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1

بداياٌت جديدة

ُق�َصعريرًة ل  ت  اأح�صَّ كت مارتي ُم�صطِربًة. كان احُللم قِد ا�صتحَوَذ عليها، والآَن  ترَّ
ُي�صيَطُر عليها جتري يف اأو�صالها.

ة، يف  وُم�صتِقرَّ �صامِلة  ُهنا،  هَي  فها  غامر.  فَرٌج  ، جاء  التَّدريجيِّ ا�صتيقاظها  ومع 
�صريرها اخلا�ّص.

ا.  ا وخميًفا جدًّ ًعا، واقعيًّ رغَم ذلك، لَزَمها انزعاٌج ُمقِلق. فقد كان احُللم ُمَروِّ
ا،  ة كلِّها؟ ُثمَّ اإنَّه كان حقيقيًّ و�صاألت نف�َصها ملاذا حَلَمت هذا احُللَم اأ�صاًل بعَد هذه املدَّ

ا. ا جدًّ ا جدًّ حقيقيًّ
َرت يف  عة ُتطِبُق عليها ثانيًة اإذ فكَّ �صَّ تفا�صيَل احُللم املروِّ كان يف و�صعها اأن ُتِ
ُة العنيفة املَُولِولة ت�صدُّ ب�صادر العَربة املَُرفِرف  لجيَّ الأمر. العَربُة املخلوعة، العا�صفُة الثَّ
تها حول  قة لفَّ ة رقيقة ممزَّ انيَّ ثة ببطَّ قه، وهي- مارتي- جاِثمة وحدها يف زاوية، مت�صبِّ وُتزِّ
ِج�صِمها املُرجِتف حُماِولًة ال�صِتدفاء. وكان ياأ�ُصها لكونها وحيدًة موؤمِلًا اأكرَث من الَبِد 

الذي �صعى لال�صتيالء عليها.
َرت يف اأثناء احُللم: �شاأموت، وحيدًة متاًم، �شاأموت! ُثمَّ ا�صتيقظت  كانت قد فكَّ
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م�صرورًة و�صعَرت بدفِء �صريرها املاألوف، العايل القوائم، ونظَرت من خالل نافذة 
الكوخ اإلى �صماٍء ُمباَركة بنجوم ُمتالألئة.

َقتها  اأنَّها مل ت�صتِطع اأن تكبَح ُق�َصعريرًة اأُخرى، واإذ �صَرت يف ِج�صمها طوَّ غري 
َبتها. ِذراٌع قويَّة وقرَّ

اُمه كانت حافلًة بالعَمل، مالأى مبهامِّ  مل تُكن قد ق�صَدت اأن ُتوِقَظ كالرك. فاأيَّ
َلت وجَهه يف  راعة والهتمام باحليوانات، وهَي عِلَمت اأنَّه بحاجٍة اإلى نوِمه. واإذ تاأمَّ الزِّ

ا...حتَّى الآن. افذة، اأدرَكت اأنَّه مل يكن ُم�صتيقًظا حقًّ وء الباهت من النَّ ال�صَّ
ه، كانت ُتعطاُه حاًل،  غَمَرها في�ٌص من احُلّب. فُكلَّما احتاجت اإلى تاأكيٍد حُلبِّ
قبَل  فيها، حتَّى  ٍة  مرَّ َل  اأوَّ تُكن هذه  الوعي. ومل  دوَن  ما  وم يف  النَّ عامَلِ  حتَّى من 

قها بذراَعيه. ا�صتيقاِظه، اأح�صَّ احتياَجها وطوَّ
ولكنَّ اليَقظَة كانت اآتيًة اإليه الآن. فم�صَّ �صعَرها املفلو�ص بُقبلة وهَم�ص: ‘‘هل 

ِمن َخْطب؟’’
ًعا. ذلك كلُّ ما يف الأمر. كنُت  ا ُحلًما مروِّ ا حَلمُت توًّ تتَمت: ‘‘ل، اأنا بخري، اإنَّ

وحدي تاًما و...’’.
ِك ل�صِت وحَدك’’. ت ِذراُعه: ‘‘ولكنَّ فا�صتدَّ

ا’’. ‘‘�صحيح، كالرك، واأنا م�صرورة، م�صرورة جدًّ
ها من ُقرٍب، عِلَمت اأنَّ ُق�َصعريرَتها قد توقَّفت وحقيقَة احُللم قد ولَّت. واإذ �صمَّ

وم’’. ا. ُعد اإلى النَّ ه: ‘‘اأنا بخري الآن...حقًّ ت يًدا اإلى خدِّ اإذ ذاك مدَّ
ة على كِتفها. وا�صتلَقت مارتي بهدوء،  ت بِرقَّ َدت اأ�صاِبُعه �صعرها، ُثمَّ ا�صتقرَّ م�صَّ

�ُص كالرك باأنَّه ناَم من جديد. يظاٍت طماأنَها تنفُّ وبعَد حُلَ
ا�صتغلَّت  جانًبا،  احُللم  ُرعُب  انزاَح  واإِذ  الآن.  اأفكارها  على  مارتي  �صيطَرت 

هار. َط لأن�ِصَطِة النَّ ا وُتخطِّ َر مليًّ اللحظاِت الهادئَة قبَل الفجر لُتفكِّ
من  توفريها  احليِّ  ِرجاُل  ا�صتطاَع  حلظٍة  كلُّ  ت  �صَ ُخ�صِّ تاء،  ال�صِّ اأ�صُهِر  َطواَل 
اإلى  احلاجَة  مل�َصِت  امِلنطقة  فعائالُت  ونقِلها.  اخل�َصب  اأزناد  لقطِع  اخلا�صِّ  عَمِلهم 
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ن من احل�صول  بيَل الوحيد للتمكُّ مدر�صة لتبية اأولدها، وقد َعِلم اجلميُع اأنَّ ال�صَّ
ة. ًما يتولَّى املهمَّ على مدر�صة هو اأن ُيقيموا البناء باأنُف�ِصهم ويِجدوا ُمعلِّ

هر على قطعِة اأر�ٍص  ًة بُقرِب النَّ ًرا اأن تكوَن ُغرفًة واحدة ب�صيطة، َمبنيَّ وباَت ُمقرَّ
َع بها كالرك ومارتي ديِڤ�ص. تبَّ

�صني  ُمتحمِّ جاُل  الرِّ زاَل  وما  بالتدريج.  تراكمت  قد  اخل�َصب  اأكواُم  كانت 
لج، ُثمَّ قبَل اأن تغدَو  بيع الذي ي�صَهُر الثَّ لإح�صاِر عَدِد الألواح املطلوب قبَل دفء الرَّ

َتني. ًة اأو مرَّ بًة مبَحاريِثهم يتواَفُر وقٌت ِلَعونِة البناء مرَّ الأر�ُص ُمرحِّ
�ص  َ اأنَّه يفي باملطلوب. وكان يوُم َغٍد هو اليوَم املُخ�صَّ َي عَدُد الأزناد، فتبنيَّ اأُح�صِ
واِفَد  جاُل اأن ُينِجزوا احِليطان، وُي�صيفوا الرَّ للم�صاعدة يف ‘‘بناء املدر�صة’’. واأمَل الرِّ
جاء  اإذا  حتَّى  الوقت.  ي�صَمُح  كما  يف  ال�صَّ اأثناء  يف  الِبناُء  ُيكمل  ُثمَّ  اأمكن.  اإذا 

هم. اخلريف، يكون لالأولد مدر�َصٌة تخ�صُّ
ًما، وكان العثوُر  ًقا اإلى املُعلِّم. فما زال عليهم اأن يِجدوا ُمعلِّ قَفَز ِذهُن مارتي ُم�صبَّ
اأيبنون  ا.  جدًّ �صعَبني  البعيدة  احلدود  اإلى  باملجيء  اهتمامهم  واإثارُة  ُمعلِّمني  على 
عليهم  ل!  ل؟  موؤهَّ مُبعلِّم  َفِر  الظَّ على  قادرين  غرَي  كانوا  اأنَّهم  ليكت�صفوا  مدر�صتهم 
ة بالبحث عن ُمعلِّم، واألَّ  غرية املَعنيَّ َق املجموعُة ال�صَّ لُّوا كلُّهم طالبني اأن ُتوفَّ اأن ُي�صَ

تكوَن جمهوداُتهم يف بناء املدر�صة قد ذهَبت �ُصًدى، واأن ُيعرَثَ على ُمعلِّم ُمنا�صب.
ل. فهي ُتكِمُل �صَنَتها اخلام�صة  غريُة املدر�صَة يف ف�صلها الأوَّ لن ترتاَد ِم�صي ال�صَّ
ا من اأن تن�صمَّ اإلى الآخرين الذين  ا تكوُن اأ�صَغَر �صنًّ يف ت�صريَن الثَّاين املُقِبل، ورمبَّ
ا، اإذ اأرادت مِل�صي اأن تبقى  ت مارتي تناُزًعا داخليًّ �صتبداأ املدر�صُة اجلديدة بهم. فاأح�صَّ
ق ب�صاأن املدر�صة اجلديدة،  �صوُّ اأُخرى. ومع ذلك، يف غمرة التَّ يف البيت معها �صنًة 
ًدا باأنَّها هي  َرت نف�صها جمدَّ ُع ح�صوُرها. وذكَّ كان �صعًبا األَّ تهتمَّ ِفعاًل باأمر ِطفلٍة ُيتوقَّ
ثت  را اأنَّ ِم�صي ينبغي اأن تنتِظر. وقد كان ذلك قراًرا �صعًبا، لأنَّ ِم�صي تدَّ وكالرك قرَّ

ب�صاأن املدر�صة اجلديدة دائًما.
ا الآَن فباتوا على عَتبِة  ا يف املُ�صتقبل، اأمَّ َل الأمر، بَدِت املدر�صُة بعيدًة جدًّ اأوَّ
وم،  ن من العودة اإلى النَّ ‘‘ولدتها’’. واأقَلَق التَّفكرُي فيها مارتي، فعِلَمت اأنَّها لن تتمكَّ
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ا  حتَّى لو كان ذلك واجًبا عليها. لقد كان الوقُت اأبَكَر من اأن ُتبا�ِصَر عَمَل نهارها. وُرمبَّ
ُكها اأفراَد الأُ�صرة الآخرين. اأيقَظ ترُّ

بناء  يف  للُم�صتغلني  ه  �صُتِعدُّ الذي  الطعاَم  ذهنها  يف  بًة  ُمرتِّ بهدوء،  ا�صتلَقت 
ا ِكال  املدر�صة غًدا وماذا ينبغي اأن ُيعَمَل اليوَم على �صبيل التَّح�صري. واألب�َصت ِذهنيًّ
رد�صة معها  ُة واحدٍة من اجلارات قد ترغُب يف الدَّ ا اأي�ًصا اأيَّ �صغرَييها، بل لحَظت ذهنيًّ
ا وَجهًدا  حني ي�صَمُح العَمُل بذلك. فُفر�صُة الجتماِع مًعا، حتَّى لو عَنت عَماًل �صاقًّ
بها. هم ُي�صاِركَنها يف ترقُّ ه مارتي، وقد عِلَمت اأنَّ الأُخَريات يف حيِّ زائًدا، كانت �صيًئا ُتِعزُّ
اإلى  اأخرًيا  ا�صتقرارها  ها عَدُم  قائق تنق�صي على مهل، حتَّى ا�صَطرَّ الدَّ بَدت 
فَل الذي يف بطنها  اخلروج من تت اللِّحاف. وقد رفَعت نف�صها بحَذر وُبطء، لأنَّ الطِّ

جَعَل اأغَلَب احلركات ُمرِهقة.
َرت نف�صها: �شهٌر اآَخُر بعد، و�شرنى َمن هذا! وذكَّ

فُل  فالطِّ الأمر.  ه  يهمَّ غري مل  ال�صَّ اْكالر  اأُخًتا، ولكنَّ  ِطفلًة  ِم�صي ترجو  كانت 
يف  يبقى  فَل  الطِّ اأنَّ  ف  اأ�صِ �صغري.  ك�صبيٍّ  تفكريه  طريقة  اإلى  �صبة  بالنِّ طفاًل  كان 
ا هو ففي ُكلِّ ُفر�صة كان يجوُل مع باباه، حُماِوًل اأن يجعَل خطواتِه ُم�صاهيًة  البيت، اأمَّ

خلطواِت اأبيه. وهكذا، فاإنَّ اْكالر مل يَر يف طفٍل اإ�صافًة كبرية اإلى عامَلِه.
ت حولها ُروبًا ُمدفًئا. لقد كان  زلََّقت مارتي قَدَميها يف َجورَبيها البيتيَّني، ولفَّ

باح. غري بارًدا يف ال�صَّ البيُت ال�صَّ
الُم ما يزاُل اأ�صدَّ  ائَمني. كان الظَّ ًل ِلُتلقَي نظرًة على ِم�صي واْكالر النَّ ذهَبت اأوَّ
افذة طماأنَها �صكُلهما  النَّ اخل من  الدَّ وِء  ال�صَّ ًدا، ولكْن يف  َر مارتي جيِّ ُتب�صِ اأن  من 

ًدا يف نومهما. َيني وم�صتيَحني جيِّ باأنَّهما كانا ُمغطَّ
ل عليه.  ار يف موِقد املطبخ القدمي املُعوَّ ت مارتي اإلى املطبخ، واأ�صعَلت النَّ م�صَ
لقد �صعَرت مارتي بقرابة بينها وبني موقِدها، تقريًبا كما بنَي الرُجل وِح�صايَن عَرَبِته: 
فء والُقوت  هكذا ح�صَبت بابت�صامٍة �صئيلة. فاملوِقد وهي ا�صتغال مًعا لالإتياِن بالدِّ
لهذا البيت وهذه العائلة. ومن بنِي جميع الأ�صياء التي حواها بيُتهم، �صعَرت باأنَّ 

ا. ها حقًّ املوِقد كان يخ�صُّ
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ار ُتَفرِقع، فو�صَعت مارتي الإبريَق حتَّى َيغلي ُثمَّ مالأت  �ُصرعاَن ما اأخَذِت النَّ
ركوَة القهوة. �صيمرُّ بع�ُص الوقت قبَل اأن ُيدفَئ املوقد املطبخ وتبداأَ القهوة بالغَليان، 
�ص البايَل  فِّ الِكتاَب املقدَّ فء ورفَعت عن الرَّ ِبُروبها طَلًبا للدِّ َفت مارتي  وكذا تلفَّ

ك. اخلا�صَّ بكالرك. �صُيتاُح لها وقٌت لتقراأ وُت�صلِّي قبَل اأن تبداأ العائلة بالتَّحرُّ
احُللُم  هها  نبَّ لقد  ة.  خا�صَّ ب�صورٍة  باَح  ال�صَّ هذا  اهلل  من  قريبٌة  باأنَّها  �صعَرت 
َز  وعزَّ اأجلها،  من  ت�صُكَر  اأن  وينبغي  التي يف حوزتها  الكثرية  الأُمور  اإلى  ًدا  جمدَّ
وثيق  بُقرٍب  �صعَرت  وفيما  لديها.  احلاِل  ُح�صِن  م�صاِعَر  اجلديدة  املدر�صِة  ُب  ترقُّ
ا اأعماَق نف�ِصها.  واهِتماٍم َجمٍّ يف وجودها مع كالرك، فاإنَّ اهلل وحَده كان ُيدِرُك حقًّ
اإليه  فت  لذاك الذي تعرَّ ت بالُفر�صة املوؤاتية لالإف�صاء بُكلِّ ما يف داخلها  وقد �ُصرَّ

منُذ عهٍد قريٍب فح�ْصب. 
اخنة، ُم�صتمِتعًة بدفئها ُمنت�ِصًرا عْبَ  جل�صت مارتي ترت�ِصُف بُبطٍء قهوَتها ال�صَّ
واء. ومن جديٍد  ا على ال�صَّ ا وروحيًّ كاِمِل ِكياِنها. لقد �صعَرِت الآَن بالنتعا�ص، بَدنيًّ
فحات التي انفتَحت يف ح�صنها. وقد بَدِت الآية  ت عيناها النَّ�صَّ على ال�صَّ �صَ تفحَّ
ع، ل ترَهْب ول ترتِعب، لأنَّ  ْد وت�شجَّ هًة اإليها، ل �صيَّما يف هذا الوقت: ت�شدَّ ُموجَّ

الربَّ اإلَهك معك حيُثما تذهب!
املُ�صطِرب.  ُحلِمها  بعَد  خ�صو�ًصا  لها،  وعزاًء  بالوعد  ًة  غنيَّ الكلماِت  وجَدِت 
وحدها.  تُكن  مل  لنَّها  ا  جدًّ �صاكرًة  كانت  وقد  ُمنتابة.  كِلمًة  هذه  وحدي!كانت 
الإتيان  ماويِّ يف  ال�صَّ الآب  بِحكمِة  اتِّ�صاٍع وعرفان، اعتفت  َبعُد، يف  اأُخرى  ًة  ومرَّ
رعة اإليها بعَد وفاِة زوِجها كليم املاأ�صاويَّة. واأدرَكِت الآَن اأنَّه  بكالرك على وجه ال�صُّ
ن من مدِّ يِدها ل�صخ�ٍص اآخر، كان كالرك ُهناك  ا مبا يكفي للتمكُّ حامَلا �ُصِفَيت داخليًّ
ويلَة بُكلِّ  َة الطَّ حيب بها. ملاذا قاوَمت تدبرَي اهلل لأجلها تلك املُدَّ اًقا اإلى التَّ اأ�صاًل، توَّ
ِلَتتعافى،  ٍة من ِكيانها؟ لقد قالت ما غراهام اإنَّ القلَب والعواطَف ت�صتغرُق وقًتا  ذرَّ
ُب  بب. واإذ تواَفَر لها ذلك الوقت- و�صَ وكانت مارتي على يقنٍي باأنَّ ذلك كان ال�صَّ

كالرك اجلميُل- ا�صتطاعت اأن تبَّ من جديد.
، اأن تنت�ِصب، اأن تكوَن ُجزًءا من حياِة �صخ�ٍص اآخر: يا له من  بَّ وُتَبَّ اأن ُتِ

َرت اإذ �صكَبِت لنف�صها ِفنجاَن قهوٍة اآخر. ة اهلل خلليقته! هكذا فكَّ ُجزٍء ثمني يف ُخطَّ
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ا بُكلِّ ما �صعَرت به؟ بطريقٍة ما، بَدت  ًة ِمن اإخباِر كالرك حقًّ َنت مرَّ هل تكَّ
ة على  فٍة على الإطالق مل�صاعرها احلقيقيَّ حُماَولُة التَّعبري عن ذلك بالكالم غرَي ُمن�صِ
ا، ولكنَّ الكلمات كانت غرَي وافية بتاًتا.  َ لفظيًّ نحٍو موؤاٍت. اآه، لقد حاوَلت اأن ُتعبِّ
ِكيانَها بحدِّ ذاته  اأنَّ  اأن تقوَل ذلك بعيَنيها، واأفعالها. وباحلقيقة  فحاوَلت بالأحرى 

ا مبئِة طريقة. ا�صتجاَب له يوميًّ
غريُة يف داخِلها رف�صًة ُمفاجئة.  عندئٍذ رف�َصِت احلياُة ال�صَّ

ُد َخلِقك،  نا. ل جُمرَّ فهَم�َصت مارتي: ‘‘واأنت! اأنت تعبرٌي اإ�صايفٌّ َبعُد عن ُحبِّ
، هالَّ تعلم! ا�صِتثنائيٌّ  بل ولدتك وتربَيُتك اأي�ًصا. فذلك ُحبٌّ اأي�ًصا. اأنت ا�صِتثنائيٌّ
ٌة من اهلل. بارَكَك اهلل، اأيُّها  قبل اأن نعِرَف حتَّى َمن اأنت. ا�صِتثنائيٌّ لأنَّك لنا، عطيَّ
ا، ج�صًما وعقاًل وروًحا. ليتك تنمو طوياًل وم�صتقيًما من ُكلِّ  غري، وجعَلك قويًّ ال�صَّ
ف�ص-  ا يف النَّ وجه. اجعْل باباك فخوًرا...وَل�صوَف يكون فخوًرا. ما ُدمَت جمياًل وقويًّ
اأنا  وح فح�ْصب.  الرُّ ُم�صتقيَم  ناق�ًصا- فُكن  اأو عقُلك  حتَّى لو كان ِج�صُمك �صعيًفا 

اأعِرُف باباك. ذلك هو الأهمُّ عنَده...وعنَد ماماك اأي�ًصا’’.
املولود،  غرِي  طفِلها  مع  َة  اتيَّ الذَّ مارتي  حُمادثَة  وم  النَّ ُغرفِة  من  حَركٌة  قاطَعت 

وبعَد حلظٍة ظَهَر كالرك.
تناَم  اأن  ت�صتِطع  اأمَل  باكًرا.  نه�صَت  ‘‘لقد  قائلًة:  بابت�صامة،  مارتي  به  َبت  فرحَّ

اأنت اأي�ًصا؟’’
يف  القهوة  تلك  رائحة  بوجود  رير  ال�صَّ يف  ًدا  مُمدَّ يظلَّ  اأن  ي�صتطيُع  َمن  ‘‘الآن، 
فاِت لجتذاِب رُجٍل اأن ي�صعَن  يِّدات املُتلهِّ ر لأُولئك ال�صَّ ُد لك اأنَّه لو تي�صَّ الهواء؟ اأَُوكِّ

ازجة املُنِع�صة بدًل من اأيِّ ِعطٍر پاري�صيٍّ َلو�صلَن اإلى مكاٍن ما فعاًل’’. اأريَج القهوة الطَّ
ها.  ت مارتي باأن تقوَم عن ُكر�صيِّ فت�صاحكا يف ُخفوت، وهمَّ

ع كالرك يَده على كتفها. ‘‘ابَقي جال�صًة فح�ْصب. اأنا اأعِرف اأين الفناجني.  وو�صَ
لعلَِّك  باملَهاّم.  الِقيام  قبَل  قهوة  بِفنجاِن  اأ�صتمِتَع  اأن  الأحياِن  اأغلَب  يل  ُيتاُح  ل 
ت�صتطيعني اأن جتعلي هذا عادًة’’. ُثمَّ ابت�صَم باأُن�ٍص ومدَّ يَدُه لأخِذ ُكوز. فعِلَمت اأنَّه 
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غرَيين  مل ُيِرد لها فعاًل ان ت�صتيِقَظ اأبَكَر بعد، نظًرا لأيَّامها احلافلة بالعَمل ُمواَكبًة ِل�صَ
ريق. ُمفعَمني باحلياة واآَخَر على الطَّ

اأنَّه  وبدا  ُمقاِبَلها.  جل�ص  حيُث  اِولة،  الطَّ اإلى  واأقبَل  قهوَته  كالرك  �صَكَب 
ا واهتماًما يف نَظراته. ها بانِتباه، فقراأت ُحبًّ �صُ يتفحَّ

‘‘اأاأنِت بخري’’.
‘‘بخري’’.

ك؟’’ غري يتحرَّ ‘‘ال�صَّ
فابت�صَمت مارتي ابت�صامًة عري�صة. ‘‘ملَّا ُقمَت وجئَت اإلى ُهنا، كنُت اأُدرِد�ُص معها’’.

‘‘معها فعاًل؟’’
فُل األَّ يكوَن اأُنثى!’’ ‘‘ح�ْصَبما تقوُل ِم�صي، ل يجروؤ الطِّ

‘‘اأقلقِتني قلياًل هذه اللَّيلة’’.
‘‘ما كان ذلك اأيَّ �صيء �ِصوى ُحلٍم ُمزِعج’’.

ث ب�صاأنه؟’’ ‘‘اأُتريدين اأن نتحدَّ
عوَر املفِزَع باأينِّ وحدي، وقد  ن اأْن لي�ص من كثرٍي ُيقال. كان ذلك ال�صُّ ‘‘اأَُخمِّ
ني  ولكنَّ كالرك،  يا  �صحيحة،  بطريقة  ذلك  اأقوُل  كيف  اأدري  ل  كثرًيا.  اأخافني 
ا باأينِّ مل اأُ�صطرَّ قطُّ لأْن اأكون وحدي فعاًل، حتَّى بعدما فقدُت كليم.  م�صرورٌة جدًّ
َريِن تاًما ِلَتمالأا حياتي. اآه، اأعَلُم اأنَّني �صَددُتك  فقد ُكنَت ُهناك اأنت وِم�صي حا�صِ
ر فيه، غايًة يف احلال.  اإلى حني، ولكنَّك كنَت هناك. وقد اأعَطتني ِم�صي �صخ�ًصا اأُفكِّ
َل  ا اأنَّه مل يتك يل اأدنى ِخيار، بل تدخَّ ا، كالرك. اإينِّ �صاكرٌة هلل جدًّ اأنا م�صرورٌة جدًّ

ُر فيه’’. وتولَّى الأمَر تاًما، حتَّى حنَي مل اأُكن اأُفكِّ
دُة  �صيِّ م�صرور،  اأي�ًصا  ‘‘اأنا  مارتي.  خدَّ  وم�صَّ  اولة،  الطَّ فوَق  كالرك  انحنى 
ديِڤ�ص’’. وكان يف عينيه ُمغاَيظة، ولكْن كان فيهما حبٌّ اأي�ًصا. ‘‘ما التقيُت قطُّ امراأًة 

اأُخرى ُيكنها اأن تعَمَل قهوًة اأف�صل’’.
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اأزاَحت مارتي يَده جانًبا، مُماِزحًة. ‘‘قهوة...َهه!’’
ًة. ‘‘تخميني اأنَّني عِلقُت تقريًبا  يَّ وما لبثت تعابرُي كالرك اأن �صارت اأكرَث ِجدِّ
اإذ  وموَح�صًة  �صغريًة  بَدوِت  كم  اأبًدا  اأن�صى  لن  مملوءة.  ِقدٍر  ل  اأوَّ ا�صتَممُت  قبَلما 
عوبٍة اأن ترفعي راأ�َصِك عالًيا، يف حنَي  هِت اإلى ِتلَك العَربة املُخلَّعة، حُماِولًة ب�صُ توجَّ
يِت املوت. لقد بكى داخلي معِك تاًما يف احلال. ل  عِلمُت اأنَِّك يف قرارِة نف�صِك تنَّ
فُت  تفِت�صي اأنَّه كان ُهنالك �صخ�ٌص اآخر فِهَم �ُصعوَرك اأف�صَل ممَّا فِهمُته اأنا. وقد تلهَّ

ُن بطريقٍة ما من تهدئة �ُصعورِك ذاك’’. كي اأتكَّ
ُقلَت ذلك يل قطُّ من قبل. ظننُت  ‘‘ما  بَعينها لتحِب�َص دمعًة.  طَرَفت مارتي 

ًفا لمراأٍة تتولَّى الهتماَم ب�صغريِتَك ِم�صي’’. اأنَّك كنَت فقط ُمتلهِّ
‘‘�صحيٌح اأنَّني كنُت كذلك، و�صحيٌح اأنَّ ذلك هو ما كان ُمفَت�ًصا اأن تفعليه. 
ُثمَّ كان عليَّ  اأي�ًصا.  بذلك  نف�صي  اأُقِنَع  اأن  �صهَرين  ِل  اأوَّ َطواَل  وقد حاولُت جاهًدا 

اأخرًيا اأن اأعِتَف باأنَّه كان يف الأمر اأكرُث من ذلك’’.
حظيُت  ‘‘لقد  ُمغاِيظًة:  قاَلت  ُثمَّ  كالرك،  يَد  و�صغَطت  يَدها  مارتي  ت  مدَّ

’’! ِب�َصِقيٍّ
يكوُن  هل  اأت�صاءُل  واأنا  حياتي،  �ُصهوِر  اأتَع�ِص  يف  واأِجزِتني  عاك�صِتني  ‘‘ُثمَّ 
اأم هل تزمني حقائَبِك وترحلنَي فح�ْصب.  جُتاَهِك،  جُتاهي ك�ُصعوري  يوًما  �صعوُرِك 
قبل.  يوًما من  تعلَّمُته  ممَّا  اأكرَث  الأيَّام  تلك  الة يف  ال�صَّ تعلَّمُت عِن  اأنَّني  وتخميني 

وتعلَّمُت اأكرَث عن النِتظار اأي�ًصا’’.
فهم�َصت مارتي، وهي تكاُد تختِنق: ‘‘اآِه كالرك، ما علمُت بذلك اأدنى ِعلم’’. 
ُثمَّ رفَعت يده وطَبَعت ُقبلًة على اأ�صابعه. ‘‘اأظنُّ اأنَّ كلَّ ما يف و�صعي القياُم به هو اأن 

�َص عليك الآن’’. اأُعوِّ
قد  اأنَّني  ‘‘اأتعلمني  على جبينها.  ُقبلًة  غار�ًصا  فوقها،  وانحنى  ه  ُكر�صيِّ عن  قاَم 
لة للع�صاء، كثيفًة  اأُطاِلُبِك بذلك؟ وكُخطوٍة اأُولى، ما قوُلِك يف ت�صري يخنتي املُف�صَّ

وكبريَة الِقطع؟’’
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لُتَبِهني  الوحيدة  الطريقة  اأنَّ  يعتِقُد  ‘‘رُجل!  وقالت:  اأنفها،  مارتي  نت  فغ�صَّ
ِك هي اأن ُتبِهجي َمِعدَته’’. ُحبَّ

َث كالرك �صعَرها املحلول. و�صعَّ
.’’ ِت البَقراُت اأنَّني قد ن�صيُتهنَّ ، واإلَّ ظنَّ ‘‘الأح�َصُن يل اأن اأُبا�ِصَر تلك املهامَّ

َلها على اأنفها وم�صى. ُثمَّ قبَّ


