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لعل احلب هو العاطفة األكثر إاثرة 
للحرية و األكثر غرابة فهو ال خيضع  
ألي ! أو !, إنه الشعور البوهيمي 
الذي ما انفك يتحكم بقلب العامل  
من أقصاه إىل أقصاه, حىت قيل  

 بسببه تدور األرض... 
جوسلني فتاة عشقت احلياة اهلادئة  
البسيطة. بعكس ابنة عمها كاميليا 

ة إىل الشهرة وكان زواج  اجلميلة التائق 



كاميليا من رجل فرنسي, فالح, 
مبعث قلق للعائلة فهي دلوعة و!. 

وانتهى هبا األمر أن طلبت من 
جوسلني احلضور إىل املنطقة 

الكامارغ القاسية املليئة ابخليول و 
الثريان والرايح العاصفة ملساعدهتا 

أثناء محلها... وهناك عرفت 
جوسلني قسوة العيش وخشونة  

الرجال خباصة جريفيه شقيق زوج ابنة  



عمها, الذي أذاقها األمّرين بتسلطه  
ورهبته. ولكن كلما أتخر هبا البقاء  

يف الكارماغ كلما تعمقت جذورها يف 
تلك البالد النائية, حيث احلب ما 
زال بوهيميا بكراً كما كان منذ بداية  

 الكون. 
)كل عالمة تعجب؛ تدل على عدم  

عرفيت ماهيتها  وضوح الكلمة وعدم م
ابلضبط <> املعذرة لكن القصة  



نفسها واضحة واحلمدهلل وليست 
 مثل امللخص (

جاءت الرسائل وفيها رسالة مل  -1
تتعود جوسلني تلقيها من ابنة عمها  
كاميليا اليت تزوجت رجاًل فرنسياً 

وهي حامل و تطلب حضور  
جوسلني بسرعة... إهنا رحلتها األوىل 

 خارج احلدود.



لني تعد املهلبية الساخنة  كانت جوس
عندما مسعت ابب علبة الربيد ينفتح 
مث يغلق. سحبت القدر عن النار و  
خرجت إىل البهو إلحضار الرسائل.  
من بني عشرات املغلفات العائدة  

كلها إىل دعاايت و منشورات طبية 
و خمربية, وجدت فاتورة للغاز و  

 رسالة من فرنسا. 



رسالة  كانت الفتاة تكتب إىل كاميليا 
كل شهر, لكن ابنة عمها مل ترسل  
إليها سوى بطاقات بريدية تدون  

على قفاها بعض الكلمات السريعة  
 املقتضبة. 

وضعت الفتاة الرسالة يف جيب  
فستاهنا و انولت والدها الفاتورة 
 بينما كان يهبط السلم, مث قالت: 



صباح اخلري, اي أيب. الفطور جاهز  -
 تقريبا. وكيف حال الطفل؟

صيب و وزنه أربعة كيلوغرامات. إنه -  
قّبل الدكتور بيشوب ابنته على 
خدها ورافقها إىل املطبخ. مثله,  
كانت جوسلني ممشوقة القامة,  

طويلة. وكانت رفيقاهتا يف املدرسة 
ينعتنها " الفاصوليا اخلضراء" مما 
اضطرها إىل تقويس ظهرها لتبدو  



أقصر مما هي. لكنها اآلن, يف 
عمرها و تتقبل  ن التاسعة عشرة م

 نفسها ببساطة و اعتزاز.
اندراً ما تتناول عائلة بيشوب  

وجبات طعامها على مائدة السفرة 
يف غرفة الطعام الواسعة, بل تفضل  
البقاء يف املطبخ, املطل على احلديقة  
والذي تدخله الشمس طوال النهار.  

لكن, يف هذا الصباح من هنار  



االثنني, غابت الشمس عن مائدة 
ر, املغلفة بشرشف أبيض  الفطو 

معرق واملليئة ابآلنية الفخارية  
البيضاء و الزرقاء اخلاصة مبنطقة  
كورنويل الشهرية الواقعة يف شرق  

انكلرتا. بعد فصل شتاء انعم  
ورطب, اشتد الربد فجأة, و بدأت  
السماء ترسل ثلجاً يف أواخر شهر  

 آذار/ ماريس. 



جلس األب أمام املائدة ووضع فوطة  
عنقه, فسألته االبنة:حول   

يف أي ساعة عدت إىل املنزل, اي -
 أيب؟ 

جاء املولود السعيد يف الواحدة  -
بعد منتصف الليل, وأان عدت قبل 

الثانية بقليل. لكين بدأت أتساءل يف  
أي ساعة عادت اآلنسة ديفييس, 
املمرضة الشابة. وحلسن احلظ أن  



اآلنسة مايس ستسأنف عملها اليوم. 
لنا أن نوظف   يف كل حال, آن

ممرضة اثلثة, على األقل نصف دوام,  
نطقة تستمر يف االزدهار  ما دامت امل

والعمران ويزيد كثافة سكاهنا يوماً  
 بعد يوم. 

قبل احلرب جاء جد جوسلني, 
سكن يف هذه القرية  الطبيب أيضاً, و 

ومارس فيها مهنته وأورثها إىل ابنيه, 



واحدهم يدعى جون بيشوب, والد  
لت القرية على ما  جوسلني. و ظ

كانت عليه قبل احلرب, إىل حني  
اصبحت الفتاة يف سن املراهقة, إنه  
حي كبري, هادئ اجلو يذكر ابحلياة 
الريفية القدمية. لكن, حول البلدة, 
اختفت احلقول والبساتني الشاسعة  

لتحل مكاهنا املنازل واملباين اجلديدة. 
وفيها اسكنت البلدية العمال  



كانوا يعيشون يف    الزراعيني الذين
أكواخ خالية من املراحيض واملاء  

والكهرابء. وقام متعهدو البناء بفرز  
أراض كثرية, عاملني مسبقاً أن املدينة  
اجملاورة سيصل هبا الوقت إىل عدم 
استيعاب مجيع السكان, الذين  

سيبدؤون ابلتزوج إىل اجلوار وخاصة  
إىل الضواحي القروية, حيث ستبىن  



ازل ويتم استقرارهم  من أجلهم املن
 فيها بشكل هنائي.

و هذا ما حدث ابلفعل منذ أكثر  
من سنة. امتألت املنازل اجلديدة 

أبصحاهبا ومستأجريها, و غريها قيد 
البناء. واصبحت مدرسة القرية  

االبتدائية مزدمحة ابلتالميذ, وازداد  
نشاط الدكتور بيشوب, الذي, 

بواسطة ممرضتيه, ساعد على اجناب 



بفوق عددهم بكثري مواليد  اطفال 
 السنوات الفائتة.

وبسبب هذا التطور السكاين, وضع  
اعالان يف الصحف احمللية يطلب فيه 

طبيبا مساعداً. وبعد غربلة  
املتقدمني, مت اختيار طوم كايل, الذي  
يلم بشؤون الطب القروي, كونه ابن  

 مزارع قدمي.



وبينما كان الدكتور يرد على مكاملة  
تسي الشاي, وصل  هاتفية وهو حي

 طوم وقال:
صباح اخلري, اي جوسلني. هل بقي  -

 شاي؟
دخل إىل املطبخ وهو يفرك يديه  
ببعضهما لشدة الربد, واالبتسامة  
تضيء وجهه. إنه شاب قصري 
القامة, مسني, بكتفني عريضتني  



وعينني زرقاوين, وشعر غزير أشقر. 
 امحر وجه جوسلني وقالت:

سأعد املزيد منه.-  
جوسلني خذا الطبيب استلطفت 
مضت لدى   ستة أشهرالشاب منذ 

وصوله إىل القرية. ومنذ بداية السنة,  
خيرجان معاً حلضور األفالم  

واملسرحيات واحلفالت الراقصة. 
صحيح أهنا تشعر جتاهه ابحملبة و 



تشاركه بعض افكاره وانتماءاته, لكن  
مل خيطر أبداً يف ابهلا أن طوم يشعر  

صداقة  اجتاهها بشيء يفوق ال
 العادية. 

ومساء أمس, وبينما كاان عائدين من  
حفلة سنيمائية, راح يعانقها ابنفعال, 
لكن من دون شقف. وقبل ان تنام 
فكرت مراراً مبا حدث, هل أتخذ 
قراراً صعباً, غري منتظر, أو ترتك  



األمور تسري على طبيعتها و  
عفويتها. رمبا من األفضل أن تفهمه  

ستعداد  بلياقة أبهنا على غري ا
لالخنراط يف مغامرة عاطفية جديدة.  
وحيال هذا الرتدد الكبري, مل تنم  
جيداً و شعرت بتوتر واضطراب  
 وحرية, مل تعرف مثلها من قبل.

ألقى الطبيب الشاب نظرة على ما  
 تبقى على مائدة الفطور وقال: 



ام م م م ... مهلبية وبيض مقلي! -
أراهن أبن والدك لن ميوت جوعا!  

مل أتناول سوى زبدة و مرىب, أان, 
 هذا الصباح. 

ضحكت جوسلني وشعرت ابرتياح  
 لتصرفه الطبيعي جتاهها وقالت: 

هل تريدين أن اقتنع أبن السيدة -
براين ال تغذيك كفاية. مسعتها شهرية 

أبهنا طاهية ماهرة, وهلذا السبب 



طلب منها والدي أن تؤجرك غرفة  
 عندها. 

كن  صحيح, إهنا تعتين يب جيداً. ل-
مهما يكن, لن أمانع يف تناول قطعة 
 اخلبز احملمصة هذه, إذا قدمتها يل. 
 أجابت وهي متأل ابريق الشاي: 

تفضل, أرجوك.-  
مث أضافة وهي تراه يغمس اخلبزة يف 

 وعاء املهلبية:



إذا مل تنتبه لنفسك من كثرة -
 الطعام, ستصبح مسينا أكثر.

كال, أان أعمل كثرياً هذه األايم.  -
فال أراك حترمني نفسك من   أما أنت,

شيء, وال أرى أي اشارة مسنة فيك. 
هذا الثوب األزرق مجيل عليك.  
وكيف جرى انك ال تشبكني يف  

شعرك مالقط, كمعظم النساء. هل  
 نزعتها قبل وصويل؟ 



ملست جوسلني شعرها الكستنائي  
الفاتح: إنه مالس, يلتوي يف أطرافه  
بشكل طبيعي. غالبا ترتكه ينسدل 

فيها, واندرا ما ترفعه بشكل  على كت
كعكة فوق رأسها. يكفي أن تغسل  
وجهها ابملاء البارد, وتفرك أسناهنا, 
مث تسرح شعرها لتكون مستعدة كل 

 صباح.
 قالت بصوت خفيف:



آه. أكره أن أانم واملالقط يف  -
 شعري.

 دخل والدها املطبخ و أعلن فوراً: 
كانت السيدة أليس حتدثين على -

ا امضت الليل كله اهلاتف. يبدو أهن 
ساهرة على ابنها برانرد الذي كان  
متقوقعا يف سريره من شدة األمل.  
أظنه يعاين من التهاب يف الزائدة. 



طوم, أرجوك ان متر على املزرعة, يف 
 احلال.

حسنا.-  
 جرع الشاب فنجان الشاي مث خرج. 
 قطب والد جوسلني حاجبيه وقال: 

اي له من طقس شيء. لن أفاجأ  -
تكاثف الثلج اليوم.إذا   

 ذكرته جوسلني حني قالت:



ال أمهية لذلك. فبعد اسبوعني -
 ستكون يف بالد الشمس. 

نظر إليها بعينني مليئتني ابحملبة و قال 
 حبرارة: 

أنت شديدة اللطف, اي جوسلني. -
 ال تقلقي, فأان سعيد بذلك. 

آه, اي أيب, أما زلت تعتقد أبنين  -
  أتصنع احلب ألليزابيث؟ كال, أان

أجدها امرأة رائعة, و روبرت كذلك.  



اي إهلي, الساعة اشرفت على  
التاسعة. ستصل انيتا بعد قليل ومل  

 أفرغ مائدة الفطور بعد. 
انيتا الين امرأة يف الستني من  

شيطة و ظريفة. منذ صغرها  عمرها, ن
تتذكرها جوسلني يف هذا البيت. فقد 
الطبيب زوجته عندما كانت ابنته يف 

عمرها, فاعتنت هبا اخلامسة من 
السيدة الين وعاجلتها خالل امراض  



الطفولة, كما قامت إبدارة املنزل, 
إىل أن أصبحت جوسلني يف عمر 
يسمح هلا أبخذ هذه املسؤوليات  
عنها. بعد شهادة الربيفيه, توقفت  
الفتاة عن الدراسة إذ اقنعت والدها  
بضرورة البقاء يف املنزل بدل العمل  

تب املدينة. كموظفة يف أحد مكا
أتيت انيتا مرتني يف االسبوع ملساعدهتا  



كي يتسىن هلا االعتناء ابحلديقة و  
 أبمورها الشخصية األخرى. 

وملا وصلت انيتا على منت دراجتها  
القدمية, كانت جوسلني قد انتهت  

لتوها من غسل الصحون و  
 الفناجني. فسألت انيتا الهثة: 

هل أجنبت أليس المب أخريا؟-  
وسلني يف خلع معطفها  ساعدهتا ج

 وقالت:



نعم. اجنبت صبيا. آه, اي انيتا,  -
يداك جملداتن. ادخلي إىل الدفء, 

 سأعد لك فنجان قهوة.
ساعديين على نزع حذائي, اي -

حبيبيت, من فضلك. صرت مسينة إىل  
درجة أصبح صعبا علّي انتزاعها  

 بنفسي.
جلستا يف املطبخ ربع ساعة تثرثران  

بل أن تبدآ, كل و حتتسيان القهوة, ق



من جانبها يف التنظيف املنزيل  
 األسبوعي. 

وبينما كانت جوسلني تصعد إىل  
الطابق األول بقية توضيب األسرة,  
تذكرت رسالة كاميليا. سحبتها من 
جيبها و مزقت الظرف وجلست 
أمام طاولة الزينة يف غرفة نومها  
وشرعت تقرأ رسالة ابنة عمها  



طاعت املكتوبة خبط سيء ابلكاد است
 قراءته. تقول الرسالة:

 " عزيزيت جوسلني 
ألف شكر على رسالتك الطويلة  
الرائعة. و ال ميكنك أن تعريف أبي  
شوق انتظر وصول الربيد, و أان  
مسمرة يف هذا املكان املعزول, 

حيث ال انسان انكليزي على بعد 
أميال من هنا. اخلرب الذي بشرتين به  



أن  دهشين كليا. مل أكن أختيل أبداً 
عمي جون سيتزوج من جديد. و  

حسب ما قلته يل, ان خطيبته تناسبه 
متاما. لكن رمبا تتقبلني بصعوبة أن  
أيخذ أحد غريك إدارة و مسؤولية  

 هذا املنزل.
لدي فكرة رائعة! عندما يعود  

العروسان من شهر العسل, ملاذا ال  
أتتني لزايريت و قضاء اسبوع أو  



  اسبوعني معي. أنت كنت تقولني يل
دائما أبنك ترغبني ابلسفر, وهذه 

 فرصة العمر ابلنسبة إليك.
جوسلني, أرجوك, تعايل. و إال  

مارك لطيف جداً, -سأجن. جان
لكنه يتغيب طول النهار و اآلخرون  
ما زالوا غري مسرورين ألنه تزوجين.  
ال يظهرون له ذلك, لكنهم ينتقمون 
مين من وراء ظهره. أخوه, اندراً ما  



يرمقين بنظرات   حيدثين, لكنه
غامضة, غاضبة, و عمته, إذا 

استطاعت فلن تتأخر حلظة بوضع  
السم يف طعامي للتخلص مين. أمس  

كنت انئمة, وملا افقت, رأيتها 
منحنية فوق رأسي متذمرة. اهنا  
 ختيفين. شيء شيطاين ينبع منها. 

لو ابستطاعيت فقط اخلروج من حني  
إىل آخر, ألموه عن نفسي, ابلرغم 



وجود أي مكان يستحق من عدم 
الزايرة يف هذه العزلة, لكن الطبيب 
نصحين أبن أظل ممددة حىت والدة 
الطفل. أرجوك, حبيبيت جوسلني, 

أتوسل إليك, تعايل! أان حباجة ماسة  
ان يكون أحد من افراد عائليت قريب.  
أحياان أشعر برغبة يف املوت, لشدة  
رعب هذا املكان. ورمبا أموت قبل  

هذه الفكرة أصبحت  والدة الطفل.



هاجسي اليومي و جتلب يل 
مارك  -الكوابيس املرعبة. حىت جان

ال يفهم. و ابلطبع اللوم كله على  
أعصايب. جوسلني, جيب ان أتيت, ال 
 أستطيع الصمود وحدي. كاميليا". 

شعرت جوسلني بقلق أمام هلجة هذه 
الرسالة, وقررت أن تريها لوالدها يف  

مرضاه.   احلال قبل أن يبدأ بزايرة
لكنها فضلت أن تنتظر موعد الغداء  



كي تتمكن من مناقشة األمر هبدوء  
 و متعة.

وصلت إليزابيث راندل حوايل 
احلادية عشرة و وجدت جوسلني  
راكعة وسط تلة من الشراشف و  

 املناشف, فقالت: 
صباح اخلري, اي جوسلني. يبدو  -

 أنك شديدة االهنماك ابلعمل.
 هنضت الفتاة و أجابت: 



 وسهال بك. احاول ترتيب أهال-
املنزل قبل وصولك. هيا بنا أنخذ 

القهوة, سأهني العمل بعد قليل. هل 
ستجلبني معك الكثري من البياض, اي  

 إليزابيث؟ 
أقل شيء ممكن. روبرت ينمو -

بسرعة و املالبس الصغرية أرسلها 
إىل املعوزين و ال أدعها تتكدس 

 عندي. 



خطيبة الطبيب امرأة حنيلة و مسراء,  
يف األربعني من عمرها, ارملة و أم  
لصيب يف الثالثة عشرة من عمره.  
تسكن القرية منذ سنة, و نعرف  
جوسلني أبن والدها وقع يف حبها  

 منذ وقع عليها نظره.
وتتذكر الفتاة والدهتا بغموض وال  
  تفهم ملاذا توقع معظم اصدقائها أن
تغضب على أبيها ألنه سيتزوج مرة  



اثنية. وهو رجل جذاب ولطيف  
يف الثامنة و األربعني من  للغاية, 

العمر. وكيف ابستطاعتها أن تشعر  
ابلغرية جتاه إليزابيث, تلك املرأة  
الناعمة اليت تتمتع حبس مرهف  

وروح النكتة و الفكاهة. ابلعكس 
 كانت فرحة جداً هلذا االحتاد. 

لون حول القهوة, جلستا يف الصا
 فقالت إليزابيث:



وصلتين بطاقة من حمالت مسيث,  -
يعلن فيها املدير أن ثوب العرس  
أصبح جاهزاً. وما زلت حباجة إىل  
 مساعدتك الختيار القبعة املناسبة. 

يسرين أن أرافقك إىل املدينة. أان  -
 أيضا حباجة لبعض املشرتايت. 

بعد حديث عادي ومقتضب, قالت  
 جوسلني:



ين صباح اليوم رسالة من ابنة  وصلت-
عمي كاميليا, تلك اليت تزوجت من  
شاب فرنسي التقت به يف ابريس  
حيث كانت تعمل كعارضة ازايء.  
لقد سبق و حدثتك عنها, هل 

تتذكرين... والدها أخ والدي البكر. 
إنه طبيب أيضا و يعيش يف بالد  

الشرق و ما التقيت به مرة. إنه يدير  



قاصي غينيا  يف ا مستشفى ريفياً 
 اجلديدة.

نعم, أخربتين ذلك عندما تزوجت -
ابنة عمك بغتة. والداها منفصالن, 

 أليس كذلك؟ 
نعم. يقول والدي أنه ما كان  -

مفروضا أن يتزوجا من األساس, 
ألهنما ال يناسبان بعضهما البعض  
على االطالق. عمي ديفيد حيب 



عمله كثرياً و زوجته جانيت رائعة  
ة و اجملتمع. اجلمال وحتب احليا

استطاعت البقاء معه أربع سنوات, 
لكنها مل حتتمل طويال, فهربت مع  

ومها لو أهنا ما  رجل آخر. ال ميكن ل
 ختلت عن ابنتها, كاميليا. 

و أخربتين أيضا أن كاميليا درست -
 يف اسرتاليا, أليس كذلك؟



نعم. كانت يف مدرسة داخلية يف  -
بريسيان و أتيت إىل غينيا اجلديدة يف  
العطل. و ملا اصبحت يف السابعة  

عشرة من عمرها, اقنعت والدها كي  
يسمح هلا أن أتيت إىل انكلرتا للتعرف 
على عائلتها. عاشت سنتني يف لندن  
عند جديت و أصبحت عارضة أزايء. 
جنحت يف هذه املهنة و اشرتت شقة  

 فخمة و سيارة جديدة. 



مث ختلت عن كل شيء لتتزوج من  -
. هذا الشاب الفرنسي  

نعم. تعرفت إليه ألسابيع قليلة -
ل أن تتزوجه. لو أعلمتنا ابألمر قب

مسبقاً, حلاول والدي زايرهتا و 
اقناعها ابلتخلي عنه أو التحلي  

ابلصرب. لكن, لألسف, عرفنا أبمر 
زواجها عندما أرسلت لنا بطاقة  
بريدية من مدينة كان الفرنسية, 



حيث كانت تقضي شهر العسل.  
التاريخ يتكرر.   أنهيأ يل اآلن, يت

سأقرأ عليك رسالتها و إبمكانك  
 احلكم بنفسك.

قرأت عليها جوسلني الرسالة بصوت  
عال, دون أن تقرأ الفقرة العائدة إىل  

زواج عمها. بعد قليل, قالت 
 إليزابيث: 



إهنا تصرخ من القلب, أليس -
كذلك؟ أين يسكن العروسان, يف 

 فرنسا؟ 
يف البداية سكنا قرب مرسيليا. -
ن عندما محلت كاميليا, استقرا يف لك

بلدة زوجها, وهي مزرعة كبرية ختص  
شقيقه. هل تعتقدين أهنا حقاً ايئسة  
و منهارة, بسبب وضعها الصحي, 

 أم أنه وضع خطر حقاً؟



انتظار مولود جديد, وضع دقيق -
نفسياً, خباصة يف األشهر الثالثة  
األخرية. ويبدو أكثر صعوبة إذا  

تعيش يف الغربة,    كانت املرأة احلامل
بعيدة عن كل ما اعتادت إليه. 
بنظري, عارضة أزايء يف عائلة  
مزارعني قرويني, كمزيج املاء و  

الزيت من الصعب حتقيقه... ملاذا ال 



سك للتحقق من صحة ما  تذهبني بنف
 جيري هناك؟

اندهشت جوسلني و قالت  
 ابستغراب: 

أان, أذهب إىل فرنسا.-  
 ابتسمت إليزابيث و قالت:

ومل ال. أان معجبة بك كثرياً, خاصة -
لطريقتك يف إدارة هذا املنزل, و  

الهتمامك البالغ بوالدك. ستصبحني  



يف املستقبل زوجة مثالية, لكنك ما 
تزالني يف التاسعة عشرة من العمر, اي 
جوسلني. ابلنسبة إىل بنات جيلك, 
أنت تعيشني حياة اثبتة, و جيب 

ن أييت أعليك رؤية العامل قلياًل, قبل 
النصيب ليخطف حريتك و شبابك  

 املراهق. 
بعد ساعتني, وكان الطبيب بيشوب, 

 يقول الكالم نفسه: 



ستكون مغامرة ابلنسبة لك. ال -
شك أبن كاميليا تؤزم الوضع و لكن  

ال بد أهنا جتد صعوبة يف التكيف  
بسهولة و ابلسرعة املطلوبة. هذا ما  
كنت أخشاه: فخليط اجلنسيات  

معقداً دائماً. جيعل الزواج   
ال أعتقد أن املشكلة تقع بني  -

الزوجني, بل مع عائلة الزوج. العمة  



العجوز تبدو انسانة صعبة وال 
 حتتفل. 

انه خلطأ كبري أن يعيش الزوجان  -
حتت سقف واحد مع العائلة. . . 
اتساءل ملاذا جيب على كاميليا أن 
تبقى طرحية الفراش, اهنا ال تشكو  

ظن. مهما  من فقر دم, على ما أ
يكن األمر, إذا وافقت على قضاء  
اسبوعني معها, سرتين األمور على 



ضوء, و رمبا ابستطاعتك تسويتها,  
.قدر املستطاع  

لكن مصاريف الرحلة ستكلف -
 غالياً, أليس كذلك؟

ال أعتقد. إذا كنت ذاهبة مع  -
إليزابيث إىل السوق, استعلمي  

بوضوح عن مثن البطاقة يف الطائرة, 
إايابً.   ذهاابً و  



يف املساء اعلنت الفتاة لوالدها أبن  
بطاقة السفر ستكلفها حوايل  

األربعني جنيهاً اسرتالياً, مث أضافت 
 تقول:

لكين ال أتوقع من عائلة العريس  -
أن تعيين جماانً. ومن املفروض أن  
اشرتك على األقل يف مصروف 
الطعام. و إذا بقيت هناك ثالثة  

بلغ  أسابيع مثاًل, سأحتاج إىل م



مماثل, أي يف اجملموع, حوايل مثانني  
 جنيهاً اسرتلينياً. 

 انوهلا الطبيب شيكاً وقال مبتسماً: 
كنت سأشرتي لك جموهره, هدية -

الزواج, لكنين اعتقد أبن رحلتك إىل  
 فرنسا ستكون فكرة أفضل.

لكن, أيب! ليس هذا عرسي أان.-  
ابن العروس سينال دراجة انرية  0

أرى ملاذا حترم  كهدية عرسنا, وال 



ابنة العريس من هدية ملثل هذه  
 املناسبة. 

جنيها من   15لكنين وفرت -
 مصاريف املنزل هلذا الشهر. 

صحيح! يف هذه احلال, سوف -
أخفض امليزانية من اآلن فصاعداً!  
حسناً, احتفظي هبا و اشرتي بعض  

 املالبس األنيقة, قبل سفرك.



كزرعة آل سانتوت ال تقع يف  -
, إمنا يف غرب الكوت دازور

مارسيليا, على ما أظن. وملثل هذا 
املكان لست حباجة إىل مالبس  

 أنيقة.
يف سريرها, تلك الليلة, توصلت  
جوسلني مع نفسها إىل نتيجة  
منطقية. هذه الرحلة, لن ختدم 

معنوايت و نفسية كاميليا فحسب,  



بل ستسمح إلليزابيث أن تتمرن 
على إدارة املنزل و التصرف به كما 

اء, كما سيساعد الفتاة على أن  تش
 تنظر إىل مستقبلها بطريقة واضحة. 
خالل شهر العسل يف جزر فيشي, 
اهتمت جوسلني بروبرت, ابن زوجة  
أبيها: توصله إىل املدرسة كل صباح, 
مل تذهب إىل السوق يف املدينة. و  
اشرتت فستاانً واحداً و سروالني و  



قميصني متناسقني وحذاء مرحياً,  
  للرحلة املقررة إىل فرنسا. استعداداً 

وكان طوم الطبيب املساعد يناوب 
مكان والدها كل مساء ومل يستطيعا 
اخلروج معاً مرة واحدة. لكنه جاء إىل  
املنزل, امنا وجود روبرت منعهما من  

 أي جلسة وحدمها. 
ويوم موعد عودة العروسني, امضى 
روبرت الصباح بكاملة يف تنظيف و  



بيشوب, بينما تلميع سيارة الطبيب 
اهنمكت جوسلني يف املطبخ تعد 

الطعام و تضعه يف الفرن قبل ذهاهبا  
 إىل حمطة القطارات. 

يف الرابعة و النصف بعد الظهر  
كانت جوسلني و روبرت يف احملطة 
ينتظران وصول القطار. أخرياً هتف  
الصيب عندما توقف القطار ونزل  

 ركابه:



ها مها! -  
بيدها:أضافت جوسلني وهي تلوح   

آه, انظر كم لوحت الشمس -
بشرهتما! ال شك أهنما امضيا وقتاً 

 ممتعاً. 
مث قالت لنفسها: " يبدو أيب عشر  

 سنوات أصغر من عمره". 
اقرتب العروسان. فقبلت إليزابيث 

 ابنها أواًل, مث جوسلني, وقالت:



عزيزاي احلبيبان, كم أان فرحة -
لرؤيتكما! كنا يف اجلنة, لكننا اشتقنا  

كما كثرياً. يف السنة املقبلة إلي
سنذهب معاً. هل مت كل شيء على 

 ما يرام؟ 
 ابتسمت جوسلني وقالت:

نعم. اكتشفت معىن الفرح يف أن  -
يكون يل أخ. لكنين ال أعرف إذا  



كان روبرت قد فرح مثلي, أبن  
 تكون له أخت كربى.

 قال الصيب:
جوسلني فتاة لذيذة و ممتازة,  -

, فهي ال لكنها ليست مثلك, اي أمي
ترغمين على غسل يدي و وجهي  

 ابستمرار. 
 أجابت إليزابيث ضاحكة: 



هذا يعين انك مل تنظف اذنيك ابدأ  -
منذ رحيلنا. آه, كم أان مسرورة  

للعودة إىل املنزل, وأنت اي جون هل 
 تشعر ابلشيء نفسه؟

هز الطبيب برأسه موافقاً. ومل وصل  
اجلميع أمام ساحة احملطة, الحظ  

ن سيارته وقال مندهشاً:الطبيب ملعا  
من ملع السيارة. مل يسبق أن رأيتها  -

 براقة هكذا. 



 أجاب روبرت بفخر:
أان, اي سيدي, قالت يل جوسلني  -

 انك ال متانع إذا اعتنيت هبا. 
هذا لطف كبري منك, اي روبرت. -

انه عمل جيد ابلفعل... افضل  
بكثري مما يفعلونه يف حمطات الوقود  
أو الكراجات اخلاصة. إذا رغبت يف 

تنظيفها من وقت إىل آخر, 



سأعلمك قيادهتا على مدرج الطريان  
 القدمي.

بفرح كبري هتفت جوسلني لنفسها: " 
آه, برافو, اي أيب... روبرت يرغب 

رياً..." ذلك كث  
كانت الفتاة ختشى أال يستطيع 

روبرت حتمل سلطة والدها, خاصة  
ألنه جيتاز يف هذه املرحلة سناً صعبة.  
فما زال يعلق صورة والده يف غرفته  



وال شك أنه ما زال يتذكره ألن ااين 
مات عندما كان الصيب يف   راندل

 الثامنة من عمره.
يف حوايل منتصف الليل, صعدت 

فتها بعدما اعدت  جوسلني إىل غر 
ابكراً يف اليوم  حقيبتها لرحيلها 

التايل. لكنها مل تنم بسهولة. اخلوف  
و االاثرة و اجملهول, كل هذا جعلها  
متوترة االعصاب. و ملا افاقت يف 



الصباح على صوت املنبه شعرت 
بتقلص حاد يف معدهتا, فالمت  

نفسها قائلة: " كم أان محقاء! مل أعد 
اهبة إىل آخر  فتاة صغرية, ولست ذ
 العامل ".

عندما انتهت من االغتسال و ارتداء  
مالبسها, نزلت إىل املطبخ و اعدت 
الشاي و محلته على صينية إىل غرفة 
والدها. أحست بشعور غريب لرؤية  



إليزابيث قربه بشعرها املشعث. 
 فتحت الستائر و قالت:

آسفة إليقاظكما بكاراً, لكن طوم  -
 إىل  سيصل قريباً جداً ليوصلين

احملطة, و ال أحب الذهاب من دون  
 أن أودعكما.

 قالت إليزابيث ابستغراب و فرح: 
آه, الشاي! اي هلذا الرتف! شكراً, -

اي جوسلني. أظن أبنك متوترة قياًل. 



ال تنسي أن تتصلي بنا هاتفياً, حني  
 وصولك. 

 قالت الفتاة معرتفة:
مل أعد أشعر برغبة يف الذهاب.  -

غثيان خالل آمل أال ينتابين ال
 الرحلة.

 طمأنتها زوجة والدها قائلة: 



طبعا ال. هذا اندر حصوله يف  -
الطائرة. آه, ترتدين بزة مجيلة, هل 

 هي جديدة؟ 
ال لكنين ال أرتديها إال اندراً. ال  -

يسعين التصديق أبن غداً, يف مثل 
هذا الوقت, سأفيق يف فرنسا. كما  

اتساءل أي نوع من االستقبال  
سانتون.سيخصين به آل   

 قال الطبيب انصحاً:



يف كل حال, ال تقفي دائما إىل  -
جانب كاميليا, وال تقفزي إىل  

االستنتاجات بسرعة. رمبا تكون ابنة  
عمك فتاة طائشة. لكنها تكربك  
بثالث سنوات وابستطاعتها أن 
تدافع عن نفسها وحدها. كوين 

 حذرة, اي ابنيت!
وبينما كانت ساعة احلائط يف  

دقاهتا السبع, مسع  الصالون تدق 



زمور سيارة طوم. خرج الطبيب مع 
ابنته, وضع حقيبتها يف الصندوق, مث 

 قبلها آلخر مرة قائاًل:
إىل اللقاء, اي حبيبيت. استمتعي  -

 بوقتك كثرياً.
إىل اللقاء, اي أيب, إىل اللقاء. . . -

 إىل اللقاء.
يف احملطة, اصر طوم أن ينتظر القطار  

ىل احملطة مل معها. و خالل الطريق إ



يقل شيئاً, لكن جوسلني كانت تشعر  
أبنه ال بد أن يظهر عن أحاسيسه يف 
اللحظة األخرية. ملا دخل القطار إىل  
حمطته, صعد طوم مع الفتاة و اختار  
 هلا مقعدا قرب النافذة, فقالت له:

ال ضرورة النتظار إقالع القطار, -
 شكرا لك على كل شيء, اي طوم. 

ال: ضمها إليه بشدة وق  
سأشتاق إليك كثرياً, اي جوسلني.-  



لن أغيب سوى ثالثة أسابيع. -  
ال تنسي أن تكتيب لنا بعد وصولك  -

 إىل فرنسا. 
طبعاً -  

 مث أضافت اببتسامة ساخرة: 
أان مل أعد تلميذة مدرسة. -  

 قال مازحاً: 
مهما يكن, فال تتحدثي إىل  -

 أشخاص جتهلينهم.



هذا ال أستطيع فعله بطبيعة -
األحوال. ولغيت الفرنسية ليست 
 جيدة, لكنين آمل يف حتسينها.

إايك أن تقعي يف غرام شاب -
 فرنسي!

آه, اي طوم, انزل من القطار. اهنم -
يغلقون األبواب. إىل اللقاء. سأرسل 

 إليك بطاقات بريدية.



أطلقت الفتاة تنهيدة ارتياح عندما 
نزل طوم. لكنه سرعان ما عاد  

ا بني ذراعيه و  وصعد القطار و أخذه
 عانقها. 

من حمطة فيكتوراي يف لندن, استقلت  
جوسلني سيارة أجرة نقلتها إىل مطار  

هيثرو الدويل. وهناك, يف جناح 
شركة اخلطوط اجلوية الفرنسية  
سجلت بطاقتها و صعدت مع  



يل اليت  الركاب يف طائرة الكاراف
أقلعت يف احلادية عشرة وهبطت يف  

و ساعة مطار أوريل ظهراً. بعد حن
اسرتاحة, انطلقت الطائرة من جديد  
لتهبط يف الثانية و النصف يف مطار 
سنريتيان ومن هناك استقلت ابص  

شركة الطريان فأوصلها وبقية الركاب  
 إىل قلب مارسيليا.



توجهت جوسلني يف احلال إىل حمطة 
القطارات لتستعلم عن مواعيد 

االقالع إىل مدينة آلرز, فقيل هلا أن  
اخلامسة. كان لديها  موعده يف 

ساعتان لبعض التجوال السياحي, و  
ضعت الفتاة حقيبتها يف أمانة احملطة,  
وانطلقت يف شوارع مارسيليا, إىل 

ساحة الكاتوبيار, املكتظة ابملقاهي و 
 احملالت. فامتأل قلبها فرحاً.



يف انكلرتا, شوارع القرية يف مثل هذا  
الوقت ال شك أهنا فارغة. الرجال 

قرب موقد النار أو يتنزهون  ينعسون 
يف احلديقة. األوالد يعودون من  

املدرسة, ومعظم النساء يسرتحن بعد  
االنتهاء من غسل الصحون أو  

 حيضرون الشاي. 
و جوسلني, اآلن, على بعد ألف  

ة كيلومرت من انكلرتا. هذه املدين



تعج ابحلياة و احلركة املستمرة. خدم  
 املقاهي, بصوانيهم املليئة قهوة و
مقبالت ينتقلون من طاولة إىل  

طاولة. البحارة ابلقبعات احلمراء  
يصفرون و يتحرشون ابلفتيات 

اجلميالت اللوايت يقدن الدراجات... 
رسام متشرد, ملتح, ذو شعر طويل,  
حياول بيع لوحاته التجريدية, ذات  



األلوان الفاقعة, إىل املارة و 
 االجانب.

مشت جوسلني حىت املرفأ القدمي, مث 
سلكت الرصيف املواجه حنو 

الكانويبار. استجمعت شجاعتها و 
دخلت إىل أحد املقاهي و اختارت  
طاولة على الشرفة, ابنتظار قدوم  

اخلادم. شعرت الفتاة ابنزعاج, لكن  
ال أحد ينظر إليها. فهم اخلادم ما  



طلبته. بسرعة أحضر اخلادم فنجان 
قهوة مع الكرميا و قطعة حلوى 

ر, وضعت الفتاة ابللوز.. و كتذكا
الزرقة امللفوفة على قطعة السكر, يف  
حقيبتها, بسبب وجود عنوان واسم 

 املقهى عليها.
بقيت هناك حىت موعد ذهاهبا إىل  

حمطة القطار. جلست تنظر إىل حركة  
السري املزدمحة و الناس, تصغي إىل  



أحاديثهم علها تفهم ما يقولون. . . 
إهنا حرة, مستقلة, تكتشف العامل, 

ي اليت مل تعش حىت اآلن سوى  ه
 حياة رتيبة اعتيادية. 

يف السادسة وصلت إىل مدينة آلرز,  
ساعدها احلمال على رفع حقيبتها و 

 سأهلا:
هل تريدين سيارة أجرة, اي آنسة. -  

 وبلغة فرنسية مرتددة, أجابت:



كال, شكرٍا. هناك من ينتظرين. -  
بقيت على رصيف احملطة, تنظر إىل  

مارك يف  -دوم جاناملارة, متوقعة ق
أي حلظة. تعرفه من صورة ارسلتها 
كاميليا منذ فرتة قصرية. لكن, مل  
أيت أحد. ربع ساعة مضت وهي  
واقفة قرب حقيبتها, قلقة و متوترة  
و خائفة جداً. أخرياً مسعت صواتً 

 يقول:



آنسة بيشوب.-  
انتفضت يف مكاهنا والتفتت لرتى  
رجاًل, ممشوق القامة, يرتدي سرتة 

قدمية و قبعة رمادية واسعة,’   جلدية
 مل ينتزعها عندما قدم نفسه قائال: 

أان جريفيه سانتون. آسف لتأخري.  -
 من فضلك أن تتبعيين. . . 

احنىن مرحبا و محل احلقيبة و سبق 
 الفتاة, خارجاً من احملطة. 



ريح عنيفة عصفت يف اخلارج, 
وهنأت الفتاة نفسها ألهنا ارتدت  

ع الرجل  معطفا مسيكاً راقياً. وض
احلقيبة يف صندوق سيارة اجليب, مث  
ساعد الفتاة على الصعود و اجللوس  

يف املقعد األمامي, و وضع فوق  
ركبتيها بطانية صوفية, فأجابته 

 خبجل: 
شكراً, اي سيد. -  



نظر إليها الرجل مفصاًل, وهو يدور 
حول السيارة ليجلس أمام املقود. 
خف االزدحام و الشمس تشرف 

برد اهلواء. على املغيب, و   
خارج املدينة, الريح تعصف بقوة  

يؤرجح سيارة اجليب بعنف. من حني  
إىل آخر, هتب الرايح دافعة ابلسيارة 
حنو احلفر. فالطريق غري معبدة, و  
مليئة ابحلجارة املتطايرة. هتيأ للفتاة 



ككت. فجأة عم  أن عظامها تف
الظالم ومل يعد ابستطاعتها أتمل 

. قالت بصوت  القرى الريفية اجملاورة
مرتفع كي يسمعها الرجل, املنصب  

 بكل اهتمامه على الطريق:
كم يبقى من مسافة حىت نصل إىل  -

 مزرعتك؟ 
كيلومرتاً.  25حوايل -  



ارتعبت الفتاة و خارت قدماها. ال 
ئة شك أهنما جيتازان منطقة ملي

ابملطبات, متسكت الفتاة مبقعدها, 
متقلصة اليدين وقالت لنفسها: " اي 

يا املسكينة! أفهم اآلن ملاذا  كاميل
 تري هذا املكان منعزاًل!". 

بدت الطريق كأهنا بال هناية. السيارة 
جتتاز من حني إىل آخر جسوراً 
خشبية تدفع الفتاة إىل األمام  



ابستمرار. و الرجل ال يعتذر عن 
 صعوبة الرحلة, رمبا ألنه اعتاد عليها. 

أخرياً توقفت السيارة أمام منزل 
فحمل الرجل حقيبة الفتاة مضاء, 

بيد و أتبط ذراعها ابليد الثانية  
وساعدها على اجتياز الساحة  
املعبدة, حىت وصال إىل مدخل  

 املنزل. 



مل يسمع أحد صوت حمرك السيارة 
ريح القوية. دق اجلرس,  لشدة ال

فتحت الباب امرأة, بلباس أسود, 
وبيدها قنديل غاز. انسلت الريح إىل  

يد سانتون الباب  الداخل, فأغلق الس 
يف احلال و أحكم اقفاله, مث قال 

كلمات سريعة للعجوز, دافعا الفتاة 
إىل املمر, فإىل غرفة واسعة يشتعل  
املوقد يف داخلها. جلست الفتاة 



على كرسي قرب النار, مسعت الرجل  
 يقول هلا:

سأحضر الشاي يف احلال.-  
بعد أن جرع الرجل فنجانه دفعة  

تركها   واحدة, استأذن منها و
وحدها. حرارة املدفأة و سخونة  
الشاي يف أحشاءها انعشا الفتاة  
بسرعة. فنهضت من مكاهنا و  



خلعت معطفها و راحت تتفحص 
 املكان. 

الغرفة كبرية و جدراهنا مطلية 
ة. أرضيتها  ابلكلس و روافدها ظاهر 

عارية غري مبلطة. طاولة واسعة حتل  
إحدى جهاهتا, تتسع ألكثر من  

.عشرين شخصاً   
دخلت املرأة و وضعت على الطاولة  

صحنني, شوكتني و سكينتني و 



ملعقتني, فلم تعرف جوسلني إن  
كانت هي العمة أو خادمة املكان. 

 سألتها بتهذيب:
أين ابنة عمي, اي سيدة؟ -  

حبركة حانقة, بدأت تتكلم املرأة 
بسرعة ومل تفهم جوسلني منها إال "  

 اهنيار عصيب ". 
د أن خلع  عاد جريفيه سانتون بع

سرتته. قميصه الكتاين األزرق مفتوح  



على صدره, مظهراً كتفيه العريضتني.  
وسرواله الكاكي ال يتعدى الوركني, 
وشعره الغامق قصري جداً. قالت 

 جوسلني ابللغة االنكليزية:
أخشى أن تكون لغيت الفرنسية -

ضعيفة, اي سيد. هل تتكلم 
 االنكليزية؟ 

قطب الرجل حاجبيه و أجاب  
نكليزية و ابمشئزاز واضح: ابإل  



نعم اي آنسة بيشوب. لكن كامليليا -
 قالت يل أبنك جتيدين الفرنسية. 

 ابرتباك أجابت:
صحيح؟ هذا أمر غريب. أين  -

كاميليا, اي سيد. هل ابستطاعيت  
 رؤيتها اآلن؟

 بعد صمت قصري أجاب:
ابنة عمك انئمة, أصيبت اليوم أبمل -

حاد يف رأسها و أعطتها عميت حبة 



منوم. ولن تفيق قبل صباح الغد.  
واآلن, من فضلك أن جتلسي أمام 
 املائدة. عميت أحضرت لنا العشاء. 

كان الطعام بسيطاً وشهياً, مؤلفاً من  
شوراب اخلضار و عجة البيض 
ابألعشاب, وجبنة الروكفور و  

قهوة. خالل العشاء, مل  الفاكهة و ال
ينطق الرجل بكلمة و كبتت الفتاة 
رغبتها يف طرح االسئلة العديدة  



الفضولية, إمنا اكتفت ابلنظر إىل  
صاحب املكان و مالحظة تصرفاته  
االنيقة. يبدو أنه يعيش حياة قاسية,  
 مع أن يديه نظيفتني و أظافره مقلمة.
بينما كاان حيتسان القهوة, جترأت  

الت:الفتاة و ق  
كنت أتوقع أن يكون الطقس حاراً  -

هنا ابلنسبة إىل انكلرتا. هل هذه 



العواصف حتصل بشكل متكرر, اي  
 سيد. 

 رفع الرجل كتفيه و أجاب:
إهنا رايح امليسرتال, أتيت من  -

الشمال, مروراً بوادي هنر الرون. 
تعصف منذ أايم عديدة, ولن تستمر  

 طوياًل. 
على أثر احلديث عن الرايح و  

يسرتال, علقت العمة اجلالسة  امل



قرب النار, فشرح جرفيه للفتاة ما 
 قالته:

عميت تقول أبننا سنحاول جعل  -
إقامتك ممتعة قدر املستطاع, لكن 
منطقة الكامارغ ال تلفت السياح  
امجاال. وال شك أن ابنة عمك 
 اعلمتك أبن احلياة هنا قاسية. . . 

أان أيضا بنت ريف. من فضلك أن -
أنين أتشكرها كثريا  تقول لعمتك 



للسماح يل بزايرة ابنة عميت. أعرف 
أبن العمل ال ينتهي يف املزارع, و  
 سأحاول كل جهدي عدم ازعاجكم. 
وبينما كان الرجل يرتجم لعمته, ظل 
يرمقها بنظرات غريبة, و بريق ساخر  

 أانر عينيه. أخريا سأهلا:
هل تركبني اخليل, آنسة بيشوب. -  

يف  أجابت و عيناها مسمراتن
 القهوة:



كال.-  
هل ختافني من األحصنة, مثل ابنة -

 عمك. 
كال. مل أكن أعرف أن كاميليا -

ختشاها. رمبا بسبب وضعها, فهي  
 متوترة اآلن أكثر من العادة.

رمبا. لكن هنا, منذ الصغر يتعلم -
املرء ركوب اخليل. جيب على ابنة 



عمك أن تتعلم ركب اخليل, بعد 
 والدة الطفل. 

 اندهشت جوسلني وقالت:
لكنين كنت أعتقد أبهنما يسكنان -

 هنا بشكل مؤقت.
هل حملت لك ابنة عمك أبهنا ال  -

 ترغب ابلعيش هنا؟ 
آه, ال... مل ختربين اطالقاً عن  -

مشاريعها املستقبلية. لكنين طنت 



أظن أبهنما سيعيشان يف منزل 
 خيصهما. 

هل تعتقدين أبن على املرأة أن  -
ذا الشأن, اي آنسة أتخذ القرار هب 

 بيشوب؟ هنا الرجل صاحب القرار.
يف انكلرتا, القرارات تتخذ من قبل -

 الزوجني, مشاركة. . .



تقلصت مالمح جريفيه و تذكرت  
جوسلني نصائح والدها. فقال الرجل  

 بلهجة قاطعة:
لكننا لسنا يف انكلرتا, هنا, اي  -

آنسة, و مبا أن ابنة عمك اختارت 
ي, فعليها أن  الزواج من رجل فرنس

 تتعلم قبول تقاليدان و عاداتنا.
عضت الفتاة على شفتيها, مث  

 أجابت بتعجرف:



طبعاً. أان أكيدة أبن كاميليا ترغب -
يف التكيف. مل تعرف من قبل احلياة 
البيتية و العائلية. لكن شقيقك ال 
يعمل يف املزرعة, ومن األفضل هلما  

 أن بسكنا قرب مركز عمله.
سنوات الشباب   أخي ما زال يف-

حلركة األوىل. و كشباب جيله, حيب ا
و التنقل. لكن الريف يف دمه, و  

هذا ما ال يستطيع األجانب فهمه. 



قريباً, سرييد أن يستقر هنا هنائياً. 
طيعون ابناء منطقة الكامراغ ال يست

ة أو  العيش يف املدينة أكثر من سن
 سنتني. 

شعرت جوسلني ابحلوار. كل ما رأته  
, يؤكد هلا أبن ابنة عمها  حىت اآلن

كاميليا لن تعرف طعم السعادة يف 
هذا املكان. حىت الكهرابء, ال وجود  

 هلا هنا.



 هنض جريفيه فجأة و قال: 
الساعة جتاوزت الثامنة, وهنا, يف  -

تون, ننام ابكراً, اي  -سان-ماس
آنسة بيشوب. ال شك أنك متعبة  
من رحلتك الطويلة. عميت مادتون  

فتك.سرتافقك إىل غر   
تناولت جوسلني معطفها و شاهلا و  

قفازيها و قالت بلهجة ابردة و  
 مهذبة: 



مساء اخلري, اي سيد. شكراً جمليئك  -
 إىل احملطة و اصطحايب إىل هنا.

 أجاب ابلفرنسية:
تصبحني على خري, اي آنسة. -  

غرفة جوسلني كاحلة وأكثر تقشفاً  
من الغرفة الكبرية, فيها سرير ضيق, 

خضراء, و خزانة  فوقه انموسية 
صغرية من خشب الصنوبر, و  

منضدة زينة وضع عليها ابريق ماء و  



وعاء فخاري واسع. حتت املنضدة 
دلو مليء ابملاء. املراحيض تقع يف  
اخلارج و اخلروج إليها مغامرة, يف  

 هذه الريح العاصفة الباردة.
تصبحني على خري.-  

ودعت جوسلني العمة, ذات الشعر  
كعكة, والثوب  الرمادي املرفوع  

الطويل األسود, اليت بدت كأهنا  
 حارسة سجن يف لقرن التاسع عشر. 



عندما أغلقت الفتاة الباب قالت 
أبهنا لن تفاجأ إذا مسعت املفتاح 

 يدور يف القفل. 
 هناية الفصل االول

ما هذه املزرعة؟ من هؤالء -2
وملاذا على جوسلني أن   الناس؟

حتتمل ظلفة راعي املاشية هذا؟ لوال 
محل كاميليا ملا حلمت يوماً ابجمليء  

 إىل هنا.



منذ أن استيقظت جوسلني من نومها  
يف صباح اليوم التايل, شعرت بتغيري 
واضح؛ توقفت رايح امليستوال و  

 اهلدوء هم املكان.
قفزت من سريرها, وعلى رؤوس 

ت من النافذة, أصابعها, تقدم
فتحت مصراعيها اخلشبيني, فأطلت 

الشمس بزهوها مألت الغرفة  
أبشعتها القوية, الساعة تشري إىل  



السادسة و النصف, صحيح أهنا 
أفاقت ابكراً, لكنها انمت ابكراً 

أيضاً, و أضمت ليلة عميقة هادئة  
 يف سرير مريح و دافئ. 

على الطاولة أبريق حيتوي على ماء 
اغتسلت, و فركت  املطر العذب.

اسناهنا, مث أفرغت املاء املستعملة يف 
دلو وضع حتت الطاولة. وراحت 

بعدئذ تفرغ حمتوى حقيبتها. علقت  



الفساتني و األلبسة على حبل  
خمصص هلذه الغاية, و يف الدرج  
وضعت كتبها و صورة والدها,  

فأصبحت الغرفة محيمة. األحذية و 
 احلقيبة وجدت مكاهنا حتت السرير.
وبينما كانت ترتدي سروااًل وقميصاً 
متناسقني, مسعت ألول مرة يف حياهتا  

غناء العندليب, فتحت الستائر, 
فانقطعت أنفاسها أمام املنظر املمتد  



أمامها: سهل واسع, ال هناية له, متأل  
الشمس أبشعتها الصباحية الدافئة.  
هتيأ أهنا تسكن صحراء واسعة, هي  

ة اليت اعتادت العيش يف منطق
تاللية, حممية ابألشجار واألغصان 
الشائكة. مل يسبق أن رأت مثل هذا  
املدى الواسع, الالهنائي. فهذا األفق  
الصامت, تتخلله أحياانً مسافات 



مائية براقة. وال شجرة واحدة تكسر  
 راتبة هذه األرض, الالحمدودة هلا.

مل تسمع أي صوت عندما خرجت  
هبدوء من غرفتها. وجدت ابب 

مفتوحاً, فاستنتجت أبن   املدخل
جريفيه و عمته ال بد أن يكوان يف  

االسطبل. فقررت القيام بنزهة صغرية 
قبل موعد الفطور, متأكدة أبن  

 كاميليا ما تزال انئمة يف هذا الوقت.



أشجار الدلب تظلل ساحة املنزل, 
والشمس قوية تعمي النظر. بعد  
عشر دقائق, ندمت الفتاة ألهنا مل 

ة تقيها احلر الالهب, جتلب معها قبع
نظاراهتا السوداوان السميكتان ال  

تكفيان حلماية عينيها احلساستني من  
 وهج الشمس القوية.

كانت تتبع طريقاً مقربة, حتدها  
املستنقعات واملساحات املوحلة 



حيث تنمو بعض النبااتت الربية  
اخلضراء. ال نسيم يف األفق, ورائحة  

ر  اجلو ماحلة. ال شك إذن أن البح
 على مقربة من هنا. 

كانت تسري منذ نصف ساعة عندما 
ة مرت, انعطفت الطريق. على بعد مئ

حملت قطيعاً يرعى. رفعت احليواانت 
رأسها ابجتاهها, مث بدأت تتوجه 

 حنوها.



مل تعرها جوسلني انتباهاً, ألهنا معتادة 
على السري يف احلقول املسكونة  

ابلبقر و احليواانت الداجنة. لفتت 
ا أصوات عصافري آتية من  مسعه

حوض قصب, وبينما كانت تسري  
حنو احلوض, أطلقت إحدى 

احليواانت خواراً, ضاربة األرض  
حبوافرها. ارتعبت الفتاة و أدركت  

حينئذ أبن هذه احليواانت ليست من  



النوع الوديع, بل رمبا تكون ضاربة و  
 مؤذية.

لو كانت يف انكلرتا, ألسرعت يف  
شائك, أو  االختباء وراء حاجز 

تسلقت إحدى األشجار الوارفة. 
لكن هنا, يف هذا املكان 

الصحراوي, ال وجود ألي ملجأ.  
ارتعبت و راحت تنظر حوهلا بيأس  



علها جتد منقذاً, و إال داستها  
 احليواانت املفرتسة.

بدأ القطيع بكاملة خيور و ينخر. يف  
تلك اللحظة, وصل فارس على  

يف, حصانه, يف غيمة من الغبار الكث
و اقرتب من الفتاة, محلها بني  

ذراعيه, و بلمح البصر, وضعها على 
احلصان أمامه, و ظل يسري إىل  
 األمام, ممسكا إايها بزمار سرواهلا. 



بعد مسافة كيلومرت تقريباً, توقف  
الرجل, هبط عن حصانه و محل  
الفتاة و أوقفها على األرض. إنه  

جرفيه سانتون بذاته, لقد أنقذها من  
توم. فجأة, شعرت بضعف  موت حم

 يف قدميها كأهنا على وشك اإلغماء.
وملا رآها الرجل تتأرجح, إبتلع غضبه 

و سرعان ما اختفى و أمسكها بقوة. 
الدوار من رأسها. دفعت شعرها إىل  



الوراء, أخذت نفساً عميقاً وقالت 
 بتلعثم: 

شكراً, اي سيد. أان آسفة جداً.-  
بذل الرجل جهداً واضحاً للتغلب 

لى غضبه و قال:ع  
كيف تقولني أبنك بنت جبل, و -

أنت ال تعرفني متييز البقر من  
 الثريان؟



مل يسبق أن تلكم معها أحد هبذه 
اللهجة املشمئزة, القاسية. أحست  

ابلذل و أمحر وجهها و قالت  
 مرجتفة:

تصورهتا من النوع الداجن. ففي  -
انكلرتا غري مسموح ملثل هذه الثريان 

 أن تتنزه حبرية.
 أجاهبا بلهجة قاطعة:



لكن, أنت اآلن يف فرنسا, آنسة  -
بيشوب! لو مل أكن ماراً من هنا  

صدفة, ملزقتك قرون هذه الثريان و  
داست بقدميها عليك... ماذا كنت 

 تفعلني هنا, يف هذه الساعة؟ 
كنت أتنزه. و مل أكن أنوي إيذاء  -

 أحد.
مهما يكن, لن أسامح محاقتك. ال -

ي بسبب فتاة  أريد أن ينزعج قطيع



بلهاء ال تعرف استعمال نظرها و  
 عقلها.

آه, إىل هذا احلد؟ لقد اعتذرت منه 
و اعرتفت خبطاها, لكنها لن تسمح 
له أن يعاملها بكراهية و احتقار.  

 فأجابت بقسوة:
صحيح. كيف ابستطاعيت, اي سيد  -

سانتون, أن أعرف مسبقاً أبنك  
سفاح و تسمح لثريان متوحشة أن 



ريف حبرية مطلقة دون  تتنزه يف ال
 حارس أو رقيب. 

إهنا ال تسبب أي خطر إذا مل  -
 تتعرض ألي حتريض من أحد.

أان مل أحرضها!-  
ال جيب أن يتقدم منها االنسان  -

 على قدميه. فهي ال حتب ذلك.
ال حتب ذلك! و أان, هل تعتقد -

أبنين أحببت ذلك. كنت مرتعبة. و 



فقدت نظاريت... ومتزقت قميصي...  
هتتم فقط أبحاسيس  و أنت 

 حيواانتك املتوحشة! 
 نظر إىل قميصها املمزق وقال: 

إبمكانك أن تقطبيها.-  
 مث أضاف وهو يناوهلا قبعته: 

من األفضل لك أن تعتمري قبعيت.-  
 رمقته بنظرة غاضبة وقالت:

كال, شكراً.-  



 أمرها قائاًل:
ضعيها, اي آنسة بيشوب. عميت -

 منهمكة أبعمال كثرية, و يكفي ما
تفعله من أجل كاميليا. فليس لديها  
وقت تضيعه لالهتمام بك. ضرابت 

 الشمس ليست أبمور ممتعة! 
وضع القبعة على رأس الفتاة و راح  
جيلب حصانه الذي كان يرعى على 
 حافة الطريق. وكان من دون سرج.



هيا, هوب!-  
أمسك الفتاة من خصرها و وضعها  

على ظهر احلصان, وبقفز, كان  
ءها. مث قال: جالساً و را  

هيا, اي قيصر! سر!-  
قطع الرجل الطريق من جهة  

املستنقعات كي يتحاشى الثريان. ومل  
يبد أن احلصان يتأمل من ثقل انسانني  
ميتطيانه. لكن, ابلنسبة إىل الفتاة, 



كانت العودة أصعب جتربة يف  
حياهتا: يزعجها قرهبا من رجل, 
ابلكاد تعرفه, و اضطرارها إىل  

ه وملسه و مسع خفقات  االستناد علي
 قلبه السريعة.

ما إن وصال إىل املزرعة, أسرعت  
العمة إىل الساحة على الفور. و ملا  

تاة املمزق, الحظت قميص الف
رفعت ذراعيها إىل السماء و  



تساءلت عما حدث. طمأهنا جريفيه  
 قائاًل:

ال شيء... ال شيء.... ال تقلقي,  -
 اي عميت, كل شيء على ما يرام.

وملا مسعت السيدة سانتون ما جرى  
بت, و راحت تنتقد للفتاة, غض 

الفتيات األجنبيات وخاصة 
االنكليزايت, مث هزت كتفيها و  

 اختفت داخل املنزل.



 قال جريفيه بعد ذهاب العمة: 
ال شك أنك مشتاقة لرؤية ابنة  -

عمك. أعتقد أبهنا أفاقت من النوم. 
 غرفتها تقع مباشرة قرب غرفتك.

 أعادت له جوسلني القبعة و أجابت: 
شكراً.-  

الساحة وهي مدركة أن  مث اجتازت
 نظرات الرجل تتبعها.



بعد أن غريت مالبسها, وسرحت 
شعرها, شعرت هبدوء داخلي غريب, 

لكنها ظلت تلوم تصرف جريفيه,  
غري العادل جتاه املغامرة اليت حصلت  

هلا, و اليت ميكنها أن حتصل ألي  
انسان آخر أييت إىل هذه املنطقة 

 للمرة األوىل.
اورة, فسمعت  طرقت ابب الغرفة اجمل

 صواتً ضعيفاً يقول: 



أدخل. -  
كانت كاميليا ممددة على سرير  
واسع. النوافذ اخلشبية مغلقة 

 والضوء الشحيح يعطي جواً غريباً.
صباح اخلري, اي كاميليا, كيف  -

 حالك؟
شعرت الفتاة ابلصدمة لدى اقرتاهبا  
من السرير. فعليه, امرأة شاحبة,  
.  خداها جموفان و ذراعاها حنيلتان



فتحت املرأة فمها لدى مساع صوت  
 جوسلني و صرخت:

جوسلني! آه, جوسلني, هذه أنت! -
ال يسعين تصديق ذلك. لو تعرفني  

 أبي صرب فارغ كنت انتظرك! 
احننت الفتاة لتقبل ابنة عمها, 

فاهنمرت هذه األخرية ابلبكاء و 
النحيب, مثل طفلة خائفة. فقالت  
 هلا جوسلني وهي تداعبها بنعومة: 



ال تبكي, اي محقاء. . . -  
أان آسفة. سألت عنك منذ أن -

استيقظت, فقالت يل السيدة أبهنا ال 
 جتدك يف أي مكان.

فضلت الفتاة أال تتكلم ابلتفصيل,  
 و أكتفت ابلقول:

ذهبت يف نزهة صباحية, هل  -
تريدين أن أفتح النوافذ. اجلو معتم و 

 حزين هنا.



  نعم, افتحيها, يتهيأ يل أنين منت يف-
مغارة. إنين أكره هذه الغرفة. شكراً  
اي إهلي, لقد توقفت رايح امليسرتال. 
عصفت ملدة أسبوع أبكمله وكدت 

 أجن.
دخلت العمة حاملة صينية الفطور. 
وضعتها على السرير و خرجت من 

دون أن تنطق بكلمة. فعلقت كاميليا 
 قائلة:



اي هلذه املرأة الشرسة! حني يولد  -
نة آلرز. كم  الطفل, سأذهب إىل مدي

 أان اندمة جمليئي إىل هنا. 
 مألت جوسلني فنجان قهوة وقالت:

وملاذا غادرت مدينة آلرز؟-  
أرغموين على ذلك. كنت أشعر -

ابلغثيان و الوحام يف أشهر محلي 
األوىل, كما سقطت ذات يوم و  

أصبحت مهددة خبسارة اجلنني. رمبا  



كان ذلك أفضل. كنا سعيدين جداً 
لكن, منذ بداية  قبل أن أمحل. . 

لي, كل شيء يسري خطأ, إهنم  مح
يكرهونين, و أان أكرههم, و ... آه,  

 ال هناية لذلك...
وضعت جوسلني زبدة فوق قطعة 
خبز ساخنة و انولتها ألبنة عمها, 

 فرفضتها قائلة:



كال, شكراً. أشعر بسوء اهلضم. -
ال آكل كثرياً, فالطعام ال يطاق...  

وجبات.رائحة الثوم تفوح يف كل ال  
مارك؟ -أين جان-  

 تنهدت كاميليا و أجابت:
لقد ذهب طيلة األسبوع. إنه يعمل  -

يف مؤسسة تنتج اآلالت الزراعية 
وهو مسؤول حالياً عن عرضها يف  
معرض بيون الدويل. كيف كان 



استقبال جريفيه لك؟ أان ال أراه أبداً  
تقريباً. يتكلم معي أحياانً عرب  

 النافذة.
ا جيب. يتهيأ يل مل يكن مرحباً كم-

أنه يعشق ثريانه و يكرس هلا حياته  
 كلها.

آه, يف منطقة الكامارغ, اجلميع -
جمانني ابلثريان. و هلذا السبب  

جريفيه و عمته مل يعجبهما زوجنا. 



مارك بعد -كاان يعتقدان أبن جان
أسفاره العديدة, سيعود إىل الضيعة  
و يستقر فيها و يتزوج واحدة من 

إليهم, حىت ولو  سكاهنا. ابلنسبة
تزوج فتاة من مرسيليا, فستكون  

مجيع سكان الكامارغ  أجنبية. و 
يفكرون التفكري إايه. و يقول عنهم  
الفرنسيون عامة أبهنم شعب منغلق 

 على نفسه.



ملاذا قلت هلم أبنين أتكلم  -
 الفرنسية؟

آه, مل يريدا أن أتيت... قال يل -
جريفيه أبن ال وقت لديه أن يهتم  

جم لك. فقلت له أن  بك و يرت 
ة  ابستطاعتك تدبري أمرك. فال ضرور 
أن تبقي سجينة هذا املكان ملدة  
ثالثة أسابيع. إذا أعاروك سيارة 



اجليب, إبمكانك زايرة القرى و  
 املدن اجملاورة.

مل تقل الفتاة أهنا ال تستطيع قيادة 
اجليب, خاصة يف هذه املنطقة  

 اجملهولة, إمنا سألتها: 
فيه يتكلم  وكيف جرى أن جري -

 االنكليزية؟ 
هو أيضاً سافر... من زمان... ملا  -

تويف زوج عمته, عاد ليدير املزرعة. 



مارك وهو خمتلفان كلياً. زوجي -جان
ال يريد البقاء يف املزرعة, بينما يصر 
أخوه على ذلك. إنه تقليد عائلي ال  

 مفر منه.
وماذا يريدونه أن يكون؟-  

حارس القطيع... كاوبوي مبعىن  -
- خر. جريفيه مالك القطيع و جانآ

ارك حارسه. هل تدركني اآلن أي  م
نوع من احلياة نعيش. الصيف ليس 



ممتعاً, والشتاء صحراء حقيقية. وال 
شك أنك رأيت وضع املراحيض  
 واحلالة البدائية اليت نعيش فيها!

حىت الصالون ليس مرحياً. آه, لقد -
نسيت, لقد جلبت لك هدية.  

احلال.سأذهب و أجلبها يف   
عادت الفتاة حاملة علبة صغرية و 

 قالت:



ما زالت أتذكر أبنك تستعملني  -
مساحيق ريفلون للتجميل. أحضرت  

لك آخر منتوجاهتا مدركة أبن ال 
 وجود هلا هنا.

طبعاً ال. انوليين املرآة, من -
فضلك. أريد أن أجرب محرة الشفاه  

 هذه. 
عمها تلون فمها   نظرت إىل ابنة

اختارت هلا هذا   ميل بتأن. لقداجل



اللون العنربي ألنه يناسب عينيها 
اخلضراوين و شعرها الكستنائي  
الفاتح. لكن شعرها اليوم أصبح  

ابهتاً, و هذه احلمرة تظهر مالحمها  
املشدودة والتجاويف السوداء حتت  
عينيها. ال أحد ميكنه معرفتها, هي  

احليوية,  اليت كانت تلك الفتاة 
النشطة, صورها تظهر دائما يف  

 جمالت املوضة النسائية.



مضت فرتة الصباح بسرعة. و كان  
احلديث شيقاً, بعد فراق دام حوايل  
السنتني. وقبل موعد الغذاء بقليل,  

 أطل جريفيه من النافذة و قال: 
صباح اخلري, اي كاميليا. كيف  -

 حالك اليوم؟
كانت قميصه مليئة ابلوحل. و 

ملطخاً ابلغبار والعرق, و   وجهه



قبعته مدفوعة إىل الوراء. انتفضت 
 زوجة أخيه و قالت: 

آه, اي جريفيه. . . فاجأتين!-  
قبل ثواين قليلة كانت مسرتخية و  

االبتسامة تتألأل على شفتيها, واآلن, 
وجهها الشاحب أصبح حذراً و 
 متخوفاً. أجاب جريفيه شارحاً: 

.  أان آسف, مل أكن أنوي مفاجأتك-
جئت أطلب من اآلنسة بيشوب إذا  



كانت ال جتد مانعاً من تناول الغذاء  
معنا. هكذا لن حتضر عميت إال  
 صينية واحدة, صينيتك طبعاً.

 سألت جوسلني الرجل:
هل حان وقت الغذاء, اي سيد  -

 سانتون؟
كال, علينا أن نغتسل اآلن. انزيل  -

بعد عشر دقائق و سأعرفك 
 ابآلخرين.



ة عمها:سألت الفتاة ابن  
سيعرفين إىل من؟ -  

رجاله. اهنم حوايل الدزينة.  -
معظمهم ينامون يف امللحقات و  

يتناولون وجبات الطعام هنا. ليس 
 من سبب كي تتناويل طعامك معهم.

ال يهمين هذا األمر. ال أريد أن  -
أفرض على العمة عماًل إضافياً. ال 
شك أهنا متضي وقتها يف املطبخ 



عديدة. هل هتتم  لتطعم هذه األفواه ال
 ابملنزل وحدها؟ 

طبعاً. اهنا تتمتع بقوة احلصان. -
ابلنسبة إليها, هذا هو دور املرأة. 
 فبإمكاهنا بسهولة أن حتضر صينيتني. 

ال يهم. حني ينتهي الغداء, أعود  -
 إليك.

كانت جتربة مزعجة للفتاة, أن تدخل 
غرفة مليئة ابلفرنسيني يسلطون  



رت  عليها عيوهنم الغامقة. و شع
ابرتياح عندما تقدم جريفيه منها و  

عرفها إىل مجاعته, قبل أن يدهلا على  
الكرسي املوضوعة خصيصاً هلا, يف 

 طرف الطاولة. 
لكن, أليس هذا مكانك؟-  
أفضل لِك أن جتلسي على -

الكرسي بدل البنك. و أمسحي يل  



أن أعرفك إىل رئيس احلراس مارسيل  
 روجيه, هناك... اآلنسة بيشوب. 

الفتاة ومهست تقول: ابتسمت  
أان سعيدة للتعرف إليك, اي سيد. -  

جلست على الكرسي, وتبعها 
 اجلميع.

بدأت السيدة سانتون تقدم خينة 
اخلضار ابخلروف من قدر فخارية  



واسعة, و تنقلت الصحون من يد  
 إىل يد أخرى.

و ابستثناء جريفيه, اجلميع يرتدون  
قبعاهتم, أيكلون و يشربون بشهية, 

ل هنضوا من نومهم منذ اهنم عما
الفجر. و تساءلت جوسلني إن كان  
وجودها جيعلهم صامتني, أم أهنم 

هكذا عادة. كانت تشعر ابالنزعاج,  



عيناها حمدقتان بصحنها, كأهنا 
 دخيلة أو جاسوسة. 

و حسب تقاليد البلدة, مسحت  
صحنها بقطعة خبز. يف تلك األثناء,  
أحد احلراس أطلق زفرة استغراب و  

جيبه زوج نظارات مشسية   أخرج من
 وقال: 

هااتن النظاراتن للفتاة اي معلم  -
 جريفيه! 



 سأل جريفيه الفتاة: 
هل هذا صحيح؟-  

هزت رأسها موافقة, فناوهلا حارس  
 شاب إايمها و قالت له:

شكراً, اي سيد. -  
خيرب رجاله كيف   شرع جريفيه

أضاعت الفتاة نظارتيها, فشعرت  
 ابإلزعاج حىت األعماق.



وملا علم الرجال أبهنا اعتربت الثريان  
املتوحشة السوداء قطيعا من البقر  
الداجن, راحوا يقهقهون بصوت  
مرتفع, هازئني و ساخرين. يف  
مواقف أخرى, كانت شاركتهم  

جوسلني الضحك, لكنها أدركت أن  
اهلزء منها عن سابق   جريفيه حياول

قصد. فاستطاعت كبت انزعاجها و  
ابتسمت خبجل و ظلت حتدق يف 



القرويني, ويداها مشدوداتن و  
وجهها أمحر. مل يزعجها تصرفهم  
العفوي, لكن قلبها اجنرح من  
نظرات جريفيه اهلازئة. مل خيطئ  
حدسها, عندا الحظت عدائية 

جريفيه اجتاهها منذ البداية. فكاميليا 
لى حق: آل سانتون ال حيبون إذن ع

 األجانب.



خالل األايم األربعة األوىل, مل تغادر  
الفتاة غرفة كاميليا, إال عندما تتناول 
وجبات الطعام من العمال. لو كانت  

يف انكلرتا ملدت يد املساعدة إىل  
العمة يف توضيب مائدة الطعام و  
غسل الصحون, لكن ال شك أن  

لرفضت العجوز تعترب ذلك حتدايً, و 
 مساعدهتا بوقاحة.



بدأت صحة كاميليا تتحسن بوجود  
ابنة عمها, و استعادت شهيتها على 
الطعام, وكذلك نشاطها و عافيتها. 

غري أن جوسلني ما زالت قلقة  
عليها. فهذا املنزل املنعزل, اخلايل 

من مجيع وسائل الراحة, من 
الكهرابء و ماء ساخنة... هذا املنزل 

مرأة ستضع البدائي ال يناسب ا
طفلها عما قريب. لكنها مل خترب 



كاميليا بقلقها, بعدما قررت فتح  
مارك لدى  -هذا املوضوع مع جان

 عودته من ليون. 
وهنار اجلمعة, بعد الغداء, قررت  

يليا أن تنام يف فرتة القيلولة.  كام
فشعرت جوسلني حباجة إىل املشي. 
الطقس جيد وال ترغب يف قضاء 

ن.وقتها بني أربعة جدرا  



وما إن اصبحت جوسلني خارج عتبة 
املنزل, حىت مسعت أصوااتً وصهيل 
خيول. بفضول ذهبت حنو املستودع 
فرأت عمااًل و أوالداً, جالسني على  
احلواجز. اقرتبت قلياًل و حملت يف 

أحد العنابر صاحب املاشية مع أحد  
حراسه, يضعان الرسن على حصان  

 صغري.



ى  بعد قليل, انسحب احلارس, فامتط
ويف احلل, جتمد   -فيه املهرجري 

احليوان, رفع اذنيه إىل الوراء  
وابيضت عيناه, مث قفز حمداثً صيحة 
رهيبة ارعبت الفتاة كثرياً. مل يسبق هلا  
أن رأت مقل هذا املنظر من قبل. 

هل هذا ما يسمونه ترويض احلصان؟ 
كيف إبمكان فارسه أن يظل على  
ظهر ال يتوقف اثنية عن اهليجان و  



وثوب. لكن جريفيه ظل يتبع  ال
حركات احلصان. الغبار يرتفع,  

األوالد يصفقون و العمال يطلقون  
 أصوااتً مشجعة للفارس املاهر.

دامت املبارزة مخس دقائق, خالهلا  
كانت الفتاة تشعر ابإلعجاب لصرب 

 و مكابدة أهل هذا البلد.
وملا بدا على احليوان التعب, احنرف  

حذير من  جانباً, فعلت أصوات الت



قبل احلضور, وما كاد يرمتي احليوان  
على ظهره, رافعاً حوافره األربعة يف  
اهلواء, حىت سحب جريفيه رجليه و  

ابتعد. لو أتخر نصف اثنية 
لتحطمت ساقه. انبطح الرجل على 
األرض املغربة, مث هنض, غري مصاب  

 أبذى.
نفض الرجال الغبار عن مالبسه  

مع   وتبادل كلمات املديح و النكات



عماله, مث تقدم من احليوان و راح  
 يداعب عنقه. 

وبينما كان احلراس يضعون الرسن  
على حصان آخر, ملح جريفيه 

الفتاة, فقفز فوق احلاجز و اقرتب  
 منها و سأهلا:

هل ترغبني يف رؤييت, آسنة  -
 بيشوب؟ هل هناك مشاكل؟



كاميليا تنام, و أان مسعت ضجة, -
فجئت أرى ماذا حيصل. هل 

 يزعجك إن بقيت أشاهد من هنا.
ال, أبداً. -  

كان يقف أمامها, يداه على وركيه و 
قبعته منحرفة إىل الوراء, يلهث  

 بشدة. ابتسم و قال:
ابنة عمك ال حتب هذه املشاهد. -

 و اقنعت أخي بعدم مساعديت.



 سألته جوسلني ابهتمام و هتذيب: 
كم من الوقت حيتاج احلصان  -

 للرتويض؟ 
احلصان أن يفعل ما   حنن هنا نعلم -

نطلبه منه. وال ميكن ألحد يف هذا 
املكان أن يروض حصاانً يولد و  

 ينمو يف منطقة الكامارغ. 
حىت أنت, ال تستطيع ترويض  -

 احلصان, اي سيد سانتون؟



مل أحاول ذلك أبداً, آنسة  -
بيشوب. انين أعرف متاماً قيمة 
 حرييت. و اآلن, أرجو معذريت.

احلاجز. ابتعد الرجل وقفز فوق  
يف هذا املساء, ويف الوقت الذي  

كانت الفتاة تستعد فيه للنهوض عن  
 مائدة العشاء, قال هلا جريفيه:

سأذهب يف الغد إىل مدينة آلرز, -
آنسة بيشوب. هل ميكنك أن تسأيل  



ابنة عمك إذا ما كانت حتتاج لشيء  
اشرتيه هلا. سأغادر يف الصباح  
 البكار... قبل هنوضها من النوم.

أذهب يف احلال, اي سيد. س-  
فرحت كاميليا هبذا اخلرب وقالت ألبنة  

 عمها:
آه, نعم, هناك أشياء كثرية أان -

 حباجة ماسة إليها. 



تناولت املرأة مفكرهتا اجلديدة الزرقاء  
و املبطنة  املطعمة أبحرف امسها,

ابحلرير املموج, مث سحبت من طرفها  
قلم حرب ذهيب, و راحت تدون 

يلي.عليها ما   
صابون... قطن... سكاير -

انكليزية... هذا ال يعجب جريفيه.  
 فهو ال حيب النساء اللوايت يدخنن.



بنظري, جيب أن حتاويل االقالع  -
عن التدخني. فهو مضر بصحة 

 اجلنني.
آه, أنت أيضاً, بدأت تنهالني علي  -

ابلنصائح. يكفيين النصائح الصادرة  
من جريفيه و عمته. امسعي, ملاذا ال  
تذهبني معه و تقومي عنه بشراء هذه  
األغراض. هكذا توفرين عليه وقتاً و  

ستتاح لك فرصة زايرة اآلاثر و 



املتاحف هناك. لقد أمضيت هنا  
اسبوعاً ممال, حابسة نفسك يف هذه  

 الغرفة معي.
 ذكرهتا جوسلني قائلة:

جئت إىل هنا ألبقى جبانبك. لكن, -
رمبا من األفضل أن أقوم هبذه 

ت بنفسي, إذا كان السيد  املشرتاي
 سانتون ال يرى يف ذلك مانعاً.



استقبل جريفيه اخلرب بقلة محاس.  
لكن بعد تفكري و حتليل, أعلن 

 قائاًل:
حسناً, آنسة بيشوب. سنغادر يف  -

 الثامنة صباحاً.
ويف صباح اليوم التايل, ارتدت  

جوسلني فستاانً قطنياً معرقاً, و رأت  
ندما جريفيه على مائدة الفطور ع

دخلت غرفة اجللوس. هنض و أتمل 



فستاهنا و حذاءها ومل تعرف إذا  
أعجبه منظرها أم ال. أما هو, فكان 
يرتدي قميضاً زرقاء و سروااًل ضيقاً, 
كاكي اللون. و انتعل فوق حزمته  
 اجللدية غطاء من الكاوتشوك الواق.

وما ان انتهت من تناول الفطور حىت  
صعدت يف سيارة اجليب. نظرت 

ليهما العمة ومها راحالن دون أن  إ
 ترد على ابتسامة الفتاة و وداعها. 



ران الصمت يف الدقائق العشر  
األوىل, قطعه جريفيه أخرياً عندما 

 سأهلا فجأة:
أخربيين اي آنسة بيشوب, ما هي  -

مهنتك؟ هل أنت عارضة أزايء مثل  
 ابنة عمك؟

ال, شكراً اي إهلي! ملاذا أخذت  -
 هذه الفكرة عين؟



يت تساءلت الشيء نفسه.  عم-
 فكاميليا مل ختربان بشيء.
 بصوت عال أجابت:

أان مدبرة منزل.-  
تقصدين ربة منزل.-  

نعم, أهتم بوالدي. انه طبيب.-  
فهمت. اذن كيف استطعت اجمليء -

إىل فرنسا هل لديك خدام حيلون 
 مكانك؟



تزوج أيب من جديد, و لوال ذلك  -
 ملا استطعت اجمليء. 

  إدارة املنزل.وهل ستستمرين يف-
آه, ال. هذا دور زوجته اآلن. -

سأحبث عن عمل, لكنين ال أعرف 
نوعيته. ال أستطيع أن أعمل شيئاً  

 خارج ادارة املنزل.
ابنة عمك ال تعرف شيئاً يف هذا -

 اجملال.



هذه حال معظم الفتيات, يف أايمنا  -
هذه. يتعلمون إدارة املنزل يف حينه.  

ة مىت  و كاميليا ستتعلم ذلك بسرع
اسست لعائلتها منزاًل. سيكون ذلك 

الفتاة صعباً عليها, كوهنا فتاة أجنبية. 
الفرنسية تعاين املشاكل إايها إذا  

 تزوجت من رجل انكليزي. 
نساؤان لديهن غريزة طبيعية هلذا -

 النوع من األعمال. 



آه, إنه يتكلم عن النساء كما يف 
 القرن التاسع عشر!

إلجياد رد  مل يتسن هلا الوقت  
مناسب, ألهنا رأت فجأة عصافري  
يرتفع فوق املستنقع املمتد على  
طول الطريق, و حيلق يف السماء  

الزرقاء مثل غيمة وردية. مل يسبق أن  
رأت جبمال هذا املنظر و سحره  



املفاجئ. فقبل حلظة كان اجلبل 
 صحراوايً... 

آه, هذا رائع جداً. ما هذا النوع  -
 من العصافري؟ 

الرجل فرامل سيارته و أوقفها  كبح 
 جانباً و أجاب: 

إهنا طيور طويلة الساق و العنق, -
كما ترين و تدعى النحاميات. حنن 

 هنا نسميها " الزهور الطائرة". 



نزلت جوسلني من السيارة لتتأمل 
منظر هذه العصافري اجلميلة, مث 

 قالت ابستغراب:
عصفور النحام يف فرنسا؟ كنت -

ة فقط يف املناطق  أعتقد أبهنا موجود
االستوائية. انظر إن عددها يتجاوز  

 األلف.
ال جيود مثل هذه العصافري, هنا يف -

فرنسا, إال يف منطقتنا, يف الكامارغ. 



هل هتتمني ابلعصافري, آنسة 
 بيشوب.

كال, ليس متاما. اهنا عصافري  -
غريبة. و العندليب عصفور غريب 

أيضاً. و وجوده كثري هنا, كالشحرور  
نكلرتا. هل زرت بالدي, اي سيد يف ا

سانتون. اخربتين كاميليا أبنك 
 سافرت كثرياً.

 أجاب ابختصار وهو يقلع: 



لقد مررت بلندن.-  
تتكلم االنكليزية بطالقة. -  

 نظر إليها ساخراً وقال: 
تعلمت اللغة االنكليزية يف ليون,  -

خالل دراسيت اجلامعية. هل هذا 
 يدهشك اي آنسة بيشوب؟

بب كي أندهش.ملاذا؟ ال س-  



كان ينظر إىل الطريق, فلمحت  
الفتاة تقلص فمه يف ابتسامة  

 متعجرفة مث قال جبفاف: 
تفعلني قدر مستطاعك كي ختفي -

عين نظرتك يب. لكنين أعرفها. أنت  
 تعتربينين انساانً غليظاً, أليس كذلك؟

مل تتوقع الفتاة ذلك منه, لكنها 
 أجابت حبذر:



  ابلكاد أعرفك, اي سيد. لكنين-
لست ساذجة ألصدق كل ما يقال  
عن الفرنسيني أبهنم مجيعاً لطفاء و  

 حمبني. 
كبح فرامله فجأة ليتحاشى السقوط  

يف حفرة عميقة, اضطرت الفتاة  
التمسك يف مقعدها كي ال ترتطم 
 بنوافذ السيارة األمامية. فقال هلا:



عفواً, آنسة بيشوب. طرقنا -
رجراجة. آمل أال تكوين منزعجة من  

.الرجة  
امحر وجهها و ظلت صامته. لكنها 
كانت مضطربة منذ أن بدأت فهم 

التأثري الذي يفعله ابلنساء عامة, مىت  
أراد ذلك. عم الصمت بقية الطريق. 
أخرياً وصال إىل مدينة آلرز. أوقف  



جريفيه سيارته أمام مقهى يف جادة  
 األمراء و سأهلا:

هل حتبني احتساء مرطب منعش؟-  
و تبعته إىل  هزت رأسها مواقفة  

داخل املقهى. احتسيا الليموانضة  
املثلجة بسرعة, مث دف الرجل فاتورة 

 احلساب, وهنض قائاًل:
هل ابستطاعتك تدبري أمرك  -

 وحدك؟



لغيت الفرنسية تكفي ألن أقوم -
 ابلشراءات من دون صعوبة. 

يف هذه احلال, موعدان هنا عند  -
 الظهر. إىل اللقاء اي آنسة.

يقة مشيته, يفهم رأته يبتعد, من طر 
اآلخرون أنه واثق من نفسه, كأنه  
ميلك املدينة كلها. مل تستطع منع  
نفسها من التساؤل, ملاذا هذا  

الرجل, الذي سافر وقام بدراسات 



جامعية, اختار أن يكون صاحب 
ماشية, يف غضون ساعة اهنت الفتاة 
مشرتايهتا, و وضعتها يف سلة داخل  

  املقهى, مث راحت جتوب املدينة
كسائحة. اجلادة الكبرية اليت حيدها 

شجر الصفصاف هادئة متاماً. 
الكنائس املوحية ابهليبة و املقابر  

الضخمة, ذكرت الفتاة ابلرومان و  
ثوهبم يتمايل مع خطواهتم اإليقاعية, 



يف حركة وضجيج العرابت. 
أغمضت جوسلني عينيها برهة, فتهيأ 

هلا أهنا تعيش يف تلك العصور  
 القدمية. 

ت أخرياً إىل قلب املدينة, وصل
الشوارع تكتظ حبركة مستمرة. إنه 
يوم السبت, يوم املزارعني الذين  
أيتون إىل املدينة لعقد صفقات 

 أعماهلم.



وجدت املقهى مليئاً, لكن خالل 
عائالت  ثواِن معدودة أخلت إحدى ال

طاولة فشعرت جوسلني ابرتياح و  
جلست أمام تلك الطاولة حتتسي 

ضة. أمامها نصف  شراب الليموان
 ساعة قبل عودة جريفيه. 

مل يعد وحده. بل مع فتاة شابة, 
مسراء, قصرية, ترافقه متأبطة ذراعة  

 ابسرتخاء.



اآلنسة بيشوب... اآلنسة  -
ابنة عم  دورانس. اآلنسة بيشوب

كاميليا, اي سيلني. متضي بضعة أايم 
 عندان يف املزرعة. 

هنضت جولني و مدت يدها تسلم 
 على الفتاة الفرنسية, قائلة:

تشرفت مبعرفتك. كيف احلال؟-  
ابتسمت سيلني مظهرة عن أسنان 
انصعة مجيلة, طالء أظافرها يشبه  



لون محرة شفتيها. ترتدي قميصاً  
ة خصرها وردايً وتنورة مكسرة كحلي

حنيف و رأسها ابلكاد يصل إىل كتف  
 جريفيه. قال هذا األخري شارحاً: 

دعيت سيلني لتناول طعام الغداء  -
 معنا.

خرج اجلميع إىل شرفة املقهى بعدما  
أخلى هلم اخلادم طاولة واسعة مطلة.  
 وبعد قليل, سألت سيلني جوسلني:



هل هذه رحلتك األوىل إىل فرنسا  -
 اي آنسة بيشوب؟ 

نعم.-  
احتارت جوسلني. الشوارع مليئة 
ابلفتيات اجلميالت, لكن سيلني  

خمتلفة عنهن. حقيبة يدها البسيطة و  
حذاؤها الفاخر, و عطرها الناعم, 

ومالبسها األنيقة, كل ذلك يشري إىل  
أهنا فتاة ابريسية. ماذا تفعل هنا يف  



آلرز... مع رجل مثل جريفيه 
 سانتون؟

ا و  خلعت الفتاة الفرنسية نظارتيه
 قالت:

كيف حال ابنة عمك؟ التقيت هبا  -
مرة واحدة عندما كانت تسكن مع  

مارك يف شقتهما, شارع  -جان
 غانبيتا. هل ما تزال يف صحة سيئة؟ 



اهنا تتحسن قلياًل. هل تسكنني يف  -
 مدينة آلرز, اي آنسة؟

املدينة حيث امضي  لدينا منزل يف  -
أشهر الشتاء. لكن, يف الربيع, أعود  

إىل مزرعة والدي, انه صاحب 
ماشية, مثل جريفيه. ومزرعتنا ليست 
بعيدة عن مزرعة سانتون, امنا ماشيتنا 
اسبانية, بينما ماشية جريفيه مؤلفة  
فقط من الثريان األصلية التابعة  



 ملنطقة الكامارغ, أليس كذلك, اي
 عزيزي؟

ادم, و بينما كان جريفيه  جاء اخل
خيتار الطعام مع سيلني, من دون  
استشارة جوسلني, تساءلت هذه  

األخرية إذا التقى سيلني صدفة, أم 
 كان على موعد مسبق معها.

أخرجت سيلني من حقيبة يدها علبة 
 سكائر و قالت:



هل تدخنني اي آنسة بيشوب.؟ -
 كال؟ 

تناولت الفتاة الفرنسية سيكارة,  
عها يف فمها, وضع وقبل أن تض 

جريفيه يده على معصمها وهز رأسه  
 و قال:

ليس اآلن... انتظري هناية الغداء. -  
آه, أنت مزعج مثل والدي... -  



أحضر اخلادم املقبالت املؤلفة من  
الزيتون األسود و اخليار و الفطر و  
الطماطم و البيض املسلوق. فجأة,  

 قال جريفيه: 
هل متكنت من القيام جبميع  -

ءات اي آنسة بيشوب؟الشرا  
نعم, شكراً. و قمت أيضاً بتجوال  -

حول املدينة. الطقس منعش, حتت  
 أشجار احلور و الصفصاف. 



 قالت سيلني:
ال شك أنك جتدين مناخنا حاراُ, -

أان أحب هذا الطقس. فرحي  
الوحيد, أن أكون طول النهار حتت 
الشمس... ان أمتطي حصاين و 
  أجوب مسافة طويلة دون أن التقي

أحداً... آه, هذا ما أفضله أكثر من  
 أي شيء آخر.

 قال جرييفيه جبفاف: 



ما دام احلال هكذا, ال أفهم ملاذا  -
 متضني أوقااتً عديدة يف ابريس؟

 ضحكت وقالت: 
و أحب ابريس أيضاً. اذهب إليها  -

الختيار مالبسي. أال حتب أن أبدو  
 مجيلة اي حبييب؟ 

أنت مجيلة بطبيعتك.-  
صحيح.-  



طبعاً. هيا, أكملي طعامك, اي -
 عصفوريت. 

ذهلت جوسلني ومل تصدق ما مسعته,  
خاصة ما صدر عن جريفيه سانتون.  

ال شك أن عالقة الرجل ابلفتاة 
الفرنسية قدمية. لكن هل هي عالقة 

 أخوة أم عالقة حب جدية؟



أحضر اخلادم الوجبة األساسية 
املكونة من فخذ غنم حممر ابلفرن, 

بازالء و البطاطا. وإىل جانبه ال  
وبني احلر و الطعام الشهي, بدأ  

النعاس يتغلب على جوسلني, بينما 
بقيت سيلني يف حيويتها ونشاطها. 

تتكلم ابستمرار مع جريفيه, وتبتسم,  
من حني إىل آخر إىل الفتاة 

االنكليزية اليت, ظاهرايً, ال يبدو أهنا 



تشارك الرجل كرهه و عدائيته 
 لألجانب.

أشار جريفيه للخادم أن   بعد القهوة,
حيضر الفاتورة, فاقرتحت الفتاة 

 الفرنسية قائلة:
ملاذا ال متر علينا يف املساء, اي -

جريفيه. مل يرك والدي منذ شهر  
تقريباً. رمبا حتب اآلنسة بيشوب أن  

 أتيت معك.



 قالت جوسلني بتهذيب: 
هذا لطف منك, اي آنسة, لكنين -

ا أفضل البقاء مع كاميليا, خاصة اهن 
 أمضت هذا اليوم وحدها. 

- آه, نعم, مل أفكر بذلك... جان-
ارك يف ليون, أليس كذلك لكن  م

 أنت, اي جريفيه, هل ستأيت؟
كال, ليس هذا املساء, اي سيلني.-  



بدت اخليبة على وجه الفتاة  
الفرنسية, لكنها مل تصر, بل اكتفت 

 ابلقول:
إذن, رمبا لرؤيتك يف الغد. مل أر  -

زمان. العمة مادلون من  
أهال وسهاًل بك دائماً, اي صغرييت.-  

أمام املقهى, ودعتهما سيلني,  
وبصمت توجه جريفيه و جوسلني  

حنو سيارة اجليب اليت انطلقت عائدة 



إىل املزرعة. يف منتصف الطريق  
أوقف جريفيه سيارته ليتحدث مع 
سائق سيارة جيب أخرى, آتية 

ابالجتاه املعاكس. مث عاد و أقلع من  
بعد قليل, قال هبدوء:جديد.   

الرجل الذي حتدثت معه منذ -
قليل, هو الطبيب الذي ذهب لرؤية  

 ابنة عمك, كاملعتاد.
 قالت الفتاة ابندهاش: 



وملاذا مل تقل يل ذلك من قبل. -
كنت أرغب يف أن أكلمه أان أيضاً. 
 آه, كان جيب عليك أن تقدمين إليه. 

وملاذا؟ انه ال يتكلم االنكليزية, -
ة عمك مطمئنة. وحال ابن  

قطب حاجبيه, مث هز كتفيه وقال 
 شارحاً: 

عامة, أييت عندما يكون أخي هنا. -
طبعاً, لو كنت أعرف اصرارك على  



رؤيته لعرفتك به. لكن, ال حاجة 
للقلق اآلن. انه طبيب جيد وله خربة  

واسعة يف جمال تطبيب النساء  
 احلوامل. 

هل هو موافق على أن تسكن  -
 املزرعة؟

عين أبنك متانعني ذلك؟هل هذا ي-  
 عضت الفتاة على شفتيها وقالت:



كنت أفضل لو تذهب إىل  -
املستشفى, ماذا لو أصيبت  

 ابشرتاكات... 
 قاطعها الرجل قائاًل:

وملاذا سيحدث هلا اشرتاكات؟ اهنا  -
شابة و بصحة جيدة و يراقبها  
الطبيب ابستمرار. ويعتقد أبن 

 والدهتا ستكون طبيعية. 
الفتاة وقالت: احتجت   



لكنها حنيلة و واهنة.-  
إذا كانت ترفض األكل, فماذا -

 ابستطاعتنا أن نفعل. ان جنربها؟
اهنا غري معتادة على املطبخ -

 الفرنسي... الثوم... الزيت... 
وأنت مثلها اي آنسة بيشوب. لكن  -

يبدو أنك أتكلني طعامنا وال تعاندين  
 إال إذا كنت تتصنعني ذلك.



مكم رائعاً. لكن, ال كال. أرى طعا-
 تنسى أن كاميليا امرأة حامل و... 

 قاطعها قائاًل:
ابنة عمك ترفض التكيف. وهذه  -

هي مشكلتها األساسية. لن 
تساعديها إذا شجعتها يف هذا  

التصرف. يكفي أن أخي متساهل 
 معها كثرياً. 

 أجابت الفتاة بربود: 



ألنه حيبها, رمبا. معظم الرجال -
ينتظرن  يدللون نساءهم عندما

مولوداً سعيداً. لكن, ما دمت أنت  
 غري متزوج, فال تستطيع فهم ذلك. 

ال حيتاج الرجل أن يكون متزوجاً  -
كي يفهم النساء. ابنة عمك حباجة  
إىل بعض القسوة. النساء كالفرس,  

 يطلنب الصالبة و احلزم.



صحيح ال عجب أن تكون عازابً  -
 يف سنك, اي سيد سانتون.

الرأي تفضلني   أنت ال توافقينين-
 األزواج اللينني؟

نظريت إىل الزواج ختتلف كلياً عن -
نظرتك, على ما يبدو. كما لن أتزوج  
رجاًل ال يرى أبنين على درجة معينة 

 من الذكاء.



صحيح أبن النساء كائنات  -
غريزايت, لكن هذا ال يعين أبهنن  

غري ذكيات. أنت ما زلت صغرية, اي  
وعية آنسة, ورمبا ال تعرفني بعد ن 

مزاجك و شخصيتك الكاملة.  
عندما تكونني لنفسك خربة أكرب, 

ستفهمني أبن النساء خلقن للطاعة, 
 وال ميكن للطبيعة أن تتغري.

 احتجت بربود قائلة:



األايم تتغري. أنت رجل تقليدي,  -
 أليس كذلك؟ 

ظهرت املزرعة من بعيد, جدراهنا  
 البيضاء تلمع حتت الشمس.

غري طبيعة  هذا ممكن, لكن هذا ال ي-
العالقة املوجودة بني الرجل واملرأة. 
أال جتدين أن ابنة عمك أتخرت يف 

 الندم على زواجها. 



لكنها ليست اندمة على شيء.  -
إهنا حتب أخاك كثرياً. ومهما يكن, 

كيف ابستطاعتك أن تطلب منها أن  
تكون سعيدة, بينما أنت و العمة ال  
تظهران حنوها حمبة معينة, وال أي 

كيف الصحي. حظ للت  
هل تتهميين و تتهمني عميت بعدم -

 التالطف مع ابنة عمك؟ 



قالت الفتاة لنفسها: مهما فعلت و  
قلت, لن أتوصل إىل جعله فهم  
 شيء مما أريد. فقالت معتذرة: 

كال, طبعاً, اي سيد. ليس هذا ما -
أقصده. لكن ابمكنكما أن تكوان  
متساحمني معها أكثر. كاميليا فتاة  

ية, تعرف أبنكما ال شديدة احلساس
حتباهنا, وهذا جيعلها فتاة تعيسة.  
أخوك أيضاً ليس يف وضع سهل.  



لكن ال جدوى يف معارضة زواجهما. 
رمبا من األفضل لو تقف إىل جانب  

اعد كاميليا على  أخيك و تس
 التكيف.

أوقف جريفيه سيارة اجليب. خبع  
قفازيه و رمامها إىل الوراء, مث التفت 

 حنو الفتاة وقال:
مساعدهتا؟ أبي طريقة؟ -  

آه, بطرق عديدة. -  



كانت الفتاة تعي أبن فستاهنا جمعلك 
و وجهها عابق من شدة احلر, لكن  
نظرات جريفيه احملدقة هبا, و دنو يده 

السمراء من كتفها, وتراتها ,  
فشعرت ابلتقلص فجأة. ماذا لو  

ملسها من دون وعي. كانت ختاف.  
ال  انه خمتلف عن بقية الرجال. لكنها
 تعرف ملاذا تشعر بذلك. سأهلا:

مثاًل؟-  



بتشجيع اآلنسة دورانس أن أتيت  -
لزايرهتا, مثاًل. كاميليا حباجة إىل  
صديقات, و يبدو أهنما تتبادالن 

 االهتمامات نفسها.
طبعاً, هذا اقرتاح مليء ابلوحي! -  

اضطربت جوسلني لتعبري وجهه 
 اهلازئ وقالت:

ال أفهم.-  



كثرية ال تفهمينها. هناك أشياء  -
أنت هنا منذ أسبوع و دعيين أقدم  

لك نصيحة, اي آنسة, عليك ابلرتفيه  
عن ابنة عمك. قريباً, ستلد و 
 سيمأل الطفل أوقات فراغها. 

 امحرت جوسلني وقالت مدافعة:
كنت أريد فقط مساعدهتا. -  

أان أكيد من ذلك. و معك حق أن  -
تعتقدي أن سيلني و كاميليا تتبادالن 



هتمام نفسه. ألن سيلني كانت اال
الفتاة اليت كان أخي سيتزوج منها, 
 لو مل يذهب إىل ابريس العام الفائت.

 هناية الفصل الثاين 
اكتشفت جوسلني أن كامليا  -3

ليست ضحية مسكينة كما حتاول أن 
تظهر وقررت الرحيل يف الوقت 

املناسب لتجنب ظالفة جريفيه, لكن 
العمة سقطت و عليها أن تقبل  



التحدي و تبقى أو ترحل فتخسر  
 حتديها... 

استقبلت كاميليا ابنة عمها عندما 
 دخلت غرفتها مبزاج سيء قائلة:

أنتظرك منذ ساعتني!-  
أان آسفة. مل أعرف مسبقاً أبن -

جريفيه ينوي تناول الغداء يف آلرز.  
 لقد جلبت لك كل ما طلبته.



أفرغت الفتاة حمتوى السلة على 
غسل وجهها و  السرير راغبة يف 

يديها و تغيري مالبسها, مث قالت  
للمرأة اجلالسة أمام منضدة الزينة, 

 قرب النافذة:
جاء الطبيب لرؤيتك, أليس -

كذلك؟ لقد التقينا به يف طريق  
 العودة.



انه رجل حقري و مقيت... كانت -
رائحته تفوح ابلثوم. امسعي, سأغسل 

مارك, غداً. -شعري قبل عودة جان
يف ذلك اي جوسلني.   و ستساعدينين

مل يعد ابستطاعيت غسله وحدي. 
 اجليب يل ماء ساخن من عند العمة.

أليس من األفضل أن تغسليه غداً  -
صباحاً؟ سيأخذ وقتاً طوياًل قبل أن  

 جيف, اي كاميليا. 



 لكن كاميليا أجابت إبصرار عنيد: 
كال, كال.. أريد أن أغسله اآلن, -

 يف حال وصل زوجي ابكراً.
سأذهب و أغري مالبسي.حسناً, -  

يف غرفتها جلست جوسلني على 
السرير يف اسرتاحة قصرية, فالطريق  
الرجراجة و اجلدال مع جريفيه أحبطا 

عزميتها. لكن عليها أن تساعد  
كاميليا يف غسل شعرها كي جيف  



ا و بذلت قبل الليل. خلعت مالبسه
جهدا كبرياً لتقاوم رغبتها يف التمدد 

 على السرير والنوم؟
بعدما غسلت وجهها و ذراعيها, 
وارتدت قميصاً وسروااًل نظيفني,  

 شعرت ابالنتعاش والراحة.
مل جتد السيدة سانتون يف املطبخ وال 
يف غرفة اجللوس. ال بد أن تكون  

غرفتها. لئال تزعجها قررت  إذن يف 



أن تسخن املاء بنفسها. عليها إذن  
 أن تسحب املاء بواسطة املضخة. 

اً و وجدت املضخة محلت دلواً كبري 
يف الساحة. وبينما كانت تباشر يف  

تشغيلها, مسعت شخصاً يتقدم و هو 
يصفر, رفعت نظرها وحملت أحد 
احلراس. انه احلارس الصغري الذي  

عثر على نظارهتا يوم حادثة الثريان.  
 ابتسمت له وقالت:



صباح اخلري, اي سيد. -  
فوجئ الرجل لرؤيتها, فتوقف حائراً, 

 مث قال: 
اح اخلري, اي آنسة.صب-  

انه أصغر احلراس وال بد أن يكون يف  
مثل عمرها. بعد تردد قصري, تقدم 

منها و أشار إليها أن تبتعد كي يضخ 
 املاء بنفسه, قائاًل: 



الدلو ثقيل ابلنسبة إليك خباصة  -
 عندما ميتلئ. سأمحله عنك. 

أفرغ املاء يف قدر معدنية موضوعة  
داخل املطبخ, و وضعها على الفرن  

اخلطيب, مث أشعل بعض الوقود,  
 فقالت له:

شكراً جزياًل, كنت أعتقد أن -
اجلميع ذهبوا اليوم بعد الظهر إىل  

 املدينة.



من دون أن يتجرأ يف النظر إليها,  
 قال ببعض االنزعاج:

ليس أان, اي آنسة, امسي رفاييل.-  
دهشت الفتاة من خجل الشاب  ان

الوسيم, ذي الشعر األسود اجملعد و  
القامة املتوسطة واملتينة. ابتسمت له 

 وقالت:
و أان امسي جوسلني.-  



انه اسم مجيل, هل أعجبتك مدينة -
 آلرز اي آنسة جوسلني؟

نعم... اهنا مدينة مجيلة حقاً.-  
 اسرتخى الشاب وسأهلا:

هل ستبقني هنا حىت حني والدة  -
طفل؟ ال  

كال, ال أستطيع ذلك. سأعود إىل  -
انكلرتا بعد اسبوعني. اجلميع هنا 



أيملون أن يكون الطفل ذكراً, أليس 
 كذلك؟ ورمبا يكون أنثى مجيلة.

هنا, املولود األول دائما صيب.-  
لكنه أضاف بسرعة لدى مساعه 

 طرقة ابب يف املمر: 
سأذهب اآلن, لدي عمل. -  

أن مل أيت أحد. كانت الفتاة حتب 
تتحدث مع رفاييل ملدة أطول, 

لتحسن لغتها الفرنسية. فحىت اآلن 



ابصغاءها إىل احلراس يتحدثون غلى 
مائدة الطعام, تذكرت تقريباً كل ما  
تعلمته يف املدرسة, كما تعلمت 

 بعض التعابري القروية احمللية.
ساعدت جوسلني, يف غسل شعر  
ابنة عمها و راحت بدورها تغسل  

لفته مبنشفة, و   شعرها أيضاً. مث
راحت جتعد شعر كاميليا بوضع  



مالقط خاصة فيه. فقالت هلا كاميليا  
 بغيظ:

ال أفهم ملاذا ال جيلب جريفيه حمركاً  -
كهرابئياً. فأان ال أستطيع استعمال 

 جمفف الشعر... 
احملرك الكهرابئي يكلف غالياً. رمبا  -

 ليس إبمكانه أن يشرتي واحداً.
ري. إبمكانه  بلى... لديه املال الكث-

أن حيسن أوضاع املزرعة بكاملها و  



جيعلها حديثة الطراز, لو مل يكن 
خبياًل. أين اصطحبك إىل الغداء يف  

 مقهى حقري, على ما أظن؟ 
مل يكن مقهى من الطراز األول, -

لكن الطعام كان من الدرجة االوىل.  
يف الواقع كنا ثالثة أشخاص. لقد 
 دعا فتاة تدعى سيلني دورانس. 

, صحيح! لقد سبق و ألتقيت آه-
هبا مرة من قبل. اهنا فتاة مسراء...  



قصرية... أنيقة جداً. لقد وجدهتا 
 فتاة انعمة و لطيفة.

بدا على كاميليا أهنا ال تعرف أبن  
ائلة سانتون كانت أتمل بزواج  ع

ا كان  1مارك و سيلني. ما-جان
جريفيه يقصد من كالمه إذن: لو كان  

جة له,  مارك يريد سيلني زو -جان
ألخرب كاميليا بذلك؟ الظاهر أهنا يف  

احلقيقة رغبة العائلتني وليس  



الولدين. الواضح أن سيلني ال يبدو 
 أهنا تعاين أالم احلب الضائع.

 أضافت كاميليا تقول: 
مارك, -حسب ما أخربين جان-

مزرعة آل دورانس جمهزة بكل 
وسائل الراحة احلديثة, من كهرابء و  

ابردة... أي كل ماء جارية , ساخنة و 
احلياة مجيلة. والد سيلني   ما جيعل

أرسل ابنته إىل ابريس لتكمل 



دراستها. هو على األقل, ليس  
, أو متعصباً و يبدو أنه انسان  حمافظاً 

 حضاري. 
لكنين فهمت أنه يريب ثرياانً من  -

نسل خمتلف. و مزرعته رمبا تكون  
 أكثر ازدهاراً من هنا.

يرسلون حيواانهتم إىل   آل دورانس-
حلبة مصارعة الثريان.. أما جريفيه,  



فال يريد إال ثرياانً تقوم ابلسباق 
 احلر. 

وما هو الفرق؟ -  
يف السباق احلر, احليوان غري مهدد  -

ابملوت. بني قرنيه توضع زهرة محراء,  
وعلى الرجال حماولة قلعها. كان  

مارك يشرتك يف املاضي يف هذا  -جان
السباق. لكنين رجوته أال يفعل ذلك  
بعد اآلن, فرضخ لرجائي. كان بطاًل 



حملياً ملدة سنتني متواليتني. لكنين  
ى زوجي  غري مستعدة اطالقاً أن أر 

مشلواًل أو مصاابً بفجوة بني  
أضالعه... يف الواقع, الثريان هي  

األبطال. ال بد أم جريفيه حدثك عن 
ثور يدعى " الوحش" وهو أمجل ثور  

 يف املنطقة. 
هزت جوسلني رأسها سلباً, فقالت 

 هلا كاميليا:



حلم جريفيه و طموحه يف هذه  -
احلياة أن خيطف هذا الثور. شيء ال 

كذلك؟  يصدق, أليس  
آه, ال أعرف. املزارعون االنكليز  -

حياولون أيضاً احلصول على احليوان 
الذي ينال اجلائزة األوىل, أو البقرة 
اليت تعطي أكثر حليباً. لكل حلمه.  
و أنت, حلمك كان أن تصدر جملة  

 "فوغ" صورتك على غالفها.



ما زلت حمافظة على هذا العدد من  -
 جملة " فوغ" 

أة و امتألت  فجأة تقلص فم املر 
 عيناها دموعاً, و أضافت تقول:

إذا استعدت وظيفيت اآلن, فال -
 أحد سيعرفين.

آه, آه, بلى سيعرفونك. بعد  -
شهرين, ستلدين و تستعيدين 



حنافتك, و تصبحني رائعة من جديد, 
 بل أروع رمبا.

 قالت كاميليا بصوت مرجتف:
صحيح؟ هل تعتقدين ذلك؟ بعض  -

ن أبداً. آه,  النساء ال يستعدن حنافته
مل أعد أحتمل بطين هذا! ابلكاد  

أجترأ على النظر إىل نفسي يف املرآة 
 هذه األايم. 

 قالت جوسلني حبزم و قسوة:



كاميليا! أنت اآلن تقومني  -
بتصرفات طفولية. انك أقل مسنة من  

معظم النساء. هيا, تشجعي, اي  
حبيبيت. غداً, يف مثل هذه الساعة, 

سرياك  مارك قربك و -سيكون جان
رائعة, أان متأكدة من ذلك, إن كنت 

 حاماًل أم ال.
مارك يف اليوم التايل,  -وصل جان
لغداء. قفز من السيارة و  بعد وجبة ا



قبل عمته حبماس, مث سلم على  
جريفيه و ربت على كتفه, والتفت 

 حنو جوسلني و قال:
وهذه ابنة العم االنكليزية! أان  -

سعيد ابلتعرف إليك, اي آنسة. 
يين على غيايب... لكنها كانت ساحم

رحلة عمل موفقة. اآلن, لدي 
زوجة... وعما قريب, طفل... جيب  

 علي أن أعمل مضاعفاً... 



 احنىن مبتسماً وقبل يدها و قال:
واآلن, املعذرة. أريد أن أرى  -

 زوجيت.
 عندئذ اقرتح جريفيه قائاًل:

مارك و كاميليا يرغبان  -مبا أن جان -
, على  يف قضاء بعض الوقت معاً 

حدة, ما رأيك لو أتتني معي لركوب  
 اخليل, آنسة بيشوب؟

 ذكرته قائلة:



لكنين مل أمتط خيال يف حيايت.-  
 أجاهبا هبدوء:

يف هذه احلال, سأعلمك. -  
 مث أضاف بتحد:

هذا طبعاً إذا كنت ال ختافني القيام  -
 ابلتجربة.

بدا و أكنه يريد أن يضعها على  
جتد  احملك. أو رمبا يتوقع منها أن 



عذرا للرفض. فهو ال يرغب يف 
 رفقتها كما يبدو.

بلهجة ابتهاج و محاس, أجابت 
 الفتاة:

هذا لطف منك. سآخذ درساً يف -
ركوب اخليل بكل طيبة خاطر. 
ألذهب اذن و أغري مالبسي, و  

 سأعود إليك بسرعة.
 مل يبد مندهشاً, بل قال ببساطة:



و أان سأهيئ احلصانني. -  
لنفسها وهي داخلة إىل  قالت الفتاة 

 املنزل:" آه, ما الذي جرى يل؟". 
وملا عادت للقياه, كان قد وضع 

السرج على حصانه" قيصر" وعلى 
حصان آخر. قال هلا بلطف, شاعراً  

 أبهنا غري مطمئنة كما جيب: 
ال ختايف, آنسة بيشوب, "أرسطو" -

حصان لطيف جداً. ضعي رجلك يف 



هذه الركاب هنا, و متسكي 
س, و أان سأساعدك على  ابلقربو 

 امتطاء احلصان.
نفذت الفتاة ما قال هلا بنجاح, 
فأحكم جريفيه الركابني جيداً, مث 

 قال: 
سأجلب شيئا من املنزل. هل -

 إبمكاين أن أتركك وحدك حلظة؟



هزت الفتاة رأسها قبواًل, ومتسكت  
ابلقربوس, آمله أال تصدر عن 

احلصان حركة مفاجئة. عاد جريفيه 
عة رمادية تشبه قبعته, لكنها حاماًل قب

أصغر و أجد. وقال هلا وهو يناوهلا  
 إايها:

إهنا تذكار من منطقة الكامارغ,  -
 لك, اي آنسة. آمل أن تليق بك.

 أجابته متلعثمة:



آه, شكراً. -  
مث رأته ميتطي حصانه خبفة وعناية, 
ابعدت يديها عن القربوس, مث  

خلعت نظارتيها و اعتمرت القبعة 
أنه اشرتاها من مدينة   اليت ال شك

 آلرز يوم أمس. 
قرب جريفيه حصانه من "أرسطو" و 
أحنىن لريي الفتاة كيف متسك الزمام,  

 قائاًل:



هل أنِت مستعدة, أنسة بيشوب؟ -  
 هزت رأسها موافقة, مث قالت بعفوية: 

أرجوك, أدعين جوسلني. فنحن -
 أقرابء... 

رمقها بنظرة ساخرة, غريبة, و أجاب  
 قائاًل:

حسناً, كما تريدين.-  
مث ربت على ظهر أرسطو و بدأ  

ة, تعودت  احلصاانن سريمها. و بسرع



الفتاة مشية احلصان و تدرجيياً, 
بدأت تشعر ابالسرتخاء واالستمتاع 

 ابلنزهة.
احلصاانن يتقدمان جنباً إىل جنب, و 

جريفيه ال يراقب الفتاة كثرياً. بل 
يصفر و يتأمل املنظر القاحل, 

رتخاء. بعد ربع ساعة. بصمت و اس
ابتعدا عن الطريق ابجتاه مساحة 

واسعة من األراضي املغطاة ابلنبااتت  



الربية من فصيلة السرمقيات. 
تقدم و "أرسطو" يتبعه.  "قيصر" ي

وملدة حلظات قليلة, بدأت الفتاة  
تفقد توازهنا فوق هذه األرض  

الوعرة, لكنها متكنت من البقاء على 
كبتني و  ظهر احلصان, ضاغطة الر 

متمسكة بشدة ابلقربوس. وعلى 
مقربة مستنقع صغري خفف أرسطو 

سرعته بنفسه, وبينما كان جيتاز ستاراً 



من القصب ليدخل املاء, رأت  
جوسلني الرجل ينظر إليها مبرح و  

 سخرية, فسألته:
هل كنت تتوقع أن تراين واقعة عن  -

 ظهر احلصان, اي سيد سانتون؟
ه ببساطة؟وملاذا ال تنادينين جريفي-  

كما تريد.-  



ليس ابستطاعتك أن تقعي عن  -
ظهر أرسطو. فأي ولد يستطيع أن  

 يركبه من دون مشكلة.
أظنك بدأت تركب اخليل مباشرة -

بعد أن تعلمت املشي, أليس 
 كذلك؟

حىت قبل ذلك. وملا كنت يف  -
السابعة من العمر, مسح يل والدي  

مبرافقة احلراس يف أخذ الثريان  



السور حيث جتري  املختارة إىل 
املبارزات. اليوم, تؤخذ الثريان  

بواسطة الشاحنات, إال إذا كانت 
 حلبة مبارزة غري بعيدة عن املرتع.
 وبعد صمت قصري, أضاف يقول:

يف كل حال, مل حتصل مبارزات منذ -
 وقت طويل. 

ملاذا؟ -  
 نظر إليها مقطب احلاجبني و قال:



بسبب احلرب. -  
 امحر وجهها وقالت:

نعم, طبعاً... أان محقاء, املعذرة. -  
 النت نظرته وقال: 

ال ضرورة للمعذرة. حينذاك مل -
تكوين قد ولدت بعد. إنه التاريخ  

 ابلنسبة إليك.
 سألته خبجل:



هل عانيتم الكثري يف أايم احلرب,  -
 يف هذه املنطقة؟ 

القطعان أبيدت. وملا حتررت  -
البالد, مل يبق تقريباً أي حيوان على 

ياة. كلها ماتت, بسبب  قيد احل
املرض, أو خزنت لتغذية األملان. 
حىت الثور ال ميكنه العيش إال إذا  

 أعتين به.



وملا داس احلصان األرض اليابسة من  
  50 جديد, حملت جوسلني على بعد

مرت تقريباً عدة حراس جيمعون قطيعاً 
تفرق. فتذكرت شيئا ما و سألت  

 جريفيه: 
"  حدثتين كاميليا عن ثور يدعى-

الوحش" , ملاذا هذا الثور مشهور  
 جدًا؟



عليك أن تطرحي هذا السؤال إىل  -
مارسيل روجيه! عندما كان حارساً 
صغرياً ربح ألف فرانك, فقط ألنه  

 متكن من ملس جبني هذا الثور.
وبعد سري عشر دقائق, حملا حصاان  
يتقدم من بعيد ابجتاههما, فقال 

 جريفيه بلهجة متهكمة: 
سيلني!-  



يلني متتطي فرساً وهي ممددة كانت س
يح.  مع الر على عنقه, شعرها يطري 

وصلت مسرعة, ويف اللحظة  
األخرية, أمالت احلصان وقامت 

بدائرة واسعة لتصطف قرب جريفيه, 
بعد أن خففت سرعتها بشدة, حىت 
انتصب احلصان, اي له من مشهد  
رائع خاصة أن احلصان من دون  

سرج. انقطعت أنفاس جوسلني خوفاً  



اعجاابً عندما رأت احليوان حيرك   و
حافريه يف الفراغ, قبل أن يرجع إىل  

 ساقيه, هازاً عرفه األبيض. 
 قال جريفيه بلهجة قاطعة:

قلت لك أال تفعلي هذا, اي -
سيلني. سيأيت يوم و تسبيب موت  

 حصانك!
 أجابت الفتاة بسخرية:

وستكون حزيناً, أليس كذلك؟-  



 أجاب بقسوة:
انً جيداً سأغضب إن رأيت حصا-

جمروحاً. ستشوهني وجهه و خاصة  
فمه, هبذه احلركات, كأنك يف  

 السريك! 
آه, ما أفعله ال يؤمله أبداً, بل  -

 يفرحه.
مث حيت الفتاة االنكليزية برأسها و  

 أضافت تقول: 



هل كنتما يف الطريق لزايريت؟ -  
كال. مزرعتك بعيدة و جوسلني  -

تكرب اخليل للمرة األوىل. سوف 
هذه األشجار, قلياًل,   نسرتيح حتت

 قبل العودة.
أشار إىل جل صغري من أشجار  

الصنوبر. فسبقتهما سيلني إليه, مث 
انتظرت أن يهبط جريفيه من حصانه 
لتمد له ذراعيها كي يساعدها على 



النزل. وضعها أرضاً, اتركاً يده على  
 كتفيها, فقالت له بلهجة مداعبة:

ال تغضب مين. إذا كان ما أفعله  -
 حقاً يقلقك, فلن أكرره أبداً. 

هزها قلياًل وهو ميسكها خبصرها, مث 
 أجاب:

حسناً, سأساحمك هذه املرة. -  
ابتعد ليساعد جولسني, اليت رأت يف  

تلك اللحظة أن الفتاة الفرنسية  



أتخذ تعبرياً غريباً, كأهنا تشعر  
ابالستياء. لكن, رمبا أخطأت, ألنه, 

ما إن جلسوا يف الظل, حىت 
أخرجت سيلني مرآة صغرية و سألت 

ما راحت هي  جريفيه أن ميسكها, بين
تسرح شعرها, راكعة قربه, مث نظرت  

 إىل جوسلني وقالت:
هكذا, اشرتيت قبعة حراس أيضاً,  -

 اي آنسة.



 قال جريفيه يف احلال:
و أنت, حباجة أيضاً إىل قبعة  -

 كهذه, اي صغرييت. 
 ضحكت سيلني و أجابت:

ناء الريح يسيل  ال تنس... قدم أب-
 يف عروقي. 

 شرح جريفيه للفتاة مبزاح: 
حتب سيلني التصديق أبهنا تنحدر  -

 من الساللة البوهيمية.



 فقالت سيلني إبصرار:
كل هذا حقيقي. يف كل سنة, أييت -

الفجر إىل منطقة الكامارغ يف عيد  
السيدة سارة. إنه حدث كبري, تعزف 

املوسيقى الصاخبة, و الناس  
ة و فرح. فمنذ  يرقصون بسعاد

سنوات عديدة كان والد جدي ما  
يزال شاابً وسيماً, التقى خالل هذا 



العيد ابمرأة غجرية رائعة اجلمال. 
ول نظرة.واكن احلب من أ  

 ابتسمت جوسلني وقالت:
اي هلذه القصة الرومانسية الناعمة. -  

 تدخل جريفيه يف احلديث مقاطعاً: 
ال, ألنك ال تعرفني بقية القصة. -

شعب يعارض الزواج املختلط   الغجر 
و بول دورانس كان رجاًل حمظوظاً 

 يتلق طعنة سكني يف قلبه. ألنه مل



لكنه مل حيتفظ ابلفتاة طوياًل. اجنبت 
اً, و بعد سنة, عندما عاد له ولد
هجرت زوجها و ولدها.   الغجر,

فالغجر ال يتكيفون مع حياتنا 
الثابتة, حىت يف منطقة احلضرية  

 الكامارغ.
سيلني و قالت:  تنهدت  

نعم, كانت هناية حمزنة. رفضت  -
قبيلتها أن أتخذها من جديد. فرمت 



بنفسها يف البحر وغرقت املسكينة.  
 و أتسف والد جدي عليها كثرياً.

 ذكرها جريفيه قائاًل:
لكنه مع ذلك تزوج مرة أخرى و  -

أجنب ستة أوالد... رمبا وقع يف  
 احلب من أول نظرة مرة اثنية! 

ة الفرنسية و قالت:غضبت الفتا  



هذا ليس مزاحاً... إمنا مأساة. -
كيف ابستطاعتك فهم تلك األمور,  

 و أنت مل تعرف بعد معىن احلب! 
تناولت من يده املرآة, مث هنضت و 
ادارت له ظهرها. لكن جريفيه و 

عينيها.  جوسلني الحظا الدموع يف 
كان اجلو متوتراً. و أدركت جوسلني  

دث. لو أن جريفيه ندم على ما ح
كان وحده مع سيلني لرمبا اعتذر  



منها و حاول مؤانستها. لكنه أعلن  
 ببساطة:

حان وقت العودة.-  
صفرت سيلني حلصاهنا, فاقرتب  
منها. امتطته بسرعة و تبني أن  
االنفعال غادر وجهها. سألتها  

 جوسلني:
هل متتطني حصانك دائماً من دون  -

 سرج؟ 



كال, ليس دائماً. ال أمهية يف -
اليوم علّي أن أجتاز  ذلك,

املستنقعات و رفع ساقي... هذا كل 
ما يف األمر. وهذا مستحيل وعلى  

 احلصان سرج.
جاء دور جوسلني أن متتطي حصاهنا.  

فاحملاولة األوىل كانت فاشلة, إذ  
كادت أن تقع إىل الوراء و آذت  
ركبتها. لكنها جتاهلت األمر و  



حاولت من جديد, فهبطت على  
ثقلها, فتأمل   ظهر احلصان بكل

 احلصان وبدأ خيور. فقالت له:
املعذرة, اي أرسطو.-  

غريزايً, مدت يدها تداعب عنق  
الفرس, فاشتبكت نظراهتا بنظرات  
جريفيه فأمحر وجهها و توقعت منه 
أن يهزأ منها, لكنه أدار هلا ظهره و  



امتطى حصانه برشاقة. ملا ابتعدت 
 سيلني, قالت جوسلني:

اخليل بصورة رائعة, إهنا تركب -
 أليس كذلك؟ 

إهنا جيدة يف كل شيء. -  
وصال إىل املزرعة بصمت. شكرته 

الفتاة ابقتضاب و دخلت إىل املنزل. 
مارك ابب غرفته بينما -فتح جان

كانت جوسلني متر أمامه, فدعاها 



إىل الدخول. كانت ابنة عمها جالسة  
سريرها, ترتدي قميص نوم جديد يف 

ين,  من قماش الكرب الصي
 املشمشي اللون. فابتسمت وقالت: 

أليس هذا القميص رائعاً ابلفعل, اي  -
مارك من  -جوسلني؟ اشرتاه يل حان

 ليون... وهذا أيضاً.
اشارت إىل أقراط توركوازية وشال  

مارك وقال:-حريري. فابتسم جان  



وهذه هدية صغرية لك.-  
فتحت جوسلني العلبة لرتى شااًل 

 حريرايً آخر. فقالت مندهشة:
آه, هذا لطف منك... شكراً.-  

وخالل نصف ساعة فهمت جوسلني 
- ما الذي جذب كاميليا إىل جان

ارك. و تساءلت كيف ميكن  م
لشقيقني أن يكوان هبذا االختالف 

مارك, شاب وسيم,  -الكبري. جان



ل.  لكنه ليس فخوراً مبنظره اجلمي
ابلعكس فهو مرح و دافئ, يستلطفه  

ن اآلخرون جملرد اجللوس معه, أل
 رفقته ممتعة. 

كان جالساً على السرير, ذراعه  
حول كتفي كاميليا, يتأملها مبزيج من  

الفخر و احلنان, إىل درجة أن  
جوسلني شعرت ابنفعال كبري جتاهه. 
وفهمت يف تلك اللحظة أبنه من  



املستحيل أن تفكر, مثل جريفيه,  
هذا الزواج حمكوم عليه أبن 

 ابإلخفاق. 
الثاين من زايرهتا، يف أواخر األسبوع 

كانت جوسلني جالسة على مقعد يف 
مارك من  -الساحة عندما وصل جان

 املدينة يف حوايل الرابعة. قالت:
صباح اخلري... عدت ابكراً اليوم.  -

 كاميليا ما تزال انئمة.



مل تنم جيداً, هذه الليلة, املسكينة. -  
دخل إىل املنزل و عاد حاماًل زجاجة 

ا و أعطى عصري و كأسني. مألمه
واحداً جلوسلني مث أشعل سيكارة, و 

 اتكأ على اجلدار وقال: 
أريد أن أحتدث معك, على حدة.  -

الوضع شديد الدقة. أنت ترين ما  
جيري بني كاميليا و عائلتها. أريد أن  

 أعرف رأيك ابألمر. 



بصراحة و صدق, أرى أنه كان من  -
 اخلطأ جلبها إىل هنا. 

مل تكن هذه نييت. لكن ماذا  -
وسعي أن أفعل غري ذلك. كنت ب

أفضل البقاء يف آلرز, لكن كاميليا 
رفضت اخلروج من الشقة, حبجة أهنا  
أصبحت بشعة و الناس حيدقون فيها 
بغرابة... و عندما شرحت هلا أبن 
تصرفها هذا ال مربر له, و إن كل  



النساء جيتزن هذه املرحلة ليصبحن 
ابلبكاء و كادت   أمهات, أجهشت

يار عصيب. أمضت  أن تصاب ابهن 
شهراً بكامله وحدها, ال تتحدث مع 
أحد. مل يكن ذلك صحياً ابلنسبة إىل  

 حالتها ومل يكن لدي خيار. 
لكنها أخربتين أبهنا سقطت و -

جئت هبا إىل هنا بناء على وصية 



الطبيب بضرورة البقاء يف السرير  
 وعدم البقاء وحيدة. 

صحيح أهنا وقعت, لكن هذا مل  -
ى صحتها أو  يشكل أي خطر عل 

صحة اجلنني, بقيت سجينة غرفتها 
مبلء إرادهتا, بينما كان الطبيب 
يفضل أن تعيش حياة نشيطة و  

 حيوية أكثر. 



أجابت الفتاة حبزن ألن ابنة عمها  
 خدعتها وقالت: 

لقد فهمت اآلن.-  
رمبا كانت عائليت على حق, ما كان -

جيب أن أتزوجها. إهنا اآلن تعيسة  
قدم هلا ما حتلم  وليس ابستطاعيت أن أ

به يف هذه احلياة؛ بيت كبري, سيارة  
فاخرة... خدم... وكل ما اعتادت  

 عليه. 



 بلطف اجابت الفتاة:
أنت حتبها, وهذا أهم ما يف األمر. -  

 بلطف اجابت الفتاة:
أنت حتبها, وهذا أهم ما يف األمر. -  

صحيح كنت أفكر مثلك, لكن  -
اآلن... مل أعد أعرف شيئاً. ملاذا 

عليها أن تضحي من أجلي و أان ال 
أستطيع أن أقدم هلا الشيء الكثري, 



لن أصبح أبداً رجالً ثرايً, كما 
 حتلم... 

لو كانت كاميليا تريد الزواج من  -
رجل ثري, لتمكنت من ذلك. أنت  

مارك.  -تقلل من قيمتك, اي جان
معظم النساء ال خيفن من القيام 

ببعض التضحيات يف سبيل احلب.  
دة أبن الوضع سيتغري بعد أان أكي

 والدة الطفل. 



 أجاب الرجل ببعض الشك: 
آمل ذلك. لكن عميت وأخي -

سيتطلبان وقتاً طوياًل كي يقتنعا 
بزواجنا, ألهنما ما زاال يعتربانين غري  
مسئول. غري أنين أصبحت اآلن 

رجاًل, وعلّي أن أعيش حيايت, كما 
 أريد.

لو مل تتزوج كاميليا, ألصبحت  -
ة. هل هذا صحيح؟حارس ماشي  



 هز كتفيه وقال:
رمبا, من يدري؟ أان ال أحب أن -

أعيش يف مشال البالد وال يف ابريس  
مثاًل. لكن منطقة الكامارغ ليست 

سوى جزء صغري من وسط فرنسا. و  
العيش هنا أقل أمهية ابلنسبة إيل, 

 مقارنة أبخي.
ومرسيليا؟-  



أحب هذه املدينة. هل تعتقدين  -
ن سعيدة إن عشنا  أبن كاميليا ستكو 

 هناك؟
نعم, أظن ذلك. مرسيليا مدينة -

أنيقة ومرحة, على ما يبدو. وحسب 
رأيي, لن تتمكن كاميليا من التكيف 
مع احلياة هنا. حىت مدينة آلرز تعترب  

 قروية جداً ابلنسبة إليها.



إذن, تنصحينين ابالستقرار يف -
 مرسيليا, بعد والدة الطفل؟ 

 أجابت جوسلني حبذر:
ار يعود إليك أنت. ال فائدة القر -

أن تكون كاميليا سعيدة و أنت عري 
سعيد. هل إبمكانك العمل يف مدينة  
آلرز و العيش يف مرسيليا؟ املسافة 
بني املدينتني ليست بعيدة يف القطار  

 كما يقال.



كال, معك حق. رمبا أذهب إىل  -
مرسيليا يف الغد للبحث عن شقة.  

 لكن هذا سيتطلب وقتاً طوياًل. 
مارك, كاميليا  -ال تتسرع, اي جان-

حباجة إىل أسابيع بعد الوالدة كي 
تستعيد كامل حيويتها ونشاطها. إذا  

اختذت قراراً بسرعة, ستبلبل  
عائلتك. لو كنت مكانك, ملا 



حتدثت عن شيء قبل تفكري طويل و  
 انضج. 

نعم, معك حق. سأعلن هذا األمر  -
عندما يصبح واقعاً. شكراً 

سلني.ملساعدتك, اي جو   
بدأت الفتاة تندم على ثرثرهتا, 

 فقالت:
لست يف وضع ألعطي رأيي... -  



ابلعكس... ليس لكاميليا أحد -
غريك. فهي تشعر ابالستقرار معك. 

 لو كانت والديت هنا... 
 هز كتفيه واتبع يقول: 

عميت امرأة شجاعة, لكنها ال تفهم  -
 معىن الشباب اليوم.

-ماذا حدث لوالديك, اي جان-
ارك؟م  



كان والدي يف املقاومة وقتل على -
يد األملان. و والديت ماتت أيضاً يف 
احلرب. مرضت ومل تكن ترغب يف  

احلياة, من دون والدي. أان ال 
 أتذكرمها أبداً.

إذن, ربيت و ترعرعت على يد  -
عمتك, بينما راح عمك يهتم 

 ابملزرعة, أليس كذلك؟



نعم... وجريفيه كان تعيساً للغاية.  -
ي حيبه و كاان يتشاجران مل يكن عم

ابستمرار. هلذا السبب, غادران  
 جريفيه ملدة ثالث سنوات.

وملاذا كاان يتشاجران؟ -  
كان عمي يتعاطى اخلمور. وذات  -

يوم, فقد وعيه و ضرب أخي على 
وجهه... ومن مث, أصبحت احلياة  



غري ممكنة جلريفيه, هنا, حتت سقف  
 واحد مع عمي و... 

 جاء صوت جاف يقول:
تتكلم كثرياً, اي أخي. -  

الفتاة و التفتا  مارك و-انتفض جان
معاً حنو الصوت, ورأاي جريفيه على  

مارك  -عتبة ابب املطبخ. هنض جان
 مستاء وقال:



سأذهب ألرى إذا كانت كاميليا -
استيقظت من نومها. آه, لقد  

نسيت... هااتن رسالتان من انكلرتا,  
 لك, اي جوسلني.

آه, شكراً... حان الوقت ألستلم  -
 أخباراً من عائليت.

 الرسالتني يف حقيبة وضعت جوسلني
يدها, فتقدم جريفيه منها و جلس  

 قرهبا, وقال: 



أعذري أخي ألنه أزعجك أبخبار -
العائلة. فهذا ال أمهية له, من دون  

 شك. 
 قالت الفتاة بعنف غري متوقع:

على األقل, أخوك حيدثين  -
كإنسانة... ليس مثلك, تعتربين آتية  

 من كوكب آخر. 
يف نظرك, أان أعاملك هكذا؟-  

تستهجنين, كما تفعل مع كاميليا.-  



كتف يديه و أتكأ على اجلدار  
 وقال: 

وماذا كنت تتوقعني؟ قصة حب  -
 بيننا؟ 

 امحر وجه الفتاة و صرخت: 
طبعاً ال!-  

ارتسمت ابتسامة غليظة على شفيت 
 الرجل الذي قال:



ال تنزعجي. عندما جئت إىل -
فرنسا, ال شك أنك نت أتملني أن  

, وهذا أمر  تعيشي مغامرة عاطفية
طبيعي جداً. لكنك الحظت أن ال  
شيء يهمك هنا, فخاب ظنك و  

 أصبحت متلني.
أدارت جوسلني وجهها, ال تعرف 

ماذا تفعل جتاه هذا األسلوب  



اهلجومي اجلديد. وقبل أن يتسىن هلا  
 الوقت للرد عليه, اتبع يقول:

ماذا بك هنا؟ هل ارتطمت -
 بشيء؟

حتكاك أشار إىل ركبتها احملتقنة من اال
بسرج احلصان. غطت الفتاة ركبتها 

 بطرف فستاهنا و حاولت القول:
هذا ال شيء يذكر... -  

 احنىن حنوها وقال: 



دعيين أرى...-  
لقد قلت لك... إنه ال شيء  -

 يذكر... 
اي إهلي! ليست قلة هتذيب أن -

تظهري ركبتك. لقد سبق و 
 شاهدهتا. 

عضت الفتاة على شفتها و رفعت  
رقة على ركبتها تنورهتا لرتيه الز 

 وتقول:



إهنا ال تؤملين أبداً. ارتطمت ركبيت -
 ابلسراج, يوم األحد.

وملاذا مل ختربيين بذلك, كنت -
 أعطيتك مرمهاً.

ليس هذا ضرورايً.-  
مث ملح كدمة صغرية, على ذراعها,  

 فوضع اصبعه عليها وقال: 
وهذه الكدمة... من أين جاءت؟ -  



من حادث قدمي, عندما كنت  -
صغرية... لكنين أكيدة أبن ذلك ال  

 يهمك.
هنضت الفتاة بسرعة و قالت بصوت  

 مسموم:
أعذرين, سأدخل اآلن إىل املنزل.-  

ولشدة سرعتها, أوقعت قلمها, 
فاحنىن جريفيه يلتقطه, قالت له, قبل 

 أن تدير له ظهرها:



آه, شكراً. -  
جوسلني...-  

توقفت على مضض ونظرت إليه من  
 فوق كتفها وقالت: 

نعم؟-  
أنت خمطئة إذا كنت تفكرين أبنين  -

ال أراك مجيلة. طبعاً, أان أعي ذلك,  
ولو كنت أكرب سناً و أكثر خربة...  
لكنك صغرية و غري جمربة و تريدين  



إظهار العكس. من األفضل أال 
تعقدي هذا الوضع الصعب, أليس 

 كذلك؟
و إبشارة صغرية من رأسه, ابتعد 
 ابجتاه االسطبل. فبقيت جوسلني

, كأهنا  مكاهنا مندهشة, مصدومة
تلقت دوشاً ابرداً, مل يسعها تصديق  
ما مسعته. شعرت ابلغصب حيتلها,  
فأسرعت تقفل ابب غرفتها وتقول  



لنفسها: " اي لرابطة جأشه... اي هلذه  
العجرفة اليت ال حتتمل, و اليت ال  

تغفر! اي للوقاحة... آه, اي للعجب  
 و التفاخر!"

جريفيه على مائدة الطعام,  مل يظهر 
مارك أبنه  -وأخربت العمة جان 

ذهب إىل مزرعة آل دورانس. 
فشعرت جوسلني ابالرتياح. ومل 

تتذكر الرسالتني إال عندما آوت إىل  



فراشها. كانت واحدة من والدها و  
الثانية من طوم كاليه. و بتأسف  

أدركت أهنا مل تفكر فيه منذ وصوهلا 
مملة,  إىل فرنسا. كانت رسالته

يتحدث فيها عن الطقس و مشاكل  
حمرك سيارته. و يقول أبن اجلميع 

 مشتاقون إليها.
لكن مهما يكن, أشعلت هذه 

الة فيها احلنني إىل الوطن. الرس



وقالت لنفسها: "عزيزي طوم. اي لك 
من شاب لطيف و أكيد من نفسه. 

 معك, ال توجد أي مشكلة". 
ويف سريرها, ظلت تفكر بطوم و  

ل وتقول: ابملستقب  
"ليس لدي هدف يف احلياة سوى 
الزواج, وهذه هي مشكليت. فأان 

منطوية على مغالطة اترخيية. الشيء 
الوحيد الذي أرغب فيه, هو أن 



أستمر يف إدارة املنزل. و إذا  
توظفت, فسيكون ذلك لفرتة مؤقتة,  
ابنتظار أن أصبح سيدة فالن. ملاذا 
االنتظار؟ ملاذا اضاعة الوقت؟ ملاذا  

أصبح زوجة طوم كاليه؟"  ال  
ورددت لنفسها: حسناً, لست واقعة  

يف حبه حىت اجلنون. لكن ما هو  
احلب؟ هل جيب أن يكون احلب  

دائما من أول نظرة؟ أليس االتفاق  



أهم من احلب؟ لننظر إىل كاميليا و  
مارك : إهنما حيبان بعضهما, -جان

لكن كم سيدوم هذا قبل أن يعاجلا  
هما؟ بينما طوم االختالفات اليت تفرق

وهي يتقامسان االشياء نفسها, وال  
 شك أهنما يناسبان بعضهما متاماً... 
ويف األسام التالية, اندراً ما التقت 
جبريفيه أو رأته. و أشرفت عطلتها 



على النهاية, لكن كاميليا كانت تصر  
 عليها أن متددها. 

حىت والدة الطفل... أرجوك, اي  -
 جوسلني.
مارك قائاًل: -كما أصر عليها جان  

بعد اسبوعني, يقع عيد السيدة -
سارة. وال جيب أن تفوتك هذه  

 املناسبة النادرة.



كال سأذهب يف املوعد املتفق -
 عليه. 

 قالت كاميليا انحبة: 
لكنين حباجة إليك. لو كنت -

مكانك ملا ذهبت. هذا أقل ما أطلبه  
 منك. 

كاميليا, ال تتحمسي كثرياً, -
ن تتم فحماسك لن جيدي شيئاً. ل



والدتك قبل شهر, و أان ال ميكنين  
 أن أبقى طوياًل.

أنت فتاة شريرة. ال أحد جيربك -
على الذهاب, و ال تريدين البقاء  

هنا بكل بساطة. إذا كان هذا املكان  
 ال يعجبك, فكيف ابألحرى أان؟ 

... كلما جرى مثل هذا احلديث,  
متتلئ عينا كاميليا ابلدموع السخية,  

ملؤاساهتا. لكن  مارك - و يسرع جان



جوسلني ما زالت مصرة على عدم  
االستسالم هلذا النوع من التهديد  
اليت تربع فيه ابنة عمها. مل تعد 

تشفق عليها خصوصاً منذ عرفت 
أبهنا متضي وقتها يف السرير, من  

, و تطلب من  دون سبب صحي
اآلخرين االهتمام هبا. عبست كاميليا 
 ومل تعد حتدث جوسلني ليوم أبكمله.

 فقالت هلا هذه األخرية: 



امسعي, اي كاميليا, حان لك أن  -
هتزي نفسك. على األقل كوين لطيفة  
مع زوجك, الذي يشغل ابله عليك 

 ابستمرار. 
مارك  -على األقل, ليس جان-

 مثلك. 
ابيل مشغول عليكما معاً. -

بصراحة, اي كاميليا, انك ال تقدمني  
 شيئا من نفسك.



أفعل؟وماذا تريدينين أن  -  
يف البداية تناويل طعامك مع بقية  -

 أفراد العائلة. 
ماذا؟ مع كل هؤالء الرجال؟ -  
ال تكوين محقاء. إن تصرفاهتم -

لطيفة وحمببة. وكلما اصغيت إىل  
حديثهم, تتعلمني اللغة الفرنسية  
بسهولة, حان لك أن تتقين لغة  

 زوجك.



إذا كنت تقفني إىل جانبهم, فمن -
من هنا  األفضل عليك أن ترحلي

 ابتداء من هنار الغد.
كانت جوسلني حتاول جهدها أن  
ترشدها, لكن من دون جدوى, 

فكاميليا امرأة عنيدة جداً. تبكي من 
جديد وتضع كل اللوم على ابنة  

 عمها.



لو كان االتصال اهلاتفي ممكناً,  
التصلت جوسلني بوالدها تطلب منه  

نصيحة. رمبا يقول هلا أن تبقى. 
يحة الطبيب يوم  لكنها تذكرت نص 

مغادرهتا انكلرتا حني قال هلا:" ال 
تقفي دائما إىل جانب كاميليا, وال  

تقفزي إىل االستنتاجات بسرعة. رمبا  
تكون ابنة عمك طائشة لكنها  



تكربك بثالث سنوات وابستطاعتها  
 أن تدافع عن نفسها وحدها...". 

بعد ظهر اليوم التايل, أي قبل يومني  
جوسلني  من موعد سفرها, كانت 

تنظف صندهلا يف غرفتها عندما 
مسعت صراخاً جعلها تركض إىل غرفة  
كاميليا, لكن ابنة عمتها كانت تغط  

 يف نوم عميق. 



أغلقت الباب هبدوء, ومسعت حنيباً  
ياً من طرف املمر. فأسرعت إىل  آت

املطبخ مذعورة ورأت السيدة سانتون  
ممددة على األرض. فاعتقدهتا ميتة و 

ل كلهم يف العمل,  انصدمت. الرجا
 وليس يف املنزل غريها.

ركعت قرب العجوز و ملست يدها, 
فسمعت نبضها. وبعد ثوان معدودة,  

 فتحت العمة عينيها انحبة. 



عندما عاد جريفيه إىل املزرعة, بعد  
مرور ساعة على احلادث, اسرعت 

 جوسلني إىل اخلارج صارخة: 
شكراً, اي إهلي, أنت هنا. جرى  -

عاء الطبيب.حادث و جيب استد  
 قفز عن حصانه وقال: 

ماذا جرى لكاميليا؟-  
كال, كال... إهنا عمتك, وقعت يف -

املطبخ. التوى كاحلها وارتطم  



رأسها. أخاف أن تكون مصابة  
ابرجتاج يف الدماغ, فقد ظلت فاقدة 

 الوعي بضعة دقائق. 
أين هي؟-  

يف غرفتها, يف السرير. -  
هل محلتها من املطبخ إىل غرفتها؟-  
, حاولت ذلك, لكنها كانت  كال-

ثقيلة. فاتكأت علّي, مل أمتكن من  



تركها ممددة على األرض. لو كانت 
 مصابة بكسر, ملا حركتها.

ملا رأت العجوز ابن أخيها, حاولت 
اجللوس وشرح احلادث, فقال هلا  

 جريفيه: 
على مهل... على مهل.-  

كانت جوسلني قد وضعت وسادة 
ردة  حتت الكاحل املتورم وكمادات اب

 عليه. فقالت: 



جيب تصوير القدم على االشعة, -
 للتأكد أبهنا حقاً ليست مكسورة. 

مل يعلق جريفيه على ما قالته, لكنه 
تفحص مكان الرضة يف الرأس. وبعد  
أن طمأن عمته, أسار للفتاة أن خترج  

 و تتبعه. يف املمر, قال هلا:
ال تقلقي, فاألمر غري خطري. -  

استدعاء الطبيب وقتاً  هل يتطلب -
 طوياًل؟ 



ليس هذا ضرورايً. عميت تتمتع -
ببنية جيدة. ليست حباجة سوى 

 للبقاء يف السرير بضعة أايم.
لكنها تلقت ضربة على رأسها, رمبا  -

 تكون خطرية... 
أان خبري بذلك. -  

كل أصحاب املشاية على معرفة  -
عميقة ابألمور الطبية, أحياانً, ال  

انتظار الطبيب يف بعض ميكننا 



احلوادث. صدقيين, فال خطر على 
 عميت. 

تبعته حىت وصال إىل املطبخ, مث  
 قالت:

حسناً. إهنا مسئوليتك. لكن ال -
شك أهنا حباجة إىل أسبوع راحة, 
على األقل. من سيهتم ابملنزل  

مكاهنا؟ كاميليا ال تستطيع ذلك, 
 طبعاً.



أغلق الباب قبل أن يتكئ عليه,  
ين, وقال بربود: مكتف اليد  

كنت أتوقع منك أن تتربعي لنا -
خبدماتك, و تكوين أنت من حيل  

 مكان عميت. 
هل نسيت أبنين سأسافر بعد غد؟-  

لكن إبمكانك أن تؤجلي موعد -
 سفرك, يف مثل هذه احلالة الطارئة. 

كال... كال... -  



سأهلا بلهجة ساخرة وبربيق حتد يف  
 عينيه: 

على  هل ختايف أن تكوين غري قادرة-
 حتمل مثل هذه املسئولية؟

ليس هذا هو األمر. ال شك أبن -
نساء احلراس سيقدمن مساعدهتن 

 للسيد... 



مل تصدقي أبنين كنت أتكلم جبدية, -
أليس كذلك؟ ال أريد أن أجرح  

 شعورك, لكن... 
 هز كتفيه, فغضبت الفتاة وقالت:

تريد أن تقول أبنين ال أستطيع -
لك؟حتمل هذه املسئولية, أليس كذ  

ملاذا؟ هل أنت قادرة على ذلك؟  -
هيا, تعقلي... و اعرتيف ملرة واحدة 



أبنين على حق. كنت أانكدك, اي  
 صغرييت... 

أنت تقلل من شأين, اي سيد. فأان -
إبمكاين أن أدير هذا املنزل, و 
سأبرهن لك ذلك و ستكتشف  

 أبنك كنت خمطئاً. 
 بعد صمت, ابتسم وقال: 

رى.حسناً... ما دمت تصرين, سن-  



وغادر املكان. فهمت حينئذ أبهنا  
وقعت يف الفخ. لقد حتداها جريفيه 
و جنح. و إذا غريت رأيها اآلن, 
ستدفع غالياً مثن كلماهتا املتهورة.  
ذلك ألهنا أدركت يف هذه اللحظة  
أهنا ال تستطيع إدارة هذا املنزل  
وحدها: ثالث وجبات كل يوم,  

لدزينة حراس جائعني... تالل من 
و األواين للجلي, ضخ  الصحون



ء وتسخينها يف فرن قدمي يشعل  املا
على احلطب... آه ال, هذا أمر غري  

 وارد! 
 هناية الفصل الثالث 

استقرت يف مهماهتا اجلديدة -4
خمفية ما استطاعت مالمح تعبها.  

ما واكتشفت برعب أن شخصاً 
تقصد تشويه مسعتها كطاهية جيدة,  



وبرعب أكرب أهنا واقعة يف حب 
يه! جريف  

دخلت جوسلني إىل غرفة ابنة عمها  
 و أخربهتا يف احلال قائلة:

غريت رأيي, اي كاميليا. سأبقى هنا -
 مدة أطول.

آه, اي جوسلني, هذا خرب مفرح! -
أنت طيبة... كنت أعرف أبنك  

 ستقبلني أخرياً.



مل تفهمي ما جرى. لقد أصاب  -
 السيدة سانتون حادث.

السرير  جلست الفتاة على حافة 
لتشرح لكاميليا ما جرى للعمة. 
فقالت املرأة احلامل بعد مساع  

 القصة:
مارك يف الغد  -حسناً. سريسل جان-

برقية إىل عمي جون و خيربه فيها 



أبنك أجلت موعد سفرك, وال 
 تعرفني بعد مىت ستعودين.

شعرت جوسلني برغبة ملحة أن هتز  
هذه املرأة األاننية بعنف, لكنها 

ل يف هلجة جافة:اكتفت ابلقو   
بقائي هنا ليس سهاًل علْي. هل -

 تتخيلني الوضع؟ 



هذا جنون ومحق... ستتدبرين  -
أمرك بروعة. أنت موهوبة جداً يف  

 القيام ابألعمال املنزلية.
تثاءبت املرأة و متطت, مث أضافت 

 تقول:
أخرياً, سآكل من يدك الطعام -

اللذيذ, االنكليزي, بداًل من هذه 
يئة ابلزيت و الثوم. املأكوالت املل

هل تعتقدين أبننا سنتمكن من أكل 



حلم البقر هنا بداًل من الضأن كل  
 يوم كل يوم... 

 كبتت الفتاة حنقها, وقالت حبزم:
اآلن امسعيين, اي كاميليا. لن أمتكن  -

من القيام هبذا الدور املفروض علّي 
إال بشرط واحد, وهو أن تساعديين. 

العمل    الظاهر أنك ال تعرفني مقدار
الذي تقوم به العمة كل يوم. فإذا مل  
تعديين ابلتعاون, سأضطر أن أقول  



جلريفيه أبنين ال أستطيع إدارة هذا  
ل, ال أظنه املنزل وحدي. يف كل حا

يعتقد أبنين قادرة على ذلك. كما أان  
لست أكيدة أيضاً من امكانييت يف  
حتمل هذه املسئولية الكبرية. لكنين 

فقط أن  سأحاول . . أريدك 
تعاونينين قلياًل. و إال سأسافر يف 
 الوقت احملدد, و أان جدية مبا أقول.



ماذا تقصدين؟ أان ليس مبقدريت أن  -
 أنظف هذا املكان.

كال, طبعاً. إذا كنت سأطبخ -
للحراس و أنظف البيت و أهتم 
ابلعمة, فلن أستطيع أن أحضر  
صينية طعامك و أجلبها لك إىل  

ناويل الطعام  غرفتك. عليك إذا أن تت
 معنا, من اآلن فصاعداً. 



كال. ال أستطيع ذلك... ليس من -
 العدل أن تطليب ذلك مين.

 أجابت الفتاة هبدوء:
حسناً, يف هذه احلال, لن أحل  -

مكان العمة املريضة. واآلن, 
سأذهب و أطمئن على حاله, مث 

 أقول جلريفيه أن يتدبر غريي.
خرجت الفتاة بسرعة غري اتركة 
لكاميليا أي جمال الستعمال لغة 



الدموع املعروفة عنها. فوجدت  
العمة حتاول خلع مالبسها و حدها, 

  وملا أرادت جوسلني مساعدهتا,
فضت العجوز بعناد, و أمحرت  ر 

خجاًل. لكن جوسلني أصرت عليها  
بتهذيب. وملا وضعت العجوز أخرياً  
يف سريرها, ذهبت الفتاة إىل غرفة  

اجللوس لتعد مائدة الطعام. فالعشاء  
ليس مشكلة, ألن احلراس أيكلون  



عادة اخلبز و السلطة و اجلبنة و  
اللحوم الباردة. بينما الغداء يتطلب 

طوياًل و جهداً كبرياً. وقتاً   
كانت يف املطبخ تطحن النب عندما 

ت ترتدي فستاانً  دخلت كاميليا. كان
كتانياً أمحر, وتنتعل صنداًل ذهبياً  
يتناسق مع أساورها. قالت بصوت  

 الضحية:
ها أان ارتديت مالبسي.-  



حضنتها جوسلني بني ذراعيها  
 ومهست:

م. م... رائحتك ذكية. شكراً, -م-
. أؤكد لك أبن األمر  اي كاميليا

سيكون أقل صعوبة مما تعتقدين. هل  
 تريدين فنجان قهوة؟

نعم, لكن ليس هنا. فاجلو خانق.-  
 خرجت من الغرفة وهي تقول:



ال أعرف ماذا ستكون ردة فعل  -
مارك عندما يعلم أبنك  -جان

 أرغمتين على مغادرة الفراش.
سأجلب القهوة إىل غرفتك.-  

صف  مارك بعد حوايل ن-وصل جان
ساعة. سلم على عمته وعلى زوجته,  

مث جاء إىل املطبخ ليتحدث مع 
 جوسلني:



جوسلني, هل تعتقدين أبنه من  -
احلكمة إرغام كاميليا على تناول 
الطعام هنا؟ أنت ال تصرين على  
رؤيتها مرتبكة و متوترة, أليس  

كذلك؟ كما تعرفني أهنا امرأة شديدة  
 احلساسية!

ي أان, األمر يتعلق بك. لكن بنظر -
 خروجها من السرير سيفيدها كثرياً. 
 حك الرجل ذقنه مرتدداً, مث قال:



رمبا تكونني على حق, ال أدري.-  
دخل جريفيه, صافح أخاه و رمى  
قفاذتيه و قبعته على الكرسي, مث 

 قال: 
الرجال مستعدون للدخول. هل -

 تريدين أية مساعدة؟
كل شيء جاهز, شكراً. رمبا -

االهتمام ابملشروب؟تفضل   
نعم, طبعاً.-  



خرج الشقيقان من املطبخ. وضعت  
جوسلني بيضتني يف املقالة وسخنت  

بعض احلليب, مث أخذت صينية  
العشاء إىل العمة, و فوجئت جبريفيه  
هناك, قطع الرجل حديثه و هنض. 

فاقرتبت الفتاة من سرير العمة  
 وقالت:



آمل أن يعجبك الطعام, اي سيديت.  -
تفضلني شيئاً آخر,  إذا كنت

 سأحضره لك بسرور.
شكرهتا العمة بلطف, على غري  
 عادهتا, و استقبلت الصينية بفرح.

 قالت جوسلني جلريفيه: 
ستشعر السيدة براحة أكثر إذا  -

كان ابستطاعتك أن تضع إطاراً على  



حافة السرير, مينع ثقل األغطية عن 
 قدمها املصابة.

.حسناً, سأهتم ابألمر بعد العشاء-  
نظرت إليه الفتاة مباشرة يف عينيه 

 وقالت:
آه, هناك شيء آخر. لقد جنحت -

يف اقناع كاميليا أن تتناول لعشاء  
معنا, يف املساء. وستكون تلك جتربة  



ابلنسبة إليها. أمتىن أن جتعل اجلو  
 هادائً هلا. 

طبعاً.-  
شكراً.-  

توجهت الفتاة حنو الباب, فتبعها,  
ح:فتح هلا الباب, مث قال مبر   

ستحدث تغيريات جذرية يف نظام  -
 البيت, على ما أظن.



رمبا. هل أخربت العمة أبنين  -
 سأتوكل إبدارة املنزل مكاهنا؟ 

ليس بعد. سأخربها ابألمر غداً -
 صباحاً... إذا مل تغريي رأيك. 

وخرج من الغرفة قبل أن تتمكن من  
 الرد عليه.

كان احلراس على مائدة الطعام  
و زوجته إىل  مارك -عندما قدم جان

اجلميع. فنهض احلراس وحيوا املرأة 



بصوت واحد " مساء اخلري اي سيدة 
سانتون". مث جلسوا ملتابعة حديثهم. 
طبعاً, وجود املرأة, النارية الشعر, 
اليت حبست نفسها طوال هذا  
الوقت يف غرفتها, يثري فيهم 

االهتمام, لكن فضوهلم ظل مكبواتً, 
 وتصرفهم مهذابً.

يا على طرف الطاولة,  جلست كاميل
ه, بينما  وجها و أخو حييط هبا ز 



مارك  -جلست جوسلني قرب جان
الذي بدأ يتحدث بتفصيل عن هناره,  
يف مدينة آلرز. مث طلب من الفتاة أن  
ختربهم مفصاًل عن حادثة العمة. ران  

صمت ثقيل بعدما انتهت من  
احلديث. لكن جريفيه قطعه, إذ  
ا  التفت حنو كاميليا و راح حيدثه

بلطف و حمبة. اسرتخت املرأة بسرعة  



و ابتسمت وهي تتكلم معه, كان ال 
 خالف بينهما. 

بعد العشاء, رفضت كاميليا الذهاب  
مباشرة إىل غرفتها و أرادت اجللوس  

يف الساحة مع زوجها. وذهب 
جريفيه ليهتم ابطار سرير العمة,  

بينما جلت جوسلني, حاملة, حتاول  
سها. مث  طرد األفكار املقلقة من رأ



هنضت وابشرت إبفراغ الصحون عن  
 املائدة.

هل إبمكاين مساعدتك اي آنسة  -
 جوسلني؟

 انتفضت الفتاة و قالت ابستغراب:
آه... رفاييل. مل أمسعك تدخل.-  
آسف. هل إبمكاين مساعدتك؟ -  



هذا لطف منك. لكنين قادرة أن -
أتدبر أمري بسهولة. أنت عملت 

 طوال النهار.
أشعر ابلتعب. إنه لفرح  لكنين ال -

كبري أن أستطيع مساعدتك, اي 
 آنسة... 

حسناً... ما دمت مصراً... شكراً. -  
بعدما جلب الشاب الصحون  

طبخ, بدأ يساعد يف  املستعملة إىل امل



جتفيفها. فاندهشت الفتاة ألهنا 
اعتقدت أبن هذا العمل ابلنسبة إليه 

اء فقط. وراح خيربها أبن  خاص ابلنس
والده صاحب دكان لبيع النب يف  
مدينة آلرز. لكن جده كان حارس  
ماشية و ورث عنه هذا امليل. كما 
أخربها أبنه ربح كمية من املال ال  
أبس هبا, فاشرتى لنفسه دراجة و  

 جهاز راديو.



سأريك املذايع, اي آنسة.-  
خرج الشاب بسرعة, وملا عاد, 

الطاولة وأداره  وضع املذايع على 
 وقال: 

آه, موسيقى البوب. هل حتبني -
 الرقص, آنسة جوسلني؟

آه, نعم, كثرياً. -  
راح الشاب يرقص حول الطاولة, 
وحيمسها على االنضمام إليه. بعد 



تردد قصري, شاركته بفرح. فجأة, 
 توقفت املوسيقى و قال الصوت:

آسف إلفساد فرحكما, لكن يبدو -
مريضة وأن  أنكما نسيتما أبن العمة 

 الضجة تزعجها.
كان هذا الكالم صادراً عن جريفيه, 
 املتقلص, الواقف على عتبة الباب. 

اعتذر رفاييل و محل مذايعه و -
 وىل. فقالت جوسلني حمتجة: 



مل تكن املوسيقى صاخبة, و أان -
 أكيدة أبن العمة مل تسمع شيئاً. 

سأهلا متجاهاًل كالمها:-  
ماذا كان يفعل هنا؟-  

عدين يف غسل الصحون  كان يسا-
 و جتفيفها. يبدو أنه صيب لطيف.

 رفع جريفيه حاجبيه وقال: 
صيب؟-  



أظن أن عمره أقل من عشرين  -
 سنة. 

سنة. لكن هنا الرجال   19عمره -
يبلغون ابكراً. إنه رجل, اي صغرية...  

 و ابلنسبة إليه, أنت امرأة.
ماذا تعين ابلضبط؟-  

إذا كنت لطيفة معه سيعتقد أبنك -
ين مغازلته.تريد   



آه, صحيح! هذا اتفه! أان أكيدة  -
أبن هذه الفكرة مل ختطر بباله. فهو  
ليس من هذا النوع. انه خجول  

 جداً.
ضحك جريفيه بسخرية و قال  

 جبفاف: 
مجيع الرجال يعتقدون ذلك عنه. -

انه يتصرف حبذر معك اآلن, ألنك 
ضيفتنا, لكنه رجل ذو جتارب  



جل عديدة. رمبا ال تعرفني أبن الر 
الفرنسي يعترب الفتاة االنكليزية  

 طائشة وسهلة املنال.
 أجابت بربود:

يف هذه احلال, ال تقلق من جهيت. -  
مل أقل أبين أحبذ هذه النظرية,  -

لكنين أحذرك ببساطة من الرجال  
الفرنسيني عامة, ومن رفاييل خاصة, 



ألنه رمبا يكون من دعاة هذه  
 النظرية. 

ة  لكنه سيتخلى عن أوهامه بسرع-
 مىت عرفين.

من األفضل أال نصل إىل هذا  -
 احلد.

مارك  -يف تلك األثناء دخل جان
 وقال: 



تريد كاميليا أن أتوي إىل فراشها,  -
وتسأل إذا كان إبمكانك أن تسرحي 

 هلا شعرها, اي جوسلني.
بكل سرور. اعذرين, اي سيد  -

 سانتون.
 سألت كاميليا ابنة عمها:

ماذا جرى جلريفيه؟ كان شديد -
اللطف معي على مائدة الطعام. ماذا  

 قلت له؟



أان, ال شيء. منذ حلظة كان يوخبين  -
 و يعظين ألنين مل أتصرف بلباقة.

و شرعت ختربها عن حادثة املطبخ,  
 فقالت هلا كاميليا:

نظرته يف حملها. صحيح انك متلني  -
هنا حىت املوت, لكن ال جيب عليك  

 أن تشجعي هذا النوع من الناس. 
فتاة و قالت: احتجت ال  



لكنين مل أشجعه. وماذا تعنني بـ.. -
 هذا النوع من الناس؟

ال تكوين محقاء, اي حبيبيت. يف -
انكلرتا, ال ميكنك أن خترجي مع 
 شباب من هذه البيئة االجتماعية. 

مارك كان  -هل نسيت أبن جان-
 حارس ماشية أيضاً؟

 هذا أمر خمتلف. آل سانتون-
أصحاب ماشية ومعروفون. حسب 



رأيي, ال جيب للحراس أن يدخلوا  
عتبة هذا املنزل اطالقاً. على األقل 

 لو ينزعون قبعاهتم خالل الطعام.
هنا, التقاليد ال تطلب منهم ذلك. -

ملاذا ال ميكنك أن تتقبليهم على  
حقيقتهم أهنم أفضل بكثري من  

الشباب املخنثني الذين كنت خترجني 
لندن. معهم, يف   



صحيح أبن لك أفكاراً غريبة! مل -
جتاديل هكذا, يف املاضي. ما بك؟ 

 لقد تغريت منذ وصولك. 
آه, صحيح؟ ال أشعر أبنين  -

تغريت, واآلن, سأستعري ساعة املنبة,  
كي أفيق ابكراً يف الصباح و أعجن  

 اخلبز!
اي إهلي! هل تعرفني صنع اخلبز؟ أان -

 ال أعرف أي شيء عن هذا.



إهنا عملية سهلة جداً.آه, نعم. -  
يف اخلامسة إال ربع دقت ساعة 

املنبه, فنهضت جوسلني من نومها,  
و قفزت من السرير و فتحت 

النافذة على مصراعيها. مل يبدأ النهار  
بعد. لكن بينما كانت تغتسل و  
ترتدي مالبسها, مسعت صياح 
الديك. اجلميع ينامون ومل يظهر  

 احلراس إال بعد السادسة.



قها إىل املطبخ عرجت على  ويف طري
نان عنها. رأهتا غرفة العمة لالطمئ

انئمة هبدوء. وبينما هي خارجة من 
الغرفة, انتفضت مكاهنا: هناك 

انسان آخر يف الغرفة! انه جريفيه, 
انئم على الكرسي, مكتف اليدين, 
وذقنه فوق صدره. وبينما كانت 

تراقبه, حترك لكنه مل يفق من نومه.  
إذا كان من واجبها   فتساءلت الفتاة



أن توقظه لتطلب منه أن يذهب إىل  
سريره وينام قلياًل قبل بدء هنار  
العمل الطويل. فتقدمت منه, مث  

 ابتعدت, مقررة عدم ازعاجه.
يف املطبخ, وجدت صعوبة يف اشعال  
انر الفرن. مث متكنت من ذلك بعدما  

مألت يديها و وجهها ابلغبار  
  األسود. اغتسلت مث جلبت الطحني
و اخلمرية بغية حتضري اخلبز. كان  



عماًل متعباً و صعباً. وملا انتهت, 
وضعت العجني قرب النار ليتخمر 
ملدة ساعة تقريباً. مث راحت متسح 
أرض الغرفة. ويف حوايل السادسة  

كان اخلبز يف الفرن و القهوة معدة. 
سكبت لنفسها فنجاانً وجلست 

 قلياًل لتحتسيه. 
عة مشس فجأة امتلئ املطبخ أبش

الشروق, فقامت و فتحت الباب 



من جهة الشمال, ما تزال السماء  
رمادية, بينما, شرقاً كانت وردية  
مذهبة. مشت الفتاة حنو الساقية  

حيث ينبت السوسن الربي. وما لب 
أن اختفى الضباب الصباحي مع 

 طلوع الشمس.
بعد قليل, برزت ثالثة أحصنة فجأة 
  من وراء الضباب, هزت اعناقها و
أذانهبا... مث اختفت. مل حتدث أي 



ضجة ألن حوافرها منتزعة فبدت  
يالية... ويف هذه اللحظة  كأشباح خ

ابلذات, عرفت جوسلني أبن ابنة  
عمها على حق: نعم لقد تغريت منذ  
وصوهلا إىل هنا. ومن دون وعي أو  

ادراك, وقعت يف حب هذا 
املكان... يف حب هذا البلد املنغلق,  

 الغريب.



 املطبخ لتجد جريفيه  عادت إىل 
يسكب لنفسه القهوة. كان قد حلق  
ذقنه و غري قميصه ومل يبد أنه قضى  
الليل كله انئماً على كرسي صغري, 

 غري مريح.
ابتسمت له, انسية مشاحنة األمس 

 و قالت:
صباح اخلري. الطقس رائع اليوم.-  



صباح اخلري. و أنت أيضاً تبدين  -
؟مبزاج رائع. منذ مىت بدأت العمل  

منذ اخلامسة. هل تريد أن أتكل  -
 شيئاً اآلن؟ 

كال, شكراً. ليس اآلن.-  
ال شك أنك تعاين من آالم يف -

الظهر. عندما استيقظت, عرجت  
على غرفة العمة ألطمئن عنها.  
 فوجدتك انئماً على الكرسي.



آه, فهمت. نعم. أشعر بتيبس -
بسيط يف ظهري. لكن ذلك  

 سينجلي بسرعة. 
الفتاة ما الذي دفعها إىل  مل تعرف 

 القول: 
أنت حتب عمتك كثرياً, أليس -

 كذلك؟
كان هناك احتمال بسيط أن  -

تكون كدمة رأسها خطرة أكثر مما 



توقعت يف البداية. لذلك فضلت 
البقاء قرهبا ملراقبتها. لكن قلبها  
ينبض جيداً, و حرارة جسمها 

عادية. اهنا تتنفس بشكل طبيعي, ومل  
ب للقلق عليها. يعد هناك أي سب  

آه... أان سعيدة هلذا اخلرب. -  
اجتهت الفتاة حنو اخلزانة, فتحت 

أحد األدراج لتخرج منه السكاكني و  



املالعق, لكنها قبل ذلك, التفتت 
 حنوه و قالت:

أعتقد أنه من واجيب االعتذار  -
منك. لقد انزعجت كثرياً منك 

عندما رفضت استدعاء الطبيب. 
لق عليها  لكنين أرى اآلن أبنك ق

مثلي... بل رمبا أكثر. أان آسفة اي 
 سيد سانتون. 



حدق هبا من دون أن يرد و كانت 
نظرته مليئة ابلتهكم. لكنه ابتسم هلا  

 قبل أن يقول:
هل تعرفني أن حتليب البقر؟-  

كال... ال أعرف. -  
إذن, سأحلب البقرة أان, مكانك.-  

 ذعرت الفتاة وصرخت: 
  آه, اي إهلي. نسيت احلليب على-

 النار.



 مث أضافت بقلق: 
كما ال أعرف صنع الزبدة, أيضاً.-  

=ال أمهية لذلك. سأوكل أحد  
احلراس هبذه املهمة, لبضعة أايم.  

صناعة الزبدة عمل صعب و متعب, 
 ملن ليس معتاداً عليه.

خرج جريفيه ليحلب البقرة, اتركاً 
 الفتاة مندهشة أمام لطفه الغريب.



يف الصباح, وصل الطبيب لتفقد  
صحة املرأة احلامل, ففرح لرؤيتها  
خارج السرير. و هنأ جوسلني  

بذلك, فوجدته الفتاة انساانً لطيفاً,  
و وثقت به عندما طمأهنا أبن ال 

خطر على صحة كاميليا و الطفل و  
أن احلمل يسري بشكل طبيعي. كما  
قال هلا أبن العمة حباجة إىل أسبوع  



راحة كي تستعيد نشاطها الروتيين  
.من جديد  

احضرت جوسلني للغداء ثالث  
فطائر ابجلنب و البصل و الكوسى, 
فالقت جناحاً كبرياً ومل يبق هلا أثر يف  

 هناية الطعام. 
ومع ذلك, فبينما كانت جتلي 

الصحون, شعرت ابحلزن و بعض  
الكآبة:" أما كان االهنيار النفسي و 



إبمكان جريفيه أن يقول هلا شيئاً 
عليها  بدوره". مجيع احلراس أثنوا 

بكلمات املديح, لكن جريفيه غادر 
 الطاولة من دون أن ينظر إليها.
وملدة ثالثة أايم متتالية, كانت 

جوسلني تعمل بقسوة, تكبت أحياانً 
دموعها بسبب االم متأل كل أحناء  

جسمها. لكن, كلما رأت جريفيه يف 



اجلوار, تتذرع ابلنشاط و ترندح  
 األغاين ابسرتخاء.

ا جريفيه أبنه  ذات مساء, أعلن هل 
سيذهب إىل مزرعة آل دورانس  

وطلب منها مرافقته, فاعتذرت منه  
 وقالت:

كال, لن آت. سأغسل شعري و  -
أكتب بعض الرسائل الضرورية وال  

 وقت لدّي للزايرات.



 رمقها بنظرة اثقبة وقال: 
أنت شاحبة الوجه. هل عمل  -

 املنزل يتعبِك كثريًا؟
نفسي.  كال. أان أحب أن أشغل -

 هل أنت مستاء من خدمايت؟
ال أظن أن الرجال مستاؤون من  -

 أي شيء.
نظرته الباردة جرحت مشاعرها إىل  
درجة أهنا أدارت له ظهرها وخرجت 



بسرعة لئال يرى الدموع يف عينيها. 
ويف تلك الليلة مل تعرف طعم النوم.  

يف منتصف الليل, هنضت من 
فراشها و وضعت على وجهها عطراً  
منعشاً مث اسندت يديها على النافذة 
و راحت تصغي إىل تغريد العندليب  

و شعرت ابالنفعال خينقها. 
املستنقعات تلمع حتت ضوء القمر  
كبحريات فضة تذوب. وملا عاد  



جريفيه من سهرته, كانت جوسلني ما  
مام النافذة, لكنها تزال جامثة أ

 ابتعدت و راها... أخرياً, انمت. 
لتايل و بينما كانت  يف صباح اليوم ا

تعد مائدة الطعام, دخل إليها  
جريفيه, فحيته ابقتضاب و استمرت  

 يف عملها. فقال هلا:
رأيت الغجر خييمون قرب الطريق,  -

مساء أمس. رمبا سيتوقفون هنا, يف 



طريقهم إىل االحتفال بعيد السيدة 
سارة. فال تقلقي, لن يسرقوا شيئاً.  

ة, و إذا قدمت هلم احلليب و اخلضر 
 قد خيربوك طالعك.

أان ال أؤمن ابلتنجيم و ال -
بكاشفات البخت هذه كلها 

 محاقات!
مبكانك أن تصغي إليهن بتهذيب,  -

 من غري أن تصدقي أقواهلن. 



 قالت من دون أن تنظر إليه: 
آسفة... -  

ما الذي كان مينعك من النوم -
 مساء أمس؟ 

 أجابت مندهشة:
هل رأيتين؟ -  

لنافذة.رأيت شيئاً يتحرك وراء ا-  



نعم, كان احلر شديداً. هل  -
أمضيت سهرة ممتعة عند آل  

 دورانس؟
رائعة جداً. سيلني مضيفة ممتعة.  -

رمبا سرتينها اليوم, فستأيت لرؤية  
 العمة مادلون.

يف العاشرة صباحاً وصلت الفتاة 
الفرنسية إىل مزرعة آل سانتون, 
أضمت حوايل نصف ساعة مع  



لني  العمة, مث وافت كاميليا و جوس
اميليا ممددة على  يف الساحة. ك

كرسي طويل يف ظل مظلة واسعة,  
تتصفح إحدى اجملالت, بينما  

جوسلني تسرتيح قلياًل قبل أن تعاود  
 أعماهلا العديدة.

يف احلال, بدأت كاميليا و سيلني 
تتحداثن عن آخر اخرتاعات املوضة  
النسائية, فدخلت جوسلني تعد هلما  



ان الفتاة  القهوة و تتساءل كيف إبمك
الفرنسية أن تتصرف بلطف و حمبة  

-مع كاميليا اليت سرقت منها جان
ارك و تزوجته.م  

 قالت سيلني لكاميليا:
أان آسفة ألنك ال ميكنك اجمليء -

 لزايريت, كي أريك مالبسي اجلديدة.
 هتفت كاميليا بفرح:

لكنين سأكون مسرورة لزايرتك.-  



صحيح. جريفيه قال يل أبن  -
ارة اجليب ستعرضك  املسافة يف سي

 لإلرهاق, ورمبا تتأذى صحة اجلنني.
هذا أمر اتفه. أان أرغب من كل -

 قليب يف زايرتك.
إذن, ملاذا ال أتتني يف املساء  -

مارك من  -لزايريت بعدما يعود جان
عمله. سأريك كل ما اشرتيت من  



ابريس, و إبمكان زوجك و أيب أن  
 يتحداث معاً يف سباق الثريان. 

رائع, اي سيلني. هذا مشروع -  
 قالت جوسلني يف احلال:

هل تعتقدين أن هذا قرار مناسب  -
لك, اي كاميليا, الطريق رجراجة, 

 صدقيين. 



آه, ال أريد مشاكل, اي جوسلني. -
مارك سيقود السيارة على -فجان

 مهل.
 قالت سيلني:

وأنت, اي آنسة بيشوب, تعايل  -
 معهما.

لكن كاميليا تدخلت بسرعة و  
 قالت:



على جوسلني أن تبقى مع العمة,  -
فال جيب تركها وحدها, خاصة أنين  
مسعت جريفيه يقول أبنه ذاهب يف  

 املساء إىل آلرز.
آه, نعم... نسيت العمة مادلون -  

 هنضت جوسلني وقالت: 
املعذرة, علّي أن أهتم بتحضري  -

 الغداء.



اعدت الفتاة حساء البصل, مث 
تذوقته وفرحت لروعة طعمه اللذيذ. 

بينما كانت تقطع شرحات اخلبز  و 
تساءلت ملاذا ابنة عمها اصّرت على  
 ابعادها من زايرة مزرعة آل دورانس. 
عّرجت سيلني إىل املطبخ يف طريق  

 ذهاهبا وقالت جلوسلني:



آه, احلر شديد هنا. ال شك أن -
هذا العمل الذي تقومني به اآلن  

 مرهق, أليس كذلك؟
 أجابت الفتاة االنكليزية بتواضع: 

ال أبس. لقد قيل يل أبن منزل  -
والدك عصري, و جمهز بكل  
 والوسائل احلديثة الضرورية؟ 

نعم. كل شيء فيه. لكن، أان ال -
 أنظف البيت وال اعّد الطعام.



مث نظرت إىل قدر احلساء و أضافت  
 سائلة:

وماذا هنا يف داخل القدر؟ -  
حساء بصل. -  

هل إبمكاين تذوقه؟-  
نعم، طبعاً.-  

آه، انه رائع. قال جريفيه أبن... -  



سعلت الفتاة كأن احلساء حرق  
حنجرهتا لشدة سخونته مث اتبعت  

 تقول:
قال جريفيه أبنك طباخة ماهرة.-  

آه, صحيح؟ -  
مسعت جوسلني العمة ترن جرسها, 

فهرعت إليها. و ملا عادت إىل  
 املطبخ كانت سيلني قد ذهبت. 



قبل موعد الغداء بقليل, جاءت 
وقالت البنة عمها:كاميليا   

ستجعدين شعري, اي جوسلني, -
اليوم بعد الظهر. فال ميكنين اخلروج  

 هكذا.
قالت هذا الكالم بلهجة آمرة و  

 وّلت.
وعلى مائد الغداء, كانت جوسلني  

ساء يف طبقه.  آخر من سكب احل



جلست بفخر لتستمتع هبذه الوجبة  
الطيبة. لكن ما ان احتست اجلرعة 

مها. ومل األوىل حىت تقلص جس
تصدق, تناولت جرعة اثنية. طعم  

 احلساء مقيت! 
وضعت امللعقة و نظرت إىل الرجال. 

ال أثر ألي تعبري استياء أو قرف 
على وجوههم, أيكلون بشهية 

كالعادة وال يتذمرون من شيء. مث 



التفتت حنو ابنة عمها اليت كانت  
تتصنع االحتساء. اشتبكت  

نظراهتما، فرمقتها املرأة بنظرات  
حانقة مما جعل جوسلني على وشك 

االهنيار ومتنت لو ابستطاعتها  
 االختفاء حتت الطاولة.

 أخذت نفساً عميقاً وأعلنت تقول:
ساديت, جيب أن أعتذر منكم. هذا -

 احلساء ال يؤكل. طعمه مقيت. 



وضع الواحد تلو اآلخر ملعقته على 
الطاولة من دون النظر إليها. بعضهم  

اخلبز, و البعض اآلخر, اكتفى مبضغ 
وضعوا فوقه زبدة. تعابري وجوههم 

 فري واضحة. 
هنضت جوسلني من مكاهنا و 

 أضافت تقول: 
أان آسفة... حقاً آسفة. بسرعة -

 سأحضر لكم شيئاً آخر.



 قال جريفيه بصوت هادئ:
ال ضرورة, اي صغرييت. سنكتفي  -

 أبكل اخلبز الطازج مع اجلبنة.
رت كثرياً  رمقها اببتسامة حارة, فتأث

 وفرح قلبها.
وملا ابتت كاميليا وحدها مع  
 جوسلني, راحت تؤنبها قائلة: 

حقاً, اي جوسلني! مل يسبق أن  -
انزعجت يف حيايت مثل اآلن. كيف  



ابستطاعتك أن تفعلي شيئاً كهذا, 
 أنت الفتاة الشاطرة؟! 

آسفة. مل أفعل ذلك عن قصد.  -
 حىت اآلن مل أفهم ماذا جرى. 

بعاً. كيف إبمكانك انه الصابون, ط-
أن تكوين غافلة, طائشة, إىل هذه 

 الدرجة؟
صابون؟ مستحيل! كيف يقع  -

 الصابون يف احلساء؟ 



هذا ما أحب معرفته. ال شك أنك -
كنت ساهية و وضعت منه بدل 

الزبدة. أبي تفسري آخر ميكنك أن  
 تربري غلطتك؟

لكنين من النوع الذي ينتبه كثرياً,  -
 وال أسهو أبداً. 

نيت العزيزة. ال ضرورة ملتابعة  اي اب-
هذا احلوار. يف احلساء صابون و هذا  



كل ما يف األمر. هل سكبت من  
 احلساء للسيدة سانتون؟

كال. أطعمتها عجة ابلفطر.-  
ال شك اذن أبن جريفيه سيخربها  -

مبا حصل. حلسن حظك أن الصابون  
ليس مادة خطرة. لكن, مع ذلك،  

سيمرض بعض الرجال, حاصة الذين  
ناولوا كل شيء. ت  

 ذعرت جوسلني و قالت البنة عمها:



آه, ال! هل تعتقدين ذلك؟ -  
لن أفاجأ ابألمر. أشعر اآلن أبمل  -

حاد يف رأسي. سأراتح نصف ساعة, 
 و بعدها جتعدين شعري.

بينما كانت الفتاة جتلي الصحون مل  
تكف حلظة واحدة عن التفكري مبا  
حدث, علها جتد تفسرياً لوجود  

احلساء. افرغت حمتوى   الصابون يف
القدر يف برميل القمامة وصعقت 



حني وجدت يف قعره فتيلة مشعة: "  
ضوعة يف خزينة  آه, الشموع مو 

املونة, و أان مل أفتحها منذ البارحة". 
أطرقت الفتاة تقول يف نفسها: "  
إذن, ما حدث انتج عن ختطيط 

 مسبق. لكن من؟ وملاذا؟
اجلواب األول الذي خطر هلا:  

ة سانتون... لكن، صحيح أن السيد
العجوز عنيدة وصلبة, لكنها ليست 



شريرة إىل هذا احلد. و لو أن العمة  
هي اليت وضعت الشمعة يف احلساء،  

لفعلت ذلك يف الصباح الباكر,  
عندما كانت الفتاة تنظف البيت. يف  
الساعة احلادية شرة, كان احلساء  
 لذيذاً لقد ذاقته, و كذلك سيلني... 

ا هي اليت فعلت ذلك.  سيلني! رمب
كانت يف املطبخ عندما قرعت 
العجوز. وملا عادت جوسلني إىل  



املطبخ, كانت سيلني قد اختفت. 
تكفي ثوان معدودة جللب مشعة من  
 خزانة املؤن و وضعها يف احلساء.

لكن، كيف متكنت سيلني من معرفة  
مكان وجود الشموع, هي اليت أتيت  

سبب  إىل املزرعة اندراً جدًا؟ ألي 
 فعلت ذلك؟ للمزاح و النكتة؟ 

كانت جوسلني ما تزال تبحث عن 
مفتاح السر عندما رأت جريفيه 



عائداً على حصانه. دخل املطبخ و  
 سأل: 

أين كاميليا؟ أال ميكنها مساعدتك  -
 يف تنشيف الصحون؟

تعاين من أمل حاد يف الرأس, و  -
 تراتح يف الوقت احلاضر.

سحبت الفتاة يديها من ماء اجللي, 
مث نشفتهما. لقد نسيت أن ترتدي  



القفازين البالستيكيني اجلديدين,  
 فبدت يداها محراوين منتفختني. 

وأنت أيضاً حباجة إىل الراحة. جيب -
أن متضي فرتة القيلولة يف سريرك. مل 
ختلدي إىل النوم البارحة إال مخس 
ساعات وهذا ال يكفي. اتركي كل  
شيء اآلن, و اذهيب إىل غرفتك. 

 تنشفني الصحون فيما بعد.



كال, وعدت كاميليا أن أجعد  -
شعرها. ستذهب يف املساء إىل مزرعة 

مارك. يف كل  -آل دورانس مع جان
 حال, أان ال أشعر ابلتعب. 

كانت تكذب طبعاً, وبينما راحت 
متد يدها جللب منشفة الصحون,  

أمسك جريفيه معصمها و هز رأسه  
ال:و ق  



ستذهبني إىل غرفتك اآلن و  -
تراتحي, اي ابنيت. تباً لكاميليا و  
لشعرها. آه, ماذا هنا؟ جرحت  

 اصبعك؟
من دون أن يرتكها, جلبها إىل كرسي 

 قرب الطاولة و قال:
اجلسي. سأضع فوق اجلرح دواء  -

 مطهراً, مث لصقة وقائية.



ادركت جوسلني يف احلال أنه من  
إال  األفضل هلا عدم معارضته و 
 جرها إىل غرفتها. قال: 

اذن كاميليا ذاهبة يف املساء لزايرة -
مزرعة آل دورانس! أان غري موافق  

لكن ال أستطيع منعها إذا كان زوجها  
موافقاً. هل دتك سيلني لزايرهتا  

 أيضاً؟



نعم, لكنين رفضت. أنت ذاهب  -
إىل املدينة, أليس كذلك؟ و أان  
 سأبقى قرب العمة و أانم ابكراً.

جريفيه ليجلب ما حيتاج  ذهب
لتضميد جرح اصبع الفتاة, مث عاد  

 وتقدم منها و قال: 
يداك مل تكوان على هذه احلال -

لدى وصولك إىل هنا. ألست اندمة  
 على قبولك العمل مكان العمة؟



 امحّر وجه الفتاة, فأشاحت وقالت: 
هل حتاول اقناعي أبنك على حق, -

و ابنين خمطئة؟ خاصة بعد حادثة  
ء... الغدا   

آه, نعم... احلساء... -  
فضلت عدم النظر إليه كي ال تعرف  
قصده. تشعر دائما ابالنزعاج قربه و  
خصوصاً اليوم, ألن اعصاهبا متوترة 

 جداً. قالت بصوت متقلص: 



كنت لطيفاً يف تصرفك معي, بعد  -
احلادثة. ويف كل حال, مل تكن خمطئاً  

 حيايل.
 سأهلا جبفاف:

نك  وهل رأيي يهمك؟ تصورت أب-
 ال تبالني مبا أقول و أفكر.

نظرت إليه أخرياً و رأت يف عينيه 
سن هلا  بريقاً يقطع االنفاس. مل يت

الوقت للرد عليه, ألن كاميليا 



دخلت يف هذه األثناء إىل املطبخ 
 وقالت:

أشعر اآلن بتحسن, اي جوسلني. -
 هل أنت مستعدة لتجعيد شعري؟ 

 قال جريفيه بسرعة:
من أمل حاد   لألسف جوسلني تعاين-

يف الرأس و أمرهتا أن تراتح حوايل  
 ساعتني. 

 بدأت كاميليا تقول:



لكن, و شعري...-  
 قاطعها خبشونة و قال: 

شعرك يستطيع االنتظار, اي سيدة. -  
مث أتبط ذراع الفتاة و رافقها حىت  

 الغرفة, وقال هلا:
ال حتاويل اخلروج. سأكون يف املنزل -

 و سأمسعك.
ذهب. مث أدار ظهره و    



بقيت جوسلني ممددة يف غرفتها 
املعتمة طول ساعات الظهر احلارة. 
لكنها مل تنم حلظة. ال تفكر بشيء, 
ال ابحلساء املقيت, وال بتجعيد شعر 

ابنة عمها, و ال ابلكوي غري 
املنتهي, وال بتحضري العشاء... 

بدت هلا كل هذه األمور من غري أية  
أمهية اطالقاً. ال يهمها سوى شيء  



اكتشافها الرهيب أبهنا وقعت   حد:وا
 يف حب جريفيه سانتون.

حوايل الرابعة, هنضت جوسلني من  
سريرها, اغتسلت و ارتدت مالبس  
نظيفة مث خرجت إىل املطبخ, حيث 

 وجدت كلمة تقول:
لقد أوكلت شخصاً لزايرة عميت يف -

املساء و املكوث قرهبا, فأنت اذن  



حرة لزايرة مزرعة آل دورانس, إذا  
ترغبني ذلك. كنت  

ال توقيع على الرسالة, لكنها ليست 
غبية لتعرف أبهنا صادرة عن جريفيه 

 نفسه.
ملا محلت جوسلني القهوة البنة  

عمها, قالت هلا هذه األخرية بوجه  
 عابس:

اذن, تشعرين اآلن بتحسن؟-  



نعم, شكراً. هل ذهب جريفيه إىل -
 مدينة آلرز؟ 

نعم. كما وجد من يبقى مع عمته.  -
نك اجمليء معنا, إذا كنت  إبمكا

 ترغبني بذلك. 
كال, لن آيت. ال شيء يهمين يف  -

 هذه الزايرة.
 هزت كاميليا كتفيها و قالت:

كما تريدين. -  



كانت املرأة غاضبة بسبب شعرها, 
لكنها النت عندما اقرتحت عليها 

ابنة عمها أن جتعده هلا على 
مارك من  -الناشف. وملا عاد جان

زوجته جاهزة, متألقة, عمله, كانت 
 و مبزاج رائع. 

حوايل الثامنة, انتهى العشاء,  
فغسلت جوسلني الصحون كالعادة,  
مث خرجت يف سريها االعتيادي حنو 



الساقية, بينما كانت زوجة أحد  
احلراس تثرثر مع العمة. راحت تتأمل 
السهل الواسع, املمتد أمامها حمروقاً  

 ابلشمس الالهبة.
مفاجئ: " رمبا  فجأة فكرت ابنفعال

 جريفيه يعود ابكراً ؟ "
مث قالت الناحية املدركة يف دماغها:  
" ال تكوين محقاء. إذا بدأت منذ  

اآلن التفكري و احللم به, ستخسرين  



نفسك! األفضل عدم التفكري به  
اطالقاً. ليس هذا ما يسمونه " 
احلب" اي أيتها احلمقاء, امنا ميل  

 فاتن, فقط ال غري " .
كانت منغمسة يف افكارها, مل و بينما  

تسمع رفاييل يقرتب منها. فحني  
 ملس ذراعها, انتفضت, فقال هلا:

مل أكن أقصد اخافتك. امنا كنت -
 أتساءل إذا...



توقف عن متابعة الكالم, منزعجاً,  
خجواًل. نظرت إليه الفتاة نظرة  

 مشجعة, فأضاف يقول:
...إذا كنت حتبني أن أتيت إىل  -

ة؟للسباحة, اي آنس  
لكن, أين؟-  

يف البحر. انه ال يبعد من هنا -
سوى كيلومرتات قليلة. يف دراجيت  



النارية, نصل بسرعة. لكن, رمبا ال 
 حتبني البحر؟ 

آه, بلى, ابلعكس.-  
اذن, هل أتتني؟ -  

ترددت جوسلني. لديها الكوي غري  
املنتهي. لكنها حباجة إىل متويه  

عقلها. فالسهرة على شاطئ البحر  
سيسمح هلا ابلنوم  شيء مريح, 



جيداً, خاصة إذا سبحت حىت 
 التعب, مث أجابت:

سأكون مسرورة جداً مبرافقتك, اي -
 رفاييل. انتظرين. 

مل تسأهلا السيدة سانتون إال عن 
موعد عودهتا, عندما اخربهتا الفتاة  
عن رحلة البحر. فارتدت قميصاً  

قطنياً فوق سروال اجلينز و وضعت 



مل تنس أن  بزة السباحة يف منشفة, و 
 أتخذ معها كنزة.

كان رفاييل ينتظرها على دراجته 
النارية. بعدما أتكد من جلوسها  

املريح وراءه, أدار احملرك, مث قال هلا  
 بصوت عاٍل:

متسكي جيداً, اي آنسة.-  
وضعت الفتاة ذراعيها حول خصره 
و تنفست عطره الناعم, مث تذكرت 



حتذيرات جريفيه: " إذا كنت لطيفة, 
سيظن أبنك تريدين مغازلته. انه  

رجل... و أنت, ابلنسبة إليه, امرأة  
 . " 
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العنيف من حياة الكامارغ فبعد 
طئ جاء عراك  وقت لطيف على الشا

 و بعد العراك جاءت البّصارة... 



قبل التاسعة وصال إىل الشاطئ,  
النهار ما زال ساطعاً مع أن الشمس  
بدأت ختتفي وراء األفق. املكان رائع  
وال أحد يف اجلوار. ارتدت جوسلني  
بزة السباحة وراء شجرة صغرية, قم 
وافت رفاييل إىل البحر. لعبا معاً يف  

شفافة ملدة نصف املاء الدافئة, ال
ساعة, و ملا عادا إىل الشاطئ  

الرملي, كانت جوسلني قد استعادت  



حيويتها, فارمتت فوق منشفتها و  
 قالت:

آه, اهنا اجلنة!-  
جلس رفاييل قرهبا على منشفته, مث  
انتشل من كيس صغري لوح شوكوالتة 

 و انوهلا اايه, فقالت له:
آه, رائع! أان جائعة حقاً. و كان  -

أن أتذكر و أجلب بعض   جيب عليّ 
 اخلبز على األقل.



قطعت لوح الشوكوالتة نصفني و  
 انولته جزءاً, فقال هلا:

كال, اللوح كله لك, أان سأدخن -
 سيكاره. 

بقيا صامتني قلياًل, الفتاة تقضم 
بشهية و تتأمل األمواج تصفق على  
الرمل, و الشاب ممدد على ظهره, 
مغمض العينني, يدخن سيكارته 



يت الفتاة وجوده كلياً, بكسل. نس
 عندما هنض فجأة وسأهلا:

هل لديك صديق يف انكلرتا, اي  -
 جوسلني؟

 أجابت و هي تنظر إىل البحر قلقة: 
أان لست خمطوبة ألحد, إذا كان  -

 هذا ما تريد معرفته.
لكن, هل هناك رجل حتبينه كثرياً و  -

 تفضلينه عن اآلخرين؟



تذكرت طوم, لو مل تسافر لرمبا عقدا  
تهما؟ طوم العزيز... اللطيف...  خطب

الواثق من نفسه... رمبا لقيت  
السعادة معه... لو مل أتت إىل  

 فرنسا. 
 أجابت الفتاة:

كال, كال, ال أحد.-  
 اطفأ رفاييل سيكارته و قال:



أان, تعرفت على العديد من  -
الفتيات, لكن مل حيصل شيء جدي  
حىت اآلن. يف كل حال, ال أنوي 

الثالثني من    الزواج قبل أن أبلغ 
 عمري, على األقل. 

 نظرت إليه مبتسمة و قالت:
إذا انتظرت حىت ذلك الوقت, رمبا -

انقرضت الفتيات اجلميالت! يقال 



أن فتيات مدينة آلرز رائعات  
 اجلمال, أليس كذلك؟

آه, نعم... عندما يكن شاابت -
فقط... إذ سرعان ما يصبحن 

مسينات, شرسات, كلما كربن يف 
نت و ابنة عمك  السن. لكنك أ 

 ختتلفان عن بنات بالدان.
ماذا تعين؟-  



أعين أبن بنات بالدان مىت تزوجن,  -
 يتوقفن عن االهتمام أبنفسهن.

لو كنا, ابنة عمي و أان, نعمل  -
بقسوة مثل نساء احلراس, ملا وجدان,  
مثلهن, الوقت لالعتناء أبنفسنا. يف  
كل حال, أنت أيضاً, لن تبقى شاابً 

بد. ذات يوم ستنتفخ وسيماً إىل األ
و ستشيخ و ستفقد وسامتك و  

 نضارتك.



 ضحك و قال:
رمبا. لكن أنت, ستظلني مجيلة -

 دائماً. 
ضحكت الفتاة و مل تعرف متاماً كيف 
تنظر إىل الوضع احلايل. هل يتكلم 

رفاييل هكذا مع كل الفتيات؟ 
 فأحابتها غري مبالية:



شكراً هلذا املديح. لكن, قل يل, -
مارك من  -احلراس بزواج جانما رأي 

 فتاة أجنبية؟ 
يقولون عنه أبنه حمظوظ. آه, هل  -

قيل لك أبن السيدة سانتون كانت  
مارك أن يتزوج  -أتمل من جان

 اآلنسة دورانس؟
نعم. هل هذه األقاويل خاطئة؟-  



كال, كال, اهنا صحيحة. قبل ان  -
مارك إىل ابريس, كان - يسافر جان

ول يبدو عليه أنه سيوافق على قب
هذا الزواج. لكنه وجد صعوبة يف  
احلصول عليها, ألهنا فتاة فظة, ال  

تريده هو, امنا تريد الزواج من املعلم  
 الكبري.

 قالت جوسلني ابضطراب و دهشة: 
من جريفيه؟-  



ال تعرفيه ذلك بعد؟ انه املوضوع  -
األكثر تسلية يف أحاديث املنطقة: 

 هل حتصل عليه أم ال؟ 
ث؟وحسب رأيك, ماذا سيحد-  
آه, سيستسلم هلا جريفيه يف هناية -

املطاف. اهنا فتاة مجيلة, جذابة, و 
متلك مهراً ضخماً. يعرف املعلم 
كيف يسيطر عليها. الثريان,  

األحصنة, النساء... شيء واحد  



ابلنسبة له. الفتاة اللطيفة, السلسة, 
 الطيعة, ال تناسبه أبداً... 

حل الليل و الرمل ما يزال ساخناً. 
سلني أخذت ترجتف برداً,  لكن جو 

 فقالت:
ملاذا إذاً, ال يطلب جريفيه يدها؟ -

 ماذا ينتظر؟
جريفيه ال يريد الزواج اال من أجل  -

اجناب أوالد يرثونه و حيلون مكانه  



فيما بعد. رجل مثله ليس حباجة إىل  
 خامت يف جيبه لريّكع الفتيات أمامه. 

 هنضت جوسلني وقالت: 
سأرتدي مالبسي. -  

 رفاييل الذي كان  مث عادت إىل 
 يسرح شعره بتأن. فقال هلا:

آسف ألنين حدثتك هبذه اللهجة  -
و هذه الصراحة. ليس يف نييت أن  



أصدمك. امنا هذه هي احلقيقة يف  
 بالدان.

مل تنهض الفتاة بسبب كالم رفاييل,  
امنا لتخيلها صورة جريفيه، الرجل 
العازب, احملنك, الذي يريد زوجة  

سله. له, فقط, كي يستمر ن  
 أجابت جوسلني هبدوء:

ال أمهية لذلك, اي رفاييل.-  



ملا صعدا إىل الدراجة النارية, اقرتح  
 الشاب قائاًل:

هناك مقهى صغري يف طريقنا,  -
ابستطاعتنا التوقف عنده و احتساء 

 القهوة.
املقهى بناء منعزل و قدمي. امامه 
توقفت الشاحنات و األحصنة 

أشار  املربوطة ابحلاجز و قافلة غجر. 
 رفاييل رأسه إىل القافلة و قال:



الغجر!-  
يف تلك األثناء مسعا عزف قيثارة  
داخل املقهى, فاختفى ضجيج 

األصوات و الضحكات و بدأ الناس  
يغنون و يصفقون مع ايقاع  

املوسيقى. كانت الصالة تعج ابلناس. 
أمسك الشاب يد جوسلني و سارا  
معاً حنو احدى الزوااي, مث هتف  

س فنهض احلارس و  ألحد احلرا



أعطى مكانه للفتاة, ابتسمت له  
 جوسلني و قالت:

شكراً, اي سيد, شكراً.-  
احنىن احلارس مبتسماً, مث ابتعد. 
طلب رفاييل من اخلادم احضار  
القهوة. وبينما كان أحد الفجر  

يعزف على الكمان, راحت امرأة  
عجوز متر بني الطاوالت طالبة من  

 الزابئن كشف خبتهم.



ل الحظت الفتاة جمموعة  بعد قلي
ملنطقة, جالسني  رجال غرابء عن ا

حول طاولة حيتسون املشروابت. 
فجأة حملت أحد رجال هذه اجملموعة 
يشري إليها بيده, فامحرت و أزاحت 
وجهها. أخربها رفاييل, بعد أن رمق  
الرجل بنظرات حقد, أبن هؤالء 
الرجال من عمال حقول األرز.  

مارك  -فتذكرت ما أخربها به جان



عن املشاجرات اليت حتصل عادة بني  
 حراس املاشية و هؤالء العمال.

فبعد احلرب, جرى ختصيص قسم  
  كبري من أراضي منطقة الكامارغ
لزراعة األرز, فخاف أصحاب  
املاشية و حراسها أن يتسع هذا  
القسم مبرور الزمن, على حساب 
مراعي القطعان. خاصة أن العمال 
النازحني خيتلفون كلياً عن احلراس  



احملافظني, الفخورين أبرضهم و  
منطقتهم. و هذا اخلوف ما زال  

 مسيطراً على املنطقة.
نظرت جوسلني إىل ساعة يدها و  

ت بتأخرها. الساعة تشري إىل  فوجئ 
وعدت   العاشرة و النصف, بينما

السيدة سانتون يف العودة إىل املزرعة  
قبل العاشرة فطلبت من رفاييل  

الذهاب فوراً. وبينما كان الشاب  



يدفع الفاتورة, تقدم أحد العمال من  
الفتاة و احنىن و قال هلا شيئاً مل تفهم  

 معناه. 
امل,  لكن رفاييل مسع ما قاله الع

فارتسم الغضب على وجهه وأمر  
الرجل برتك جوسلني و شأهنا. وما 
حدث بعد ذلك كان مبثابة كابوس  
ابلنسبة إليها. عم الصمت أرجاء  



املكان, و حدقت العيون ابلشاب و  
 العامل. 

خرج رفاييل إىل خارج املقهى و تبعه  
العامل, و بدأت املعركة بينهما. مل 

ية يسبق للفتاة أن رأت مشاجرة ح
ابأليدي من قبل. احلقيقة القاسية  
أغثتها, فراحت تصرخ و تقول  

 لصاحب املقهى:
آه, أرجوك... أوقفهما! أرجوك!-  



 لكنه كان يهز كتفيه و رأسه و يقول: 
عراك كهذا يتكرر ابستمرار ومن -

 األفضل عدم التدخل.
خالل الدقائق األوىل, ظل العراك  
مناصفاً. صحيح أن العامل أضخم  

فاييل, لكنه أقل منه بنية  جثة من ر 
جسدية. احتد العراك و أحيطت 
حلبة املصارعة بدائرة من الزابئن  
املتحمسني ملعرفة نتيجة العراك.  



فجأة, توقفت سيارة جيب على بعد  
امتار قليلة من حلقة املشاهدين,  
نزل منها جريفيه و تقدم داخل  
احللبة. فرح قلب جوسلني لدى  

لغجر,  رؤيته, ولو مل تكن حماطة اب
 ألسرعت إليه. 

أطلقت زفرة ارتياح عندما رأته يدفع  
رفاييل جانباً مث أمسك خبصر العامل  



الذي حاول التخبط بشدة, لكنه 
 وقع أرضاً بدوره.

رفع جريفيه نظره إىل اجلمهور و ملح 
 بعض رفاقه, فقال آمراً:

خذوه من هنا. -  
مث رأى جوسلني, فاجته حنوها بوجه  

ها من  غاضب و حاقد, مث أمسك
ذراعها بشدة و جرها إىل سيارته, 

 بينما كانت تردد بتلعثم قائلة:



لكن... لكن رفاييل؟-  
مل يرد عليها, بل دفعها إىل داخل  

السيارة مث صعد إىل مكانه و أقلع يف  
غيمة غبار كثيفة. بصعوبة متكنت 
الفتاة من السيطرة على ارجتاف 
جسمها و توترها العصيب لكنها  

املشهد الذي سيلي.ظلت ختشى   
عندما وصال إىل املزرعة, كانت عينا  
جريفيه قد فقدات برقيهما التهديدي,  



امنا فمه ظل متقلصاً. و بصوته  
 العادي اهلادئ قال:

اذهيب إىل فراشك. سأعيد زوجة  -
 احلارس إىل منزهلا...

نظرت إليه الفتاة بذعر, و من  
غرفتها مسعت حمرك اجليب يقلع. و  

مارك و  -جانبعد قليل وصل 
ن  كاميليا. و ملا أتكدت من أ

الزوجني انما, نزلت إىل املطبخ لتعد  



لنفسها فنجان قهوة علها تستعيد  
نشاطها. لن تستطيع النوم قبل أن  
تتحدث إىل جريفيه و تربر موقف  

 رفاييل.
لكن عندما مسعت أصوات خطوات  
تتقدم من الباب اخللفي, كادت أن  

ا رآها  تفقد رابطة جأشها و تفر, ومل
جريفيه جالسة أمام الطاولة, قطب 

 حاجبيه و قال: 



هذه أنت... أمل أقل لك أن تذهيب  -
 إىل فراشك؟ 

 بلعت الفتاة ريقها و أجابت:
علّي أن أحدثك... أن أشرح لك  -

 ما جرى.
إبمكانك مناقشة ذلك غداً  -

صباحاً. الساعة تشري إىل منتصف 
 الليل وال أريد ازعاج اآلخرين. 



. ال استطيع أن أانم آه, أرجوك..-
قبل أن أحدثك. أنت غاضب,  
أعرف ذلك. امسعين, أرجوك. لن  

 أطيل احلديث. 
حسناً. ما دمت تصرين. لكنين  -

أتكهن مبا حدث. انه رفاييل األمحق,  
ال مكان له يف مزرعيت بعد اآلن.  

عليه أن يبحث عن عمل يف مكان 
 آخر.



هل يعين أبنك ستطرده؟-  
مراراً. و  نعم. لقد سبق و أنذرته -

إذا كان يفضل عدم طاعيت, فعليه 
 أن يتحمل عواقب ذلك. 

لكن, ليس من العدل طرده... مل  -
تكن غلطته. لو ... لو كنت انت  
هناك أيضاً, لتشاجرت مع هذا  
العامل احلقري. لقد عاركته يف كل 

 حال. 



ضربته ألهنا الطريقة الوحيدة لوضع  -
حد هنائي للعراك. أان أعارض الرد  

حدايت. العنف ال يؤدي إىل  على الت
 شيء. 

 خلع سرتته اجللدية و قال:
أهايل منطقة الكامارغ خيافون مجيعاً -

لكن العراك ال  امتداد حقول األرز. 
فائدة منه. إذا كان رفاييل ال 

يستطيع رؤية أحد هؤالء العمال من  



دون أن جين جنونه, فهو إذن حباجة  
 إىل درس جيد. 
 قالت حمتجة: 

أنت ال تفهم. كانت الغلطة غلطيت  -
 أان. لقد تشاجرا بسبيب أان.
 تقلص حنقه و سأهلا جبفاف: 

ماذا تقصدين؟ -  
همه, قال يل العامل شيئاً مل أف-

فطلب من رفاييل االبتعاد, فأجابه  



العامل أبنه لن يبتعد إال ابلقوة. حىت 
أنت, كنت رديت على هذا التحدي  

 أليس كذلك؟ 
 ملعت عينا جريفيه و قال: 

ما كان عليه أن يصطحبك إىل هذا  -
 املكان, يف ابدئ األمر.

لكن معظم زابئن هذا املقهى من  -
حراس املاشية و أان أعرف أن  

رفيعة و تصرفاهتم مدروسة.  أخالقهم   



ليس هذا ما أقصده. لكن الظاهر  -
نسيت أبنين نصحتك عدم معاشرة  

 رفاييل.
ال, بل أتذكر متاماً. أنت خمطئ -

حبقه. لقد أمضيت معه سهرة رائعة,  
 إىل أن وصلنا إىل املقهى.

أمسكها جريفيه بكتفها بعنف و قال  
 خبشونة: 



آه صحيح! لكن هذا لن يتكرر... -
على ذلك. ما دمت تعيشني  و أصر 

حتت سقفي, فستحرتمني رغبايت, اي 
صغرية. و اآلن, إىل فراشك. القضية 
انتهت و أقفل املوضوع. وال أريدك  
 أن حتدثيين هبذا بعد األن, اطالقاً.

 مث خرج و اختفى يف الظالم.
ال جريفيه وال رفاييل ظهرا على 

مائدة الفطور صباح اليوم التايل, ومل  



ني أن تسأل احلراس إن  تتجرأ جوسل
كان رفاييل قد عاد إىل املزرعة مساء  

أمس, و كانت ختشى أن تالحظ  
كاميليا مالمح األرق يف عينيها  

املرهقتني بعد ليلة بيضاء, لكن املرأة  
كانت منهمكة ابحلديث عن مزرعة 
آل دورانس ومل تالحظ وجه الفتاة  
الشاحب و جفنيها احلمراوين. امنا  

 كانت تقول: 



ا حقاً مزرعة رائعة, اي جوسلني. اهن -
لو كان األمر مشاهباً هنا, لقبلت 
العيش بكل سرور. لكن املكان  

حباجة إىل انسان ذواقة و مرهف كي 
 يصبح جنة و روعة. 

وهذا املكان حباجة إىل املال -
 ليصبح ما حتلمني به اي كاميليا. 

جريفيه ميلك املال. و ميلك أيضاً -
ك أنه  أفضل ثريان املنطقة. ال ش



مراتح من الناحية املادية, مع أنه ال 
يبدو هكذا. هللا وحده يعرف ماذا  
يفعل جريفيه أبمواله الطائلة. حىت  

مارك نفسه ال يفهم ملاذا أخوه  -جان
 اقتصادي إىل هذه الدرجة. 

 سألت جوسلني لتغري احلديث:
هل سيلني الفتاة الوحيدة لوالديها؟  -

 أليس هلا أخ؟ 



جتاوز الستني   اهنا وحيدة, والدها-
من عمره وال شك أنه تزوج يف سن  
متأخرة. انه رجل لطيف جداً.. و 
ذكرين ابملثل املشهور, موريس 

شوانلييه, لكن لألسف, اصيب العام  
املاضي بذحبة قلبية, و سيلني قلقة  

 على صحته كثرياً. 
و قالت جوسلني لنفسها: " ال متلك  
سيلني، اجلمال و املهر, فحسب، 



م, ستملك مزرعة والدها  إمنا ذات يو 
كلها. هلذا السبب ال يريد جريفيه أن  

 يصرف فلساً واحداً على مزرعته". 
شعرت ابالمشئزاز و القرف... ليس 
اجتاهه, بل اجتاه نفسها, جملرد تصوره  

 قادراً على مشاريع حقرية كهذه. 
مث قالت لنفسها خبجل: " لو كنت  
أحبه حقاً, ملا فكرت هكذا, بل  

و آمنت به و   لكنت وثقت به



صدقته. و إذا كان هذا الشعور  
الداخلي ليس حباً, ملاذا أتعذب إىل  
هذه الدرجة؟ ملاذا تبدو حيايت بلبلة  
حقيقية؟ ملاذا وصل يب األمر أن  

 أخشى العودة إىل انكلرتا؟" 
خالل فرتة الصباح, اصرت العجوز  
أن تنهض من سريرها, مع العلم أهنا 

لني  مل تشف بعد هنائياً. لكن جوس
أصرت على املواصلة يف القيام  



ابألعمال املنزلية الصعبة, فقالت هلا 
 العمة:

أنت فتاة طيبة, اي جوسلني. لدى  -
وصولك إىل هنا, مل أنظر إليك نظرة 
جيدة, بعدما رأيت مالبك األنيقة و  
الطالء على اظافرك. لكنك برهنت 
أبنك فتاة مسئولة و ستصبحني يف  

قادرة. اي األسف,  املستقبل امرأة 
 فكاميليا ال تشبهك!



 أجابت الفتاة هبدوء:
اهنا حتب ابن أخوك و حتمل ولده. -

ليس جمرد أن تتقن الزوجة الطهي,  
 تكون زوجة جيدة, اي سيديت. 
 زمت العجوز شفتيها وقالت:

رمبا. لكن واجب املرأة أن تطعم  -
زوجها و تغذيه جيداً. عندما كاان 
- يسكنان يف مدينة آلرز, كان جان

ارك رجاًل جائعاً. فهو ليس مثل م



جريفيه بصحة متينة. انه سريع  
العطب منذ صغرة. حىت السابعة من  
عمره, كان يعاين من الربو أمضيت 
الليايل الطويلة أسهر عليه. أحياانً  

أزرق حىت املوت. سأريك   كان يصح
 احدى صوره. 

تناولت العمة صورة من دوالهبا و  
قالت وهي تشري إىل الرجل الضخم 

 فيها:



هذا هو زوجي!-  
كانت العمة يف الصورة جالسة على 

كرسي, تلف ذراعها حول كتف 
 صيب يتكئ عليها.

مارك أترين كم هو -وهذا هو جان-
حنيل. كان يف العاشرة من عمره بينما  

يف احلقيقة يف السادسة.  يبدو  
لكن جوسلني كانت تنظر إىل وجه  

الصيب األكرب الواقف قربه. و  



تساءلت لنفسها: " ملاذا مل تضع  
العمة ذراعها الثانية حول كتفه, بينما  

هو مرتوك على حدة, عابس و  
مارك و  -عدائي؟ بسبب جان

مرضه, مل جتد له وقتاً؟ هل قساوته  
 انجتة عن نقص يف احلنان؟". 

بينما كانت جوسلني تكنس حتت و 
سريرها, حملت ظاًل وراء انفذهتا,  

 فصرخت مندهشة: 



رفاييل! آه, رفاييل, اي لوجهك -
 املسكني!

لقد رأيت اسوأ من ذلك, اي  -
 آنسة.

 مث قال بصوت منخفض: 
ذهبت إىل املطبخ ألحتدث معك, -

فرأيت العجوز. أان آسف ملا حدث 
مساء أمس. ال شك أنك غاضبة  



ين مل أحتمل اهانة العامل  مين. لكن
 لك و شتيمته الكبرية. 

أان ال ألومك, اي رفاييل. لكن -
 جريفيه غاضب جدًا. هل رأيته؟

نعم. أخرجين من السرير قبل  -
الفجر. وقال يل, أبنه, يف املرة 

املقبلة, إذا حصل معي شيء مماثل, 
 فسيطردين هنائياً من دون أي تردد. 



لكنه قال يل يف األمس أبنه  -
طردك اليوم هنائياً.سي  

آه, صحيح؟ رمبا غري رأيه يف  -
الليل. انه سريع الغضب حيال من  
ال يطيعه. و هو يف الوقت نفسه  

رجل صادق. لقد مسح يل أن أشرح  
له ما حدث, إذا اقرتب مين أحد,  
علّي أن أحتاشاه و أبتعد. كما أمرين  

 أيضاً أال أوجه إليك الكالم أبداً.



النافذة حني اختفى رفاييل من وراء 
لني.  كاميليا إىل غرفة جوس  دخلت

وما ان انتهت الفتاة من تنظيف 
غرفتها, توجهت لتنظيف غرفة 

جريفيه, الغرفة الوحيدة اليت جتاهلت  
االعتناء هبا منذ أن حلت مكان 
العمة. و ها هي تدخلها للمرة  

األوىل, إبحلاح, علها جتد فيها تفسرياً  
 لشخصيته احملرية. 



حتتوي على سرير ضيق  كانت الغرفة 
ذ. أحد احدى النواف يقع حتت

جدراهنا مليء ابلكتب و بعض صور  
اخليول و القطعان. على اجلدار  
املواجه, تعلقت لوحة زيتية متثل 
قطيع أحصنة بيضاء جتتاز فوق 

مستنقع صغري. مل تكن الغرفة وسخة  
أبداً. و الظاهر أنه حيافظ على 

نظافتها بنفسه. كما الحظت الفتاة 



أبن الرجل جييد تقطيب األزرار و  
 رتق مالبسه و تصليحها.

فجأة لفتت نظرها صوراتن, على  
طاولة قرب السرير. األوىل متثل  

زوجني متعانقني: الرجل يشبه جريفيه 
مارك. عرفت يف - و املرأة تشبه جان

احلال أهنا صورة والديه. أما الصورة 
الثانية كانت متثل سيلني دورانس,  

ب انفذة, ترتدي ثوابً  وهي واقفة قر 



أسود, ضيقاً, يظهر كل تفاصيل  
جسمها و قامتها اجلميلة. تبدو 

انعمة, بعينيها الثاقبتني و ابتسامتها  
 الساخرة.

" رمبا حيبها جريفيه حقاً. رمبا مل 
ا ما يطلب يدها بعد العتقاده أبهن 

تزال حتب أخاه. هل جيهل أبهنا مل 
مارك، امنا حتبه هو؟ -تكن حتب جان



يست هذه الصورة برهاانً حلب  أل
 جريفيه؟" 

وضعت الفتاة الصورتني مكاهنما 
لدى مساعها خطوات يف املمر. لكن  
جريفيه ظهر على عتبة ابب غرفته  
قبل أن تتمكن من مجع معدات  
التنظيف و اخلروج. بدا منزعجاُ  
لرؤيتها داخل غرفته, فأمحر وجه 

 الفتاة. قال هلا:



ان لست حباجة لتنظيف غرفيت. فأ-
أفضل أن أنظفها بنفسي. ال أحب  

 رؤية أغراضي يف غري حملها.
آسفة جداً, مل أكن أعرف ذلك. مل -

 أملس شيئاً على كل حال. 
كان ميسك ابب الغرفة مفتوحاً و 
 ينتظر رحيلها, لكنها مهست تقول: 

اشكرك ألنك غريت رأيك مبا  -
 خيتص برفاييل.



هل حتدثت معه؟ -  
 كذبت و قالت:

لكنين رأيته من انفذة  كال, -
املطبخ, و أدركت أبنك غريت  

 رأيك.
هل هذا يهمك إىل هذه الدرجة؟-  

كنت انزعجت كثرياً لو خسر  -
 رفاييل وظيفته بسبيب.



آمل أن حتتفظي بسرية أكرب يف  -
 املستقبل. 

 مث أغلق الباب وراءها.
مارك رسالة  -يف املساء, محل جان

إىل جوسلني من الطبيب بيشوب, 
ا: يقول فيه  

 " عزيزيت جوسلني،
بعد تفكري عميق, مل أر مانعاً من  

بقائك مع كاميليا حىت مولد الطفل,  



أو لشهر اضايف أيضاً, إىل أن  
تستعيد عافيتها و نشاطها, لقد 

اشتقنا مجيعاً إليِك كثرياً. لكن, ما 
دمت مل تتخذي قراراً بعد خبصوص  
مستقبلك, فلماذا ال تغتنمي فرصة 

حتسين لغتك  وجودك يف فرنسا و  
الفرنسية؟ هذا سيساعدك على 
احلصول على وظيفة مهمة لدى  
عودتك. أعتقد أنك صرفت كل 



مالك, لذلك أرسل إليك هنا طيه  
الشيكات...".بعض   

و حتتوي بقية الرسالة على أخبار 
الوطن و البيت و القرية, و على  
كلمة من إليزابيث، زوجة والدها  
اجلديدة. و ملا قرأت جوسلني هذه 
الرسالة أمام ابنة عمها، قالت هلا  

 كاميليا: 



هل رأيت؟ والدك يرى أبن عليك  -
 البقاء معي حىت آخر املطاف.

نعم, رأيت. لكن، رمبا عائلة  -
زوجك تفكر بطريقة خمتلفة. تذكري 

 أبنين ضيفة عندهم. 
ال جيرؤ أحد على طردك من هنا،  -

 بعد كل الذي فعلته من أجلهم.



شيئاً. أان قدمت  مل يطلبوا مين -
خدمايت, مبلء اراديت و بطيبة 

 خاطري.
كما وفرت عليهم كثرياً. لوالك -

الستخدموا امرأة غريك و دفعوا هلا  
أجرة خدماهتا. اذن, عديين أن تبقي  
 شهراً على األقل, بعد والدة الطفل. 

حسناً, أعدك. إذا ليس لعائلة  -
 سانتون مانعاً بذلك. 



 بعد احلديث مع جوسلني, قالت
 السيدة سانتون حبماس: 

سأكون مسرورة جداً إذا بقيت, اي  -
دتك عند  ابنيت. أان حباجة ملساع

والدة الطفل. فأان مل أعد شابة و  
هناك غسيل كثري.. أحياانً أفكر 

بفارغ الصرب ابليوم الذي يتزوج فيه  
جريفيه و جيلب لنا زوجة أتخذ عين 
كل هذه املسئوليات. لقد عشت 



يف الراحة قبل  حياة قاسية و أرغب 
.أن أموت  

هذه الكلمات شجعت جوسلني 
 على السؤال:

ملاذا ال جتلبني حمركاً كهرابئياً, اي -
 سيديت؟ بواسطته ستخف أعمالك.

غالباً ما نصحين جريفيه بذلك, -
لكنين كنت أتدبر أمري من دونه.  
ومنذ أربعني سنة و أان أعيش بال 



كهرابء. اآلن أصبحت عجوزاً و ال 
غيري عادايت. طبعاً ستحصل  أستطيع ت

تغيريات عديدة مىت تزوج جريفيه, 
لكن يف الوقت احلاضر أفضل  
التعامل مع الوسائل و املعدات  

ه يصرف أمواًل كثرية  التقليدية. جريفي
و ال يريد االعرتاف بذلك. لكنين  

أعرف أبنه دفع مصاريف املستشفى  
ملعاجلة طفل آل لورانس املعاق, وما  



هنري لوماتر, و  زال يعيل ارملة  
يدفع مصاريف الدراسة املوسيقية 
البنها يف ابريس. أان مقتنعة أبن 
جريفيه يبالغ كثرياً بكرمه احلامتي,  

صغي إيل. انه متاماً  لكنه يرفض أن ي
مثل والده. ابستطاعته أن يهب  
 قميصه إذا ما احتاج األمر لذلك.
خرجت الفتاة من غرفة العمة  
 متسائلة كيف ستكون ردة فعل



جريفيه عندما يعلم أبن جوسلني لن  
تسافر مباشرة بعد االحتفال بعيد  

 السيدة سارة. 
يف اليوم التايل, توالت القوافل و  

الشاحنات يف عبور الطريق اليت تبعد  
مرتاً عن مزرعة آل  800مسافة 

سانتون. و كالعادة، قبل يومني من  
االحتفال السنوي, تكتظ مجيع 
  طرفات منطقة الكامارغ بدوي



البشرة السمراء, الذين يريدون  
 االحتفال بسيدة البحار.

مارك إىل  -وقبل أن يذهب جان
مدينة آلرز, مركز عمله, قال  

 جلوسلني:
اجلمهور سيكون من هب و دب.  -

بعضهم من فناين السريك املشهورين, 
و البعض اآلخر من الفنانني املزيفني  
الذين يتسولون للعيش. قبل احلرب, 



مجيع أحناء أورواب.  كانوا أيتون من
ناك الستار احلديدي, و  لكن اآلن, ه

معظم الذين أيتون اليوم إىل هذا  
 االحتفال من اسبانيا.

يف ذلك املساء و بينما كانت 
جوسلني و العمة منهمكني يف حتضري 
الطعام, ظهرت بصارة غجرية على 
عتبة ابب املطبخ, فدعتها العمة إىل  

الدخول و قدمت هلا القهوة و  



سلت جوسلني إلحضار كاميليا و أر 
مارك.-جان  

أخربت الغجرية كاميليا أبهنا ستلد  
صبياً يتبعه بعد سنتني صيب آخر. مث  

 أضافت تقول: 
لديك موهبة، اي سيدة. و إذا  -

عرفت كيفية استعماهلا, فستسعدين  
يف حياتك. و ترحبني األموال  



الطائلة. املاضي مضى و عليك 
. البدء ابلتفكري يف املستقبل  
 اندهشت كاميليا وقالت:

موهبة؟ ماذا تعين بذلك, اي ترى؟ -  
مث راحت الغجرية تقرأ خطوط يد  

لك األثناء  العمة. فدخل جريفيه يف ت
و اتكأ على حائط املطبخ ليسمع 
تنبؤات البصارة و هي تقول للعمة  
أبهنا ستعيش عمراً طوياًل و ستظل 



حمرتمة من قبل اجلميع. مث قال 
مارك:-جان  

دورك اآلن, اي جوسلني.-  
ال, ال أريد!-  

اجلميع قالوا معاً, بصوت واحد, ما  
 عدا جريفيه: 

بلى, بلى.-  
ريفيه كادت تستسلم حني قال ج

 للغجرية:



الفتاة االنكليزية ال تؤمن بقراءة -
 الكف, اي جديت.

أشارت البصارة جلوسلني أن جتلس  
 قرهبا, مث قالت: 

اذن, أنت تشكني يف األمر, اي -
آنسة, لكنك فتاة عاقلة جداً, 
ابلنسبة إىل عمرك. صحيح أبن 

معظم البصارات مزيفات, لكن أان, 
ة ال أدعى ماراي بيسارورا, ولدّي موهب



ختطئ. ستتذكرين ما سأقوله لك. 
 أعطين يدك, اي أبنيت.

ظلت الغجرية لدقائق صامتة تنظر  
إىل يد الفتاة اليت بدأت تشعر  
ابالنزعاج. أخرياً رفعت البصارة 

 رأسها و قالت:
ماتت والدتك عندما كنت ما -

تزالني صغرية, و اآلن حلت مكاهنا  
امرأة أخرى يف حياة والدك, و  



. ومل يعد أحد حباجة  أصبحت زوجته
إليك هناك. لقد حان لك أن ختتاري  
 رجل حياتك و تبدئني حياة جديدة. 

 قالت كاميليا ابستغراب:
لكن, هذا كالم صحيح. -  

قطبت البصارة حاجبيها, منزعجة,  
مث ضغطت على يد الفتاة و  

أغمضت عينيها بضعة حلظات, مث 
 قالت:



أرى يف حياتك رجلني. أحدمها من  -
بينكما حواجز عديدة. جنس آخر, و 

إذا اخرتته ستالقني صعوابت, لكنك 
ستعرفني معه السعادة الكربى يف 
الوقت نفسه. وهناك يف اجلهة  

األخرى من البحر, رجل آخر. معه,  
تعيشني حياة هادئة, ال يشوهبا أي  
اضطراب و توتر. إذا كان هذا ما  

فعليك اختيار هذا  تطمحني إليه, 



يب, األمسر  الرجل... امنا الرجل الغر 
القامت، هو الذي سيعرفك على نريان  

احلب. فكري جيداً، اي ابنيت. أان  
أعرف على من سيقع اختيارك, لكن  

ليس ابستطاعيت أن أقول. القرار  
 مرتوك لك, وحدك. 

حني رحلت الغجرية, قالت كاميليا 
 جلوسلني:



الرجل الذي سيعرفك على نريان  -
احلب سيكون فرنسياً, اي جوسلني. 

تعرفني عليه يف العيد.و ست  
ال تكوين محقاء اي كاميليا. هل -

تصدقني مثل هذه اخلرافات. أان ال  
أصدقها كل ما مسعته دخل من اذن  

 و خرج من االذن الثانية.
 سأهلا جريفيه يف احلال: 

هل انت أكيدة من ذلك؟ -  



رمقته الفتاة بنظرة خاطفة, فتقلصت  
يداها أمام تعبري وجهه، وتساءلت  

قع:" هل يعرف ماذا أشعر  بوجه ممت
 جتاهه اي ترى؟ ".
 مث أجابت قائلة: 

متاماً. مل أصدق كلمة واحدة مما -
 قالته.

 قال وهو يهز كتفيه: 



من السهولة التأثر مبا يقوله الغجر.  -
و فتيات جيلك لديهن أفكار  

رومانسية. لكنين ال أعتقد أبنك  
ستلتقني رجل حياتك يف العيد. 

اي  فالرجل االنكليزي هو لك,
 صغرية. 

 ضحكت كاميليا وقالت:
أهلذا الرجل وجود, اي جوسلني؟-  

آه, هناك أكثر من واحد... -  



لكن قلبها جتمد, ألهنا فهمت ما 
قاله جريفيه. يريد أن يشري هلا من  

طرف خفي أن تنسى عواطفها جتاهه  
 إن كانت هلا عواطف... 

? ? ? ? 
 هناية الفصل اخلامس 

عيد...  عيد أبي حال عدت اي -6
مل تستطع جوسلني الصمود يف الليلة  
األوىل ويف الليلة الثانية اكتشفت 



حقيقة أذهلتها وعادت يف جيب  
 رجراج إىل املزرعة... 

يف اليوم التايل, عشية العيد, قالت  
 كاميليا: 

تعرفني, اي جوسلني, فكرت كثرياً -
مبا قالته البصارة عين. اهنا على حق, 

-جان نعم, لدّي موهبة. لن يصبح
ارك أبداً رجاًل ثرايً, ألنه ليس من  م



النوع الوصويل. بل أان من سريبح 
 األموال الطائلة. 

كيف؟ يف جمال املوضة النسائية؟-  
كال، يف الديكور الداخلي, -

تذكرت ما قلته عن مزرعة آل 
دورانس وكيف هي منظمة.  

فديكورها مأخوذ عن األسلوب  
االنكليزي الريفي. وحسب رأي 

اثث االنكليزي ذو شهرة  سيلني, األ



كبرية يف هذا العصر. هكذا, عندما  
نستقر يف مرسيليا, سأفتح خمزن  

ديكور : كاميليا و شركاؤها... ما  
؟رأيك  

هل نسيت أبنك مقبلة على تربية  -
 طفل رضيع؟

آه, إبمكاين أن أوظف خادمة و  -
مربية أطفال. ال تبدئي إبرشادي, 

فأان لست من نوع األمهات اللوايت  



للن أوالدهن. صحيح سأكون يد
كنين ال أريد  فرحة أبن أصبح أماً, ل

. يف أن أكرس لولدي كل وقيت
احلقيقة أرى رضاعة الطفل أمراً غري  

 ضروري, هل صدمتك كلمايت؟
ستغريين رأيك عندما تنجبني -

 طفلك.
رمبا. لكنين أشك بذلك. يف كل  -

حال, من املمكن للمرأة ان تكون  



لت خارج أماً صاحلة حىت و لو عم
املنزل يف الوقت نفسه. وهذه حال  

 معظم نساء اليوم.
لكنك لست مهنية أو حرفية! و  -

 من سيهتم ابحملاسبة؟ 
مارك, يف املساء, إىل أن  -آه, جان-

يصري إبمكاين توظيف حماسب دائم  
اختصاصي. أما من الناحية 

الديكورية البحتة, فأان متأكدة أبن  



ذوقي يف هذا اجملال جيد و رفيع.  
عيناي تراين األلوان املناسبة بدقة و  

ذكاء. شقيت السابقة صممتها 
بنفسي, و انلت اعجاابً كبرياً لدى 

ائي.مجيع اصدق  
نعم, معك حق. أان موافقة على -

النجاح. لكن من أين لك املال, اي 
كاميليا؟ من دون رأمسال معني  

 املشروع مستحيل.



لدي من املال ما يكفي الستئجار -
شراء املعدات   مكان واسع و

األولية, ابنتظار أن أبدأ ابلكسب و  
 االدخار.

وهل انقشت هذا األمر مع  -
 زوجك؟

آه، نعم. أمضينا نصف الليل يف  -
- احلديث عن هذا املشروع. و جان

ارك موافق. مل يذهب إىل عمله م



اليوم بل فضل الذهاب إىل مرسيليا 
 للبحث عن شقة مناسبة لنا. 

عندما  مارك بعد الغداء،-عاد جان
كانت جوسلني و كاميليا جالستني 
يف ساحة املنزل. دخلت الفتاة إىل  
املطبخ لتحضر له كأس ليموانضة,  

وملا عادت قالت هلا ابنة عمها  
 حبماس: 



مارك ما نتوق إليه اي  -وجد جان-
جوسلني! منزل قرب الساحة العامة. 
يف الطابق األرضي سيكون حملي,  
  القبو مستودع, و نسكن يف الطابق

 االول.
 سألت جوسلني الرجل:

هل املبىن حبالة جيدة؟ وهل االجيار -
 معقول؟



ليس املبىن يف حال جيدة كما -
جيب. لكن كاميليا تصر على السكن  
يف وسط املدينة. االجيار ليس عالياً, 
ألن الطالء قدمي و املنزل حباجة إىل  
تصليحات عدة. فتشت كل احناء  

ب مرسيليا و مل أجد مكاانً آخر قر 
 احملالت و املقاهي. 

وملاذا ال تفكران ابلضاحية؟ -  
 هتفت كاميليا تقول حبدة: 



ال, ال. جيب أن نسكن يف حي -
جيد و هذا أمر أساس و حيوي. ال  
أمهية ان كان وضع املنزل سيئاً, اي  

حبييب. فسنقوم ابلتصليحات 
الضرورية و نزينه على ذوقنا. بعد 
ذلك لن يستطيع املالك أن يتعرف  

 إليه.



لكن هناك مسألة التأمني. علينا أن  -
ندفع مبلغاً قيمته مئة ألف فرنك,  

 وحنن ال منلك هذه القيمة. 
 قالت كاميليا هبدوء:

إبمكاننا أن نطلب من جريفيه -
مساعدتنا. هذا أقل ما يستطيع فعله  
من أجلنا. فهو ال يدفع لك فلساً  

 واحداً من مدخول املزرعة. 



املزرعة, اي لكنين ال أعمل يف -
حبيبيت وال سبب لكي يدفع يل  

 شيئاً. اال يكفي أنه يؤوينا و يطعمنا؟
لكن املزرعة ملكك كما هي ملكه.-  
جريفيه الصيب البكر, و هو الذي  -

ورث املزرعة. لو مل يشرتي املاشية 
من جديد, بعد احلرب, ملا ملكنا 

 شيئاً اآلن. 
 قالت جوسلني مقرتحة: 



ضاً من  لكن إبمكانك أن تطلب قر -
 املصرف. 

ال حاجة للمصرف من أجل مبلغ  -
ضئيل كهذا. جريفيه سيساعدان. أان 
سأحدثه ابألمر شخصياً إذا رفضت 

مارك ان تقوم ابملبادرة هذه  -اي جان
 بنفسك.



ال تبكي, اي حبيبيت. هذا يضر  -
الطفل. اطمئين سأحدث جريفيه  

 ابألمر.
هل تعدين بذلك؟ حنن يف حاجة -

املبلغ من املال يف احلال. إذا  إىل هذا 
 أتخر, سيستأجر املكان أحد غريان. 
غضبت جوسلني من ابنة عمها و  

فضلت الدخول إىل املنزل. غسلت  
شعرها و خرجت جتففه يف الشمس, 



مارك وحده فقال هلا  -و جدت جان
جته تنام يف غرفتها. بدا اهلم  أبن زو 

كثيفاً على وجهه, فقالت له  
 جوسلني:

مارك. منذ -اً, اي جانامسعين جيد-
أن جئت إىل هنا, مل أصرف املال  
الذي أملكه. و أريد مساعدتكما, 

 أنت و كاميليا. 
 امحر وجه الرجل و أجاب خبجل:



ال, ال. هذا لطف منك, لكن لن  -
أمسح بذلك. ال تقلقي علينا,  

 أرجوك. لقد وجدت حاًل. 
من دون أن تطلب من جريفيه -

 مساعدتك؟
أن يرفض   متاماً. لست خائفاً -

طليب, لكنه دائماً كرمي معي, و أان 
اليوم زوج و جيب أن أحتمل 

 مسئوليايت وحدي.



مارك.  -هذا أمر طبيعي, اي جان-
 لكن ما هو احلل؟ ماذا ستفعل؟

ال ختايف, سأجد حاًل.-  
تذكرت جوسلني أبن الرجل وعد  
زوجته عدم االشرتاك يف سباق 

الثريان احلر, فنظرت إليه متشككة و  
:سألته  

هل تنوي كسب هذا املبلغ من  -
 املال؟ أقصد تريد رحبه؟



من اندهاشه, ادركت أهنا أصابت  
 جيداً, فتابعت تقول:

مارك وماذا لو  -آه, ال, اي جان-
أصبت جبروح خطرية؟ النفقة تفوق  

 الثمن.
 قال الرجل مبتسماً:

لكن, ليس يف األمر أي خماطرة, اي -
صغرييت. ال ختايف, لن أصاب جبروح.  

مدينة آلرز, سباق حر كبري بعد  يف 



ثالثة أايم. إذا حالفين احلظ, سأربح  
املال الكايف لدفع التأمني و شراء  

 بعض األاثث.
و إذا مل حيالفك احلظ, رمبا جتد  -

نفسك يف املستشفى. من زمان ومل 
تتمرن, و اخلطر موجود, ال تقل  

مارك, -العكس. آه, أرجوك, اي جان
يليا إذا  كن متعقاًل. سيجن جنون كام

 عرفت ابألمر. 



لن أخربها... و أنت أيضاً. هذا  -
سران, اي جوسلني. أقسمي يل أبال 

 ختربي أحداً ابألمر.
حسناً. أعدك بذلك. لكن بنظري, -

هذا التصرف من قبلك جنوين. هل 
ستقول لكاميليا أبن جريفيه هو 

الذي أعطاك املال, يف حال رحبت 
املباراة؟ رمبا تذهب و تشكره و  

أمرك.  يفضح  



كال, سأطلب منها أال تفتح  -
املوضوع معه, ألن مثل هذه القضية 

 من شؤون الرجال فقط.
- قبل العشاء, التقت جوسلني جبان

ارك يف املمر, فقال هلا:م  
عن مشروعنا  حتدثت مع جريفيه-

اجلديد, فاعتربان جمنونني، زوجيت و  
 أان, لكنه ال يستطيع منعنا. 



بعد العشاء. ذهبت جوسلني إىل  
الساقية. و للمرة األوىل منذ جميئها,  
ترى السماء ملبدة ابلغيوم الكثيفة 
السوداء و تسمع الرعد يعصف من  
بعيد. كان اجلو ثقياًل وال نسمة يف  

 األفق.
خلشيب و  جلست على اجلسر ا

خلعت صندهلا و وضعت رجليها يف 
املاء. يف هذه األثناء جيري االستعداد  



للعيد. أما هي, فأصبحت جاهزة  
تقريباً: كوت فستاهنا و فستان 

كاميليا و مل يبق سوى جتعيد شعرها 
 قبل االيواء إىل النوم.

بعد قليل, حملت جريفيه خيرج من 
املزرعة و يتجه حنوها. ماذا يريد؟  

جهها لدى تذكرها كلماته  امحر و 
ابألمس. لكن كيف عرف ابهنا  

وقعت يف حبه؟ ما الذي قالته أو  



فعلته, حىت فهم حقيقة مشاعرها؟ لو  
كان فعاًل عاملاً بكل شيء، و يرى ما  
يدور يف ذهن وقلب اآلخرين, ملاذا  
 ال يرى اذن أبن سيلني حتبه كثريًا؟

 عندما اقرتب منها, سألته:
ب رأيك؟هل ستمطر غداً, حس-  
رمبا... دائماً متطر أثناء العيد. رمبا  -

هتب العاصفة يف الليل, و قد يكون  
 الطقس جيداً.



آه, آمل ذلك, و إال فسد العيد.-  
مل يرد عليها, فأخرجت قدميها من 
املاء و بدأت جتففهما مبنديلها,  

 فجأة, سأهلا: 
مل أتكلي شيئاً تقريباً, خالل  -

العشاء, و هذا ليس من عادتك.  
 هل هناك شيء على غري ما يرام؟ 

مل أكن جائعة, بكل بساطة. -  



هل أنت قلقة اي ترى بسبب أفكار  -
 ابنة عمك اجلنونية؟ 

 انتعلت صندهلا و أجابت:
ال, أبداً. -  

هل تشجعينها على مشروعها  -
 اجلديد؟

ال دخل يل يف األمر. الفكرة  -
 فكرهتا و األمر يتعلق هبا.



ملنزل, هنضت الفتاة بغية العودة إىل ا
لكنه قام خبطوة إىل االمام وسد  

 عليها الطرق و قال:
لنقم بنزهة قصرية. أريد أن  -

 أحدثك.
 أجابته بلؤم:

رغباتك أوامر, اي سيد سانتون. -  
املعذرة. -  

 مث احنىن و قال: 



آه, رمبا كان من املفروض أن  -
أسألك, هل إبمكاين احلصول على 

 شرف رفقتك الرائعة؟
أبسناهنا و مشت صرفت الفتاة 

خبطوات واسعة, مث خففت سرعتها,  
 فقال هلا:

اذن, قررت متديد فرتة اقامتك,  -
 على ما مسعت؟ 



نعم, بعد أن حصلت على اذن من  -
عمتك, طبعاً. هل جتد يف ذلك  

 مانعاً؟ 
أبداً. لكنين أفضل أن تعودي إىل  -

 انكلرتا, مباشرة بعد والدة الطفل. 
 فقالت بصوت متوتر خفيض:

آسفة إذا كان وجودي هنا  -
 يزعجك.



انغلقت يد جريفيه على كتفها, و  
أرغمها على التوقف عن املشي و  
النظر إليه مواجهة. دوى الرعد عن  
قرب, و ملع نور غريب فوق السهل. 
 تكهرب اجلو مث قال جريفيه ابنزعاج:

ال تكوين محقاء. ليس هذا ما  -
أقصد قوله. أال ترين ماذا سيحدث  

تستغل ابنة عمك ان بقيت؟ س
وجودك لتستخدمك... يف البداية 



الطفل... مث مشروع مرسيليا. فهي 
ال تتكلم الفرنسية و كيف 
ابستطاعتها القيام مبثل هذه 

األعمال؟ هل تعتقدين أبن كاميليا  
قادرة على جعل املنزل صاحلاً  

لسكن؟ كال, أنت من سيفعل ل
ذلك. ستنظفني و تطهني و هتتمني  

شيطان! أنت تعرفينها,  ابلطفل. تباً لل



أليس كذلك؟ و ترين كيف هي 
 أاننية؟

 صرخت الفتاة بوجهه قائلة:
كيف جترؤ! أتركين! رأيك ال يهمين  -

اطالقاً, اي سيد سانتون. أنت, رمبا  
تدير نصف منطقة الكامارغ, لكن 

أان, ليس من واجيب أن أتلقى األوامر  
 منك. 



حاولت التخلص من قبضته. يف  
الربق يف السماء.   تلك اللحظة, ملع

وعلى بعد عشرة أمتار منهما. 
اشتعلت شجرة عرعر. فوجدت  
 جوسلني حاهلا بني ذراعي جريفيه. 

هل هو الذي حترك حنوها أم هي؟ أو  
أنه اجنذاب بدائي قذفهما عنواً إىل  

 ذراعي بعضهما البعض؟ 



عصف الرعد و بدأت قطرات املطر  
األوىل تتساقط. وبعد دقيقة, بدأ  

 الطوفان. 
 فائدة من االختباء أو االلتجاء إىل  ال

مكان واق, بثوان معدودة, اصبحا 
مبللني حىت العظام, وحتولت الطريق  

 املغربة إىل مستنقع.
امسكها جريفيه بذراعه و اجته هبا  

واله, لوقعت أرضاً.  حنو املزرعة. ل



بسرعة, امتألت ركبتاها وحاًل. ملا 
وصال أمام الباب, بدأ املطر خيف.  

خلت إىل املطبخ, صرخت عندما د
 كاميليا قائلة:

اي إهلي! شعرك... صندلك... -  
 قال جريفيه لكاميليا بلهجة آمرة:

اذهيب و أحضري مئزراً و منشفة,  -
 من فضلك.



مث دفع جوسلني إىل الكرسي و احنىن  
ليخلع صندهلا املوحل, بينما كان 

مارك يساعد عمته يف ملء -جان
املغطس ابملاء الساخنة, ويقول 

بتسماً: م  
رأيتكما عائدين. ماذا كنتما تفعالن  -

خارجاً؟ كان عليك, اي جريفيه, أن  
 تعرف أبن العاصفة قريبة.



جتاهل األخ هذه املالحظة مث ساعد  
الفتاة على الوقوف مث محلها و  

 وضعها على اجمللى وقال: 
جيب أواًل نزع هذه األوساخ عن  -

 رجليك قبل أخذ احلمام. 
ميها  وراح يغسل رجليها و قد

املوحلتني. وملا جهر املغطس و امتأل  
ابملاء الساخنة, انسحبت العمة و  

مارك من الغرفة. عادت -جان



كاميليا و رفعت حاجبيها مصدومة 
أمام ما رأته, لكنها مل جترؤ على قول  

 شيء. 
عندما نظفت قدما جوسلني, أعادها  

 جريفيه إىل األرض و أمرها قائاًل:
 ذاهب  و اآلن, إىل املغطس. و أان-

 ألستحم يف محام الرجال. 
ملا خرج, نزعت الفتاة مالبسها و  
دخلت يف املغطس القدمي, تتمتع 



و  بسخونة املاء. شعرت ابالسرتخاء 
أغمضت عينيها لتتذكر اللحظات  
اليت أمضتها بني ذراعي جريفيه. مث 

تذكرت عراكهما وما قاله عن كاميليا  
و أومأت رأسها وهي تقول لنفسها: 

حلقيقة, طبعاً... لكن ماضي " اهنا ا
 كاميليا, أال يربر أاننيتها الشديدة؟". 
كانت قد ارتدت مالبسها و جففت  
شعرها, عندما طرق جريفيه الباب. 



رفعت الفتاة شعرها إىل الوراء و  
 قالت:

نعم.. إبمكانك الدخول اآلن.-  
كان يرتدي مالبس نظيفة و حذاء  
جديداً. شعره الرطب يلمع مثل 

. قال هلا:ريش الغراب  
و اآلن, سأعد لك الشاي  -

الساخن. فال أريدك أن تلتقطي برداً  
 و مترضي.



ال ضرورة كي تعاملين مثل فتاة -
 صغرية, اي سيدي. 

بعد قليل محل فنجانني مليئني شاايً, 
وضع واحداً على طاولة قرهبا, مث  

 قال: 
اشريب, ستهدأ أعصابك.-  

أعصايب هادئة. -  



ابلدفء جرعت الفنجان و أحست 
واالرتياح, وملا انتهت, سألته بصوت 

 ابرد:
واآلن, هل إبمكاين أن أذهب إىل  -

 فراشي و أانم؟
نعم, سننهض ابكراً, صباح غد, -

 انمي جيداً, اي صغرييت.



رمقته بنظرة صاعقة, مث أدارت له  
ظهرها, فقال هلا قبل أن ختتفي عن 

 االنظار:
ماذا تعتقدين إبمكاين فعله إذا مل -

أوامري؟ هل ختافني أن  تطيعي 
 أعاملك كامرأة؟

مسعت ضحكته حىت وصلت إىل  
 غرفتها.



عندما استيقظت جوسلني يف صباح  
اليوم التايل, كانت السماء زرقاء.  

أفاق اجلميع, الساعة مل تتجاوز بعد  
 السادسة.

بعد الفطور, ركب احلراس خيوهلم, 
يعتمرون أمجل قبعاهتم و يرتدون 

سرتاهتم املخملية السوداء و  
سراويلهم القطنية اجلميلة يف 

التاسعة, صعدت السيدة سانتون يف 



عربة صغرية, برفقة أحد احلراس و  
زوجته. يف احلادية عشرة صعدت 
- كاميليا و جوسلني يف سيارة جان

ارك.م  
يظهر أبداً. قال   أما جريفيه فلم 

مارك أبن أخاه ذهب ابكراً -جان
لتفقد قطيعه مع رجلني من حراسه,  
وال شك أنه أتخر بسبب شيء غري  



متوقع. لكنه أضاف يقول ابقتناع 
 داخلي:

غري أنه سيصل يف الوقت احملدد  -
 حلضور املوكب. 

و يف هذا األحد من أواخر أاير )  
مايو (, كانت املدينة تعج ابحلركة  

كقلعة حمصنة, يتهافت إليها    وتبدو
السياح و احلراس و الغجر. 

القيثارات االسبانية تعزف املوسيقى 



الشعبية احلماسية, ابئعو احللوى  
يصارخون أبعلى أصواهتم, تروجياً 

لبضاعتهم. راقصو الفالمنغو والعبو 
الروليت... و أوالد يتسولون  

 الدراهم لشراء الكاراميال و احللوى.
زت عائلة آل و ككل سنة, حج

سانتون صالوانً خاصة هلا يف أحد 
املطاعم الضخمة, لتناول الغداء مع  

 آل دورانس و عائلة أخرى.



من السيارات حىت املطعم, ابلكاد 
استطاعوا اخرتاق االزدحام الكثيف. 
و بدت كاميليا على شفري البكاء.  

 فقال هلا زوجها:
ما كان جيب عليك حضور العيد -

بيت. كنت بقيت  هذه السنة, اي حبي 
 معك يف املزرعة بكل طيبة خاطر.

ال, أريد اجمليء. أكره أن أكون  -
 مرفوضة.



وصل اجلميع إىل املطعم, ما عدا 
جريفيه. كانت سيلني ترتدي فستاانً 
تقليدايً واسعاً, ضيق األكمام, من 
القماش احلريري السميك األصفر 

اللون. الصدر مطرز ابلدانتال  
كعكة و    األبيض و شعرها مرفوع

مزين بتاج صغري من الدانتال و  
املخمل األسود. حول عنقها شريطة  
 سوداء مرصعة حببات املاس الرباقة.



كان الطعام مؤلفاً من البّزاق و  
حساء السمك املتبل ابلبهارات و  

الزيت, وقالب حلوى   الثوم و
ابلربتقال. كانت جوسلني جالسة بني  
شابني من أبناء عائلة آل كوليري, و  

نظر إىل سيلني وهي تغازل األبن  ت
األكرب, يف الطرف اآلخر من  

 الطاولة.



بعد الغداء, دعا صاحب املطعم  
كاميليا أن تراتح يف الصالون  

مارك  -اخلاص, فقال له جان
 إبصرار:

سأذهب معها. ابقي مع اآلخرين,  -
اي جوسلني. و إذا متكنت من 

اقناعها, سأوصلها إىل املزرعة ابكراً.  
تعودي مع آل كوليري,    إبمكانك أن

 إال إذا قبل جريفيه ايصالك بنفسه. 



اسودت الساحة من كثرة الناس, و 
ألجراس ترن يف حوايل  بدأت ا

الرابعة. بدا مستحياًل الدخول إىل  
الكنيسة جلمهور االحتفال,  
 الحتوائها على الغجر بكثرة.

فجأة ظهر متثال السيدة سارة, حيمله  
. يف  الرجال الراكبني فوق احصنتهم 

حرس الشرف, حملت جوسلني  
 جريفيه, وبدا مثل فارس األحالم. 



بعد قليل اجته املوكب حنو البحر و  
: " لتعش علت األصوات تنادي

السيدة سارة ! ". وضع التمثال يف 
املاء. أبركه القس, مث جرت اعادته  

 إىل املغارة.
يف هذه املعمعة, أضاعت جوسلني 

رفاقها, و ظلت تتسكع وسط 
م ابحثة عن وجه تعرفه. االزدحا  



و بينما كانت تستعد للعودة إىل  
املطعم لالطمئنان عن كاميليا, رأت 
من بعيد جريفيه على حصانه. مل  

حتاول لفت انتباهه بل ظلت تنظر  
إليه, عندما توقف و احنىن ليهمس 
يف اذن شخص ما. بعد قليل رأت 

سيلني بثوهبا األصفر, حيملها غجري 
فيه, قربه. و يضعها على حصان جري 

 تبتسم له وهو حيضنها بذراعه. 



فجأة مل تعد حتتمل احلر و الزحام  
اغرورقت عيناها ابلدموع و دخلت  

- إىل املطعم. كانت كاميليا و جان
ارك قد عادا إىل املزرعة, لكن م

العمة و آل كوليري ما يزالون هناك.  
وملا طلبت منهم الفتاة اعادهتا إىل  

مة  املزرعة, فوجئوا و قالت الع
 شارحة: 



بعد قليل, سيبدأ الرقص, ويف -
 املساء يصبح اجلو أكثر مرحاً.

لكنين أفضل العودة, فأان متعبة  -
 كثرياً. 

حسناً. سرتين ما ينقصك اليوم, يف -
 الغد.

مسعت صوهتا الداخلي يقول : " 
رمبا, حني أييت املساء, سيطلب  
جريفيه يد سيلني. سريقصان معاً 



حتت ضوء القمر, و سيضمها إىل 
صدره ستضحك له. و يضحك  

هلا... مث خيتفيان على الشاطئ و ... 
آه, كفى! ملاذا هذا العذاب؟ ال  
تفكري هبما. احميهما من عقلك. 

. هذا جنون, منذ البداية..."  
يف صباح اليوم التايل, وجدت 

جوسلني صعوبة يف العثور على عذر 
مقبول للتمنع من حضور اليوم الثاين  



مارك  -من االحتفال. و استاء جان
عندا اقرتحت البقاء مع كاميليا  

 مكانه, فقال هلا:
ال... ال... من واجيب أن أبقى  -

 معها. كيف اهلو من دوهنا؟
أظن أبن علّي املكوث هنا, أان -

أيضاً, لدي احساس أبهنا ستلد  
 اليوم.

 مسع جريفيه هذا احلديث, فقال: 



هذا مستحيل. موعد الوالدة بعد  -
 عشرة أايم. 

أجابته من دون النظر إليه. -  
البكر يولد أحياانً قبل أوانه.-  

يف هذه احلال, عميت ابقية هنا و -
هتتم ابألمر. جيب أن أتيت إىل العيد, 

هذا   اليوم, اي صغرية. ستتذكرين
 النهار طيلة حياتك.



تشابكت نظراهتما. هل يريد تذكريها  
أبهنا غريبة و لن ترى العيد إال هذه  

 املرة؟
حسناً. سآيت. -  

سآخذك يف سيارة اجليب, ألن  -
عربة آل كوليري ال أتخذ أكثر من  
أربعة ركاب. و رفاييل سيمتطي 

 حصاين " قيصر". 



يف العاشرة كانت جوسلني جاهزة. 
قطنية خضراء و قميصاً ارتدت تنورة 

توركوازايً. ويف الطريق, قال هلا  
 جريفيه: 

أمس, عدت ابكراً جداً. أخربتين  -
عميت أن احلر ضايقك. هل هو 
السبب احلقيقي أم هناك سبب  

 آخر؟
ماذا تعين؟-  



مل أر رفاييل طيلة السهرة, رمبا هو  -
 أيضاً وجد الطقس حاراً ال يطاق.

هل تصورت أبننا كنا على موعد -
 سري؟

ما زلت أتساءل.-  
آسفة خليبة ظنك. مل أتكلم مع  -

رفاييل منذ... منذ اليوم الذي  
 أطلعتين فيه أنك ال حتبذ صداقتنا. 

 بعد قليل, سألته:



مارك مصارع  -هل تعترب أبن جان -
 ثريان جيد؟

نعم, ال أبس به.-  
أليست املصارعة احلرة خطرة -

 كاملصارعة العادية؟ 
ال ميكن  السباق احلر رايضة و -

  مقارنتها مبصارعة الثريان املعروفة. أان
امشئز عندما أرى ثرياانً مجيلة, تعذهبا  
و حتتقرها كائنات محقاء ترتدي بزات  



العيد و اجلوارب احلريرية. أان ال أقبل  
اطالقاً تعريض ثرياين إىل مثل هذه  

 الوحشية.
آسفة... فأان ال أعرف شيئاً عن  -

بون  هذا كله. لكن آل دورانس يدر 
 ثرياهنم للمصارعة, أليس كذلك؟

نعم, كغريهم من أصحاب املاشية. -
لكن الثريان االسبانية ال تتمتع 
ابملرونة و الشجاعة, مثل ثريان  



منطقة الكامارغ األصلية. اآلخرون 
يفعلون ما يريدونه, لكن أان, أرفض 
ارسال حيواانيت إىل املوت من أجل  
فرح و غبطة أشخاص خيافون من  

ر.كلب شري  
بدا عليه الغضب, لذلك توقفت  

جوسلني عن متابعة احلديث. و عم 
 الصمت بقية الطريق.



كان الغداء يف املطعم إايه, لكن,  
هذه املرة, جلست جوسلني قرب  

لوك كوليري, بينما جلس جريفيه قرب 
سيلني. ويف هذا اليوم الثاين, كانت  
الفتاة الفرنسية ترتدي ثياابً عصرية 

يدها اليمىن, يلمع خامت فاخرة, ويف 
 ايقوت مربع يلفت األنظار.

راح لوك كوليري يغازل جوسلني كما 
مل يكن هذا  فعل مع سيلني ابألمس.



األمر يعجبها, لكنها دخلت يف 
اللعبة كي تتحاشى النظر إىل جريفيه 

 و سيلني.
ويف آخر الغداء, امسك لوك يد  
الفتاة من حتت الطاولة, و ظلت  

الرطبة   تتحمل ضغط أصابعه
 الساخنة حىت جاءت القهوة.

ومل يبتعد عنها حلظة واحدة خالل 
رتة بعض الظهر. بعد حضور  ف



االحتفال و املوكب, توجها معاً إىل  
مغارة السيدة سارة املضاءة  

 ابلشموع, و حيث يتحلق الغجر!
مل تستطع جوسلني املكوث طوياًل يف  
املغارة ألن لوك كان يريد اخلروج إىل  

د أن أتبط ذراعها. ومل الشارع, بع
عندما  تشعر الفتاة ابالرتياح إال

دقت الساعة لبدء األلعاب التقليدية  
داخل احللبة, و عندما علمت أبن 



لوك فرد من الالعبني ولن جيلس  
 قرهبا, جلست قرب والد سيلني. 

دخل جريفيه إىل احللبة على ظهر  
حصانه قيصر و تناول من يد سيلني  

اس نشلها منه,  ابقة زهور, حاول احلر 
 من دون جدوى. 

بعد سباق احلبال ذات األنشوطة  
القتناص اخليول, بدأ السباق احلر  
الذي اشرتك فيه عشرة شبان, كل  



واحد على حدة. لكن, ال أحد جنح 
يف اقتالع الوردة من بني قرين الثور. 
اشتد التصفيق، و كان احليوان هو  

 البطل املنتصر.
د لوك  وما أن انتهت األلعاب حىت عا

إليها. ماذا بوسعها أن تفعل. مل تعد  
قادرة على حتمل نظراته احملدقة 

بفمها, و ضغط ركبته حتت الطاولة  
بينما كاان مع اجلميع يتناوالن 



املشروابت املنعشة, على شرفة 
 املقهى.

بدأ الناس يرقصون يف الشوارع. دعا  
السيد دورانس, والد سيلني,  
بعه جوسلني إىل الرقص, أواًل, مث ت

لوك, و أخرياً جريفيه الذي كان  
يرقص معها, فقط قياماً بواجبه  

 االجتماعي. 



وملا أصر لوك على جوسلني أن  
ترافقه إىل الروليت, تدخل جريفيه و 

 قال: 
رمبا ال تشاطرك اآلنسة حبك -

 للروليت. 
 لكن الفتاة قالت حبماس: 

ال مانع لدي أن أجرب ذلك. -  
عندما أصبحت وحدها مع لوك,  

من افهامه بوضوح أبن   متكنت



السهرة لن تنتهي كما يتوقع. فحزن  
لوك قائاًل أبن اجلميع يعرف صيت  
االنكليزايت و األمريكيات فندمت  

ألهنا مل تكن حذرة معه منذ البداية و  
نظرت إليه بغضب و قالت له قبل  

 أن تدير له ظهرها و ترحل:
نعم, اي لألسف.-  

دقت الساعة العاشرة, و جوسلني 
نذ ساعة بني املارة, تتذوق  تسري م



احللوى الطيبة و القطائف املشهورة 
و تنظر إىل راقصي الفالمنغو. فجأة 
حملت رفاييل مع جمموعة شبان و 

 شاابت, توقف قرهبا و سأهلا: 
آنسة جوسلني! هل مترحني؟-  

نعم, كثرياً. هل تريد بعض -
 القطائف؟

شكراً. أنت وحدك؟ ال جيب أن -
عمعة.تبقي وحدك يف هذه امل  



اطمئن علّي. فاآلخرون ليسوا  -
 بعيداً عين كثرياً.

 أشار هلا بيده و هو يبتسم و قال: 
إىل اللقاء, اذن.-  

بعد قليل, الحظت شاابً و فتاة,  
يتعانقان بشغف, وراء ابب حمل 
صغري نصف مفتوح. احملل كان  

مقفاًل, لكن ضوء الزجاج جعل خامت 



الفتاة يلمع وهي تداعب عنق  
 الرجل.

جوسلني مكاهنا ال تصدق ما  مجدت
ترى. اهنا سيلني, لكن الرجل الذي  
معها ليس جريفيه. مث مسعت صوت 

 سيلني وهي تقول للشاب:
ليس هنا, فالناس سريوننا. لنبحث  -

 عن مكان منزو و أهدأ.
بكل سرور, اي حلويت.-  



كان السيد دورانس ما زال يف  
املقهى عندما عادت جوسلني. ومعه  

ن دون جريفيه. السيد كوليري, م  
ماذا حتبني أن تشريب, اي آنسة؟ أين  -

 أبين, أليس معك؟
كال. االزدحام فرقنا. -  

 ابتسم هلا السيد دورانس و قال:
كان جريفيه قلقاً عليك. رمبا -

اعتقد أبنك متعبة و ذهب للبحث 



عنك منذ نصف ساعة لن يتأخر  
 ابلعودة, اآلن.

حني عاد جريفيه, كان الشرر يتطاير  
نظراته. آه, اي إهلي, ال بد أنه  من 

رأى سيلني حىت يكون غاضباً إىل  
 هذا احلد.

 بربود ال يصدق, قال هلا:
هل تريدين العودة اآلن, اي -

 جوسلني؟ الطريق طويلة أمامنا.



 هنضت الفتاة بسرعة و قالت:
نعم, مىت تريد.-  

ذراع  و دعا اآلخرين, و أتبط جريفيه
جوسلني حىت وصال إىل الساحة,  
 حيث كانت سيارة اجليب متوقفة. 

العودة إىل املزرعة ذكرت الفتاة بيوم 
وصوهلا, يف سيارة اجليب الرجراجة  
يف رايح امليسرتال, و جريفيه و  
قساوته. لكن, يف هذا املساء,  



منطقة الكامارغ هادئة, ويف 
لقمر و  املستنقعات ينعكس ضوء ا

دة.النجوم العدي  
يف هذا املساء غضب جريفيه احلاد  
سبب ارجتاج السيارة, ألنه كان يقود  

بسرعة جنونية على هذه الطريق  
الرملية, غري املعبدة. جوسلني, 

متعلقة مبقعدها, مليئة ابلشفقة املؤملة  
 عليه. ألهنا تعرف متاماً شعوره احلايل.



كانت األضواء مطفأة داخل املزرعة,  
ها إىل املطبخ لكن الفتاة تعرف طريق

ومل جتد صعوبة يف اشعال املصباح 
 الزييت. 

ملا أضاءت الشعلة أرجاء الغرفة,  
 سألته بصوت غري مطمئن: 

هل تريد بعض القهوة؟-  
دفع الباب بعنف و اتكأ عليه و  

 سأهلا بلهجة قاطعة:



ما الذي بينك و بني لوك؟-  
 أجابت بتلعثم:

ال... ال شيء... اختلفنا... و  -
بساطة. افرتقنا... ب  

أواًل, رفاييل, و اآلن، لوك كوليري. -
لست عاقلة أبداً يف اختيارك. لكن 
يف املرة املقبلة, ستجدين نفسك يف  

 مأزق حرج ال مفر منه. 



فضلت عدم الرد عليه ابللهجة  
نفسها, لنها تعرف أبنه ينفث عن  

 غضبه بل سألته هبدوء:
هل تريد قهوة, أم انك تفضل  -

ال؟الذهاب إىل النوم يف احل  
تباً لك و لقهوتك!-  

 فجأة تقدم منها و قال: 
مل أعد أحتمل هذا, اي ابنيت. يف  -

البداية, تذهبني مع رفاييل, و كان  



علّي أن انتشلكما من عراك عنيف. 
و اليوم, تغازلني لوك كوليري األمحق.  

ماذا تريدين؟ تبحثني عن مغامرة 
مثرية لتخربيها ألصدقائك, عندما 

ا؟تعودين إىل انكلرت   
امسكها بعنف و ضمها إليه و  

خل يف عانقها. وملا ابتعد عنها, د
مارك إىل املطبخ, -تلك األثناء جان



لكنه مل يالحظ شيئاً لشدة توتره, 
 وقال: 

آه, جوسلني, تعايل بسرعة,  -
أرجوك. جريفيه, اذهب و أحضر  
الطبيب. اشرفت كاميليا على  

 الوالدة.
? ? ? ? 

 هناية الفصل السادس



مع والدة طفلة كاميليا ولدت -7
أيضاً آمال صغرية, و بني حوافر  
حصان هائج استيقظ حب كنا 

 نعتقده لن يولد إىل األبد... 
ولدت ابنة كاميليا عند الفجر, و  

بعد صراخ االحتجاج املنتظر, انمت,  
و انمت أمها قرهبا. العمة و جوسلني  
مل جتدا دقيقة راحة. بعد ليلة بيضاء,  

 عجة للطبيب مث أحضرت جوسلني



فطوراً للحراس. البعض خاب أملهم  
حني علموا أن الطفل أنثى, لكن  

مارك كان مسروراً, و أمضى -جان
كل فرتة قبل الظهر يتأمل وجه ابنته 
األمحر اجملعد, و نسي كلياً مصارعة  

 الثريان يف آلرز. 
بعد الغداء, متكنت جوسلني من  
االسرتاحة قلياًل, أمام املنزل, يف  

حة الصغرية, لكنها مل تكن  السا



تشعر ابلتعب اطالقاً. وقت الوالدة,  
أرادت العمة اخراجها من الغرفة, 
لكن كاميليا تعلقت بيدها و رجتها  

أن تبقى معها. مل تندم الفتاة 
حلضورها الوالدة و أدركت ملاذا مل  
يكن والدها يشعر ابلتوتر أبداً بعد 
عودته من التوليد. كما تذكرت أنه  

ا, ذات مرة: " التوليد هو  قال هل
العمل الوحيد الذي ال يصح رتيباً 



مع الزمن. يف كل مرة, الوالدة 
 معجزة". 

يف منتصف بعد الظهر, جلست 
كاميليا يف سريرها, وضعت محرة 

أن أتكل أكثر  على شفاهها و طلبت 
من حساء دجاج. وملا جلبت هلا ابنة  
 عمها صحن بيض مقلي, قالت هلا:

تفاء البطن و  آه, ما أروع اخ-
 العودة إىل اجلسم الرشيق النحيل! 



مارك:- فجأة قال هلا جان  
كاميليا, علينا اجياد اسم للطفلة,  -

كنا متأكدين من أن الطفل سيكون  
 ذكراً... 

 اقرتحت عليهما جوسلني قائلة: 
ملاذا ال تسموهنا " سارة" ... مثل  -

 السيدة سارة؟ 
 أجابت ابنة عمها قائلة:



هذا االسم. ما نعم... نعم. أحب -
 رأيك اي حبييب؟
 أجاب الزوج:

هذا اسم رائع و مناسب. رمبا -
نسميها " سارة ليوين" ؟ انه اسم  

 والديت.
 فقال كاميليا بفرح:

" سارة ليوين سانتون " . انه اسم  -
 رائع و أنيق.



تعرف جريفيه على ابنة أخيه قبل 
العشاء. كانت جوسلني يف الغرفة  

: عندما دخل و قال مبتسماً   
كيف حالك, اي كاميليا؟ -  

آه, جيدة جداً, شكراً. ما رأيك  -
 بطفلتنا؟ بشعة, أليس كذلك؟

احنىن جريفيه فوق الوجه الصغري 
املشتد امحراراً و تقلصت شفتاه, مث  

 قال: 



حىت اآلن, ال تشّرف الطفلة مجال  -
والدهتا... لكنها جذابة على ما  

 يبدو.
امحّرت األم هلذه اللياقة غري 

 االعتيادية لدى الرجل, وقالت له:
اهنا تدعى سارة ليوين هل يعجبك -

 االسم؟ 
انه اختيار رائع حقاً.-  

 انوهلا ظرفاً و أضاف يقول:



خذي هذا. عندما تولد فتاة يف -
العائلة, تتطلب التقاليد من املسئول  
الكبري أن يهديها مهرها. لكن, مبا  

أن الفتيات يتزوجن من دون مهر يف  
إبمكانك و أخي أن تتصرفا أايمنا, 

حني.  معاً ابهلدية. و اآلن أتركك ترات
 تصبحني على خري, اي زوجة أخي.

عندما خرج جريفيه, فتحت كاميليا  
 الظرف و صرخت إبعجاب:



مئة ألف فرنك... ليس خبياًل كما -
 تصورته.

 قالت جوسلني:
هذا كرم حامتي.-  

مث قالت لنفسها: " مل ينظر إيل حلظة  
واحدة, مل يلتفت حنوي مرة واحدة, 
كأن ال وجود يل". ولدى تذكرها ما  
حدث ابألمس داخل املطبخ, راح 



لقبها ينبض بسرعة جنونية, 
 فاضطرت ملغادرة الغرفة يف احلال. 
يف سريرها, حاولت أن جتد تفسرياً  
النفجار جريفيه الغريب, لكن من 

هل كانت خمطئة؟ هل  دون جدوى. 
كان غاضباً منها, لسبب سلوكها؟  

 لكن ملاذا؟ هل هو يغار عليها؟
بريق أمل احتلها فجأ’, مث اختفى 
بسرعة. كال, اطبعاً, أنه ال يغار  



عليها. الغرية أتيت من احلب... و 
 هذا سراب. 

حتركت يف سريرها, مث خبأت رأسها  
يف الوسادة. أغمضت عينيها و  

ذا عانقها هكذا... تذكرت عناقه. ملا
بقسوة و عنف, كأنه يريد معاقبتها؟ 
ماذا قالت الغجرية البصارة؟ أمل تقل: 
" الرجل األجنيب, األمسر القامت, هو 

 الذي سيعلمك نريان احلب؟" . 



أصاهبا االرجتاف و راحت تقول  
لنفسها:" ما قالته صحيح. مساء 

أمس, معه مل أخف. أردته أن يعانقين  
د مقاومته... كنت  هكذا. مل أكن أري

 أريد أن يدوم ذلك إىل األبد".
خالل اليومني التاليني مل تره إال على  

مائدة الطعام, و كان يتجاهل  
 وجودها كلياً. 



مارك إىل  -وعندما ذهب جان
مرسيليا ليدفع التأمني, اصطحب 

 جوسلني معه, بعد أن قال هلا:
أريد رأيك قبل االنتهاء من  -

 معامالت االجيار. 
فتاة املنزل يف وضع أفضل  وجدت ال

مما كانت تتصوره. أمامه حديقة  
واسعة و مجيلة, ميكن وضع سارة 

 ليوين فيها يف الطقس احلار.



كانت جوسلني أتمل أبن العالقة بني  
ابنة عمها و العمة ستتحسن بعد 

الوالدة, لكن العمة انصدمت حيال 
رفض كاميليا ارضاع الطفلة بنفسها  

رأتني أسوأ  فأصبحت العدائية بني امل
مما كانت عليه, مع العلم أن العمة ال  

مارك  -تعرف شيئاً عن مشاريع جان
 اجلديدة و انتقال العائلة إىل مرسيليا.



يف طريق العودة, قالت جوسلني 
مارك: -جلان  

عليك أن ختربها بسرعة عن -
مشاريعك وعن نيتك يف العيش يف  

 مرسيليا. 
نعم, سأخربها يف املساء. ظن ابهنا -

ن هلذا اخلرب كثرياً.ستحز   
مارك عمته -وعندما أخرب جان

مبشاريعه اجلديدة, أصغت إليه  



بصمت, و مل جتبه بشيء, أضاف 
 يقول:

مرسيليا ليست بعيدة من هنا, و -
 سنأيت دائماً لزايرتك.

بعد صمت ثقيل, ضغطت العمة  
يدها على فمها و أطلقت صرخة 
قوية. و ظلت حابسة نفسها يف  

وملا حاول   غرفتها كل السهرة.
مارك التحدث إليها  -جريفيه و جان



من وراء ابب غرفتها, مل ترد عليهما  
مارك  -اطالقاً. شحب وجه جان

 وقال ألخيه: 
هل تعتقد أهنا...-  

 قاطعه جريفيه قائاًل:
ال تكن أمحق, أهنا متوترة وهذا امر  -

طبيعي جداً. اهنا تعتربك الركيزة 
األساسية يف حياهتا. ومن الصعب 

رأة أن ترى ابنها يرحل عنها, على امل



من دون أن تشعر ابحلزن العميق. 
لكنين متأكد من أهنا ستتغلب على  

 هذه احملنة يف وقت قريب جداً.
بعد قليل, بدأت الطفلة تبكي, 

فغريت هلا جوسلني حفاضها الوسخ,  
مث اطعمتها زجاجة حليب, لكنها  
 ظلت تبكي. فقالت هلا كاميليا:

مل صراخها. آه, مل أعد أستطيع حت-  
 فاقرتحت عليها جوسلني قائلة: 



ما رأيك أن آخذها إىل غرفيت, -
 هذه الليلة.

مارك الفتاة على نقل -ساعد جان
سرير الطفلة إىل غرفتها, فنامت  
سارة ليوين بسرعة حىت موعد 
اطعامها يف العاشرة. وملا نزلت  

جوسلني إىل املطبخ إلحضار زجاجة  
رأت  احلليب لوجبة الساعة الثانية, 

الضوء يف غرفة جريفيه, و تساءلت 



ما الذي يشغله إىل هذه الساعة  
 املتأخرة من الليل.

يف الليل, بعد الرضاعة, رفضت 
طفلة أن تنام, فحملتها جوسلني و  ال

غنت هلا, غريت مالبسها الرطبة, 
وضعتها يف سريرها, و راحت هتزه و 

 تقول هلا بصو هادئ:
هس... انك توقظني املنزل كله.-  



عندما انفتح الباب, اعتقدت أبن 
مارك جاء ليطمئن عن ابنته, -جان

لكنها فوجئت جبريفيه يدخل إليها و  
 يسأهلا هبدوء:

ماذا جيري؟ -  
 أجابت الفتاة:

ال أعرف.-  
 مد يده وقال: 

دعيين أجرب. -  



انولته الطفلة, مث ارتدت مئزرها  
بسرعة, خجولة ألنه رآها يف قميص  

 النوم الشفاف.
الرجل الطفلة على كتف و محل 

أمسك رأسها و راح حيدثها بلطف. 
فتوقفت عن البكاء فجأة, و ملا 

وضعها بعد قليل يف مهدها, قالت  
 له جوسلني: 

شكراً. الظاهر أنك خبري. -  



 هز كتفيه و قال:
أان معتاد على احليواانت الصغرية. -

آمل أال تزعجك جمدداً. تصبحني  
 على خري. 

رت العمة عملها  يف اليوم التايل, ابش
كاملعتاد طأن شيئاً مل يكن. وهبد 

الظهر جاءت سيلني على حصاهنا  
لزايرة األم و طفلتها. بعد ساعة من 
احلديث مع كاميليا, خرجت لرؤية  



جوسلني اليت كانت تلمع حذاءها يف  
 الساحة. فقالت هلا الفتاة الفرنسية: 

حان وقت عودتك إىل انكلرتا,  -
ت بشكل  على ما أظن. فالوالدة مت

 طبيعي. 
ال ادري. رمبا تريدين كاميليا أن  -

أساعدها يف االنتقال إىل منزهلا  
 اجلديد, يف مرسيليا.

آه... -  



فجأة, قالت هلا جوسلني بصوت  
 مرتفع: 

ملاذا وضعت الشمعة يف حساء  -
 البصل؟

عما تتكلمني.-  
هيا, أان لست محقاء. كنت تعرفني  -

جيداً أبنين سأكشف األمر. لقد  
جعلي اتفهة أمام اآلخرين,   جنحت يف

  إذا كان هذا ما تريدينه. لكن هذا



من املاضي, و نسية اجلميع. اآلن, 
نت  قويل احلقيقة, فلن أخرب احداً. أ

وضعت الشمعة يف احلساء, أليس  
 كذلك؟

نعم, أان فعلت ذلك. و إذا كنت -
تريدين معرفة السبب, فألنين مل 

أحتمل مساع الكالم عنك... و عن 
عديدة... صفاتك ال  



هل كان جريفيه يتحدث عين -
 أمامك؟ 

مل يفعل إال ذلك طيلة السهرة. -
لكن, ال تتومهي كثرياً, اي عزيزيت,  

أعرف مباذا تفكرين. لقد رأيك كيف 
تنظرين إليه. أتكدي أبنه لن يكون  
هناك فتاة انكليزية اثنية يف مزرعة 

 سانتون. أنت تضيعني وقتك.
تريدينه لك, أليس كذلك؟-  



, وهو يريدين أيضاً. اننا  نعم -
شبيهان. صحيح أنه يفضلك على 
كاميليا, لكنه لن يشتهيك أبداً.  
أنت غريبة هنا. ال تعرفني حىت  

 ركوب اخليل.
ما دمت حتبينه, ملاذا تركت رجاًل -

آخر يعانقك, مساء االثنني, اليوم 
 الثاين للعيد. لقد رأيتك. 

 اضطربت الفتاة الفرنسية و قالت: 



فيه.و أخربت جري -  
كال. هذا ليس من شأين. لكن رمبا  -

 أحد آخر غريي أخربه بذلك.
 بتحد, قالت سيلني: 

لكنه لن يصدق ذلك.-  
رمبا ال. ألنه يعتربك مغرمة أبخيه.-  
آه, مل أفكر أبخيه مرة واحدة أبداً.  -

رغب أن يتزوجين.  العمة كانت ت
مارك شاب وسيم,  -صحيح أن جان



لكنه ليس مثل جريفيه, زوجي أان لن 
 يكون سوى جريفيه سانتون.

ركضت سيلني بسرعة إىل احلاجز  
حيث ينتظرها حصاهنا, فتبعتها 

 جوسلني و سألتها:
لكن, هل هو أيضاً يريدك. أنت ال  -

حتبينه, اي سيلني. أنت ال تعرفني  
حلصول عليه معىن احلب. تريدين ا

كأنك تريدين فستاانً أو جوهرة. 



فقط لتظهري نفسك أمام اآلخرين, 
 وليس لتعتين به و تسعديه.

وماذا تريدين, اي آنسة, أنت  -
أيضاً, ال حتبني أن تصبحي زوجة  

 جريفيه. 
بلى... أان أحبه من كل قليب, كما  -

أعرف أبنه ال يبايل يب, كل ما آمله, 
 هو أال يتزوجك و خيطئ. 



سيلني بتوتر و قالت مقلدة  ضحكت
 صوت جوسلني: 

أان أحبه من كل قليب! سأخربه  -
بذلك, اي عزيزيت, و سيضحك...  
أنت على حق! لن حتصلي عليه  

 أبداً. 
مث قفزت على حصاهنا و أعطته أمراً  
غامضاً. أجفل احلصان. أرجع أذنيه  

إىل الوراء و فتح فمه. رفعت 



جوسلني ذراعيها لتحتمي من حوافر 
ن الغاضبة, فرجعت إىل الوراء  احلصا

و تعثرت قدماها و وقعت. صهل 
احلصان األبيض فوقها. ارتعبت  
الفتاة ومل تستطع الصراخ. كانت  
ممددة على األرض تتوقع يف أي  
 حلظة أن تسحقها حوافر احليوان. 

فجأة مسعت صواتً من بعيد. ركض 
الرجال. يدان قويتان سحبتاها على  



وهو  حدة فقال هلا أحد احلراس 
 ينحين فوقها: 

اي إهلي, اي للهول, هل أنت حبال  -
جيدة, اي آنسة؟ هل أصبت جبروح  

 هل ضربتك هذه اجملنونة؟
رفعت رأسها و رأت جريفيه حياول 

هتدئة احلصان, انتصبت على  
دميها, جامدة نصف متأرجحة,  ق

فأمر جريفيه أحد حراسه إبدخال  



احلصان إىل االسطبل. و سيلني 
أن تشرح له   واقفة قربه حتاول

تناسقة و كأهنا على بكلمات غري م
وشك الغثيان. تقدم جريفيه من 
 جوسلني متجاهاًل سيلني و ساهلا: 

هل أصبت جبروح؟-  
كال, أان خبري. أان... آسفة اي  -

 جريفيه. 
آسفة!-  



أمام اجلميع, ضمها بني ذراعيه 
 وقال: 

شكراً, اي إهلي, أنت خبري. لو -
 فقدتك, اي صغرية...

...كأهنا يف اجلنة بني ذراعيه. رفع 
ذقنها ليجرهبا على النظر إليه...  
فبدا هلا انساانً جديداً... انسان مل 
تعد ابتسامته ساخرة, ينما عيناه  



تلهثان حناانً. عانقها, فتفرق احلراس  
 و اختفت سيلني. قال جريفيه: 

فعلت ذلك عن قصد. أان  -
 مسعتها... كنت أريد قتلها.

مل تكن تدري ما تفعله. آه ال, ال.  -
 بدت بعد ذلك مذعورة, أمل ترها؟

سأعلمها أن هتدئ من روعها.  -
دائماً تفعل ما تريده, لكن انتهى  
 األمر اآلن. أين هي؟ أين ذهبت؟



كال اي جريفيه, أرجوك... ال  -
تعاقبها. دعها تذهب, أرجوك. اي  

 حيب... افعل ذلك من أجلي.
ال ادري إذا كنت قد فهمت ما -

اي حبيبيت. أمرت احلصان أن   جرى,
يدوسك. لو مل اكن يف اجلوار, 

 لقتلك يف اللحظة.
لكنها مل تكن تقصد قتلي. أصيبت  -

بلحظة جنون ومل تعد قادرة على 



السيطرة على احلصان. اان مسعتها 
تطلب النجدة. آه, ابغ هلي. أشعر  
 بدوخة. أفضل اجللوس, من فضلك. 

ل. محلها جريفيه بني ذراعيه حىت املنز 
 وضعها يف سرييها وقال هلا:

أنت اآلن حتت أتثري الصدمة, و  -
حباجة إىل الراحة. سأطلب لك  

 منوماً.
 أمسكته مبعصمه وقالت:



ال, ال تذهب. -  
جلس على طرف السرير و أمسك  

 يديها و قال هبدوء: 
هذا جنون!-  

لوال هذا احلادث... ملا قلت يل  -
 شيئاً. 

كان  ال أدري. رمبا... ورمبا ال. ما  -
جيب أن أقول شيئاً يف كل حال. 



لكن... مل أستطع أن أفعل غري  
 ذلك. 

ما زلت حىت اآلن ال أعرف ماذا  -
 تقصد ابلضبط. 

 قطب حاجبيه و قال: 
أحبك و أريدك أن تصبحي  -

زوجيت. لكن حيايت هنا, يف منطقة 
الكامارغ. ال أستطيع العيش يف  



-مكان آخر. اان لست مثل جان
نطقة يف دمي. ارك, اي جوسلني. املم  

لكنين أيضاً لست مثل كاميليا.  -
أحب هذا املكان و لست حباجة 

حلياة مضطربة يف املدينة. نعم, أعرف 
أبن هذا املكان كئيب يف فصل  

الشتاء. فاان مل أعد طفلة, اي جريفيه.  
أمل أبرهن بعد أبنين قادرة على العمل  

 و التكيف؟



أنت ما تزالني يف التاسعة عشرة من -
حياتك يف بدايتها, اي  العمر و

 جوسلني!
ألول مرة يناديها ابمسها الصغري, 

فغمرها الفرح, و قالت و رأسه بني  
 ذراعيها:

إذا كنت ال تريدين, سأعود إىل  -
انكلرتا, و أصبح عانساً أفسدت  

 حياهتا بسبب شاب فرنسي.



ضحك جريفيه و ضمها بني ذراعيه  
 و قال:

ماذا سيقول والدك أن تزوجت من  -
رنسي؟ رمبا يرفض. رجل ف  

جيب أواًل أن أييت و يسأل عنك.-  
كال, أان الذي سأذهب لرؤيته.-  
سيفاجأ املسكني. ما كتبت له -

عنك ليس مدحياً. كنت أصفك  
 ابلوحش أحياانً... 



رائع! -  
لقد أريتين جنوم الظهر, اي حبييب.  -

عندما قرأت يل البصارة, قلت يل 
أبنين لن أتعرف إىل زوجي يف فرنسا,  

ا يف انكلرتا, مما زاد شكوكي. إمن  
كنت اعتقد أبنك متيلني إىل  -

 رفاييل.
آه اي جريفيه, اي هلذه السخافة. انه  -

 شاب مراهق. 



و أنت امرأة خبرية, أليس كذلك؟-  
امحرت, و خبجل, هنضت تعانقه و  
قلبها ينبض جبنون. فوجدت نفسها  

 يف اجلنة. بعد قليل قال: 
ليس الئقاً ان أعانقك يف وسط  -
فتك. هيا, قومي لنخرب العمة,  غر 

 ستسر كثرياً ألهنا أحبتك. 
فتح جريفيه النافذة, و سطعت 

الشمس احلارقة و غرد العندليب. 



منطقة الكامارغ تلمع يف احلر. هذا  
البلد املنغلق, امرباطورية شاردة. 
األرض الغريبة, الصحراوية, اليت  
تؤمها الثريان السود و اخليول  

ردية... و البيضاء و الطيور الو 
تسحقها رايح امليسرتال و حترقها  

 الشمس.
لكن, هذا البلد أصبح اآلن, ابلنسبة 

 إىل جوسلني, بلدها, و بلد قلبها. 
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