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1
الحاص ُد الرَّهيب
ِ

�ساطع ًة على �شا ِد ِر ال َع َربة املُغطَّ اةِ ،
ال�صباح ِ
واعد ًة ب َنها ٍر دافئ على نح ٍو
�شم�س َّ
�أ�شرقَت ُ
كافحت مارتي لأجلِ اال�س ِتيقاظ،
للمناخ يف ُمنت�صف ت�شرين الأ َّول�/أكتوبرَ .
غري م�ألوف ُ
نوم ُم�ضطرِب و ُم ِّ
هي
�شعرت بهذا ْ
خارج ًة ِب ُبطء من ٍ
تقطع .ملاذا َ
القدر من ال ِّثقل واالنزعاجَ ،
يوم جديد؟ ث َُّم َرج َع �إليها ما جرى
التي كانت ت�ستيقظ عاد ًة بحما�س ٍة وت�أ ُّهب ملُغامر ِة كلِّ ٍ
و�صارت كُ وم ًة واحدة على ال ِّل ِ
نه�ض ْت من حتت ِه
نف�سها
حاف الذي كانت قد َ
ْ
ك�سيل ،ف ََر َم ْت َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِّ
طَ
ال�صوت.
م
ت
تك
ل
وجهها
على
ء
طا
غ
ال
ت
غ
ف�ض
ها،
�سم
ج
ع
ري
ال�س
ع
تقط
مل
ا
ء
كا
الب
ز
ه
و
ا.
َ
ُ َ َّ
ًّتو َ َّ ُ ُ
َ
ُ َّ ُ َ
لقد َ
�صدق .فقبلَ �أقلَّ من �سن َتني،
رحل كليم! وكانت حقيق ُة ذلك ال َتكا ُد ُت َّ
القوي املُغا ِم ُر ال َف ِت ُّيُ ،ب�سرع ٍة و�سهولة� ،أن يجعلها ُ ِت ُّبه .و�إذ كان واث ًقا
ا�ستطاع كليم ُّ
�شهرا با َت ِت امر�أ ًة ُمتز ِّوجة
ويدهاُ .ث َّم بعد ذلك ب�أربع َة َ
قلبها َ
بنف�سه وجري ًئاَ � ،أ�س َر َ
ع�ش َر ً
الر ُجل الذي
بعي ًدا يف الغرب ،حيث ابتد� ْأت ُمغامر ًة جديد ًة وحافل ًة بال َّت ِّ
حدي مع َّ
أحبته...ح َّتى يوم �أم�س.
� َّ
َوبكَ ت قائل ًة� :آ ِه ،كليم! ِ
الرجالُ ُلي ِ
خبوها ب� َّأن
لقد َ
انهار عاملُها كلُّه حولَها ملَّا جاء ِّ
فورا� ،إذ �س َقطَ ِح�صا ُنه .وكان عليهم �أن َيق�ضوا على احل�صان.
كليم ُت ِّوف .لقد َ
مات ً
تذهب معهم؟
هل �أرادت �أن َ
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ال� ،ستبقى.
� َأتو ُّد �أن ت� َأتي زوج ُة � َأح ِدهم �إليها؟
ال� ،س ُت َد ِّب ُر احلال.
إخراج الكَ ِلمات من �ش َف َتيها.
وت�ساءلَت كيف ا�ستطاعت ح َّتى � َ
الرجالُ باجلُثمان ،كما قال لها � َأح ُدهم؛ ف َزوج ُته ُتت ِق ُن ذلك .واجلريان
�سي ُّ
هتم ِّ
َ
ِ
�سنِ
يقوم بزيارته يف �أنحاء
الدفن .ومن ُح
�سي ِّتبون َّ
ِّ
ال�ص َدف � َّأن الق ِّ�سي�س كان ُ
ُ
�سريحلُ اليوم ،ولك َّنهم كانوا على يقني ب�أ َّنه �سيبقى� .أهي ُمتي ِّقن ٌة ب�أ َّنها
كان
نطقة.
ا ِمل
َ
تذهب معهم؟
ال ُتريد �أن َ
لن تذ َهب ،و�ستكون بخري.
َ�ش َّق عليهم �أن يرتكوها وحدها.
كانت بحاجة ل ْأن تبقى وحدها.
�سيهتمون بكلِّ �شيء.
داعي ل ْأن تقلقُ .هم
ُّ
ََ
�سيونها غ ًدا .فال َ
كرا لكم...
ُ�ش ً
ذين معهم عزي َزها كليم ،ملفو ًفا بواحد ٍة من َبطَّ َّانياتها القليلة،
ُث َّم َ
م�ضواِ � ،آخ َ
راكبا على احل�صان،
ومربوطًا على ظه ِر ِح�صان .كان ينبغي ِللجار اللَّطيف �أن يكون ً
ولك َّنه كان الآن يقو ُده على مهلُ ،من َت ِب ًها �إىل ِحمله.
م�س ُم�شرِقة .فلماذا كانت ُم�شرِقة؟ � َأل تعل َِم
ها هو ال َغ ُد قد حلَّ الآنَّ ،
وال�ش ُ
تهب
احليوية على ِغرا ِر �شعورها هيُّ ،
الطَّ بيع ُة � َّأن هذا اليو َم ينبغي �أن يكون معدو َم َّ
ريح با ِردة كال ُق َ�شعريرة التي ا�ستولَت على قلبها؟
فيه ٌ
كان ينبغي �أن متلأها بال َهلَع حقيق ُة كو ِنها بعي ًدا يف الغرب � َّإب َان ِ
ال�سنة،
خريف َّ
ف�ضل عن كو ِنها ِ
الديار ،ولي�س ب ُقربها � َأح ٌد تع ِرفُهً ،
تنتظ ُر ِطفلَ
للرجوع �إىل ِّ
وال �سبيلَ ُّ
ي�ستقر عليه
الوحيد الذي
ولكن يف هذا ا ِحلني كان ال ُأمر
ُ
َ
كليمْ .
ا�ستطاع عقلُها �أن َّ
خ�س َارتها الفادحة.
ُ
جراء َ
وقلبها �أن ُيد ِركه َهو ال َ َأل الطَّ اغي من َّ
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وت ٍ
ب�ص ٍ
عال قائل ًة�‘‘ :آ ِه كليم! وا ِه كليم .ماذا �س� َأفعلُ دو َنك؟’’ ودف َن ْت
بكَ ت َ
وج َهها ُم َّد ًدا يف اللِّحاف.
جدا.
الغرب ال َّنائي
كان كليم قد جاء �إىل ِ
بحما�س ٍة ُم َّت ِقدة ًّ
َ
لقد قال ُمتهل ًِّلِ ‘‘ :
أر�ض
البلَد اجلديد .ال ُ
�سنج ُد كلَّ ما ُ
نحتاج �إليه ُهناك يف َ
ي�ض ُع َيده عليها’’.
بان ِتظا ِر َمن َ
الرب َّية وال ُه ِ
نود ا ُحلمر؟’’
فقالت ُمتلَع ِثم ًة‘‘ :ماذا عنِ احليوانات ِّ
ِ
أدارها يف الهواء.
ف�ضح َك على �سذاجتها ،و�شالَها ِبذرا َعيه َّ
القويتني ،و� َ
تقريبا لدى ُو�صولنا
البيت؟ �سيكون ِّ
ال�شتاء قد بد�أ ً
قالت ب َقلَق‘‘ :وماذا عن َ
�إىل ُهناك’’.
�سي ِ
عت كلَّ �شيء عن عو ِن ِهم� .إ َّنهم
�ساع ُدنا اجلريان على بناء بيت�َ .س ِم ُ
‘‘ ُ
ُي ِ
يام به بعي ًدا ُهناك’’.
�ساعدون ُ
بع�ضهم ً
بع�ضا يف ال ِقيام مبا ِيج ُب ال ِق ُ
�صحيحا .فمن �ش� ِأن �أُولئك ِ
ال�صالب
قاطني املناطق
وكان ذلك
احلدودية ِّ
ً
َّ
امل ِ
جدا وا ِقف ًة يف احلقول� ،إذا
َهم الغالية ًّ
ُنت�شرين يف �أنحاء الرباري �أن يرتكوا ِغالل ُ
وافد ٍ
فوق ٍ
ال�ضرورة ،فيما ِ
جديد ُمتاج ،ولو
لون من وقتهم ُليقيموا �سق ًفا َ
يبذ َ
د َع ِت َّ
ال�شتاء.
كثريا َ
تهو ًرا َ
ياح ِّ
بع�ض َّ
ب�ضراوة ِر ِ
مغرورا و ُم ِّ
كان ً
ال�شيء؛ لأ َّنهم � َ ُ
أخب منه ً
نف�س ِك بالقلَق ،يا
لقد طم�أنها كليم�‘‘ :س ُن ِّدب ُر حالَنا ِّ
جي ًدا ُهناك .ال ُت ِرهقي َ
للرحلة الطَّ ويلة يف قافلة
مارتي’’َ .
وب�شي ٍء من َّ
با�شرت مارتي ال َّتح�ضريات ِّ
الت ُّددَ ،
العربات كي ت�سعى يف �إث ِر ُح ِلم ِ
زوجها املحبوب.
َ
ال�سفر ،عرثا على َب ِ
راع و ِت ٍ
الل
يت مزرعة يف ِمنطق ِة َوم ٍ
َ
بعد َّ
عد ِة � َ
أ�سابيع من َّ
بع�ض اال�س ِتف�سارات .وعلى ف ِ
ُنجان قهو ٍة ُو ِّد ٍّي� ،أخربهما املُزا ِرع
َّمموجة ،ف�أجرى كليم َ
أر�ض ً
وراء ذلك�ُ ،صعو ًدا
ب�أ َّنه َ
ولكن ال َ
امتلك ال َ
جدو ِل املاءَّ ،
و�صول �إىل َ
أر�ض الوا ِقع َة َ
ٍ
نف�سه عنِ ال ُه ِ
تاف يف احلال.
�إىل ال ِّتالل ،مل ُت�ستملَك بعد.
�ضبطَ كليم َ
وبجهدَ ،
�سع مارتي �أن ُت ِ
الحظَ � َّأن ُم َّر َد ك ِ
جدا من حتقيق ُحلمه ملأ ُه
فكان يف ُو ِ
قريبا ًّ
َون كليم ً
قليل من
أ�سر َع ً
بال َأملِ اجلامح .و�إذ �شكَ را َ
جار ُهما العتيد ،ا�ست�أنفا ال َّت ُّقدمُ ،م�سا ِف َر َين � َ
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�أن ِ
الح َم ِ
انخلعت عج َل ٌة
ق�ص ُدهما لل ِعيانَ ،
فلما َ
كثريا ما �أُ�ص ِل َحتَّ .
العرب ُة التي ً
حتتملَ َ
املرة.
�أُخرى ،وكان � ُ
إ�صالحها ُمتعذِّ ًرا هذه َّ
خيما تلك اللَّيل َة و ُهما على � ِ
حتت
وكو َم كليم ِحجار ًة َ
وخ�ش ًبا َ
أر�ض اجلار بعدَّ ،
َّ
ٍ
ِ
تك�ش َف لهما
العربة ا َخلرِبة ،يف ُماولة منه جلَعلها ت�ستوي ً
ال�صباح َّ
قليلُ .ث َّم يف َّ
َ
ِ
وحبلُه املقطوع ما زال يتدلَّ
كَ
ٌ
مزيد من ال َّن د .ف� َأح ُد احل�صانَني َّفر يف �أثناء اللَّيلَ ،
ال�شجرةِ .
وقع ِت احلادثة،
من َّ
ورك َب كليم على احل�صان الآخر ُليف ِّت َ�ش عليه� .إذ ذاك َ
وال َآن لن ِ
ورا�سخا
خما
يرجع .فلن َ
تكون � ٌ
يقوم �شا ً
ً
با�س ِمه ،وال ٌ
بيت ُ
أر�ض ُم�ستملَك ٌة ْ
حمي زوجته ِوطفلَه.
ِل َي َ
العربة،
�سرعان ما
انتح َبت مارتي من جديد ،ولك َّنها
َ
ْ
َ
�سمعت جلَب ًة َ
خارج َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ال�شادر .و�إذا ِ
ببع�ض اجلريان هناك�...أربع ُة
فاختل�س ِت ال َّنظَ ر بف�ؤاد خملوع من خالل َّ
َ
ِ
ٍ
ٍ
الراتي َن ِج ُ
الكربى .و�إذ
ة
�شجر
حتت
ووقار
مت
ب�ص
بون
ق
ين
ه
أوج
ل
ا
مي
ه
ج
ت
م
ُ ُ
َ
رجال ُ َ ِّ
َ
َ َّ
قرب كليم .لقد كان ال ُأمر
�أدركت ما يعنيه َح ُفرهم ،ن َه َ�ش ن ْف َ�سها ٌ
عذاب جديد� .إ َّنه ُ
هي
�صحيحا ح ًّقا؛ فهذا
ً
ُ
الرهيب كان ً
الكابو�س َّ
جاريا بال ِفعل .لقد رحل كليم ،وها َ
و�سيد َفن يف � ٍ
أر�ض ُم�ستعارة.
من دونهُ .
‘‘�آ ِه كليم! ماذا �س�أفعل؟’’
دموعها،
ت�سمع ك َْ�شطَ
بكَ ت ح َّتى ج َّفت ُ
وا�ستمر ال َّن ْقب .كان يف و�سعها �أن َ
َّ
وبدت كلُّ َ�شكَّ ٍة ِ
أعمق يف قلبها.
طاعن ًة � َ
الرفو�شَ ،
ُّ
أ�صوات �أخرى ،ف�أدركَت � َّأن جريانًا � َآخرين كانوا ُمق ِبلني .علَيها �أن
ب َل َغتها � ٌ
العربة.
نف�سها
َ
تتمالك َ
وتتما�سك .فما كان كليم ِل ُي َيد لها �أن تختبئ ُمن َزوي ًة داخلَ َ
وارتدت ُب�سرعة
َ
�شعرها الأ�شعثَ .
نه�ضت عنِ اللِّحاف وحاولت �أن ُتر ِّت َب َ
أزرق ِ
الداك َن� ،إذ بدا ال َألي َق باملُنا�سبةَّ ،ثم انتز َعت ِمن�شف ًة
طني ال َ
فُ�ستانَها ال ُق َّ
العربة ،نا ِزل ًة �إىل ال َّنبع كي ِ
تغ�سلَ دمو َعها و ُت َ�س ِّو َي
و ُم�شطَ ها وان�سلَّت �إىل خارج َ
القي
ورفعت ذقنهاَّ ،ثم َ
�شعرها املُت�شابك .وملَّا فعلَت ذلكَّ ،قو َمت ك ِت َفيها َ
َ
رج َعت ل ُت َ
ِ
الراتي َنج.
ال�صغرية الكئيبة املُجتمعة َ
املجموع َة َّ
حتت �شجرة َّ
10
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ُطف وعطف .وا�ستطاعت �أن ُ ِت َّ�س ذلك .مل ُيكن ذلك �ش َفقة،
كان يف جمي ِعهم ل ٌ
مور قا�سي ٌة ُهنا يف تلك الأرا�ضي البعيدة.
بل كان تف ُّه ًما .فهذا كان الغرب ،والأُ ُ
ٍ
ولكن � َأح ًدا مل ير َز ْح حتته.
أرج ُح � َّأن كلَّ
تقريبا واج َه وق ًتا ُما ِث ًلَّ ،
وال َ
�شخ�ص هناك ً
فما كان من ٍ
للرثاء ُهنا ،ال للذَّ ات وال من ٍ
بع�ض �إىل بع�ض .كان ال ُأمر
وقت �أو طاق ٍة ِّ
املوت ُج ٌزء من احلياة ،و� َّأن ا ُحل َزن � ٌأمر يتعذَّ ُر
يقت�ضي ِك َ
يانك كلَّه كي تقبلَ حقيق َة � َّأن َ
ُ�ضي ق ُُد ًما.
ولكن ال ُب َّد َ
نابهْ ،
اج ِت ُ
لك من ال ُّنهو�ض وامل ِّ
ِ
راب الأر�ض،
ي�س ال َّزائر
ثمان كليم يف ُت ِ
الدفنُ ،م ِود ًعا ُج َ
بكلمات َّ
َّ
تفو َه ال ِق ِّ�س ُ
�شخ�صا
ون ْف َ�س ُه بني َيد ِي اهلل .وتكل ََّم � ً
أي�ضا �إىل املفجوع َ
ني ،وقد كانوا يف هذه احلالة ً
يح�س َب الطِّ فلَ
�صغريا َ
موح ً�شا واح ًدا� ،أي �أرمل َة املُتو َّفى؛ �إذ ال يكا ُد َي َ�س ُع َ
املرء �أن ُ
ً
ِ
ِ
حامل به واح ًدا من املفجوعني ،ح َّتى لو كان طفلَ كليم.
الذي كانت ً
ليق باملُنا�سبة ،كال َم تعزي ٍة وت�شجيع .و�أ�صغى
كالما َي ُ
تكل ََّم ال ِق ِّ�سي�س ماغنو�سن ً
نا�س ٍ
اجلريان بتعاطُ ٍف �صامت �إىل ال ِ
بات
ُ
آيات امل�ألوفة التي َ
�سبق �أن َ�س ِمعوها يف ُم َ
ُما ِثلة .وملَّا انت َه ِت امل ِ
العربة،
َرا�س ُم الوجيزة ،عادت مارتي ُمط ِر َق َة الر�أ�س من القرب َ
نحو َ
اخل�شبي
اب على ال َّتابوت
الت ِ
هم ِة َه ْيلِ ُّ
فيما َ
الرجالُ الأربع ُة ِب ُرفو�شهم �إىل َم َّ
رج َع ِّ
ِّ
وو�ضعت
املتني الذي كانوا قد �أ َتوا به .وبينما مارتي مت�شي ُمبت ِعد ًةَّ ،
تقدمت امر�أ ٌة َ
َيدها على ك ِتفها ال َّنحيلة.
ِ
ب�ص ٍ
امتالكنا �أك َرث
وت خفي�ض�‘‘ :أنا واندا مار�شالِ � .آ�سف ٌة لعدم
قال َِت اجلار ُة َ
أهل ِ
مور ِك’’.
ولكن � ً
من ال ُغرفة الواحدةْ ،
بك ملُ�شاركتنا فيها ب�ضع َة � َّأيام �إىل �أن ُتر ِّتبي �أُ َ
تف�ض ِلك .ولك ِّني ال
كرا ً
جزيل على ُّ
فتكلَّمت مارتي مبا ُي�ش ِبه ال َه ْم�س�ُ ‘‘ :ش ً
وقت
�أُ ُ
أظن � ِّأن �س�أكتفي بالبقاء ُهنا �إىل حنيُ .يع ِو ُزين ٌ
ريد �أن �أُث ِّقلَ عليكمُ .ث َّم � ِّإن � ُّ
ح َّتى �أُ ِّفكر’’.
م�ضت يف �سبيلها.
أجاب ِت املر�أة�‘‘ :أنا �أتف َّه ُم الأمر’’ُ ،م ِّربت ًة تربيت ًة خفيفةُ ،ث َّم َ
� َ
املر َة ِب َي ٍد رقيقة
وا�صلَت مارتي َ�س َريها َ
نحو َ
العربةُ ،ث َّم ا�س ُتو ِق َفت ثاني ًة ،هذه َّ
أكرب �س ًّنا.
لأمر�أ ٍة � َ
‘‘لي�س هذا وق ًتا ِّهي ًنا ِ
دفنت زوجي الأ َّولَ منذُ �سن َني
عليك ،كما �أعلم .لقد ُ
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تيح
كثرية ،و�أعر ُِف كيف ت�ش ُعرين’’َ .
وبعدما تو َّق َفت دقيق ًة �أ�ضافَت‘‘ :ال �أعت ِق ُد �أ َّنه ُ�أ َ
ِ
تابع ِت املر�أة‘‘ :ال �أ�ستطي ُع �أن �أُ ِّقد َم
وقت لل َّتخطيط’’ .و�إذ ه َّزت مارتي ر� َأ�سها ً
لك ٌ
قليلَ ،
إليك مكانًا تب َقني فيه؛ فبي ُتنا ملآن .ولك ِّني �أ�ستطي ُع �أن �أُ ِّقدم � ِ
� ِ
إليك �شي ًئا ت�أكلي َنه .و�إذا
عر َب ِ
� ِ
حزم �أم ِت َع ِتك ،و َزوجي َبنَ ،بن
تك �إىل ِفنائناُ ،ي�س ِع ُدنا �أن ُن�ساعدك على ِ
أردت نَ ْقلَ َ
�ستعد ًة للذَّ هاب’’.
�سي�س ِع ُده ًّ
جدا �أن ُي ِقل َِّك �إىل املدينة متى ِب ِّت ُم َّ
غراهامُ ،
كرا ِ
لك ،لك ِّني �أظُ ُّن � ِّأن �س� ُ
أمك ُث ُهنا �إىل حني’’.
َ
فتمتم ْت مارتي�ُ ‘‘ :ش ً
ت�شرح �أ َّنها ال مت ِل ُك � َّأي ٍ
مال كي تبقى ،وال ح َّتى ليل ًة واحدة،
كيف ُي ِكنها �أن َ
ت�ستطيع امر�أ ٌة
نوع من العمل
ولي�س لها � ُّأي رجا ٍء يف ا ُحل�صول على �شي ٍء منه؟ � ُّأي ٍ
ُ
نوع من املُ�ستقبل كان ُهناك
حت�صلَ عليه؟ و� ُّأي ٍ
�شاب ٌة ،عدمي ُة اخلربة ،يف و�ضعها� ،أن ُ
َّ
لها ،على كلِّ حال؟
ال�ش ِادر .مل ُترِد
ورفعت ي ًدا ثقيلة �إىل ِ�ستارة َّ
العربةَ ،
نقلَتها قدماها بطريق ٍة ما �إىل َ
تنهار عليها.
� َّإل �أن تن�سلَّ وتتوارى عن الأنظارَ ،
وتد َع ُّ
الدنيا ُ
ُ�صاب
حارا َ
كان َّ
عند الظَّ هريةَ ،
ال�ساخن ر�أ�سها امل َ
الداخلُ ًّ
وجعلَ تد ُّف ُق الهواء َّ
وقعدت على ال ُع�شب �إىل
بالدوا ِر � ً
أ�صل ُيد ِّو ُم تدوميًا .فزح َفت �إىل اخلارج ُم َّد ًدا َ
ُّ
تتحايلُ
ظهرها �إىل َ
حوا�سها َ
العجلة املخلوعة .وبدا � َّأن َّ
العربة الظَّ ليل� ،سا ِند ًة َ
جانب َ
عما كان
عليها� .إذ َ
ع�ص َفت َز َوبع ُة ا ُحل ِزن يف ر�أ�سها َد َّوار ًة ،جاعلًة � َّإياها تت�ساءل َّ
هنيا ع�سى �أن ُتد ِركَ مع ًنى ما لذلك كُ لِّه،
باحلقيقة ً
تخيلَته .وباتت تتل ُ
َّم�س ِذ ًّ
واقعا وما َّ
ب�ص ِ
رجل يجعلُها ُت ِفلُ ب ُقرب ِه �إليها.
وت ُ
ف�إذا َ
�سيدتي’’.
‘‘ ِّ
برجلٍ ي ِق ُف �أمامها وق َُّب َع ُته يف يده ميَ ُّ�سها
ونظرت �إىل فوق .و�إذا ُ
َ
رفعت ر�أ�سها َ
كان ِ
فعر َفته ب ُغ ٍ
الرفو�ش.
مو�ض؛ �إذ َ
ب�أ�صابع ِه عم ًدا وهو َي َتنحنحَ .
واح ًدا من حا ِملي ُّ
ناق�ضت مال ِم َح �شبا ِبه.
اعيد َ
وبني ُت ُه عن َّقوة ،وكان حولَ عي َنيه َت ُ
وقد َّمن طولُ قامت ِه َ
ونظَ َرت َعيناها يف وجههَّ � ،إل � َّأن َ�ش َفتيها � َأبتا �أن تتجاوبا.
ي�ستمد �شجاع ًة من ٍ
مكان ما يف � ِ
أعماق نف�سه ،وتكلَّم ثاني ًة.
بدا �أ َّنه
ُّ
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�سيدتي� ،أعل َُم � َّأن هذا ال َأمر يف غ ِري �أوا ِنه� ،إذ قد د َف ِ
بعد كُ لِّ ما
زوج ِك ًّتوا َ
نت َ
‘‘ ِّ
كان .ولك ِّني �أخ�شى � َّأل ِ
تنتظ َر امل�س�أل ُة وق ًتا ومكانًا � َأن�سب’’.
نظره عنِ ال ُق َّبع ِة التي يف َيديه.
ُث َّم نظَّ َف َحنجر َته ُم َتنح ِن ًحا من جديد .ور َف َع َ
نحتاج � َأح ُدنا �إىل الآخر’’.
قالَ ُم�س ِر ًعا‘‘ :ا�سمي كالرك دي ِڤ�س ،ويبدو يل �أ َّننا ِكالنا ُ
وجعلت ُه �شه َق ُة ن َف ٍ�س حا َّد ٌة من مارتي يتو َّقفُ ،ث َّم ير َف ُع ي ًدا.
َ
مهل دقيقة .ما هي � َّإل م�س�أ َل ُة �أم ٍر
وما َل ِب َث �أن قال لها ِبا ُي�ش ِب ُه الأمر‘‘ :الآنً ،
منطقي ب�سيط .لقد ف َق ِ
العربة
دت ُ
رجلَك ،و�أنا ُهنا وحدي’’ .و�ألقى نظر ًة على َ
عجلة َ
ٍّ
ُ�صاء ليتكلَّم ُمبا�شر ًة �إليها.
ف
ر
ق
ال
د
قع
م
ث
املخلوعة،
ُ
َّ َ َ ُ َ
يك مالٌ ِل َتعودي �إىل �أهلك� ،إذا كان ِ
‘‘�أظُ ُّن � ْأن لي�س ل ََد ِ
لك �أهلٌ ِل َتعودي
بيع
توجهة �إىل َّ
الر ِ
فلي�س من قافلة ُم ِّ
�إليهم .ح َّتى لو َّ
�صح ذلكَ ،
ال�شرق ُمت ُّر من ُهنا قبلَ َّ
أي�ضا يل حاجة’’.
ال َّتايل .والآن� ،أنا � ً
وحد َق �إىل وجهها.
نظره َّ
ومرت دقيق ٌة قبلما ر َف َع َ
تو َّق َف ُهناك ونظَ َر �إىل حتتَّ .
حتتاج �إىل ماما .والآن ،كما
كثريا كو َنها خملوق ًة �ضئيلة...وهي ُ
‘‘عندي ِطفل ٌة ال تعدو ً
نحوها من
�أرى� ،إذا َّ
تزو ْجناِ � ،أنت و�أنا .’’...و� َ
أدار وج َهه َ
أ�شاح بنظر ِه بعي ًدا حلظ ًةُ ،ث َّم � َ
جديدُ ،متا ِب ًعاُ ‘‘ :ي ِك ُننا �أن ُنحلَّ ِكلتا ها َتني امل ِ
ولكن
ُ�شكل َتني .كان ُمك ًنا �أن �أنتظرَّ ،
الواعظَ ٍ
باق ُهنا اليو َم فقط ،ولن ِ
ني�سان�/أپريل �أو � َّأي َار/مايو املُق ِبلَني ،لذا
يرج َع قبلَ
َ
يتم ال ُأمر اليوم’’.
ينبغي �أن َّ
عب اخلا ِل َ�ص الذي كانت ت�ش ُع ُر به.
وال ُب َّد �أن َ
الر َ
يكون قد َ
الحظَ يف وجهها ُّ
ولكن � ُّأي �شي ٍء � َآخر ُهناك؟’’
ث َُّم قال ُم َتلع ِث ًما�‘‘ :أعرِف� ،أعرِفُ .
ل�ست �أبدو الئ ًقاْ ،
أموت
وماجت يف َعقلِ مارتي� :أُ ِّ
ف�ضل �أن � َ
هاجت َ
� ُّأي �شي ٍء � َآخر ح ًّقا؟ ِعبار ٌة َ

أنت�...أو � ُّأي
�أ َّو ًل...ذلك كلُّ ما يف الأمر� .أُ ِّ
أموت على �أن تتز َّو َجني � َ
ف�ضلُ �أن � َ
اغرب عن وجهي.
رجلَ .
ُ
اذه ْب من هناُ .

ولك َّنه مل يقر�أ � َّأي َم ٍ
لت �أُكا ِف ُح
وتاب َع كالمه‘‘ :ما ِز ُ
زيد من �أفكارها املُ�صطَ ِخبةَ ،
ول�ست ِ
أي�ضا،
كلَّ حنيُ ،ما ِو ًل �أن � َ
كثريا يف ذلك � ً
أكون بابا وماما ًمعا ِ ِل�سيُ ،
بناج ٍح ً
االعتناء بالأر�ض وكلِّ �شيء .عندي ِقطع ُة � ٍ
فيما �أُحاوِلُ
ريح نو ًعا ما،
أر�ض ٌ
َ
وكوخ ُم ٌ
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�صغريا .ويف ُو�سعي �أن ُ�أ َوف َِّر ِ
رعاي َت ِك
لك كلَّ ما ُ
حتتاج �إليه امر�أ ٌة مقا ِبلَ َ
ُر َ
غم كون ِه ً
�صغري من
ِ ِل�سي� .أنا على يقني ب�أ َّن ِك ت�ستطيعني �أن تتعلَّمي �أن ُ ِت ِّبيها� .إ َّنها ِك ٌ
يان ٌ
قليل ِل ُي�ضيف‘‘ :ولك َّنها �ستكون بحاج ٍة �إىل ِيد امر�أة،
فعل’’ُ .ث َّم تو َّقف ً
احليوية ً
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
عزيزتي م�سي ،لي�س غري .يف و�سع ُكما �أنت وم�سي �أن تت�شاركا يف غُ رفة ال َّنوم .و�أنا
ال�سقيف َة امل ِ
قليل ،و�أ�ضاف�‘‘ :س� ِأع ُد ِك
ال�سطح ،وُ .’’...ث َّم تر َّدد ً
ُال�صقة املائل َة َّ
�س� ُآخذُ َّ
حيث ُي ِ
كنك �أن ت�ستقلِّي
بهذا � ً
العربات املُ َّت ِجهة �شر ًقا �إىل ُ
أي�ضاَ .
عندما ُمت ُّر قا ِفل ُة َ
عمومية� ،إذا مل تكوين �سعيد ًة ُهنا ،ف�س� َّ
ال�س َفر رجو ًعا �إىل
مركب ًة
أتول َ
دفع �أُجر ِة َّ
َّ
دياركَ ،ب�ش ٍ
بلع ري َقهُ ،ث َّم قال:
رط واحد� :أن ت� ُأخذي �صغريتي ِم�سي َمع ِك’’ .ومت َّهلَ َلي َ
تكون لها ماما’’.
ال�صغرية � َّأل َ
لي�س من الإن�صاف للمخلوقة َّ
‘‘ َ
نه�ض فج�أ ًة�‘‘ :س� ُأتركُ ِك ح َّتى ُت ِّ
�سيدتي .لي�س
وما َل ِب َث �أن َ
فكري يف الأمرِّ ،
كثري من الوقت’’.
َلدينا ٌ
ارتخاء ك ِت َفيه كم ك َّل َفته تلك
دار وم�ضى ُبخطًى وا�سعة .وقد َّبي لها
ُ
ُث َّم َ
ِ�ض ال َّزواج-
الرجال ُي ِك ُنه �أن يعر َ
الكلمات .ومع ذلك فكَّ َرت غا�ضب ًة � ُّأي ٍ
نوع من ِّ
أح�س ِت
نف من ال َّزواج � ً
ال�ص َ
بل هذا َّ
أي�ضا -على امر�أ ٍة عادت ًّتوا من َق ِرب زوجها؟ ف� َّ
ولكن
ف�ضلُ �أن �أموت؛ �أُ ِّ
الي� َأ�س َينب ِع ُث يف داخلها .وقالت لنف�سها� :أُ ِّ
ف�ضلُ �أن �أموتْ .
املوت ل�صغريهما ،ال من �أجلها وال من �أجل كليم.
ماذا عن ِطفلِ كليم؟ مل ُتر ِِد َ
ودو َم الإحباطُ
و�ضع ُو ِ�ض َع ْت فيه! ال � َأحد،
َ
والغ�ضب وا ُحلزن يف �أو�صالها .يا له من ٍ
َّ
أقرباء والأ�صدقاء َبعيدو
الريف الذي تخلَّى اهلل عنه .ال ُ
وال �شيء ،بعي ًدا يف هذا ِّ
حقِ .
احتاجت �إلَيه ،وك ِر َهته
متاما .لقد ع ِل َمت �أ َّنه كان على ّ
وقد َ
املنال ،وهي وحيد ٌة ً
من �أجلِ ذلك.
أكر ُهه!’’
أكر ُه هذا ِّ
أكر ُهه! � َ
الر ُجلَ البا ِر َد البائ�س! � َ
أكر ُهه! و� َ
الريف! � َ
‘‘� َ
أكر ُه هذا َّ
�سبيل لالن ِع ٍ
ولكن ح َّتى يف �أثناء ان ِق ِ
طاف وال َّتملُّ�ص.
�ضا�ضها عليه ،ع ِل َمت �أ َّنها ال مت ِل ُك ً
ْ
�شب الظَّ ليل .لن ِ
وقامت عنِ ال ُع ِ
تنتظ َره ح َّتى يعو َد ب�أُ�سلوبه
َ
م�سحت دمو َعهاَ ،
أ�شياء
العرب َة وبد�أت حتز ُِم ال َ
املُ�ستعلي ملعرف ِة قرا ِرها .هكذا فكَّ َرت ب ِعنادُ ،ث َّم دخل َِت َ
خا�صتها.
القليلة التي تدعوها َّ
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