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 امللخص

 
مل تكن خائفة منه ، بل من مشاعرها  

وعواطفها هي اليت كانت ترعبها وتقلقها ، 
كيف ستذهب معه وحيدة اىل قلب الصحراء  
، وتقاوم إغراءه وإجنذاهبا اىل شخصيته؟ ال ، 

 ال ميكنها الذهاب ، ال لن تذهب.
 مشخت برأسها معلنة :
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" ال ختدع نفسك اي فريزر ، اان ال أخاف 
ألمر أنين ال أشعر برغبة يف منك ، كل ما يف ا

 التنزه خارج املخيم".
تبدلت مالحمه ، وحملت يف وجهه هبوب  
 عاصفة مدمرة ، عنيفة ال تبقي وال تذر.

 قال هلا إبصرار حاسم: 
 " نغادر غدا مع شروق الشمس".

حلمها ابلصحراء كان رائعا لوال القمقم الذي  
 إنفتح فجأة يف قلبها.
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 الفصل األول 

التيمر اىل البيت لتجد  تعود كوري-1
والدها غارقا يف أحالمه احملطمة ، هناك رحلة 

إستطالع اىل الصحراء قد يكون فيها  
خالصه ، ولكن من املستحيل عليه أن 

 يشارك فيها ألسباب تتعلق ابملاضي.
 

كانت األمطار هتطل بغزارة عندما اوقفت 
كوري سيارهتا داخل املرآب وهرولت مسرعة 
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تظلله أشجار جبل نييل ،  حنو منزهلا الذي
القمة وبني  وبدا الضباب املنتشر فوق  

املنحدرات كثيفا ، أبيض ، متمّوجا، وترامى 
البحر يف البعيد كتلة رمادية ترغي وتزبد  

بغضب هائل ، شعرت كوري أن الطقس قامت 
ومكفهر مثل مزاجها متاما ، وهي تبحث يف 
حقيبتها عن مفاتيح املنزل ، وما أن أصبحت 

الداخل حىت غمرهتا سعادة ابلغة ، وقع يف 
نظرها على أبريق الشاي يف املطبخ ، يتصاعد  
منه خبار ساخن ، فعرفت أن والدها سبقها  
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اىل املنزل.... والدها الذي ال يزال يتمتع 
بكامل نشاطه اإلجتماعي وحيويته الفكرية ، 
 رغم تقّدمه يف السن ، وتقاعده عن العمل .

س ن وهي متسح دخلت كوري غرفة اجللو 
بيدها قطرات املطر اليت بللت شعرها ،  

 وهتفت: 
 " مىت عدت اىل املنزل؟". 

 قال وعيناه مسّمراتن على جملة يطالعها.
 " منذ نصف ساعة".

 فأردفت :
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" احلمد هلل على عودتك اآلن ، إذ أن  
الضباب يكاد يعمي األبصار ، ومل يكن من 
السهل علي قيادة السيارة يف هذا الطقس! 

" .  
ومتتم والدها ، جون التيمر ، دون أن يرفع 

 رأسه عن جملته: 
 " اف هلذا الطقس !". 

أاثر تصّرفه البارد دهشة كوري ، وهو الذي 
كان ينتظر عودهتا بشوق ابوي وهلفة واضحة 
، راحت تتمعن يف مالحمه مستغربة ، حائرة ، 
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وهي تراه غارقا يف تفكري عميق ،  
 فإستفسرت:
تعا؟". " هل تقرأ مقاال مم  

رفع راسه اخريا وقال بصوت هادىء مليء 
 ابحلنان: 

" نعم ، إنه مقال ممتع ، إن فريزر ملوري 
 ينوي القيام برحلة إستطالع اىل الصحراء".

 وسألته:
 " هل تعين صحراء كلهاري؟". 
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" بل بقعة قريبة منها ، إنظري هذه اخلريطة 
 هنا...". 

تقدمت منه والقت نظرة على اجمللة ، كانت 
اخلريطة صغرية ولكن واضحة ، تربز مساحة 
من األرض تقع يف اجلزء اجلنويب الغريب من 
افريقيا ، وهي مساحة شاسعة خالية ال إسم 
هلا ، هذه هي صحراء كلهاري ، وكان اصبع 
 التيمر يشري اىل جزء ملون حماذ للصحراء.

كتف والدها    وضعت كوري يدها بلطف على
أن اخلريطة ال تعين أي شيء  ، وخيل اليها
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للشخص العادي ، أما هي فتعرف كل شيء 
عن هذه الصحراء اليت نشأت على أرضها  

وقرات عنها القصص الشّيقة ، ولطاملا مسعت 
عن تلك الرسوم الصخرية ، والرحالت 
الطويلة املضنية ووحشة العزلة ختالطها  

لقد فهمت  مشاعر اإلكتشاف والرايدة ،
متاما معىن هذا املقال ابلنسبة اىل والدها 

 فسالته بصوت انعم:
 " هل وصلتك أخبار هذه الرحلة من قبل؟". 

 أجاب بصوت حزين:
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" إن عمري ال يسمح يل ابإلطالع على مثل 
 هذه األمور او املشاركة يف تنفيذها". 

مل يسبق له ان أبدى إهتماما مبسائل كهذه ،  
يمر كانت حافلة إذ أن حياة جون الت

ابلنشاط واإلجنازات ، ولطاملا إشرتك يف عدد 
ال حيصى من رحالت اإلستطالع ، ابإلضافة 
اىل املقاالت اليت نشرها عنها ، وإكتسابه 
بعض الشهرة ، لكن كوري ادركت مدى 
شعوره ابألسى إلخفاقه يف جمال واحد ، 

 فتابعت اسئلتها:
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" انت ال تزال تفكر يف تلك الرسوم 
رية ، اليس كذلك؟". الصخ  

 قال وهو حيدق يف عينيها: 
" نعم ، إهنا هناك اي كوري ، يف تلك البقعة 

 اجملاورة لصحراء كلهاري". 
صمتت حلظات معدودة ، تتمعن يف وجهه  

املرهق الذي دّب فيه احلماس فجأة ، 
 فعادت هبا الذاكرة اىل اايم طفولتها: 

 " تبدو عليك عالمات الثقة التامة ! ".
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واثق من وجودها هناك ) قال بنربة  " اان
 حادة ( مع أنين مل ارها بعيين".

" وتتمىّن احلصول على صور فوتوغرافية هلذه 
 الرسوم؟". 

 فكر حلظة ، مث إنطلق بلهفة:
" إن احلصول عليها مينح كتايب شكله النهائي  
، إهنا كل ما كنت أحتاج اليه طوال هذه املدة  

ات األخرية  ، اي كوري ، إذ اهنا تضع اللمس
على كل احباثي ، املخطوطة ابتت جاهزة منذ  
أشهر ، ومع ذلك كنت دائما أشعر بوجود  
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نقص ما ، بوجود رسوم احليواانت الصخرية  
 هذه ، وان...". 

" وإن فريزر ملوري ) قاطعته هبدوء ( سوف 
 يقوم برحلة اىل الصحراء".

 أجاهبا مطرقا براسه:
؟"." إهنا سخرية األقدار ، أليس كذلك  

 قالت كوري حبذر:
" كال ، لنفرتض ان اجملال مفتوح امامنا  

 لتحويل هذه الرحلة لصاحلنا". 
 عّض والدها على شفتيه قائال:
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" هذا مستحيل ، حىت لو مل يكن عمري 
ضدي ، فإنين آخر رجل يفكر فيه فريزر 

 لضّمه اىل جمموعته". 
ملست يف صوته نربات تدل على ذلك العداء  

دت كوري كل ما مسعته عن القدمي ، وإستعا
والدها مع فريزر تلك الرحلة اليت نظّمها 

ملوري ، قاما بتلك الرحلة منذ أكثر من 
عشر سنوات ، عندما كانت مل تبلغ الثانية 
عشرة ، ولذلك مل تعد تذكر تفاصيلها كما 
رواها والدها ، تذكرت بعض املماحكات 
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الكالمية حول الرسوم الصخرية ، كان طموح 
األساسي ، حىت يف ذلك الوقت ،  والدها 

 دراسة الرسوم وتدوينها". 
وكاان على وشك العثور على الرسوم ، 

أوهكذا ظن والدها ، عندما بدات األحوال 
اجلّوية تزداد سوءا ، مما أّدى اىل إصدار فريزر  

على مغادرة الصحراء أبقصى سرعة ،  ملوري
ابدى والدها إعرتاضه ، وحاول قدر 

املستطاع أتجيل هذا القرار ، لكن فريزر 
متسك برأيه وإختذ اخلالف الذي أعقب ذلك  
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طابع العنف ، اىل درجة أشد مما كانت 
 تتصوره أنذاك ، وخرج فريزر ملوري منتصرا.
 قالت ببطء شديد ، شاردة الذهن ، وكأهنا ال

 تعي معىن كالمها:
 " ملاذا ال أشرتك اان بنفسي يف هذه الرحلة؟". 
نظر اليها والدها بدهشة ابلغة ، مث أطلق 

 قهقهة قصرية:
" أنت ؟ آسف اي عززيت ، مل أدرك للوهلة 

حني ، حىت ولو مل يكن  األوىل انك متز 
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مشروعك مستحيال ، فإن موقف فريزر منك 
 لن يكون افضل منه من موقفه مين".

ظرت اليه إبستهجان: ن  
 " ألنين إبنتك ؟".

" هذا أحد األسباب ، اما السبب الرئيسي 
 فيعّلق بكونك إمرأة".

 سالته بفضول:
 " أال حيّب النساء؟".
 قال وقد جتهم وجهه:



 22 

" ميتع نفسه هبّن عندما حيلو له ، وهو ذو  
براعة مشهورة يف إصطياد النساء ، لكن 

كانت أّمه إمراة فريزر ال حيرتم املرأة كإمرأة ،  
لعواب ، وجذابة اىل حد كبري ، غري اهنا مل تكن 
هتتم كثريا بشؤون عائلتها ... تركت فريزر مع  
والده عندما كان صبيا ايفعا وتزوجت رجال 

 آخر يستطيع إشباع رغباهتا". 
" ومنذ ذلك احلني ) عّلقت كوري مستغربة (  

 أدان كل النساء؟".
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خذ يدرس أومأ جون التيمر براسه ، مث أ
اخلريطة مرة أخرى ، وقال بصوت مضطرب  

: 
" أان واثق من وجود تلك الرسوم هناك ، إهنا 

ين مستعد للتخلي تنتظر من يعثر عليها ، إن
عن كل شيء يف سبيل احلصول على جمموعة 

 صور حمرتمة لكتايب".
تركته كوري منكبا على دراسة املقال  

وتوجهت اىل املطبخ ، وما أن بدأت إبعداد  
طعام العشاء حىت نسيت كل شيء عن رسوم 
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احليواانت والرحلة الصحراوية ، شعرت جبوع 
يف تلك الساعة املتأخرة ، وسيطرت  طاغ

عليها مشكالهتا اخلاصة امللّحة، مع كل ذلك  
، مل خترب والدها عن اخلالف احلاد الذي نشأ  
بينها وبني اريك هوغن ، عليها أن تصل اىل  

شيء اىل والدها  حل حاسم قبل البوح ابي
املرهق ، الطاعن يف السن ، جلسا صامتني 
اىل مائدة الطعام ، وخالفا للعادة ، حيث 
كاان يتبادالن األحاديث حول شؤوهنما  
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اليومية ، غرق كل من األب واإلبنة يف  
 افكاره اخلاصة.

 
اوى جون اىل الفراش ابكرا ، وحاولت كوري 

ختفي وهي تتمىن لوالدها نوما هنيئا ان 
مشاعر األمل والقلق .... اشفقت عليه وهي 
تراه يتقدم يف السن بسرعة ، أن وجهه يزداد  
ضمورا ، وقواه تدهورت اىل حد خميف وال 

حتتاج اىل طبيب لتدرك أن والدها فقد القدرة 
 على مواجهة قساوة رحلة صحراوية كهذه. 
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عندما إنتهت من اعمال املطبخ ، جلست 
لقد مضى وقت  كوري امام التلفزيون ،

طويل منذ ان فعلت ذلك ، كانت تقضي 
معظم وقتها مع اريك هوغن أو حتاول إهناء  
واجباهتا الروتينية املهملة ، غري أهنا يف هذه 

 الليلة ال تشعر بدافع لعمل أي شيء .
ظلت تتابع عرض ابليه ) لبحرية البجع( اىل  
ان شرد ذهنها ، وشيئا فشيئا طغت مهومها  

وجعلت تدرك عقم اهلرب على حواسها ، 
منها عوض مواجهتها كما هي ، فكرت يف 
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األسابيع اليت قضتها مع أريك هوغن بكل 
 عذوبتها وهبجتها.

كان أريد رجال وسيما ، ذكيا ، مرحا ،  
وإختارته كوري من بني جمموعة كبرية من 
أصدقائها ألهنا وجدت فيه صفات مميزة ، 

كثرية  ابرزة ، وهي كعارضة أزايء وجدت نقاطا  
مشرتكة مع مهنته كمخرج افالم يقرتن عمله 

 بربيق شخصيته. 
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مل تكن تعرف ما الذي سيفعله عندما يلتقيان 
، ولكن مل يراودها الشك حلظة حول رغبته 
 يف الرتفيه عنها ، وإدخال الغبطة اىل قلبها.
طاف هبا يف املطاعم والنوادي الليلة حيث 
يتجمع اصحاب الشهرة والصيت الذائع ، 

تذكرت كيف كان الناس يتدافعون للقاء و 
التحية على أريك وإبداء اإلعجاب به ، فإذا  

بكل شخص يطلب منه توقيعه اخلاص  
والنساء يتعمدن التحدث اليه وإطراء  

 مواهبه.
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مث تقدم منهما مصّور ومها جيلسان اىل طاولة  
حيتسيان الشراب ، وما ان اطل الصباح حىت 

ى اجلرائد كانت صورهتما تزّين صفحة إحد
احمللية ، وظهرت كوري ووجهها يكاد يلتصق 
بوجه اريك ، وإبتسامة عريضة تلوح على 
مالحمها وكاهنا يف غاية السعادة ، تذكرت 

حلظة إلتقاط تلك الصورة ، كان اريك يسرد  
هلا بعض النوادر ، وإضطرت لإلحنناء صوبه  
لسماع كلماته أمام تصاعد الضجيج حوهلما 

، أما الصورة فأوحت بوضع   يف النادي الليلي
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خمتلف متاما ، حيث أن القارىء العادي ال 
يوى سوى شخصني غارقني يف أحالمهما 
والفتاة تبدو اشد هياما وإنبهارا ، واعلن 

 التعليق حتت الصورة:
) فاتن النساء أريك يقع يف شباك احلب( كما 
إستطرد صاحب هذا السبق الصحفي يعلن 

جوانب  إسم كوري الكامل ويصف بعض
 عملها.

ورغم إحساس كوري ابلغيظ إلقتحام 
الصحافة حياهتا اخلاصة ، مل تتوقف طويال 
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الصورة ، ال شك أن شهرة امام مغزى هذه 
أريك هوغن تكفي وحدها جلعله هدفا من 
اهداف الصحافيني ، وحمط تعليقات زوااي 

الثرثرة واخبار اجملتمع ، ومل تعرتض على ربط  
هنا دخلت يف مرحلة احلب إمسها إبمسه ، طاملاا

واإلجنذاب وكانت متأكدة ان اريك يبادهلا  
 نفس املشاعر. 

عندما طلب منها قضاء اسبوع معه على منت 
احد أصدقائه ، بدات الشكوك تراودها ، 
كادت أن تقبل وهي تتخيل وجوده معها  
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طوال هذه املدة ، ويف نفس الوقت أدركت 
ىل  ل اأن اريك يريد تطوير عالقتهما واإلنتقا

مرحلة جديدة ، ولكن تربيتها الصارمة ، 
ومقاييسها األخالقية اليت تشربتها من والديها  

مل تسمح هلا بقبول كل ذلك دون زواج  
 رمسي. 

لذلك رفضت دعوته أبسلوب لطيف رقيق ، 
طر يف فاصيب اريك بدهشة ابلغة ، مل يكن خي

ابله أن فتاة ما تستطيع مقاومة سحره 
تمالك اعصابه  وشخصيته ، حاول أن ي
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بسرعة ، وأظهر شهامة مل تعهدها من قبل ، 
ولكن مل تفت كوري تلك النظرة اهلازئة  
الساخرة اليت إرتسمت يف عينيه قبل ان 

 يستعيد رابطة جأشه.
حافظ على اخلروج معها اىل األماكن املعتادة 
، غري انه أخذ ابلتهرب منها كلما سنحت له 

األعذار تتكاثر   الفرصة ، وهكذا بدات
إبستمرار ، اترة يقول هلا انه منهمك يف 
أعماله ، وطورا يشرح هلا أمهية بقائه يف  

األستديو لإلنتهاء من فيلم معقد وصعب ،  
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أرادت ان تصدقه، وهكذا علت ، ومل 
تكتشف احلقيقة حىت اليوم ، روهتا هلا ميلتها 
يف عرض األزايء : كان أريك قد انشأ عالقة 

مثالت ،وقضى معها اسبوعا مع إحدى امل
كامال على اليخت ، وكاان تواعدا على تناول 
طعام الغداء سوية منذ بضعة اايم ، فحّدثها  
قلبها إبلغاء هذا املوعد ، كادت كوري ان 
تدير قرص التلفون ، عندما فكرت يف  
املوضوع مرة أخرى ، ال ميكنها ان تدع  
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شخصا آخر يصدر احلكم عليه ، فلتدعه 
على احلقائق بنفسه.يطلعها   

وللمرة األوىل مل تعر إهتماما جلمال املطعم 
املطل على اخلليج الفاتن ، وحاولت يف  

البداية السيطرة على أعصاهبا ومها حيتسيان 
بعض املرطبات ، وتصغي اليه يروي هلا حادثة  
شّيقة جرت معه أثناء التصوير ، إنتظرت حىت 

ه مبا  بدا بتناول الطعام ، فبادرت اىل إعالم
ترامى اىل مسامعها ، وأبقصى قدر ممكن من  

 اهلدوء.
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جتمد يف مكانه ، مث أشاح بنظره عن عينيها  
 الواسعتني البنفسجيتني صائحا: 

" ماذا كنت تتوقعني ! اان لست راهبا اي 
كوري ، إن مفاهيمك البالية ملتعد حمط تقدير  

 معظم النساء".
 ورّدت بصوت منخفض: 
 " كان من حقي أن أعلم". 

 ومل حياول إخفاء سخريته الالذعة:
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" ملاذا ؟ أان لست مدينا لك بشيء ، مل 
أرتبط ابي وعد او إلتزام ، لست ذلك النوع  

 من الرجال اي كوري". 
ومل جتبه ، كان حلقها جافا فصعب عليها 
ها التفّوه ابية كلمة حىت ولو أرادت ، ومتّلكت

رغبة جاحمة يف مغادرة املطعم ، رمت من 
شوكة والسكني بغضب وإحننت يديها ال 

وقفتها ، إللتقاط حمفظة يدها ، لكن أصابعه ا
واحست بقوة قبضته تكاد تعصر معصمها ، 

 قال بصوت انعم هامس:



 38 

" ال تكوين محقاء ، األنظار مرّكزة علينا ، ال 
 ميكنك اإلنسحاب هبذا األسلوب".

ال ، ال ميكنها اإلنسحاب هكذا ، وجعل 
فيه ، إن اريك ال مجهوره يدرك راي إمرأة 

يستحق املسايرة وإظهار التفّهم آلرائه ، 
ولكنها مل تشأ توتري األجواء أكثر ،  

وإستطاعت أن تفرض على نفسها إلتقاط 
الشوكة والسكني جمددا ، وبعد دقائق  

معدودة إسرتسل اريك كعادته يف احلديث عن 
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امور السينما وشجون التمثيل ، وكان شيئا مل  
 يكن.

الطعام ، وعادت اىل األضواء  إنتهت وجبة 
املتأللئة ، وإبتسامة عارضة األزايء املصطنعة 
، وما ان حل املساء حىت كانت أعصاهبا 

 كالوتر املشدود.
وها هي االن وحيدة يف أجواء غرفة اجللوس 

، تستطيع ان   املرحية ، ذات األضواء اخلافتة
تستعيد كل ما جيري ، وتفكر برويّة وهدوء ،  

زيون ومتّددت فوق األريكة ، اقفلت التلف
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أغمضت عينيها ، واضعة كفها فوق جفنيها 
 بلطف ورّقة ، وغرقت يف إسرتخاء حامل.

ومجح هبا اخليال مرة اخرى ، لن ترى اريك 
جمددا ، وهذه مسالة واضحة حامسة ، لكن 

ت اوسع ، وأدركت فجأة حياهتا تتطّلب تغيريا
، ، عدم رغبتها يف اإلستمرار كعارضة أزايء 

ال بد أهنا أدركت ذلك يف وعيها منذ فرتة ،  
وقد تكون األسابيع اليت قضتها مع أريك 

 حجبت عنها تذّمرها من مهنتها. 
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واالن فقط ، بعد أن إهنارت اوهامها يف هذه 
حظات اهلادئة ، إستطاعت كوري اإلقرار  الل

بعدم تفانيها ملهنتها كعارضة ازايء فعلية ، 
طويلة ، والراتبة وأهنا تكره ساعات العمل ال

واألوقات املنظمة ، وراحت تفكر يف بناء  
حياة أخرى خمتلفة ، اقل إرهاقا ، كان  

التصوير هوايتها املفّضلة منذ عدة سنوات ، 
مع اهنا مل تنظر اىل إستخدام الكامريا كخدمة 
اثبتة ، هل فاهتا القطار ، ومل تعد قادرة على 

 قلب صفحة جديدة؟
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، حدثتها نفسها ، قبل إن يف العجلة الندامة 
التخلي عن مهنة ، وإقتحام عامل جديد ال بد 
هلا من دراسة كل خطوة بتمعن شديد ، إهنا 
حتتاج اىل إجازة ، إجازة تبعدها عن عملها ،  
واألشخاص الذين تعرفهم ، إجازة تنقذها من  
حميطها الذي يذكرها بقصة حبها احملطمة ....  

انضج ، وها إجازة تتيح هلا فرصة إختاذ قرار 
تنتظرها منذ اسابيع ، وأّجلتها  هي إجازهتا 

أكثر من مرة بسبب رايك ، اما االن فهي 
حرة طليقة ، ولكن أين تذهب؟ وتزامحت يف 
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ذهنها عشرات األمكنة ، عن منطقة راس 
الرجاء الصاحل مجيلة وتعج ابلسياح من كل 
حدب وصوب ، غري أهنا تريد الذهاب اىل  

 مكان مل تره من قبل.
جلست متملمة ، جتيل النظر يف الغرفة اىل  

أن حملت اجمللة اليت تركها والدها على  
الكرسي ، ومدت يدها ترفعها وتقلب 

صفحاهتا اليت تركها والدها على الكرسي 
،ومدت يدها ترفعها وتقلب صفحاهتا حىت 

 توقفت عند املقال الذي كان يقرأه.
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كان مقاال تزينه الصور.... صور طبقات 
وبعض اخلرائب واآلاثر ، مث رأت  صخرية

صورة فريزر ملوري ، فأخذت كوري تدرسها  
إبمعان لبضع هنيهات قبل ان تشرع مبطالعة  

 املقال.
كانت تدرك لّب املوضوع ، فريزر ملوري عامل 

كليفه بدراسة الطبقات  جيولوجي ، مّت ت
الصخرية يف بعض املناطق الصحراوية ، وال 

وىل من اإلعداد  تزال الرحلة يف أطوارها األ
والتنظيم ومل يتم إختيار أعضاء فريق العمل 
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حىت اآلن ، إهنا مهمة تتطلب وجود علماء ، 
رباء يف حقول معينة ، ومصور ماهر يعمل وخ

يف معظم احليان مع قائد الرحلة ، ويسجل 
 إكتشافات فريق العمل على فيلم واثئقي. 
مصّور... وأعادت قراءة الفقرة بشعور  

اس والتوقع ، مث وجدت  غامض من امح
 نفسها حتدق اثنية يف صورة فريزر ملوري

متعنت يف وجهه النحيل ذي املالمح الصارمة 
الداكنة ، وعينيه السوداوين املّتقدتني ذكاء ، 

وفمه القامت الرابض فوق ذقن عريض ، مل 
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يكن وجه مجيال مجال وجه اريك ، ولكنه 
يزا ، فريدا. الفت للنظر ، يرتك أثرا مم  

 يكن خيفى على كوري ان فريزر ملوري مل
ن ان  يصغرها والدها يف العمر ، وأدركت اال

الفرق بني عمريهما هو أكثر بكثري مما  
إفرتضت ، وميكن القول وفقا لصورة أنه يف 
أواسط الثالثينات ومل يكن جاوز اخلامسة 
والعشرين عندما تعرف عليه والدها ، وال 

ر من جمال شك أنه رجل فريد ، وابرع يف أكث



 47 

، وهو حسب نص املقال ، حيوز على إحرتام 
 الرجال وال يظهر أي إحرتام للنساء. 

مصّور... وأعادت قراءة الفقرة بشعور  
غامض من امحاس والتوقع ، مث وجدت  
 نفسها حتدق اثنية يف صورة فريزر ملوري

متعنت يف وجهه النحيل ذي املالمح الصارمة 
ّتقدتني ذكاء ، الداكنة ، وعينيه السوداوين امل

وفمه القامت الرابض فوق ذقن عريض ، مل 
يكن وجه مجيال مجال وجه اريك ، ولكنه 

 الفت للنظر ، يرتك أثرا مميزا ، فريدا. 
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مل يكن خيفى على كوري ان فريزر ملوري 
ن ان يصغر والدها يف العمر ، وأدركت اال

الفرق بني عمريهما هو أكثر بكثري مما  
وفقا لصورة أنه يف  إفرتضت ، وميكن القول

أواسط الثالثينات ومل يكن جاوز اخلامسة 
والعشرين عندما تعرف عليه والدها ، وال 

شك أنه رجل فريد ، وابرع يف أكثر من جمال 
، وهو حسب نص املقال ، حيوز على إحرتام 

 الرجال وال يظهر أي إحرتام للنساء. 
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ألقت اجمللة من يدها ، وتوجهت اىل الشباك 
ظالم خميما ، كثيفا ، حيجب املنازل ، كان ال

املنتشرة يف ظل اجلبل ، وخيفي البحر املتثائب 
من بعيد ، غري أن املطر مل يتوقف عن اهلطول  
، خمّلفا رائحة رطبة قوية ، حتبها ، وتعرف أهنا 

 اندرة الوجود يف قلب الصحراء. 
امل تقل لوالدها أهنا قد تنضم اىل الرحلة ، 

نكتة عابرة ؟ هل كانت  وإعترب كلماهتا جمرد
متزح عندما نطقت بتلك الكلمات ؟ نعم 
.... وكال ، إذ كانت يف أعماق نفسها ، 
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وبدون قرار مسبق ، تتمىن مغادرة مدينة 
الكاب ) يف جنوب أفريقيا ( والعيش يف 

 اجواء اخرى مغايرة ولو لفرتة حمدودة.
مكان أفضل من الصحراء؟ رمبا  واي 

يها احلقيقية يف أمانإستطاعت تبنّي رغباهتا و 
تلك األرض الشاسعة وعزلتها الغريبة ، وهي 
ستحقق غرضا آخر إبنضمامها اىل الرحلة ، 
فتأكد من وجود الرسوم الصخرية بناء على 
نظرية والدها ، وتسجل وتدّون من اجله كل 
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الذي شارف   ما تعثر عليه ، ليضّمه اىل كتابه
 على اإلنتهاء. 

ومرت أمامها صورة والدها ببشرته اجملعدة 
وشعره األشيب ، فغمرهتا موجة من لعطف 
واإلشفاق ، مل يعد جون التيمر اآلن سوى 
طيف ابهت لذلك الرجل الذي إراتد ذات 
مرة املناطق املعزولة املقفرة من أفريقيا ،  
وحبيويّة أدت اىل إكتشافات هامة ، كرس 

حياته للتوصل اىل معرفة أعمق حول  معظم 
أصول الشعوب القدمية اليت قطنت القارة ،  
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نه وجد طريقه وكل ما عثر عليه ودرسه ودوّ 
كتابه.  اىل صفحات   

وإعتقدت كوري ان املخطوطة اليت طبعتها  
على اآللة الكاتبة هي جزء ال يتجرأ من 

الشخص الذي خطّها بيده ، كل صورة وكل 
ي تفاين رجل جعل رسم أو تصميم ، يرو 

مهنته حمور حياته أبكملها ، واصبح الكتاب 
منذ مدة من الزمن جاهزا للنشر ، ولكن 
والدها رفض إعتباره كذلك ، كأن قناعة 
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راسخة جعلته ينتظر العثور على سجل أو  
 وثيقة جديدة ، وينجز حلمه الكبري.

وإرتفع صوت من اعماقها حيّثها على 
تسمع عنها إال  اإلشرتاك يف الرحلة اليت مل

منذ ساعات قليلة ، وهل إبستطاعتها 
 اإلشرتاك؟ تلك مسألة أخرى. 

أمل يقل هلا والدها أن ذلك مستحيل.... 
ة سبني رئيسيني ، إهنا كوري التيمر ، ونتيج

ويشّكل إسم التيمر ابلنسبة اىل فريزر ملوري 
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، وال مكان للنساء  كابوسا خميفا ، وهي إمرأة
 يف حياة قائد العملية.

إبتعدت كوري عن الشباك وأمسكت ابجمللة 
لوجه الصارم القوي حيملق هبا اثنية ، فإذا اب

عرب احلروف السوداء ، وحملت يف عينيه حتداي  
 ال يقاوم ، وصاحت:
 " سوف أذهب". 

وإنتابتها فجأة نوبة من الضحك ، فرتدد  
الساكنة ، مث  صداها يف الغرفة اخلاوية ،

توجهت حنوغرفة نومها لرسم خطة حمكمة ، مل 
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متض عينيها إال بعد ساعات طويلة ، واثر  
 إختاذ قرار حاسم يف تلك الليلة املصريية. 

هنضت يف الصباح عاقدة العزم على حتقيق 
هدفها ، بدا قرارها الليلي املفاجىء أكثر  
واقعية يف وضح النهار ، وإزدادت تصميما 

طتها موضع التنفيذ. على وضع خ  
سوف تعمد غدا او بعد غد اىل التوّجه 

بسيارهتا صوب مزرعة الغنم اليت ميلكها فريزر  
ملوري ، وتقّدم طلبا للحصول على عمل 
مصور معه ، ولكن عليها يف البداية تدبري 
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نها تقدمي نفسها اليه بعض األمور ، ال ميك
بصفتها كوري التيمر ، إذ سريفضها مباشرة ،  

يف الصورة أنه ن تردد ، ويدل وجهه وبدو 
رجل ال حتركه الدموع أو غّصات اإلستجداء  

 أو أية خدع اخرى تتقنها األنثى.
سوف تقدم نفسها اليه كشاب إمسه كولن 
الرسن وستحمل معها جمموعة من أفضل 

صورها ، ويناقشان املوضوع بصراحة رجلني  
 متمرسني. 
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ت وإهنا ، حلسن حظها ، طويلة القامة ، فكر 
كوري وهي تقف أمام املرىة ، وإذا ما إرتدت 
الثياب املالئمة ، وأجرت بعض التعديالت 

 الطفيفة ستبدو كرجل بدون عناء.
أمعنت النظر يف مظهرها بعد مرور أربع  

شرين ساعة مرة اخرى ، فشعرت  وع
ابإلرتياح التام ، قامت بتقصري بنطاهلا قليال ، 

 وإرتدت قميصا خمططا واسعا ألخفاء أي
دليل أنثوي ، وقصت شعرها األسود الطويل  
، ووضعت فوق عينيها البنفسجيتني نظارة 



 58 

ذات إطار يوحي ابجلدية ، مث لصقت شاربني  
 فوق شفتها العليا ، وخاطبت نفسها قائلة:

" كولن الرسن ، إنك رجل جذاب ، والويل  
 ملن خيالف رايك ".

كان جون التيمر قد ذهب اىل املدينة عندما  
قامة اهليفاء من املنزل متابطة  خرجت ال

جمموعة من الصور ، وتوجهت اىل املرآب ، 
حددت موعد خروجها بدقة ال تقل عن 
إختيارها للباسها فهي لن تبوح بشيء اىل  
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والدها حىت تكون حصلت على عملها 
 اجلديد.

قادت السيارة ببطء عرب منعطفات اجلبل 
امللتوية الشديدة اإلحندار ، مث ضاعفت 

عندما بلغت الطريق العام املؤدي اىل   سرعتها
الرباري ، وما هي سوى حلظات حىت خلفت 
املدينة وراءها ، وحىت جبل تيبل ، بقممه 
 املغطاة ابلضباب ، إختفى عن األنظار.

حاولت اإلسرتخاء وهي تقود السيارة ، مل 
تكن املزرعة قريبة ، بل تبعد حنو مئة ميل 
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هتا أجرت  مشايل املدينة ، وكانت قبل مغادر 
مكاملتني ابهلاتف ،مكاملة اىل الوكالة اليت 

تعمل معها لتقول اهنا لن تكون هناك ذلك 
اليوم ، واألخرى اىل فريزر ملوري ، لتتاكد 
من وجوده يف مزرعته بعد إجتياز كل هذه 

 املسافة.
ومع إبتعادها عن مدينة الكاب إزداد إدراكها  
لالسباب الكامنة وراء تكّيف الرجل الذي 
ستقابله مع قساوة الصحراء وخشونتها ، 

كانت يف توّغلها مشاال تشاهد عاملا آخر ، إذ  
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ال حبر ، وال خضرة وال شواطىء ذهبية  
بسطة ، حاملة، إهنا اآلن يف منطقة شاسعة من

جافة حارة ، ومالئمة لرتبية األغنام ، أهنا 
شبه ابدية ، فكرت كوري ، وفهمت كيف 

نا أشد خشونة  يصبح الناس الذين يعملون ه
 وقوة من سكان املدن. 

وها هي اآلن تبحث عن منعطف يؤدي اىل  
بلد يدعى ميوفونتني ، أي ينبوع اجلمال ، 
وأّدى هبا طريق جانيب يكسوه الغبار اىل 
بوابيت حديد كبريتني ، ترّجلت كوري من 
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سيارهتا لفتح البوابتني ، ومرت عربمها مث 
رت أوصدهتما قبل ان تتابع طريقها ، وشع

بيديها ترجتفان وهي متسك مقود السيارة مرة 
 أخرى .

مل تكن املزرعة تبعد أكثر من ميلني عن  
البوابتني ، ووجدت نفسها فجأة أمام مزرعة 
حتيط هبا أشجار الصفصاف وساقية صغرية ،  

ورات املنزل الرئيسي هبندسته اهلولندية  
اجلميلة وبنائه الضخم ، مما ااثر دهشتها ، مل 
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ع ان يكون منزل املغامر صاحب تكن تتوق
جلمال الفائق.الوجه الصارم هبذا ا   

بدت مذهولة ومضطربة األعصاب ، وهي 
تواجه هذا اللغز ، وإذا بثقتها تتضاءل 

وتتالشى مدركة أن فريزر ملوري سيكتشف 
أمرها ، وسيلعن خدع النساء اخلسيسة ، 

وكادت ان تعود اىل سيارهتا وتقفل راجعة ، 
حمرك السيارة ، عندما عربت ومّهت إبدارة 

خميلتها صورة والدها ، رأته جالسا على 
كرسيه قرب موقد النار ، حتدق عيناه يف 
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البعيد حبزن وترّقب وامل شاحب ، وبلمح 
ومشت صوب  البصر ترجلت من سيارهتا
 املنزل. 

قابلها فريزر ملوري يف حجرة املكتبة ، حيث  
جلس وراء مكتب كبري ننت األخشاب ، كان 

نكبا على الكتابة ، فلم يرفع راسه لتوه ، م
مرت حلظة مشحونة ابلتوتر ، مث راته ينظر اىل  
قامتها الفارعة بعينني متفحصتني ، إنتصب 

 واقفا وإجته حنوها مرحبا : 
 " أهال سيد الرسن".
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ظلت كوري جامدة يف مكاهنا ، وأحست 
بشلل غريب يغزو أوصاهلا ، ال تدري ماذا  

تقابله للمرة الوىل ،  تفعل امام رجل غامض
 وكرر كلماته :

 " سيد الرسن؟". 
بلعت كوري ريقها ، حملت تعبري عينيه  
الفضويل ، ويده املمتدة ملصافحتها ،  

إستعادت بعض رابطة جاشها ، ومدت يدها 
وقالت بصوت عميق تلك الكلمات اليت 

 طاملا تدربت على تالوهتا: 
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" سيد ملوري ، اشكرك على إستعدادك 
".ملقابليت  

صافحت يده يدها ، كانت قبضته قوية ، 
متينة ، قبضة رجل يصافح رجال آخر ،  

سرت يف كفها وذراعها قشعريرة غريبة دون 
سبب واضح ، وصافحته بقبضة اثبتة ، قوية  
، مث سحبت يدها ومشت وراءه حنو املكتب  

، شاعرة ابإلرتياح لتمّكنها من اجللوس  
صة والسيطرة على أوصاهلا املضطربة ، خا

وأن املكتب العريض يفصل بينهما االن ، 
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ابلغ اجلاذبية ، ابهر الشخصية،  كان
وأدركت ان ردة فعلها رمبا عرّبت عن غريزة  
طبيعية يصعب كبتها بسهولة ، وأخريا مسعته 

 يساهلا: 
 " هل تتناولني شرااب ابردا؟". 

كان حلقها جافا ، ومتنت لو يقدم هلا عصري 
برتقال ابرد ، لكنها عدلت عن رأيها لكي ال 

 تثري شكوكه ، فإبتسمت: 
 " شكرا ال أريد شيئا". 
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قال بلهجة جازمة ، ابسطا يديه املسمرتني 
 فوق مكتبه : 

" حسنا لنبدا احلديث ، أنت تريد اإلنضمام  
 اىل الرحلة الصحراوية ". 

 " نعم ، كمصّور". 
 " هل جلبت مناذج من صورك معك؟".

 " نعم". 
انولته الصور ، وبدت أكثر هدوءا وثقة ، 

إنكب على الصور يقلبها واحدة تلو األخرى 
، فراحت هي بدورها تتمعن يف مالحمه ، 
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عجبت ملدى إضطراهبا وتلعثمها منذ حلظات 
قليلة ، مع أهنا كانت رات صورته ، وعرفت 

ع صورته....  مسبقا ماذا تتوقع ، كان يشب
شكل الفم وسخرية العينني السوداوين وعنقه 
الغليظ األمسر ، لكن الصورة تظل جمرد ظل  
على الورق ، ورغم دقتها ، فهي ال تكشف 
الرجولة اليت يتمتع هبا، وال تربز هذه اهلالة  

من القوة والسلطة والصرامة اليت ملستها وراء  
 مظاهر الكياسة والتهذيب.
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ها عن فريزر ملوري ، طاملا حّدثها والد
ف هلا كل الصفات اليت ملستها خالل ووص

دقائق معدودة ، ولكن والدها رجل يصف 
رجال آخر ، وعرفت كوري ، بعد فوات  

األوان ، ان للمرأة موقفا آخر من ذلك متنت 
لو تستطيع سحب طلب العمل... ليس ألهنا 
ال تتقن مهنة التصوير ، أو تعجز عن تنفيذ 

خلوفها من أمر أعمق واشد   خدعتها .... بل
تعقيدا ، انه شعور ابخلوف فهمت مغزاه  

 لكنها رفضت سرب اغواره السحيقة.



 71 

ألقى فريزر ملوري ابلصور جانبا ، ونظرت 
 اليه كوري تتوقع رايه ، فقال : 

 " يبدو اهنا صور جيدة". 
 وعندما شكرته على إطرائه ، ساهلا: 

" ما هي مدى معرفتك ابجلانب الفين من 
العمل ؟". هذا   

 " أعرف ما يكفي اي سيد ملوري". 
صرفا بعض الوقت يناقشان جوانب التصوير  
العملية، غمرت كوري غبطة منعشة وهي 

تسهب يف احلديث عن كيفية إلتقاط الصور ،  
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وإختاذ اإلحتياطات الالزمة يف املناطق  
الصحراوية ذات الوهج الكثيف ، واحلصول 

صور على العدسات املالئمة ، وحتميض ال
وإستخراجها ، وأتكدت اآلن أن مشاركتها 
لوالدها يف بعض رحالته الشاقة مل تذهب 
سدى ، وان تفكريها يف التخلي عن عامل 

األزايء لتصبح مصورة حمرتفة خطوة طبيعية 
 جدا.

 وفجاة ساهلا فريزر:
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" هل تعتقد انك تستطيع حتّمل أوضاع 
 الصحراء؟".

الحظت تغريا يف هلجته ، فسارعت اىل 
 طمأنته مث إستفسرت :

 " ملاذا تسألين هذا السؤال سيد ملوري؟". 
حاولت قدر إمكاهنا اإلحتفاظ مبظهر هادىء  

 ،وحدقت يف عينيه معلنة: 
" إن املظاهر خداعة) وإستطردت بصوت 

منخفض( أستطيع تدبّر امري اي سيد 
 ملوري". 
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 أجاب بلهجة جافة:
ة هامة ، إن الصحراء تضطران " هذه مسأل

 لإلعتماد على انفسنا". 
 تنفست كوري إبرتياح وهي تسأله:

 " هل توافق على عملي معك سيد ملوري؟". 
 فإبتسم بلطف:

" ال حاجة للرمسيات ، خاطبين إبمسي األول 
، فريزر ، إذا كنت ترغب يف العمل ، اي كولن  

 ، تبدأ الرحلة يف غضون ثالثة أسابيع".
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بعد ان جنحت يف الذهاب اىل الصحراء   -2
، بقي على كوري أن تتعامل االن مع عشرة 
رجال خمتلفي األمزجة ، وبعضهم ، كقائد 
 البعثة فريزر ملوري مثال ، ال يطيق النساء !

 
جتمع فريق العمل يف ميوفونتني بعد ثالثة 
أسابيع ابلضبط ، كان الفريق يضم عشرة 

هم اىل االخر رجال ، قّدم فريزر كل واحد من
ابسلوب ال اثر فيه للرمسيات ، سبق لبعضهم 
أن إلتقى ابآلخرين يف رحالت مماثلة ، أو يف  
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مؤمترات تتعلق إبختصاصهم ، ومل يكن ذلك  
مستغراب ، إذ ان العلماء واملهندسني 

 واجليولوجيني يعيشون يف عامل خاص هبم.
إحتفظت كوري ابلصمت أثناء وجبة الغداء  

اديث اليت أعقبتها هبدوء حذر املبكرة، واألح
، مكتفية بكلمات مقتضبة ردا على أي 
سؤال يوجه اليها ، وقررت أن عدم لفت 

اإلنتباه اليها هو أفضل سبيل لنجاح خطتها 
، إقرتب منها أحد العلماء ، وابدرها  

ابحلديث ،ودار حوار متقطع ، مل يتطرقا 
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أثناءه اىل الرحلة إال بشكل عابر ، كان إسم 
 مارك ، عذب العبارات ، لطيفها ، تعلو  العامل

وجهه مسحة من اجلدية ، فإطمأنت كوري 
اىل شخصيته ودماثته ، ولكنها مل تدع نفسها  

تسرتسل يف احلديث والتعرف اىل اموره 
اخلاصة أكثر ، وذلك كعادهتا عندما 

 تستلطف أحد األشخاص.
مل يكن مضى على وجودها يف صحبة هؤالء 

وأدركت لتوها ان  الرجال وقت طويل ، 
عليها اإلحرتاس الدائم والتنبه اىل كل كلمة 
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تقوهلا ، أو أية حركة تقوم هبا ، وهي اليت 
ستصرف معهم أكثر من شهر ، إهنا رجل 
يتحرك يف حميط حمفوف ابملخاطر ، حميط 

 الرجال.
 

وال بد هلا من مضاعفة إحرتاسها يف تعاملها  
مع فريزر ملوري ، الحظت قوة إدراكه 

ارقة اليت ال تبارحه ، واية إشارة أو حركة اخل
خاطئة توحي أبنوثتها ، ستثري شكوكه وتقضي  
عليها ، وهو حىت االن مل يكشف اال جانبا  
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واحدا من شخصيته ، ومل تكن كوري حباجة 
اىل إدراك تلك اجلوانب األخرى املّتسمة 

ابلعناد والتسلط والصالبة ، إنه رجل صعب 
اعه أو التمرد  املراس ليس من السهل خد

 عليه. 
كان مارك مسرتسال يف احلديث عندما ألقت 
كوري نظرة عابرة على فريزر ، رأته يقف 

وسط اجملموعة ، حيث ابدر أحدهم بسؤاله  
عن موضوع معني وإلتف اجلميع حوله  

يستمعون اىل جوابه آبذان صاغية ، مل تسمع 
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ا ، لكن صدى صوته  الكلمات اليت تلّفظ هب 
ا واثقا دقيقا ودودا واسع  أعماقهتردد يف

 اإلطالع.
وبدا هلا أكثر طوال مما كانت تظن ، أكثر  
طوال من اآلخرين ، ومل يفتها أن كثريين ال 
تنقصهم الوسامة ، أو احلذاقة ، او الشهرة 
يف جماالهتم املتعددة ، وأن معظمهم أمسر 

البشرة مفتول العضالت مما يدل على قضاء 
كن فريزر شخص بعض أوقاهتم يف العراء ، ل

مميز ، وفكرت كوري ان أي عابر سبيل لن  
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يرتدد يف إعتباره قائد فريق العمل ، واحست 
عتزاز وهي تغرق يف أفكارها هذه .إب  

إن الطائرة اليت ستقلهم يف املرحلة األوىل من  
الرحلة تربض يف مهبط قريب اما القبطان 

فكان فريزر نفسه ، وإزداد إحرتام كوري له  
ت الطائرة بدون عناء ، وكشف عندما اقلع

 هذا الرجل عن مهارة جديدة حيرتفها إبتقان.
جلست كوري قرب النافذة ، وبدات الطائرة 
تتوغل يف إجتاه الشمال ، وهي حتاول سلخ 
نظرها عن هذا الرجل اجلذاب الذي ملك 



 82 

حواسها ، مركزة نظرها على األفق البعيد ، 
 واملساحات القاحلة املرتامية.

جيلس جبانبها ، يتصفح جملة تقنية  كان مارك
، متاما مثل بقية زمالئه ، مل تكن كوري يف 
مزاج يتيح هلا املطالعة ، إهنا جتد لذة خاصة 
يف حتليق الطائرة ، وخالت ان القبطان حتوز 

عليه مشاعر مماثلة ، السرعة والقوة  
 واإلندماج ابلفضاء ، مسائل اليفة لديها .

ر ملوري يف حني تنبهت اىل إهنماكها بفريز 
يتوجب عليها التفكري يف األايم املقبلة ، 
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وأمهية احملافظة على قناعها املسرحي ن الويل  
هلا إذا إكتشف ملوري هويتها احلقيقية ، 
انهيك عن الغضب الذي سينتاب الرجال 
اآلخرين ، وهم يرون إمرأة عادية تقتحم 

عاملهم اخلاص ، حىت والدها لن يظهر تفهما  
ضعها الشاذ.معقوال لو   

إذ كان   –مل تبحث خطتها مع والدها 
سيحاول منعها من تنفيذها ، مل يعرف اكثر 
من رغبتها يف قضاء إجازة قصرية بعد قطع 
عالقتها مع أريك هوغن ، ولذلك لن يقلق 
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عليها كثريا ، وسريحب هبا فور عودها ، 
وسيطري من الغبطة عند رؤيته صور رسوم 

اسى إنزعاجه من احليواانت الصخرية ، ويتن
 إطالعه على احلقيقة.

أخذت املناظر الطبيعية تتبدل والطائرة تتوغل 
خمرتقة الفضاء ، إحنسرت األراضي الزراعية ،  
وبرزت مساحات خالية من األشجار ، ذات  
تربة محراء تتوهج يف حرارة الشمس الساطعة  

، إهنم يدخلون الصحراء اآلن ال حمالة ، 
عدهتا ، وألقت شعرت كوري إبنكماش يف م
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نظرة سريعة على القبطان ، مث اشاحت  
افذة. بعينيها صوب الن  

وما هي إال حلظات معدودة حىت كانت  
الطائرة هتم ابهلبوط ، ترجل اجلميع وسط 
بقعة معزولة ، وتوجهوا اىل كوخ صغري ذي  
حيطان طينية بيضاء وسقف من الفوالذ 

املضّلع ، وحملت ثالث سيارات جيب تنتظر 
افة قريبة ، حيث توجه فريزر حنوها ، على مس

 ودخل يف حوار ودي مع احد العمال.
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وضعوا كل املعدات واألمتعة واحلقائب يف 
السيارات ، ورأت فريزر يف املقدمة وراء 

املقود ، فإختارت السيارة الثانية ، ال جيوز 
اإلقرتاب منه كثريا لئال يفتضح امرها ،  
رقا خاصة وانه رجل حاذق ، وهي تتصبب ع

 كلما قابلته وجها لوجه. 
راحت السيارات تشق طريقها يف وسط  

اهلشيم والغبار ، واحلر الالذع ، وهي ال تزال  
عاجزة عن طرد شبح فريزر من ذهنها ، إنه  
خيتلف عن كل الرجال الذين تعرفت اليهم 
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حىت االن ، فكرت بصديقها السابق أريك ، 
ياهلا  بثيابه األنيقة وتصرفاته املتقنة ، وعرب خ

الذين   شريط املمثلني واملخرجني واملصورين
إختلطت هبم ، ومتتعت بصحبتهم حىت  

األمس القريب ، إن فريزر خبشونته ، ورجولته  
الفظة ، يبدو شخصا غريبا ضمن هذه 

األجواء اليت عايشتها ، ال ميكن ان تقبل به  
كشخص تقيم معه عالقة ما خارج العالقة 

ارها به لغزا  احلالية ، ومع ذلك وجدت إهب 
 حمريا.
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حولت نظرها عن العربة األمامية ، حمدقة اىل  
الصحراء الصامتة ، وتساءلت إبمتعاض : 

هل كانت جمنونة وهي تدخل هذه املغامرة ؟ 
من الصحيح ان قلب والدها يتقطر حزان 
على رسوم احليواانت ، ولكنه مل يرها يف 
حياته ، كل ما يف األمر ان الوقائع اليت 

ليها جاءت نتيجة حمادثة مع أحد يستند ا
املغامرين ذوي اخلربة الضئيلة ، سيفرح كثريا 
لو عادت اليه بصور الرسوم ، اليت طاملا 
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دغدغت احالمه ، وجعلته يؤجل نشر كتابه 
لذي شغل معظم عمره. ا  

واالن بعد أن سبق السيف العذل ، ويتعذر 
عليها الرتاجع ، إحننت كوري ابلالئمة على 

ا مسحت ملشاكلها أن تدفعها اىل  نفسها ألهن 
اإللتحاق ابلرحلة وفق أعذار كاذبة ، فهي 
كانت ستتغلب على غدر اريك آجال أم 
عاجال ، أما ابلنسبة اىل عرض األزايء ،  

فكان من الفضل التخطيط ملهنة جديدة يف 
 أجواء أقل خطرا من الصحراء.
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إهنا تتبع نزواهتا عادة ، لكن ليس اىل هذا  
ر ، إجتاحتها رغبة لتغيري جمرى احلد املتهو 

حياهتا فلم تتمعن يف نتيجة قرارها املتسرع ، 
إختالت إعتزازا بقناعها اجلديد ، فلم حتسب 
حساب مدى إمكانية جناحها يف لعب دور  

 رجل لعدة أسابيع.
إن التحول اىل اىل رجل يتطلب أكثر من 
شارب ونظارات مظللة ، سيكون عليها 

مشرتكة ، حيث خيلع  قضاء الليايل يف خيمة 
رجال ثياهبم أمامها ، وينطلقون يف أحاديثهم  ال
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البذيئة ، وكيف ستخلع ثياهبا هي وتستحم ،  
وهتتم بنظافتها كأنثى ؟ هل حتلم أن تعيش 
وسط كل هؤالء الرجال ، وختفي عنهم 

 حقيقتها؟ 
نعم.... ومضت عيناها بربيق عزم مفاجىء ، 

فات  إهنا قادرة على إهناء مهمتها ، وكما
أوان الرتاجع ، تبخرت كل البدائل ايضا ، 

 ستنهي مهمتها ولن يكشف أمرها احد.
توقفت القافلة جبانب منخفض طبيعي يشكل  

حوضا مليئا ابملياه ، وإنتصبت بعض 
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الشجريات الذابلة يف اجلهة املقابلة ، موفرة 
اء احلر ، واهلم من ذلك تؤمن شبه ظل إلتق

راوي حيث  الشجريات ملجأ من الربد الصح
تفقد الصحراء حرارهتا بسرعة مع غروب 

الشمس كما حدثها والدها ، ويصبح الليل 
 قارسا كاجلليد. 

والحظت كوري أن الشمس توشك على 
املغيب ، بدت كتلة كروية مشتعلة ، حتضن 
األفق املرتامي ، ورغم رؤيتها املتكررة جلمال 
الغروب األفريقي وجدت نفسها امام منظر 
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ل له ، إكتنفها هباء الفضاء  اخاذ ال مثي
الرحب ، فلم تنتبه اىل الرجال وهم ينصبون 

 اخليم. 
 ومسعت صوات يهتف وراءها :

 " إنه منظر اخاذ اليس كذلك؟". 
إستدارت كوري ورفعت نظرها لرتى رجال 

دفق ينتصب شاخما أمامها كتمثال قدمي ، تت
حرارة الشمس العارية يف مالحمه الصخرية ، 

روقها ، وحل يف حلقها  جتمد الدم يف ع



 94 

جفاف رهيب ، بلعت ريقها ، وهي تلمس 
 أمهية إجابتها لئال تثري الشبهات :

 " إهنا حقا أّخاذة".
رأت عيناه تتقلصان ، وكأنه ادرك مأزقها ، 

 لكن صوته ظل عاداي : 
 " ماذا دهاك اي كولن؟". 
الشديد ،   وقفت وقفة اثبتة ألخفاء إضطراهبا

 ومتتمت بصوت عميق منخفض النربة:
" ال شيء البتة ، كنت أختيل نفسي ألتقط 

 صورة هذا املشهد الرائع". 
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" إنه مشهد يستحق لوحة زيتية ، وليس جمرد  
كامريا ، علينا اإلسراع يف نصب اخليام اي 
كولن ، ما أن تغيب الشمس حىت تنتشر  

 الظلمة بسرعة".
 " طبعا". 

إنضمت اىل الرجال املتحلقني حول وعندما 
العرابت ، أدركت كوري أهنا إرتكبت أول 
أخطائها ، وخطأ ابلغ البساطة أيضا ، 

إعتادت يف حياهتا القصرية ان ترى الرجال 
ينصبون اخليام والنساء يتولني شؤون الطهي ، 
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ولكنها ختلت اآلن عن مهماهتا كرجل ، 
 وبدون وعي منها .

دائم ، خاطبت نفسها  ال بد من اإلحرتاس ال
، وهي تتقدم لتساهم يف أداء دورها ، وطرق  

 مسامعها صوت اجش: 
 " هل بدأان ابلتهرب من واجباتنا؟".

مل ترفع كوري عينيها ، عرفت ان صاحب 
الصوت يدعى بويد خبري احلوال اجلوية ، 
 ويكاد يضارع فريزر طوال ، وهو فظ وخشن

املالمح ، وكانت عندما تعرفت اليه يف  
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لصباح ملست بعض اإلزدراء يف سلوكه ، ا
حاولت آنذاك طرد هذا اإلنطباع ، معللة 

نفسها بتوقع معاملة أفضل بعد زوال قلقها ،  
لكن هلجته اهلازئة هذه املرة ابنت واضحة ال 

 شك فيها ، وأعاد الكرة: 
 " ما ابلك أيها الرجل اهلزيل؟".

ونتيجة خربهتا ابلرجال ، فهمت كوري انه 
فزازها ، قالت ابعصاب هادئة:يتعمد إست  

 " مل خيطر ببايل التهرب من واجيب".
 فتابع إستهزاءه بفظاظة:
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" إنك مغرم مبغيب الشمس ؟ اعرف نوعيتك  
 اي السن ، لن ميكنك حتمل الصحراء طويال".
وإقرتب منها ، أحست بطبيعته العدوانية ، 
اجملسدة يف منكبيه العريضني ، وصفات  

رد ينفث كلماته: الشقي املتنمر ، إستط  
" كيف حصلت على هذا العمل ؟ هل إنعدم  

 وجود مصورين آخرين ام ماذا؟".
كان من السهل الظهور مبظهر رجل ، أما 

إنتحال جوهر شخصية الذكر ، فتلك مسألة  
أخرى ، ما هي ردة فعل رجل حقيقي على 
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هجمات بويد ؟ تساءلت كوري بياس قاتل ، 
هذه هل خيرسه بكلمات حمكمة ؟ ام أن 

طريقة إمرأة يف مواجهة وضع كهذا ؟ رمبا كان 
يعمد اىل لطمه على وجهه جبماع قبضته ؟ 

حىت ولو خسر العراك الذي ال بد من نشوبه  
، يكون أثبت مقدار شجاعته ، كان ذلك 
 خيارا يستحيل عليها إنتهازه ، قالت حبذر:

" ملاذا ال تبحث املوضوع مع فريزر ؟ إنه خري 
 من يشفي غليلك ".
 وبصق بويد بقرف:
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 " اي لك من امحق مغفل". 
أصاب بعض الرذاذ خد كوري ، إستشاطت 
غيظا ، نسيت تلك اللحظة من هي ، وكيف 
عليها أن تكون ، ورفعت يدها ، غري عابئة 

ابلعواقب لتصفع وجه بويد عندما قال صوت  
 هادىء: 

 " دع الولد وشانه ".
كان الصوت صوت مارك ، مل تره كوري 

ا ، وهي تتأجج غضبا ، وإنتبهت يقرتب منه
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اىل يدها املرفوعة ، فأرختها ببطء ، حماولة  
 كبت إضطراهبا وقد صدمها الواقع األليم. 

كادت تصفع وجه بويد ، فيظنها صفعة رجل 
، ويضطر لرد الصاع صاعني ، وكان إفتضح 

 أمرها خالل ثوان معدودة .
 إستدار بويد حنو مارك يتهدده:

يعنيك". " ال تتدخل فيما ال    
ورد مارك العامل اهلادىء ، الدمث ، بلهجة 

 جازمة ، مما أاثر دهشة كوري :
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" كال ، ال جيوز السماح لكما ابلعراك يف 
 يومنا األول ، وإفساد معنوايت اجلميع".

 ظل بويد يف ثورة من الغضب :
" هذا الولد معتوه ، يتّيمه غروب الشمس 

بيننا ". وحنن نقوم بكل الشغل ، ال مكان له   
 أجاب مارك بدون تردد : 

" فريزر إختاره ، دعه وشأنه اي بويد ، ال يزال  
 يف مطلع العمر ، وسيتعلم شيئا فشيئا ". 

نظر بويد اىل كوري اليت ظلت صامتة طوال 
 الوقت : 



 103 

 " إايك أن تقرتب مين أيها املغفل".
 وعّلق مارك عندما هم بويد ابلتحرك : 

نه ، إنه يتقن " إنه راي حكيم ، ال تقرتب م
عمله ، ولذلك جتده هنا ، ولكنه حيب إاثرة  

 املشاكل لآلخرين ".
ووجدت كوري صعوبة يف السيطرة على 

 صوهتا وهي تقول :
 " ولكن ملاذا ال يزعج أحدا سواي ؟".

 طماهنا مارك بنظرات ذات مغزى :
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" ألن احد أصدقائه األعزاء اراد احلصول 
ال بد على عملك ، ولكنك سبقته اليه ، و 

من اإلعرتاف أن بنيتك ال تساعدك كثريا ، 
فتشجع اشخاصا مثل بويد لعرض  

 عضالهتم". 
 قالت كوري إبعتداد ال ميت اليها بصلة:

" إن ضربة واحدة كانت كافية للقضاء عليه 
، ولكن أعتقد انك على حق اي مارك ، من 

 األفضل جتنبه قدر املستطاع". 
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يف تتغّلب ثالثة اايم يف املخيم عّلمتها ك-3
على الصعوابت وجتد متعة يف عملها ، ولكن  

فريزر يفقدها توازهنا ، إنه نقطة ضعفها  
 الوحيدة. 

 
أخذ الليل يرخي سدوله عندما أهنى ارجال 

نصب اخليام ، مجعوا بعض األغصان اليابسة  
واألعشاب اجلافة ، واضرموا فيها النار ، 

وذلك من اجل طهي الطعام وصد حيواانت 
املفرتسة .الصحراء   
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جلست كوري مسرتخية جبانب السنة اللهب 
املضطرمة ، تتنشق رائحة الطعام الشهية ، 

وتصغي اىل أزيز حشرات الليل ختتلط  
هبسهسة تقّطر اللحوم املشوية يف قلب 

النريان ، وطافت على فمها إبتسامة حائرة 
وهي تفكر يف زميالهتا وزمالئها ، وردة فعلهم 

مقرفصة فوق الرمل  إذا ما رأوها اآلن ، 
بلباس الرجال ، تزدرد طعامها من صحن يثري  

إمشئزاز عارضات األزايء ، ذوات األنفة  
 والناقة. 
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وادركت كوري ان عشاء الليلة سيكون 
إستثنائيا ، لن يدخل فمها بعد اآلن سوى 

يات قليلة ، وستصبح  املآكل املعلبة ، وبكم
قطرة ماء أغلى من الذهب يف أرض تندر 

اه الشرب العذبة.فيها مي  
وإرتفعت حوهلا أصوات مههمة ، ذات رنني  

رجويل اجش ، كانت هذه هي املرة عميق ، 
األوىل اليت جتد نفسها فيها بني جمموعة من 

واإلطراء ،   الرجال وال تشكل حمط اإلهتمام
أما اآلن فكل رجل يرخي العنان للسانه ، 
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ويتفوه مبا يطيب له ، دون رقيب أو رادع ، 
ترى كيف كانوا سيتصرفون لو عرفوا أهنا انثى  

 إقتحمت حياهتم اخلاصة؟
كان مارك جيلس جبانبها ، غارقا يف حديث 

مع عامل جيولوجي ، وترامى صوته اليها هادائ  
ابلسعادة لكونه   ، خفيضا ، ابرعا ، شعرت
 صديقا له. 

وها هو بويد ، جيلس بعيدا عنها ، يروي 
 نكتة بذيئة ، ويقهقه من أعماق قلبه.
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زمت كورس شفتيها ، تضاءلت صورة بويد ، 
خبري األحوال اجلوية ، يف ذهنها ، لتحل 
حملها صورة فريزر ملوري ، رأته ينتقل من 

مكان اىل آخر ، يتبادل أطراف احلديث مع  
مله ، والحظت التجاوب الودي فريق ع

الذي حيظى به ، حىت بويد تصرف إبحرتام 
فائق ، وفجأة مسعته يقول بصوت أقرب اىل  

 اهلمس:
 " مسعت أنك تورطت يف مشكلة مع بويد". 
 وافقت هبز الرأس ، مبدية إمتعاضها ، فتابع: 



 110 

" إنه فظ املسلك ، ولكنه طيب القلب ، 
كولن".حاول أن تتفهم طبيعته اي    

 " حسنا سأحاول ". 
متتمت عبارهتا ، ونبضات قلبها تزداد خفقاان 

، متمنية لو يدنو منها أكثر فأكثر ، ماذا  
دهاها ؟خاطبت نفسها ...هل فقدت صواهبا 
؟ امل تلتحق هبذه الرحلة ألهنا أرادت اإلبتعاد  
عن احد الرجال وكل ما ميثله ؟ اتت اىل هنا  

ي ، وإستعادة حلاجتها اىل العزلة ، والرتو 
ثقتها بنفسها ، مل خيطر بباهلا اإللتقاء بشخص 
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احلد اهلائل   يؤثر على مشاعرها اىل هذا 
 املخيف. 

اتبع فريزر حديثه ، مشريا اىل إختصاص كل 
فرد من أفراد الفريق ، كانت هلجته ودية ، 
محيمة ، هتدف اىل هتدئة أعصاهبا ، ومحلها  

 على العمل إبنسجام مع بقية اجملموعة.
لكنها كانت يف عامل آخر ، فلم تفقه شيئا مما 
قاله ، ومع أن الظالم الدامس حجب عنها 
مالمح وجهه ، مل جتد صعوبة يف رؤيتها كما 
هي بعني خياهلا ، وأحاسيسها ، وكل خفقة 
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يف عروقها ، كان يتكىء على مرفقيه ، مادا  
امامه ساقيه الطويلتني ، يكلمها دون تكلف 

تلك اهلالة الباهرة فظلت او إستهجان ، أما 
حتيط به ، مضاعفة إستسالم كوري خلياهلا 

 وأحالمها. 
هل كان إهتم هبا لو تعرف اليها ككوري  
التيمر ، فتاة يتدىل شعرها األسود فوق  

كتفيها وينعكس مزاجها يف عينيها 
البنفسجيتني الواسعتني ؟ هل ينجذب حنوها  

 مثلما إجنذبت حنوه هي؟ 
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ط أحالمها ، مدركة اي للهول ، قطعت شري
أهنا ترتكب محاقة مميتة ، جيب عليها  

اإلحرتاس الدائم ، وعدم السماح لنفسها 
ابلتورط يف عالقة عاطفية وحيدة اجلانب تزيد  

شقاءها شقاء ، أن فريزر ملوري ال حيرتم 
النساء ، رغم متتعه هبن عندما تسنح له 

 الفرصة. 
من احملتمل أن تنشأ بينهما عالقة عاطفية ، 
لو إلتقيا يف ظروف عادية ، لكنها ستكون 

حتما عالقة حمددة مبفاهيم فريزر ، ولن يكون  
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هلا مستقبل ، إهنا عارضة ازايء ، وإبنة جون 
التيمر ، مما يعين إحتقار هذا الرجل هلا أكثر 

 من إحتقاره لغريها من النساء.
سرت رعشة ابردة يف جسم كوري رغم دفء  

ادة عندما هنض السنة اللهب ، وغمرهتا السع 
فريزر وإبتعد عنها ، مث حدقت يف الظلمة 

 الداكنة منقبضة القلب ، ميزقها صراع عنيف. 
كانت النجوم الساطعة تضيء السماء  
الصافية بوهج ابهر ، والمست وجنتيها 
نسمات الليل املنعشة، وهي تصغي اىل  
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اللغط املتواصل حوهلا ، وفرقعة النريان  
 البعيد صوت وطقطقتها ، وفجاة إرتفع يف

اشبه ببوق عميق ، هل هو صوت فيلة ؟ 
خيم الصمت على اجلميع للحظات قليلة 
 كاهنم تنبهوا اىل وعورة الصحراء ووحشتها.
هنضت كوري ومشت مبتعدة عنهم عندما 

ملتنوعة ، وتوجهت حبذر إستأنفوا أحاديثهم ا 
وبطء اىل اخليم املخصصة هلا ، وقع نظرها 

، مل يكن إبستطاعتها على اسّرة داخل اخليمة 
طلب خيمة خاصة هبا وحدها ، إذ كانت 
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ستثري الشكوك لو تقدمت بطلب كهذا ، عن 
فريزر وحده كقائد الرحلة يتمتع هبذا 

 الغمتياز.
مل يكن امامها إال طريقة واحدة خللع وإرتداء  
مالبسها ، ال بد هلا من معاينة عادات رفاقها  

واوقات دخوهلم وخروجهم ، وقررت أن 
فضل حل هو أن أتوي اىل النوم قبل ا

 اآلخرين بقليل.
كانت كوري ال تزال مستيقظة عندما تفّرق 
الرجال إبجتاه خيامهم ، ظلت ساكنة تتنفس 
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ببطء وإنتظام ، وعرفت أن بويد ومارك من 
الذين سيشاطروهنا اخليمة ، ومسعت بويد 

 يعلق مبرارة:
" حيتاج هذا احلقري اىل النوم ابكرا ليحافظ 

ى مجال وجهه". عل  
 ورد عليه مارك حبدة مل تعهدها من قبل:

" دعه وشأنه ، إن فريزر الحظ مضايقتك 
 له".

 " كان إبمكانه إختيار شخص أقل حقارة". 
 وإزدادت هلجة مارك حدة: 
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" ان لفريزر اسبابه اخلاصة ، ابهلل عليك ، ال 
تفسد كل شيء اي بويد ، إهنا رحلة شاقة 

خالفات كهذه".وطويلة وال ميكننا حتمل   
 ومتتم بويد :

 " الويل لك ايها احلمق". 
وركل سريرها بغالظة ، فحبست كوري  

 أنفاسها ، مث أحست به يبتعد عنها.
أغمضت عينيها إبحكام وهي تصغي اىل 

رجال ، وترامى اىل مسامعها  احاديث ال
حفيف الثياب وإرتطام األحذية املخلوعة ، 
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رب وفكرت ان ما مير هبا االن سيكون اغ
 حدث يف حياهتا . 

وإمتألت اخليمة ، بعد برهة قصرية ، بشخري 
متواصل ، منتظم ، حال بينها وبني مالك 
النوم رغم تعبها وإرهاكها ، إستلقت يف 

الظالم تسرتجع احداث يومها املثرية .... 
مفارقة والدها ، وصوهلا اىل ميوفونتني ،  
املواظبة على متثيل دور الرجل ، التحليق 

رة اىل الصحراء ومواجهة بويد املزعجة ابلطائ
، إستعادهتا حادثة حادثة اىل أن توقفت 
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طويال عند صورة رجل طويل ، ضامر القوام 
أمسر الوجه ، صارم املالمح ، تدفعها جاذبيته 

 اىل كشف هويتها كإمراة متّيمة. 
بعد مرور ثالثة أايم يف الصحراء ، احست 
كوري إبرتياح وهدوء األعصاب ، وكان 

اايمها األوىل سحابة صيف عابرة.... ثالثة  
املخيم ، تلتقط  اايم قضتها تعيش وسط

الصور وتستمتع بعملها ، ثالثة اايم يف  
صحبة جمموعة من الرجال ، حيث توطدت 
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صداقتها مبارك ، وتعلمت كيف تتفادى 
 شراسة بويد ومراسه العنيد.

وحده فريزر يفقدها توازهنا ، هذه نقطة اثبتة 
متّنت أن تعتاد على شخصيته اجلذابة  ، كانت 

، أما ما حدث فكان العكس متاما ، بل 
إزدادت األمور سوءا ، ظلت ردة فعلها أزاءه  

غريزية عفوية ، تبذل جهدها يف كبتها ، 
 واإلحتفاظ مبوقف حيادي عادي.

أما مسرحيتها اخلادعة فصارت اآلن مسألة  
طبيعية ، سهلة التنفيذ ، وواظبت بعد الليلة 
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ألوىل على اإليواء اىل الفراش قبل اآلخرين ،  ا
وتظاهرت يف الصباح ابإلستيقاظ متاخرة ، ال  
ترتدي مالبس عملها إال بعد مغادرة رفاقها  
اخليمة، أما اإلغتسال فكان مشكلة حقيقية 
، إذ ال تتوفر احلمامات هنا ، ولكنها مشكلة 
إستطاعت التغلب عليها ، تعلمت إستغالل 

الفرصة املناسبة ، وألهنا هادئة  الوقت وإنتهاز  
الطباع ، حمتشمة املسلك ، مل يعرها االخرون 

 إهتماما.
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مل يكونوا قد قطعوا مسافة طويلة حىت االن ،  
فريزر مكان املخيم قرب كومة من  إختار

الصخور متت بصلة اىل أحباث الرحلة العلمية 
، مل تتصور كوري اهنا ستنكب على عملها  
هبذا الشغف ، كانت دراسات والدها قد 

قادهتا اىل األملام ببعض تفاصيل اجليولوجيا ،  
ووجدت نفسها وهي تلتقط صور مناذج  
 صخرية تتوق شوقا اىل اإلطالع أكثر على

 أصوهلا وكيفية تركيبها
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إهنا جتد متعة غريبة يف عملها ، حدثت كوري 
نفسها وهي ترقب رمال الصحراء احلمراء  
املتوهجة ، ها هي تقوم مبهمة خمتلفة ، مل 

يسبق هلا القيام هبا ، وتعيش يف صحبة رجال 
، ال عالقة هلم مبن عرفتهم يف عامل األزايء ، 

كظاهرهم ، إهنم اشد جدية ومباشرة ، ابطنهم  
انث ، ال خداع وال تكلف ، كأن إنعدام اإل

ومستلزمات الصحراء الصارمة ، ومتطلبات 
العمل مرآة سحرية تكشف طبيعتهم األصيلة 
وشخصيتهم الفعلية ، طارحة جانبا كل زيف  
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وراء قناعتها  أو مظهر كاذب ، إهنا من 
تشاهد منظرا اندرا سقطت فيه كل األقنعة 

تمع املفيدة. التقليدية وأعراف اجمل  
إهنا حتيا حلظات مليئة ابملفاجآت السارة ، 
كانت تتوثع صحراء قاحلة تعج حبر قاتل 

ورمال ال حد هلا ، وال شك ان احلر متوفر ، 
والرمال كذلك ، رمال محراء كأهنا تستمد 
لوهنا من هلب الشمس ، لكن الصحراء 

ليست جمرد رمال ، كانت هناك أغوار مليئة 
على أطرافها شجريات صغرية ابملاء ، تنمو 
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ت واسعة من النبااتت احلجم ، ومساحا
القاسية العنيدة املتشبثة ابحلياة يف أرض تندر 

 األمطار وموارد الطبيعة اخلصبة. 
وصلوا اىل هنر يتماوج فيه القصب الطويل  

الغليظ ، وإرتعدت فرائص كوري عندما رأت  
أول متساح ، أغرب اللون ، بشع املنظر ، 

نه يغط يف نوم عميق فوق ضفة الرمل  يتمد كأ
احلارة ، وعاجل مارك اىل هتدئة روعها ، 
وحتذيرها من مغبة اإلغتسال او السري يف 

 جمرى املاء املوحل.
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كانت السهول احمليطة ابلنهر تعج ابحليواانت 
، ويف الليل ترامت اىل مسامع كوري اصوات  
بعض الفيلة ، لكنها مل تدرك مدى أعدادها  

، وفاهتا ان الغابة اجملاورة تزدحم الكبرية 
ده من  ابلنمور واألسود اليت تتغذى مبا تصطا

الظباء واحلمري الوحشية عندما ترد النهر  
 إلطفاء عطشها. 

حىت االن مل تعثر على أثر للحياة البشرية يف 
هذه البقاع ، مع ان والدها حّدثها مرارا عن 
وجود بعض اجلماعات ذوي القامة الضئيلة 
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الضارب اىل الصفرة ، مجاعات تتمتع   واللون
بقدرة عجيبة على العيش يف قلب هذه  

األرض القاسية املعادية ، كما ان كوري مل يقع  
نظرها حىت االن على رسوم صخرية ، وهي 

أساس احباث والدها ، لكنها بعد مضي ثالثة  
اايم فقط أصبحت تفهم ولعه هبذه األرض 

اة الشاسعة ذات الشمس احلارقة ، واحلي
 اخلشنة.

سرت يف شرايينها موجة من احلر الالذع ، 
وهي جتلس يف سيارة اجليب اليت أخذت  
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اىل األمام دون ان تعرف  تشق طريقها 
وجهتها احملددة ، كانت املشاهد الصحراوية  
حوهلا تستقطب إهتمامها ، فلم تنتبه كثريا اىل  

أي إزعاج اومشقة ، وبينما هي غارقة يف 
ارة اجليب فجأة ،  افكارها ، توقفت سي

ومسعت كوري عويال حادا اليما ، نظرت اىل  
السائق مراتعة ، مث قفزت من العربة لتلتحق 

 ابلرجال الذين جتمعوا على حافة الطريق. 
رأت صبيا جاثيا يف الغبار ، يتمد أمامه كبش 
ماعز هامد اجلثة ، وأدركت ما جرى ، كان 
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الصيب يسوق قطيعا من املاعز ، عندما إندفع  
الكبش حنو منتصف الطريق ، فدهسته العربة  

 األمامية وقضت عليه.
راح بويد ، سائق السارة ، يؤنب الصيب ، 

ويوخبه على إمهاله وطيشه ، فأجهش ابلبكاء 
وهو يسمع هذه اللهجة القاسية ، وهنا 
تدخل فريزر ، دافعا بويد جانبا ، ومتوليا 

زمام األمور ، إحنىن ارضا ومر بيده فوق جثة 
كبش ، مث اشار ألحد الرجال جبره اىل حافة ال

 الدرب ، وركز إهتمامه على الولد .
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طغى على الصيب حزن عارم ، وكان عويله 
أذين كوري حادا يشق الفضاء ،   الذي إخرتق

وعمد اىل لطم راسه ابألرض مرتني ، وبقوة 
 مؤملة. 

وقف الرجال حائرين ، مكتويف األيدي ، 
وتكلم فريزر اىل الصيب ، حاول خماطبته 

ابإلنكليزية ولغة أفريقيا اجلنوبية ، وبلهجتني 
عامتني ، لكن كلماته ذهبت سدى ، 

 وإسرتسل الصيب يف عويله.
يتوقد غيظا:  صاح بويد  
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" إنه حياول إستدرار الشفقة ، واحلصول على 
 حفنة من الدراهم".

إستدارت كوري حنوه وقد إستبدت هبا  
 غريزهتا:

 " هل أنت عدمي اإلحساس اىل هذا احلد؟". 
 ورد بضراوته املعتادة:

 " هذه مسألة ال تعنيك أيها املغفل".
 وابدر فريزر ابلقول:

 " إنه جمرد حادث ليس إال ". 
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ورأته كوري ميد يده اىل جيبه ، وميسك بكف 
 الصيب ويعطيه بعض األوراق النقدية. 

رفع الصيب الصغري وجهه الذي يكسوه  
الوحل والغبار ، وحدج النقود برهة ، مث راح  

 يعول جمددا ، قال فريزر ابسى: 
" أان آسف هلذا احلادث ، ولكنين اعطيته 

 أكثر مما حيتاج لشراء كبش آخر". 
يد شراسة:وإزداد بو   

" األفضل أن تتجاهله دعه يعول اىل أن جتف 
 دموعه".
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ودفع فريزر بورقة نقدية اىل اخرى اىل يد 
 الصيب معلقا:

" ال بد من إستئناف الرحلة ، لريجع كل 
 منكم اىل عربته ".

" كال ) صرخت كوري حمتجة ، مستهجنة ( 
 ال ميكننا ترك الولد يف هذا الوضع".

إنعام النظر ، تنحين ووجدت نفسها ، وبدون 
لتضم الصيب اىل صدرها غري عابئة ابالوساخ 
تلطخ ثياهبا وال بتاثري تصرفها على رفاقها ، مل 
تفكر إال بذلك الولد البائس ، وحاجته اىل  
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العطف والطمأنينة ، أخذت هتدىء من روعه 
، وهتمس يف اذنه كلمات احلنان والشفقة ، 

، فهو وال يهم انه ال يفهم معىن كلماهتا 
 سيفقه نيتها وإهتمامها به. 

وما لبث الولد ان سكن روعه ، وتوقف عن 
فكرت  البكاء والعويل ، إنه جمرد طفل ،

،  كوري ، طفل صدمته خسارة أعز ما لديه
وال شك ان الدراهم متكنه من شراء كبش 
آخر ، لكن الوقت وحده واحلب يشفيان 
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اجلرح الذي فتحه املوت املفاجىء يف قلب 
 ولد صغري.

إعتقدت كوري أهنا قامت بواجبها نيابة عن 
اجلميع ، فليتوجهوا اآلن اىل السيارات ملتابعة  

 الرحلة.
ت بصرها ، كان الصمت خييم على  رفع

مرتقب ،  اجلميع ، صمت غريب ، أليم ،
جالت بنظرها من وجه لوجه ، فإنتاهبا 

إضطراب شديد ، كان الرجال حيدجوهنا 
بتمعن ، وعلت وجوههم إمارات احلذر  
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والتساؤل ، وعلى حنو مباغت ، زم بويد 
شفتيه خببث خميف ، وبدا مارك عصيب املزاج  

يزر فكانت كاحلة قامتة ، كان ، اما مالمح فر 
وجه فريزر يثري فيها الرعب أكثر من أي 

 شيء آخر.
وقفت على قدميها ، متلعثمة ، حتاول إخفاء  

 إضطراهبا :
 " ميكننا الذهاب اآلن". 
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مل جيبها أحد ، ومل تبدر اية إشارة من احد ، 
اصيب راسها ابلدوار وكررت كلماهتا بلهجة  

 اقل إقناعا:
ب االن ". " ميكننا الذها  

 رّن صوت فريزر يف أذنيها :
 " بعد قليل ، تعال معي". 

نظرت كوري اىل مارك نظرة إستجداء ، مل 
ينبس ببنت شفة ، وخالته يهز برأسه مبداي 

 اسفه ، وعجزه عن مساعدهتا. 
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مل يكن امامها خيار سوى السري وراء فريزر ، 
وشعرت فجأة ابلرعب الشديد ، ومع ذلك  

راخلوف امام صممت على كبت مشاع
اجملموعة ، مشت وراء فريزر برأس مرفوع ، 
كانت كل األنظار مركزة عليها ، وهي ختطو 

 خطواهتا الوثيدة ، املرهقة.
جلست جبانبه يف سيارة اجليب ، وإستعدت 

ة ، تتجاذهبا مشاعر كوري للمعركة احلامس
خفية ، غامضة اجتاه فريزر ، وكل ما ميثله من  

 قوة ورجولة وجاذبية.
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أخريا فتح فاه قائال بتمهل مقصود: و   
 " نعم اي سيد كولن الرسن !". 

 ومتتمت كوري : 
 " نعم اي سيد ملوري!". 

 وخرج صوته رقيقا ، انعما ، ومغلفا ابخلطر:
 " أعتقد أن عليك إيضاح موقفك".

وسألته خبفة ، وكاهنا احست إبقرتاب ساعة 
 اإلنفجار : 

" تقصد تعويقي للرحلة ؟ مل يكن يف اليد 
 حيلة ، والولد يف تلك احلالة السيئة". 



 141 

 وهز رأسه :
 " حسنا". 

" مل نتاخر كثريا ) ردت متلعثمة ( وعّز علّي 
 التخلي عن الصيب يعتصره األمل". 

" ليس هذا هو املوضوع الرئيسي ، وأنت 
 تعرف يف أي مكان هنا ....". 

 وعاد يساهلا مشددا على السم الول:
ا اي كولن .... هل ستخربين احلقيقة أم " هي

 تضطرين إلنتزاعها منك ابلقوة؟". 
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رات يف عينيه قساوة مدمرة ختمد النفاس ، 
 فقالت متوسلة :

 " إنك تسيء الفهم ". 
 ورد بفم ممتعض: 

 " اسيء الفهم ؟ لنتحقق من ذلك...". 
ومد يده اىل وجهها ، ونزع الشاربني حبركة 

 سريعة.
تها العليا ابانمل مرجتفة ، ملست كوري شف

شاعرة إبهنيار حصنها املنيع.... حاولت أن 
 تتكلم فخانتها قواها.
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 وإزداد فريزر غيظا.
" واالن اىل القناع االخر ، هل تنزع 

 النظارات ام أنزعها أان؟". 
 وجدت نفسها تتضرع قائلة:

 " سانزعها ،سانزعها". 
وها هي االن تبدو على حقيقتها ، تلتهمها 

فريزر بوقاحة ، وإنتقام ، ومسعته يبدي  عينا
 إعجابه:

" اي للجمال ، اي للجمال ، ما هذه األفكار 
اجلهنمية اي كولن؟ ) وبلع ريقه ( ولكنك 
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لست كولن طبعا ، ما هو اإلسم احلقيقي 
 .... كارال؟". 

بعد أن إنفضحت اللعبة ، أحست   -4
كوري أن عليها الفرار من هذا املكان ، 

ل هلا : " فات أوان العودة ولكن فريزر قا
 اآلن ، لقد توغلنا كثريا يف الصحراء".

 
 وقالت بصوت هامس: 

 " إمسي كوري". 
 " إسم عائلتك ؟ اريد أسم العائلة".
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 وإستطاعت لفظ إسم العائلة بشق النفس. 
 " ال تيمر ". 

جحظت عيناه ، خالته متوتر األعصاب ، 
كان صدمة عنيفة أصابته مث علت وجهه 

ادئة ، واعلن بصرامة : إبتسامة ه  
" إبنة جون التيمر ، والدك خطط كل ذلك  
، اي للغرابة ، اذكر أنه شيطان خبيث ، ولكن  

 مل اتوقع خدعة كهذه.
 وإنفجرت كوري :

 " ال ، والدي ال عالقة له".
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 ورد فريزر إبمشئزاز : 
" إذن ما هذه املسرحية؟ .... اليست 

 خدعة؟". 
 إعرتفت كوري: 

ولكنك تظلم والدي   " نعم إهنا خدعة ،
 بدون مربرر ".

 " اان .... أظلمه؟". 
" نعم ) أكدت له كوري ( إهنا خطيت وحدي 

 ، وال عالقة ألي شخص هبا". 
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" ان والدك يريد احلصول على صور 
احليواانت الصخرية.... تلك احليواانت 

 اللعينة اليت مل يتاكد من وجودها حىت االن". 
ريزر اثقب البصرية ، متقد الذكاء ، كان ف

وأدرك يف ثوان معدودة هدفها من إنضمامها  
اىل الرحلة ، ومل جتد كوري مهراب من املوافقة 

 على رايه ، فصاح هبا:
 " إذن ملاذا مل أيت هو بنفسه؟". 

عضت كوري على شفتيها مستجمعة 
 شجاعتها : 
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" ألنك كنت سرتفضه وختّيب آماله ، اليس  
 كذلك؟". 

اب متملصا من إبداء راي قاطع : واج  
" ليست املسالة هبذه البساطة ، كان  

 إبستطاعته إخباري". 
 إسرتدت كامل ثقتها وهي تؤكد له:

" كال ، إن والديت معتل الصحة ، ومل يعد 
 قادرا على حتمل حياة الصحراء".

مل تثر كلماهتا أي تعاطف مع وضعها ، بل 
 إزداد فريزر ملوري حدة: 
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ن حتّلي حمله". " إذن قّرر أ  
 " ال ، قلت لك أن القرار قراري أان".

 " قرارك الذي وافق عليه حبرارة". 
 وتشبثت كوري برايها :

" على العكس من ذلك ، إن والدي مل 
 يعرف شيئا عن املوضوع". 

خّيمت حلظة من الصمت ، كان فريزر يدرس 
وجهها بتململ وتساؤل ، وخالت كوري ان 

العنيد ميسك مصريها بني يديه ،   هذا الرجل
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وقرأت يف مالحمه عالمات الشك واإلرتياب 
 يف كل كلمة تفوهت هبا ، ومسعته يقول:
" إنك اندرا ما تلتقني بوالدك ، ولذلك 
ميكنك اإلختفاء من دون ان يدري اين  

 انت؟". 
 تلّقت كوري الطعنة أبنف شامخ:

كنت أعرف انك رجل متحجر القلب ، 
الرمحة ، لكن فاتين انك  متغطرس ، عدمي

 ايضا رجل خسيس وضيع". 
 وزم شفتيه: 



 151 

 " خسيس؟". 
" ما معىن هذا الغمز واللمز إذن ؟ إن  

عالقيت بوالدي عالقة وثيقة ، وكلها حب 
ضي إجازيت وحنان ، والدي يعتقد انين أق

 السنوية وال يتوقع عوديت قبل بضعة اسابيع". 
". " امل خيامره الشك حول نواايك احلقيقية؟  

ذّكرها السؤال آبخر لقاء هلا مع اريك ، وكل 
التعاسة اليت ختللته ، أحست إبنقباض ، 

 فإبتعدت عن فريزر قائلة:
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" والدي فهم حاجيت اىل قضاء بعض الوقت  
 وحيدة". 

ومتنت يف اعماق نفسها لو خيلي فريزر  
سبيلها ، ويدعها وشاهنا ، لو يتوقف عن 

هي حتس إستجواهبا وينهي عذاهبا وقلقها ، و 
 بتلك القوة اخلفية اليت ما زالت تشدها اليه.

 
مل تلمح اليد اليت إمتدت صوهبا ، طّوق  
عنقها أبصابعه الطويلة ، فكاد وجهها  

يصطدم بوجهه وهو جيربها على النظر اليه ، 



 153 

خفق قلبها يف قفص صدرها كعصفور وجل ، 
 وخاطبها بلهجة هادئة خمتلفة:

ىل هذه " بذلت جهودا كبرية لإلنضمام ا
 الرحلة، هل تعين لك الشيء الكثري؟".

حاولت التملص من قبضته دون جدوى ، 
أحست بوخز غريب يف وجنتيها وعنقها ، 
وظل يراقبها بدقة ، ترى هل يدري مدى 

شخصيته عليها ؟ نعم ، إنه يعرف كل  اتثري
شيء ، وهو جيد متعة يف ذلك ، كان حلقها  
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جافا ، فوجدت صعوبة قصوى وهي تتابع 
 احلديث:

" هل لك معرفة أبحباث والدي العلمية ؟ لقد 
مية ، وضع كتااب حول شعوب افريقيا القد

وهو يتوق للحصول على صور الرسوم  
 الصخرية منذ فرتة طويلة".

ر يده:سحب فريز   
 " إن لديه صورا اخرى". 

 اقّرت هبدوء: 
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" هذا صحيح ، ولكنه يريد هذه الصور مهما  
 كّلف األمر".

أجاب فريزر بصوت خيالطه الغضب 
 واإلعجاب الدفني :

 " اي له من كهل عنيد". 
 وظنت أن التفاهم معه ابت حمتمال: 

" هكذا تفّضل ان تراه ، ظل والدي حيلم 
هو يعرف اهنا ابلرسوم سنوات وسنوات ، و 
ولو كان اصلب هناك ، يؤمن أهنا موجودة ، 

عودا خلرج اىل الصحراء منذ زمن طويل ، 
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ولكن ليس يف األمر حيلة وهلذا السبب  
قمت ابملهمة نيابة عنه لو كان لديك حلم اي  

 فريزر ، أال ...". 
ومل تكمل عبارهتا ،، مدركة أن عواطفها  

 إستبدت هبا ، الحت يف ذهنها صورة عجوز
خائر القوى ، ستمر على قيد احلياة لتحقيق 
حلم واحد ، واىل جانبها رجل شاب بلحمه 
ودمه إفرتضت أنه سيقدر معىن هذا احللم ،  
ولكنه خيب أماهلا ، مل حتركه كلماهتا املتوقدة  
عاطفة ، بل أن بريق عينيه يروي هلا قصة 
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أخرى ، إن املوقف يزداد سوءا مع كل كلمة 
 تنطق هبا.

ي تنفجر غيظا: قالت وه  
 أنت ال تفقه شيئا ، أو انك تتظاهر ابلغباء".
ومضت عيناه ، وطاف شبح إبتسامة فوق 

 شفتيه: 
" أان افهمك متاما ، ولكن أعتقد ان والدك 

سيكون يف وضع أفضل لو رزقه هللا إبنا 
 عوض هذه اإلبنة ". 

 فتطاير الشرر من عينيها: 
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" إذن والدي على حق ، أنت حتتقر النساء ، 
 إنك تكرهنا ".
 ضحك قائال:

" أكرهكن ؟!! اان ال أكره النساء اي عزيزيت ، 
إنين امتتع بصحبتهن كثريا يف بعض احليان ) 

ونظر نظرة ذات مغزى ( أما من حيث 
إحتقارهن ، أكتفي ابلقول أنين حىت االن مل 

 أجد إمرأة حتوز على إحرتامي".
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حدقت فيه كوري حلظة صامتة ، إجتاحتها  
مة ألثبات مدى خطأه ، قالت  رغبة عار 

 بصوت مرتفع: 
" واضح، إذن ، إنك كنت سرتفضين لو 

 عرفت انين إمرأة ".
 ورد بربودة اتمة:

" طبعا ، وهلذا السبب إنتحلت شخصية 
 رجل". 
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تنهدت بعمق ، إنه رجل صعب املراس ، يرد  
على كل هتمة ، ومهما كانت حمقة ، إبعتداد  

 وهدوء ، حاولت اثنية: 
  النساء انقصات العقول"." أنت تعترب

 " أان مل اقل ذلك".
مسعته يكبت ضحكة خافتة ، إن جوابه 

واضح ، ال حيتاج اىل تفسري ، فرغت جعبتها 
تفكر إال يف  من العبارات املالئمة ، مل تعد

 اإلبتعاد عنه واإلنضمام اىل اآلخرين.
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مّهت بفتح ابب السيارة ، لكنه سارع اىل  
جذهبا حنوه ، وشعرت بيديه الكبريتني تطوفان 
فوقها وكاد يسحقها جبسمه الثقيل ، راحت  
تقاومه بكل ما متلك من قوة ، ال لن تدعه 
يعبث هبا مهما بلغ إعجاهبا به ، إنه حياول 

إذالهلا وحتطيم كربايئها ، فلتدافع عن نفسها  
لن ينساه. ، وتلّقنه درسا   

وأخريا أطلق سراحها ، ودفعها بعيدا عنه 
ة مفاجئة ، فرفعت يدها ولطمته على حبرك

وجهه بعنف ، جاءت صفعتها تعبريا عن 
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من  حنقها السلوبه يف معاملتها ، وإنتقاما 
نفسها إلعجاهبا به يف املقام األول ، وقال 

 يؤنبها :
 " إايك أن ترتكيب هذه احلماقة مرة اثنية ". 

 وصرخت يف وجهه:
" كيف تسوغ لك نفسك إهانيت ؟ اي  

 للجسارة !". 
 وهّددها :
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" إن جساريت تسوغ يل كل شيء ، وإايك ان  
تنسي ذلك ، واآلن تعرفني دور النساء  

 الوحيد يف حيايت". 
حست كوري ابلغثيان يف داخلها ، ولكن أ

رار من  ماذا تفعل يف هذه اللحظة؟ عليها الف
هذا املكان ، بعيدا عن هذا الرجل الذي ال 
يعرف حدا لإلذالل واإلهانة ، مل تعد تفكر 

يف الرحلة ، أو الرسوم الصخرية ، وال ابحالم  
والدها ، كل ما تتمناه هو الفرار ، وإنقاذ  
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عد حلظات من التفوه نفسها ، ومتكنت ب
 بسؤاهلا:

 " هل تدلين على طريق العودة؟". 
 أجاهبا بلهجة جافة: 

 " فات أوان العودة االن". 
 محلقت يف وجهه ، وهي تدرك معىن كلماته:
" فات األوان؟ ولكن... أعين ... إنك 

 ستدعين امضي يف سبيلي االن". 
 فإبتسم خببث: 
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" يستحيل علي ذلك ، لقد توغلنا كثريا يف  
لصحراء ، ولو كان هناك مهبط طائرات ا

 قريب من هنا لوضعتك يف أول طائرة".
 إستفسرت بصوت مضطرب: 

" تعين املهبط الذي حطت فيه الطائرة اليت 
 اقلتنا اىل هنا؟".

 فنظر اليها إبمشئزاز :
" إبتعدان كثريا عن تلك البقعة ، إننا حنسب 

مسافة كل يوم نقطعها ، ولكن ال أتوقع منك 
كل هذا ، علينا القيام أبمور عديدة إدراك  
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إستعدادا لتقلبات الطقس اي كوري ، ولن 
 أمسح لنزوات إمرأة طائشة إبفساد برانجمي". 

 سألته والغصة تعض حلقها:
تعين.... تعين أنك تريدين ان أستمر يف  

 عملي؟". 
 إلتوت شفتاه أتففا:

" أريدك! أان ال اريد وجودك البتة ، ولكن مل 
ر".يعد أمامي خيا  

كان اإلحتقار يفوح من مالحمه ... إحتقار 
الغرور واإلعتداد ابلنفس... مل يكن فريزر 



 167 

ملوري راضيا عن الوضع أكثر من كوري ، 
ولكنه وجدها فرصة ساحنة للتمتع مبنظر 
ختضع لظرف قاهر غصبا عنها ، وكرهته 

كوري يف تلك اللحظة كما مل تكره أحدا من  
 قبل. 

 خاطبته بصوت منخفض:
ذهب معك، افضل ان اعود أدراجي ، لن ا 

 إن مهبط الطائرات ال يبعد كثريا". 
 فرفع حاجبيه إبستهزاء:
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" تعودين بدون ماء الشرب؟ ال تتوقعي ان 
منّن عليك بقطرة ماء واحدة اي عزيزيت ، مع  
ذلك ، أنت حرة ، إذا كنت تريدين العودة 
 سريا على األقدام ، فعلى الرحب والسعة". 

ا لن تستطيع السري أكثر من  أدركت كوري أهن 
ساعات قليلة يف هذه األرض احلارة اجلافة ، 

وستخور قواها ، وستصبح فريسة سهلة  
 للحيواانت الشرسة ، وسألته بكآبة:

" إذا وافقت على البقاء ، هل تضمن يل 
 إستمراري يف عملي؟". 
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 قال بلهجة جازمة: 
كمصورة ،   " أضمن لك ذلك ، إستأجرتك

وهذا ما ستقومني به ، ال مانع لدّي شخصيا  
، ولكن اآلخرين سينظرون اليك نظرة خمتلفة 

 االن". 
 قالت كوري بثقة غري مقنعة:

" أستطيع تدبر امري ، وال أعتقد أنين  
ساتعرض لالذى وسط جمموعة من العلماء  

 ذوي اخالق عالية ".
 سأهلا خبفة:
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 " وماذا عن بويد؟".
ف وال يراتح اىل وجودي ، " إنه فظ وجل

وعلى األقل هذه كانت مشاعره عندما ظن  
 أنين جمرد ولد". 

" وتظنني ان مسلكه سيتغري بعد أن يعرف 
 أنك فتاة؟". 

 أجابت كوري حبزم:
" طبعا ، كان عداؤه نتيجة عدم متتعي برجولة  

 كافية ، وسيبتهج االن بصواب رايه".
 قال فريزر ملوري بنعومة:
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" ال أظن أنك ساذجة اىل هذا احلد ،  
 انصحك ابإلبتعاد عن بويد".

 سألته كوري بوقاحة:
 " تعين أنك تقلق علي؟". 

 ونظر اليها بعينني جامدتني كاجلليد:
" على العكس ، أنت تتحملني مسؤولية 

أعمالك ، اان ال يهمين إال راحة رجايل ، وال 
امسح عادة للنساء ابإلنضمام اىل رحالت 

واتبع مشددا على كل كلمة ( إن  كهذه)
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معاملتنا لك ستظل كما كانت ، فال حتسيب  
 أن أنوثتك تؤهلك إلمتيازات خاصة". 

 " أان مل اتوقع إمتيازات خاصة ". 
قررت كوري أهنا حّلت كل اإلشكاالت ، 
وبدات بفتح الباب ، فسمعته حيذرها مرة 

 أخرى:
" دعي رجايل وشأهنم ! إن اية مشكلة  

سلوب النساء املعروف ، ستضطرين تثريينها أب
 جللدك جلدا موجعا".

 وبعينني يتطاير منهما الشرر ردت كوري:
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" أنك ستجد متعة يف جلدي ، متاما كما 
إستمتعت إببراز عضالتك أمامي ، أليس 

 كذلك؟". 
 ووافق هبدوء:

 " ابلضبط ، يسعدين أننا نفهم بعضنا اآلن ". 
 ساد املخيم جوجديد تلك الليلة ، الحظت
كوري هذا اإلختالف منذ ان ترجلت من 

سيارة اجليب بعد حديثها الطويل مع فريزر ، 
تبدلت نظراهتم ، وتغريت أصواهتم ، فكرت 
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كوري ان الرجال اصيبوا بصدمة مفاجئة وهم 
 يكتشفون هويتها على هذا النحو .

إعتقدت أن األمور ستعود اىل جمراها الطبيعي  
غيب بعد مرور ساعات قليلة ، ما أن ت

الشمس ويباشرون بشّي اللحوم فوق ألسنة 
اللهب حىت تكون قصتها الغريبة يف خرب 

 كان. 
كم كانت خمطئة ، إزدادت قصتها مع مرور  
الوقت غرابة وحّدة ، ظل الرجال يتصرفون 
ظاهراي أبسلوب مّتزن وودي ، لكن مل يفتها 
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التحفظ وبعض التكتم ، بعد أن كانوا  
ويتندرون بشىت يطلقون العنان أللسنتهم ، 

النكت البذيئة ال يقّيدهم وجود أنثى تعكر 
 صفو أحاديثهم .

مل تعد تبدر عن أي منهم كلمة انبية أو إشارة  
جارحة ، محلوا اليها طعامها ، وكل ما حتتاج 
اليه لتناول وجبتها ، مث تركوها مبفردها وكاهنا 

 ال تنتمي اىل عاملهم. 
إهنا سحابة صيف عابرة ، خاطبت نفسها ، 

يصعب عليهم ما زالوا يعانون من الصدمة ، و 
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التكيف معها ، وال بد هلم أن يتجاوزوا ردة 
 فعلهم األوىل ،

مل تعد تبدر عن أي واحد منهم كلمة انبية أو  
إشارة جارحة ، محلوا اليها طعامها ، وكل ما  

فردها  حتتاج اليه لتناول وجبتها ، مث تركوها مب
 وكأهنا ال تنتمي اىل عاملهم. 

إهنا سحابة صيف عابرة ، خاطبت نفسها ، 
ما زالوا يعانون من الصدمة ، ويصعب عليهم 
التكيف معها ، وال بد هلم أن يتجاوزوا ردة 

فعلهم األوىل ، ويصبح وجودها مسألة  
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شة طبيعية ، كم ستكون حياهتا حرجة وموح 
؟ متنت ذا رفض الرجال قبوهلا كواحد منهم إ

ان يكون صباح الغد التايل عاداي ، ومتر 
 األزمة بسالمة ، لكنها كانت ابلغة التفاؤل. 

وحده فريزر ملوري ظل كما هو ، وكان شيئا  
مثبتا   مل يكن ، ظل خياطبها بلهجته املعتادة ،

هلا ان آراءه وتصرفاته ال تؤثر فيها انثى  
 خبيثة. 

إهنا يف ورطة حقيقية ، إمرأة وحيدة وسط 
موعة من الرجال يف صحراء انئية ،  جم
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إلتحقت ابلرحلة لإلبتعاد عن تعقيدات  
العالقات العاطفية ، وال ترغب يف تقييد 

حياهتا اثنية ، إن فريزر ملوري ال يدرك مدى 
تصميمها على التمسك حبريتها ، وحىت مارك  

 مع إعجاهبا به ، لن تتعجل يف التورط معه.
، بوجهه   وإرتسمت صورة فريزر يف خميلتها

األمسر ومالحمه اخلشنة ، وبكل سطوته وقوة 
رجولته ، وفجاة سرت يف جسمها قشعريرة  
غريبة ، فكادت تنفجر غيظا ، وإزدادت 

 إلتصاقا مبوقد النار.
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 " هل تشعرين ابلربد؟". 
إستدارت كوري ، وصوت مارك يرن يف  

 أذنيها ، إبتسمت :
 " قليال". 

 " جيب أن تلتّفي بسرتة الصوف". 
عرف ، سامضي وأجلبها "." ا  

 " ال حاجة لذلك ، خذي سرتيت". 
وقبل ان تبدي أي إعرتاضها ، كان مارك 
يلف كتفيها بسرتة صوفية مسيكة ، قالت 

 حمتجة: 
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" ال تتعب نفسك ، من السهل علي جلب 
 سرتيت من اخليمة".

 ورد بصوت ابلغ العذوبة:
 " اريدك ان ترتديها".

ضي يف فكرت كوري قليال ، قررت عدم امل
اإلعرتاض ، إن مارك صديقها الوحيد يف 
املخيم ، مل تشأ جرح مشاعره ، فقالت 

 ممازحة : 
 " هل كنت تعرض علّي سرتتك ليلة امس؟". 

 مسعته يشرح بصوت مداعب: 
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" ليلة أمس كنت كولن ، كنت فىت لطيفا ، 
ولكن هذا كل شيء ) اتبع جبدية( هل  
يت صحيح ما قاله لنا فريزر اي كوري؟ انك أت
 للحصول على بعض الصور لوالدك ؟".
 " نعم ، هل تدينين من أجل ذلك ؟".

 وأجاب بصوت اجش: 
" أدينك؟ ال ميكنين إدانتك ألي سبب ) 
وإحنىن حيضن يدها بني كفيه ( أعتقد انك 

 اشجع فتاة عرفتها ، واشدهن مجاال ".
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كان عمل كوري قد ااتح هلا اإلحتكاك بعدد  
اقي واملظهر  من الرجال ذوي املسلك الر 

االنيق ، ومل يكن اريك اول رجل صادفته ، 
ولكنه صدف ان حاز على إهتمامها اكثر من  
اآلخرين ، وطاملا تغزل هبا الرجال ، وتغنوا 
جبماهلا ، ومع ذلك وجدت هذه الكلمات 
البسيطة اليت نطق هبا عامل يف قلب صحراء  

 افريقية ، أعذب وأرق ما مسعته .
:وصوت رقيق داىفء قالت  

 " ملاذا اي مارك ؟ ما أعذب كلماتك".
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" وما هي الكلمات املعسولة اليت يهمس هبا 
 صاحبنا مارك يف اذن سيدة؟". 

مل يشعرا ببويد وهو يقرتب منهما ، أحست 
كوري إبمشئزاز وهو ينحين مقرفصا جبانبها ، 

 وخاطبته حماولة جتاهل عبارته:
، كنت ومارك نتبادل أطراف  " مرحبا اي بويد

 احلديث".
 وقال بلهجة مبطنة :

" اعرف ، وأحاديث محيمة على ما يبدو، ما 
 رأيك بنزهة قصرية اي مالكي؟". 
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احست كوري مبارك حيبس انفاسه ترقبا ، 
 فقالت بتمهل:

 " ال ، شكرا، تبا للكسل ". 
 وإزداد بويد وقاحة: 

" اي للكسل ! ال ابس ، ميكننا التوجه اىل  
 اخليمة ". 

 وصاح مارك حبدة وغضب: 
" إخرس اي بويد ، كيف جترؤ على خماطبة 

 كوري هبذه اللهجة؟". 
 قهقه بويد بفظاظة: 
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" ال حتتد كثريا اي عزيزي! إن كوري فتاة 
انضجة ، وتعرف كيف تتصرف ، ما رايك اي 

 مالكي الطاهر؟".
إذن مل يطرا أي تغيري على بويد ، فكرت 

عندما حّذرها منه ، كوري ، مل تصدق فريزر 
وارادت ان تكلمه ، وتشرح له عدم رغبتها 
 يف التورط معه ، ولكن مارك سبقها بقوله:
" لن امسح لك مبخاطبة إمرأة حمرتمة هبذا 

 األسلوب".
 وضحك بويد:
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" إمرأة حمرتمة؟ ما هذا اهلراء اي مارك؟ إهنا 
إمرأة لعوب حتب أن يشاطرها الرجال  

 خيمتها". 
ه: فقد مارك أعصاب  

 " إنين أحذرك ، دعها وشاهنا".
 " وماذا ستفعل إذا عصيت أوامرك؟". 

وضعت كوري يدها على ذراع مارك تتوسل 
اليه ليخفف حدة غضبه ، وقد خافت عليه 

 من بويد وقبضته احلديدية.
 وانقذ املوقف صوت فريزر وهو يصيح:
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" كوري ، بيرت أعد لك طبقا شهيا ، هيا اىل  
 هنا". 

ت اليه ، مل تلمح تعابريه رفعت بصرها ونظر 
يف الظالم ، ولكنها تبينت مشوخ رأسه 

املتغطرس ، وقررت كوري أن فريزر تعّمد 
التدخل يف هذه اللحظة ، وجيب عليها وضع  

 حد هلذه العجرفة ، فأجابت:
 " اشكر بيرت عين ، لست جائعة اآلن ".

هز فريزر رأسه عالمة السخرية ، مث خاطب 
 بويد: 



 188 

معك على حدة ؟". "هل تسمح بكلمة   
 رد بويد بشراسة: 

 هل حتاول فض املشكلة؟". 
" ال أبدا ، اريد مناقشة بعض الشؤون  

املتعلقة ببحثنا العلمي ) واتبع مؤكدا سلطته 
 (، بويد... اريد أن اراك ".

 وهرول بويد وراءه ، ال يلوي على شيء.
إعتذر مارك لكوري من فظاظة بويد ،  

 فقالت:
أستطيع تدبر أمري"." ال هتتم،   
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وتوجها اىل املخيم حيث حتلق اآلخرون 
 ينشدون اغنية مسلية.

حّدقت يف الظالم الدامس قلقة ، مل  -5
يتبادر اىل ذهنها اهنا معّرضة ألي خطر يكن 

حقيقي عندما رّنت كلماته يف أذنيها ثقيلة ، 
 خميفة :" اىل اين تذهيب؟". 

 
كان عندما إنضم مارك وكوري اىل اجملموعة،  

الرجال يعزف القيثارة ، مداعبا أواترها احد 
حبنان ، أبدى الرجال ترحيبهم بكوري متهللي 
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األسارير ، خمّلني هلا أقرب بقعة من كومة 
احلجر لتوهجة ، والحظت أهنم كانوا 

يناقشون امرا ما ، وتوقفوا عن الكالم فجاة 
مع وصوهلا ، لكنها مل متتعض وبدا عليها 

وجود جو طبيعي ، ال  اإلرتياح وهي تلمس 
 توتّر فيه.

بدأ العب القيثارة يعزف حلن عادي ،  
وإنطلق الرجال يغنون اغاين بسيطة ، طاملا 

مسعتها كوري حول مواقد النار ويف العشااي ،  
غمرهتا موجة من السعادة وهي تصغي اىل  
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األصوات املتناغمة، إهنا حتب طريقة العيش 
جواء  هذه ، بعيدا عن جلبة املدينة ، واأل

 املزيفة اليت عملت فيها.
بدت احلياة يف املخيم الصغري ،على أطراف 
صحراء كلهاري الشاسعة ، اصيلة ذات  

جوهر واضح ، ما أروع منظر النار الدافئة ،  
وما أشهى نكهة اللحم املشوي وعبق الفحم 
املتوهج ، واي لروعة الفضاء يتألأل ابلنجوم 

تتوزع هنا  الالمعة ، مث تلك املصابيح اخلافتة
وهناك ، مرسلة نورا يضيء جنبات املخيم ،  



 192 

غلفها سر ومتتد بعد ذلك ستائر الظالم ، ي
 غامض ، فتلّف اقاصي الصحراء النائية.

إن لنار املخيم سحرا عجيبا ، يدب يف قلوب  
حنينا   الرجال وعقوهلم ، ايسرهم ويولد فيهم 

ال ينطفىء ، فكرت كوري يف والدها جيلس 
وأوراقه يف ذلك املنزل الصغري  وحيدا مع كتبه

 فوق منعطف اجلبل ، فإجتاحها حزن كئيب. 
 

جلس مارك بقرهبا ، ن وجوده قرهبا يرحيها  
ويدخل الطمأنينة اىل قلبها ، متت بينهما 
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أواصر الصداقة عندما كانت ال تزال كولن ، 
ومل تتبدل صداقتهما بعد أن أصبحت كوري 

ناع خادع ، ، مل يشعر ابإلهانة لتسرتها وراء ق
إنه صديق خملص ، يعتمد عليه ، أتكد هلا  
وهي تراقب وجهه الذي تضيئه النار أنه  
اقرب شخص اىل نفسها من بني اجملموعة 

 كلها.
مث عاودهتا الشكوك ، وما هي مشاعرها أزاء  

لبداية ، فريزر ؟ إهنا ال تنكر إعجاهبا به يف ا 
أما اآلن فتغري الوضع ، إنه يتمتع بشخصية  
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، ولكنه متعجرف وعدمي الرمحة ، ال ،  فاتنة
إن فريزر ملوري ال حيوز على إعجاهبا بعد 

 جتربتها املريرة معه. 
تنبهت اىل نسيم الليل البارد يغزو مسامها ، 

 فأدركت أن ساعة النوم قد إقرتبت.
فكرت يف مشكالهتا العملية الراهنة ،  

حىت اآلن تدبر أمرها وهي تشاطر   إستطاعت
ثالثة رجال ، ولكن الوضع خيتلف اخليمة مع 

يف هذه اللحظة ، كيف ستصرفون بعد أن 
إكنشفوا هويتها احلقيقية؟ خالت مارك يغرق  
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يف حرية مماثلة ، وهناك بويد وبيرت ، شريكها  
الرابع يف اخليمة، ماذا يدور يف خميلة كل 

 منهما؟
نسحاب اىل اخليمة ، وما أن هنضت تريد اإل

حىت سرت اهلمهمات بني الرجال يبدون 
متنياهتم هلا بقضاء ليلة سعيدة والتمتع بنوم 

 هىنء.
مل يتبادر اىل ذهنها أهنا معرضة ألي خطر  

كبري ، لن جيرؤ أحد على ملسها ، حىت بويد  
 نفسه ، وأخريا خاطبت مارك:
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 " أعتقد أنه حان وقت النوم".
اب ، ومسعته يردد  وبدا مارك متوتر األعص 
 إمسها: 

 " كوري.... كوري". 
 حبست أنفاسها حتسبا ألمر طارى:

 " نعم؟". 
 " ال شيء البتة .... ال شيء". 

 وإضطرب صوهتا:
 " مارك... ما ابلك؟ مل يتغري شيء". 

 وتلعثم: 
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 " كوري...". 
 قاطعته بسرعة:

" من فضلك اي مارك دعين أوضح موقفي ، 
كنت اعرف طوال الوقت أنين    ابلنسبة ايل ،

إمرأة ، وأنكم رجال ، وإستطعت تدبر أمري 
،ومل أتعرض لإلهانة أو لصدمة ) وخانتها 

الكلمات فإكتفت ابلقول( أعرتف أنه وضع 
 غري طبيعي". 

 وعلق مارك جبفاف:
 " وأبقل تعديل".
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خالت ان مارك يتحول ضدها ، وهذا يعين  
اىل    وقوفها وحيدة ، ال بد هلا من إكتسابه

جانبها ، وقالت بعد حلظات مشحونة  
 ابلتوتر: 

" ما أحاول قوله هو أن األمور ما زالت كما 
هي ، قضينا معا ثالث ليال ، ومل يعبأ يب أحد 
ألن هوييت كانت سرية ، وال اجد أي سبب 
للتصرف بشكل خمتلف ، أان لست كولن ، 
ولكن مل ازل اان نفسي الشخص عينه الذي 

سابقا".شارك اخليمة معكم   
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 وإستطرد مارك بلهجته اجلافة:
" تريدين منا أن ننظر اليك وكانك كولن 

 وليس كوري". 
 " أريدك ان حتافظ على موقفك مين".

 ومر مارك أبصابعه فوق وجنتها:
" اان افهم ما تعنني ولكن ال اخالك تفهمني 

 نفسك اي كوري".
 " أان أفهم نفسي متاما". 

 قاطعها: 
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د وبيرت ، وأنت إمرأة  " أان رجل ، وكذلك بوي
، إمرأة مجيلة للغاية، وال ميكن لك جتاهل 
مشاعران عندما ننام وإايك حتت سقف 

 واحد".
 وقالت متمهلة:

 " اعرتف أنين كنت غبية ". 
 فداعب وجنتها قائال:

 " غبية؟ قلت لك من قبل أنك شجاعة". 
 " كان علّي التصرف بطريقة خمتلفة". 

 أجاب هبدوء:
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نك مل تفعلي ، أؤكد لك  " هذا صحيح ، ولك
 أن ضغط دمي الليلي سريتفع كثريا".

 أتّوهت ابسى: 
" ما هذا اهلراء اي مارك ؟ إنك ستظل  

 صديقي الويف ".
 وإرتسمت مالمح اإلستغراب على حمياه: 

" صديقك؟ أنت يف واد واان يف واد اي كوري 
، مع ذلك ، اعدك ابنين سأظل صديقا  

 لك".



 202 

جه ، شعرت واطرق مارك راسه متجهم الو 
كوري أهنا جتلس قرب إنسان غريب ، 

 غامض ينذر مظهره ابخلطر.
حدقت يف الظالم الدامس حزينة ، قلقة ، مل 
تكن تتوقع كل هذه التعقيدات ، وصارت 
عاجزة عن التصرف حبكمة ، وتكوين راي 

 واضح حول ما جيري.
رمبا كانت األمور أقل تعقيدا مما تصورت ، امل 

واإلحتفاظ هبدوء أعصاهبا  تقرر جتاهل بويد ، 
ه ، امامه ؟ فلتتعامل مع فريزر ابألسلوب نفس



 203 

وتتغاضى عن غروره الطائش ، ولتجد طريقة  
معقولة للتفاهم مع مارك ، إنه خيتلف عن 
 اآلخرين ، وهي ال ترغب يف إيذاء مشاعره. 
نظرت اىل مارك وهو يغرق يف صمت عميق 
، كان صمته ينىبء بتوّتر دفني ، وأزمة حادة 
تضج يف فؤاده ، ما اصعب هذا املوقف ، 

 إنعقد لساهنا فلم تنطق بكلمة واحدة.
متنت ان يزول التوتر مع صباح اليوم التايل ، 
فلتذهب اىل اخليمة اآلن ، واتوي اىل فراشها  
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قبل غريها ، إستدارت وتوجهت صوب 
 خيمتها. 

 " واىل اين تذهبني ؟". 
رّنت الكلمات يف أذنيها ثقيلة ، خميفة ، كان 

 فريزر يقف وراءها بقامته الشاخمة. 
 قالت بعجلة : 
 " اىل الفراش".

د أنك تسريين يف إجتاه خاطىء"." اعتق  
 أجابت حبذر:
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" ال ، ال أظن ، هل نسيت أن هذه هي 
 اخليمة اليت أتقامسها مع مارك وبويد وبيرت؟". 
خالت كوري أهنا يف كابوس رهيب وهي 

 تصغي اىل جوابه:
" أان ال أنسى شيئا ، تلك كانت خيمة كولن  

 ، وليست خيمة كوري". 
اكنة شبحا خميفا بدا فريزر يف تلك الظلمة الد

، يبّيت نوااي خبيثة ، إن كلماته املبطنة تنذر 
خبطر داهم ، ولكن لن تدعه ينجح يف تنفيذ 
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خطته ، عليها اإلحتفاظ برابطة اجلأش ، 
 وإفشال مؤامرته اجلديدة. 

 سالته هبدوء:
 " هل لديك خيمة أخرى؟". 

 " نعم". 
 " أية خيمة؟". 

قب تعمد أتجيل جوابه ، ليختلق جوا من الرت 
والقلق ، مجدت يف مكاهنا ، مصممة على 
 عدم التفوه حبرف واحد لئال حتقق مأربه. 

 وما لبث أن قال بسخرية الذعة: 
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 " خيميت ابلطبع". 
 أجاب بوقار وكياسة:

 " شكرا على تلطفك وكرمك".
 وجلجل مقهقها :
 " تلطفي وكرمي؟". 

" ال شك أنك تضحي كثريا عندما تقرر النوم  
ء خيمتك من اجلي". مع اآلخرين، وإخال  

 بلغت سخريته حدا ال يطاق :
" اي عزيزيت كوري ، من قال لك انين أنوي 

 التخّلي عن خيميت ؟". 
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 إصطكت أسناهنا ذعرا:
" ألنك ..... ألن املسألة واضحة ، أنت 

 قلت....". 
 قال بعنجهية:

" اان قلت أنك ستنامني يف خيميت ، وسأكون 
 أان هناك ايضا ".

إبضطراب:وصاحت   
 " كال". 

 فرّد بلهجة اآلمر الناهي: 
 " نعم ". 
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 " ال ، لن أانم يف خيمتك". 
حاولت أن تفر منه وتلجأ اىل مارك ، 
 صديقها الذي سيدافع عنها وحيميها .

قبضت على معصمها اصابع فوالذية ، 
وخالتها تكاد متزق جلدها الطري وهي  

 تنتفض حمتجة: 
 " دعين وشاين".
 " ستاتني معي". 

لكها الغضب الشديد ، ومل تعد تبايل بشيء مت
 ، فصاحت: 
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 " ال ميكنك إجباري على الذهاب".
 فشّد على معصمها بقوة:

 " ميكنين إجبارك على فعل أي شيء ".
وراح جيّرها من يدها ، فلم يعد أمامها غال 
طريقة واحدة إلنقاذ نفسها ، سيهرع مارك 
اىل جندهتا إذا ما صرخت أبعلى صوهتا ، 
 وكذلك بيرت ، ورمبا بعض الرجال اآلخرين.
مّهت ابلصراخ ، ولكنه أحبط حماولتها ، 

مطبقا بيده الغليظة على فمها الصغري ، واحلّ  
 قائال:
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 " هال اتيت معي هبدوء؟".
 هزت رأسها بعنف ، فعّلق وامجا:

" سأجربك بطريقيت اخلاصة ، وإايك ان حتتجي  
 بعد ذلك".

حنىن يرفعها  أرخى قبضته عن معصمها ، وإ
عن األرض كدمية خفيفة ، كان مفتول 

العضالت صلب الصدر ، عريض املنكبني ، 
أصيبت كوري ابلدوار من الرجولة اخلارقة، 

وسحر البطش املاحق ، ومل تلبث ان  
 إسرتدت وعيها ، مدركة معىن ما جيري. 
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فتحت فمها مرة اخرى هتم ابلصراخ ، ولكنه 
عة ، قاومته خنق صوهتا بقبضته العنيفة السري 

بكل قواها ، راحت تلكم بيديها ، وترفس 
يقدميها دون فائدة ، شّدها اىل صدره ، 
فهبط قلبها يف داخلها ، وهي تراه يهصر  

جسمها الطري هصرا ، وكأنه يريد أن يؤملها 
 ويعانقها يف آن معا. 

 ومتكنت أخريا من عّضه ، فصاح: 
 " اي لك من قطة شرسة!". 
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محلها اىل خيمته امسك اطرافها إبحكام و 
الغارقة يف العتمة ، أغمضت عينيها وجلست 
مذهولة ال تقوى على احلراك ، القى هبا ارضا  

 ، كخرقة ممزقة ، ومسعته يقول:
" حقا إنك إبنة جون اليتمر ، تصارعني حىت 

 النفس األخري ".
 إرتسمت إبتسامة شاحبة فوق شفتيها: 

" ال أعتقد أن والدي انل شرف عضك 
 مثلي". 

اب مبرارة:أج  
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" ال مل يعّضين ابسنانه ، لكن لسانه عّضين 
مئات املرات ، مل يكن يرتاجع عن رأيه حىت 

 ولو أدرك أنه خمطىء". 
أمام كوري ، لربهة خاطفة ، صورة   إرتسمت

والدها اهلزيل ، حتيط به كتبه ، لقد فاته 
القطار االن ويعجز عن مواجهة رجل شاب 
قوي ، يفور نشاطا هكذا ترسخت قناعتها 

 بضرورة تنفيذ مهمتها .
 قالت:

 واان ال أتراجع عن رايي كذلك!". 
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فكر فريزر مليا ، مث إحنىن ورفعها على قدميها 
 ، وصاحت: 

 " دعين وشاين".
" مسعا وطاعة ، ولكن بعد أن اوضح بعض 

 األمور". 
قرات يف صرامة صوته عقلية ال تقبل أقل من  

اخلضوع التام ، إهنا تدرك مدى تطّفلها ، 
وفرض نفسها على شخص لديه مفاهيم 
حمددة حول دور النساء ، ولكن ال حيق 
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لفريزر إهانتها على هذا النحو ، ال لن تدعه 
كرامتها ، وأكدت له: يدوس على    

" أريد احلصول على صور الرسوم مهما  
 كلف األمر".

" ال مانع لدي ، هذا إذا ما حّسنت سلوكك 
 ... وإذا كانت الرسوم الصخرية موجودة". 

 مشخت أبنفها: 
 " أان متأكدة من وجودها ".

" ال شيء يثبت وجودها سوى عناد والدك ، 
 وشهادة أحد عابري السبيل".
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يثق بعابر السبيل ، الرسوم   " إن والدي
 الصخرية موجودة ولن أعود قبل تصويرها". 

 قال إبمتعاض :
" إنك اسوأ من والدك ، كم هو عمرك اي 

 كوري؟". 
 " إثنان وعشرون عاما". 

 " أكرب مما توقعت".
 وسالته وقد هدأ روعها قليال:
 " إذن لديك فكرة عين؟". 
 وإستانف هلجته الساخرة: 
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نك الشيء الكثري اي بكل أتكيد ، أعرف ع
 كوري اليتمر ". 

قضمت شفتها حائرة ، ها هو يعود اىل الغمز  
 واللمز ، لتغرّي جمرى احلديث :

 " كنت تنوي مناقشة مسالة معينة معي؟". 
 ضحك هازائ :

" أانقش؟ ليس عندأي مناقشة اي كوري ، بل 
 جمرد أوامر ، أوامر انفذة ، هنائية". 

 قالت مبرارة:
تستطيع معامليت كيفما تشاء"." تعتقد أنك    
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 فإنفرجت اساريره :
 " ابلضبط ، إصغي ايّل جيدا اي كوري اليتمر

املك مثل ، والويل لك إذا رفضت ، سأع
أي شخص آخر ، ال يهمين انك أنثى كما 

سبق يل القول ، وسوف تدعني رجايل وشأهنم  
، وهو ما قلته لك أيضا ، إايك إستغالل 

عواطفهم ، يكفي ان مارك وبويد يتنافسان 
 عليك". 

 فّضلت جتاهل إستفزازاته: 
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" أهلذا السبب نقلتين من خيمتهما ؟ ال شك 
 أنك مهتم بسالميت؟"

 فإستطرد ساخرا:
" ال تكوين ساذجة ، إن هلما مطلق احلرية ، 
ولن اتدخل يف شؤوهنما اخلاصة ، إن فتاة 

تلتحق برحلة كهذه ال تستحق أتمني سالمتها 
 ." 

الحظت أنه يتعمد جرح كربايئها إبستمرار ، 
 نظرت اليه متعجبة :
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" ماذا إذن ؟ ما هو مربر إخراجي من  
". اخليمة؟  

 " إنتظر قليال وقال:
" مل أكن مهتما بسالمتك ، كل ما يهمين 
اتمني راحة رجايل ، علي إختاذ اإلجراءات 
الالزمة قبل أن ينفجر الوضع بني بويد  

 ومارك".
 ردت إبستهجان :

" انت ال ميكنك ختّيل رجل بدون غرائز  
 وضيعة مثل غرائزك ". 
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" غرائز وضيعة ؟ ال اي عزيزيت ، إهنا غرائز  
 الرجولة ، وكلنا سواسية احلمد هلل". 

 إلتهب الغضب يف جوارحها :
" أنت ابغض رجل رايته يف حيايت ، وال توجد  
قوة يف األرض جتربين على النوم يف خيمتك 

 الليلة".
 هّددها بفظاظة:

 " تعرفني ان ال فائدة من عصيان أوامري". 
 " ال ، ليس هذا صحيحا". 
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على الفرار  خطت اىل الوراء مذعورة ، عازمة 
، سّد ابب اخليمة ، ال جمال للهرب ، قال 

 هلا:
 " ال مانع لدي ، من إثبات رأيي اثنية".

كانت هذه املرة على اهبة اإلستعداد عندما 
تقّدم حنوها ، قاتلت بشراسة القطة احملاضرة 

ت ، وكشفت عن أنياهبا ،  ، مخشت ، خدش 
ولكن دون فائدة ، ظل كالطود الشامخ 

جة ضعيفة . ترتطم فيه مو   
 وساهلا :



 224 

" ملاذا تقومني هكذا ؟ انصحك ابلرضوخ  
 وإطاعة اوامري ".
 فصاحت رافضة: 

 " آه كم أكرهك ". 
" تكرهينين ؟ ما هذه املسرحيات ؟ هل عدان  
اىل عامل األزايء ؟ أهكذا كنت تتصرفني مع  

 أريك هوغن؟". 
 رمت كوري براسها اىل الوراء: 

 " أريك ؟ من أخربك عن أريك؟".
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" إن صحف مدينتكم ليست غريبة علّي 
 رايت بعض الصور املثرية لكما معا". 

بلعت كوري ريقها ، إذن لقد رأى صورهتا مع 
اريك ، يف املطعم ، كم كانت حياهتا آمنة 
آنذاك ، اي لسخرية األقدار كيف تبّدل كل 
شيء ! وظل فريزر حيملق يف عينيها وهي يف 

 حالة من اإلرتباك الشديد.
يف وجه فريزر مجودا رهيبا ، كانت  حملت -6

عيناه مسّمرتني على يدها وهي تالمس ذراع 
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مارك ، اساء فهم دوافعها ، ومع ذلك ، 
 شعرت بغبطة خفية.

 
 سألته كوري بفارغ صرب:
 " اين سأانم الليلة؟".

 " ستنامني هنا". 
 وصرخت حبدة: 

 " إذن أنت تنام مع اآلخرين".
 رد فريزر ابسلوبه املعتاد:
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ابدا ، لقد أوضحت موقفي ، ولكن  " ال
 إطمئين ، إنك يف أيد أمينة ". 

تكّومت كوري يف الزاوية ، وتلحفت مبا توفر  
ات ، وتظاهرت ابلنوم ، من األغطية والبطاني

لن ختلع ثياهبا قبل أن تتأكد من غرقه هو 
 اآلخر يف نوم عميق. 

ظل فريزر صامتا ، مث مسعته يتنقل يف اخليمة ،  
للنوم ، كانت قد أدارت   فخالته يستعد

ظهرها متحاشية النظر اليه أو رؤية وجهه  
املتعجرف ومالحمه القاسية ، إهنا حلظات 
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مؤملة ، متزق قلبها املعذب ، وتقتل كل شعور 
 ابلصداقة واإلخالص يف النفس البشرية.

اتكد هلا ان فريزر ال يعاين من أي عذاب أو  
 صراع ماثل ، أخذ يصفر احلاان خمتلفة وهو
يطوف يف اخليمة ، وكأن كل شيء على ما 

 يرام.
توقعت ان يبادر اىل التمين هلا) بليلة سعيدة(  
أو ) اراك يف الغد إن شاء هللا( ولكن توقعاهتا 

 ذهبت سدى. 
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ما هي إال حلظات حىت اخذت تشف أذنيها 
بشخريه البطيء الثقيل ميأل ظالم اخليمة 
،غرق يف نوم عميق ، اتركا إايها مسهدة 

كأهنا تستلقي على فراش من الشوك واجلمر 
، وبدأت تكشف يف قلب تلك العتمة 
املخيفة مدى سيطرة فريزر على حواسها 

ومشاعرها ، كان ميلك سحرا عجيبا جيذهبا 
ه ، يؤرقها ، ويقلب كل مفاهيمها التقليدية الي

بصدد احلب والزواج ، تلك املفاهيم اليت 
 تلقتها منذ نعومة أظافرها .
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وترامت اىل مسمعها أصوات مبهمة ،  
متقطعة من اجلانب اآلخر من املخيم ، مث 

إهنا اصوات   بدأت األصوات تزداد وضوحا ،
الرجال يتوجهون اىل خيمهم ، وتبينت صوت  

يتلفظ إبمسها وإسم فريزر.   بويد  
كان صوات متهكما ، يرن بقهقهة لئيمة ، مل  
تسمع كل كلمة قاهلا ، ولكنها فهمت مغزى 

حديثه وإصراره على الطعن بسمعتها ،  
تنهدت إبمتعاض وهي تتمىن لو تنشق األرض  

 وتبتلعها.
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وإضمحلت األصوات ، ساد الصمت داخل  
 اخليمة وخارجها ، وفجأة مزق هدوء الليل

زئري متواصل ، ترددت أصداؤه يف جنبات 
 الصحراء. 

 
إنه أسد ، غرزت كوري أظافرها يف حلم كفها  
، تصاعد الزئري من مكان قريب ، وال بد ان 
األسد يطوف اآلن حول املخيم ، إرتعدت 
فرائصها ، وفطنت اىل وجود فريزر معها ، 
فهدأ روعها قليال ، إنه رجل متعجرف ، 
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نه سيؤمن هلا احلماية متحجر ، وسليط ، ولك
يف هذه اللحظة احلرجة ، مرت دقائق  

مشحونة ابلتوتر ، تتقاذفها خماوف رهيبة ، 
وال تلبث أن تطمئن اىل سالمتها وهي تفكر 

 بفريزر ومدى صالبته وجرأته. 
وإستسلمت اخريا للنوم ، عندما فتحت  

عينيها كانت خيوط الفجر تتسلل من فجوة 
يها وكأهنا يف ضيقة يف اخليمة ، فركت جفن

حلم مذهل ، تزامحت يف ذهنها أحداث اليوم  
 الفائت ، فهزت رأسها حتاول طرد أشباحها.
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كانت اخليمة خاوية ، ال بد أن فريزر  
إستيقظ قبلها ، ترى هل رآها تغط يف نوم 
عميق؟ سرت يف وجنتيها محرة اخلجل ، 

 وتسارعت نبضاهتا. 
وما أن أصبحت يف اخلارج حىت رأت املخيم  

وج حركة ونشاطا ، كان الرجال قد إرتدوا  مي
مالبسهم الكاملة ، وبدوا حليقي الذقن ، 
أنيقي املظهر ، وهو تطور جديد ، عرفت 

كوري اهنا مسؤولة عنه بعد إكتشاف هويتها  
كأنثى ، مث الحظت أن اجلميع يتوقع منها  
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إعداد وجبات الطعام ، مل تعرتض ، إهنا هتوى 
اسفها إلنشغاهلا  طهي الطعام ، وطاملا أبدت  

أبمور أخرى ، ومع أن وسائل الطهي ومواد  
األكل ال ميكن مقارنتها مبا يتوفر يف املدينة ، 
فإن كلمات الشكر والثناء اليت ااثرهتا وجباهتا  

 املرجتلة جعلتها تنسى أية صعوبة أخرى.
 وعّلق فريزر ، وهو ميضغ لقمته األخرية:

 " إنه فطور شهي".
وحيدة اليت مسعتها كانت هذه الكلمات ال

اث الليلة الفائتة يف اخليمة ، منه بعد أن احد
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وتسارعت نبضات قلبها ، وقف قرهبا بقامته 
الشاخمة ، أمسر الوجه ، متوج عيناه بصفاء  
البحر اهلادىء ، يدل مظهره أنه قضى ليلة 
هنيئة ، ومل يكن لوجودها يف خيمته أي أثر  

 يذكر على اسلوب حياته.
 قالت مبتسمة: 

 إذن للنساء بعض الفائدة؟". 
 مط شفتيه متهكما: 

 " أان أول من يوافق على ذلك".
 فإمتعضت قليال: 
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 " ابهلل عليك ما هذا الكره الدفني؟". 
 رد إبعتدال :

" ال تتظاهري ابلرباءة ، من يقرع الباب  
يسمع اجلواب ، وال تفكري برد ابرع االن ، 

 كنت تعرفني رايي مسبقا". 
، طويال ، خفيف احلركة ، راقبته يبتعد عنها 

اثبت اخلطى ، متنت لو تستطيع إرجاع  
 عقارب الساعة ، وتبديل كل قراراهتا.

محل مارك صحن الطعام ، وجلس جبانبها ، 
ظل حلظة صامتا ، بدا متوترا شارد النظرات ، 
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وفطنت اىل أن مزاجه السيء يرتبط بشيء 
فعلته، كانت تبحث عن أسلوب مالئم 

بينهما عندما ابدر اىل  لكسر حاجز الصمت 
 القول: 

 " ماذا جرى ليلة أمس؟". 
 " ال شيء البتة....".

 ونظر اليها بعينني حادتني: 
" ال ضرورة اىل التظاهر ابلرباءة اي كوري ، 
 إن فريزر ملوري حيب اللهو مع النساء ". 

 قالت كوري خبفة عفوية: 
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 " هذا إذا وجد رغبة لدى النساء".
 أصيب مارك ابحلرج :

أقصد.... ال اعين...".  " مل  
 قالت بلطف ، يؤنبها ضمريها:
 " أعرف انك صادق النية ".

 " هل انت متاكدة أنه مل حيدث أي شيء؟". 
مل حيدث أكثر من تصدع يف عاملها خاطبت  

سها ، وأصبحت كالركن املتداعي ،  كوري نف
ولكن ذلك لن يثري إهتمام فريزر يف شىت 
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بعة عل كاهل احلوال ، وال جيوز هلا إلقاء الت
 مارك ، فأجابته بصوت عال: 

 " أان متأكدة متاما". 
 تبدلت هلجته

 " كوين حذرة اي كوري". 
 وعدته ، مدركة معىن عبارته:
 " سأكون حذرة كل احلذر ".

 وإستطرد:
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" إن فريزر قائد جيد ، ولكنه صعب املراس 
أيضا ، ستتعرضني ملتاعب كثرية إذا ما وقعت 

 يف غرامه".
ملست كوري مدى أسى مارك وإنزعاجه ، 
وضعت يدها بلطف على ذراعه ، وقالت 

 مبتسمة : 
 " ال تقلق علي ، ال مربر لقلقك إطالقا".

 ون صوت فريزر يناديها :
 " كوري". 

 فإستدارت قائلة:
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 " نعم؟". 
 " أريد منك إجناز بعض األمور املستعجلة". 

 وردت : 
 " مسعا وطاعة". 

كلماهتا بدقة ، ومتعن ، حملت يف وجه   إختارت
فريزر مجودا رهيبا ، كانت عيناه مسمرتني 
على يدها تالمس ذراع مارك ، واساء فهم 

دوافعها ، مع ذلك، شعرت بغبطة خفية ، ال 
أبس من إكتوار فريزر ببعض الغرية ، رمبا 
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كانت هذه نقطة ضعفه ، مشخت ابنفها ، 
 وإراتت إاثرته أكثر: 

حون احد سواي". " لينظف الص   
مع ذلك جنح يف إهلائها بشؤون اخرى ،  
قضت معه أكثر من ساع يبحثان شجون 

التصوير واملهمات املرتتبة عليها ، كرهت يف 
البداية طريقته الفظة يف إصدار األوامر ، 

ولكنها تناست حنقها وهي تزداد إهنماكا يف 
 عملها الشيق. 

م: قال فريزر ومها يف طريق العودة اىل املخي   
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 " أمل أحذرك من العبث مع الرجال؟".
عرفت كوري ما الذي يشغل ابله ، إنه  

عليها ابلالئمة يف كل ما تفعله ، إذن  سينحو 
، ال فائدة من إطالعه على احلقيقة حول 

 ذلك املشهد الذي رآه ابم عينه. 
 إبتسمت مستفسرة :

 " أنت تغار من مارك؟". 
عض شفتيه إمتعاضا ، وبقبضة صلدة طّوق  

عصمها:م  
 " اي لك من إمراة شريرة ".
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 واظبت على إغاظته :
 " أنت تتهرب من اإلجابة على سؤايل".

 فرد إبزدراء : 
" تعرفني جوايب ، ملاذا أغار؟ أنت ال ختتلفني  

 عن أية إمرأة أخرى".
كان غروره ال يطاق ، ولكنها اصرت على 

 رايها : 
 " أنت غيور". 

 ضغط ابصابعه على معصمها:
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ارقى مما تتصورين ، وال أجد مربرا  " إن ذوقي 
 لتبديد وقيت على عذراء مثلك ".

إنه ال يكف عن إهانتها ، قالت بصوت  
 خفيض: 

" ليتين بقيت يف املنزل ومل أشاهد وجهك يف 
 حيايت". 

 قال يزيد نريان غيظها وقلقها إضطراما:
" إن رأيك مشابه لرأيي ، احذرك اثنية اي 

املتاعب بني افراد  كوري ، إايك وإاثرة  
 البعثة". 
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 احست بضعفها وأنوثتها الغّضة يف آن معا :
" مل أفعل شيئا غري الئق مع مارك أقسم 

 لك".
 اجاهبا بصوت خميف :

" هذا هو رأيك ، ولكن جيب أن تعلمي أن 
 مارك على وشك الوقوع يف غرامك".

صاحت مستنكرة ، وهي تدرك يف قرارة  
 نفسها صدق كلمات فريزر:

ا هراء ، إن مارك جمرد صديق ودود". " هذ  
 وإسرتسل: 
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" طبعا ، غري ان صداقة كهذه مليئة 
ابألخطار ، ولن يدرك ذلك إال بعد فوات 

 األوان".
 وقالت بعفوية : 

" وهذا ما يوجد بيين وبينك أليس كذلك؟ 
 جمرد صداقة ".
 أجاب بتمهل:

" إن األمور حتت سيطريت املباشرة ، ولذلك 
طيع البقاء معك أو  ال خطر علي ، أست 

 التخلي عنك ساعة أشاء".
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ادركت ان اإلعتصام ابلصمت خري وسيلة 
تتبعها مع هذا الرجل املتعجرف، ولكن 
كلماته األخرية افقدهتا صواهبا ، فقالت 

 متحدية:
 " ألست من حلم ودم مثل اآلخرين؟". 

طّوقها بذراعيه القويتني ، وشدها اليه هبصرها 
هصرا ، هل يريد عناقها أم إيذاءها ؟ وكادت  
تصرخ أملا عندما دفعها بعيدا عنه ، فسقطت 
أرضا ترتعد من اخلوف ، نظر اليها إبزدراء  
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قاتل ، تضج يف صدره غرائز سافلة ، ويف 
 عينيه بركان مزجمر ، هنضت هتمس بدعة:

. " ملاذا فعلت ذلك؟"  
 فقال بصوت أجش:

" لثبت لك انين من دم وحلم كأي رجل آخر 
ستطيع السيطرة على نفسي عندما  ، ولكنين ا

حيلو يل ، أما أنت فال متلكني إرادة أو أي 
 شيء ، إنك اسرية غرائزك".

 إنفجرت غضبا: 
 " اي لك من وحش ضار ".
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وبدأت تبتعد عنه حائرة ، مضطربة  
ام والوجه ، األعصاب ، إهنا انثى مجيلة القو 

وعة من الرجال وسط صحراء  تعيش بني جمم
مقفرة ، ومن الطبيعي ان تلفت اإلنتباه ، 

وختلق اجواء غري طبيعية ، ماذا تفعل ؟ مل جتد 
جوااب شافيا ، كل ما تريده اآلن جتّنب فريزر  

ملوري وكل ما ميثله من غرور ، ورجولة  
وجاذبية ، إنه يكاد يدمر طمأنينة نفسها اليت  

تفقدها يف كل مراحل حياهتا. مل   
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مل تنبس ببنت شفة وهي تتابع سريها ، وحىت 
عندما مسعته حيذرها جمددا من مغبة التورط 

 مع مارك. 
تنفست كوري الصعداء عندما تركها فريزر  

يوم ، وشغلت نفسها بعد  وشأهنا ذلك ال
الغداء مع بعض الرجال ، متلكئة يف إلتقاط 

ى وراء الصور اىل ان رأت الشمس تتوار 
 األفق ، وأخذ اجلميع يستعد إلستقبال الليل.
فقد ظالم الصحراء سحره ، خالت النجوم 
املتناثرة يف الفضاء الشاسع ابهتة ، تبعث 
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على الرهبة واحلزن ، حىت زئري األسد ابت 
قصة عتيقة تدعو اىل التثاؤب عوض التيقظ 
والرتقب ، ستنطفىء النار بعد قليل ، وأيوي  

فراش ، وستجد نفسها وحيدة  الرجال اىل ال
يف اخليمة مع فريزر ملوري ، ورغم تصميمها 

على صده ، وعدم السماح له مبسها او  
التحدث معها ، توجست شرا وسرت يف 

شرايينها قشعريرة خميفة ، إن جمرد التفكري يف 
فريزر يقلب كل حساابهتا وحيّوهلا اىل ريشة يف 

 مهب الريح. 
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ليل ؟ خاطبت ترى هل ينتظر فريزر تقدم ال
نفسها ، رأته يتحدث مع بيرت ، ومل تتمكن 
من مساع احلوار ، ولكن بدت عليه إمارات 
الود والغرتياح ، أدركت انه ال يعري إهتماما 

 لقلقها واوهامها ، فاصيبت خبيبة أمل.
رفع فريزر عينيه وحّدق اليها كأنه أحس هبا 
تراقبه ، وإلتقت نظراهتما برهة عرب السنة 

النار ، كانت برهة قصرية خالتها دهرا ، إذ  
تراءى هلا أنه ال يوجد احد سوامها يف هذه  
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وهي تشيح  الصحراء ، جتّمد الدم يف عروقها
صوب األفق املظلم. بوجهها  

، لتذهب  وتنبهت فجأة اىل قرارها السابق
اىل اخليمة لتّوها وأتوي اىل النوم قبل أن 

يدركها فريزر ، إن مشاعرها الرقيقة لن تقوى 
على خوض جتربة مريرة جديدة ورمبا اشد 

 غرابة.
قررت اإلبتعاد عنه حىت لو إضطرت اىل   -7

عصيان أوامره ، ومل خيطر هلا أن هناك رجلني 
 آخرين يتنافسان عليها بكل ما أوتيا من قوة. 
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وهكذا مضت كوري اىل اخليمة ، اتركة مارك  
  يف خيبة وإرتباك ، لكنه بقي يف مكانه قرب

النار مدركا عقه التحدث اليها يف هذا الوقت  
 ابلذات.

اخذت تستعد للنوم ، مطمئنة اىل وجودها 
وحيدة ، وإنشغال فريزر أبمور أخرى ، وما 
ان مسعته يقرتب من اخليمة حىت إستلقت 

م العميق ، أحست به يعاينها ، متظاهرة ابلنو 
ويتمعن يف وجهها ، وجدت صعوبة يف  
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احملافظة على تنفسها الطبيعي املنتظم وقد 
راح قلبها خيفق كاملطرقة ، هل إنطلت عليه 
احليلة ؟ ليس من السهل خداع رجل حاد  
املالحظة مثل فريزر ، خاطبت نفسها وهي 

 ترتقب خطوته التالية.
ا بوضعها ، ها هو بدا أنه غري مكرتث كثري 

يبتعد قليال ويباشر خبلع مالبسه ، كادت أن  
تفتح عينيها قليال وختتلس النظر ، مث إستقر 
رايها على حتاشي أي خطأ قد يورطها يف 
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مماحكات مؤملة ، ومهاترات ابتت تعرف 
 عواقبها.

 
وبعد حلظات معدودة كان شخريه البطيء ميأل  

كد هلا أرجاء اخليمة ، إنه مل يبالغ عندما أ
قدرته على التحكم بعواطفه ، والسيطرة على 

نزواته الطارئة ، متنت لو كانت متلك قوة 
 إرادته وبرودة أعصابه.

إستلقت متململة يف الظالم ، حماولة الرتكيز 
ى أي شيء آخر ، إهنا لن تسمح لفريزر  عل
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ابإلستيالء على مشاعرها ، واإلنزالق يف 
ال قضي هاوية غروره وتصرفاته الفظة ، وإ
 عليها كإنسانة حرة طليقة.

هنضت يف صباح اليوم التايل متاخرة ، وبعد 
أن غادر فريزر اخليمة ، وإجتهت اىل انر  
املخيم فإختارت مكاان بعيدا عنه قدر 

اإلمكان ، إلتفتت بدون تعمد فرأته يراقبها ، 
إلتقت نظراهتما حلظة طويلة، لو كان فريزر  

إلبتسام له رجال آخر ملا ترددت كوري يف ا
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وإلقاء حتية الصباح عليه ، لكنه فريزر ، وال 
به حتية الصباح العادية.  تليق  

وقبل ان تشيح بنظرها بعيدا عنه ، حملت 
كوري يف عينيه تلك النظرة الساخرة 

املتهكمة ، كادت تسحق فنجان قهوهتا وهي 
حتتسي رشفة حارة ، ال فائدة من التظاهر  

يه حىت ابهلدوء، ما أن يقع نظرها عل
 يكتسحها إضطراب هائل ال يقاوم.

قررت اإلبتعاد عنه ابي مثن ، حىت لو  
غروره   إضطرت اىل عصيان أوامره ، إن
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الوقح ال يرتك جماال للتفاهم معه ، أو  
 اإلقرتاب منه حبرية وعفوية.

قضت كوري صباحها تلتقط الصور مع مارك  
وجمموعة من زمالئه ، وكان يتحني الفرصة 

بعض الكلمات ، طلب منها ان   ليتبادل معها
تتنزه معه يف املساء ، وبعد اإلنتهاء من العمل 

، وافقت كوري مع معرفتها لتحذير فريزر 
وإعرتاضه ، كان مارك رجال يوحي مظهره 

ابلثقة ، وما أعذب تلك اإلبتسامة حتوم على 
شفتيه وهو يرمقها إبعجاب خفي ، وإزدادت  
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رفقته، كان قناعة بتقديرها له وإرتياحها اىل 
فريزر حّذرها من مارك ، ووقوعه يف غرامها ، 
رمبا كان ذلك صحيحا ، مع اهنا متنت أال 
تصل األمور بينهما اىل هذا احلد ، إهنا ال 
تتمىن أكثر من بناء صداقة متينة ، مؤهلة 

 لإلستمرار والنمو زمنا طويال. 
مل تعثر على اثر لفريزر ، ظنت كوري انه 

ن موقع جديد ،  منهمك يف التنقيب ع
تنفست الصعداء لغيابه ، وزال توترها الدائم 

 الذي يالزمها مع وجوده جبوارها.
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وكم كانت خمطئة ، ها هو شبحه يطاردها ، 
ويسكن أفكارها ، إستشاطت غيظا وهي 
تلمس ضعف إرادهتا وهشاشة عزميتها ، امل 

تقرر جتنبه واإلبتعاد عنه؟ نعم إن اإلبتعاد عنه 
لة ، ولكن ما الذي تفعله جسداي مسالة سه

 بعقلها ومشاعرها وعواطفها؟ 
حان وقت تناول الشاي ،وجدت نفسها  

تتحدث اىل الرجال اآلخرين إبندفاع منقطع 
النظري ، األمر الذي ااثر دهشتهم ، ولفت 

 انظارهم .
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عادوا اىل املخيم عند الظهرية ، ودان منها  
فريزر وهي تلتهم طعامها ، كان يريدها أن 

عه بعد الظهر ، إزداد وضعها سوءا ،  تعمل م
خانتها إرادهتا وغمرهتا احاسيس غريبة وهي 

 تتأمل قامته الطويلة ووجهه الصارم.
 خرجت الكلمات من فمها بشق النفس:
 " آسفة ، ال أستطيع العمل معك اليوم". 

 فتقّوس حاجباه: 
 " ال تستطيعني ؟!". 

 متتمت متلعثمة: 
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ر يف املوقع " إنين مشغولة إبجناز بعض األمو 
 اآلخر ، وال ميكنين التوقف اآلن ".

مل جيبها ، أخذ يتمعن يف وجهها صامتا ، 
إمحرت وجنتاها خجال وقالت بصوت  

 خمنوق: 
 " إنين مشغولة ، هل انت أصم؟".

ضحك مبلء فمه ، وإقشعر جسم كوري ، 
أدركت أنه خيرتق معاين كلماهتا ، ويفهمها  

ن على حقيقتها ، ال أبس ، لتحتفظ اآل
برابطة جاشها ، وهتيء نفسها ملواجهته يف 
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وقت الحق ، ال فائدة من الرد عليه وهي يف 
،  حالة يرثى هلا ، ال حتسن إخفاء مشاعرها 

وال تعرف كيف تتلقى عجرفته الطاغية ، 
 أغمضت عينيها ، ودفت رأسها بني راحتيها. 

 إرتفع صوته هازائ ، مغراي:
ألن ذلك  " كوري ، سأتساهل معك اليوم ، 

لن يضريين ، ولكن ال ميكنك جتنب العمل 
 اىل االبد".

وأدركت كوري ان إنتصارها الذي حسبت 
 أهنا حققته كان إنتصارا هشا ، سريع الزوال.
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وجدت صعوبة يف الرتكيز على عملها ،  
تعثرت أكثر من مرة ، وكادت آلة التصوير  

ان هتوي من يدها ، وتتحطم شظااي ، وترامى 
ارك متسائال:اليها صوت م  

 " ما ابلك اي كوري؟ هل أنت على ما يرام؟". 
نظرت اليه ، فرأته يستبد به القلق ، إن بينه 

، وكأن السيد ملوري وبني فريزر هوة شاسعة 
ال يعرف معىن للقلق ، أو اإلهتمام مبا  

 يصيبها ، واحل مارك:
 " كوري ، ما بك ؟".
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 حامت على ثغرها إبتسامة شاحبة: 
 " أان خبري ، إطمئن". 

 فلم يقتنع : 
 " يبدو أنك شاردة الذهن ".

" ال بد أن احلر أثّر علي ، ولكنين خبري ، 
 إطمئن". 

ظل مارك يرمقها فرتة من الزمن ، وإحتضن 
 يدها مبتسما:

 " أمتىن ذلك... امتىن ذلك من كل قليب".
 ومسعت نفسها تقول له:
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" ساذهب معك للتنزه كما إتفقنا ، ألثبت 
 لك صحة قويل ".
 " إهنا فكرة رائعة".

وكاد يطري فرحا ، مما جعلها تشعر بوخز  
 الضمري ومل جتد مربرا لشعورها املفاجىء. 
أهنيا عملهما يف وقت مبكر ، وفيما عاد  

اآلخرون اىل املخيم سار مارك وكوري يف إجتاه 
 معاكس .

كانت الشمس توشك ان تغيب ، ابعثة 
مى الفضاء الشاسع اشعة واهنة ، ابهتة ، وترا
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فوقهما صافيا ، متتزج يف رحابه الوان الغروب  
الذهبية القرمزية ، وخيم هدوء شامل ، خيىبء  
يف طياته حشرجة النهار احملتضر وأسرار الليل  

 الوليد.
وفجاة مسعت كوري صدى خشخشة على 
مقربة منها ، إستدارت فوقع نظرها على 
ا غزال ، ينتصب جامدا كالتمثال ، براقبهم
حبذر شديد ، وكأنه يهم ابلفرار ، فكرت 
كوري ابلزئري الذي ترددت اصداؤه يف 

سكون الليل ، فأدركت أن الغزال سيكون 
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لقمة سائغة ألي اسد يرتبص به ، إن حذره  
مسالة طبيعية ، وهو يف هذا الوضع الصعب 

. 
تقدما خبطوات وئيدة ، وإرتفعت أمامهما 

ابلة  شجرة زعرور شائكة وسط األعشاب الذ
ت على األغصان العارية أسراب من  ، وحط

النسور الكاسرة ، سبق لكوري أن رأت  
نسورا كهذه تغط منتظرة ، أو حتوم يف الفضاء 

، إهنا من الطيور اجلارحة ، تتحنّي فرصة 
اإلنقضاض على فريسة انل منها األسد 
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حصته فتقتات ابلفضالت الباقية ، إقشعرت  
جرة ، كوري وهي نرى النسور تغطي الش

 صامتة ، مرتقبة. 
ما أصعب مشهد املوت واإلفرتاس يف هدوء  

الغسق اجلميل ، ولكن هذه هي حياة  
لصحراء البدائية الصارمة ، حياة مضى عليها 

آالف السنني ، القوي أيكل الضعيف ، 
حيث يهيمن قانون الغاب هيمنة مطلقة ، إنه  
مفهوم متوحش يثري الرعب ، ولكنه يشيع 

غامرة والتحدي ، ومرة اثنية أيضا جوا من امل
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، وبدون إرادة منها ، تراقصت صورة فريزر  
 يف ذهنها. 

 إلتفتت اىل مارك معلنة: 
 " إهنا مناظر مثرية ، اليس كذلك؟".
 تبدلت مالمح مارك ، ووافق مرددا: 

 " إهنا حقا مثرية". 
 واتبعت حتاول إخفاء إرتباكها : 

 " أنت حتب هذه احلياة ، أليس كذلك؟".
 ساد صمت غريب ، مث قال مارك:

 كنت أحبها كثريا". 
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 تساءلت بعجب:
 " ومل تعد حتبها اآلن ؟". 
 فإزدادت مالحمه جتهما: 

" إهنا حياة موحشة ن هل ميكنك التعّود 
 عليها اي كوري؟". 

علت وجهها مسحة من احلرية القاتلة ، إهنا 
اآلن يف س يؤهلها لفك مغزى الكلمات 

كيف تضع حدا  الغامضة ، وتعرف متاما  
لتمادي بعض الرجال من دون ان جترح 
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مشاعرهم ، لكن مارك ليس ككل الرجال ، 
 إهنا تعتربه من اعز أصدقائها ، فأجابته:

 " لست... لست متأكدة". 
وأدركت أهنا مل تكن صادقة مع نفسها ، إهنا 
تستطيع التعّود على هذه احلياة ، والتمتع هبا 

انس وذلك يف ظروف معينة ، وبصحبة أ
معنيني ، هبطت عليها الفكرة كالصاعقة، إهنا 
ال تكاد تصدق ما يدور يف ذهنها ، رددت 

 كلماهتا بشفاه مرجتفة:
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" لست متأكدة ، إنين متعبة اكثر مما تصورت 
 ، ما رأيك لو نعود اىل املخيم؟". 

 قال: 
 " حسنا". 

مل يدل صوته على شعور خبيبة األمل او 
زعاجه الرفض ، لكن كوري عرفت مدى إن

ومها يتوجهان اىل املخيم ، سرى   وأتففه
اللغط عندما اصبحا وسط حلقة الرجال ، 
واحست كوري أن اجلميع حيدجوهنا بنظرات  
مستفهمة ، خبيثة ، مل يكن هذا شيئا جديدا  
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عليها ، فّضلت جتاهلهم ، والتظاهر بعدم 
املباالة، حىت بويد ، بكل وقاحته وإشاراته  

ن إزعاج يومي تعلمت املبطنة مل يعد أكثر م
كيف تتحمله مكرهة ، وها هو يصيح 

 بلهجته املستهرتة :
" ما هذا اي مارك ؟ هل انعم اله عليك  

 أبشياء حرمنها منها ؟ ". 
وعلت القهقهات تصم اآلذان ، مث برز فريزر  

، يسري متمهال صوب كوري ومارك ، 
حبست انفاسها ، لن تدعه يستغل املوقف 
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نبس ببنت شفة ، لكنه ويتهكم عليها ، ومل ي
بدا يف حالة من اإلستياء الشديد ، خيم 

 صمت مشحون ابلتوتر. 
شعرت كوري ابلغضب يتأجج يف داخلها ، 
اهنا مل تفعل شيئا يستحق هذه املعاملة ، هل 

تنفجر غضبا ، وتلقن فريزر وبويد درسا 
قاسيا ، أم تتصرف بوقار وحتفظ كرامتها ؟ 

. إستقر رايها على اخليار الثاين  
إنطلق صوهتا واضحا واثقا وقالت وهي 

 تلمس ذراع مارك :
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" إستمتعت ابلنزهة كثريا اي مارك ، أمتىن أن  
 نقوم بنزهة اثنية يف وقت قريب". 

مل تنتظر جوابه ، وتوجهت صوب خيمة 
تعلو فمها ، ومشت براس    املطبخ واإلبتسامة

مرفوع هادئة واثقة اخلطى ، لكن ما أن  
اصبحت يف الداخل ، حىت تكدر مزاجها من  

 جديد. 
ظلت تشعر ابإلنقباض حىت صباح اليوم 
التايل ، كان ذلك اليوم يوم عطلة ، حيث 

العة ، أو ممارسة بعض إهنمك الرجال يف املط
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 األلعاب والتمارين الرايضية ، اما هي فكانت
يف وضع ال حتسد عليه ، ال تدري ماذا تفعل  

 ، أو أين تتوجه.
قررت مغادرة املخيم واإلبتعاد عن هذه 

األجواء اخلانقة ، وتذكرت حتذير فريزر هلا من  
مغبة التوغل يف الصحراء مبفردها ، لكنها  
إختارت جتاهل حتذيره ، مل تفكر طويال يف 

 املخاطر اليت قد تتعرض هلا.
يسجل بعض اخلواطر يف   كان مارك جالسا

دفرت صغري ، وعندما مرت به رفع رأسه قليال 
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، مبتسما خبجل ، مث إستأنف الكتابة ،  
إراتحت اىل تفهمه لوضعها وتركها متضي يف 

 سبيلها ، أما فريزر فلم تعثر على اثر له. 
بدأ التوتر ابلتضاؤل وهي حتث اخلطى اىل  
األمام ، كانت الشمس تطل من وراء الفق 

لة يف صب حرها احلارق ، والحت يف متمه
البعيد صفوف من التالل الواطئة ترفل يف 

ضباب شفاف ، وإنتشرت هنا وهناك اشجار 
غليظة اجلذوع ، جموقة على حنو يشكل مأوى  
طبيعيا ، أسفت لعدم جلبها آلة التصوير ، إذ  
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كانت ستلتقط صورا رائعة حتتفظ هبا لنفسها  
قلب  ، وتدخل روعتها بعض البهجة على

 والدها احلزين. 
ومىت سرتى الرسوم الصخرية؟ تساءلت كوري 

، حىت اآلن مل جتد شيئا ينىبء بوجودها ، 
ساورهتا اآلمال ابلعودة من الصحراء متابطة 

الصور اليت حلم هبا والدها ، ستكون مواجهة  
 والدها حمرجة وأليمة بدون هذه الصور.
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خامرها شعور أن أحدا يتعقبها ، مل تسمع 
أقدام إذ ان مساكة الرمل كفيلة إبمخاد   وقع

 أي صوت. 
طرق أذنيها حفيف العشب اجلاف ، 

وإنقصاف غصن ايبس ، فتأكدت كوري اهنا 
ليست وحيدة كما كانت تظن ، أهو حيوان 
ام إنسان؟ ترددت يف اإللتفات اىل الوراء ، 

ويف ظنها ان حركة كهذه قد تؤدي اىل هجوم 
 مفاجىء.
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ركض أبقصى سرعة ، حثتها غريزهتا على ال
لكنها أجربت نفسها على السري ببطء شديد 
، كانت اعصاهبا كالوتر املشدود ، تصارع 
هلعها إبرادة تلقائية إكتسبتها من مهنتها ، 

لقد إبتعدت كثريا عن املخيم وعليها ان تقفل  
 عائدة وعرب طريق جديد ، أكثر أماان.

إنقصف غصن شجرة ، فإنتفضت مذعورة ،  
ااىل شفتيها تطبق عليهما وإمتدت يده

وتكبت صرخة اهللع ، إستدارت تلقائيا، 
 تبحث عن شبح حيوم حوهلا.
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كان بويد يقف على بعد خطوات منها ، 
، مل خيطر  نظرت اليه شاعرة ببعض اإلرتياح

بباهلا أهنا ستبتهج يوما برؤية هذا الوجه 
املتورد الوجنات ، لكنها يف تلك اللحظات 
 كادت تعانقه وحتمد هللا على وجوده قرهبا . 

 إختنقت الكلمات يف حنجرهتا: 
 " أنت؟ بويد.... إعتقدت ...". 

 فإبتسم قائال:
 " ماذا إعتقدت ؟".
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يه  تبخر إبتهاجها العفوي وهي تتمعن يف عين
 اجلاحظتني :

" إعتقدت أن أحدا يتعقبين ، ومل اكن خمطئة 
 ، ما الذي أتى بك اىل هنا؟". 

 " هل حيتاج األمر اىل شرح اي كوري؟". 
 بلعت ريقها ، حتاول تغيري جمرى احلديث:

" اي له من يوم مجيل ، أظن انك رغبت يف 
 التنزه قليال ". 

 خنق قهقهته وهو يقول:
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اي مالكي الطاهر ، " رغبت يف أكثر من نزهة 
 ولكن انت تعرفني هذا طبعا".

 " ال افهم معىن كالمك". 
إستبد هبا اخلوف وهي تفكر ابملسافة اليت 

تفصلها عن املخيم ، تراقص بريق خبيث يف 
 مقلتيه وإستطرد:

" إن الرباءة ال تالئمك ، ما أن تركت أريك  
 هوغن حىت وقعت يف احضان فريزر ". 

 قالت إبصرار : 
ئدة اىل املخيم". " اان عا  
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وبدا جسمه الضخم سدا منيعا ، يلغي امامها  
 كل املنافذ ، فأحلت عليه: 

 " دعين أمر اي بويد".
 إبتسم :

 " كفي عن التمثيل".
وتراءى هلا أن هذا الرجل الضخم خفيف 
احلركة ، سريعها ، وما ان حاولت التقدم 

حىت امسك هبا وشّدها حنوه ، فأطلقت كوري 
غرز اصابعه القوية يف حلم صرخة امل وهو ي

ذراعها الطري ، قاتلته بعنف وضراوة ، لكن 
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دون جدوى ، طّوقها بذراعيه بقوة حيوانية 
خانقة فكاد يغمى عليها ، مث رفع راسه  

 ليتنشق بعض اهلواء: 
" ما هذه املقاومة ؟ هل تفضلني فريزر علي 

 ؟". 
وإنتهزت كوري الفرصة لتلطمه على وجهه  

صابت أنفه ، ورأت الشرر  جبماع قبضتها ، فأ 
 يتطاير من عينيه وهو يصيح : 

 " ستندمني على وقاحتك ايتها الشريرة".
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ورماها ارضا وهي ترجتف ذعرا ، إنه ينوي 
إخضاعها عنوة ، ماذا تفعل ؟ هل تقاومه ؟ 

 وكيف؟. 
 وتصاعدت من اعماقها صيحة مولولة حادة:

 " فريزر... فريزر اين انت؟". 
ولكن ال حياة ملن تنادي ، ها هو ينحين 
فوقها ، رفسته جبزمتها ، فلم يرتدع ، بل 
إزداد إصرارا وهياجا ، وأخذ ميزق ثياهبا ، 
إستجمعت قواها لتعضه عضة موجعة ، 
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فكشف عن أنياب حادة ، مث رأته يفغر فاه 
و يرفع بصره اىل أعلى.دهشة ، وه  

كان مارك يقف فوقها ، ميسك بيديه شعر  
يد ، ويشده حنوه ، وقرأت يف وجه مارك ، بو 

 رغم حمنتها ، حبرا متالطما من الغضب .
 إنتصب بويد واقفا ، وزجمر:

" ماذا تفعل اي مارك ؟ هل تريد اإلستئثار 
 بكوري؟". 

 هدده مارك بقبضته صارخا: 
 " لعنك هللا كم أنت بذيء".
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وتشابكا ابأليدي قبل ان تتمكن كوري من 
التدخل ، راح كل منهما يلطم اآلخر ويضربه  

أويت من قوة ، خافت على مارك بكل ما 
اهلادىء اللطيف ان يسحقه بويد سحقا 

 بفظاظته وجالفته .
لكنها فوجئت مبقاومة مارك ، وصموده أمام  
اللكمات املتواصلة ، بدا غضبه العارم دافعا  

وزن بويد الثقيل وقوته القاهرة ، صلبا يضارع 
لك مل تطمئن كوري اىل النتيجة ، إن مع ذ 

بويد سينتصر يف النهاية ، وتلك مصيبة 
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فادحة لن تسمح بوقوعها ، راحت تبحث 
كاجملنونة عن حجر ، أوغصن شجرة لتضرب 

 بويد ضربة حمكمة.
مل يفطن أحد اىل إقرتاب الرجل الثالث ، 

فصل بني الرجلني عمد بسهولة متناهية اىل ال
وتراجع مارك اىل الوراء يلهث أعياء ، وحاول 
بويد اإلنفالت ليشن هجوما جديدا ، غري أن 

 قبضة حديدية مسرته يف مكانه.
تنفست كوري الصعداء ، وهي ال تكاد  

قيقة تصدق عينيها ، جتمدت ال تدري ح
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وضعها وقد راح فريزر يرمقها شزرا وإزدراء ، 
اىل الرجلني ، معلنا  مث حّول فريزر إنتباهه

 بصوت صارم جازم:
 " لن أمسح هبذه الرتهات مرة اثنية". 

 رد عليها مارك بعد أن هدأ روعه قليال :
 " إنك ال تفهم حقيقة ما جرى ".

 فحّدق فريزر يف وجه كوري إبحتقار مميت: 
 " إين افهم اكثر مما تتصورين ". 

 وهتف بويد مغتاظا:
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 السكوت " اريد القضاء عليه ، ال ميكنين
 بعد أن إعتدى علي ". 

 اتبع فريزر حبدة:
" أنت تعرفني سبب إعتدائه ، ال أريد اعذارا 

العيش واهية ، إننا فريق عمل موحد وعلينا 
سوية ، إن شجارا كهذا يسيء اىل معنوايت 

 الرجال ككل".
 عّقب مارك موافقا:

 " إن فريزر على حق". 
 فإزداد بويد عنادا :
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حيم". " ليذهب حبقه اىل اجل  
 كّرر فريزر أوامره بثقة القائد :

" أريد أن تتصافحا مصافحة الرجال ، 
 ولنضع حدا هلذه املهزلة". 

هز بويد راسه متجاهال يد مارك املمتدة 
 ملصافحته وقال رافضا: 
 " ال... لن أصافحه". 

 احلّ فريزر : 
 " صافحه اآلن ". 
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أقل ثقة بنفسه ، وأدرك يف قرارة   بدا بويد
نفسه أن عناده لن يفيده امام إصرار فريزر  
وأوامره احلامسة ، ورأته كوري يلوي فمه  

 إبمتعاض ، مث يستسلم لألمر الواقع معلنا :
" حسنا ، ولكن وجود إمرأة معنا كان ال 

 سبيل اىل إنكاره".
 إستدار فريزر حنو كوري :

شار بيده( لنتوجه  " كلنا نوافق على رأيك ) وأ
 اآلن اىل املخيم". 

 " افّضل العودة مبفردي".
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تعمدت كوري إعالن متردها على فريزر 
وعنجهيته بعد أن زال اخلطر عنها ، وطّوق  

 ذراعها بقبضة حمكمة:
" إن ما تفضلينه ال يعين شيئا ابلنسبة ايل ، 

 سأراكما وقت الغداء اي مارك وبويد".
ل مع هذا  ال ميكنها بناء أي مستقب -8

الرجل ، لتطرد شبحه من ذهنها مرة واىل  
األبد : إنه لن يتواىن عن تدمريها وسحق 

 آماهلا الفتّية ... 
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توقعت كوري درسا جديدا من التانيب 
والتعنيف ، وهي تسري مع فريزر يف طريق 

فرغ كل ما يف جعبته  العودة اىل املخيم ، سي
من عبارات اإلزدراء واإلحتقار ، إهنا على 

هبة اإلستعداد اآلن لرد الصاع صاعني ، لن أ
تدعه يهينها وهي تعرف أن بويد حتّرش هبا ،  

 وتعّقبها دون دعوة أو تشجيع منها.
ظل صامتا ، يراقب مارك وبويد حيثّان اخلطى 

ليها شق طريقها وسط  أمامه ، كان ع
األعشاب والنبااتت الشائكة ، فرتكته 
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واثقا   يتقدمها ، وتلكأت وراءه ، اتبع سريه
أهنا لن جترؤ على حتّدي إرادته ، فكرت يف 
اإللتحاق مبارك ، إلغاظته وجرح كربايئه ، 
لكنها فضلت عدم إستفزازه ، واإلنصياع 
لالمر الواقع ، امل تتعلم من بويد وخضوعه 

ألوامر سيده ؟ أنه ال يقبل أي جتاوز لسلطته 
 املطلقة .

لم وحّلق هبا اخليال بعيدا ، وكاهنا تغرق يف ح
مجيل وخميف يف آن معا ، وللمرة األوىل  
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فكرت يف فريزر كإنسان خمتلف ، نظرت اليه  
 كزوج حتيا معه حتت واحد زوجة واما. 

حاولت طرد هذه األفكار من ذهنها ، إهنا 
عجة ال جيوز التوقف عندها ، ال... افكار مز 

يستحيل عليها أن تكون له ، إن اية إمراة 
األمرين ، وستقع تتزوج فريزر ملوري ستعاين 

حتت سيطرة رجل متحجر الفؤاد عدمي الرمحة 
 ، ال يرضى ابقل من الطاعة العمياء.

 



 301 

وقررت أن املسألة ال تعنيها من قريب او  
بعيد ، إذ ال ميكن هلا أن تكون تلك املرأة 

تعرف مدى كره فريزر هلا ومن األفضل  وهي
تركيز إهتمامها على أمور جمدية وعملية، 

وقت الغداء وال بد أن الرجال  وكان قد حان
 يتضّورون جوعا. 

ما أن وصلوا اىل املخيم ، حىت توجهت 
كوري حنو املطبخ لتوها وفوجئت بفريزر 

 يساهلا :
 " اىل اين تتوجهني اي كوري؟". 
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 رّدت بصوت يضج حتّداي: 
" ما هذا السؤال ؟ إنين خبري االن ، وال  

اىل شكر جهودك العظيمة". حاجة  
 فإقرتح هبدوء:

 " ميكنك شكر مارك ، تعايل اي كوري ".
 وحملت نظراته الشيطانية تعلن نواايه اخلبيثة.

 " اىل اين؟".
 " اىل خيمتنا ". 
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تنهدت ابسى ، اي لسذاجتها وطيبة قلبها ، 
إن فريزر لن يدع األمور متر بسالمة ، قالت 

 إبستخفاف: 
يف اخليمة ، وتنتظرين   " ليس لدي ما أعمله

واجبات كثرية يف املطبخ ، اراك يف وقت 
 الحق سيد فريزر".

 فتحّول وجهه اىل كتلة من العداوة:
" ال اي عزيزيت ، ليست األمور هبذه البساطة  
، أريد مناقشة بعض املسائل معك ، ويف 

 هذه اللحظة".
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ال فائدة من املقاومة ، امل جيد بويد نفسه يف 
وضع مماثل؟ وماذا كانت النتيجة ؟إن فريزر  

يصدر األوامر وينتظر تنفيذها واإلنصياع هلا ،  
 اطلقت آخر سهم يف جعبتها :
 " ليس لدّي ما اانقشه معك".

 فتقّوس حاجباه بتهكم: 
 " إن لدّي أمورا كثرية اريد مناقشتها معك". 

شاكسته أمام افراد اجملموعة ، مل ترغب يف م
إن حظها ابلنجاح شبه معدوم ، فلتحتفظ 
 إذن بوقارها وكرامتها ، وتنتظر فرصة أخرى.
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اسدل فريزر ستار اخليمة وراءمها ، كان اجلو  
حارا وقامتا وتبينت مالحمه القاسية الصارمة ، 
فسرت يف جسمها قشعريرة خفية ، أشاحت  

اىل اخلارج ،   بنظرها عنه ، مث فكرت ابلفرارا
خانتها قواها فظّلت مسمرة مكاهنا ، مرت 
حلظات مشحونة ابلتوتر العنيف اخلانق ، 
ومتكنت بعد صراع نفسي مرير من النطق 

 بكلمات متقطعة :
 " ما الذي ... تنوي مناقشته معي؟". 

 أجاب بعنجهية: 
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 " امل أوصيك ابحلذر واإلحرتاس؟". 
 " أان... اان مل...". 

املتاعب؟".  " ..... وبتفادي  
إغرورقت عيناها ابلدموع ، ال تدري أهي 
دموع اخلوف والرعب أم الرتقب وما خيبئه  

 املستقبل اجملهول... 
إضطربت مرتعشة ويده تلمس ذقنها ، 

نقها برشاقة ممزوجة إبصرار عنيد ،  وحتتضن ع 
وجدت نفسها حتدق يف وجهه تنتظر مفاجأة 

 اثنية ، قال هلا بصوت عذب رقيق: 
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نت تتوقعني عندما إبتعدت مبفردك  " ماذا ك
 عن املخيم؟" 

" مل اتوقع.... أعين مل أعرف انب ويد  
 سيتعقبين". 

 وإستطرد بصوته العذب: 
 " كنت تعرفني كل شيء". 

 قالت بصوت أقرب اىل اهلمس:
 "ال ، عليك أن تصدقين". 

 فتبدلت هلجته : 
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" كفي عن التظاهر ابلرباءة ، إن هذه 
كل منا يعلم من   اآلالعيب ال تنطلي علّي ،

أنت اي كوري ، وبويد أكثر علما من غريه ،  
أما مارك فال يزال غارقا يف هيامه كاملراهق ، 

 ويرفض رؤيتك على حقيقتك". 
حاولت التملص منه ، فأحكم قبضته حول 

 عنقها ، توّسلت اليه:
 " دعين وشأين اي فريزر ".

 " بعد أن أنتهي من إشباع رغباتك". 
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كل ما أريده هو    " أنت تسيء فهمي ،
 اخلروج من هذه اخليمة ". 

 شّدها حنوه: 
 " ما الذي محلك على التنزه وحيدة؟". 

 رمت براسها اىل الوراء:
" لن امسح لك إبهانيت ، أنت شاهدتين اقاوم 

 بويد بكل قواي".
 فإسرتسل يف إستهزائه املعتاد:

 " رمبا كنت متثلني مسرحية جديدة". 
 فرّدت مبرارة:
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يثري إمشئزازي".  " أن بويد  
" وماذا عن مارك؟ هل كنت تنتظرين مارك يف  

 تلك البقعة املنعزلة؟". 
 وقالت ايئسة :
 " فريزر ال...". 

 قاطعها : 
" اان آسف لتطّفلي ، وإفساد خطتك ، 

ولكن ال حاجة اىل التوغل يف الصحراء بعد 
 اآلن ، أان هنا رهن إشارتك".
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خالت أهنا يف كابوس مرعب ، إرتبكت 
لة صغرية ، زائغة البصر ، مشّوشة العقل  كطف

، ال تفقه ما يدور حوهلا ، متنت يف اعماقها  
لو ان فريزر رجل اقل فظاظة وخشونة ، ملاذا  
ال خياطبها هبدوء وروية ، ويعاملها إبحرتام 
يليق مبشاعرها ؟ إهنا تكن له إعجااب دفينا 
صادقا رغم تصرفاته وسلوكه ، أال توجد 

من التفاهم معه ، وحبث كل  طريقة ما متّكنها
األمور بنضج وعمق ؟ هل كتب هلا أن  
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تستمر يف عراك مرهق معه ، ال تتوصل اىل  
 اية نتيجة حامسة؟

رأت وجهه يكفهر كليلة شتاء عاصفة ، 
عيناه تنفجران محما ، ال سبيل اىل  وكادت 

إخرتاق هذه احلواجز اهلائلة ، لتعتصم  
عد ابلصمت والصرب ، واألمل بغد مشرق ب 

 هبوب العواصف وزجمرة الرعد.
غرز عينيه يف وجهها ، مث طّوقها بذراعيه ، 
فاطرقت برأسها توّجسا ، راح يعانقها عناقا 
طويال صامتا ، إسرتخت وهي تشعر ببعض 
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الدفء ، وحبرارة منعشة مفاجئة ، ما اروعها 
حلظة ، وما امجلها وهي تذوب كقطعة ثلج ، 

كمام تتيه بني  وتنبت وردة مفتحة الرباعم واأل
أجنحة النسائم ،وتنثر عطرها مع إطاللة 

 الفجر .
أفاقت من حلمها وهي تشعر به يدفع هبا 
أرضا ، ويبتعد عنها ، أصيبت ابلذهول ، 

 مرتعدة الفرائص ، مضطربة .
خرج من اخليمة ، مسرعا ، ال يلوي على 

 شيء. 
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ما هذا اجلنون الذي إستبد هبا ؟ سالت  
هنا حتب فريزر وال نفسها منهكة ايئسة ، إ

ن حتبه ، إنه ميثل كل ما تكرهه من ميكنها ا
صفات مشارب ، ومع ذلك ، كانت  

تتملكها مشاعر متضاربة إجتاهه أتججت يف 
داخلها عواطف غريبة ال متر هبا وهي يف 

صحبة مارك ، رغم إحرتامها له ، وتقديرها 
 ملواهبه. 

وادركت كوري وهي تستلقي على أرض 
تقوى على طرد شبح فريزر من  اخليمة أهنا لن  
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ذهنها حىت ولو الغت الرحلة ، واقفلت 
راجعة اىل منزهلا ، كانه قدر حمتوم ال سبيل 

 اىل رده أو جتاوزه.
أمهلت طعام الغداء ذلك اليوم ، ومل يبحث 

تفى عنها أحد من الرجال ، حىت فريزر إخ
عن األنظار ، وتركها وحيدة يف خيمتها 

 تضرب أمخاسا أبسداس.
رت ساعة مرهقة ، مليئة ابلقلق ، مث مسعت وم

 صوات يناديها من اخلارج:
 " كوري؟". 
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 مث أطل براسه ، فهتفت: 
 " مارك؟ ما هذه املفاجأة؟". 

 " هل أنت خبري ؟".
 " نعم احلمد هلل".

ظل واقفا خارج اخليمة مكتفيا مبد راسه عرب 
 فتحة املدخل. 

 " تغّيبت عن الغداء".
 فإستندت اىل مرفقها:

كنت أعاين من صداع أليم ، ميكنك  "  
 الدخول اي مارك".
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 قال إبلتياع:
" ال... هل أنت متأكدة من أن كل شيء  
على ما يرام اي كوري؟ أمل يسّبب لك بويد 

 بعض األذى ". 
 فضحكت قائلة: 

" أنت تكفلت حبماييت ، ومل أشكرك على 
 عملك النبيل حىت اآلن". 

 أجاب وكأنه يعاين من قلق ما:
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لته لو جترأ على خدشك ، وماذا  " كنت قت
عن فريزر؟ هل عمد فريزر اىل..) وجتّمدت 

 الكلمات يف حنجرته(". 
 قالت تطمئنه قدر املستطاع: 

 " أان خبري اي مارك ، اقسم لك".
ومرت ثالثة اايم ابهتة ، عادية ، غري أن 

كوري ظلت متوترة األعصاب حائرة ، كان 
 فريزر يتجاهلها ويعتصم ابلصمت أمامها،

م خيمة واحدة ، يقضيان وواظبا على تقاس
فيها مثاين ساعات من النوم ال تفصل بينهما 
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مسافة تذكر ، ومع ذلك مل يشعر بوجودها 
 ولو حلظة واحدة. 

قامت كوري بكل ما يرتتب عليها ، إلتقطت 
الصور وأعّدت وجبات الطعام ، وصرفت 
األمسيات قرب انر املخيم تتحدث اىل 

رفيقها الدائم، حيث  الرجال ، وكان مارك 
محدت هللا أكثر من مرة على صداقته 

وإخالصه ، وما ان تلتقي ببويد حىت جتده 
يشيح بوجهه عنها ، وكأنه ينفذ وامر فريزر  
بعدم اإلقرتاب منها ، وهو ال يفعل ذلك ، 



 320 

خاطبت نفسها ، حرصا على مصلحتها ، بل 
 محاية لنفسه. 

اصبح صمت فريزر طبيعيا ، إعتادت عليه 
قّبلته ، وبدات تعامله ابملثل ، ال تتحدث و 

اليه إال عند الضرورة ، وإبختصار شديد ، 
وعندما يهبط الليل مل تكن توحي أبي إستياء 

 أو أرق يقلق نومها . 
وما ان تلفظ إبمسها يف اليوم الرابع ، حىت 
أصيبت ابلذهول والدهشة املريبة ، إكتفى 

 ابلقول:
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 " هل من جديد اي كوري؟". 
نظر اليها إبمتعاض ، مث إنفرجت شفتاه  كان ي

عن إبتسامة شاحبة وحملت يف عينيه بريقا 
خافتا يزيده جاذبية ، وظهرت اسنانه بيضاء 
قوية ، تزين وجها لوحته الشمس بسمرة 

داكنة ، وابنت رقبته مستقيمة ، وسط ايقة 
 إنفتحت عن صدر عارم عريض.

عجزت عن حمو صورته من خميلتها ، هجمت  
بعفوية تلقائية وإستقرت يف ذاكرهتا ، مالحمه 
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خالته سيقرتب منها ويلمسها برقة ورشاقة مل 
 تعهدها من قبل.

كم حّدثت نفسها بتجاهله ودفن ذكراه اىل  
األبد خالل األايم الفائتة ، ال ميكنها بناء أي  

ا الرجل بل ستجد نفسها حتيا  مستقبل مع هذ
ابئسة ، تعاين الوحشة والشقاء والعذاب ، 

طرد شبحه مرة واىل األبد ، إنه رجل لن لت
 يتواىن عن تدمريها وسحق كل آماهلا الفتية. 
وصمت عقلها منزواي جيرجر اذايل اهلزمية ، 

ها هو فريزر يقف أمامها بكل رجولته  
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وشخصيته الطاغية ، فإستسلمت لعواطفها  
وغرائزها ترمقه بعينني تشتعالن بلون  

 بنفسجي حامل ، مهست: 
يزر"." مرحبا اي فر   

 " يبدوعليك ااإلرهاق". 
 قالت بتمهل :

 " مل أتوقف عن العمل حلظة واحدة".
" وإسرتحنا من املشاكل ، والنزهات  

 املنفردة". 
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تلقت سخريته بكربايء وأانة ، كان يتمعن يف 
 وجهها يكبت قهقهته الشهرية.

 اجابته بعد طول عناء:
 " انك على حق ، مل اقم بنزهة واحدة". 

سخريته:فتابع   
" ال بد أنك قررت اإلخالد للراحة ، والكف 

 عن خوض املغامرات". 
 نظرت اليه إبستفزاز:

 " وما الذي تعنيه ابلضبط؟". 
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" أعين أنك حتتاجني اىل جتديد نشاطك ، 
 والقيام بنزهة قصرية ". 

 سألته:
 " هل ننوي اإلنتقال اىل موقع آخر؟".

 " ال ، مل نستكمل عملنا هنا". 
أفهم أي نوع من النزهة اي فريزر؟". " إذن ال   

" نزهة اىل قلب الصحراء ، ونبيت الليل 
 هناك". 

 إضطربت قليال وهي تستفسر :
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" تريد إختيار جمموعة صغرية للذهاب  
 معك؟". 

 وقال بصوت عذب:
" ميكنك قول ذلك ، جمموعة مكّونة من 

 شخصني". 
 " تعين اان وأنت... وال أحد سواان". 

 " متاما". 
لكلمات من فمها كطلقات انرية:إنطلقت ا   

 " ال ، هذا مستحيل ، وملاذا أان ابلذات؟". 
 " ألنين يف حاجة اىل مصور ". 
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 هزت براسها معرتضة ، حمتجة: 
 " ال ، لن أذهب معك". 

 فاحلّ قائال:
 " نعم ، نعم". 

ارادت أن تصرخ ملء صوهتا ، وتتوسل اليه  
ليعفيها من هذه التجربة املرة ، أال يفهم هذا 

لرجل شيئا ، اال يدرك عذاهبا ، أم أنه يفهم ا
كل شيء ، ويتمتع بتجريدها من كل  

 اسلحتها وأسرارها؟ صاحت: 
 " ميكن ملارك أن أييت معنا ". 
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 ومسعت إصراره:
 " انت وأان فقط اي كوري". 

 لن يفوقها عنادا!
 لوى فمه هازائ وقال:

" إذن أنت متوتني خوفا مين اي كوري  
 التيمر". 

إهنا مل تكن خائفة منه ، بل ان مشاعرها 
وعواطفها هي اليت كانت ترعبها وتقلقها ، 

كيف ستذهب معه وحيدة اىل قلب الصحراء  
، وتقاوم إغرائه وإجنذاهبا اىل شخصيته ؟ ال ، 
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ال ميكنها الذهاب ، ال لن تذهب ، مشخت 
 برأسها معلنة :

" ال ختدع نفسك اي فريزر ، أان ال أخاف 
ما يف األمر انين ال اشعر برغبة يف منك ، كل 

 لتنزه خارج املخيم. 
تبدلت مالحمه ، وحملت يف وجهه هبوب  

عاصفة مدمرة ، عنيفة ال تبقي وال تذر ، قال 
 هلا إبصرار حاسم :

 " نغادر غدا مع شروق الشمس".
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حاولت أن تنسى اهنا تغرس نبتة شقائها   -9
مع هذا احلب ، سيكون هلا متسع من الوقت  

كر بذلك ، أما اآلن فعليها إقتناص هذه لتف
 الليلة النادرة مع من حتب. 

 
،   إنبلخ الفجر يضيء أطراف املخيم املتثائب
ووقف بيرت جبانب سيارة اجليب لتلقي 
تعليمات فريزر األخرية ، فهو سيتوىل  

مسؤولية اإلشراف على العمل يف غياب  
القائد ، وبرز مارك من خيمته حيوم حول 
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السيارة ، كاحل الوجه ، كئيب املظهر ، 
أحست كوري أنه يتمىن لو يستطيع منعها من  

ع ، الذهاب ، لكنه إختفى إبلقاء حتية الودا 
 موصيا إايها ابإلحتياط واحلذر. 

كان الفضاء يستحم بشعاع يوم جديد عندما 
غادرت السيارة املخيم ، شعرت كوري  

بلسعة برد خفيفة ، فتلحفت ببطانية زّودها  
هبا فريزر ، جلست صامتة على الطرف  
األقصى من املقعد ، ال تدري ما ختبئه هلا 
األايم املقبلة ، وخامرها إحساس غريب 
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ى طورات جديدة ستقلب حياهتا رأسا عل بت
 عقب . 

إعتصم فريزر ابلصمت أيضا ، يقود السيارة  
فوق منبطح متعرج مليء ابحلفر ، حيتاج اىل  
تركيز اتم ، وراحت كوري بني الفينة واألخرى 
ختتلس النظرات اليه ، بدا كما توقعته دائما 
 صارما ، حازما ، مسيطرا على زمام األمور.

 
اة الزوجية معه ، ومبا تنطوي فكرت يف احلي

نه سيكون الشريك  عليه ، مل خيامرها شك أ
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املهيمن ، ولكن زوجته ، إذا كانت حتبه ، 
ستجد سعادة يف العيش مع رجل هبذه  

الصفات ، إذ أن شخصيته املهيمنة تعين 
أيضا األمان املادي والنفسي ، واإلطمئنان 

 اىل قدرته على معاجلة أية مشكلة طارئة.
بل زوجته اجلانب السيء من طبيعته ؟ هل تق

ومل ترتدد كوري يف اإلجابة على سؤاهلا بنعم  
كبرية ، إنه خيفي وراء هذا التفوق العايل 

حناان عميقا ، حارا ، اوهكذا إرأتت كوري 
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أن تتصوره.... زوجا حمبا ، يفيض عاطفة 
 وحناان. 

 " هل تستغرقني يف أحالمك؟". 
، فنظرت  رن صوته كاجلرس يف تلك السكينة

اليه مندهشة ، كانت واثقة من إهنماكه يف 
الرتكيز على الطريق الصعب ، فلم يتبادر اىل  
ذهنها أنه يعبأ هبا ، اي لقوة مالحظته وحدة  

 ذكائه.
 قالت له:

 " كنت أفكر يف هذه الصحراء وغرابتها". 
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 عّلق يطمئنها:
 " إهنا حقا صحراء غريبة ".
دور حول ومل يفت كوري ان احلديث مل يكن ي

 الصحراء ، القت نظرة من النافذة وقالت: 
كل هذه األعشاب ، واملستنقعات ، كنت 

 اتوقع جمرد حبار من الرمل". 
 قال متمهال: 

" وتوجد رمال أيضا ، وبكثرة وغزارة ، ولكن  
ع هو مسة هذه  من الصحيح القول أن التنوّ 
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الصحراء ، وهذا ما يعجز عن فهمه اللذين  
اىل هنا ".مل يسبق هلم اجمليء   

إستطردت ، وهي ترى سراب من الظباء يعدو 
 فوق العشب اليابس حبركات منتظمة: 

 " كم كان والدي سيعجب هبذا املشهد".
 فوافق بصوت هادىء ، متعاطف :

 " ال شك يف ذلك".
 سألته دون ان تلتفت اليه:
 " أنت ال تكرهه إذن؟". 
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يف الراي ،  " مل اكرهه يف حيايت ، إختلفنا
ولكن إحرتامي له ظل كما هو ) وملست يده 

ذراعها ( إنظري اي كوري ، هل شاهدت 
 ذلك الفيل؟".
 بلعت ريقها :

" ما اغباين ، خلته يف البداية صخرة من 
 الصخور".
 " إنه فيل".

 إزدادت إهتماما :
 " هل هو خطر ؟". 
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" يف بعض األحيان ، إن خطره يتوقف على 
 كيفية تصرفنا". 

حيدثها بعبارات مبطنة مرة أخرى ؟ مل تعد  هل
تبايل ، إهنا تعرف اآلن مدى إعجاهبا به ، 
ورغبتها يف إخرتاق اسراره الدفينة ، وهي 
تعيش حلظات مليئة ابملفاجآت واإلبتهاج 

 والتوقع.
وشعرت ابصابعه تلتف بقوة حول ذراعها  

 وكأنه يقرأ أفكارها :
". " متتعي هبذه األايم النادرة اي كوري  
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والحت إبتسامة خفية فوق شفتيه ، فسرت  
 يف فؤادها غبطة عارمة :
 " هذا ما أنوي فعله". 

وتبدلت األجواء بعد ذلك ، مل يعد حمتما 
عليها اإلستمرار يف احلديث بل اخذت  

األمور تبدو طبيعية ، عفوية ، وزال أي توتر  
أوشعور ابلضغط والتكلف ، كان فريزر  

هّلا على اشياء يعرف الصحراء جيدا فراح يد
 جديدة من الصعب أن تتبّينها وحدها .



 340 

إزدادت الشمس سطوعا ، ترسل أشعتها 
احلارقة فوق الشجريات واألعشاب والرمال 

، وتوالت املشاهد الطبيعية أمام عيين كوري ، 
زرافات وفيلة ، ظباء ، وقطعان من الوعول 

 ذات القرون احلادة ، القوية.
تالل الواطئة، وتراءى يف البعيد صف من ال

تعانقها أكوام هائلة من الصخور ، وبدا فريزر  
يتجه مباشرة حنو الصخور ، هتف بعد قليل 

: 
 " هل الكامريا جاهزة؟". 
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أوقف السيارة على مقربة من الصخور ، 
على السري فوق  وامسك بيدها يساعدها

الرمل الناعم ، مل ترفض مساعدته ، مع اهنا 
. كانت قادرة على تدبّر أمرها  

وها هو بثقة عارمة جازمة يشري اىل الرسوم 
الصخرية ، تلك اليت داعبت أحالم والدها ، 
وشغلت اايمه ، وملكت جوارحه ، حبست 

كوري أنفاسها ، وهي ال تكاد تصدق  
 عينيها. 
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إهنا تراها االن كما هي منحوتة ، ابرزة، رائعة  
، توقفت طويال امام املشهد األول ، الذي 

لصيادين يطاردون  يظهر جمموعة من ا
 جاموسا.

كانت هناك رسوم عديدة ، يروي كل منها  
ومل تتمالك من إبداء إعجاهبا  قصة خمتلفة ،

مبهارة هذا الفن القدمي وهي متعن النظر بدقة 
 وكأهنا يف حلم مجيل .
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مضى بعض الوقت قبل ان تتذكر آلة  
التصوير املتدلّية من كتفها ، وإنكبت تلتقط  

محاس.الصور بلهفة وشغف و   
وحان وقت إستئناف الرحلة ، حيث توّغال 
يف قلب الصحراء أبعد فابعد ، وعثرت على 

سوم ، واتبعت إلتقاط مزيد من الصخور والر 
الصور بينما كان فريزر منهمكا يف امور  

 أخرى.
إلتفتت كوري حوهلا ، منتبهة اىل إقرتاب  

الظالل ، سيهبط الظالم  املساء ، وإمتداد 
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بعد فرتة وجيزة ومها على بعد أميال من 
املخيم ، كانت تعرف منذ البداية ، اهنما 

سيقضيان الليل وحيدين يف الصحراء ، ولكن  
 معرفتها أصبحت االن واقعا ملموسا دامها.

أوقف فريزر السيارة قرب كومة من الصخور 
 ، واطفأ احملرك ، وأعلن :

ونبيت الليلة هنا ". " سننصب اخليمة ،   
 وافقت بوّجس :

 " نعم ، إهنا بقعة مالئمة ". 
 حدجها قائال :
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 " ماذا دهاك ؟ يبدو عليك القلق اي كوري". 
 رّدت بسرعة:

 " ال تكن سخيفا". 
 قالت مبتعدة عنه: 

" نعم ، ال يوجد ما يدعو اىل القلق ، امل 
يسبق لنا ان تقامسنا خيمة واحدة ؟ يكاد 

يدامهنا ، فلنبدأ بنصب اخليمة اي الظالم 
 فريزر".
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راته يكبت ضحكة خبيثة ، إنه يفهم 
مشاعرها ، فّكرت حبزن وال سبيل ااىل  

 إخفائها عنه.
 ومسعته يقول موافقا وهو يتجه حنو السيارة: 

 " إهنا فكرة صائبة". 
نصب اخليمة بسرعة فائقة ، وأوقد النار 
،  إلتقاء لسعات الربد ، بدت اخليمة صغرية 
موحشة معزولة ، فوق بقعة شبه قاحلة ، 

حتيط هبا الرمال من كل جانب ، رمال مرتامية 
 يف كل إجتاه اىل ما ال هناية .
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محل فريزر صندوقا ثقيال من السيارة ، ورماه 
جبانبها ، عرفت كوري أنه حيتوي مآكل  

 متعددة. 
كان الليل يرخي سدوله ، ومها يتناوالن 

هيتها ،  طعامهما ، وفوجئت كوري بش
وإلتهامها األكل إلتهاما ، رغم إعداد فريزر  

هلذه الوجبة املرجتلة ، املكونة من حلوم 
 املعلبات املاحلة.

غمرهتا الطمأنينة ، وهي جتلس قرب النار 
ذات اهلسهسة املتناغمة والسنة اللهب  
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املرتاصة ، إهنا ليلة ستظل حمفورة يف ذاكرهتا 
منزهلا ، مدى احلياة ، غدا عندما تعود اىل  

والدها واملدينة وضوضاءها ، ستحملها  
أجنحة اخليال اىل هذه البقعة خبيمتها الصغرية  
، وانرها الدافئة ، وستغرورق عيناها ابلدموع 

 وهي تستعيد قصة حبها اجلامح ، اجملنون. 
نعم ، إهنا حتب فريزر ، وهي تدرك ذلك اآلن 
، منعها عنادها وكربايؤها من اإلعرتاف هبذه  

يقة قبل هذه اللحظة ، خالت مشاعرها  احلق
يف ذلك احلني جمرد نزوة عابرة ال تلبث أن 
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تزول ، إهنا حتب فريزر ليس النه شخص 
جذاب فقط ، بل ألسباب أخرى كثرية ، 
تعشق قوته ، وحنّوه ، وحتب عقله احلاد 

 الذكاء وإستقامته وأمانته.
حتبه كما مل يسبق هلا أن أحبت احدا من قبل 

عالقتها بصديقها أريك سطحية  ، كم تبدو
واتفهة أمام هذا احلب اجلارف ، الصادق ، مل 
يعد اريك أكثر من ظل ابهت ال حيتل حيزا 

 من وجودها.
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ستحب فريزر اىل األبد ، هذا ما أدركته االن 
شقائها مع هذا ، وأدركت أهنا تغرس بنتة 

احلب ، إذ أهنا ال تعين له شيئا ، مل يبادهلا 
يفكر إال يف رغباته اخلاصة. عواطفها ، وال  

حاولت طرد شبح الشقاء من خميلتها ،  
سيكون لديها متسع من الوقت ملعاانة كل 
ذلك يف املستقبل ، أما اآلن فعليها إقتناص 

هذه الليلة النادرة والتنعم بوجودها مع الرجل 
 الذي حتب.
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راحا يتجاذابن أطراف احلديث ، وإكتشفت 
معهما، كالمها كوري صفات كثرية مشرتكة جت

حيبان العيش يف اهلواء الطلق ، والتمتع جبمال 
الطبيعة ، يستمتعان ابألحلان املوسيقية نفسها  

، ويهواين مطالعة الكتب عينها ، حّدثها 
فريزر عن مشاريع ابلنسبة اىل مزرعته ، 
ومتاعب تربية األغنام وإجيابياهتا أيضا ،  

وظلت صامتة تصغي بينما يروي هلا أحالمه 
آماله ، وجدت غبطة عارمة يف اإلصغاء اليه  و 
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يسرتسل يف الكالم ، فتمّنت لو متكث معه 
 قرب النار اىل األبد. 

مث كف عن الكالم ، غارقا يف تفكري عميق ، 
 ومسعته يساهلا برّقة: 

" وما هي مشاريعك اي كوري؟ ال بد انك 
تتوقني اىل إستئناف عملك ، والعودة اىل عامل 

 األضواء والتالق".
 مهست ، ختنق غّصة:

" هذا ما يراه اجلمهور من عامل األزايء ، وال 
 عالقة له ابلواقع".
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 أحلّ قائال: 
 " أنت تتوقني اىل العودة".

أرادت أن تقول له : ) كال ، ال أرغب يف 
س اىل العامل الذي العودة ، وعلى األقل لي

عرفته ، اريد الذهاب معك اىل مزرعتك 
( كيف ستكون والعيش وإايك طول العمر 

رّدة فعله ؟ هل حيتقرها ويسخر منها ؟ أم 
يتجاهلها وميضي يف سبيله ال يلوي على 
شيء ؟ ال تستطيع حتمل جتاهله وإنقطاعه 

 عنها ، وقالت بصوت مرتفع:
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 " هذه هي مهنيت اي فريزر".
متّهل يف اجلواب ، ورأته حيمل قطعة من  
اخلشب مث يرمي هبا فوق هلب النريان ، 

كلمات من فمه بتأن وأسى ، وخرجت ال
 فأدركت إساءة فهمها لنواايه وعواطفه : 
" نعم عليك اإلهتمام بعملك كما علّي 

 اإلهتمام بعملي". 
 وسألته وكأهنا ال تدري مغزى عبارهتا :

 " هل تظن أننا سنلتقي اثنية؟". 
 هنض واقفا ، حيدق يف البعيد:
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" أان ال أتردد على معارض األزايء ، تقّدم 
 الليل اي كوري ، هيا بنا اىل النوم". 

سبقته اىل اخليمة ، تلك كانت عادهتا ، وكان 
يتمهل قليال يف اخلارج اىل أن ختلع ثياهبا 

وأتوي اىل فراشها ، أما يف تلك الليلة فلم 
تشعر ابي دافع اىل إلسراع ، واحلذر من 

العيون املرتبصة ، تعّمدت أن ختلع كل قطعة 
وء ، وكأهنا وحيدة يف من ثياهبا ببطء وهد 

غرفتها ال يقلقها أحد ، وال تتوجس خيفة من  
هجوم مفاجىء ، ومسعت وقع خطواته  
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الوثيدة تقرتب من اخليمة ، وها هو يدخل 
وميضي اىل زاويته ، إستدارت صوبه ، مل 

يتحرك ، وابشر إبعداد فراشه رابط اجلاش 
فاتر األحاسيس ) اي له من ثعلب خمادع( 

سها ، إرتدت مالبس النوم خاطبت كوري نف
، وهو مطرق الراس ، يرفض رفع بصره أو  

 اإلحياء أبي إهتمام. 
إقرتبت منه بدالل أنثوي ، وقلب خافق ، 

كادت تلتصق به ، توقعت أن يذوب اجلليد 
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، وجيذهبا حنوه حبّنو وشغف ، لكنها مسعته 
 يزجمر صارخا:

 " عودي اىل مكانك ، كفى خبثا ومراوغة". 
جريح:وصاحت بصوت   

 " ما الذي تعنيه اي فريزر؟".
" أان اعرفك جيدا ، وأعرف مؤامراتك  
واالعيبك ، آتمرت علّي ، وتسللت اىل  

رحليت يف ثياب رجل مث دبّرت مكيدة لإليقاع  
بني مارك وبويد ، وماذا حتيكني اآلن من  

 مكائد ؟". 
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 إسوّدت الدنيا يف وجهها ،وهتفت: 
اخليمة " اي لك من وغد وقح ، أخرج من 

 االن ". 
 وراته يندفع اىل اخلارج كالثور اهلائج.

مل يعد اىل اخليمة إال بعد أن تكومت يف  
فراشها ، وظن اهنا تغط يف نوم عميق ،  

وأحست به ايوي اىل فراشه هبدوء ، ظلت 
مستيقظة يؤرقها قلق عاصف ، اي هلا من فتاة  
غبية ، ها هي تتعرض للغهانة ، مرة تلو املرة 
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يضطرم حبه يف فؤادها ، وهتيم    ، ومع ذلك
. عشقا برجل فظ ، متحجر القلب  

وشعرت حبركة خفيفة حول فراشها ، إبنزالق 
الم ، وكادت ان شيء ما ، محلقت يف الظ

تصرخ مذعورة لوال أن صوات يف داخلها منعها  
 من إرتكاب محاقة كربى. 

كانت أفعى طويلة ملساء تتمدد قرهبا ، إهنا 
را. افعى سامة تدعى الكوب  

عليها اإلحتفاظ هبدوء اعصاهبا ، عن اية 
 حركة ستؤدي اىل عواقب وخيمة. 
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هل توقظ فريزر ؟وكيف دون أن جتفل الكوبرا  
؟ ال بد هلا من التصرف حبذر شديد إذ أن 

زلّة واحدة تقضي عليها إلتّفت األفعى منزلقة  
حنوها ، فتجمد امل يف عروقها ، ارادت أن 

، أرادت ان متسك األفعى وتقذفها بعيدا 
تصرخ ملء حنجرهتا ، ولكنها كانت تدرك 

 مغبة أعمال طائشة كهذه. 
 مهست :
 " فريزر".

 إستيقظ لتوه ، نظر اليها مستفهما.
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 " ماذا؟".
 اتبعت مهسها ، مشرية اىل األفعى:

 " صه ، كوبرا".
 متتم هبدوء: 

 " ال تتحركي ، سأتوىل أمرها".
تناول عصا كان حيتفظ هبا ، وإنقض على 

فعى يشبعها ضراب مث رماها عن الفراش ال
وسحق رأسها على األرض ،ومحلها بطرف 

 عصاه اىل خارج اخليمة جثة هامدة. 
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وعاد بعد قليل وكوري ال تزال ترجتف ذعرا ، 
 سأهلا بلهجة حارة صادقة:
 " هل أنت خبري اي كوري؟". 

نظرت اليه ، وفغرت فمها ال تستطيع التفوه 
مولولة ، حمطمة بكلمة ، سقطت ارضا 

 األعصاب . 
 رفعها بيديه القوييتني ، مرّددا :

" كوري.... كوري ، ال ختايف ، ال حاجة اىل  
 كل هذا اآلن"
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كان وجهه ابهرا ، نبيال ال أثر لإلزدراء أو  
 السخرية يف ثناايه ، ومتتمت: 

 " ليلة البارحة..". 
 " اعرف ، تصرفت بغضب". 

 سالته إبستغراب:
ا فعلت ألثري غضبك؟". " ملاذا غضبت؟ ماذ  

" ال شيء اي عزيزيت ، كنت رائعة ومجيلة 
 كعادتك".

 " وماذا بعد؟". 
 " سأشرح لك كل شيء يف وقت الحق".
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وعانقها حبرارة وكأنه يكفر عن كل ذنوبه ، 
ويعتذر هلا مبداي أسفه لعنجهيته ، وتصرفاته  

 الفظة ، وكلماته النابية ، وهتمه الباطلة.
تايل إنسانني جديدين ، هنضا صباح اليوم ال

والن طعام الفطور ، وحيتسيان وجلسا يتنا
القهوة ، والشمس تطل براسها فوق االفق 
البعيد ، مرسلة اشعة دافئة ، منعشة ، مل 

يتبادال سوى بعض العبارات املقتضبة ، كان 
احلب الذي جيمعهما أبلغ بياان وأرقى تعبريا  

 من أية كلمات ، مهما مست معانيها.
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ت كوري أن الندم لن يزورها بعد اآلن وأتكد
 ، ولن تعرف لألسف مكاان يف قلبها.

ومل يتبادر اىل ذهنها ، إال بعد وقت طويل ، 
ان فريزر مل يقل هلا انه حيبها بعد أن أعرتفت 

 حببها له.
اتبعا رحلتهما وسط الصحراء، وإنطلقت هبما 
العربة فوق كثبان الرمال والنبااتت الشائكة ، 

فأ فريزر احملرك وترجل من السيارة ،  وفجأة أط
إعتقدت كوري أنه يبحث عن شجريات 

وارفة الظالل إلتقاء احلر احلارق الذي أخذ 
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يندلع من تلك الشمس الساطعة وهي 
 تتوسط الفضاء ، قال هلا :

 " إنتظري هنا ، ساعود بعد حلظة".
راته حيث اخلطى حنو أمجة من الشجار ، 

شيء ، ومل يلبث  ويدور حوهلا كأنه يفتش عن 
أن قفل عائدا ، وفتح هلا ابب السيارة 

لترتجل ، نظرت اليه مندهشة ، ال جترؤ على 
 اإلستفسار عن معىن كل ذلك 

مشت وراءه اىل األمجة، وكانت احلرارة حارقة 
واتبع فريزر املسري غري  تكوي نعليها كّيا ،



 367 

عاىبء بظل شجرة عارية ، ففطنت اىل أنه ال 
انق االن.يفكر يف احلر اخل  

مل يقع نظرها على الصخور اىل أن أصبحت 
على بعد خطوات منها ، إستدار فريزر وأومأ  

 اليها ابلتقدم .
مل يقل شيئا ، لكن عينيه أتلقتا بربيق غريب ، 
ااثر إستغراهبا وزادها حرية ، مجدت مكاهنا 

شعور   جتيل النظر حوهلا ، هدا روعها وغمرها
ا حلمت هبا ، عارم بتوقع مفاجأة سارة طامل



 368 

أمسك فريزر بيدها ، ليعربا ممرا ضيقا بني 
 الصخور ، يؤدي اىل كهف شبه مظلم.

كانت أكوام من احلجارة حتجب املدخل ، 
فكادت تتعثر وهي تتبني معامل درب ضيق 
كسته العشاب والنبااتت الشائكة ، ضغط 

فريزر على يدها يساعدها ، وجيّرها اىل  
 األمام.

داخل الكهف ، خفق قلبها  وها مها يقفان 
 دهشة ، مبهرة ال تصدق عينيها. 
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كانت رسوم احليواانت الصخرية مطابقة 
لوصف والدها هلا... منظر صيد يغطي حائطا  
ابكمله ، وأدركت سر توق والدها ، وهيامه 
هبذه الرسوم وهي تلمس الدليل القاطع ملس 

 اليد.
وراحت عيناها تتنقالن بني رسوم حيواانت 

متنوعة ، ابرزة األطراف ، واضحة  متعددة ،
التفاصيل ، تكاد تقفز من مكاهنا بعفوية 

 طبيعية رشيقة احلركة ، سريعة العدو. 
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رمقت فريزر ببصرها ، كان يراقبها ويف عينيه  
ألف سؤال ، عجزت عن النطق أو التعبري 

ه عن مشاعرها اجلياشة ، تبدلت مالحم
 وإرتسمت فوق ثغره إبتسامة دافئة ، عذبة ،
وطوق منكبيها بذراعه مؤكدا إعتزازه هبا، 
 وإغتباطه مبشاطرهتا هذه اللحظات النادرة. 

عاد اىل العربة جللب ىلة التصوير ، وإلتقطت 
ور ، ومتنت لو كوري عددا هائال من الص 

تستطيع اإلتصال بوالدها ، وإبالغه نبأ  
 إكتمال حلم حياته وعمله. 
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ترقب جلست يف العربة تطري فرحا وسعادة ، 
فريزر وراء املقود متوجها هبا يف طريق العودة  
، متلملت يف مقعدها ، تسأله وهي تعرف 

 اجلواب سلفا : 
" هل أتيت يب اىل هنا للعثور على الرسوم 

 الصخرية؟".
 " نعم". 

 إستطردت:
 " إذن كنت تؤمن منذ البداية بوجودها؟".

 فأجاب مبتسما: 
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 " إن والدك رجل عنيد اي كوري ، وهو ايضا
حكيم وداهية ، كنت واثقا من نظريته وبعد  

 نظره ، ومل خيب ظين ". 
وصال اىل أطراف املخيم ، ورات فريزر يوقف  
العربة وسط دائرة من األشجار ، طلب منها 
إلتقاط بعض الصور يف تلك البقعة دون ان  
يوضح هلا مغزاها او امهيتها ، وإنكبت على 

 عملها وهي مدركة أن الفيلم يف الكامريا 
شارف على هنايته ، ووقف فريزر يديل برايه ،  

 ويشري عليها إبلتقاط هذه الصورة أو تلك.
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وفجأة مسعت حركة ثقيلة ، ووات عميقا 
ورة فرأت فيال هائجا كالربق ، إلتفتت مذع

يهجم عليهما ، أسرع فريزر جيرها من يدها 
 للفرار قبل فوات األوان.

،  وأطلقت ساقيها للريح راكضة صوب العربة 
خرة انتئة سقطت آلة التصوير من يدها فوق 

، وتناثرت شظاايها فوق الرمال ، أرادت ان  
تعود لعلها تنقذ الفيلم الذي يضم شريطه 
حلم والدها وحمور حياته وعمله ، غري ان 
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فريزر دفعها اىل األمام ، وهو يعرف أن  
 تعّرض الفيلم للضوء قضى عليه وافسده.

رك السيارة ، مل  ابدى فريزر أسفه وهو يدير حم
دأ  ع يسمح له ابلعودة االن ، بيكن يف وض

الطقس يتغري ، وجتمعت سحب قامتة تنذر 
بعاصفة رهيبة ،ومها قرب املخيم االن ، 

وكادت الرحلة تنتهي ، لن يهدر فريزر مزيدا  
من وقته الثمني ، ويريد مغادرة الصحراء قبل 

 أن يقع ضحية تطّورات مباغتة. 
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يف املخيم ، وإنصرف إنضما اىل الرجال  
يزر اىل اعماله املتعددة، الحظت إمهاله  فر 

وجتاهله هلا ، وغرقه يف أحاديث خاصة مع 
اجملموعة ، اي لبؤسها وشقائها ، ماذا تفعل 

اآلن ؟ وقعت يف حب رجل غريب األطوار ، 
وأعرتفت له بصدق مشاعرها الدفينة ، وها 
هو مير أمامها وكأهنا شخص عادي ، ال يعبأ  

، وال يبايل أبعاهبا املرهقة ، وإضطراهبا  هبا
 وقلقها.
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أوت اىل فراشها يف وقت مبكر ، ومل يزرها 
النوم إال برهة وجيزة ، ظلت مؤرقة ، تشعر  

ابمل موجع وعذاب نفسي طاغ ، ودخل فريزر  
اىل اخليمة يف ساعة متأخرة حيث خلع ثيابه 

بسرعة، وغط يف نوم عميق مطمئن البال ، ال 
يلته شيء مطلقا.يعكر صفو ل  

هنضت ابح اليوم التايل ، فاخربها االخرون 
هب قبل إنبالج الفجر اىل مكان ان فريزر ذ 

ما خارج املخيم ، ظلت امتة ، تتأجج يف 
 داخلها نريان الغيظ واحلرية.
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تقدم منها مارك يلقي التحية خبجل وإحرتام ، 
ودعاها للسري معه يف نوهة قصرية ، مل ترفض 

فرحا ، إن مارك صديق خملص بل قفز قلبها 
عليه ، وتراتح اىل رفقته ، وما أن سارا  تعتمد

بضع خطوات حىت توقف فجأة ، واطرق 
براسه ، وبغريزة األنثى توقعت كل كلمة  
سينطق هبا ، وما لبث أن ساهلا بعفوية  

 مدهشة:
 " كوري.... كوري هل تتزوجينين؟". 

 أجابته بلطف وكياسة:
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ز ، امتىن من أعماق " مارك ، اي صديقي العزي
 قليب أن أقول نعم ، ولكنين ال أستطيع".

 إحتضن يدها برّقة: 
 " ساوفر لك كل السعادة واألمان".

 " أعرف ذلك".
اي ليتها مل تقع يف حب فريزر ، خاطبت 

لطفا واشد نبال من   نفسها ، إن مارك أكثر
أي رجل عرفته ، ولكانت أحبته حبا مجا لوال 

ارحها ، إن مارك ميثل شبح فريزر الذي ال يب
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كل الصفات اليت تتمناها يف الزوج املثايل  
 الذي حتلم به. 

ولكنها حتب شخصا آخر ، وال جيوز هلا أن 
 تظلم مارك وختدعه ، وقال بصوت مضطرب:

 " كوري". 
 " مارك ، ال استطيع ، اان آسفة". 

" هناك شخص آخر ) وعندما مل جتبه اتبع 
 حبّدة ( فريزر ، اليس كذلك؟". 

إغرورقت عيناها ابلدموع ميزقها صراع حاد ، 
 وإزداد مارك عنفا :
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 " إن فريزر ال يليق بك اي كوري". 
 " ال يليق...". 

 " إنه ال يؤمن ابلزواج".
 قالت متنهدة: 

 " اان اعرف هذا ".
 جذهبا حنوه برفق:

" إذن.... لن تقضي حياتك وحيدة ، إنين  
 أحبك اي كوري". 

ابلصمت ، وإستسلم مارك لألمر    إعتصمت
الواقع ، قفال عائدين اىل املخيم ، وكأن رابطا  



 381 

خفيا كان يشّدمها اىل بعضهما إنقطع فجأة ،  
كاان يسريان على ارض املخيم بوجل ،  

 وتوجس ، وإلتفت مارك حنوها: 
" وداعا اي كوري ، ال أعتقد اننا سنلتقي اثنية 

ا ، علينا اإلستعداد اآلن للرحيل من هذ
 املكان والرجوع اىل املدينة ". 

أرادت كوري ان توضح مشاعرها احلقيقية 
إجتاهه ، وتؤكد مدى إعجاهبا به وإعتزازها 

، مث فطنت اىل وجود فريزر يقف على  بداقته
بعد أمتار منهما يراقبهما حبذر وترقب ، 
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راحت تنادي امسه، وقد أذهلها بعودته اىل  
 ااملخيم : 

 " فريزر ... مل أتوقع عودتك هبذه السرعة". 
إكتفى هبزة من رأسه ، وتوجه اىل خيمته 

عابس الوجه ، متثاقل اخلطى ، مث قفل راجعا  
امره اىل الرجال حبزم األمتعة ، ومسعته يعطي أو 

 ، واإلستعداد للرحيل خالل ساعة من الزمن. 
وها هي تقود سيارهتا وحيدة ، تعرب منعطف 
اجلبل احلاد ، مسرعة قلقة ، تنظر اىل ذلك 
الضباب املتكوم فوق القمة، وكأنه يذّكرها 
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بفريزر ، وغموضه وإستعالئه ، وكيفية وداعه  
وح عنجهية هلا بكلمات جافة مقتضبة ، تف

 وتكّلفا.
دخلت املنزل فهّب والدها من كرسيه يرحب  
هبا ، ويعانقها بفرح وعطف أبوي ، وبعد ان 

طمأنته عن نفسها ، وهدأت من روعه  
إلكتشافه سبب غياهبا احلقيقي ، اخذت 
تشرح له مأساة الرسوم الصخرية ، وحتّطم 
آلة التصوير ، وتلف الفيلم ، أصيب خبيبة 

لب اثن إستعاد مرحه وحيويته  األمل ، مث مل ي
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، وهي تروي له كيفية إكتشافها للرسوم ، 
نسي الصور الفوتوغرافية ، وضياعها يف 

حادث مؤسف ، وغمرته سعادة ال توصف ، 
لتأكده اخريا من وجود الرسوم الصخرية ، 

 وحتّول حلمه اىل حقيقة ملموسة.
اتت على ذكر فريزر مرة واحدة، وبعد مرور  

هتا ، مل تشبع فضول والدها أسبوع على عود
، وتعطشه لإلطالع على أخبار رجل كان 

صديقا له يف غابر األايم ، كان فريزر 
موضوعا مؤملا حاولت جتّنب اخلوض فيه ، أو  
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اإلحياء لوالدها مبا يضج يف داخلها من  
 أحاسيس ومعاانة. 

خرجت ذات صباح اىل املدينة تتجول يف 
ر ، وكأهنا أسواقها ، وتنتقل من مكان اىل آخ

هتيم على وجهها دون هدف او غاية ، قررت  
دفن أحزاهنا يف ضوضاء املدينة ، وصخبها ، 
بعيدا عن األجواء اهلادئة اليت حتملها عن 

التفكري بقصة حبها الناقصة ، وكانت ال تزال  
حائرة يف موقفها من مهنتها كعارضة أزايء ، 
اترة تعقد العزم على إستئنافها ، وطورا ترتدد  
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وتقرر اإلنتظار حىت تنجلي األمور ، وتسيطر 
 على خماوفها واعصاهبا املتوترة.

عادت قبل املغيب تقود سيارهتا حنو منزهلا ن  
فضية امام املنزل مل يقع  رأت سيارة طويلة 

عليها نظرها من قبل ، وظنت ان أحد 
 األشخاص اتى لزايرة والدها. 

 
ترامت اىل أذنيها األصوات من غرفة اجللوس 

وسارت حنو الباب مث جتمدت يف مكاهنا ،  ،
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مل تتبني معامل الزائر ، غري أن قلبها حّدثها 
 هبويته.

خطر هلا أن تدير ظهرها ، وتفر اىل مكان 
آمن ختتىبء فيه ، وخطت هتّم ابإلبتعاد عن 

 الباب ، فسمعت والدها يناديها:
 " كوري ". 

 اجابته بتافف: 
 " نعم اي ايب؟". 
 " عندان زائر ".
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لت غرفة اجللوس ببطء شديد ، واحست دخ
ابلوهن يتسرب يف قدميها ، والدماء تتجمد 

 يف عروقها.
إستدار حنوها بوجهه األمسر ، وبعينيه 

 الضاحكتني:
 " مرحبا كوري". 

 فرّدت بصوت خافت : 
 "مرحبا اي فريزر". 
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ملاذا اتى اىل هنا ؟ مل يسبق له أن فكر يف 
ابلذات ؟ هل جاء زايرة والدها ، ملاذا اآلن 

 ليضاعف عذاهبا؟ 
 وهتف والدها وكانه يقرا أفكارها :

 " لقد جلب لنا فريزر هدية".
 رّددت الكلمة كالصدى: 

 " هدية؟". 
 " هدية خاصة جدا".

 هدية خاصة جدا ، ما الذي يعنيه والدها ؟
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أشار والدها اىل الطاولة يف الزاوية ، فرمقتها 
تعرف ما   إبرهاق ، وخاجلها شعور داخلي أهنا

 ينتظرها.
تبعثرت صور الرسوم الصخرية على الطاولة ، 

مربزة تفاصيلها الدقيقة ، وتبّز صورها فنا 
 ودقة.

كاان يراقباهنا بصمت ، وكأن الغرفة تشهد  
حداث خرقا ، تنعقد امامه األلسنة ، وهنض 
والدها من مقعده ، يستأذن ابلذهاب اىل  

 مكتبه. 



 391 

لدها يغادر  إستبد هبا اإلضطراب وهي ترى وا
 الغرفة ، مث سألته:

 " أنت إلتقطت هذه الصور؟". 
 هز راسه موافقا ، معتدا بنفسه.

 وبلعت ريقها :
 " شكرا اي فريزر ، اي له من عمل رائع".
" هذا اقل ما ميكنين القيام به بعد ذلك  

 احلادث املؤسف".
" كنت تعرف مدى أمهية هذه الرسوم 

وهي ابلنسبة اىل والدي ) وفكرت قليال 
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تستطرد( ولكن إبستطاعتك إرسال الصور 
ابلربيد ، ملاذا قطعت كل هذه املسافة 

 جللبها؟". 
 وقال حبرارة وجّدية:

" ألنين اردت اي عزيزيت أن أرى فرح والد 
 زوجة املستقبل بنفسي". 

 خفق قلبها طراب:
 " فريزر ، ما الذي تقوله ؟ أنت ال تعين ...". 
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، وها اان  " نعم اان أعين كل كلمة اقوهلا 
أسالك رمسيا ، وأطلب يدك للزواج ، هل 

 تقبلني الزواج مين؟".
" نعم ، نعم ، كيف ميكنين أن أرفض ) مث 

فكرت قليال ( ولكن اين موقفك من النساء 
 ونظرتك الضيقة اليهن؟". 

 إبتسم حبنو : 
بك ، مل اقرر   " هذا كان رايي اىل أن إلتقيت

الوقوع يف حبك ، يشهد هللا انين قاومت 
 الشعور طويال ، ولكن دون فائدة".
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عانقها عناق العاشق املتيم ، مث رفع راسه 
 قائال:

" هيا بنا نزف النبأ السعيد لوالدك ، إنه 
 ينتظران بفارغ الصرب". 

 لتحميل مزيد من الرواايت 
 احلصرية و املميزة
رواية زوروا موقع مكتبة   

www.riwaya.ga  
هذه الرواية هي إهداء خاص و حصري إىل  

 مشرتكي قناة رواايت عبري على تيليجرام 

http://www.riwaya.ga/
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