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علي بعد امتار من صوفيا ، جيلس  -
رجل حيدق يف منظر الرمال و  
 الصخورالضخمة من حوله . 

عاقدا  -و ينظر ايضا اليها بعينيه 
 يديه ، و فجاة تذكرت الفتاة :

رحلتها املخيفة علي ظهر اجلمل عرب  
الصحراء .. و النور الساطع .. و  

 احلمي .. 
 



 
ملاذا تركها هؤالء املرشدين بني   -* 

 يدي هذا الرجل ؟
 
 

 تقدمي
فتحت صوفيا عينيها يف رعب ، و 
كان منظر الصحراء امامها كما  

برماله الناصعة ، و صخوره   اعتادته



القوية ، و أعشاب النادرة ، و  
 نبااتته الشائكة القصرية . 

نعم .. مازالت كما هي يف قلب 
 الصحراء ..

 
ولكن ال يوجد حوهلا اي شيء حوهلا  

 بيأس شديد .. و اخريا رأته هو ..
 

* * * 



جتري احداث هذه القصة يف 
الصحراء ، كل يبحث عن شيء ما ، 

ثنان " صوفيا " و " كارل ويتقابل اال 
" .. و يوصالن الطريق معا .. و 

لكن هل يتسلل احلب ايل قلبيهما ؟ 
 ، و كيف اخلالص ؟
 شخصيات الراوية 

صوفيا كارلتون: فتاة رائعة اجلمال 
د االنتباه ،  ذات شعر براق يش 



تنحدرمن عائلة االرستقراطية ، تقرر  
احدى االايم االستقالل عن هذه  

دأ مغامرةعرب الصحراء  العائلة ، فتب
 للحاق خبطيبها .

 
 

كارل كينجسلي : رجل غامض 
جيوب الصحراء بدون هدف حمدد و 

 لسبب جمهول .



 
 

ديفيد ستاتون : رجل مثايل ، يتويل  
تعليم السكان بعض مناطق الصحراء  
 اللغة االجنليزية والثقافات املختلفة .

 
 
 
 



 
 

 الفصل األول 
ذه  مل تصل صوفيا طوال عمرها ايل ه

الدرجة من املرض ، فقد كان األمل 
يعتصر جسدها الذي يرتعش بشدة  
من احلمي ، منتدايت روايىت . كما  
كانت تشعر أبمل شديد يف رأسها  

 جيعلها ترغب يف البكاء أملا و حزان .



 
اين هي االن ؟ لقد انتهت اخريا  
جولتها القاسية و هي قابعة فوق  

 ظهر اجلمل .
اآلن فوق الرمال ، مغطاة   و هاهي

بطبقة مسيكة من الغطية ، و كم 
كانت الليايل شديدة الربودة يف هذه  

 الصحراء .



وكانت صوفيا تنكمش مرتعشة علي  
الرغم من سخونة جسدها . و  
اختلطت الساعات املاضية يف 
ذاكرهتا ،منتدايت روايىت . فقد  

ظلت الفتاة املسافرة ملدة اايم طويلة  
وعة من حداة اإلبل  مع هذه اجملم

حيت اصابتها هذه احلمي ، و عندئذ  
ارتسم الرعب علي وجوه هؤالء 

الرفاق امام اعراض املرض ، فقاموا  



بتدثريها يف هذه االغطية و توجهوا  
هبا مضطرين حنو الوجهة الغري  

 معروفة .
علي ظهر   -و قد فقدت صوفيا  

فإيل   -اإلحساس ابلوقت  -اجلمل 
ة حاولت أين يذهبون ؟ و كم مر 

توجيه السؤال حلداة اإلبل و لكن  
مبادئ اللغة العربية لديها مل تسمح  
هلا بفهمهم ..منتدايت روايىت . و  



علي كل حال ، مل ينصت هلا هؤالء 
الرجال و كانوا يسرعون يف اجتاه 

فما هو اهلدف ؟ -هدف حمدد   
 

وفقدت الفتاة الصغرية األمل يف ان  
و  تسمع اإلجابة عن هذا السؤال ، 

 غابت يف اغماءة .
 

* * * 



 
 
 

واآلن توشك هذه الفتاة علي فهم  
األمر ، و بدات تسمع بعض  

األصوات علي الرغم من ضرابت 
 قلبها السريعة .

 
السالم عليكم .  -  



أكرب   -كان هذا صوت عثمان 
وكانت هذه الصيغة  -احلداة سنا 

السالم املعتادة لدى العرب و اليت  
صوهلا ايل  مسعتها صوفيا كثريا منذ و 

 الصحراء .
 و أجابه صوت آخر غري معروف :

عليكم السالم . -  
مث تال ذلك مجل طويلة ابللغة العربية  
مل تستطع صوفيا فهم كلمة واحدة 



منها ، مث هنضت صوفيا لرتي اين  
هي اآلن و لكن دون جدوى 
،منتدايت روايىت . فمجرد ان  

فتحت عينيها رأت هاالت كبرية  
امام عينيها  ذات لون ساطع تضيء

، و هكذا كانت صوفيا تفضل ان  
 تغمض عينيها . 



و أحست الفتاة ابلرعب يستويل 
عليها ، ترى من هذا الرجل الغريب  

 الذي يتحدث ايل عثمان ؟ 
فهي تسمع منذ القدم عن جتارة  

الرقيق األبيض ، و قد ظلت هذه 
الفكرة تسيطر علي عقلها طويال  

،منتدايت روايىت . و شعرت برعشة  
ديدة تسري يف جسدها .ش  

 ترى هل يتويل عثمان بيعها اآلن ؟ 



ورددت صوفيا لنفسها : اي له من  
غباء ، فهذه االشياء اصبحت غري 

واردة اآلن يف هذا العصر ابلتأكيد ،  
منتدايت روايىت . و علي الرغم من  
ذلك ، ظلت صوفيا ترتعش و مل  

تفكر اآلن اال يف شيء واحد فقط :  
 اهلرب 

كيف ... و كم تشعر ابألمل و لكن  
 اآلن .



 
وبعد جمهود عنيف جنحت صوفيا يف 
رفع رأسها ، و أحست ابن هناك 
افكارا سوداء متر برأسها،منتدايت  

روايىت . وأخريا خفت هذه االصوات 
حيت تالشت متاما و مل تشعر االن إال  

 ابحلمي و األمل والظالم
 

* * * 



 
 
 

طويلة يف   مث اصيبت الفتاة إبغماءة
تلك الليلة اليت تألألت النجوم يف  

 مسائها . 
 



وبعد فرتة طويلة من فقدان الوعي 
،منتدايت روايىت . استغرقت صوفيا 

 يف نوم عميق .
وعندما استيقظت مل تفتح عينيها ، و 
احلقيقة اهنا كانت تشعر بعدم القدرة 
علي فتحهما ، فقد كانت جفوهنا 

مل  ثقيلة جدا .. و رأسها كان األ
له من أمل قاتل   يعتصر رأسها .. اي

..منتدايت روايىت . و اآلن تشعر  



صوفيا برغبة شديدة يف النوم ... و 
 مزيد من النوم ..

وفجاة شدها شيء من مخوهلا ، و  
 كان اهلدوء يشمل املكان كله . 

ومل يعد هناك صوت للجمال او  
صوت لرجال يتحدثون ابللغة العربية  

فسارت أو  ، مل يعد هناك أية است
 ضوضاء . 



عدم وجود ضوضاء يف قافلة مملوءة 
 ابلنشاط؟

اي اهلي لقد تركها العرب وحيدة يف 
 مكان ما يف العامل .

وفتحت صوفيا عينيها يف رعب ، 
منتدايت روايىت . و كان منظر 

الصحراء امامها كما اعتادت برماله  
الناصعة وصخوره القوية و اعشابه  



القصرية النادرة و نبااتته الشائكة 
 نعم مازالت يف قلب الصحراء .

و لكن ال يوجد شيء حوهلا اي  
شيء ... ال مجال .. وال حركة و  

 لكن الفراغ فقط .
وحبثت صوفيا بعينيها اخلائفتني عن  
اي شيء موجود حوهلا بيأس شديد  

 و أخريا راته هو . 
 



كان جيلس علي بعد عدة امتار 
،منتدايت روايىت . كان ينظر ايل  

مما مسح للفتاة فرصة النظر   األفق ،
 اليه دون ان يراها . 

 
* * * 

 
 
 



و كان يرتدي املالبس البدوية .. 
القميص العريب الطويل املصنوع من  
التيل االبيض اخلشن و السروال  

 املصنوع من نفس القماش . 
 
 

و علي الرغم من انه مل يكن يضع  
علي رأسه العقال التقليدي ،  

شعره منتدايت روايىت . اال ان 



األسود و لونه الربونزي و مالحمه  
العربية ، كل ذلك كان يشري ايل انه  

 من اجلنس العريب . 
 
 
 
 

* * * 
 



 
 

وسرت رعشة يف جسد صوفيا و  
فجاة عادت مجيع ذكرايت الليلة  

ة ايل ذاكرهتا : هذه اجلولة  املاضي
القاسية عرب الصحراء .. و الصوت  

الغريب الذي كان يتحدث ايل  
 عثمان .. 

 



 
هل هذا الغريب هو الرجل اجلالس  
امامها االن ؟منتدايت روايىت . ترى  
ما الذي ينوي عمله جتاهها اآلن ؟ و  

أهم شيء من هذا الرجل ؟ قاطع 
طريق ؟ قد يكون عضوا يف هذه 

العصابة اليت كانت تصطحبها ، و 
لكنها مل تلحظه ، لقد القت بنفسها  
يف هذه املغامرة حبماس ال حدود له  



اهي املغامرة تتحول ايل كابوس  . و ه
. 
 

* * * 
 
 
 

متلك اخلوف من الفتاة حيت اهنا 
عجزت متاما عن احلركة و علي 



الرغم من ذلك قام شيء ما بتنبيه 
الرجل ايل ان الفتاة استيقظت ،  
فاستدار فجاة حنوها ،منتدايت 
روايىت . و صدمت الفتاة بنظرته  
اليها .. نظرة من عينيه زرقاوين  

يق رائع .. ذلك اللون  فيهما بر 
االزرق الذي كانت والدهتا تراه يف  
نبات اجلنتيااي الذي تقوم بزرعه لقد  
كانت عينا هذا الرجل رائعتني للغاية  



.. من امجل العيون اليت رأهتا صوفيا  
 طوال عمرها .

 
 
 

* * * 
 
 
 



آه لقد استيقظت . -  
 

كان صوته ابردا و يدل علي اللهجة  
وفيا الصعداء  االجنليزية و تنفست ص
 و قالت :

اوه ، كدت اموت من اخلوف ،  -
منتدايت روايىت . لقد ظننتك قاطع 

 طريق !  
 و مل يبتسم الرجل و مل جيب ايضا .



وظلت نظرته سامهة ، و علي الرغم  
من ذلك استمرت صوفيا يف حديثها  

 مبتسمة : 
انين سعيدة احلظ! فقد تكون  -

الشخص الوحيد الذي يتمتع 
ابجلنسية االجنليزية يف هذه املنطقة 
الشاسعة و لقد تقابلت معك ! انه  

 رضا اإلله أليس كذلك؟



اان ال اعرف شيئا مما تقولينه و   -
احلقيقة ان وجودك هنا ال يدل علي 
وجود معجزة فانه يتم إخبار العرب  
مبجرد مرور اي اجنيب او غريب  

أبراضـيهم و لقد اطمان هؤالء احلداة 
يدي رجل من بالدك .   لرتكك بني  

و قد دفع هذا الصوت اجلاف و  
النظرة اليت يشوهبا االحتقاربـ صوفيا  

 ايل التساؤل :



قد يكون وجودها غري مرغوب فيه  
 هنا؟

 
ومل يدم السؤال مسيطرا عليها طويال  
، فقد كانت صوفيا تنجح دائما يف  
طرد االفكار السيئة من رأسها ،  
منتدايت روايىت . و رمت صوفيا 
هذا الغريب اببتسامة ساحرة تلك  

اليت كانت تذيب الرجال شوقا اليها  



حيت هؤالء الذين يفتقدون 
يق . فقد اكتشفت االحساس الرق

منذ صغرهاا ن اجلمال املادي قادر  
علي حل مجيع املشاكل و كانت  
 صوفيا متأكدة من مجاهلا و فتنتها . 

 
و لقد مخنت يف هذه اللحظة ان  

اء قاسية جدا  احلياة يف هذه الصحر 



و ان احلمي ايضا مل ترتكها مجيلة  
 اهليئة كما هي .

و بعد ان ظلت صوفيا تفكر يف  
اخلطة اليت ستقوم هبا جتاه هذا 

الغريب ، رفعت عينياها حنو وجهه  
اخلايل من اي تعبري ،منتدايت روايىت  

. فرأت رموشه الطويلة و ركزت  
 نظرها يف عينيه قليال .



و مل يظهر لديه   و مل تؤثر نظراهتا فيه 
اي رد فعل ، و اقتنعت اخريا ان  
هؤالء احلداة ختلصو منها و عليها  

اآلن البحث عن دليل آخر يصحبها  
 حنو هدفها .

و احلق ان هذا الغريب الذي يسافر  
ب جدا هلذه عرب الصحراء مناس

املهمة , ابالضافة ايل انه يتحدث  
العربية مما جيعله دليال منوذجيا  



ىت . املشكلة انه ال  ,منتدايت رواي
 يظهر اي رغبة يف مساعدهتا . 

و لكنها مل تيأس امام أول عقبة 
تواجهها ، هذا ما قررته صوفيا يف  

نوبة التفاؤل و قد اعتادت يف 
احلقيقة اال جتد اي مقاومة من رجل  
و علي الرغم من ان الرجل يبدو  

متجلد إال ستضطره لإلذعان هلا و  



ال ينقصها سوى القليل من 
دبلوماسية .ال  

 مث قالت الفتاة اببتسامتها الساحرة :
اعتقد انه آن اآلوان لنتعارف اي  -

 سيدي . 
ال فائدة من ذلك ، لقد حبثت يف  -

امتعتك هذه الليلة و وجدت جواز  
سفرك ، منتدايت روايىت . و اعرف  



اآلن من انت ابلتحديد ... السيدة  
 صوفيا كارلتون . 

 و سألته صوفيا فجاة هتم ابجللوس :
لقد فتشت يف امتعيت إذن ؟  -  

مث شعرت ابألمل فامسكت برأسها بني  
 يديها و صاحت :

آه ! اشعر أبمل رهيب !  -  
اسرتخي قليال وال داعي   -

 الضطرابك دون سبب . 



و اطاعته صوفيا بينما الرجل يرمقها  
 بنظرة قاسية مث قالت : 

كيف دون سبب ؟ منتدايت    -
وايىت . فيكف يكون تصرفك اذا  ر 

علمت ان شخصا ما يفتش يف  
حاجياتك اثناء نومك ؟ و اكتفي 

 الرجل برفع كتفيه مث قال :
كانت هذه الوسيلة الوحيدة ملعرفة   -

شخصيتك اليس كذلك ؟ لقد  



وقعت بني يدي فجاة و لك ان  
 تتخيلي ذلك .

اتصدقين ؟ انين دفعت هلؤالء   -
حجار و  احلداة حيت يصطحبوين ايل 

عندئذ اصابتين محى فخافوا من  
اعراض هذا املرض و اعتقد اهنم 

 خشوا تفاقم حاليت .
احلقيقة اهنم خشوا ان ينتقل  -

املرض ايل مجوعهم و مل يستطيعوا  



االنتظار حيت يتم شفاؤك فقد كانت  
اجلمال حباجة ايل املياه و اآلابر  
 القريبة منهم تبعد عن هنا كثريا .

طف مع هؤالء  يبدو انك متعا -
 احلداة اكثر من تعاطفك معي ؟

و مل ال ؟منتدايت روايىت . ان   -
حياة هؤالء الناس قاسية جدا و ألي 

سبب حيملون انفسهم عبء فتاة  



مدللة من اجملتمع الراقي هتوي القيام 
 برحالت غريبة يف الصحراء ؟

كيف تواجه السيدة صوفيا كارلتون  
خماطر الصحراء بصحبة هذه  

من الوطنني جبراة متناهية و  اجملموعة
 شجاعة ال مثيل هلا .

اي له من موضوع رائع يصلح  
للمناقشة يف الصالوانت اليس كذلك  

؟ ذلك دون ان أنخذ يف االعتبار 



سلسلة كاملة من القصص اليت  
ستدهشني هبا اصدقاؤك يف  

االمسيات الرائعة لدي عودتك  
 لبالدك اي سيدة كارلتون !

السخرية اليت كانت  ضايقتها هذه 
تسيطر علي كالمه و لكنها متاسكت  

 بسرعة و قالت له : 



إذن انت تعرف من اان سيدي و  -
من االدب اآلن ان تقدم يل نفسك  

 ؟
 
 
 
 

 فرماها بسالم مقتضب و قال :
 



كارل كينجسلي .. اسم ال يدل   -
علي ان صاحبه من النبالء و علي  
كل حال اان اري ان االلقاب جيب  

جديرة بذكرها بدال من   ان تكون
 توارثها . منتدايت رواييت .

و سيطرت صوفيا علي مشاعرها و  
حقيقة االمر ان هذا الرجل كان  
قادرا علي ااثرة غضبها و لكنها  



متالكت نفسها و اجابت ابسلوب  
 راق :

حسنا اي سيد كينجسلي ..   -
منتدايت رواييت .فاان لدي وظيفة 

 امتين ان تشغلها . 
ارل بسرعة :فنظر اليها ك  
 



انين احترق شوقا لسماعك فلم  -
انل ابدا شرف تلقي مثل هذا  

 العرض من سيدة راقية . 
 

لقد جتاوز حدوده جدا ! و نظرت  
 اليه صوفيا حبقد شديد .

 
بعد اجتياز الكيلومرتات الطويلة   -

وحيدة يف الصحراء مث مقابلة شخص  



كريه مثلك ال مثيل لسوء خلقه فهو  
 اذن حظ رائع ! 

ل تستطيع ان تضغط علي نفسك  فه
اكثر من الالزم حيت تبدو شخصا 

اجتماعيا بعض الشيء اي سيد  
كينجسلي ؟منتدايت رواييت . ذلك  
من املؤكد اننا سنضطر لقضاء بعض  

 الوقت معا . 
آه ال ميكن ذلك . -  



و سيطر ضيق علي صوفيا فهل  
ينوي هذا الرجل ان يرتكها هنا  

  وحيدة يف قلب الصحراء ؟ ان ذلك
يعين القضاء عليها ابلتأكيد .. و 
احست فجاة ابهنا جمردة و ابئسة  

للغاية ..منتدايت رواييت . و  
اغرورقت عيناها ابلدموع .. فياله 
من ذل رهيب تشعر به امام هذا  



الغريب املتحجر و الواثق من نفسه  
 ايل درجة كبرية جدا !

ولكنك ... اتريد ان تقول ان .. -  
م خوفا من  و كفت صوفيا عن الكال

ان يظهر صوهتا هذا الشعور الذي  
يسيطر عليها فمن غري الضروري ان  
يعرف كارل كينجسلي ايل اي مدى  

تشعر بضعفها النه قد حياول 
 استغالل املوقف دون ادين شك .



فال يبدو انه شخص طيب مريح و  
علي الرغم من مجال عينيه الرائعتني  
و نظرهتما الرباقة ،منتدايت رواييت .  

اهنما كانتا ابردتني و بدون روح .  اال  
مضطرة لطرح   -مع ذلك   -ولكنها 

هذا السؤال عليه ، فحياهتا متوقفه 
عليه و استجمعت صوفيا قوهتا و  

 سألته بصوت خمنوق :



انت ... انت ال تستطيع ان   -
 ترتكين وحيدة اليس كذلك ؟

و انتظرت صوفيا االجابة عن هذا  
 السؤال بعد عدة ثوان طوال .

ال ... ال ابلتأكيد ال استطيع ان  -
 .. 

و تنفست صوفيا صعداء و سألته  
 امله :



اذن انت تنوي ان تصطحبين  -
 معك .

 فرفع الغريب حاجبيه و تنهد قائال :
لقد وعدت هؤالء احلداة ان   -

اصحبك ايل العمرة و هي قرية تقع  
علي بعد عدة كيلو مرتات من هنا  

انحية الشمال و لكنها ليست بعيدة 
ابلتأكيد و بعد ذلك ستتولني مسؤلية  

 نفسك بنفسك 



و لكن ارفض اان الذهاب ايل   -
 عمرة ! 

مل اترك لك اخليار . -  
ولكنك مل تسمع اقرتاحي ! فاان  -

ايل حجار   احتاج ايل دليل يصطحبين
و لن استطيع ان اذهب هناك 
وحدي فقد اضل الطريق و قد 
متضي االايم و االسابيع دون ان  



اجد اي شخص يسافر هذه الوجهة  
. 

امسع اي سيد كينجسلي لو 
اصطحبتين حيت هذا املكان سأدفع  
لك ما تريد فاملال اليشكل ابلنسبة 

 يل اي مشكلة ! ...
 و فجاة اكفهر وجهها :

 احلداة قد استولوا  ذلك اذا مل -
 علي ... 



اطمئين من هذه الناحية فأنت  -
حمظوظة هؤالء الرجال من الشرفاء و  

هذا لن يغري شيئا من الوضع  
سأصحبك حيت العمرة و فقط حيت  

 العمرة .
و عندما تصلني هناك اذا تبقي لك  

عقل للتفكري فسوف تستطعني 
التصرف للوصول ايل اجنلرتا يف اسرع  

ار ما هي اال قرية  وقت ممكن و حج



صغرية ال امهية الي شيء فيها .. 
وال شك ان هؤالء السكان 

سيشرفون بزايرة السيدة صوفيا  
 كارلتون .

انك تسعد هبذه السخرية   -
 ،منتدايت رواييت . اليس كذلك ؟

وعلي كل حال مبساعدتك او دوهنا 
 سأصل ايل حجار 



اعتقد انك ستصلني يهذه  -
لك؟املعارضة الدائمة اليس كذ  

كال ابلتأكيد و لكن خطييب ديفيد   -
ستاتون سيكون هناك و عندما اصل  

 عنده سنتزوج .
اضطر هذا االعرتاف كارل 

ا جعل كينجسلي ايل الصمت مم
صوفيا تشعر من الراحة والطمأنينة و  



نظر اليها كارل بعينيه الزرقاوين  
 ابهتمام و قال : 

ولكنك ال تضعني خامت خطوبة يف   -
 يدك .

ية لذلك سيدي مادام هناك  ال امه -
 حب . 

وعلي رغم من اهنا كانت تتحدث 
بثقة شديدة اال اهنا كانت تتمين ان  
يكف عن توجيه االسئلة اليها فقد  



كانت تكره جمرد ذكر شخصية 
 خطيبها امام كارل كينجسلي . 

فكيف يفهم هذا االخري و يقدر  
قيمة ديفيد و لطفه و من املؤكد انه  

ما ابلنسبة خلامت  سيحتقر حياهتما .. ا
اخلطوبة ..منتدايت رواييت . فقد  

كان ديفيد ينوي ابلضرورة تقدميه هلا  
ولكن كل شيء مت بسرعة ! تناوال 

العشاء سواي و علي ضوء الشموع و  



جبانب ارتياد املسارح و الرقة يف  
 قبالته .. ثالثة اسابيع من السعادة .

ثالثة اسابيع ... اهنا مدة قصرية جدا 
ها حافلة جدا .. فقد .. و لكن

جلست لساعات طوال تستمع ايل  
ديفيد و هو يتحدث عن حياته 

 كمعلم لسكان الصحراء . 
 



كانت حياته ختتلف متاما عن حياهتا 
اململوءة مبباهج عدمية القيمة .. لقد 

اصبحت صوفيا ختجل من هذه 
 احلياة التافهة . 

 
* * * 

 
 
 



ويف احد األايم عندما خرج االثنان  
يف احد املطاعم كان املطر يهطل  معا 

بشدة و قد فوجئا هبذا اجلو و  
اضطر االثنان لالحتماء مبعطف  
املطر اخلاص بـ ديفيد و تالقت  
شفتامها يف هذه اللحظة يف قبلة 

 خجول .. 
 



مث نظر ديفيد ايل صوفيا نظرة خيتلط  
 فيها اخلوف ابلرغبة .

انك رائعة اجلمال اي صوفيا  -
مل اكن اختيل ..منتدايت رواييت .  

حيايت دونك .. فاان لست غنيا و 
ليس لدي ما ميكنين ان اقدمه لك ، 
و لكنين احبك اي صوفيا فهل تقبلني  

 الزواج مين ؟ 



كانت صوفيا معجبة به ايل اقصي  
ت فيها هذه القبلة  درجة و لقد ايقظ

رغبة جاحمة و شعرت يف هذه 
اللحظة اهنا تود ان تتبعه حيت آخر 

قائلة :الدنيا مث مهست   
نعم اي ديفيد .. منتدايت رواييت   -

 .اريد ان اتزوجك .
و ابحرتام شديد وضع ديفيد شفتيه  
 اثنية علي شفيت صوفيا مث قال هلا :



اتعهد اي صوفيا أبن اجعلك   -
 سعيدة قدر استطاعيت .

ودفنت صوفيا وجهها يف صدره فان 
رغبة ديفيد يف الزواج منها كفيلة ابن  

ه هذا جتعلها شاكرة جلميل  
و يف االايم التالية كانت خترج دائما  

بصحبته مشتبكي االيدي مثل 
 االطفال 



و يف املساء كان يودعان بعضها  
بقبلة بريئة .. و كم كان الوقت مير  
سريعا ..منتدايت رواييت . سريعا  

جدا ، حيت انتهت إجازة ديفيد اليت  
امتدت لثالثة اسابيع ، و اصبح من  

ا و يعود ايل  الضروري ان يغادر اجنلرت 
مدرسته يف قلب الصحراء يف احدى  

 القرى الصغرية تسمي احلجار .
 



ومل يكن احد منهما يريد ان يفارق  
اآلخر و لكن ضمري ديفيد احلي مل  
مينعه من العودة ايل هؤالء الناس  

حيت لوكان حب صوفيا السبب يف  
ذلك و حاولت هذه االخرية جاهدة  

ر إخفاءحزهنا عن ديفيد و متنت اكث
من مرة ان ترجوه كي يبقي جبانبها و  

لكنها متاسكت و كان يف فكرة 
انتهاء عقد ديفيد خالل عام سلوى  



هلا بعض الشيء و ستمر الشهور  
سريعا و سيعود ديفيد ايل اجنلرتا  

ليتزوجا و رحل ديفيد بعد ان اختذا  
 هذا القرار سواي .

 
 
 
 

* * * 



 
و يف صباح أحد االايم استيقظت 

تسيطر علي رأسها فكرة  صوفيا بينما
ملحة ملاذا تنتظره ؟ منتدايت رواييت  
.و ملاذا ال تلحق به هناك ؟ و كم 
سيسعدمها هذا اللقاء ... مث لقد 
شكي هلا ديفيد اكثر من مرة من  

عدم وجود شخص يساعده يف عمله  
. 



و هبذه الطريقة ميكنها إذن مساعدته  
 فيعمالن معا جنب ايل جنب . 

عادة هلذه  و شعرت صوفيا ابلس
ألول  -الفكرة و قررت ان تصبح 

انسانة مفيدة . -مرة يف حياهتا   
و لتذهب ايل اجلحيم هذه االايم  

اخلالية اململوءة ابلسعادة الشخصية  
فقط ... اخريا شعرت ابمهية 

 وجودها . 



و مل تكن الرحلة ايل هذه املنطقة 
سهلة فقد كان ذلك يتطلب منها 

كتب  أتشرية سفر و قراءة عميقة لل
اليت تتحدث عن الصحراء و قد  

 فعلت كل هذا سرا .
و علي الرغم من حبها ألسرهتا أال  
اهنا كانت تفضل تكتم االمر حتاشيا 

للخوف الذي سيستويل عليهم 
فمجرد فكرة سفر ابنتهم وحيدة عرب  



الصحراء كفيلة أبن تثبت الرعب يف 
 قلوهبم .منتدايت رواييت . 

بنة  و قد قررت ايضا ان تبقي لدي ا
عمها كات يف لندن حيت ميكنها  
متابعة دروس اللغة العربية سرا و  

حلسن احلظ كانت كات تساعدها يف  
هذا االمر و كانت تغطي غياب  

صوفيا مبختلف احلجج عند سؤال  
 اسرهتا عنها .



كثريا   و حقيقة فقد اقتنعت كات
مبغامرة ابنة عمها و تشجعيها عليها  
ايضا و دون كات مل يكن مبقدور  

صوفيا القيام بكل هذا ، و مل تكن  
صوفيا تتخيل مدى صعوبة هذه  

املغامرة ، منتدايت رواييت .مما جعلها  
تشعر بقيمة هذه احلياة اآلمنة اليت  

كانت حتياها حيت هذا الوقت ، فقد 
وفيا كثريا  كانت اسرهتا هتتم حبماية ص



و احلق اهنم مل يرتكوا هلا الفرصة ابدا  
يف اختاذ قراراهتا دون مساعدهتم و 

كانت صوفيا تستمع اليهم يف هدوء  
و قد كانت طفولتها مدللة و ذلك  

الن ثروة لورد و ليدي كارلتون كانت 
 طائلة . 

و قد فتح لقاؤها مع ديفيد عينيها  
علي احلقيقة و احست صوفيا ألول 

اهتا ابخلجل فما قيمتها يف مرة يف حي



احلياة ابلنسبة ملا يفعله ديفيد ؟  
منتدايت رواييت .جمرد شخصية 

 سطحية و ااننية .
و منذ ذلك اليوم قررت ان تصبح 
شيئا انفعا و تشارك يف احلياة ولو  

و كانت هذه الرغبة مبجهود ضئيل 
يف الوصول ايل الكمال تتمثل يف 
شخصية ديفيد حبماسه يف العمل  

ي ميثله له مهمة ضخمة ابنتصاره  الذ



و فشله و سعادته ...منتدايت  
رواييت . و قررت اللحاق هبذا الرجل  
الذي جعل حلياهتا هدفا و ستعيش 
اذن مثله و معه و علي الرغم من  
جدية دراستها هلذه الرحلة اال ان  
احلياة يف الصحراء قد صدمتها ..  

احلياة قاسية و العوز اذي يعيش فيه 
حراء النادرون ،منتدايت  سكان الص 

رواييت . كل ذلك جعلها تفكر .. و  



مع الوقت ادركت ان الكماليات ال  
هتم البدو و ال يهمهم اذن اال القليل  

 ... 
 
 
 
 
 
 



ولقد رتب احد العاملني االجنليز هذه  
الرحلة و استطاعت بواسطته 

االنضمام هلذه اجملموعة من حداة 
اإلبل .. و كان كل شيء علي مايرام  
يف البداية .. منتدايت روايىت . حيت  
اصابتها احلمى فجاة وجدت نفسها  
مع الوقت وحيدة يف الصحراء مع  

هذا الغريب الذي يسمى كارل 
 كينجسلي . 



 
 
 

* * * 
 
 
 



وكان كارل ينظر اليها يف شك و ريبة  
كما لو كان ال يصدق كلمة واحدة 

 من هذه القصة .
 

ابلنسبة هلذا اخلطيب الذي  -
عنه ، منتدايت روايىت .هل   تتحدثني

 انت واثقة اذن من مشاعره؟ 
علي الرغم من ان ال شان لك  -

 هبذا ن اال انين متأكدة من ذلك . 



اذن مباذا تفسرين فكرة تركه لك   -
 وحيدة يف هذه الصحراء اخلطرية؟

 واكفهر وجه صوفيا :
ان ... هو ال يعرف انين قادمة   -

 اليه .
واكتست نظرة كارل الباردة  

لسخرية . اب  



آه ، ال يعرف ؟ مفاجأة إذن ،   -
اود ان تكون هذه املفاجاة له و  

 ليست لك .
ماذا تقصد هبذا؟ -  

ان الرجال يشعرون ابلوحدة هنا   -
و الفتيات العربيات غاية يف اجلمال  
..منتدايت روايىت . اهنن ساحرات  

 :. 
هل جترؤ علي التلميح أبن ...  -  



 و رفع كارل كتفيه .
هذه االشياء حتدث هنا فاحلياة ان  -

موحشة للغاية و اظن ان ديفيد هذا  
 ليس قسيسا .

حقيقة انه اقرب ما يكون ايل   -
 شخصية القسيس ؟ 

اذن فاان ارثي لك .. منتدايت   -
روايىت .ان الزواج من قسيس ألمر 

 غري سهل.



 
وحاولت صوفيا البحث عن اجابة  
الذعة بينما كان كارل يرتكها مبتعدا  

دين اعتبار لوجودها و قد فقد دون ا
احلديث امهيته ابلنسبة له و ال  

حظت صوفيا ان كارل يعرج و انه  
 ميشي بصعوبة . 

 
* * * 



 
 
 

و ظلت مجلته بشأن الفتيات  
العربيات تالحقها ، حيت ان رأسها  
بدأ يؤملها بشدة و لكن : ما الذي  
ميكنها ان تفعله هنا ؟ و من يظن  

دايت  نفسه هذا الغريب الفظ ؟منت



روايىت . و فكرة الشك بـ ديفيد له  
 امر يدعو ايل السخرية . 

 
واحست صوفيا ابالرهاق فتمددت 
علي االغطية و اغمضت عينيها ...  

لو يكف فقد هذا الصداع، و 
سكنت احلمى ليال و تركتها يف حالة  

من االجهاد و كانت مواجتها مع  
كارل كينجسلي قد ضاعت من 



االرهاق  حدهتا و فجاة سيطر عليها 
و استغرقت صوفيا يف النوم دون ان  

هتتم أبي شيء حييط هبا و فجاة 
 ايقظها يد من نومها بطريقة قاسية .

لألسف ال يوجد هنا خادمة   -
ميكنها ان تعد لفخامتك طعام 

الفطور يف الفراش ابالضافة ايل ان  
السكر و الكرمية مها من االشياء  

 النادرة هنا .



املوضوع  ونظرت صوفيا ايل الكوب 
 جبانبها :

اهذه قهوة ؟ علي كل حال لن   -
تكون اسوأ من هذا املشروب الذي  
يتناوله حداة اإلبل و يطلقون عليه 

 اسم شاي . 
وتناولت رشفة من الكوب مث 

 ابتسمت .
ليس سئيا ! و ما طعامكم هنا؟ -  



انين اكتفي عادة بتناول ما اجده  -
 يف طريقي بني هذه القرى.

أمل :واضافت صوفيا يف    
انين طباخة ماهرة و اذا ساعدتين   -

يف الوصول ايل حجار سأقدم لك 
 كل ما تشتهيه من طعام .

اننا يف طريقنا ايل عمرة و هناك  -
 سنفرتق و سأكمل رحليت وحدي .



و سيطر عليها فجاة الفضول فسألته 
: 

ترى ما وجهتك ؟ -  
و تردد كارل يف االجابة و لكنه قال 

 علي مضض : 
ال علي ما اعتقد جهة الشم -

..منتدايت روايىت . و رمبا مصر فاان 
احب النيل و امتين زايرة االاثر  

 القدمية و املعابد هناك ؟



حقيقة انك تقوم بنفس العمل   -
الذي ملتين عليه اآلن ! فانت جمرد  
سائح حياول اخلروج و االبتعاد عن  

 الطرق املمهدة .
 واجاهبا ابختصار شديد :

ابلضبط فالسائح يعرف  ليس  -
جيدا الوجهة اليت ينوي الوصول  

 اليها ، اما اان فاترك االمر للمغامرة .



ترتك االمر للمغامرة ام حتاول  -
 اهلرب من شيء ما ؟

و عند مساع هذا احلديث اكتسي 
وجهه ابلقناع املتجمد و رأت صوفيا  

يف عينيه الزرقاوين غضبا حياول  
بربود   جاهدا السيطرة عليه مث اجاهبا

: 
سنرحل خالل عشر دقائق ....   -

 استعدي اذن 



 
مث تركها و رحل و مل خيف علي 

صوفيا يف هذه احلالة ان ترى عرجه  
بوضوح ايهلا من شخصية غريبة هذا 
كارل كينجسلي فهو يثري فضوهلا 
بشدة و لكنه مل يعطها الفرصة  
الشباع هذا الفضول قد حيمل 

املستقبل القريب بعض املفاجأت 
سيصطحبها كارل كينجسلي ايل معه 



العمرة مث يرتكها هناك و يكمل رحلته 
حيدا و سيظل هذا اللغز عالق يف  و 

 ذهنها ايل االبد .
 

* * * 
 
 
 



متاسكت صوفيا قليال و هنضت بينما  
كانت تشعر ابن ساقيها ترتعشان و  
كانت امتعتها معدة فوق مجل ابرك  

 علي بعد عشرات االمتار . 
 

يل ايل هذه  و مل تكن صوفيا مت
احليواانت و مع ذلك فهي وسيلة 

الركوب الوحيدة املوجودة يف 
 الصحراء .



 و سأهلا كارل : 
هل انت مستعدة ؟ -  

 
نعم . -  

 
* * * 

 
 
 



و كان الركوب علي ظهر اجلمل امرا  
عسريا ابلنسبة لصوفيا وبعد ان  

امتطت اجلمل ركب وراءها كارل  
بقفزة واحدة و عندما اقرتب منها  

عشةتسري يف جسدها شعرت بر 
 فالرحل خمصص لشخص واحد .

 
و اضطرت صوفيا لاللتصاق بـ كارل  
 و شعرت هنا بشيء غريب يعرتيها . 



و اقنعت صوفيا نفسها ان هذه  
 الرعشة بسبب احلمى . 

ن طريق  وبدأ اجلمل يف النهوض ع
ارتكازه علي قدميه االمامتني مما 

جعلها يتأرجحان فوقه و امسكت  
صوفيا برقبة اجلمل حيت ال تتعرض 
للسقوط من فوقه و احلق اهنا كانت  

ختاف جمرد نظرة التهكم من قبل 
كارل كينجسلي اذا حدث هذا ! 



منتدايت روايىت .و كانت حتاول ان  
تظهر عدم اهتمامها برفيق رحلتها  

.اجلديد   
و استولت املناظر اخلالبة للشمس  
الساطعة علي رمال الصحراءعلي  

لب صوفيا و كانت تود الوصول ايل  
العمرة أبسرع ما ميكن و قد شعرت  

أبنه المر طيب ان جتد نفسها  
بصحبة دليل ، و مل يكن يهمها يف  



ه اللحظة سوى شيء واحد  هذ
:منتدايت روايىت . هو رؤية ديفيد  

وقا لرؤيته  ... فقد كانت تتوق ش
اثنية و كاد صربها ينفذ ! ديفيد 
بعينيه الزرقاوين بلوهنما الفاتح و  

 شعره االشقر ووجهه اهلادئ ..
 واغمضت عيوهنا لتتخيل الصورة .. 



و لكن صورته كانت مشوشة يف  
ذهنها حيت اهنا مل تستطيع حتديد 
 مالحمه ترى ما السبب يف ذلك ؟ 

ابلتأكيد فأن ذلك من أثر احلمى و  
يستمر هذا طويال .لن   

كان اجلمل يتقدم ببطء شديد فوق  
ات لون العنرب و كانت  الرمال ذ

احلرارة الشديدة حتيط هبما من كل  



جانب مما جيعل الوجود حوهلما يبدو  
 ابللون الذهيب . 

ومل يعد شيء امامها يبدو حقيقا .. 
فالرمال متتد ايل ماالهناية 

...منتدايت روايىت . و النبااتت 
تبدو كاالشباح علي بعد ..  الشوكية

و حيت اشكال الصخور اليت حنتتها  
الرايح كانت غري واضحة .. و 
اجلبال ايضا كانت تبدو متموجة  



بلوهنا االمحر بسبب سخونة اجلو  
 العالية .

 
وشعرت صوفيا ابن اخلمول يعرتيها  

بشدة و بدأ توترها خيتفي شيئا فشيئا  
حيت ان جفوهنا قد ارختت ابلرغم  

منتدايت روايىت .و اخذت   منها .
حركة اجلمل البطيئة هتدهدها حيت 



استغرقت صوفيا يف سبات عميق بني 
 يدي كارل كينجسلي القويتني 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاين 
 



 
 
 

استيقظت صوفيا فجأة و كانت  
تشعر أبهنا ختتنق و كان جسدها 

يؤملها بشدة ، اين هي اآلن ؟ و هذا  
الشخص الذي تستند عليه هو 

ت روايىت . و انتفضت ...منتداي



فجاة كما لو كانت ذاكرهتا قد  
 عادت اليها .

 
ملاذا ... ملاذا نتوقف هنا ؟ -  

و كان اجلمل قد توقف يف هذا  
املكان و لقد استيقظت صوفيا 

بسبب تغري وضعها من احلركة الرتيبة  
ايل الوقوف املفاجئ ، و كاان يقفان  
يف احد االودية جبانب هنر جاف ،  



ايىت .و كانت االمطار  منتدايت رو 
متأل جمري هذا النهر جبانب بعض  
النبااتت السنط اليت تنبت متفرقة 

هنا و هناك علي جانيب اجملري فتمنح  
 هذه املنطقة بعض الظل .

 وقال كارل :
اننا يف وقت الظهرية اآلن و من   -

الغري املنطقي ان نواصل الطريق حيت  



العمرة فالطريق مازال طويال و لن  
مواصلة السري قبل الليل . نستطيع  

كم استغرقت من الوقت اثناء    -
 نومي ؟ 

عدة ساعات ، كيف حالك اآلن؟ -  
انه يسأل عن حاهلا اآلن ، اذن فهو  

 انسان ! 



انين احسن حاال اآلن ، لقد -
ساعدين النوم كثريا ، و لكنين اشعر  

 بعطش شديد .
مث بدأ   و ساعدها كارل يف الوقوف

ينزل االمتعة من فوق ظهر اجلمل  
،منتدايت روايىت . و اخذت صوفيا  

 تنظر ايل نشاطه يف احلركة .
قد نسرع بعض الشيء إذا   -

تفضلت مبساعديت اي سيدة كارلتون 



، ام انك اعتدت علي خدمة الناس 
 لك و تعتربيين احد خدمك اآلن ؟

ملاذا حتاول دائما ان تبدو كريها؟  -  
غب يف التخلص من طفلة  ألنين ار  -

مدللة تبحث عن االحاسيس و 
 املشاعر القوية ! .

وضربت صوفيا االرض بقدميها  
 لشدة غضبها . 



انت ال تعرفين فما الذي لديك   -
 لتكوين هذا الرأي ضدي ؟

و استشاطت غضبا   فهذا الشخص  
 يسبب هلا ضيقا غري حمتمل ! 

آه، انت تظنني انين ال اعرفك ان   -
جتاه اآلخرين كفيل بتعرفيك   موقفك

فعند بداية تعارفنا طلبت مين 
اصحبك ايل احلجار و مل خيطر علي 
ابلك للحظة واحدة ان هذا االمر  



قد يعرتض مشروعايت ، انك هتتمني  
فقط مبشاكلك الصغرية فكل ما 
يعنيك من األمر هو حل هذه 

فقط اي عزيزيت  املشاكل اليت تشغلك 
. 

هذا ! خطأ و اان اعرتض علي  -
 فهذه ليست طريقيت !

 
حقا ؟ -  



 
* * * 

 
 
 

و كان ال يزال ينزل االمتعة من فوق  
ظهر اجلمل دون ان مينحها ادين  
اهتمام و سخطت صوفيا سخطا 

شديدا و لكن يف صمت و قررت يف  



نفسها ان هذه التصرفات من قبل  
مث اقرتبت  رفيقها البد ان هلا اساسا ،

 منه . 
 

هل ميكنين مساعدتك ؟ -  
و فتش كارل يف اجلراب اخلاص به مث  
اخرج منه علبة طعام حمفوظ و قطعة  

 من اخلبز اجلاف .



انت تدعني انك طباخة ماهرة  -
 علي ما اعتقد؟ 

وقد حان الوقت اآلن الستعراض 
مواهبك ،منتدايت روايىت . ستجدين  

مجيع االدوات الالزمة يف هذه 
 احلقيبة .

وقد كانت صوفيا قد اتبعت اكثر من  
ة كيف يشعل احلداة النار يف  مر 

الصحراء و اعتقدت الول وهلة ان  



االمر سهل ، فاخذت جتمع قطع 
احلطب امللقاة بينما كان كارل ال 

 يزال منهمكا يف عمله .
ووجدت يف احلقيبة اانء و وفتاحة 
علب و مسندا من املعدن لوضعه  
فوق احلطب و توصلت صوفيا يف 
النهاية ايل اشعال النار و اخذت  

راقب بسعادة حمتوايت االانء الذي  ت
 وضعته فوق النار . 



 و قال كارل :
ليس سيئا .  -  

ليس سيئا لفتاة مدللة غري حمتملة  -
 .. اهذا ما اردت قوله؟

وألول مرة منذ رأته وجدته يبتسم 
ابتسامة صافية و كان وقع ذلك  
عليها رائعا ..منتدايت روايىت .  

فكانت عيناه تشعان ابحلياة و دبت  
احليوية يف مجيع مالحمه و اختفت 



القسوة اليت مانت ترتسم علي وجهه  
متاما و أتملته صوفيا متعجبة من هذا  

 التغري املفاجيء. 
 مث قالت له :

و ان تضحك كثريا .. لقد  البد -
 تغريت متاما . 

وعند مساع هذا احلديث اكفهر وجهه  
اثنية مث اشاح بوجهه عنها و قال هلا  

 بطريقة مقتبضة : 



ان احلياة ال تسمح يل ابملزيد من   -
 هذا .

 مث تناول اانء اخر مملوء ابملاء .
هل تشعرين ابلعطش ؟  -  

اوه ، نعم . -  
ء مث  و تناولت صوفيا رشفة من االان

 قالت :
لالسف للماء طعم ما واضح جدا   -

 بعد تناوله . 



سنحاول عالج ذلك . -  
ونظرت اليه معجبة به بينما كان يقوم  

مبعايرة كمية من السكر و الدقيق  
لوضعهما يف املاء مث اخذ يقلب هذه 

 احملتوايت .
ميكنك ان جتريب هذا الشراب   -

 اآلن .
 تذوقت صوفيا حبذر شديد اآلن .

سيئا .. كما انه منعش .  ليس -  



 
اليس ذلك ؟ اهنا خدعة عرفتها  -

من اجلزائريني و هم يسمون هذا  
 الشراب ) هبشة(.

 
* * * 

 
 
 



مث تناوال معا الطعام و اخلبز اجلاف و  
د اخف كانت هذه الوجبة ابلتأكي

وجبة تناولتها صوفيا طيلة حياهتا و 
لكنها كانت افضلها .منتدايت 

 روايىت . 
 

يا لنفسها : ابلتأكيد وقالت صوف
مدرسة للزهاد و كانت  الصحراء تعد 

يف ذلك الوقت تقوم بتنظيف االواين  



ابلرمال .. فكل ما يهم االنسان هنا  
هو كيف يعيش . و بعد ان انتهي  
كارل من تناول طعامه ، منتدايت  

روايىت .اخرج من احلقيبة قصة  
بوليسية و بدأ يف قراءهتا ، و كانت  

معها بعض الكتب  صوفيا ايضا حتمل
و لكنها مل ترغب يف القراءة هذه 
الليلة و فضلت التأمل يف هذه 



الطبيعة اخلالبة اثناء غروب الشمس 
. 

وكان لوهنا الذهيب يبدو لو انه يغطي 
الصحراء كلها ابشعتها االخرية و  
عندما اختفت الشمس وراء االفق  
 اختفت معها حرارهتا علي الفور .

ت صوفيا  وعند حلول الليل ارتد
معطفا من الصوف دون ازرار و  



زودت ابلغطاء الالزم و فعل كارل  
 نفس الشيء مث قال هلا :

جيب ان ختلدي ايل النوم اآلن   -
. سنرحل ابكرا يف  ،منتدايت روايىت 

الصباح واذا جرت االمور علي ما 
 يرام سنصل عمرة بعد الظهرية .
 فاجابته صوفيا أبسلوب الذع :

اي هلا من سعادة عندما تتخلص  -
 مين اخريا اليس كذلك ؟



احب ان اذكرك انين مل احبث عن  -
 رفقتك يف البداية . 

اان اعرف جيدا انين اضايقك لقد   -
أنت تعشق  قلت ذلك مرارا ! ف 

 الوحدة و ال حتتاج ايل اي انسان . 
و صمت كارل طويال قبل ان يهمس  

 هلا :
من املؤكد ان االنسان حيتاج ايل   -

غريه يف يوم او يف آخر ، منتدايت  



روايىت .و لكننا نشعر احياان ابلرغبة 
 يف البقاء منفردين .

 
شخص يعشق الوحدة ! اي له من  -

  حظ رائع ان اجد نفسي وحيدة يف
 الصحراء مع شخص زاهد .

 
* * * 

 



 
 

و بعد ان قالت هذه اجلملة االخرية 
جذبت صوفيا الغطاء فوقها و  

 اغمضت عينيها و حاولت النوم .
 

و علي الرغم من قسوة االرض و  
ه الليلة الذي جنح يف  الربد القاتل هلذ

اخرتاق هذه االغطية السميكة  



استطاعت صوفيا ان تنام و بعد فرتة 
اهنا تسمع صوت صراخ و   خيل اليها

اعتقدت اهنا حتلم ففتحت عينيها 
ووجدت السماء صافية تلمع جنومها  

 الرباقة والقمر هادئ .
مث حتولت هذه الصرخات ايل شيء  

 يشبه النحيب .
ال ، اوه ... الااا -  



كارل ... اندفعت صوفيا حنو رفيقها  
 املمدد علي بعد عدة امتار منها .

ء وجهه  وكان شعاع من القمر يضي
املرهق و خصالت شعره تلتصق 

 جببينه و كان ال يزال يردد : 
ملاذا اان ؟؟ .... اان مكاهنم   -

؟منتدايت روايىت . فأان املسؤول ...  
 املسؤول .. 



البد انه يقع حتت سيطرة كابوس 
 رهيب .. 

و شعرت صوفيا ابلقلق بشأنه هتز  
كتفيه حيت استيقظ .. و هنا بدأ  

يدافع عن    يتحرك بشدة كما لو انه
شيء و امسك جبسدها بقوة لدرجة  
اهنا اطلقت صرخة امل علي الرغم 

 منها .



و يف هذه اللحظة اليت كانت صوفيا  
تزاع كارل من هذا  جتاهد فيها الن

الكابوس وقعت فوقه دون قصد و  
سيطر الرعب عليها فأخذت تناديه  

 ابمسه حيت يفيق .
و جنحت اخريا يف ذلك ، و فتح  

تائه و نظر اليها كما  كارل عينيه كال
 لو كان ينظر ايل شبح .



كارل ... انه اان ... صوفيا    -
،منتدايت روايىت . اتركين ارجوك  

 انت تؤملين . 
و نظر كارل ايل يديه فوجد انه  

ميسك جبسد صوفيا بقوة هائلة .. 
 فرتكها علي الفور . 

و دلكت صوفيا جسدها يف املناطق  
اليت كان ميسكها كارل حيث ترك 

 عالمات محراء . 



ما هذا الكابوس ؟ -  
انين .. انين ال اتذكر شيئا .  -  

ومل تلح عليه اكثر و جلست جبانبه 
 مث مالت حنوه :

سأحضر لك قميصا اخر اذا   -
 اردت . 

بربك .. اتركيين وحدي .  -  
يبدو ان الشياطني اليت تالحقك   -

 يف غاية الرعب .. 



 رماها كارل بنظرة قاسية : 
 

اآلن ان ترتكيين و   كل ما اريده  -
شأين .. منتدايت روايىت .و ليذهب 
ايل اجلحيم كل ما حياول ان يدس  
انفه يف اموري من غرابء و اطفال  

 مدللني ! 
 

* * * 



 
و تراجعت صوفا ايل الوراء ما الذي  

جيعل هذا الرجل يهامجها بصفة  
 مستمرة ؟ 

و الحظ كارل كم كان قاسيا معها  
ثر رقة  فتحدث اليها اثنية ابسلوب اك

: 



ساحميين لو كنت حتدثت معك  -
ابسلوب فظ .. و لكنك ايقظتين  

 من النوم . 
هل حيدث لك ذلك دائما ؟ هل   -

 تري نفس احللم ؟
و احست صوفيا من نظرته اهنا  

لة يف هذا السؤال ، و  كانت متطف
نظر اليها كارل يف صمت طويل حيت  
اعتقدت صوفيا للحظة انه سيأمتنها  



ات .. علي سره و لكن هيه
منتدايت روايىت .فقد اكفهر وجهه  

 اثنية و قال هلا بربود :
امسعي .. انين اعتذر لك للمرة   -

الثانية لتصريف معك خبشونة .. لننس 
 هذه احلادثة اذن .. اذا اردت ؟

و سكت لربهة مث اضاف مقطب 
 اجلبني :

هل آملتك ؟ -  



ال .. الشيء .  -  
دعيين اري مكان قبضة يدي .  -  

و اظهرت صوفيا له ذلك علي  
مضض و فوجيء كارل هبذه  

العالمات علي جسدها الناصع  
 البياض .

ستزول سريعا ، فليست خطرية   -
 ... اهنا جمرد عالمات زرقاء . 



مم ! انتظري ، منتدايت روايىت   -
.اعرف وسيلة مؤكدة ميكنها ان 

ختفف بعض الشيء اجلسي اذن و  
 متددي مكانك . 

ا بني يديه  اخذ كارل يدي صوفي
الكبريتني الدافئتني مث اخذ يدلك  
أبطراف اصابعه خبفة مكان هذه 
العالمات و ايقظت ملسه يديه يف  
صوفيا احساسا رائعا .. لدرجة  



جعلتها تغمض عينيها لتستمع هبا .. 
مث افاقت فجأة من غفلتها و  
 خلصت نفسها من قبضته . 

يكفي .. يكفي هذا شكرا . -  
و احلقيقة ان كارل مل يالحظ  

اضطراهبا و قالت صوفيا احذري 
هذه التصرفات ! منتدايت روايىت .و  

 لكن اليست معذورة ؟



فمن الطبيعي ان تشعر اهنا عصبية 
عندما يوقظها شخص ما هبذه  

 الطريقة املخيفة اثناء النوم .
 
 
 
 
 
 



 
 

مث قالت له صوفيا و هي حتاول 
 النهوض : 

 
قميصا جافا سأذهب الحضر لك  -

. 
وكان كل ما يهمها اآلن هو االبتعاد  
عنه و بعد ذلك عادت صوفيا و  



كان كارل قد ختلص من قميصه  
املبتل و مل يكن يرتدي يف هذه 

اللحظة اال سرواله الواسع العريب  
الطراز وكان جسمه يلمع حتت اشعة  
القمر و عندما نظرت صوفيا اليه  

شعرت ببعض القلق و اخذت تتأمله  
يذكرها ابحملاربني الذين يتم فهو 

 ذكرهم يف االساطري القدمية . 



واخذ كارل قميصه من يدها و قال  
 هلا ابقتضاب : 

اشكرك اذهيب لتنامي اآلن اي  -
صوفيا فمازال هناك بعض الساعات  

 قبل طلوع النهار . 
و انت ...منتدايت روايىت . هل   -

 انت علي مايرام اآلن؟ 
  حسن جدا .. حاويل ان تنامي -

 اذن . 



و نظرت صوفيا ايل حيث تركت 
اغطيتها مث رمقت كارل بنظرة خاطفة 

فوجدته ممدا علي االرض و يضع 
يديه مشتبكتني خلف راسه بينما 
ينظر ايل النجوم سامها ..منتدايت 

روايىت . تري ايل اي شيء ينظر هذا  
 الرجل ؟



يبدو كأنه ينظر ايل شيء ما بداخله  
لة و  و قد هرب منه النوم هذه اللي

 هي ايضا مل تنم للحظة واحدة ... 
تري ما السر هذا الرجل ؟ و اي سر  

 غامض حيتفظ به لنفسه؟
 

ظل كارل مكانه جامدا حيت انه مل  
يالحظ اهنا مل تنم و ظل االثنان يف  
هذه احلالة من االرق .. منتدايت  



روايىت .و علي الرغم من وجودمها  
معا اال اهنما كاان منفصلني عن 

ئما ... و ظال ينتظران  بعضهما دا 
 الفجر ..

 
* * * 

 
 
 



و جاء الصباح ابردا ايضا عندما بدأ  
كارل و صوفيا طريقهما من جديد  
... و مل يكن احد منهما يتذكر ما  

لة املاضية .. و ارتدت  حدث يف اللي
صوفيا قميصا طويال و فوقه معطف  
الصوف لتخفي العالمات الزرقاء  
جبسدها كما ارتدت بنطلوان من الـ  
جينيز و صندل متينا و عقصت 
شعرها الذهيب يف ضفرية لتحاشي  



احلرارة الشديدة وعندئذ تذكرت  
مديح ديفيد لشعرها فكم كان يعشق  

 لونه العسلي ..
 

ت تشعر برعشة تسري  ديفيد .. كان
يف جسدها كلما ذكرت امسه .. و  
قريبا سيجتمعان علي السراء و  

 الضراء ..



و بعد ساعتني من السري املتواصل  
رأت صوفيا سحابة من الرتاب تبدو  

 علي البعد .
يف رأيك ما هذا اي كارل؟  -  

ال اعرف بعد و لكنها تبدو يف   -
 اجتاهنا .

ىت  و اقرتبت السحابة ..منتدايت رواي
. و اصبحت بعد عدة امتار منهما 

و عندما ازاحت الرايح هذه 



السحابة .. كان وراءها شبح قافلة  
علي بعد .. و كانت اجلمال تتقدم 

حمملة ابملؤن و اخليام و قرب املياه و  
كان حييط هبا عدد من الرجال الذين  

ميتطون اجلياد و تبدو اسلحتهم  
المعة حتت ضوء الشمس .. و يظهر  

جلمال قطيع من املاعز .وراء ا  
و ظلت صوفيا تتأمل هذا املنظر  

 الرائع . 



 
من هم اي كارل ؟ -  

 
بعض البدو يصطحبون قطيعهم  -

حنو اجلنوب لقضاء فصل الشتاء .. 
هل رأيت كيف يسافراالطفال و  

 السيدات ؟ 
 



و نظرت صوفيا ايل اجلمال و هي  
حتمل االمتعة علي ظهورها وتتكون  

ملزخرفة و من اهلودج اخلشبية ا 
املغطاة ابحلرير و السجاجيد الفخمة 

. 
هنا و هناك ..منتدايت روايىت . جند  

دي صغرية تفتح اهلودج و يظهر  ااي
وجه نسائي عرب هذه الفتحات و  



كانت اجلمال ايضا مزينه بريش  
 النعام و اجللد الزركش .

 حتمست صوفيا جلمال هذا املنظر .
اي له من منظر رائع ! -  
م عن قرب .هيا لنراه -  

و استطاع كارل بواسطة بعض 
الكلمات العربية ان يقرتب مع  

 صوفيا من القافلة . 



و تقدم منهما اثنان من الفرسان  
للرتحيب ابلضيفني ، و بدأ كارل  
حديثا مشوقا معهما .. منتدايت  
روايىت .و كان يبدو لو كان يعقد  

معهما صفقة وكانت صوفيا لالسف  
ال تعرف سوي كلمات قليلة جدا 

من اللغة العربية حيت تتابع حديثهما  
. 



واخريا انتهي احلديث ببعض 
لبدوين ، و بعد  االشارات من قبل ا 

ذلك قفز كارل فوق اجلمل اخلاص  
 به و اخذ يتخلص من امتعة الفتاة .

ما الذي حدث ؟ و فيم كنتما   -
 تتحداثن ؟ 

لديك مال اليس كذلك ؟ -  
ابلتأكيد انت تعرف مبا انك قد   -

قمت بتفتيش امتعيت من قبل و  



ابلتايل ال بد انك تعرف قيمة املبلغ 
 املوجود ابلضبط .

دون اهتمام :واجاهبا   
لقد انفقت عليك جزءا من هذا   -

املبلغ .. و اآلن وافق البدوعلي 
 مرافقتك حيت اجلنوب .

كيف ؟ و لكين ارفض التوجه حنو   -
اجلنوب ..منتدايت روايىت . سأحلق  



ب ديفيد يف احلجار و حجار تقع يف  
 الشمال و انت ال جتهل ذلك.
 نظر كارل اليها نظرة قاسية . 

اي صوفيا ، لقد ابتسم يكفي هذا  -
احلظ لك حيت هذه اللحظة واملعجزة  

فقط هي اليت انقذتك من خماطر  
 الصحراء وهللا وحده يعلم ذلك .

فالصحراء ارض قاسية و غري رحيمة  
و خاصة ابلنسبة ملن هم مثل سنك  



لقد اوشكت مغامرتك علي النهاية  
صوفيا و اآلن جيب ان تتصريف بعقل  

م او مخسة  و حكمة فخالل اربعة ااي
ستمر هذه القبيلة علي احلدود مدينة  

كبرية و ستجدين هناك وسيلة 
للموصالت لتقلك ايل املطار و  

هناك أتخذين اول طائرة متجهة ايل  
 اجنلرتا . 



واستشاطت صوفيا غضبا و رمت 
 كارل بنظرة قاسية . 

ميت ستكف عن التحكم حبيايت .   -
منتدايت روايىت .اين فتاة انضجة و 

الذي افعله ابلتحديد و لن  اعرف ما 
اوافق علي ان يتخذ احد قراريت بدال  

 مين .
حقا ؟ و لكنين رأيت انك ال   -

تعرفني ماذا تفعلني و اال ملا كنت هنا 



اآلن .. منتدايت روايىت .انين اتسأل  
كيف تركتك اسرتك ختوضني هذه  
املغامرة اجملنونة و علي كل حال لو 
كانت اسرتك قد تنازلت لك عن  

وليتها عنك ، فلن افعل اان مسؤ 
 ذلك . 

اان لست مسؤوليتك .. و كيف  -
تسمح لنفسك ان تقول هذه الكالم 



عن اسريت ؟ فاان احبهم كثريا و هم 
 ايضا حيبونين .

لقد دللوك كثريا و هذا يشرح   -
سبب تصرفاتك العنيدة والشاذة ، و  
لكنين ال اريد ان احتدث عن ذلك  

ما االن ، منتدايت روايىت .فكل 
يهمين هو عودتك ساملة وآمنة و 

لتكفي عن هذه التصرفات الصغرية 
و تواجهي احلقيقة فاان ارفض قبول 



اهواءك هذه ، حاويل ان تتصريف  
  حياتك .بعقل الول مرة يف

و علي الرغم من قساوة هذه  
الكلمات اال اهنا جعلت صوفيا هتدأ 
بعض الشيء و احلق ان صوفيا ال  

حاالت اندرة خترج عن وعيها اال يف 
جدا و لكن كارل كان ميلك موهبة  
ااثرهتا دائما ..منتدايت روايىت . و  



كان البد هلا ان تظل متحفظة 
 بربودها لو كانت تريد ان تتملقه .

 مث قالت بصوت هاديء :
امسعين .. فاان اعرض عليك اآلن  -

ان نتحدث معا و لكن دون عصبية  
 و ..

ليس هناك ما نتحدث بشأنه ..   -
انتهي كل شيء و سرتحلني مع   لقد

هذه القافلة و ستعتين السيدات بك  



و ستصبحني علي مايرام و سرتين  
ذلك ،منتدايت روايىت . و احلقيقة  

انين لن اجربك علي العودة ايل اجنلرتا  
و لكن انصحك بذلك و لتنسي 

مشروع رحلتك ايل حجار و لو كان  
قا كما تقولني لن  خطيبك حيبك ح

زفة حبياتك و اللحاق  يوافق علي اجملا
 به .

 حتدته صوفيا قائلة : 



ولو رفضت ذلك و اصررت علي   -
 البقاء هنا؟ 

سيكون هذا تصرفا يف منتهي  -
الغباء منك ، و لكنين ال اظن انك  
قادرة علي ارتكاب هذا اخلطأ و اان  
واثق من ذكاؤك لن خيونك هذه املرة  

. 
مث قفز فوق الرحل و نظر طويال ايل  

 صوفيا .



 
قد اثبت شجاعتك و جرأتك  ل -

حيت هذه اللحظة اي صوفيا و لكن  
هذه القصة ستنتهي عند هذا احلد 

..منتدايت روايىت . عودي ايل  
بالدك و انتظري خطيبك هناك انه  
انسان سعيد النه وجد السيدة اليت  

قبلت عبور نصف العامل يف هذه 
الظروف للحاق به ، و بدأ كارل  



يف  فيايتحرك فوق مجله اتركا صو 
حرية شديدة و ظلت تتابعه بنظراهتا  
علي امل عودته اثنية و لكنه مل يعد  

 ... 
 

* * * 
 
 
 



واحست صوفيا بيد شخص علي  
كتفها فنظرت اليه ووجدته احد  
الرجال البدو فاشار هلا لركوب  
اهلودج الذي مت ختصيصه هلا ..  

منتدايت روايىت .و برك اجلمل و  
صعدت صوفيا ايل اهلودج و متتمت 

لسيدة ذات الشعر االسود اليت  ا
ستشاركها هذا اهلودج ببعض كلمات  



العربية اليت تدل علي الرتحيب هبا مث 
 استغرقت يف صمت طويل .

 
مث هنض اجلمل و اجتهت القافلة حنو  

اجلنوب بعيدا عن ... حجار ..  
بعيدا عن ديفيد ... و بعيدا عن  

..منتدايت روايىت .. كارل كينجسلي 
. 
 



سيدة العربية التحدث ايل  مل حتاول ال
قة اهنا كانت ختافها  صوفيا و احلقي

بعض الشيء فقد فشلت مهمتها  
اليت اتت من اجلها واصبحت تبعد 

عن ديفيد اآلن مبئات الكيلومرتات !  
ولن تري عينيه تشعان ابلربيق عند 
رؤيتها فجأة .. منتدايت روايىت .و  

نظرته احلنون الرقيقة اليت تتمين  



بدال من عيين كارل رؤيتها اآلن 
 اململوءتني ابالحتقار و الالمباالة . 

 
* * * 

 
 
 

و مل يكن اهلودج من الداخل مرحيا  
.. و كانت فكرة بقاها يف هذا  



املكان ملدة اربعة اايم او مخسة  
تصيب صوفيا ابالختناق .. و  

اخذت تفكر ماذا تفعل؟ هل ستظل 
حبيسة هذه القافلة طويال ، مث تعود  
بعد ذلك ايل اجنلرتا و تتخلي عن  
احالمها العريضة اليت اتت هبا ايل  

هذا املكان ؟منتدايت روايىت . اهنا مل  
تصل ايل هدفها بعد و لكي تظن اهنا  

لت عنه خت  



 
 
 

* * * 
 
 
 

و فتحت صوفيا اهلودج بيدها و  
اشارت ايل احد الفرسان لالقرتاب و  



حاولت ان تتحدث اليه ابلعربية  
شة لدرجة فنظر اليها الرجل بده

جعلها تظنا هنا اخطأت يف احلديث  
 فرددت اثنية :

 
مجل .. اريد شراء مجل . -  

اشار الرجل دهشا ايل القطيع  
اب و حلق  فاجابته صوفيا ابالجي



الفارس برفاقه فتوقفت احلافلة عن  
 السري . 

و رفضت القافلة بيع احد اجلمال  
ايل صوفيا اما خوفا من تركها وحيدة 
يف الصحراء ..منتدايت روايىت . او  
من االبتعاد عن احد حيواانهتم ، و 
حتدث الرجال طويال بلهجة غري  

مفهومة و اخريا قرروا املوافقة علي  
 طلبها .



وفيا مثنا مرتفعا لشراء  ودفعت ص
اجلمل و الرحل و املؤن الالزمة  
للسفر ومل هتتم صوفيا هبذا الثمن 

فقد كان كل ما ترجوه اآلن اللحاق  
 بـ كارل . 

وصعدت صوفيا فوق اجلمل مث  
لوحت ايل رجال البدو بيدها مودعة  

 اايهم ومث اجتهت حنو الشمال .



لخص يف  و كانت خطة صوفيا تت
اقتفاء ااثر كارل حيت تلحق به .. و  

هي تعرف جيدا انه مل يكن علي 
عجلة من امره ..منتدايت روايىت . 

لذا فإسرعت هي اخلطي بعض 
الشيء ميكنها اذن ان تلحق به قبل 

 املساء .
و عند فكرة لقاء كارل كانت تشعر  
برعشة غريبة تتملكها واحلقيقة انه  



اية علي لن يسعد بلقائها .. يف البد
االقل .. ولكنهما سيتفهمان بعد 

 ذلك . 
ورمبا تتمكن من اقناعه مبرافقتها حيت  

 احلجار ؟ 
و ظلت صوفيا تقتفي ااثر كارل 
بسرعة شديدة و كانت يف هذه  

اللحظة قد أتكدت من ان القافلة  
ابتعدت عنها كثريا و اصبحت الفتاة  



وحيدة يف الصحراء ألول مرة 
فشعرت بشيء من العصبية 

منتدايت روايىت . ال .. لن ختاف ..
 و ستلحق بـ كارل . 

وكانت الصحراء تبدو امامها كأهنا ال  
هناية هلا .. و كم كانت تتمين ان جتد 

ص امامها و كان حيوم حوهلا  اي شخ
نسر طوال الطريق .. و بدأت  

 صوفيا جتد صعوية يف اقتفاء االثر . 



و بعد ساعات طويلة بدأت الشمس  
صوفيا ابحلزن   يف الغروب و شعرت

الشديد القرتاب الليل ،منتدايت  
روايىت . و قالت صوفيا لنفسها  
 بصوت عال كنوع من التشجيع : 

 
هيا اي صوفيا فـ كارل ليس بعيدا   -

 اآلن ، والبد من مواصلة السري ... 
 



* * * 
 
 
 

و فجأة ماتت الكلمات علي شفيت 
صوفيا ، فقد وجدت امامها اثنني  

سان جيراين حنوها .. من الفر 
منتدايت روايىت .و ظال ينظران اليها  
مث حتداث معا ، والحظت صوفيا اهنما 



مزودان ابسلحة فشعرت ابخلوف  
 يعرتيها .

 
قاطعا طريق ؟ يبدو علي هيئتهما  
ذاك ، كما اهنما مل يلقيا السالم  

 العريب املعروف . 
 و متتمت صوفيا :

ماذا تريدان  -  



ب كل واحد  مل جييبا عليها بل ذه 
منهما ايل احد جانيب اجلمل الذي  
تركبه صوفيا و اخذا عنان اجلمل و  

 صرخت بصوت متخنق : 
ماذا .. منتدايت روايىت .ماذا   -

 تفعالن؟
وعادت ايل ذاكرهتا يف هذه اللحظة  
كل ما حكي عن هؤالء االشخاص 
.. آه لو كانت مسعت فقط التحذير  



، ولو كانت اخذت وصااي كارل 
بدال من عنادها اجملنون !  مأخذ اجلد

 ايهلا من نتيجة سيئة .. 
و كادت صوفيا تصرخ و لكنها  

اجرباها علي مرافقتهم واالبتعاد عن  
 اثر كارل .

 
و اجته الثالثة عرب الصحراء .. حنو 

 غاية جمهولة .



 
 
 

 الفصل الثالث 
 
 
 
 



كم مضي من الوقت يف هذه  
الرحلة؟ عشرون دقيقة ... ثالثون ؟ 

ان هذه املدة ساعات  شعرت صوفيا 
 طويلة .

 
و اخريا وصل اجلميع ايل الوادي  
حيث يوجد املعسكر و اخليول و  

النار هنا و هناك فروع االشجار اليت  



حترتق مؤدية ايل دخان كثيف يرتفع  
 يف اهلواء فيشبه الثعبان الطويل . 

و ساعد الرجالن صوفيا يف انزاهلا  
من فوق اجلمل اخلاص هبا و 

اخليمة الكبرية و  اصطحباها ايل 
دخلت الفتاة و هي ترتعش  

 .منتدايت روايىت .
ويف الداخل كانت الفخامة حتيط  

 ابملكان علي عكس املتوقع ..



والحظت صوفيا هذه الفخامة  
كانت تركز    ابلكاد ، ذلك الهنا

اهتمامها علي الرجل اجلالس عند  
حافة اخليمة فوق اريكة مغطاة 

 ابلوسائد .
و عندما حتدث الرجل ،منتدايت  
روايىت . حتدث اللغة االجنليزية  

 بطالقة ادهشت الفتاة . 



) حسنا اي عزيزي امحد تري ما  
 الغنيمة اليت اتيت هبا ايل اليوم ؟ 
و اخذ امحد يشرح االمر ابللغة  

بية و خالل تقدميه هلذا التقرير  العر 
الشفهي مل تغادر نظرة هذا الرجل  

 الغامض صوفيا للحظة واحدة .
 وسألت صوفيا :



من انتم ؟ و ملاذا اتيتم يب ايل هنا   -
؟ منتدايت روايىت .هل هذا  

 اختطاف؟! 
والح يف عيين الرجل بريق غامض  
بينما ارتسم علي شفتيه الرفعتني  

 شبح ابتسامة :
تطاف اي فتايت ؟ امل تفكري  انه اخ -

 يف ذلك ؟ 



فاان الشيخ رشيد عثمان حسني و  
 انت ضيفيت املبجلة .

و علي الرغم من معاملته الراقية ، 
منتدايت روايىت .اال اهنا مل تطمئن له  
، و كيف تشعر ابالمان امام هذه 

 النظرات امللحة ؟
ارجو قبول اعتذاري النين انظر   -

متتلكني   اليك هبذه الطريقة ، فأنت
امجل شعر رأته عيين ، لونه ال مثيل  



له ، فهل تسمحني يل ان اأتمله بعد  
 حل هذه الضفرية . 

و اخافت هلجته صوفيا كثريا 
فتوقعت خطرا دامها و علي الرغم 

 من الشيخ نطق مجلته االخرية
أبدب شديد اال اهنا مل ختل من صيغة 
االمر و من يعرف ما الذي سيحدث  

 هلا لو جتاهلته؟



وحاولت صوفيا ان تغري املوضوع  
 فقالت :

انت جتيد احلديث ابللغة االجنليزية   -
. 

 وشعر الرجل ابلزهو :
لقد نشأت يف جامعاتكم و هي   -

عادة ابناء هذه العائلة الغنية  
...منتدايت روايىت . و لكن نتحدث 

 عنك اآلن اي صغرييت ..



هل قلت لك انين معجب جدا 
اندر يف بالدان ان  جبمالك ؟ فانه امر  

نقابل سيدة شقراء مثلك ذات شعر  
 رائع مثل الشمس الصباح ... 
وشعرت صوفيا ابلتقزز و كم  

ضايقتها هذه اجملامالت الرقيقة من  
 قبل الشيخ .

انين سعيدة مبعرفتك اي سيدي ،   -
و لكنين لالسف ال استطيع االنتظار 



طويال فلدي موعد مهم و اخشي ان  
ارحل بسرعة   ااتخر و جيب علي ان
 اآلن .

 اكتست مالمح الشيخ ابلضيق . 
ترحلني اي فتايت الصغرية ؟ كيف  -

اتركك ترحلني ؟! منتدايت روايىت  
.لقد حل الظالم اآلن و اصبح  

اخلطر يتهدد السيدات املسافرات  
 ليال .. 



احست صوفيا برغبة شديدة ابلبكاء 
.. ولكنها قالت لنفسها ان هذه  

خ و من  الدموع لن تؤثر يف الشي
االفضل هلا ان حتاول خداعه .. اي له  

 من موقف سيء . 
و لكنين ال اسافر وحدي  -

،منتدايت روايىت . فهناك صديق ما  
ينتظرين يف مكان بعيد عن هنا و لقد  

 حددان موعدا لنتالقي و ... 



يف الظالم .. جيب ان تقضي  -
الليل هنا ، و يف الصباح تواصلني  

اء هذه طريقك فأان ادعوك علي العش
املساء .. و قد تشرفينين بفك 

شعرك النادر حيت استطيع رؤية هذا  
 اجلمال الرائع .

ومل تشعر صوفيا بصوت شخص 
يدخل اخليمة و فوجئت بوضع يد  



علي كتفها و كادت تصرخ من  
 اخلوف .

و قال الصوت يف ثبات بصيغة االمر  
: 
 

لن تفك هذه السيدة شعرها  -
لشخص غريي ،منتدايت روايىت . 
 وهذا شيء طبيعي مبا اهنا زوجيت . 

 



* * * 
 
 
 

كارل .. اكتسي وجه الشيخ للحظة  
ابلغضب و لكنه سرعان ما حتول ايل  

 ابتسامة قاسية .
 



لو كانت هذه السيدة زوجتك ،   -
منتدايت روايىت .هل ميكنك ان 

وحيدة  تشرح يل السبب يف وجودها  
 امام هذه املخاطر ؟ 

لقد افرتقنا اثر مشادة سخيفة  -
بيننا و اان اعتذر لك ايعزيزيت عن  

 هذا اخلطأ . 
و امسك كارل صوفيا من خصرها 
فنظرت ايل عينيه الزرقاوين بنظرهتما  



احلادة و فجأة جذهبا حنوه و قبلها  
 بعنف و رغبة شديدين .

اخلوف .. االطمئنان .. السعادة  
روايىت . اختلطت مجيع ..منتدايت 

هذه االحاسيس لدى صوفيا و  
تركت نفسها بني يدي كارل و  

استمتعت بقبلته و احست ابلرعشة 
 تسري يف مجيع احناء جسدها .



مل تفق من هذه االغماءة و تواجه  
  احلقيقة اال بعد ما تركها كارل و مل

تغري هذه املشاعر مالمح كارل انه  
يقة  يقوم فقط بتمثيل دور الزوج بطر 

 مقنعة .
 قال كارل للشيخ بالمباالة : 

مبا انين عثرت علي زوجيت  -
،منتدايت روايىت . ميكننا ان نرحل 



اآلن و اشكرك كثريا علي العناية هبا  
. 

والح علي وجه الرجل العريب غضب 
 شديد و قال :

لن امسح لكما مبواصلة رحلتكما  -
هذا املساء ، كما انين اصر علي 

كنكما بدء استضافتكما وغدا مي
 الرحلة من جديد . 



و فوجئت صوفيا برضوخ كارل هلذا  
االمر و عدم مناقشته اايه واكتفي 

 هبز رأسه ابالجياب .
 و قال الشيخ يف رضا :

حسنا ..منتدايت روايىت . سأوجه   -
االمر فورا العداد خيمة لكما و قبل 

 ذلك سنتاول العشاء معا . 
و جلست صوفيا جبانب كارل علي 

وكانت ال تزال تشعر بقبلته   الوسائد



، و جلس الشيخ يف مواجهتما و مل  
خيجل من النظر اليها برغبة غري 

 خافية . 
و تناول اجلميع العشاء يف جو خيايل  

ومل تنتبه الفتاة ايل ما أتكل و مل  
ايضا ابملياه اليت صبت علي   تشعر

اصابعها ،منتدايت روايىت . فقد 
جعلها موقف الشيخ بغاية  

. االضطراب  



و كان كارل يتحدث حيت حيول  
انتباه الشيخ عن رفيقة رحلته .. و  
كان من الواضح جدا ان التوتر  

يزداد بني الرجلني ،منتدايت روايىت .  
و مل تنجح رقة الشيخ يف اخفاء  

 حقده و انزعاجه .
و اخريا ، انتهي العشاء و استغل 
كارل فرصة االنتهاء من احلديث  

ل :ايضا فنظر ايل ساعته و قا  



ان الوقت متأخر و اان اعتقد ان   -
امللل قد تسلل ايل زوجيت .. فهل 

ميكنك اي سيدي ان تعرفنا اين  
 اخليمة اليت اعددهتا لنا؟

وختلي الشيخ عن النظر ايل صوفيا  
آسفا ، و صفق بيديه فظهر اخلادم  
علي الفور ووجه الشيخ اليه بعض  
 التعليمات ابللغة العربية مث قال :



امحد ايل اخليمة ..  سيقودكما -
منتدايت روايىت .و امتين لكما ليلة  
سعيدة .. و غدا سأراكما .. فهناك 
امر ما اود ان احتدث اليك فيه اي 

 رجل. 
سار االثنان خلف امحد و قالت  

 صوفيا :



ملاذا وافقت علي البقاء هنا هذه  -
الليلة ؟ منتدايت روايىت .انين اود  
 الذهاب بعيدا عن هذا الشخص ! 

 ومهس كارل :
اخفضي صوتك فإن امحد يفهم   -

االجنليزية و لكن هل تتخيلني اننا  
منلك اخليار ؟ فلو مل نكن بقينا هنا  
مبحض ارادتنا لكان الشيخ وجد  



يرغمنا  الوسيلة اليت ال تروقنا حيت
 علي البقاء أتكدي من ذلك جيدا .

و لكنه ال ميلك احلق يف ذلك ! -  
كال و من يستطيع منعه من ذلك    -

؟ منتدايت روايىت .اننا علي بعد  
كيلومرتات من املدينة .. و الشيخ 
هو السيد املطلق هلذه القبيلة .. و 

 رجاله يطيعون مجيع اوامره .



هذا  آه كارل .. لقد تورطنا يف  -
 االمر بسبب خطئي .

 
لقد قلتها اخريا .  -  

 
* * * 

 
 
 



قادمها امحد ايل احدى اخليم اليت  
تبعد بعض الشيء عن االخرايت و  
يف الداخل كان هناك سرير جبانب  

امتعتهما اليت مت نقلها ايل احد  
االركان فاخرج كارل من حقيبته  
مشعال ليضيء هلما املكان بنور 

 ضعيف .
 



ايت روايىت .هل  واآلن .. منتد -
ميكنك ان تشرحي يل االمر اي صوفيا 

 ؟
هل غضبت مين ؟ -  

و شعرت صوفيا للحظة انه علي  
وشك االنفجار ، و لكنه متاسك 

 بصعوبة شديدة .
ال لست غاضبا و لكنين امتيز   -

غيظا ، و يل احلق يف ذلك نعم ام ال  



؟ انظري ايل اين وصلنا بفضل 
تصرفاتك ! هل الحظت كيف ينظر 

يك هذا الشيخ؟ انه يرغبك ال
..منتدايت روايىت . و هذا النوع من  
الرجال اعتاد دائما اشباع رغباته و  

احلصول علي كل مايريد .. هل  
كفي عن هذه    تعرفني معين ذلك ؟

االحالم اي صوفيا ..فأنت تواجهني  



احلقيقة اآلن .. وهي حقيقة لن 
 تعجبك .

و رمي كارل ابلغطاء علي السرير مث  
قالت صوفيا بصوت  جلس و 

 مرتعش : 
و اذا مل نستطيع ان ننجو من هنا   -

 ؟



هل تظنني ان رجال الشيخ   -
سيرتكوننا نرحل هكذا بعد ان تلقوا  

 اوامر صارمة منه ؟
انين احبث عن وسيلة فعالة...  -  

فعالة! لقد جعلتنا بعنادك نقع بني   -
يدي هذا الشيخ اخلطري مث تتحدثني  

 اآلن عن الفاعلية ؟ 
أكن اريد مصاحبة هؤالء البدو  مل  -

من البداية ؟ منتدايت روايىت .و  



علي كل حال فأنت املسؤول عن 
 ... 

كفي !  -  
و اكتسي وجهه مبالمح غضب  

شديد جدا حيت ان صوفيا رفعت 
 يديه التحمي وجهها منه .

ال ختايف لن اضربك لقد ارتكبت  -
اخطاء كثرية يف حيايت ، منتدايت  

رب سيدة ابدا  روايىت .و لكنين مل اض



و عموما فأنت تتمتعني بصرب غريب  
. 

 مث فكر قليال و استطرد هبدوء : 
امسعي ، لقد كانت العالقة بيننا  -

عاصفة منذ البداية ولكنين لن الوم 
 احدا سواك و لكن .. 

آه كم احب ان امسع ذلك ! -  
التثرييين اي صوفيا . -  



معذره .. فعندما اخاف ابدو   -
فهذه طريقيت يف الدفاع  عدوانية جدا 

 عن نفسي .
مفهوم ،منتدايت روايىت . ما   -

رأيك يف هدنة مؤقتة ؟ فلن نستطيع 
 العثور علي حل مادمنا عدوين .

عندك حق ، موافقة و لنعقد هدنة   -
. 

 وساد صمت قطعته صوفيا بقوهلا :



هناك سؤال يلح علي منذ   -
ساعات .. كيف عثرت علي ؟ 

ندما  كدت اموت من املفاجاة ع
 رأيتك علي ابب اخليمة . 

و الشيخ ايضا علي ما اعتقد  -
..منتدايت روايىت . فلم يكن ينتظر 
قدوم الزوج وهو يف هذه احلالة من  

 الوله ! 



اوه نعم فيا له من رجل رهيب   -
 املالمح .. 

ولكن كيف وصلت يف هذا الوقت  
 ابلذات ؟

حسنا ، بعد ان تركتك بني يدي   -
ىت .فكرت  البدو .. منتدايت رواي 

قليال يف موقفك و قررت اللحاق  
بك و بينما كنت يف طريقي احبث 



عنك حملتك مع هذين الرجلني  
 فتبعتكم دون ان يراين احد .

و ها حنن ضيفا الشيخ !  -  
 

ال متزحي صوفيا .. فان هذا  -
الرجل خميف امل تالحظي كيف كان 
ينظر ايل شعرك ؟منتدايت روايىت . 

ته احلريرية  وكم كان يتمين ملس خصال
 أبصابعه و حله حول وجهك ... 



 
* * * 

 
 
 

و صمت كارل فجأة كما لو كان 
ندم علي ماقاله و لكن صوفيا مل 
 تالحظ هذا التعبري علي وجهه .

 



و مالذي ميكنين عمله اآلن ؟ هل  -
اقصه ..منتدايت روايىت . لن جتربين  
علي قصه ، ان ديفيد حيب شعري 

 هكذا وال اريد ان ..
هلا كارل ساخرا :وقال   

لو كان حيب فيك هذا فقط   -
 فخذي حذرك منه اذن .

انه يهاجم ديفيد اثنية ؟ ولكن ملاذا  
الدرجة ؟ و  حيقد عليه ايل هذه



تسألت صوفيا يف حزن انه ميقته قبل 
ان يراه او يعرفه ! وقالت له بصوت  

 مرجتف :
التكن غبيا ان ديفيد حيبين بنقاء   -

يفضل شعري و جممل االمر انه  
 طويال و حيبين كما اان . 
 وتنهد كارل مث قال :

لو كنت تودين املخاطرة جبياتك   -
امام هذه النظرة اجلمالة .منتدايت  



روايىت .. فلك مطلق احلرية ! هيا  
ايصوفيا هدئي من روعك فاملوقف 

 ليس حرجا ايل هذه الدرجة .
يف رأيك هل سيصبح حرجا فيما   -

 بعد؟
وكانت الفتاة قد هدأت قليال و كم  
كانت حساسة جتاه ديفيد و خاصة  

عندما يهامجه كارل هبذه الطريقة  



القاسية .. رمبا ألهنا كانت بداخلها  
 غري مقتنعة به متاما كزوج و خطيب . 

ان هذا الشيخ سريع الغضب و   -
يتحرك وفق اهوائه و رغباته و من  

االفضل ان نتوقع منه دائما السوء ،  
تدايت روايىت .علي كل حال ال من

ميكننا عمل اي شيء اآلن .. فلننم  
اآلن و من يعرف مالذي خيبئه القدر  

 لنا غدا ؟



ننام ؟ و لكنين عاجزة متاما عن   -
 النوم !

 وجلست صوفيا يف السرير مرهقة . 
االستحمام .. انين مستعدة اآلن  -

التخلي عن ثرويت مقابل محام ساخن  
و تقلبت صوفيا  .. منتدايت روايىت . 

بني االغطية و حاولت ان تغمض 
 عينيها عندما قالت :



كارل .. اين ستنام ؟ فال يوجد    -
 سوى سرير واحد .

انين انوي ان اقامسك اايه . -  
 وقفزت صوفيا يف مكاهنا : 

كال ابلتأكيد .. انه ضيق للغاية .  -  
ولكنه يتسع لنا معا , -  

انت تصدمين اي كارل ،منتدايت   -
. فلو كنت رجال لطيفا حقا  روايىت

 لكنت افرتشت االرض .



االرض يف هذا اجلو البارد ؟ ال   -
اشكرك ..كما انين مل اتصرف كرجل 
لطيف ابدا اي سيدة كارلتون فلست 

 يف اجنلرتا بل يف الصحراء . 
اذن يف هذه احلالة سأفرش اان  -

 االرض . 
كما تريدين اذن ..   -  

وما ان ملست صوفيا االرض حيت 
ت علي هذا التصرف املتسرع ندم



،منتدايت روايىت . فال يوجد شيء 
مرهق مثل النوم علي الرمال  

املختلطة ابحلجارة ، وبعد حوايل  
 نصف ساعة قالت يف أيس: 

كارل .. هل منت ؟  -  
ومل جيبها كارل وكان تنفسه يدل علي 

ذلك ، وتسألت صوفيا ايهلا من  
جرأة و بعد مخس دقائق كانت قد  

ا لتصعد علي الفراش  اختذت قراره



جبوار كارل وبينما تتحسس طريقها  
اليه يف الظالم مسع كارل صوهتا فقال 

 بصوت يغلبه النعاس 
ماهذا ؟ هل تريدين مشاركيت   -

 الفراش ؟
ابلتأكيد .. منتدايت روايىت .فأان  -

ال استطيع النوم هنا، لو كنت ديفيد 
 ما كنت عاملتين هبذه الطريقة ابدا . 



الرجل املثايل .. كم  آه ديفيد ! -
من املمكن ان يشعر االنسان ابمللل 

 معه !
انين ال افهمك اي كارل ..ألي   -

 سبب هتاجم شخصا ال تعرفه؟ 
 

رمبا من امللل ، فانت تقضني   -
وقتك يف متلقه ، هيا تعايل اي صوفيا 

 فأان ارغب يف النوم اآلن . 



 
* * * 

 
 
 

واطاعته الفتاة ، وشعرت بسعادة  
لدفء الفراش .. منتدايت روايىت  

.وكان من الصعب جدا االبتعاد عن  
كارل وعدم مالمسته ، ومل تستطع  



صوفيا ان تظل جامدة يف مكاهنا و 
 اخذت تتحرك كثريا .

 
صوفيا .. اي لك من فتاة  -

مضحكة فاان ال ارغب اآلن اال يف 
ف .النوم وال انوي استغالل املوق  

ومن يؤكد يل انين استطيع ان اثق   -
 بك ؟



فأان ال اعرف عنك شيئا .. من انت  
سبب  ؟ .. منتدايت روايىت .وألي 

هتيم علي وجهك وحيدا يف الصحراء  
؟ فأنت شخص غامض جدا اي 

 كارال كينجسلي . 
 

كال ابلتأكيد .. لو مل تطلقي   -
خليالك العنان ، ملا كنت تصورت  



نة .. واآلن  كل هذه االفكار اجملنو 
 من فضلك دعيين اانم . 

 
* * * 

 
 
 

ومل تلح صوفيا اكثر من ذلك وان  
كان حديث كارل مل يقنعها .. فهناك  



ذكرايت ما تطارده ، ترى هل هو  
ما ؟ ام انه ارتكب شيئا متهم بشيء 

يؤرق ضمريه ؟ انه انسان مغامر ،  
 حر / وحيد ... 

 
 

ومل تسطيع صوفيا االسرتخاء 
 . وكيف يكون  ..منتدايت روايىت

ذلك جبانب كارل ؟ اما هو فقد  



استغرق يف النوم متاما .. وعندما  
اغمضت عينيها مسعت ضوضاء  

كثرية متأل ليل الصحراء .. صوت  
الرايح و صوت الرمال .. وبعيدا 
صوت الكالب مث صدى كل هذا  

 ... 
 
 
 



 
 

 الفصل الرابع 
 
 
 

احست صوفيا ان كارل استيقظ من  
نومه فاستدارت حنوه و اخذت تنظر  
اليه وهو جيلس علي حافة الفراش  



وكان يتمطي و ميرر يديه بني  
خصالت شعره بينما كان يتئاب ، 
منتدايت رواييت . و فوجئت الفتاة  
أبن هذا املظهر يبدو مألوفا جدا .. 
فهما يتصرفان كأهنما زوج و زوجة  

كارل حنوها :... و استدار    
 

صباح اخلري اي صوفيا .. امتين ان   -
 تكوين منت جيدا ..



ليس ابلضبط .. لألسف .. -  
لقد فكرت يف طريقة ختلصنا من   -

 هذا املأزق .. هل لديك نقود؟ 
نقود ؟ لقد انفقت جزءا كبريا   -

لشراء اجلمل و مع ذلك تبقي يل  
بعض النقود و امسكت صوفيا 

اخرجت منها حزمة  حبقيبة يدها مث 
 من االوراق املالية و انولتها لـ كارل .



ان السفر بكمية كبرية من املال  -
فيه خطورة علي صاحبه ..منتدايت 

رواييت . انك حمظوظة النك مل 
 تتعرضي لسرقة .. 

 كم من املال تستطعني انفاقه اآلن ؟ 
ال امهية لذلك .. خذ ما تريد !  -  

لدى بعض االموال السائلة   -
يفها ايل اموالك .. منتدايت  سأض

 رواييت . امتين ان يكفي هذا املبلغ ..



فيم تنوي استخدام هذا املبلغ ؟  -  
الوسيلة الوحيدة خلروجنا من هنا   -

هي رشوة احلرس .. امتين اال يكون  
 هناك سوى حارس واحد .

هل لدينا فرصة ؟  -  
ال اعرف ذلك .. منتدايت رواييت   -

. علي كل حال رجال الشيخ  
خملصون جدا له .. ولكن قد 

يساعدان هذا املبلغ يف ختلي احدهم 



عن اخالصه .. جيب ان نغامر بذلك  
.. سأذهب اآلن فكل دقيقة هلا مثن  

. 
كن حذرا اي كارل .  -  

امتين ان خنرج من هنا حيني ! -  
 

 ايل اللقاء.
 

* * * 



 
 
 

خرج كارل من اخليمة حبذر 
..منتدايت رواييت . و احست  

ت مير ببطء شديد و  صوفيا الوق
اخريا عاد من جديد و بدا حيزم  

 االمتعة بسرعة.
 



 وقالت له صوفيا : 
هل وافق ؟  -  

نعم .. اعتقد ان رؤية هذا املبلغ   -
من املال قد ادرات رأسه .. فالشيخ 
ال يدفع هذه املبالغ حلراسه ابلتأكيد 

. 
عندما يتم اكتشاف هروبنا سيتهم  -

 هذا الرجل إبالمهال .



املهم ان الرجل يكون مبأمن من   -
املوت ... منتدايت رواييت . هيا  
اسرعي .. ان اجلميع نيام و جيب  

 استغالل هذه الفرصة .
امسكت صوفيا حبقبيتها مث وضعت 
يدها يف يد كارل ليقودها يف الظالم  

ايل  و خرجا معا من اخليمة ووصال 
حيث يوجد اجلمالن .. وحلسن 
احلظ مل يوقفهما احد .. و بعد 



دقائق معدودة كاان فوق الرحلني و  
 ابتعدا عن املعسكر .

و عندما أتكدا من اهنما اصبحا علي  
بعد مسافة كافية ، استدار كارل حنو 

 رفيقة رحلته و قال :
سنحاول البحث عن ااثر اقدامنا   -

لسري القدمية فال ميكن ان جنازف اب
يف الصحراء هكذا..منتدايت رواييت  



. و من املؤكد ان الشيخ سيطلق 
 رجاله وراءان ..

هل تظن انه سيصل حيت هذه  -
 الدرجة؟

ان هذا الرجل جمنون و قادر علي  -
عمل كل شي من اجل اشباع رغباته 

. 
لقد أتكدت اآلن كم كنت خمطئة   -

عندما بدات هذه املغامرة وحدي 



. ولوال وجودك ما   ..منتدايت رواييت
كنت خرجت ابدا من هذا املأزق ..  

 أشكرك .
وانتزع هذا االعرتاف ابتسامة ساخرة 

 من كارل .
 

وجودي .. حقا ؟ ولو كان بطلك   -
 مكاين .. ديفيد الرائع؟

 



* * * 
 
 
 

و شعرت صوفيا ابلضيق .. منتدايت  
رواييت . انه يهاجم ديفيد اثنية .. و 

ارل مل احلق اهنا كانت تعرف ان ك
يكن خمطئا .. فـ ديفيد مل يكن 

يستطيع السيطرة علي املوقف هبذه 



الصورة .. وقد جعلها هذا التفكري  
ريا ..منتدايت رواييت . تضطرب كث

فهناك خطورة عند مقارنة بني رجلني  
. كارل املغامر و ديفيد الرجل الذي  

يدافع عن معاين االنسانية .. و 
  كانت صوفيا تتأمل منظر الصحراء
بينما كانت خطوات اجلمل الرتيبة  

 هتدهدها . 
 



واخريا وجدا ااثر االقدام اليت كاان  
  يبحثان عنها عندما اختطف الفرسان
صوفيا .. وكانت الرمال متتد حوهلما 

 علي مدى البصر كالبحر اجلامد .
الوجود لرجل عريب او نبات .. و  
شيئا فشيئا سيظهر النهار و ميحو  

 اي اثر للضباب .
اول شعاع مشس ..منتدايت  وعند 

رواييت . اجته االثنان ليسرتحيا و  



اخرج كارل من حقيبته خريطة و  
 اخذ يفحصها مث قال : 

ان اخلرائط ال تنفع كثريا يف   -
الصحراء .. فاملعامل ختتفي هنا سريعا 
..منتدايت رواييت . آابر املياه جتف  
و ختتفي و القري يرتكها اصحاهبا من  

 يوم آلخر .
 اخر .. اذا فقدان هذه االاثر  مبعين -

 قد نتعرض للضياع .



ابلضبط .. ولكن عندي امل ،  -
فقد اشار اجلزائريون حديثا لوجود  
عني ماء يف الشمال الشرقي هنا  

ولكن االرشادات اليت تركوها ضعيفة  
و لست واثقا من قدريت علي 

العثورعليها ..منتدايت رواييت . هل  
 انت مستعدة للمغامرة ؟

 



معك كدليل اذهب ايل اخر الدنيا   -
! 
 

* * * 
 
 
 

فوجئ كارل هبذا التصريح فلم يكن  
 يعتقد اهنا ستشهد له هبذه الشهادة . 



 
اشكرك و امتين اال اخذلك .. هيا  -

ايل الطريق اي سيديت ..منتدايت  
 رواييت . و لنبحث عن هذه العني . 
جلست صوفيا فوق الرحل و هي 

االمور و  تشعر ابخلوف لقد تعقدت 
فجأة بينما كل شيء يسري علي ما  
يرام يف اجنلرتا و تبدو االمور سهلة  

 .. 



اللحاق بديفيد و الزواج منه و احلياة  
جبانبه يف سعادة بقية العمر ..  

منتدايت رواييت . هل كان هذا حلما  
 واهيا ؟ 

ملاذا مل تسر االمور كما كان متوقعا ؟ 
فقد اضطرت ملصاحبة رجل يعتربها 

عليه حيت يهرب من خطورة عبئا 
الشيخ .. فهو يبدو دائما متحفظا 
جتاها واندرا ما يعاملها بلطف .. 



ولكن علي الرغم من املعاملة اجلافة  
اليت جتدها من هذا الرجل اال انه  

 جيذهبا .. 
ترى ماذا خيفي وراء هذه الصورة ؟  

هل ترك سيدة حتبه وراءه يف اجنلرتا ؟  
 ومن اين جاء ؟ 

ئلة دون اجابة  عديد من االس
..منتدايت رواييت . فلم يكن كارل 
 يرغب يف منحها مفتاح هذا اللغز ..



فمنذ ان عرفته وهي تشعر  
 ابضطراب ال سبب له ..

 
ولكن كل ذلك سينتهي مثل السحر  

عندما جتد ديفيد و ترتبط به ايل  
 االبد ..

 
* * * 

 



 
 

اشرقت الشمس و بدأ نورها يسطع  
بشدة يف كل مكان و احست صوفيا 

الرايح وهي حتمل معها سحابة من  
الرتاب .منتدايت رواييت . . ولكن  

دائما الصمت حوهلا يف الصحراء جلأ  
كارل و معه صوفيا ايل اشجار  



السنط ليستظال هبا من هليب اجلو  
 احلار اثناء النهار .

 
وبدأ القلق يتسرب ايل صوفيا فهي  
تعرف ان املاء موجود معهما بدأ  

اء لو فقد املاء و  ينفذ و يف الصحر 
الطعام يكون املوت مؤكد بعد 

ساعات ، فمن الضروري اذن العثور  



علي بئر مياه او واحة قبل غروب 
 الشمس .

و بعد الظهرية كانت صوفيا تتأمل من  
و العطش كما بدأات لدابتان  اجلوع 

تشعران ابالرهاق الشديد و تتقدمان  
ببطء يف الرمال الساخنة .. منتدايت  

و نظرت الفتاة فوجدت  رواييت . 
امامها علي بعد شيئا ما يلمع حتت  

 اشعة الشمس فصرخت : 



كارل .. انظر هناك .. هل هذا   -
 سراب ؟

و ظلل كارل عينيه بيديه و نظر حنو  
 االفق مث قال :

اهنا عني ماء اي صوفيا ، لقد جنوان   -
. 

كنت اعرف انك ستجدها !   -  
حقا ؟ اتنكرين ان اليأس قد بدأ   -

اليك ؟يتسرب   



 
آه احلقيقة .. نعم .. فقد مسعت   -

قصصا كثرية عن السراب ..منتدايت  
رواييت . اه لو كان اجلزائريون قد  

 اعطوا لك عالمات كاذبة ؟ 
 

* * * 
 
 



 
و اكتفي كارل ابالبتسام .. وعندما 

وصال ايل العني كان كارل يركز  
اهتمامه علي مساعدة احليواانت 

 املرهقة علي الشرب 
 

 وتنهدت صوفيا قائلة :
اي هلا من حرارة حمرقة ..منتدايت   -

 رواييت . لقد احرتق جلدي . 



اقرتح عليك اخذ محام . -  
محام ؟ هذا رائع ! -  

 
هيا اذهيب اوال و سأحلق بك بعد   -

االنتهاء من مساعدة اجلملني علي  
 الشرب .

 
* * * 

 



 
 

و بدأت صوفيا تفك ازرار قميصها  
ولكنها فجأة  .. منتدايت رواييت . 

احست ابخلجل الشديد .منتدايت  
رواييت . . كيف ستبدو نصف عارية  
امام كارل ؟ ... ولكنها سرعان ما 
ختلصت من هذه االفكار و بدات  
تنزع مالبسها فقد كانت يف حاجة 



شديدة ايل شيء من االنتعاش ! 
وبعد دقائق قليلة كانت املياه تغطيها  

 من كل جانب .
 
للتخلص من اتربة  اي هلا من سعادة  

الصحراء اليت غطت جسدها ! 
وبدأت صوفيا تسبح علي ظهرها  
..منتدايت رواييت . بينما كانت 
اشجار السنط و النخيل تتأرجح  



علي جوانب العني بفعل الرايح .. 
ومل تشعر صوفيا يف حياهتا مبثل هذه  

 الراحة ..
صوفيا ؟ هل املياه جيدة ؟  -  

ته  كان كارل قد وصل اليها يف خطو 
املتأرجحة بعض الشيء .. ونظرت 
اليه صوفيا يف دهشة .. فقد كان  
كارل وسيما و رايضيا .. و امسر  
اللون .. وبينما كان ديفيد انصع  



البياض . و فجأة ركزت عينيها علي 
اثر جرح غائر يف احدى ساقيه ..  

انه دليل علي جرح قدمي .. منتدايت  
رواييت . وبدأت صوفيا تتسأل من 

ما السر الغامض الذي   جديد ترى
يكتنف حياته ؟ وما احلادثة اليت  

تسببت له يف هذا اجلرح ؟ هل هي 
اآلن يف صحبة رجل تبحث عنه  

الشرطة ؟ ولكنها كانت تعتقد عدم 



معقولية هذا الكالم ، اذ ما الذي  
 ميكنها ان تنتظره من رجل مثله ؟ 
وكان كارل يف هذه اللحظة قد 

.  غطس يف املياه و ظهر جبانبها  
اليست هذه معجزه ؟ محام  -

سباحة يف قلب الصحراء ! منتدايت 
 رواييت . 

سبحا معا جنبا ايل جنب بدون ان 
يوجه احدمها كلمة واحدة لآلخر و  



بعد االستحمام فرش كارل غطاء 
 علي الشاطيء و انما فوقه .

وقالت صوفيا و هي تغالب النعاس  
: 

البد انين قد احضرت معي  -
 منشفة .

وملاذا ؟ لقد جفت املياه علي   -
 جسدك .



وااثر صوت كارل املميز صوفيا 
لتفتح عينيها و كان يستند علي  

كوعه و ينظر اليها بينما تشع من  
 عينيه نظرة غريبة . 

وشعرت الفتاة ابالضطراب و كانت  
تود القيام علي الفور الرتداء  

مالبسها و لكنها مل تكن قادرة علي 
هناك  اي حركة اآلن ، فقد كان

ضعف غريب يسيطر عليها و يشل  



حركتها و غامر كارل و ملس ذراعها  
بيده برقة .. فبدا االمر كما لو كان  
حلما ؟ و احست صوفيا ابحساس 
رائع . ومل تكن تفكر اال يف شيء  
واحد قبل ان تسلم نفسها للنوم  

...منتدايت رواييت . لو كان يقبلها  
 اآلن .. 

انزلق رأسها علي كتف كارل و  
اقرتبت منه كثريا بدون ادين شعور 



بذلك .. وعندما استيقظت من النوم 
كان الظالم قد تسرب ايل الصحراء  
ووجدت نفسها مغطاة حلمايتها من  
الربد ، منتدايت رواييت . فقامت 
صوفيا و دثرت كارل ابلغطاء مث  

 جلست . 
وكان هناك علي اجلانب االخر من  
البئر جمموعة من البدو ينصبون 

م للمبيت و كان االطفال  اخليا



يلعبون هنا وهناك بينما اتكل املاعز 
و اخلراف من االعشاب املتناثرة 

 علي جوانب العني . 
كان هذا املنظر مشوقا جدا ابلنسبة 
لـ صوفيا مث حتول نظرها حنو كارل  
اجلالس علي مسافة ليست بعيدة 

 عنها .



هل استيقظت اي صوفيا ؟  -
ينا دعوة  ..منتدايت رواييت . لقد تلق

 علي العشاء . 
دعوة ؟ -  

 
اال تعرفني كرم البدو االسطوري ؟  -

 لقد دعوان لتناول العشاء معهم . 
 

* * * 



 
 
 

وبدأت صوفيا تستعد هلذه الدعوة مث 
انطلقا معا حنو هذا املعسكر حيث  

مت استقباهلما حبفاوة شديدة 
..منتدايت رواييت . ومل يستطع  
  هؤالء البدو اخفاء الفضول الذي

سيطر عليهم لوجود هذين الغربني يف  



الصحراء علي ظهري مجل ، فهذا  
..ومن  االمر مل يكن مألوفا لديهم 

جديد دهش اجلميع عند رؤية شعر  
 صوفيا الرائع اجلمال .

 
و بدأت صوفيا تتجول بني اخليام 
،منتدايت رواييت . ووجدت خيمة  
كبرية ذات لون بين تتوسط اخليام  

نار هنا و هناك  مجيعا بينما تشتعل ال 



ويرتاقص هليبها حتت اابريق الشاي  
املصنوعة من النحاس .. وكانت 

 النساء يتحدثن اثناء اعداد الطعام . 
واخذ الضيفان مكاهنما حول النار  
،منتدايت رواييت . وكان الطعام  

رئب عبارة عن صحون من اللنب ال
جبانب وجبة رئيسية " العصيدة "  

عد وهي نوع من املرق الكثيف امل
بدقيق الذرة .. وكانت صوفيا قد 



تذوقت هذا الطعام من قبل عندما 
بصبحة حداة االبل يف بداية  كانت 

طريقها ،منتدايت رواييت . اما احللو  
فكان عبارة عن بلح جمفف منقوع يف 

 العسل . 
وبعد االنتهاء من تناول الطعام بدأ  

املوسيقيون يف العزف و الغناء أبغاين  
ابلطبول و   الصحراء والرحالت 
 القيتارة .



ومل يكن مبقدور صوفيا فهم هذه  
 االغاين ..

واخريا توجه اجلميع ايل اخليام للنوم ، 
منتدايت رواييت . وكان هناك خيمة 
خاصة الستقبال صوفيا و كارل و  

شعرت صوفيا ابضطراب كارل  
 فسألته :

ما الذي حدث اي كارل ؟ هل  -
 اخربوك البدو بشيء ؟



اتكدت خماويف  نعم صوفيا لقد -
االن .. فقد تقابل البدو هذا  

الصباح مع شخص يف الطريق كان  
يبحث عن سيدة تطابق اوصافها  

 اوصافك .
 واكفهر وجه صوفيا :

هل الشيخ مازال يبحث عين؟ -  
لألسف نعم ، احلقيقة ان املخاطر   -

 تالحقين دائما بسببك .



ولكن ما الذي استطيع عمله ؟   -
كانت افكار هذا  فال ذنب يل اذا  

 الشيخ و نواايه سيئة .
لو مل تغادري اجنلرتا ما كان حدث   -

 اي شيء من هذا .
مل اكن ارغب يف البقاء يف اجنلرتا   -

..منتدايت رواييت . كنت انوي 
اللحاق بديفيد فإنين افتقده كثريا وال 

 استطيع فراقه ليوم واحد .



سبب هذا االعرتاف لـ كارل ضيقا  
الحمه اكثر قساوة شديدا ، فبدت م

 حتت ضوء القمر . 
تري ما الشيء الذي تفتقدينه فيه  -

؟ حديثه الرائع ام قبالته الرقيقة ؟ و  
كيف كان أيخذك بني ذراعيه اي 

 صوفيا ؟ هكذا ؟
وقبل ان يتم مجلته و كانت صوفيا  

بني ذراعيه و قبل ان حتاول التخلص  



من قبضته كانت شفتاه قد سيطرت  
ديدة.. و  علي شفتيها برقة ش

احست صوفيا ابنفعال هائل و مهس  
 كارل بوصته الدايفء :

هل أحيا ذلك بعض الذكرايت   -
لديك اي صوفيا ؟ منتدايت رواييت .  

 هل يقبلك ديفيد هبذه الطريقة؟ 



كان الليل رومانسيا بصحبة هذا 
الرجل .. ومع ذكرايت ديفيد شعرت  

 صوفيا ابضطراب شديد .
قال  وعندما مل جتب عن سؤال كارل

 هلا هبجوم :
اذن فـ ديفيد هذا انسان غيب ..   -

 وال يعرف شيئا عن لعبة احلب .
واستولت شفتاه اثنية علي شفتيها 
بقوة هذه املرة ،منتدايت رواييت .  



وألول مرة يف حياهتا شعرت صوفيا  
مبا يسمي برغبة اجلسد و احست  
اهنا حباجة شديدة ايل هذا الرجل  

فرح و  فرتكت نفسها بني يديه يف 
 سعادة .

و بعد فرتة تركها كارل و اجته حنو  
شجرة و استند عليها وادار وجهه  
حنو الصحراء الواسعة مث قال هلا  
 بلهجة االمر دون ان ينظر اليها :



هيا .. جيب ان تنامي اآلن اي  -
 صوفيا فسنرحل غدا .

فبحثت الفتاة عن اجابة بينما كان 
 جسدها كله يرتعش مث متتمت : 

 كارل ؟ فأنت حباجة ايل  وانت اي -
 راحة.. 

 



سأتويل احلراسة قليال..منتدايت   -
رواييت . فهذا ضروري بعد ان عرفنا  

 ان رجال الشيخ حيومون حولنا . 
 

* * * 
 
 
 



و أخذت صوفيا االغطية و فرشتها 
و لكن النوم كان قد هرب منها .. و  
أحست اهنا ضعيفة وواهنة و كانت  

عينيها ترى يف كل حلظة تقع فيها 
امامها كارل و هو يتطلع بعينيه حنو 
السماء املرصعة ابلنجوم الرباقة .. 

منتدايت رواييت . بينما خييم الصمت 
علي املكان كما لو كان العامل قد  
 توقف حوهلما عن احلركة و احلديث 



 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 



 الفصل اخلامس
 
 
 
 

وعندما فتحت صوفيا عينيها يف 
الصباح كان كارل يقوم بوضع الرحل 
علي اجلمل فنطرت حوهلا بينما كان 

اخلوف يسيطر عليها ، وجدت 



اجلمل اخلاص هبا يقف علي مسافة 
 بعيدة دون أي اعداد .

 
كارل! هل تنوي الرحيل وحيدا؟   -  

 استدار حنوها بعينني ساخرتني . 
لكنين مل احلقيقة انه اقرتاح جيد و  -

افكر فيه... منتدايت روايىت . خذى  
 حذرك ، قد اتبين هذا االقرتاح ؟ 

 



اين ستذهب اذن ؟ يبدو انك ال  -
تنوي اصطحايب معك انك قد قمت 

 بوضع الرحل علي مجل واحد ؟
 

* * * 
 
 
 



ايله من شخص خيتلف عن هذا  
الذي اخذها بني ذراعيه امس ! اهنا 

اآلن تتعامل مع رجل غريب .. 
ايت روايىت . يبدو ان كارل يود  منتد

الغاء اخر ذكري ملا حدث ليلة امس  
. 
 

انوي التغيب لعدة ساعات ..   -
لقد اخربين البدو ان هناك يف الشرق  



قرية صغرية .. سأذهب لشراء  
احلاجيات .. و سأعود عن الظهرية  

 لو خدمين احلظ .
ولكنك ستعود ؟ لقد وعدتين   -

 بذلك ؟ 
ركك وحيدة هل تظنني انين انوي ت -

 هنا يف الصحراء ؟
ال .. اقصد .. لقد قلت يل اكثر   -

 من مرة انين عبء عليك .. 



حقا .. فأان املسؤول عنك اآلن  -
.. كفي اذن عن القلق .. منتدايت 

 روايىت .سأعود . 
هل ميكنين ان آيت معك ؟  -  

ستكونني مبأمن هنا .. من املؤكد   -
ان الشيخ ارسل رجاله للبحث عنك 

الطرق و القرى .. انتظري هنا ، يف 
 ايل اللقاء .

 



* * * 
 

كادت صوفيا تتوسل اليه ليأخذها  
معه .. ولكنها متاسكت يف النهاية ..  
و ظلت تنظر اليه جامدة اثناء سريه 
حيت اختفي عن عينيها يف الصحراء  

الشاسعة .. و جلست صوفيا وحيدة  
حتت ظل خنلة و كانت احلرارة حمرقة  

ايىت . و بدأت تفكر  .. منتدايت رو 



يف اجنلرتا اململوءة ابخلضرة و املدينة 
.. ترى كيف حال اسرهتا علي بعد 

االف الكيلومرتات ؟ البد ان والدهتا 
مازالت تزرع احلديقة .. و تذكرت  
صوفيا األلوان ا ملختلفة و الرائعة  
للورد اليت تنمو علي جانيب املمر ،  
  ورائحتها العطرة .. منتدايت روايىت .
فعائلة كارلتون تعشق هذا القصر  

الذي تعيش فيه و الذي تشبه مبانيه  



الطراز الفيكتوري .. آه لو كانت 
هناك اآلن .. تلعب التنس و خترج  
مع صديقتها .. و لكن يف احلقيقة  

صوفيا مل تندم علي بدء هذه املغامرة 
.. فهي تتمين دائما مالقاة ديفيد .. 
ا كما كانت تتمين التخلص من حياهت 

الروتينة و تتطلع ايل احلرية و الرغبة 
يف االستقالل .. وقد كانت عائلتها  
جتهل هذه الرغبة .. منتدايت روايىت  



.ولكن مغامرهتا قد اختلفت متاما 
 عما كانت تتوقع ..

 
واآلن هاهي حتيط هبا الصحراء و  

هذا احمليط من الرمال و البدو الذين  
 كانوا يعسكرون جبانبها ليال مث رحلو

حبثا عن واحة اخري تنهل منها  
 حيواانهتم . 



وعند الظهرية شعرت صوفيا ابلقلق  
قد بدأ يتسرب اليها .. وظلت 
ترقب الصحراء عن بعد متطلعة  

لظهور كارل بشعره االسود و عينيه 
الزرقاوين .. منتدايت روايىت .ولكن  
دون جدوى فالشيء يتحرك امامها  
فقط اهلواء الساخن و االرض احملرقة  

بعد فرتة بدأ االمحرار ميأل عينيها  و



واألمل يعتصر رأسها .. و اصبحت 
من احلجر . تشعر اهنا متثال  

وأخريا رأته و كادت دقات قلبها  
تتوقف .. ان هناك شخصا يركب 

اجلمل و كان وحيدا يتجه حنو الواحة  
.. منتدايت روايىت . وجرت صوفيا  
انحيته .. ولكنها توقفت اثنية .. لو  

الرجل رجال آخر غري كارل  كان هذا
؟ لو كان احد رجال الشيخ .. او  



الشيخ رشيد نفسه و متتمت صوفيا 
: 

ال ، انه كارل فأان اعرفه جيدا . -  
فهي تعرف علي الرغم من املسافة 

و املالبس العربية  اليت تفصل بينهما
اليت يرتديها .. نعم تعرف طريقة  
سريه ، منتدايت روايىت .و ظلت  

ه حبذر حيت اندفعت  ترتقب وصول
 حنوه و هي تصرخ:



كارل ، اوه كارل كنت اعتقد انك   -
لن تعود ابدا ، ابدا ... وكن كنت  

 اشعر ابخلوف ..
لقد اعتدت دائما الوفاء بوعودي   -

. 
نعم اعرف ذلك و لكن .. آه !  -

ال يهم شيء اآلن مادمت هنا .. لقد 
شعرت ابلوحدة دونك .. منتدايت  



عات تبدو كاهنا روايىت . كانت السا 
 اايم طويلة .. 

و توقف صوفيا عن الكالم بعد ان  
رأت النظرة الساخرة اليت ينظر هبا ،  

 مث اتبعت : 
هل وجدت ما كنت تبحث عنه؟  -  

نعم اعتقد ذلك خذي هذه   -
اللفافة الصغرية .. منتدايت روايىت .  

 اهنا لك . 



يل ؟ ماهذا ؟ -  
افتحيها . -  

و اطاعته و فتحت اللفافة و  
هشت كثريا عندما رأت حمتوايهتا ..  د

اهنا مالبس فضفاضة من القطن  
تشبه تلك اليت يرتديها كارل .. 

منتدايت روايىت . قميصان طويالن 
 و سروالن واسعان .



اهذا يل ؟ اان .. انه لشيء لطيف   -
جدا ، ولكين اريد االحتفاظ 

بقميصي و البنطلون الـ جينيز .. ان 
كنها ال  املالبس العربية رائعة ول

 تالئمين . 
كيف عرفت ذلك دون جتربتها؟  -  
ال .. منتدايت روايىت .اان ارفض   -

. 
 وبدا كارل منزعجا حيت اهنا سألته :



وملاذا فعلت ذلك ؟ -  
هناك اسباب لذلك اي سيديت  -

ابالضافة ايل ان هذه املالبس مرحية  
ستجعلك تسرين حبرية دون   .. فاهنا

ان يراك احد .. وهذا ما يلزمنا يف  
الوقت احلايل . منتدايت روايىت .. 
مبالبسك االوروبية و شعرك ميكن  
 لرجال الشيخ العثور علينا بسهولة .



حسنا لقد اقتنعت برأيك ..   -
 ولكن ماذا بشأن شعري ؟

لقد فكرت يف ذلك .. انظري ايل   -
 هذا .

علبة صغرية ففتحتها  واعطي هلا 
 صوفيا :

مسحوق اسود ؟ اان ال افهم . -  



لقد قال البائع اننا ميكننا خلط  -
هذا املسحوق ابملاء فيعطي لوان 

 اسود فعاال جدا . 
هل تريدين ان اصبغ شعري ابللون   -

 االسود ؟ 
امامك اختياران اما ان تصبغيه ..  -

او تقصيه .. منتدايت روايىت .  
.فأيهما تفضلني ؟   



وسكتت صوفيا قليال قبل ان جتيب  
: 

وهل خيتفي هذا اللون ابلغسيل ؟  -  
انت تسألن كثريا .. ولكنين لو  -

 وجهت مثل هذا السؤال للبائع .
كان جيب فعل هذا ! ماذا لو    -

 كانت اخلسارة غري قابلة للعالج؟ 
صوفيا فكري قليال ! منتدايت   -

روايىت .حقيقة شعرك رائع اجلمال و  



ة مميزة جدا . و علي لكنه عالم
الرغم من منطق حديثه ظلت مرتددة 

. 
 

وليكن .. مبا ان ذلك ضروري ..  -
ولكين احذرك .. منتدايت روايىت .  
ان انتقامي سيكون رهيبا لو ظلت 

هيا  -هذه الصبغة عالقة يف شعري! 



بديل مالبسك حيت اعد لك الصبغة 
. 
 

* * * 
 
 
 

وعادت صوفيا بعد دقائق و هي  
البس العربية . ترتدي امل  



 
اشعر انين خمتلفة و غريبة جدا يف   -

 هذه املالبس .
ولكنها تالئمك .. -  

انت لطيف جدا ولكنين ال  -
 اصدق كلمة واحدة من هذا . 

ما امهية ذلك اآلن ؟ هنا لن يراك   -
احد غريي ! منتدايت روايىت .و  
 أتملها كارل مليا قبل ان يقول هلا : 



  اعرف ان هذا االمر عسري -
ابلنسبة لك اي صوفيا فلم تكوين  
مستعدة لكل هذه االحداث ، 

وحقيقة اان دهش امام تصرفاتك جتاه  
هذه االحداث .. منتدايت روايىت  
.ولو كنت تصرين علي الزواج من  

ديفيد البد من حتمل مجيع الصعاب  
اليت تنتظران فاالرض هنا غري رحيمة  

ان يكون لدى  هنائيا .. فالبد من 



ة هائلة حيت يستطيع  االنسان حيوي
 الصمود و البقاء حيا .

وهل تظنين غري قادرة علي ذلك   -
 ؟

مل اقل هذا .. فقد اردت فقط   -
 تنبيهك .. 

ال تعاملين كطفلة .. فأان ال   -
 احتمل هذا !

 



من انت اي صوفيا اذن ؟ هل   -
تفكرين فيهذه االشياء علي الرغم 

من اننا معرضون هلجوم رجال الشيخ 
؟ منتدايت روايىت .وهل هتتمني مبا 
 اذا كانت مالبسك تالئمك ام ال ؟

 
* * * 

 
 



 
و شعرت صوفيا ابالضطراب و  

الضيق .. فليذهب ايل اجلحيم هذا 
الرجل الذي يشعر دائما انه علي 

! امل يكن له هفوات ابدا ؟   الصواب
 وقالت جبفاف :

 
حسنا .. ماذا بشأن الصبغة ؟ -  

هل قررت ؟  -  



و هل لدي اختيار؟ -  
اي له من سلوك .. هل يعرف   -

ديفيد طباعك جيدا ؟ اراهن علي  
 ذلك ! لنهتم بشعرك اآلن ؟

وركعت صوفيا امام الصبغة و قال هلا  
 كارل : 

اخفضي رأسك قليال حيت  -
 اساعدك .



و اختفت خصالت شعرها الشقراء  
حتت أتثري هذا اللون االسود ووضع  

كارل اخلليط علي بقية شعرها و  
 انتظر قليال مث صب املاء فوق شعرها 

هيا لقد انتهينا .. منتدايت روايىت   -
 .جففي شعرك اآلن .

وبعد ذلك وضعت صوفيا املنشفة 
 حول رأسها وقال هلا كارل ضاحكا :



م الذي ترين فيه البد ان أييت اليو  -
 النتيجة .

نزعت صوفيا املنشفة فتهدلت 
اخلصالت السوداء فوق كتفيها .. 

وصرخت صوفيا جزعة عندما أتملت  
 نفسها ابملرآة :

شيء رهيب ! منتدايت روايىت   -
 .سيجد ديفيد ذلك بشعا ! 



لو كان حيبك لن يهتم بلونه اشقر   -
ام اسود فاملهم ان جيدك .. اليس 

 كذلك؟
 

ولكنك ال تستطيع ان تفهم ...  -  
 

* * * 
 
 



 
ونزع كارل املرآة من يديها بعنف و  

 قذف هبا بعيدا . 
 

كفاك حنيبا ان يكون شعرك اشقر    -
ام اسود .. منتدايت روايىت . ماذا  
يهم يف ذلك ؟ ليست مأساة ! جيب  
ان تقدري انك مازلت حية و انك  

 تتمتعني بصحة جيدة ! 



و عندما انتهي من حديثه توجه 
مسرعا حنو العني و نزع مالبسه  

بسرعة مث غطس فيها .. منتدايت 
روايىت .وبعد فرتة عاد من جديد و  

جلس علي جانب العني جامد الوجه  
. 

ان كل ذلك بسبيب ، اليس كذك   -
؟ فقد ابلغت يف .. واكتسي وجهها  



ابحلمرة امام نظرته الثابتة تري ماذا  
ساخرا . سيقول هلا   

ملاذا تنظر ايل هكذا ؟ -  
حاجباك .. ان شعرك اسود ولكن   -

 حاجباك مازال لوهنما فاحتا .
آه .. نعم .. وكيف سنعاجل االمر   -

 اآلن ؟
سأحاول صبغهما . -  



وقام كارل أبحد اصابعه و صباغة  
 حاجبيها بلمسات رقيقة . 

ال ختايف .. وال تتحركي .  -
صبغة  منتدايت روايىت .. فلن اضع ال

 يف عينيك . 
وشعرت صوفيا ابالضطراب عندما 

 الحظ كارل :
ان رموشك فاحتة اللون .. ولكين   -

 لن اخاطر بصباغتها .



ليست هناك مشكلة . فلدي  -
مستحضرات التجميل الالزمة لذلك  

 .. منتدايت روايىت . 
ودهش كارل حلديثها و انفجر  

 ضاحكا : 
آه اي صوفيا انك الوحيدة يف  -

يت حتمل معها  الصحراء ال 
مستحضرات جتميل .. ترى ماذا  
 حتمل حقيبتك من مفاجآت اخري؟



واكتسي وجه صوفيا حبمرة اخلجل .. 
ترى لو عرف كارل اهنا حتمل قميص  
نوم رائع اجلمال معها لليلة زفافها  

 !.. 
سأذهب الحضر حطبا الشعال   -

 النار .. فورا .. 
بدأت الشمس يف الغروب و كان  

طريق اآلن فهي  البد من مواصلة ال
الليلة الثانية هلما معا يف الصحراء و  



يف هذا الوقت كانت هناك قبيلة 
اخري من اجلزائريني تنصب خيامها 

 علي اجلانب اآلخر من العني ..
وبعد تناول الطعام اقرتبت صوفيا من  
النار كذلك كارل .. منتدايت روايىت  

. بينما كان خييم الصمت علي 
 املكان .. 
جاة : وقال كارل ف  



هناك شيء يؤرقين اي صوفيا ..  -
 ملاذا هربت من اجنلرتا؟

اان .. هربت ؟ ما الذي تنوي   -
اخرتاعه لقد رحلت ألحلق بـ ديفيد و  

 اتزوجه و مل يكن هراب ! 
اان اراهن ان اسرتك ال تعلم  -

ابالمر .. ملاذا هذا الغموض اي 
صوفيا ؟ هل تشعرين ابخلجل من  

 ديفيد ؟



؟ علي العكس  اخلجل من ديفيد -
.. منتدايت روايىت .اان معجبة به  
جدا ، فهو افضل رجل رأيته يف  

حيايت .. و احلقيقة ان تلميحاتك  
 مزعجة !

اان مل املح بشيء .. فعلي ضوء  -
كالمك .. يبدو ديفيد هذا شخص 
كئيب .. ممل للغاية .. وقد اكون 
خمطئا .. منتدايت روايىت . رمبا  



خالية من  تتطلعني ايل حياة هادئة 
 احلب .. 

انت انسان كريه ! -  
بل واقعي ، هل اتوقع لك حياة  -

ال تالئمك ؟ فأنت لست من النوع  
 الذي يقبل احلياة الروتينة اي صوفيا .
و قبل ان تعرتض صوفيا اتبع كارل  

 حديثه : 



اترين معي ان هناك هدفا اخر   -
وراء زواجك من ديفيد و اهلرب من  

منحتك حياتك قصتك مع ديفيد 
حجة ممتازة و قد حاولت اغتنام 

 الفرصة .
و نظرت صوفيا اليه نظرة قاتلة ،، 

 االبتعاد عن  فاحلق اهنا كانت تتمين
منزهلا و تكوين حياة جديدة حتصل  



فيها علي استقالهلا . منتدايت 
 روايىت . 

ولكن هل هي حباجة ايل عبور نصف  
 العامل لتحقيق ذلك؟ 

يل اجنلرتا . اهنا تود اآلن العودة اثنية ا  
ولكنها قامت بكل هذا من اجل  

ديفيد فقد حركت مثاليته مشاعرها 
و اعطتها القوة لتخلص من هذه 

 اجلسور ..



انت تريد ان تقول انين   -
 استخدمت ديفيد كمجرد حجة !

اليس هذا هو الوضع ؟ -  
 

ال ، ليس هو هذا الوضع .  -  
 

* * * 
 
 



 
وكادت صوفيا تصرخ .. منتدايت  
روايىت .ولكن ألي سبب تشعر 

 ابلضيق ؟ هل آلهنا تشك يف نفسها؟
 

اان احب ديفيد .. احبه حبا   -
 حقيقيا . 

وهو اي صوفيا .. هل حيبك ؟ هل  -
 حيبك بنفس القوة اليت تتمنينها ؟



جاهدت صوفيا كثريا للسيطرة علي 
 غضبها . 

ماذا تعين هبذا السؤال ؟ -  
 ان شخصني مثلكما خيتلفان اعين -

يف الطباع من الصعب ان يتوصال ايل  
التفاهم فيما بينهما .. البد علي كل  
شخص يف الدنيا ان يكتشف هذا  

الذي يوافقه يف التطلعات .. 



منتدايت روايىت . وبغري ذلك قد 
 تتعرض حياته للفشل .

اي شيء تريد ان تصل اي كارل ؟ -  
 

اي انت امرأة قوية و عاطفية  -
صوفيا ، وجيب عليك اختيار الرجل  

الذي يتوافق معك الطبعية .. و 
 ليس جمرد شخصية هشة و كئيبة .

 



* * * 
 
 
 

و عند مساع هذا الكالم .. منتدايت  
روايىت . مل تستطيع صوفيا احتمال 

 اكثر من هذا . 
 

لقد ختطيت حدودك اي كارل . -  



ب الذي جيعلك  اان اعرف السب -
غاضبة هبذه الصورة اي سيدة كارلتون 
.. ذلك ألن كلمايت حتمل احلقيقة 

اليت ترفضني قبوهلا .. تصبحني علي  
خري و . منتدايت روايىت .. احالما  

 سعيدة . 
 

توجه كارل لفرش االغطية .. بينما  
كانت صوفيا تنظر اليه و الدموع يف  



عينيها .. كم تكره هذا الرجل  
  الشفقة ! . القاسي عدمي
 
 

 الفصل السادس 
 
 
 
 



يف الصباح تناول كارل و صوفيا  
فطورمها يف صمت قاتل ، منتدايت  
روايىت ومل تكن صوفيا قد غفرت له  

ما قاله هلا البارحة فيما يتعلق بـ  
ديفيد اما كارل فلم يكف للحظة  

 واحدة عن نظراته الساخرة هلا .
 

وبدأ رحلتهما يف نفس الصمت 
يتقدمها ببضع  الكئيب و كان 



خطوات يف اثناء سريمها ،منتدايت  
روايىت وعند الظهرية كان كارل قد 

قرر وضع حد هلذه الكآبة اليت  
 تسيطر عليهما فقال هلا :

ما الذي تنوين عمله عند وصولك  -
 ايل احلجار؟ 

 فأجابته جبفاف شديد : 
انت تعرف ، سأتزوج ديفيد . -  



نعم فهمت ذلك ، لقد قلته من  -
لكين اسأل ما الذى تنوين  قبل ! و 

عمله هناك ؟ اظن ديفيد سيكون 
الصباح حيت املساء   مشغوال من

فكيف ستقضني يومك اثناء غيابه ؟ 
وال تنسي حاجز اللغة ، فالسيدات  
هناك ال يتحدثن اال لغتهن اخلاصة ،  

وبذلك لن يكون هناك اي عالقة  
 بينكن . 



ديفيد ! مازال كارل يذكر ديفيد يف  
ملاذا يهتم حبياهتا املقبلة   حديثه ، ترى

 هناك ؟
اهم شيء انوي عمله هناك هو  -

تعلم اللغة العربية و عندما اجيدها 
 متاما انوي مساعدة ديفيد يف عمله .

هل لك خربة سابقة يف جمال  -
 التدريس ؟ او اي شهادات؟

احلقيقة .. ال ، ولكن ..  -  



عض  اذن انك البد انك تعرفني ب -
املعلومات الطبية ، منتدايت روايىت  
اليت تفيد يف جمال االسعافات ؟ و 
ميكنك يف هذه احلالة املساعدة يف 
حل مشاكل الوقاية والصحة هناك  

 فيما يتعلق ابلسكان .
كم اكرهه كان هذا االحساس 

يسيطر علي صوفيا ، فهي تعرف انه  
 يريد نصب فخ هلا .



انك مل حتصلي علي اية شهادات   -
 هذه اجملاالت فكيف ستساعدين يف

 ديفيد اذن !
ال شيء .. سأكتفي بكوين زوجته   -

 ال اكثر .
وبعد هذا احلديث الالذع، مل يوجه 
 احدمها كلمة آلخر طيلة النهار .

وحلسن احلظ ، منتدايت روايىت مل  
يظهر اي من رجال الشيخ يف االفق  



و كانت صوفيا قد بدات تشعر  
 وقد رأت  ابالرهاق ،منتدايت روايىت

علي البعد بعض معامل املدنية : ارض 
زراعية حتيطها اجلدران العالية ، 

منتدايت روايتىباالضافة ايل عدد  
اجلمال ، هكذا اصبحا اآلن علي 

مسافة من هذا العمران ويتبقي هلما  
حوايل ساعة للوصول اليه ، وكان  
هناك علي جانيب الطريق الرئيسي 



جلاف و  املنازل املصنوعة من الطني ا
رية كان هناك يف قلب القرية الصغ

بعض االبينة اليت تدل علي اهنا بنيت  
يف العصر القدمي و توقف كارل بناء  
 ضخم كتب عليه : مركز الشرطة . 

 وقال كارل :
مبا انه جيب العثور علي مكان  -

 مبيت البد من االستعالم هنا . 



نعم .. طعام ساخن و سرير   -
ة ! حقيقي .. اجلنو يف النهاي  

واخرج كارل من حقيبته جواز السفر  
 و التأشرية اخلاصة به و قال :

البد ان تتسلحي ابوراقك اآلن ،  -
فالشرطة هنا ال متزح ، وال ميكن 

 التحرك دون اوراقك اخلاصة . 
اان ال اجد اوراقي اي كارل ، لقد  -

 اختفت ! 



غري معقول ! هل انت متأكدة ؟ -  
انت مجيع اوراقي  ابلتأكيد فقد ك -

هنا يف هذه احلافظة اجللدية .. وال  
يوجد شيء البد اهنا وقعت 

 ..منتدايت روايىت . 
آه اي كارل .. ما الذي ميكنين عمله 

 اذن؟
وكانت صوفيا قد اجهشت ابلبكاء 

 عندما قال كارل : 



البد انين سأجلأ ايل ان استخرج   -
لك شهادة ميالد جديدة ! اال ترين  

صعبة جدا ..    انك جعلت حيايت
منتدايت روايىت . هيا اي صوفيا .. 

جففي دموعك ، البد ان نفكر اآلن  
هل   -ابخلروج من هذه الورطة. 

 لديك فكرة ؟
ليس بعد و لكن البد من اجياد   -

حل سريع و اال .. و لنبدأ اآلن  



ابالبتعاد عن هنا .. فال داعي جلذب  
 انتباه رجال الشرطة .
ال هلا : وجيذهبا ايل مكان خال و ق  

سنصبح امنني هنا ، فلنحل  -
امتعتنا .. رمبا تكون حافظة اوراقك  

 فيها .منتدايت روايىت .
ليست موجودة اان متأكدة من   -

 ذلك ، لقد فقدهتا . 



واكد التفتيش خماوفها .. لقد  
تبخرت هذه االوراق متام و قال  

 كارل بشيء من الضيق : 
لألسف عندك حق .. املهم هو  -

 .. 
لية .. والقنص  -  

ماذا تقولني ؟ قنصلية هنا ؟ افيقي   -
اي صوفيا ! ال اخفي عليك انك يف  
حمنة ..منتدايت روايىت . فالشرطة  



هنا قوية جدا واذا الحظ رجاهلا انك  
 دون اوراق ..

اذن البد ان خنتفي قبل ان يراان   -
 احد .

ولكنهم سيجدوننا آجال ام عاجال  -
.. منتدايت روايىت .شخصان  

يسافران علي مجلني شيء    اوروبيان
ملحوظ جداه ان و ليس مألوفا .. 

وقد يكونون الحظوا وجودان .. وقد 



ينتظروننا يف املدينة التالية او اليت  
  تتلوها ..فلن هنرب منهم .منتدايت

 روايىت 
ولكن الي سبب يتحملون كل   -

هذه املشقة ؟ما الذي يهم من  
 مسافرين جمهولني ؟ 

تتعريف علي هذه القرية    البد ان -
جيدا اي صوفيا ! ال ميكن ألي 
غريب التجول بدون الرتاخيص  



الالزمة فقد مسعت عن بقاء جمموعة  
من االمريكني يف السجن ملدة 

شهرين كاملني ..منتدايت روايىت . 
ومل احاول معرفة ما آل اليه مصريهم 

 بعد ذلك .
وما الذي ميكنه ان حيدث يل يف   -

 اسوأ الظروف ؟
المفر من الرتحيل ، صدقيين لن  -

يرتدد رجال الشرطة يف ذلك بعد  



فرتة اقامة صغرية وراء القبضان كنوع 
 من التأديب.

الرتحيل ! بعد كل هذه احملن وقد  -
اصبحت اآلن علي مقربة من ديفيد 

...منتدايت روايىت . و احلق ان  
فكرة السجن حتت رمحة غرابء ألمر  

 خييفها جدا .
معقول اي كارل ! غري .. غري  -  

صوفيا .. انت يف وضع حرج ! -  



لقد فهمت ! دون اوراقي البد   -
من الرحيل ايل اجنلرتا يف اقرب فرصة  

. 
وانت تعرفني حتت اي ظروف   -

 سيتم ذلك ؟ 
ال ... ال ..منتدايت روايىت . اان   -

 ال ... 
ختيلي برتحيلك يف اول طائرة ؟ -  

مل اكن اتوقع ذلك ..  -  



الذي سيحدث   سأقول لك ما -
..منتدايت روايىت . اوال  

سيحتجزونك حيت يتموا ملفا كامال  
لك ، وهللا وحده يعلم الوقت الذي  

سيحتاج اليه هذا االمر .. اهنا 
 مشكلة .. 

واكفهر وجه صوفيا ، لقد مسعت 
مبثل هذه القصص من قبل كما 

مسعت عن حتقيقات الشرطة احمللية  



يف هذه البالد ، كما تكره امهاهلا  
 الغيب ! ما الذي ميكنها عمله االن ؟

لقد فهمت اآلن ان املخاطر  
 اصبحت حتيطها .

البد ان جتد حال اي كارل ! البد  -
من اجياد حل من اجل اخلروج من  
هذه االزمة سأفعل اي شيء من  

 اجل تفادي السجن !



سيطر تفكري عميق علي كارل مث 
 استدار حنوها قائال :

حقيقة ستفعلني اي شيء ؟ -  
نعم .. منتدايت روايىت .اي شيء   -

. 
 وبعد تردد طويل قال كارل : 

 
هل توافقني علي الزواج مين؟  -  

 



 
 
 

 الفصل السابع 
 
 
 

قالت صوفيا بعد ان استجمعت  
 قواها:



 
.   انت... منتدايت روايىت -

اتزوجك ؟ هل الوقت يسمح ملثل 
 هذا املزاح اي كارل !

اان ال امزح ، انه احلل الوحيد  -
امامك اآلن اذا اردت التخلص منه  

 ذا املصري الذي يتنظرك.
ولكنه جنون . -  



  لألسف .. منتدايت روايىت -
.ولكن اذا كان لديك اقرتاح آخر اان  

علي امت االستعداد لسماعه ، هل 
 تعتقدين انين ارغبك كزوجة؟

كانت صوفيا يف حالة اضطراب ال  
تسمح هلا بتكوين فكرة صحيحة  

فقد كان اقرتاح كارل مذهال للغاية ! 
ترى هل أيخذ هذا االقرتاح مأخذ  

 اجلد؟



انه جنون ! كيف تتصور انك   -
رطة عندما تعرض علي تنقذين من و 

شيئا كهذا فما الذي ميكن ان يتغري  
 بعد ذلك ؟

رمبا ال شيء او كل شيء ،  -
منتدايت روايىت .فنحن لسنا يف  
اجنلرتا هنا يف الصحراء ال تعترب  

السيدات كائنات مستقلة فهن يتبعن  
ازواجهن يف االول و يف اآلخر ، 



منتدايت روايىت .وعندما تتزوجينين 
يف نظر القانون ، تصبحني ملكي 

واكون بذلك مسؤال عنك مسؤولية 
ايىت .و هكذا  اتمة، منتدايت رو 

 تصبح اوراقك ال امهية هلا .
ايهلا من تقاليد ! وهل ميكن ان   -

اذعن لك دون ادين احتجاج ؟ ال 
تعتمد علي لعب دور الزوجة  

 اخلاضعة . 



حيت لو وافقت علي الزواج ، فأان  -
ميكن  لست متأكدا من هذا الزواج 

ان يتم دون هذه االوراق اخلاصة بك  
 ...منتدايت روايىت . مث

ولكنين سأتزوج ديفيد و ليس   -
 انت !

هل تعتقدين انين اعرض عليك  -
هذا االقرتاح عن طيب خاطر .. اان 



سعيد و قانع جدا بكوين رجال اعزاب 
. 

شعرت صوفيا كأهنا تعيش يف كابوس  
 رهيب و رمبا ستستيقظ منه اآلن .

..منتدايت روايىت . ما الذي  و  -
 سيحدث بعد امتام الزواج ؟ 

حسنا امتين انه يكون ابستطاعتنا يف  
 هذه احلالة مغادرةالقرية دون قلق .



ال .. اريد ان اقول .. منتدايت   -
 روايىت .ماذا سيحدث بيننا؟ 

ونظر اليها كارل بسخرية شديدة  
جعلتها تكتسي حبمرة اخلجل ، مث 

 قال : 
ي القيام بواجباتك  لن اجربك عل -

الزوجية ، اذا كان ذلك ما يزعجك  
! فبعد العودة ايل بالدان ميكننا حماولة 
فسخ عقد الزواج ، منتدايت روايىت  



. وميكننا ابلتأكيد احلصول عليه لو 
 عرضنا ظروف زواجنا ابلتفصيل . 

وسيكون ابستطاعي ان اتزوج   -
 ديفيد؟

 واجاهبا كارل بعصبية واضحة : 
 

ستطاعتك الزواج من  سيكون اب -
 اي شخص مهما كان !

 



* * * 
 
 
 

وامسك كارل بزمام اجلملني و ابتعد  
عنها يف ضيق شديد .. منتدايت  
روايىت .شأنه شأن كل مرة تذكر  

 صوفيا فيها اسم ديفيد يف احلديث .
 



 وصرخت صوفيا بينما جتري وراءه :
انتظرين ! ايل اين ستذهب اآلن؟  -  

حنو مبين يبدو  فأشار اليها برأسه 
عليه التواضع يقع يف احد اركان  

 احلي .
هل ترين هذا املبين ؟ علي الرغم  -

من ان منظره ال يعين اى شيء فهو  
كنيسة لقد خطرت يف ابيل فكرة 
الزواج عندما رأيتها ، منتدايت 



روايىت . فلو كان هبا قس اآلن 
 سنحاول اقناعه بضرورة زواجنا .

ب اي وقالت صوفيا لنفسها يف غض 
ا من جرأة ومل يكن كارل يشك  هل

للحظة واحدة مبوافقتها علي هذا  
املشروع ! و احلق مل يكن خمطئا ..  
فاحلل الوحيد الذي يتبقي اآلن هو 

ان يلقي رجال الشرطة القبض عليها 
، منتدايت روايىت .ويف هذه احلالة  



كانت صوفيا واثقة ان كارل لن  
 يفجع بشأهنا .

ذا الزواج  وعلي كل حال ، فقصة ه
لن تربطها به بل هي جمرد وسيلة 
النقاذها ، كما ان هذا الرابط 

سيكون مؤقتا وميكن الغاؤه بسهولة  
. 

داخل الكنيسة كان مظهر اهليكل  
يبدو مهمال جدا ، منتدايت روايىت  



.ومن الواضح اذن ان سكان هذه  
القرية ال يهتمون بعمل قداس يوم  
االحد .. وأتملت صوفيا الكراسي 

صفوفة و الرجل الذي استقبلهما امل
و الذي يبعد مظهره كل البعد عن  
مظهر القس و مهست صوفيا يف 

 اذن كارل : 
هل هذا الرجل هو الذي يقوم   -

 ابخلدمة الدينية هنا؟



اعتقد ذلك . -  
اليس .. منتدايت روايىت .يبدو   -

 غريبا ؟
ومل تسنح الفرصة لكارل لألجابة  

قد  عليها ، فقد كان الرجل الغريب
اقرتب منهما و قال هلما بصوت  

 قوي و أببتسامة عريضة . 
اان االب دوجنو ، مرحبا بكما يف  -

كنيستنا املتواضعة ، منتدايت روايىت  



.فإنين سعيد جدا بلقاء شخصني  
 مؤمنني مثلكما .

لألسف حنن جمرد مسافرين نرغب   -
 الزواج .

دهش االب دوجنو قليال لسماع هذا  
يواجه هلما اي  احلديث و مع ذلك مل 

تعليق و يبدو ان وجه كارل اجلامد مل  
 يرتك له هذه الفرصة .



سيسعدين ذلك اي طفلي ،  -
منتدايت روايىت .فقد مضي وقت  

طويل مل يتزوج احد يف هذه الكنيسة 
! و طبيعي جدا ان نتأكد اوال ان  

 مجيع االجراءات كاملة .. 
و انتحي كارل ابلرجل جانبا ، وقال 

 له :
ة اننا كنا علي عجلة من احلقيق -

امران .. اال ترى معي اي سيدي ان  



كنيستكم هذه يف حاجة ايل بعض  
الرتميمات ..منتدايت روايىت . فما  

 رأيك مبنحة صغرية و ..
انتهي بقية احلديث هبمسات من قبل 
كارل يف اذن الرجل و رأت صوفيا 

كارل و هو خيرج حافظة نقوده حتت 
نتدايت  عيين الرجل املهتمتني .. م

روايىت .وعلي الفور اخذ الرجل  
 املبلغ واخفاءه بني طيات مالبسه . 



مث حلق كارل بـ صوفيا و مهس ابذهنا  
: 

لقد وافق االب ، وسيتم الزواج   -
اآلن .. ابتسمي اذن اي صوفيا حيت 
يبدو عليك مظهر العروس السعيدة 
! واال ما الذي سيخطر علي ابل 
 االب دوجنو ؟ هيا قبليين اآلن .

 
* * * 



 
وجتمدت صوفيا يف مكاهنا ،  
منتدايت روايىت .فقد كانت 

االحداث تسري علي غري هواها وبعد  
مسك كارل بكتفيها و  فرتة انتظار ا

جذهبا حنوه وقد ااثرت هذه القبلة  
لدى صوفيا شعورا عنيفا يفوق املرة 
السابقة ، وكانت هذه اللحظات  

تضع يديها علي صدر كارل 



فاحست بضرابت قلبه سريعة  
..منتدايت روايىت . وخالل حلظات 
نسيت صوفيا العامل كله من حوهلا ومل 

ل تعد ايل الواقع اال بعد مساع سعا
ضعيف من االب دوجنو الذي كان  
ينظر اليهما بتسامح و استدارت  
صوفيا حنو الرجل بضيق .. آه لو 

 كان يعرف االمر ..



لقد قررمتا الزواج يف احلال ؟ فهل   -
اسألكما اذا كنتما قد فكرمتا يف امر  

 خامت الزواج ؟
ونظرت اليه صوفيا دهشة فلم يكوان  

 قد فكرا يف هذه التفاصيل !
 مث اضاف االب دوجنو : 

ال امهية لذلك . لو انتظرمتا هنا   -
قليال سأحضر لكما ما انتما يف  

حاجة اليه .. منتدايت روايىت .وال  



داعي للشكر فسنسوي حسابنا بعد  
 ذلك . 

و اسرع الرجل ابخلروج من الكنيسة  
و نظرت صوفيا حنو كارل و قالت له  

: 
اال ترى معي انه رجل فضويل .  -  
مر سيان ابلنسبة يل مادام  ان اال -

قد قبل تزوجينا .. منتدايت روايىت  



.هل تتذكرين سبب هذا االحتفال اي 
 صوفيا .. 

انه حتت الضغط ..  -  
 وقاطعها كارل قائال :

لك مطلق احلرية يف رفض ذلك   -
.. كلمة واحدة و سيتم الغاء كل  

 شيء .
كلمة واحدة .. لو كانت تستطيع 

 النطق هبذه الكلمة !



ها ختاف .. ختاف بشدة .. علي  ولكن
.هو   كل حال .. منتدايت روايىت

زواج مؤقت , و سيتم الغاء كل  
ذلك من ذاكرهتا بعدد عدة اسابيع و  
مل يساعدها هذا التفكري يف الشعور  
ابالطمئنان , فقد شعرت ابلرعشة  

تسري يف مجيع احناء جسدها مبجرد  
رؤية االب دوجنو عائدا و هو ميسك  



و قال االب دوجنو يف  خبامت الزواج
 رضا :

انه من الذهب اي طفلي   -
 ..منتدايت روايىت .واآلن لنبدأ ..

ردد معا اجلمل املعتادة و كان صوت  
صوفيا جمرد مهس و كاد االب ينحين  

 حنوها ليسمع اجابتها بـ نعم ..



اعتقد الرجل ان ذلك االمر يرجع  
لشدة انفعاهلا ومل يكن يعلم مدى  

اهنا .. اخلوف الذي عقد لس  
وكم كانت صوفيا حتلم هبذا االحتفال  
بطريقة خمتلفة متاما ..منتدايت روايىت  
. فقد كانت دائما تتخيل نفسها يف  
ذراع ديفيد وهي تتقدم حنو اهليكل 
.. وافاقت صوفيا من احالمها علي  

 صوت االب دوجنو :



لنمأل عقد الزواج . -  
عقد الزواج ..ان االمر اصبح حقيقة  

فيا كارل بنظرة خاطفة .. ورمقت صو 
وكان كما هو حيتفظ بنفس الوجه  

اجلامد .. حقيقة ال يوجد اي شيء 
ميكنه ان يغري من طبيعة هذا الرجل  

. 
ومل يتبق بعد ذلك اال توقيع عقد 
الزواج و عند ابب الكنيسة هنأ 



االب دوجنو الزوجني السعيدين و  
 كانت الشمس قد بدأت تغرب .

واصلة لقد أتخر الوقت كثريا مل -
السري اآلن ، منتدايت روايىت .هل  

تعرفان مكاان للمبيت فيه هذه الليلة 
 ؟

 اجابه كارل : 
كال ... ليس بعد .  -  



انين امتلك حجرة خالية .. ولو  -
كنتما حباجة اليها فاان اعرضها  

 عليكما . 
انه شيء لطيف جدا منك و لقد   -

سعدت اان و زوجيت بقبول هذا  
 العرض . 

. اذن اتبعاين -  
وخالل الطريق كان كل واحد منهما  

 حيمل امتعته و قال االب دوجنو :



احلجرة هنا يف الدور االول   -
..منتدايت روايىت . اظن انكما  

 حباجة للبقاء اآلن معا .. 
وشعرت صوفيا ابخلجل امام هذا  

 التلميح و اضاف االب :
آه ال تضطريب اي سيديت .. فأنت   -

يعة حبكم عملي اجهل الكثري عن طب
حياة االنسانية ... و اآلن سأترككما 



و أتكد ان احد لن يزعجكما حيت 
 الصباح .

كانت احلجرة حتتوي علي كومودينو 
 قدمي و كرسي و سرير كبري .

 قال كارل بسخرية :
علي كل حال فان السرير واسع   -

جدا و يسمح لزوجني حديثني ابلنوم  
 فيه .. 



وكانت صوفيا تشعر ابالضطراب بعد  
 هذه االحداث املتالحقة فقالت :

احتفظ هبذه الفكرة لنفسك ! -  
هل تتصنعني احلياء اي صوفيا ؟  -

 كم يدهشين ذلك ..
انين اهوى عن املرأة القوية اليت  

ختتفي بداخلك ..منتدايت روايىت .  
 والداعي ألن تنكري ذلك . 



و نظر اليها نظرة استفزازية ،  
.مث ركز عينيه علي   منتدايت روايىت

شفتيها و مل تستطيع صوفيا ان  
تتحرك يف هذه اللحظة فـكارل 

ابلنسبة هلا رجل غريب .. كما انه 
جيسد الرجولة بكل معين الكلمة ، 
ولديه جتربة جتذهبا و ختفيها يف آن 
 واحد و اجابته بصوت مرتعش : 



وماذا يهمك يف معرفة ذلك ؟ اننا   -
ج . ال ننوي استغالل هذا الزوا   

نعم صوفيا فان هذا من اهم   -
 النقاط اليت اتفقنا عليها .

و اخرج كارل بقية الشيكات 
السياحية اليت حيتفظ هبا يف حافظة 

 نقوده مث قال ابختصار شديد :
سأذهب الدفع لألب دوجنو مثن   -

 خامت الزواج .



البد ان نقتسم مثنه ...  -  
كال ! وال جمال للحديث يف هذا !  -  

احلجرة مسرعا و   خرج كارل من
فكرت صوفيا ان هذا الرجل  

يستطيع ان يبدو كريها بصورة رهيبة 
 عندما يريد !

مث بدات هتيئ نفسها و تستعد للنوم  
مستغلة فرتة غيابه و حبثت مسرعة 



يف حاجياهتا و اخريا وجدت بيجاما  
 من القطن تبدو مرحية جدا .

 
 
 
 
 
 



واحلقيقة ان هذه البيجامة مل تكن  
ذا ما فكرت صوفيا و  جذابة .. ه

هي متسك هبا ، منتدايت روايىت . مث 
ركزت عينيها علي اللفافة اليت  

اخرجتها من احلقيبة ، وكانت حتتوي 
علي االشياء اليت قامت بشرائها يف  
آخر حلظة .. مالءة سرير من احلرير  
املطرز ابلدانتيل و قميص نوم شفاف 

.. ومل تستطع صوفيا مقاومة هذه 



ا رأهتا .. هل تتجرأ و  االشياء عندم
ترتدي هذاالقميص ؟ كال ..  

منتدايت روايىت . لن تفعل ذلك ابدا  
. 
 

مث وضعت البيجاما يف احلقيبة مع  
اللفافة الثانية ، مث اخرجت قميصا  

 اخر يبدو مرحيا ايضا .



و عندما شعرت مبلمس احلرير علي 
جسمها تنفست صعداء .. منتدايت  

الرداء   روايىت . و كانت تشبه يف هذا
احدى بطالت الف ليلة و ليلة ، 
منتدايت روايىت . و احلقيقة ان  

املالبس تغري كثريا من شكل االنسان  
فكم تشعر صوفيا اآلن أبنوثتها و  
قدرهتا علي مواجهة الصعاب . مث  
هنضت لتمشط شعرها االسود و  



تركته مهدال علي كتفيها و متتمت 
 قائلة :

" احرتس اآلن اي سيد كينجسلي  
.منتدايت روايىت . انت الذي تبدو  .

دائما مسيطرا علي نفسك ، سنرى 
 ما الذي ميكنك عمله االن ؟

وجلست صوفيا علي الفراش بطريقة  
جذابة جدا .. و كانت مستعدة اآلن  

.. مث بدأت دقات قلبها تسرع  



عندما مسعت وقع اقدام يف املمر  
املؤدي ايل احلجرة و عندما فتح  

يه بطرف الباب كارل , نظرت ال
عينيها .. منتدايت روايىت .ولكن  
دون جدوى فقد جلس كارل علي 

حافة الفراش مث اكتفي بنزع حذائه و  
 قميصه . 

 وقال هلا فجأة :



اليس لديك شيء ترتدينه هذه   -
 الليلة ؟ ان اجلو ابرد جدا .. 

وفكرت صوفيا ايل اي مدى يبدو  
الرجل غري حمتمل فجذبت هذا 

الغطاء عليها بعصبية حيت ذقنها مث  
استدارات حنو احلائط و سألته  

 جبفاف : 



ال اظن انك لطيف ابلدرجة اليت   -
جتعلك تدعين اانم مبفردي علي  

 الفراش؟
هل اانم علي الكرسي ؟ انه صغري   -

جدا ابلنسبة يل ! ملاذا هذا السؤال  
ليت  اي صوفيا ؟ هل هذه املرة االويل ا 

 نتقاسم فيها الفراش معا ؟
 

هذا ليس سببا !  -  



 
ماذا بك اي صوفيا . هل تشكني   -

يف انين انوى ابالغ ديفيد بعدد  
املرات اليت مننا فيها معا يف نفس  

 الفراش ؟
 

كال ابلتأكيد ..منتدايت روايىت .    -
! فـ ديفيد رجل متفهم و عاقل و اان 

 اعرف انه سيقدر ذلك .



انت مضطرة  اي للمسكينة .. ف
لقضاء بقية عمرك جبانب رجل عاقل 
.. كيف ستعيشني اذن بعد رحيلي اي 

 سيديت ؟ 
و اجتهت صوفيا غاضبة حنو حافة 
الفراش حيت تبتعد عنه و متتمت 

 قائلة :
انين مرهقة .. من فضلك كف  -

عن مالحظتك الساخرة ..منتدايت  



روايىت . و شعرت صوفيا بعد ذلك  
تسمع صوت  به ينام جبانبها و كانت 

 انفاسه و هو ينام .
واستيقظت صوفيا و الدنيا ظالم و  
كان اجلو ابردا جدا فاملناخ يف هذه 
الصحراء قاري .. حرارة مرتفعة اثناء  
النهار و يعقبها برد شديد اثناء الليل  
و هكذا شعرت صوفيا بشيء يؤرقها  
و سرعان ما عرفت السبب عندما 



وجدت نفسها يف منتصف الفراش  
يدها   من كارل مث وجدت ابلقرب

موضوعة علي جسم كارل ترى ما  
الذي ميكنها عمله اآلن ؟ البد من 

 االبتعاد عنه فورا !
ولكنها عجزت عن ذلك متاما كما  
اهنا تشعر أبحساس غريب جيعلها  

غري قادرة علي البعد عنه ..منتدايت 



روايىت . وكم كان هذا االحساس  
 رائعا ! 

يا  و فجاة حترك كارل فقفزت صوف
من مكاهنا كما لو اهنا تلقت صدمة 

 و مهس كارل يف اذهنا : 
هل ستمثلني النوم هكذا طويال ؟   -

اشعرابضطرابك منذ اكثر من نصف  
 ساعة . 



وانت .. ؟ منذ ميت و انت   -
 مستيقظ ؟

اان ؟ منذ ان دخلت ايل الفراش   -
.. منتدايت روايىت .هل تظنني انين  

 ميكنين النوم بعد رؤيتك هكذا؟
نت .. كنت غاضبة منك ..  ك  -

وكنت احاول االنتقام منك ... انه  
 ليس امرا طيبا ... ولكن ..



اطمئين لقد حققت امنيتك ..   -
وبفضلك مل استطع النوم طوال الليل  

 .. هل يرضيك ذلك؟
آه .. نعم .. ال .. -  

وفجأة شعرت صوفيا ان مثل هذا  
التصرف قد جير عليها مشاكل كثرية 

ما ان كارل كان  هي يف غىن عنها ك
 يبدو يف شدة الغضب . 

 مث قال هلا بصوت أجش : 



هذا ما كنت ترغبينه اي صوفيا ؟   -
 اخربيين ...

ووضع يده علي رقبتها و بدأ  
يتحسسها مث اقرتب منها و امعن  
النظر يف وجهها مث ركز نظره عي 

 فمها و مهس يف اذهنا : 
هل ترغبني يف  ؟ -  

يف احلجرة  كان القمر يرسل ابشعته
و كان اجلو يبدو حاملا حوهلما 



..منتدايت روايىت . وكانت صوفيا  
تسيطرعلي نفسها بصعوبة و احست 
ان شيئا ما سيحدث بينهما و رفع  
كارل الغطاء عنها و اخذ يتأملها و  

 الرغبة تشع من عينيه .
مرة و  سيديت .. منذ رأيتك الول -

اان اشعر برغبة شديدة اليك .. 
وهذه الليلة مل استطع ان امتاسك ، 
اعطيين يدك و دعيين اكون دليللك  



يف هذا العامل اجلديد الذي جتهلينه 
..منتدايت روايىت . هل ترغبني يف  

 ذلك اي صوفيا؟ 
احست صوفيا اهنا حتلم عندما  

مسعت صوته القوي اي له من حلم 
 رائع ..

حنوها ووضع شفتيه علي  واحنىن كارل 
شفتيها مث رقبتها و غمرها بقبالته  

 الرقيقة مث مهس يف أذهنا :



لقد اخرتت الوقت جيدا اي صوفيا  -
.. ان مالبسك هذه جتعل املتعبد 
يتخلى عن حتفظه . انك تشبهني  
احلورايت و شعرك االسود حييط  

 وجهك ..
واقرتب منها كثريا و أخذ يبعد كتفي 

دها برقة .. الرداء من علي جس 
منتدايت روايىت .و كانت صوفيا 

 تساعده يف ذلك . 



كم انت رائعة اي سيديت .. كم    -
 ارغبك بشدة جعلتين افقد رشدي .
واحتضنها بشدة و كانت صوفيا 

مستسلمة نعم .. اهنا ترغب يف هذا  
 الرجل .. ترغبه بكل قوهتا .. 

تعال اي كارل .. -  
اي زوجيت الرقيقة ..  -  

بعد مساع هذه وشعرت صوفيا 
الكلمات أبهنا تلقت صفعة علي 



وجهها .. منتدايت روايىت .مالذي  
 تنوي عمله اآلن ؟

اهنا خيانة ! ختدع ديفيد .. ختذله  
..واألسوأ من ذلك اهنا تتمين هذه 

يانة، وبل ترغبها . متنح نفسها لـ  اخل
كارل .. اهنا تتمناه بشدة ..  

 وشعرت فجاة ابخلزي يسيطرعليها .
ت ديفيد ابحلب اخلالد .. لقد وعد

 اي للعبة القدر القاسية !



لقد وضع كارل يف طريقها ، قالت  
 أبمل : 

ولكنين لست زوجتك اي كارل .  -  
 واجاهبا كارل بصوت مرتعش : 

 
صوفيا .. انت زوجيت .. افتحي   -

 عينيك وانظري ايل  .
 



وكانت صوفيا تشعر ابضطراب 
شديد عندما تنظر ايل عينيه  

مث استطرد قائال :الزرقاوين ،   
 

حيت لو كانت هذه الفكرة ختيفك  -
.. فأنت زوجيت شرعا .. انت ملكي 

 اي صوفيا .
شعرت فجأة ابليأس يعرتيها .. كيف 
وصلت ايل هذه الدرجة ؟ كم ترغب  



هذا الرجل ولكنها تنتمي ايل شخص 
 آخر .. فهل ميكنها نسيانه ؟ 
 و صرحت صوفيا فائلة له : 

انين ملك ديفيد . -  
هنا اكفهر وجه كارل و قال هلا   و

 مهددا : 
كم انت حقرية ! متزحني إباثرة   -

رجل ، مث ترفضني بعد ذلك ، كالاا  
! 



واخاف غضبه صوفيا كثريا 
..منتدايت روايىت . و نظرت اليه  

 بعنني واسعتني لشدة رعبها :
ولكن كارل انت لن ... ؟  -  

لن يكون ذلك ابلقوة ..منتدايت  -
روايىت . لو انك تستحقني هذه 
املعاملة ،ولكنين ال ارغبك و لن  

 ارغب مثل هذا ابلقوة ابدا ..



مث ابتعد عنها فجاة و قفز من  
الفراش و قالت له صوفيا بصوت  

 مرتعش : 
هل ستذهب ؟ -  

ليس بعيدا ، ال داعي للقلق فلن   -
اقوى علي ترك زوجيت يف ليلة  

سها اليس كذلك ؟ ما الذي يقوله  عر 
األب دوجنو اذا علم انين اختفيت  

 يف ليلة الزفاف؟



وقطع كارل احلجرة ذهااب و ااياب ملدة  
دقائق مث جلس علي الكرسي  
املصنوع من القش .. و أتمل  

 السماء عرب النافذة .
و حاولت صوفيا ان تنسي ما حدث 

و لكن كيف هلا ذلك و هي تراه  
تمثال و ابتت جيلس امامها كال

صوفيا ضحية صراع داخلي ال جتد  
 له حال .



وبدا الليل دون هناية .. وكان جو  
التوتر يسود احلجرة و عند الفجر  

شعرت صوفيا ابالمل يعتصر رأسها و  
لكنها ظلت يف مكاهنا متحاشية نظرة 

كارل هلا ، مث شعرت به يتحرك  
ابلغرفة فنظرت اليه بطرف عينها و  

ا مستيقظة فجاة كانه يعرف اهن 
 استدار حنوها وقال للها بصرامة : 

هيا اهنضي و ارتدي مالبسك . -  



ولكن الوقت مازال مبكرا . -  
البد من الرحيل يف اسرع وقت  -

ممكن .. لن احتمل االنتظار يف هذا  
 املكان طويال . 

وايل .. وايل اين ستذهب؟  -  
 وانتظر دقيقة قبل ان جييبها : 

ا ساصحبك حيت حجار اي صوفي -
 ، اليس هذا ما تريدينه ؟ 



اغمضت صوفيا عينيها .. فما زال 
يفيد هو اغلي امنية عندها ..  لقاء د

ولكن بعد هذه الليلة .. تغري الكثري  
.. فأصبحت غري قادرة علي حتقيق 

 ما تتمناه . 
 وأجابته : 

نعم ، اريد الوصول بسرعة ايل   -
 حجار .



نظر كارل اليها بطريقة غريبة  
ىت . وكأنه يتشكك  ..منتدايت رواي

يف قوهلا .. و مع ذلك مل تعكس 
 مالحمه سوى الالمباالة . 

واستغلت صوفيا فرصة انه جيلس  
موليا ظهره هلا ، ونزلت بسرعة من  

السرير و ارتدت مالبسها و مشطت  
شعرها .. كم تكره هذا اللون  



االسود االن ..و حيت تتحاشي رؤيته  
 قامت بشده ايل الوراء يف ضفرية .

العودة ايل اجنلرتا لدى اسرهتا ؟ كم 
تتمين ذلك اآلن و لكن علي الرغم 
من حنان ابويها اال اهنا كانت قد 
انفصلت عنهما يف الفرتة االخرية 
..منتدايت روايىت . لقد اصبحت 

صوفيا فتاة انضجة و جيب ان تكون  
 قوية ال ضعيفة كما تشعراالن .



غادرا املنزل معا يف الصباح الباكر ،  
بينما كان كارل يعد اجلملني سألته  و 

 صوفيا :
اال نودع األب دوجنو ؟  -  

ال اظن انه سيقدر اننا سنوقظه يف   -
 هذا الوقت من الصباح .

ونظرت صوفيا آلخر مرة ايل الشارع  
املرتب و املنازل الطينية منتدايت  

 روايىت .، و ارتعشت . 



كم اأتمل من اجل هذا الرجل    -
! هيا نرحل  فاحلياة قاسية جدا هنا
 بسرعة .

وسارا معا حنو حجار و قالت صوفيا  
 لنفسها : 

كم اان سعيدة اآلن .. فاان اقرتب 
من هديف .. ولكن .. ملاذا هذا  

 احلزن الذي يسيطر علي ؟ 



و جففت دموعها بينما كانت تنظر  
ايل كارل الذي يسري امامها و قالت  

: 
عندما اقابل ديفيد سيكون كل  -

 شيء علي مايرام .
 

ولكنها كانت ختاف من هذا  
االحساس الذي يسيطر عليها ، و  



جيعلها تشعر ان الشيء سيكون علي 
 مايرام ابدا . 

 
 
 
 
 

 الفصل الثامن 
 



 
 
 

و كان امامها للوصول ايل حجار  
مدة اربعة اايم .. ستفعل الكثري يف  

عبا و  ذاكرة صوفيا و كان الطريق ص
طويال ، منتدايت رواييت . احلرارة  

شديدة .. مما جعلهما يسافران دائما  



يف الصباح ، و عند الظهرية جيلسان  
 حتت ظل شجرة . 

 
ويف اليوم الثالت كان عليهما مواجهة  

اتيت من   اهلبوب وهي رايح عاتية
جهة الشمال فتثري زوبعة رهيبة من  

الرمال و جلأ كارل و صوفيا 
هذه الرايح بتغطية  لألحتماء من 

نفسيهما جداي حيت ال يصااب 



ابالختناق , منتدايت رواييت . و  
احلقيقة ان كل دقيقة تقضيها صوفيا  
يف هذا االنتظار جباين رفيقها جتعلها  
تتذكر هذه الذكرايت اليت تتمين  

نسياهنا ، اما ابلنسبة لكارل فكان 
من املستحيل ختمني اي شيء يفكر  

مدا ومل يكن  فيه فقد كان وجهه جا
يوجه احلديث ايل صوفيا اال عند 

 اللزوم فقط .



و هبط عليهما الليل بينما كانت 
الرايح التزال شديدة و كانت صوفيا  
ال تزال ختاف من كارل و مع ذلك  
هي يف شدة احلاجة اليه حيت تصل  
ايل حجار و ديفيد فهي تستمد منه 
قوهتا ملواصلة الرحلة علي الرغم من  

اللذين يسيطران عليها  اخلوف واألمل 
مبجرد وجودها ابلقرب منه , و بينما 
كاان يقرتابن من حجار كانت صوفيا  



تشعر ابلقلق يقرتب منها ، ملاذا هذا  
القلق اذن ؟ منتدايت رواييت . ايله  
من امر مضحك فهي اآلن علي 

وشك الوصول ايل ديفيد فال داعي 
 اذن لكل هذه العصبية . 
ات  وكانت حجار تبدو صغرية ذ

شوارع ترابية و منازل مصنوعة من 
الطني اجلاف و اجلمال اليت تسري يف  

قوافل حمملة ابخلشب و الصمغ  



العريب .. و هكذا تبدو احلركة كثرية 
 يف حجار .

توقف كارل اكثر من مرة ليتأكد من 
الطريق و عندما سأل للمرة الثالثة  

بدا ان املتحدث يعرف ديفيد فأخذ 
العربية و قال يتحدث اليهما ابللغة 

 كارل لرفيقته :
لقد وصلنا .. فمنزل ديفيد علي  -

 مقربة من هنا .



وشعرت صوفيا ابحلزن يعقد لساهنا  
حيت كادت تفر هاربة و هكذا  

سارت خلف كارل وهي تشعر ابهنا  
 اصبحت ضحية خوف ال معين له . 
و توقفا اخريا امام مبىن يبدو اكرب  
 من املباين احمليطة به فقال كارل :

البد انه هنا ، منتدايت رواييت   -
.فاملبىن تنطبق عليه االوصاف اليت  

 ذكرها اهل املنطقة .



وضعت صوفيا قدمها علي االرض 
ولكنها مل تقو علي التقدم حنو الباب  

 و قالت لكارل : 
هل سنفرتق هنا اي كارل؟  -  

حلظة ! لقد نسيت شيئا مهما  -
 جيب تسويته قبل لقاء ديفيد .

ايل اخلامت الزواج  ونظرت صوفيا  
 الذهيب الذي يلمع يف اصبعها : 

الغاء الزواج ... -  



ابلضبط ، جيب العثور علي حل   -
 قبل رحيلي . 

اي .. اي حل ؟  -  
ابلضبط ، سنتحدث يف ذلك   -

فيما بعد .. منتدايت رواييت .واآلن 
اظن انك تودين لقاء خطيبك العزيز  

 أبسرع ما ميكن .
ابلتأكيد . آه .. نعم ، نعم ..  -  



وتقدمت عدة خطوات مث استدارت  
 و قالت له : 

ألن .. الن تدخل معي؟ -  
ليس هذا من الذوق اليس كذلك   -

؟ سأذهب الطعام اجلملني .. ايل  
 اللقاء .

كارل ، منتدايت رواييت .اان ..  -  
وماتت الكلمات علي شفيت صوفيا 
فـ كارل قد ابتعد واالن ماذا ختاف ؟  



 يد رجل و احست انه تركها يف
 غريب عنها .. 

وجاهدت صوفيا يف هتدئة نفسها مث  
 طرقت الباب بعد حلظة تردد . 

وانفتح الباب .. ولكن مل يكن ديفيد  
.. منتدايت رواييت .امنا سيدة عربية 

ذات عينني سوداوين تنظر اليها  
 بفضول .

 و سألتها صوفيا ابللغة العربية : 



ديفيد   –هل السيد ستاتون  -
ن هنا ؟يسك –ستاتون   

و قالت هلا الفتاة ابللغة االجنليزية  
 دون ان تبتسم :

انين احتدث االجنليزية . -  
حظ رائع .. اخشي ان اكون   -

اخطأت املنزل .. هل تعرفني شخصا  
 يدعي ديفيد ستاتون ؟



نعم انه يسكن هنا .. منتدايت  -
رواييت .هو الذي علمين االجنليزية و  

 امسي سارة . 
الفتاة ابهتمام.. فقد  وأتملت صوفيا 

كانت رائعة اجلمال .. ومل يكن يزيد  
 عمرها علي سبعة عشر عاما .

هل تسكنني هنا اي سارة؟  -  
 وصدم السؤال الفتاة فقالت :



كال ابلتأكيد .. انين احضر هنا    -
طوال النهار إلعداد الطعام لديفيد و  

 االهتمام بشؤون املنزل .
و كانت الفتاة تنطق اسم ديفيد  

لوب ساحر بينما كانت عينياها أبس
تبتسمان عند نطق االسم و قبل ان 

توجه صوفيا اليها احلديث اثنية 
مسعت صوات مألوفا من الداخل يقول 

: 



من هنا اي سارة؟ -  
وزادت دقات قلب صوفيا .. انه  
الرجل الذي عربت نصف العامل  

ألجله .. منتدايت رواييت .وها هو  
رة :االن ابلقرب منها و اجابته سا  

اهنا سيدة تسأل عنك اي ديفيد .  -  
وظهر وراءها خالل هذه اللحظة  
رجل متوسط الطول فنظرت اليه  
صوفيا كالتائهة فرأت رجال يبتسم  



بتكلف وكانت عينياه زرقاوين و  
لكنهما خيتلفان عن .. ولكنها 

متاسكت فقد قررت من قبل عدم  
 عقد مقارنة ابدا بني رجلني .

.  صباح اخلري اي ديفيد -  
صباح اخلري اي آنسة .. هل  -

 اتشرف مبعرفتك ؟
و فوجئت صوفيا هبذا السؤال .. 

منتدايت رواييت .ترى هل هذه مزحة 



؟ ال ال يبدو انه ميزح و فهمت 
صوفيا الوضع ان ديفيد مل يتعرف 

عليها بسبب لون شعرها و املالبس  
العربية اليت ترتديها .. هل اختلف 

 شكلها ايل هذا احلد .
انه أان اي ديفيد .. اان صوفيا ..  -  

ونظر اليها ديفيد حمملقا مث سأهلا  
 غريمصدق : 



صوفيا ؟ اي ريب ، صوفيا انت ؟   -
منتدايت رواييت . انت هنا ؟ و 
شعرك .. شعرك اجلميل ! شيء  

 رهيب ، مالذي حدث لك ؟ 
 و ابتسمت صوفيا :

اهنا قصة طويلة هل ميكنين  -
 الدخول؟



منتدايت  ابلتأكيد تفضلي ..  -
رواييت . سارة هل ميكنك اعداد  

 الشاي ؟ 
واصطحب ديفيد صوفيا ايل احلجرة  

و دعاها للجلوس علي اريكة  
منخفضة ، و احلقيقة انه مل يتخلص 
بعد من املفاجأة مث قال هلا أبسلوب  

 معتذر : 
انك اخر انسان انتظره هنا ! -  



لقد يئست من الوصول ايل هنا و   -
ص حلسن احلظ تقابلت مع شخ

 وافق علي اصطحايب ايل هنا . 
اشكر هللا لقد عثرت علي دليل   -

ممتاز فالصحراء حافلة ابملخاطر  
خاصة ابلنسبة المراة تسافر وحيدة 
.. منتدايت رواييت . اشعر ابلرعب  
عندما اختيل ما كان ميكن ان حيدث  

 لك ! .. 



ابملناسبة جيب ان اشرح لك .. ان   -
الرجل الذي اصطحبين ايل هنا هو  

 .. 
 

لقد حضر الشاي ، اشكرك اي  -
 سارة . 

 
* * * 

 



 
 

و كادت صوفيا تبتسم لقد كان 
لعادته و مبادئه .   ديفيد خملصا جدا

حيت هنا يف قلب الصحراء مل يكف  
عن تناول الشاي الربيطاين !  

 منتدايت رواييت . 
 



و بينما كانت صوفيا تشرب الشاي  
االخضر املعطر شعرت ان ديفيد 

دما رفعت رأسها حنوه ينظر اليها وعن
 استدار بسرعة . 

 و قال هلا بعد فرتة صمت : 
معذرة .. مل اعتد رؤيتك هبذا  -

الشعر االسود ! ايهلا من فكرة غريبة  
 تصبغني شعرك هبذا اللون البشع !



لقد اضطرين االحداث لذلك ..   -
منتدايت رواييت . لقد اختطفين شيخ 

قبيلة يف الطريق و كان يريد .. مل 
ستطيع النجاة من شروره اال  اكن ا

مبساعدة كارل انه هو صاحب فكرة  
الصباغة لقد مسح لنا ابهلروب من  
 رجال الشيخ الذين يتعقبوننا و ..

كارل ؟ من كارل ؟  -  



انه الرجل الذي اصطحبين ايل هنا   -
. 

كيف ذلك ؟ امل يكن دليلك رجال   -
 عربيا ..

حسنا .. ال ، منتدايت رواييت .  -
لقد بدأت رحليت مع بعض احلداة  
االبل مث اصبت بعد ذلك ابحلمي  

 فرتكوين مع كارل .



ولكن من هذا الـ كارل ؟ و ماذا   -
يفعل هنا يف هذه املنطقة من العامل ؟ 
ان وجود رجل اورويب هنا ألمر اندر  

. 
و عجزت صوفيا عن االجابة فهي ال 

، كارل .. هذا تعرف شيئا عنه 
املغامر ذو املاضي الغامض الذي  

 حيتفظ أبسراره لنفسه فقط .



و ينوي   امسه كارل كينجسلي -
الذهاب ايل مصر علي ما اظن ، 

منتدايت رواييت . و لقد وافق علي 
توصيلي ايل هنا يف حجار قبل 

 الذهاب ايل طريقه .
اي له من اختالف كبري بني طريقني   -

! 
 وتنهدت صوفيا و قالت :



وملعرفة االحداث .. جيب ان   -
اخربك انين تعرضت منذ عدة اايم  

وراق  ايل حمنة فقد فقدت مجيع اال
 اليت تثبت شخصييت .. 

آه ! ان الشرطة احمللية حازمة  -
جدا يف هذا الشأن ؟ منتدايت  

رواييت . و ماذا فعلت اذن ؟ فأان 
ارى انك حصلت علي نسخة اثنية  

 يف وقت قصري . 



و شعرت صوفيا انه قد آن اآلوان  
 ألخباره ابألمر .. 

ال احلقيقة انين مل احصل علي  -
نين كنت  نسخى الوراقي .. كما ا

اعلم مدى اخلطورة الىت تواجهين يف  
هذه احلالة .. منتدايت رواييت . و  
كان علي البحث عن شخص يقبل 

 حتمل مسؤولييت .. 
 ونظر ديفيد بريبة اليها :



ال يوجد شخص يف هذه البالد   -
ميكنه حتمل املسؤولية املرأة بطريقة  

 قانونية .. وهو الزوج .
  نعم .. هذا حقيقي .. و لذلك -

 تزوجت .
واكفهر وجه ديفيد و شعرت صوفيا  
ابنقباض عندما رأت هذا التعبري علي 
وجهه ملاذا تصرفت هبذه الطريقة .. 

 منتدايت رواييت . ملاذا ؟ 



 وردد ديفيد بصعوبة :
تزوجت ؟ تزوجت اي صوفيا؟  -  

كان هذا احلل الوحيد اي ديفيد و   -
 إآل كانوا سريحلونين .

وفيا ..  ولكننا .. خمطوابن اي ص -
منتدايت رواييت .و كنا سنتزوج فور 

 عوديت ايل اجنلرتا . 
اعرف ذلك اي ديفيد .. اعرف   -

ذلك ولكنين مل املك اخليار . ومل  



اتوصل اليهذا احلل عن طيب خاطر  
. 

مث ساد صمت رهيب قطعه ديفيد 
 قائال :

اان ال افهمك .. كانوا سريحلونك   -
، و ليكن ما املأساة هنا ؟ ستعودين  

ليا جنلرتا و تنتظرينين هناك حيت  ا
نتزوج يف العام املقبل كما سبق و 

 اتفقنا . 



لقد نسيت شيئا مهما ..  -
منتدايت رواييت . قبل الرتحيل 

امضي عدة اسابيع يف السجن و  
انت تعرف البلد جيدا حيت تتخيل  

 ما الذي سيحدث يل اي ديفيد .
لنقل ان هذا سيحدث .. ان  -

سهل بل هو  زواجك ليس ابالمر ال
 امر صعب اليس كذلك ؟



و شعرت صوفيا ابالمل لرؤية ديفيد  
مثل هذا  هكذا كيف تسببت يف 

احلزن هلذا الرجل املستقيم و احلنون 
؟ لقد قطعت عهدا لنفسها ابأل  

 تسبب له اي امل
ديفيد ان تصريف يبدو جمنوان و  -

لكن ختيل نفسك مكاين .. منتدايت 
يف رواييت . لقد شعرت خبوف شديد 



كل حلظة اختيل نفسي وراء القضبان 
. 

و دخلت سارة عليهما لتقطع 
 حديثهما قائلة :

هناك شخص ينتظر ابخلارج يدعي  -
 كارل كينجسلي . 

اهو الرجل الذي ايت بك اىل هنا   -
 اي صوفيا؟ دعيه يدخل اي سارة . 



ومجدت صوفيا يف مكاهنا مبجرد  
دخول كارل يف احلجرة و هنض 

ملقابلته ووقف الرجالن يف  ديفيد 
مواجهة بعضهما .. منتدايت رواييت  

 .املغامر و املثايل ..
وصافح ديفيد كارل الذي رمي  

 صوفيا بنظرة خاطفة .
اعتقد ان اآلنسة كارلتون قد  -

 اخربتك مبا حدث ؟ 



حقيقة لقد اخربتين ابلظروف اليت   -
اضطرهتا للزواج . و قاطعته صوفيا  

 قائلة :
قل كل شيء بعد اي ديفيد  مل .. مل ا -

.. مل اقل لك من يكون ذلك الرجل  
 الذي تزوجته .

 وهنا اجاب كارل بربود :
انه اان . -  



و بدا اجلو متوترا للغاية عند مساع 
هذا االعرتاف ، منتدايت رواييت . و  
استدار كارل حنو صوفيا قاال بنفس 

 اهلدوء :
 

صوفيا هل ميكنك ان ترتكينا  -
لدى بعض االمور  وحدان قليال .. 

اليت اريد ان اوضحها لـديفيد 
 ووجودك يصعب املهمة .. 



 
* * * 

 
 
 
 

وانسحبت صوفيا سعيدة هبذا  
االقرتاح و يف الطريق مسعت صوفيا 
حديثهما معا و كان صوت ديفيد 



يبدو عصبيا و حادا بينما ظل كارل 
و مل ترغب صوفيا  متحفظا هبدوئه

مساع احلديث و اجتهت حنو ابب  
ا ففحته حيث وجدت املطبخ امامه

و به سارة و فوجئت الفتاة بدخول  
 صوفيا عليها :

 
ما الذي حدث ؟ هل حدث  -

 شيء لـ ديفيد ؟



كان قلق الفتاة واضحا جدا مما شد 
انتباه صوفيا ومل يكن صعبا حيت  

ختمن صوفيا ،منتدايت روايىت . و  
 طمأنتها قائلة :

.. ديفيد خبري . ال .. الشيء -  
و اطمأنت سارة علي ديفيد و بدأت  

تستكمل عملها يف املطبخ و هي 
 تقول :



هل ستبقني هنا لعدة اايم مع  -
 زوجك؟

زوجي ؟ -  
نعم الشخص الضخم الذي  -

حضر لتوه ..،منتدايت روايىت .  
 اليس هو زوجك؟

واكتفت صوفيا هبذه االجابة حيت ال  
 حتاول شرح االمر هلا .

نعم . -  



كان من الواضح جدا ان سارة تكن  
حمبة عظيمة لديفيد و يف هذه احلالة  
جيب عدم اخبارها أبمر الغاء زواجها  

 بكارل من اجل الزواج بديفيد . 
مث ساد صمت طويل قطعته صوفيا 

 قائلة :
سارة اريد غسل شعري  -

. . هل هناك كمية  .،منتدايت روايىت
 من املاء كافية ؟ 



هناك نصف دلو ممتلئ ابملياه ..   -
 هل هذا يكفيك؟

لألسف ال فما الذي ميكنين عمله  -
 االن؟

ميكن شراء ما تريدين من جاران   -
مقابل مبلغ ضئيل من املال هل  

 استدعيه من اجلك ؟
نعم ارجوك .  -  



و بعد مخس دقائق احضر الصيب  
ا معها شامبو  دلو ماء و كانت صوفي

لغسل الشعر و علي الرغم من املاء  
كان ابردا،منتدايت روايىت . اال اهنا 
مل تلجأ لتسخينه ألن ذلك يستغرق  
وقتا طويال ومل تكن وصفيا ترغب يف 

االنتظار اكثر من ذلك و عندما 
وضعت املاء علي شعرها حتول املاء  
بسرعة ايل اللون االسود و هذا يعين  



الطبيعي ! و   انه سيستعيد لونه 
دهشت سارة كثريا بينما كانت تتابع  
هذه العملية ابهتمام شديد مث قالت 

 للصيب :
هيا اذهب الحضار كمية اخري   -

 من املاء اي يوسف بسرعة!
و قد كانت صوفيا حباجة فعال ايل  
كمية من املاء ،منتدايت روايىت .  

حيت خيتفي اي اثر هلذا اللون االسود  



شعرها الرائع  واخريا استعادت لون 
 الرباق حيت ان سارة قالت هلا : 

اي له من رائع ؟ ملاذا حاولت تغري   -
 لونه ؟

بسبب شيخ قبيلة وقع يف غرامه !   -
 اهنا قصة طويلة !

آ ه فهمت هنا الرجال يدفعون   -
امواهلم كلها من اجل الزواج من  

 امراة هلا لون شعرك .



ولكن الشيخ كان من النوع الذي  -
صل علي كل ما يريد  اعتاد ان حي

دون مقابل وحلسن احلظ كارل زوجي  
،منتدايت روايىت . جنح يف انقاذي  
من براثنه .. و هلذا جلأت ايل تغري  
لون شعري حيت ال يستطيع الشيخ 

 العثور علي  .
نعم .. نعم .. اين حمظوظة جدا . -  



وكان صوت صوفيا مملوءا مبرارة يف  
ذلك الوقت مث جففت شعرها 

و مشطته و قد جف ابملنشفة 
بسرعة شديدة بسبب حرارة املطبخ  
.. و هزت صوفيا شعرها سعيدة 

،منتدايت روايىت . و يف هذه اللحظة  
دخل كارل عليهما و دهش كثريا  
عندما رآها و لكنه متالك نفسه و  

 قال : 



جيب ان نتحدث قليال يف بعض  -
االشياء املهمة .. هل ميكن ان  

؟  جنلس معا منفردين ملدة قليلة  
 فقالت سارة : 

هناك فناء صغري وراء املنزل  -
 ميكنكا البقاء فيه هناك .

وكان يف الفناء شجرة كبرية جبانب  
بعض الورود اليت مت زرعها هنا و  
هناك و كان من الواضح ان ذلك  



اجلمال،منتدايت روايىت . من صنع  
 سارة . 

جلس كارل و صوفيا يف مواجهة  
بعضهما حتت اشعة الشمس الظهرية  

و مل تستطع صوفيا حتمل نظرات  
كارل كثريا مث قالت لنفسها فجأة  
انين احبه بكل قويت ، احبه ..  

احبك اي كارل ! و فوجئت صوفيا 
هبذا االعرتاف لنفسها ..،منتدايت  



روايىت . منذ ميت حتبه . رمبا من  
البداية . او من اللحظة اليت رأته  

 فيها ألول مرة و ظنته قاطع طريق ..
له اهنا حتبه .. ولكن ال هل تقول  

ميكن ذلك ، فهي اآلن جبانب ديفيد  
خطيبها واآلخالص ابلنسبة لصوفيا 
شيء مقدس .. و ال ميكنها اذن  

عدم الوفاء بوعدها ، قد جترح ديفيد 
 هبذه الطريقة .. و مهست لنفسها : 



لكنك زوجة كارل .. ايله من زواج  
تعيس زواج متثيلي .. كما ان كارل 

. ال حيبها .. انه يرغبها  ال يتمناها .
.،منتدايت روايىت . . جمرد رغبة 

جسدية و مؤقتة .. ال بد ان تكف  
 عن هذا احللم سريعا .

واخريا قال هلا كارل و هو ينظر  
 ساخرا :

صوفيا ؟ هل انت حتلمني؟  -  



ما يهمها االن هو اال يعرف احلقيقة  
.،منتدايت روايىت . . اال يعرفها ابدا  

! 
 وقالت كاذبة :

انين افكر يف ديفيد .  -  
آه ! نعم ابلتأكيد .. ولكن امامنا   -

ه معا .. حديثا طويال جيب اخلوض في
ديفيد ان  لقد جنحت اخريا يف اقناع 

زواجنا مل يكن سوى وسيلة للخالص 



من ورطة و ليس اكثر و انوى االن 
ابطاء  العودة ايل اجنلرتا بدون 
اك سأقوم  ..،منتدايت روايىت . و هن

ن  الزواج و سيخربك احملامو  ابلغاء
 القائمون بذلك فورا الغائه . 

وخالل هذه املدة ماذا سيحدث   -
.. مثال لو قام رجال الشرطة بتوجيه  

 بعض االسئلة احملرجة يل .. ؟



انت متتلكني االن عقد زواج . و   -
 هذا كاف جدا ابلنسبة هلم .

ميكنين ان اجعلهم يرون عقد  -
يدهشهم الزواج و ليس الزوج و قد 

 ذلك! 
ال تعقدي االمور اي صوفيا ،  -

ميكنك اخبارهم يف هذه احلالة انين  
 ذهبت يف رحلة عمل .

 



واذا مل يقتنعوا ؟ -  
 

ماذا تريدين مين اذن ؟ هل   -
انتظرمعك ؟،منتدايت روايىت .  

 احلقيقة اان ال انوى ذلك . 
 

و صمت قليال مث استطرد بصوت  
 قوي :



سأفعل ما بوسعي ملساعدتك  -
اعدك بذلك ، كما سأحاول 
استخراج نسخ من اوراقك  

الشخصية فورعوديت .. و هذا كل ما  
 ميكنين عمله لك اي صوفيا .

نعم هذا كل شيء .. اعرف ذلك   -
 جيدا . 



وشعرت صوفيا اهنا علي وشك 
البكاء ،منتدايت روايىت . لكنها  

 متاسكت حيت ال تنهار امامه : 
سرتحل ؟ وميت  -  

غدا صباحا .. لقد اصر ديفيد   -
علي استضافيت هذه الليلة . و ساد  

صمت رهيب وتردد كارل يف 
الذهاب و فجاة رفع يده ببطء حنو  

 شعر صوفيا الذهيب رغما عنه . 



لقد نسيت ان اقول لك كم هو   -
 رائع شعرك ..

مث تركها و مشي خبطي سريعة و  
 كانت الفتاة يف شدة االضطراب .

ذه الليلة مبثابة عذاب هلا  كانت ه
فرتة  .،منتدايت روايىت . . كانت 

تناول العشاء تبدو طويلة للغاية كما  
اهنا كانت ختشي ان يلحظ احد 

الرجلني توترها الشديد .. و اخريا  



اجتهت حنو حجرهتا لتقضي الليل 
هناك وحيدة ووجدت نفسها عاجزة 
متاما عن حتمل فكرة رحيل كارل يف  

 الصباح .
كارل ! و لن تراه اثنية ،   سريحل

سيحمل معه جزءا منها كيف 
ستعيش دونه ؟ كيف ستعيش دون 

 قلبها و روحها و كياهنا كله .



قاللها صوت العقل : جيب نسيانه ! 
،منتدايت روايىت . ستتزوجني ديفيد  
... و ستعيشني معه بقية عمرك .. 

 مع ديفيد ... 
و مل تستطع صوفيا النوم يف بداية  

اهدت كثريا حيت  الليل و ج
استسلمت للنوم ولكن لفرتة قصرية  
.. فقد استيقظت يف االفجر ظلت 
يف فراشها بال حراك و مرهقة كما 



لواهنا مل تنم طوال الليل ، مث مسعت  
ضوضاء خارج احلجرة .. ،منتدايت  

 روايىت . اصوات وقع اقدام و .. 
هنضت الفتاة من فراشها و اجتهت  

اجها حنو النافذة و نظرت عرب زج
فوجدت كارل يقف امام املنزل و  

يعد امتعته فوق ظهر اجلمل  
 استعدادا للرحيل .

 سريحل !



كارل سريحل دون ان يكلف نفسه  
 توديعها !

وارتدت صوفيا مالبسها علي الفور  
 دون ان  و نزلت السلم بسرعة حيت

تضع حذاء يف قدميها وخرجت من  
الباب فوجدته و جتمدت علي الباب 

ك و هي حافية ووقفت دون حرا
 القدمني .،منتدايت روايىت . 



ماذا تقول له ؟ فقد عجزت 
الكلمات علي التعبري عن حزهنا و  

املها .. االن يف هذه اللحظة االخرية 
 بينهما .. 

و مع ذلك كيف تدع كارل يرحل 
دون كلمة وداع ومل تشعر بوجود  

ديفيد وراءها فسمعته يقول هلا فجأة  
: 

صوفيا .لقد استيقظت مبكرا اي  -  



وكان ينظر هلا يف حنان عندما قال هلا 
: 

كم انت مجيلة اي عزيزيت .  -  
وعندما هم بتقبيلها ابتعدت عنه 

صوفيا خطوة ايل الوراء . ،منتدايت  
. و قابل كارل هذا املوقف   روايىت

بربود كعادته و شعرت صوفيا 
بضرورة ااثرته حيت النهاية فاقرتبت  
من ديفيد و احاطت كتفيه بذراعها 



و لكنها مل جترؤ علي تقبيله و حلسن  
احلظ مل يالحظ ديفيد ترددها وتقدم 
ديفيد حنو كارل ليساعده يف اعداد 

 امتعته .
مث قفز كارل فوق الرحل ..  

ت روايىت . واآلن حان وقت ،منتداي
 احلسم ، حان وقت الرحيل .

و كانت صوفيا تقف علي مقربة منه  
و كم كانت تتمين ذلك الوقت عمل 



اي شيء او قول اي كلمة 
..،منتدايت روايىت . لكنها كانت  

تشعر ابالختناق و العجز عن النطق  
كانت تنظر اليه فقط و تالقت 

  عيوهنما للحظة تري هل قرأ احلقيقة
 يف عينيها؟ 

وسار كارل يف طريقه مسرعا اكثر من  
 الالزم حيت ان ديفيد علق دهشا : 



ملاذا يسرع هبذه الطريقة ؟   -
،منتدايت روايىت . هذا يعرض الدابة  

 لالرهاق بسرعة .
ومل تكن صوفيا تسمعه يف ذلك  
الوقت فقد كانت عينيها عالقتني 

 هبذا الرجل الذي يبتعد عنها .
داخلها لو يستدير  و متنت صوفيا يف 

رأسه .،منتدايت روايىت . . يدير  
رأسه مرة واحدة فقط .. ولكن كارل 



ظل يف طريقه و مل يستدر انحيتهما 
 ابدا . 

و ظلت عيناها علي القتينبه حيت 
و تالشي يف الصحراء  اختفي متاما 

الواسعة و استويل عليها يف هذه 
اللحظة احلزن و االمل بشدة مل 

انت تتمين لو  تعهدها من قبل و ك 
جتري وراءه .،منتدايت روايىت . .  



عندما احست بيد ديفيد علي 
 متفهما و قال هلا : 

ها هو قد رحل .. و اصبحنا  -
 وحدان اآلن . 

و استسلمت صوفيا لالمر الواقع .. 
لقد كانت جمرد فكرة جمنونة خطرت 

 برأسها .. فلن تلحق ابدا بكارل . 
 واذا حدث ذلك ماذا ستقول له ؟



عرت فجأة بيد ديفيد ثقيلة جدا  و ش
علي كتفها لدرجة الحتتملها ..  
 ولكنها كانت مضطرة الحتماهلا .

نعم .. ،منتدايت روايىت . انه   -
 بعيد اآلن اي ديفيد .

 
وعادا معا ايل املنزل .. و عندما  
نظرت صوفيا ايل نفسها يف املرآة  

احست اهنا ترى امامها انسانة اخري  



ح كئيبا .. لقد .. كم كان هذا الصبا 
فقدت اآلن جزءا مهما من جسده 

 .. لقد مات قلبها .
 
 
 
 
 

 الفصل التاسع 



 
 
 
 

مل تعرف صوفيا من اين اتتها القوة  
اليت ساعدهتا علي احتمال االايم  

التالية لرحيل كارل و حلسن احلظ مل  
حياول ديفيد االقرتاب منها .. جمرد  
قبلة بريئة علي خدها مين حني ايل  



تدايت روايىت . لقد كان  اخر ، من
ها و  متحفظا جدا يف تعامله مع

خصوصا اثناء وجود سارة يف املنزل 
. 
 

و مع الوقت اكتفت صوفيا شيئا 
مهما جدا .. فقد بدأت تشعر علي 

ابمللل  –عكس ما كانت تتوقع 
.. امللل القاتل !   -يسيطر عليها 



لقد كان ديفيد يتغيب عن املنزل 
لفرتات طويلة ، منتدايت روايىت . 

كان يركز كل اهتمامه يف عمله فقط  
و عندما يعود ايل املنزل مل يكن 

احه و مشاريعه  يتحدث سوى عن جن
تشعر ابالمث لعدم  .. و كانت صوفيا

اكرتاثها مبا يقول ..منتدايت روايىت .  
و حاولت مساعدته يف عمله ! 

فطلبت منه ان تدرس فصال اواثنني  



علي مسؤوليتها لتخفف عنه بعض 
الشيء و لكن ديفيد مل يقبل هذا  

االقرتاح و ذلك ألهنا مل تتمكن بعد 
راء  من اللغة .. فشعوب الصح

ينعمون بثقافة و طريقة حباة بدائية  
خاصة هبم .. و فكرة االهتمام  

بتعليمهم تستلزم ثقافة و تربية خاصة  
.. منتدايت روايىت . و ابلتأكيد 

ملتكن صوفيا علي علم أبي شيء مث 



كيف هلا مساعدته وهي مل متارس  
 التدريس قط . 

حمقا يف  –ابلتأكيد  –وكان ديفيد 
جه منطقية و هذا الرأي و كانت حج

علي الرغم من اهنات عرف ذلك اال  
اهنا بدأت تشعر حنوه ابحلقد لعدم 
رغبته يف اشراكها معه يف اهتماماته  

.. منتدايت روايىت . و يف االسبوعني  
االخرين اهتمها ديفيد بعدم املسؤولية 



و الضعف مما جيعلها يف حاجة دائمة 
ايل محاية .. و قد جعلها هذا  

وعيها !املوقف خترج عن   
و يف املنزل مل يكن لـ صوفيا اي دور  

فقد كانت سارة هي ربة الدار و  
عندما تعرض صوفياع ليها اي  

مساعدة يرفض ديفيد هذا االمر و  
يتعلل ابن سارة تتكسب من عملها  



وان مشاركة صوفيا هلا تعين اهنا لن  
 تستطيع التكسب .

و توالت االايم بطيئة و مملة و  
جلنون ..  كادت صوفيا تصاب اب

منتدايت روايىت . ماذا تفعل هنا يف  
هذا املكان حيث ال قيمة هلا و  
الحيتاج أحد اليها ؟ و اين هذا  

الرجل الذي عرفته يف لندن ؟ لقد 
اصبح ابلكاد يشعر بوجودها .. 



واحلقيقة انه مل يعد يهتم سوى بعمله 
 يف املدرسة .

و بعد عدة اايم بينما كانت صوفيا  
ضرقا شديدا علي يف املنزل مسعت 

الباب فذهبت لتفتح فوجدت رجل  
الشرطة يف زيه الرمسي ، وقال هلا 

 بلغة اجنليزية سليمة :
هل انت صوفيا كارلتون؟ -  

نعم انه اان .  -  



فنظر اليها رجل الشرطة حبدة و قال  
: 

إننا نبحث عنك منذ فرتة طويلة . -  
هكذا رات صوفيا نفسها تسري   و

بني رجال الشرطة متجهة حنو  
السجن ، و كانت تشعر اهنا ميتة  

اكثر منها حية .. لقد انتهي  
االمرهذه املرة ..منتدايت روايىت . و  



أفاقت من غفلتها عندما قال هلا 
 الرجل :

لقد وجدان اورقا يبدو اهنا ختصك  -
.. جواز سفر و أتشرية خروج و  

األخري .. منتدايت    بعض الواثئق
روايىت . و اعتقد ان ضياع هذه 
 االوراق يؤرقك . اليس كذلك؟

اوراقي .. ؟ هل وجدمت اوراقي ؟  -
 أين ؟ 



لقد عثر عليها عند شاطيء بدر   -
.. يبدو انك عسكرت لعدة اسابيع  
يف هذه الواحة .. لقد ابتسم لك  

احلظ . ان احد رجال البدو قد وجد 
روايىت .  حافظة نقودك ، منتدايت

فأيت هبا الينا و ابلتأكيد يتمين هذا 
 الرجل مكافأة علي ذلك . 

آه .. فهمت .. انتظرين حلظة من   -
 فضلك . 



صعدت صوفيا مسرعة ايل حجرهتا و  
أتت ببعض املال الذي اعطته لرجل 

 الشرطة و قالت له :
هل ميكنك توصيل هذا املبلغ ايل   -

الرجل البدوي اي سيدي كنوع من 
ابجلميل . العرفان  

فوضع الرجل املبلغ بسرعة يف جيب 
سرتته وهنا احست صوفيا ان الرجل  



مل يصل ايل غايته ، منتدايت روايىت .  
 و قال حبدة : 

ان نسيانك التبليغ عن فقدان   -
هذه االوراق ال ميكن ان مير هكذا  
 بسالم .. اريد ان اذكرك بذلك ..

البد من العقوبة علي التجول هكذا  
بدون تراخيص الالزمة ،  يف البالد  

 منتدايت روايىت . هل تعرفني ذلك ؟



وشعرت صوفيا ابخلوف فاستطرد 
 الرجل قائال هبدوء :

و مبا انك حصلت اآلن علي  -
اوراقك البد ان اعطيك انذارا و  
لتحاويل ان تكوين ا كثر حذرا يف 

املستقبل و اال ستكون العاقبة سيئة 
.. منتدايت روايىت . و ايل اللقاء  

 سيديت . 



نظرت الفتاة ايل اوراقها و اخذت 
تفحصها حيت تتأكد من اهنا وجدهتا 
فعال و مل تكن حتلم ،منتدايت روايىت  

 . اوراقها الشخصية !
هكذا تستطيع التحرك حبريتها لقد  

تكن  اصبحت حرة ، حرة ! ال .. مل 
حرة .. فهناك ديفيد .. و احست 
اهنا مضطرة إلعطاء نفسها فرصة  

.اثنية معه   



 وانتظرته حيت عاد من املدرسة .
اود ان اكلمك لدقيقة واحدة اي  -

ديفيد .. منتدايت روايىت . اجلس  
من فضلك ، جيب ان تفهمين .. اان  
اشعر حباجة ضرورية ايل ممارسة اي  

نشاط ااي كان و مبا انك ترفض  
مساعديت لك يف املدرسة ، منتدايت  
روايىت . ميكنك التخلص اذن من  



حملها اان يف ادارة املنزل سارة ألحل 
. 

التخلص من سارة ؟ انت .. انت  -
 مل تفكري يف ذلك .

ولكن ملاذا؟  -  
ألن ذلك غري معقول ! فأنت مل  -

تعتادي اي صوفيا علي هذا النوع من  
النشاط ان عائلتك كان هلا دائما من  

 خيدمها و ...



اذن انت ال تثق يب .. منتدايت   -
روايىت . هل تظنين عاجزة ؟ االترى 
ان اخلمول يكاد يقتلين ؟ فاان اقضي 
يومي كله هنا وحيدة ال اجد حيت 
من احتدث اليه .. اان الاستطيع  

 حتمل ذلك اي ديفيد .
معذرة عزيزيت .. ولكن ما الذي   -

ميكنين عمله لك ؟ كان من االفضل 
جنلرتا اي صوفيا .. ان تنتظريين يف ا



منتدايت روايىت . و كنا ابلتأكيد  
 سنتزوج عند عوديت .. 

عودتك ؟ وميت تنوى العودة ؟  -
لقد قلت منذ يومني انك تنوى مد 

 عقدك لسنتني أخريني !
ولكنك متزوجة و ال ميكن الزواج   -

 اآلن .
ان الغاء الزواج قد يصلين بني يوم   -

 وآخر .. و سأكون عندئذ حرة . 



دثي بصوت منخفض ان سارة حت -
ميكنها تسمعنا فهي ال تعرف شيئا 

عن .. عن مشاكلنا الشخصية 
.منتدايت روايىت . كما اهنا تعتقد 
انك تقمني هنا يف انتظار عودة 

 زوجك .
كيف ؟ من قال هلا هذا ؟   -  



اان .. لقد ظننت ان ذلك ..  -
سيكون افضل .. للجميع و ان .. 

 حقيقة اان ال اعرف .
حت صوفيا يف الكرسي لقد  اسرتا

بدت هلا احلقيقة اآلن واضحة وهل  
كانت عمياء حيت جتهل ذلك ،  
 منتدايت روايىت . و سألته حبدة : 

انت ال تنوى الزواج مين اي ديفيد   -
 ، اليس كذلك ؟



 
كيف تقولني ذلك فاان اريد الزواج    -

منك كما تعرفني .. اان احبك اي 
 صوفيا

 
* * * 

 
 
 



 
حزن شديدان   و استويل غضب و

علي صوفيا .. ان قصة حبهما مل  
تكن يف احلقيقة سوى سرااب ..  

منتدايت روايىت . و ديفيد ايضا ترك  
خلياله العنان يف مسألة اخلطبة .. 
 ولكن احلقيقة ال تتفق من احللم . 

 



ال اي ديفيد ، انت ال حتبين .. وال   -
 داعي للثورة فأنت حتب سارة . 

سارة ؟ هذا جنون ! -  
نعم فهي شابة حلوة و مغرمة بك   -

جبنون .. منتدايت روايىت . كما اهنا  
غاية يف الذكاء اي ديفيد و ستكون 
زوجة ممتازة مثالية ، اما انت فلك  
عالقات ممتازة مع اهلها ابالضافة  



انك حتب عملك هنا .. و ستكوانن  
 معا ثنائيا هائال .

 وردد ديفيد يف ارتباك :
سارة ...  -  

علي االعرتاف حببك   مل جترؤ قط  -
اي ديفيد فكر يف ذلك جيدا و  
حتدث معها و اخربين بقرارك و  

سأذهب اآلن حيت تتحداث معا ايل  
 اللقاء .



خرجت صوفيا من املنزل و اخذت 
عض  تتجول يف الشوارع و اشرتت ب 

االواين املزخرفة علي سبيل التذكار و  
ذلك الهنا كانت واثقة من قرار  

 ديفيد .
كارل من اجل اخالصها  لقد تركت  

لوعدها الذي قطعته علي نفسها مع  
الرجل الذي ال تعرفه يف احلقيقة و  
اآلن ها هو يرتكها و جتد نفسها  



وحيدة ان حياهتا ستتغري اآلن و  
 سيرتكها ديفيد ضحية الندم .
و قررت صوفيا فيما بينها : 

منتدايت روايىت . ال يهم ذلك  
  ميكنها ان تبدأ من جديد من الصفر 
بكل شجاعة و لكنها ستغري حياهتا 

هذه املرة ستلتحق ابجلامعة و  
عندمات حصل علي شهادهتا  

 ستبحث عن عمل . 



 
و قلبها ؟ ماذا بشأن قلبها ؟ و  

ارتعشت صوفيا عندما تذكرت الفراغ  
 القاتل الذي ينتظر قلبها .

 
* * * 

 



عادت صوفيا ايل اجنلرتا يف يوم ممطر  
رة  ففرحت هبذه االمطار بعد حرا

 احلارقة اليت كانت تسود الصحراء .
و عندما وصلت ايل املطار استقلت 
صوفيا سيارة اجرة لتذهب ايل ابنة 
عمها كات مث طرقت علي الباب و  
هناك فتحت هلا كات و ارتسمت 

 علي وجهها عالمات الدهشة . 
صوفيا ! ماذا تفعلني هنا ؟ -  



و القت كات نظرة دهشة حول  
:  صوفيا مث استطردت قائلة  

اين ديفيد اجلذاب ؟ -  
انه ال يزال يف الصحراء حيت   -

يتزوج من فتاة رائعة اجلمال امسها  
سارة هل ميكنين الدخول ؟ فاان 

 متعبة جدا . 



و محلت كات احلقائب و دخلت مع  
صوفيا يف املنزل عندما قالت وهي 

 ختلع حذائها :
هل هناك اخبار عن اسريت ؟  -  

 فأجابتها كات من املطبخ : 
قد اتصلو يب اكثر من مرة .. ل -

منتدايت روايىت . و اخربهتم انك  
تقضني بعض الوقت مع االصدقاء  
يف الريف وانك ال جتدين تليفوان  



لالتصال هبم .. كما وعدهتم أبنك 
ستلحقني هبم أبقرب فرصة اذا امكن  
و مل تكن كذبة فها انت قد عدت 

كما انك كنت مع ديفيد و هو جمرد  
روايىت . و لكنين  ت  صديق .. منتداي

 اشك يف كونه صديقا فقط !
مل يكن خطأه ..  -  



حقا ! مل مل يكن طلبك للزواج ما   -
كنت ذهبت للبحث عنه وحدك يف  

 الصحراء !
الح علي وجه صوفيا ابتسامة .. 

و  منتدايت روايىت . ان االمر يبد
ابلنسبة هلا كما لو كان منذ سنوات 

يعيدة .. و اغمضت عينيها من 
. االجهاد   

ايب و امي ؟ كيف حاهلما ؟ -  



خبري .. و لكنهما قلقان بشأنك   -
.. فأنت ابنتهما الوحيدة و كم  
انتظرا كثريا قبل ان يرزقا بك  

..منتدايت روايىت . اختيل منظرمها لو  
 يعلمان حقيقة األمر .. 

و اخذت صوفيا تضحك و تضحك  
حيت حتول ضحكها ايل بكاء .. 

 فجرت كات لتأيت هلا مبنديل .



ابكي اي صوفيا هذا افضل لك و   -
 ستشعرين ابلراحة بعد ذلك. 

 و قالت صوفيا من خالل دموعها : 
اشك يف ذلك .. فقد افسدت   -

 حيايت بيدي .. 
ال هتويل املوضوع ! فانت فقط يف   -

البداية هل تعرفني ما جيب عمله 
اآلن ؟ .. القليل من القهوة  

..منتدايت روايىت . و بعد شرب  



ث معا .. وعلي ما القهوة سنتحد
أرى فإن ديفيد مل يكن يصلح لك .. 

ولك ان تتذكري انك ابلزواج منه  
ستضطرين للبقاء دوما يف الصحراء  

ينة .. شيء رهيب ! البعيدة عن املد  
و كان هذا االمر ابلنسبة لكات اليت  

تنعم ابملدينة شيئا فظيعا ال ميكن 
 احتماله .



كنت   احلقيقة ال اعتقد انين  -
 سأعتاد هذه احلياة . 

ذهبت العداد القهوة و استغلت 
صال أبسرهتا صوفيا هذا الوقت لالت

و عندما مسعت صوت والدهتا علي 
الطرف اآلخر من اهلاتف كادت  

 تغرق يف دموعها .
و قد طرحت عليها مدام كارلتون  

كعادهتا اكثر من الف سؤال .. عن  



اقامتها و اصدقائها ..منتدايت  
وكان ذلك يتطلب تركيزا  روايىت . 

خاصا حيت ال ختطئ و تفضح سرها  
و كان البد اوال من التحضري جيدا 
قبل اخبارها برحلتها ايل الصحراء .. 

و حلسن احلظ مل تالحظ مدام 
كارلتون اي شيء مريب خالل 

حديث صوفيا .. و اخريا انتهت  
 املكاملة . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وكانت كات قد احضرت القهوة ..
 

يب القهوة بسرعة حيت نبدأ  هيا اشر  -
حديثنا ..منتدايت روايىت . اظن انك  

 سعيدة هلروبك من فكرة الزواج .
و لكنين متزوجة ..  -  

 
ماذا ! -  

 



لقد مسعت جداي .. انين متزوجة .  -  
 

و ساد صمت رهيب عقب هذا 
 االعرتاف مث قالت كات :

آه .. متزوجة من ديفيد ؟ -  
ابلنفي  و هزت رأسها صوفيا لتجيب 

. 
ولكن ممن اذن ؟  -  



انت ال تعرفينه اي كات و انه ال   -
 يعين لك اي شيء . 

اخربيين ايه .. منتدايت روايىت .  -
من يعرف ؟ .. فأان اعرف عددا  

كبريا من الناس و قد اكون قابلته يف  
 يومما .

كارل كينجسلي .. هذا اسم   -
 زوجي .



  قطبت كات حاجبيها و بدت كاهنا
 تفكر مث رددت سامهة :

كارل كينجسلي .. لقد مسعت   -
هبذا االسم ،منتدايت روايىت .  

 انتظري دقيقة . 
تناولت كات اجلريدة الىت كانت  
ملقاة علي املنضدة بينما كانت 

صوفيا يف غاية الدهشة ، فلم تكن 



ابنة عمها تقرأ هذا النوع من اجلرائد  
! 

سأشرح لك كل شيء .. فأان   -
هشة .. فقد وقعت يف  اعرف انك د

غرام احد رجال االعمال اثناء  
غيابك و لذلك احاول دائما  

االطالع علي هذا النوع من اجلرائد  
حيت ال ابدو غبية عندما حيدثين عن 



عمله ،منتدايت روايىت . هل ترين  
 ايل اي مدى اان مغرمة به ! 

واخذت كات تتصفح اجلريدة عندما  
 صاحت : 

ها هو .. كما قلت لك ! -  
وانتزعت صوفيا اجلريدة بنفاذ صرب  
اخريا انقشع بعض الغموض عن  

حياة كارل ..منتدايت روايىت . فقد  
كانت ال تعرف حيت مهنته ! مل 



خيربها أبي شيء عنه .. عن حياته 
املهنية .. وقرأت صوفيا  اخلاصة او 

 العنوان بلهفة : 
شركة كينجسلي الكهرابئية علي 

ضوع  حافة االفالس و قرأت بقية املو 
 لتعرف :

ان امللياردير كارل كينجسلي رائد 
الصناعات الكهرابئية الذي متكن من  



الوصول بشركته ايل القمة اختفي يف  
 ظروف غامضة عقب وقوع مأساة .. 
وضعت صوفيا اجلريدة بينما كانت 
الدهشة تعقد لساهنا ..منتدايت  

روايىت . اخريا عرفت من هو كارل ؟ 
رائد   عرفت سر مغامر الصحراء انه

الصناعات الكهرابئية .. مل يكن 
صعبا عليها ان تتأكد فهو يتمتع 

بشخصية انقيادية ..منتدايت روايىت  



. لذلك ال بد ان يكون علي رأس 
امرباطورية .. واآلن يبقي ان تعرف  
سر هروبه ايل الصحراء و سألتها  

 كات بفضول :
ماذا عرفت عنه؟ -  

الكثري ..منتدايت روايىت . ان   -
يعاين مشاكل عديدة اآلن كارل 

ووفقا للجريدة فهو علي حافة 



االفالس و سأحاول فورا اللحاق به  
. 

متكنت صوفيا من معرفة رقم تليفونه  
وحتدثت بسرعة ايل سكريرته اخلاص  

 موجود يف هذه الذي اخربها انه غري 
اللحظة .. و جيب ان تنتظر طويال  

 حيت تستطيع مقابلة كارل. 
 و قالت هلا كات : 



عرتف حقا انين ال افهم شيئا ا -
..منتدايت روايىت . اال تعرفني رقم 
تليفون زوجك اخلاص ! اي له من  

 زواج غريب .
حقا زواج غريب ! مل يدم سوى   -

اربعة اايم ..منتدايت روايىت . و  
عندما وجدت صوفيا ابنة عمها يف  
 حرية شديدة و حاولت طمانتها :



ال تنزعجي .. ستعرفني كل شيء   -
ا .. و اآلن جيب ان اذهب ايل  قريب

كارل .. هل ميكنين االستحمام ؟  
 من فضلك جهزي يل مالبس ..

تصريف كما لو كنت يف منزلك ..  -
منتدايت روايىت .هل انت واثقة من  

 ان كل شيء علي ما يرام؟



سأخربك بكل شيء فورا لقائي  -
بكارل .. هل ميكنك ان أتيت يل  

 بسيارة اجرة؟
انت صوفيا وبعد حوايل ساعة ك

تستقل سيارة االجرة لتصل ايل اكثر  
املناطق اجنلرتا فخامة فقال هلا  

 السائق : 
لقد وصلنا اي سيديت . -  



و هنا اعطته صوفيا حسابه و نزلت 
من السيارة مث وقفت امام منزل كارل 
يف مجود غريب لعدة دقائق و اخريا  
توقفت امام ابب املنزل مرتددة مث  

ح هلا كارل  طرقت الباب و عندئذ فت
بنفسه و مل تكن صوفيا تتوقع هذه 

املفاجاة.. منتدايت روايىت . فالرجل  
يقف امامها االن خيتلف كل  

االختالف عن مغامر الصحراء لقد  



قص كارل شعره اآلن كما انه يرتدي  
اكن .. فقط نظره سرتة ذات لون د

عينيه الزرقاويني مل تتغري .. وال تزال  
و حتدث  حادة كنظرة عيين النسر ..

 اليها بصوت ابرد دائما فقال :
لقد اخرتت وقتا سيئا للحضور اي   -

صوفيا ، ماذا حدث ؟ ملاذا مل  
تنتظري الغاء الزواج ؟ هل انت  



شديدة احلاجة ايل الزواج من ديفيد  
 سريعا؟

ان احملامني اخلاصني يب مشغولني  
 ابشياء اخري اكثر امهية اآلن .

 ولكن صوفيا مل تكن تسمع شيئا .
هل ميكنين الدخول اي كارل ؟  -  
حسنا ولكن ملاذا ؟ ليس لدى  -

الوقت الكايف لقضائه معك كما  
 قلت لك .



وتبعته صوفيا ايل الداخل حيت  
وصلت ايل حجرة استقبال الضيوف  
الواسعة و املزودة بشرفة كبرية حيث  

تزدهر امجل النبااتت و اندرها  
..منتدايت روايىت . اهنا حقا واحة  

يف قلب اجنلرتا! اما احلجرة   استوائية
فكانت تتصف ابهلدوء و التناسق  
حيث االرائك املرحية و السجاجيد 

 الشرقية ذات اللون ازرق ..



هل ترغبني يف شرب اي شيء ؟ -  
االجابة   واستدار كارل حنوها ليتلقي

عندما الحظت صوفيا ايل اي مدى  
مالحمه مشدودة فقالت له بطريقة  

 عشوائية :
يبدو انك متعب اي كارل !  -  

حقا .. ولكنين ال اظن انك جئت   -
ايل هنا لالستفسار عن صحيت ؟ و  
اكرر لك للمرة الثانية ..منتدايت  



روايىت . ان الغاء الزواج سيتم . و 
ء  لكن يف وقت متاخر بعض الشي
 عن املتوقع .. اعتذر عن ذلك . 

مل احضر ايل هنا هلذا السبب ..  -
لقد قرات يف اجلريدة اخبار شركتك 

 .. 
و لذلك اتيت للسخرية مين .. -  

 ولكنه شعر انه جرحها حبديثه فقال :



معذرة .. ان االرهاق جيعلين ظاملا   -
اي صوفيا ال اظن انك تفعلني هذا  

 ابدا . 
الفتاة بعجز .. فقد ونظرت اليه 

كانت تنوي قول الكثري له . ولكن  
من اين تبدأ ؟ .. فان كارل متعب 

ايل حد جيعله غري قادر علي 
االنصات اليها فنهضت و ذهبت 

 لتجلس علي ركبتها جبانبه .



منذ ميت مل تنم جيدا ؟ -  
ال تذكريين .. -  

 
اذن اسرتخي اي كارل . فانت  -

 مرهق جدا . 
 

النوم ..منتدايت  انين عاجز عن   -
روايىت . احاول و لكن النوم يهرب  

 مين ..



 
ميكنين ان اساعدك علي النوم اي   -

 كارل . 
بواسطة املنومات ؟ كال ، ال  -

 احب ذلك . 
اان ال افكر يف ذلك .. واآلن  -

 انزع سرتتك و رابط العنق . 
ولكن ....  -  

اسرتخي اآلن .. -  



احذرك من ذلك فقد ال يفيد .  -  
ل علي االريكة و انمت وانم كار 

صوفيا جبانبه فقد كانت االريكة  
 تتسع لشخصني . 

 وسأهلا كارل يف ريبة :
ماذا تنوين اي صوفيا ؟ اان احذرك  -

 .. 



لقد مننا جنبا ايل جنب يف   -
الصحراء ..منتدايت روايىت . اال  

 تذكر ذلك ؟ 
يكفيين هذا ! فأان ال احتمل   -

 تصرفاتك الصغرية هذه . 
ق يب .. اان اعرف حاول ان تث -

 ابلضبط ماذا افعل .
و ابتسمت صوفيا له ابتسامة رائعة  

شوقا اليها .. و مما جعله يذوب 



بدات تفك ازرار قميصه بينما  
اصابعها تلمس جسده برقة شديدة 

 فقال هلا بصوت اجش :
كال اي صوفيا .. اان امنعك من    -

 ذلك ! 
 وقالت له بصوت هادئ :

اخليار . ال اظن انين اترك لك  -  
واحلقيقة ان صوفيا كانت واثقة متاما  
من نفسها و مع ذلك كانت ترتعش  



بشدة مث اقرتبت منه كثريا عندما قال  
 اثنية : 

كال صوفيا .  -  
و هكذا مل يتمالك نفسه فاحتضنها 

 بقوة وقال هلا : 
انت مجيلة .. منتدايت روايىت   -

.مجيلة جدا .. لقد وعدت نفسي اال  
االغراء كان كبريا  املسك ابدا و لكن  

 ... هل هذا حلم ؟ ... 



و احننت صوفيا فوقه و اخذت تقبله  
يف رقة حيت فقد كارل سيطرته علي 
نفسه متاما و أخذها بني ذراعيه .. 
اخريا اصبحت بني ذراعي الرجل  
الذي حتبه .. و كان قلبها يدق  

 بسرعة شديدة .. 
 فقال هلا :

انت ملكي اي صوفيا .. ملكي   -
وايىت .. هل تسمعينين ؟ .منتدايت ر 



و عندما مل جتبه كرر اثنية بصوته  
 االجش :

قويل هذا اي صوفيا اود ان امسعها   -
 منك . 

و مل تتمالك نفسها امام نظرته  
 فقالت :

اان ملكك اي كارل .  -  
مل تستطع اي امرأة ان تسلبين   -

 عقلي مثلما فعلت اي صوفيا



 
وهكذا كانت هذه اول ليلة لزواج  

ارل .صوفيا و ك  
 

* * * 
 
 
 



و عندما استيقظت صوفيا وجدت 
 كارل يتأملها فقالت له :

 
هل تغريت مالمح وجهي خالل  -

 ليلة واحدة ؟
كال فمازلت رائعة اي صوفيا .  -  

السبب بسيط و معروف اي كارل  -
. 



فنظر اليها و ملس خدها برفق مث  
 قال هلا :

لن اتركك ترحلني ابدا اي صوفيا  -
..منتدايت روايىت . اان اعرف انك  

حتبني ديفيد و لكنين سأجعلك 
 تنسينه .. و اقسم بذلك .
 فأجابته بصوت خجول :

اان ال احب ديفيد .. لقد كنت   -
معجبة به فقط حيت أتكدت فعال 



انين ال احبه .. و السبب يف 
اندفاعي حنوه هو قلة خربيت .. فلم  

طع التميز بني احلنان و احلب .. است
من الضروري ان اقابلك حيت   و كان

تنكشف االمور ..منتدايت روايىت .  
فقد شعرت انين مرتبطة بوعد مع  

 ديفيد .
و يبدو ان هذا االعرتاف ادى ايل  

 ارتباك كارل كثريا . 



هل قلت انك حتبينين اي صوفيا ؟  -  
انت تعرف و سلوكي يؤكد لك  -

 كالمي . 
ان امسع منك هذه الكلمات  اريد  -

 اي صوفيا .
احبك اي كارل ، احبك من كل   -

 روحي .
لن أمل من مساعك ابدا اي عزيزيت   -

. 



واآلن جاء دوري ألمسعها منك . -  
احبك اي صوفيا اي أمجل من رأيت  -

. 
 وقبلها بقوة قبل ان يستطرد قائال :

يوم تركتك لدى ديفيد كان أسوأ   -
ين اختطافك يوم يف حيايت . كنت امت

و اجبارك علي حيب مل استطع تقبل 
هذه احلقيقة القاسية اان الذي ابدأ  
دائما بقطع عالقايت اقع يف حب 



حورية ذات شعر ذهيب رائع  
..منتدايت روايىت . كم كنت امتين 

ان يكون هذا الزواج حقيقيا و  
علي اللحاق    لكنك كنت تصرين

 بديفيد كنت ترددين امسه دائما . 
  افكر اال فيك .. واالن ال -

كان الوقت ميضي هبما دون ان 
يشعرا بذلك واخريا القي كارل نظرة 

 علي ساعته مث قال :



كم اكره ان اتركك و لكن من    -
الضروري ان اذهب ايل املكتب ..  
فإننا منر أبزمة .. منتدايت روايىت  

.لذلك حيتاج املكتب ايل عمل كثري 
. 

واآلن جاء موعد معرفة كل شيء .. 
متزيق الستار .. فقالت له صوفيا و 

 بصوت قوي :



كارل .. هناك شيء يؤرقين ..   -
هذا املقال الذي قرأته عن املأساة .. 

 ماذا حدث ابلضبط ؟
ومل جيبها كارل بسرعة و لكنه ظل  
سامها و ينظر ايل الفارغ و قال هلا  

 دون ان ينظر اليها :
لقد حدث ذلك قبل رحيلي .   -

ائد تالحقين  ومن ذلك اليوم و اجلر 



ابالخبار .. لذلك قررت الرحيل ..  
 الفرار .

 
ولكن ملاذا ؟  -  

 
لقد تعرفت علي امرأة رائعة ابنة   -

احد اثرايء الصناعة رائعة و لكنها  
مدللة و غريبة االطوار فقد كانت  
اسرهتا تدللها كثرياو حتاول ارضاء  



رغباهتا أبي وسيلة و لذلك قررت  
اة قطع عالقيت هبا فقد كانت فت

سطحية جدا كما اهنا تتشكك يف كل  
نواايي و حتاول دائما تغري جمري  

ث عندما كنت احتدث عن احلدي
 عالقيت هبا . 

 
و يف احد االايم دعينا ايل رحلة صيد 

مل اكن ارغب يف الذهاب و لكن  



سامانتا اصرت علي ذلك لدرجة 
انين وافقتها حتاشيا لغضبها .. و 

خلاصة  حدث اننا ركبنا طائرة والدها ا
مبا ان طائريت كانت غري معدة حينئذ  
.. منتدايت روايىت .وسكت كارل  

لربهة كما لو كان يتعذب هبذه  
الذكرايت مما ازعج صوفيا مث استطرد  

 قائال :



واثناء الطريان وقعت الكارثة ..   -
فقد كان احملرك الطائرة به عطب ..  
كان امهاال بشعا كلف مساعد قائد  

اهتما .. ال  الطائرة و سامانتا حي
اتذكر اال الصراخ و اهلبوط اجلهنمي  

يف الفراغ .. وعندما افقت من  
اغماءيت يف املستشفي كانت قدمي 
يف اجلبس ومل يتفاءل االطباء بشأهنا  
حيت اهنم تصوروا انين لن استطيع 



السري اثنية ..منتدايت روايىت . و  
احتاج االمر ايل اشهر طويلة يف  

 استخدام ساقي اثنية .. 
لكن اسوأ ما يف املوضوع هذا  و 

ي  لاالحساس ابلذنب الذي سيطر ع
.. فلم خيربوين بوفاة سامانتا حيت يتم  

شفائي .. و عندما عرفت متنيت  
اللحاق هبا مل خصين القدر ابلنجاة ؟  
و كان والدها يصاب ابجلنون حلزنه  



عليها وظل يطاردين بتهديداته حيت  
مت اثبات عطل الطائرة قبل االقالع 

و بعد االنتهاء من هذه احملنة  ..
كنت فقدت كل قويت .. و عندما 

اصبحت يف حالة جيدة قررت 
الرحيل بعيدا .. بعيدا جدا  

..منتدايت روايىت . ولكن الليل و  
 الكوابيس ظلت تطاردين . 



ذلك الكابوس الذي مسعتك تتامل  -
 منه هذه الليلة يف الصحراء .

نعم صوفيا ، و حلسن احلظ بعد   -
ان قابلتك بدأت هذه الكوابيس  

ختف و بدأت اعقد هدنة مع نفسي  
 و تقبلت االمر الواقع .

ابلتأكيد لن متحي هذه الذكرايت   -
من رأسك ولكن السنني كفيلة 

 بتخفيفها .



لو بقيت جبانيب ميكنين التخلص   -
 من كل شيء يؤرقين ايعزيزيت ..

لة طويلة قبل ان  مث غااب معا يف قب
 تسأله صوفيا :

و ماذا حدث اثناء فرتة غيابك ؟ -  
لقد عهدت أبمور شركيت ايل   -

املدير املايل ويبدو انه عجز عن 
ادارهتا و عرضها ملخاطر كثرية يف 

البورصة و هكذا هبطت اسهم شركة 



كينجسلي الكهرابئية مما ااثر جنون 
املسامهني و االن احاول طمأنتهم 

علي اصالح هذه االخطاء  انين قادر 
و ان كل شيء سيصبح علي مايرام 

روايىت .و ميكننا اذن ان  .. منتدايت 
 نتزوج ! فمارأيك اي صوفيا ؟

ولكننا فعال متزوجان ! اان ال  -
 افهم 



كان العقد الذي اعطاان اايه االب   -
 دوجنو مزورا .

وانطلقت صرخة مفاجاة من فم 
 صوفيا .

احلد .. مل ينتهي االمر ايل هذا  -
منتدايت روايىت .فاالب دوجنو 

دجال و كان لك احلق يف اعتباره 
 شخصا غريبا . 

ولكن ... -  



ال ينقصنا سوى الذهاب ايل   -
الكنيسة لنعقد زواجنا علي قسيس  

حقيقي هذه املرة .. اختيل ذلك اليوم  
يف حفل ضخم وسط مئات املدعوين  

 و انت ترتدين ثواب رائع اجلمال ..
امر رائع !  آه كارل .. -  

واشرق وجه صوفيا ابلسعادة .. 
 اخريا سيتحول حلمها ايل حقيقة !



وحيت هذا اليوم .. امامنا مهمة   -
رائعة البد ان ننجزها .. منتدايت 

روايىت .و اقرتب منها و اخذ 
يتحسس وجهها ، فقالت له صوفيا 

: 
كارل .. تذكر اننا لسنا متزوجني !   -  

عزيزيت ... هذه املرة فقط اي  -  
و كيف لـ صوفيا ان تقول ال ؟ فهي  

تتحرق شوقا اليه ، والح علي 



وجهها ابتسامة سعيدة فوضعت 
ذراعيها حول رقبته ودنت منه حيت  

تالمس جسدامها و بدآ رحلة 
السعادة معا ، رائدها مغامر  

 الصحراء .
 

لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  
 و املميزة

 



 زوروا 
 

 موقع مكتبة رواية 
 

www.riwaya.ga  
 

نسخة مكتوبة حصرية مهداة إىل  
مشرتكي قناة رواايت عبري على  

 تيليجرام

http://www.riwaya.ga/


 
 رابط قناة رواايت عبري

 
https://t.me/aabiirr  

 
هتتم قناة رواايت عبري مبشاركة روابط  

أحالم و خمتلف رواايت عبري و 
الرواايت الرومانسية احلصرية و  

 املميزة 

https://t.me/aabiirr


 
https://t.me/aabiirr  

 متت بعون هللا ...
 
 
 
 

https://t.me/aabiirr

