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ارجو املعذرة.. أتساءل فيما لو كنت 
رغبني ىف اسداء معروف ىل..ت  

وانفرجت شفتا ابتريسيا ابملر بشهقة  
خمفية، واشتدت قبضتها على سياج 

 املركب اىل ان اصبحت اصابعها بيضاء.
واتبعت حتديقها ى املياة البنية املوحلة  

للنهر ، وهى أتمل دون جدوى ان  
تكون املالحظة هذه قد وجهت اىل  

 شخص آخر، أى شخص كان.



كانت تعلم ىف نفس الوقت ان  ولكن  
 هذا غري ممكن.

اذ مل يكن هناك اى امريكىغريها على منت 
 املركب.

ما عدا التاة الشقراء الىت صعدت الية 
 ىف سانتافية... 

واخذ تفكريها يعمل : لقد سافرت  
اآلف الكيلوا مرتات حول العامل أسعى 

وراء اهلدوء والسكينة، ولكى اهرب من  



ك.. ها هنا .. طلبات كهذه.. ومع ذل
 وحىت هنا.... 

 واتبع الصوت مصرا"
اعذريىن .....  -  

 واستدارت ابتريسيا دون ابتسام: 
نعم ...  -  
كنت اتساءل.....  -  

وابتسمت الفتاة االخرى وهى تبحث ىف 
 حقيبتها مث خترج مغلفا" وتتابع: 



هل ميكنك ايصال هذه الرسالة عىن  -
 اىل الفندق ىف سانتياغوا ديالستريو؟ 

ظاهر اب الطلب ال ضرر منه ولكن  ىف ال
اهتمام ابتريسيا حترك على كل االحوال 
، وخاصة ان الراكبة اجلديدة ىف املركب  

والىت عرفت امسها من سجل الركاب  
))جوىل(( كانت قد بقيت متباعدة 

ابلكاد حتدثها او توجه هلا اى اشارة 
 حىت االن.



 وقالت هلا:
ومل ال توصلينها بنفسك؟ سنصل اىل 

ياغو بعد الغد؟سانت  
 واجابتها الفتاة أبختصار: 

لن اصل اىل هناك . سأنزل ىف احملطة  
التالية وسآخذ املركب العائد اىل  

 سانتافية.  
لقد اكتفيت من االرجنتني وغاابهتا 

 العظيمة والسفر ىف النهر. 



واشارت الفتاة اىل ما حوهلا وهى  
 تضحك.

اعىن .... هل شاهدت مثل وسائل   -
الدرجة االوىل ....مثل هذا الراحة من 

 الشىء؟ 
أجل ... ىف الواقع اان استخدم  -

 جزءا" من وسائل الراحة هذه. 
وهزت جوىل رأسها .. هذه الرحلة   -

 كانت كارثة ابلنسبة ىل منذ اليوم االول



ومل اكن اظن اهنا ستكون هكذا  -
 بدائية ورهيبة... 

سأغادر املركب االن ، واان الأزال  -
 قادرة.

ت اليها ابتريسيا بدهشة ممزوجة  ونظر  -
ابلتسلية ، وكان عليها ان تعرتف ان  

 الفتاة تبدو ىف غري حميطها 
اهنا تتصف ابلربيق املرتفع املقام الذى  -

 ميكن للمال وحدة ان يوفرة... 



من الشعر املصفف على احدث  -
طراز اىل الثياب الغالية وكانت ابتريسيا  

 قد تساءلت اكثر من مرة ، 
ان شاهدهتا ملاذا قامت هذه منذ  -

 الفتاة بتلك الرحلة ىف املقام االول
بينما ىف امكاهنا ان تكون ىف حميطها   -

املالئم اكثر ىف مونت كارلوا أو الريفريا 
 او اى منتجع فخم آخر ىف اورواب 

 



لذا مل تندهش ملعرفتها أبن اربعة اايم من 
السفر فوق ماء موحل ،والغتسال هبا  

ة من النهر بنسها هو  من))سطل(( تعبئ
امر كثري على جوىل، وهذا ان مل تذكر  
تلك الفجوة احملاطة بستارة والىت تقوم  
مقام احلمام، والوجبات الت ال تتبدل 

من الفاصوليا السوداء واالرز املضا اليها 
احياان السمك أو اللحم ان وجدوة ى 

 احد احملطات..



وقالت خبفه : يبدوا كالمك خطريا 
علومات سرية أبن املركب ..هل لديك م

 سيغرق ؟
اوه .. ال .. لقد أسأت تفسريى   -

لألمر ..فما اعنية ... هو انىن ال اريد  
املضى ىف الرحلة ىف هذا النهر اكثر من  

 هذا.



واأل سوف أأتخر عن رحلة العودة  -
اىل وطىن. لذا ..تكوىن لطيفه  

 معى.....ووووو 
أخذت ابتريسيا منها الرسالة .جاهدة  -

فى أستيائها  أن خت  
لقد كانت شريرة ولكنها سئمت من  -

 صنع املعروف مع الناس 



على كل ستنزل ى سانتياغو ديالستريو  
على كل االحوال.ولن تزعجها توصيل  

 رسالة.
ولكن ابخلها كانت تشعر بقلق ال  

 تفسري له. 
ونظرت اىل الكتابة على الرسالة قبل ان 

تضعها ىف حقيبتها.كان مكتوب على 
دى الكروزا((-سنيور)) ج الرسالة  



دون عنوان وال حىت اسم فندق، مع اهنا 
تشك ى ان يكون ابلبلدة اكثر من 

 فندق واحد. 
 وابتسمت جوىل متوترة:

لقد اتقت على لقاء أصدقاء ...   -
وأعتقد من االفضل ان أترك هلم رسالة  

 اشرح فيها سبب عدم قدومى. 
هذا منتهى عدم االحتشام وخاصة   -

اهنا عرفت ان االصدقاء ما هم سوى 



رجل واحد ولكن ماذا دهاها حقا ليس 
 من شأهنا.

وسألتها:اذن ما على سوى ترك   -
 الرسالة ىف قسم االستعالمات ابلفندق؟ 

هزت جوىل رأسها بلهفة: -  
اذا كنت المتانعى.. ولن اقدر على - -

 شكرك كفاية. 
ابتريسيا بتهذيب اكثر من  وردت  -

 حقيقتة: الأبس. 



وابتسمت جوىل ابتسامة حارة قبل  -
 ان تستدير وتذهب.

عادت ابتريسيا ملراقبة املناظر الىت متر  -
 هبا ...عندما بدأت هذه الرحلة  

كان النهر يبدو عند بدايتة واسعا    -
كالبحر ولكنه االن اصبح ضيقا"وكأمنا 

 يطبق على املركب.
اخلضراء العالية تبدو قريبة  واالدغال  -

 وكأهنا تستطيع مد يدها لتلمسها.



مما ذكرها أبحد أسباب رحلتها  -
 .سبب مل ترد االعرتاف به ولو لنفسها.

لقد تركت هلا ربة عملها السيدة   -
دودج بعد موهتا مبلغا من املال لتصرفة  

 على رحلة اىل اخلارج مكافئة هلا...
تى  وقالت ىف وصيتها:ا((اىل عزيز  -

ابتريسيا ..الصديقة الوفية..حىت تتمكن 
من فرد جناحيها والتحليق حنو بالد  

 بعيدة(( 



قالت ابتريسيا للمحامى : الاستطيع  -
 قبول املبلغ

فأبتسم احملامى: -  
قبولك له لن حيرج اى اقارب لسيدة  -

دودج اي سيدتى الشابة ما تبقى من  
امالك سيذهب اىل ابن اخيها دايفد، 

 يتصل بعمتة منذ وهو لآلسف مل
ان  سنوات .ىف الواقع الاحد يعرف مك



وجودة او حىت ان كان حيا ام ميتا".انه 
 مغامر متشبث برأية.. كما علمت. 

ولكن السيدة دودج تعتقد انه   - -
الزال حيا وهى مقتنعة هبذا. وكانت 
تبحث عنة كثريا ،وتقول انه سار اىل  

امريكا اجلنوبية حبثا عن مناجم  
ان ال يعود قبل ان   الذهب.واقسم 

 يصبح مليونريا"... 



اهنا مغامرة خطرة سببت لعمتة   - -
احلزن الكثري وسوف ننشر اعالانت له  

 ابلطبع. 
ولكن قد يكون ىف مكان ال نعرفه   -

 ...أمريكا اجلنوبية بالد واسعة جدا".
وىف االايم الىت تلت وجدت ابتريسيا   -

نفسها تفكر اكثر بدايفد دودج املفقود 
. 



انت السيدة دودج قد اخربهتا  ك  -
مرارا:لقد كتب ىل بضع مرات من  

 التشيلى والبارجواى واالرجنتني
ولكنه مل يكتب شيئا" منذ سنتني.  -  
وعرضت عليها صورة له ،كان طويال  -

اشقر احدى ذراعية ملقاة على كتف 
عمتة ، مل يكن ىف طلعتة اجلميلة ما يدل 

 على كونة مغامرا"



هى تفكر: واان  وابتسمت لنفسها و  -
املغامرة. واان كذلك ال يبدو على حب 

اى وقد بلغت  ال ازال ىف منزل والد
الثانية والعشرين، لقد حاولت عدة  

مرات اخلروج لتشق حياهتا بنفسها ولكن 
امها كانت تقابل حماولتها ابلبكاء  

 والعويل واهتامها أبهنا عاقة وجاحدة . 



واتسعت ابتسامتها عندما ختيلت  -
ردت علها عندما عرفت بنيتها امها و 

 للقيام هبذه الرحلة.
اهنا تنوى ان تستمر ىف هذه الرحلة   -

اىل آخر مدى يصل اليه املركب .مث بعد 
 ذلك تقرر ماذا تفعل.

احست ابلروعة لكوهنا وحدها االن،  -
 بعيدة عن تسلط اى انسان . 



ومن يعلم قد يكون ىف عمق هذه   -
االدغال اخلضراء وعلى ضفة هنر 

 خمفى)دايفد دودج( ينقب عن الذهب.
ومبا اهنا هنا االن فبأمكاهنا االن ان  -

ن تعرتف ولو لنفسها ان فكرة البحث ع
 دايفد قد خطرت هلا اكثر من مرة.قد

يكون هذا حلما رومانسيا" غبيا  
..ولكنها حرت آخر اسم ذكرتة السيدة 
دودج ى ذهنها ...واذا وجدت نفسها  



لتا اجلبلية فال ابلصدفة جبانب مقاطعة سا
ببعض البحث.  مانع لديها لتقوم  

كابنت املركب وبعض افراد الطاقم   -
 يتحدثون ابالجنليزيةاملبعثرة. 

حدقوا هبا بعدم فهم لدى طرحها   -
عدد من االسئلة ..صممت ان توصل  

 الرسالة اىل الفندق .بنفسها.
احلياة ابلنسبة هلا مل تكن هبا احداث   -

 حىت االن



كلة سيتغري.. هذه الرحلة ولكن هذا   -
اىل اواسط ادغال االرجنتني ستكون  

جمرد البداية لرحالت قادمة اىل ادغال 
 امريكا اجلنوبية... 

سالتا .. القابعة ىف حضن اجلبل  -
 ...ها اان قادمة اليك.

- 
*******************************

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



 
 

اول نظرة هلا على سانتياغو  -
بعد يومني من االحبار فوق    ديالستريو

 النهر جعلت تفاؤهلا ينطفىء قليال .
كان هناك مرفأ خشىب مبىن فوق    -

عواميد خشبية تنتشر حولة املنازل 
اهلندية الطراز ذات السقف املصنوع من 

 اغصان الشجر 



بعضها بىن داخل املاء . وخلف هذا   -
بناء مرتفع نسبيا مسقوف أبلواح  

ت املطر حديدية واىل البعيد غااب
االستوائى ووجدت ابتريسيا نفسها  

تتساءل عما اذا كان هناك فندق حقا 
ىف هذا املكان . وقبل ان تنزل اىل  

الشاطىء اختذت االحتياطات العادى  
ا  ىف وضع جواز سفرها وماهلا واشياءه



الثمنية ىف حقيبتها اضافة اىل كوب  
 للشرب خاص هبا وادوات للطعام 

-  
اجياد الفندق مل يكن صعبا فهو بناء  

فتة امنحت بعض من احرفها خشىب له ال
معلقة ىف السقف حترك اهلواء أبستمرار  

لكن دون ان تفعل شيئا لتخفيض  
 احلرارة  



ومسحت وجهها مبنديل وهى تنظر  
حوهلا . وبدا اهنا تقف على ابر لتقدمي 
املشروب ولكن املكان بدا مهجورا . 

لتدق على اخشب وتقدمت حنو البار  
اللماع .... وساد صمت قصري مث ظهر  
رجل صغري اجلسم مسني يرتدى قميصا 

دون اكمام وبنطاال واسعا من خلف  
ستارة مث وقف حيدق هبا بصمت  

 وتساؤل مندهش .



وقالت له :يومك سعي سنيور . هل  
 تتكلم االجنليزية

ونظرت اىل الكتيب الذى يرشد اىل  
ن هز  بعض الكلمات االتينية بعد ا

 الرجل رأسة ابلنفى 
 واتبعت وهى خترج الرسالة من حقيبتها

من فضلك .. هل السنيور دى الكروزا  
 موجود؟



وتعمق تعبري اجلهل على وجهالرجل وهز  
 رأسة ابلنفى 

ومسح يده ىف بنطالة قبل ان ميد ليأخذ 
 الرسالة منها ويتفحصها وكأهنا ستعضة. 

واحست ابلراحة الن كرزوا اجملهول  
ىف الفندق. اليعيش  

وهزت كتفيها .. لقد فعلت كل ما 
 طلبتة جوىل منها 



وابمكاهنا االن ان ترى ما تستطيعة من  
البلدة قبل اقالع املركب من جديد 

وبدا هلا من غري اجملدى القيام أبى حتقيق 
عن )سالتا ع موظف الفنق فمالحظة  
ااثر دايفد دودج أر سخيف على اى 

 حال . 
ويشري اليها   وحظت ان الرجل حيدق هبا

كمن يشرب شيئا فرتددت، والدراكها  
ان هذا هو املقهى الوحيد راب ىف البلدة  



فكرت وهى تتلمس شفتيها أبسناهنا  
يبدوا ان من االفضل هلا تناول شراب . 
وقالت ابللغة الربتغالية حسب ما فهمت 

 من الكتيب معها: 
 ماء الصودا .... بدون ثلج  

متعجب  وهز الرجل كتفية منالواضح انه
كيف ان شخصا يطلب شروب مثلج 
ىف هذا الطقس احلار ومد يده اى براد  



ليخرج هلا زجاجة مياة غازية ويشري اليها 
 للجلوس على احد الكراسى  

الكأس الذى طعمة سحراي .....ابرك 
هللا ىف شراب الكوال وارتشفت رعة 

 كبرية من الكأس 
ونظرت اىل ساعتها وقررت ان هناك ما  

ت لشرب زجاجة كوال اثنية يكفى من وق
 . فضربت فوق الطاولة .



ومل تتلق الرد فضربت مرة آخرى بصوت 
مرتفع اكثر واهتزت استارة ودخل منها  
رجالن هذ املرة وكالمها غريب وخاطها  

 أحدهم : 
سنيوريتا ..املركب ينتظرك  -  
اوه اي اهلى ........  -  

ونزلت عن كرسيها ووضعت بضعة قطع 
نقود على الطاولة اما اهنا فقدت  

االحساس ابلوقت اوان ساعتها توقفت  



... وشكرا هلل ان لكابنت قد ارسل هلا  
شخصا ليجدها فآخر شىء قدترغب به  
هوان تبقى هنا اىل حني عودة املركب ىف 

 رحلة العودة.
وكان ابنتظارها سارة جيب قدمية خارج 

تح هلا الرجل الباب وساعدها الفندق وف
على ا لصعود ىف املقعد االمامى ىف  

ظروف عادية كانت من الؤكد سرتفض  
ولكن الوقت مهم االن على اى حال 



است ابالنزعاج عندما صعد الرجل  
 اآلالطول اىل جانبها حيتجزها بينهما 

 وعاد اليها القلقبسرعة ، فقالت : 
لقد غريت رأى ......  -  

بعد ان دار حمرك   ولكنها مل تكمل
اجليب واندفع اىل االمام حىت كادت ان 

 تع من الزجاج االمامى 
وىف الوقت الذى استعادت فيه اتزاهنا  

من جديد كانوا قد خرجوا من البلدة ىف 



االجتاة االخر من حيث رسوا املركب 
واصاهبا الذعر واستدارات اىل السائق  

 حماولة احلديث هبدوء
ك...... امسح هناك خطأ ما ... أرجو  -

ىل ابلنزول هنا وابتسم السائق ليكشف  
عن عدة فجوات بني اسنانة واكد هلا  

 بسعادة واجنليزية مكسرة
حنن نذهب اىل املركب -  
ولكن ليس هذا هوالطريق اىل املركب -  



دون جدوى ....فقد استمر اجليب يهد 
أبجتاه ا لغابة اخلضراء الكثيفة .....ولو  

وقت املالئم ارادت ان تصرخ فهذا و ا
بل ان يرجوا متاما من البلدة ولكنها  

متكن واثقة ابدا ان عضالت جنرهتا سو  
 تطيعها .

وتنفست بعمق حماولة التفكي بروية مث  
 مد يدها اىل حقيبتها قائلة : 



اعطيكم مال .... دعوىن أذهب  -
 .....هذا كل ما املك صدقا ..... 

ونظر الرجل اىل املال وهز رأسه حبزن  
دها املمدودة اىل اخللف  واعاد ي

 ...وحاولت اثنية وبيأس :
ولكن ال املك أكثر ..... اان لست 

 غنية  



ولكن .....اذا مل يكوان يريدان ماهلا  
فماذا يريدان؟ واجفل ذهنها عن  

 التفكري ابلرد الواضح.
وأصبح لطريق االن جمرد ممر ضيق  

واستمرت سيارة اجليب ىف االندفاع فيه 
ق أغصان الشجر  هابطة ىف احلفر وفو 

 امللقاة فوق االرض وهى تسري  
وأتكدت اهنا ستخرج من هذه املغامرة  
 أبحى قرات ظهرها مكسورة دون شك



وكان السائق يصفر وارسل اصوت رعدة 
 ىف اطرافها ودق هبا مث قال: 

املركب......قريبا .-  
فردت عليه بقنوط ومل تعد هتتم افهم ام 

 ال : 
قابلة . املركب اللعني ىف اجلهه امل-  

وتشعب الطريق فجأة وسارت 
هبمالسيارة اىل عمق الغابة وكاهنم 

يدخلون ىف نفق رطب أخضر ودوت  



اصداء صرخات احليوانت والطيور فوق  
صوت احملرك وأخذت نبااتت السرخس 

والنبااتت االرضية حتف على جوانب 
 اجليب. 

وأحست ابتريسيا أبهنا متر ىف حلظات  
ان يكون  غري واقعية وان هذا الميكن 

حيصل هلا وسوف تستيقظ منه لتجد 
نفسها سامله على ارجوحها على منت 



املركب وعندها ستمزق رسالة جوىل  
 ابترسون  

وبدأ اجليب يبطىء سرية وشاهدت  
امها ملعان ماء رمبا ستحدث ابتريسيا ام

معجزة ... رمبا هذه طريق ملتفة تصل  
اىل نفس امليناء وسوف ترى املركب  

تنتظرها .االن   
ولكن زمن العجائب وىل والرحلة انتهت 

اىل منصة رسو مراكب مؤقت . حيث  



توقفت عليه مركب صغري له حمرك  
 خارجى وصاح السائق :

 مركب ...... 
ولكن هذا املركب اللط   -  

ونظر الرجالن اىل بعضهما وهزا برأسيما 
بشفقة .....وتناولت برتيسيا حقيبتها 

 اثنية : 



انظر ....ارجعاىن من حيث اتينا ولن   -
اخرب أحد عما حدث .....وخذا املال 

 ولن حتدث مشاكل اقسم 
ولكن ارجوكما ....دعاىن أذهب . -  
مركب ...اآلن سنيوريتا  - -  

وسارت بينهما حنواملنصة ومل يلمساها او 
يستخدما اى نوع من الضغط وساورها  

 اغراء اهلروب  



س اختفوا  ولكن اىل اين ؟؟؟؟؟ فالنا
 الهنم دخلوا اىل الغاابت االستوائية 

وحىت الوقت الذى ستتمكن فيه من 
 العودة اى حيث املركب 

لو اهنا استطاعت فسيكون الكابنت  
كاسيتا قد احبر ، فهو الينتظر احد و  

ألول مرة ىف حياهتا فهمت ماذا ضحية  
 اخلطر يكون مستسلما . 

 



ا  ابمكاهنا ان تفز اىل النهر ولكن تفكريه
مبا مسعته ن سك البرياانه املتوحش  

واملخاطر املرعبة الىت ميكن ان تكون  
كامنة حتت هذه املياة البينة كان له  

 التأثري املانع ىف نفسها  
وصعدت اىل املركب وجلست حيث  
اشار هلا وراقبتهما ومها يديران احملرك  

 ..... 



لو اهنا ذاهبة اىل مصري أسوأ هلا من  
ذهب اليه أبرتياح  املوت فيبدوا اهنا ست

 .... 
واشتغل احملرك ، واستقر ىف حركة 

منتظمة وفك احدهم احلبل املربوط اىل  
 املنصة . 

وهم ينطلقون صعودا عكس تيار النهر  
.مسعت ابتريسيا عن بعد صوت قصف  

 الرعد البطىء وكأنة نذير شؤم.



 
 
 
 
 

 هناية الفصل ...... 
 

 الفصل الثاىن 
 



 
 

 العاصفة 
 
 
 

اثرت العاصفة بعد ساعة ...ومل تالحظ 
ابتريسياكثرياً كيف وصلت تلك العاصفة 

...فقد كانت الغيوم املشحونة تتجمع  



فوق الغابة ، وملعان الربق كان يتبعه 
انفجار رهيب دوت منه ارجاء الغابة ،  
ولكنها أملت كاألطفال أن يصلو اىل  

حيث وجهتهم قبل أن تضرب العاصفة  
 بكل قواها . 

 
 
 



واجهوا كذلك مشاكل أخرى . فهذه و 
العاصفة ، كما هو واضح ،األخرية بني  
سلسلة من العواصف ىف األايم األخرية 

مما جعل النهر يتصاعد . وكان على  
املركب أن يدافع بقوة ضد تيار قوى 

مندفع إضافة إىل جتنب أغصان الشجر  
 والصخور اخلطرة الىت كان جيرفها معه 

 
 



 
تسالم للقضاء وتساءلت ابتريسيا ابس

والقدر. ما إذا كانت هذه ستكون 
النهاية ... فوق هنر إستوائى جمنون 

..بني غرابء ... لتبقى عائلتها ، وإىل  
 األبد، تتساءل ماحدث هلا .

والتصقت مالبسها جبسدها . وأحست 
خبدر ىف أعصاهبا ، ولكنها مل تستطع ما  



إذا كان هذا بسبب الربد أمن اخلوف ... 
سسب األثنني معاً.ورمبا كان ب  

 
 
 

وىف حلظات اليأس هذه ، استدارت 
مقدمة املركب حنو ضفة النهر ، ورفرفت 

ابتريسيا بعينيها عرب رموشها املبتلة ، 
لرتى منصة رسو ، يبدو أهنم وصلوا 



.وكان ابنتظارهم رجال ملثمون ، 
وأدركت أهنم كانوا يتوقعون وصوهلم وقد 

 امتدت األيدى لتساعدهم على النزول
إىل الرب ، ولف أحدهم حوهلا معطف  
ِِ من املطرغطاها من رأسها حىت   واِق

 قدميها.
وأخذوها من هناك بسرعة ، ومل تدرى  

إىل أين ، كل ما أحسته أهنا كانت مقادة 
،وتقريباً حممولة فوق بعض املرتفعات ،  



وأحست ابحلجارة حتت قدميها ، 
وعشب ، وتعثرت وانزلق احلذاء  

مللساء. اخلفيف فوق األرض ا  
ومسعت صواتً حمرتماً يقول ابألسبانية : 

 أان أسف جداً عادًة سنيوريتا . 
 هل يعتذر اخلاطفون عادًة لضحاايهم ؟ 

وتوقف هطول املطرفجأة ، مع أهنا 
استطاعت أن تسمع استمراره ىف مكان 

قريب .ومسعت أصوات نساء  



...يتحدثن األسبانية .ورفع عنها الغطاء  
مصابة ابلدوار   . ونظرت ابتريسيا وهى

إىل وجه أمسربىن حتمل األبتسامة فوقه  
 الدهشة والرتحيب معاً . وقالت املرأة :

أرجوك ... فينا كومغو ...) تعاىل معى ( 
 سنيوريتا . 

ووجدت نفسها ىف ممر مضاء بقناديل  
زيت . ومسعت صوت وقع حذائها فوق 
خشب مصقول . وأحست ببعض األمل 



قد أهنا ، فاألستقبال هذا جعلها تعت
ليست خمطوفة بل جمرد ضحية سوء فهم 

غىب وحمرج . رمبا هؤالء هم األصدقاء  
الذين كانت تنوى جوىل ابترسون أن  
تلتقى هبم ، وهذه األم احلنونة ، الىت  
حتثها على السري بلطف ، ما هى اال  
مضيفتها ..وإذا كانت كذلك فهى ال 
تبدو مستاءة من بروز ضيفة غري الىت  

األمطار .  تتوقع من بني  



 
 
 

ووصلت إىل غرفة نوم ضخمة ، أاثثها  
قامت اللون وثقيل ، ولكن ليس ىف غري  

حمله مع ما حييط به . ونظرت إىل  
السرير املرتفع الكبري ، ومفارشه 

ووسائده البيضاء كالثلج ، ولكن عندما 
تقدمت هبا املرأة إىل الغرفة الصغرية 



امللحقة بغرفة النوم ، وشاهدت ما 
هناك حىت أطلقت تنهيدة ارتياح ينظرها 

واطمئنان .. فقد وجدت مغطساً 
مزخرفاً بشكل مدهش له خمالب تشبه  

املخالب ، مملء ابملاء يتصاعد منه 
 البخار بشكل مغرى .

 
 
 



وأغلقت املرأة ستاراً حول املغطس 
وأشارت إىل ابتريسيا أن ختلع مالبسها ، 

وترددت قبل أن تفعل ذلك ، فقد  
خلوة أكثر من هذه وهى كانت تفضل 

ختلع مالبسها . وأحست ابألمتنان  
ألدارة املرأة ظهرها هلا ، كذلك األمتنان 

لتمكنها أخرياً من نزع املالبس املبتلة 
عن جسدها ، فحىت مالبسها الدخلية  

 كانت مثقلة ابملياه . 



وأنزلت جسدها ببطء ىف املاء الساخن  
وهى تتمتم بكلمات األرتياح . ونظرات  

ا املرأة وهى تغمز هلا ، مث مجعت  إليه
املالبس املبتلة واختفت هبا . هكذا 

أفضل .. ولكن ماذا سرتتدى إىل أن  
 جتف ثياهبا ؟

أمل يالحظ بعد أى من املوجودين هنا أن 
 ضيفتهم ابإلكراه ليس معها حقائب ؟ 

 



 
 

وقررت لنفسها : سوف أهتم هبذا عندما 
حيني الوقت .. وىف هذا الوقت سأمتتع  

لراحة ىف مياه احلمام الدافئة . اب
 وساعدها هذا على الراحة واألسرتخاء .

 
 
 



وتنهدت مث أغمضت عينيها ، وأسندت 
رأسها على مؤخرة املغطس . وأخذت 
تراجع ما تستطيع أن تقوله من أعذار  

ملضيفها عندما تراهم . وضاعت ىف  
أفكارها حىت أهنا مل تسمع ابب احلمام 

 يفتح ... 
حقاً كنت نصف غارقة  اي إهلى .. هل

 ...؟ 



وأرجعها صوت عميق لرجل إىل واقعها  
بسرعة وصدمة ..وللحظات جلست 
دون وعى خمدرة األعصاب تنظر إىل  
الرجل ، وقد شلها الرعب ، وسجل 

دماغها املشوش صورة رجل طويل أسود 
الشعر ، له وجه حنيل أمسر برونزى  
ترتسم فوقه الدهشة والذهول كما  

متاماً ...   ترتسم على وجهها  



مث صحت وأنزلقت عائدة إىل حتت املاء 
، وصدرت عنها الكلمات وكأهنا 

 النحيب : أخرج من هنا
اي إهلى ..ومل تعد تبدو عليه عالمات 

الدهشة اآلن ، بل غضب غري مصدق  
ووضع رزمة كان حيملها ىف يده ارضاً   .

واستدار ليخرج مقفاًل الباب وراءه . 
كما هى لعدة    وبقيت ابتريسيا حتت املاء

حلظات ، إىل أن أستقرت أنفاسها  



وهدأت دقات قلبها إىل ما يقارب  
 الطبيعة ، وزال عنها امحرار اخلجل. 

وخرجت ببطء من املغطس ، وتناولت 
 املنشفة ... 

الرزمة على األرض انفتحت من تلقاء  
نفسهاء لتكشف عن روب من السااتن 

األرجواىن املائل إىل البنفسجى ، 
ونفضت ابتريسيا ثناايه وأخذت تتفرس 
به متجهمة ، إنه ثوب ىمتموج ، مثري ، 



وغاىل الثمن ومن الواضح قطعاً أنه مل  
حيضر هلا شخصياً .. ولكن كان هذا  

على وضعه هوالشئ الوحيد القادرة 
على جسدها . عدا املنشفة املبتلة لذا  

 ... 
 وبب

طء وتردد دست ذراعيها ىف أكمامه  
وربطت رابط حول خصرها النحيل ، 
ربطة مزدوجة . ولكن نظرة واحدة إىل  



املرأة الكبرية ذات اإلطار النحاسى  
اللماع على احلائط جعلتها تتأكد من  

سوء ظنها . إنه كبري جداً عليها .. 
األكمام إىل فوق , وضمته أكثر ورفعت 

إىل جسدها . فبدت وكأهنا طفلة ترتدى  
 ثياب الكبار...

واستدارت فال فائدة من الوقوف هكذا 
النتقاد مظهرها , وهزت كتفيها مث  

 دخلت غرفة النوم.



كان الرجل يقف قرب النافذة ينظر إىل  
اخلارج عرب الزجاج املغشى ابملطر.  

ه بتقدمها  ولكن ، وكأمنا غريزته أخربت
عارية القدمني إىل الغرفة , فاستدار 
ببطء لينظر إليها . وبللت ابتريسيا 
 شفتيها بلساهنا : من .. من أنت ؟

أظن أن هذا جيب أن يكون سؤاىل ..  
 من أنت ؟ 



إنكليزيته كانت ذات لكنة قوية ولكن 
جيدة . ولكنها وجدت هلجته غري 

مقبولة ومل تعجبها النظرة املتعجرفة الىت  
خذ يرمقها هبا من رأسها إىل امخص  أ

قدميها . ورفعت رأسها لتجيب : إمسى 
 ابتريسيا ابملر .

 
 
 



 وقال بنعومة : هذا شئ أعرفه سنيوريتا .
ورفع يده ، وصدمت ملشاهدة جواز 

 سفرها. فقالت بصوت مرجتف : 
هل كنت تعبث حبقيبة يدى ؟ كيف ..  

 كيف جترؤ على هذا ؟
يتجاهلها : وهز كتفيه وكأنه    

أوه ..بل أان أجرؤ. وأظن أن من حقى  
حتت سقف بيىت .  معرفة هوية من يكون



واألن أود أن أعرف سبب تشريفك ىل  
 سنيوريتا .. ماذا تفعلني هنا ابلضبط ؟

 
 
 

وهل لك اجلرأة أن تسأل .. بعد .. بعد 
 أن خطفتىن عصابتك .

 وأطبق حاجباه : ماذا تقولني ؟



أتناول شراابً لقد مسعتىن . لقد كنت 
ابرداً ىف الفندق عندما .. دخلوا وقالوا  

ىل أن املركب ينتظر . وظننت أهنم  
يعنون مركىب , فخرجت معهم . وعندما 
أدركت ما حدث قلت هلم مرات ومرات 

 إهنم خمطئون ولكنهم مل يبالوا . 
وهز رأسه : أوه ..ال .. سنيوريتا , اخلطأ 

خطأك , أؤكد لك .. واآلن أين  
ريتا ابترسون ؟السنيو   



 وعضت ابتريسيا على شفتها :
إهنا .. لن أتتى .. لقد عادت إىل بالدها 

. 
وظهر الغضب خميفاً حتت قناع هادئ  

على وجهه . وشعرت ابلغضب العنيف 
فأحست ابخلوف ولكنه قال بصوت 

 مرح :
إذن .. لقد أتيت عوضاً عنها .. هل 

 تتوقعني أن أكون شاكرًا؟



ال أن يلمسها , ومل حياول أن يتحرك و 
ومع ذلك أحست فجأة أبهنا تتعرى 
حتت نظرته الساحرة , وقالت هبدوء 

وبرود : ال ميكنك أن تكون أكثر خطئا. 
فأان مل أجئ عوضاً عن أى شخص . لقد 

ذهبت إىل الفندق ألول رسالة اآلنسة  
ابترسون .. وأعتقد أن أمسك هو  

 الكروزا.
 أنت مصيبة .. وأين هى الرسالة ؟ 



رى .. أعتقد أهنا ىف الفندق .لست أد  
كم هذا مؤمل . لن أعرف إذن كيف  

اختارت جوىل اجلميلة أن تصرفىن عنها  
. 

أظن أهنا وجدت الرحلة على املركب 
..صعبة عليها فأوضاع السفر على  

 املركب .. بدائية .



من الواضح سنيوريتا أنك مصنوعة من  
مادة أصلب منها . على عكس مظهرك 

جة ألن تكوىن هكذا . . ورمبا أنت حبا  
أان واثقة أن هناك معىن عميق ملتوى 
وراء كالمك هذا . ولكنىن متعبة جداً 

جة جداً كى أفكر فيه اآلن . وأان  ومنزع
أسفة خليبة أملك من عدم وصول 

 األنسة ابترسون .. ولكن .. 



بل أان أكثر من خائب أمل .أشعر  
ابلدمار ألن مجيلىت جوىل متكنت من 

.. لقد تقابلنا السنة   نسياىن بسرعة
املاضية خالل عطلة قضيتها ىف إسبانيا 
, و .. تطورت العالقة بيننا ..وأان واثق  
أنىن لست حباجة للخوض ىف التفاصيل  

 ... 
فأمحر وجه ابتريسيا : ال .. فهذا ليس 

 من شأىن حقاً , سنيور ... 



خوليو ... خوليو دى الكروزا . وأود أن 
أنك  أقول أنك قد جعلت األمر ش

 عندما قررت التدخل .
حسناً سنيور دى الكروزا , من الواضح 

 أهنا أعادت النظر ىف أمر عالقتكما .
وهكذا اضطررت أنت أن أتتى مكاهنا 

.. ولكن إذا كنت تظنني أن فتنتك هى  
بديل عن فتنتها سنيوريتا .. فأنت خمطئة 

. 



الشئ .. وال ميكن لشئ , أن حيضرها 
. وحدقت به  ملواجهة مثل هذه اإلهانة

بذهول وقد جفت الدماء من  
وجهها..أرادت أن متد يدها لتخربش  

وجهه ,ألن جتعل الدم يسيل من بشرته 
, أن جتعله يتأمل .. ولكنها ردت عليه  

أبدب شجاع : يبدو أنك واقع ىف نوع  
من سوء الفهم سنيور , فليس هناك أية  

نية ىف التبديل , ولن حيدث . وكما 



ىب رجالك إىل   شرحت لك , لقد أتى
 هنا خطئاً وضد إرادتى . 

وه قاومتهم ..؟ رفستهم .. صرخت  
..قاومت ؟ مل أالحظ أى دالئل مقاومة 

 على أى منهما ... 
ال.. ليس ابلضبط . ولكنىن حاولت  -

أن أشرح هلما , أن أتفاهم معهما .. أوه 
.. أنت لن تفهم .. ولكن جيب أن  

تصدق أبن جميئ إىل هنا مل يكن ابرادتى  



. ورغبىت الوحيدة االن أن أغادر ,  
 وأعود إىل سأنتياغوديالستريو .

إنه هدف رائع ولكن حتقيقه صعب ,  -
للخروج من  لالسف فليس هناك وسيلة 

هنا سوى مركىب , وعرب الطريق الىت  
أتيت منها . وطاملا تستمر هذه االمطار 

 فالنهر خطر على املالحة فيه . 
وشهقت ابتريسيا : -  



ولكن إىل مىت سيستمر هذا الوضع .  -
جيب أن أعود , أن أرجع إىل املركب ىف  

 طريق العودة .
فهز خوليودى الكروزا كتفيه : قدر  -

 سنيوريتا, وإىل أن ينخفض ما تستمر اي
مستوى النهر اثنية لن تذهىب إىل أى  

مكان . وىف هذه االثناء , أنت ضيفىت  
 املكركة .

ولكن ليس لدى مالبس حىت .. -  



ال مشكلة .. لقد كنت أنتظر ضيفىت   -
االخرى .. لذا خذى حريتك ابستخدام 

 ما حتاجتني إليه مما حضرته هلا . 
ك ولكن ,  وقالت بغيظ: هذا كرم من -

كما قلت بنفسك , قياس مالبسنا 
 ليست متناسبة , وال شكلنا . 

مارغريتا , مدبرة منزىل , ستكون  -
مسرورة ابصالح أى قياس ترغبني به .  

 لقد أعطيتها تعليمات .



وكم رغبت أن ترمى تعليماته ,  -
ضيافته , مالبس جوىل ابترسون بكامها 

ىف وجهه , وأن تصرخ بكل ارتفاع  
صوهتا ..ولكنها بقيت صامتة . فهى ال 
تعلم كم ستبقى هنا , فلو أمضت أايماً 

, فال فارق أن متضيها ابلبنطلون القطىن 
والبلوزة الىت وصلت هبما أو ىف أى  

فاء : شكراً لك . ثوب أخر وقالت له جب  



وهز رأسه ابحرتام : من دواعى  -
سعادتى .. سنيوريتا . سنلتقى وقت  

 العشاء .
ت جسده الفارع الطول وهو  وراقب -

خيرج من غرفة النوم , ويقفل الباب  
خلفه . مث اهنارت ساقاها من حتتها  

وغرقت وسط الروب السااتن القرمزى 
فوق البساط القدمي الذى يغطى ارض . 

ومن بني أنفاسها , أخذت تراجع أبمل  



وغضب كل كلمة سيئة أو شتيمة ,  
 وتطبقهامسعتها أو عرفتها أو تصورهتا , 

بكل معانيها على خوليودى الكروزا . مث 
أخرياً.. انفجرت ابلبكاء . ومع أن  

كلماته أملتها إال أن مشاعرها العادلة  
أجربهتا على االعرتاف أبنه حمق .. فهو 
يريد جوىل ابترسون , وكان يتوع جوىل  
ابترسون .. وإذا كان يظن حقاً أهنا قد  
ة جاءت عوضاً عنها .. وىف نفس النظر 



االساسى من الزايرة , لذا فلديه  للهدف
كل احلق الن حيس ابملظلة .ولكن ال .. 
ال ميكن أن يظن أهنا أتت إىل هنا عوضاً  
عن عشيقته .. غنه فقط كان متكدراً .. 

 والمها الهنا كانت موجودة .
وارتدت ما أصلحته هلا مارغريتا ,   -

بعد جهد , وخرجت تبحث عن غرفة 
ظارها ىف قاعة العشاء , وكان خوليو ابنت

ت غرفة واطئة السقف و  الطعام كان



معتمة , والطاولة الطويلة املصقولة  
من الواضح أهنا صممت  الالمعة , 

لعائلة كبرية وقال هلا أبدب : هل حتبني  
 تناول شراب ؟

أميكن أن أجصل على عصري برتقال   -
 أرجوك ؟

ابلطبع . وصب هلا كأس عصري من   -
جده قوايً االبريق .. فارتشفت منه لت



جداً , فالحظ ذلك وقال : رمبا أنت  
 معتادة على العصري االصطناعى . 

الطعام عندما وصل , كان لذيذا ,   -
حساء مبهر , مع االرز واخلضار , تبعه 

بط مع صلصة يسيل هلا اللعاب ..  
وتناولت ابتريسيا الطعام بشراهة حىت  

أهنا اضطرت لرفض حلوى الشوكوال , 
انً من القهوة . ولكنها تقبلت فنجا



وخالل تناول القهوة مل تستطع جتنب 
وقال هلا : احلديث   

من بعد إذنك سأدعوك ابتروسا ..  -
 وأرجوك أن تناديىن ابمسى االول . 

إبمكانك فعل ما تشاء ابلطبع سنيور  -
. 

وهل تفضلني الرمسيات ؟ -  
ما أفضله أن تكون ىف مكان غري هذا  -
. 



ريخ مثري  امل يعجبك منزىل ؟أن له ات -
لالهتمام , فقد بناه أصاًل جدى االكرب  
ىف عز زمن زراعة قصب السكر .. وكل 

ثروتنا أساسها معمل التكرير الذى  
 منلكه .

ابلطبع .. سانتياغو ديالستريو بناها   -
أساساً  1553املستوطنون الكبار عام 

من ثروهتم الىت مجعوها من جتارة السكر  
ى على  , كذلك سانتافيه أول ميناء هنر 



هذا النهر , سالدو , وجامعتها ودار  
 االوبرا فيها .

آة أجل .. لفرتة ما كانت سانتافيه   -
أغىن مدينة تقريباً ىف أمريكا اجلنوبية .. 

وكانت غلطتنا أننا ظننا أن العامل  
اخلارجى لن يفكر مبشاركتنا ثروات  

 بالدان . واتبع توقف قصري: 
بينما اخنفضت قيمة صناعة السكر ,  -

بدأ اهتمام عائلىت ابملزارع خيف , 



ووجهو اهتمامهم حلقول أخرى .. 
والعديد من املزارع ىف هذه املنطقة 

تركت لتموت وتعود إىل الغابة . ولكنىن  
 قررت أن الحيدث هذا ملزارعنا .

هذا مؤثر.. هل عشت هنا ملدة   -
 طويلة ؟

عام .. أو عامني . يناسبىن أن أقضى  -
. وأنت ابتروسا ,  جزءاً من حياتى هنا .
 ملاذا جئت إىل هنا ؟ 



اعتقد إبمكانك القول .. إنىن جئت  -
 حبثا عن شخص . 

رجل ؟ -  
واجفلت ابتريسيا , ىف الواقع كانت   -

تعىن البحث عن نفسها , ولكن كان  
هناك حقيقة قليلة فيما قال . فردت 

 عليه : ال أظن أن االمر يعنيك .
لقد حصلت على الرد إذن .  -  
لست أرى سبب حاجتك للسؤال . -  



فرفع حاجبيه : أنت مقيمة ىف منزىل  -
.. أال يسمح ىل بقليل من الفضولية  

 عنك ؟ 
مبا أن معرفتنا ستكون قصرية , فرمبا  -

 ال يسمح لك .
وقال بصوت منخفض : أحياانً ..   -

عندما تسوء العاصفة , نعلق هنا  
السابيع . وضحك عندما الحظ تعبري 

.فقالت :  وجهها اخلائف  



لقد أفسدت كل رحلىت .. وتظن  -
 االمر مضحك ؟

لست أضحك أما ابلنسبة لعطلتك  -
.. فسأحاول أن أعوض عليك بطريقة  

 ما .
أرجوك أن ال تزعج نفسك .  -  
إذن .. ىف أمريكا ابتروسا .. أين   -

 تقيمني ؟



أقيم ىف اجلنوب .. وإذا أصريت على  -
سم مناداتى ابمسى االول فأان معروفة اب

 ابت . 
ابت ؟ إنه أسم رجل .  -  
ال يهم .. فهذا هو إمسى . -  
ومن هم .. هم ؟  -  
عائلىت .. أصدقائى .. من أعمل  -

 لديهم .. وليس اجلميع .
وهل تعيشني ىف مدينة ؟ -  



ايللسما ..ال .. بل ىف بلدة صغرية  -
 هادئة , ما ندعوه مركزاً جتارايً .

وما نوع عملك ؟ -  
أعتىن ابلناس . -  
البد أنه عمل مريح .. طاملا  -

استطعت حتمل مصاريف رحلة مثل هذه 
. 



إهنا رحلة العمر . ومن االن وصاعداً   -
سألتزم عطالتى ىف أورواب . فهناك لن  

 أخطف أبداً .
أالزلت مصرة على أن هذا ما حدث  -
 ؟
أان موجودة هنا أليس كذلك ؟ -  
دون شك .. إذن .. أين التقيت  -

بلدتك ؟جبوىل ؟ ىف   



لقد التقيتها هنا على ظهر املركب ,  -
 لقد صعدت إليه ىف سانتافيه . 

ومل تكوىن قد قابلتيها من قبل ؟  -
وكنتما جمرد زميال رحلة .. أخربيىن هل  

 وجدمتا صعوبة ىف التحدث معاً ؟
ىف الواقع مل نتحدث كثرياً معاً . إهنا   -

مجيلة , وأمتىن أن ال تكون قد أصبت 
... خبيبة أمل   



إذا كان سؤالك ما إذا كنت أحبها ,   -
فاجلواب ال , هل يريح تفكريك املعذب  

. 
وأكملت شرب قهوهتا , ودفعت  -

كرسيها إىل الوراء , وقالت أبدب :  
أحب أن أذهب إىل غرفىت االن , إذا  

 كنت ال متانع . عمت مساء .
وأجاهبا بالسبانية وهو ينفض رماد   -

خري ابتروسا .سيجارته : تصبحني على   



شكراً لك .  -  
القنديل كان مضاءاً ىف غرفة النوم ,   -

لفراش واالغطية مكشوفة حىت منتصف ا
بابيك وإضافة إىل الستائر كانت الش

اخلشبية مقفلة . وجدت أن النوم بعيد 
املنال , املطر قد توقف ولكن اهلواء ا  
لساخن , وساكن كأنه يهدد بعاصفة  

ة ولفت أخرى وأبعدت عنها االغطي
ية لوحدها . وقالت نفسها ابملالءة القطن



لنفسها " إسرتخى .. ال داعى للقلق "  
.وهى تتقبل تطمينها لنفسها .. فتح 
الباب ودخل خوليودى الكروزا إىل  

 الغرفة .. 
 

 مت الفصل الثاىن.
 

 الفصل الثالث 
 دوى الرعد 



اقبتة ابتريسيا وهو يتقدم ليجلس إىل 
 حافة السرير وهي مشلولة . 

 
لقد أتيت بشراب ساخن قبل النوم -

 .أليست هذة أمريكية اي ابتروسا ؟
أجل ..أعىن ..لست أدرى .ولكنىن ال -

 أريد شرب شئ ..
 شكرا لك سنيور .



ولكنك لن متانعى لو شربت أان  -
 لوحدى ؟ 

وبدت املتاعب تلوح منه ,حبيث لن 
 ميكنها التعامل معها .

مث وضع كأسة على الطاولة وبدا يفك  
ر قميصة ,أزرا  

 وصاحت بصوت مل تعرفة هي نفسها : 
ماذا تظن أنك تفعل ؟-  



فأخذ جييل نظرة يف جسدها امللفوف  
 مبالءة قطنية وقال : 

أخلع مالبسي ..أال ختلعني مالبسك  -
 عندما تنامني اي حلوتى؟

وأجربت نفسها على مالقاة نظرتة بثبات 
 وبرود :

االفضل أن تتابع خلع مالبسك يف  -
 غرفتك . 

ة غرفىت .هذ-  



إذن كن لطيفا إذن واستدعى مارغريتا -
واطلب منها حتضري سرير ىل ىف مكان  

 آخر .
ال اي عزيزيت لن أكون "لطيفا" أنت  -

هنا يف مكاتك الصحيح ,وكالان يعرف 
هذا .مع إنىن أالحظ أنك جتدين سعادة 

 يف لعب دور الرباءة 
وضحك خببث ,ومرر أصابعه فوق  

ا العارية .املالءة ,الىت تالمس بشرهت   



لقد كانت لعبة مسلية ,بطريقة ما  -
,ولكنىن أطلب اآلن نوعاً من التسلية  

 منك . 
 وضربته على يده :

كيف جترؤ؟ -  
 فتنهد واتبع خلع مالبسه .

قليل من املمانعة يزيدك فتنة ,ولكن  -
 املزيد جيعلك مزعجة .



وستجديىن متساحماً ابتروسا..ولكن ال 
ابملمانعة قد جيربىن  تظىن أن التظاهر 

على رفع الثمن املستعد ألن أدفعه  
وللحظات ظنت أهنا تسمع دوى الرعد  

 من جديد ,ولكن هذا
كان قلبها وقد مألت رأسها وتفكريها  
وجعلت من املستحيل عليها أن تفكر  

 ,أو تتصرف ... 



ولكن جيب عليها هذا ..جيب ..ال  
 ميكنها اهلرب ابلطبع .. 
تحاور معه ,أن  ولكن رمبا ميكنها أن ت
 حتاول إقناعه ابلتعقل .

سنيور ..أنت ترتكب خطئاً  -
 جسيماً.أان ال ..أان لست .. 

لقد التقيت جبوىل ابترسون صدفة على 
املركب .ووافقت أن أوصل هلا رسالة  



..وهذا كل شئ وأان ...أان ..مل يكن  
 لدى أية فكرة ... 

وتالشى صوهتا عندما شاهدت ضحكته 
 الساخرة وقاطعها : 

وابلصدفة سألىت عىن ىف الفندق 
..وابلصدفة جئت مع رجاىل ..؟كلها 
 سلسلة من األخطاء .أليس كذلك ؟
أجل ...اره كيف ميكن أن أجعلك  

 تصدق ؟



لن تستطيعى ..وادعائك هذا يزعجىن  
ةيتبعىن ,وخاصة أن هناك طريقة أكثر  

 لذة ىف الوصول إىل التعب .اي عزيزتى .
استدارت  وختلص مما تبقى من ثيابه ,ف

ابتريسيا إىل اجلهة األخرى مغمضة  
عينيها وهى تلعن املالءة العالقة حتتها  
,وأحست ابلفراش يغوص إىل األسفل  

من جراء ثقل جسمه قرهبا .فقالت 
 خبشونة : 



 إذا ملستىن سأصرخ .
ومن هنا ليسمعك ..أو يهتم بصراخك 

؟أمتىن أن تكون لك رئتان قويتان اي  
ملس كل جزء  عزيزتى ,ألنىن أنوى أن أ

 من جسدك .
 فقالت بصوت متحطم : 

اي إهلى ..حىت أنك ال ترغب ىب ..-  



وهل هذا يزعجك اي صغريتى ؟أعدك -
أبنىن سأكون أكثر رغبة بك مع كل  

 حلظة متر . 
وخطف املالءة من فوقها واحتواها بني  
ذراعيه .وصعقت مللمسه ,فتجربتها مع  

الرجال حىت اآلن مل تتجاوز بضع قبل ىف 
املناسباتبعض   

وكانت تتقبل هذا منهم أبدب مث  
تصرفهم ,ولكنها مل تشعر أبداً بغليان  



دمها ,وال أبى رد فعل قد يسبب هلا أى 
نوع من الندم عندما يبتعدوا عنها كل ما 

تعرفه ,هو ما تعلمته من دروس  
 "البيولوجى "ىف املدرسة واآلن ..وىف

بضع حلظات مدمرة ..ذلك العامل اآلمن 
نها سيتدمر .أهنا ىف الفراش  املختبئ ع 

مع رجل ,مع غريب ,بني ذراعيه ,يرسل 
ىف جسدها رسائل ,حىت جسدها الربئ  

 استطاعان يفك رموزها .



اوه ..اي إهلى ..ال ميكن أن يكون هذا  
 حيدث هلا ..

مستحيل !صوت ابرد اثبت ىف رأسها  
 حذرها من أن تقاومه ... 

إنه أقوى بكثري منها ,عضالت كتفيه 
ه وكأهنا حبال الفوالذ املربومة  وذراعي

 .ولو قاومته فقد يستجيب بعنف .. 
وسوف تتأذى ..عاطفياً على األقل 

 ..وإىل األبد .



 ولكن ال ميكن أن ترتكه ... 
لو أغلقت تفكريها ..مشاعرها 

..عواطفها ,كل شئ صنعت منه  
برتريسيا ابملر ..فلن حيدث هلا شئ أن  

الشعور ... تتوقف عن التفكري ...عن 
أن ترتاجع إىل مكان خفى داخل عقلها  
الباطن ...تنتظر إىل أن تنتهى العاصفة  

 .ما سيجرى عمل 



جسدى حمض ال عالقة هلا فيه ...ولن 
 يؤثر ذلك عليها كأنسانة ! 

 ومسعته يهمس هلا : 
كم أنت حلوة ..كم أنت حلوة ..كم  

أنت انعمة كم أنت مثل املاء ىف  
ليقبلها   الصحراء .ورفع هلا رأسها

 فأحست ابلرعدة , 



رعدة تتصاعد ال عالقة هلا ابخلوف  
,وكبحتها على الفور ,وقد صدمها 

 ضعفها .وعاد إىل اهلمس : 
 أنت ترجتفني . 

وهل هذا أمر غريب ؟أتوسل إليك أن  
 ترتكىن ...أرجوك . 

هل حقاً جتديىن كريهاً إىل هذا احلد  
غمضى عينيك إذن اي عزيزتى .وفكرى  

فالتفكري ابملال قد  مبا ستكسبينه .



جيعلك ..أكثر ...قبواًل ..إذا مل يكن 
 شئ آخر . 

 وأخذت تلوح برأسها بيأس لتبتعد عنه : 
 لست أريد مالك ..ال أريد شيئاً. 

حقاً؟كم أنت مثالية ..إدفعى ىل أنت 
إذن ابتروسا .إدفعى ىل اللطف والقبول  
لقاء ضيافىت .وأعتقد أنىن سأسعد كثرياً  

 ألقبض منك. 



ت ابتريسيا جامدة ال حياة فيها واستلق
..العذاب سينتهى عما قريب ,والبد أنه  
يعيش حياة صاخية ولن تضطر إىل حتمل 

 اكتشافاته جلسدها ملدة طويلة . 
ولكن مبرور املعناة ,حلظة بعد أخرى  
أدركت كم كان تفاؤهلا ساذجاً .إذا مل  

يكن مل يكن خوليو دى الكروزا  
أدركت  مستعجاًل أبداً .لقد كان ,كما

ا واألنفاس تكاد تقف ىف حنجرهت 



,مصمماً على إاثرهتا .ومما الشك فيه  
,أن ممانعتها .وحماوالهتا التخلص منه 

 ,قد 
جرحت كربايءه وعجرفته ,وهو مصمم 

 اآلن أن جيعلها تتجاوب ملا يريد . 
ولكن ,ما يلزمه ,هو أكثر من التصميم  
,ألن جسدها حتجر من الصدمة وهى  

د حقاً تدرى كم سيطول بني يديه .ومل تع



الوقت ولكن هذا ابلتاكيد ما مل تكن 
 جوىل ابترسون معتادة عليه منه . 

 ومهس هلا : 
 أنت لست عاشقة متحمسة ! 

البد أنه انزعج اآلن لعدم أتثريه الفورى  
 عليها ,فقالت :

 أان مل أعدك بشئ.
ال ,هذا صحيح .ولكنىن وعدت نفسى 

 .ورفعت كتفها .



ربايءك أن تكشف  أان آسفة إذا أمل ك-
أنك لست مرغوابً من أى إمرأة  

 تصادفها . 
 وقال هلا بسخرية ضعيفة .. 
 ولكنىن ال أصادف الكثري .

وأخذهتا الشفقة به ,لقد كان ينتظر  
اللقاء جبوىل ,الىت تعرف الكثري عن  

 منها ..احلياة مليئة  احلياة ..ولكن بدالً 
خبيبات األمل ..وليس لعه احلق ابملرة 



أبهنا قد حلت مكان جوىل ,أن يفرتض 
.وعادت السخرية الكاملة إليه وهو  

 يقول :
على كل اي عزيزتى ..لكى تنامى -

والغضب يتالشى عليك إرسال الدعوة 
 إذا مل تكوىن تنوين أن أقبلها .

أية دعوة ؟وانفرجت شفتاها بنكران  
غاضب ,ولكنة أسكتها بشفتيه ,وكانت  

قبلته أعمق هذه املرة وكأنه حياول  



االنتقام منها ,وانتشرت فيها رعدة 
خوف أخرى ,مل تكن تعرف أن رجال  
ميكن أن يكون هبذه النعومة ,وحيرقها  

 هكذا حىت أعماق روحها .
وعلى الرغم من نفسها أحست ابملقاومة 

والغضب يتالشيان ابلتدريج..وىف  
 مكاهنما ..ماذا ؟

شئ مل تستطع متييزة ,أو أهنا مل ختتربه من 
اثرة ؟رمبا ..أوشئ أعمق قبل ,فضول ؟إ



من هذا ..وقطعا أخطر بكثري .ومل تعرفه 
 ,وهذا ما أخافها . 
 ورفع خوليو رأسه : 

حبيبيت ..ألست أسعدك ..ولو قليال ؟-  
وكان هذا آخر شئ تتوقع مساعة منه  
..لقد كان املتجهم املتعجرف الذى 

 جيب أن تكرهه ,ولكن ... 
لست ..أد..أدرى -  
تلفظى ابمسى.-  



وأحست جبفاف حلقها .ال تريد أن  
مر محيم  تلفظ إمسه ,سيكون ذلك أ

جداً...شخصى .وسيكون بطريقة ما  
نوعامن االستسالم .وحثها مرة أخرى  

 بصوت أجش.
تلفظى ابمسى ,وقبليىن ..ولو ملرة  -

 واحدة .
وعلى الرغم من كل حتفظها ,وعلمها أن  

عليها أن ترفض ,مسعت نفسها هتمس 



يداها إىل كتفيه "خوليو "وارتفعت 
وجذبته إليها .وما أن تالمست شفتامها 

 حىت ...ضاعت . 
وجرت فجأة أهنار صغرية من النار ىف  

عروقها ,وجنت نبضاهتا .الرفض  
...املراة...حىت اخلوف ..انسدل عليها 

كلها ستار من العتمة ,ومل تكن جمرد  
قبلة ...بل كانت محى ..هذاين 

 ...جنون . 



تلقية دون تفكري ولفرتة طويلة بقيت مس
أو وعى ,وعقلها املصاب ابلدوار حياول 

وعى ما حدث ولكن بعودة الوعى 
,جلب معه االحساس ابلعار واخلجل  

 ,وعدم تصديق رهيب ومرعب . 
اوه اي إهلى ..ماذا فعلت ؟ماذا مسحت  

 له أن يفعل ؟ 



حاولت أن تبتعد عنه .ولكن ذراعه  
امللقاء على خصرها شدهتا إىل الفراش  

بشئ أجش غري مفهوم ,وبعد  .وتنتم   
حلظات علمت من أنفاسه املنتظمة أنه  

 انم .. 
واستلقت متصلبة ,وهى تكره ارتياحه  

الكامل ...والطريقة الىت تتالمس أنفاسه 
احلارة مع كتفها ...وكأهنما كناان ينامان 
معا طوال حياهتما أقل ما كان عليه أن  



يفعله ,هو أن يسمحلها أبن تزحف  
,لتشفى جروح روحها   جبسدها مبتعدة

 وحيدة . 
ولكن االمل الذى سببه هلا ,ولو كان  

حقيقا ,كان آخر شئ يقلقها فما هو  
اثرة لالضطراب كان حقيقة أكثر إ

استسالمها له ...ملاذا مل تتهرب منه  
 ..ملاذا مل تبق ابردة معه .. 

 كما كانت تنوى؟



لن تسامح نفسها على ما فعلت .ولكن 
مر و عليها  ما حدث حدث ,وانتهى اال

االن تتابع حياهتا احلقيقة ,وكان ما 
حدث هو جمرد كابوس ,مرعب وقت  

 حدوثة ,ولكن قابل للنسيان .
وأدارت رأسها حبذر حنوه ..هذا الغريب 
الذى عرفها كما مل يعرفها أى خملوق من 

ترب أشياء مل تكن  قبل ..والذى جعلها خت
تدرى أهنا موجودة فيها ..إنه جذاب  



ال يشكل عذر ألى شئ ..ولكن ذلك .
ذا  وابتسم ,وكإمنا حيلم حلما لذي

.فأحست ابلر جفة ,ومدت يدها 
 لتطفئ املصباح . 

واستفاقت على صوت إمرأة تناديها  
"سنيوريتا "وفتحت عينيها لتجد مارغريتا 

هتزها من كتفها وللحظة حدقت هبا  
,وقد متلكها االستغراب متاما .مث عادت  

س بكل  إىل ذاكرهتا ما حدث ليلة أم



التفاصيل .فاستدارت على بطنها لتدفن 
ريتا رأسها ىف الوسادة ..فلمست مارغ

 كتفها حبنان وقالت ابالسبانية : 
السنيوريتا تعبة ... -  

وأشارت إىل فنجان قهوة وضعته هلا  
وة ,ال على الطاولة ,إهنا ال تريد القه

تريد أى من ضيافة خوليودى الكروزا  
ها ويؤمن  الكريهة ,فليعطيها فقط مالبس 

 هلا رحلة العودة إىل سانتياغو ديالستريو.



ونظرت حوهلا فلم جتد دليل اللغة  
 االسبانية قريبا .

 فاعتمدت على ذاكرهتا لتقول :
فا فاقور ..حضرى ىل البانيو .-  

وهزت مارغريتا رأسها وكأهنا أحست  
حبرج ابتريسيا منها .فأحضرت هلا  

 الروب وفتحته هلا لرتتديه . 
يه هنا .أرجوك .ال ..أترك-  



واستلقت تنظر إىل السقف ومارغريتا  
حتضر احلمام .مل حتس خبوليو وهو يغادر 
الفراش وابمكاهنا االن تتجنب االذالل 

لدى رؤيته إىل جانبها وتغسل آاثر الليل  
عن جسدها ومتنت أن تتمكن من غسل 

 تلك االاثر من تفكريها بسهولة . 
ه لو أنىن قاومت ..لكان تغلب على بقوت

ىف النهاية ..ولكن كان هذا ترك ىل على 
 االقل شيئا من الكرامة .ولكن االن ... 



وختوف ذهبها من التفكري ابلواقع ..لقد 
أصبحت شخصاً آخر ..غريبة حتت  

رمحة رغباهتا اخلاصة ,أهنا تزدرى نفسها  
 متاما .

عندما عادت مارغريتا لتقول هلا أن  
احلمام جاهز ,إستجابت وهى تتذمر  

وتطالب بعودة مالبسها اخلاصة .وهزت 
رأسها بيأس عندما توجهت املرأة املسنة 



إىل اخلزانة ,بدأت تعرض عليها جمموعة 
 من املالبس املعلقة هناك .

وأحست ابلسعادة ىف دفء احلمام  
,وبدات تشعر ابالنتعاش ,وأخذت 

ستمع إىل مارغريتا الىت كانت تتحرك  ت
ىف غرفة النوم ,تتحدث إىل شخص آخر 

 ,رمبا إحدى اخلدمات .
ومل تكن تدرى أو تفهم معىن للحديث 

,وتساءلت متجهمة كم من الفتيات  



االخرايت خدمت مارغريتا ىف غرفة نوم 
 سيدها اي ترى ؟

عندما عادت إىل غرفة النوم ,تلف  
طني إىل  ملنشفة حوهلا من حتت االب

الكاحل كانت الغرفة فارغة ,والسرير  
قد أعيد ترتيبه بشراشف ومفارش بيضاء 
جديدة ,ولكنها مل جتد أثراً للمالبس الىت 

كانت ترتديها أو ملالبس جديدة 



لرتتديها ,ورمبا ستصل هذه بعد حلظات  
. 

هذا ,إذا مل يكن خوليودى الكروزا قد  
أصدر تعليمات معاكسة,على نية أن 

سجية ىف غرفة نومه ,عارية  يبقبها 
 ولكنها مل تصدق هذا فعاًل.

وأخذت تنظر حوهلا إى الغرفة وإىل  
بنياهنا ,وتتسأءل كيف إستطاع من بناها 

إيصال مواد البناء إىل هذا املكان 



املنعزل النائى من هذه اجملاهل ...هذا مل 
 نذكر اليد العاملة ! 

ولكن ..أين هو خوليودى الكروزا االن  
 ؟

كون مشغال بعمل ما ...مما يبقيه رمبا ي
عادة مشغوال ىف هذه البقعة النائية من  
الغاابت ...رمبا مشغول بتجارة الرقيق  

 االبيض مثال... 



وىف نفس الوقت تساءلت عما يفعله  
هنا ...رجل ذكى مثقف ,يعيش ىف 
وسط الالمكان ىف وسط كل هذه 

 الفخامة املتالشية . 
اتحة جداً ولكنها مل تفكر كثرياً ..فهى مر 

وحتس ابخلدر ,حىت أهنا ال ترغب سوى 
ابلنوم .وتنهدت ,مث اندست بني أغطية 

 السرير ىف نوم عميق .



واستعادت وعيها على رائحة حادة  
 ...رائحة سجائر .

وعرفت ملن الرائحة وهى تفتح عينيها  
 على مضض. 

وكان خوليودى الكروزا جيلس على بضع 
مسند أقدام من السرير ىف مقعد ذو 

مرتغع ,وقد وضع ساقة الىت يغطيها  
 حذاء



مرتفع فوق االخرى ,وقميصه القطىن  
االسود مفتوح حىت اخلصر ليكشف  

 املزيد من جسده الربونزى . 
 وقال هبدوء وبشكل رمسى وابالسبانية: 

صباح اخلري سنيوريتا . -  
ومل تكن ىف صوته أى أثر للمرح والعلى 

يد ال وجهه وال حملة انتصار حىت ,وابلتاك
 ..رغبة وعاد ليتكلم ابالنكليزية :



أرجو ان تكوىن طيبة معى مرة أخرى  -
وختربيىن ابلضبط من أنت ,وكيف أتيت  

 إىل هنا . 
وابتلعت ابتريسيا ريقها بصعوبة ..ما كل 
هذا؟هل هو نوع من العذاب اختاره هلا  

 ؟وردت خبشونة :
وهل من فائدة ىف إخبارك ؟فأنت لن  -

 تصدقىن .



الىت حتمل السيجاره بنزق   وحتركت يده
 ,قال غاضبا : 

ال يهم ...هل تشبعني فضوىل  -
 ..)أرجوك (؟ 

 وعضت على شفتها :
امسى ابتريسيا ابملر .وىف الثانية  -

والعشرين من عمرى ,وأان سائحة  
.كنت أسافر صعوداً ىف النهر على منت  

 مركب خبارى ,



عندما التقيت بفتاه تدعى جوىل 
ال رسالة  ابترسون ,وطلبت مىن إيص 

موجهة لك إىل الفندق ىف ميناء 
سانتياغو ديالستريو ...والباقى تعرفه  

...فلماذا تريدىن تكرار هذا مرات  
 ومرات ىف وقت ال تصدق كلمة منه ؟ 

 وحدقت به ابستغراب :
ال أظن ..لقد قلت لك ابلضبط ... -  

 وهز خوليودى الكروزا رأسه . 



ما قصرت ىف قوله ,هو إنك حىت ليلة  -
أمس ,كنت "عذراء "وكان هذا آخر  

شئ تتوقع مساعة منه ..واحرتق وجهها  
 ابلدم الذى تصاعد حارا إليه . 

وهل يفرتض هذا أن يشكل أى فارق  -
 ...أو يغري االمور ؟ 
 فهو مل يبدو إنه ... 

ورمى عقب السيجاره وسحقها بكعب 
 حذاءه .



ابلطبع يشكل فارقا ,أيتها الغبية ..إنه -
 يعىن ..

ىن هللا ..إنىن خمطئا بشكل ظامل وليساعد
 وجمرم حبقك ..كان جيب أن تقوىل ...

وكان هذا سيوقفك عند حدك ؟ -  
 وجاء دوره ليحمر خجال :

رمبا ...-  
 وأطرق مث أكمل بصوت منخفض .



اي إهلى ..رمبا ال ..كيف ىل أن أعرف  -
؟ليلة أمس كان جل اهتمامى منصب  

على حاجىت لقد عمى نظرى عن  
خربتك الواضحة . مالحظة ..قله  

ولكن ما كان عليك أن تذكرىن مبا  -
 حدث فلماذا هذا االهتمام االن ؟ 

 وتقلص فكه .
مارغريتا ...الفراش ..كان عليه آاثر -
 .. 



وانتشر امحرار وجهها ىف كل جسدها  
 وصاحت : 

اوه ...مل أالحظ هذا ...ولكنىن  -
 الزلت ال أفهم سبب... 

ىف  من الطبيعى أن ال ترتدد مارغرينا -
مواجهىت بدليل طهارتك ...أو أن  

 تقدمها ىل .
 فقالت مبرارة :



هذه شجاعة منها ..ولكن ملاذا حتتاج  -
 لفعل هذا ؟ 

الهنا ,وكما ادعت على حق ,تؤمن  -
أنىن قد سلبت شرفك وأنىن أفسدتك  

 فلم تعودى الئقة لليلة الزفاف .
أو ليست هذه نظرة قدمية الطراز ؟-  
.فعائلتها  ليس ابلنسبة ملارغريتا .-

خدمت عائلىت ملدة طويلة وهى تعلم  
 أنىن 



ابمتالكى لك هبذه الطريقة قد سببت 
بتلطيخ شرف عائلة دى الكروزا ,ولن  

أستطيع االنكار ,,,وعندما يهبص 
 مستوى النهر سوف حيضر كاهن من 

 االرسالية ىف "سالتا"ليزوجنا .
 
 
 

 انتهى الفصل 



 
 الفصل الرابع 

 عقد قران
 
 

طويل وثقيل . . . وصادم. ساد صمت   
وفكرت ابتريسيا . . البد أنين أحلم . . 

. . كل ما حدث يل  ال مفر من هذا 
جمرد كابوس. وسأستيقظ ألجد أن كل 



شئ انتهى. وكل ما علي هو أن أستفيق 
 . . . 

 وقالت بصوت مرتفع وأدب شديد : 
هل لك أن تكرر هذا . . أرجوك؟ -  

 ورد عليها بنفاذ صرب :
تين جيدا سنيوريتا. لقد  لقد مسع -

 أرسلت بطلب الكاهن ليعقد قراننا.
واستوت يف جلستها وهي تشد املنشفة  

 على جسدها. وصاحت جبنون : 



ولكن ال ميكنك .. لن تستطيع ..   -
 هذا مستحيل.

أان لن أكذب أبدا حول أمر جدي   -
 كهذا.

إذن أنت جمنون .. فاقد العقل متاما.   -
للمجانني   وهذا ليس مبنزل .. إنه مصح

.. فالناس ال يتزوجون بعضهم .. هكذا 
 ... 
رمبا ليس يف عاملك ...  -  



حنن يف التسعينات من القرن العشرين  -
.. أليس هذا هو الزمان هنا أيضا؟ أم  

أننا يف نوع من الزمان املشدود إىل الوراء  
 يعيدان إىل القرن املاضي؟ 

مثل هذه املبادئ قد تبدو غريبة   -
.. ولكنها مبادئ حقيقة عليك سنيوريتا 

أساسية يل .. لقد أغويتك وجيب أن 
 أصلح غلطيت ابلطريقة الوحيدة املمكنة. 



دعين أفهم هذا جيدا .. لو كنت   -
فعال ذلك النوع من النساء الذي  

ظننتين .. جويل ابترسون أخرى .. وأنين 
هنا جملرد التسلية .. أكنت ترتكين 

 وشأين؟
ي منك. آخر األمر ... بعد أن انته -  
ولكن ألنك اكتشفت أنك أول رجل  -

يف حيايت، فأنت تغرض علي الزواج  
بسبب إحساس ابلشهامة، أليس 



كذلك؟ ... حسنا .. لقد أتخرت 
إبحساسك ابلشهامة سنيور .. لقد 
أتخرت أربعا وعشرين ساعة .. ولن 

 أتزوجك ولو زحفت على ركبتيك. 
 فقال بربود: 

وهذا أمر لن حيدث. -  
لذا دعنا ننسى هذا  ابلطبع ..  -

 النقاش السخيف إىل األبد. 



ها حنن اتفقنا ... ابلتأكيد ليس هناك  -
 املزيد من النقاش.

 حاولت أن جتد وسيلة أخرى للخالص:
إذا كنت قلقا أنين قد أسبب لك -

فضيحة رمسية حول ما حدث .. وأن 
أهتمك ابغتصايب .. أقسم لك أنين لن  

أفعل .. أريد فقط أن أضع كل هذا  
وراء ظهري، وأان متأكدة أنك ستفعل 

ذا ال تعطيين ثيايب وترتكين مثلي ... فلما



أذهب ..وسنتظاهر معا أن ليلو أمس مل 
 حتدث ... ؟ 
 وهز رأسه:

هذا .. لألسف .. أمر مستحيل. -  
ولكن ال لزوم لكل األمر، إذا كنا   -

كالان موافقان .. حىت أنين سأكتب لك 
 إقرارا .. إذا رغبت .... 

 وأخشنت هلجته داللة نفاذ صربه:



أنت ال زلت غري فامهة .. ليلة أمس   -
أخربتك احلقيقة ... ولكنك مل تصدقيين 
أيضا .. ليس هناك وسيلة للخروج من  

هنا سنيوريتا ... فالنهر مرتفع وخطر  
 ... واملخاطرة كبرية. 

ولكن إىل مىت؟ -  
من يعلم؟ فمن املتوقع استمرار   -

.. العاصفة لعدة أايم .  
وال يبدو عليك االهتمام.  -  



وهذا جزء من احلياة اليومية هنا،  -
وحنن فانعون، فلماذا الغضب من شئ 

 ال ميكن تغيريه؟ 
حسنا ... ال أستطيع أن أكون غري   -

مكرتثة حول بقائي حمتجزة يف األدغال 
 مع ... مغتصب ... 

 وقال هلا بغضب:
سوف تتعلمني أن تتكلمي معي  -

 ابحرتام أكثر.



ألفضل أن ال أتكلم معك ابملرة. ا -  
 واتبع بربود:

مث .. مل يكن هناك اغتصاب ...   -
وليست ذاكرتك ضعيفة هلذه الدرجة 

 ابتروسا.
 وعضت على شفتيها:

حسن جدا ... سأتقبل أنين عالقة   -
هنا مؤقتا .. ولكن ما أن يصبح النهر  

صاحلا للمالحة، فسأذهب ... وأان 



غريب  أرفض أن أجرب على الزواج من 
كامل بسبب شرف العائلة ... البائد  

 الطراز فهذه حيايت ... 
رمبا لن تكون جمرد حياتك فقط ...  -

 هل فكرت هبذا ؟
ماذا تعين ؟  -  
وهل أان مضطر حقا ألن أشرح لك؟  -

 ميكن أن تكوين حامل أيتها الغبية. 



وبدا هلا أن األنفاس قد انقطعت عن  
واحدة.  كامل جسدها يف شهقة مرعبة 

 واستطاعت أن تطلق كلمة واحدة:
ال .....  -  
األمر ممكن جدا، أؤكد لك ...  -

ولفتاة تفخر أن تكون جزءا من العامل 
 العصري ... أنت ساذجة ألبعد احلدود.



ولكنين لن أعترب هذا أمرا ممكنا، ولو  -
حدث هذا، فهو ال يعين ابلضرورة أن  

 علي أن أتزوجك.
بكل   وهل تظنني أنين سأتركك -

بساطة؟ بعد أن أعرف أنك حتملي 
طفلي؟ أو أن أمسح ألبين أن يرىب يف  

 حضن غريب يف بلد غريبة؟
ابنك؟ ماذا تعين حبق اجلحيم ..   -

ابنك؟ رمبا تكون فتاة ... مع أنين ال  



أظن أن ابنة لك قد ترضى غرورك  
 املنتفخ بنفسك.

وتوقفت عن الكالم فجأة بعد أن  
إليه  الحظت املسار الذي انقلب  

 احلديث وصاحت منتحبة: 
أوه ... اي إهلي ال أصدق ما حيدث   -

... البد أنين جمنونة بقدر ما أنت جمنون 
أنين أتناقش معك حول جنس طفل ال 

 وجود له بعد. 



إىل أن ينخفض مستوى النهر   -
سنكون قد عرفنا بوجود طفلنا أم ال 

 على التأكيد. 
جوارحها.. وأحست ابلرعدة تعتمر كل 

طفلنا.. اي إهلي منذ ثالث أايم مل أكن  
أعرف بوجود هذا الرجل، واآلن، رمبا 
نكون قد تسببنا بتكوين كائن بشري  

 آخر... فيما بيننا. 



البد أن يكون هناك وسيلة أخرى غري 
النهر للخروج من هنا لقد قرأت مرة أن 

هذه اجملاهل هلا اسم آخر، اجلحيم 
أخرى من   األخضر، ولكن هناك أنواع

منها، وهي اجلحيم قد تكون أسوأ 
مستعدة أن ختاطر بشق طريقها عرب 

الغاابت بسكني صغرية بدل االستسالم  
 ملا يقرتحه عليها. 



كل ما حتتاجه، هو أربعة دوالب فوقها  
رب ولو  حمرك، وعندها ميكن هلا أن هت 

تبعت جمرى النهر، فعاجال أم آجال 
 سوف تصل إىل سانتياغو ديالستريو.

لكن كذلك سيفعل خوليو دي الكروزا  و 
يف اللحاق هبا . . فقد أوضح نواايه  

ومن املستحيل أن يرتكها تذهب . . . 
وسانتياغو ديالستريو ستكون أول مكان 

 يبحث فيه عنها. 



لقد ذكر أن هناك إرسالية يف )) سالتا 
(( وهذا يعين تدين منتظم واستقرار، 

  ورموز أخالقية اثبتة . . فإذا ذهبت إىل 
هناك وطلبت احلماية واملالذ، فال ميكن  

 أن يرفضوا طلبها.
ولكن هذا جمرد غباء . . وعليها أن  

تكون متكتمة، وأن تتظاهر ابلقبول، ويف 
نفس الوقت تكون مستعدة ألي  

 إمكانية يف اهلرب. 



 
 

 وقطع صوته حبل أفكارها:
مل أنت صامتة هكذا؟ -  
كن شاكرا أنين مل أصب ابهلسترياي.   -  

تدرجيية معه هي أفضل تصرف   نعومة
تقوم به، على كل قد يرضى هذا غروره 

الرجويل وقد يدفعه إىل التخفيف من  
حذره. ولكن كم ليلة مثل الليلة  



السابقة، قد تضطر للتحمل؟ وأحست 
 مبعدهتا تتقلص . .

وظهر على وجهه األمل والتجهم فجأة، 
 فقال: 

لن تكوين الوحيدة اليت تقاسي . .  -
نذ زمن طويل أن ال مكان  لقد قررت م

 للزواج يف حيايت.
وملاذا ال ترتك األمر هكذا إذن؟   -

فلست حباجة ألن تفعل شيئا . . .  



وأعدك . . . أرجعين إىل حيث كنت  
 وسأكون سعيدة أبن أختفي . . . 

لقد أوضحت لك . . هذا أمر   -
مستحيل، وضعنا هو مثل االحنراف 

األرضي . . صخرة واحدة تنزلق من  
ا، ويبدا االحنراف وخيرج عن مكاهن 

السيطرة . . وشكرا ملارغريتا، احنرافنا  
 توقف حلظة بدئه. 

وهل خلادمة كل هذا النفوذ عليك؟ -  



أجل . . يف وقت هي جزء من حيايت   -
منذ والديت. لقد عينتها والديت املربية  

يل. وعندما مل أعد حباجة إىل مربية  
أصبحت جاسوسة أمي علي وميكن أن 

ا كل شئ.تقول هل   
 وبدت الدهشة عليها:

وهل أمك ال زالت حية؟  -  
ومل ال؟ -  



ألن هذا املنزل . . والطريقة اليت   -
تعيش فيها . . ابلكاد تتوافق مع  

متطلبات احلياة العائلية العادية . . لقد  
 ظننتط وحيدا يف هذه الدنيا.

إنين أعيش وكأنين وحيد ولكن  -
  ابإلضافة إىل أمي لدي شقيقة . . .

 وشقيق أكرب مين.
أال تراهم؟ -  
ليس يف أوقات متقاربة. -  



من الواضح أن هناك سر غامض هنا . 
إىل أن خوليو . وحتركت بقلق . . أضف 

قد يكون االبن الضال يف عائلته، 
 ويعيش يف هذا العزل بناء لرغبة عامة.

وكم هذه صورة متكاملة لزوج . .  
وحتركت بقلق . . ولكي تنزعج أكثر ، 

قت املنشفة لتكشف عن صدرها  انزل
فأسرعت لرفعها . . فدفع كرسيه إىل  



الوراء ووقف، فأحست ابالنقباض فقد  
 ظنت أنه سيتقدم من الفراش لكنه قال:

سأتركك اآلن، وفكري مبا قلته لك.   -
ورمبا تبلغني مارغريتا مىت كنت مستعدة 

لتنقل أغراضي . . فهي ال تريد 
 إزعاجك .. 

أغراضك؟ لست أفهم.نقل   -  
كزوجة مستقبلية يل، جيب أن تالقي   -

كل احرتام وهذا أمر حمتم . . لذا . .  



وحىت يوم الزفاف . . سأشغل غرفة 
 أخرى بعيدا عنك.

هذا أمر جدير ابلثناء ةلكن أليس   -
 متأخرا جدا.

ليس من وجهة نظر عائليت، أو من   -
يعملون لنا فلماذا نتسبب إبساءة ال  

 لزوم هلا؟ 
 وقالت مبرارة:

فعال . . ملاذا؟ -  



إىل جانب ذلك أان لن أخدع نفسي   -
أبنك قد تكوين مشتاقة ملشاركيت  

 الفراش مرة أخرى. 
فعال . . وصدقين. وإذا كانت   -

اخلادمات ستنقلن ثيابك فبإمكاهنن 
 إعادة ثيايب يف نفس الوقت.

أتعين تلك الثياب البالية اليت وصلت  -
وجودة بعد. هبا؟ أشك يف أن تكون م  



أتعين أهنم ختلصوا منها؟ اي إهلي . .  -
 ال أصدق . . . 

ومل ال؟ مب تكن ثيااب أنيقة وال حىت   -
مناسبة وإىل أن أستطيع تدبري األمر  

إبمكانك االستمرار ابالختيار من هذه 
 الثياب.

لن أفعل . . . -  
إذن . . أبقي كما أنت. -  



وضحك مبرح، ومبعىن، وهو يسمح 
ديق مبا انكشف من مفاتنها لنفسه ابلتح

وهي تعيد لف املنشفة حول جسدها 
 واتبع:

على كل . . لبست أم بقيت عارية،  -
 فأنت لن تذهيب إىل أي مكان.

وقررت أن تفكر، غصبا عنها ابملالبس  
أهنا مالبس املسرح  اليت يف اخلزانة ... وك

.. شئ مضطرة أن ترتديه لتمثيل دور  



عليها أن   عليها أن تقوم بتمثيله، ولكن
جتد شيئا أكثر مالئمة إذا كانت ستهرب 

... حذاء قوي مثال، فهذا من  
الضرورايت، وتقلص جسدها وهي 

تفكر بكل الدواب الزاحفة اليت ختتفي 
حتت األعشاب امللتصقة 

ابألرض،احلشرات، العناكب ..  
ب اليت قد جتلب عضتها xxxxال



املوت خالل ساعات. حىت أهنا مل حتاول 
ألفاعي. التفكري اب  

 أوه اي إهلي؛ ملاذا أتيت أصال إىل هنا. 
وما أن خرجت من غرفة النوم للطعام. 

وكانت رائحة القهوة تعبق يف اجلو،  
كذلك رائحة اخلبز املخبوز طازجا.  

وشاهدت ابتريسيا طبقا من األانانس 
املقطع واملاجنو. ومل تكن تشعر ابجلوع، 
ولكن لعاهبا سال يف فمها هلذا املنظر. 



دت نفسها هتاجم الطعام وكأن هذه ووج
آخر وجبة ستتناوهلا وصبت مارغريتا هلا  

القهوة. وبقيت معها تدفعها اللتهام 
 آخر قطعة خبز مع الزبدة.

وكأمنا مارغريتا تذكرت فجأة أايم كانت 
مربية، ورأت يف ابتريسيا تكليفا جديدا  

 هلا.
وعندما انتهت من الطعام، رافقتها 

ل املنزل، ومع أهنا مارغريتا يف جولة حو 



مل تفهم سوى القليل مما قالته مارغريتا  
إال أهنا أوضحت مبا ال يقبل الشك أهنا  

 تتمىن هلا املستقبل الطيب. 
وبدا واضحا أهنا لن ترتك لوحدها  

نفسها ما إذا كانت  وتساءلت بقلق مع
مارغريتا تصرف من تلقاء نفسها أم بناء  

على تعليمات من خوليو. رمبا يكون  
يبها غري املرغوب فيه يشك يف نيتها  خط

 االستجابة ملخططات املستقبل. 



إحدى الغرف .... كانت مكتبا 
وأدخلتها مارغريتا إليها بفخر .. 

وحدقت ابتريسيا حوهلا إىل اخلرائط على 
اجلدار، وإىل رفوف امللفات الفوالذية  

الالمعة، وتساءلت ماذا يعين كل  
وزا  هذا؟... وماذا يعمل خوليو دي الكر 

ابلضبط كوسيلة للحياة غفي هذه  
 الزاوية اجملهولة من العامل. 



السكر ... لقد ذكر شيئا من هذا، وعن 
مزارع قصب السكر قبل أن هتبط هذه 

الصناعة. ورمبا يكون جهاز اإلرسال  
موجود هنا أيضا ... ليس أنه قد يفيدها 
بشئ، فحىت لو عرفت كيف تستخدمه، 

جيب فهل هناك أمل ضئيل يف أن يست
 هلا أحد.

ماعدا شخص واحد .. دايفد دودج ..  
فآخر ما مسع عنه أنه يف منطقة )) سالتا 



(( اجلبلية وقد تكون اإلرسالية هناك قد  
مسعت به أو تعرف مكان وجوده، فإذا  

كان األمر كذلك.. فمن املؤكد أن 
يساعدها كمواطنة أمريكية له واقعة يف  

مشكلة .. وخاصة عندما ختربه عن 
. أهنا قشة أمل هشة، ولكنها  عمته. 

 متسكت هبا .. فهي ال متلك غريها.
وانتهت اجلولة وأوصلتها مارغريتا إىل  

غرفة اجللوس القدمية الطراز، حيث كان 



ابنتظارمها صينية قهوة أخرى حتمل 
فنجانني يبدو أن )) الباترون (( 

سيحضر.. وأحست بعقدة تلتوي يف  
معدهتا. ووضعت يدها على معدهتا ..  
فحىت تستطيع أن تكون واثقة من أن  

هذا احللم الردئ قد انتهى ولن ينقلب  
إىل حقيقة أسوأ منه، فسيستمر هذا 

 العذاب وهذا األمل 



وتنهدت بصمت ومددت يدها إىل  
القهوة، ومجدت يدها وهي ترفعه   إبريق

بعد أن أحست أهنا مل تعد لوحدها يف 
الغرفة ورفعت رأسها لرتاه واقفا عند 

نظر إليها وعلى وجهه نظرة جتهم البابن ي
 وكأن فكرة غري سارة مرت يف ذهنه.
إنه ال يرغب أكثر مما تفعل يف هذا  

الزواج، ألن يقضي ما تبقى من حياته  
مع غريبة كاملة عنه وألن يعود إىل بيته  



لرياها تراتح يف غرفة جلوسه .. على  
وال... حكم ابألشغال الشاقة كل األح

جدا يدفعه مثن  املؤبدة هو مثن مرتفع 
ساعة أو ما يقارهبا من التسلية والرغبة، 

 وخاصة أهنا ليست مجيلة جدا.
 

وقطع الغرفة خبطوات مراتحة واسعة  
وجلس قبالتها، وأخذ الفنجان الذي  

 قدمته له.



هل أمضيت الصباح سعيدة؟  -  
أجل... شكرا لك... لقد أرتين   -

 مارغريتا املنزل، لقد كانت لطية معي.
رأيك به؟ ما  -  
إنه مجيل مؤثر. هذا ما تبادر إىل   -

 ذهنها... لكن مل تعرف ملا قالت له:
لقد وجدته مظلما متجهما. -  

 وأقفل حاجباه إىل بعضهما: 
لقد كان ملك عائليت....  -  



أجل... لقد أخربتين هذا من قبل   -
وأان أحب الشعور ابلتقاليد، لقد تعلمت 

  أمهية الروابط مع املاضي من السيدات
العجائز ولكن هنا األمر مبالغ فيه وقد  

يكون املنزل مجيال ولكنه غري مؤثر  
وقابض للنفس وليس هذا عائد فقط ملا 
حييط به... ولكنه يبدو وكأنه مهجور أو 

أحد يهتم به. شئ ما... ال  



مل يهتم أحد به ملدة طويلة، ولقد   -
تعجبت عندما وجدته ومل يلتهمه النمل 

  هنا.األبيض عندما وصلت إىل
وملاذا أتيت إىل هنا؟  -  
كي أزرع قصب السكر كي أعيد بناء   -

معمل التكرير ألجل من ال يزال يعتين  
بزراعة القصب ولكي أعوض عن الدمار 

الذي حيصل يف الغاابت يف أمكنة 



أخرى، وألعيد توازن الطبيعة... أليس 
 هذا ما يسعى العامل إليه؟

 إنه أمر مهم ابلطبع... ولكن هل هذا -
 ما اردته أنت؟

وملاذا هذا السؤال؟  -  
ألنين ظننت أنك ستعطينين سببا   -

 آخر لوجودك هنا.... مث غريت رأيك. 
 فابتسم. 

أنت دقيقة املالحظة ابتروسا. -  



لقد أمضيت الكثري من حيايت أصغي   -
 ملا يقوله الناس.

إشرحي يل هذا أرجوك؟ -  
السيدات العجائز اللوايت اعتنيت   -

هبن... السيدة أغنيس مثال كانت 
تشتكي من أمل حمدد ةختشى سؤال 

األطباء حىت ال تعرف أن هناك شيئا 
خطريا. مث السيدة برغنر اليت كانت  
تروي يل دائما عن جناح ابنها وتريين  



صور منزله الفخم وزوجته اجلميلة 
...  لتخفي واقع إنه ال يزورها ابملرة.

وهناك الكثري أرويه لك من أمثال  
 هذه... الوحدة. 

ومع ذلك فمن اجليد أحياان أن يكون  -
 املرء لوحده.

أوه... هذا أمر خمتلف متاما، فهذا ما  -
ختتاره بنفسك... تعزل نفسك أحياان 

لتتمكن من التفكري اجلدي حول  



حياتك... ومن أنت، وإىل أين أنت 
 سائر... وأان أحب ذلك. 

ذلك البد أنك أحسست ومع   -
 ابلوحدة؟ 

مثل أي انسانة... كما أعتقد.  -  
 فابتسم: 

وهذا أيضا ليس ما قصدت قوله، من  -
هم السيدات العجائز اللوايت تكلمت 

 عنهن؟



هن زابئين... فأان أعمل ملؤسسة  -
الرعاية الصحية واالجتماعية. اشرتي  
أغراضهن، أعتين بصحتهنز أذكرهن  

أخرج معهن يف   بدفع فواتريهن. وأحياان
 نزهات ،أرافقهن بشكل عام. 

 وحدق هبا خوليو دي الكروز ابهتمام: 
وهكذا أمضيت كل حياتك؟ -  
ومل ال؟ -  



ال سبب مينع... يف الواقع هذا يفسر  -
يل الكثري. ماعدا ملاذا اخرتت اجملئ إىل  

 هنا من بني كل األمكنة يف العامل؟
النساء يسافرن لوحدهن يف هذه  -

األايم... وأنت مثال مل توفر مرافقا جلويل 
 ابترسون.

جويل كانت قادرة على االعتناء  -
بنفسها.. وهي تعمل لشركة سفرايت  
انجحة أبسبانيا، وتتحدث األسبانية 



بطالقة، أنت تدفعيين للظن أبنك جئت 
 متوقعة أن أانم معك.

هذا غري صحيح. -  
ووضعت الفنجان بعنف على الطاولة،  

لقهوة على الصحن  فانسكبت ا
 واتبعت: 

كيف جترؤ حىت على ذكر...؟   -  
إذن ملاذا وافقت عندما قلت لك  -

 أنين سأراك فيما بعد؟



أهذا ما عنيت؟ أوه اي إهلي!... مل   -
 أدرك ساعتها...

أال تتكلمني ولو قليال من األسبانية  -
 أيتها الغبية؟

لدي كتيب للجمل... وتدبرت أمري  -
م أمس. جيدا بواسطته، حىت يو   

يوم أمس كان نقطة حتول يف حياتنا  -
معا... حدثيين عن الرجل الذي جئت 

 تبحثني عنه. 



لن تفعل هذا، وخاصة إذا كان دايفيد  
 دودج يف اجلوار، وإبمكانه مساعدهتا.

أظن أن هذا من شأين. -  
 وسحب نفسا من سيجارته:

ولكنه أصبح من شأين بعد أن توضح  -
 يل أنه ليس عشيقك.

مل تتح لنا الفرصة... رمبا  -  



وسيبقى األمر هكذا فزوجيت ال   -
تفتش عن رجل آخر. مهما كانت  

 عالقتهما بريئة.
 وردت عليه من بني أسناهنا: 

ولكنين لست زوجتك.  -  
ليس بعد... ولكننا أخذان فرصتنا.  -  
فرصتنا؟ منذ أربع وعشرين ساعة مل   -

 تكن تدري حىت بوجودي. 



بة...  وهل تنظرين إىل األمر بصعو  -
سوف يكون لنا الوقت الكايف لنتعرف  
بشكل أفضل قبل أن يصل الكاهن،  

 أعدك هبذا.
لست أرى يف هذا أي طمأنينة يل. -  
كم هذا مؤسف.   -  

وتقدم منها ليمسك بيدها وجيذهبا 
 لتقف:



قويل ملارغريتا أن حتضر لك ثواب غري  -
هذا للعشاء الليلة.. فهذا الثوب  

 يزعجين.
بوحشية:وردت عليه   

)) كي بينا (( ايلألسف... هل لديك  -
 أوامر أخرى تصدرها يل؟

رمبا أن تبتسمي قليال يل عند عوديت،  -
 وهذا.... 



وجذهبا حنوه بسرعة فاجأهتا فلم  
تقاوم... وقبلها قبلة دافئة مل ترتك هلا  

جماال للمقاومة. وعندما انتهت القبلة،  
وقفت جامدة بني ذراعيه مدوخة 

نفاس وجسدها كله يرجتف  ومقطوعة األ
من االمتعاض. وقالت له بصوت أجش، 

 وقد أخفضت نظرها:
لقد وعدتين.... -  



وسألتزم بوعدي... كانت جمرد قبلة  -
ابتروسا. لتذكريك أنك من اآلن وصاعدا  

حيب أن ال تفكري برجل آخر... أان  
 فقط... هل فهمت؟

أجل. -  
أرجو هذا. أيت لوغو ) إىل اللقاء ( اي   -

يت.... حبيب  
وراقبته وهو خيرج، مث جلست اثنية على 

الصوفا ألن ساقاها مل تعودا حتمالهنا. 



وكان فمها حيرتق، وصدرها يعلو  
ويهبط، وأحست هبشاشتها وكأهنا ال 

 تزال ملتصقة بصدره.
)) جيب أن ال تفكري برجل... أان فقط 

 )) 
وأخذت الكلمات تعود وترجع صداها  

ة، يف فكرها. وأحست برجفة فجائي
فلفت ذراعيها حول صدرها وكأهنا حتمي 



نفسها. فقد بدت هلا هذه األمور، سهلة 
 جدا، خطرة جدا، مهلكة، أن تتبعها. 

 أوه... اي إهلي العزيز... ماذا حيدث يل؟
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هطل املطر بغزارة تلك الليلة . وبقيت 
توترة وهى تستمع  ابتريسيا مستيقظة وم

اىل وقع املطر العاصف على السطح  
واخذت تفكر ابملطر االن كنعمة بدل  

ان يكون لعنة . فطاملا ينهمر ... سيبعد 
هذا الكاهن عن اجملئ اىل هنا ... وكما 
وجدت صعوبة ليلة امس ان تبتعد من  



بني ذراعيه . وجدت االن صعوبة ىف ان  
تتخلص من ذكرايتها . ولكنها مضطرة 

ن تنسى . فال مستقبل هلا هنا ىف ال
االدغال املتوحشة مع غريب. وحدقت 
ىف الظالم .. حسنا .. قد يناسبه املقام  
هنا ، ولكن ليست اان . ولن تستطيع 
االنتظار اىل ان تتمكن من اخلروج من  
هنا ، لتعود اىل واقعها . وكل ما عليها  
.. ان جتد طريقة . فكرة واحدة أبرزت  



تقنعه ابخذها معه اىل  نفسها وهى ان 
حقول القصب حيث تتم عملية  

احلصاد. وهلذا فقد حاولت ان تظهر  
االهتمام مبا يرويه عن مزارعه. وكانت  
زايرهتا للمزارع مثرية . فعلى الرغم من  

ان بني يديه مهمة صعبة ىف االدغال .. 
اال ان ما يثري الرضى انه ميتلك مثل هذا 

وبدا هلا  االهتمام والعطف على البيئة ، 
شخصية أكثر تعقيدا مما تصورت ىف  



البداية ، ولن تستطيع نسيانه بسهولة . 
ها خلطتها .. وبتصميم ، أعادت اهتمام

فعليها ان حتمله الثقة هبا مبا يكفى  
للسماح هلا ابلذهاب واجملئ تكرارا دون 
ريبة . وهذه مشكلة ، الن خوليو دى  

الكروزا ، ليس ابلغىب ولن يقتنع بتظاهر  
جائى ابالستسالم . اليوم التاىل كان  ف

يوما جافا وحارا ، طقس للربغش ، 
فاضطرت الن تبتلع حبواب مضادة 



للمالراي ، ولدهشتها كان على املائدة ىف 
غرفة الطعام عندما دخلت اليها .  
والرجل الصغري السمني يقف قربه  

يتحدث اليه ، وعرفت ابنه أحد الرجلني 
هى جتلس ،  الذين اتيا هبا . فسألته و 

هل   - ومتد يدها اىل وعاء القهوة 
أسف الن  -ختططان الختطاف أخر ؟؟ 

مزاحك ضائع مع بيدرو .. والوضع  
الذى نتكلم عنه ال يثري الضحك أيضا  



.. فبعض احلراس أبلغوان أهنم شاهدو " 
غارميبريوز " ىف اجلوار . الكثري منهم 

جمرمون . ويسعون اىل هتريب ما جيدونه  
د . ومعهم جوازات سفر  خارج البال

مزورة من التشيلى والبريو وهم عادة  
مسلحون وخطرون . واذا كانوا ينشطون 
ىف حميطنا فمن حق املزارعني أن خيافوا .  

وماذا تفعلون حول هؤالء الناس ؟  -
اتنظمون محلة " صيد بشر " ضدهم . 



ال .. ال افعل هذا مثلما ال أجرؤ   -
ظم  على ركل أفعى انئمة .. فنحن نن
دورايت ، وندعهم يعرفون أننا  

شاهدانهم ، فيحذروا من أن يتقدموا  
حنوان .. وحياهتم ىف االدغال دون طعام 

أو دواء مالئم ، العديد منهم ال يعيش ، 
وأحياان الغابة تدفعهم للجنون ، وغالباما 

يقتلون بعضهم بعضا. فتجهم وجه  
 ابتريسيا : 



هذا فظيع .. أال ميكن فعل شئ  -
كم تبسطني االمور ..   -ا ؟ حيال هذ

لقد أتيت من بالد أمنة وىف ظنك أن 
 ابالمكان تطبيق احلدود على غاابت

االمطار هذه ." اجلحيم االخضر " ..  
هل تتصورين أن ابمكانك حراسة  

 اجلحيم كما جيرى ىف بلدتك الصغرية ؟؟
اذا كنت تنظر اىل املكان كاجلحيم  -

هناك اماكن   -فلماذا تعيش به ؟؟ 



وء من هنا .. مث لدى عمل أقوم به  أس
هنا . ووقف خوليو معتذرا وتبعه بيدرو  

.. وعلى وجه االثنني عالمات التجهم . 
واتبعت طعامها ، البد أن هؤالء "  

الغارانبريوز " مصدر ازعاج حقيقى هلم . 
لطعام تبحث عنه .  وخرجت من غرفة ا

ووجدته ىف املكتب ، وما أن أطلعت من 
ه حيشو مسدسا الباب حىت شاهدت 

ابلرصاص وهذا امر مل تشاهده من قبل 



اال ىف االفالم أو على التليفزيون ، 
ولكن مشاهدته ىف الواقع ليس له  

اللمعان الذى ىف الشاشة ، فهو حيمل 
معىن التهديد والشر املشؤوم . واستدار 

مبتسما ، ولكن ابتسامته اختفت اليها 
 بعد ان الحظ تعابري وجهها : 

هل   -يئا خاطئ ؟؟ هل هناك ش -
أجل .. اذا   -ستستعمل هذه حقا ؟؟ 

حسنا ،  -اضطررت .. أال توافقني ؟؟ 



ابلطبع ال أوافق ، فأان أكره أى نوع من  
 العنف 

وهل تظنني أنك لوحدك تكرهني   -
العنف ؟ ولكن هناك مواقف ال تعود  

املثاليات تنفع فيها .. وعلى الولقع أن  
أدافع  يتقدم . صدقيىن ابتريسيا ، أان 

عن نفسى وعن ممتلكاتى . فلن ايخد 
 أحد مىن ما لست مستعدا العطيه . 



بعض   -تبدو وكانك حماصر .  -
االحيان أشعر هكذا . فكل يوم هناك  
معركة مع البيئة كى أمحى مزارعى من  
احلشرات واالمراض .. والمحى عماىل 

ضد االمراض واملوت .. وهناك ضوارى 
اجلنس   مفرتسة ىف كل مكان ، وأسوءها

البشرى ... ولكنىن واثق أنك مل تفشى  
ف .  عىن جملرد مناقشة الشر والعن
ال ....   -وعضت على شفتيها :.... 



لقد أتيت السالك كيف تتوقع أن أشغل 
أوقات فراغى هنا فأنت وراءك املزرعة  

ومارغريتا واخلدم عليهم االعتناء ابملنزل  
. أما اان فال شئ أعمله ... وسأضجر  

ل يضجرك أن تراقىب سري  وه -... 
 العمل ىف منزىل ؟؟

مل أكن أعلم أن هذا ما يفرتض ىب أن  -
أفعل .. فبعيد عن حاجز اللغة ، 

فالعناية مبنزلك تبدو ممتازة دون أن 



مارغريتا جوهرة .. ولكن  -أتدخا . 
حىت تتعلمى القليل من االسبانية ، 
سأزودك مبرتجم ، فأبن أخ مارغريتا 

االجنليزية ،    أماندو يتكلم بعض
 وسأطلب منه القدوم لنجدتك .

هذا سيساعد لكن النهار طويل ..   -
لقد   -فصمت للحظات مث قال : 

جئت ببعض الكتب معى من اخلارج ..  
وبعضها اجنليزى .. وسوف أطلب  



وضعها على حدة .. ولكن أال ختيطني 
؟؟ أمى تقول أن هناك أشياء للتصليح . 

 فردت مبرارة:.. 
أعلم أن هذه قيود زمنية ىل ... وماذا  -

عتك أن تعتىن بنفسك ابستطا -بعد ؟؟ 
.. اجعلى نفسك مجيلة لعودتى اىل  
املنزل الليلة. وأرسلت الفكرة لون  

اخلجل اىل وجنتيها والتوتر اىل صوهتا : 
أخشى اال يكون هذا من عادتى . -  



أال ترين حاجة ألن تزينني نفسك   -
هذا  -بصراحة ..... ال  -لرجلك ؟ 

مؤسف ... ولكنك ستتعلمني .. 
عى سرورى أن أعلمك وسيكون من دوا

. 
ال تعتمد على هذا . واستدارت حبدة  -

وهى تسمع  على عقبيها . وخرجت ،
اىل غرفة  ضحكته خلفها . وذهبت 

النوم وصفقت الباب ورائها .. ووجدت 



اهنا ترجتف ،، وهذا ما أزعجها أكثر .. 
املنزل ، الحظت   عندما أرهتا مارغريتا

وجود غرفة للخياطة ، وأكوام من  
لوان الزاهية . ش القطىن املطبع ابالالقما

وهى تعرف متاما مقياسها وصنعت بعض 
من املؤكد ان  املالبس هلا من قبل و 

تستطيع بعض االساسيات البسيطة ، 
العلمية ولكن غري الفاتنة. واختارت  

قماشا اصفر مجيل ، ومدته على االرض 



، مث صنعت " ابترون " للموديل الذى  
قماش  ترغب فيه وأخذت تقطع ال

على اسناهنا ،  ابملقص وهى تصر 
واستغرقت ىف عملها اىل أن مسعت دقا  

 على الباب وأطلعت مارغريتا برأسها 
أى ...... سنيوريتا !!  -  

 فنظرت اليها متحدية :.. 
هل هناك شئ ؟؟ فتنهدت مارغريتا  -

وأشارت اليها أن أماندو قد وصل ،  



وتبعتها اىل غرفة املكتبة ، خزانة خشبية 
كانت تقف قرب احلائط ، واىل    كبرية

جانبه صىب ىف حواىل السادسة عشر . 
 يدير قبعته حبياء بني أصابعه ،

 وقال حمييا : 
بوم داي سنيورا ) مرحبا سيدتى (   -

أان   -الباترون أرسلىن التكلم عنك . 
شاكرة لك أماندو ، رمبا ميكنك تعليمى 

بعض االسبانية . هل ميكن أن تطلب  



ىل مباكينة اخلياطة ؟؟ من عمتك أن أتتى 
وبدت مارغريتا غري مسرورة من الطلب  
فقد كان من سعادهتا أن تصلح الثياب  

قال أماندو ،  للسنيوريتا كما  
على السنيوريتا أن ال تزعج مبثل هذه  -

االمور ومع هذا القماش الرخيص وردت 
ابتريسيا عليها عن طريق أماندو اهنا 
تفضل موديالهتا اخلاصة ، وأطاعت  

ارغريتا وهى حتتج.. وأخذت ابتريسيا  م



تفتش بني الكتب .. ولدهشتها وجدت  
كتبا لكتاب كلسيلكيني ابالجنليزية ، 

اضافة اىل جمموعة  أمثال ديكنز وهارى 
من املؤلفات احلديثة ، مل تكن قد قرأت  
أى منها. وكان هناك بعض رفوف فارغة 

ىف هناية الغرفة ، فرتبت بعض الكتب 
اب لتقرأه . وساعدها عليها وابقت كتا

أماندو .. لغته االجنليزية كانت بدائية  
جدا ، ولكن بدرجة معينة من التصميم  



ا التخاطب وأراءه الطيبة وجدت ابتريسي
بشكل معقول . وأكتشفت أن اله  

اخلياطة هى اله يدوية قدمية ، فوضعت 
اخليوط هبا وبدأت ابخلياطة ، وهى 
ه  تتبادل احلديث مع أماندو نبأ اجياد

عروسا وقرب زواجه كان قد انتشر ىف  
كل املنطقة وكانه النار ىف اهلشيم ..  

وكل املقاطعة تستعد لالحتفال ابلزفاف 
وأضاف أماندو وهو يبتسم .. وأحست  



ابتريسيا حبرارة اخلجل . وكانت حتاول 
تقرير طول فستاهنا عندما دخلت 

مارغريتا عاصفة اىل الغرفة وبعد قليل  
انت تقوله أعاد أماندو ما ك  

وجدوا رجال ىف الغابة ... وجمروح   -
بشكل سئ ،، مريض جدا .. رمبا ميوت 

 .. ويقول البارون أن حنضر له فراشا. 
هل هو أحد العمال ؟؟  -  



أوه ...... أحد   -ال ..... غريب .  -
انو سنيوريتا   -" الغارانبريوز " رمبا ؟؟ 

... سنيور دون خوليو ال ايتى به هنا ، 
سأمحيك . وانتفخ صدره   على كل ...

.. فابتسمت ابتريسيا ، وقالت بلطف  
شكرا لك أماندو .. هذا ما يطمئنىن  -

. وأسرعت وراء مارغريتا تساعدها ،  
شك االنتهاء من ملس  وكانت على و 

الغطاء االبيض عندما دخل خوليو  



الغرفة واملريض حممول خلفه على نقالة  
مريض جدا وميكن أن ميوت . ال   -. 

ع أحد اجلدال ىف هذا القول .. يستطي
واحست برعب ممزوج بضعف وهى  

تراقب نقل الرجل من احملفة اىل السرير  
وكان حنيال اىل درجة اهلزال ، وقذرا ، 

البشع ينز ابلدم املتقيح عرب   وجرحه
شعره املتلبد ىف جانب راسه . وثيابه  

املمزقة تكشف عن تورمات ىف زراعيه  



نظر عن وساقيه . وهى تتقدم منه لت
 قرب اليه ، 

 أمسكها خوليو من زراعها وقال أمرا : 
ارجعى اىل الوراء ....... فلديه محى   -

هل سيكون  -. فسالته وهى ترجتف : 
رمبا .. اذهىب االن ال ميكنك  -خبري ؟؟ 

فعل شئ هنا .. جيب أن أعرف نوع  
 احلمى ونوع االصاابت



وهل ستعاجله ؟ ولكنك لست   -. 
 طبيبا .. 

يب هو ىف سالتا .. مثل أقرب طب -
أقرب كاهن . واان " الباترون " هنا  
 وأعتىن بكل شئ اذهىب االن ارجوك 

وأطاعته على مضض ... واستدارت 
لتنصرف وهى تنظر نظرة أخرية ، وهى  
تفعل حترك الرجل ومتتم بشئ . وللحظة 
وقفت ابتريسيا جامدة متاما ، تتسائل ما 



اذا كان أحد غريها قد مسع ما قال ، 
ولكن هذا مستحيل فخوليو كان يغسل  
يديه وأماندو يقف عند الباب ، بعيدا 
عن السمع . لذا كانت الوحيدة الىت  

مسعت الرجل يتمتم " االنزال " وخرجت 
من الغرفة وأغلقت الباب وراءها .  

 واستندت اليه 
انه أمريكى أو اجنليزى ..... اي اهلى  -

. واغمضت عينيها حماولة تذكر صورة  



دودج ، وما اذا كانت حتمل أى  دايفد
تشابه مع بقااي االنسان املستلقى ىف 

الغرفة ، انه تقريبا بنفس الطول ، وشعره 
ميكن أن يكون أشقر حتت كل هذا  

 القذر والشحم 
اي اهلى ال ميكن أن يكون هو ،، لقد   -

كنت معتمدة عليه للهروب .....  
وهزت كتفيها واتبعت سريها على  

طة .... وكانت مضض اىل غرفة اخليا



على وشك اهناء خياطة الفستان عندما 
دخل خوليو وجلس متعبا على الكرسى 

 املقابل هلا ... فسألته بقلق ظاهر 
انه بني  -كيف ....... كيف هو ؟؟   -

 يدى ربه ، انه ىف غيبوب’ .
اذن ال فكرة لديك عمن هو ...   -

 وكيف وصل اىل هذه احلالة ؟؟
وعندما يستعيد لدى عدة افكار ،،  -

 وعيه سوف أطرح عليه بعض االسئلة .



اذا تظن أنه سيتحسن ؟؟ -  
لقد حصل على أفضل معاجلة مىن ..  -

 ومارغريتا ممرضة قادرة . 
أشك ىف أن   -ابمكاىن مساعدهتا ..  -

 تسمح لك . 
رمبا ، ولكن ما   -ولكنىن راضية .   -

يهمها انك امرأة غري متزوجة وستصدم 
برجل غريب .. واان اذا رأتك تعتنني 

 أفضل أيضا أن تبقى بعيدة . 



قد تكون السيد االمر هنا ..  -
واجلميع يقفز خلدمتك ،، ولكنىن ال 

 -أخذ االوامر منك فانت ال متلكىن .. 
مل أملكك بعد .. ولكنها مسالة وقت  

قبل أن تقسمى على طاعىت لذا ملاذا ال 
تتحضرى هلذا االمر بتعلم احرتام رغباتى 

 ؟؟ 
النىن أقسمت من قبل .....   -

أقسمت أن ال أدع أحد يتسلط على 



ابدا وحتركت عضله عند زاوية فمه وقال 
 بصوت هائ وخطر :

احفظى لسانك ابتريسيا  -  
ملاذا ؟؟ ماذا تستطيع فعله ىل ومل   -. 

 تفعله بعد ؟؟
أنصحك ابن ال تريدى املعرفة .  -  
أهتددىن ؟ لقد هددتىن أبسوء ما ميكن  -

ث ... الزواج منك ، واعتقد أن حيد
أنك مل تستطيع اجياد أى فتاة تقبل بك  



طوعا . ومل تقع ىف احلب رأسا على 
عقب لتطلب يد أحد .. ال .... كان 
عليك أن ختتطفىن ، وجتربىن على أن  

أقبل بك بدل طلب فدية.. حسنا دعىن 
دية أاي كانت  أقول لك .. أفضل دفع ف

 وال أ، أتزوجك .
لكلينا ولكنه ال يغري  هذا أمر مؤسف -

شئ اي ابتروسا . مرة أحببت فتاة ، بكل 



ما استطيع وضعت حياتى حتت قدميها 
 .. حياة ال الكروزا .

ورفضت كل هذا ؟؟ انه قصر نظر   -
أن ال تريد أن تكون واحدة من ال دى  

 الكروزا. فرد عليها بربود :..... 
ليس ابلضبط اي عزيزتى .. لقد   -

ىن . وهلذا سوف  تزوجت شقيقى بدال م
أاتكد من عدم حصول نفس الغلطة مرة 
أخرى . وبينما جلست ابتريسيا بصمت 



مطبق ، مذهول ، احنىن هلا حمييا ، 
 وغادر الغرفة. 
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جلست ابتريسيا لفرتة طويلة ، حتدق  
ور ىف  امامها سامهة ، وكلمات خوليو تد

رأسها . فمهما كانت تتوقع أن تسمع  



منه .، مل يكن ما قاله ىف احلسبان .. 
وتذكرت كيف انه عندما ذكر اخاه ، 
 تغريت مالحمه ..... وبشكل غريب.

هل دفعه هجران تلك الفتاة له اىل هذه 
العزلة النائية واحمليط اخلطر ؟ اذا كان  
كذلك ، فالبد أنه احبها كثريا .. وىف  

قت عليها ان تبقى ىف ذهنها ،  نفس الو 
وعلى الرغم من جتربته املريرة أن خوليو 

مع حبه الضائع ومتنعه من التورط 



اجلدى مع أيه امرأة ، اال أن هذا مل جيربه 
 على البقاء دون نساء

هيا !! توقفى عن هذا التفكري !!  -
ففى حلظات قادمة ستبدأين ابالسى  
عليه ، وأنت حباجة اىل كل مشاعر  

طف لنفسك ... فأنت من سيتزوجه الع
 .. مع علمك انه ال يهتم البته فيك !!

ورمت الفستان الذى كانت ختيطة على 
ذراع الصوفا انه االن حباجة اىل متليس ، 



وستطلب من اماندو أن يعطيه  
للخادمات ليكوينه . عليه ان ختتار 

املزيد من القماش لتخيط فستاان أخر ، 
هنا ولكنها أحست فجأة . بفقدا

 حلماستها .
على كل .. البد أن الوقت قد حان 

للغداء .. وقررت أن تذهب رأسا اىل " 
 صاال دو جانتار " أى غرفة الطعام . 



ولكن ما خرجت اىل املمر ، حىت 
دت مارغريتا خترج من غرفة املريض  شاه

حتمل صينية عليها أطباق وملعقة .. وما 
أن اختفت حىت سارعت ابتريسيا لتلقى  

رب الباب املفتوح ... وكانت نظرة ع
الغرفة فارغة ما عدا اجلسد املسجى  

 فوق السرير ، يشخر.
وتقدمت ابتريسيا بصمت حنوه ،  

ووقفت تنظر اليه .. فتحرك ومتتم ولكن 



هذه املرة مل تفهم كلماته أو ختمن أبية  
يتكلم ، ومل تستطع ايضا أن تعرف  لغة 

ما اذا كان هذا الوجه الذى طالت حليته 
لدافيد دودج أم ال .هو   

ومرت االايم التالية بسرعة ، ووجدت 
ابتريسيا بذهول أن حياهتا قد بدات 

تتعود على نوع حمدد من الراتبة ، 
ومبساعدة أماندو متكنت أن تلعب دورا 
مهما ىف أدارة البيت ، فمارغريتا كانت 



مشغولة متاما ىف رعاية املريض ، ولذا  
كانت ايزابيال ، الطباخة جتيئ اىل  

ا وجبات كل يوم وتتلقى ابتريسيا لتقرر هل 
 التعليمات منها للخدم . 

وبسقوط أول خط دفاع هلا وجدت 
نفسها تتمتع ، تقريبا ، مبشاركتها حبياة 

املنزل .. فاالعمال املنزلية هو ما تفهمة 
، وأاثرها أن ترى كيف أن االمور هنا  

 جترى على الرغم من عزلة املكان.



وعلى الرغم من اللحوم املصطادة من 
بة ، فان معظم التموين كان ايتى من  الغا 

" سالتا " وىف املنزل سقيفة مربدة خيزن 
فيها اللحوم واملواد الغذائية االخرى  

القابلة للتلف .. أما الكهرابء فتأتى من  
مولد كهرابئى ... وعلى الرغم من وجود  

تيار ىف املنزل ، اال اهنا ال تستخدم  
ظم كثريا فيه . فالقناديل الزيتية توفر مع
االانرة ، واحلطب يستخدم كوقود  



للطبخ ولتسخني الوعاء النحاسى  
العمالق ، حيث تغسل كل الشراشف  

 البيضاء والثياب .
وقد يبدو هذا بدائيا ، ولكنه انجح ،  
وال يبدو على أى خادمة احلنني حلياة 

املدينة أو اىل أى من التقنيات املتمدنة 
. 



ه ولكن ، لن ينفعها أبدا التعود على هذ
احلياة .. أو أن تستقر . فهدفها االول 

 ال يزال اهلرب . 
ابلنسبة هلا ، وبطريقته اخلاصة ، هو  
ابجلمال واخلطورة الىت الى حيوان 

مفرتس ىف قلب الغابة .. وكانت 
ابتريسيا أحياان ىف وسط الظالم تستيقظ 

مذعورة لسماع صرخاهتم املخيفة  
الوحشية من بعيد .. وهذا ما يذكرها كم 



هذا املنزل ما هو اال أخر نقطة من   أن
مواقع الدينة ىف العامل .. وكم أن  

االدغال متتد حدودها قريبا جدا ،  
 فرتتعش .

فتاة أكثر منها خربة ، ولكن هى لن  
تستطيع ... اهنا تشعر ... مثل .. مثل 
غصن صغري عالق وسط اجنراف النهر  
اللعني ، والتيار يدور هبا ويدور دافعا  



الدمار .. وأعلن هلا أماندو  أايها حنو 
 بعد أايم :

عمىت ممرضة جيدة ... الرجل مل يعد   -
مريضا االن .. يريد الطعام .. يريد أن  

 حيلق .. 
وخفق قلب ابتريسيا . خوليو قد غادر  

ى ، ورمبا تكون هذه  اىل عمله اليوم
أفضل فرصة هلا لكلمة على انفرا مع  



الغريب .. لو استطاعت اقناع مارغريتا 
. وقالت له : ..  
هذه أخبار رائعة ... وخاصة اهنا تعىن  -

أن ابمكان عمتك االن العودة اىل  
أعماهلا االخرى ، أنطونيو كان هنا ، 

وأظن أن زوجته على وشك الوالدة ، 
وهو يريد املساعدة من مارغريتا .. رمبا  

 عليك ابالغها 



ومل تكن تكذب متاما فأنطونيو ، مؤول  
يه فعال زوجة  العمل ىف املزرعة ، لد

حامل مثقلة ، وهلا اتريخ ىف احلمل  
الفاشل ، وهو فعال قد زار املنزل ، 
ولكن لسبب خمتلف متاما .. وقفز  

 أماندو واقفا :
سأذهب االن سنيوريتا .  -  



ومسعت ابتريسيا صوت مارغريتا وهى  
تستجوب أماندو ومها متجهان اىل  

 املطبخ .. هذه فرصتك.. 
ه ، يتناول املريض كان جيلس ىف فراش

احلساء ، عندما دخلت عليه ، فوضع 
امللعقة من يده وحدق اليها ابستغراب  

 وساهلا ابالسبانية : 
من أنت ؟؟ -  

 فاجابته ابالجنليزية



هذا ما أريد أن أسالك ؟؟ -  
وتقدمت اىل السرير تنظر اليه متفرسة  

.. وأستطاعت أن تتعرف اىل دايفد  
دودج من صور عمته ، بعد أن حلق  

ذقنه ومشط شعره .. مع وجود الرابط 
 على جانب راسه .. وقلت

أنت دايفد دودج .... أليس كذلك   -
 ؟؟ 



وساد الصمت ،، مث التوى فمه ببسمة  
 اعتذار :

أخربيىن أنت ...... فلقد تلقيت   -
نوعا من الصدمة مما يعىن أنىن ال 

أستطيع تذكر شئ .. وليس لدى أيه  
. فكرة عمن أكون أو عما حدث ىل .  

 وصــــــــاحــــــــت : ... 
أوه .... ال ..... ال ميكن .... أنت  -

 ال تعىن هذا ؟؟ 



أخشى أن يكون هذا صحيحا ..  -
ولكن ، هذا مهم ىل ، وال أستطيع فهم 

 أمهيته لك .
أتعلم أين أنت االن ؟؟  -  
لقد قيل ىل .. يبدو أن هذا منزل   -

صاحب مزارع قصب السكر ، وصاحبه 
بىن وأعطاىن احلقن ىف  من محلىن وطب

االايم املاضية ، ولكنىن عرفت أنه أر  
 جنتيىن . وواضح أنك امريكية .



 فهزت ابتريسيا رأسها :
هلذا اريد التحدث معك .. الأتكد  -

 .. أترى أان حمتجزة هنا ضد ارادتى .
واستدار دايفد دودج فوق وسادته  

 وقطب جبينه : 
انت ختدعينىن . -  
ال ... أقسم لك ، جيب أن تصدقىن  -

. لقد وصلت هنا ابلصدفة .. واملالك  



االن " خوليو دى الكروزا " ال يرتكىن  
 أذهب .

ولـــمـــا ال ؟ -  
االفضل اال اخوض ىف هذا ....   -

وعليك فقط أن تصدقىن .... كذلك 
 واقع أنك دايفد دودج . 

وتناول ملعقة احلساء من أمامه مث سأهلا  
: 

جيعلك تعتقدين هذا ؟وما  -  



كنت أعرف ... أعرف عمتك ..    -
 وحتدثت عنك .. وأرتىن بعض صورك .

أالحظ أنك تستخدمني صيغة  -
 املاضى .

أجل .... وأان أسفة جدا . -  
وكيف تعرفىت اليها ؟ -  
كنت أعمل لدى مؤسسة خدمات ،   -

وكانت احدى زبوانتى ، كانت سيدة  
 حمبوبة ، ولطيفة معى



المك ... ولكنىن  ال شك ىف ك -
أخشى ، حىت ولو كانت عمىت .. فهى 

 جمرد هوة أخرى ىف ذاكرتى
 وال تعىن ىل شيئا .

ومع ذلك تتذكر اللغة االسبانية . -  
 ونظر اليها حبدة :

وماذا تعنني ؟ -  
عندما دخلت اىل هنا سألتىن من اان  -

 بتلك اللغة .



صحيح ؟ حسنا رمبا كان جمرد ضوء   -
مل أفهم كلمة مما  ىف الظالم . النىن

كانت تقول تلك املرأة الضخمة ، 
وحلسن احلظ رب البيت يتحدث  
االجنليزية بطالقة ، واال لكنت ىف 

 متاهة.
 وأحست خبيبة االمل هتزها :

واضح أن هناك بعثة طبية ىف مكان  -
يدعى " سالتا " ويقول الكروزا أهنم 



سيحضرون ىل طبيبا يفحصىن ، حال أن 
.  يهبط مستوى النهر  

وهل قال لك مىت تقريبا ؟ -  
أظن انه قال " أماهنا " ولست أدرى   -

 معىن الكلمة.
اهنا تعىن غدا .. أو أى يوم بعد سنة   -

أو أثنتني . وكنت أمسعها كثريا على منت 
املركب .. وكنت أعتقد أنك ستغادر هنا 

 حال أن تستعيد عافيتك . 



هذا ابضبط ما أريد فعله ابلطبع ،  -
سمحوا ىل وأان مصاب ولكنهم لن ي

بفقدان الذاكرة ، هل أنت متشوقة كثريا  
 للخالص مىن ؟؟

أريد الذهاب معك . -  
حسنا ...... هذا يسعدىن .....  -

 أنسة ؟؟ 
ابملر ...... ابتريسيا ابملر .  -  



أوكى .... لقد تعرفنا ببعضنا ولكن  -
 هذا ال يعىن أن علينا اهلرب معا . 

أريده هو  أان ال أعىن هذا ، كل ما  -
االبتعاد عن هنا ، وابمكانك مساعدتى 

. 
ىف ظروف عادية ، رمبا ، ولكن   -

 حسب ما هى االمور االن



وصمت ، وحتول نظره اىل خلفها حنو  
الباب . وعلمت من تعبري وجهه ما  

 ستشاهد عندما تستدير .
وكان خوليو يقف ابلب ويداه على 

وسطه ، يبتسم ولكن استطاعت 
تالحظ الغضب الدفني على ابتريسيا أن  

 وجهه ... كم اي ترى مسع ؟
" بوم داي " سنيور ) هنارك سعيد ( أان  -

سعيد العلم أنك أفضل حاال .. وأرى 



أن " نويفا " قد عرفتك بنفسها وسأل  
 دايفد بعجل : 

" نويفا " ؟؟ ال أفهم ...  -  
زوجىت املستقبلية .... أو أهنا مل تقل   -

 لك ؟
ى وشك قول هذا  أظن أهنا كانت عل -

 .. وأمتىن لكما السعادة ، ابلطبع .
 فأبتسم خوليو :. 



وأمتىن لك العافية بسرعة وعودة   -
الذاكرة الكاملة . اال اذا كان املاضى  

 غري مهم لك ، ابلطبع .
رمبا يكون هكذا . ولكن لسوء احلظ   -

ليس هناك طريقة ألعرف أنه وضع لعني 
 ، كما كنت أشرح ألنسة ابملر .

أصدق أهنا تكون متعاطفة معك   ال -
.. فباتروسا تفضل أن متحى ماضيها  



القريب ..كما أظن .. واالن سنرتكك  
 لرتاتح .

ىف اخلارج ، ىف املمر ، جذهبا لتستدير 
 حنوه . وقال بغضب:

هل أتكلم لغتكم هبذه الرداءة ؟ -  
 وحاولت حترير نفسها :

ماذا تعىن ؟؟ -  
لقد قلت أن تبتعدى عنه ، ومع  -
لك وجدتك ىف غرفته ، ملاذا ؟ذ  



وملاذا مل ختربيىن أنك عرفت أنه أمريكى  
 ؟
النىن مل أعتقد أن االمر مهم ... أم   -

أن املشاركة ىف اجلنسية يشكل نوعا من 
 القرابة السرية ىف 

نظرك ؟ ..... من الطبيعى أن أهتم به . 
كما مل أقابل شخصا يعاىن فقدان  

 الذاكرة من قبل . وأان



لو أنىن حتدثت معه عن وطننا .. واثقة ، 
 مثال .. فقد ينعش هذا ذاكرته . 

 فرد عليه بربود :
هذا هو وطنك االن . وأان واثق أن   -

ذاكرة مواطنك سوف تعود اليه دون  
تدخل منك .. وهذا االنذار االخري لك  
ابتروسا. ابتعدى عنه واال فستعانني من  

 غضىب . 
 فردت عليه ساخرة :.. 



لقد أفزعتىن -  
متتم بكلمات من بني أسنانه مل تفهمها  و 

 ، مث جذهبا بني ذراعيه .
هناك طريقة واحدة فقط للتعامل   -

 معك .
أتركىن ... -  
أبدا لن أتركك  -  

لو اهنا تستطيع حمو كل شئ من ذاكرهتا 
، وابلتاىل حموه من أمام أنظارها .... 



ولكن ال جدوى .. مستحيل !! فحرارة  
جسده تلتصق جبسدها أمر ال ميكن  
جتاهله ، وقبالته عميقة وحساسة ، 

تسحب االنفاس من رئتيها . وأحست  
اباثرة تبعث اخلجل حتت تسلط أصابعه  

 فوق بشرهتا .
تتمسك بكتفيه حىت ال   وأضطرت ألن

تنهار اىل االرض ، وأحست جبسدها 
كله يرجتف حتت أتثري الرغبة ، غري  



املتوقعة وغري املرحب هبا . وهذه املرة . 
أتكدت من مالحظة ما يثريه فيه دون 
خوف ، وأحست جبفاف ىف حلقها .. 

 وقال هلا بصوت انعم عميق : 
هل ترغبني ىب " كارينا " ) حبيبىت (  -  

ها أرادت أن تصرخ جبنون " نعم " أفكار 
اواه نعم ، اللعنة عليك وأنت تعرف  
هذا .. ولكن الصوت الوحيد الذى  



خرج من فمها كان تنهيدة صغرية  
 منخفضة . 

وأسندها خوليو اىل اجلدار . وأصابعه  
تتخلل شعرها . ليجذب رأسها اليه مرة  

 أخرى .
مهما سيطلب ... مهما سرييد منها ... 

يعد شئ ىف الدنيا موجود   ستعطيه .. مل
سوى خوليو .. وهذا الوعد الغامر  

 ابلسعادة .



ومل يعد أى شئ يهمهما أو حيسان  
بوجوده ، اال أن قطع عليهما النشوة  

 صوت كأنه السوط :
ســـنــيـــور !! -  

وكانت مارغريتا تقف على بضع 
خطوات ووجهها االمسر مقنع ابلغضب 

: 
ابستا ؟ ) مرة أخرى ( -  



دة تركها خوليو ، وتراجع عنها .  وبتنهي
وارتعدت ابتريسيا من االحراج ،  

 وتعثرت وهى تسرع حنو غرفتها
ابلتاكيد ، مل يعد ذلك احملرتم ىف عينىي 
مربيته .. بل شخص يقوم مرة أخرى  
 خبيانة مفاهيم الشرف لدى عائلته .

ورمت ابتريسيا نفسها على السرير ،  
سادة ودفنت وجهها احملرتق ابلدم ىف الو 



، وهى تضرهبا بقبضاهتا ، تشتعل 
 ابلغضب لنفسها ولضعفها .

وبقيت حىت هى ملا تبقى من اليوم ... 
وكم متنت لو تستطيع أن تطلب العشاء 

اىل غرفتها . ولكن كربايئها طالبه أبن  
تنهض ، وأن تستحم وتغري مالبسها ،  
كما كانت تفعل كل مساء حىت االن ، 

يعتقد ابنه   وجيب ان ال تسمح خلوليو أن
ختاف من مواجهته ... لقد ارتكبت 



خطأ ، ولن تتكرر حلظات الضعف  
 تللك .

عندما وصلت اىل " صاال دو جانتار " 
وجدت أن دايفد دودج هناك ، يصب 

 لنفسه كأس شراب . وحياها قائال :
مرحبا ... أرجو أن تغفرى ىل مظهرى  -

.. فهذه مالبس مضيفى ، وجسده  
 أضخم من جسدى



أنت وائق أنك بصحة تسمح  هل  -
 لك برتك الفراش لتناول الطعام ؟

أشعر ببعض االضطراب والرتنح ...  -
ولكن ما عدا هذا ، فاان خبري ، وال 

 أحب أن أكون معاقا .
وهل هذا شئ تذكرته ؟  -  
ابلغريزة كما اعتقد .. هناك أشياء  -

 ميكن لك أن تتذكريها هكذا 
علينا أن نتكلم .. -  



ه حمذرا :ورفع دايفد يد  
ما من جمال اي حلوتى ... لقد رأيت   -

أضواء اخلطر ىف عينىي صديقك بعد  
ظهر اليوم . وأنت مل تذكرى واقع أنكما  

 خمطوابن . 
لسنا خمطوابن .. طلب مىن الزواج   -

 ورفضت .. وهذه أخر القصة . 
لدى فقدان ذاكرة حبيبىت ولكن  -

عقلى ليس خمراب . وهذه ليست احلقيقة 



. ليس ابلنسبة له ، وأنت الكاملة .
تعرفني هذا ، وهو ليس من النوع الذى  

 يقبل " ال " كرد .
وماذا عىن ؟ ماذا لو كانت " ال "  -

 هى الرد الوحيد الذى أملكه ؟
اسبحى مع التيار ابتروسا .... هذه   -

نصيحىت . واذا مل يكن يناسب فكرتك 
عن " فىت االحالم " عليك اجللوس  

 واالستمتاع مباله .



هذا اقرتاح مثري للقرف .. أريد أن   -
أخرج من هنا ، وال أستطيع هذا وحدى 

 ، وجيب أن أحصل على مساعدة . 
حسنا ، لن حتصلى عليها مىن ، انه   -

رجل متسلط ، وال أستطيع حتمل  
 اغضابه .. فلدى مشاكلى اخلاصة . 

ولكنىن واثقة أنك تستطيع عمل شئ  -
خربتىن عمتك عنك ..  ما .. لطاملا أ



والبد أن هناك شئ ما أستطيع فعله كى 
 تتذكر ..

وملاذا ؟ ليس عندى سوى كلمتك  -
 ابن ىل عمه . 

ولكن ليس عليك تصديقى أان فقط  -
، فلو عدت اىل أمريكا حلصلت على  
دليل من حماميها ، فقد تركت لك كل  

 ثروهتا ... تقريبا .
وماذا تعىن ..... بتقريبا ؟  -  



تركت ىل بعض املال ... ألصرفه لقد   -
على السفر .. وهذا ما ساعدىن على 
اجملئ اىل هنا .. كان يفرتض أن تكون  

 رحلة العمر . 
مثل هذه الرحالت ليست رخيصة ..  -

 البد أهنا تركت لك الكثري
أجل ... مما أصابىن ابلدهشة أيضا . -  
أنت حمظوظة .. انه أستثمار جيد  -

وشك أن ملالك ... فها أنت على 



تكوىن السنيورا " دى الكروزا " مع مزيد 
 من املال .

ولكنىن ال أريد هذا . -  
أهنا مشكلتك اذن اي حلوتى ...   -

 النىن لست أنوى أن أشاركك نواايك. 
ومسعت وقع خطوات خوليو ، 

فاجتاحت وجهها مسحة حارة مؤملة من 
 اخلجل .



ودخل خوليو ، وصدم قليال عندما 
لت نظرته بينهما :شاهدمها معا ، وتنق  

مساء اخلري ..... أعتذر عن أتخرى  -
 عنكما . 

وتناول يد ابتريسيا املرجتفة لريفعها اىل  
 شفتيه : 

ولكن أظن انكما عندما تسمعان  -
سبب التاخري اي عزيزتى ، فسوف  



تساحمينىن ، لقد كنت أحتدث ابجلهاز  
 الالسلكى مع " سالتا " 

  وحدقت به ابتريسيا ، وقد بدأ قلبها
 خيفق حبدة وأضطراب

الــــــنـــــــــــهـــــــــــر ؟؟ -  
 وأطرق خوليو رأسه :

لقد اخنفض أخريا .. لذا فاالب  -
 غوميز سيصل بعد غد . 
 وابتسم متحداي واتبع :



بعد بضع ساعات " كوريدا " ......  -
 أنت وأان سنكون زوجني .

 
 
 

 انتهى الفصل السادس
 

 تضييق خناق 
 



ابتريسيا على الرد بعد أن  وحث خوليو 
 طال الصمت:

 حسناً؟ أليس عندك ما تقولينه؟
بل هناك الكثري... ولكنها كانت ترجتف 

يف أعماقها وأحست حبنجرهتا تضيق 
حىت على أنفاسها، فكيف ابلكالم؟ كل 

ما أمامها اآلن أقل من مثان وأربعني  
ساعة كي حتقق عملية هروهبا.. سألته 

 خبشونة: 



ناك من خماطرة بعد؟أليس.. أليس ه  
يف األحوال العادية، ننتظر فرتة بعد، 

ولكن مبا أن هناك ضرورة ، فهم راغبون 
 ابحملاولة.
 ضرورة؟

 فقدان ذاكرة مواطنك؟
 واستدار إىل دايفد دودج: 

سوف تكون مسروراً "أميغو" لتعلم أن 
ألب  مساعد طبيب كفؤ سوف يرافق ا



غوميز.. وال شك لو أن األمر ضروري  
سوف حيولك إىل املستشفى يف 

 سانتافيه. 
أوه... أان واثق أن ال حاجة هلذا... فرمبا  

عندما يذهب عين هذا الصداع متاماً،  
 سأبدأ يف تذكر األشياء.

ام كهذا  ال أظن أننا جيب ترك أمر ه
للصدف. من املؤسف أنك ال تتذكر ما 

 سبب هذا اجلرح يف رأسك.



رمبا أصبت نفسي بغصن شجرة وأان 
 أهذي من احلمة.

رمبا.. ولكن إذا أمعنت التفكري آلمنت 
 أن هذا الغصن كان يف يد أحدهم.

 وهل تعين أنين هومجت؟ ممن؟ 
هذا شيء ستوله يل أنت.. رمبا..بعد 

 استعادة ذاكرتك.
على وجه دايفد تعبري بشع: وانتشر  

 وإىل ماذا تلمح حبق اجلحيم؟ 



أملح فقط إىل أن هناك عدة أسئلة 
ستبقى دون جواب لألسف، بينما 

فقدان ذاكرتك مستمر، ولو كنت يف 
مكانك،وورائي عدو حياول القضاء  

علي، فسأحاول معرفة هويته... واآلن 
جاء وقت العشاء... هل لنا أن جنلس  

 إىل املائدة؟
نت وجبة طعام تعيسة.. ووجدت وكا

ابتريسيا نفسها تدير الطعام يف صحنها  



وهي حتاول التفكري بنوع من اخلطط.  
وما زاد األمر سوءاً أن خوليو كان  

 يراقبها، ويبدو متمتعاً ابضطراهبا.
وغاص قلبها عندما أعطى خوليو 

األوامر لتقدم القهوة هلم يف "صاال دي  
اً يف  إيستار" أي غرفة اجللوس، موضح

نفس الوقت إنه يتوقع منها أن تصبها  
بنفسها. وعندما وصلت إىل غرفة  

اجللوس وجدت الصينية هناك... وكان  



اإلبريق قدمي الطراز وثقيل الوزن،  
ووجدت صعوبة يف رفعه دون أن حترق  
يدها. وتبعها دايفد ليقف عند الباب  

 ويقول معلقاً: 
وعاء مجيل... من الفضة، عمره ال يقل 

 سنة، كما يبدو. وردت عليه عن مئيت
 ابختصار: 

 لست أدري. 



كانت قد بدأت تالحظ انشغاله الدائم  
ابملال.. وانولته فنجان قهوته... مث  

 سألته:
مىت ستخرب خوليو من أنت؟لن أخربه. 

لى أساس لن أدعي اسم شخص آخر ع
صورة مل أشاهدها حىت، وقول على 
لسان امرأة قابلتها لتوي... لنفرتض  

ة؟أنك خمطئ  



أان واثقة أنن مل أخطئ. لقد ذكرت  
عمتك ابلفعل اسم "سالتا" وهي ختربن  

عنك، وابلرغم أهنم يقولون أن لكل  
إنسان شبيه، فال أعتقد أن شبيهك 
ميكن أن يكون يف نفس املنطقة من 

جماهل هذا العامل. ولست أفهم، ظننت  
أنك قد تسر ملعرفيت لك، وأنك  

 ستطمئن ملعرفتك هويتك.



هوييت جمرد لقب.. وإىل أن أعلم برضى 
كامل إنه اللقب الصحيح فسأكون 
مسروراً أن ال تعلمي أحداً، وخاصة  
خطيبك املستبد.. إضافة إىل أنين، 

وبدماغ فارغ من أية ذاكرة، أجد صعوبة 
 ابالبتهاج أبي شيء.

وأخذ يتجول يف الغرفة، يلتقط متثااًل 
خشبياً أو طاسة من اخلزف، وحيدق 

صور على اجلدار، معظمها صور  ببضع 



رجال يرتدون ثياابً من أزمنة غابرة.. 
 فقال معلقاً:

هؤالء بعض أسالف عائلة الكروزا.. 
وكلهم ممن شاركوا يف سلب اهلنود  

احلمر، وسحق وجود الفقراء عموماً،  
 ولقد أثروا جيداً من وراء هذا.

 وردت عليه هبدوء:
رمبا هلذا السبب حياول خوليو إعادة  

للمزارعني احملليني بتقدمي املساعدة  شيء



هلم ومن مث إجياد األسواق لتصريف  
 إنتاجهم.

مل أكن أعتقد أنك من مؤيديه، ولكن  
أعتقد أنك بقرب موعد الزفاف قررت  
 أخرياً االستمتاع بكل ما سيقدمه لك.

ابلعكس. فما زلت ال أنوي مطلقاً  
القبول ابلزواج، ومع ذلك فأان معجبة  

يو فعله هنا، واالحرتام مبا حياول خول
 الذي يكنه احملليون له.



وبدا على دايفد وكأنه يعرف عن عائلة  
الكروزا أكثر مما يفصح. ولكن كيف 

 ميكن هذا وهو فاقد الذاكرة؟ إال إذا...
قد يكون هذا هو سبب رد فعله الغريبة  
لفكرة العالج الطيب. فالطبيب ليس من 
السهل خداعه. وإذا كان يكذب فرمبا  

ون السبب أنه خيفي شيئاً. شيء يك
 خطري... ولكن ماذا؟



ودخل خوليو وقال وهو يغلق الباب  
 وراءه:

كم أنتما صامتان.. اثنان من وطن  
 واحد يف بالد غريبة..

كنت أتوقع أن أجدكما تتحداثن معاً 
 كالببغاوات. 
 وقال دايفد: 

لقد كنا نتحدث عن زواجكما. ويبدو  
سات. أن سيدتك تعاين من نرفزة العرو   



أان آسف لسماع هذا، ولكن رمبا لدي  
 الدواء الشايف...

 وتقدم إىل حيث كانت جتلس وقال: 
 هاك "كواريدا" هدية مبناسبة خطبتنا. 

وملس شيء ابرد رقبتها، ووجد له  
صدرها متتماً. ونظرت   مستقر فوق فرجة

ابتريسيا إليه بعجب، وشفتاها منفرجتان 
. بشهقة صامتة.. إهنا تنظر إىل قالدة.

ماسة وحيدة كبرية مصقولة على شكل 



دمعة.. دمعة واحدة من هليب متجمد 
ها بطرف  معلق يف سلسلة ذهبية، وملست

أصبع غري مصدق لتتأكد من أهنا 
 حقيقية.. مث قالت أبنفاس مقطوعة:

خوليو.. ال.. ال أستطيع قبوهلا. إهنا مثينة 
 جداً.

يسعدين أن أراها ملتصقة جبسدك..  
لبسيها دائماً، وهناك  وأمتىن عليك أن ت



أحجار كرمية أخرى سوف أصيغها  
 قرطني لك... رمبا بعد والدة ابننا.

وتعاىل اللهيب إىل وجهها، وضغطت 
ها بيديها. ومتتمت حمرجة،  على خدي

ونظرت بسرعة إىل دايفد، إال أنه كان  
ملهياً عنها حيدق بذهول يف القالدة، مث 

 قال: 
احلجر  اي إهلي أين وجدت مثل هذا 

 الكرمي؟ 



على أرضي. فالغارميبريوز ال حيصلون 
 على كل شيء. 

أؤكد لك اي أميغو. وقد أرسلتها لتصقل 
 يف سانتافيه. 

رائع.. من فعل هذا كان عمله مذهاًل.  
مرة يف العمر ميكنك احلصول على شيء 

 كهذه. وزوجتك سيدة حمظوظة. 
 ومتتم خوليو: 

 كم أتنمى أن تشاركك هذا الرأي. 



تريسيا قادرة على الكالم.. لو  ومل تعد اب
أن خوليو يظن أنه أبمطار اهلدااي الثمينة 

عليها ميكنه إقناعها بزواج دون حب، 
 فهو خمطئ. 

وستحاول أن جتعله يرى، وآلخر مرة، 
 أن الزواج بينهما مستحيل. 

جيب عليه أن يتزوج ألجل احلب، وليس 
ألجل فكرة سخيفة قدمية الطراز عن  
شرف العائلة. والفتاة اليت سيتزوجها  



جيب أن تكون مركز الثقل يف عامله، وال 
 يستحق أن يرضى أبقل من األفضل.

وتوقفت عن التفكري بعد أن أدركت إىل  
أي مدى قد ينجرف هبا تفكرها.. وكأهنا 

ده أن حيبها.. هذا غري حتبه.. وكأمنا تري
صحيح..ال ميكن أن يكون صحيحاً.. 

ال ميكن.. وال بد أن صواتً ما صدر  
 عنها، إذ قال خوليو حبدة: 
 ما بك؟ هل أنت مريضة؟



 فأجربت نفسها على االبتسام:
أشعر بنفسي مقهورة. مغلوبة على  
أمري.. هذا كل شيء. رمبا تعذرين  

 ابلذهاب.
سري وأحست بعينيه خترقاهنا وهي ت

متجهة إىل الباب دون انتظار، 
واستدارت عند الباب وابتسمت اثنية، 

ورفعت يدها ملوحة للرجلني ومها  
 يتمنيان هلا ليلة طيبة.



وكان الفراش ابنتظارها، وقد رفعت 
تصفه. فخلعت ثياهبا األغطية حىت من

وارتدت ثوب النوم، ولكنها مل تقدر أن  
تراتح، وأطفأت القنديل مث أخذت تذرع 

لغرفة طواًل وعرضاً... يف الظالم ا
 الدامس...

ما اكتشفته أذهلها متاماً.... لقد أقنعت 
نفسها مرات ومرات أهنا تكره خوليو، 

حىت أصبح اإلميان هبذا عادة لديها،  



وهبذا مل تعد تزعج نفسها بتفحص  
 تضارب املشاعر حنوه. 

أان أحبه.. وحباجة ألن حيبين.. وألن  
ب أن تكون  يشاركها احلياة، ولكن حي

املشاركة يف حياته بكاملها، وليس بضع 
أجزاء منها... وفرها من إحساس  

 ابملسؤولية. أبداً... هذا لن حيدث...
وتنفست عميقاً وهي ترجتف...مل يعد 

مكاهنا التظاهر بعدم االكرتاث وه بني  إب



ذراعيه. وعاجاًل أم آجاًل ستقول  
الكلمات أتيت جيب أن تقال، فتفضح 

اً. نفسها متام  
وهلذا عليها أن تنجو بنفسها.. مهما  

كان سيؤملها هذا، فبقاؤها.. وحبها له.. 
دون مبادلتها ذلك احلب.. سيكون 
نوعاً من املوت البطيء. فاحلب غري 

املتبادل هو أسوأ بكثري من فدية سوداء  



ميكن أن تستمر يف دفعها ملا تبقى ممن 
 حياهتا... 

ورفعت كتفيها وهي تتنهد، مث خرجت  
وجهة إىل الغرفة اليت يشغلها اآلن مت

خوليو. ودخلت على نية أن ال تصدر  
صواتً، ولكن ما إن فتحت الباب 

وأصبحت يف الداخل حىت رأته جالساً  
 يف فراشه، فقال جبفاء:

 ماذا تريدين؟ 



 أريد التحدث إليك. 
ال جيب أن تكوين هنا ابتروسا.. فالوقت 
متأخر. عودي إىل فراشك. وسنتحدث  

ح.يف الصبا   
 ال... اآلن أرجوك.

فتنهد ومسعته ميد يده إىل الثقاب ليضيء 
املصباح إىل جانبه. فبللت شفتيها  

 بلساهنا وقالت:



جئت ألرجوك آلخر مرة أن تدعين  
 أذهب.

 وأنت تعرفني ردي مسبقاً.
استمع إيل... أتوسل إليك. لقد حدثت 

غلطة.. سوء تفاهم. وهذا كل ما  
نا معاً  حدث. وال حاجة بنا لندمر حيات

بسببها.أنت تتحدثن عن دمار وأان  
 أحتدث عن الزواج. 



وكذلك أان.. إمنا يف وقت قادم من 
الزمن عندما يلتقي أي منا بشخص...  

 قد حيبه. 
ولكنين وجدت املرأة اليت سأحبها كل  

 حيايت.. وهي ال تريدين.
ألجل هللا اي خوليو.. ال ميكننا التوافق، 

ال  وال املضي يف هذا اإلدعاء الذي
معىن له... وال بد أنك تدرك أنه أمر  

 مستحيل؟ 



أان ال أدعي شيئاً. أان حباجة لزوجة على 
مائديت.. وامرأة يف فراشي.. وأنت 

توافقني متطلبايت.. وال أطلب أكثر من  
 هذا.

 ولكنين أريد أكثر من هذا يف حيايت.
وما نوع احلياة اليت كنت تعيشينها قبل  

ك مل تكوين  أن جتيئي إىل هنا؟ فباعرتاف
 أكثر من خادمة.

 ولكن كان يل استقاللييت .



استقاللية؟ غالباً ما تكون هذه الكلمة  
معىن آخر لكلمة الوحدة أعرف هذا 

ألنين استخدمت الكلمة بنفسي. ولكن 
لست حباجة ألن تكوين وحيدة 

ابتروسا.. فهنا لك مكان مشرف إىل  
جانيب. ولدي عملي، وإبمكانك  

 مساعديت.
وأرادت أن تصرخ به: مكان مشرف إىل 

الوحدة جانبك دون حب.. سيكون 



القاتلة.. أسوأ من أي شيء ميكن أن  
أمر به يف حيايت.. وهزت رأسها بصوت 

 مرجتف:
سأكون عاجزة.. فأان حىت ال أتكلم 

لغتكم.إبمكانك أن تتعلمي.. مبساعدة  
 أماندو. 

لن ينجح األمر صدقين.. جيب أن 
أننا نستطيع اآلن   ترتكين أذهب.. ومبا

استخدام النهر، فلماذا ال تستغين عن  



بيدرو ليوم واحد ليعيدين إىل سانتياغو 
 ديالستريو. 
 مستحيل. 

ال.. ال.. ليس مستحيل. أقسم لك أن 
ال أسبب لك مشاكل. وميكن لنا أن  

ننسى كل هذه األحداث البائسة وراء  
 ظهوران... ونبدأ حياة جديدة. 

سف اي وكأمنا مل حدث شيء؟ لأل
ابتروسا. لقد فات األوان اآلن هلذا. 



إضافة إىل أن حمرك القارب قيد 
 التصليح. 

أوه.. ولكن ال بد أن هناك وسيلة أخرى 
للخروج من هنا. فعليك نقل السكر من 

 املصنع و... 
أنت تتعلقني بقشة.. كواريدا.. ويبدو  
أنك نسيت شيئاً... ال يزال أمامنا أن  

حاماًل أم ال.نعرف ما إذا كنت   



وللحظة، فكرت أن تكذب، أن تقول  
أن لديها برهان قاطع أبهنا ليست 

حامل.. ولكن الكلمات مجدت عند  
شفتيها. وقالت:ولكن ماذا خبصوص 

عائلتك. ال بد أهنم أانس مهمني. فماذا  
سيقولون عندما يعرفون أنك تزوجت 

 فتاة ليست بشيء إطالقاً؟



  ال شك أن أمي قد أخربت حىت اآلن
كل أقاربنا مبا أنويه. وكما قلت لك.. 

 أان مبعد عن عائليت.
بسبب.. بسبب الفتاة اليت أخربتين  

 عنها؟ زوجة أخيك؟
 بسببها، نعم.. يوماً ما.. رمبا أشرح لك. 

 ال حاجة لك.. أان.. أان أفهم... 



أشك يف هذا. ولكن ليس من املهم أن  
تفهمي. على األقل ليس بعد... ما يهم 

ونني زوجيت.اآلن أنك ستك  
 وهل سيصلح هذا كل شيء؟

إنه البداية.. أنت ترتدين هوية "كارينا" 
 وهناك مثل يقول "األملاس إىل األبد".

 هكذا يقولون. 
تذكري هذا إذن. وصدقيين ابتروسا 

 عندما أقول لك أنين لن أدعك تذهبني.



إذن... ليس هناك ما يقال.. آسفة 
 إلزعاجك. 

ما أن وتنهدت مستديرة على عقبيها، و 
وصلت إىل الباب حىت ظنت أهنا مسعته 
يناديها، ولكنها مل تتوقف، أو تنظر إىل  

 اخللف.
وابلكاد انمت تلك الليلة، فقد بقيت 

مستلقية حتدق ابلعتمة. حماولة تقرير ما  
عليها أن تفعل.وأصغت السمع أيضاً  



على أمل أن ترتدد صدى الرعد من  
جدد منذراً بعاصفة أخرى، انفجار  

ينابيع الغيوم يرفع مستوى النهر  جديد ل
من جديد ليمنع الزوار من سالتا من  

 الوصول إىل هنا.
ولكن ال بد أن هناك طرق للدخول  
واخلروج من هذا املكان، يستخدمها 

"الكابو كلوس".. أي سكان الداخل.. 
كي جيلبوا حاجاهتم للزراعة. وجيب أن  



جتد هلا طريقاً توصلها إىل إحدى 
ة، على أمل أن  جتمعاهتم السكني

 يساعدوها.
ومر يوم آخر حار ورطب، دون إشارة 
إىل أي مطر قادم. فإذا كانت القدرة 

لطقس ليست على اإلهلية متمثلة اب
استعداد إلنقاذها، فعليها إذن أن أتخذ  

 زمام األمور بيدها..



وبدأت تفتش يف غرفة القماش واملالبس 
فوجدت بنطلوانً وقميصاً مناسبني، ليسا 

دي يف األدغال ولكن.. احملتاج ال ما يرت
ميكن أن ينتقي ما يشاء.. احلذاء كان  

مشكلة فليس يف خزانة املالبس سوى  
األحذية النسائية الرقيقة.. وعليها أن  

 تستعري حذاء يناسب الغاابت.
غرفة خوليو كانت فارغة، فهي تعرف 

أن يوم عملها يبدأ قبل الشروق  



فدخلت غرفته وفتحت خزانته 
حذاء جلدايً عايل الساقني  وأخرجت 

يستخدمه عادة. ونفضته من الداخل  
أواًل لتتأكد من عدم وجود أي حشرات  

فيه.. وكان هلا ساقني طويلتني ولكن  
احلذاء كان ال يزال كبرياً جداً. وكان 

عليها ارتداء جوزين من اجلوارب وأن  
حتشوه ابألوراق كي يناسب قدميها..  

ت  وأحضرت قبعة كبرية كذلك، ونظر 



إىل منظرها يف املرآة... مث خلعت 
السلسلة الذهبية من رقبتها ووضعتها  

على الطاولة بقربه. فلن أتخذ معها إال 
األشياء القليلة اليت كانت معها عندما  

 وصلت إىل هنا.
تركت القالدة حيث مينك أن جيدوها 
هلو تعبري أبلغ من الكلمات أبهنا قد 

  ذهبت ولن تعود.. وكانت تنوي مغادرة
رفة على الفور، ولكنها وجدت  الغ



نفسها قرب سريره ويدها تلمس  
التجاويف اليت أحدثتها رأسه يف  

الوسادة... وتكونت على شفتيها 
كلمات صامتة: اي حيب الوحيد...  

 وداعاً.
 

 هناية الفصل السابع 
 
 



 الفصل الثامن 
 

 اهلروب 
 
 

دايفد دودج كان ابنتظار ابتريسيا عندما 
خرجت من غرفة خوليو ، ورمقها بنظرة 
بطيئة متفحصة من الرأس حىت القدمني  



وهى تقاوم كى حتافظ على هدوؤها ، 
 وسأهلا بنعومة ماكرة :

هل تنوين القيام برحلة استكشاف ؟  -  
أظن أن هذا من شأىن لوحدى . -  
 ال تكوىن واثقة هكذا ، فالفرص ال -

تسمح ألى منا أن ينجو من هنا لوحده  
، والطريقة املتعلقة هى أن نضم جهودان 

 معا .
ولكنك مل تكن تريد أن تعرف ......  -  



 فقاطعها : 
ذلك كان من قبل .. وهذا ... االن  -

 ... واالمور تتغري .
وأخذها من ذراعها ليقودها اىل " صاال 

 دو ايستار " ويغلق الباب وراءمها : 
طتك .ما هى خ -  
ليس ابلشئ الكثري . لقد فكرت   -

ابستخدام املركب الذى وصلت اىل هنا  
 فيه ... ولكنه معطل .



 فقال حبدة : 
كم هذا مناسب .... زوجك    -

املستقبلى املتعجرف يفكر بكل شئ ، 
والقرب من هذا الندل على بعد مئة 

 ميل حظ سيئ ، ال شك .
وتصلبت ابتريسيا ، وجذبت ذراعها من  

 قبضته : 
لقد أنقذ حياتك . -  



ال .. اي حىب أنقذىن مؤقتا ، وأان   -
أنوى أنقاذ نفسى ابهلروب من هنا . 

 فهذا ليس املكان االمن للمكوث فيه .
يبدو أن فقدان الذاكرة قد شفى   -

 بسرعة .. هذا أذا كان موجودا أصال .
 وهز كتفيه دون اكرتاث :

أهنا شفاء معجزة ، ال أكثر وال أقل   -
... دون قارب يعىن الذهاب  .... اذن 



عرب الداخل ... وهذا ما يناسبىن أكثر  
 .. فعلى أن أحافظ على موعد . 

 وازداد قلق ابتريسيا :
مع من ؟ -  
لنقل مع بعض االصدقاء . -  
نفس من ضربك على رأسك وتركك   -
 ؟

وللحظة بدا وجهه بشعا ... وجبهد كبري 
 اسرتخى وابتسم :



نسأل بعضنا ال ..... لنتفق أن اال  -
 الكثري من االسئلة ، موافقة اي حلوتى ؟ 

 فهناك القليل حتتاجني ملعرفته عىن .
 فردت مبرارة :

كنت أظن أنىن أعرف الكثري عنك .  -  
بفضل عمىت أفريل كما أعتقد ..   -

حسنا .. لقد كنت دائما الولد املفضل 
لديها ، ولطف من العجوز أن ترتك ىل  



رثى ىف  كل شئ مع أنىن لن أطالب أب
 وقت قريب .

 ونظرت اليه خبيبة أمل :
ولكن االمالك حباجة للعناية ،   -

 واحملامى تواق للرؤيتك .
وأن يكن .. لن أختلى عن فرصة  -

لثروة ميكنك فقط أن حتلمى هبا مقابل 
 منزل وقليل من االرض .

أية ثروة ؟؟  -  



والمس وجنتها ألصبعه ، ومع أهنا كانت 
حست هبا وكأهنا حركة عادية ، اال اهنا أ

 اللسعة : 
ها قد عدت للسؤاالت من جديد ..  -

هل سألتك ملاذا هتربني من عضو 
ألحدى السالالت الكبرية الثرية الل  

 الكروزا ؟؟
الصمت منها كان الرد الوحيد ....  

 ولكن الفضول تغلب عليها : 



ملاذا تدعوهم هكذا ؟ -  
الهنم ممتلؤن اي حبيبىت .. حقيقة .   -

م تنبأ بتقلص صناعة  فأحد أسالفه
السكر ىف االدغال ، وغاص ىف 

لديهم شركات  أستثمارات أخرى ... و 
مناجم للذهب واالملنيوم ، لذا أقول لك 
أن خوليو املستبد هو " لقطة " ... حىت 
ولو كان يعاىن مؤقتا من صعوابت مالية 

. 



 فقالت حبدة : 
ال أظن أن ما يفعله خوليو هنا يعد   -

 من " اللقطات "
ه .... البد أنه قد أخفى عنك أ -

 الكثري . أتظىن أنه هنا مبلئ أرادته ؟ 
ال اي حلوتى .... هذا نوع من العقاب  

النه أساء لقوانني الساللة . وقصته 
كانت حديث لسنتني خلتا .. لقد 



مسعتها ىف سانتافية .. ويبدو أن االمر  
 متعلق بفتاة .

أعلم .. لقد تزوجت شقيقه ،   -
 وانتهت الفصة . 

 وهز رأسه :
أهذا ما قاله لك ؟ حسنا .. ىف   -

صف القصة ، فمن  الواقع هذا ن
الواضح أن السيد املهيب كانت ردة 

فعله عنيفة هلجراهنا له اىل رجل أخر ... 



وىف الواقع ضبط وهو حياول فرض 
روس بعد شهر من  نفسه على الع
ل مع شقيقه .. مبعركة الزفاف وتقات

زل العائلة  عنيفة ... وطرد خوليو من من
لكبري ، وأرسل اىل هنا لقضاء العقوبة ، ا

وهللا وحده يعرف مىت سيسمح له 
 ابلعودة اىل حظرية العائلة من جديد .
 وصمت قليال ، مث هز كتفيه واتبع :



رمبا يكون سعيه للحصول على زوجة  -
اخلطوة االوىل على درب العودة الطويل 

، وهذا ما يفسر الكثري من تصرفاته  
فأنت جزء هام من اعادة أتهيله معك ، 

األخالقية ، أم ظننت أنه واقع ىف  
 غرامك ؟

 وأجفلت ابتريسيا للهجته الساخرة :



ال ... مل أظن هذا مطلقا .. ولكنىن   -
لست مستعدة ألكون .. عوان له على  

 أستعادة أحرتامه . 
وماذا كنت تنوين فعله ؟ -  

أن خترجى من هنا .. هكذا ؟ واىل أى  
 مسافة ستبتعدين ؟ 
 فردت ابختصار : 

لست غبية هلذه الدرجة ... ولكنىن   -
مل أشاهد أية مركبة منذ وصوىل اىل هنا ، 



ما عدا " اجليب " الذى يقوده خوليو 
بنفسه مع أنىن أعتقد أن هناك غريه 

يستخدمه العمال ... وكيف وصلت 
 أنت اىل هنا ؟؟

لست أذكر ..... وهذه حقيقة .  -  
املكان االفضل للبحث هو  حسنا ..  -

ىف املزارع ، ولكن خوليو هناك ، واذا  
 شاهدان سوف يراتب بنا .



هذه ليست مشكلة ، فقد عرفت أنه   -
ليس ىف املزارع اليوم فهو مشغول ىف  

 مكان أخر .
وكيف عرفت هذا ؟ -  
عليك تصديقى فقط . أتعرفني   -

 الطريق للوصول اىل املزارع وكم تبعد ؟
لكنىن أعرف الطريق  ليس ابلضبط و  -

 الىت يسلكها يوميا .
هل جييئ العمال كثريا اىل املنزل ؟-  



عندما يكون خوليو هنا .. أو للمعاجلة -
 الطبية على يد مارغريتا .

وماذا عن الولد الذى يرتجم لك ؟  -  
أيتى تقريبا كل يوم .  -  
وكيف أيتى اىل هنا ؟ -  
لست أدرى ... مل أفكر أبد أن أسال  -

 ...وكنت أ أظن أنىى لست غبية !! 
انسى أمر أدانة نفسك االن ..  -

 أتتوقعني وصولة اليوم ؟ 



 فبدونه قد نبقى عالقان هنا .
ومرت ساعتان دون ظهور أماندو ، 

ومبضى الوقت زادت أعصاب ابتريسيا 
توترا ، فقد كانت تزداد خوفا من عودة  

 خوليو فجأة .
واقع أهنا ستهرب منه لن يساعده ىف 

حل قضيته ، ولكنها لن تتحمل أبدا أن  
ترتك نفسها تفكر ابالمر كثريا فهو  

يستغلها ، وهذا ما جيب أن تتذكره ...  



أنه يستخدمها الهنا توافق متطلباته .. 
أما العواطف .. املشاعر ... االحالم  
... فال مكان هلا ىف حياته ، ألن كل 

 هذا ملك لفتاة أخرى .
ن متوترا أكثر  وأعادت انتباها لدايفد كا

منها واالشرتاك معه هو اثىن أمر غري  
حكيم ستقوم به ىف حياهتا فهو مليئ  

ابملشاكل من رأسة اىل أمخص قدميه .. 
 وال شك ىف تورطة أبمر غري قانوىن .



وكانت تفكر بطلب القهوة مرة أخرى  
عندما دخل أماندو وقال هلا ابجنليزيته  

 املكسرة : 
هناك ؟  سنيوريتا ... شئ خطأ .... -  
وهل وصلت لتوك أماندو ؟ كيف   -

 جئت اىل هنا ؟
ىف شاحنة أبن عمى ، كالعادة   -

سنيوريتا ... أذا أتخرت ... أسف ..  
 ولكن ..



 وقاطعة دايفد 
ال يهم .... أال يزال أبن عمك هنا ؟ -  
" سى " سنيور ... هو يتكلم مع  -

 مارغريتا .
هذا جيد .... نستطيع التحدث اليه  -

 أيضا .
وأمسك بذراع ابتريسيا وقادها حنو  

 الباب ، فهمست له :
على أحضار حقيبىت . -  



فلتذهب اىل اجلحيم ... الشاحنة  -
 أكثر أمهية من أشياءك .

وكانت الشاحنة متوقفة وراء سياج  
احلديقة اخللفية للمطبخ وكانت فارغة 

 واملفاتيح فيها فتمتم دايفد :
هذه أول صدفة حظ لنا .. أمتىن أن   -

تكوىن على معرفة بقيادة هذه االلة 
 اللعينة .

أجل ... -  



ولدهشتهما ، دار احملرك عند أول جهد 
... ومها يبتعدان هبا حملت ابتريسيا بيدرو  

يظهر عند الباب اخللفى للمنزل 
ومارغريتا اىل جانبه .. ولو مل تكن ايئسة 
ومتوترة لضحكت ملئ فقد خلع بيدرو  

ذ يقفز  قبعته ورماها اىل االرض وأخ
 عليها ، وقال دايفد :

قودى الشاحنة اىل املزارع وسوف   -
 أفكر بوجهتنا أنطالقا من هناك . 



كان جيب أن حتضر خريطة .   -  
لقد فعلت .. يستطيع خوليو أن  -

يستغىن عنها فلديه العشرات منها ىف  
 مكتبه . 

ما كان جيب أن تدخل اىل هناك ..  -
 أنه مكان شخصى ... 

 فضحك بسخرية : 
ا رأيك .. ؟ ابلتاكيد مل أستطع ترك  وم

 جهاز االرسال له ليالحقنا به .



وهل خربته ؟ ولكن املنطقة كلها   -
تعتمد عليه أفرتض أنه حصل طارئ ما  

 ؟
ضرورايتى أتتى ابلدرجة االوىل .  -

أتظنني أنىن قد أهتم مبا حيدث حلفنة من 
زراع قصب السكر ولسيدهم املبجل ؟  

.حنن ال نلعب اي حبيبىت   
ال تناديىن هكذا . -  



وما االسم الذى ختتارينه .... ابتروسا  -
 ؟
..... ال ..........  -  

 فضحك : 
لو مل أكن أعرفك ستيوريتا لقلت  -

أنك غارقة حبب ذلك االبن الضال  
 لعائلة الكروزا . 



أوه ... دعىن وشأىن ... أنت ال تريد  -
أن أسألك . وكذلك ال أريد أن أمسع  

 وجهات نظرك .
كما تشائني .   -  

وبدا أهنما خيتفيان ىف وسط نفق واسع  
أخضر ، وأحست أهنا لو نظرت اىل  
خلفها فستجد أن الغابة قد أطبقت 

عليهما من اخللف لتستوعبهما ىف عاملها 
من االشجار الضخمة الطويلة ....  



حبيث يضيعان اىل االبد ... ولكن طاملا 
 هى تتبع مسار النغر فلن تضيع أبدا .

لراحة عندما الحظت خطا  وأحست اب
يتصاعد فوق االشجار رفيعا من الدخان 

، وعلمت أهنما يقرتابن من بعض املنازل 
، وكان اجملمع السكىن حيث يسكن 

العمال أكرب مما تصورت . وكانت 
النساء تقفن عند أبواب االكواخ  

واالطفال يلعبون بني أقدامهن . وعندما 



شاهد االطفال الشاحنة أخذوا  
ويقفزون فقال هلا دايفد :  يصيحيون  

أستمرى ىف السري ال تبطئى من  -
 سرعتك . 

أظنك تريدىن أن أسري فوقهم . مل  -
أكن أدرك أننا سنسرتعى االنتباه هكذا 

 ، سوف يبلغون خوليو االن بوجهتنا . 
 وهز دايفد كتفيه :



حىت ذلك الوقت نكون قد ابتعدان  -
 عن مناله .

 ونظرت اليه ابهتمام :
أتظن أن " الكابوكلزر " لن يتمكنوا -

 من أقتفاء أاثران ؟
ليس أبعد من حدود املطار ... اال  -

 اذا كانت لديهم أجنحة .



أتعىن أننا سنطري من هنا ؟ ولكن هذا  -
مستحيل ... الشئ حيط أو يطري من  

 هنا .
 فابتسم : 

اهنا رحلة جمدولة مبوعد مسبق ..  -
ذىن  ونفس الطائرة كانت توصلىن وأتخ

 من هنا منذ وقت طويل . 
للتفتيش عن الذهب ؟  -  



لقد جربت هذا لفرتة , ولكنه عمل   -
 شاق .. وأان االن أعمل كوسيط

 ومسحت عيناها : 
وهل أنت متورط مع " الغارميبريوز "   -

املغامرون غري القانونني ؟ لقد أخربىن  
 عنهم خوليو وحذرىن منهم .

 فضحك اثنية : 
ولكن حتت   أان واثق أنه فعل ... -

مسعتهم ، هم رجال عاديون حياولون جىن 



الثروة .. وأان أشرتى االحجار الكرمية  
منهم . وأخذها اىل قاعدتى ىف سانتافية 

. 
وصمت للحظات .. وعندما عاد اىل  
الكالم كان صوته رقيقا وكانه صوت  

 العاشق : 
ليس لديك فكرة عما تفعله االحجار  -

  ابالنسان ... لقد مر على أحجار
مجشت حبجم يدك ... وأحجار توابز  



حبجم الربتقالة أو يداخلها الدخان وكأنه 
الضباب ، واملاس ، صافيه كاملاء ...  

وكانت االفضل وكأهنا املراي لروح  
 االنسان . 

هذا شاعرى ، وأظن أن هؤالء   -
الرجال البسطاء هم من جرحوك وتركوك 

 مصاب ابملالراي . 
.  أنه اختالف صغري على العمولة -

وهذه االمور حتدث ، حىت ىف أحسن  



االوساط ولكنها تعىن لالسف أن عملى 
هنا قد شارف على هنايته ... وسأغادر 

هنا اىل االبد ... سأذهب اىل تشيلى  
وهذا ما أحبه ىف أمريكا احلنوبية ، فيها 

العديد من البلدان ، والعديد من  
قاولني "الفرص ... أمام " امل  

نت أظن أن  أهكذا ترى نفسك ؟ ك -
 كلمة " مهرب " هى االفضل



لك لسان الذع اي حبيبىت ..   -
أنصحك أبن تكوىن حذرة ىف أستعماله 

فمن أعمل معهم ليس لديهم روح مرحة 
. 

وظهر أمام الشاحنة فجأة رجل يلوح 
 بيديه .. فصاح هبا

ال تتوقفى ! -  
ونظرت اليه نظرة أحتقار ، وداست 
هو  على املكابح حبدة .. وكان الرجل 



أنطونيو ، املسئول عن العمال وما أن  
فتح ابب الشاحنة حىت أندفع سيل من 

 االسبانية من فمه
 فقاطعته ابتريسيا : 

نو بريسيو ... أسفة ال أفهم ما تقول   -
. 

 فقال هلا دايفد : 



يقول أن زوجته ستلد االن ، قوىل له  -
اننا سنرسل له سيكارا ، وحركى هذه 

 الشاحنة اللعينة .
هذا يعىن أانبيال .. أوه .. اي   ولكن -

اهلى هلذا السبب جاء بيدرو اىل املنزل 
... ليحضر مارغريتا .. الجل والدة  

 الطفل . 
هؤالء الناس يفقصون كالذابب ... فما  

 سبب كل هذا االهتمام ؟ 



 برودته أغضبتها
أطفاهلا كلهم ماتوا وهى تلدهم ...   -

قابلة " لذا حتتاج اىل مارغريتا .. اهنا " 
جيدة ولو مل أنخذ الشاحنة لكانت هنا 

 االن ، تعتىن ابانبيال .
أنت تؤملني قلىب .... حتركى االن .  -  
لن أفعل ... فهناك حياة طفل ىف  -

خطر وأنطونيو رجل طيب .. أكثر 
عمال خوليو أهل للثقة .. وهو يستأهل 



أفضل عناية بزوجته وسأعود اىل املنزل  
 الحضر مارغريتا .

.. ال ... لن تفعلى هذا لقد علمت أوه 
أنك ستسببني املشاكل لذا أخذت معى 

 رهينة .. لذا اتبعى رحلتك . 
وأخرج من جيب قميصه قالدة االملاس  

، وأظهرها هلا وضربت أشعة الشمس  
عليها لتحوهلا اىل قطعة من انر ...  
 فأحست ابتريسيا بضيق تنفسها :



من أين حصلت علي هذه ؟  -  
ترتديها ففتشت عنها  الحظت انك ال-

. ومسيتها أجرة طائرتك للخروج من هنا  
. 

لن استقل أية طائرة ز ولن أسافر مرتا  -
واحدا معك أنت االن وشأنك ... وأان 
شاكرة هلل أن عمتك لن تعرف ما أنت  

 عليه 



وفرى عواطفك ... أبقى هنا والعىب   -
دور " دواندى كانسا " السيدة املنقذة  

تريدين ... ولكنىن  .. أذا كان هذا ما 
سأبقى ماسة خوليو ... وأظن أنك  

مدينة ىل هبا ... بدل املال الذى سلبتيه 
 من عمىت أفريل ، ايتها العاهرة .
وأندفع حنوها ، لريميها من ابب  

توح ، مث ضرهبا على وجهها  الشاحنة املف
بيده فصعقها االمل ، وأحست بطعم الدم 



ىف فمها مث فقدت توازهنا ووقعت اىل  
اخللف ، وامسكت هبا يدان قويتان  

 ومسعت صوت أنطونيو يصيح : 
سنيوريتا ... ميوديو ... اياهلى ...  -

 سنيوريتا ابتروسا
ووجدت نفسها ملقية على االرض 

والشاحنة تبتعد بدافيد وأنطونيو جيرى  
خلفها يلوح بقبضتيه ويصيح ، فنادته 

 أبعلى صوهتا : 



أرجع اىل " قيتىن كا " أنطونيو ...  -
 هنا .

وأطاعها مبضض ظاهر .. وبدا عليه  
الضياع بني قلقة عليها وقلقه على  

اانبيال .... وسأهلا وهو ينظر من حوله  
 وكأنه يبحث عن شئ : 

مارغريتا ؟  -  
" ديسكولب " أنطونيو ... ليست   -

 هنا .



وبدا عليه انه على وشك البكاء ... 
 فوضعت يدها على ذراعه :

هبا .... " أوندى "  سنرسل أحدا جيئ -
 أانبيال ؟

وكان النطونيو أكرب منزل ىف اجملمع 
السكىن .. وأاثثة بسيط ونظيف جدا ، 

وكانت أانبيال ىف السرير ىف الغرفة  
الداخلية ، تتلوى من جانب اىل أخر ،  
متأوهة من بني أنفاسها ، وأمرأة مسنة  



جتلس ىف زاوية الغرفة تدمدم شيئا بد 
فتااتن شابتان تقفان  يذ ، و وكأنه التعاو 

 قرب السرير بعجز واضح . 
وحدق اجلميع بباتريسيا وهى تدخل ، 

فحاولت االبتسام لتطمئن املرأة احلامل  
.. وكان أنطونيو قد أدار سيارة جيب  

قدمية وأنطلق حنو املنزل الكبري ، مع أن 
ابتريسيا واثقة أن بيدروا ومارغريتا قد 

 بدأ االن السري حنوهم . 



ب أن وجودها كان له أتثري  ومن الغري
لوى مهدئ ، فقد توقفت أانبيال عن الت

، وأمسكت بيد ابتريسيا ، وكأهنا حبل 
السالمة ، وتذكرت ابتريسيا أهنم يطلبون 
دوما ماء ساخنا ىف مثل هذا احلاالت .. 
فقالت للنساء " أكوا " فوقفتا العجوز  
 بسرعة وعادت بوعاء من املاء البارد . 

أفضل من ال شئ حسنا .. أهذا -  



وغمست منديلها النظيف ىف املاء  
وأخذت متسح فم أانبيال به وكانت املرأة 

خائفة وجسدها املنتفخ مبتل ابلعرق ، 
 وتنفسها غري منتظم .

فأحننت فوقها ، تضغط برفق على 
 أصابعها ومهست : 

كل شئ سيكون على ما يرام أانبيال    -
... سوف ترزقني بصىب ... صىب كبري  

الصحة ... ستكونني خبري .ممتلئ   



واتبعت كالمها برقة حمافظة على راتبة 
صوهتا ، وكاهنا تنومها مغناطيسيا ، 

وبدأت حرارة الغرفة تشتد وبدأت تشعر 
بقطرات العرق تتساقط على أنفها ،  

وجترى على صدرها وكتفيها ، وتراجعت  
النساء االخرايت اىل الباب ووقفن  

يال  يراقنب ... حبيث كانت مع أانب
 لوحدمها تقريبا .



وأتوهت أانبيال مث صرخت وأخذت 
تتلوى ... فمسحت جبينها مهدئة وهى 

 تقول :
ال ابس ... سوف حتضر مارغريتا فورا -

 ... لن تتأخر .
وابلطبع مل تفهم أانبيال ما كانت تقوله .. 

والحظت أن مرحلة أخرى من خماض  
املرأة قد بدأ ... وحاولت أن تتذكر  



ايئسة ، كل ما عرفته من خماض أمها ، 
 ومتنت لو اهنا أصغت اليهما أكثر . 

وأشتدت قبضة أانبيال على يدها .. 
وحاولت أن جتلس وبرزت الشرايني من  

ى .. الطفل سيولد  جبينها ..أوه اي اهل
 ... االن ماذا أفعل .. ؟ 

والتفتت اىل النساء عند الباب وقالت 
 حبدة : 

كم انتما مساعدات .... " فيناسا "   -  



ولكنها توقفت عن الكالم ، فقد صدر 
 صرخة وكأهنا الزجمرة ،  عن صدر أانبيال

نصف صرخة أمل ونصف أنتصار ...  
وحتركت ابتريسيا بسرعة وخوف اىل  

رير ... ىف الوقت املناسب أسفل الس
لتلتقط الطفل ... أمحر ... منزلق ...  

 وصىب .. بني يديها .
واستلقى الطفل بني يديها للحظات  
يلوح بيديه ورجليه وكأنه يفتش عن  



دفء وأمان أمه ، مث فتح فمه وصرخ ،  
 ومالت صرخة الغضب الغرفة كلها . 

والدموع تنهمر من عينيها ، مسحت له 
وأنفه مث وضعته بني ذراعى ابتريسيا فمه 

 أانبيال .
ومسعت ضجة ابخلارج ىف الغرفة اخلارجية 

، ودخات مارغريتا وأنطونيو خلفها .. 
وتفرست ىف وجه الفتاة الشاحبة 
املستلقية ىف السرير ووجهها رغم 



ابتريسيا ، فأفلتت منها شهقة فزع  
وبدأت تلقى سيال من االوامر  

عت والكلمات الىت مل تفهمها ، وأطا
العجوز وهى خترجها من الغرفة لتتوىل  

 زمام االمور بنفسها .
 وأقبل أماندو اىل جانبه ووجهه مرتبك : 

سنيوريتا .. أنت هنا .. الباترون ..  -
أنه يظن أنك هربت ... وتبعك .. 

 يفتش مع اجلنود . 



 وقالت بلطف : 
ال أبس أماندو ... أان ساملة ... كما   -

 ترى.
يو اليها ، يبتسم وبعد قليل أقبل أنطون

بفخر .. وأخذ يدها ليقبلها ، وانفجر  
ىف كالم عاطفى مل تفهمه ، وترمجه هلا  

 أماندو :



أنه يشكرك سنيوريتا لسالمة أبنه ..  -
وكذلك تفعل أانبيال .. لو دخلت اليها  

. 
ولكنىن مل أفعل شيئا .. كنت اىل  -

 جانبها .. فقط
ورافقتها أنطونيو جمددا اىل الغرفة  

خلية ، وكانت اانبيال هتدهد الطفل الدا
بني زراعيها ، ووجهها ملئ ابحلب ، 

 ومهست وهى ترفع اللفافة هلا : 



أوبريغادا سنيورا .... ) ممتنة جدا (  -  
وحدقت ابتريسيا بوجه الطفل الغاضب  

... ومدت أصابعها وأحست ابليد 
الرقيقة متسك به بشدة وىف تلك 

 اللحظة ابلذات ، علمت وابلغريزة ،
ودون أى سؤال ... أو شك ...اهنا 
حتمل طفل خوليو بداخلها ، وضاق  

تنفسها بشكل مل تستطع السيطرة عليه 
. 



ماذا ميكن ىل أن أفعل ؟ -  
 اي اهلى ... ماذا أستطيع أن أفعل ؟ 

 
 
 

 هناية الفصل الثامن .... قراءة ممتعة 
 
 

 الفصل التاسع 



 عوده اىل العش 
 
 

طريق  التزمت ابتريسيا الصمت ىف 
عودهتا اىل املنزل ىف سياره اجليب كذلك 

مرافقوها ، فساعدهتم بسالمه مولود  
انطونيو غلب عليها قلقهم على خوليو 

. 



مع اهنا غطت نفسها اىل درجه ما  
بتصرفها السريع كقابله الانبيال ، اال اهنا 

كانت تشعر ابخلزى ملساعدهتا دايقد  
دودج على اهلرب ..." ذلك احلقري "  

ل عنه اماندو ، وبذلك عرضت  كما قا
 خوليو خلطر مالحقته ىف االدغال .

وهو االن ىف خطر الوقوع بني انرين  
الطراف احلرب القائمه منذ شهور بني  

الغارميبيزوز ، واملتعاملني ابملهرابت  



االثرايء ىف سانتاقيه ، احلرب الىت جرح  
ها دايفد دودج ، والكثري مات ،  في

ريه ان  والىت صممت السلطات العسك 
تضع هلا حدا ، مع كل عمليات  

 التهريب وعصاابته .
ولكى ينقذ نفسه كان " االمريكانو "  

سيتكلم .. كما قال هلا اماندو ، وكان  
سياخذ اجلنود اىل خماىبء الغارميبريوز  

السريه واىل مدارج هبوط الطائرات ىف  



االدغال اما االن وقد جنا .. فسوف 
الكومبادرى .. ىف كال حيذر رفاقه ... 

املعسكرين .لذا فستتغري خطتهم .. 
وستستمر احلرب وسيقع املزيد من  
القتلىي وقالت ابتريسيا مدافعه عن  

نفسها : " ولكنىن مل استطع منعه من  
 سرقه الشاحنه " 

"بيدرو كان يقدر ..ولكن وجودك  
 سنيورات ..منعه من استخدام بندقيته ." 



ومهجورا وكان املنزل صامتا ايضا ، 
بشكل غريب ، ومل تكن اخلادمات يغنني 
وهن يعملن ومل يكن يصدر عن املطبخ 

اصوات الضحكات واحلديث الذى  
 اصبحت معتاده عليه .

ودخلت غرفه خوليو وجلست على 
هذا بسبب غلطه  حافه السرير .. كل

.. فمن اثر رغبه عصفت ىف ليله ، قد  
ايتى طفل رمبا لن يعرف اابه . هذه  



اساويه منذ البدايه كوميداي من مهزله م
االخطاء انقلبت فجاه اىل ميلودراما  

 وهى االن تتجه حنو املاساه . 
ورفعت راسها اىل السما ويداها  

 مشبوكتان على صدرها :
" ارجعه ىل .. ارجوك اي اهلى .. ارجعه 

ىل ساملا .. وساكون له حسب اى  
 شروط خيتارها .



 وتسلقت اىل الرسر ، ودفنت وجهها اىل 
الوساده ، تسعى اىل اى شىء يذكرها به 
، بقااي رائحه جسده ، او ماء الكولونيا  
الىت يستخدمها .. ولكنها مل جتد شيئا  

 حىت الراحه .
وبقيت كما هى متكوره ، كاهنا حيوان 

صغري يسعى اىل االمان ، ومرت الدقائق 
 ، والساعات ، غطت ىف النوم .



واستفاقت مرعوبه من كابوس مر ىف  
لها ، وجسدها كله مبلل ابلعرق .  مح

فجسلت ترجتف ... وشاهدت ، ىف 
ضء النهار الذى اخذ يتالشى ، خوليو 

 يراقبها من الباب .
وللحظات بدت اهنا لن تنتهى ، حدقا 

 ببعضهما بصمت . مث قال هبدوء :
 " ملاذا عدتى ؟ "



وببطء ارجعت شعرها عن وجهها ...  
 وقالت :

حلقيقه . امل  " اان .. اان مل اهرب ىف ا
يقوقو لك ؟ وصلت اىل اجملمع السكىن  
.. وكانت اانبيال تلد .. فبقيت سوف  

 يسمونه ابتروس ، ليتشابه مع امسى .
 وحرك يده ، وهو يعبس وكانه يتامل :

" لقد ذهبت .. ذهبت معه " االمريكانو 
 " القدر سرق الشانه واخذك معه . " 



 " هذه كانت النيه اصال .. اجل . " 
امسه كنىت تعرفيه اليس كذلك  " ما 

 ابتروسا ؟
 كنت تعرفيه ... " 

" اجل .. بطريقه ما امسه دايقد دودج  
.. اخربىن .. لقد استخدمت صيغه  

 املاضى .. هل .. هو ؟ " 
" اجل لقد مات .. اصيب ابلرصاص . 

" 



 " هل انت من قتله ؟ " 
" ال .. ال قتل وهو يركض حنو الطائره  

ق عليه  .. شخص ما على متنها اطل
الرصاصا من رشاش ... يبدو اهنم  

 املهربون . فلم يعدهلم حاجه به .
 " فهمت .." 

وتذكرت صوره الشاب اجلميل بقرب  
عمته ، فاختنقت ابلدموع ، فقال هلا  

 بصوت رقيق ، وكانه صوت من بعيد :



" قلت ىل مره انك جئت حبثا عن رجل  
 .. هل هذا هو .. االمريكانو ؟ " 

لوكنك لن تفهم ... " " اجل ..   
 " وماذا هناك الفهم ." 

 " الكثري ." 
وكم كانت سخافه لتعيد القصه .. مث 

 قالت :
 " ارايت .. اان مل اعرفه حقيقه . 



" ومع انه كاذب وجمرم فقد اهتممت  
كثريا مبساعدته على اهلرب لقد وثقت  

 على حياتك معه ...
" كان يفرتض به ان يساعىن .. ولكن  

ريقه خاطئه وكان على كل شىء سار بط
ان اعرف انه خطر ، وال يوثق به .. 

لكن يبدو انىن رغبت ىف اطاله عمر اهلم 
 قليال ." 
 فابستم 



" اه .. الوهم .. هذا اي كواريدا ما  
افهمه .. فقد عانيت منه بنفسى . 

لوكنىن مل اعد غداعندما تصل املركب 
من سالتا ، ساعيدك مع االب غوميز ، 

اقيه سامله او اىل  وسيوصلك اىل سانت
 حيث تشائني . "

 " وهل سترتكىن اذهب ؟ ملاذا ؟ "
" النىن ، وكما قلت بنفسك اكثر من  
مره ليس ىل احلق ابن ابقيك هنا رغم 



اردتك .. ومبا انك كنت على استعداد 
للهرب مع رجل اخر ، فال اظن ان  

عائلىت ، من هم ىف بيىت ، يعتربون انىن  
" ملتزم جتاهك بعد االن .   

" ولكن االمر ليس هكذا خوليو .. 
 ارجوك ان تصغى اىل .. " 

 ووقفت .. فنظر اليها وهز راسه :
" ال .. لقد مسعت الكفايه ، وهذا  

ابلفعل هو عامل اليوم جبشعه وعنفه . 



ومن السخف حماوله العيش حسب 
ى . او حماوله .. كما قلت  تقاليد املاض

... اطاله امد الوهم ... لذا فانت حره 
. "  

 " خوليو .. ارجوك ال تفعل هذا .. "
" وهل هناك شىء ينع ؟ هل انىت خائفه 

ان ادعك تذهبني خاليه الوفاض ؟ ال  
 كاترينا ال ختاىف . 
 ومدل ها يده :



" هذه سوف تغطى لك كل املصاريف  
 ... وقله الراحه الىت مريت هبا .." 

وتقدمت منه بسرعه ، وهى تبحث  
االبتسامه .. وحىت بياس ىف وهه عن 

 ولو ىف عينيه ، وقالت : 
" ال اريد شيئا خوليو .. ماعدا ان 

 تصغى اىل وتصدقىن ." 
" ولكن جيب ان اتذى هذه .. اهنا اهليد 

 الىت صنعتها لك ."



وشاهدت ابتريسيا ملعان االملاسه البارد  
 ىف راحه يده ... واتبع قائال : 

" ضاط اجليش وجدها مع االمريكان ... 
ح عليك لو كنت راغبه ىف اهداها  واقرت 

الحد مره اخرى ، ان جتدى من 
 يستحقها ."

اخر كلمات قاهلا كانت مرجتف ، وشهق  
قليال ، فانفرجت شفتها رعبا وهى 
تشاهد ساقى خوليو تنهاران ، وبدا  



يتزلق اىل االسفل ببطء اكره الباب اىل  
االرض ، ليتمدد هناك احلاجب ، مث اىل 

كتفه ، وبصدمه ال   وانزلقت السرته عن
توصف الحظت بقع دم سوداء تنتشر  

 على قميصه . 
وبدات تلوح براسها من جانب اىل اخر  
برفض صامت حلقيقه ما تراه ، وهتمس  

ابمسه ... وعندما وصلت مارغريتا 



وبيدرو واالخرون وعندها فقط ادركت  
 اهنا كانت تصرخ .

" الرصاصه ىف الكتف سنيوريتا ، وجيب 
خنرجها جيب ان نسرع سنيوريتا ..  ان 

 دون خوليو يفقد كثريا من الدم ."
 " اذن االفضل ان نبدا ... " 

وتقدمت حيث وضعه اخلدم فوق  
السرير وقال اماندو بصوت منخفض  

 بقرهبا :



" انه يقول ال . لبيدرو ، ال ملرغريتا .. 
وضعه سىء .. لقد قاتل طال حياته ..  

 واالن ال .. مل يعد يقاتل ."
 وصاحت ابتريسيا بشراسه :

"سنرى ... اخرج اجلميع من هنا ماعدا 
 بيدرو ومارغريتا ."

وجلست على حافه السرير ، ووضعت  
 فمها على اذنه وقالت له هامسه : 



" سوف تقاتل .. اتسمعىن ؟ لن  
تستسلم .. فالكثري يعتمد عليك  

والعديد من الناس .. تقول انك تريد  
مكانك ان طردى من هنا .. حسنا .. اب

تقول ىل هذا مره اخرى عندما تستعيد 
قوتك ، فحىت ذلك الوقت اان ابقيه واان 

 من سيتخذ القرار ."
وفتحت العينان السودوان ، وقتا 

 بصوت خمتنق : 



" انو .. انو .. ابستا .. بودوار . )  
 يكفى .. اخرجى من هنا (

 فردت عليه بثبات :
 " لن يذهب احد من هنا ." 

رو واشارت اليه ابلتقدم ونظرت اىل بيد
، وحملت النصل الفوالذى الساخن ىف  

يده .. فشدت على اعصاهبا ، وتراجع  
خوليو ىف الفراش مبتعدا عن بيدرو .. 



ولكنه اهنار اثنيه وهو يتاوه " انو " .. 
 وقال اماندو : 

" سنيورا .. ابترون ال يتحرك .. جيب 
 ان متسكيه جيدا لبيدرو . "

اقوى منها بكثري   ومع ضعفه ، فقد كان
.. وكان اجلميع يراقبها ووجه بيدرو قلق  
وهو ينتظر . وانفرجت شتا خليو متاوها 

من االمل ، فتبعت ابتريسيا غريزهتا ، 



وصعدت اىل الفراش لتستلقى جانبه 
 وقالت هبدوء .

 " كلما انمارادو .. ) اهدأ حبيىب (
وامسكت راسه بني يديها ووضعت  

وكانت املره  فمها عن قصد على فمه ..
االوىل الىت تبادر فيها بتقبيل رجل ىف 

 حياهتا . 
وللحظات مهد خوليو وسكن وقد ال 

االقل مل  يكون مستجيبا هلا ولكنه على



يدفعها عنه .. واحننت فوق اكثر ، 
 وضغطت بصدرها على ذراعه املصابه . 

واحست بيبادرو يتقدم ، فاغمضت  
عينيها عمقت قلبها متتم ابصوات لذيذه 

لى فمه ومتتمت وقد احست جبسده  ع
 يرتفع كالقوس من االمل . 

" ال ابس اي حبيىب .. كل شىء سيكون  
 على ما يرام . "



والحظت بسخريه انه الوعد الثاىن الذى 
تقطعه خالل اربع وعشرين ساعه . وىف 

كال املرتني كان وعد للحياه وابلنسبه 
الانبيال مت االمر بسالم .. فيا اهلى .. 

ان ترفع الضيم عن خوليو  ارجوك ..
 ايضا ..

 وملست شعره املبلل ابلعرق :
" كل شىء على ما ايرم .. ولكن ابقى 
هادائ .. ارجوك الجلى .. واستطاعت  



مساع انفاس بيدرو احملمومه وهو يعمل . 
وصوت مراغريتا املخنوق ابلعربات وهى 
تتمتم بسيل ال ينقطع من الكلمات .. 

 رمبا تكون صاله . 
 
 

ت خبوليو بقوه وابقت فمها  وامسك
ملتصقا به ختفف من االهات الىت  



تصدر غصبا عنه ، حماوله ان تنفخ بعضا 
 من حياهتا اىل رئتيه .

ومسعت صوات يصدر عن بيدرو يدل  
نتصار واحست جبسد خوليو على اال

 يرختى بني ذراعيها . فرفعت راسها لتنظر 
اليه وعيناها مغشيتان ابلدموع وصاحت 

 جبنون :
قد قتلته .. لقد مات . "" ل  



" انو سنيورات .. تقول مارغريتا انك  
 فعلت الكفايه .. اراتحى االن " 

 " اريد ان ابقى معه ." 
" تقول مارغريتا ان سنيور يراتح ايضا  

.. تعطيه شراب خاص من االعشاب .. 
 جيعله ينام .. ولك .. ايضا ."

وامسك اماندو يدها حبزم ، لكن  
ابحرتام وساعدها للنزول عن السرير ،  



وبطريقه ما وجدت نفسها ىف غرفتها ..  
 ولكنها مل تستطع ان تنام .

لقد جاء هبا القدر اىل هنا لتجده ..  
ون ره  وابلتاكيد لن يكون هذا القدر د

الن ايخذه منها بعد ان اصبحت االن  
خوليو   مستعده الن تعرتف ما يعىن هلا

 ابلضبط . 



كان النهار قد توضح عندما افاقت ىف 
اليوم التاىل ، بعد ان هزهتا يد مارغريتا ، 

 فجلست بسرعه .
 " ما االمر ؟ سنيور ؟ " 

 " سى .. " 
واحست برعب مؤمل وهى ترتدى رادائها 

 بسرعه :
 " ماذا حدث ؟ هل ساءت حالته ؟ "



وهزت مارغريتا كتفيها غري فامهه . مث  
الرب منها مشريه ان عليها ان  نزعت 

 ترتدى ثياب النهار ... 
" هل انىت جمنونه ، اذا كان االمر  

 اضطراراي فاى شىء يكفى ." 
واحست ابلغيظ ومارغريتا تناوهلا ثياهبا  
مث تعطيها فرشاه الشر .. ال ميكن ان 
تصدق تصرفاهتا .. قد يكون خوليو  

مريضا جدا .. او انه سيموت .. وها  



على ارتداء املالبس  هى تعارضها 
 وترتيب شعرها ؟ 

وما ان خرجت من غرفتها حىت وقفت 
مارغريتا اثنيه تسد هلا طريقها مشريه 

اليها لتتبعها ىف االجتاه االخر ، حنو غرفه 
 اجللوس . 

 " ولكنىن اريد الذهاب اىل السنيور . "
 " سى .. سبيور دى الكروزا .. سى ." 



وهى ال تزال متسك بذراعها اندفعت 
ارغريتا حبديث متواصل ، مث فتحت  م

ابب " الصاال " وتقريبا .. دفعت 
 ابتريسيا اىل الغرفه . 

وواجهها ، رجالن ، كالمها غريب ، 
وللحظه مجدت .. تتساءل ما اذا كاان  
من الوليس ، اتيا العتقاهلا ملساعدهتا 

دايقد دودج . مث وجدت اهنم يبتسمان 
 . فرفعت راسها وقالت : 



نيور ؟ ) اين السيد (" كوم اى او س  
 ونظرت اىل االطول قامه من االثنني :

 " كوى كوير ؟ " ) من انت ( 
وتقدم منها الرجل ، كان لباسه رمسى 

اكثر مما اعتادت ان تراه .. انه يذكرها  
 بشخص ما .. واحنىن هلا قليال 

" سنيوريتا ابملر . هذا شرف ىل .. 
امسحى ىل ان اقدم نفسى .. اان رودر  

وز . " دى الكر   



وفتحت فمها من الدهشه .. العجب  
هلا مالوفا ... واستطاعت االن انه بدا  

ان تالحظ الشبه .. ولكن ، هو من بني 
 كل الناس ىف الدنيا .. ماذا يفعل هنا ؟

 " كبف حالك "
وصافحته ابدب وهى تنظر بقلق اىل  
الرجل االخر . الذى كان دون شك  

 اكرب عمرا .. فقال هلا رودر :



االب غوميز ، الذى كنتم  " هذا 
 تتوقعون وصوله كما اظن . " 

فشهقت ، ففى خضم ما حدث نسيت 
امر املركب الذى سيحضر الكاهن من  

 سالتا ... وسالت : 
" امل يكن مفروضا ان يصاحب طبيب ؟ 

" 
 " دكتور لورانزو مع اخى االن . "

 واحست براتياح حقيقى بدا ىف ردها : 



ابلطبع .. البد  " هذا رائع انت تعرف 
اهنم اخربوك ما حدث وكيف اصيب 
خوليو ابلرصاص ؟ اخشى ان تكون  

 رحلتك دون فائده " 
" دى اندا سنيوريتا .. ) ال ابس ( اان  
اسف الن الزواج لن يتم االن ولكنىن 

 سعيد النكم مل حتتاجو اىل ىف شىء ار ."
 واطرقت براسها اىل االرض : 



تزع  " لسنا متاكدين بعد .. بيدرو ان
 الرصاصه . ولقد نزف كثريا من الدم .

 وهز رودريغو دى الكروزا براسه وقال : 
" اخى .. انىن الوم نفسى ، فلوالى ..  

ملا كان هنا .. وملا حدث له الشىء  
 الفظيع .. كل ما امتناه ان يغفر ىل . "

 ونظر اليه الكاهن حبده : 



" رجل مثل خوليو لن يتاثر من رصاصه  
. وسوف يعيش كى ىف كتفه اميغو ..

 تضعا حدا خلصامكما .. اوكد لك . "
 واتوه رودر دى الكروزا وقال : 

 " شكرا هلل ." 
" كما جيب ان تقول ىف كل ساعه من  

دكتور لورانزو قد كل يوم .. البد ان ال
انتهى من فحص املريض .. وعلينا ان 

 نزوره .. من بعد اذنك سبيوريتا ." 



،  واستقبلتهما مارغريتا بوجه صادم
ولكنها ابتسمت لباتريسيا وربتت 

 ذراعها فسال رودر بصوت منخفض :
 " كيف حاله ؟ " 

فجاء الرد ابالنكليزيه من الدكتور 
 لورانزو . 

" انه حباجه للراحه . والعنايه ،  
ومضادات االلتهاب الىت اعطيتها له ..  



ولكن اهم من كل هذا الراحه ، لذا  
 اعطيته مسكنا قواي ... 

: فقال ردوريغو   
" هل ىل ان اكلمه ؟ هناك الكثري اود  

 قوله له "
" وهناك وقت كبري امامك لتقوله بدل  

 االن ، اختصر احلديث معه "
 وتقدم رودريغو من السرير وقال هبدوء : 



" خوليو .. ال عليك ان ترد هز راسك 
فقط .. االمر حول مارايت .لقد ذهبت 
اي خوليو .. لقد اصبحت حره . واتيت  
الخربك هذا بنفسى .. والعوض لك ، 

اذا كان ممكنا ، عن االخطاء الىت  
 ارتكبتها ضدك . "

 وامسك بيد خوليو :
" لقد كنت على حق اي اخى .. مل تكن 

 ىل ابدا . هل تفهم ما اقوله لك ؟ " 



وساد الصمت ىف الغرفه واجلميع 
حيدقون ابجلسد املسجى فوق الفراش ، 

 ينتظرون .
دها على حنجرهتا ،  ووضعت ابتريسيا ي

فقد احست فجاه بصعوبه التنفس 
ماراين عادت حره ... ورمبا ستعود اىل  
حبها االول .. حره الن تبقى معه اىل  

 االبد .



وكامنا اراد ان يرد على سؤاهلا الذى مل 
تطرحه ... كذلك على كالم شقيقه ،  

فتحرك راس خوليو على الوساده ، هبزه 
 راس خفيفه ولكن مؤكده . 

 
 هنايه الفصل التاسع 

 قراءه ممتعه
 

 الفصل االخري 



 
 احللم اجلميل

 
 

ومل يالحظ احد ابتريسيا وهى تغادر اىل  
حجرهتا و اغلقت الباب ورائها  

 واستندت اليه وبدأت ترجتف 



لقد انتهى كل شىء حىت قبل ان يبدأ  
وعليها ان تواجه هذا ... وجيب ان  

 تتصرف بعزة نفس ، ان اليريد حبها ..
هدية ان تعطية احلرية ون اى   فاكرب

ارتباطات وكل ما علها ان تفعل ان  
 تتقبل الواقع وترحل 

عليها ايضا ن تعرف ما اذا كان  
اىل سالتا  ضيوفهم سيبقون ام سيعودون 



على الفور .االب غوميز من املؤكد ان 
 يكون تواقا للعودة اىل االرسالية 

ولكنها ليست متأكدة من نوااي رودريغو 
 الكروزا.

متنت ان ال يرغب الضيوف ىف البقاء  و 
كى تستطيع املغادرة معهم على املركب 

 كما اقرتح عليها خوليو
ومن االفضل ان تذهب وهو اليزال غري 

 مكتمل الوعى لتوفري االمل على نفسها 



– ومسعت قرعا حادا على الباب   
من الطارق ؟؟؟-  
لورانزو سينوريتا ...هل ىل ان ادخل ؟-  

ها وهى تفتح الباب الطبيب ؟ وخفق قلب
: 

هل هناك شىء خاطىء... هل ساءت 
 حالة خوليو ؟ 

ال ..... ال لقد كان يبدوا عليك على -
 وشك االغماء فقلقت عليك 



لست من النوع الذى يفقد الوعى  
 بسرعة .

ولكن ها اليفسر شوبك وال الظالل  
حتت عينيك . هل انت واثقة ان لس  

 هناك شىء حتتاجني الستشارتى فية 
....... الشىء حقا ال. -  
اه ....لقدالتقينا توا ... ورمبا بعد   -

 بضعة اايم ستثقني ىب



سنلتقى عند العشاء ..وامتىن ان   -
 تكون اخبار خوليو طيبة

اذان فاحلظ ليس اىل جانبها ، فقد   -
كشف العشاء ان الضيوف ابقون لفرتة  

 غري معروفة مبا فيهم االب غوميز 
ابلرغبه يف زايره  الذي فسر بقاءه 

 السكان احملليني...
 ونظر اليها رودريغو معتذرا



ارجوا ان ال نزعجك ولكن انت -
تفهمني فاان واخي لدينا حديث طويل  

 بعد ان يشفى ويصبح قواي ملا يكفي
ومىت سيكون ذلك؟-  

 فرد الدكتور لورانزو 
يف وقت اقصر مما ارجوه ... فخوليو  -

انه متىن ال جيب فكره اخلاود للراحه حىت 
 لو انضم الينا االن للعشاء 

 فابتسم رودريغو 



هذه هي املعجزات اليت يفعلها احلب-  
بعد انتهاء القوه قف الدكتور لورانزو  

 قائال
سالقي نظره على مريضي ...رمبا حتبني -

 مرافقيت سنيوريتا... 
وقال هلا ومها يسريان يف املمر حنو غرفه 

 خوليو



تقلبني   انت مل اتكلي شيئا لقد راقبتك-
الطعام فوق الصحن وهذا ليس ابجليد 

 وخاصه االن
اان فقط... مل اكن جائعه .. رمبا رده  -

 الفعل 
 بعد صمت قصري اتبع

رمبا... ميكنك الثقه يب .. اي شئ -
 تقولينه سيبقى امنا معي اعدك هبذا



اذن هناك شئ هل رايت ماراي دي  -
 الكروزا من قبل ؟ 

سي ..وملاذا؟-  
اودمعرفه شكلها -  
اذا كان هذا كل شئ فاالمر بسيط.. -

هلا وجه مجيل وجسد رائع شقراء لوهنا  
برونزي ومن امريكا واسنان رائعه بيضاء  
وماذا اقول بعد؟ اهنا كنجمه سينما ..  
 حلم كل رجل ال ميكن نسياهنا بسرعه 



ال.. لقد عرفت هذا ... شكرا لك-  
وفتح الباب واشار اليها لتتقدمه  

لذهوهلا وجدت خوليو يقف عند ...و 
النافذه وكان عاري الصدر ما عدا  

الرابط الذي حيمل ذراعه املصاب...  
 فقال الدكتور لورانزوا ابنزعاج 

تطلب نصيحيت مث تتجاهلها لقد  -
 امرتك ابلراحه 

 فرد عليه خوليو 



لدي ثقب يف كتفي .. ولقد ارحتت ما -
 فيه الكفايه وعلى االن ان ااتبع حيايت 

تغيري ثيابك .. ساذهب ال علم عليك -
 مارغريتا

وخرج الدكتور مغلقا الباب وراءه لطف  
.. وسد الصمت ....واحست ابتريسيا  

 حبراره االحراج واخريا قالت 
اان اسفه ..مل تكن فكريت اجملئ اىل هنا -  



اعلم... كانت فكريت ... علينا. ان  -
 نتكلم

ليس ضروراي -  
اعلم انه ضروري ..فقد ظلمتك  -

 ابتروسا 
عما تتكلم؟ -  
عن دودج ..االمري كانو .. لقد  -

ضربك ودفعك من الشاحنه كان ميكن  



ان يقتلك ..انطونيو كان هنا واخربين  
 كل شئ

اوه... لقد كانت غلطيت ...من الغباء -
ان اقرر الذهاب معه ... ولكنين كنت  

 ... 
ايئسه؟-  
اعتقد هذا .. كنت مضطره ..وكان -

و انت.. لن  عليك ان تعرف انين .. 
ننجح معا .. مستحيل .. لكل انواع 



االسباب واالن كل شئ اصبح افضل 
 ..جلميع 

اتظنني هذا ؟ انت ورودريغو متفائالن  -
 اكثر مين ..فاان اتوقع مشاكل كبريه

ولكنك ستحصل على السعاده اخريا  -
فبعيدا ..عن اي شئ مل يكن ابمكانك 

 السعاده وانت معزول عن عائلتك
 ماكنت افضل مثل  صحيح..وكلنين-

 هذه الطريقه للعوده اليهم... 



ستخف مشاكلك كثريا عندما اتركك  -
مع انين لست ادري مىت فاالب غوميز  

 لن يعود اىل سالتا قريبا
لست مضطره النتظاره .. سياخذك  -

بيدرو اىل سانتياغو ديالستريو وسيبقى 
 معك اىل ان تالقي مركبا

اوبريغادو .. شكرا .. انت لطيف -
 جدا



ال... فكالان يعرف احلقيقه كويرادا  -
وسوف ابقى العن نفسي ملا تبقى من 

حيايت للطريقه اليت عاملتك هبا ... لقد 
املت ان اعوض عليك ان اعلمك ابن 
ابمكاين ان اكون لطيفا .. ولكنين ارى 

 االن ان االمر كله كان غباء
ال .. اليهم االمر بعد االن -  
ن احتمل ولكنه مهم يل ابتروسا ... ول-

 ان تذهيب من هنا وانت تكرهيين 



اان ال اكرهك .. لن استطيع كرهك  -
 ابدا 

 ومد يده اليها 
تعايل اىل قريب للحظات .. بريفافور-  

وتقدمت منه ببطء وصوت من دخلها  
يصيح هبا .. الجيب ان تفعلي هذا .. 
ولكن ايهلي العزيز اال ميكن ان امنع  

 نفسي... 
 ونظرت اليه حبزن وقالت



 
 

ب ان اذهب .. الدكتور لونزو  جي-
 سيعود اىل هنا قريبا وانت حباجه للراحه 

امامي ما تبقى من حيايت ال راتح -
ولكن ليس امامي سوى ساعات 

امضيها معك كارينا لقد قلت اشياء  
قاسيه لك ابالمس ..واان اندم عليها 



واريد اعيد هذه لك االن دون شروط  
 ...اهنا لك **فافعلي هبا ماتشائني 

عت االملاسه يف ضوء القنديل وهو ومل
 يثبتها حول رقبتها وحاولت انتزاعها 

ال خوليو ...ال ال ااستطيع اخذها  -
...وخاصه االن جيب ان حتتفظ هبا ... 

 لشخص اخر 
ال... االملاسه لك ...وستبقى دائما-  



ومرر اصابع ذراعه السليمه على رقبتها 
 مث رفع ذقنها اليه وملس فمها املصاب

ذلك احليوان فعل بك هذا؟ -  
وهزت راسها بصمت وقد تسمرت يف  
مكاهنا لقربه منها وتلفظ بكلمه سريعه  

 متوحشه مث قال 
هل تؤملك؟ -  
احياان-  



عندما قبلتين ليله امس مثال؟ --
 فتصاعد دم اخلجل اىل وجهها 

قليال.. اجل-  
ايتها املسكينه وهل ساسبب لك االمل -

 االن لو قبلتك قبله الوداع؟
كرت ابمل .. اجل .. ولكن ليس وف

 بسبب الضربه .حاولت !
ال تفعل ارجوك -  
ولكنك قلت يل انك ال تكرهيين -  



ال اكرهك ...صدقين .. ولكن هذا ال -
يعطيك احلق يف تقبيلي فانت ملك  

 المراه اخرى ..فدعين اذهب .. ارجوك
اان ملك لك ... ولكنك ال تريديين -  

 وبدات املراره ..فصاحت دون تفكري 
هذا ليس صحيحا -  
مااالمر اذن ؟هل هو املكان ؟ الجيب  -

علينا ان نعيش فيه اذا كانت ال حتبينه  
..فلدي امالك غريه ليست بعيده عن 



املدينه وابمكانك ان ختتاري كواريدا .. 
 ولكن ال ترتكيين

وماذا على ان افعل؟ هل اشارك  -
 ماراين بك ؟ ال استطيع ولن افعل 

عاهره بنا؟ماراين ؟وما دخل بنت ال-  
انت حتبها كنت مغرما هبا اىل ان تزوجت 

 رودريغو 



وهل تعلمني ملاذا تزوجته؟ الهنا ظنت -
انه اكرب اوالد العائله وسريث كل 

 االمالك واالموال 
اهلذا ختلت عنك؟ البد انك خمطئ  -

 الميكن ان تفعل هذا 
لقد قالت يل ذلك بفمها واعلنت عن -

كرب فهو اسفها امنا مبا ان رودريغو هو اال 
اللقطه االفضل مه انه لن يكون الزوج  

 املثري هلا 



ولكن لو كانت حتبك.. -  
احلب ال شان له هنا فهناك امراه يف  -

حياه ماراين املتعه...واملال وهي 
مستعده الستخدام املتعه يف سبيل  

احلصول على املال لكن اجلشع ضللها  
..فعندما مات ايب ترك كل شئ مقسما  

وشقيقتنا كماهي   بيين وبني رودريغو
العادات وكانت صدمه كبريه هلا 



لتكشف اهنا ضحت بنفسها لرجل ال 
 تريده دون اي مقابل

امل حتذرها ان االمور ستكون هكذا؟-  
ابلطبع ال ..مل تكن تستاهل ومرتزقه  -

وتستحق السخريه لقد حاولت حتذير  
رورديغو ..ولكنه كان جمنوان حببها ورفض 

عيفا  ان يستمع لقد كان دائما ض
وخجوال مع النساء وال خربه له ..ولقد 

 عصفت به ماراين واطارت له عقله 



ولكنها اطارت عقلك ايضا لقد قلت -
 يل هذابنفسك 

 وحرك كتفه املصاب بقلق 
يف املاضي اجل.. اعرتف... اهنا امراه  -

مثريه ولكنين فيما بعد رايت كل عيوهبا 
 وحل مكان االاثره االزدراء 

تريدها؟لكنك الزلت -  
وما جيعلك تقولني هذا ؟ ماهي  -

 القصص اليت مسعتيها؟



 فامحر جهها حلده كلماته وقالت 
مسعت انك حىت وهي متزوجه من  -

اخيك كنت تريدها.. وهو اكتشف 
 االمر وشاهدكما معا 

اه اجل..خذا صحيح ولكن ليس -
اكثر فعودتنا معا كعاشقني كان 

فكرهتا... كنت قد تركت املنزل ملده  
كان على العوده الانقش امر  ولكن  

وصيه والدي.فدخلت اىل غرفيت  



وعرضت نفسها وكانت قد سئمت من  
رودريغو وعندما رفضت نعتتين اببشع 

النعوت مث مزقت قياهبا واخذت تصرخ  
ووالديت فقالت انين  فدخل رودريغو 

اغويتها لكنون لوحدان مث حاولت 
 اغتصاهبا 

 واتوه قليال.. مث اتبع 
و من الغريه  جن جنون رودريغ -

والغضب وحاولت التفاهم معه ولكن  



دون جدوى ..ولذا عدت اىل هنا واان 
اعلم انه يوما ما سوف يكتشف 

حقيقتها وهاهي قد تركته االن وهربت 
مع رجل اخر مليونري برتول كما عرفت 

 وامتىن له احلظ السعيد معها 
ولكنك قلت انك التقيت ابملراه اليت  -

ا ال تريدك ستحبها طوال حياتك ولكنه  
مل اكن اتكلم عنها كارينا..كنت  -

 اعنيك انت



 وامسك وجهها بيده فقالت ابضطراب 
ال الميكن هذا -  
وملاذا ال؟-  

 وجهه ...صوته ..كاان صارمان
الن تصدقي ابنين وجدت احلب -

احلقيقي؟ والنين ارتكبت غلطه مع 
 ماراين جيب ان ادان ابلوحده اىل االبد؟

...الميكن ..حىت  ولكنك ال حتبين -
 انين لست مجيله 



بل انت مجيله ..لقد ادخلت للطف  -
 والرمحه اىل بييت واىل حيايت

ولكنك ال تعرفين -  
 هز خوليو راسه 

اتظنني ان احلب ال ميكن ان حيصل يف 
كارينا ..اظن  وقت قصري. انت خمطئه  

انين اعرفك منذ وقت طويل وانتظرتك  
منذ وقت طويل وكنت امل ان تشعري  

ما بنفس مشاعري ولكنين اظن   يوما



االمر مستحيل ..فقد حدثت اشياء ال 
ا وال الومك ... ميكنك الثقه يب بعده

على كل انت مل تتظاهري ابدا بشئ من  
 االهتمام جتاهي ولك حياتك يف بالدك 

ونظرت اليه حبزن وقلبها يكاد يقفز من  
 عينيها 

ان يل وجود وكينونه-  
ماذا حتاولني القول؟-  



انه احلب ميكن لكل شئ ان  اقول... -
 يكون ممكنا ..حىت يف وقت قصري 

 فقال بصوت كله حنان
هل حتبينين حقا؟-  

 وجدت نبضات قلبها ورفعت راسها اليه
اكثر من حيايت... اريد البقاء معك  -

 خوليو ..اريد ان اكون زوجتك
لطاملا حلمت هبذا .. وبسماعك تقولني  

هذه الكلمات ..ليله بعد ليه يف هذا  



الفراش امللعون ... لوحدي قويل يل انين  
 لست احلم االن

والول مره بدا دون دفاع ومعرض  
 للعطب وخفق قلبها 

حبنان جوايب وابتهاج ودخلت دائره  
ذراعه املصابه ..ورفعت له وجهها  

 ..وسالته بلطف
وهل سيقنعك هذا ؟-  



وتالمست شفتامها ...ومل يعودا  
يستطيعان الكالم... وعندما ابتعدا  

سح خوليو شعرها وهو يضحك م
 ابضطراب

عروسيت .... حيب ..كيف قاومتين؟ -  
كنت اقاوم نفسي . كما اظن -  
وهل حل السالم بيننا االن؟ -  

 وابتسمت له حبب وقالت مداعبه



اوه .... ستكون هناك معارك  -
قادمه..دون شك ..فانت مستبد مبا فيه 

 الكفايه 
ومع ذلك فانت مستعده للمخاطره 

 معي ؟
ر ابي شئساخاط-  

واراحت وجهها على صدره وهي تعلم  
ان كل االمان والسالمه اليت ميكن  



للدنيا ان توفرها هلا موجوده بني ذراعيه 
 ومهست

كل يوم مغامره جديده-  
ومدت راسها لتقبله من جديد تبتسم له  
وتفكر ابلطفل اول مغامره رائعه هلما يف  

 حياهتما معا قد بدات
 وبرزت السعاده يف صوهتا

بييب.... هناك شئ اريد ان اخربك  ح-
 به ... 
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