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 كانت ساره متلهفة كي تستلم مرياثها..
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.كروم مزدهرة يف وسط منطقة زراعة 
 العنب يف نيوزيلندا.

ولكن الرجل الذي كان يشرف على 
 األمالك 
على استعداد للرتحيب ابملالكة مل يكن 

 اجلديدة.
وهلذا قررت ساره استخدام طريقة  

ملتوية, واالدعاء أبهنا تبحث عن عمل 
مؤقت لقضاء عطلتها. وهذا سيكسبها 



وقتا كافيا لتتعرف عن كثب على فيك 
جورافيتش وتقنعه أبهنا ال تشكل هتديدا 

ملركزه يف الكرم, قبل أن تكشف عن  
 هويتها احلقيقية.

كن مع مرور الوقت, بدأت سارة ول
ابدراك صعوبة الرتاجع عن 
 خدعتهامنتدايت ليالس..
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اليت تطلب فيها " لقد استلمت رسالتك 

مين أن آيت وأقابلك ." قالت سارة ، 
وعيناها املليئتان ابحلرية ترمقان الرجل 
األصلع واملنتفخ الودجني الذي كان  
جيلس خلف طاولة مكتبه .منتدايت 

 ليالس
" أان مسروٌر لقدومك ." حدق احملامي 
بنظرة تقييمية يف الفتاة الواقفة أمامه ،  



حنيلة ، متوسطة الطول ، لون بشرهتا  
مثل لون الكرمية ، شعرها بين داكن  

مل تكن مجيلة  –ويعلو أنفها النمش  
مبعايري العصر ، ولكن شعر أهنا متلك  

جاذبية تشد الغري . فهي مليئة ابحليوية 
وابتسامتها الدافئة العريضة   والنضارة

والودودة كانت مثل شعاع الشمس  
 الذي يدخل جو املكتب العفن.



"بصراحة." بدأت سارة احلديث ." البد 
أن هناك خطأ . فأان مل أستطع ختيل 

 سبب تريد من أجله مقابليت. 
قال الرجل يف نفسه :إن صوهتا رقيق 

 وواضح .  
وتساءل كيف ستكون ردة فعلها عندما  

هار عن السبب الذي من أجله  خيب 
طلب مقابلتها ." هل أنت اآلنسة سارة 

 ؟ سارة مسيث؟"



" نعم ، هذا أان . إمسع ." أخرجت سارة 
من حقيبتها ورقة مطوية ." لقد  

أحضرت وثيقة ميالدي كما طلبت 
ولكن الأحد يطلق علي هذا اإلسم 
اآلن." وشعر احملامي أن ابتسامتها  

 أتسره.
بة صوته ." ملاذا  " حقاً؟" تغريت ن

 توقفوا عن تسميتك هبذا اإلسم؟"



"ملاذا؟" علقت سارة وهي تكاد أن  
تطلق ضحكة استغراب عالية ." ماذا  

سيكون شعورك لو كنت مضطراً حلمل 
هذا اإلسم طيلة حياتك ؟ وكما تعرف ، 

أستطيع شراء امسني مقابل بنس واحد  
." أسرت له سارة ." عندما انتقلت من 

فون كي أقيم عند عميت ، لندن إىل دي
قررت أن أغري امسي . ومنذ ذلك  

الوقت اختذت لنفسي سنكلري وهو اسم 



عائلة والديت . أال تعتقد أن هذا االسم 
 افضل من اسم مسيث القدمي البايل ؟" 

  –" ابلطبع ، ابلطبع ." ولكن احملامي 
مل يكن صاغياً  –كما الحظت سارة 

اق وقد صب اهتمامه على جمموعة األور 
املوضوعة أمامه على طاولة املكتب ." 
تبعاً للمعلومات اليت تلقيتها من مكتب 

احملاماة يف نيوزلندا . وذكروا فيها أهنم 
أمضوا سنة تقريباً وهم حياولون العثور  



عليك ، حىت تتبعوا أثرك أخرياً إىل حيث 
تقيمني مع عمتك يف ديفون ... كانت 
صعوبة العثور عليك هي بسبب تغيري  

 مسك!"ا
" امسي أان؟" أجاهبا احملامي بلهجة جافة  

:" خاصة عندما يتعلق األمر مبرياث كبري 
 . أان ُمكلف أبن أبلغك ."

وأضاف بصوت جدي ورزين :" تبعاً 
 لوصية ااملرحوم ستيفن جورافيش."



" ستيفن ؟" اتسعت عينا سارة من هول 
الصدمة ، وقالت بصوت متهدج :" 

ذلك   لست تعين أنه ... ال أصدق
 ...؟"

رق صوت احملامي قلياًل عندما رأى األمل 
املفاجئ الذي اعتلى وجهها :" لقد  

 مات فجأة ."
" الأستطيع أن أصدق ذلك ." مهست  

سارة وكأهنا هتذي ، من هول الصدمة :" 



لقد كان شاابً وقوايً ، ال أستطيع أن 
 أصدق أنه مات !"

" لقد أصيب بسكتة قلبية مفاجئة ." 
بلطف :" صدقيين إذا قلت   قال احملامي

لك إهنا حتدث لرجال مل يناهزوا الثالثني 
أكثر  –مثلما كان ستيفن  –من عمرهم 

 بكثري مما نظن."
وبرغم كالم احملامي امللطف ، بقيت 

سارة مذهولة من مساع خب موت ستيفن 



، فيما عاد احملامي إىل التكلم حبزم :" 
هل كنت تعرفني ستيفن جورافيتش 

 جيدًا؟"
نعم ... ال ...القصة ومافيها ..."  "

قالت سارة وهي تلعق شفتيها اجلافتني  
:" لقد عرفته ملدة أسابيع فقط ، كان  
يقوم بزايرة إىل لندن ." أضافت سارة 

وقد بدا عليها أهنا تعاين صعوبة يف  
الرتكيز :" اي إهلي ، لقد مضى وقت 



طويل على ذلك ، لقد كنت يف احلادية  
كانت أخيت كايت  عشرة من عمري ، و 

خمطوبة إليه ، ولكن ..." حتشرج صوهتا 
 وتوقفت عن الكالم .

أبعد احملامي مقعده عن طاولة املكتب ، 
ووضع رجاًل فوق رجل . " أخبيين 

 القصة كلها ،تكلمي عنهما ."
 
 



" ليس هناك الكثري ." قالت سارة وهي 
حتاول أن تستجمع أفمكارها ." أخيت 

التقيا مصادفة ، كما كايت وستيفن 
حيدث يف كثري من األحيان . ستيفن كان 
يقوم يف ذلك احلني برحلة سياحية حول 
أورواب ، أتياً من نيوزلندا . وقرر البقاء  
يف لندن لعدة أسابيع قبل العودة إىل  

بالده . ودخل ذات يوم خمزن األثرايت  
الذي تعمل فيه شقيقيت والتقى هبا ، 



وطلب منها أن  تبادال أطراف احلديث 
تكون دليله السياحي خالل فرتة إقامته 
يف املدينة . " قالت سارة بصوت خاٍل 

 من التعابري وكأهنا تتكلم وهي انئمة .
" انصب اهتمام ستيفن طوال فرتة 

جتواله يف أورواب ، على زايرة كروم العنب 
  –نيوزلندا  –، فقد كانيملك يف بالده 

ألبيض حيث املناخ شبيه مبناخ البحر ا
املتوسط . وقد ورث هذا الكرم عن 



جده الذي جلب من ساحل داملتيان 
الشتالت األصلية عندما قرر االستقرار  
يف نيوزلندا . كان ستيفن يسعى من وراء 

زايرته للكروم يف أورواب أن يشرتي  
أصنافاً جديدة من الكرمة ذات جودة  

ممتازة يزرعها يف كرمه . وقد استفاد كثرياً  
رات اليت قام هبا إىل الكروم  من الزاي

األوروبية ابإلضافة إىل أنه اقتبس أحدث 
 الوسائل اليت طبقها فيما بعد يف كرمه ."



" يبدو هذا سخيفاً اآلن ." استطردت 
سارة يصوت كأنه صادر عن األموات  
:" ستيفن وكايت وقعا يف احلب من أول  
نظرة . لقد أحبا بعضهما البعض حباً 

فن كان مضطراً  شديداً ، ولكن ستي
للعودة إىل نيوزلندا يف خالل ثالثة  

اسابيع كي يشرف على زراعة الشتالت  
اليت ابتاعها ،يف الوقت املالئم من 

املوسم ،وقد وعد كايت ابلعودة إىل لندن 



بعد ثالثة أشهر . وهو الوقت الذي  
كان حيتاجه يف تشييد بيت جديد عوضاً 
عن الكوخ القدمي الذي كان شغله . لقد 
أراد كل شيء مكتماًل يف صن فايل حني 

يصطحب عروسه إىل الكرم ، ولكن  
..." خفت صوت سارة إىل درجة أن  
احملامي اضطر معها لالحنناء حنوها كي  
يسمع ما تقول " ... الرايح جتري مبا  
التشتهي السفن ." وعاد هبا شريط  



الذكرايت إىل حلظة الوداع األخري بني  
و ، حني  ستيفن وكايت يف مطار هيثر 

اغرقت شقيقتها الوقورة يف البكاء 
الشديد ن والتصقت ابلرجل الضخم 

 الذي كانت حتبه.
 " لن أدعك تسافر."

" لن أغيب طوياًل ، ايحبيبيت ن ثالثة  
أشهر فقط ن وأعود ، إهنا مدة قصرية." 
مهس ستيفن يف اذن كايت :" وبعد ذلك  



نكون معاً اثنية ، ومدى العمر . ونبدأ  
 ة ."حياة جديد

متردت الطفلة سارة على القدر الذي  
اخذ شقيقتها وقالت يف نفسها ، غنه 

العدالة يف السماء ، يف األايم السوداء  
اليت تلت مقتل كايت ، كانت على وشك 

 الزواج من ستيفن .



قطع احملامي الصمت الذي خيم بينهما 
بعد أن غرقت سرتة يف ذكرايهتا، وسأل 

 :" ما الذي حدث؟" 
لت كايت يف حادث سيارة ، ط لقد كت

بينما كانت يف طريقها غلى املطار .  
كانت ستغادر لندن يف ذلك اليوم .  
مسافرة إىل نيوزلندا ." ابتلعت سارة 

ريقها بصعوبة ." اصطدمت السيارة اليت 
كانت تقلها وأمي بسيارة أخرى احنرف  



هبا سائقها السكران عن الطريق .  
 أمي."كلتامها قتل على الفور ، كايت و 

" قتلت أمك أيضاً." صدم احملامي وهو 
يسمع تفاصيل الكارثة اليت أملت بسارة 

وألول مرة يف حياته املهنية مل جيد 
كلمات عزاء مناسبة يقدمها هلا . وقطع  

عليها ، بنبته اهلادئة شريط الذكرايت  
 املؤملة :" إذاً أنت مل تنسي هذا الرجل؟"



إىل  " أنسى ستيفن؟" قالت وقد عادت 
نبهتا اجلامدة ، دفعة واحدة ، كل 

االنفعاالت العاطفية :" ال أحد ميكنه 
نسيان رجل مثله ! ببساطة أقول ، ال  
أحد يستطيع . ستيفن كان رجاًل من 

طراز فريد . رجاًل ذا وجه ويدين رقيقتني 
، لوحتهما الشمس بسمرة شديدة 

بسبب عمله الدائم حتت أشعة الشمس  
شرف على العرائش  ، وقد أخبان أنه ي



على مدار السنة . كان ملتحياً ، صوته  
عميق ، ويهتم بكل ما حوله . كم متنيت 
أن أعثر على شخص مثله عندما أكب ، 
حيبين مثلما كان حيب شقيقيت !" ظهرت 
ابتسامة قصرية على وجهها ." أعتقد أنه 

 كان مثايل األعلى."
" هل كنت تراسلني ستيفن قبل موته ؟" 

 امي بعد أن سعل سعلة خفيفة.سأهلا احمل
 



 
" نعم لفرتة قصرية فقط ، وقد اقتصرت 
الرسائل اليت كنت أبعثها إليه ن وكنت 

أخبه فيها عن عالمايت املدرسية ، 
وهوااييت ، واأللعاب الرايضية اليت  

أمارسها ... اخل . مل يكن إبمكان رجل 
مثله االهتمام فعلياً بفتاة صغرية مثلي. 

السنوات األخرية ، كنت  بعد ذلك ، يف
أرسل إليه بطاقات التهنئة بعيد امليالد ، 



ولكنه مل يرسل قط واحدة يل فخيل إيّل 
 حينها ، أنه قد نسي أمري."

" لقد فهمت ." قال احملامي وهو يتأمل 
القلم الذي بيده :" لقد عرفت أن أابك  
ليس على قيد احلياة ، هل هذا صحيح 

 ؟"
جران عندما هزت سارة برأسها:" لقد ه

كنت طفلة صغرية ، وأان الأتذكر حىت  
 صورة شكله."



" وعليه ..." اتبع احملامي :" ... تكون 
عمتك هي قريبتك الوحيدة الباقية على 

 قيد احلياة !"
" أوه ، نعم ." تغريت مالمح وجه سارة 
وابن عليها السرور ." إهنا رائعة ، وهي 

 ابلنسبة يل كل العامل ."
، انتقلت، بعد احلادثة " ومن أجل ذلك 

 ، لإلقامة معها ." قال احملامي بطف.



" نعم ، هذا صحيح." أجابت سارة 
فيما كانت حتاول أن تدفع  

عنهاالذكرايت السوداء اليت مازالت  
تؤملها . ورفعت رأسها قلياًل وكأن الروح 

 ردت إليها :" أان مدينة هلا ابلكثري !"
" الشك يف ذلك ."ظهر على احملامي 

وح أنه فقد االهتمام بتاريخ عائلتها  بوض
غري املثري . وقالت سارة يف نفسها ،  

الميكن إلقاء اللوم عليه ألن فتاة مثلها ، 



يف العشرين من العمر ، عذراء ، ال 
تعيش حباً عاصفاً برغم كثرة عدد 

الرجال الذين دعوها للخروج وكثرة  
العالقات الفاترة والقصرية اليت الترتك  

ذاكرة . هي فتاة مضجرة ومملة أثراً يف ال
. 

مشخت سارة ابنفها وقالت :" إن قصة 
 حيايت ليست مثرية ، أليس كذلك؟"



" ستكون مثرية يف املستقبل ." الحظت 
سارة . شيئاً من الغموض يف صوته :"  

ثقي يب ، اي آنسة مسيث ، ستكون 
 حياتك يف املستقبل مثرية !"

" سارة ، ميكنك أن تناديين ابمسي 
 ري ."الصغ

" اليبدو اي سارة ، أنك استوعبت ما 
أحملت إليه ، تبعاً للوصية اليت كتبها  

ستيفن . أنت ترثني مبلغاً كبرياً من املال  



، معظمه مستثمر اآلن يف البنوك  
واألسهم املالية وأان أقدر أن هذا املبلغ  

يساوي ... " ذكر احملامي رقماً جعل 
سارة تفغر فاها على اتساعه ." 

افة إىل ..." وعادت سارة إىل  ابإلض
تركيز انتباهها على ما يقول :" ... إىل 
الكروم يف نيوزلندا وأعتقد أن قيمتها 
مرتفعة جداً ، وتقع يف مقاطعة تدعى 

... تدعى ..." توقف عن احلديث وهو 



حياول قراءة اسم املقاطعة املكتوب على  
 الوثيقة اليت بني يديه .

ملة عنه ." " وامياري." أكملت سارة اجل
إنه اسم من لغة املاوري ويعين الفال  

احلسن ، لقد أخبين ستيفن عن هذه 
األشياء وأراين صوراً فوتوغرافية عن 

الكرم ، الذي يقع يف الوادي . وعن  
التالل احمليطة به واملغطاة بغاابت كثيفة 

من األشجار والنبااتت احمللية . وقد قال 



ة اليت  يل إن الكثري من الطائرات الصغري 
سقطت هناك ، مل يستطع أحد العثور  
على بقاايها بسبب كثافة األشجار ، 

 وإهنا ..."
" نعم ، نعم ." قاطعها احملامي وقد نفذ 
صبه :" من الواضح أهنا منطقة انئية يف 

نيوزلندا ، وهي مليئة ابلغاابت اليت  
 تفصل بني املناطق السكنية واملزارع."



 كرمه  " هل قلت أن ستيفن قد أورثين
 احملبب إليه ؟"

حدقت سارة يف احملامي وهي غري 
مصدقة أذنيها ." أان ال أفهم ملاذا فعل  

 ذلك؟"
" دعيين أشرحلك الوضع ، يبدو أن  

ستيفن جورافيش كان قد كتب وصيته 
عندما كان يف لندن منذ سنوات بعيدة ، 

وفيها حيول اإلرث إىل شقيقتك اليت  



سب صار يعتبها زوجة املستقبل . وح
شروط الوصية ، يف حال وفاة شقيقتك 
ينتقل اإلرث إىل أقرب أقرابئها ... يف 

 هذه احلالة تكونني أنت الوريثة ."
استغرقت سارة يف التفكري فيما قاله ، 
واستنتجت :" إذاً ستيفن مل يتزوج بعد  

وفاة كايت ؟ هل كان عنده أوالد أو  
أقارب ؟" مل يعطها احملامي جواابً مباشراً 

د اعتاد ، من خالل خبته السابقة  . فق



، ان يتخذ موقفاً متشائماً يف مثل هذه 
احلاالت . ولكن قد تكون الفتاة 

 حمظوظة . متتم 
 

بصوٍت مرتفع :" على مايظهر ، ليس يف 
األفق مايشري إىل وجود أقارب أو أوالد  
، لقد قمنا ببعض التحرايت يف نيوزلندا  

،  ، وحسب املعلومات اليت وردت إلينا



فإن ستيفن كان الولد الوحيد ألبويه  
 وبقي عازابً."

غري احملامي موضوع احلديث بسالسة :" 
لن حتصلي على املبالغ النقدية اليت  

ستؤول إليك حسب الوصية قبل مضي 
فرتة من الزمن ، ويف الوقت احلايل  
أستطيع أن أعطيك سلفة مقدماً ، 

 بضمانة األمالك ."



متأل وجهها " هل ستفعل ذلك الحقاً!" ا
 ابحلياة ." إن هذا رائع ابلفعل."

اتبع احملامي مناقشة بنود الوصية معها ،  
وجعلها توقع على بعض األوراق  

القانونية ، كانت سارة خالهلا حتاول أن 
تؤكد لنفسها أن ما حيدث هنا هو حقيقة 

 وليس خيااًل .
" أخبيين ." اخرتق صوته اجلهوري  

من املال  مسار أفكارها احلائرة ." كم 



أنت حتتاجني يف الوقت احلاضر كي  
تتدبري أمورك ؟ هل بضعة آالف من 

 اجلنيهات تكفي ؟"
" بضعة آالف ؟ هل قال ذلك ابلفعل  

:" اي إهلي ، إن  ؟" أجابت سارة بسرعة
كل ما أحتاجه هو مثن تذكرة الذهاب  

إىل نيوزلندا ومبلغ بسيط كي أغطي 
 مصاريفي هناك."



رمقها احملامي بنظرة حادة متسائاًل :" 
هل تعنني أنك تريدين الذهاب إىل  

 حيث الكروم؟"
" ابلطبع سأذهب !" نظرت إليه سارة 
وهي متعجبة من سؤاله ." لن أستطيع 

اًل كي أرى األمالك بنفسي  االنتظار طوي
، وأريد البقاء هناك ثالثة أشهر تقريباً ، 

كي أطلع على مسار العمل يف الكرم  
 وأحصل على كل ما أريد معرفته."



استقام احملامي ، حبركة فجائية ، على 
مقعده وقال من دون أن حياول اخفاء  

معامل االنزعاج اليت ابتت على وجهه :" 
ن األفضل ، يف امسحي يل ابقرتاح ... م

حاالت كهذه ، الرتيث ابألمور ، ولكن 
إذا كنت تصرين على الذهاب لرؤية  

 األمالك ..."
" نعم ، نعم ، أريد الذهاب ..." قالت 

 سارة وعيناها تلمعان محاساً.



عض احملامي على شفتيه استياًء وقد 
عرف أنه لن يستطيع ثنيها عما عزمت 

عليه :" سأرتب اجراءات سفرك وأطلب 
من مكتبنا يف أوكالند أن يرسلوا شخصاً 

يستقبلك يف املطار . الكروم ، كما 
تعرفني ، تقع يف منطقة انئية وعليك 

تدبري أمورك يف الوصول إىل هناك من  
 أوكوالند ."



مل يبُد على سارة أن كالم احملامي أحبط 
مهتها :" أان تفحصت خريطة نيوزلندا  

 وأعرف أيت تقع الكروم!"
اليعين شيئاً ." قال احملامي مناوراً  " هذا 

:" فعلى األرجح ألن جتدي مكاانً تنامني 
 فيه عندما تصلني إىل هناك."

" ابلطبع سأجد مكاانً للمبيت ." قالت 
سارة بثقة :" لقد أقام ستيفن سنني 

عديدة يف ذلك املكان ، ومن املرجح ، 



أن تكون هناك مدبرة منزل ... أو أحد  
ود مدير لإلشراف  آخر . البد من وج

على العمل يف هذا الوقت . على كل 
حال ..." عادت النظرة الراقصة يف  

عينيها ." أان على استعداد لتحمل هذه 
 اجملازفة ."

" على األقل ..." أضاف احملامي إبحلاح 
:" دعيين أخب املشرفني على الكرم  
 مبوعد وصولك ورقم الرحلة ، و..."



لك ." الحظ " ملاذا تريد مين أن أفعل ذ
احملامي أن سارة تصر ومل يعد هناك من  

جمال لتغري رأيها :ط إذا أخبهتم ستضيع 
علي فرصة مفاجأهتم وستكون مفاجأة 

 كبرية هلم !"
إين أراهن على ذلك . قال احملامي يف 

 نفسه .
اختفت الضحكة فجاة عن وجهها  
وتالشى احلماس يف عينيها ." هل 



دا ؟" ستخبهم عن قدومي غلى نيوزلن
الحظ احملامي تغري النبة يف صوهتا ." لن 
تفعل هذا ، أليس كذلك ظ أرجوك أال  

 تفعل ." قالت سارة متوسلة .
تردد احملامي يف اجلواب واستغلت سارة 

الفرصة لتقول :" أال تستطيع ترك  
األمور على ماهي عليه اآلن لفرتة اطول 

ظ أعين ن البد أن هناك من يعتين  



الوقت الذي مضى ابلكرم طول هذا  
 على وفاة ستيفن!"

 
 

" يف الواقع ، هناك شخص يقوم هبذا 
العمل ." أخبها احملامي :" وهذا 

الشخص أمضى وقتاً طوياًل يف العمل  
 مع ستيفن."



" إذاً ، سأطلب منك خدمة ، دعه اآلن 
 يتابع عمله كاملعتاد ." 

شعرت سارة بعدم ارتياح احملامي هلذا  
 االقرتاح.

حماولة اقناعه :" هل فاستطردت 
تستطيع ان ختب احملامني يف نيوزلندا ،  
أبنك استطعت العثور على مكاين ، 
وسوف تتصل هبم فيما بعد؟ ولكن  



أرجوك ، ال ختبهم أبين قادمة غلى  
 نيوزلندا."

" إذا كان هذا ما تريدين ." متتم احملامي 
 برتدد. 

 " نعم، هذا ما أريده ، وشكراً لك!"
افئة وتعابري السرور يف  ابتسامتها الد 

عينها كانت خري تعويض له على خسارة 
 املناقشة معها. 



" نصيحة أخرية لك ." أحل احملامي برغم 
أتكده من عدم انصياعها لنصائحه .  
فقد كانت مصممة بشكل هنائي على 

أن تفعل ماتريده . من كان يظن ان هذه 
 الفتاة الشابة عنيدة غلى هذا احلد!

رجاء أخري ان يعيدها   حاول احملامي يف
إىل واقع األمور ، ويف هذه املرة ، طرح 

املوضوع من زاوية أخرى :" خذي ، 
على األقل ، عمتك معك ، 



ابستطاعتك حتمل املصاريف اإلضافية  
". 

ملعت عيناها بنظرة تنم عن عدم تصديق 
ما تسمع ." آخذ عميت يف رحلة تقطع  

فيها نصف املسافة حول الكرة األرضية 
ت التعرفها حق املعرفة ." قالت ، أن

سارة وقد اختفت البسمة من على 
حمياها ، واعرتف احملامي يف نفسه ضرورة 
ما اقرتحه عليها :" بصراحة ، عميت لن 



ترضى أبداً ابلقيام برحلة كهذه ، فهي 
تصاب ابلدوخة عندما تنتقل داخل  

املدينة من طرف إىل آخر ، على أي 
معي ،   حال ، سأطلب منها أن تسافر

ولكين أعرف ما سيكون جواهبا على 
 ذلك."

ال فائدة من حماولة اقناعها أبي شيء . 
 واستسلم احملامي ملا ال ميكن تفاديه.



انتهت املعامالت القانونية بعد قليل ، 
وتسلمت سارة الشيك من احملامي  

 ووضعته يف حقيبة يدوية .
ترك احملامي مقعده ورافقها حىت ابب  

املكتب ، مث قال :" إذا احتجت إىل أي 
 مشورة فأان دائماً ابخلدمة."

" أوه ، سأحتاج إىل الكثري من ذلك ،  
ولكن ليس بشأن سفري غلى نيوزلندا  

"! 



اقفل الباب وراءها فيما كانت أصداء  
 ضحكتها متأل املكان.

ودعت سارة عمتها على رصيف حمطة 
ارات احمللية . فيما كانت الريح  القط

الباردة تلوح شاهلا حول كتفيها وتدفع  
ابلدم إىل وجنيت املرأة املسنة وجيعلهما 

 بلون زهري داكن. 



" ساكتب لك رسالة كل أسبوع ." 
وعدت سارة عمتها :" وأرسل لك  

 الصور اليت التقطها عن الكروم."
امتألت عينا العمة أديت ابلدموع  

ابتسامتها ." كل ما   ولكنها بقيت على
أمتناه هو أن ال تقعي يف حب نيوزلندي 

متعجرف وضخم اجلثة ، ممن يطلقون 
 عليهم الكيويز."



" ال تقلقي ، لن أفعل ذلك ، وسأعود  
قبل أن تبدئي ابفتقادي . اعتبي أن  
سفري هو لقضاء العطلة فقط ، إىل  

 جانب ..."
وأغرق هدير حمركات القطار ما تبقى من 

 ة.كالم سار 
" وداعاً ، وداعاً ، انتبهي لنفسك ." 

تعانقت املرأاتن مث افرتقتا ، وقفزت سارة 
إىل القطار ، وأخذت مكاهنا قرب 



النافذة . لوحت بيدها مودعة عمتها  
 حىت اختفت عن انظريها . 

وصلت سارة مبكرة إىل مطار غاتوك . 
وانتظرت طوياًل قبل الصعود إىل الطائرة 

السفر الرمسية .  وبعد انتهاء اجراءات 
واخرياً ، ها هي اآلن يف مقعدها على 
منت طائرة اخلطوط اجلوية النيوزلندية  

 بشعاراهتا الوطنية املميزة 
 



 
هدرت حمركات الطائرة ، وربطت سارة 
حزام األمان حول خصرها ، وانتألت  

ابحلماس وهي تودع مساء انكلرتا امللبدة 
 ابلغيوم لتستقبل مساء جنويب الباسيفيكي

 املشمسة!
" يبدو عليك السرور الشديد واالرتياح  
!" رن صوت رجايل ممتع يف أذن سارة ، 

واستدارت لتواجه صاحب الصوت ، 



اجلالس على املقعد قرهبا . وقد الحظت 
يف سرعة أنه يف األربعني من عمره 
 ومالمح وجهه تدل على احلنكة.

" أوه ، أان مسرورة جداً." ابتسمت 
ا اليوم تشعر أهنا سارة له فهي يف هذ

 تستطيع ان تبتسم يف وجه أي كان.
أزاح الرجل خصلة من الشعر تدلت  
فوق جبينه وقال بلطف :" مرحباً ، 

أمامنا رحلة طويلة ، واألفضل أن  



نقضيها يف التعرف على بعضنا ، امسي 
 إيوان ، ما امسك ؟"

 " سارة ."
" إن العودة إىل أرض نيوزلندا الطيبة ، 

يس كذلك ؟" قال الرجل شيء رائع ، أل
 كالمه بسرعة .

" إهنا متعة ." ملعت عينا سارة ." ولكن 
نيوزلندا ليست بلدي ." وضحكت يف 

 سرها ." على اآلقل ، ليس بعد!"



حدق إيوان يف عينيها الصافيتني 
واملليئتني ابحلماس وقال :" ما هو هذا 
الشيء اخلاص الذي جيذبك غلى بالد  

الصورة ؟  الكيوي ويؤثر بك على هذه
ال شك أن سفرتك هذه ليست رحلة 

سياحية عادية . إذا مسحت يل ابلقول ، 
فإن رأيي هو أنك على وشك القيام  

برحلة العمر املليئة ابملغامرات ن وقد 
نفد صبك وانت تنتظرين البدء هبا . 



وواضح ان عينيك تلمعان كوميض 
البق ، ولن أدعي وأقول يف سري إن  

 عك."سبب ذلك هو وجودي م
" أان أعرف ذلك ، وال أستطيع منع 

نفسي ." متتمت سارة ، بصوت خافت 
ونظت إليه مبودة :" الميكنك أن ختمن 

ما حيدث معي ، فأان نفسي غري مصدقة 
حىت اآلن أن ذلك صحيح . إن اخلبار 
اليت تلقيتها كانت مثل السحر ! وأشعر  



أين مازلت يف حلم ." تعثرت سارة 
ظراته احلادة :" كل  ابلكالم حتت أتثري ن

ما يف األمر ، إنه إرث ، لقد ورثت مبلغاً 
كبرياً من املال وبيتاً و ... الشيء الذي  

أاثرين أكثر من غريه ... كروم عنب 
واقعة يف نيوزلندا . وقد حصلت على 

كل هذا من رجل ما كدت أعرفه ن لقد 
 أوصى يل بكل ما ميلك."



رمقها إيوان متفحصاً." الشك أن هناك 
 قية هلذه القصة ."ب

" نعم ، إهنا أمور خاصة ." اعرتت عيين 
 سارة غشاوة.

" الأبس ، الحاجة الخباري بذلك ، إذاً  
 ، أنت يف طريقك الستالم مرياثك؟"

" أوه ، نعم ." ارتفعت معنوايهتا بسرعة 
." أان ذاهبة ألقضي فصل الصيف يف 

الكرم ، سأعمل هناك وأتعلم كل شيء  



ة الشتالت ، القطاف  ، أعين كيفية زراع
، رش األدوية ، تعبئة الشراب ... إىل  

 أخر السلسلة."
" أان أعرف كل شيء عن صناعة 

الشراب ." علق إيوان على كالمها ." 
هذا جزء من عملي." والحظت سارة 
ابتسامة جانبية متهكمة على وجهه ." 

قد تريدين معلومات كثرية عن هذا 
املوضوع او ذاك ، ولكنها خترج من  



رأسي مبجرد أن تنتفي احلاجة إليها ، إال 
هو    ما يتعلق بصناعة الشراب ، فهذا
 املوضوع الذي ميتعين يف مهنيت."

" لقد عرفت ." انطلقت الكلمات من  
فمها بنبة تنم عن االنتصار :" أنت 
مؤلف أو كاتب صحايف أو شيء من  

 هذا القبيل ، أليس كذلك؟"
أومأ إيوان رأسه ابإلجياب :" نعم أان 
أعمل يف الصحافة ومن مميزات هذه 



.  املهنة هو تنقلي املستمر يف البالد 
العنب املنتج يف نيوزلندا أصبحمادة  

صحافية يف العامل كله . ومن أجل ذلك  
أجري املقابالت الصحافية مع معظم 

منتجي العنب يف نيوزلندا ، وأان متأكد  
 أننا سنتقابل اثنية الحقاً."

ل احلديث مع إيوان تبني لسارة من خال 
، إنه حمدث لبق ومثري ، وقصص جتاربه 

السابقة وهو يغطي األخبار يف ماطق  



احلروب والكوارث تشد االنتباه وقد 
جلمتها عن الكالم وأمتعتها طوال فرتة  

 السفر الطويلة  
 
 

استيقظت سارة بعد نوم قصري على 
منظر االفق الذهيب اللون ، وعرفت أن 

نتهاء . ومل ميض رحلتها أوشكت على اال
وقت طويل قبل أن تشعر أن الطائرة  



بدأت ابهلبوط ، ومالت يف مقعدها إىل  
األمام ، تنظر من النافذة وترى أضواء  

 املدرج اخلضراء. 
وقفت سارة منتصبة ، عندما جثمت 
الطائرة على أرض املطار ، وتناولت 

حقيبتها من الرف العلوي فوق مقعدها  
. 



فرين الذين  وانضمت إىل صفوف املسا
مألوا املمشى بني املقاعد ويسريون  

 ابجتاه ابب اخلروج من الطائرة.
ملس إيوان كتفها ، واستدارت كي 

تواجهه ، قال هلا مبتسماً :" حظاً سعيداً 
 مع العنب ! سنلتقي قريباً."

" مع السالمة ." أجابته مبتسمة :" 
سنلتقي قريباً..." ليس إال تعبرياً كالمياً  

ح أهنما لن يلتقيا اثنية ،  وعلى األرج



حىت ولو كاان يف بلد اليتجاوز عدد  
سكانه الثالثة ماليني وعدد رؤوس الغنم 
ثالثني مليوانً . بعد دقائق نسيت سارة 

 متاماً إيوان.
كانت الدنيا ال تسع فرحتها وهي خترج 
من الطائرة إىل مبىن املطار حيث ألقت 

 الشمس أبشعتها إىل الداخل . 
فسها على حسن تدبريها ، هنأت سارة ن

ألهنا قررت أن تسافر وهي حتمل حقيبة 



واحدة فقط ، وأن تشرتي ما حتتاجه من 
مالبس تناسب فصل الصيف يف  

 نيوزلندا.
أهنت اجراءات اجلمرك بسرعة ألهنا ال 
حتمل غري حقيبة يدها وحقيبة السفر  
الصغرية ، وكانت من أول املسافرين  

  اخلارج.الذين غادروا قاعة الوصول إىل
غسلت سارة يديها ووجهها يف غرفة  
احلمام الواسعة ذات اجلدران املغطاة  



ابملرااي الطويلة وأحواض البورسلني  
اللماعة . مث أخرجت من حقيبتها 

قميصاً قطنياً خفيفاً ونسروال جينز  
واستبدلت هبما البدلة الصوفية اليت  

ارتدهتا قبل مغادرة انكلرتا . وبشعور من 
عت عن قدميها جوريب النايلون الراحة نز 

 وانتعلت حذاًء صيفياً.
وضعت على وجهها قلياًل من الكرمي  

املرطب ، وقلياًل من الكحل على  



أهداهبا . هذا كل املاكياج الذي  
ستحتاجه يف هذا الصباح اجلاف حيث 

احلرارة ستزداد ارتفاعاً مع تقدم ساعات 
النهار . وبعد متشيط شعرها ، اراتحت 

يف املرآة ، وشعرت أهنا على ملنظرها 
استعداد ملواجهة أي شيء ، الشك يف 

ذلك ، فقد رأت يف املرآة فتاة شابة 
على استعداد ملد يدها ابملساعدة ملن 
حيتاجها يف احلياة اجلديدة اليت تنتظرها 



بداًل من أن ترى نفسها املالكة اجلديدة 
لكروم صن فايل اليت وصلت لتوها من  

 انكلرتا.  
 

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

 
 الفصل الثاين 



لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  
 زوروا موقع رواايت

www.riwaya.ga 
 
 
 

عندما خرجت سارة من قاعة القطار ، 
واجهتها أشعة الشمس ، وشعرت 
بصفاء اجلو واهلواء املنعش ورأت 

http://www.riwaya.ga/


املختلفة أشد وضوحاً . صعدت األلوان 
، بعد ذلك إىل احلافلة اليت تنقل  

املسافرين القادمني إىل املدينة واختذت  
 مقعداً جبانب النافذة.

شعرت أبن فرتة انتظار املسافرين كي  
أيخذوا أماكنهم يف احلافلة قد طالت ،  
وكان إيوان واحداً من هوالء ، ولكن  
هلا  ماذا يهم؟ فكرت سارة ، انه اليعين  



شيئاً أكثر من كونه رفيق درب لن تلتقي 
 به اثنية.

مالت سارة جبسمها إىل النافذة ، ولعب 
اهلواء الدافئ بشعرها الناعم الذي غطى 

قسماً من وجهها ، فيما كانت احلافلة  
خترج عن الطريق الرئيسية وتدخل إىل  

الشوارع حيث اصطفت حوانيت البيع 
مس ، املختلفة مبظالهتا الواقية من الش



وحمتوايت واجهات العرض اليت أتخذ  
 اللباب وتدهش النظر.

مث شاهدت سارة يف الشارع الرئيسي 
ملدينة أوكالند ، املدينة املتعددة 

الثقافات ، العمال خيرجون من أماكن  
عملهم ويتمشون على األرصفة ، يرتدي 

الرجال قمصاانً بيضاء منشاة وسراويل  
 .قصرية عملية وجوارب بعلو الركبة



والفتيات يرتدين التنانري املقلمة . وبدت 
عليهن النضارة والصحة . حتدث 

 أكعاب أحذيتهن صواتً كاملوسيقى.
أحست سارة فجأة أن لون بشرهتا  

األبيض هو أشد بياضاً من أي بشرة  
 رأهتا.

مرت احلافلة ، بعد ذلك، مبحاذاة املرفأ 
، حيث املياه تلمع وكأهنا مغطاة آبالف 

القطع من الكريستال نثرت على صفحة 



من احلرير األزرق . ورأت سارة القوارب 
، وسفن الركاب ، وسفن الشحن  

الراسية قرب األرصفة . ورأت متثال  
حمارب املاوري ، املؤثر يلقي بظله على  

ويقع يف خلفيته بركان مياه املرفأ ، 
رانفيتوتو اخلامد ، الذي قرأت عنه سارة 

 يف الدليل السياحي الذي كانت حتمله.
بعدما ترجلت من احلافلة ، عثرت سارة 

على وكالة سفر تقع على الرصيف  



احملاذي ملياه املرفأ ، دلفت إىل داخله ،  
واقرتبت من مكتب جلس إليه موظف  

وقفز عندما  بدا غارقاً يف أحالم اليقظة .
 رآها قادمة.

" صباح اخلري." حيت سارة املوظف :" 
لقد وصلت لتوي من انكلرتا وأريد ... 
" عيناه كانتا تلمعان من اإلاثرة ." ... 

 أن تساعدين يف عدة أشياء!"



نظر إليها وهو غري مصدق عينيه ، 
وحدق يف وجهها املفعن نظارة ومحاساً  

وقال :" وصلت لتوك ، أنت تبدين  
ى أحسن حال بعد سبع وعشرين  عل

ساعة من الطريان املتواصل ! اخبيين  
كيف استطعت أن حتافظي على هذه 

 الصورة الرائعة ؟"
" لقد كان ذلك سهاًل." أطلقت سارة 

ضحكة تدل على سعادهتا البالغة . " أان 



مسرورة جداً ، لوجودي يف هذه البالد  
، اخبين من فضلك كيف أصل إىل  

الذهاب إىل كروم صن   وامياري ؟ أريد
 فايل . هل مسعت هبذا االسم؟"

" أجل مسعت هبذا االسم ، من مل يسمع 
به ؟ إن العنب األمحر املمتاز ربح  

العديد من اجلوائز هنا ويف اخلارج .  
ولكين مل أتذوقه لسؤ احلظ ألين غري  

قادر على دفع مثنه املرتفع ... حقاًانه  



شيء عظيم حقاً أن يصبح ملنتجات 
زلندا هذه السمعة اجليدة يف األسواق نيو 

العاملية . هل قلِت انك تريدين الذهاب 
إىل وامياري ؟ اهنا تبعد قلياًل عن طريق  
السيارات الرئيسي ولكن عندان حافلة 

تنطلق إىل هناك الساعة الثالثة بعد  
 الظهر."

أحست سارة بغشاوة انسدلت فوق  
عينيها املليئتني ابللهفة وأحتجت :" هل 



تظر كل هذا الوقت ؟ لقد كنت آمل سأن
"... 

" ليس هناك من مشكلة . عندان حافلة 
أخرى للرحالت ستتحرك من هنا." نظر 

 املوظف إىل 
 
 

ساعته للتأكد من الوقت وأردف :" بعد 
نصف ساعة ، ستنقلك معظم مسافة  



الطريق إىل هناك ، ولكن كي تصلي إىل  
الكروم ، جيب أن أتخذي طريقاً زراعية 

على األقدام ، أعين إذا مل يكن   سرياً 
 لديك مانع!"

" طبعاً ، المانع ." ملعت عيناها اثنية 
 :ط لقد نفد صبي من االنتظار!"

" ولكن ماذا عن حقابئك ، إذا كنت 
 ستسريين؟"



" أان ال أمحل إال هذه احلقيبة الصغرية ." 
أنزلت احلقيبة عن كتفها ووضعتها على 

 الطاولة أمامه.
ة لن تكون عائقاً ." وهذه " هذه احلقيب

العبارة اليت قاهلا املوظف هلا سوف 
تسمعها سارة مراراً بعد ذلك ألهنا قول  

مألوف يف نيوزلندا :" سيكون عندك 
متسع من الوقت لشرب القهوة يف  



املطعم القريب من املكتب ، استمتعي 
 برحلتك !"

رمقته ضاحكة وهي تدير له ظهرها :" 
كون قد أخطأت إذا مل أستمتع برحليت أ

التقدير من البداية ، وأعين بذلك ، أن  
كل املتع ابنتظاري ، هناك ، يف صن  

 فايل.
دخلت سارة املقهى النظيف ، ومن  

شدة توتر أعصاهبا فقدت شهيتها ومل  



تنفع يف اسرتدادها كل أصناف احللوايت 
الشهية املوضوعة على الرفوف الزجاجية 

  . تناولت القهوة يف كوب من الفخار
وذهبت إىل رصيف احلافلة وجلست  

 على مقعد تنتظر بدء الرحلة. 
جلست جبانب النافذة وانطلقت احلافلة 

مارة يف شوارع املدينة املزدمحة  
ابلسيارات . متعت سارة نظرها ابألبنية 

احلجرية القدمية اليت تعلوها األبراج .  



وشاهدت قسماً من احلركة يف الشارع  
يف زجاج واألشجار املتناسقة ينعكس 

 األبنية احلديثة.
عندما خرجت احلافلة من املدينة مرت  
أبحياء كانت مداخلها مزرعة ابألشجار  

الكثيفة الوراق والباسقة ورأت سارة 
الفتات كتب عليها للبيع . بعد قطع  

مسافة على الطريق أصبحت األكواخ  
اخلشبية تظهر متباعدة عن بعضها 



ه  البعض ومرت احلافلة مبرتفع بدا وكأن
خاٍل من السكان إال فيما ندر . كوخ 

هنا وكوخ هناك أو قطيع من الغنم يرعى 
إىل جانب الطريق . وكان هناك املزيد  

 من التالل واهلضاب.
بعد السري لعدة ساعات وصلت احلافلة  
إىل قمة تل وشعرت سارة ابلنسيم البارد 

على وجهها الدافئ ، ورأت الدخان  
،  يتصاعد من مكان ما يف الوادي 



ومسعت زقزقة العصافري تقطع السكون  
 املخيم.

الحظت سارة بعد فرتة أن احلافلة قد  
انعطفت عن الطريق الرئيسية وأخذت  

طريقاً فرعية . ترحنت وتباطأت يف سريها 
على األرض الوعرة . كان املسلك 
متعرجاً يصعد عب غابة كثيفة من  

النبااتت احمللية ، كلنا توغلوا أبعد يف  
 امللتوي ، ازدادت كثافة  هذا املعب



األشجار حوله ورمت بظالهلا على كامل 
الطريق وأصبح لوهنا أكثر اخضراراً .  

شعرت سارة ابرتفاع درجة احلرارة داخل 
الغابة ، وابلعرق ينضح من جبينها 

 املغطى ابلغبار.
وأخرياً ، حتولت الطريق إىل االحندار  
نزواًل من القمة وسارت احلافلة عب  

عشوشبة ورأت سارة الشمس أراٍض م



تشع اثنية . أوقف السائق احلافلة فجأة 
 ، ونظر إىل سارة . 

" لقد وصلت اي آنسة مسيث إىل  
 وجهتك."

مل تعر سارة أي انتباه للوهلة األوىل ، مث 
استوعبت فجأة ، " اآلنسة مسيث..." 
انه االسم املكتوب على جواز سفرها  
وعلى أمتعتها . رمقت السائق بنظرة  

الية من التعابري ." أان ال أرى أي أثر  خ



يدل على الكرم أو أي شيء آخر ، هل 
 أنت متأكد أن هذا هو املكان ؟"

" ال تقلقي ." قال السائق وقد غلفت 
وجهه البونزي ابتسامة ترحيب :" إن 
الكرم ليس بعيداً من هنا ، ولكنك ال 

تستطيعني رؤيته . اتبعي السري على هذا  
حىت تصلي إىل النهر .  الطريق الرتايب 

وهناك ستجدين الكرم الذي يقع جبانب 
 اجلسر ، املسافة غري بعيدة!"



" لقد اعتقدت أن املسافة ستكون أبعد 
من ذلك ... أوه !" أدركت سارة يف 

حلظة ." هل هذا يعين انك خرجت عن 
خط رحلتك املرسوم كي توصلين إىل  

 أقرب نقطة." 
 
 

أنت اآلن ، أكد هلا السائق مبتسماً :" 
 لوحدك ، على أفضل حال."



ابتسمت سارة وقالت :" سأكون على 
 ما يرام."

" صن فايل ، انه مكان رائع ، ستحبني 
 هذا املكان ، حظاً سعيداً."

وبينما كانت سارة تنزل على الدرجات 
احلجرية املؤدية إىل الطريق الرتابية ،  
تعالت األصوات من احلافلة مودعة  

نراك اثنية ... انتبهي  اايها :" أرجو ان
لنفسك ... التشريب الكثري من  



الشراب... اشريب كأساً عين ... وداعاً 
 ... وداعاً ...وداعاً!"

بدت سارة حبجمها الصغري ، وقد 
وقفت تلوح بيدها وتراقب احلافلة اليت  

دارت على نفسها وابتعدت خملفة  
وراءها غيمة من الغبار األصفر ، مثل  

ه املنطقة املرتامية  نقطة صغرية يف هذ
 األطراف.



انتصبت قامة سارة بينما كانت تسري 
على األعشاب اليابسة جبانب الطريق  

العتيق . الحظت سارة أن املنطقة تبدو  
خالية إال من أزيز النحل ورائحة ورق  
األشجار . مث رأت الفتة معلقة على 
شجرة كتب عليها كروم صن فايل .  

ريق  استدارت قلياًل مع منعطف الط
وكادت أن تتوقف عن التنفس . فقد 
ابن هلا بعيداً ، يف أسفل التل ، الكرم 



الذي انتظرت رؤيته طوياًل . صفاً بعد  
آخر من األغصان املرتامية على 

األسالك املعدنية ، تفصل بينها معابر  
طويلة ، مغطاة ابلعشب األخضر . 

ورأت أن كل صف ينتهي خبميلة من 
يء كان ساكناً الورود املتفتحة . كل ش

يف الوادي ، ولف الضباب التالل 
اجملاورة قلياًل . أنصبت أشعة الشمس  

على العرائش املزروعة يف الوادي املخبأ 



، حيث العناقيد الناضجة ، ابللون  
األمحر الفاقع تدلت من أغصاهنا وابن 

 أن الوقت قد حان لقطافها .
وبعد وقت غري قصري ، استطاعت سارة 

هذا املنظر واتبعت    التخلص من سحر
السري عب املمر املليء ابملنعطفات 
متجهة إىل املنزل الكبري املبين من 

حجارة رمادية اللون وعلى مرتفع جبانب 
 الطريق العشيب املنحدر .



ظهر لسارة فجأة ، كوخ قدمي كان 
حمجوابً تقريباً ابلكامل ، عن النظر ،  

بنبات البوغنفيال ذي األزهار االرجوانية 
تعربشة على جدرانه وبعريشة العنب  امل

اليت القت بعناقيدها وأغصاهنا على 
السطح . أدركت سارة أن هذا الكوخ  
رمبا ، هو البيت الذي سكنه املستوطن  
األورويب األول الذي أنشأ زراعة الكرمة 

وزرع الشتالت األوىل اليت أتى هبا من  



أورواب البعيدة . وتذكرت ، أن ستيفن 
وخ قبل أن يبين املنزل  أقام يف هذا الك

الكبري الذي كان من املفرتض أن يكون 
 جاهزًأ الستقبال عروسه االنكليزية . 

مرت سارة يف طريقها إىل املنزل الكبري  
ببكة سباحة ، عكست مياهها أشعة  
الشمس ، وتزينت صفحتها ابلزهور  

املختلفة األلوان اليت سقطت عن 
األغصان املتدلية فوقها كالسقف . مث 



أت املباين اخلارجية اجملاورة للمنزل  ر 
الكبري وكان أحدها مرآابً ، الحظت من 

مدخله املفتوح وجود سيارة صغرية 
 وبيك أب وجرار زراعي متوقفة داخله . 

وصلت سارة بعد ذلك ، إىل فسحة  
حيث افرتق عن الطريق املوصلة إىل  

البيت ممر فرعي وضع إىل جانبه عمود ، 
إىل غرفة  علقت عليه الفتة تشري 

 االجتماعات . ومهبط للمروحيات. 



اي للسماء ، فكرت سارة وقد أصاهبا 
الذهول ، مهبط للمروحيات ، هنا يف 

 هذا الكرم!
وصلت أخرياً إىل طريق عريضة صاحلة  
ملرورالسيارات تؤدي مباشرة إىل البيت 

احلجري يف أعاله ، وتسلقت سارة خبفة 
الدرجات الفاصلة بني الطريق ومدخل 

يت ، والحظت أن أشعة الشمس قد الب
تسربت من نوافذ املنزل الفرنسية الطراز 



إىل الداخل . ورأت كلباً أسود يتفيأ يف 
ظل حاجز ، وقد انتصب واقفاً عندما 

 رآها وهز ذيله أبلفة .
ضغطت سارة على زر اجلرس ، ومسعت  

 أصداء رنينه ترتدد يف أحناء املنزل.
مالمح  فتحت هلا الباب امرأة ، ذات 

صغرية ، حافية القدمني ، ترتدي فستاانً 
 صيفياً ابنت منه كتفاها .



كانت بشرهتا اليت غطاها النمش ، 
كاجللد الناعم البين اللون ، رمقها  

 بتعجب وسألت :" نعم؟"
" مرحباً ." قررت سارة أن تتجاهل نبة  

 املرأة اجلافة . 
 

وقالت يف نفسها ، رمبا يتكون الشك يف 
العيش يف مكان منعزل كهذا  الغرابء من 

 ." أنت ال تعرفينين ، ولكن ..."



ابتسامتها اليت أسرت هبا قلب احملامي يف 
لندن فقدت بريقها يف مواجهة هذه  

املرأة ." امسي سارة ولقد مسعت الكثري  
 عن هذا الكرم وقد أتيت ..."

"انت؟" الحظت سارة أن ملصق 
اخلطوط اجلوية النيوزلندية قد جذب 

املرأة ." أنت من انكلرتا ، أليس  انتباه 
كذلك ؟" قالت وقد ابن على وجهها 



االمحرار والغضب الشديد ، وحدقت يف 
 سارة بعدائية واضحة.

 " لقد وصلت هذا الصباح ..."
" أوه ، أان أعرف من أنت ! أنت الفتاة 

 الرديئة من انكلرتا!" 
ارتفعت نبات صوت املرأة وفقدت  

لن تالقي أي  السيطرة على أعصاهبا :" 
ترحيب هنا ، طاملا أان املشرفة على هذا  

املنزل ! اذهيب واحبثي عن مكان أخر  



للمبيت ." كانت تنطق الكلمات وكأهنا 
تصب جام غضبها على عدو :" رمبا 

البيت الذي يف املزرعة ، عند هناية 
 الطريق يقبلك مقابل أجرة !"

لعقت سارة شفتيها كي ترطبهما ." 
 ."ولكين اعتقدت ..

" لقد كان ظنك خاطئاً عندما توقعت 
 أن إبمكانك البقاء هنا ، اذهيب اآلن!"



" مساء اخلري." جاءت هذه التحية 
بصوت رجويل عميق ، واستدارت سارة 

على نفسها لتواجه الشاب ذا الشعر  
الداكن الذي كان يصعد الدرج متوجهاً 

إليها والحظت يف الوقت نفسه ، أن  
ري األمحر اختفت املرأة ذات الوجه الصغ

داخل املنزل بعدما كانت تقف يف الباب 
 وتسد الطريق جبسمها على سارة .



" أان فيك ." قدم نفسه مبتسما وبثقة 
ورمقها بنظرة كسولة ." ما املشكلة ، 

 هل أستطيع مساعدتك بشيء ؟"
" نعم ، طبعاً." وللحظة نسيت سارة 

كل شيء حوهلا إال هذا الرجل الواقف  
أمامها ، متناسق اجلسم ، مفتول 

العضالت ، شعره انعم أسود اللون ،  
وابتسامته جذابة وظهر حول شفتيه  

املرسومتني بدقة القليل من حب 



الشباب . من خالل هذه الصورة 
املشرقة ، ولونه البونزي ، وجدت سارة 

 ذا الرجل جذاابً أيسر األلباب.ه
تسارعت األفكار يف خميلة سارة . هذا 

الرجل يشع حبيوية خشنة وجاذبية خالبة 
فاتنة . ماهذا ! ان االشعاع منه يدخل 

أعماقها : هزت نفسها كي خترج من  
دائرة هذا السحر إىل دائرة الواقع . 

الشك اهنا تعرضت كثرياً ألشعة الشمس 



صيبت بضربة مشس . ومن احملتمل اهنا أ
ولكن، رمبا تستطيع السيطرة على 

مشاعرها املنطلقة إذا مل حتدق مباشرة يف 
 هاتني العينني ذوايت األهداب الكثيفة .
" ماهو غرضك؟" قطعت نبته القوية  

عليها اضطراب أفكارها ، وترددت يف  
اإلجابة ، ألن الكالم الذي كانت قد  

اسبة حضرته نفسياً ، لتقوله يف هذه املن
، تالشى برمته من رأسها بسبب عدائية 



املرأة اليت قابلتها عندما وصلت . 
فكرت سارة ، وسرعان ما أدركت أن  

من الصعب أن تفصح عن هويتها أمام  
 هذا الرجل . 

" إنه ..." مسعت صوهتا ، وكانت أتمل  
يف نفسها أن تكون نبته مراتحه ." هل 
أستطيع التحدث إىل مدير الكرم ؟ إذا 

يكن ..." وبرغم نظرة عينيه العميقتني  مل
املفعمتني ابحلياة اليت أحبطت معنوايهتا ، 



جهدت وأكملت مجلتها :" ... مشغواًل 
 أو خارجاً؟"

" أان متأكد أنه موجود ." ولوهلة حملت 
سارة أسنانه البيضاء القوية ووجهه  

امللوح أبشعة الشمس ." أنت تتكلمني 
 معه يف هذه اللحظة !"

ينا سارة من الدهشة ." هل اتسعت ع
تعين ." متتمت وهي غري مصدقة :" 

 انك مدير كرم سنفايل ؟"



" لنقل فقط ..." الحظت سارة نبة 
 هتكمية يف صوته .

" ... اين أشرف يف الوقت احلاضر على 
 سري العمل !"

 
" ولكين ظننتك أحد العمال ." خرجت 
الكلمات من فمها بعفوية :" أعين احد 

ن بشتالت العنب ." ومرت الذين يعتنو 
يف خاطرها ، فجأة فكرة ؛ إذا كان يبدو 



هبذه اجلاذبية والوحشية وهو اليرتدي  
إال قميصاً وسخاً وسروال جينز مرقعاً ، 

فكيف سيبدو لو ... وأوقفت سارة 
 خميلتها عند هذا احلد .

" أنت على حق اثنية ." قال بنبة 
متفحصة وتالقت نظراهتما . أحست 

الفور أن عينيه خترتقان  سارة على
أعماقها . وازداد نبضها . يف حلظة 

جمنونة شعرت فيها أن ضوء الشمس  



يغمرها راقصاً ، وجهدت كي تبعد  
 نظرها عن عينيه الداكنتني الساحرتني .

" ما الذي تريدينه مين؟" وبدا هلا أن  
صوته الرخيم بنباته العميقة أييت من  

 مسافة بعيدة .
..." حاولت سارة  " حسناً ، بصراحة

 أن تستجمع أفكارها .
شيء ما ، كان جيعل من الصعب جداً  

عليها أن ختب هذا الغريب عن هويتها .  



ولكنها كانت تشعر ابالرتياح لعدم 
ظهور املرأة الصغرية الغاضبة اثنية .  

ومسعت نفسها أخرياً تقول بصوت انعم 
ورقيق ، تقريباً :" امسي سارة ، وقد 

اح من انكلرتا ، أان  وصلت هذا الصب
"... 

" سارة !" اختفت كل معامل الباءة  
املصطنعة عن وجهه فجأة ، والحظت 

سارة من تعابري وجهه املميزة ومن عينيه 



اللتني كانتا تلمعان مثل عيينّ  قطعة يف 
الظالم ، ان هناك شيئاً خطأ ، وأحست 

 أن املوقف أصبح مشحوانً ابنفعالت .
ت بسرعة " سارة سنكلري ." أضاف

 وليظن مايريد هبذا االسم.
رمقها فيك بنظرة ريبة ." هل قلت ... 

 سنكلري ؟"
" نعم ، هذا امسي ." أكدت له بصوت  

متحشرج ، ومصصمة أن التسمح 



لنفسها أبن هتاب هذا الغريب القوي  
 الشخصية .

تغريت مالمح وجهه فجأة وعيناه اللتان 
كانتا تبدوان وكأهنما قطعتان من الثلج  

 سود ، ملعتا وامتألات ابلنور .األ
" يبدو ان األمر اختلط علّي بسبب 
برقيات وردتين مبعلومات متضاربة ." 

االبتسامة اليت ظهرت على حمياه كانت 



تدفئ القلوب ." لقد ظننتك فتاة أخرى 
". 

خيم الصمت على سارة ودفعت خصلة 
من شعرها الكستنائي الغزير إىل ماوراء  

ارها املتضاربة أذنيها . وتسارعت أفك
واحلائرة . الشيء الوحيد واملؤكد هو اهنا 
ال تستطيع البقاء هنا ، حسبما خططت 

بسبب ردة فعل مدبرة املنزل الغاضبة  
عندما قابلتها . واستغربت أن اليكون  



امسها معروفاً من املدير ، ابلطبع كيف  
ميكنه ذلك ، وتذكرت سارة أن اسم 

املذكور  الفتاة اليت ورثت الكرم ، االسم 
يف وصية ستيفن ويف جواز سفرها ، هو  

سارة مسيث ؛ وليس سارة سنكلري . 
ولذلك مل يبد عليه انه يعرف ان سارة 

مسيث وسارة سنكلري امسان لفتاة واحدة 
، وتساءلت يف نفسها عما كان سيفعله 



لو تقدمت منه وأخبته صراحة أبهنا هي 
 الفتاة األخرى !"

حتولت  " لقد فهمت الوضع اآلن ."
تعابري وجهه من االرتياب والشك إىل  

االرتياح ، وأكمل بصوت عميق 
وهاديء :" لقد نشرت اعالانً يف  

الصحيفة احمللية منذ حوايل االسبوع عن 
وجود عمل مؤقت يف الكرم ، هل جئت 

 من أجل ذلك؟"



صدمت سارة هبذا االستنتاج ومل تستطع 
التفكري هبدوء . ترددت يف اجلواب .  

يفسر صمتها على انه عالمة  حتماً س
قبول ، قالت سارة يف نفسها بعد أن  

 عاد إليها توازهنا العقلي.
" كنت آمل أن جييب أحد على إعالين 

، ألين حباجة إىل مساعدة . اننا على 
وشك البدء ابلقطاف وفريق العمل ، 
من الفتيات احملليات اللوايت أيتني كل  



سنة يف موسم القطاف مل يكتمل 
ذه السنة . مل أعِط تفاصيل يف عددهن ه

النشرة اإلعالنية توضح ماهية الوظيفة . 
اين أحتاج إىل فتاة ميكنها القيام مبهمات 
خمتلفة ، قطف العنب ، تعبئة الزجاجات 

، وضع امللصقات ، االهتمام بطلبات 
البيع الواردة ابلبيد ... ورمبا تستطيع 

أن تقوم مبهام املضيفة يف غرفة 
وتشرف على راحة زائري  االستقبال ،



الكرم الذين يصلون ابحلافالت 
السياحية ، ومتذوقي الشراب الذين  

أيتون جمموعات ملشاهدة معمل التقطري  
". 

 منتدايت ليالس
 

بصراحة ." أكمل املدير حديثه :" لقد  
فقدت األمل حىت أن يرد أحد على 

االعالن . ولكن ، على األقل ، الشك 



ناك استثناء أن أحداً قد قرأه وان ه
للقاعدة . إن بنات املزارعني يف هذه 

املنطقة ينزحن إىل املدينة للعمل هناك ،  
مبجرد أن حيصلن على الشهادة الثانوية  
. وأي فتاة أتيت من خارج املنطقة ، ال 

تستطيع أن تتحمل العزلة يف هذا املكان 
لوقت طويل ، وال أحد يستطيع إلقاء  

 اللوم عليهن ، وكما أرى ..."



أضاف فيك وعيناه شبه مغمضتني من 
وهج الشمس ومها ترمقان وجهها  

الشاحب :" ... أنت لست فتاة حملية 
". 

أدركت سارة يف تفكريها املضطرب أن  
مغزى حقيبة السفر اليت حتملها مل يفته ، 

ال يقرأ امسها احلقيقي   ومتنت أن
املكتوب على ملصق اخلطوط اجلوية  

 النيوزلندية .



أتكدت سارة من أن فيك مل يقرأ امسها  
على امللصق عندما أضاف قائاًل :" 
اخبيين ، منذ مىت ، أنت تقيمني يف  

 هذه البقعة من العامل ؟"
احرتسي ، ال تدعيه يعرف انك وصلت  

سارة يف لتوك إىل نيوزلندا ، قالت 
نفسها وأجابته :" مل ميض علي وقت 

 طويل ." 



" متاماً كما ظننت !" شعرت سارة 
ابالضطراب حتت أتثري نظراته املتفحصة 
، ونقلت ثقل جسمها من على قدم إىل 
األخرى ." إذاً أنت مل أتيت ألنك قرأت  

 االعالن ؟"
" ال، مل أقرأ االعالن ." أدركت سارة أن 

حظة أي شيء ، هذا الرجل ال تفوته مال
خاصة إذا كان هذا الشيء سراً حتاول  



اخفاءه عنه . صوته اهلاديء واملمغوط  
 خدعها يف البداية .

" أنت من انكلرتا ، أليس كذلك ؟" 
 سأهلا فيك .

ما الفائدة من حماولة إخفاء احلقيقة ." 
لقد وصلت إىل نيوزلندا ، هذا الصباح  

!" علت صوهتا نبة التحدي ، ولكنها ، 
رة اثنية ، مل تستطع تفادي نظرته  م

 التهكمية ! 



 " ملاذا تسأل ، هل هناك من فرق؟"
" ليس ابلنسبة يل ." ظهر على شفتيه 

شبه ابتسامة ." ملن ، هذا مايبدو عليك 
"! 

" ماذا تعين بذلك ." رمقته بنظرة استياء 
 على ابتسامته الساخرة .

" حنن هنا ال نلتقي كثرياً من الفتيات  
لتك ، هذه البشرة العسلية على شاك



بلون الكرمية ..." ملرة األوىل أظهر  
 االهتمام هبا كامرأة .

" أان ؟" قالت وهي غري مصدقة ما 
تسمع . ووعت العرق اللزج الذي كان  

ينضح منها ، والبسها املتسخة ابلغبار ، 
وشعرها األشعث املبعثر يف كل  

االجتاهات بفعل اهلواء الذي لفحها من  
افلة اليت أقلتها . وبرغم كل انفذة احل

هذا ، بدا على فيك انه كان يعين ما  



قال . انه مديح بسيط ! ولكن ملاذا  
أربكها وأفقدها صواهبا؟ شعرت ابمحرار 

خديها ، لسبب ما ، مل تفهم كيف 
استطاع هذا الغريب أن يؤثر يف  

 عواطفها هبذا الشكل .
" كيف اهتديت إىل الطريق إىل هنا ." 

وشعرت سارة ابلراحة ، ألن  سأهلا فيك
سؤاله ليس له عالقة بسبب قدومها إىل  

الكرم . وتستطيع االجابة عليه :" 



بصراحة ، أقلتين حافلة سياحية من 
أوكالند وكانت الرحلة ممتعة حقاً ، عب 

 هذه الغاابت."
قست تعابري وجهه فجأة وقال :" اهنا 

ممتعة حقاً ، طاملا التوقفني السيارات ... 
ستوب ... لنقلك من مكان إىل  أوتو 

آخر عب هذه املناطق ، أان ال أنصحك  
 بذلك."



شعرت سارة بشيء من االنزعاج ، اي 
للسماء ، َمْن يعتب هذا الرجل نفسه؟  
كي يقول هلا ماذا عليها أن تفعل أو  

 التفعل ، وهو ما يكاد يعرفها ؟ 
قالت بلهجة جافة :"أان أستطيع 

 االهتمام بنفسي ."
التفكري يف مشكلتها ، بعد   عادت إىل 

دقيقة . وتذكرت قسوة تعابري وجهه،  
عندما ظن اهنا سارة األخرى . ابن 



القلق عليها وهي تلف خصلة من 
شعرها حول اصبعها مرة بعد أخرى .  
انه حيتاج إىل يد عاملة يف الكرم ، ال  
شك يف ذلك . ولكنه ال يريد سارة 
مسيث يف صن فايل ، متاماً مثلما ال 

 دها مدبرة املنزل .تري
 

" يف املواسم السابقة ، آاتين العديد من  
الشبان والفتيات الغرييب األطوار ..." 



بدأ فيك احلديث اثنية :" ... من 
انكلرتا ، من أورواب ، من كل مكان ، 

معظمهم كان جوااًل ، ينتقل من منطقة 
إىل أخرى ، ويقوم مبختلف األعمال 

كيوي ، أو املؤقتة ، يف توضيب فاكهة ال
قطف العنب يف الكروم ، أو فرز التفاح 
والدراقن يف البساتني . أكثريتهم تالميذ 
يقومون برحلة سياحية ويف الوقت نفسه 

يغطون مصاريف سفرهم ابلعمل هنا 



وهناك . أعتقد انك واحدة من هؤالء ؟ 
هل أنت هنا لقضاء عطلة ، وتغطني  

 مصاريفك من العمل يف الكرم ؟"
عمل يف الكرم ؟ حسناً ، هل تسعني لل

يبدو هذا منطقياً ، قالت سارة يف نفسها 
، وأجابت وهي ال جتد حاجة الخفاء 

هلفتها :" نعم ، أان احبث عن عمل 
 مؤقت ."



كانت أفكارها احلائرة تتدافع مع بعضها  
البعض يف الوقت نفسه . لقد عرض 

عليها وسيلة للخروج من املأزق احلايل . 
لبقاء هنا وحتقيق ولديها اآلن فرصة ل 

أمنيتها يف أن تعيش احلياة اليومية للكرم 
. هل تستطيع متابعة اخلداع ؟ ماذا  
تفعل لو ... اكتشف أمرها مثاًل ؟ 

فكرت سارة ، لو مل يكن املدير جذاابً 
هلذا احلد ، ولو مل تضطر إىل خداعه .  



شعرت فجأة ابملغص يف معدهتا كيف 
  ستكون ردة فعله عندما يكتشف اهنا
كاذبة خمادعة ؟ أسوأ ما يف األمر أن  
يظن اهنا تسللت إىل صن فايل ابسم 
مستعار كي تراقبه وتتأكد من مدى 

إخالصه والتزامه ابلعمل ، يف أمالكها  
 البعيدة .

لن يطول هذا املوقف أكثر من فصل  
الصيف ، مهس صوت االغراء يف رأسها 



، مث أعود إىل انكلرتا ولن يعرف أحد 
 ر أبداً .من هنا ، الس 

وأان لن أراه اثنية ... ملاذا اتتها هذه  
الفكرة اآلن ؟ المت نفسها على ذلك 
، اهنا ابلتأكيد تعاين من حرارة الشمس  

 غري املعتادة عليها !
" اخبيين ." قطعت نبته اهلادئة عليها  

أتمالهتا احلائرة :" هل لديك النية يف  



االنتقال إىل مكان آخر يف خالل أسبوع 
 نني ؟"أو اث

هزت رأسها انفية :" مل أنِو على أي  
شيء من هذا القبيل ." لو يعرف  

 احلقيقة !
" ال أستطيع تقييمك متاماً . اي سارة ." 

حركت سارة جسمها بشيء من عدم 
االرتياح حتت أتثري نظراته احلادة ." كما 
قلت سابقاً ، العامالت احملليات وصلن 



  وسنبدأ القطاف غداً ، ومازلت أحتاج
إىل عاملة أخرى هلذا املوسم ." القى 
عليها واحدة من نظراته اليت تنم عن 

االرتياب واليت بدأت سارة متقتها ." هل 
لديك أية فكرة عن العمل الذي أنت 
بصدده؟ وعن ساعات العمل الطويلة  
اليت تكسر الظهر حتت أشعة الشمس  
احملرقة ؟ ال يبدو يل انك الئقة بدنياً ،  

؟" ومال نظره إىل  هل أان على حق 



كاحليها العاريني اللذين ال ميكن متييزمها 
، لشدة بياضهما ، عن الصندل األبيض 

 الذي تنتعله . 
شعرت سارة بتورد خديها من جراء  

تفحصه هلا ." أان قوية مبا فيه الكفاية ." 
 أكدت له :" وبصراحة ، سأدهشك !"

تعليقه الوحيد على كالمها كان رفع  
اشتغلت من قبل يف حاجبيه :" هل 

 األماكن اخلارجية الطلقة ؟"



" ال ." اعرتفت سارة :" اين معتادة على 
العمل املكتيب ، لقد اشتغلت لعدة 

 سنوات ."
" أهذا كل شيء ؟" نبته املطاطة مل تنم 
عن شيء ، وشعرت سارة ابهللع من أن  
يرفض إعطاءها العمل ." هل عندك أية 

خلالية من  خبة أخرى ؟" نبته الباردة ا 
أي انفعال أاثرت فيها ، فجأة روح  
التمرد . طبعت على وجهها أمجل  



ابتساماهتا أو ما استطاعت ، حتت هذه 
الظروف ، وتركت كل شيء للقدر ." 
أان أعزف على الغيتار وأستطيع الغناء  

 قلياًل."
قالت برعونة وهي تشعر أن هناك سبباً 

 وجيهاً لتصرفها . 
" ولدهشتها " أتستطيعني ذلك فعاًل؟

الحظت االهتمام املفاجئ الذي الح  
 عليه .



" ال أستطيع االدعاء أبين حمرتفة ." 
قالت سارة :" ولكين كنت أعزف 
ألصدقائي يف حفالت املكتب ويف 

 مناسبات مشاهبة ." 
"رائع ." امتألت عيناه الداكنتان 

ابالهتمام ." اخبيين ، أي نوع من  
 املوسيقى تعزفني ؟"

 
 



رأسها خبفة ." تقريباً كل  هزت سارة 
مايطلبه املستمعون ، املوسيقى الريفية ، 
األغاين ، الفولكلور ، أو أي شيء جيعل  

 اخلصر يتمايل ."
" هذا عظيم ." وقد بدا االهتمام على 

 وجهه .
اعرتى سارة شيء من احلرية وسألت :" 

 ولكنين ال أرى اي عالقة ..."
 " أنظري إىل هناك ." طلب منها فيك.



أين؟" اتبعت بنظرها يف االجتاه الذي   "
أشار إليه فيك بيده ، ورأت انه يشري  
 إىل بيت زجاجي جماور للمنزل الكبري.

" ان ذلك ليس بيتاً زجاجياً فقط ، انه  
يضم غرفة استقبال وغرفة اجتماعات 
تتسع ملئيت شخص . صانعو الشراب  
أيتون لالجتماع هنا ، والزائرون الذين  

ت السياحية إىل هنا ، حتملهم احلافال



حيضرون كي يشربوا وأيكلوا املشاوي يف 
 اهلواء الطلق املنعش."

حاولت سارة الرتكيز ومتابعة حديثه ." 
صدقيين إذا قلت لك إن اقناع فنانني  
ابجليء إىل هنا ، من أجل إقامة حفلة  

واحدة ، خاصة إذا مل نطلب منهم ذلك 
قبل وقت ، أصعب من اقناع الشيطان 

ان ." قال فيك وهو ممتلئ فرحاً :" ابإلمي



أنت الشخص املناسب الذي كنت 
 أحبث عنه ."

" اي إهلي!" وضعت سارة يدها على 
فمها :" مل أجلب غيتاري معي من 

 انكلرتا."
" اليهم ." لوح بيده البونزية يف اهلواء  

داللة على عدم أمهية هذا العائق ." لن  
يتسبب ذلك أبي مشكلة . املهم اآلن 

، إذا أردت هذا العمل ، فهو لك  هو 



." قال فيك حبماس :" ميكنك االقامة 
يف الكوخ القدمي الواقع على طرف 
الكرم . لقد حافظنا على صالحيته 
للسكن بشكل جيد ، وهو مريح ، 

أيضاً . أان أدفع أكثر بقليل من األجور  
املتعارف عليها أايم العطل ، نستطيع  

سبين ، االتفاق عليها مبا يناسبك وينا
ولكن كل شيء يتوقف على الطقس ،  
وسنقوم بذلك خطوة خطوة ... أليس 



كذلك ؟ ال تنسي أبن تتصلي يب عندما 
تواجهني أي متاعب . وأان سأهتم هبا ." 

وفكرت سارة ، مرة أخرى ، يف أن  
البتسامته الغامضة سحراً خاصاً. قال هلا 

 فيك :ط هل نذهب اآلن؟"
ملَ ال ؟" مل تصدق سارة حسن حظها ." و 

 أجابته.
" رائع ، هيا بنا !" أخذ يدها يف قبضته 

املتينة وشعرت سارة ابرتفاع سرعة  



نبضها ." يف املناسبة إن امسي هو  
جورافيتش ، ولكنك تستطيعن منادايت  

 ابمسي األول ، فيك ."
جورافيتش ؟ انه اسم عائلة ستيفن أيضاً 

، وفقدت سارة اإلحساس بيدها 
هل دنت ساعة احلقيقة املمسكة بيده ، 

؟ ال شك يف انه قريب الرجل الراحل  
ومن احملتمل أن يكون الوريث الشرعي  

 للكرم.



" هل أنت خبري اي سارة ؟" والحظت من 
نظرته انه يتفحص وجهها ابهتمام ." 
لقد شحب لونك فجأة ، هل أنت 

 مريضة ؟"
" ال، ال شيء." أزاحت خصلة الشعر  

حماولة اليت انسدلت على جبينها يف 
ألبعاد الغشاوة اليت هددت ابحتواء كل  

مشاعرها ." أان على ما يرام ." قالت 



وهي تتصنع البسمة :" قد يكون هذا 
 من أتثري احلرارة ."

" اهنا غلطيت ..." امتألت عيناه بنظرة 
أسف ." ... ألنين حتدثت إليك طول  

الوقت حتت أشعة الشمس احملرقة ، 
شيئاً  تعايل إىل الداخل وسأجلب لك

ابرداً حتتسينه بينما أان أضعك يف صورة 
احلياة اليومية لصن فايل ... أعين بذلك 

 احلياة العملية ."



وقف فيك وراءها ، غري شاعر 
ابنفعاالهتا ، فيما كانت تدخل املنزل ، 
عب الباب الفرنسي الطراز وتتجه إىل  

الغرفة اجملاورة له . لقد فات اآلوان على 
 ة.االعرتاف ابحلقيق

عليها االلتزام بكذبتها يف الوقت احلاضر  
. وكل ما ميكنها فعله اآلن هو أن تسبح 

 مع هذا التيار وأتمل اخلري . 



جهدت سارة كي تستجمع قوة دهائها 
وقالت :" أنت املشرف على كل شيء 

 هنا ، ابلتأكيد ..."
قالت سارة يف نفسها هذا اليقدم  

 واليؤخر يف شيء ، وال يشكل أي فرق. 
 

ولكن ابلنسبة لسارة ، هذا الفرق هو  
كل الفرق يف هذا العامل . ان تلتقي 
شخصياً مدير الكرم ومعمل التقطري  



خالل عمله اليومي هو شيء ، وان  
تعمل إىل جانب فيك جورافيتش 

جباذبيته وقوة شخصيته وسلطويته ، وهو 
 شيء آخر متاماً.

" اجلسي هنا." أشار فيك إىل أريكة  
اخليزران عليها عدد  مصنوعة من قصب 

من الوسائد امللونة . وقال فيما كانت 
سارة أتخذ مقعدها :" سأطلب من كيت 



أن حتضر شيئاً لنأكله ، الشك انك  
 تتضورين جوعاً بعد رحلتك الطويلة !" 

غادر فيك الغرفة وعاد بعد دقائق قائالً 
:" وماهو الشراب الذي تفضلني ، واين  

األانانس كولور ، أو عصري البتقال أو 
 أو شراب الكرز ؟"

" واين كولور ، الأبس به ." أجابت 
 سارة.



" كيت تشعر ابالحراج قلياًل ." اعتذر 
فيك من سارة :" ستنضم الينا بعد قليل 

، وتريد مين أن أخبك ابهنا عاملتك 
بسوء ألهنا ظنت انك سارة األخرى ، 

 وكان ذلك سوء فهم منها ."
يستال  قدم فيك لسارة كأساً من الكر 

مألى ابلشراب ، وشعرت عندما تناولته 
ابلبودة جتري يف حلقها وبطعم املانغا  

 اللذيذ. 



" هيا ، انتما أالثنتان مل تتعرفا على 
 بعضكما كما جيب ."

قال فيك بشعور من االرتياح :" كيت ، 
هذه سارة سنكلري ، سارة ، هذه كيت ، 

سارة ستلتحق ابلعمل عندان لفرتة من 
دان يف القطاف ويف مهام  الوقت لتساع

 أخرى ."
" مرحباً اي كيت ." ابتسامة سارة الودية  

أثرت يف نفس مدبرة املنزل ، اليت  



متتمت عندما قدمت هلا السندويش :" 
أان آسفة على ... أنت تعرفني ... 

ماقلته ." استطاعت سارة بصعوبة أن  
تسمع كلمات كيت اهلامسة :" لقد كان 

... ولكن ذلك سوء فهم وغلطة مين 
 فيك أوضح يل اآلن ..."

" انسي هذه احلادثة ." قال سارة وقد 
شعرت ابالرتياح ألن كيت برغم مزاجها 



السريع الغضب ، ال حتمل يف نفسها أية  
 ضغينة.

وقف فيك بعدما تركت كيت الغرفة ، 
ونظر إىل سارة وقال :" حسناً اي سارة ، 
ستبدئني العمل غداً يف السابعة صباحاً . 

 احذرك أن حرارة الطقس ستكون وأان
مرتفعة جداً يف الكرم . وجيب أن تكوين 

قوية لتحمل مشقة القطاف . ووجع  
 الظهر واحلشرات ... اخل !"



أكملت سارة شراهبا البارد واللذيذ . "  
ال مانع عندي بذلك ، ال أمانع يف أي 

شيء طاملا ذلك سيسمح يل ابلبقاء هنا 
ن طول فرتة الصيف ..." توقفت ع

الكالم وشعرت ابالرتباك ، وخافت أن  
 ختوهنا التعابري وتفضح ما يف نفسها . 
استجمعت أفكارها وأضافت :" إذاً  
 أنت تدير شؤون الكرم حلسابك ؟"



حدق فيك يف كأسه الفارغ وأجاب :ط  
يف الوقت احلاضر ، نعم ، هذا ما أفعله  

، ولكنه ترتيب مؤقت ." وقبل أن 
شياء أخرى تتمكن سارة من سؤاله عن أ

، أضاف فيك :" من أية منطقة من  
انكلرتا أنت أتيت ؟ مل أستطع متييز هلجة 

 معينة."
" هذا ، ألين اتيت من لندن ." لقد 

قالت احلقيقة تقريباً ، فهي أقامت هناك  



فرتة من الزمن :" هل زرت لندن من  
 قبل ؟"

" ال، ولكن ستيفن فعل ذلك عندما قام 
م الوسائل  برحلة إىل أورواب كي يتعل

احلديثة لصناعة الشراب من الكروم  
 املوجودة هناك ."

 " ستيفن ؟" أمسكت سارة بتنفسها .
قال هلا بلطف :" إنه املالك الراحل  

 لصن فايل ، كنا شركاء."



جنت أفكار سارة ، هذا هو الوقت  
املناسب لالعرتاف حبقيقة قدومها إىل  

صن فايل . ولكن إذا فعلت ، ستفوت 
ة الفريدة اليت رمى هبا القدر عليها الفرص

يف أحضاهنا لتبقى هنا وتصبح جزءاً من  
 هذا العامل.

بدا أن افكار فيك كانت على موجة 
أفكارها نفسها عندما قال بنبته اهلادئة  
والعملية :" يبدو يل انك سعيدة جداً 



أبن تعملي يف موسم القطاف ؟" انه  
يتحول فجأة غلى رئيس عمل ." جيب 

بعة لكي تتفادي ضربة  ان تعتمري ق
الشمس وحروق الرقبة ." تراخت نباته 

 اخلالية من االنفعال 
 
 

لبهة وقال:" من األفضل أن حتمي 
جلدك الناعم أبي وسيلة ، مبا فيها 



استعمال الكرمي الواقي من أشعة  
الشمس ." القى عليها نظرة آمرة وسأل 

:" هل عندك شيٌء من هذا الكرمي ؟  
 ول ؟"وهل ستفعلني ما أق

أومأت برأسها إجياابً ، وكانت تعين ، نعم 
اهنا حتتفظ ابلكرمي الواقي داخل حقيبتها 

ولكن اليعين هذا اهنا ستستعمله يف 
حضور كل العامالت اللوايت تعودن على 

 شظف العيش!



" هل من شيء آخر ؟" رفعت سارة 
عينيها والتقت بعينيه ، ووجدت نفسها  

نظرات . مرة أخرى ، اهنا أسرية هذه ال
ولثوان قليلة مل يبق من كل العامل الذي  
حوهلا إال هذا الغريب القوي الشكيمة 

واملؤثر . وقاومت هذا السحر جبهد  
ومسعت نفسها تقول :" ماذا جيب أن  

أفعل ؟ أان معتادة على العمل املكتيب ،  



وقد ذكرت شيئاً عن الطلبات اليت ترد  
 ابلبيد ... األعمال املختلفة ."

ل الوقت مبكراً على ذلك .  " مازا
وهناك الكثري من األعمال املختلفة يف 
الوقت احلاضر . هل تريدين أن تبدئي  

يف املخزن؟ هل لديك أية خبة يف البيع 
 ؟"

 " ال ، ولكين أستطيع ذلك."



داً يف املخزن  " العمل ليس صعباً أو معق
، فمعظم الطلبات ترد الينا ابلبيد ،  

ولكين احتاج إليك يف خمزن بيع املفرق  
، خاصة عندما تصل رحالت السياح أو  
جمموعات متذوقي الشراب . قد يكون  

بينهم زبون متعب دائماً ، يعتقد أن  
الرحلة أن الرحلة الصعبة إىل صن فايل  
ال يساويها إال الشراب اجليد ." ظهر  
الفخر على وجهه اثنية . سارة فكرت 



أنه ال بد أن يكون عند فيك سبب 
 وجيه لالفتخار ابنتاجه. 

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

 
 الفصل الثالث 

 
 
 



" حسناً ي سارة, هذا كل مايف األمر." 
ووقفت سارة عندما الحظت ان املقابلة  

 قد انتهت.
" اذاً مل يكن لديك مانع." عرض عليها 

" سآخدك يف جولة للتعرف على فيك:
املكان ولتشاهدي الكوخ الذي  

ستقيمني فيه. مهاًل,دعيين أمحل هذه  
عنك!" تقدم فيك من حقيبة سفرها 

املوضوعة على أرض الغرفة, بينهما . 



احننت سارة إىل احلقيبة وبلمح البق ,  
واقتلعت عنها امللصق الذي كتب عليه 

دايت امسها احلقيقي , أبصابع مرجتفة.منت
 ليالس

" إين أحتاج إىل منديل."بررت سارة 
 حركتها.

توقفت سارة فجأة بينما كان ينزال 
الدرج, عندما أخرتق السكون صدى  

اطالق انر متتابع "امسع." استدارت حنو 



فيك وقد اتسعت عيناها ." اهنم 
 يطلقون النار قريباً من هنا!"

ضحك فيك وقال:" التقلقي, هذه 
األصوات ليست صوت اطالق انر , 

اهنا أتيت من آلة الفزاعة.اهنا تطلق هذه 
األصوات على مراحل زمنية , كي تفزع 

الطيور وتبعدها عن العناقيد . ولكنها  
أتلف هذه األصوات بعد حني والتعود  
تؤثر فيها. وهلذا وضعنا فوق العرائش , 



يها .لقد آن هذه السنة , شباك تغط
أوان القطاف والنريد ان تتلف هذه  

 الطيور جزءاً من احملصول."
قاد فيك سارة , عندما وصال إىل  

الطابق األرضي نزواًل عدة درجات اىل 
القبو وفتح هلا اببه اخلشيب .خبالف جو 
اخلارج املعرض ألشعة الشمس الساطعة  
وحرارهتا, وبدا ابرداً ورطباً. وكان مليئاً 

 اخلشبية واملعدنية. ابخلوايب



" بعد القطاف, نضع العنب يف خواب  
صغرية من الفضة كي نعصره.لقد فات 

الزمن على استعمال خوايب الفوالذ  
 الذي اليصدأ."

قال فيك ومها يسريان بني الصاديق  
املعبأة بزجاجات الشراب." الشراب  

األمحر حيتاج إىل وقت كي يصبح صاحلاً 
تخمري للشرب, سنة القطاف سنتان لل

 وثالث للتعتيق."



خرجا بعد فرتة, من القبو ومشيا حتت 
أشعة الشمس, نزوالً على املنحدر الذي 

 يقود إىل العرائش يف اسفل الوادي. 
"شيد القبو الذي شاهدته حتت املنزل, 

على طريقة املدرسة األوروبية." قال 
فيك وقد دب احلماس فيه:" وأان مقتنع 

الشراب  بذلك متام االقتناع ! فمنتج 
اجليد يقيم دائماً فوق معمل التقطري  

ويشرف من هناك على كل شاردة 



وواردة , زراعة العرائش , قطاف العنب 
, ملصقات القوارير والتسويق وهذا  

ابلطبع أيخذ كل وقته ويصيبه ابإلرهاق, 
ولكن هذا اليهم! إذا كان ذلك يعين ,  
ان كرمك هو حمور حياتك كلها , وهذا 

 ن أجله."ما أعيش أان م
كانت نباته العميقة تنم عن الولع  

الشديد مبهنته, واعرتى سارة شعور أبنه 
قد نسى وجودها معه متاماً, ولكنها  



عادت وأعارت انتباهها ملا كان يقول:" 
الرجل الذي زرع هذا الكرم, اتى من  

داملاسيا, قليل املال, كثري الطموح.بدأ  
حياته اجلديدة يف نيوزيلندا ابلعيش يف  

خيمة, جيمع الصمغ الكاوري من  
األرض إىل الشمال من هنا, وملا حتقق  

حلمه بشراء قطعة األرض هذه, استورد 
شتالت كرمة من بالده وزرعها هنا.  

 وكان قد صمم 



 
حينذاك على أالّ يكون كرمه عادايً  

وجتارايً. أكمل شريكي , الطريق وحافظ  
على هذه التقاليد, وقد علمت معه وقتاً 

وكافياً كي استوعب معظم أفكاره طوياًل  
وأساليبه.لقد أراد أن تصبح كروم صن 
فايل متخصصة يف األنواع املمتازة من 
العنب." توقف فيك حلظة عن الكالم  

ليمتع عينيه مبنظر الكرم املرتامي يف 



األسفل مث اتبع:" إن انتاج أصناف 
كثرية ومتنوعة, يربك خمططات املنتج 

عية واجلودة  وطموحاته ويلهيه عن النو 
بشكل عام, وأان أُفضل أن أُنتج صنفاً  

واحداً ممتازاً , على أن أنتج عشرة 
أصناف من النوع القليل اجلودة." ان 
فيك ملتزما هنائياً ابلعيش والعمل يف  

الكرم , فكرت سارة أبستياء وأصبح من 
الصعب عليها االستمرار يف االصغاء إىل 



من  ما يقول. من الزراعة إىل القطاف و 
 التعبئة اىل التسويق. 

" ان مهنة صناعة الشراب مل تكن عمالً 
جتارايً قط, ابلنسبة يل, بل كانت  

 اسلوب حياة جديرة ابلعيش."
اسلوب حياة ! جهدت سارة كي تبعد 

عنها الشعور ابلذنب وعدم االرتياح 
اللذين ااثرهتما كلماته.أشارت إىل  

شتالت الورد املزروعة يف هناية كل صف 



لعرائش وقالت:" اخبين , هل  من ا
 شتالت الورد هي عادة أوروبية أيضاً؟"

نظر فيك إىل حيث أشارت وقال :" نعم 
لقد مخنت , الروز هي ابلفعل كلمة من 

اللغة الفرنسية القدمية, وابلنسبة يل , 
 الوردة هي عالمة الكمال!"

"حقاً ؟"رمقته ضاحكة."مل أكن أعتقد 
تزرع   أنك رومانسي إىل هذا احلد كي

 الورد بني العرائش....."



" إهنا عملية." نبته الباردة مجدهتا." إذا  
تعرضت العرائش لالصابة أبي  

مرض.فذلك يظهر على شتالت الورد  
 اواًل."

"أوه!" شعرت ابالرتياح النضمام 
الكلب السلوقي األسود إليهما. احنىن  

فيك وربت على رأسه مث قال لسارة 
و العرائش  "نسميه سام." مث اجتها حن

الواقعة يف أسفل املنحدر. متتمت سارة 



وهي تقطع الصمت الذي خيم بينهما 
:"يبدو يل أهنا زرعت بطريقة هندسية 

جيدة, كل هذه الصفوف من العرائش  
 املتسلقة املنحدرات حىت أعلى التل."

أوضح فيك :"لقد مددان الصفوف من  
الشمال إىل اجلنوب كي تتعرض العرائش 

 أشعة الشمس."ألكب قدر من 



أدارت بنظرها إىل الوراء وأشارت إىل  
املباين الواقعة قرب املنزل:" هل 

 تصنعون الشراب وختزنوها هناك؟"
"هذه ليست من تقاليد صن فايل.  

عندما شيد ستيفن املنزل الكبري , كان 
ينوي أن يتبع االسلوب التقليدي لصانع 

 الشراب, أن يعيش فوق املصنع 
 



ويراقب كل شيء عن كثب فيما يتعلق 
ابلعمل , وفيما يتعلق ابلعائلة أيضاً." 

شعرت سارة أبسوداد عينيه فجأة 
ت :"لألسف مل تتحق هذه األمنيا

لستيفن , كما حتققت جلده الذي بدأ  
كل شيء , فهذا الرجل العتيق استطاع  
أن يروض طبيعة الباري, اقتلع النبااتت 

البية , وزرع أشجار املاكروكارب, كي  
تشكل حاجزاً يف وجه الرايح, هل  



تعرفني , اي سارة؟ أن اسلوب احلياة 
العائلي كان السبب يف جناحه, لقد 

ق وعائلته يف األرض اشتغل الرجل العتي
من دون توقف معظم حياهتم وانتصروا  

يف النهاية " رمقته سارة يف تعجب 
وتساءلت:" هل تعين بذلك ان زوجته  
 وأوالده اشتغلوا معه, طيلة حياهتم ؟" 

 "ملَ ال." أغاظتها نبته اهلادئة. 



اصطنعت التأسف وقالت:"اليبدو يل ان 
 زوجته قد متتعت..."

فقة معه ومل تكن  " ولكنها كانت مت
تتمىن أكثر من أن تعمل وزوجها جنباً 
إىل جنب, وفيما بعد عمل األوالد إىل  

 جانبها.هذا ما أرداته ابلفعل!"
" اراهن انه مل يصارح الفتاة اليت كان  

 ينوي أن يتزوجها."



عارضت سارة :" أبهنا ستعيش معه 
اسلوب حياة كهذه واهنا ستعمل من 

 دون توقف إىل األبد."
سارة السخرية اليت ارتسمت يف  رأت

عينيه الداكنتني." وملاذا يصارحها؟ لقد  
كان يعرف أن الشيء سيمتعها مثل هذا 

االسلوب من احلياة اىل جانب القناعة  
اليت تستمر معها طول احلياة , حىت يف 

 يومنا هذا...."



"يف يومنا هذا ." أوه , لقد أاثر غضبها! 
  هل أن الصدمة اليت تلقتها اليوم

ابالضافة إىل اإلحباط الذي تعاين منه  
مها سبب إاثرة حنقها؟ انه يتهكم 

عليها, وهي متأكدة من ذلك, فلم يكن 
عليها إال مالحظة بريق عينيه.مث 

أضافت: " إنك لن جتد , أبداً فتاة 
 ترضى بذلك , إىل األبد؟"



"ال أستطيع املوافقة معك." قال فيك 
بعضهما  بنبته املمغوطة:"ان اثنني حيبان 
 البعض ويريدان العمل معاً..."

مل تسمح سارة لنفسها ابلنظر إىل عينيه 
الساخرتني."أنت لن تعثر أبداً على مثل  
هذه الفتاة اليت تتكلم عنها حبماس.أي 
فتاة تقبل أن تكون على هذه الصورة 

تكون ساذجة وبسيطة , تفكريها يرجع  
إىل العصر الفيكتوري, ال تعشق يف هذه 



ال العمل. تفعل كل مايُطلب منها الدنيا إ
وتعمل لياًل هناراً كي ترضي زوجها؟" 

وأضافت وقد أحست بروح االنتقام :" 
 كل هذا من دون أجر أيضاً!"

"ماذ تعين األجور..." رفع فيك 
حاجبيه.".... عندما تكونني شريكة يف  
هذا االسلوب الرائع للحياة , وحيث 
 ؟توزع املتع واألسهم واألرابح سواسية

 



قالت سارة وهي تشعر ابلتشاؤم :" إذا  
كان هناك من متع وأرابح ! ملاذا تدافع 
بكل هذه القوة عن هذه الفتاة الغامضة  
املفرتضة , على أي حال؟ التقل يل إنك 

 قد عثرت على مثل هذه الفتاة ؟"
ملعت عيناه وابن عليه تفكري عميق مث 

أجاب :" أان أعمل ألجل ذلك." رمقته 
وهي غري مصدقة  سارة بنظرة

ماتسمع."يقولون يف البالد املنتجة 



للشراب الواقعة على البحر  
األدرايتيكي.... إذا أردت بلوغ الكمال  
فيما يتعلق ابلشراب, فكل شيء تعمله 

 , جيب أن تعمله ابحلب."
رمقته ابرتياب , ولكن مالحمه الساحرة  
مل تنم عن شيء ومن دون مقدمات ,  

و مل يتدخل خطر يف ابهلا احتمال, ل
القدر, هل كانت شقيقتها كايت أتت إىل 

نيوزيلندا وتزوجت ستيفن واقتنعت 



ابلعمل إىل جانبه يف الكرم؟ لقد كانت 
مغرمة به حىت املوت . ومل تتجرأ سارة 

 على افرتاض اجلواب.
"هذا صحيح." شيء ما يف هلجة فيك 
اخلافتة كان يزعجها بشكل غريب ومل  

املوضوع ." تعرف ماهو أسرعت بتغيري 
هيا ننزل إىل الوداي وتلقي نظرة على  

 العرائش , هل من مانع؟"



"ال , هيا بنا." نزال املنحدر العشيب  
ركضاً, وتوقفا عندما وصال إىل أول  

العرائش اليت تفصل بينها ممرات عشبية 
وحيث كان عدد من الطيور يرفرف فوق 
الشباك اليت تغطي العرائش كانت درجة  

جداً بني العرائش وشعرت  احلرارة مرتفعة
سارة أن خصاًل من شعرها التصقت 
جببينها بفعل العرق . ورأت العناقيد 

األرجوانية املتدلية فوق بعضها .  



ونسيت كل شيء للحظات حىت وجود  
 فيك معها من جراء متتعها هبذه األجواء.

"سرتين الكثري منها غداً." قال هلا 
فيك:"دعينا نذهب اآلن إىل املبىن 

 زجاجي."ال
قادها فيك إىل غرفة االستقبال الطويلة  
, عندما دخال املبىن الزجاجي . ورأت  
ان يف جدراهنا صفاً من النوافذ تدلت  
عليها عناقيد العرائش املزروعة حول  



املبىن واملتسلقة سقفه . كما رأت عدداً  
من الطاوالت الصغرية جبانب اجلدران 
وحوهلا عدد آخر من الكراسي .كما 

 مقصفا متكاماًل يف هناية الغرفة.رأت 
"لنذهب اآلن إىل املكتب .انه مكتب 

 تقليدي وعملي."
اخبها فيك عندما خرجا من غرفة 

االستقبال .ألقت سارة , يف املكتب , 
نظرة سريعة على ما حوهلا ورأت طاولة  



مكتب مهرتئة , وأكواماً من دفاتر  
احملاسبة وطلبات البيع وملفات  

عليها , ووجدت مراسالت تراكمت 
أيضاً آلة كاتبة وخزانة للملفات عن  
تقدمي اجلوائز لصناعة الشراب. وإىل  

جانبها شهادات مؤطرة , والحظت ان 
 احدى هذه الشهادات قد أعطيت 

 



مؤخراً, وفيما تشهد أن شراب صن فايل 
األمحر أصبح على رأس الئحة املنتجات 

 املصدرة من نيوزيلندا يف هذه السنة. 
ب كل هذا رأت عدداً من  وإىل جان

العلب والصناديق الفارغة متناثرة فوق 
 أرض الغرفة.

مرة أخرى , قطعت عليها , نبة فيك 
املطاطة , أفكارها:" هل جتدين هذه  

 اآللة الكاتبة مالئمة لك؟"



" أوه , نعم , الأبس هبا." كانت سارة 
تفكر يف سرها أن نوافذ املكتب حباجة 

واألوراق املتناثرة على إىل النتظيف , 
طاولة املكتب حباجة إىل توضيب 
 وتنسيق كي يسهل عليها العمل.

"هذا كل شيء ."قال فيك :" لنذهب 
 اآلن إىل الكوخ."

تسارعت خطوات سارة عندما اقرتاب من 
املبىن احلجري الصغري , ورأت أن  



مدخله حجب ابلكامل عن النظر ببعض 
كان األغصان املتشابكة . وسطحه  

مغطى بعريشة كبرية , فيما القت نبتة 
البوغنفيال أبزهارها األرجوانية على 

 الفراندا. 
" يبين سكان جزر البحر األدرايتيكي , 

تقليدايً , منازهلم من احلجر أو القرميد." 
حملت سارة أسنان فيك البيضاء القوية  

حني تكلم :"ومن أمثال أهل هذه 



بين اجلزر.... حنن اليوغسالف عندما ن
 شيئاً , فنحن نبنيه جيداً!"

" وأنت؟" وألن اجلواب على ماسوف  
تسأله يعين هلا الكثري , وجدت سارة 

صعوبة يف ابقاء نبهتا هادئة وغري منفعلة 
 :" هل أتيت من تلك البالد , أيضاً؟"

"هذا ليس ابألمر الذي ميكن حتديده," 
قال بنبة فاترة:"أان أعرف أنه أصلي 

 عد القرابة."البعيد, أعين بُ 



"كم هو ... بعيد؟" أتت كلماهتا من  
حلق جاف ولكنه مل يالحظ هتدج  

 صوهتا.
هز كتفيه داللة على االستخاف ." 
ستيفن كان احلفيد املباشر للمالك  

األصلي للكرم. أما أان فقد كنت قريباً 
بعيداً ألخيه, الذي أتى إىل نيوزيلندا  

قدمياً وقام بزراعة كرمه اخلاص!" ضحك 
ك :"أعتقد اين ورثت فقط االسم في



وغريزة حب صناعة الشراب . ايفان  
العتيق جنح يف صناعة الشراب يف النهاية 
." رمق سارة بنظرة حتٍد.:"عندما أحسن 

الفعل , وتزوج فتاة انكليزية, وصلت  
لتوها إىل نيوزيلندا على منت سفينة... 

 هل أسبب لك الضجر"
كل "ال , ال , أبداً , فهذا خيتلف عن  

شيء عرفته , انه ابلنسبة يل عامل جديد 



متاماً." مل تستطع سارة أن تدع نظرها  
 يتالقى مع نظراته وشعرت 

 
ابالمحرار يغطي وجنتيها .ما هذا الشيء  
الغريب الذي يربكها يف هذا الرجل؟ ان 

أقصر تعليق منه يربك صواهبا ." ماذا  
كنت تقول...؟" وشكرت رهبا ألن 

 ته.صوهتا عاد إىل طبيع



" عن الفتاة االنكليزية؟" هذه املرة 
استطاعت تفادي نظرته الساخرة ." لو 

مسحت يل ابلقول ." نبته املطاطة  
حولت شعورها من االرتباك إىل االنزعاج 

." لقد كان سعيد احلظ ابلعثور عليها  
قبل أن حيظى هبا أحد شبان املدينة . 

كان حيتاج بشده إىل زوجة تساعده يف 
تلك األايم كانت الفتيات  الكرم ويف 

 العازابت اندر من أسنان دجاجة."



رمقته سارة بنظرة استياء وقالت:" لو أن 
الفتيات عرفن ماسيكون مصريهن هنا 
لُكنَّ حىت هذا الوقت احلاضر , اندر  
من أسنان دجاجة .مل يرتك هذا العتيق  
ايفان.... كما تسميه.... هلذه الفتاة 

فرصة للتعرف على رجل آخر 
االختيار." وقبل أن يتمكن من متابعة  و 

سخريته منها ومن أفكارها , 
قالت:"دعنا ندخال الكوخ, هيا؟ ال 



أستطيع االنتظار أكثر ,كي أرى أين  
 سأقيم."

" ملَ ال؟" فتح الباب هلا ودخال .  
حاولت سارة يف ابدئ األمر تدقيق 

نظرها ليتكيف مع ضوء الكوخ اخلافت، 
 حلظة ورفع  و ولكن فيك عب الغرفة يف

الستائر عن النوافذ وفتحها ليسمح 
للنسيم املعطر برائحة الزهور ابلدخول  

 إىل الغرفة .



" إنه مكان مجيل ." متتمت سارة وهي 
تنظر إىل أعمدة السقف وإىل اجلدران  

املطلية ابجلص األبيض, رأت يف الغرفة  
أريكة ابلية وخزانة مليئة ابألواين اخلزفية  

 ي.وطاولة طعام وكراس 
" املطبخ من هنا" جرها فيك من يدها  
خلف ستارة فاصلة, ورأت لدهشتها  
مطبخاً نظيفاً جداً , جمهزاً ابألدوات  

 الكهرابئية مبا فيها الثالجة.



فتح فيك احدى اخلزائن ورأت سارة  
على الرفوف الشاي والسكر واحلليب  
 اجملفف والبسكويت والقهوة والعسل .

ت املثلجة يف " عندان الكثري من املأكوال
براد املنزل الكبري . أطليب من كيت كل 

ماحتتاجني . فهي معتادة على خدمة 
 املقيمني هنا يف موسم القطاف."

دخال إىل غرفة النوم عب ابب غرفة 
اجللوس . ووجدت سارة سريرين عليهما 



أغطية من الكروشيه وتالعب اهلواء  
بستائر النايلون عندما فتح فيك نوافد 

إىل جانب الغرفة محام مع  الغرفة, و 
رشاش املاء الساخن واملاء البارد  

ومنافع, ورأت مامل تتوقع وجوده ,  
 غسالة ثياب أوتوما تيكية.

 



قال فيك لسارة عندما عادا إىل غرفة  
اجللوس :" أعتقد ان كل ماحتتاجني إليه 

 موجود يف هذا الكوخ."
استطاعت أخرياً , أن تظهر على وجهها 

أن جتيب بصراحة :" ابتسامة خفيفة و 
نعم أعتقد ذلك , هذا املكان مريح  

 جداً."



"حسناً , إىل اللقاء يف السابعة صباحاً , 
التنسي الكرمي الواقي من الشمس  

 والقبعة... وكل شيء."
" لن أنسى ." مرة أخرى ارتسمت على 

وجه سارة عالمات التمرد ومرة أخرى  
كانت تعين بكالمها اهنا لن تنسى 

اق وال يدخل ضمن ذلك  العمل والقط
 ابلتأكيد, استعمال الكرمي الواقي.



راقبت سارة ابستياء , الرجل الطويل  
الذي كان يعب املمر عائداً إىل املنزل  

والكلب السلوقي يسري خلفه .من بني  
مجيع الرجال الذين قابلتهم وحاولوا  

التدخل يف حياهتا , كان هذا الرجل هو 
تطيعه   األكثر وقاحة . من املفرتض أن

يف شؤون العمل وواجباته , فهو 
املشرف على العمل ورئيسها , ولكن  

كيف يتجرأ على اعطائها أوامر  



شخصية مثل وضع الكرمي! خبالف ذلك 
, فهي تريد اكتساب اللون البونزي يف 

أقصر وقت ممكن وهذا يعين التعرض 
ألشعة الشمس ألطول وقت, ال أن 

تلف جسمها ابملالبس وتغطي بشرهتا  
ابملساحيق الواقية, فهذان الشيئان مها  
يف أسفل قائمة اهتماماهتا. رفعت سارة 

ذقنها عفوايً، داللة على التحدي وقالت 
يف نفسها , غداً يف الصباح ستوضح  



لفيك اهنا ليست بصدد اطاعة أوامره أو  
 األخذ بنصائحه.

مسعت سارة قرعاً على الباب عند 
, األصيل يف هذا اليوم الصيفي الطويل

وملا فتحته وجدت كيت واقفة ابلباب  
 وهي حتمل بعض املناشف .

"تفضلي ابلدخول!" قالت سارة وهي 
تنحين على جهاز املذايع لتخفف صوته 

. 



"سوف حتتاجني إىل املناشف ." تفادت  
كيت , تالقي نظراهتا مع نظرات سارة 

 :سأضعها يف اخلزانة."
 "شكراً لك." ابتسمت سارة هلا.

إليك بغية جلب املناشف " مل آت 
فقط." تكلمت كيت وراسها اليزال  

داخل اخلزانة , مما جعل صوهتا , وكان 
أحداً حياول امخاده:" أان مازلت أشعر  

ابألسف ملا بدر مين هذا الصباح , لقد  



أطلقت العنان لغضيب ! وأريد أن أوضح 
 األمر . وأن اخبك ...."

" العليك, أنسي ذلك." شعرت سارة 
ياح ألن ضوء الغروب اخلافت  ابالرت

ساعدها يف اخفاء تعابري وجهها :"ال 
 يوجد داٍع...."

 
 



ولكن كيت رفضت أن ترتك املوضوع ." 
نعم هناك داٍع لذلك , لقد أخطأت  

الظن وعندما قلت إن امسك هو سارة, 
وإنك أتيت من انكلرتا . لقد ظننت 

انك سارة األخرى." أحست ان هلجة  
ه واصبحت كيت تغريت دفعة واحد

أكثر حده وعدائية."مل أكن ألترك تلك  
الفتاة تتخطى عتبة الباب من دون أن  
أحذرها من االسرتسال يف خمططها, ومل 



أكن ألدعها حتصل على مرادها ,  
 اهنا..."

"عن إذنك ." قاطعتها سارة بيأس:" هل 
 تريدين شرب القهوة؟"

رفضت كيت العرض حبركة من  
, وكما كنت يدها:"ال، شكراً ... حسناً 

أقول , حدث كل هذا منذ زمن بعيد. 
ستيفن , ابن أخيت , الذي ميلك هذا  

الكرم , قرر يف أحد األايم أن يقوم  



برحلة إىل أورواب, بعد أن أمضى سنني 
عديدة يعمل يف صن فايل, كي يتعرف  
عن كثب إىل الوسائل احلديثة يف زراعة  

العنب. ويف طريق عودته , بقى يف لندن 
بيع, تعرف خالهلا بفتاة  عدة أسا

انكليزية....كان امسها كايت....ويف 
وقت قصري أعلنا خطبتهما." الحظت 

سارة أن كيت أطبقت شفتيها حنقاً وهي 
تتابع :"أوه ،هذه الفتاة كانت تعرف  



متاماً ماتريد , عندما استطاعت اقناعه 
ابلزواج منها بعد ثالثة أسابيع من  

 لقائهما."
على ماتقوله   أرادت سارة االعرتاض

كيت, ولكنها امتنعت عن ذلك  
وجهدت لرتكز أفكارها املضطربة على  

 ما تقوله هذه املرأة بال رمحة.
"لقد غرق ستيفن من رأسه حىت امخص 

قدميه يف احلب,أو هو ظن ذلك. عندما 



رجع إىل صن فايل كان رأسه مليئا 
مبشاريع مستقبيلة . وقد صمم على أن 

ن جاهزاً للسكن يبين منزاًل جديداً ليكو 
عندما تصل كايت إىل البالد ويتزوجها , 
فقد كان اليتحدث إال عنها." تغريت 
نبات صوهتا الغاضبة فجأة وأصبحت 
انعمة :" لقد كانت صدمة قاسية عليه 
عندما علم اهنا قتلت يف حادثة تصادم 

 وهي يف طريقها إىل املطار."



مل تستطع سارة العثور على الكالم 
ترد به على كيت. ولكنها املناسب كي 

مل هتتم لذلك , ألن كيت اتبعت سرد 
قصتها بعينني مليئينت ابلقسوة  

والتحامل:"على أي حال , كانت لكايت  
اليت تكلمت عنها شقيقة صغرى تدعى 

سارة, وأان أحتفظ يف مكان ما هنا 
بصورة هلا مع شقيقتها كايت وستيفن.إهنا 

فتاة حنيلة القد, شعرها جمدل خلف 



ها مثل ذيل احلصان.لقد حشرت رأس
نفسها يف الصورة بينهما. ويبدو, من 

الصورة , أن هذه الصغرية ماكرة جداً, 
 لقد كانت دائماً تتملقه..."

" ماذا تعنني بقولك؟" قاطعت سارة وقد 
أصابتها احلرية من كالم كيت السريع."  

 إهنا كانت تتملقه؟"
 



أوه , أنت تعرفني , لقد استمرت يف  
لرسائل له, سنة بعد سنة, بعد كاتبة ا

وفاة شقيقتها مث اتبعتها ابرسال بطاقات  
التهنئة بعيد امليالد لسنوات عدة.كانت 
حتاول اذكاء انر الذكرى يف رأسه , وأن 

 تبقى يف وجدانه!"
حىت لو حاولت سارة, ملا استطاعت 
الكالم, ألهنا كانت تشعر ابالختناق. 
ا  وكانت كيت تتكلم بسرعة انفعالية, م



الذي تقوله الىن؟ شيئاً ما عن الوصية؟  
"وهكذا عندما مات ستيفن فوجئنا 

أبسوأ شيء ميكن أن يقع! فعلى مابدا , 
كتب ستيفن وصية يف لندن حينذاك 

وفيها يهب كل ما ميلك إىل الفتاة اليت  
كان ينوي أن يتزوجها , ويف حال وفاهتا 
ينتقل املرياث إىل أقرب أقرابئها. وهكذا 

غرية كل شيء وهي اليت  ورثت الص 
عرفها طفلة لوقت قصري ومنذ زمن 



طويل .الشك اهنا أصبحت فتاة شابة 
اآلن وأراهن اهنا التزال تتمتع هبذه 

اإلرادة الشيطانية . ويف اعتقادي ان  
شقيقتها كايت كانت قد أخبهتا عن 

الوصية قبل وفاهتا.وهي ابلطبع مل تنس 
ذلك, أكاد انفجر من الغيظ." قالت  

وقد ازداد غضبها وانفعاهلا   كيت
:"عندما أفكر أن كل هذا املكان قد  

اصبح ملكاً هلا، وكل ذلك, ألن الوقت 



مل يسنح لستيفن كب يكتب وصية 
 جديدة."

 " وماذا عن فيك.....؟"
مل تستطع ان ختفي نبة اخلوف يف صوهتا 
 , وحلسن احلظ مل تالحظ كيت, الفرق. 

"فيك أصغر عمراً من ستيفن , انه  
شاب ويعشق العمل يف الكرم, عندما 

رجع ستيفن من أورواب , اختذ فيك 
مساعداً له , ودربه على كل مراحل 



صناعة الشراب, من زراعة الشتالت إىل 
تعبئة القوارير , وبعد ذلك أصبحا  

شريكني متساويني يف صن فايل, ليس  
قانونياً ابلطبع , ألهنما مل جيدا الوقت  

ينظما األوراق  لكي جيلسا مع احملامني و 
القانونية . وكان مفهوماً عند اجلميع , 

ان ملكية الكرم بكامله تنتقل إىل فيك  
يف حال حصول حادث ما لستيفن .أما 



اآلن...." خفت صوت كيت تدرجيياً 
 وخيم صمت بينهما.

سألت سارة كيت عن أمر كان يدور يف  
خمليتها:" هل توجد صلة قرىب بني فيك  

ول أن يكون هذا  وستيفن؟" هل من املعق
الصوت األجش والغليظ الصادر عنها  

 هو صوهتا؟
ترددت كيت قلياًل:" إنه من األقرابء  

البعيدين , ابن , ابن, ابن عم أو شيء  



مثل هذا, من املضحك أن يكون هذا  
اجلزء البسيط يف عروقه من الدم  

اليوغساليف هو الذي أكسبه كل خبته 
 وعشقه لصناعة الشراب . واليت  

 
الميلكها إال اليوغسالفيون االصليون . 

وبرغم بُعد قرابتهما فقد كان ستيفن 
يعتب فيك قريبه الوحيد . وكان يهتم به 

 وحيرتمه.



روعة عندما مات كانت الصدمة م
ستيفن فجأة . كل واحد كان يعرف ان  
من البديهي أن يرث فيك صن فايل ، 

ولكن اآلن ... وهذا ما جيعل اجلو  
مشحوانً ابلتوتر . صن فايل ختتلف عن 
غريها من معامل الشراب املوجودة يف  

هذه املناطق . اهنا أصغر كثرياً من  
املعامل األخرى . أما فيك ... حسناً 

لك القول أن صن فايل ابلنسبة  ،أؤكد 



له ليست كرم عنب وصناعة عماًل يقوم 
به فحسب ، اهنا حمور كل حياته ،أما  
اآلن ، فأنت قد فهمت ..." ألقت 

كيت بنظرة َوِجلة من حتت أهداهبا ." 
... ملاذا تصرفت معك على هذا 

 الشكل عندما قابلتك يف الصباح؟"
" التقلقي ." حاولت سارة أن جتعل 

ا رقيقاً وودايً :" ابلنسبة يل ، لقد صوهت 
نسيت ما حدث هذا الصباح ." 



وفكرت يف نفسها ، هل هي تستطيع  
 ابلفعل أن تنسى ما حدث؟

 
عندما استيقظت سارة بعد ليلة طويلة  

قلقة ، قضتها متقلبة يف فراشها ،  
شعرت للوهلة األوىل ابالستغراب 

لوجودها يف مكان غري مألوف . مث  
ونظرت إىل ساعة املنّبه  أدركت سريعاً 

املوضوعة على الطاولة جبانب السرير ،  



اهنا نسيت أن تضبط املنّبه بسبب 
انفعاهلا واضطراب أفكارها . مع ذلك  

كان اليزال هناك متسع من الوقت لكي 
تصل إىل الكرم يف الوقت احملدد ! 
صبت لنفسها كوابً من اللنب وهي  

التزال مرتدية ثياب النوم، ومحصت 
من اخلبز وحّضرت فنجاانً من  قطعة

القهوة ، مث بدأت تبحث عن شيء 
ترتديه بني مالبسها القليلة . كانت  



مصممة على أن ترتدي مالبس تشكل  
حتدايً ألوامر فيك املتعجرفة . اختارت 
قميصاً من اللون األصفر ال يغطي إال  
القسم األعلى من صدرها ، وبنطااًل 

كذا قصرياً )شوراتً( مالئماً معه. ه
تستطيع أن تفهم فيك وجهة نظرها ازاء 

أوامره وهو الذي يعتب نفسه السلطة  
العليا يف ما جيب أن ترتديه الفتيات أو  

يف ما جيب وضعه من مساحيق على 



بشراهتن . زمت سارة شفتيها وقالت يف 
نفسها ، آن اآلوان لفيك كي يعرف  

 حجمه احلقيقي.
بعد قليل ، مشت سارة على الطريق  

طفة املغطاة ابألعشاب لتنضم إىل املنع
النساء األخرايت اللوايت جتمعن عند 

بداية صفوف العرائش ، فيما كان فيك 
 يوزع عليهن سالل البالستيك الزرقاء. 



عندما اقرتبت منهن ، قابلتها ابتسامات 
الرتحيب وردت عليهن بتلوحية من يدها 
وابتسامة ." هذه هي سارة ." قدم فيك 

 سارة لألخرايت.
 

"أهاًل اي سارة ، أان سعيدة لوجودك معنا 
! تعايل وانضمي إلينا !" تلقت سارة 

هذه التحيات املرحبة هبا ومن مث تفرقن  



يف كل اجتاه بني العرائش للبدء يف قطف  
 عناقيد العنب.

وقف فيك وحده ، يبدو منشرحاً 
وحنوانً ، ولكنه مل يفت سارة رؤية 

بعضهما وال انطباق شفتيه الشديد على 
شرر الغضب املتطاير من عينيه 

 الداكنتني.
تعمدت سارة أن متشي حنوه ببطء ، 

على العشب الرطب من جراء الندى ،  



واصطنعت ابتسامة ." أرجو أالّ أكون 
 قد أتخرت عن العمل."

" ال ، أنِت مل تتأخري ." نظرته الباردة  
 كانت خميفة .

" حسناً ، لقد كنت خائفة من ذلك ."  
ته بنظرة من حتت أهداهبا وقررت أن رمق

أتخذ زمام املبادرة :" أنت التبدو انك  
 راٍض عن أي شيء!"



التعابري اليت ظهرت على وجه فيك 
كانت رائعة ." نعم أان غري راٍض ، وال 

تّدعي انك ال تعرفني ملاذا !" نظرة  
االستخفاف اليت رماها فيك هبا ، 

ه ضايقتها متاماً ." أان غري راٍض عن هذ
املالبس غري املالئمة ليوم عمل حتت 

أشعة الشمس احملرقة . ومن دون الكرمي  
 الواقي أيضاً!"



" هذا صحيح ." وافقت سارة معه ." 
 من دون الكرمي الواقي."

حتولت نبة صوته ، فجأة ، إىل برودة  
الفوالذ ." ملاذا مل تفعلي كما طلبت 

منك ؟ ملاذا ال حتمني نفسك من  
 الشمس؟"
رة ذقنها الصغري ." أان غري رفعت سا

 ملزمة أبن أفعل ما تطلب مين!"



" حقاً؟" نبته املطاطة كانت تنطق  
 ابلعدوانية . 

برغم ما صممت عليه ، يف قرارة نفسها 
، يف أن الترتبك أمامه وأن ال تضعف 

حتت أتثري قوة شخصيته ، فقد صعقها  
شعاع حقل قوته وسيطرته الذي أحست 

من لقائهما األول .  به يف الدقائق األوىل 
ذّكرت سارة ، برتدد ، نفسها أبن فيك  
هو رئيسها يف العمل وأرادت استدراك  



ما قالت ولكنها أخطأت اثنية عندما 
قالت :" على أي حال أان غري ملزمة  

 ابطاعة أوامرك يف ما يتعلق يب شخصياً."
 " امسعي ...!"

كان فيك يف قمة االنفعال وأحست  
، انه أصبح على   سارة يف حلظة جمنونة

استعداد لضرهبا . ولكن بداًل من ذلك  
أمسك معصمها بشدة آملتها . وأحست 



أن أصابعه قد انغرزت يف جلدها . 
 وحاولت بشراسة التخلص من قبضته.

 " دعين أذهب ،أنت تؤملين !"
ترك فيك يدها ولكن غضبه مل يفرت . 
أّخت سارة نفساً عميقاً وسريعاً ؛ هل  

يف حتديها له ؟ هل  هي ختطت احلدود  
 هي ذهبت بعيداً يف ذلك األمر حىت  

 



تثري كل هذا الغضب الذي اقرتب من 
حافة استعمال العنف ؟ ونظرت إىل  
معصمها الذي ما زالت آاثر أصابعه  

ظاهرٌة عليه وقالت :" كل هذا الغضب 
ألين أردت تعريض بشريت ، قلياًل  

 ،ألشعة الشمس ، هذا أمر سخيف!"
." أجاهبا فيك بصوت  " هذا ما تظنني
 الذع كالسياط.



" هذا متاماً ما أظنه ." مل تشعر مبثل هذا 
الغضب يف حياهتا جتاه أي انسان ." 
أشعة الشمس ، وكثري منها ، هو ما  

أسعى إليه يف هذه البالد ، فلماذا أمحي  
 نفسي منها اآلن؟"

 " ألين طلبت منك ذلك ..."
 " وأان ال أخاف مناوراتك املرعبة ..."

" أنت ال ختافني ، ها ." كز على 
 الكلمات بشدة :" إذا هيا إىل العمل ."



امحرت وجنتا سارة غضباً وأجابت :" 
هذا ما أنوي أن أفعله متاماً!" ورمت 

برأسها إىل الوراء حتدايً ، مما جعل شعرها 
يتطاير حول خديها . احننت والتقطت 

سلة البالستيك الكائنة على األرض 
ومن دون أن تنظر إىل  قرب قدميها ، 

الوراء ، أسرعت ابجتاه أقرب عريشة . 
وجدت سارة العمل ممتعاً يف الساعات  
األوىل . وراقبت العامالت كيف ينتقني 



ويقطفن العناقيد الناضجة وهن يتنقلن  
ببطء من عريشة إىل أخرى . وكان  

ابمكاهنا اخفاء ضيقها لوال خوفها من  
العناكب املعششة بني العناقيد 

 حلشرات اليت تطري حوهلا.وا
" اي إهلي ، يبدو أن هذا اليوم سيكون 

حاراً حمرقاً." قالت فتاة كانت تعمل 
 ابلقرب من سارة :" أنظري إىل هذا !"



نظرت سارة إىل حيث أشارت الفتاة  
ورأت ميزان حرارة معلقاً على عمود يف  

 منتصف صف العرائش.
" أنت جديدة هنا ، أليس كذلك ؟" 

 تاة النيوزيلندية بلطف.سألتها الف
" نعم ." توقفت سارة حلظة كي تضع 

العناقيد اليت قطفتها يف السلة ." أان من 
 انكلرتا ، هل تصدقني ذلك؟"



ضحكت الفتاة :" أوه ، أان أصدق ، 
مبجرد أن أنظر إليك ، إذا كنت ال  

 متانعني يف اخبارك؟"
 " ابلطبع ال!"

" يف هناية هذا اليوم ستبدين كالدجاجة 
املشوية بسبب حروق الشمس ." مث 

أضافت بشيء من الدهشة :" أمل 
يُعِلمك فيك عن املالبس اليت تالئم 



العمل يف القطاف ، وعن طرق الوقاية  
 ؟"

رفعت سارة رأسها قلياًل ، وأدركت ان  
 هذه احلركة قد أصبحت عادة 

 
دا ." نعم  عندها منذ وصوهلا إىل نيوزيلن

، لقد فعل وقد أجبته أبين غري ملزمة  
إبطاعة أوامره يف هذا الشأن !" ومل 



تستطع سارة أن ختفي نبة التحدي يف 
 صوهتا.

ضحكت الفتاة األخرى وقالت :" اذاً ، 
هكذا تصرفت ؟ امسعي ، أان أمحل بلوزة 

بكمني طويلني لالحتياط ، كما جلبت 
ب  معي الكرمي الواقي ، أنت على الرح

 يف استعماهلما إذاً..."
" ال ، شكرًا." هزت سارة رأسها ." 

سأكون خبري ، لكين ال أستطيع االنتظار 



طوياًل كي أكسب اللون البونزي مثل  
 بقية العامالت هنا ."

ظهرت اجلدية على وجه الفتاة املرح ." 
 سيكون ذلك مؤملاً للغاية ..."

" اليهم ذلك ." قالت سارة خبفة :" إن 
عى إليه جدير بدفع مثن كهذا ." ما أس

وأضافت وهي تغري احلديث :" أخبين ، 
ما هي هذه الطيور الصغرية اليت ترفرف  

 بني العرائش؟"



أدركت الفتاة أن الجدوى من متابعة  
احلديث حول املالبس وحول خطر  

حروق الشمس يف هذه البقعة من جنويب 
الباسيفكي والثغرة يف طبقة األوزون ." 
يسمون هذه الطيور ذيل املروحة ، إهنا  

 طيور مجيلة أليس كذلك ؟"
ولكن سارة مل تسمع شيئاً يف هذه 

اللحظة ، وفجأة ، ترددت صرختها يف  
أجواء املكان :" النجدة " وقفزت 



مرتاجعة ، فتعثرت بسلة العنب ، اليت  
انقلبت ونثرت العناقيد اليت فيها على  
األرض . اتسعت عيناها وهي حتدق 
خبوف ودهشة يف حشرة كبرية سوداء  

 ذات قرنني طويلني وخطرين.
هرعت إليها الفتاة اليت كانت تتحدث  

 معها ." أنظري ." 
قالت سارة وهي ترجتف من هول  

الصدمة ، مث صرخت اثنية وهي تشاهد 



قرنيها العدائيني يتجهان حنوها :" إىل  
 هذه احلشرة اللعينة ..."

إلنذار  " ما اخلطب ؟ من أطلق صفارة ا
؟" أتى فيك مسرعاً من بني العرائش  
ابجتاهها ." هل هذه أنت اي سارة ؟" 

وقف إىل جانبها ." هل لسعتك  
 العنكبوت؟"

" ليست عنكبواتً ..." قالت وهي 
ترجتف من اخلوف :" انه هذا الشيء  



اللعني واملخيف ، لقد زحفت من داخل 
العريشة وهامجتين !" فركت سارة رسغها 

عة اليت ابنت امحاراراً  يف موضع اللس
 على جلدها.

" يبدو انك هززت عشها ." قال فيك 
 :" دعيين أرى موضع اللسعة ."

مدت يدها إليه . ونظر إليها ضاحكاً ." 
ال شيء خطراً أو جدايً أصابك من هذا 



الشرس الذي ال رمحة يف قلبه ، هذه 
 العنكبوت العنيفة تبدو خميفة 

 
علها خميفة  أكثر مما هي احلقيقة ، ما جي

هو قران االستشعار الطويالن . إذا  
حشرت يف زاوية ، تلسع ولكنها تكون  

 خائفة منك أكثر من خوفك منها."
" ال شك اهنا كذلك ." أحست سارة 

ابحلاجة لضرب نفسها ألهنا جبانة . 



صرخت وأتوهت وأقامت الدنيا  
وأقعدهتا بسبب حشرة غري مؤذية ، 

ومن  حسناً ، تقريباً غري مؤذية ، 
السخرية أن يكون أول من هرع إليها  

هو رئيسها فيك وشهد على جبنها 
 وخوفها الذي ال داٍع له!

" خذي قسطاً من الراحة يف الظل ." 
قال :" سأجلب علبة االسعافات األولية 

من البيت ، احتياطاً." قادها بني  



العرائش إىل ظل شجرة ، ويف هذه املرة 
عجرفة يف مل تعرتض سارة على طريقته املت

 التصرف معها. 
شعرت سارة ، يف الظل ، ابهلواء املنعش 

املعَطر برائحة الصنوبر. وأحست 
ابلراحة عندما ألقت بنفسها على  

العشب األخضر . ومل تشعر ابلوقت  
ميضي إال عندما عاد فيك ومعه انبوبة  

 من مرهم طيب. 



بينما كان فيك منحنياً فوقها ، يضع  
قعة احلمراء على  املرهم املَُعِقم فوق الب

رسغها ، المس شعره األسود خدها ، 
وأحست ان ملسته قد هزت أعماقها  
بطريقة مل تستطع معها السيطرة على 
نفسها . شكراً للسماء ألنه استعمل  
ملسته يف ازالة نتائج اللسعة . رفعت  

رأسها يف هذه اللحظة ورأت لبهة  
الشرر يتطاير من عينيه وأدركت انه  



سته عليها ، اي للعنة ! أحس بتأثري مل
وسارعت بشراسة إىل القول :" لقد  
هزتين هذه التجربة ، أان غري متعودة 

على وجود حشرات هبذا احلجم ." ... 
أو متعودة ‘ىل رجل يستطيع التأثري على 
عواطفي بلمسة من أصابعه ... فكرت 

 سارة يف سرها.



نفضت سارة من رأسها هذه األفكار 
إىل النبة  بسرعة ، وعادت لتستمع

 املطاطة .
" ستتعودين عليها ." متتم وكأنه يتحدث 
إىل شخص آخر :" هل تشعرين بتحسن 

؟ هل ميكنك العودة إىل العمل ؟ إذا  
 كنت تفضلني ..."

" ابلطبع أستطيع العودة إىل العمل ." 
أكدت سارة له ووقفت ، داللة على 



قدرهتا :" لقد ضيعت الكثري من الوقت 
"! 

يسريان معاً لاللتحاق  بينما كاان 
ابلعامالت اللوايت كن يتحركن ببطء بني 

العرائش ، تساءلت سارة يف ما إذا  
 ختيلت ، رؤية نظرة اعجاب يف عينيه.

ارتفعت درجة احلرارة ورطوبة اجلو غلى  
درجة االختناق عندما اقرتبت الشمس  

من قرص السماء الزرقاء الصافية ، 



  وَبدأت سارة تشعر ابحرتاق بشرهتا
وذراعيها ورقبتها ، وأخذت متسح العرق 

 الذي كان يتصبب منها.
 

جلبت كيت للعامالت يف الكرم عصري  
الفاكهة اللذيذ واملثَلج ، عدة مرات 

خالل النهار ، وجلست سارة يف فرصة 
الغداء جبانب األخرايت يف ظل شجرة 



عمالقة وشاركتهن الطعام وشرب 
 العصري املثَلج.

كانت رفيقاهتا يف العمل ، جمموعة من 
الفتيات املرحات وقد ألقني عليها أسئلة 

عن انكلرتا ، وهل شاهدت  متلهفة
مسارح لندن ومعارضها الفنية ، اليت كنَّ 

 قد قرأن عنها يف اجملالت السياحية ؟
هزت سارة رأسها انفية :" أان مل أكن 

أعيش يف لندن ، إىل جانب ان االنتقال  



إىل لندن واالقامة ليلة واحدة يف الفندق 
ملشاهدة عرض مسرحي ، مها أمر ابهظ 

 الكلفة ."
، أان أصدق ذلك ." لقد علقت  " نعم 

احدى الفتيات على ما قالته سارة عن 
جانب من احلياة يف لندن ال يعرفنَّ عنه 

شيئاً :" ال شك انك قرتت على نفسك 
كثرياً كي توفري مثن التذكرة إىل  

 نيوزيلندا لتمضي العطلة ؟"



حولت سارة نظرها عنهن وقد شعرت 
ابألحراج ، وأخذت تقتلع العشب الذي 

ت قدميها . شعرت ابإلعياء قلياًل حت
ألهنا ختدع هاتيك الفتيات الطيبات 
اللوايت ساعدهنا يف قطف العنب ، 
وأبدين اهتماماً بسالمتها من أشعة  

الشمس على بشرهتا االنكليزية الناعمة  
. 



قطعت ضحكة نسائية على سارة 
 أتمالهتا الغري سارة .

" من حسن حظك اي سارة ، انك مل 
يرة الفتاة اليت ورثت صن  أُتخذي جبر 

فايل !" مجدت سارة وتوقفت اللقمة يف  
 حلقها .

" يقال اهنا تعيش يف انكلرتا ." أكملت  
الفتاة حديثها :" ولكن إذا كانت ابلفعل 

تقيم هناك ، فإن احملامني ال يستطيعون  



اعثور عليها ، لقد مضى أكثر من سنة 
على وفاة ستيفن ، ورمبا لن يعثروا عليها 

  ..."أبداً 
" وهبذا ، يستطيع فيك أن يبقى يف صن 
فايل إىل األبد وتبقى األمور على ماهي 

 عليه ." قالت فتاة أخرى :
" إن األمور لن تبقى كما هي ." 

تدخلت اثلثة يف احلديث :" هو فعلياً 
املدير واملشرف على الكرم ، ولكنه 



ليس املالك ، برغم أن من حقه أن  
ذلك . هو يكون املالك ولكنه ليس ك

سيستمر يف ملء الفراغ احلاصل حىت  
 ظهورها ."

مهس صوت نسائي آخر ، بنعومة :" 
رمبا أتيت إىل هنا ويقع فيك يف حبها 

جبنون ، ويتزوجان ويصبح شريكاً حقيقياً 
 اثنية ، كما كان احلال مع ستيفن."



" ال تتكلمي هبذه البالهة !" ارتفعت 
عدة أصوات دفعة واحدة :" هل حقاً 

تقدين ان فيك سيبتلع كبايءه تع
 ويسرتجع حقه يف الكرم هبذه الطريقة ؟  

 
سيكون يف موضع ... مغتصيب الثروات 
... على أي حال ، ستكون هذه وجهة 

 نظره ."



" ولكن صن فايل هي حمور حياته كلها ، 
 ومن املمكن ..."

 " أبداً!"
" ولكن إذا أحبها ، أحبها فعاًل ، وأان  

 أعين ..."
مه ذلك يف شيء ، ليس فيك ، " لن يه

تصوري أن يطلب من الفتاة اليت متلك  
املكان أن تتزوجه ! هذا آخر شيء  

ميكن أن يفكر به ، حىت ولو كان حيبها  



لدرجة اجلنون ، أنت تعرفني مدى 
 كبايئه !"

ط مهما يكن ." تدخلت فتاة جديدة 
يف احلديث بصوت هادىء :" رمبا  

اجلملة اليزال حيب لني ." أاثرت هذه 
انتباه سارة وأخذت تنصت ابهتمام ، مل 

 تستطع منع نفسها عنه .
" كالمها مل يتزوجا حىت اآلن ، أننتَّ  

تعرفنَّ هذا النوع من العالقات الغرامية  



، عندما ال يبدو على الطرفني اهنما 
سعيدان مع بعضهما ، ومع ذلك  

يفتقدان بعضهما البعض عندما يفرتقان 
"! 

 أذين سارة ، اختلطت األصوات يف
 كانت تشعر بغرابة .

تقريباً مريضة . برغم اهنا مل تقل ذلك  
ألحد . شعرت بوجع قاتل يضرب  

صدغيها ، وأصبحت لسعة العنكبوت 



اليت ظنت اهنا لن تسبب هلا املشكالت 
 أشد ايالماً من قبل.

قطع صوت ودي عليها أفكارها :" هل 
تؤملك لسعة العنكبوت ؟" سألتها فتاة 

 لشعر ذات وجه مستدير .محراء ا
" سأضع مرمهاً على موضع اللسعة !" 
سحبت الفتاة أنبوبة من جيب بنطاهلا  
اجلينز القدمي وأخذت تضع منه على 

البقعة احلمراء على رسغ سارة ." 



ستكونني على ما يرام ، أليس كذلك ؟" 
ولكن نبة صوهتا اللطيفة حتولت فجأة 

 إىل نبة هلع ألهنا رأت لون سارة قد
شحب حتت لون االحرتاق على خديها  

. 
متالكت سارة نفسها ومرت حلظة  

الشعور ابلدوخة ." أان خبري ... أقسم 
 بذلك!"



بعد ذلك ... مل تستطع سارة أن تتذكر  
إال القليل عن عصر ذلك اليوم الذي  
بدا بال هناية . شعور مشوش ابحلرارة  

واألمل واإلرهاق . انتهى العمل أخرياً ،  
وتسلم فيك آخر كمية من العنب 

ووضعها على اجلرار وأخذها إىل القبو ، 
وتعثرت وهي تسري على الطريق إىل  

الكوخ كالعمياء . وترمي بنفسها على  
السرير عندما وصلت . مغّبة ، منفوشة 



الشعر ، ملطخة ابلبقع من عصري 
العنب األمحر ، ومبللة ابلعرق. مل تشعر  

 سارة إال بوجع
 

رأسها ، واألمل يف ظهرها واألحساس أبن 
جلدها كله قد ُشوي على النار شّياً . 
مع حلول األصيل برد اجلو قلياًل ومع  

ذلك كانت تشعر ابرتفاع درجة احلرارة ، 
 وتشعر ابلعطش أكثر فأكثر.



ويف وقت ما ، خالل ساعات الليل ، 
انطبع يف ذاكرة سارة اهلاذية ، يدان  

ء على شفتيها تضعان كوابً من املا 
اجلافتني وصوت آمر يقول :" اشريب  

 هذا ، سيخفف عنك احلمى ."
وشعرت بقطعة قماش ابردة ، توضع  
على جبينها الذي يؤملها ، وأبغطية 

سرير ابردة . وأحست مبرهم يالمس  



بشرهتا . بعد ذلك دخلت يف غيبوبة 
 أراحتها من العذاب.

 الفصل الرابع 
 
 

فيما  استيقظت سارة من غيبوبتها ،
كانت السماء موشاة ابللون الزهري ،  

وبقيت من دون حراك ، حتاول أن تتذكر 



من خالل أفكارها املشوشة ، ما حدث 
 هلا يف الساعات األخرية اليت مضت .

كانت متأكدة من أمر واحد فقط ، أهنا 
تشعر بوهن . وضعت قدميها على 

أرض الغرفة وأحست أهنا مرتحنة قلياًل . 
عطش ودلفت إىل غرفة شعرت سارة ابل

املطبخ اجملاورة لغرفة النوم ، توقفت 
هناك ! هل هي ال تزال تعاين من  

 اهلذاين ؟



تساءلت وهي حتدق يف فيك الذي رأته  
مستلقياً على جانبه اليسر على األريكة  

، وكان شعره مشعثاً ومايزال يرتدي  
ثياب العمل املتسخة ، اليت كان يرتديها 

 ابألمس.
نفية املاء ، حافية مشـت ، إىل ح

القدمني ومألت كوابً من املاء البارد . 
حاولت أن الحتدث أي صوت لكي ال 



توقظ فيك ولكن عندما استدارت  
 وجدته يراقبها ابهتمام.

" سارة ، هل أنت خبري اآلن ؟" سأهلا 
وقفز على قدميه والحظت أن عينيه 

تلمعان بعاطفة مل تستطع تفسريها . هل  
ستحيل ! قالت سارة هو االطمئنان ؟ م

 يف نفسها. 
" نعم ، ابلطبع أان خبري ." دفعت 

بشعرها املثقل ابلغبار والعرق إىل الوراء  



. " ماذا تفعل هنا ." سألته بغباء ، مث 
استدركت بعد ثوان وتكلمت ببطء :" 

لقد فهمت ... لقد أمضيت الليل كله ، 
 هنا؟"

" هذا صحيح ." مرة أخرى مسعت هذه 
ة :" لقد كنت حباجة إىل من النبة املطاط

يسهر عليك ، ألنك كنت غائبة عن 
 الوعي وهتذين ."



رفعت سارة حاجبيها املثقلني تعجباً :" 
 كنت أهذي ؟"

قرعت أجراس اخلطر يف رأسها على  
الفور . هل ذكرت يف هذايهنا ما ميكن 
 أن يفضح سرها ويهدم كل خمططاهتا ؟ 

قالت وهي تتنفس بصعوبة :" ماذا كنت 
ول يف هذايين ؟ أعين ، رمبا ، هل  أق

 نطقت بكثري من التفاهات؟"



" ابلتأكيد فعلت ، كنت كمن ينادي 
بوقوع جرمية قتل غامضة وتصرخني 

طالبة املساعدة من العناكب اليت  
تالحقك يف غرفة ما . كان صوتك أشبه 
بصوت ممثلة تقوم بدورها يف فيلم رعب! 

وقد وجدت من األفضل أن أبقى إىل  
 كد من سالمتك."والتأ

تنهدت سارة ابرتياح . كل شيء على ما 
يرام وسرها ال يزال أبمان . جلست 



على الكرسي الذي كان جبانبها وشربت 
املاء البارد ." أان مل أفهم بعد ، ما الذي 

 حصل يل ليلة البارحة ."
 
 

" لقد اصبت بضربة مشس! هذا كل ما  
 يف األمر ."

  لقد  -وانتظرت أن يؤنبها ويقول 
 ولكنه مل يفعل. –حذرتك 



" لقد اعرتتك محى قوية استمرت عدة 
ساعات ، وكما يظهر اآلن ، فإهنا زالت 

 عنك."
" اي إهلي ." صرخت سارة وهي ترى 

انعكاس صورهتا يف املرآة ، شعرها 
األشعث ، عيناها احملاطتان بدوائر  
سوداء ، وجهها وذراعاها وكتفاها  

بدو  مصبوغة بلون قرمزي بشع . " كم أ
قبيحة !" شهقت واستدارت حنوه :" 



برغم ذلك ، ساساعد يف القطاف اليوم  
! وسأكون يف أفضل حال بعد أن  

أستحم ابملاء البارد ." ادركت سارة 
فجأة أهنا مل ختيب أمل فيك فيها ، على 

الرغم من أهنا خيبت أمله فيها بشكل  
سىيء ، وهو ال يعرف خبداعها املستمر 

العمل . لقد   . " جيب أن أعود إىل
 أعطيتك وعداً."



نظر إليها ُمقيماً ." ال قطاف اليوم ." 
قال هلا وشعرت أنه يعين ما يقول ."  

انسي ذلك ." قاطعها عندما الحظ أهنا 
اندفعت لالعرتاض :" لقد استبدلتك 

 بفتاة أخرى اليوم !"
 " ولكن ماذا أستطيع أن أعمل ، إذًا؟"
وم " ال ضرورة ، ألن تعملي أي شيء الي

." استغربت سارة رقة صوته ." إن الغد 
 ليس ببعيد ، كي تعملي اثنية ."



" اان ال أقبل بذلك ." أصرت سارة 
بعناد :" أريد العودة إىل العمل ، اليوم 

". 
هز فيك كتفيه العريضتني . " ابمكانك 
الذهاب إىل املكتب ساعة أو ساعتني ، 

إذا شئت ، ووجدت أن صحتك قد 
حتسنت كفاية ." لقد حتول اثنية إىل  

رئيسها يف العمل ، دفعة واحدة ، وبدأ 
يتكلم بنبة ابردة وعملية وواقعية ! هل  



من املعقول أن يكون هو الرجل نفسه  
 الليل ؟  الذي سهر عليها طول

 " شكراً." قالت سارة بصوت متعثر .
ابنت على وجهه ضحكة متهكمة 

وكسولة يبدو انه حيتفظ هبا ألجله فقط  
 ." شكراً ... على ماذا ؟"

ترددت حلظة ." أنت تعرف ." 
واضافت بصوت خافت :" ألنك 



ساعدتين يف التغلب على ضربة  
 الشمس."

" أوه ، من أجل ذلك ." ظهرت  
على فمه ." مل أفعل أكثر ابتسامة حائرة 

 من ابقاء التنني بعيداً."
 

ملعت عينا سارة اخلضراوان وابتسمت له 
ابغراء ." مثل فارس األحالم الذي أييت  
مرتدايً دروعه الباقة ، أليس كذلك ؟" 



وتنمت سارة فجأة لو ُقطع لساهنا قبل 
أن تتلفظ هبذا الكالم وهي ترى النظرة  

 ا.الباردة اليت كان يرمقها هب 
" ميكنك القول ، إنه شيء من هذا  

القبيل ، كيت مدت يد املساعدة أيضًأ  
." نبته اخلالية من أي تعبري جعلتها  

تشعر وكأهنا طفل تلقى التأنيب تواً من  
شخص راشد ، وسرت يف نفسها ، ألن 



لون االحرتاق القرمزي قد أخفى امحرار  
 وجهها من جراء تدفق الدم إىل وجنتيها.

! كانت سارة تغلي يف داخلها  اي للسماء
، هل أساء فهم كالمها وظن اهنا  

تستميله ؟ ال شك أهنا ردة فعل عادية  
عنده وهو الذي اعتاد مالطفة الفتيات 

احلاملات اللوايت وقعن حتت أتثري جاذبيته 
  –ورجولته ووسامته . أما هذه الفتاة 

؟ أبداً ! سيكون صعباً عليها -سارة 



مة أن حتتفظ بسرها  طوال األسابيع القاد 
وأن تعمل إىل جانبه يف آن ، ومن دون  

أن تضيف إىل ذلك خطر التشابك  
العاطفي . ألن هذا سيعقد األمور كثرياً 
. وهي ال تعرف حىت هذه اللحظة إذا  
كان منجذابً إليها بصراحة ، اعرتفت 
سارة يف نفسها ، ليس هناك من شيء  

 ال تستطيع معاجلته.



نبات صوته العميقة انتبهت سارة اثنية ل
، إذ قال :" عليك أن تسرتحيي اليوم  
وابستطاعتك تسَلم العمل يف املكتب 

ويف املخزن حيث تقومني خبدمة الزابئن  
، من اآلن ... حسناً؟ سوف أراك يف  

 الغد !"
" ال ." ردت عليه حبزم :" سوف تراين  

 اليوم."



" إذا كنت واثقة من قدرتك على ذلك  
 ." قال بعد تردد. 

وأقسمت سارة يف نفسها أهنا مسعت  
كالماً مل ينطق به :" انت ال تتعلمني  

 أبداً ، أليس كذلك اي سارة ؟"
" ابلطبع ميكنين ذلك ! أان اآلن يف 

أحسن حال !" قالت سارة بثقة 
 وبصوت مرتفع. 



" أنت ، ابلتأكيد ، مثل الشيطان ، ال 
ميكن معاقبته ." قال هلا ضاحكاً  

 خ.بسخرية وخرج من الكو 
قالت سارة ، وقد أصبحت مبفردها يف  

الغرفة ، يف نفسها . إهنا جيب أن 
تتحسن وتعود هلا قوهتا ، وإن االحساس 
بعدم التوازن سيزول عنها سريعاً ، وكل  
ما يهمها اآلن هو أن تبهن عن نفسها  



وعن مقدرهتا أمام رئيسها الذي ال  
 حُيَْتمل .

ازال احلمام البارد بقع عصري العنب 
غبار والعرق عن جسمها ، وشعرت وال

ابلنضارة واحليوية اثنية . وحتول شعرها 
 بعد غسله ابلشامبو  

 
 



واملاء البارد إىل خصل حريرية امللمس ، 
جففت نفسها إبحدى املناشف اليت  

جلبتها كيت وعاجلت حروق الشمس  
املؤملة على بشرهتا احلمراء ، بعد أن  

وجدت على الطاولة مرمهاً كان له فعل  
ساحر على خديها امللتهبني. كم هي 

مدهشة الطريقة اليت خيفي املاكياج هبا ، 
العيوب اليت خلفتها الشمس على 

جلدها ، قالت سارة يف نفسها بعد أن  



وضعت قلياًل من املاكياج ولكنها بررت  
لنفسها ، أن اللون البونزي الذي تريد  

اكتسابه بسرعة لتظهر مثل نساء  
تحق دفع مثل هذا  نيوزيلندا ورجاهلا يس 

 الثمن.
ارتدت سارة مالبسها الداخلية ومحالة  

صدر ، مث ارتدت بنطال جينز حول 
خصرها النحيل ، وقميصاً قطنياً أبيض 
اللون بكمني طويلني وايقة عالية ، لقد 



تعلمت درساً يف وقاية ذراعيها وكتفيها . 
ومحصت  حضرت قلياًل من القهوة ،

قطعة من اخلبز األمسر ، وضعت عليها 
مرىب فاكهة الكيوي الذي عثرت عليه 

 يف الثالجة .
 منتدايت ليالس

خرجت سارة ، يف اهلواء الطلق املنعش 
، واجتهت حتت مساء صافية على طريق  

 مظللة ابألشجار إىل غرفة املكتب.



مل تشاهد أحداً عندما وصلت ، 
اآللة  وجلست إىل طاولة املكتب أما 

الكاتبة . تفحصت سارة اآللة لتتعرف 
عليها وبعد قليل شعرت ابلثقة  

الستعماهلا . ركزت اهتمامها على 
الفواترياملبعثرة على الطاولة وحني انتهت 

من ترتيبها حسب احلروف األجبدية ،  
رأت ظاًل ظهر يف ابب املكتب املفتوح ، 



ودخل فيك ، بعد حلظة ، متمهاًل واجته 
 حنوها .

 ارة !" قال فيك مستفهماً." س
" ال تتعجب ." وحاولت أن ترميه 

أبحلى ابتساماهتا ." لقد قلت لك إين  
 سآيت اليوم."

وقع نظره على الفواتري املوضوعة برتتيب 
وقال :" يبدو أنك مل تضيعي أي وقت 

." شعرت سارة بسرور غري عادي وهي  



تالحظ تعبري الرضى والدهشة يف نبته  
، كبداية ، أن نرسل   ." وهلذا نستطيع

 هذه اجملموعة ابلبيد فوراً."
أضاف فيك واحنىن مقرتابً منها حىت  

أحست برائحة العطر الرجايل تنبعث منه 
:" من األفضل أن تتأكدي من بعض  

الفواتري اليت جرت تصفيتها يف األسبوع 
 األخري ."



" سأفعل ذلك ." وحني نظرت إليه  
التأثري  أحست أبهنا وقعت اثنية حتت 

الكلي لعينيه املليئتني بعاطفة مل تستطع 
تفسريها ، واخرتقت أعماقها ، ليته ال 
حيس ابرتباك مشاعرها وابإلاثرة الغريبة  

 اليت تعرتيها يف مثل هذه اللحظات 
 

قالت سارة يف نفسها بعد أن الحظت 
أن نبة صوته املطاطة مل تتبدل ، ومايزال 



يتكلم كمدير يشرح مهمات عمل 
وظف اجلديد ، إنه الداعي للقلق من  امل

 مشاعره حنوها.
" تعايل معي إىل املخزن ." قال فيك . " 

سوف أشرح لك وسائل البيع املشبعة 
 هناك."

قاد فيك سارة إىل غرفة املخزن الصغرية 
حيث رأت اجلدران املغطاة ابلرفوف 

 املليئة بقوارير الشراب املختلفة.



دة ، " إن عملية البيع هنا ،ليست معق
فاألسعار ال ختتلف من صنف إىل آخر  

ابستثناء شراب فاكهة الكيوي . أان  
أشرتي الكيوي من مزرعة اجلريان ،  

عندما ال تكون ابجلودة واحلجم 
 املطلوبني للتصدير إىل أسواق العامل."

" ليس من داٍع لرتتيب األصناف 
املختلفة ." اتبع فيك توجيهها :" 

، الغريبة  ابستثناء قواير شراب الكيوي



الشكل ، فإن الصنف الوحيد واملهم  
 هنا هو شراب صن فايل األمحر!"

" أان أعرف ." نظرت إليه بسخرية . " 
للحصول على الكمال يف الشراب ... 
جيب الرتكيز على صنف واحد فقط ،  

 هذا ما أخبتين به."
نظر إليها فيك ابعجاب وقال :" أنت 

 تتعلمني بسرعة ."



متيز ما إذا كان   مل تستطع سارة أن
يسخر منها أم ال ، ولكن كي تكون  

على جانب من األمان ، قررت أن تلقنه 
درساً . حاولت إضفاء خفيفة على 

صوهتا وقالت :" أستطيع أن اقرتح شيئاً 
قد حيسن املبيعات ، أعين ..." جتاهلت 

سارة نظرة االستخفاف والتهكم اليت  
رماها هبا وأكملت وهي تشري بيدها إىل  

لنوافذ الصغرية العالية ." ... انظر إىل  ا



كل هذه القذارة ، هذه النوافذ حتتاج  
إىل تنظيف جيد ، وبالط األرض حيتاج 
أيضاً إىل مسح والتلميع ." مث أضافت 

بشيء من االنفعال :" لو كان هذا 
املكان ملكي ..." وتوقفت عن الكالم 
فجأة ، وقد اراتعت هلول ما كادت أن  

هشتها مل يبُد على فيك تتفوه به ، ولد
 أنه أتثر ابلتغري املفاجئ يف نبة صوهتا.



فيك اكتفى ابلتمتمة وكأنه يتكلم مع 
شخص آخر :" سأطلب من كيت أن 

 تنظف املكان."
قدحت عيناها شرراً وقالت :" هل أنت 

 متأكد أهنا ستفعل ذلك؟"
عض على شفتيه بشدة . لقد أاثرت 

غضبه اثنية ! تذكري ! أنّبت سارة 
نفسها ، أبنك حمظوظة للحصول على  

أي نوع من العمل هنا . املشكلة اي 



فتايت أنك اعتدت على فكرة أن الكرم  
هو ملكك ، وأنك ابلفعل اآلمرة الناهية 

 هنا ، انسي ذلك يف الوقت احلاضر !
 

" صباح اخلري ." ألقى صوت نسائي  
التحية ، ورأت سارة كيت تدخل املخزن 

عليها وقالت :" . وقع نظر كيت املاكر 
كيف تشعرين اآلن ، اي سارة ؟ مل أكن 

 أتوقع رؤيتك اليوم يف املكتب؟"



" أان خبري اآلن ، شكراً لك ." من كان  
يصدق ، أتملت سارة ، أن هذه املرأة 
الصغرية ، ذات املزاج السيء ، اليت  

كانت أول من قابلها عندما وصلت إىل  
صن فايل ، ستكون عطوفة وحنونة على 

الصورة ؟ بقد سهرت عليها ليلة  هذه 
أمس لتساعدها يف التغلب على احلمى 

اليت اعرتهتا . أفاقت سارة من أتملها  
وقالت بصوت مرتفع :" هذا ما جيب 



أن يكون عليه بفضل رعايتك اجليدة يل 
طوال الليل ، واملرهم الطيب الذي  

مسحِت به جلدي وخفف الكثري من  
 آالم احلروق."

ت يف دهشة :" مل " أان؟" تساءلت كي
أكن أان ..." رمقت سارة فيك بذهول 

وتالقت نظرهتا مع نظرته الساخرة ،  
ومتنت حلظتها لو مل تنظر إليه . عادت  
أبفكارها إىل كالم كيت السريع :" ال 



تشكريين على ذلك ، فقد كنت أعاين 
من أمل يف الرأس ليلة أمس ، بل أشكري 

فيك الذي سارع إىل مساعدتك وبقي  
جانبك طوال الليل . وأعطاك إىل 

األسبين ، كل ساعتني لتخفيض درجة 
حرارتك ، كل ما فعلته هو جلب 

األدوية والشراشف النظيفة من خزانة  
 املفروشات ، عدة مرات خالل الليل."



أوه، ال.شعرت سارة بعياء قاتل عندما 
أدركت أن فيك هو الذي وضع املرهم  

  الشايف على جسدها احملرتق . ملاذا مل
هتتم كيت هبذا األمر؟ والحظت ، وقد 

اعرتاها الغضب الشديد ، أن فيك 
يسجل دائماً النقاط عليها بطريقة أو  
أبخرى ، وهذا وضع ... أقسمت يف 

 نفسها على تغيريه بسرعة!



تطايرت انر خضراء من عينيها وهي 
حتدق به ، وكما توقعت ، بدا فيك كأنه 

يستمتع ابضطراهبا ، هذا الشيطان! 
مرها شعور من الغضب الشديد  وغ

وعضت على شفتها السفلى ،  
وصممت على أن ال تدعه يستمتع 

 بشدة غضبها منه. 
شعرت سارة بنظرة كيت الفضولية . مل 
يكن يف استطاعتها إال التحديق به يف  



صمت . ومل يفد بريق عينيه يف امخاد 
 غيظها.

مل تالحظ كيت أن شيئاً جيري بينهما 
سارة ابنشراح :ط  واتبعت حديثها مع  

من حماسن القدر ، أبن حنظى هبذا 
الطقس! عدة أايم مثل اليوم ونستطيع  
أن ننتهي من قطاف املوسم ! وميكن 

التكهن أن هذه األايم املشمسة 
 ستستمر إىل أبعد من ذلك ."



" يف املناسبة .ط قال فيك :" لقد 
تسلمت سارة مهام املكتب وخمزن 

:" أريد  الشراب." مث استدار حنو سارة
 منك أن ترسلي دعوات املهرجان 

 
وأن تتصلي بصحف املدينة وتعلميها  

بتاريخ يوم مهرجان الشراب الذي يقع  
يف هناية األسبوع. اتصلي أيضاً مبتعهدي 

احلفالت الذين تعاقدان معهم السنة  



املاضية .حاويل االتصال هاتفياً مبا أمكن 
من املدعوين ، ويف حال مل تستطيعي 

هاتفياً ، ارسلي إليهم الدعوة  االتصال 
ابلبيد . لقد رتبت شؤون احلفلة ، 

دارين سيقوم ابلغناء . لقد تعاقدت معه 
يف مهرجان العام الفائت ، سأتصل به  
وأخبه رغبيت يف التعاقد معه ملهرجان 

هذه السنة وأؤكد على جميئه وأن جيلب 



غيتاراً معه . إنه شخص ، من الصعب 
 االتصال به."

عمل معنا لفرت من الوقت ." " لقد 
 أخبت كيت سارة .

" عندما كان يالئمه ذلك ." قال فيك 
بلهجة جافة :ط ستجدين قائمة أبمساء  

املدعوين إىل يوم املهرجان يف درج طاولة 
املكتب ، وسأراجعها معك فيما بعد ، 

 اي سارة !"



قالت كيت متأملة بعد أن ترك فيك 
سه  املخزن :" ال أحد يستطيع منع نف

من اإلعجاب بدارين ، له اسلوب  
خاص ، وغناؤه يدخل القلوب وأيسرها  

. ولكن مشكلته ، هي عدم إمكان 
االعتماد عليه . يشتغل فرتة من الزمان  
يف مكان مث ينتقل فجأة إىل مكان آخر  

، ال ميكن االعتماد عليه أبداً ، فيك 
متاماً." رق صوهتا عندما ذكرت اسم  



مر متعلقاً أبي  فيك ." عندما يكون األ
شيء يف صن فايل هو ابلفعل ..." 

وتعثرت كيت يف العثور على الكلمة 
 املناسبة .

" ملتزم ابخالص ." أكملت سارة 
اجلملة عنها وزمت شفتيها ." لقد 

 الحظت ذلك ."
" سوف تستمتعني بيوم املهرجان ." 

قالت كيت :" أييت الناس فيه من أحناء  



إنه يوم للفرح  البالد كافة ، كل سنة ، 
"! 

طلبت سارة هاتفياً ، فيما بعد ، أول 
اسم موجود على قائمة املدعوين  

 ومسعت صواتً مرحاً جييبها .
 " مرحباً ، أان الري ماتيو ."

" مرحباً أان أتصل بك من كروم صن  
فايل ." قالت سارة بصوت واضح :" 

وأريد أن أعلمك أن يوم انعقاد مهرجان  



امن عشر من  الشراب السنوي هو الث
هذا الشهر . طلب فيك مين أن أخبك  

أنه يتوقع قدومك حلضور املهرجان ، 
 هل ستحضر ؟"

" وهل ستحضرين أنت ؟" أجاهبا 
 الصوت الصبياين ابهتمام.
 " ابلطبع ، أان أعمل هنا ."

 



رنت ضحكته عب اهلاتف :" هل قدمت 
من انكلرتا مؤخراً ؟ لقد عرفت ذلك من 

أكون عندكم يوم صوتك . ال تقلقي ، س
املهرجان ، ولو لكي أتشرف مبعرفتك  

 فقط ، ماذا قلت ، امسك ؟"
 " مل أذكر امسي بعد ، امسي سارة ."

" اسم مجيل ، إنه يعجبين ، حىت ولو  
 كنت بنصف مجال صوتك ..."



" مع السالمة اي الري." كانت سارة ما 
تزال مبتسمة عندما وضعت مساعة 

 اهلاتف مكاهنا.
عملت سارة خالل الصباح على 

االتصال مبعظم املدعوين املوجودة  
أمساؤهم على القائمة . وبينما كانت 

تتصل أبحد املدعوين ، حملت فتاة 
مبتسمة ذات شعر قصري تقف يف ابب  



املخزن وتنظر إليها . وكان من الواضح  
 أهنا حامل .

" مرحباً." قالت الفتاة وهي تدخل 
سارة ، الفتاة املخزن :" أعتقد ، أنك 

 اإلنكليزية ؟"
" أجل أان ." أجابتها سارة بود وانفتاح  

:" لقد حصلت على العمل هنا منذ 
 البارحة ."



" أعرف ، لقد مسعت كل شيء ، امسي 
ابيت ، وزوجي يدعى بيل ، حنن جريانكم 

، ومنلك بستان فاكهة الكيوي ، أال 
تعرفني ؟ اي إهلي ." قالت ابيت وهي 

احملرتق :" لقد  تالحظ وجه سارة
حصلت على جرعة كبرية من أشعة 
الشمس احملرقة ابألمس ! هل كنت 

 تعملني بني العرائش وتقطفني العنب ؟"
 أومأت سارة برأسها إجياابً.



" أمل حيذرك فيك من مغبة التعرض  
ألشعة الشمس احملرقة يف هذا اجلزء من  

العامل ؟" قالت ابيت وهي غري مصدقة أن 
 فيك مل حيذرها .

" للحقيقة ..." شعرت سارة ابالعياء 
من جراء احلديث يف هذا املوضوع الذي 

أصبح له نغمة مألوفة وحاولت تفادي  
 نظرات ابيت الفضولية .



ولكن ابيت ضحكت وقالت :" لعل 
فيك كان مضجراً ، أليس كذلك ؟ هل  

كان يوزع نصائحه اجملانية ؟ استطيع 
تصور ذلك ، إنه هكذا يف بعض  

ولكنه شخص رائع ولن جتدي األحيان ، 
شخصاً أفضل منه كمدير عمل . هل 
ستبقني معنا طوياًل ؟" وقبل أن تتمكن 

سارة من اجلواب ، أضافت ابيت :ط إهنا 
 عطلة عمل ، أهذا كل مايف األمر؟" 



" سأبقى فرتة الصيف فقط ." وقالت يف 
سرها ، إذا كنت سعيدة احلظ ! " أريد 

ة ." أن اكتسب اخلبة يف هذه املهن
 اعرتى صوهتا احلماس :" وأتعلم 

 
كل ما ميكنين عن زراعة العرائش ،  

صناعة الشراب والتعبئة ... كل شيء 
". 



" يبدو يل أنك واثقة من نفسك ، هل  
 ختططني المتهان هذه الصناعة ؟"

" ال ، ال ." وقالت سارة يف نفسها إن  
 عليها أن حترتس من زالت اللسان .

لتحذير نفسها ، ومل يكن هناك من داٍع 
ألن ابيت نسيت املوضوع يف دقيقة ،  

بينما كانت تدفع بشعرها الناعم 
املنسدل إىل خلف أذنيها وتقول :" أوه  
، لقد نسيت تقريباً ما جئت من أجله ، 



أريد زجاجة من شراب فيك األمحر  
املشهور ، لقد دعوان بعض األصدقاء  

على العشاء هذا املساء ، هم يفضلون  
ب على غريه . هل تعرفني أن  هذا الشرا

فيك قد ربح اجلائزة القومية ألفضل 
إنتاج من الشراب املمتاز ، وهذا أمر  

رائع ابلنسبة لكرم صغري مثل هذا ، أال 
 تعتقدين ذلك ؟"



مل تستطع سارة اإلجابة ، ألن االعياء 
قد أصاهبا بسبب ترداد مثل هذا الكالم 

على مسامعها ، عن قدرة فيك 
نيه يف العمل ، وعن شرابه واخالصه وتفا

األمحر املشهور . ولكنها متتمت بعد 
ثوان :" سأجلب لك زجاجة ." ومشت 
حنو أحد الرفوف لتتناول من منه إحدى 

 الزجاجات.



دفعت ابيت مثن زجاجة الشراب وكانت 
على وشك الذهاب عندما توقفت 

وقالت وهي تدير ظهرها :" سارة هل 
  مسعت قصة صن فايل؟" ومن دون أن

تنتظر جواابً استطردت :" من العدل أن 
يكون الكرم ملكاً لفيك ، عوضاً عن أن 
يكون املدير فقط ، وعلى أساس مؤقت 

فقط ! وكان سيصبح املالك فعاًل لو  
عدل ستيفن وصيته ، فهو كان يتكلم 



دائماً عن فيك على أساس أنه وارث  
الكرم ، ولكن الوقت مل يتسن له كي  

ني ، أن كل يعدل وصيته ، هل تصدق
شيء هنا سرتثه فتاة ما من انكلرتا ،  

كان ستيفن قد قابلها عدة مرات منذ 
 سنوات طويلة ؟"

مل جتد سارة كالماً ترد به ، وحلسن احلظ 
مل تنتبه ابيت إىل صمتها ." أسوأ ما يف  

األمر هو أن فيك متعلق جداً هبذا 



املكان وهو ابلنسبة له ، ليس بيته 
حمور حياته كلها  ومكان عمله فقط ، إنه

، وهو ال يفكر إال ابلكرم وخاصة بعد  
 ما جرى بينه وبني لني ..."

 " لني ؟" سألت سارة .
" الفتاة اليت كانت خمطوبة إليه ، لقد  
فسخا اخلطوبة يف ذات اليوم الذي  

عرف فيه فيك أنه لن يرث الكرم . أان  
شخصياً أعتقد أن ذلك من حسن حظه 



، إنه أفلت من تلك الفتاة ." اضافت 
ابيت :" لني حصلت على لقب ملكة 
مجال نيوزيلندا يف تلك السنة وهي  

مجيلة الشكل . ابلطبع . ولكنه مجال 
ابرد مثل متثال . على ما أعتقد ، فيك 

 ال يزال حيبها وعلى الرغم 
 

من كل شيء انتهى بينهما ، عندما 
ليه فسخا اخلطوبة منذ سنة . مل يبُد ع



أنه أظهر اهتماماً بفتاة أخرى . اي 
للسماء ..." نظرت إىل ساعة يدها  
وأكملت :" ... هل مضى كل هذا 

الوقت ؟ بيل سيكون يف البيت اآلن ، 
 جيب أن أسرع ! أراك قريباً !"

رمقتها سارة تبتعد وهي تشعر بعدم 
االرتياح ، أفكارها تتسارع متضاربة وقد 

ض  غمرها االحساس ابلذنب واملر 
وشعور غريب من الندم . هل جيب أن 



تعرتف لفيك ابحلقيقة ، وتتنازل عن 
حقها يف ملكة الكرم ؟ يبدو أن هذا ما 
جيب أن تفعله ، ولكن برغم ذلك ... 
انتظري ، صرخ صوت ما يف داخلها ،  

ال تتعجلي األمور ، دعي كل شيء على 
حاله حىت هناية فصل الصيف . وتصريف 

ويغري شعورك   ، وكأن شيئاً مل حيدث
بشأن املرياث ، كأي فتاة أخرى جاءت  



من انكلرتا لتعمل ومتضي عطلتها يف آن 
 واحد .

وفيما كان النهار الطويل جير نفسه جراً 
، اقتصرت سارة على القيام مبهام  

املكتب فقط ، وكانت تقنع نفسها أن  
احلرارة املزعجة يف املخزن هي أفضل 

لرطوبة  مبئات املرات من احلر القاتل وا 
املرتفعة بني صفوف العرائش حيث 

العامالت يقطفن العنب يف هذا الوقت  



. شعرت مرة أو مرتني ، يف فرتة العصر  
، ابلغثيان ، ولكنها قاومت ولعنت 

نفسها لتعثر أصابعها وارتكاهبا أخطاء  
مطبعية على اآللة الكاتبة اليت كانت  

 تزداد مع الوقت . 
وت " لقد حان وقت الذهاب ." قال ص

رجايل عميق . نظرت سارة إىل األعلى 
ورأت فيك يقرتب منها مبشيته املتهملة 
القوية ، انشرحت ابقرتاحه ، على كل 



حال ، ال ضري من إطاعة أوامر كهذه 
فهي ملصلحتها ، وليس هلذه املرة فقط  

. 
" هل تريدين تناول بعض املرطبات ."  

قال هلا وهو يصب عصري املانغا يف  
، مث قدمه هلا .  كوب من الزجاج

أحست سارة بشعور لذيذ بينما كان  
 العصري املثلج يرطب حلقها .



صب فيك كوابً من العصري لنفسه  
 وألقى بنفسه على مقعد .

" كيف كان سري العمل ابلنسبة لقائمة  
 املدعوين ؟" سأهلا فيك .

" إهنا جاهزة لالرسال ابلبيد ." أجابته 
وقد أدهشها كيف اختلف إحساسها  

أن حيويته قد لفحها وأعطاها جرعة وك
 كبرية من القوة.



" عظيم ." وضع فيك كوب العصري  
على الطاولة ." لقد اتصلت بدارين  
وتكلمت معه ، لقد وقع له حادث  

تصادم مع شاحنة وجتطمت سيارته اثنية 
، قال يل إنه مل يصب أبذى يذكر ،  
ولكنه ترك املستشفى لتوه ورمبا ال  

مهرجان هذه السنة  يستطيع املشاركة يف 
 ، مث اتصلت بعدد من الفنانني  

 



اآلخرين كي حيلوا مكانه ولكين مل أوفق  
، لسوء احلظ ، مع أحد ، ولذا ..." 

ظهرت على حمياه ابتسامة أتسر األلباب  
جعلت عواطفها تدور حول نفسها برغم 

تصرفاته املزعجة ، وهي حالة نفسية  
جديدة على سارة ، وقد حيدث بسببها 

. جهدت كي تركز على ما يقول   شيء
:" ... من هنا يبدأ دورك وتظهرين يف  

 الصورة ."



" أان ؟" سألت وهي حتاول أن تستجمع 
أفكارها :" هل تعين أنك ستحتاج إيّل  
يف يوم املهرجان كي استقبل الزائرين  

 وأغين هلم ؟"
" من احملتمل ." عيناه الداكنتني ملعتا ." 

ضور ، هل  إذا مل يتمكن دارين من احل
من املمكن أن أتخذي مكانه وتغين  

للزائرين ؟ كل ما أطلب منك أن تغين  



بضع أغنيات ، واحدة منها أغنية خاصة 
 ، من النوع الفولكلوري."

و أضاف برعونة :" ال أعتقد أنه أمر  
 يصعب عليك اداؤه ؟"

" لقد وعدت ان أغين وأعزف الغيتار يف 
 املناسبات ."

هل هذا هو كل قالت سارة ابحرتاس :" 
 املطلوب مين ؟" 



" املطلوب منك ، اي سارة ؟" الحظت 
لبهة الشرر يف عينيه الذي مخد على  

الفور ." أغنية واحدة فقط ." َمَط فيك 
 نبته . 

" يف الوقت احلاضر ." وقبل أن تتمكن 
من التعليق ، أكمل فيك حديثه :" لقد 
جلبت لك النوتة املوسيقية كي تتدريب 

ي اللحن ، وأعتقد أنك  عليها وتؤلف



ستعشقني هذا اللحن مبجرد أن جتريب  
 غناءه ."

" أخذت سارة برتدد النوتة املوسيقية من 
 يده وتفحصتها وقالت ابندهاش:

" إن كلمات األغنية مكتوبة بلغة أخرى  
". 

" لقد كتبت الرتمجة اإلنكليزية بقلم  
 الرصاص حتت أسطر اللغة األجنبية ."



:" هل هذه  رمقته سارة ابستغراب
 األغنية ، يوغسالفيه ؟"

" شيء من هذا القبيل ، إهنا عن األايم 
الصعبة اليت عاىن منها املستوطنون  

األوروبيون األوائل عندما استقروا يف  
هذا البلد ، وهو اي يشبه وضعك اآلن  

." رفع فيك حاجبيه بباءة خادعة  
وأضاف :" امل تذكري أنك تنشدين  



األهازيج وكل هذه األغاين الفولكلورية و 
 األنواع؟"

 " نعم ، لقد ذكرت ذلك ولكن ..."
استمر يف كالمه غري مباٍل مبحاولتها  

االعرتاض :" لقد فرض ستيفن إنشاء  
هذه األغنية كل سنة يف يوم مهرجان  

الشراب احتفااًل ابنتهاء موسم القطاف  
ليداً متبعاً." وأضاف . وقد أصبحت تق

بصوت عميق :" وخاصة يف هذه السنة  



. ألنه سيكون آخر مهرجان أحضره يف 
صن فايل!" خيم الصمت بينهما بعد 
هذه الكلمات فلم تتجرأ سارة على 

 االسرتسال يف التفكري على هذا النمط. 
 
 

حسناً ، لقد اهتممنا بكل شيء تقريباً." 
صرفاته شعرت سارة ببوادر التمرد على ت

  –افعلي ما أقول  –املرتفعة وعلى نبة 



اليت كانت أقرب إىل األمر املباشر منها  
 إىل طلب. 

" ال ." ملعت عيناها اخلضراوان حتدايً. 
ملاذا جيب عليها أن تنشد أغنيته الغربية  

غري املألوفة ، فقط ألنه طلب منها ذلك 
، ال بل أمرها بذلك ؟ قالت حبزم :" 

آخر كي ينشد  عليك أن جتد شخصاً 
 هذه األغنية ."



زم فيك فمه غضباً وتقلصت عضالت 
وجهه ." هذا جزء من اتفاقنا ن أم هل  

 نسيت ؟ط ذَكرها فيك ابتفاقهما.
" أوه ، أان اتذكر وعدي لك ابلغناء  

 وعزف الغيتار ."
انفجرت سارة وقد عاقها التنفس  

:"ولكن فقط األغاين املألوفة يل أو  
 يت كتبتها بنفسي."األغاين امليلودية ال



رمقته بنظرة من انتصر يف معركة ." هل 
تذكر ذلك ؟" لكن ازرقاق وجهه مل يرتك 
 عندها انطباعاً أبهنا سجلت نقطة عليه .
" أما أن يكون األمر ، أن أنشد أغنية 

كتبت بلغة أجنبية ، حىت ولو ترمجت ، 
وأن أعزف حلناً مل أمسعه قط من قبل  

"... 
ملشاعرها ومل أطلقت سارة العنان  

تستطع التوقف :" ... فقط ألنك ..." 



بدأ صوهتا ابلتعثر وأسرعت ابملتابعة :" 
... تريد مين ذلك ! حسناً ، إين أرفض  

ذلك ، سأقوم ابلغناء ، كما وعدت 
ولكين لن أغين غري األغاين اليت أعرفها  

". 
" أحقاً ما تقولني ." كان الغضب ينضح 

 من تعابري صوته .  
 كوين على قائمة املرضى ..."" لو مل ت



" ماذا كنت ستفعل ؟" اتبعت سارة 
التحدي :" جتبين على قبول منطقك ؟ 
تطردين من البيت ؟" اي للسماء ، ماذا  
حيدث هلا لو فعل ذلك ؟ فكرت سارة 

 ابستياء يف نفسها وأقفلت فمها .
ولكن بداًل من طردها قال فيك هلا  

بنعومة قاتلة :" احتفظي ابلنوتة  
وسيقية ." وبرزانة وهدوء دس ورقة  امل

 النوتة يف جيب بنطاهلا .



" ستغريين رأيك يف هذه األغنية عندما 
 تتحسن حالتك النفسية ."

" لن أغري رأيي ، انت تعرف ذلك ؟" 
 ولكن ملاذا جتد سارة نفسها ترجتف.

مدحت سارة نفسها على دفاعه 
املتوسل ، ولكنه أدار هلا ظهره وخرج  

س بكلمة أخرى . من دون أن ينب
وفجأة شعرت ابلوحشة والوحدة والفراغ 
القاتل ختيم على الغرفة ، أبعدت بسرعة 



هذا الشعور عنها . لقد سئمت مبا فيه 
الكفاية ، ترفع هذا الرجل الذي ال أيبه  

لشيء وكبايءه وسيطرته من دون أن  
تضيع وقتاً ، هرعت للخروج من املخزن 

 وأغلقت الباب وراءها. 
--------------------

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

 الفصل اخلامس



 
 
 

عادت سارة ، يف صباح اليوم التايل ،  
إىل املكتب لتجد رزمة صحف وضعت 
على طاولتها إىل جانب البيد املرتاكم ، 
ويف اللحظة اليت ألقت فيها نظرها على  

البيد ، شردت أفكارها وقالت يف  
نفسها ، من اآلن وصاعداً سوف 



فتاة تعمل بصورة اعتيادية تتصرف كأي 
 يف بلد أجنيب.

 منتدايت ليالس
لقد جنحت خطتها ، تقريباً ، حىت اآلن  
، لوال أتثري فيك املربك والغريب عليها  
. البد أن السبب هو رجولته وجاذبيته  

اللتان تشعان على ما حوله ، ملاذا تشعر 
، عندما تتواجد معه يف غرفة واحدة ، 

قها جبنون . هل أن جاذبيته خترتق أعما



ألهنا جاذبية متوحشة ! هذه هي املرة 
األوىل اليت جتد نفسها يف وضع ال  

تستطيع التعامل معه أو معاجلته ، وال 
يرتك هلا من دفاع ، غري تفادي قدر  
اإلمكان ... هذا إذا استطاعت ... 
وسيكون ذلك صعباً ألهنا ن يف هذه 

 اللحظة ابلذات ، تفتقده.
وقد رأته قادماً من  راقبت سارة فيك ، 

انحية وادي العرائش ، جبسمه املتناسق 



املفتول العضالت ، يسري خبطوات  
متمهلة على املنحدر العشيب. بدت  

عليه السعادة والنشاط ، عندما اقرتب 
من املكتب وهو يدندن حلناً . سرت 

سارة من نفسها ، إذا كان سبب سعادته 
الظاهرة هو اعتقاده أهنا غريت رأيها يف  
شأن إنشاد أغنيته العزيزة من الفولكلور  
اليوغساليف. فسرعان ما يصاب ابخليبة 

 مبجرد أن يتكلم معها !



أجابت سارة بطفولية :" إن جلدي 
 يتقشر ."

تقدم فيك إىل داخل الغرفة وهو حيدق 
هبا ، متفحصاً أواًل ، حالة ذراعيها مث  

حالة رقبتها ووجهها احملروقة ." لن  
املرحلة ، وبعد فرتة قصرية . تطول هذه 

لن تصدقي أنك جنوت من أتثري اجلرعة  
الضخمة من أشعة الشمس اليت تناولتها 

 دفعة واحدة ."



" أجل ، لن أصدق ." وافقت سارة 
على كالمه :" خاصة ، وإنين مل أكتسب 
السمرة اليت كنت أسعى إليها ، وال حىت 
لون فاكهة الكيوي ، كي أعوض نفسياً  

 ين !"عَما اصاب
" جيب أن تبعدي عن ذهنك فكرة 

اكتساب اللون البونزي ." تقلصت 
عضالت سارة عندما مسعت نبته اآلمرة 
:" ألن بشرتك اليت بلون اخلوخ األصفر  



والكرمية ال تتحمل ذلك ." شعرت أن  
حركاهتا أصبحت مرتبكة حتت أتثري 

نظراته ... ملاذا اليتوقف عن النظر إليها 
! 

طاولة املكتب واعتلى ، احنىن فيك على 
جالساً على إحدى زواايها ، وأخذ يهز  

إحدى ساقيه وقال هلا :" أريدك أن  
 تعملي يف عطلة هناية األسبوع ."

 



" ال أبس ، وال مانع عندي إذا كان  
العمل يتضمن تدقيق دفاتر احملاسبة .  

لقد صرفت وقتاً طوياًل يف تصفية  
حساابت الضرائب ألهنا جديدة علّي ، 

ف أتعود عليها سريعاً . العمل يف  سو 
عطلة هناية األسبوع ال يضرين وال خيتلف 

 عن العمل يف أايم األسبوع األخرى ."
ضحك فيك وقال :" لكن هذا العمل  
خمتلف ، لقد تلقيت اتصااًل هاتفياً من  



دارين ، الفنان الذي تعاقدان معه يف  
السابق ، وقد اعتذر مين كثرياً لعدم  

ء يف املهرجان ، وقلت له استطاعته الغنا
، أبن يهتم بصحته يف الوقت احلاضر ،  

وأبين سوف أتعاقد مع فنان آخر كي 
حييي هذه احلفلة ، وال توجد أي مشكلة 

". 
" قلت له ذلك ." هزت سارة رأسها ،  

ألهنا ما زالت مستاءة من الطريقة اجلافة  



اليت طلب هبا منها أن تنشد أغنية ال 
رفضت ذلك يف  تعرفها . وتذكرت كيف

غضب شديد :" أان غري متأكدة يف ما 
 إذا كنت راغبة ..."

مل يبد على فيك أي انفعال ." لقد  
اتفقنا على كل شيء عندما طلبت عماًل 

هنا ." ذكرها ببودة :" والفكرة  
أعجبتك كثرياً يف حينها . عندما 



أفهمتك أنه يكون هناك مناسبات كهذا  
 املهرجان ..."
أطول كي أمترن على " أحتاج وقتاً 

األغاين ." أجابته سارة وهي تصر على 
أسناهنا :" هذا ، إذا كنت سأغين أمام 

 مجهور ."
لوح فيك بيده وكأنه ينثر هذا االعرتاض 

 يف اهلواء .



" ملاذا ؟ اجلمهور الذي حيضر املهرجان 
ال ينتقد شيئاً ، إهنا حفلة جمانية ، وذلك 

يتضمن األكل والشرب ، وال أفهم  
 بب لقلقك ؟"س

" ال ، لن تفهم ." هامجته وهي نعض 
على شضفتيها ." على أي حال ." 

أضافت ، وهي تشعر ابزدايد امحرار  
وجهها " أين الغيتار ، فكما أخبتك ، 

 مل أجلب غيتاراً معي !"



" لقد اهتممت هبذا األمر ." ضحك 
فيك بتهكم كاد أن يصيبها ابجلنون ." 

تار يف حتتفظ إحدى قريبات كيت بغي
املنزل الكبري ، كي تعزف عليه عندما 

أتيت إىل هنا لتمضية عطالهتا ." أضاف 
بال مباالة :" وسنجد هذا الغيتار يف  
 إحدى الغرف ، عندما نبحث عنه."
رمقت سارة فيك ابستياء ، إذا كان  

يعتقد أهنا ستعزف للجمهور على غيتار 



قدمي مهمل وملقى يف إحدى زوااي املنزل 
 م ... وهذا ال يطاق.، فهو حيل

" ال تنظري إيّل هبذا الشكل ." قطع 
صوته املفعم ابلرجولة ، عليها أفكارها  
املتمردة :" إهنا آلة موسيقية جيدة وقد 

 دوزنت أواترها مؤخراً ، ستعجبك !"
 

رمقته بنظرة حارقة ، إنه األسوأ بني  
مجيع الرجال األاننيني الذين قابلتهم يف 



بصوت مرتفع حاولت  حياهتا ! وقالت 
أن جتعل نبته هادئة :" سأرى ما إذا  

كنت أستطيع العزف عليه ، وإال ..." 
هزت بكتفيها ." ... ننسى هذا 

 املوضوع !"
مل يؤثر هذا التهديد يف فيك ، ومتتم 

بكل بساطة :" سوف أتلفني هذا الغيتار 
." اي إهلي ! إن فيك شيطان ! فكرت 

 سارة . 



عي ، جيب أن وقف فيك وقال :" امس
 أذهب اآلن ، سوف أعود بعد دقيقة."

نظرت سارة إليه بصمت ، ونظرة 
الغضب يف عينيها اخلضراوين تقول يف  

 وضوح ؛ وكأن ذلك يهمين ! 
عاد فيك ، بعد قليل ، ميشي متمهاًل . 
مرة أخرى ، جذب احلن الغريب الذي  

يدندنه ، انتباهها . تعمدت سارة 
تجاهلة االنشغال برتتيب البيد ، م



قدومه ، وحىت أهنا مل ترفع رأسها إىل أن  
 أصبح واقفاً إىل جانبها .

" لقد جلبت لك غرضاً معي ." تالقى 
نظرها مع النظرة الشيطانية الصادرة من 

عينيه الداكنتني اللتني ، ال تثق ، هبما 
على اإلطالق ." انظري إىل هذا الشيء  

". 
أحست سارة أن أعصاهبا املشدودة قد 

ت دفعة واحدة . " ما هو هذا اسرتخ



الشيء ؟" سألته ، وهي تشيح ، كالعادة 
، بنظرها عنه ألهنا ال تستطيع حتمل 

 جاذبيته.
" هذا !" احنىن على أرض الغرفة والتقط 

غيتاراً ، وضعه على طاولة املكتب 
أمامها ." إنه لك ، اعزيف عليه ما دمت 

 هنا معنا ."



تفحصت سارة بعد تردد فيك ، حبذر 
" ولكين لن أعزف إال األحلان اليت  .

 أريدها ؟ األحلان املألوفة مين ؟"
" ابلطبع ، ابلطبع ." عاد إىل النبة 

 املطاطة :" ماذا تظنني ؟"
التقطت سارة الغيتار من على الطاولة ، 

 ولعبت ابألواتر .
صنع يف " هذا الغيتار مثني جداً ... لقد 

جنويب املكسيك . مل تسنح يل الفرصة  



من قبل ابلعزف على غيتار هبذه اجلودة 
". 

مل تبد على فيك الدهشة ." ال تشرتي 
إيلني إال األفضل ، إهنا معلمة املوسيقى 

 يف جامعة أوكالند !" 
 " وهل متانع يف استعماله ؟"

" وملاذا متانع ، وكما قلت لك ، هذا  
 معنا ."الغيتار هو لك ما دمت 



احننت سارة على الغيتار وضبطت أواتره 
." أنت جتازف ابالعتماد علي ، أليس 

كذلك ؟ كيف لك أن تعرف أين لن  
أفشل وأخيب أملك ؟ وأفسد عليك 

 يوم املهرجان الكبري  
 

" ال تقلقي ، لن يكون اجلمهور يف مزاج 
 انتقادي ، خاصة يف آخر النهار ."



." إذاً   " حقاً ." ردت سارة بنبة شرسة
، هم ال يستحقون أن أعزف وأغين هلم 

!" أضافت ابستياء وطرحت جانباً 
 الغيتار.

" إنه جزء من اتفاقنا ." ذكرها فيك 
 ببودة ." وال أزال أذكر قولك يل ..."
" حسناً ، حسناً." أوه ، لقد أزعجها 

كثرياً ! واستطاعت جبهد منع الكلمات  
يها الغاضبة اليت كادت خترج من بني شفت



. أضافت سارة بشموخ :" لن يكون  
عندي الوقت الكايف كي أمترن على أي  

 أغنية خاصة !"
" اعزيف فقط ما تشائني ، سأترك اخليار  

 لك ."
زمت سارة شفتيها الرقيقتني غضباً ، 

الستهانته بباعتها ومقدرهتا على العزف 
والغناء . سوف تبهن له أهنا تستحق  

ا . ملاذا  كل قرش سوف يدفعه أجراً هل



فتحت فمها وتكلمت عن خبهتا الفنية 
؟ إهنا خبة متواضعة نسبياً ال تتعدى 

الغناء يف بضع حفالت خاصة ، وحفلة 
موسيقية عامة يف الصيف الفائت ،  

 اقيمت ملناسبة اجتماعية .
قال فيك :" حسناً ، هذا ينهي كل  

 نقاش ."
هذا الغرور ال يطاق ! فكرت سارة وهي 

 تشتعل غضباً.



" هذا إذا قررت أن أقوم بذلك هنائياً." 
قالت ، وعرفت ، بعد فوات اآلوان ، 

من خالل نظرته الساخرة ، أهنا قد 
خدعت نفسها ، ألهنا أقرت ابملوافقة  

على الغناء يف هذه املناسبة االجتماعية 
 . لعنة هللا عليه !

عادت عن أفكارها واتبعت االصغاء إىل 
يين عما نبة صوته املوسيقية :" أخب 

عندك من مالبس ؟ فستان طويل ؟ زي 



يعطي االنطباع عن احلياة املنزلية 
السعيدة ؟ لقد وقفت أمام اجلمهور يف  

السابق ... و أعين أنك أدرى مبا سوف  
 ترتدين ." 

" أوه ، أان أعرف أي نوع من املالبس ، 
تعتبه مالئماً." أجابته سارة وقد اعرتاها 

لبية طلبه يف السرور ألهنا ال تستطيع ت
هذا األمر ... على الرغم من تدخله يف  
شأن مالبسها اخلاصة . " مل أحضر معي 



الكثري من املالبس ... والذي أحضرته  
معي هو مالبس عمل ، سراويل جينز ، 
قمصاانً رايضية وسراويل قصرية ... وما 

 شابه ."
" ال جدوى من هذه املالبس ." أجاب  

ن  فيك ابستخفاف على ما ذكرت ع
مالبسها ." ما أفكر به هو زي خمتلف  

متاماً ، وهذا اليعين أن مالبسك رديئة ، 
يوجد هنا ، يف مكان ما يف الكوخ ، زي 



تقليدي ، رمبا اليزال معلقاً يف اخلزانة ، 
جلبته صديقة دارين معها عندما رافقته  
إىل هنا وصاحبته يف العزف على الغيتار  

 ضاف يف مهرجان السنة الفائتة ." مث أ
 

فيك اطراًء لقوام سارة النحيل مما جعل 
لون االمحرار الفاضح للمشاعر يعتلي  

وجنتيها :" هيا جربيه ، أعتقد أنه بقياس 
 جسمك."



" ال ، شكراً ! " تنهدت سارة بعمق 
وجهدت كي تسيطر على أعصاهبا . اي 

لوقاحته ، هل يظن أن له احلق ، إذا  
 كان رئيسها يف العمل ، يف التدخل يف

 حياهتا اخلاصة ؟
رقت ، فجأة ، تعابري وجهه وقال :" 
صدقيين ، ستبدين أكثر جاذبية ، يف  
هذا الفستان ، مما بدت فيه صديقة 

 دارين !" 



إنه يطري على مجاهلا ! فيك ... من 
دون سائر الرجال ! هذا اليصدق . 

نظرت إليه ابرتياب . وأدركت من  
مالحمه أن اطراءه هلا هو غري شخصي 

  . كان جيب عليها أن تعرف !بتااتً 
حلت الدهشة ، بعد حلظة مكان 

الغضب وابن على خديها اللون الزهري 
." هل تعتقد حقاً؟" انفجرت وقد كاد  

تنفسها أن يتوقف :" إين سأرتدي  



مالبس فتاة أخرى مستعملة ، هلذا 
 التجمع املنتظر ؟"

" إننا نطلق على هذا التجمع اسم ، 
فيك نبة  مهرجان القطاف ." مغط

 صوته. 
أحست سارة ، بطريقة ما ، أنه من  

األسهل أن تبتلع حتديها له وأن تستسلم 
ملناورته ، حني تفادت أتثري نظراته  



اخلارقة . " تطلب مين كل هذا . كي  
 أرضيك؟"

" ملَ ال ." أتى صوته هادائً ، يوحي 
 ابخلطر .

الحظت سارة أن شفيت فيك مطبقتان 
ح يف عينيه ، على بعضهما والغضب يلو 

على الرغم من أنه كان مسيطراً على 
هدوء أعصابه . إهنا تستطيع اآلن أن  

تدرك مشاعره من الطريقة اليت يتلفظ هبا 



الكالم . ومن الواضح أن هذا الرئيس مل 
يتعود عدم تلبية مطالبه ، أو  

االستخفاف هبا ، حسناً ، لقد آن 
األوان كي يتعلم ، كيف سيكون خمزن 

، كل عامله اخلاص والصغري ،  هذا الكرم
ولو أن الكرم مل يصبح ملكها رمسياً حىت 

 اآلن.
" أفهم من ذلك ..." ما كادت حتجب  

نبة صوته اخلافتة واملتعثرة غضبه 



املكبوت :" ... أن ال نية عندك ، البتة 
 ، لتغيري قرارك ؟"

" أبداً ! ال نية عندي يف إنشاد أغنيتك 
 كنت أعرفها ."الفولكلورية ، حىت لو  

" ابستطاعتك االستماع إىل هذه األغنية 
 قريباً."

" ال تزعج نفسك ." تنفست سارة 
بعمق وأعدت نفسها للصراع :" 

سأعزف وأنشد بضع أغنيات أعرفها  



... أغنيات من الفولكلور اإلنكليزي ،  
وأغاين حديثة شعبية يعرفها اجلميع  

ويستطيعون املشاركة يف غنائها ، إذا  
   أرادوا

 
 

." كانت عيناها تتطاير شرراً ." ولكن  
لن أرتدي أبداً يف هناية هذا املهرجان زايً 

 وطنياً."



اضطربت سارة وهي تالحظ اندفاع  
الدم احلار إىل خدي فيك . ولكنها 

اتبعت حتديها ورفعت ذقنها إىل األعلى 
... 

  وهي حركة أصبحت تستعملها كثرياً ،
مؤخراً ... ومل تسمح لنفسها ابالهنيار 
 أمام قوة نظراته احلارقة اليت واجهتها . 
" ال أعرف ملاذا هتتم إىل هذه الدرجة 
هبذه األغنية ." قالت بصوت رقيق ال 



مباٍل :" ما أعنيه هو أنك لست مهاجراً  
أوروبياً من اجليل األول ، وأنت ما تكاد 

د  تستطيع أن تدعي االنتماء إىل أي بل
يف اجلانب األخر من العامل ، وال أرى  

 سبباً لكل هذه الضجة ..."
" أال ترين ؟" كاد الغضب أن ينطق من  

نباته :" دعيين أخبك !" اقرتب منها يف 
خطوة مفاجئة وأمسك هبا من كتفيها  
بقبضة فوالذية وهزها بعنف ." هذه 



األغنية هي من التقاليد اهلامة هنا ، أال  
 تفهمني ؟"

سارة عبثاً التخلص من قبضته  حاولت
." ما أفهمه اآلن ، هو أنطك تؤملين ، 

 أبعد يديك عين !"
كادت سارة أن تفقد توازهنا عندما 

أفلتها فيك فجأة . استدركت نفسها  
كي تستمع ملا يقوله :" لقد كنت آمل 

 أن تكون أكثر منطقية ..."



" انس ذلك ." قاومت سارة برغم 
 ارتباك مشاعرها .

أخبك أمراً ، هذه املرة ! عندما  " دعين
أييت اليوم الذي سوف أرتدي فيه زايً 

وطنياً وأنشد أغنية كتبها أحد 
النيوزيلنديني عن حفاري الصمغ يف  

األايم األوائل ، ستعرف أين غريت رأيي  
، وهذا ..." اعرتاها شعور ابلنصر ." 

... أبن أقرر ... أبن أقرر ..." وحاولت 



لى أسوأ احتمال ، جبنون أن تعثر ع
ميكن أن حتلم به ." ... البقاء معك هنا  

 يف صن فايل ... إىل األبد ."
معك ... إىل األبد ؟ ما هذا الذي قالته 
! ايلسوء تصرفها ! كان من األفضل أن 

تركل نفسها وال تنطق هبذا التعبري . 
وأدركت سارة من خالل االبتسامة  

الساخرة اليت ابنت على شفتيه ، أن 
 كلماهتا األخرية ، مل يفته.  مغزى



قال فيك ببودة الفوالذ :" طاملا أان 
 أعرف ذلك ." 

نظرت إليه ابرتياب ، ولكن نظرته  
اجلامدة مل تنم عن شيء ورغبت يف هذه 

اللحظة برمي الغيتار يف وجهه الداكن  
 واملتهكم.

" امسعي ." قال فيك وقد تغري مزاجه  
 فجأة ، واحنىن ابلقرب من وجهها ، مما



جعلها تشيح بنظرها عن نظرته احلارقة  
 :" جيب أن أذهب إىل املدينة  

 
غداً ... من أجل نتسويق بعض  

املنتجات . ملاذا ال تذهبني معي ؟ 
وهناك منر على أحد احلوانيت ، وتنتقي 

 لك فستاانً ترتدينه."
إن فيك فعاًل ... قالت سارة يف نفسها  

وهي ال تزال غاضبة واالمحرار يعلو  



... يعتبها مطية له ! هذا   وجهها
التفكري دعاها للقول بروح عالية :" 

أجل ، سوف أذهب برفقتك ، ولكن أان 
من سنتقي الفستان وسوف أدفع مثنه  

من مايل اخلاص ، وإالّ لن أقبله أبداً !"  
أن تصبح مدينة له أمر ال تطيق حىت  

 التفكري به ." وأان أعين ما أقول ."
، النظرة املتهكمة " اتفقنا إذاً." أشعلت 

يف عينيه ، غضبها أكثر من أي وقت  



مضى . " سأمر عليك يف الثامنة صباحاً 
 ، هل ستكونني جاهزة؟"

" أجل ، على ما أعتقد ." قالت وقد 
جرحت مشاعرها ، بعد خروج فيك ، 

أدركت يف أي موقف قد وضعت نفسها  
، رحلة الذهاب واإلايب إىل أوكالند ،  

ار ... وستكون ستأخذ معظم وقت النه
مبفردها مع فيك ! وألن من طبيعتها أن  

تكون صرحية و منفتحة ، فهي حباجة 



لالنتباه إىل كل كلمة ستقوهلا . فزلة  
لسان واحدة كفيلة أبن تفضح هويتها  

احلقيقية . ومل تستغرب سارة ، أن 
تضعها فكرة التواجد معه يف حالة من  

 التوتر النفسي ، مل متر به من قبل.
ا مل تقابل قط ، رجاًل يستطيع أن ولكنه

خيرتق دفاعاهتا ، و اليبقى هلا إال طريق  
اهلروب ... أي تفادي لقائه ... إذا  



استطاعت ذلك أيضاً... لقد فات أوان 
 الندم ... لقد علقت يف الفخ.

 
استيقضت سارة يف اليوم التايل ابكراً ،  
وانتظرت على منصة الكوخ األمامية ، 

ك وهو يضغط على وسرعان ما رأت في
مكابح سيارة الالند روفر ويرقفها أمام  

 الكوخ.



راقبته وهو يسري حنوها فوق العشب ، 
وأسرت يف نفسها ، أن الرجل رائع  

ابلفعل ، ومن الصعوبة على أي كان ،  
تفادي أتلق قوة شخصيته ورجولته . 

برغم ما يبدو عليه من عدم االحساس 
ى بتأثريمها عليها ... أو على أي أنث
شابة ، سلسة االنقياد تقع أسرية 

جاذبيته املغناطيسية ... وال غرابة يف 
ذلك . عدلت بسرعة فكرهتا ... أي 



فتاة ال تعرفه جيداً وغري مضطرة للعمل 
عنده . هنالك كلمة وحيدة ميكن أن 

يوصف هبا ... إنه متسلط ! وجيب ان 
 ال تنسى ذلك ! 

ها فيك ." أنت " صباح اخلري ." حيا
تبدين اآلن كأنك على استعداد لغزو  

العامل !" قال وهو يلقي نظرة االعجاب 
 على الفتاة ذات الشعر الداكن ،  

 



اليت ارتدت فستاانً بسيطاً بال كمني من  
قماش انعم ، ابللون الوردي الفاتح ،  

 وتلمع عيناها ابملشاعر الباطنية.
بدأت احلديث خبجل فيما كانت تدفع  

أفكاراً حمرجة :" أعتقد أن جو  عنها
 العطلة هو الذي جعلين أبدو هكذا ."

 " العطلة ؟" تساءل فيك وهو يضحك.
" أعين عطلة العمل ." عدلت سارة 

 مجلتها وهي تبتسم .



إهنا تشعر أن يف استطاعتها أن تبتسم ، 
اليوم ، يف وجه فيك ، ويبدو أن سبب 

انشراحها هو هذا الصباح املشمس 
 والرائع .

 قالت يف نفسها.
ترجل فيك من السيارة ، وفتح لسارة 

الباب كي أتخذ مقعدها ، مث أغلق 
الباب بشدة ، ودار حول السيارة  

وتسلقها ليأخذ مقعد السائق . انطلقت 



هبما على الطريق احملاط ابألدغال ، 
وكانت أغصان األشجار املنخفضة 

ترتطم ابلسطح من حني إىل آخر ، مث  
املنحدر ، فوق جسر وعر مرا ، يف هناية 

يعلو جدواًل . ومن هناك اجتها إىل  
الطريق الرئيسي للسيارات ، الذي  

أحاطت جبانبيه غاابت كثيفة من 
األشجار املختلفة اليت رمت بظالهلا  

 عليه.



دهشت سارة ، وهي قابعة يف مقعد  
الالندروفر املرتفع ، الحساسها أبن  

ركوب هذه السيارة هو أكثر متعة وإاثرة 
من ركوب احلافلة الفخمة اليت أقلتها إىل  

صن فايل وقد يكون السبب هو  
االرهاق الذي اعرتاها من جراء رحلتها  

 الطويلة ابلطائرة ، أما اآلن ...
" أنت ال تتكلمني عن نفسك كثرياً ،  

وحتتفظني هبذه األمور يف داخلك ،  



أليس كذلك ؟" هزت كلمات فيك ، 
 مل.سارة وأخرجتها من مزاجها احلا

دقت أجراس اخلطر ، مرة أخرى ، يف 
 رأسها ." ماذا تعين بذلك ؟"

" أعين ، أنت ال تتكلمني عن عائلتك 
وأصدقائك وكل هذه األمور ." متتم 
فيك :" أنت ال تتحدثني عن ذلك ،  

 أبداً."



" ال أحتدث عنهم ؟" لعقت سارة 
شفتيها اجلافتني فيما كانت حتول كسب  

تها احلقيقية الوقت . هل هو يراتب هبوي
؟ جهدت سارة كي أتيت نبة صوهتا ال  

 مبالية .
" هذا ، ألنه ليس عندي أحد أتكلم 

عنه ... ما أعين ، هو ليس عندي 
أقرابء . إين أقيم مع عميت ." أضافت 



سارة وحبست أنفاسها ابنتظار أسئلة  
 أخرى.

ولكنها وجدت ، بعد دقائق ، أنه  
  اليوجد أساس ملخاوفها . كل ما هنالك
، أن فيك أظهر بعض الفضول يف هذا 

األمر . مث مسعته يقول :" معظم الفتيات 
كن قد فضلن اختيار مكان آخر 

للسكىن ." كان حيدق يف الطريق املمتد 
أمامه ، ورأت سارة عصفوراً ينطلق من 



بني األشجار ويطري قلياًل حول السيارة 
 مث حيلق مرتفعاً إىل أعلى األشجار .

ة وقانعة ابإلقامة عند " يبدو أنك سعيد
 عمتك؟"

" أجل ، أان سعيدة ." أكدت سارة له 
:" لو مل أكن كذلك ملا بقيت عندها ." 
ملاذا يلقي عليها األسئلة بشأن حياهتا 

 العائلية ؟



نظر فيك إليها جانبياً ." أو ... لو 
عثرت على شخص تريدين البقاء معه ، 

طول الوقت ." اقرتح عليها بنبته  
 اليت تكاد أن تصيبها ابجلنون.املمغوطة 

" ال أدري ، ولكين مل أعثر بعد على 
مثل هذا الشخص ." أجابت ابنفعال ، 

وأدركت بعد ثوان ، أن فيك جنح مرة 
أخرى ، يف انتزاع معلومات عن حياهتا 



اخلاصة يف انكلرتا . ومل تستطع أن تفهم  
 سبب اهتمامه وفضوله هبذا األمر.

." قال  " إين أستشف األمر ، فقط
فيك هذه اجلملة بصوت خافت جداً 
إىل درجة أن سارة تساءلت عما إذا  

كانت قد مسعتها حقاً . يستشف أي  
أمر ؟ وأحست بطعنة من اخلوف خترتق 
 أعماقها ، ولكنها طرحت الشك جانباً.



أوقف فيك الالندروفر يف ظل األشجار 
الباسقة على جانب الطريق ، عندما 

شمس يف قرص انتصف النهار وابنت ال
السماء الزرقاء الصافية . ورأت ابلقرب  
من مكان توقفهما ، فسحة منحدرة من 

األرض مغطاة ابألعشاب ويف أسفلها  
 جيري جدول ماء صاٍف رقراق.

" حان وقت الغذاء." قال هلا ابختصار 
وهو يرتجل من الالندروفر ويدور حول  



السيارة إىل اجلانب اآلخر ويساعدها يف  
 لسلم املرتفع للسيارة .النزل على ا

" اقفزي ، وسوف أمسك بك ." رأت  
ابتسامته الفتاكة . هل من احملتمل أن  

يكون اللمعان الكسول الذي يظهر يف  
أعماق عينيه الداكنتني ، هو الذي يثري  
أعصاهبا وجيعلها تتعثر خبطواهتا وترمي  

 بنفسها بني ذراعيه املنتظرتني ؟



لتتحمل ردة الفعل  مل تكن سارة مهيأة 
عندما أحاطت ذراعاه املفتولتان جبسمها 

. تولد عندها شعور بقوته ورجولته .  
تباطأ فيك يف افالهتا ، وملا فعل ، كانت 
سارة تتنفس بسرعة وأخذ قلبها ينبض  
بسرعة . اسرتقت النظر إليه من حتت  

أهداهبا ومل يبد عليه أنه شعر بتأثري قربه  
 عليها.

 



تعداً إىل مؤخرةالالندروفر  ألنه استدار مب
وجلب من داخلها سلة الطعام . ومل  
تعن له شيئاً ، اللحظة اجملنونة ، حني  

التصق هبا . وسارة مل تفهم ملاذا اعرتاها  
 هذا الشعور املفاجئ ابالحباط.

ألقت بنفسها على العشب اجلاف ،  
وحلق هبا فيك وجلس القرفصاء إىل  

ج منه  جانبها . مث فتح براد الثلج وأخر 
زجاجة من شراب الفاكهة . ورأت سارة 



داخل سلة الطعام شطائر من البيتزا ،  
وخملالت متنوعة وكعكة جزر مغطاة 

بكرمية الليمون اللذيذة ، وفاكهة 
الكيوي والدراقن حبجمه الكبري ولونه  

 الذهيب. 
أمسكت سارة بكوب من البالستيك 

فيما صب فيك الشراب فيه ." إن هذا  
النوع من الشراب ، يلذ مذاقه أكثر يف  

 األماكن اخلارجية ، أال توافقني ؟"



" حتماً!" ابتسمت سارة ." هل تعرف 
أهنا املرة األوىل يف حيايت اليت أتذوق  
فيها الكيوي ؟ إن سعرها يف انكلرتا  

 متناول اجلميع ." مرتفع جداً وليست يف
ضحك فيك ."هنالك مرة أوىل لكل 

شيء ." وشطر إىل نصفني ، حبة كيوي 
البيضاوية الشكل واخلضراء اللون  

وانوهلا نصفاً. أتملت سارة ، وهي تلتهم 



الكيوي اللذيذة الطعم ، يف أهنا مل تتمتع 
 منذ مدة طويلة بغداء كهذا . 

 منتدايت ليالس
املنزل الكبري " أان مل أستغرب إقامتك يف 

." متتمت سارة :" خاصة و أن لديك  
طباخة رائعة مثل كيت ..." توقفت 

فجأة عن متابعة الكالم ، عندما أدركت 
من خالل اسوداد مالحمه ، أهنا ارتكبت 

خطأ ما ! ومن الواضح أن تعليقها  



البيء قد أاثر ذكرايت أليمة يف نفسه ، 
عن الفتاة اليت كاد أن يتزوجها منذ سنة  

، وال يزال يهيم هبا ... شعرت سارة 
بطعنة يف قلبها عندما وصل تفكريها إىل  

 حبيبته السابقة . 
من املؤكد أنه اليزال حيبها ، ألن رجاًل 
من نوعيته يستطيع أن ينتزع االهتمام 

العاطفي من أي فتاة تعجبه ، ما عداها  
 ... ابلطبع فهي خمتلفة عن غريها!



ال فيك " هيا ، لنتابع رحلتنا ؟" ق
 ابختصار.

نسيت سارة مزاج فيك املتعكر ، عندما 
استأنفا طريقهما ولفح اهلواء املنعش  
وجهها . بقيت صامتة ومها يقطعان  

الكيلومرتات على الطريق ، وغرقت يف  
 إحساس من االسرتخاء املمزوج ابملتعة .

شاهدت سارة من انفذة الالندروفر على 
مث  التتابع ، التالل املغطاة ابلغاابت



األراضي املنبسطة حيث املزارع ومراعي 
 الغنم وبعد ذلك مراعي 

 
الغزالن الرشيقة احملاطة ابألسالك وأخرياً 

املنحدرات اخلضراء حيث بساتني  
 البتقال وفاكهة الكيوي .

دخلت الالندروفر ، بعد ذلك ، املناطق 
اآلهلة ابلسكان وشاهدت سارة القرى  

ا وهناك مث والبلدات الصغرية املتناثرة هن



مرا يف طريق سيارات فوق املستنقعات 
اليت حتدثها مياه املد واجلزر وحيث 

توجد أرصفة اليخوت وقوارب النزهة . 
وملا انتهت هذه الطريق امللتوية ،  
وجدت سارة نفسها يف شارع زرع 
جانباه ابألشجار ، ورأت مياه مرفأ  

أوكالند . نسيت كل اضطراهبا  
 وانزعاجها من فيك .



رتاها شعور ابلشفافية واملتعة وأع
والسرور ، دفعة واحدة . بتأثري اجلو  

اجلديد الذي أحاط هبا وسحر الشمس  
 الساطعة .

قاد فيك الالندروفر حول متنزه عام 
ممتلئ ابلزهور اجلميلة املتنوعة مث أوقفها  

إىل جانب الشارع . وأقفل أبواب  
السيارة ، مث سارا معاً على الرصيف مع  

 . املتبضعني



توقف فيك عند مدخل سوق جتارية  
مليئة ابحلوانيت املزينة مث أشار بيده حنو 

انطحة سحاب :" جيب أن أقابل  
شخصاً يف مكتبه هناك ، والبناية تقع  
على الشارع الثاين ، ستجدين يف هذا  

السوق عدة حمالت ." اتبع فيك 
توجيهها :" وقد يسعدك احلظ وتعثرين  

ليها على مالبس تعجبك ." ألقى ع
الضحكة اليت أتسر القلوب واليت بدا  



أهنا لن تستطيع مقاومتها أبداً." هل 
تعتقدين أن ساعة تكفيك كي تعثري 

 على شيء يناسبك ؟"
ابتسمت سارة يف وجهه الذي مسرته  
الشمس . إهنا جتد يف نفسها اليوم 

سهولة يف التعامل معه ، وأجابته  
 ضاحكة :" هذا يعتمد على األسعار!"



عريي اباًل لذلك ." ملع شيئاً ما يف " ال ت
عينيه ، للحظة ، مث اختفى وكأنه أراد أن 

 يضيف شيئاً مث غري رأيه.
 " سأراك بعد ساعة ."

حاولت سارة االعرتاض ، على ما 
اراتبت يف معىن كالمه ولكن األوان  

فات ، ألنه لوح بيده واستدار مبتعداً ، 
 ورأته يعب الشارع إىل اجلانب اآلخر. 



قت سارة يف ظهر فيك وهو يبتعد حد
 وقالت يف نفسها .

إهنا أصبحت تتخيل أموراً سخيفة من  
جراء أتثري نظرته الغامضة والساحرة .  

ولكنها لن هتتم هلذا األمر ، أمل توضح له 
أن ال نية عندها للسماح له بدفع مثن  
الفستان الذي سوف تشرتيه من أجل  

االحتفال ؟ وقررت وهي تشعر  
واالنشراح ، أهنا لن تشرتي إال ابلسعادة 



فستاانً معتدل الثمن ويعجبها ، لرتتديه  
يف مهرجان الشراب أو أي مناسبة 

أخرى شبيهة قد حتصل الحقاً يف صن 
 فايل .

أصرت سارة على عدم التلهي ابلنظر  
إىل واجهات احلوانيت اليت تعرض  

 املالبس املختلفة واخلالبة .
وكتب   وتوقفت أخرياً أمام حانوت صغري

على الفته اإلسم أنطوان أبحرف ذهبية 



مضيئة ، دخلت إىل احلانوت وبنظرة 
سريعة متفحصة للمالبس املعروضة  

أدركت أهنا لن جتد طلبها ، ومل يعجبها  
أي شيء ومل حيالفها احلظ أيضاً يف خمزن  

كبري حيتوي على أنواع عديدة من 
مالبس النساء . ايللسماء ، فكرت 

قف يف العثور على  سارة ، إذا مل تتو 
شيء يناسب ومل جتد يف احلانوت التايل  

 الذي تقصده فستاانً يعجبها ...



دخلت سارة خمزانً مؤلفاص من غرفة  
صغرية علوية وحجرة تبديل . ورأت  

بداخله عدداً قلياًل من الفساتني  
 املعروضة اليت ميكن االختيار منها .
حيت البائعة املتوسطة العمر ، اليت  

زايً أسود اللون ، سارة  كانت تلبس
اببتسامة لطيفة . وكونت بنظرة خاطفة  
انطباعاً عن قوام سارة النحيل وتقاطيع  



جسمها ، فيما أصغت إىل زبونتها وهي 
 تشرح هلا ماتريد. 

مل تضع البائعة أي وقت ودخلت إىل  
الغرفة اخللفية مث خرجت وبيدها فستان 

قرمزي اللون, تفصيله مميز يشد  
جتدين هذا الزي غري حمتشم األنظار."قد 

قليال..." قالت وهي تبسط الفستان  
على الطاولة أمام سارة كي 



تتفحصه:"..... ولكن ابلنسبة إىل  
 فنان...."

تفحصت سارة الفستان بعناية وهزت  
 برأسها:"ال,ليس هذا طليب!" 

أتبطت سارة حقيبتها وكانت على وشك 
اخلروج عندما اندهتا 

األزايء اليت  البائعة:"انتظري,لدي بعض
مل أيت اصحاهبا لتسلمها. وقد دفعوا  
عربوان عليها يف بداية الصيف.لذلك  



خفضنا كثريا أسعارها, وهي صفقة جيدة 
يف حال انطبق واحد منها على 

 مقاسك."
أزاحت البائعة ستارة يف زاوية الغرفة  
لتكشف عن جمموعة من الفساتني  

املختلفة .وجدت سارة بينها فستاانً 
أسود من قماش انعم, يهتز على عالقته 

بفعل النسيم الذي يهب من النافذه 
املفتوحة .أعجبها الفستان من اللحظة  



األوىل والحظت بنظرة خاطفة , تفصيل 
الياقة اجلذابة, وتفصيل اخلصر الذي  
 تلف اجلسم ويظهر التقاطيع النحيلة.

 وبدا أنه على مقاسها وأن طوله مناسب.
رة الفستان األسود , وقبل أن تلتقط سا

امتدت يد مسراء وراءها وانتزعت 
 الفستان من عاَلقته.

 



"انظري إىل هذا ." الصوت املطاطي  
املألوف هلا , اثنية , استدرات لرتى  

فيك حيدق هبا. ايللوقاحة , فكرت سارة 
ابستياء .يصل إىل مكان لقائهما قبل 

الوقت احملدد ويالحقها إىل هذا احلانوت 
لذي تتمىن فيه أن يكون  يف الوقت ا

 بعيداً عنها آالف الكيلومرتات!
والحظت سارة إبضطراب أن نظرته  

الفاحصة قد وقعت على تقاطيع  



جسمها النحيل ومن دون سبب وجدت 
صعوبة يف النظر إىل وجهه املبتسم 

."كأن هذا الفستان قد ُفّصل خصيصاً 
لك, وعلى مقاسك متاماً, هل أنت  

 راضية." قال فيك حبماس.
 "أان أشك بذلك." كذبت سارة.

وكالعادة , مل يدخل فيك معها يف  
نقاش.: "جربيه!" قال هلا وهو يرمي 

 ابلفستان فوق ذراعها.



تقلصت شفتا سارة مترداً, لو كان فيك  
أي رجل آخر, فكرت وهي تبدأ  

ابلغليان,ألتت اجلملة منه كاقرتاح , أما  
 من فيك فقد أتت كأمر عسكري !

أن التدعه يتخطى وصممت سارة على 
إرادهتا,أمل تكن الغاية من قدومها معه إىل 

أوكالند اليوم هي أن تنتقي بنفسها  
الفستان الذي سوف ترتديه يف يوم 

 املهرجان؟



جهدت سارة أبقصى استطاعتها كي تنم 
نبة صوهتا عن الالمباالة ومتتمت 

:"سأفكر به, وسأجرب هذا الفستان  
ان  أيضاً." وانتزعت بعنف أقرب فست

معلق على السكة ودخلت حجرة تبديل 
املالبس.شيء مايف داخلها كان يشعرها 

أن الفستان األسود هو الذي متنت  
 احلصول عليه....



مميز وانعم وبسيط ومياشي أحدث 
تطورات املوضة.متنت سارة يف نفسها أن 
ال يطابق مقاس الفستان مقاسها! ولكنه 

من مقاسها متاماً. نظرت إىل نفسها يف  
رآة الطويلة... وشاهدت أطراف امل

القماش األسود املشبك والناعم ترتاقص 
مثل النسيم حول كاحليها.ملاذا مل ترتدي 
مالبس سوداء من قبل؟ ألهنا مل تعتقد يف 

مامضى أن هذا اللون يالئم بشرهتا, 



وهنأت نفسها على حسن قوامها ولون  
 بشرهتا الشديد البياض...

ذا هو مل يعد عندها أدىن شك ... ه
 الفستان الذي تريده.

رفت عينا سارة عندما وقع نظرها على 
الرقم املكتوب على بطاقة السعر .إذا  

كانت هذه هي األسعار العادية...ولكن 
مرة واحدة يف حياهتا...فكرت سارة 

بتهور,سوف تسرف على نفسها  



وتشرتي ماتريده فعاًل, مهما كان 
الثمن.وعلى أي حال, هي مل تنفق أي 
شيء ,تقريباً, من مدخراهتا أضف إىل  
ذلك راتبها األسبوعي من العمل يف  

 الكرم.
 

"هل أستطيع الدخول؟" أاتها صوت 
فيك يف ذات الوقت الذي حتاول فيه 

 اختاذ قرارها بشأن الفستان.



أزاحت سارة الستارة اليت تفصلهما  
ورأته ينظر إليها ابعجاب." إنه رائع  

والسرور  ويعجبين!" تعابري األنشراح 
البادية على وجهه كادت أن تصيب 
سارة ابجلنون.أي شخص موجود هنا  

كان سيتخيل ... فكرت سارة ... من 
خالل تعابري وجه فيك أنه مصمم هذا  

الزي .أدار وجهه حنو البائعة اليت كانت 
منشغلة يف مؤخرة الغرفة وقال هلا  



حبماس :" هذا هو !مانريده , سوف 
 نشرتيه!"

ة اجلمع؟" حدقت سارة "نشرتيه ,بصيغ
يف وجه فيك الطفويل وعيناها تكادان  

 أن تلتهماه.
نقلت البائعة نظرها بني فيك وسارة 

وهي حائرة يف ما جيب أن تفعله ." هل  
 أنت مقتنعة هبذا الفستان ايسيديت؟"



استفهمت من سارة بلطف ."وماذا عن  
 السعر؟"

مرة أخرى ,هدد طوفان الغضب إب  
ت الستارة عليها غراق مشاعرها, وأسدل

حمدثة ضجة بفعل احتكاك عالقاهتا 
املعدنية ابلسكة ومل يبق إال رأسها ظاهرا 

 لألعني.
"ابستطاعة هذه السيدة أن تقرر بنفسها 

 ماتريد شراءه!"



انفجرت ابلكالم ."واجل..." أضافت 
وهي ترمق فيك بنظرة حارقة:" أعتقد 

 أن هذا الفستان هو مناسب يل!"
عليها داخل احلجرة   وكأن دهراً قد مر

عندما خرجت بشعرها املتطاير يف كل  
االجتاهات وبفستاهنا األمحر القدمي  

جيرجر نفسه عليها خبجل وشاهدت 
 البائعة تكتب الفاتورة .



"أان الذي سأدفع مثنه." قالت وهي 
تالحظ بسرعة أن فيك كان واقفاً إىل  

جانب البائعة , وقد وقعت عليها نظرته 
يها احملمرين وشعرها  املتهكمة على خد

املنبوش.مدت يدها داخل حقيبتها."لقد 
أتيت من انكلرتا وليس معي غري 

 الشيكات السياحية , هل تقبلني هبا؟"
 "ابلطبع!"



حبثت عن الشيكات يف حقيبتها من 
دون جدوى:"أان متاكدة أين أمحلها  

...يف مكان ما هنا ." وفتشت بيدين 
ايت مرجتفتني . وبشعور من احلرج, حمتو 

حقيبتها مث تذكرت أهنا مل جتلب معها 
دفرت الشيكات ألهنا أزالت املغلف  
الطرف الذي حيتويه من حقيبتها يف 
 الليلة املاضية ومل ترجعه إىل مكانه.

 



 
" أان أسفة ." متتمت حبسرة للبائعة  

املنتظرة:"لن أستطيع شراء هذا الفستان 
 بعد كل هذا التعب."

"الأبس " قال فيك برقة ,مل تساعدها يف 
ختفيف شعورها ابخلجل الشديد ,  

ووضع بطاقة اعتماده على الطاولة أمام 
البائعة, فيما كانت سارة تنتظر يف 
صمت وعيناها ترسالن الشرر يف  



اجتاهه, وكانت البائعة تكتب وصاًل 
 ابملبلغ.

لفت البائعة الفستان بورق خاص 
ستيك األبيض ووضعته يف كيس من البال

والذهيب وانولته لفيك , ألقى عليها حتية 
الوداع عندما قالت بلطف وهي ترمقهما 

 :" أمتىن أن أراكما اثنية."
"ال أعتقد , إذا وجدت سبياًل لذلك!" 
قالت سارة من حتت أنفها وسارت إىل  



جانب فيك , وهي حتس أن خديها  
حيرتقان من كثرة تدفق الدم إليهما, 

حيث كانت الالندروفر   إبجتاه الشارع
 متوقفة .

"التتكدري." قال فيك بنبة أسرت  
قلبها ,إنه على الرغم من كل شيء 

,مازال يستطيع التأثري يف عواطفها:"إن  
كلفة هذا الفستان هي جزء من كلفة  



العرض الغنائي وأان ال أفهم معىن هلذا  
 االستياء الذي تبدينه."

ن  رمقته سارة بنظرة متعالية , وأدركت م
التهكم البادي على طريف شفتيه ,أنه  

 يدري متاماً مدى شعورها يف هذا الشأن.
"ماكنت اشرتيته , لوعرفت ذلك."قالت 

وهي حتاول أن ترفع من معنوايهتا:"... 
على األقل ,ليس قبل أن أحصل على 



مثنه! كنت سأعود لشرائه عندما أعثر  
 على دفرت شيكايت... بطريقة ما ."

لن تعثري عليه." "أنت تعرفني أنك 
وصال إىل حيث كانت الالندروفر  

متوقفة وفتح فيك أبواهبا:" ولن يكون  
مبستطاعك العودة إىل هنا , حسناً, لقد 
مخنت!" قال وقد الحظ غضبها :"إين 

 لن آيت بك إىل هنا اثنية."



"مل تكن عندي النية لطلب ذلك منك." 
مث أضافت بعد أن راودهتا فكرة 

لشيكات مفاجئة:" هل تقبل ا
 السياحية؟"

أجاهبا فيك هبدوء:"كال , ليس منك 
 ايسارة."

سارة مل تشعر ابلرغبة يف االستسالم " 
إذاً , أريدك أن حتسم مثن الفستان من  

راتيب األسبوعي!" قالت وهي تشعر أبن  



األهواء تعصف هبا فيما كانت تتسلق  
درج الالندروفر العايل:"اليهمين إذا  

 ه."كنت سأدفع آخر قرش أقبض 
أغلق فيك ابب السيارة الثقيل عليها , 
مث دار حوهلا واختذ مقعده ونظر حنوها  

:"أريدك أن تفهمي األمر هنائياً,أان الذي  
يدفع كل تكاليف االحتفال يف صن فايل  
مبا فيه مثن الفستان والحاجة ألن أقول 

 , كان عليك أن 



 
تدركي هذا األمر عندما كنت تراجعني  

 عام املاضي!"حساابت املصاريف لل
"أجل , لقد فعلت! ولكن احلساابت مل 
تتضمن مثن مالبس دارين اليت ارتداها  

يف يوم املهرجان !أو مثن الزي التقليدي 
الذي ارتدته الفتاة اليت صاحبته يف 
العزف والغناء.ومل يكن مسجاًل إال  
املبلغ الذي قبضه أجراً على إقامة  



احلفلة." شعرت ابخليبة الرجتاف صوهتا 
."لقد أخبتك مراراً ولكن يبدو أنك مل  

تفهم بعد ! إين ال أحتاج لك , كي 
تشرتي يل أي شيء, وكما قلت , 

 سأدفع مثن الفستان من راتيب."
هز فيك كتفيه العريضتني."ال أبس , إذا 

كان هذا ما تريدين."أجاهبا فيك .إن 
نشوة األنتصار مل تدم أكثر من حلظة  



أزيد   ألن فيك أضاف :"ابلطبع سوف
 راتبك ليصبح متناسباً مع مدفوعاتك."

فتحت سارة فمها كي تعرتض مث أغلقته  
اثنية , أوه , إنه جيننها , مغرور , مرتفع  
 , أانين ويبدو أنه التوجد وسيلة لقهره.
اعتلت شفتيها ابتسامة رايء ومل تفت  

احلركة نظر فيك ."ماهو الشيء الذي  
 يضحكك؟" سأهلا .



ت :"الشيء, أجابت سارة بصوت خاف
الشيء بتااتً, كنت أأتمل فقط. كم أنت 
عنيد , الشيء يقف يف طريقك عندما 

 تصمم على شيء."
نظر فيك إليها جانبياً بتهكم ."مضحك 
, ها , لقد كنت أفكر يف هذه اللحظة , 

كم أنت عنيدة .رأس تيس , هذا 
مايطلقون على العنيد يف لغة الكيوي." 



السيارة  قال فيك فيما كان يدير حمرك  
 ويبدأ رحلة العودة إىل الكروم.

قاد فيك الالندروفر على الشارع  
املزدان أبنوار احلوانيت املختلفة 

واملبهجة , وواجهات العرض اخلالبة,  
 وتوقف اجلدال والنقاش احلاد بينهما.

" هذا احلي حيتوي على كثري من 
احلوانيت اليت تبيع بضائع مسروقة , هل 

 أقلك الحقاً."تريدين إلقاء نظرة وس



"ال , شكرًا." أجابته سارة ببود , من  
دون أي مال يف حقيبتها , يفقد التبضع 

اغراءه، وهي  -حىت التبضع النظري–
تفضل بكل بساطة أن متوت على أن  

تطلب من فيك أن يسلفها , اليوم , أي 
 مبلغ.

"مل أعتقد انك ستقبلني." عاد اثنية إىل  
 النبة املمغوطة.

 ق اليرحم ! ايله من أخر 



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

 
 الفصل السادس 

 
 

كانت سارة , التزال مستاءة من تصرف 
فيك, عندما دخلت بيتها, مرهقة من  

تعب الرحلة.هرعت، مباشرة, إىل غرفة 



النوم وألقت على السرير كيس 
بالستيك الذي حيوي فستاهنا األسود,مث 
ذهبت إىل املطبخ وتناولت من الثالجة  

 عصري برتقال مثلجاً.منتدايت ليالس
ر بقلق  تناولت سارة جملة, وهي تشع

غريب , وتصفحت العناوين الرئيسية مث  
طرحتها جانباً . وبدا هلا اهنا ال تستطيع 

الرتكيز على القراءة . هل أسدلت 



ساحرية فيك املغناطيسية , ستاراً على 
 تفكريها؟

كي تسلي نفسها , امسكت سارة 
الغيتار الذي جلبه فيك وأخذت  

أصابعها القوية تتالعب ابألواتر.هذه 
تتمرن على األهازيج واألغاين فرصة كي 

اليت تعرفها , حتضرياً حلفلة مهرجان  
الكرمة اليت مل يبق على إقامتها إال  

يومان. أول ما تبادر إىل ذهن سارة هو  



أن تعزف ... للتسلية فقط.... أغنية 
نيوزيلندا الفولكلورية اليت أاثر فيك  
حوهلا الزوابع . ليس ألهنا ترغب يف 

ور ... لن تفعل  انشادها أمام اجلمه
ذلك ابداً ... ولكنه جمرد فضول.قفزت 

على قدميها وهرعت إىل غرف النوم 
حيث بنطال اجلينز ملقى وأخذت من  
جيبه ورقة النوطة املوسيقية .بسطت 
الورقة املطوية أمامها , واحننت على 



الغيتار مما جعل خصلة من شعرها الغزير 
البين تنسدل على جبينها.التقطت ببطء 

ع اللحن, مث دوزنت األنغام بسرعة , إيقا 
مبصاحبة خبطة قدمها على األرض مع  
اإليقاع . ودوى النغم يف سكون الغرفة  
. وكما توقعت, كان اللحن هو نفسه  

 الذي دندنه فيك مراراً.
وضعت سارة , فجأة الغيتار جانباً , 

وهي مدفوعة برغبة رادوهتا طول  



األمسية ومل تستطع مقاومتها , سارت  
 خزانة املالبس وحبثت بني حمتوايهتا اىل

... انه فضول فقط, قالت سارة يف 
نفسها , واليضر بشيء إذا هي ألقت  
نظرة على الزي اليوغساليف التقليدي 

الذي تكلم عنه فيك حبماس... هذا إذا  
وجدته .فتحت الدرج املوجود يف أسفل 
اخلزانة ووجدت داخله كومة من القماش 

ا أهنا فستان من  وملا سحبتها, تبني هل 



القطن الناعم , كّمان طويالن مزكرشان  
حافته مطرزة , بشكل رائع , ابليد  

وخبيوط وردية وبيضاء.ارتدته ونظرت إىل 
نفسها يف املرآة الطويلة . وقد أقرت يف  
نفسها أن هذا الزي األورويب التقليدي  
قد زاد جبماهلا . ولكن هذا غري مهم ,  

م هو املبدأ أنبت سارة نفسها ... مايه
... وهلذا لن ترتديه برغم روعته . خلعته 
عنها وطوته مث وضعته يف أسفل اخلزانة. 



واليهمها إذا بقى هذا الزي هناك إىل  
 األبد .

 
ارتفعت نسبة رطوبة اجلو يف الليل إىل  
درجة كبرية , فيما كانت سارة تتقلب 
على سريرها وقد جفاها النوم, بسبب 

كانت تزجمر يف  العاصفة الرعدية اليت  
اخلارج , من دون أي ملعان برقي .دوى 
, فجأة , صوت رعد عاٍل وخيل لسارة 



ان الصوت أتى من فوق رأسها مباشرة, 
وخاصة ألهنا مل تشهد من قبل عاصفة 

رعدية كهذه. ومتنت يف نفسها أن يهطل 
 املطر كي تنخفض حرارة اجلو.

قررت سارة بعد أن قطعت األمل يف 
أن تبد نفسها يف بركة   إمكانية النوم,

السباحة . وكانت فكرة الغطس يف مياه 
البكة مغرية إىل درجة أهنا مل أتخذ أكثر  

من دقيقة كي ختلع عنها مالبسها  



وترتدي املايوه البيكيين األسود وهترع  
 خارجاً.

تبللت قدما سارة, عندما أصبحت 
خارجاً, من الندى الذي يغطي العشب  

ابحتمال هطول . وكان اهلواء مثقاًل  
املطر, واألشجار ترمي ظالاًل سوداء  

على األفق , وملعان البق ينعكس تباعاً  
 على صفحة مياة البكة.



سحبت سارة على طول البكة , 
ابنسياب هادئ كادت به أن توقف متوج  

املاء , ومتتعت ابلشعور اللذيذ الذي  
غلفها به املاء البارد . وتوقفت قلياًل 

هناية البكة وحتسست عندما وصلت إىل 
قعر البكة الصلب كي تقف  

عليه.دفعت إىل الوراء شعرها املبلل  
واملنسدل على وجهها , وفيما كانت 



على وشك البدء جبولة اثنية من  
 السباحة .حترك حنوها ظل داكن.

" مرحباً ,اي سارة ." ومسعت صوت فيك 
 املتهكم واملمغوط . 

" أنت!" أحست أن قلبها يكاد أن  
قف عن اخلفقان ومسعت نفسها  يتو 

تسرع القول بسخافة :" ماذا تفعل  
 هنا؟"



أجاهبا فيك هبدوء :" أمتتع ابلبودة  
 ,فقط."

 "يف الثالثة صباحاً؟"
"من يتكلم!" وأمخد دوي الرعد  

صوته."هيا, سوف اسابقك حىت الطرف 
اآلخر من البكة ." أضاف فيما كان 

ملعان البق يف األفق يضيء وجهه  
 .الضاحك



استدارت على نفسها يف ملح البصر 
وبدأت تضرب صفحة املاء على غري  

جدوى , فقد أدركت سارة على الفور 
أن ال أمل عندها يف أن تسبقه , عندما 
رأته .يسبح مستعماًل, ضرابت الكراول 
السهلة واخلفيفة .وملا وصلت إىل حافة  

البكة ووقفت على القعر , وجدته  
 لظالل.ابنتظارها... ظاًل بني ا



قالت , بفعل غريزة الدفاع عن النفس , 
وتنفسها يتقطع:"سأعود اآلن إىل  

 الكوخ..."
 
 

تقدم منها فيك ساحباً وسد عليها 
 الطريق ."ملَ العجلة؟"



مل حتس يف نبة صوته مايهددها , ولكن  
ملاذا خيفق قلبها هبذه السرعة؟ استدارت 

 حوله خبفة وقالت :" أراك يف الصباح."
ده القوية ذراعها." أنت  أمسك بي

ترجتفني." ومسعت سارة نغمة غري مألوفة  
 يف صوته :"ملاذا ترجتفني,اي سارة؟"

"اين أشعر ابلبد." أجابته وهي تتنفس 
 بسرعة " أجل، اين أشعر ابلبد."



"لو كان ذلك صحيحاً , لرتكتك 
 تذهبني؛ مما هتربني؟" 

"أان لست هاربة من شيء." ردت عليه 
ف أستطيع اهلروب وأنت بسرعة ."و كي

 تسد الطريق علي؟ أتعرف هذا؟"
ومسعت سارة نفسها تقول أول شيء 
خطر يف رأسها لكسر طوق السحر  

الذي تشعر انه خيرتق أحاسيسها اكثر  
مع كل حلظة متر :" عندما وقع نظري  



عليك وأان يف البكة ظننت انك خرجت 
 من املنزل كي تلحق يب..."

تكرهه عندما يتكلم "أحلق بك؟" إهنا 
 معها هبذه النبة املتعالية والساخرة .

 " وملاذا أفعل ذلك؟" سأهلا.
"كيف يل أن أعرف ؟" وشعرت أن 

ملسة يده على ذراعها تعصف أبفكارها  
بشدة ." رمبا , ألنك متلهف ألن تعرف 



إذا غريت رأيي يف انشاد أغنيتك 
 اخلاصة!"

"لقد عزفت اللحن جيداً عندما كنت 
ني , بعد الظهر, وأان متأكداً أن  تتمرن

 عزفك يف احلفلة سيكون أفضل."
إذاً , فيك اسرتق السمع عندما كانت 

تتمرن بعد الظهر , ايلغرورو هذا الرجل! 
وحاولت السيطرة على أعصاهبا , انه 
يعتقد، فعاًل, اين سأقفز ملبية طلبه , 



برغم كل ما قلته عن عدم رغبيت إبنشاد 
 هذه األغنية !

."صرخت سارة يف وجهه :" لقد " كال
أخبتك مراراً! لن أغين هذه األنشودة 

 أبداً !"
"ال؟" خيم الصمت املشحون ابلتوتر إىل 

ان قال فيك:" ابستطاعيت أن أغري  
 رأيك!"



أحست سارة بشيء ما يف نغمة صوته  
اليت تربكها . شيء مؤثر مثل ملسة حب 

, جيعل مشاعرها تدور حائرة على  
ا أييت متقطعاً. وقررت  نفسها, وتنفسه

أن ال تدعه يعرف مبا تشعر به , وجيادهلا 
مبا يشاء , فلن تسمح له بتأثري عليها .  
:" ابستاعتك أن جترب!" قالت متحدية 

وانتظرت الوسيلة اجلديدة اليت  
 سيستعملها يف اقناعها.



عانقها فيك بقوة ... ومل يعد يهم مرور  
 الوقت.

 
عت منه وأخرياً , أفلت فيك سارة, ومس

ضحكة ابتهاج خافتة ونبة صوته  
اخلشنة تقول :"أمل أقل لك , اين  

 أستطيع تغيري رأيك."



مضت برهة قبل أن تسجل يف عقلها  
هذه اجلملة وتدرك أمهية مغزاها . وقد  

 أثلجها هذا اإلدراك.
" أنت ... أنت ... " أحست 

ابالختناق ومل تستطع متابعة الكالم . ما 
تفسري نبة صوته  أغباها , لقد أساءت

اخلشنة وضحكة االبتهاج اخلافتة . لقد 
كان يتالعب بعواطفها متعمداً , كي 



يقنعها إبنشاد أغنيته اللعينة . واألمر  
 املهني يف هذا , اهنا جتاوبت معه.

اعرتى سارة غضب عنيف, تفجر 
اهتامات قالتها له :"امسع , لدي ما  
أخبك به! " صرخت يف وجهه :" مل 

 ي ولن أغريه أبداً !" أغري رأي
قفزت سارة وسبحت مبتعدة عنه , 

بضرابت انسيابية , إىل اجلانب اآلخر , 
من البكة وهذه املرة مل حياول إيقافها , 



وملاذا يفعل؟ فكرت وهي تغلي يف  
داخلها . إن فيك العنيد واملخادع ... 
كما تعرفه اآلن ... جيب أن يعرف أنه  

 خسر معركته معها.
البكة وهي تلعن نفسها  تسلقت حافة 

وتلعن فيك , وانساب املاء من شعرها  
عندما ركضت فوق العشب الندي 

عائدة إىل الكوخ , مبتعدة عن القوة  



اليت مارس فيك أتثريها علي عواطفها  
 الشاردة .

كيف أمكنها أن تنسى , المت سارة 
نفسها , أي نوع من الرجال هو ؟ موجة 

ت األمل أمسكت قلبها . لقد اعتقد
ابلفعل , انه عانقها ألنه... رغب بذلك 

.ماهذا اجلنون الذي أصاهبا؟ وتعثرت  
خطاها فيما تدخل الكوخ وهي تشعر  

 ابملهانة والغضب.



استيقظت سارة على ضوء الصباح  
املشع وهي تشعر بثقل جفنيها , 

وصممت بينها وبني نفسها على أن  
ختفي أبي وسيلة وإىل األبد, مشاعرها  

ك الذي سيبقى بعيداً احلقيقة عن في
طوال النهار يف الكرم, وهذا أفضل 
.ألنه اليهتم هبا بطريقة أو أبخرى.  
فالعناق الذي اربك مشاعرها وهز  



عاملها وكلفها نوم ليلة, مل يؤثر به  
 اطالقاً, ومتنت لو مل يؤثر هبا أيضاً.

قالت سارة يف نفسها , اهنا لن تلتقي 
 فيك كثرياً , يف يوم املهرجان ألنه

سيكون منشغاًل مع املدعوين والزوار  
املتوقع حضورهم. وهي، على أي حال 
, ستكون منشغلة ابلعزف والغناء هلم  

.أما ما حتتاجه يف الوقت احلاضر , فهو  
أن تشغل نفسها أبي عمل كي تنسى 



ماحدث... وأفضل طريقة لذلك هي أن 
تنظف املخزن قبل وصول الزوار عند 

 الظهر.
ئرة يف طريقها إىل شاهدت سارة وهي سا

املخزن, وبرغم الوقت املبكر, فيك وهو 
يصف طاوالت صغرية ومقاعد يف ظل 

 أشجار املاكروكاراب
 
 



العمالقة.كما وضع طاوالت نزهة  
ابلقرب من موقد املشاوي.وألنه  

الميكنها تفادي االلتقاء به , أخذت 
نفساً عميقاً, وهزت رأسها ببود,  

يكون  وقالت بصوت حاولت أن 
 هادائً:"صباح اخلري , ايفيك!."

" أهاًل, سارة." أجاهبا , وهو يرمقها  
اببتسامة أفسدت عليها ماقررته يف أن  



ال تفكر به :"هل كل شيء جاهز لليوم 
 الكبري؟"

"أجل, على ما أعتقد!" متتمت سارة, 
 وهرعت مبتعدة.

حّيت كيت سارة ابرتياح عندما دخلت 
اي سارة , مطبخ املنزل الكبري:" ادخلي 

لقد وصلت يف وقتك, كنت سأذهب 
وأحبث عنك..." شاهدت سارة, يف 

نظرة سريعة على ماحوهلا يف املطبخ, انه 



ممتلئ حىت آخر سنتيمرت... أبواين  
الطبخ, واملأكوالت املتنوعة, واخلس 
الطازج, والبصل والبطاطا املطبوخة, 

وعدة أصناف من اجلبنة, وعدة أصناف 
متنوعة من من احلساء وجمموعة 

السندويشات الصغرية احلجم." أريدك 
أن تساعديين يف حتضري الَسَلطَات." 

قالت كيت:" أان أفضل أن أقدم عدة 



أصناف منها مع املشاوي اليت حيضرها  
 فيك."

شغلت سارة نفسها , بسرعة, وبعدة 
أشياء ومر الوقت سريعاً, فيما كانت  

الطاوالت متتلئ أبطباق الَسَلطَات  
الكبرية.إىل جانب صحون   املتنوعة,

احلساء السلطة والفطر املطبوخ واخلضار 
املسلوقة . وخيل لسارة أن ال هناية  



ألصناف الطعام اليت ستقدم مع وجبة 
 املشاوي الحقاً.

" اخرجي األوعية الزجاجية والشوك  
واملالعق والسكاكني من صناديقها,  

ضعيها على طاولة النزهة ابلقرب من  
يستطيع املدعوون موقد املشاوي كي 

خدمة أنفسهم . ويف املناسبة ضعي 
املازة املؤلفة من السندويشات الصغرية 

ورقائق البطاطا والبذورات على 



الطاوالت اليت يف الظل كي يتناولوها مع 
 الشراب الذي سيقدمه فيك هلم."

أرادت سارة أن تذهب إىل الكوخ, بعد  
أن انتهت من مساعدة كيت, كي أتكل 

 وترتدي الفستان األسود.شيئاً 
عندما اندهتا كيت:" انتظري! هنالك  

عمل آخر قبل أن تذهيب وقد كدت أن 
 أنسى ! اللوحة التذكارية..."



"اللوحة التذكارية؟" ابنت احلرية على 
 وجه سارة.

"ها هي!" أجابتها كيت وانولتها قطعة 
كبرية من اخلشب املضغوط وعدداً من  

كل    الداببيس:" سوف حتتاجني إىل
هذا." مث أعطتها ملفاً من الكرتون  

السميك حيتوي على صور فوتوغرافية  
وقصاصات صحف وجمالت ."حنن نعلق 

هذه اللوحة كل عام , وهي من تقاليد  



هذا املهرجان, إهنا تثري االهتمام بتاريخ 
 هذا الكرم والعائلة اليت غرسته."

 
أتبطت سارة امللف , بشعور من  

طعة اخلشب  الواجب , وجرت وراءها ق
إىل اخلارج .مث جلست القرفصاء على  

العشب لكي تنظم الصور والقصاصات  
 حسب ترتيبها الزمين.



"ايه, دعيين أمد لك يد املساعدة!" قفز 
قلب سارة ونظرت إىل األعلى لرتى  

فيك واقفاً إىل جانبها .من املؤكد... اهنا 
تتخيل...هذا اللمعان الغامض يف  

ألنه بدا على  أعماق عينيه الداكنتني, 
طبيعته وكان لقاءمها العاطفي ليلة  

العاصفة الرعدية مل حيدث أبداً.الشك 
انه نسي هذه احلادثة, وأخرجها من  

ذاكرته على أساس عدم أمهتيها .قطعت 



سارة مسار تفكريها وعادت لالصغاء  
 إىل نبته املمغوطة. 

"عرض الصور التذكارية للعائلة هو جزء 
ىن فيك واختار من هذا االحتفال." احن

صور فوتوغرافية ابألبيض واألسود , من 
بني جمموعة الصور امللقاه على العشب 

 وثبتها على اللوحة اخلشبية.
وجدت سارة نفسها حتدق يف الصورة 
اليت تظهر خليجاً على البحر األبيض 



املتوسط وقوارب صيد راسية ابلقرب 
من الشاطئ وأكواخاً مبنية من احلجر  

 الصخرية. فوق املنحدرات
"هذه صورة جزيرة على البحر  

االدرايتيكي حيث كانت البداية, وحيث 
ولدت تقاليد صناعة الشراب.هذا  
نيكولو." أضاف فيك وهو ميسك  

بصورة شاب ذي شعر داكن :"لقد كان 
صانعاً ابلوراثة ورحل عن جزيرته ليكون  



على أبعد ما ميكن من كرم عائلته.العمل 
ور عليه يف  الوحيد الذي استطاع العث

البد اجلديد كان العمل يف نبش الصمغ 
من حتت جذور أشجار الكاوري يف  

الشمال البعيد.لقد كانت الظروف سيئة 
واألرض بقساوة الصخر.وعاش العمال 

يف أكواخ مزرية . ولكنه استطاع أن 
يوفر مااًل ,يكفي لشراء عدة هكتارات 



من األرض هنا.الرتبة واملناخ كاان شبيهني 
 ومناخ اجلزيرة اليت أتى منها."برتية 

أمسك فيك بصورة أخرى تظهر رجاًل  
أسود العينني."نراه يف هذه الصورة يقتلع 

األعشاب الضارة والتوت البي كي  
يهيئ األرض لزراعة العرائش على  

الطريقة األوروبية. انظري! هذه صورة 
زفافه, زينة كانت رفيقة طفولته يف  

 بالده."



سارة, رغماً عنها, أاثرت الصور اهتمام 
ونسيت استياءها من فيك فيما كانت 

حتدق يف الصور الباهتة." ولكن العريس 
 يبدو خمتلفاً هنا..."

"أوه, هذا الرجل ليس العريس , انه  
 أخوه بيرت." قال فيك المبالياً.

 "أخوه؟
ابتسم فيك من جراء تعليقها.وأجاب:"مل 

يكن إبمكان نيكولو حتمل مصاريف 



والعودة إىل بالدة ومل  رحلة الذهاب 
تتمكن زينا من احلصول على أتشرية 

دخول اىل نيوزيلندا , إال اذا تزوجت 
من نيكولو.وهكذا تزوجت , على 

عجلة , ابلنيابة, من أخيه. ويف هذه 
الصورة نرى أن شقيق نيكولو قد أخذ  
مكان العريس قبل أن تصعد على منت 

السفينة املتجهة إىل نيوزيلندا.وملا 
احتفال بزواجهما ابللباس  وصلت،



الكامل.انظري إىل هذه الصورة اليت  
 تظهرمها معاً..."

نظرت سارة إىل العنوان الرئيسي  
لقصاصة صحافية.... أشرقت الشمس 
على زينا وفيك ... مث أزاحت نظرها إىل 

اللقطة اليت تظهر رجاًل داكن الشعر  
يقف مع فتاة حتت عريشة عنب,وأتثرت 

 كانت تبدو عليهما  سارة ابلسعادة اليت 



."اين أتساءل فيما إذا كانت تشعر  
 ابلغربة وهي بعيدة جداً عن أهلها؟"

"أجل ,لقد أحست جبحيم 
الغربه.واعتقدت يف البداية اهنا لن  

تصمد.ولكن عندما وصال إىل الوادي  
قررت زينا أن تكافح وتستمر." شعرت 

 سارة أن ملعان عينيه يسخر منها .
ها ... وهذا ما "لقد عملت جبانب زوج

 اختارته لنفسها."



رفعت سارة عينيها حنو السماء وهي  
تشعر ابالزعاج :" أعرف ذلك ، لقد  

 اخبتين القصة ."
جتاهل فيك تعليقها األخري ، كعادته  

 عندما اليعجبه كالمها !
" وبعد ثالثة أجيال ..." استطرد فيك 

بعد أن اختار من بني اجملموعة صورة 
:" هذه صورة رجل التقطت يف استديو 

قرابته يل بعيدة جداً ..." وتالشى دفعة 



واحدة ، االنشراح يف نبة صوته :" 
ستيفن ، رجل رائع ، من أفضل الرجال 

، لقد كان يشرف على الكرم قبل أن  
 ... أستلم ادارته ."

أمسكت سارة تنفسها ، ألهنا ميزت ، 
 على الفور ، الصورة .

  هذه هي الصورة نفسها اليت كانت
موضوعة على مكتب شقيقتها منذ 

سنوات طويلة ، يف منزهلما يف لندن ، 



وبقيت يف مكاهنا حىت يوم احلادث الذي 
 أودى حبياهتا ؟

حدقت يف الوجه امللتحي املألوف ، 
واملفعم ابلرجولة ، وترقرقت الدموع يف  
 عينيها ، هذا هو ستيفن كما تتذكره ...

،  الشعر األسود الغزير واللحية الداكنة
ومالمح وجهه اللطيفة . وأحست فجأة 
اهنا ختون هؤالء الناس . ما الذي تفعله 

يف هذا الكرم ، اهنا غريبة عنه ، وقد 



ورثت هذه األمالك بضربة حظ . من  
القدر ؟ لو عرفت املوقف على حقيقته 

وأدركت ماهية تقاليد صن فايل ، ملا 
 أتت إىل هنا ، بتااتً . 

ن  ولكن ... مهس صوت صغري م
أعماقها ... ملا كانت قابلت فيك 

أيضاً. أسكتت سارة الصوت وتساءلت  
، من أين أتت هذه اخلاطرة الغريبة إىل  

 رأسها ؟



" هذه صورة أخرى له ... " قطع 
صوت فيك عليها التأمل :" ... 

التقطت يف مكان ما من أورواب ، عندها 
ذهب إىل هناك ليشرتي أنواعاً جديدة  

 من شتالت العنب ."
لتقط فيك صورة فورية من بني الصور ا

امللقاة على العشب جبانبه ." ال أعتقد 
أن هذه الصورة ستثري اهتمامك ، اهنا  
صورة فورية ، تظهر فتاة عرفها خالل 



رحلته ، وهي تقف يف حديقة ." ملاذا  
 تشعر انه يتجنب ذكر اسم كايت ؟ 

" أعلم أن هذه الصورة لن هتمك ." 
ابلقاء الصورة على استطرد فيك وهم 

كومة الصور ، ولكن سارة انتزعت ، ال 
إرادايً ، الصورة من يده قبل أن يفعل .  
ليست مهمة ، ها ؟ قفز قلبها وشعرت  
ابإلعياء وهي تشاهد منظراً يف الصورة 
كان مألوفاً لديها يف اجلانب اآلخر من  



العامل ، ويُظهر احلديقة اخللفية ملنزل من  
سببه من ذاكرهتا ، القرميد ، استشفت ب

منظراً آخر مل تظهره الصورة ... احلافلة 
احلمراء ذات الطبقتني وهي تسري على  
الطريق الذي مير من أمام منزل القرميد  

. 
ورأت سارة الرجل الطويل امللتحي  

واملفعم ابلرجولة سعيداً ، حييط بذراعه 
خصر فتاة حنيلة تستند على كتفه . 



نظر إىل  شعرت بطعنة يف قلبها وهي ت
صورة شقيقتها الراحلة كايت وهي ترمق  
ستيفن بنظرة مفعمة ابحلب والسعادة 
وخيل هلا إن االشعاع من عينيها يكاد  
أن خيرج من الصورة . مث ... رأت يف 
الصورة ... فتاة يف الثامنة من عمرها  

... سارة الصغرية وهي تقف خبجل إىل  
 جانب كايت ويدها ممسكة بيد شقيقتها.



لصورة مهرتئة ومتسخة ، ويبدو كانت ا
أن شخصاً محلها طوياًل يف جيبه . واهنا 

 كانت من ممتلكات ستيفن العزيزة.
لقد التقطت الصورة آبلة التصوير  

الفورية اليت كانت عند أمها ، يف احلديقة 
اخللفية ملنزهلما يف لندن منذ وقت طويل 

! ولتصبح اآلن البهان الساطع على  
 تنكرها اجملنون .



هل فيك يراتب أبمرها ؟ مل جترؤ على 
النظر إليه ، قد يتكهن بسرها ، وقد  
قيل هلا مراراً ، اهنا التستطيع اخفاء  

مشاعرها . أخرياً ، جازفت ونظرت إىل  
األعلى ، ولكن نظرته الباردة مل تنم عن  

شيء ، لو كان يراتب بشخصيتها 
وبسبب قدومها إىل نيوزيلندالكان سلخ  

. واعرتهتا الرجفة مبجرد   جلدها ابهتاماته
 أن فكرت بذلك .



 
قطعت نبته املمغوطة عليها هذا التأمل  
املرعب :" لقد اعتقدت انه ميكنك أن  

 متيزي املكان الذي تظهره الصورة ."
هل يعرف ؟ تسارعت أفكارها ، هل هو 

خيمن ؟ منظراً أن تقع يف الفخ وتفضح  
 نفسها ؟ 

بني من احملتمل أن يفضحها الشبه بينها و 
كايت ، أم هل فضحها فعاًل ؟ لقد كان  



شعرها ، يف ذلك الوقت ، أملس 
ومعقوداً إىل اخللف مثل ذيل احلصان ، 
ولكن ما الفرق اآلن ... ومسعت صوهتا 
 املكبوت :" لندن ، هل هذا ما تعين ؟"

وأخرياً جاءها االهلام . وحتول عقلها 
املضطرب إىل العمل جبدية ، يف وقت 

تعين احلافلة ذات  احلشرة :" هل 
الطبقتني ؟ اهنم أيخذون السياح دائماً ، 

يف رحالت حول مدينة لندن ." ال 



تنظري غلى فيك ، قالت لنفسها ."  
خاصة يف ... فصل الصيف ." ولكنها 

 ، كانت ما تكاد تدري ما تقوله. 
وشعرت فجأة بقرع الطبول يف أذنيها  
وابلدوخة ، ومسعت صوت فيك وكأنه  

بعيد :" سارة ، سارة ، هل أنت أييت من  
 خبري ؟"

كان للنغمة احلادة يف صوته العميق فعل 
املاء البارد على أعصاهبا املتوترة . 



استجمعت قوهتا وظهرت ابتسامة حائرة 
على وجهها :" ابلطبع أان خبري ! ملاذا  

 تسألين ؟"
 " لقد شحب لون وجهك فجأة ..."
" أوه ، هلذا ." حاولت أن أتيت بنبة 
صوهتا اعتيادية :" ال يهم ، هذا أمر  

حيدث يل من وقت آلخر وال خطر منه 
". 



" شكراً للسماء ، لقد ظننت انك 
 مريضة !"

غمرهتا موجة من الشعور ابالطمئنان . 
لقد أعياها اخلوف يف أن يعرفها فيك  
من الصورة اليت مضى على التقاطها  

وقت طويل . ولكن يبدو أن كل شيء  
 على ما يرام .

و مل مييزها ، ومن الواضح انه ال يراتب ه
بتااتً يف العالقة اليت بينها وبني فتاة  



الثامنة من العمر اليت تظهر يف الصورة . 
وأحست أن ثقاًل كبري قد أزيح عن  

 صدرها .
تفحصت نظرته اجلانبية وجهها الفيت ،  

واستدارة الشفاه العذبة والبشرة املالسة  
 وامللوحة قلياًل ابالمسرار .

"أنت تبدين أفضل حااًل ، اآلن ." قال 
فيك ... لو انه يعرف السبب احلقيقي 

 لتلون خديها ابللون الزهري !



دهشت سارة وأتثرت ألن فيك أبدى  
اهتماماً بصحتها عندما الحظ شحوهبا 

لكن ... البد أن قلقه انبع من خوفه أن 
 مترض واليعود يف إمكاهنا إحياء 

 
 العثور  االحتفال ، وسيجد صعوبة يف

على فنان حيل مكاهنا يف وقت قصري . 
 هل يوجد سبب آخر لقلقه؟ 



قالت سارة بصوت مرتفع :" ال تقلق ، 
لن أختلى عنك يف اللحظة األخرية قبل 

 بدء احلفلة ."
كان رده عليها ، نظرة مل تستطع سب 
غورها وال تفسريها ... ومنذ مىت كان 

 هناك كجال لفهمه ، أبدًأ...
هرعت سارة إىل الكوخ ،  فيما بعد ، 

واستحمت وغسلت شعرها ... 
اخلصالت الغزيرة الداكنة سوف جتف 



سريعاً يف الطقس احلار ... ووضعت 
قلياًل من الكحل األخضر على جفنيها 
ومسحة من أمحر الشفاه الباق الذي  
اكتمل به ماكياجها البسيط . شعرت 

ابالبتهاج وهي ترتدي الفستان األسود  
، فيما كانت تشاهد من  الذي اشرتته 

النافذة وصول أوائل املدعويني .  
التقطت الغيتار مث خرجت ، وافسحت 
طريقاً هلا بني الرمز املتجمعة . معظمهم 



مل يالحظ حىت وجودها . مث وقفت يف 
 ظل شجرة وبدأت تتفحص أواترالغيتار.
" أنت تبدين رائعة ." قفز قلب سارة 

واستدارت حنو مصدر الصوت . مل  
ر بفيك وهو يقرتب منها . وها هو تشع

اآلن يقف إىل جانبها ، ويتفحصها 
 بعينيه الداكنتني، ابهتمام .

" أوه ." لعقت سارة شفتيها ." الفستان 
 ، أهذا ما تعين ؟"



ط كال ، ليس الفستان ، بل انت ." 
وشعرت ، حتت أتثري نظرة االعجاب  

اليت رمقها هبا ، ابللون الفاضح يعتلي  
قرارها يف أن تتصرف   خديها ونسيت

 معه ببود وال مباالة .
" مرحباً ، فيك ." انداه عدد من  

 الرجال كي ينظم اليهم .
احننت سارة ، بينما ال يزال االمحرار  
يعلو خديها ، على الغيتار ن اهنم لن  



يسمعوا غنائي يف هذه الضجة على 
 االطالق ، ولكين سأغين على أي حال.

األنغام تنساب من الغيتار  عندما بدأت 
ومتأل اجلو حوهلا ، وصدح صوهتا الرقيق 

والواضح ، بقوة . توقف الكالم 
والضحك ، واجتهت كل األنظار إىل  

الفتاة النحيلة اليت تقف وحيدة يف ظل 
شجرة ، وهي منحنية فوق ىلتها  

 املوسيقية .



" سوف أعزف وأغين ما أشاء ." هذا ما 
زال على قرارها أخبت مديرها به . وال ت

. بدأت ابنشاد بضع أغاٍن قدمية مث  
انتقلت إىل أغاين الغرب األمريكي 

واألغاين الريفية . مث بعد توقف قصري ، 
 أخذت ابنشاد أغنية

 
جديدة اجتاحت انكلرتا يف الوقت  

الذي سافرت فيه إىل هنا . وبدا من ردة 



فعل اجلمهور أن األغنية مألوفة لديهم 
 هنا .

الغيتار إىل جذع شجرة ن  أسندت سارة
يف فرتة االسرتاحة ، وتفحصت وجوه 

املوجودين ، ورأت فيك يقف مع زمرة 
من الرجال . نظر إليها فيك يف اللحظة 
نفسها اليت رأته فيها . تقابلت نظراهتما 

وتشابكت مث أشاحت بنظرها عنه 
 وشغلت نفسها ابلربنامج املوسيقي.



الحظت سارة ، بعد دقائق ، ان فيك 
 مير بني املدعوين قادماً ابجتاهها .

" تعايل معي ، اي سارة ." ورأت عندما 
 اقرتب منها ، ملعاانً يرتاقص يف عينيه.

غمرها ، فجأة ، وبدون سبب ، تيار من 
السعادة . قد يكون من أتثري هذا اليوم  
الرائع عليها ، والسماء الصافية الزرقاء  
  والشمس الساطعة اليت تلقي لوانً فضياً 

 على االدغال .



ورمبا بسبب املرياث ، مرياثها ! ولو كان  
مؤقتاً. و بسبب ... مهس صوت يف  

أعماقها ، من حيث أتيت املشاعر اهلامة  
... رجل يف حياهتا ! غريب ، اهنا متقت 
فيك ، أليس كذلك ؟ هل ضربتها أشعة 

 الشمس اثنية على رأسها . 
عادت من أفكارها إىل مساع نبة صوته  

... ملاذا ميلك صواتً كهذا ...  الرخيم 
عميقاً ، ومداعباً . " هذا ما نعتبه اآلن 



قمة االحتفال ." أوضح هلا حبماس 
:"تذوق شراب املوسم اجلديد ، العصرة 
التزال خضراء والتزال يف اخلوايب . اهنا 
جديدة إىل درجة اننا مل نطلق امساً عليها  

 ... هل لديك اقرتاح؟"
ال واقعة حتتا قالت سارة وهي التز 

سحره ، اببتسامة ابئسة :" هل جيدي 
 اسم الوادي السعيدة ؟"



" ملَ ،ال ." مسعت نبة غريبة يف صوته  
:ط تعايل معي ، اهنا مناسبة خاصة ، 

 لك خصيصاً..."
ترددت سارة ونظرت إليه ابرتياب ، إذا  

كانت هذه فكرته عن املزاح ... 
أشاحت بنظرها عنه لرتى من خالل  

ني الناس املتجمعني، طاولة  فتحة ب
صغرية عليها عدة أكواب وزجاجة 

شراب ، ورأت وجوهاً مألوفة ، 



العامالت معها يف قطف العنب ، ابيت 
الفتاة اليت تقيم يف مزرعة الكيوي اجملاورة 

وزوجها الشاب بيل الذي يقود أحياانً 
 شاحنة فيك .

 " ان اجلميع ابنتظارك ." قال هلا فيك .
اان ؟" أتى صوهتا أجش   " ابنتظاري ،

ينم عن الدهشة :" ملاذا أان ، حبق  
السماء ؟ مل أفعل شيئاً ألستحق به هذا 

 التكرمي !"



 
 

" أنت واحدة منا ." بدا على فيك 
احلماس والسعادة ." لقد دعوان اجلميع  
هلذه املناسبة ، العمال واملوظفني وكل  

من له عالقة ... من قريب أو بعيد ... 
 يف العام احلايل." بصنع الشراب



قالت سارة متمسكة مبوقفها :" أان غري 
جديرة بذلك ، فأان هنا منذ فرتة قصرية 

 فقط ..."
" امسعي ." ومسعت سارة من خالل 

ضجيج وضحك اآلخرين أصوااتً تناديها 
 :ط سارة ، سارة ، حنن نريد سارة ."

" حنن يف طريقنا إليكم ." رد فيك على 
على كتفيها بال  مناداهتم وألقى ذراعه 

 مباالة وقادها عب زمحة الزائرين . 



" ستتعرفني اليوم على كل مزارعي 
العنب يف نيوزيلندا ." أخبها فيك ومها  

يسريان . حاولت االصغاء اليه ولكن  
ذراعه اليت أحاطت بكتفها كانت تفعل  
بعواطفها وتشعرها بدوار لذيذ . ماذا  
كان يقول ؟" هذا أحدهم ، أتى من 

ب ، ولكن رحلته مل أتخذ وقتاً اجلنو 
طوياًل من حمطة استالم الغنم العائلية إىل  
هنا ." ولكن الطائرة الصغرية اليت كانت  



حتوم فوق التالل شدت انتباهها . مث  
اخنفضت لتنساب فوق املنطقة املنبسطة 

القريبة . وخيل هلا أن الطائرة الصغرية 
اخلفيفة أشبه حبشرة عمالقة زهرية اللون  

 الدقائق اليت تلت ، رأت سارة شاابً . يف
يقفز من الطائرة اخلفيفة . وحيا اجلمهور 

 مبتسماً وهرع حنوها وحنو فيك . 
 الفصل السابع 

"  



مرحبا ، فيك ." قال الشاب الذي  
ترجل من الطائرة وانظم إليهما . وعلى 

الرغم من أنه حيا فيك فقد حدق بسارة 
 ومل يزح نظره عنها .

الري ." قدمها فيك " سارة ... 
 ابختصار ...

" أهاًل ، الري ." ابتسمت له سارة رداً  
على ابتسامته . " لقد تعرفنا على بعضنا 

من خالل اهلاتف ، لقد دعوتك  



خصيصاً حلضور املهرجان ، هل تذكر  
؟" ما الذي جيعل شكله صبيانياً ؟ هل 

 هو النمش الذي يغطي وجهه؟
ُتذَكريين ؟  قال هلا بصوٍت منخفض :" 

وكأين نسيتك ! لقد كنت منتظراً هذا  
اللقاء ، اليوم ..." توقف عن متابعة  
الكالم وظهر االمحرار الشديد على 
وجهه املنّمش . دهشت سارة وهي 

تنقل نظرها من رجل إىل آخر ، لرؤية  



تعابري الغضب على وجه فيك . وبدا 
على وجه الري االحراج وأخذ ابالعتذار 

 نك و فيك ...":" مل أعرف ا
أجاب فيك بصوت مكبوت :" إّن سارة 

 تعمل عندي يف الكرم ... فقط ."
" هذا صحيح ." ابتسمت سارة لالري 
، يف حماولة لتخفيف شعوره ابالحراج ، 

ألنه مل يرتكب أي خطأ يستحق عليه 
نظرة الغضب هذه ، من فيك . " لقد 



أتيت من انكلرتا كي أقضي عطليت 
 له : ابلعمل هنا ." قالت

 " وأان أمتتع بكل حلظة هنا ."
طرأ تغري زئبقي يف مزاج فيك ، عندما 

اقرتاب من الطاولة اليت حتلق حوهلا  
املتذوقون وأخذ ميزح ويتحدث مع  
املدعّوين فيما كانت عيناه تلمعان 

 ابلسعادة واالنشراح .



صب فيك الشراب يف األكواب وانتظر  
حىت تناول اجلميع أكواهبم من على 

ولة لريفع كوبه ويقول :" لنشرب  الطا
 خنب الوادي السعيد ."

" خنب الوادي السعيد ." اندى اجلميع 
وراء فيك ودوت قرقعة الكؤوس عندما 
ارتطمت بعضها ببعض . ودهشت سارة 
اليت انظمت إىل كورس املنادين . وهي  
تشاهد فيك حيدق هبا ، بدل أن ينظر  



إىل الذين حتلقوا حوله وهم يدعون له  
ذا تشعر هبذه 1ب التمنيات . ملاأطي

االاثرة اللذيذة واجملنونة ؟ اهنا مل حتتسي 
 شراهبا بسبب انشغاهلا ابلعزف والغناء .
هل تلوم احلر أم الشراب على ما تشعر  
به ؟ ال ... جيب أن تعرتف لنفسها ، ان 

سبب شعورها هذا ، هو جاذبية فيك  
الساحرة اليت ، برغم صفاته السيئة ، 

 ها الشارد .أسرت قلب



 
 

عادت إىل رشدها وتذكرت ، اي للسماء  
، لقد اطلق االسم الذي اقرتحته على 

 الشراب اجلديد ، هل هي اقرتحته فعاًل؟
انفصلت سارة عن الزمرة اليت كانت  

تقف معها وعادت إىل موقعها يف ظل  
الشجرة والتقطت الغيتار . وتعالت 

هتافات االعجاب والتصفيق بني كل  



من األحلان اليت كانت  مقطع وآخر 
 تعزفها ، ومل يرتكوا هلا وقتاً للراحة . 

" املزيد ، املزيد ." ردد اجلميع ما عدا  
فيك ، الذي رأته مندجماً ابحلديث مع 
عدة رجال ، بدا عليهم اهنم مزارعو 

عنب أتوا من مناطق أخرى كي يشاركوا  
 يف االحتفال.

استمرت سارة ابلعزف والغناء ، حىت 
رة برغم أن معظم املدعوين  ساعة متأخ



توقفوا عن االصغاء إىل أغانيها . ما عدا 
الري الذي استمر ابالصغاء على الرغم 
من انشغاله ابحلديث مع معارفه من حني 

إىل آخر . ومع مرور الوقت ، ألفت  
منظره وهو يقرتب منها ، وحيمل إليها  

 أحياانً ، كوب عصري مثلجاً.
" رجاها " ملاذا ال تراتحني قلياًل .

 بصوت صبياين.



ضحكت سارة وهزت برأسها . وعندما 
تالشت األنغام ، ابتسمت له إبغراء  
وقالت :" اهنم يدفعون يل أجراً كي  

 أعزف وأغين ، أال تعرف ذلك ؟" 
عندما ألقت ، فيما بعد ، مشس األصيل 

أشعتها البنفسجية على التالل احمليطة 
هبم ، رأت سارة عدداً من األشخاص  

الطعام ، الذي حضرته كيت ، ميدون 
على طاوالت النزهة ، وتصاعد الدخان 



، قريباً منهم ، من موقد املشاوي  
.اكتفت سارة ابلبقاء مكاهنا ، وعزفت 

موسيقى خفيفة هلم خالل تناوهلم الطعام 
. مث أصر الري عليها ، أن تذهب معه  

لينضما إىل احدى الزمر اليت حتلقت 
سها ، مما  حول الطعام ولكنها هزت برأ

جعل شعرها البين ينسدل كاحلجاب 
على وجهها . " أان لست جائعة ." 

 أجابته.



استدار الري مبتعداً عنها ، وقد ابنت 
 على وجهه اخليبة . 

 " إذاً ، سأنتظرك هناك !"
" رمبا انظم إليك فيما بعد ." اندته 

 سارة.
" لن تنظمي إليه ، وأنت تعرفني ذلك  

اثنية ! نظرت   ." هذه النبة املمغوطة
سارة إىل األعلى ورأت فيك يقف إىل  
جانبها ." ألن االستمتاع مبذاق اللحم  



ال يكون إال فور االنتهاء من شوائه ،  
 وليس بعد ساعة أو أكثر !"

احننت سارة على األواتر ." ابلفعل أان 
 الأريد ..."

 
اآلن !" أخذ بيده القوية الغيتار منها  

 وألقى به على العشب.
وى من معاندته . " أنت الذي  ال جد

أتمر هنا ." قالت سارة ابستسالم 



ومسحت له مبرافقتها وهو يفسح هلا  
 الطريق بني املدعّوين إىل طاولة الطعام. 

رأت سارة رجاًل عمالقاً ، أشقر الشعر ، 
يقف إىل جانب الطاولة ، خاطبه فيك ، 

 عندما اقرتاب :" كيفن ، هذه سارة ."
مام ." إذاً ، أنت  نظر كيفن إليها ابهت 

الفتاة اليت وظفها فيك يف الكرم هذا  
الصيف ." صوته أجش بنبة بطيئة برغم 

صغر سنه ... مل يتجاوز العشرين إال 



بقليل ... " كان جيب أن أعرف ، من  
 خالل حديث فيك عنك ...!"

نظرت سارة إىل فيك متسائلة عما يعنيه 
كيفن . والحظت من انطباق شفتيه 

وملعان عينيه الداكنتني انه يستمتع  
مبجرى احلديث واهنا لن تعرف أبداً ما  

 الذي قاله عنها هلذا الرجل.
أخذ فيك ، بعد حلظة ، سارة من 

ذراعها وسارا حنو موقد املشاوي ،  



حيث اختارت طبقاً من بني أصناف 
السلطة املوضوعة على الطاولة قرب  
املوقد ، ورأت أن كيفن قد حلق هبما 

قف إىل جانبهما ، وتعلو وجهه  وو 
اللطيف ابتسامة ودية . " أنت 

تستمتعني ابحلياة هنا ، أليس كذلك ؟  
هل كان فيك قاسياً معك ؟" سأهلا وهو 

 يغمز بعينيه.



" كال ، ليس يف العمل ..." وتوقفت 
سارة عن متابعة الكالم خوفاً من أن  

تقول ما جيول يف فكرها . مث استطردت  
رم كان ممتعاً للغاية  :" العمل يف الك

ابلنسبة يل ." ومل جتد حاجة الخفاء نبة 
احلماس يف صوهتا :" خاصة ، عندما 

تنضج العناقيد حتت مشس صيف 
نيوزيلندا ، فيما الناس يرجتفون برداً يف  
بلدي ، انكلرتا ." ما ذكرته اآلن كان  



على األقل ، صحيحاً . وقعت نظرهتا 
اليهم الضاحكة على الري ، الذي انظم 

." وقد شاهدت اآلن ، للمرة األوىل يف 
حيايت ، طائرة امليكرواليت اخلفيفة !" 

ابتسمت لالري . " مل أصدق ، للوهلة  
األوىل ، ان هذه الطائرة خفيفة ، لقد  

بدت هشة وهي حتلق فوق التالل ، قد 
أطلب من الري أن أيخذين على متنها 

 يف نزهة ." 



وجه  " ال داعي ألن تسأيل ؟" انشرح 
 الري املنّمش . 

" اختاري أي يوم ، وأفضل أن يكون  
 قريباً ، ما رأيك يف هناية هذا األسبوع ؟"

نظرت سارة اببتسام إىل من حوهلا ." 
أخبوين ، هل أان حقاً شجاعة ، أم غبية 

؟ ما الفرق ؟ على أي حال سأقبل 
 دعوته للقيام . هبذه النزهة !"

 



 
ه  "ال داعي ألن تسأيل؟" انشرح وج
الري املنّمش."اختاري أي يوم , 

وأفضل أن يكون قريباً, مارأيك يف هناية  
 هذا األسبوع؟"

"ال" دوى صوت فيك مغلقاً اجملال أمام 
أي نقاش. استدارت الوجوه املندهشة 

واليت خيم الصمت عليها, ابجتاهه, 
وتعالت أصوات االعرتاض من  



املوجودين :"ال تكن متزمتاً على هذه 
ك! التفسد على الفتاة متعة الصورة ايفي

 الطريان!"
الحظت سارة نظرته العميقة اخلارقة  
عندما سأهلا :" هل أنت حقاً تريدين  

 الطريان على منت امليكرواليت ؟"
ترددت حلظة يف االجابة .وقد حريها 
 التأثري الساحر الذي يشع من نظرته.

 منتدايت ليالس 



وتذكرت كيف اندهشت عندما رأت 
الطائرة اهلشة واملكشوفة تقلع يف اهلواء 

وهتبط بسالم.هل تسطيع هذه اآللة  
الطائرة محل راكب آخر ؟ تضاربت 

االحتماالت يف رأسها ومل تستطع أن  
تبعد عن خميلتها االنطباع األول الذي  
كونته عن الطائرة, على اهنا لعبة أوالد  

مصنوعة من قطع اخلشب 
ستطاعت واأللومينيوم.ألهنا لو فعلت ال



أن تستجمع شجاعتها وتوافق على 
 ركوهبا.

"كنت أعلم انك ستفكرين اثنية يف  
 قرارك."

قررت سارة على الفور, خالف مانوت  
عليه, عندما شاهدت السخرية اليت  

ارتسمت على شفيت فيك ."حسناً , أان 
مل أغري رأيي." قالت وهي جتهد كي أييت  

 صوهتا اثبتاً.



ئعة." "سوف تكون النزهة جتربة را 
أضافت بثقة مل تكن تشعر هبا:"وسوف 

أكتب عنها يف رسائل أبعثها إىل  
 بالدي."

"أان آسفة!" قالت سارة عندما الحظت 
تعابري الندم اليت ظهرت على وجة فيك 
بسبب مجلته األخرية,واليت وضعت حداً 

هنائياً للجدال حول النزهة اجلوية اليت  
عزمت على القيام هبا . ورأته ينظر إىل  



الري ويقول:" ان سارة تعمل يف هناية  
هذا األسبوع... بعض األمور اليت تتعلق 
ابلتعبئة ووضع امللصقات ومايتبع ذلك  

.كما أتوقع وصول رحالت سياحية 
وزابئن... وقد وجدت من خالل خبيت 
ان موسيقى الغيتار تضيف جواً خاصاً 
على املكان ... وجيب أن ننتهي من  

 طلبات التصدير أيضاً."



فتحت سارة فمها كي تتكلم ولكنها مل 
تفعل, هذه هي املرة األوىل يف حياهتا 

اليت مل تستطع فيها الكالم.نظرت اليه  
شزراً. كيف جيرؤ على التدخل يف 

 شؤوهنا اخلاصة؟
تسارعت األفكار يف رأسها .هل هو  

ينتقم منها ألهنا رفضت تلبية مطالبه يف 
احلفلة املوسيقية؟ هي تعرف , 

 د,انه ليس حباجة هلا يف هناية  ابلتأكي



 
 

األسبوع ! برغم مابدا من خالل نبة 
صوته انه يعين فعاًل ماقال." تستطيع 

سارة القيام هبذه النزهة يف وقت الحق." 
 أضاف بالمباالة.

خيم صمت على الزمرة املتحلقة 
وسكت الكالم والضحك.شحب وجه 

الري بعدما فهم مغزى كالم فيك. 



متعلقاص هبذه  عندما يكون األمر
الفتاة, ولو يف أايم العطل, فاألمر يعود  

للمدير , وابلنسبة له ... الشغل , 
شغل... ولكنه رد على فيك ابنشراح:" 

جيب علينا أن نؤجل هذه النزهة, كما 
 يبدو يل."

ترك فيك , فيما بعد, الزمرة وذهب إىل  
غرفة االستقبال وأدار جهاز السترييو ,  

ان الراقصة  وسرعان ماصدحت األحل



الشعبية واختلطت بضحكات 
ومسامرات املوجودين.وضع الري يداً  
على ذراع سارة وقال متنهداً:" لسوء 

 احلظ , جيب أن أعود للمدينة."
 "ماذا تعين؟" سألته سارة بتعجب

"أنظري إىل هناك." تتعبت سارة إشارة 
يده إىل حيث بدت الشمس الغاربة  

ق وكأهنا كتلة انر محراء لوحت األف
 ابللون البتقايل امللتهب.



" إن قيادة طائرة امليكرواليت ليست 
لعباً ومتعة فقط." وأضاف حبسرة:" 

جيب أن أطري قبل حلول الظالم,  
 امسعي."

قال ابستعجال:"سوف ألتقي بك اثنية, 
 أليس كذلك؟." 

واستطرد قبل أن تتمكن يف اجلواب:" 
هنالك شيء." شد على يدها بقبضة 

دافئة."...هل متانعني إذا طلبت منك ؟ 



ليس إال ... " لعق شفتيه وقد بدا 
 االنفعال عليه."...ما أعنيه."

وأضاف بسرعة فجائية:"هل توجد 
عالقة عاطفية بينك وبني فيك؟" ازداد  

صوته انفعااًل:" أتعرفني ما أعين,  
 أتفهمني مقصدي؟"

"فيك؟" قالت سارة وهي التصدق 
مامسعت :"انه رئيسي، وأان ما أكاد  

 أعرفه, هذا كل مايف األمر."



"لقد فهمت." ظهر على وجه الري 
 االرتياح."إذاً, سوف أراك اثنية؟"

 "إذا شئت ذلك!"
"رائع!" رّد الري ابنشراح:" صدقيين إذا 
قلت لك , انه لو ال الظروف ملا ذهبت 

ن. واألمر يهون لو كنت سأراك يف اآل
هناية االسبوع." تنهد بعمق واستطرد:" 

ولكن يبدو أن املدير اليستطيع  
االستغناء عن خدماتك هذا االسبوع. 



ومايطلبه حيصل عليه!" هتدج صوته 
،فجأة :" هل ستعلمينين إذا تغريت  

األمور, وأصبحت حرة يف هناية 
االسبوع؟ اتصلي يب على اهلاتف, كيت 

ندها الرقم. وسوف آيت وأقلك على ع
منت الطائرة ونذهب يف نزهة... ليس 
عندك فكرة كيف يبدو الريف مجياًل  

عندما تنظرين إليه من أعلى. وتشاهدين 
قمم اجلبال وكأهنا هامات, والغنم  



واملاشية يف مراعيها كأهنا بقع على  
السهول اخلضراء.شد على 

يدها."وسوف أبرهن لك..." خفت 
جيياً:"ِعديين انك ستحاولني  صوته تدر 

جهدك للمجيء .وانك سوف تتصلني 
 يب عندما تسنح الفرصة...."

"حسناً. أعدك بذلك." ولكنها كانت 
متأكدة أن الفرصة لن تسنح , واحتمال 

أن يعدل فيك عن قراره ويسمح هلا  



أبخذ عطلة يف هناية األسبوع , معدومة 
كل تقريباً.وهي التبايل كثرياً هلذا األمر, و 
ماهتتم له هو معاملة فيك املتسلطة 

,معها, واليت تكاد أن تصيبها ابجلنون . 
وأقسمت يف نفسها على أن تنتقم 

للطريقة اليت عاملها هبا اليوم , وماعليها  
 إال االنتظار.

"عمت مساء ايسارة , أكره أن أتركك  
 هكذا!"



وماكادت ان تسمع سارة كالم الري, 
وية عينها, ألهنا كانت تراقب فيك من زا

وهو يقف قريباً من زمرة مزارعني  
يتكلمون عما حدث بينها وبني فيك. 
وحبركة ال شعورية, أرادت أن تظهر له  

ان بستطاعتها جذب الرجال اآلخرين , 
ورفعت رأسها إىل األعلى وقالت بنعومة 
:"عمت مساء, ايالري." ورماها الري 

 بقبلة يف اهلواء. 



وق كتفه بينما "أراك قريباً." قال هلا من ف
استدار مبتعداً.وعلى الفور اختفى عن  

 أنظارها بني الناس اآلخرين.
 "هل ترقصني, ايسارة؟"

أدارت سارة رأسها لرتى من دعاها إىل  
الرقص, وشاهدت كيفن ينحين  

فوقها.متالكت نفسها بسرعة وابتسمت  
له ."هيا بنا." وسرعان ما اختذا مكاانً  



اء املعلقة هلما بني الراقصني, حتت األضو 
 فوق رؤوسهم.

"هل تعرف." متتمت سارة:"اين رقصت 
على هذا اللحن يف الليلة اليت سبقت  

سفري من انكلرتا إىل هنا؟ ويبدو انكم 
هنا, تتابعون أحدث األحلان اليت تنتشر  

 هناك."
"أين استمعت إىل هذا اللحن؟" سأهلا  

 كيفن.



"يف حفلة خاصة, أقامها صديق ملناسبة 
حلادي والعشرين." شردت  عيد ميالده ا

أفكار سارة , وشعرت ابلسخف ألهنا 
فضلت اجمليء إىل هذا الوادي املنعزل 

الذي يبعد آالف الكيلومرتات عن أي  
مكان, وألهنا ترقص على العشب  

اجلاف يف ليلة صيف , ويف ظل التالل 
احمليطة ابلوادي. بداًل من البقاء  



هناك.ومن الغرابة أن تشعر بكل هذه 
 ة هنا...السعاد

برغم كثرة أصدقائها يف انكلرتا.... 
وأبهنا يف بيتها وبني أهلها . فيما عدا 
فيك , التفكر به... ان عنده حب 
التملك على صورة مزعجة . ومهس 

صوت من أعمق أعماقها , وهو أيضاً  
ذو جاذبية فتاكة ويشع برجولة ساحرة , 



تشع منه قوة عندما تتواجدين معه يف  
 لك بال حول وال قوة...نفس الغرفة جتع

وهذا التسلط وفوة شخصيته ! لقد 
أطلق شعب املاوري لقباً على مثل هذا  

النوع من الرجال إما تكرهه من أول  
نظرة أوتقع صريعاً يف حبه .ابلنسبة 

 هلا... اهنا تكرهه!
مشت سارة مع كيفن عندما خيم الظالم 
على املكان , إىل غرفة االستقبال فيما 



ى الصادرة عن جهاز  كانت املوسيق
السترييو تصدح يف سكون الليل. تبني  

لسارة أن كيفن راقص ابرع , وان 
خطواته تتمايل, على أرض الغرفة خبفة, 

مع ايقاع اللحن.واحتفظ كيفن بسارة 
كشريكته يف الرقص حلناً بعد آخر , 

وكان ذلك ابلنسبة هلا أمراً مجياًل ,ألن 
 آخر شيء كانت تتمناه هذه الليلة هو
أن ترقص مع فيك , فيما عدا .... 



ذكرت سارة نفسها , أن الرقص سيتيح 
هلا الفرصة كي تفهمه...أبي وسيلة 
,كيف تشعر حنو ترفعه وتدخله يف  

 شؤوهنا اخلاصة.
أدركت سارة , الحقاً خالل السهرة , 
انه مل يكن هناك من داع لشغل ابهلا,  

ألهنا مل تره يقرتب , بتااتً من حلبة 
 الرقص. 



بت سارة نفسها, ملاذا , حبق السماء , أن
تفكر به على الدوام؟ كان كيفن آخر 
من غادر احلفلة , عند انتهائها واجته  

املدعّوون حنو سياراهتم وشاحناهتم 
 وسيارات الالندروفر.

وجدت سارة الزمرة من النساء ، عندما 
دخلت مطبخ املنزل الكبري . كيت ، 

ى تنظف الصحون واألواين النظيفة عل
الرفوف ، فيما كانت امرأاتن آخراين 



تضعان فضالت الطعام يف أكياس 
القمامة ... وفىت كانت سارة قد 

الحظته ، ابكراً ، يساعد فيك يف شواء 
 اللحم على املوقد ... ينظف األرض.

" مرحباً." حيتهم سارة ، وأعجبها الغىت  
الذي يرتدي بنطال جينز ضيقاً ، ويبلغ 

ة وتعلو وجهه  من عمره اخلامسة عشر 
 النضر ابتسامة لطيفة.



" هذا بول ." قالت كيت وهي تدير 
رأسها حنو سارة ، انه احد أفراد عائلتنا  
الكبرية ، ولكن ال نراه كثرياً ، ألنه يقيم 
مع عائلته بعيداً ، على اجلزيرة اجلنوبية 

". 
ضحك الفىت وقال:" من اآلن وصاعداً  

، ، سوف ترينين كثرياً ، اي عميت كيت 
وال أستطيع االنتظار أكثر كي أسرد  



عليك األخبار املثرية ! أمي سوف تطري  
 من الفرح عندما تسمع ذلك ."

خيم الصمت على اجلميع فيما استطرد 
بول :" لقد وافق فيك على اعطائي 

عماًل هنا ، يف الصيف وحىت حيني موعد 
 دخول اجلامعة ." ملعت عيناه 

 
خرتت  ابحلماس ." وهل تعرفون ؟ لقد ا

التخصص يف مادة الكيمياء ، وقد قال 



فيك ان التخصص يف هذه املادة 
 سيفيدين كثرياً يف املستقبل!"

وغمز بعينه ضاحكاً ." ال أحد يعرف 
 احلظ ! ولكن ، حسبما أخبين مىت أييت

، جيب أن أجتهد وأدرس جبدية وأبقصى 
طاقايت وبال تباطوء . وأن أحصل على  
عالمات جيدة . وقد أعطاين الدافع  
الذي به أستطيع أن أصمد يف وجه 

السنوات القادمة املرهقة . وسأبرهن له  



عن استطاعيت ذلك ! ان فيك هو 
 صنف من الرجال ، جيعل أصدقائي على
استعداد للتضحية بعني وضرس مقابل  
العمل عنده يف العطلة الصيفية . انه  

مستقيم ، ال حيب التلهي وإذا قال فيك 
 شيئاً ... فهو يعين ما يقول !"

وافقت سارة بصمت على مجلة بول  
األخرية ، فيما كانت تلتقط منشفة  

صغرية كي تنشف هبا الفناجني  



واألكواب ، مث اتبعت االصغاء إىل  
 ديث بول.ح

" وقد قال فيك أيضاً، إنه جيب علي أن 
أمسك اخليط من أوله وأتعلم كل ما  
استطعت عن هذه الصناعة خالل 

العطل الصيفية . وقد سره اين حصلت 
على رخصة قيادة السيارات، ألين 

أستطيع أن أساعده يف جماالت أخرى 



مثل ذلك ... كما أستطيع أن أصرف 
 أوه ، ال  قلياًل من الوقت يف املخزن.

أستطيع االنتظار حىت حيني الغد وأبدأ  
 ابلعمل!"

غداً ! شعرت سارة ابلبد يسريي يف  
عروقها .املخزن, وضع امللصقات... 
 وهي عندها أيضاً إجازة سوق دولية.

ولكن فيك مل يطلب منها القيام هبذه 
األعمال.وهي مل تتحدث بشأهنا معه.  



هل هذا يعين أن الفىت... وهو أحد 
اد العائلة... سيحل مكاهنا يف أفر 

الكرم؟هل هي ختطت احلدود يف حتديها 
ملطالب رئيسها املتسلط؟ وأصبح من  

احملتمل أن يستبدهلا هبذا الفىت, املتشوق 
لتعلم صناعة الشراب؟ وهويعتب فيك 

مثاله األعلى مع انه مل يقابله إال يف  
فرتات قصرية ومتباعدة ومل يعرفه  

قم عليها جداً جيداً.الشك ان فيك ان



لعدة أسباب, ولكن أن يستبدهلا... 
وغمرها فجأة شعور ابلضياع واخلواء , 

 أعياها.
"أنت واقعة يف احلب دون شك!" 

انتبهت سارة عندما مسعت هذا الكالم  
من ابيت, ذات الوجه الضاحك :"لقد 

جففت طبق السلطة ثالث مرات  
متتالية, وإذا كان هذا السبب أتثري كيفن 

 "عليك ...



"تبدين مرهقة." رمقت كيت سارة بنظرة 
حادة عندما الحظت توتر أعصاهبا 

:"لقد اشتغلت طوال النهار فيما البقية 
 متتعت ابحلفلة..."

أوقفت سارة بسرعة,تدهور معنوايهتا 
وقالت:"ولكنين متعت نفسي أيضاً!  

وكان رائعاً.حقاً ,أن أعزف وأغين خالل  
 احلفلة..." توقفت عن متابعة  

 



م عندما شاهدت فيك يقف بباب الكال
املطبخ املفتوح وبدا عليه انه َفرَح  

 بكلماهتا األخرية . 
أصاهبا اهللع, يف ذات اللحظة, ومتتمت 

بصوت خافت :"لقد آن األوان كي  
أخلد إىل النوم." رمت املنشفة اليت  

بيدها على األرض, وختليت للحظة ان 
فيك كان على وشك الوقوف يف طريقها  

فسح هلا اجملال كي متر.وهرعت , لكنه أ



مسرعة إىل اخلارخ وطواها سكون الليل  
 املظلم.

شعرت سارة ملسة على ذراعها قبل أن  
توشك على الوصول إىل كوخها ورأت  

فيك يسري إىل جانبها...مل تسمع 
خطواته عندما أتى من خلفها ألنه سار  

 على العشب الندي...
"عندما تعزفني على الغيتار, جتعلينه 

دح ابلغناء." قال بنبة مفعمة يص 



ابحلماس:"هل فكرت ابحرتاف الغناء  
والعزف يوماً؟" ان آخر شيء كانت  

تتوقعه من فيك أن حتظى بتقديره 
املخلص على اجلهد الذي قامت به يف  

احلفلة, ومع ذلك فهو فعاًل يعين  
مايقول.ولكن إذا استطاع جتاهل كل 

شيء آخر , فكرت سارة, فهي تستطيع 
ضاً! وأجابته بال مباالة :"مل أفكر ذلك أي

جدايً يف ذلك,النه مل يكن عندي قط , 



الوقت أو املال من أجل دراسة هذا  
 الفن!"

"كان جيب أن تفعلي, إن موهبتك 
 طبيعية!"

وصال إىل الكوخ, وعلى منصة الدار  
الصغرية, استدارت لتصبح وجهاً لوجه 
معه."أان سعيدة لتمتعك بغنائي!" موجة 

ة جعلت أفكارها تضطرب  من احلري 



جبنون.وتنفست بعمق وسألته"إذاً ليس  
 هناك من شكاو؟"

"فقط أمر واحد...." اقرتب منها  
خطوة.وهذا جعل قلبها ينبض، فجأة، 

بشدة:"أخبيين, هل أعطيت الري 
موعداً كي تذهيب معه يف نزهة على منت  
طائرته ؟" نبته املمغوطة كانت أكسل  

عر ان  من أي وقت مضى, وملاذا تش
 هذا السؤال ملغوم ويلفه الغموض؟ 



"الري؟" حاولت جاهدة كسب الوقت  
وقد أدركت ان الفرصة قد حانت كي 
تنتقم من فيك.... واغتنمتها.."أوه، 

أجل , اننا ابنتظار يوم مناسب كي أطري 
 معه يف هذه اآللة اخلفيفة املضحكة."

"التذهيب." قال بلهجة أمر شديدة وغري 
سارة حتدق به مذهولة   اعتيادية.مما جعل

حقاً, ايجلرأته! رفعت سارة ذقنها 



الصغرية حتدايً,لقد حان الوقت لتلقينه  
 درساً!

"وملاذا ال أذهب؟" صرخت به , ومدت 
يدها إىل مقبض الباب كي تفتحه ولكن 

 فيك خطا حنوها وسد الطريق عليها. 
 
 

"لقد وعدت الري ابلطريان معه يوماً  
:"وأان ."أضافت وهي تتصنع اهلدوء



أنتظر هذا اليوم بفارغ الصب!" سارة، يف 
احلقيقة ، نسيت املوضوع متاماً. " وإذا  
كان ما يقلقك هو اخلطر الذي ميكن  

أن أتعرض له !" قالت بتعاٍل :" فاطمئن 
اباًل ، ألن سجل الري يف الطريان ال  

غبار عليه ، وابلنسبة يل فأان ال أخاف  
 ركوب املخاطر ... أبداً."

أان الذي أخاف !" صر فيك  " ولكن
 على أسنانة بشراسة .



" أريدك أن تفهمي جيداً ! أنت لن  
تطريي معه يف هذه اآللة السخيفة ... 
امليكرواليت ... ال يف الوقت احلاضر  

 وال فيما بعد !"
" اي للسماء ." قالت ابستياء :" وماهو 

 السبب ؟"
 " ألين ال أقبل بذلك !"

كتمته يف   " ال تقبل ؟" انفجر كل ما
قلبها يف وابٍل من الكالم :" كما 



أخبتك ، سابقاً ، اين أختار األحلان  
اليت أعزفها وأختار الفساتني اليت أرتديها 

، فأان أيضاً أختار أصدقائي !" وألهنا 
شعرت أن صمته ... بطريقة ما ... هو 

أكثر رهبة من الكالم الساخر الذي  
ين كانت تتوقعه منه ، أضافت دفاعاً:" إ

أعمل هنا فقط ، كما تعرف ! وأنت ال  
 متلكين !"



عال االمحرار وجهها ." على أي حال 
..." نظرت إليه ابرتياب ." ... ملاذا 

قلت لالري انك ال تستطيع االستغناء 
 عين يف عطلة االسبوع ؟"

" لقد مسعتين حينها ." قال هبدوء :" 
ضغط العمل ." ملاذا ال تثق هبذه النغمة 

 نبة صوته املمغوطة ؟يف 
" أان أتعجب ، وأريد أن أسألك عن أمر  

؟" وبدا اهنا ال تستطيع منع تدفق  



الكالم الغاضب من فمها :" ملاذا  
اختذت هذا املوقف العدائي من الري  
مع انه مل يفعل شيئاً وبدا يل انه رجل 

 لطيف جداً...؟"
 " أوه ، انه رجل لطيف ابلتأكيد !"

 ة ؟"" إذاً ماهي املشكل
" اهنا جزء من اتفاقنا عندما حصلت 
على العمل هنا . هل تذكرين ." مرة 
أخرى ... الحظت سارة التهكم يف 



صوته :" أن احتمال العمل يف عطل  
 هناية األسبوع هو وارد دائماً ..."

" إنه فقط احتمال !" رمت سارة فجأة 
 ، كل منطق يف اهلواء .

ن " أنت ال تزال غاضباً ، ألين رفضت أ
أنشد أغنيتك اخلاصة اليوم ، وأن أعدل 
البانمج املوسيقي ألجلك !" حدقت به 

 والشرر يتطاير من عينيها .



هز فيك كتفيه." أان أستطيع االنتظار 
"... 

" تنتظر ! كيف ابمكانك التكلم هكذا 
 !" انفجرت به غاضبة .

 
" بعد ... بعد ..." ذهلت وهي تسمع  

ه معي نفسها تضيف :" ... كل ما فعلت
 ، اليوم ؟"



أجاهبا بصوت هادئ ورصني :" ما الذي 
 تعنينه بكالمك ؟"

" وكأنك ال تعرف ." قالت بصوت  
متهدج فيما كانت حتاول أن متنع  
دموعها اليت كادت أن تنهمر .  

وأحست ، دفعة واحدة ، ابهلوان وأبن 
مشاعرها قد جرحت . وطغى عليها 

الغضب ." لقد حتدثت مع بول ، منذ 
لقد كان مسروراً جداً ألنك   قليل ،



أعطيته عماًل يف هذا املوسم . العمل  
الذي أشغله أان !" أهتز صوهتا وهي 

توجه له هذا االهتام :" كيف تستطيع أن 
تفعل شيئاً كهذا ؟" صرت على أسناهنا 
كي متنع نفسها عن الكباء ." كما انك  

 ال تبايل مبا حيدث يل !"
يبة غمرها ، دفعة واحدة ، احساس ابخل

واالحباط بسبب الرتاكمات العاطفية  
طوال هذا اليوم الطويل ، ومسحت  



بيدها الدموع اليت سالت على خديها ." 
 ال أحد ... لقد ظننت ..."

تعثرت ابلكالم كالسكارى :" أان أعين ، 
إذا كنت حباجة إىل شخص حيمل رخصة 
قيادة صاحلة ، فأان عندي هذه الرخصة 

ان ذلك يهمك  ، ومل أعتقد يف البداية 
"... 

" ال يهمين ؟ منك ، اي سارة ؟" أخذهتا 
الدهشة بفعل الدفء املفاجئ يف نبته  



اخلشنة ، ولكن نبته تبدلت بعد حلظة  
وأصبحت عادية . وقالت سارة يف 

نفسها ، ال شك اهنا ختيلت هذه الرقة  
غري املتوقعة منه . أن يكون رقيقاً معها  

 ا !؟ فيك ؟ ال شك اهنا فقدت صواهب 
أفاقت من أتمالهتا وعادت لإلصغاء إليه 

:" لقد أسأت الفهم متاماً ، وتشابكت 
أفكارك . صدقيين ، اين أحتاج  



للمساعدة يف العمل ، من أي جهة أتت 
"! 

" أوه ." تنهدت سارة ابطمئنان ." لقد 
 ظننت انك استغنيت عن خدمايت ."

نك اي سارة ؟" مل تستطع " استغين ع
سارة مساع هذه الكلمات جيداً ألنه متتم 

هبا بصوت خافت ، وخيل هلا ، بعد  
دقيقة ، انه مل يقلها . يبدو اهنا يف هذه 

الليلة ، تفرتض كل االحتماالت غري 



املعقولة ، مثل النغمة العاطفية يف نبات 
فيك اخلافتة ، وانه سوف يطردها من  

عماًل لفىت من  العمل ، ألنه أعطى  
 عائلته .

" هل فهمت املوقف اآلن ؟" أعادهتا ، 
 نبته املمغوطة إىل الواقع .

" أوه ، أجل ، أجل ." أكدت له وهي 
تشعر ابلسعادة ، وانتظرت أن يقول هلا  
انه اليعرتض على قيامها بنزهة مع الري 



يف طائرة امليكرواليت ولكنه بداًل من 
قال :"  ذلك متتم بشيء غري مفهوم ، مث

تصبحني على خري اي سارة !" واستدار 
على نفسه بزاوية حادة وابتعد خبطوات  
 طويلة متمهلة ... وابتلعه سكون الليل.

 
" هل رأيت فيك هذا الصباح ؟" رفعت 

سارة رأسها عن طاولة املكتب عندما 



دخل بول املكتب ." هنالك من يطلبه  
 على اهلاتف ..."

، لقد   " لقد ذهب مع فتاة تدعى لني
اتصلت به وذهبا منذ وقت طويل ، وقد 

قال انه لن يعود قبل حلول املساء .  
لقد مرت عليه يف الصباح واقلته معها  

يف سيارهتا ... أوووو ! ما أمجلها ! 
شقراء ومغرية ! إن فيك يعرف كيف 

 خيتار فتياته !"



مل تفهم سارة السبب لشعورها املفاجئ  
اجئاً ، لقد ابخليبة واحلزن . اخلب ليس مف

أخبوها مراراً عن العالقة الغرامية  
املتقطعة بني فيك ولني ! ويف الوقت  

نفسه ال يعين فيك هلا شيئاً ... هل هذا 
معقول ؟ وملاذا تشعر ابلغضب 

واالحباط ؟ ابلطبع ان الذي يزعجها  
هو انه مسح لنفسه ابلقيام بنزهة يف هناية 
األسبوع بينما منعها يف الوقت نفسه من 



الذهاب مع الري . قالت بصوت مرتفع 
 :" هل ترك يل أي خب ؟"
 " كال ، وال حىت كلمة ."

 غمرهتا موجة من االستياء .
" وهكذا ال يبقى لالشراف على العمل 

إال أان وأنت !" قال بول وهو يشعر  
أبمهيته :" وابلنسبة يل ، ال أبس بذلك ، 
فأان سعيد لوجودي هنا ، وليس عندي 



من مكان آخر أذهب إليه ، ليس بال  
 جواز سفر ."

كانت سارة ما تكاد تصغي إىل صوته  
الطفويل ، لقد ترك هلا أمر التعامل مع  

الت السياحية اليت حيتمل وصوهلا  الرح
يف غيابه ، وهذا أمر يناسبه . ألنه مل 
يرتك هلا فرصة لالختيار . ومل يرتك هلا  

أيضاً توجيهات خاصة . ال شك انه كان 
متلهفاً هلذا اللقاء غري املتوقع مع الفتاة  



اليت اليزال حيبها إىل درجة نسي معها  
كل شيء آخر . أطبقت شفتيها بقسوة 

اً ، يف االمكان أن يلعب أثنان  ، حسن
هذه اللعبة ! نظرت من خالل النافذة ! 

يوم صاف ، بدون رايح ، ومساء زرقاء  
براقة . انه يوم مثايل للطريان  

ابمليكرواليت . وملَ ال ؟وهي غري جُمِْبة 
على االنصياع ألوامر فيك . قالت 

سارة يف نفسها . وإذا كان غياهبا عن 



عدة زابئن مهمني  الكرم سيكلفه خسارة
 ، فالغلط ، غلطه !

التقطت بعد دقيقة ، مساعة اهلاتف  
 وطلبت رقماً مكتوابً على دفرتها .

" هالوا ؟" مسعت صوت الري عب 
 اهلاتف .

 " هذا أان ... سارة ..."
 



وجدت سارة املرأة املسنة يف املطبخ 
وهي تُقطع حبوب فاكهة الكيوي اليت  

احلة أرسلتها ابيت ... وهي غري ص
للتصدير إىل األسواق العاملية ...لتصنع 

 منها املرىب .
" سيأيت بعد قليل وأيخذين يف نزهة على 
منت طائرته ، امليكرواليت ." قالت سارة 

لكيت :" سيصل يف احلال ." ظهر يف  
عيين كيت عدم الرضى ." لن يكون  



فيك مسرورا هلذا العمل ." قالت وقد 
نك تعرفني  عال حمياها االستياء :" أظن ا

 انه سيمضي هذا النهار مع لني !" 
ولكن سارة ال تريد مساع أي شيء عن  

 لني . واعتلى وجهها االمحرار . 
" أعرف انه لن يكون مسروراً ." وافقت 

 على كالم كيت برقة .



" ماذا سيحدث ..." رمقت كيت سارة 
بتحٍد ." ... لو وصلت رحلة سياح 

 واليوجد أحد هنا كي يهتم هبم ؟"
ن رد سارة جاهزاً على هذا السؤال  كا

:" لقد راجعت جدول الرحالت ، 
وليس عندان أي حجوزات مسبقة هلذا  

 النهار ." 
" ال أحد يعرف ابلتأكيد مىت تصل 

الرحالت ." أضافت كيت وهي حتاول 



أحباط مهة سارة :" خاصة ، يف يوم  
مجيل كهذا ، أمتىن أن تكوين على معرفة 

تعجب من  مبا أنت يف صدده ، وال أ
معارضة فيك هلذه النزهة على منت 

الطائرة الصغرية ، ألنك بذلك ، جتازفني 
حبياتك..." نظرت سارة إىل كيت وكأهنا 

ال تصدق ما مسعت :" أجازف حبيايت مع 
الري ؟ الرجل الذي سجله خاٍل من أي 

 حوادث ..."



" سجله ، هذا كل مايف األمر ! ولكن  
 لكل شيء أوان ..."

لى أي حال ، أان ذاهبة !" " حسناً ، ع
ومل تندهش سارة عندما مل تلقي عليها  

 كيت حتية الوداع .
كانت سارة واقفة على العشب عندما 

هبطت اآللة الطائرة جبناحيها العمالقني  
ذوْي اللون الزهري ، من السماء  



الصافية وتسارعت فوق العشب حىت  
 توقفت.

قفز الري ، بعد حلظة ، من الطائرة ، 
وها واحلماس يعلو وجهه ." انه وهرع حن

لرائع حقاً ، أن أراك اثنية ! كدت أن 
أفقد األمل يف أن تتصلي يب من أجل  

هذه النزهة ، أما اآلن ..." خفف 
الدفء العاطفي يف نبة صوته من أمل  



جروحها وشعورها ابخليانة اللذين ال  
 يفارقاهنا.

" هيا ، تسلقي !" ساعدها الري يف 
جللوس يف أحد املقعدين تسلق الطائرة وا

املثبتني على اطار من األلومينيوم ، 
وخيل لسارة ان احملرك من خالل 

الصوت الذي أحدثه ، هو آلة جلز  
األعشاب برغم قوته اليت توازي قوة 



احملركات الكبرية ." ابتسمي !" اخرج 
 الري من جيب بنطاله اجلينز  

 
 

آلة تصوير . ابتسمت سارة فيما كان 
الصورة . " اين ألتقط هذه يلتقط هلا 

الصورة ، كي أؤكد لنفسي ، فيما بعد ، 
ان هذه النزهة كانت حقيقة وليست 

 خيااًل!"



تسلق الري الطائرة وجلس يف املقعد 
اآلخر . " خسناً حنن جاهزان للتحليق . 

ومسعت سارة صواتً خافتاً من خالل 
السماعة اليت وضعتها على أذنيها فيما  

 األعشاب .كاان يرتفعان فوق 
مل تشعر سارة ابخلوف عندما حلقا عالياً 

 يف اجلو .
واآلن أصبح ابستطاعتها أن ترى أشياء  

 كثرية يف األسفل .



املساحات اخلضراء الشاسعة ، ومراعي 
الغنم املنتشرة هنا وهناك ، وأشجار  

املاكروكاراب الباسقة اليت تغطي 
املنحدرات اجلبلية . مث وجدت نفسها  

تني البتقال وفاكهة  تنظر إىل بسا 
الكيوي ، ومزارع الغزالن احملاطة أبسالك 

عالية ، مث رأت منظر البحر املتماوج ،  
فيما كانت أشعة الشمس املنعكسة على 

صفحته ترتاقص وتتمايل ... وشد 



نظرها الشاطئ الرملي الذي ميتد إىل ما  
 الهناية.

هبط الري بطائرته فوق منطقة 
ا فوق معشوشبة ومنبسطة ، مث مشي

تالل رملية انتشر عليها العشب البحري 
، وشعرت سارة برذاذ ماء البحر يالمس 

 وجهها واستنشقت رائحته املاحلة . 



قال هلا الري فيما كاان ينحدران ابجتاه 
الشاطئ :" هل تبحثني عن خمبأ تبدلني  

 فيه ثيابك ، انظري حولك !"
" أوه ." نظرت إليه سارة متسائلة مث 

همت اآلن ، ما كنت ضحكت ." لقد ف
تعين !" أضافت بعد أن رأت شجرة  

بوهوتكوا العمالقة تعلو فوقهما مباشرة 
، وتنحدر جذورها املكشوفة على الرمل 

 ، مثل األفاعي .



استدارت سارة خبفة خلف جذع 
الشجرة الضخم وشعرت ابالرتياح  
للتخلص من مالبسها غري املرحية ،  

البيكيين الذي شعرت مستبدلة هبا مايوه 
به ابحلرية واالنطالق ، وضعت مالبسها  

داخل فتحة يف اجلزع وحلقت ابالري 
الذي كان ينتظرها على الرمل ... رجل 

طويل القامة وحنيل، مسرته الشمس  



ويبدو وسيماً يف شورت السباحة املقّلم 
 أبلوان براقة . 

الحظت سارة ان املكان مجيل بصورة ال 
فيما حوهلا . مساء   تصدق عندما أتملت

زرقاء صافية تشعر أن ابستطاعتك مد 
يدك لسمها . حبر تتموج انعكاساته مثل 

متوج االملاس . ومل تشاهد إال قلة من  
املتنزهني ، الذين أتوا كي يستمتعوا هبذا 
الشاطئ اخلايل من أي عيب . ورأت يف 



البعيد ساحبني ميتطون البحر على منت  
 زالقات املوج .

 
حتتفل وهي متحلقة حول  وعائالت

خيمة منصوبة أو الندروفر متوقفة على  
الرمال . ورأت الكثري من طيور النورس 

تصرخ وحتلق فوق األمواج . وأتتها  
خاطرة من حيث ال تدري ... لو كان 

فيك معها هنا بداًل من الري ... دفعت 



ذه اخلاطرة 1سارة بعيداً عنها ه
السخيفة . إن فيك ميتع نفسه ، يف  

 لوقت احلاضر مع لني ، تذكري ذلك ! ا
" تعايل معي !" أمسك الري بيدها 

وسارا معاً فوق الرمال الذهبية وغطسا 
يف الزبد الذي تكّون على الطرف  

 الشاطئ ، وسبحا بعيدًا.



شاهدت سارة ، فجأة ، موجة عالية 
تقرتب بسرعة حنوها . ويف حلظة ، 

 أفقدهتا قوة هذه املوجة توازهنا .
ا تغطس حتتها إىل أعماق وشعرت اهن 

 املياه الزرقاء .
وفيما كانت تتحرك حتت املاء على غري 
جدوى ، أمسكت هبا يد الري القوية  

وسحبتها إىل سطح املاء . مسحت املاء 
عن عينيها ، وتنفست بصعوبة ،  



ودفعت بشعرها املبلل واملنسول على 
 وجهها إىل الوراء.

استطاعت سارة ، بعد وقت قصري ، 
يه من الري ، السيطرة على توازهنا بتوج

يف مواجهة األمواج العالية وتعلمت 
كيف تنزلق معها . واجها األمواج مرة  

بعد مرة ابنتظار املوجة العالية اليت  
 حتملها وتلقيهما على الشاطئ . 



ان التالعب على األمواج هو وسيلة  
جيدة ، قالت سارة يف نفسها فيما 

  كانت تنتظر بني موجة وأخرى ،
للتخلص من التفكري بفيك ومبشاكسته 

 ... مؤقتاً ، على األقل .
أخرياً ، سبحا فوق املياه الضحلة إىل  
الشاطئ وارمتيا على الرمال احلارة ،  

 وتركا للشمس مهمة جتفيفهما .



سوف أتذكر دائماً هذا اليوم ، عندما 
أعود إىل انكلرتا ، فكرت سارة . 

الشمس الباقة الشاطئ املنعزل ، وأشعة 
، واالسرتخاء حتت السماء الصافية ، 

وطعم امللح عندما جيف املاء عن جلدها 
. ولكان هنارها قد اكتمل لو كان فيك 

 برفقتهما ... ما هذا الذي تفكر به ؟
" أعطيك قرشاً مثناً ألفكارك !" أسند 
 الري نفسه على مرفق يده وحدق هبا.



 " أفكر يف أشياء اتفهة !"
" قفز واقفاً وتسلق املنحدر ." " إذاً .

لن أأتخر عنك ." راقبته سارة وهو 
يسري فوق التالل ويتخطى بساقيه 

الطويلتني املسمرتني الرمال املتحركة  
 خبفة ومن دون جهد.

 
 



عاد إليها ، حاماًل معه صندوقاً من 
الكرتون ، فتحه أمامها بوقار مصطنع  

 وقال :" الغداء جاهز اي سيديت !"
أصدق عييّن." اختارت سارة " أان ال

سندويشاً من الصندوق ." مل أكن أظن  
 انك وجدت وقتاً ، كي جتهز الطعام ."
" هذا صحيح ، مل يكن عندي الوقت 
!" أجاب وانوهلا عصري الفاكهة املثلج 
:" لقد حدث كل شيء بسرعة ، هذا  



الصباح ، ولكن والديت هرعت لنجديت  
". 

...  " والدتك ؟" مل خيطر ببال سارة
بطريقة ما ... ان الري يقيم مع عائلته . 

وبدا هلا أن ال أمهية لذلك . فاهتمامها  
منصب على فيك وحده ، أو كان 

منصباً بصيغة املاضي ، كان هي الكلمة 
املعبة ... وشعرت فجأة ان مذاق  



الطعام اللذيذ يف فمها أصبح مثل مذاق 
 نشارة اخلشب.

رة عندما انتهيا من الطعام ، غطسا م
اثنية يف البحر وسبحا إىل البعيد ، حيث 

املياه عميقة ، وانتظرا اهلجوم التايل  
للموج العايل كي حيملهما إىل الشاطئ .  
عادا إىل الشاطئ بعد فرتة وارمتيا على 
الرمال مستلقيني على ظهريهما فيما 

كانت أشعة الشمس تلفح وجهيهما . 



ومل تصدق سارة ، عندما نظر الري إىل  
يده ... وأخبها عن الوقت . ساعة 

كيف انقضى كل هذا الوقت من دون  
 أن تشعر مبروره ؟

اسرتخت سارة بشعور لذيذ من الراحة ، 
وكانت على وشك أن تغفو عندما 

أحست بلمسة فوق شفتيها ، فتحت 
 عينيها وشاهدت الري منحيناً فوقها .



" ال تفعل !" متلصت منه حبركة سريعة  
 ها .وقفزت واقفة على قدمي

حدق هبا الري ، وعيناه الداكنتان 
تنطقان ابلدهشة والغضب ." لقد 

 ظننتك معجبة يب ؟"
" أان معجبة بك ، ابلطبع ! انه فقط  

"... 
تغري لون عينيه، دفعة واحدة ، وبدا  

 عليه التفكري العميق .



" هنالك رجل آخر يف حياتك ، أليس  
كذلك ؟ رجل ما يف انكلرتا ينتظر  

يعد األايم بفارغ الصب  عودتك إليه وهو
"... 

ضحكت سارة من هذا االحتمال . " 
ولكين ال أعلم بوجود مثل هذا  

 الشخص ."
" إذاً ، رجل ما ، هنا ؟" اتبع الري 

 ابصرار .



" كيف ميكن ذلك ." ولكن لسبب ما مل 
تستطع سارة أن تنظر يف عينيه 

وأشاحت بنظرها عنه فيما كانت صورة 
معينة تستويل على ذاكرهتا ... فيك ، 

جبسمه املتناسق ، ومسرته اجلذابة  
 وابتسامته اليت تستطيع أن تفعل  

 



األشياء بعواطفها برغم القرارات اليت  
التأثر هبا    اختذهتا أبن ال تسمح لنفسها

 إىل هذه الدرجة.
" طاملا الفرصة متاحة يل ." قال بصوت 

 خافت جدًا.
حتول الري اثنية إىل مرافق مسٍل وغري  

متطلب عندما رجعا إىل الطائرة عب 
تالل الرمال املتحركة . كانت الشمس  

على وشك الغروب عندما ظهر هلما  



الكرم من األعلى ، وبعد دقيقة ، مسعت 
واء على األشجار سارة حفيف اهل

واملنازل والسيارات فيما كانت الطائرة  
 هتبط متسارعة على األرض .

ساعدها يف النزول من الطائرة ، وودعته  
ابختصار ، فيما كانت التالل خلفهما  

 تكتسب لون الغروب األرجواين.
" انتظري ." وضع الري يداً على 

ذراعها وأوقفها :" هل تقبلني ابلذهاب  



وهل ستتصلني يب يف أقرب  معي اثنية ؟ 
فرصة جتدين هبا نفسك حرة من العمل  

 ؟"
أجابته سارة ضاحكة :" لقد فعلت هذا 

 ، أمل أفعل ؟"
بدا على مالحمه االنشراح :" لقد كان  

صوتك هذا الصباح ، أمجل صوت  
 مسعته يف حيايت ، ال تنسي ..."



" لن أنسى ، مع السالمة ." كانت على 
ما عانقها ، مث وشك االبتعاد عنه ، عند

أفلتها فجأة ، ورفع يده ابلتحية وتسلق  
 الطائرة .

وقفت سارة تلوح بيدها حىت حلقت 
الطائرة الزهرية اللون يف اهلواء واختفت 
خلف التالل . وملا استدارت وجدت 
نفسها وجهاً لوجه مع فيك الشاحب  

واملتشنج الذي قال بصوت متهدج :"  



 لقد عدت! أنت متأخرة ، وقد أرهقين
القلق عليك ." هذه املرة ... ال ميكن 

أن تسيء فهم هذه التعابري اليت تنم عن  
شعوره ابلراحة لعودهتا ساملة . " اي 

للجحيم ." مرر يده على خصلة من 
 شعرها ." ال تفعلي ذلك اثنية !"

حدقت سارة به متعجبة . ملاذا ينفعل  
وكأن عودهتا ساملة تعين له الكثري ،  

كن ابلطبع ، ذكرت الكثري جداً . ول



سارة نفسها بعد حلظة ، قلق ألنه ال 
يريد أن خيسر مساعدته يف الكرم ، 

 وخاصة فتاة هتتم كثرياً ابنتاج الشراب.
عادت سارة من أتمالهتا واتبعت 
االصغاء إليه :" لقد وجب علي 

الذهاب مبكراً هذا اليوم ، صديقة يل  
..." ملاذا خيبها عن لني ؛" جاءت على 

عد . لقد تزوجت هبدوء من رجل غري مو 
قابلته يف رحلتها األخرية إىل اخلارج .  



لقد عرفا بعضهما لوقت قصري ولكنها 
أخبتين اهنما متفامهان جداً ، على أي 

حال ، قرر زوجها أن يرتك عمله يف  
 انكلرتا كمحاسب ،

 
وينشئ هنا ، يف نيوزيلندا كرم عنب ، 

وجيرب حظه يف صناعة الشراب ، 
لك رأس مال قلياًل وقد عثرا زوجها مي

على قطعة أرض يف اجلنوب قد تكون  



مناسبة مبا عليها من منافع وبيت . 
وكانت معروضة للبيع ابملزاد ، هذا اليوم 

. ومل يبق عندمها الوقت . هلذا تركا يل  
أمر الكشف على األرض وفحص 

مالءمة تربتها ومناخها لزراعة العنب ، 
يستتبع ومدى تعرضها للشمس وكل ما 

ذلك . وجدت أن األرض صاحلة 
لإلستثمار ومن النوع الذي كاان يسعيان 

له . وقد أخبهتما أن يتكال على هللا 



ويبتاعا األرض ، وأضفت على ذلك  
 مباركيت هلما ."

" أوه ." غمر سارة احساس مفاجئ 
 وغامض من السعادة .

" مث عدت إىل البيت أبسرع وقت ممكن 
ك ذهبت مع  ." قال فيك :" ألجد ان

الري ." نزلت غشاوة على وجهه 
وركزت على كالمه كي تستطيع مساع 
صوته اخلافت :" لقد كان يوماً شاقاً  



وعندما أتخر الوقت ... هل الحظت 
أن هذه الطائرة مبحرك واحد فقط ،  

 وإذا تعطل ...؟"
" حسبما أخبتين كيت ، رحلتان فقط 
." هز كتفيه إشارة على عدم املباالة:" 

 جعون إذا كان الشراب يهمهم ."سري 
هل الذي يتكلم معها ، هو فعاًل فيك ؟ 
ما تكاد سارة تستطيع أن تصدق أذنيها  
، مث قالت وهي تشعر ابلضياع :" إذاً ،  



أنت ال متانع إذا أخلدت للراحة اآلن 
 ؟"

" أمانع ؟" بدت عيناه أكثر رقة ." أان 
الأمانع أبي شيء ، بعد أن عدت ساملة 

 يل !"
قلبها عدة قفزات مث استقر ، غبية  قفز

! أنبت نفسها لو أتت هذه الكلمات 
من أي رجل آخر ، لكانت محلت 

مغزى عاطفياً ، ولكنها أتت من فيك 



... انه يهنئ نفسه ألنه مل خيسر عاملة  
 ممتازة .

أاثر هذا التفكري غضبها وملعت عيناها 
اخلضراوان ، " مل أكن أعرف أين مهمة  

رجة ؟" صرخت يف لك إىل هذه الد
وجهه ، وبعد دقيقة ، أصبحت على 

استعداد لدفع أي مثن كي تسرتجع هذه 
الكلمات . مل يزعج نفسه ابلرد عليها  

بل اكتفى ابلنظر إليها بصمت وبتعابري مل 



تستطع قراءهتا . غمرهتا احلرية ومتتمت 
:" من األفضل أن أخلد إىل النوم ." 

 وهرعت مبتعدة .
بفيك وهي يف  استمرت يف التفكري 

طريقها إىل الكوخ . ال شك اهنا ختيلت 
هذه الرقة يف مشاعره حنوها . وعندما 

دخلت الكوخ ، أحست فجأة، ابلفراغ 
، وغري واعية حيال أي شيء . لو فقط  

... فجأة ... ضربتها احلقيقة ، وكأهنا  



لكمة عنيفة . اهنا هتيم برجل ال ميكن 
  أبداً أن يبادهلا احلب ، والشك أنه

عندما يعرف حقيقة وضعها هنا ، سوف  
حيتقرها وينبذها . ولكنه لن يعرف ،  

أقسمت يف نفسها ، ما استطاعت إىل  
 ذلك سبياًل ، وليساعدها هللا.

ملاذا مل تتبني هذه احلقيقة من قبل ؟ أن 
فيك يعين هلا الكثري ، انه حياهتا ومع  



ذلك مل يبق هلا إال أسابيع قليلة قبل أن  
 إىل األبد .ترحل من هنا 

أخذت أطراف الصورة تتوضح يف 
خميلتها ، األايم الرائعة اليت فقدت مجاهلا 

بسبب غياب فيك عن الكرم . مث 
سعادهتا املفاجئة حني تشاهد سيارته  
تتوقف أمام املخزن عندما يعود . أن  
تراه ، أن تكون معه ، أن تعمل إىل  

جانبه ، أصبح اآلن كل عاملها . وهي مل 



ك غري فتاة مشاكسة ، تكن مع في
وموظفة صعبة ... برغم اهنا تتعلم 

 بسرعة وخلصة لعملها.
اجتاحت موجة من األمل قلب سارة ، لو 

كان عندها شيء من الكبايء واحرتام  
النفس حلزمت امتعتها وعادت إىل  

انكلرتا على منت أول طائرة مغادرة . 
ولكن املشكلة ، فكرت ببود ، اهنا ال  

لصفتني . يف الوقت تتمتع هباتني ا



القصري الذي بقي هلا عطلة العمل يف  
الكرم . لن تستطيع حتمل فراق فيك 

حىت ليوم واحد . املهم أن تبقى ابلقرب 
 منه ... كم هي غبية !

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

 
 

 الفصل الثامن 



 
 

تقلبت سارة يف فراشها ، تلك الليلة ،  
 وجفاها النوم .

كانت أفكارها تتصارع وصورة فيك ال 
تفارق خميلتها . إهنا حتبه وهتيم به . وأي  
شيء صغري منه يعين هلا الكثري . شعره 

األسود اجملعد ، وعيناه الداكنتان 
وابتسامته ، االبتسامة اليت أسرت قلبها  



وجعلتها تنسى كل شيء أخرى يف العامل 
. 

 منتدايت ليالس
أخرى ،  وحىت انتحاهلا شخصية فتاة

وقد بدا هلا حينذاك أنه خداع ال ضرر  
 منه ، احتل أمهية ايئسة يف حياهتا.

لو توجد وسيلة ما ، تستطيع معها  
االستمرار يف البقاء هنا ، حىت ولو مل 

يعرف حقيقة مشاعرها حنوه . أن تعرتف 



له بكل احلقيقة وتوضح له أهنا كانت 
حتت أتثري اعتقاد خاطئ وأتمل يف  

يوجد بعض األمل مع فيك تفهمه . هل 
العصامي والفخور والتزامه العميق  

بتحسني الكرم الذي عمل له ابخالص 
وبىن له مسعة كبرية يف عامل الصناعة .ال ، 

إنه لن يغفر هلا أبداً كذبتها وانتحاهلا  
شخصية أخرى . أسوأ ما يف األمر ، أن  



يعتبها حمتالة ، تسللت إىل الكرم  
 مانته.تتحقق من مدى اخالصه وأ

ما الذي جيب أن تفعله ؟ احلل األمثل  
... هو أن ترتك الكرم ، فوراً ، وال تعود 
إليه أبداً . هذا احلل يوفر عليها األمل من 
رؤية اخليبة يف عيين فيك . غمرهتا موجة 

من البؤس ، ال ، إهنا التستطيع أن  
 تفعل ذلك . 



ابستطاعتها أن تطلب من احملامني يف  
ن راتب فيك كي لندن أن يرفعوا م

يستمر يف العمل ويدير صن فايل  
 حلساهبا .

ولكن هذا احلل لن خيفف من أمل الفراق 
، وشوقها ألن تكون معه . إهنا حتبه ، 

حىت ولو مل يبادهلا ... أبداً ... أبداً  
 احلب .



أخلدت إىل النوم ، بعد حني ، 
واستيقظت يف ساعة متأخرة من الليل  

سطح ،  على صوت خبطة قوية على ال
وصوت أغصان تتكسر ، الشك أن  

الذي أحدث هذه األصوات ، لصوص 
 حياولون الدخول إىل الكوخ . 

حبثت سارة أبصابع مرجتفة عن مفتاح  
النور قرب طاولة السرير ولكن بداًل من 

ذلك ، ارتطمت يدها ابملصباح ورمته 



أرضاً . مسعت خبطة أخرى ، من داخل  
ير  املنزل ، فيما كانت تنزل عن السر 

مرتبكة وشعرت بوجود كائن ما ، مر  
قرهبا يف الظالم . مل تدري كيف بدأت  

ابلصراخ اهلستريي :" النجدة ! النجدة 
!." متلكها الرعب واستمرت ابلصراخ  

وهرولت عب غرفة الطعام ، ومن خالل 
 الباب اخللفي إىل اخلارج . مث 



ركضت فوق العشب الندي ابجتاه املنزل 
دت نفسها يف  الكبري املضاء ، ووج 

 أحضان رجل كان يسرع ملالقاهتا .
" فيك ! أهذا أنت ؟" أهذا أنت ؟  

تنفست الصعداء وأحست برجفة عنيفة 
تعرتي جسمها مما جعلها تتعلق بشدة  

 بذراعه.



" هدئي من روعك ." قال فيك وهو 
حيتضن جسمها املرجتف :" ما الذي  

 حدث ؟"
" يوجد شخص ما يف الكوخ !" تنهدت 

طردت :" لص ، لصوص ، بعمق واست
إهنم حيطون كل شيء ! لقد ارتطم 

أحدهم يب يف الظالم ." قالت وهي ال 
تزال ترجتف فيما جزء منها أخذ يشعر  

 ابألمان بفعل التصاقها بذراع فيك .



" سأحتقق من هذا األمر ." مل يبُد عليه 
االهتمام الزائد ، فكرت سارة حبرية ، أمل 

دة مرات خيبها أن الشراب قد ُسرق ع
 ، من متجر الزجاجات يف املاضي ؟

" كال ، ال تدخل الكوخ !" اندته :" 
إهنم جمانني ، إهنم حيطمون كل شيء ... 

ال شك أنك مسعت كل هذا الضجيج 
 ومن احملتمل أن يكونوا مسَلحني."



" أان أشك بذلك ." الحظت بوادر  
 ضحكة على وجهه.

" ما هو الشيء الذي يضحك ." 
 .مهست متلعثمة 

 " ستعرفني ذلك ، بعد حلظة ."
ابتلعت ريقها ، ونظرت إليه ابهتام :" 

 أنت ال تصدقين ، أليس كذلك ؟"
" ابلطبع ، أان أصدقك ! اراتحي اي 

سارة ، ال داعي للخوف . خترج قرود  



البوسوم من حني آلخر يف الليل من  
الغابة وتتسلق سطوح املنازل ، وتعيث 

فساداً، وقد يسقط أحدها داخل  
املدخنة ويثري الرعب يف نفس أي  

شخص يكون انئماً ، حينها ، يف الكوخ 
. إذا حشر أحد هذه القرود يف زاوية ،  

يفقد صوابه متاماً ، وحيطم كل شيء 
تطاله يداه يف حماولة جمنونة للهروب .  

وعندئذ تنزل خمالبه احلادة إىل الساحة . 



إهنا احلالة الوحيدة اليت يصبح فيها 
ها يف العودة خيافون من  مؤذايً ولكن

 الناس أكثر من خوف الناس منهم ."
" قرود البوسوم ." مل تشعر سارة ظن  

 قط ، مبثل هذا اخلجل .
صرخت مراتعة وأقامت الدنيا وأقعدهتا 

 بسبب ...
" سوف أريك ." أبعدها فيك عنه ." 

 تعايل !"



تنحت جانباً وهي تشعر ابحلرية وال تزال 
التصاقها بذراع فيك . حتس أبثر  

وتعثرت برداء النوم الطويل واملشبك 
الذي التف حول قدمها احلافية .  

ووجدت سارة نفسها ، يف حلظة ، وقد 
 محلها فيك بني ذراعيه واجته هبا 

إىل الكوخ عب املمشى واملنصة األمامية 
وخالل ابب غرفة الطعام املفتوح ، 



وضعها بلطف على األريكة مث أدار  
 النور . مفتاح 

 " جهزي نفسك للمفاجأة !"
انتشر النور يف الغرفة ، وتنفست سارة 

بعمق مث اتسعت حدقتا عينيها من جراء  
الصدمة اليت أصابتها وهي تشاهد  

اخلراب حوهلا ، األواين اخلزفية املتكسرة 
، تناثرت قطعها على األرض . ووعاء 

الزهور املقلوب على الطاولة فيما سال 



دة . ورأت الغبار  ماؤه على السجا
األسود املنبعث من مدخنة املدفأة يغطي 

 كل زاوية يف الغرفة.
" هؤالء هم لصوصك ... أو أحدهم ." 

ضحك فيك وهو يشري إىل احليوان  
الذي سقط من داخل املدفئة على 
الغبار املرتاكم يف املدفأة مث انطلق  

صائحاً ، مرتطماً هبما ، إىل اخلارج عب  
 الباب املفتوح . 



" ابق حيث أنت ، وأان سأقوم بعملية  
التنظيف ، ثقي يب ، لقد اعتدت على 

 القيام هبذا العمل."
جلست سارة على األريكة ووضعت 

قدميها حتت رداء النوم الطويل ومتتمت 
:" أشكرك ." وللمرة األوىل ، مل جتد 
الرغبة يف معارضة أوامره. لقد اهنار  

دفاعها أبكمله يف مواجهة نظرة عينيه 
العميقة . ابإلضافة إىل أهنا وجدت متعة  



يف مراقبته وهو ينظف الغرفة من الغبار 
، ويكّنس قطع الزجاج املكسورة ، 

وميسح املاء عن الطاولة . ولكنها بعد  
دقيقة ، تذكرت حقيقة املوقف بينها  
 وبني فيك وأحست بطعنة يف قلبها .

" ال تبتئسي ." الحظت سارة أن نظرته 
 ت على شفتيها .العميقة قد وقع

" سيبدو كل شيء جديداً ، هذا الصباح  
". 



 " أان أعرف ذلك ." 
حاولت سارة أن تبتسم ، ولكن فيك 

الحظ الغشاوة اليت انسدلت على  
تعابري وجهها ، وجلس إىل جانبها على 

األريكة ." ما املشكلة ." وضع يده 
على ذقنها ورفعها قلياًل برقة ، فيما 

اف :" هل تالقت نظراهتما ، وأض
ارتكبت شيئاً حبقك ؟ إذا كان ذلك  

"... 



" ال ! ال ! " وانطلقت الكلمات من  
فمها بعفوية ، بفعل عواطفها املكبوتة :" 

 ليس منك اي فيك ! ليس أبداً!" 
ارمتت سارة ، يف اللحظة اليت تلت ،  

 بني ذراعيه ، فيما فيك يردد : 
" أحبك اي سارة ، لقد أحببتك منذ 
اللحظة األوىل اليت وقع فيها نظري  

عليك ، ومتنيت هذه اللحظة من ذلك  



احلني ..." ما كادت سارة تسمع صوته  
 اخلشن يتلفظ هبذه الكلمات.

مهست سارة :" أان أحبك ، أيضاً ، اي 
 فيك ." وجتاوبت مع عواطفه . 

 " سوف احبك دائماً." 
مستقبل اي حبيبيت اي " جيب أن خنطط لل 

حيايت ، وكبداية ..." توقف عن متابعة  
الكالم مث استطرد :" ... جيب أن تلغي 
تذكرة العودة إىل انكلرتا فوراً ، من اآلن  



وصاعداً حنن زوجان ، سارة ، لقد خلقنا 
 لبعضنا ."

مضى وقت طويل قبل أن تستطيع سارة 
أن تفلت من بني ذراعي فيك . هنالك 

تقال ، إنه حيبها ، حباً  أمور جيب أن
عميقاً ابمكانه أن يتخطى مجيع العقبات 
. وألنه حيبها ، سيتبني له ، الحقاً ، أهنا 
مل تكن تريد خداعه وهي مل تعتقد أن ما  



فعلته له أمهية . وقد تصرفت بعفوية  
 واعتبهتا ، حينذاك ، مزحة .

بدا فيك وكأنه على وشك الدخول على 
انتهت إىل غري  موجة أفكارها :" لقد 

رجعة فرتة املشاكسات وسوء الفهم بيننا 
 . وسنكون معا؛على الدوام."

" أان وأنت فقط ." رددت سارة كلماته  
احلاملة . مث جتمدت، دفعة واحدة ، 



وشعرت ابلبد يسري يف عمودها  
 الفقري . متلصت منه وقالت برتدد : 

" فيك ، هنالك أمر جيب أن تعرفه ، إنه 
صلت سارة يف نفسها ،  مهم جداً ..."

أرجوك اي إهلي ، دعه يتفهم ، وال ترتكين 
 أحطم كل ماهو مجيل يف حيايت اآلن .

قّبل فيك رأس أنفها برقة وقال بصوت  
عاطفي متهدج :" ليس هناك من أمر  



مهم كفاية ، كي ال نستطيع أتجيل 
 البحث فيه ."

" ولكنه ابلفعل أمر ال حيتمل التأجيل ، 
الشى صوهتا وهي حتاول ال حيتمل ..." ت

العثور على الكلمات املناسبة ، أخرياً 
 قالت :" إنه أمر حدث يف انكلرتا ."

" انسي هذا األمر ، اآلن ." شدها إليه 
وقال :" أنت ترجتفني ، ليس هنالك ما 

 ختافينه ."



ولكن األمر الذي ختافه ، موجود فعاًل  
."أنت ال تفهم الوضع ." وتعلقت 

 . عفوايً ، بذراعه
وضع فيك أصبعاً على فمها وأسكت 

 كلماهتا املتلعثمة.
" غداً ، سيكون لدينا الوقت الكايف  

 كي خنطط لكل أمر ."
وشعرت سارة أن نبة صوته العميقة 

 أتججت ابلعاطفة .



" أما الليلة ، فهي لنا اي حبيبيت ، وجيب 
 أن نتمتع هبا ."

استيقظت سارة يف ساعة متأخرة يف 
الصباح ، ممتلئة سعادة وفرحاً . إهنا 

وفيك حيبان بعضهما العض وتلذذت  
نفسياً هبذا الواقع ، ألنّه أصبح  

مبستطاعها أن ختبه عن خدعتها الغبية ، 
 وهي واثقة من أنه سيتفهم . إهنا



رف أنه سيذهل عندما ختبه ، ولكنه ، تع
بعد أن توضح له مجيع املالبسات  

سيسر ويشكر القدر الذي حقق أمله يف 
أن حيظى ابمرأة تعمل إىل جانبه يف صن 

فايل ، ترعاه وحتبه وتشاركه األتراح  
 واملسرات. 

مل تتناول سارة طعام االفطار ، لقد  
أفقدهتا السعادة الكبرية اليت تشعر هبا  

هية للطعام ، وكل ما تتمناه يف كل ش



هذه اللحظة ، أن تشاهد فيك وتتمتع 
 بلمعان عينيه عندما ينظر إليها .

أخذت محاماً ساخناً ، وارتدت مالبسها 
الداخلية ووضعت فوقها قميصاً قطنياً 

بلون زهرة الليلك وبنطااًل أبيض اللون ، 
 وانتعلت حذاء من القماش األبيض.

الشمس  هرعت سارة ، حتت أشعة
الباقة ، إىل خمزن الشراب ، ولكنها مل  



جتد إال بول هناك حياول أن يضع ملصقاً 
 على زجاجة من منتوج املوسم اجلديد . 
" صباح اخلري ." حيت سارة بول وهي 

تشعر أن السعادة واللهفة تفوران يف  
داخلها ، وجتعالن من الصعب عليها أن 
تتصرف على طبيعتها ." هل رأيت فيك 

الصباح ؟" سألت بول ، وفكرت هذا 
يف نفسها ، حىت نبة صوهتا تفصح عن 

مشاعرها ، وهل مبستطاعها أن ختفي  



السعادة اليت تعرتيها مبجرد أن تذكر  
 اسم فيك ؟

" حلظة من فضلك !"أجاهبا بول وهو 
منهمك يف إهناء ما كان بصدده ، ومل 

يبُد عليه أنه الحظ حالتها النفسية . مث 
كر شيئاً عن مكاملة أضاف :" لقد ذ 

هاتفية تلقاها من مستوردين أوروبيني . 
لقد وصلوا نيوزيلندا لتوهم ويريدون 

 مقابلته ."



" أان مسرورة ألنك أخبتين ." اراتحت 
على صندوق خشب فارغ وراقبته 

مبتسمة . ابمكان سارة اليوم االبتسام  
ألي شخص تقابله . وبدا أهنا لن  

عمل ألن تستطيع اليوم االهتمام أبي 
أعصاهبا مشدودة بفعل السعادة اجملنونة  

اليت تشعر هبا . متالكت نفسها ، بعد  
حلظة ، وقالت :" سأتلهى بدوزنة أواتر  

 الغيتار ."



" أان أملك غيتاراً ، أيضاً ." قال هلا بول 
متحمساً :" هل تعطيين بعض الدروس 
يف العزف ، طاملا أان هنا ؟ سوف أدفع  

 "لك أجراً من راتيب . 
ضحكت سارة بفرح وقالت :" ال مانع  
عندي !" إهنا تشعر اليوم ابلرغبة يف مّد  
يد املساعدة ملن يطلبها . مل تعرف أن  

ابمكاهنا االحساس مبثل هذه السعادة ، 
أضافت :" ابمكانك استعمال غيتاري ، 



أان أعزف عليه أحياانً ولكنه ليس ملكي 
، فعاًل ! وال أريد أجراً على هذه 

 ."الدروس 
" اي هللا ، شكراً جزياًل ، اي سارة ." 

أحست سارة سارة ابلدفء واإلخالص 
 ينبعثان من نبة صوته .

" ال عليك ، هل تريد أن أساعدك يف  
وضع امللصقات ؟ أعرف طريقة سهلة  

لوضعها . انظر إىل ما أفعله !" وضعت 



امللصق على زجاجة الشراب أبصابع  
 ا . اثبتة مث تبعها بول حسب ارشاداهت 

" جيب أن أذهب ." أخبت بول عندما  
شاهدت من خالل النافذة املفتوحة 

فيك يشتغل يف أسفل العرائش .  
تسارعت نبضات قلبها ، ومل يعد  

ابستطاعتها االنتظار أكثر ... بعد أن 
قضت معه أمجل ليلة يف حياهتا ... كي 

 حتدق يف عينيه الدافئتني.



وقفت وهرعت إىل اخلارج وركضت على 
نحدر العشيب الذي يقود إىل العرائش امل

، وقبل أن تصل بقليل ، خرج فيك من 
حتت عريشة واجته حنوها ، ورأت ، كما  

توقعت ، عينيه الداكنتني تضيئان 
ابلدفء واحلب . وضع ذراعه خبفة  

حول كتفيها واحنىن عليها وعانقها . "  
أنت مل تنسي الليلة املاضية ." خاطبها 

 ممازحاً.



اضية ؟" اصطنعت سارة " الليلة امل
الدهشة واألسف ." هل تعين قرود  

 البوسوم ؟"
" ليس متاماً ." رد على ممازحتها له 
وسرت احلياة ، دفعة واحدة ، على 

تعابري وجهه ." عندان الكثري من األمور  
اليت جيب أن خنطط هلا مستقبلياً، 

وسوف نعمل إىل جانب بعضنا البعض  
ها هنا يف الكرم ، هذا ..." رمق



متحدايً." ... إذا مل تغريي رأيك يف  
جمرى األمور ، هنا ، هل تعرفني ما أعين 
؟ إنه التقليد املتبع يف صن فايل ، رجل 
وامرأة يعيشان على أمالكهما ويعمالن  

 جنباً إىل جنب ."
نظرت سارة إليه ، بكل احلب الذي  

يتدفق من عينيها وأجابت :" كال ، مل 
 أغري رأيي ." 



ا أريد معرفته ." أخذها بني  " هذا كل م
 ذراعيه ولثمها .

عندما استطاعت سارة التفكري يف 
وضوح قالت يف نفسها ، لقد حانت  
 اللحظة املناسبة كي أخبه احلقيقة .

" أحبك اي سارة ." أخذها فيك مرة 
اثنية بني ذراعيه وعندما أحست بلمسته 

وشعرت بسعادته املتدفقة ، خانتها 
 الكالم .الشجاعة ومل تستطع 



هذا فيك الذي مل تعرفه من قبل . ممتلئ 
سعادة وينظر إليها وكأهنا كل وجوده . 

كل مامتنته حتقق . إهنا واثقة من قوة  
حبه هلا ، ولكن ملاذا ترتدد يف االفصاح  
عن حقيقتها ؟ وأاتها اجلواب على غري  

 انتظار ، ألنه رجل
من الصنف الذي ال خيدع من حيب ، 

رعت األفكار السيئة فيما هي ... وتسا



إىل خميلتها ، وهبطت معنوايهتا إىل 
 احلضيض.

خيل لسارة ومها يسريان املنحدر معاً ، 
أن كل ما حوهلا أصبح أمجل . األشجار  

الباسقة ، األزهار املتنوعة واملتلونة  
ابألبيض والبتقايل واألرجواين . والسماء 
الزرقاء الصافية وأشعة الشمس والتالل  

فافية روحها . لقد وقع  . وأحست بش
 فيك يف حبها وحتقق حلمها .



مث انسدلت ، مرة أخرى ، الغشاوة  
السوداء على واقعها ، واهنارت معنوايهتا 

... هل سيبقى على حبه هلا ، بعد أن  
 ختبه احلقيقة ؟

" ملاذا تبدين ابئسة ؟" رفع نظره إليها  
وحاولت االبتسام يف وجهه ، ومل تفته  

نت تغطي عينيها ، الغشاوة اليت كا 
وظهر االهتمام ، فجأة ، على وجهه :" 
أخبيين ، عّما إذا كان البقاء هنا يقلقك  



، ابمكاننا أن ننتقل من هنا يف احلال ،  
ونبدأ بزراعة كرم جديد يف مكان آخر ، 

يف أي مكان يعجبك ." توقفا قلياًل 
ونظرا إىل بعضهما البعض ومل تستطع  

 لة .سارة تفادي نظرته املتسائ
" هل ستفتقدين عمتك ، ببقائك هنا ؟" 
سأهلا فيك :" أم أن عمتك ستفتقدك ، 
امسعي ابستطاعتك السفر مرة كل سنة 

لرؤيتها ورؤية أصدقائك القدامى ،  



عندي فكرة !" رن صوته ابحلماس :" 
ابمكان عمتك أن أتيت إىل صن فايل  
وتقيم معنا . يوجد الكثري من الغرف  

املنزل . هذا ، إذا شاءت  الشاغرة يف 
اجمليء . أخبيين عما يزعجك ، اي 

 عزيزيت وأان كفيل إبزاحة ثقله عنك !"
" أوه ، اي فيك ." تنفست سارة 

الصعداء ." هل ستفعل حقاً ؟" وقالت 



برتدد وبصوت مرتفع :" إن ما يزعجين  
 هو ..."

" امسعي ! ابمكانك أن تثقي يب ." أحل  
ألمر جربيين ، عليها فيك :" مهما كان ا

أان ..." تالشى صوته ، استدارت سارة 
إىل حيث حول نظره ورأت سيارة فخمة 

تتوقف أمام املخزن . صر فيك على 
أسنانه ، وقال :" اي للجحيم ، لقد كنت 
أتوقع وصوهلم بعد الظهر وليس اآلن . 



إهنم مستوردو الشراب الذين جاءوا من 
 أورواب ، جيب أن أذهب ملالقاهتم ، هيا

 ، تعايل معي اي سارة ؟"
ترددت سارة وقالت :" لكنك ال حتتاج 

 إيل يف جلنة االستقبال ."
أجاهبا هبدوء :" سوف أحتاج إليك ،  
كل الوقت الذي بقي يل من حيايت ،  

 أنت حيايت كلها ."



كيف تستطيع أن ختبه احلقيقة ...بعد 
الذي قاله؟ولكن هذا ماجيب أن تفعله ,  

األمر شيئاً إذا   فيما بعد , ولن يفرق
أتخرت عن ذلك ساعة أو أكثر,هل من 
احملتمل أن تشكل ساعة فرقاً؟ سارا معاً  

 وتوجها ملالقاة الزوار الذين 
انتظروا أمام ابب غرفة املكتب . وبعد 
وصوهلما بلحظة, ترجل رجل آخر من 
السيارة , حنيل يرتدي قميصاً صيفية 



خضراء وبنطااًل أبيض.خيل لسارة أن 
الغريب مألوف , وحاولت أن   وجه هذا

تتذكره, أين رأت هذا الرجل القبيح  
الوجه, وهاتني العينني املرهقتني اللتني  

 تعلومها نظارات طبية؟
أين قابلته؟ وتذكرت , بعد دقائق, كاد  

أن يغمى عليها .إنه الصحايف  
النيوزيلندي الذي قابلته على الطائرة 

عندما قدمت إىل نيوزيالندا . تشنجت 



هتا وأصاهبا اهللع.هل أخبت هذا  عضال
الرجل عن مرياثها وسبب قدومها إىل  
نيوزيالندا ؟ وقد كانت حينذاك تشعر  
أهنا يف القمر من فرط السعادهتا. ومن  

احملتمل,أهنا أخبته القصة كلها, لو كان  
 ابستطاعتها أن تتذكر؟

مث الحظت أن فيك يقوم ابلتعريف عنها 
 للزائرين:"سارة, اقدم لك..."



"مرحباً سارة , هذه مصادفة سعيدة أن 
نلتقي اثنية."صافحها حبرارة ."هل 

تذكرينين؟ إيوان؟ لقد تقابلنا يف الطائرة  
منذ عدة أسابيع. وقلت لك حينها إين  
سأحبث عنك كي أحتقق ماذا نتج عن  

روايتك اليت أخبتين هبا وماذا نتج عن 
مشروعك اجلديد."استدار حنو فيك 

نت الحتظى يف كل ضاحكاً:"صدقين ,أ
رحلة مبقابلة فتاة أسعدها احلظ ابن ترث 



كرماً يقع يف الطرف اآلخر من العامل  
.ليس كرماً عادايً , فقط بل كرماً له  

 مسعة دولية يف صناعة الشراب اجليد."
جتمدت سارة ونظرت بصمت إىل فيك 

وعرفت أن تعابري اخلوف واهللع اليت  
تركتها الصدمة عليها أكدت لفيك  

ة كالم إيوان. وكان من الواضح أن صح
فيك تلقى صدمة عنيفة ألن تعابري  

 وجهه حتجرت. 



نّقل إيوان نظره احلائر بني فيك وسارة 
وضحك ضحكة صفراء وقال بصوت  

 خافت :"لقد كنت أمزح فقط."
"العليك." هز فيك كتفيه وطوى 

 املوضوع.
الحظت سارة وهي تشعر ابلدوران أن  

زواره وأحست فيك استمر بتقدميها إىل 
أن الصوت أيتيها من بعيد :"هذه سارة 

مسيث." الطريقة اليت كان ينطق هبا امسها 



احلقيقي كانت تقطع قلبها ."سارة عاملة 
مومسية عندان واحدى 

مساعدايت.استطاعت , بطريقة ما ,  
االبتسام واالمياء برأسها  

لآلخرين.ولكنها يف الوقت نفسه, 
قدمها   الحقتها األفكار السوداء, لقد

كسارة مسيث وليس سارة سنكلري, 
 االسم الذي عرفها به. احدى العامالت 



املومسيات , من الواضح أن فيك حياول 
اعادهتا إىل حجمها الطبيعي, الفتاة اليت  

 كانت التعين له اكثر من ذلك. 
خيل هلا ,عندما اتبع احلديث مع زواره  

,ان فيك بدا على طبيعته,لكنها 
يه فقدات ملعاهنما الحظت حبزن ,ان عين

واصبحتا ابردتني وقاسيتني. وتالشت 
من صوته النبة املمغوطة والساخرة.قاد 



فيك زواره إىل غرفة االستقبال ومل ينظر 
 إليها اثنية. 

نظرت سارة إىل فيك وهو يبتعد عنها 
وسألت نفسها وما الذي كانت  

تتوقعه,بعد هذا اخلداع؟ لقد انتهى كل  
املستقبل الزاهر  شيء, االحالم الوردية و 

, وما حتتاجه هو ان حيبها إىل درجة 
يستطيع معها أن يغفر هلا غلطتها  



,حب,أي حب؟ سيكون سعيداً إذا  
 استطاع التخلص منها.

الحظت سارة بعد حني أن إيوان مل يرتك 
الغرفة مع اآلخرين, وعندما تقدم 

حنوها,خيل هلا ان خطوط التجاعيد على 
 وجهه قد تعمقت.

سارة." اعتذر منها بصوت  "أان آسف اي
خافت:"لقد سببت لك احلزن  

واالحراج!مل يكن من الواجب أن أصدق 



كذبة بيضاء قالتها يل فتاة حتاول متضية 
وقت الطريان الطويل.ولكنك اقنعتين 

بروايتك مع اهنا قصة أغرب من  
اخليال,كنت على استعداد كي أقسم 

على صحتها...كان جيب أن أتبني  
ال, ماذا أستطيع أن  احلقيقة من اخلي

 أقول؟"
متتمت من حتت أنفاسها :"مل تكن هذه 

 غلطتك؟"



"الفرق..." القى إيوان نظرة ,من خالل 
الباب املفرتح, على فيك الذي كان  

 يتجه مع زواره اىل األقبية.
"ال شيء يهم." قالت سارة بيأس 

 :"الشيء يهم بعد اآلن."
 وغمرهتا موجة من احلزن واألمل.

صوته وقال:"التقويل يل أن  هتدج,فجأة، 
ذلك صحيح, أعين القصة اليت أخبتين  

هبا يف الطائرة؟ اهنا صحيحة ومل ختبي 



فيك حبقيقة غرضك, أليس كذلك؟ وقد 
كان هذا الرجل الذي يشرف على  

 الكرم,اليعرف حيقيقة املالك!" 
اجابت سارة بصوٍت خلت نباته من  

االنفعال:"ان قصيت حقيقة , وهو 
..." تلعثم صوهتا :"مل يكن  اليعرف من

يعرف حىت اآلن ,لقد كان بنييت أن  
أخبه احلقيقة اليوم." مسعت صوهتا و 
كأنه يصدر عن فتاة أخرى :"مل أكن 



أظن األمور قد تتطور على هذا 
الشكل,عندما وصلت إىل هنا..." 
اهنارت أعصاهبا وهي تتذكر آماهلا  

وطموحاهتا عندما جاءت من انكلرتا , 
سعادهتا البالغة بتطور األحداث  وتتذكر 

 املثرية اليت غريت جمرى حياهتا.
"استمري يف احلديث." طلب منها إيوان 

, وهو يصغي إليها ابهتمام , وتفكري 
 عميق.



تنفست بعمق، لقد آن أوان االعرتاف, 
وعليها أن تعتاد ذلك .جيب عليها أن 

توضح الكثري من األمور .أما فيك 
ك! قالت يف ...قفي عن التفكري بفي

 نفسها. 
"عندما وصلت إىل هنا, وجدت نفسي 
يف موقف ال أحسد عليه, لقد طردتين  

عمة فيك وهي تظن , صواابً, أنين سارة 
 مسيث."



أومأ إيوان برأسه متفهماً :"لقد رفضتك 
ألنك املالك اجلديد للكرم والهنا تعتقد  

أن فيك أحق بذلك , هذا التصرف  
 طبيعي."

بسرد قصتها بصوت  استمرت سارة 
مرجتف:"اجل ,شيء من هذا القبيل, 

على أي حال, كانت كيت على وشك 
ان ترمي يب إىل الطريق,عندما تدخل 

فيك معتقداً اين فتاة جاءت رداً على 



اعالن نشرة يف الصحف ويطلب فيه 
 فتاة للعمل يف الكرم ,عدة اسابيع."

"فهمت, وهكذا انتهزت الفرصة كي  
ويتسىن لك  تبقي يف صن فايل ,  

 الكشف على املمتلكات!"
أومأت براسها:" لقد بدا يل ذلك سهاًل  
, حينها, النين استعملت ,لسنني طويلة 
امساً غري امسي احلقيقي عندما كنت أقيم 

يف انكلرتا, واجلميع مبن فيهم أقرابئي  



عرفوين ابمسي املستعار, سارة سنكلري, 
وكل مافعلته ,اين انتزعت ملصق 

ة النيوزيلندية الذي حيمل اخلطوط اجلوي
امسي احلقيقي ،عن حقيبة السفر . كان  

جيب أن أستعمل امسي احلقيقي على 
جواز السفر وتذكرة السفر .ومل أعتقد , 

حينها اين قد أسبب ضرراً ألحد." 
 تالشى صوت سارة تدرجيياً.



"الشك أن فيك يتأمل جداً اآلن , لقد 
الحظت وجهه عندما فضحت 

يب أن أضرب  سرك,كان األجدر 
 نفسي."

قالت سارة ببطء وبصوت ايئس:"كان 
جيب أن أفصح له عن احلقيقة قبل  
اآلن, وكنت أحاول أن أفعل ذلك  

 اليوم, ولكن األوان قد فات."



ظهرت, فجأة ,على تعابري وجه إيوان  
الدهشة والندم عندما الحظ من خالل 
نبة صوهتا البائس وقرأ يف تعابري وجهها  

  منه.األمل الذي تعاين
" هل حتاولني أن تقويل يل، انك  

 وفيك..."
أومأت براسها وقالت:" أجل ,حنن حنب 

 بعضنا."



نظر إليها بصمت لعدة دقائق وبعينني  
مليئتني ابلعطف , مث قال:"إنه موقف  
صعب, هل ابمكاين املساعدة , أبي 

شيء. أي امر على االطالق كي اصلح  
 مابينك وبني فيك...."

التسطيع ,ال أحد  هزت رأسها :" أنت
 يستطيع املساعدة."



حاولت سارة أن تعيد صوهتا إىل طبيعته  
:" إن قصيت هي واحدة من قصص 

 احلب الفاشلة واليعين ذلك هناية العامل." 
نظر اليها متفحصاً :" لو صدقتك , 

لكنت كّذبت عيين وأان أرى آاثر  
 الصدمة على وجهك."

"اهنا غلطيت...لقد بدت يل حينذاك 
 جيدة!"فكرة 



" وكان من سوء حظي ,أن أكون  
 الشخص الذي فضح سرك."

"كيف كان لك أن تعرف , على أي 
حال,سأعود إىل انكلرتاغداً، أو بعد  

 غد."
قال إيوان حبسرة وتعابري األس تعلو  

وجهه:"هل أنت متأكدة أن ذلك هو  
 خري حل؟"



هزت رأسها:" ال تقلق من أجلي, سوف 
ياة." ولكن أمتالك نفسي واستمر يف احل

الكلمات الشجاعة خرجت منها 
بصوت مرجتف :"على أي حال..." 

تنفست بعمق "..... من املفرتض أن  
 أذهب إىل غرفة االستقبال,

وأعزف على الغيتارخالل تناوهلم وجبة 
 الغداء."



نظر إيوان إىل أصابعها املرجتفة :"هل 
 تسطيعني القيام مبثل هذا العمل؟"

فراء ."جيب ابتسمت سارة ابتسامة ص
أن أذهب,هذا عملي." مشت يف متهل 

إىل اخلزانة وفتحت ابهبا وأخرجت 
 الغيتار من داخلها.

ذهبا معاً إىل غرفة االستقبال, واختذت 
سارة مكاانً يف زاوية الغرفة , وابتسمت 

 أليوان الذي قال :" حظاً سعيداً."



مل تستطع سارة أن تنظر إىل فيك عندما 
, واكتفت دخل مع زواره الغرفة 

ابالحنناء على الغيتار والتالعب أبواتره 
.تالشت أصوات الرجال عندما تناهى 

إىل مسعهم أصوات عزفها, وبسبب 
براعتها ابلعزف ومعرفتها التامة ابألحلان  

 , مل جتد صعوبة يف االستمرار بنجاح.
وجدت سارة نفسها , فيما بعد , جتلس 
على مقعد طاولتها يف املكتب من دون 



دري كيف وصلت .حاولت، وهي أن ت
تشعر ابلزوغان, أن تشغل نفسها  

ابحلساابت ولكن األرقام اليت حدقت 
هبا, مل تعِن هلا شيئاً .قالت سارة يف 

نفسها, وهي تشعر ابحلزن العميق واألمل 
, لو أهنا استطاعت أن ختبه احلقيقة 

بنفسها, وأوضحت له مجيع املالبسات  
كان صدقها اليت أدت إىل خدعتها, لرمبا  

 وغفر هلا, أما اآلن...



مرت الساعات , على سارة ببطء, 
وأفاقت لتجد إيوان يتقدم حنوها ويقف  
 إىل جانبها, ونظرت إليه بعينني مثقلتني. 

"لقد انتهت مهميت, واآلخرون  
ينتظرونين يف السيارة ,لقد أردت  
 االطمئنان عليك قبل أن أذهب."

حاولت االبتسام ولكنها مل تفلح:" 
 كون خبري , حقاً."سأ



"اليبدو عليك ذلك!" قال وهو ينظر 
إىل وجهها الشاحب ويالحظ األمل الذي 

يف عينيها:" أان آسف على ما انتهت  
إليه األمور, وال أستطيع أن أضيف شيئاً 

ماعدا كلمة الوداع والتمين أن نلتقي  
 اثنية."

هزت رأسها وترقرقت الدموع يف عينيها 
ناك مرة اثنية, ولن ترى  . لن يكون ه



صن فايل اثنية, وكل ذلك بسبب 
 غلطتها الغبية!

رأت سارة , بعد أن ترك إيوان الغرفة,  
من خالل النافذة فيك يستقبل قادمني  

جدداً, ورأت سياراهتم وشاحناهتم متوقفة 
أمام خمزن الشراب. متالكت سارة نفسها 

وهرعت إىل املخزن وأصبحت على 
ئرين قبل دقائق من  استعداد خلدمة الزا

 دخوهلم مع فيك إىل املخزن.



التقت نظراهتا بنظراته الباردة وهو يعرف 
عنها:"هذه سارة , ستقوم على خدمتكم 
 إذا أردمت شراء الشراب.اهنا تعمل هنا."

"سأكون سعيدة مبساعدتكم." ابتسمت 
 هلم ونقلت نظرها املتعب فيما بينهم.
ويف الوقت نفسه كانت تتسارع يف 

رها االحتماالت السئية.لقد كان  أفكا
كالم فيك عنها قاطعاً كالسيف.  

وأحست مرة اثنية أنه حياول بقوة أن  



يرجعها إىل حجمها الطبيعي يف صن 
فايل.أي ليست شخصاً مميزاً , بل فتاة 

عادية تعمل يف الكرم.فتاة خدعته 
 وخانته... وهذا ما قرأته يف عينيه.
أسرعت سارة, يف هناية هذا اليوم  

املشحون ابألحداث, ابقفال املكتب 
والعودة إىل الكوخ ... ملجئها األخري . 
ألقت بنفسها على أريكة غرفة اجللوس  



واستسلمت حلزهنا, وتركت احلرية  
 لدموعها بعد أن حبستها طوياًل.

رأت سارة فيما بعد , الظالل تنسحب 
على النوافذ املشرعة ومسعت قرعاً 

أن  شديداً على الباب.هرعت , بعد
مسحت دموعها, لتفتح الباب وهي  
تعرف متاماً من هو الشخص الذي  

يسمح لنفسها هبذا القرع العنيف على 
ابهبا. وجدت سارة نفسها وجهاً لوجه  



فيك, عندما فتحت الباب, وألقى بظله 
, من مشس الغروب عليها.وقد الحظت 
الغضب الظاهر على وجهه برغم الضوء  

 اخلافت.
عادايً :" تفضل  حاولت أن جتعل صوهتا

 ابلدخول."
جتاهل دعوهتا ووقف ساكناً, واضعاً يداً  

داخل حزام بنطاله اجلينز."أنت سارة 
مسيث." وأحست أنه يصفعها  



بكلماته:"الفتاة اليت ورثت األمالك هنا؟ 
أوه ,الحتاويل النكران , ان الشعور  
 ابلذنب ابٍد على وجهك بوضوح!"

ئ "أجل , أان سارة مسيث, ولكن الختط
 الظن يب."

تلعثمت ابلكالم بصورة مريعة:" لقد 
كنت , حقاً , على وشك أن أخبك  

 ابحلقيقة هذا الصباح , لو ال ..."



"لو ال ..." قاطعها ساخراً :"... كنت 
 جبانة..."

 "دعين أوضح لك ."قالت يبأس.
" ملاذا املزيد من األكاذيب؟" قاطعها  
حبركة من يده:" ملاذا التعرتفني أبنك  

ت لكل شيء قبل جميئك إىل هنا؟ خطط
أان أهنئك على براعتك!" رفعت عيناها 

وهي تسمع نبة االهانة يف  
صوته:"وكنت على وشك النجاح  



خبتطك لو ال ظهور رفيق سفرك, 
املفاجئ, وافتضاح سّرك,لقد كنت 

 أعمى وغبياً ,ألين ابتلعت خديعتك."
شعرت ابألمل يعصرها , كان األحرى به  

أقع يف حبك, لتبينت  أن يقول:" لومل
 حقيقتك..." 

قالت بصوت خافت:"كنت أريد أن 
أخبك احلقيقة الليلة املاضية , ولكن  

"... 



صرخ فيك يف وجهها :"انسي الليلة  
 املاضية."

"أرجوك أن تسمعين." توسلت إليه  
 بيأس.

"ملاذا..." جهدت سارة كي تستطيع أن 
تتجاهل نبته الفوالذية:".. وأان أعرف 

عرفة ماسوف تقولني؟ من الذي  متام امل
وضع اخلطة أنت أم احملامي حىت  

تتحققي من أمري؟ ملاذا ال أييت هذا  



الشخص الذي يدير العملية من وراء  
الستار إىل نيوزيلندا.وحيقق يف األمر؟  

هل ظّن أن نيوزيلندا البعيدة عن انكلرتا  
بلٌد متوحش والناس فيها يرتكبون جرائم 

ة عندما يتعلق القتل يدون رادع وخاص
األمر بشخص اشتغل يف الكرم سنني  

طويلة وكان الشخص الوحيد املسؤول 
عنه بعد أن مات صاحبه.وكان من 



السهل عليه أن يزور يف احلساابت  
 وخيتلس آالف الدوالرات لو شاء ذلك.
ورمبا طمع يف حصة من األرابح بعد أن  

ارتفعت مبيعات شراب صن فايل  
ي. إنه  وأصبح راتبه كمدير اليكف

الشخص املؤهل إلدارة العمل يف  
الكرم, وهلذا جيب التأكد من أمانته  

واخالصه. وال داعي ألن ختبيه من أنت 
... ألنك لن حتصلي على معلومات  



هامة, إذا أعلنت عن نفسك.وهكذا  
من األفضل أن تذهيب مثل أي فتاة 

نكليزية أخرى تسعى للعمل يف العطلة  
يف هذا  الصيفية . إنه وقت القطاف 

اجلزء من العلم.جريب هذه اخلطة! 
 والتنكري ايسارة هذا السيناريو!"

أصابتها كلماته كأهنا طلقات رصاص من 
 مسدس.



شعرت ان اهتاماته الباطلة متزق  
أحشاءها, وصرخت يف وجهه:"كال, 

 هذا ليس صحيحاً..."
"هل أان على خطأ ؟" دقت كلماته على 

  أعصاهبا بقسوة:"أتريدين القول, إنك
كنت مهتمة مبعرفة طرق الصناعة 

والتسويق وكل هذا؟ وإنك أردت اتقان  
هذه املهنة كما أخبتين." أضاف 



متهكماً:"حىت ولو كانت عندك أسباب 
 خاصة بك..."

قاطعته سارة مرجتفة:"أجل أان مهتمة 
 بكل ذلك." 

" أان أرهن على ذلك, أخبيين, هل  
أنت راضية عن نتيجة عملك؟ هل 

ت على املدير... آسف عندك أي حتفظا
,على املدير املؤقت؟ أوه , التقلقي, 

سوف أستمر يف العمل حىت جتدي من 



حيل مكاين, ولن يصعب عليك ذلك  
وانت متلكني كرماً مزدهراً مثل كرم صن  

 فايل."
قالت سارة بصوت خافت:"ال أحد 
يستطيع أن يدير الكرم مثلما تفعل, 

 أنت صن فايل , وصن فايل هو أنت."
مسرور لتقديرك جهودي." أجاهبا   "أان

فيك بنبة ابردة خالية من أي انفعال مما 
 جعل قلبها يتقطع.



حل الغضب , دفعة واحدة, مكان 
اليأس واألمل. لقد تبني هلا صعوبة اقناعه 

فيما كل األدلة ضدها.ملعت عيناها 
اخلضراوان , سوف جتعله يصغي إليها,  

ان صدقها أم ال, واجهته بعنفوان  
:" لقد اسأت الفهم! مل أحاول أن وقالت

أيت إىل هنا كفتاة عادية.عندما عرفت 
أبمر املرياث, فرحت كثرياً ومل أستطع  
االنتظار طوياًل كي آيت إىل هنا وأبقى  



ألتعلم هذه املهنة وأسلوب احلياة يف  
الكروم.ألن ستيفن أخبين الكثري  

عنها.وكنت أشعر حينها اين أعرف 
,عنها. أان اليت  الكثري, من خالل حديثه

قلت للمحامي أن ال خيبك بقدومي, 
كنت أظن أن جميئي سيكون مفاجأة 

 سارة للجميع..."
"مفاجأة سارة؟" سأهلا مبرارة :"هل هذا 

 ماتطلقني على هذا الوضع؟"



حصنت سارة نفسها عقلياً وجتاهلت 
املرارة يف نبته. "عندما وصلت, رأت 

لصق اخلطوط اجلوية النيوزيلندية كيت م
على حقيبيت وأتكدت من اين الفتاة اليت 
ورثت صن فايل." هذه الفتاة املريعة من  
انكلرتا." هذا ما أطلقت علي, وكانت 
على وشك طردي من املنزل. وعرفت 
حينها , انه لن أسطتيع البقاء هنا حتت  
هذه الظروف ولو لليلة واحدة.مث جئت 



اين فتاة جاءت    أنت وتدخلت ظاانً 
للعمل. ومنذ اللحظة األوىل أردتين ..." 

توقفت عن الكالم ولعنت نفسها يف  
سرها ألهنا التعثر على الكالم املناسب, 

وعندما حاولت أن تصحح نفسها  
وقعت يف اخلطأ اثنية:" وملا وافقت على 

أن أعمل يف الكرم, اغتنمت الفرصة 
 وقلت يف نفسي حينئذ أن



عة بسيطة كهذه ال ضرر يقع من خد 
خاصة اين نويت العودة إىل انكلرتا يف  

 هناية الصيف , فأين املشكلة إذًا؟"
بقى فيك صامتاً ومل يبد أي تعليق, وكان 

يف صمته برود أشد وأقسى عليها من  
نظراته الغاضبة.ماذا يدور يف ذهنه؟ 

 اجلواب بكل بساطة،انه حيتقرها!
أفاقت من أتملها على نبته املمغوطة  

تهكمة " لسوء احلظ,كشف وامل



صديقك الصحايف لعبتك, وأيفاء حلقه , 
لقد حاول املستحيل كي يغطي كذبك, 

 وأان ال ألومه..."
"ابلطبع, ولكنك تلومين!" امحرت  
 وجنتاها وتطاير الشرر من عينيها.

" مهما قلت لك, فأنت لن تصدقين, 
 أليس كذلك؟"

" وملاذا أصدقك؟" مرة أخرى هذه 
 طة اليت تصيبها ابجلنون.النبة املمغو 



تبني لسارة بوضوح اهنا مهما قالت  
ومهما حاولت افهامه , فلن يصغي 

إليها . ولكنها متالكت نفسها وصممت 
على أن تكافح من أجل حبها حىت  

النهاية :" أي شخص سيفهم من مغزى 
حديثك ,اين حقاً تعمدت االساءة 

 إليك."
 "أمل تفعلي ذلك؟" 



هذا ما  "كال!" صرخت يف وجهه:"
أحاول أن أفهمك إايه على أي 

حال..." واعرتهتا دفعة واحدة , موجة 
من الغضب األسود يف داخلها مث  

تالشت يف سرعة:" أريدك أن أتخذ 
الكرم واملال وكل شيء آخر ورثته عن  

ستيفن, ويف احلقيقة ,كل هذا ملكك." 
واستطردت بصوت منفعل:" لقد اعرتاين 

يل   الشعور ابلذنب منذ أن توضحت



حقيقة األمور هنا, لقد كانت غلطة 
وسوف أطلع احملامي يف لندن على 

قراري, وأطلب منه حتويل املرياث لك , 
 عندما أعود إىل هناك."

"أوه , فعاًل." سخر فيك منها." التلعيب 
معي هذه اللعبة,اهنا لن متر علي, ليس 
 بعد كل هذه األكاذيب اليت قلتها يل."

"الحاجة بك "حسناً , إذاً!" صرخت :
كي تتحملين أكثر من ذلك, سأغادر  



الكرم جمرد أن أحجز مكاانً على أول 
طائرة مغادرة, سأتصل مبكتب السفر  

اليوم وبقليل من احلظ..." واجهته بتحٍد 
."... سأكون يف طريقي إىل املطار، 

 غداً."
"لن تفعلي , وأنت تعرفني ذلك." عاد  

 إىل نبته املمغوطة. 
ورفعت نظرها إليه  حبست سارة دموعها

 متحدية :"ال تستطيع منعي."



"ال أستطيع , أان مازلت حباجة إليك ,  
 اي سارة."

"حتتاج يل؟" قفز قلبها جبنون مث عادت  
إىل صواهبا، كيف من السهل أن تعود  

 إىل أحالم البارحة الوردية!
"احتاج لك يف املكتب." استطرد برقة  
:" ويف الواقع ال تستطيعني ترك العمل  
قبل اعطائي مهلة أسبوعني.لقد اتفقنا  

 شفهياً على ذلك, هل تذكرين؟"



" أان ال..." تالشى صوهتا بفعل احلرية  
اليت اعرتهتا. ان فكرها مضطرب , إىل  

درجة أهنا مل تستطع تذكر تفاصيل 
 اتفاقها مع فيك. 

" ولكنك من الصنف الذي الحيرتم  
اتفاقاً شفهياً, وال تفهمني مغزى االلتزام  

 هذا أمر بعيد عن تفكريك.", ف
صرخت سارة يف وجهه وقد اعرتاها  

غضب شديد:"سأبقى هذين األسبوعني  



,كما اتفقنا, وحىت تعثر على من حيل 
 مكاين."

هز فيك كتفيه."هذا ما أردت معرفته,  
 وهذا ينهي حديثنا."

وتبني هلا دفعة واحدة , ان كلماته 
اسدلت الستار هنائياً على حبهما. لقد 

كل شيء مات كل شيء مجيل انتهى  
 بداخلها. 



الميكن حلبهما أن ينتهي هكذا. ولكنه 
انتهى يف هذه اللحظة ابلذات وصرخت 
بصوت عاٍل:" على ما أعتقد." وهرعت 
إىل غرفة النوم فيما اهنمرت الدموع من  

 عينيها مثل الفيضان. 
--------------------

-------------- 
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جهدت سارة ، يف صباح اليوم التايل ،  
كي تتمالك نفسها . جيب أن هتتم بعدة 
أمور ، وأن تقوم بعملها يف األايم الباقية 

، ولكن كيف سيمضي عليها هذان 
األسبوعان وهي على ماهي عليه من 

http://www.riwaya.ga/


حزن وبؤس ، بسبب اضطرارها لرتك  
فيك الذي هتيم به . جيب أواًل ، أن 

شعر أن فيك  تقابل كيت ، فقد كانت ت
مل خيبها حبقيقة وضعها ، وإلسباب 

خاصة به ، احتفظ ابلسر لنفسه ومل خيب 
 أحداً آخر .

 منتدايت ليالس
وجدت كيت يف املطبخ منشغله بتحضري 

الكاتو ." صباح اخلري ، اي كيت." 



أخذت نفساً عميقاً وتدفقت الكلمات  
بسرعة ، منها :" جئت ألخبك أين  

وعني ..." سأغادر الكرم بعد أسب
توقفت سارة عن الكالم وقد الحظت 

أن كيت ترمقها بنظرة حادة بعد أن رأت 
 جفنيها املتورمني.

" تغادرين ؟" سألتها كيت وقد أصاهبا 
الذهول لسماعها اخلب ، وحاولت سارة 

 أن ترد عليها من دون انفعال. 



" أجل ، سأغادر ، أنت تعلمني أان  
 أعمل بصورة مؤقتة وقد أمضيت فرتة

هنا ، ولكن جيب أن أغادر ، كي أهتم  
 أبمر مستعجل هناك ..."

مل يبُد على كيت أهنا أصغت إىل سارة ،  
وقالت بصوت رقيق مل تسمعه سارة من 

 قبل :" هل فيك يعرف هبذا ."



" هل تراتب كيت ابحلقيقة ؟" تساءلت  
سارة وقالت يف صوت مرتفع وهبدوء :" 

 نعم ، إنه يعرف."
ينه ، اي سارة ؟" قال " ماهذا الذي تقول

بول ابستياء بعد أن اندفع إىل داخل  
املطبخ ، مث استطرد بصوت يشبه العويل 

:" ال ميكنك مغادرة صن فايل !  
الميكنك ، وقد أعطيتين وعداً ، أبن 

 تعلميين العزف على الغيتار !"



أجابته سارة على غري وعي :" أان آسفة 
، وجيب أن أعود إىل انكلرتا يف أقرب  

ت ." أحست ابلعطف عليه وهي وق
تشاهد تعابري اخليبة على وجهه. " 

عندي فكرة ! سأعطيك دروساً مكثفة ، 
درساً كل ليلة . أيوافقك ذلك ؟ وهكذا 

متسك طرف اخليط وتتعلم املبادئ  
األساسية للعزف ، ماعليك بعد ذلك  
سوى أن تتمرن حىت حتظى مبعلم جيد 



ذا  ." ولكنها كانت تقول يف نفسها ، ملا
ال أساعده يف تعلم العزف ؟ وهكذا  

يكون عندي مايشغلين يف األمسيات  
الباقية ، وخيفف من اللوعة والندم ... 

نفضت عنها هذه األفكار وعادت 
 تصغي إىل نبته الطفولية .

" حسناً ، إذا كان ذلك السبب الوحيد 
 ." متتم بول.



جلست سارة إىل طاولة املكتب 
ليت أمامها ،  وحدقت يف اآللة الكاتبة ا

فيما األفكار املؤملة تتصارع يف رأسها . 
كيف تستطيع حتمل هذا العذاب ، أن  
تكون ابلقرب منه ، وتشاهده كل يوم ، 
وتسمع صوته ، وحتبه . أمضت معظم 

وقت الصباح وهي حتاول أن حتصن 
وهتيء نفسها كي يكون ابستطاعتها 



حتمل أمل لقياه عندما تفرض ظروف 
 العمل ذلك . 

األايم والحظت سارة أن فيك  مرت
ميضي معظم وقته خارج الكرم ، هل هي 
تتخيل ذلك ؟ هل هو يتجنب مقابلتها  
، عمداً ؟ ولكن سارة فكرت أن ذلك  

جمرد متنيات منها ، فالشعور الوحيد 
الذي يكنه هلا هو االحتقار ، الأمل يقل 

هلا بوضوح إن الشيء الوحيد الذي  



ياته إىل  يريده منها هو أن ختتفي من ح
 األبد ؟

تسارع الوقت بصورة خميفة ومل يبق عندا 
إال يومان فقط ، يف صن فايل ! وقد 
بدأت حبزم أمتعتها ووضعت قمصاهنا 
الصيفية وسراويلها القصرية يف حقيبة 

 السفر .
لقد بقيت مالبسها على حاهلا ومل  

تستطع أن تضيف شيئاً عليها ... ماعدا 



ع فيك الفستان األسود عندما ذهبت م
إىل املدينة ... ومل حتقق رغبتها يف شراء  

مالبس صيفية من نيوزيلندا . ألهنا مل 
تالحظ يف البداية ، سعادهتا يف البقاء  
مع فيك وعدم رغبتها يف مغادرة صن  
فايل للتبضع ، حىت ولو ليوم واحد . 
أحست ابالختناق ، ألن هذا الشعور  

اليزال على حاله . طرحت حقيبة 
اً ودخلت احلمام كي تغسل السفر جانب



شعرها أو تعمل أي شيء يشغلها عن  
التفكري والشوق إليه . وجففت شعرها 

 بعد دقائق .
" ال حاجة ألن تشتغلي يف اليومني  

 األخرين ." قال هلا فيك بنبة جافة : 
" وسوف أقلك إىل املطار ، يف الصباح  

 الباكر ."
أجابته وهي تشعر ابالعياء والبؤس :" 

 لك ." شكراً 



" سوف أتصل ابملطار وأأتكد من أن  
الرحلة ستحصل يف موعدها ." أضاف 

فيك :" الرحالت تتأخر دائماً  عن  
 مواعيدها ."

" أجل ، ابلطبع ." ومتنت يف قرارة 
نفسها أن تتأخر طائرهتا عن االقالع 
... هل متاتع اي فيك ، حقاً ، يف أن 
أبقى هنا إىل األبد ؟ ختيلت سارة يف 

جمنونة أهنا قالت له هذه الكلمات حلظة 



. ومن الواضح أنه اليهتم مبشاعرها  
 اآلن.

أرادت سارة يف النهاية أن تودع بيل  
وابيت ، فيما بدأت أوراق العرائش  

تكتسب اللون الذهيب ويغرب صيفها .  
بيل وابيت عادا إىل مزرعتهما بعد زايرة 

 قصرية ألقرابئهما.
، رأت سارة ، عندما وصلت املزرعة 

ابب منزهلما مفتوحاً على مصراعيه ، 



ودخلت أشعة الشمس إىل الصالون  
املفروش ، ورأت ابيت تقف على منصة  

الدار وتلوح بيدها حميية مث تقدمت 
 ملقابلتها.

" مرحباً ." طبعت سارة قبلة على خد 
ابيت وقالت وهي حتاول أن تبتسم 

ابتسامة خملصة من دون أن تنتبه للدوائر  
تكونت حول عينيها : "   السوداء اليت



إنه ملمتع أن أراك اثنية ، لقد ظننت 
 أنك لن تعودي أبداً إىل املزرعة!"

" تفضلي ابلدخول ." تقدمتها ابيت عب 
 املنصة ." عندي الكثري ألخبك به ."
إرمتت سارة على كرسي مصنوع من 

  القصب وسألت :" هل تشعرين خبري ؟
 وهل اجلنني حيسن التصرف ؟"

" أوه ، نعم ، أان على أفضل مايرام ،  
 ولكنه يركلين كثرياً يف هذه األايم !"



رفعت سارة حاجبيها املثقلني بتعجب  
 وقالت :" هو ."

" أجل ، إن بيل متأكد أن املولود  
سيكون ذكراً ، وإذا حدث ذلك ،  

فسنطلق عليه اسم فيك وحنن متفقان 
 على ذلك !"

 وإذا كان املولود بنتاً ؟"" 
" لن تصدقي ، سنطلق عليها اسم سارة 

"! 



شعرت سارة بنبضة متسارعة يف قلبها ، 
لو فقط ... وقالت بصوت مرتفع :" 
الشك أن خيالكما ضيق ولوال ذلك  

لوجدمتا أمساء أخرى غب هذين االمسني  
". 

" ملاذا النطلق امسي ألطف شخصنب  
وفيك  نعرفهما ، على مولودان . أنت

 شخصان مميزان ."



قالت سارة وهي حتاول تغيري املوضوع  
بسرعة :" سأقوم اليوم بتحضري القهوة ، 

 أنت حباجة إىل الراحة ."
" سأوافقك على ذلك ، وال خيار يل يف 

 هذا احلر ."
أجابتها ابيت واسرتخت على كرسيها ، 

واستمتعت ابهلواء الذي حتركه مروحة يد 
 ، أمام وجهها . 



ارة يف املطبخ املطلي ابللونني  وجدت س
األبيض واألزرق ، خزانة من الطراز  

اهلولندي مليئة ابلفناجني وعلب القهوة 
السريعة التحضري . حضرت القهوة 

وعادت إىل الصالون وضعت الفناجني  
 على الطاولة اليت بينهما .

مالت سارة على ابيت وقالت ابهتمام 
مصطنع :" أخبيين كيف قضيت 

ين ذهبت ، وماذا فعلت ، عطلتك ، أ



وهل ذهبت حلضور أي عروض مسرحية 
 ؟"

" هل متتعنا !" سردت ابيت تفاصيل عن 
عطلتها :" لقد متتعنا بكل حلظة فيها  

..." توقفت فجأة ، واهتمت سارة وهي 
تضحك :" أنت ال تصغني إىل ما أقول  

". 
" أنت ال تصغني ، وتعرفني ذلك ، وقد 

 !"الحظت أن أمراً يشغل ابلك 



ترددت سارة ، ولفت بعصبية خصلة 
من شعرها حول إصبعها :" هذا سبب 
جميئي لعندك ، سأغادر صن فايل بعد  

غد إىل انكلرتا ..." حاولت تفادي نظرة 
ابيت ." ... وهذا أبكر مما كنت أتوقع ." 
حاولت إخفاء مشاعرها احلقيقة ولكنها  

عرفت من خالل نظرة العطف اليت  
أن ذلك لن جيدي  ابنت يف عيين ابيت ،

. 



 " سوف نشتاق إليك ." قالت ابيت .
 " وأان كذلك ." أجابتها سارة .

 " إذاً ، أنت لن تعودي إىل هنا ؟"
هزت سارة برأسها ، سوف تؤملها  

الذكرايت إذا عادت يف املستقبل ، 
خاصة أن عمر سعادهتا مع فيك كان  

أقصر من عمر الورود . ومتتمت بصوت 
 فيك إىل املطار  مرتفع :" سوف أيخذين

 ، صباح اخلميس القادم ."



 " أان أعرف ."
" ماذا ؟" اتسعت عينا سارة من 

 الدهشة . " وكيف عرفت ذلك ؟"
" لقد وجدان فيك ابنتظاران ، عندما 
وصلنا ليلة أمس كان يف حالة نفسية  
رهيبة وأراد أن يسري عن نفسه أبي  

وسيلة . لقد أخبان عما حدث بينكما ، 
لبؤس والندم بسبب الكالم هو يشعر اب 

الذي قاله لك ، إنه يعبد الرتاب الذي  



متشني عليه واليستطيع مواجهة أمل  
 الفراق عنك إىل األبد ."

انتعش أمل جمنون يف عيين سارة للحظة 
مث خبا دفعة واحدة ، وقالت هبدوء :" 

إنه حيتقرين ... هل أخبك من أان يف  
 احلقيقة ؟"

 يء ..."" أجل ، لقد أخبان كل ش
" مل أتعمد أن أمثل دور تلميذة تبحث 

عن عمل مومسي ، حىت وصلت إىل  



املنزل وحاولت كيت طردي . وقد  
أوضح يل فيك أنه لن يغفر يل أبداً  

 خداعي له ."
" ولكنه اليفكر هكذا اآلن ." أخبهتا 

 ابيت.
احتاجت سارة إىل حلظة كي تدرك مغزى 

هذه الكلمات اخلرافية ، وكاد تنفسها  
أن ينقطع :" هل تعنني أنه اآلن يصدق  



قصيت ، وأن ما فعله كان فورايً وظننت 
 حينذاك أهنا مزحة ؟ أنت ال تعنني ..."

أومأت ابيت برأسها :" إنه يصدق  
قصتك اآلن ، وهو آسف اآلن ، ألنه 

فقد أعصابه عندما عرف حقيقة 
شخصيتك . وقد ندم ألنه شك بنواايك 

حنوه ، بعد أن عرف أي نوع من  
 الفتيات أنت ."



تنهدت سارة :" أمتىن أن أصدق ذلك ، 
ولكنه تغري منذ أن عرف احلقيقة عين ، 

 ، وإذا استطاع  إنه الينظر مباشرة إيلّ 
سبياًل لذلك ، وإذا فعل أرى التغيري يف 
عينيه اللتني أصبحتا ابردتني وقاسيتني  

 كأنه يكرهين ."
" إنه جمنون بك ... أي شخص ميكنه 

 أن يالحظ ذلك ."
 " ولكنه اليبدو يل كذلك ..."



" هذا ألنه اليريدك أن تعريف حقيقة 
مشاعره ، وهذا اليعين أنه توقف عن  

 ."حبه لك 
" ولكن ... ولكن ..." وشعرت سارة 

أن السعادة اليت كادت أن تضيع منها ، 
أصبحت يف متناول يدها ." ومع ذلك  

... ملاذا الخيبين بنفسه عن حقيقة 
مشاعره ؟ هل أتوقع أن يفعل ذلك قريباً 

 ؟" متتمت مرتددة .



" لن خيبك أبداً ." أجابتها ابيت بصوت  
من اآلن  ممتلئ ابلعطف :" إفهمي ذلك 

. السبب األول ، أنه مقتنع متام االقتناع 
أبنك لن تصدقي أبداً أنه غري رأيه يف  

صحة قصتك ، اثنياً ، إن كبايءه 
التسمح يف الضروف احلالية أبن يطلب 

 منك البقاء هنا ."



" هل تعنني ." قالت سارة ببطء :" أن 
السبب هو أين ورثت الكرم واملمتلكات 

 شيئاً ..."؟ ولكن ذلك لن يغري 
" هذا الفرق هو كل الفرق يف العامل ، 
ليس ابلنسبة لك ... رمبا ... ولكن 

ابلنسبة له ، هذا الوضع يغري كل شيء  
. هل تتخيلني صعوبة وضعه اآلن . أنت 
متلكني الكرم وهو املدير فقط ... هذا 

إذا شئت استمراره يف العمل؟ وهو على 



ثقة من أنه لن يتمكن من أن يطلب 
البقاء ، حىت ولو صدقت أنه غري  منك 

 رأيه يف صحة قصتك ..."
" كنا سنتزوج ." قالت سارة يف أيس :" 
ونعيش هنا ، ونعمل معاً هنا ، لقد كاد  
أن يطري من الفرح ، مث حتطم كل شيء 

". 
"ى كان سيعرف احلقيقة يف وقت ما ." 
قالت ابيت :" ومل نستطع ... أان وبيل ، 



، وسبب ذلك ، اقناعه ابلتقدم خلطبتك 
كي التظنني أنه يفعل ذلك ألنه يطمع  

مبرياثك . لقد جتادلنا معه طوياًل وتوسلنا 
إليه أن يفكر اثنية ، على غري جدوى . 
إنه صائد ثروات وضيع ، يتحني الفرص 

الكبرية ، وسوف يغتنم هذه الفرصة  
احلقرية ويسرتجع هبا صن فايل . هذا ما  

وجد أي قاله فيك : إنك ستظنني به والت
 وسيلة كي نزيح هذه الفكرة من رأسه ."



بكت سارة من فرط أيسها وقالت :" 
ولكنين لن أشعر ، أبداً كهذا جتاه فيك 

، إنين مستعدة ألن أضحي ابلعامل كله يف 
سبيل أن نعود لبعضنا البعض ... 

وبدون أسرار هذه املرة ." نظرت إىل  
ابيت بوجه ممتلئ ابملشاعر والتعابري . " 

أحبه ... كثرياً ، وجيب أن أفعل شيئاً أان 
، البد من وجود وسيلة إلقناعه بنظريت 

 هلذا األمر . لو يتكلم معي فقط ."



بدا من عيين ابيت أهنا استغرقت يف 
تفكري عميق ، مث قالت :" ايلكبايءه 
 اللعينة ! عندما يصمم على شيء ..."

" أان أعرف ، أان أعرف ، ومل يبق يل إال  
 ."يوم واحد 

" وليلة واحدة ، أيضاً ." أكملت ابيت 
بنرية صوت غريبة ومليئة ابلعطف :" أوه 

، ستجدين وسيلة ما ." تغريت هلجة  
صوهتا وأضافت :" لقد كدت أنسى ،  



لقد دعوان بعض األصدقاء ، كي أيتوا ، 
ليلة الغد ، لوداعك ، الشيء رمسياً ، 

رفيقاتك يف العمل وأزواجهن . هل  
 ؟" إبمكانك احلضور

" كنت أمتىن أن اليكون إبمكاين ذلك  
." قالت سارة متنهدة. ولكنها كانت 
مستغرقة يف التفكري مبا قالته ابيت هلا .  
لقد تغري كل شيء ، إهنا تعرف اآلن ، 

 أن فيك مازال حيبها ...



قطعت ابيت عليها التفكري :" اجليب 
الغيتار معك ، التنسي ! قد يطلب أحد 

 تعزيف حلناً."املدعوين أن  
نظرت سارة إليها بوجه خاٍل من التعابري 
." أجل سأفعل ، إذا كان هذا ما تريدين 

." أجابت بصوت خال من أي نبة ، 
 وهي شبه واعية لطلب صديقتها .

أمضت سارة ليلتها ماقبل األخرية يف 
صن فايل وهي مثقلة ابحلزن . فكرت 



جبميع الوسائل اليت ميكن هبا أن تسرتجع 
، وهي تتقلب على فراشها ،  فيك

ولكنها أقنعت نفسها أخرياً بعدم جدوى 
التفكري هبذا األمر ، وأهنا حتماً ستغادر  

صن فايل صباح بعد غد . لو أهنا 
استطاعت فقط التحدث مع فيك ، 

لرمبا متكنت من إقناعه مبا تفكر به  
ابلنسبة لعالقتهما . ولكنه ، غاب عن 

تصور  البيت طوال النهار ، عن سابق



وتصميم ، وقد قالت هلا كيت ، إنه لن 
يعود حىت وقت احلفلة املسائية اليت  
 ستقام يف بيت بيل وابيت ، لوداعها. 
استطاعت سارة جبهد أن تتمالك  

أعصاهبا ، عندما حان الوقت كي هتيء  
نفسها حلضور حفلة الوداع . كان  

اليزال فستاهنا األسود معلقاً يف اخلزانة ، 
أن ترتديه اثنية ، ألن  ولكنها التريد



ذلك سيثري فيها احلنني ، إىل اليوم الذي 
 ابتاعته فيه ، برفقة فيك .

ارتدت ، بداًل عن الفستان األسود ،  
قميصاً من قماش املوسلني األبيض ، 
ووضعت على خصرها النحيل تنورة 

القطن املطبوع ابألزهار . وكان هذا هو 
ا كل ما استطاعت العثور عليه بني ثياهب 

 القليلة . 



مل تستطع تفسري الدافع الذي اعرتاها ، 
أبن تبحث يف أعلى اخلزانة ، املكان  

الوحيد الذي أمهلت استطالعه عندما 
حزمت أمتعتها ، رمبا كي تتأكد من عدم 
نسيان أي شيء . مل جتد شيئاً ، عندما 
تفحصت بيدها هذا اجلزء من اخلزانة ، 

  يف ابدئ األمر ، ولكن ما هذا ؟ لقد
ملست يدها كومة من القماش وقطعة  

مطوية من الورق . وجدت سارة نفسها  



، بعد حلظة ، حتدق يف لفة من القماش  
الرفيع . ها ... إنه الزي اليوغساليف  
الفلوكلوري ، والذي جتادلت بشأنه ،  

مع فيك كثرياً . ووجدت أن الورقة  
املطوية ، هي النوتة املوسيقية ألغنيته 

رت غضبها ، وكيف الفوكلورية . تذك 
وضعت الزي والنوتة يف زاوية اخلزانة ،  
بعيداً عن النظر ، وهي تتمىن أن اليقع  

 نظرها عليهما اثنية .



ترقرقت الدموع يف عينيها ... كم يبدو 
سخيفاً ، اآلن ، عدم تنازهلما لبعضهما  

 البعض ، حول هذا األمر .
حاولت سارة أن تتذكر شيئاً هاماً ، 

أوج غضبها ، ماذا قالت قالته لفيك يف 
له حتديداً ؟ وتذكرت حتديداً ، عندما 

قالت له :" إن اليوم الذي سأرتدي فيه  
زيك الفوكلوري وأعزف وأغين ماتريد ، 



سيكون اليوم الذي أرضى فيه أن أبقى 
 معك ... إىل األبد ."

رجفت سارة عندما أدركت أهنا عثرت 
على الوسيلة اليت ستصلح بينها وبني  

أميكن ذلك ؟ على أي حال ، فيك ، 
إهنا جديرة ابحملاولة ، ولن تزيد األمور  

سوءاً . تفحصت الزي بسرعة ووجدت  
أن قماشه الناعم غري جمعد . وأمسكت 

، يف الوقت نفسه ، بورقة النوتة  



املوسيقية والكلمات . تسارعت نبضات 
قلبها . هل سيتذكر لو لو ارتديت هذا  

، وأنشدت  الزي ، يف ليليت األخرية هنا
أغنيته ؟ وماذا لو فعل ... وهي تعرف 
متام املعرفة أنه لن يطلب منها أن تبقى  
هنا معه ، أبداً ، ويبقى أن تطلب هي  

ذلك منه ، بكل بساطة . هذه فرصتها  
الوحيدة كي تنفذ خطتها . إهنا ابلفعل  

جمازفة كبرية ، ولكن ... ولكن ، يف 



سبيل سعادهتا ... وصممت ، دفعة 
، على استغالل هذه الفرصة إىل   واحدة

 أبعد احلدود . 
ألقت بنفسها على السرير ، والتقطت 

الغيتار ، ودوزنت األواتر ، وأخذت 
تتمرن على على اللحن الفوكلوري ،  

ووجدت غرابة ، يف أن اللحن  
والكلمات ، قد طبعت يف ذاكرهتا .  



ومع إيقاع اللحن ، بدأت الثقة بنفسها  
 معنوايهتا وأماهلا  تعود إليها ، وارتفعت

عندما نظرت إىل نفسها يف املرآة رأت  
أن مالمح وجهها قد تبدلت ، اختفى 
الشحوب واحلزن واهلزمية ليحل مكاهنا 
التصميم والنضارة . جيب أن تنجح ، 

وكي تبهن على ثقتها ابلنجاح ، فكت 
حقيبة سفرها ، واقتلعت ملصق شركة 
الطريان عنها . أرجوك اي إهلي ، صلت  



ارة بصمت ، دع هذه املعجزة حتدث س
، والتدعين أصعد على منت الطائرة  

 املسافرة إىل لندن ،غدًا.
كانت سارة التزال منشرحة ، عندما 

دخلت يف املساء ، املنزل الكبري  
ووجدت كيت تنتظرها على املنصة 

األمامية ... ترتدي فستاانً من احلرير  
 املزهر ، واملتناسق لونه مع لون عينيها ،



بعد أن مشطت شعرها يف جدائل رفيعة  
. 

اصطنعت سارة االبتسام :" كما أرى ، 
 أنت مستعدة للذهاب ."

جل ، الأريد أن أأتخر عن هذه " أوه ، أ
السهرة . هل تعرفني اي سارة ..." كان 

صوت كيت دافئاً وحنوانً . " ... سوف 
أفتقدك عندما ترحلني ." أحست سارة 
ابلسرور ، عندما أدركت ، من خالل 



حديث كيت وأطرائها هلا ، أن املرأة  
أصبحت حتبها ، ولكن ذلك ، ابلطبع ، 

األمر .   ألن فيك مل خيبها حبقيقة
 وأحست أن سرورها تالشى .

" لقد سبقنا فيك إىل هناك ." قالت 
كيت لسارة عندما نزلتا الدرج :" ال  
أدري ما الذي حدث له مؤخراً ، يف  

العادة ، هو إنسان هادئ ، ولكنه ، يف 
األايم األخرية املاضية ، أصبح متوتراً  



وسيئ املزاج ، الشك أن ذلك يتعلق  
تبدل مزاجه منذ  مبتاعب العمل . لقد

زايرة مستوردي الشراب للكرم قبل 
 أسبوعني ."

" أعيدي ما قلت ." قال بول الذي  
حلق هبما :" إين مسرور لتخلص من  
فيك ." أخب سارة :" لقد أصبح يف 

اليومني اآلخرين ، ال يطاق ، وجيد عّلة 



يف كل شيء أفعله ..." مث أضاف :" 
 سأمحل الغيتار عنك ."

قد ." قالت سارة ممازحة " لقد كنت أعت
:" إنك جتد فيك رئيساً رائعاً ! األفضل 

"! 
" هذا ." قال بول حبزن :" قبل أن يصل 
مستوردو الشراب ومعهم هذا الصحايف  

. ومنذ ذلك احلني ال يرضيه شيء . 
افعل هذا ، افعل ذلك ... إنه يتكلم 



بصوت مثل هدير الرعد ، وأان أحاول 
أنت سعيدة أن أجتنبه قدر اإلمكان ، 

 احلظ ابالبتعاد عنه !"
" سعيدة احلظ ." رددت سارة الكلمة 

 بصمت .
مشوا على الطريق الرتابية حىت وصلوا  
إىل البوابة املفتوحة . " كنا يف ما مضى 
نتسلق السور للذهاب إىل مزرعة بيل ،  

 ليس اآلن ، ألنه زرع



األشجار العالية ضد الريح ." متتمت 
املكان مزدحم كيت . " اي إهلي ، إن 

ابملدعوين ." أضافت سارة بعد أن 
شاهدت صفاً طويالً من السيارات  

 املتوقفة أمام منزل بيل وابيت .
انسابت املوسيقى احلاملة من املنزل ، 

فيما بيل وابيت وقفا على املنصة 
 يستقبالن املدعوين .



" أعطين الغيتار ." أخذته ابيت من بول  
، مث دخلوا   ووضعته بعيداً يف غرفة النوم

الصالون املفروش بسجاد من صوف  
الغنم . وشاهدت سارة عدداً من  

الراقصني يتمايلون مع حلن شعيب يف  
منتصف الغرفة . هل سيطلب فيك منها  
الرقص معه ؟ وقفز قلبها عندما شاهدته 

يقف ضمن زمرة من الرجال يف آخر  
الغرفة ، وأحست بنظرها ينجذب  



ما عرفته كاملغناطيس إليه . اليزال ك
متناسق القوام ، مفتول العضالت ، وذا 
ابتسامة متهكمة . لكنه اليبتسم اآلن . 

وأفاقت إىل نفسها عندما الحظت أن 
املدعوين بدأوا يتحلقون حوهلا ويتمنون 

 هلا رحلة سعيدة .
" ما رأيك يف موعد للعشاء ، األسبوع 
القادم ، يف لندن ." صاح هبا ، رجل ، 



ما استدارت ، بصوت منشرح ، وعند
 رأت جسماً حنياًل يتقدم منها.

" الري !" قالت بدهشة عندما اقرتب 
 منها :" مل أرك منذ زمن طويل ."

" من سبب هذه الغلطة ؟ لقد رفضِت 
 رؤييت يف كل مرة طلبت ذلك ..."

" أعرف ، أعرف ذلك . ومل أتوقع  
جميئك إىل هذه السهرة ، أنت تقيم  

يكرواليت  بعيداً ، وأعرف أن طائرة امل



... التطري يف الليل ." قالت بنبة 
طفولية :" الشيء على هذه األرض كان 

قد منعين من القدوم ! وكنت مسروراً  
عندما علمت أبنك قررت فجأة ، 

العودة إىل انكلرتا، أان متأكد ، من أين  
حطمت الرقم القياسي يف السرعة ، يف 

طريقي إىل هنا ، ولن يذهب ذلك سدى 
ا الشاب السعيد بيدها  !" أمسك هذ

 وقادها إىل حلبة الرقص.



 منتدايت ليالس
" عندي أخبار سوف تسرك ." قال هلا 
الري حبماس :" أان ذاهب إىل لندن ، 

األسبوع القادم ! كنت أنتظر هذه 
الرحلة ، منذ زمن طويل ، ويبدو ..." 

شد ذراعه حول وسطها ." ... أن 
 الرحلة جاءت يف وقت مناسب."

رة تصغي ومل تنتبه إالّ لتحديق مل تكن سا
فيك املستمر هبا . كان يقف بني  



جمموعة من املدعوين ، حيمل كأس 
 شراب بيده ، وفمه منطبق بشدة .

شعرت سارة مع مرور الوقت ، إهنا 
تتحرك يف حلم ، والري ملتصق إىل  

جانبها معظم الوقت ، وبسبب انشراحه 
مل يالحظ أن سارة التصغي إىل ما يقوله 

عمله وحياته وعن رغبته يف عن 
 االجتماع هبا يف لندن .

 



ازداد توتر أعصاهبا وانفعاهلا مع مرور  
الوقت ، واقرتاب الصباح ، وفيما تفكر 
كيف ستعلن عن رغبتها يف الغناء هلم ، 

عال صوت رجل :" نريد أغنية منك ، اي 
 سارة ، حلناً نتذكرك به !"

لقد الحت الفرصة املناسبة ، كي تضع 
ها موضع التنفيذ رمبا ، سيكون خطت

القدر إىل جانبها ، الليلة . نظرت إىل  
 اجلمع مبتسمة وأجابت :



" سأغين بكل سرور ." تسارعت 
نبضات قلبها ومل جترؤ على النظر يف  

 اجتاه فيك . " سأجلب الغيتار ."
مسعت الصيحات والتصفيق وهي 

تستدير لتذهب وجتلب الغيتار . بدلت  
ارتدت الزي الفوكلوري بسرعة ثياهبا ، و 

األورويب الذي كان خمبًأ داخل الغيتار .  
وقد أهبجها منظرها عندما نظرت يف 
املرآة ، وكأن الزي الفوكلوري صمم 



ألجلها . لقد حانت اللحظة اليت فيها  
سيتقرر ما إذا كانت ستعيش بقية حياهتا 
 مع الرجل الذي حتبه . جيب أن تنجح .

ما دخلتها خيم الصمت على الغرفة عند
وأخذت مكاانً يف وسطها ، ابتسمت 

للجميع ، ودوزنت أواتر الغيتار ، هل  
هذا ما يشعر به املقامرون عندما 

يراهنون بكل شيء ؟ ال تنظري إىل فيك 
 ، ليس بعد !



أتى صوهتا واضحاً وقوايً ، عندما بدأت 
غناء أنشودة حفاري الصمغ ، وتالشت 

 مجيع األصوات األخرى .
ة إىل فيك ، عندما انتهت نظرت مباشر 

من غناء األنشودة ، وسط موجة من  
التصفيق . وبدا عليه التحول عما كان  
يف بداية السهرة ، لقد الحظت بداية  

ملعان يف عينيه . والنظرة اليت حدق فيها 
 ... ويف حلظة اجته حنوها.



وصل إليها الري ، جبزء من اثنية ، ومل  
ري أتبه للخيبة اليت ظهرت على وجه ال
، فهي مل تعد ترى شيئاً يف العامل غري 

فيك ، فيما هو يقودها إىل حلبة الرقص 
 على أنغام حلن فالس.

غمرها بني ذراعيه ، حتركا معاً ، فيما 
كانت جتتاحها موجة من السعادة  

الطاغية . اختفت الوجوه وتالشت 



األصوات ومل تعد تشعر إال بوجود  
 فيك.

متايال بصمت حول حلبة الرقص مث  
قادها فيك إىل احلديقة اليت زينتها  

أضواء النجوم . ويف ظل شجرة أخذها  
مث لثمها   فيك بني ذراعيه وشدها إليه ،

 وقال بصوت منفعل :" أحبك ."
" أان أحبك أيضاً ، اي فيك ." 

واجتاحتها السعادة عندما جتاوبت مع 



عناقه وعندما استطاعت كالماً قالت له  
 :" لقد تذكرت ؟"

" اي حبيبيت ..." وضع وجهها بني يديه 
" ... ال ميكن أن أنسى شيئاً عنك ، 

لقد أحببتك منذ اللحظة األوىل  
 لقدومك ..."

قالت ممازحة :" حىت عندما عرفت من 
 أان يف احلقيقة ؟"



" أحببتك كل الوقت ." هتدج صوته  
فجأة :" لقد مرت علي األايم املاضية 
مثل اجلحيم . واعتقدت أين لن أراك  

 اثنية أبداً."
 " ظننت أنك ال تريدين ."

" ال أريدك ، اي حبيبيت ؟" عانقها بشوق 
وها ." لن أتركك  وكأنه يؤكد شعوره حن

أبداً ." مهس يف أذهنا :" سنكون فريقاً 
رائعاً ، أان وأنت ، ستبقني إىل جانيب  



دائماً ، ورمبا ، مستقباًل ، لن نبقى أان 
 وأنت مبفردان ، هل تعرفني ما أعين ..."

رفعت سارة نظرها إليه وأجابت :" أجل  
، كي نصل للكمال يف صناعتنا ، جيب 

 ب ."أن نصنع كل شيء ابحل
عندما رجعا أخرياً إىل احلفل ، كانت 
عينا سارة تلمعان وبدا على وجهها  

 السعادة .



رفع فيك يده يف اهلواء وقال :" اي 
أصحايب عندي مفاجأة سارة لكم . إن 
سارة لن تغادر صن فايل غداً ، ستبقى 

 هنا معنا ..." توقف عن الكالم .
 " ... لقد قرران ، أان وهي ، الزواج قريباً 

، ومجيعكم مدعوون إىل حفل الزفاف 
"... 

غرق صوته بني الصيحات واهلتافات  
اليت ترددت يف الغرفة ، ورأت سارة 



وجه الري املذهول . ولكنه منحها 
 ابتسامة خملصة . واختفى عن انظريها .
ونسيت كل شيء فيما عدا هتاف :" 

 مبوك !"
لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  

 تزوروا موقع روااي
www.riwaya.ga 

 متت
 

http://www.riwaya.ga/


  
        

 
  

        
 
 
  

        



 
  

        
 
  

        
 
  

        



  
        

 
 
 
 
 
 
 



 
 


