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 امللخص

 تشعر جيدة معلمة مارشال سارة كانت
,  نفسها  عن ذلك تعرف وهي,  ابملسؤولية

 على  أليسرت ماك مجيس السيد جيرؤ فكيف
 تعرف اهنا تعلم  كانت  ؟ األهلية بعدم اهتامها
  بعض يف هو يعرفها   مما اكثر  كاترين  ابنته

 سيسعى ألنه هددها, هذا مع ولكنه النواحي
  اصر مث,  التعليم  مواصلة من ليمنعها جهده
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.  ابنته عن التفتيش رحلة يف ترافقه ان على
  كاترين  على العثور حقا    تريد هي كانت  لقد

  ولكن  مجيس من قريبة تكون ان  تشأ مل ولكنها
 الشعور؟ هذا يدوم هل
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   الداخلي امللخص

 ال انين, أليسرت ماك سيد  اي خمطئ إنك,كال"
 هل.  كوابيس  وإمنا, شاعرية تصورات املك
 ان  حقا   تريد هل ؟ السبب تعرف ان  تريد
 رأس يف األفكار هذه مثل اضع مل ملاذا  تعرف
 "الجتذابك؟ خطة ألضع اكن   مل وملاذا ابنتك؟
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 االول  الفصل

  سارة  ترفع ان قبل ملحا    اهلاتف  رنني تصاعد
 يف يتصاعد  ابلتوتر شعرت وقد السماعة

  أليسرت  ماك مجيس وقابلت  سبق لقد.  داخلها 
  جعلتها املناسبتني  تلك من ااي   ولكن,  مرتني

 ال هذا  كان  وإن,  به اخربته مبا  اقتنع ابنه تظن
 ..تلومه اهنا  يعين

 "  اليسرت ماك"
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 صالبته وكانت,  عميقا    خشنا   الصوت كان
, اهلاتفي االتصال قرقعة خالل  حىت ملحوظة
 يف حية بصورة له حتتفظ  ماتزال سارة وكانت
 . اشهر  ثالثة منذ مرة آلخر قابلته منذ ذهنها

 وجهه, الثلج بروة يف القامتتان عيناه كانت
 وشعرت... مكظوم  غضب فيه يتجلى النحيل

 ان هلا ينبغي كان.  جسدها تتملك برعشة
 به تتصل ان لورنس السيدة زميلتها من تطلب

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
9 

  اىل دفعها ابلواجب شعورها ولكن.  منها بدال  
 رحيانة.املهمة هبذه  نفسها  هي تقوم ان

  يف اخلشونة ابنت وقد صرب بنفاذ وقال 
 " نعم :" صوته

  إذ وجنتيها اىل يتصاعد ابلدم سارة وشعرت
  سوءا   تزداد االمور  جتعل اهنا تدرك هي

 . هذا بتلكوئها
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 سارة هنا, أليسرت ماك  السيد"  وقالت
,  تتذكرين كنت  إذا ادري ال,  تتكلم  مارشال

 "   كاترين  ابنتك  معلمة اان
 ومل"  مارشال آنسة اي, ذلك  اذكر  إنين"  فقال

 قالته  ما  ان ذلك,  صوته يف احلدة نربة ختطئ
 . يعجبه مل,   احلني ذلك يف له

 -----------------------
 ------------ 
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.  به يتسامح   او  ذلك ينس  مل انه  واضحا   كان
 هذا لذكر جمال مثة يكن مل, حال كل  وعلى
 جعلك ما شيء حدث هل"  واتبع,  اآلن

 "يب؟ تتصلني
 الذي ما..."  إنين...   إنين"  بتوتر فقالت

  التعامل  اعتادت لقد,  التوتر   هبذا تبدو جعلها
  ان ما,  ولكن... دوما   آابئهم  و التالمذة مع

 تتعلثم  حىت أليسرت ماك السيد اليها يتكلم 
  يف انضجة كامرأة  وليست  مراهقة كأية
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. املسئوولية  ابلغ بعمل تقوم عمرها من  الثالثني
,   نفسها  من الغيظ متلكها  وقد تقول واسرعت

 هلجة يف بدا  الذي الصرب  نفاد تلحظ وهي
 إن اقول ألن آسفة" يكلمها  الذي الرجل

 "  أليسرت ماك سيد اي اختفت قد كاترين
  من بذلك؟ تعنني ماذا اختفت؟" فقال
  اىل للدراسة رحلة يف اآلن تكون  ان املفروض
 من هتدئ بعمق سارة وتنفست!" فرنسا
..    املفروض من كان"   تقول وهي اعصاهبا
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 احدثك إنين ,  الرحلة هذه يف اآلن هي اعين
 "ابريس من

 حدث  عما ابلضبط اخربيين  إذن"  فقال
  هبذه ابلقيام البنيت امسح  مل فأان, , هناك

 "تضيعيها لكي, الرحلة
  خارج  بشيء نقم  ومل,  اضيعها  مل إنين" فقالت

 " للرحلة املقرر الربانمج عن
 ان  يف احلق  هلا  يكن ومل,  جدا   مضطراب   كان

  وتصرفه جفائه عن ابالستياء تشعر
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  إهنا,  ابجلواب يطالبها وهو االستبدادي
 رحيانة .عنه تعرفها اليت املفرطة حساسيته

  السيدة  اان,  اللوفر متحف يف كنا"   وقالت 
 عندما, والفتيات جاكوبس واآلنسة لورنس
 "كاترين  اختفت لقد,  حسنا  .. كاترين  افتقدان

 البد..  مارشال آنسة اي احد  خيتف مل"  فقال
 فتشنت هل.. ما مكان يف طريقها  اضاعت اهنا

 !" اآلن عنكن تبحث نفسها هي رمبا عنها؟
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 عنها البحث يف ساعتني امضينا لقد"  فقالت
 ذلك يف شاركنا وقد,   أليسرت ماك سيد اي

 مل اننا  صدقين, احلني ذلك املناوبون  احلراس
 "مكان اي يف جندها

 ولكن, احلدة بتلك تكلمه  ان هلا يكن مل رمبا
 ؟ الشكل هبذا محقاء  يظنها  ان حقه من هل
  أسوأ والمبا اختفت قد كاترين  ان  يكفيها أال
  هو يعاملها حىت,  بعد فيما شاع كما  ذلك  من

 .  حسنا   ؟ معتوهة غبية كامرأة
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 يف  جتدوها مل فإنكم , إذن"  يقول هو وعاد
 هل ؟ آخر مكان يف عنها فتشتم  هل.  اللوفر

  اىل  او,  مارشال آنسة اي الفندق اىل رجعتني
 عنكن للتفتيش ذهبت  تكون قد مكان اي
 الفتيات من النوع  ذلك  من ابنيت ليست فيه؟

 "الشكل هبذا انفسهن  من يتصرفن  الاليت
 اي متاما   تعرف  انك يف كثريا    اشك" فقالت

 ماك سيد اي,  ابنتك هي  الفتيات  من نوع
 " املشكلة اساس هو هذا ورمبا , اليسرت
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 الندم  ساورها وقد, ذلك تقول ان  هلا يكن مل
  ولكن. شفتيها من الكلمات هذه افلتت حاملا

 . السرتجاعها الوقت فات, 
 تنتظر وهي السماعة على قبضتها واشتدت

  الثائر صوته  مسعت ان لبث وما,  فعله ردة
,   جهنم  حبق  نفسك تظنني من"  هبا يصيح

 هذا مثل تصدري أبن لنفسك لتسمحي
 تعلمني اليت املدرسة اىل  ادفع  إنين ؟ احلكم 
 على ابنيت حتصل لكي,   طائلة امواال   فيها
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 عانس حتكم  ان اتوقع مل ولكنين.  جيدة ثقافة
 تقفه ال هي بينما اببنيت عالقيت على مثلك

 حديثة فتاة فيها تفكر اليت  الطريقة عن شيئا  
 " السن

 ------------------- 
  اليسرت ماك سيد اي..  جترؤ  كيف"   حبدة قالت

 ..."  اىل  اشكو ان البد, 
 اليهمين,  بصراحة إنين"   خبشونة فقاطعها

,  مارشال آنسة اي, اليه  تشكينين من مطلقا  
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  هلا جرى والذي  ابنيت هو  حاليا  ,  مايهمين إن
 "؟ الشرطة إببالغ قمت اظنك, 
  اىل ابلنسبة اقرتحوا ولكنهم , طبعا  "  قالت

 قبل  ذلك حنو او   يوما   انتظر   ان,  الظروف
 شخص عن حتر حمضر بتحرير   يقوموا ان

 " مفقود
 اختفت لقد,  ظروف  اية ظروف؟"  قال

 حال يف املسؤولية كل  وسأمحلك كاترين
 يف اهليتك عدم نتيجة, هلا مكروه اي حدوث
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 حاال   تذهيب  ان اريدك واآلن,  املسؤولية حتمل
  يعثروا ان  اريد انين لتخربيهم   الشرطة دائرة  اىل

 " اآلن ابنيت على
  انتهى  تدعين ان األفضل من  ان  اظن"  قالت

 مث,  اليسرت ماك سيد اي مباحدث إعالمك من
  من اكثر  به نقوم ان علينا جيب كان  مبا اخربين

  متاما   ليس  كاترين  اختفاء  ان اظن. ذلك
 عندما انين ذلك.  عليه  بدا  الذي ابلشكل

  يف يل  تركتها ورقة وجدت الفندق اىل رجعت
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  وان فيليب مع هربت اهنا  فيها تقول,  غرفيت
 "عليها اقلق ال

 وما, هذا فيليب هو من ؟  فيليب"  فقال
 "مارشال؟ آنسة اي,  قوله تريدين الذي

 مل كاترين  إن  اقول ان اريد, فقط"  اجابت 
 احد مع  هربت لقد. ختطف مل اهنا تفقدكما

  ملاذا اآلن فهمت فهل.  الفندق يف اخلدم
  للتفتيش حازم بعمل القيام  يف تباطأت الشرطة
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  اهلاربون يراجع ما كثريا    انه  اخربوين لقد ؟ عنها
 "انفسهم  تلقاء  من ليعودوا افكارهم  مثلها

 مسحت  إنك   تقويل  ان تريدين ؟ هربت"  فقال
 الوقت يف اخلدم احد مع  هترب أبن البنيت

  ايتها,  إهلي اي فيه؟ عنها  مسؤولة انت الذي
,  حيدث كان  مبا علم  لك سبق انه البد املرأة

 "هذا؟ لتمنعي التصرف استطاعتك يف يكن أمل
 ما بقدر ادهشين األمر ان  احلقيقة يف"  ردت 

 ان عن فكرة    لدي تكن مل. انت  ادهشك
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  الفىت ذلك  مع تكلمت قد...  كانت  كاترين
 "  بعمله تتعلق كلمات  بضع من اكثر
  اخلط  عرب به شعرت ابلغا   غضبه وكان

,   الوضع من هتدئ ان عبثا   هي وحاولت
 خيفف ان إمكانه  يف شيء مثة يكن مل ولكن

 . يبدو كما  اليسرت ماك  جيمس غضب من
  ايتها رأسك يف عينني لك  إن"   يقول وعاد
 الذي ما  بواسطتها ترى ان ينبغي كان  املرأة

  برغم  ابدا   لك عذر  وال,  ومتنعيه حيدث
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 عليك جيب كان  انه  إذ.  اجلامعية شهادتك 
  خربة لديك انه البد. ذلك  دالئل مالحظة

 احلب  يف يقعن  الاليت عشرة اخلامسة بفتيات
 "بنفسك ذلك جتريب مل ولو حىت

 اخلشن كالمه  من تغضب ان  هلا كان  وما 
 قلقه اىل ورده  جتاهله هلا ينبغي  كان  إذ, ذاك

 شعرت فقد ذلك ومع.  ابنته على الشديد
 ونظرة  نظرته هي هذه هل.   مؤملة بطعنة سارة

 عانسا   فتاة مجيعا يروهنا  هل  ؟ اليها  اآلخرين
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 كان  رمبا الطبيعية؟ املشاعر تعرف ال مسنة
 امضت اهنا  ذلك.  النقطة هذه يف مصيبا  
 احلياة عن عزلة يف األخرية سنوات العشر
 .عليها بصماته  ترك ذلك ان والبد,  العامة

 -----------------------
 ---- 

 بطبيعة  هو كهذا  امرا   إن "  يقول وهو عاد
,  مقدرتك مستوى فوق تسويقه شيء,  احلال

 "طائرة اول يف اان وسآيت
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 عليه ردت ولكنها, الذعة سخريته كانت
 االتصال اعاود ان مين تريد وهل"  حبدة

 " ؟ الوقت هذا يف  ابلشرطة
 اليت  الورقة وجود  مع  انه إذ, طبعا  " قال 

  ان ارجو  واليت مارشال آنسة  اي عنها تقولني
 األمر  من يغري  ال ذلك فإن, صحيحة تكون
  إنين,  مفقودة معتربة هي ابنيت  ان إذ,  شيئا  

 " إيل   وتعيدها جتدها  ان  الشرطة  من اريد
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 يف  فهي,  طفلة ليست  كاترين  إن"  قالت
 " تقريبا   عشرة السادسة

 ال انه اعلم ,  عمرها كم   اعلم   إنين"  فقال 
 مكتوف انتظر جتعلين األرض على قوة توجد

 يف لغرض يستغلها حدث  فىت بينما,  اليدين
 " نفسه

 ففعلت,  االتصال قاطعا   السماعة وخبط 
 متاما   متفهمة إهنا,  ترجتف وهي مثله سارة
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  هبذه يكون ان جيب كان  هل ولكن ملشاعره
 ؟ الفظاظة 

 خيفقان بصدغيها  تشعر وهي عينيها واغمضت
  ان قبل توازهنا تستعيد ان جيب. التوتر لشدة

  بطبيعة ختربهم  ان  عليها إذ,  اجملموعة  بقية أتيت
   األمر حقيقة من ختفف  ان جيب إمنا, احلال
 استطاعتها يف كان  ولو,  استطاعتها قدر
 السيد  والدها وبني  بينها سرا   األمر هذا حفظ
 ال ولكن, افضل  ذلك  لكان,  اليسرت ماك
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  مثارا   ستكون كاترين  واملسكينة  هذا يف امل
 املدرسة  اىل  تعود عندما واألوقاويل للشائعات

  اىل  ابلعودة والدها هلا  مسح اذا هذا... 
  امر  وهذا املشكلة هذه تنتهي عندما املدرسة

 هي  يعتربها  وكأنه بدا لقد.  فيه مشكوك
 ذلك كان  ورمبا,  البنته جرى عما مسؤولة
  ان حاولت لقد.  النواحي بعض يف صحيحا  

, ابلتعاسة ابنته شعور مبدى شهور منذ تنذره
  ان عليها  كان.  اليها يستمع ان رفض ولكنه
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 كانت  تراها هل ولكن إقناعه يف جتتهد
  رأيه اآلن عرفت وقد ذلك يف ستنجح

 السن؟ كبرية  عانس اهنا وهو فيها؟ احلقيقي
  فوق املعلقة املرآة حنو ومشت سارة  وهنضت 

  ولكن.  احلكم  هذا قسوة من لتتأكد املدفأة
 فبشرهتا. يعزيها ما عليها تعرض مل املرآة
 وشعرها الرماديتان الزرقاوان وعيناها الشاحبة

 اسفل عند اخللف  اىل املضموم اخلفيف  البين
 ملعلمة صادقة صورة اعطى هذا كل  رقبتها
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 من  قريبة كانت  مالبسها ان حىت.  عانس
 قميصها كان  فقد, ايضا   الصفات هذه
  مع األانقة اىل مفتقرا   يبدو العنق اىل املقفول

 كيف  قبل  من تالحظ  مل ملاذا.  الكحلية  بدلتها
 هذه إيالم أشد ما السن؟ يف تكرب  ابتدأت

  املرآة  يف نفسها اىل  تنظر  كانت  لقد.  احلقيقة
  سنني مرور حبقيقة فجأة لتصطدم, يوميا  
 وجها   هلا تعكس املرآة كانت  منذ, كثرية 
 لقد.  اجملعدة شعرها خبصالت حماطا   ضحوكا  
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 سعيدة ,   خمتلفة فتاة  احلني ذلك يف بدت
  األمر ذلك وقع مث..  املسؤولية  من وخالية
 رحيانة .مأساوي بشكل حياهتا غري الذي

 تصرف ان حتاول وهي املرآة  عن  وابتعدت
 ان اعتاد  الذي  احلاد األمل  ذلك  عن ذهنها

 . الذكرى  تلك  يرافق
 -----------------------

 ------- 
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 قد حدث ما ان كما.   يعود  ال املاضي لكن
 سنوات عشر ومنذ.  يتغري ولن وانتهى حدث

,  يكتنفها واألمل نفسها  شتات استجمعت, 
 حياهتا اليه انتهت الذي  الطريق يف لتتوجه

 ذلك يغري  ان ميكنه شيء مثة وليس, اليوم
 .اآلن

 وكان   اسرهتن يف راقدات الفتيات كانت  
 القهوة فنجان سارة ورفعت,  هادئ   الفندق

 وقد رشفة منه واخذت املدام  هلا اعدته  الذي
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  قلق طول بعد واهلدوء  ابلراحة شعرت
 الفتيات بني  القلق سرى لقد.  واضطراب 

 وامضني, لكاترين ابلنسبة مباحدث علمن حني
 ميكن  الذي املكان عن يتناقشن  بطوله املساء
 تفقد  سارة كادت  ان  اىل, فيه تكون ان

,  ذلك  عن يتوقفن ان هبن فصرخت  اعصاهبا
 ابلراحة احست رقادهن وقت حان وعندما

 املعلمتان عزمت عندما خاصة, لذلك
,  ايضا    مها الفراش  اىل الذهاب على االخراين
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 املقبل اجتماعها  اىل متشوقة  هي تكن ومل
 تفضل  كانت  بل,  اليسرت ماك مجيس ابلسيد

 هو  إذا, احد حضور دون االمور مضت لو
 . هلا  السابقة نعوته  يكرر ان اختار

  واقفة لتقفز  يدها من القهوة فنجان وضعت
  و  احلارج يف سيارة ابب صوت مسعت ان بعد
 القادمني  ولكن. قلبها  دقات تسارعت قد

 على جتلس فعادت, الفندق يف نزيلني كاان
  أبدب حتيتهما ترد   برأسها  تومئ وهي كرسيها
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 ماك السيد  اين.  اجللوس بقاعة  ميران ومها
 اول سيستقل انه اخربها لقد إذن؟ اليسرت

  لن هذا  أتخره إن.  ساعات منذ وكان طائرة
 .السيئة طباعه من كثريا    حيسن

, اخرى ساعة اجللوس قاعة يف سارة وبقيت 
 عشرة  الثانية  احلائط ساعة دقت عندما ولكن

 متعبة كانت  فقد, يكفي  هذا ان ادركت, 
 عن عدا, احلافل اليوم ذلك بعد القوى واهنة

 فتيات من دزينة رعاية يف  بذلته الذي اجلهد
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. املاضي االسبوع طوال عشرة اخلامسة يف
 كان  سواء, النوم من قليل  اىل حباجة فهي
  ملحوظة وسترتك خائفا   ام راضيا   اليسرت السيد

 . الصباح يف سرتاه أبهنا الليلي  املوظف عند له
 على  وعلقتها سرتهتا خلعت غرفتها ويف 

 تتمىن وكانت. وقميصها تنورهتا  مث,  املشجب
 الفندق  ان لو الوقت هذا  يف ساخنا   محاما  

 ولو,  النزالء غرف يف الرفاهية هذه مثل  يوفر
 العام احلمام  اىل  القاعة عرب  متر ال الرحلة ان
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 وكان.  الليل من املتأخرة الساعة  هذه مثل يف
  يف سريع بغسل  ذلك عن  تستعيض ان عليها

 رحيانة .غرفتها يف األيدي غسل حوض
 عندما يديها  تغسل وابتدأت  احلوض مألت 

 ترتك وهي بضيق ومتتمت.  غرفتها ابب قرع
 عن تفتش  حوهلا ونظرت  احلوض  يف الصابونة

 الباب  ترى وهي ذاهلة لتشهق,  املنزيل  ردائها
 . اليسرت ماك مجيس السيد منه ويدخل يفتح
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 مثة اليس, حسنا  "  الباب عند  يقف وهو سأهلا
 "؟ اآلن حىت  كاترين  عن خرب

  برودة  يف بعينني الذاهل وجهها يف حيدق كان
 جسدها تشمل برعشة سارة وشعرت,  الثلج

  انك  تظن  الذي ما,  اخرج"   فيه وصرخت, 
 الشكل؟ هبذا معي حتقق هنا تقف  إذ تفعله

 "حاال   اخرج
 ان مالبثت اليت املنشفة تلتمس يدها مدت 

 .  املرجتفة  اصابعها  بني من سقطت
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 -----------------------
 ---------- 

  إنين"   يقول وهو خلفه الباب واغلق فدخل
 " مارشال آنسة اي مكان اي اىل اذهب لن

  واستطرد املتسعتني عينيها يرى وهو وابتسم  
,  نظرك يف احلشمة عن خلروجي آسف إنين" 

  االهتمام وقت ليس الوقت  هذا ولكن
  ابنيت فيه  تكون الذي الوقت اعين,  ابللياقات

 "مفقودة
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  يف احلق يعطيك ال كاترين  اختفاء إن"  قالت 
  ااندي ان قبل اخرج,  غرفيت تدخل ان

 مثة ليس. خارجا   بك ليلقي الفندق  موظف
 اي كثري  هذا إن.  السلوك   من النوع هلذا عذر

 "اليسرت ماك سيد
 إن,   كال  ؟ كثري  هذا" اثئرا   وقال وجهه امحر 

  مع هترب  أبن البنيت مساحك هو حقا   الكثري
 "خليع فىت
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, ذلك  يقول وهو وجهه عضالت وتوترت
 القوة ابدى كان.   بصرامة شفتيه واطبق

 شعره  وكان.  الظاهرة حنافته برغم  اجلسمانية
.   بشرته الشمس لوحت وقد السواد  من قريبا  
.  اليها حمدقا   يقف وهو وعدوانيا خشنا   بدا

 نفس وهي والقلق ابالضطراب هي وشعرت
 . هذه اخلوف ملشاعر نفسها  كرهت  الوقت

,  هترب أبن البنتك احد يسمح مل"  قالت 
 ان  قولك اما, ذلك  ارادت اليت هي إهنا
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 بغضب وتنفست"  خليع فىت هو فيليب
  اظن  ال اليسرت ماك سيد اي بصراحة" واتبعت

 كل  على.  عنه تتكلم  عما  فكرة عندك ان
 املوضوع هذا يف احلديث اطيل لن,  حال

  هذا حىت ولكن ملشاعرك  متفهمة إنين.  حاليا  
 ال الذي السلوك  هذا  يف احلق يعطيك ال

 حاال    الغرفة من خترج أبن تسمح فهل. يغتفر
 ان بعد اجللوس قاعة يف هذا حديثنا سنتابع ؟

 ال مارشال آنسة بصراحة"  قال!" ثيايب ارتدي
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  سأؤخر انين تظنني كنت  ولو حىت يهمين
 لقد. خمطئة فأنت,  املوضوع هذا يف حديثنا

  وشكرا  , اآلن حىت كافيا    وقتا   اضعت
  هذا اختارت اليت الفرنسية اجلوية  للمواصالت

" اجلديد التنقالت نظام تعتمد لكي اليوم
 ال الذي املمشوق جسدها على نظرة  والقى
  ليستدير,  وتنورة الصدر محالة سوى يسرته
  مث املنزيل  رداءها قريب كرسي  على من وأيخذ

 ذلك  كان  إذا هذا ارتدي" قائال   إايه يناوهلا 
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  هذا يف  ونتحدث معا   جنلس مث.  شعورك يريح
 املتعلقة شتائمك  من بدال   اهلام األمر

 " ابحلشمة
  تورد وقد  لرتتديه منه الرداء  سارة اخذت 

.   العميق  صوته يف االزدراء  هلجة لدى  وجهها
 بينما الباردة  نظراته تواجه على نفسها  ومحلت
 تتمىن وهي.  خصرها حول  احلزام  تربط كانت

  شعرت ان ومالبثت. قلبها خفقات ابطأت لو
  مل ولكنها. جسدها سرتت ان بعد ابالرتياح
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  والغضب اخلوف موجات من  التخلص تستطع
 وقف مرة آخر تذكرت ان  بعد,  تنتاهبا  اليت

 بعينني ليواجهها  نومها غرفة يف رجل فيها
 . غاضبتني

 " لك؟  تركتها اليت الرسالة معك هل"  وقال
  ان ودون .  احلاضر واقعها  اىل  صوته اعادها
  خزانتها ادراج احد اىل استدارت,  تتكلم 
 هو وقرأها.  إايها تناوله مث الرسالة لتاخذ
 حتت من  اليها   ينظر ان قبل  طواها مث بسرعة
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 قالت وماذا"  يقول وهو, املقطبني حاجبيه
 أريتهم  انك ابعتبار طبعا   شأهنا؟ يف الشرطة

 "إايها
 -----------------------

 ------- 
 تقفل وهي تلك  الالذعة مالحظته جتاهلت 

  نظراته اشعرهتا وقد  لردائها   األعلى الزر
,  طبيعي هذا"  وقالت.  ابلضيق املتفحصة

  األمر  اىل نظرهتم  ان يبدو,  حال كل  على
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  علينا ينبغي يعد مل انه حبيث,  إجيابية اصبحت
   ذهبت قد كاترين  ان حيث, كثريا    نقلق  ان

 " مشيئتها بكامل فيليب مع
 اهنا ؟  مشئيتها بكامل" وجهه جتهم  وقد فقال 
  الذي تدرك   ان من اصغر فهي .  طفلة  تزال ما

 يقول وهو غضبا   عيناه واشتعلت" تفعله
  تلك زالت ما.  ابلغريزة سارة وتراجعت. ذلك

 القامتة الذكرايت تلك,   تراودها الذكرايت
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 من كانت  لقد.  اعماقها يف  تكمن  اليت املريرة
 .هنارا   ليال   معها تعيش,  قبل

  الزمن مرور  ولكن.  الكوابيس وتتنفس تعيش
 يف  ختتزهنا ان فاستطاعت,  خماوفها من خفف

 رحيانة . الباطن عقلها اعماق
 الباب اليسرت ماك مجيس هياج فتح واآلن

  ببطء  اليها  عائدة الذكرايت هذه لتتسرب
 حماولة  يف واضح بشكل  وارجتفت.  غادر

 يوصلنا ال هذا إن"  وقالت. منها للتخلص
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  مبا اخربتك لقد.  اليسرت ماك سيد اي شيء اىل
  اوقفهم   انين يعين ال هذا ولكن.  الشرطة قالته
  من اصغر .  طبعا   هي كاترين  إن.  ذلك على

 تتفهم  ان عليك,  ولكن.  كهذا  امرا   تقرر ان
 بل, ابنتك خيطف مل فيليب إن.  نظرهم  وجهه

 من واضح وهذا.  إبرادهتا معه هي ذهبت
 "رسالة هذه

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
51 

 اليس.  االفكار  تقرأين  انك ؟ أحقا  " فقال
  ابنيت كانت   مباذا تعلمي ان وميكنك ؟ كذلك

 "  الرسالة هذه تكتب وهي تفكر
 حد اىل, منها يقرتب وهو  الرسالة  اليها  واعاد

 ومشت, القوي جسده حبرارة معه سارة شعرت
 وتراجعت,  جبسده امللتصقة  الصابون رائحة

 :  فقال,  هو رآها غريزية حبركة
"   كاهلرة  تقفزين إنك ؟ لك   جرى الذي ما" 

 وهو اصابعه وكانت,  هبا ليمسك يده ومد
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 ولكن. ابردة صلبة العارية  بذراعها ميسك
  بلهجة تقول وهي بسرعة عنه ابتعدت سارة
 ملسته إزاء  جسدها وتوتر" تلمسين ال"  آمرة

  بصمت طويال   فيها فحدق. لذارعها اخلفيفة
 تقلقي ال"  وقال جانبه اىل تنسبل يده  ترك مث

. اخرى  مرة املسك ان يف النية عندي ليس.. 
  اليت الوحيدة فهي ابنيت على اهتمامي سأركز

 " ذلك حتتاج
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,  ظهره حىن وقد النافذة  حنو مبتعدا   واستدار
 منها ينظر ومضى النافذة عن الستارة وازاح

 اان عما فكرة لديك"  يقول وهو,  اخلارج اىل
 هتتمني وهل ؟ مارشال آنسة اي سبيله يف

 ال شيئا   كاترين  اختفاء تعتربين هل لذلك؟
 " اهلادئة؟ حياتك  اربك حداث   كونه  عن خيرج
 قلقة انين  ذلك,  صحيحا    ليس هذا"  فقالت
 افضل من واحدة فهي, كاترين  على فعال  

 " تلميذايت
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 ابرتياح تتنفس ان من اآلن استطاعت لقد 
  تتمالك ان واستطاعت.  عنها ابتعد ان بعد

 على كان  الذي  الفزع  من وتتخلص روعها
 ومل اآلن انضجة امرأة إهنا. يتملكها ان وشك

. ترتبك او لتخاف الصبية  او  الطفلة   تلك تعد
   حنوها  اليسرت ماك مجيس   شعور كان  ومهما
 أبي  رغبة يكون ان ميكن ال فهو,  اآلن

  تلميذاتك افضل من واحدة"  هو وقال!حال
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  ابنيت ماتعنيه كل  هذا هل! هذا أروع ما..  ؟
 ؟ مارشال آنسة اي اليك ابلنسبة

 -----------------------
 ------------------- 

 طريقتك عندي خلفت لقد.  تدهشينين  إنك
 كاترين  ان فكرة,  مؤخرا   آرائك عرض يف

,   تلميذة جمرد من اكثر شيئا   لك  تعين كانت
 " وسعادهتا خلريها تعملني كنت  رمبا وانك 

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
56 

 عن ينم , اليها ونظر  استدار  حني وجهه كان  
 جلستها يف هي وتصلبت,  والربود االزدراء 
 فهي  لذلك اهتم  ان الطبيعي من"  لتقول

 إحساس  مؤخرا   ساورين وقد , جدا   فتاةحلوة
, ما  لسبب ابلتعاسة تشعر كانت  أبهنا عميق
 احتدث  ان حاولت انين  يف السبب هو وهذا
 هذا انت جتاهلت احلظ  ولسوء,  بشأهنا اليك

 "  األمر هذا اآلن ليحدث  االنذار
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 ساخرة متوترة ابتسامة شفتيه على فارتسمت 
  جمرد هذا.  كال,   آوه"  وقال عينيه تبلغ مل

 " مارشال آنسة اي وراءه تتسرتين عذر
  أتسرت, عذا"  تقول وهي سارة مشاعر توترت

 "وراءه؟
 لتكون الصباح اىل هذا كل  يرتك  فقط انه لو 

.  للمناقشة مهيأة واصبحت قليال   اراتحت قد
  ما فهم  تستطيع  ان من إرهاقا    اكثر كانت  لقد

 .  يعين
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. علي اللوم إلقاء حتاولني  إذ ذلك" فأجاب 
  اثناء كاترين   عن املسؤولة انت كنت  لقد

 عندما عنايتك يف كانت  لقد , هنا وجودها
 ما  رؤية يف فشلت اليت  انت إنك.  اختفت

  اي اللوم  يقع انت وعليك, انفك حتت يدور
  امانه وضعتها لقد علي   وليس  مارشال آنسة

 "األمانة حتفظي فلم  عندك
 خصالت لرتجع   رأسها هتز وهي سارة وقفت

,  يربطها الذي الشريط من افلتت شعرها من
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 وغري صحيح غري الكالم هذا"  تقول وهي
 "عادل

  كبش  منها جيعل ان حياول  تراه ان  غاظها لقد
 حاولت عندما,   تقصريه خلفه يواري الفداء
 منذ وذلك, ما خطأ مثة ان من حتذيره جهدها
 الذي الوحيد السبب ان"  وقالت,  اشهر
 عن الغريب التصرف  هذا اىل كاترين  دفع

  ماك سيد اي اهتمامك قلة هو,  طبيعتها
  زايرة نفسك كلفت  املرات من كم .   اليسرت
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 كلفت  املرات من كم   املاضية؟  السنة ابنتك
  رحالتك احدى  اثناء اليها رسالة كتابة  نفسك

 يقع احد مثة كان  فإذا  اخلارج؟ اىل العديدة
.  انت فهو, كاترين  الختفاء اللوم عليه

 " حنوها الشعور  من اخلالية لتصرفاتك
,  مارشال آنسة اي اعمال رجل إنين"  فقال 

  اىل دوما   اسافر ان تستدعي عملي وطبيعة
  الوحيد فالسبب. هذا تعرف وكاترين اخلارج
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  عدم  هو هذه الداخلية مدرستك  اىل إلرساهلا
 "هلا مناسبة منزلية حياة توفري استطاعيت

  ولكن,  العميق  صوته يف  يبدو الغضب كان
 وإمنا, املرة هذه اخلوف يتملكها مل سارة

 جتاه املسؤولية من يتملص تراه ان اغضبها
  ليست الداخلية املدرسة"  وقالت.  األمر هذا

  صعوبة اتفهم  إنين. السعيد البيت  من بديال  
  أبنك الشعور  اىل حباجة كاترين  ولكن, وضعك
 وعليك اليك حباجة تكون عندما دوما   موجود
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 دفع  إمكانك يف يكون قد! هبذا هتتم  ان
 ان استطاعتك يف ليس ولكن  تعليمها تكاليف
.  تعطيها ان عليك يتوجب  ماكان مثن تدفع

 "احلب وهو
 عالقيت طبيعة عن شيئا   تعلمني ال إنك"  فقال
  اىل السعادة منتهى يف دوما   كانت  لقد.  اببنيت
.  نفوذك أتثري حتت سقطت  ان بعد السنة هذه

  يف تغرسينها كنت  اليت األفكار  ماهي ادري ال
  كاترين  وبني بيين مشكالت مثة يكن مل. رأسها
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  رسائلها امتألت وفجأة.  املاضية  السنة حىت
 .  االمور هذه أبمثال

 -----------------------
 ---- 

 كنت  عندما) او(  مارشال اآلنسة تقول) 
 عندما)  او...(  مارشال  اآلنسة  اىل احتدث

  نوع اي...(  مارشال اآلنسة اىل احتدث كنت
  ملاذا ؟ ابنيت على متارسينها كنت  الطرق من

  طريقة  على نفوذك تستعملني,  فجأة ابتدأت
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,  عابسا   وجهها يف يتمعن  وسكت" ؟ تفكريها
 اىل  عاد وعندما, صمت دقيقة وسادت

 النمر كدمدمة  انعما   رقيقا   صوته كان  الكالم
  ايل   للوصول  منك حيلة هي  هل"  وثوبه قبل

 "؟ طريقها عن
 اليه ونظرت انفاسها توقفت  وقد فقالت 

  تعين عما  فكرة عندي ليس.. ليس"  بعجب
 يف  ليقف  الغرفة عابرا    ببطء  هو وابتسم " 

  للسبب اعجب  إنين احقا ؟" قائال    مواجهتها
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 واطلق"  هذا اصدق اكاد   ال جعلين الذي
 قبل جفنيها ارتعاش يرقب وهو خفيفة ضحكة

 تفرسه من عينيها حتمي  لكي,  تغمضهما ان
 يف  يغوص وكأنه بدا الذي   املقلق الغريب
 اهتمتك لقد"   يقول واتبع.  روحها اعماق

,  مشاعر دون  من عانس أبنك الصباح هذا
 "خاطئة  كانت  هذه فكريت ان  يظهر ولكن
 اي تتحدث عما فكرة عندي ليس"  فقالت

 رغبة عندي ليس وبصراحة,  اليسرت ماك سيد
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   وحاولت"  السخرية يثري فهذا, ذلك معرفة يف
 بقوة بذراعها امسك ولكنه , عنه تبتعد ان

  األمر رمبا احقا ؟"  وقال االبتعاد من منعتها
  ابملفاجآت مليئة احلياة إن,  كذلك  ليس
. هذا تعلمني  وانت,  مارشال آنسة اي الصغرية

 اقول هل.. كذلك  كنت  رمبا  إنك قلت لقد
 " مفاجئ؟ بشكل إيل   اجنذبت  إنك

"  االفالت وحتاول ذراعها تلوي وهي قالت 
 يئست وقد فجأة..."  كال   ؟ اليك اجنذبت

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
67 

 وقد قربه اىل جذهبا,  قبضته من االفالت من
 وهو,   ساخرة ابتسامة شفتيه على ارتسمت

  امورا   يفسر  ان  ميكن ذلك  ان مع كال؟"   يقول
 تصرفت  اليت الطريقة كذلك؟  اليس,  كثرية

 على إصرارك , لنا اجتماع آخر يف فيها
 كان  بينما كاترين  بشأن شخصيا   لك  مقابليت

. ذلك يستحق ال,  نظري وجهة من,  األمر
 كان  انه   ادرك, ذلك يف اآلن افكر وعندما
  عندما, بيننا التوتر من  نوع  هناك دوما  
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 كنت  لقد.  مارشال آنسة  اي معا   نتحدث
  من العميق نفورك اىل املاضي  يف, ذلك ارجع

  هذا حكمي كان   رمبا,   ولكن , مجيعا   الرجال
 يف شعور هو احلسي الوعي  ان ذلك,  ابطال  

,  عليك يبدو كما,   وفقدانه,  القوة منتهى
 عن بعيدة بتصرفات القيام اىل  االنسان يدفع

 "جدا   غريبة واحياان   الواقع 
 كان  إذا  انه ذلك ؟ جترؤ كيف,  كال"   فقالت
  اثناء التوتر من شيء بيننا حصل قد
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 مستمدا   ذلك  كان  رمبا,  املاضي يف اجتماعاتنا
 هبا  تعامل  اليت   الطريقة عن رضائي عدم من

 "ابنتك
 ولكن, إقناعه سبيل يف  ايئسة جتهد كانت  

 إزاء عينيه يف أتلقت  حادة نظرة ان برغم 
  مل الساخرة  ابتسامته ان إال,  اجلارحة كلماهتا
 ؟ حقا   كذلك   األمر هل"  يقول وهو تتغري
 يف  امضيتها اليت  السنوات خالل انك البد

 ال  أبهنم  شعرت آابء    عرفت قد,  التعليم 
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  فهل. الرعاية من الكفاية ابناءهم  يولون
  دون من ,  الشأن هبذا معهم  مقابالت اجريت
 آنسة اي وبينهم  بينك ابلتوتر شعور اي

 شعور نفس  ذلك عن ينتج وهل ؟ مارشال
  ينظر وهو رأسه وهز"  ايضا ؟  حنوهم  الكراهية

 اظن  ال"  يتابع وهو  املتسعتني عينيها يف
 " ذلك

 -----------------------
 ------------------ 
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.  اليسرت ماك سيد اي ماتظنه يهمين ال"  فقال
 تتهمين لكي غرفيت دخول على جترؤ كيف
  وجهها تضرج وقد سكتت... "  هذه مبثل

  يف تلميحاته تصوغ  ان عبثا   حتاول وهي
 مثل من يعاين  انه عليه يبد مل ولكن.  كلمات

 متسائال   حاجبيه رافعا    يقول  وهو ترددها
 ولكن" ؟ الجتذايب دورا    متثلني هل"  أبدب

  يكن مل  انه ذلك.  خيدعها  مل هذا الظاهر ادبه
  جمال اي  اليسرت ماك مجيس سلوك يف
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, خطرا   رجال   كان  لقد.  التمدن او للتهذيب
.  بينهما اجتماع اول منذ عنه  هذا عرفت وقد
  به  تشعر الذي التوتر يف السبب هذا كان  هل

  هبذا شعر انه ويبدو.  رمبا ؟ به اجتمعت كلما
 هي تقصده مل مبعين يفسره فأخذ عنها األمر

 .قط
  النظر على  نفسها ترغم  وهي بعمق وتنفست 

"  برصانة قائلة,  املاكرتني القامتتني عينيه يف
 كل   احتقر  إنين, دورا   عليك امثل  ال إنين
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, ايضا   فإنين, احلقيقة شئت  إذا  و,  به ماتعتقد
 دون حياتك يف هبا تسري اليت الطريقة  احتقر
"  ابنتك على الطريقة تلك  به تؤثر ملا اعتبار
 يصعب هذا إن ؟ صحيح هذا هل"  فقال
 لست إنين .  األمور ازن واان تصديقه علي  
 آنسة اي واقعي رجل ولكنين,  مغرورا   رجال  

 مطارديت  النساء اعتادت ولقد.  مارشال
  املظهر مجيل أرمل  انين امهها,  كثرية  ألسباب

 حبقيقة  اديل ان جيب ولكنين.  بثرويت أبس وال
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 اعتربك  مل انين وهي,  دهشة تقفزين جتعلك قد
 قد احلال بطبيعة ولكن.  بشخصيتني قط
 فقد  ؟ ذلك  تظنني أال خداعة املظاهر  تكون

  يف تبالغ  اليت العزابء  مظاهر فيك رأيت
 "األمر يستلزم مما اكثر ابحلشمة التمسك

  جيذهبا  وهو ذراعها على اصابعه ضغط واشتد
 اشعر  ان جيب اظنين"   قوله متابعا  ,  حنوه

 افكاري ولكن,  حنوي هذا لشعورك  ابلسرور
.  لكاترين جرى قد ماميكن يف اآلن تنحصر
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  اليس.  اآلن األمر هذا من ننتهي,  إذن دعينا
 " كذلك؟

...   هذا  إن  امسع ؟ بذلك  تعين  ماذا"  فقالت
 " اوه

 ينحين وهو شفتيها على الكلمات وماتت 
 يف  برأسه املعتاد الكابوس  واطل. ليلثمها

 واخذت,  بضراوة تناضل ليجعلها,  ذهنها
  اظافرها  تغرز ان قبل بقبضتيها كتفيه  تضرب

 مث خبشونة  شتمها. وجهه جانب يف بوحشية
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.  الغضب من وجهه اسود وقد عنه دفعها
 .فيها يظنه قد مبا وال بشيء هتتم  مل ولكنها

,  الغرفة  جو ساد الذي الصمت واخرتق 
 " هنا من اخرج" صارخا املتحشرج صوهتا

  خارج إنين"  وجنته عن الدم ميسح وهو فقال
 سارة اي, بعد بيننا ينته مل األمر هذا ولكن, 

 " مارشال
  واتبع ترجتف امامه تقف وهي حبدة اليها  نظر 

 هبذا يتصرف   طبيعي شخص مثة يوجد ال" 
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 مثة,  صدقيين, هذا انسى لن  إنين.  الشكل
 وسأسعى,  السيدة ايتها  نفسك يف مشكالت

  أتثريك  ادع  ال ان اىل,  ابنيت  ايل    تعود ان بعد, 
   إنين.  الناشئات تلميذاتك نفوس يكتسح
 التعليم  عن تتوقفي ان  اىل جهدي سأسعى

 " اآلن بعد هنائيا  
 الباب  صافقا   الغرفة من  خارجا   واستدار 

 وجسدها خارجا   ترقبه هي كانت  بينما,  خلفه
 بعد وماقالته حدث مبا  أتثرا   يرجتف  زال ما
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  هتديده نفذ  هو إذا ستفعله الذي  ما.  ذلك
  التعليم؟  يف واستقرارها  ملجأها تعد ومل هذا

 كان  لقد.  األمر  هذا يف  التفكري من وخافت
 وهو, سنني منذ نفسها خالص التعليم  يف

  اىل التكامل اعاد الذي  الوحيد  الشيء
  مهاوي يف ستغرق دونه  ومن. املشتتة نفسيتها
 مشكالت  من تعاين إهنا  قال لقد. اليأس
 اكرب ولكن,  ذلك  يف حق على وكان نفسية
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 مجيس هي حاليا   منها تعاين اليت  املشكالت
 .  اليسرت ماك

 -----------------------
 ----- 

 الثاين  الفصل
 املياه بقع على الشمس  اشعة انعكست

 جلست حيث,  الشرفة بالط على املنتشرة
,  الكرسي مسند اىل  رأسها اراحت وقد سارة

 خلية  كل  يف ابلتعب شاعرة عينيها وغمضت
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 تكد مل اهنا يبا   غر يكن فلم .  جسدها يف
  رأسها  يف بثقل  تشعر  كانت.   النوم تعرف
 أاير مشس اشعة  جراء من عينيها يف وحرارة

 رحيانة .تلهبهما  تكاد  اليت
 مستيقظة فراشها يف الليلة طيلة امضت لقد

 خيلصها مل جميئه ولكن.  الصباح جميء  متمنية
 اعماقها يف ويتنفس يعيش الذي الكابوس من
  ذلك اىل اخرى تصورات اآلن اضيفت ولقد. 

, طويل زمن منذ  نفسها  يف مايكمن كل  واىل 
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,  اليسرت ماك مجيس وصورة صورهتا مضخمة
,  غرفتها يف  قابلها  عندما وجهه يف والثورة

 ميسح وهو البالغ عينيه يف الباردة والسخرية 
 . وجهه عن الدم

 " خبري؟ انت هل ؟ سارة" 
 حنو تلتفت وهي  مقعدها من سارة وقفزت 

 إحدى جاكوبس ستيفاين  اآلنسة  لرتى الباب
 .  ابهتمام ترقبها  واقفة املعلمتني
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  فقط إنين . شكرا  .  خبري اان نعم "  سارة قالت 
  النوم استطع مل.  شيء كل  وهذا قليال   متعبة

 " كاترين  على قلقي بسبب جيدا  
 -----------------------

 ------ 
 مبثل تكذب وهي ابلذنب الشعور ساورها

 ان إمكاهنا يف هل,  ولكن.  السهولة هذه
 ؟ مستيقظة  ابقاها  الذي السبب عن تكشف

  مالك مجيس ان عن تكشف ان ميكنها كيف
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,   الجتذابه عليه دور بتمثيل  اهتمها قد اليسرت
 من بدال  ,  هي واهنا,   يلثمها ان حاول مث

 تصرفت قد,  الالزمة ابحلكمة معه التصرف
,  ماضيها ليعرف احد يكن مل ؟ جمنونة كامرأة

 املاضي ذلك عن تكشف  ان تود ال واهنا كما
 على ستيفاين هبا تطلع   طريقة مثة تكن مل. 

  الظروف بكل ختربها ان دون, ماحدث
 .اليه ادت  اليت واالسباب
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  إنين.   ماتعنني ادرك  إنين"  ستيفاين قالت 
  عقلها سرتاجع اتظنينها. كذلك  ألجلها قلقة

 " ؟ محاقتها  مدى وتدرك
 وهي  القلق يعلوه اجلميل ستيفاين وجه وكان 

 قامت ملاذا افهم  ان ميكنين  ال"  تستطرد
 فتاة دوما   كانت  لقد,   سارة اي كهذا  بعمل

 " هادئة
  ان اخشى"  تقول وهي حبزن سارة ابتسمت

  فكاترين.  املشكلة هو  ذاك هدوءها يكون
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 بكل حتتفظ جيعلها مما الالزم  من اكثر  هادئة
 مبا  تبوح ان من  بدال    لنفسها مشاعرها

 مثة  ان اشهر عدة منذ شعرت  لقد.  يقلقها 
 مل  ولكنين,  اليها ابلنسبة  طبيعي غري شيئا  

 بعمل  تقوم ان املمكن من   ان مطلقا   اتصور
  مبا لتخربين  إيل    أتت ان آمل كنت  لقد.  كهذا
  اشعر فأان, حال   له جند ان,   معا   لنحاول هناك

 " اآلن حدث عما مسؤولة  انين
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  ان ذلك,  نفسك تلومي ال"  ستيفاين قالت 
  األعلى  مثلها  إنه. والدها هو الوحيد املسؤول

 يدفن اليت  الطريقة إن,  سارة اي احلقيقة يف. 
 مث,  املدارس يف اوالدهم   اآلابء بعض فيها

 "  ابلغثيان الشعور على حتملين, تقريبا   ينسوهنم 
 سارة جعل مما, سخطا    ستيفاين وجه امحر 

  قالتها كلمة  كل  على وافقتها لقد.  معها تشعر
 األول املسؤول, حقا   هو  كاترين  والد إن... 

 برغم ...  ابنته به ماقامت على ابللوم اجلدير
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 عليه وكان.  احلال بطبيعة بذلك إقراره عدم
  انه ويبدو,  ضمريه لرييح  الفداء كبش  جيد ان

 ! الكبش هذا  تكون ان هي عليها
  اي هذا حلكمك قبوله يف اشك"  قالت 

  عدة منذ, اخربه ان حاولت لقد.  ستيفاين
 االستماع رفض ولكنه.  عليها  بقليب,  اشهر
 امهية  اكثر  اخلاصة حياته كانت  لقد, اىل  

 " البنته حيدث كان  مما اليه ابلنسبة
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  ابلتسبب كليا    وتدينه األب تنتقد سارة كانت
 متلص لقد, نظرها وجهة ومن.  ماحدث يف

 وعلى, مسؤولياته من اليسرت ماك مجيس
 رحيانة . ذاك اهتمامه عدم مثن  تدفع  ان كاترين
"   يقول  غاضب صوت حديثهما عليهما وقطع
 آنسة اي هذه مالحظتك على اعرتض  إنين

  واان ايل   ابلنسبة جدا   مهمة ابنيت إن.  مارشال
 خالف يقول ان  انسان  اي من ابدا   اقبل ال

 " ذلك
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 ذكرى,  سارة ذهن  اىل  الصوت اعاد 
 يتجمد ابلدم وشعرت.  الفائتة  الليلة ماحدث

 مجيس السيد  لرتى تستدير وهي عروقها يف
 وراودهتا.  الشرفة هناية يف  واقفا   اليسرت ماك

.  ذهنها من تطردها ان قبل ,  حلظة الذكرى
  يف يكن مل ورمبا  الفائتة الليلة مضت لقد

 اآلن عليها ولكن. ماحدث تغري  ان امكاهنا
 بسالم اليوم هذا مير لكي التصرف حتسن ان

. 
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 تستطيع لكي  الالزمة القوة جتد ان وعليها
 بينهما يدب  ان دون  كاترين  والد مع التعامل

 .  ابنته  تعود ان اىل  وذلك.  اخلصام
  مضمونة طريقة جتد ان عليها  ان يف فكرت 

 . غيظه من لتزيد
 اي, عندك االمهية هبذه حقا   هي هل"  قالت 

 مستطردة بربود وابتسمت" ؟ اليسرت ماك سيد
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 هي دامت ما اتساءل فإنين,  حال كل  على" 
  موقعها فأين, اليك ابلنسبة مهمة تقول كما

 "؟ األولية اهتمامك قائمة من ابلضبط
  خطرا   القامت مظهره بدا  وقد حنوها هو تقدم

 اللذين  األسودين وقميصه اجلينز بسرواله
  ويقول عليها مشرفا   يقف وهو,  حنافته اظهرا

 توضحي أبن تسمحني هل  املعذرة؟ ارجو" 
 "هذا؟ كالمك
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.  إيضاح اىل حباجة كالمي  ان  اظن ال"  قالت 
 وتالقت" ذلك على تصر  كنت  إذا ولكن

 خفظت ان بعدها مالبثت, حلظة نظراهتما
 واخذت,  فيها حتديقه برودة لتتالقي رأسها
  تنورهتا وثنيات االبيض قميصها حبواشي تعبث

 قائمة عنده انسان كل"   تقول وهي,  الرمادية
,   االسرة, املنزل,  حياته يف  األولية ابهتماماته
  جدا   انجح اعمال رجل وانت.  الوظيفة

  اين فقط اتساءل ولكنين,  عاملية واهتماماتك
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 هو هل هذه؟ اهتماماتك بني كاترين  موقع
 " ؟ بعده ام عملك قبل

  والتوتر,  يتملكها الصداع يكن  مل لو رمبا 
  اسوأ امضت قد تكن مل ولو ,  جسدها يغمر

 قد كانت  رمبا,  بسببه مستيقظة حياهتا يف ليلة
 حكمة واكثر خمتلفة بطريقة  كالمها  اختارت
 فهذا. ذلك   يف تشك ولكنها,  رمبا,  ممافعلت
 اآلن ليتدفق,  واخافها منها سخر قد الرجل
 .وختق أمل من  نفسها  يف جيول ماكان كل
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 مصلحة إن"  كامنة  ثورة  خيفي بربود قال
 مل إنين. عندي املقدمة  يف دوما   هي كاترين

 ابلنسبة ذلك من اقل تكون ان  يف قط افكر
 "ايل  

, فكه وتصلب  ذلك  يقول وهو عيناه ضاقت
  ولكن.  هاربة ولت مث معتذرة ستيفاين ومتتمت
 األمل  كل  ان إذا,  ذهاهبا تلحظ تكد مل سارة

 قد نفسها يف يعتمالن  كاان  اللذين واملعاانة
  عفوا  "  تقول وهي لثورته مماثلة بثورة  تفجرا
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 اىل   ابلنسبة ماذا,  ولكن,  هذه لشكوكي
  هلا ارسلت هل ؟ تذكرته  هل ؟ ميالدها ذكرى

 " ؟ بطاقة حىت او ؟ هدية
  وجهها اىل الدم تصاعد وقد رأسها  هزت 

  فيها تكمن الرماديتان عيناها بينما,  الشاحب
 بقيت لقد"   حديثها تتابع وهي عميقة  ثورة

 املدرسة يف االدارة غرفة على ترتدد كاترين
 بطاقة  او  رسالة وصول انتظار يف النهار طيلة
 ألنك فائدة دون,  ولكن. منك شيء اي
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, اخلاصة اعمالك يف جدا   عنها مشغوال   كنت
 يف فتاة ميالد ذكرى يعين  ماذا  تتذكر فلم 

 "  اليها ابلنسبة عمرها  من عشرة اخلامسة
 اميال  بعد على بوليفيا يف كنت  لقد"  فقال 

 استطيع طريقة  مثة يكن ومل. مدينة اقرب من
 عند ذلك هلا شرحت وقد  بطاقة  شراء هبا

 "  عوديت
  من يصلح  ان فيه مفروضا    كان  وهذا"  فقالت

  هلا تشرح  ان اعين كذلك؟  اليس,  املها خيبة
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 مل  إنك  الدكان؟ اىل الوصول إمكانك عدم
,  اليسرت   ماك سيد اي.  اليوم  ذلك  يف ترها

. أملها مقدار شاهدت لقد.  رأيتها اان ولكن
 واقع من التخفيف حتاول كانت  كيف  رأيت

  امام وذلك ميالدها ذكرى نسيت  انك
 على مصرا   مازلت هذا  كل  وبعد. صديقاهتا

  من األول املكان يف  كاترين  تضع  انك
 "حياتك
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 لتقفل الكرسي ظهر  عن سرتهتا  تتناول وقفت
  من انزعاجها  منعها ان بعد, الداخل  اىل راجعة
  يقطع  امامها تقدم ولكنه.  واحدة حلظة  البقاء

 على  أصر  ال إنين "  يقول  وهو الطريق عليها
,   ال ام تصدقينين كنت  إذا يهمين وال,  شيء
 انك  هو مايهمين فكل,  مارشال آنسة اي
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 ذهن  يف األفكار هذه مثل تغرسني كنت
 " كاترين

  هذا إن,   إمسع واآلن افكارا ؟ اغرس"  فقالت 
 كلمة  أقل مل إنين .  إطالقا   صحيح غري األمر
 اهنا على تفسر ان ميكن كلمة  وال. قط واحدة

 عدم من لست إنين.  لتصرفك  انتقاد
"  العمل هذا مبثل اقوم حبيث االحساس

 على  حاال   لتندم عينيه يف  تنظر رأسها ورفعت
 اعماق يف  الربود رأت ان  بعد  ذاك  تصرفها
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 األرض حتب كاترين  إن"   وقالت العينني تلك
,  اليسرت ماك ايسيد,  عليها انت  تسري  اليت

 على تراك كانت  اهنا  فلو املشكلة وهنا
  االعتبار  يف ذلك ضعت لو,  اجملردة حقيقتك

  بني املزيج ذلك لست انك حقيقة وواجهت
 " الساحر واألمري   املثايل الرجل

 هي ابتسامة  املتوترتني شفتيه على وارتسمت
 حقيقيت وماهي"  يقول وهو التهديد اىل  ادن 

  تقلقي ال,  مارشال آنسة اي هنا تعايل ؟ اجملردة
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 لقد. احلد هذا بنا احلديث  يلغ  ان بعد هناك
.  حقيقيت على تراين ان كاترين   على إن قلت
 انت  ترينين كيف  ابلضبط؟  هذا معىن فما

 "؟ الواقع  يف نفسك
  ولكنها.  عليه ترد ان يف شديد مبيل وشعرت 

  اعصاهبا وتضبط نفسها تتمالك ان استطاعت
 املهم .  امهية اية له ليس  رأيي إن"  لتقول

 "ابنتك  تراك كيف
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 يف  بذلك اعرتفت قد فأنت, إذن"  فقال 
 رأي أبن اعرتفت كذلك؟  اليس.  النهاية

 "رأيك؟ وليس املهم  هو كاترين
 السفلى وشفتها املتضرج  وجهها اىل  ونظر 

  رمبا" قائال   واتبع,  ترجتف  كانت  اليت املمتلئة
 "  هذا يستحق امس   ليلة تصرفك كان
" ؟ هذا بقولك تقصد  ماذا ادري ال"  فقالت

 استدار ولكنه حوله تستدير  ان وحاولت
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 عقد وقد,  اخرى مرة الطريق  عليها ليقطع
 .  مالحمها يف يتمعن وهو  صدره على ذراعيه

  اي وحسب ماهرة كاذبة  لست إنك"  وقال 
.  اقصد  ما جيدا    تعرفني  إنك,  مارشال آنسة
 كامرأة  هامجتين وكيف ماحدث  أنس  مل إنين

 " جمنونة
 " ؟ هامجتك اان أان؟"  فقالت 
 اليه تستدير وهي اعماقها يف الثورة  وتفجرت

  جتد ملاذا...." الذي انت..  انت إنك"  قائلة
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 واحدة بسيطة بكلمة ولو  تنطق ان  يف صعوبة
 الذي هو إنه ,  ووضوح هبدوء  له  تقول ان ؟

 يف حتارب كانت  ؟ تقبيلها  مبحاولته ذلك ابتدأ
 عن ختلت ولكنها, داخلها يف صامتة  معركة
 يف القاسية   السخرية شاهدت عندما ذلك
 انت  إنك"  قائلة  اليه  تنظر فعادت, عينيه 
 غرفيت دخلت لقد. امس  ليلة هامجين الذي
  ولو, جسداي   هامجتين مث وشتمتين دعوة دون

 "هلذا عليك دعوى رفع ألمكنين شئت
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  ذلك يف  أشك  إنين حقا ؟ هذا اميكنك" فقال 
 عمل يف الربهان الناس رأى  إذا, خصوصا  
,   وجهه جانب وادار" وجهي يف يديك

  اظافرها خدش ترى وهي ابلغثيان هي وشعرت
 .القوي فكه احنناء  اىل أذنه  من ميتد الغاضبة

 -----------------------
 ------- 

 كان  لقد"  منخفض خجل بصوت وقالت
 تقول ان لك ينبغي كان  ما.  ذنبك الذنب
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" الشكل هبذا لثمي حتاول ان وال, ماقلته
 كان  رمبا"  قال مث,  متفرسا    اليها  هو ونظر
 بواقع تسلمي ان جيب ولكن . كذلك  األمر
 على القلق وابلغ   اثئرا    ومازالت كنت  انين 

  وتتحملني مسؤولة  أبنك  مقتنع واان, كاترين
  عقلها يف  طبيعية غري افكار لغرسك اللوم اكثر

 " لذلك دعاك  الذي  السبب كان  مهما, 
 حتاول ال ملاذا, ذلك افعل مل إنين "  فقالت 

 ان  مطلقا   احاول مل إنين ؟ منطقيا   تكون ان
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  اقوم ان وال,  شكل أبي كاترين  تفكري يف اؤثر 
  ماك سيد اي بصراحة عليك دور بتمثيل... 

 متاما   سعيدة اعيش ان استطاعيت  يف إن اليسرت
  كنت  انين  التفكري عنك دع  هلذا.  رجل دون

 "  ايل   الجتذابك خطة اضع
  من ولكن,  اآلن ماتقولينه هذا"  فقال

 الصعب من إذ. ذلك  تفعلي ان الطبيعي
 هو ما  اآلن به ماتقومني أبن االعرتاف عليك

 "العكسي  الرد إال
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 اشعة يف الفضيان سالفاه  أتلق  وقد رأسه وهز
 شيء  مثة ليس ولكن"  قائال   واتبع. الشمس

 كانت  لقد. فعلت ما يف معك  اتسامح جيعلين
  ان اىل متاما   متفهمة وصبية متاما   سعيدة كاترين
 قط لتتصرف وماكانت.  أتثريك حتت وقعت

 يضع مل  لو,  اهلرب مثل,  الشائن  الشكل هبذا
 "رأسها  يف الفكرة هذه احد

  تتهمين,  إذن,  إنك ؟ تظن  ما أهذا"  فقالت
  سيد اي كالمك  اتبع العمل؟ هلذا توجيهها يف
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 مثل  يف تكون ان ميكن  ال إذ,  اليسرت ماك
  اوال  . حقا   ذلك  تظن جيعلك الذي الغباء هذه
 اضع  ان قولك حسب  املفروض من كان,  

 أتثريي استعمل ان,  اثنيا  , الجتذابك خطة
 حقا   إنك, اهلرب على امحلها لكي ابنتك على

  لكاترين  ماحدث هو اريده ما آخر إن. جمنون
 " حنوك شعوري من ماتظنه عدا هذا, 
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  إنك ؟ إذن  تصرفها  تفسرين وكيف"  فقال 
 عن إذن  اخربيين.  اببنيت معرفتك تدعني

 "التصرف  هذا اىل دافعها
  صوته؟ تسمع وهي فجأة  غضبها تالشى ملاذا
 ان سارة تستطع مل هلجته؟  يف األمل رنة هي هل

 منذ,  اهنا هو تعرفه ماكانت كل.   تقرر
 ترى ان تستطيع لو تتمىن كانت,  حلظات

 وهو,  اآلن ولكنها...متأملا   اليسرت ماك مجيس
 .   عنه ختفف ان استطاعت  لو متىن يتأمل
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,   السهولة هذه مبثل األمر  ان اظن ال"وقالت
 متعددة عوامل من مزجيا   مثة  ان اتصور  انين

 تستطيع  اليت وحدها وهي.  هذا اىل  دفعها
 " لنا شرحه

 مقدار تدرك  ان  عليها كان  ولكن"  فقال
 مثة اليس.  العمل هبذا يل ستسببه الذي  القلق

 مستعد إنين. هذا على اللعنة ؟ هلذا حساب
 وهي اجلها   من العامل يف  شيء أبي اقوم ألن

 "ذلك تعلم  إهنا... ذلك تعلم 
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 لتخفيف حماولة يف رقيق بصوت سارة وقالت 
 تعلم  هي هل"  متزقه هبا شعرت  اليت اآلالم

---------------- " حقا ؟ ذلك
----------- 

 كان  اليت الطريقة  على  توافقه ال كانت  رمبا
  ان إنكار تستطيع ال ولكنها,  ابنته هبا يعامل
 واحلزن.  حقيقيا   وحزنه ابلغا   كان  عليها قلقه
 السنوات خالل جيدا   هي عرفته شعور هو

 .  املاضية
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  يكون ان البد.  ابلطبع تعلم  إهنا"  هو وقال 
 لكي.  اجلها من هو به اقوم ما كل  إن. ذلك

 " مستقبلها واؤمن فضلى حياة امنحها
 حاجز على قبضته يشدد اخذ  مث عنها وابتعد 

  اصابعه عضالت رأت حىت احلديدي الشرفة 
  من يكن  مل"  قائال   واتبع.  جلده خترتق تكاد

 فكيف.  مبفردي طفلة اريب  ان علي   السهل
 عندما ؟ ابنيت هي الطفلة هذه كانت  إذا 

 حل افضل يف  طويال   فكرت  زوجيت ماتت
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 مدرسة يف ذلك ان ورأيت,  كاترين  ملشكلة
 حياهتا يف افضل استقرارا    مينحها مما داخلية

 أبسفار القيام مين يتطلب عملي ان ذلك.
 اخلدم عهدة يف اتركها ان أشأ فلم ,  متعددة

 مثاليا    ذاك اختياري يل وبدا.  املنزل  ومدبرات
  هلذا  السعادة عليها بدت عندما خصوصا  . 

 يف اطنه  كانت  ما انت أتيت,  واآلن.  األمر
 " خطأ؟ كان  مصلحتها
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 وهو عدائي متجهم  بوجه يواجهها واستدار 
  اي,   ابدا   هذا منك اقبل  ولن اقبل ال"  يتابع

 "مارشال آنسة
 اشعة دفء  من  الرغم  على سارة وارجتفت
  السرتة  اطراف جتذب فأسرعت,  الشمس

 رحيانة.الدفء تلتمس الصوفية
 يف خمطئا   كنت  انك  قط اقل مل"  قالت 

  دوما    كانت  لقد. الداخلية املدرسة  اىل  إرساهلا
 "قريب وقت اىل معنا سعيدة
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 غري أتثريك حتت وقعت ان اىل" فقال 
 عليها ليشرف وقفته يف واستقام" املستقر

 وقد,   اخللف  اىل خطوة ترتاجع  جعلها بشكل
 . اليها الغاضبة  نظرته من مفاجئ خوف متلكها
 ومازال ببطء فابتسم , افكارها  قرأ انه البد
 لست فأان تقلقي ال"  يقول  وهو عابسا   وجهه
 يده  ورفع" غلطيت اكرر حبيث احلماقة من

  وجنته يف واضحا   مازال الذي  الشرخ يالمس
  االمحرار سرى ان  اىل, اليها  النظر يطيل وهو
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  ان ميكنك" قائال   واتبع.   عنقها و  وجهها اىل
 وحتتجي.  مارشال آنسة اي ماتشائني تقويل
 ذلك من شيء ال ولكن,  تريدين ما بقدر
.  املسؤولية عليه تقع عمن فكريت من سيغري

 عاهدت مبا سأقوم,   كاترين  اجد وعندما
 حتت يقع  طفال   ادع ال ان وهو عليه نفسي
 آخرون آابء يعاين ال وان,  اخرى  مرة أتثريك
 تزاويل   لن إنك.  اآلالم من اان عانيته مما
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 إنين.  مارشال آنسة اي اخرى مرة التعليم 
 " ذلك سأضمن

,  اخرى بكلمة يتفوه ان  دون وخرج تركها  
.  قاهلا كلمة  كل  عىن لقد. ترجتف إايها اتركا  

 متلكه الذي  الوحيد الشيء يسلبها ان  يريد  إنه
  من منعه تستطيع  لن اهنا  هلا وبدا.  حياهتا يف

 مارفعت سرعان أمل آهة عنها وصدرت,  ذلك
 متلكها  وقد,  تقفله فمها  اىل  يدها بعدها
 للضعف استسلمت هي إذا اهنا  من اخلوف
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 علمتها لقد.  هنايتها ماتكون فسرعان,  اآلن
 سبق وقد ماتريد اجل من  تكافح ان احلياة
 العقبات كل  فاجتازت,  قبل من هبذا وقامت

  ان عليها,  واآلن.  هدفها  اىل وصلت  ان اىل
,  جديد من  الكفاح تعاود لكي,  القوة جتد

  هو بل داخلها  يف ليس اخلصم ,  املرة هذه إمنا
 ضد تناضل ان عليها إن. حي  حقيقي شخص
 بسبيله ماهو أبن وتقنعه اليسرت ماك مجيس

 .  اتم  خطأ هو إمنا ضدها
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 -----------------------
 ------------------ 

 اي ؟ ذهب   هل"  قائلة ستيفاين عليها اقبلت
 مبثل  شخصا   قبل من رأيت اظنين ال,  إهلي
 مواجهته امكنك كيف  ادري وال!  الثورة هذه
  وجهها على ارتسم  وقد سارة اىل ونظرت" 

  واغتصبت. واالعجاب  اهليبة  من مزيج جلميل
 اكتسبته هبدوء مستعينة مرجتفة  ابتسامة سارة

  مشاعرها الخفاء املاضية السنني طوال
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"  وقالت, سنا   األصغر  النساء  عن احلقيقية
 من جزءا   يتحمل  انه اعماله   يف يعلم  اظنه

  ما هذا ورمبا,  البنته ماحدث يف املسؤولية
 إنسان على الصعب من إن. غاضبا   جعله
 "ابخلطأ يعرتف ان اليسرت  ماك السيد أباننية

, توترها بعض زال وقد  ستيفاين وضحكت 
 فهم  استطيع مثلك انين لو  امتىن"  وقالت

 " الناس  دخائل
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 صحيحا ؟ كان  هل إمنا, صادقا   االطراء كان
 هل رمبا  ؟ الناس دخائل  تفهم  حقا   هي هل

 دخائل تفهم  حقا   هي هل صحيحا ؟ كان
 القول هذا على ستوافق كانت  رمبا ؟ الناس
 حدث ان بعد,  ولكن.  حنوه او يوم قبل

 فقد,   اليسرت ماك مجيس وبني  بينهما ماحدث
 ماك جلميس كان  لقد.  ذلك  يف ترددت

 يدرك احد مثة يكن مل.  اخلاص  قانونه  اليسرت
 البد فهو . هو شاء إذا إال عقله يعمل كيف,  
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 تدمري حياول ان يف خطأه,  بنفسه  يدرك ان
 . مهنتها

 "ستيفاين اي عملي من جزء هذا إن"  قالت 
 ال  الذي اجلزء هو وهذا"  ستيفاين فقالت 

 يف الفزع نظرة ترى وهي كتفيها  وهزت"  احبه
  هذا يف ترين هل"  واتبعت ,  سارة عيين
  مهنة جتاه  به اشعر  ما إنه األمل؟ خيبة مايشبه

 " التعليم 
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  اليت األشجار اىل  الشرفة من تتطلع ومشت
 ال"   واتبعت.  الشارع عن الشرفة تفصل

,   سارة  اي طويال   املهنة هذه يف سأمكث اظنين
 هذا  عندي ابتدأ لقد. احلقيقة شئت إذا 

 الرحلة هبذه القيام قبل االرتياح بعدم  الشعور
 تفتح وهي فجأة وابتسمت..."  اآلن إمنا. 

  اي, ابريس "  وتقول اتساعهما على ذراعيها
 جتعلك أال.  املتمدن العامل مركز إهنا.  سارة

  اىل تتعريف  لكي,  شيء كل  ترتكي  ان تريدين
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 اكرب تصبحي ان قبل ابحلياة اشعري الدنيا؟
, أوسع حياة هنالك. نفسك متتعي ان من سنا  
 فتيات تعليم  يف حيايت بقية امضي  ان اريد وال

 جيل مكان معرفة يف رغبة اقل لديهن ليس
 " الصوان   حجر تكوين كيفية  او  كلمجاور

 اظنين"  تقول وهي مبرارة سارة ضحكت 
  احلياة عن فكريت إن. الطور هبذا مررت

 " هذه مهنيت يف ابقى  ان هي احلسنة
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 نتكلم   كنا  ولكننا,  اوه ؟ هبذا  مررت"  فقالت
 "  اليوم  ذلك  اجللوس قاعة يف عنك

 الدم جعل تعبريا   سارة  مالمح على ورأت 
  إنين"   استطردت  ولكنها, وجهها اىل يتصاعد
 ان  الطبيعي من ولكنه..  اعرف,  اعرف
 يف ماذا؟ إنك. الناس بعض الفضول ميتلك
  انه  يبدو  ولكن ؟ والثالثني الواحدة..  الثالثني
 اي  ملاذا!  املدرسة خارج حياة لديك ليس

 ؟ املكان  ذلك يف نفسك تدفنني ملاذا ؟ سارة
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  اىل تنتبهي مل إذا ولكن,   شابة مازلت إنك
 " القطار فسيفوتك نفسك

 -----------------------
 ------- 

 كما   حيايت احب  إنين,  شكرا  "  سارة فقالت
 هل,  واآلن ألجلي تقلقي فال.  اآلن هي

 خمطئة اكن مل إذا ؟ اليوم  هلذا  الربانمج لديك
 " املفكرة يف  دام معبد كان  فقد
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 يف سارة رغبة امام  ترتاجع ومل  ستيفاين تنهدت 
  ابدا   ختطئني ال إنك"  وقالت, املوضوع تغيري

 يكون ان جيب. املشكلة  هي وهذه,  سارة اي
 جانب اىل اهتمامك سرتعي مما الكثري لديك

 !"الربانمج
 هذه عن املسؤولة ولكنين, رمبا"  سارة فقالت 

 "  الرحلة
 هبذا تديل وهي سارة هلجة  يف برود مثة كان

 تتفادى  ان يف فشلت ولكنها.  اجلواب
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 مجيس تكلم  عندما هبا  شعرت اليت   الرعشة
 مسرور إنين" قائال   خلفها من اليسرت ماك

 يف االمور من سيسهل هذا فإن. هذا لسماع
  ان اعتربت  انت  إذا,  القادمة القليلة االايم
 حتت ينضوي فيها وماحدث الرحلة هذه

 " مسؤوليتك
  وجهها كسا  وقد اليه تنظر سارة استدارت

 حتمل  ان تستطع مل ولكنها  مؤدب  استفهام
 أبمجعه وجسدها االسرتخاء على عضالهتا
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 وسألته.  اعضاءها غزا الذي التوتر عدم على
 من لك غرضا   مثة انه شعور  خيامرين ملاذا" 

"  اليسرت؟ ماك سيد اي  املالحظة هذه وراء
 ألن رمبا"  الداخل اىل يتقدم وهو فأجاب

 ال حىت الباب امام  وتوقف" فعال   غرضا   هناك
  إذا إال  الداخل  اىل  الشرفة  لرتك  فرصة هلا يدع

  اىل احتدث كنت  لقد"  وقال. ذلك هو شاء
  أبن اخربتين وقد.  قليل قبل سيكوت السيدة
 صغرية  بلدة من بل,  ابريس من ليس فيليب
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  انسبائها احد ابن وإنه. األسبانية احلدود  قرب
 عندها العمل هذا يف وظفته وقد,  البعيدين

 شيء هذا إن, فهمت"  فقالت" السبب هلذا
 مايفيد هنالك هل,  اليسرت ماك سيد اي هام

 ما وهي ساعتها يف  ونظرت" ؟ القصة هذه يف
  لقد. ما شيئا   حياول إنه.   ابلتوتر تشعر زالت

 .  ذلك اآلن ادركت
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.  مساعه  تود ال شيئا   خيربها  ان يريد انه ادركت
 انكشاف إيقاف عن بعجزها  شعرت ولكنها

 .  اآلخر تلو  واحدا   االحداث
 مل لو وقيت ألضيع ماكنت  طبعا   إنين"  قال 

"  الضائعة ابنيت اىل ابلنسبة يفيد  ما هناك يكن
  اىل مستند وهو صدره فوق ذراعيه وعقد
 بنظرات فيها يتفرس ومضى الباب جانب
  سيكوت السيدة اخربتين كما"  متابعا   عدائية
 عن بعيدا   ابلوحدة يشعر كان  فيليب أبن
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  مع بلدته اىل العودة نيته اىل  ملح وقد.  موطنه
 ذهب  قد أبنه مقتنعان ومها.  اخلدم  من إثنني

 " معه كاترين  مصطحبا   هناك اىل
 قد   الشرطة ان البد,  فهمت لقد"  قالت

 " بُلغت
 ال إذ , هاتفيا   هبما اتصل  ان اريد إنين"  قال

 إن.  ماسيحدث وانتظار  هنا اجللوس  يسعين
 "  اآلن عملنا هو كاترين  احضار

 "بذلك؟  تعين  ماذا ؟ عملنا"  فقالت 
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 فشيئا    شيئا   تنجذب أبهنا شعور  لديها كان  لقد
 .يعجبها لن  امر حنو

  ابنيت  ايل   تعود  ان  اريد بسيط األمر"  فقال 
 ذلك يفسد ان قبل,  ممكن وقت اسرع يف

 هي هبا  احلق ان  اريد  وهلذا,   يصلح ماال الفىت 
 مارشال  آنسة اي وانت.   بلدته اىل وفيليب

 " معي ستأتني
  إن..  كال..   ولكن ؟ أان ؟ معك"  فقالت 

 الذهاب ميكنين ال,  مسعته  شيء اسخف هذا

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
135 

..  إهنن.  الفتيات ببقية االهتمام  علي  , معك
 "  مبفردهن  يبقني ان ميكن ال

 -----------------------
----------- 

 وجهه على التصميم  بدا بينما بعبوس فابتسم 
  هذا ستقولني انك عرفت"  يقول  وهو بوضوح

 يف التصرف حرية نفسي اعطيت  وهلذا. 
 وهي, املدرسة يف برئيستك هاتفيا   االتصال

,  قادمة طائرة اول يف حملك حيل من سرتسل
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 إهنا.  معي  الذهاب إمكانك يف يكون لكي
  من ان,  حدث ما لظروف   تبعا  ,  تشعر
  بلغ لقد,  الواقع يف.  معي الذهاب واجبك

 عليك مايتوجب  هذا ان التأكيد حد األمر هبا
 آنسة اي حوائجك اعدي,  هلذا.  به القيام

 نصف خالل رحلتنا سنبدأ ألننا,  مارشال
 " ساعة

 ان مالبث ولكنه, الداخل  اىل عائدا   واستدار 
"  كتفه  فوق من ليقول  رأسه وادار  توقف
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  فإذا. لك   اخرى فرصة هذا تعتربي ان ميكنك
  كاترين  عن التفتيش يف ملساعديت معي ذهبت

  ماصممت يف النظر اعيد قد  فإنين,  إعادهتا و
 "التعليم  يف ملستقبلك ابلنسبة عليه

 يف حتدق سارة اتركا   الفندق  داخل اختفى و 
  ان ارادت و,  عينيها يف  اهللع بدا  وقد اثره

..   معه  تذهب  لن اهنا له لتقول وراءه تركض
  إذا إهنا  ذلك؟  تفعل ان ميكنها كيف,   ولكن

 من ليست فهي,  اآلن اغضابه يف تسببت
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.  األمر  عن سيتجاوز انه تتصور حبيث احلماقة
  نفوذ ذو رجل اليسرت ماك  مجيس ان  ذلك

 يف فهو .  كثرية  عليا مراكز يف أانسا   ويعرف
  جتد فال شاء إذ مسعتها حيطم  ان  إمكانه

.  املستقبل يف عمال   متنحها أبن ترضى مدرسة
 يف مرافقته فكرة تتقبل ان ميكنها كيف  ولكن

  كاترين  عن للتفتيش اليائسة الرحلة هذه مثل
 ؟  فرنسا عرب
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 الثالث  الفصل
 حيمل  كان  اهلواء ولكن,   جافا   الرصيف كان

 ماتبدده سرعان الذي النقي الشذا  ذاك
  وخرجت. املدينة يف الثقيل االزدحام ساعات
 وقفت مث,  السلم  اىل أمتعتها حبقيبة سارة

.   ابريس ربيع نشوة اسكرهتا وقد, حلظة
  القهقري بذاكرهتا وعادت,   عينيها واغمضت
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 سنة امضت حيث,  تلميذة  كانت  يوم اىل
 اايما   كانت.   السوربون جامعة يف دراسية

  مل.   بنائها  طوع ابلعامل اثناءها شعرت ذهبية
  ما وهذا.  كربى  مغامرة حياهتا تكون  ان تتوقع
 ولو.   سوءا   اكثر  ذلك تال الذي الزمن جعل
  اىل الساعة عقارب تدير  ان إمكاهنا يف ان

 اثبتة  وابقتها االايم تلك  اىل الدارهتا,  الوراء 
 رحيانة .االبد اىل
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 كل  اليقظة احالم يف مستغرقة ستبقني هل" 
 الوقت  من الكفاية  اضعنا  لقد ؟ هكذا اليوم

 " تعايل.  اآلن حىت
,  شرودها من سارة  اآلمرة اللهجة  اخرجت 

 اليسرت ماك جيمس لرتى  الطريق حنو فنظرت
 وقد,  فارهة سوداء سيارة من ابلقرب واقفا  
 مالحمه الضيق كسا  وقد وركيه على يديه وضع

 ان بعدها مالبثت,  حلظة اخلوف وساورها, 
  ومن. ذلك بعد اعصاهبا لتهدأ  بعمق تنفست
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 لقد,  الدرج على حقيبتها جترجر اخذت مث
  مع وتكلمت  ابملدرسة هاتفيا   واتصلت سبق

  ان آملة,  امتعتها حتزم ان قبل وذلك الرئيسة
  أبكملها اخلطة هذه أبن تقنعها  طريقة جتد

 .محقاء كانت
 -----------------------

 ------- 

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
143 

 من  واثقة  كانت  الرئيسة هانت السيدة لكن
 هذه يف اجملدية الوحيدة الطريقة  هي هذه ان

 .   الظروف
, العادة غري على حادة الرئيسة  هلجة كانت

 يف  امللومة تعتربها اهنا فكرة عندها مماترك
 يف شك لديها يكن ومل.  كاترين   اختفاء قضية

  يكن مل. ذلك وراء  كان  اليسرت ماك مجيس ان
 من فائدة مثة يكن مل ولكن, عدال   ذلك

 هانت السيدة اهتمام كان  فقد.  االحتجاج
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 مثة كان  وإذا. املدرسة بسمعة  فقط يتعلق
 الوقت يف,  ساملة كاترين  الستعادة طريقة

  الكتمان طي  يف نفسها احلادثة فيه تبقى الذي
 تكن فلم  سارة مشاعر اما ,  مايهم  فذلك, 

 رحيانة .شيئا   تساوي
 صندوق يف احلقيبة يضع وهو مجيس قال

  هذه يف يوجد ماذا "  الغطاء  ويقفل السيارة
 " اسلحة ؟ احلقيبة
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 لقد.  جتاهلته ولكنها.   بربود  اليها  ونظر 
,  الرحلة طوال  هادئة تبقى ان على صممت

 ان  املتوحش  األمحق لغضبها  تسمح ال وان
  هذا يتكرر  وكاد  الليلة تلك حدث كما  يتفجر

  الوحيدة الطريقة هي هذه كانت  لقد.  الصباح
 .معهما  االمور تستقر لكي

 قد"  السيارة يف مقعدها تتخذ وهي قالت
 اضطرران  حال يف ثيايب  تبديل اىل  احتاج
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  سيستغرق كاترين  على العثور ورمبا.  للمبيت
 " الوقت هذا مثل

 اخفي هبدوء تنورهتا ثنيات  من تسوي اخذت
 .   كالمه  من ضيقها

.   السيارة  حمرك ادار مث جانبها  اىل هو صعد
 . السري حركة اىل انضم  ان ومالبث

 من  اطول وقتا   األمر أيخذ ان ميكن"  قال
 ان علينا فإن,  هلذا نفسك  اعدي. ذلك
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 نصعد  ذلك وبعد االميال من مئات عدة نسري
 "وعرة  طرق يف اجلبال

 الطائرة نركب ان األفضل  من يكن أمل" قالت 
  هناك إننا البحث؟ يف نبدأ مث ومن تولوز  اىل

  جتوالنا  ان إذ,  فيليب موطن اىل  اقرب  نكون
 هو  إمنا ,  منها متأكدين غري حنن طرق يف

 اصال   توجها قد كاان  إذا هذا. للوقت مضيعة
 " هناك اىل
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  امامها الطريق على مركزاتن وعيناه رأسه هز
 زمحة يف ليدخال الفرعي الشارع يرتكان ومها
 فس ليس , كال"   وقال املدينة  قلب يف السري
 جمعدة خريطة وتناول"  للوقت مضيعة ذلك
 وهو,  اايها وانوهلا,  امامها  الصندوق من

 الذي اخلدم احد اايها  اعطاين  لقد"  يقول
 نظرة عليها القي,  فيليب غرفة يف وجدها
 "  عليها اليدوية الكتابة  تقرأي ان وحاويل
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  يف النظر ممعنة اخلريطة يف سارة نظرت 
,  الضيقة  اهلوامش على  املدونة املالحظات

  ان يبدو"  تقول وهي حبرية اليه تنظر ان قبل
 "  متأكدة غري ولكنين كاترين   خط هذا

  قد اهنا الواضح من.   خطها إنه"  قال 
 عندك هل ولكن,  التخطيط يف ساعدت

 هذه  كل  السفر  اعتزامها كيفية  عن فكرة
 "؟ االميال من املئات
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 جعلت غاضبة هلجة العميق  صوته يف كان
 .  منها إرادة  دون ترتعش سارة

  ابلسيارة ذلك كان  هل. متاما   ليس"  اجابت 
 " ؟

  يفخر فيليب إن,  كال"  قائال   خبشونة ضحك
 يف يعمل  اشهر عدة بقي,  انرية دراجة حبيازته
  السفر  قررا اهنما  ويظهر  بيديه  اجهزهتا ضبط

 امامهما ليس ان استنتجت وقد, بواسطتها
 .  الطريقة هبذه بعيدة مسافة قطع يف كبري  حظ
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----------- 

, جوا    ابلسفر افكر  مل ملاذا اآلن ادركت هل
 ميكن شيء اي إن وصوهلما؟ انتظار رفضت

 يكفي,  إهلي اي.  الطريق هذا يف حيدث ان
  ان ولكن. تعرفه تكاد ال  فىت مع  هربت اهنا

  اجهزهتا ركب انرية دراجة  بواسطة ذلك يكون
 احلدوث ممكن هو شيء اي إن...!  بنفسه

   الفىت   ذلك هبا يلقي ان استبعد ال إنين... هلما
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  النارية الدراجة تعطلت إذا  الطريق يف
 " عليه  عبئا   تشكل هي واصبحت

  فيليب  ان ذلك. هذا استبعد, اظن ال"  قالت
,  هادئ   لطيفا    فىت يبدو إنه,  حسنا  ...  يبدو

 إنين,  مناسبات عدة  يف اليه حتدثت لقد
 " بكاترين سيعتين انه من متأكدة

 مارشال آنسة اي افكاري يريح  هذا إن"  قال 
 ارحتت لقد. فيه الطيبة لشهادتك  اشكرك, 
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 معه هربت الذي الفىت ان  عرفت ان بعد اآلن
 " موافقتك انل قد,  ابنيت

 تبقى ان يف خطتها ونسيت سارة وجه تضرج 
 حاجة  مثة ليس"  وقالت.  الدوام  على هادئة
,  األقل على بك حيسن,  السخرية اىل بك

 تكون  ان, مرافقتك على  اجربتين ان بعد
  إذ.هنا  وتنزلين تقف  ان فيمكنك وإال.  مهذاب  
 لعدة السيئة طباعك احتمال  إمكاين يف ليس

 " اايم
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 كل  احتمال,  مارشال آنسة اي عليك"  قال 
 وضع  يف لست  انك  ذلك, مين مايصدر

 قد كنت  لو ألنك, شيء  اي لطلب  يؤهلك
  سري اىل انتبهت مث جيدا   بعملك قمت

  أتديب فإن,  هلذا.  حدث ما ملاحدث, االمور
 "اهتمامايت آخر  مها شعورك ومراعاة

, جيدا   بعملي اقوم دوما   كنت  لقد"  قالت
  انين تنس وال,  النقيض  منك امسع  ان واكره

 يعمل خاطئا   شيئا   مثة ان  من  حتذيرك حاولت
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 حتذيري جتاهلت ولكنك.  كاترين  نفس يف
 "  ذاك

 اليس. املوضوع ذلك اىل عدان قد ها"  قال
 حاولت مم ..  حتذيري حاولت لقد ؟ كذلك

 تكن مل كاترين  ان تظنني كنت  هل ؟ حتذيري
  لتتشابك الطريق  عن انظاره وحول" ؟  سعيدة
,  االنزعاج   فيها بدا وقد فرتة انظارها مع
 جيدا   افهم  جعلتين انك اذكر ال"  يقول واتبع
 اهتماما   اكثر  انك عليك بدا  لقد.  االمر  ذلك
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  على تركزي ان من  حيايت طريقة ابنتقاد
  مل فأنت, هذا  من واكثر.  بكاترين اهتمامك
 كنت  فلو.  اهلرب قضية عن شيئا   تذكري
 اآلنسة عزيزيت اي جيب  كما  بعملك تقومني 
  ختربينين شيئا   جتدي ان عليك لكان  مارشال

 غري كانت  أبهنا وتعيريي  املداورة  من بدال   به
 " أان خطأي كان  ذلك وان سعيدة
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 تستطيع أال, فعال   خطأك كان  ولكنه"  قالت 
 بكاترين  الكايف اهتمامك عدم ان  ترى ان

 " ؟ العمل هذا اىل  دفعها
 مل انين.  ذلك رؤية استطيع ال,  كال"   قال 

 اعرف  ولكنين.  كهذا  امحق فعل اىل ادفعها
  إنين.   ذلك اعرف  إنين.  ذلك   فعل الذي من

.   رأسها يف الفكرة هذه غرس من اول اعرف
 على  عقاب دون ترتكي لن  انك,  وصدقيين

 " ذلك
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  رشده اىل عاد انه ؟ تتوقعه كانت  الذي  ما 
,   سبيل ذلك اىل ليس ؟ خمطئا   كان  انه وادرك
  ماك مجيس فيه يعرتف الذي  اليوم ان  ذلك

 حتدث الذي اليوم هو, خبطئه املتكرب اليسرت
 ! معجزة فيه

 -----------------------
 --- 

 صمتا   يكن مل,   بصمت  الطريق هبما مضى 
  واملشاعر ابلغضب مشحوان   كان  إمنا و, مرحيا  
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 على أبهنا  تشعر سارة هذا جعل وقد,  السيئة
 وحاولت. كليا    جسدها توتر فقد.  جرف شفا

 على اخللف  اىل  رأسها ابسناد االسرتخاء
 خضم  يف ابريس ترقب وهي املقعد مسند

 مشهورون الباريسيون والسائقون. السري  حركة
  يؤثر مل هذا  ان يظهر  ولكن.  السيئة بقيادهتم 

  سيارته يقود كان  الذي  مجيس قيادة على
  اىل وصل ان  اىل  املدينة عرب  وثبات بثقة

 لثانية و.  اورليان  اىل املؤدي   العام الطريق
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,  اثناءها هي كانت  بنظرة رمقها  فقط واحدة
 حلظة  انظارمها وتالقت,  اليه  رأسها تدير

 وقد بعيدا    بوجهها فتشيح يعدها,  لتعود
 بينما, صدرها يف ختتنق أبنفاسها شعرت

 ابريس اتركة سريها يف تسرع السيارة كانت
,  حقيقة طريقهما يف اآلن كاان  لقد.  خلفها

 يف يثري  كان  انه يبدو الذي  الرجل وهذا هي
.   قبل من تعرفها  مل غريبة مشاعر اعماقها

  كما  تعود لن حياهتا أبن غامض شعور ومتلكها
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  واخافها.  الرحلة هذه تنتهي  ان بعد كانت
 ردة  اخافتها ما  بقدر اخافها,  هذا تفكريها

 اليسرت ماك  مجيس حنو هبا شعرت اليت  الفعل
 الصغري عاملها من شيئا   حيطم  ان  تريد ال إهنا. 

 امللجأ ترك على ترغم  ان تريد ال إهنا. اآلمن
  وجودها ذا هو,  ولكن.  لنفسها   اقامته الذي

 مهب يف ضعيفة إايها اتركا  ,  يتبدد به  تشعر
 .  اخرى مرة الرايح 
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  البقاء من تصلبت  اليت عنقها عضالت آملتها 
  انني  عنها وصدر.  واحد اجتاه  يف طويلة مدة

 هذه صالبة  مستغربة  رأسها حترك وهي خافت
  لتشعر عينيها وفتحت وجنتها حتت الوسادة

  يف واستقامت.  ذهنها اىل يعود ابلوعي
 يف تنظر,  شعرها على بيدها متر وهي جلستها

  تريح  كانت  الذي الرجل  اىل  ماعدا اجتاه كل
 رحيانة .كتفه  على رأسها
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  إنين.  الظهر  بعد  طوال ستنامني ظننتك"  قال
 "  أنكله شيئا   جند فدعينا جائع

  مل.  السيارة من خيرج وهو نظرة  عليها القى
 كتفه  ختاذها ال كليا    االهتمام عليه يبدو يكن

  نفسها هي اهتمت ولكنها,  لرأسها وسادة
, جيتاحها احملرق ابحلرج شعرت  لقد.  بذلك

 هبذا اليه  مستندا   جسدها وجدت ان بعد
 . املودة يف  املبالغ...  الشكل
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 اهنا يف  تفكر وهي حارا   عروقها يف الدم جرى 
 حني بوجهها واشاحت,  كتفه  على انمت
  بتسوية متشاغلة,  خلفه السيارة اىل نظرت
  يديها ولكن ,  ابملشابك الوراء  اىل  ولفه شعرها
  تعود املشابك كانت  حبيث  االرتعاش من كانتا

 رحيانة . يدها يف فتتعثر
  تشبكي  لكي الكايف الوقت لدينا ليس"  قال 

 "كاملعتاد  شعرك
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 املقعد عرب وجرها,  السيارة داخل اىل  عاد 
,  شعرها من املشابك بقية ويسحب يده ليمد

  الالمع  الكث   شعرها اصابعه ختللت,  وبسرعة
  هذا"  قائال   للحظة  هبدوء فيها تفرس مث

.  بكثري  السابق من افضل إنه , كثريا    أحسن
 نصل ان اريد شيئا ؟ أنكل  ان لنا هل,  واآلن

,  هناك كاترين  جند فقد املساء قبل ليموج اىل
  ولكن.  الطريق يف االسرتاحات إحدى فهذه
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 سعيدين فسنكون الوقت تضيعني بقيت  إذا, 
 " الليل  هبوط قبل و شاتور  اىل وصلنا حنن إذا 

 -----------------------
 -----------------------

 ------------ 
 ابهبا اقفل مث,  السيارة من املفاتيح سحب

 ونظرت.  القريب املقهى اىل يتوجه ان قبل
.  الرعشة يشبه  ما ساورها وقد اثره يف سارة

  لتشعر املنسدل شعرها على بيدها ومرت
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.  اخرى مرة داخلها  يف يتفاعل ابلغضب
 الوقاحة وماهذه العمل؟ هذا  على جرؤ كيف
 هبذا  شعرها  من املشابك  نزع اىل دفعته  اليت

 الشكل؟
 وهي السيارة مرآة يف وجهها اىل  اثئرة نظرت 

 شعرها تنظيم  إعادة ميكنها كيف,   تتساءل
 وقد نفسها  ترى وهي وعبست مشابك؟ دون

 استدار ان بعد,  قبل ذي عن منظرها اختلف
 اجملعد  البين الناعم   شعرها وجهها حول
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 بدات عينيها ان كما,  مالحمها على لينسدل
 . املعتاد  من اتساعا اكثر

  اىل هبا رجع قد الزمن ان  للحظة وتصورت
 ترتك  طالبة فيها كانت  اليت   السنوات تلك

 هو كما  إبمهال منسدال   الدوام على شعرها
 كانت  اليت املشاعر نفس لتتملكها, اآلن
 بعيد زمن من وايله...  الزمن  ذلك يف تغمرها

 حول تسويها شعرها من خصلة والمست, 
 شعرت وقد فجأة يدها  لتبعد,  وجهها
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, الصغرية الفتاة تلك تعد مل إهنا.  حبماقتها
 ال امرأة .   عاقلة انضجة امرأة اآلن ولكنها

 استيقظت وكأهنا الناس اىل خترج أبن حتلم 
  اليسرت  ماك مجيس قول ويف.  النوم  من لتوها
  سبب,   السابق من افضل  يبدو شكلها ان

 احدثته ما ابصالح  تقوم جيعلها ألن كاف
 .  الفور على,  منظرها يف يداه

  شريطا   منها واخرجت,  يدها حقيبة فتحت 
 بشكل اخللف اىل شعرها به شدت مطاطيا  
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 الذي  اطراز هو هذا يكن ومل.  احلصان  ذيل
 افضل  كان  هذا ولكن,  لشعرها  عادة تفضله

 ابب وفتحت.  عجل على عمله امكنها ما
 وتوقفت.  املقهى اىل متجهة وخرجت السيارة
 اشعة  مواجهة عيناها تستطيع لكي قليال  

 .  الساطعة الشمس
 مائدة اىل  جالسا   اليسرت ماك مجيس كان
  ورفع,  القهوة من كوب  يده ويف انفذة جبانب
 عليه لتجلس كرسيا    تسحب وهي اليها انظاره
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,  شعرها على عيناه واستقرت.  جانبه اىل
 ال كي,  ابزدراء بوجهها هي اشاحت بينما

 على,  شيئا   يقل مل ولكنه,  مالحظة أبية  يديل
 الطعام انواع قائمة يضع وهو,  حال كل
  من متطلعا   وجهه  يدير مث,  املائدة على امامها 

  شعرت إذ  نفسها من هي وعجبت, النافذة
.  منه التصرف  هلذا االحساس جرح من بنوع

 االلتفات على نفسها محلت مث,  حلظة وراقبته
 من  ان وجدت ولكنها. الطعام قائمة اىل
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 انواع اختيار على افكارها تركز   ان الصعوبة
 . الطعام

 مجيس حنو متيل تنفك  ال انظارها كانت  إذ
 وجهه  جانب على لتستقر,  اليسرت ماك
  اللذين الفضيني  بسالفيه االسود شعره وقصة

 بعضالت احمليطة القميص ايقة اىل ينحدران
 . القوية رقبته

 ام ؟ الثالثينات  اواخر يف ؟ عمره هو كم   
 السادسة يف كاترين  إن ؟ األربعينات اوائل
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 ان جيب ومنطقيا  ,  تقريبا   عمرها من عشرة
  اية  مثة يكن مل ولكن,  ظنت كما  عمره يكون
 القوي جسده يف ارختاء  او  ضعف اىل إشارة

 رحيانة . القوية وجهه خطوط يف وكذلك
 -----------------------

 ---- 
..   والعنفوان  الرجولة متكامل رجال   يبدو كان
 أتثريه كان  حد اىل  واالزعاج اجلاذبية ابلغ رجال  

  رجاال وقابلت سبق لقد.  جيب مما اكثر عليها
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 تلميذاهتا آابء من  اجلاذبية ممتلئي كانوا  آخرين
 التأثري هذا مثل منهم  ألي يكن مل ولكن, 

 .عليها اليسرت ماك جلميس كان  الذي
  ما اختيار  يف  تسرعي ان االفضل من"  قال 

 نصف بعد  السري  سنتابع ألننا,  ستأكلني
  من بعد  تنتهي مل ذاك عن كنت  وإذا,  ساعة

 كما,   ذنبك سيكون عندها فالذنب,  طعامك
 هو مما  طعامي اطلب لن  انين اىل انبهك  انين

 " الطعام قائمة يف مذكور
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,  فجأة كلمها   إذ مكاهنا من تقفز كادت  
 ليتضرج,  ابلذنب شاعرة اليه عينيها ورفعت

 إزاء  ابحلرج شعورها من  وجهها ذلك بعد
"  وقالت,  عينيه يف بدت اليت  الساخرة النظرة

 متأكدة إنين,  اهلضم  بعسر اشعر  جعلتين لقد
  ماك  سيد اي بشهييت تذهب خشونتك ان من

 "اليسرت
 ذلك كان  رمبا ذلك؟ تقول  جعلها الذي ما 

 تلك  ألفكارها اعماقها يف,  النفي  بدافع
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  حيرقها  كاد  حىت احلرج شعور وتصاعد,  بشأنه
 بل,  بكلمة يتفوه مل,  لدهشتها,  ولكنه

 يف رجفة العميق صوته وبعث.  ضحك
 .   اوصاهلا

,  ولكن..  خشنا   مظهري كان  رمبا"  قال 
  ؟ اعماقي يف رقيقا   اكون ان  املمكن من اليس
 " ؟ ايسارة,  ذلك  من تتأكدي ان  تريدين هل

 ال انين كما..   ال طبعا  .. كال..   أان"  قالت 
 " األول ابمسي تدعوين ان احب
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 مبرفقيه مستندا   االمام  اىل ينحين وهو قال
   وجهها يف متفرسا  ,  االبيض املائدة غطاء على

 "ملاذا؟"  إبمعان
 عنه انظارها حولت مث حلظة سارة اليه نظرت

  هبذا نفسها الحنباس تتعجب وهي بسرعة
 اللتني ذراعيه  اىل انظارها  وحتولت.  الشكل

  اسود شعر ويكسومها الشمس لوحتهما
  حماولة يف بصعوبة   ريقها  وازدردت .  خفيف
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  ماذا.  عنقها يف املفاجئ  التوتر من للتخلص
 ؟  كاملراهقات  تتصرف ملاذا  ؟ هلا جرى

 انظارها معها رفعت درجة  اىل افكارها  نبهتها 
 بعد على كانت  اليت القوية بنظرته لتصطدم

 توقف قد الزمن  ان وبدا.  منها سنتمرتات
 عن بعيدين هكذا معلقني ليرتكهما حلظات
  يكرر  وقال ببطء ابتسم  مث.  امجع العامل

 اخاطبك ال ان علي   جيب ملاذا"  السؤال
 " ؟ سارة اي االول ابمسك
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 "ذلك احب ال ألنين"  قالت
 وكان.   أذنيها يف حىت سخيفا   هذا جواهبا بدا 

 ابلسخرية  وشعرت, متقطعا   خافتا صوهتا
 من لتتخلص  وعيها اىل ذلك واعادها. جتتاحه
 حلظة يف ساورهتا اىل  احلمقاء  االفكار تلك
  اىل عاد  وقد جلستها يف  واستقامت. خطرة

 الذي  الربود  ذلك,  منها وعي دون مالحمها
  ألنين"  وقالت,  اآلخرين به   تقابل  ان اعتادت
  اجلاد  العمل حدود يف عالقتنا تبقى ان افضل
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  حدود عالقتنا تتجاوز ألن  جمال مثة ليس, 
 يرغم  ان  اىل  الظروف اضطرتنا   اليت املعرفة
 ليس,  ارى وكما, اآلخر  مرافقة على الواحد

 وهو قال" بيننا التآلف  زايدة اىل حاجة مثة
  ونظر" ؟ هكذا"  الطبيعية جلسته يستعيد

 جذاب بشكل حاجبيه حيرك وهو ممازحا   اليها
 ان  تظنني أال,  ولكن"  فيها النظر ممعنا  , 

  تطوير  حاولنا لو سهولة  اكثر ستكون االمور
,   سارة اي شيء كل  قبل,  إننا هذه؟ عالقتنا
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 القادم االسبوع اايم اغلب منضي ان علينا
  اىل,  الشكل هذا على بقاؤان  يدعو أال. معا  

 " ؟ األسف
 -----------------------

 -------------- 
  وإمنا, األسف اىل يدعو  ال هذا إن"  قالت 

  اليت  االوقات ان  ذلك.  املنطقي الواقع هو
 "ابنتك عن للتفتيش إال ماهي, معا   منضيها
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 صوهتا  يف ظهرت اليت تلك أيس نربة هي هل 
  متنت كما,   كذلك  تكون ال ان متنت لقد ؟

  ان ميكن ال إهنا. ذلك هو يلحظ ال ان اكثر
  مع حنكة اكثر إنه,  ترافقه وهي ضعفا   تبدي

 . الرجال  مع منها النساء
,  عملية هي عالقتنا ان  انكر ال إنين"  قال

 العالقة هذه جنعل ان هو,  اقرتحه ما كل  إن
 فنحن,  نستطيع ما بقدر  وراحة يسرا   اكثر

 " معا   ليال وعدة اايم عدة سنمضي
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  ذلك يف  وصفه الذي ابلشكل األمر يكن مل
 يف الرجفة بعث الذي العميق البطيء  الصوت
 انتظار يف متوترة ساكنة سارة وبقيت. اوصاهلا

 كهذه  كلمات   اثر يتملكها الذي اخلوف
  تشعر مل إهنا.  اخلوف هبذا  تشعر مل ولكنها
 وخزات جسدها يف بعثت إاثرة هبزة سوى
 حبيث القوة من الصدمة كانت  لقد,  اليمة

,  اليه  تنظر وهي لتقف كرسيها  تدفع جعلتها
 يف اليه تسعى  الذي ما ادري ال إنين :"  قائلة
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 هنا االمر  لك  اوضح دعين ولكن,  ذهنك
 ابلشكل معا  ليلة اية منضي لن  اننا,  واآلن

 "  تظنه الذي
,  قاسية شبه ابتسامة شفتيه على ارتسمت 

 يف  هي بنظرات  وجهها  يف النظر  ميعن وهو
 اغرب تظهرين إنك"   قائال  ,  الثلج  برودة

  احياان   الشعور وخيامرين,  سارة اي املتناقضات
 " خمتلفا   آخر شيئا   يقول عقلك أبن
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 افهم   ال إنين"  يدها حقيبة تلتقط وهي قالت
  معصمها فأمسك"  هذا بقولك  تعين  ماذا

 انت بل"  يقول وهو, القوية ابصابعه الرقيق
  بقويل اعنيه ما جيدا   تفهمني  إنك.  تفهمني

 خييف هل.  خوفك سبب هو وهذا. هذا
  هذا مثل يتملكك ان  املتطهر الصغري عقلك

 رجل يف ترغيب ان ميكنك انك ؟ االحساس
 متضي ان وهي,  وضعتها اليت اخلطة برغم 

 " رجل دون حياتك بقية
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 دعين.  ماتقول تعرف ال إنك. كال"   قالت
 يف سأنتظر ,  شيئا   آكل  ان  اريد ال,  اذهب

 " السيارة
 ولكن,  قبضته من لتتخلص  ذراعها  لوت 

  ميسكها وهو معصمها حول اشتدت  اصابعه
 ميكنك ال"  وقال.  خشونة دون ولكن بثبات

  بعض ويف ,  سارة اي احلقيقة من دوما   هتريب ان
  ستظهر فهي.  انكارها ميكنك  ال,  االحيان

 على مثال وهذا.  أبخرى او بطريقة  يوما  
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 رأسك ختفني بقيت انت إذ  حيدث ان ماميكن
 "الرمال يف

 اعماق يف حيدق ان امكنه حىت اليه جذهبا
 بينك,  سلمت كنت  لو"   قوله واتبع عينيها

  يكن  مل لرمبا هذا شعورك حبقيقة, نفسك وبني
  كاترين  كانت  وملا,  حيدث ان هذا من لشيء

 " افكارك  خارج تعيش اآلن
,  مايقول تفقه  تكاد ال  بذعر اليه  نظرت 

 .." إنين"  وقالت
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,  اخريا   فهمت قد انك  ارى" قائال   قاطعها 
 فكرة  وضع من انت كنت  لقد كذلك؟  اليس
 الكذب حتاويل ال, كال.   ابنيت  ذهن  يف اهلرب 
 . اآلن بعد نفسك على ام علي   سواء. 

 -----------------------
 -----------------------

 --- 
...   قبل من هذا عن امثلة  ورأيت سبق لقد
 مألت  هل ؟ فعلت ماذا.  هلا خمرجا   جتد اخليبة
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  الشاعرية  العواطف عن التافه  ابلكالم رأسها
 وغري ؟ فيليب مع هترب وهي هبا تشعر  اليت

 فتاة عقل يهضمها اليت الرتهات من  ذلك
  اليت  االشياء تلك ؟ كذلك  اليس ؟ مراهقة

  فتاة وتقع...  الكتب يف  الشخص  عنها يقرأ
  معا   ليبقيا وسيم  اجنيب أتثري حتت برئية حلوة

 "؟ اآلخرين يتحداين
 تستطع ومل.  حلمها يقطع كاجلليد  صوته كان

 آخر شيء اي وال الكالم  وال احلراك سارة
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, هذا  وجعلها  اليه لالستماع الوقوف عدا
 وال"  وقال.  قبل ذي من اسوأ عينيه يف تبدو

 ان عرفت لقد نفسك؟ عن دفاعا   منك كلمة
 اآلن وجدت وقد البارحة  معي كان  احلق

 "ذلك على الربهان
 وهو وجهه  االزدراء كسا  وقد سبيلها اطلق
  بتصوراتك  ابنيت رأس مألت لقد"  قوله يتابع
  على قادرة غري ألنك,  املك خيبة عن الناجتة

 "رجل مع انضجة عالقة إقامة
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  وجهه  على استقرت اليت  الصفعة  صوت كان  
 املقهى احناء يف صداها  رن حبيث, عاليا  , 

  الشدة من كان  لقد.  الصمت ساده الذي
 حلظة وبقيت.  نفسها هي منه اجفلت حبيث
  اىل حتول الذي الصفعة مكان اىل تتطلع  واقفة

 عقبيها على استدارت مث.  امحر لون
 رحيانة .هاربة

, كال"   يقول وهو الدرج اسفل  يف امسكها
 كان"  هذه فعلتك نتيجة من  تفليت لن  إنك
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  ولكن.  اليه يديرها  وهو خبشونة كتفيها  ميسك
  كان.  هذا من بشيء لتفكر تكن مل سارة
  السنوات تلك طوال اهنا  يف منحصرا   تفكريها
  لن  واهنا,  األسفل  اىل غرقت  قد,  املاضية

 كانت  ولكنها ابدا    ذلك بعد تغرق نفسها تدع
 قد املهينة القاسية كلماته  ان ذلك. خمطئة

  زمنا   اعماقها يف كامنا    بقي جرحا   فتحت
 .  ابلشفاء اآلن  ابتدأ  انه حد  اىل  جدا  , طويال  
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, عليك فرضت ألهنا مرة احلقيقة إن"  قال
 الوقت حان,  ولكن ؟ سارة اي كذلك  اليس

 عانس جمرد انك وهي.  حقيقتك لتواجهي
 "الربيئة العقول يف افكارها تدس حمبطة

 ابلتضرج وجهها بدأ  ان اىل بشدة هزها 
 وجدت مث,  متقطعة بكلمات تدمدم واخذت

  تقول وهي,  عنها لدفعه فجأة القوة نفسها  يف
  خمطئ   اليسرت  ماك سيد اي  خمطئ إنك, كال"  

 ..."خمطئ ..  خمطئ.. 
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 جتد وهي صوهتا من اهليسترياي تصاعدت 
 جهدها حاولت مرة خشنة ضحكة يف املخرج

 تصورات لدي   ليس"  وقالت ,  تكتمها ان
 كوابيس  لدي   إمنا ,  اليسرت ماك سيد اي عاطفية

 "ملاذا؟ تعرف ان  اتريد! ليلية
  تشعر  ان امكاهنا يف إن,  ترجتف  اآلن كانت

  ان,  جسدها بتملك ابلتوتر تشعر ان.  هبا
 .هلا القاسي اهتامه سببته الذي ابألمل تشعر
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  اضع مل  ملاذا تعرف ان حقا    تريد هل"  اتبعت 
 مل وملاذا  ؟ ابنتك عقل يف االفكار هذه مثل

 كنت  لقد ؟ الجتذابك  خطة وضع احاول
 "... 

 "  سيدي...   سيديت عفوا  " 
  من اخلروج يود رجل من الرقيق االعتذار كان  

 إايها مشتتا   افكارها نسف قد,  املقهى
 يف  بذعر سارة وحدقت.  مهشم  كزجاج
 مصدقة غري للحظة  اليسرت ماك مجيس
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..   راكضة استدارت مث, قوله تريد ماكانت
...   االعياء اصاهبا حىت وركضت ركضت لقد

  كوابيس  من هترب ان  تستطع مل ولكنها
 . املاضي

 -----------------------
 -------- 

 الرابع  الفصل
 على ظال   مرسلة, سحابة وراء  الشمس  توارت

 .النهر صفحة
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 اخذت احلشائش من حزمة سارة اقتلعت
  برطوبتها شعرت وقد,   اصابعها  بني  تفركها 
  مع واآلن .  اجلاف احلار  جلدها على الباردة
 احلياة وكان بنفسها شعرت,  غضبها تالشي
 حاولت لقد.  فارغة كصدفة  لترتكها تغادرها 
  مشاعرها مراجعة,   سنوات طوال جهدها
  األربع خالل احلواجز  اهنارت ان  اىل وضبطها

,  اخرى مرة لتعود,  االخرية ساعة وعشرين
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  حطم  ان بعد  اهلشة  الضعيفة الفتاة تلك
 . أبمجعها  احلواجز تلك  اليسرت ماك مجيس
 مهس عن يعلو يكاد ال  رقيقا   صوته وجاءها
"  خبري؟ انت هل"  الشجر  غصون بني النسائم 
 بنظرة  ورمقته.  جمفلة قفزت ذلك  مع ولكنها

 يف يتجمد ابلدم شعرت  وقد كتفها  فوق من
. زائغتني بعينني خلفها واقفا   تراه وهي عروقها

 هل  به؟  يشعر او,  فيه  يفكر  كان  الذي
  ؟ به ستخربه  كانت  الذي  ما خيمن ان استطاع
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  فاستدرات,  الفكرة هلذه ابلغثيان واحست
  من يفهم  ان راجية, فيه حتدق النهر حنو بعيدا  
  بدا ولكن,  ويذهب  يرتكها  ان تريده اهنا هذا

 جوارها اىل وجلس. ذلك يعتزم ال انه عليه
 ساعديه لف وقد. الرطبة الربيع  حشائش على

 مياه يف,  اآلخر هو حيدق ومضى ركبتيه حول
  طريقها يف هناية دون تتدفق اليت  الفضية النهر

. 
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 -----------------------
 -- 

.  مبوطين يذكرين املنظر هذا إن" متامال   قال
 من ابدا   أمل ال فأان,  النهر  قرب منزيل إن

 من نوعا   ذلك يف اجد  إنين.  املياه مراقبة
 " النفسي  ابلسالم الشعور

 حديثا   معه تتبادل ان  حقا   منها توقع هل 
. ذلك يبدو بينهما؟ ماجرى كل  بعد مهذاب  

  هو اتبع جتارب اي عنها يصدر  ان قبل ولكن
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  اجل من واقمته املنزل صممت لقد"  حديثه
 عشقت لقد.  كاترين  والدة...  روث زوجيت
  ارضا    أتدبر ان مين تطلب  دوما    وكانت النهر

 حتدث كيف  تعرفني  ولكنك, هناك مناسبة
  األمر هذا  يف اتلكأ بقيت لقد..  احياان   االمور

..."   تعيقين ضغوط, احياان   جتاهبين كانت  إذ
 اجلو   شحن وقد حلظة احلديث   عن وتوقف

"  واتبع. سارة مشاعر هز احلزن من بنوع
 سوى  فيه تعش مل,  املنزل  بناء انتهى وعندما
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,  ذلك إن.  متوت ان قبل معدودات  اشهر
 يف  عليها ندمت اليت القليلة االخطاء احد

 طلبت حاملا املنزل  ابن  مل انين وهو,  حيايت
  ولكن.  اطول مدة فيه تعيش كي,  ذلك مين
  يغري  ان ميكن ال والندم احياان   حيدث ما هذا

 " شيئا  
  لتشعر مباشرة اليها ينظر,  ذلك عند وحتول 

 مل,  تلك نظرته يف,  التوتر من بشيء سارة
 ال"  يقول هو واتبع,   قبل من به  تشعر
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 ان عليك.  سارة اي املاضي تغيري ميكنك
 "كان  مهما...  وتتقبليه تواجهيه

  اىل. بعيدا    ابنظارها تلقي وهي  وجهها وتوهج 
 تستطيع مل فهي عنها؟ ختمينه وصل مدى اي
,  اللحظة تلك  يف قالته ما كل  متاما   تتذكر ان

  السر ذلك  تشكف مل,   ابلتأكيد,  ولكنها
 . طويال   زمنا   نفسها  يف  مكتوما   بقى الذي
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 اي عنه تتحدث عما فكرة لدي   ليس"  قالت
  توفر أبن انصحك,  وهلذا,  اليسرت ماك سيد

 " مين اكثر  اليها  حيتاج ملن نصائحك
  يرمقها ومازال  شيء عن ينم  ال بصوت فقال

 توافقينين أال,  مجيس قويل"  هادئة بنظرات
 ابمسي ختاطبيين ان افضل  إنين ؟ هذا على

 " األول
 ماقلته يصلح  هذا ان اتظن ؟ ملاذا"  فقالت 

 االهتامات  تلك افضل إنين ؟ قبل من يل
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 أسأت  إذ ابألسف تشعر ألنك ام  ؟ الباطلة
  اىل مشاعرها هاجت وقد,   اليه  ونظرت"ايل ؟
 خلف آخر شيئا   ترى  ان معها تستطع مل درجة
 كثريا    اشكرك  إنين, حسنا  "  واستطردت, ذلك
 انين  اظن,  ولكن,  اليسرت ماك سيد اي, 

  اريد ال انين   كما  الشرف  ذلك  قبول سأجتاوز
 " شفقة او اعتذار منك

 اصاهبا وقد قدميها على تقف  ان حاولت 
 بذلك فتثري فجأة تنهار قد اهنا لفكرة اهللع 
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 وجذهبا ذراعها على قبض ولكنه,  احتقاره
  منها قريبا   كان.  امامه ركبتيها على لتسقط

 يف الدقيقة  اخلطوط رؤية امكنها حبيث,  اآلن
 يكسو ابتدأ, للحية اسود وظال عينيه زاوييت

 املاضي يف خلربهتا نتيجة غريزهتا واخربهتا.  فكه
  هلا سبب منه القرب من ختاف ان جيب اهنا, 

 . صدمة, هذا
,  سارة  اي هذين من أاي   ألعين اكن مل"  قال

 حباجة اظن حبيث احلماقة من لست فأان

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
207 

.  عالقتنا صفاء هو اريده  ما كل.   اليهما
 ال  شيء هو ذلك ان  الواضح من ولكن

 "فيه ترغبني
 -----------------------

 ------- 
  جبينه على شعره من خصلة لتسقط  رأسه وهز

 من تعجب وهي قبضتيها على  سارة وشدت, 
 هذه ترد  ان يف هبا شعرت  اليت املفاجئة الرغبة

  احلريرية   بنعومتها  لتشعر,  اخللف  اىل اخلصلة
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"   قوله  هو واتبع.  الرجل من  الغلطة   تلك بعد
 اي  املاضي يف لك حدث ماذا ادري  ال إنين
  ان البد ولكن. السبيل هذا يف ليوجهك سارة

 " مأساواي   شيئا يكون
 انظارها اليه ترفع وهي حاال   جسدها تصلب
  مل.   تعنيه الذي ما ادري ال"  وقالت متنبهة
 ..."  شيء ال,  املاضي يف شيء يل حيدث

  الفاحصة النظرة مع  تتعارض برقة فابتسم  
  ما اليت يده  اىل  انظارها هي واخفضت,  اليها
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 يعلم  كالان"   وقال.  ذراعها على تقبض زالت
 تركك قد لك حدث ما  فإن, كذب  هذا ان
 حولك تضعني  إنك. املشاعر من خليط يف

 واحد اي دعي ولكن,  الربود من   هالة
  لتربز,  التعمق من بشيء ذلك سطح خيدش
  هاربة تفتأ ال هلوع طفلة جمرد  كونك  حقيقة

  يف صعوبة جتدي ان عجب وال. ما كابوس  من
  لقد,  سارة اي  حقيقية حياة تعيشي ان

  معتزلة نفسك على منطوية الوقت امضيت
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  السبب  هو وهذا. مواجهتها من خلوفك احلياة
  تلك  بكل كاترين  ذهن  مألت  انك يف

 " احلماقات
 على واقفة وهبت منه ذراعها فنفضت 

 هذا مستغربة غاضبة  تقول وهي,  قدميها
 على الصرار اب إيذائها اىل الغامض الدافع 

.  كليا    خمطئ.  خمطئ إنك "  االعتقاد هذا
 إقناعك استطيع  لن انين  الواضح من ولكن

 الوقت حان لقد ؟ احملاولة  اكرر فلماذا. هبذا
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.   بيننا  السخيفة االشياء هذه كل  تتوقف ألن
  مع  التعامل  نستطيع لن أبننا اتضح ان بعد

  واظن .   االنسجام من قدر أبي البعض بعضنا
 املقهى اىل  وسأعود.  ننفصل ان لنا  حان انه

  السيدة من ألطلب ابلفندق هاتفيا واتصل
 لن  وهذا.  ليموج اىل توافيك  ان لورنس

 " التأخري من كثريا    يسبب
  ساد وقد بقامته عليها يشرف هبدوء فوقف 

 واعتادهتا سبق,  رضى عدم من حملة وجهه
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  رتبنا لقد. لذلك ضرورة ال"  وقال. هي
  ما  وهذا ترافقيين ان اساس على األمور
 اغري  ان نييت يف وليس, األمر عليه سيكون

 "اخلطة هذه من
  إمسع"  اعصاهبا توترت وقد قالت مث فأجفلت

  الكالم عن وتوقفت..." اليسرت ماك سيد اي
 وضع  ان بعد,  عروقها يف الدم مجد وقد
  بكلماهتا  اإلدالء  من مينعها شفتيها على اصبعه

.   الكالم نفسك على وفري"  وقال امللتهبة
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  ولو حىت كاترين   عن للبحث معي ستأتني إنك
 ما إن. معي وجرك ربطك اىل  األمر  اضطرين

 إن.  شيئا    األمر من يغري لن قبل من حدث
 وليس,  ابنيت على العثور  هو فقط يهمين ما

  اثناء  عنها مسؤولة كنت  لقد. ارتباطاتك إلغاء
 حني  اىل عنها مسؤولة ومازلت,  الرحلة

 قد الوقت  ان اظن,  واآلن. ساملة ايل   عودهتا
 من ضيعنا فقد,  السري  نتابع لكي حان
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  لك  وشكرا   اآلن حىت الكفاية  فيه ما الوقت
 " حال كل

 حتدق سارة اتركا  ,  الطريق  اىل عائدا   واستدار 
  اكثر إنه.  عينيها يف اإلجرام ابن وقد اثره يف

,  تقابلهم  ان حظها سوء  شاء الذي الرجال
 ال إنه. حمتملة غري درجة  اىل  وصفاته عجرفة

 . إبنسان او  بشيء يتعرف
 -----------------------

 ------- 
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  اىل يعود لكي ابنته اليه تعود  ان يريد فقط  إنه
 .عائق اي  دون األوىل حياته

  اىل ودخلت , صامتة ثورة متلكتها وقد تبعته 
 صفقت ان بعد مقعدها يف جتلس السيارة

 .بشدة خلفها الباب
 بنظرة رمقها ان بعد ابلسيارة هو وانطلق 

  اجللوس من بدال  "  يقول وهو,  قاسية
,  سارة اي معي األمور تسوية  يف والتفكري

 اي اىل بذراكرتك الرجوع حتاويل  ان اقرتح
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 قد مما.  قالته قد كاترين  تكون ان ميكن شيء
 تكون  قد الذي املكان اىل إشارة يعطينا
 يف  البقاء اىل  متشوقا   لست إنين.  قصدته

  عليها العثور كان  كلما,   وهلذا.  صحبتك
 " طريقه يف منا كل  ذهب,  سريعا  

 ساخرة ابتسامة ومنحته اليه سارة فاستدارت 
 التفكري هلذا اي"  حقدا    يقطر  بصوت لتقول
 انين.  اليسرت ماك سيد اي صدقين! الرائع
 قد معلومات اية عن التفتيش  يف ذهين سأرهق
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 ما ذلك  يف كان  إذا,   عنها صدرت تكون
 "النهاية هذه اىل  بنا يسرع

  اذ اجفلت ولكنها,  يغضب  ان منه توقعت 
  اىل ابلسيارة خيرج وهو  ضاحكا   ينفجر رأته

  سارة  اي حسنا   حسنا  "  ويقول,  العام الطريق
 "هذا؟ كل   جاء اين من... 

 امتألت وقد الكثيف االسود حاجبيه رفع 
"  سريعة  بنظرة يرمقها وهو  ابلسخرية  عيناه
  وعشرين اربع   من اقل قبل  انه  اذكر  ؟ ماذا
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  مارشال اآلنسة عادة من كان,   ساعة
  بنربة أبجوبتها  تنطلق ان  احملتشمة املتحفظة

 تغيري هو السبب ان يبدو...  خاطفة حادة
 " كتفيك  على وإسداله شعرك شكل

 واشاحت الباردة لسخريته وجهها  تضرج 
 خاصة,  حنوه ابلكراهية  شعرت وقد بوجهها

 صحيح هو قاله ما  ان عنها رغما   تشعر وهي
.  قبل  من  الشكل هبذا لتتجاوب تكن مل إهنا. 

  يسوده عملي   مبظهر تبدو  دوما   تكن ومل, كال
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 حىت,   اآلابء مع تعاملها اثناء  والربود الكربايء
 فماذا, منهم  العصبية  و احلدة  ابلغي مع

  اليسرت ماك  مجيس اىل ابلنسبة حدث
 هل تلك؟ وقيمها مثالياهتا تنسى  ليجعلها

  إاثرة يف وبراعته هلا الدائم  حتديه هو السبب
 اليها؟ حتدث كلما  اخلاطئة بطرقه حساسيتها

 على هي سببا   ؟ لذلك  آخر سببا   هناك ان ام
 رحيانة. اعماقها يف عنه للتنقيب استعداد غري
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  الطويلة  السنني تلك طوال عاشت لقد
 ولكنها.  املشاعر من خالية عزلة يف املوحشة
 على قادرة غري بنفسها   تشعر,  اآلن

.  ذلك  من اكثر احلواجز هبذه االحتفاظ
 . ابخلوف شعرت وفجأة

  اىل البارد  اهلواء ليدخل, هتب الرايح كانت  
.   اوصاهلا يف الربودة رعشة  ابعثا   السيارة
 بل. النافذة لتقفل تتحرك مل سارة ولكن

  اسطح يف خالهلا من النظر جتيل اخذت
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 هبا وعاد. القمر ضوء  يغمرها  اليت  القرميد
 ساعات منذ املطر هطول حني اىل التفكري

.  السيارة قيادة اعاق مما الطريق يف ومها
  ماك مجيس  عزمية من ليقل ماكان ذلك ولكن

 وهو وجهه على التصميم  بدا الذي اليسرت
 يبدو ان  دون الفرعية الطرق على سريه يتابع
,  ذاك حني سارة اخذت لقد.  التعب عليه

  الليل  طيلة  السري ينوي كان  إذا عما تتساءل
 . تسأله مل ولكنها
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 -----------------------
 ----------------- 

 تطلب  لن إهنا.   التوقف منه تطلب مل اهنا كما
  وبدا. كذلك  شيئا تعطيه لن اهنا كما  شيئا   منه
, معه للتصرف املثالية الطريقة  هي تلك  ان هلا

 . بينهما املزعجة العالقة هذه اثناء
 عندما حال كل  على ابلراحة احست ولكنها

 االشارات ليتبع الرئيسي الطريق  اىل  اخريا   عاد
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 ابختصار ليخربها الصغرية املدينة هذه اىل
 .فيها الليلة سيمضيان اهنما

 حمرك  صوت من يتصدع يكاد   رأسها كان  لقد
  هبذه ترحب  جعلها مما التوتر  عن عدا, السيارة

 .  األمرين هذين من  الراحة الفرصة 
 وجالت,  يضعف تتأوه وهي النافذة اغلقت
 كان  إذا  عما متسائلة الغرفة احناء يف أبنظارها

.  ثياهبا حقيبة حمتوايت تفرغ ان يستحق األمر
  متاما   تدرك  وهي تقريبا   التاسعة  الساعة كانت
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 فهو.  الصباح يف التأخر حيب ال مجيس ان
 شكا  ورمبا  الفجر  مع تستيقظ ان  منها يتوقع
  من وهلذا.  دقائق عدة أتخرت هي إذا مبرارة

 بدال   احلقيبة يف  ثياهبا تبقي  ان عليها األسهل
 رائحة منها  تفوح اليت اخلزانة يف تعليقها  من

 .للنوم تستعد مث ومن ,  النفتالني
 قفزت عندما  قميصها  ازرار  تفك  وابتدأت

,  الباب  على نقر صوت تسمع وهي بتوتر
  تضرجت وقد األزرار إقفال تعيد فأسرعت
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.  املاضية الليلة ذكرى تستعيد وهي وجنتاها
 حاملا ابهبا إبقفال الليلة هذه احتاطت لقد

 ملنع طريقة مثة تكن مل,  ولكن.  الغرفة دخلت
,  رأسها يف  تعشش ان من املضطربة ذكرايهتا

  مدة تالزمها ستبقى تلك فذكرايهتا
 رحيانة .طويلة

  الغرفة  خارج يقف مجيس ترى  وهي تدهش ومل
 ولكن .  الباب فتحت عندما الصرب انفذ
  حرك لقد.  غريب بشكل  مزعجا   كان  األمر

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
226 

  الدم جعل إذ, وحشي بشكل مشاعرها منظره
 العميق  اضطراهبا أاثر بشكل   عروقها يف جيري
  لو الشكل؟ هبذا الرجل  هذا يزعجها ملاذا. 

 عرفت لرمبا, إذن. هذا جواب تعرف اهنا
  اىل ابلضيق احست وملا,  معه تتصرف كيف
 وهي,  احلادة هلجتها يف  بدا الذي  احلد هذا

 " شيئا ؟ مين تريد هل, نعم "   تسأله
  تضعي ان األفضل"  يقول وهو حاجبه فرفع

 "خارجا   يهطل املطر زال فما.  معطفك
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 " ؟ وملاذا ؟ معطفي"  فقالت
 ألننا"  الداخل  اىل الباب جيتاز وهو فأجاب 

 "الطعام من شيئا   نتناول ان  نريد
 االاثث  ذات  الغرفة احناء يف أبنظاره وجال 

  اىل سارة واستندت. الطراز   القدمي الثقيل
 وقد,  جبانبها مر حني ملسه متجنبة اجلدار
 عندما عروقها يف حارا    جيري بدمها  شعرت

 قال ان ومالبث معىن ذات نظرة  عليها القى
 فأان,  تقلقي  ال" ابلسخرية مليء انعم  بصوت
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  ورفع"  املاضية  الليلة غلطة اكرر  ان انوي ال
 اخلدش أثر  اىل  انتباهها فتا   ال وجهه اىل يده

  ابتدأ قد كان  الذي,  النحيلة وجنته على
 عن فقط احبث كنت  لقد"  واتبع اباللتئام
"   ضرورة دون  الوقت نضيع ال لكي معطفك

 مثل امام  اهلدوء التزام عليها الصعب من وكان
 وهي  ذلك حاولت ولكنها,  االستفزاز هذا

 لست فأان اليسرت ماك سيد اي شكرا  "  تقول
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  اخلروج  اريد ال ألنين,  معطف  اىل حاجة يف
 " جائعة لست  انين كما.    الطعام لتناول معك
  سارة  اي قصدي تفهمي مل  انك اخشى"  فقال

 واآلن,  مين أمر بل,  دعوة ليست فهذه. 
 يف للوقت تضييعا   وكفى  معطفك ارتدي

 "اجلدل
 نفسك؟ تظن ومن ؟ منك امر"  حبدة فقالت

  أبن أتمرين ان  إمكانك يف  ان حقا   تتصور هل
 يف الثورة واشتدت" ؟  طفلة وكأنين آكل
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 ما اكرر  دعين"  تستطرد وهي صوهتا نربات
  انوي  ال إنين"  اليسرت ماك سيد اي قلت
  هذا كان   إذا,  واآلن.  الطعام لتناول اخلروج

 "؟ ابخلروج تتفضل هل,  مفهوما  
 توهجت وقد مصراعيه على الباب فتحت 

  هبدوء نظراهتا ابدهلا ولكنه ابلغضب عيناها
 اوضحت  لقد"  يقول وهو,  يتحرك ان دون

 يهمين  ال رأيك ولكن,  سارة  اي جيدا   األمور
,   كاترين  على اعثر ان هو  مايهمين كل.  كثريا  
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 يكون قد شخص اي ملقابلة حباجة اان  وهلذا
 " رآها

 وقد إايها وانوهلا اخلارطة جيبه من واخرج 
 . كالصوان  نظرة عينيه يف بدت

 اهلامش على ماكتب اىل  جيدا   انظري"  وقال 
 تتضمن اهنا  يبدو ولكن واضحة غري الكتابة, 

  الطريق  يف انطلقا اهنما البد.  املكان هذا إسم 
 ان, جدا   حمتمل وهذا,  مث عليه صمما الذي
 ومن.   فيه املبيت  اعتزما  ما هو املكان هذا
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 واملقهى. رؤيتهما ما شخص يتذكر ان املمكن
. لذلك احتماال  .  األمكنة اكثر هو احمللي

  واهلذا. ما مكان يف الطعام تناوال اهنما والبد
  عزيزيت  اي وانت,  حولنا ما  يف اسأل  ان انوى

 مل  بصراحة انك برغم . معي ستأتني سارة
 ميكنك ولكن.  عائق سوى اآلن  حىت تكوين

 ابللغة معرفتك اىل ابلنسبة ثغرة تسدي ان
  تصلبت وقد ساعته  يف ونظر "  الفرنسية

 عليك يثقل مل إذا,  واآلن"  واستطرد مالحمه
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 لكي معطفك ترتدي ان لك هل,  كالمي
  اىل شخص كل  يذهب ان قبل سريان نبدأ

 "؟ سريره
 متاما ؟ محقاء أبهنا يشعرها دوما    هو ملاذا
 عن  من معطفها تتناول  وهي وجهها وتوهج

  امامه لتسري  ترتديه  مث, الباب خلف املشجب
 مرة كثرية  كلمات  ان مع, اخرى كلمة  دون

 هي  تلك وكانت.  رأسها يف حتوم كانت
 مقدما   مناقشتها من بدال  ...   ابلطبع املشكلة
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  دون تقفز   ان اىل متيل كانت,  عادة تفعل كما
 نظره وجهة مبدا  ,  مجيس  يتكلم  عندما إبطاء
,  شخصي هجوم بشكل وحركة كلمة  بكل

 البدء   اىل  متلهفا   يكون ان الطبيعي ومن
 كان  فقد. كاترين  مكان عن حاال   ابلسؤال

 .  فيه  وجودها إمكانية يف احتمال  دوما   هناك
  اهلادئ الشارع يف ينهمر  يزال  ما املطر كان  

 سارة ورفعت األوبرج نزل من خرجا عندما
 بعصبية قفزت مث,  ذقنها اىل معطفها ايقة
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 جانب  حنو بذراعها مجيس امسك عندما
 .الطريق

 ان االستقبال موظفة من  فهمت لقد"  وقال 
 فلنجرب.  الشارع هناية يف  ما مكان يف املقهى

 " السؤال
 ان عبثا   حتاول وهي برأسها سارة أومأت  و

  تشعرين هل"  وقال قبضته من  ذراعها ختلص
 " احد يلمسك عندما دوما   العصبية هذه مبثل
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 الظل وجهه كسا  بينما, نظرة عليها والقى 
  واتبع,  كثيفة  سحابة وراء  القمر توارى عندما

 ردة  تبدو إذ .  فقط اان معي  ذلك  لعل أم" 
  نوعا   تعتربينها وكأنك مين ملسة اقل جتاه فعلك

 "التعدي؟ من
 -----------------------

 ----- 
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  اتعود مل ألنين هل.  سخيفا   تكن ال"  فقالت
 عصبية ذلك يعترب, رجل  يقودين ان على

 "مين؟
  يد اليك اقدم كنت  لقد رجل؟ يقودك "  فقال

 غري األرض  ان ذلك, أدب  بكل املساعدة
  صوته يف  املزاح نربة هي ختطئ ومل" هنا مستوية
 تقول وهي يده  من ذراعها وانتزعت.  العميق

 واشكرك, مساعدتك اريد  ال إنين حسنا  " 
  معونة دون   السري على متاما   قادرة فإنين. كثريا  
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 وفر,  هلذا.   اليسرت ماك  سيد اي احد من
 " قيمتها يعرف ملن املؤدبة معونتك

 يف موحلة حفرة وضع  الذي القدر  هو هل
 رؤيتها عن تعمى ليجلعها,  الطريق منتصف

 ؟ كربايء  يف برأسها  مائلة السري يف تتقدمه وهي
 اهنا  سوى, ذلك عن فكرة اية لديها يكن مل

 التالية  اللحظة ويف,   للحظة  تسري كانت
 املوحل  املاء يف كاحليها  حىت غارقة كانت

 لتنشل.   مكاهنا متجمدة حلظة وبقيت.  املثلج
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,  مسرورة الوحل  من ذلك بعد  بسرعة  نفسها
 ماك.  مجيس عيين عن خيبتها الظالم  وارى  إذ

 . صامتا   يرقبها يقف وهو اليسرت
َ   منديال   معطفها جيب من اخرجت  مث ورقيا 
.   كاحليها  عن القذرة   البقع متسح احننت
 املكان هذا عن تبعد كانت   لو تتمىن وهي
 شيء اي شيئا ؟ هو يقل مل ملاذا. ميل مليون

  ذلك  لك  قلت لقد"  بقوله  هلا  تعبريا   ولو حىت
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 هبذا يرقبها وقوفه من بدال   وذلك,  مثال" 
 ؟  الشكل

 يكاد  بطبعها  لتشعر, اليه  انظارها رفعت 
  عدم  على بصمت يضحك تراه وهي ينفجر

  فألقت. نفسها تنظيف حماولتها جدوى
 حيث من عائدة استدارت مث جانبا   ابملنديل

 . إعادهتا مبحاولته مستخفة, اتت
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 جعلت برودة ضحكه مكان حلت وقد قال
  تظنني اين  إىل"  عروقها يف يتجمد الدم

 "؟ ذاهبة نفسك
, طبعا    األوبرج نزل اىل عائدة إنين"  فأجابت

  هبذه مكان اي  اىل الذهاب ميكنين ال إذ
 " احلالة

  جبينه  عن الشعر خصل اهلواء ودفع رأسه هز
 .عابسا   قواي   القمر ضوء  يف وجهه  ليبدو, 
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 مما اكثر الوقت نضيع لن إننا تعايل"  وقال 
 " الليلة هذه فعلنا

,   قدما   هبا يسري وهو  ذراعها من وجذهبا 
.  نفسها  هي ادهشتها   قاومته سارة ولكن
  من ولكن"   تقول وهي ساخطة اليه ونظرت

  انين.   الشكل  هبذا أتمرين لكي نفسك  تظن
 ماك  مجيس اي مكان  اىل  معك اذهب لن

 "جافة نظيفة  اعود  ان اىل اليسرت
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  وجهها يف  ينظر واحنىن  بذراعيها فأمسكها
 من ابلوحل مغطأة كنت  لو  يهمين ال" قائال  

,  السيدة ايتها, قدميك امخص حىت رأسك
 ان قبل مكان اي  اىل تذهيب  ان والميكنك

  البداية منذ ادركت لقد. بسبيله  حنن ما ننجز
, كاترين   مبصري اهتمام  اي لديك  ليس ان

  اىل الفوضى ادخل اختفاءها ان ماعدا
 و جدا   مهتم  ولكنين.  للرحلة برانجمك

  سواء معي ستأتني وهلذا.   كمرتمجة  احتاجك
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 السبيل  لذلك نسلك فدعينا. أبيت أم شئت
 دامت ما.  الصعب السبيل  من بدال   السهل

 ولكن سارة اي فاختاري واحدة هي النتيجة
 " ينفذ  ان من قرب صربي ألن,  بسرعة

 الذي الوقت يف اجلدال على أصرت ملاذا
  ملاذا ؟ قاهلا  كلمة  كل  يعين  انه فيه تعلم  كانت

 لقد ؟ بكرامتها حمتفظة  هبدوء لألمر متتثل مل
 عمله عليها جيب ما, احلال بطبيعة,  هذا كان

 ...  ولكن, 
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 -----------------------
 ---------- 

  و السهل السبيل)  بقولك  تعين  ماذا"  وقالت
 اخربك  دعين ؟ هتددين هل( ؟ الصعب السبيل

 !" اوه...  و هنا
 وهو, الليل ظلمة احلادة صرختها واخرتقت

 مث,  فحم ككيس  كتفه  على يرفعها مث ينحين
 مع ترجتف سارة وبقيت.  سريه يف يستمر
 اخذت مث.  ماحدث تصدق ال وهي الصدمة
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"  به تصرخ وهي كتفيه  على بقبضتها  تضربه
"   ؟... إنك...  إنك..  جترأ كيف...   انزلين

 هذا مثل مع تتناسب اليت  الكلمات جتد مل
 إفعلي"  يقول وهو  اثئرهتا واثرت. احلدث

  مهذب سيد انين انسى لكي اخرى مرة ذلك
" 

 الرجل  صفات تعرف ال انك ! هيه"  فقالت 
  يرغم   ال املهذب الرجل  إن. األولية املهذب
 "إرادهتا  عن رغما   معه  الذهاب على سيدة
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 كلهب  عيناه اشتعلت  وقد بربودة فابتسم  
 لست اان  رمبا"  قائال   النظر يبادهلا  وهو اسود

  كسيدة  اصنفك ال ايضا   اان ولكنين, كذلك
  يدعك بيدها وامسك" سارة اي مهذبة
"   يتابع وهو,  وجنته يف اخلدش  اثر أبصابعها 

 ان واظن.  هذا تفعل مهذبة سيدة مثة ليس
 "  متعادلني جيعلنا هذا

 ما كل.   بعمق تتنفس وهي سارة وارجتفت
  اصابعها  المست..  ملسته اهنا هو فعلته
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  مبثل تشعر هذا  جعلها فلماذا.. النحيل وجهه
 الغريب؟  االحساس هذا

 فيهما يقرأ   ان من خوفا   عينيها واغمضت 
 اي اذهب دعين"  اخريا   وقالت. افكارها

 "ارجوك مجيس
,  منها وعي دون االول ابمسه خاطبته لقد
 شعرت ان  بعد مشاعرها متالك حتاول وهي
 تدرك ومل. متاما   ارجتفت قد اعضاءها أبن

 حال كل  على, رمبا"  قال  ان بعد إال مافعلت
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  معاملة اتعود  مل إنين.  ما نوعا   جنحنا قد
 يبدو ولكن, سارة اي الغلظة هذه مبثل  النساء

 على القضاء يف جنحت  قد املعاملة هذه ان
 " تشددك

  املتسائل  وجهها اىل يتطلع وهو هبدوء ابتسم  
 . 

 وهكذا,  مجيس ابمسي خاطبتين لقد"  واتبع 
 الدرع تلك اخرتق ان استطعت رمبا, 

 " نفسك هبا تقني اليت  احلديدية
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 ولكن.  اخللف  اىل خطوات بضع  وتراجع 
 هي إذ  مكاهنا اىل سيعيدها ابنه احست سارة

 يف ثبتت,  وهلذا. العودة اخرى مرة حاولت
 آخر مهني إشكال اي  تتجنب لكي مكاهنا

  اية له  ليس وهذا.  نفسها حدثت كما,  معه
 الذي ابلضعف الغريب الشعور  بذلك عالقة
 بعدم متظاهرة كتفيها   وهزت. اعضاءها متلك

..  اليسرت ماك السيد"  تقول وهي,  االهتمام
  نتابع هل,  واآلن ؟ هذا يف املهم  ما..  مجيس
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  ذلك  زايرة على مصرا   زلت ما كنت  إذا سريان
 "  أتخران لقد ؟ املقهى

 التقدم اىل بسخرية إايها داعيا   جانبا   تنحى 
  إذ مسرور إنين.  تقدميين"  يقول وهو امامه

  يسهل فهذا,  سارة اي اخريا   التفاهم  استطعنا
 "  ابجلدل الوقت تضييع بدل االمور علينا

 مثة  يكن  مل إذ, هذا قوله يف اراتبت ولكنها 
  وذلك,  بسهولة تسري عالقتهما جلعل  طريقة

  اىل معقدة ورأهتا سبق فقد.  نظرها  وجهة من
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 سطحها حتت وتتالطم .  يصدق ال حد
 خمتلفا   الواقع يف األمر كان.   العنيفة املشاعر
 . قبل من وعرفته سبق شيء كل  عن

 -----------------------
 --------- 

 الذي املقهى  اىل وصال  ان اىل بصمت سارا
.   الظالم يف حىت  واضحا   املتساقط   دهانه كان

 مجيس دفع ان ما ولكن,  مقفرا   هلما وبدا
 غاصا   تراه وهي سارة  دهشت  جىت الباب
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 بعدم تشعر وهي برهة وترددت.  ابلزابئن
  االحاديث  فيها توقفت اليت للطريقة  االرتياح

 اشتدت مجيس اصابع ولكن. دخوهلما ساعة
 لرتاه,  بنظرة فرمقته.  تطمئنها  مرفقها حول
  ميأل اليت القاعة احناء يف متفحصا   أبنظاره جيول

 فظا   اجلسم  ضخم  هلا  وبدا الدخان جوها
  متلكها وفجأة. تلك وقفته  يف املظهر عدائي
 كان  مهما, قبل من به تشعر مل ابألمان شعور
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  الذي  اخلوف جدار يف شرخ اول  هذا مقدار
 .املاضية  السنني طيلة به  نفسها احاطت

  قائال  ,  القاعة  زواية يف صغرية طاولة اىل  واشار
 ".  هناك فلنجلس" 

 ذراعها على قابضا   مازال وهو اليها وقادها
  ماحوله اىل  ونظر. قبالتها كرسي  على ليجلس
 من هبا يرمقه كان  من بعض  نظرات مقابال  
 مل,  ما وألمر.  يرقبوهنما كانوا   الذين  اجلالسني

 انظارهم  عنها يبعدون تراهم  وهي سارة تدهش
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 يف اخلوف على يبعث  ما مثة كان  لقد. 
  به حتيط هبدوء مجيس فيها جلس اليت الطريقة

  متأكدة وكانت. ابلنفس الثقة و القوة  من هالة
,  بتحديه  يفكرون قد الذين  الرجال ان من

 رحيانة .العدد قليلو هم 
"  جبفاء مستفهما   طاولتهما اىل رجل وتقدم 

 "  سيدي؟  اي نعم 
  الشراب من كأسني  إحضار مجيس منه وطلب

.   تطلبه عما سارة بسؤال  يهتم  ان دون
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 وضاقت,  اليها  نظر مث الرجل ابتعاد   واننتظر
  فمها زواية يف خفيفة إشارة يرى وهو عيناه

  دون من  اعلم  إنين"  وقال,  الرضا عدم تعين
"   الشراب  هذا حتبني ال  انك...  تقويل ان

 منها  اشعل  سجائر علبة جيبه من واخرج
 انك شك وال"  قوله يتابع  ان قبل واحدة

 "  السجائر رائحة تكرهني
  إمكانه يف ان حقيقة كرهت  وقد كتفيها  فهزت

 كنت  إذا"  وقالت ببساطة  مشاعرها قراءة
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.  شأنك  فهذا ابلتدخني صحتك تدمر ان  تريد
  انين يبدو,  حسنا,  الشراب اىل  ابلنسبة اما

 " اآلن منه  بكأس سأستمتع
  مث سيجارته من نفسا   واخذ القامت حاجبه رفع

  إنك"  وقال السقف  يف الدخان نفث
 ألي  تسمحني  انك اظن اكن مل.  تدهشينين

 هل.  شفتيك يلمس أبن  الشراب  من نوع
 تستمتع ان املمكن من  ان رئيستك توقعت
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  مبذاق االستقامة البالغة  مارشال اآلنسة
 "الشراب؟

  هذا استفزازه  لدى وجهها اىل الدم فتصاعد 
 ما  ؟ هذا يف يستمر ملاذا .  بعيدا   ونظرت

  بوضعها الدوام على يذكرها ان يف يسره الذي
 ما احدا   يهم  ال حرة موظفة إنين"  وقالت ؟

..."   سيد اي الدوام ساعات خارج يف افعله
 ابتسامة شفتيه على الحت حني وتوقفت
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 ولكنها,  وجهها   امحرار  وازداد.  معىن ذات
 "  مجيس"  قائلة  كالمها  اكملت

 -----------------------
 ---- 

  يف يل  كصدمة  يبدو األمر إن ؟ أحقا  "  قال 
 ساعات ان اظن كنت   انين  ذلك.  الواقع 
  تدور أبسرها حياتك ان.  تنتهي ال الدوام

 هو املهم . آخر شيء اي  دون وظيفتك حول
 ليس هذا ولكن,  سارة اي األعماق يف  الغوص
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  أييت عندما.  حال كل  على هنا وجودان سبب
 كان  إذا تسأليه ان منك اريد  ابلشراب الرجل
 وفتش" ذلك كان  ومىت هنا كاترين  رؤية  يتذكر

 وقد حلظة فيها تفرس صورة  اخرج مث جيوبه يف
 .  إايها انوهلا مث مالحمه األمل كسا

 فيها وتفرست الصغرية الصورة سارة اخذت 
  من تدرك مل لكوهنا عجبت  وقد, هو فعل كما

,   الفم ,  الذقن .  ألبيها شبهها مقدار قبل
 شفتيه تتأمل مجيس فم   اىل عيناها وارتفعت
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 هبا تتميز  اليت الرقة من اخلاليتني اجلميلتني
 . اثبتتني قاسيتني شفتاه كانت.   كاترين   شفتا

.  األفكار هذه مثل يف الستغراقها صدمت 
 عينيه اىل  عنها رغما    نظراهتا وارتفعت

 ماتنم  كشف  إمكاهنما يف  الباردتني  الواسعتني
 رجل فم  يف  مطلقا   تفكر مل إهنا.  عيناها عنه

  رأت إذ  اشد صدمتها وكانت.  قبل من
 ماك  مجيس اىل ابلنسبة هبذا تفكر  نفسها

 رحيانة. الناس كل   بني  من اليسرت
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 ما" سائال   الطاولة على يدها يالمس يده ومد 
 " جرى؟

 الدافئة  يدها على اصابعه  برودة واخرجتها 
 تسحب وهي وارجتفت.   اجلنونية افكارها من

 وهي,  حضنها يف لتضعها يده حتت من يدها
 "  شيء ال"  تقول

 " ؟ متأكدة انت هل"   بفضول هلا فقال 
 يف جيول ما اكتشف انه لو منها سيسخر كم   

 قلت كما  مهما   شيء ال"  واتبعت.  افكارها
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  الرجل ترى وهي ابالرتياح وشعرت...."  لك
 وقبل.  املوضوع لتغيري وسرت. ابلشراب يعود

  الصورة  تريه استوقفه  راجعا   الرجل يستدير  ان
 . صاحبتها رؤية له سبق قد كان  إذا إايه سائلة

   الطاولة على وضعها مث,  نظرة عليها فألقى 
 ولكن.  ليذهب يستدير  نفيا   رأسه يهز  وهو
 وقد السؤال  تكرار على تصر سارة جعل شيئا  
  جبواب هو ليديل,  متسلطا   حادا   صوهتا بدأ

 . مبتعدا   يسرع وهو خمتصر
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 افهم  هل, ؟  حسنا  "  انفد بصرب مجيس قال 
 وهو ابلصورة وامسك" يرها؟ مل انه هذا من

 ترجتف وهي وتنفست. عابسا   سارة اىل  ينظر
 ذلك   قاهلا اليت الكلمات استعادة حماولة
 وإن,   االستنتاج يف خمطئة تكون لئال الرجل
 يقول مجيس وعاد, ذلك  خبالف واثقة كانت

"  ؟  تتلكأين ملاذا.  شيء اي قويل حسنا  " 
"  تقول هي واسرعت جواهبا منتظرا   وسكت

 ريقها  تزدرد  وهي وتوقفت..."  قال لقد
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 لتقول,  فجأة انتاهبا الذي  اخلوف مقاومة
 "  يرمها مل  انه قال لقد"  اخريا  

 وهو ليغمضهما اخليبة دالئل عينيه يف وابنت
 يستحق  كان  األمر  إن.   فهمت لقد"  يقول

 مث,  جرعة منه واخذ كأسه  تناول..."  احملاولة
 ذراعه من هي لتمسكه  الطاولة  اىل أعاده

.  مجيس اي تفهم  مل إنك... كال"   قائلة بشدة
 اليه  اوجه مل ولكنين  يرمها  مل إنه  قال لقد

 كان   إذا ما سألته لقد.  املعىن هبذا سؤايل
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 كانت  إذا  ما  اذكر  ومل لكاترين  رؤيته يتذكر
 "رجل برفقة

 الكأس حتطم  كادت  حىت قبضته فاشتدت 
 بنظرات  فيها حيدق واخذ.  هبا املمسكة

  ؟ سارة اي متأكدة انت هل "  قائال    فوالذية
 تفهمي مل رمبا.  خمطئة لعلك ؟ متاما   متأكدة

 "؟ قوله
 -----------------------

 ------------- 
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.   كال"    مرة قصرية ضحكة  تطلق وهي فقالت
 ولكن.  حسنة غري عين فكرتك ان أعلم   إنين

 به  اقوم ما هو جيدا   احسنه  الذي  الشيء
 اي الفرنسية اللغة معلمة فأان ,  معيشيت ألجل
 مل إنين.  جدا   جيد بشكل واتكلمها,  مجيس
 يف جدا    واضحا   اآلن قاله ما  كان  لقد.  اخطئ

 " بسبيله حنن الذي  املوضوع صدد
 حنن ما إن"  كأسه  يف بقى ما جيرع وهو فقال 

 ما  وهذا.  هنا يدور ما  نرى ان هو بسبيله
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  كرسيها  سارة ازاحت بينما ووقف" سنفعله
 ارتسم  ما  رأت إذ, اخلوف برعشة  تشعر وهي
 على النقود  من شيئا   يضع وهو مالحمه على

 .  جيبه اىل ويعيدها الصورة  يلتقط مث الطاولة
 لتلحق  تركض  تكاد املقهى خارج اىل وتبتعته 
 ال يده من  وامسكته. الشارع  يف يسرع وهو به

.  إنتظر مجيس اي ارجوك"  تقول وهي هثة
 " ستفعله عما اخربين
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 خاليتني عيناه كانت.    اليها ينظر فاستدار
  الضحكة تلك  او,   سخرية  اية من اآلن

  يف رأته ما كل.   منه رؤيتها  اعتادت اليت   الثائرة
 الذي الغضب هو السوداوين العينني تينك

 سأعيدك إنين"  وقال.  اليها  موجه وكأنه بدا
 حدث ماذا ارى  ذلك وبعد األوبرج نزل اىل

 " هنا
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 كن.   مجيس اي معك ابقى دعين"  فقالت 
 يف يساعدك   من اىل حاجة يف فإنك,  عاقال  

 " األسئلة توجيه
 يف طعنها ازدراء مالحمه كسا   وقد رأسه فهز 

.   اآلن  بعد مساعدتك اريد ال"  وقال.  قلبها
 من متأكد وإنين. معهم  التفاهم  سأحاول

 " ذلك
 "؟ أان  سأفعل ماذا  ولكن"  فقالت
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  مظهر  اي  ذاك ضحكه يف يكن مل.  فضحك
  شعرها جعل لشيء صدى فيه كان.   للمرح
" فقط إدعي,  سارة اي  إدعي"  وقال يقف
  ووجهها بذقنها ممسكا   يواجهها حترك,  وفجأة
 وامسكت,  عينيها يف التحديق  ليمكنه اليه
 وهو عينيه  يف الغضب ترى وهي انفاسها هي

 حدث  قد شيء مثة يكون ال ان إدعي"  يقول
 "لك  وشكرا  .  البنيت
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  ليستدير مكاهنا يف فاهتزت فجأة وتركها 
 وقد صامتة هي وتبعته.   الطريق  اىل راجعا  
.   يكرهها إنه,  جفنيها حترق ابلدموع شعرت

  من يغري  جعله ما  فعلته او  قالته ما يف وليس
  اختفاء وراء اهنا يعتقد زال ما إنه.  اعتقاده
 هو عمله إمكاهنا مايف كل   اآلن و.  كاترين

.   ساملة  كاترين  لعودة تدعو ان... هلا قال كما
 يلهم  ان منها دعوة اضافت  هي إذا ولكن

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
273 

  عند...  ويساحمها ما  يوما   احلقيقة قبول مجيس
 ؟ سواها  ذلك سيعرف  الذي هو من ذاك

 -----------------------
 ------------------- 

 اخلامس الفصل
  مضى  لقد.  ابلراحة تشعر ان سارة تستطع مل

 ابب عند هلا مجيس ترك على ساعة من اكثر
 وقد.  املقهى اىل عائدا   ادراجه ليقفل,  النزل

 ارض يف متمشية الوقت ذلك سارة امضت
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.  حدث قد عساه ملا ابلقلق  شاعرة, غرفتها
 وضع عندما معه ابلعودة  هلا  مسح فقط انه  لو

  اخربها  لقد.  ابلطبع يردها مل  ولكنه..  خطته
 ما.   اآلن بعد  اليها حاجته عدم عن جبالء
 الباردة هلجته تتذكر وهي ابألمل تشعر زالت

 هي  تشعر   ملاذا.  ذلك يقول وهو احلامسة
 تتمعن  ان تشأ ومل عنها؟ قاله ما أبمهية,  فجأة

 .هذا  شعورها معىن يف
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 متفحصة البارد   الزجاج على وجهها ضغطت
.  املرات مئات وفعلت سبق كما  الشارع

 هلا الح عندما ابرتياح  متتمت ان ومالبثت
 واستدرات.  منها معروف طويل شبح.  فجأة

 مث لطويل املمر يف لتسرع,  الباب حنو راكضة
  وجهها على وابن.  الدرج اعلى عند تقف
  حركاته وبدت.  حنوها يصعد تراه وهي احلرية
 كان,  مران   لينا   تعرفه الذي جسده إن.  غريبة
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 ان بعد  إال ذلك سبب تر مل ولكنها, متصلبا  
 . املصباح حتت ووقف الدرج أعلى  اىل وصل

  ملاذا  ؟ حدث ماذا!  مجيس"  بلهفة قالت
 " ؟ جبهتك يف اجلرح هذا

 يدها ورفعت عفوي بشكل حنوه هي تقدمت 
 ولكنه,  األيسر صدغه  يف داكنة  رضة اىل

 ينبس ان  دون يتجاوزها وهو,  بيده  دفعها
 وقد,  يبتعد ترقبه هي ووقفت.  بكلمة
  اىل استحال ان لبث ما  الذي األمل ساورها
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  الذي  ما تعلم  ان يردها مل رمبا.   تصميم 
. ذلك عن اخبارها سريفض ورمبا. حدث
 حتاول ال ان جيب اهنا  يعين ال هذا ولكن
 هبذا  هبا مير   أبن له تسمح  ولن. ذلك معرفة

 .تقال كلمة  دون الشكل
 يهم  وهو ابلباب لتمسك خلفه اسرعت 

 والقى.  غرفته داخل اىل تبعته مث,  إبغالقه
  اليها  ينظر استدار  مث السرير على مبعطفه هو

  اذكر ال"  يقول وهو عدائيا   يبدو وجهه كان.  
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  ما لديك كان  فإذا, الدخول اىل دعوتك  انين
  مزاج عندي ليس إذ,  افصحي,  فهيا تقولينه

 " اآلن هسترياي اية  ملواجهة
 اريد  إنين,  هذا من شيء مثة ليس"  قالت 

 بيدها واشارت"  جرى ماذا  فقط اعرف ان
 على يسيل يزال ما الدم كان  حيث وجهه اىل

  انك يل  تقول ان جترب وال"  واتبعت,  وجنته
  إذ اليسرت مالك مجيس اي,  جبدار اصطدمت

 "شجار يف دخلت انك   الواضح من ان
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,   قميصه ازرار يفك وهو ساخرا   شفتيه لوى 
 اي, جدا   عليمة انك فجأة عليك يبدو"  وقال

 سبق  الشجار ضحااي من كم ,  مارشال آنسة
 " ؟ اخلربة هذه مبثل تصبحي لكي ورأيت

  خبرية أكون  ان اىل حاجة يف لست"  قالت
  ؟ فعلت ما هو أهذا.  الضربة  أثر اميز لكي

 كيف  ؟ الشجار تبدأ لكي  املقهى اىل عدت
 رجوت ماذا ؟ الغباء هبذا تكون ان امكنك

 " ؟  العمل  هذا وراء  من
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 قميصه خلع أمت قد  األثناء هذه يف كان
  أبدا   مل إنين" يقول وهو,  جانبا   ورماه املمزق

 ما كل.   اخلاصة  ملعلوماتك  وذلك, شيء أبي
 لبعض  أريتها مث الصورة اخرجت  انين هو فعلته

  واحد اعرتض لقد,  حال كل  وعلى. الرجال
...  الشجار وابتدأوا اسئليت على اثنان او

 "متاما    ذلك اهنيت ولكنين
 -----------------------

-----------   
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 ؟  هذا يسمى ان املفروض وماهو"  قالت
 الشخص قصدت انك اخشى جيد؟ عمل
 كربايء  يرضي ابهر عمل حتقيق سبيل يف اخلطأ

 عملك كان.   اليسرت ماك مجيس اي رجولتك
  هبذا هناك  اىل  تعود إذ مسؤول غري امحق

  رأسها وهزت" ؟ استفدت وماذا. الشكل
.   ابلغثيان تشعر جعلتها صورة ذهنها عن تبعد

"  قوهلا  واتبعت.  شر اصابه وقد مجيس صورة
 "مطلقا    شيء ال..  شيء ال
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  من"  قائال   ببطء حنوها ومشى بعتب ابتسم  
.  هذا  أقل مل إنين ؟ شيئا   استفد  مل إنين قال
  مفيدة نفسك  من جتعلي ان شئت إذا,  واآلن
  هلذا شيئا تفعلي ان حاويل, واحدة مرة ولو

  األولية االسعافات ان  متأكد إنين.  اجلرح
 نرى دعينا. كمعلمة  دراستك من جزء هي

 " عملك يف جناحك مقدار
,  العاري صدره اىل تنتبه مرة ألول و بقرهبا مر

  يف مسرتسلة كانت  لقد .   احلرج ومتلكها
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,  املمزق قميصه خيلع وهو تلحظه مل  غضبها
  معه البقاء  تستطع ومل.  حوهلا الغرفة وضاقت

 منه االقرتاب حتتمل ومل,   الشكل هبذا وهو
 اتسعت وقد عنه وابتعدت. احلد هذا  اىل

,  صرب  بنفاد يتأوه تسمعه وهي,  ذعرا   عيناها
  إنين... نفسك تزعجي ال"  خبشونة يقول وهو
  ال ملاذا,  اخرى مرة إحساسك  اجرح ان أكره

  وترتكينين سارة اي االثنني حنن لنا مجيال   تصنعني
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  هلذا شيئا   اصنع ان ميكنين,  ذاك عند رمبا ؟
 "قليال   أانم مث اجلرح

 املنشفة اخذ مث,  احلوض فوق الصنبور فتح
.  برفق اجلرح على يربت  اخذ مث فبللها
 يف دارت وقد بصمت تراقبه سارة ووقفت
 طلب  عقلها من جزء.  مؤملة  معركة اعماقها

  اجلزء طلب بينما,  حاال    الغرفة مغادرة منها
  فماذا. له العون يد وتقدمي البقاء  منها اآلخر
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  هلا حدث ملا تسمح  مىت واىل ؟ ختتار ان عليها
 حركاهتا؟رحيانة  يقود أبن املاضي يف

,   بصمت اليه مشت مث, عميقا   نفسا   اخذت 
  البارد املاء  يف وبللتها يده من املنشفة اخذت

 ولكنه. الساخر  تعليقه اىل يعود ال ان آملة, 
  اىل كرسي  على ليجلس يبتعد وهو شيئا   يقل مل

 بينما يرقبها  به وشعرت.  الضيق سريره جانب
 ولكنها.  اوصاهلا يف تسري  احلرارة كانت
 نظفت  حىت املنشفة بغسل  عملها اتبعت
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 وثبات برقة  اجلرح تضغط  اليه مشت مث. متاما  
 االرجتاف  من يديها متنع ان حتاول وهي, 

 الشعور  عن الناتج العصيب احساسها وفضح
 . بقربه 

  يبدو كيف"  ملسامعها خشنا   بدا بصوت قال
  واطلق.  منها وعي دون  واجفلت" ؟ اجلرح

  النحيل مبعصمها ميسك وهو بذيئة شتيمة هو
  لن إنين ؟ ذلك تفعلني ملاذا"  قائال  , 

  فلماذا,  هذا تعلمي ان وجيب.. اؤذيك
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 يدها  وابعد" ؟ هلوع كحيوان  هكذا تتواثبني
 عينيها يف يتطلع لكي برأسه  مائال   وجهه عن

  ؟ سارة اي أمرك   ما"  قوله  يتابع وهو مباشرة
 ابلنسبة هذا هل ؟ مين االقرتاب   ختافني ملاذا

 "؟ عامة الرجال اىل ابلنسبة ام  فقط ايل  
 ابعدت حبيث احلقيقة معرفة  من اقرتب لقد

. شيء كل  يفهم  ان خشيت وقد عنه يدها
 .  ذلك احتمال إمكاهنا يف يكون ولن

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
288 

 -----------------------
- 

  يف االدراك  لرؤية الوقوف امكاهنا  يف  يكون لن
 ال"  وقالت.  سرها يكتشف عندما  عينيه

  اي من  او منك اخاف ال  إنين. سخيفا   تكن
 شيء كل   وهذا فقط افزعتين انك. آخر امرئ
 ذلك   معاجلة اهني ستدعين هل,  واآلن. 

 احلديث يف الليلة بقية سنضيع اننا ام,  اجلرح
 وهي,  مبرارة وابتسمت" ؟  اخلاصة شؤوين عن

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
289 

  اجلملة  هذه انت واستعملت  سبق لقد"  تتابع
 " كذلك؟  اليس,  خمطئة اكن مل إذا 

 هبا حيدق وهو اخللف اىل بظهره مجيس استند
 اان وكنت,  حقا   ذلك كان"   قال مث,  هبدوء

  من عميقا   نفورا   لديك  ان ذلك .  صواب على
 املرات عدد هو املهم  وليس. احد  يلمسك ان

  إذا ما او  افزعتك إنين فيها يل  قلت اليت
 " ال  ام صدقتك كنت
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 وال,  انت مشكلتك إهنا,  حسنا  " قالت 
  اىل واحننت"  فيه تفكر ما يف التدخل استطيع

 من  خترج لكي اجلرح تنظيف تعيد االمام
 السرعة وجعلتها,  تستطيع ما أبسرع  الغرفة
 بشكل يدها ورفعت. تدرجييا   توازهنا تفقد
 بعينيه عيناها فتالقت,  نفسها لتتمالك عفوي
,  الدافئ جلده خبفة اصابعها المست عندما

 رفع. يداها وجتمدت,  قلبه بضرابت وشعرت
 خبفة عليها  ضاغطا   يدها على يضعها يده هو
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 وهو,  بذعر املتسعتني عينيها يف ينظر عاد مث
 تلمسني عندما سارة اي شعورك ماهو"  يقول

 هل خييفك؟ هذا هل ؟ هكذا آخر شخصا  
 ام ؟  اخرى  مرة نفسك لتخفي  هتربني جيعلك

"  ؟  ذلك من ابعد اكتشافا   تودين  جيعلك انه
 على  هبا فيمر ليعود خبفة  عنه يدها  وابعد

 .   عينيها يف ينظر وهو صدره

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
292 

 املشاعر عليها طغت وقد  انفاسها توقفت 
  اي أرأيت"  هلا وقال,  قبل من تعرفه مل بشكل

 " متاما   مثلك دم و حلم  جمرد إنين ؟ سارة
 وهي املتوهجتني وجنتيها على رأسها  هزت 

 خمتلف شيء هذا..  مثلي ليس..  كال"   تقول
" 

  وابتسم ,  خشنة خفيضة متتمة صوهتا كان  
 نفس إهنما"  وقال,  واضح  بتفهم  مجيس
 بني الفرق إنه.  خمتلف  بشكل  إمنا  الشيء
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 مل انك  املؤسف ومن.   طبعا   املرأة  و الرجل
 اي كذلك  اليس, قبل من ذلك اكتشاف حتاويل
 هنا كنا  ملا, حدث قد هذا  كان  إذا  رمبا ؟ سارة

 ال  مكان يف كاترين   كانت  وملا الليلة هذه
 "احد يعلمه

 هذه سحر اخلشن االهتام  هذا ازال 
 بذعر اليه سارة وحدقت,   بسرعة التصورات

  اىل وتراجعت عنه بعيدا   يدها انتزعت مث, 
 كان  قاله ما كل.   ابلغثيان  تشعر وهي اخللف
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  ما مثن  تدفع ليجعلها متعمدة قاسية حيلة جمرد
  كاترين  ذهن مألت اهنا من,  هو يعتقده
 كانت  كم .   العواطف عن شاعرية حبكاايت

 . الشكل هبذا هبا يوقع لترتكه محقاء غبية
 متالكت ولكنها,  شاحب بوجه  واجهته 

  اي  اىل معرفة سرور متنحه ان رافضة نفسها
 تعتقد مازلت   انك يبدو"  وقالت.  آملها مدى

 تستطيع ال ألنك ملاذا؟.  ذنيب  كان  الذنب ان
,  احد ذنب  ذلك كان  إذا  انه حقيقة تقبل
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 اعد مل,  بصراحة,  أبس ال,  انت  ذنبك فهو
  فقط اريد,  تعتقده ان ميكن  مبا مطلقا   اهتم 

 حدث إذا,  وهو واحدا    امرا   لك  اوضح ان
 على تندم فسأجعلك,  اخرى مرة وملستين

 "  ذلك
 -----------------------

 ------ 
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  يف الفارعة بقامته عليها  يشرف وقف 
  لتعود,  السرير قرب الضيقة  الفسحة

 .  بشدة ذهنها من تطردها اخذت احاسيس
 اي امرا   لك اوضح ان اريد  ايضا   واان"  قال 

 يف رأيي... ابدا   اغري لن  انين وهو,  سارة
 " ابنيت هرب يف تسبب الذي الشخص حقيقة

  اليها ينظر وهو يفتحه  الباب  اىل مشى 
  إذا"  قوله يتابع وهو شررا   تقدحان بعينني
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  جئت  لكونك فستأسفني بنيت ال شيء حدث
 " احلياة هذه اىل

  هلذا  يتملكها األمل و الباب اىل سارة مشت 
 ال  ان ارجو"  تقول وهي,  العقيم  اجلدل

  ألجلي  ليس.  لكاترين شيء حدث قد يكون
,  مجيلة  فتاة ألهنا بل,  انت ألجلك او,  اان

  مثلها  ابنة  تستحق ال إنك مجيس اي وبصراحة
  حنوها فيها  تصرفت اليت الطريقة على وذلك, 

 "  االخرية  الشهور خالل
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,  ذراعها على قبض, خترج ان ارادت عندما 
 جتد  ان تتوقع   جعلتها بشدة عليها ضاغطا  

 ال"   وقال الصباح يف ذراعها على لذلك  اثرا  
,   السيدة ايتها حنوك التصرف اسيء جتعليين

 حىت الليلة هذه الكفاية مافيه عانيت فقد
 " احلافة على اصبح كدت

 يبد مل ؟ العنف يف زايدة ماذا؟  حافة"  قالت 
 " اآلن حىت فائدة  أيية اتى قد هذا ان
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  به الواضح االستخفاف,   اخلروج  من منعها 
  انتصر  أبنه ليظن الفرصة  اعطائه عدم اىل

 رحيانة. عليها
  ومن" قائال  ,  ذراعها  يرتك وهو فجأة ابتسم  

 استطاعيت يف إن العنف؟ عن شيئا   ذكر
 تسلكني جلعلك جدوى اكثر  طريقة يف التفكري

 "  سارة اي املستقيم  الطريق
 يف يتفرس,  جسدها  اىل  انظاره احندرت 

  اىل النظر يعاود ان قبل بوقاحة تفاصيله
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 العنف  كون  اىل وابلنسبة"   يتابع  وهو وجهها
  ورفع"   ذاك  برأيك خمطئة فأنت شيئا   يفيد ال

  مثن وهذا"  واتبع صدغه يف  الرضة  اىل اصبعه
 "اكتشفته ملا بسيط

 هل  ؟ عنه تتحدث الذي ما"  تسأله قالت
" ؟ املقهى يف كاترين  رأى انه احد اخربك
  بدا الذي التهديد عن أبفكارها سارة وابتعدت

 الذي ابملوضوع متمسكة الباردتني عينيه يف
 كل.   نفسها متالك لتستطيع ذكره على جاء
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  بقصد مل انه..  اخافتها حياول  انه  األمر مايف
 ذلك  عن ذهنها  وابتعد...  ان,  الواقع يف

 .  معه التفاعل تستطع مل ألهنا,  اخلاطر
 معرفة استطع مل, ذلك فعلوا لقد"  قال 

 ألننا مث,  اللغة بسبب جزئيا  ,  التفاصيل
 يتذكر انه قال رجال   ولكن, بغلطة قوطعنا

,  هو  اآلن اعرفه  ان اريد  وما,  لكاترين  رؤيته
 اعرف ان اريد كذلك  ذلك؟  كان  واين مىت
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  من وعدد املقهى صاحب  احجام سبب اآلن
 " ذلك عن التحدث عن  معاوينه

 مايساوره توضح كئيبة  نظرة عينيه يف بدت 
  ان ماميكن  يف ايئسة تفكر سارة جعل أمل من

  من الرغم  على عنه للتخفيف تفعله
  مفقودة كاترين  دامت ما انه  ذلك. اختالفهما

  اي منها  يسمع أبن يرضى لن مجيس فإن, 
 رحيانة. يرحيه قد شيء

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
303 

  وجهها يف فيتطلع ليعود نفسه  متالك,  فجأة 
 وهنا"  يقول وهو مالحمه  الصرامة كست  وقد

 ذلك  اىل الصباح  يف سنعود إننا,  دورك أييت
 بعض على احصل ان قبل نرتكه ولن. املقهى

 فراشك اىل اآلن تذهيب  ان وارى,  األجوبة
  قواك  اىل  حاجة يف ستكونني انك إذ,  لتنامي

 يعلم  هنا  شخص مثة. خمطئا   اكن  مل إذا,  غدا  
  ولو الشيء  هذا نوع اعرف ان اريد واان, شيئا  
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 رأسا   املدينة هذه اقلب ان اىل  ذلك   اضطرين
 " عقب على

 -----------------------
----------- 

  غرفتها اىل سارة ومشت, الباب اغلق 
  اىل  للذهاب تستعد ابتدأت مث ومن متباطئة
 عن فعدا.  مستحيال   بدا النوم  ولكن السرير 

,   لكاترين جرى قد يكون  ان ميكن عما قلقها
  بينها اآلن  جيري  مبا يتعلق آخر  امرا  هناك كان
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 تغمض  كانت  مرة كل  ففي.  مجيس وبني
  رأسها يف حتتشد التصورات كانت  فيها عينيها
,   صدره فوق ليدها مزعجة تصورات, 

 . االسود الكثيف شعره تتخلل  واصابعها
  وجهها لتدس تستدير وهي بضعف أتوهت 

 هبا تعود  لو ومتنت,  الوسادة برودة  يف احلار
 ماحدث هلا حيدث ان قبل,  كانت  كما  األايم

 مجيس عن املزعجة األفكار هلذه  تريد ال إهنا. 
 لقد ,  تعذيبها  يف تستمر  ان اليسرت ماك
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 جيب  اليت الطريقة على,  سنني  منذ صممت
  تغري ان تريد ال وهي. حياهتا بقية هبا متضي ان

 عصيب رجل بسبب خصوصا  ,  اآلن  ذلك
 مما...  األعصاب اثئرة  الدوام على جيعلها

 .جمنونة شبه جعلها
  و الطعام غرفة جو القهوة   رائحة مألت 

 حتييها,  النزل  تدير  اليت املرأة  اىل سارة أومأت
 املوائد  احدى اىل لتجلس توجهت مث, 

.   النافذة جبانب املقامة اللون القامتة  الصغرية
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 تلك يف االشخاص من قليل عدد مثة كان
 .   الغرفة

 رجل مث,  جبانبها  الطاولة  اىل جالسان زوجان
 واستعد اإلفطار تناول  اهنى قد السن كبري

  طلبت مث,  حميية هلما سارة وأومأت, للخروج
  النافذة من تتطلع وهي هبدوء  فطورا   لنفسها

  اىل وانتبهت.  ذلك  انتظارها  اثناء  احلديقة اىل
  الغرفة خشب على ثقيلة خطوات  وقع صوت

 مجيس ترى وهي بعمق وتنفست.. الالمع
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  سرواال   مرتداي  , حنوها طريقه يف اليسرت مالك
 اللون فاتح رماداي   وقميصا   اللون رصاصي

 عليه  بدت وقد, املرفقني  اىل  اكمامه ثىن وقد
 صدغه يف الرضة وكسته.  االنتعاش و  احليوية
 امضت قد كانت  ألهنا و الغلظة  من هالة

 صورهتا  اىل تتطلع املرآة امام دقائق بضع
 من تنزل  ان قبل وذلك, ابمشئزاز الشاحبة

 ان طبيعيا كان  فقد,  الطعام  غرفة اىل غرفتها
  ماك مجيس  ان تالحظ وهي ابالنزعاج تشعر
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 هي معها  حدث كما  ارقا    ليلته ميض مل اليسرت
 رحيانة.

 تسبب الذي األول السبب هو  ذلك كان  
,  التحية عليه ترد وهي صوهتا يف ابحلدة

  عندما  قلبها دقات تسارعا فقد,  كان  ومهما
  الطويلتني ساقيه مادا  ,  املائدة اىل جلس
 مث,  الضيقة املساحة تلك يف ساقيها لتالمسا

 صراع  يف بطوهلا الليلة امضت قد كانت  اهنا
  هو اآلن ولكن,  األفكار  هذه كل  مع
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 كل  طرد  على متاما   مصممة وهي, الصباح
 . ذهنها من االمور هذه

 عيناه  استقرت وقد,  بصمت  هو أتملها
,  عينيها اسفل عند الظل  على السوداوان

 مرهقة  تبدين إنك"  وقال,  وجهها وشحوب
  النوم من  شيئا   تلتمسي ان منك طلبت لقد, 

 الليل؟  طوال تفعلينه كنت  الذي ما. 
 عرب  النظر  تبادله وهي سارة وجه تضرج 

  انين  اذكر  ال ولكنين,  شكرا  "  وقالت املائدة
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  اليسرت ماك سيد اي,  مظهري يف رأيك سألتك
  هذا برأيك  احتفظت لو شاكرة اكون وهلذا, 

 "لنفسك
 -----------------------

 --------- 
 هذا  احلساسية ابلغة إنك... مهمم "  قال

  ماك السيد بشأن  وماذا كذلك؟  اليس الصباح
 اثنتني او خطوة تقدمنا قد إنين ,   هذا اليسرت

 "  سارة اي املاضية الليلة, لعالقتنا ابلنسبة
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 جعلت درجة  اىل  هادئة الطعام غرفة كانت  
  اجلالسني الزوجني  لذينك جدا   مسموعا   صوته
 فيها حيدقان هبما سارة وشعرت,  منهما قريبا  

  اىل منحنية هتمس وهي وجهها امحرار   وازداد, 
 الناس سيظن ماذا..  فضلك من"  االمام

 " بنا؟
  متسائال   حاجبيه يرفع وهو هبدوء نظراهتا قابل

  هذا بسؤالك تقصدين عما فكرة لدي   ليس" 
 "  ايسارة
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 ان جيدا   تعرف  إنك, تكذب ال"  قالت 
 حدث كيف..."   أبننا...   أبننا  يفسر كالمك

 احلرج؟  املوقف هذا يف  نفسها وضعت ان
  اعصاهبا صدم عال بصوت بعمق هو ضحك

 بدت وقد بيدها ميسك يده ومد,  املرهفة
 شفتيه اىل  اصابعها لريفع عينيه يف السخرية
"  كالمها  يكمل قال مث,   بتقبيلها ويتظاهر

 هل واحد؟ سرسر يف معا   الليلة امضينا أبننا
 يف  إننا ؟ قوله من ختجلني جعلك ما هذا
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 هذه يفهمون والفرنسيون, سارة اي فرنسا
 فال,   االنكليز حنن نفهمها مما اكثر االشياء

 " ايحلويت احلرج يتملكك
 ..."  إنين...  إنين"  قالت

,   الساخرة نظراته متجنبة عنه بوجهها اشاحت
 قريبا   اجلالسة املرأة بنظرات نظراهتا لتتالقي

,  معىن ذات  ابتسامة هلا ابتسمت اليت ,  منها
 وكأنه  هلا  بدا مبا االستمتاع عليها ابن وقد

  اىل سارة دفع مما,  حبيبني بني مناوشة
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 وهي يده من يدها فنزعت,  حبدة التصرف
"  تقول وهي شررا   تقدحان بعينني اليه تنظر

 اي,   هذا كل  مثن تدفع,  ما يوما   سأجعلك
 "  اليسرت ماك مجيس

 للمناقشة هاما   موضوعا   هذا يكون قد"  قال 
  اكثر فإنين اآلن اما,  خمتلفة ظروف يف  ولكن

 "كاترين  اعين..  هنا وجودان بسبب  اهتماما  
  يف السخرية لتتالشى واحدة مرة الصمت ساد

 منذ توترها  ااثرت  اليت السخرية تلك,   عينيه
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 يف   تستقيم  سارة وعادت.  واحدة حلظة
 ما,  املفاجئ صمته صعقها  وقد جلستها

 فيقطع,  التصرف هذه اىل  دوما    يدفعه الذي
 ؟ ترتنح  حائرة إايها اتركا   فجأة مناقشاهتما

  متلتكها وقد السوداء قهوهتا ترشف اخذت
  اىل الكعكة ورفعت,  الغريبة لتصرفاته احلرية
 مجيس وشرب.  مذاقا   هلا  جتد ان دون فمها

  انت هل"  يسأهلا   وهو وقف مث قهوته 
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  من اكثر لنضيعه وقت عندان ليس مستعدة؟
 " ذلك

  املرن جسمه  حركات يف التوتر بعض الحظت 
.  التحذير  من نوعا    اوصاهلا يف بعث مما

 مث  الصحن يف الكعكة بقية هي ووضعت
  إننا"  تقول وهي ابملنشفة اصابعها مسحت

 الشكل هبذا خرجت انت  إذا  شيئا   نستفيد لن
 مرة املتاعب إاثرة هو  ستفعله ما كل  إن. 

 " اخرى
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  ينتظرها  صرب بنفاد يقف وهو  بسخط اجاب 
.  املاضية الليلة املتاعب إباثرة ابدأ مل إنين" 
  تدفع وهي  تنهدت"  ذلك  فعلوا  الذين هم  بل

 سبب هنالك رمبا"  قائلة اخللف  اىل  شعرها
 " حدث ملا وجيه

 -----------------------
 ----- 
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 انسان يرفض ملاذا ؟ ماذا ؟ نعم ,  اوه"  قال
  مل إذا اسئلة بضعة عن االجابة, املدينة هذه يف

 " ؟ إخفاءه يريد  ما مثة يكن
  تنظر واستدارت,  الباب  خارج سارة توقفت

 غري وعيناه غريبا   عابسا   وجهه  هلا  وبدا,  اليه
 مجيس عن القليل سوى تعرف مل إهنا. معربتني

 ال فهي,  املشكلة هي وهذه,  اليسرت ماك
 أبن تقنعه كيف,   معه  تتعامل كيف  تعرف
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  ان يريدان  كاان  إذ ,  تصرفاته يف حذرا   يكون
 رحيانة .كاترين  مكان عن شيئا   يعرفا

  وملاذا ؟ املقهى رجل علينا كذب  ملاذا"  قال 
 يف  التمادي  من مينعوين ان زمالؤه حاول
 ابردة  ابتسامة فمه على وارتسمت" األسئلة؟

)  يقول   الذي املثل معىن وما"  قائال   واتبع
  تقويل ان ميكنك ؟(خيفيه  ما  الربئ لدى ليس

  ولكن,   هبدوء اتصرف ان وختربيين تشائني ما
 اي, عنها نتحدث اليت تلك  ابنيت اهنا تنسي ال
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 سؤال  ااتبع ان  علي   كان  فلو,  مارشال سارة
 "تردد  دون لفعلت املكان هذا يف شخص كل

,   الكالم  هذا مبثل ابتدأت انت إذا "  قالت 
 هذه إن,  مجيس اي امسع. شيء اىل  تصل فلن

  الطريق  عن ما نوعا    بعيدة صغرية مدينة
 يتشكك ان املستغرب من فليس,  الدويل
 والبد,  االسئلة هذه مثل طرح  لدى  اهلها

  امكنة يف  قبل من  الوضع هذا مثل خربت انك
 " اخرى
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 حماضرة اريد وال طبعا   هذا حدث لقد"  قال
 لست فأان,  ايسارة الناس طبائع عن منك

 صغرية  قرية يف فرتة عملت  لقد.  تالمذك احد
 مدينة البلدة هذه امامها تبدو امريكا جنوب يف

  الناس اكثر عند ان أالحظ جعلين مما,   كبرية
  االجابة عن إحجاما  ,  االماكن هذه مثل يف

 خمتلفا   كان  األمر  ولكن,  الغرابء اسئلة عن
 "  املاضية الليلة
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 مالحمه  الغضب كسا  وقد عينيه  يف الوجوم ابن
 الليلة  عودته  عند عليه  ظهر  الذي ابلشكل
,  حقيقي خبوف مزجيا  ,   النزل  اىل املاضية

.  كاترين  عن شيئا   يعلمون إهنم " قائال واتبع
  هذا يكون ان ماعسى تصور افزعين وقد

 "  الشيء
  ليتابع,  ابردتني بعينني فجأة اليها  ينظر وعاد
 اخباري من اهنيت كنت  اذا ,  واآلن"  قوله
 خنرج ان فيمكننا,  وافعل اقول ان جيب عما
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 ابكتشاف اسرعنا وكلما,  املقهى قاصدين
 اىل وابلنسبة,  افضل ذلك كان  احلقيقة
  سارة اي اليك الكالم امر  سأترك,  وضعي
 الوقت حان لقد,  مناسبا   ترينه كما  لتتصريف

 "  صنعت عما التكفري ببعض  تقومي لكي
 وهي,  أثره يف حتدق إايها اتركا   مبتعدا   مشى

 يذهب أبن ختربه ان عليها  كان  إذا ما تدري ال
 ان لبثت  ما الرقة ولكن ؟  ماذا ام,  جهنم  اىل

 على القلق إمرات  ترى وهي عليها غلبت
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.  منها  خطأ هذا يكون قد ولكن.  وجهه
 على وقادر صلب قوي رجل مجيس ان  ذلك

 نفس يف هي منها بكثري  اكثر  بنفسه  العناية
 كل  ستفعل فصاعدا   اآلن  ومن,  ظروفه

 ان وستحاول.  اقل وال اكثر  ال منها مايطلبه
  فهذا. واحد مستوى على عالقتهما تبقى ان

  اىل تطفو أبن ملشاعرها تسمح ان من افضل
 املاضية  الليلة ن تكو  ان وجيب.  السطح
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 تنسى ان  ارادت هي إذا هذا ,  هلا كافيا    درسا  
 رحيانة.

 ------------------- 
 السادس  الفصل

  الغرفة عرب سارة سارت,  خاواي   املقهى كان
 الليلة   اليها جلسا اليت  الطاولة نفس اىل

 خطواهتا وقع صدى تسمع وهي,  املاضية
 كرسيا    مجيس وجذب. اخلشبية األرضية على

  أبصابعه ينقر وهو.  مواجهتها يف عليه جلس
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 يف ابنظاره  جائال  ,  الطاولة على الصرب انفد
 .  اخلاوي املقهى احناء

  بدا مما  أبفضل النهار ضوء  يف املكان يكن ومل 
  املتساقط  اجلدران دهان كان  فقد.  امس ليلة

 على شاهد خري اجلدران على الدخان  وبقع
 وهي  نفسها جتتاح بثورة سارة  وشعرت. ذلك

 مثل  يف تفعل كاترين   كانت  ماعسى يف تفكر
 رحيانة .املكان هذا
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"  املكان؟ اصحاب اين"   خبشونة مجيس قال 
 ألن  الكايف  الصرب قلة صوته نربات يف والح
 ونظرت,  مهذبة بطريقة  اسئلة بطرح  يقوما
 هنا اىل احد  أييت ان البد"  قائلة اليه سارة
.  ابريس وال حىت لندن ليست  فهذه,  حاال  
.  لزبون  حملة اول لدى راكضني أيتون ال فهم 

 "التام   االسرتخاء يسوده هنا احلياة فنمط
 اصبحت  اليت عادته على ساخرا   حاجبه رفع 

 آخر  درس اهذا"  وقال.  جيدا   تدركها سارة
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 لتقنعيين  فقط ذلك ان ام.  مارشال آنسة اي ؟
  تقرأينه عما  خمتلفا   شيئا   البالد  عن تعرفني أبنك

 " ؟ الكتب يف
 مستحسن غري,  غالبا   هو  التهكم  إن"  قالت

  معرفيت ان اىل وابلنسبة,   اليسرت ماك سيد اي
..   الكتب من آتية هي, هنا وابلناس ابلبالد

 اهتمام بعدم كتفيها  وهزت..." حسنا  
 عدا انين   تعلم  ان يدهشك رمبا"  مستطردة

 فقد اجلامعة يف دراسية سنة هنا مكوثي عن
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 مجيع يف  البالد   يف جائلة عطاليت امضي كنت
  إذ  مين غرورا   تعتربه ان اريد وال, فرنسا احناء
 "  وسكاهنا البالد هذه عن الكثري اعلم  اقول
  انك اعين ال,  اوه,  يدهشين ما إن"  قال

  ما  يوما   كنت  ألنك وإمنا ,  الكثري  تعرفني
 يتصورك ان الصعب من.   الشكل هبذا مغامرة
 حقيبتك حتملني مبالية ال صغرية طالبة املرء
 الذي ما.  غريبة بالدا    تطوفني  ظهرك على

 اهو ؟ سارة اي  احلد هذا اىل  تتغريين جعلك
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 هناك  ان ام ؟ تطبيقه شئت الذي  النظام
 هذه اختاذ  على تصممني جعلك  مؤثرا    عامال  

 "؟ حلياتك الصارمة الطريقة
 فكرة  لدي   ليس"  تقول وهي وجهها  تضرج 

 الذي  اللون هبذا فجأة بدت"  تتحدث عما
 مما سنا   اصغر   وبدت وعنقها وجهها   يف انتشر

 . هي

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
332 

"  قال  مث,  فيها تتفرسان مجيس  عينا اخذت 
 يف احنصرت اليت حياتك طريقة عن اتكلم   إنين

 " ونظامها الدراسية حياتك
"  تقول وهي عالية قصرية ضحكة اطلقت

 كانت"   حيايت نظام عن شيئا   تعلم  ال إنك
 ثقيل بصمت   انتهت ما سرعان زائفة ضحكة

 . حوهلما اجلو ساد
 لقد.  تتصورين مما اكثر اعرف  إنين"  قال 

  أبخبارك مليئة  األخرية كاترين   رسائل كانت
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  بقلة اقول  ان األفضل من ام.  تقريبا   وحدها
 " ؟ اخبارك

 -----------------------
 -- 

 اخللف اىل بكرسيه مائال   جلسته يف  استقر
.  األسفل املائدة حاجز على ساقيه يرفع وهو

 كبري  رجال   كان  فقد,  بدينا   يكن  مل انه وبرغم 
 الليلة ادركت كما  العضالت ممتلئ اجلسم 
 اليها وعادت.  صدفة ملسته  عندما املاضية
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  هذا ابحداث ممزوجة  املاضية  الليلة ذكرايت
 تفصل  ان للحظة تستطع مل اهنا  حىت الصباح

 . بينهما
 هذه تطرد وهي. بينهما عينيها اغمضت 

 التفاعل تستطع مل واليت ذهنها من الصور
  امامها جالس ومجيس,  النهار   ضوء يف معها

  إنين"   خبشونة  وقالت,  النفاذتني بعينيه  يراقبها
 اخلاصة حيايت ملناقشة هنا  اجللوس انوي ال

 "معك
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 ؟ املناقشة يستدعي هناك شيء واي"  قال
 شيء كل  هو وهذا..  املدرسة  يف تعلمني  إنك

  هي الوحيدة حيانك ان يل  يبدو إمنا. 
 "رأسك داخل يف املوجودة

 يف  الصور القاسي  صوته يف االزدراء  بدد 
 بثورة رأسها وهزت.  هشيم  اىل  ليحوهلا خميلتها

 ما إنك.  مجيس اي لك تبا  "  لتقول مفاجئة
  ما ؟ ملاذا,  ولكن..  هذه  اهتاماتك على زلت

 " ؟ حبقك فيه اخطأت الذي
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  بتصوراتك  للخطر  ابنيت عرضت  إنك"  قال 
 بكرسيه واحنىن"  السبب  هو هذا.  احلمقاء

 وضعت إذ محاقتك لوال" متابعا   األمام اىل
 قد كان  ملا,  كاترين  ذهن يف األفكار هذه

 " حدث ما حدث
  إنين. ذلك  افعل مل انين اخربتك لقد"  قالت 
  ان ميكن ماالذي.  رأسها يف فكرة اية اضع مل

 " ؟ بذلك يقنعك

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
337 

  من اغري جتعلين  طريقة مثة ليس  شيء ال" قال 
 وقد وسكت ..."  طريقة  مثة ليس..  اعتقادي

 صاحب اىل يتطلع وهو مالحمه يف التوتر جتلى
 ان مجيس واراد.  فجأة ظهر الذي املقهى

 ان لوال  بتوتر ليقف اخللف اىل  كرسيه  يدفع
 وهي,  هتدئه ذراعه على يدها وضعت سارة

  رمبا,  يل هذا دع..  كال"   قائلة مبرارة تبتسم 
 " كهذا  وضع  يف للتعامل منك  اكثر مؤهلة اان
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 ووقفت.  املقهى صاحب هبدوءاىل مشت
  يرفع  ان  اىل  الرجل اضطر ان  اىل بصرب تنتظر

 بفرنسة  اليه حتدثت مث ,  اليها انظرا   رأسه
. الفهم  بعدم  االدعاء معها ميكنه ال شعبية
 مث,  مقتضبة  البداية يف الرجل  اجوبة وكانت
 .  اهلائج احلديث من سيل  يف انفجر ان مالبث

" ؟ كاترين  رأى إنه قال هل ؟ يقوله الذي ما" 
  برغم  مجيس صوت يف يتفجر  الغضب كان

 الكالم  عن الرجل ليتوقف,  اللغة حاجز
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  عيناه ملعت  وقد بينهما انظاره ينقل وهو فجأة
,  ما شخصا   ينادي رأسه  ادار,  فجأة مث, 

 ضلوعها  بني  يغوص بقلبها  سارة وشعرت
 وادركت.  اخللفية الغرفة من  شاب برز عندما

  يف وحتديقه,  وجهه يف اليت الرضوض من سارة
  الذي الرجل يكون ان  البد انه,  مجيس

 الرجالن  واخذ,  امس ليلة معه  تشاجر
 مع يتجادالن كاان  اهنما  ويظهر, معا   يتحداثن

  ماذا تفهم  ان  عليها املستحيل من كان  انه
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 صاحب ان بدا,  فجأة مث.  يقوالن كاان
  احتجاج  متجاهال   قرار اىل  وصل قد املقهى

,  ابرتياح  سارة لتتنفس اليهما فالتفت.  زميله
  تشعر كانت  الذي   القلق  مبقدار احست وقد

 .به
 امسك , الكالم عن الرجل توقف عندما 

 وهو بلهفة   اليه  يديرها  سارة بكتفي مجيس
"  ؟ قال ماذا ؟ سارة اي قال الذي ما"  يسأهلا 
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 مث  يديه بني من  نفسها انتزعت سارة ولكن
 .الباب حنو رأسا   اجتهت

 -----------------------
 --------- 

 هناك حدث عما ختربيين مل انت إذ"  قال
 عن مسؤوال   اكون لن  أبنين  اقسم  فإنين,  حاال  

 !" تصرفايت
  سارة  جتاهلته,  هبا تفخر  كانت  اليت برصانتها

  تتهالك مث, الشارع يف قليلة مسافة تسري وهي
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  برقة تسأله وهي احلجر  من  حائط على جالسة
  انين ام ؟ الشكل هبذا حمارب دوما   انت هل" 

 "؟ عليك التأثري من  بنوع  افخر ان جيب
 والتهديد حنوها يتقدم رأته حني يدها رفعت 

 ال,  أبس ال"  تقول وهي,  وجهه على ابد
  اخرى مرة العنف  اىل اللجوء فلنتجنب  أبس

  الليلة اعصابك ضبطت كنت  لو رمبا. 
 " متاما   خبري كاترين  ان الكتشفت املاضية
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  الذي  االرتياح  مظهر وجعلها" خبري؟ هي هل" 
  هذا إببالغه لتكؤها ابلندم تشعر مالحمه كسا

 يهم  وال.  واحدة للحظة ولو الطيب اخلرب
 كان  ولكنه. األخص على  حنوها اخطائه مبلغ

 وعي دون  صوهتا ورق.  اببنته االهتمام شديد
.   نعم "  تقول وهي حبرارة له وابتسمت منها
  كاترين  كانت  لقد.  حق على انت كنت  لقد
 الرجل ذلك كان  لقد.  فيليب مع امس هنا

 " ذلك  من واثقا  
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 ؟ قبل من ذلك يقل مل ملاذا ,  ولكن"  قال 
  نظرة والقى" ؟ الغموض هذا  كل  ملاذا
 مل"  واتبع,  املقهى حنو كتفه  فوق من متوحشة
 "سرا   هذا كل  من جيعل  ان من املعىن افهم 

 هو ابنه ان  ذلك. والء  مسألة إهنا"  قالت 
 املقهى  يف كان  الذي وهو,  لفيليب صديق

  الذين  الرجال  من واحدا    كان  وكذلك,  اآلن
 يتفوه ال أابه اقنع لقد,  املاضية  الليلة قابلتهم 
 وهي كتفيها  وهزت"  هنا وجودمها  عن بكلمة
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  لقد.  الدافئة الشمس اشعة حنو وجهها   تدير
 الذي  بعد كاترين   على القلق  شديدة كانت

 اهنا  اآلن يعلمان ولكنهما.  مجيس اكتشفه
 .متاما   مكاهنا يعلما مل ولو حىت,  خبري

 وصال ملاذا.  شيء كل  يوضح  ال هذا"  قال
 شيئا   اكتشف  ان من مينعاين لكي  احلد هذا  اىل

 الصباح هذا بذلك فيقبال ليعودا   املاضية الليلة
 " ؟
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 بذلك  مانعا   عليها بقامته يشرف   منها اقرتب 
  كانت  وملا.  اليها تصل ان  من الشمس

 صعب فقد,  الظل يف ووجهه خلفه الشمس
 سارة ولكن.  مالحمه تعكسه ما ترى  ان عليها
 مبلغ صوته  نربات من تدرك وهي تنتهد ظلت

 ان بعد إال  السعادة عليه  تظهر ومل.  ارتياحه
 كلمة  وبينهما بينها  دار الذي احلديث  رددت

 . كلمة
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 هبا  يسري اليت   الطريقة هي هذه كانت  هل 
 يثق ان دون احلقائق عن ينبش ان ؟ اعماله

 وعلى.  رمبا ؟ هو حلكمه  مغاير إنسان حبكم 
, طفلة  واجنب متزوجا   كان  انه حقيقة من الرغم 

 شخصية صاحب اليسرت ماك مجيس فان
  من هل.  هدمها الصعب من قوية مستقلة
  تراه هل ؟ امرأة مع عالقة تروضه  ان املمكن
  انه يبدو  اليت احلدود هذه  جتتاز أبن هلا يسمح
 خفااي  اىل  الوصول عن عدا,  هبا نفسه احاط
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 على منغلقا  .  اخلاصة بطريقته  كان  ؟ نفسه
 منغلقة هي كانت  الذي  القدر  بنفس نفسه
  أبهنا إدراكها كان  وقد.  فيه نفسها على

  مبثابة,  الصفة هذه بنفس ومجيس تشرتك
 .   هلا صدمة

"   الصرب بنفاد  اجلواب منها ملتمسا   قال
 " حسنا ؟

 -----------------------
- 
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 يف اليها  لتعود جانبا   هذه افكارها سارة تركت 
  لتقول  غرفتها يف نفسها اىل ختلو عندما مابعد

 وأبهنا,   كاترين  والد أبنك  اخربته  اين احلقيقة" 
 وال,  عمرها من عشرة  اخلامسة يف مازالت
  احمللية  الشرطة استدعاء فكرة ان  اظن
  قاصر فتاة اختفاء عن املقهى  داخل للتحقيق

 "ارادهتا بغري ام إبرادهتا سواء اعجبته قد, 
  فهمت لقد"  وجهه على  يده ميرر وهو قال 

 من كان  اظنه.  معقول  هذا ان  اظن.  اآلن
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  إذ,  سارة اي بيدك األمر تركت لو األفضل
 "  اان استطعه مل ما اجناز استطعت انك  يبدو

 كالم  اول.  هلا قاله سار  كالم  اول هذا كان  
 تستطع  مل سرور عليها وبدا,  معنيني حيمل ال

  هذا كالمه  عليه تقطع وقفت ولكنها, اخفاءه
 كتلميذة   تتصرف اهنا يعتقد ان تشأ مل.. 

.   اإلطراء كلمات  منه تلتمس محقاء مدرسة
 ارتطمت  وقد ترحنت  ان لبثت ما ولكنها
 رحيانة .الطريق جانب على حبجر قدمها
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  سبقت قد القوية يده وكانت.."  حاذري" 
.   السقوط  من متنعها وسطها على لتقبض

  تعرف  تكن مل.  ودافئة  اثبتة,  قوية يدا   كانت
 ختيفها قوهتم  كانت  وقد. الرجال عن شيئا  

  يلمسها إذ اآلن نبضها يتسارع  فلماذا.  دوما  
 ال شيء اىل فجأة تطمح تراها  وملاذا ؟ مجيس

 ؟  تفهمه
,  مالحمها على ذلك  من بدا شيئا   مثة ان البد 

 تشتد  مث ومن,  بعمق يتنفس  به شعرت  إذ
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 وهو فجأة يرتكها,  مث  ذراعها على قبضته
 حاداث    نريد ال,  قدميك موقع حاذري"  يقول

 " يعطلنا
  جعلها,  فجأة هلا  وتركه,  ابردة هلجته كانت  

 العميق املها لتخفي,  عنه مبتعدة تستدير
 الذي احلرمان وشعور,  عينيها يف بدا الذي
  يظهر مل اليسرت مالك مجيس ان ذلك.  هزها

  هنا ووجودها .  كإنسان  قط هبا اهتماما  
  ما او فعلته عما للتكفري فقط مها,  ومعاانهتا
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 هي  تشعر فلماذا.  فعلت اهنا هو يعتقد
  ذلك يف واالستمرار املتعمد لرفضه ابالستياء

 ؟ بينهما احلميم   التقارب
,  استياءها خمفيا  ,  متشنجا   ابردا   صوهتا كان

"  وقالت ,  السنني عرب  ذلك  تعودت طاملا
 اكثر  سأكون انين اىل وتراتح تثق ان ميكنك
 خطوتك ماهي,  واآلن.   املستقبل يف حذرا  

 "؟ التالية
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, خلفه املقهى اىل بنظرة يلقي وهو عنها ابتعد
  فهمت فقد, طبعا    طريقنا  سنتابع"  يقول وهو
 وعندما"  كاترين  خلطة  ذكر  مثة  يكن مل انه

,  حسنا  "  بسرعة اتبع,  رأسها هي هزت
 طريقهما يف مازاال اهنما نستنتج ان ميكننا
 قد كاان  كما,  هنا توقفا لقد.  ابتداه الذي
  هبذه سلمنا حنن  إذا,  وهكذا, قبل من خططا

  اىل نعود  ان األفضل من  انه  اظن,  الفرضية
 " متاعنا وحنزم النزل
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  الطريق تطواين ساقاه وكانت.  عائدا   استدار
 وذلك,  لتتبعه تتحرك مل سارة ولكن,  طيا  

 رحيانة .دقائق عدة ملدة
  هبدفه هو سيظفر,   الرحلة هذه هناية يف

 ابلنسبة ماذا,  ولكن...  ساملة ابنته ويستعيد
 هل ؟ النهاية يف ستجنيه الذي  ما ؟ اليها
  السابقة حياهتا اىل تعود ان امكاهنا يف سيكون

  حبدة تغريت قد حياهتا ان  ستكتشف اهنا ام ؟
 . كافيا    يعد مل ذاك ان تشعر   جعلها حد اىل
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 -----------------------
 -- 

,  بكفها  عينيها تطلل وهي  ترقب اخذت 
.   امامها متشيء  اليت  الفارغة  القامة تلك
  ماذا.  قلبها يف مفاجئ أبمل ذلك   بعد لتشعر
  ماك مجيس يعود ال عندما حياهتا عليه ستكون
,  هلا  ابزدرائه ها يثري  إنه  ؟ منها جزءا   اليسرت
 على وهو خطأ على دوما   أبهنا  الدائم  وتصرحيه
  أييت عندما,  ولكن.  ختيفها ورجولته.  صواب
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  اكثر حياهتا  فستصبح, هذا كل  لينتهي الوقت
 رحيانة.قبل  من وملال   فراغا  

 ملونة ,  الغروب  اىل متيل الشمس كانت  
 وردي  بلون البريينيه جلبال  الثلجية القمم 
 من  ميل مخسمائة مسافة قطعا   لقد.  رقيق
  األرض   بني مسافة اهنا لسارة وبدت,  ابريس

 جدا   خمتلفة املنطقة كانت  فقد.  آخر وكوكب
 واألودية ,  اجلبال من املنحدرة ابجلدوال

 على املقامة الوسطى العصور وقصور اخلضراء
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 من   األماكن هذه تزر  مل إهنا.  التالل قمم 
  تستمتع فرتة تتوقف ان اىل تلهفت وقد, قبل
 ان حيث اهلدوء مستغلة,  املناظر هبذه هبا

 ولكن , اندرا   كان  هنا  من السيارات   مرور
.   الوقت  من مقدار اي يضيع ان رفض مجيس

 . رحلتهما اثناء فقط مرتني توقفا لقد
 صغرية مدينة عن يسأالن اخذا  حني  األوىل
 خبز  لشراء الثانية واملرة  اخلارطة على كانت

 يسبب  ابتدأ قد االرهاق ولكن.  ليأكال وجنب
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 اجللوس  جراء من شامال    جسمانيا   أملا   لسارة
 ومل,  السيارة يف مقعدها يف املدة  تلك طيلة
 كان  فقد,  قليال   التوقف منه تلتمس  ان تشأ
 الشمس غروب قبل يتوقفا  ان البديهي من

 يف األرايف منطقة لترتك اجلبال قمم  وراء
 . الظالم

 تستمر ان تريد مدى اي اىل"  سألته  اخريا   
  سينتشر الظالم إن الليلة؟ هذه املسري يف

 "قريبا  
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 انوار  يضيء وهو ابردة نظرة  عليها القى
 ال فإننا,  التوقف انوي ال  إنين" قائال السيارة

 مسافة إهنا.  فيليب موطن عن كثريا    اآلن نبعد
 "فقط ثالث او ساعتني

 يف  القرية  جتد ان ميكنك وكيف"  قالت 
, اخلارطة من ادرك ان ميكنين وكما ؟ الظالم

 اخلطر ومن ,  الدويل الطريق  خارج تقع إهنا
  يف الريفية املناطق هذه يف السيارة قيادة

 "الظالم
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 ليلة متضي ابنيت ادع ان اريد ال إنين"  قال
  واضح  هذا هل.  الفىت ذلك صحبة يف اخرى
  لو الليل طيلة السري يف سأستمر إنين ؟

 اي نزهة ليست هذه إن.   ذلك األمر اقتضى
  فنحجز انفسنا إلمتاع هنا لسنا وحنن, سارة

 امسية  لنقضي مريح  صغري نزل يف غرفة
 " كاترين   عن نبحث هنا إننا. لطيفة
  ؟ وبصحبتك..  لطيفة امسية"  قالت

 "  العظيم  وايللحظ
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"  وقال  خفيفة ابتسامة وجهه  على ارتسمت
  الليلة معا   بصحبتنا تستمتعي مل انك تقصدين

 لقد .  سارة اي تدهشينين إنك ؟ املاضية
 ابلنسبة سيئة تكن مل لك صحبيت  أبن  شعرت

 "  املاضية الليلة اليك
  جترؤ مل احلال وبطبيعة,  يعين   ما هي ادركت 

 هذا   مالحمها يف يرى  لئال اليه النظر على
 خالل من تنظر  رأسها فحولت.  اإلدراك

.  اجملنونة قلبها خفقات تبطئ ان راجية النافذة
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 جراين جعال وعمق هبدوء يضحك ومسعته
 رحيانة .عروقها يف يسرع الدم

  اخفاء تتعلمي ان  عليك جيب"  قال 
  يبلغ كم .   سارة اي افضل  بشكل مشاعرك

 وحىت ؟ وثالثني تسعا   ؟ وثالثني  مثان ؟ سنك
 الرجل متثيلية يف درس اول تتعلمي مل اآلن
  احلد  هذا اىل عفيفة حقيقة انت هل.  واملرأة
 ختفي لكي متثيل هو كله  األمر ان ام ؟

 " ؟ حقيقتك
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َ   هلا العطائه غضبها تصاعد    يفوق   سنا 
  عندما مؤملة اخرى بطعنة  ذلك ليتبع احلقيقية
  فقط انه  لو( احلد هذا اىل عفيفة)  قال
  لو متنت املرات من كم   يعلم  انه لو... يعلم 

 ! يقول  كما  حقا   األمر كان
  لتشهق واحدة دفعة الكوابيس عليها تدفقت

 ؟ جرى ماذا"  وقال الكرب شدة من عاليا  
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 الطريق عن عينيه وحول" ؟ خبري انت هل
 كي  عنه عينيها حولت ولكنها ,  اليها  لينظر

 .فيهما األمل ذلك يرى ال
 " ؟ ذلك تستطيعني أال,  امرأة اي اجييب"  قال

 آملها ما  الصرب  نفاد من اخلشن صوته  يف كان  
  كله  األمر  كان  لقد.  سريعة  نظرة اليه والقت, 

 ليهدم حياهتا دخل لقد,  ابلطبع هو خطأه
 رحيانة.اليها عائدة اآلالم فتتدفق احلواجز
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 احباط من به  ماتشعر كل  انفثة هتامجه واجابت
  ماذا. شيء من يب ليس"  نفسها يف خمتزن
  لك  ان تظن ملاذا ؟ مجيس اي انت لك جرى
 حقك؟ من ليست هي  امور معرفة يف احلق

  فجأة وتوقفت" ؟ ... الـ  بشؤونك هتتم  ال ملاذا
 عال بصوت حمذرة صرخت مث,  الكالم عن

 بنفسه سيلقي انه يبدو قامتا   خياال   رأت عندما
 !"  إنتبه"  السيارة امام
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 لتنزلق فجأة احملرك اوقف,  تلقائية حبركة 
 حمدثة الطريق جانب اىل تنحرف مث السيارة

  يوقف وهو يشتم  وابتدأ .  خطرة عالية قرقعة
  اخللف اىل ليمشي السيارة من وينزل  احملرك

  دعاها الذي السبب لريى  الطريق  متفحصا  
 مثة  يكن مل ولكن,  الشكل هبذا الصراخ اىل

 احنىن مث الباب وفتح السيارة اىل  وعاد شيء
 " حسنا ؟"  قائال   اليها ينظر
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 يف يركض شيئا   رأيت..   رأيت لقد"  قالت 
  او..  نعجة  او غزاال   يشبه شيئا  ..  الطريق

 " مماثل اشيء
  اليها هبا ينظر كان  اليت  الطريقة ااثرت 

 .مقعدها يف فغاصت عصبيتها
 شيء اي..  او نعجة؟ ؟ غزال" مرددا   قال

 ألول جعل رقيقا   هادئ    صوته كان"  ؟ مماثل
 ونظرت, يتملكها ابألمان  رائعا   شعورا  ,  وهلة

,  ابتسامة شبه شفتيها على ارتسمت وقد اليه
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 مل.   يل  بدا ما هذا..  نعم"  مؤكدة وقالت
 صرخت وهلذا,  تصدمه ان منك اريد اكن

 " احذرك
 ان  حقا   فكرت إنك.  فهمت لقد"  قال 

 حبياتنا تضحي ان تستحق نعجة  او غزاال  
 اليس احلد؟ هذا اىل غبية انت هل ألجلها

 " ؟ الشكل هبذا تصرخي ال  ان خيربك عقل لك
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,  آسفة إنين,  كال...   إنين"  متلعثمة قالت 
 ستنحرف انك اعلم  ان  يل كيف  ولكن

 " هكذا؟ ابلسيارة
 صرخ  إذا  ذلك هلم  حيدث الناس اكثر"  قال

 دعينا واآلن,  آذاهنم  يف(  انتبه)  فجأة معتوه
 وإال,   الضرر يصبها مل السيارة ان من نتأكد
"  فمك فتح على ستندمني السيدة  ايتها فإنك

 العجالت يتفحص احنىن  مث الباب وصفق
,  السيارة قاعدة من بوصة كل  يف  النظر وميعن
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 خلف  وجلس يديه عن الغبار ينفض وقف مث
  انفاسها سارة وحبست, القيادة عجلة

  احملرك تسمع  وهي ابرتياح تنهدت  ان ومالبثت
 .  كالعادة  السيارة  تنطلق مث يدور

 . حسنة االمور اآلن حىت
 -----------------------

 ----------56 
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, برفق اخللف اىل قليال   ابلسيارة مجيس عاد
,   العادية ابلسرعة العام الطريق يتخذ ان قبل

 ليبدأ امليل نصف  من  اكثر جيتازا مل ولكنهما
  ابلسيارة واحنرف. اخرى مرة الشتائم  إبطالق
 يتفحص اخذ مث, وجهه جتهم  وقد جانبا  

 .احملرك
 االعتذار فيه يبدو  مرتدد بصوت سارة قالت

"   ذاك  اهتمامه سبب لرتى ببطء تستدير وهي
 "؟ تعطل قد شيء مثة هل ؟ حدث ماذا
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 على يتألق  نور  اىل  ابصبعه اشار  مث اليها نظر
"   التهذيب من خالية حبدة يقول وهو اللوحة

 "؟ ترين أال
 اعرف ال إنين ..  إنين"  خافت بصوت قالت
 "السيارات عن شيئا   اعرف  ال إنين...  القيادة

 اعلم  ان جيب كان  ؟ القيادة  تعرفني أال"  قال
 " ذلك

  الدموع  جعل ما االزدراء  من  هلجته يف كان  
 تطرف اخذت ولكنها.   عينيها يف تتجمع
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 وقالت.  منها تتخلص  لكي بسرعة بعينيها
, حسنا  "  ابلتعاسة شعورها ختفي لكي حبدة
 ازعجك قد ذلك كان  إذا  جدا   آسفة إنين

 قيادة لتعلم  رغبة  او سببا   اجد مل ولكنين
  ما سؤايل يف يكن مل إذا,  واآلن.  السيارات

 جرى ماذا  يل تشرح ان ميكن هل,   يزعجك
 " ؟

 األمر لك  اشرح ان ميكنين طبعا  ,  آه"  قال
  بنا تتحرك  لن السيارة ان وهو,  بساطة بكل
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,  نعجتك  او  ولغزالك لك وشكرا   الليلة هذه
 ..." مماثل شيء اي او

 يف  واستمراره, تلك خشونته اوشكت
 ولكنها,  ايضا   هي حتتد جيعالها ان استفزازها

  ؟ هلا جرى  ماذا ملاذا؟" لتسأله نفسها متالكت
 " ؟ اصالحها  ميكنك أال

 ليبهت  احملرك  واطفأ"  استطيع ال,  كال"   قال
 كان   اننا يبدو"  يتابع وهو,  املتألق النور
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  اىل الذهاب ميكننا وال,  الزيت  نفاد  اىل ينبهنا
 "  العطل  هذا إصالح قبل مكان اي

"  ؟ إذن  ستفعل وماذا"  قائلة بذعر اليه نظرت
  لقد.  النافذة من ايئسة نظرة  والقت

  قامتة مساحات مكونة اآلن الظالل استطالت
 قصري وقت وبعد,  الريفية املنطقة تلك يف

 الربية يف  هائمني إايمها اتركا   الظالم سيحل
 رحيانة.
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  ظهره عضالت يريح ان حياول وهو قال
 واصطدمت"  خيارين امامنا ان يبدو"  وكتفيه

 هي لترتاجع,   يتمطى  وهو بذراعها  ذراعه
 . شزرا   اليها ينظر  جعله غريزي بدافع

  ومامها"  والضعف األمل فيه بدا بصوت قالت
 اآلن املنطقة  اهلدوء عم  لقد " اخلياران؟ هذان

  هذا يعكر يكن ومل.  السري  عن توقفا ان بعد
 حنو منحدرا   ينساب جدول  خرير سوى اهلدوء

 .الوادي
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  نوعا  ,   الربية ووحشة العميق السكون احدث 
  جنبا   السيارة يف جيلسان ومها بينهما  اإللفة من

 ابلعصبية تشعر  جعلتها إلفة,  جنب اىل
 مرغمان إهنما.  الوقت نفس يف االرتياح وعدم

 تتحرك  مل إذا هذا, هنا الليل قضاء على
 .معا   وحدمها ...  السيارة

  ان او,   قرية اقرب  اىل نسري ان ميكننا"  قال 
  اسداء  ميكنه من مير ان راجني هنا الليل منضي

 "لنا  املعونة
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 اعمق كان  صوته  ان ام, هذا    اليها خيل هل 
 نربات تسربت لقد رقة؟ واكثر املعتاد من

 سارة  وهزت. شرايينها يف كاملخدر  صوته
  اجملنونة التصورات هذه ذهنها عن تنفي رأسها
 من متحو ان املستحيل من كان   ولكن. 

 تبعد كم "   تسأله وهي تلك عصبيتها صوهتا
  املعقول اىل األقرب ان يبدو  ؟ قرية اقرب عنا
 األقدام على مشيا   اليها  الذهاب  جنرب ان هو

 "  السيارة يف الليل متضية من افضل هذا. 
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 كليو  عشرين من اقل ليس  ذلك إن"  قال 
 "مرتا  

  هذا  إذن ؟ ملاذا مرتا ؟ كليو  عشرون"  قالت
 " ؟  طويلة مسافة  يعين

 " ميال   عشر  اثين حنو"  قال
 الميكننا, ممكن غري,   إذن,  هذا"  قالت

 "الظالم يف الطريق ذلك  كل  السري
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 كيف.   اخليارات من العديد امامهما يكن مل
 يف معا   الطويلة  الليل ساعات قضاء ميكنهما

 على  حتمل اليت  الظروف هبذه السيارة نفس
 ابب  فتح اىل اليأس ودفعها ؟ املودة و  اإللفة

 الطريق  على نظرة لتلقي واخلروج السيارة
  سيارة  انوار  ترى ان يف آمنة,  منه اقبال الذي
 كان  فقد,  خاليا   كان   الطريق  ولكن.  قادمة
.  املسموع الوحيد الصوت  هو الرايح  انني

  اهلواء ابتدأ, كليا    الشمس اختفت قد واآلن
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.   الثلجية اجلبال قمم  من  ينقلها اليت ابلربودة
,  جسدها تشمل ابردة برعشة سارة واحست

  حوهلا تنظر وهي جسدها حول  ذراعيها وثنت
  ان فيها عليها يتوجب اليت اللحظة يف تفكر, 

 وحدها الليل بقية لتمضي السيارة  اىل تدخل
 رحيانة .الربية جوف يف اليسرت ماك مجيس مع

  ان قبل ادخلي"  األمر يشبه  مبا صوته جاءها
 "الربد يصيبك
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,  خبري  إنين"  وقالت متعجرفة بنظرة اليه القت
 "شكرا  .  اشاء ساعة وسأدخل

 كنزة  سحب ان بعد السيارة من هو خرج
 رأسه على  ووضعها اخللفي املقعد من صوفية

 وهو,   األشجار من جمموعة حنو يسري ان قبل
 " تشائني كما"   يقول

 اىل...   انتظر"  تتبعه ان حتاول وهي به هتفت
 تراه وهي توقفت ولكنها" ذاهب؟ انت  اين

"  يقول وهو ساخرا   كتفه  فوق من اليها ينظر
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,  ذلك تالحظي  ان دون اذهب ان ارجو كنت
 يف وعلينا. هنا حمدودة لذلك الوسائل  ولكن
 من لنا يتيسر ما نستعمل  ان,  احلالة هذه

 " لذلك األشياء
 غرضه  وادركت..!"  اوه...  الوسائل"  قالت
 فيها تتخذ السيارة اىل عائدة لتستدير,  فجأة

.  ابحلرج الشعور وجهها اهلب وقد مقعدها
,   هنا احتجازمها احلظ  سوء من كان  لقد
  له يتيسر ال املرء  ان ذلك  من األسوأ ولكن
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 القيام اىل اضطراره عند  الراحة  وسائل ادن 
 به صاحت ملاذا...  الطبيعية  الوظائف إبحدى

 الشكل؟   هبذا تسأله
  من هبما مير ان يف امانيها   احنصرت لقد, اآلن

 . العون يد ميدهلما
 الشمس اختفت وقد متباطئة الدقائق مرت
 يزحف الظالم اخذ بينما,  اجلبال قمم  وراء
 ساعتها اىل سارة ونظرت. الرباري تلك على
  ان قبل  ستقضي الوقت من كم   حتسب وهي
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 وهي عروقها يف الدم وجتمد. الصباح يطلع
  لبثت ما ولكنها.  سيارة  حمرك صوت تسمع

  العون ان شعرت  ان بعد ابالرتياح  احست ان
 من وخرجت. مماتوقعا أبسرع جاءمها قد رمبا

  تلوح وهي,  الطريق يف لرتكض السيارة
 . حنومها القادمة السيارة  لتستوقف بذراعيها

 -----------------------
 ------ 
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 حول تلتفان بذراعني واحست"  انتبهي" 
 الوقت يف,  الطريق  عن بعيدا    لتقذفها وسطها

  واليت إايها متجاوزة السيارة فيه اندفعت الذي
  اهلواء  لفحها حبيث منها القرب من كانت

 .احملرك من الساخن
 غباء األعمال اكثر هذا إن" معنفا   مجيس قال
 ؟ الشكل هبذا الطريق  يف تندفعني كيف.  

 .." اجييب
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.  دمية كرأس  يهتز رأسها  جعل بعنف وهزها 
  كادت  حىت ذراعيها على اصابعه  ضغطت وقد

 من  كان"   قوله يتابع  وهو حلمها  يف تنغرز
 الوقت يف  بك امسك مل لو  تقتلي ان املمكن

 "  املناسب
  ان من متأكدة كانت  لقد. كتفيها  سارة هزت

 هبذا منها اقرتبت هي إذا  ستتوقف السيارة
 من نفسها وانتزعت...  ولكن..  الشكل

 كنت"   تقول وهي اخلشنتني مجيس يدي
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.  شيء كل  وهذا. املساعدة اطلب ان احاول
 قد املعتوه  ذلك ان اعلم  ان يل كان  كيف

 "؟ يقتلين
"  املظلمة السماء اىل  ينظر وهو ابحتقار قال 

 ينظر  وعاد"  اللباقة من  بشيء ذلك   ميكن
  الظلمة شديد هنا املكان  إن"  مستطردا   اليها

  ان قبل سرياك كان   السائق  اظن وال
 األجدر كان  اما.  سيارته عجالت تكتسحك
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 هبذا تندفعي ان قبل عقلك تعملي  ان بك
 "؟ الشكل

 اآلن  إنك "  تقول وهي مبرارة ضحكت 
 اهتمتين  الصباح وهذا.  ابلتسرع تتهمين

 الصفتني هاتني ان  ترى أال..  ابلتشدد
 " ؟  متناقضتان

 عن انجتة إحدامها ان  واظن,  كال"   قال 
 من عديدة سنني امضيت انك   ذلك.  األخرى
  اتى ان  وما,  معني نظام ضمن حمصورة حياتك
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  الطريق اىل اندفعت حىت, فيه تتحررين وقت
 من انتهيت قد كنت  إذا,  واآلن! تفكري دون

 فإنين,  الليلة هلذه املشكالت يف التسبب
  ان اشعر ألنين,  السيارة اىل  تعودي  ان اقرتح
  نريد وال.  االخنفاض يف ابتدأت  احلرارة درجة

,  للربد تعرضنا وقد الليلة هذه بنا تنتهي ان
 "األخرى املزعجات كل  اىل إضافة

  تسببت  اليت املزعجات يعين  انه يف هي فكرت
  ولكن,  حرفيا   ذلك يقل مل هو طبعا   فيها هي
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  فكرته ان البد.  هلجته من  واضحا    كان  ذلك
 اي  هناك يبدو وال.   السوء غاية يف عنها
 ال  وهي خاصة, تلك  فكرته تغيري يف احتمال

 اهنا ؟  هلا  جرى ماذا.  احلماقات ترتكب تفتأ
  تلك  هي بينما,  فيه تتدخل شيء كل  تفسد

 . احملرتمة  الوظيفة  ذات الناضجة  املسؤولة املرأة
 استقرت حيث السيارة اىل بصمت سارة تبعته
 فسحة اتركة الباب اىل مستندة مقعدها يف

 اجلو اخذ,  وقال سبق وكما.  وبينه بينها
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 ذراعيها تفرك  هي واخذت.  برودة  يزداد
  متسائال   اليها هو لينظر الدفء تلتمس  بيديها

 " ابلربد؟ تشعرين هل" 
   مقعدها يف تغوص وهي برأسها  اومأت 

 يتنهد  مسعته ان اىل املتفحصة نظرته متجنبة
 هل" قائال    كنزته  خيلع وهو مسموع بصوت
 واآلن ؟  سارة اي الشهيدة دور متثلني  تراك

 "  ستدفئك فهي,  هذه البسي خذي
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 وقد رفضا   رأسها  هزت ولكنها  الكنزة انوهلا 
 كال"   وقالت الزرقاوين عينيها يف االزدراء ابن

 بعض فعندي ابلربد شعرت اان  إذا.  شكرا  
 بعضا   وسأخرج,  حقيبيت يف املدفئة املالبس

 "منها
 -----------------------

------   
  والكنزات القمصان  تلك ؟ ماذا"  قال
 اكثر مالبس اىل حباجة إنك املخرمة؟ اخلفيفة
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 اليه جيذهبا بعصمها ميسك يده ومد"  دفئا  
 وقال   متانع ان حاولت عندما عيناه وضاقت

  احاول  ال  إنين.  حلويت  اي تقلقي ال" 
  تصايب ان اريدك  ال فقط إنين,  اغتصابك

 "مشكاليت يزيد  مما رئوي ابلتهاب
 مدخال  ,  الكنزة يف رأسها ادخل  واحدة حبركة

 عندما الكم   يف  ويدخلها بذراعها ليمسك يده
 جسدها وتصلب.  معه التجاوب هي حتاول مل

  بذلك  القيام استطيع إنين ..  إنين"  تقول وهي
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  جييب  ان دون عمله يف مضى ولكنه"  بنفسي
 وهي تتالحق قلبها بضرابت هي وشعرت

 . جسدها على يده بدفء حتس
 داخل يدها   لتدفع ببطء يده حتركت عندما 

 يده ولكن,  متنعه ان حاولت ,  الكنزة كم 
  معصمها ليأخذ,  ببطء عملها يف مضت
 انتهى وعندما. العملية  نفس ويكرر  اآلخر

 على ذلك بتأثر  تشعر بقيت , يده وسحب
 رحيانة .ابدية هلا بدت  للحظة مشاعرها
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 برقة امسه شفتاها لفظت"  مجيس"  قالت
 ساد  الذي الصمت خترتق  تكد مل متناهية
,  مسعها انه تعلم  كانت  ولكنها.  بينهما
  انه نظرهتا  فيها قابل اليت  الطريقة من وعرفت

 . نفسها هي فهمت كما  فهمها
  ومتتمت.  لتحتضنها حنوه جتذهبا ذراعه امتدت

 " إنين..  مجيس"  اخرى مرة
 كنزة  الحضار سأخرج  إنين"  فجأة قاطعها

 صافقا    السيارة من وخرج"  حقيبيت من اخرى
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,  الصندوق  اىل متجها   بعنف  خلفه الباب
 يف الدموع جتمعت وقد بريقها  سارة وغصت

 أمل ؟ الشكل هبذا ابمسه تلفظت ملاذا.  عينيها
 نظرهتا اىل إلضافة اب, ذلك يف ان  تدرك تكن

 ؟ صرحية دعوة, اليه تلك
.  التعاسة متلكتها وقد عينيها اغمضت

  السيارة ابب يفتح وهو قدومه صوت ومسعت
"  يقول  وهو,  املقود  وراء  بقرهبا جملسه ويتخذ

, النوم  من قسط نيل حناول ان األفضل من
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 الصباح عند عون على حنصل مل إذا  انه  ذلك
  من وهلذا ,  القرية اىل منشي ان علينا فإن, 

 "بقواان حنتفظ ان األفضل
  ان منه  فهمت..  معرب غري  ابردا   صوته كان

 كان.   انتهى  قد دقائق منذ بينهما ماحدث
 وجيب.  يتكرر  ان له ينبغي ال غريزاي   اندفاعا  

  عاقلني شخصني كأي  عنه  شيء كل  ينسيا ان
 ال اهنا تدرك سارة كانت  اعماقها يف ولكن. 

 رحيانة .اللحظة تلك  ابدا   تنسى ان ميكن

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
400 

, اللحظة  تلك يف  اليها استدار  مجيس ان لو
 بنفسها  ستلقي كانت  هل,  ذراعيه فاحتا  

 ؟ املاضي يف تفكري  اي دون بينهما
 -----------------------

 ------ 
 السابع  الفصل

.   حلما    كان  انه اعماقها يف تدرك سارة كانت
 من تتخلص ان استطاعت  لو اهنا تدرك وهي

.  حرة اصبحت لكانت, ذاك  عقدهتا كابوس
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..   مستحيال   اصبح قد اآلن  اخلالص ولكن
 ان جيب وكان,  مؤملة اخلطوة كانت  فقد

 يتم   ذلك يف لعل خفية اخرى  خطوة تسبقها
 .اخلالص

 يلتوي برأسها شعرت وقد  ارتياح بعدم حتركت
 جفناها وحترك, اجللدي املسند على

 حتتهما  تظهر   الصور ابتدأت عندما ابضطراب
 .سنني منذ تزورها فتئت ما اليت الصور... 
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 صوهتا وكان!" كال..   ارجوك! .. كال!  كال"   
 الصمت اعماق وخيرتق الرعب ميلؤها ابح
 يف الرعب ليزداد عقلها يف  يتجاوب  كان  الذي

 هبا متسكان بيدين شعرت وعندما.  نفسها
  ان قبل العويل  بشبه بصوت صرخت, بشدة

 . ينتهي ال  متقطع أبنني ينتهي
"   استيقظي.. هيا..   سارة  اي إستيقظي" 

 يف يسبح وجبسدها ترف بنفسها  وشعرت
. جسدها احناء يف  الدم يضخ وقلبها .  العرق

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
403 

  وتستدير وهتتز تتلوى منها  وعي دون واخذت
. هبا متسكان كانتا  اللتني اليدين وختدش

 ميسك وشيئا,  هبا يهتف خشنا   صوات   ومسعت
  الكابوس من وختليصها إيقاظها حياول بوجنتها
  وحدقت. وترتعش هتتز جعلها مفاجئ بشكل

 متسعتني بعينني عليها املنحىن  الشخص اىل
.  اخرى مرة نفسها تتمالك ان حتاول وهي

 من حبرارهتا شاعرة وجنتها  على يدها ووضعت
 رحيانة .إليقاظها حماولته يف مجيس ضربة  اثر 
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 من تعانني كنت  لقد" خشن  بصوت وقال
  كي  اضربك ان علي    وكان.  كابوس

  برأسها  هي واومأت"  آسف إنين.  تستيقظي
 الظالم  اىل تنظر النافذة اىل وجهها وحولت

  ذلك  اثناء شيئا   قالت اتراها.  سامهتني بعينني
 الذي الرعب عن افصحت هل الكابوس؟
.. ؟ االحالم تزورها عندما  دوما    يساورها

 ان فكرة تتقبل ان تستطع مل الكامل؟  والعجز
 .ألمر اب يعلم 
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 مكاهنا من فقفزت, لذلك ابلذعر احست
 حلظة نظراهتما وتالقت. اليه   تنظر واستدارت

  الصعب من  كان  لقد.  بوجهها تشيح ان قبل
  ماهي  او, وجهه تعبريات تقرأ ان عليها
 اجلامد  القناع  ذلك  وراء  تعتمل اليت األفكار

 .  وجهه على يضعه الذي
 تتحدثي ان  اتريدين"  منخفض بصوت وقال 

 "ذلك؟ عن
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 وقد  وجهها حول شعرها  ليتناثر رأسها فهزت
"  فقال عاد مث.  منه املشابك تساقطت

  هذا أبن شعورا   لدي   إن.   اساعدك ان ميكنين
 "؟ كذلك  اليس.  األول هو ليس احللم 

  وصعوبة حلقها يف ابجلفاف حتس وهي فقالت 
  إذ  األمل وساورها" كال"    الكلمات  إخراج يف

"   واتبعت. هذا قوهلا من يفهم  قد ما يف افكر
  جمرد  إنه. عنه احتدث ان  اريد ال, كال  اعين

 " شيء كل  وهذا.  سيء حلم 

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
407 

 كنت  حبيث السوء من حلما    كان"   فقال 
  حبيث  السوء من كان.   جمنونة كامرأة  تتخبطني

  اللعنة.  خطر يف حياتك وكأن تصرخني كنت
 لقد   تكذبني؟ ملاذا.  سارة اي  ذلك على

 اليس, قبل من احللم  ذلك على اعتدت
 حصل شيء نتيجة هو  هل ؟ ملاذا كذلك؟

 الدوام على احلياة اىل تبعثينه تنفكني وال, لك
 " ؟
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 -----------------------
 ----- 

"  احلقيقة لتنفي بسرعة تتكلم  اخلوف وجعلها
 حيدث أمل.  اكثر ال حلم   جمرد كان  لقد, كال
 مجيس  ان ام.  سيئا   حلما   رأيت ان انت لك
 مثل ضد ذاتية مناعة ميلك العظيم  اليسرت ماك

 " ؟ االشياء هذه
 يف فعال   الكوابيس الزمتين لقد, اوه"  فقال

  يكون ان ميكن عما قلقي نتيجة   االخرية املدة
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 انين اذكر  ال ولكنين.  لكاترين  حدث قد
 اي اآلن  عليك ظهر الذي الفزع مبثل شعرت

 "  سارة
 عينيه عن بوجهها  تشيح وهي فقالت 

 ..."  إنين"  املتفحصتني
 زال فما, احللم   ذلك كان  مهما"  فقاطعها 

.  يؤذيك حبيث  القوة و  السيطرة من ميلك
 حنن إذا رمبا ؟ سارة اي عنه ختربيين  ال ملاذا
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 فائدة ذلك يف يكون, املناقشة حتت وضعناه
 "لك

 وشعرت,  العطف  من  نوع صوته  يف كان  
 يف  ما  كل  تفرغ ان  اىل بدافع  واحدة للحظة

  السر هذا  يف آخر إنساان   تشارك   وان,   نفسها
,  ولكن...  السنني تلك  كل  اخفته الذي
 بذلك؟ ختربه كيف...   فجأة حذراها عاودها

 العطف  نظرات حتول حتتمل ان ميكنها كيف
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  و اإلزدراء   معاين كل  حتمل نظرات اىل تلك
 االحتقار؟

.  به اخربك شيء عندي ليس"  تقول عادت 
 " غري ال فظيع حلم  جمرد إنه

 ان  استطيع ال انين,   تشائني كما"   فقال
 شيء مثة ليس ولكن,  الكالم على ارغمك

 هناك ان وهو,  سارة اي  رأيي يغري  ان ميكن
  صرحت مما اكثر...  الكابوس  هذا من اكثر

 .."  عنه
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  اليه فاستدرات ,  صوته يف  الثقة نربة لذعتها 
 لتجلس نفسك تظن ومن "  بسرعة لتقول

 رجل إنك  وملاذا؟ به احلم  عما وتستجوبين
 ال  حد اىل  اليسرت ماك مجيس اي صعب

  دوما   انك  ابعتقادك و هذه بعجرفتك يصدق
 ابنتك وجدت ان عجب وال. حق على

. معك التفاهم  ميكنها ال  اهنا مؤخرا كاترين
 اىل االايم من يوما   استمعت  انك  يف اشك واان

 ..." لك  تقوله ما
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 مالحمه من وتالشى ابلغضب وجهه واظلم  
,  جامدا   قناعا   وجهه ليبدو العطف آاثر كل

 معك  اانقش ان اريد ال اان"  يقول وهو
 اي عنك نتحدث كنا  لقد.  ابنيت  مع عالقيت

 االرتياح؟ عدم لك يسبب هذا فهل.  سارة
 "؟  املوضوع   تغيري اىل دعاك  ما هذا هل

 !" كال ...   اان"  متلعثمة فقالت
  فيها حيدق وبقي معارضتها اىل يلتفت ومل

 املتسرعة كلماهتا  على ندمت كيف!,  متمعنا
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 عليها جيب كان,  اخرى مرة له حتديها وعلى
 عقب خاسرة خترج دوما   اهنا ابخلربة تعلم  ان

 .معه جدال كل
 يف تكمن احلقيقية املشكلة  ان يل يبدو"  وقال

. حياتك يف العقدة هذه عن احلديث رفضك
 "اآلن  عاودتك ملا عنها كشفت  لو  ورمبا
 عن  نظراته حيول ان دون  خبفة كتفيه  وهز

 ما قدر تكذيب ان ميكنك" متابعا   وجهها
  ولكن,  األعذار  من نوع  اي  وتقدمي تشائني
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 كذلك؟  اليس,  سيء حل جمرد يكن مل ذلك
..  مرارا   أيتيك ان اعتاد كابوسا    كان  لقد

  يف لك حدث شيء نتيجة  هو كابوسا  
 "املاضي

 -----------------------
 --- 

 ان..  انفية تصرخ ان تريد  كانت.."  كال" 
  وجهه يف ووضوح بشدة  بذلك تصرخ
  من خرجت  الكلمة هذه ولكن.  املتعجرف
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 من  الغضب  تسرب لقد. مهسا   شفتيها بني
 تعرتف هي وكأمنا ترجتف إايها  اتركا   نفسها
 يف مصيبا   كذلك  كان  هل, ذاك  قوله بصحة

  األمر  هذا عن تتحدث ان عليها  كان  إنه قوله
 عن  تكشف ان عليها كان  هل ؟ اآلن قبل

 شفاء جتد ان الحتمال القامت النسر هذا
 ذاك؟ جلرحها

  اعصاهبا على ضغط ثقيل صمت بينهما ساد
  هبدوء يتنهد مجيس مسعت وفجأة,  فأرهقها
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 بنا أتخر فقد.  سارة اي هذا  إنسي" قائال  
  متابعة ميكنين لن حبيث جدا   جمهد واان الوقت

,  االثنني حنن,  لنا واألفضل.  كهذا  حديث
 "النوم من شيئا   نلتمس ان

 يف السيارة لتغرق الداخلي الضوء وأطفأ 
 الباب على سارة واتكأت. اخرى مرة الظالم

  أراح وقد املنتظم  مجيس تنفس اىل مصغية
 اليه تنظر واخذت, مقعده مسند اىل رأسه
 حيث وجهه جانب تفاصيل  تتبني ان حماولة
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 وشعرت.  للنوم االستسالم عليه يبدو كان
  يكن مل انه ذلك,   لذلك ابحلسد حنوه

 اجلدل ذلك بعد خاصة. اآلن النوم مبقدورها
  الكابوس ذلك  بتأثري وكذلك بينهما  دار الذي

 .   ذهنها يف  ماثال   زال ما الذي
 لذلك,  لتشعر واحدة مرة حنوها  وجهه حتول 

. صدرها داخل بعنف خيفق وبقلبها ابلعصبية
 على برأسها متكئة فجأة وجهها فحولت
 شعور ساورها وقد, البارد الباب حديد
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 من وسالت. حياهتا يف  به تشعر مل ابلوحدة
 هي لتمسحها مستوحشة واحدة دمعة عينها

 هي إذا,  خشيت وقد مرجتفة  بيد بسرعة
,  تستطيع  ال ان,  لعواطفها  متالكها فقدت

 . التوقف,  ذلك بعد
 انفد خشنا   صوته فاجأها" خبري؟ انت هل" 

  بكتفيها امسكتا  اللتني  يديه خبالف, الصرب
  اىل, اليه جيذهبا وهو مواجهته يف ليديرها برقة
  عينيه ملعان متيز ان سارة فيها استطاعت درجة
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 تتلمص ان تلقائيا   هي وحاولت.  الظالم برغم 
  احاط وقد بقوة هبا امسك ولكنه, منه

 على رأسها مرحيا   بذراعيه  الرقيق جسدها
 بعث عميق هادئ بصوت تكلم  مث. كتفه

 بذلك  وذهب املتوترة اعصاهبا يف الدفء
 حلظات منذ انتاهبا الذي ابلوحدة الشعور

 انك وواضح معك خشنا   كنت  رمبا"  وقال
  من  إذ  نفسك ترحيي ان جريب ولكن.  مستاءة
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 هذه  الكابوس  ذلك يعاودك ان احملتمل غري
 " تنامي ان حاويل, واآلن كذلك؟  اليس. الليلة

. شعرها على الدافئة الكبرية بيده  مير واخذ
.  ذلك  عن الكف منه تطلب ان سارة وارادت
. شفتيها بني من خترج مل,  الكلمات ولكن

 رحيانة .ابإلسرتخاء جسدها اخذ,   فشيئا   وشيئا  
"  اآلن؟ حاال   احسن انت هل"  فجأة وقال
  برأسها  أومأت  و. أجفلها ما صوته  يف وكان
.  الكث  شعرها يف جتول اصابعه وعادت. جميبة 
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 السالم و ابألمن للشعور هي واستكانت
  و األمن . نفسها يف ذلك  خلفهما اللذين
  طويل وقت منذ هبما تشعر مل اللذان السالم

 .جدا   طويل وقت... 
 -----------------------

 ------ 
 هي  عادت,  احلركة عن يده توقفت وعندما

  من مزيدا   تطلب كالقطة  كتفه  يف رأسها تدس
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  قائال خافت بصوت يضحك ومسعته, املالطفة
 "كذلك؟  اليس,  هذا احببت لقد" 

  وجهها رفعت و اوصاهلا  يف  رجفة صوته بعث
 اللحظات هذه تدوم ان متنيها برغم  كتفه  عن
 هي كانت  لقد. ممكنا يكن مل ذلك ولكن.. 

  ماك مجيس هو وكان,  املعلمة مارشال سارة
 ما كل  وهذا. تلميذاهتا احدى  والد, اليسرت
  نفسها وغمر. بينهما يكون  ان ميكن كان

  تريد وكأهنا يدها  ارتفعت وللحظة, عميق حزن
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.   بصمت اثنية جانب اىل تسقط  ان قبل ملسه
 مما اقل وال اكثر ال الراحة  اليها يقدم كان  لقد
 وجد اخرى  إمرأة  اية  اىل يقدمها ان ميكن كان

 ستكون وهي.  مماثلة ظروف يف معها نفسه
 يف  هذا من اكثر شيئا   توقعت  اهنا  لو محقاء

 .  السالم من الثمينة الفرتة هذه
 واحندرت" خبري؟ انت هل" هبدوء وسأهلا

 وشكرت. اليه  وجهها ليدير  ذقنها  اىل  اصابعه
 .مشاعرها اخفى  إذ الظالم سارة
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 كلمة"  نعم " كذلك  هادئ بصوت وقالت
.  قوله استطاعت ما كل  هي خمتصرة واحدة
 يف عما تنبئ ال خالتها اليت الوحيدة الكلمة
 يف احلزن ملس مجيس ان  يبدو ولكن. نفسها
 هل" قائال   عينيها يف ينظر احنىن  انه إذ هلجتها
 صامتة برأسها هي فأومأت" متأكدة؟ انت
 ان خشيت حىت قلبها خفقات ارتفعت وقد

 ولكنه. عنه لتبتعد رأسها ورفعت. يسمعها
 كان"  مجيس "  ومهست. هلا احتضانه من شدد
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 أبهنا  معه شعرت حد اىل فمها يف عذاب   امسه
 جسدها ولكن.. مرات و   مرات ترديده  تريد

 القسوة ؟ تنتظر  الذي ما.. تصلب ان مالبث
 يف الرعب القت اليت الغلطة ؟ مرة آملتها اليت

 ؟ قبل من  نفسها
. حيدث مل,  منه عقلها حيذرها  كان  ما ولكن
 هي ماذ .. ذاك  ملوقفها ابلعار احست وفجأة

 وحاولت بسبيله؟
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 من يشدد كان  ولكنه منه  نفسها ختلص ان
 دعين..  دعين"  الهثة وقالت هلا احتضانه

 "اذهب
  تركها,   ولدهشتها..  ابحلرج مليئا   صوهتا كان

  وجهها اىل  يتطلع وهو  ولطف هبدوء فجأة
  الشاحب وجهها يف النظر ميعن الظلمة خالل
  نفسها من تالشت وقد اخلجل عليه بدا الذي

 . قبل من اكتنفتها  اليت املشاعر كل
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..   سارة اي خطأ شيء اي نفعل مل إننا"  قال
 كان"  اخلجل  هبذا تشعرين جيعلك شيء ال

 مما اكثر  و توقعت مما اكثر حنوان   رقيقا   صوته
  يالطفها ان  البداية منذ له مسحت إذ  تستحق

 .الشكل هبذا
 شعرها  من مشبك آخر سقط وقد قالت

 من  لست  إنين أحقا ؟" كتفيها   على لينسدل
  هذا مثل على احكم  ان استطيع  حبيث اخلربة

 "التصرف
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 جتاواب   منك رأيت ولكنين هذا؟ أصحيح" فقال
,  يكتنفها  ابلعار والشعور, هي تنتبه ومل" جيدا  
  املزاح  ابب من إغاظتها يقصد  إمنا  انه اىل

  اىل  الراحة يدخل لكي  فقط, هذا بكالمه
 جعلتك إذ آسفة اين حسنا  "  فقالت. نفسها
 ادرك ان جيب كان.   الفكرة هذه عين أتخذ

 " األسوأ  يب تظن  دوما    انك
 -----------------------

 ------------ 
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 يف ستتهمين رمبا"  تتابع وهي مبرارة وضحكت
 "   إغوائك مبحاولة  القادمة املرة

 اي اخطاء عندي رمبا. ذلك  اظن ال"  فقال
 ليس ابخلطأ االعرتاف عدم ولكن,  سارة

 اردت ألنين احتضنتك لقد.  منها  واحدا  
" العامل يف آخر شيء اي  من اكثر  ذلك
 اليه النظر على ليجربها يشده شعرها وامسك

 رغبة ساورتين  لقد" قائال   النور هو اضاء بينما
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  ذلك  اىل نبهك عقلك ان لوال سارة اي...  ما
 " املناسب  الوقت يف

...   مجيس...   اان"  تتمتم   وهي سارة تلعثمت
 جتد مل. تقول  ماذا  تعرف ومل..."  إنين

 مل لو... نفسها يف عما لتعرب املناسبة الكلمات
 يف ذراعيه  بني من وتنسحب رشدها اىل  تعد

 ...  ومجيس هي لكانت املناسب الوقت
 خيطر مل. وجهها شحب وقد عينيها اغمضت

 رجل حنو تشعر ان ميكن  اهنا قبل من ابهلا يف
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 لقد"  فجأة  قال. مجيس مع به  شعرت ما مبثل
 اليس, حنوك شعوري مثل حنوي شعورك كان

 " ؟ سارة اي كذلك
 تكذب  ان تستطع ومل ؟ افكارها  قرأ تراه هل
 االعرتاف اجلنون  من ان وشعورها تعقلها  برغم 

 ".  نعم "  وقالت بذلك له
 احد هذا ان اعتقد.  نعم "  يقول وهو فتنهد

.  بكثرة اجلدل  اىل دوما   تدفعنا  اليت االسباب
 "قوية  مشاعر مينح العاطفي التجاذب إن
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  يشعر انه  حقا   يعين كان  هل ؟ يقول كان  ماذا  
 بدت الصدمة ان والبد حنوها؟ ابالجنذاب

  عيناه خلت وقد بربود ابتسم   ألنه وجهها على
  هذا كالمي  ان أرى"  يقول  وهو الدفء من
" حنوك شعوري اعين ؟ سارة اي ادهشك قد

 املتصلب جسدها على قاسية نظرة   والقى
 ذلك, ايضا   اان يدهشين إنه"  قائال   واتبع

  الاليت  النساء اوصاف من  شيئا   حتوين ال ألنك
 " جيذبنين
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  ومضت.  القاسية سخريته  إزاء وجهها  تضرج 
  إخفاء من نتمكن ان دون بصمت فيه حتدق

  رجال   ان الواضح من كان.   قال ملا أملها
,  صديقات لديه تكون ان البد مثله جذااب  

  اللهجة هذه مبثل عنهن يتكلم   ان ولكن
 . تطيق مما اكثر  ذلك  كان,  امامها

  تقولني ال ملاذا ؟ سارة اي  جرى ماذا"  وقال 
 عن ابحلديث احتشامك آذيت  هل شيئا ؟
  لتسقط رأسه وهز" ؟ املواضيع هذه مثل
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 مما العريضة جبهته على شعره من خصلة
  انين   اذكر"  واتبع,   ابلغة وسامة اكسبه
.  علي   متثلي بدور  تقومني أبنك مرة اهتمتك

 عن بعيدا   حقا   كنت  إذا  عما اآلن  أتساءل واان
 كان  معي  جتاوبك ان ذلك. هذا يف احلقيقة
 "  حلويت اي االحتشام عدا ما شيء حيوي

  ملاذا ؟ القسوة هذه مبثل فجأة اصبح ملاذا
  ليجعلها اخلشنة  الباردة بلهجته  دوما   يلسعها 

 محاقتها؟ مبدى  تشعر
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 تنفست مث. طويلة حلظة النظر سارة ابدلته
  السحر  من نفحة آخر  تالشت بينما ببطء
. بذلك تعلم  ان جيب كان  كما  اكتنفها الذي
 السحر   من نوع اي من حياهتا خلت لقد
 احلماقة  من كان  وهلذا, عديدة لسنوات  وذلك
 رحيانة .تتغري قد تلك حياهتا ان  تتوقع ان

  اي, تفكريك   طريقة تغيري استطيع ال"  وقالت
  هذه مثل يف الوقت اضيع لن هلذا. مجيس

  اي اىل  معك جتاويب ترجع  ان ميكنك,  احملاولة
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 ستكون انك يف اشك ولكنين,  شئت سبب
.  هو لربودته  مماثال   صوهتا كان"   صواب على
 بعبوس يبتسم  ان قبل عينيه يف الغضب وبدا
  تبدين  إنك.  سارة اي التأثر  سريعة إنك"  قائال  

 عندما عليه أظنك كنت  عما جدا   خمتلفة
 "  الرحلة هذه ابتدأان

 -----------------------
 ------------------ 
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  حول املنسدلة شعرها بذوائب امسكت
  تشعر وهي جديلة  منها لتجعل  وجهها

 وقالت.   بثبات تعمالن يديها  ترى  إذ  ابلسرور
 "  أحقا ؟" 

 اي خفيا   عمقا   فيك إن,   جدا   خمتلفة"  فقال
  السر  ذلك يقويل أعين ال وأان,  مارشال سارة
 االحتفاظ على مصممة انك يبدو  الذي  القامت

  ان ميكن عما أتساءل جيعلين إنه. لنفسك له
 "اعماقك  يف الغوص حاولت أان  إذا يكون
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  يعود ان  قبل برهة فمها  اىل انظاره واحندرت
 من نوعا   فيك إن" قائال   عينيها يف فينظر

  من تكتشف مل إاثرة..  سارة اي الكامنة اإلاثرة
 " يقاومها  ان لرجل والميكن قبل

  تقول وهي قاومته ولكنها  حاد خوف ساورها
 الذي الرجل ستكون انك تعين كنت  إذا" 

 لست فأان. نفسك تزعج  فال ذلك يكتشف
 وشكرا  .  صديقا   اطلب السوق يف معروضة

 "جزيال  
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 وهو  حنوه  جيذهبا يده مد, اصعقتها وبسرعة 
 يف أنت ما  متاما   هذا ان  اظن كال؟"   يقول

  صديق اىل حاجة يف  إنك.  اليه حاجة
 " ذاك حياتك منط من ينتشلك

  جترؤ كيف"   تقول وهي  منه نفسها فجذبت
  لتعود عنها يده ودفعت" الكالم؟ هذا على

  اريد ال"  تقول وهي اثنية  مقعدها يف فتغوص
 كيف  يعلمين  ان آخر شخص اي  من او منك

 "اخلاصة  حيايت اعيش
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 جتدي ان جيب. ذلك يف خمطئة إنك" فقال 
.  القطار  يفوتك ان قبل حياتك لتعيشي رجال  

 الذي  ابلشكل حقا   هي  اآلن حياتك هل
  إنك  املوحشة؟ احلياة هذه ؟ سارة اي تريدينه

 " إمرأة ككل  رجل اىل حاجة يف
 تعين"  تقول وهي مبرارة سارة فضحكت 

  اقفز ان علي   ان  أتظن ؟  الصداقة أم احلب
  من للخالص   وذلك يدعوين؟ رجل أول اىل

 تتحول ان قبل شفتها وعضت" ؟ مشكاليت
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"  تقول  استطردت و هسترياي  اىل  تلك مرارهتا
,  إيل    نفسك تقدمي يعين هذا كان  اذا,  حسنا  

 اريد   ال انين. وشكرا  ... كال  هو فاجلواب
 "النوع هذا من عالجا  

  اقوم  إمنا  و نفسي اقدم  ال إنين"  فقال
  من نوعا   فيك اجد أبين اعرتف  إنين. ابلفحص
  اليت املرأة ايل   أتيت ان افضل ولكنين,  اجلاذبية

 حبال دون  ومن نفسها تلقاء من  اريدها
  حبال  مثة حلويت اي وانت,  اخللف اىل تشدها
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 العمر مين أيخذ مما اخللف اىل تشدك كثرية
  ببساطة كتفيه  وهز"   منها ألنفذ بطوله
  استطعت انت  إذا,  حال اي  على"  واستطرد

  ايل   فأرسلي,  احلبال هذه كل   من تتخلصي ان
 "خربا  

  استدعيك اليك ارسل لن إنين"  حبدة فقالت
 اي العامل هذا يف الباقي الوحيد الرجل كنت  ولو

 "واضح؟ هذا هل,  اليسرت ماك مجيس
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 وتضرج,  الباب على متكئة ظهرها له  وادارت
...   بلطف هامسا   شيئا   يتمتم   مسعته إذ  وجهها
 متظاهرة عينيها اغمضت... معىن ذا شيئا  
  من طويل  وقت بعد إال تنم  مل ولكنها, ابلنوم

 .انفاسه انتظام
 السحرية الدقائق تلك يف تفكر كانت  لقد
 يف تفكر  ومل.  احضانه بني   فيها اخذها  اليت
 ماحدث وال, الفعل هذا يف  الصواب او اخلطأ
 مشاعرها يف معه جتاوبت لقد.  املاضي يف
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 طيلة  اللحظة هذه انتظار يف كانت  وكأهنا
 رحيانة.حياهتا

 ------------------- 
   الثامن الفصل

 الشمس ألشعة ليسمح الضباب انقشع 
.  الذهيب بوشاحها  الريفية املنطقة بتغطية

 خصالت وتزيح,  انفاسها تلتقط سارة وقفت
  القرية ترقب وهي وجهها عن الرطبة شعرها

 .بعد  عن هلما تلوح ابتدأت  وقد الصغرية
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  وإذا . ساعة من اكثر منذ ابملسري ابتدأ لقد
  امامهما زال فما,  هدفهما القرية  تلك كانت
 على اآلن  السري ابتدأ لقد. هبا أبس ال مسافة
  طرق عدة من واحد هو  الذي الطريق طول
 عن فرنسا تفصل اليت اجلبال سلسلة عرب

 . اسبانيا
 جير ان مرات عدة حاول قد مجيس ان ومع

 فإن,  املعونة طالبا  , العام  الطريق  اىل السيارة
 . ملبية تقف مل املارة السيارات من واحدة
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  الذي احلاجز خمرتقا   االسم  هذا ومر.. مجيس 
 فيها تذق  مل طويلة  ليلة اثناء نفسها يف اقامته

  مرة اليها عاد  وقد اليه تنظر  واستدارت. النوم
 ابخلسارة الغريب  الشعور ذلك اخرى
  وبشرته األسود  بشعره اليه ونظرت. والوحدة

 الشمس  اشعة حتت تتألق الشمس لوحتها  اليت
 بقلبها وشعرت جدا   وسيما   بدا..  الباهتة

 يف اهلشة احلواجز  أبن شعرت.. بشدة خيفق
 رحيانة.تتحطم   ابتدأت  قد نفسها
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 وقد استدار ألنه,  تراقبه هبا شعر  قد انه البد
  ولكن. األنفاس منها قطع تعبري عينيه يف بدا
  الربود جعل مما اختفى ان مالبث التعبري هذا

 من درسا   تتعلم   ان هلا  كان  وإذا. يتملكها
 ال ان  فهو, املاضية الليلة  اكتسبتها اليت  اخلربة

 .ابدا   أليسرت ماك مجيس من شيئا   تتوقع
 هل" الربود يكتنفه عادي بصوت هلا وقال
 كشخصني   يبدوان كاان"  ؟ مستعدة انت

 وشعرت السيارة  يف هادئة سويعات مجعتهما
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" نعم "  تقول وهي  اعماقها يف ابلغضب سارة
 كان  كما  صوهتا نربات يف واضحة احلدة كانت

  يقل مل  مجيس ولكن. عينيها ملعان يف الغضب
 . متفحصا   اليها  نظر انه برغم  شيئا  
  اىل تتجاوزه وهي شفتيها على هي وعضت

 مبا تذكريه  حملاولتها نفسها  كرهت  وقد,  االمام
,  ذلك  لرفضه اكثر كرهته  كما,  بينهما حدث

 ال. ذلك تذكر يرفض وهو شعوره كان  لقد
 .إحساس او  عاطفة اية عن ينم 
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 متتد يده بينما" إنتظري"  فجأة هبا وهتف
 اخلشن العشب على اخللف  اىل  لتسحبها

  سارة وانتزعت, الطريق حافة على يقوم الذي
 ان دون ابختصار تسأله وهي يده  من يدها
 الطريق  يف معلقة نظراهتا لتبقى,  اليه تنظر

 "حدث؟ ماذا"  امامهما ميتد الذي
 أقوى صوت إنه,  شيئا   امسع  اظنين " واجاب

 يقبل  وقد. شاحنة هي رمبا السيارة  صوت من
 فعل ما خبالف العون يد  لنا يقدم ان  سائقها
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 نظرة  عليها والقى"  بنا مروا الذين  السائقون
 كانت  كيف  يرى وهو مالحمه توترت وقد

"   قال مث,  خلفه الطريق اىل بعينيها حتدق
 كما  الطريق يف تركضي ال. عندك انتظري

 "املاضية  الليلة فعلت
 -----------------------

- 
 بكلمات  النطق  من نفسها متنع  ان تستطع ومل

,    هتتم  ال"  قالت إذ,  عليها ندمت ما سرعان
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 يف زلت ما انين إال,  معلمة كنت  إن و فأان
 ال وأان, جديدة دروس  استيعاب اىل حاجة
 "املاضية الليلة تعلمته ما انسى ان ميكن

 يسمع وهو جيمس مالمح يف الغضب وبدا
 يتفوه ان قبل ولكن, صوهتا يف التهكم  نربة

 جوف من تربز شاحنة هلما  الحت,  بكلمة
  اىل مجيس وخطا. حنومها متقدمة الضباب
  يلوح وهو بكلمة يتفوه ان دون الطريق
 ندما   شفتها على تعض سارة اتركا   بذراعيه
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.   االستفزازية الكلمات بتلك  تفوهها على
 التعبري ولكن,  عليها يرد مل انه صحيح
 أبلغ كان  مالمحه على  بدا الذي الغاضب
  وهي ابردة بقشعريرة وشعرت.  جواب

 يصبحان عندما سينتظرها عما تتساءل
 .وحدمها

.  جبميس تلحق  إما  و تقف  ان  إما عليها وكان 
  النافذة  زجاج سائقها وانزل الشاحنة توقفت

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
454 

 مجيس العرتاض, االستياء عليه بدا وقد
 . الشكل  هبذا طريقه

 حنو معه جيرها سارة بذراع مجيس امسك
  اسأيل, هيا"  جبفاء هبا يصرخ  وهو الشاحنة
  اىل  إيصالنا  إمكانه يف كان   إذا عما السائق

 الصرب  نفاد ابن وقد جانبا   ووقف" بلدة أقرب
 للسائق تشرح هي كانت  بينما وجهه على

  الذي ما, حسنا  "  سأهلا واخريا  ,  حاهلما
 "قاله؟
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 قال" اخللف   اىل  شعرها ترد وهي سارة فقالت
 نستطيع ولكننا, فقط القرية  اىل ذاهب  انه

 " يوصلنا من جند ان هناك
  الشاحنة ابب يفتح وهو مجيس قال

  نفاد خيفي ان دون  الصعود على ويساعدها
 تتحسن األمور ان يبدو, حسنا  " ذاك صربه
 وهي  مكاهنا يف سارة وانكمشت" اخريا   معنا
  السائق من تنصب  االعجاب نظرات ترى
  اثناء  ثوهبا عنهما اهلواء رفع اللتني ساقيها على
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, ركبتيها على التنورة تشد فأسرعت. صعودها
 صعد عندما مقعدها يف  استقرت,  واخريا  

 تفسح  ان وحاولت. جانبها اىل وجلس مجيس
 ولكن, هبا التصاقه من ليخفف املكان له

  الثالثة هم  هلم   يتسع ان من اضيق كان  املكان
 هي إنزلقت,  الشاحنة هبما حتركت وعندما. 

 وهي  تلقائيا   جسدها ليتصلب مجيس حنو
 رحيانة .به تلتصق

 "امرأة اي اعضك لن إنين , مابك"  وقال 
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 املنفرة الكلمة هذه يف  كان"  كال؟"   فقالت
 مل اهنا كما  تقصدها مل حدة هبا تفوهت  اليت
 شفتاه التوت وقد فجأة  فابتسم , عليه ختف

 . بعنف خيفق قلبها  جعلت بطريقة مبكر
 ليس األقل على.  اعض ال اان, كال"   واجاب
 طويلة  نظرة عليها والقى!" الطريقة بتلك
  عينيه يف بدت ان ومالبث,  ترتعش جعلتها
  يوقف مل بشيء... آخر بشيء  ممزوجة ابتسامة

" واتبع اوصاهلا  يف تسري ان   من الرعشة تلك
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 إذا  هذا... لكنت, مناسبا   الوقت كان  لو
 "أعين ما تفهمني كنت

 وغواية إغراء نربة هو  صوته يف بدا  ما هل
 مجيس كان  لقد. كذلك  طبعا   كانت  ؟لقد

 الرصني الرجل  ذلك وهو  السخرية عن بعيدا  
 يعلم  إنه.  يقول  ما متاما   يعرف الذي اجملرب
 .  النساء على تلك  تلمحياته  أتثري متاما  

  االنزعاج عليه يبد مل ولكن,  اليه سارة نظرت
 على  ذراعه ميد وهو عليها ظهر الذي للضيق
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. برقبتها  اصابعه لتحتك, خلفها املقعد مسند
 فاصطدمت بسرعة رأسها إبعاد هي وحاولت
 .عليها احلنق ابن وقد تعتذر ومتتمت. ابلسائق

 -----------------------
 ----- 

 مل اهنا حىت امامها  الطريق يف حتدق  وجلست
 صوهبا ينحين وهو مجيس على نظرة تلق
  سارة  اي كذلك  اليس مستاءة غري إنك" قائال  
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 الصبيانية احلركات هذه  ان اتصور مل إنين ؟
 "عنك تصدر ان ميكن

  إن. مستاءة غري إنين" حبدة عليه فردت
 هو صبيانية  اعمال عنه تصدر  الذي الوحيد
 عبثك مع اجتاوب ان اريد ال انين.  انت
  انين  يعين  ال هذا ولكن, الصباح   هذا األمحق

 "مستاءة
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 حتت  اختفيا ان اىل حاجبيه يرفع وهو فقال
  عبث"  جبينه على املتناثر  االسود شعره

 "حسنا  , حسنا   امحق؟
.  مجيس اي امسع ؟ هذا يعين   وماذا"  فقالت

 الليلة  حدث مبا تذكرين ان  تريد كنت  إذا 
 تراجع ان فاالفضل, حلظة كل  يف املاضية

 احداث تستعيد  وهي وجهها وتضرج" عقلك
 وتبادال  شفتها وعضت.  املاضية الليلة
  بقلبها سارة وشعرت. صامتني حلظة النظرات
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 صدى عينيه يف ترى وهي اخلفقان عن يكف
  وجهه عنها ليشيح.  به  تفكر ماكانت كل
 من  اان اكن مل"  يقول وهو  فجأة ذلك بعد

  من ان واظن. حال  كل  عل بذلك ابتدأ
 احد  مثة ليس  ان إذ. ذلك نسيان األفضل
  مرت حلظة الدوام على يتذكر ان حيب

 " وانتهت
  اوصاهلا  كل  مشلت ابردة  برعشة شعرت

  األمل انتاهبا وقد, عنه جبسمها وانكشمشت

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
463 

 هل. بينهما  الوضع هلذا يصدق ال بشكل
( وانتهت  مرت حلظة) لذلك رؤيته تلك كانت

. هبا يرغب  انه املاضية  الليلة هلا قال لقد ؟
 كان  هل ؟ احلقيقة هي تلك كانت  هل ولكن
, الوقت  ذلك يف شعر  انه  األمر مايف كل

  امامه؟ جاهزة هي وكانت امرأة يف ابلرغبة
 حبيث احلدة  من به شعرت الذي األمل كان
  مضت انه لدرجة جسدها  احناء  كل  اىل  تسرب
 يتحدث  السائق ان اىل تنتبه ان قبل حلظة
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 ما بشأن اسئلته عن جتيبه واخذت. اليها
 عليه انتباهها  ركزت وقد, لسيارهتما حدث

 جيلس كان  الذي مجيس تتجاهل  ان ليمكنها
  وبدا.  املتتابعة الريفية املناظر يف حمدقا   صامتا  

 سارة تركيز بتأثري االنتعاش السائق على
 عن احلديث حيتكر اخذ و.  عليه اهتمامها

  احناء  يف التجوال  اىل تدفعه اليت عمله طبيعة
 يتطلب ال حديثه لكون سارة وسرت. فرنسا
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 يف برغبة تشعر تكن مل اهنا  ذلك, منها جوااب  
 . احلديث تبادل

  سرعتها من تبطئ الشاحنة ابتدأت وعندما
  ابرتياح للسائق ابتسمت, القرية مشارف على
 دفئا    اكثر كانت  ابتسامتها أبن تدرك ان دون
  من هذا  فقفز. غريب رجل اىل تقدم ان من

,  النزول على يساعدها اليها يده مادا   السيارة
  ببطء لينزهلا  قوته مظهرا   بسهولة يرفعها  مث

 .  األرض على
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  ليقف السيارة حول يستدير وهو مجيس وقال
 من  نوع  صوته نربات يف ابن وقد جانبها اىل

  يل هل,   استعداد على تكونني عندما"  اجلفاء
 ميكن من  لنرى مرآب عن  نفتش ان  اقرتح ان
 تعجب ومل ؟" السيارة إصالح يف يساعدان ان

 وهي  الشزراء    نظرته وجتاهلت سارة هلجته
 هلا وابتسم . شكرها تكرر السائق اىل تعود

 األهيف  قوامها حول حتومان وعيناه الرجل
 عدم من بشيء  تشعر سارة  جعلت بطريقة
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 لتنظر مجيس اىل عائدة واسرعت.  اإلرتياح
  تراه هل..  أثرا   له جتد مل عندما  بدهشة حوهلا

 األرض؟ ابتلعته
 -----------------------

 ------ 
 الساحة  يعرب لرتاه أبنظارها عنه تفتش واخذت

  وركضت. طيا    الطويلتني بساقيه املسافة يطوي
 عن شعرها تزيح وهي به  تلحق أثره يف هي

 اتساءل اخذت  لقد ؟ تنتظرين مل ملاذا"  وجهها
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 قال  ولكنه" ذهبت؟ قد  تكون ان ميكن  اين
"  اخلطي يوسع  زال ما وهو  اليها ينظر  ان دون

 بينك  العيون لغة تنتهي لكي  هل انتظر؟  وملاذا
  ساد وقد ابمشئزاز وابتسم " ذاك؟ روميو وبني

  وجهها على استقرت ما  بعد  نظراته الربود
 اي  ابملفاجآت مليئة إنك"  وقال املتضرج

  اىل  شوقك مبلغ قط اتصور  مل إنين. سارة
 سنحت اينما تلتقطينهم  جعلك  الذي الرجال

 " الفرصة لك
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 السري  متابعة من متنعه ذراعه على  وقبضت
 ؟ اان ؟ الرجال اىل شوقي"  به تصرخ وهي
  ابلثورة عيناها وامتألت.."  إنك..  إنك ملاذا؟

 املليئة الباردة  نظراته تتلقيان ومها
 رحيانة .ابإلزدراء

 ؟ القول هذا مثل على جترؤ كيف"   واتبعت
 !"االهتام  هذا إلقاء يف  ابدا   احلق لك ليس
 ابملعاين حافلة بنظرة كتفه  فوق من اليها فألقى
  استنتجه ما هو ذلك ولكن كال؟"   يقول وهو

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
470 

"  ذاك  العاشق  فتاك منظر  من,  تصرفاتك  من
  بني  قلبها ليغوص خلفها  سارة ونظرت
  واقفا   زال ما السائق  ترى وهي ضلوعها

 الرجل  ذلك مع هي تصرفت رمبا.  يراقبها
 يعطي  ال ذلك ولكن. جيب مما اكثر أبلفة

 .الشكل ذلك مبثل اهتامها يف احلق مجيس
 فقط  كنت  لقد,  سخيفا    تكن ال"  له وقالت

. شيء كل  وهذا املفروض ابلتهذيب اتصرف
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 فقد لنا ملساعدته الشكر  فله , حال كل  وعلى
 "منه طيبا   عمال   ذلك كان

  ذراعه عضالت ارختت وقد كتفيه  مجيس وهز
" يقول وهو, أزعجه بشكل قبضتها حتت

 من متأكد واان,  التهذيب  من نوعان مثة هناك
,   حال كل  على. سارة اي اعين   ما تدركني  انك

  يؤثر وال اخلاصة  شؤونك من هو تفعلينه ما إن
  اي اجتذاب  حتاويل ان ميكنك. حال أبية علي  

 هذا مثل يف ليس ولكن,  تقابلينه شخص
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 زال ما. علينا تضغط املشكالت  و  الوقت
 على والعثور السيارة إصالح  مسألة امامنا
 على  السيطرة  حماولة إمكانك يف رمبا. كاترين

 "األمور  هذه كل  من ننتهي  ان اىل   غرائزك
,  رجال   كانت  اهنا لو تتمىن وهي اليه  نظرت 

 الساخر  الفك  ذلك على ابلضرب الهنالت
.   وجهه  من تلك االحتقار ابتسامة لتمحو

 تشد وهي اثئرة اسناهنا على سارة وص رت
 حىت اخلطأ   من ان مدركة جانبيها  اىل قبضتيها

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
473 

 رجل مع القوة  اىل اللجوء يف التفكري جمرد
 خيضع ال رجل إنه.  اليسرت ماك مجيس مثل
 لنفسه  وضعه الذي  القانون سوى قانون ألي

 . بنفسه
  ذراعه  من تسقط  يدها تركت, صامتة وبثورة

 طوال تفكر وهي الساحة تعرب خلفه ومشت
 وتوالت...   ابملثل عليه  ترد كيف,   الطريق
 يف  السلق,  الشنق..   االنتقام صور عليها
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  اإللقاء..  اجلهات كل  يف  السحل, الزيت
 ... يف

 ابقية هي ظلت السري عن توقف وعندما 
 تراه  وهي وجهها اىل الدم وتصاعد. خلفه

 ,  متأمال   اليها ينظر
 -----------------------

 ------- 
 قمت إذا  انك من متأكد إنين"  يقول وهو
  اىل ستنتهني,  هذه تصوراتك من حماولة أبية

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
475 

 تنسي  ان اقرتح  ان يل هل ,  هلذا.   السجن
 يف تفكريك وحتصري معي  األمر تصفية  مسألة

 وأشار " هنا؟ اىل ألجلها جئنا اليت املهمة
 شهقة متجاهال  , قريب مرآب اىل برأسه

 يف  جيول ما  كل  يقرأ تراه وهي االستغراب
 هلم  تشرحي ان ميكنك هل "  واتبع,  ذهنها
  كانوا  إذا  ما ونرى  السيارة عن شيء كل

 حاجة يف إننا ؟ للتصليح إلحضارها يذهبون
 " ممكن وقت أبسرع طريقنا متابعة اىل
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 عن  بوجهها تشيح وهي  برأسها سارة اومأت
  اىل اسرعت مث شيء كل  تدرك  اليت نظراته 
 تفكر كانت  ما يقرأ ان امكنه كيف.   املرآب

 ان جيب إمنا,  فكرة اية  لديها يكن مل ؟ فيه
 هذه مثل منها تبدر ال وان حذر على تكون

  اكثر   معه كانت  لقد. املستقبل  يف الغلطة
 يف جيول كان  ما ادرك  انه ولو,  جيب مما ضعفا  

  ذلك يف لكان,  األخرية املدة يف رأسها
 رحيانة.ضياعها
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 عندما املرآب حائط اىل  بظهره مستندا   كان  
 ينظر وهو ابسرتخاء واقفا   كان.  اليه خرجت
  اشعة من ليحميهما العينني مغمض شبه

 يف تتمعن وهي, حلظة سارة  وترددت. الشمس
, وجهه جلانب القوية القاسية  اخلطوط

  األسود شعره على الشمس اشعة  وانعكاس
 القطين  اجلينز سرواله وإىل,   الفضيني وسالفيه

  الكنزة  واىل,  يرتديه كان  الذي اخلفيف
 مظهره من تضخم  اليت السميكة الصوفية
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. يقهر ال قواي   ضخما   لعينيها وبدا. الرجويل
  ما القلق من اعماقهما يف  لرتى,  عينيه وفتح

"  بلطف وقالت. يتالشى غضبها جعل
 امامه   تقف وتقدمت"  مجيس  اي سنجدها

 إن"   تستطرد وهي هبدوء وجهه يف حتدق
 "امحق عمل أبي تقوم ولن عاقلة فتاة كاترين

  وكأنه للحظة وبدا" هذا؟ أحقا  "  فقال 
 استقام ان ومالبث, هلذا اإلطمئنان يلتمس

 اخللف  اىل بشعره يدفع وهو وقفته يف فجأة
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  أان إذا املعذرة ارجو"  يقول وهو, صرب بنفاد
  معرفيت ومن يطمئنين ما هذا  رأيك يف اجد مل

 على  حكمك ان عرفت اآلن حىت بك
 "به يعتد ال االشياء

  سارة علمت قد السنني  ولكن.  هتكمه آذاها
 وابدلته. احلقيقية مشاعرها على تسيطر كيف
  يف كلماته  احدثته عما يكشف ال هبدوء نظراته 

  تقول  كما  األمر رمبا"  وقالت,  أمل من  نفسها
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 نوعية عن اعلم  انين القول استطيع ولكنين, 
 "انت تعلم  مما اكثر, مؤخرا   كاترين  تفكري

  مل ملاذا ابلضبط اخربيين  إذن. أحقا  "  فقال 
  يف أنفك حتت يدور كان  ما تكتشفي

 لو" قائال    يتابع وهو ساخرا   وابتسم " الفندق؟
 لتساءلت,  مارشال آنسة اي مكانك كنت
 مسؤولية لتحمل حقا   اصلح  كنت  إذا عما

 عما فكرة متلكني انك يف  اشك واان. األوالد
  إذ بنفسك  تغرتي ال هلذا.  رؤوسهم  يف جيول
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 كل  على إنين. خمتلف شأهنا كاترين  ان تظنني
 ما وكل. عين الرتفيه حماولتك يهمين ال,  حال

   اريد
  من السيارة إصالح سيأخذ كم   هو فته معر

 " الشأن هبذا معهم  اتفقت اظنك  و, الوقت
 حتتمل ان ليضريها ماكان" ابلطبع"  فقالت 

 على اخلوف   و الغضب عن الناتج هذا تعنيفه
 يكن مل إذ فيها رأيه تعرف كانت  فقد. ابنته

 قاسية  كلمة  كل  ولكن. عنها سرا   هبذا ليحتفظ
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  هي ملاذا ملاذا؟,  قلبها يف طعنة تسبب كانت
  هبذا يكرهها  انه يف تفكر  إذ  ابألمل تشعر

 الشكل؟
--------------------- 

 مبا  ختربيين ان لك هل, إذن"  هو وقال
 "لك؟ إزعاج  ذلك يف  يكن مل إذا, حدث

  ذاك تساؤهلا  جواب اتركة  بعمق هي تنفست 
  بعد الغموض  يكتنفه,  ذهنها يف  يرتدد الذي

  اهنم "  وقالت  ابإلرتياح غريب شعور مشلها ان
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 ممكن وقت أبقرب السيارة إلحضار سيذهبون
 يتم ,  مث ومن, فيها العطل مقدار وسريون, 

  اإلسراع ميكنهم  وال.  العصر حوايل  إصالحها
 " ذلك من اكثر

  يشتم  وهو راحته على بقبضتيه مجيس وشد 
 يؤخران هذا" الصرب نفاد عليه ابن وقد قائال  
  إذا عما تسأليهم  ان حاولت اظنك ال,  كثريا  

 "منهم؟  سيارة نستأجر  ان إمكاننا يف كان
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 سألتهم  ألنين, هذا يف خمطئ إنك"  فقالت
  من اصغر  القرية ان املؤسف من ولكن.. فعال  
  اننا  ويبدو,  السيارات أتجري  فيها يتيسر ان

 "السيارة  إصالح حني اىل هنا سنبقى
  اجلدار عن وابتعد"  يبدو ما هذا"  فقال 

  ان يبدو"  يقول وهو الساحة احناء يف يتطلع
  اليس,  املشكالت لنا يسبب زال ما غباءك

 " كذلك؟
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  واشاحت, عينيها يف  الدموع وجتمعت 
  ان اظن " تقول وهي,  يراها ال لكي  بوجهها

 " شيئا   جيدي لن,  آسفة أبنين قويل
  دعينا.  شيئا   ينتج لن إنه,  ال طبعا  "  فقال 

  السيارة إصالح ينتهي ان ندعو  و  نرجو فقط
  ان األقل على ليمكننا, قالوا كما  العصر عند

 " املساء هذا املهمة هذه من ننتهي
. عنها بوجهه يشيح وهو قاسية بنظرة رمقها
 اهداهبا  تبلل  اليت لدموعها  رؤيته تكن ومل
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  زادت قد تكن مل إذا هذا   نقمته من لتخفف
 سيكون,   سارة اي صدقيين"   وقال  غضبه من
  القضية هذه تنتهي عندما  سروري دواعي من
 منا كل  يذهب ان من أنت و اان,  نتمكن ان

 " طريقه يف
 ختاف إهنا  تقول هل تقول؟  ان ميكنها  كان  ماذا
 قالت اهنا لو فيها؟ سيفرتقان اليت اللحظة  من
  بعد ليتهمها عليها سيضحك كان  رمبا هذا له
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  من به  اهتمها و سبق  مما أبسوأ, ذاك
 رحيانة.قبل

 تتمالك  جعلها ما هو ابلكرامة الشعور كان
  له تسمح أال على العزم و  الكرامة,    نفسها

 شعوري إن"  قالت. ذاك شعورها يعرف أبن
 ان الواضح  من إذ. شعورك عن خيتلف ال

 " بيننا جتمع مشرتكة  اهتمامات مثة ليس
 كما   متاما   األمر ليس,   اوه ؟ كال"   فقال

 جعلت بطريقة طويال    وجهها اىل  ونظر " تقولني
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  ان تستطع ومل..  معاقبتها يريد انه تعلم  سارة
 . اوصاهلا يف سرت رجفة متنع

  تكاد ال الساحة تعرب عائدة استدارت وفجأة
  ما كل..   تذهب اين اىل او تفعل مبا  تشعر

 عن تبتعد  ان تريد كانت  اهنا  تعرفه كانت
 محاقة ترتكب ان قبل اليسرت  مالك مجيس
  ابلشوق تشعر  مدى اىل  يعرف وتدعه كربى

 .اخرى  مرة حيتضنها ان اىل
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 -----------------------
 ----- 

 ملقية األشجار  اوراق  بني  الشمس أتلقت
 واستندت.   الغرباء االرض على مرقطة ظالال  
 قهوهتا  ترتشف  وهي الكرسي اىل بظهرها سارة

 منحنيا   كان  الذي مجيس وترقب,  املربدة
 وتصاعد. البطيئة الكرة لعبة يف دوره ليأخذ

 اعلى نيل يف جنح عندما والتصفيق اهلتاف
 الرجال لبقية يبتسم  برأسه ودار . للفوز عالمة
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  اىل ليجلس عاد مث, منهم  البعض  ايدي يهز  مث
 عليه بدا وقد. كرسيه  على مستقرا   الطاولة

 . قبل من عليه سارة تره  مل بشكل االسرتخاء
"  الفائز  انك  ذلك من فهمت"  وقالت
 على الكوب  تضع ان قبل القهوة ورشفت

 منه ويرشف كوبه  أيخذ وهو رأسه هز. الطاولة
  يل يكن مل"  وقال,  الطاولة اىل يعيده ان قبل
.  املتمرسني الرجال اولئك بني البداية يف حظ

 "النهاية يف جاءت احلظ ضربة ولكن
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 كان  حيث ساحة اىل نظرة سارة والقت
 على يضعوهنا مث الكرات جيمعون الرجال
  ايضا   هم  كانوا  بينما, اخرى مرة الطاولة

 القهوة بتناول يستمتعون األمسية تلك ميضون
 . احلديث و

 أبن  كرموك  فقد, ذلك اظن ال"  له قالت
  ان مع. األول  املركز يف اليهم  لالنضمام دعوك

 وعادت" عادة الغرابء   أيلفون ال الفرنسيني
 وهي املستقيم  اخلشيب كرسيه  يف اليه تنظر
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 يف وكأنك التصرف يف ماهر انك  يبدو"  تقول
 " كذلك؟  اليس, منزلك

 يف كثرية   سنوات قضائي  اىل يعود هذا" فقال
 "االسفار

 ووضع ابتسم  انه إذ, به  ابهتمامها شعر رمبا
 . يتمطى  اخذ مث كوبه

 حاومة, فجأة جفتا اللتني شفتيها سارة بللت
 لتمنع  و احملادث على  الرتكيز  على نفسها
.  حتصل ال قد اشياء يف  التفكري  من ذهنها
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 مل ولكنين كثريا    تسافر إنك قلت لقد"  وقالت
  انك  كاترين  اخربتين لقد.  بعد السبب اعرف
. عملك من منوذجا   بنفسي رأيت وقد مهندس
 تبدو وهي فجأة وجهها وامحر" جيدا   وكان

 من  اكثر  اعماله بدراسة هتتم  كانت  وكأهنا
 . الالزم

 املعىن  كالمها  محل  انه يبد  مل حال كل  على
 .يظنه ان خافت الذي
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 السنوات يف ولكنين. صحيح هذا"  وقال
 البحار   وراء شركة لوكالة عملت, االخرية

  البيوت  بناء عن نصائح مقدما  , للتطوير
  اىل ينظر وهو كتفيه  وهز" التكلفة  القليلة
  عنها يعيد  أبنه شعرت  ذلك   ومع. الساحة
 عمال   كان  لقد"  قائال   يتابع وهو, امياال  
 ابملرء حمدقا   الفقر  يكون عندما  احياان   مزعجا  

  عملي يف حمظوظا   كنت  لقد,  البلدان بعض يف
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  القيام  من امكنين مما املال  من الكثري وانتجت
 "إيل    توكل اليت ابملشاريع

 نعثر عندما ذلك  يف ستستمر وهل"  فقالت
 " كاترين؟  على

  عملت  انين يف وفكرت سبق لقد, كال"   فقال
 غريي ليتسلم  الوقت حان وقد الكفاية  مافيه
 اخلربة من نلت فقد.  خطأ  تفهميين ال. العمل
  ان علي  ,  ولكن,  جهد  من بذلت ما بقدر
  صممت ما هذا.  اخرى فرتة اىل  حبيايت انتقل
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  و آخر طور  اىل حبيايت انتقل ان.  اآلن عليه
 "  ابملستقبل افكر

  ميضيان, متكلفة عادية احاديث يتبادالن كاان  
 و السيارة  إصالح ينتهي ان  اىل الوقت بذلك
 وهي  نفسها يغمر ابحلزن سارة شعرت فجأة
 املستقبل ذلك من  جزءا   تكون  لن  أبهنا تشعر

  الشعور  هذا وهزها.  عنه يتحدث الذي
 تصطدم  جعلتها  بسرعة واقفة فانتصبت

 على ينقلب القهوة كوب  جعل مما ابلطاولة
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 إنين..  إنين"  متلعثمة تقول وهي صحنه
 السيارة كانت  إذا عما لالستعالم سأذهب

 " جاهزة
 -----------------------

- 
 تقبض  ابصابعه شعرت عندما لتبتعد وحتركت

 اصابعه  حتت نبضها وعال . معصمها على
 كان  ذلك  ولكن,  بذلك شعر  انه هي وعرفت

 رحيانة .إرادهتا عن خارجا  

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
498 

 احلديث ان البد سارة؟ اي هتربني هل"  وقال
 "ضايقك؟ قد املستقبل عن

 يف ساعدت جافة صغرية ضحكة فأطلقت 
"   وقالت تكتمه ان من بدال   شعورها كشف

 استطالع يف فكرت فقط إنين.  ابلطبع كال
 " مشكلة؟ هذه هل,  السيارة  امر

 مشكلتك هي احلقيقية املشكلة, كال"   فقال
  نوع مواجهة تودين  ال انك وهي, انت

 " ينتظرك الذي املستقبل
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 خطط معك انقشت انين  اتذكر ال" فقالت
 كان  عنه نتحدث كنا  ما.  مجيس  اي مستقبلي

 "كذلك؟  اليس, انت مستقبلك
 اليس,  ولكن,  صحيح هذا نعم "  فقال

  عند طريقينا  نتابع ان  االثنني حنن علينا
 " املشكلة؟ هذه من  االنتهاء

,  احلال بطبيعة"  يتابع  وهو معصمها وترك
 حدث  الذي بعد مدرستك من  كاترين  سأنقل
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  اىل نعود  ال فقد سارة اي افرتقنا  إذا وهكذا, 
 "اخرى مرة االجتماع

  إين, حسنا  "  مبتعدة تستدير وهي فقالت 
  تريد كانت"  القدوم يف جدا   بطيئا   اليوم  ذلك
 يف  ولكنها. احلقيقة هي هذه ان تعتقد ان

 فقد,  تكذب اهنا  تشعر كانت   نفسها  اعماق
  يدفعها اخرى  مرة تراه لن أبهنا شعورها كان

 . البكاء و اجللوس يف الرغبة اىل
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 -----------------------
 ---- 

 التاسع  الفصل
 جاهزة تكون لن السيارة ان ؟ تعنني ماذا" 

 يف إننا.  سارة اي ذلك على اللعنة اليوم؟
 "غدا   وليس اآلن السيارة تلك اىل حاجة

,  مجيس كلمات  يف تتنفجر  الثورة كانت  
  اليت  هي  تكن مل لو تتمىن وهي سارة وتنهدت

 رحيانة . السيء اخلرب  هذا اليه نقلت
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 ينقل  الذي الرسول كان  القدمي الزمن ويف
 من يسببه ملا يقتل كان  ما غالبا   السيئة االخبار
  ذلك! ما نوعا    معهم  تشعر اآلن وهي. آالم

  يردي ألن كافيا    كان  مجيس وجه يف النظر  ان
  اية  اىل اللجوء  دون مكانه يف ميتا   رجل اي

 .اخرى وسيلة
 يف اهنم  وجدوا ولكنهم , ذلك  اعرف"  قالت

 يرسلوا ان عليهم  كان  غيار قطعة اىل حاجة
 "الشون مدينة من يشرتيها من
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 ال  حقا   إنين. ذلك اصدق ال إنين"  قال
  عنها وابتعد" حدث قد هذا ان اعتقد

  من جزء كل  يف التوتر  ابن وقد خطوات
  يوصلوننا  ال ملاذا"  يقول استدار مث,  جسمه

  نتابع سيارة استئجار ميكننا هبذا الشون؟ اىل
 " رحلتنا  هبا

,   سارة متنت صائبة فكرة هذه كانت
,   قبل من فيها فكرت قد كانت  لو إبخالص
,  احلادة نظراته تتجنب  وهي رأسها وهزت
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 وقالت كالعادة  عليها سخطه ينهال ان منتظرة
 األوان وفات ذهب قد الرجل  ذلك إن" 

 "معه لنذهب
 -----------------------

 -- 
,   اعصابه  متالك يف فائقة مقدرة هو ابدى
  إايها اتركا  , الساحة عرب عائدا   مبتعدا   ليستدير

 كان  لقد,  ابلتعاسة شاعرة خلفه نفسها جتر
 وهو,  الظهر بعد طيلة بينهما متوترا   اجلو
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 ان  واضحا   كان.   األسوأ حنو ينحدر اآلن
 آخر وقت اي ميضي ان يريد ال مجيس
.  عليه ارغم  الذي الوقت من اكثر بصحبتها

 . متوقعا   كان  مما اكثر  هذا اآلن بدا وقد
 طعام فيه تناوال الذي املقهى خارج توقف
 الساحة احناء يف حيدق  استدار مث,  الغداء
"  وقال  شوراع عدة منها يتفرغ اليت  اهلادئة

 لديك  فهل, هنا الليلة متضية  علينا ان  اظن
 " فيه؟ الليلة متضية ميكننا نزل عن فكرة
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 الشمس خيوط آخر و  رأسها سارة هزت 
 البين  شعرها على الذهيب  شعاعها ترسل
  اىل سأدخل ولكنين, كال"   وقالت, الفاتح

 " أسأل  و املقهى
  إسأيل األثناء  هذه ويف ذلك إفعلي, نعم "  قال
  فقد.  استعماله ميكنين هاتف  يوجد كان  ان
 ايللعنة.  سيارة إيل   ترسل ان ميكنها شركة اجد

 أسوأ شيئا   احتمل ان امكاين يف ليس.. 
 " اآلن حىت مماحصل
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  مرة االعتذار من اكثر شيئا    تفعل  ان تستطع مل
  من قدمت لقد,  الواقع ويف, اخرى

 ليطيل  الكفاية مافيه مؤخرا   االعتذارات
  كلمة  دون  الداخل اىل وهرعت! عمرها
 عندما ضلوعها بني قلبها وغاص, اخرى

 يوجد ال فقط  ليس انه املقهى صاحبة اخربهتا
 قد األخرية العاصفة  ان  بل  القرية يف نزل

 ومازالت املنطقة يف اهلاتف  خطوط اتلفت
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 مجيس عند الفعل ردة تتصور واخذت. معطلة
 . األخبار هذه مساعه لدى

 الداخل  اىل  تبعها  ان بعد ذلك  قال" حسنا ؟" 
  صدره فوق ذراعيه عاقدا   املكتب اىل يستند

 سارة وتنفست. اجليدة األخبار  مساع انتظار يف
 اتبعت  عندما ابألمر لتخربه استعدت مث حبدة

 وهزت وجهها  فامحر,   بلهفة حديثها املرأة
 مجيس امسك عندما جفلة لتقفز  نفيا   رأسها
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 فهمت هل قالته؟ الذي  ما" قائال   بذراعها
 " عندها؟ موجودة غرفة عن شيئا  

  عينيه  عن نظراهتا حتول وهي نفيا    رأسها هزت
 "كال"  قائلة

  أبنك شعور متلكين ملاذا"  مبتسما   قال
 وهو معاتبا   شفتاه والتوت"  حلويت؟ اي تكذبني
 ويقول املكتب وراء املرأة اىل انتباهه حيول

  بلغة التكلم  يتعود مل كشخص  بطيئة  بلهجة
  دون بنفور  امامها سارة وحدقت . عنه غريبة
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  اليت  اسئلته يف يتعثر وهو  مساعدته حتاول ان
  عنه  يسأل ماكان يهم  ال.  ببطء  يلفظها كان

 كانت  فقد اجلواب وماكان عنه يسأل وماكان
 !مستحيلة كلها  املسألة

  إنك سارة؟ اي تكذبني كنت  فقد إذن" 
 " تدهشينين

 وهو ساحرة اببتسامة املقهى صاحبة اىل  والقى
 . الشارع اىل خارجا   يقودها سارة بذراع ميسك
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"  اذهب دعين"  وهتزه اليه تنظر وهي قالت 
 وجهه يف البادية  للسخرية ابلكراهية وشعرت

 كذبت  لقد, نعم "  تتابع وهي,  املتعجرف
 اليس, وضعنا من يغري ال هذا ولكن عليك

 املقهى  فوق فقط واحدة غرفة هناك كذلك؟
 إايها  سارشاركك انين تتصور كنت  فإذا, 

 !" جمنون فأنت
 هل إذن؟ عمله تعتزمني الذي وما"  فقال

 االرجتاف مجيس وتصنع" هنا؟  الليل ستمضني
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 يف الربد   تذكري"قائال   السماء اىل  ينظر وهو
 الوضع ستجدين اظنك ال. سارة اي الليل

 فمن تريدينه  ما هذا كان  إذا  ولكن. ابدا   مرحيا  
 "االعرتاض؟ يل  حيق لكي اان اكون

 -----------------------
 ---- 

 يف هنا  اترتكين  حقا ؟ ذلك ستفعل هل"  فقالت
  يف مراتح انت بينما الليل كل  وحدي اخلارج

 "الغرفة؟ تلك
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  يتوجب  هل ذلك؟ غري تقرتحني  وماذا" فقال
 اان وامضي  كلها  الغرفة لك  اترك ان علي
 بسخرية رأسه وهز" منك؟ بدال   هنا الليل
 التسعينات يف إننا.  سارة  اي إستيقظي" متابعا  
  بني املساواة زمن وهو.  القرن هذا من

 ماال  لعمل ضرورة أبية اشعر  ال انين اجلنسني
 لقد.  الغرفة  مشاركيت اخرتت لو فيما يرضيك
  فماذا,  السيارة يف معا   املاضية الليلة امضينا

 "عنها؟ خمتلفة الليلة هذه تكون
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  ان  مع ملاذا؟ حقا  ,  بسخرية وتساءلت
 استجالاب   اكثر هي, واحدة غرفة يف املشاركة

  يف اجللوس  اىل االضطرار  من للمودة
 ما السيارة يف بينهما حدث فقد... السيارة

 واحدة؟ غرفة يف  هبما  فكيف, حدث
  تلويح  متجاهلة مبتعدة سارة واستدارت

  اىل داخال    يعود وهو بيده هلا  الساخر مجيس
 حىت اهلادئ  الشارع يف هي ومشت.  املقهى

. القرية عندها تنتهي اليت الغابة اىل وصلت
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 كما  اخرى مرة هتب ابتدأت قد الرايح وكانت
 الربودة انشرة املاضية الليلة يف وحدث سبق

 ذراعيها مدخلة حوهلا ذراعيها ولفت. اجلو يف
 االشجار مراقبة تقف وهي الكنزة كمي    يف

 استدارت مث. الريح مع تتمايل كانت  اليت 
 ان ميكنها عما متسائلة. املقهى اىل  تتطلع
 كان  بصراحة. الليلة هذه لتمضي تفعل

,   مفزعة فكرة اخلارج  يف بقضائها التفكري
 على املوافقة لذلك؟ البديل ماهو ولكن
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  اىل سبيل وال مجيس؟  مع  الغرفة مشاركة
 ! ذلك

 نور   من إال مظلمة و  هادئة الغرفة كانت
 واستلقت. مظلل صغري مصباح  يبعثه خافت
 بعينني  السقف يف حتدق  السرير على  سارة

  يف املطر هطول صوت تسمع وهي جاحظتني
 على املطر  قطرات تساقط وكان, اخلارج

  تشعر كانت.  الصمت خيرتق النافذة زجاج
 ومل. النوم تستطع مل ولكنها. الدفء  و ابلراحة

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
517 

 عودة من ابخلوف صلة  اية هذا  ألرقها يكن
 . جبميس يتعلق  األمر كان  املرة هذه الكوابيس
 النافذة  اىل ومشت األغطية عنها نفضت

 حرارة احدثته  الذي الضباب براحتها  متسح
 يستحق ما مثة يكن مل. زجاجها على انفاسها
 مصابيح  عدة عن عدا النافذة من  الرؤية
 تكن مل نظراهتا ولكن.  الساحة يف متفرقة
 على. اقرب شيء على  إمنا و عليها تنصب
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 جيلس كان  شخص يدخنها مشتعلة سيكارة
 . الطاوالت   احدى اىل

 ابلذنب الشعور و ابلغضب نفسها امتألت و
  جسمها على لتضع تعود وهي وتنهدت. معا  

 رجال   ان تدرك ان جيب كان.  املنزيل معطفها
 قبل عندما شيئا   يضمر  كان  البد مستهرتا  

 غايته عرفت لقد. ابلغرفة  هي تنفرد أبن فجأة
 أبن له مسحت كيف  تدري ال ولكنها. متاما  

 وكأسني طيب عشاء بعد اليه تطمئن جيعلها
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  لشهامته  شكرته لقد القوي احمللي  الشراب من
 شهادة كانت  لقد حسنا  . هلا الغرفة تقدمي يف

  خيضعها ان البد اهنا يعلم  كان  انه إذ   ملعونة
 ! املاكر الرجل هلذا تبا  . ابلذنب الشعور

 -----------------------
----------- 

 من ومتتمت, هبدوء السلم  لتنزل الغرفة تركت
 وهي فجأة اجلرس رن عندما اسناهنا بني

. حوهلا  السكون ليعكر الباب مزالج تسحب

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
520 

  عدم اىل لتطمئن كتفها  فوق من ونظرت
 وهي املطر حتت اندفعت مث, احدا   إزعاجها
 عند املاء من حبرية شبه  يف سارت إذ  ترجتف

 رحيانة .السلم  اسفل
 لقد.. مهمم " يقول وهو مجيس هلا  وابتسم 

 اي توقعت  مما اطول وقتا   منك األمر اخذ
 وقد كرسيته  يف اخللف اىل مستندا   كان"حلويت
  قميصه املطر  وبلل برأسه األسود  شعره التصق

  وتالشى.  تفاصيله مربزا   جبسده ليلتصق
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  ان من خائفة أكن مل لو" لتقول سارة غضب
  لكنت,  إلدخالك كلري  سانت السيدة أتيت

 فقط  إنين. الليل طيلة هنا اتركك أبن سعيدة
  بعد اخرى  مضايقات اية  هلا اسبب ان أشأ مل

 "لنا الغرفة  بتقدمي  تلطفها
. ابلطبع ذلك   ادرك ان جيب كان"   فقال 

 على املناسب العقاب  تلقيت انين وسأعترب
" ندخل؟ هل واآلن. اخرى  اشياء تصوري

 تتقدمه لكي ميسكه الباب اىل مشى مث ووقف
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 جاعال  ,   السخرية عليه بدت وقد الدخول يف
 .قلبها رقة مدى يف حبسرة تفكر سارة

 تعلم  كنت  لقد" قائلة يدخل وهو اليه  نظرت 
  طيلة اخلارج  يف إببقائك يل  يسمح لن قليب ان

 "الغرفة اىل قدمت وهلذا كذلك؟  اليس.  الليل
" قائال   خلفه الباب  يغلق وهو  خبفة كتفه  فهز 

" حمسوبة جمازفة كانت  اهنا نفرتض دعينا
 وهو  عيناه ضحكت وقد فجأة وابتسم 
 لو.  ذلك النتهاء مسرور إنين"  يستطرد
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,  اخلارج  يف علي   اخرى دقائق عدة مضت
  االستسالم على نفسي محلت لكنت
 من متجمد شبه إنين. رمحتك حتت ووضعتها

 يشعرها  وجنتها على  أبصابعه ومر" الربد
 سارة وارجتفت. الربد من به يشعر   ما مبقدار

  الطريقة كرهت  وقد اخللف  اىل  حاال   وارتدت
 ملسة ألول جبنون يدق  قلبها فيها اخذ  اليت

 سوى  تلوم ان عليك ليس"  وقالت. يده من
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 ومل املرض قدمت الذي انت  ألنك نفسك
 "منك  ذلك اان اطلب

 ماكنت انك جيدا   اعرف  إنين طبعا  "  فقال
 انواع بكل تقومي ان دون لتخضعي

 وهي  الطريقة هذه يل فالحت,  املضايقات
  ماسأقوله كان  رمبا . ذلك كل  لتجنب األسهل

 ان رأيي يف ولكن,  رجعية نظرية, سارة اي لك
  اتركك ان والميكن محاية  اىل حتتاج املرأة

 "اخلارج يف وحدك
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, املتعجرف  التصريح  ذلك  بعد مبتعدا   استدار
  سارة  وتبعته,  الطويلتني بساقيه السلم  يصعد
 الشعور ذلك  انتاهبا ملاذا تتساءل وهي ببطء

  هلا نصب الذي هو مجيس كان  لقد ابلذنب؟
 أبهنا شعرت فقد ذلك ومع . الشرك هذا
  يرتكها ان  عليه اقرتحت حني خطأ على كانت

 رحيانة .اخلارج يف هي
  هرب وقد كامليتة  لتقف النوم  غرفة ودخلت 

 جانب اىل واقفا   تراه وهي وجهها من الدم
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  سريعة وبنظرة. الطراز القدمي  املزدوج السرير 
 قدميه اىل  األسود شعره من أبنظارها مشلته

  وهي مبتعدة تستدير ان قبل التكوين احلسنيت
 . معتذرة تتمتم 

 لقد" قائال   تقدم مث طويال   اليها   هو ونظر 
 ال شيء  على ارغمك ال ان,  سارة اي وعدتك

 "هذا وعدي وسأحفظ ترتدينه
, دوما   أيخذون الرجال" مفاجئة  مبرارة فقالت

 "طبيعتهم  هي تلك
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 ال, صحيحا   ليس هذا" قائال   رأسه فهز
  سيئة خربة  خالل من الرجال كل  على حتكمي

 قد عنيفة صدمة ان البد.  منهم  واحد مع
  اىل نظرتك من غريت  املاضي يف اصابتك

 وكيف  هو من ادري ال  إنين. مجيعا   الرجال
  اذا انك اىل انبهك ولكنين, ذلك حدث
 املنظار هذا مبثل احلياة  اىل  تنظرين بقيت
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  قد ذاك  غرميك ان معناه فهذا ,  االسود
 "هنائيا   انتصر

. قبل من املوضوع هذا مثل  طرق قد يكن مل
 عينيها عن انزاحت قد غشاوة وكأن وشعرت

 امضت,  طويال   زمنا   املاضي  اعاقها لقد. 
 تغيري ابدا   تستطيع لن إهنا, خائفة حياهتا

  وراء تضعه  ان عليها ولكن,  املاضي
 رحيانة .ظهرها
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  هذا.  سارة اي واعطي خذي"  هو واستطرد
 " السعادة على للحصول  يكون ان ينبغي ما

 -----------------------
 ------ 

 العاشر  الفصل
 عبق وقد االشجار  بني منعشة الربودة كانت
 اشجار من املنبعث  ابلشذا الصباح جو

 .الصنوبر

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
530 

  صنوبر شجرة جذع اىل رأسها سارة اسندت 
  الرطب الرتاب يف  حتفر وهي. سامقة

 قد انه ام انئما ؟ جيمس مازال  هل. أبظافرها
   واستغرقها اآلن؟ عنها يبحث وهو استيقظ
. املاضية  الليلة بينهما  ماحدث يف التفكري
  ان ميكن وما بينهما املقبل االجتماع متصورة

  البهجة  ضوء على لآلخر  منهما الواحد يقوله
 ضوء على وذلك. معا   تشملهما اصبحت  اليت

 رحيانة .النهار
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 ما وهذا, بينهما ماحدث على تندم  مل اهنا
  لبثت  ما مث, حلظة هذا يف  وفكرت. أدهشها

 شعرت وقد عال بصوت ضاحكة انفجرت ان
 منحت لقد. سنوات منذ مرة ألول ابحلرية
  القيود كل  حطمت وبذلك مجيس اىل  نفسها
 حياهتا ذي هاهي واآلن. تعيقها كانت  اليت 

 مشكالت  اية تعرتضها ال امامها تنبسط
, تشاء ما تفعل حرة اصبحت لقد, عاطفية
 حتب  ان يف حرة. تريد مكان اي  اىل وتذهب
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  يف حىت حرة. قلبها كل  من اليسرت ماك مجيس
 .بذلك وختربه اليه  تعود ان

  العالق  الرتاب متسح وهي قدميها على وقفت
 شخصا   مسعت حني وتوقفت. يديها على
 هي السادسة  احلاسة كانت  هل. حنوها قادما  
 قوة اهنا ام يكون؟ عمن  مسبقا   اخربهتا  اليت
 وابتسمت ؟ تصورت مما اكرب كانت  اليت احلب

  وجهها البهجة وكست,  احلمقاء لتخيالهتا
 . انتظاره يف تقف وهي

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
533 

 ------------------ 
, امتعتنا حزمت لقد ؟  إذن هنا انت"  قال

 " فهيا؟ شيئا   أتكلي ان  تريدين كنت  وإذا
 وقد  اثره يف تتطلع سارة  اتركا   عائدا   استدار

  شاعرية  كلمات  منه تتوقع مل إهنا. صدمة انتاهبا
 تتصور  تكن مل كذلك  ولكنها, يتالقيان عندما
 امسكت و خلفه وركضت. اجلفاء هذا كل

.  خطواته من يبطئ ان حياول مل عندما بذراعه
 هبذا تتصرف  ملاذا ماهذا؟...  مجيس"  وقالت
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 كانت"  املاضية؟  الليلة بعد... ان بعد الشكل
 ان رفضت ولكنها,  متضرجتني وجنتاها

  دون الشكل هبذا يتصرف  ان  ميكن انه تصدق
 .  سبب

  اما, املاضية  الليلة كانت  املاضية الليلة"  قال
 هل.  ابنيت اجد ان هو  اريده ما فكل اآلن

 " فهمت؟
. هكذا تتصرف  ملاذا افهم   ال إنين, كال"  قالت
 " ابدا ؟ لك  شيء اي املاضية  الليلة  تعن أمل
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 قميصه خالل اظافرها غارزة ذراعه هزت 
. ذلك تعي ان  دون يرتديه  كان  الذي  القطين
  وجهه يف تنظر وهي  اخلوف  احرقها وقد

 .املالمح  الصواين
 استمتعت وقد, ذلك كان  طبعا  "  هو قال
 اغفاال   كان,  سارة اي ذلك  على واشكرك كثريا  

 " اآلن قبل اشكرك  مل ان مين
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 الباردة  السخرية تلمس وهي وجهها وشحب
  تستمتد هي حيث بقيت ولكنها ,  صوته يف

 .اليأس  من القوة
 اي تقوله  ماالذي,  شكرا    اريد  ال إنين" قالت

 يعين ال األمس يف ماحصل ان هل مجيس؟
 ال  إنين عابرة؟ متعة حلظات  سوى لديك

 "اصدقك
. ايحلويت لك راجع هو إمنا تصدقينه ما"  قال

 كثريا    تتمعين  ال ان هي اليك نصيحيت ولكن
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 الذي ابحلدث ليس فهو,  سارة اي االشياء يف
 الكالم من الرغم  على وذلك األرض يهز 

 "العاطفية  الرواايت يف  تقرأينه الذي الفارغ
 اليك؟ ابلنسبة مايعين كل   هذا هل"  قالت

  الصعب من كان"  ؟ مسر ة قصرية عالقة جمرد
. قلبها ميزق كان  الذي األمل ختفي ان عليها

  إذ بذلك  لإلهتمام حاجة هبا تكن مل ولكنها
 غري ماذا "  يقول وهو ضجرة بنظرة  رمقها انه

  فوق العتاب بتكومي  تفكرين كنت  إذا ذلك؟
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 تنسي فال, ابلذنب تشعرين ألنك اآلن رأسي
. تريدينه ال شيء على ارغمك مل انين إذن, 

  الليلة ان واعتربي سارة اي انضجة كوين
 "جتاربك يف يزيد درس سوى ماكانت املاضية

 ضحكة واطلقت" حقا ؟ ذلك تعتقد هل" 
 .االشجار خالل صداها  تسرب حادة

 آخر سبب عندك كان  اذا إال,  طبعا  "  قال 
 بدا وقد يده ساعة يف  ونظر" به  يل تعرتفني

 .عينيه يف الصرب  نفاد
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 "تقصد ماذا ادري ال"  قالت
  يل مالطفتك ان  امس يل خطر لقد كال؟"  قال

 انفذ ال لكي  ايل   تقدمينها رشوة إال ماهي
 "وظيفتك اىل ابلنسبة لك هتديدي

  لقد. قط كذلك  األمر يكن مل.. كال"   قالت 
  الذي ما..."  هو...  هو السبب كان

 يف حتبه  اهنا له  تقول كيف  ؟ قوله تستطيع
 يف يرغب ما آخر هذا كان  الذي الوقت

 ؟ مساعه
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----------- 

  أثر اي من عيناه خلت وقد,  بربود هو ابتسم 
 يف  صعوبة جتدين انك رأيت هل" للدفء
 ان األفضل  من ان اظن هذا؟ عن االجابة

 إمنا فنحن. مابعد اىل  هذا يف املناقشة نرتك
 " إال ليس  الوقت نضيع

 الدموع جتمعت وقد سارة  اتركا   عائدا   استدار
 رائعة املاضية الليلة كانت  لقد.  عينيها يف
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 لشد. مجيس اىل ابلنسبة  شيئا   تعن مل ولكنها
  شيء اي تصورت  إذ غبية محقاء ماكانت

 .آخر
 اليت الدموع  متسح وهي ايئسة شبه تبعته

  اىل تصل ان قبل وجنتيها تغسل كانت
 مل,  آماهلا كل  حتطمت وقد اآلن  و.  الشارع

 الساعات يف هبا تتعلق الكرامة  سوى هلا يبق
. هنائيا   مجيس عن تفرتق  حني اىل القادمة

,  يقف كان  حيث املقهى اىل الوصول واستنفد
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  ان رافضة نفسها متالكت ولكنها.. قواها كل
 . تعانيه الذي األمل مقدار يلحظ تدعه

 واسدد  املقهى اان سأدخل, حسنا  "  قال
 ملعرفة املرآب  اىل  انت تذهبني بينما  احلساب

 هلم  تسمحي وال. جاهزة السيارة  كانت  إذا ما
 افهميمهم . سارة  اي وعدهم  من يتملصوا أبن

 "أتخري اي دون  اآلن نريدها أبننا
  وهي,   مبرارة هي وابتسمت, قاسيا   صوته كان

.  مجيس اي تقلق ال" قائلة اليه عينيها ترفع
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  اىل انت هبا تشعر   اليت اللهفة بنفس  اشعر  إنين
 !" الرحيل

 تالشى ما سرعان لكنه.. عينيه  يف شيء ومض
 املسبب يف لتفكر الوقت هي جتد ان قبل
 العثور يف اسرعنا كلما,  حسنا  "  وقال.  لذلك
 من ننتهي أبن اجدى ذلك  كان,  كاترين  على

 " املشكالت هذه
 أبهنا,   احلزن قلبها اعتصر وقد سارة فكرت
.  منها ستخلص اليت املشكالت هذه إحدى
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 ذلك؟  من الفائدة وما. شيئا   تقل مل ولكنها
 مما الصباح   هذا متاما   نظره وجهة اوضح لقد

 . شعوره يف التشك جعلها
 اىل  السيارة انفذة من تنظر سارة اخذت
 ان  دون, هبا متر كانت  اليت الريفية املناظر
 واحلزن ابألمل تشعر كانت.   مجاهلا تلحظ
  أبي اهتماما   جتد تعد مل حىت جسدها جيمدان

 قاما منذ كثريا    مجيس يتكلم  مل. العامل يف شيء
 يف االهتمام عليه بدا وقد,  السيارة إبحضار
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  من جاءا اليت القضية مراحل آخر اجناز
  اىل جتره ان, انحيتها من هي حتاول ومل. اجلها

  يقوله  ما منهما الواحد لدى يبق ومل. احلديث
,  املاضية الليلة ذكرايت سوى  يبق مل. لآلخر

 .اآلن ذلك تتذكر ان  تريد تكن ومل
, رأسا    الشون اىل ذهبنا  إذا اننا اظن"  قال 

,   اخلارطة اتباع من افضل ذلك فسيكون
 اصبح حبيث الوقت من كثريا    ضيعنا  فلقد

 "مهم  غري ذلك
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" تعاين عما يفصح ال خفيض بصوت قالت
 "األفضل فهو,  تظن الذي كان  مهما

  عاد مث, ضجرة شبه جانبية بنظرة  رمقها 
 كانت  شاحنة ليتفادى الطريق اىل ابنتباهه

 أال.  األفضل  هو ذلك ان يبدو"  وقال قادمة
 "ذلك؟ تظنني

.  معه تتحدث  ان تريد تكن مل" طبعا  "  قالت 
 الصوت ذلك مساع يف تستمر ان تريد تكن مل
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  اىل مسامعها يف  يرتدد املاضية  الليلة  بقي الذي
 .النوم يف االستغراق اىل اإلرهاق  دفعها

 -----------------------
 ---- 

 متوترة مازلت كنت  إذا   سارة اي امسعي" قال
 ..." املاضية الليلة مماحدث

 املوضوع هذا يف التحدث اريد  ال إنين" قالت
, ماحدث كل  انسى ان اريد  إنين أفهمت؟. 

 " جمنونة محقاء  كنت  كم   انسى ان
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 يدخالن كاان  بينما النافذة  من  تنظر استدارت 
 ورأت. دموعها حبس حتاول وهي,  املدينة
  مبرارة فابتسمت  املغرب النافذة زجاج يف صورهتا

 شعرها تركت قد كانت.   رأت مما ساخرة
  يراها  لكي الصباح هذا كتفيها  على مسرتسال  

  مظهر  أبمجل  النوم من يستيقظ حني,  مجيس
 مجال تربز   بدلة  ترتدي جعلها السبب ونفس. 

 اليوم هذا يكون ان يف للسخرية  اي.  انوثتها
 على تبدو ان فيه اختارت الذي الوحيد هو
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 اآلن يهمه يعد مل.  اجلاذبية  من ماتكون اقصى
 من ينفيها  ابتدأ قد مادام  ترتديه شيء اي

 .هنائيا   ذهنه
"  إيل    ابلنسبة حسن هذا"  فجأة صوته جاءها

  صوته يف بدا الذي الغضب  وادهشها
 الصارم فمه متأملة,  اليه   تنظر واستدارت

 هبذا غاضبا   جعله الذي ما. املقطبني وحاجبيه
 احلمقاء؟ الضحية هي بينما الشكل
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 ازعجك هل مجيس؟ اي  جرى ماذا"  قالت
 وهو فجأة  توقف حني شهقت لقد!" اوه.. ان

 وقد عينيها سارة واغمضت,  ابلسيارة مييل
  اخرى مرة لتفتحهما, اخلفقان  عن قلبها توقف
  الباب فيه يدفع كان  الذي الوقت يف, 

 " ؟ مجيس اي هذا ما"  وهتفت. ليفتحه
 اللتني شفتيه بني من ابالسم  نطق" كاترين"

  اىل نظر وقد.. قلصهما قد الغضب كان
" يهتف وهو مصعوقة جتلس سارة كانت  حيث
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  من تطلب   إبهبامها تشري  هناك  واقفة  تريها أمل
  ولكن,  حصل ماذا ادري ال ؟ بسيارته  ينقلها

  أذى اي هلا سبب قد الشخص ذلك كان  إذا 
 يف راجعا   اخلطى  يوسع وهو هتديده وقطع..." 

 .  الطريق
  واخذت  ببطء األمان حزام سارة فكت

 لتتطلع السيارة من خترج وهي  ترجتفان ساقاها
  لقد. الطريق جانب على  واقفني شخصني اىل

  ان تستطع مل حبيث فجأة هكذا  النهاية اقبلت
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  يقود  مجيس عاد عندما,   ولكن . ماجيري تفقه
  استطاعت,   فقط عندها,  السيارة  اىل ابنته
  كاترين  وجه يف لتبتسم ,  نفسها   تتمالك ان

 .ابهتة ابتسامة,  املالمح املصعوقة
 ؟ مارشال اآلنسة" تقول وهي الفتاة شهقت
 "معه؟ ايب احضرك هل هنا؟ تفعلني   ماذا
 غري هذا  ولكن, حقا   ذلك فعل لقد"  اجابت

 " خبري انك هو املهم . اآلن مهم 
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 واجلهد التعب بدا وقد برأسها  الفتاة اومأت
..   إنين  فقط...  نعم "  تقول وهي عينيها يف

 انين اعرف  إنين. حقا  آسفة,  آسفة إنين
 "املشكالت من الكثري مجيعا   لكم  سببت

 وعندما, حقا   ذلك فعلت لقد"  مجيس قال
  فإنين, نتحدث ان نستطيع حيث معا   جنلس

..  كاترين  اي شيء بكل حتدثيين ان منك اريد
 " التفاصيل بكل حتدثيين ان  اريد فهمت؟ هل
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 اليت التوسل نظرة متجاهال   ابنته يف وحدق
  ان اصدق ال إنين"  يقول استمر و, هبا رمقته

  تقوم حبيث  احلماقة من تكون  ان ميكن  يل ابنة
  الدموع واهنمرت" الشائن التصرف هذا مبثل

 خطت غريزي وبدافع.  الفتاة وجنيت على
 بذراعان الفتاة كتفي  لتحيط االمام اىل سارة

 .مجيس اىل  تنظر وهي قائلة, حبنان
 -----------------------

 -- 
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  ان ميكن الكالم من النوع هذا ان تظن أال" 
 تعنيف وقت ليس هذا إن ؟ مابعد اىل ينتظر
 عن شيئا   فيه نعرف ال الذي الوقت يف كاترين

 " الظروف
"  يقول وهو ابردتني  بعينني  اليها ينظر حتول

 إن. هذا كل  خارج بقيت لو  شاكرا   اكون
  شأين هي كاترين  اىل هبا  احتدث  اليت الطريقة
  مكانك كنت  لو سارة اي   وبصراحة. اخلاص

 "  اآلن اقوله مبا كثريا    الهتممت
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 واكون"  قائلة  عليه لرتد  عارم غضب متلكها
.  لنفسك  بنصائحك احتفظت لو لك شاكرة
  آرائي عن التعبري يل وحيق انضجة امرأة  إنين

 ارفض  إنين. اختارها  طريقة وأبية  وقت اي يف
 يف كاترين  اىل  تسيء  انت بينما جانبا   الوقوف
 حتت الوقوع جبالء عليها يبدو الذي الوقت

 "ابلغ نفسي ضغط
 جسدها على ساخرة نظرة  يلقي وهو قال
 اسلم  إنين "   املرقط األزرق قميصها حتت لتوتر
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,  سارة  اي متاما   جسداي    انضجة أبنك معك
 بقامته يقف وهو رأسه وهز" عقليا ؟ ولكن
 يف فأعمق اعمق  طعناته يوايل  متعجرفا   الطويلة
 امامك   مازال"  يتابع وهو املكسور قلبها
  تكوين  ان مامعىن تتعلمي لكي طويل شوط

 " امرأة
 كيف"   تقول وهي اهلياج شدة من اهتزت

 بعد الكالم هذا على  جترؤ كيف...   جترؤ
  غضبا   يديها  تفرك واخذت" ؟ املاضية الليلة
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 تصرخ و تصيح  لو ودت,  جبانبيها وتفردمها
. تلك  التعبري كلمات  ليسرتد  تضربه ان.. 

, حتبه كانت  لقد.  منها اقوى كان  ولكنه
  تتصارع وحني,  هبا ليعبأ يكن مل ولكنه

  وهي دوما    الرابح هو  كان  فقد إراداتمها
 رحيانة . اخلاسرة

 شحب وقد ترجتف وهي بينهما  كاترين   وقفت
  امسع ان استطيع ال..  كفى..   كفى"  وجهها
 يكفي!  استطيع ال...  ذلك من اكثر جداال  
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 لقد. فيليب بيت اىل وصلنا عندما ماحدث
  ابقى تدعين ان رفضت ولقد. عليه امه اثرت

  مين يتخلص ان منه طلبت لقد,  البيت يف
 إطالقا   معه تتكلم  فلن وإال يستطيع ما أبسرع

 "ذلك بعد
 على الدموع تدفقت وقد مبرارة ضحكت

  طويال    وقتا   األمر أيخذ ومل"   تتابع وهي وجهها
 نفسه  يراجع ابتدأ قد كان  اظنه. يوافق لكي

 كنا   اليت الطريقة  من وذلك  الطريق  طوال
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  احتمل ان استطيع ال ولكنين. فيها نتجادل
 " معا   انتما تتجادالن رؤيتكما

 جدال  هناك يكون فلن هتتمي ال"  مجيس قال
  واآلنسة اان,  قلنا لقد .  يزعجك آخر
  متالك  كان  لقد" يقال ان ماميكن كل,  مارشال
  مبلغ سارة منه عرفت. غريبا   لنفسه مجيس
  رمقها لقد . ذهنه من فيها ازاحها   اليت السهولة
. متاما   عنه غريبة وكأهنا عابرة ابردة بنظرة
 وجهه على انظارها استقرت, واحدة وللحظة
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 قد كان  لو, الشوق عينيها اعماق يف أبن وقد
 يهتم  مل. يفعل مل ولكنه, اليها  ينظر وقتا   وجد

 الذي ابحلب او بشعورها او هبا ذرة مقدار
 خذي, ) املاضية  الليلة هلا  قال لقد. له تكنه

 حىت شيء كل  اعطته لقد,  حسنا  (  واعطي
  به ليلقي شيء كل  منها هو اخذ وقد,  قلبها

 .بعيدا  
 اعلم   ان اريد فقط  إنين"  ابنته خماطبا   هو قال
 جعلك  الذي ما.  كاترين  اي ذلك فعلت ملاذا
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 فعلت انين السبب هل ؟  الشكل هبذا هتربني
 شيئا   افعل مل انين  ام ,  يعجبك مل شيئا  

 " تريدينه؟
 -----------------------

 ------ 
 ونقلت"  ابلضبط اعرف ال  رمبا... إنين" قالت
 االعتذار بدا وقد وسارة ابيها  بني  بيأس نظرها

 اكن مل"  تستطرد وهي,  وجهها تعبريات يف
,  صدقين أيب اي الكدر لكما اسبب ان اقصد
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 يف كنت  لقد,  يل حدث الذي  ما ادري ال
  متاما   كان   لقد"  بريقها وغصت"  احلماقة غاية
  اي اوه..  ظننت...  ظننت اآلنسة قالته شئيا  
 وهي ابيها ذراعي  بني بنفسها  والقت!" أيب

 . ابكية تنشج
,  مهدئ   ظهرها على يربت وهو احتضنها 

 من سارة بعيين لتلقيا عينيه رفع  عندما ولكن
 رقة اية مالحمه يف تكن مل,  ابنته رأس فوق

 آخر  أبن هي لتشعر, متوعدا   اليها ينظر وهو
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, بينهما األمور تستقيم  ان يف األمل من قبس
 .  خبا قد

 وهي,  السيارة اىل لتعود سارة استدارت
  يقطعها  يكاد حىت هبا  يستحفل  ابألمل تشعر
 قد مجيس أبن القتناعها فقط ليس. إراب  

 ألنه ولكن,  فقط ابنته إلرجاع استخدمها
. البنته حدث ملا الدوام على يلومها سيظل

 ومهما االبد  اىل نظره يف ممقوتة ستبقى إهنا
  شعرت,  وفجأة. عنها فكرته يغري فلن قالت
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 على قدرهتا استمرار من  متأكدة غري أبهنا
 .املقاومة
 **** 

 خمتلطة احاديث صدى املمر  احناء  يف تردد
 احدى  مهست ان بعد هدأت ما سرعان
 الباب خارج سارة ووقفت.  حمذرة الفتيات
 فيها تشرتك كانت  اليت الغرفة  اىل  املؤدى
 ان مالبثت مث,  اخريني فتاتني مع كاترين
 اغلقت.  اخلاصة غرفتها اىل  طريقها اختذت
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 يف متأملة, حوهلا ما  اىل تتطلع واخذت الباب
 هي  هل. لديها  مألوفا   كان  الذي االاثث

 الغرفة هذه يف كانت  منذ فقط اايم  مسألة
 تلك  ولكن, ذلك تعرف كانت  مرة؟ آلخر
 ليقتحم  طريقه فيها مجيس وجد  اليت الليلة
 كانت,  عقب على رأسا   حياهتا ويقلب غرفتها
 بعمق وتنهدت, جدا   بعيدة  تبدو الليلة تلك
 سبق الذي  الشيء  اىل تعود  اهنا تدرك وهي

 وهو أال, هنائيا   تركه على نفسها وعاهدت
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, مستحيال   كان  ذلك  ولكن. فيه التفكري
 يف الليلة  ميضي ان  اىل اضطر  وقد خصوصا  

 رحيانة.املدرسة فتيات بقية  مع الفندق
 غرفة من خارجة وهي سارة به  مرت لقد
  حصوله لعدم سخطه عن  يعرب لتسمعه الطعام
 تلك العائدة الطائرة يف  سفر تذكريت على

 الوقوف  يف ابلرغبة تشعر وكادت.  الليلة
 كان  ولكنه. العون تعرض رمبا  او شيئا   لتقول
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 كله  جهدها بذلت لقد,  إراب   سيقطعها حتما  
 .  تنهار ان دون  السالمل  صعود يف

 من اعتبارا    اهنا هو اآلن يهمها ما كل  كان
, اخرى مرة رؤيته على جمربة تكون لن غد بعد

 .العزاء من جدا   غريبا   نوعا   هذا وكان
 لتحملق دهشة  هي لتستدير فجأة الباب فتح

.  امامها  وقف الذي القامة  الفارع  الشخص يف
 كان  وكأمنا  حوهلا العامل جتمد واحدة وللحظة

. سيحدث ملا انتظارا   انفاسه حيبس شيء كل
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 هي له   لتقول خلفه الباب  اغلق مث هو ودخل
 "اخرج"  حادة بلهجة

 القى  مث الغرفة جيتاز وهو بربود هو ابتسم  
 مثة  ليس"  يقول وهو متعجرفة  نظرة عليها

  فليست,  سارة اي شجار او  سخط ألي وقت
 غرفة يف معا   جتمعنا اليت  األوىل املرة هذه

 "فضلك من ذلك  من فاعفيين,  واحدة
 ---------------------- 
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 ان وشك على بنفسها  تشعر وهي قالت
 " تريد؟ ماذا"  شظااي اىل لتتناثر   التوتر  يفجرها

 اقول ان  دون الصباح يف اسافر قد"  قال 
  بعد حيسن ال وهذا كذلك؟  اليس,  وداعا   لك

 "  املاضية االايم يف بيننا  جرى الذي كل
.   الشاحب  وجهها اىل اللون كلماته  اعادت 

,  ابالزدراء ينضح الذي حديثه هلا سبب لقد
 كم   له  تظهر  ان تشأ مل ولكنها ,  هائال   املا  

 . تلك كلماته  آملتها
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 انتجت قد واحدة ليلة فإن, إذن"  قالت
  لشد  كذلك؟  اليس,  املهذب للسلوك عرضا  
 الزهو ,   مجيس اي, ابلزهو هذا يشعرين ما

 وقتك من بعض بتخصيص نفسك لتكليف
 مماتصورت افضل كان  سلوكي ان البد. يل

 "منك املكرمة هذه ألستحق
 مل  إنين"  يقول وهو وجنتيه اىل  الدم صعد

 "سارة اي  الشتائم  لتبادل هنا  اىل احضر
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 ومالت" إذن؟ جئت  وملاذا كال؟"   قالت
 تكلف مل ألهنا ابلسرور  تشعر وهي برأسها 

 يف كانت  فقد, اجلميل ثوهبا تغيري  عناء نفسها
 تستمدها  كانت  اليت ابلثقة الشعور اىل حاجة
 يف  ذلك اىل حباجة.   احلسن  مظهرها  من

 إهاانت ال"  واستطردت,  األخرية معركتها
 مثل يف عماتريده اتساءل  جيعلين هذا ؟ إذن

 على نظرة والقت"  املتأخرة الساعة هذه
  قلبها خبفقات  تشعر وهي اليه  مث,  يدها ساعة
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 ماكان.  الشكل هبذا تستفزه  ان هلا ماكان, 
 الفعل  هلذا االغراء  ولكن. غضبه تثري  ان هلا

"   واتبعت. مقاومته ميكنها  ان من اقوى كان
 " ؟ حلظات بضع لتمضي  ترجع مل انت طبعا  

 واقف  وهو بينما أبنظارها تقيسه واخذت
 تتصنع  وهي اتبعت مث,  االهاانت يتلقى
,  ولكن لك شكرا,  حسنا  " اببتهاج االبتسام

"  مجيس اي كافية  هي واحدة مرة إن.. كال
 تفتحه الباب  حنو تسري وهي ظهرها له  وادرات

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
574 

  من اكثر  ختط مل ولكنها,  اخلروج منه لتطلب
 اخذها  وقد نفسها لتجد ثالث  او  خطوتني

  ظهرك ايل  تديري ال"  يقول وهو ذراعيه بني
 !"ذلك  تقويل ان  بعد السيدة  ايتها

 حاولت لو ااننيتك اجرح هل  ؟ وملاذا"  قالت
   ليتناثر اخللف  اىل  رأسها ودفعت" الرفض؟
 عيناها كانت  بينما,  كتفيها  على شعرها

  لقد, اوه"  قائلة تتابع  وهي تشتعالن
,  ايمجيس,  املاضية الليلة بتلك استمتعت

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
575 

 يف كنت  إذا, هلذا,  ومقتدر ماهر رجل إنك
  يف ترتدد فال بذلك  لك يشهد  من اىل  حاجة

 العرض  إعادة اىل ابلنسبة  ولكن, يب االتصال
 دعين واآلن.  االمتحان  سأجتاز انين اظن, 

 "فضلك من اذهب
 يف احتجاجك كان  لقد ؟ تذهبني  ادعك" قال

 الشعور علي   غلب ملاذا ولكن. اجلمال منتهى
"  ؟ سارة اي ذلك  يشاركك يكن مل قلبك أبن
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  انت هل" متابعا   يقول وهو احتضاهنا من وزاد
 "حقا ؟ ماتريدينه  هذا ان من متأكدة

  متاما   ادرك  مل ولكنين,  إهلي اي, نعم "  قالت 
  ؟ ماقلت مسعت هل!  خمادع انت كم   قبل من

 !"اتركين واآلن
 متـأكدا   اكون عندما ذلك افعل  وملاذا"  قال
 حياول  واحنىن" عقلك؟ تغيري استطيع انين من

 األمل ومألها وقد رأسها ادارت ولكنها, تقبيلها
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 اي اقول ما  اعين إنين"  وقالت هلا  تلك ملعاملته
 " اآلن اذهب دعين,  مجيس

 -----------------------
 ------ 

 الذي ما رفضت؟ انين   لو وماذا"  قال
  من تزيدين مارشال؟ آنسة اي ستفعلينه

 يف  حيدق وهو بربود وابتسم " احتجاجك؟
 . وجهها كسا  الذي الوردي اللون
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  من اكثر  اصبح ذلك ان سارة ادركت فجأة 
  يعين كان  فقد.  إرادتني  بني صراع جمرد
  من ماميلك كل  يستعمل ان  يريد إنه.  مايقول

,  ذراعيه بني أيخذها ان سبيل يف ومهارة حيل
.   الفكرة هذه جملرد ابلدوار للحظة وشعرت

  ذهنها  يف ومضت ان مالبثت,  ما فكرة ولكن
 ملاذا.  جسدها يف ابردة قشعريرة لتبعث
 كل  قبال   هلا  ابدى ان بعد برقة اآلن يكلمها
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 مباقالته كربايءه  جرحت ألهنا هل اجلفاء؟  ذلك
 قبل؟ من له

 وعي دون  ذراعيه بني  من فجأة نفسها سحبت
  هذا اعين  واان كال  قلت لقد " تقول وهي منه
  مايصعب هذا كالمي  يف هل,  مجيس اي, متاما  

 منه  يعاين  ما تعاين ايضا    انت  انك ام فهمه؟
 " اللزوم؟ عند الصمم ...  وهو كثريون  رجال

 دهشت اظنك"  تتابع وهي مبرارة وضحكت 
 قد آخر رجل اي ان تتصور أمل  ملاذا؟, لذلك
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,  ولكن الطريقة؟ نفس  معي استعمل يكون
 مارشال سارة اىل ابلنسبة ليس,  ابلطبع كال

 تعرفه ماالذي,  العانس املعلمة,  املسكينة
 انك  تظن كنت  انك أرى الرجال؟ عن هذه

 أليس,  املاضية الليلة  معروفا   ايل   اسديت
  ألختزهنا  الذكرايت  بعض متنحين لكي كذلك؟

 " لشيخوخيت
,  اهليسترياي  من بشيء اخرى مرة ضحكت

  ان بعد  رأسها هتز وهي شفتها على وعضت
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"  وقالت. هبا ميسك ان يريد  كمن  حركة ابدى
 استمتعت لقد,  تلمسين  ان اريدك ال,  كال

,  متعادالن اننا فلنعترب إذن ,  املاضية الليلة
 املسألة  هذه كل  من ولننته كذلك؟  اليس

 " الكرامة من بشيء القذرة
 ان قبل خيرج لتدعه الباب تفتح استدارت

  اخلروج ينوي ان عليه يبد  مل ولكن, كليا    تنهار
  انك لو  حيدث ان هذا لكل يكن مل"  وقال, 

, الدوام على  يعاودك الذي للشيء تصديت
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 يف تستمري  ان إمكانك يف ليس,  سارة اي
 كان  ماذا رأيت لقد. املاضي من االختباء

 على بل,  فقط عليك  ليس.  عليك أتثريه
 احلقائق نستعرض كنا  وإذا, كذلك  آخرين

  اىل  اخرى حقائق نضيف ال فلماذا,  اآلن
 كل  ليشمل, مرة اجلو يصفو مث,  القائمة

 " شيء؟
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  بشدة  الباب تضغط وهي اصابعها اهتزت 
  يل ماحدث"  تقول وهي, األمل هبا ليربح عليها

 " اللعني شأنك  من ليس املاضي يف
  امسك,  افزعتها وبسرعة" كال؟" قال 

 أتلقت وقد جيدا   اغلقه مث الباب جيمس
" قائال   يتابع وهو, بعينيها التقتا حلظة عيناه
 فقد,  متاما   شأين من ذلك  إذ  اقول  ان اريد

" ما بشكل  عليها اثرت اليت   هي ابنيت كانت
 تزعجي ال" االعرتاض  من مينعها يده ورفع
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,  قبل من  ستقولينه ما كل  مسعت لقد, نفسك
  عن سألتها عندما كاترين  قالته ما ايضا   ومسعت
 كل  توضح مل أبهنا أسل م  إنين,  هرهبا سبب
 يقع اللوم  ان اجللي   من كان  ولكن, شيء
  انين اظن وهلذا,  أان وتوقعت سبق كما  عليك

 "كذلك؟  اليس,  االجوبة بعض استحق
 ال..  مجيس اي شيئا   تستحق ال إنك"  قالت

 املاضية الليلة حتسب كنت  إذا  إال,  شيء
 من  هو املاضي إن. لذلك األجرة  من نوعا  
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 عالقة لغريك او لك وليس,  اخلاصة شؤوين
 "به

 -----------------------
 ------ 

 انت, هنا "  وقال حده الغضب به  بلغ هنا 
"   يتابع وهو ضبطه حاول ان لبث وما" خمطئة
 اي,  املاضية الليلة كثرية  اشياء  يف اشرتكنا لقد

  ان  الصعوبة من جتدين فلماذا,  سارة
 "كذلك؟  الكبري السر  هذا يف تشاركيين
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 عن اخرجتها حتد نربة الساخر  صوته يف كان
  هتدئ  ان حتاول النهار طيلة لبثت لقد. طورها
 اآلن ولكنها , متزقها كادت  اليت آالمها من

 كانت.   الباب عن فابتعدت,  ابحلدة تشعر
 يف يداها التوت وقد مضطربة متصلبة حركاهتا
 سقطت قد احلواجز كل  وكأن تنورهتا ثنااي
 وقرفه وكراهيته زمخه بكل  املاضي ليعود اخريا  

 . احلاضر  اىل واحدة مرة
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 يف فيه؟ تشارك ان  تريد فإنك ,  إذن"  قالت
 ان  تريد مجيس؟ اي كذلك  اليس, أان ماضي  

 هي اان  اليت املرأة هذه  جعلين ماالذي تعلم 
  تعي  ان  دون فارغة ضحكة واطلقت" ؟ اآلن

  ضحكتها يف املرارة  مقدار من  اجفاله مبلغ
 اآلنسة  جعل الذي ما"  تستطرد وهي تلك

,  اوه ؟ الظريفة  العانس  هذه تصبح مارشال
 ولكنين التساؤالت هذه مثل  امسع كنت  دوما  

 حمقا   كنت  رمبا ولكن,  اآلن حىت عنها اجب مل
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 اليضاح  املناسب الوقت  هو هذا ان يف
 كان.   نظراته  تقابل عينيها ورفعت" األمور
 وهي غريبة لدرجة هادئ   إمنا شاحبا   وجهها

  العشرين يف كنت  عندما اغتصبت  لقد"  تتابع
 ان  كرهت  الذي السر هو هذا,  عمري من

 تستمتع  ان ميكنك  وهلذا,  فيه احدا   اشارك
 " الشرف هبذا

 ..." إنين..  سارة"  متتم 
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 يف  العي هذا مبثل قبل  من مجيس تر مل إهنا
 كان,    اصابته قد ضربة وكأن بدا لقد. النطق

  حبيث  القتامة من وعيناه وجهه يكسو العبوس
  مباذا,  تعبري من فيهما ما  رؤية عليها صعب
 ابلشفقة,  ابالمشئزاز يشعر؟  ؟ يفكر كان

 يف رغبة وال فكرة اية  لديها يكن مل ابالزدراء؟
 رحيانة .تعلم  ان

  مسرور انت هل ؟ عنك  وماذا" هبدوء قالت
 لعلك ام  السر؟ هبذا شاركتك اخربتك؟ ألنين
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  إنين,   حسنا    املثرية؟ التفاصيل تعرف ان  تريد
  هو هذا ان  اظن ولكنين, مجيس  اي جدا   آسفة

 " معرفته اىل حاجة يف انت ما كل
  اليت القصرية املسافة جيتاز وهو فجأة وسكتت

  ابصابعه ضاغطا   بكتفيها ليمسكها, تفصلهما
  اريد ال إنين, يكفي  هذا"  يقول وهو

  اىل نظر مث,  واحدة مرة وهزها" التفاصيل
 ان ومالبث, بكتفيها متسكان كانتا  اللتني يديه

  شعره متخلال   يبتعد  وهو قبضتيه  ارخى
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 من ابخلوف, فجأة شعر وكأمنا ابصابعه  االسود
 فلم ,  احلقيقة عرف ألنه هل ملاذا؟, ملسها

 ملسها؟ يف التفكري حيتمل يعد
 النافذة اىل ومشت, ابلدموع عيناها اغرورقت

 تتمىن وهي,  شيئا   ترى  ان دون  منها تتطلع
 حمو إمكاهنا يف اهنا لو,  قبل من متنت كما

 ؟ ذلك إمكاهنا يف كان  هل ولكن,  املاضي
  فقط تعلمت لقد ماحدث؟ تغيري ميكنها هل

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
592 

 صار هذا ولكن ذاك ماضيها مع تعيش ان
 .صعوبة اكثر اآلن يبدو

 -----------------------
 -- 

  صوته نربات وبعثت"  سارة اي آسف انين" 
 غرزت حىت قبضتيها وشدت. نفسها يف األمل

 ماقد  تتمالك لكي  وذلك, راحتيها يف  اظافرها
 كان  انه بكالمه قصد هل. اعصاهبا من بقي

 مل إهنا عنه؟ ختربه جلعلها  ام, ملاحدث آسفا  
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 يفتح الباب  صوت مسعت عندما حىت.. تعرف
 دون  يرحل تركته لقد. تسأله  ان حتاول مل, 

 لكي تقال   بكلمة تفكر ان  تستطع مل إذ كلمة
 .تستوقفه

 -----------------------
 ---- 

 عشر احلادي الفصل
  واهلدااي احلفلة ألجل مجيعا   اشكركم   ان اريد" 

!"   شيء كل  ألجل,   حسنا  ,  اوه...  و
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  بني ابتساماهتا توزع جاكوب ستيفاين واخذت
 خدها على سالت دمعة مسحت مث,  اجملموعة
 املدرسة خنب"  قائلة كأسها  ترفع وهي

 على  شجعتين اليت  سارة  وخصوصا   والفتيات
  ذلك عن حتدثنا ان  بعد  العمل  اترك ان

 " طويال  
 يف املعلمات بقية  تشارك وهي  سارة ابتسمت

 أتخذ وهي ابردا   الشراب كان.   كأسها  رفع
 املائدة على الكأس تركت وفجأة.  رشفة منه
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 مل ولكنها. النافذة من تتطلع واستدارت
 الريفية املنطقة  تلك من  الكثري  رؤية تستطع

  مالعب وراء بعيدة مسافة اىل  متتد كانت  اليت 
 كانت  اليت   والسهول اجلبال رأت لقد. املدرسة
 تتناول مل اهنا. الشمس  شروق بلون  تتألق
 يف مجيس مع امضته الذي الوقت منذ شرااب  
  اليت الذكرايت  ذي هاهي واآلن البريينيه جبال

  ذهنها  اىل تندفع تفكريها  من طردها حاولت
 .اخرى مرة
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 اجملموعة تركت اليت ستيفاين صوت جاءها
 انت هل,  سارة"  لتقول قرهبا وتقف لتأيت

 " خبري؟
. الكدر اجلميل وجهها على يبدو كان

, طبعا  "  تقول وهي,  االبتسام سارة وحاولت
 " غري ال اليقظة احالم فقط إهنا

  مالك مجيس عن هي هل"  الشابة  املرأة قالت
 "اليسرت؟
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 -----------------------
 -- 

 واتبعت سارة دهشة ترى  وهي وابتسمت
,   اصبحنا لقد. سارة اي ذلك تنكري ال" قائلة

 وقد. األخرية االسابيع يف  صديقتني وانت اان
  عادية غري اوقاات   متضني  كنت  كيف  الحظت

 يف وقعت هل,  تؤملك اشياء  تتذكرين وكأنك
  كاترين  عن تفتشان معا   ذهبتما عندما غرامه

 " ؟
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 مالمح توترت وقد قائلة  برأسها سارة اومأت
 اليس,  محاقة إهنا..  إنين ..  نعم "  وجهها
 سين  مثل يف امرأة  اىل ابلنسبة اعين كذلك؟

 .." تعرف ان جيب
. بذلك عالقة هلا ليس السن" ستيفاين قالت

 مل  ملاذا,  هو افهمه ان استطع  مل الذي إن
 احاول كنت  عندما به نصحتين ما انت تتبعي

 العامل؟ من  شيء اىل ألتعرف وظيفيت اترك ان
 لكي املستقبل  اىل  دوما   اتطلع  ان اخربتين لقد
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  عدم على فيه اندم وضع يف نفسي اجد ال
 طيبة نصيحة هذه وتبدو.  ما  بشيء القيام

 " ايضا   هذه حالتك ملثل
 به اتصل ان ؟ إذن تقرتحني ماذا"  سارة قالت

" جبنون؟ حبه يف غارقة انين ألخربه هاتفيا  
  يتألق الالمع البين  شعرها  كان.   رأسها وهزت

 وهي, النافذة من املتدفقة الشمس اشعة يف
 اليسرت ماك مجيس إن! ذلك  اظن ال"  تتابع

 " ذرة مثقال يب يهتم  ال
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 الزرقاوان عيناها ملعت وقد ستيفاين قالت
 عدل ملاذا ذلك؟ أحقا  "  الكفاح يف ابلرغبة

  وملاذا ؟ املدرسة من  كاترين  ينقل  ان عن إذن
 املدرسة؟ من تطردي  ان يف عزمه حيقق مل

 " بك؟ يهتم   ال إنه وتقولني
 ان  يظن ال هو رمبا"  بضعف سارة قالت 

  كاترين  تركه اىل وابلنسبة. ذلك يستحق األمر
. ذلك يف دخل  لكاترين ان اتصور فأان, هنا
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 اهنا والبد, هنا زميالهتا بصحبة مستمتعة فهي
 "مدرستها تغيري رفضت

 ان احببت وانت"  ساخرة ستيفاين قالت
 مجيس  نفس,  اليسرت ماك مجيس ان تتصوري

 يقبل  وال يعترب  ال انه  يل بدا الذي اليسرت ماك
 الرجل  هذا,  حياته يف رأيه عدا آخر رأي اي

 من عشرة اخلامسة يف فتاة متنيات امام ينحين
  شعرها ليتناثر  رأسها ستيفاين وهزت" عمرها

  الوراء  اىل هي ودفعته,   وجهها على االسود
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  ذلك  كل  فعل انه إال هلذا تفسري ال" بضجر
 !"فعال   بك يهتم  ألنه,  سارة اي ألجلك

 اببتداء ينبئ اجلرس  رنني تسمع وهي عبست
  اىل فلنعد, حسنا  "  وقالت الظهر بعد دروس
,   صفوف ثالثة امامي مازال,  الرحى حجر

 اآلن بعد تعليم  وال,  كله  هذا  من انتهي لكي
,  ولكن,  هلا خطط كما  االمور  حتققت اذا, 

,  عنه ماحتدثنا يف ستفكرين  انك سارة اي عديين
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 احلياة فإن,  تريدينه ما متابعة من ختايف ال
 "   قصرية

 وحتولت الرد سارة تستطيع ان قبل ذهبت 
 األمور  كانت  لو تتمىن وهي, ببطء النافذة عن

 وتصورت,  ستيفاين تظنها  اليت السهولة مبثل
  هاتفيا   به تتصل وهي مجيس عند الفعل  ردة

  تساوي ال دونه من احلياة وان  حببها له لتعرتف
,  الباردة بسخريته يقتلها  إما إنه . لديها شيئا  

 تستطيع ال وهي... منها يضحك  ان وإما
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 مثانية اآلن مضى لقد,  األمرين احتمال
 اسابيع  مثانية. فيها رأته مرة آخر على اسابيع

 كل .   آالمها من ختفف مل موحشة طويلة 
 ما كأفضل   حياهتا تعيش  ان هو اآلن ماتريده

, ذلك احتمال على يساعدها.  تستطيع
 . معا   امضياها اليت القليلة األايم ذكرايت

 -----------------------
 --------- 
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 هرج  يف الثالثة السنة صف فتيات كانت
 وجدت مما, القادمة العطلة محى يف ومرج
,  ابنتباههن االحتفاظ  يف ابلغة مشقة سارة

  يف يعملن مجاعات بتقسيمهن  وذلك
 معظم  امضت اليت  املتقاطعة الكلمات
.  تقسيمها يف السابق املساء ساعات
  اذ بينهن  والضحكات  اهلمسات وجتاهلت

 القرتاب ابلشوق شعورهن  مبلغ تتفهم  كانت
  تشاركهن ال هي كانت  وإن الصيفية  العطلة
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 تشغل  ان ميكنها اهنا ذلك , ذاك شعورهن
  االايم يف التفكري ولكن,  التعليم   اثناء ذهنها

, اليأس   من مبايقرب اشعرها اآلتية الفارغة
 فجأة  لتفتحهما, أملها ختفي عينيها واغمضت

 رحيانة .يفتح الصف غرفة بباب  تشعر وهي
  لفظ  الذي حقا   صوهتا هو كان  هل!" مجيس"

 توقفت وقد مصدقة غري ونظرت امسه؟
 واقفا   حقا   مجيس هو كان  هل...  انفاسها

 تتساءل وهي رأسها وهزت الباب؟ يف هناك
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 قد, ذاك  عملها يف استغراقها  كان  إذا عما
 عندما ولكن,  ذهنها يف التصور هذا وضع

 ..  حقا   هو انه عرفت,  تكلم 
 "  سارة اي اليك اتكلم  ان اريد"  قال

  صوته ويف.. اخلوايل االايم  يف كان  كما  متاما   انه
 الثقة ونفس املتعجرفة الباردة  اللهجة نفس

 ! ابلنفس
 هتز وهي ابرد بوجه النظر تبادله سارة وقفت
 بيننا  مواضيع ال ان عن عدا"  قائلة  رأسها
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  مناسب غري الوقت هذا فإن,  فيها لنتحدث
 سيد اي, الدرس إعطائي وقت فهذا. لذلك

  إذا جدا   لك شاكرة اكون وهلذا , اليسرت ماك
 " خرجت انت

  تطليب  ان تعودت اظنك اخرى؟ مرة"  قال
  ان ميكن حتاذري مل واذا,   سارة اي اخلروج مين

 "االزعاج لك اسبب
 الفتيات وجوه يف متطلعا   ماحوله اىل ونظر

 عن متخليات بفضول حنوه استدرن اللوايت

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
609 

 هذا غمرة يف املتقاطعة  الكلمات رموز حل
 . العادي غري احلدث

 " هنا؟ ورقتها  انتهت منكن من, حسنا  " قال
"  قائلة الصف مؤخرة يف يدها  احداهن رفعت

 " سيدي اي اان
  اىل الصف عن املسؤولة انك,  حسنا  "  قال

 "مفهوم؟,  مارشال اآلنسة  عودة حني
  بذلك  امسه اآلن سارة تنطق مل!" مجيس"

 ابلغ غضب مثة كان  وإن,  املقطوع النفس
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 عن فكرة عندي ليس"  واتبعت. ذاك لتصرفه
  إبلقاء لتبدأ  هنا اىل أتيت جيعلك الذي السبب
  استطيع  ال أبنين اخربك دعين  ولكن,  األوامر

 "فضلك من اخرج واآلن, ذلك الصربعلى
 يف  اخطأت لقد,  سأفعل اظنين ال" قال

 ارتكاب نييت يف وليس  قبل من مرة اخلروج
 مث,  ماحوله اىل ونظر" اخرى مرة اخلطأ نفس
 وهو عليه  وجلس خال كرسي  اىل  هبدوء سار
  الدرس ينتهي ان  اىل هنا سأنتظر "  قوله يتابع
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 تتابعي ان ميكنك,  سارة اي معي وتتحدثي
 "هنا لست وكأنين عملك

 ليست أبهنا  تتظاهر ان تستطيع  فقط اهنا لو
 ال حبيث منه القرب وهبذا, الغرفة نفس يف

,  تلمسه لكي خطوات  عدة سوى يستلزم
 تلمس يف رغبة اصابعها يف ابخلدر واحست

  انه ذلك. ابهلزمية شاعرة فجأة وجلست. يديه
,   يقود ألن مناسبني كاان  املكان  وال الوقت ال
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.   املتكررة مشاجراهتما إحدى اىل عادة
 .الفتيات  اىل والتفتت

 -----------------------
 ----- 

 متابعة  ميكنكن بنات  اي,  حسنا  "  وقالت
 ميكنها مقصرة نفسها جتد واحدة واي ,  العمل
 يف اثنتان او كلمة  توجد قد اذ,  تسأل ان

  وهي سارة وسر ت"  لديكن  مألوفة غري القطعة
 شعورها من الرغم  على  صوهتا ثبات تلمس
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 االختناق هلا يسبب اجلو يف شيئا   وكأن
  تشعر...  يرقبها جبميس  تشعر اهنا. البطيء

 رحيانة .بيدها تلمسها وكأمنا تلك  بنظراته
  لتشعر  جيلس كان  حيث  اىل عيناها ارتفعت
 الرقة ترى وهي اخلفقان عن يكف  بقلبها

 الوقت وكأن وبدا. مالحمه يكسوان  والدفء
,  ذاك عند , حلظة  انظارمها تالقت حيت توقف

  ليعود, سؤاال   الفتيات احدى  اليها  وجهت
"  السؤال وكان,  عليه كان   ما  اىل شيء كل
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 منطقة مارشال آنسة اي افقيا  ,  الثالثة رقم 
 ما نعرف مل إننا,  طبيعية حدودا   تشكل جبلية

  اوضح اشارة اعطاءان ميكنك هل,  هي
 "لذلك؟

 املتقاطعة؟  الكلمات يف هذا هي وضعت ملاذا 
 اهنا حبيث مجيس اىل مركزة افكارها كانت  هل
 حىت ذهنها من حموه استطاعتها يف يكن مل

 العمل؟   اثناء
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 ابحلرج الشعور ميكنها ومل..."  إنين " اجابت
 ان بعد املناسبة الكلمات على العثور من

 اهنا عرف  لقد. يبتسم  لرتاه  الغرفة عرب نظرت
,  بينهما ماكان ونسيان نسيانه  من تتمكن مل

 هي تكون ان والبد البريينيه جريب"  وقال
 كانت  اليت  الكلمة هي اظن,  املناسبة الكلمة
 لوحة وضعت  حني فيها تفكر  مارشال اآلنسة

 " املتقاطعة الكلمات
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 يتكلم   وهو املعاين من ثروة العميق  صوته محل
 سارة اوصال يف رجفة الدافئة هلجته وبعثت, 
 الكرسي وضع ليضطرب كرسيها   يف فقفزت, 

 يضحك تسمعه  وهي وجهها تضرج وقد حتتها
  السبورة على سأكتب"  وقالت. هبدوء

 "هتجئتها يف صعوبة جتدن قد اليت الكلمات
,   الصف اىل ظهرها  وادارت الطبشورة اخذت
,  اخرى مرة مجيس تكلم  حني  اجفلت ولكنها
"  يقول وهو دفئا   اكثر  اآلن صوته بدا وقد

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
617 

 من ألجلي اجلملة هذه هتجئة ميكنك هل
 " طبعا   ابلفرنسية...   احبك اان إهنا ؟ فضلك

 وحبركة املرتعشة يدها من الطبشورة سقطت
 ابلدم  تشعر وهي لتلتقطها سارة احننت  تلقائية
 اجلملة يقول صوته وجاءها. رأسها اىل يتدفق
 اكن مل إذا هذا"  يعقب  وهو ابلفرنسية ذاهتا

 "مارشال؟ آنسة اي كذلك  اليس,  خمطئا  
  على انظاره  تركزت وقد هبدوء وضحك

 متأكدا   لست إنين" متابعا   املتضرج   وجهها
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  ان قبل ترديدها ميكنك رمبا, اللفظ صحة من
 " السبورة على تكتبيها

 جيعل ان يتعمد ملاذا ذلك؟ يفعل  كان  ملاذا
 حيبها؟ انه  يقول ان يريد  وكأنه  يبدو األمر

 وهي,  اصابعها  بني الطبشورة  وامسكت
 كلمة  كل  اىل  يستمعن الفتيات  ان اىل منتهبة
  اي,   متاما   صحيح هذا ان"  قالت مث,  تقال
" لفظك يف خطأ مثة ليس,  اليسرت ماك سيد
 وابتسم ,  اضطراهبا يفضح خشنا   صوهتا كان
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 بنظراهتا اهلادئة نظراته  التقت وقد برقة هو
  اىل ابملئة مئة مطمئن غري زلت  ما"  يقول وهو

 ان مارشال آنسة اي لك فهل,  لفظي سالمة
 "منها؟ اتثبت لكي اجلملة هذه بقول تتفضلي

 جديدة طريقة اهنا ام منه  لعبة هذه كانت  هل
 .فكرة لديها يكن مل لتعذيبها؟

 -----------------------
 ------------ 
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  وجهه يف تتفرس وهي بشيء هتتم  تعد مل فجأة
  تعرب اليت  اللغة يهم  وال! حتبه  إهنا. الغرفة عرب
,  هي هي تبقى فالنتيجة. هذا حبها عن فيها

.  له  تقوهلا  دامت ما  نفسها هي والروعة
 "احبك إنين"  ابلفرنسية وقالت

 الذي الصمت جو يف صوهتا  يسمع  كاد  ما
 وهي  قصريا   نفسا   واخذت. الفتيات فوق ران

 ابلفرنسية تردد وهي بعنف خيفق بقلبها  تشعر
 قالت"   اليسرت ماك سيد اي  احبك إنين" ببطء
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  يف احاسيسها جتلت وقد اليه تنظر  وهي ذلك
 . عينيها

 على ظهر  وقد انفاسه توقفت وقد عليه بدا
 ان قبل األمل من يقرتب الذي التوتر مالحمه

 ابتسامة كانت.  يبتسم مث,  فجأة يسرتخي
 ما كل  ابختفاء اشعرهتا حبيث الدفء من حتوي

"  ابلفرنسية وقال,  برود   من به تشعر  كانت
 ترين  كيف.   مارشال  آنسة اي احبك  إنين

 " لفظي؟

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
622 

 "متاما   رائع,  رائع انت..  انين"  قالت
  يكون ان  رجوت" حنوها متجها   يقف وهو قال

 جانبا    ورماها الطبشورة يدها من واخذ" ذلك
 كن  اللوايت  الصف فتيات اىل ينظر ان قبل

 ايتها,  واآلن"  وقال ابستكانة جالسات
 عليكن االعتماد ميكنين انه اعلم   إنين الفتيات

 خمتصرا   حديثا   اتبادل بينما التصرف حسن يف
 خذيل عدم  منكن وارجو,   مارشال اآلنسة  مع

" 
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 هبا  خارجا   ذراعها من سارة أيخذ يده مد مث
 بذلك  قاطعا   وراءمها  الباب اغلق  مث الغرفة من

 .   البنات بني  تفجرت  اليت االحاديث
 اي فيه نتحدث مكان اىل حاجة يف إننا"  قال

 "  سارة
  كان  إذا عنا متسائلة بعينيها تطرف وهي قالت

 ..."  إنين"  حلما   هذا
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  ان الميكن ..  حقيقة هذا يكون ان ميكن ال
 غرفة من هبا خارجا   حقيقة هنا مجيس يكون

 .الصف
 لكي سارة اي منعزال   مكاان   نريد"  يقول عاد

 خشنا    صوته  كان"  نفسي مايف  اقول ان ميكنين
 تكن  مامل إغفاله ميكنها ال معىن عينيه ويف

 . عمياء
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  يف ليس.  مجيس اي جنون هذا"  قالت
 إن.  الصف  من وخترجين هنا  أتيت ان  إمكانك

 "ايل   حاجة يف البنات
,  اليك حاجة يف أان ما نصف بقدر ليس"  قال

 "حلويت اي
 اقرتفت  لقد"  يقول وهو مواجهته  يف ادارها و

  لقد,  الليلة تلك يف تركنك إذ سارة اي غلطة
 ذلك  منذ دقيقة كل  يف ذلك على ندمت

  إنين.  اخرى  مرة حيدث ذلك  ادع  ولن. احلني
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  فرصة تعطيين ان منك واريد,  ايسارة احبك
 يف,  ذاك تصريف سبب لك  اشرح لكي اثنية

 تلك غرفتك تركت وملاذا,  الصباح  ذلك
 اليه نذهب مكان عن  إذن اخربيين. الليلة

 اتسلم  ان على اقسم  فإنين وإال. لنتحدث
 "بيدي األمور مقاليد

 وهو مبتسما   اهلادئ املمر  يف ماحوله اىل  نظر 
 هي  إذا ستقول رئيستك تظنني ماذا"  يقول
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  يعانقها عندها املوظفات إحدى ان علمت
 "املدرسة ممر يف حبيبها

..    تعين ال إنك..  مجيس"  مصعوقة قالت
 حتبين هل حقا ؟ ذلك  تعين هل..  إنين

 " حقيقة؟
 -----------------------

 ---- 
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 احبك  إنين"  وقال عميقتني بعينني  اليها نظر
 افكر وال,  احبك  انين  صدقيين..  سارة اي

 "احبك كم   لك اثبت  ان من اكثر بشيء
 مل..  الدوار رأسها اصاب وقد اليه نظرت
 مجيس.  شيء من شيئا   تستخلص ان تستطع

 و.. صحيحا   هذا يكون ان ممكن غري! حيبها
 رحيانة .دعائها لكل االستجابة  فإنه إال

 فيه تتخبط  الذي  الذهين التشوش  فهم  انه بدا
 املمر طول على بيدها يقودها  وهو فابتسم 
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 سيارته حيث اىل  جانيب ابب من ليخرجا
   عزيزيت اي ادخلي"   وقال. تقف كانت
 واغلق" التحدث ميكننا  حيث اىل سنذهب

 خلف  مكانه أيخذ واستدار السيارة ابب
 حنن  اين   اىل...  إنين"  هي وقالت املقود

 " ؟ مجيس اي ذاهبان
  النهر ضفاف على فقط قصرية لفرتة"  اجاب

 األعني عن وبعيد هناك  هادئ املكان إن, 
  يدير وهو املدرسة انحية وأومأ!" الفضولية
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 ادركت  اليت سارة شهقة  من ضاحكا   احملرك
 من  يراقبنهما  كن  صفها  بنات اكثر ان فجأة

 سيفكرن الذي ما... كال"   وهتفت النافذة
 "به؟

 سارة  اي  متاما   سيفهمن اهنن اظن"  قال 
 يفهمن  املراهقات الفتيات فإن خربيت وحسب

 " إلشارة  اب
 مثاال    اكون  لن إنين , يقلقين ما وهذا"  قالت

 "كذلك؟  اليس,  هلن طيبا  
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 ليتوجه  الطريق من خارجا   ابلسيارة استدار
 ال,  سارة اي بصراحة"  قال مث النهر انحية
  امرهن إن, هلن نعطيه مثال اي مطلقا   يهمين
 "اهتمامي  مدار فقط انت,  يهمين ال
 قد هذا  ان ابدا   ألحلم  اكن مل"  سارة قالت
,  انتهى قد بيننا ما كل  ان  ظننت لقد,  حيدث

 " الليلة  تلك  به اخربتك بعدما خصوصا  
 ليس إمنا,   بدوري هذا اان ظننت لقد"  قال

 عينيها يف ونظر" انت  ذكرته الذي لسبب
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 مل اغتصابك  مسألة  إن"  يتابع وهو مباشرة
 جعلتك رمبا,  سارة اي حنوك شعوري على تؤثر

 فجأة تركتك عندما حدث قد هذا ان تظنني
 صدمت انين هو  قوله استطيع  ما كل  ولكن

  اليت  للطريقة  ابلندم شعرت مث,  التصريح هلذا
 كيف  اعرف مل حد اىل حنوك فيها تصرفت

 اخربتين  كنت  لو امتىن كنت,  األمر اعاجل
 بتلك عاملتك كنت  ملا إال  و  قبل من بذلك

 "القاسية املعاملة
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 هذه  يف معك احلق كان  لقد, كال"   قالت
 كما"    تستطرد وهي حبزن وابتسمت"  املعاملة
,  األحاسيس  بربود يل اهتامك يف حمقا   كنت

 ألهنا الطريقة هذه اختذ أبن لنفسي مسحت لقد
  اعيشها ان على صممت  اليت احلياة تناسب

 "ورائي شيء  كل  وضعت ان بعد
  ولكن سهل  قول هذا"  بيدها ميسك وهو قال

  سارة اي عانيت كم   اتصور إنين,  صعب تنفيذه
  ان تستطيعني هل"  سأهلا  مث قليال   وسكت" 
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  ؟ سارة اي األمر  هذا لك  حدث كيف  ختربيين
 " يؤملك؟ مازال هذا  ذكر ان ام

  انسى  لن  إنين,  يؤملين يعد مل إنه.. كال"  قالت
 حيايت على تسيطر لن ذكراه ولكن, ابدا    ذلك
 "املاضية  السنوات يف كانت  كما,  اآلن بعد

  ذهنها شرد وقد سامهة نظرة عينيها يف بدت 
 امتمت كنت  لقد"  قوهلا واتبعت السنوات عرب

 يف, ذلك حدث عندما عمري من العشرين
   قمة ويف,  اجلامعية  الثالثة سنيت
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 -----------------------
 ------ 

 حادث  يف والداي قتل ابحلياة  استمتاعي
 عطلة يف زايريت اىل طريقهما يف ومها سيارة
, ذلك عند اصبت لقد ,   األسبوع هناية
 جعلين مما الوحيدة ابنتهما كنت.  اتم ابهنيار

  هلما فقداين  فكان, متاما   هبما  عاطفيا   ملتصقة
 نتيجة  وأتخرت, مريعا   حداث  , الشكل هبذا معا  

 احد علي   عرض ذلك عند.  دراسيت  يف هذا
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 لتعويض  اضافية دروسا    يعطيين ان املعلمني
 تنتبه ان دون مبرارة وضحكت" التقصري  ذلك
,   غضبا   مالحمه توترت الذي مجيس وجه اىل

 مايف كل  تكن مل الدروس ان يبدو"  واتبعت
,  زمالئي عن جدا   متأخرة  أان كنت  وقد! رأسه
  اللهفة عليه بدا.  ابالمتنان حنوه شعرت لذا

  متضية  اىل دعاين عندما وهكذا,  ملساعديت
 الدعوة قبلت منزله يف االسبوع هناية عطلة

 " حاال  
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  هذا ان   األوىل للمرة لتدرك مجيس اىل نظرت
,  هلا  مؤملا   كان  ما قدر  له  مؤملا   كان  السرد
 اتوقف ان األفضل ان ام  أاتبع هل"  وقالت
 كل  امسع  ان اريد"  قائال   رأسه فهز" هنا؟

 " االبد واىل واحدة مرة وراءان شيء
 هي إن  مايعين فهمت وقد برأسها  أومأت
  الروابط تلك كل  فإن شيء بكل اخربته
 لقد"   واستطردت.  ذاهتا  من ستحل ابملاضي

  قبويل ان ظننت وهلذا  متزوجا   كان  لقد... 
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  احلظ لسوء  ولكنه,  مايضري فيها ليس  لدعوته
 موجودة تكون لن زوجته ان اخباري اغفل
 ولكن,  التفاصيل سرد يف اطيل  لن  إنين
,  األوان فات قد كان  احلقيقة عرفت عندما

  مين وضحك,  منزله يف اغتصبين لقد...  لقد
,   الشرطة  اىل سأشكوه انين اخربته عندما
 اكن مل انين يصدق احد مثة ليس ان وقال
 امسي يتطلخ ان  والنتيجة, ذلك على موافقة

 وهي ابلدموع عيناها وامتألت " الوحل يف
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,  مجيس اي احدا   اخرب مل النهاية ويف"  تتابع
 !"ذاك  خلويف العقاب من هو جنا وهكذا

 من,  سارة اي نفسك تلومي ال" مجيس قال
 وضرب" حيدث؟ ان ميكن  كان  ماذا يعلم 
 وجهه يف ابن وقد السيارة حاجز على قبضته

  به امسك  لو  امتىن"  يقول وهو االجرام
 "بك مافعل مثن يدفع ألجعله
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 ومل,  اآلن املاضي من اصبح  ذلك كل"   قالت
 يهمك ال إنه قلت انت مادمت...  يهم  يعد

" 
,  مفاجئ خبوف شعرت وقد عينيها اغمضت

 يكتشف  ان اخاف دائما كنت  لقد"  قالت مث
  الليلة تلك مين تشمئز مل  انك...  األمر احد

  اريد ؟ مجيس اي كذلك  اليس,  اخربتك عندما
 "  احلقيقة اعرف ان
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 ما اهذا.. كال"   مالحمه األمل كسا  وقد قال
 استطيع ال إنين. كذلك  األمر يكن مل ؟ ظننت

  مزجيا   كان  لقد. حينذاك  به ماشعرت  تفسري
 نفسي  من االمشئزاز و الغضب و  الصدمة من

  واضحا    كان  أبمر ختربيين ان على محلتك ألنين
 يف اشك مل ولكنين. ذكره من ختجلني  انك

 اخرى انحية ومن. قط  به اخربتين ما صحة
  اليت االسباب  و تصرفاتك  كل  هذا فسر فقد
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  إخفاء اىل مثلك اجلمال  رائعة امرأة دفعت
 " هذا مجاهلا

 " ؟ اان ؟ اجلمال  رائعة امرأة"  قالت 
 لقد,  هكذا تتعجيب ال  انت" قائال ابتسم 
 يوم يف فيها رأيتك مرة اول منذ بك فتنت

 ببشرتك حلوة كنت  لقد,  اآلابء اجتماع
 يف اجتهدت   انك مع الناعم  وشعرك الرقيقة

  شعرها يتخلل يده ومد" مجالك إخفاء
 امسك ان متنيت كم "   يتابع وهو أبصابعه
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 أأتمل كنت  لقد, اخرى مرة بيدي  هذا شعرك
  ذلك وساديت على منشورا   تذكرته كلما

 " الصباح
,  احلني ذاك انئما   ظننتك لقد حقا ؟"  قالت

 " النوم من  استيقظت عندما
 قد كنت  ولكنين,  بذلك  تظاهرت لقد" قال

 مستلقيا   بقيت,  بساعات قبلك استيقظت
 " اليك  انظر
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 عينيها يف وابن" شئيا ؟  تقل   مل وملاذا"  قالت
 مبثل معي تصرفت وملاذا"  تسأله وهي األمل
 ظننت لقد...  لقد ؟ الغابة يف القسوة تلك

 " بيننا  األمر  انتهى..  انك
 وابتسم " يكون ان آمل ماكنت ذلك"  قال
 ولكن"  يقول واتبع عجبا   تشهق  يراها وهو

  لقد,  احياان   الرجل  خيطئ كم   يثبت هذا
 اكن مل ألنين الصباح ذلك القسوة تعمدت

 ينتهي ان آمل كنت  لقد,  عواطفي من واثقا  
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 ان فعرفت ورأيتك استيقظت ولكنين,  األمر
  خائفا  كنت  لقد, الشكل هبذا  ينتهي لن األمر
 "الوضع ذلك حقيقة  هي وهذه, سارة اي

 " ومم؟ خائفا؟ كنت"   قالت
"   يتابع وهو عاليا وضحك" منك خائفا"  قال

  يف سأقع انين ادركت ألنين خائفا كنت
 لقد,  جاذبية جمرد يعد مل فاألمر,  غرامك

 ال  ان  زوجيت ماتت عندما واقسمت سبق
 مرة الشرك  ذلك يف اقع أبن لنفسي امسح
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 ادركت عندما ولكن,   احلب شرك, اخرى
 "  اعماقي يف اهللع  اصابين اخريا  وقعت انين

 تستطع ومل" كثريا    احببتها  انك البد"  قالت 
 هذه لدى  به شعرت  الذي األمل تقاوم ان

 عليك  اكذب لن" قائال   يتنهد ومسعته,  الفكرة
 حنو  به شعرت الذي ولكن,  احببتها فقد, 

  جمرد اآلن اصبح وقد,  املاضي  يف كان  روث
 لقد. حنوك  به  اشعر ما يف  له دخل وال, ذكرى

, اخرى مرة مواجهته من  اخاف ذلك جعلين
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 امسح ال  ان,  اخربتك كما  واقسمت سبق لقد
  واقسمت سبق لقد,  اخرى امرأة حبب لنفسي

 تلك  طوال زاهدا   عشت أبنين ادعي ال ان
 كن  عرفتهن اللوايت النساء ولكن السنوات

 تورط اي حيدث ومل,  لذلك الباعث  يعرفن
 انت جئت مث. منهن واحدة مع عاطفي

  جتادلينين صرت إذ اجلنون  اىل تدفعينين وكدت
 و املثرية وجباذبيتك, لكاترين  معامليت نوع يف

  انك البداية منذ ادركت  لقد,  الفائقة رقتك
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 كبري  إزعاج فأنت, حق على وكنت, يل ازعاج
 "مارشال آنسة اي

 حسنا  "   تقول وهي ساخر ابستياء اليه نظرت
  اظن ال"   متابعة فجأة وابتسمت" جزيال   شكرا  
 عانس مثل يل  مدائحك  من  امجل نلت  انين

  اإلزعاج,  الرصينة مارشال اآلنسة... 
 !"الكبري

 النعوت  تلك  ان اظن ال... مهمم "  قال 
 وقد واآلن,  طويل وقت قبل  حقيقية ستصبح
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 مشاعري حبقيقة التسليم  على  اخريا   تشجعت
  مرشال آنسة امسك ادع  ان انوي  ال فإنين, 

 " طويلة ملدة
 قبل العشرة اىل وعدت,  بعمق سارة تنفست

  دع الزواج؟ علي   تعرض انك اتعين "   تقول ان
 " هذا عنك

 "ماذا؟"  قال
 -----------------------

 -------- 
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  فإذا!   اليسرت ماك سيد اي  مسعتين لقد"  قالت
 فهو,  زواج  عرض يكون ان مفروضا   هذا كان
  اخرى مرة حتاول ان فإما,  سطحي عرض إذن

 "األمر  هذا عنك تدع او, 
"  يقول  وهو حوهلا ذراعيه يشد اليه جذهبا

.   سارة اي كذلك  اليس,   مين ستتزوجني إنك
 يصيبين كاد   لقد, بدونك احلياة استطيع لن

 إقناع احاول  واان املاضية االسابيع اثناء اجلنون
  حيايت امضي ان األفضل  من أبن نفسي
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  يف إنين, كربى  كذبة  كان  ذلك  ولكن, بدونك
 " سارة اي اليك حاجة

  عن تعجز حبب حنوه شعرت وقد له ابتسمت 
  اي ماتريده هذا هل"  وقالت الكلمات وصفه

 " مجيس؟
 يف واريدك سارة اي احبك  إنين,  نعم "  قال 

 "األبد  اىل حيايت
 سوى شيئا   اريد وال احبك واان"  برقة مهست

 فجأة  وسكتت" حيايت طوال معك اعيش ان
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 عن وماذا "  وقالت اقلقتها فكرة انتاهبا وقد
 زوجة اصبح ان فكرة ستقبل أتظنها .  كاترين

 "ابيها؟
  يرى وهو ضحك"  جدا    مسرورة إهنا"  قال

 هاتفيا   هبا اتصلت لقد" واستطرد عبوسها
 هنا اىل   سأحضر انين واخربهتا  املاضية الليلة
, مين الزواج على توافقي  ان قبل اعود ولن

 من اجعل لكي حان قد الوقت إن فقالت
 "مهمة امرأة   مارشال اآلنسة
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...   اننا ختربها مل إنك!  مجيس ماذا؟"  قالت 
 اي كال  معا ؟ ليلة امضينا اننا"  قاطعها.."  اننا

 لقد حال كل  عل,  ابلتفصيل ليس,  حلويت
 واظنها , ذاك هلرهبا وشكرا   كاترين  كربت

 وواحدا   واحدا   جتمع ان بسهولة  استطاعت
 " اثنني ليساواي

  مين للزواج  طلبك ارفض  ان يل كيف"   قالت
. هلا  سيئا   مثاال   سأكون احلالة  هذه يف,  إذن

 مل ولكنها, حدث عما معها تكلمت لقد
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 اقرتفت اهنا حاال   ادركت اهنا  من اكثر ختربين
  االدارك من كانت  اهنا احلظ حسن ومن غلطة

  يفسر هذا ورمبا, لفيليب ذلك قالت حبيث
 اعرتضت عندما الشون يف  تركها عندما تصرفه

 "منزله يف ابقائها على امه
 من ابخلوف فجأة شعرت  وقد ريقها ازدردت

 كان  إذا"  تقول واتبعت سعادهتما يفسد ان
, ماحدث  يف,  مجيس اي علي   يقع  لوم مثة

 " آسفة فإنين

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


 

 www.riwaya.ga      مكتبة  رواية
655 

  تشهق مسعها عندما وضحك"  نعم "  قال
 لقد,  سارة اي اان وكذلك"  يقول وعاد

, مؤخرا   طويلة احاديث  كاترين  مع  تبادلت
  لقد,  ابريس من  انكلرتا اىل  عودتنا من ابتداء

  هبا اهتم   ال انين فكرة عين كونت  قد كانت
 صدمين وقد,  أبعمايل  مشغول دوما   ألنين
 الذي  ما ادرك اكن مل  إنين..  إنين..  هذا

 أبنين تفهم  جعلتها ولكنين,  بسبيله كنت
 "بسيطا    األمر  كان  النهاية ويف,  كثريا    احبها
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 ولكن, شيء كل  جلالء مسرورة  إنين"  قالت
 مثة كان  هل, ماحدث يف تسببت  انين كيف
 نفسي  اسامح لن  إذن إنين  ؟ قلته قد شيء

 "علي   حقا   يقع اللوم  كان  إذا  ابدا  
 به قمت شرحا   كان  لقد احلقيقة يف"  قال 

 عبارة الدرس كان,   تلقينه كنت  درس  اثناء
 وقد,  الفرنسية عن غرامي لشعر ترمجة عن

  املشاعر اهم  هو احلب  إن انت قلت
 يتقدم ان  جيب نفيس شيء وإنه,  اإلنسانية
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  له كان  الكالم هذا ان والبد آخر شيء كل
  تعسة  مبرحلة  متر كانت  إذ  نفسها يف قوي وقع

 من واختذت,  هبا اهتم  ال  تظنين كانت  حني
 فقد,   فيليب مع للهرب حجة املشاعر هذه

  احلظ  لسوء ولكن, حيبها  انه تظن كانت
  جاءت ان اىل  كذلك  يكن  مل األمر ان وجدت
 لقن قد ماحدث ان واظن,  سليمة النهاية

 " ابدا   تنساه  لن  درسا   كاترين
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 ان ابدا    اظن اكن مل,  مجيس  اي اوه" قالت
,  الدرس يف قلته الذي  مثل مؤذ غري كالما  

 ان والبد,  النتيجة هذه مثل يسبب ان ميكن
 "  املستقبل يف حذرة اكون

  التلميذ  اىل  يعود هذا ان  اظن ولكنين"  قال
"  شيء؟ كل  قبل هو احلب  ان تقولني ,  نفسه

 بدرس سأستمتع اظنين" متابعا   هلا  وابتسم 
 "معلميت اي كهذا
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 الذي انت اظنك"  وجهها امحر وقد قالت
 "االمر هذا  يف استاذا   كنت

 وهي سارة وابتسمت" ذلك؟ اتظنني"  قال
 حاجة يف ستكون اهنا يف مفكرة عينيه يف تنظر
 حبيبها.  مجيس من تتعلمها كثرية  دروس  اىل

 .واالخري األول
 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  
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