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بدايات جديدة
ٌ

أح�ست ق َُ�شعرير ًة ال
حتركت مارتي ُم�ضطرِب ًة .كان ا ُحللم ِقد
َ
ا�ستحو َذ عليها ،وال َآن � َّ
َّ
ُي�سيطَ ُر عليها جتري يف �أو�صالها.
هي ُهناِ ،
�سالة و ُم�ست ِق َّرة ،يف
ومع ا�ستيقاظها ال َّت ِّ
دريجي ،جاء َفر ٌج غامر .فها َ
اخلا�ص.
�سريرها ّ
جدا.
رغم ذلك ،ال َز َمها
واقعيا وخمي ًفا ًّ
ٌ
َ
انزعاج ُمق ِلق .فقد كان ا ُحللم ُم َر ِّو ًعاًّ ،
حقيقيا،
نف�سها ملاذا حل ََمت هذا ا ُحل َلم � ً
أ�صل َ
بعد هذه َّ
و�س�ألت َ
املدة كلِّها؟ ُث َّم �إ َّنه كان ًّ
جدا.
جدا ًّ
حقيقيا ًّ
ًّ
كان يف و�سعها �أن ُ ِت َّ�س تفا�صيلَ ا ُحللم املر ِّوعة ُتط ِب ُق عليها ثاني ًة �إذ فكَّ َرت يف
العربة امل َُرفرِف
لجي ُة العنيفة امل َُولوِلة ُّ
العرب ُة املخلوعة ،العا�صف ُة ال َّث َّ
ت�شد ب�شادر َ
الأمرَ .
مت�شبثة ببطَّ َّانية رقيقة مم َّزقة ل َّفتها حول
ُوت ِّزقه ،وهي -مارتي -جا ِثمة وحدها يف زاويةِّ ،
ِج ِ
الب ِد
�سمها املُر ِجتف ُما ِول ًة اال�س ِتدفاء .وكان ي� ُأ�سها لكونها وحيد ًة م� ِؤلًا �أك َرث من َ
الذي �سعى لال�ستيالء عليها.
كانت قد فكَّ َرت يف �أثناء ا ُحللم� :س�أموت ،وحيد ًة متا ًم� ،س�أموت! ُث َّم ا�ستيقظت
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ونظرت من خالل نافذة
و�شعرت بدف ِء �سريرها امل�ألوف ،العايل القوائمَ ،
م�سرور ًة َ
باركة بنجوم ُمتلألئة.
الكوخ �إلى �سما ٍء ُم َ
غري �أ َّنها مل ِ
طو َقتها
ت�ستطع �أن َ
�سرت يف ِج�سمها َّ
تكبح ق َُ�شعرير ًة �أُخرى ،و�إذ َ
وقر َبتها.
ِذ ٌ
راع َّ
قوية َّ
مبهام
مل ُتكن قد َ
بالعمل ،ملأى ِّ
ق�صدت �أن ُتو ِقظَ كالرك .ف� َّأيا ُمه كانت حافل ًة َ
وهي ع ِل َمت �أ َّنه بحاج ٍة �إلى نو ِمه .و�إذ ت� َّأملَت وج َهه يف
ال ِّزراعة واالهتمام باحليواناتَ ،
ال�ضوء الباهت من ال َّنافذة� ،أدركَت �أ َّنه مل يكن ُم�ستيقظًا ح ًّقا...ح َّتى الآن.
َّ
في�ض من ا ُحل ّبُ .فكلَّما احتاجت �إلى ت� ٍ
أكيد ُحل ِّبه ،كانت ُتعطا ُه ً
حال،
غم َرها ٌ
َ
دون الوعي .ومل ُتكن هذه � َّأولَ َّمر ٍة فيها ،ح َّتى قبلَ
عال ال َّنوم يف ما َ
ح َّتى من َ ِ
ِ
وطوقها بذرا َعيه.
أح�س
َ
احتياجها َّ
ا�ستيقاظهَّ � ،
وهم�س‘‘ :هل
َّ
�شعرها املفلو�ش ب ُقبلة َ
ولكن الي َقظ َة كانت �آتي ًة �إليه الآنَّ .
فم�س َ
ِمن َخطْ ب؟’’
كنت
َمت ًّتوا ُح ًلما مر ِّو ًعا .ذلك كلُّ ما يف الأمرُ .
متتمت‘‘ :ال� ،أنا بخريَّ � ،إنا حل ُ
َ
متاما و.’’...
وحدي ً
راعه‘‘ :ولك َّن ِك ِ
وحدك’’.
ل�ست َ
َّ
فا�شتدت ِذ ُ
جدا’’.
‘‘�صحيح ،كالرك ،و�أنا م�سرورة ،م�سرورة ًّ
ُرب ،ع ِل َمت � َّأن ق َُ�شعرير َتها قد تو َّقفت وحقيق َة ا ُحللم قد ولَّت.
�ضمها من ق ٍ
و�إذ َّ
خده�‘‘ :أنا بخري الآن...ح ًّقاُ .عد �إلى ال َّنوم’’.
مدت ي ًدا �إلى ِّ
�إذ ذاك َّ
ا�ستقرت ب ِر َّقة على ك ِتفها .وا�ستل َقت مارتي بهدوء،
َّ
م�س َدت �أ�صا ِب ُعه �شعرهاُ ،ث َّم َّ
ٍ
وبعد ُلَيظات طم�أنَها تن ُّف ُ�س كالرك ب�أ َّنه نا َم من جديد.
َ
جانبا ،ا�ستغلَّت
انزاح ُر ُ
�سيطرت مارتي على �أفكارها الآن .و� ِإذ َ
عب ا ُحللم ً
َ
ِ
ِّ
مليا و ُتخطِّ طَ ل ِأن�شطَ ِة ال َّنهار.
ر
فك
ت
ل
الفجر
ة
الهادئ
اللحظات
قبلَ
َ
ُ َ ًّ
احلي توفريها من
ال�شتاءُ ،خ ِّ�ص َ�صت كلُّ حلظ ٍة
طَ والَ �أ�ش ُه ِر ِّ
َ
ا�ستطاع رِجالُ ِّ
مل�س ِت احلاج َة �إلى
اخل�شب ونق ِلها.
عم ِلهم
لقطع �أزناد َ
اخلا�ص ِ
ُ
ِّ
َ
فعائالت ا ِملنطقة َ
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ال�سبيلَ الوحيد للتمكُّ ن من احل�صول
مدر�سة لرتبية �أوالدها ،وقد َع ِلم
ُ
اجلميع � َّأن َّ
على مدر�سة هو �أن ُيقيموا البناء ب�أن ُف ِ�سهم ِ
املهمة.
ويجدوا ُمعل ًِّما يتولَّى َّ
رب ال َّنهر على قطع ِة � ٍ
أر�ض
بني ًة ب ُق ِ
وبات ُم َّقر ًرا �أن َ
َ
تكون غُ رف ًة واحدة ب�سيطةَ ،م َّ
ترب َع بها كالرك ومارتي دي ِڤ�س.
َّ
تحم�سني
أكوام َ
كانت � ُ
الرجالُ ُم ِّ
اخل�شب قد تراكمت بالتدريج .وما زالَ ِّ
تغدو
لإح�ضا ِر َ
الربيع الذي ي�ص َه ُر ال َّثلجُ ،ث َّم قبلَ �أن َ
عد ِد الألواح املطلوب قبلَ دفء َّ
وقت ِل َعون ِة البناء َّمر ًة �أو َّمر َتني.
ال ُ
رحب ًة مبَحاري ِثهم يتوا َف ُر ٌ
أر�ض ُم ِّ
�أُ ِ
ُخ�ص�ص
ح�ص َي َ
عد ُد الأزنادَ َّ ،
فتبي �أ َّنه يفي باملطلوب .وكان ُ
يوم غ ٍَد هو اليو َم امل َّ
الروا ِف َد
للم�ساعدة يف ‘‘بناء املدر�سة’’ .و�أملَ ِّ
الرجالُ �أن ُي ِنجزوا ا ِحليطانُ ،وي�ضيفوا َّ
ي�سم ُح الوقت .ح َّتى �إذا جاء
ناء يف �أثناء َّ
�إذا �أمكنُ .ث َّم ُيكمل ال ِب ُ
ال�صيف كما َ
تخ�صهم.
مدر�س ٌة ُّ
اخلريف ،يكون للأوالد َ
العثور
ق َف َز ِذ ُ
�سب ًقا �إلى املُعلِّم .فما زال عليهم �أن ِيجدوا ُمعل ًِّما ،وكان ُ
هن مارتي ُم َّ
جدا� .أيبنون
�صعبني ًّ
على ُمعلِّمني و�إثار ُة اهتمامهم باملجيء �إلى احلدود البعيدة َ
غري قادرين على الظَّ َف ِر ُمبعلِّم م�ؤ َّهل؟ ال! عليهم
مدر�ستهم ليكت�شفوا �أ َّنهم كانوا َ
َعنية بالبحث عن ُمعلِّم ،و� َّأل
�أن ُي َ�صلُّوا كلُّهم طالبني �أن ُتو َّف َق املجموع ُة َّ
ال�صغرية امل َّ
عث على ُمعلِّم ُمنا�سب.
َ
ذهبت ُ�س ًدى ،و�أن ُي َ َ
تكون جمهودا ُتهم يف بناء املدر�سة قد َ
ال�صغري ُة املدر�س َة يف ف�صلها ال َّأول .فهي ُت ِ
كملُ �س َن َتها اخلام�سة
لن ترتا َد ِم�سي َّ
تن�ضم �إلى الآخرين الذين
يف
وربا ُ
ت�شرين ال َّثاين املُق ِبلَّ ،
َ
تكون �أ�ص َغ َر �س ًّنا من �أن َّ
داخليا� ،إذ �أرادت ِمل�سي �أن تبقى
�ستبد�أ املدر�س ُة اجلديدة بهم .ف� َّ
أح�ست مارتي تنا ُز ًعا ًّ
�شوق ب�ش�أن املدر�سة اجلديدة،
يف البيت معها �سن ًة �أُخرى .ومع ذلك ،يف غمرة ال َّت ُّ
جمد ًدا ب�أ َّنها هي
تهتم ِف ًعل ب�أمر ِطفل ٍة ُيتو َّق ُع
ح�ضورها .وذكَّ َرت نف�سها َّ
ُ
�صعبا � َّأل َّ
كان ً
وكالرك َّقررا � َّأن ِم�سي ينبغي �أن ِ
حتدثت
�صعبا ،ل َّأن ِم�سي َّ
تنتظر .وقد كان ذلك ً
قرارا ً
دائما.
ب�ش�أن املدر�سة اجلديدة ً
جدا يف املُ�ستقبلَّ � ،أما ال َآن فباتوا على ع َتب ِة
� َّأولَ الأمرَ ،بد ِت املدر�س ُة بعيد ًة ًّ
فكري فيها مارتي ،فع ِل َمت �أ َّنها لن تتمكَّ ن من العودة �إلى ال َّنوم،
‘‘والدتها’’ .و�أقل ََق ال َّت ُ
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الوقت �أبكَ َر من �أن ُت ِ
عملَ نهارهاُ .ور َّبا
واجبا عليها .لقد كان ُ
با�ش َر َ
ح َّتى لو كان ذلك ً
حتركُ ها �أفرا َد الأُ�سرة الآخرين.
�أيقظَ ُّ
للم�شتغلني يف بناء
ا�ستل َقت بهدوءُ ،مر ِّتب ًة يف ذهنها الطعا َم الذي �س ُت ِع ُّده ُ
هنيا ِكال
املدر�سة غ ًدا وماذا ينبغي �أن ُي َ
عملَ اليو َم على �سبيل ال َّتح�ضري .و� َ
ألب�ست ِذ ًّ
الدرد�شة معها
ذهنيا � ً
ترغب يف َّ
أي�ضا � َّأي ُة واحد ٍة من اجلارات قد ُ
َ
�صغرييها ،بل الحظَ ت ًّ
وجه ًدا
العملُ بذلك .ف ُفر�ص ُة
ِ
عم ًل �شاقًّا َ
االجتماع ًمعا ،ح َّتى لو ع َنت َ
ي�سم ُح َ
حني َ
حيهم ُي�شا ِرك َنها يف تر ُّقبها.
خريات يف ِّ
زائ ًدا ،كانت �شي ًئا ُت ِع ُّزه مارتي ،وقد ع ِل َمت � َّأن الأُ َ
أخريا �إلى
الدقائق تنق�ضي على مهل ،ح َّتى ا�ضطَ َّرها َ
َبدت َّ
عد ُم ا�ستقرارها � ً
رفعت نف�سها بحذَ ر ُوبطء ،ل َّأن الطِّ فلَ الذي يف بطنها
اخلروج من حتت اللِّحاف .وقد َ
جعلَ �أغل ََب احلركات ُم ِرهقة.
َ
�شهر � َآخ ُر بعد ،و�سرنى َمن هذا!
وذكَّ َرت نف�سهاٌ :
يهمه الأمر .فالطِّ فلُ
كانت ِم�سي ترجو ِطفل ًة �أُخ ًتاَّ ،
ولكن ا ْكالر َّ
ال�صغري مل َّ
ك�صبي �صغريِ � .أ�ضف � َّأن الطِّ فلَ يبقى يف
طفل بال ِّن�سبة �إلى طريقة تفكريه
كان ً
ٍّ
البيتَّ � ،أما هو ففي كُ لِّ فُر�صة كان يجولُ مع باباهُ ،ما ِو ًل �أن يجعلَ خطوات ِه ُم�ضاهي ًة
خلطوات �أبيه .وهكذا ،ف� َّإن ا ْكالر مل َير يف طفلٍ �إ�ضاف ًة كبرية �إلى َ ِ
ِ
عاله.
البيتيني ،ول َّفت حولها ُروبًا ُمدف ًئا .لقد كان
ز َّل َقت مارتي َقد َميها يف َج َ
وربيها َّ
ال�صباح.
ُ
ال�صغري بار ًدا يف َّ
البيت َّ
أ�شد
الم ما يزالُ � َّ
ائمني .كان الظَّ ُ
لقي نظر ًة على ِم�سي وا ْكالر ال َّن َ
َ
ذهبت � َّأو ًل ِل ُت َ
ِ
من �أن ُت ِ
الداخل من ال َّنافذة طم�أنَها �شكلُهما
ولكن يف َّ
ال�ضوء َّ
جي ًداْ ،
ب�ص َر مارتي ِّ
جي ًدا يف نومهما.
ب�أ َّنهما كانا ُمغطَّ َيني
َ
وم�سرتيحني ِّ
م�ضت مارتي �إلى املطبخ ،و�أ�شعلَت ال َّنار يف مو ِقد املطبخ القدمي امل َُّعول عليه.
َ
الرجل ِ
�شعرت مارتي بقرابة بينها وبني ِ
عر َب ِته:
وح َ
تقريبا كما ب َ
ني ُ
موقدهاً ،
�صان َ
لقد َ
ح�سبت بابت�سام ٍة �ضئيلة .فاملو ِقد وهي ا�شتغال ًمعا لل ِ
بالدفء وال ُقوت
إتيان ِّ
هكذا َ
�شعرت ب� َّأن
لهذا البيت وهذه العائلة .ومن بنيِ جميع الأ�شياء التي حواها بي ُتهمَ ،
يخ�صها ح ًّقا.
املو ِقد كان ُّ
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إبريق ح َّتى َيغلي ُث َّم ملأت
ُ�س َ
فو�ضعت مارتي ال َ
رعان ما �أخذَ ِت ال َّنار ُت َفر ِقعَ ،
دفئ املوقد املطبخ وتبد�أَ القهوة بالغلَيان،
�سيمر ُ
بع�ض الوقت قبلَ �أن ُي َ
ركو َة القهوةُّ .
الر ِّف ِ
البايل
وكذا تل َّف َفت مارتي ِب ُروبها طل ًَبا ِّ
تاب َّ
املقد�س َ
للدفء َ
الك َ
ورفعت عن َّ
حرك.
تاح لها ٌ
َّ
�سي ُ
اخلا�ص بكالركُ .
وقت لتقر�أ و ُت�صلِّي قبلَ �أن تبد�أ العائلة بال َّت ُّ
خا�صة .لقد َّنبهها احل ُُلم
�شعرت ب�أ َّنها قريب ٌة من اهلل هذا َّ
باح ب�صور ٍة َّ
ال�ص َ
َ
ُ
جمد ًدا �إلى الأمور الكثرية التي يف حوزتها وينبغي �أن ت�شكُ َر من �أجلها ،وع َّز َز
َّ
ِ
ِ
ِ
تر ُّق ُب املدر�سة اجلديدة م�شاع َر ُح�سنِ
رب وثيق
�شعرت ب ُق ٍ
احلال لديها .وفيما َ
أعماق ِ
نف�سها.
وحده كان ُيد ِركُ ح ًّقا � َ
واه ِت ٍ
مام َج ٍّم يف وجودها مع كالرك ،ف� َّإن اهلل َ
تعرفت �إليه
وقد ُ�س َّرت بال ُفر�صة امل�ؤاتية للإف�ضاء بكُ لِّ ما يف داخلها لذاك الذي َّ
منذُ ٍ
عهد ٍ
فح�سب.
قريب ْ
ال�ساخنةُ ،م�ستم ِتع ًة بدفئها ُم ِ
جل�ست مارتي ِ
عب
نت�ش ًرا ْ َ
ترت�ش ُف ُببط ٍء قهو َتها َّ
ال�سواء .ومن ٍ
جديد
�شعر ِت ال َآن باالنتعا�شَ ،بد ًّنيا
وروحيا على َّ
ًّ
كا ِملِ ِكيا ِنها .لقد َ
انفتحت يف ح�ضنها .وقد َبد ِت الآية
تفح َ�صت عيناها ال َّن َّ�ص على َّ
ال�صفحات التي َ
َّ
ِ
ت�شد ْد
تره ْب وال ترتعب ،لأنَّ
�سيما يف هذا الوقتَّ :
وت�شجع ،ال َ
َّ
ُم َّ
وجه ًة �إليها ،ال َّ
الرب �إل َهك معك حي ُثما تذهب!
َّ

ِ
بعد ُح ِلمها املُ�ضطرِب.
وعزاء لها،
وجد ِت
خ�صو�صا َ
َ
ً
غني ًة بالوعد ً
الكلمات َّ
جدا ال َّنها مل ُتكن وحدها.
وحدي!كانت هذه ك ِلم ًة ُمنتابة .وقد كانت �شاكر ًة ًّ
ماوي يف الإتيان
ومر ًة �أُخرى َب ُ
عد ،يف ا ِّت ٍ
ال�س ِّ
�ضاع وعرفان ،اعرتفت ِبحكم ِة الآب َّ
َّ
ِ
ِ
بعد وفاة ِ
أ�ساوية .و�أدركَت ال َآن �أ َّنه
ال�سرعة �إليها َ
زوجها كليم امل� َّ
بكالرك على وجه ُّ
ٍ
ل�شخ�ص �آخر ،كان كالرك ُهناك
مد ِيدها
داخليا مبا يكفي للتمكُّ ن من ِّ
حالَ ا ُ�ش ِف َيت ًّ
تدبري اهلل لأجلها تلك امل َُّد َة الطَّ ويل َة ُبكلِّ
� ً
أ�صلَّ ،توا ًقا �إلى َّ
التحيب بها .ملاذا َ
قاومت َ
والعواطف ت�ستغرقُ وق ًتا ِل َتتعافى،
القلب
َ
َّذر ٍة من ِكيانها؟ لقد قالت ما غراهام � َّإن َ
و�ص ُرب
ال�سبب .و�إذ توا َف َر لها ذلك الوقتَ -
وكانت مارتي على يقنيٍ ب� َّأن ذلك كان َّ
حتب من جديد.
كالرك اجلميلُ  -ا�ستطاعت �أن َّ
�أن ُ ِت َّب ُوت ََّب� ،أن ِ
تكون ُج ًزءا من حيا ِة ٍ
�شخ�ص �آخر :يا له من
تنت�سب� ،أن َ
نجان قهو ٍة �آخر.
�سكب ِت لنف�سها ِف َ
ُجز ٍء ثمني يف ُخطَّ ة اهلل خلليقته! هكذا فكَّ َرت �إذ َ
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�شعرت به؟ بطريق ٍة ماَ ،بدت
هل متكَّ َنت َّمر ًة ِمن �إخبا ِر كالرك ح ًّقا ُبكلِّ ما َ
غري ُم ِ
احلقيقية على
ن�صف ٍة على الإطالق مل�شاعرها
ُم َاول ُة ال َّتعبري عن ذلك بالكالم َ
َّ
نح ٍو م� ٍ
غري وافية بتا ًتا.
لفظياَّ ،
ولكن الكلمات كانت َ
ؤات� .آه ،لقد حاولَت �أن ُت ِّ َ
عب ًّ
بحد ذاته
فحاولَت بالأحرى �أن تقولَ ذلك بعي َنيها ،و�أفعالها .وباحلقيقة � َّأن ِكيانَها ِّ
يوميا مبئ ِة طريقة.
َ
ا�ستجاب له ًّ
ٍ
ال�صغري ُة يف داخ ِلها رف�س ًة ُمفاجئة.
رف�س ِت احليا ُة َّ
عندئذ َ
عد عن ُح ِّبنا .ال ُم َّر ُد َخل ِقك،
تعبري �إ�ضا ٌّيف َب ُ
َ
فهم َ�ست مارتي‘‘ :و�أنت! �أنت ٌ
ِ
ِ
ثنائي
أي�ضا .فذلك ُح ٌّب � ً
وتربي ُتك � ً
بل والدتك َ
ثنائيَّ ،هل تعلم! ا�ست ٌّ
أي�ضا� .أنت ا�ست ٌّ
عطي ٌة من اهلل .بارك ََك اهللُّ � ،أيها
ثنائي لأ َّنك لناَّ ،
قبل �أن نعر َِف ح َّتى َمن �أنت .ا�س ِت ٌّ
طويل
وم�ستقيما من كُ لِّ
وروحا .ليتك تنمو ً
ج�سما ً
َّ
وعقل ً
ال�صغري ،وجعلَك ًّ
ً
قوياً ،
وقويا يف ال َّنف�س-
مت ً
وجهْ .
فخورا...ول َ
فخورا .ما ُد َ
جميل ًّ
َ�سوف يكون ً
اجعل باباك ً
فح�سب� .أنا
�سمك �ضعي ًفا �أو عقلُك ً
ح َّتى لو كان ِج ُ
ناق�صاُ -فكن ُم َ
الروح ْ
�ستقيم ُّ
أي�ضا’’.
عند
ه...وعند ماماك � ً
َ
أهم َ
�أعر ُِف باباك .ذلك هو ال ُّ
حرك ٌة من غُ رف ِة ال َّنوم ُمادث َة مارتي الذَّ َّاتي َة مع طف ِلها غ ِري املولود،
َ
قاطعت َ
وبعد حلظ ٍة ظ َه َر كالرك.
َ
باكراَ � .أل ِ
ت�ستطع �أن تنا َم
فرح َبت به مارتي بابت�سامة ،قائل ًة‘‘ :لقد
َ
َّ
نه�ضت ً
أي�ضا؟’’
�أنت � ً
ال�سرير بوجود رائحة تلك القهوة يف
‘‘الآنَ ،من ي�ستطي ُع �أن يظلَّ ُم َّد ًدا يف َّ
ال�س ِّيدات املُتل ِّه ِ
ي�ضعن
فات
ِ
رجلٍ �أن َ
الجتذاب ُ
تي�سر لأُولئك َّ
الهواء؟ �أُ َوكِّ ُد لك �أ َّنه لو َّ
َو�صلن �إلى ٍ
أريج القهوة الطَّ ازجة املُن ِع�شة ً
فعل’’.
بدل من � ِّأي ِعط ٍر
مكان ما ً
پاري�سي ل َ
� َ
ٍّ
ر�سيها.
فت�ضاحكا يف ُخفوتَّ ،
وهمت مارتي ب�أن تقو َم عن كُ ِّ
فح�سب� .أنا �أعرِف �أين الفناجني.
َ
وو�ضع كالرك َيده على كتفها‘‘ .اب َقي جال�س ًة ْ
أحيان �أن �أ�ستم ِت َع ب ِف ِ
أغلب ال ِ
َهام .لعل َِّك
نجان قهوة قبلَ ال ِقيام بامل ّ
تاح يل � َ
ال ُي ُ
ومد َيد ُه ل ِ
ابت�سم ب�أُ ٍ
أخذ كُ وز .فع ِل َمت �أ َّنه
ن�س َّ
ت�ستطيعني �أن جتعلي هذا عاد ًة’’ُ .ث َّم َ
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غريين
مل ُيرِد لها ً
نظرا ل َّأيامها احلافلة َ
بالعمل ُمواكَب ًة ِل َ�ص َ
فعل ان ت�ستي ِقظَ �أبكَ َر بعدً ،
فعمني باحلياة و� َآخ َر على الطَّ ريق.
ُم َ
حيث جل�س ُمقا ِبلَها .وبدا �أ َّنه
�سكَ َب كالرك قهو َته و�أقبلَ �إلى الطَّ ا ِولةُ ،
واهتماما يف نظَ راته.
يتفح ُ�صها بان ِتباه ،فقر�أت ُح ًّبا
ً
َّ
‘‘�أ� ِأنت بخري’’.
‘‘بخري’’.
يتحرك؟’’
‘‘ َّ
ال�صغري َّ
كنت ُ�أدر ِد ُ�ش معها’’.
وجئت �إلى ُهناُ ،
ُمت َ
فابت�سمت مارتي ابت�سام ًة عري�ضة‘‘ .ملَّا ق َ
َ
فعل؟’’
‘‘معها ً
يكون �أُنثى!’’
ح�س َبما تقولُ ِم�سي ،ال يجر�ؤ الطِّ فلُ � َّأل َ
‘‘ ْ
قليل هذه اللَّيلة’’.
‘‘�أقلق ِتني ً
‘‘ما كان ذلك � َّأي �شيء ِ�سوى ُح ٍلم ُم ِزعج’’.
نتحدث ب�ش�أنه؟’’
‘‘�أ ُتريدين �أن َّ
عور املفز َِع ب� ِّأن وحدي ،وقد
‘‘�أُ َخ ِّمن � ْأن لي�س من كث ٍري ُيقال .كان ذلك ُّ
ال�ش َ
كثريا .ال �أدري كيف �أقولُ ذلك بطريقة �صحيحة ،يا كالرك ،ولك َّنني
�أخافني ً
فقدت كليم.
�ضطر قطُّ ل ْأن �أكون وحدي ً
م�سرور ٌة ًّ
فعل ،ح َّتى بعدما ُ
جدا ب� ِّأن مل �أُ َّ
نت ُهناك �أنت و ِم�سي ِ
�صدد ُتك
متاما ِل َتملأا حياتي� .آه� ،أعل َُم �أ َّنني َ
فقد كُ َ
حا�ض َرينِ ً
�شخ�صا �أُ ِّفكر فيه ،غاي ًة يف احلال.
�إلى حني ،ولك َّنك َ
كنت هناك .وقد �أعطَ تني ِم�سي ً
تدخلَ
جدا �أ َّنه مل يرتك يل �أدنى ِخيار ،بل َّ
جدا ،كالركِّ � .إن �شاكر ٌة هلل ًّ
�أنا م�سرور ٌة ًّ
ني مل �أكُ ن �أُ ِّفك ُر فيه’’.
متاما ،ح َّتى ح َ
وتولَّى ال َأمر ً
�سيد ُة
انحنى كالرك َ
خد مارتي�‘‘ .أنا � ً
وم�س َّ
أي�ضا م�سرورِّ ،
فوق الطَّ اولةَّ ،
التقيت قطُّ امر�أ ًة
أي�ضا‘‘ .ما
حب � ً
ُ
غايظةْ ،
ولكن كان فيهما ٌّ
دي ِڤ�س’’ .وكان يف عينيه ُم َ
تعملَ قهو ًة �أف�ضل’’.
�أُخرى ُيكنها �أن َ
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جانباُ ،ما ِزح ًة‘‘ .قهوةَ ...هه!’’
� َ
أزاحت مارتي َيده ً

تقريبا
تعابري كالرك �أن �صارت �أك َرث ِج ِّد َّي ًة‘‘ .تخميني �أ َّنني ع ِل ُ
وما لبثت ُ
قت ً
مت � َّأول ِقد ٍر مملوءة .لن �أن�سى �أب ًدا كم َبد ِ
وموح�ش ًة �إذ
ا�شتم ُ
وت �صغري ًة َ
قبلَما َ
توج ِ
ني
هت �إلى ِت َ
عاليا ،يف ح َ
َّ
العربة املُخلَّعةُ ،ما ِول ًة ُب�صعوب ٍة �أن ترفعي ر� َأ�س ِك ً
لك َ
نف�سك مت َّن ِ
يت املوت .لقد بكى داخلي ِ
مت �أ َّن ِك يف قرار ِة ِ
متاما يف احلال .ال
ع ِل ُ
معك ً
فت
تفرتِ�ضي �أ َّنه كان ُهنالك
عورك �أف�ضلَ َّمما ِفهم ُته �أنا .وقد تل َّه ُ
ٌ
�شخ�ص �آخر ِفه َم ُ�ش َ
كي �أمتكَّ ُن بطريق ٍة ما من تهدئة ُ�ش ِ
عورك ذاك’’.
ظننت
ُلت ذلك يل قطُّ من قبلُ .
طر َفت مارتي َبعينها لتح ِب َ�س دمع ًة‘‘ .ما ق َ
َ
ٍ
ِ
ِ
كنت فقط ُمتل ِّه ًفا المر�أة تتولَّى االهتما َم ب�صغريت َك م�سي’’.
�أ َّنك َ
و�صحيح � َّأن ذلك هو ما كان ُمف َرت ً�ضا �أن تفعليه.
كنت كذلك،
�صحيح �أ َّنني ُ
ٌ
‘‘ ٌ
علي
وقد
�شهرين �أن �أُق ِن َع نف�سي بذلك � ً
ُ
حاولت جاه ًدا طَ والَ � َّأو ِل َ
أي�ضاُ .ث َّم كان َّ
أخريا �أن �أعرت َِف ب�أ َّنه كان يف الأمر �أك ُرث من ذلك’’.
� ً
حظيت
مدت مارتي َيدها و�ضغطَ ت َيد كالركُ ،ث َّم قالَت ُمغا ِيظ ًة‘‘ :لقد
َّ
ُ
ِب َ�ش ِق ٍّي!’’
يكون
‘‘ ُث َّم عاك�س ِتني و� ِأجز ِتني يف � َأتع ِ�س ُ�شهو ِر حياتي ،و�أنا �أت�ساءلُ هل ُ
فح�سب.
يوما ُتاهي ُ
حقائب ِك وترحل َ
�شعور ِك ً
ُ
ك�شعوري ُتا َه ِك� ،أم هل حتزمني َ
ني ْ
يوما من قبل.
وتخميني �أ َّنني تعل ُ
َّمت عنِ َّ
ال�صالة يف تلك ال َّأيام �أك َرث َّمما تعلَّم ُته ً
أي�ضا’’.
َّمت �أك َرث عن االن ِتظار � ً
وتعل ُ
علمت بذلك �أدنى ِعلم’’.
فهم�ست مارتي ،وهي تكا ُد تخت ِنق�‘‘ :آ ِه كالرك ،ما ُ
َ
القيام به هو �أن
أظن � َّأن كلَّ ما يف و�سعي ُ
وطب َعت قُبل ًة على �أ�صابعهُّ �‘‘ .
ُث َّم َ
رفعت يده َ
عو َ�ض عليك الآن’’.
�أُ ِّ
غار�سا قُبل ًة على جبينها�‘‘ .أتعلمني �أ َّنني قد
ر�سيه وانحنى فوقهاً ،
قا َم عن كُ ِّ
ُف�ضلة للع�شاء ،كثيف ًة
وكخطو ٍة �أُولى ،ما قول ُِك يف حت�ضري يخنتي امل َّ
�أُطا ِل ُب ِك بذلك؟ ُ
وكبري َة ال ِقطع؟’’
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رجل! يعت ِق ُد � َّأن الطريقة الوحيدة ل ُت َب ِهني
َّ
فغ�ضنت مارتي �أنفها ،وقالتُ ‘‘ :
ُح َّب ِك هي �أن ُت ِبهجي َم ِعد َته’’.
�شعرها املحلول.
َّ
و�شع َث كالرك َ
أح�س ُن يل �أن �أُ ِ
هن’’.
املهام ،و� َّإل ظ َّن ِت الب َق ُ
رات �أ َّنني قد ن�سي ُت َّ
با�ش َر تلك َّ
‘‘ال َ
ُث َّم َّقبلَها على �أنفها وم�ضى.
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