابالحداث 



املتالحقة ، او رمباألهنا يف حالة 
توقع دائمة ، اذ كلما رّن التفون  

تتوقع ان تكون املخابرة من  
خوانوكلمات رّن جرس الباب  

حتسب ان خوان قد جاء يسأل  
عنها . لكن ما الذي سيحدوه 
الىاجمليء ؟ لقد طلبت اليه اال  

هبا ، وهو يف أي حال ، مل يلحق 
يركض ابداً خلف النساء . 



تنهدت بدون ان تعي . اهنا حتس 
ارهاقاً ابلغاً من جراء االرق الذي  

كابدته فيالليلتني املاضيتني 
وحيث عذهبا الندم وجعلها  

تتقلب على فراشها و تتمىن لو  
اهنا ملتفه بكل تلك االشياء اليت  
قالتها خلوان حول عالقته العابرة 

و الربيئة مبونيكا وتتمىن كذلك لو  



اهنا وثقت به بدل ان تصدق 
 مزاعم ايزابيال احلاقدة .

انت التتوقفني عن التفكري يف  -
 خوان ، أليس كذلك ؟

فنظرت اليها سوريل متأملة ... 
شعرهاالرطب يتجعد حول وجهها  

املستدير ، فمها استعاد رونقه  
بعد تصاحلها مع زوجها  

كما يف   وماعادمتهدال حزيناً 



السابق ، و اخلط العميق بني  
حاجبيها قد إحمى تقريباً . 

منالسهل ان يتصور املرء مدى  
جاذبيتها عندما كانت يف الثامنة 
عشرة و التقت رامون ألوملرة . 
هتربت من جواب مباشر وردت  

 بصوت مرح:



وما ادراك أبين مل أكن اخطط  -
لبعضالتمارين اجلديدة املفيدة لك 

 ؟
ن وحتدقني يف وهل تتنهدي-

الفضاء لو كنت حقاًتفكرين يف  
تلك التمارين؟ ال أظن ذلك اي  

 عزيزيت .
التوت شفتاها املليئتان 
 ببسمةحزينة وأردفت :



التنسي انين اجنذبت اىل خوان  -
لفرتة من الزمن ، ولذا استطيع 

 اانقدر شعورك اىل حد ما .
 فتمتمت سوريل ابنفعال :

 اين اكرهه يف هذه اللحظة . -
ذن هذا دليل على وقوعك يف ا-

حبه ، فهو جرحك يف الصميم ، 
ولو مل تكوين عاشقةملا آملك 

 جرحه لك .



لكنين ابلكاد اعرفه ، وما عرفته -
عنه ال يشجعين كثرياً علىحبه . 
فكيف استطيع ان أغرم برجل 

التقيته ألول مرة ، منذ اقل من  
 اسبوع ؟

 لقدتزوجته .-
وفجأة اجتاحت ذهنها ذكرايت  

ب القصري مع خوان فقالت  احل
 بصوت مرجتف خفيض :



تزوجته ألنه حشرين يف خانة  -
 الزواج .

هذه املرة نظرت اليها سوريل  
ابرتيابفتابعت مونيكا على عجل 

: 
أال يؤكد لك هذا اكثر من أي  -

وقت مضى ، ان ايزابيالكذبت 
عليك حني اخربتك انه ما  



تزوجك اال ليذر رماداً يف عيين  
 رامون ؟

 جيبان اصغي اليها ابدا.  ماكان-
واان أخطأت جدا يف تسليمها  -

اسراري، لكنها ذات دهاء  
وجتعلكتشعرين اهنا تفعل كل  

ماتفعله من اجلك وحدك، واهنا 
ال هتتم اال ملصاحلك،فيما 



تكونطوال الوقت تسعى ملصاحلها 
 اخلاصة.

اعرف ماتقصدين،لكن ذلك  -
اليبدل حقيقة ان خواانعرتف 

تزوجين   صبيحة زواجنا أبنه
عمدا،لكي يضع حدا لالشاعة  

اليت تتناول امسكوامسه.لقد 
 خدعين وهذا مايؤملين.



أحقا؟هل انت متأكدة؟ -
االتظنني انك اجنرحت الهنلم 
خيربك ما وددت مساعه منه يف 

تلك اللحظة؟ سوريل ،ميكنين ان 
اتصور ابلضبط ماحدث!البد 

انك سارعت اىل اهتامه 
بصراحتك املنتاهية، وهامجته 

كثور هائج من دون انتحسيب  
حسااب ملشاعره اخلاصة. انه رجل 



كسائر الرجال وله كرامته اليت  
 يعتز هبا . ماذاقال لك؟

يف البداية،طلب ايل ان انسى  -
معرفته بك وقال ان تصرفاته  

املاضيةالتعنيين، مث اهتمين ابلغرية 
من شيء مل حيدث شرط ان  

 اخلص له واثق به. 



ما اردت   هذاماتصورته،مل خيربك-
مساعه. كيف كان رد فعلك 

 انذاك؟ 
سألته كيف ميكنين اانثق به وهو  -

ماتصرف معي اال بطرق خداعية، 
فاستشاط غضبا، واستطيع االن 
ادراك السبب،فلقد اثر النفضاح 

 امره.
 فسألتها مونيكا:



هل انت متأكدة من -
 هذاالسبب؟

الميكن ان يكون هناك اي  -
ذلك  سبب اخر النه اعرتف بعذ 
أبنه فكر يف الزواجليوقف  

 االشاعة.
وهنا تذكر سوريل العبارة االخرية 

اليت قذفها هبا،فغمغمت 
 بصومترجتف:



 ال ارغب يف متابعة احلديث.-
حسناً ال تفعلي ... ظننت ان -

احلديث قديساعدك على بلورة 
االمور. امنا عليك ان تسارعي اىل  

حل املشكلة بطريقة ما ، 
 االتعتقدين ذلك ؟  

هل تلمح مونيكا اىل اهنا سوف 
تستغين قريباً عن خدماهتا 

حاملاتستطيع املشي ؟ ان كان 



األمر كذلك ، فعليها ان تفكر  
من اآلن يف خطوهتا التالية .  

ميكنها ان ترجع اىل وطنها او ... 
اوه ، كيف تتصرف املرأة حني  

ترتك رجال مل يدمزواجها منه اكثر  
من اثنيت عشرة ساعة ؟ ميكنها 

ن تبقى حيث هي ، وأتمل ان  ا
أيتيساعياً وراءها . لكن اذا مل 

أيت افرتاضاً ، ماذا ستفعل ؟ هل 



تذهب هي اليه و  
 تناشدهاسرتجاعها ؟

كانت مونيكا قد أنزلت ظهر  
مقعدها الطويل واستلقت عليه 

لتأخذ محامشمس . رشفت 
سوريل من شراهبا املثلج و 

حاولت عبثاً ان تتصور نفسها  
انلتلتمس صفحه . تعود اىل خو 

قالت مونيكا انه رجل موفور  



الكرامة ، لكن هي ايضا هلا  
كرامتها التيلن تسمح هلا  

 ابلذهاب اليه ذليلة متوسلة . 
من جهة اخرى ، هي ال تعرفه  

جيداًلتستطيع التكهن برد فعله ،  
و ختشى ابلتايل ان يرفضها  

ويزدريها و السيما ان 
السبباألساسي الذي دفعه اىل  

ج منها قد زال اآلن متاماً  الزوا 



،فهي ال تعتقد ان ايزابيال  
ستستمر يف نشر االشاعات حول 

عالقة حب ومهية بني زوجة  
رجالعمال ابرز و مصارع ثريان 

 مشهور .
لو ان خوان حيبها حقيقة ملا أتخر 

لغاية اآلنفي اللحاق هبا . لقد 
جرى وراءها مرتني من قبل . 

استفاقت من افكارها التعيسة  



ىجلبة اصوات ، فرفعت رأسها  عل
ورأت لورا و غابرييال يف لباسهما  
املدرسي ، مقبلتني لرؤيةامهما .  

و كالعادة ، راحت غابرييال تثرثر  
وتظهر عواطفها ألمها ابجللوس  

على حافةمقعدها واحاطة عنقها  
بذراعها . و حاملا صمتت 

غابرييال حلظة لتلتقط انفاسها ،  
قالت اغتنمتلورا هذه الفرصة ، ف



بعفوية وهي تسرتق النظر اىل  
 سوريل :

علمت اليوم منفتاة يف املدرسة -
ان خوان رينالدا قد أصيب عصر 
األربعاء يف احدى املصارعات يف 
كواباي . قالت صديقيت ان اخلرب  

 نشر امس يف اجلريدة .
بدت الصدمة على غابرييال  

 فهتفتبأسى :



اوه ! أتظنني اننا ما نزال حنتفظ  -
 وم امس . جبريدة ي

 فردت لورا :
 مل ال تسألني مانويال ؟-

 و هنا حثتها امها قائلة :
اجل ، اذهبيواسأليها اي غابرييال -

، وأجليب اجلريدة معك اذا  
وجدهتا . لورا ، هل اصيب 

 اصابةابلغة على حد علمك ؟



ذكرت صديقيت انه يف حالة  -
 حرجة ، ماذا يعين ذلك ؟

ملتسمع سوريل جواب مونيكا اذ  
كانت تستعني بكل قواها لتخفي  
شعورها الشديد ابلغثيان ولتبقى 

جالسة يف مكاهنا ريثما ترجع  
غابرييال ابجلريدة . راحت تقول  

يف نفسها : اليعقل ان يكون  
اخلرب صحيحاً ، فهو ادى  



مصارعته األخرية يو الثلثاء .  
البد اهنا غلطةمطبعية . البد ان  

اجلريدة اخطأت يف االسم . اوه ، 
اذا تراين فاعلة اذا تويف ؟  م

ضغطتعلى فمها بظاهر يدها و  
استلقت على مقعدها فالتقى 

بصرها بنظرات مونيكا القلقة .  
مثأقبلت غابرييال تعدو حول  



الشجريات ، وتصرخ ملوحة 
 ابجلريدة :

اخلرب هنا ! هنا ! منشور يف -
 الزاوية الرايضية !

فأخذت لورا اجلريدة منها و  
 قالت :

 اه . دعيين أر -
 لكن مونيكا أمرهتا بقوهلا :

 اقرأيه بصوت مرتفع.-



قرأته لورا على مهل ،فشعرت 
سوريل ان كل كلمة كانت خنجراً 

 يغمد يف قلبها ...
الشجاع يصاب يف -

 مصارعةمذهلة .
كان هذا العنوان و تاله نص  

 اخلرب ...
" بعد ان اصيب خوان رينالدا  
فيبداية املصارعة بقي يف احللبة  



هاية مما جعل عشاقه حىت الن
املتحمسني يهبون واقفني ويهتفون  
له حميني بطولته حني ذبح الثور .  
مث خر صريعاً من جراء نزيف حاد  

فحمل علىجناح السرعة اىل  
املستشفى يف كواباي ، وحيث 

أعلن يف وقت الحق انه يف حالة  
حرجة . كان رينالدا قد عاد اىل  



احللبة قبل يومني فقط بعد غياب  
 امني تقريباً ."دام ع

 توقفت لورا عن القراءة و قالت :
سائر املوضوع يتكلم عن حاجة -

املصارعة الىمصارعني يف مستواه 
 الفين وحسه الدرامي .

فتمتمت سوريل وعي تقفز من  
 مقعدها :

 عن اذنكن . -



وضعت يدها على فمها و  
غادرت املكان وهي تركض حول  

سياج الشجريااتىل البيت . 
دخلت غرفتها و استلقت على 
الفراش ... لقد اصيب خوان 

بسببها ... بسببهروهبا الذي آمله 
و شتت افكاره . لكنها مل تكن 
تدري انه سيصارع اثنية . ملاذا  
مليخربها ؟ هل كان سيخربها لو 



ا ؟ تالطمت اهنما مل يتخاصم
االسئلة يف ذهنها مث قفزتفجأة من  

السرير و هرعت اىل اخلزانة  
لتخرج حقيبة السفر . جيب ان 

تذهب اىل كوابايلرتاه اذ ال  
جدوى من بقائها هنا ومن  

تعذيب نفسها أبسئلة عميقة 
 ستظل بال اجوبة . 



األهم من كل ذلك انه ، يف حالته  
الراهنة ، حيتاج اىل كل احلب  

 يعاغداقه عليه .الذي تستط
الحظت سوريل ارجتاف يديها  

وهي تطلب رقم املطار و فكرت  
يف نفسها ،مل اعد هكذا منذ 

التقيت خوان ، فلقد استطاع ان 
جيرحين يف عمق اعماقي ، 

وهيهات اانعود اىل سابق عهدي  



... علمت ان هناك طائرة ستقلع  
اىل كواباي يف خاللنصف ساعة 

  ،فأوصلها بيدرو ابلسيارة اىل
املطار . وعندما غادروا ميدلني  

كانت الشمس الغاربة تبدوكلهب  
قرمزي و ذهيب ، لكن عندما 

حطت الطائرة يف كواباي و صار 
لون السماء أرجوانيًاداكناً ، 
وبدت مدثرة بنجوم ذهبية 



متوهجة ، تلتمع انعكاساهتا 
كمصابيح صينية على 
 صفحةالنهر الداكنة .

على كان املستشفى قدمياً مبنياً 
الطراز االسباين له برج عال 

علىأحد جانبيه ، ويف الداخل كان  
كل شيء هادائً يوحي ابلسكينة 
و عدم االستعجال ، وبداخمتلفاً 

متاماً عن املستشفى الذي عملت 



فيه سوريل يف انكلرتا . عند 
مكتب صغريلالستعالمات ، 
اخربهتا ممرضة ، ان السنيور 

رينالدا غادر املستشفى ذلك  
 اح . فهتفت سوريل :الصب

 لكن ... أين ذهب ؟-
 أجابتها املمرضة بنرببة هادئة : 



لستادري . حالته مل تكن جيدة -
متاماً غري انه اصر على مغادرتنا .  

 هذا كل ما استطيعاعالمك اايه.
 شكراً.-

ازداد قلقها أكثر من أي وقت  
مضى و خرجت على مهل  
لتقفبضع حلظات على رأس 

ابة املستشفى الدرج املؤدي اىل بو 
وهي تتساءل عما جيب ان تفعله  



. مث رأت سيارة أجرة تتوقف عند 
 البوابة و يرتجل منها ركاهبا.

حتركت على الفورفهبطت الدرج  
ركضاً و طلبت من السائق ان  

يوصلها اىل الشارع الذي يقطن  
فيه دييغو واوهينيا ، ويف خالل 

عشر دقائق كانت تقف على 
ا  العتبة تنتظر من يفتح هل

 الباابحلديدي.



غمرها االرتياح حني فتحته 
اوهينيا بنفسها ، مث هتفت حبرارة 

 وهي تعانقهاوجتذهبا اىل البهو : 
وأخرياً ! كم اان مسرورة  -

لعودتك . كنت اتناول العشاء  
معدييغو ، تعايل و شاركينا الطعام 

. 
ومشت خلفها وقطعتا البهو اىل  
غرفة طعام انيقةو صغرية حيث 



جيلس اىل الطاولة .   رأت دييغو
 فسألت بلهفة :

 هل خوان هنا؟-
 اجابتها اوهينا :

كال . اعتقد انه ذهب اىل  -
املزرعة . دييغو ، أمل اقل لكاهنا  

 ستأيت يف أسرع وقت ؟



وقف دييغو حييي سوريل بتهذيب  
، وأزاحت هلا اوهينياكرسياً و 

 اتبعت:
اجلسي اي سوريل و تناويل شيئاً -

 من الطعام. 
سوريل كانت متابعة ومع ان 

رحلتها اىل املزرعة ، اال اهنا  
امتثلت لطلب اوهيبنيا ، سألتهما 

: 



 كيف صحة خوان ؟-
 اجاهبا دييغو :

انه يف حالة جيدة نسبياً . -
فلحسن احلظ اصيب فقط يف 

ذراعه اليسرى ، هل اهنيت 
عملك يف ميدلني بصورة مرضية 

 ؟
 عملي ؟ -

 قالت اوهينيا :



اجل ، فقبل ظهر االربعاء ،  -
وحني أتخرت يف النزول من 

غرفتك و حبثت عنك فلم اجدك 
، سألت خوان عن مكانك ، 

لدى عودته من احللبة ، فأخربين 
انك عدت اىل ميدلني لتقابلي  

السنيور و السنيورا اهنل اللذين  
كنت تعملني عندمها ، وهكذا 



افرتضت انك ذهبت لتأيت  
 حبوائجك من بيتهما .

اذن ، خوان اخفى عنهما احلقيقة 
، ومل يعرتف لعمته أبن زوجته 

هجرته بعد ان قضت معه ليلة  
 واحدة فقط.

 وعادت اوهينيا تسأهلا حبرية :
اين حقائبك و اغراضك ؟ مل -

 ارها معك حني وصلت .



وعت سوريل اهنا أتخرت عليها  
ابجلواب ، فقالت بسرعة 

 وبصوت جامد :
 سوف ترسل ايل يف ما بعد.-
حسناً . حسبتك ستعودين  -

مساء االربعاء او رمبا صباح  
اخلميس و ملا أتخرت يف العودة  

اردت ان ارسل لك خرباً 
العلمك ابصابة خوان ، لكنه 



رفض ذلك رفضاً اباتً و قال انك  
ستطلعني على اخلرب يف الوقت  

املناسب و ال داعي القالق 
 ابلك.

مث رمقتها بنظرة فضولية ، 
 واردفت : 

 ناهى اليك اخلرب ؟ كيف ت-
 اجابتها سوريل بصوت خفيض :



قرأته يف اجلريدة عصر هذا  -
اليوم . اوه ، ارجوك اال ختفي 

عين احلقيقة . هل هو فعاًل خبري ؟ 
فقد ورد يف اجلريدة ان حالته  

 خطرة.
 فقال دييغو :

كان ذلك جمرد مبالغة ،  -
فأغلب الظن ان حمرر الزاوية  
ه الرايضية ابلغ يف خطورة حالت



ليضاعف اهتمام الناس ابخلرب ، 
مع ان خوان فقد فعاًل كمية كبرية 

من الدم . كان جيب ان يغادر  
احللبة فور اصابته لكي يطهر  

اجلرح و يضمد لكن خوان أيىب  
على نفسه ذلك ، اذ اصر على 

ان يبدو اقوى من جراحه البدنية  
البسيطة واقوى من الثور اهلائج ،  



و هكذا جن الناس اعجاابً 
 ببطولته.

ابتسم دييغو برضى ، فكتمت 
سوريل رغبة ملحة يف ان تعطيه  

رأيها الصريح يف كل مايتعلق  
مبصارعة الثريان . وهنا قالت 

 اوهينيا هبدوء :
لكنه اصيب ابالغماء يف النهاية  -

، ويف املستشفى اسعفوه 



بعمليات نقل دم. ومع ذلك ، 
قرر فجأة هذا الصباح انه ال  

مدة اطول   يستطيع البقاء فيه
واصر على وجوب عودته اىل  

املزرعة . قال ان جوفيتا ستعتين 
به اكثر مما ستعتين به املمرضات  

، واخشى ان كالمه هذا قد جرح 
 مشاعر املمرضات. 



مهت سوريل ابلنهوض من 
 مقعدها و قالت بقلق :

 جيب ان اذهب اليه بسرعة .-
 فاجابتها اوهينيا بصوت حازم :

امك  ليس قبل ان تنهي طع-
وتشريب فنجاانً من القهوة  
الساخنة املنعشة . سوف 

 يوصلك توماس اىل املزرعة.
 



طوال الطريق اىل املزرعة اخذت 
سوريل تتساءل عن السبب الذي  
حدا خوان الىحجب احلقيقة عن 
اوهينيا . ملاذا سرت فعلتها ؟ ولو  

انه فعل العكس ، هل كانت  
ستلقىالرتحيب احلار نفسه الذي  

لة من دييغو و اوهينيا ؟ لقيته اللي
وهل كاان سيلوماهنا علىاصابة 



خوان يف احللبة ؟ ال ريب يف 
 ذلك . 

وصال ايبارا ورأت اضواء البيوت  
ترتاقصمن خالل النوافذ . يف 
ساحتها الصغرية ، كان الباص  

املهرتئ اايه متوقفاً امام 
الفندقالرث ، ورأت بعض األهايل  
جيلسون على درجات املنازل . مث 

صبحت البلدة خلفهما ا



وراحتانوار السيارة القوية تشق  
الظالم جمدداً وتضيء االشجار  

واالمجات وتتماوج على 
رؤوسالصخور . كانت السيارة 
السوداء الفارهة تنطلق بسرعة  
ابلرغم من حالة الطريق السيئة  

،ومخنت سوريل ان تصل املزرعة 
 يف غضون عشر دقائق.



ا احست ارجتافاً يسري يف اعصاهب 
. ماذا ستقول خلوان ؟ ماذا  

ميكنها ان تقول ؟ كلمة "آسفة " 
بدت واهية جداً ، وابلكادتعرب  

عن شعور الندم الذي ميزق كياهنا 
... يف اي حال ، هل سيصدقها 
بعد ان قرأ كلمااتلرسالة القاسية 

اليت تركتها له ؟ ال تستبعد ان 



يرفض رؤيتها وقد يطلب اىل  
 . جوفيتا انتبعدها عن البيت

خشخشت الدواليب فوق 
احلصى املبعثر حني انعطفت 

السيارة علىالدرب املوصل اىل  
البيت واخذت جذوع االشجار 

على اجلانبني تطري امامها كاشباح  
ابهتة . مث التمعت اجلدران 

البيضاء املزينة ابملتسلقات يف  



ظالم القنطرة ، وهنا خفف 
توماسسرعة السيارة وعرب املدخل 

فناء املظلل وتوقف  املقنطر اىل ال
 عند النافورة.

دقتالباب األمامي وأتخرت 
جوفيتا كثرياً يف فتحه، وعندما 

فعلت ذلك اخرياً ، مل تفتحهعلى 
اتساعه ، بل نتعته اىل اخللف  
شيئاً فشيئاً ، مث سدت الفرجة  



الصغرية جبسمهاالضئيل وثوهبا 
البين ، اما وجهها الذابل الشبيه 

فحة بوجه قرد حزين ، فبدا كص 
سوداءتغلف ماكان جييش فيها 

 من مشاعر او افكار .
 قالت سوريل بعصبية :

 مساء اخلرياي جويتا .-
 ومساؤك اي سنيوريتا .-



اعرتت سوريل دهشة مستاءة 
حني مسعت املرأةختاطبها بلقلب 

الفتاة العازبة ، وبدا هلا ان خوان  
مل يطلع مربيته العجوز على 

 نبأزواجه . سألتها:
 ان ادخل اي جوفيتا ؟هل يل  -

 فهزت املرأة رأسها قائلة : 



السنيور خوان مريض يف السرير  -
ويرفض ان يستقبل اية امرأة .  
 عودي يف يوم آخر ايسنيوريتا .

 فبدأت سوريل حتتج حبرارة :
 لكنين لست مطلق امرأة ...-

اال اهناصمتت حني رأت الباب  
 ينغلق قلياًل، فأضافت بسرعة :

وفيتا . جيب ان اره اي ج-
امسحيلي ابلدخول ، ارجوك ! 



لقد قطعت مسافة بعيدة و 
ليست لدي سيارة لرتجعين. 

دعيين ابيتالليل يف الغرفة اليت  
منت فيها سابقاًكي استطيع ان 

اراه يف الصباح . ارجوك ايجوفيتا 
! 

توقفت العجوز عن اغالق الباب  
وتضاعفت التغضنات على 

جبينها الضيق وهيتحاول ان 



ه املشكلة اجلديدة ، مث تواجه هذ
 قالت :

اتعلمني انه مصاب جبرح -
فيذراعه اليسرى ؟ هناك قطب 
عديدة يف اجلرح وهو حيتاج اىل  

 راحة اتمة.
اقرتبت سوريلقلياًل وقالت وهي 

متسك حبافة الباب استعداداً  
 لفتحه :



اجل ، علمت ذلك من  -
العمةاوهينيا يف كواباي ، وهي 

على ارسلتين اىل هنا ملساعدتك 
االعتناء به ، هل تذكرين ايجوفيتا 
كيف تصرف بغرابة حني جرح يف 
املرة السابقة ؟ وكيف رغبفي عزل 
نفسه عن سائر الناس؟ انه سيعود  

اىل تلك احلالة ذاهتا ان رفضت 
ان تسمحي ليبمساعدتك . 



سوف ترين بعينيك كيف سأرحيه 
 و اجعله سعيداً جداً.

بدا االضطراب علىوجه العجوز  
حلظات مث تنفست سوريل لبضع 

الصعداء حني فتحة الباب  
 واشارت هلا تدعوهااىل الدخول.

 اغلقت الباب و قالت :
لقد مسحت لك ابلدخول اي -

سنيوريتا ، النياعرف جوهر قلبك  



، وألين اعرف ايضاً انه يفكر  
 فيك ابستمرار.

 فسألتها سوريل مندهشة :
 كيف عرفت ذلك ؟-

 الضئيلة :اجابتها املرأة 
كان هذا العصر يسرتيح منعناء  -

الرحلة من كواباي ، ويف اثناء نومه  
مسعته يكلم نفسه عنك . انت  
ختتلفني كثريًاعن املرأة االخرى 



اليت جاءت لزايرته اابن مرضه 
املاضي وحيث احدث جميئها 

 مشكالتكثرية.
 اية امرأة تقصدين ؟-
تعايل معي اآلن اىل الغرفة اليت  -

يهاوسأروي لك احلكاية  ستنامني ف
 على الطريق.

مشت العجوز امامها على املمر 
 و قالت :



كاانمسها ترييزا وقد جاءت من  -
كالفورنيا . كان السنيور خوان 
قد تعرف اليها يف مطلعشبابه ، 

فمال اليها لفرتة مث انتهت العالقة  
 متاماً ابلنسبة اليه. 

توقفت جوفيتاعن الكالم لتفتح 
ر يف غرفة الباب وتضيء النو 

النوم اجلميلة اليت ابتت سوريل 



فيهاليلة االثنني ، مث اردفت  
 بصوت جاف :

لكن العالقة مل تنته ابلنسبة -
 اليها . 

دخلت سوريل الغرفة ووضعت 
حقيبتها على السجادة الوثرية ، مل 
حتس هذه املرة أباينزعاج من جو  
الغرفة االنثوي احملض بل شعرت  

 أبهنا تدخل بيتها.



ا جوفيتاوهي تدور حوهلا  وسألته
 ابهتمام :

اترغبني يف االستحمام اي -
سنيوريتا ؟ املاء الساخنسريحيك 

 من عناء السفر . 
لكنين اخشى ان يستيقظ -

السنيور خوان على صوت  
 جرايانملاء.



الاظن ذلك ، فقد تناول حبوابً -
منومة و مسكنة ألمل ذراعه  

وصفها له الطبيبفي املستشفى . 
 نوم ثقيل.انه يغط يف  

اذن ، ارحب حبمام ساخن ، -
 منفضلك.

 حااًل.-
ابتسمت جوفيتا ابتسامة حقيقية 

اذ اسعدها ان تسمح هلا  



الزائرةالعزيزة خبدمتها . مث سألتها  
 وهي تشري اىل احلقيبة :

هل جئت بردائك اخلاص  -
 هذهاملرة ؟

فأومأت سوريل ابالجياب وما ان  
استقرت يف املغطس الرخامي  

توهتا الرغوة العاجية األسود واح
الواصلة اىل كتفيها حىت 

استسلمت لألمر الواقع ومسحت  



جلوفيتاأبن تغسل هلا شعرها و  
تفرك ظهرها ابملاء و الصابون . 

مث تذكرت حديثهما السابق  
الذاينقطع ... صحيح ان خوان  

افهمها ان احداث حياته املاضية 
ال تعنيها بتااتً لكن الفضوالحل 

شكالت اليت  عليها ملعرفة امل
سببتها املرأة ، فسألت جوفيتا 

 بقوهلا : 



كنتتتحدثني عن امرأة تدعى -
ترييزا . قلت ان السنيور خوان 
حني قطع عالقته هبا انتهىاألمر  
ابلنسبة اليه امنا مل ينته ابلنسبة 

 اليها . ماذا قصدت هبذا القول؟
اجابتها جوفيتا بطريقتها البسيطة  

: 
ا اهنا كانت ماتزال تريده ، ومب-

فشلت فياحلصول عليه ، صارت 



صديقة ألخيه االصغر . لقد  
اخربتك ان له اخاً . اتذكرين  

 ذلك؟ 
 نعم ، اتذكر . ما امسه ؟-
اندريه ، آه ، كان طفاًل هادائً  -

كمالك صغري ،اشقر الشعر مثل  
امه و يبتسم دائماً مثلها . كان 

االبن األثري لديها و عندما 



كان عمره قتلتحزن عليها كثرياً و 
 انذاك اربعة عشر عاماً فقط .

هل اصبح مصارع ثريانفي ما  -
 بعد ؟

كال ، مل يهتم ابداً هبذه الرايضة -
. كان لطيفاً و ذكياً جداً 

والينقطع عن مطالعة الكتب . 
تلقى علومه يف جامعة بوغوات ،  

وطاملا قال ابنه سوف يصبحكاتباً 



شهرياً يف املستقبل . مث جاءت  
ترييزا و سيطرت  تلك املدعوة

 عليه .
اطلقتجوفيتا تنهداً حاراً ، و  

اتبعت وهي تسكب املاء على  
ظهر سوريل لتزيل عنه 

 رغوةالصابون :
اغرم هبا جبنون وجاء هبا اىل  -

املزرعة لتعيش معنا ، وهذا ما 



كانتتبتغيه هي يف احلقيقة ، ان 
تكون قريبة من خوان حني أييت  

  اىل هنا . مل تكن تريداندريه يف
الواقع . كانت تستعمله ليس اال 
 . اتفهمني ما اقصد اي سنيوريتا ؟

اظنذلك . هل اعرض السنيور -
 خوان على اقامتها يف املزرعة ؟

كال . جيب ان تفهمي شيئًااي -
سنيوريتا . ان سيدي رجل كرمي 



جداً. له قلب طيب كبري . كان 
حيب اخته واخاه كثريًاويسمح  

 هلما ابجمليء و الذهاب على
هوامها . كان يقول هلما ان البيت 
خيصهما مثلماخيصه ، ويشجعهما  

على دعوة كل اصدقائهما اىل  
زايرته . وقبل ان تتزوج السنيورا 

انيزكانت احلفالت تقام هنا 
ابستمرار حيث يرقص الناس و  



يغنون و ميرحون ، وكان خوان 
يشاركاخته حبها للحفالت و  
املرح . اهنما يشبهان بعضهما  

 يف نواح كثرية. بعضاً 
احستسوريل ان جوفيتا بدأت 

حتيد عن املوضوع األهم ، 
 فسألتها لتعيدها اليه :



وهل جنحتخطة ترييزا ؟ هل  -
استطاعت ان تؤثر على خوان 

 من خالل اخيه ؟
تناولت جوفيتا منشفةمحام من  
على الرف و اجابت وهي هتز 

 كتفيها :
حاولت ذلك . كانت تقتنص -

غازله . انه  كل الفرصالساحنة لت 
حيب املغازلة ايضاً ، لكن حني  



وجد ان تصرف ترييزا كان  
بثرياعصاب اندريه، بدأ يتجاهل  
تصرفاهتا ، األمر الذي اغضبها 

 كثريًا.
اقرتبت جوفيتامن املغطس و  

 اردفت متسائلة : 
هل حدث و الحظت اي -

سنيوريتا ، ان الناس يقدمون  



علىتصرفات شاذة عندما يثورون 
 غضبًا؟

 مت سوريل :فغمغ
اجل ، الحظت ذلك . اان -

نفسياثور احياانً مث اندم كثرياً يف 
ما بعد على مافعلته او قلته يف  
حلظات الغضب . ماذافعلت  

 ترييزا ؟



اخربت اندريه اهنا ماعادت حتبه -
واهنا تفضل خوان عليه . ظلت 

هتينهو تستفزه حىت صار يغار من  
خوان اىل درجة اجلنون ، مث اهتم 

نه سرق منه ترييزا . يف  اخاه أب
ابدئ األمر سخر خوان من  

كالمه وحاول افهامه ان ترييزا  
فتاة فاسدة ال تستأهلحبه . لكن 

اندريه رفض االصغاء اليه  



وتصديق كالمه ، بل انه ذهب  
اىل ابعد من ذلك وصفعخوان 

على وجهه . جيب ان تعرفه شيئاً 
اي سنيوريتا ، هو ان رجال هذا 

بكرامتهم ، وال   البلد يعتزوجنداً 
يتوانون عن العراك من جراء اي  

 شيء يعتربونه مهيناً لشرفهم . 
مسعت ذلك قباًل . هل تعارك  -

 خوان مع اخيه ؟



نعم ، تقاتال هناك ، يف -
الساحةامام البيت . ومبا ان  

خوان كان اقوى من اخيه و اكرب  
حجماً ، فقد تغلب عليه بسرعة 
مثحمله من على األرض و القاه 

لربكة ، كي ختف ثورة غضبه ، يف ا
 مث تركه و مضى .

 وبعدئذ ، ماذا حصل ؟.-



السنيور خوان اعاد ترييزا  -
بنفسه اىل كالفورنيا وامرها أبن  

 ترتك اخاه وشأنه. 
 واندريه ؟ ماذا فعل ؟-
ذهب ايضاً اىل كالفورنيا ومل  -

نسمع عنه شيئاً لوقت طويل .  
كان خوان يسافر كثرياً اىل بلدان  

اخرى ليشرتك يف مصارعات 
ثريان تقام فيها ، وكانت اخته قد 



تزوجت و سافرت لتعيش يف 
الوالايت املتحدة . مث ذات يوم ،  
وقبل عامني تقريباً ، كان السنيور 

خوان على وشك ان يدخل 
بة يف هناية املصارعة اليت  احلل

جرت يف مانيساالس ،واذا بتلك  
املرأة تظهر فجأة ، لتخربه ان 

اندريه قد تويف ، او ابالحرى ، 
 قتل نفسه .



 فشهقت سوريل قائلة :
 تقصدين انه انتحر ؟-
اجل ، فتلك الفاسدة كانت قد -

اوصلته اىل االدمان وحيث تناول 
كمية مضاعفة من بعض انواع  

. اصيب السنيور املخدرات 
خوان وقتها بصدمة عنيفة ووضع 

كل اللوم على نفسه لكونه مل 
يعنت أبخيه كما جيب . مث دخل 



احللبة و اصيب بذلك اجلرح  
 اخلطري .

وهنا اظهرت جوفيتا عواطفها  
الكامنة بشكل مل تظهره من قبل  

 وهي تتابع متأوهة : 
آخ ، آخ ... كان وقتاً رهيباً -

وقد  ذلك الذي مرران فيه ،
جرؤت تلك املرأة على اجمليء اىل  
هنا اثناء نقاهة خوان من مرضه .  



لقد ساعده جداً وجود السنيورا  
انيز هنا آنذاك اذ اهنا طردت  

 ترييزا ابلنيابة عنه.
انتهت جوفيتا من جتفيفها فلفت 

سوريل املنشفة حول جسمها 
على طريقة السارونغ الذي يرتديه  

م  اهل املاليو ودخلت غرفة النو 
 تقول :



اشكرك جوفيتا على اخباري -
هذه القصة اذ واضحت يل بعض  

االمور اليت غمضت علي. 
واالن،جاء دوري ألقول لك  

شيئا. اان مل اعد فتاة عازبة،فقد مت 
زواجي من السنيور خوان يف 

كواباي،ليلة اخلميس . كان من 
املفروض ان احضر املصارعة 



حني جرح،لكين اضطررت اىل  
 دلني ذلك النهار.العودة ايل مي

حدقت اليها جوفيتا بذهول مث  
نظرت اىل خامت الزواج ومهست  

 وعيناها متتلئان ابلدموع:
سنيورا. سنيورا رينالدا.اان  -

سعيدة جدا من اجلكما معا، انه  
ليس ابين لكنين احبه وكأنه  

كذلك. من االن فصاعدا لن  



اقلق عليه فانت ستعتنني به  
 جيدا. من فضلك، سنيورا،البسي

رداءك كي اجفف شعرك  
 واسرحه.

ارتدت سوريل قميص النوم الذي  
احضرته معها وفوقه الروب  

الفضفاض املرافق له. جلست 
امام املرآة وتذكرت جلستها 

االوىل مساء االثنني املاضي. كم 



خيتلف شعورها انذاك! االن ال 
ترغب بتاات يف اهلروب وال تريد  

اال ان تبقى مع خوان وتعيش يف 
كن املشكلة اهنا غري كنفه. ل

 متأكدة من استمرار رغبته فيها.
واخريا انتهت جوفيتا من تسريح  

شعرها مث متنت هلا نوما مرحيا  
وغادرت الغرفة. جلست لفرتة 

تفكر يف قصة اندريه وترييزا،قصة 



حب وعنف وموت 
مأساوي،دقت الساعة االثرية  

مؤذنة حلول العاشرة ليال، متاما  
جيب  حدث يف الليلة االخرى.

ان تنام لتعوض عن النوم الذي  
جافاها يف الليلتني املاضيتني 
ولتنهض يف الصباح منتعشة 

ومستعدة ملواجهة اي عقاب قد 
 ينزله خوان هبا.



 
مشت اىل حيث السرير وازاحت 

غطاءه جانبا، وحني مهت بنزع 
الروب قفزت الىذهنها فكرة 

اخرى ستذهب لتقي نظرة على 
.. افلم خوان ولتطمئن اىل راحته.

توكل اليهاجوفيتا مسؤولية العناية  
 به؟



ويف احلال، عربت احلمام املوصل 
بني غرفتيهما، مثفتحت الباب  

هبدوء ووقفت على عتبته تنظر 
حوهلا. كان املصباح اىل جانب  
السرير مضاء،تقدمت سوريل 
داخل الغرفة واغلقت الباب  

بغاية اللطف. وابلرغم من ذلك  
 اصدر طقطقةبسيطة فتجمدت

للحظة وتراقب خوان اال انه بدا  



يف عامل اخر، فخطت اىل االمام  
وقدماهااحلافيتان تغوصان يف ثنااي 
السجادة القرمزية الوثرية. توقفت  

عند السرير ونظرت الىتحت . 
كان خوان مضطجعا على بطنه، 

وجهه مدار اىل اجلهة االخرى فلم 
تقدر ان ترى منهاال جانب خده 

الكثة اليت   وحنكه البارز واهدابه
تظلل عينا واحد مطبقة. غطاء 



السريركان يدثره حىت خصره فيما 
صدره عاراي، والقسم االعلى من 

ذراعه اليسرى ملفوفا 
بضماداتبدت شديدة البياض 

ابلنسبة اىل جلده الزيتوين اللون.  
تراجعت اىل خلف ، تبحث 
بعينيهاعن كرسي لتحمله اىل  

جانب السرير وقد خطر هلا ان  
فرتة قربه. وفجأة، مسعته جتلس ل



يسألبصوت خفيض وثقيل كما لو  
 انه استيقظ من النوم لتوه:

اهذه انت اي جوفيتا؟ املاطلب -
 اليك اال ترجعي؟

مث قسا صوته واكتسى بنربة 
 متسلطة وهو يتابع: 

طاملا انكجئت فيمكنك ان -
تقومي بعمل انفع. افركي ظهري  
 من فظلك، فعضالته كلها تؤملين.



ادار راسه وال فتح مليكن قد 
عينه. مجدت سوريل يف مكاهنا 

التدري كيف تتصرف. مث 
تنبهتفجأة اىل انه يطلب شيئا 

تستطيع هي ان تؤديه له بطريقة  
ابرعة تعجز عنها جوفيتا 

الانلتدليك مهنتها. اهنا تعرف  
ابلضبط موقع االمل يف ظهره  

وتعرف سببه. استيقظت فيكياهنا 



سم روح شيطنة هاجعة جعلتها تبت
لنفسها.سوف تدلك ظهره و  

ترتكه حيزر هويةاملدلك ! احننت 
ووضعت يديها على اجلانبني  

السفليني لعموده الفقري وبدأت  
التدليكبضرابت قوية عريضة . 
خيل اليها ان عضالته تقلصت  
قلياًل ، فتوقعت ان يدير رأسه  
ويفتح عينيه ، لكنه مل يفعل . 



اطلق تنهداً بطيئاً وركز رأسه على 
اعه يف وضع مريح . كانت ذر 

سوريل تستمتع دائماً بعملها  
التدليكي و قد توصلت مع 

الوقت اىل أتديتهبانعزالية مهنية  
اتمة مما جعل منها مدلكة انجحة 

. لكن حني راحت متسد ظهر  
خوان بدأتتفقد تلك االنعزالية  

ابلتدريج . فهذا هو الرجل الذي  



احبت و الذي عاهدت نفسها  
ون له ابلروح و  اماماهلل ان تك 

اجلسم . فشعرت ابحلب يسري  
فيها وحتول ملمس اصابعها  

الىضغطات حارة وانعمة كاحلرير  
. 

وفجأة مسعته يسأهلا ابالنكليزية ، 
 وبصوت شرس اشعرهاابمتعاضه :



كم من الرجال دلكت اهم -
 ظهورهم اي سوريل ؟

فتالحقت انفاسها بفعاللتعب و  
 احلب معاً وسألته مبهورة ؟

رفت انين اان اليت  كيف ع-
 تدلك ظهرك ؟

ألنيدي جوفيتا كمخالب الطري  -
اما يداك فهما ... لكنك مل جتييب 

 على سؤايل.



كان عملهايف املستشفى الربيطاين  
حمصوراً يف تدليك النساء فقط ،  

اما املرضى الرجال فكان 
يوكالمرهم اىل مدلكني ذكور . 
ولذا اجابته وهي جتلس على 

 حافة السرير :
 وال رجلواحد.-

 فغمغم قائال :



عظيم . فوهللا لو قلت غري هذا -
لكنت حبثت عن هؤالءالرجال  

وقتلتهم واحداً واحداً الهنم نعموا 
 بلمس يديك قبلي !

هل عليك ان تكونعنيفاً اىل  -
 هذا احلد ، او غيوراً ؟

هكذا اذن ! اصبحت االن -
عنيفاً و غيوراًاضافة اىل كوين  

عاً ، منحط عدمي املبادئ ، خماد



االخالق ومنحرفاً ، ابختصار ، 
 منالنوع الذي ال يروق لك بتااتً.

مث استدار اليها و اتبع وهو 
 يساعد نفسه علىاجللوس :

 ملاذا جئت اذن ؟ -
بدا وجهه شاحباً فوق حليته 

النامية حديثاً ،وعظمتا خديه 
ابرزتني جداً لكن عينيه كانتا 

تتألقان بنار ابهتة حتت جفنني 



 ،وهو يصوب اليها نظرة  ثقيلني
 جارفة . وسأهلا بسخرية الذعة : 

هل استدعتك اوهينيا -
وافهمتك ان واجباتك الزوجية 

 حتتم عليك اجمليء ايل ؟
كال ، مل تفعل . اان جئت لكي -

... 
توقفت وما استطاعت النظر اليه  
اذ اجتاحتها رغبة يف ان متد اليه 



ذراعيهاوتلصق رأسه بصدرها 
كابد من آالم . لتخفف عنه ما ي

لكنها ابتلعت ريقها اجلاف 
 وقالتبصوت جامد :

ملاذا مل ختربين انك كنت تنوي -
االشرتاك يف املصارعة يوم  

 االربعاء؟ 
النين مل اعرف ذلك حىت صباح  -

ذلك اليوم . فاملصارع املكسيكي 



مل حيضر بسبب مرضمفاجئ امل به 
، وهكذا طلب ايل دييغو ان  

بيت انوب عنه . رجعت اىل ال
 الخربك لكين ملاجدك هناك.

رمقها بنظرة مزدرية اشعرهتا خبجل 
 كامش و اتبع جبفاف :

اشكرك علىالرسالة . كانت يف -
منتهى الوضوح ! هلذا اان مندهش 



من عودتك . حسبتك 
 قدهجرتين. 

ادركت حلظتها ان تلك الرسالة  
اجملرمة السبب احلقيقي الستلقائه 

احلبوب  هنا شبهمخدر بتأثري 
املسكنة لألمل . احست العذاب  

 ميزقها قطعاً فهتفت متأوهة :
ليتين عرفت ! لو اين عرفت  -

انك ستشرتك يف املصارعة ملا 



ذهبت اىل ميدلني . الذنب ذنيب  
 النك جرحت.

ذنبك؟من اين جئت هبذه -
 الفكرة حبق اجلحيم؟

اخربنيدييغو انك جيب ان ال -
تضطرب أبي شكل قبل دخولك  

قال ان هدا ما حدث احللبة. 
 فيمانيساالس.

 اقال لك ذلك؟-



اطلق ضحكة قصرية متهكمة 
جعلتها تنظر اليه ابستغراب. رأته  
يستلقي على الوسائد مراقبا اايها  

 حبدة ، واتبع يقول:
هكذا افرتضت انرسالتك -

عكرت مزاجي! ها! ان دييغو 
يعرف كيف يؤلف قصة مقنعة 

 عندما يرغب فيذلك.



من سخريته  عادت ترجتف املا 
 الالذعة وسألته :

 ماذا تقصد؟-
طلبت اليهيبذل جهده ليقنعك -

ابلبقاء وحضور املصارعة يوم  
الثالاثء وهكذا ابتدع تلك القصة  
ليضربعلى وتر ضمريك. انه طبيب 
نفسي جيد، اليس كذلك؟ فأنت 

حضرت املصارعة كي ال 



حتمليضمريك وزرا وليس لتبعدي 
 عين االذى.

بل لكنك كنت مضطراب ق-
دخولك احللبة فيمانيساالس. 
جوفيتا اخربتين انك اضطربت  
جدا حني مسعت ان اخاك قد  

 انتحر. 
اقسمباهلل انك امضيت وقتا -

ممتعا يف التجسس علي من وراء  



ظهري! واالن جئت راكضة اىل  
فرامشرضي بتأثري ضمريك املعذب. 
ملاذا؟ هل خفت ان موت قبل ان  
اغفر لك فعلتك؟ اذن دعينياريح 

ك ابلنيابة عنك. كان ضمري 
الذنب ذنيب. كنت اعرض بطوليت  

كالعادة وازود الناسببعض 
املشاهد املثري لقاء مثن البطاقات،  

سواء يف املصارعة مانيساالس 



اومصارعةكواباي االخرية. لقد 
احتت للثريان ان تقرتب مين اكثر  

من اللزوم ومل اقفز من 
طريقهاابلسرعة املطلوبة. يف  

الثور كبريا وما  منيساالس، كان 
يزال حيتفظ بتصميم كبري 

علىالقتال، ويف كواباي كان ثورا  
صغري احلجم والسن رمبا خجوال. 

كانت جمرد مصادفة انيحدث  



ذلك يف اليوم نفسه الذي قررت  
ان هتجريين فيه. احلادثة االوىل  

 جمرد صدفةايضا. 
توقف صوته اهلازئ اخلفيض 

ففكرت سوريل يف نفسها:"لو انه  
دي بسوط ملااستطاع ان لسع جل

جيرح احاسيسي اىل هذا احلد..." 
 واتبع يقول:



ثقي انك لست امللومة .  -
واالن، اخرجي من هنا، وعودي 
اىل انكلرتا او ميدلني او اىل اي  

مكان حيلو لك. الاريدك ان  
حتومي حوايل جملرد ان ضمريك 

 يلسعك.
اشاح وجهه عنها كي ال تقدر ان  

 تراه،فقالت:



بدافع من ضمريي لست هنا -
املعذب. لقد رجعت الين... اظن 

 انين واقعة فيحبك.
 فرد بسخرية: 

تظنني انك واقعة يف حيب؟ اين  -
اجلدوى من ذلك ابلنسبة الىرجل 

 حار الدماء مثلي؟
 اان ال اكذب!-



امضي عين. اتركيين وشأين ال  -
 ستكمل موتيعلى انفراد. 

 كال!كال!-
متلكها الذعر فلم تدر ماذا تفعل  

 تقول لتقنعه. وفيغمرة أيسها، او
ازاحت الغطاء واستقلت اىل  
جواره على السرير. احاطته  

 بذراعها ومهستمتوسلة:



خوان، انت لن متوت ، لن  -
ادعك متوت ،لن ادعك متوت  
الين احبك واريدك انتعيش كي 
استطيع مشاركتك حياتك. لقد 

اخربتين مرة انك تريد هذا ، وها 
بعدما  اان االن اطلبالشيء نفسه 

اكتشفت انين احبك... احبك، 
 هل تسمعين؟ 



تفجرت الدموع من  
 عينيهاواردفت:

اوه اي خوان، ماذا افعل  -
القنعك؟ اخربين ، ارجوك! 

 استدار اليها على مهلوقال برقة:
حاويل عناقي. ال داعي الن -

ختجلي مين. اريدك سوريل، 
اريدك االن. بكلجارحة من 

 جوارحي.



 الرغبة ختتلف عن احلب.-
يف االسبانية معنامها -

واحد"تيكيريو"تعين اريدك."يت 
كيريو" تعين احبك ."يت كيريو 

موتشو" تعين احبك كثريا. يبدو 
اانمك مل تعلمك االسبانية 

جيدا... اان دائما احب هبذه 
اللغة، وما انفكيت اردد  

علىمسمعك منذ عصر االثنني  



انين احبك احبك. لكنك مل 
 تفهمي.

ليالخلوفها من  وهنا ابتعدت عنه ق
ان ينفتح جرح ذراعه اذا مام  

 حبركة عنيفة، وقالت:
جئت غرفتك بقصداالطمئنان -

عليك. بوسعي ان اانم يف الغرفة  
 االخرى.

 



 ضمها اليه واجاب 
بلستبقني هنا. سوف ننام الليلة  -

معا ويف كل ليلة اخرى. هذا 
عقابك على تركك اايي 

 صبيحةيوم زواجنا.
  العقاب االعذب . لكين-

مسرورة اىل حد ما النين تركتك، 
فلو مل افعل،ملا قدرت رمبا ان  



اكتشف حيب لك. هل احببتين 
 فعال منذ لقائنا االول؟

اجل ، لكنفي ابدئ االمر  -
احببتك بعيين، اذا وجدت فيك 
كل ما كنت احبث عنه من مجال 
انثوي. اتذكرين كيف استمريت 

 احدق فيك؟
اجل، اتذكر. وقد حسبت.... -

 حسبت...



حسبتنيسيء النية، واان بدأت  -
وقتها اكتشف أبنك ختلفني عن 

كل امرأة اخرى غرفتها . 
فبالرغممن املك انذاك  

وضياعك، اظهرت شجاعة 
فائقة، فأعجبت بنزعتك 

االستقاللية. كنت تكيلينلي 
الكيل كيلني فشكلت يل حتداي مل 

اجده يف امرأة غريك من قبل، 



وبدأت افكر كم ستكوانحلياة 
ومفرحة اذا عشت معك مسلية 

لفرتة . غري انين فشلت يف 
اخرتاق ذلك احلاجزالدفاعي 
الذي شيدته حول نفسك يف  

ذلك الوقت القصري الذي  
قضيناه معا. مث عجزت عناجياد 
طريقة متكنين من لقائك اثنية، 
ولذا القيت اليك بذلك الطعم 



وطلبت اليك انتقصديين اذا  
 احتجت اىل مساعدة.
منتصرة مث  ضحك برقة وبلهجة 

 اتبع:
جنح الطعماكثر بكثري مما -

توقعت! جئت ايل بنفسك 
وكانت اخلطوة التالية ان اقنعك  
ابلبقاء. وفيخالل ذلكاكتشفت 

كم انت برئية وقابلة للعطب 



،فغمرتين رغبة قوية يف ان امحيك  
واحتفظبك لنفسي. االمر الذي  

جعلين ادرك اين اريدك ان تكوين  
و هبا، اكثر من حبيبة عابرة اهل

اردتك انتكوين زوجيت، ليس جملرد  
ان اقنع رامون اهنل ابنين مل اهتم 

قط بزوجته، مع انه خطر ليان 
زواجي منك قد يكون طريقه  



افضل القناعة من الطريقة اليت  
 اقرتحتها انت.

فادركتفي تلك اللحظة قصد 
خوان احلقيقي من قوله السابق  

انه تزوجها على امل ان  
عالقته  تتوقفاالشاعة حول

مبونيكا، واحست خبجل كبري من 
 نفسها فقالتمتعلثمة:



اوه...اان...مل افهم...قصدك . -
خوان، كم يؤسفين تصريف الوضيع  

 ذلكالصباح. 
 اجاهبا بصدقةاملعهود.

انه يؤسفين ايضا. لقد جرحتين -
يف الصميم، كنتاول امرأة جترحين  
بكالمها وابلتايل وجدت نفسي  

اواجه جتربة جديده خميفة جعلتين 
اعيمدى تورطي العاطفي معك، 



وهذا االكتشاف ااثر غضيب 
ودفعين اىل امساعك عبارات 

مهينةندمت عليها وما زال اندما  
عليها. لذا مل استغرب هروبك  

 تقدت انكسرتجعني.وما اع
هل كنت ستلحق يب لو مل  -

 تصب يف احللبة؟
 اجاهبا مستفزا:

 رمبانعم، ورمبا ال.-



 فردت تتهمه بلطف:
 بدافع الكرامة؟ -

 قال بسخرية: 
نعميمكنك ان تضيفي الكرامة  -

اىل الئحة املوبقات اليت الصقتها  
يب لكن اخربيين اي حبيبيت،ل 

كنت ستدوسني على كرامتك 
 بعد اصابيت؟ وتعودين ايل  



مهست وهي حتاول ان جتاريه  
 فيصدقه:

لست ادري. لكين ارجح -
 ذلك. 

اذن دعينا نقفل هذا املوضوع  -
 هنائيا.

 مثضمها فرب قلبه واردف:



دعينا االن نستمتعع بوجودان  -
معا. دعينا تنبادل الغزليامجلييت  

 سوريل.
 فقالت تعرتض بلهفة:

لكنك ضعيف من جراء النزيف  -
. 

اذن عليك ان اتظنينذلك؟ -
 تساعديين يف اسرتداد قويت. 



لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا موقع رواايت  

 www.riwaya.ga 
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