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 قال رميي :
ما رأيك يف صوت الهث وهي  -

 حبيسة ذراعيه ؟. 

https://t.me/aabiirr


واألطفال ؟-  
سنحضر معنا األطفال . -  

عمدت دانيال يف هذه اللحظة ان  ت
تدوس قدمه . عبس وجه رميي 

 واحنىن امامها .
أراك متخشبة اي عزيزيت , ملاذا ال   -

تسرتخني اي مالكي . حنن يف 
نيواورليانز بلدة احلياة البهيجة , 



وفيها الناس ال يكفون عن الرقص  
 برباعة .

 قالت له مهددة :
هل تود االحتفاظ بسالمة   -

 قدميك؟ 
ملعت عينا رميي يف مكر وهو 

يراقصها ويضع خده على خدها ورد  
 عليها :



ا احتاجهما للمشي , نعم عندم -
ولكن لو اصبتين إصابة ابلغة  

فساضطر اىل قضاء وقيت انئماً يف  
 السرير. 

 
 املقدمة

 
يقرر الزوجان تشارلز وسووزاان بوفييه 
القيام برحلة مدة شهر وهي رحلة  



عسل اثنية احتفااًل مبرور اثين عشر  
عاما على الزواج . وهو امر اندر مل 

ان   حيدث من قبل يف عائلة بوفييه
يستمر الزواج بني افرادها كل هذه 

املدة , حيث حلت هبذه األسرة لعنة  
من عدة قرون عندما خطف شيخ 

قبيلة بوفييه يف اسكتلندا زوجة شيخ 
قبيلة منافسة مما دعاه إىل عمل 



سحر ادى إىل عدم دوام الزواج يف  
 هذه العائلة اكثر من مخس سنوات .
عهدت الزوجة أببنائها اخلمسة إىل  

تها غري الشقيقة اليت اقرتبت من  اخ
سنها األربعني وتعيش حياة الوحدة  
متجولة يف كل احناء العامل كفنانة  

 تصوير فوتواغريف.
وجمموعة األبناء عبارة عن مخسة 

وبينهم طفلة رضيعة , وهم جمموعة  



من الشياطني الذين مل تتحملهم اية  
مربية او جليسة اطفال يف كل والية  

يرتكبونه من فظائع   لويزايان بسبب ما
. 

وملا كانت اخلالة دانيال ال خربة هلا 
برتبية االطفال فما ابهلا مع العصبة 

 من السفاحني الصغار.
بعد يومني من عدم النوم وصلت اىل  
حد االنفجار . حاولت االتصال 



جبميع وكاالت التخدمي ابلوالية 
لتحصل على مربية لكن دون جدوى  

الت , إىل ان اتصلت إبحدى الوك
هاميلتون اليت  ابمسها وهو دانيال 

وافقت على إرسال مربية دون ان  
 تعرف ان األوالد هم ابناء بوفييه .
تفاجأ اخلالة بشاب حيضر للعمل  
كمربية وهو امر ااثر اعرتاضها  



الشديد, ولكن امام املوقف الفظيع  
 الذي تواجهه قبلت ان تستأجره.

بعد مغامرات ومواقف ايئسة ومسلية  
تنكشف حقائق مذهلة ,   وغريبة

 ستعرفها ايها القارئ العزيز. 
 إذا اتبعت القراءة حىت النهاية . 

 شخصيات الرواية 
 



دانيال هاميلتون : امرأة غري  -
متزوجة اوشكت ان تبلغ سن  

 األربعني وتعمل مصورة فوتوغرافية.
رميي دوسيه : شاب كان يعمل   -

جيولوجيا ونظرا النتهاء عمله وعدم 
العثور على عمل آخر اضطر للعمل  

 كمربية لألطفال. 
تشارلز بوفييه: احد اثرايء والية   -

 لويزايان من اصل اسكتلندي. 



سوزاان بوفييه : زوجة تشارلز   -
واخت غري شقيقة لدانيال هاميلتون  

. 
بلرت ماك دويل: كبري اخلدم يف  -

 قصر بوفييه.
جريمي وجويل واتنيا وامريواز   -

د بوفييه .وكاميل : اوال  
 الفصل االول 

 



بصق جريمي يف طبق احللوى اي   -
 خالة دانيال .

كتمت دانيال امتعاضة امشئزاز خوفا  
من ان يسجل جريمي البالغ من  
العمر تسع سنوات . ذلك عقله  

الشيطاين . كانت مرهقة للغاية حىت  
اهنا ال تستطيع التفكري , فأسندت  

ظهرها على اجلدار يف صالة الطعام . 
ت لتانيا :قال  



ما عليك إال ان تبصقي يف حلواه   -
. 

ماذا تعرف عن االطفال ؟ ال شيء.  
إهنا تعرف عن قبائل كينيا او رهبان 
التبت أكثر مما تعرفه عن االطفال . 
كانت ال تزال فتاة صغرية ال تعرف 
شيئا عن االطفال : ألهنا تربت وسط  

 افراد ابلغني. 



واليت تبلغ  اعلنت اتنيا أبعلى صوهتا 
 من العمر احد عشر عاماً :

لقد فعلت ومع ذلك أكلها . -  
زفرت دانيال يف تربم يف حني دق  
جرس الباب, بذلت جهداً خارقاً  

حىت تبتعد عن ملجئها وهي تتجنب 
ان تطأ بقدميها جيشا من اجلند  
يواجه داببة من البالستيك .  

 صاحت جويل بوفييه .



انتبهي . انت وسط منطقة  -
ارك.املع  

كانت الشيطانة الصغرية ذات  
االعوام السبعة جامثة خلف مقعد  

ذي مساند مستعدة إلطالق سهم يف 
اهلواء . تصورت دانيال اهنا عادت 
اىل حرب االنفصال , ولكن هذه 

املرة كان اجلنوب هو املنتصر , ألن  
هذه احلرب كانت بني الفتية 



والبالغني للحصول على السلطة  
ن وقد احتلها  ومتثل صورة لبوسطو 

مخاسي من احملاربني القدماء. لقد  
هزمت العدو بسبب كثرة العدد وكرب  

 السن . 
كان احتياطي نشاطهم قد اذهلها  
بينما نشاطها نفد. كانت تدور يف  

فراغ . والذي زاد الطني بلة ان بتلر  
الشخص الوحيد الذي كان إبمكانه  



ان يساعدها يف اول يوم من مهمتها. 
ذلك الذي مل يعد   وكان سعيد احلظ

يثريه الوضع وظل يف ملجئه ابستمرار 
. 

كان بتلر ماك دويل الذي ال يقهر  
والذي ظل رئيس خدم منزل والدها  
منذ اربعني سنة وحتمل احلياة مدة 
مخس سنوات مع زوجات لورانس  
هاميلتون ويف تعليم ستة اوالد قد 



ترك اخلدمة بضربة قاضية عندما  
جزاً  اصطدم ابلزالجات وسقط عا

 على االرض. 
كانت حتقد عليه ألنه هو الذي  
اقنعها أبن حتضر إىل نيو اورليانز  

 عندما قال هلا :
سأحضر معك اي مجيليت , وسأمد  -

لك يد املساعدة , وميكنك االعتماد  
 علي. 



يف احلقيقة كانت تلك هي النقاط  
اليت اخذهتا يف االعتبار عندما سقط 
فوق االرضية الالمعة وسط ضجة  

ب العظام املكسورة . بسب  
رن جرس الباب مرة اثنية واخذت  

 دانيال تتضرع . 
اي إهلي ! ارجو ان تكون هذه هي  -

املربية ! هل يتطلب األمر ازمة  



جنونية حىت تقبل حراسة ابناء  
 سوزاان. 

كانت سوزاان قد استثقلت الفوضى  
والتعب لتقفز على ذلك كله منذ 

حلظة هبوطها من الطائرة اليت نقلتها  
من مكان إقامتها يف التبت إىل  

 نيواورليانز . 
سأقدر لك متاما اي دانيال   -

صنيعك يف ان ترعي االوالد اثناء  



رحيلي اان وتشارلز يف رحلة 
اإلجازات . إهنم يف حاجة ألن 

 خيضعوا لسلطة احد افراد األسرة .
مههمت دانيال يف نفسها وهي تتجه  

 حنو ابب الدخول:
م يف حاجة  صدقت اي سوزاان . إهن  -

إىل معلم فرقة عسكرية .كانت كتلة  
من الفراء االسود على شكل كلب 
ممزقة يف بداية النهار ومنثورة يف  



الدهليز . كان الرأس بني القدمني  
األماميتني . والبد ان تلك الكتلة 
احليوانية كانت تتساءل : هل كان 

من احلكمة ان تنتقل إىل بيت بوفييه 
فإن دانيال ؟! ورغم إنكار األطفال 

شكت ان يكون احليوان املسكني 
جزءاً من العائلة . والدليل ان كل  

فرد يناديه ابسم وان سوزاان مل حتدثها 
 عن وجود كلب اصال.



مل تكن هذه هي املعلومة الوحيدة  
اليت مل تذكرها سوزاان ألختها وسط 
رغبتها يف اإلسراع للرحيل إىل جزر  

 الكارييب مع زوجها. 
الثانية فقد رتبت األمر  اما املعلومة 

حبيث ال يذكر اسم العائلة بوفييه  
عند طلب مربية ألن معظم مربيات  
نيواورليانز كن يرتعدن خوفا عند 

 ذكر اسم عائلة بوفييه .



وبعد قضاء يومني مع مخسة ابناء  
اقتنعت دانيال أبن ماري بوينز بطلة  
والت ديزين سرتفض هي االخرى 

 حتمل املسؤولية .
 
 

 الكلب , واضطرت  تعثرت يف
للتوقف لتلتقط انفاسها لقد انتظرت  

إلجراء عشرين مكاملة حىت 



استطاعت ان جتد وكالة ختدمي تقبل  
إرسال مربية إليها, وجيب بصفة 

خاصة أال تفزع هذه املربية ألهنا دون  
معونتها ستضطر لشراء سالح انري  

 للدفاع عن نفسها. 
مل ختدعها مرآة الدهليز وهي تقدم هلا  

رة مجيلة عن وجهها فتأوهت  صو 
ليت  دانيال امام رؤية صورهتا ا

صدمتها بعد ان قضت شهرين يف  



غاابت األمازون . بدا وكأهنا قضت 
عمرها البالغ تسعة وثالثني عاما  
مرتني , وشعرها األشقر كان ينزل  
على كتفيها متناثراً. بينما دوائر  

بنفسجية ظهرت حول عينيها نتيجة 
ني لرعاية الطفلة  سهر ليلتني متواصلت 
. 

كانت تقاطيعها حادة , وكأهنا من 
صنع مثَال . كانت قد ورثت 



تقاطيعها الكالسيكية عن امها اجنريد  
عارضة األزايء املشهورة على مستوى  
العامل كله. ولكن فمها وظالل جتاعيد 
القلق اليت ظهرت على وجهها كان  
من املمكن ان تثري خوف اجنريد لو  

 رأهتا؟. 
ر العجينة اليت تبادهلا  كانت ااث

يشريت الذي  جريمي ظاهرة على الـ ت
كانت ترتديه , وبقعتان كبرياتن من  



الطعام تزينان الشورت الكاكي  
اخلاص ابلرحالت الذي كانت ترتديه  

ايضا, اما صندهلا فقد فقد لونه  
الربتقايل الرباق وهي حتاول ان جتعل  
الطفل يبتلع العصيدة , مهست يف 

 نفسها : 
هذه املرأة ستهرب عدوا  إن  -

 عندما تراين . 



اكتشفت كتلة محراء من صلصلة  
وسط شعرها . اطلقت زفرة وفتحت  
الباب الثقيل املصنوع من خشب 
البلوط , عندما رأت الشخص  

الواقف على عتبة الباب توقفت عن  
التنفس. مل يكن يشبه ماري بوينز  

 على اإلطالق.
 

 هناية الفصل 



 
 الفصل الثاين 

 
من وجه . رغم ان دانيال كفت  اي له 

عن رسم لوحات الوجوه والتقاط  
الصور الفوتوغرافية هلا كأهنا التقطت 

 الكامريا لتأخذ صورة يف خياهلا.
عينان سوداوان المعتان متسعتان  

وانف معقوف وسط وجه قوي جداً, 



وفك مربع , كان هذا الوجه مركزا  
عليها . رفعت ابتسامة الغريب شاربه  

بعض التجعيدات   ألعلى وبدت
 اخلفيفة نتيجة الدهشة حول فمه.

كانت دانيال ال تقاوم ابداً أي فك  
مجيل, احست بدبيب النمل يسري  
يف جسدها , عالوة على ذلك فقد  
ظهرت غمازة على اخلد األيسر هلذا  
النمط الرجايل الفاخر, بينما ملعت  



اسنانه السليمة البيضاء وسط لون  
قصه إال كن ينبشرته الربونزي. مل ي 

 امرأة ختدمه كعبدة الكتمال الصورة . 
ورغم ان جسده ال يناسب وجهه إال 

ان بنيته كانت تصلح ملالكم من 
الوزن الثقيل, كانت كتفاه مربعتني , 
ووسطه قوايً والزر األعلى من قميصه  
مفتوحاً , وكأنه مل يتمكن من غلق 

 الياقة حول رقبته الضخمة . 



 قالت دانيال :
ننقذ انفسنا سواي. هيا بنا  -  

قال الغريب يف دهشة وقد اتسعت  
 عيناه: 

ارجو املعذرة ؟ -  
قالت بصوت متعب بينما مسعت 

خلفها صوت ضجة عالية اعادهتا إىل  
 الواقع :

ال أبس. -  



هناك مخسة اسباب متنعها من حتقيق  
خياهلا . مخسة صغار بينهم فتاة .  
كان اصغر منها على االقل بعشر  

ا شعور اهنا أكرب  سنوات وكان لديه
منه مبائة سنة ويف هذه الظروف : 
كيف ميكنها ان هترب معه؟ قد 

يتطلب األمر منه ان يدفعها على  
 كرسي متحرك. قالت : 



ال استطيع ان ارحل , ألنين انتظر   -
 املربية .

 سارعت دانيال بتصحيح معلوماته . 
اآلنسة هاميلتون .. دانيال  -

 هاميلتون .
كسول وبلهجة  قال بلغة إجنليزية  

 الرجال اجلامعيني يف والية لويزايان :
لقد سعدت بلقائك اي آنسة   -

 دانيال هاميلتون . 



كان ينطق امسها وكانه يعرفها معرفة  
محيمة كان صوته قواي وانعما يف آن  
واحد يشبه احلرير اخلام , وعيناه  

 تلمعان مثل العقيق املصقول. 
تساءلت دانيال : عما إذا كان قد 

قبل نظرية عن مدى أتثري   كون من
الصوت على النساء كوسيلة 

 الجتذاهبن ؟ 



كانت كل كلمة ومقطع من كالمه  
تداعب حواسها وتدل على خربته 

العميقة , لقد مرت قرون منذ ان أثر  
رجل عليها بصوته . مدت يدها  

خالل مربعات احلديد املركب على 
الباب لألمان دون ان تغادر عيناها  

 وجهه.
لف اصابعه حول اصابع  اعلن وهو ي

 دانيال : 



اان رميي دوسيه املربية اجلديدة  -
 اليت طلبتها .

نظرت إليه دانيال مذهولة . قالت  
 وهي تضحك يف هيسترياي : 

البد انين أرى سرااب , هل قلت  -
 إنك املربية ؟ 

ابلضبط. -  
هذا صحيح؟ -  

 قال بصوت منخفض وخفي : 



طبعا. -  
هزت دانيال رأسها وكأهنا خترج من 
حالة ال وعي . مث استندت بكل  
ثقلها على الباب بينما تدافعت 
سلسلة من األفكار خترتق روحها  

وبدأت ركبتاها ترجتفان وختوانهنا . لو 
قبل الوظيفة فإنه سيظل يف البيت 

ليل هنار على حساب سوزاان وسرتاه 



يف كل حلظة, ولكن ذلك لن يكفي ,  
رب جبهتها بكفها.اخذت تض   

تساءلت : هل هي دانيال اجنمار  
هاميلتون اليت خرجت مع امراء واليت  
عاشت يف الغاابت وصحراء نيويورك  
؟ هي املشهورة يف كل احناء العامل  
بسلوكها الفاضل واحملسوب يف كل  
الظروف؟ سأهلا رميي وهو يرفع  

 حاجبيه : 



أمل تطليب مربية اي عزيزيت ؟ -  
لت كي يرسلوا يل  بلى , لقد اتص  -

واحدة ولكنك ال تتفق مع  
 املواصفات اليت طلبتها اي سيد.. 

 
 
 

أكمل االسم ووميض الغضب يظهر  
 يف عينيه : 



دوسيه  -  
إن هذه الوظيفة ال تتفق ايضا مع ما  

بري جيولوجي كان يتمناه . إنه خ
ولكن والية لويزايان تقدم فرصا اندرة 
للعمل ابلنسبة للجولوجني منذ ازمة  

ناعات البرتولية من سنوات . الص 
على اثر إقامة املشروع الذي عني  
فيه منذ سنة مث وجد نفسه امام 
خيارين : إما ان يزاول خرباته يف  



نيوهريبريد او يغري مهنته . وبعد ان  
حاول جتربة احلل االول وفشل هاهو  

 جيرب احلل الثاين. 
 قال بلهجة هجومية :

  ماذا هناك اي عزيزيت ؟ أتظنني ان -
الرجل ال يستطيع ان يؤدي دور  

 املربية مبهارة؟
اوه ... ال .. إنين ...  -  



وضع يديه يف وسطه يف عزم وقال 
 إبصرار : 

انت تظنني ان الرجل ال يصل  -
 ملهنة املربية بسبب انه رجل ؟

إيه .. يف احلقيقة إنين مل افكر   -
 كثرياً يف هذا املوضوع .

قال وهو ميرر اصبعه من خالل 
لباب:فتحات ا  



أليس هذا رأيك ؟ ألنين ال امتتع   -
 ابلتقاطيع األنثوية ؟

نظرت دانيال إىل جسمه القوي  
الفارع وعضالته اليت برزت حتت 

 قميصه : 
صدقين اي سيد دوسيه إنين سعيدة  -

 ألنك ال تتمتع ابلتقاطيع األنثوية .



ال يوجد قانون مينع الرجل من ان   -
يعمل مربية, الرجل يستطيع ان  

هذا العمل متاما مثل املرأة. يؤدي   
قالت بعد ان قررت أال تدخل يف  

 جدل حول املوضوع :
ال اشك يف هذا.  -  

يف احلقيقة كانت فكرة ان يقدم هذا  
ع برجولة طاغية  النمط الذي يتمت

لكسب لقمة عيشه عن طريق رعاية  



االطفال , إمنا هي فكرة وجدت 
 ترحيبا يف قلبها .

قال رميي وهو يبتسم ابتسامة ال  
تقاوم وقد اختفى غضبه بسرعة 

 كسحب الصيف:
إذن هل ستدعينين ادخل؟ نعم أم  -

دت هنا.ال ؟ إن احلرارة زا   
قالت دانيال يف نفسها : إهنا حتس  
ابحلرارة أكثر منه ولكنها احتفظت 



هبذه الفكرة لنفسها ألنه كان من  
الواضح ان رميي دوسيه مل يكن يف 

 حاجة إىل تشجيع حىت يغازهلا . 
بعد ان فتحت ابب األمان ابتعدت  

كي تسمح له ابلدخول وهي 
تتساءل : إىل أي حجرة ميكنها ان  

اقشه ؟ ولكن املتمردين  تصحبه لتن
من آل بوفييه مل يرتكوا ركنا يف البيت 
الفسيح الذي حيتاج إىل طاقة نووية  



هلدمه إال وتواجدوا به. ظلت إذن يف  
احلجرة السوداء , ولكن نظرا جلاذبية  
هذا الرجل املغناطسية وجدت ان 

 الفكرة ليست سليمة .
جتول رميي بنظراته يف الردهة الفاخرة  

كسوة أبوراق احلائط  حيث كانت م
بلون العاج احلريري وجنفة من 

الكريستال وسلما حلزونيا يصلح  
لقصر. ورغم ان السيدة الواقفة  



امامه توشك ان متوت من التعب إال 
اهنا كانت واقفة بشعرها األشقر  
الكثيف العايل فوق رأسها وقد  
ارتدت يف قدميها صندال ذا لون  

 برتقايل المع , قالت له :
نا إىل الصالون يف الدور  هيا ب -

االرضي , حيث ال يوجد طعام على  
 اجلدران.



صحب رميي ربة العمل املتوقعة وهو 
يلقي عليها نظرة إعجاب وتقدير .  
كانت أقل منه حجماً حيث كان  
طوهلا مائة ومثانني سنتيمرتا وبنيتها 

مالئكية حلوة كجسم عارضة األزايء 
. 

كانت ممشوقة القوام وإن كانت  
. لقد كانت مجيلة حقا خاصة  حنيفة



تقاسيم جسدها وساقيها اللتني ميكن  
 ان تطاردا احالم الرجال . 

دخال سواي يف الدهليز املقبب 
والذي يقود إىل الصالون عندما  

 انطلق صوت موسيقى الروك راعدا.
خرج جريمي من داخل دوالب  

وظهر ابلضبط امام دانيال , وقد  
غطى وجهه جبورب حرميي انيلون .  
صرخت دانيال وألقت بنفسها على 



اجلدار وهي تصطدم يف طريقها بفازة  
من الصني مليئة ابلورود الطازجة 

فتقلبها من فوق مائدة ثالثية األرجل 
طراز لويس اخلامس عشر . ظهرت  

جويل وهي جتري يف الصالون مث  
ألقت بنفسها على ساقي رميي 

املذهول حيث اختذته ساترا تطلق  
 فواكه ارجواين  منه شالال من عصري 

 اللون على شقيقها من مسدس ماء. 



اختفى املتامران وراء ابب املدخل 
قبل ان يتاح الوقت لدانيال لنطق  

امسيهما. ُجنت وقالت يف نفسها إن  
رميي دوسيه دون شك سوف يرد هلا  
مريلة العمل قبل ان يلبسها . كان  
يبدو عليه الذهول وإن ظل مسيطراً  

 على نفسه.
ف. إما ان الرجل شجاع  اصاهبا اخلو 

جدا, او ال عقل لديه ليدخل لدى 



آل بوفييه ويستسلم لقدره ليواجه 
 هذا القطيع املشاكس صرخت : 

اتنيا اخفضي االسرتيو وإال فلن   -
تعيشي حىت تفهمي معىن االغنية 

 اريدك اي حبييب.
رفعت اتنيا عينيها إىل السماء قبل  
ان تنفذ االمر مث حدجت خالتها 

ومة والقت بشعرها االمحر  بنظرة مفه
 خلف ظهرها وردت :



إنين افهم املعىن من زمان . -  
ابتسمت ابتسامة مورابة عن رميي  

 وألقت إحدى حكم اختها :
هؤالء األطفال نضجوا حقا قبل  -

 األوان ! 
سألت اتنيا وهي تتأمل رميي يف  

 وقاحة :
ولكن من هذا امليكانيكي ؟  -  



رد الرجل الذي وجد صعوبة يف ان  
 يظل جاداً: 

لقد حدث إنين مربيتكم اجلديدة.  -  
 صاحت الفتاة الصغرية : 

إنه حقا زمن العجائب وسنرى  -
 اكثر من ذلك! 

غطى على هذه الكلمات عواء طفل  
آت من الدور العلوي , احست 

لدموع تنزل من عينيها دانيال ان ا



لقد كانت منهكة ومقهورة عالوة  
على ان االطفال يرعبوهنا , ولكن 

ذا اذن قبلت ان تؤدي خدمة  ملا
 لسوزاان؟

عضت على شفتها ومرت من امام  
رميي خافضة رأسها وهي ختفي 
وجهها خلف ستارة من شعرها  
الكثيف مث وضعت يدها على 
الدرابزين الذي كان مليئا آباثر  



األيدي امللوثة وصعدت الدرجات 
ة واحدة يتبعها رميي , كل اثنتني مر 

 سأهلا :
؟ كم إمجايل عددهم   -  

مخسة . -  
جتهم رميي , يبدو انه غري مسلح  

ملواجهة مخسة اطفال ولكن يف هذه 
الضاحية األرستقراطية ال يهم إن  
كانت األم طيبة أم ال. يكفيها ان  



تستطيع االتصال هاتفياً كي تعني  
شخصا يقوم برتبية اوالدها بدال  

 عنها. 
حاول ان خيفي عواطفه ألنه كان  

يظن دائماً انه ال جيب إجناب اطفال 
 عندما يعرف الوالدان كيف  إال

 حيباهنم ويعتنيان هبم . سأهلا :
إن األمر ليس سهال كي تريب   -

 مخسة ابناء مبفردك ؟



كيف مبفردي ؟  -  
هل انت مطلقة ؟  -  

أان؟ إنين مل اتزوج ابدا.  -  
 اطلق رميي صفرياً من بني شفتيه .

حسناً اي عزيزيت .. اي هلا من   -
 مغامرة !

 



ها فوق عتبة  دارت دانيال حول نفس
حجرة الرضاعة , بدت عيناها 

 كقمرين فضيني , صاحت : 
ال تقل , إهنم اوالدي , ال شك  -

 أنك متزح؟ 
رغم إحراجه فإن رميي احس 

 ابالرتياح.
هؤالء ليسوا اطفالك ؟ -  



اي إهلي ! هؤالء الصغار االعزاء   -
هم ابناء اخيت سوزاان بوفييه . إهنا 
  غائبة يف عطلة مع زوجها تشارلز 

ا هجرت  وإن كان لدي إحساس اهن 
البيت , هل تعرف اغنياء يذهبون 
إىل الكارييب يف عز الصيف ؟اكتفى  
رميي هبز كتفيه . إنه ال يعرف كثرياً  

 عن االغنياء. 



توجهت دانيال وهي ممتعضة حنو  
املهد الذي تلمع فيه الصغرية كاميل 
وهي ختنق نفسها بذراعها . قالت له  

: 
فسوف اقسم  لو حدث وعادت  -

 ابهلل أبن اقيم عليها دعوى !
استمرت كاميل يف الصراخ والنشيج 
, تساءلت : ماذا ميكن ان يكون قد  

 اصاهبا؟



احندرت دمعتان على خدي دانيال  
اليت كانت بال حول وال قوة, وقالت 
لنفسها : إهنا ال تصلح ألن تكون  

 امرأة.
رفع رميي الطفلة واخذ يهمس يف 

هوم . كانت تلك  أذهنا كالما غري مف 
الكتلة السمينة اليت تزن مثانية كليو 
جرامات , ذات العينني الزرقاوين  
الواسعتني املستديرتني وزغب امحر  



يعلو رأسها , هي يف احلقيقة شيء  
حمبوب . اخذ فيال من القماش من  
ركن املهد واعطاه لكاميل فأخذت 
يف احلال متضغ خرطومه وسرعان ما  

ىل مناغاة حتولت صرخات الطفلة إ
تقطعها شهقات . دهشت دانيال  

 وكأهنا شاهدت لعبة من ساحر!
كيف استطعت ان تفعل ذلك؟   -  



مل يعلق رميي كيف ال تستطيع امرأة  
ان تعتين بطفلة رضيعة على وشك 

تظهر اسناهنا؟ نسي اهنا ستكون  ان
ربة العمل فاستسلم الندهاشه لقد  
 تعود على إعطاء األوامر ال تلقيها. 

 قال : 
كيف ال تستطيعني ان تعطيها شيئاً   -

متضغه كي تتخلص من آالم بزوغ  



اسناهنا ؟ إنك حقا جليسة اطفال  
 ساذجة!

ردت عليه دانيال بينما الدموع  
تصعد مآقيها يف شعور من الضجر  

 والتوتر: 
ولكين لست جليسة اطفال! كل   -

ما هناك انه فرض علي ان امارس  
سلطيت عليهم كأحد افراد األسرة , 

ست خبرية ان اعرف ان االطفال  ول



أيتون إىل الدنيا ومعهم اسناهنم وهلذا  
 استأجرتك.

ادارت له ظهرها واخذت تبكي متاما 
كما كان يتخيل النساء الراقيات  
ومن يبكني بصوت مكبوت وهتتز 

 اكتافهن اهتزازت خفيفة .
كان رميي مشوشا. إن إسكات 

رضيعة ليس مبشكلة ولكت إسكات 
يستطيع حىت ان    امرأة ؟! إنه ال



حيضر هلا فيال من القماش ليضعه يف 
 فمها لتسكت. 

أراح كاميل يف مهدها واقرتب من  
دانيال غري واثق مبا سيفعله . إن 
املربيات لسن معتادات على اخذ 

سيداهتن بني اذرعهن للتسرية عنهن  
ومع ذلك كان اإلغراء شديدا . قال  

متضرعاً بصوت منخفض وهو 
رقة :يديرها من كتفيها ب   



ال تبكي اي عزيزيت , مل يكن من   -
 الواجب ان احدثك هبذه اللهجة .
وضعت رأسها على كتفه وتصلبت  

وهي تصارع دموعها بينما هو يدلك  
 شعرها املتمرد . قالت متلعثمة : 

أان .. أان فعلت ما يف وسعي ..   -
إهنا .. إهنا ليست غلطيت .. إذا  

 كنت ال اعرف شيئا .. 
 



يواسيها : اخذ رميي   
اعرف طبعا .  -  

أان .. متعبة ومتوترة .  -  
صه! -  

و .. وتوجد بقااي طعام يف شعري. -  
كانت املعلومة األخرية مبثابة حمبس  
انفتح . كانت دانيال اليت مل تبك 

امام اي شخص اصال , قد وجدت 
نفسها تنطلق يف البكاء . إهنا مل تنم 



دقيقة من يومني والراحة اليت تقدمها  
قوية وإن كانت لدقائق إال اهنا كتف 

 ال أبس هبا ولن ترفضها.
فتحت عينا رميي عندما رآها تتخلى 
عن كربايئها واعتزازها بنفسها فهمس 

: 
هيا .. هيا اان هنا وابكي كما حيلو   -

 لك.



اي هلذا الشيء الصغري املسكني ! 
ملاذا قبلت هذه املهمة وهي تقريبا ال  
تعرف أي شيء على ما يبدو عن  

ألطفال ورعايتهم إن الشياطني  ا
الصغار حيسون بذلك ويستغلونه  

 بطريقة خمجلة . اي للمسكينة دانيال!
عندما نطق امسها بصوت خفيض 

وحلو وجذاب اعجبها ذلك واعجبه 
كذلك. إنه من االمساء اليت جيب ان  



ينطقها وهو يعرب عن احلب . وجيب 
ايضا ان تستند عليه. قالت وهي 

 تتلعثم : 
  يطيعونين ابداً . إهنم ال -

 قال وهو يربت على شعرها :
اعرف. -  

ليس هذا ألنين ال احب االطفال   -
 , لقد كنت طفلة اان ايضاً.

نعم .. نعم . -  



ولكنها مل تعد طفلة, إهنا امرأة 
واالكثر من ذلك اهنا جذابة وفاتنة 

 بدرجة لعينة. 
كل شيء سيسري سريا حسنا اي   -

اآلن  عزيزيت , وسرتين ذلك ما دمت 
 هنا. 

تنبهت كل حواس رميي الدفاعية 
عندما اكتشف اهنا حتتاج اليه , كرر  

 كالمه وهو يرفع ذقنها ابصبعه: 



كل شيء سيكون على مايرام .  -  
تطلعت إليه دانيال وكأنه آخر رجل 
حي على وجه االرض, وان القدر  

كلفه أبن حيافظ على اجلنس البشري  
. رغم البقع واألكل على شعرها 

ها فإهنا فاتنة ومجيلة حقا.ومالبس  
مسح رميي دمعة من على خد دانيال  

أبصبعه مث مسح اخرى من فوق  
خدها اآلخر. احست دانيال اهنا  



تتفتت ونسيت الشياطني الصغار  
وعدم كفاءهتا التامة وسبحت وسط  
سحابة ذهبية ورأت النجوم تلمع  
واحست بكرة حارة تتكون يف  

معدهتا . ولكنه رفع رأسه وابتعد 
عنها قاطعا تلك اللحظات الرائعة  

 واحلاملة.
صرخت دانيال فرفعت يدها إىل  

 فمها وقالت :



انت صغري جدا على تقبل  -
 العواطف من امرأة .

وأان ايضا تركت لبس الشورت من   -
 وقت طويل . 

آه .. نعم .. أراهن انك ال تعرف   -
 فرقة البالترز املوسيقية ؟ 

 اعرتف : 
إخوان بلفا . ال .. أتعرفني   -  

ال . -  



حسنا , لقد تساوينا . -  
 سألته يف حتد:

هل أنت متأكد ؟ كم سنك؟  -  
إحدى وثالثون سنة , وأنت ؟ -  

 
 
 

لدي .. هذا ليس من شأنك !  -  
مخس وثالثون .. ست وثالثون ؟  -  



مل تستطع ان تعرف إن كان عليها ان  
حتس ابلسرور ام الضيق ورأت من  

 األفضل تغيري املوضوع .
آسفة ألنين اضعت وقتك اي سيد  -

دوسيه ولكن أبمانة ال اظن ان  
 املربيات يعاملن النساء هبذه الطريقة.

إذا كنت حتبني ان تريين كيف   -
 يفعلن ذلك فإنين مستعد .. هيا . 



كان يبتسم ابتسامة ابتسامة ساحرة  
ومهلكة . انسحبت دانيال إىل  

ماوراء كرسي هزاز بينما خطا هو 
 لألمام .

در محاسك اي سيد دوسيه  اق -
 ولكن ... 

 صحح هلا :
رميي من فضلك. -  



اقرتب رميي ونظرة شيطانية يف عينيه  
السوداوين منها , واعتقدت هي ان 
قلبها سيتوقف او خيرج من صدرها . 

اقرتب من صدرها . اقرتب منها  
حىت إهنا استطاعت ان ترى ااثر منو  

حليته . كيف ميكنها ان تستأجر  
ان تعاملها كامرأة   مربية تستطيع

وكأنه رئيس عصابة , مث إن عليه ان 
حيلق ذقنه مرتني يف اليوم ؟ ولكنه 



موجود امامها ابلفعل, ضخم ,  
برونزي البشرة وشعره ذو خصالت 
جمنونة وسوداء تنسل على جبهته .  

وعينه أكثر عني كسول رأهتا يف 
 حياهتا . 

ذكرها هذا املوقف الغريب ابلعديد  
هاميلتون . لقد كن  من نساء عائلة 

يعشن حياة عشق فاسدة واهنا قررت  
منذ زمن ان تبتعد عن الرجال منذ  



فشل آخر عالقة هلا . مث إن هذا  
الرجل جاء من اجل وظيفة خادم  
وليس من عادهتا ان تغازل موظفي  

 البيت. 
ومع ذلك يف الوقت احلايل هو الذي  
يغازهلا , سرت الرعدة يف جسدها .  

 قالت متلعثمة: 
ل يل ! هل هذه عادتك كي  ق -

 حتصل على الوظيفة ؟



ارتفع طرف شاربه ألعلى وظهرت  
الغمازة يف خده األيسر ورد عليها  

 بصوت ممطوط :
جيب ان تري كيف اعمل ألحصل   -

 على عالوة ! 
احست دانيال أبن معدهتا تسقط يف  

قدميها . تعجب رميي ملاذا مل  
تستدعي رجال الشرطة خاصة وانه  

احلاانت. ولكن يتصرف تصرفات 



هذه التصرفات كانت رغما عنه. قرر 
ان السبب هو الكيمياء وتفاعالهتا 
بني الرجل واملرأة , وهو يعرف ذلك  

ابعتباره من رجال العلم ويعرف  
القوى اليت ال تقاوم يف الطبيعة وهي 

الغرائز ويعرف علم االحياء من  
إنسان وحيوان وطيور ويعرف غرائز  

الراقيات   تلك السيدات احلسناوات
 ذوات العيون الواسعة الالمعة .



 سأهلا :
كم عدد من تقدمن إىل الوظيفة؟   -  

اوه , بعضهن.  -  
واحدة .. اثنتان؟ -  

اوه , ممكن .  -  
أترين اي عزيزيت ان عليك  -

االحتفاظ يب ألنه ال يوجد حتت يدك 
 سواي .



اثناء عودهتما إىل املهد إللقاء نظرة  
دانيال فعال انه  على الطفلة تذكرت 

مل يبق امامها وكالة ختدمي مل تتصل هبا  
, مل يبق امامها سوى اللجوء إىل  
خدمات ساحر هندي او مدرب  

 متاسيح . 
اختفت كل آاثر التوتر العاطفي  

تساءلت : هل كانت ابعجوبة و 
حتلم؟! إهنا وقد اقرتبت من سنها 



األربعني فمن الطبيعي ان حتلم 
.وتتخيل الرجال األقوايء   

 
 

سأهلا رميي وهو حيمل الصغرية كامبل 
 حتت ذراعه وكأهنا كرة البيسبول: 

منذ مىت رحل والدهم ؟  -  
 ردت دانيال وهي سامهة :



منذ ثالثة اسابيع, هل أنت واثق   -
أبن هذه هي الطريقة الصحيحة 

 حلمل الطفلة الرضيعة؟. 
واثق ومتأكد. هذا اول درس   -

  علموه لنا يف مدرسة إعداد املربيات
. كان يكذب دون ان يبدو عليه 

 ذلك. 
آه , حسنا.  -  



اخذت كامبل تقهقه من السعادة  
رضاها . مدت ذراعيها  وكأهنا تظهر 

الصغريتني على طريقة السوبرمان  
الرتانزستور وارسلت قطرات من  

 ريقها يف كل مكان .
إهنما يريدان القيام برحلة شهر   -

عسل اثين لالحتفال حبدث يعترب 
عه خالل سبعة اجيال  األول من نو 

من عائلة هاميلتون , لقد استمر 



زواج سوزاان اكثر من مخس سنوات 
 . هل فهمت؟ حنن ملعوانت.

ملعوانت ؟ كما حيدث يف السحر   -
 االسود ؟ 

ال .. ال .. وإمنا كما حيدث يف  -
لعنة االسكتلنديني وهذا يرجع إىل  

, التاريخ الذي لعن فيه   1516عام 
امزي هاميلتون  شيخ قبيلة منافسة ر 

الذي سرق منه زوجته , ومن اترخيها 



كان آل هاميلتون يفسدون زجياهتم ,  
ولذلك فإن زواجا يدوم اثين عشر  

خرة  عاما بني سوزاان وتشارلز يعترب مف
ومعجزة . أليس كذلك ؟ ومادام  

األمر كذلك فإنين اعترب شهر عسل 
يستمر ثالثة اسابيع مدة طويلة ,  

ل :وميكنين اخريا ان اقو   
كم من طرق خمتلفة ميكن إجيادها    -

 ... 



اخذت تتلعثم فتدخل رميي بصوته  
 العذب:

وبعد اي دانيال ! ال تقويل إن شهر   -
 عسل مدة ثالثة اسابيع ال يعجبك؟

 قالت متهكمة :
ال , ولكن اين تريد ان تقضيه ؟ -  

خفض رميي من صوته درجة ليصبح 
 كاحلرير: 

مالكي.سأصحبك إىل السماء اي  -  



 استطاعت دانيال اخريا ان ترد : 
إهنم لن يسمحوا لك ابد   -

 ابلدخول. 
رمبا, ولكنها الرحلة اليت تستحق   -

 العناء , أليس كذلك؟
إن هذا الرجل ال عالج له , إن  

مستقبله يف يديها والرضيعة يف يديه  
ومع ذلك يستمر يف مغازلتها دون  
خجل , ولكنه يعجبها كثرياً وال  



تستطيع ان تشعر معه ابلضيق على 
 االطالق , قال وهو يناوهلا كاميل :

خذيها.  -  
اصاهبا رعب جمنون فأمسكت دانيال  

ليئة ابلرضيعة وكأهنا حقيبة بقالة م
 ابملشرتايت , قال هلا :

انتبهي , إهنا مبللة . -  
ولكنه أتخر يف إنذاره , امسكت 
دانيال الطفلة على طول ذراعيها  



والقت نظرة قلقة على البقعة  
العريضة الرطبة اليت زينت صدر 

 قميصها . 
 اخذت تغمغم يف غيظ :

انتظري كما حيلو لك اي سوزاان  -
ولكين سأنتقم منك عند عودتك  

ما طال غيابك ! مه  



قال رميي بعد ان استعاد الطفلة  
ووضعها على مائدة تغيري احلفاظات  

. 
 

لدي شعور ان هذا العمل ال   -
 يعجبك على اإلطالق.

إنين احب االطفال كثرياً ما داموا   -
ال يتقيئون علّي وليس هلم شعر  



كالزغب , اطفال سوزاان هؤالء 
 خيرجون عن الطائفة اليت احبها . 

ي وهو يغري احلفاض للطفلة : قال رمي  
إهنم ابلتأكيد ليسوا ابلشناعة اليت   -

 تصفينها .
هل شاهدت فيلم اللعنة ؟ حسنا  -

, قد أكون مبالغة وال اعرف شيئا  
كثريا عن االطفال , فقد انفصل  
والداي واان يف سن الثانية وتربيت  



فوق ارصفة العامل. ولن جتد من  
ة مياثلين يف قدريت على هتدئة عارض

ازايء خمبولة او مصور يف ازمة نفسية  
 , ولكن االطفال...

اختفى صوهتا والحظ رميي ان عينيها 
الرماديتني غشيهما حزن . اخذت 
اصابعها تشد يف عصبية اطراف 

غطاء من احلرير موضوع فوق مقعد  
هزاز. البد ان حكايتها اكثر تعقيدا  



عما صرحت به. قال رميي يف دهشة  
ناء وبنات إخوته  ألنه عاش حماطا أبب

 واقاربه:
إذن هذه هي املرة االوىل اليت   -

 ترعني فيها اوالد اختك؟ 
ردت دانيال معرتفة وهي تشعر بوخز  

 الضمري :



نعم , إنين اقوم برحالت ابستمرار   -
من اجل عملي وقد عدت لتوي من 

 رحلة عمل يف التبت.
أراح رميي كامبل يف مهدها وانوهلا  

 الفيل:
لك اسرة هناك؟ يف التبت ؟ هل -  

ال ابلتأكيد !  -  
اعتقدت انه الحظ حملة من عدم 
الرضا يف عيين الشابة السوداوين  



ووجها احلديث إىل الوجهة اليت ال  
 تستطيع ان تنحرف عنها , سألته :

منذ مىت وانت تعمل مربية ؟ -  
اوه , ليس من مدة طويلة .  -  

اخذ رميي وقتا طويال عن املألوف  
 لغسل يديه.

 قالت :
اعتقد ان علي ان اطلب منك   -

 سريتك الذاتية وخطاابت التوصية .



اخشى انين نسيت إحضار سرييت  -
الذاتية ولكن صدقيين إن لدي  

العديد من اخلربات, وقد احضرت 
 معي اوراقا من وكالة التخدمي.

جفف يديه مبنشفة صغرية وردية, مث  
اخرج استمارة من ورقتني من جيب 

وانوهلا هلا. قالت بنطلونه اخللفي 
بصوت حاد خمنوق مصحوب 

 اببتسامة ضيق:



لن حنتاج إليها. -  
كانت حتاول جاهدة ان تسرتد  

تفكريها السليم , مل يكن من الالئق  
ان تستأجر مربية تؤثر عليها هذا  

 التأثري الرهيب , قالت : 
ال ينطبق عليك حقا الشروط اليت   -

 احتاجها.
 قال هلا مؤكدا بصوت ممطوط:



ل تنطبق, وهذه هي املشكلة , ب -
رمبا تنطبق علي الشروط أكثر من  

 الالزم .
بدا العرق ينضح من ابطن كفي 

 دانيال : 
لست ادري إىل ماذا تلمح ؟ -  

تراجع للخلف قليال هبدف ان خيفف 
من التوتر الذي ساد بينهما. إنه يف  
حاجة إىل هذا العمل والنقود اليت  



سيحصل عليها منه , عالوة على  
ذلك هناك هذه السيدة الراقية ذات  
العينني الفضيتني والشعر الذي يلمع  
كالقمر يف الشتاء . مث اكثر من ذلك  

فإن هذه الوظيفة هي اجملال 
اطيسي الذي يدور حول دانيال  املغن

هاميلتون ويرغب يف ان يستكشفه  
وعندما يستقر فال مانع بعد ذلك  
من ان يعتين خبمسة اطفال صغار.  



ولكن جيب اوال ان حيصل على  
الوظيفة وهو حمتاج إليها حاليا بشدة 
. ال يهم املصري الذي حتاول دانيال 
ان تلقيه فيه بسبب االجنذاب الذي 

 حتسه حنوه. 
لق زفرة طويلة ومرر يده على اط

شعره مث اختذ مظهراً رزينا وقال 
 مؤكداً:



امسعيين ! انت يف حاجة إىل مربية   -
وأان يف حاجة إىل عمل واعرف كيف 

اتصرف مع االطفال واعدك أبن  
 احسن سلوكي. 

اجد صعوبة يف تصديقك ابعتبار   -
 ما رأيته منك.

مل اكذب عليك عندما ادعيت   -
كين اكرر عليك انين  انك جتذبينين ول



احتاج الوظيفة وانت حتتاجني مربية , 
 من سيتصل بك؟ 

إنه رامبو الذي عليه الدور.  -  
برزت كرنبة ترتدي بيجامة مكرمشة  

ووضعت على وجهها قناع وجه 
روانلدرجيان يعلوه شعر برتقايل ,  

وظهرت على عتبة حجرة الرضاعة.  
وحتت ذراعها كلب اسود يف ابيض  

ت :من الفراء وقال  



اخلالة دانيال ؟  -  
ماذا اي امريواز هناك؟ -  

إن جريمي يقوم بتعليق جويل من   -
 قدميها على انفذة حجرة املخزن.

 
 هناية الفصل 

 
 
 



 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 

وقف رميي امام ابب وكالة سافوي  
كي يسرتد سيطرته على نفسه. 



كانت الوكالة تقع يف مبىن ضيق من  
الطوب االمحر انشيئ يف االايم 

االخرية من االحتالل الفرنسي لنيو 
اورليانز , كانت ابوابه مطلية ابلالكيه 

االسود, وشرفاته من احلديد  
املشغول الرقيق يف الطابقني الثاين  

والثالث . وكانت الشرفة اليت تشبه 
مجيع الشرفات على طول الشارع  

ي أبن املكان عبارة عن فندق  توح



من نوع معني. والالفتة النحاسية 
الالمعة هي الدليل الوحيد على ان 

 ابملبىن مؤسسة انجحة.
ضبط رميي رابط عنقه وحاول ان  
يرتب خصالت شعره املتمردة. إن 

اطفال بوفييه حقا شياطني ووحوش .  
 ولكنه لن يعرتف بذلك امام اخواته.



دخل رسم ابتسامة على شفتيه و 
البيت يف خطوات واثقة وكأنه عائد 

 لتوه من نزهة عادية 
 

كان داخل املبىن رقيقا مثل الشرفة , 
وكانت على انفذة حجرة االستقبال  
العالية ستائر من القطيفة ذات اللون  

البين الفاتح ونفس القماش كان 
يكسو أرائك مرحية مرصوصة حول  



مائدة منخفضة مغطاة ابجملالت  
ئن.الستقبال الزاب  

وهذه االانقة الواضحة مل يكن يعيبها  
سوى جمموعة اللعب متعددة األلوان  

الصغرية املصنوعة من وبعض املقاعد 
البالستيك واملخصصة ألطفال 
 الزابئن وتشغل ركنا من الغرفة.

كانت اريك اخت رميي الصغرى  
جالسة خلف مكتب االستقبال  



ومساعة اهلاتف معلقة بني أذهنا وكتفها  
سمع الرسائل ويف نفس  . كانت ت

ت ضخمة الوقت تقلب يف جملدا
قانونية مبعثرة امامها وتسجل  

ملحوظات يف كراسة امامها . رفعت 
عينيها واستقبلت رميي اببتسامة 

 الذي فتح ذراعيه ليستقبلها.



وعندما وصعت اريك السماعة  
جلس رميي على ركن املكتب ومد هلا 

 يده وراحتها حنو السقف.
ان اي اخيت الصغرية  هيا ضعي الره -

. 
ملاذا؟  -  

ملاذا ؟ ألنك مدينة يل بعشرين   -
 دوالرا.



إنين اجهل عن أي شيء تتحدث  -
؟ مث إن جيزيل ليست مسرورة على 
اإلطالق, هل جننت حىت تظل يف  

 املكتب إىل الساعة الرابعة . 
اوه , ولكين مل استطع ان أكون   -

هنا, ويف نفس الوقت اثبت لك انين  
زة. مربية ممتا  

اخرج العقد املكرمش من جيبه 
 وانوله لـ اريك : 



اان اآلن رمسيا املربية ألطفال  -
بوفييه وهذا هو العقد حمررا وموقعا  

 ابلتاريخ.
 فردت اريك الورق وهي ممعتضة: 

ولكن تلك البقع اسفل العقد   -
 مثرية لالمشئزاز .

 مههم رميي :
إهنا ال شيء .. بعض الدماء ال  -

 اكثر.



عتين اهنا دماءك , انت  دماء؟ ا -
 مربية ؟ كم سنرى من عجائب ؟
انفتح الباب فجأة وراء ظهره  

ودخلت جيزيل االخت التوءم لرميي  
كاإلعصار البشري ورغم اانقة ثوهبا 
الذي ترتديه بدت كأهنا قطة متحفزة 
للقتال , تراجع رميي و اريك للخلف  

حبركة غريزية بينما اطلقت جيزيل  
أللوان يف هلجة  دفعة السباب متعدد ا



موسيقية شعبية ابللغة االسكتلندية ,  
ليزية .مث عادت للحديث ابالجن  

ماذا حدث لكما انتما االثنان ؟   -
هل حتاوالن حتطيم مسعتنا ؟ انت 

تغطني على رميي بينما يتسكع هو يف  
املدينة متنكرا يف صورة مربية. ماذا  
 يعرف عن األطفال ؟ إنين اسألك؟ 

ق امام النظرة مل هتدأ على االطال
اجلريح ألخيها وصاحت وهي توجه  



اصبعا مطليا ابللون االمحر الالمع  
 حنو رميي :

وانت , هل فقدت عقلك ؟ إنك   -
فقط مل تكن مربية وإمنا أنت يف  

 حاجة إىل مربية تربيك.
 قال دون ان يهتز : 

لقد حصلت على الوظيفة . -  
قالت جيزيل تواصل احلديث دون  

انتباه :ان تعريه أي    



لقد مثلت دور احدى مربيايت   -
بينما هن افضل مربيات يف كل نيو  
اورليانز واحسنهن تعليما , ماذا  

 قلت؟ 
بدت ابتسامة الرضا التام تضيئ 
صفحة وجه رميي واستعاد العقد  

املكرمش من اريك مث اخذ يلوح به  
امام عيين جيزيل اليت اخذته ابطراف  



  اصابعها وهي مشمئزة وقالت معلقة
: 

هل سقطت اسفل سيارة ؟  -  
 
 

هذه هي احلادثة الوحيدة اليت مل  -
 اتعرض هلا من بني مئات احلوادث.
لقد اضطر رميي للتسلق إىل سقف  
املخزن كي ينزع جويل من بني يدي  



جريمي مث إن امريواز حاولت إطعام  
العقد لتلك الكتلة املفرتض اهنا 

كلب وقد سارعت بدفنه يف احلديقة  
واضطر رميي الستعادته بعد ان  . 

حفر اسفل شجرة شائكة مما ادى إىل  
 نزف دمه الغايل على العقد .

 مههم رميي :
على اية حال فإن الصفحة   -

 االخرية هي املهمة. 



 قالت جيزيل:
ليست هذه هي املشكلة ,  -

ولكنك مل تتلق تدريبا وليست لديك  
 خربة . 

 صاح رميي :
إنين   كيف جترئني على هذا القول.  -

اتوىل العناية ابألطفال دون انقطاع  
ويكفي اطفال أليس و إميلي إن  

 لدي خربة واسعة وعريقة . 



اوافق ولكن .. -  
اتسعت عينا جيزيل عندما قرأت 

 سطور العقد.
خربين انين لست احلم , إنه خيص   -

 آل بوفييه ! 
 تدخلت اريك: 

لقد قدمت السيدة نفسها يف   -
 اهلاتف حتت اسم هاميلتون . 



اراهنك انك لو رجعت إىل كل   -
وكاالت التخدمي لن جتدي مربية  

دموية واحدة تستطيع العمل لدى  
بوفييه . لقد بدأت القائمة إذن حتت  

 اسم هاميلتون .
حاول رميي ان يشرح وهو على 

 استعداد للدفاع عن دانيال :
مل يكن هذا مكرا منهم , على اية  -

 حال من سرتسلينها بدال مين ؟



حد , ولن ارسل حىت ال ا -
 الشيطان شخصيا . 

 قالت اريك يف سخرية :
يف هذه احلالة فإن رميي هو اخليار   -

 الوحيد املمكن. 
قرص رميي اخته يف خدها بينما 

سألت جيزيل وكأن اخاها سيشرتك  
 يف مهمة انتحارية . 



هز كتفيه بال اكرتاث بينما صورة  
دانيال تطوف امام خميلته ونظرة  

لوقاحة يف عينيها  الذهول الشوب اب
عندما اكتشفت مدى اجنذاب كل  
منهما حنو اآلخر ونظرة احلزن على 
وجهها عندما اعرتفت اهنا جتهل كل  
شيء عن تربية األطفال . وإذا كان  
سيقبل هذه الوظيفة فاملؤكد ان ذلك  
سيكون ألنه يريد ان يكون ابلقرب  



من دانيال هامليتون طبعا هذا هو  
 السبب .

اعرف تربية األطفال مث أان يف  اان  -
 حاجة للنقود. 

فكرت جيزيل يف ان الوظيفة  
املعروضة على توءمها ال تناسب 

مستوى اخالقه وال كرامته ابإلضافة 
 إيل ما يعانيه من البطالة .

 قالت بعد ان عضت شفتها :



ولو فرضنا ان السيدة لن جتد  -
شخصا آخر وانك تعرف حقا 

موافقة   التعامل مع األطفال فإنين
 والوظيفة لك.

اكتفى رميي بشكر توءمه اببتسامة  
وإن كان يف احلقيقة يريد ان يطري  

 فرحا وأيخذها بني ذراعيه . 
 سألته :



ومن تكون دانيال هاميلتون هذه؟   -
وملاذا مل توقع السيدة بوفييه بنفسها  

 ؟
ألهنا يف رحلة شهر عسل اثين ,  -

 ودانيال اخت غري شقيقة . 
يف عيين اريك   ملعت ومضة مكر

السوداوين وهي توجه القلم  
 الرصاص حنو اخيها:

 



دانيال ؟ صفها يل , هل هي   -
 مجيلة ؟

غمز هلا رميي بعينه , ولكنه مل مينع 
االمحرار من ان يصعد إىل خديه  
وكأنه مراهق ضبط وهو حيلم سرا 

 مبعشوقته.
عقدت جيزيل ذراعيها على صدرها  

واخذت تطرق املوكيت بكعب 



الوردي ونظرت إىل اخيها  حذائها  
 التوءم نظرة اثقبة . مث قالت :

ها حنن وصلنا إىل لب املشكلة !  -
انت تريد هذه الوظيفة من اجل  

 امرأة مجيلة .
 قال رميي بوجه عابس :

إهنا حمتاجة للمساعدة.  -  
ال اي اخي الصغري انت الذي   -

حتتاج إىل مساعدة ألنك حتشر  



نفسك يف وضع دقيق مع إحدى  
يالت .العم  

اخذ شارب رميي يتحرك ذات اليمني  
وذات الشمال كذيل قطة ضبطت  
يف حالة تلبس , وظل اتئها وهو  
 يتأمل اصابعه . قالت جيزيل :

اقسم يل قسما ال رجعة فيه انك   -
 لن تلوث مسعيت.



حك رميي فكره بيده اليمىن , كأن 
شيطانه الصغري يهمس له ان هذا  

صة  القسم اللعني لن يتيح له أي فر 
 للعمل حبرية . قال مؤكداً: 

اعدك بذلك. -  
 انفجرت اريك يف الضحك: 

ايها املاكر , كأن الثعلب ميكن ان   -
 يبتعد عن الدجاج . 



نكش رميي شعر اخته اريك القصري  
ادية والعشرين .  , إهنا قاربت من احل

وحتب دائما ان تعاكسه وكأهنا ال 
تزال يف الثالثة عشرة من عمرها , 

جيزيل زفرة طويلة وقالت :اطلقت   
إن من يراكما انتما االثنني ال يظن   -

ان واحدة ستصبح حمامية , والثاين  
 سيصبح عاملا ضليعا .



قال رميي وهو يبتسم ابتسامة  
 صبيانية : 

الثنائي العبقري؟  -  
 صاحت جيزيل مستسلمة :

ماذا ميكنين ان افعل بك ؟  -  
صاح وهو ميسك هبا من وسطها  

 وجيرها :
ان ترقصي! -  

*** 



 زجمر بتلر دويل موخبا:
اوه , اي لظهري املسكني.  -  

كا الوجه املتأمل عابسا عبوسا رهيبا.  
ضاقت عيناه وهو يتأكد ان دانيال  

. ولكنها اكتفت أبن ال تشكوه 
تذرع احلجرة ذهااب و إاياب , وجتعد 

 جبينها بشدة من القلق . قال :
اان آسف اي ابنيت العزيزة ألنين مل  -

استطع ان أساعدك . ولكنين متأكد 



من انك ستخرجني من املشكلة  
 كالشعرة من العجني .
 قالت بصوت ابتر:

انت تقول ... -  
انولته كواب من املاء النقي وقرصني  
ابتلعهما يف امتعاض قبل ان يقول  

 مكمال كالمها:
إنين حزين جداً ألنين تركتك  -

 وسط املهمة .



 قالت مؤكدة : 
طتك.إهنا ليست غل -  

جلست على حافة السرير الذي  
يرقد فيه الرجل الذي عرفته منذ 
طفولتها . كان بتلر مثل والدها  

ووالد كل متشردي عائلة هاميلتون  
مبا فيهم لورانس هاميلتون نفسه . 

كان قاسيا ولكنه حمبوب وهو 
موجود دائما عندما حيتاج احدهم إىل  



املساعدة او إىل ركلة يف مؤخرته كان  
كأهنم اوالده .حيبهم و   

 
واآلن وسنه ستون عاما ال زال شعره 

امحر وممشطا جيداً ومفروقا يف  
النصف وملتصقا جبمجمته بكرمي 
التثبيت املشكوك يف فاعليته . إنه 
الرجل الذي كان يعين دائما بركبيت  
الفتاة اللتني تتعرضان دائما للجروح  



ئر خفية عن  عندما تدخن السجا 
ر.والدها فوق إحدى األشجا  

كان مرتفع اجلبهة عريض الذقن  
ابرزة لألمام وأنفه ابرز . كان ميتلك 
التقاطيع االسكتلندية اليت ورثها عن  
والده وكذلك لثغته عند نطق حرف 
الراء رغم اهنما عاشا اكثر من نصف  

 حياهتما يف الوالايت املتحدة . 



قال مصرا وقد ظهرت على وجهه  
 تقطيبة األمل : 

قين ولكنه  ومع ذلك فإنه يضاي -
كما قلت لك: إنين متأكد من أنك  

ستخرجني من املأزق لو نسيت  
 خماوفك . 

لقد استأجرت مربية. -  
مل تستطع دانيال إال ان تقاطعه ألهنا  
ال ميكن ان تتحمل بعد الذي فعلته  



, ان تسمعه يقول هلا : انسي  
 املاضي.

كانت تلك الذكرايت ال تزال حية  
ها. وطازجة , واحلزن عميق يف قلب

اتسعت عينا بتلر الزرقاوان واختفت 
 كل ااثر املعاانة واألمل من كالمه .

ماذا فعلت ؟ -  
لقد فعلت ما ميكن ان تفعله اية   -

فتاة غنية يف مكاين يف مواجهة احملنة,  



لقد استأجرت شخصا ملساعديت 
ويبدو عليه الكفاءة الشديدة رغم 

 انه ليس تقليداي.
من هو ؟  -  

تقل إىل هنا  رميي دوسيه وسين -
الليلة واان واثقة أبنه لن خيرج من هنا  

 ساملا , وال تقلق على شيء . 
هنضت واصلحت املالءة ذات  

 اإلطار األصفر:



جيب ان اعود العتين ابلرضيعة ,  -
 هل حتتاج شيئا؟ 

 قال بصوت خفيض:
ال . -  

مشلت دانيال احلجرة بنظرة دائرية  
ووجدت جبوار السرير الكبري اخلشيب  

مائدة عليها غطاء من الرخام  
وكومودينو منقوش ويف اجلهة املقابلة  
دوالب كبري المع حيث وضع يف 



وسطه جهاز تلفاز وجمموعة شرائط  
تسجيل كاملة . ابختصار كل ما 

حيقق الراحة والرفاهية واألهم ان كل  
عن متناول ايدي اطفال  ذلك بعيد 

بوفييه . كم ودت من صميم قلبها 
 ان تتبادل املكان مع بتلر . 
 قالت وهي تتجه اىل الباب:

اسرتح جيدا؟ -  
 مههم :



وانت كذلك اي حلويت . -  
لو مل تكن دانيال مشغولة ابفكارها  
اخلاصة لالحظت الشعور ابلذنب 
الذي يشوب صوت بتلر ولكنها  
كانت من التعب مبكان حىت تنتبه 
إىل ذلك . خرجت من احلجرة  

ودخلت سلم اخلدم. عليها ان تظل  
ممسكة ابألمور حلني وصول رميي  

وبعدها ستعمل على ان تبتعد اكرب  



ء الصغار  مسافة ممكنة عنه وعن هؤال
حىت عودة سوزاان اليت ستتوىل بعد  

 ذلك العناية هبم . 
كتم بتلر انفاسه وهو يسمع صوت  
خطوات دانيال تبتعد .. اي للصغرية  
املسكينة ! ان االرهاق ابد عليها  

لدرجة خميفة , إنه واثق أبهنا سرتتفع  
فوق االحداث ولكن اخلطوط  

البنفسجية حول عينيها وفوق جبينها 



عكس . مث إهنا استأجرت  تقول له ال
ر ال تسري ابدا  مربية ! إن االمو 

 حسب ما خطط .
ألقى ابألغطية جانبا وجلس على 
حافة السرير مث وضع يف زجاجة 
االقراص القرصني اللذين تظاهر  

اببتالعهما امام عيين دانيال . مط 
ذراعيه إىل أعلى مث مال بعد ذلك  

لألمام إىل ان ملست اصابعه قدميه . 



انتهى من متريناته الرايضية   وعندما
القصرية مد يده إىل الشوفينرية  

وطلب رقما ابهلاتف , قال بصوت 
 منخفض : 

آلو ! إنه أان .؟.. لدينا مشكلة   -
 صغرية . 

 
 هناية الفصل 
 الفصل الرابع 



 
 قال امريواز يف حذر:

ما هذا اي خالة دانيال ؟ -  
مفاجأة ابملكرونة . -  

وما املفاجأة ؟  -  
الذي يبحث داخل   كان جريمي

املكرونة ابلشوكة قد اصدر زجمرة 
 بعدم الرضا .



حسنا سأصاب ابلدهشة إذا مل   -
 نسقط مرضى من األكل. 

انقبض قلب دانيال , لقد اكتشف 
االطفال بسرعة اهنا ال تعرف الطهي  
ومل يكن اخلرب جديداً عليها ولكن  
بعد ان بذلت جهداً إلعداد وجبة 

األمر أبن  بيديها امال يف ان ينتهي 
يعتربوها كأمهم اصيبت جبرح يف 

 كرامتها من رد فعلهم . 



قالت دانيال يف نفسها وهي تبتلع  
مرارة اهلزمية : إن عليها ان تعرتف  

أبنه ليست املكرونة هي اليت  
ستجعلهم حيبوهنا ولكنها ليست 

قادرة على ربط العالقات العاطفية . 
وهذا كل مايف االمر, من حتاول ان  

 ختدع ؟ 
 



انت مدركة منذ وقت طويل اهنا مل ك
إذن  ختلق للحياة العائلية , وملاذا  

ختنقها هذه الفكرة فجأة. لقد كانت 
حياهتا على ما هي عليه تعجبها .  

كانت حرة تفعل ما تريد وقتما تريد  
. وإذا متلكتها الرغبة يف تصوير أرض  
املعركة فما عليها إال ان متسك آبلة  

ائرة . التصوير وحتجز تذكرة ابلط
وعندما تقضي الليل يف حجرة 



التحميض املظلمة إلظهار االفالم ال  
 يشكو احد من اهنا هتمله. 

كانت مغامراهتا يف احلب ال تستمر 
طويال وكانت متفرغة متاما لفنها .  
إهنا ستظل قبل كل شيء فنانة 

لنزوات فنها . ولن تعرف ابلتأكيد 
 ان تطهو سوى مكرونة معجنة.

ع قضته مع اطفال  بعد أقل من اسبو 
بوفييه غرقت يف التوتر والتشتت  



املستمرين ومل تعد تتحمل اكثر من  
ذلك. اين إذن ابب اهلروب الذي  
يسمح هلا ابلفرار من ملجأ اجملانني  
هذا ؟ سألت جويل وهي تتأمل 

الكتلة اليت يتصاعد منها البخار يف  
 طبقها:

هل حقا سنأكل هذا ؟ إنه مثري  -
 لالمشئزاز.



وخبتها دانيال بعينيها ولكن كتفيها  
هبطتا من اإلحباط عندما رأت 

الكتلة املتماسكة كالعجني .. هلم 
حق .. إنه مثري لألمشزاز . قال 

جريمي مزحا وهو يقلب حمتوايت  
 طبق اتنيا :

إن هذا يشبه املخ املهري , إنه   -
 مخ حيوان األبسوم .



 اطلقت اتنيا صرخة رهيبة وهي تقول
: 

امنعيه اي خالة دانيال , إنين   -
 ساتقيأ.

استفز رد فعل اتنيا شقيقها فضاعف 
 من حتديه :

بل مخ متساح زاحف.  -  
 صرخت اتنيا : 

ساتقيأ. -  



 تدخلت دانيال : 
كف اي جريمي وإال منعتك من   -

 العشاء .
 قال جريمي وهو يدير عينيه: 

ها .. ها ! هل هذا هتديد؟ -  
 قالت دانيال :

اي اطفال , هذه الوجبة امسعوا  -
 مفيدة لكم ألهنا غنية ابلربوتينات.

 مههم جريمي:



الصراصري ايضا غنية ابلربوتينات  -
 ولذلك أنكلها .

رمبا سيحدث هذا! -  
كان صوت دانيال مهددا بدرجة 

كافية حىت ميكن ان يصدقوا كالمها  
. احننت الرؤوس احلمر األربعة فوق  

ى  االطباق امامهم ومل يعد يسمع سو 
 صوت املالعق.



حاولت دانيال من جانبها ان تطعم 
شيئا عن وجبات الرضع فاختارت 
ثالث علب خمتلفة معتمدة على 
االنسجام بني ألواهنا . وبدا ان  

اختيارها اعجب كاميل اليت ابتعلت  
ملعقة واثنية بنهم شديد مث تقيأت  

الثالثة على خالتها . كانت دانيال ال 
عليها   ختاف من القيء فلقد تقيأت

حية من من نوع الكوبرا يف إفريقيا. 



ومع ذلك مل تتوقف عن التقاط  
صورة هلا . وقد طافت هذه الصورة  
كل احناء العامل فوق جملة اجلمعية 
اجلغرافية ومع ذلك فإن حيات 

سوزاان املالعني غطوها إبهاانت أكثر  
املا من القيء . لقد حان الوقت إذن  

 حلضور رميي كي ينقذها .
 



نقذها أبن يهمس يف اذهنا  هل ي
بكلمات جتعل رأسها يدور ؟ ولكن  
كل هذا خارج املوضوع . من اآلن  
عليها ان تسلك سلوكا عاقال وال 
داعي للتصورات املخبولة عن  
 الرجولة والعضالت املفتولة.
رأت بقعة من حبات البسلة  

املضغوطة على اجلدار تزينه وهي 
حتاول تنظيف وجهها االرجواين بيدها  



اخلالية . على اية حال فإن كل ذلك  
لن يسبب هلا ضررا ان حتلم فقط . 
يف سنها املتقدمة هذه مل يعد من 
حقها ان حتلم وتتخيل الرجال  
الشباب االصغر منها . وإذا  

اضطرت إلختبار موضوع احالمها  
فلن جتد افضل من رميي دوسيه ابدا  

 . ولكن لتحذر فاللمس ممنوع. 



ت رجل وسط احالمها انداها صو 
 موسيقي من على عتبة املطبخ . 

مساء اخلري اي دانيال , اين انت ؟ -  
احست دانيال بدبيب النمل ميأل 

معدهتا عند رؤيتها لرميي يف جينز غري 
مكوي وقميص ذي لون اسود .  
تساءلت دانيال ملاذا يسأهلا عن  

مكاهنا وليس عن كيف حاهلا ؟ إنه  
يعرف متام اين هي , جالسة امامه  



ة خبليط متعدداأللوان  ومغطا
واالصناف وتقوم إبعطاء وجبة 

 للرضيعة .
مل يكن املنظر عاطفيا على اإلطالق  
, ولكنه على اية حال خارج عن  
املألوف لتقل لنفسها مهما كان ما  
سيقال فإن رميي سيكون املربية من  
نوع ماري بوينز لكن بلحية , قالت 

 بلهجة متقطعة: 



قولوا   مساء اخلري اي سيد دوسيه , -
 اي اطفال مساء اخلري للسيد دوسيه.
ملا مل تسمع ردا سوى مههمة مقرونة  
بصوت احتساء شراب اخلوخ من  
كاميل نظرت حوهلا لقد هجر  
االطفال السفينة بينما هي حتلم 

برجولة ومزااي رميي ومل حتس بفرارهم 
. إهنا حقا ام رائعة . قال رميي وهو 



رايضية يضع على األرض حقيبته ال
لنايلون البين : من ا  

لتلفاز.إهنم مجيعا ملتصقون اب -  
كان جانبا شاربه ساقطني فوق طريف  
فمه واظهر امشئزازه عندما رأى بقااي 
الطعام يف االطباق , قالت له يف  

 حتد: 



ال ختجل وقلها , ألنين استطيع   -
ان احتملها ألن ذلك مكتوب على 

 وجهك , اان لست طاهية.
انت لست طاهية. -  

حبركة حريصة التقط شوكة من احد 
نتظر ان هتجم عليه  االطباق وكأنه ي

 املكرونة , وسأهلا : 
ما هذا ؟  -  

إنه مفاجأة ابملكرونة. -  



وهل أكلوها . -  
ال. -  

إن هذا ال يدهشين. -  
مل يدهش رميي وإن احس ببعض 

اخليبة ألنه اينما ذهب فإن النساء  
يعرفن الطهي وكذلك تربية االطفال.  
ومع ذلك فإن دانيال مل تتاقلم ال  

ك من فنون  على هذه وال على تل
 النساء. 



ومع ذلك ااثرت دقة تقاطيها شبه 
الكاملة اهتمامه. كان ذقنها متحداي, 
وكذلك عيناها الرماديتان الالمعتان . 
مث ماذا تفعل وهي ملطخة من رأسها  
لقدميها بطعام االطفال ومتورطة مع  

الرضيعة حىت ميكنها ان حتتفظ  
 بوقارها وكرامتها ؟

دها  قالت هلا وهي ترفع سبابة ي
 اليمىن:



أترى هذا االصبع؟ إنه اصبع   -
 الطهي. 

اصبح الطهي؟ -  
نعم , إن هذا االصبع يستطيع ان   -

جيمع رقم اي مطعم يف اي مكان من  
العامل, أي شيء آخر احتاج اليه ؟  

 إين اسألك. 
احضر رميي منشفة من فوق انفها , 
طرقت بعينيها حىت اصابعه خالل  



 قطعة القماش كانت حترقها , هذه
بداية سيئة ! خفضت عينيها لتحضر 

 اخلسائر . 
 
 

كانت رسوم مرحة ابللون خضراء  
ومحراء ولون اخلوخ تزين اليت شريت  
وذراعيها , وكذلك بقع محراء ثالثية 

 االبعاد. 



 قال : 
ليس شكلك حقا مقبوال اي عزيزيت   -

وافضل ما ميكن ان تفعليه هو ان  
تذهيب اىل احلديقة وترشي نفسك  

خلرطوم.ابملاء من ا  
ال , شكراً إنين افضل ان اخذ  -

 دشا.
 قال بصوت انعم كاملخمل : 



واان كذلك , هل تريدين   -
 مساعدة؟ 

عمل ذهنها بصورة حممومة يف تصور 
 اقرتاحه ولكنها صاحت : 

ال استطيع التصرف مبفردي.  -  
 سأهلا :

هل أنت متأكدة؟ , اان ماهر   -
 جدا.



هل نسيت انك وعدتين ان حتسن   -
 سلوكك؟ 

حسنا لن استمر اكثر من ذلك. -  
اختارت كاميل هذه اللحظة ابلذات  
كي تصرخ صرخة مرحة وان ترسل  
قبعتها املليئة ابلعصيدة يف وجه رميي 
. اعجبت الطفلة مبغامرهتا فبدأت  
تلقي قنابلها يف كل اجتاه . ابتسم 

 رميي وقد برزت اسنانه :



يبدو انين سأضطر إىل اخذ دش   -
 ايضا.

دانيال مؤكدة : قالت  
هذا املوضوع خارج املناقشة . -  

استطاعت اخرياً ان تتمالك نفسها  
كي تنهض واشارت اليه : اين يضع  

متعلقاته . وخرجت من احلجرة  
ورأسها مرتفع وهي تكرر يف نفسها  

ممنوع اللمس . وكأهنا تريد حلنا  



ساحراً . مطت كاميل جسمها 
و رميي كي خيرجها من  ومدت يدها حن

دها واصابعها ملوثة ابلعصيدة مقع
وفوطة صدرها ملوثة بكل االلوان  
بينما خصلة شعرها القصري االمحر  
ارتفعت على رأسها على شكل  

موضة رؤوس البانكس بفضل عصري 
اخلوخ الذي حتول إىل كرمي تثبيت 

 الشعر وبدا عليها كأهنا يف الفردوس.



 قال هلا رميي بلغة االطفال :
سعيدة مثل جدي انت ايضا  -

صغري وسط بركة من الطني , أليس  
كذلك ؟ تعايل اي ساحريت الشريرة , 
انت السيدة الوحيدة اليت استطيع 

 ان امحيها . 
عندما خرجت دانيال من حجرهتا 

ن اخذت دشا وارتدت  منتعشة بعد ا
سروال قطن وبلوزة بنفسجية, كان 



رميي قد انتهى من محام كاميل 
بكنجارد    ووضعها وسط غطاء مزين

ابيض حماط بقطيع من األرانب  
الصفراء . اما ابقي االطفال فكانوا  
ملتصقني ابلتفاز وهم مسحورون 
آبخر اكتشافات ماجايفر . قالت  
 دانيال وهي تراقبهم من الردهة :

إهنم حقا هادئون . -  



كانت قد اسرتدت سيطرهتا على  
نفسها بعد احلمام وإهنا قادرة على 

احلالة بعد ان  االستمرار على هذه 
بعدت عن أتثري رميي . وبعد ان  

قاست املسافة بينهما . قالت وهي 
 تبتسم يف مكر: 

بدون خربة استطيع ان اقول : إن   -
 هذه اسرة عادية .



قال رميي وقد نسي مغامرته فوق  
 السقف : 

هيا , إن هذا املنزل يشبه البيوت   -
 اليت تؤوي اطفاال. 

ا  وضع رميي كاميل يف مهدها وانوهل
كرة مطاط , اخذت يف احلال  
متضغها بينما اكتفت دانيال هبز 

كتفيها وهي تشري بيدها إىل خلف  
 البيت : 



لو كان لديك دقيقة فإنين سأقدم   -
لك بتلر , إنه وقت تناول ادويته  

وإذا حالفنا احلظ فإنه سيشاركنا فيها 
. 

فكر رميي ان األمر يتعلق مبزحة 
وتبعها دون ان مينع نفسه من  

عجاب مبشيتها وهي تتبخرت : اإل  
من هذا بتلر؟ انك مل تذكري يل   -

كلمة عنه بعد ظهر اليوم , ولكن مع  



كل تلك الدموع واملعارك نسيت ان  
 اسألك عنه .

 
 

استدارت دانيال فجأة ورشقته بنظرة 
حادة مشوبة ابلربود كي جتعله يفهم  

اهنا ال حتب تلمحياته عن عدم  
 كفاءهتا.

 قالت بلهجة قاطعة: 



بتلر هو كبري اخلدم عندان.  -  
اي إهلي ! لقد ظننت ان هذه  -

الشخصيات تنتمي إىل عصر ما قبل  
 التاريخ. 

ارجو ان توفر على نفسك   -
سخريتك اي سيد دوسه . إن بتلر  
هو جزء من اسرتنا منذ اكثر من  

اربعني عاما وهو ما ال ميكن ان يقال  



عنك. يف احلقيقة خربي عند من 
 عملت مربية ؟

إيه ! -  
كان رميي على وشك ان خيتنق من  
إجابته عندما وصل صوت مرتعش  
من خلف الباب الذي وقفا امامه  

 وكان مبثابة املنقذ له :
دانيال؟ هل هذا أنت اي حلويت؟  -  



توغلت دانيال يف احلجرة وسارعت  
 إىل رأس سرير بتلر: 

إن صوتك متعب , هل ساءت   -
 حالتك؟

  استند بتلر على الوسائد بعد ان
اعتدل وهو يتأمل ويبدو االمتعاض  

 على وجهه.
إنين مريض جدا ولكن ذلك   -

 سيمر , إن قلقي هو عليك أنت.



لقد قلت لك من قبل أال تقلق ,   -
كل شيء منتظم واود ان اقدم لك  

 مربيتنا اجلديدة.
قالت وهي تبتعد كي حتضر ادوية  

 بتلر :
هذا هو رميي دوسيه , اقدم لك  -

ويل الوصي بفيال  اي رميي بتلر ماك د
هاميلتون من نصف قرن وهو 

 حارسها .



تشابكت نظرات الرجلني . رفع رميي  
قبضة الرجل العجوز  حاجبيه امام 

القوية واليت تبعها بعد ذلك ببعض 
األنني مث سقط منهوك القوى على 

 الوسائد وقال :
ارجو ان تعذرين اي سيد دوسيه   -

ألنين ال استطيع الوقوف ولكن كما  
ين عاجز. ترى إن  



وسط ارتباكي الشديد اضطر بتلر   -
للعناية ابألطفال ومل اكن هنا إال من  

 اجل املعرض الفين. 
قال رميي مطمئنا وهو يبتسم ابتسامة  

 خادعة:
اطمئن اي سيد بتلر , سأعتين هبم   -

 متاما وابآلنسة دانيال ايضا .
نطق العبارة االخرية بصوت منخفض 

لى ورغم انه قاهلا دون ان يبدو ع



وجهه اي تعبري إال ان دانيال  
احست ابخلجل واحست أبن جمال 
عيين بتلر خيرتقها متاما مثلما كان 
حيدث وقت مراهقتها وهي تقضي 
الصيف عند ابيها . بنظرة واحدة 
استطاع بتلر ان خيمن اهنا تتبادل  
الغزل مع جارمها الصغري جيمس  
شريدان . مل يتغري شيء وهي على 



هنا حملت يف عيين  استعداد ان تقسم ا 
 العجوز انه فهم كل شيء .

 قالت :
إن السيد رميي دوسيه اتى من   -

 احسن وكالة يف البلدة . 
 قال بتلر وعيناه ال تفارقاهنا :

حقا ؟ -  



اعطته القرصني ولكنها يف ارتباكها مل  
تلحظ انه احاطهما براحة يده .  

 سأل بتلر :
ومنذ مىت وانت تعمل مربية اي  -

 سيد دوسيه؟ 
تنحنح رميي ليسلك حلقه ومد كوب  
املاء إىل كبري اخلدم . التقت عيناه  

السوداوان بعيين بتلر , وظل  



يتحملهما فرتة طويلة دون ان يرمش  
. 

قال رميي بلهجة مليئة ابلتلميحات 
 اخلفية :

من األفضل ان تبتلع دواءك   -
املخصص للجياد وسيكون من احملزن  

 ان ختتنق إذا مل تستخدم املاء.
 
 



زاد وجه بتلر تعاسة واخذ يسعل مث  
ابتلع جرعة من املاء وهو حياول ان 

 يبتسم . 
كم اشعر ابالرتياح ألن احدا    -

 سيعاون دانيال يف العناية ابالطفال.
بدأ طرفا شارب رميي يرتاقصان وقال 

: 
أان من رأيك.  -  



سألت دانيال وهي مندهشة ألنه 
 افرغ طبقه.

كيف حال الغداء؟  -  
ممتاز اي مجيليت , ومبناسبة   -

الوجبات فإنين اعتقد انين سامتاثل  
للشفاء غدا كي استعيد مكاين يف 

 املطبخ . 
هذا املوضوع خارج املناقشة. -  

 تدخل رميي :



استطيع ان اعتين به اي سيد بتلر   -
 فأان ايضا طاه ماهر.

وجه بتلر نظرة حمملة ابالهتام إىل 
 دانيال : 

ية  هل صحيح انك لست طاه -
 ماهرة ؟

حسنا , حسنا فهمت , كل العامل  -
يعرف انين لست موهوبة ال يف  

 املطبخ وال يف تغيري الفراش.



ادهش رميي املرارة اليت سادت  
اه تنتقالن  صوت املرأة , واخذت عين

ذهااب وإاياب بينهما وبني بتلر , 
وضبط التوتر الذي كاان حياوالن 

 إخفاءه .
 قالت دانيال جبفاء:

لتسرتيح . سنرتكك -  
إهنا ال حتب الطريقة اليت ينظر هبا  
رميي إليها وال حتب ان تسمع ما  



سيقوله هلا بتلر . حاولت ان ختفف  
 من وطاة التوتر فاضافت : 

مث لدينا رغبة يف اال نبقى سواي يف  -
مكان واحد ألن جريمي قادر على 
ان يثبت الباب ابملسامري كي مينعنا 

 من اخلروج! 
املطبخ سأهلا جريمي عند عودهتا إىل 

 وهو متضايق :



اال يضايقكما ان اقوم ابلطهي   -
 بدال منكما ؟ 
 صاحت : 

بلى, ابلتأكيد , هيا اطبخ , هيا  -
ادخل واطبخ إذا كان هذا يسعدك  
وهو ال يهمين على االطالق بل  

 سريحيين .
قال رميي الذي كان يعد الرضاعة  

 دون ان يرتكها :



ا  يبدو عليك الضيق , هذا كل م -
 هناك.

شيء ما يزيد عصبية السيدة وهو 
على استعداد ان يراهن أبن األمر  
خيص مشكلة جادة من مفاجأة 

املكرونة , احس بكل انواع التيارات 
التحتية واحس حباجته ان يقدم 

املساعدة والراحة لدانيال وكان حيس  
ابلتوتر الشديد ألن التجربة علمته 



لنوع من النساء ال يطلب  ان هذا ا 
عدة. ساامل  

هدأت دانيال قليال ورأته يقوم بعمله  
إبعجاب كانت حركاته الواثقة وكأهنا  
تدل على انه كان يعد الرضاعات  
طوال حياته . وحلسن احلظ انه مل 

 يشاهدها وهي تعتين بكاميل.
 قالت :

هل يبدو علي الضيق؟  -  



عادت إليها كل ذكرايت عدم  
كفاءهتا وكونت كرة ضخمة وصلبة 

اهلدوء الذي بذلت يف قلبها . و 
جهداً خارقا كي حتصل عليه هجرها 
, واحست اهنا أكثر اضطرااب عما 

 سبق: 
اعلم شيئا , إنين لست طاهية   -

فظيعة فحسب وجليسة اطفال ال  



شيء وإمنا ايضا سافلة سفالة  
 الكلب.

كانت تتحدث بصوت قوي حماولة  
ان ختفي عواطفها , ألقت برأسها  

رميي  للخلف ابفتخار وحدجت 
بنظرة احتقار وهي تتجنب ان تلتقي 

 بعينيه . 
 اكملت : 



جيب ان تتعود على هذا ألننا حنن   -
 النساء الثرايت هكذا.

بعد هذه الكلمات خرجت كالسهم 
من املطبخ ومل ترتك وراءها سوى  
حريق كلماهتا مصحواب بعطر سان  

 لوران.
 قطب رميي مث صفر من بني شفتيه :

ذا تتصرف إنين اتساءل حقا , ملا -
 اآلنسة كالتمساح؟!



 
 هناية الفصل 

 
 الفصل اخلامس

 
ترسخ يف ذهن دانيال ان رميي  

يعتربها ساذجة وخمبولة. خرجت إىل 
الشرفة حافية القدمني اليت تطل على  

 جنيل ضيعة بوفييه. 



كانت إقامتها الطويلة يف التبت 
عمال جمنوان وإن ساعدها على 

 الشفاء , وان تضع االمور يف نصاهبا
, وان تتصاحل مع نفسها ومستقبلها  

 وذكرايت احداث لندن. 
عاشت هناك يف كوخ بسيط على  

سهل شانج اتنج وال يصحبها سوى 
ثوب اهل التبت الطويل وماعز . 
كانت طوال النهار تلتقط مئات  



الصور للمناطق القاحلة بينما كرست 
الليايل للتأمل. وعند عودهتا اعتقدت 

مل تعد   اهنا وجدت السالم ولكنها
متتلك من وقتها سوى الدليل على  

ان االمر يتعلق ابلتوازن احلذر  
 واهلش. 

غزهتا عاصفة من اليأس فضغطت  
ا على اخلشب الناعم إلحدى  خده

الشرفات البيضاء . كانت رائحة  



الورود تطوف حوهلا وسط اجلو  
 الثقيل مما جعلها تشعر ابلضيق.

 
كانت الشمس قد غربت ولكن  

د انتشرت يف  العتمة مل تكن ق
الضاحية اهلادئة . يف هذه اللحظة  

كان احلي الفرنسي من املدينة  
واملسمى ابملربع القدمي يبدأ يف احلركة  

 واحليوية.



مرت عربة جترها اجلياد حمملة 
ابلسائحني يف الشارع ولوى الركاب  
اعناقهم ليتطلعوا إىل عظمة املباين 

الفوتوغرافية  القدمية وميطروها ابلصور 
 ممانزع من دانيال ابتسامة منهكة.
خرج رميي إىل الشرفة وكاميل يف  

منتهى الراحة وهي داخل املهد الذي  
صنعه من ذراعيه . رأته دانيال بركن  
عينها وهو يستقر على األرجوحة  



وبدأ يعطي الرضاعة للطفلة . قال هلا  
 مشجعا:

ملاذا ال جتلسني اي عزيزيت؟ -  
ير املنخفض ورغم صوت التحذ

الذي كان ينبهها أال تفعل شيئا إال  
 اهنا مل تنتظر ان يكرر الدعوة.

عربت الشرفة ولديها شعور اهنا تغرق  
يف رمال متحركة . على اية حال هي  
امرأة انضجة وتتمتع بسن احلكمة. 



كم تكره هذا الوصف؟ اكتفت أبن 
الذي   جلست جبوار هذا الرجل

 سيعيش يف نفس املنزل الذي تقيم 
فيه خالل اسبوعني وما عليها إال ان  

 تثرثر معه يف أدب. 
قالت بعد ان استقرت يف ركن  

االرجوحة ووضعت ذراعيها حول  
 ركبتيها املنثنيتني : 



ارجو ان تعذرين ملا حدث من  -
قليل , إنين احس بصداع يف هذه  

 اللحظة. 
سأهلا رميي ووجهه بدون تعبري : ملاذا  

 ؟
سباب كان إغراء االعرتاف له ابأل

العديدة لعصبيتها قواي ولكنها قاومته 
: 



إنين مل اتعود على الوجود بني كل   -
هذا العدد من الناس . مل يكن 

املكان الذي اعيش فيه يف التبت 
 يشبه على اإلطالق ميدان التاميز . 

 بدا االهتمام على رميي: 
وماذا فعلت هناك كل هذه املدة  -

 ؟
فكرت يف نفسها ان تقول : كنت 

ب وافكر واأتمل وأكفر عن  اتعذ



ذنويب واحاول ان اشفى , ولكنها 
ابعدت نظراهتا عنه حىت ال يستنبط 

 ما تفكر فيه . واجابت : 
كنت التقط صورا . اان مصورة .   -  

من اجل جملة ؟  -  
احياان . بصفة عامة اان اعرض   -

صوري يف معارض وانشر البومات .  
ليت التقطتها يف التبت والصور ا 



ستنتشر يف كتاب عنوانه صورة 
 للتبت. 

بدا هلا رميي متأثرا وإن كانت 
متشككا بعض الشيء , غري من 
وضعه واراح كاميل يف وضع اكثر  
 راحة يف جتويف ذراعيه . مث سأهلا :

هل تقومني برحالت كثرية مثل   -
 هذه؟ 

يف كل احناء العامل. -  



وهذا ال يزعجك ؟ -  
؟ لقد تربيت يف الرباري   وملاذا -

وامي كانت عارضة ازايء من الدرجة 
االوىل وكانت الرغبة ان تبقى يف  
بلدك وان تبحثي عن جذورك  

 وتكوين اسرة ؟
وطين هو حيث اثبت الكامريا   -

 واوجهها. 
والراحة؟ -  



 ردت عليه بربود :
هذا ليس من شأنك اي سيد   -

 دوسيه.
احس رميي أبن االمر يتطلب فقط  

هلها ولكنها ليست من ان مي
السيدات الاليت يعاملن خدمهن  

ابحتقار. لقد عزم رميي ان يكتشف  
كل االسرار املخفية يف عينيها 

 الرماديتني .



 سأهلا وهو يقرتب منها قليال :
هل حتبني كل هذه الرحالت؟ -  

كان هذا السؤال ال خيفي اي فخاخ  
 مما جعل دانيال ترختي بعض الشيء.

الت الكتشاف إنين اعشق الرح -
العامل, العادات والناس والغذاء, إن  

 هذا يسحرين. 
نظر رميي إىل الطفلة , إنه ال يشارك  
دانيال ولعها ابلرحالت وكان يفضل  



لو ان اختالفهما يقع يف جمال أكثر  
حتديداً. احست دانيال بوخز يف  
قلبها وهي ترى كاميل بني ذراعي 
رميي اآلمنتني . اغلقت عينيها 

ا قد اسرتخت متاما واهنا واحست أبهن 
يف امان مع ذلك الرجل الذي جبانبها  
والذي يهتم ابلطفلة بطريقة طبيعية 

وكأنه تعود على إعطاء زجاجة 
احلليب للرضع طوال حياته. سألته 



كي خترج عن افكارها العاطفية حوله  
: 

هل تقطن هنا دائما ؟ -  
نعم عائليت تسكن اببو منذ حوايل   -

 قرنني. 
لهجة الذعة دون ان  قالت له ب 

 تضحك :
ولكن ال يبدو عليك انك جتاوزت   -

 سن املائة والثالثني.



 سأهلا بينما ملعت عيناه : 
اتقصدين هبذا السؤال انين ساظل   -

 دائما اصغر منك ؟
امحر خدا دانيال وقرر رميي اال يزيد  

 من إحراجها أكثر من ذلك .
 قال : 

لقد تركت والية لويزايان مرة.  -
ارسلتين شركة البرتول اليت كنت  



اعمل هبا إىل اسكتلندا او ابلضبط 
 اىل هريبريد اجلديدة.

كانت دانيال قد قضت شهرا من  
الصيف يف هريبريد اجلديدة حيث  
احبت مجاهلا وخشونة طبيعتها 

وصوت تكسري الرايح فوق سطح  
البحر وكرم ضيافة اهلها من سكان  

زيرة , ومل يشاركها رميي رأيها على اجل
 ما يبدو.



 قال : 
لقد اضطررت للعودة ألنين ال   -

استطيع احلياة إال حيث تعيش 
 اسريت. 

 هزت دانيال كتفيها فسأهلا :
كم من اإلخوة واألخوات لك؟  -  
مخسة ولكننا لسنا اخوة إال من   -

األب عدا توين وسكوت فهما  



توءمان . وحنن متفرقون يف مجيع  
 اجلهات ولكننا على اية حال اسرة .

اي إهلي ! هل كان لوالدك مخس   -
 زوجات ؟

 قالت دانيال مؤكدة :
إهنا لعنة هاميلتون . إن النساء   -

يقعن صريعات حب لورانس من اول  
يتحملن استمرار نظرة . ولكنهن ال 

الزواج به. والغريب رغم ذلك اهنن  



ظللن صديقات له بعد الزواج ومل  
يكن من النادر ان بعضهن كن يقعن  

 عنده. 
وهل تؤمنني بتلك اللعنة ؟  -  

مل تستطع دانيال ان تنكر ان  
املغامرات ال تدوم طويال وحسب  
مزاجها فهي ترجع السبب إىل  

ة  صعوبة اخالقها او إىل اللعنة الشهري 



. وحاليا مل يكن لديها الرغبة يف  
 الرد.

القت نظرة جانبية حنو النافذة ومن  
موقعها , كان من املستحيل ان ترى  
األوالد ولكن ترى األنوار وتسمع  

 الضجة من التلفاز. 
 سألته يف مرح :



ماذا فعلت مع القطيع الوحشي؟  -
هذه اول مرة يكونون فيها عقالء  

 منذ كانوا يف بطن امهم!! 
لقد قصصت عليهم انين تلقيت   -

تدرييب على اعمال املربيات يف  
 السجن. 

 



احست دانيال ابخلوف حلظة, ملاذا مل 
تصر على ان تطلع على اوراق  

 اعتماده؟ رمبا قاتل جمنوان؟ 
وماذا لو اهنا انتزعت الطفل من بني  

ذراعيه وهربت هبا إىل حجرهتا  
 واغلقتها ابملفتاح واملزالج ؟ ال . 

مصاحبة قاطع طرق  إهنا تفضل 
هارب على ان تظل يف بيت واحد  

 مع امللعون جريمي بوفييه . 



 قال رميي :
اسرتخي اي عزيزيت ! اان ابلضبط  -

 على ما أبدو عليه.
إن هذا اخلرب ال يطمئن . إنه يبدو  
رجوليا لدرجة رهيبة وال تقاوم , 

وصورته تطابق احالمها حول الرجل  
ري الذي حتبه, ولكنه اصغر منها بكث

حبيث ال ينتميان إىل نفس اجملموعة  
 السكانية الواحدة. 



استطاعت ان توجه اليه شبه ابتسامة  
: 

رائع! -  
واان اجدك أكثر روعة اي دانيال . -  

احست ابحلرارة تغزوها ووجدت انه  
ليس من احلكمة ان جيلس رميي على 

طرف االرجوحة معها , وعندما  
حاول االقرتاب منها نظرت إليه  

داء فتوقف يف احلال.نظرة سو   



قال بصوت رقيق وكأنه احد االطفال  
: 

جيب أال تلوميين , ألنين حاولت   -
 ... 

 قالت له حبدة :
هل انت من نوع الكازانوافا من   -

اهل اببو ! البد ان ختجل من 
 نفسك خاصة والطفلة بني ذراعيك !



مل يبد الضيق على رميي وألقى نظرة  
 حنان على الطفلة :

ايهلا من عروس حمبوبة ! -  
نعم . -  

اعرتفت دانيال وهي تنظر إىل ابنة  
اختها الصغرية مل يكن احد يتوقع ان  
هذه الكلمة الصغرية الطرية ميكن ان  
تصبح احد وحوش بوفييه . كانت 
دانيال صريعة هوى الطفلة من اول  



نظرة رأهتا فيها وعندما مدت يدها  
لتداعب حزمة شعرها االمحر احست 

يف قلبها . قالت :  بوخز  
احياان اعتقد اهنا حتبين . -  

كان اجلنون واهلوس الذي يشوب  
صوهتا قد رقق من مشاعر رميي  
حنوها . إن املرأة املسيطرة واليت  
تشعر ابلعزة قادرة ايضا على ان 



تكون ابردة كيوم من الشتاء يف  
 هريبريد اجلديدة .

لقد حلت حمل خملوقة شاردة الذهن  
سها وحزينة .غري واثقة بنف  

 مهس :
طبعا .. اهنا حتبك.. اتريدين   -

 اخذها ؟
 قالت دانيال ممتعضة :

ال احس بلهفة ألن افعل ذلك. -  



ال تقويل هذا , يكفيك بعض  -
 التمرين ال اكثر.

اقرتب مرة اخرى قليال حىت إن 
ذراعه بدأت تلمسها . وضع رميي  
 الطفلة بني ذراعي الشابة وقال :

ذا كل ما  خذي واسرتخي , ه -
 هناك.

ادت النظرة احلانية اليت ألقاها عليها  
العكس , حيث زاد توترها   إىل



فضغطت بقوة على الطفلة النائمة  
حىت إن كاميل اصدرت أتوهات  
 منخفضة وجتهمت وهي انئمة .
 كرر عليها رميي وهو يبتسم : 

اسرتخي وال تضغطي عليها , إهنا  -
ليست كاألوكورديون .اسرتخي اي 

 عزيزيت فإهنا لن تتكسر.



انتهز هذه املرة الفرصة ليضع ذراعه  
خلف كتفي دانيال اليت كانت يف 

 حاجة للمساعدة حقا.
كانت الرغبة الطبيعية يف محايتها قد  
اجتاحته عندما رأى عدم مهارهتا 

املؤثرة . إنه حيس حنوها اآلن حبنان  
 حلو ومر يف آن واحد . 

 مهس وهو يداعب جبهتها :



, إنك سرعان ما ستنجحني حسنا  -
. 
 

ابتلعت دانيال كلماته كما تبتلع 
قطعة اإلسفنج ماء املطر ومل تعد  

حتس بسنها اليت تقرتب من االربعني  
وال خييفها ذلك. وال أبن رميي اصغر  
منها بكثري. إنه فقط لطيف ومليح 
جداً. رفعت رأسها هبدف ان تقطع 



أتثري السحر الذي لفها ولكن  
شورة يف حلقها الكلمات ظلت حم

وهي ترى النظرة الصادقة والعاطفية  
َ مل يؤثر فيها   اليت استقرت عليها . ملم
أي رجل مثله يف حياهتا وهو ما زاد  
فزعها خاصة عندما اعرتفت أبن 

 بعض االحالم ال تتحقق.
 قالت بصوت مشحون ابلعاطفة : 



اعتقد انه من األفضل ان تضع   -
 كاميل يف مهدها.

عنها وهو يود لو استطاع ابتعد رميي 
ان يقول هلا , إهنا ساحرة وفاتنة وإنه  

 مغرم هبا .
قطعت ضجة كالرعد يف الردهة  
احالمه. مد رقبته وهو مقتنع اهنا 
صادرة عن احد االطفال, ولكن  



الظل الذي التصق خلف الباب كان  
 طويال. 

 قال متسائال بعد ان حك أذنه :
إنه بتلر , أي نوع من الرجال هذا   -

 املخلوق؟
 كررت دانيال يف صوت ساهم :

بتلر ؟  -  
نعم إنه مل ...  -  



قطعت كلمات رميي ابنفجار صدر  
من داخل البيت . قفز واقفا على  
قدميه وسارع حنو الباب . هنضت  
دانيال فتلقت ضربة من األرجوحة 

يف ركبتها اوشكت ان تفقدها توازهنا  
. كان رد فعلها سريعا حيث  

ني ذراعيها .  احتضنت كاميل بقوة ب
ففزعت الطفلة واستيقظت مث بدأت 

 تصرخ بكل قوهتا .



خرج الدخان من عقب ابب املطبخ  
. وفتح الباب على سحابة خانقة  
وعاصفة وخرج من وسطها الصغري  

 امريواز وقد نكش شعره . 
ظلت الطفلة تصرخ وهي بني ذراعي 
دانيال اليت سارعت حنو الشيطان  

 الصغري.
ماذا حدث ؟   امريواز! امريواز! -  



لقد اطلقت جويل مفاجأة ,  -
املعكرونة بصاروخ , إنه عمل مسل  

 للغاية. 
استعدت دانيال ملواجهة أسوأ  

االمتحاانت فدخلت املطبخ. كان  
رميي واقفا وهو ممسك مبطفاة احلريق  
ابلقرب من املائدة اليت غطتها طبقة  
كثيفة من الرغوة الكيمائية وكانت 

ليبها  كل الغرفة جبدراهنا ودوا 



واراضيها وسقفها مغطى ابللون 
املكرونة   األبيض بينما انتشرت قطع

 على شكل ديدان بيضاء .
كان االنفجار ابلطبع راجعا إىل جويل  
اليت بدت وكأهنا خرجت لتوها من  

فيلم رعب. ووجهها مغطى بطبقة من  
املكرونة الصمغية يتخللها بعض  

قطع من عيش الغراب. كان الواضح  
كرامتها جرحت.   من مظهرها ان  



اما ابلنسبة لكاميل فقد كفت عن 
الصراخ واخذت تتأمل املشهد يف  
استغراب وكأهنا تتفرج على واجهة  
 عرض تعرض هدااي الكريسماس .
وضع رميي املطفأة ارضا قبل ان 
 يتجه إىل مرتكبة اجلرمية وصاح: 

اي إهلي ! اي هلا من حظرية   -
 حيواانت! 



  صاح جريمي وهو ينزلق فوق مشمع
االرضية اللزج من طبقة مادة 

اإلطفاء الكيمائية وكأنه فوق احللبة  
 تزحلق على اجلليد :

اي هلا من عبقرية ! -  
اختارت اتنيا هذه اللحظة ابلذات  
لتظهر بوجهها املرعوب عند الباب 

 وان تصيح هادرة بصوت حاد :



إنه شيء مثري لألمشزاز , إنين   -
 سأتقيأ.

  بينما رميي الثائر يوخز جويل
ابملكنسة ظهر املدعو بتلر وانفاسه  
متقطعة وهو يلهث وشعره كانه  

خارج من معركة وخداه ارجوانيان 
 امام ابب املطبخ .

اقسم رميي يف نفسه انه البد انه هبط  
الدرج كل اربع درجات مرة واحدة 



ولكنه امتنع عن أي تعليق واكتفى 
أبن هز كتفيه ورفع حاجبيه عندما 

سروال بيجامته  رأى بقعا سوداء على 
 . صاح بتلر: 

اي إله السماوات والرمحات , ماذا   -
 حدث إذن هنا .

ربط حزام الروب دي شامرب الذي  
يرتديه وجرب عبور املطبخ مث تذكر  



فجأة ان ميسك ظهره بيده. قال  
 رميي يطمئنه: 

ال شيء , جمرد انفجار صغري ,   -
 ميكنك ان تعود لتنام. 

فغرت دانيال فمها دهشة وعلى  
هها تعبري الرعب, وقالت لرميي : وج  
ماذا تقول ؟ انفجار بسيط؟ هذا   -

ليس مبنزل وإمنا معسكر لتدريب  
 اإلرهابيني . 



وقف رميي وقد وضع يديه يف وسطه 
يسيطر على جويل البدينة وهو يقول  

: 
لقد اوقعت نفسك يف احملظور اي  -

عزيزيت , لقد اخربتك ان تصعدي  
 لتنامي منذ ساعة . 

تتحداه :قالت   
إنك لن تستطيع ان جتربين على   -

 طاعتك. 



 قال رميي حبدة : 
أتريدين ان تراهين؟ -  

ركلته جويل يف قصبة ساقه قبل ان 
ميسك هبا. كتم كلمات السباب اليت  
كان سيطلقها وامسكها من وسطها  
وجعلها تدور حول نفسها مث رفعها  
فوق كتفه وكأهنا جوال بطاطس. 
حاولت ان تركله بقدميها ولكنها  



منعها من احلركة أبن امسك بكعبها  
 بيد وضبها على مؤخرهتا ابألخرى. 

ينظر نظرات سوداء   قال حبدة وهو
من الغضب وهو مير من امام دانيال  

: 
سنصعد إىل أعلى حىت نناقش  -

 آخر تعليمات املتفجرات .
راقبه اجلميع خيرج وهم صامتون 
وعيناه توشكان ان خترجا من 



حمجريهما وخداه شاحبان ملطخان 
ابلبقع . بدا جريمي مذهوال . بينما  
بدا بتلر سامها يفكر وكاميل اخذت  

د وكأهنا تقول له : إىل اللقاء  تغر 
 عندما اغلق الباب.

قالت دانيال بصوت مشوب  
 ابإلعجاب : 

اعتقد ان جويل وجدت سيدها.  -  
 مهس جريمي : 



أتعتقدين انه سيقتلها ؟ اتظنيين  -
انه سيقطعها إىل قطع صغرية 

 ويقدمها غذاء للتماسيح؟ 
 قالت خالته مؤكدة: 

طبعا ال , إن السيد دوسيه مربية  -
وذجية .من  

استقبل بتلر هذه الفكرة وهو 
يضحك ضحكة مكتومة حدت من  
محاس دانيال . إهنا تريد من جويل  



ان تتعقل ولكن دون شك ال تريد  
لباب ان تتعذب . ألقت نظرة على ا

 وكأنه اصبح فجأة ابب اجلحيم .
ارهفت السمع ولكن الصمت ساد  
كل البيت . مث ماذا تعرف هي عن  

 رميي دوسيه ؟
نوراما املنظر تتكون يف  اخذت اب

خميلتها وهي تسري على اطراف  
اصابعها يف هدوء فوق سجادة 



املكرونة املفروشة على ارضية 
 املطبخ. وقالت هلم بصوت رزين: 

سأذهب ألضع كاميل يف مهدها   -
 .. إىل اللقاء. 

بعد ان وسدت الطفلة مهدها  
توجهت ايضا على اطراف اصابعها  

من  حنو اشعة النور اليت افلتت
حجرة جويل . كانت الكلمات اليت  
ينطقها اشعة النور اليت افلتت من  



حجرة جويل . كانت الكلمات اليت  
ينطقها رميي بصوت هادئ كلمات  
حادة وحمددة وتزداد وضوحا كلما 
اقرتبت . التصقت ابجلدار والقت  

نظرة من خالل فتحة الباب املوارب  
. 
 
 



كان من املمكن ان تصايب جبروح,   -
من املمكن ان جترحي اخاك  وكان

واخوانك واخواتك . ماذا سيكون  
 شعورك لو ان رأس امريواز انفجر؟ 
قالت جويل بصوت هادئ كمواء  

 القطة: 
ال اعرف. -  

كانت الفتاة نظيفة كالعملة اجلديدة  
وشعرها األمحر ممشطا خلف اذنيها  



وهي جالسة على حافة السرير وقد  
امسكت رأسها احملين ألسفل بني  

ا وهي مرتدية قميص النوم بينما يده
وقف رميي ويداه يف وسطه وبدت 

 عليه اجلدية .
 اضافت الطفلة : 

كنت سأحس ابألمل .   -  
 قال رميي دون ان يرفع صوته : 



جمرد كالم! إنه اخوك الصغري وهو  -
حيبك, تذكري ذلك يف املرة القادمة  
 عندما تنوين ارتكاب عمل طائش.

عينيها : قالت جويل والدموع يف   
نعم اي سيد دوسيه. -  

وخالتك دانيال! هل فكرت فيما  -
ميكن ان تشعر به وهي ترى انك  
فجرت الطعام الذي تعبت يف 

 إعداده ؟



 احتجت الفتاة :
ولكنه كان يثري امشئزازي. -  

ال يهم, وال يهم إذا كان طعمه   -
مثل طعم عصيدة الكالب , لقد 
 جرحت شعورها والبد ان ختجلي.

يال على شفتيها وامتألت  عضت دان
عيناها ابلدموع تعاطفا مع جويل  

وعطفا على نفسها وحناان حنو رميي :  
 اي له من رجل لطيف!



رغم شهقات جويل فقد بدأت  
دموعها تفيض , جلس رميي ابلقرب  

إليه . لفت ذراعيها   منها وضمها
الصغريتني حول عنقه الضخم 

واخذت تبكي من كل قلبها مدة 
رميي يهدهدها  دقيقتني . اخذ 

ويهمس يف اذهنا . اخرياً مهس هلا  
شيئا جعلها تنفجر ضاحكة وتبتعد 

 عنه . 



 قرص انفها وغمز هلا بعينه.
هذه ساعة نومك . تصبحني على  -

 خري اي كرنبيت العزيزة!
 سألته جويل:

ما معىن هذا؟  -  
الفتاة الصغرية. -  

حسنا. -  
اجته رميي حنو الباب وهو يضحك ومل 

دانيال الرتاجع إىل  يتح الوقت ل



الظل. تالقت اعينهما جزءا من  
الثانية . كانت تعلن افكارها اجلاحمة  
وحاولت اهلروب ولكنه امسكها يف  

 خطوتني . 
قال يف صوت حلو وهو حيصرها بينه 

 وبني اجلدار: 
إذن اي رئيسيت ! هل تتجسسني   -

 علي!؟ 



تقلص حلق دانيال . كان واضعا يده 
منها يف  على اجلدار ووجهه يقرتب 

 خطورة . قالت: 
لقد بدا عليك الغضب اجلامح. -  
صدقيين اي عزيزيت . إنين كنت  -

فعال غاضبا ولكين هدأت بنفس  
 السرعة اليت اشتعل هبا غضيب . 

اخذت دانيال تفتش يف عقلها عن  
 طريقة لتغيري احلديث : 



هل رأيت املطبخ ؟ كيف سننظفه   -
 ؟

اذا كنت فهمت جيدا , أليس  -
خادمة منزلية؟لديك   

ال, لقد هربت يوم رحيل سوزاان   -
وتشارلز يف اإلجازة.لقد فضلت 

 وظيفة مرشدة يف بريوت.
ال تقلقي سأهتم بذلك غدا. -  



قالت له وهي تبتسم ابتسامة عرفان  
 واعتذار :

شكراً , ال شك انك عندما قبلت  -
الوظيفة مل تتوقع األوالد واملطبخ  

عليك. وإدارة املنزل , إنه كثري   
بدأت عينا رميي تعودان إىل مظهرمها  

 الغامض. 
مهس يف أذهنا وهو حيصرها جبانب 

 اجلدار : 



أكثر من الالزم .. نعم أكثر من   -
 الالزم .

حاولت دانيال املقاومة ولكنها  
 خسرت املعركة لقد فات الوقت كي
ترفض رميي مهما قال هلا صوت  
العقل . كم هو رائع ان تكون  

ذه السن! مرغوبة وهي يف ه  
 قال هلا :



لقد تبعتين ألنك ختشني ان اضر   -
خبريتنا الصغرية يف املفرقعات, أليس  

كذلك؟ يف رأيي الشخصي انت 
حتبني هؤالء الشياطني الصغار أكثر  
مما تعرتفني به. وأراهن انك حتبينهم 

 أكثر من نفسك.
 قالت له وهي متضايقة :

من األفضل ان تعض لسانك قبل  -
 ان تتكلم.



جع رميي حنو الدرج وهو يبتسم هلا  ترا
 ابتسامة شيطانية :

افضل اال عض شيئا.  -  
 هددته: 

انك تستحق ان اطردك , ال  -
 ميكن إصالحك.

رد قبل ان يتجهم وجهه وخيتفي يف 
 الدرج:



ولكين اجيد اشياء كثرية ال  -
 تستطيعني االستغناء عنها.

 
 هناية الفصل 

 
 الفصل السادس 

 
ن مكاهنا  استيقظت دانيال وقفزت م

. كان قميص نومها مبلالابلعرق 



وكانت جتد صعوبة يف التنفس , 
جلست يف مكاهنا يف السرير  

وحاولت ان تسرتد سيطرهتا على  
 نفسها. 

كانت الغرفة تسبح يف ضوء فضي 
صادر من القمر الذي كان بدرا  

حيث تسللت اشعته من بني فتحات 
الستائر الواسعة بينما ساد اهلدوء  

 والصمت.



رقت دقيقة كاملة حىت افاقت  استغ
من كابوسها وتفهم اين هي. كانت  
تظن اهنا ال زالت يف الشقة اليت  
استأجرهتا يف لندن حيث كانت  

تواجه االهتامات الفظيعة من املرأة  
 اليت كانت تعتربها أعز صديقاهتا .

مر أكثر من عام , ولكن تلك الليلة  
املثلجة مع كلمات صديقتها الباترة  

دها ابستمرار. كانت ال كانت تعاو 



تزال تشم رائحة املادة الرغوية  
الكيميائية اليت تسبح يف جو غرفة 
التحميض السوداء, وتكاد حتس  

بذلك اجلو من الرتكيز اجملنون الذي  
كان يلفها وهي تعمل ومينعها عن اية  

 متعة خارجية . 
 



مث ذلك السكون الرهيب الذي 
اخرتقها كسهم يف تلك الليلة واستقر  

قلبها . يف  
قفزت من فوق سريرها قفزة واحدة 

كاجملنونة ودون ان تعين ابرتداء  
الروب دي شامري او خفيها اندفعت 

خالل الدهليز بدافع اخلوف . مل 
تسمع أي ضجة وكانت الساعة قد  
جتاوزت الثانية بعد منتصف الليل 



واجلميع نيام مبن فيهم جريمي  
املشكوك فيه , ألنه من املمكن ان  

وهو حيلم. يتآمر كالشيطان   
اخذ قلب دانيال يدق بشدة يف 
صدرها وجرت حىت ابب حجرة 

الطفلة حيث وقفت امامه اثنية وهي  
ترجتف من اخلوف مث ادارت املفتاح  

 ودخلت احلجرة .



كانت غرفة الطفلة تقع يف نفس  
انحية حجرهتا وقد اضاءها نور القمر  

ايضا يف جزء منها بينما ملعت  
 االاثاثت يف الظل.

يل ممددة على بطنها يف كانت كام
مهدها وخدها مستندا على الغطاء. 
وعيناها مغلقتني بينما شكل فمها 

 الصغري دائرة صغرية.



نزلت دانيال على ركبتيها وامسكت 
حبافة املهد وكأهنا متسك قضبان 
زنزانة السجن. استعادت انفاسها  

وركزت بكل قوهتا على ظهر الطفلة  
 الذي كان يرتفع وخيفض على وترية

 منتظمة مع انفاسها. 
بعد دقيقة اطمأنت مث اطلقت زفرة  
ارتياح عميقة, مث جلست على مقعد 
هزاز ذي مساند ابلقرب من املهد  



ولكن الرعشات متلكتها وحولت  
جسدها إىل امواج من احلركة مما  
اضطرها ألن تضع قدميها حتت 
ساقيها وجتلس القرفصاء حىت 
 تستطيع السيطرة على نفسها. 

.. فإن كاميل خبري وكل   محداً هلل
شيء خبري وال شيء خطري حدث 
اثناء اللحظات اليت استغرقتها يف  
النوم. إهنا ليست موجودة يف كنز  



جنتون والطفلة ليست طفلة آن 
فيلدنج . بدأ ثقل يزحف شيئا فشيئا  

على اعضائها بينما توقفت  
الرعشات . ظلت ساكنة تتأمل ابنة  

 اختها.
ة احلجرة راقبها رميي من على عتب

وقد اسند كتفه على إطار الباب .  
كان الضوء الذي يسقط على وجه  
دانيال يكشف شكال من املعاانة مل 



يسبق ان عرف هلا مثيال . إهنا حتس  
 أبهنا بال سند وايئسة.
 مهس بصوت حنون :

دانيال! -  
استطاعت ان خترج من قلب اجلحيم 
الذي كانت فيه وان تلقي نظرة على  

رميي وكأن ظهوره   الباب حيث يقف
 كان سحرا خرج من ضوء القمر.



كان مرتداي قميصه االبيض شبه 
املفتوح كي يظهر قوة صدره  

وعضالته املفتولة وكأن حناات حنتها من  
الصخر. كان يشع رجولة طبيعية 

ومتكربة وكان حايف القدمني مرتداي  
اجلينز الضيق الذي ابرز عضالت 

 ساقيه ووسطه النحيف.
امسها عندما ادارت نظرها: كرر   
دانيال , ماذا تفعلني هنا؟ -  



 مهست : إنين احرس الطفلة. 
قال رميي الذي جاء وركع على  

 ركبتيه جبوارها : 
إهنا انئمة . -  

اوه ...  -  
وجيب ان تنامي أنت ايضا .  -  

وأنت! ماذا تفعل هنا؟ -  
 رد دون ان ينظر إليها :

هذا عملي! -  



من   مهما اختلقت من اعذار فإن
الواضح ان شعرها يف فوضى 

ووجهها شاحب متجهم وقد ظهرت  
عليها بعض التجاعيد من التوتر  

العصيب حول فمها وخط كبري يدل 
على القلق بني حاجبيها , ومع ذلك  

فإن أاي من هذه العالمات مل متح 
 مجاهلا .

 



 
ود رميي لو ملسها وجذهبا من األرض 
. هناك شيء ما غري مضبوط وال 

ساعدها قبل ان يعرف ما  جيب ان ي
 هو اخلطأ.

هنض ومد هلا يده . ولكنها اكتفت 
أبن القت عليه نظرة سامهة قبل ان  
 تعود الهتمامها ابلطفلة . قالت :



سأبقى هنا وميكنك ان تعود   -
 لتنام. 

 قال وهو يقلد هلجتها ونربة صوهتا :
شكراً, ولكن سأبقى هنا ايضا . -  

اليت تقع حتت  أومأ برأسه إىل االريكة 
 النافذة وقال :

تعايل اجلسي جبواري , تعايل   -
قصي على رميي , ماذا تفعلني هنا  
وسط الليل بدال من ان تنامي كما  



تنام كل سيدة منزل مميزة حترتم  
 نفسها. 

كانت دانيال اليت ال تريد ان  
تكشف أبي مثن عن اسباب وجودها  
يف حجرة كاميل ولكنها خشيت ان 

ما سكتت , لذا   تثري فضوله إذا
هنضت رغما عنها مث جلست على 
املقعد ذي املساند بدال من األريكة  



وهي منتصبة على جانبه وعيناها ال 
 تبتعدان عن املهد.

جلس رميي على مسند املقعد وقدمه 
مثبتة على األرض وساقه اليسرى  

 مثنية حتته. 
احست دانيال أبن نظراته ثقيلة  

 عليها .
 قالت معرتفة :

لمت بكابوس!لقد ح -  



 مل تكن هذه كل احلقيقة , سأهلا :
بشأن كاميل ؟ -  

لقد احسست انين سأحتسن لو   -
 جئت وجلست جبوار سريرها .

ساد الصمت بينهما عدة دقائق . 
واستمرت دانيال يف مراقبة الطفلة  
وهي تتساءل : ماذا يظن هبا رميي ؟  

هل سيتقبل تفسريها ام سيحفر 
 اعمق؟



 ان تعرتف له  ختبطت بني رغبتها يف
ابحلقيقة والرغبة يف السكوت! يبدو  
عليه مظهر التفاهم وحسن اإلدراك . 
ولكن هل سيقدر على فهم ماحدث 
يف تلك الليلة يف لندن ؟ من ميكن 
ان يساحمها وهي غري قادرة على ان 

 تسامح نفسها ؟ 



إن اخلالص الوقيت الذي ستحصل  
عليه إذا ما اعرتفت له لن يرفع عنها  

لذي حيط على ضمريها. الثقل ا   
اخذ رميي يراقبها يف تفكري , هذه 
املرأة لغز, إهنا غنية , ولكن ليست 

لديها االهواء والنزوات اليت  
تصاحب الثروة واجلاه. إهنا مستقلة 
ولكنها وحيدة وحزينة وهو حيس 
بذلك جيدا . إهنا واثقة بنفسها  



شياء البسيطة ولكنها مرعوبة من األ
ل . ل املطبخ واالطفا مث  

ومن يسمعها يعتقد اهنا تفضل ان  
اب إىل طبيب األسنان  تعاين الذه

بدال من ان ترعى ابناء اختها . ومع  
ذلك تسهر على نوم كاميل وكأهنا 

 مالكها احلارس.
 سأهلا اخرياً: 

ملاذا مل يكن لك طفل؟ -  



فزعت دانيال , عادة ما ترد على 
هذا السؤال احملرج ابلقول: إنه ليس 

كن يف هذا الظرف  من شأنك , ول
 فمن املنطق ان يسأل هذا السؤال.

إنين من النساء التقليدايت الاليت   -
يؤمن أبن الزواج أييت اوال مث  

 االطفال.
إذن ملاذا مل تتزوجي؟  -  



الرجال الذين طلبوا يدي مل   -
يكونوا من االخيار وإمنا من االشرار  
 لكن مل يطلب يدي ابدا رجال طيبا .

 قال رميي يف ملل :
ومن يكون هذا الطيب ؟ هل له  -

 اسم؟ 
احست دانيال ابلتسلية وادارت  
انتباهها مرة اثنية حنو الطفلة مث  



ذهبت لتستقر يف راحة فوق 
 األريكة.

 
 
 
 
 
 

 قالت :



ال , هل نسيت انين من عائلة   -
هامليتون . اي رجل طيب سرعان ما 

يغري رأيه عندما يكتشف حقيقة 
 عائليت .

إنك تؤمنني هبذه ال تقويل يل :   -
 اللعنة ! 

ال , هذا شيء آخر , اان من   -
النوع الذي تصعب احلياة معه . 
والبد انين ورثت والدي يف هذا  



اجملال , لقد تعودت ان افشل مع  
الرجال . واتصور ان ذلك يرجع إىل  
انين فنانة , اندرا ان اجد رجال ميكن 

 ان يعيش يف ظل نزوايت . 
و يف مال رميي لألمام ووميض خا

عينيه السوداوين , ورفع خصلة من  
شعر دانيال من فوق جبهتها وثبتها  
وراء اذهنا مث اجربها على ان ترفع  

 عينيها اليه .



قال بصوت دافئ وممطوط ومليء  
 ابلتلميحات: 

رمبا مل تقابلي الرجل الذي   -
 يستطيع ان ينثر نزواتك يف اهلواء. 

احست دانيال برجفة رهيبة تسري  
تقر يف معدهتا وحترق يف جسدها وتس

صدرها. ولكنها استطاعت ان 
 حتدجه بنظرة قاسية وترد عليه: 

من يقرتب من النار تلسعه !  -  



 رد رميي :
لقد قلت يل مبافيه الكفاية وهذا   -

 التحدي ال يعجبين .
لسوء احلظ مل تبلغ السن املطلوبة   -

. 
 عبس وجه رميي : 

إن مشكلة السن هذه تضايقك   -
ك؟ أال يقرتب عيد حقا , أليس كذل

 ميالدك ؟



سين اربعة ميينها صفر إذا كنت   -
تريد ان تعرف , ها قد قلت لك 

وميكنك من اآلن فصاعدا ان تكرر  
حماولتك وتتصرف كا ألهبل عندما  

حتاول ان تغازل امرأة يف السن  
 تصلح ان تكون ..

سيديت! -  



خرجت الكلمة من فم رميي رقيقة 
يفة كالنسيم احلارق امللفوف ابلقط

 الناعمة .
 قال مكمال : 

هكذا إذن االمر اي عزيزيت , أنت   -
أكرب مين ببضع سنوات فما املشكلة  

 ؟ إن ما بيننا ال صلة له ابلعمر. 
 ردت عليه جبفاء بينما رأسها يدور :



انت تقول ذلك, ألنك مل تر   -
 اجلانب اآلخر من شخصييت. 

 قال ابمسا: 
حقيقة ال أرى سببا لقلقك , مل  -

بعد السن اليت تسمح  تبلغي 
 ابنضمامك إىل اندي العجائز. 

مل يكن خمطئا . إن ما يضايقها يف  
احلقيقة هو وصوهلا إىل هذا الرقم من  
السن دون ان تنجز شيئا ذا قيمة . 



هل حققت جناحا شخصيا؟ إن الفن  
من أجل الفن هو الذي يهمها وليس 
اجملد والشهرة . ثراؤها ؟ لقد ولدت  

الذهب.  ويف فمها ملعقة من  
تساءلت وهي تتأمل كاميل , إن 

كانت ستقدر من اآلن فصاعدا . إن 
النجاح يف احلياة ال يقاس بعدد  

االطفال . إهنا مل تنجب ولن تنجب 



ابدا . عندها فنها ولكن لن يبكي  
 عليها إذا ماتت. 

 مهس رميي :
انت مجيلة !  -  

ردت بلهجة ابترة لتضع اجلمل يف  
 مكاهنا : 

املربية .وانت  -  
لسوء احلظ هذا االسكتلندي الوقح 
ال يعرف اإلهانة , واستمر يعاكسها  



, ايللمعان الذي يف نظراته املتمردة , 
 سألته :

وانت كيف حدث ان مجاعة من   -
 صغار آل دوسيه مل تتبعك؟

 
 

اخذ رميي يفكر. يف اعماقه كان يريد  
ان يكون أسرة وال يزال متمسكا 

حبياته  بذلك. ورغم انه مستمتع



كأعزب فإنه يشعر أبنه مشدود إىل  
االستقرار والعاطفة والراحة اليت  
ميكن ان يوفرها الزواج, لو قرر  
الزواج فلن يكون امامه سوى 

مشكلة االختيار فحسب , فهناك 
مجهور من الفتيات الصغريات  
احلسناوات يف انتظار إشارة من  

اصبعه خاصة ماري بروسارد واليت  
مته اهنا يف منذ وقت طويل افه 



انتظار طلبه لتقفز بني ذراعيه . 
وماري فتاة ساحرة من اصل  

اسكتلندي , ولديها كل ما جيعلها  
 تصلح زوجة مثالية .

كلهن صاحلات للزواج إال ان هناك  
اً مينعه وهو انه ال حيبهن.  سببا واحد

إهنن يشعرنه ابلسرور ولكن األمر ال  
يتجاوز ذلك وهو عاطفي جدا حبيث 

بذلك. ال يكتفي  



هل أتملني ان تعاجلي نفسك من   -
 هذا املوقف؟ 

مل يتلق الرد الذي يتوقعه وإمنا تلقى  
نظرة جوفاء. قالت بعد ذلك وهي 

 تتحول عنه. 
أان آخر شخص ميكن ان توجه   -

 إليه هذا السؤال.
ال اللعنة الشهرية وال قرب احتفاهلا  

بعيد ميالدها األربعني ميكن ان  



عا ان  يفسرا مسلكها . البد قط
يكتشف ملاذا هي تتخبط وسط 

 الظالم؟
 قالت :

اوال , لقد رأيت عرضا ملهاريت مع   -
االطفال ولن اغامر أبن ارشح نفسي  

 األم املثالية هلذا العام. 
رفض رميي ان يصدقها . رمبا ال يريد  
ان يقتنع اهنا ال تصلح أما. ورمبا ألنه  



أتثر من احلزن الذي يف صوهتا . أاي 
فإنه يصدق غريزته  كانت دوافعه 

 مهما كانت مقاومتها .
 قالت له :

ارجوك اي سيد دوسيه.  -  
صه! فإنك ستوقظني الطفلة . -  
ولكن ماذا ميكن ان جتنيه من  -

 ذلك؟ 



ال شيء, فقط دعي األمور جتري  -
يف جمراها الطبيعي , واعتمدي على  

العم رميي وبوحي له أبفكارك 
اجلميلتني السوداء اليت تطارد عينيك 

. 
كانت دانيال تظن نفسها ممثلة ابرعة 

تستطيع ان ختفي قلقها وحزهنا,  
ولكنه مارس عليها سحره الذي ال 



يقاوم فجردها من كل اسلحة  
 املقاومة .

اخذ جسدها يسرتخي شيئا فشيئا ,  
بدأت حتس اهنا افضل ابلقرب منه ,  

من ذلك الرجل القوي مفتول 
العضالت والذي يشع رجولة .  

نت متعبة لدرجة ال تستطيع معها  كا
املقاومة فاسندت رأسها على كتفه 



واحست ابألمان وزفرت زفرة ارتياح  
. 

اخذ يغين اغنية شعبية اسكتلندية.  
كان صوته حلوا رخيما ومرحيا 

كالنسيم العليل , اغلقت دانيال  
عينيها يف نشوة وسالته بصوت  

 نعسان:
ماذا تقول كلمات اغنيتك؟  -  



ا كلمات حب ولكنه كانت تظن اهن 
 قال: 

إهنا تقول ال جيب ان تعمل كثرياً   -
 وإمنا تطري !!

اي له من حلن غريب!  -  
 قال مكمال معىن بقية األغنية: 

اسأليين كم احبك اي مجيليت . -  
كان يضع يده على قلبه دليال على 
سرعة ضرابته. وتساءل إن كانت  



دانيال تراه او حتس به ؟ ولكنها  
 انمت بني ذراعيه.

إن هذه السيدة من الطبقة الراقية مل  
ختلق ابداً من اجله. إهنا تتسكع يف  

شبع  العامل كله وقلبها يرفض ان ي
وحتس عطشا شديدا ان تكتشف  

اثقة بنفسها  اشياء ال تفهمها . إهنا و 
 كطفلة مجيلة كاملالك.



اطلق رميي زفرة طويلة , إهنا مل ختلق 
له ولكنه حيس ابلروعة معها. 

ومعاملتها يف الظاهر تدل على انه ال  
 يرغبها.

اضاءت ابتسامة ساخرة وجهه وهو 
 يضع قبلة على شعر دانيال.

 
 هناية الفصل 

 



 
 الفصل السابع 

 
ايقظ ثقل كبري دانيال من النوم  

ير العتيق املصنوع من خشب السر 
البلوط على أرجله األربع . ظنت ان  
زلزال حدث أدى إىل سقوط سقف  
احلجرة عليها فلم تتحرك من مكاهنا  

قيد امنلة فضال عن تعودها  



االستيقاظ يف وقت متأخر من النهار  
فقررت ان تعود إىل النوم إىل ان أتيت  

فرقة اإلنقاذ إلخراجها من بني  
 األنقاض.

لسرير عاد مرة اخرى اىل  ولكن ا 
االهتزاز والثقل الذي كان يسحق  
ساقيها مث انتقل إىل رأسها ورأت  

 لساان ضخما يلعق خدها , ومسعت : 
اهنضي اي خالة دانيال. -  



من بني جفوهنا شبه املغلقة رأت  
أمريواز واقفا ابلقرب من سريرها  
مرتداي بيجامة مكرمشة وقد وضع  

نما  على أنفه قناعا لوحش قبيح بي
امسك بكلبه املصنوع من القماش 

 حتت ذراعه:
هل حتبني ان يقتلك شو الصغري   -

 مرة اخرى؟



ادارت دانيال رأسها لتجد نفسها  
وجها لوجه مع كلب املراعي الضخم 

جامثا على الوسادة على اجلانب  
اآلخر واخذ دون إحلاح من احد 
يلعق وجهها . صاحت وهي ختفي  

 وجهها حتت الوسادة :
ة! إنه ليس كلبك اي امريواز!اللعن -  

بل هو كليب اي خالة دانيال. -  



ولكن ال , إن كلبك لونه اسود   -
 واتذكر ذلك متاما.

انفجر الولد الصغري ضاحكا وكأمنا  
نطقت بكالم ساذج مث امسك بيدها  
ليساعدها على النهوض , اخذت 
دانيال تدور حول احلجرة وهي ال 

تذكر كيف عادت إىل حجرهتا . بعد  
لك األغنية الشعبية االسكتلندية ت



اليت غناها رميي مل تعد تذكر شيئا رمبا  
 محلها إىل سريرها وهي انئمة . 

كانت جمرد هذه الفكرة كافية ألن  
جتعلها تذوب خجال , إن هذا الرجل  

 جذاب جدا وصغري يف السن جدا.
ظلت ساكنة يف مكاهنا اتئهة يف  

افكارها ومل يضع امريواز وقته حيث 
بنفسه احلذاء من دوالب   اختار

مالبس امه وبعض القطع املناسبة 



وقدمها إىل دانيال اليت ارتدهتا فوق  
ي عليها  قميص النوم دون ان تلق

نظرة. كانت قد استغرقت يف حالة  
مريبة من الغبطة والسعادة وعندما 
انتهت من ارتداء مالبسها امسك  

ابن اختها بيدها وسحبها حنو 
بخ . كانت الدهليز ومنه إىل املط

تتبعه كالعمياء وبدون تردد  
كالببغاء.قهوة .. قهوة .كان رميي يف 



املطبخ وكاميل معلقة حتت ذراعه 
اليسرى ورضعات يف اليد اليمىن ويف 

نفس الوقت كان يراقب نضج 
البيض املسلوق. أدار رأسه عندما 

فتح الباب على امريواز تتبعه خالته. 
 اوشك ان خيتنق من منظر دانيال.

نت ترتدي قميص نوم شفاف من  كا
احلرير األسود غري مقفول إبحكام 

اظهر أكرب جزء من ساقيها 



امللفوفتني العاريتني وكان مظهرها  
يوحي أبهنا خرجت لتوها من معركة  

 غري متكافئة. 
 
 

كانت شبه فاقدة الوعي وهي تعرب  
 احلجرة وهي ال زالت تردد:

القهوة .. القهوة ! -  



فوضع رميي الرضاعة على املائدة 
وانوهلا اإلانء الذي كانت تريده. 

احاطت الشابة الكوب الفخار بكلتا  
يديها ورفعته إىل فمها وكأنه حيتوي 
على أكسري احلياة . احرق السائل  

القوي حلقها بينما وصل الكافيني يف  
احلال إىل خمها واحيا كل خالايه.  
فتحت عينيها على اتساعهما  

تتأمل القهوة يف الكوب  واخذت 



واليت كانت أشد سوادا من غراب  
 البني.

 قالت من بني انفاسها :
إهنا قوية بعض الشيء . -  

هل افادتك؟  -  
وضع رميي الطفلة على األرض 

حمشورة ما بني اجلدار واملائدة . قال  
 إبحلاح:



إهنا قهوة حقيقية , هل اعجبتك  -
 ؟

لنقل إن .. إن يدك كانت كرمية . -  
ملحا: قال  

إهنا مل تنفع كي تسرك. -  
تلقى فقط مههمة إجابة على كالمه. 
 واصل احلديث بصوت كالقطيفة :

اي هلذا اجلسم الرائع اي عزيزيت ,   -
 حاويل ان تقويل شيئا .



خفضت دانيال رأسها وفتحت فمها 
 فجأة على آخره وصاحت : 

إنين احلم !  -  
 رد رميي بدوره : 

واان كذلك إذن! -  
امريواز : تدخل   

أال ترى ان اخلالة دانيال مجيلة ؟  -
 أان الذي اخرتت هلا مالبسها. 
 ابتسم رميي له ابتسامة ماكرة :



انت رجل ابلنسبة يل اي ولدي   -
 رائع. 

 ابتهج امريواز وقال :
هل تظن ذلك حقا ؟ -  

 صاح رميي :
وكيف ال , إنه اكثر من رائع   -

 وفخم !! 
 ابتعدت دانيال عن رميي يف حرص .
كان مرتداي جينزا ضيقا يظهر كل  



تقاسيم جسده وهو ملتصق بساقيه , 
تساءلت كيف يبدو جذااب يف هذا 

 الوقت من الصباح ؟
 سأهلا :

هل يضايقك لو رفعت هذه اللعبة  -
 حىت ال يتعثر فيها احد ؟ 

بدأت تنفذ طلبه ولكنها رأت ان  
مالبسها ستنحسر عن جسمها 

 فقالت :



دوسيه !انت ماكر اي سيد  -  
 قال وهو يوجه إهلا ابتسامة ساحرة :

ارجو أال تغضيب مين ألنين   -
 حاولت ... 

ال إهنا ال تستطيع بل ابلعكس , إهنا 
 غاضبة من نفسها ألهنا ترغب يف

احملاولة . كيف ستتمكن من حتمل 
احلياة خالل االسبوعني والنصف 

 القادمني؟ 



بينما كانت ترتدي ثواب من طراز  
رق مساوي وقميصا برمودا بلون از 

ابيض برقبة عالية تساءلت عن : أي  
نوع من االشياء ميكن ان تستعملها  
لتشتت انتباه رميي بعيدا عنها ؟ 

التقطت الوشاح وهي سامهة وكان  
من احلرير متعدد األلوان ووضعت  

خدها على القماش الناعم حلظات مث 



استخدمته لربط شعرها على شكل 
 ذيل حصان.

كل ما حدث هلا !    ستدفع سوزاان مثن
لكن ميكن النتقامها ان ينتظر .  و 

جيب ان تعمل .. تعمل ! إنه احلل  
األمثل . إن آلة التصوير املعلقة  

حول رأسها ميكن ان تصلح كوسيلة 
للدفاع ضد اإلغراء الذي ميثله  

شباب صغار مليئون ابلرجولة مثل  



رميي , ومتنعهم من االقرتاب منها  
ا  والشباب الذي هم اصغر منه 

والذين يغنون هلا اغاين الغرام بصوهتم 
املخملي املر مما جيعلها تفقد عقلها  

 ويتصرفون معها كالقراصنة.
 

كانت ساقاها غري متماسكتني وهي  
جتري حىت حجرة التحميض  

الفوتوغرافية حيث كان تشارلز بوفييه 



يظهر نفسه صوره واوشكت ان تركع  
على ركبتيها فوق االرضية يف احلجرة 

تعشقها واليت وضعت فيها كل اليت  
 ادواهتا .

إنه عملها احملبب إىل قلبها , إهنا 
ستعد تقريرا صحفيا مصورا عن نيو 
اورليانز , عن األحياء , عن العمارة  
يف نيو اورليانز , ال بل عن شيء  

أكثر حتديدا , عن ابواب نيو اورليانز  



وعن املربع القدمي وعن مقاطعة  
ارع يوريون وعن شجاردن وشارع 

 ماجازين وغري ذلك. 
اطلقت زفرة ارتياح والقت احلقيبة 

اليت حتتوي على اجهزهتا الفوتوغرافية  
 فوق كتفها وعادت إىل املطبخ .
كان رميي جالسا يف هدوء امام 

مامه قدح آخر من قهوته  املائدة وا
القاتلة وهو يقرأ الصحيفة . مل جيد  



أي ولد على مرمى البصر ومل يقطع  
ن من اكورديون  السكون سوى حل

مذاع من الراديو املوضوع على 
املنضدة . اخذ يفحص الزي اجلديد  
لدانيال بدقة وقد عقد حاجبيه يف  

 تقطيبة واضحة . 
 سألته : اين األوالد ؟

خرجوا للسباحة عدا الطفلة فهي   -
 انئمة. 



أتوهت دانيال يف صمت, لقد خرج  
كل األوالد , لقد تركوا أرض املعركة  

ة مع ذلك  وتركوها وحيد
االسكتلندي , إن اوالد اختها  

الشياطني تركوها تسقط يف اللحظة  
اليت هي يف حاجة إليهم . مشلت  
احلجرة بنظرة متأنية حماولة جتنب 

 عيين رميي .



كيف استطعت القيام بتنظيف ااثر    -
 احلريق هبذه السرعة ؟

كانت يف حالتها السابقة مل تلحظ  
ر  قبل اآلن انه مل تعد هناك اية آاث

للكارثة اليت ارتكبتها جويل ومل تعد  
ترى اي قطعة ولو صغرية من 
 املكرونة معلقة يف أي مكان.

 قال هلا :



لقد قلت لألطفال إنين لن امسح  -
هلم ابلذهاب للسباحة مع اصدقائهم 

 ما مل يساعدوين .
إنه ابتزاز إذن, ملاذا مل أفكر يف   -

 هذا من قبل؟
صبت لنفسها بعض القهوة وخففتها  
ابملاء مث انزلقت جالسة فوق مقعد  
على الطرف اآلخر من املائدة واخذ 

 يفحصها بعينيه:



إهنم ليسوا خمتلفني كثريا عن ابقي  -
االطفال . إهنم فقط يف حاجة إىل  

 النظام .
قالت دانيال وهي حتاول ان تبدو يف  

 صورة الرئيس الذي يهنئ موظفه:
أنت تعرف متاما كيف تتعامل  -

تطعت ان ختتار هذه معهم, كيف اس
 املهنة؟



مل حيس رميي ابالرتياح وهو حيول  
نظره. إهنا لن تسعد لو علمت انه  
حصل على هذه الوظيفة كنوع من  
التحدي ولكن من انحية اخرى مل 

تكن لديه رغبة يف ان يكذب عليها. 
مرة اخرة اسرع مالك احلارس إلنقاذه 

 وهو يقول له يف أذنه:
ّي لست مضطراً ألن تكذب عل -

 وإمنا يكفي ان تقول يل احلقيقة. 



 قال : 
يف احلقيقة , إن اطفال دوسيه   -

ينتشرون هناك يف منطقة ابيو. إنين  
اعتين اببناء وبنات إخويت منذ 
سنوات حىت اصبحت اعمال 

احلضارة موضة يف العائلة .إن اخيت  
لديها وكالة جلليسات االطفال  

مشهورة جدا يف نيو اورليانز مث إنين  
اعترب هذا العمل نوعا من املتعة 



يب ايضا على معاملة  والتسلية والتدر 
ابنائي ورعايتهم يف املستقبل . أال  

 تفكرين يف ذلك ايضا؟ 
متلملت دانيال فوق مقعدها وقالت  

: 
أان ؟ وماذا افعل ابألطفال؟  -  

 اجاب ببساطة :
إنك ستحبينهم.  -  



جتنبت نظراته العميقة والتقطت 
كسرة خبز من فوق املائدة واخذت  
تلعب هبا , تساءلت : حتبهم؟ هل  
جتهل ان احلب ال يكفي ؟ قررت 
دانيال ان تلجأ إىل املزاح حىت ال  

تسقط يف احلزن عندما تفكر يف هذا  
 املوضوع . 



سألته : كيف ميكنين ان احصل على 
اطفال ؟ يلزمين شقة واسعة , ودعك  

 من احلديث عن رجل طبعا.
 اضاءت عينا رميي وقال : 

هل تبحثني عن متطوع؟ هيا  -
ى وعودي إىل  ارتدي مالبسك االخر 

شخصيتك احلقيقية وبعدها نستطيع  
 ان نناقش املوضوع.
 ردت بلهجة الذعة: 



ال اعتقد ان تلك الشخصية   -
 تصلح للمناقشة.

رد عليها اببتسامة العامل ببواطن  
 األمور:

ال , ابلعكس أان متأكد اهنا  -
 ستدفعك للعمل. 

حاولت دانيال ان حتول املوضوع  
رمست  لناحية أقل حساسية وخطورة ف

 ابتسامة حمرتفة:



إنين اقضي وقيت يف الرتحال   -
وعملي غري متوافق مع احلياة العائلية  

 املستقرة. 
لدي شعور خاص أبن هذه احلياة  -

اليت تعيشينها ال تقود إال إىل  
 الوحدة. 

ادهشتها دقة مالحظته واذهلتها . مل 
تكن دانيال تتوقع ان تعيش يف 

  وحدة وال تتمىن ذلك. لقد كان هلا



اصدقاء وزمالء يف كل احناء العامل  
ولكنها انتهت من احلياة مدة عام  
طبقا ملالحظة رميي حياة يف وحدة  
كاملة يف التبت, وحدة جتاوزت 

العزلة اجلغرافية , إهنا تشعر ابلعصبية 
من نظرته الثاقبة ولكنها لن تظهر له  

 ذلك . 
 قالت مؤكدة : 



اان اعشق حيايت وال احتمل ان   -
يف ركن مدة طويلة ,   اظل حمصورة

إنين احب السفر والرتحال لدرجة 
 العبادة وان أرى العامل وأقابل الناس.

افرتض إذن انك ستغادرين نيو   -
 اورليانز عندما تعود السيدة بوفييه.

 قالت وهي تنهض:
طبعا , ال شيء يربطين هنا.  -  



قبل ان تدرك ماذا حدث هلا وجدت  
نفسها بني ذراعي رميي غارقة يف 

ر صدره احلنون وقد علت وجهه سح
الربونزي ابتسامة ابتساع فمه, 

كابتسامة قرصان سرق كل مقاومتها  
, قال بعد ان تعثرت واوشكت ان  

 تقع لوال ان سندها:



هأان امسك بك! واسندك اي  -
عزيزيت .. هل كنت تريدين ان  

 ترقصي ؟
 تلعثمت : 

انت جمنون. -  
ولكنها احست أبهنا تذوب وإرادهتا 

حاولت ان تضربه وتدفعه   تتعبثر
بكفيها يف صدره ولكنها ازدادت  

 التصاقا به. 



 قالت اخرياً:
لوال انين كنت يف حاجة ماسة  -

خلدماتك لراجعت اوراقك , لقد  
 كنت يف حالة أيس .

يف حالة أيس؟ حتتاجينين , إن هذا  -
 يسعدين دن شك.

 
 



لقد كسرت جانيب , هل هذا   -
سألكمك .يعجبك ؟ إذا مل ترتكين   

ردا عليها انتصب رميي واقفا فجأة  
واخذ يراقصها على انغام الروك  

السريعة فجأة حىت اهنا اصطدمت 
 بشدة جبسده الصخري.

 سأهلا :
هل ستكلمينين ألنين اعطيك   -

 درسا يف الرقص؟



درس يف الرقص ؟ اي لوقاحتك!  -  
اضطربت دقات قلب دانيال بني  
ا االرتفاع واالخنفاض يف صدرها بينم

هو كذلك حاول ان يسرتد انفاسه, 
لقد كان من السهل عليها ان تقسم  
وهي بعيدة عنه أال تقرتب منه ابدا  
ولكن تنفيذ القرار عمليا يتطلب 

 جهدا فوق طاقة البشر.



اخذ الراديو يذيع اآلن حلنا هادائ من  
نوع السلو وبدأ جسم رميي ينبع هذا  
اللحن الراقص بطريقة آلية حيث 

بيعيا ابلنسبة له كان الرقص ط
 كاملشي. 

 قال مقرتحا :
ما رأيك ان نرقص الليلة يف   -

 اخلارج؟



سألته بصوت الهث وهي حبيسة  
 ذراعيه :

واالطفال؟ -  
سنحضر جليسة اطفال. -  

تعمدت دانيال يف هذه اللحظة ان  
تدوس قدمه, لذا عبس وجه رميي 

 واحنىن امامها:
أراك متخشبة اي عزيزيت , ملاذا ال   -

تسرتخني اي مالكي. حنن يف نيو 



اورليانز بلد احلياة البهيجة وفيها 
الناس ال يكادون يكفون عن الرقص  

 برباعة .
 قالت له مهددة :

هل تود االحتفاظ بسالمة قدميك   -
 ؟

ملعت عينا رميي يف مكر وهو 
 يراقصها ويضع خده .

 رد عليها :



حتاجهما للمشي  نعم عندما ا -
ولكن لو اصبتين إصابة ابلغة  

 فسأضطر إىل قضاء وقيت يف السرير.
 كزت على اسناهنا وقالت له :

وعندها سنحس أبنك وحيد  -
 للغاية. 

قالت دانيال يف نفسها : اي لغرابة  
االجنذاب بني الرجل واملرأة ! لقد  

نسيت كل املشاكل اليت تعانيها حول  



  سنها وافكارها حول الرزانة
واحلرص, ونسيت اهنا مل حتظ لفرص  

كبرية مع الرجال بل إهنا قررت  
 التخلي عن تلك العالقة .

اخذت ترجتف وهي تطلق زفرة هزمية  
 عندما قال هلا :

اوه اي دانيال دعيين احبك! -  
يف هذه اللحظة صاح صوت من  

 فتحة الباب:



صباح اخلري للجميع. -  
تلعثم رميي وهو يدفع دانيال بعيدا  

 عنه: 
بتلر ! ماذا تفعل هنا؟ -  

 قال بتلر :
لقد وجدت انه من املفيد ان   -

 أمتشى قليال.
 قال رميي :



هذا هو األمر , البد انك حتتاج   -
إىل نزهة طويلة يف اخلارج, ارجو ان  
تستدعينا عندما تصل إىل قلعة ابنون  

 روج وأنيت إلحضارك.
مل يهتم بتلر هبذا التعليق العدواين  

عليه نظرة رضا عن وإمنا بدت 
 النفس.



قالت دانيال اليت اقرتبت من مائدة  
املطبخ لتصب قدح قهوة لرئيس 

 اخلدم:
لقد ذهب االطفال للسباحة وكان   -

من الواجب عليك ان تستغل هذا  
 اهلدوء لتسرتيح .

قال بتلر متصنعا الدهشة وبصوت  
 الذع:



هل ذهب االطفال للسباحة بدون   -
 مربيتهم؟
لهجة:رد رميي بنفس ال  

لقد بقيت املربية لرعاية الطفلة.  -  
 مههم بتلر: 

فهمت ! وترعاها مع سيدة  -
 البيت! 

احست دانيال أبهنا مشتتة . كيف  
مسحت لنفسها ان تنساق إىل هذا  



املوقف املخجل ؟ البد اهنا فقدت 
عقلها عندما مسحت لنفسها ان  
تنجذب حنو ذلك االسكتلندي 

الذي ليس سوى خادم عندها. البد  
ن هذا عالمات الشيخوخة او اهنا  ا

هذه االعراض اليت تسبق مرض 
فقدان الذاكرة التدرجيي املعروف 
ابسم الزهامير . إهنا ال جتد تفسريا  
آخر لضعفها . مل يكن من املنطقي 



او املعقول ان تقع عاشقة لشاب  
رميي دوسيه الذي حيلم صغري مثل 

بتكوين اسرة وان يقضي بقية حياته 
ته مائة كليو مرت مربع  يف مربع مساح

 فقط.
وقعت عيناها على احلقيبة اليت حتوي  

آالهتا الفوتوغرافية فأمسكت هبا 
كأهنا متسك حبلقة النجاة. وعندما  
اجتهت إىل الباب واحلقيبة تتطوح 



على كتفها كف الرجالن على 
يتفحص كل منهما اآلخر بنظراته  

 وحتوال معا برأسيهما حنوها .
 قال رميي :

ليت .اي مجي -  
 قال بتلر :

اين ستذهبني ؟ -  



قالت هلما يف حتد وهي متسلحة 
ابلشجاعة امام نظرات اخليبة 
 واألسف اليت وجهاها إليها. 

إىل العمل! البد ان أكسب لقمة   -
العيش واحصل على املكانة اليت  

 استحقها .
 

 هناية الفصل 
 



 الفصل الثامن 
 

استطاعت دانيال ان تتجنب  
االطفال ورميي ايضا طوال النهار .  
بعد ان غادرت املنزل جتولت يف  

املدينة ولديها العزم األكيد ان تنسى 
شكوكها ومتاعبها . ومع ذلك  

احست ابلذنب ألهنا تركت اوالد  
اختها وإن كانت تعلم اهنم بني أيد  



امينة. واألسوأ من ذلك اهنا بدأت  
ابحلماقات  حتس شيئا فشيئا

 والصرخات اليت اشتاقت إليها. 
قضت اجلزء األكرب من النهار يف  

تصوير األبواب واحملالت وحوانيت 
العادايت واآلاثر يف شارع ماجازين , 
وحاولت ان تقنع نفسها يف سخرية  
كلما خطرت صورة رميي على ابهلا 

اهنا تكاد تنضم إىل األنتيكات 



املعروضة يف واجهات العرض  
ها شيئا عتيقا.ابعتبار   

كان العدد الكبري من البيوت املبنية  
ابلطوب األمحر والقرميد يرجع  
اترخيها إىل القرنني السابع عشر  

والثامن عشر , وكانت ابواهبا قطعا  
فنية حقيقة ال تستخدم فقط يف 

الدخول إىل شركات او حوانيت وإمنا  
كانت تزين واجهات فسحات  



ودهاليز عاصرات اإلمرباطوريتني  
نسية والقراصنة  اإلسبانية والفر 

واحلسان واجلنود واملهاجرين الذين مل  
حيملوا معهم سوى خرج حيوي كل 

متعلقاهتم .كانت األبواب تفتح على 
 االحالم. 

يف هذا اليوم من االسبوع كانت 
احلوانيت مفتوحة واحلرارة الشديدة 



ال تشجع الناس على اخلروج وهو ما  
 يناسب دانيال متاما. 

بعض القطرات العرق على ملعت 
صدرها ونزلت إىل ظهرها ولكن بعد  
اللحظات الرهيبة اليت عاشتها يف  
املطبخ فإهنا مل حتس ابحلرارة شبه 

 االستوائية .
ادركت بسرعة ان تركيزها الذي  
ف  اشتهرت به تبخر يف اهلواء . مل تك



صورة رميي عن اعرتاض تفكريها  
ومنعتها من ان أتخذ الصور اليت  

. تريدها  
جلست امام مائدة يف شرفة مقهى  
يف املربع القدمي من املدينة وافطرت  

بزجاجة مياه معدنية وساندوتش  
مجربي . وجدت صعوبة يف ابتالعه . 
كانت إاثرهتا الداخلية اليت ال صلة  

هلا ابإلاثرة اليت حتس هبا عندما  



تدفعها نزواهتا إىل الذهاب ألطراف  
األرض ولكن االاثرة األوىل كانت  

 ختيفها .
كانت حتس اب ضطراب كاإلعصار 
كالذي دفعها للهرب من لندن. إهنا 
تكره ذلك الشيطان الداخلي ولكنها  
احست أبهنا غري قادرة على مقاومة 

مطالبه. لوال اختها غري الشقيقة  
لكانت اآلن يف حالة طيبة بعيدا يف  



فيه احد عليها مكان سري ال يعتمد 
 وال يعثر احد عليها. 

التايل واالايم التالية له كانت   يف اليوم
انشطتها مرهقة , ولكنها مسحت هلا  
ان تبقى بعيدا عن بيت بوفييه او  

 ابألحرى عمن يشغلوهنا. 
كانت تنهض يف الفجر وهترب  

هتا الفوتوغرافية وال تعود إال  ابآل
ساعة نوم االطفال, وهي اللحظات  



اليت يكون فيها رميي مشغوال للغاية.  
وما سيعدا للجميع وبعد ان تتمىن ن

تغلق على نفسها غرفتها السوداء  
حيث تعمل يف إظهار الصور إىل  

 منتصف الليل. 
بعد ذلك تتسلل إىل غرفة كاميل 

وتراقبها وهي انئمة فرتة طويلة, وبعد  
عدة ساعات قلقة مث  ذلك تنام 



تستأنف نظام حياهتا الروتيين ولكن  
 هذا النشاط الزائد زاد تعاستها . 

دودة األعصاب احست وهي مش
أبهنا مذنبة ولديها شعور أبن سكينا  
يقطع صدرها . إن فكرة انه مل يبق  
امامها سوى اسبوعني لتتماسك قبل 
ان هترب إىل أبعد مكان ممكن, وان 
تنام شهرا كامال بال انقطاع , هي  
 اليت ساعدهتا على عدم االهنيار. 



قالت يف نفسها : ورمبا شهرين  
حنو  ستنامهما وهي جتر قدميها

حجرة التصوير املظلمة لليلة الثالثة 
 على التوايل. 

 صرخ امريواز عندما مر على احلجرة:
اي خالة .. -  

جرى كي يلحق هبا عند عتبة احلجرة 
وهو مرتد بيجامته املكرمشة وقد 

ارتدى قناعا على وجهه وحتت إبطه  



كلبه املصنوع من القطيفة , ويتبعه 
ايضا كلب حقيقي من نوع كالب  

د ذي لون ابيض ولون  الصي
 كستنائي. 
 سأهلا :

اين كنت طوال النهار اي خالة   -
 دانيال؟ 



كنت اعمل اي امريواز , هذا    -
الكلب ليس كلبك , اين ذهب 
 ذلك البدين ذو الفرو الطويل؟ 

 تظاهر امريواز أبنه مل يسمع شيئا .
انت طوال الوقت تعملني, انت   -

تفسدين كل شيء, لقد ذهب بتلر  
ق النجيل , ورشته  كي جيلس فو 

جويل مبسدسها املائي واغرقته ابملاء. 
وقد اضحك ذلك السيد رميي كثريا 



, ولكن مل يره احد سواي اي خالة . 
وهذا سري أان, كما وضع رميي حذاء  
يف كرسي التواليت فأفسده وفاض 

مكان , وهناك ايضا اتنيا  املاء يف كل 
 اليت تقيأت . 

كانت دانيال مرهقة للغاية حىت  
خذ األمر جبدية , مررت يدها يف  أت

 شعر الشيطان الصغري :



يبدو عليك انك متتعت كثرياً اي  -
 عزيزي.

لقد اشتقت لك اي خالة دانيال  -
 وكنت اود ان تكوين موجودة .

احست دانيال بغصة شديدة يف 
حلقها . إن امريواز يشتاق إىل  

 دانيال ! مههمت :
وأان اشتقت لك كذلك. -  



ملاذا جيب ان تعملي؟ ملاذا ال  إذن  -
 تبقني معي؟

هذه املسألة يصعب شرحها اي  -
 امريواز ولكن .

قطع كالمها صوت خطوات مسرعة  
يف الدهليز . استدارت لرتى جويل  

وجريمي يندفعان حنوها كأهنما يهرابن  
 من خطر جمهول . 

 قال جريمي : 



مرحبا! هل ميكن ان ندخل حجرة  -
 التصوير معك؟ 

رأسها عالمة للنفي وإن  هزت دانيال
كانت يف نفسها سعيدة . إن  

األطفال يودون ان يقضوا وقتا معها  
, رمبا كانت هلا قيمة على عكس ما 

 تعتقد.
ال , ألنكما تعلمان جيدا ان  -

الدخول ممنوع لألطفال حيث توجد  



مواد وادوات خطرة هناك قد 
 تضركما.

توسل إليها جريمي بعينيه بينما ألقت 
عصبية خلفها وقالت :  جويل نظرة  

من فضلك اي خالة دانيال إنه امر   -
 عبقري. 

احست دانيال أبهنا تضعف ولكنها  
مل تستلم ورغم رغبتها يف ان حيبها  



االطفال إال ان عليها ان تراعي اوال  
 قواعد السالمة. 

إن رجال يف سنة التاسعة ومعه اخته  
الصغرى ال مكان هلما يف حجرة 

ئية . قالت : مليئة ابملواد الكيميا  
هذا مستحيل اي اطفال. -  

كاان سيتوسالن إليها من جديد  
عندما تردد خطوات على الدرج .  

شحب وجها جويل وجريميي املغطيان 



ابلنمش . نبح كلب الصيد وانفجر  
امريواز يف الضحك. ظهر رميي على 

عتبة الباب وكأنه إله االنتقام 
االسكتلندي . كان ضخما وغامضا 

نظرة على جريمي   وسامها وألقى
 وجويل . صاح بصوت كالنباح :

انتما االثنان! إىل املطبخ .  -
وأبسرع ما ميكن , وال حتاوال إاثريت  
أكثر مما أان عليه وإال اتصلت أبخي 



الكي حيث حيملكما ويستخدمكما 
 طعاما للتماسيح. 

خفض الطفالن رأسيهما مث اختفيا 
جراي, بينما احست دانيال ابإلحباط 

ية حال لقد حاوال استغالهلا  , على ا
 كي خبتبئا يف الغرفة املظلمة. 

 سألته : ماذا فعال ايضا؟ 
 وضع رميي يديه يف وسطه: 



هل تقول لوحة بوفييه الذي   -
حارب يف معركة نيواورليانز إىل  

 جانب اندرو لك شيئا؟ 
تلك املعلقة يف مكتب تشارلز؟ -  

إهنا بعينها , لقد قرر الثنائي  -
الصورة ستكون  الديناميكي ان 

 أفضل لو أضيف إىل بوفييه شاراب.
 زفرت دانيال يف ذهول : اوه ! ال ! 



اوه , نعم , بواسطة قلم فلوماسرت  -
غري قابل لإلزالة. إهنما سيعاقبان  

على اجلرم الذي ارتكباه عن طريق  
تنظيف أرضية املطبخ بفرشاة اسنان  

. 
قال امريواز الذي كان يتحرق شوقا  

الزيت للنار!ألن يضيف   
لقد غضب السيد بتلر حقا. -  



قال رميي : لقد حانت ساعة نومك  
 أيها االب الصغري . 

جذب امريواز يد خالته كي تقبله مث  
عاد يف رزانة إىل حجرته والكلب  

 الغامض يف اعقابه. 
ما إن اختفى حىت ادركت دانيال يف 
أمل شديد اهنا مبفردها مع رميي ألول  

لرهيب  مرة منذ ذلك املشهد ا
 العاصف يف املطبخ.



 قالت وعيناها منخفضتان : 
حسنا , عندي عمل. وأان  -

مسرورة ألنين اجد انك جنحت يف 
 مهمتك جيدا. 

قال هلا وهو سعيد ألن وجهها امحر  
 خجال: 

اعرف كيف اتصرف , هل ميكنين  -
ان ادخل معك الغرفة املظلمة ؟ أان 

 ولد كبري وعاقل.



 
 

 ردت حبدة :
واثقة وال احب ان ال , لست  -

 أكون مشتتة اثناء العمل. 
حتولت عنه ودست املفتاح يف القفل  
, ولكنه مل يتحرك واحست به وراء  
ظهرها وهو ساكن. قالت له وهي  
 تنسل إىل داخل الغرفة املظلمة :



تصبح على خري!  -  
حاولت ان تغلق الباب وراءها ولكن  

قدما كبرية حافية منعتها. وقال 
يء:اببتسامة طفل بر   

اريد ان أرى ماذا كنت تفعلني يف   -
 النهار وانت تتجنبينين ؟

دخل ابلقوة إىل الغرفة الضيقة اليت  
كانت تستخدم خمزان للمالبس , 

ورغم عدم موافقة دانيال اليت جلأت  



إىل آخر الغرفة فإنه اخذ يفحص  
الزجاجات وعلب ورق التصوير  
واملكرب وكل األدوات الفنية اليت  

 تستخدمها.
األايم السابقة وجد العديد من  يف 

ل بوفييه كتبها يف املكتبة اخلاصة أب
ودرسها بدقة . لقد كانت دانيال 
تفيض ابملوهبة حقا . لقد كانت  

لديها موهبة خارقة القتناص اساس  



كل إنسان واعماقه وهي تصوره .  
وكانت لقطاهتا تعرب عن احاسيسهم 
البسيطة واملعقدة من فرح وحزن  

لوضوح . لقد كانت  وخوف مبنتهى ا
صورها انطقة حىت لتبدو كأهنا ابعاد  

 ثالثة جمسمة.
اثرت فيه بعض الصور لدرجة اوشك 
فيها على البكاء. لقد كانت اعمال 



فنانة حقيقية وامرأة ذات حساسية  
 غري عادية .

كانت تعرض يف صورها نفسها مما  
جعل رميي يزداد عشقا هلا حىت إنه  

فرقة من  غفر هلا ان تركته مع تلك ال
 الشياطني الصغار.

 قالت له :
عندما تنتهي من تفتشيك قد  -

 استطيع العمل.



وردا على ذلك , توجه رميي حنوها  
وهو مصمم على أال تفلت منه هذه 
الفرصة اجلديدة. بدا أبن فكر أبن  
اجنذابه إليها كبري لدرجة ان األمر  

سينتهي هبا إىل ان تكف عن اهلروب  
ن عليه منه ولكنه ادرك اآلن ا

 املبادرة .



امسك جمموعة من الصور املكربة  
ابألبيض واالسود من فوق الرف  

 الذي كان جبواره , وسأهلا :
هل هذه آخر صورك؟ -  

نعم , ميكنك ان تشاهدها.  -  
كانت حوايل مائة صورة متثل مجيعا  
ابوااب وواجهات عرض مغلقة بزوااي 
خيالية. اخذ رميي يفحصها واحدة 



متجهم. انتهى أبن  تلو االخرى وهو 
 سأل: 

ملاذا ال يوجد اشخاص يف هذه  -
 الصور؟

ألنين ال ارغب يف تصوير الناس. -  
ولكن هذا ما كنت تفعلينه عادة  -

 سواء يف اهلند و يورا يورا وابريس.
تلقت دانيال مالحظته أبن هزت  

 كتفيها فقالت إبحلاح:



إنين اجد ان الصور ينقصها   -
 الناس.
تدرك متاما انه  قالت يف تلعثم وهي 

 على حق: 
يوجد انقد خفي داخل كل منا .  -  

مرات عديدة كانت توشك ان  
تضغط زر االلتقاط يف حلظة خروج  

عميل من حانوت تبدو عليه 
السعادة , او ابئعة متعبة خترج 



الستنشاق بعض اهلواء , او امرأة  
عجوز خترج من بيتها لتضع سلطانية  

هبا لنب من أجل القطط الضالة , 
ولكن يف كل مرة كانت تنتظر 

 األبواب حىت تغلق. 
 قال رميي:

سأصحب األوالد إىل حديقة   -
احليوان غدا واعتقد انك التقطت ما  



يكفي من صور األبواب حىت اآلن  
 فتعايل صاحبينا. 

نظرت إليه نظرة متهكمة وقالت له  
 وهي تضحك: 

يوم يف حديقة احليوان مع عائلة   -
بوفييه ؟ اي هلا من فكرة خيالية ,  

 البد ان األمر سيكون حمريا.
 قال هلا يف حتد:



أي شيء ختافية ؟ من أن  من -
 تتمتعي؟ 

 
لقد كان هذا ابلضبط ما ختشاه  

ولكنها لن تعرتف بذلك ابدا. إن أي  
اعرتاف له أبسرارها سريبطها به اكثر  
ويضاعف من عذاهبا إذا هجرها .  
قالت متسائلة كي حتول احلديث  

 ملوضوع آخر:



كيف حال بتلر اليوم ؟ هل ظهره    -
 خبري؟
متهكمة: رد رميي بلهجة   

إنه حقا مثري للضجر. -  
ولكنه يؤدي كل عمل مطلوب  -

 منه اداؤاه . 
إذا كنت تقصدين بذلك كيف   -

يشكو ويبقى راقدا فإنه سيد 
 متخصص يف ذلك.



إنه يزعجك ألنه قاطع...  -  
عضت دانيال على شفتها ولفت  
نفسها , ألهنا اعادت املوضوع إىل  

 الضوء .
 قال رميي بصوت ممطوط منزعج:

عم هذه الكلمة املضبوطة ن -
والزلت منزعجا ورمبا ميكنك اآلن ان  

 تسري عين ما دمنا مبفردان.
 قالت : طبعا مستحيل.



سأهلا رميي : ومل ال , إننا ابلغان  
 وعاقالن. 

بعض الناس أكثر عقال ورزانة عن   -
 البعض اآلخر. 

شد ضفريهتا اليت على شكل ذيل  
 احلصان وقال هلا : 

فكرة السن   كفى عن الشعور أبن  -
تسيطر عليك وتضطهدك. أان ال 



اعريها أدىن انتباه , والبد ان يكون  
 األمر كذلك ابلنسبة لك.

آسفة ألن اعارضك , ولكين أرى   -
 انه لن حيدث أي شيء بيننا. 

املشكلة معك اي عزيزيت انك   -
 تفكرين أكثر من الالزم. 

ضغطت على زر كهرابئي فتحول 
ضوء  الضوء األبيض يف الغرفة إىل 



امحر . وهو ضوء األمان عند إظهار  
 الصور الفوتوغرافية .

تساءلت يف نفسها : إن هذه اول  
مرة تعمل فيها داخل الغرفة ومعها  

رجل, واحست إبحساس غريب, هو 
شعور أبن عليها ان تستسلم 

لعواطفها. ولكن القدر مل ميهلها ايضا  
هذه املرة حيث اختار احدهم هذه 

الباب. اللحظة ابلذات ليطرق   



صاح رميي يف غضب عارم بعد ان 
اطلق دفعة من السباب الشعيب  

االسكتلندي بينما اسرتدت دانيال  
 سيطرهتا على نفسها, قال: 

البد ان يكون األمر عاجال وإال   -
 ... 

فتحت دانيال الباب واتسعت 
عيناها عند رؤيتها للشخص الواقف  



خلف اتنيا اليت كانت هي نفسها  
 مذهولة. 

 قالت الصغرية :
إن كاهنتك الروحية وصلت اي   -

 سيد رميي. 
 كررت دانيال غري مصدقة : 

كاهنة روحية ؟!  -  



قدمت اجملهولة قدميها وهي تبعد  
ذراعيها عن بعضهما وهتز جمموعة 

اصواات يف يدها.لعب تصدر   
 قالت تقدم نفسها :

اآلنسة أريك. -  
كانت ترتدي قطفاان على الطراز  

املغريب أبلوان صارخة وحوايل عشرين  
دورا من العقود من اللؤلؤ حول  

رقبتها ذات ألوان متعددة . وكانت 



اصابعها اليت تنتهي أبظافر صناعية 
طويلة مغطاة ابخلوامت وكانت زينتها  

اها بلون الدم  مبالغا فيها فشفت
والعينان سوداوان والرموش بلون  

الفحم صناعية ايضا, واجلميع يتوجه 
 ابروكة شعر اسود جمعد فوق رأسها. 
مل تبد الدهشة على رميي إطالقا ,  

واكتفى أبن نظر إليها يف غيظ وقال 
 هلا حبدة :



لقد وقعت علينا يف وقت سيء  -
 حقا !

ملعت عينا اآلنسة أريك وساد دانيال 
ر أبن هذه الشابة تعرف ابلضبط شعو 

 ماذا قطعت عليهما .
 قالت دانيال للصغرية : 

هيا خربيين , ماذا جيري ابلضبط ؟  -
 وال تلقي القبعة على جريمي. 

 



 تدخل رميي معلقا: 
لكنك بدأت حتبني هؤالء االطفال   -

! 
 ردت دانيال حبدة :

ال حتاول تغيري املوضوع أبن هتينين  -
تحق أكثر مما  , اعرف ان جريميي يس

تفعله فيه هذه احلية الرقطاء  
 ولكن... 



قاطعها وهو يقودها خارج احلجرة 
 املظلمة من كوعها: 

ال تقلقي اي عزيزيت , إن هذه  -
 اآلنسة جاءت لتشفي بتلر.

 رفعت دانيال حاجبيها دهشة :
ولكن هذا لن يعجبه !  -  

 مههم رميي من بني اسنانه :
متاما.إنين اعتمد عليها  -  



لقد فاض به الكيل من ذلك العجوز  
الذي يتطفل عليه وينقد مسلكه 
واألدهى من ذلك وأمر انه يتعمد 
مقاطعتهما ومها يف املطبخ وبسببه  

 اختفت دانيال ثالثة اايم. 
ذهب اجلميع يف طابور إىل شقة بتلر  
واألوالد يقتلهم الفضول ويسارعون  
خطواهتم ليلحقوا هبم . دخل رميي 
دون ان يطرق الباب . كان بتلر  



واقفا وسط احلجرة ففزع وتظاهر  
ابالستناد على عصا اجلولف اليت  

كان من الواضح انه يرقص هبا رقصة 
 السويح وعاد إىل سريره وهو يعرج .

رميي وهو يبتسم يف مكر:قال له   
هذه ساعة العالج ايها العجوز!! -  

 صاحت دانيال :
ماذا تفعل وانت واقف اي بتلر,  -

 إن ظهرك لن يشفى ابدا إذا مل ترتح.



 تلعثم الثعلب العجوز:
لقد كنت اقوم بضبط التلفاز . -  
وملاذا ال تستعمل الرميوت كنرتول  -

 ؟
إنين ال اعرف كيف استعلمه  -

يه الكثري من األزرار. حيث إن ف  
نظرت اليه دانيال نظرة شك. إن 

بيت والدها كان حيتوي على اجهزة 
كهرابئية أكثر من األجهزة اليت  



يستخدمها جيمس بوند يف مغامراته  
ويستطيع بتلر ان يستخدمها برباعة  
.رمبا بدأ يتأثر ابلشيخوخة, عند هذه  

 الفكرة احست بقلبها يرجتف.
 حجرة بتلر  ادخل رميي الكاهنة إىل

واغلق الباب امام مخسة ازواج من  
 العيون اجلاحظة املتوترة.

ميكنك ان تلقي بكل اقراصك   -
وادويتك اي سيد بتلر , لقد عثرت  



على ما حتتاجه , معاجلة ال تفشل  
ابدا. وستعيد إليك صحتك 

وحيويتك يف ملح البصر . اقدم لك 
 اآلنسة أريك. 

ا  دفع الكاهنة حنو السرير ويف مروره 
ألقت اريك نظرة مورابة على اخيها  
وهي تصفر من بني اسناهنا بطريقة مل  

 يسمعها سواه:



ستسحقك جيزيل لو اكتشفت  -
 هذا.

إذن حاويل ان ترتيب األمر حبيث   -
ال تعرف عن ذلك شيئا اي اخيت 

 الصغرية. 
ثبت بتلر عينيه على املخلوقة  

املذهلة وانتقع وجهه بينما سارعت  
ائر يف اهلواء  حنوه وهي تصنع دو 

بيديها وتصدر تعويذات بلهجة اهل  



الكارييب . رفع عصا اجلولف  
 وهددها وهو يصيح :

إنك لن تضعي يدك الكافرة علّي   -
 ايتها الساحرة.

ازدادت دانيال شكا فيما جيري 
وراقبت املعاجلة وهي تقوم برقصة  

اهلنود احلمر حول السرير على انغام  
و . اغنية ديكسي مشهورة امسها ايك

 ايكو!



مث الحظت ان البودرة السحرية  
الداكنة اليت تلقي هبا الساحرة يف  

اهلواء هلا رائحة النب املطحون, عند  
قدم السرير كان ذو الشارب املفتول  

رميي يصارع نفسه حىت ال ينفجر  
ضاحكا . صرخ بتلر وجهه تلون  

 بلون قرمزي .



اخرجي من هنا ايتها الساحرة  -
حرك االسود هنا  اللعينة , ال اريد س 

 يف البيت! 
نظر إىل دانيال يف اسرتحام مث سقط 

على وسائده وبدأ يتأوه ويشري  
 أبصبع االهتام إىل رميي : 

كل هذا بسبب غلطتك!   -  
 
 



نظرت دانيال إىل رميي نظرة سوداء  
 قطعت اعرتاضاته , وقالت حبدة: 

حسنا اي سادة , لقد انتهى  -
 املشهد.

احد امسكت الكاهنة املزعومة من  
عقودها اللؤلؤية وقادهتا إىل الباب  
حيث اخرجتها من احلجرة . حتت  
انظار عائلة بوفييه اليت اتسعت عن 

 آخرها.



 وهي تقول هلا : 
ابعثي يل بفاتورة احلساب عن   -

العالج ابسم السيد دوسيه وإذا  
امتنع عن الدفع فال تتأخري ان  

تصفي عروسا من الورق على صورته 
ابلداببيس حىت ينتقم وان تثقبيها 

 سحرك منه.



ما إن اغلقت الباب وراء الساحرة  
حىت استدارت دانيال حنو رميي 

 وألقت عليه نظرة غاضبة : 
البد ان تشعر ابلعار ألنك قمت  -

 هبذه اخلدعة. 
قال رميي الذي كان يود ان يكشف  

 غرميه :
أان؟ -  



ولكنه مل يستطع ان خيفي مكره 
ان  االسكتلندي . إنه مل يستطع 

يقول لدانيال إن كبري خدمها العجوز  
يعتربها ساذجة وإنه ود لو انه كشف  

 هلا عن خداعه .
 قالت له :

اعتقد ان عليك ان تقدم بعض   -
األعذار للسيد بتلر اي سيد دوسيه  

 واترك لك هذه املهمة . 



دخل رميي حجرة كبري اخلدم وهو 
 يشري إىل الرجل أبصبعه: 

انت غشاش اي عزيزي !  -  
يه بتلر بنفس الطريقة وهو  رد عل

 مستعد الستخدام عصا اجلولف :
وأنت كذلك ايها الشاب . -  
انت ال تعاين أملا بظهرك وأنت   -

 أصح مين. 



وانت لست مربية متاما كما انت   -
 لست جنما يف الرقص .
 نظر إليه رميي يف حرية : 

نتيجة املباراة التعادل , واآلن   -
 ماذا نفعل؟ 

رزينا جدا وربط  فجأة اصبح بتلر 
حزام ثوبه ليتمالك نفسه أكثر . قال  

 بصوت مفعم ابإلاثرة : 
لن اقبل ان تضر صغرييت دانيال! -  



وهذا ليس يف نييت , يكفيها ما   -
 سببته لنفسها من ضرر. أتوافقين ؟ 

 قال بتلر مؤكدا :
نعم , لقد اضرت بنفسها مبا   -

 يكفي .
كان الرجل يتأمل أملا ال دخل له مبا  

ه من أمل يف ظهره . قرب رميي يدعي
مقعدا من السرير وجلس على مهل 

 . مث وجه نظرة طويلة إىل بتلر : 



ملاذا ال تقص على كل شيء؟ -  
رد عليه بتلر يف اهلاتف بعد رحيل 

 رميي :
إنه أان , ال تغلق , كل شيء يسري   -

حسب اخلطة بسرعة الصاروخ , لقد  
مرران ببعض العثرات خالل اليومني  

ترتيبه وأان مقتنع اآلن متام  شيء مت
 اال قتناع . 

 



 هناية الفصل 
 

 الفصل التاسع 
 

اطفأت دانيال نور الغرفة املظلمة  
وخرجت إىل الردهة . منذ املشهد 

املخبول الذي قدمته اآلنسة أريك مل  
تر رميي وال بتلر , وتساءلت : هل 

نظم الرجالن عالقاهتما . إن بتلر لن  



يرتك فرصة ملهامجة رميي الذي يرد له  
الصاع صاعني. البد ان كل هذا  

من   يرجع إىل الغرية ومل متنع نفسها 
 االبتسام امام هذه الفكرة . 

ملا كان ابب حجرة الرضاعة مفتوحا 
فإهنا دخلت هناك بطريقة آلية. كان  
رميي ال يزال مرتداي نفس القميص 
األبيض املفتوح إىل منتصفه وهو  
يتأرجح فوق املقعد اهلزاز بينما 



خصالت شعره تلمع يف العتمة . 
كان يغين اغنية للطفلة اليت كانت  

هدوء بني ذراعي رميي . كان تنام يف 
عليها ان تدور نصف دورة وهترب , 
ولكنها ظلت مشلولة يف مكاهنا وقد 

أتثرت حىت اعماقها من سحر  
املنظر, وهي ترى ذلك الرجل الذي  

ميتلئ رجولة يهدهد كاميل حبنان 
 وحب ال هناية هلما.



كان صوته منخفضا وعميقا وكأنه 
مهس الريح, رفع عينيه حنوها وفات 

لوقت للرتاجع, قالت وهي مرتددة ا
 ان ختطو خطوة حنوه:

إنه شيء ساحر وممتع.  -  
كان ر ميي يفكر يف حديثه مع بتلر  
وتساءل : إن كان قد اعرتف له أبنه  
يعرف كل شيء دون ان ينطق بكلمة  
, وال شك ان التحالف الذي عقده 



مع الرجل العجوز هو دليل على انه  
يعرف كل شيء . قرر ان يتبع  

سته . قالت دانيال : حا  
سأذهب ألانم ولكين اردت ان   -

ألقي نظرة على كاميل وأرى اهنا 
 خبري.

بدا اهنا مرتددة يف اخلروج من احلجرة 
وامتأل قلب رميي ابلعطف عليها . 

إهنا لن تعرتف ابدا, ولكنها ختشى ان  



ترتك الطفلة . لقد احس من أول  
ليلة ويف كل مرة جيدها جالسة يف  

املساند نفسه وسط الليل  املقعد ذي 
وهي تسهر على الطفلة الصغرية ابنة  

 اختها .
لقد اكتفى مبراقبتها وهو خمتفي يف  
الظل. إنه يعرف من اآلن مدى 

حمنتها . هنض بتمهل ووضع الطفلة  
يف مهدها بني حيواانهتا الصغرية 



املصنوعة من القطيفة مث استدار حنو 
طفلة  دانيال اليت نقلت نظرها من ال

ه.إلي  
 قالت بصوت يعوزه احلزم:

اعتقد انين سأسرتيح بعض الوقت  -
 هنا. إنين يف حاجة لالسرتخاء.

منعها رميي من اجللوس على املقعد 
اهلزاز وهو ميسك هبا من كتفها برقة  

 , وقال : 



إهنا خبري اي دانيال إهنا تنام نوما   -
 عميقا . 

قالت ونظرهتا العميقة حنو الطفلة  
 تكذب قوهلا :

ف ذلك جيدا.اعر  -  
تعذب رميي من أجلها ورفع ذقنها  

املدفون وسط شعرها الرمادي ومهس  
: 

إهنا ليست غلطتك اي عزيزيت . -  



قالت يف نفسها : إنه يعرف إن رميي  
على علم مبا حدث يف لندن , وعن 
طفل آن فيلدنج , إنه بتلر مل يكتفيا 
بوضع هناية للحرب بينهما فحسب 

لخيانة  وإمنا احست أبهنا تعرضت ل
 من بتلر . 

 
 قال رميي :

إهنا ليست غلطتك اي دانيال .  -  



ابتعدت عنه ورفضت الراحة اليت  
حتسها بقربه ألهنا حكمت عليه أبنه 

 غري جدير بثقتها , وقالت له : 
األحرى ان تقول هذا للمرأة اليت   -

مات طفلها بينما كان من املفروض  
 ان أراقبها . 

ر  إن ذلك مل يكن سيغري من األم -
 لو كنت جبوار سريرها.

 ردت بصوت مليء ابملرارة : 



ولكين مل أكن هناك. لقد كنت يف  -
حجريت املظلمة مشغولة ابلشيء  

الوحيد الذي اعرفه واحب ان اعمله  
. لقد كنت اعمل بدال من رعاية  

الطفل, طفل صديقيت كما وعدهتا .  
لقد كنت منهمكة جدا لدرجة اين  

ما نسيت انه ينام جبانيب , وعند
 عادت آن كان الطفل قد مات.
 قال رميي طبقا ملا شرحه له بتلر: 



كان موات مفاجئا من الرضعة .   -  
كان رميي قد قرأ كثريا من املقاالت  
تربية األطفال وعالجهم عند اخته  

جيزيل فعرف من مدة طويلة  
معلومات عن هذا املوضوع مما جعله  

 ال يتهم دانيال ابإلمهال .
بوسعك ان تفعلي شيئا اي مل يكن  -

دانيال , مل يكن ابستطاعة احد ان 
 مينع املوت.



مهست بصوت خمنوق من اتنيب 
 الضمري:

كان من الواجب ان أكون    -
 موجودة هناك.

كانت على استعداد ألن تضحي 
أبي شيء يف سبيل إعادة تلك الليلة  
للحياة. إهنا على استعداد للتنازل  

. عن موهبتها لو كان ذلك ممكنا
لت الدموع غزيرة على طول سا



خديها وهي تكرر للمرة املليون انه  
ال يوجد أي شيء او تضحية او  

حزن او أسف ميكن ان يعيد طفل  
 آن للحياة مرة اثنية .

رفعت قبضتها إىل فمها واخذت  
تعض اانملها وهي تفكر يف احلياة  
اليت ذهبت مبفردها يف تلك الليلة  

ان   دون كلمة مألوفة او مداعبة او
 تودعه. 



كان األمل ميزق قلبها وكأن سنة 
كاملة مل متر وانه ال شيء على 
 اإلطالق ميكن ان خيفف عنها.

اجتاحتها نوبة من النحيب هزهتا ومل 
يعد لديها أي قوة للمقاومة . 

اسندت رأسها على كتفه املرحية  
املطمئنة وتراخت . اخذت تستعد يف  
ذهنها الكلمات اليت وجهتها هلا آن  

متها أبهنا وحش أانين , ومدمنة واهت 



عمل وامرأة غري قادرة على رعاية 
األطفال وغري جديرة أبن يكون هلا  

 اطفال .
عادت الدموع تتساقط ألهنا كانت 
 تعرف أن آن على حق . قال هلا :

ال تبكي اي حبيبيت , ال تبكي ,   -
 انت حتطمني قليب. 

 قالت له بني شهقاهتا :



 استطيع  انت تعرف اآلن ملاذا ال -
ان افعل شيئا هنا ومل يكن من  

الواجب على سوزاان ان تطلب مين  
 احلضور.

 عارضها رميي قائال : 
ابلعكس , وأان اعرف ابلضبط  -

 ملاذا فعلت ذلك.
كان مدركا للعاطفة اليت تربط بني  

األختني غري الشقيقتني . وأن دانيال 



كي تقدم خدمة ألختها قبلت ان 
في.تتحمل هذا العذاب العاط  

ولقد طلبت أنت منها ذلك ألهنا  -
 تثق بك. 

انت خمدوع , لقد كنت دون شك  -
الشخص الوحيد يف العامل اليت ال  
تعرف مسعة قطيعها من الوحوش  
الصغرية والوحيدة اليت قبلت ان 

 ترعاهم.



زادت نربة احلزن يف صوهتا. إن 
القسوة اليت عاملت هبا نفسها  
ة ونقص ثقتها بنفسها , مل تكن عالم

تدل على أهنا أاننية وال اهنا شخصية  
 ال يتعمد عليها. 

كم من الوقت ستستمرين يف    -
معاقبة نفسك على شيء مل تكوين  
مسؤولة عنه؟ لست سوى امرأة اي  
دانيال ولست ممن يستطيعون تغيري 



القدر املكتوب. إن موت ذلك  
الطفل هو حدث مأساوي ولكنك مل 
تسببيه . إن هذه األمور حتدث وال 

ستطيع إال ان نبكي مث نعود إىل  ن
 استئناف احلياة. 

وكيف تريد من آن ان تستمر يف   -
 احلياة؟ لقد فقدت طفلها. 

وحنن ايضا ال نستطيع تصور  -
آالمها , ولكن احلياة جيب ان 



تستمر وإال فلن نضيع حياة واحدة  
, وإمنا اثنتان , ال تضيعي حياتك اي 
دانيال , إن هذا لن يبعث الطفل  

وال تدعي الشعور ابلذنب  اثنية
يبعدك عن اسرتك وفنك وعين أان 

 نفسي.
لقد جلأت إىل التبت حىت ال تفرض  
أاننيتها على اآلخرين ومع ذلك مل  
يغريها هذا من األمر شيئا . وهاهو  



رميي قد استطاع ان يستشف داخلها  
وكأهنا واضحة كالنهار. منذ مىت كان 
الرجال اثقيب النظر ولديهم القدرة 

اإلدراك احلسي؟ على  
 قالت :

انت تفهم كل شيء . -  
أان صديقك اي دانيال واحاول ان   -

أساعدك ابلقدر املستطاع عديين أال  



تلتقطي صور األبواب املغلقة وابدئي 
 احلياة من جديد.

قالت وهي جتاهد أال تسقط دموعها  
: 

وأين تعلمت كل هذه احلكمة ؟  -
 من مدرسة املربيات؟

شفته , مل حين الوقت  عض رميي على 
 كي يكشف هلا عن أتمره. وقال : 

اعتقد ان هذا موروث يف العائلة.  -  



 مهست بصوت خمنوق:
شكرا على اية حال.  -  

حفض رميي رأسه وحك أنفه. كان  
قق فكرته , ان عليها ان  حياول ان حي

تعود إىل احلياة مرة اخرى وأهنا يف  
حاجة إىل الرتفيه , وان ختتلط  

وعليه ان يشري   أبشخاص جدد ,
 إليهم حىت ختطو اخلطوة األوىل.

 فقالت له : 



ال جيب ان ننساق وراء عواطفنا. -  
ومل ال ؟ إننا ابلغان ولدينا كل   -

مانريده وكوين صادقة مع نفسك , 
 واعرتيف ابجنذابك إيل.

كان جمرد النظر إليه يعيدها إىل  
احلياة ويوقظ مشاعر داخلها انمت 

ه : منذ وقت طويل , قالت ل  
هناك اآلف األسباب متنعنا. -  



دعت يف نفسها أال يطلب منها تعدد  
تلك األسباب. لكع وميض شيطاين 
يف عيين رميي وبدا كأنه قط حاصر  

 عصفور كناراي قال : 
حاويل ان حتسبيها كلها , والنتيجة  -

ستكون صفرا. اعرتيف اي عزيزيت هبذا  
 االجنذاب الذي بيننا فلم تنكرينه ؟

ب ان أهني خدمتك  من الواج -
 حاال. 



اخذت الصور اليت تتخيلها دانيال 
تدير رأسها , إنه على حق , ومن 
األفضل ان تنتهز الفرصة وتقضي  
وقتا ممتعا مع ذلك الرجل الذي  
ينضح رجولة ووسامة قبل ان ان  

 يصيبها الكرب يف يوم ما.
مهس صوت صغري يف أذهنا حيذرها  

من اهنا ختاطر ابلوقوع يف حبه,  
ها استبعدت هذا االحتمال .  ولكن



إهنا من عائلة هاميلتون ومغامراهتا ال 
تدوم كثريا. إهنما سينجذابن  

لبعضهما وقتا مث يفرتقان بذكرايت  
مجيلة عن تلك املغامرة اليت حدثت  

 يف الصيف.
احس رميي أبهنا اللحظة املناسبة اليت  
استقر فيها رأيها. رفع عينيه إليها  

قمر . لقد  ومها تلمعان حتت ضوء ال
اليت  اراد ان ميحو الظالل القامتة  



طبعها التوتر على عينيها . لقد أراد  
ان يريها كم هي مرغوبة وان عليها  

ان تنسى الوحدة اليت يف قلبها  
 املثقل. 

امسك بيدها وقادها إىل الشرفة بعد  
أن ألقي نظرة اطمئنان على الطفلة .  

وقفا وقلبامها يدقان بشدة ومها  
جبو اثريي وروحامها هتيمان يف حماطان 

عامل ليس كالعامل الذي يعيشان فيه . 



مل يسبق لدانيال ان رأت رجال يف 
مالمحه ووسامته وقوته البدنية , 
 كانت تنظر إليه بعني الفنانة . 

وهو ينظر إليها حتت ضوء القمر, 
رأى كم هي مجيلة , ممشوقة القوام, 
تقاطيعها مثل ملكات اجلمال واحس  

اللحظة كم هو حيبها ولكن   يف هذه
 أتعرف هي كم حيبها !! 



انت ال تعرفني كم أنت مجيلة,  -
وإنين احترق شوقا ألن اعرتف لك  

حبيب واثبت ذلك. وال تعرفني كم من  
 الليايل سهرت وأان اختيلك ؟ 

عاد الصوت الصفري بداخلها يهمس  
 هلا فقالت له:

إنين أغرق.  -  
وأان كذلك. -  



شك مرة قالت له وقد غزاها ال
 اخرى:

هل ستبقى معي؟  -  
ركز رميي عينيه يف اعماق عينيها 

الفضيتني حيث مل يعد مبقدورها ان  
ختفي عنه شيئا . امسك بذقنها  
ورفعه ألعلى وقال هلا بلهجة  

 متوحشة: 
حاويل ان تبعديين اي حبيبيت ! -  



 مهست يف صوت حامل : 
أفضل ان احتفظ بك, وأنت ؟ -  

حبيبيت.اوه, طبعا, اي  -  
 

 هناية الفصل 
 

 الفصل العاشر 
 



ارتدت دانيال ثوهبا الكاكي واخذت  
تراقب حتميل السيارة امليين ابس  
وهي تشعر ببعض اخلوف بعد ان  
تصارع االطفال للحصول على 
أفضل اماكن استقروا داخلها. مل  

تستطع ان ترى من اتنيا إال ظال يف  
 ركن السيارة.

اخفت شجرة مانوليا ضخمة جزءا  
نها ومن قبعتها ذات احلافة  م



العريضة. كانت تبدو غامضة لدرجة 
تشكك يف نياهتا األمنية فقررت 
دانيال ان تراقبها عن قرب قبل 

 الرحيل.
اما امريواز فقد وضع عصابة على 

إحدى عينيه وبدا كالقرصان وجلس  
 يف الركن املقابل ألخته. 

احتل جريمي وجويل األريكة اخللفية 
هذه اللحظة ان  وجريمي حياول يف 



ميرر اخته من النافذة , رأسها اوال مث  
 بقية جسدها .

امرته دانيال اليت خرجت من املنزل 
وكاميل حتت إحدى ذراعيها حتمل  
 مهدا على شكل حقيبة , صاحت : 

جريمي ! اسحب اختك للداخل   -
 وتصرف برزانة . 

 
 



كان املنظر عبارة عن لوحة غري 
 متناسقة , قالت : 

قليال . هل انت واثق  إنين قلقة  -
 أبننا نستطيع ان نقوم ابلرحلة ؟ 

بدت نظرة رميي حارقة أكثر من  
 مشس الصيف.

طبعا ! ميكننا ان نلغي هذه الرحلة   -
 الصغرية وحنبس انفسنا يف البيت! 

ليس هذا ما قصدته. -  



حاولت ان تفرد الشريط االصفر  
املكرمش الذي وضعته يف شعر 

ض  كاميل األمحر اليت اطلقت بع
وق ثوب  االصوات اجملهولة وتقيأت ف

دانيال . كان مزاج دانيال رائقا فلن  
تتأثر ببعض اللعاب من فم الصغرية 
كاميل واكتفت أبن اخذت فوطة من  

 احلقيبة ومسحت اللعاب .



ظهر شبح بتلر املنحين على الباب  
وقال بصوت متماوت مصحواب 

خبلفيته املعتادة من تكشريات اآلالم 
: 

ألنين مل استطع ان  أان آسف  -
 اصحبكم . 

قالت دانيال وهي تنظر يف شك إىل  
بنطلون اجلولف الذي حل حمل 

 الروب دي شامرب. 



وحنن كذلك إنين اتساءل : إن   -
 كانت نزهة بسيطة لن تضرك ؟ 

 قال رميي منفجرا :
طبعا لن تضره , إهنا راحة  -

 واسرتخاء. 
قال بتلر وهو يتمىن هلم عودة محيدة 

: 
, على كل ارجو ان  هذا صحيح -

 تقضي يوما مجيال . 



ثبتا الطفلة يف مقعدها الصغري يف  
السيارة مث جلس رميي امام عجلة 

القيادة بعد ان توسلت إليه اتنيا اوال  
ان يزيل بقعة ال تتجاوز سنتميرتا 

ابللون األمحر خلف مقعدها . انتظر  
امريواز حىت دخلوا الطريق السريع  

قضاء حاجته ليعلن انه يرغب يف 
واضطروا للوقوف مرة اثنية عندما  
تعارك جريمي وجويل يف مباراة ملن 



يبصق أبعد مسافة. واخريا وصلوا  
إىل حديقة احليوان. على اية حال   

يف هذا اليوم يف عز الصيف يف حرارة 
أكثر من استوائية كانت اشعة  

الشمس خترتق بصعوبة الغمام وخبار  
ليه  الرطوبة الثقيل والذي تعودت ع

دانيال . قبل ان يصلوا إىل حديقة  
احليوان , كانت مالبسها قد جتعدت  
مثل مالبس ابقي اعضاء الرحلة عدا  



رميي فقد كان مرتداي قميصا من نوع 
برمودا يصل إىل ركبتيه وهو مفتوح 
حىت منتصف صدره مظهرا بشرته  

الربونزية , وكان يبدو نضرا  
 وجذااب... 

ل ووجه  تالقت انظاره مع انظار دانيا
هلا ابتسامة ودودا جعلتها حتس 

ابلدفء وردت ابتسامته اببتسامة 
 مراهقة تعاين مشاعر احلب األولية.



كان مشهد قد جعلها حتس أبهنا  
مليئة ابحلياة اجلديدة ومستعدة 
ملقابلة كل التحدايت مبا فيها  

اصطحاب ابناء اختها إىل حديقة  
احليوان. لقد أكد هلا رميي مقدرهتا 

مة عالقات متينة مع على إقا
األطفال, وقررت ان تسرتخي واال  
جتعل من القليل كثريا كما نصحها  
وهو اخلبري يف كل شيء. تنزهوا يف  



طرقات احلديقة معا حسب أوامر  
 رميي .

كانت اتنيا على بعد مرتين يف  
املقدمة حىت ال تشعر ابلعار إذا ما  
اعتربت ضمن الصغار , بينما اخذ 

طفلة وامسكت رميي يدفع عربة ال
 يدها . أصر رميي  دانيال امريواز يف

على ان تلتقط دانيال صورا للجميع 
. وألول مرة منذ سنة رفعت دانيال  



اخلطر الذي فرضته على تصوير  
 الناس.

بدأت التصوير على مهل مث حتولت 
إىل غول وهي تلتقط الصور بسرعة 
البندقية اآللية وكأهنا اصيبت ابجلنون  

هار كانت قد , ويف منتصف الن
 استخدمت مخسة افالم كاملة.

يف الوقت الذي كانوا فيه يعجبون  
مبشاهدة طيور الفالمنجو الوردية  



والنمور واألسود , انطلقت هي على 
سجيتها لرتى األشياء حسب خياهلا 
الفين. وتظاهرت أبن رميي واألطفال  
وهي يشكلون أسرة , طبعا هذا كان  
  من ابب الفضول ال غري حيث إهنا

ال تنوي على اإلطالق ان تتزوج وان  
 ترزق أبطفال , كم هذا اخليال ممتع!

 



مل مير النهار دون حوادث صغرية , 
حاول جريمي اللعب مع الثعابني ,  
ودخلت جويل يف جبالية خمصصة  
للقرود من فتحة يف السور, وحاول  
امريواز ان يفلت منهم حىت يذهب  

 إىل حبرية التماسيح.
*** 

رميي عندما استقرا فوق  سأهلا 
 األرجوحة بعد العشاء :



هل حقا ذهبت إىل كل األماكن   -
 اليت رويتها لألطفال هذا املساء؟ 
كان مجيع األطفال قد أكلوا  
مع  واستحموا ووضعوا يف الفراش 

حيواانهتم املصنوعة من القطيفة واليت  
اشرتهتا هلم دانيال من حديقة احليوان  

. 
على  كان بتلر قد انضم إليهم 

العشاء وقد لوحته الشمس وكأنه  



قضى كل هناره ميارس الرايضة يف  
اهلواء الطلق وبعد العشاء انسحب  

 حلجرته. 
كان الصمت سائدا ال يقطعه سوى  
صوت احلشرات القادم من شجرة يف  

يسوده السكون, كان  بيت جماور
اجلو ال يزال رطبا ولزجا وعبا بعطر  

ي  الورد واملانوليا, قالت دانيال وه
 تتثاءب كي ترد على سؤاله:



نعم لقد طفت ابلعامل.  -  
كانت تتكلم بكل بساطة وكأن كل  
الناس يفعلون مثلها وهذا ما جعل  
رميي يهتز ألن تبدأ يف تقليل رحالهتا 
؟ إن صدى احلديث السابق ال يزال  

يقلقها , لقد قالت له إهنا تعشق  
الطواف ابلعامل واكتشاف اماكن  

 وأانس غري معروفني. 



سرت فيها رجفة ابردة رغم احلرارة 
 اخلانقة. 

قال يف نفسه : آه لو استطاع ان  
يبقيها بسهولة . إن األسورة الذهبية 
اليت تلتف حول معصميها كانت 
تلمع وكأهنا شعر مالك. وود لو  

استخدمها يف ربطة قلبه بقلبها . إنه  
حيبها دون ان يستطيع ان حيدد  
  اللحظة اليت بدأ فيها هذا احلب ,



هل عندما أاثرت مشاعره وهي 
تبكي؟ أم عندما الحظها وهي 

تراقب الطفلة وهي انئمة؟ أم عندما  
انصتت وهي شاردة إىل امريواز وهو  

يقص عليها ان كلبه القطيفة ال  
يستطيع ان ينام؟ واحلقيقة املؤكدة  
الوحيدة هي انه اثناء نزهتهما يف  

حديقة احليوان عرف اهنا حتبه. ولكن 
ة أفزعته .هذه احلقيق  



لقد ظل طوال حياته ينتظر ان يقع  
يف حب فتاة من لويزايان من نفس  
مستواه وتشاركه قناعاته ولكن حبه  
هلذه املرأة اليت تشبه اجملندات يف  
اجليش األمريكي ذات الساقني  

الطويلتني والعطشى دائما للمغامرات  
 , هذا احلب خييفه.

ماذا سيفعل ؟ وكيف سيكون رد  
ليت تعترب الصالت  فعل دانيال ا



العاطفية شيئا يستحق السخرية لو  
 كلمها يف ذلك ؟ سأهلا :

ماذا ستكون وجهتك القادمة؟ -  
ترددت دانيال . إهنا ال ترغب يف 
ترك نيو اورليانز بسرعة ألنه يف 

اليومني االخريين تغري كل شيء , 
وضعها وعواطفها وهي نفسها .  

 قالت :
لست أدري! -  



طلب مين   قالت يف نفسها : لو
ملكثت هنا , ولكن ما هذه احلماقة . 

إن كليهما يعلم ان هذه املتعة 
العاطفية بينهما لن تستمر . كيف 
تتوقع مستقبال هلا مع صديقها  

 الصغري ؟ سأهلا رميي :
هل ذهبت إىل روافد النهر   -

 األسود؟ 



تساءل ماذا سيخسر لو صحبها إىل  
روافد النهر األسود ؟ وقد جتد منزال  

ها األماكن الغريبة غري املألوفة  ينسي
 واليت تسعى وراءها.

اجابت وهي ترفع حنوه عينيها 
 الفضيتني :

ال, هل تصحبين إليها؟  -  
نعم . -  



تضخم األمل داخله ودفع خماوفه .  
ود لو تفهم ان حبه هلا عميق حىت 

 دون كالم .
 سأهلا :

هل قضيت هنارا طيبًا? -  
 اعرتفت : 

رائع .. شكرا . -  
ليست يف حاجة ألن حتدد السبب. 
لقد ساعدها يف اخلروج اخريا من  



عزلتها اليت فرضتها على نفسها  
وكان يكفي رميي ان ينظر إليها طوال  

النهار يف صمت وهي تصور 
األطفال وهم يف سبيلهم 

 الستكشاف حديقة احليوان.
 احس ابلسعادة . مهس يف أذهنا:

انت مجيلة اي دانيال وحيوية   -
ال جيب ان حيرم العامل منك  ودؤوب و 

. 



أترى أن الغرور واألاننية مها أان .. -  
ولكن ال ... -  

صمتا ومل يعد هناك داع ألي تفسري.  
إن دانيال ستحتفظ يف قلبها مبكان  

خاص لرميي ذلك الرجل الذي  
شفاها من جرح كان من املمكن ان  
حيطم حياهتا . إهنا مل تنس احداث  

نها لن  لندن ولن تنساها ابدا ولك



مترضها كالسرطان الذي أيكل اجلسم 
 يوماً بعد يوم .
 اطلقت زفرة :

اعتقد ان علينا ان نراتح   -
استعداداً للمؤامرات الشيطانية اليت  

 يدبرها جريمي للغري.
هل ستنامني ؟ -  

وأنت؟ -  



نظر إليها نظرة عميقة قبل ان يقول  
: 

اعتقد انين سأخذ دشا قبل أن   -
 أانم. 

حاجة ملساعدة اي  وهل أنت يف  -
 عزيزي.

 
 هناية الفصل 

 



 الفصل احلادي عشر
 

 قال جريمي بني ملعقتني من الطعام:
سألف العامل كله مثلك اي خالة  -

دانيال وسأحبث عن احليواانت  
الغريبة يف كل مكان واصطادها مثل  

بطل حلقات اململكة الربية يف  
 التلفاز. 



أضاء وجه دانيال من السعادة , لقد  
ا يف ان تقرب منها ابناء  جنحت اخري 

اختها عن طريق احلكاايت 
 واملغامرات اليت قامت هبا. 

كانت شارب ابيض من اللنب يزين  
 شفته العليا.
 قالت جويل :

اوه , نعم وسأتبعه إىل كل مكان  -
وسألتقط صورا وسنذهب إىل امريكا  



وإىل بورنيو وسيطلق علينا رجال  
 امسها كما حيدث يف إندايان جونز . 
أعلن امريواز وخداه امحران من  

 اإلاثرة : 
وأان سأكون عامل نظافة . -  

انطلق اجلميع يف الضحك وعندما  
زاد جريمي عن حدمها اوقفهما قائال  

: 



دعوه يف حاله , ال ضرر يف ان   -
 يكون عامل نظافة. 

تبادل كل من جريمي وجويل نظرة  
اتفاق على خطة معينة وتركا املكان  

هما واخومها  قبل ان يغضبا مربيت
الصغري يف اعقاهبما. وعندما اغلق 
الباب خلفهما عاد انتباه دانيال إىل  
رميي الذي كان يتأمل قدح قهوته يف  

 غضب قال : 



لقد علمت عامل نظافة يف   -
الصيف اثناء دراسيت ومل أر عجائب 

الدنيا مثلك وتقريبا مل اغادر  
 نيواورليانز. 

هنض من فوق مقعده يف ضجة كي 
ين بكاميل ورفعت دانيال يذهب ليع

حاجبيها تعجبا . إن تفسري مزاج  
 يكمن يف هذا إذن.



من يومني منذ نزهتهما يف حديقة 
احليوان كان غريب األطوار مل يكف  
جريمي وجويل عن ان يطلبا منها  
ابستمرار ان تقص عليهما عن 
رحالهتا وكانت تنفذ رغبتهما يف  

محاس ولكنها مل تفكر ان رميي كان  
شعوره وهو ما كان حيدث  خيرج عن

كثريا . استطاع اخريا ان يهدأ وإن  
بدا شارد يف معظم الليايل وكأمنا يريد  



ان يقنعها بشيء ال جييد التعبري عنه,  
لقد احست معه مبشاعر مل تقرأها يف  
كتب, وكم كان غريبا ان حتصل على 
ماكانت تعتربه مستحيال وهو احلب 
, حتسست جبهتها بكفها لتتأكد من  

هنا ال تعاين احلمى , ال ميكن ان  أ
يكون ما حتسه هو احلب , ال ميكن 

 ان تكون وقعت يف حبه . 



ألقت نظرة يف اجتاه رميي الذي حاول  
ان ينزع حبوب الطعام امللتصقة 

بشعر كاميل فأحست أبن قلبها يقفز  
قفزة قاتلة يف صدرها . وعندما  
استدار رميي وكاميل حتت ذراعه 

وعلى وجهها   كالكرة فاجأ دانيال
 تعبري اإلرهاق . سأهلا :

أال تسري األمور جيدا؟  -  
بلى .. بلى. -  



اعذريين اي أرنبيت الصغرية على  -
غضيب ولكين كنت اخشى ان 

 حتتقريين ألنين علمت عامل نظافة .
مل يكن تفسريه صادقاً إال يف جزء .  
إن ما يضايق رميي حقا هو مزاج  

در  دانيال حنو الرحالت . إنه مل يغا 
لويزايان إال مرة واحدة ولكن حنينه  
 للوطن اجربه على ترك وظيفته ليعود. 



إنه ال يتحمل ال فكرة الرحيل وال 
ونه  فكرة ان يدع دانيال ترحل بد

وابلتايل إذا مل يصل إىل إقناعها  
ابلبقاء فإنه خسر املعركة قبل ان  

 تبدأ.
 قالت :

إنين اعتربك تستحق ميدالية .  -
يانز يف عز  كناس يف نيو اورل

الصيف! اتدري ليس ألنين امتلك  



بعض املال فإنين ال اعترب نفسي  
 متحذلقة .

متحذلقة؟ إىل هذه الدرجة ؟  -
 أتقولينها يل الليلة؟

أتملت دانيال رميي وقد وسد كاميل 
على فخذه وهو يالعبها , قالت 

 تسأله : 
أتظن حقا انه حيب تنظيف الطفل   -

 يف حوض الصحون ؟



هو عملي أكثر من  ابلتأكيد و  -
 البانيو .

لقد حصلت فعال على شيء من  -
جريمي قبل زايرتنا حلديقة احليوان  

فإنه مل يكف عن احلديث عن 
 الفضاء . 

لقد بدأت فعال حتبني هذا الصيب   -
 , أليس كذلك؟

اطمئن فإن ذلك لن يستمر .  -  



متىن رميي يف نفسه ان يستمر جريمي 
نه  يف هذا التغيري يف السلوك , بل إ

 يقسم على ذلك . 
ركب اجلميع امليين ابص لزايرة روافد  

نيواورليانز وعندما بدأت املدينة  
ختتفي خلفهم توغلوا يف منطقة 

مستنقعات متر وسط سهل تناثرت  
فوقه مصانع للمنتجات الكيميائية 



حيث كانت مداخنها ترتفع حنو  
 السماء كعالمات التعجب . 

السكر  مث عربوا مزراع األرز وقصب 
مث صعدوا طريقا سريعا ميتد كليو 

مرتات. بدا وكأنه راية ترفرف أعلى 
صارية فوق مساحات ممتدة إىل ما ال 

 هناية من العشب املتماوج .
الحظوا بني جمموعات اشجار البلوط  

والسرو بعض ممرات الروافد اليت  



حفرت وسط األرض وكأهنا بقع من  
 احلرب.

 
سجلت دانيال كل شيء كعادهتا  

ندما تكتشف مكاان جديدا وكأن  ع
رميي يراقبها من طرف عينه وهو  

يكتم انفاسه حىت ال يكون رد فعله  
 سلبيا. 



إنه على استعداد للتنازل عن كل 
شيء يف سبيل ان حتب وطنها األم 

 وان تتلقى حكمه بعاطفة جاحمة.
فجأة استدارت حنوه وابتسمت له  

ابتسامة وضاءة وقالت بصوت حلو 
: 

مجيل اي رميي . إن كل شيء -  



كانت كل حمابس عواطفه قد  
انفتحت واجتاحه شعور ابالرتياح 

 واخلالص.
كانت مدينة الك تقع فوق متاهة  
صغرية وكان شارعها الرئيس حتتله 

احلوانيت العادية مثل بقالة  
وخردوات حيث زينت واجهات  

عرضها إبعالن قدمي عن البسكويت  



وجزارة تعلوها الفتة تقول هنا  
 نتحدث الفرنسية .

كانت الك مهلهلة وفقرية مثل بقية 
املدن الصغرية يف العامل, ووقعت 

دانيال يف حبها من اول نظرة, كانت 
تتحرق رغبة يف اإلمساك آبلتها  

الفوتوغرافية كي تصور إعالن املطعم 
الذي يقول هنا سجق وشراب  
والعجائز الثالثة الذين حياولون  



فوق   استعادة املاضي وهم جالسون
اريكة خشبية , وشابة خترج من  

صالون إيفيت للحالقة وقد علت  
 رأسها تسرحية دائمة جديدة. 

دخلوا بعد ذلك يف شارع مواز 
للرافد األسود وهو عبارة عن شريط 
من املاء املوحل أسود كما حيمل امسه  

. وكان آخر بيت يف الشارع يقع  
على بعد مائة مرت تقريبا من النهر  



رميي كان عبارة عن   وهو ملك والدي
ضيعة مجيلة من الطوب األمحر له  
شرفة حول كل الواجهة تظللها  
شجرة بلوط ضخمة ويتدىل منها  

 زهور إسبانية .
خرجت نويل دوسيه إىل شرفة وهي  

ا يف مريلتها واستقبلتهم متسح يديه
مجيعا ابلقبالت والتحيات, وكأهنم  
جزء من عائلتها. كانت قصرية  



عيناها حيويتان ومستديرة كالكرة و 
وح منها رائحة اخلبز  سوداوان ويف

الطازج املغري. سأهلا رميي بعد ان  
قبلها وتبادل معها بعض الكلمات  

 االسكتلندية : 
اين أيب؟ -  

لقد خرج ليبحث عن بعض قطع   -
الغيار لسفينته من عند لويس سيعود  



إىل هنا للعشاء . إن هذا الرجل مل 
 أره مرة يتأخر عن الطعام. 

نها رميي بقوة بني ذراعيه مما احتض 
جعلها تنفجر ضاحكة وكأهنا فتاة يف 

العشرين من عمرها . راقبتهما  
دانيال وهي سعيدة وقلقة يف آن 

 واحد.



لقد بدا عليه الشباب بشدة . قال 
الصيب الكبري الذي له عيناه  

 سوداوان واخذ يعاكس أمه ويسأهلا : 
ماذا اعددت لنا على العشاء اي   -

اعددت اطباقي املفضلة أمي ؟ هل 
 ؟

اجابت السيدة العجوز قبل ان 
هتمس يف أذنه ما جعل وجهه حيمر :  

 أان اعددت لك مفاجأة . 



قال رميي لدانيال اثناء تعارف امه  
 على االوالد وبتلر: 

إهنا تسأل عما إذا كنت عروسي  -
 املستقبلية ! 

ظلت دانيال صامتة من الدهشة  
واحست ابخلجل , صارت حدقتا 

يف سواد احلرب ومهس : رميي  
لقد امحر وجهك اي مالكي.  -  

 زجمرت :



ولكن ال , إهنا احلرارة اخلانقة , او   -
 رمبا من عالمات سن اليأس .

تلقى رميي مالحظتها بضحكة فقالت 
: 

إننا سنغضب والديك اي رميي. -  
كان البيت يبدو مرحيا ولكنه ليس 
من االتساع حبيث يضمهم مجيعا,  

ن اخلسائر اليت  وخشيت دانيال م



ميكن ان حيدثها األطفال . قالت 
 وهي تشري إىل الرافد: 

ميكننا ان نقيم يف الفندق هناك,   -
 إهنا مثل املركب .

أتقصدين السفينة اي عزيزيت ؟ نعم  -
 هي سفينة . 

ذهبا الستكشاف مقر إقامتهم  
املنتظر اتركني لنويل متعة تقدمي 

الليمون الفطائر من صنعها , عصري 



وولبتلر مهمة رعاية الطفلة , لوح هلم  
االخري بيده وهو يبتسم ابتسامة  

 ماكرة . 
 مهست دانيال :

لقد غري رأيه فيك. -  
سارا يف الطريق الضيق املغطى ابحملار 

والودع والذي يؤدي إىل الرافد 
وابتسم رميي يف داخله على التحالف  



الذي عقده مع العجوز 
 االستكلندي: 

يه ان يعرفين على اوه! يكف -
 حقيقيت . إن من يعرفين حيبين .

كان فندق دوسيه كما مساه رميي 
عبارة عن سفينة كبرية حتولت إىل  
بيت عائم ويف األصل كانت ملك  
اجداده األولني, واستخدمت بعد  
ذلك ابستمرار كملجأ للضيوف 



عندما يفيض البيت بقاطنيه , بين  
ىن من اخلشب  فوق السطح مب
اشجار األرز ومل  مسقوف جبذوع

تكن الفتحات املخصصة للنوافذ 
مغطاة ابلزجاج وإمنا ابلستائر , وتطل  
على شرفة تسمح مبرور النسيم ومتنع 
مرور الناموس. وكان املبىن مكوان من  
حجرتني على مستويني وكل منهما  
حتتل املساحة املتاحة وكان جسد 



السفينة مغطى كله ابلنجيل االخضر 
عة فظ السوائل مقطو وبراميل كبرية حل

إىل جزءين استخدمت كأصص 
للزهور مثل البتونيا واجلريانيوم أبلواهنا 

املبهرة . ويف ركن يوجد قفص 
للعصافري معلق على جذع شجرة  
ويظن املرء انه يف ملعب جولف  
مصغر وهو يتميز ابخلصوصية 

 والرتحيب صاحت دانيال :



إن األطفال سيعشقون هذا .  -  
لسفينة وهو يقول  قادها إىل مقدمة ا
: 

اعرف انك حزينة اي أرنبيت   -
الصغرية وال متتعضي وميكنك ان 

 تعيشي يومني بدوين. 
 نظرت إليه دانيال نظرة سوداء .



طبعا , لقد عشت اربعني سنة   -
وتسعة اايم بدونك وسأحتمل ليلتني 

 اخرتني دون عناء . 
ولكنك مل تقويل هذا مؤخرا. -  
هذا غري صحيح على اية حال   -

فإن كالم املرأة وقت العاطفة ال  
 ميكن ان يؤخذ قرينه ضدها.

 قال هلا :



لقد رتبت ان خنرج مبفردان غدا يف   -
 جولة .

واالطفال . -  
إنه يوم عطلة املربية وقد وافق   -

 والداي ان يرعياهنم من اجلي.
 نظرت إليه يف شك :

هذا إذا كاان سيعيشان وحىت لو   -
من عاشا فإن اجلحيم سيكون ارحم 

 احلياة مع تلك العائلة اجلهنمية .



كانت يف هذه اللحظات قد نسيت 
كل خماوفها السابقة ووجدت انه من  

الطبيعي ان تقع يف حبه جبنون .  
نظرت دانيال نظرة قلق على بيت 
دوسيه من بعيد وقد برز وسط  

 األحراش سألته:
هل أنت واثق أبن كل شيء على  -

 مايرام, إنين اشعر أبنين حزينة .
 صاح رميي :



كفي عن القلق الذي ختلقينه   -
لنفسك. إن والدي حيبان ان حياطا  
ابألوالد وسيعتين والدي جبريمي 

وجويل وامي ابلطفلة وبتلر ابألثنني  
الباقيني . استفيدي من نزهتنا اي  

عزيزيت . ملاذا ال تعجبك فكرة احلياة  
 وسط املستنقعات ؟

حبس رميي انفاسه. وكيف أيمل ان  
امرأة راقية مثل دانيال تقبل احلياة 



وسط األحراش فوق سطح سفينة  
 خرجت من اخلدمة لقدمها؟

 احتجت دانيال:
ال على االطالق , إن هذه  -

املستنقعات ال تسبب يل أي خوف  
على اإلطالق . لقد احضرت تسعة  
افالم جديدة ومل اتوصل إىل تصوير  

متساح واحد يف حجم خميف .  
هذا! واعتربك مسؤوال عن   



حمت ابتسامة رميي القتامة اليت  
سادت وجهها كما تضيء اشعة 
الشمس وهي خترج من الضباب  

والسحاب واحست دانيال أبن قلبها  
يقفز من صدرها , ردت على 

ابتسامته مبثلها مث ابتعد عن الك 
وعن السفينة اي البيت , وصعدا 

الرافد األسود كي يتوغال يف عامل بري  
ار السرو. من املستنقعات واشج  



وعندما توغال كثريا يف هذه املناطق 
ابطل رميي حمرك القارب وساد  
السكون الذي تتخلله اصوات  

الطبيعة من صياح نسر حاد وفرفة  
اجنحة طائر البالشون وصوت حترك  
املاء من حيوان قريب من الشاطئ  
 او صوت متساح رهيب عن بعد.

صاحت دانيال وقد بلغت إاثرهتا حد 
يوصف. ال   



هذا شيء رائع ومثري لإلعجاب ,  -
إنه يشبه األمازون وهنر النيل , إنه  

 شيء خرايف!
امحرت وجنتاها من اإلاثرة حتت  

ا . اشعة الشمس وسرعة إاثرهت 
وانتقلت العدوى إىل رميي . اخذ 

جيذف برباعة ألنه قد عاش فوق املاء  
 طوال حياته.



جلست جبواره على نفس اللوح  
القارب وعندما   اخلشيب يف منتصف

رفعت عينيها حنوه هب نسيم فأطار 
شعرها املشوب ابلشيب وسقطت  
خصلة منه فوق فكها. كان ابقي 
الشعر مربوطا خلف رقبتها على 

شكل ذيل احلصان غري ان إحدى  
اخلصالت افلتت لذا رفعها رميي  

أبصابعه إىل اخللف . اتهت دانيال 



يف عينيه ومل حتس أبهنا توقفت عن 
ال عندما النتفخت رئتاها التنفس إ

 وبدأات تؤملاهنا.
 قالت :

ماذا حيدث لو وقعنا داخل فك   -
 متساح جائع ؟

ملاذا ال تثقني يب اي مالكي؟  -  
سحقت دانيال انموسة عمالقة فوق 

 صدرها :



يبدو ان احلشرات ستلتهمين واان   -
حية. إهنا من الضخامة حبيث جتاوز 

 حجم حامالت الطائرات .
تري الثعابني! انتظري حىت -  

اخرج علبة كوكا كوال من الثالجة  
 الصغرية اليت احضرها معه . قالت :

إنين ال اظن انين رأيت أمجل من   -
هذه املناظر البدائية . كم هو رائع ما  

 نراه وحنسه !!



 اخذ قلب رميي يرقص بني جانبيه .
نعم إنه رائع !! -  

 
 هناية الفصل 

 
 

 الفصل الثاين عشر 
 



عم رينارد على شاطئ  كان مقهى ومط
الرافد وليس بعيدا عن املنزل , وكان 
واقعا على حافة الغابة وهو عبارة 
عن مبىن فسيح من اخلشب مقام  

على اعمدة. كانت سيارات الزابئن  
 متأل ساحة االنتظار.

ترددت دانيال حلظة الدخول  
واحست أبهنا بلهاء . كانت قد 

ارتدت مالبس للخروج من بلوزة من  



ألرجواين , وجيب مناسب  احلرير ا
من اهلند بلون الرتكواز وفوشيا . 

كانت كلما اضافت عنصرا جديدا 
إىل زينتها كان محاسها للخروج يربد. 

ويف اللحظة اليت لبست احللق  
الذهيب يف أذنيها فضلت لو انزلقت 

 حتت السرير واختفت حتته. 
إن هذه الصفحة من حياهتا على  

وشك ان تقلب , لقد بلغت 



عني من عمرها . كانت الشمس  األرب
قد حولت وجهها إىل اللون الوردي  
واظهرت التجاعيد القليلة واليت من  
املفروض ان ختتفي حسب اإلعالن  
عن الكرمي املعجزة الذي استخدمته 

 دون نتيجة .
كانت عينها الفنية الدقيقة قد 
فحصت كل جزء من جسدها 

وأتكدت من أن بشائر عالمات  



ف. مل تعد الشيخوخة بدأت تزح
تشك يف اهنا اصبحت امرأة عجوزا 

يف سن االربعني تستعد للخروج  
ابرتداء مالبس اخلروج مع شاب  

 خرج لتوه من سن املراهقة.
 

 قال رميي بصوته العفوي:



هيا اي دانيال هذه اول مرة سأقدم   -
لك فيها وجبة جيدة! وهبذا تغريين  

 من أكل األطفال .
حولت وجهت له نظرة اتئهة وقد 

رأسها جانبا . اراد ان يتأكد من اهنا  
 مقتنعة . قالت : 

حسنا , موافقة ! -  
اطلق رميي زفرة ارتياح وامسك  

بذراعها وجعلها تصعد الدرجات 



املؤدية للمطعم وعندما انغلق الباب  
وراءمها عرفت يف احلال ان حاستها  
مل ختدعها , احست أبن شعر رأسها  
  يقف ورميي يقودها إىل صف طويل
من املوائد مرصوصة عند اجلدار 

 الداخلي . 
صاح امريواز الذي ظهر فجأة  

 كالشيطان وصافحها :
عيد ميالد سعيد اي خالة دانيال! -  



اخذ جريمي واتنيا وجويل وعدد ال  
طفال مل يسبق هلا ان  حيصى من اال

رأهتم يف حياهتا اخذوا يصفرون بكل  
ما يف رائتهم من قوة مما اسرتعى 

ضور.انتباه كل احل  
كان بتلر ووالدا رميي ونصف دستة 
  من البالغني ال تعرفهم جالسني امام

املائدة على استعداد لالحتفال بعيد 
 ميالدها الذي فضلت ان تنساه .



سألت دانيال رميي بصوت ابرد 
 كالثلج حىت ال تنفجر غضبا : 

هل اخربت اجلميع ان اليوم عيد  -
 ميالدي؟

حدجها رميي بصوت ابرد كالثلج  
ىت ال تنفجر غضبا :ح  

مل أقل هلم حمددا أي عيد ميالد!  -  
وجهت دانيال ابتسامة مصطنعة 

للمدعوين , وأشارت إليهم مبا معناه 



اهنما سيأتيان حاال مث استدارت حنو 
 رميي وقالت :

خسارة ان متوت صغريا! -  
هيا اي أرنبيت الصغرية! إهنم يريدون  -

فقط ان ميرحوا معك وهم سعداء 
هنا اليوم .اما ابلنسبة يل فال ألنك 

داعي للحديث عن ذلك . فإن عدد  
 مشعات التورتة ال يهين .

 اوشكت دانيال ان تفقد الوعي .



ال تقل يل إن هناك تورة ومشوعا. -  
ال , إن رجل املطافئ املسؤول مل  -

 يسمح بذلك. 
انتزع هذا التعليق الساخر ما يشبه 
االبتسامة منها إن هؤالء الناس 

هم لطيفيون , ألنه حضر ويبدو  مجيع
ان االطفال يسبحون مع املالئكة  

 من السعادة .



انقبض حلقها عندما تذكرت عيد 
ميالدها السابق الذي قضته يف  
التبت بصحبة جدي وراء الباك  

 الذي يشبه اخليمة.
سأهلا امريواز الذي امسك بيدها  

 ليقودها حنو مكان الشرف :
كم عمرك اي خالة دانيال؟  -  

ت عليه : كذب  
تسعة وثالثون عاما . -  



انتقلت بعد ذلك إىل عملية التقدمي 
. كانت هناك اليشيا األخت الكربى 
لرميي وزوجها وابناؤها الثالثة. واخته  

الصغرى اريك اليت كانت تشبه  
بدرجة مدهشة الكاهنة الروحية اليت  
حضرت لعالج بتلر ! , والعم جان  

والعمة فانشون ومها زوجان يف 
نيات من عمرمها .الستي  



هناك ايضا جيزيل األخت التوءم 
ا وابناها التوءمان . ومل  لرميي وزوجه

يلب الدعوة االخ االصغر اندريه  
واألخ األكرب اتيان املرعوف اكثر 

 ابسم الكي. 
بسرعة اهنمك اجلميع يف احاديث  
حيوية ورأت دانيال ان آل دوسيه 

ينتهزون اي فرصة ليجتمعوا ويتمتعوا 
ون ذلك دون تكلف , وهم يفعل



وبعد بضع دقائق مل يعد احد  
 يتحدث عن عيد ميالدها.

اجتاحها كل انواع االنفعاالت  
واألحاسيس وراقبت دانيال اخوات  

رميي كانت اصغرهن ليس لديها  
اطفال وقد التصقت يف احلال  
بكاميل وتبنت العناية هبا وقد 

اظهرت الطفلة سعادهتا بذلك. اما  



فف من حدة ابلنسبة لرميي فقد خ
 هروهبما وسط املستنقعات.

 
فجأة جاء جريمي ليشدها من ذراعها  

 وهو يقول :
لن ختمين اي خالة دانيال ابدا ما   -

 رأيناه اليوم أان وجويل!
 سألته بصوت شارد: 

ماذا؟ -  



لقد ذهبنا إىل الغابة وجعلنا اباب  -
 دوسيه نرى كل انواع احليواانت.

حيواانت اي جريمي ؟  -  
حيواانت و...  -  

هذا رائع اي عزيزي ولكن جيب ان   -
تعود إىل مقعدك فإهنم سيقدمون  

 الطعام.
نعم , ولكنين اود ان اوضح لك. -  

فيما بعد .. موافق؟ -  



عاد الصيب الصغري إىل مقعده وهو 
يزفر يف ضيق. كانت رائحة الطعام  
رائعة , وكان آل دوسيه يعرفون كل  

وجدة الساقيات واخلدم ابمسائهم امل
ويسألوهنم عن احواهلم بلهجتهم  

احللوة . كان الطبق الرئيسي اململوء  
حىت حافته تتصاعد منه األخبرة اليت  
سحرت دانيال ابلفواكه البحرية .  
كان رميي قد علمها كيف تستطعم 



احليواانت القشرية من نوع  
اجلندوفلي واجلمربي الصغري ,  

وعلمها كيف تقشر لتخرج اللحم  
ذ.األبيض اللذي  

 قال هلا وهو يغمز هلا بعينه:
وإذا كنت استكلندية حقا فإنك   -

 ستمصني الرأس.
اللعنة! -  



كيف ميكنين ان احولك إىل    -
 العادات االسكتلندية؟

لن استطيع ان أصل إىل هذا   -
احلد. لقد أكلت كميات رهيبة من 
اشياء غريبة يف عدد ال حيصى من 
األماكن ولكن هناك حدودا لكل  

 شيء. 



ا ذكرته حبياهتا اجلوالة شعر بعدم  عندم
االرتياح خاصة يف اللحظة اليت كان  

 سيطلب فيها ان تبقى معه لألبد. 
كانت معدته حترقه وقلبه يدق بشدة 
عندما سأل زوج أليس دانيال ان  

ن رحالهتا. مل يستطع ان  تقص هلم ع
يعبس , ومالت جيزيل عليه ومهست 

 يف أذنه بكل تفاهم األخت التوءم: 
أنت عاشق هلا ؟هل  -  



 مههم : نعم !
يف هذه احلالة فإنين اساحمك   -

 الستغاللك اسم وكاليت.
 قال وهو يشعر ابملهانة :

ولكين سأثبت لك انين مربية  -
ممتازة ومقدسة . تصوري انين  

 استطعت ان احرس ذلك املكان.
ابتسمت له جيزيل مث ألقت نظرة  

 على دانيال:



, اهنا ساحرة , اهنا حتبك ايضا  -
 أليس كذلك؟ 

لنتعشم ذلك .. -  
طبعت جيزيل ابتسامة على خد 

توءمها وعيناها السوداوان الواسعتان  
ممتلئتان ابحلنان. مرت اثنية واحدة 

اجتاحهما معا شعور بعدم االطمئنان 
 مث قالت له مؤكدة :



مسكينة دانيال , إهنا ال تتحمل  -
مواجهة سحرك, إهنا ستصبح من آل  

وأان متأكدة دوسيه دون ان تشعر 
 من ذلك. 
 مهس :

اتعشم ان يكون ما تقولينه  -
 حقيقة. 

ومع ذلك امتأل قلبها ابخلوف عندما 
وجهت انتباهها إىل دانيال اليت  



كانت تقص واحدة من رحالهتا إىل  
زائري , كانت تشتعل عاطفة وهي 

 تذكر تلك األماكن البعيدة . 
كيف ميكن ان أتمل ان ترتك دانيال  

وتلقي مبرساهتا إىل جوار  كل هذا 
 الروافد؟ 

قامت الساقيات الظريفات برفع  
املائدة وجلس املوسيقيون فوق  



املسرح عند الطرف اآلخر من  
 القاعة . 

 
 

اخذت احلمى تسري يف كل 
وا يدقون األرض  املدعوين الذين اخذ

ابقدامهم ويصفرون حلن لنذهب إىل  
الفاييت . فرغت نصف املوائد من  

تفرقوا فوق احللبة . شاغليها الذين 



بدأت دانيال حتب األحلان املرحة 
الفرنسية القدمية واليت كان   لألغاين

يلحنها من كل قلبه عازف 
األكورديون . بينما ابقي الرابعي 
 يعزفون على آالهتم حبماس شديد. 
كان من املستحيل أال تتابع النغم 
ووجدت دانيال نفسها وقد جرفها  

غري  اجلو املرح يف هذا املكان
عت يف حب لويزايان املألوف , لقد وق



وسكاهنا وثقافتها وموسيقاها 
ومناظرها الطبيعية . وألول مرة يف 
حياهتا بدأت تنمي حلمها يف ان  
 تستقر يف مكان ما وهو ما خييفها .

حلت رقصة شعبية قدمية حمل رقصة  
الفالس اهلادئة . هنض رميي ومد هلا  

 يده :
رية.هيا نرقص اي أرنبيت الصغ -  



لقد رقصت دانيال مع امراء  
وصعاليك , ولكن ذكرايهتم تتالشى  
عندما ترقص بني ذراعي رميي , كان 
ال يرتك ابدا عينيها بعينيه السوداوين  

وجعلها تدور حول احللبة برشاقة  
وليونة وال يستطيع أي معلم رقص 

 ان يعلمها مثله .
كانت مذهولة واحست أبن قلبها 

رقصة الفالس  ينبض بعدم انتظام. إن 



اصبحت موضة قدمية ورتيبة , 
ولكنها معه كانت تستطيع ان ترقص  
 اسرع األحلان حىت ولو كان المبادا . 
فجأة عادت هلا خماوفها . إن املنطق  
يقول : إن من الواجب على رميي ان 

تقاربة معه يف  يطارد بسحره فتاة م
السن مثل تلك السمراء اليت ترقص  

الصغريات  يف ركن مع بنات إخواهتا 
, تلك احلسناء اليت انسدل شعرها  



على شكل ضفرية طويلة المعة ولينة 
وال زال خداها حمتفظني ابستدارة  

 الطفولة . 
إن الفتاتني الصغريتني اللتني هتتم هي  

هبما يبدو عليهما اهنما عاشقتان  
 لتلك السمراء كما هي عاشقة هلما.
وعندما توقفت املوسيقى اخذهتما  

عيين دانيال اليت قرأت  بني ذراعيها ب
 فيهما وميض العداوة . 



قال رميي وهو يسحبها إىل الطرف  
 اآلخر من احللبة .

دانيال! -  
كان سيتحدث معها هناك وفور, 

تعارفهما من وقت قليل ال امهية له  
 وهو واثق بعواطفه : 

مرحبا اي رميي ! -  
اغلق عينيه ربع اثنية وكان أملاً شديداً  

إهنا ماري  وحاداً اخرتق عقله .



بروسار اليت حتبه واليت مساها ماري  
اليت تريد ان تتزوج اختارت أسوأ 

حلظة كي تفسد امسيته , طلبت منه  
 يف هلجة حتدي:

أال متنحين رقصة؟ -  
كان رميي سيلزمها مكاهنا الصحيح 
عندما ابتعدت دانيال عنه فجأة  

 وقالت له اببتسامة مواربة : 



 هيا اي رميي على اية حال فإن -
 التهاب مفاصلي يؤملين.

انتهزت ماري الفرصة كي تتعلق  
بوحشية بيده وجتربه على ان يتبعها  
وسط اجلمهور الراقص وكأهنا قاطرة 

خبارية تسحب ابخرة فوق هنر  
املسيسيب . مل تتح له سوى اثنية 
واحدة كي يلقي نظرة شبه ساحرة  



وشبه الذعة على دانيال قبل ان 
 ختتفي عن انظاره. 

يال تتابع الزوج الراقص  كانت دان
ها ورغم العذاب  من حافة احللبة بعيني 

الذي ميثله ذلك فإن الفتاة الشابة  
ذات الشعر األسود تناسب متاما  
رميي . إهنا صغرية وتتمتع ابألنوثة 

وكانت تتظاهر أبهنا عروس بفستاهنا 
األبيض الصيفي وهي ترفع حنوه  



عينيها املليئتني ابإلعجاب والتصميم  
. 

جريمي وهو جيرها من طرف قال 
 اجليب: 

اي خالة دانيال , هل حتبني ان أتيت   -
لرتي اآلن؟ إنه فريد ال مثيل له! 
وأراهن انك مل تشاهدي مثله ابدا  

 حىت يف إفريقيا .
 سألته دون ان تنظر إليه :



عن أي شيء تتحدث اي جريمي ؟  -  
هل ستأتني اآلن ؟ -  

 
اين ؟ -  

لرتي سران. -  
الظالم سائد يف اخلارج اي إن  -

جريمي وسأحضر لرؤيته غدا. ملاذا مل  
 تطلب من جويل ان ترقص معك. 



نظر إليها جريمي يف غيظ وابتعد  
وهو يزجمر. تنهدت دانيال , لقد  
انلت فشال جديدا ولكن حاليا ال  

 تسخر من ذلك .
قالت جيزيل اليت حلت مكان 

 جريمي بلهجة عدم رضا :
روسار , لقد  هذه املدعوة ماري ب -

ظلت من وقت طويل تغازله وتطارده 



أبقصى ما تستطيع ساقاها حماولة ان  
 حتصره يف ركن. 

سألتها دانيال بصوت تصنعت ان 
 يكون غري مبال :

هل يعرفان بعضهما بعضا منذ  -
 وقت طويل؟ 

منذ األبد. لقد ذهبا إىل نفس   -
املدرسة , لكن ليس يف نفس  

 الفصل.



نظرة نظرت جيزيل إىل دانيال 
 متفهمة:

لقد اعتقدان اهنا فهمت ولكن ال  -
, إهنا ال تزال تظن ان من املمكن 

التوسل إىل رميي , هناك حقا 
اشخاص حيتاجون إىل ان نواجههم 
ابألمور بوضوح وقوة وان ندخل  
ذلك يف رؤوسهم ولو عن طريق  

 املطرقة .



 قالت دانيال:
اجل, ارجو املعذرة اي جيزيل .   -

سأخرج الستنشاق   إنين اعتقد انين
 بعض اهلواء. 

سارعت حنو ابب اخلروج دون ان  
تنتظر رد جيزيل حىت إهنا اوشكت  

ان تتعثر فوق درجات املدخل , طار  
صندهلا إىل األرض يف ساحة االنتظار  
وابتعدت حنو الرافد وصندهلا يصدر 



صوات نتيجة كسره للودع وهي  
 تدوسه يف طريقها. 

املاء  كانت نظراهتا شاردة حنو 
هة أمل . مل تعد األسود واطلقت آ

سوى كتلة من احلرية واالرتباك وكل  
ذلك بسبب غلطة سوزاان . لوال  

اختها غري الشقيقة لكانت يف هذه 
الساعة تقوم بتصوير جيش من 



اهلنود احلمر او منور يف البنغال . ومل 
 تكن لتقع عاشقة لرجل اصغر منها .

؟دانيال! هل انت خبري ؟ ماذا بك -  
كان صوت رميي املنخفض والدافئ 
يغطيها بغطاء من صوف الفانيال يف  
ليلة ابردة . ارادت لو تدفن نفسها  

 هناك بعيدا عن العامل .
ملا ظلت صامتة فقد اقرتب منها  

 رميي وقال :



ال تغضيب مين ألنين راقصت  -
ماري , لقد هجمت علّي كالثور 
اهلائج , من الصعب التخلص من  

 تلك املخلوقة. 
 اجابت:

لست غاضبة , انت املربية اليت   -
تعمل عندي ولست عبدا يل 

 وميكنك ان ترقص مع من حتب .



ادارها رميي حنوه وراقصها رقصة 
حممومة على حلن اسكتلندي قدمي  
 اخذ يغنيه , قالت له بلهجة جافة : 

عن أي شيء تتحدث هذه  -
 االغنية ؟ 

اسأليين كم احبك اي فتايت اجلميلة  -
. 

كان عليك ان تغنيها ملاري.  -  



ليست ماري من أحبها وإمنا أنت   -
. 

احست دانيال أبن قلبها يتوقف عن  
النبض. كانت حتس بعد االتزان  
ورفعت عينيها إليه لقد نطق  

ابلكلمات اليت متنت ان تسمعها من  
زمان, ماذا عليها ان تفعل اآلن ؟ ان  
تكون ااننية وتقبل ما يقدمه هلا أم  



بيلة وترفض احلب من  تثبت اهنا ن
 رميي من اجل مصلحته؟ 

لقد كان مليحا ورقيقا للغاية. ومعه  
ستعيش االشياء وحتسها واليت مل تقرأ  

عنها يف الكتب إال يف مغامرات  
كازانوفا , هل تريد حقا ان تتخلى  
عنه؟ لقد قيل هلا ذلك وتكرر عليها  
كثريا . ال , إهنا ذات طبيعة أاننية , 

اآلن ؟ ملاذا ال فلماذا يتغري ذلك 



ترتك كل حذر وتدع األمور تسري  
على هواها ؟ ملاذا ال تقول لـ رميي  

 إهنا حتبه ؟
رميي .. أان ..  -  

خالة دانيال! خالة دانيال . -  
 

من فوق كتف رميي رأت دانيال  
جويل تندفع حنوها بكل ما تسمح به  

 ساقاها الصغرياتن.



اسرعي اي خالة دانيال لقد اصاب   -
ه إصابة خطرية . جريمي نفس  

كان اللون الكاكي جلدران اقرب  
مستشفى ملدينة الك كافيا ألن 
يصيب ابملرض أي شخص كان 
يدخله . وكانت مقاعد صالة 

االنتظار من البالستك االخضر 
واألرض مغطاة ابملشمع الرمادي  
 الشاحب وكان يئن حتت األقدام. 



مل تستطع دانيال ان تظل جالسة.  
لفت ذراعيها   وكادت متوت قلقا وقد

على صدرها بشدة وكأهنا ختشى ان 
يتفتت جسدها, اخذت تذرع 

 احلجرة ذهااب وإاياب.
بعد ان حاول رميي ان يسري عنها  
دون جدوى قرر ان جيلس يف ركن 

من الصالة وسيجارة غري مشتعلة بني  
شفتيه . وكانت فرقة آل دوسيه 



بكامل هيئتها قد تبعت سيارة  
ا اللذين  اإلسعاف عدا جيزيل وزوجه

 انشغال يف وضع االطفال يف الفراش.
اخذت دانيال تكرر ان ذلك كله  
بسبب خطئها . لو اعطت فقط 
اهتماما جلريمي عندما حاول ان  

يقودها لرتى سره الغامض ! لو فقط  
استمعت إليه وهو حيكي عما  

اكتشفه اثناء رحلتهم مع اباب دوسيه 



. لوكانت فقط غري مستغرقة يف 
ى  لراثء حلاهلا وعلمشاكلها ويف ا 

األربعني عاما من عمرها! واآلن  
جريمي قد يتعرض للخطر الذي مينعه 
من االحتفال بعيد ميالده العاشر .  
لقد وجوده يف الغابة الكثيفة فاقدا  
للوعي وجرح غائر يف جبهته وعضة  

 ثعبان يف ظهر يده الصغرية. 



لقد هرب هو وجويل من حلبة 
الرقص ومها مصممان على إحضار 
اكتشافهما إىل اخلالة دانيال مادامت 
هي ال تريد ان تذهب معهما لرتاه .  
وحسب اقوال جويل اخذا معهما  
كشاف بطارية من امليين ابص حبثا  

عن العش . ولسوء احلظ كانت حية 
رقطاء قد اختارت غذاءها من  

البيض املوجود يف العش فعضت  



جريمي يف اللحظة اليت كان يلمس  
 فيها العش. 

لطفالن ابلرعب وهراب ومها اصيب ا
ان السم قد  جيراين ولكن جريمي ك

بدأ يسري يف جسده فتطوح وتعثر 
يف فخ وجرح يف رأسه وهو يسقط يف  
كل مرة كانت دانيال تغلق عينيها . 

كانت ترى الصورة املرعبة البن 
اختها ذلك الطوربيد البشري وتلك  



احلماقات , هاهو ممدد وفاقد الوعي 
اب بسبب غلطتها . ودماؤه فوق الرت 

إهنا لن تستطيع ابدا ان تنظر إىل  
سوزاان وجها لوجه. بدا وكأن افكارها  

 كانت كافية ألن تظهر اختها.
فتح الباب ودخلت سوزاان مندفعة  

نيال يف مكاهنا يف اعقاهبا. شلت دا
ومل يسعفها رد الفعل سوى ان قالت  



يف نفسها : إهنما مل يرحال إىل  
 الكارييب.

شمس والبحر بشرهتما مل تلوح ال
على اإلطالق وكاان يرتداين مالبس  
املدينة بينما تطوح شعر تشارلز فلم  

 تضع أي مساحيق جتميل. 
اندفعت اختها حنوها وشعرها يتطاير  
يف اهلواء وعيناها الردمايتان مليئتان 

 ابلقلق.



كيف حاله اي دانيال؟ هل تعرفني    -
 شيئا؟. 

سوزاان , تشارلز , كيف وصلتما   -
ذه السرعة؟هب   

ملع وميض الذنب يف عيين سوزاان  
اليت تبادلت النظرات مع بتلر . 

 ولكن الشرح أتجل ملا بعد.
انفتحت ابواب غرفة الطوارئ  

وطلب الطبيب من والدي جريمي  



اصطحابه . تبعه الثالثة اتركني  
ل . اقرتبت دانيال الباقني يف االستقبا

من بتلر ولديها شعور أبهنا تتعرض 
.ملؤامرة   

ماذا جيري ابلضبط بتلر ؟ إن   -
سوزاان وتشارلز ال ميكن ان يكوان قد  
عادا من جزيرة بعيدة يف الكارييب , 
لقد مر ابلضبط عشر دقائق على  

 اتصالك ابهلاتف. 



اصبغ خدا العجوز االسكتلندي 
بنفس لون شعره االمحر وهو يتململ 

 يف عدم ارتياح يف مقعده . 
هنما مل حسنا اي مجيليت , احلقيقة ا -

 يرحال بعيدا عن ...
اين كاان ابلضبط ؟ -  

 
 
 



 
 
 
 

اوه , يف خان جراند بل مبدينة   -
الك من األمس وقبل ذلك يف فندق  

 نوتشارتران.
كان ينظر إىل قدميه وهو يتكلم ,  

 قالت له هبدوء : 



إذن مها مل يرحال؟  -  
قرر بتلر اخريا ان يرفع عينيه  

اقلقت  والشفقة اليت رأهتا يف عينيه 
 دانيال . 

ال اي حلويت , لقد كانت اختك  -
كنت ختتبئني قلقة جدا عليك , لقد  

ومل تسمع  يف اعماق اعماق التبت
عنك كلمة من سنة . وكان البد من  
إعادتك بني االحياء . فكرت سوزاان 



ان جتعلك تعتنني ابلصغار كي تثبيت 
ن تقومي  لنفسك انك تستطيعني ا
 ابلرعاية املطلوبة . 

وهي تشعر ابملهانة الشديدة : قالت  
من اجل ان اثبت لنفسي ؟ لقد   -

هزئتما يب كل االستهزاء , شكرا  
 جزيال , انظر ماذا كانت النتيجة.

اشارت بيدها اىل حجرة الطوارئ ,  
 قال بتلر:



من البداية مل أكف عن تكرار انين   -
سأكون آخر شخص يطلب من  

دانيال رعاية االطفال وكان عندي  
 حق.

 تدخل رميي :
هذه ليست غلطتك. -  

 سألته وهي تنظر إليه نظرة عذاب :
هل تعتقد ذلك حقا ؟ -  



لقد قلنا له أال يذهب مبفرده إىل   -
 الغابة .

مل يكن ليذهب إىل هناك لوال أننا   -
 اصطحبناه إىل هناك اي عزيزيت. 
 قالت وعيناها ممتلئتان ابلدموع :

أنت ال تفهم األمر. -  
لف ذراعه حوهلا  حاول رميي ان ي

لكنها دفعته. إهنا مسؤولة وعليها  و 
ان تتحمل وحدها احلزن. لقد كانت  



على حق عندما رحلت بعد حادثة  
لندن. إهنا مل ختلق للقيام بدور األم  
وال بدور املربية. يف لندن ابعدها  

عملها عن واجبها وهنا استسلمت 
حلياهتا العاطفية . مث إن سوزاان 

نيواورليانز وألول  جذبتها ابخلداع إىل 
مرة يف حياهتا شاهدت وجود حياة ال 

ميكن ان تكون هلا مثلها ابدا. إن  
 القدر ال ينقصه املزاح وال القسوة.



وكل هذه العواطف واألحاسيس 
واملشاعر مل يبق هلا سوى ان تدفنها  
واجلذور اهلشة اليت غرستها عليها 

 اآلن ان تنزعها . 
ودفاعا عن نفسها ستربهن على  

ها , سترتك االبناء لوالديهم وبتلر  نبل
ملؤمراته ورميي للشابة الصغرية ماري  
وستعود إىل النشاط الوحيد الذي  
تلمع فيه. مهس رميي الذي كانت  



صورته اجلميلة والضخمة وهيئته  
 الشبابية تنعكس على املرأة خلفه.

ال تفعلي ذلك يف نفسك. -  
اختنق صدر دانيال عند فكرة اهنا  

مل يرتكوها حلياة التجوال   ستفقده ملاذا
والوحدة؟ لقد كان سهال للغاية عدم 
االهتمام بشيء مل يعرفه . واآلن هي  
تعرف ما احلب وستعاين دائما ذكرى  

 ما فقدته.



حضرت ممرضة لتشرح هلم ان جريمي  
جيب ان يظل حتت املالحظة مدة يوم 
او اثنني , ولكنه تعدى مرحلة اخلطر  

. ارتفعت اهلمهمات وصيحات 
االرتياح يف اجلو. وضع رميي يديه  
على كتفي دانيال واخذ يدلك  

 عضالهتا املتصلبة مث مهس:
أرأيت . إنه سيخرج منها ساملا. -  

 مهست دانيال :



ولكن ليس بفضلي.  -  
دون كلمة حررت نفسها منه  

واجتهت حنو ابب اخلروج للمستشفى  
 . أراد رميي ان يتبعها لكن بتلر منعه:

الشاب وامنحها  دعها ايها   -
 حلظات لتفكر.

كانت هذه اللحظات كافية لدانيال  
ان جتد نفسها وسط ليل لويزايان  
احلار وان توقف التاكسي الوحيد 



املتاح , وان تطلب من السائق ان  
رليانز اتركة وراءها  يعيدها إىل نيواو 

 مدينة الك ورميي وقلبها.
 

 هناية الفصل 
 

 الفصل الثالث عشر 
 



يت اباب الشرفة  فتحت دانيال ضلف 
حيث اندفعت هبة من اهلواء اخلانق  
خمتلطة بروائح العرق اإلنساين وشواء  
 اللحم واملداخن ووصلت إىل حلقها.

ضاقت انفاسها وعطست مث 
تراجعت بسرعة إىل داخل حجرهتا  
حيث القت بنفسها منهارة فوق 

 االريكة.



رمبا كانت خمطئة ألهنا اختار  
  مدغشقر . يف البداية هربت إىل

نيويورك ولكن ضجيج حي ماهناتن 
كان فظيعا وبعد ان كانت تتمتع 

برائحة الورود وزهور املانيو احست  
ابلتقزز من نتانة اقذار الشوارع 

املكومة فوق األرصفة . ويف خطواهتا 
التالية يف ابريس كان جمرد ان تسمع  
اجلميع يتحدثون الفرنسية يقلب  



كياهنا , وكان قلبها يتوقف يف كل  
ترى فيها شااب امسر له شارب,   مرة

بعدها رحلت إىل سويسرا مث إيطاليا  
واليوانن واخريا إىل ابنكوك حيث 
جلجلة االجراس وسط الليل تصم 
اذنيها, وختتلط بصوت صفارات  
البواخر وتشبه نفس صفارات  

البواخر اليت تصعد هنر املسيسيب  
لذلك ومل يفتح اختيارها لبانكوك  



هو مدغشقر  وكان اختيارها التايل 
لسبب بسيط اهنا مل تعد تتحمل 
رحالت الطريان أكثر من ذلك .  

وعندما استقر رأيها اتصلت بوكيلها  
لتخربه أبهنا ستقوم بعمل ريبوراتج 

حول قردة الليمور ولكن منذ اسبوع  
وهي يف تناانريف مل تستطع ان تتخذ  

 قرارا للوصول إىل مكاهنا . 



ها  مل تعد كامرياهتا ماركة نيكون تعجب
منذ اخذت هبا الصور من شهرين يف  

االحراش مع رميي , مل يعد لديها  
 طاقة إال كي تبكي او تتقيأ.

ألول مرة يف حياهتا مل يعد فنها يقدم  
هلا الراحة والتسلية واحست اهنا  
مهجورة متاما وألول مرة ايضا  

احست ابحلنني للوطن وفكرت يف  
 لويزايان جبنون وخاصة شوقها للناس.



لها السريع كانت قد بعد رحي
 لتعتذر هلا , ومن  اتصلت بسوزاان

انحيتها اعتذرت هلا عن اهنا خدعتها 
ولكن دانيال مل حتمل هلا ضغينة ألن 
اختها غري الشقيقة تصرفت بنية  

حسنة. وانبت نفسها فقط ألهنا مل 
تكن تستحق ثقتها هبا ورفضت حبزم  
ان تعود إىل نيواورليانز كما طلبت  



األفضل للجميع ان  منها سوزاان , 
 تظل بعيدا . 

بدا وكان رميي قلدها هو اآلخر  
ا ابلنسبة  حيث اختفى من انحيته, ام

لبتلر فإن ظهره شفي مبعجزة وظل  
جبوار سوزاان ليساعدها يف رعاية  

 االطفال.
االطفال ! حىت هؤالء الوحوش  
الصغرية اشتاقت هلم بشدة . 



احست أبهنا حمرومة حقا مما حتبه 
ق صورها الذي  فاحضرت صندو 

تصحبه معها إىل كل مكان تذهب 
إليه الحتوائه على ذكرايت عزيزة عن  

 إقامتها يف نيواورليانز .
امريواز وقناعه لوجه روانلد رجيان  

فوق رأسه ونظرته الربيئة رغم الكلب 
الذي جيري دائما يف   جمهول األصل

اعقابه , جريمي وجويل وعيوهنما 



ل  الرباقة وهي حتاول التسلل داخ
جبالية القرود يف حديقة احليواانت  
واتنيا اليت هي فتاة صغرية أكثر منها  

شابة وهي ترى صورهتا يف املرآة 
كفتاة لعوب . وكاميل وخصلة 

شعرها الوحيدة فوق رأسها مرتفعة  
ألعلى وذقنها امللوث بعصري الكريز  
ورميي يبتسم هلا ورميي يشري جلريمي  
أبصبعه إىل حدأة .ورميي انئم يف 



املقعد اهلزاز وكاميل بني ذراعيه , 
 رميي .. 

 
انزلقت دمعة على خدها وسقطت  
فوق قميصها . مل حتس ابدا اهنا  

مشتاقة لشخص مثلما تشتاق إليه.  
ولكن ليكن ما يكون , فهي عجوز 
ابلنسبة له ولكن قلبها مل يشف بعد  



من منطق احلب الغريب . إنه سيظل 
 أكرب حب يف حياهتا .

حلنق واإلحباط ضربت ويف نوبة من ا 
سطح املائدة واسقطت  قبضتها

بعض الدموع اإلضافية غضبا من  
نفسها . ملاذا كانت غري قادرة ان 
تتصرف على سجيتها وتستغل يف  

أاننية ما قدمه هلا رميي . ال شك انه  
احلب الذي منعها ان تفرض عليه 



صحبة فنانة عجوز يسيطر عليها 
عملها ابضطهاد. عملها فقط دون  

عمل منزيل. هلذه األسباب  أي
جمتمعة وجدت نفسها يف مغشقر  

 مبفردها. 
نعم إهنا وحيدة للغاية ... ال , 
ليست وحيدة متاما ففي داخلها  

خملوق صامت ولكنه يذكرها بوجوده  
 بتلك النوابت من القيء .



دهشت عندما اعلن هلا طبيب 
إيطايل اهنا حامل وان احلمل لن  

ا حتمل يتأكد إال بعد مائة يوم. إهن 
طفل رميي . إهنا معجزة وواقع , 

تضاعفت دموعها إهنا آخر امرأة يف  
العامل تستحق اطفاال واحلقائق  

املأساوية اثبتت ذلك. ومع ذلك  
تعويضا هلا عن عدم وجود رميي  

ستحتفظ جبزء منه وستكون .. ألهنا  



قررت ان تكون بنتا هلا عينا رميي 
وشعره األسود وهلا غمازة يف خدها  

سر . تلك الفتاة الصغرية األي
ستذكرها دائما ابحلب الذي شفي 

 روحها وأضاء حياهتا.
ولكن هل من حقها أال خترب رميي  
الذي عرب يف مناسبات كثرية عن  

رغبته يف ان يصبح ااب ؟ لقد سقطت  
 اخالق دانيال سقطة رهيبة . 



اخذت تقرقش بسكويتا مملحا  
وفجأة ختيلت صورهتا وهي منتفخة 

شك الوضع. البد ان  البطن على و 
خترب رميي ابلتأكيد ولكنها تفضل 

املوت على ان تعهد اببنتها إىل ماري  
بروسار او أي شابة خيتارها رميي 

 زوجة له.
ولكن هل طريقة حياهتا تسمح هلا  

ا ستغريها ,  أبن يكون لديها طفل؟ إهن 



من وقت طويل على اية حال مل تعد  
األماكن غري املألوفة تسرها, إهنا  

تقر ولكن هل مهنتها ستتيح هلا ستس
وظائف اخرى؟ ستعمل اقل 

وستستاجر مربية دائمة مثل كل 
النساء الغنيات الاليت حيتجن دائما  
ملن يساعدهن , إهنا ستكون أما  

 ولكن ستتلقي مساعدة. 



خالل بعض األايم بعد هروهبا ختيلت 
ان رميي سيالحقها ولكنها كانت  

عقله  خمدوعة , ال شك انه استعاد 
يشعر ابخلالص ألنه استطاع ان  هو 

يفلت منها بال خسائر . واثناء  
تسللهما إىل األحراش واملستنقعات 
اعرتف هلا انه يعمل اساسا مهندسا 
جيولوجيا , رمبا عثر على العمل  

 املناسب له.



اخذت دانيال حقيبتها وخرجت من  
غرفتها , مل يعد يفيدها ان تظل  

الفندق , على اية وسط افكارها يف 
حال تستطيع ان تفكر ايضا وهي  

تتنزه رمبا يكون رميي خرج من حياهتا 
ولكن العامل مستمر يف الدوران . كان  
هناك سوق مقام عند هناية الشارع 
وستذهب لتتنزه فيه وتشرتي شيئا 
لتأكله ألن معدهتا بدأت تصرخ  



وانفتحت شهيتها . مث ستعود إىل  
اول رحلة الفندق وحتجز مكاان يف 

طريان إىل الوالايت املتحدة  
األمريكية . سواء كان قلبها حمطما 
أم ال فإن عليها ان تستمر يف احلياة  

 من أجل اثنني.
مل يعر رميي أي انتباه إىل املناظر  

ل مكان يهمه هو  احمليطة به , ك
املرور الكثيف يف تناانريف والذي  



آخر سيارته األجرة, لقد تبع دانيال 
ر وخيشى ان يفقدها أي  حىت مدغشق

اثنية وتضيع منه مرة اثنية إذا مل 
 يلحق هبا يف احلال.

إنه ال يزال غاضبا ألنه مل يلحق هبا  
يف تلك الليلة املشهودة يف الك ألنه  
كان سيوفر على نفسه احلزن والقلق  
لو انه طلب يدها للزواج. وبدال ان  



يفعل ذلك تركها تفلت من بني  
 اصابعه . 

 
 

ن يقنع نفسه أبن ذلك  ولكن بعد ا
للصاحل العام , ألهنا تعشق الرحالت  
وهو يكره ان تتحرك بعيدا عنه إال  

انه اكتشف انه ال يستطيع ان يعيش 



بدوهنا حىت ولو اضطر لالنتقال إىل  
 القطب الشمايل. 

توقفت سيارة األجرة مرة اثنية 
واخرج السائق سيجارة دون عجلة 

 من أمره . سبه رميي يف سره . 
رأسه من النافذة ليحدد من  اخرج

, عندما   املسؤول عن هذا التعطيل
وقعت عيناه فجأة على شعر أشقر  

يتخلله بعض الشعريات البيضاء على 



بعد مخسني مرتا منه كأن ذيل  
احلصان يسري قد صاحبه إىل هناية  

الشارع وهو يتأرجح ميينا ويسارا. ما  
إن وقعت عينا رميي على الساقني  

مريا املعلقة يف رقبة الطويلتني والكا
صاحبة ذيل احلصان حىت كان فوق  
الرصيف وألقى رزمة من األوراق  
 املالية للسائق املذهول , صاح :

انتظري اي دانيال ! -  



ابطأت دانيال خطواهتا وهي تعتقد 
اهنا ضحية هلوسة ولكن الصوت  
املنخفض املليء ابلرجولة اعادها  

للواقع . حجب الزحام عنهما الرؤية  
ست دانيال وكأهنا ختشى ان . مه

جتعله خيتفي لو نطقت امسه بصوت  
 أعلى.

رميي ! -  



وقف على بعد مرتين منها وقد بدا  
عليه التوه واإلرهاق . كانت عيناه  

بلون الدم وذقنه يغطي خديه اللذين  
دخال أكثر مما تتذكر داخل وجهه. 
كان يرتدي جينزا وحذاء رايضيا 

د ان  وقميصا ورداي مكرمشا متاما بع
قضي ليلة يف الطائرة , ومع ذلك بدا  
هلا يف منتهى الروعة بدرجة مل تره هبا 



من قبل. قال بعد ان وضع حقيبة 
 السفر على األرض:

لست ادري إن كنت اقبلك أم  -
أركلك من اجل احلزن واألسى الذي  

 سببته يل اي حبيبيت . 
حلت دانيال املشكلة أبن ركعت 

يقفز من  على ركبتيها وقلبها يكاد ان 
شفتيها , سارع رميي وساعدها على 

 الوقوف :



دانيال اي حبيبيت ! هل كل شيء  -
 على مايرام؟
 تلعثمت : 

ماذا تفعل هنا؟ -  
لقد امسكت بك وهو شيء  -

 مرغوب .
أعين كيف عرفت انين هنا؟. -  

لقد عثر بتلر على مكانك بفضل   -
وكيلك . اي إهلي! كم أنت تنتقلني  



يت ! يلزمين  بسرعة شديدة اي حبيب
 وقت حىت أتعود على سرعة وتريتك.

ماذا تريد ان تقول ؟  -  
مهس : ان أقول أنين احبك , ولقد  
تضايقت لدرجة اجلحيم واان مزروع  
يف الفندق . مث استلزم األمر مين  
وقتا حىت أتعود على فكرة ترك  

لويزايان وأسريت . ولكن كلما فكرت 
 يف ذلك زاد يقيين انك أنت أسريت. 



حلظة ليستجمع كل شجاعته سكت 
. 

اريد ان اتزوجك اي دانيال , اريد   -
 ان أحبك كل حيايت.

رغم الدوار الذي احسته دانيال يف  
رأسها استطاعت ان حتتفظ بتوازهنا . 
ايله من حلم مجيل ! ان تتزوج رميي  
وتعيش سعيدة معه بقية اايم حياهتا ,  
 ولكنه ليس حلما . قالت يف حزن :



 امسح لك أبن تفعل  ال اي رميي ال -
 هذا.

 كرر يف هلجة عدم تصديق:
تسمحني يل , لقد تبعتك حول  -

العامل كله واستدنت نقودا كي احجز  
رحلة إىل القمر وتقولني يل إنك ال  
تستطيعني ان تسمحي يل ابلزواج  

 بك؟
 



 هزت دانيال رأسها نفيا :
انت ال تستطيع الزواج يب اي رميي   -

وملعونة وميكنك ان تعثر  , اان عجوز 
على من هي أفضل مين كثريا. تزوج  
ماري بروسار وأان واثقة أبهنا فتاة 

 لطيفة.
 قال وهو يقرتب منها أكثر :

إنين ال اريد فتاة وإمنا امرأة , إنين   -
ال اعري تلك اللعنة اخلرافية اي انتباه 



. إنه أنت اليت اريدها اي مالكي وأان  
لعامل كي  مستعد للذهاب إىل آخر ا

 احصل عليك , ما رأيك يف هذا ؟
رفعت دانيال عينيها وشحب وجهها  

 وقالت :
اعتقد انين سأتقيأ. -  

اخذت قدما دانيال تطرقان مربعات  
ارضية احلمام. بدأت حتس أبفكارها 



اهنا اكثر وضوحا بعد ان غسلت 
 اسناهنا ابلفرشاة ونشطت وجنتيها .

 قالت :
يعيش  يف احلقيقة ال يريد احد ان  -

معي اي رميي أان ااننية رهيبة غري 
قادرة على التخلص من عادايت مث إن  

جسمي بدأ يرتهل. هل ستتحمل  
 ذلك؟ 



ابتسم هلا رميي وظهرت غمازته 
وهنض من فوق السرير الذي كان  

 شبه مستلق عليه : 
ألنين احبك وألنك حتبينين ولكين  -

ال أرى أي ترهل يف جسدك إنه  
 الوهم. اشرحي يل ذلك؟

لست ادري, ولست افهم ملاذا ال   -
 تزال تريدين بعد كل ماحدث؟! 



لست مسؤولة اي دانيال ال على   -
ما حدث جلريمي وال لطفل صديقتك  
. لو كنت ذهبت مع جريمي لكان  
من احملتمل ان تصايب أنت بدال منه 

ويف هذه احلالة ستكونني أنت  
 املسؤولة , أليس كذلك؟

نعم ولكن .... -  
ج لك . كل الناس  أنت ال عال -

 يرتكبون اخطاء.



 مهست بصوت مليء ابلدموع:
لن استطيع ان اصبح واحدة  -

 منكم, هذا كل ما يف االمر . 
إهنا حتبه وترغب أال تنفصل عنه,  

ولكن الرغبة شيء ومصلحته شيء 
آخر . احس رميي ايضا ان عينيه  

مبتلتان . إن اخلوف من ان يكتشف  
حاجة اهنا ال تريده واهنا ليست يف 

إليه مل يغادره ابدا ولكن اثناء اخذها  



محاما لإلنعاش وجد صورا تعد دليال 
دامغا على عكس ما تدعيه . لقد 
كانت دانيال تسترت خلف فنها  
وتعرب عن وحدهتا عن طريق ابب  
مغلق, وتعرب عن عاطفتها اجلياشة  

 عن طريق صورة طفل.
 قال إبحلاح:

لن أكون سعيدا إال معك, ملاذا ال   -
همني ذلك اي مالكي؟ لقد اشتقت تف



إليك لدرجة اعتقدت انين سأموت ,  
ال يهمين إن كنت اعيش يف ماهناتن 
او يف اعماق االحراش والرباري . ان  

بيتنا هناك حيث يوجد قلباان  
 وابلقرب منك.

سالت دمعتان على خدي دانيال  
 بينما اخذ فمها يرجتف .

اوه اي رميي , إنين مستعدة ألن   -
ما تكون لو أتكدت ان اعيش اين



األمر سينجح ولكن البد ان أفكر  
 يف وضعي.

قويل لوضعك ان يذهب إىل غري   -
 ردعة ألنين ال اهتم به.

ولكنك صغري جدا. -  
 قاطعها رميي إبشارة من يده:

سنقوم بتسوية هذه املشكلة , هل  -
 لديك قل حرب ؟ 



حتريت دانيال ونظرت إليه وهو أيخذ  
خير ج ورقة  من فوق الطاولة مث  

مطوية من جيبه وزجاجة مزيل  
 للحظ. سألته:

ما هذا ؟  -  
إهنا شهادة ميالدك وميكنك ان  -

 تشكري بتلر .
شهادة ...؟ ولكنك ال تستطيع  -

 ان تفعل ذلك! 



كان الوقت قد فات حيث وضع 
رميي طبقة بيضاء فوق سنة امليالد 

 وهو يقول :
اسرتخي اي عزيزيت ودعيين انتهي .  -  

انيال ضاحكة يف سعادة انفجرت د 
هسرتية بينما عدل التاريخ إىل ما  
قبل سنة ميالدها احلقيقية ببضع 

 سنوات : 



هذا هو الوضع اآلن اي عزيزيت ,   -
 إننا نقرتب من سن واحدة .

اخذت دانيال الشهادة من بني يديه  
: 

هذا امر ال يصدق , إنين احس  -
 أبنين صغرية يف السن.
رقصة  امسك هبا رميي ورقص معها 

جمنونة على موسيقى اصدرها من فمه  
 , وقال هلا :



هل لديك رغبة يف الزواج؟ -  
نظرت إليه دانيال نظرة مشدوهة 

ح ؟ إنه شديد  وعاشقة , ملاذا يل
التصميم وجذاب وماكر وأكثر عقال 

من سنه. إهنا ستكون ساذجة لو  
 ختلت عن كل ذلك .

 قالت وهي تتبع خطواته يف الرقص : 
نعم ! -  



رين , انين يف حاجة إىل اخذ  اتد -
 محام طويل. 

هل تريد مساعدة اي حبييب ؟  -  
نعم . -  

كان بريق السعادة يلمع يف عيوهنما  
. 
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