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 مكتبة مدبول  -
 

 املقدمة
 

قال الرجل: "مل خيربين احد من قبل ان  
االسم "جيك" هو اختصار لالسم  

 "جاكلني" ؟! 



 ردت عليه: "وماذا يهم يف ذلك؟"
"أشياء كثرية... اوهلا وجود متدربني من  

 الذكور عندي يف فرينيدا... اثنيا... 
قائلة: "مل اكن اعلم ان الرجال قاطعته 

االسرتاليني متعصبون اىل هذا احلد... اان 
 عاملة ممتازة كأي رجل.

 "اثنيا اان لست متزوجا!" 
 "ماذا؟"

 "اعتقد انك تفهمني ما اقصد." 



 "اجل... ولكن ال بد وان هناك حل ما. 
 

 الفصل االول 
 
 

 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 
 زوروا مكتبة رواية 

www.riwaya.ga 
 البحث عن احلقيقة""

http://www.riwaya.ga/


 
 

ارتعد جسم جاكلني عند مساعها 
اخلرب... مل تصدق ان بيل كايس قد  

اصيب حبادث وانه يرقد االن يف 
املستشفى بني احلياة واملوت... هرولت  
اىل املستشفى لتتاكد بنفسها من حقيقة 

 االمر.



 غرفة العناية  يف الردهة املوصلة اىل
املركزة شاهدت كاترين كايسي مبالحمها  
احلزينة فادركت ان بيل ما زال يواجه  

 خطراما... 
اقرتبت من كاترين خبطوات متثاقلة 

 وسالتها: "كيف حال بيل االن؟" 
"حالته خطرية جدا... لقد اثر احلادث  

على جانبه االيسر كله... ان بيل ال 
 احلديث."يقوى حىت على جمرد 



 "وما راي االطباء؟"
 "اهنم يبذلون كل ما بوسعهم الجله."

 "اي اهلي." 
اهنمرت جاكلني يف بكاء طويل بينما  

وقفت كاترين هتدا من روعها, وتربت  
 على كتفها قائلة:

"اشكرك اي جاكلني على هذه املشاعر 
 الرقيقة... اان اعلم مدى حبك لبيل." 



الدموع: ردت جاكلني بصوت خنقته 
"ان اكثر ما يؤملين انين ساغادر منزل  

 بيل!" 
"ارجوك املعذرة... لقد اصبح من  

 العسري االلتزام ابتفاقنا على الرابطة." 
 "انين افهم ذلك جيدا." 

 
"بقي ان تعلمي اي جاكلني انك مل تكوين  

ابلنسبة لعائلة كايسي جمرد احدى  



املندوابت الزراعيات.. ولكنك كنت  
. رمبا واحدة من هذه  اكثر من صديقة.

 العائلة اليت احبتك حبا مجا." 
 "اشكرك على هذه اجملاملة الرقيقة." 

اعلنت الساعة املوجودة يف ردهة  
املستشفى اخلامسة مساء عندما قررت  

جاكلني العودة اىل املنزل بصحبة كاتري 
 كايسي.. ويف طريقهما قالت جاكلني:

 "مىت ميكنين مغادرة املنزل؟" 



لرابطة وما زلت انتظر  "لقد ارسلت ل
 الرد."

"ارجو ان يتمكنوا من العثور على اسرة  
جديدة ترحب ابستضافيت ابسرع 

 وقت." 
 "اعلم مدى اتثرك اي جاكلني... لكن.." 
مل تستمع جاكلني لباقي كلمات كاترين, 

شرد ذهنها وراحت تفكر يف كل ما  
حدث وتساءلت كيف ستخرج من هذا 



د ولو  املازق.. ان شبح فكرة االبتعا
لعدة اميال عن مقاطعة "رجيريان" 

يطاردها بقوة.. ظلت تقاوم هذه الفكرة 
 طويال. 

كانت فكرة االبتعاد عن مقاطعة  
"رجيريان" تعين ببساطة ان جاكلني اليت  

حضرت من والية تكساس االمريكية لن 
تستطيع اجناز مهمتها اليت حضرت اىل  

 اسرتاليا من اجلها. 



 "هيه.. جاكلني." 
ات كاترين افكار جاكلني  قطعت كلم

 حبده. "اىل اين ذهبت؟" 
يف استسالم اجابت جاكلني: "ال شيء,  

 ال شيء." 
 

كانت الساعة تعلن الثامنة متاما عندما  
دوت طرقات الباب واعلنت قدوم احد 
الغرابء.. كان هذا الغريب رجل اسرتال  



طويل القامة وغري وسيم, شعر اسود  
طويل بعض الشيء جعدا حول ايقة 

قميصه الذي يرتديه.. كان احد حاجبيه 
يرتفع قليل عن االخر وكالمها كث  

ابلشعر الكثيف... كانت مالحمه قريبة  
 اىل مالمح الصقر. 

استقبلته كاترين كايسي برتحاب شديد  
يؤكد معرفتها السابقة له.. قدم هلا 

خطااب وجلس اىل جوار جاكلني بعدان  



القى عليها ابتسامة جافة.. انتهت 
 ن من قراءة اخلطاب مث قالت:كاتري 

"اذن اي عزيزي انش انت من فاز هبذه 
 اجلوهرة."

كانت كلمات كاترين مصوبة وبدقة اىل  
جاكلني اليت اعتدلت يف جلستها بعدان 

احست ان احلديث بني الغريب انش 
وكاترين عنها. مهت تستوضح االمر  

 ولكن كاثرين عاجلتها قائلة: 



"يشرفين ان اقدم كل منكما لالخر.. 
انش كامبيل جاران العزيز القادم من  

حمطة "إليرندا".. كما اقدم لك اي انش 
جاكلني ماكإلي املتدربة الزراعية اليت  

اقامت معنا قبل احلادث الذي تعرض له 
 بيل." 

اوما انش براسه وحيا كاتلني اليت ردت  
حتيته.. استطردت كاترين قائلة: 



ملسرت انش هو مضيفك "جاكلني ا
 اجلديد الذي وافقت عليه الرابطة."

ومجت جاكلني.. رمبا مل تتوقع ان يصل  
 رد الرابطة مبثل هذه السرعة. 

 
قال الرجل: "يسعدين ان التقي بك  

 جاكلني!" 
ردت جاكلني اطراء الرجل وقالت:  

 "يسعدين ايضا لقاءك مسرت كامبيل."



 "مسعت ان امسك جايك."
ي هذا االسم... هل "يطلق اصدقائي عل 

 يضايقك ذلك؟"
 "اطالقا." 

قاهلا حبدة مث التفت اىل كاترين يساهلا:  
 "كيف حال بيل اليوم؟" 

"لقد اتصلت ابملستشفى منذ ساعة 
واكد ل طبيبه املعاجل ان حالته  

 تتحسن."



 "مىت ستقومني بزايرته؟" 
 "االن." 

 "اذن جيب علي مغادرة املنزل." 
ا.. "ال عليك انش, انت لست غريب

ابمكانك البقاء حلني عوديت.. جاكلني  
سوف هتتم بضيافتك على اكمل وجه. 

 امسحا ل ابالنصراف." 
 "ابلغي بيل متنيايت ابلشفاء العاجل."

 "ساحاول ابلتاكيد." 



غادرت كاترين املنزل وبقي الغريب انش 
وجاكلني مبفردمها... سادت حلظات  

 صمت قطعتها جاكلني قائلة: 
 لقهوة؟""هل ترغب بقدح من ا

"مل خيربين احد من قبل ان االسم جايك  
 هو اختصار لالسم جاكلني!" 

 "وماذا يهم يف ذلك؟" 
 



"اشياء كثرية.. اوهلا وجود متدربني من  
 الذكور يف مزرعيت... اثنيا..." 

قاطعته جاكلني قائلة: "مل اكن اعلم ان 
الرجال االسرتاليني متعصبون اىل هذا  

 ممتازة كأي رجل." احلد.. واان عاملة 
 "اثنيا اان لست متزوجا." 

 "ماذا؟"
 "اعتقد انك تفهمني ما اقصد." 



"ابلطبع.. ولكن ال بد وان هناك حل  
 ما... اعتقد انك ال تعيش مبفردك."

 "اان اعيش مع امي واخيت."
 "اذن ال يوجد مشكلة." 

"بل هناك مشكلة. امي مريضة وهي 
لدى احدى صديقاهتا لقضاء فرتة 

النقاهة. اخيت دائما مسافرة.. فهي 
تعمل يف احدى شركات الطريان واندرا  

 ما تعود اىل املنزل." 



"هل رابطة التبادل الزراعي الدولية تعلم 
 بظروف امك واختك؟" 

"هل تقرتحني علي ان اكذب على 
امتك عندي الرابطة حىت توافق على اق

 واملعيشة يف مزرعيت؟"
"مل اقصد ذلك ابلطبع.. ولكن جيب ان 
تعلم اي مسرت كامبيل انين قطعت سفرا  

طويال لالستفادة, واذا ضعت علي هذه 
الفرصة فسوف اضطر للتوجه اىل مزرعة 



تبعد عن مقاطعة رجيرينيا وهذا امر  
 حيزنين كثريا."

 
 "ولكن ملاذا مقاطعة رجيريين ابلذات؟"

 ا املقاطعة االكثر تقدما ابلزراعة.""اهن 
 "معك حق." 

صمت انش فجاة مث قل: "لدي فكرة  
ارج وان تعود علينا ابملنفعة.. انين  

سوف ارسل اىل الرابطة خطااب اخربهم  



فيه ان مدبرة منزل غادرت املنزل مؤخر 
لرعاية والدها االرمل.. واخربهم ايضا 

ان والديت مريضة وحتتاج للرعاية. وانك 
ري من تقومني هبذه املهمة.. رمبا خ

 يوفقون على اقامتك عندي." 
 "لكين ارفض ان اصنف هبذه الفئة." 

"هذه هي الفرصة الوحيدة امامك للبقاء 
يف رجيرينيا وليس امامك سوى القبول  

 هبا.. ما رايك؟" 



بعد تردد قالت: "ليس امامي طريق  
 اخر."

********* 
غادر انش املنزل وترك جاكلني تصارع  
افكارها وذكرايهتا اليت محلتها معها من  
تكساس.. اعادت جاكلني على ذهنها  
احلديث الذي اجرته مع ذلك االسرتال  

انش كامبيل القريب الشبه ابلصقور.. 
ارتعشت رعشة ال ارادية عندما تذكرت  



مالحمه. راحت تفكر كيف تستطيع ان  
تقضي معه سنة او اشهر قليلة.. ان بيل 

ذا الرجل حاد املالمح كايسي ابلنسبة هل
يعد منوذجا رائعا يشبه اباب نويل قديس  

االطفال وموزع اهلدااي عليهم عشية عيد 
 امليالد.

وشدت االفكار جاكلني وتذكرت كيف 
كانت املراسلة وتبادل اخلطاابت 

والصور الفوتوغرافية السبب االول  



ملعرفتها بعائلة كايسي اليت احبتها  
هي جمرد  وابدلتها احلب, حىت شعرت و 

متدربة زراعية اهنا واحدة من افراد هذه  
 العائلة الطيبة.

 
وتذكرت جاكلني حمنتها العصيبة اليت  

عاشتها يف والية تكساس بعد ان فقدت 
يف حلظة مشؤومة ابوها وامها.. تذكرت  

كيف قهرهتا االحزان واالم الفراق  



لوالديها اللذين راحا نتيجة احلادث  
ذي اجتاح  االليم.. حادث االعصار ال

املنطقة اليت كانوا يعيشون فيها على  
الساحل االمريكي.. كان االعصار من  

القوة والشدة ابن جتاوز الساحل اىل  
داخل اليابسة مبسافة تقدر خبمسني  

 ميال. 
جال خباطرها مشهد والديها ومها يف  
طريقهما ابلسيارة لنجدة عمتها اليت  



بلغت الثمانني من عمرها واليت تقيم 
ا على بعد عدة اميال قليلة, بعد مبفرده

ان اتصلت هاتفيا بوالدي جاكلني  
تلتمس العون منهما بعد ان قتلها  

اخلوف من االعصار املتوقع.. وكانت 
الكارثة فادحة فقد هب االعصار وابتلع 
كل شيء امامه حىت والدي جاكلني انال 

نصيبهما وماات بعد ان حتطمت هبما 
 السيارة يف حلظة.



لني ان تتقبل القضاء  كان على جاك
والقدر وان تستسلم برضاء للكارثة اليت 
اضاعت منها هبجة احلياة ونعم املعيشة 

يف كنف ابوين حمبني مشالها ابلرعاية  
 والعطف واحلنان حىت مماهتما. 

اىل هذا احلد آثرت االكتفاء ابلذكرايت  
االليمة ولكن ذكرايت اكثر ايالما  

  دامهت جاكلني.. تذكرت حمنة جديدة
من نوع اخر.. حمنة ال تقل ايالما عن  



حمنة فقد والديها.. اال وهي كانت ذات  
يوم بينما تقلب يف االوراق الصفراء  

القدمية اليت تركها والداها عثرت على  
ورقة احالت حياهتا اىل اجلحيم.. ورقة 
كانت كفيلة ابحالة حياهتا بؤسا وشقاء  

 وتعاسة ال حدود هلا.
 

ة تثبت اهنا ذلك اهنا عثرت على ورق
ليست االبنة الشرعية البويها وامنا كان  



كالمها قد تبناها من اسرة اسرتالية  
ابحدى املناطق جنوب ويلز ابلقارة 

االسرتالية يوم والدهتا اي منذ ما يقرب  
 من اربعة وعشرين عاما.

يومها اتكدت جاكلني اهنا ليست  
امريكية املولد واهنا غريبة على والية  

ت فيها طوال هذه تكساس اليت عاش
 السنني االربعة والعشرين. 



كانت الورقة اللعينة مرسلة من والد  
جاكلني اىل امها وتنص على عدم قلق  

او انزعاج الزوجة من احتمال ان 
تكتشف جاكلني القصة احلقيقية الن 
قوانني ولوائح التبين يف والية تكساس  

سرية وال جتيز الي شخض مهما كان ان 
ال فان احتمال يطلع عليها وابلت

اكتشاف جاكلني هلذه احلقيقة يعد امرا  
 مستحيال. 



عندما وقعت الورقة يف يد جاكلني  
تصلبت عيناها وارتعدت فرائدها  

وجتمدت اطرافها حىت صارت كقطعة  
من الثلج وارتسمت على وجهها اجلميل 
كافة عالمات الشقاء.. اعتصرها احلزن  
حىت بدت كما لو كانت قد تقدمت هبا 

ون حنوا يربو عن العشرين عاما حىت السن
كاهنا بدت يف الرابعة واالربعني قبل  

 االوان. 



ومل ال؟ فقد بدت ضائعة ليس هلا اصل  
وكان االعصار الذي التهم والديها مل  

يكتف بذلك فقد سرق جذورها واصلها 
ايضا.. مل تعد تدري كيف تنتمي السرة  

هي ليست اسرهتا وكيف اهنا من اسرتاليا 
جنسية وتساءلت عن السبيل مولدا و 

ملعرفة والديها احلقيقيني, ومن اسرهتا  
التعسة تلك اليت فرطت فيها وهي مل 

تزل يف املهد بينما تبناها غريبان 



امريكيان ومشالها بكافة وسائل الرعاية 
 واحلنان.

وبينما هي على هذه احلالة من البؤس  
والشقاء دخل عليها شقيقها جون الذي 

بعامني.. راقب حزهنا للحظات  يصغرها 
 مث صاح: "جاكلني شقيقيت ماذا بك؟"

 
مل تتمالك جاكلني نفسها.. اهنمرت 

دموعها اليت اخنلع هلا قلب جون, مل تدر 



ماذا تقول له هل ختربه انه ليس شقيقها  
مبقتضى هذه الورقة العابثة اجلهنمية؟  
هل ختربه ابهنا مل تعد يربطها به ذلك  

رابط الدم.. اهنا ليست الرابط القدمي.. 
اخته وال متت له بصلة القرابة او الدم..  

بل هي انسانة غريبة ال تعرفه وال  
 يعرفها. 

كرر جون سؤاله على اخته اليت راحت 
تبكي بكل ما اوتيت من قوة انتزع من  



يدها الورقة وراح يقرؤها يف حذر.. وما 
ان انتهى من قراءهتا حىت قال: "اهدئي 

ان هذا ال يغري من االمر  ابال اي اختاه. 
شيئا.. فاان ال زلت اخوك وهذا البيت 
ال زال بيتك.. ال تفكري يف هذا االمر  

كثريا.. محدا هلل انين ايضا لست ابنا  
غري شرعي لوالدينا واال فقدان الثروة  

واملزرعة اليت تركها لنا والداان قبيل 
 رحيلهما." 



وتذكرت جاكلني ايضا ان حمامي العائلة 
كل ما جاء ابلورقة اللعينة ومل    قد اكد

ينفعها يومها, ادركت اهنا ليست هلا  
احلق يف مرياث الرجل واملراة اللذين  
ربياها.. تذكرت احالمها واماهلا اليت  

اطاحت هبا االحزان النامجة عن  
االعصار الذي دمر حياهتا من 

االساس.. كانت ترسم املشروعات اليت 
تلك  ستنجزها بدقة. ولكن اللعنة على 



الورقة اليت اطاحت هبا والقت ابحالمها  
 يف اهلاوية السحيقة.

هكذا اضاعت احالمها الكبرية بني يوم 
وليلة.. بل هكذا ضاعت جاكلني 

نفسها.. اصبحت كياان مهدما مهزوزا  
كاالطالل.. مل يعد جيذهبا شيء يف هذه  
احلياة التعسة.. مل يبق هلا سوى البحث 

سرتاليا  املضين عن جذورها يف قارة ا
الواسعة ذات اجلبال والسهول واهلضاب 



واالهنار وماليني البشر من كل جنس  
 ولون.

 
قالت جاكلني اخيها جون ذات يوم:  

"االن مل يعد ل احلق يف اي شيء تركه  
ابوك وامك. املزرعة واملنزل وكل شيء  

من نصيبك وحدك.. اما اان فسوف  
ارحل اىل اسرتاليا احبث يف جماهلها عن  



احلقيقية.. جون لن انساك ما    اسريت
 حييت." 

كلماهتا االخرية كانت كالسوط اتمل هلا  
جون وقال: "اي اختاه ان نصيبك يف 

والدينا لن ميس.. لن اخذ سوى  تركة
النصف زانت االن تفكرين ابملستحيل.. 

هل انت متاكدة من نتيجة ما ترمني  
 اليه؟"



يف البداية مل تكن جاكلني تدري ماذا  
يقصد شقيقها ولكنها مؤخرا ايقنت ما  
يرمي اليه كان يريد ان خيربها ان هذه 
االسرة اليت تركتها وهي صغرية لكي 

ريكية رمبا ال تكون  تتبناها اسرة ام
على  –مستعدة للرتحيب هبا يف اسرتاليا 

كما ان حاهلا    -فرض اهنا ستعثر عليهم 
رمبا يكون رقيقا فال جتد منهم ما تنتظره 

من حسن املعاملة خاصة واهنا االن 



صارت شابة اينعة, تغريت مالحمها  
مرات عديدة على مدار السنوات االربع 

رة  والعشرين اليت عاشتها كنف االس
 االمريكية.

تساءلت جاكلني كثريا كيف مل تالحظ  
ولو ملرة واحدة اهنا ليست ابنة شرعية 
هلذين االمريكيني.. كيف مل تدرك ان  

هذه االسرة مل يكن هلا شغل او اهتمام  
سوى احلديث عن مولد جون وكيف ان  



االسرة كانت تنتظر قدومه بفارغ الصرب. 
ه, وكيف تناولته االايدي صغريا فور مولد

يف نفس الوقت الذي ال تذكرها االلسنة 
اال ابلقليل او الكثري حني احلديث عن  

طفولتها.. اي لسخرية تلك السنوات  
 املاضية!
***** 

تلك هي القصة اليت دفعت جاكلني اىل  
اسرتاليا فهل يعرف املسرت كامبيل هذه 



احلقيقة.. كال لن يعرفها وهي من جانبها 
ها يف هذه  اعتزمت اال خترب احدا مبهمت

الرحلة الطويلة يف البحث عن احلقيقة..  
صحيح اهنا تظاهرت برغبتها يف  

االستفادة من التقدم يف جمال الزراعة 
حيث ان دراستها يف الكلية الزراعية  

امليكانيكية ابلوالايت املتحدة تسمح هلا  
ابلتقدم لربانمج السفر واملنحة الدراسية 



  يف اخلارج مع ترك احلرية للطالب يف
 حتديد البلد الذي يرغب يف السفر اليه.
وقد اختارت جاكلني اسرتاليا وابلذات 
منطقة نيوساوث ويلز, بعد ان علمت 

اهنا املنطقة اليت شهدت ميالدها, ورغم 
ان وكاالت التبين االمريكية غري قادرة 
على املساعدة يف االهتداء اىل والديها  
احلقيقيني الن القوانني واللوائح ال تبيح  
للمتبىن االطالع على االوراق اخلاصة  



بتبنيه كما اهنا يف الغالب ال تذكر يف  
ملفاهتا شيئا عن االسرة االصلية اليت  

عرضت مولودها للتبين.. اال ان احلظ  
لعب دورا كبريا مع جاكلني حيث  

علمت ان منطقة نيو ساوث ويلز هي 
 مسقط راسها. 

وعندما وصلت جاكلني اىل مسقط  
الدور الذي لعبه    راسها وجدت نفس

احلظ معها.. فرغم القوانني املتشاهبة  



اليت ال جتيز االطالع على واثئق 
ومستندات التبين.. اال ان ملفها كان  
يذكر شيئا ما عن اصل جاكلني واصل  

 اسرهتا االسرتالية. 
 
 

 هناية الفصل االول
 
 الفصل الثاىن / ضـــوء الــقـــمــــر  



 
خوها  وسط أحزاهنا تذكرت جاكلني أ

جون...أمسكت بورقة و قلم و راحت  
تسطر له خطاابً حوى كل شئ 

عنها....حادث مسرت بيل....انتقاهلا إىل 
مزرعة إليريندا و لكنها ال تدرى ملاذا  

جتنبت و حتاشت أن تذكر له أن مضيفها 
اجلديد رجل أعزب يكاد يقارهبا ىف  



العمر؟كل ما ذكرته أنه مقيم مع أسرته  
 بيل.ىف منزل عائلة كام

رمبا خشيت أن يقلق عليها أخوها جون  
رمبا خشيت أن يصب غضبه و لعناته 
على اسرتاليا كلها...صحيح هو ليس  

شقيقها ابملولد و الدم....لكنه على أية  
حال اإلنسان الوحيد الذى يوفر هلا  

احلماية ىف هذه الدنيا منذ أن اكتشفت 
 حقيقتها البائسة . 



 
أخيها مل تكد جاكلني تنتهى من خطاب 

حىت شرعت ىف كتابة خطاب آخر 
...كان اخلطاب اجلديد موجه إىل  

كاترين كايسى متنت جاكلني ىف خطاهبا 
للمسرت بيل الشفاء العاجل الشفاء  

العاجل و تعهدت ابالتصال هبما مبجرد 
أن يتماثل بيل للشفاء و استعادته  

 صحته. 



ما إن وضعت جاكلني اخلطاابن ىف  
اهلما عرب مكتب الكلية حىت يتم إرس

الربيد حىت راحت تفكر ىف ارتداء أفضل 
املالبس الىت سوف حتضر هبا إحدى 

احلفالت الىت دعيت إليها هى وعائلة  
كامبيل ....حارت ترتدى أية مالبس ىف 

هذه الليلة ...كانت جاكلني ختصص 
اهتماماً زائداً مبظهرها العام ذلك ألن  



معظم أايمها تقضيها مرتدية البنطلون  
 و البلوزات او القمصان اجلينز

و ملا ارتدت جاكلني أهبى حلة لديها و  
اختارت أمجل فساتينها وقفت طويالً  

أمام املرآة و تذكرت أمها ابلتبىن 
 فأصاهبا بعض احلزن .... 

كانت أمها دائماً تدفعها إىل اقتناء  
املالبس األنيقة و تشجعها على الظهور 
ىف أحسن مظهر ...كانت دائماً تقول  



:"أنت اآلن اي جيك أصبحت امرأة هلا 
شابة ....جامعية...و مل تعودى  

طفلة...جيب أن تتزيىن و تظهرى ىف  
 أمجل صورة بني زميالتك"

تذكرت جاكلني كلمات أمها و اعتصرها 
األمل لفراقها...كادت تبكى و لكنها  

 متاسكت و أسرعت إىل احلفل.
 



عندما وصلت إىل مقر احلفل وجدت  
هناك مسرت كامبيل و قد قام حبجز  

منضدة خاصة هلا....عندما شاهدها  
 هنض و استقبلها قائاًل:

 ــ مرحباً بك ....عزيزتى تفضلى هنا.
كان ما فعله املسرت كامبيل يبدو أمراً  

منطقياً و لكن جاكلني كانت تتمىن ىف  
قلبها أن جتالس رفيقاً آخر ىف هذه 

حلفلة غري املسرت كامبيل... لقد اعرتاها ا



شعور أبن املسرت انش كامبيل ال  
 حيبها...... 

و مع ذلك فقد كانت تدرك جيداً أنه  
ليس من العدل أن تلومه على مشاعره  

أبية حال على مشاعره أبية حال من  
األحوال فهو مل يكن ينتظر و يتوقع أن  

 يكون من نصيبه متدربة أنثى.
فاسها عندما أخذ حبست جاكلني أن

انش يتأملها و يرمقها بعينني زرقاوين  



كلون البحر. أحست و كأهنا عينة حتت 
اجملهر لتليسكوب . و تساءلت ىف  

نفسها رمبا يكون هناك تشابه بينها و  
بني إنسانة يعرفها املسرت كامبيل؟ رمبا 

تكون اإلنسانة هى أمها االسرتالية الىت  
ام؟  فرطت فيها قبيل أربع و عشرون ع

 رمبا!
اعرتاها الفضول أن تستمع من انش 

على إجابة هذه األسئلة إال أهنا تذكرت 



العهد الذى قطعته على نفسها قبيل 
مغادرهتا والية تكساس 

األمريكية...تذكرت أهنا أقسمت أن ال 
تبوح بسرها أو تطلع أحد حبقيقة مهمتها 

الىت حضرت من أجلها لـ اسرتاليا حىت  
أمها احلقيقية...مث  تعثر على أسرهتا و 

ختفى األمر متاماً حىت تتأكد بنفسها على 
أن أمها سرتحب هبا... كانت ختشى أن 

تفرض نفسها على أم ال تريدها و ال  



ترغب ىف مالقاهتا . كانت ختشى مما قاله 
هلا أخوها جون ذات أرادت أن تلفت 
انتباه انش الذى تصلبت عيناه جتاهها 

 ..سألته: إىل شئ بعيد عما تفكر فيه .
 ــ هل هناك أخبار جديدة عن حالة بيل؟
ــ لقد اتصلت اليوم هاتفياً ابملستشفى و 

 علمت أن حالته تتحسن.



ــ محد هلل....ال أعرف ماذا كانت 
ستفعل كاترين لو أن مكروهاً أصاب  

 بيل؟
ــ معك حق...أن بيل و كاترين مثل 

 نصفني يكمالن بعضهما البعض! 
ش األخرية أحست جاكلني أن كلمات ان

 اعرتاه شئ من السخرية فقالت
 ــ هل تسخر مىن اي مسرت كامبيل؟



ــ كال ولكنىن كنت أحاول مداعبتك  
 فحسب! 

حول انش جمرى احلديث فجأة بعد أن  
أحس أن جاكلني تتصيد له األخطاء... 

 قال : 
ــ هل إبمكانك أن ختربيىن بنوع العمل 

 املزرعى الذى يثري اهتمامك؟ 
الفخ الذى نصبه هلا  استشعرت جاكلني 

انش كامبيل هبذا السؤال....كانت تعلم 



جيداً أن انش يعرف متام املعرفة أنه ىف  
تكساس تقوم النساء ابلعمل  

االرستقراطى األنيق مثل إحضار الطعام  
ىف اإلفطار و الغداء للحقول... أو  

يقمن ابلتدريس ىف البلدان اجملاورة و  
ء أن  يعترب من غري الالئق ابلنسبة للنسا
 يعملن جبوار العاملني ىف احلظائر. 

 قالت جاكلني ىف حدة: 



ــ أستطيع عمل أى شئ يقوم به  
الرجال...الشئ الوحيد الذى أرفض  
القيام به هو الصيد و القنص...أنىن 
أكره قتل احليواانت كما أىن ال أحب  

 سفك دماء الفرائس.
عاجلها انش اببتسامة امتصت غضبها 

 و قال:
ر...أنت تشبهيىن متاماً... ــ ىف هذا األم

أان أيضاً أمقت قتل احليواانت و الطيور 



و أفضل أن أسري طوال الليل أحاول 
توليد صغار الظىب و األايئل و الغزالن  

و املواشى على أن أزهق روح طائر  
 مسكني واحد أو ظىب شارد ىف الربارى. 

ظلت جاكلني تتأمل كلمات انش 
ا  الساحرة الىت بدلت غضبها برنينه

الرقيق.. قالت ىف نفسها أنىن أصدق  
كالمك أان أختيلك ىف ذهىن و أنت 
تقف و بيدك رأس إحدى البقرات  



احلوامل الالئى على وشك الوالدة تبذل 
قصارى جهدك ىف مالطفتها و التمليس 

على ثنيات وجهها و إذا اقتضت  
الضرورة أن تقوم بتوليدها بيديك دون  

التماس عون اآلخرين من األطباء  
البيطرين....ابتسمت  و هى تقول  

لنفسها :"اي هلا منصورة مجيلة تستثري  
فضول الكثريين أن يراي املسرت انش  



كامبيل و هو يقوم بتوليد األبقار و  
 املواشى؟

رغم روعة فقرات احلفل إال أن عيون  
املسرت انش مل تبتعد أو تشرد عن  

جاكلني و ول للحظة واحدة...فقد كان 
عيونه من سحر مجاهلا طوال الوقت ميلئ 

و أانقتها املفرطة ابإلضافة إىل أنوثتها  
الطاغية ...و ىف نفس الوقت خاجلها  

الظن أن املسرت انش ال يزال حياول  



جاهداً أن يتذكر أين و مىت رآها من  
قبل ؟ و أن مل تكن هى نفسها فلعل  

 فتاة أو امرأة أخرى تشبهها 
 

جعلت مسرت انش ينفق وقتاً طوياًل  
حياول أن يتذكر مىت رأها ابلضبط , فهو 

يبدو أنه من النوع الذى ال يستسلم 
للفشل و هو من الرجال الذين إذا  
أرادوا شيئاً مل يثنيهم عن حتقيقه شئ 



آخر مهما كانت الظروف شاقة و مهما 
 كان ذلك مستحيالً.

عندما أشرف احلفل على االنتهاء  
الحظت جاكلني أن املسرت انش كامبيل 

س من احملاولة و صرف ذهنه عنها  قد أي
بعد ان عجز عن الوصول إىل ما  

يريد...و هنا وجهت إليه جاكلني سؤااًل 
: 

 ــ هل استمتعت بفقرات احلفل؟ 



 ــ ابلتأكيد! خاصة...
 ــ ماذا ؟ 

ــ تلك الفتاة الىت كانت حتمل علم  
 أمريكا ! 

 ــ آهـ...أهنا سوزان راند!
 ــ هل تعرفينها؟

زميلىت ىف الكلية, و قد تعرفت ــ هى 
عليها و هى توقع املنحة و برانمج  



الدراسة ىف نفس اليوم الذى كنت أوقع 
 فيه أان أيضاً على املنحة و.... 

أخذت جاكلني تفكر ىف مغزى سؤال  
انش كامبيل عن زميلتها الشقراء سوزان 
راند...أحست ان هناك إعجاب متباداًل 

ث ال  بينهما فاستشعرت الغرية من حي
تدرى....فقد الحظت كيف كان انش  

خيتلس بعض النظرات إىل سوزان  



إبعجاب...فجأة أخذت قراراً بينها و  
 بني نفسها أن تنصرف...فقالت: 
ــ أفضل اآلن أن أنصرف و أعود  

 ادراجى إىل املزرعة! 
 بربودة شديدة قال انش: 

ــ اي هلا من فكرة رائعة...أنىن أرغب ىف 
 االستيقاظ مبكراً 

 ذن....لنعد إىل املنزل. ــ إ 



سرعان ما انصرفا و ركبا السيارة و  
انطلقا إىل حيث املزرعة. السيارة قطعت 

طريقها وسط  احلقول و قد أطلقت  
أضوائها على الفضية على سنابل القمح 
الذهبية فعكس واحداً من أمجل املناظر  

. و ملا وصال اصطحب انش جاكلني إىل  
ء  حيث الباب , أتملت وجهه ىف ضو 

القمر كان يشبه يوليوس 
قيصر...استشعرت جاذبية خاصة حنوه  



فتمنت لو ضمها انش إىل صدره و  
 احتضنها بقوة و عنف.

مضت الدقائق القليلة و كأهنا دهر  
أبكمله على جاكلني و هى تتأمل كيف  

اقرتب انش منها قد فعل هبا هذا  
األفاعيل الفت املسرت انش كامبيل و قد 

يوصلها إىل  لف ذراعه حول خصرها 
داخل املنزل...وجدت ذراعه القوية  

تكاد تسلب منها عقلها و تضرم النريان 



ىف جسدها الرشيق..لقد أرسل انش 
إليها ومضات كهرابئية سرت ىف أوصاهلا  

 سراين املاء العذب ىف األرض العطش 
اقرتب انش بوجهه من وجهها و مهس  

 قائاًل:
ــ أخاف عليك اي جاكلني من الفتيان 

اليني العاملني ابملزرعة, أن مجالك االسرت 
الفاتن يسلب األذهان و خيلب األبصار  
ىف الوقت الذى ال تدركني فيه أنت هذه 



احلقيقة و تعتقدين أنك ال زالت فتاة 
صغرية من فتيات رعاة البقر األمريكيني  
الالئى ال عهد هلن ابحلب و التجارب  

 العاطفية اجلاحمة.
 ــ أحقاً ما تقول؟

أنت مجيلة حقاً....ممتلئة   ــ أجل ,
القوام...شعرك جذاب...عيونك فاتنة  
و ثغرك هبيج و كل حملة أو ملسة فيك  

تصرخ أبنك انثى تذيب أعىت الرجال.. 



أنك كالثمرة اليانعة الناضجة الىت آن  
 أوان قطفها.

ألفت جاكلني نفسها و قد ذابت بني  
حضوره القوى و شخصيته الطاغية و 

حمه احلادة... اقرتب جاذبية عيونه و مال 
منها انش أكثر فأكثر فأحست جاكلني  
أنه على وشك تقبيلها ففتحت شفتيها 

لتقبل شفتيه و لكنه وضع أصبع سبابته  
 ىف فمها و قال هلا :



ــ هكذا...أنت ضعيفة للغاية اي صغريتى 
؟! هذا هو السبب الذى جعلىن أصر  

على أن تعيشى معى ىف بيىت أنىن أخاف 
ب البشرية الذين ال  عليك من الذائ
 عهد لك هبم .

ـ هل تقصد أن أكون عك حتت سقف 
 واحد؟

ــ ابلتأكيد...أن ىف ذلك محاية لك لقد  
قدمت لك الدليل القاطع على مدى  



ضعفك...ال بد أن تنصىت إىّل جيداً أنىن 
 أريد مصلحتك!

ــ اي لك من إنسان مغرور واثق من  
نفسك ثقة زائدة عن احلد . هل ألنك  

إقطاعى متتلك مزرعة تعتقد انك   إنسان
من حقك التعاىل على الناس؟ أان لست  

ضعيفة كما تزعم كما أن أنت الذى  
اقرتبت مىن و لست أان من سعيت 

 إليك ...هل تفهم ذلك؟



ــ إذا كان ذلك ال يروق لك فماذا  
 تريدين اي صغريتى؟ 

ــ رمبا كان واجباً على أن ألتمس العون  
اعية لكى جتلب  من الرابطة الدولية الزر 
 ىل عائلة مضيفة أخرى!
ــ ال تزال الفرصة ساحنة 

أمامك...فاقتنصها إذا رغبت ىف 
 ذلك...أنت حرة على أى حال!



ــ اآلن عرفت ملاذا كنت تفعل كل ذلك. 
كنت حتاول أن تستفزىن حىت أخطئ و  

ابلتاىل يكون لديك العذر و احلجة  
السديدة من اجل استبداىل و أرساىل إىل  

طة و اإلتيان مبندوب آخر... كان  الراب
عليك أن تكون أكثر صراحة منذ  

البداية...لو حدث ذلك لكنت ساعتها 
التمست لك العذر بل كان ازداد  



تقديرى لك....هل كل جرميىت أنىن  
 أنثى؟

ــ ال تعتذرى ألنك أنثى...كل ما ىف 
 األمر أنك امرأة شابة مجيلة و مرغوبة!

رارة و  اجتاح جسد جاكلني موجة من احل
ارتعش رعشة ال إرادية و وجدت أهنا ال 

 تستطيع ابتالع ريقها ....قالت : 
 ــ ال أعرف ماذا تقصد؟ 

 



 
كانت جاكلني ىف واقع األمر تعرف ماذا 
قصد املسرت كامبيل...كانت تعرف حق 
املعرفة أهنا امرأة ىف سن احلب والزواج و  

مع أهنا مل تعد طفلة و أهنا صارت مط
الرجال ....ورغم ذلك فقد جاهلت أنة 

تظهر له أهنا على يقني مما يقصد من  
هذه املعاىن كلها و ىف نفس الوقت  

كانت ختشى أن يطلع على حقيقة ما ىف 



نفسها من مشاعر كامرأة ىف مواجهة  
 رجل انضج خشن. 

قال املسرت كامبيل موضحاً هلا و قد  
 افرتض أهنا فعاًل ال تدرك ما رمى إليه من 

 معاىن و مقاصد:
ــ أقصد أن هناك مثة سبب رشيد يفسر  

إصرار الرابطة الدولية الزراعية على 
إرسال املتدرابت اإلانث إىل عائالت  
مضيفة يكون أفرادها متزوجني و إال  



فأن غري ذلك يصبح مبثابة اللعب ابلنار 
, حيث أن وجود انثى و رجل مبفردمها  
ىف مكان واحد ليس معناه سوى وجود  

القة حب بينهما ساعتها ستكون هناك ع
 عواقب وخيمة ...هل فهمت اآلن؟
ــ أجدك ختاف على أكثر من نفسى  

 ...اي لك من إنسان طيب! 
ــ ال داعى للسخرية...لقد حدث من 
قبل أن أرسلت الرابطة مبتدرابت من 



النساء إىل العديد من مزارع هبا ذكور  
فقط غري متزوجني...و اثرت العديد من 

الت ...هذا هو السبب ىف إصرار املشك
الرابطة على الشرط الذى شرحته لك  

 من قبل!
ــ أرجو أن هتون األمر على نفسك و ال  

داعى لذلك...أان أعرف من أكون و  
قد عرفت أيضاً أن املرأة ال تعطى 

 للرجل ما ختشى عواقبه على نفسها.



ــ أنت غريبة حقاً جيك أشعر أنك  
لى أى غامضة...بك لغز كبري...و ع

حال أشعر أنىن التقيت بك من  
قبل....حاولت أن أعصر ذهىن حىت  

 أعرف....و لكنىن فشلت
انتهى احلديث بينهما وحان وقت 

االنصراف...قال املسرت انش كامبيل و 
قد وضع يديه ىف جيب سرتته كما لو  
 كان خيشى أن يؤذى جاكلني بيديه : 



 ــ طاب مساؤك جاكلني!
 ــ طاب مساؤك مسرت انش. 

التفتت جاكلني و ولت مدبرة حنو 
الداخل إال أن شعرها الكثيف املتهدل  

على كتفيها قد اشتبك بسوسته فستاهنا 
من اخللف . عبثاً حاولت أن ختلصه و  

لكنها فشلت...القت برأسها إىل اخللف 
و حاولت ختليص شعرها و فشلت  

أيضاً. كررت احملاولة حىت ختلص الشعر  



....أثناء  الكثيف أخرياً من السوسته
ذلك كان املسرت كامبيل يراقبها قبيل 

 انصرافه فصرخ قائاًل:
ــ اللعنة !...هذه احلركات هى بعينها  

 حركات كريس! 
عادت جاكلني إليه مسرعة و ىف هلفة  

 سألته:
 ــ و من هى كريس؟



ــ إهنا....اي إهلى الوحيدة الىت أتتى مبثل  
هذه احلركات....لقد الفتها منها و  

حركاهتا الىت أتتني أنت هبا تعودت على 
 بعفوية و تلقائية .

 ردت جاكلني سؤاهلا إبحلاح كبري:
 ــ من هى كريس؟ 

 ــ أهنا شقيقىت! 
ابتسمت جاكلني ابتسامة ابئسة....إذن 
هى ليست أمها و لن تكون....ألهنا ىف 



أغلب األحوال سوف تكون كريس هذه 
 ىف مثل سنها...قالت جاكلني ابئسة:

 أختك, لقد عرفت!ــ أجل...أهنا 
ألقى انش بيديه على كتفيها وأدارها  

حول نفسها . حىت أهنا مل تعد تستطيع  
سوى مالقاة نظراته الفضولية  

 العابثة...قال انش: 
ــ كال أنت ال تعرفني شيئاً...أنت 

تشبهني كريس متاماً ألنكما 



شقيقتان...أنت تعلمني ذلك....هذا 
هو السبب احلقيقى جمليئك إىل 

.أنت تبحثني عن عائلتك ىف هنا... 
 إليريندا؟ 

أطلقت جاكلني صرخة مأسوية هى  
 شقاء الدنيا كلها...قالت ابكية: 

ــ كال...ال أعرف أى شئ...ال أعرف  
إنسانة امسها كريس كل ما أعرفه أن ىل  
عائلة ىف مكان ما ىف هذه البقاع...لقد 



اعتقدت انك أنك حينما رحت تتأملىن 
لىت  أنك سوف تدلىن على أمى ا

ولدتىن...هى اإلنسانة الوحيدة الىت  
قدمت خصيصاً إىل اسرتاليا للعثور 

 عليها.
أصابت الدهشة املسرت انش لقد أدرك  
أن تلك الصرخة املكبوتة الىت أطلقتها  

جاكلني مل تكن جمرد متثلية تقوم هبا و إمنا 
كانت صرخة حقيقية صادرة من قلبها  



احلزين . قال و قد أتثر و علق احلزن  
 نربات صوته :ب

ــ سوف تكتشفني و تعثرين على أكثر  
مما ترغبني العثور عليه , أنت و كريس  

توأمتنا جئتما إىل هذه الدنيا ىف بطن  
 واحدة!! 

دارت الدنيا برأس جاكلني كادت تسقط 
مغشياً عليها...اتهت الرؤية أمامها.... 

استندت على احلائط املصنوع من  



الطوب تلتمس منه العون حىت ال تسقط 
على األرض وحىت يعيدها إىل أرض  

 الواقع من جديد...قالت:
 ــ توأمتنا....هل أنت متأكد من ذلك؟ 

و ــ نعم متأكد.... التشابه بينكما ه
الدليل القاطع على ذلك...أنتما 

شبيهتان ىف  
العصبية...اللمحات...اللفتات...حىت 

 عادة مضغ الشعر بني األسنان.



 ــ أان ال أصدق! 
 ــ جيب أن تصدقى...هذه هى احلقيقة! 

 ــ إن أان شقيقتك....أليس كذلك؟
 ــ ال ...لست شقيقىت!

 ــ كيف؟
 

ــ ألن كريس متبناة....هى ال تعلم  
و ال أحد كان يستطيع أن يعلم ذلك....

لوال أن اكتشفت أان ذلك ابلصدفة  



البحتة....حينما كنت ىف ريعان الشباب 
ىف الثامنة عشرة من عمرى و لقد  

أخذت على أمى أغلظ األميان و أشد  
املواثيق أن أحتفظ هبذا السر مدى  
احلياة...لقد وفيت و احرتمت هذا  

 العهد طوال هذه السنوات .
 ق كريس أن تعلم!ــ لكن من ح

ــ معك كل احلق و لكن أمى هى  
اإلنسانة الوحيدة الىت هلا هذا  



احلق...فهى الوحيدة الىت ستخربها  
بتلك احلقيقة....و هى لن تفعل ذلك  

 أبداً...هل فهمت
 ــ و لكن جيب أن تفعل ذلك! 

ــ ملاذا؟ ألنك أاننية حتبني نفسك فقط  
تريدين العثور على أقارب جدد 

ا فقدت من  يعوضونك عم
أقارب....أعلمى أن امى مريضة و  

صحتها واهية و هذا األمر لو حدث  



فإن ىف ذلك قتلها...هى ال تستطيع 
خوض هذه التجربة و الصدمة ىف هذه  

 الظروف 
 ــ و أان !

ــ ليس أمامى سوى إرسالك إىل تكساس 
من حيث أتيت...البد أن تعودى إىل  

 الوالايت املتحدة مرة اثنية! 
 ــ ملاذا؟

 ــ حىت أمحى أمى و أخىت !



ــ أطمئن لن أفعل ما يؤذى والدتك أو  
أختك . اعلم أن األمر برمته يعنيىن  

وحدى و ميثل أمهية كبرية ىف حياتى لن  
أستطيع العودة إىل تكساس اثنية خاصة 
و قد أخربتىن ان كريس هى توأمىت جيب  

 أن أراها حىت و لو مل تعرف من أكون 
ين أنك سوف  ــ و إىل أى مدى تعتقد

 ختفني احلقيقة عن كريس؟



ــ لقد أخربتىن أهنا ىف اخلارج على 
الطائرات طوال الوقت...أذن استطيع 
حتاشيها ابلعمل ىف احلقول حينما تعود  

 هى إىل املنزل و ابلتاىل لن نتالقى.
ــ و لكن إذا أخليت ابتفاقنا فسوف 

أتصرف مبقتضى ما متليه على الظروف  
ا من االهنيار و  حىت أحافظ على بيتن

 على صحة أمى من التدهور .



ــ حسناً أذهب إىل إليريندا بدوىن...و 
لكن ليس من حقك أن تعيدىن إىل  

تكساس و إال سوف أطلب نقلى إىل  
عائلة مضيفة أخرى غري عائلتك و  

أواصل حبثى من أجل العثور على ضالىت 
 املنشودة بطريقىت اخلاصة و على مهل! 

على األمور ومتلني ــ هكذا أنت تفرضني 
على ما أفعل و ما ال أفعل؟ األفضل أن 

تكوىن هنا حيث تكون عيىن عليك 



طوال الوقت....فأعلم ما أتتني و ما  
ترتكني بداًل من العبث من وراء  
 ظهرى....ابلتأكيد هذا أفضل !

 الفصل الثالث/ مأساة مسرت كامبيل 
 
 

جاء هبا مسرت انش إىل مزرعة  
"فرينيدا"...قدمها إىل مجيع األفراد  

العاملني هناك و عرفها هبم...الحظت  



جاكلني أنه حياول حتاشيها و تفادى  
التواجد معها ىف مكان واحد, فعندما 
كان يعمل ىف وسط احلقول ىف اهلواء  

الطلق بني املزارع و الغيطان كان يفرض  
ل و تصريف  عليها اجناز أعمال املنز 

بعض شئون املزرعة مما ال يتسىن إجراءه 
إال بداخل املنزل أو على مقربة إال  

بداخل املنزل أو على مقربه منه... و ىف 
نفس الوقت حينما يكون هو بداخل  



املنزل كان يفرض عليها التواجد خارج  
املنزل للقيام بعض األعمال وسط  

 احلقول و املزارع.
على املزيد  حىت اآلن مل حتصل جاكلني 

من املعلومات بشأن أسرهتا أما...كريس 
الشقيقة التوأم فلم حيدث حىت ذلك  
احلني أن عادت إىل املنزل. رفضت  

رفضاً ابًت التحدث إليها ىف مثل هذا  
املوضوع مرة اثنية....مل تعد تعرف ما 



إذا كان ال يريد أخبارها أبى شئ أو أنه  
ببساطة ال يعرف املزيد من  

ما هى فلم حتاول أن تعرف التفاصيل...أ
أو تقرر أى املوقفني اختذه ذلك الرجل  

 العنيد.
استقر رأى الفتاة على أن تنفق الوقت  

الزائد لديها ىف بلدة سيمور القريبة  
لتبحث ىف السجالت احمللية املوجودة  



هناك على أية إجاابت قد تضع قدمها  
 على بداية الطريق للوصول إىل أسرهتا.

 
 ـــ 

 
عندما فرغت من العجني وضعته ىف إانء  
كبري و غطته ببشكري حىت يتم ختمريه و 
ما أن شارفت على االنتهاء من تنظيف 

املطبخ حىت مسعت طرق على شراعة  



الباب...توجهت لتفتح الباب فوجدت 
أن الطارق هى السيدة جني فابتسمت  

 ورحبت هبا و قالت :
ــ مرحباً بك جني لقد جئت ىف الوقت 

اسب فقد كنت على وشك إعداد  املن
 أقداح القهوة.

كان زوج السيدة جني هو املسرت ين  
كروفورد مدير املزرعة كانت السيدة 

جني تعلم مسبقاً أن املسرت انش كامبيل 



كان رافضاً لقبول جاكلني كمتدربة على 
الرغم من أهنا مل تعرف ولن تعرف أبداً  

 حقيقة األمر...قالت لـ جاكلني 
اً موقف املسرت انش و  ــ أتفهم جيد

لكنك جاكلني قد أبديت كم أنت قادرة 
و على كفاءة سواء داخل املنزل أو  
وسط احلقول و املزارع وأشاد بك  

املسرت لني يوم اكتشفت التسرب من  
صمام حوض املاء ىف احلقل الشماىل  



األمر الذى مكنه من إصالحه قبل 
ضياع املزيد من املاء الذى هو اندراً  

ت تعلمني أن ندرة املاء ىف  أصاًل. أن
األراضى الصحراوية جعل منه سلعة 

 ذات قيمة كبرية. 
ــ هناك ىف مزرعتنا أبمريكا من األمور  

املعتادة يومياً ىف دوالب العمل أن نقوم 
بفحص نقاط إمدادات املاء و أعتقد 



أهنا صارت عادة  لدينا يصعب اآلن 
 التخلص منها. 

ى....مل  ــ أوهـ لقد تذكرت..أشكرك اي إهل
أت إليك كى أشيد و أمحد العمل اجليد 
الذى قمت به فأنت تعلمني موقفى من  

ذلك , لقد جئت اليوم أمحل إليك  
 الربيد. 

من بني اخلطاابت الواردة إليها كان  
هناك خطاابً عليه طابع الربيد اخلاص  



بوالية تكساس األمريكية.. التقطته 
جاكلني بسرعة و فتحته مث صاحت و 

 ليها عالمات الفرح:قد بدت ع
 ــ أنه من شققى جون! 

 ــ هل تفتقدينه اي جاكلني؟
ــ ابلطبع أفتقده كثرياً لقد ظننت بعد 

موت أىب و أمى أنه ليس مثة رابط ىل ىف  
تلك البالد يربط بيىن و بني  



أهلها...لكىن كنت اآلن اعرتف أبنىن  
 كنت خمطئة 

ــ أن جذوران أبواصالها ىف األرض أبكثر  
ل...هل تعلمني أنىن ولدت  مما نتخي

أصاًل ىف إجنلرتا؟ لقد أتيت إىل اسرتاليا 
حينا بلغت من العمر سن  

السادسة...لقد ظننت أنىن اسرتالية  
حلماً و دوماً حىت أخذىن لني و سافران  

إىل اجنلرتا ىف احتفالنا بذكرى زواجنا  



اخلامس و العشرين...لقد كنت ىف أبلغ  
ىن مل  درجات اإلاثرة و النشوة و لكن

أحسب أنىن سوف أشعر أبى حنني إىل  
اجنلرتا فقد ترعرعت و كربت ىف اسرتاليا 

. 
ــ إذن ما الذى حدث حينما وصلت إىل  

 اجنلرتا؟
ــ ما أن هبطت من الطائرة على أرض  

مطار هيثرو حىت شعرت و أيقنت أبنىن  



أخرياً قد وصلت إىل بالدى و أخذت  
أبكى كما يبكى األطفال الذين فقدوا  

 هاهتم.أم
ما أن مسعت جاكلني كالم السيدة جني 

عن احلنني إىل الوطن و البلد حىت  
استشعرت ىف نفسها صدق كالمها و  

تفهمت ماذا قصدت من مشاعر كامنة 
يصعب أحياانً كثرية على املر أن يصفها  

إال أهنا متواجدة و متأصلة ىف داخلية  



النفوس و تفعل أتثريها مىت ما وجدت 
فالشعور ابحلنني إىل   الفرصة املواتية

 األوطان جارف و طاغ.
عرفت جاكلني أهنا أيضاً تشبه تلك  

السيدة املسنة حيث أهنا أحست أهنا ىف  
وطنها ما أن هبطت مطار ملبورن بـ  
اسرتاليا رغم أهنا منت و ترعرعت ىف 
بالد األمريكان بوالية تكساس فقد 

شعرت و أيقنت أن هذه البالد ما هى  



يقية...كان شعوراً غامضاً إال أوطاهنا احلق
 كامناً ال تعرف مصدره . 

أخذت جاكلني تصب القهوة إىل  
ضيفتها السيدة جني و قدمت هلا على  

الصينية بعض قطع البسكويت  
املصنوعة ىف املنزل و عندها قالت جني 

: 
ــ على رسلك ال تقدمى كل هذا  

البسكويت...أنىن بدينة يزداد وزىن  



سكويت ابضطراب و أخشى تناول الب
 فيزيد وزىن أكثر و أكثر.

ــ أن املسرت انش حيبه و أان أصنعه حىت  
 أرضيه....فهو الرئيس على أية حال!

 ــ ابملناسبة...أين هو...أنىن مل أراه اليوم؟ 
ــ ىف اخلارج بني احلقول يقوم ابإلشراف  
على العمل و سوف يعود على الغداء  

فإن كنت ترغبني ىف لقائه فيجب عليك 
ريه و ىف الغد سوف خيرج مرة أن تنتظ



اثنية حىت يريىن أحد املشروعات  
 اجلديدة ىف مزرعة فرينيدا.

كانت جاكلني تنتظر تلك الرحلة بفارغ 
الصرب طوال األسبوع, الحظت السيدة 
جني نربة اإلعجاب و احلب البادية ىف  
كلمات جاكلني و ملست أهنا معجبة 

 به....فقالت: 
, أليس ــ أنت مشغوفة ابملسرت انش 

 كذلك جاكلني؟!



ــ أان معجبة ابلعمل الذى يقوم به  
للمساعدة ىف التخفيف من مضار  

 البيئة. 
ــ إذن عمله هو السبب الكاىف وراء  
ابتهاجك و هتليلك مثل شجرة عيد  
امليالد املضاءة ىف كل مرة أذكر أمسه  

 أمامك.
ــ أنت تتخيلني اي جني أشياء ال وجود هلا 

 على أر الواقع . 



أعلمى اي جاكلني أنك ليست الوحيدة  ــ 
 الىت وقعت ىف حب انش! 

ــ أان مل أقع ىف حبه...أان احرتمه و أقدره  
و كل ما هنالك أنىن كنت أتساءل بيىن  
و بني نفسى ىف تعجب ...ملاذا مل تزوج  

 انش إىل اآلن؟!
 أتملت جني كالمها مث قالت :

ــ آمل أنىن ال أكون قد تدخلت ىف 
بك جاكلني و ال  شئونك و لكىن أح



أريد أن أجرحك ,و لكنىن حينما رأيت 
الطريقة واألسلوب الذى تتحدثني به  

عن املسرت انش خشيت من وقوعك ىف 
حبه....أردت ان أخربك أنه ال يفكر ىف 

الزواج البتة....كما أنه ليست لديه  
 النية مطلقاً ىف الزواج.

 ــ ملاذا ال يفكر ىف الزواج؟
 



أبوه....كيف  ــ هل أخربك كيف مات 
 قـُتل ؟
 ــ قـُتل؟

ــ لقد قـُتل عندما أنقلب اجلرار الذى  
كان يقوده أثناء العمل...تزحزح به 

اجلرار من حافة مرتفعة ليسقط ىف منطقة 
 منخفضة ...ابتلعه اجلرار ككل 

 
 ــ اي هلا من حادثة مروعة! 



ــ لقد دمرت متاماً والدة املسرت انش فقد 
وجها...و  كانت تكرس حياهتا كلها لز 

ملا مات طاش صواهبا و مضت سنوات 
قبل أن تستطيع اسرتداد صحتها و إن  

كان إىل يومنا هذا صحتها متدهورة  
 طوال الوقت .

 صمتت السيدة جني برهة مث أضافت :
ــ إن املسرت انش حيب أمه حباً مجاً و هو 

يبذل قصارى جهده من أجل احلفاظ  



عليها و اإلبقاء عليها داخل املنزل  
ه...و على الرغم من أننا طلبنا منه مع

مراراً و تكراراً أن يعهد هبا إىل دار  
املسنني حىت تلقى الرعاية الكافية إال أنه 

كان يرفض بشدة و إصرار و السبب 
يرجع إليها أن املسرت انش مل يتزوج حىت 

اآلن كما أنه يكره فكرة الزواج من  
 أساسها .



  ــ و لكن ابلتأكيد أن أية امرأة سوف
 يتزوجها ستقوم برعاية والدته أيضاً!

ــ لعل هذا ما يفسر أنه دائماً حيتفظ  
لنفسه مبسافة بينه و بني النساء...فقد 
رأى كيف فعل احلب أبمه و كيف كان 

الثمن ابهظاً له , كان يتعني عليه أن  
 يدفعه و يرفضه ابلكامل.

انتهى حديثهما فمدت جني يدها تربت  
 ت هلا: هبا على يد جاكلني و قال



ــ أشكرك على القهوة....سوف أتركك 
 اآلن لقراءة اخلطاابت.

جاكلني   عندما أغلقت الباب القت
نفسها غارقة ىف التفكري ىف املسرت انش 
املسكني و كيف أن املأساة كانت كبرية  

حني فقد أابه ىف ذلك احلادث  
األليم...أهنا قصة أليمة حقاً ملن يسمعها 

و الذى فاقم األمور أهنا تذكرت كيف  
فقدت أبويها كذلك ىف حادث أليم 



أيضاً ...وجدت جاكلني قلبها يعطف  
ق له ملا القاه و كابده من على انش و ير 

 تعاسة و شقاء و معاانة مثلها متاماً .
انتبهت لقراءة خطاب جون و وجدت  

أنه قد ذكر كافة أخباره و أخبار املزرعة  
و األهل و األصدقاء و مل يرتك هلا شيئاً  

إال و قد ذكره هلا...سود صفحات  
طويلة ابلكالم يصف هلا فيها كل ما  

كتب إليها    حدث مؤخراً منذ آخر مرة



فيها و ملا فرغت من قراءة اخلطاب  
وجدت نفسها تضحك طرابً بعد ما  

كانت حزينة منذ حلظات...أما اخلطاب 
الثاىن فكان من كاترين كايسى أخربهتا  
فيه أن املسرت بيل كايسى قد حتسنت 

حالته الصحية كثرياً و مت نقله إىل املنزل 
 مره أخرى.

صباح اليوم التاىل خرجت جاكلني 
بصحبت املسرت انش كامبيل كما كان 



مقرراً لكى يطلعها على أحد املشروعات 
مبزرعته وهو املشروع الذى كانت تتوق 
شوقاً إىل رؤيته ...غري أن احلالة املزاجية 
غري مستقرة, إذ أنه كان متجهماً طوال  

الوقت فعلمت أنه ىف تلك الصبيحة 
ليس على استعداد لإلجابة على أية  

 توجهها له ...تساؤالت  قد 
لزمت الصمت و خشيت العواقب و  

متنت لو أن حالته املزاجية هى مثل 



طابع اجلو االسرتاىل امللبد ابلغيوم و 
املليئ ابلربق و الرعد الذى ال يتمخض 

عنه أبداً أية أمطار و ما إن قطعت  
 السيارة شوطاً حىت قالت له:

 ــ أراك اليوم عصبياً بعض الشئ؟ 
ة أمى رمبا كانت ــ كال...ولكن حال

 السبب
 ــ حسناً...سوف أعتىن هبا

 ــ أشكرك 



ــ ملاذا كنت تتحاشاىن األسبوعني  
 املاضيني

 ــ ماذا تقصدين؟
ــ أقصد أنك تـُبقيىن ىف املنزل حينما  
تقوم ابلعمل وسط املزارع و احلقول  

وحينما تكون متواجداً ابملنزل تكلفىن 
ابلقيام مبهام وسط احلقول و املزارع, 

 أيس كذلك؟ 
 ــ أمل نتفق من قبل؟



ــ أجل....و لكن ال ترتكىن هكذا منبوذة 
كاملصاب مبرض اجلزام لقد كان اتفاقنا  

أجلب لك الضوضاء و  على أن ال 
املتاعب و ألسرتك أثناء حبثى عن  

ضالىت حىت العثور على ما أنشد من  
 حقائق و أشخاص.

ــ على أى حال ...أان أسف إذا كنت 
قد أخذت انطباعاً خاطئاً أبنىن أفعل  

ذلك عمداً لتحاشيك و االبتعاد عنك 



بسبب كراهية مىن لك...كال, أعلمى  
كما    أن هذا ليس له أساس من الصحة

أرجو منك أال تذهب بك الظنون مثل 
 هذه املذاهب...هل اقتنعت أم ال؟ 

 ــ اقتنعت....و أشكرك.
انفق كالمها وقتاً طوياًل ىف التول مبنطقة  
املشروع و األراضى احمليطة به و تنقال 
من مكان آلخر و اخنرطا ىف مناقشات  

علمية عن الزراعة ىف املناطق الصحراوية 



. مث جلسا ىف دافئ   و األراضى املاحلة 
أحد األشجار و قد حاوال أن يناال  

قسطاً من الراحة بعد اجلولة الطويلة و  
اندارجا ىف احلديث... الحظن جاكلني  

كيف أن عيون املسرت انش تكاد  
تلتهمها التهاماً...أما هو من جانبه  
الحظ أهنا قد عرفت مغزى نظرته  

 فبادرها بقوله: 



اكلني و  ــ لقد صرت امرأة انضجة اي ج
ال أستطيع مقاومة إغراءات أنوثتك  
الطاغية....هل تعلمني ماذا فعلت  

 بفؤادى؟ 
 ــ نعم...أعرف

اقرتب منها أكثر فأكثر فوجد أهنا 
كذلك تقرتب منه بوجهها احتضنها 
حضناً عميقاً وضمها إىل صدره بقوة 



وشدة و سرعان ما قبلها قبلة عارمة 
 فألفها تستجيب له و تبادلته القبالت.

و أخذ ميسد و يربت على ظهرها براحة 
يديه....ضمها أكثر إىل صدره اخلشن,  
و أطبق بقبالته على شفايفها حىت ذااب 

 و صارا كأهنما شخص واحد.
 قال املسرت انش متسائاًل :

ــ هل عرفت املزيد من التفاصيل ىف  
 حبثك عن عائلتك؟ 



كان سؤاله غري متوقعاً حىت أنه أدهش  
ن احللم الذى  جاكلني و أيقظها م 

اخنرطت فيه فاعتدلت ىف جلستها و  
 قالت :

ــ لو أنك ساعدتىن لكنت قد توصلت 
إىل املزيد من اخليوط...فأنت على أية  

حال قد نبهتىن إىل أشياء غابت عىن و  
 مل أكن اعرفها .



ــ أشك ىف أن تكون هناك مثة معلومات  
تفيدك أو توصلك إىل ما تبغني دون أن  

األمر لن يضر أبمى أو  أخربك هبا ما دام
 بـ كريس!

هنا وجدت جاكلني الفرصة ساحنة كى 
تستفسر عما حتب أن تعرفه من وجه  
التماثل و التشابه بينها و بني كريس  

 فصاحت: 
 



ــ إذن تستطيع أن ختربىن كيف اكتشفت 
الصفات املشرتكة بيىن و بني أختك  

كريس و الىت جعلتك جتزم أبهنا شقيقىت 
من أنىن ترعرعت ىف   التوأم على الرغم 

 أمريكا و هى ترعرعت ىف اسرتاليا؟
ــ لقد عرفت ذلك مبحض الصدفة 
عندما مسعت أىب و أمى ذات يوم  

يتحداثن بشأن إرسال خطاابت إىل  
أمريكا...كنت حني ذاك صغرياً و  



اسرتق منهما السمع و التصنت على  
حديثهما , و لقد مسعتهما يقوالن :"أن 

ريكا خطري جداً  إرسال اخلطاابت إىل أم
ألنه مبثابة الديناميت املتفجر ألنه من  
احملتمل جداً أن يسقط ىف يد جاكلني  

أحد هذه اخلطاابت و عند ذلك ستعلم 
أهنا و كريس قد مت تبنيهما و مها 

صغرياتن السن و أن هذا األمر ال حيمد 
 عقباه على أية حال"



عند ذلك عدلت جاكلني رأسها و قالت 
: 

لفعل أحد تلك اخلطاابت, ــ لقد رأيت اب
لقد عثرت عليه ىف خزانة أمى و أىب ىف  

 أعقاب موهتما!
 ــ ماذا كان كل كالم اخلطاب؟

ــ لقد خلف الكالم صدمة ىّل افقدتىن  
صواىب وجعلت كالماته حمفورة ىف عقلى 
و ذهىن...كان اخلطاب عبارة عن ورقة 



ممزقة , تـُركت و ُأمهلت و كان عليها  
ة سيمور  عالمة بريد مدين

االسرتالية...هذه العالمة أعطتىن الفكرة 
 أبن أسرتى من هنا.
 ىف آسى قال انش: 

ــ هذا كان ما خيشاه أىب و خياف من  
 عقبته ! 

 ــ هل أخرباك والداك من تكون أمى؟



ــ ال...مل تقل ىّل أمى شيئاً عن ذلك و  
لكنها أقسمت علّى أبن أحافظ على  

هذا األمر الغامض سراً مؤكدة ىّل أن من 
شأن ذلك أن جيرح كريس ىف حالة  
اكتشافها أهنا متبناة....لقد كانت 

عالقىت بـ كريس قوية و من الطبيعى أنىن 
لن أفعل شئ يسبب هلا األمل, و لذلك  

و تعهدت هلا أبنىن لن أقسمت أمام أمى 



أفعل ذلك ما حيت و أنىن سوف أحرتم 
 رغباهتا و إرادهتا.

ــ عجيب أن أمك حاولت احلفاظ على  
أمر التبىن سراً...أليس كذلك؟ من  

األفضل أن يعلم صاحب الشأن حبقيقة  
 أمره!

 ــ ماذا تقصدين؟
ــ أقصد أن تعلم كريس احلقيقة  

 كاملة....هذا حقها!! 



انش طوال طريق العودة  مل ينبث املسرت 
مع جاكلني إىل املنزل بكلمة....عندما 
وصلت هبما السيارة وجد أن السيدة 

لني تنتظرمها...أقبلت حنومها مسرعة و 
أخربهتما أبهنا قد أعدت طعام العشاء و 
أهنا وضعت ىف الفرن فخذ أحد اخلراف 
إىل أن يتم شيه ابإلضافة إىل أهنا قامت 

هتا جاكلني  بطهو اخلضروات الىت أعد



من قبل و لكنها فجأة تذكرت شيئاً 
 ما...قالت: 

ــ هل علمت اي مسرت كامبيل أن أختك 
كريس قد حضرت و أمضيت ساعتني 

 هنا ...مث انصرفت؟ 
ارتسمت عالمات الغضب و الثورة 

على مالمح جاكلني فقالت له ىف حدة 
 و خنق:



ــ إذن....كنت تعلم...اخرتعت قصة  
تبعدىن عن رؤية  السد و املشروع لكى 

كريس, كما قمت بتمثيل مشهد احلب 
أبداء رائع من أجل أن جتعلىن انفق  

املزيد من الوقت بعيداً عن املنزل حىت  
ال تراىن كريس و ال أراها ,أليس 

 كذلك....تكلم؟ 



ــ كال مل أعلم بقدومها وأؤكد لك أن  
وجودها و وصوهلا كان حمتماًل و ليس 

 لى اإلطالق! أكيداً....أان لو أدبر شئ ع
تساءلت السيدة لني عن سر حدة 
التوتر ىف العالقة بني املسرت انش و  

 جاكلني...رد عليها انش غاضباً: 
ــ أرجوك أذهىب اآلن اي سيدة جني و ال 

 داعى للقلق أو التساؤل! 



انصرفت جني غري أن جاكلني كانت ال  
 تزال غاضبة .

 قالت :
 ــ ملاذا....فعلت ذلك؟

 سب االتفاق؟!ــ أمل يكن ذلك ح
ــ اللعنة على االتفاق...كان عليك أن 

ختربىن....مل أكن ألفعل شئ سوى رؤيتها 
 فحسب! 

 هدأ انش من روعها و قال :



ــ على أى حال كريس سوف حتضر يوم 
األربعاء القادم و مبقدورك رؤيتها و لكن 

 أرجو أال جتعليىن أندم على ذلك .
ــ لن أفعل ما ختشاه سوف أراها فقط و  

أأتملها و أتدبر أوجه الشبه و االختالف 
بيىن و بينها فقط دون أن أثري أية  

 متاعب ألحد. 
ــ اتفقنا... و لكن أعلمى أنك متدربة  

اتبعة للرابطة الدولية الزراعية....ال  



ختطئ القول أمام كريس و إذا سألتك  
عن شئ قوىل هلا أنك طالبة أمريكية  

 فحسب....هل علمت؟ 
لني و متنت انقضاء  ابمياءة وافقت جاك

األايم بسرعة حىت أيتى يوم األربعاء  
الذى يبدو بعيد املنال ....مههمت  

 بكلمات غري مفهومة مث قالت :
 ــ أن غداً لناظره لقريب! 

 هناية الفصل الثالث 
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مضت الساعات و األايم 
متثاقلة....جاكلني تنتظر قدوم كريس و 
ىف نفس الوقت حفل عيد امليالد الذى 
مل تعد شغوفة به خاصة بعد وفاة أمها و 

أبيها اللذان كاان حيتفالن ابلعيد 



معها....كانت كريس الشقيقة التوأم  
هى األهم اآلن...و لكن الوقت أيىب أن  

 مير .
سرت انش كامبيل سعدت عندما كلفها امل

أبعمال كثرية كفيلة بتمضية الوقت و  
كسر حدة الرقابة و امللل الذى تعاىن  

منه بعد نفاد صربها ىف انتظار يوم  
 األربعاء...يوم قدوم كريس.



كانت تلك األعمال تتلخص ىف أخذ  
صغار األايئل املولودة حديثاً إىل احلقول  

اخلاصة بكل منها...كان هذا العمل 
ها ابخلارج وسط املزارع  يقتضى تواجد

طوال اليوم و ملا حانت أايم االثنني و  
الثالاثء كانت مشغوليات العمل قد  

خفت و ولت القطعان و مل يتبق سوى 
قطيع يوم الثالاثء و بذلك أصبح يوم  

األربعاء خالياً بدون عمل سوف تقضيه  



جاكلني ىف املنزل من أجل لقاء  
كريس....قطع عليها املسرت لني مدير  

 املزرعة شرودها و فاجأها قائاًل:
ــ املسرت انش يطلب منك إرسال آخر 

 قطيع يوم األربعاء صباحاً! 
ــ أهو طلب ذلك...اي له من إنسان  

 عجيب اي له من.... 
اندفعت جاكلني جترى إىل املسرت انش 
ىف غرفة الكمبيوتر...و نظم حواسب 



املزرعة...وما أن دخلت كالعاصفة  
و ألقت هبا على  عليه...خلعت القبعة

مكتبه فتطايرت األوراق من  
أمامه....حاول استوضاح غضبها و  

 لكنها أسرعت تصرخ ىف وجهه قائلة : 
ــ أنت تريد خداعى مرتني....ما معىن  

أرساىل إىل املزرعة يوم األربعاء و هو يوم 
 عودة كريس؟ 

 ــ أان..... 



 ــ أنك حتتقرىن و تسخر مىن ! 
عملك و   ــ أهدائى...إبمكانك اجناز

العودة بسرعة....ال تقلقى لن تفوت  
 عليك الفرصة! 

 ــ كيف....هل ميكنك اخبارى ؟
ــ أن القطيع صغر العدد قوامه مخسون  

رأس و سوف يستغرق ذلك منك مخس 
ساعات فقط مث ستكونني ىف فراغ بقية 

 اليوم.



ومجت جاكلني ال تدرى ماذا  
 تقول....قطع صمتها املسرت انش قائاًل:

أن اشغل وقتك ىف الفرتة  ــ أردت
الصباحية بداًل من املكوث ىف عد و 
حساب الدقائق و الساعات و حرق  

 األعصاب . 
أدركت جاكلني أهنا كانت 

خمطئة....ألقت بيديها فوق املكتب  
حتاول أن ختفف عن قدميها محل 



جسمها فانسدلت خصل شعرها 
كالستارة املتهدلة خُتفى جزءاً من وجهها 

 كسر :و قالت بصوت من
ــ أان آسفة ...لقد فهمت بطريقة خاطئة 

! 
ــ كال... لقد صارت عادة لديك أن  

تشكني ىف النوااي و املقاصد و تفرتضني  
سوء النية...لقد قررتى أبىن  



غول....مارد يريد أن حيول بينك و بني 
 رغبات قلبك. 

لفت جاكلني رأسها لكى تلقى بشعرها  
مع  وراء ظهرها فتالقت عيناها الالمعتني

 عيىن املسرت انش و عندها قالت : 
ــ ال أظن بك السوء...لكنك جيب أن 

تلتمس ىّل العذر ىف سوء التفسري وفهم 
 أوامرك. 



ــ أان ال أريد إبعادك عن  كريس ....حىت 
املرة السابقة مل أقصد إبعادك  

عنها...اللعنة على الظروف الىت جعلتك 
تتصورين أشياء ىف خميلتك ليس هلا 

أرض الواقع....أعلمى أنىن  أساس على
لو تركتك تفعلني ما تشائني فأن ذلك  

 سيصيب أانس أبرايء ابجلراح و اآلالم .
 كانت جاكلني قد أصابتها اجلراح فعالً 



ــ أعلم أنىن أتفهم ظروفك و أقدر  
التزامك و مشغولياتك....فلماذا ال 

حتاول أنت أيضاً أن تفهم ظروىف و تقدر 
 مشكالتى؟! 

ش واقفاً و قد اصابه  عندها هنض ان 
الغضب بثورة امتدت برعشة إىل كل  

 أطرافه فقال:



ــ أعتقد أنىن فعلت ذلك عندما رتبت  
جدول أعمالك هلذا اليوم... هل هذا 

 هو جزائى؟
أحست جاكلني إهنا أخطأت للمرة  

الثانية حاولت االعتذار و لكنه استطرد 
 ىف غضب قائاًل : 

مراعاة  ــ أان لن أضيع وقىت بعد ذلك ىف 
 لظروفك!



ــ أرجوك....ال تفعل....لقد حاولت 
االعتذار لك اثنية....ماذا بقى أان  

 أفعله!
 ــ جيب عليك أن تثقى ىب ثقة عمياء!

ــ مل حيدث و لو مرة أن فقدت الثقة بك 
 ! 

ــ حىت و أنت تكيلني ىّل االهتامات تلو 
 تقذفيىن أببشع األوصاف ؟ األخرى و

 ــ اعذرىن...هذا اليوم عسري علّى. 



ــ ليس عليك وحدك....بل علّى أان 
 أيضاً!

ــ أن اليوم أشبه جبلوسى فوق قنبلة 
 موقوتة !

ــ أان أيضاً صمام هذه القنبلة الىت  
 سيؤدى انفجارها إىل كارثة حمققه! 

اقرتبت الدموع من عني جاكلني من عني 
 ش هبا فأسرع قائاًل :جاكلني فأحس ان



ــ أذهىب اآلن جاكلني لقد حتملت ما ال 
 طاقة لك به...أذهىب إىل املسرت لني.

كان املسرت انش كامبيل حمقاً....فهى 
من داخلها كانت أشبه بزنربك املنبه 

الذى أمتأل ابللف حىت صار ال يسمح 
أبى لفه أخرى و إال أنفجر و تناثرت  

..أما  مكوانهتا ىف كل صوب و انحية.
 هى فقالت :



ــ أان فعاًل متوترة و عصبية هذا الصباح  
 ...أرجو املعذرة! 

و اجتاحت غرفة املكتب عاصفة  
هادئة....ابتسم انش ابتسامة داعبت 

 كل تقاطيع جسد جاكلني و قال : 
ــ لقد غفرت لك و ساحمتك اي جاكلني  

 و لن نعود إىل ذلك مرة أخرى.
استفسرت جاكلني أحاسيس انش  

بة....فتحركت عواطفها و احتدت امللته



النريان ىف كل أطراف بدهنا فقالت ىف 
 نعومة و رقة:

 ــ نـــاش.... 
نظر إليها و أدرك مقاصد ما ترعى إليه  
و أحس مبا خيتلج أنفاسها من توهج و  
التياع....هم يقبلها إال أنه سيطر على  

انفعاالته و أمسك بكلتا يديه ىف  
  املكتب و قال ىف صوت خشن يثري

 األعصاب : 



 ــ هيا....أخرجى اآلن جاكلني!
 ــ و لكنىن كنت أود... 

 ــ حبق اآلله..هيا أغرىب عن وجهى اآلن ! 
انصرفت جاكلني من أمامه علمت أن  

مكوثها لن يفيد كثرياً ىف هذه 
الساعة.... رمبا أنقلب األمر إىل ما ال  
حيسن عقباه....سلكت الطريق البعيد  

دىن اتصال حول املكتب لكى تتحاشى أ
أو احتكاك به كما لو أن كان أدىن  



استفزاز كفياًل إبتالف السيطرة الواهية 
 اهلشة الىت يفرضها على نفسه و عليها .

 
 
 ـــــــــ 

ما أن خرجت من الباب حىت تنفست 
الصعداء و تنهدت تنهيدة عميقة مث  

جلأت إىل احلائط تستند عليه...الذت 



ا  ابحلجارة الصماء و كأن لسان حاهل
 يشكو هلا مما تالقى و تكابد.... 

ما مل تفهمه هو ملاذا صمم انش على 
طردها و قد كان يشعر بكل ما شعرت 
به و كان على يقني من هذه احلقيقة إال  
أنه رفض اإلذعان ملشاعره اجلاحمة الىت  

اعرتته....تساءلت و كررت السؤال  
 على نفسها ملاذا فعل ذلك؟!



قام به  أيقنت جاكلني أن التصرف الذى
انش مل يكن عاداًل أبية حال...أحست  
ابملرارة تعتصرها...أنه رجل من املمكن 

أن تقع ىف حبه...رمبا وقعت ىف حبه 
ابلفعل إال أنه رفضها حىت قبل أن  

يعرفها معرفة حقيقية...مبرور الوقت  
وجدت نفسها مستعدة للحاق ابملسرت 
لني و القطيع املتبقى و سائر العاملني  



لكى يسوقوا األايئل إىل  ابملزرعة 
 احلقول....حينذاك سأهلا لني :

 ـــ هل حتدثت مع الرئيس؟ 
ــ أجل هو يريدىن أن أقود أخر قطيع إىل 

 مكانه.
ــ تشجعى اي جاكلني سوف ينتهى كل 

 شئ بسرعة.
كان هذا عني ما ختشاه جاكلني إذ أهنا  

حتققت حني ركبت وراءه على ظهر  



اخليل أن الوقت مير....و أن إقامتها  
سوف أتتى إىل غايتها عاجاًل أو آجاًل و  
عندها لن يبقى أمامها سوى العودة إىل  
والية تكساس األمريكية و ترتك جزءاً  
من أحشائها وراء ظهرها...وهو اجلزء  

ىف تربة   الضارب جبذوره
اسرتاليا....أحست أهنا ىف حاجة إىل أن 

جتهش مبا صدرها ألحد تثق به ...إال 



أهنا مل جتد حوهلا من تعهد إليه أبسرار  
 نفسها و مكنون صدرها .

استغرق منها العمل اربع ساعات كاملة  
و حينذاك أمرها املسرت لني أبن ترتك  

صغار األايئل كل ستة مع بعضهم  
فردهم مع كبار  البعض ىف حظرية مب

االايئل حىت يتعرفوا على أمهاهتم...قال 
 هلا:



ــ لن تعرىف من هو وليد األايئل إال 
عندما ترينها ترضعه.... فاألم لن تطعم 

إال الصغري الذى ولدته فحسب دون  
 سواه ! 

كانت كلمات لني هى الىت حركت  
مشاعر جاكلني من جديد ... تذكرت 

فيها   أمها الىت مل ترضعها قط بل فرطت
منذ اربع و عشرين عاماً....انتهت 

جاكلني من العمل مع رفاقها و وجدت  



أن مالبسها قد اتسخت و صارت ىف  
حاجة إىل االستبدال . دعاها زمالءها  
لتناول طعام الغداء معهم...أسرعت  
بدون تفكري و جلست بينهم على  

املائدة تتناول الطعام و لكنها التفتت 
 لتجد من يقول هلا : 

 ل تسمحني ىّل ابجللوس إىل جوارك ؟ ــ ه
كان ذلك هو صوت املسرت انش كامبيل 
الذى جذب أحد املقاعد ليجلس دون  



أن ينتظر الرد منها و عندما أستقر قال 
: 

ــ لقد أتكدت أنىن قد أسديت لك  
صنيعاً عندما كلفتك ببعض العمل هذا  

النهار حىت أزيل عبء االنتظار اململ و  
 م كريس.نفاذ الصرب حلني قدو 

 ــ نعم....و أشكرك جزياًل  
بعد أن فرغا من تناول 

طعامهما....انتظر املشروب الذى اعتاد 



االسرتاليون شربه بعد تناول الغداء و  
بينما مها جالسان استشعرت جاكلني أن 

بقية الزمالء ىف العمل ينظرون إليها و  
إىل املسرت انش نظرات 

عجيبة...ففهمت أن هذه ليست عادة 
 كامبيل أن يتناول الطعام ىف  املسرت

املزرعة مع أحد....وأهنا إذا كان فعل  
ذلك فإن ذلك كان أكراماً هلا...و أيضاً  

معىن ذلك متيزاً هلا عن سائر العمال  



ابملزرعة...شكرت له ذلك الصنيع ىف  
نفسها...أما هو فلم يعبأ بشئ مما كان  

 يدور خبلدها...قال هلا فجأة:
املنزل...أن كريس   ــ هيا بنا جاكلني إىل

ستصل بعد قليل . لقد أرسلت أحد 
العاملني لكى يلتقطها من حمطة  

الوصول...كما أنه جيب عليك أن 
تصلحى من شأن هندامك و مالبسك  

. 



ــ أصحيح هذا...هل متزح أو تقول  
 احلقيقة؟

ــ لست أمزح ىف مثل هذه األمور اجلادة 
! 

ــ أشكرك...لقد أسديت ىّل صنيعني معاً 
 ىف يوم واحد.

 ــ حىت تقدرى مدى اهتمامى بك !
 ــ أخشى أن اعتاد على ذلك . 



ــ هل أيقنت اآلن انك أخطأت ىف بعض 
 تصوراتك عىن؟

 ــ أجل...و لكن...! 
 

ــ ال تقوىل لكن و إال ندمت على حلظة 
الضعف الىت محلتىن على فعل كل ذلك 

 معك!
ملا وصال إىل املنزل انطلقت جاكلني إىل  

لتأخذ محاماً سريعاً...غريت  احلمام 



مالبسها ىف غرفة نومها....أتملت  
نفسها جيداً فوجدت أن وزهنا قد نقص 

عدة أرطال فقالت ىف نفسها "ال 
أبس"....هذا األمر لن يضرها كثرياً  

ابلطبع ...راحت تتدبر و تنظر ما عسى 
كريس ستتقبلها أم ال؟ خرجت جاكلني 

من غرفتها و توجهت هتبط الدرج  
اب للقاء كريس فوجدت أن للذه

اجلميع قد جتمعوا ىف غرفة املعيشة 



اجملاورة للمطبخ...شاهدت امرأة جتلس  
إىل جوار املسرت انش...هى ابلتأكيد  

أختها املفقودة كريس... هكذا اعتقدت 
جاكلني...شعرت خبفقة خفيفة ىف قلبها  
و ملا هبطت أكثر مسعت أهنا تضحك 

 على شئ ما قاله انش . 
لني شعوراً جارفاً بداخلها  قاومت جاك

حثها على الطريان و االنطالق إىل  
حيث تعانق توأمها كريس و لكنها  



مارست عدة ضغوط للسيطرة على 
نفسها و مشاعرها قد تندم عليها بعد 

 ذلك...
اقرتبت رويداً... رويداً لتكتشف أن  

كريس ذات عيون رمادية و شعر طويل  
ها  يتهدل ىف انسياب على كتفيها مما زاد
هباءاً و مجااًل...أنفها صغرية أنيقة أما  

فمها لطيف و كرمي الطابع هى ليست  
 كبرية الشبه هبا إذن.



و لكن الشئ األكثر بروزاً و الذى أاثر  
انتباه جاكلني كانت تلك اللفتات و  

احلركات و االلتواءات املميزة الىت أتتى 
هبا كريس هى ما نفسها ما تفعله  

سها "لقد صدق جاكلني.... قالت ىف نف
 انش !" 

عندما اقرتبت جاكلني أكثر علمت أهنا  
اآلن سوف تلتقى بشقيقتها دما و حلماً 
كريس....هذا األمر جعل فكرها خيامره 



شعور خفى ابلطمأنينة و الراحة و الرضا 
 فتقدمت إىل توأمتها خبطى اثبتة. 

عندما مسعت كريس وقع أقدام جاكلني  
ضت و  تتجه إليها و إىل املسرت انش هن 

توجهت إىل جاكلني ملالقتها فقد استبد  
هبا الشغف و الشوق إىل رؤيتها و  

التعرف عليها و هنا جاء دور  مسرت  
 انش فقال : 

 ــ أقدم لك اخىت كريس. 



أحست جاكلني أن املسرت انش يؤكد و  
 يضغط على كلمة أخىت....مث قال اثنية:

ــ أقدم لك اآلنسة جاكلني ماكيفى 
ة القادمة من تكساس ىف  املتدربة الزراعي

إطار برانمج التبادل العلمى لطالب  
الكليات الزراعية و الذى تنظمه  

الكليتان الزراعيتان ىف امريكا و اسرتاليا 
من خالل الرابطة الدولية الزراعية حينئٍذ 



قالت جاكلني بنربة أمريكية مميزة ألهل 
 تكساس :

 ــ مرحباً بك اي كريس
 بنربة اسرتالية :وردت كريس قائلة 
 ــ أهاًل و سهاًل بك 

حاولت كلتامها االخنراط ىف املزيد من  
الكالم خاصة و أن جاكلني مدت يدها  

ملصافحتها فأطلقت كريس يدها  



لرتحيب بيد األخرى و ابتسمت 
 ابتسامة عريضة.

أحست جاكلني حبرارة و دفء مل ختطئه 
مشاعرها إال أن املسرت انش كان حيوم 

أن يتحاشى أى خطا يبدر  حوهلما حياول
من أى منهما...تضايقت جاكلني و  

أحست أن انش أصبح مثل الشيطان 
الذى يرغب ىف االنتقام من الذين  



يسخط عليهم فصاحت ختاطب كريس 
: 

 ــ أخربىن انش أنك طيارة ماهرة! 
ــ هذا صحيح, أان أطري عرب البالد كلها 

و أزور كافة بقاع األرض من مدن و  
و أمحل معى على  سهول و وداين

الطائرة الربيد و الطعام ليتم نقله بني  
 األقاليم. 



ــ أن من تقوم مبثل هذه املهام الشاقة  
البد أن تكون عبقرية ىف امليكانيكا و  

 هندسة الطريان!
 ابتسمت كريس و قالت :

ــ مل أيت ذلك إال ابلتجارب و العمل 
 الطويل.

 
 
 ــــ 



 
 بدت كريس ذات أنوثة طاغية...مجيلة
ممشوقة القوام....فاتنة ختلب األبصار 
على خالف ما كان يصورها انش على  
أهنا امرأة خشنة بعد أن اعتادت على  
التعامل مع البضائع و الطرود الثقيلة  

 .... 
و حينما أاثرت جاكلني هذه املسألة مع  

 كريس ابتسمت األخرية و قالت :



ــ حنن نريد املساواة مع معشر  
ا الطيارات كنا من  الرجال....تذكرى أنن

 بني الرائدات ىف إجناز هذه املساواة.
تلقت جاكلني املشروب الذى قدمه هلا  
املسرت انش وراحت ترتشف منه رشفة  

 تلو األخرى مث قالت لـ كريس : 
ــ بذلك أن جتعلني من 

 الطائرات....خيول! 



ــ هذا ما اعتدت عليه لقد ولدت طيارة 
 بطبيعىت

 قال لـ كريس : فجأة تذكر انش شيئاً ما ف
 ــ و ما هى أخبار فيكتور ؟ 

 ــ فيكتور خبري. 
مث وجهت كريس كالمها إىل جاكلني  

 وقالت:
ــ ابملناسبة, فيكتور هو النمر الذى أحبه 

 و أخذه معى ىف كل رحالتى اجلوية. 



 ــ رائع....أال ختافني منه؟ 
ــ كال.....على الرغم من حتذيرات انش 

 ىّل ليل هنار!
 ىف احلديث اثنية قائالً هنا تدخل انش 

ــ و هل أبداً تستمعني إىل  
كالمى....أنك عنيدة و صعبة املراس و  

 ال تطيعني أوامرى مطلقاً!
أنطلق ثالثيتهم يضحكون مث قالت 

 جاكلني :



ــ ىف هذه احلالة األمر يشبه عالقىت  
بشقيقى جون فأان ال أطيع له  

أمراً....فهو يصغرىن لذلك تنقلب 
 يصبح هو من يطيع أوامرى.األحوال و 

زادت ضحكات ثالثيتهم....إال أن 
املسرت انش متلمل و صار قلقاً مرتقباً  

خشية أن يتطور احلديث إىل كشف شئ 
من األسرار الىت حياول جاهداً 

إخفائها....متىن من كل قلبه لو أنه متكن 



من إهناء هذه املقابلة أبسرع وقت 
 ممكن. 

أما جاكلني فقد كانت على  
قيض...تضحك...أتمل لو ان هذا  الن

احلديث الشيق مع كريس امتد إىل أبد  
 الدهر....سألت كريس جاكلني قائلة : 
ــ كم من الوقت سوف متكثني هنا ىف 

 فرييندا؟



ــ قبل احلادث الذى تعرض له املسرت  
بيل كايس كان مقرراً ىّل ستة أشهر , أما  
اآلن فال أعلم...عموماً األمر أصبح بيد 

 ني ! املسئول
 

ــ احلمد هلل أنك ستكونني معى هنا  
لتحضرى عيد ميالدى ... ستكون 

فرصة طيبة للقاء مجيع من ىف املقاطعة و 



سوف ندعو بعض املتدربني من الرابطة  
 الدولية الزراعية.

 ــ مىت سوف يكون يوم احلفل؟ 
 ــ بعد أسبوعني؟

 ــ و لكن ....هذا عيد ميالدى أيضاً!
لني أهنا قد حلظة واحدة وأدركت جاك

ارتكبت خطأ فادحاً غري معروف 
العواقب....مل تكن حباجة إىل نظرات  

املسرت انش كامبيل الىت خرجت كالشرر  



املتطاير املتقد من عينيه إال أهنا على  
اجلانب اآلخر التفتت لتجد أن كريس  

 صارت ىف سعادة ابلغة قائلة: 
ــ هذا سيكون رائع! سوف جنعل من  

 , ما رأيك اي انش؟عيد ميالدى حفلتني 
 قال انش حبدة و جتهم : 

ــ ذلك لو استمرت جاكلني معنا حىت  
 ذلك احلني ! 



ــ أوهـ...سوف تستمر معنا, أليس  
 كذلك جاكلني؟

ــ أظن ذلك , ابملناسبة أرجو منك أن 
 تناديىن بـ جيك ,هل تسمحني بذلك؟

 ــ ابلطبع!
شعرت جاكلني ابلصدمة...ذلك أن 

واحد هو آخر ما املشاركة معا ىف حفل 
متنته أو توقعته...أن العاقبة ابلتأكيد 
ستكون وخيمة....فقد جتذب هى و 



كريس انتباه احلاضرين إىل أوجه التشابه 
بينهما و من مث تنكشف القرابة  

بينهما...أما كريس فقد قفزت طرابً و  
 فرحاً و قالت :

ــ سأتوجه اآلن لكى أفرغ محولة ما أتيت 
حضرت لك البرية  به من أشياء...لقد أ

الىت حتبها انش...أما أنت جيك أان  
 أحب الشمبانيا فما رأيك؟

 ــ و أان كذلك أحب الشمبانيا !



لكزت كريس أخاها انش ىف جنبه  
 مبرفقها قائلة : 

ــ أليس هذا عظيماً ؟ أان و جيك 
مشرتكتان ىف املولد و الذوق ....أراهن  

 أن هناك الكثري من أوجه الشبه بيننا!
ريس و انصرفت هنضت ك

لشأهنا...تفكرت جاكلني ىف األمر  
فوجدت أن انش كان على حق من 

خماوفه , نظرت إليه فوجدته مضطرابً و 



قد غرس أصابعه ىف شعر رأسه و أخذ 
يفكر عصبية , كيف سيخرج من هذا  

املأزق الذى سببته له الفتاة املتهورة 
جاكلني ,حينذاك نظر إليها فوجدها 

 تقول :
 سوف أمتارض ىف ذلك اليوم !ــ ال أبس! 

ــ أن ذلك ال جيدى و قد سبق أن قلت 
لك أهنا عنيدة و سوف تصر على تنفيذ 



ما ىف ذهنها و لديها مقدرة على أن 
 تنقل احلفلة كلها إىل فراشك!

 ــ إذن...ما هو احلل ؟
ــ احلل أن أكون إىل جوارك طوال الوقت 

لكى أمتص كل ما يصدر عنك من 
 طائشة.محاقات 

ــ مبعىن آخر....فستكون حارسى ىف 
 ذلك اليوم ! 

 ــ هل لديك خيار آخر؟



 ــ ال....كما تشاء! 
تصنعت جاكلني الطاعة و أخفت عنه 

ما يدور بداخلها من حنق و سخط  
عليه...عاتبت نفسها قائلة كيف حدث  

أن مالت و اجنذبت بنفسها إىل ذلك  
الوغد ؟! حاولت االنفجار ابكية و  

ضلت أن تصطنع ابتسامة زائفة لكنها ف
 على شفتيها . 
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انقضت األايم سريعاً و مرت األسبوعني  
ىف سالسة و ازدادت جاكلني اقرتاابً من 



كريس و صارت أوجه التشابه بينهما  
تزيد من التقارب و الصداقة غري أن  

ملتوثبة الىت ال تفتأ  عيون انش الناقدة ا
تراقب جاكلني و حتسب عليها خطواهتا 

و نظراهتا و كلماهتا بل و مهساهتا  
جعلت منها فتاة حساسة عصبية حتس  

 و كأهنا موضوعة حتت الوصاية . 
ارتدت جاكلني ىف ذلك اليوم أهبى حله 
لديها و تزينت فصارت فتاة مجيلة هبية  



الطلعة حسنة املظهر أنيقة و أضاف  
كول تصرفاهتا و مكياجها املزيد من بروتو 

األهبة حبيث صارت جنمة احلفل. وملا  
حان الوقت املناسب الذى استعدت  

فيه للهبوط للمشاركة ىف احلفل وجدت  
أن ابهبا يطرقه شخص ما....فتحت  
لتجد ان الطارق ما هو إال سيدها 

املتعجرف انش كامبيل الذى ابدرها  
 قائاًل :



...لقد حتولت  ــ اي لك من فتاة مجيلة.
 إىل أنثى كاملة جذابة!

ــ أشكرك...هل أنت صادق هذه املرة  
 أم هى جمرد جماملة مصطنعة؟ 

ــ الحظت جاكلني أن املسرت انش يرتدى 
بدلة أنيقة ذات ايقة كبرية على الصدر  

و قميص فاتح هبيج اللون و كرافته  
داكنة...أما البنطلون فكان رمادايً...و  

 حىت وجدته يقول:مل تنتظر كثرياً رده 



ــ هل أستعديىت لتناول شراب ما قبل 
العشاء, أن القوم اجتمعوا منذ نصف 

 ساعة و حنن اآلن ىف انتظارك. 
 ــ أان مستعدة...هيا بنا ! 

هبطا ليجدا ان من بني احلاضرين  
السيدة جني و السيدة كاترين و السيد 
 بيل كايس الذى ابتدرته جاكلني قائلة :

 اي مسرت بيل؟ــ كيف حالك اآلن 
 ــ لقد تعافيت شكراً هلل... 



مل يكمل كالمه حىت تدخلت السيدة 
 كاترين كاجلرس صائحة:

ــ محداً هلل لقد تعاىف من الشلل الذى  
أصابه و ما أن استطاع احلديث حىت  

صار يتكلم بل انقطاع و كأنه قد ضجر  
من الصمت فيحاول أن يعود ما فات و  

 يزيد. 
ت جاكلني و املسرت انش و كدا  ضحك

السيد بيل و سرعان ما لفت األنظار  



وجود اآلنسة سوزان زميلة جاكلني ىف  
الدراسة الىت غافلتها و وضعت يديها  

على عيىن جاكلني و قال هلا :"من 
أكون؟" بلهجة أهل تكساس 

األمريكية....و سرعان ما عرفت 
جاكلني أهنا سوزان فرحبت هبا و قدمتها 

 انش كامبيل الذى قال:للمسرت 
ــ أنت صاحبة االستعراض اجلميل , 

 أليس كذلك؟ 



 ــ أجل 
كانت اآلنسة سوزان ترتدى مالبس  
أنيقة و بدت ىف احلفل متألقة جتذب  

أنظار الرجال , كما ان عادهتا ىف اخلفة  
و املرح لفتت أنظار و انتباه عدد ال 
أبس به من احلاضرات و استطاعت 

املسرت انش االستحواذ على حديث 
كامبيل لفرتة طويلة حىت أن جاكلني  

 شعرت ابلغرية القاتلة



 
أما صاحبة احلفل اآلنسة كريس فقد  

كانت ترتدى بلوزة سوداء أبرزت مجاهلا 
و شقرهتا و جعلتها تبدو مميزة وسط 

سائر النساء احلاضرات فلم يكن يرتدى  
ذلك اللون سواها و كانت زيناهتا  

ظ أن سعادته  تضيف إليها إعجاابً ولوح
كانت انبعة من القلب فهى استشعرت  
أن هناك ىف هذه الدنيا أخرى تشاهبها  



ىف كثري من الطباع حىت و لو كانت  
 أختها .

و لو تعلم أهنا فعاًل توأم روحها و  
شقيقتها ابملولد و لو علمت ألغشى  

عليها و كانت جاكلني ترمقها من حني  
آلخر كى تسجل ىف عقلها كل حركة  

 ا.أتتى هب 
الحظت كريس على جاكلني املزاج  
الصفراوى الذى جيعلها تتصور غرية 



كلما اندمج املسرت انش كامبيل ىف  
األحاديث املطولة مع الفتاة الطائشة  

سوزان و عند ذلك اقرتبت من جاكلني  
 قائلة:

ــ أعلمى اي جاكلني أنك مجيلة للغاية و  
تفوقني سوزان ىف كل الصفات و لعل  

 التفكري ملياً ىف دفع  هذا هو ما جيعلىن 
شقيقى انش أن يتقدم إليك و يطلب 

 يدك للزواج....فما رأيك؟



ــ كال أرجوك أال تفعلى ذلك , ألنك ان  
فعلت ظن أنىن السبب ىف ذلك و أنىن  

قد دفعتك دفعاً للتصرف على هذا 
النحو و أان ال أحب أن أيخذ فكرة عىن 

 مؤداها أنىن أفرض نفسى عليه. 
تقدم املسرت انش و ىف ىف تلك اللحظة 

يده كأسني من الشراب قدمهما إىل كل  
من السيدة كاترين و السيد بيل كايس  
اللذين كاان يقفا على مقربة من جاكلني 



و كريس و بعد حلظة خشية جاكلني أن  
تطلع كريس على املزيد من مشاعرها  
حنوها كشقيقة هلا و كيف أهنا ترمقها  

ها و  بنظرات عجيبة كريس ال تفهم مغزا
 لذلك اعتذرت هلا قائلة : 

ــ معذرة سوف أذهب إىل البلكونة لكى 
 استنشق هواء نقياً...

انصرفت حنو مقصدها إال إن كريس  
تبعتها و هى حتاول جاهدة أن تعرف ما  



الذى أصاهبا و جعلها تنصرف إىل حيث 
 تبعد عنها, قالت :

ــ ماذا دهاك جاكلني؟ هل أنت ىف صحة 
 جيدة؟ 

هنالك أىن حباجة إىل  ــ أجل كل ما 
 استنشاق بعض اهلواء .

حاول انش جاهداً بطريق غري مباشر أال 
يرتكهما معاً سوايً حىت ال هتتدى كالمها 

إىل حقيقة األخرى و علم ان احلل  



األمثل ىف هذه احلالة هو اإلبقاء على 
مرافقته لـ جاكلني خشية الوقوع ىف أى  

خطأ ال حتمد عقباه. و استمرت فقرات  
فل الباهر و أفرط مجيع الرواد ىف  احل

الطعام و الشراب كما يفعل األمريكيون 
 عادة ىف هذه احلفالت .

 قالت كريس: 



ــ ال حتسبني أىن أصدق هذا الكالم 
,فماذا وراءك أريد أن تصدقيىن القول و 

 إال....؟ 
ــ بل كما قلت لك ابإلضافة إىل أىن  

أشعر ابحلنني اجلارف إىل الوطن....و 
كل ما هنالك فال داعى  هذا هو  

 للقلق.... 
ىف هذه اللحظة كان انش على رأسيهما  

حياول السمع و التصنت , و لكنهما 



الحظا مقدمة من خياله الضارب عليهما 
و ملا أصبح ىف حضرهتما , صاح خياطب 

 كريس:
 ــ ماذا هنالك؟

 ــ أن جاكلني حتكى ىّل عن متاعبها.
تغري لون املسرت ماش كامبيل و صاح  

 ئاًل :قا
 ــ و ماذا تكون تلك املتاعب؟ 



ــ احلنني إىل الوطن....على األقل هى  
تؤكد ىّل أن ذلك سبب اضطراهبا . 

لعلك تستطيع إدخال البهجة و السرور 
على قلبها. جيب علّى اآلن الدخول إىل  

الضيوف و تبادل السمر معهم فأذنوا  
 ىّل ابالنصراف

 
ملا انصرفت كريس أصبح كل من انش 

ل و جاكلني مبفردمها ىف تلك  كامبي



الفراندة الشاسعة وسط الظالم اللهم إال 
بعض األضواء القادمة من الغرفة  

الداخلية حيث يسمع املرء أصوات  
 كؤوس الشراب . 

و تردد صدى الضحكات و بقااي  
 الكلمات . قالت جاكلني له" 

ــ هل كنت تسرتق السمع و تتصنت 
 علينا؟ اي لك من إنسان سيكوابتى ! 

 ـ خفضى من صوتك.... ـ



ــ أان ال يهمىن أن يستمع أى شخص 
مهما كان إىل ما أقوله . و لقد أعطيتك 
عهدى أبىن لن أخرب كريس أبى شئ . و 

ابلتاىل ليس لك العذر ىف أن تتصنت 
 علّى. 

انفعلت الفتاة األمريكية و نضج وجهها 
 عن  ابلدماء و اللون األمحر تعبرياً 

غضبها مما يفعل الرئيس ىف هذا اليوم  
اندماجه ىف احلديث مع سوزان مث تصنته 



عليها, و أن آخر هذه األفعال الىت رمبا 
مل يدرك أبن هلا ذلك التأثري على 

 جاكلني.
كان يعلم أهنا سوف تبدأ ىف االنفجار ىف 
وجهه و إخراج كل ما جييش ىف صدرها 

قبلة  و على حني غره منها كبت كالمها ب
عارمة منه أطبق هبا على فمها اجلميل و 

استحوذ على كل بوصة فيه فلم تعد 
قادرة على الكالم , لف ذراعيه القويتني 



حول خصرها كاحلديد و كذلك حول  
كتفيها و الظالم يلف املكان و ليس مثة 

مشاهد أو مستمع ملا يدور ىف هذه  
اللحظة احلرجة, و أطبق بذراعيه عليها  

ىف عنف حمبب فالتصقت و ضمها إليه 
خبطوط صدره حىت ما لبثت إال و قد  
ذابت ىف حبور أتثريه الرجوىل اجلارف  

 الذى طاش بصواهبا .



حاولت ان تدفعه بعيداً عنها و لكن  
حماوالهتا كانت مبثابة حتريك جبل من  

 مكانه .
سرعان ما حتولت رغبته ىف إسكاهتا  

ابلقبلة إىل مشاعر على النقيض متاماً مما  
ن يقصد و أتت بنتائج مغايرة على كا

بدهنا و على وجداهنا كذلك, عكست 
الرغبة املزدوجة لديهما ىف االستمرار 
على هذا النحو أطول فرتة ممكنة , و 



كل ما علمته جاكلني آنذاك أن النجوم 
قد انفجرت إىل أضواء ابهرة غطت 

الكون و أضحى الليل حاراً حىت أهنا  
وجدت شعرت و كأهنا ىف محى فجأة 

نفسها ال تري أن تدفعه بعيداً عنها , بل 
زايدة ضمه إليها لالستمتاع بنعيم دفء 
صدره العريض القوى و مهساته اجلنونية 

, و طاشت منها احلواس و حثته على 
االستطراد ىف تقبيلها و اإلتيان بكل ما  



يفعل من حركات تنم عن احلب و اهليام 
 و الغرق ىف العشق إىل ما ال هناية . 
ولفت ذراعاها تلقائياً حول عنقه و  

فقراته اخللفية جتذبه إىل ثغرها لينهل من  
عذوبته و لتنعم هىبما تستشعر من  

شعور خيامر وجداهنا , و أخرياً شعرت  
أبهنا تغرق ىف حبور أحضانه و لف اهلدوء  

املكان متيحاً هلما الفرصة لالخنراط ىف  



اللهو العذب و العناق الوثيق حىت شبعا  
 تواي من حبور الغرام .و ار 

ملا انتهيا أوعزت جاكلني إليه أن يعودا  
أدراجهما إىل داخل غرفة ضيوف احلفل  

, خشية أن يفتقدمها أحد, فعادا إىل  
املدعوين يشاطروهنم أطراف احلديث و  
السكر و مها بعد ال يزاالن هائمني ىف  

نشوة القبالت احلارة الىت فرغا منها  
كثرية حىت جاء  لتومها...مل متضى دقائق  



رسول إىل املسرت انش كامبيل ليفضى  
إليه أبن مثة غرابء ىف املزرعة حياولون  

سرقة املواشى و األايئل ىف هدوء الليل  
. و هنا أصدر كامبيل أوامره إىل رجاله  

ابن يسبقوه إىل هناك حيث احلقل 
الشماىل , على أن يتبعهم هو....و ملا  

 علمت جاكلني بذلك قالت له: 
 ف أصاحبك ــ سو 



و أصرت فقبل ظاهرايً خشية أن يلفت  
انتباه أحد ىف احلفل إىل ما سوف يفعله  

. فأخربته جاكلني أهنا سوف تغري  
 مالبسها و تالقيه خارج املنزل فوافق .

 
 ــــــ 
 

توجهت جاكلني سريعاً إىل غرفة نومها  
دون أن تلفت نظر أحد إىل حدوث شئ 



نز  غري مألوف , و ارتدت البنطلون اجلي
و القميص ىف غمضة عني و هبطت 

الدرج و خرجت إىل بوابة البيت لتجد 
أن املسرت انش قد خدعها و أنطلق  
بدوهنا و أن موافقته هلا ما كانت إال  

إلسكاهتا حىت ال يرتفع صوت اجلدال  
بينهما و سيعرف املدعوون بذلك و  

يفسد حفل أخته كريس ابإلضافة إىل  
هنما حفل عيد ميالد جاكاين أيضاً أل



ولدا ىف يوم واحد و توءاماً واحداً و ال  
يليق أن تذهب وسط جنح الليل ىف يوم 
عيد ميالدها لتطارد لصوص املواشى و  
رمبا كانوا من املسجلني اخلطرين فتصبح 

 املخاطرة وخيمة العواقب عليها.
علمت جاكلني أن انش أنطلق و خلفها 
وراءه , صممت على الذهاب فتوجهت 

رابت فلم جتد شيئاً لرتكبه  إىل جراج الع
حيث كان الرجال قد استقلوها ىف  



طريقهم لتعقب و مطاردة اللصوص و  
هنا فكرت قلياًل و قالت ىف نفسها أن  
عودهتا إىل احلفل لن جتدى شيئاً و أهنا 
أحبت ال تكون مثل سوزان فتاة مدللة 

انعمة تصلح فحسب للسهرات  
اخلليعة.....فركبت إحدى الدراجات  

 ية و انطلقت .البخار 
انطلقت جاكلني ابلدراجة البخارية و  

وجدت مسألة العثور على الطريق  



الصحيح مشكلة أمامها ألن التجول 
لياًل وسط احلقول و الشجريات ابملزرعة 
الواسعة مسألة عسرية حىت على العمال 

اخلرباء ابملزرعة اللذين أمضوا عهداً  
كانت قد   طوياًل ىف أرجائها . و لكنها

اعتزمت أن تعلم املسرت كامبيل املغرور  
درساً قدمياً و هو أهنا ال تفشل ىف أى  

عمل تضطلع به, و سريعاً قدحت 
أفكرها و استعادت قاعدة حتديد  



االجتاهات و البوصلة لتصل ىف دقيقة 
واحدة إىل حتديد االجتاه الذى تسري فيه  

 إىل احلق الشماىل . 
ان  كانت مثة مشكلة أخرى و هى 

الطرق ابملزرعة طرق طينية غري مسطحة 
مبا فيه الكفاية مليئة ابملناطق الرخوة و  
األخرى العدلية مما جيعل القيادة فيها  

أمراً عسرياً و مضنياً , خبالف أن 
الشجريات على جانىب الطريق كثرياً ما  



تغطى على هنر الطريق فكان عليها ان  
تضرب فروع الشجريات لتزحيها عن  

كانت آخ املشاكل أن    طريقها و 
حيواانت الكنغر و هى حيواانت 

اسرتالية من ذوات اجلراب أو الكيس , 
كانت تفضل التجمع ىف قطعان لتنام 
على مناطق الطريق الطلبة ذلك ألهنا  

أكثر دفئاً بتأثري تعرضها للشمس طوال 
النهار, و ترتك مناطق األشجار و  



األعشاب بسبب برودهتا النسبية , 
جاكلني أيضاً أن تتفادى  فكان على 

الصدام هبا برغم ضعف الضوء كل هذه 
املشاكل و العوائق زادهتا إصراراً على  

 تنفيذ مهمتها
اقرتبت من احلقل الشماىل , اهتدت إىل 

ختفيض سرعتها ألن املسرت انش 
ابلتأكيد قد وصل قبلها و حياول أن  

يعمل كميناً أو فخاً هلؤالء اللصوص, و  



 فسوف تـُتلف  هى أن أحدثت صخباً 
عليه ختطيته أو تنبه اللصوص فيهربوا ,  

و بناء عليه توصلت إىل أن أفضل  
طريقة هى املشى على األقدام ىف هدوء  

حىت تلتقى برجال املزرعة و ابملسرت 
انش, و بينما هى ىف الطريق فإذا بيد 

قوية تلتف حول عنقها و فمها ىف قوة و 
صرامة فجاهدت سعيها أن تتخلص من 

القبضة و لكنها مل تستطيع , و هذه 



أخرياً علم انش أهنا جاكلني فخلعها من  
قبضته لتقع على األرض على أيديها  

 االثنتني و قدميها و صاح:
ــ حبق الشيطان من الذى جاء بك إىل  

 هنا؟
 ــ جئت لكى أطمئن عليك

ىف هذه اللحظة مسع انش صواتً ىف أحد 
جوانب منطقة حوش األايئل, فالتفتت 

صبني هناك منكمشني ىف أحد  ليجد



األركان ىف الضوء اخلافت و ىف يد كل  
منهما سكني يهدد به, و ملا أتملهما  

جيداً اكتشف أهنما صغريان السن حبيث 
من عمره بينما   13ال يزيد عن الـ 

... فاقرتب  16اآلخر ال يزيد عن الـ 
 منهما حبذر ىف الضوء الواهى قائاًل : 

و ال ختشى  ــ أعطىن السكني اي ولدى 
 شيئاً . 



حاول الصىب األصغر أن يستجيب ملا 
وجده من اطمئنان إىل كالم املسرت انش 

إال أن زميله األكرب حذره ىف صوت 
 حثيث قائاًل له :

 
ــ كال...ال تعطيه السكني و إال سلمنا  

للشرطة على أننا لصوص مواشى و  
 مزارع!



مسع انش ذلك التحذير فعاد حياول  
ا لو كان يهدئ من  طمأنة الصبيني كم

 روع حيوان مفزوع خائف قائاًل: 
ــ أعطىن السكني اي ولدى و ال ختشى  

 شيئاً 
اقرتب منها خطوة أخرى و ىف يده  

مصباح خافت الضوء و هو حياول أن  
يتحاشى و يتجنب شفرة السكني خشية 

هتور الصبيني و لكن حدث أن الصىب  



األصغر سناً ألقى ابلسكني بعيداً  
فحاول أن يتفاوض مع  فالتقطها انش 

الصىب اآلخر. وبينما هو يفعل ذلك  
كان قد أوعز إىل رجاله أبن ينتشروا ىف 

قوس حول اللصوص حىت يستطيعوا  
اإلمساك هبم و بينما هو يتقدم حنو 

الصىب األكرب ليأخذ منه السكني إذا  
بشخص اثلث حيمل مطواة يهاجم بعنف 

 املسرت انش فصرخت جاكلني صائحة :



 اي انش من وراءك ــ احرتس 
كانت حتمل ىف حقيبتها آلة كامريا  
فأشعلت ضوء الفالش على اللص  

املهاجم جاعلة املزرعة و كأهنا ىف ضوء  
الشمس ىف عز النهار , إال أن الشخص 

متكن من طنع املسرت انش طعنة انفذه  
ىف فخذه فصرخ متأملاً بينما متكن الثالثة 

من اهلرب , فتبعهم رجال املزرعة 
ون عبثاً أن ميسكوا هبم, أما جاكلني حياول



فانطلق إىل املسرت انش وقد استبد هبا  
القلق عليه, حتاول جاهدة أن تعرف  

 مدى الضرر من اإلصابة الىت تكبدها.
 قالت له:

ــ أنه جرح ابلفخذ سيحتاج إىل بضع  
غرز قليلة , فال داعى للقلق...لقد 

طعنك الوغد...اي أسفى على ما 
 فعل.... 



ــ جاكلني هل أستطاع الرجال اإلمساك  
 هبم؟ 

ــ كال....أعتقد أهنم لن يستطيعوا, لقد  
 هربوا مسرعني 

ــ ما الذى حدث ىّل ابلضبط....آهـ إن 
 يكون؟ اجلرح يؤملىن , ماذا عساه أن

ــ أنه جرحى سطحى , رمبا حيتاج إىل  
 الغرز.



متزقت جاكلني من أتوهات املسرت انش 
و اعتصرها احلزن و خشيت أن يكون  

السكني قد أتلف شرايني القدم و  
أعصابه, خشيت أن يصاب ابلشلل  
فقالت وهى حتاول جاهدة أن ختفى 

 وساوسها عنه: 
 ــ هل تستطيع أن حترك أصابع قدمك ؟ 

  : ــ نــعـــم فرد قائالً 
 قالت :



ــ إذن هيا بنا تستند علّى و تتوكأ علّى 
 حىت أعيدك إىل املنزل 

بني نوابت األمل علم املسرت انش أن  
جاكلني قد أسدت إليه معروفاً و صنيعاً 
ال ميكن أن ينساه فحمد هلا صنيعها بينه 

و بني نفسه , و هنض متكئاً عليها 
 فقالت له:

ىت نعود إىل  ــ أرجوك أن تتماسك ح
 املنزل



 ــ سأحاول جهدى  
و انطلقت ابلسيارة الىت كان قد أتى هبا  

املسرت انش و بينما مها ىف الطريق  
راحت تتحسس بني اللحظة واألخرى  

الرابط الذى ضمدت به جرحه , و هو 
عبارة عن شريط قطعته من قميصها و 

ربطت به اجلرح ابلفخذ ليسد 
ىف  النزيف...و لدهشتها وجدته يغىن 



صوت أجش واهى غليظ أغنية)وردة 
 تكساس الصفراء( 

فاهتزت أواتر قلبها و أتثرت عواطفها  
حىت كادت تبكى , و استمرت تقطع  

الطريق و ألفت نفسها تردد معه األغنية 
 و كلماهتا :

"اي وردة تكساس الصفراء, كم غريىن 
 حبك إىل إنسان جديد"



و اكتشفت جتاهد دموعها خشية أن تفر 
ينما وصال أخرياً إىل املنزل مرة  منها , ح

 أخرى.
 

 هناية الفصل اخلامس 
 
 الفصل السادس / 

 رؤيـــا مــــزعـــجـــــة 
 



 
وصلت السيارة إىل  املنزل فتح املسرت 

انش ابب السيارة ليخرج و صاح املسرت 
 لني خياطب جاكلني :

 ــ هل هو على ما يرام اي جاكلني؟ 
 ئاًل:رد املسرت انش اببتسامة ساخرة قا

ــ كان عليك أن ختاطب صاحب األمر , 
 أان ال زلت بني األحياء حىت اآلن...

 هتلل وجه املسرت لني مبتسماً و صاح:



ــ اي بركة مجيع القديسني...محداً 
هلل....ىف حلظة وقوعك طاش صواىب و  
مل أدرى ماذا أفعل؟ لقد كلفت الطبيب 

 املسرت جالني ابلسهر على راحتك!
عوانً من أحد و ال حىت منك ــ ال أريد 

 أنت.
انضمت هلم جاكلني خارج السيارة 

ملساعدة انش على اهلبوط...قالت وقد  
 بدا التأثر ىف عينيها :



ــ كان عليك اي انش أن تقدر حدوث ما  
 حصل قبيل املغامرة و خوض املعركة 

كانت جاكلني ىف كل مرة توقفت فيها  
ىف الطريق لتتفقد الرابط الىت ضمدت به 
اجلرح تكتشف أن الدماء اجلديدة تنزف 
و لذلك استقر رأيها على أن يراه أحد  

األطباء حىت تستطيع أن هتدئ من  
أعصاهبا املنهارة و تسكن نفسها قلياًل 



و ملا أقدمت تساعده أبعدها جانباً و  
 قال لـ لني :

 ــ هل أمسكتم هبؤالء اللصوص الصغار؟ 
ــ لألسف مل أمتكن من ذلك...لقد كانت 

معهم عرابت عجيبة تستطيع السري  
بسرعة ىف أسوأ الطرق واملنحنيات إال 

أىن متكنت من التقاط أرقام هذه 
 العرابت و هى معى اآلن.



ــ هذا سوف يفيد مع الصورة الىت  
التقطتها جاكلني ىف الكشف عن اجلناة 

 و ضبطهم.
ــ هل كان هذا الضوء الذى رأيناه هو  

 فالش الكامريا اي جاكلني؟
أجل , و أان اآلن عندى صورة  ــ 

 للشخص الثالث الذى طعن املسرت انش 
 ــ هيه , ما أروعك  اي جاكلني!. 



و دخال إىل غرفة مكتب املسرت انش ,  
كان الطبيب ىف انتظاره هناك و هو بعد  

قد أخرج أجهزته الطبية استعداداً  
إلجراء جراحة سريعة للمسرت انش على 

جاً أن يتم عالج اجلرح فيما بعد عال
جذرايً و حىت ال تتلوث ىف الوقت  

الراهن خاصة و ان احلفل مستمر و  
الليل قد حال دون نقله إىل املستشفى  

. 



و بدأت العملية اجلراحية و للمسرت  
انش , اكتشفت جاكلني أن أمامها وقتاً 
يوازى وقت عالج املسرت انش أرادت  

أن تستغله ىف االغتسال و تغيري  
احلمام مالبسها . فتوجهت إىل  

لتكتشف أن مالبسها صارت قذرة و  
متسخة ابألوحال و لطخات الدم 

الصادرة من املصدر انش فهاهلا املنظر , 
فاغتسلت و ارتدت مرة اثنية مالبس  



احلفل و ما كادت خترج من احلمام  
لتدخل غرفتها حىت تبعتها كريس ,فلما  

 رأهتا سألتها جاكلني :
  ــ هل الحظ أحد من املدعوين ابحلفل

 غياىب أان و انش؟
ــ نعم, و سألوىن عنكما فأخربهتم أبنكما 

قد توجتهما معاً إىل الكنيسة اجلنوبية  
 لعقد القران متهيداً للزواج. 

 ــ كال...ال....ملاذا فعلت ذلك؟ 



ــ حىت تصري املسألة على ألسنة القوم و  
تصبح الشغل الشاغل هلم و تتحول  

  شائعة ترتد مرة اثنية إىل انشى لتضرب
بقوة ىف ذهنه حىت يفكر ملياً ىف أمر  
الزواج منك ىف هذه املرة, ذلك أنه  

 عازف عن الزواج. 
ــ لقد علمت أن السبب هو ما حدث 

ألمك بسبب حبها ألبيك حينما  
 مرضت ملوته.



 ــ متاماً فهو خيشى تكرار املأساة 
ــ هل علمت ما الذى أصاب أخاك ىف  

خالل الساعتني اللتني غادران فيهما  
 فل؟احل

 ــ نعم, لقد أخربىن املسرت لني ابقتضاب.
ــ لقد أصابه أحد اللصوص بطعنة ىف 

 فخذه , فتأملت كثريًا له.... 
ــ هوىن عليك فهو اآلن يتعاجل و سوف  

 يشفى عما قليل .



 ــ ما رأيك ىف موقفه من سوزان؟
ــ هو ال حيبها,و ال يفكر ابلزواج كما 

 تعلمني 
 ــ هل سبق لك الزواج كريس؟ 

ــ كال...و لكىن لن أفعل مثله. أان حباجة 
إىل إنسان أسكن إليه و أركن إليه أشكو 
له مهومى و خيفف عىن و أخفف عنه . 
هل تعلمني جاكلني أىن أختلف مع أخى 

ىف هذه الناحية و كثرياً ما أشعر أبىن  



غريبة عن العائلة ىف أشياء كثرية . حيث  
أىن حينما كنت طفلة مل ألق الدالل و  

عزة الىت القاها أخى مما جعلىن أشعر  امل
أبىن غريبة عن هذه العائلة أو أىن ال 

أحظى مبا يليق ىب من حفاوة و ترحيب 
, و لعل هذا هو الذى جعلىن أظن أىن  

حينما ولدت قد تبدلت خطأ بطفلة  
أخرى , فجئت أان إىل هذه العائلة و  

 ابنتهم ذهبت إىل عائلة أخرى. 



 
 

ول لـ كريس  مل تعرف جاكلني ماذا تق 
ذلك ألهنا أحست بنفس املشاعر ىف 

الطفولة , و لكنها كانت تعوز ذلك إىل  
أن كل طفل ىف تلك املرحلة حيس بنفس 
املشاعر و األحاسيس و لذلك مل تبتئس 

 كثرياً من ذلك الشعور و قالت:
 ــ أان أتفهم مشاعرك هذه جيداً كريس.



ـ أان أراتح ىف حديثى إليك اي جاكلني مما 
ىن أفضى إليك ابسرارى الىت رمبا  جيعل

أخفيها حىت عن أخى انشى و عن أمى 
ألىن أعلم أهنا سوف تدهش و تصدم 

عندما أصرح هلا بكل ما يعتمل بداخلى 
من مشاعر و أحاسيس و لذلك فإىن  

أجد فيك يفهماً هلذه اخللجات اي 
جاكلني و رمبا ألىن كربت و ىّل أخ  

شقيق بدون أخت شقيقة أستطيع أن 



ى إليها مبشاعرى , مبا كان ذلك  أفض 
 هو السبب.

خامر جاكلني شعور بعدم االرتياح ملا  
قالته كريس و حاولت تفادى التحدث  

ىف هذا املوضوع خشية أن حتنث بعهدها 
 لـ انشى بكتمان األسرار.

 فنهضت و هذبت فستاهنا و قالت هلا : 
ــ أال نعود إىل احلفل اآلن, جيب أال نرتك  

 الضيوف هكذا!



أنت حمقة ما كان ّل أن أثقل كاهلك   ــ
 أبفكارى اجملنونة.

كان مثة شعور ابالنكسار و التداعى ىف 
صوت كريس كان مبثابة دليل على أن  

انصراف جاكلني عن االستماع إليها قد 
جرحها و آذى مشاعرها . لقد كانت  

أول مرة تشارك فيها أفكارها و ضعفها  
ا  مع أية إنسانة أخرى . و اآلن فأمامه 
وقت طويل قبل أن ختاطر مرة اثنية  



إبطالع الغري على خصوصيات عواطفها  
 الداخلية.

لقد تعلمت من أمها أن اطالع الغري  
على خصوصيات نفسها السرية من  

شأنه أن حيمل بني طياته املخاطر . أما  
استجابة جاكلني السلبية لالستماع و 

االنصراف إىل ما جييش به مكنون  
أكد من كل هذه صدرها جعل كريس تت

احلقائق . ولكم متنت كريس لو أن هناك 



طريقة أخرى أكثر لطفاً و تعاطفاً تنهى  
هبا جاكلني حديثها عن أسرارها و مهوم  

قلبها,إال أهنا جترعت غصة األمل ىف 
 صمت بدون أن تـُعلم أحداً بتعاستها 
انضمت كريس و جاكلني للحفل و  

 قالت سوزان هلا:
ا ىف انتظاركما  ــ أين كنتما ؟ لقد كن

 لتقطيع تورتة عيد امليالد.



التفتت جاكلني ذات اليمني و ذات  
 اليسار متسائلة:

ــ و ماذا عن انشى ؟ أين هو ؟ جيب أن 
 ندعوه للحضور

مسعت صوته من ورائها األمر الذى  
حرك جوانح نفسها و هاج منها الفؤاد  

و العاطفة , و كان يتوكأ على عكاز  
غري مالبسه   مزين ابلنقوش و كان قد

امللطخة ابلدماء وارتدى بنطلوانً جديداً  



و بدا شاحباً إال أنه ال يزال جذابً...  
 قالت :

 ــ ما كان لك أن متشى و تتجول هكذا. 
ــ أجل و لكىن مل أحب أن أفقد ما تبقى 

من احلفلة . وهناك مزيد من الوقت 
 للراحة فيما بعد . 

 ــ نعم لقد صدقت اي مسرت انش
أيقنت  أن الطبيب قد أعطاه مسكنات 

 لألمل حىت ال يشقى ابجلروح.



للحظة كالربق انطلقت سوزان مسرعة 
حنوهم و أطلت برأسها تتطلع إىل عكاز  

 املسرت انش كامبيل و صاحت :
 ــ ما الذى وقع لك؟ 

و من وراء رأس سوزان رأت عينا املسرت  
انش عيون جاكلني و قد أحست الفتاة 

الشعور الكامن ابلتقدير    فيهما نوعاً من
 هلا و املودة , قال خياطب سوزان :



ــ لقد كنت أجتول ىف ضوء القمر و لكىن 
مل أبصر موطأ قدمى فزلت مىن الساق  

 فهويت و أصبت بتلك اجلروح . 
جتهمت سوزان و توتر وجهها ىف لطف  

 حمبب و قالت : 
ــ لقد مسعت بتجولك ىف ضوء القمر . 

أن تصحبىن معك ىف املرة القادمة عليك 
ألكون جبوارك و ساعتها سوف أبذل  

 لك من عنايىت و حسن الرعاية 



ــ لقد كنت بني أيدى طيبة قامت 
 ابلواجب معى و أحسنت إىّل.... 

أستشعر انش كامبيل استهجان سوزان و 
كان ما أنقذه من املوقف وصول التورتة 

الضخمة اخلاصة بعيد امليالد و قد  
أحاطت هبا الشموع املتوقدة , و قرأت  
جاكلني ما خط على قمة التورتة و قد 

 كتب عليها 
 )عيد ميالد سعيد لـ كريس & جاكلني ( 



 فقالت :
 ــ هلى هى فكرتك اي مسرت انش ؟ 

من...فكرتى أان؟ و تصنع الرباءة و   ــ
 السذاجة ليتهرب من اإلجابة . 

ــ و من غريك ؟! كان املفرتض أن املدام 
جني أن تصنع التورتة لـ كريس و ليس  

 ىّل أان.... 
 رد انش قائاًل :



ــ و اآلن هى لكما أنتما االثنتني, ألن  
تساعدى كريس ىف إطفاء الشموع و  

ني من   اهلمس ىف داخلياتك مبا تتمن
 أمنيات سعيدة لك ىف املستقبل ؟! 

 
كانت جاكلني تتمىن أمنيتني أثنتني  
أوالمها العثور على أمها احلقيقية و  

األمنية األخرى مل جترؤ على اهلمس هبا 
حىت لنفسها, ذلك ألهنا أمنية جديدة  



جداً خلقتها الظروف الطارئة . لقد  
متنت لو أن املسرت انشى قد أحبها و 

ا . فهى بني جداهلا و  غرق ىف عشقه
نزاعها معه و بني إنقاذها حلياته وقعت 

 ىف حبه و صارت تعشقه.
كان تقطيع التورتة يبشر بنهاية احلفل  

ابلنسبة إىل أولئك الضيوف اللذين كان  
 يتعني عليهم التوجه إىل بيوهتم البعيدة.



ساعدت جاكلني كريس ىف توديع  
املدعوين و قد شعرت أبن الكالم الذى 

 ه هلا كريس يفوق كل ما تتوقع أبدت
وعلى الرغم من أن معظم الضيوف مل 

يكونوا يعرفوهنا إال أهنم جلبوا معهم هلا 
اهلدااي و متنوا هلا األمنيات السعيدة.و 

حينما جاءت عائلة الطبيب جالني  
للتوديع صافحت جاكلني األايدى معهم 

 , و جاءت الفرصة لتسأل الطبيب: 



 ــ كيف حال انشى بصراحة؟
تلفت الطبيب حاوليه و من وراء كتفه  

كانت زوجته تتسامر مع كريس فقال هلا 
: 

ــ لقد كان جرحاً انفذاً و حيتاج إىل غرز  
جراحية , غري أنه ليس مثة أى أعصاب  

قد أتلفت و بناءاً عليه سوف يلتئم  
اجلرح التئاماً جيداً إذا التزم ابلراحة  

التامة , ذلك أن ساقه حباجة إىل أسبوع 



امل على األقل لتشفى...و أان أعتمد ك
عليك ىف ذلك , لقد جاءتىن انطباعات 

خمتلفة عن ذلك حينما كنت أخيط له 
 اجلرح.

 ــ رمبا كان ذلك من أتثري األمل و اجلرح . 
ــ على أية حال , انه موقن متاماً أبنك  

أنت من أنقذت حياته من اجلراح  
 اخلطرية , و مما هو أكثر.... 



جاكلني سروراً , أن   حينذاك امتألت
الطبيب مل يكن يعرف شيئاً من تفاصيل 

ما حدث , و بذلك أعطاها الطبيب  
هدية عيد ميالدها أكثر قيمة و غلواً 

من أى هدية أخرى من أولئك الىت  
 تلقتها اليوم , قالت:

ــ لقد فعلت فحسب ما يفعله أى أمرئ 
 آخر ىف مثل هذه املوقف



من  قالت ذلك ىف هدوء أعصاب و ثقة  
 نفسها ...

ــ رمبا كان ذلك صحيحاً و لكنك كنت 
هناك حينذاك و هو لديه من الشكر و  

 التقدير لك ما يفوق الوصف..... 
علمت جاكلني أن أمتنان انشى هلا لن 

يفيد كثرياً ىف عالقتها بشأن فرض الراحة 
 التامة عليه , فقالت لطبيب : 



ــ كل ما نستطيع فعله هو أن حناول أن  
 ثل ألوامرك .جنعله ميت

ــ هناك أول تنازل دائماً, فلو قدم لك 
أو تنازل لنجحت جاكلني...و أان أعتقد 

أنه لو كان مثة شخص يستطيع ممارسة 
النفوذ و التأثري عليه فهو أنت و ال  

 ريب جاكلني.
كان أمام جاكلني بعد انتهاء احلفل و  
انصراف القوم أن متضى تلك الليلة  



حون و  على عواهنها , فأخذت الص 
الطباق لكى تغسلها إال أن كريس  

 أصرت على تركها قائلة:
ــ ألق هؤالء األطباق بعيداً و أتركى 

 للخادمات تنظيفها... 
ــ و لكن هناك الكثري من العمل الذى  

 يتوجب اإلجناز... 
ــ و كذلك هناك كتيبة من العاملني مت  

استئجارهم خصيصاً للقيام بذلك...هلم 



أمامى إىل غرفة نومك اي جاكلني بعد  
كل ما حدث لك هذه الليلة البد أنك  

 اآلن تشعرين ابلضىن و الضعف.
ــ أشعر أبىن قد سافرت سفراً طوياًل  

استغرق أميااًل و أميااًل . أن كل عضلة 
 ىف جسمى تتأمل. 

لذلك, فما الذى جيعلك تنتظرين ؟   ــ
 هيا أخلدى إىل الراحة ... 



أيقنت جاكلني أن كريس قد اعتزمت  
متاماً و لن ترتاجع , فتوجهت إىل غرفة 

نومها . ومل يبدأ الضىن و التعب ىف  
الظهور على جسدها و عظامها . و  
متنت لو أهنا أخذت محاماً و ألقت  

بنفسها على الفراش فذلك منتهى أملها 
 اآلن.

ولكنها مل تلق راحة أو هناء ىف نومها .  
لقد أنشغل عقلها مرة تلو املرة ىف  



اسرتجاع اللحظة الىت وقع فيها انشى 
على األرض مضرجاً ىف دمائه حتت أتثري 

املطواة اجلارحة مث استسلمت جاكلني  
 إىل التعب و راحت ىف نوم عميق .

وقعت جاكلني حتت أتثري حلم مزعج , 
ىف ضوء النهار و ليس مثة   رأت و كأهنا

فالش كامريا إلرابك املهاجم اجملرم الذى  
أصدر صرخة عظيمة و قفز واثباً من بني 
األحراش و أغمد املطواة ىف ظهر انشى  



األعزل من اى سالح . مادمت األرض 
هبا. و تلطخت ابلدماء إال أهنا قد 

أعاقها أعاقة اتمة السياج احمليط و مل  
من قوة أن  تستطيع بكل ما أوتيت

تتخلص من ذلك السياج فصرخت  
 تستحث انشى: 

 ــ انتبه اي انشى...انتبه.... 
و حاولت ان تضرب أبيديها و هى 

غارقة ىف النوم ىف حركات بطيئة محقاء  



فصارت كما الذى حياول أن خيوض ىف  
حبور من العسل. وعلمت تدرجيياً أن 
انشى مل يعد له حراك , فارتفع صوهتا  
يبكيه ىف حنيب و عويل و تفجع عليه  

 قائلة:
 ــ أوهـ ....كال ! ال.... 

فاستيقظت عند ذلك على أتثري  
صراخها مبفردها صراخاً عالياً فركزت  

ة ابلغة على ما حوهلا من أشياء ىف صعوب



, و علمت أن انشى مل ميت مطلقاً: 
اللهم إال ىف خياهلا و رؤايها كان ال يزال 

ماثاًل أمام انظريها ميتاً حىت أهنا أيقنت  
أهنا لن يراتح هلا جفن حىت ترى بنفسها  

 أنه خبري و مل يصيبه السوء.
 
 
 ــــ 

 



كان املنزل يلفه الظالم و اهلدوء و  
و   الصوت الوحيد املسموع هو دقات

تكات ساعة احلائط الىت تنتمى إىل اجلد 
األكرب . لقد مضت ىف نومها أكثر مما 

اعتقدت ألول وهلة . و ابلنظر إىل  
ساعة احلائط تبينت أن و الوقت يشري  

 إىل الثانية صباحاً.
كانت غرفة املسرت انشى جماورة ىف قابلة 

غرفتها و كان ابهبا مصرعاً. فتوجهت  



سة إال أنه  إليه خلسة و فتحته ىف سال
أصدر صواتً جاداً جعلها متسك عليها  

أنفاسها , و لكن مل يكن هناك أدىن  
صوت صادر من داخل الغرفة . و شيئا 

فشيئاً أتقلمت أذانها على حفيف 
صوت تنفسه ىف شهيقه و زفريه , لقد 

كان يغط ىف نوم عميق و ل يدرى بشى 
 مما جيول بداخل الغرفة أو املنزل .



ليها أنفاسها و  أمسكت جاكلني ع
مشت على أطراف أصابعها إىل الغرفة  
و دخلت لتجده مستلقياً على ظهره . 

و كان ذراعه على رأسه أما اآلخر فكان 
ممدداً جبوار جانبه . و قد انفرجت راحة  

 يده .
و اكتشفت أن الغطاء قد انزاح إىل  

وسطه معرايً صدره العريض الذى أخذ 
مث  يعلو و يهبط , لريتفع مرة اثنية



ينخفض و هكذا ىف إيقاع منتظم . و 
كان أن ألقى بساقه اجملروحة بعيداً عن  
األغطية , و صارت الضمادة البيضاء 
تلمع ىف ضوء القمر القادم من النافذة 

اجملاورة و قد تشربت الدماء عرب  
أنسجتها اتركة ظالاًل بنية لرتشد إىل  

 مكان اجلرح.
جعل منظره جاكلني ترجتف مرتعدة  

عة ذكرايت و مناظر من الكابوس مسرتج



الذى أصاهبا . لقد كانت أضغاث  
أحالم , و ركزت على صدره الذى 

يرتفع و يهبط ىف زفراته و شهقاته مؤكداً 
 انه حى.

أرجعت جاكلني بعناية ساقه اجملروحة إىل 
مكاهنا على الفراش و أسدلت عليها  

الغطاء فتأمل مصدراً أنيناً كما لو كانت  
ه و هدأه ليله. ففتح قد أضجرت هجعت



عينيه ىف اللحظة و الساعة نفسها ,  
 صائحاً:

 ــ جاكلني...ما الذى تفعلينه ها هنا؟
 ــ أأتكد من انك خبري و عافية..... 

ردت ىف صعوبة و قد شعرت كأهنا طفلة 
صغيرية ُضبطت متلبثة و يدها ىف إانء  

 احللوى . مث أضافت قائلة : 
 ــ مل أكن أقصد أن أوقظك.... 

 فع نفسه على أحد مرفقيه و صاح : ور



ــ و ما الذى جعلك تشعرين أهنا جيب  
 عليك أن تتفقدى عافيىت؟

ــ رمبا اعتقدت أن ذلك جنون مىن, لقد  
رأيت رؤاي سيئة تنذر ابلشر . و  

اعتقدت أن ذلك احللم هو واقع ال  
 خيال..... 

قال املسرت انش كامبيل و هو يربت  
 على حافة فراشه بيده : 



ــ ال اعتقد ان شيئاً من هذا حدث, 
تعاىل و أجلسى ها هنا و أخربيىن مبا  

 شاهدتى ىف حلمك؟
غرقت جاكلني ىف نبضات من التوتر  
الذى مشل كل بدهنا , إال أهنا فعلت 

كما أمرها. و كان الفراش الضيق جيعل  
من جلوسها معه مبثابة اقرتاب وشيك 

منه , على مقربة كافية لتحس بكل 
 ملساته , صاحت:  مهساته و



 ــ لقد كان جمرد حلم 
ــ عن اهلجوم الذى تعرضت له ىف احلقل 

 الشماىل ؟ 
ــ أجل, و ىف الرؤاي وجدت نفسى و قد  

أعاقىن السياج عن فعل أى شئ حىت  
أىن صرت معوقة إعاقة اتمة . و الرجل  

الذى كان حيمل املطواه...أنه....أنه 
 كان... 



  مل تستطيع االستمرار و بدأ صدرها
جييش و تنقطع أنفاسها ىف تنهدات  
سقيمة , كلما عاودهتا صور احللم 

املزعج , و الرؤاي املزعجة ىف وضوح 
 مرعب و خميف . قالت :

ــ أوهـ , انشى لقد حلمت أبنك 
 قدمت.... 

ــ هس. حسناً لقد كان مبثابة أضغاث  
 أحالم... 



جذهبا بني ذراعيه و أحاط رأسها بذراعه  
كأت على صدره من اخللف بينما هى ات

حماولة إيقاف التنهيدات الالهثة الىت  
قطعت صدرها , و اهتز الفراش من  

جراء قوة ارجتافها و ارتعادها , فلمس  
بيده على جبهتها الىت ترطبت ابلعرق  

 قائالً 
ــ أهنا الصدمة هى الىت أثرت عليك  

 .كان جيب أن أعرضك على الطبيب



ــ أشعر أبىن محقاء و ال أستطيع التوقف  
 عن البكاء.

ــ ال حتاوىل التوقف . أتركى بكاءك خيرج  
 من صدرك . فسوف تشعرين ابلتحسن.

انفجرت ىف البكاء كما لو كانت موافقته 
هى كل ما حتتاجه , حىت صارت  

كالطوفان الذى ختلل و نفذ إىل صدره  
ليتشرب من دموعها بينما هى تتشبث  

به...و ملا انتهت من البكاء شعرت أبهنا 



لكنها هادئة مشطوفة من  ضعيفة و 
ألحزان . فرمقته بعيوهنا تتطلع إىل وجهه 

 و قالت:
ــ مل حيدث أىن بكيت طوال حياتى هكذا 

! 
ــ رمبا كنت حتتاجني إىل ذلك , ليس ملا 
حدث اليوم , و لكن على والديك .  

 هل بكيت عليهما حينما ماات؟ 
 بكيت ىف داخلى و ليس ظاهرايً 



عن رضاها   ابتسمت ابتسامة هادئة تعرب
 عن نفسها و قالت :

 ــ حسناً ,أنك خبري فال جتزع من حلمى. 
ملست يده حينذاك ىف بطء و تؤده 

على ظهرها من أعلى إىل أسفل و هى  
اللمسات الىت شعرت أبهنا ترحيها و  

 هتدئ من خاطرها , قال انشى: 



ــ أتركى للزمان فرصة مداواة األحزان . 
  أعلم ان ذلك يؤملك اآلن , لكن كل

 شئ سوف يزول مبرور الوقت .
لفت جاكلني ذراعيها حول عنقه و  

قبلته معانقة واضعة كل تقديرها له على 
 عطفه و حنوه ىف قبالت حارة

 
 

 هناية الفصل 
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بعد احلفلة مضت األايم متثاقلة على  
جاكلني ذلك ألن عالقتها مع املسرت  

أن بلغت الذروة ىف التفاهم و انشى بعد 



احلب قد تدهورت لتصل إىل أدىن  
مستوى هلا فيها . غضبت من تصرفاته 
بشأن خوفها الزائد من التورط ىف احلب 

و ابلتاىل الزواج ممن يوقعه حظه من  
النساء و على رأسها بطبيعة احلال الفتاة 

 جاكلني.
كما أن خوف املسرت انش على أخته  

كذلك تتذمر    كريس قد جعل جاكلني
منه, ابإلضافة إىل أنه كسيد و صاحب 



للمزرعة, كان جيعل لديها حساسية 
خاصة منه . إال أن األمر الذى جعلها  

تتضايق منه على أكثر حنو هو خوفه  
اجلارف من التورط ابحلب مع فتاة رمبا 

حتمل ابنه فرتفع عليه قضية ابحملاكم كى  
تثبت نسب الطفل إليه كأب , و هو  

ما صارحته به جاكلني وهو كذلك  متاماً 
شئ أضاف التوتر إىل العالقات بينها و 

 بني انشى.



مل حيتمر املسرت انش تنبيهات الطبيب 
الذى صارحه بضرورة التزام اهلدوء و  
اخللود إىل الراحة حىت يتماثل اجلرح  

للشفاء التام و االندمال إال أن انشى مل 
يعبأ بذلك و كان كثرياً ما يسهر ىف  

مكتبه حىت ساعات مبكرة من  داخل
صباح اليوم التاىل, و ذلك هو عني ما  
جعل كريس تسخط عليه , و تنفر منه  
كذلك, خاصة و أن الفتاة جاكلني قد 



أطلعتها على كل تفاصيل عالقتها مع 
شقيقها و أخربهتا كذلك مبدى حرصه و  
حذره حينما يتعلق األمر مبمارسة احلب  

ا جعل  معها , و اخلوف الذى يبديه مم
جاكلني تضج ابلشكوى و السخط و  

تتمىن لو كانت قد امتنعت عن  
االستجابة له امتناعاً كاماًل متاماً ال رجعة 

فيه . و يبدو أن الرابطة اخلفية الىت  
جتمع بني كريس و جاكلني ازدادت  



عمقاً و رسخاً مع مرور األايم و 
التجارب و احلديث و التسامر و  

 املعيشة بصفة عامة.
املسرت انش عن العمل ابملزرعة و   ختلف

غرفة الكمبيوتر فرتة غري قليلة بعد 
أصابته ابجلرح النافذ ىف ساقه , و هنا 
تضاعف العمل على جاكلني الىت كان  
يتعني عليها أن تصبح املديرة الفعلية  

لكل املزرعة و البيت و غرفة 



الكمبيوتر....فكانت قلياًل ما حتصل  
....كانت على راحة أو تنعم ابهلدوء

تنفق املزيد الوقت هناراً ابملزرعة للقيام 
ابألعمال االعتيادية الىت أصبحت جزءاً  
ال يتجزأ من احلياة اليومية ىف فرينيدا و  
ابإلضافة إىل ذلك صارت كل أعمال 
املنزل من نصيبها , و هو األمر الذى  

جعل كريس حتصل على أجازة لكى 



تساعدها ىف أعمال املنزل على وجه 
 صوص .اخل

أما ضايق فهو ذلك النظام املعقد  
للكمبيوتر الذى يستعمله املسرت انشى  
ىف مزرعته و كذلك التوسع ىف االعتماد 
عليه اعتماداً كلياً و استخدامه تقريباً ىف 

 كل صغرية و كبرية ىف أعمال املزرعة.
و كان عليها أن متضى وقتاً طوياًل ىف  

اإلطالع على نظم تشغيل ذلك  



عقد و هى إلىت تضمها  احلاسب امل
مراجع و كتب ىف حجم دليل اهلاتف ,  

فكان عليها أن متضى اللياىل الطويلة  
ترهق عيوهنا و ذهنها ىف رموزه و كشف  
طالسم النظام العجيب الذى يسري عليه 

املسرت انش كامبيل و كانت من احلني  
لآلخر تستخدم كمادات ملسح عيوهنا 

ع  كلما لزم األمر حىت تستطيع اإلطال
على ما حيويه من نظم صعبة و مطولة.  



و نفعها أهنا كانت أصاًل قد درست 
احلواسيب اآللية ىف كلية الزراعة و  

 امليكانيكا بوالية تكساس األمريكية.
 
 
 ـــــ 
 
 



دخلت كريس على جاكلني ىف غرفة 
الكمبيوتر بينما كان املسرت انشى كامبيل 

معها يناقشها ىف بعض استخداماهتا 
ر و يشكر هلا إدخاهلا  للكمبيوت

للكمبيوتر و يشكر هلا إدخاهلا للبياانت 
احلديثة على امللفات اخلاصة بكل منها  

و هذه العملية كانت تقتضى منه  
طوياًل....إال أنه أساء الفهم ىف البداية  
و أعتقد أن جاكلني أمنا تتجسس من  



أجل االطالع على أسرار العائلة طاملا  
و أمها   أن مسألة معرفتها جلذورها

احلقيقية متثل مهاً من مهومها و شغاًل  
شاغل من مشاغلها الكثرية الىت ال  

 تنتهى عند حد. 
و بعد جدال عنيف و شجار وصل إىل  

حد أن املسرت انش كامبيل صفع 
جاكلني على وجهها صفعتني قويتني  
....أكتشف الرجل املتهور كيف أنه  



أساء إىل الفتاة املسكينة الطيبة الىت  
له خدمات جليلة منذ مقدمها أسديت 

من شهرين انقضيا حىت اللحظة. فصار 
يستعطفها أن تعفو عنه و تساحمه و  

صار يتودد إليها مناشداً رضاها , و ىف  
تلك اللحظة عينها دخلت كريس  

فقالت و قد أثنت ذراعيها على صدرها 
و كأهنا تتحدى انشى و قد بدأ عليها  

 النظرة العدوانية:



ني قد قامت مبجهود  ــ أعلم أن جاكل
جبار ىف إدارة املزرعة أثناء مرضك و أان 

واثقة من أنك سوف تقدر هلا ذلك و 
 تكافئها على حسن صنيعها معك.

ــ نعم , سأفعل أن هناك مزاداً علنياً لبيع 
املاشية ىف مدينة سيمور ىف هناية األسبوع 

 و رمبا حتب جاكلني أن أتتى معى.
ى أن جاكلني  ــ ىف يوم أجازهتا , أال تر 

قد أضناها العمل و أتعبها , و أىن  



أراهن أهنا مل أتخذ يوماً واحداً راحة أو  
 أجازة منذ جاءت إىل هنا .

 ىف هذه اللحظة قالت جاكلني: 
ــ أحب أن أرى مزاد بيع املواشى. فهى  

فرصة لالطالع على كيفية إدارة مزادات 
 بيع املواشى هنا.

عى اي ــ إذن فقد اتفقنا . سوف آخذك م
 جاكلني بنفسى .



ــ أنت سوف أتخذىن معك؟ و ماذا عن  
 ساقك اجملروحة؟!

ــ ينما كشف علّى الكبيب قال أىن جيب 
أن استخدم ساقى كلما أمكن حىت  

 أحتاشى تيبس العضالت .
 ــ عظيم جداً ...رائع

كانت جاكلني تتلقى اخلطاابت بصفة  
مستدمية من أخيها جون ابلوالايت 

ية و حتديداً من والية  املتحدة األمريك



تكساس , فكانت تقرأها بشغف و  
كانت تتلمس فيها مدى خماوفه عليها و  

قلقه بشأهنا , فقد كان جون خيشى 
عليها الغربة و الرجال األغراب عنها ىف  

بالد اسرتاليا الواسعة , كما كان قلقاً 
خشية أهنا لو وجدت و اكتشفت   
 إىل  عائلتها احلقيقية أال تعود اثنية أبداً 

 أمريكا . 



كانت جاكلني تطمئن جون و ترد على 
خطاابته تباعاً و هتدئ من روعه و  
صرفت عنه تلك األفكار املزعجة 

املقلقة و أكدت له أهنا سعيدة ابلتجربة 
الىت ختوضها ىف املزرعة الىت ميتلكها  

 السيد انشى كامبيل 
ملا حان وقت رحلة املسرت انشى و 

ضور املزاد جاكلني إىل مدينة سيمور حل
العلىن لبيع املواشى , ركب كالمها 



السيارة و توجها إىل هناك و الحظت 
 –جاكلني كيف أن املسرت انشى كان 

ينظر ذات   –قبيل االنطالق ابلسيارة 
اليمني و اليسار مث إىل اخللف عدة 

مرات خشية أن أيتى أحد عمال املزرعة 
خصوصاً املسرت لني ليصاحبهما كما 

الرحلة. ففهمت جاكلني اعتاد ىف هذه 
 أن انشى ال يريد ألحد أن يصاحبهما .



و بينما كانت السيارة تنطلق هبما وجد  
انشى أن جاكلني غارقة ىف التفكري و قد 

سرحت ىف خيال بعيد , و من خالل 
عهده هبا أيقن أن السبب ىف ذلك ما  

هو إال بسبب حبثها عن أمها احلقيقية , 
زاند  ذلك أهنا البد أن تكون تقدح 

فكرها ىف طريقة أو أسلوب مبتكر من  
أجل أن يساعدها ىف الكشف عما  

 أرادت . قال هلا :



ــ ألن تنسى ولو ملرة واحدة هذه املسألة 
 الىت تكاد تقضى عليك؟ 

 ــ مسألة ماذا؟ 
 ــ مسألة التبىن.

ــ و هل اإلنسان يعيش إال من أجل  
 املاضى و املستقبل ؟! 

يوصلك إىل  ــ أن البحث ىف املاضى 
اهلياكل العظمية...فهيا انظرى إىل  

 املستقبل. 



فهى هذه اللحظة أحست جاكلني أن 
املسرت انشى يعرف املزيد لكنه خيفى 

عنها املعلومات , و أيىب إال أن يزيد من 
عذاهبا و ضجرها , و رمبا كان هناك ما  
ال يريد أال يطلعها عليه خشية ضرر من  

أصابة    نوع ما قد يصيبه هو أو عائلته
 مباشرة, قالت: 

ــ كل ما أعلمه هو أنك أنت و كريس  
جئتما هذه احلياة توءماً مث مت تربيتكما 



على أيدى عائلتني خمتلفتني بعد أن  
تبنتكما . أما ما وراء ذلك فهو حمض  
 تكهنات ال ترقى إىل مستوى اليقني. .
هنا ازدادت جاكلني ثقة ىف أن مسرت  

و ال يزال  انش خيفى عنها أموراً جتهلها 
يعاملها على أهنا قاصر ليس من حقها  
معرفة حقائق عائلتها ...إال أهنا مل تشأ 

التصادم معه و حتويل األمر إىل شجار و  
أمنا فضلت أن تستدرجه هبدوء و سالم 



الستخراج ما تريد معرفته من  
 احلقائق...قالت: 

ــ أذن , ماذا مينع من أن أشاركك ىف  
 هذه التكهنات ؟

ة ما مينع , لكن أنت تعلمني  ــ ليس مث
أىن ال أحب أن أقول ما ال أعرف, و 
كل ما هنالك أن املسألة ال حتتاج منا  

تكليفها أكثر مما حتتمل . على كل  



سوف أيتى وقت تعرفني فيه كل ما  
 تشائني أن تعرفيه .

انفعلت جاكلني و لكنها مدت نفسها  
 حببال الصرب مث قالت : 

و البد أن  ــ أنت ختفى عىن شيئاً ما 
 أعرفه يوماً ما...

ــ و أان أريد أن أسألك سؤااًل فهل جتيبىن 
 بصراحة؟

 ــ أجل, سئل مل شئت. 



ــ ماذا ستفعلني لو أنك مل تقفى على أثر  
ضالتك املنشودة , أى عن عائلتك 
الضائعة و أمك احلقيقية هل سوف 

متضني حياتك كلها تبحثني و تبحثني إىل 
 ما ال هناية ؟

ينذاك سوف أوطن أمرى و  ــ كال, ح
نفسى على تقبل احلقيقة املرة و استسلم 

ملا شاء هللا من قضاء و قدر و لكن  



ليس قبل أن أصل إىل ما أردت من بذل 
 اجلهد و احملاولة و الوقت.

ىف هذه اللحظة وصلت السيارة إىل أحد 
الفنادق الىت سوف ينزل فيها كالمها  

  فرتة انعقاد املزاد , ىف مدينة سيمور
 القريبة من مزرعة فرينيدا فتساءلت :

ــ هل تنوى قضاء إحدى اللياىل هنا ىف  
 هذا الفندق؟



ــ أجل, أن الظروف , رمبا استدعت  
ذلك,, رمبا اضطرران إىل متضية أكثر من  

ليلة واحدة . و على اى حال هى  
فرصة لكى تزيدى توثيق معلوماتك عن  
إجراءات الصفقات و املزادات العلنية 

 ابملواشى ىف هذه البقعة. اخلاصة
 ــ أجل , هذا صحيح!

كانت جاكلني تعىن شيئاً آخر ىف ذهنها  
هى فحسب. أال و هو أهنا سوف تنتهز  



هذه الفرصة لإلطالع على السجالت  
املدنية احلقيقية حىت تقف على حقائق  
 جذورها و أصلها و نسبها العائلى هلا. 
فكانت أفكارها هذه مما مل تطلع عليه 

املسرت انشى إال أهنا أضمرت ىف نفسها  
أمراً و اعتزمت أن تنفذه ىف أقرب فرصة 

تسنح , حىت ال تضيع من يدها فرصة  
 رمبا ال تستطيع أن تعوضها مرة اثنية.



كانت مدينة سيمور االسرتالية مركزاً  
جتارايً مزدهراً و موقعاً جتارايً رائجاً و  
مركز لالقتصاد و املال و التجارة و 

راق املالية و كذا البورصات و كان  األو 
حييطها شطاً من النهر املنبسطة املمهدة 

 اخلصبة ىف وادى مريميبدجى 
و على مدار فرتة زمنية وفرية تقدر 

ابلقرن و نصف قرن من الزمان , كانت  
مدينة سيمور مبثابة رقعة و مكاانً 



للمعسكرات اخلاصة بسائقى الشاحنات 
ملة  الضخمة الىت جترها اخليول احمل

 حبموالت كبرية... 
  1800و ىف األعوام التالية لعام 

للميالد كان لصوص األوغال ىف اسرتاليا 
تستهويهم مدينة سيمور بسبب إغراءات 

و بريق الذهب و مناجم الذهب ىف 
املقاطعات احمليطة هبا من كل صوب و  

 انحية . 



وكما درست و اطلعت الفتاة جاكلني  
م و اغتىن الكثري من رجال املناج

املغامرين الذين أخذوا من البحث عن  
الذهب مهنة هلم فأراحتهم مبكاسب 

مدى احلياة و حققوا أموااًل وفرية 
وصاروا من كبار رجال القوم بعد ما  

كانوا أسفل السلم اإلجتماعى , فكان  
ذلك سبباً ىف تغيري أحواهلم بني عشية و  

 ضحاها .



أما اآلن فإن مدينة سيمور تبدو لـ 
كأهنا مدينة أليفة صديقة    جاكلني و

ودودة كما لو كانت عاشت فيها من 
 قبل ذلك عدة سنني .

ذلك أهنا مثل مدينة )كورابص كريسىت( 
ىف والية تكساس ابلوالايت املتحدة  

األمريكية ذلك أهنا حييطها ابملثل أحد  
اخللجان الصغرية مما أدى إىل أن بعض  



شوارعها و خصوصاً القليل منها كان  
 طرق مستقيمة . ميضى ىف 

مل يكن عسرياً على جاكلني أن تتعرف  
على موقع عقد املزاد العلىن لبيع 

املواشى...ذلك أن ىف تلك البقعة كان  
مثة املزيد من الغبار العافر و اجللبة و  

الضوضاء و أصوات القوم الذين  
اخنرطوا ىف البيع و الشراء و املزايدات  



على البضائعو السلع املعروضة من كل  
 حدب و صوب . 

أن يدخال إىل املوقع التفتت قبل 
جاكلني لتجد أن الفتاة سوزان تقرتب 

منهما فتقدمت تصافح جاكلني و  
 املسرت انشى و خاطبته قائلة له : 

ــ أشكرك على دعوتى ملصاحبتك ىف 
 هذا اليوم حيث يعقد املزاد ....



ــ العفو...لقد أحببت أن أجعلك ترين  
 شيئاً مزيداً ىف بالدان.

هنا يكاد يغشى عليها  شعرت جاكلني أب
من الشعور ابلغثيان و املرض و  

تساءلت بينها و بني نفسها عن سبب 
حضورها , و كيف أن املسرت انش 

حينما زعم أن اصطحاهبا معه هذا اليوم 
للمصاحلة و كسب خاطرها و ودها , ما 

كان إال هراء و خديعة كما اعتاد أن  



يفعل هبا منذ جاءت إىل ذلك املكان . 
 سوزان تقول له :و مسعت 

ــ منذ أن أخربتىن ىف حفل عيد امليالد و 
أان أعد األايم و الساعات , مىت 

استطيع أن أراك و أصاحبك ىف ذلك  
 اليوم؟

ــ هى معى أان و جاكلني فعرفت جاكلني  
 أهنا ما كان هلا أن تصدقه . 



مضى هبما ىف السوق عرب الشوارع  
الضيقة املزدمحة و كان من وقاحة  

ا رأت جاكلني أهنا أخذت  سوزان كم
مبعصم و ذراع السيد انش و ومضيا مها 

االثنني يشقان طريقهما وسط الزحام 
بينما هى مشيت وراءمها . و ختشى من  
حني آلخر أن تضل عنهما فتتوه وسط  

الزحام برغم أن مدينة سيمور هى  



 25مسقط رأسها حيث ولدت منذ 
 عاماً.

وجدت جاكلني أنه بلغت الوقاحة  
أهنا مل تكتف مبرافقة و   بسوزان

االستحواذ على انشى بل التصقت به  
التصاقاً وسط زحام السوق وكان كلما  

شرح هلا شيئاً أو قال شيًئ تقفز و تثب 
فرحاً ىف غبطة غامره و تؤكد آراءه  

 صواابً كانت أوخطأ.



رغم أن مشاعر جاكلني كانت جمروحة و 
تئن ىف أمل إال أهنا أخفت مشاعرها , و  

ذهنها إىل ضرورة تنفيذ اخلطة  انصرف 
الىت سبق و أن رمستها ىف ذهنها أال و  

هى التوجه إىل أرشيفات املدينة و زايرة  
ملفاهتا و االطالع على كل ما تستطيع  

أن تطلع عليه من أوراق و خالفه تثبيت 
نسبها . و أيقنت أن الفرصة الساحنة  

سوف تكون متوفرة حينما يتم االنتهاء 



وليات السوق و  من مهمات و مشغ
العودة إىل الفندق, حيث سوف تغادره 

سراً و تزور األماكن الىت ترغب ىف  
زايرهتا , مث تعود من حيث ذهبت دون 

أية متاعب من أحد , أو حاجة إىل  
 أحد.

ملا انتهى املسرت انشى من مهامه أحب 
أن يزيد من جتوله مع سوزان و سأل  

جاكلني أن تصاحبهما إال أهنا رفضت و 



ت العودة إىل  الفندق فهى على فضل
األقل لديها أولوايهتا الىت سوف تفعلها  

بشأن ما تفكر فيه من السعى إىل العثور 
على أمها , كما أهنا علمت أن خروج  

املسرت انشى مع سوزان مبفردمها سيكون 
 أفضل من عدة أوجه .

فرمبا تنجح سوزان فيما فشلت هى فيه, 
ى .  من استئثار على قلب املسرت انش
فقد كان شعار سوزان ىف الكلية  



ابلوالايت املتحدة األمريكية هو : 
"االستئثار على أكرب عدد ممكن من 
الرجال" مث نبذهم إذا أقتضى األمر  

ذلك. مل ال وهى الفتاة املستهرتة الىت ال 
ترعى حداً أو قيداً أو عهداً ألى شئ. 

حسناً...أهنا لن تعاىن كثرياً حينما 
وطأة آالم احلب و  يهجرها انشى من

عند تفكري جاكلني ىف كل ذلك شعرت  
أبن دافعاً قوايً يدفعها إىل متزيق يد  



سوزان و إبعادها بشت الطرق املمكنة 
عن انشى و لو أقتضى األمر قتلها , إال 

أن السلوك القومي و الرشيد منعها من  
ذلك و ثبتا قدميها ىف األرض , 

و  فطرحت تلك األفكار اجملنونة جانباً 
 تولت إىل حيث شئوهنا. 

مضت جاكلني و هى موقنة أن ما  
فعلت هو عني الصواب , إذ تساءلت  

بينها و بني نفسها و ملا ال تبدى سرورها 



و سعادهتا مبا صحبة بعضهما البعض ؟ 
بداًل من الشعور ابلبؤس و الشقاء مث  

 االنعزال و العزلة؟
كان احلل األفضل هلا هو أن تغرق  

 ياًل هناراً.نفسها ىف العمل ل
خاصة و أن البحث ىف سجالت املواليد 
و الوفيات و الزجيات ثبت أنه غري ذى 

جدوى و مل يقدم هلا املزيد من  



املعلومات الضرورية أكثر مما كانت قد  
 توصلت هى إليه ابلفعل.

كانت جاكلني قد عرضت مشكلتها  
على املوظف املختص و بينت له  

امليكروفيش الذى يثبت أن جاكلني 
 ماكني قد ولدت ىف هذه البلدة. 

 و قالت له: 
 ــ أنظر ماذا ترى ىف بياانت ا خلاصة هبا.

 قال : 



ــ أن السجالت تثبت أن جاكلني 
كريستني ماكيىن قد ولدت ها هنا بنفس 

هذا التاريخ إال أن أختها مل تذكر ىف  
 السجالت على اإلطالق.

ــ كيف ذلك ؟ هل ميكن أن تذكر  
 ؟! واحدة و هتمل الثانية

ــ من املمكن و ليس مثة مشكلة ىف  
ذلك.املعىن أن جاكلني ليست هلا  

 شقيقة. 



ــ و لكىن أعلم أن هلا شقيقة و أمسها  
 أيضاً كريستني .

هنا قطب املوظف جبينه عابساً و  
 صاح:

ــ من املمكن أن ختطئ السجالت و  
لكن السبب هو أنه رمبا حدث خطأ أو  

رة  سقط االسم أو أمهل ىف األايم املبك
أما اآلن ىف هذه اآلونة , فليس من 
احملتمل أن يتم تسجيل اسم احدى 



الشقيقتني و هتمل األخرى فهل هؤالء 
 الشقيقتان مها من أقرابئك؟

ــ مها ينتميان إىل الفرع االسرتاىل للعائلة  
 . رمبا أخطأت ىف احلقائق .... 

ــ انظرى ىف األوراق بنفسك , برغم من  
تتبع أمساء  أن ذلك غري مسموح . أن 

األشخاص املتوفني هو أيسر بكثري من  
 تتبع األحياء.... 



حاولت جاكلني االنصراف قبل أن 
يسأهلا املوظف أسئلة أخرى رمبا تكشف 

عن هويتها و شخصيتها الىت ال تزال  
 ختفيها عنه. 

تنظر إىل ساعتها   فتظاهرت جاكلني أهنا
لتعلم الوقت قبل فوات أوان موعدها 

 املزعوم , و قالت :
ــ أقدر لك عونك و مساعدتك , و  
 اآلن جيب علّى أن انصرف سريعاً . 



ــ هال مسحت بكتابة التفاصيل اخلاصة  
ابستمارهتا ها هنا حىت أستطيع البحث  

 مث أخربك بعد ذلك ابلنتيجة؟ 
املدينة  ــ سأفعل ذلك حينما أعود إىل  

 مرة أخرى .
 ــ ذلك أفضل . فأين قلت أنك تقيمني؟
فالتفتت له من خلف ظهرها و قالت و  

 هى تعدو :



ــ جيب على االنصراف اآلن....أشكرك 
 على أية حال .

ــ أحست أبن حرية املوظف تبعتها إىل  
خارج الباب . و ملا خرجت من املبىن 

أسندت ظهرها إىل أحد احلوائط و  
أنيناً و تنهيدة أحست أهنا  أصدرت

أراحتها . صحيح أهنا مل تعلم املزيد إال  
أهنا مل تضيع الوقت سدى و مل تشعر  

ابلضياع إذ وجدت خيطاً تستطيع تعقبه 



. و مل يعلم املوظف ملاذا هى مهتمة  
 هبذه السجالت على وجه اخلصوص.

و ىف نفس الوقت مل حتنث بعهدها  
 للمسرت انشى . 

أللغاز و التساؤالت ,  امتألت رأسها اب
ملاذا كانت هى الوحيدة من التوأم الىت  

مت تسجيل يوم ميالدها ؟ تذكرت عندما 
كان املوظف جييب و يرد على أحد  
املكاملات اهلاتفية أطلت برأسها ىف  



سجل عائلة كامبيل حيث مل جتد ذكراً لـ 
 كريستني كامبيل أيضاً!! 

أن اإلنسانة الوحيدة الىت تستطيع  
على هذه األسئلة احلارقة هى أم  اإلجابة

ن اشى املدام أليس كامبيل وهى مبثابة 
املصدر الوحيد الىت مت حرماهنا من  
التجادل معها بشأن ذلك املوضوع  

احلساس . امتألت جاكلني إحباطاً و  
بؤساً بينما هى متضى على الطريق األليم 



عائدة إىل الفندق حيث تقيم اقامة 
 رييندا.مؤقتة بعيداً عن مزرعة ف

 
 هناية الفصل السابع 
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كانت أمسية اليوم التاىل هى قضاء  
السهرة ىف أحد مطاعم مدينة سيمور 

لتناول طعام العشاء هناك كما كان مقرراً 
منذ بداية الزايرة كما كان املسرت انشى 

و ىف الساعة  وعد جاكلني سابقاً...
احملددة لالنصراف إىل أحد مطاعم 

املدينة جاء املسرت انشى كامبيل إىل 
 جاكلني مسرعاً ليقول هلا:



ــ هيا ارتدى أفضل مالبسك حىت نتناول 
طعام العشاء ىف املدينة و أرجو أن  

ترتدى على وجه اخلصوص الفستان  
األسود...فستان التخرج..ذلك لن  

اول املسرت سكوت هوارد سوف يتن
 العشاء معنا مبصاحبة سوزان

اغتمت جاكلني و علمت أن انشى  
يريدها أن تتجمل حىت تبدو ىف صورة 

حسنة من أجل إغراء املسرت سكوت و  



ىف نفس الوقت ينفرد هو ابملسامرة مع  
سوزان فادعت أن ذلك الفستان غري  
موجود ىف حقيبة مالبسها حىت تفوت  
عليه الفرصة على الرغم من أهنا كانت  

قد أحضرت هذا الفستان معها ىف  
 احلقيبة .... سألته : 

ــ و من هو املسرت سكوت هوارد ؟ و ما 
 سبب زايرته و دعوتك له؟



ــ أنه صاحب و مالك املزرعة املسماة 
هوكابورا الىت تتلقى فيها سوزان تدريبها  

. 
علمت جاكلني أنه حىت العشاء الذى  
قد كان مقرراً هلا أن تتناوله معه مبفردمها 

سلباه سوزان و سكوت فلم يبق هلا شئ 
تنتظره من املسرت انشى و بعد دقائق  
سوف يوطد انشى عالقته بـ سوزان , 

لتصبح هى على اهلامش ال حاجة له هبا 



ىف دنياه اجلديدة , و إزاء إحلاحه  
ابإلسراع , أمهلت جاكلني عمداً تزين  
نفسها ألهنا أمنت أنه إذا كان انشى 

 سكوت فلن يكون  يريد إسعاد املسرت
ذلك ابلتأكيد على حساهبا هى.  

فلبست بنطلون جينز و أحد القمصان  
 فبدا مظهر معتاداً . 

خرجت جاكلني من غرفتها لتجد انشى 
ينتظرها ,و خرجا مبصاحبة سوزان و 



املسرت سكوت إىل أحد مطاعم املدينة , 
كان املطعم مزدمحاً ابلرواد على غري  

اد , فكان رب  العادة نظراً النعقاد املز 
كل أسرة يرفه عن عائلته و أفرادها  
بدعوهتم ىف مطاعم املدينة على غري  

املألوف ألن ذلك ال يتكرر عادة إال كل 
 فرتة طويلة.

اختار هلم انشى هلم أحدى املناظر  
اهلادئة ىف أحد األركان . و جلسوا  



مجيعهم ينتظرون املشروب الذى أختاره 
تناول كل منهم لنفسه قبل الدخول ىف  

 العشاء.
وجدت جاكلني أن املسرت سكوت 

هوارد و هو أبن املسرت هوارد صاحب 
املزرعة األصلى , كانت قد رتبت أمورها 

على أن تنهض منصرفة عنهم مجيعاً 
مبجرد االنتهاء من تناول طعامهم , ألهنا 



مل تكن مستعدة أن تكون جمرد زينة أو  
 دمية يتسلى هبا املسرت سكوت هوارد .

 شى خياطب جاكلني:قال ان
ــ هل علمت أن املسرت سكوت هوارد  
كان أحد طالب منح الرابطة الزراعية 

الدولية , و أنه تلقى تدريباته ىف الزراعة  
ىف والية تكساس األمريكية , أن هذا  

رائع و سوف جيعل أمامهما الفرصة  
 لتبادل احلديث و التسامر.



ــ رائع! هى فرصة طيبة بال ريب , حىت 
أسأله عن آرائه ىف كل شئ رآه  

 تكساس!
طوال فرتة العشاء كانت جاكلني تالحظ 

كيف أن سوزان مل تسقط عينها عن 
املسرت انشى كامبيل كاشفة عن مكنون 
داخلها ىف نظراهتا , كما كانت تالحظ  

أن    –لألسف و املرارة الىت أصابتها  –
املسرت سكوت ينظر هلا نظرات تنم عن 



بري مل تالحظه حب عميق و تقدير ك
 سوزان أبداً..

فتأملت كيف أن الفتاة سوزان قد  
استأثرت على قلىب الرجلني معاً ىف  

سهولة و يسر....و كانت من الذكاء  
حبيث مل تبد مشاعرها بل كاظمتها حىت  

 ال يعلم أحد عنها شيئاً. 



عندما انتهوا من تناول العشاء و  
انصرف املسرت سكوت مبصاحبة سوزان 

 جاكلني : قال انشى لـ
ــ هل أخربتىن حبق الشيطان ملاذا كان  

سكوت ينظر إليك هذه النظرات و ما  
 سر اهتمامك به؟ 

ــ من حقى أن أهتم به, ألنه يهتم ىب أم  
عن نظراته ىّل فسأله هو و ال تسألىن  

 أان.... 



 ــ لقد أفسدت كل ما كنت أخطط له.
ــ ما الذى كنت ختطط له....هال 

أان أيضاً. أن  أعلمتىن حىت أخطط لك 
 سوزان كانت معجبة بك متاماً. 

ــ أعلمى اي جاكلني أن املسرت سكوت  
حيب سوزان و كان قد أفصح ىّل عن 

سر مشاعره , و سألىن املعاونة  
فدعوهتما على العشاء حىت أوفر هلما  



فرصة اللقاء املناسب ليعرب سكوت هلا 
 عن حبه... 

اندهشت جاكلني و تساءلت هل هذا  
فلقد ظلمت املسرت صحيح , إذن 

انشى و ظنت به الظنون و ندمت على 
أهنا مل ترتد الفستان الذى كان  

يفضله...أنه كان يريدها أن ترتديه لرياها 
هو به و ليس من أجل املسرت سكوت  
هوارد....اي إهلى....ملاذا تصرفت على 



هذا النحو جاكلني , لقد كدت أن  
 تبتعد عن الصواب .

 لت:صمتت جاكلني برهة مث قا
ــ و ملاذا ال يعرب عن حبه مث يطلب منها 

 الزواج؟
ــ أمامه أعمال ينتظر القيام هبا أواًل مث  

 الشروع ىف ذلك!



ــ هو طلب مىن أال أفعل , أنه يريد أن  
يثبت شيئاً ما ىف ذهنه أواًل مث بعد ذلك  

 يتصرف على بينه و هدايه...
ــ و هل أنت متأكد من أنك ال حتب 

 سوزان؟ 
مثلها مثل كريس فأان أعزها و  ــ أهنا 

 أقدرها...فحسب. 
رويداً ...رويداً أيقنت جاكلني أن 

خماوفها من سوزان مل تكن سوى سحابة  



صيف سرعان ما تبدت سريعاً و  
انقشعت عن مساء صافية بينها و بني  

 انشى.... 
مبرور الوقت تصافت جاكلني مع انشى 
و صارا أفضل من ذى قبل و ملا مل ختربه  

شيئاً عن موضوع حبثها عن  جاكلني 
 أهلها األصلني سأهلا انشى قائاًل: 

ــ هل جاء حبثك اليوم عن موضوع التبىن 
 بنتيجة طيبة أم ال ؟ 



ــ مل أتوصل بعد إىل ما كنت آمل و 
أتوقع الوصول إليه و لكن على أية حال 
هذه لست النهاية فقد اكتشفت أن مثة  
طرقاً و أساليب جيب إتباعها أمهها أنه 

ون حكم قضائى ال أستطيع اإلطالع بد
على شهادة ميالدى األصلية أما شهادة 
امليالد الىت ىف امللفات اخلاصة ىب فهى  
 تبني فقط أمساء والداى الذين تبنياىن .

 ــ فماذا سوف تفعلني ؟!



ــ أمتىن لو كنت أستطيع أثبات أن  
والداى األصليني قد قضوا حنبهم و 

لن أستطيع ماتوا... و لكىن ال أستطيع و 
اثبات ذلك . و ال أعلم حىت من هم . 

و ما هى هويتهم, أال ترى أن األمر  
 مبثابة مهزلة كربى. 

ــ إذن ليس هناك املزيد مما ميكنك أن 
 تفعلني؟ 

 



 
 ــــ 

 
 

حزنت جاكلني من هذه احلقيقة الىت  
صرح هبا املسرت انشى كامبيل ىف هدوء  

كما لو كان يلقى بنكته من النكات , و  
لكن عني احلقيقة كانت أثقل على  
كاهلها من أى شئ آخر ميكن أن  



يتخيله إنسان ىف هذه الدنيا...أهنا تعىن  
اليأس و القنوط لألحياء , تعىن توقف  

معدوم كل شئ و أن كل شئ صار 
 القيمة حىت احلياة .

و ولت بوجهها عنه خشية أن يستشف  
الوجد ىف صوهتا آهات دفينة و هو  

يتوارى بني أانهتا كى ال يتبني انشى منه  
شيئاً . أنطبقت أصابع جاكلني ىف قبضة 

عابسة شقية تعساء تقرتب هبا طارقة  



على املائدة ىف تسليم حبقيقة طاملا 
نها و  جتاهلتها و أشاحت بشرودها ع

 صاحت: 
ــ جيب أن يكون مثة طريقة للخالص ,  

جيب وال بدمن حل, و لن يهدأ ىّل جفن 
قبل أن اتوصل إىل احلل...و سوف  

أواصل حبثى عن احلقيقة جاهدة حىت 
 أكتشفها . 



صب املسرت انشى احلليب ىف القهوة و  
راح يقلبها و هو يركز على الدائرة  

 البيضاء الشهباء ىف املنتصف و صاح:
وما الفائدة إذن ؟ كل ما تقولينه هو   ــ

 أنك تتعسني و تشقني نفسك! 
ارتعدت فرائض جاكلني و ارتعشت  

يداها حىت أهنا سكبت بعضاً من القهوة 
اخلاصة هبا ىف طبق الفنجان...جتاهلت  



ذلك و ركزت نظراهتا احلانقة الغاضبة  
 على انشى و قالت: 

ــ أعتقد أنك تفضل أن استسلم و أذعن 
 لبحث , أليس كذلك؟و ألغى ا

 ــ هل تعنني حقاً ما تقولني؟ 
ملعت الدموع ىف عيون جاكلني الشهالء  

امللونة و حتشرج صوهتا من التأثر  
بعواطفها امللتهبة املتصاعدة و لكنها 
 رفضت االستسالم للبكاء... قالت: 



ــ لقد عثرت ابلصدفة ابألمس على  
ملف عائلتك كامل...و الشكر يرجع  

بدار التوثيق و  إىل موظف عامل  
السجالت, الذى صارحىن و أطلعىن  

على أكثر مما كان يتوجب عليه أن  
يفعله, لقد اكتشفت أنه ليس هناك أى  
 سجل عن ميالد كريس على اإلطالق .

ــ بل البد و أن يكون هناك....فهى 
حتمل رخصة قيادة طائرات و جواز  



سفر... رمبا كان ذلك بسبب امتناع 
 . املوظف ألهنا متبناه

ــ هذا ما خطر بباىل ألول وهلة و لكن  
ليس هلا ملفات أو سجالت ىف كال 

 احلالتني. 
ــ اي للهول.... اي هلا من مصيبة مطبقة و 
شر مستطري...البد أن يكون هناك خطأ 

وظيفى...أنىن أعلم أن أمى لديها  
 شهادة ميالد كريس!



 ــ هل رأيتها بعينك؟
ــ كال...لقد أعطت أمى كريس نسخة  

 الىت تستخدمها حينما حتتاج إليها . هى 
ــ إذن...ماذا تفعل لو أتكدت أن 

 شهادهتا ليست ىف امللف على اإلطالق؟
ــ هذه كارثة...ألن ببساطة ستكون هذه 
الشهادة ليست حقيقية أو أصلية...اي  
هلا من ورطة و مأزق عظيم العواقب , 

 ينذر أبوخم النتائج.



 ة:مالت جاكلني حنو املسرت انشى قائل
ــ انشى...احلل اآلن مع والدتك...لو 

تسىن ىّل أن أحتدث معها...أهنا اإلنسانة 
الوحيدة الىت مبقدورها أن تقدم لنا  
 اإلجاابت الكافية حلل هذه األلغاز.

ــ رمبا تكونني أنت حباجة إىل إجاابت , 
أما أان فلست حباجة إىل ذلك....ملاذا 

ال تصرفني نظرك عن هذا املوضوع  
 برمته؟



ــ أتعرف معىن ذلك ابلنسبة ىّل؟ أن 
األمر لن يعىن لك شيئاً و االحتمال  
األكرب أنك سليل أجيال طويلة من  

عائالت كامبيل الذين عاشوا ىف مدينة  
فرينيدا فرتة طويلة من الزمان...ولكن 
هل بوسعك أن تتخيل سوء ما تعنيه  
ابلنسبة ىّل...أن معناه وجود فجوة 

 ُعظمى ىف حياتى؟ 



خمطئة فيما اعتقدته بشأن عائلة   ــ أنت
 كامبيل! 

حينذاك علمت جاكلني أن الظروف ىف  
ذلك الوقت وفرت فرصة تبىن كريس  

بدون أية مشاكل ألنه من خالل خربهتا 
كانت تعلم أن اجملتمعات الزراعية تبيح 
و توفر شروط منو و انتشار الشائعات  
و القيل القال مثل سرعة انتشار النار  

مر الذى جيعل وصول  ىف اهلشيم,األ



طفلة جديدة ال ميكن أن مير بدون  
 مالحظة القوم....قال انشى فجأة: 

 ــ ال تشغلى نفسك كثرياً هبذا املوضوع!
ــ على أية حال لقد عرفت أنت جذورك 

وحينما سيسألك... معذرة....أشعر 
أبىن ليست على ما يرام...سوف أصعد 
إىل غرفىت ابلفندق فأان حباجة إىل الراحة  

 قلياًل. 
 



مضت جاكلني اتركة انشى و قد أيقنت 
أنه من النوع الذى جيب أن أيخذ دائماً 

بدون عطاء....لقد صدقت السيدة 
جني إذن عندما حذرهتا منه...فهى 

صارت ال تتحمل املزيد من جمادالته  
العقلية املنطقية الىت تضيع الوقت 

 سدى. 
بعد قليل وجدت طرقاً على ابب غرفتها 

 صوت انشى يقول :و مسعت 



ــ لقد أتيت ألأتكد من أنك على ما يرام 
! 

ــ لقد حتسنت...أشكرك....بوسعك 
 اآلن العودة إىل اآلخرين. 

ــ ليس قبل أن أأتكد بنفسى أنك خبري و 
 ليست مريضة!

فتحت جاكلني الباب قلياًل و أطلت  
 برأسها لتقول هبدوء :



ــ كم ترى...فأان خبري...و أشكرك على 
 ىن!سؤالك ع

 حاولت غلق الباب فقال هلا :
ــ اللعنة...لقد قلقت عليك قلقاً عظيماً  

 جاكلني...فأنت جزء من عائلىت!
مل حتتمل األمل عندما مسعت ذلك, فهى  

ال تريد أن تكون شقيقته األخرى... 
فإذا كان ذلك يناسبه و مبتغاه فإهنا 

سوف تكون اخلاسرة الىت تدفع  



امها أن  الثمن... كان احلل الوحيد أم
تعود من حيث أتت و أن حتاول أن  
تلتقط شتات نفسها و أشالء حياهتا  
املبعثرة... لفت نفسها ىف الروب و  

 قالت:
ــ عندما يسألك أطفالك عن جذورهم 
سيكون إبمكانك أن ختربهم....أما أان 
فلن أجد ما أرد به على أوالدى حينما 

 يسألوىن عن أوصوهلم و جذورهم! 



ائدة إىل غرفتها و  استدارت جاكلني ع
 قالت:

 ــ لقد كنت على وشك اخللود إىل النوم.
 ــ إذن...فأنت مريضة حقاً 

ــ كال...لقد شعرت ابلتعب و سأحتسن 
 بعد نوم وراحة ليلة كاملة.

ــ حسناً...إذا غريت رأيك و أرتد  
التسامر,فسأكون جبوارك ىف الغرفة  



اجملاورة...فرمبا اشتقت إىل من ميأل  
 ك و يؤنس لك وحدتك. عليك استيائ

 عندئٍذ متىن انشى هلا نوماً هادائً و قال :
 ــ تصبحني على خري جاكلني.

 ــ تصبح على خري انشى. 
مل أيت هلا النوم اهلادئ إذ صار ذلك  
مطلباً عزيز املنال و صارت أعصاهبا 
اثئرة ال تعرف هدوء , أين أنت أيها  

النوم, مث أين هى راحة البال ؟لقد  



صارت هى األخرى بعيدة املنال, و 
شعرت جاكلني ابآلسى و املرارة تعتصر 
قلبها , و أتملت وظنت أهنا لو أخذت  

لى اسرتخاء  محاماً رمبا ساعدها ع 
أعصاهبا و من مث تستطيع اخللود إىل  

 الراحة و النوم.
توجهت جاكلني إىل احلمامات و كانت  
منفصلة عن غرف الفندق...مرت على 

غرفة انشى ىف املمر املؤدى إىل مكان  



احلمامات حاولت اسرتاق السمع و  
التصنت لعل و عسى تكون سوزان 

عنده و هى ال تعلم....إال أهنا مل تسمع 
أى صوت صادر من الغرفة...مضت  

إىل احلمام... فتحت الباب و غسلت 
وجهها و مهت متسك فرشاة األسنان 

لتنظف أسناهنا...شاهدت ىف املرآة شيئاً 
مفزعاً...لقد رأت شيئاً كالعقرب معلقاً  

على الستارة....صرخت فهرع إىل  



األرض....كان ىف حجم طبق فنجان  
 القهوة....ازداد صراخها و أطلقت

صيحة أخرية اهتزت هلا الغرف اجملاورة و 
هى تستغيث فلجأت إىل احلائط املقابل 

و كانت عليه أحدى املرااي فسقطت 
على األرض و تكسرت إىل أجزاء  

صغرية فصرخت اثنية...وهنا وجدت 
أحداً حياول فتح أكرة الباب مرة بعد  
أخرى مث اكتشفت أنه املسرت انشى 



قرتبت  و احلشرة قد ا –كامبيل يقول 
 : -من قدم جاكلني

ــ اللعنة...ماذا هنالك جاكلني....ماذا 
 أصابك؟ 

أخذت جاكلني تشري إىل األرض و  
حتشرج صوهتا وغصت حنجرهتا و هى 

 تنطق بصعوبة ابلغة :
 ــ هناك ....على األرض! 



أرشدته نظراته الفاحصة إىل اجلسم  
النابض املقرفص عند الصنبور و أجزاء  

وله, مما زاد و فاقم من  املرااي املتناثرة ح
 حدة الرعب و اخلوف.... 

قال املسرت انشى ىف نربة واثقة وهو  
يهدئ من رعب جاكلني كما ولو كان  

 حياول هتدئة حيوان انفر خائف :
ــ ما ىف شئ...حسناً....ما هى إال 

 عنكبوته كبرية ! 



قالت جاكلني و هى تلهث و الرعب 
 ميأل أطرافها : 

لعناكب...إنه  ــ كبرية جداً...أكره ا 
 كالعقرب! 

أشاحت بوجهها بعيداً عنه و هى 
تستغيث بـ انشى و تلوذ به كى خيلصها  
من هذا املأزق و هذا الكابوس...صاح 

 انشى قائاًل : 



ــ ال ختاىف....أنك تعانني من اخلوف 
 املرضى بال شك!

 ــ أجـــــل...! 
 
 
 ــــ 

 
 
 



قضمت جاكلني شفتها السفلى لكبت 
و كظم صرخاهتا حىت ال تصدرها 

اثنية... أومأت برأسها لــ انشى مؤكدة له 
خوفها املرضى من كافة أشكال 

العناكب و العقارب فأخذ بيدها و  
ذراعها وحثها على القفز ىف اجتاهه و  

جعل نفسه واقفاً بينها و بني ذلك  
ده الشئ املزعج ىف احلمام و قال ىف تؤ 

 و ثقة: 



 ــ هلم تعاىل...سوف أخرجك من هنا!
 قالت جاكلني و هى جممدة األطراف : 

 ــ ال أستطيع !
ــ أجل سوف تستطيعني...هلم تعاىل ىف 

خطوة واحدة و سوف أطري بك من  
 فوق الزجاج املتناثر على األرض. 

ركزت جاكلني على صوت نرباته و  
كلماته اهلادئة و قبضة أصابعه املطمئنة 

...التقطها كما يقطف الوردة عرب هلا.



أرضية احلمام حىت ارتطمت أخرياً بني  
ذراعيه و صارت واقعة ىف أحضان 

صدره العريض ....قال وقد اكتسحها 
حاماًل إايها بني ذراعيه فلم تطأ أقدامها 

 األرض: 
 ــ كل شئ على ما يرام...لقد التقطتك!
بعد ذلك بدقائق أودعها على أرضية  

أدراجه مرة أخرى  غرفتها مث رجع 
 ...تشبثت بذراعه قائلة ىف صراخ: 



 ــ أين سوف تذهب؟ 
ــ سأقتل العنكبوت و أعود....لن 

 أأتخر!
صدق انش كامبيل فيما قاله....لقد 

اجتاز الطريق عائداً لتوه إىل  
احلمام...أسرع ىف الصالة الرئيسية  

كالصاروخ و مسعت جاكلني صوت  
مطرقة عظيمة مث صوت املاء املنساب  

اجلارى و هو جيرف تلك احلشرة 



املزعجة بعيداً...أن صورها كانت متأل  
عقلها و ذهنها فراحت ترجتف و  

ترتعش....عاد انشى بسرعة إىل جانبها 
 و قال ىف صوت خفيض ملئ ابحلنو: 

 ــ أنتهى كل شئ....هل أنت خبري اآلن؟
ــ سوف أكون خبري ....كم متنيت أال 

لغباء. ــ  أكون هبذه الدرجة من اجلنب و ا 
أن جمرد خوفك و خشيتك من شئ ما 
ليس معناه اجلنب أو الغباء, أن اإلنسان  



اجلبان هو الذى حيجم عن مواجهة و  
مالقاة السفاح قاطع الطريق وهو حيمل  

 مطواة. 
ابتسمت جاكلني ابتسامة هادئة و قالت 

: 
ــ لقد حتولت أان إىل شئ هالمى جملرد 

 رؤية العنكبوت املزعج!



عبة و منهكة القوى....ما كان ــ أنت مت
عليك أن تنزعجى من هذا الشئ  

 الصغري .
ــ لقد كنت أحسب أن كل شئ ضخم 

ىف تكساس....أما هذه احلشرة فقد 
بدت و كأهنا تستطيع التهام طائر  

 مبفردها! 
ــ بعضها يفعل ذلك...إال أن معظمها 

غري مؤذ أو ضار...أن االسرتاليني يبقون 



اصطياد  عليه من أجل إمساك و 
 الذابب.

 ــ أوهـ ....اي إهلى....
 

أخذت جاكلني تنهيدة عظيمة و شهقت 
 اهلواء مث قالت متذكرة: 

ــ من األفضل أواًل أن أرتدى شيئاً من  
 املالبس!

 ــ آهـ...ابملناسبة...عندى لك خرب هام



 ــ و ما هو ؟
ــ عندما عدت إىل غرفىت وجدت أخىت  

فيها أن  كريس قد تركت ىّل رسالة تقول 
أمى سوف تعود اثنية إىل مدينة سيمور 

 غداً !
 قالت جاكلني ىف هلفة :

 ــ أصحيح ما تقول؟ 



ــ أجل...من املقرر أن أقابلها ىف حمطة  
األتوبيس و أصطحبها ابلسيارة إىل  

 منزلنا ابملزرعة
 ــ رمبا ال تعرفىن عندما تراىن ألول وهلة!

ــ ال تشغلى ابلك...سوف أعرفكما 
 بعضكما البعض !على 

 تفكرت جاكلني برهة مث قالت :
ــ إذن...لقد أنتهى بنا املقام و املكوث  
ىف هذا الفندق...ينبغى على وحدى أن 



أبقى ىف هذا املكان حىت أجد عائلة  
أخرى تستضفيىن.....أو أرتب العودة  

 إىل بالدى...إىل تكساس!
ــ كال....هناك ما هو افضل من كل  

 ذلك. 
مر عودهتا إىل بالدها  أعادت جاكلني أ

ىف ذهنها مرة أخرى....كانت تعلم انه  
حينما أيتى األجل فإنه سوف يلزم عليها 

اإلنفصال عن املسرت انشئ كامبيل...  



شعرت كما لو كان العامل كله قد توقف  
عند هذه اللحظة...هزت جاكلني رأسها 

أيساً و كأمنا تقول لنفسها "ألقى وراء  
 تفيد شيئاً ىف ظهرك الظنون الىت رمبا ال

 عامل الواقع" 
عندما أنصرف املسرت انشى من غرفتها 
متوجهاً إىل غرفته لينام وجدت جاكلني 
نفسها مبفردها , توجهت إىل النافذة و 
كأمنا تريد أن تلقى منها شيئاً كبرياً جيثم  



فوق صدرها الرقيق...ألقت بنظرها ىف  
أعنان السماء و هى تتنفس نفساً عميقاً 

تنهيدة غامضة , فرأت أبراج  أعقبته ب
كنيسة سوثرن كروس و قد غلفتها  

السحب و غيوم الضباب فجعلت األمر  
مستحياًل على النجوم أن تسبح ىف  

 الفضاء الرحيب.
شعرت أن األمور ىف حياهتا متضى على  

 نفس الوترية و النمط .



تساءلت ىف نفسها ...هل سيأتى يوم ما 
ىف  تستطيع أن ترحل فيه عن هذه البالد

طريقها إىل موطنها مرة اثنية؟...مل جتد 
جاكلني رداً على سؤاهلا....حبثت طوياًل  
عن إجابة....إال أن التعب متكن منها  

 فراحت ىف نوم عميق.... 
 
 

 الــفــصــل الــتـــاســـع / 



 الــصـــحـــيـــفــــه 
 

مل يبقى عندها إال أن تفتش ىف الصحف  
القدمية عسى أن تصل إىل حقيقة  

أصلها...ىف الصباح توجهتجاكلني إىل  
مقر صحيفة سيمور ستار احمللية الىت  
كانت تصدر منذ مخسني عاماً مبدينة  

سيمور ...قابلت موظف االستقبال و  
طلبت منه مساعدهتا ىف اإلطالع على  



األعداد القدمية للصحيفة, أرشدها 
برتحاب وراحت جاكلني تتصفح 

األعداد الصادرة منذ مخس و عشرون  
 عاماً مضت . 

راحت تتصفح ....و تتصفح...كانت  
املهمة شيقة,أحست أهنا تعيش ىف  
أوراقالتاريخ مع كل خرب قدمي حىت 

وصلت إىل خرب من فقرة واحدة 
 - يقول:



)أن املسرت و املدام ليندون ماكفى 
القادمني من الوالايت املتحدة قد قاما 

بزايرة إىل مقاطعة سيمور و كانت املدام  
صديقة طفولتها املدام توم   ماكفى تزور 

كامبيل من فرييندا...أن عائلة كامبيل 
قد جاءوا حديثاً إىل مقاطعة و اشرتوا  

مزرعة فرينيدا من عائلة فوسرت  
غوردوانللذين عاشوا ىف املنطقة منذ عام  

1800  ) ! 



مضت جاكلني تتصفح أعداد ملفات  
الصحيفة القدمية املليئة ابألتربة و هى  

قوف على شئ....كادت حتاول عبثاً الو 
تغفل قصة خربية منشورة ىف النصف 

األخري من من الصحيفة األوىل و  
بوسطها صورة فوتوغرافية ألحدى  
السيارات املهشمة حتت عجالت  

 -أتوبيس ضخم ,كانت القصة تقول:



"لقيت أحدى الفتيات ابملدينة مصرعها 
و لفت نظر   -ىف حادث مؤسف  

تاة  أن الف –جاكلني ما قالته القصة 
املسكني ُتدعى أليس كامبيل و أن  

سائقة السيارة هى السيدة ليىن 
جاميسون أحدى العامالت ىف مزرعة  
فرينيدا الىت استعارت السيارة مبوافقة  

املدام كامبيل للتوجه إىل مدينة سيمور و 
أنتهت القصة ابملأساة حينما فشلت  



فرامل االتوبيس السياحى ىف التوقف ىف  
دفع حنو األمام ىف الوقت املناسب وان 

 قوة وعنف داهساً السيارة الصغرية!" 
تزايد نبض جاكلني عندما قرأت تكملة 

"أن سائقى السيارة ليىن   -اخلرب :
جامسون هى أم ألحدى الطفالت الىت 

لقى الرعاية ىف مزرعة فرييندا و  كانت ت
قد عرض الزائران األمريكيان مدام & 

مسرت ماكفى أن يتبنيا الطفلة ىف حال ما 



إذا مل يعثر على أية عائلة أخرى  
تتبناها"وكانت هناك صورة فوتوغرافيه  

تبني ماكفى و هو حيمل الطفلة و ينظر  
 بتأمل إىل الكامريا.

أنقبض قلب جاكلني مبجرد رؤية  
رة...كانت هذه الصورة بعينيها الصو 

موجودة ىف نسخة أخرى ىف ألبوم العائلة 
ىف أمريكا ىف تكساس ابلتحديد مل تكن 

حتسب أبداً أن هذه الصورة قد التقطت 



هلا منذ ربع قرن من الزمان ىف آخر العامل 
ىف اسرتاليا قبل أن يتم تبنيها من جانب 

 عائلة ماكفى .
 أنسكبت الدموع الساخنة من عيىن

جاكلني على الصفحات و ايقنت أهنا  
تبكى و تنتحب من أجل املرأة املسكينة 

الىت ترقد مهشمة حتت عجالت 
األتوبيس لقد علمت ابلغريزة و أتكدت 

 من أهنا أمها.... 



هكذا تبدد إىل األبد أى امل ىف أن  
تلقى أمها حتت وطأة املأساة الىت قرأت  
عنها ابلصحيفة , صارت روح جاكلني  

ىف حبور الضياع  كالشبح
املتالطمة...علمت أن احلياة أمنا هى 
عبث و غث و ال تساوى مقدار حبة 

من الرمال الواثبة ىف العواصف اهلوجاء  
. 

 



التهمت جاكلني بعيوهنا الصورة الصغرية 
للراحلة ليىن جاميسون لقد كانت مجيلة 

و لكن ماذا كانت عليه شخصيتها 
لم  اإلنسانية ؟ جاكلني املسكينة لن تع

 ذلك أبداً !
تبادر إىل ذهنها سؤال هام إذ كانت ليىن 

جامسون هى أمها احلقيقية فلماذا مل 
يُذكر ىف اخلرب سوى طفلة واحدة؟ لقد 

كانت تشعر ابلغريزة أن كريس هى تؤام  



روحها و شقيقتها, أال أنه ال يوجد  
سجل مليالدها و مل يرد ذكرها ىف القصة  

 الىت فرغت لتوها من قراءهتا.
دأت جاكلني تشعر ابحلرية و هى حتاول ب

أن تفك لغز هذه األسئلة العسرية 
...كاد يُغمى عليها من التعب, 
اكتشفت جاكلني أن األمل الذى  

يعتصرها ليس أمل التعاسة فحسب و 
لكنه أيضاً أمل اجلوع...توجهت إىل أحد 



املطاعم و ما ان جلست حىت مسعت 
 صوت سوزان يقول :
  صحبة؟ ــ هل أنت حباجة إىل 

ــ مرحباً بك سوزان, هل أطلب لك  
 الطعام و القهوة؟

 ــ أشكرك! 
جاءهم الطعام و شرعا فيه لكن احل  

 على جاكلني سؤال فقالت :



ــ ما الذى يبقيك ىف سيمور إىل اآلن 
 سوزان؟ 

ــ لدى املسرت سكوت بعض األعمال 
ينبغى إجنازها قبل أن نعود إىل مزرعة  

 كوكا بورا هذه الظهرية. 
لقد جاءىن أنطباع أبن املسرت سكوت   ــ

 حيبك! 
ــ على أية حال....هو إنسان ظريف  

 رغم ما قد يعتقده البعض! 



ــ أجل....لقد وجدته ظريفاً لطيفاً ىف  
 الليلة املاضية. 

شعرت سوزان ابلغرية فتوترت أعصاهبا و  
 صاحت: 

ــ لقد قلت أنه إنسان ظريف...واصرح  
 لك أبىن مهتمة به و معجبة به .

ـ اي للعجب...كنت أحسب أنك حتبني  ـ
 املسرت انش



ــ ابلفعل أان أحب انش كصديقة و  
شقيقة ...أما سكوت فهو وضع  

آخر...أنه إنسان عزيز للغاية...لقد 
كنتما منسجماً معاً ىف أتلف و تناغم 
عظيم الليلة املاضية حىت أىن شعرت  

 أبنكما على وشك الزواج. 
ــ و هل كان هذا هوالسبب ىف أنك  

حاولىت أن تستثريى غريتى فتظاهرت 
 إبهتمامك ابملسرت انش ؟ 



ــ أحل , و لقد جنحت احملاولة و صار  
 املسرت سكوت أكثر اهتماماً ىب. 

ــ أعرتف لك أىن أشعر أن سكوت  
كشقيقى و ليس أكثر من ذلك  
 سوزان..كما أمتىن لكما السعادة! 

 حينذاك تساءلت سوزان :
أدعيت املرض ــ صارحيىن اي جاكلني هل 

و هنضت حىت يتبعك انش إىل الفندق 
 كى تنفردا معاً؟



ــ كال....مل أفعل ذلك حت يتبعىن على 
أية حال فما الذى يضريىن لو فعلت 

ذلك؟ أنىن أفكر جدايً ىف الرحيل بعيداً 
 عنه حيث لن يراىن اثنية! 

ارتسمت ابتسامة تعاطف و مواساة 
على شفىت سوزان و مدت يدها ليد  

 مث قالت : جاكلني
ــ أوهـ....اي حبيبىت...ما الذى حدث 

 حىت تقوىل ذلك؟



ــ ال شئ...لقد كان عطوفاً مبا فيه 
الكفاية ىف قيامه بدور املضيف الكرمي  

حينما حل مكان املسرت بيل كايس  
وقت أن وقعت له احلادثة...إال أن كل  

شئ كان مؤقت...ال أستطيع املكوث و  
 الوقت.املقام هناك املزيد من 
 ــ و ما الذى ستفعلينه؟

ــ سوف أمضى بعض الوقت بال هدف 
أو غاية...لقد قررت أن أقوم جبولة  



سياحية ىف هذه البالد مث أعود إىل  
 موطىن...إىل بلدى

 ــ إىل تكساس ؟!
ــ أجل ....أهنا الوطن الوحيد الذى  

 انتمى إليه !
 
 
 ـــ 

 



 
راحت جاكلني ترتشف القهوة و هى  

, لقد أتت خطبات  تفكر و تتدبر
شقيقها جون املرسلة إليها لتشعرها أبنه 
سيكون سعيداً بعودهتا اثنية , لقد ختلت 
عن حقها ىف املرياث هذا صحيح لكنها  
كانت متأكدة من أن جون لن يقبل هذا  
التنازل منها له رغم مشاريعه املستقبلية 
ذلك أهنا كانت تعلم جيداً أن جون إذا  



 خين ...فقد  وعد وىف و إذا تعهد مل
وعدها كثرياً أنه لن يقبل أبداً أن تتنازل 

 له عن مرياثها. 
استأذنت سوزان لكى تذهب حيث  

تستطيع أن تغسل وجهها و تعيد تزين  
وجهها ابملكياج فقد تلطخ مكياجها  

األول من جراء األحوال اجلوية املتقلبة  
ىف مدينة سيمور .....جلست جاكلن  

يرتداين   مبفردها و شعرت بوصول شابني



بنطلوانت جينز مهلهلة ممزقة و قد فتحا 
قميصيهما عند الصدر و فوقهما  
جاكتات سوداء جلدية ....كان  

الشاابألقصر قامة هو نفسه سارق  
املواشى الذى سبق و ان طعن املسرت  

انش ابملطواة...أتكدت جاكلني من  
 ذلك . 

وضعت يدها على فمها لتخبئ 
ا راح وجهها...درسته جاكلني بدقة بينم



هو ميزح مع صديقه ورفيقه حول أى  
األماكن الىت ينبغى أن جيلسا عليها , 

لقد حتفظ البوليس على الصورة 
الفوتوغرافية الىت التقطتها له جاكلني  
كدليل على ارتكابه للحادث إال أن  

وجهه ظهر المعاً ىف ضوء الفالش 
الساطع مما أدى إىل ضياع مالمح وجهه 

 ا للحظة. الذى مل يغب عن ذاكرهت 



تظاهرت جاكلني أبهنا تدرس قائمة 
الطعام و مها يستقران على احد املناضد 

خلفها مباشرة مسعتهما و مها يطلبان  
اهلامبورجر و الشراب و بدأ حديث 

مسعته جاكلني بوضوح اتم....قال  
 الشاب لصديقه : 

 ــ هل رأيت...مل يتعرف علّى أحد؟ 
ــ صحيح اي كيف....أنت حمظوظ 

أتيت إىل هذه املدينة لتختفى  ....لقد 



عن العيون الساهرة حىت يكفوا عن  
 مطاردتك و البحث عنك . 

ــ هم لن يتوقفوا طاملا أن لديهم  
صورتى...لقد علقوها على حوائط  

 احملالت و املقاهى و األماكن العامة. 
ــ هذه الصورة غري واضحة لقد ألقيت  
نظره عليها حينما توجهت إىل مصلحة  

سجل الدراجة البخارية  املرور كى أ
...هذه ليست كافية كدليل على 



أدانتك...لو ختفيت عن 
انظارهم....لنسوك نسياانً عظيماً و ىف 

 وقت وجيز. 
انفرجت أسارير الشاب الذى يُدى  

كيف و هوالذى مخنت جاكلني أنه هو  
الذى طعن املسرت انش الطعنة النافذة و 

 قال : 
ــ أن ذلك املزارع الذى طاردىن قد 

علىن أبدو أمحق , لقد كان عندى ج



العميل و الزبون اجلاهز لشراء  
األايئل...أن ترك أايهم وراء ظهرى كان  
خطا كلفىن الكثري ...ولكن الويل لذلك 

 املزارع.
عندها قطع حديثهما النادل الذى قدم  

 للشابني الشراب و اهلامبورجر.
انتظرت جاكلينبنفاذ صرب و دعت هللا  

عاً حىت تتاح هلا  أال تعود سوزان سري 



الفرصة لسماع و التصنت على الشابني  
 سارقى املواشى أطول فرتة ممكنة 

كانت جاكلني تعلم أن سوزان حينما  
تنخرط ىف موضوع املكياج فأهنا تنفق 
وقتاً طوياًلخاصة و لو كانت بصدد  
إزالة املكياج القدمي لكى تضع آخر  

جديداً , هذا األمر طمأهنا من أهنا لن  
شيئاً من حديث يفوهتا 



الشابني...أنصت لشاب األصغر الذى 
 قال و هو أيكل :

 ــ هل قلت أنك عندك مشرتى لألايئل 
 ــ ابلتأكيد! 

 
ــ لقد اعتقدت أن كل ما قمت به ما  
كان إال تنفيذ خطه عصابة األسود  

 )الليونز(!



ــ لقد زعمت أىن قمت ابلتنفيذ استجابة 
دافوا  ألوامر العصابة حىت أجرب نيد و  

 على القيام ابألعمال القذرة.
ــ اي لك من داهية...أراهن على أنك  

خططت أال تقسم األرابح معهما و أنك 
 كنت تريد االستئثار هبا لنفسك!

ــ أان رجل أعمل...فما الذىكنت تعتقد 
 أىن سأفعل اي أمحق؟!

 ــ و لكن ما الذى ستفعله اآلن ؟



 ــ سأكرر احملاولة اثنية.
ر أن ختاطر مرة اثنية  ــ أنكال تقد

ابلذهاب إىل تلك املزرعة لسرقة  
 األايئل.

ــ ملا ال ؟ فمن الذى يتوقع أن أعود اثنية 
إىل مسرح اجلرمية؟ أعلم أىن حباجة إىل  

العون و املساعدة و ال أستطيع أن 
أطالب نيد و دافوا للمشاركة مرة أخرى 
بعد ما حدث ىف املرة السابقة ...أهنما  



سريفضان بال شك و ال   اآلن ابلتأكيد
 داعى ألن أطلعهما على ما أنوى.

 ــ و لكن رجال املزرعة سيبحثون عنك. 
ــ كم أمتىن ذلك...كم اتوق إىل هذه  

الفرصة لكى أنقض على ذلك الوغد  
انش كامبيل ...ىف هذه املرة سيكون  

األمر جاداً و لن يفلت من عقاىب  
 ابملطواة. 



اجتاحت جسد جاكلني الرعشاتن  
دة و الرجفات الالذعة , أتكدت البار 

من أن هذان الشاابن يستمتعان بسفك 
 الدماء و إيذاء اآلخرين...

أن املتعة و السرور الىت استشعرهتا ىف 
نربات صوت كيف و هو يشرح كيفية 

أستخدام املطواة ضد املسرت انش جعلها 
ترتعد خوفاً و هلعاً حىت سويداء  

قلبها....أتكدت أن هذان ليسا جمرد  



اابن طائشان كال أهنما من ارابب ش
السوابق املسجلني اخلطرين و معتادى  

 اإلجرام .
أن املدعو كيف على ما يبدو لـ جاكلني 

أنه يستعمل و يستأجر املراهقني و  
صغار السن حىت يرتكبوا األعمال  

القذرة , عندها أدركت أنه ينبغى عليها  
بطريقة أو أبخرى أن حتذر املسرت انش 

ح هلؤالء اجملرمني و خاصة بدون أن تسم



هذان الشاابن أن يعلما أهنا ترتصدمها  
ابلسمع و التصنت عليهما, نظرت إىل  
ساعتها و قالت ىف نفسها : أن املسرت  
انش اآلن ىف اجتماع مع أمه و ال شك  

أنه مبرور الوقت سينتهى االجتماع ,  
فكرت جاكلني لو أهنا ذهبت ملالقأته 

ملقابلة أمه  اآلن فسوف يظن أهنا تتعقبه
من أجل مصلحتها اخلاصة... ابلتأكيد  
لن يصدق حىت تصنتها الىت مسعتها منذ  



حلظات , كما أهنا ىف نفس القت لن  
تتمكن من أخبار سوزان بدون شرح 

 املوقف هلا...فماذا تفعل حبق لسماء؟! 
 
 
 ـــ 

 
 



ىف تلك اللحظة وافتها سوزان قادمة من 
 حيث ذهبت فقالت هلا جاكلني : 

عينا خنرج من هنا...أن هذان اجملرمان ــ د
مها اللذان اعتداي على املسرت انش 

 كامبيل! 
مل تفطن سوزان إىل ما قصدته جاكلني و  

مل تكن تدرى ما هى القصة...حاولت 
أن تفهم و لكن جاكلني سألتها  

 بصومتنخفض :



ــ هل ميانع املسرت سكوت ىف أن يوصلىن 
..أنىن حباجة  بسيارته إىل مزرعة فريندا 

 إىل مجع بعض األشياء الىت تركتها هناك. 
ــ سوف أسأل املسرت سكوت...أان على  

يقني من أنه ليست لديه مشكلة ىف  
 ذلك و لكىن ال أفهم شيئاً. 

مكثت جاكلني جالسه على املنضدة  
بينما دفعت سوزان فاتورة احلساب و  

هى تسمع معاكسات الشابني  



وقد كاان   هلا....كاان يريدان مصاحبتها
ىف نفس الوقت يراقبان جاكلني و هى  

خترج مسرعة من املطعم...مبرور الوقت 
حلقت هبا سوزان , كان سكوت قد 

وصل بسيارته ىف انتظارمها و مل يكن من 
احملتمل أن يكون اجملرم كيف قد رأى 
الكثري من مالمح وجه جاكلني خلف 

فالش الكامريا الذى أضاء وجهها أيضاً  
..أخرياً شعرت ابالرتياح أن يوم احلادث.



تكون ىف سيارة املسرت سكوت ىف  
 طريقها إىل فرييندا  .

 –فرح املسرت سكوت حينما رأها 
صدق كالم سوزان أبهنا ترغب ىف 

توصيل جاكلني الىت ترغب ىف التقاط  
 بعض األشياء من هناك .

 قال املسرت سكوت :
ــ ما هى اجلهة الىت سوف تقصدينها بعد 

 ذلك؟ 



 وزان قائلة : ردت س
ــ جاكلني تريد القيام جبولة سياحية ىف 

اسرتاليا قبل سفرها إىل تكساس و  
 عودهتا إىل مزرعة ماكفى بـ أمريكا. 

أنطلقت هبم السيارة ىف طريقهم إىل  
مزرعة فرينيدا حىت وصال ىف مدة زمنية  

عدى الساعتني , كانت وجيزة مل تت
تراقب مكان سيارة املسرت انش لتتفقدها 
و عندما مل ترأها علمت جاكلني أنه قد  



أخذ أمه إىل أحد املطاعم ليتناوال طعام  
الغداء ىف مدينة سيمور قبيل التوجه 
مباشرة إىل املنزل ىف مزرعة أجداده  

 عائلة كامبيل .
 

ملا وصلت جاكلني إىل مزرعة فرينيدا  
نزل لتجد أنه خاوى و إن  دخلت امل

ليس هناك سوى جني الىت كانت تقوم  
بغسيل املالبس...سألتها عن املسرت لني  



حىت تطلعه على خطط اللصوص و  
اعتزامهم مهامجة املزرعة. أخربهتا جني 

أهنم ىف احلقول الشمالية , فانطلقت إىل  
هناك مسرعة حىت تتمكن من اخبارهم 

فت و تنبيههم . و عندما وصلت اكتش
ان املكان يغط ىف هدوء و أن األمر  

 يبدو كما لو كان ليس هناك أى إنسان!
صارت تراقب و ترتصد لعلها جتد  

املسرت لني أو أحد معاونية من عمال و  



موظفى املزرعة و لكن عبثاً كانت 
تفعل...القت نظرة على األايئل و  
املواشى املتواجدة هناك فوجدهتم  

ليس هناك فىهدوءهم املعتاد فايقنت أن 
 أحد قد أاثر هياجها أو ازعاجها.

فكرت أن تنادى أبعلى صوهتا حىت 
جتذب انتباه العمال لو كانوا على مقربة  

من احلقل الىت تقف فيه...إال أهنا 
تراجعت حيث وجدت أن ذلك مبثابة  



محاقة حيث ال تعلم ما الذى سوف 
يفعله اللصوص معها لو كانوا خمتبئني و 

تقدمت و نظرت مييناً  يصنعون كميناً هلا.
و يساراً و إىل األمام و اخللف  

فالحظت أن هناك عرابت ضخمة 
حمملة ابألايئل فعرفت أن مجيع العمال  

ىف املزرعةقد أختطفهم اللصوص و  
أسروهم ىف هذه العرابت ,هرولت إىل  

السيارة الىت جاءت هبا لكن أحد  



الشباب صغار السن من اللصوص  
قفها و  فاجأها من خلف شجرة استو 

وضع فوهة بندقيه ىف صدرها و قال هلا 
: 

 ــ ماذا تعتزمني أن تفعلى أيتها اجلميلة؟
تقدم بعد ذلك كبري اللصوص كيف  

 إليها و هو يقول:
ــ اآلن أيتها الفتاة احللوة..أرفعى يديك 

 و استديرى حول نفسك!



 ــ ما الذة تريد أن تفعله ىّب؟
ل رمبا عاملناك مثلما نعامل املواشى...ه

 يروقك ذلك اي ملكة مجال أمريكا؟
ىف هذه اللحظة هنض أحد رجال اجملرم 

كيف من املخبأ الذى كان يتخذه 
مكمناً لتصيد أفراد املزرعة و ملا رأى  

 جاكلني صاح صارخاً :
ــ اي للجحيم...ألست هذه الفتاة الىت  

 كانت ىف املطعم منذ ساعات؟ 



و عندما تذكرها كيف قال ىف صوت  
 أجش :

...أنت اي أيتها اجلميلة  ــ حس ًً نًا
تتجسسني علينا لصاحل عائلة  

كامبيل...اي لك من فاتنة....لن  
 يكونعقابك إال عندى أان.... 

ضحك كيف ضحكة عظيمة و هو يتقد 
حنو جاكلني يريد هبا شراً فعلمت الفتاة 

أهنا مقتولة ال حمال , ذابت منها  



حشاايها و ضعفت قدماها على محل 
حب من جسدها و أخذت تنت

البكاء....كانت تعلم جيداً أن هؤالء 
القوم ما أيسر عليهم أن يطلقوا  

 الرصاص عليها.
اقرتب منها كيف وصار يتغزل ىف  

مالحمها الىت شحبت من اخلوف...أراد 
لو أختلى هبا لتبادله احلب و الغرام 

 ,ارتعدت جاكلني 



 ــ سوف أداعبك و أالطفك فحسب!
اعرتض أحد اللصوص على مسكل 

 و صاح قائاًل: كيف
ــ لسنا هنا من أجل ذلك...لقد جئنا 

 من أجل األايئل و املواشى فقط!
مضى الرجل املزعج و بعد برهة واحدة 
عاد مكتوف األيدى وراءه املسرت انش  

كامبيل مصوب عليه مسدسه...أمراً 



كيف أن يرتك جاكلني و شأهنا صارخاً  
 ىف صوت خشن مدوى :

اي كيف و   ــ دع الفتاة و أرحل من هنا
 إال قتلتك! 

 
 الفصل العاشر و األخري /

 الـــحـــــيـــــــــلــــة 
 
 



املفاجأة أذهلت اجلميع...خاصة  
جاكلني الىت ما شاهدت املسرت انش 
كامبيل حىت هدأت نفسها أما كيف  
 فقد أشتعل غيظاً ملا حدث و قال :

 ــ مرحباً...أيها املزارع الوغد! 
على اللص قائالً  كرر املسرت انش قوله 

: 
ــ قلت لك أتركها اي كيف و أرحل من  

 هنا و إال قتلتك !



كان املسرت انش قد أستطاع ختليص كل 
عمال املزرعة من أسرهم و حشدهم 
وراءه و جعلهم على أهبة االستعداد  

للتقدم و االمساك ابللصوص ىف الوقت 
املناسب....قال و هو يغمز بعينه إىل  

 ية : جاكلني ىف هلجة تكساس
ــ أرتكها اي كيف و أنت تشبه العقرب  

 العنكبوتى ...أيها احلقري!



ايقنت جاكلني أن املسرت انش يريد أن  
يقول هلا شيئاً....أخذت نفساً عميقاً و  

قد فهمت مراده و ما كان يرمى إليه من 
 معاىن 

ــ وصرخت أبعلى صوهتا صرخة عظيمة 
ارجتت هلا جنبات املكان...انزعجت 

رده من على أغصان  الطيور الشا
األشجار العالية فطارت صوب السماء  
...مل تكتف جاكلني بل راحت تصرخ  



صرخات هيسرتية حىت كادت رئتاها أن  
تنفجرا و تتمزقا...حينذاك قال كيف  

 منزعجاً: 
 ــ مل أفعل هلا شيئاً...أان مل أفعل هلا شيئاً!
فجأة وجد املسرت لني و رجاله حييطون  

الح النارى الذى  به و قد أمسكوا ابلس
ىف يده و قادوه إىل قسم الشرطة حيث 

 سيلقى جزاءه . 



أما جاكلني فقد اهنارت متاماً بعد الذى  
حدث...مالت بيديها حتاول أن تستند 
على السيارة و هى تلهث فأخذها انش 

ىف أحضانه ىف حنو عظيم و هدأت 
جاكلني أواًل لنجاهتا من هذا الكابوس  

بسبب استقرارها  اهلائل املروع و اثنياً  
 بني جوانح من حتب....قالت له:
 ــ أشعر أنىن على وشك االغماء !



ــ كال....لن يتم ذلك إال بعد العودة إىل  
 املنزل

 ــ ولكن أمك هناك 
ــ أجل و لكنها انئمة اآلن...مث أىن 
أخربهتا بكل شئ...فليس هناك مثة 

 مشكلة!
تقال السيارة سوايً أعربت عندما أس

جاكلني عن انزعاجها بسبب األايئل  
املسكينة الىت صوب عليها كيف و  



رجاله نريان بنادقهم إال أن املسرت انش  
كامبيل هدا من روعها و شرح هلا كيف  
أن الذى أستخدمه اللصوص ال يعدو  

أن يكون خمدراً حىت يتمكنوا من السطو 
جها و  على املواشى و األايئل بدون هيا

نفورها و شتاهتا....أكد هلا أن الرجال  
اآلن يقومون ابالستعداد العطاء األايئل  

و املواشى العقارات البيطرية الالزمة  



حىت تعود لسريهتا األوىل مث قال انش لـ 
 جاكلني:

ــ أن أفضل هناية لـ كيف كانت تسليمه 
لرجال الشرطة ,أنه زعيم عصابة ختصص 

بتجنيد صغار  ىف سرقة املواشى و يقوم 
للقيام ابألعمال املنافية للسلوك القومي  

كالسرقة و القتل و السطو و قطع  
الطرق ابألضافة إىل أنه طعنىن, ال شك 

 أن رجال الشرطة سعداء بك اآلن!



 ــ أان....ملاذا؟ 
ــ ألنك تسببت ىف سقوطه بشجاعتك و  

 ذكاءك. 
 ــ الفضل يرجع إليك أنت وحدك.

ديث عن كيف مل تكن جاكلني هتتم ابحل
بقدر اهتمامها مبعرفة ماذا أخرب انش  

والدته....رويداً رويداً اقرتبت السيارة 
 من املنزل و عندها سألته :

 ــ مباذا أخربت أمك عىن؟



ــ قلت هلا أنك متدربة زراعية قادمة من  
الوالايت املتحدة األمريكية و خصوصاً  

والية تكساس حيث لكم مزرعة هناك و 
ار املنح العلمية  أنك قدمت ىف إط

الدراسية الىت تنظمها الرابطة الدولية 
 الزراعية.

 ــ أهذ كل ما قلته هلا؟
 ــ كال....هناك أشياء أخرى!

 



 ــ ما هى ؟ 
 ــ سوف أخربك هبا ىف الصباح الباكر . 

مل تكن جاكلني ىف حالة تسمح هلا  
مبجادلته و انتزاع الكلمات منه فقد 

ول  احتملت الرحلة الطويلة من احلق 
الشمالية حىت العودة إىل املنزل بصعوبة, 
نقلها انش إىل غرفة نومها حيث غاصت 
ىف الوسائد الناعمة املخملية و هى بعد 



تبتسم و تتمتم بعبارات الشكر و عرفان 
 اجلميل. 

ىف صبيحة اليوم التاىل استيقظت 
جاكلني متأخرة , جلست ىف فراشها و  

هى بعد ىف حالة بني النوم و  
.تذكرت أهنا حلمت ابألمس اليقظة...

أن املسرت انش قد أمضى معها واحدة  
من أمجل لياىل احلب و أمطرها خالهلا  

ابلغرام و لكن بعد قليل من الوقت 



دامهتها الوساوس ....ايقنت أن ذلك مل  
يكن حلماً أو رؤاي على اإلطالق...بل 
كان عماًل ملموساً واقعياً و مادايً إىل  

حمت روحهما أقصى احلدود... فقد الت
 التحاماً كبرياً ىف تلك الليلة السعيدة.

استغربت جاكلني و تسألت ىف نفسها  
هل ميكن أن بفقد اإلنسان القدرة على 

متيز احللم من الواقع ؟ احلقيقة و  
اخليال؟ ما حدث و ما مل حيدث.....هل 



جنت؟ أم أهنا الزالت تعاىن من أثر اليوم 
السابق و أحداثه العصيبة؟ و لكنها  

تساءلت ما الذى جيعل اإلنسان يفقد  
ز ال شك أنه اإلجهاد القدرة على التمي

و التعب و لكنها تراجعت و ملا ال 
يكون احلب اجلارف الذى تكنه للمسرت 

 انش؟ منتداي  
مسعت جاكلني طرقاً على ابهبا فدعت  

الطارق للدخول , كانت كريس قد  



محلت صينية األفطار و فيها القهوة  
 الساخنة...قالت لـ جاكلني :
 ــ صباح اخلري أيتها البطلة ! 

خلري كريس ملاذا أجهدت نفسك صباح ا
 هكذا تفسديىن و تعلميىن الكسل!

ــ ال توجد بطلة مثلك تستسلم للكسل 
! 

 ــ البطل احلقيقى هو انش! 



ــ كال....ال تتواضعى...أنت قمت بدور 
 كبري ىف مطاردة اللصوص. 

ــ ابلعكس...فأان أشعر أبن تصرىف كان  
خاطئاً , كان يتعني علّى أن أبلغ الشرطة 

لوا األمر بداًل من املغامرة الىت رمبا  ليتو 
 كانت تنتهى هناية مأسوية.

ــ أن رجال الشرطة أيتون عادة بعد أن  
 تتم فصول اجلرمية ! 

 ــ هل أتخرت ىف النوم؟ 



 ــ ساعتني فقط !
صبت جاكلني القهوة الساخنة لـ  

 جاكلني و محلت الصينية مث انصرفت .
 
 

م حبثة جاكلني عن املسرت انش كامبيل فل
جتده إال أهنا مسعت طرقاً و ضوضاء ىف  

الورشة امللحقة ابملنزل...استبدلت  
مالبسها و هبطت مسرعة فوجدت انش 



هناك ُيصلح بعد األاثث اخلشىب املنزىل  
و هو بعد ىف حالة من االرتباك و  

الغضب و قد أمسك ابملنشار و املفك 
و تناثرت حوله علىاملائدة املسامري و  

 يستخدمها ىف عمله أجزاء األشياء الىت
, و ما أن راها أمامه حىت تفاقم غضبه 

 و قال هلا: 
 ــ ما الذى أتى بك إىل هنا؟

 ردت جاكلني و قد أخذهتا الرجفة:



ــ جئت لكى أتفقد أحوالك و أطمئن  
 عليك! 

ــ لست حباجة إىل ذلك...أان أعلم ماذا 
 أفعل...أشكرك على أية حال.

على حاولت جاكلني االنصراف إال أهنا 
حني غرة التفتت ىف طريقها لتجد أمامها 
السيدة أليس كامبيل والدة املسرت انش 

و الىت حرمتها الظروف العصيبة ابألمس 
من التعرف عليها...كانت السيدة 



أليس و هى بعد ىف هيبة و وقار السن  
تقف تنتظرها للتحدث إليها ىف بعض  

األمور , و رغم أن السيدة أليس كامبيل 
مسينات من عمرها إال أهنا كانت ىف اخل

هبيبتها و رقتها جعلت جاكلني تعتقد أهنا 
 رمبا جتاوزت تلك السن بكثري.

أخذت املدام كامبيل الفتاة جاكلني  
لتدعوها على الشاى البارد و هو  

الشراب الذى يفضله أهل تكساس .  



جلسا معاً مبفردمها يتسامران . قالت  
السيدة أليس و هى تصب الشاى على  

ج الذى وضعته ىف قاع الكأس مث  الثل
 عصرت عليه الليمون :

ــ لقد علمت بكل شئ يدور بينك و بني 
انش و علمت أيضاً أنه حيبك كما حتبينه 

....لقد صارحىن برغبته ىف الزواج  
منك....و لو أنىن رفضت النصراف  

عن الزواج منك , فهو يطيع أوامرى و  



لكنىن لن أقف ابلتأكيد ىف طريق  
.أنه ولدى الوحيد...فما  سعادته ..

 رأيك ىف ذلك؟ 
كادت الفرحة تطري ابلفتاة جاكلني أخرياً 

أتكدت ان انش حيبها كما حتبه و يريد  
الزواج منها كما متنت منذ أن غرقت ىف 

 حبه . 
 قالت بصوت امتزج بسعادة حقيقية :



ــ اآلن....و قد علمت كل شئ و 
انكشف كل شئ اعرتف أنىن أحبه و  

 نه أيضاً.أريد الزواج م
ــ حسناً اي ابنىت سوف أخربه بكل شئ  
عسى أن جتمع بينككما السعادة الىت  

 افتقدهتا أان منذ رحيل والد انش. 
انتهى اللقاء بني جاكلني و السيدة 
أليس كامبيل , فرحت الفتاة كما مل 
تفرح طوال حياهتا لكنها أثرت أن  



تضبط نفسها و اعصاهبا حىت ال تلفت 
حىت ال تفلت السعادة  االنظار إليها و 

من بني جواهنا, و أرادت أيضاً التأكد 
من أن املسرت انش ينطق بنفس هذه 

الكلمات بلسانه حىت حيسم األمر إىل  
 األبد.

عندما التقت ابملسرت انش مل ينتظر هو 
حىت تفتح معه الكالم ىف املوضوع, 



فبادرها ابلقول و قد ارتسمت االبتسامة 
 على شفتيه : 

حتدثت أمى معك ىف موضوع  ــ هل 
 زواجنا؟

ــ أجل, وقد اعربت عن سعادتى و  
 قبوىل....أن أمك حتبك حباً مجاً ! 

ــ أخرياً سنتزوج اي جاكلني, فهل الزلت  
 تفضلني تكساس أم اسرتاليا؟



ــ أان أفضل أن أبقى جبوارك ىف أى مكان 
! 

 ــ هل أنت متأكدة؟ 
ــ أجل...خاصة و قد علمت أن أمى قد 

 حادثة و أصبح األمر حيتم ماتت ىف
على النسيان و ضرورة صرف النظر عن 

 البحث و التنقيب. 
ــ أىن أعد لك مفاجأة ستجعلك تطريين  
 من الفرحة و حتلقى ىف أجواء الفضاء؟ 



 ــ ما هى ؟ 
 

ــ سوف نقضى شهر العسل بعد زواجنا  
ىف الصيف ىف والية تكساس األمريكية 

دك  و بذلك ستجمعني بني املتعة ىف بال 
تكساس و املقام ىف اسرتاليا ىف مزرعة 

فرينيدا , ما رأيك , هل أحسنت 
 التفكري؟



ــ أنت رائع انش ...لقد فاجأتىن  
حقاً...اي هلا من فكرة رائعة...حينذاك 

سأجعلك ترى املكان الذى ترعرت فيه 
و شهد صباى و السنوات املبكرة من 

حياتى ىف مزرعة ماكفى كما سوف أوفر  
لتعرف على شقيقى جون  لك الفرصة ل

فهو ابلتأكيد ىف شوق لرؤيتك بعد أن  
حدثته عنك كثرياً ىف خطاابتى الىت  

 أرسالتها إليه.



ــ عظيم , هل تسمعني هذا الصوت؟ أنه 
صوت الطائرة لقد عادت كريس وهى  

اآلن ستهبط إىل املمر و سرعان ما  
 سوف أتتى لنخربها بنبأ زواجنا!

لرحلة إىل  ــ هل ستدعوها للقيام معنا اب
أمريكا حيث سنقضى سوايً شهر  

 العسل؟ 
ــ هذا يتوقف على ظروفها و ظروف 

 عملها فإن وافقت فال أبس! 



ــ أرى السعادة ترفرف جبناحيها حولنا, 
 اليس كذلك انش؟

ــ نعم....و لكنها ليست كثرية علينا بعد 
 كل هذه املعاانة ؟ 

اقرتب انش من جاكلني و ضمها بني  
لة على شفتيها ذراعيه و طبع قب

فتشبثت به تريد منه أن يضمها أكثر إىل 
صدره العريض كى تستمتع بدفئه, إا أنه 

محلها بني ذراعيه و ذهب هبا إىل غرفة  



النوم ليلقيها على الفراش مث مال إليها  
يعانقها ىف شغف و تلهف جعلها تبادله  
القبالت و العناق ...قالت جاكلني و 

 هى تلهث:
نذهب إىل أمريكا  ــ أال تنتظر حىت 

 لقضاء شهر العسل هناك؟
ــ كال , لقد انتظرت كثرياً ...أما اآلن 

 فلن انتظر أكثر ! 
 لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية 
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