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 امللخص

 
تدور أحداث هذه القصة حول فتاة تبلغ 

 وعشرين سنة ، تدعىمن العمر تسعا 
ساندى مسيث تدير مركزا للمسنني كازا  

جراند ميلكه زوج والدهتا ديريك  
 جاكسون
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يقع ىف حبها بيرت لندن الشاب املتهور  
املندفع الذى حتاول صده ابستمرار 

 ولكنها 
تفشل . فتلجأ إىل أخيه األكرب جائيل 

لندن الذى يهب لنجدهتا فتتطور العالقة 
 بينما

ساندى حائرة : هل حيبها  ولكن تبقى 
جائيل فعال أم أنه يؤدى دوره الذى  

 ينتهى إبنتهاء 
 أربعة األسابيع املتفق عليها بينهما ؟
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 الشخصيات األساسية
 
 
 

 ساندى مسيث : -1
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هى إحدى الشخصيات األساسية ىف 
هذه الرواية . فتاة ىف التاسعة والعشرين 
من العمر تدير بيتا للمسنني ميلكه زوج  

لدهتا ديريك جاكسون . حمبوبة من  وا
يغرم هبا بيرت لندن األخ    -مجيع النزالء 

األصغر لـ جائيل لندن الذى يدير  
والذى تلجأ إليه    -مشاتل لندن 

ليخلصها من أخيه الذى يالحقها  
 ويضايقها حببه هلا . 

 جائيل لندن : -2

http://www.riwaya.ga/
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صاحب مشاتل لندن إنسان حمب لعمله 
يتفق  . يعاىن هو اآلخر تصرفات أخيه 

مع ساندى على إقناع بيرت لندن أهنما 
على عالقة غرامية ويقع بدوره ىف حب 

 ساندى
 بيرت لندن : -3

شاب ىف احلادى والعشرين من العمر  
يساعد أخاه ىف املشاتل يغرم بـ ساندى  
بشدة . ويبعث هلا كل يوم هبدااي ال 

http://www.riwaya.ga/
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ولكنه ىف النهاية ييئس بعد أن   -حتصى 
 ألهنا حتب أخاه يتأكد أهنا ال ولن حتبه 
 
 
 
 

 الشخصيات الثانوية 
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ليلى لندن : جدة جائيل وبيرت  -1
تصبح نزيلة ىف دار املسنني   -ألبيهما 

 الىت تديرها ساندى .
جاك لندن : والد جائيل وبيرت   -2

وجيىن ، رجل أعمال عظيم ميتلك شركة 
كبرية ولكنه يسعى دائما إىل إعادة ولده 

معه كمحاسب األكرب جائيل إىل العمل 
 ولكن جائيل يصر على عمله ىف املشاتل 

هيلني كران : جدة ساندى شخصية  -3
متحفظة جدا حتب حفيدهتا جدا وتلجأ 

http://www.riwaya.ga/
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تبذل ساندى   -إليها حلل مشاكلها  
جمهودا كبريا لتقنعها ابالنضمام إىل كازا 

 جراند 
شيب فرانكلني : صديق ساندى   -4

يتطلع دائما إىل تطور هذه العالقة ىف  
من األايم ولكن ساندى تصر على   يوم

 أن يظال صديقني 
ديرك جاكسون : زوج والدة   -5

ساندى رجل أعمال واملالك احلقيقى  
لكازا جراند وميتلك مركزا آخر للمسنني 

http://www.riwaya.ga/
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ىف داالس حياول إغراء ساندى ابلقدوم 
إىل داالس لتوىل إدارة مركز املسنني  

 هناك بدال من كازا جراند 
نزيالت كازا  مدام فنسنر : إحدى  -6

 جراند هتب دائما لنجدة ساندى
مسرت ابيتون : أحد نزالء كازا جراند  -7

 يهب هو اآلخر لنجدة ساندى
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 الغالف األمامى 
 

تعيش ساندى مسيث بطلة هذه الرواية  
 حياة هادئة مع نزالء 

 بيت املسنني كازا جراند الىت تتوىل إدارته 
تقع ىف حب جائيل لندن صاحب 

 ىل تلجأ إليه مشاتل لندن ا 
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ليساعدها ىف صد أخيه بيرت الذى يفرض 
 عليها حبه
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 الفصل األول 

ىف صباح يوم السبت كانت مشس شهر  
يوليو ) آاير ( املشرقة تلقى بدفئها على 

 مبىن بيبينيار الشاهق بلندن .
 

كان املدخل مزروعا أبكمله مبجموعات 
من األشجار والشجريات ابلداخل كان  
جائيل يقوم بعمل بعض احلساابت وهو  
متذمر كان جيلس خلف مكتب تكدست 
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عليه جمموعة من األوراق غري ذات أمهية 
. 

 جائيل ، لقد ماتت أشجار اجلنكة -
رفع عينيه حنو أخيه بيرت املتهلل كان ال  

يقة واحدة ليستطيع حيتاج أكثر من دق
االنفصال بذهنه عن األرقام الىت أمامه  

 ويستوعب اخلرب 
 أية أشجار ؟  -

أشجار اجلنكة التابعة لدار كازا جراند  -
للمسنني فأجاب بيرت وهو يزيح خصلة 

http://www.riwaya.ga/
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شعر شقراء عن عينيه ، سوف أذهب  
 بسيارة الشحن الستبداهلا 

ولكن عندما   -عاد جائيل إىل حساابته 
ة املدفوعات قفزت صورة نظر إىل قائم

أخيه املتهلل إىل ذهنه ... أشجار اجلنكة 
ألقى قلمه من بني أصابعه وأخذ حياول 
تذكر تلك الطلبية . دفع مقعده وهب 

فتح بعنف درجا معدنيا وأخذ   -واقفا  
 يفتش بني امللفات 

 بيرت  -

http://www.riwaya.ga/
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خرج من املكتب بسرعة الربق وتسلل  
بني مجوع العمالء الدهشني أخذ جيرى  

صى سرعة والغضب يعلو وجهه حىت  أبق
عرب كل صفوف األزهار ووصل إىل  
اجلراج اخللفى ىف اللحظة الىت كادت  

 فيها سيارة الشحن أن تنطلق
 بيرت أنتظر حلظة  -

أوقف بيرت السيارة وأطل برأسه من انفذة 
  -الباب األمامى ووجهه ما زال متهلال  

 حلق به جائيل بعد عدة ثوان :

http://www.riwaya.ga/
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جنكة تزرعها ىف كازا إهنا اثلث طلبية   -
 جراند 

 أعلم ، أجاب بيرت اببتسامة عريضة  -
تبا ! إهنا املرة األوىل الىت متوت فيها   -

 أشجاران هبذا الشكل
مدام   -وتلك الطلبية مهمة ابلنسبة لنا 

  -مسيث قد اتصلت يوم االثنني   -
 كانت اثئرة

 نعم لقد أمهلت اتصاهلا  -آه  -
 ركز جائيل على قسيمة الطلبية

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
20 

قرأ بصوت   - ار املسنني بكازا جراند د
 مسموع

عندما كان يقوم بعمل تقسيم للحدائق  
تعامل مع شخص يدعى   -هبذه الدار 

ديريك جاكسون ولكنه ال يذكر أنه قابل 
 مدام مسيث 

 ما شكلها بيرت  -
عجوز صغرية احلجم  -ماذا ؟ أه  -

ترتدى حذاء أتهيليا   -شعر ركادى  
 مسيكة ونظارة -وتستعمل مساعة طبية 

http://www.riwaya.ga/
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هكذا قد سجلت الصورة أمامى  -
 أنتظر هنا 

ما هذا ! نستطيع تنفيذ هذا العمل   -
 قال معرتضا  -معا 

انزال من السيارة ، أنتما االثنان ،  -
سوف أقوم بغرس أسجار السيجة  

العجوز ، أضمن لك أن تلك األشجار 
لن تذبل أو يصيبها النحول ولن تقفد  

 واحدة من أوراقها 
 جائيل ولكن اي  -

http://www.riwaya.ga/
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 سوف تنتظر هنا مع تيم  -
 -ولكنك ىف حاجة ليد املساعدة  -

عرب بيرت عن اعرتاضه بينما كان زميله 
ينزل من السيارة ، يستطيع تيم البقاء  

 وأان آتى معك 
بيرت ، لقد انتهيت لتوى من عمل  -

  -حساابت الشهر إن القرش له قيمة 
هل لديك أدىن فكرة كم تكلفنا تلك 

ابشر أنت  -األشجار امليتة هيا .. انزل 

http://www.riwaya.ga/
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صندوق املال بينما يقوم تيم بتفريغ  
 أكياس السماد 

 نزل بيرت من السيارة كارها :
 لن تتمكن من ذلك وحدك -
 سوف أتصرف ، أجاب جائيل  -

أدار احملرك   -جلس أمام عجلة القيادة 
. وأتكد من العنوان املوضح على 

قسيمة الطلبية مث انطلق كانت أشجار  
 اجلنكة ىف املؤخرة هتتز عند كل مطب

http://www.riwaya.ga/
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كانت    -ىف مكتب اإلدارة بدار املسنني  
هناك ساندى مسيث الىت أهنت مكاملتها 

 التليفونية وعادت حلجرهتا
أن متنع   توقفت أمام مرآة ومل تستطع

نفسها من ضحكة مل ختل من االرتياح . 
  -ما زال زى الكشافة على مقاسها 

كانت متتلكه منذ إحدى عشرة سنة  
 عندما كانت ىف املدرسة

http://www.riwaya.ga/
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دق جرس اهلاتف من جديد مبعدا إايها 
كانت على   -عن تلك الذكرى البعيدة 

 اخلط صديقتها بيكى كونرز 
لقد اتصلت خصيصا ألعرف منك   -

دين أن أصحبك إىل  إذا كنت تو 
 االجتماع 

بكل سرور قالت وهى تنظر إىل   -
 نفسها ىف املرآة

http://www.riwaya.ga/
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تنورة وجوارب من اللون األخضر وحذاء 
  -وقميص قطىن من اللون األبيض 
 أشعر أبن شكلى مثري للضحك

 أان متأكدة من العكس متاما -
  -سوف أمر بك ىف العاشرة والنصف 

لقد نبهوا إىل أن املوعد سيكون ىف  
 دية عشرة متاما مث بعد ذلك الغداء احلا
ىف الواقع أفضل أن نذهب بسيارتى   -
جيب على أن أمر على جدتى أوال  -

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
27 

أمسع   -ألىن وعدهتا إبحضار اللنب آه 
 أتركك اآلن  -جرس الباب 

وضعت ساندى السماعة وجرت لتفتح 
 الباب 

كشف الضوء عن هيئة شاخمة غمرت 
الشابة رائحة صنوبر حملت ساندى عينني 
زرقاوى اللون مزينتني أبهداب طويلة  

سوداء مث تنبهت أن عينيه كانتا  
تتفحصان هيئتها شعرت خبجل يعرتيها  

 كما لو كانت طالبة

http://www.riwaya.ga/
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ولكن قبل أن تنطق بكلمة ابدرها  
 الشخص الغريب بسؤاله 

 هل والدتك ابلدار ؟ -
حنت ساندى رأسها وهى تشعر ىف  

آلن مع اقرتاب   - داخلها ابلسعادة 
عيد ميالدها التاسع والعشرين  احتفاهلا ب

استطاعت أن جتد رجال جذااب خياطبها 
 على أهنا ما زالت مراهقة 

http://www.riwaya.ga/
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مل جترؤ على النطق بكلمة . خوفا من  -
أن تنفجر ىف الضحك وأكتفت هبز  

 رأسها ابلنفى
 -اان قادم من شركة بيبينيار لندن  -

 لقد جئت ألزرع جنكة جديدة 
 ثانيةلقد ماتت للمرة ال  -أوه اجلنكة  -

 وستكون األخرية -
كان طويل القامة لدرجة أنه كان يقرتب  

كانت تزين    -برأسه من أول الباب 
 جبهته العريضة خصالت سوداء 

http://www.riwaya.ga/
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تنفست ساندى بعمق مستنشقة من  
 جديد تلك الرائحة املنعشة

أين تلك األشجار الىت سيتم استبداهلا  -
 ؟ هل ميكن أن تريىن إايها من فضلك ؟

 من هنا ، سيد ... بكل سرور ،  -
 جائيل لندن  -

 عمت صباحا أان ساندى مسيث -
أغلقت الباب اتركة وراءها املباىن ذات  
الطوب األمحر والىت متثل قلب كازا 

http://www.riwaya.ga/
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مث توجها حنو حديقة واسعة   -جراند 
 تنحدر احندارا بسيطا :

ساندى ، هل ترتدى أمك نظارات   -
 مسيكة ؟ 

 ال -
 نظرت إليه بطرف عينها وهى تتساءل
 عما يثري اهتمامه ىف كلري جاكسون

قال   -نظارة مسيكة ، حذاء أتهيلى  -
بصوت منخفض ، مل أكن أعتقد أن  

http://www.riwaya.ga/
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تكون والدتك صغرية ىف السن لكى 
 تكون هلا ابىن ىف عمرك 

 نظر إليها جمددا مما جعلها حتمر خجال 
ساندى هل كنت هنا عندما جاء  -

 عمال بيبينيار لغرس اجلنكة
 نعم  -

ك أن ختربى والدتك أبنه  إذن سيمكن -
لن تكون هناك مشكلة جديدة خبصوص 

 األشجار
 هل عندك علم مبا حدث هلا ؟ -

http://www.riwaya.ga/
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 عندى فكرة بسيطة -
 وما هى ؟  -

 إىن أطلق على ذلك مرض بيرت  -
 هل هذا فريوس ؟ -

 إهنا آفة شديدة -نعم  -بشكل ما   -
هااتن االثنتان ، قد  - ها هى اجلنكة  -

ابإلضافة إىل واحدة أخرى ابلقرب انتهتا 
حتت انفذة حجرتى   - من مركز التسلية 

 ابلضبط

http://www.riwaya.ga/
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  -اقرتب جائيل من واحدة من األشجار 
كانت األوراق الصغرية الىت على شكل 

 مروحة تغطى األرض
 اي إهلى  -

تذكر وجود الفتاة وهى حتاول احلفاء   -
 على جديتها

 هل هناك شئ غريب ؟ -
 ال اي سيدتى -

تنتمني إىل فريق الكشافة ابملدرسة هل  -
. 

http://www.riwaya.ga/
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 كيف عرفته ؟  -
لقد تعرفت على األلوان ولكن   -

الدراسة انتهت هناك . هل هناك تدريب 
 صيفى . 

 بشكل ما نعم  -
بقد درست مبدرسة ويلسن أان اآلخر   -

ولكن ذلك قبلك بزمن مىت تعود   -
والدتك ؟ أريد أن أخربها ببعض 

 املعلومات عن اجلنكة
 يب فرتةسوف تتغ -

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
36 

 هل والدك هنا ؟ -
 ال إن زوج أمى قد رحل هو اآلخر -

 زوج والدتك  -
 ديريك جاكسون  -

املالك أليس كذلك ؟ يتحتم على أن  -
أعطيهما بعض النصائح فيما خيص 

 األشجار
 تستطيع إعطاءها ىل  -

أفضل االنتظار حلني تعود والدتك ،  -
 أجاب اببتسامة 

http://www.riwaya.ga/
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  -هل تستطعني إخبارها أبن تتصل ىب 
 ها هو رقم تليفوىن 

 قال وهو ميد يده هلا ابلبطاقة
تستطيع إعطائى إايها   -سيد لندن  -

أيضا ىف غياب والدى أان الىت أريد كازا  
 جراند 

 هل عهدا إليك ابملسؤولية  -
 أان كبرية ابلقدر الكاىف ألتوىل ذلك  -

مل تستطع كتم ضحكتها مما رسم على  
 وجهه الدهشة 
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. ساندى لو   حسنا إنك كبرية ابلفعل -
بقيت على بعد مسافة مناسبة من أخى 

 بيرت ستكون اجلنكة حبالة جيدة 
 هل تريد القول أن ..  -

 ولكن هذا األمر غريب ، هذا الصب  -
 أطبقت على شفتيها

إنه    -إن عمره واحد وعشرون عاما  -
 يكربك بثالث أو أربع سنوات

 هذا يعىن أنه يبدو صغريا  -
 لقادمة أخربيه بذلك ىف املرة ا -
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 وهو كذلك سيدى -
ساندى هل هناك شئ غريب قد  -

 خفى على ؟ 
 ال ال -

 ملعت عينا جائيل الزرقاوان 
أليس هذا اتفاقا بينك وبني بيرت على  -

 سبيل املصادفة ؟ 
أوه ال سيدى إن زرع اجلنكة هو  -

قرارى أان فأان أعشقها وأشعر أبهنا شئ  
 غامض
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 سوف يكون من الروعة لو عاشت -
إن الناس هنا  -ولكىن أريد أن تعيش  -

يراقبوهنا ابهتمام ابلغ وأنه من احملبط  
 ابلنسبة هلهم رؤيتها تذبل ومتوت 

متتم  -إن كلمة مؤسف ليست كافية  -
جائيل جالت الفتاة بنظرها على احلديقة 

كانت هناك أشجار من الفصيلة   -الغناء  
الباذجنانية والزيتونية إىل جانب إشجار  
الورد والبنفسج والىت تتناغم مجيعها ىف 
 جمموعات متداخلة ومتدلية األغصان 
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أننا راضون   -إن احلديقة مجيلة للغاية  -
 عنها متاما 

 شكرا هل حتبني الناس هنا ؟ -
 نعم بشدة  -

ابتسامة عريضة كشفت عن غمازتني 
 بوجنتيه 

ولكن هل  -ال أريد أن أكون فضوليا  -
 لديك صديق ؟

رض وهى تشعر ابالستياء نظرت إىل األ
 من سؤاله 
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لو مل يكن لديك صديق بصورة فعلية  -
  -اتبع بصوته اخلفيض والثابت  -

 أستطيع أن أقرتح على بيرت االتصال بك 
هذا ميكنه من أن ينهى مشكلة اجلنكة  

 ولكنه يكربك سنا  -
هل سيكون لدى والدتك اعرتاض على  

 خروجك مع شاب يكربك
 ال أعتقد ىف إمكان ذلك  -

إنك حمقة وال شك . إنك إنسانة   -
 تعلمني ذلك  -انضجة ابلفعل 
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 شكرا هل ترى ذلك فعال؟ -
نعم حسنا ، سوف أذهب ألحضر  -

اجلاروف اخلاص ىب من سيارة الشحن  
 جيب أن أزرع تلك األشجار

أستقوم بعمل ذلك وحدك ؟ ىف املرة  -
 أشرتك فيه ثالثة أشخاص  - السابقة 

 سوف أتصرف  -
دى شك ىف ذلك عند  مل يساور سان

 رؤيتها كتفيه العريضتني
 هل حتتاج اجلكنة للرى يوميا ؟  -
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سوف  -على األقل فرتة  -نعم  -
يكفى توصيل  -يكون الصيف حارا 

أحد طرىف أنبوب الرش ابلقرب من  
اجلذور وترك املاء ينساب دون انقطاع  

 هل تقومني أنت ابإلعتناء ابلنبااتت 
زالء سيد نعم أحياان يساعدىن بعض الن -

ابيتون يقوم ابلكثري من أعمال الفالحة  
 وتقسيم احلديقة هنا 
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إنك فتاة مهذبة أان واثق أبن الناس   -
هنا يقدرون وجودك بينهم . خسارة أنك 

 لست أكرب سنا قليال بعام أو اثنني 
 أه ال من فضلك رأفة ىب  -

بدأت تشعر ابلندم لعدم إخبارها إايه 
كانت لـ جائيل    -ابحلقيقة منذ البداية  

العيون األكثر جاذبية بني ما رأته ىف  
حياهتا وصوت جيعلها تتمايل عند مساع 

 كل كلمة
 ولكن فات أوان ذلك
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 حسنا . سررت ابلتعرف إليك ساندى  -
 كان صوته ودودا وبه دفء ال ينسى 
فتحت ساندى فمها لتكشف له عن  
عمرها احلقيقى ولكنها تراجعت كان  

تزرع أشجار  ذلك أمرا سخيفا ما أن 
اجلنكة حىت يفرتق طريقهما وال يعودان 
لاللتقاء أبدا . مدت ساندى يدها وهى  
هتز رأسها كما لو كانت بذلك حتاول  

 طرد األوهام اجملنونة الىت تتجاذهبا 
 سيد لندن  - سررت بلقائك  -
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شعرت ساندى بوجنتيها تتوهجان ويدها 
 حتتك بيده 

 عقد جائيل حاجبيه ورمقها بنظرة شافية
 اآلن أفهم ملاذا تذبل أشجار اجلنكة -

أخذت ساندى ترقبه وهو ىف طريقه إىل  
سيارة الشحن قبل أن تذهب إىل غرفتها 

. إهنا املرة األوىل الىت تشعر فيها  
إبجنذاب إىل رجل منذ وقت طويل حقا  

ميكن أن تكون قد بدأت أخريا تنسى  -
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األمر الذى كانت تعتربه حىت  -لوك  
 تحيل ذلك الوقت من املس

وبينما كانت تقوم   -من انفذة املطبخ 
رأت جائيل لندن وهو  -بغسل األواىن 

يقتلع إحدى أشجار اجلنكة كان جلده 
األمسر يربز عضالته املفتولة سرواله  
اجلينز يطابق ساقيه املتباعدتني وضع 
ظهر يده على جبهته ليجفف عرقه مث  

 ركع ليفتح حقيبة الفحم النباتى
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ن تناسق عضلى كانت حركاته تنم ع 
وتوضح اهتمامه ابلرايضة ، تنهدت 
ساندى واتكأت على حوض املطبخ 
سارحة ىف أفكارها مث مألت كوب من  

 املاء البارد وخرجت
 سيد لندن هل تشعر ابلعطش ؟  -

 انتصب واقفا ومسح يديه ىف سرواله 
ابتلع ما ىف الكوب دفعة واحدة وهو 

 يلقى برأسه إىل الوراء
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على شكل مروحة  المست األوراق الىت
  -خصالته السوداء وكتفيه العريضتني  

كان سرواله اجلينز ووجهه ملطخني  
 كان مليئا ابحليوية   -ابلرتاب 

 هل تعتزمني االلتحاق ابجلامعة -
 مل ترد سوى هبزة من كتفيها

 هل هناك مهنة تشدك ؟ -
 الطب  -

 إهنا ملهنة جيدة -
 إنىن أحب الناس -
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يشعرون  إىن متأكد من أهنم سوف  -
 ابالمتنان ال شكرا على املاء اي ساندى 

 عفوا  -
دخلت  -عاد إىل احلفر ىف األرض 

ساندى وهى تشعر ابلغرابة لتأثري ذلك  
الرجل عليها . مل يكن ذلك ابألمر  

 املتبادل ابلتأكيد 
نربة صوته غري املبالية كانت توضح ذلك 

اي له من   -. ولكن ابلرغم من ذلك  
 شعور غريب !
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أشارت   -ا من كازا جراند  عند خروجه
 له بيدها فأجاهبا 

عند عبورها الطريق حتول تفكريها إىل  
أمور أخرى سرحت بفكرها ىف هيلني  

جدهتا العنيدة الىت كانت  -كران 
مسؤولة عن أمور دراستها . لألسف ، 
فإن السيدة العجوز قد رفضت كل  

 االقرتاحات املقدمة 
ملح جائيل السيارة وهى ختتفى من   -

 جانب الطريق 

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
53 

إهنا لطيفة هذه الصغرية لطيفة جدا 
ومسلية جدا ابلقياس إىل سنها كان لديه  
شعور غريب أبهنا قد خدعته ولكن دون 
أن يعرف سببه . وبينما هو سارح ىف  

 العينني اخلضراوين 
هز كتفيه بتربم وألقى مبلء جمرفة من  

 الرتاب األمحر 
شعر برغبة ىف أن يربت على كتفى بيرت  

 مثاىن شجرات جنكة مزروعة ىف من بني
 األصل أربعة منها جيب تبديلها هذه املرة 
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وثالثة ىف املرة السابقة . هذا يعىن مخس 
 عشرة واحدة ىف اجملموع

تذكر االبتسامة الىت   -وهو يربطم 
 ظهرت على وجه بيرت وهو يعلن 

أنه هو   -لقد ماتت أشجار اجلنكة  -
 الذى يستحق املوت 

ورة القصرية الفضفاضة سرح خبياله ىف التن
 فوق ساقى ساندى الطويلتني 

 ليس سوى صب صغري ، متتم بغيظ -
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إال أهنا قد أيقظت بداخله أحاسيس 
مجيلة شعورا ابلرقة واهلدوء كان قد  

 نسيهما منذ فرتة طويلة 
ألقى اجلاروف حبدة من يده ليحاول  

 اقتالع الشجرة 
كان ىف مكتبه من جديد   -بعد ساعتني 

 تان ىف عيىن أخيهوعيناه مثبت 
وأؤكد    -لقد قمت ابستبدال اجلنكة  -

 لك أهنا سوف تنمو هل كالمى مفهوك ؟
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ملاذا أنت اثئر هكذا ؟ ليس  -
ابستطاعىت عمل شئ أمام موت اجلنكة 

 ؟
 حقا ؟ -

ال حبق السماء صاح بيرت وقد اتسعت  -
هل تعتقد أىن أان املسؤول عن   -عيناه 

 هذا ؟
ساندى هذا   لقد قابلت -ىف الواقع   -

الصباح . ملاذا ال تعرض عليها أن خترج  
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معك ، مل مت ذلك لوضع حدا لتلك  
 القصة 

 هل تشري إىل أن أحدد معها موعدا ؟  -
كل ما ميكن أن ختشاه هو أن جتيبك   -

 ابلرفض
 وهو ما فعلته ابلضيط -
 هل طلبت منها ذلك ؟  -

نعم ، أجاب بيرت ، مل أكن أعلم أنك  -
 ستوافق

 امل ملئ ابلفتيات اجلميالتبيرت الع -
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إهنا أكثر من جمرد فتاة مجيلة ، قال   -
وعيناه سارحتان ، عندما تبتسم تصبح  

أكثر   -حتفة رائعة إن هلا أسناان مجيلة 
 بياضا من الثلج 

هل لك أن تنسى ابتسامة ساندى   -
قليال ؟ قال جائيل مقاطعا ، إىن أحاول 

أن أجعل هذا املوضوع يستمر ، ال  
 ن أزرع أشجارا كل يومأستطيع أ

أمل تكن أعمال التبديل ىف احلسبان  -
 وأنت تضع ميزانيتك
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بلى ولكن لو استمر هذا احلال سوف  -
 أختطى حدود ميزانيىت

مل حيدث هذا معك أبدا اي جائيل هى  -
 ال تريد أن خترج معى

 وماذا إذن ! انظر حولك  -
 إن هلا أمجل ابتسامة ىف العامل -

القطن الذى تصم به  أال تريد نزع  -
 أذنيك 

عيناها .. إهنما خضراوان مثل .. مثل  -
 أوراق اجلنكة الىت تتمتع بصحة جيدة 

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
60 

هى ترفض اخلروج معك إذن ضع   -
 هناية هلذا املوضوع 

 هى تفضل الرجال األكرب سنا -
أه من هم بعمر اثنني وعشرون ، قال  -

 جائيل ساخرا
بل من هم ىف سنك . أعتقد ... ال   -

 أنك عرضت عليها اخلروج معك أظن  
إهنا صبية   -هذا ما كان ينقصىن -

 صغرية 
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هل تتكلم عن صبية صغرية ! إنك  -
ترهق نفسك ىف العمل اي جائيل . لقد 

 بدأ العمل يؤثر على تركيزك 
أستحلفك ابهلل اي بيرت هيا اذهب  -

 وأتكد من رى نبات اجلريانيوم
 منذ مىت مل خترج مع فتاة -

. آه منذ أسبوع مضى ال أتذكر ذلك  -
 مع جوان 

أرايت أنك حىت ال تستطيع التذكر   -
 إن العمل ليس هبذه األمهية
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 إن عملى مهم  -
 إنك تسعى فقط إلثبات شئ معني -
جيوز . ال أريد فقط أن أصبح مضطرا  -

للتخلى عن شركة لندون وهوملز حىت 
 أستطيع تقدمي كشف احلساابت ألىب 

  نعم وأان سأصبح العب بيسبول -
ولكن أتعرف ما رأى أىب هبذا  -حمرتفا 

 الشأن ؟ 
بيرت إن لدى عمال ونبااتت اجلريانيوم  -

 حباجة للرأى 
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سأذهب ولكن اصدقىن القول هل   -
سبق لك أن رأيت ابتسامة مثل 

ابتسامتها وأهداهبا ؟ أراهن أن طوهلا  
 على األقل سنتيمرتين -يبلغ 

وجه جائيل سبااب إىل أخيه وقذفه حبفنه 
سماد الىت استطاع تفاديها مث جرى من ال

 إىل الباب أبقصى سرعة
انكفأ جائيل على حساابته ولكنه مل 

يستطع أن يرى سوى ابتسامة ساندى  
 فعاود السباب 
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قال ىف خاطره : جائيل أيها العجوز إذا  
تركت نفسك حتلم بصبية صغرية فسوف 

 تفقد كل شئ
أمسك قلمه بثبات وحاول أن ينسى  

 تلك االبتسامة 
دت ساندى إىل سريرها وهى ما  صع

 زالت متأثرة بذلك النهار
كان من املمتع إعادة العالقات مع  

 زمالء املدرسة
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متطت وهى تفكر ىف تلك الوجوه الىت مل 
ترها منذ سنني ولكن ، بدا هلا وجه آخر  

مضئ بعيون زرقاء وابتسامة مشرقة  
 جائيل لندن ملاذا ظهر هكذا ىف ذهنها 

ه آخر فرض تقلبت ىف سريرها . وج
نفسه عليها لوك اترلينون ، إن الفراغ  
الذى خلفه ال يبدو إطالقا أمتأل مع  

الوقت لوك الذى تلمع عيناه العسلتيان 
 عندما يضحك
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لوك الذى بعد وداع خمتصر رحل إىل 
واشنطن ليبدأ حياته السياسية ، استلقت 
على ظهرها وأغمضت جفنيها لتستدعى 

 النوم .
فتحت عينيها كان فجأة مسعت صوات 

صوات متابعا انتصب واقفة حماولة حتديد  
 مصدر هذا الصوت .
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 الفصل الثاىن 
 
 
 
 
 
 

ألقت ساندى ابألغطية من فوقها  
وهنضت . اقرتبت من النافذة وازاحت 

 الستائر لتلقى نظرة على اخلارج 
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كان هناك شخص ما راكعا ابلقرب من  
شجرة اجلنكة الىت ختصها . استطاعت  

بفضل ضوء القمر ملعان نصل    أن تلمع
 حناس

جن جنون ساندى وهى تتذكر نصائح  
 جائيل لندن

 فتحت النافذة على مصراعيها :
 اي هذا ! -

انتصب الرجل واقفا وخرج من احلديقة  
مسرعا . جرت ساندى انحية ابب  
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املدخل وأضاءت املصباح املثبت فوقه . 
مسعت صوت حمرك سيارة ختتفى ىف 

ة شجرة اجلنكة الظالم ، أتملت حلظ
وهى ىف حالة ارتباك مث أغلقت الباب .  
بعد ظهر اليوم التاىل كانت متشى خبطى 
اثبتة . بداخل مبىن بيبينيار لندن ثبتت  
انظريها على الرفوف الىت وضعت فوقها  
املبيدات احلشرية ، برطماانت احلبوب ، 

 األواىن الفخارية 

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
70 

وما أن وصلت إىل املكتب حىت شعرت  
ر تصل إىل أنفها . شعرت  برائحة صنوب 

حبرية حلظة مث تنفست بعمق ملح جائيل 
بطرف عينه شخصا يدخل ولكنه كان 

 يزن حقيبة حتوى بذور زهرة الداليا 
سأل ونظره متجه إىل ابب املكتب :  -

 أية مساعدة أستطيع تقدميها؟ 
سيد لندن إن شجرة اجلنكة اخلاصة   -

 ىب قد خربت 
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عر كانت تقف أمامه سيدة شابة ذات ش
أشقر معقوص إىل الوراء إبمهال . كانت  
مرتدية قميصا من اللون األصفر الباهت 
وسروال جينز ضيقا وصلت إليه عطر  

زهرة اجلاردينيا برغم أهنا كانت تبدو أكرب 
سنا من ساندى إال أهنا ىف ذات الوقت  

 كانت أصغر من أن تكون والدهتا 
 آنسة مسيث ؟ -

 ابلضبط -
 هل أنت شقيقة ساندى -
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ال لقد استيقظت ليلة أمس على   -
 صوت غريب 

مدام مسيث ... نظارات مسيكة ،  -
حذاء أتهيلى مساعة طبية كان على أن 

 أتشكك ابألمر 
 ما هذا اهلراء اي سيد لندن ؟  -

 لقد وصفك هبذا الشكل  -
ليست عندى أدىن فكرة عن أى شئ  -

 تتحدث ؟ أفضل أال أعرف
 كيف حال اجلنكة ؟  -
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الساعة التاسعة من صباح  خبري حىت  -
 هذا اليوم

 كنت أقول لك
قال جائيل معجبا : مل أر والدة طالبة   -

 تبدو صغرية ىف السن هكذا مثلك 
أنت وأخوك لستما سوى خمبولني !  -

هل ىل أن تسمعىن حلظة ؟ ال أريد أن  
 يلحق ضرر بتلك اجلنكة

أوه أان ال أبدا ، أظن أنك قد تزوجت  -
 بسن الثانية عشرة 
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 تكن على علم أنىن لست متزوجة ل -
ال ؟ إن ساندى قد أخربتىن أن زوج   -

 والدهتا ...
قطع حديثه فجأة : انفجرت الشابة ىف  

الضحك كاشفة عن أسنان انصعة 
 البياض

 أان ساندى مسيث -
أعاد : هل أنت ساندى مسيث ؟ تلك 

 الىت كانت مرتدية زى الكشافة ؟ 
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إن رموشها   -نفحصها جائيل بدقة 
 تكاد تبلغ طوهلا سنتيمرتين ابلفعل

 كان اجتماعا للطلبة القدامى   -
الحظت عيناه الصدر البارز مث اخلصر  

كان املكتب مينعه من   - النحيل للشابة 
 متابعة فحصه ألبعد من ذلك 

ملاذا مل ختربيىن بشئ من ذلك ؟ اي   -
 لبالهىت 

 مل يقل أحد ذلك  -
 ال إطالقا  -
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وكنت تسخرين مىن ابألمس لقد  -
ىن شك عابر بشئ ما ولكن ... اي ساور 

 للغباء 
 أتريد احلق لقد كان ذلك ممتعا  -

تبادال االبتسامات ال شك ىف أن بيرت  
ىف احلقيقة كانت   -ميتلك ذوقا سليما 

متتلك ابتسامة مدهشة ... وعينني 
خضراوين واسعتني ود لو استطاع إزالة  

 املكتب ليتمكن من ملسها
 قالت بصوت عذب : شجرتى
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 حدث ؟ماذا  -
لقد فاجأت شخصا ىف الليلة املاضية  -

 كان حيفر إىل جانب اجلنكة
 أوى ال لقد وعدىن -

  -حاول أن توقف أخاك عند حده  -
أان   -ليست عندى أية نية للخروج معه  

 عجوز ابلنسبة له
 بكم عمر تكربينه ؟ -

 سيد لندن -
 هيا ساندى إنه أان جائيل -
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 بكم عام -
أخربه أن يرتك   -موضوعنا هذا ليس  -

 اجلنكة اخلاصة ىب ىف سالم 
 حسنا ... مخس وعشرون؟ -

ما زال أمامى بضع أسابيع قبل أن   -
 أبلغ التاسعة والعشرين 

 رائع  -
 أمسع ال تبدأ معى  -

 غرق ىف الضحك 
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ال تقلقى أان أخرج ابلفعل مع فتاة  -
ذات شعر أمحر ومن انحية أخرى أان 

ىن متفهم  ولكن -رجل مشغول للغاية  
 جدا نظرة بيرت .

ابتسمت من جديد وسرح هو يف 
استطاعة هذه االبتسامة شقاء شجرة  

 جنكة مريضة .
أليس لديك صديق ؟ شخص ما  -

 تستطيعن الظهور به أمام بيرت ؟ 
 لألسف ال . أان أيضا مشغولة للغاية . -
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 هل تديرين كازا جراند ؟ -
نعم . إن زوج والدتى هو املالك   -

لع حاليا لفتح مركزين جديدين ولكنه يتط
للمسنني بتكساس . أسهر على سري  

األمور بشكل طبيعى . أقود  
األوتوبيسات ثالث مرات أسبوعيا , 

اقوم بعمل أمني املكتبة . أعتىن ابحلديقة 
, وأقوم بعمل بعض املشاوير وأنفذ  

 األشغال اليدوية للنزالء .
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صاح بيرت وهو يدفع بعجلة يف الردهة  -
جائيل , أين تقاوي الرايحني ؟ احتاج : 

 .. ساندى ! 
 تدخل جائيل :

 احرتس بيرت . -
كان ذلك متأخرا جدا . صرخت 

 ساندى والتصقت ابملكتب . 
متايلت العربة واصطدمت جببل من 
األواىن الفخارية الىت اهنارت حمدثة  

 ضجيجا عاليا .
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أوه . أوه . أوه ! أان أسف .. هل  -
لطمى عن  جرحت ؟ دعيىن أزيل ا

 قدميك . 
 ال تلمس قدمي .-

خطت خطوة إىل الوراء اصطدمت فيها  
 جبائيل الذى كان قد لف حول املكتب .

صرخت ساندى وهي تدهس على 
 أصابع قدميه : أوه .

 احاطها جائيل بذراعيه كرد فعل طبيعى .
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علقت الشابة صارخة : هذا يسرى   -
 عليك أيضا .

 ابتعدت عنه وحدقته بغضب .
ائيل عن نفسه . ولكىن مل  دافع ج -

 لقد ارمتيت بنفسك على .  -أفعل شيئا 
امتىن أن تكون أشجار اجلنكة حبالة   -

ابملناسبة إن نبااتت التبغ هى   -جيدة 
 الىت تقابل مشكالت اآلن .

 بيرت , لو مل .. -
 سوف أقوم جبمع ما وقع على الفور . -
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 قال جائيل واعدا : 
نبااتت سوف أمر أللقى نظرة على  -

 التبغ .
 ولكن أتكد من عدم اقرتابك مين . -

استدارت ساندي إىل الوراء وابتعدت  
 بسرعة .

حملاها تقفز داخل سيارهتا وتنطلق أبقصى 
 سرعة . 
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استدار جائيل حنو أخيه الذى تظاهر  
ابالنشغال يف مجع بقااي قطع األواىن  

 الفخارية .
هل ذهبت إىل هناك لتخرب تلك   -

 اجلنكة .
هل تراىن أبلة ؟ ملاذا أفعل   -هذا  ما  -

 ذلك ؟ 
يبدو ىل أن اإلجابة على هذا السؤال  -

انشغل جائيل مع زبون .   -معروفة . 
بعد مرور ساعة . حتقق من أن نبات  
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التبغ املزروع بكازا جراند ليس على ما  
يرام . طرق ابب ساندي مسيث . ما إن 
فتحت واستطاع أن يركز بصره يف عينيها 

الواسعتني حىت شعر بسرعة  اخلضراوين 
نبضه تتزايد . كان شعرها املفكوك  

 ينسدل يف شالالت ذهبية فوق كتفيها .
لكى خيفى اضطربه بدأ هو احلديث بنربة 

 رمسية . 
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صباح اخلري . لقد جئت ألرى زهورك  -
. هل تتفضلني إبعطائى مزيدا من  

 املعلومات عن الليلة املاضية .
 أستندت بكسل إىل الباب .

كنت يف فراشى ومسعت ذلك الصوت   -
. 

ختيل جائيل  -عند مساعه لتلك اجلملة 
ساندى وهى ممددى ابسرتخاء فوق  
فراشها وشعرها احلريرى مبعثر على 

 الوسادة .
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لقد صرخت فهرب ذلك الشخص   -
وما إن وصلت إىل الباب حىت مسعت  

 صوت حمرك سيارة تبتعد . 
ال أستطيع أن أقوم بتغيري تلك اجلنكة  -

 رة كل أسبوع .م
 إن هذا الكالم جيب ان تقوله لبيرت . -

لقد قلت له ذلك ابلفعل . ولكن   -
 هذا الجيدي يف شئ .

هو اليهتم إطالقا ابملال ىف اجلامعة يكون 
 مفلسا . -تقريبا  
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بينما أان لدى عملى اخلاص , سيارة 
وشقة . وهو يشبهىن بقارون إن قوائم 

أوراق  احلساابت ال متثل ابلنسبة له سوى
عدمية الفائدة . اعتقد ان عليك تغيري 

 املشتل الذى تتعاملني معه .
أجابت : أنك متزح وال شك . هذه  -

األشجار حتمل صمانك لقد فات أوان  
 تغيري املشتل .
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كان عليك أن تنبهين أن لك أخا معتوها 
. لقد كنت اجهل أنه متضامن مع  

 أشجار اجلنكة .
. إهنا هو ليس معتوها . ليس كذلك  -

املرة األوىل الىت يتصرف فيها هكذا . يف 
 الواقع كان يتمتع جباذبية لدى الفتيات .

 إذن ملاذا ال خيرج معهن ؟  -
إن له صديقة أو ابألصح كانت له   -

صديقة . شقراء طويلة بعيون هي مزيج  
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من اللونني األخضر والرمادى . تشبهك 
 إىل حد ما . 

 الصيفية .ولكنها سافرت لقضاء العطلة 
 أال تستطيع جعلها تعود ؟  -

لألسف ال ، إن كيم سوف تقوم جبولة  -
لزايرة الكاتدرئيات ىف أحناء أورواب فضال 
عن أهنما قد تشاجرا قليال قبل سفرها 

 وهى لن تعود قبل ثالثة أشهر 
 متتمت ساندى : ما الذى أوقعه معك ؟ 

 دعيىن أنتظره هنا الليلة  -
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إىل الوراء ودفعت تراجعت الفتاة خطوة 
 الباب ببطء 

ما هذه احلكاية ؟ اثنان من املعتوهني   -
 ؟

 ال ، أريد فقط أن أضبطه متلبسا -
إذن أختبء بني زهور الليك اكشف   -

 على نبات التبغ 
إنه خيرب كل   -إهنا ىف طريقها للموت 
 شئ 
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سوف نقوم إبستبداهلا وسوف أمنع   -
 بيرت من االقرتاب منك

 را طيبةأخريا أمسع أخبا -
سوف أختبئ بني زهور الليك . أين   -

 كيال يراها   -وضعت سيارتى 
بينما كاان يتمشيان جنبا إىل جنب الحظ 
أن رأس الفتاة يكاد يصل إىل كتفه . دارا 
حول املنزل مث أشارت ساندى إىل مبىن  

 عند أول الطريق 
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أمام   -تستطيع وضع سيارتك هناك   -
لعيادة إنه األخري قبل ا - 15املبىن رقم 

 -إن سيد ابيتون ال ميتلك سيارة  -
سوف أقوم إبخباره . هل فعال سوف 

 ختتبئ بني أزهار الليك؟
 اي هلا من ليلة ! ابتسم -

شعر بضرابت قلبه تتزايد عندما 
 ابتسمت له بدورها 
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تندم مبرارة ألنه مل يقرتح   -هبط الليل  
عليها أن يقوم بعملية املراقبة من الداخل 

 ألرض رطبة، معها كانت ا
لقد انل كفايته من اجللوس حتت تلك  

الشجريات وتلك األغصان ختزه ىف رقبته 
عند كل حركة . من بني كل املواقف  

فإن هذا   -الغريبة الىت زج به فيها 
 املوقف يفوق الكل 
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كان وراءه حساابت ليتممها . وطلبيات 
ليطبعها . مل يتصل بـ جوان منذ أسبوع 

 ل عن والده ومل يتصل مرة اثنية ليسأ
كان يتحرق شوقا ألن يسدد لكمة إىل  

مل يتفضل أحد  -وجه بيرت ولكن  
 ابالقرتاب من اجلنكة

حدقت عيناه ىف النور اخلفيف الذى  
 -كان الباب قد فتح   -ظهر أمامه  

مسع صوات يهمس  -وحترك خيال أبيض 
 : تعال إىل الداخل
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 مل يدعها ترجوه
 شدت ساندى طيات ردائها املتهدل :

قد بدأت أشفق عليك من انتظارك  ل -
هنا وحدك ىف الظالم أحتب االنتظار هنا 

 ؟
 كيف ذلك 

 
هل أنت واثق أبن أخاك ليس لديه علم 

 بوجودك ؟ 
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حتما ! هل أنت واثقة أبن أحدهم قد  -
 اقرتب من شجرة اجلنكة ليلة أمس ؟

بكل أتكيد ! هل تعتقد أبىن اختلقت  -
 تلك القصة ؟

 تستطيع
كنت أمزح .إىن أصدق   -اآلن لنهدأ  -

كل كلمة قلتها . من أى مكان أستطيع 
 مراقبة اجلنكة جيدا

 شعرت حبمرة اخلجل تقفز إىل وجنتيها
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تستطيع الرؤية . إذا مل   -من غرفىت   -
 أقم إبانرة املصباح 

 تبعها حىت غرفتها ، كان الفراش مفتوحا
 مل أكن أتوقع زايرة هذه اليلة -

لنجدتى لقد  شكر ألنك ... أتيت  -
 بدأت أحتول إىل شجرة

 أشارت أبصبعها إىل النافذة
 إن اجلنكة حتتها ابلضبط -

جلس جائيل ىف الظل فوق صندوق 
 خشب
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 هل ستجالسيىن  -
استطاع أن يستخلص من تعبري الذهول 
. الذى ارتسم على وجه ساندى أهنا مل  

تفكر قبل ذلك أبدا ىف إمكان وجوده ىف 
 غرفتها
زاز ىف ضوء القمر  جلست على مقعد ه

 وأرخت رداءها فوق ركبتيها
 هل أخوك دائما يكون غريبا هكذا ؟  -
ال لد لقى إعجااب أكثر من الطبيعى .  -

 أعتقد أن ما يعرتيه هو من أتثري رموشك
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 إنه ليعذبىن أن أقوم بقصها  -
أوه ! غال هذا . إهنا ىف غاية الروعة   -

 هكذا
 شكرا  -

 اخلضروان الواسعتان .أين إذن عيناك  -
 أعتقد إن هذا يكفى -

أان أكرر كلماته ... أود لو يظهر .   -
‘ن هذا يضع هناية هلذه التصرفات  
الصبيانية ملاذا أنت منغمسة ىف هذا 

 العمل ؟
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 أان لست منغمسة  -
حسنا . سوف أصوغ ذلك بطريقة   -

 خمتلفة . ملاذا ختتبئني ؟ ومم ختافني
تركك لتصبح أعتقد أنه كان على أن أ -

 شجرة
ال ولكنه يتضمن افرتاضات خاطفة   -

 .أان أحب عملى 
 ملاذا تدير أنت هذا املشتل ؟

ابتسم وهو يفكر ىف أهنا ال هتتم حبياته  
 بقدر ما تريد جتنب سؤاله 
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أعشق احلياة ىف اهلواء الطلق . أحب  -
 النبااتت اجلميلة

 مث إنىن رغبت ىف أن أكون رئيس نفسى
لندن حلديثة نسبيا . أليس إن مشاتل   -

 كذلك ؟
لقد بدأت منذ ستو عشر شهرا . قبل  -

 ذلك كنت أعمل حماسبا مع أىب 
 لندن وهوملز . -
 هل مسعت هبا ؟ -
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ومن مل يسمع هبا ىف املنطقة . جيب أن  -
يكون ذلك قد صحبه الكثري من  

 هل رحلت مبوافقة والدك ؟  -التغريات  
ر  ال أجاب جائيل بصراحة ، لقد شع -

 بشئ من املرارة كان ينتظر أن أفلس 
 ملاذا ؟  -

هو أيمل أن تغلق املشاتل وأن أعود   -
 إىل احملاسبة 
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إهنا املرة األوىل الىت ختتلف فيها 
اهتماماتنا . إنك جتذبني األسرار اي 

 ساندى مسيث
هذا ما يقوله نزالئى . أال تتكلم عن  -

حياتك املهنية مع مجيلتك ذات الشعر 
 األمحر 

ن ؟ ال إهنا ال هتتم لذلك ، هل جوا -
يضايقك لو فتحت النافذة ؟ هكذا 

عندما أيتى بيرت أستطيع أن أقفز عليه  
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وأمسك به . مل أيت اليوم بعد الذى  
 يهزمىن فيه 

 أجابت ساندى : هيا إذن 
ىف حالة لو حضر هل هناك إضاءة  -

 خارجية تستطعني إشعاهلا 
نعم سوف أشعلها ما إن تقفز . هل   -

 وة وأخوات آخرون ؟لديك إخ
 ىل أخت أصغر مىن -

 أال تعمل معكم ىف املشاتل ؟  -
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ال إن جيىن حماسبة ىف شركة والدى   -
 وهى تعشق ذلك 

على األقل سيكون هناك من حيمل  -
 املشعل

هذا ال يكفى ابلنسبة ألىب . لقد كنا  -
دائما قريبني من بعضنا بعضا . لقد 

سلكت خط سري مشاهبا له مبا ىف ذلك 
 يتعلق بكرة القدم ما 

منذ والدتى وهو ينتظر اليوم الذى أتوىل 
 فيه الشركة 

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
108 

 أوه أنظر  -
وضعت يدها فوق ركبته ، هذه اللمسة 

اخلفيفة قد أحدثت بداخله شرارة  
 كهرابئية إىل درجة أنه نسى ما قالته

 ها هو  -
 

 الفصل الثالث 
 
 
 

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
109 

 
 
 
 

شعر جائيل ابلتوتر وهو يلمح ظال  
اجلراج . رجال يرتسم على مقربة من 

 حمنيا وعلى 
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كتفيه منكاش يقرتب من اجلنكة على 
أطراف أصابعه . وضع على األرض 

 حقيبتني كانتا ىف يده .
 أشعر أبن املوقف سوف يتأزم -

كسرت قدمه    -قفز جائيل من النافذة 
 غصنا عن غري قصد 

حمداث بذلك صوات . انتصب الرجل ىف  
 احلال وحاول الفرار 
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الذى طار للحاق به  ولكن جائيل 
استطاع أن ميسك به من كتفيه واستعد  

 لتسديد لكمة إليه . 
لقد أمسكت بك ! فلتأخذ جزاءك اي  -

 بيرت
ما هذا . اتركىن ! صاح الرجل بينما  -

 كانت تقف جبانبه امرأة تصرخ
تصلبت قبضة   -فجأة أضئ املكان 

جائيل على بعد بضع سنتيمرتات من 
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 - رأسه وجه عجوز صغري غطى الشيب 
 يرتعد من اخلوف وهتتز نظارته فوق أنفه 

 صاح :
 سيدة فنسرت النجدة  -

ضرب شئ ما فوق قفا جائيل حمداث 
 صوات عاليا

ظن أن مججمته سوف تنفجر ، مث رأى  
ستا وثالثني مشعة قبل أن يغرق ىف  

 الالوعى
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بعد أن أفاق كان رأسه الثقيل يرقد على 
 شئ رقيق ودافئ

عامل فوقه ومسع  تبني هيئة غري واضحة امل
أصواات غري واضحة . كان هناك مالك  
 يقف متأمال له بشفاه وردية وشعر أشقر 

  -اعتدل برفق ومرر ذراعه حول عنقها 
حماوال بذلك إجبار املالك على االقرتاب 

 من وجهه 
 قال بتنهد ... جوان ... اي صب 

 أخذت تقاوم ضمه هلا ولكنه ضمها أكثر
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 قال هامسا :
كل يوم ... الفرصة ...    ال أتتىن ... -

 ألقبل مالكا
 المست شفتاه شفتيها الرقيقتني 

كان ممددا على األرض الصلبة والباردة  
 ورأسه يسبب له أملا 

حاول جاهدا اجللوس . عاد إليه وعيه 
 وىف نفس الوقت تذكر ما حدث 

 ساندى  -
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احرتسى وإال فإن مدام فنسرت سوف  -
 هتشم رأسك من جديد مبسطرينها 

 مدام فنسرت ؟ -
فرك قفاه وهو يتأمل الثالثة الوجوه  

 احملنيه إليه
إىل جانب ساندى مسيث كان هناك 

 شخصان آخران 
عجوز صغري احلجم وسيدة مرتدية 

معطفا منزليا بلون أصفر وخفا بنفس  
 اللون . كانت متسك مبسطرين ىف يدها
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ماذا حدث ؟ سأل جائيل وهو  -
  -يتحسس تورما حبجم احلصاة ىف رأسه 

 أهذا هو خمرب اجلنكة ؟
أقدم لك سيد ابيتون وسيدة فنسرت  -
ها هو ذا سيد لندن من شركة مشاتل  -

 لندن
 قال سيد ابيتون : تشرفنا

بينما انشغلت مدام فنسرت   -مد له يده 
 ىف إصالح وضع غطاء رأسها 

 قال العجوز شارحا
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مل أكن أنوى إحلاق األذى بتلك   -
  الشجرية ، على العكس أما مقدر

االهتمام الذى توليه هلا ساندى وكنت 
 أريد االعتناء هبا

 ولقد أحضرت معى السماد املناسب
أمل تكن تستطيع إخبار ساندى بذلك   -

 قبال والقيام بذلك ىف أثناء النهار ؟
 سأل سيد ابيتون بتوتر : ماذا يقول ؟ -

 أعاد جائيل سراله بصوت أعلى :
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آسف ، أعاىن بعض الضعف ىف   -
عم كان ابستطاعىت ذلك ، السمع . ن

ولكىن مل أكن أريدها أن تعرف أن صحة 
اجلنكة هتمنا فوق احلد ، مث إنىن كنت  
 أريد اجملئ مبكرا ولكنىن غفوت قليال
قالت مدام فنسرت شارحة : كنت 

أتساءل عما ميكن أن يكون قد حدث 
له . لقد انديته ألوقظه ، أيها الشاب .  

لقد حزنت جدا لضرىب إايك هبذا 
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ملسطرين . ولكنىن رأيتك وأنت تنقض  ا
 على سيد ابيتون و .. 

أان متفهم ملوقفك ، قال جائيل وهو  -
يتجه بعينني مذهولتني حنو ساندى الىت  

 أكتفت أبن هتز كتفيها 
أمسك رأسه بيديه وقام وهو يرتنح بعض 

 الشئ 
مررت ساندى ذراعها حول خصره 
 فاشتم رائحة عطر اجلاردينيا النفاذة 
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هل تشعر أنك على ما يرام  سألت :  -
 . هناك عيادة قريبة من هنا

سوف أحتسن . ما إن أجلس وأشرب  -
 كواب من املاء 

قالت مدام فنسرت  - أان أسفة بشدة  -
 اثنية

ال تشغلى ابلك هبذا األمر . أان أسف  -
 ألىن أوشكت أن أضرب سيد ابيتون

هتف السيد ابيتون :   - وأان أيضا  -
أقيم برب السماء أىن سوف أخربك قبلها  
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اي ساندى . كنت أجهل أن خاطبك هو 
 الذى سيقوم ابملراقبة

إنه ليس خاطب اي سيد ابيتون إنه من  -
 شركة مشاتل لندن

 ماذا قالت ؟  -
 مدام فنسرت :

صرخت أبعلى صوهتا ، إنه ليس   -
 خاطبها إنه بستاىن 

 ؟ هذا رائع جدامعلم  -
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كان رأس جائيل يؤمله جدا . مل يكن 
لديه الشجاعة للصراخ ىف اذن ابيتون مث  
ان ساندى كانت راضية ... اتكأ عليها 

 أكثر وأخذ يئن كما لو كان جرحيا 
 شددت الشابة من ضمتها له 

لنعد اآلن . عمى مساء مدام فنسرت   -
 عم مساء سيد ابيتون

 تفرقوا هبذا الوداع املختصر
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ذكر جائيل رقة شفاه ساندى شد عليها ت
أبصابعه وشعر بدفء جلدها حتت 

 القماش الرقيق 
أغلقت الباب من خلفهما وصحبته 

 للصالون 
متدد هنا فوق األريكة وسوف أذهب  -

ألحضر لك كوب ماء . مثل دور األبله 
 وحاول أن جيذهبا معه إىل األريكة 

 هيه ! صاحت ساندى -
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ىف ذهىن قال جائيل خافضا صوته .  -
 صورة غري واضحة لقبلة

هى أيضا  -أحست برعشة تسرى فيها 
تلك   -ما زالت حتمل أثر تلك القبلة  

 اللمسة البسيطة المست قلبها ىف العمق
قالت بنعومة : سوف أذهب ألحضر 

 لك كوب ماء 
 مرر ذراعه حول عنق ساندى 

 انتظرى دقيقة هناك ما هو أهم  -
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حىت أخذ ىف االقرتاب أكثر مع كل كلمة 
 تالمست شفاههما 

تركت ساندى نفسها تذوب ىف ذلك  
اإلحساس الرقيق ، عقدت يديها حول 

 رقبة جائيل ، أغمضت جفنيها 
 بعد بضع ثوان ألقت رأسها إىل اخللف 

 رابه ! هتفت  -
 كنت أتوقع رد فعل أكثر محاسة   -
على العكس لقد كان قصدى أن  -

 أمدحك
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 كيف ؟  -
و كنت عاشقة فيما مضى . اليوم ه  -

هجرىن . ولكنه ابق حىت اليوم ىف خياىل 
، وىف الغالب ال أستطيع ختيل جمرد فكرة 

 أن يقبلىن أحد غريه 
 وبعد ؟  -

 مل حيدث ذلك اآلن -
 أواثقة أنت ؟ -

 متاما إنه لشئ غريب -
 جيب التأكد من ذلك بصورة عملية  -
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اقرتب ليقبلها من جديد استسلمت 
شعورمها  الشابة بني ذراعيه وازداد 

 ابلنشوة
 هل هو حاضر دائما ىف ذهنك ؟  -

 من ؟  -
كان يود لو طال عناقهما ولكن ساندى 

كانت قج أفاقت قليال فهربت منه  
 وقامت

رابه اي هلا من ليلة ! سوف أذهب   -
 ألحضر لك شيئا لتشربه 
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عادت بعد برهة ومعها كوب من املاء  
وقدمته إليه وهى حترص على أن تظل  

 منه واقفة على مسافة
أواثق أنت بعدم رغبتك ىف الذهاب  -

 للعيادة ؟
ال داعى لذلك ؟ انظرى فقط إن كان  -

 هذا ينزف 
 كفى قبالت اآلن  -

 هل كان مزعجا إىل هذا احلد ؟ -

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
129 

إننا نكاد يعرف أحدان اآلخر ولكن  -
 كان لك وقع ىف نفسى

 شعور متبادل -
دعىن أرى رأسك أوه ! اي هلا من   -

 يوجد أثر لدماء كدمة ! ولكن ال 
حسنا . إىن أتكلم بطريقة غري مرتابطة  -

متاما . أظن إذن أن على أن أاتبع . ملذا  
مل تنهل مدام فنسرت ضراب على رأس بيرت 
الذى يستحق ذلك ؟ لقد عدلت عن 
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ذلك األمر . لست مستعدا للقيام بتلك 
 التمارين الرايضية كل مساء 

 أان ممتنة حملاولتك هذه  -
يوم االثنني مع عميل عندى موعد  -

لفحص عدة خطط لرتتيب املناظر  
الطبيعية . سوف أكون مضطرا إلرسال 

 بيرت لتبديل زهور البيتونيا
ال هتتم لذلك يوم االثنني سأتوىل   -

 قيادة األتوبيس وسأتغيب معظم النهار 
 أين ستذهبني ؟ -
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سأصطحب النزالء إىل مركز دملار   -
عد  التجارى . أحياان أقوم بدفع املق

املتحرك اخلاص مبدام كيلى . عند  
الساعة الثانية بعد الظهر يستقل اجلميع  

 االتوبيس ونعود إىل الدار 
إنك صغرية على أن تشغلى وقتك   -

 هبذا الشكل 
هذا أفضل من اجللوس إىل مكتب  -

 جلمع األرقام
 من هو ؟  -
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 من ؟  -
 الرجل الذى ال تستطعني نسيانه  -

إىل  رجل كان يعيش هنا ورحل  -
 واشنطن

 هل كنتما خمطوبني ؟ -
 هزت رأسها 

أسفة . مل أكن ألستطيع التحدث  -
 بشأنه 

نعم . مبا أننا قد عرفنا الظروف ، فأان  -
 حباجة ألن أعرف املزيد عنه
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وضع يديه فوق كتفى الشابة مث أزاح  
 اخلصالت املنسدلة على وجهها 

عندى إحساس قوى جدا أبننا سوف  -
 نوطد صداقتنا 

ت أنك تواعد حسناء ذات  اعتقد -
شعر أمحر وتدعى جوان وأنك مشغول  

 للغاية وأن..
أان أتكلم كثريا . لقد مت قلب  -

 األولوايت بعض الشئ الليلة 
 هذا مؤثر . ولكن ال -
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 ملاذا ؟  -
إن لدى الكثري لعمله هنا . ليست  -

 لدى نية االنزالق ىف مغامرة عاطفية
ال مغامرات . سوف نظل صديقني ما  -

 يك ؟ رأ
أجابت وهى تضغط يده : سوف يكون 

 شيئا رائعا
ولكن قلبها كان يقول هلا : إنه ليس  

 صرحيا متاما معها 
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مر هنار يوم االثنني دون أحداث تذكر   -
. مل تتح الرضة لـ جائيل املأخوذ ابلعمل 

 للتفكري بـ ساندى إال اندرا
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أما يوم الثالاثء . وبينما كان يقوم 

ألواىن الفخارية أمام  بتكديس بعض ا
املشتل فالمست سيارة جسده . ومسع  

 صوت ابب السيارة يفتح
 آه هأنت ذا أنت -

كانت ساندى واقفة أمامه ، ويداها على 
خاصرتيها وعيناها تشعان بريقا كانت 

ترتدى ثواب بنفسجى اللون وكان شعرها  
معقوصا إىل الوراء . مبا أن الغضب كان 
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ئيل شك أبن  ابداي عليها فقد ساور جا
 هناك كوارث جديدة

قال وهو خيلع قفازات العمل : صباح   -
اخلري . أظن أن أشجار اجلنكة قد ماتت 

 مرة أخرى 
اجلنكة على ما يرام . البيتونيا رائعة   -

 وأوراق الربفانس طالت ثالثة سنتيمرتات
 وماذا يزعجك إذن ؟ -

كم كنت أمتىن لو مل أمسع بشركة    -
مشاتل لندن هذه . إن أحواض زهور  
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الربفانس والبيتونيا قد حفرت عليها  
 عبارة : 

 أان أحب ساندى مسيث
 أوه ال -

 وهذا ليس كل ما ىف األمر  -
 ماذا أيضا ؟ -

هناك ابقات من زهور الربفانس   -
زرعت على هيئة قلب وقد اتصل ىب  

ليدعوىن إىل العشاء ىف  ثالث مرات 
 املطعم 
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 وهل قبلت ؟ -
أوه ! وكيف تسمح لنفسك أبن   -

 تطرح على مثل هذا السؤال ؟
 وكيف سأعرف إذن مباذا أجبته ؟ -

من األفضل أال أكرر إجابىت ، وأخريا  -
 ، جيب أن تفعل شيئا تصرف

 سوف أتصرف  -
وابلنسبة إىل زهور الربفانش ؟ ليست 

أان أحبك اي   لدى رغبة ىف رؤية عبارة
 ساندى وهى تنمو وتكرب كل يوم
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ليلة أمس القيت األهوال ىف شرح 
 املوقف لصديقى 

 هل عاد من واشنطن -
ال وإمنا حيدث أحياان أن أخرج مع   -

 أشخاص آخرين 
 أوه ! على سبيل الصداقة  -

ابلضبط إهنم ال ... ال يهم .. هل   -
 ستقوم بتبديل زهور الربفانش 

 تقدير  نعم اليوم على أكثر -
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إهنم ال يفعلون .. ماذا ؟ ماذا كنت  -
 ستقولني 

انس ذلك ، أجابت وقد امحرت   -
 وجنتاها

إن وجهك قد امحر خجال إنك أسوأ   -
 من أخيك

 من حني إىل آخر  -
 مل أفعل شيئا سوى أىن أطرح عليك  -
أمل خيربك أحد من قبل أن الدعابة   -

 القصرية هى دائما األفضل ؟ 
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صرار ... إن أية دعابة ؟ قال إب -
 الرجال الذين تواعدينهم ال ... 

ال يعنونىن كثريا ، فلسنا سوى  -
 أصدقاء 

ليس هذا ما كنت بصدد قوله ...  -
 ملاذا إذن يشعرك ذلك ابخلجل

هم ال يقبلونىن مثلك ، هل أنت راض  -
 ؟

 متاما إن هذا يطمئنىن -
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مل آت إىل هنا بقصد الكالم ىف هذه  -
 املوضوعات 

تضيفى شيئا ... إنىن أسبح ىف  ال  -
 حبور السعادة

من يسمعك تتحدث هكذا يطنك  -
 أخاك 

 ال أمتىن ذلك  -
أبقيه بعيدا عن كازا جراند وعىن ...  -

لقد أكد ىل أن فكرة اتصاله ىب كانت  
 من اقرتاحك 
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كان هذا بعد لقائنا األول مباشرة ،    -
 عندما كنت ما أزال أعتقد أنك تلميذة 

 هل هذا صحيح ؟ -
نعم . هو مل ينضج بعد ليكون جديرا  -

 بك 
 شكرا على أية حال -
 ىف املقابل فإىن ... -

توقف ! أفضل عدم التعرف أكثر   -
 بعائلة لندن . كيف حال رأسك ؟
 إن مدام فنسرت تشعر ابلقلق عليك 
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أشعر ببعض الدوار . هذا كل ما ىف   -
 األمر 

مسع صوت أداة تنبيه يدوى . رأت  
هلا من شباك سيارة  ساندى أحدهم يلوح

 شحن محراء 
 ها هو ذا بيرت -

 سأختفى 
اختفت السيارة ابجتاه اجلراج اخللفى  

 مببىن الشركة 
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سوف أعتىن بزهور الربفانش اخلاصة   -
 بك 

قزت داخل سيارهتا وانطلقت ىف اللحظة 
 الىت أقرتب فيها بيرت

 ساندى أنتظرى  -
ولكن السيارة كانت قد ابتعدت ووجد  

 وجها لةجه مع أخيه بيرت نفسه 
 ماذا هناك  -

إن نبات الربفانش قد   -ىف الواقع   -
 حنت على شكل قلب
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أعلم ، قال بيرت وهو سعيد ، هل   -
سبق لك أن رأيت بشرة هبذه النعومة  
 كبشرهتا وشعرا كشعرها الذهب الطويل 

هل تود احلصول على عمل ىف أثناء  -
 فصل الصيف ؟

 ال ألنىن أعمل ابلفعل -
 وتنوى احلفاظ عليه ؟  -

 بكل أتكيد -
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إذن فإنك لن تغرس زهرة واحدة ىف  -
حديقة كازا جراند أان الذى سيتوىل هذا 

 األمر 
 أان الذى سيتوىل هذا األمر  -

أه ! لقد لفتت نظرك أخريا . أو خترج   -
 معها ؟ 

 ال إهنا حتب شخصا ىف واشنطن -
 السناتور  -

 نعم أصغر سناتور ىف اتريخ أوكالهوما  -
 . السناتور اترلتون 
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هل هو خاطبها ؟ ماذا عن هذا   -
 املوضوع ؟ 

إنه رجل عجوز من بيت النزالء الذى  -
قال ىل هذا سيد ابيتون لقد قال ىل أيضا 

 إن مدام فنسرت قد أوسعتك ضراب
وهو سارح  -أجاب جائيل : ابلضبط 

 بفكره ىف ساندى والسناتور
تذكر أنه قد قابل اترلتون ىف حفل  

 منذ عامني إستقبال
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كان رجال جذااب وذا طبيعة عفوية كان  
جائيل قد صوت لصاحله ىف انتخاابت  

 جملس الشيوخ 
هل كنت  0ملاذا ضربتك مدام فنسرت  -

 تنحت نبات الربفانش أنت أيضا
 كنت أترقب حضورك   -ال  -

ال متزح معى , لقد أخربىن سيد ابيتون  -
أن الليل كان قد انتصف إنه لتوقيت 

ىن لو كنت تريد رؤيىت كان  غريب لرتقب
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بوسعك ببساطة االتصال ىب هال 
 الحظت رقة يديها؟

يكفى هذا ! أصغى إىل جيدا سوف   -
أفصلك عن العمل لو قمت بتوصيل 
طلبيات جديدة لكازاجراند أو إذا  

اقرتبت من تلك اجلنكة أو البيتونيا أو  
الربفانش أان وتيم فقط اللذان سوف  

 ؟  يعمالن هناك هل كالمى واضح
واضح . هل أفرغ السيارة أم أذهب  -

 لتسليم الرايحني آلل هورنبكى ؟ 

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
152 

 كيف تتقبل أوامرى مبنتهى السهولة ؟  -
 إنك أنت املدير  -

نعم اذهب لتوصيل الرايحني أان وتيم  -
 سنفرغ الشاحنة

ابتسى سوف تقوم خبدمة العمالء .  
ابملناسبة ملاذا ال تدعو ابتسى للخروج  

كنها ال متتلك شعرا معك ؟ إهنا لطيفة ول 
ذهبيا وال رموشا طويلة . وال سيقاان  

أراهن أن يدى تستطيعان أن  -رشيقة 
 تلتفا حول خصر ساندى
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 ولكن أرى من األفضل أال ختاطر  -
إن خصرها حنيف للغاية . ال تقل ىل   -

 إنك مل تالحظ 
 من املمكن أن أكون قد الحظت  -

 من املمكن ؟ -
إن ساندى  فكر ىف الرايحني أفضل !  -

 مسيث ليست سوى امرأة من بني ماليني 
 إنك ... تعيش كما لو كنت انسكا  -
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إن حياتى تسري بشكل طيب هكذا .  -
هل نسيت أن هناك جوان مث أن ساندى 

 مسيث تكربك سنا 
 لقد فقت كل حد اي عجوزى املسكني -
إن فكرة كوهنا أكثر نضجا منك هى  -

 احلقيقة القاطعة 
 ولكنىن انضج  -

هل هو نوع جديد من النضوج جيعلك  -
حتفر نبات الربوفانش على شكل قلب ؟ 

 هيا إىل العمل 
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سأسارع أراهن أن مقاس خصرها يبلغ  -
مخسني سنتيمرتا أسناهنا اللئ وقبالهتا  

 شئ كالصاعقة
أسقط جائيل من يديه إانءين من الزهر  

 فوقعا على قدميه
 هل قبلتها  -

 ابتسم بيرت وعبناه هائمتان
 نعم  -

ومىت قد أصبحت عالقتك هبا هبذه  -
 الدرجة لتستطيع تقبيلها ؟
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كان يكره التدخل ىف شؤون أخيه 
العاطفية ولكنه كان متحرقا ملعرفة إجابة  
هذا السؤال . امحرت وجنتا بيرت من 

 اخلجل 
 لقد أخذهتا بغتة -

أمخدت هذه اإلجابة النار الكامنة ىف  
 قلب جائيل

 شكلة أمل خيربك أحد أبنك تواجه م -
 بلى دائما ما حيدث ذلك  -

 إىل العمل -
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 حسنا حسنا هيا بنا -
ابتعد بيرت . عاود جائيل تكديس األواىن 
ولكن مل يكن يشغل ابله سوى ساندى  
مسيث كان مقاس خصرها وال شك 
مخسني سنتيمرتا أسناهنا كانت ذات  

بياض انصع كان يتفهم ملاذا ابغتها بيرت  
ئا  بقبلته . كانت قبالهتا ... شي

 كالصاعقة
مر أسبوع بدا جائيل ينسى بيرت  

 وكازاجراند 
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ىف صباح يوم الثالاثء كان يراجع  
حساابت اليوم السابق قبل فتح األبواب 

 دق جرس اهلاتف 
 نعم هنا مشاتل لندن -

 تعال لتأخذ أخاك  -
 آلو  -

 جائيل لندن  -
ساندى مسيث ! أوه ال لقد أوصيت  -

 بيرت بعدم االقرتاب 
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يدق انفذة املطبخ ألىن إنه اآلن  -
 رفضت أن أفتح له الباب تعال لتأخذه

لو تركته يدخل ابستطاعىت حمادثته  -
 تليفونيا 

مستحيل ! إىن آسفة الضطرارى أن   -
أقول لك هذا ولكن هناك جانب جتهله  
ىف أخيك . إنه القى صعوبة ىف إبقاء  

 يديه إىل جانبه 
 أرفض أن أفتح له الباب
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عى مدام  سوف آتى ألخذه وأستد -
 فنسرت ومسطرينها 

هناك سيدة عجوز تنظر من النافذة  -
 معه

 واحدة من النزالء ؟ -
ال مل يسبق ىل رؤيتها . وهى ترتدى   -

نظارات ذهبية . تضع رموشا صناعية 
طويلة . شعرها رمادى اللون . تضع  
غطاء رأس غريبا مثبتا به جنم فضى  

 وحتضن بني ذراعيها قطا أصفر 
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 ا جدتىساندى سأحضر إهن  -
 
 

 الفصل الرابع 
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ارتفع صوت شئ يفتح وضعت ساندى 
السماعة بعنف وألقت نظرة على املطبخ 

. من وراء النافذة كانت جدة جائيل 
لندن تشجعها اببتسامة عريضة على 

 االقرتاب 
ارتفع صدر ساندى بتنهيدة قوية مث 

 قررت مواربة الباب 
قال بيرت وهو حياول أن يفتح لنفسه   -

. صباح اخلري ساندى أقدم لك   طريقا 
 جدتى ليلى لندن
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 كيف حالك سيدة لندن ؟.   -
كانت السيدة العجوز ترتدى حذاء ذا  
كعب معدىن وسرواال على شكل جلد  
النمر وقميصا ورداي براقا وكانت حتمل  

 بني ذراعيها قطا مسينا لونه أصفر 
قالت ليلى : أحب أن أشاهد الدار إذا  

 أمكن 
دة على وجهه : إن  أعلن بيرت والسعا  -

 جدتى تفكر ىف االلتحاق ابلدار 
 شعرت ساندى ابنقباض مبعدهتا
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 سأحضر املفتاح  -
تذكرت جدهتا . أهنا قد تلقت مكاملة 
تليفونية يوم اجلمعة املاضية من سيدة  
تدعى مدام والرت لندن وكانت مهتمة 

 بكازاجراند 
كانت ساندى قد أخربهتا أبنه لن يكون 

غرفتني شاغرتني فقط ولكنها هناك سوى 
 مل تنتبه لقرابتها لـ جائيل

 إن لك شعرا رائعا اي آنسة -
 نعم أقر بيرت  -
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 شكرا سيدة لندن  -
لقد اقتنعت بعد مكاملتنا التليفونية  0

القصرية اي آنسة مسيث إىل جانب أبن ىف 
 استطاعىت إبقاء ابتو هنا

نعم . حنن نسمح بوجود احليواانت  -
 ن ليس الكالب السمينةالصغرية . ولك

أوه .. ليس عندس كالب مسينة . إن  -
صغريى ابتو املسكني ال ميكنه حتمل 

 ذلك 
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كانت ساندى حترص دائما على أن  
يكون وضع السيدة العجوز بينها وبني  

 بيرت
الغرفتان اللتان خيصانك مكاهنما ىف  -

 هذا املبىن األمحر 
كان هناك صوت ابب سيارة يغلق من  

اندى كانت مستغرقة  خلهم ولكن س
 للغاية بشكل ال جيعلها تنتبه إليه 

وقفت عند عتبة ابب الشقة وهى تشعر  
 ابالضطراب
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ىف البداية كانت األشجار مث األزهار وها 
هو ذا بيرت اآلن يريد إدخال جدته إىل  
كازا جراند وقعت حلقة املفاتيح من  

 يدها 
هم بيرت ليلتقطها وانتهز فرصة إعطائها  

 يدها  هلا ليشد على
إن ليلى تفضل السكن معك هنا بدال  -

 من أن تكون حدها
مدام لندن هل تتفضلني بسؤال ابنك  -

 أن يرتك يدى ؟
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قال بصوت جهورى : اتركها حلاهلا   -
 وإال ضربتك 

 صاح بيرت وهو يرجع خطوة إىل الوراء : 
جائيل لست هنا بصفىت من شركة   -

 املشاتل إىن أرافق ليلى
ن جائيل يشعر  رغم موقفه الغريب كا

 مبصداقية ىف كالمه
 ليلى ماذا تفعلني مع ذلك األبله ؟ -
قالت السيدة العجوز : جائيل ال  -

تصرخ ىف أذن جدتك املسكينة فأنت 
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تعلم أن ذلك يضرىن مث إن ابتو ال  
يتحمل مساع هذا الصوت الذى ينبئ 

 أبنه سوف تكون هناك معركة 
سأل جائيل : ساندى ماذا يفعالن   -

 هنا ؟
إن جدتك تفكر ىف االنضمام إىل   -

 كازاجراند 
ما هذه القصة ؟ ليلى إن لك منزال   -

 خيصك 
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قاطعته ليلى والدموع ىف عينيها :  -
جائيل ، أحياان تكون صورة طبق األصل 

 من والدك 
لقد مللت العيش وحدى ولقد فكرت 
ىف أن أجرب هذا احلل بعض الوقت .  
ولو انسبىن هذا الوضع اجلديد سوف  

 ببيع منزىل أقوم 
 سأهلا جائيل بنربة أرق :

هل تعتقدين حقا أنك سوف تكونني   -
 سعيدة هنا ؟ 
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على كل حال سوف أخوض التجربة  -
... كانت آنسة مسيث قد حدثتىن عن 

وجود مركز للهواايت هنا وأوتوبيس ينقل 
النزالء لنقل مشرتايهتم مث إهنا أخربتىن عن 

 حفاوة الناس هنا ودماثة خلقهم . 
 مل أعرف أنك قد رتبت كل شئ -

 إن صغريى بيرت هو الذى اقرتح على -
 كان جيدر ىب أن أستنتج ذلك  -

قال بيرت : ابستطاعىت مساعدة ليلى  -
 على االنتقال إىل هنا
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رد جائيل بربوده : وتقوم بزايرهتا   -
 ابستمرار 

أوه نعم ، لقد وعد أبن مير لزايرتى   -
 عدة مرات أسبوعيا

بعيدة عن هنا .  إن مشاتلكم ليست 
سيمكنه احلضور لتناول الغذاء معى ، 

اقرتحت وهى تربت حبنو  -أنت أيضا 
هذا سيجعلك  -على صدر جائيل 

 تغطني العظام الكبرية
 تبادل جائيل نظرة مبتهجة مع ساندى 
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قال على الفور : بيرت سوف نتناقش  -
 هبذا الشأن الحقا 

 وقتما تشاء ليلى هيا لنرى جناحك -
 وهو يتقدم داخل املنزل قال بيرت 

 أمسك اي عزيزى امحل ابتو دقيقة  -
دست ليلى احليوان بني ذراعى جائيل 
وذهبت وراء بيرت ظهر الضيق على 

احليوان فخدش ذراع جائيل الذى أخذ 
يدمدم من الغيظ ، مهت ساندى لنجدته 
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وأخذت القط الذى بدا كمن وجد مالذا  
 على كتفها

 إنك مروضه وحوش ماهرة -
ليتىن أستطيع ترويض أخيك . يبدو   -

أنه سيجول ىف املنطقة من اآلن فصاعدا 
 بشكل مستمر 

سوف أحتدث معه . لقد كنت أجهل  -
 أهنا تعتزم اإلقامة هنا  -متاما 

لو أهنا غري مسرتحية ىف منزهلا . إذن   -
فعليكما أن تبتهجا لقرارها . أحب أن  
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أتتى جدتى أان أيضا لإلقامة هنا عما  
 توضع ىف الئحة االنتظار  قريب سوف

أوه ... إن سيدة لندن لشخصية  -
 فريدة من نوعها لقد ذكرت والدك 

إن بينهما قدرا بسيطا من النقاط   -
 املشرتكة

إن والدى هلو مثل جدى خلق للعمل ، 
إنه لنوع من الرجال اجلديرين بكل 

احرتام ليلى متتلك سيارة سبور صغرية  
مل ودراجة خبارية حىت هذا الوقت . 
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ننجح إال ىف منعها من السري ىف الشوارع 
املزدمحة بدراجتها تلك . فضال عن أهنا 

 ال جيب أن تقود سيارهتا
إننا مجيعا سوف نشعر ابالرتياح ألهنا من 
 اليوم سوف تستعمل أوتوبيسك الصغري 
إذن هكذا مل جيعلك أسم لندن تنتبيهني 
لشئ لقد اعتقدت أىن قد أثرت فيك  

 بعض الشئ
 ندى منشغلة مبداعبة القط كانت سا
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نعم . نعم ، اطمئن ولكن كن صرحيا   -
 من فضلك

 أنت أيضا مل تفكر ىف أبدا 
أمتزحني ىف كل ساعة من ساعات  -

النهار أظل أمسع عن شعرك الطويل ، 
عن خصرك النحيل الذى يبلغ حميطه 

 مخسني سنتيمرتا ابلتقريب 
 كفى  -
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ابملناسبة ما إن ذلك لن ينتهى فعال .  -
قولك ىف تناول العشاء معى مساء  

 اجلمعة
أجابت بشئ من األسف : شكرا  -

 ولكن لن أستطيع
لقد قمنا بتنظيم رقصة شعبية إن وجودى 

 لضرورى جدا 
خسارة سوف أبذل قصارى جهدى  -

 بشأن بيرت 
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عندما أفكر أن ليلى عاشت بنفس 
 املنزل مدة مخسني وأربعني سنة ... 

ملكان جذاب . إنه  إن كازا جراند  -
ليس مبصحة ولو إن جدتى ترفض  

 التسليم أبن هناك فرقا بينهما 
غري أن وجودك سوف يشكل عامال  -

 مهما
ال هى يئست من أن أيتى اليوم الذى  -

 أذهب فيه للعيش معها 
 قال بتنهد : اه احلكاايت العائلية -
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حسنا ، سوف أدخل اآلن ...   -
 سأصحب ابتو . يبدو سعيدا كملك

ابتو وبيرت إن لك أتثريا كبريا على   -
 الرجال والقطط معا 

ليس على الرجال ، على طفل كبري .  -
 قالت مبرارة 

ال ، ال أان أرى أن لك أتثريا على  -
 الرجال . سوف أرافقك

سوف آتى ابستمرار لرؤية ليلى لو أهنا  
قررت البقاء ىف ظرف أسبوعني ستكون 
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قد وضعت نظاما جديدا للحياة  
 اند بكازاجر 

رائع إننا نكون دائما ىف حاجة هلذه  -
احلماسة أحياان أجد صعوبة ىف حماولة  

 إجياد تغيري ىف حياة النزالء
 مع ليلى ، ستضمنني جوا محيما -

 كيف حال أشجار اجلنكة
ىف احلقيقة كل شئ ىف   -أبحسن حال  -

حتسن وأنت حتسن إبقاء أخيك بعيدا  
 بعض الشئ ، هل سيقيم معها ؟
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وم إبعطاء فكرة لـ ليلى  ال سوف أق
 سوف تتفهم 

لن تستسيغ رؤيته يالحقك . إهنا 
شخصية إجيابية جدا . سوف جتد طريقة  

 للسيطرة على الوضع
 كاان قد وصال إىل الباب
 نظرت ساندى إىل بعيد

 ها مها  -
 كان بيرت يبتسم ابتسامة عريضة :
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سوف أصحبه معى ، أال تودين   -
مكاننا  اخلروج بعد الرقصة الشعبية ؟ إب
 الذهاب لتناول مشروب

 آسفة ... عندى موعد -
لو مل أطرح عليك السؤال ملا ذكرت  

 ذلك 
 كررت أسفها 

كانت له أطول رموش رأهتا لرجل . كان 
 ذلك يضفى رقة على جمهه املربع 
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ولكن بيرت وليلى كاان قد جاءا لالنضمام 
 إليهما 

 استعادت العجوز قطها 
لرائعة حقا .  إن تلك الشقة الصغرية  -

ال أستطيع أن أصرب حىت انتقل إىل هنا . 
مث يبدو على ابتة أنه قد وقع ىف حبك ، 
 هو ال مينح حنانه بسهولة ألى شخص

قالت ساندى بشئ من الضجر : هل  -
 تودين التوقيع على األوراق اآلن ؟

 نعم مىت أستطيع االنتقال ؟ -

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
185 

إن الشقة الصغرية جاهزة . جمرد  -
أسلمك املفتاح وتصبحني توقيع وشيك و 

 ىف بيتك
 رائع سوف أقوم بعملية تعارف واسعة  -

دخل اجلميع إىل حجرة املكتب ، متت  
 الصفقة وتفرقوا بعد ذلك 

وقفت ساندى تنظر من النافذة فرتة 
 وهى تفكر 

ماذا كان سيحدث لو أهنا استطاعت 
 قبول دعوة جائيل
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خلعت ساندى نعليها ، وألقت مبفاتيح 
ى اخلزانة ، كانت قد رجعت األتوبيس عل

لتوها من جولة ىف املركز التجارى  
 بصحبة العديد من نزالء كازاجراند 

 
ألقت نظرة عابرة من النافذة واتسعت  

عيناها وهى تلمح جائيل يعرب احلديقة ىف 
 طريقه إىل مسكنها 
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كان ميشى خبطى واثقة ممسكا بيده ورقة 
. كانت تبدو على وجهه عالمات الثورة 

 لق ساندى مما أق
بدأت تشعر أبهنا قد انلت من املتاعب 

 ما يكفيها من آل لندن
 هى أيضا كانت عندها شكاوى لتعرضها 
ما إن فتحت الباب حىت شعرت بثورهتا  

 تتالشى
لقد ظلت طوال األسبوعني املاضيني 

حتاول إبعاد جائيل لندن عن تفكريها . 
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ولكن على أية حال كان عليها أن  
لعيون جاذبية ىف تعرتف أبن له أكثر ا 

العامل . رأته ينظر مطوال لقميصها القطىن 
األصفر ، لقدها الرشيق وسرواهلا اجلينز 

 الباهت وقدميها العريتني 
 هل تود أن أتخذ ىل صورة -

اعذريىن ، لقد تركت نفسى أسرح ىف  -
مجال املشهد . كنت أقوم بعمل  

احلساابت فاكتشفت أن بيرت قد انفق  
 اتت خمتلفة معظم راتبه على نبا
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 وهل جئت إىل هنا لتخربىن بذلك ؟ -
أخذ جائيل ينقل بصره على كتلة اخلضرة 
الىت كانت تغطى املمرات وألقى بنفسه  

 فوق الدرابزين وانزلق عليه
 أال تستطعني إرجاعها ؟ -

لقد حاولت ، لقد نقلت بواسطة   -
سيارة الشحن التابعة لكم والسائق يصر 

. حاولت  على أنه مضطر لتسليمها ىل 
توزيعها على النزالء ولكن نبااتتكم كبرية 
ومتشعبة وشققنا ليست كبرية املساحة  
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وال أستطيع أن أتركها متوت . لقد  
أهديت منها إىل بعض األصدقاء وبعضا 
آخر إىل الكنيسة إنىن أفكر حىت ىف فتح 
منفذ بيع ولكن سوف يشجع أخاك على 

 التطفل اثنية 
  شئإن هذه الطريقة لن جتدى ىف -

أان دهشة ألنك مل تفلس وتغلق   -
مشتلك حىت اآلن ونصف خمزونك  
عندى ، هل تؤد رؤية ما ابلداخل ؟  

 تفضل
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خطا جائيل خبفة فوق سجادة املدخل 
احلمراء ، توقف فجآة عند مدخل  
الصالون من شدة احلرية ، كانت 

النبااتت اخلضراء املتسلقة تغطى املدفأة  
 األرضية اخلشبيةوآنية الزهور تكاد ختفى 

واآلن هل هذا هو كل ما تستطيع   -
 قوله ؟ 

 أان مذهول مل أر شيئا كهذا من قبل -
وأكثر من ذلك ، إن أخاك ال يضيع  -

فرصة لزايرة ليلى هو يقوم مبهمة الرتفيه 
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عن ابتو هل سبق لك أن رأيت أحدا  
 خيرج للتنزه معقط واضعا طوقا ىف رقبته .

هنا لتضعه كثريا فعلت ليلى هذا ، إ  -
 وراءها فوق الدراجة البخارية 

لو بدأت ىف الضحك سوف ألقى   -
 بواحدة من آنية الزهور تلك فوق رأسك

أان آسف ولكن يبدو ىل أن بيرت قد   -
 فقد السيطرة هذه املرة 
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إنه يقوم ابلدوران عشر مرات حول   -
املنزل مع القط عندما كنت عائدة مساء 

 السبت
ص املقيم كنت أعتقد أن ذكرى الشخ  -

بواشنطن متنعك من التعامل مع رجال 
 آخرين 

متتمت : أان أتكلم كثريا ، ولكن هذه  -
 هى احلقيقة
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لقد خرجت بصحبة أحدهم منذ   -
أسبوعني ابلتحديد ويبدو أنك بدأت  

 تتخلصني من سيطرة السناتور 
 وكيف علمت أبمر السناتور  -

إن بيرت هو الذى أخربىن . هل وقعت  -
من الرجال الذين    أنت ىف حب واحد

 تواعدينهم ؟
ابملقارنة بشخص املفروض أنه حضر  

للنقاش بشأن النبااتت فإنك قد  
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أصبحت فضوليا جدا . الرجال الذين  
 أخرج معهم ليسوا سوى أصدقاء 

وهذا الذى كنت بصحبته يوم السبت 
املاضى قد اختفى فجأة من مسرح  
 األحداث ، فهو يعتقد أىن أواعد بيرت 

ك طرف حذائه  أطرق جائيل وح
 ابلسجادة

ليس هناك ما يضحك ىف هذا األمر   -
 اي سيد لندن 

 ال تشغلى ابلك  -
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إذن كف عن الضحك ىف سرك عندما  -
أخربك أن جيف مل يتصل ىب منذ 
 أسبوعني وكليف كاد يتعارك مع بيرت 

كليف .. جيف ... بيرت .... اي هلا    -
 من حفنة

أصدقاء ... أعرف كليف من أايم  -
الدراسة وأذهب إىل الكنيسة مع جيف 
ولكن ملاذا حبق السماء جيب على أن 
 أقدم لك تقريرا مفصال عن نزهاتى ؟ 

 إن هذا لريوق ىل جدا -
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برغم وميض التحدى  -أجابته كاذب   -
الذى استطاعت أن تلمحه ىف عيىن 

 جائيل
من املمكن أن تقنعى بيرت ابستحالة  -

احد خروجك معه متعللة أبنك مفتونة بو 
 من هؤالء األشخاص

ال إن بيرت ملختبئ على الدوام داخل   -
شجرية أو تراه ينزه القط إنه يسمع كل  

حواراتنا ، فكل وداعنا أمام املدخل وهو 
 يعلم جيدا أننا لسنا سوى أصدقاء 
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 إنه ال يقودىن للجنون -
 كنت أعتقد أن ليلى أستطاعت ردعه  -

صاحت ساندى وهى ترفع يدها   -
 للسماء : 

جدتك ! إنك تتكلم عنها كما لو  -
 كانت جندة ، لقد حتدثت إليها : 

إهنا ال تقل جنون عن بيرت ، لقد ربتت  
على ركبىت وهى تقول : إنك املرأة  

 املناسبة هلذه العائلة 
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أقالت ذلك ؟! من املستحيل أن  -
تكون قد واقفت على خروجك مع بيرت  

ا إنه يتصرف كصب ىف الثالثة عشر بينم
 أنت .... 

قطع حديثه فجأة وانفرج حاجباه ونظر  
إىل ساندى نظرة الباحث عن شئ ما ،  
أدركت الشابة ىف تلك اللحظة فقط أى 
احلفيدين كانت تقصده ليلى فشعرت 

ابلندم ألهنا حتدثت ىف ذلك مع جائيل ، 
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وأخذت تبحث عن طريقة لتغيري مسار  
 احلديث ولكن بال جدوى

 غري ذلك ؟ سأل جائيل : ماذا قالت -
 ال شئ ذو أمهية  -

ملاذا ال أتخذ معك بعضا من اواىن   -
الزهور ؟ فتقوم ببيعها ! أو إعطاءها إىل  
سائقى السيارات : ومن حق أولعشرة  

 زابئن احلصول على إانء جماان
 ساندى ماذا قالت ؟  -
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كف عن التحديق إىل هكذا ! لقد    -
 قالت .... 

 مل أمسع جيدا  -
 بة لعائلتكم قالت : إىن امثل ه -

 ال ! -
أقرتب منها فغمر عطره املميز الشابة من 

 جديد
مهست : إن لك رائحة عطرة دائما ،  

 كان قريب جدا منها
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وكانت ساندى تتنفس وهى كاملنومة 
 مغناطيسيا من أتثري عينيه 

ساندى لقد ! كان ضمى لك بني   -
 ذراعى شيئا عذاب جدا جدا ..... 
ه  التفت يداه حول خصرها وحىن رأس

وانغلقت شفتاه على شفىت الشابة . كان 
 ذلك رائعا كأول مرة وقد يكون اروع 

اغمضت ساندى عينيها ووضعت يديها  
املضطربه حول جذع جائيل ، كان 

 يضمها بقوة إىل قلبه 
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ىف تلك اللحظة ترك جائيل وساندى  
 الصداقة وراءمها 

فجأة ، مسعت صوات . ابتعدت وتعلقت  
 وار بذراعى جائيل من أتثري الد

 أتسمع ؟ -
كانت ليلى تقف قبالة النافذة وينقر  

 ظفرها الزجاج 
 ليلى ! تبا ! -

اجته جائيل حنو الباب ، ولكن كانت  
ليلى قد انطلقت بدراجتها البخارية . 
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ابتعدت وصوت حمرك الدراجة حيدث  
 فرقعا كبريا 

قال جائيل وهو يراها ختتقى : ملاذا   -
 فعلت ذلك حبق السماء ؟

ضطراب داخل ساندى  حل شعور ابال
 حمل الشعور ابلسعادة

هى ال تقل جنوان عن بيرت ، ال يكفيها  
أهنا تريد أن أخرج معه ولكن تريد أيضا  

 أن متنعىن من تقبيلك
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أال تلقى هذه الفكرة بعض القبول من  -
 جانبك ؟

ماذا حدث لروح الفكاهة الىت كنت 
 تتمتع هبا ؟ 

أمقت أن أقاطع وأان منهمك ىف   -
إعطائك قبلة تصل إىل أعلى درجات 

 الغرام
أشاحت بوجهها حىت ال تضعف أمام  

 عينيه الزرقاواين 
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كنت أحدثك عن بيرت قبل هذا    -
 االستطراد 

اتسمني تقبيلى لك استطراد ؟ وماذا  -
 لو وودت االستطراد من جديد ؟

لتعلم ، أنه مل يبعث إىل ابلنبااتت فقط  -
 . اتبعىن 

خيارا آخر سوى أن يتبعها  مل جيد جائيل 
إىل املطبخ : كانت هنا مخس علب 

 شكوالات مكدسة فوق الطاولة 
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تبا ! هذا الصب ينفق كل أمواله   -
عليكى . هناك فتااتن تركتا رسالة له هذا  

األسبوع . غري أنه يبدو أنك لست !  
 األوىل الىت يتعلق هبا

 جيب عليهما أن يتصال هنا :  -
 احللوى هلما استطيع تقدمي الزهور و 

ال أستطيع تقدميهما للنزالء ألن معظمهم 
قد أمتنع عن تناول السكرايت . خذ 
علبة قالت ليلى : إنك ىف حاجة ألن 

 تسمن قليال
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 هل جتدينىن حنيفا للغاية ؟ -
 ليس كثريا  -

 لن تتأكدى مما تقولينه -
ىف تلك اللحظة شعرت ساندى ابحلرج  
وأوشكت أن حتمر خجال كما لو كانت 

 زالت طالبة  ال
من فضلك ، حاول أن تفعل شيئا من  -

أجل بيرت ، لقد حاولت أن أنصحه 
ابلتعقل . وحاولت معه ابلشدة ، ولكن 
ضاع كل ذلك هباء . إنه أكثر عنادا  
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وصالبة من بغله عجوز . وال أستطيع 
 إجياد طريقة ألختلص منه

أعتقد أن هناك وسيلة لتحقيق ذلك .  -
ة ، وجعلناه  فلو قبلت اخلروج معى فرت 

يعلم بذلك ويعلم أيضا أىن شغوف بك  
إىل درجة كبرية ، فسوف يوقف هذا  

 العبث
 أوه ، ال ! ال ميكن -
 ولكنه حل منوذجى -
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هبذا االقرتاح بدا وكأنه يضع حتداي خفيا 
 بينهما

شعرت ساندى ، بقلبها يضطرب أمام 
عينيه الزرقاوين اللتني كانتا حتثنها على  

 القبول 
 ذات الشعر األمحر ؟  واحلسناء -
سوف أشرح هلا األمر ، إن عقلها   -

متفتح ، مث هناك هذا الشخص اآلخر  
 الذى خترج معه أحياان

 ولكن ماذا عن كليف ؟ -
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اشرحى له األمر . أنه صديق وسوف  -
 يتفهم 

 ولكن جيف لن يتفهم  -
أظن أنك أكثر من جمرد صديقة   -

 ابلنسبة جليف
 هذه الفكرة ؟ هل تعتقد حقا ىف جناح  -

 أان متأكد متام التأكد -
ابتسمت وهى تشعر ببعض االضطراب  

 هلذا الغرض 
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ولكن كم من الوقت سوف تستغرق  -
 هذه الكوميداي الصغرية ؟ 

 فيجب أن أعلم كليف وشيب 
 من شيب هذا ! -

 صديق آخر  -
 هل لديك أصدقاء هبذه الكثرة ؟  -

إهنم مجيعا أصدقاء أعرفهم منذ وقت  
ن ، كم من الوقت سوف طويل . واآل

 يستغرق هذا ؟ 
 على األقل أسبوعني أو ثالثة  -
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مل  -إنىن حقا على وشك االهنيار  -
 أترك اباب إال طرقته 

شكرا على أية حال ! لنقل أهنا سوف  -
 تستمر أربعة أسابيع 

 اي هلا من تضحية ! -
أان على إستعداد دائم لنجدة أى   -0

  - آنسة واقعة ىف ضيق . أربعة أسابيع 
هذا إذا متت العملية سريعا ولكن جيب 
علينا أن نكون مقنعني جدا حىت يصاب 

 بيرت ابليأس
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هل عندك النية إلهدار وقتك هبذا  -
 الشكل ؟ 

كلما كان إقتناع بيرت أبن هناك أمرا    -
 بيننا كان ختلصك منه أسرع

وهكذا تستطيع العودة إىل جوان .   -
 هل أنت واثق ابتساع إفقها 

حياتى ملك ىل وحدى . انتظرى ، إن  -
 سوف أريك شيئا

 رفع مساعة التليفون وأدار القرص 
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ما هذا ، انتظر ! ال أنوى مساع ما   -
 تقوله !

 جوان زيلنسكى من فضلك -
سوف  -إهنا خمابرة شخصية ، لن ...-

 أجعلك حتديثينها
 ال ! -

 صباح اخلري جوان ، هل إزعجتك ؟  -
اضطرت ساندى من شدة االضطراب 
أن ترتك احلجرة وحتتمى ابلصالة . وبعد 

 بضع ثواىن ، حلق هبا جائيل
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لقد تفهمت املوضوع جيدا وترسل   -
لك بتحياهتا . إهنا على موعد مع  

 أحدهم مساء اجلمعة
أشعر ابالرتياح لعلمى أبهنا ال تتندم   -

 على فقدك
 شكرا مرة أخرى  -

 لقد أحسنت فهم قصدى  -
للعمل مثل أىب إن جوان لرتاىن خلقت  -

، وأشعر أهنا سوف تعطيىن أجازة عما 
 قريب
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 هل خلقت حقا للعمل ؟ -
أجاب : ال أعلم . مل أعتقد يوما ىف   -

صحة ذلك ولكن لكى أكون صادقا  
فإن على االعرتاف أبن املشاتل تستغرق 
جزءا كبريا من وقىت منذ بدأت العمل هبا 

 ىف شهر يناير ) كانون الثاىن ( املاضى
جاهدا أن أحقق جناحا ، ولكنه أحاول 

عمل له طابع مومسى خالل فصل الشتاء 
، يكون العمل نصف الوقت فقط . 
ابملناسبة ، إن هذا سوف يزيد صعوبة  

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
218 

األمر ابلنسبة لنا أنىن أعمل ساعات 
إضافية ىف املساء وبيرت أيضا أتكدى من  

 عدم حضوره إىل كازاجراند ىف غياىب 
وعشائه مع إهنا يتناول فطوره وغدائه  -

 ليلى
إذن سوف يكون علينا أن نتناول  -

طعامنا معا بقدر اإلمكان . ال يساورىن  
شك ىف حرصك على أداء اللعبة على 

 أكمل وجه ، أليس كذلك ؟
 ولكىن لست طباخة ماهرة -
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سوف أحضر أطباقا جاهزة ، سنركز  -
اهتمامنا على بيرت وحده إهنا املغامرة 

 األكثر غرابة ىف حياتى
كننا نلعب ابلنار ، أنت وأان عندان  ول -

أعمال تشغلنا إىل جانب أنه ليست لدى 
النية أن أخرج بعد هذه األربعة أسابيع  

 بقلب حمطم
أحياان يتحتم علينا أن جنازف ، لقد   -

قمت مبجازفة عند ما قررت إنشاء شركة 
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مشاتل لندن ، مث إنىن معرض أان األخر  
 للخروج بقلب حمطم من هذه اللعبة 

إن هذا ليدهشىن . إنك أكثر صالبة  -
 وأكرب سنا وأكثر خربة مىن

 سوف أعمل على أن أظل متماسكا -
رن جرس اهلاتف ، رفعت ساندى 

 السماعة لتلتقى بصوت جدهتا
ساندى ، إن مصابيح الصالون ال   -

 تعمل
 قالت ساندى جلائيل : إبذنك دقيقة -
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داعب خدها مث عنقها . أدركت الشابة  
مها لالتفاق الذى بينهما فجأة أن مفهو 

 ليس واحدا 
 ساندى هل ما زلت هنا ؟  -

ماذا ! أوه ، نعم اي جدتى هل تريدين  -
 أن أبعث إليك بكهرابئى ؟

هل ستفعلني ؟ وما رأيك أيضا بقضاء   -
الليلة عندى ، لن أستطيع السماح  

 للكهرابئى ابلدخول وأان وحدى
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إن مسرت تومبكينز فوق مستوى   -
 نتعامل معه منذ سنواتالشكوك . إننا  

ساندى . تعاىل من فضلك . سوف  -
أموت خوفا لو بقيت وحدى معه ىف هذا 

 املنزل الكبري
 وهو كذلك  -

هل تستطعني شراء لرت من اللنب   -
 وخبزا وأنت ىف طريقك إىل ؟ 
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سوف أتدبر األمر ولكىن أذكرك أبن  -
مسرت تومبكينز قد ال يستطيع املرور  

 عليك اليوم
 وظلت سارحة برهة  أغلقت اخلط

 قالت أخريا : 
أتعلم أننا نلقى أبنفسنا ىف مغامرة ال   -

 نستطيع التكهن بعاقبتها
 إىن أدرك ذلك  -

وهل ستغني إىل ؟ جائيل ، أريد أن   -
 يكون كل شئ واضحا بيننا
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نعم اي سيدتى الصغرية ، كلى آذان  -
 مصغية 

لقد قبلت اخلروج معك ، ولكىن مل   -
 بيننا ارتباط أقبل أن يكون  

كل ما ىف األمر هو حماولتنا إقناع بيرت 
 أبن هناك شيئا كبريا بيننا 

 سنقنعه بذلك ... وبذلك فقط  -
 ىف الواقع ، أان أمرأة من الطراز القدمي  -

 حقا ؟ -
 منحها قبلة أكثر اجتياحا عن ذى قبل
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قالت وهى تلتقط أنفاسها : رابه ،  -
 إنك ... إنك تعرف كيف تقبل امرأة 

األربعة أسابيع القادمة تنبئ أبهنا  -
 سوف تكون مدهشة

لقد شعرت بنفس الشئ يوم صعدت  -
 إىل دور ىف مبىن اإلمباير ستيت 

هناك حاجز عال ورؤية مدهشة . سعادة 
 وغموض

 إهنما كلمتان اندرا ما جتتمعان -
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إن هذا الشهر مدة قصرية ملعاانة  -
 حقيقية 

 إنك حمق متاما  -
ور غامض أبن ولكن كان بداخلها شع

حياهتا لن تصبح كما كانت عليه قبل 
ذلك الشهر . لقد ختطيا نقطة الالرجعة 

 منذ أول قبلة هلما
هل أنت متخوفة ؟ تفضلني إبقاء بيرت  

 معلقا بك ؟ 
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ال حبق السماء ! لست ختئفة . فأان   -
 أحاول فقط تقدير حجم املخاطرة

ليست هناك خماطرة اي ساندى ،  -
 قبلة حتت شجرة  واآلن تعاىل لتعطيىن

 اجلنكة
أخذها من يدها وخرجا إىل احلديقة ،  
اختذا وقفتهما حتت شجرة اجلنكة ، 

 فهمت ساندى الغرض من هذا التصرف
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السيارة القدمية اخلاصة بـ بيرت كانت قد 
توقفت أمام مسكن ليلى أحاط جائيل  

 خصر ساندى بذراعه
 قالت : -

 لقد جاء ليتناول طعام الغذاء  -
 من ؟  -

أخوك ابلتأكيد ، أمل تسمعه عندما  -
 وصل ؟

 ال . بصراحة مل أكن أفكر فيه مطلقا  -
 إذن ملاذا جئنا إىل هنا ؟ -
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إن هذا املكان يعجبىن . أنت نفسك  -
قلت ذات مرة إن أشجار اجلنكة هبا شئ 

 غامض
التحمت شفتامها بينما هزت نسمة  
رقيقة أوراق اجلنكة كما هزت خصال 

 األشقر شعر ساندى 
 قطعت صيحات عالية عليهما عناقهما 

لقد كنت متأكدا من ذلك ! كنت  -
 متأكدا
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خطت ساندى إىل الوراء ورأت بيرت  
 جيرى حنومها مهددا .

 
 
 

 الفصل اخلامس
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 قال جائيل وهو منشرح
أوه ! ها هو ذا األخ األصغر اثئر .   -

ولكن . ليست لدى أية رغبة ىف  
ك جهدا  التخفيف عنه . سيتطلب ذل

 كبريا بغري داع . أخربه أبننا نتواعد
 أان ! جائيل لندن ؟ أترتكىن أواجهه  -

جرى جائيل انحية سيارته . ارمتى أمام  
عجلة القيادة وانطلق أبقصى سرعة ،  
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استطاع أن يتبني أخاه ىف املرآة وهو 
 جيرى ىف اجتاهه مهددا 

رجع بيرت إىل ساندى الىت اكتفت هبز 
 كتفيها غري مكرتثة

إذا كنت تود احلديث ىف هذا األمر   -
 فليكن مع أخيك

 ال ميكنك أن تكوىن عاشقة له  -
صعدت الدرجات املؤدية للمدخل 

 ولكنه سد عليها الطريق 
 أنت وجائيل ستخرجان معا الليلة ؟  -
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 أجابت وهى حتاول عبثا تفاديه : ال -
 مساء اجلمعة .  -

مناجلائو . شكرا على هدااي هذا  -
ولكن من فضلك ال ترسل إىل الصباح ، 

إنىن ال أكاد أستطيع  - أزهارا مرة اثنية 
 الدخول إىل منزىل 

مسعا صوت حمرك دراجة خبارية مث حملا  
ليلى وهى تسري بزهو داخل املمر وهى  

حتكم سيطرهتا على مقود دراجتها  
 الباخارية 
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 كان ابتو جالسا فوق الصندوق
 قالت الشابة : 

 جيب أن أذهب اآلن -
 ساندى أخرجى معى الليلة  -

آسفة ، أان على موعد مع سيد ابيتون  -
 وسيدة فنسرت وليلى

 هل تعنني أن هناك سهرة ؟ -
إنك تقضى سهراتك لتنزه فرتات قطا  -

 ىف عنقه طوق
 اان أفعل ذلك هبدف رؤيتك -
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صباح اخلري ، ليلى ، انظرى إن بيرت   -
 يتحرق شوقا للنزهة مع ابتو 

 سوف آتى حاال ليلى  -
عزيزى بيرت ، تعال لتأخذ ابتو إنه   -

حباجة لتنشيط ضالت ساقيه ، مث تعال 
 لتساعدىن ىف محل هذه املشرتايت 

ولكنك ال حتملني سوى تلك احلقيبة   -
 الصغرية ... 

أيها الشاب . هل ستظل هكذا  -
 ترفض إسداء خدمة جلدتك العجوز ؟
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 ال اي سيدتى ، سآتى سآتى  -
بة بيده وتبع بقلب مطعون محل بيرت احلقي

ليلى حىت مسكنها . وجهت السيدة 
العجوز نظرة سريعة إىل ساندى أغلقت 
الشابة الباب خلفها واستندت إليه وهى 
تغمض عينيها .أربعة أسابيع لو تستطيع  
فقط إجياد وسيلة مؤكدة النجاح لتحمى 
قلبها ! فقبالت جائيل حتدث اضطرااب 
ىف نفسها جيعلها تتمايل ، ولكن قد  
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ىف حاجة لذلك لتقتلع آخر ذكرى تكون 
 لـ لوك ىف نفسها 

كانت هناك قوة ال تقهر جتذهبا لـ جائيل 
وجتعلها تتجاوب معه ومع أية كلمة  

 تصدر عنه كما لوك كانت سحرا 
كانت تعرف لوك منذ أايم الطفولة  

مل  - ولكنها ورغم صعوبة نسياهنا له 
 تشعر جتاهه أبدا بذلك االجنذاب الغريب

ابئى مث أعدت لنفسها  اتصلت ابلكهر 
 طبقا من اخلضروات 
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ما كادت جتلس لتأكل حىت دق جرس  
 اهلاتف 

 صباح اخلري مرة أخرى ! -
 اي لك من جبان  -

إىن أكره العنف ... خاصة عندما  -
 تكون صحىت مهددة 

لن تكون ىف جندتى ىف األربعة   -
األسابيع القادمة إذا طلت تتصرف هبذه 

 الطريقة 
 هل كان ذلك صعبا ؟ -
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نعم حىت هرعت جدتك لنجدتى ،  -
أى فارس تظن نفسك وأنت ترتك الفتاة 

 وحدها أمام التنني ؟
نظرة واحدة من الفتاة إىل التنني   -

 ويصبح كاحلمل الوديع 
كنت واثقا بقدرتك على التصرف . 
 إنك حتاولني فقط أن تشعرينىن ابلذنب 

 ميكن أن يكون كذلك -
هناك أمر كنت أود أن أحدثك عنه ،  -

أصعب شئ ىف هذه القصة هو إجياد  
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الوقت لنتقابل . إنه موسم مزدحم 
ابلعمل وأان غالبا ما أمكث ابلشركة حىت 
وقت متأخر .فال أتناول طعام الغداء وال 

أكاد أتناول طعام العشاء وأيضا ىف  
 أوقات غري مناسبة

 هذا ليس صحيحا -
ولذلك جيب أن  وال اإلفالس أيضا  -

أجنح . لقد وضعت كل مداخرتى ىف هذا  
 املشروع 
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إذن لن يكون عندك وقت إطالقا  
للخروج معى خالل هذه األسابيع 

األربعة . لقد بدأت أالحظ سعة أفق  
 جوان زيلنسكى

 إن كالمك هذا جيرح كربائى  -
 هراء  -

لنعد إىل حديثنا . لو كان على أن   -
 ؟ أعمل ليل هنار ، فمىت خنرج معا 

 أحب طريقتك ىف دعوتى للعشاء ؟ -
 إنه موضوع يستحق البحث -
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 أتقصد أىن أان املشكلة ؟ -
حسنا . سوف أفر وأنتظرك ىف الشركة . 

وعندما تنتهني من عملك نستطيع 
 اخلروج 

سوف أكون على إستعداد للخروج   -
 معك

 أوه -
اي له من صوت عذب ىف أذىن ! هل  -

 ستمرين هذا املساء ؟
 أقل هذا املساء !أان مل  -
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 هل ستخرجني مع أحدهم ؟ -
ال . هذا املساء سأمكث ابلدار  -

 للعب الدومينو
 إذن مساء الغد  -

 اتفقنا -
 جيب أن أذهب اآلن . إىل اللقاء  -

أقفلت ساندى اخلط وهى تشعر  
 ابالرتياح

صحيح أهنما كاان ميثالن تلك املسرحية  
خلداع بيرت ولكنها كانت تتحرق شوقا ، 
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كن شعورها يستجيب ألى من  فلم ي
نداءات احلذر الىت كانت تنطلق ىف  

 عقلها 
ىف املساء التاىل ، ارتدت ساندى ثواب من 

اللون األزرق الفاتح ونعال خفيفا . 
عقصت شعرها إىل الوراء ووضعت 
مكياجها بذوق ىف أثناء كل هذه 

االستعدادات كانت تتخيل رؤية ابتسامة 
 جائيل ومساع صوته الدافئ

 رس اهلاتف دق ج
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 مساء اخلري  -
ال أكاد أطيق صربا . ولكننا غارقان  -

ابلعمل ابلفعل . وال أعرف مىت سأغلق  
 املشتل . فأان أبذل قصارى جهدى

 هل تناولت شيئا ؟ -
ال . فسوف نذهب لنتناول طعام   -

العشاء معا ، لو استطعت انتظارى مث 
 أغلق اخلط 

ىف الطريق إىل شركة املشاتل ، قامت  
ساندى بشراء شطريتني من اللحم  
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املفروم وزجاجتني من اللنب املخفوق  
 ابلشكوالته

عند نزوهلا من السيارة ، كان جائل برفقة 
عميل ىف حاجة لبعض النصائح ،بشأن 
أفضل أنواع السماد املناسب حلديقته . 
أشارت له ساندى بيدها . وبني هلا طريق 

مكتبه إبشارة من أصبعه دارت   حجرة
ساندى حول طاولة املكتب واستقرت 

 على املقعد الوحيد الشاغر 
 مل يتأخر جائيل ىف احلضور

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
247 

كان قميصه البىن الفاتح وسرواله اجلينز 
 ملطخني ابلرتاب 

احنىن على الطاولة ووضع ذقنه على 
 راحة يده

 هل أان ىف حلم ، أم أنك هنا فعال ؟  -
عى شطائر اللحم بل أان هنا ، وم -

 املفروم
عينان خضراوان وشفاه وردية ملاذا   -

 إذن -أكون حباجة للطعام 
 مسع صوات ينادى مناخلارج 
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 جائيل  -
 تبادل جائيل وساندى األماكن بسرعة
أجلسها جبانبه واضعا ذراعيه حول  

خصرها ، ما إن كادت توخبه حىت ابدرها 
 ابلقول

أن ال أقوم إال بواجب . إن أخى قد  -
 وصل

 دخل بيرت ابلفعل إىل حجرةاملكتب 
 جائيل ،لقد رأيت ...  -
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هنضت ساندى على الفور كاملتلبسة  
 ابجلرو املشهود 

 قال بيرت :
أهال ساندى ،جائيل هناك كلمتان  -

 أود قوهلما لك 
 حتت أمرك  -

ال ليس اآلن . رمبا فيما بعد . ماذا   -
 تفعلني هنا اي ساندى
 أجابه جائيل بوقاحة :

 معا الليلة سنخرج -

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
250 

هنض وأجلس ساندى على املقعد ، قطع 
بيرت احلجرة وركع على ركبتيه إىل جانب 

 الشابة 
 مهس ىف أذهنا : 

أنك منخدعة ىف أخى . إن جائيل  -
 ليس سوى زير نساء 

إنه متقلب وصعب املراس وقاسى القلب 
 ومعدوم اإلحساس إنه جمنون بعمله 

 بيرت! إن هذا ليس من الذوق  -
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الذى ال يعرف شيئا عن الذوق ، هو  -
 إطالقا . إن له عادات غريبة

 تدخل جائيل مقاطعا :
 ارحل عن هنا -

 أرأيته ؟ -
قبض جائيل على ذراع أخيه الصغري  

 وقاده حنو ابب اخلروج
 أذهب لنقل الشجريات الياابنية -

 صاح بيرت قبل أن يذهب : 
 أنه شخص غرب  -
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 ما وجه الغرابة ىف تصرفاتك ؟  -
ال شئ ابملقارنة به . أان شخص عادى  -

 للغاية 
 قالت وهى تتذكر قبالته 

 حقا . نعم  -
 هل ترينىن أخرج عن القاعدة -

 أمحر وجه ساندى خجال
 قالت :

 تعال لتأخذ قطعة -
 أخذ مقعدا وأستقر قبالتها
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ما ذلك االختالف ىف شخصى   -
 والذى جيعلك حتمرين خجال هكذا ؟

 أحتب الشكوالته ؟ -
 عشق الشكوالته ولكن أجبيبيىننعم أ -

 هل أتمل ىف بعض اجملامالت ؟ -
 

 إطالقا  -
 أذهب لتغسل يديك  -

مل ختربيىن ابالختالف الذى ىف   -
 شخصى 
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 أجابت هبمس : 
 قبالتك  -

 قال شاكيا وهو حيرك يديه املتسختني
وتعرتفني ىل بذلك ىف اللحظة الىت أان   -

 غري قادر فيها على ملسك
يديك على أية حال مل اذهب لتغسل  -

 تكن دعوة لشئ ما 
وعلى فكرة لقد أحضرت بعضا من  

 نبااتتك ، ىف السيارة هى لك 
 احتفظى هبا 
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 سوف تربد شطائر اللحم املفروم  -
تناوال طعامهما بسرعة مث اتبع جائيل  

 العمل 
 
 
 
 

اغتنمت ساندى الفرصة لتقوم جبولة  
 داخل املشتل 
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ت طافت بني املمرات الطويلة الىت وضع
هبا الشجريات واألزهار حرصت على أن 

تتفادى بيرت الذى كان على أية حال  
مشغوال بدرجة ال تتيح له فرضة  

 مضايقتها 
مرت ساعة الغداء وبدأ الزابئن ىف  

 التهافت 
بينما كانت ساندى تقف عند جمموعة 
 من األزهار حىت اندهتا إحدى السيدات 
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سألتها وهى تشري إىل إانء به نبات  
 اخلبيزى

 هل ينمو هذا النبات ىف الظل ؟  -
ليس متاما . لست متأكدة . ولكىن ال  -

 أعمل .... 
أود لو أجد زهورا ألضعها على  -

األرض ابحلديقة ىف الظل فرتة طويلة من  
 النهار 

أخذت ساندى تفتش عن أى عامل  
 حوهلا ولكن بال جدوى 
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أان ال أعمل هنا . ولكن لدى فكرة   -
النمو بصورة عن بعض أنواع تستطيع 

 جيدة ىف الظل . اتبعيىن أرجوك 
عرضت عليها ساندى بعض األزهار  
 الصغرية احلمراء من اجملموعة اجملاورة

إن هذه تبقى مزهرة طوال فصل  -
 الصيف وأيضا هذه الزهور الياابنية 

 هذه رائعة . أال تعلمني هنا ؟ -
ال ، ولكىن سوف أساعدك ىف محلها   -

 منها ؟حىت اخلزانة . كم تودين 
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 دستة  -
بينما كانت ساندى تسري وذراعاها  

حمملتان ابآلنية ... التقت بـ جائيل الذى 
 كان ينقل جواالت أمسنت 

وضعت ساندى الزهور على طاولة  
اخلزينة حيث كانت فتاة صغرية تقوم 

 حبساب املشرتايت
وبينما كانت عائدة لتحضر ابقى األواىن  

. استوقفها زبون آخر ليسأهلا عن  
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مة . بعد بضع حلظات كانت قد  معلو 
 انشغلت بزبوهنا التاىل

 صاح جائيل :
لقد أصبحت موظفة هنا . إنك على  -

دراية هبذا العمل أكرب من معظم العاملني 
 هنا

خالل الساعتني التاليتني كانت ساندى 
 منشغلة مثل ابقى العاملني ابملشتل
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كانت حتمل آنية شقائق النعمان  
إحدى الزابئن عندما لتوصلها إىل سيارة 

 وجدت نفسها وجها لوجه أمام بيرت 
 كان يدفع بعجلة يدوية أمامه 

لقد أخربتك أن أخى غريب ومولع   -
ابلعمل إىل حد املرض . كنت تتحدثني 
عن قضاء سهرة ها هو ذا قد وضع  

 األغالل ىف عنقك 
 إن هذا ال يضايقىن -
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أتفضلني هذا على عشاء أو على   -
 سهرة ؟

 ر أىن شخص ذو فائدةأحب أن أشع  -
= ولكن ساندى أان ال ميكنىن االستغناء 

 عنك 
أرخى قبضته عن قيادة العجلة اليدوية  

 وأمسك بكتفى الفتاة
ساندى ! أان مل أعرف للنوم طعما وال  -

 أستطيع الرتكيز ىف العمل ... 
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أيها الشاب . يؤسفىن أن أقاطعك   -
 ولكن هال تكرمت وأحضرت زهوران ؟

ينتظران على بعد  كان هناك ورجان
بضعة أمتار ، أمام صندوق سيارهتما 

 املفتوح
آسف سوف أحضر حاال . ولكنك  -

 ابلتأكيد تتفهم املوقف . أان جمنون حببها
ابتسم الرجل بينما أخذت السيدة 
 تتفرس ىف ساندى مما أشعرها ابخلجل 
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كانت أشعة الشمي األخرية تلون  
 السماء ابللون األمحر . مث أخذ الليل ىف

 اهلبوط ببطء 
أغلق جائيل املشتل ىف الساعة التاسعة  

كان يلزمه نصف ساعة آخر    -والنصف 
للرتتيب وإلسداء بعض التعليمات 

 للعاملني 
وأخريا وجد نفسه مع ساندى على 

 انفراد 
 قالت مشفقة :
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ال بد وأنك مرهق . ىف أية ساعة   -
 حضرت هذا الصباح ؟

ىف السابعة . كانت هناك طلبيات  -
 ن أطبعها جيب أ

 أعتقد أن على العودة  -
 أخذها من ذراعها 

أان حباجة للراحة . ال تذهب . لنذهب  -
 إىل منزىل 
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أريد أن أخذ محاما وأن أغري مالبسى ..  
ولننظر ماذا ميكننا أن نفعله هذا املساء  

 .. وأشكرك على مساعدتك اليوم 
بل كان ممتعا . أان أحب الزهور ....  -

م بتفريغ النبااتت على فكرة ، أان مل أق 
 الىت ىف السيارة

أعيدها ملنزلك . سوف منر بكازجراند  -
 لنرتك سيارتك هبا

 اتفقنا -
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إنك حقا سهلة املراس . حبيبة قلب   -
 حقيقية 

 لن أستسلم لك هكذا مرة أخرى  -
بعد إيقاف سيارهتا بكازاجراند صعدت  

 إىل سيارة جائيل الىت كانت تتبعها 
كانت جالسة ىف  بعد عشرين دقيقة ،  

حجرة الصالون مبنزله ، بينما هو أيخذ  
 محامه

كانت شقته ذات النظافة املتناهية تشبه 
واجهة حمل لألاثث . حيث كانت مجيلة 
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للغاية / ولكن كانت تعطى إحياء أبهنا 
مهجورة ،حىت أصغر وسادة كانت  

موضوعة ىف مكاهنا ، النبااتت اخلضراء  
فوق  المعة ، اجملالت مكدسة بعناية 

طاولة منخفضة ، على جانب األريكة ،  
كانت هناك رفوق مرتبة بطريقة فائقة  
 ولكن تكاد ختلو من اللمسة الشخصية

ظهر فجأة على مدخل احلجرة . 
تنفست ساندى بعمق كان شعره ما زال 

 مبتال ويرتدى قميصا مفتوحا
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توقف قلب ساندى الذى كان خيفق  
بشدة وهى حتدق إليه عندما تالقت 

 هتمانظرا
اقرتب منها وحاول أن يضمها إليه .  

كادت أن تستجيب له ولكنها قررت أن 
 تبتعد

لست مضطرا لتقبيلى إن بيرت ال يعلم  -
 شيئا عن وجودان معا

هذا أمر غري موثوق به ، مث إىن ال   -
 أفعل ذلك من أجل بيرت
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لو استمررت ىف عناقى هبذا الشكل  -
طوال األسابيع اآلربعة فسوف اعتاد  

 ك ذل
ابلنسبة ىل شخصيا فقد بدأت أعتاد   -

 فعال
أمسع صفارة إنذار تنطلق ىف رأسى   -

 كما لو كنت أسبح ىف حبر عميق
أعتقد أننا قد وقعنا معا ىف حبر عميق  -

 يوم التقينا
 هل شعرت بذلك أنت أيضا -
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 إنك لطيفة ولكنك تتكلمني كثريا -
 من الذى يتكلم هنا ؟ -

اجلنكة  قال جائيل ليحم هللا أشجار 
 بدوهنا مل أكن أللتقى بك أبدا 

أخذت تتأمل أنفه املستقيم ، ووجنته  
احلمراوين بعض الشئ ، أهدابه الطويلة  

 بشكل ال يصدق
 كان وجهه يشع رجولة وجاذبية خطرية

 أربعة أسابيع رددت ىف سرها
 إذن . ما الغريب ىف شخصيتك ؟  -
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أساىل بيرت فسوف يسر إلعطائك   -
 قائمة طويلة 

قال إنك إنسان ابرد وعدمي لقد  -
 اإلحساس

 هل قبالتى كذلك ؟ -
 قالت ممازحة 

 أان مل أقل هذا بعد -
 ال أريد أن أتركك ىف حرية  -

األفضل أن نتوقف عند هذا احلد .  -
لقد تطورت األمور بشكل سريع  
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واملفروض أهنا لعبة منذ البداية . قال  
 جائيل منشدا

حتت شجرة اجلنكة تعيش سيدتى ،  
 شجرة من الذهب . قطعة مىن 

 من قائل هذا ؟  -
 شاعر مغمور ولعني -

لقد أتخر الوقت وأنت تستيقظ مبكرا  -
األفضل أن أذهب سأهلا وهو  -

 يساعدها على النهوض
 هل سنتقابل مساء غد -
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 كما تشاء   -
 نتقابل مساء غد  -إذن سوف  -

بعد دقائق قصرية كاان يتأبطان ذراع 
ساندى  بعضهما ىف الردهة ووضعت

 يدها على كتف جائيل
ال بد أن بيرت ما زال جيول بني   -

املمرات . هو حيتمى عادة بشجرية . 
سوف يسمعك وأنت تتمنني ىل ليلة  

سعيدة قبل أن خيرج من خمبئه ، هكذا 
 يعلم ان اآلخرين مل يكونوا سوى أصدقاء 
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اآلخرين ، اآلخرين ... أان أرتعد خوفا  -
من  من أن أضيع وسط هذا احلشد 

 اآلخرين 
عزيزى سيد لندن ... إنك خترج عن  -

 النطاق العادى 
 إنك حالة خاصة ، أتكد من ذلك 

 هكذا ! هكذا ! -
كفى إشباعا لغرورك . احرص على أن   -

 تكون مقنعا 
 إن أول خطوة ستكون األمجل -
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ابملناسبة ، هل يتحتم على أن أهنئك  -
على هذا العرض التمثيلى الذى أديته  

 اآلن .
مل أكن أمثل . تتكلمني كما لو كنت  -

 مل تالحظى
نزل من السيارة ودار حوهلا ليفتح الباب 

 لـ ساندى 
 قال بصوت له نربة مسرحية

 ساندى إنك إمرأة فريدة من نوعك  -
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أدركت الشابة أنه قد عاد ألداء دوره ، 
ولكنها قررت إنتهاز الفرصة سواء كان  

 يلعب دوره أو ال يلعب
 لفت يدها حول عنقه

أوه جائيل ، لقد قضيت ليلة تكاد  -
 تكون من اجلنة

وقفت على أطراف أصابعها حىت  
 تستطيع أن تقبله 

 صاح أحدهم 
 انتبها ! -
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 الفصل السادس 
 
 
 
 
 
 

 صرخ جائيل وهو يستدير 
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 أى !  -
انطلق بتو كالسهم بينه وبني ساندى  

يتبعه كلب حراسة خميف الشكل ، قطع 
الكلب بيرت الطريق وهو يقذف رأس 

 بكتل من الطني 
فشلت واحدة من تلك القذائف ىف  

الوصول إىل رأس جائيل الذى احنىن ىف  
 اللحظة األخرية 

 إنك تقصد مضايقىت 
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أمسك ابتو سوف تصاب ليلى  -
 ابملرض لو أصابه هذا الكلب مبكروه 
بينما كان جائيل حياول إنقاذ القط  
املسكني . توقف بيرت أمام ساندى  

 ليمنعها من احلركة 
 ألن حتاول غنقاذ ابتو -

سيتمكن جائيل من اإلمساك به   -
وحده لقد رفضت اخلروج معى ولكنه  

 يكفى إشارة منه حىت ...  -هو 
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من أين ذلك الكلب ؟ أراهن أنك   -
أنت الذى دبرت كل هذا لـ .. ولكن 
هاهم أوالء يعودون . أذهب لتساعده 

 وإال فلن أخاطبك طوال حياتى
 حددى موعدا أوال -

 ذهب لتساعدهأ  -
شقت صيحات عالية سكون الليل .  

ظهرت ليلى بصحبة سيد ابيتون ومدام 
 فنسرت الىت كانت متسك مبكنسة ىف يدها

 ابتو ! اي صغريتى ابتو -
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مر القط بني الواقفني والكلب ىف أعقابه 
مهت مدام فنسرت بضرب اجليوان  
ابملكنسة ولكنها أخطأت الكلب  

لذى  وسددت الضربة إىل بطن جائيل ا 
توقف فجأة عند ذلك السباق أنثىن وهو 

 ميسك خبصره
ىف هذه اللحظة فقط قرر بيرت أن حيل  

 حمله
صاح سيد ابيتون وهو ميسك خبرطوم 

 مياه ويلوه به ىف اهلواء 
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هيا اي فيستو سوف أجهز عليه ىف هذه  
 املرة

 كانت ساندى قد خفت إىل جائيل 
 رابه ! هل تشعر ابألمل ؟  -

 رد وهو يسعل 
 فقط عندما أتنفس -

اي إهلى ! إنك الشاب الذى كنت قد  -
إهنلت عليه ضراب ابملسطرين . اي لك من 

 مسكني ! ال بد أنك حتقد على بشدة
 أوه ال ال تعتقدى ذلك  -
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 تعال اجلس على األرجوحة  -
كان صوت ليلى ما زال يدوى ىف الليل  

 ، حىت إنه كان يعلو نباح الكلب
لوس  ساعدت ساندى جائيل على اجل

 فوق أرجوحة احلديقة
جيب أن تنضم مدام فنسرت إىل فريق   -

 املظالت
 مل تفعل ذلك عن عمد 
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خييل إىل أن مسعت هذا الكالم من   -
قبل . من ذلك الغب الذى قال إن  
 العجائز ال يستطعون محاية أنفسهم 

إهنا لطيفة للغاية . كانت تريد ضرب   -
 الكلب

 مرتا ولكن ليس على إرتفاع مخسني  -
ملاذا مل تضرب بيرت ؟ ىف مجيع األحوال 

 هو مصدر كل متاعبنا
 ها هم قادمون  -
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لو كانت مدام فنسرت بصحبتهم فإنىن  -
سأنسحب ألعود لبيىت . هرب ابتو إىل  

 شارع صغري تتبعه اجلماعة الصغرية
قال جائيل وهو يلف ذراعه حول خصر  

 ساندى
 ماذا كنا نقول قبل تلك املقاطعة ؟  -

 إنك تتعاىف بسرعة  يبدو -
 يقال ذلك  -

ليس ذلك ضروراي اآلن ... إن بيرت  -
 قد أختفى 
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 لنتمرن للمرة القادمة  -
 عانقها حمداث هزة خفيفة لألرجوحة 

 وأخريا صحبها جائيل حىت ابب غرفتها
إن األسابيع األربعة القادمة تنبئ أهنا  -

 األفضل على مر حياتى
 مهست

 أتقد ذلك  -
 السيناتور  أال زلت تفكرين ىف -

لقد خرج من حياتى من اللحظة الىت   -
 قابلتك فيها . لقد ذهب مع املاضى 
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إن كالمك لريحيىن ، غذا مساء .   -
 نفس التوقيتونفس املكان ؟ 

 أعربت عن موافقتها إبمياءة من رأسها 
لن يكون لزاما عليك أن تعملى .ابقى  -

 ىف املكتب وحاوىل قراءة كتاب 
يضايقىن على اإلطالق  ولكن العمل مل 

 أؤكد لك 
 لقد كنت رائعة  -

أشكرك . ألن تذهب لتطمئن على   -
 ابتو ؟
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ال تقلقى عليه . إن هذا القط لقادر   -
على محاية تفسه أفضل من مدام فنسرت 
. ىف احلقيقة هو يعرف كيف أيخذ حقه  

 ىف اللهو . أنه حيوان فاسد
 يبدو أنك تعرفه جيدا -

أبريل املاضى  لقد اعتنيت به ىف شهر  -
بينما كانت ليلى تقوم جبولة ىف أحناء  

 أورواب 
من الصعب ختيلك ىف صورة املعتىن  -

 بباتو 
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سألخربك بشئ ولكن أرجوك أال   -
تنقليه لـ ليلى . لقد كنت أحبه ىف  

املشاتل إنه صياد فئران ماهر ... إىل 
 اللقاء اي ساندى 

مشى خبطى اثبتة حىت وصل إىل سيارته  
بة ، لقد أتكدت أن مدام مما طمأن الشا 

 فنسرت مل تصبه جبرح كبري
صعدت إىل غرفتها وقامت بتغيري 

مالبسها حتت ضوء القمر وهى تتذكر  
 قبالت جائيل
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بعد أسبوع ، كانت عند جائيل .  
مستلقية إبسرتخاء فوق األريكة . كل  

ليلة كانت مبثابة خطوة جديدة ىف طريق  
يقرهبما من بعضهما بعضا ، تنبهت أن 

الوقت املخصص هلما معا قد مضى  ربع
. ثالثة أسابيع أخرى مث حتني ساعة 

 الفراق 
ىف هذا املساء قررا املرور على منزل 

جائيل ألنه كان يريد أن أيخذ محاما قبل 
 اخلروج للعشاء 
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ظهر أمامها وهو يضع منشفة محراء على 
خصره وبعض قطرات من املاء تلمع  

 على كتفيه 
 عرض عليها قائال

 ك ىف العشاء هنا ؟ما رأي -
مل تكن ساندى ىف حالة تسمح هلا ابلرد  

 على سؤاله
كان أثر العمل اخلشن ىف املشاتل ظاهرا  

 على كتفى جائيل العريضتني
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عندى شرائح بفتيك ىف الثالجة  -
وبعض اخلضراوات لعمل سلطة . إال إذا 

 كنت تصرين على اخلروج 
سأكون سعيدة ىف أى مكان ما دمت  -

 أان معك
كدت أنسى : إنك مل تتذوق طعاما  أوه  

 اليوم 
 ال بد أنك تتضور جوعا

 قامت ساندى لتبحث عن شئ أيكله
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ىف مساء االثنني من األسبوع التاىل .  
 كاان موجودين ىف منزل جائيل من جديد 
قالت له حمذرة وهى تراه متجها انحية  

 احلمام
ال خترج وأنت تضع منشفة حول  -

فلن تتناول خصرك كاملرة السابقة وإال 
 عشاءك قبل منتصف الليل 

دخلت املطبخ وهى تدندن . وضعت 
املاء ليغلى على النار وأخذت تعد طبقا 

 من السلطة اخلضراء 
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بينما كانت تقوم بصب الشاى ، مسعت  
 جائيل يدخل

كان يرتدى سروال جينز نظيفا وكانت  
عيناه الالمعتان تكشفان عما ىف نفسه 

قال  وبلكن فجأة . دق جرس الباب ،
 جائيل بغيظ 

 فليذهب املتطفل إىل اجلحيم  -
أمسك بقميص ووضعه على كتفيه 

بسرعة قبل أن يذهب ليفتح الباب . 
 وقفت ساندى ترقب خلف ابب املطبخ
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دخل رجل واستطاعت أن ختمن على 
 الفور شخصيته

 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع 
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كان الرجل يشبه جائيل بصورة مذهلة 
لة وكتفني أقل يكربه سنا ذا قسمات ثقي

 عرضا
كانت له نفس العينني الزرقاوين ونفس  

  -األهداب الطويلة إنه والد جائيل 
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كان له نفس    -الذى هو كذلك حتما 
الشعر البىن وكذلك كان هناك لعض  

 الشيب الذى غزا فوديه 
جيب أن أحتدث إليك اي بىن ، لقد   -

 حاولت االتصال بك طوال النهار 
 

. لقد حاولت أعتذر لعدم إتصاىل بك  -
مرة مث انشغلت ابلعمل ونسيت ، ادخل 

 ألعرفك ب، ساندى
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 هل عندك زوار ؟ -
 تفحص الشابة بنظرة سريعة

 ساندى أقدم لك والدى جاك لندن  -
 اباب أقدم لك ساندى مسيث 

 هز رأسه هزة خفيفة 
أعتذر لقطعى عليك سهرتك الصغرية  -

 اي جائيل ولكن األمر ال حيتمل التأجيل
تناولت ساندى حقيبة يدها واجتهت  

 انحية الباب
 أراك غدا اي جائيل تستطيع أن  -
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 أوقفها 
انتظرى دقيقة ، اباب أان ال أخفى شيئا  -

 عن ساندى إننا صديقان ... محيمان 
شعرت الشابة حبدوث توتر مفاجئ بني  

 الرجلني 
تصلبت أصابع جائيل حول خصرها ، 

جتمدت نظرة جاك لندن تفرس فيها وهو 
 يزم شفتيه

 حاولت أن تتكلم 
 جائيل  -
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أود لو تبقني . سوف نتناول طعام  -
 العشاء حاال . تعال لتجلس اي ابب
 قالت ساندى وهى تتوارى ىف املطبخ

 سوف أقوم بتغطية االانء -
شعرت ابالرتياح ألهنا متكنت من 

االبتعاد . لو كان األمر بيدها الختارت 
 أن تنصرف ولكنه كان يصر على بقائها 
لألسف ، كان املطبخ قريبا من الصالة  
بشكل جيعل ساندى تسمع احلديث 
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الدائر بينهما رغم أن جاك لندن كان قد 
 خفض صوته 

 أان ىف حاجة ملكتبك -
 أمل ننته من هذا املوضوع ؟ -

أمهلىن دقيقة ألشرح لك ، لقد   -
انتهيت من عمل فحص طب كالذى  
أقوم به كل عام ، هناك إرتفاع كبري ىف  

 طىضغ
لقد أوصاىن طبيب كيزمان أبخذ شهر أو 

 اثنني راحة 
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 أان حزين لسماع ذلك  -
مل آت الستدر عطفك . أريدك أن   -

تعود إىل مكتب لفرتة قصرية لتتوىل أمور 
الشركة بينما أقوم ابجلولة الىت طاملا  

 حلمت هبا والدتك 
 هل تفكر ىف التقاعد ؟  -

 رد جاك لندن بعنف :
ب ىل الرعب فما إن هذه الفكرة لتسب -

زال أمامى بعض الوقت ومسألة مرضى  
 مؤقتة
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 اباب ...  -
ليس أمامى جمال لالختيار اي جائيل .  -

يقول الطبيب إن على أن أتوقف وإال  
سيكون من احملتمل جدا أن اصبح غري  

قادر متاما على العمل . ولكن إذا  
خففت من نشاطى فإن الشركة سوف  

ابالهنيار . لقد أمتمنا لتوان  تكون مهددة 
 تعاقدات ..

 فلتعهد ابلعمل إىل جيىن -
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إن أختك حماسبة ماهرة وال شك ،  -
 ولكنها ال متلك روحا قيادية 
 فأان حباجة لشخص قيادى

مرت فرتة من الصمت استطاعت  
 ساندى خالهلا التقاط أنفاسها 

 اتبع الوالد 
أرجح أنه لن يستمر ذلك الوضع إال  

ثالثة أشهر قادمة ىف اعتقادى ،  مدة 
 أنك الوحيد القادر على ذلك 
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تعلم جيدا أن املشاتل أتخذ كل وقىت  -
 ، وال أستطيع التغيب

أغمضت ساندى عينيها ، ملاذا أصر  
 جائيل على بقائها ؟

مل تكن ترغب ىف الوجود ىف أثناء هذا  
 اجلدال 
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 أخذت تقشر بعض مثارالبصل
 

، لقد  جائيل إنك أملى الوحيد -
عملت طوال حياتى ألبىن هذه الشركة . 

 وال أستطيع أن أفقدها اآلن
 ال أطلب منك سوى ثالثة أشهر 

 عندى موسم عمل مزدحم  -
أان ال أطالبك برد هذه الليلة ...  -

 أعتقد أهنا صدمة ابلنسبة لك
 اباب -

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
308 

تبا . لقد قلت لك . إىن ال أريد   -
أجابة فورية , تستطيع على األقل أن  

ر أذهب وأسال الطبيب كيزمان لو مل تفك
 تكن تصدقىن 

 ال تقل هذا الكالم اي أىب -
 كان هناك فتور ىف صوت جائيل 

 سأل جاك لندن :
 من هذه الفتاة ؟ -

 لقد سبق وقدمتها لك ساندى مسيث  -
 أين تقيم ؟ -
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ىف دار املسنني التابعة لكازاجراند ،   -
 إهنا املديرة

أجلى أان جائيل ، أفعل هذا من  -
 حباجة إليك 

تستطيع توظيف أحدهم ، أعط جيىن  -
 فرصة

 لو كانت تستطيع لفعلت ذلك  -
 هل جعلتها متر بفرتة إختبار  -
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أعلم أهنا ليست أهال لذلك . على   -
كل حال . كانت سرتفض ، ألغت 
 تعاقدها مع ماكمهان ىف يناير املاضى

إن هذا األمر وارد حدوثه مع أى   -
 يها األمر؟شخص ، هل عرضت عل

 سأفعل إذا وعدتىن أن تفكر ىف األمر -
 اتفقنا -

ال أستطيع خمالفة تعليمات الطبيب  -
كيزمان ولكىن ال أستطيع أيضا أن  

 أعيش بدون عملى 
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إن ثالثة أشهر ال تقاون حبياة طويلة  
حافلة ابلعمل وسوف أحفظ لك هذا  

 اجلميل
ولكن هذا يعىن أن املشاتل سوف   -

 ارتكون معرضة لالهني
إنك ىف البداايت سأساعدك على   -

 البدء من جديد لو فشلت وحدك
وضعت ساندى البصل ، مثار عش 
 الغراب والفلفل األخضر ىف املقالة
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إذن أستطيع أن أمسح لوالدتك   -
 بتحضري حقائبها ؟

اان مل أوافق بعد وسوف أفكر ىف األمر   -
هذا كل شئ .لقد فكرت ىف إمكان  

ء والتحدث ىف خروجنا معا لتناول العشا
 األمر 

 كان جيب أن حتدد معى موعدا   -
 وماذا عن مساء غد ؟  -

أان أعمل حىت ساعة متأخرة من الليل  -
 . تقريبا كل أايم األسبوع
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هلذا أان ىف احتياج إليك . إنك تعشق  -
العمل جبنون . وكان ابستطاعىت أن أقوم 
بتعيني شخص له خربتك ولكنه مليكن 

 ليصمد 
 سنتقابل اثنية ؟مىت 

 أمهلىن يومان فسوف أتصل بك  -
لقد مر عام على انشغالك بتلك   -

 املشاتل ، هل حتقق أرابحا ؟ مبشقة
أعهد ابإلدارة ألحدهم وتعال إىل   -

.وعندما ترغب ىف العودة إىل عملك 
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،فسوف أعطيك مكافأة متكنك من 
 التوسع ىف عملك 

النقود ليست وحدها املطلوبة .فأان   -
أن أحقق امسا وخدمة متميزة  أحاول 

 يستطيع العكالء االعتماد عليها
 وهذا ما ال يشرتى مبال

 لقد أمضيت حواىل مثانية عشر شهرا  -
ىف أعمال البستنة أما عىن أان فقد  

استثمرت اثنني وثالثني عاما من حياتى  
 ىف شركىت
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 قال جائيل مبرارة
أعتقد أنه بعد اليوم قد ال أعود إىل   -

املشاتل . سيتطلب مىن البقاء ىف  
 شركتك بعدعودتك 

مؤكد ولكىن سأتفهم رفضك وسوف  -
 أحرتم قرارك 

ساعدىن على اخلروج من هذا املنعطف 
حىت أمتكن قط من الوقوف على  -

 قدمى مرة أخرى
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ابملكافأة واملرتب اللذين تعدىن هبما .  -
تستطيع تعيني أفضل شخص ىف هذا  

قوم بكل ما اجملال. شخص يستطيع أن ي
تطلبه منه مبا ىف ذلك العمل كاجملنون . 

 أنت تريد فقط أن تعيدىن
ابلتأكيد ..فليس من السهل العثور   -

 على شخص له نفس قدراتك
امسع ، لقد مررت بيوم مرهق ، مل   -

أتناول فيه طعام الغداء أو العشاء ...  
 أتوداالنضمام إلينا

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
317 

إنك ترهق نفسك من أجل هذه   -
يعة الىت يستطيع مشبانزى  املشاتل الوض

 قيادهتا
 لن نعود إىل هذا الصراع القدمي  -

أان أسف .لقد فاتىن أن هناك اتفاقا   -
بيننا ، أان متوتر لدرجة جتعلىن ال أعى ما 

أقوله ،لتعدىن اي ولدى أن تفكر مليا  
 ابألمر أرجوك 

وسوف   -اتفقنا . سوف أتصل بك  -
نتوصل حلل .دون أن تعكر مزاجك فلن 
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ر الشركة ألنك ستتغيب بضعة أشهر  تنها
 . إنك تدرك ذلك جيدا

اقرتبت أصواهتما وظهر سيد لندن عند 
مدخل الباب الذى يفصل الصالة عن  

 املطبخ
 سعدت مبقابلتك أنسة مسيث -

 شكرا  -
آسف ألن لقاءان مبثل هذه الظروف .  -

 أتعشم أن تقدرى املوقف
 وقف الرجالن عند عتبة املنزل 
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ور ليغطى صوت  فتحتساندى الصنب
 تدفق املياه على أصواهتما

بعد بضع ثوان ، حلق هبا جائيل إىل  
 املطبخ

 آسف على هذا املوقف -
التلق ابال ولكن كان عليك أن ترتكىن  -

 أذهب 
 فكان ميكنكما التحدث حبرية أكثر 

ال أتكدى من أنك مل تقللى من   -
 شعوره ابلراحة
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 إن االسباجيىت جاهز اجلس  0
ون معقدة جدا أحياان .  إن احلياة تك -

فشركة أىب متماسكة جدا لدرجة أنه  
يستطيع السفر ستة أشهر دون أن تتأثر  

 بشئ
أواثق أنت بعدم رغبتك ىف العمل معه  -

 مرة اثنية ؟
اان أحب مشاتلى جدا ، إنه عمل   -

 شاق ولكىن أعشقه .... 

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
321 

احلياة ىف اهلواء الطلق الزهور ، التعامل  
 مع الناس 

تتخيلى حجم امللل ال تستطعني أن 
الذى كنت أشعر به وأان جالس وراء  

 مكتب أراجع دفاتر احلساابت 
أوه أفهم ما تعنيه ، كم كنت أكره   -

 ذلك كما تكره أنت 
هذا صحيح لقد نسيت أن لك هيئة   -

حماسبة . وكان على أن أنصحه بتعيينك  
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، أكرر أسفى إلقحامك ىف تلك  
 املشاكل

أحياان أدخل ىف مثل هذه املناقشات  -
 مع عائلىت 

 أتملها بنظرة هبا شوق ملعرفة املزيد 
 أه حقا ، مع زوج والدتك ؟  -

ال إمنا مع جدتى من انحية أمى ، إهنا  -
 معتادة أن تلقى رغباهتا قبوال من اجلميع 
ومبا أانلوضع خيتلف معى فإهنا حرب 

 مستمرة 
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 فهى ليست على ود مع زوج والدتى 
أه ، احلكاايت العائلية . ولكن لنرتكها  -

 جانبا حلظة إن معدتى تصرخ من اجلوع
وضعت املكرونة االسباجيىت والسالطة  

 واخلبز بسرعة على املائدة
  مواجهة اآلخر جلس كل منهما ىف

 مث قال جائيل فجأة
أحب أن أقدم لك هدية ، ولكن فيما  -

خيتص ابلنبااتت اخلضراء والشوكوالته  
 فهناك من سبقىن إليها 
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 لست مضطرا لتقدمي أية هدااي ىل  -
 دق جرس الباب من جديد

لو كان هذا أىب وقد عاد من جديد   -
فسوف أصاب بعسر هضم ... سأعود 

 حاال
سح الطرق لـبترت الذى  فتح الباب وأف

 كان حيمل ابتو بني ذراعيه
ما إن رأى ساندى حىت أفلت القط من 

 بني يده 
 وجرى ليختبئ حتت األريكة 
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سالم ... معذرة لتطفلى ولكن ليلى   -
سوف تقضى الليلة عند اخلالة ميلنا وقد 

طلبت مىن االهتمام بباتو ولكىن ال 
أستطيع هلذا فقد أتيت إليكم إىن إممم 

 شم رائحة ذكية أىن أ
مل ينتظر بيرت دعوة أحد ، فقد مأل لنفسه 

 طبقا من االسباجيىت وكواب من اللنب 
اي إهلى ! أن هذا لذيذ ! ساندى إنك  -

 حقا طباخة من الطراز األول 
 لقد ساعدىن جائيل -
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ال يهم إنه لذيذ ابملناسبة جائيل إن  -
 أىب كان يبحث عنك 

إنه يود أن أذهب ألعمل بشركته  -
الوقت حىت يتمكن من اصطحاب  بعض

أمى ىف أجازة . حسب قول الطبيب 
 كيزمان فإن ضعطه ارتفع بصورة مقلقة

هذا ليس غري املتوقع هذا يعىن أنك   -
 عائد لعملك كمحاسب ؟ 

 لقد وعدته ابلتفكري ىف األمر  -
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ال بد أنه أغراك ابلكثري جملرد قبولك   -
 التفكري ىف األمر 

جرة على فكرة ، لقد قمت ببيع ش
 البونذى الياابنية بعد مغادرتك للمشتل 

 عجبا ! -
 سألت ساندى :

 وما الغريب ىف ذلك ؟ -
إهنا شجرة تبلغ من العمر ستني عاما   -

ويقدر مثنها بثالثة آالف دوالر ، بيرت 
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جيب أن أعهد إليك ابملبيعات فيما بعد 
 . إنه لعمل رائع أنت تستحق مكافأة

بيرت  مبرور الوقت اكتشفت ساندى أن 
 فىت ظريف جدا ىف وجود أخيه األكرب
قام الثالثة برتتيب املطبخ مث جلسوا 
 ليثرثروا حلظة مث قالت ساندى أخريا :

 ينبغى أن أعود للمنزل  -
 ابدرها بيرت وهو يقفز من مكانه :

 سأوصلك  -
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رد جائيل متصداي وهو يضع يده على 
 كتف ساندى كما لو كان حيميها

بله الكبري. إهنا انس هذا األمر أيها األ -
 خترج معى أان

 مث أضاف وهو ميسك بباتو من عنقه : 
أمسك اصطحب رفيقك إىل املشاتل   -

... سوف يقضى ليلته ىف اصطياد  
 الفئران حىت الصباح 

 ما رأيك لو تبادلنا ابتو مقابل ساندى  -
 اخرج من هنا فورا -
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حسنا حسنا شكرا على العشاء ...  -
دين إعطائى قبلة إىل اللقاء غدا . أال تري

 قبل أن أذهب ألانم اي ساندى ؟
 اخرج من هنا فورا -

 ارتفع صوت مديره
 اخرج من هنا -

خرج بيرت والقط بني ذراعيه ، عندما 
أوصد جائيل الباب وأطفأ األنوار ،  

 شعرت ساندى بقلبها خيتلج
 محلها بني ذراعيه واجتها إىل الداخل 
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 كدت أظن أنه لن يرحل أبدا   -
اليوم التاىل كان على ساندى أن ترعى ىف 

جدهتا . ولكنها كانت على موعد مع 
 جائيل ىف املساء 

كان مشغوال للغاية ىف املشاتل الىت مل 
تكن تغلق أبواهبا قبل الساعة العاشرة . 

 كانت ساندى تنتظره ىف مكتبه 
دخل وسقط جبسده فوق مكتبه ليدون 

بعض املالحظات مث أغمض عينيه 
 ومسح جبينه 
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أشكرك على تقدميك ىل يد املساعدة  -
 . فلم تكوىن مضطرة أنت تعلمني ذلك 

 أعلم  -
 وقفت خله تدلك له كتفيه

 أهكم يرحيىن هذا ...  -
 كيف سارت األمور مع والدك اليوم ؟  -

 شعرت بكتفيه تتقلصان من جديد
 قال بنربة ابردة : 

 إنه يرجوىن لكى أعود  -
 هل انقشت ذلك مع أختك ؟ -
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 ال -
تستطيع سؤاهلا عن رأيها هبذا   -

 املوضوع 
صمت وكان واضحا أنه ال يرغب ىف 

 متابعة هذا احلديث 
تساءلت ساندى فجأة ألى مدى حيبها 

 جائيل
لقد كانت له جتارب أكثر منها :حبه 

األول ، هو العمل . هل هذا هو احلب 
 الوحيد ىف حياته ؟
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 استدارجائيل وأجلسها على ركبتيه 
 ة مثلى تقريبا تعاىل . إنك متسخ -

إذن أيتها املاكرة . فإن عيد ميالدك  -
 يوافق يوم السبت القادم ؟

كيق عرفت ذلك ؟ أه ليلى . لقد   -
كانت عندى عندما تلقيت هدية من  

 والدى 
إنه يوم خاص إجازة للجميع . سوف  -

 نذهب إىل املطعم 
 فكرة عظيمة  -
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 اندى بيرت وهو يطل برأسه ىف املكتب 
... هناك مهيل   جائيل . أوه آسف -

 يريد رؤيتك 
إنه سيد اتترسول خبصوص أشجار  

 السنداين اخلاصة به 
 أان ذاهبة . انتظريىن هنا اي ساندى -

ما إن غادر جائيل حجرة املكتب حىت  
 دخل إليها بيرت 

ما الذى جتدينه فيه وال جتدينه ىف  -
 شخصى 
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 رقته -
أواثقة أنت أبنه ليس شعره الكستنائى  -

 ؟ الذى يعجبك فيه 
 هذا يشكل جزءا من سحره -

لقد كنت متأكدا من ذلك ، وماذا   -
 أيضا ؟ أهدابه الطويلة ىف الغالب ؟

 اه أهدابة الطويلة ... وصوته الدافئ  -
 أستطيع أن أضبغ شعرى -

ال تتكلم مثل األطفال ، إهنا  -
 شخصيته الىت تعجبىن
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 وشخصيىت أال تعجبك -
 هل تريد إجابة صرحية ؟ -

 أعتقدال  -
 ألست مكال بزراعة البيتونيا ؟ -

سأذهب ىف احلال . أتعلمني أنىن مل  -
أصادف مثل هذه الصعوبة مع امرأة ىف  

 حياتى
 اي لك من حمظوظ -

 جلس على طرف املكتب ابلقرب منها

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
338 

هل أنتواثقة بعدم وجود حب بينكما  -
 ؟

إنك تقضني وقتك عند جدتك وهو  
 الزهور يقضى ثالثة أرابع وقته بني أواىن 

 إننا عاشقان مشغوالن  -
نعم هذا صحيح . ساندى . ما  -

 طبقك املفضل ؟
 اللحم بـ .... ولكن ذلك ال يعنيك -

 أى نوع من أنواع اللحوم ؟ -
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ال أريد أن أتلقى متجرحلوم كهدية   -
 .هب عطاايك للصليب األمحر

 إىن أتطلع فقط للتعرف عليك أكثر -
 بيرت ، إن هذا لن يؤدى إىل شئ -
ل وهو منحن ابلقرب منهاويكاد  قا

 يلمس وجنتيها
 كل ذلك مقدر ىف السماء   -

ما دمت تواعدين جائيل وتربطك صداقة 
 بـ ليلى فمن الطبيعى أن نتعارف أكثر 

 أصمت اآلن  -
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اه ساندى إنك ال تعلمني مدى أتثريك  -
 على

 وال أريد أن أعرف -
هنضت لتغادر املكتب ولكن بيرت الذى 

ان يسد طريق اخلروج  هب واقفا أمامها ك
 وهو يضع يده على مقبض الباب 

 قالت وهى تبتسم بصعوبة 
 ابتعدعن طريقى  -

ابقى من فضلك ، إنه جائيل الذى   -
 طلب مىن ذلك 
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 مل يكن يعرف أبى عذاب حيكم على -
 ألقى بيرت نظرة عابرة خارج املكتب

على كل حال ها هو ذا يعود . اذهب  -
 على وأجلسى وإال فإنه سيثور 

 تنهدت بغيظ واجتهت انحية مقعدها 
أسند بيرت ظهره إىل الباب وعيناه مثبتتان 

 على ساندى
اان على استعداد للبقاء جانبا ، على   -

األقل قد أانل فرصىت عندما متلني جائيل 
 لن جيعل منك صوى انسانة ايئسة 
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إنه شغوف بعمله مثل أىب . مث إنه غريب 
 ك األطوار بصورة ال تدع جماال للش

 هل تستطيع أن تعطيىن مثاال ؟  -
 إنه ال يرتدى جوارب متناسقة -

 لن أستاء من ذلك -
 إنه يضع صلصة الطماطم على البيض -

 أستطيع أن أتسامح جدا ىف هذا  -
 إنه ينام ىف السينما -

 وأان أيضا  -
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إنه ال يقتنع أبن هناك عالقات دائمة  -
، كما ال يقتنع بفكرة الزواج , هل  

 ه ىف الزواج ؟تعرفني رأي
ردت بثقة أكرب من الىت كانت متتلكها  

 ابلفعل
 إنه أمر طبيعى خيصىن أان وجائيل -

إنه يقسم أبن يوم زواجه لن أيتى أبدا  -
.هناك نساء كثريات قد مررن حبياته .  

 وقد فقدهن منذ أايم جدتى
 هل تنوى إخبارى ابملزيد ؟ -
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إنك ال تصدقيىن أليس كذلك ؟ إذن  -
ليلى أو حدثيه عن مادلني أو عن أساىل 

 ايفيت وكارول ولوال و .... 
 إن ماضى الرجل ال خيصىن فال شئ  -

هل تشعرين ابخلوف مما قد   -
 تكتشفينه؟ 

إذا كان كل هؤالء النساء قد وقعن ىف  -
غرامه . فإن ذلك ليس ذنبه . بيرت أان  
أكرب سنا وأحب أخاك . إنك ابلفعل  

 متلك قدرا من الوسامة .
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 ساندى ! آه -
جتد فتيات صغريات مجيالت لتخرج  -

معهن وتسعد هبن . لقد أخربتىن أن  
جائيل على وصول . هل كذبت على 

 من جديد ؟
 اظنىن فعلت . هو .. ال , ال تذهب . -

 هل أنت خائفة مىن ؟   -ابتعد :  -
 رد صوت قوى : 

 ال . -
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أمسك جائيل ابخيه من ايقة قميصه  
 ودفع به خارج املكتب : 

اخرج من هنا . سوف نغلق األبواب  -
. 

اي أخى احملظوظ .. حمظوظ ولكن  -
 غريب .

تظاهر جائيل أبنه يهم ابالنقضاض عليه  
 . فالذ بيرت ابلفرار .

 هل ضايقك ؟ -
 أجابت :
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 ليس أكثر من املعتاد . -
ولكن بعض إثبااتت بيرت كانت تعتصر  

 قلبها .
 يبدو أننا لسنا مقنعني متاما ..

 ل بشفتيه من عنق الشابة . اقرتب جائي
 هل يراقبنا عرب النافذة ؟  -

أدارت ساندى رأسها برفق كما لو مل 
 تكن تريد االستسالم : 

 نعم . إنه هنا . ولكن هذا اليهم. -
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حقا ؟ لفى ذراعيك حول عنقى .   -
 جيب أن حنقق قدرا من االقناع .

 أمرك اي أفندم . -
لنذهب من هنا . هيا بنا إىل منزىل ,   -

 اندى .س
أعتقد أنك لن تعرض على ذلك   -

 جمددا
 ابتسم وأطفأ النور

ابخلارج مسعا صوت إانء يتكسر ووقع  
 خطوات سريعة 
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 مث صوت حمرك سيارة
مل أر بيرت هبذه احلالة من قبل . ولكن  -

 جيب أن أعرتف أبنه ميتلك ذوقا رفيعا 
 نعم أوه ... سأخذ حقيبة يدى -
أعشق محرة اخلجل الىت تكسو   -

ك . هيا بنا .طلت حلظة عيناها وجه
مثبتتان على جائيل تتذكر مالحظات  
بيرت اخلطرية . كيف هلا أن تعرف أهنا  
ليست سوى حلقة جديدة تضاف إىل 

 سلسلة فتوحاته ؟
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 فيم تفكرين اي سادندى . -
 فيم قاله ىل بيرت  -

 أوه ؟ -
يقول إنك غريب األطوار : إنك ال   -

 ترتدى جواب متناسقة
 مصاب بعمى األلوان وأنك  -

هل ابستطاعتك التمييز بني اإلشارة  -
 اخلضراء واحلمراء ؟ 

أعرف مىت يكون على أن أتوقف   -
 ومىت أستطيع االنطالق أبقصى سرعة 
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 قالت بصوت رقيق 
 واآلن ، هل تعلم ؟ -

أمضت ساندى الليلة التالية برفقة جدهتا 
 ومل تتح هلا فرصة االتصال جبائيل

عندما وصلت إمام  مساء اخلميس ، 
ابب شركة املشاتل كانت هناك سيارة 

 واقفة أمام املكتب
تسائلت إن كان هناك عميل برفقة  

 جائيل
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مسعت أصوات رجال وهى تقرتب من  
 املدخل فتوقفت 

 فتح الباب ليفسح طريقا ملرور بيرت 
استطاعت ساندى أن متيز رجال داخل  
املكتب بشعر أشيب وتتعرف عليه إنه 

بيرت وقد أشرق وجهه  جاك لندن صاح
 فجأة

 ساندى  -
 ابدر حبزم :

 سأخرج مع جائيل هذا املساء  -
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ميكن أن يكون هذا صحيحا وميكن  -
 ال

إذا كنت التودين لعب دور املتفرج على 
مشاحنات عائلية فأستطيع أن أدعوك  
لتناول أيس كرمي . وسوف أعيدك إىل  
 هنا ريثما تكون العاصفة قد هدأت هنا 

 سوف أنتظر هنا .  شكرا . ولكىن -
فالطقس مجيل الليلة . جلست على  
أريكة ىف احلديقة مصنوعة من احلديد  

 املطروق أخذ بيرت مكاان جبانبها
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 أال تنوين العودة إىل بيتك ؟ -
سوف يفعل ما سيأمره به أىب ولن   -

 تستطيعى رؤيته أبدا 
إن العمل هنا ليعترب مزحة ابملقارنة بعمل  

 احملاسبة
ريقة تستطيع كسب ليس هبذهالط -

 صداقىت 
اعتقدت أنك قد تودين أن تعرىف   -

أهنلم يكد يفلت من عمل احملاسبة ...  
 إن لك أمجل 
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بيرت ! هل على أن أحبس ىف سيارتى  -
 إىل أن خيرججائيل ؟

 ال ال سوف أبقى هادئ  -
شيئا فشيئا شعرت ساندى إبرختاء . ومل 

تعد تفكر سوىبهدوء هذه الليلة . 
من السحب الرمادية  تالشت جمموعة 

وكشفت عن بدر مكتمل ومنري خفت  
حركة املرور لدرجة تسمح بسماع أقل  
صوت . سوف تكون ليلة دافئة من  
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لياىل الصيف .خصوصا بني ذراعى  
 جائيل

فجأة ، شعرت جبذبة خفيفة ىف شعرها ، 
فؤجئت بـ بيرت وهو يلعب بواحدة من  

 خصالت شعرها الطويل األشقر 
 هل تتفضل بـ ...  -

 اه ها هم  -
 كان جاك لندن يسبق ابنه 

 ما رأيك ىف الغداء معا يوم االثنني ؟  -
 اتفقنا ولكن ليكن غذاء سريعا  -
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 ولكن جيب أن حتضر جيىن أيضا  -
 سوف أدعوها  -

ملح جاك لندن ساندى وبيرت ومها  
 ينهضان

مساء اخلري أنسة مسيث هل ما زلت  -
 هنا اي بيرت

 نعم كنت أتسامر مع ساندى  -
 مساء اخلري سيد لندن -

أجاب هبزة من رأسه مث استقل سيارته . 
 كان بيرت يرسم بطرف قدمه على األرض
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 ما قولكم بـ ... -
 بيرت

 حسنا حسنا إىل اللقاء غدا  -
 أغلق ابب سيارته وانطلق 

 رفع جائيل عينيه إىل السماء 
يقولون إنه سيحدث تغيري ىف الطقس   -

 يوم األحد
 أعتقد أهنا ستمطر -

 هذا إن مل يسقط اجلليد -
 وأخريا أصبحا وحدمها
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ىف صباح السبت . كانت ساندى متشى 
خبطى اثبتة داخل شركة مشاتل لندن مث 
توقفت أمام مكتب جائيل حيث كانت 
معه مكاملة هاتفية نظر إليها مث عقد  

 حاجبيه 
كانتساندى تدق األرض بقدمها من  

الضجر وهى حتاول احلفاظ على هدوئها 
 ملكاملة ،مث أهنى ا

عيد ميالد سعيد ، ولكن ماذا حدث  -
 ؟
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 الفصل الثامن 
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 مل يستطع أن مينع نفسه من أن يبتسم 
كانت ثورهتا واضحة ولكن ذلك مل يقلل 

 من سعادته برؤيتها 
 لقد أخربته أبن اليوم هو عيد ميالدى  -

أعتقد أنك تقصد بيرت ماذا صنع   -
 أيضا هذا الشخص الغريب األطوار ؟

ابلوانت وردية . إن منزىل يكاد خيتفى  -
 وراء جبل من البالوانت الوردية !

 هل حتبني أن آتى لتفجريها ؟ -
 ال أجد غرابة هبذه الفكرة سيد لندن  -
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حسنا ، لقد حزنت لرؤيتك غارقة ىف  -
حبر من البالوانت الوردية فسوف نقوم  

 بتقدميها لبقال على سبيل املكافأة 
 ملاذا ؟  -

 ابلوانت ؟ إهنا جمرد -
لكى مينع نفسه من االنفجار ىف  

الضحك ،شرع ىف إحصاد عدد براعم  
الفجل املوضوعة على الرف خلف  

 ساندى
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وهذا ليس كل ما ىف األمر ، هل   -
تعتقد أن بضع ابلوانت فقط هى الىت  

 كانت ستمنعىن من احلركة ؟ 
 ماذا إذن أيضا ؟ -

بينما كنت أقوم بعمل متارين الصباح   -
ص يشبه هوقل ال يرتدى  فوجئت بشخ

 سوى ورقة توت أمامى يغىن ىل :
عيد ميالد سعيد . خفض جائيل رأسه 
وعض على شفتيه لكى ال ينفجر ىف 

 الضحك 
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أتضحك ؟ لقد كان أمرا خمجال للغاية  -
 ... مغظم النزالء كانوا مذهولني 

 أستطيع ختيل ذلك -
إن هذا الولد جملنون ! معتوه ألقصى   -

 درجة
 ساندى  -

عدىن بدال من أن تضحك . لقد  سا -
جتمعت أوركسرتا ىف احلديقة أمام مسكىن 

 وراحت تعزف " عيد ميالد سعيد " 
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أوركسرتا كاملة آبالهتا النحاسية ! وراءهم 
كانت هناك لوحة مكتوب عليها : 
 ساندى عمرها تسعة وشرون عاما

 أبحرف كبرية وإبرتفاع مرتين 
إن هديىت لن تكون بنفس هذا الطول  -

 شعر ابخلوف، أ
 أنت هتزأ ىب ! أشعر وكأىن أحلم ! -

 تعاىل معى  -
 رجعت خطوة إىل الوراء

 مل أخربك بعد كل شئ !  -
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 تعاىل واجلسى -
لقد تلقيت اتصاال هاتفيا من الشرطة  -

هذا الصباح فقد مت وضع ملصقات على 
كل الفتات الطرق من كازاجراند وحىت  

 شركتك مكتوب عليها :
اجلميلة عمرها تسعة وعشرون  ساندى 

 عاما
ال تقوىل : إن الشرطة طلبت منك  -

 نزعها ؟ 
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ال . ولكنهم قرروا رع دعوى قضائية  -
 وقد أعطيتهم اسم الفاعل

هل فعلت ذلك حقا ؟ على أى حال  -
 هو يستحق ذلك 

برغم كل ذلك أستطيع متالك أعصاىب   -
 ... أان هادئة للغاية وىف انتظار النتائج 

ت ، هرقل ، امللصقات ، البالوان -
 األوركسرتا ... اي له من عيد ميالد

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
368 

احرتس ،سوف تصاب بتقلصات لو   -
بقيت حتاول منع نفسك من الضحك 

 هكذا
مل جيد إجابة أو حىت استطاع أن ينظر ىف 

 عينيها فأخذ حيك رأسه
ماذا سيحدث لو أخربتك أبن مجيع   -

أشجار اجلنكة قد حتول لوهنا إىل اللون  
 الوردى ؟ 

انتفض جائيل كمن أصابته صاعقة  
 كهرابئية 
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 ماذا يعىن هذا ؟  -
هل أنت أصم أم ماذا ؟ لقد قام  -

بطالئها ابللون الوردى وقام بتثبيت  
 قلوب صغرية وردية على جذعها

ابإلضافة إىل أنه قام بتعليق الفتة طوهلا  
مخسة وعشرون مرتا بني شجرتني كتب  

 عليها :
 د سعيد لـ ساندى بيرت يتمىن عيد ميال 

 ال ، لقد جتاوز بذلك كل احلدود  -
 أهدأ ، أين ذهبت روح املرح عندك ؟ -
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كل ما ذكرته قبل هذا مل يكن هبذه   -
 الغرابة 

ها ! وما قولك بقبلة مفاجئة حلظة  -
هنوضك من الفراش من رجل آت من 

 الكهوف يرتدى ورقة توت ؟ 
ما كنت أحبذ ذلك أبدا . ميكن أن   -

سهل إزالته ابملاء . ايلـ  يكون طالء ي
أشجار اجلنكة املسكينة ! يبدو أنك لن 

 جتدى مفرا من اخلروج معه 
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رمته بنظرة معاتبة ومهت مبغادرة احلجرة 
 . ولكنه أمسك بذراعها

 هيه ، لقد كنت أمزح -
إن أخى آلفة متنقلة ولكن ال تغضب مىن 

بسببه لو صددتىن فقد أجد نفسى  
 أتصرف ببالهة أكثر منه

 ل هذا صحيح ؟ه -
 ابلتأكيد -

 رفع ذقنها بسبابته :
 سوف يدفع ىب إىل اجلنون  -
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 شش . سوف آتى لنزع البالوانت 
ال داعى لذلك لقد عرض مسرت  -

ابيتون االهتمام ابألمر مبساعدة ابقى 
 النزالء 

 هل رأت ليلى كل ذلك ؟  -
نعم .ولكنها ابتسمت وهى تقول إن   -

وجيدر بنا ان بيرت يقوم مبحاولة أخرية . 
 نقنعه ابلعدول عن هذه الفكرة

 إن مجالك يتسبب ىف خسائر فادحة -
 قالت برباءة :
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 حقا ؟ -
أراد جائيل أن يغلق املشاتل ىف احلال  
ليتمكن من أن يقدم هلا الدليل على  

 كالمه
سوف أرسله إىل هناك فور وصوله .   -

وأسفاه لو كان على أن أقوم إببداهلا مرة 
 أخرى

ن يزال ابملاء . سيد ابيتون قال أمتىن أ -
إنه جيب رشها ولكن إذا مت إزالة الطالء  
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من فوق األشجار . فهل يتسبب ىف 
 إتالف العشب ؟

ىف الغالب هذا الطالء من نفس النوع  -
 املخزن عندان ىف العنرب . لو أنه كذلك 

 هل سيتلف األشجار ؟ -
 ال -

 هل سيزول ابملاء ؟ -
 ال -

 إذن مىت سزول ؟  -
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تباعا حسب النمو .. إهنا مسألة   -
 أسابيع 

ولكىن ال أرد رؤية أشجار اجلنكة   -
 مطلية ابللون الوردى أسابيع قادمة 

آسف ولكنىن لست ملزما إببداهلا   -
 هذه املرة

سوف أمر بعد الظهر لفحصها ولكن  
 نبهى مسز فنسرت ابأل تنقض على

 إذن أستعد لتقم إببعاد بيرت  -
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شاحنة ىف  سأحاول ولكنه استقل ال -
ساعة مبكرة من هذا الصباح حبجة أن  

 هناك طلبيات جيب تسليمها 
لقد كتب ملدام فنسرت رسالة ووضعها   -

 عند املدخل خبصوص مسطرينها 
وألن بيرت إنسان حمظوظ فهو لن   -

 يقابلها أبدا 
ما رأيك ىف أن خنرج الليلة ىف الساعة  

 السابعة ؟ 
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سوف أختفى من كازاجراند قبل ذلك  -
 بكثري ؟

 أه ساندى إن لك أتثريا كبريا على  -
تقصد أن تقول التأثري الذى تستطيع   -

أن تشعر به لو ظفران بدقيقة واحدة 
 نقضيها وحدان

 لن أطيق االنتظار حىت السابعة  -
 قال بيرت وهو مير فجأة

 صباح اخلري ، جائيل -
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اندفع جائيل وساندى خارجا ، ولكنه  
 كان قد اختفى

 
 
 

يع أن يفهم من رابع  أال يستط -
املستحيالت أن أخرج مع شخص دفن  
بيىت حتت مئات من البالوانت الوردية !  
ابملناسبة . كيف استطاع أن ينفخ كل  
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هذا الكم ؟ البد أنه أمضى أسابيع ىف  
 ذلك 

ىف الغالب هو يعرف شخصا ميتلك   -
زجاجات معبأة بغاز اهليليوم إنه ينفق كل 

 راتبه الصيفى من أجلك
 قل ىل ذلك ال ت -

 انظرى إىل اجلانب احلسن ىف األشياء -
 وهل ميتلك واحدا ؟ -

ابلتأكيد إن الضل ىف خروجنا معا   -
 يرجع إليه
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هذا صحيح .. سوف أضع ذلك ىف  -
 حسباىن

جائيل ، لقد فكرت ىف موضوع   -
 جدتى

لو شعرت كم ان ليلى سعيدة ىف كازا  
جراند فمن املمكن أن يشجعها هذا  

 اكعلى اإلقامة هن
فعال إن ليلى ستسعد حقا ابحلديث  -

معها ، إهنا تعرف كيف تبدو مقنعة  
 وجذابة 
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 ال بد أن هذا يعود للعائلة  -
شكرا ولكىن أمتىن أال تكوىن تقصدين   -

 بيرت
 إنك حقا لغريب هذا الصباح  -

كان جائيل يشعر ابجلمع الذى حوله ،  
من الزابئن الكثريين ، كان يعلم أن عليه 

ولكنه مل يستطع أن يرتك  العودة لعمله
ساندى . كانت هيئتها تكشف عن  

وداعة تكاد تصل إىل املالئكية ، ولكنه 
كان على علم ابجلانب اآلخر ىف 
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شخصيتها . تذكر الليلة املاضية عندما 
 قامت ابملبادرة . 

 هل تصغني إىل ؟  -
نعم . أوه بصراحة كنت أفكر ىف  -

 الليلة املاضية 
ل ستقوم جائيل جيب أن أذهب . ه -

 بذلك ؟ 
 ماذا ؟  -

 إنك مل تضغ ألية كلمة مما قلته لك . -
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أحياان تطغى الذكرايت أو اخلياالت   -
 على جمرة احلديث
 ماذا كنت تقولني ؟

هل حيدث لك ذلك ؟ أحياان . وىف   -
أثناء احلديث . أان ال أكر سوى بـ .... 
أود دعوة جدتى وليلى إىل العشاء مساء 

 األحد
 هل أتتني ؟ 

 بكل سرور  -
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ولكن تبقى مشكلة . هل ستستطيع   -
 إبقاء بيرت هنا ؟ 

 إن جدتى ال متلك أى روح مرحة 
حسنا . هل من شئ آخر . أستطيع   -

 عمله لك ؟
 ردت بصوت هامس :

أعتقد ذلك . فسوف أحدثك ىف هذا  -
 األمر هذا املساء ... على انفراد 

رافقها حىت سيارهتا وظل واقفا إىل أن  
ب ملقابلة عمالئه وما إن ابتعدت . مث ذه
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حظى بدقيقة فراغ حىت ذهب ليبحث 
 عن بيرت

وجده يقف خلف جمموعة كبرية من  
 الزهور وهو يروى نبات الفوجري 

فعال لقد ختطيت كل احلدود هذه املرة  -
... أال ترى أنك تثري غضيها عليك  

 ابستمرار ؟ 
إن احلب لشعور غريب ومتناقض فأان  -

 به ىلأريد فقط أن أجعلها تنت
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وقد حدث . لقد أعطت امسك   -
أعلم ، لقد حتدثت اآلن   -للشرطة 

معهم ، سوف أقوم بنزع امللصقات هذا 
 املساء 

اي هلا من طريقة غريبة لقضاء مساء   -
 يوم السبت

 ما هذا الذى فعلته أبشجار اجلنكة ؟
إنه شئ بسيط وسيزول سريعا . هل   -

الحظت ان رائحة شعرها ذكية وعطرة 
 وورود 
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 بل جاردينيا  -
انت أيضا حتب شعرها ، أليس كذلك  -

 ، هل حتبها حقا ؟
 جدا إىل حد اجلنون -

هذه اإلجابة ال تتماشى معك .... لو  -
كنت حتبها حقا . لكنت أمرتىن أبن  

 أشنق نفسى 
أذهب وأشنق نفسك . ليست لديك  -

أية فرصة . احبث لنفسك عن اتة مجيلة 
تتحملك .  . إن ساندى ال تستطيع أن
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فمنذ مىت وأنت تفقد سيطرتك على 
 عواطفك هبذا الشكل

 أجاب بيرت ونظره هائم ىف األفق 
منذ ان غصت ىف أعماق عيوهنا   -

 اخلضراء الواسعة
هيه ! أرو الفوجري وليس قدمى ؟  -

ابملناسبة أنت مطلوب ىف خدمة هنا 
 مساء غد

مبا يعىن أنك ترد منعى من االقرتاب   -
 من ساندى غدا 
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 ال -
إهنا املرة األوىل الىت أكلف هبا بعمل  -

 يوم األحد
هذا ألنك أصبحت تتطلب عينا يقظة  -

 دائما لتصرفاتك 
 وىف أية ساعة أبدأ ممارسة عملى ؟  -
ملاذا ال يكون ذلك لليوم كله؟ سوف  -

 أخذ قسطا من الراحة
 إىن أشم رائحة مزاح -
 ألن تكون هناك مكافأة  -
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 مع زايدة ىف الراتب ؟  -
 بزايدة ألف عن الساعة الواحدة  -

إن هذا ال يدهشىن أبدا . كم كلفتك  -
 هذه البالوانت ؟ 

لقد أعطاىن أايها ريد ابجملان فهو  -
 ميتلك متجرا لبيع البالوانت 

 هل أعددت هديتك ؟ -
 تقريبا  -

 أيضا ىف برانجمك ؟  -ماذا يتبقى  -
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إهنا هدية ال ختص أحدا سوى ساندى  -
 وأان 

 ن أمحلها إليها ؟أال تريد أ -
 هكذا لن تصل إليها أبدا  -
 لن حتوز هديتك إعجاهبا  -

 وما أدراكأنت ؟ -
أال ترد أن أجبث لك عن فتاة تكربك 

خبمس سنوات . ذات شعر أشقر طويل 
 وصوت عذب ؟

 بشرط أن يكون امسها ساندى مسيث -
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 ال حتاول إفساد ليلىت مع ساندى  -
ال لتطمئن ... هل سبق لك أن رأيت  -

 مثل هذه السيقان ؟
أتساءل ملاذا ال تعمل عارضة أزايء بدال 

 من ضياع وقتها ىف دار املسنني ؟
إهنا حتب أن تكرس نفسها من أجل   -

 النزالء 
حسنا . سأعود للعمل . انتبه ملا تفعله . 

 تبا ! لد غمرت النبات ابملاء
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ال تقل ىل إنك ال توافقىن الرأى فيما   -
 خيص ساقيها

 تحدث معك ىف ذلك أفضل عدم ال -
تعلم . أان أحبك كأخ . ولكىن ال   -

أستطيع ختيل ما يعجبها بك وأستطيع أن 
أوفر هلا قدرا أكرب من الوقت ، من 
 االهتمام ، من االخالص ، من الـ ....

 ارو الفوجري -
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كانت الساعة قد ختطت السادسة . كان 
جائيل يقوم بتسجيل مشرتايته وهو يلقى 

 على ساعته بنظرات خاطفة 
 سيد لندن ؟  -

كان هناك رجل يقف على اجلانب اآلخر 
 من املكتب

امسى دون برينري أود عقد اتفاق   -
ملتابعة وصيانة حديقة صغرية سأزرعها 
 أمام عقار ضخم أتطلع إىل إنشائه قريبا 

 تفضل لنتاقش األمر -
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كان جائيل يعرف جيدا املكان الذى  
مدى ينوى دون برينري البناء عليه .على 

الشهرين املاضيني كان مير من هناك وهو 
يتخيل ما ميكن أن يفعله لو كان عنده 
مثل هذه األرض . وهو يسبق برينري إىل 
مكتبه تذكر كل الرسائل الىت بعث هبا 

 إليه ومل يتلق ردا عليها 
تذكر جائيل موعده مع ساندى ، عيد 
ميالدها ، ولكن ما إانستقر وراء مكتبه  
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ه ىف اللحظة الىت  حىت ركز كل تفكري 
 يعيشها 

أقدم اعتذارى لعدم ردى على  -
رسائلك ، ولكىن كنت أستعلم عن حجم 

 عملك وقدراتك
 وأود لو أطلعك على ما أفكر فيه 

إن أرض وودبراير مألوفة ابلنسبة ىل .  -
 فأان أمر من هناك دائما

 رائع  -
 مث قال وهو يبسط اخلرائط على املائدة
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 هل ترى هذا املنحدر ؟ -
خذ دون برينري يعرض مشروعه  أ

 ابلتفصيل 
بعد أن انتهيا وخرجا من املكتب تبادال 

 السالم 
 قال برينري 

إنه ليسعدىن أن أعمل معك ، إننا مل  -
 نسمع عنك وعن عملك إال كل خري

 شكرا  -

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
398 

سوف أتصل بك عند بداية األسبوع   -
 القادم . سوف أذهب لدراسة األرض

حسنا سوف أقوم بتجهيز   -
 ت أبقصى سرعةالتصميما

أغلق جائيل ابب سيارة العميل مث اندفع 
إىل مكتبه . كاذ ينفجر من الغيط عندما 
اكتشف أن الساعة قد جاوزت السابعة  

 والنصف 
قال بيرت بتهكم وهو يقوم بوضع أكاس  

 فوق العجلة اليدوي 
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 لقد أتخرت على موعدك -
 نعم  -

 اآلن علمت إىل أى درجة أنت عاشق  -
ر مبوجة غضب تعرته رد جائيل وهو يشع 

 وهو يسمع أخاه يضحك
 بيرت  -

 اجته مسرعا حنو اهلاتف ليتصل بـ ساندى 
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 الفصل التاسع 
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مدت ساندى يدها انحية اهلاتف ،مث  

 تراجعت 
ملاذا تتصل إذن بـ جائيل وهى تعلم  

 مكانه سبب أتخره ؟ 
اقرتبت من النافذة ووقفت تنظر إىل  

لوهنا ورداي  أشجاراجلنكة الىت أصبح 
والراية املستطيلة املتمايلة مع نسمات  

 الليل 
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على أية حال هو مل يعدها إال أبداء دور 
ىف مسرحية تستمر أربعة أسابيع مث ينتهى 

 كل شئ
رن جرس اهلاتف واندفعتناحيته لتجيب . 

شعرت خبيبة أمل وهى تسمع صوت  
 جدهتا على الطرف اآلخر

ساندى أان حباجة إليك . ال يوجد  -
هندى نقطة لنب واحدة وال حىت كسرة 

خبز . هل تستطعني املرور على إلحضار 
 تلك األشياء . هدية عيد ميالدك عندى 
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أان مدعوة إىل العشاء . لن أمكث  -
 عندك سوى دقيقة واحدة

كنت أمتىن لو قضيت الليلة معى .   -
 هل ستتضايقني لو مررت على البقال ؟ 

 ال ابلتأكيد ال . إىل اللقاء  -
لقت ساندى اخلط مث أدارت القرص أغ

 مرة أخرى لتتصل ابملشتل 
 رد عليها صوت رجل

 مشاتل لندن إمسعك -
 سيد جائيل لندن من فضلك -
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 ساندى  -
بيرت من فضلك أريد التحدث إىل   -

 جائيل
إنه ابخلارج برفقة عميل هل من خدمة  -

 أستطيع تقدميها لك اي روحى ؟ 
سيد  لقد قدمت ما يكفى ابلفعل .  -

 ابيتون قام برفع البالوانت
عيد ميالد سعيد . ولكنه كان ميكن  -

 ان لكون أكثر سعادة لو ... 
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هل تستطيع إخبار جائيل أبىن سأكون  
 عند جدتى ؟ 

 اال تودين أن أحل حمله ؟ -
 مع السالمة اي بيرت -

وضعت السماعة وعيناها مثبتتان على  
 اهلاتف 

ابستطاعته على األقل أن يتصل ليعتذر 
 ويقول أنه مشغول 

أصلحت شعرها وتناولت حقيبة يدها 
وخرجت من ابب العاملني ، وبينما تعرب 
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الشرفة شعرت كما لو ان أحدا ينظر  
إليها . انتفضت واستدارت لرتى من  
 كان جالسا ىف هدوء على كرسى طويل 
كانت دمية من النسيج على شكل  

أكرب دمية سبق أن   -حيوان الباندا 
 شاهدهتا ىف حياهتا 

 كانت هناك بطاقة معلقة بني قدميها 
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استندت ساندى بظهرها إىل الباب  

وتنهدت ابرتياح . فتحت البطاقة وقرأت 
 ما هبا :

عزيزتى ساندى . كل مرة تقع عيناك  
على هذه الباندا تذكرى أنك متلكني  

 قلب ، عيد ميالد سعيد ، بيرت
حتولت عينا ساندى من الدمية الكبرية 

 إىل مسكن ليلى
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ووضعت حقيبة يدها جانبا ومررت  
ذراعها حتت ذراع الدمية . أيها الباندا  
الكبري ، سوف تنام عند ليلى : هو ...  

 اوه !
كادت تقع على ظهرها حيث شعرت أن 

 الدمية بثقل عربة قطار
 عقدت حاجبيها من األمل

ما هذا هل أنت مصنوعة من اخلرسانة  -
 املسلحة ؟
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نت الدمية أمسكت بقدم مث تركتها . فاحن
إىل اليمني قليال مث ترحنت وسقطت من 

 فوق املقعد 
 قالت ساندى وهى اثئرة

 حسنا ... سوف تظلني هنا  -
 ساندى هل كل شئ على ما يرام ؟ -

 استدارت لتجد أمامها سيد ابيتون وليلى
 صاحت : 

 إن بيرت قد بعث ىل هبدية عيد ميالد -
 رد سيد ابيتون غري مصدق -
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 بيرت ؟  -
 ليلى كما لو كانت تشرح قالت 

 حفيدى ما هذا ؟  -
تبدو كما لو كانت وسادة كبرية ابألبيض 

 واألسود 
 إهنا دمية على شكل حيوان ابندا -

 هل كنت تتحدثني إليها ؟ -
 نعم . ال أستطيع محلها  -
 أترغبني ىف مساعدة ؟  -
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أجابت ساندى ابلرفض خوفا منها من  
 ان يصااب أبذى 

 بيرت وأيخذها ال فلتبق إىل أن أيتى  -
 قالت ليلى

 إذن إىل اللقاء ظهر غد  -
اجتهت هى وسيد ابيتون انحية مسكنها 
بينما اختذت ساندى مكاهنا أمام عجلة 

 قيادة سيارهتا 
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مل ميض وقت طويل حىت وصلت إىل  
منزل جدهتا بناية قدمية من الطراز  

 الفيكتورى
صاحت وهى تدلف إىل حجرة استقبال 

 ذات ذوق رفيع 
سيدة ذات شعر رمادى على  وقفت 

ابب احلجرة حاملة بني يديها علبة تبدو  
 عليها وكأهنا هدية 

 عيد ميالد سعيد اي ساندى -
 تقدمت الشابة حنو جدهتا لتقبلها
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 شكرا اي جدتى -
كم تبدين مجيلة هذه الليلة . هيا   -

 افتحيها .
حلت ساندى عقدة الشريط األصفر مث  

 أزاحت الغطاء 
فرشا من القمش  أخرجت من العلبة م 

 الناعم املخرم
 أوه شكرا . إنه مجيل جدا -

دق جرس اهلاتف . ذهبت ساندى 
 لتجيب من الصالة 
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 ساندى  -
 نعم هل قام بيرت بتوصيل رسالىت ؟ -

 اان آسف -
ال داعى لالعتذار . أعلم أنك تكون  -

 مشغوال للغاية يوم السبت 
سوف أشرح لك األمر فيما بعد   -

 كذلك ؟سنتقابل أليس  
 خفضت ساندى صوهتا لتقول

إن جدتى قد قدمت ىل هدية . كانت  -
 تود لو قضيت معها فرتة من الوقت 
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 ولكننا سنخرج معا . أليس كذلك ؟  -
 هل انتهيت من عملك ؟  -

 لقد انتهيت االن  -
ملاذا ال أتتى لتتعرف جبدتى . نستطيع  -

أن نتناول مشرواب مث نذهب لتناول 
 العشاء 

ندك ىف خالل أربعني  سوف أكون ع -
 دقيقة

عادت ساندى إىل حجرة االستقبال . مث 
 تركتها لتذهب إىل املطبخ 
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 لتعد عشاء جدهتا
بعد أربعني دقيقة . مسعت وقع خطوات 

 جائيل على درجات السلم 
 أمسعه قادما سوف آتى حاال -

فتحت ساندى الباب لتجد جائيل 
 أمامها وهو ىف قمة األانقة 

رت هو ال يثق  تذكرت فجأة كلمات بي
ابلعالقات الثابتة . هو لن يتزوج أبدا . 

 ىف حياته نساء كثريات
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صافحها جائيل وهو يتأملها بنظرة 
 إعجاب

 إنك تبدو رائعا  -
 وأنت كذلك  -

 كيف حال جدتك ؟
لتطمئن عليها بنفسك . تعاىل جدتى   -

. يسعدىن أن أقدم لك جائيل لندن ، 
جائيل أقدم لك هيلني كران . تصافحا  

 دب أب
 كيف مت تعارفك حبفيدتى ؟   -
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ابتهجت ساندى عند تذكرها يوم فتحت 
 له الباب وهى مرتدية زى الكشافة 

إن حدائق بيت املسنني من تصميمى  -
وقد ذهبت إىل هناك لفحص بعض  

 أشجار اجلنكة املريضة
إن ساندى تود بشدة أن أذهب   -

 ألعيش هناك 
 قال جائيل حبماس

حاليا وتستمتع إن جدتى تعيش هناك  -
 بوقتها جدا 
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ستلتقني هبا غدا اي جدتى . سوف   -
 نتناول الغداء معا 

تربعت ساندى على مقعدها . مث انتبهت 
لنظرة جائيل فارخت تنورهتا ىف احلال  

 فوق ركبتيها
ال أستطيع أن أترك منزىل ، لقد   -

 عشت هنا أكثر من أربعني عاما 
ساندى  املكان هنا متسع . أود لو تقبل 

 العيش معى هنا 
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سوف تلمسني بنفسك غد أن كازا   -
 جراند ميكن أن يكون مكاان مدهشا

 قالت هيلني وهى تبتسم 
لنرتك هذا احلديث جانبا اآلن ، لقد  -

 أتخر الوقت . هيا اذهبا للعشاء 
قبلت ساندى جدهتا مث خرجت هى  

وجائيل ليجدا الطقس وقد أصبح رطيا 
ت  بعض الشئ . بعد قليل مسعا صو 

 الرعد 
 قال جائيل بنربة رجل خبري
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بضع قطرات من املطر لن تؤذينا ىف   -
 شئ 

اصطحبها جائيل إىل مطعم يقع على  
 طرف حبرية

كاان صامتني ومها يراقبان زوجا من األوز 
 وهو يسبح ابلقرب منهما

سألته ساندى وقد الحظت أنه بدا  
 مهموما 

 هل كان يوما عصيبا ؟  -
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جيب على  ال أستطيع نسيان عملى .  -
أن أنساه . ولكىن ال أقدر إال عندما 

 أنظر إليك 
هل ستحضر لتناول الغداء معنا غدا   -

 ؟
 ابلتأكيد -

أخرج من جيبه علبة صغرية ووضعها  
 أمامها على الطاولة 

 عيد ميالد سعيد -
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فتحت العلبة الىت كان يبدو أهنا من  
 طراز علب اجلواهر 

هتفت إعجااب وهى ترى أمامها سوارا  
 غاية ىف الذوقذهبيا 

 أوه جائيل إنه رائع -
 تناول جائيل السوار وألبسه الفتاة 

ودت لو ارمتت بني ذراعيه .كم حتبه !  
 أكثر مما كانت تتخيل

للمرة األوىل ىف حياهتا تشعر أهنا تريد أن 
تقضى عمرها إىل جانب شخص حتبه 
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وترعاه إبخالص . احلياة بدونه تبدو  
 مستحيلة
 أبدا هبذه القوة  إن حبها لـ لوك مل يكن

هيه ، ماذا حيدث ؟ تبدين شاردة   -
 فجأة

 سوف ألبس هذا السوار دائما  -
 عندى إحساس أنك ختفني عىن شيئا -

 ال ولكىن عاطفية وسريعة التأثر  -
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إنه شئ ال يقارن حببل البالوانت   -
وأبشجار اجلنكة الوردية وهبرقل صاحب 

 ورقة التوت 
 قالت بصوت مضطرب

أن مثل هذه األشياء ال تعلم جيدا  -
 تعنيىن على اإلطالق

 هيه هل ستبكني . أم ماذا ؟  -
 هزت رأسها حماولة حبس دموعها 

أظهر النادل ترحيبا حارا هبما وهو يقدم 
 هلما قائمة الطعام
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 اخرت ىل من فضلك -
انتظر جائيل حىت انصرف النادل  

 وأمسك بيد ساندى 
 واآلن أخربيىن ما بك ؟ -

تك هذا كل ما ىف  لقد أتثرت هبدي -
 األمر 

 أتملها حلظة مث ابتسم 
 هل قام السيد ابيتون برفع البالوانت  -

نعم ، عندى إحساس أن النزالء  -
مستمتعون كاألطفال ابألمر . لقد قرروا  
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االستفادة من تلك البالوانت ىف تزيني  
مركز االحتفاالت وقد قاموا بتنظيم  
 حفلة صغرية على شرىف بعد ظهر اليوم

بيرت ذا فائدة مرة واحدة ىف  ليكن -
 حياته

أمتىن أال يفاجئنا غذا مبجيئه . أخشى  -
 أن تنزعج جدتى من نكاته 

لقد قمت بزايدة  -ال تقلقى   -
مسؤولياته ، لقد عهدت إليه إبدارة 

 املشتل يوم األحد 
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هل سيكون مشغوال ابلعمل طوال  -
 النهار ؟ 

 النهار بطوله  -
تستجم عظيم هكذا تستطيع أن  -

وتنسى مسؤولياتك وأان أستجم وأنسى 
 بيرت

أحضر النادل الطعام وأثناء األكل  
 حدثها جائيل عن دون برينري 
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لو استطعت احلصول على هذا  -
العرض . سأحقق مكاسب عظيمة  

 وسيعلو شأن املشتل 
 مدهش -

 عبس وجه جائيل بشدة 
عندى موعد معه صباح االثنني . مث   -

ناول طعام على أن أذهب بعد ذلك ألت
الغداء مع أىب خبصوص عودتى احملتمله  

 إىل عمل احملاسبة
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سبح ىف أكاره وعيناه مثبتتان على هلب  
الشمعة . أدركت ساندى فجأة مدى 
ارتباطه بعمله . ولكن هل يرتك العمل 
ليعرقل حياته اخلاصة على النحو الذى  
نقله إليها بيرت . نظر إليها كما لو كان  

 بذهنها قد قرأ ما 
أان آسف مل أكن ابلصحبة اجلذابة   -

 الىت تليق بليلة عيد ميالدك
 أان أجدك رائعا  -

 هل تريدين أن نذهب ؟  -
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هزت رأسها موافقة . كان النادل يقف  
 عند الطاولة اجملاورة
 فسمعته يسأل زبوان 

 هل أنت سيد لندن ؟ -
 اقرتب من جائيل 

 جائيل النادل يبحث عنك  -
 أشار له بيده

سيدى . كان هناك اتصال هاتفى  اه  -
خبصوصك يفيد بضرورة اتصالك هبذا  

 الرقم من جانب جيىن
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 شكرا  -
أخذ جائيل الورقة . بينما كان النادل  
يبتعد ، كان وجه جائيل قد بدأ يتجهم 

 حزان
 إنه أىب أان متأكد من ذلك  -

 
 
 

 الفصل العاشر 
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تبينت ساندى فور عودته أن األخبار مل 
. كان ذلك ابداي على  تكن سارة

 قسمات وجهه 
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إنه أىب ابلفعل . هل ترافقينىن إىل   -
 املستشفى ؟

 بكل سرور  -
ليس األمر ىف غاية اخلطورة . جمرد  -

 إنذار سوف يتعاىف 
ولكن جيب أن أيخذ فرتة راحة تستمر 

 شهرن بدءا من اليوم 
غادرا املطعم رغم أن الليلة كانت دافئة  
وكانت ساندى تشعر جبلدها ينكمش . 
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كانت تعلم حجم اهلموم الىت حيملها  
 جائل على كتفيه

كان يقود السيارة أبقصى سرعة .  
 والغيط واضح على مالمح وجهه .

وكانت ساندى تتمىن لو ابستطاعتها 
 مساعدته . ولكنها 

اك كانت تستشعر ىف ذات الوقت أن هن
 كارثة وشيكة

سوف يكون مشغوال للغاية من اآلن ولن 
 يتمكن من اخلروج معها 
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جيب عليهما أن يتخليا عن لعبتهما 
 الصغرية ... وعن لياليهما اجلميلة 

سلكا ممرات املستشفى ىف 
صمتواستقالاملصعد املخصص للدور  

 الثالث 
ما إن دخال إىل صالة االنتظار حىت  

ومها  فوجئا بشقراء فاتنة تستدير حن
 وتندفع انحية جائيل لتعانقه 

 اوه جائيل  -
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شعرت ساندى وهلة وهى تتأمل هذا  
برغبة ىف االنسحاب هبدوء ،    -الثنائى 

ولكنها تراجعت بعد أن أصغت لصوت  
العقل وفهمت أن هذه احلسناء ال بد  

 وأن تكون شقيقته جيىن
كانت تتخيلها حماسبة ابردة اإلحساس 

مها سوى  ومتماسكة ، ولكن مل جتد أما
 إمرآة غارقة ىف دموعها 

ال عليك جيىن ، كل شئ سوف يسري  -
 على ما يرام 
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أان سعيدة للغاية ألنك هنا ، إهنريفض  -
بشدة تناول أى منوم قبل أن يتحدث 

 معك
إننا مل نضيع أى وقت . أقدم لك  -

 ساندى مسيث
 ساندى أقدم لك شقيقىت ساندى 

 تصافحتا حبركة من الرأس 
اللحظة خرج بيرت من حجرة  ىف تلك 

 متجاورة تتبعه سيجة ذات شعر أشقر 
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ماما أقدم لك ساندى مسيث أقدم  -
 لك والدتى 

اان سعيدة ملقابلتك اي آنسة . لقد   -
 حدثوىن عنك كثريا

أجابت ساندى الىت أمحر وجهها خجال  
وهى تفكر ىف اخلرافات الىت ميكن أن  

 يكون بيرت قد رواها لوالدته عنها 
ذهب لتالزم والدك جائيل  شكرا أ  -

 سأنتظرا هنا
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دخل آل لندن إىل احلجرة ، كم من 
الوقت أمضت ساندى ىف االنتظار مل  

 تكن لتستطيع أن حتصيه 
 أخريا ظهر جائيل وشقيقته 

 قالت جيىن :
أان سعيدة ألىن قابلتك . ولكن   -

 لألسف أن لقاءان مت ىف هذه الظروف 
كانت ساندى ىف قمة الذهول وهى ترى 

 جيىن تقبلها على وجنتيها 
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أحب أن نتعارف بشكل أكرب . لقد   -
 مسعت عنك كثريا 

تساءلت ساندى عما يكون بيرت قد رواه 
عنها . كانت مقتنعة أنه ليس لـ جائيل 
عالقة بشهرهتا لدى العائلة . فهو مل  

يكن يلتقى بعائلته إال اندرا . إىل جانب 
انه مل يكن من الطراز الذى يكشف عن 

 حياته اخلاصة تفاصيل
عادت جيىن إىل غرفة والدها بينما توجه 

 جائيل وساندى إىل املصعد
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 كيف حاله ؟   -
إنه خبرياآلن . لقد أخذ منوما وراح ىف   -

النوم . سيغادر املستشفى غذا عند  
 الظهر 

 هل ستعود إىل عمل احملاسبة ؟  -
لقد أخربته أىن سوف أتوىل قيادة زمام  -

 ألشهر القادمة األمور ىف الشركة خالل ا
أغمضت ساندى عينيها . كان هذا 

القرار يعىن أهنما لن يتواعدا أبدا . هذا  
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املساء غدا ... مث حتتفى شيئا فشيئا من 
 حياته

 وصال إىل سيارته 
أان آسف ساندى كان من املفرتض أن  -

 حنتفل الليلة بعيد ميالدك 
 ال تكن أمحق  -

جلست ابلقرب منه . عندما وصال إىل 
اند كان صوت الرعد قد بدأ  كازا جر 

 يسمع 
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سوف أرافقك حىت ابب غرفتك قبل  -
 أن تشتد العاصفة 

 ال أعلم مىت سنتقابل
 اان متفهمة للظروف -

كانت تشعر أن جائيل مل يكن معها  
ابلكامل . كان ذهنه مشغوال ابلصعوابت 

 الىت ستواجهه ىف املستقبل
فجأة أانر الربق السماء . تلقت ساندى 

ء مث اثنية مث أخرى . ما إن  أول قطرة ما
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اندفعا إىل املدخل . حىت تذكرت هدية  
 بيرت إليها 

 جائيل الباندا سوف تبتل -
 أى ابندا ؟ -

هدية بيرت إىل . ساعدىن على أن  -
 أنخذها إىل الداخل إهنا هناك

 أبق ىف أمان سوف أذهب ألحضرها -
 ولكنك حتتاج للمساعدة 

ال تقلقى فأان أستطيع أن أحضرها   -
 وحدى
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كان املطر ينهمر فوق زجاج النوافذ  
ويعكس صوات عند سقوطه على سقف  

 املنزل
بسرعة لو غمرته املياه فلن أعرف  -

 حقا كيف سأتصرف
 خرج جائيل إىل الشرفة

 هيا أيها الثقيل . تبا ! إنه يزن طنا  -
أرأيت لقد حاولت نقله من هنا فوقع  -

فوقى . لقد فكرت جداي ىف استدعاء  
 املطافئ ليخلصوىن منهرجال 
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 ماذا ستفعلني هبذا املارد ؟ -
سأحاول العثور على صب قد  -

 يستهويه هذا العمالق
جيب أن يكون وزن الصب مائة كيلو   -

جرام ليتمكن من اللعب به . هيا . قم  
 أيها السمني . افتحى ىل الباب ساندى 

نفذت ساندى ما طلب منها وهى تفسح 
 له الطريق 

جائيل الدب الذى اصطدم ابلباب محل 
 واحنشر به 
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 قالت ساندى
 أظن أنه جيب أن أسحبه من الداخل -

حاولت مترير الباندا من الباب مث  
أمسكت بذراعه . أخذ جائيل يسب 

كسائق عربة نقل . أخذ يدفع الدمية مث 
 سحبها

شعرت ساندى بغرابة املوقف فانفجرت  
 ضاحكة

 ؟  أان هنا أكاد أعصر وأنت تضحكني -
 مستحيل أن يتحرك  -
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 سنضطر إذن لتقطيعه إىل أجزاء  -
دق جرس اهلاتف . تركت ساندى  

موقعها لتذهب لرتد .كانت ليلى على 
 اخلط 

ساندى هناك جمهول حياول اقتحام  -
 اببك . لقد استدعيت احلارس

 أه ال إنه جائيل  -
 ولكن ما الذى يفعله خارجا ؟ -

 صاح جائيل 
 ساندى تعاىل لتساعديىن -
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إهنا جدتك ليلى جيب أن أتركك اآلن  -
 إن جائيل يطلب جندتى

 
 
 
 
 
 

مسعت صفارة الشرطة وأصواات عالية .  
كانت الدمية تسد طريقها ولكنها  
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استطاعت أن تتبني مسرت ماكالانهان 
 حارس املركز

تراجعى إىل الوراء اي ساندى أان  -
ومسرت ماكالانهان سندفع الدمية 

 للداخل 
احليوان بضعة سنتيمرتات مث توقف تقدم 

 . رأسه للداخل وابقى جسمه خارجا 
دق جرس اهلاتف مرة أخرى , ولكن  

 هذه املرة كان بيرت هو املتحدث
 قال متغنيا 
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 عيد ميالد سعيد  -
سألوى عنقك إن الباندا الىت ابتليتىن   -

 هبا منحشرة ىف الباب
 أال يروق لك الباندا ؟ -

ه أمسعتىن . بيرت . ستأتى غدا لتأخذ -
 غذا وليس الليلة 

نعم سيدتى . لقد اعتقدت أنك   -
ستطريين فرحا به . معظم الفتيات 

 يعشقن الدمى 
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الفتيات ىف عمر اثىن عشر مث هذا  
 الكالم ال ينطبق على دب هبذا احلجم 

 أتفضلني الدمى األصغر حجما ؟ -
بيرت إن الساعة الثانية صباحا ...   -

جهدمها أخوك واحلارس يبذالن قصارى 
 ليجعاله جيتاز الباب 

 ساندى لو كنت أعلم ...  -
أغلقت اخلط ولكن اجلرس دق من  

 جديد
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هل كل شئ على ما يرام ساندى أرى  -
 رجاال على اببك 

أعلم ، مدام فنسرت عودى إىل   -
 فراشك ، سوف أشرح لك غدا 

 حسنا ، عمت مساء  -
 اندى جائيل :

 ساندى ماذا تفعلني ؟ -
 م فنسرتكنت أحتدث مع مدا  -

 ال تقوىل إهنا قادمة ومعها مسطرينها  -
 ال -
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 تضحكني اثنية ؟ -
 ال -

 ال نستطيع أن ندخله أو خنرجه 
أفهم من هذا أىن سأضطر لرتك الباب  -

 مفتوحا 
لن يستطيع أى لص منازل ىف العامل   -

 أن حيركه من مكانه 
ولكن ابستطاعة أحدهم التسلل من   -

 حتته
 األمامى إهنا متطر هناافتحى ىل الباب   -
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شكر جائيل مسرت ماكالانهان مث أسرع 
ابالحتماء ابملنزل ،كان مبتال للغاية كان 
قميصه األبيض ملتصقا جبسده وسرواله 
الذى كان لونه رماداي منذ قليل أصبح  

 لونه أسود تقريبا 
إنك تقطر ماء اذهب فورا وجفف  -

نفسك . تستطيع أن تستعمل برنس  
 اخلاص ىب إذا شئت احلمام 

 ال أعلم إذا كان سيناسب حجمى  -
 إذن ضع منشفة حول جسدك -
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ماذا أفعل حيال ذلك الباندا ؟ ال  -
أستطيع أن أخلد للنوم وهذا الباب  

 مفتوح طوال الليل
 سوف أانم على األريكة حلراستك -

 دق جرس اهلاتف 
 سأل جائيل وهو يتجه إىل احلمام

فية ىف  أتتلقني دائما مكاملات هات -
 الثانية صباحا ؟

 ال ، إمنا هذا بسبب الباندا  -
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بعد أن طكأنت نزيلة أخرى على أحواهلا 
،أعدت كوبني من الشاى املثلج ، كانت 
حتملهما ىف طرقهما إىل حجرة اجللوس  

 عندما خرج جائيل من احلمام
عند رؤيته وهو يلف املنشفة الصغرية 
 حول خصره تذكرت أول ليلة هلما معا 

 ئيل ممازحا : قال جا
 شاى مثلج ىف تلك الساعة ؟  -

 مل جتب 
 ماذا هناك ؟  -
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تعلم جيدا كيف يكون أتثريك على   -
 وأنت هبذه اهليئة

 ألقى نظرة عابرة على النوافذ
هلنحن مبأمن من النظرات املتطفلة  -

 ؟أتوقع دخول مسز فنسرت ىف أية حلظة 
لقد اتصلت لتوها ، وقد أخربهتا أن  -

 ما يرام كل شئ يسري على 
 أوف ! هكذا أستطيع أن أطمئن  -

ذهب ليسدل الستائر مث اقرتب من  
 ساندى
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ظلت صامتة غري قادرة على احلركة ، 
 مستعدة للذوابن عند أول ملسة

 مهس جائيل :
جيب أن نكون شاكرين للباندا الذى   -

 جلبه بيرت
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 الفصل احلادى عشر
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اليوم التاىل رحل جائيل مبكرا ىف صباح 
بينما اخنرطت ساندى ىف اإلعداد لوليمة 

 الغداء بعد أن حضرت القداس
كانت ليلى أول احلاضرين ، كانت  

ترتدى طقما من اللون الوردى الفاتح  
بورود بنفسجية كربة وقبعة مزينة بريش  
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من اللون البنفسجى الفاتح . مث  
 استقبلت ساندى بعد ذلك جدهتا

ني لبعضهما وقدمت السيدتني الكبريت
 البعض 

الىت كانت ترتدى  -رمقت هيلني كران  
الريش   -ثواب من اللون الرمادى القامت  

الذى كانت تضعه ليلى على رأسها 
 بنظرة مشددة

أان سعيدة للقائى أبحد أقرابء ساندى  -
 ، إننا نعشقها مجيعا هنا
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أوه ؟ كنت أجهل أنك تعرفينها منذ   -
 زمن طويل 

 نذ شهرلقد انتقلت إىل هنا م -
 ال أختيل بعدى عن منزىل  -

لقد عشت ىف منزىل أكثر من مخس   -
وأربعني عاما ، ولكىن كنت أشعر  

ابلوحدة هناك ... هنا توجد نشاطات  
خمتلة ، أشخاص أستطيع التحدث معهم 
، عندى موعد للخروج مع مسرت ابيتون 

 يوم اجلمعه القادم 
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 رددت مدام كران ما مسعته ابندهاش
 موعد ؟. -

نعم ، سوف ندهب للعب الدومينو  -
 مع مدام فنسرت وسيد

وإيتلى ، مث أستطيع بعد ذلك أن أمر  
 على البقال ، على دراجىت البخارية 

 عقدت مدام كران حاجبيها : 
 هل متلكني دراجة خبارية ؟ -
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اضطرت ساندى لتغيري جمرى احلديث 
لعلمها ابلرعب الذى تسببه الدراجات 

 البخارية جلدهتا :
جيب أن يكون جائيل بني حلظة   -

 وأخرى 
 هل ميتلك دراجة خبارية هو اآلخر ؟ -

 ال اي جدتى -
 ساندى ، هناك ذاببة -

أسرعت ساندى لتناول املبيد لتقضى  
 على احلشرة
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هناك واحدة أخرى هنا . من أين أتتى  -
 اي ترى ؟

إن الباب خلفى مفتوح . ال أستطيع   -
دا أن أغلقه .هناك دمية على هيئة ابن

 حمشورة هناك 
 ماذا ؟  -

قالت ليلى وهى تكاد ختتنق من  
 الضحك 

 إن حفيدة ميتلك خياال نشطا -
 ردت مدام كران 
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 البد أن هذا راجع للعائلة  -
لقد أهدى ساندى ىف عيد ميالدها  -

دمية من النسيج على شكل ابندا كبري 
 احلجم 

 ولكن ماذا ستفعلني به اي عزيزتى ؟  -
جائيل برفعه  سأختلص منه لقد وعدىن -

 من هنا وبنقله ..
إال إذا كنت تودين االحتفاظ به اي ليلى 

 ؟
 أوه ال -
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مسعت ساندى صوت سيارة تتوقف مث 
 حملت رأسا أمسر من النافذة 

 ها هو ذا جائيل -
 جرت لتفتح له وارمتت بني ذراعيه 

 صباح اخلري ساندى -
جتمد وجهها فجأة وهى ترى أمامها  

كن بقصة شعر وجها ذا مالمح مألوفة ول
 غريبة

مل تبد أى مقاومة حتت أتثري الصدمة  
 وتركت نفسها لـ بيرت الذى حضر ليقبلها 
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 قال بيرت بصوت أكثر هدوءا من املعتاد 
 صباح اخلري اي حب -

 حاولت التخلص من قبضته 
 ماذا حدث لشعرك؟ -

لقد أخربتىن ذات مرة أنك حتبني شعر  -
 جائيل

 هل صبغت شعرك ؟ -
صبغة دائمة ، ولكىن أستطيع نعم ،  -

 حلقه لو طلبت ذلك
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أوه ال ـ ولكن واضح أن هذا ليس  -
 كل ما ىف األمر إأنهدابك 

إهنا أهداب مستعرة ،لقد أخربتىن أن   -
أهدابه الطويلة جتذبك كما أقوم بعمل  

 متارن صوتية 
ظننت جائيل قد عهد إليك بتوىل   -

 شؤون املشتل اليوم
لزايرة  ابلضبط . إىن أقوم جبولة -

 عمالئنا الذين يعانون مشاكل معينة
 إن مشكلىت الوحيدة هى ..  -
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 إهنا أشجار اجلنكة الوردية اللون  -
 إنك مل أتت من أجل ذلك  -

 إنك تبدين مجيلة للغاية عندما تثورين  -
 بيرت لندن ماذا تفعل هنا ؟ -
 أليس هذا صوت ليلى ؟ -

 فعال -
هيا ساندى أحب أن ألقى حتية  -

 الصباح على جدتى
رفعت الشابة ذراعيها إىل السماء عالمة 

 اعرتاض
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 ادخل إذن  -
دخال حجرة االستقبال ابتسمت هلما  

 ليلى
جا .... بيرت ! إن قصتك اجلديدة  -

هذه تروق ىل . إهنا تضفى هالة من  
 اجلدية على عكس الرموش الصناعية

هذه مدام كران ، جدة ساندى حفيدى  
 بيرت

 أيخذ مكانه ىف اجللسة حياها بيرت وهو 
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كيف حالك مدام كران هل ستتناولني   -
 ثالثتكن طعام الغداء؟

نعم ، أحاول إقناع هيلني أبن احلياة   -
 مجيلة هنا

اقتضب وجه مدام كران كمن ضغط  
 على إصبع قدمه

ال أستطيع العيش هنا أبدا . لن تكون  -
 هناك سوى غرفة واحدة خنصصة ىل

أانقة  تعاىل لتلمسى بنفسك مدى  -
 غرفىت
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 أوه ميكن بعد الغداء  -
عظيم بيرت هل رأيت والدك هذا   -

 الصباح ؟
نعم ، لقد مررت عليه ىف ساعة مبكرة  -

من صباح اليوم . إن جائيل سوف 
 يصطحبه إىل املنزل عند الظهر 

 كيف كان حاله ؟   -
حىت يرى قصىت اجلديدة .  -أفضل  -

سيحتاج إىل عالج فرتة من الوقت . إن  
 جائيل سوف يتقوم برعاية الشركة 
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 كان يراقب رد فعل ساندى طوال حديثه 
ومن انحيتها كانت جتاهد ىف عدم إظهار 

 أى شئ
 سوف أقوم إبعداد املائدة إبذنكم  -

أخرجت من الثالجة طبق سلطة مكوان 
 من قطع الدجاج والطماطم 

 حلق هبا بيرت إىل املطبخ
كان واضحا عليها أنه يتفهم شعورها  

 تياءابالس
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هل حتب أن تبقى لتناول الغداء معنا   -
 ؟

 كنت أتساءل عما إذا كنت ستدعينىن  -
 هل رأيت الباندن ؟ -

 تبا ، ولكن ماذا تفعل هناك ؟ -
 تدخل جائيل ىف احلديث وهو يدخل

إهنا حمشورة ، ولكن ماذا تفعل أنت   -
 هنا ؟ وماذا حدث لشعرك ؟ 

لقد أخربتىن أنك تستهويها بسبب  -
 اكن املقصوصشعرك الد
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 امحر وجه ساندى من اخلجل 
 قال جائيل :

 إهنا ابلتأكيد مزحة -
 فقمت بصبغ شعرى -

 ولكن هناك شئ آخر خمتلف -
هلباستطاعتكما متابعة هذا احلوار ىف  -

 وقت آخر ؟ 
أجاب جائيل وهو ال يزال يبحث عن  

 شئ آخر
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نعم نعم ولكن هل هذا هو كل شئ ؟  -
 إن أهدابك 

 حدثتىن عن إعجاهبا أبهدابك لقد  -
 حقا ؟ هل قالت ذلك فعال ؟  -

 كانت ساندى تقلب السلطة بعصبية 
فقمت برتكيب أهداب صناعية كى  -

 أبدو قريب الشبه بك
اي هلا من طرقة إلضاعة الوقت ؟إن   -

 ذلك لن يفيد ىف شئ ساندى ختصىن
 إن هذا ليس أكيدا -
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اضطربت أنفاس ساندى وهى أتمل ىف 
سريع من جانب جائيل ولكن لسوء  رد 

 حظها عال صوت ليلى مناداي
 بيرت  -

 اان قادم اي ليلى دقيقة واحدة -
بيرت ، أعتقد أىن عهدت إليك بعمل  -

 مهم 
لقد حضرت ملعاينة أشجار عميلتنا .  -

سوف يتوىل تشاد العناية ابملشاتل حىت  
 عودتى 
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إهنا املرة األوىل الىت أعطيك ثقىت هبا   -
  اخى الصغري. واآلن اي

تعال وساعدىن سنقوم إبخراج هذا الدب 
 من هنا مث نضعه ىف سيارة الشحن

 أال تعجبك هديىت ؟ -
اين هو هذا االنسان الذى يستطيع  -

 أن يعجب مبثل هذا الوحش ؟
لقد أهديت كيم دمية مثل هذه ىف  -

 أحد األايم . وقد كادت تطري 
 من الفرح 

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
482 

ما لقد كان عمرها آنذاك ستة عشر عا -
 . هيا ، تعال وساعدىن

 إىن مدعو على الغداء  -
حاول أن تضبط نفسك قليال لو   -

 أردت االحتفاظ بوظيفتك . 
جنحا ىف إخراج الدب . وانتهز جائيل  

 الفرصة إللقاء بيرت خارجا معه
 هيا إىل العمل أيها الكسل  -

 كانت ليلى تطلبىن  -
 سأخربهم أنك اضطررت للتغيب -
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ب ليلحق  أغلق الباب بسرعة وذه
 ساندى

انتهت املهمة ال دببة ال بيرت .مل يتبق  -
 سوى جعل املسنني العجوزين 

 تذهبان ىف جولة 
جائيل سوف نتناول طعام الغذاء   -

 ..هل ستبقى ؟ 
ابلتأكيد أان ىف أجازة اليوم . من الغد   -

 سيبدأ العناء 
 هل سيكون األمر هبذه الصعوبة  -
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 قال وهو يقرتب من ساندى :
عدم التفكري ابألمراآلن : إذن  أفضل  -

انت هتيمني أبهداىب الطويلة وشعرى  
 الداكن 

 أود لو لويت عنق بيرت  -
 ملاذا مل ختربيىن بذلك من قبل -

 لكى أشبع غرورك أكثر؟ -
سنتحدث ىف ذلك الليلة . وحنن على  -

 انفراد 
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فقط قبلة واحدة وأساعدك ىف نقل  
 األطباق إىل املائدة 

 واحدة فقط ؟  -
 فقط  -

طوقته بذراعيها كمن تريد االحتفاظ به  
 إىل األبد 

قالت ليلى مقاطعة وهى تلتفت للعودة 
 إىل الصالون

 أوه آسفة -
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كان صوهتا عاليا بدرجة جعلت ساندى 
 تسمعها تقول 

 ابتعدت ساندى ببطء وهى تقول : 
سوف تصاب جدتى بنوبة قلبية   -

 لسماعهابذلك 
أليس عندها علم حبدوث مثل تلك   -

 األمور
ال ولكنها تفضل أال تضطر ألن   -

 تسمع أبن حفيدهتا تنشغل بتلك
 األمورىف املطبخ . هذا ليس الئقا 
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 قال وهو حياول أن يعانقها من جديد 
 وال هذا أيضا .أليس كذلك ؟ -

 جائيل أرجوك ، جيب أن اجهز املائدة -
 
 

بعد الغداء ذهب اجلميع لتفقد مسكن 
 ليلى مث قام جائيل

 وصيل مدام كران إىل منزهلا وساندى بت
على طريق العودة وبينما كاان يسريان 

 جبانب حبرية جرين هيل
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 عرض جائيل : 
أمتلك قاراب شراعيا رابضا هنا . هل  -

 تستهويك الفكرة ؟
نعم .. ولكن ماذا ستفعل بشأن   -

 مالبسنا ؟
 سنتصرف  -

أمضيا فرتة بعد الظهر على شاطئ 
 البحرية

سرواله وخلع قميصه رفع جائيل طرىف 
 وحذائه 
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أيقنت ساندى وهى تراه على هذه 
الدرجة من االسرتخاء ، مدى ضغط  
العمل وضغط والده عليه ىف األايم  

 األخرية 
أتمال مغيب الشمس مث ذهبا بعد ذلك  

 لتناوال العشاء ىف مطعم 
 صغري على طرف البحرية 

عند وصوهلما إىل بيت ساندى جذهبا  
 جائيل حنوه

 ا مجيالكم كان يوم   -
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كان ذلك مفيدا لك . إنك حباجة    -
 لالستجمام من وقت آلخر

تسائلت ساندى عن مدى تطابق املثل 
القائل " هذا الشبل من ذاك األسد "  

 على جائيل
هل اعتاد اعطاء األولوية حلياته العملية  

 على حساب حياته العاطفية ؟
لقد انتظرت طوال فرتة بعد الظهر   -

 قبلةواملساء . ىل احلق ىف 
 ماذا تفعل ؟ -
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 أحاول زايدة إعجابك أبهداىب الطويلة  -
يزداد إعجاىب هبا عندما ال أكون  -

 مضطرة لذلك
قاطعهما رنني جرس اهلاتف . ما إن  
رفعت ساندى السماعة حىت مسعت 
 جدهتا تنتحب على الطرف اآلخر 

ساندى احاول االتصال بك منذ  -
 ساعات

هل ابستطاعتك احلضور ؟ لقد حدث 
 فظيع شئ 
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 جدتى ماذا ىل األمر ؟ -
 لقد سقطت على الدرج  -
 هل أطلب سيارة إسعاف ؟ -

ال ال أريد الذهاب إىل املستشفى .  -
أستطيع أن أمشى ولكن ساقى تؤملىن 

 جدا
سوف أحضر ألصحبك . توجد   -

 ممرضة بكازاجراند
 ولكن الوقت متأخر جدا -
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إهنا مستعدة للخدمة طول الليل . ال  -
 حاال تقلقى . سأصل

 أغقلت اخلط 
 سأصحبك إىل هناك -

لست مضطرا لذلك اي جائيل .  -
 أمامك يوم صعب ابنتظارك

 غدا
سأصحبك ملاذا نضيع الوقت ىف   -

 النقاش ؟
 أمل خيربك أحد من قبل أنك مستبد ؟ -
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بلى أحياان ولكن االستبداد يتوافق   -
 جيدا مع أهداىب الطويلة 

بذلك يبدو أنك لن تتوقف عن تذكريى 
 أبدا 

 أعتقد ذلك . ماذا حدث جلديتك ؟  -
 لقد سقطت على السلم  -

أعتقد أن األمر ليس ابخلطورة الىت  -
صورهتا لك مبا أهنا استطاعت الوصول  

 إىل التليفون 
 بعد ساعة كانوا مجيعا عند هيىت املمرضة

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
495 

تنهدت ساندى ابرتياح عند علمها أن  
 االصابة مل تكن خطرية وان

 كدمات بسيطة كل ما ىف األمر  
جدتى ما زال عندان حجرة إضافية .  -

 ملاذا ال تبيتني الليلة هنا ؟
 هكذا لو احتجت شيئا أكون جبوارك 

 ولكىن مل أحضر أشيائى معى -
 ردت هيىت : 

 أستطيع أن أوفر لك قميص نوم -
 أان متعبة جدا . أعتقد أىن سأوافق  -
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تبادلت ساندى نظرة سريعة مع جائيل 
 ى بعدالذى كان يقف عل 

بضعة أمتار مستندا إىل احلائط ويداه ىف 
 جيبيه 

سوف أمر عليك ابكرا ىف الصباح اي   -
 جدتى
 وقبلتها

أشكرك سيد لندن الصطحابك ىل إىل   -
 هنا
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أان ىف خدمتك أمتىن لك أن تشفى   -
 سريعا 

 رافق جائيل ساندى من جديد إىل الباب 
خالل بضعة أايم لن نستطيع أن   -

 نتقابل أبدا 
أنه كان عليك أن تعود لبيتك    أتدرى -

 قبل ساعات 
فلم يتبق لك سوى أربع ساعات من  

 النوم 
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بل ثالث جيب أن أمرعلى املشتل   -
 لرتتيب األمور قبل أن أذهب إىل 

 مكتب والدى
 أتمال شخصيهما حلظة دون كلمة

شعرت ساندى فجأة أبن تلك النظرات 
 تعىن الوداع 

 اآلخر مث ... ارمتى كل منهما بني ذراعى 
 تشبثت به ساندى بقلب ميلؤه احلب

كم أمتىن أال تدخلى االن ساندى أان  -
 ... 
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 انتظرت ابقى كلماته بقلب مضطرب 
 ليلة سعيدة ساندى -

 استدار واجته مسرعا حنو سيارته
لوحت له بيدها من اعماق قلبها متمنية  

 لقاءه 
ىف صباح اليوم التاىل اجتهت إىل العيادة  

 لتجد جدهتاجالسة
على سريرها تتجاذب أطراف احلديث  

 مع ليلى ومدام فنسرت
 كيف حالك ؟   -
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أشعر إبعياء شديد . ال أقوى على  -
 النهوض 

 قالت ليلى
إننا حناول إقناعها أبن أتتى لإلقامة   -

 هنا . لقد قبلت لتوها
 البقاء هنا لبضع ليال

 قالت ساندى بنربة متفائلة 
حقا ؟تعلمني اي جدتى عندان غرفة  -

 ةخالي
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لقد وعدهتا إبعطائها دروسا ىف قيادة   -
 الدراجة البخارية 
 ردت مدام كران 

ليلى يصعب على ختيلك فوق واحدة  -
 من تلك الدراجات 

جلست ساندى على طرف السرير  
 لالشرتاك حلظة ىف احلديث مع 

هؤالء السيدات مث رجتهن أن يسمحن  
 هلا ابالنصراف
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كان جيب أن تذهب إىل صالة األلعاب  
 ية للقيام بتمارينها الرايض

 الصباحية
 قالت ليلى
 سأرافقك
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ابخلارج وقفت ساندى لتأمل أشجار  
 اجلنكة حلظة

 إنك ترعني جدىي إبخالص اي ليلى -
 أمتىن من كل قلب أن تنتقل إىل هنا 

وهو كل ما ستفعله ، لقد راق هلا   -
 الطعام . وقد أمضت ليلة طيبة ما

تكون إن تتعرف على بعض النزالء . لن  
 ىف رأسها سوى فكرة واحدة

 وهى اإلقامة هنا
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ابملناسبة لو رأيت جائيل أخربيه أبىن  
 سوف أحتاجه لنقل

 بعض األاثث
أخشى أنه لن يكون ابستطاعىت رؤيته  -

 هذه االايم 
 هناك مشاكل ؟  -

لقد عاد إىل شركة والده . وهو على  -
 موعد اليوم مع شخص يدهى

ن برينر إلبرام عقد ضخم وسوف يكو 
 مشغوال جدا
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 ولكن ذلك سيكون بضعة أايم فقط
من املفروض أن يتوىل احملاسبة على  -

 األقل شهرن قادميني
 هناك جيىن  -

تذكرت ساندى منظر جيىن وهى ترمتى  
 ابكية بني ذراعى أخيها

لقد جتاهل جاك لندن كل مقدرة هلا على 
 القيادة 

شعرت فجأة أبهنا مراقبة رأت رجال 
 يقرتب منها 
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رته ملوحة من أثر الشمس .  كانت بش
شعره األشقر الطويل بعض الشئ يهتز  

 عند كل حركة 
سورال  -كان مظهره غري املتكلف 

 جينز ابهت اللون وقميص قطىن 
 يعطى االنطباع أنه ىف أجازة -

 شيب ماذا تفعل هنا؟ -
يصعب االتصال بك ىف بيتك ىف األايم 

 األخرية 
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شيب أقدم لك مدام لندن شيب   -
 فرانكلني 

ساندى . هل أستطيع التحدث إليك  -
 على انفراد ؟دقيقة ؟

 ابلتأكيد . إبذنك ليلى -
تفضال أرجوكما . جيب أن أعثر على  -

 ابتو أين أنت اي صغريى ؟
ابتعدت السيدة العجوز ابلفعل . ولكن 

 بضع خطوات فقط 
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مما دفع ساندى للتساؤل إذا مل تكن  
 تتعمد االنصات إىل احلديث

 لقد افتقدتك ساندى -
 كنت مشغولة   -

أمسك مبعصمها وأشار إىل السوار  
 الذهب 

 كنت بصدد التفكري إبهدائك خامتا   -
 مث ماذا حدث؟ -

ما رأيك ابلذهاب إىل صالة البولينج   -
 مساء السبت
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حدثت حركة ابلشجريات ابلقرب منهما  
 . حملت ساندى رأس ليلى

 الىت اختفت وراء زهور الليك 
كن أمامى ليلة مشحونة  شكرا . ول -

 هنا
ساندى . أزاحت ليلى بعض الفروع   -

 لتطل برأسها 
فلتخرجى مع صديقك أاي كانت   -

 واجباتك هنا فأان أستطيع القيام هبا عنك 
 شكرا اي ليلى ولكىن ال أستطيع -
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أوه كفى هراء فلتذهب لالستمتاع  -
 بوقتك 

مهس شيب حبيث ال يستطيع شخص أن 
 يسمعه سوى ساندى

 ستتوىل تلك الوسيطة تدبري .. هل -
 قالت الفتاة وهى تنفجر ضاحكة

 حمتمل  -
 هل تواعدين أحدهم هذه األايم ؟  -

ودت لو أجابت أبهنا هتيم حبا برجل ال 
 بعد اآلن -تستطيع اخلروج معه 
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 ردت هبدوء 
 شئ من هذا القبيل -

 أان وأنت مل نكن دائما سوى أصدقاء  -
السبت  هل نستطيع اخلروج معا يوم  
 حتت هذا املسمى ؟

 أشكرك اي شب أرجو أن تعذرىن لكن  -
ولكن ال . أهو بسبب ذلك السناتور  -

 ؟
أومأت برأسها ابلرفض . فأطلق شيب 

 زفرة ارتياح 
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بصفىت صديقك أستطيع أن أقول إىن  -
سعيد لسماع ذلك ولكىن طاملا متنيت ان 

 تصبح
 عالقتنا أكثر صدقا ىف يوم من األايم . 

 ف . إنك لطي -
أود لو أمثل شيئا أكثر من لطيف  -

 ابلنسبة لك .
إذن إىل لقاء ىف أحد األايم . احرتسي  

 من العجوز إهنا دسيسة .
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سامعة صوت فرقعة حمرك , مث مرت  
 ليلى أمامها وهى تقود دراجتها 

 البخارية . حتيهما بيدها .
وتقود دراجة خبارية أيضا ملاذا حبق   -

 ى ؟ السماء تسعى إىل أن خترجى مع
 ليس لدى أدىن علم .  -

 اتصلى ىب لو تغريت األحوال . -
 اتفقنا اي شيب  -

رأته يبتعد وهى حتسس ال إراداي السوار  
 املهدى إليها من جائيل . 
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 مبرور األايم تيقنت أن جائيل قد نسيها .
كان يتصل هبا ىف أوقات غري مناسبة ,  
أحياان ىف ساعة متأخرة ليال ليخربها انه  

للغاية , أبنه يشعر ابألسف  مشغول 
لعدم استطاعته رؤيتها ولكن مكاملته  

أصبحت سريعة وأقل انتظاما شيئا فشيئا 
. 

ىف األسبوع التاىل وبينما كانت تقوم 
بتصفيف شعرها ىف غرفتها مسعت صوت 

 سيارة تقرتب . 
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من النافذة حملت بيرت وهو يوقف سيارته 
 أمام مسكن ليلى .
 يضايقها . كان قد مر أسبوع دون أن 

ما إن رفعت عينها إىل النافذة حىت  
رجعت خطوة إىل الوراء , عن اقتناع 
منها أبن الستائر البيضاء كانت كافية 

 حلجبها عن النظر .
شعرت ساندى ابلقلق حلظة من أن  

يكون بيرت قد أتى لزايرهتا , ولكنه دار  
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حول السيارة ليفتح الباب لشخص كان  
 جيلس جبواره . 

رؤيتها فتاة خترج من  ذهلت ساندى ل 
 السيارة .

جرت هى وبيرت حىت وصل إىل ابب ليلى 
. 

ضغط بيرت على جرس الباب وهو يلقى 
بنظرات عابرة قلقة على شباك ساندى , 
وما إن فتح الباب حىت اندفع االثنان إىل  

 داخل شقة ليلى . 
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كانت ساندى مذهولة . تنهدت ابرتياح  
. 

 لقد أصبح لبيرت صديقة ! وهو حياول
إخفاء األمر عنها خوفا من أن جيرح  

مشاعرها ! فكرت ىف اإلسراع ابالتصال 
جبائيل ولكن تطرق إىل ذهنها سؤال  

 أوقفها مكاهنا ..
ملاذا مل خيربها جائيل بشئ عن هذا األمر  

 ؟
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لقد تبادل احلديث حلظة ابألمس ولكنه 
 مل يذكر حىت إسم بيرت .
االقتناع كان صوت العقل يدفعها إىل 

أبن جائيل مشغول بدرجة متنعه من 
االهتمام أبخر تطورات حياة أخيه  
العاطفية ولكن فكرة أخرى غمرهتا 

 كاملوجة الباردة :
ليس هناك األن أى مربر جيعل جائيل  

 يواعدها .
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ال يوجد أى سبب لذلك , إال إذا كان  
 يهتم حببها له . 

لقد انتهى كل شئ . رنني اهلاتف جعلها  
مكاهنا رفعت السماعة , وقلبها  تقفز من

 خيفق بسرعة . 
 ساندى أان شيب -

قالت بصوت منخفض من أثر االحباط 
: 

 صباح اخلري 
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أوه , أوه هل اتصلت ىف وقت غري   -
 مناسب ؟ 

 ال ليس إىل هذه الدرجة -
أرد أن اجرب حظى مرة اخرى ,  -

لنذهب إىل املسرح .. مساء السبت . 
ن  هناك عرض كوميدى . أال تريدي

 الضحك قليال ؟
 أشكرك , ولكن ..  -

 هل أنىت مشغولة ىف تلك الليلة ؟  -
 هناك أمسية راقصة بكازاجراند .  -
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 إن نزالءك ليسوا ىف حاجة ملرافق -
 قالت متنهدة : 

 حسنا شيب  -
 سوف أمر عليك ىف السابعة  -
 اتفقنا إىل اللقاء يوم السبت  -

وضعت السماعة وحاولت حبس الدموع 
هبا عيناها , لقد كانت   الىت أغرورقت

غبية ألهنا اعتقدت أن جائيل يبادهلا  
 نفس شعورها .
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أنتفضت لسماعها رنني اهلاتف من  
 جديد

 ساندى ؟  -
ديريك ؟ هل أنت ابملدينة مع والدك  -

 ؟
ال أان أحتدث إليك من داالس . لقد  -

حتدثت كلري مع جدتك . لقد قمت 
بعمل معجزات : لقد قبلت اإلقامة 

 ند . بكازاجرا
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أان سعيدة لسماع ذلك , ولكىن مل  -
 أفعل شيئا

إن الناس هنا هم الذين رحبوا هبا جدا , 
 لقد أصبح هلا صداقات .

إن كلري تكاد تطري من الفرح . عندى  -
 عرض ألقدمه لك .

 ما هو ؟  -
لقد عثرت على موقع منوذجى مبدينة  -

كانساس لفتح مركز جديد للمسنني , 
وجيب ان أذهب للوصول إىل رأى هنائي  
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ىف هذا االمر . هل تقبلني اجملئ إىل  
داالس إلدارة املركز ؟ كان رد فعلها  
األول هو الرفض القاطع . مل تكن  

 ترغب ىف مغادرة أوكالهوما 
 جدتىىل أصدقاء هنا . مث هناك  -

اعلم , ولكنك تستطعني إجياد   -
أصدقاء أينما ذهبت وسأمنحك مرتبا  

 أعلى وسأدفع تكاليف انتقالك 
 هذا لطف منك اي ديريك , ولكن .. -
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امسعى اي ساندى املوضوع يتخلص ىف  -
أنىن حاولت أن أجد شخصا أستطيع أن 
أوليه ثقىت ولكىن مل أعثر إال على سيدة  

 ترغب ىف العمل أبوكالهوما 
لو قبلىت احلضور إىل داالس , تستطيع  

هى أن أتخذ مكانك بكازاجراند . 
سوف حتصلني على زايدة ثالمثائة دوالر  

. 
 ثالمثائة ؟  -
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إال جانب سيارة . وإال جانب  -
مصاريف االنتقال , فإىن ىف حاجة إىل  

 شخص ىف إخالصك .
 جيب ان أفكر ابألمر . -
 أهناك رجل ىف حياتك ؟ -

 ليس ابلظبط  -
 ذن ليس هناك ما مينعكإ

 سأفكر ابألمر  -
 شكرا . سأوصلك بوالدتك  -

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
527 

جتاذبت السيداتن أطراف احلديث نصف 
ساعة قبل أن يغلقا اخلط هذه املرة , مل 

 حتاول ساندى أن حتبس دموعها . 
مع حلول يوم اخلميس كانت ساندى قد 
قررت هنائيا الذهاب إىل داالس . هكذا 

حبيث  قد يسهل عليها أن تنسى جائيل
لن تكون مضطرة للمرور أمام مشاتل  

 لندن أكثر من مرة يوميا .
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عندما دق جرس اهلاتف يوم اخلميس 
الرابع من يوليو ) متوز ( يوم استقالل  
أمريكا . ظنت ساندى أن جدهتا هى 

الىت على اخلط ألهنا هى الىت تتصل هبا 
 بصفة منتظمة 
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 ساندى ؟  -
ىف  بعث صوت جائيل اخلفيض الرعشة 

 جسد ساندى
 صباح اخلري  -

 إنه يوم مجيل فعال -
 نعم األمر  -

كانت على وشك إخباره أهنا تستعد 
 للذهاب إىل داالس .

 ولكنها مل تكن لتحتمل فكرة فراقهما .
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مل تكن قد أخربت أحدا ابألمر بعد , 
ولكنها كانت قد اختذت قرارها أبهنا  

 سرتحل .
 اتعلمني .. ؟ تبدين حزينة , ابملناسبة  -

 ال -
 هيه ماذا هناك ؟  -

ال شئ , ال شئ , سأرحل إىل داالس  -
 قريبا

 صاح جائيل 
 ماذا ؟  -
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إن ديريك يعرض على زايدة ىف األجر   -
وسيارة لو قبلت أن أدير مركز املسنني  

 ىف داالس .
ملاذا أخربته بذلك ؟ إن هذا لن يؤدى  

إىل تعقيد ااالمور . قال بصوت  
 مضطرب :

مت إبعطاء نفسى أجازة مساء  لقد ق -
 السبت .

 كنت أود اصطحابك إىل املطعم 
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أغمضت عينيها حلظة , فكرت فيها أن  
تلغى موعدها مع شيب , ولكن ملاذا  

 تطيل عذاهبا بيدها ؟
 أان مرتبطة ىف تلك الليلة  -

 ماذا ؟  -
 أان مرتبطة . -

 وماذا عن مساء غد ؟  -
 ال -

د إذن كما تشائني . امسعى عندى موع -
خالل عشرين دقيقة من اآلن .. إن 
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املشاتل ال تعطل اليوم أان مشغول للغاية 
طوال فرتة ما بعد الظهر , ولكن أود  
رؤيتك الليلة هل تستطعني املرور على 

 ىف هناية اليوم ؟ 
أسفة , لقد وعد ليلى وجدتى واثنني   -

من النزالء االخرين أبن اصطبحهم إىل  
وسم دار االوبرا حلضور افتتاح امل

 املوسيقى . 
 وماذا عنا اي ساندى ؟ -
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ماذا عنا ؟ إن مهمتك قد انتهت :  -
 أعتقد أن بيرت بصدد مشروع جديد 

 مهمىت ؟ إنك تتصورين ..  -
مسعت أصواات خلف جائيل الذى أبعد  
 السماعة ليتحدث مع شخص أخر ..

جيب ان أذهب االن . هل ستكونني  -
 ىف منزلك بعد ظهر اليوم ؟

 سنقوم برحلة ابالتوبيس .ال  -
ايله من نشاط جارف ! هل ىل من   -

 دقيقة من وقتك ؟
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ميكننا أن نتناول طعام العشاء معا مساء  
 غد 

 أال يوجد أمل ابلنسبة لليلى . -
ال , لقد مت حجز األماكن وال أستطيع  -

 أن اخيب ظن النزالء
 حسنا إىل الغد إذن -

 إىل اللقاء جائيل -
اجلمعة , كان  كان على موعد مساء 

 قلبها مفعم ابلسعادة 
 ولكن عقلها كان يلح عليها أن ترتوى 
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لقد أخرت مواجهة أالم الفراق لوقت 
 أخر .

أما ىف هذه اللحظة فلم تكن تفكر إال 
 ىف لقاءمها القادم . 

أخذت محاما وارتدت تنورة بسرعة ألن 
موعد نزهة الرابع من يوليو ) متوز ( كان 

 قد اقرتب .
تقوم بتجفيف شعرها , حملت بينما كانت 

عرب النافذة , سيارة الشحن التابعة  
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لشركة مشاتل لندن , هبت واقفة وهى 
 اتمل أن يكون القادم هو جائيل .

 
 
 
 
 

 الفصل الثاىن عشر 
 
 

http://www.riwaya.ga/
http://www.riwaya.ga/


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
538 

 
 
 
 
 
 

نزل من الشاحنة رجل مل تكن قد رأته  
من قبل ودار حول السيارة واخرج  

 إانءين ضخمني من الزهور . 
 ساندى :صاحت 
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 أوه ال
 لقد اخندعت مل يكن لبيرت صديقة .

ىف أثناء اقرتاب الرجل من االريكة ,  
 مسعت طرقات على الباب اخللفى .

 جرت ساندى لتفتح .
كانت تلك ليلى ويصاحبها قطها ابتو 

 الذى يبدو أنه ال يفارقها .
كانت ترتدى سروال جينز وقميص  
أخضر اللون وتضع ىف شعرها منديال  

 عليه أشكال خمتلفة من الورود مطبوع 
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صباح اخلري ساندى , لقد قلت ىف  -
نفسى أنه رمبا ذهبنا معا إىل مركز  

 اهلواايت . 
ردت ساندى بينما كانت جرس ابب 

 املدخل يدق :
 أدخلى . -

مازالت اتتيىن الورود أال تريدين بعضا  
 منها ؟

ال شكرا , عندى كل ما أحتاجه من   -
 املشاتل . 
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 من سوء حظى . أان أيضا ,  -
فتحت الباب لتجد نفسها أمام رجل 

 أمحر الشعر :
 أنسة مسيث ؟ -
 إهنا أان فعال .  -

 هذه لك . أين حتبني أن أضعه ؟  -
 من مشاتل لندن , أان ال أرغب فيها -

 لقد أمرت أن أسلمها يدا بيد 
 أوه , إهنا ثقيلة و ..

 أسفة , ضعها على السلم . -
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ىف كل إانء بينما كان ينحىن ببطء حملت 
 ظرفا .

 سأذهب إلحضار الباقى . -
 الباقى ! اوه , ال , لن تعيد ذلك ... -

 قالت ليلى منتشية : 
إن هذه الورود لرائعة . هل أستطيع  -

 أن أخذ واحدة منها ألضعها ىف شعرى ؟
تفضلى , تستطعني وضعها مجيعا ىف   -

شعرك إذا كان هذا يسعدك . إن حفيدك 
 يريد أن يقتلىن .
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أنظرى ها هو ذا العامل عائد ومعه اثنان 
 من النبااتت العمالقة .

تناولت ساندى واحدة من البطاقات  
 وقرأت : ارتعشت يديها فجأة :

 " مع خالص حب .
مهست ىف خاطرها وعيناها مثبتتان على 

 تلك الكلمات :
 جائيل  -

 هل هناك ما يسوء ساندى ؟ -
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ظلت الفتاة سارحة بضع ثوان قبل أن  
 تدرك أن ليلى قد طرحت عليها سؤاال . 

 قال العامل : 
 أين سأضعها ؟ -

 قالت وهى تتنهد
 ضعها أينما شئت -

 حسنا . يبقى اثنان وينتهى األمر .  -
 رددت ساندى بصوت ضعيف :

 اثنان أخران .. -
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ساندى أواثقة أنت أبن كل شئ يسري  -
 على مايرام ؟

إنك شاحبة للغاية , لقد اعتقدت أن  
د وجه اهتمامه ىف اجتاه أخر . قد  بيرت ق

 وعدىن أبال أذكر شيئا أمامك ..
 إهنا ليست من بيرت . -

اي إهلى ! هل هناك شخص أخر يبعث  -
 لك ابلنبااتت اخلضراء ؟ 

 من هذا ؟ 
 جائيل  -
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 صاحت العجوز بشئ من الرضى :
 هكذا إذن  -

جيب عليكى أن تقومى بتدبري مكان  
سلم لن للنبااتت القادمة , إن درجات ال

 تكفى .
أدخل , ضعها هنا أمام املدفأة ..  -

 عظيم . 
هل تتفضلني ابلتوقيع هنا من فضلك  -

 ؟
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وضعت ساندى حروفها األوىل على  
 اإليصا ل .

مث راحت تنزع برفق البطاقات املدون  
 عليها :

 إالساندى مع خالص حب
 جائيل

سأحلق بك ليلى هناك مكاملة جيب أن  -
 أجريها .

 ليلى إببتسامة عريضة :قالت 
 إال اللقاء  -
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اتصلت ساندى ابملشاتل . ولكن جائيل 
كان خارجها تركت ساندى رسالة . مث  

اتصلت بزوج والدهتا لتخربه بعدم 
 استطاعتها قبول عرضه .

بوجه مشرق وخبطى سريعة أسرعت إىل  
مركز اهلواايت عند عودهتا , وجدت أمام 

اخل املدخل , صندوقني محلتهما إىل الد
, فوجدت بداخل صندوق منهما دمية 

من النسيج على هيئة دب : كانت هناك 
 بطاقة مثبتة ىف عنقها كتب عليها : 
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 جائيل أحبك
 إذن ملاذا مل تقول ىل ذلك ؟ -

بداخل الصندوق الثاىن الذى كان يبدو  
مغلقا إبحكام . وجدت متثاال مصغرا 
لشجرة جنكة مصنوعة من الكريستال  

 يها :وبطاقة مكتوب عل
 إىل سيدة اجلنكة

قامت مبحاولة أخرية للوصول إىل جائيل 
 ولكن دون جدوى . 
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ارتدت ثواب أزرق اللون بدون أكمام  
 وحذاء أبيض لتذهب إىل األوبرا . 

طوال األمسية , وبينما كانت جتلس ىف 
مقصورهتا تستمتع إىل األحلان الشهرية 
بصحبة بعض نزالء كازاجراند , مل يكن  

فكرها سوى جائيل , مل تكن تفكر  ىف 
 إالفيه وىف عينيه الزرقاوين العميقتني .
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ىف طريق العودة , توقفت السيدات  
 لتناول األيس كرمي .

كان الليل قد انتصف عندما كانت 
ساندى تقوم بتوصيل كل واحدة إىل  

 شقتها اخلاصة . 
أوقفت سيارهتا . صعدت السلم وعربت 

 الشرفة .
تها لرجل يستلقى  توقفت فجأة عند رؤي

على مقعدها الطويل وضعت يديها على 
 فمها لتحبس صيحة فرح .
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كانت تعلم من هذا بقلب خمتلق أقرتبت 
 على اطراف أصابعها .

 جائيل . -
كان يرتدى سرواال أزرق وقميصا أبيض 
بياقة متوحة أتملته كما تتأمل هلب مدفأة 

ىف ليلة شتاء ، يبعث فيها الدفء  
 ويسعد القلب .

 تكن ترغب ىف إيقاظه على الفور ، ومل
 لكن كل ما كانت تريده هو أن

 تستشعر لذة وجوده .
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ركعت ساندى ووضعت خدها على يد 
 جائيل قال وهو حياول أن يفيق :

 صباح اخلري ، أيتها اجلميلة اجملهولة  -
 هل طال انتظارك ؟ -

 طال دهرا  -
 اقصد منذ مىت وأنت جالس هنا ؟ -

 ساعةست وثالثون  -
هذه كذبة وال شك ، لقد خرجت من  -

 هنا ىف السابعة 
 حسنا ، لنقل منذ ساعتني -
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 شكرا على هداايك -
 لقد علمت أنك كنت تريدين ردها  -

 أعتقدت أهنا مرسلة من بيرت  -
 هأنذا أؤكد بنفسى ساندى أىن أحبك -

 لقد اعتقدت انك لن تقوهلا أبدا  -
ه أخذها بني ذراعيه وحاول أن جيذهبا حنو 

 فوق املقعد الطويل 
 جائيل ، قد يراان أحد . -

 إذن هيا لنشرب شيئا  -
 أليس الوقت متأخرا قليال ؟ -
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 لقد أخذت قسطا من النوم -
هنض وأخذ يدها ، كيف ميكنها أن  

 ترفض ؟
ىف السيارة جلست جبواره ، دون ان 
تنطق بكلمة .ىف انتظار أن يتكلم . 

عندما أوقف احملرك الحظت اهنما امام 
 منزله 

كنت أعتقد اننا سنذهب لنشرب   -
 شيئا 

 هذا ما سنفعله عندى  -
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ابلداخل مل يضئ سوى مصباح واحد  
 غري مباشر

هنا . لن يستطيع أحد أن يراان ،  -
 مهس ىف أذهنا : 

واآلن أنسة مسيث ، سوف أثبت لك إىل  
 أى مدى أحبك 

أوه جائيل ملاذا مل ختربىن حبقيقة   -
 مشاعرك قبل االن؟

 يساورك شك ؟ وهل كان -
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لقد كان ما بيننا جمرد اتفاق .. لقد   -
 تطوعت للخروج معى مدة أربعة أسابيع 

ابلنسبة إلنسانة ذكية مثلك هذا  -
الكالم يوضح أنك أحياان تكونني  

 حمدودة األفق
وكيف كان ىل أن أعرف ؟ إن كل ما   -

 كنت تفعله مل يكن سوى الواجب
 ال تقوىل كالما فارغا -

الناس عندما يكونون عاشقني  معظم  -
 يعلنون حبهم 
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 وهل أخربتىن أنت بشعورك ؟ -
مل أكن أريد أن أخربك حبب قبل أن   -

 أاتكد من حبك ىل
إن بيرت وجيىن يشبهان أمى ىف هذه  -

 النقطة ... إحساسهما مرهف للغاية 
عندما يقعان ىف احلب . ترينهما   -

يصرخان أبعلى صوهتما معلنني عنه ،  
 يبكيان يظهران كل مشاعرمها على املأل 
 أما أان فأشبه أىب فكل شئ أكتمه داخلى
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بصراحة كنت أعتقد أن حب واضح لك 
 وضوح الشمس ولكن لو كنت ترغبني 
ىف فيضاانت من الدمى والنبااتت  

 اخلضراء وعلب الشوكوالته
أوه ال أرجوك كل ما أمتناه أن ختربىن   -

نا أان من وقت إىل أخر أنك حتبىن ، حس
 أحبك اي ساندى مسيث أحبك أحبك

 هذا يكفيىن ، الرسالة وصلت -
إنك مل ترى شيئا بعد . أريدك أن   -

 تبقى معى لألبد 
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 ابتسمت ساندى ابستسالم 
لن تفقدىن أبدا اان لك منذ الليلة   -

 األوىل
عندما استيقظت ساندى حاولت  

النهوض ولكن ذراعه املطبقة عليها 
 منعتها

 ال تذهب  -
 س عندى أية رغبة ىف ذلك لي -

 هل تستطعني ان تناوليىن سرواىل ؟ -
 هل ستنهض اآلن ؟ -
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 مهس :
 ال -

دس يده ىف جيبه وأخرج علبة صغرية :  
 إهنا لك . 

اعتدلت ىف جلستها وهى تلقى خبصالت 
 شعرها إىل الوراء 

كانت العلبة الصغرية حتوى خامتا حملى 
 أبحجار الزمرد 

 هل تقبلني الزواج ىب ؟ -
 متت فوق عنقه كادت أن ختنقه ار 
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 هيه ! إنك تبكني  -
 من السعادة -

مىت إنتهيت من بكائك؟ هل تتفضلني  -
 إبعطائى ردا ؟ 

 أريد أن أصبح زوجيك  -
 وضع اخلامت ىف إصبعها 

إذا مل تكوىن حتبني الزمرد ، نستطيع  -
 وضع حجر املاس مكانه

 أان أعشقه  -
 أنه بلون عينيك  -
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 اجلنكة وبلون أشجار   -
واآلن أمامنا بضع مشاكل صغرية  -

 جيب الوصول إىل حل هلا 
 أوال ألغى موعد مساء السبت

 لقد حدث ذلك ابلفعل اي سيدى  -
حقا ؟ ملاذا قبلت اخلروج مع شخص  -

 آخر بينما أنت تعلمني ... 
مل أكن أعلم اي جائيل ! إنك مل ختربىن  -

 بشئ
 لن حيدث ذلك جمددا -
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تذهب إىل داالس . لقد اثنيا ال ينبغى أن 
 صدمت عند مساعى ذلك ، أتعلمني ؟ 

لقد متت تسوية هذا األمر أيضا .   -
سأبقى ولكن عليك أن تنام فأمامك يوم 

 طويل صباح غد .
 انفجر ضاحكا مما أاثر سخط ساندى

إن تلك أكثر ضحكة وحشية ومثرية  -
 لألعصاب مسعتها ىف حياتى

إن الضحكة مل تكن مثرية لألعصاب  -
 هلذه الدرجة
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 تلك كانت كذلك -
 بدأ اجلر ىف البزوغ 

 جيب أن أعود اي جائيل -
 ملاذا ؟  -

ألسباب كثرية أوهلا أنه جيب أن   -
 تذهب لعملك 

خطأ عندى يوم راحة . إن تشاد   -
سوف يتوىل شؤون املشاتل ، سأخصص 

 اليوم لسيدة اجلانكة 
 ومن سيتوىل إدارة لندن وهوملز -
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 جيىن -
 يىن بزمام األمور ؟هل عهدت لـ ج -

 وما الغريب ىف ذلك ؟ -
لقد دهشت فقط لقد كان هلا مظهر   -

 ... 
حساس للغاية ، خيتلف عن مظهر   -

 أخيها األكرب؟
هى وبيرت عاطفيان جدا ولكن ذا ال يعىن 
أهنا ليست ذكية أو ليست ذات مقدرة  
عالية ، للحق هى حتسن التصرف أحياان 
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أكثر من أىب لو يقبل فقط إعطاءها  
الفرصة ... فكرت أن أقوم أان إبعطائها  

 إايها
إن هذا لرائع . ابلنسبة هلا ولوالدك   -

ولك ... وابلنسبة ىل ستتاح ىل الفرصة 
 أراك كثريا  لكى

أكثر مما تتصورين اي حلوتى مىت   -
 سنتزوج ؟

جيب االنتظار ريثما يعود والداك من   -
 اخلارج 
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سيعودان ىف األول من سبتمرب )   -
 أيلول (

سنتزوج عندما يتحول لون أوراق   -
أشجار اجلنكة من األخضر إىل الذهب  
وىف اخلريف نستطيع أن ننظم حفل 

 استقبال ىف اهلواء الطلق
هل تعلمني كم سيطول انتظاران ؟ حىت  -

شهر أكتوبر ) تشرين األول ( أو على  
األقل إىل منتصف شهر سبتمرب ) أيلول 
 ( لن أستطيع أن أصرب حىت ذلك احلني 
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لننتظر عودة والديك حىت ذلك   -
التاريخ . ستكون مشغوال للغاية ولن  
 ترتك جيىن وتسافر إىل شهر العسل 

أفضل   من املمكن أن يكون العمل -
 شئ ابلنسبة هلا

ولكنك وعدت والداك أبن تدير   -
 الشركة 

بصفىت املدير قررت أن أستخدم  -
صالحياتى ولن يتصل والدى قبل أن  

 يصل إىل نيويورك 
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سرتين وستقوم جيىن بعملها على أكمل  
 وجه

 إنك أخ ممتاز -
 وبسيط للغاية  -

 إنىن رجل ممتاز .... 
 سندعو جدتك ، ليلى وبيرت ونتزوج  -

ن ضغط العمل يقل ىف املشاتل كل يوم إ
 عن اآلخر
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إن املوسم على وشك هنايته ، سوف 
أبدأ ىف تسليم تشاد زمام األمور  

 ابلتدريج
 
 
 

بعد كل ما رويته لوالدك عن عدم   -
مقدرتك إمهال املشاتل ... لقد تغري كل 
هذا اآلن . مل تعد املشاتل أتتى ىف املرتبة 

 األوىل من اهتماماتى 
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ريح جعل عيىن ساندى تغرقان هذا التص 
 ىف الدموع 

 عاد جائيل يكرر طلبه
 واالن إذن مىت سيكون هذا الزواج ؟  -

فكرت حلظة ىف والديها وجدهتا وىف دار  
 املسنني

إن ديريك قد عثر على شخص  -
 يستطيع إدارة كازاجراند 

 سوف أصبح بال عمل ، أتعلم ذلك 
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هل حيزنك إضطرارم للتخلى عن  -
 عملك ؟ 

 أجلك أفعل أى شئمن  -
ولكىن أريدك أن تكوىن ىف غاية   -

السعادة ، لقد أحببت هذا العمل بشدة 
 ، أكره أن أحرمك من سعادتك 

 سأعثر على شئ آخر -
تستطعني مساعدتى ىف املشاتل ، أم   -

 إنك تفضلني متابعة دروس التمريض ؟
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ليست عندى اإلمكاانت املادية   -
 لذلك 

 لماتجيب أن أعاقبك على هذه الك -
إنه ليسعدىن أن أقوم بدفع تكاليف 

 دراستك
 جائيل إن هذا سيكون شيئا رائعا -

ولكننا سنفكر ىف ذلك ىف وقت الحق ، 
ال أريدك أن أتخذى قرارات متسرعة ،  
هذه الدراسات تتطلب كثريا من الوقت 

 واملال
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 ولكنها تستحق  -
 داعبت ساندى حلظة شعر جائيل الداكن

 جيب أن أعود اآلن -
 ىت سيتم الزواج ؟ غدا ؟ م -

رابه ال لقد علمت لتوى حببك ىل  -
 وتريدىن أن أتزوجك ىف نفس اللحظة 

 ابلضبط -
أان ما زلت ال أعرك جيدا ، هل تريد   -

 أن ننجب أطفاال ؟ 
 أجاب بوقار 
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 نعم  -
 اتفقنا -

ساندى هناك سر عائلى جيب أن  -
 تكوىن على علم به 

 أى سر اي جائيل -
 ديقة جديدةلقد أصبح لبيرت ص -

 صاحت وهى تضربه بيدها
 لقد أخفتىن -

 توقفى توقى أيتها النمرة -
 هل كنت تبحث وراءه ؟ -
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 إنك أنت الىت تبحثني عىن االن -
 مهست

 جائيل جيب أن أهنض  -
 حقا ؟ -

مل أيخذ وقتا طويال حىت أقنعها أبن تنتظر  
 فرتة أخرى
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 اخلامتة 
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حقائب  كان جائيل منهمكا ىف وزن 
 احلبوب عندما اعلنت رائحة 

 عطر اجلاردينيا عن وجود ساندى 
 لقد حانت ساعة غلق األبواب  -

 نعم  -
 ألقى نظرة خاطفة إىل ساعة يده

آسف . لقد أغلقنا عند الساعة  -
السادسة مث نسيت الوقت وأان أقوم  

 بتخزين هذه احلقائب
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ال داعى لالعتذار . لقد كنت  -
 مشغولة للغاية اان أيضا

 إهنا أول مرة أتتى إىل هنا منذ شهر 
تعلم جيدا أن دراساتى أتخذ الكثري   -

 من وقىت 
دار حول الطاولة وهو يتساءل إذا كان 

 سيمل يوما . أتمل ساندى
لقد مر على زواجهما اآلن سنة وشهر . 

 ولكن ىف كل مرة يراها فيها 
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كان يشعر بنبضاته تتسارع وبرغبة ىف 
 وأكثر البقاء إىل جانبها أكثر 

تعاىل لرتى ، عندى شئ أريدك أن   -
 تشاهديه 

 أخذها من يدها وتوجها إىل داخل املبىن 
 عربا املبىن حىت وصال إىل مكان اآلشجار

 انظرى إىل هذه اجلنكة -
غن لوهنا قد حتول إىل الذهب متاما !  -

 كم تبدو رائعة 
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مجيلة للغاية ... ىف الغد ستكون   -
 اواحدة منها مزروعة ىف حديقتن

أوه جائيل هذا رائع . أود لو استطعنا  -
املرور على منزلنا املستقبلى قبل الذهاب 

 إىل بيتك 
 بكل سرور  -

أخذ ينزع برفق البنسة الىت كانت ىف  
 شعرها

 ماذا تفعل ؟ -
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أحب أن أرى شعرك منسدال على  -
 كتفيك 

 تستطيع االنتظار حىت نعود إىل البيت -
الفتاة ذات الشعر الذهب حتت   -
 لشجرة ذات األوراق الذهبيةا

 اقرتبت منه مبتسمة
عندى خرب عظيم . قريبا سنصبح   -

 ثالثة 
 ثالثة ؟ هل أنت متأكدة ؟  -
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ال ... ولكن عندى موعد مع دكتور  -
 ابتس األسبوع القادم

ولكنك ستضطرين لرتك دراستك فرتة  -
 .. 

فرتة طويلة . إذا أردت القول ، ال  -
 يهم جائيل أان سعيدة للغاية 

 أمسك خبصرها ورفعها إىل أعلى 
 هيه ! اتركىن  -

 ضمها إليه بقلب ملئ ابحلب 
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اي ساندى الغالية اي سيدة اجلنكة  -
 أحبك

طوقت عنق جائيل أبصابعها وراحا ىف  
 قبلة طويلة . وقعت بعض

األوراق الذهبية الىت تشبه املروحة جبانبها 
 كما لو كانت ترسم دائرة

 سحرية حوهلما 
 
 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  
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 زوروا موقع مكتبة رواية  
 www.riwaya.ga 

 (النهاية ) 
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