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فالنتينا اليت تسببت يف حادث  
مروع لصديقها غلني فقد على 

 خبلدومل يدر 000أثره البصر 
كاترين أن مقابلة جريد عم غلني 

والقادم من كندا ذاك الرجل  
مشاعره  الذي ال ميكن اخرتاق

ميكن أن تكلفها حياهتا هناك 
وسط اجلبال الوعرة يف الضباب  

الغرية من املرأة  والصقيع بسبب



وعلى 000اليت حتب جريد 
الرغم من كل ذلك فقد قال 

 000 القدر كلمته
 
 
 
 حادث مأساوي (
 

كاترين ، أختاه ، جيب أن  ))



 ((00أراك الليلة 
كان صوت فالنتينا على اهلاتف  

ومتقطعا  يعرتيه الكثري من   متوترا  
اخلوف والقلق ، مما جعل كاترين  

وقعت  تتوقع أن مثة مأزقا  آخر
أختها فيه ، مساعدهتا كالعادة  

 0لتنجو منه 
 (( ال ، ليس الليلة اي فالنيينا))

زم ، وهي تثبت أجابتها كاترين حب



مساعة اهلاتف بني أذهنا وكتفها ، 
فصل أوراق الكاربون   لتنظر إىل

من التقرير الذي كانت لتوها قد 
 انتهت من طباعته على اآللة

 : الكاتبة ، واتبعت
ليس الليلة اي فالنتينا ، علي أن ))

 أبقى يف املكتب حىت ينتهي
االجتماع مع اإلدارة ، واستلم 

بطباعته ، حمضر اجللسة ألقوم 



 ومن مث سيمر يب سيمون
ليصحبين معه الساعة السابعة  

 (( والنصف تقريبا  
  : صاحت فالنتينا مبرارة

سيمون ! سيمون ! ميكنك أن ))
 (( تريه يف وقت آخر

 حاولت كاترين جاهدة التحكم 
يف أعصاهبا ، حىت ال ترد رد  

 : قاسي ، وقالت



لكين ، اتفقت معه على ذلك   ))
إلغاء هذا   يف نييت ، وليس

 (( املوعد
تعاىل صوت فالنتينا اثنية لدرجة 

من خيبة ،  الصراخ ملا أصاهبا
 : قائلة
كاترين ، هناك شيء رهيب  ))

قد حدث ، وأان يف حرية من 
ال أعرف كيف أتصرف   أمري ،



 (( على اإلطالق
ألقت كاترين األوراق املطبوعة 

، وأمسكت  إبتقان من يدها
  : مساعة اهلاتف جيدا  وقالت

امسعي اي فالنتينا ، أنت طفلة ، ))
بلغت الثامنة عشرة من  لقد

العمر ، وهذا يكفي لكي تتمكين 
  0من حتمل مسؤولياتك بنفسك 

 ((000ألين أكرب منك سنا   هال



  : قالت فالنتينا مقاطعة
الوحيدة  لكن أختاه ، إنك ))

 ((اليت اعتمد عليه
ضاقت كاترين ذراعا  مبشاكل  

ومل  ولياهتا ،أختها وحتمل مسؤ 
تعد حتس برغبة يف االستمرار يف 

ذلك ، فهي مل تكن تكرب فالنتينا 
 0فقط  إال بسنوات ثالث

وهذا ال يعين أنه جيب عليها أن 



تكون مسؤولة عن أختها 
فيكفى  0الصغرى مدى احلياة 

أهنا منذ كانت يف يف مثل سنها ن 
وهي حتمل أعباء العائلة على  

ن  حتملت كاتري كتفيها ؟ لقد
أعباء العائلة ن وهي يف الثامنة  

عشرة من العمر ، بدال  من أمها  
قتلت أثناء الثورة يف أفريقيا   اليت

الوسطى ، حيث كان أبومها  



 0 يعمل هناك يف ذلك الوقت
كانت األختان يف مدرسة داخلية 

، عندما بلغهما خرب مقتل 
عليهما  فوقع النبأ 0والدهتما 

وقوع الصاعقة ، وأحست 
، وهي مل تتجاوز اخلامسة   فالنتينا

فقدت الركيزة   عشرة بعد ، أهنا
مل يبق أمامها    0اليت تعتمد عليها 

 سوى أختها كاترين ، حتملها



مسؤولياهتا ، فما كان من كاترين  
إال أن كتمت أحزاهنا يف صدرها 

حبنانه ،  ، وغمرت شقيقتها
 0لتعوضها عن فقد أمها 

إىل   عاد والدمها السيد مالوري
األمر ، ليعيش مع  لندن يف بداية

ولكن سرعان ما ضاق   0ابنتيه 
مبشاكل العائلة وتسرب الضجر  

، وفكر ابلرحيل اثنية ،  إىل نفسه



فتالشت أمال كاترين يف 
االنتساب إىل اجلامعة ، 

بوظيفة يف أحد  والتحقت
املكاتب ، بينما كانت تتدرب 

على أعمال السكراترية يف معهد  
 0 ليلي
السيد مالوري ، فقد قبل أما 

ابلفعل عمال  آخر يف جنوب 
كاترين   وترك ابنته 0إفريقيا 



مسؤولة عن املنزل الذي استأجره 
 0يف هامر مسث 

،   استمرت فالنتينا يف دراستها
لكنها عندما بلغت السادسة  
عشرة من العمر ، طلبت من 
 أختها أن أتذن هلا ابلعودة إىل

وملا مل يبد الوالد   0املنزل 
اعرتاضا  على ذلك ، وافقت 

 0 كاترين على طلبها مضطرة



أحست كاترين أن تلك املوافقة  
 0كانت أكرب غلطة اقرتفتها 

اآلن فإن  وهذا ما أتكدت منه 
فالنتينا مل تستطع أن تضبط 

وكانت  0نفسها يف تصرفاهتا  
وتوجيهاهتا   تتجاهل نصائح أختها

كما جتاهلت رجاءها عندما 0
ظيفة مناسبة طلبت إليها أن جتد و 

االستمرار يف  تثبت فيها بدل



التنقل من عمل غري مناسب إىل  
فقد عملت يف املالهي ، 0آخر 

املراهنة ، ومع فرق   وأماكن
وقضت قسطا  كبريا  0الديسكو 

 من وقتها يف مصاحبة مجاعة من
املراهقني الذين ال هم هلم يف 

احلياة إال العبث ، وال يشتهرون  
هدلة ،  املت إال خبصالت شعرهم 

 0ومظهرهم الشائن 



نسيت كاترين عدد املرات اليت  
شكاوى   دعيت فيها لتستمع إىل

خمدومي أختها ، فتسوي اخلالف  
حىت اضطرت أخريا  أن   0بينهم 

فاض هبا  تكتب ألبيها بعد أن 
وطلبت منه أن   0الكيل 

 0يستدعي فالنتينا إليه 
أن  عندئذ وافقت فالنتينا على

ا  ومل 0جترب مهنة التمريض 



مضى عليها ستة أشهر كطالبة يف  
أظهرت   مستشفى سانت ماري ،

خالهلا حبا  هلذه املهنة ، أحست 
شقيقتها بشيء من الراحة ، وهي  

الوقت لتصبح فيه  أتمل أنه جاء
األخت الصغرى أكثر حتمال  

 0للمسؤولية 
الثامنة  كانت فالنتينا قد بلغت

عشرة من العمر ، عندما تعرفت 



ني فريزر ، ، إىل شاب يسمي غل
 0على ذلك  و اطلعت أختها

سعدت كاترين ألن أختها كما 
يبدو عزمت على االستقرار ، إال 

قلقة يف الوقت نفسه   أهنا كانت
ملا خياجلها من الشك يف هناية  

 مل تلتق كاترين0تلك العالقة 
وكل ما   0بغلني فريزر مطلقا   

أخربهتا عنه أنه شاب كندي 



 وطالب يف مدرسة لندن لعلم 
 0االقتصاد 

ترى ما الذي حدث ، كي هتتف 
هلا يف الساعة التاسعة والنصف 

وتطلب رؤيتها إبحلاح ؟  صباحا  
من اجللي أن كارثة جديدة وقعت 

0 
  : قالت كاترين مستوضحة

ملاذا تريدين رؤييت ؟ إن كان   ))



األمر هام ، أخربيين به اآلن  
 (( ألرى ماذا أفعل

ال أستطيع أن أخربك على ))
تف ، كاترين أرجوك ، جيب اهلا 

اليوم ن إن   أن حتددي يل موعد
عملي يبدأ يف الساعة الثامنة  

 ((0مساء  
أحست كاترين بشيء من  

إذن فالنتينا مل تفقد  االرتياح



عملها على األقل املشكلة ال 
تتعلق ابملشفى ، وأية مشكلة  

لن يكون هلا هذا املستوى  أخرى
من األمهية ، حىت تلح عليها 

 أختها هذا اإلحلاح ، وتصر على
 0أن تراها اليوم ، إذن إىل الغد 

  : قالت كاترين
 ((000فالنتينا ))

فالنتينا من غري أن ترتك   قاطعتها



 : هلا أي جمال للكالم
 (( كاترين أرجوك ))

كاترينا كما تفعل   استسلمت
 : دائما  ، وقالت

ماذا عن وقت الغداء ؟ ميكنين  ))
عندك  وأكون أن أدبر أموري

قبيل الواحدة ، فهل هذا مناسب 
 ((لك

 



  : جابت فالنتينا حبماس
 ((آه نعم  ))
ولكن أال تريدين أن أتخذي ))

قسطا  من الراحة ، طاملا 
 (( ستعملني يف الليل

يف الليلة املاضية كانت عطليت  ))
 ((، سأراك يف الواحدة

السماعة  قالت ذلك ووضعت
مباشرة ، قبل أن تغري كاترين  



 0رأيها 
بقيت كاترين مشغولة ابلتفكري 

الصباح ، ملاذا تريد فالنتينا  طيلة
مقابلتها وهبذه السرعة ؟!! وهبذا 

تتذكر ، كم  االحلاح ؟!! وأخذت
مرة اتصلت هبا لتقرتض منها  
بعض املال ، أو لتسدد عنها 

املتأخرة ، أو  قيمة الفواتري
لتخرجها من بعض املآزق اليت  



  تزج نفسها فيها ، ولكن من
ما هو أكثر   الواضح أن هناك

أمهية من ذلك كله !!! وكم متنت 
أن تكون خمطئة يف حدسها ، وال 

املشكلة من طلب   تكون أكثر
تسديد دين بسيط مل تستطع  

 0فالنتينا دفعه 
ابلغيوم ،  كانت السماء ملبدة

واملطر ينزل غزيرا  وقت الظهرية ، 



غادرت كاترين املكتب الذي  
 0فيه  تعمل سكرترية

وملا مل تتمكم من الركوب يف أية  
سيارة نقل عامة من شدة 

السري   االزدحام اضطرت إىل
مسافة غري قصرية حتت زخات 
املطر املتواصلة ، لتبلغ القطار  

ابهلام قرب حمطة  الذي يتجه إىل
مستشفى سانت ماري ، وما إن  



وصلت إىل القطار ، حىت كانت  
رأسها إىل أمخص   قد تبللت من

 0قدميها 
ما نزلت يف ابهلام ، كانت ال عند

دقائق   تزال أمامها مسرية عشرة
وكانت  0لتصل إىل املشفى 

ساعتها تدل على الواحدة والربع  
أتخرت  ، وهذا يعين أهنا قد

احملدد ربع ساعة عن الوقت 



احملدد وال شك أهنا ستجد أختها 
الكبرية ،  تنتظرها عند البوابة

حيث سبق والتقت هبا يف 
ليلة اليت زارت فيها  املناسبات الق

 0 املشفى
وهناك ويف املكان نفسه رأت  
أختها تقف ابنتظارها كئيبة , 

بنطال  واهنة العزمية ، ترتدي
وسرتة من الفرو تتصل بقلنسوة  



تغطي رأسها ، ورأهتا فالنتينا 
بوجه شاحب  فأسرعت ملالقاهتا

قلق يثري الشفقة والريبة يف ذات  
 0الوقت 

 من كانت األختان على الرغم 
تباين عمريهما تتشاهبان يف 

الطول ، وتتشاهبان أيضا  يف لون  
كانت  الشعر ، إال أن فالنتينا

 0أكثر حنوال  وأقصر شعرا  



 (( شكر لك على جميئك ))
وهي  بدأت الصغرى احلديث ،

تتأبط ذراع أختها ، ووجهها  
الذي يعلوه اخلوف ينطق حبقيقة 

يف بضع   ، ال ميكن التكهن هبا
 0دقائق 

 : وملا مل جتبها كاترين ، اتبعت
 دعينا نذهب إىل املطعم ،))

 ((حيث نتناول شيئا  من الطعام



ترددت كاترين هنية ، مث سارت 
أية كلمة   إىل جانب أختها دون

كانت تفضل لو أهنما تتناوالن   0
فنجاان  من الشاي وقطعة من 

اخلبز يف غرفة  اجلنب وبعض
ت فالنتينا ، يف بيت املمرضا

حيث ميكنهما التحدث جبدية 0
هذه هي رغبة  ، ولكن طاملا

أختها ، فلتذهب معها أينما 



 0شاءت 
استمرت فالنتينا يف احلديث  

 : ضعيف بصوت
ماهذا الطقس اليوم ؟ كنت ))

أخشى أال أتيت ، اي اهلي !! أي  
 (( نفسي فيها ؟ ورطة أوقعت

مل تعلق كاترين على كالمها  
 واستمرت صامتة ، فقد حالت

دون ذلك ، وملا  شدة الزحام



أخذت كال  منهما شطرية جنب 
وكأسا  من الشراب ، واختارات 

 0، وقفتا فيها  زاوية هادئة
 : تكلمت كاترين 

تعايل ، ما الذي حدث ؟ إنك   ))
تنامي منذ أسبوع  تبدين كأنك مل

 (( أو أكثر 
أخذت فالنتينا نفسا  عميقا  ، 

الشراب   وتناولت جرعة من



  : وقالت
أجل ، أشعر أنين كذلك ، آه  ))

ن كاترين ، أنه شيء مريع ال 
أن تتخيلي !! أنه غلني   ميكنك

 ((!!لقد أصيب جبراح
اضطربت كاترين قليال  ، ولكن 

األمر عليها طاملا املسألة   هان
تتعلق بغلني وليست فالنتينا ، 

 : وسألت



 وكيف حدث ؟ ماذا حدث ؟))
)) 

تنهدت فالنتيتا تنهيدة عميقة 
  : وقالت

غيبوبة ،  هو ال يزال يف حالة))
 (( بال حراك

جتهم وجه كاترين من املفاجأة ن 
  : وقالت

أصيب حبادث ؟  هل تعنني أنه))



حبيبيت فالنتينا ، متاسكي قليال  ، 
 (( وأعلميين اخلرب ابلتفصيل

 : ابتلعت فالنتينا ريقها ، وقالت
نعم ، اي اهلي ، هناك  ))

 ((!حادث
 ((حادث سيارة ؟ ))

زت فالنتينا رأسها ، أما كاترين  ه
فقد بللت شفتيها اجلافتني 

لساهنا ، لقد سبق  بطرف



وأخربهتا أختها أن غلني ميلك  
سيارة سباق سريعة ، كما أخربهتا 

قيادته اجملنونة دائما  ، ومع   عن
ذلك فإن املهم يف نظرها أن  

 0 فالنتينا مل تصب أبذى
 : أضافت

 ((أين هو اآلن ؟))
 فالنتينا بصرها وقالتأغمضت 

:  



يف املتشفى طبعا  ،  أين هو ؟))
 ((يف أي مكان آخر تتوقعني ؟

 يف املتشفى ؟ ابلتأكيد ليس))
 0مشفى سانت ماري ((

ال ، هو يف مشفى جود ن   ))
 (( أخذوه إىل هناك بعد احلادث 
 : بدأ اخلوف يف عينيها واتبعت

اي اهلي كم كان منظره يبدو ))
ابدئ األمر أنه  يف  خميفا  ، ظننت



 (( مات
وضعت كاترين يدها على ذراع 

 : أختها حبنان ، وقالت
مسكينة فالنتينا ، ليس الغريب  ))

أن تكوين على هذه احلالة ،  
أعين هل   ولكن كيف هو اآلن ؟
 (( يتوقع األطباء شفاءه ؟
  : صاحت فالنتينا بعنف

جيب أن  جيب أن يشفى ، نعم ))



ا  يشفى ، وإال فإين ال أدري ماذ
 ((000سأفعل 

 مل يسبق أن رأت كاترين أختها
على مثل هذه احلالة من اهليجان 

 : والقلق ، فقالت حتاول هتدئتها
سيشفى بكل  ال تضطريب ن ))

أتكيد ن فاألطباء يستطيعون 
 (( فعل املعجزات يف هذه األايم

 ((صحيح نعم هذا))



اخربيين ، مىت حدث ذلك ؟  ))
أقصد احلادث ، ملاذا مل تتصلي 

 ((اخلرب ؟ يب حينما مسعت
نظرت فالنتينا إىل أختها شاحبة 

  : مشدوهة ومتتمت
 ((!!مسعت))

 : قالت كاترين بلطف
مسعت عن احلادث ؟ مىت  ))

الليلة املاضية  عرفت ؟ يبدو أنه



، هل علم أهل غبني بذلك ؟ أين  
 ((0000أتوقع أهنم 

فالنتينا وعيناها تتطلعان   قاطعتها
من بني  بقلق ، والكلمات خترج 

وكأهنا  شفتيها كلمة تلو األخرى ،
 : جتاهد يف إخراجها 

آه ، إنك مل تفهمي شيئا  أخيت  ))
ابحلادث ، أان كنت  ، أان مل أمسع

هناك ، كنت معه ، لقد كانت  



غلطيت !! ) واتبعت ابكية ( أمل 
بعد ؟ احلادث حصل  تفهمي

الليلة املاضية ن ليلة عطليت ، 
 (( ةوأان اليت كنت أقود السيار 

  : تكلمت كاترين الهثة
أنت ؟ لكنك ال حتملني إجازة  ))

 ((!!قيادة
فالنتينا بنظرها وهي  أشاحت

  : تقول



ليس هذا هو املهم اآلن ،  ))
أخربك   ليس هذا ما أحاول أن

إايه ، آه كاترين ، ماذا ميكنين أن  
أفعل ؟ من املمكن أن ميوت  

فأان اليت   غلني وإذا حصل ،
 ((0اللوم سيقع عليها 

أحست كاترين ابلغثيان ، مل تعد 
، القت اجلزء   قادرة على الوقوف

الباقي من السندويش من يدها  



على صينية جبانبها ن ودون أن  
 0كلمة  تفوه أبي

امتألت عينا فالنتينا ابلدموع  
 وهي تتابع ك 

شيئا  ؟  أال تستطيعني أن تقويل))
أال تستطيعني أن تقويل على 

اي اهلي !!  األقل أنك فهمت ؟
تساعديين فمن  كاترين ، إذا مل

أين خائفة  00غريك يفعل ؟ أختاه 



 (( , خائفة جدا  
على  وضعت كاترين الكأس

الصينية ن وفركت يديها  
  : ببعضهما ، مث متتمت بضعف

الوقت   جيب أن متهليين بعض ))
، اي فالنتينا ، فال أعرف ماذا  

متتمت فالنتينا وهي  9أقول ((
 : ترجتف

مهلك ؟ كاترين أنين مل أمن  أ ))



ليلة أمس ، حىت ومل أمتدد على  
على  فراشي ن لقد بقيت أهيم 

وجهي ابلطرقات عدة ساعات ن 
منهوكة القوى ، ومع ذلك مل  

سانت  أستطع العودة إىل مشفى
 (( ماري

  : قاطعتها كاترين
انتظري حلظة ؟ ماذا تعنني   ))

يف الطرقات   مشيت عدة ساعات



غلني أخذوه ؟ !! لقد قلت أن 
 (( إىل املتشفى بعد احلادث

فأان اليت   نعم هو كذلك))
اتصلت من أجل سيارة 

 (( اإلسعاف
ومل يطلبوا منك مرافقتهم ؟ ))

الشرطة ن ال بد أن الشرطة   أعين
كانت هناك ، أمل يطلبوا منك 

 ((!تقدمي إفادتك ؟



فالنتينا رأسها واألمل يعصر   أحنت
  : قلبها ، وقالت

ما تظنني ، عندما األمر ليس ك))
احلادث مل يكن هناك أحد   وقع

يف املكان ، آه أان ال أعرف كيف 
 حدث هذا ، كنت أقود السيارة

وأان يف غاية الفرح والسرور ،  
وإذ بقطة تقفز أمامنا ، صاح  

غري  غلني توقفي ،و لكن على



وعي مين ، ويف حركة عكسية 
ضربت قدمي دواسة البنزين ، 

 دفارتطمت السيارة بعامو 
 (( الكهرابء

 ((!! آه ، فالنتينا))
لقد كان حاداث  مريعا  ، ال بد ))

غلني أرتطم ابلنافذة  وأن رأس
رأيته مغطى متاما  ابلدم ، فتملكين 

 رعب شديد ، ومل أكن أفكر يف



شيء ، إال أن ابتعد عن مكان 
احلادث أبي طرقة خوفا  من أن  

 أحد يراين أحد ، أو يشهد علي
)) 
، قلت أنك  انتظري حلظة ))

اتصلت هاتفيا  بنفسك ، من 
 ((000 أجل سيارة اإلسعاف

نعم ، من هاتف  00نعم  ))
عمومي قريب اتصلت وفررت 



 ((00هاربة 
مما مسعت ،  ذعرت كاترين 

  : وصاحت
 ((!!فالنتينا))

فالنتينا أخذت تعبث خبصالت 
عصبية ال إرادية ،   شعرها حبركة

 : مث قالت
ميكنين ماذا ؟ ما الذي كان  ))

كان  عمله ؟ لقد أخربتك ،



منظره مريعا  ، مل استطيع البقاء ،  
هل كنت تتوقعني مين أن أنتظر  

الشرطة ، وتلقي القبض  حىت أتيت
 ((علي ؟

تناولت كاترين بقية شراهبا ، وهي 
أفكارها وحاولت أن   جتمع شتات
 : تتكلم هبدوء

فالنتينا ، الشرطة ستعرف  ))
شخص هناك  أجال  أو عاجال  أن



آخر كان مع غلني ، وأن هذا  
الشخص هو الذي كان يقود  

احلقيقة ،  السيارة ، فدعينا نواجه
أنت أول املشبوهني ، فأنت 

صديقته ، وال بد أنه أطلع  
 ((ذلك  أصدقاءه على

 : قاطعتها فالنتينا
ال ، ال كان الوقت متأخر ،  ))

أصدقائه معه ،   ومل يرين أحد من



ملتشفى  كنا يف طريق العودة إىل ا
 ، واختذان الطريق اجلانبية ، حىت

أمتكن من القيادة ، ولوال ذلك ،  
لكان إبمكانه أن يوصلين خالل 

يف  هذا الوقت ، وأن يكون
 (( طريقه عائدا  إىل شقته

 : قالت كاترين حبزم
واجهي  ولكنه مل يفعل ، فالنتينا))

احلقائق ولو ملرة واحدة ، مل ال 



يكن  تكوين واقعية ؟فإن غلني مل 
 ((املقود أمام
 ((لن يعرف أحد ذلك))

 ((ماذا تعنني ؟؟ ))
  : وقالت هزت فالنتينا رأسها

أخربتك أن رأس غلني ارتطم  ))
بزجاج النافذة الذي حتطم ، 

أمام مقعد  فسحبت رجليه
 (( القيادة



 
اي اهلي !!! أحسبك قلت أنك  ))

 (( !مذعورة؟
فالنتينا يعلو ويهبط   كان صدر

  : تقولبسرعة كبرية وهي 
نعم كنت مذعورة ، كنت  ))

رعبا  ، وال ميكنك أن  أرجتف
تتخيلي ما كنت أحس به هناك ،  

يف الظالم الرهيب ، وأان أعلم  



غلني قد ميوت بني حلظة   أن
 (( وأخرى

 : زفرت كاترين بقلق قائلة
ستتهمني  هل تدركني ، أنك ))

جبرمية قتل عن غري قصد ؟ ) 
واتبعت صارخة ( كيف فعلت 

 ((!فعلت؟ ؟ كيفذلك 
 

وضعت فالنتينا يديها يف جيبها ، 



 : وتلفتت حوهلا بقلق ومههمت
ميكنك أن تتكلمي كيف  ))

شئت ، فأنت مل تقعي يف مثل 
هذه املتاعب من قبل ، ال شك 

حتيب أحدا  ، حىت وال  أنك مل
سيمون ، أان متأكدة من ذلك  

 (( أيتها املتكربة املتزمتة
ذراع وضعت كاترين يدها على 

 : أختها هتدئها ، وقالت



عواطفي   ال ميكنك أن تكسيب ))
ابلتعرض إىل سيمون ترافس ،  
فسيمون صديق محيم ، وأنت 

ولكين ال   تعلمني أنين معجبة به ،
أعرف ما سيكون شعوره عندما 

 (( يعرف القضية
والرعب  مل تفارق عالمات اخلوف

وجه فالنتينا ، وهي تعلق على  
 : كالم أختها



 ، ما أروعها من كلمة معجبة))
تستعملينها عن الرجل الوحيد يف 

 (( حياتك
جتاهلت كاترين كالم أختها  

فاملسألة اآلن أخطر من   األخري ،
أية مشكلة سبق وأوقعت فالنتينا 

 نفسها فيها ، ولكنها هي
األخرى ال تعلم مباذا تنصحها ،  

فهل من اخلري أن تقنعها 



 ابالعرتاف ؟ وهل اعرتافها
 ني على الشفاء ؟سيساعد غل

ابلتأكيد ال ، أو تسمح ألختها 
يف أية   ابهلرب من وجه العدالة ؟

حال ، هناك حقيقة واقعية ال  
ميكن لشيء أن يغريها ، فالنتينا 

تقود السيارة ،  هي اليت كانت
وكالمها كاان ال مباليني ، فإذا  

تويف غلني فإن أختها هي 



وعليها أن تتحمل وزر   املسؤولة ،
لكن إذا شفي غلني ، عملها ، و 

 فما فائدة تقدميها للعدالة ؟
وتكفيها هذه التجربة اليت متر هبا  
عقااب  هلا وعربة ، فلعلها ال تعود  

إىل مثل هذه  يف املستقبل
 0األعمال الطائشة 

فالنتينا كانت تراقب أختها بفارغ  
منها حال ينتشلها   الصرب تنتظر



من هذا املأزق الذي وقعت فيه 
 : ، مث قالت

آخر من   هل تريدين كأسا  ))
 ((الشراب ؟

ال ، شكرا  جيب أن أذهب  ))
 (( حال  

حتتجزها   أمسكت فالنتينا أبختها
 : وقالت

إىل أين ؟ مل أمسع رأيك حىت   ))



 ((!! اآلن
كيف عرفت أن  رأيي ؟ فالنتينا))

غلني ال يزال يف غيبوبة ؟ هل  
اتصلت هاتفيا  ابملشفى تسألني  

 (( عنه ؟
 (( صلوا يبال ، هم ات))

رفعت كاترين حاجبيها ابستغراب  
 : ودهشة وقالت

 ((اتصلوا بك ؟))



 : هزت فالنتينا كتفيها
 نعم هم اتصلوا يب ، إهنا))

حقيبيت ، لقد نسيت حقيبة يدي 
 يف السيارة هل تتصورين ذلك ؟

)) 
 ((!فالنتينا))
 

من أجل هذا أردت أن أراك ،  ))
هلم أين   أريد منك فقط أن تقويل



 (( الليلة يف شقتك أمضيت
دب اهللع يف قلب كاترين وبدا  

، وقالت   الشحوب على وجهها
  : وشفتاها ترجتفان

لكن ملاذا ؟ ماذا  00لكن ))
 ((يفيدك ذلك ؟

أمسعيين كاترين ، إن شقة غلني   ))
ليست بعيدة عن املتشفى كما 

أنه   أعلمتك ، وأريد أو أومههم 



أوصلين إىل شقتك أوال  ، مث اتبع 
 ((طريقه قاصدا  منزله

شقيت ،  ملاذا أوصلك إىل))
 (( وليس إىل املتشفى ؟

  : قالت فالنتينا بفارغ صرب
بك ؟ جيب  أوه كاترين ، ما ))

أن أثبت هلم أين كنت يف مكان 
آخر وقت وقوع احلادث ،  

سرت يف  أخربتك مبا جرى ، فقد



الطرق بضع ساعات أهيم على 
 وجهي ، ومل أعد إىل املتشفى إال

اكتشفت أهنم  يف الصباح ، حيث
يبحثون عين ، فماذا تردين مين  

أن أقول هلم ؟ وما عساي أن  
 ((؟ أقول

أخريا فهمت كاترين كل شيء ان  
أختها مل تكن لتفضي بسرها لوال 

حقيبتها يف  أهنا أخطأت برتك 



السيارة ، ، وكاملعتاد فهي تريد  
مث سألتها   0منها أن جتد هلا حال  

 : بربود
 (( ا قلت هلم ؟ماذ ))

 : أجابت فالنتينا صارخة
 أخربهتم إين كنت معك يف ))

شقتك ماذا ميكنين أن أقول غري  
 ((ذلك ؟

 : ردت كاترين بغضب



تطلبني مساعديت   إذا أنت ال ))
ن بل ختربينين مبا جيب أن 

 ((أفعله؟
 ال ليس األمر كذلك كاترين ))
))  
 ((ما هو إذن ؟))

خفضت فالنتينا من صوهتا 
 : لت بشيء من االستعطافوقا
كاترين ال ميكنك أن تتخيلي ))



ما أحس به ، كان جيب أن أجد 
يف بيت  سببا  منعين من النوم 

املمرضات تلك الليلة ، هل كان 
إبمكاين إخبارهم احلقيقة ؟ 

 بسيط ساعديين إنه شيء000
!!)) 

شيء بسيط !! وإذا مات غلني  ))
، ماذا سيحدث ؟ جتعلني مين  

رمية ، ألين تسرتت  اجل  شريكا  يف



 ((عليك ؟
 ((000ال لن ميوت  ))
مات ،   آمل ذلك ، ألنه إذا  ))

لن أقف جانبا  وأتركك تفلتني من  
 ((العقاب

 
****************  

 
عادت كاترين إىل مكتبها بعد 



الظهر ، وكان من الصعب عليها 
يف نقطة معينة ،  أن تركز تفكريها

فقد كان رأسها يضج ابألمور 
 ربهتا هبا فالنتينا ، كان مناليت أخ

الصعب عليها أن تصدق أن 
أختها ألقت بنفسها يف مثل هذه 

 الورطة الكبرية ، وعجبت كيف
ميكن أن تكون ÷ي وفالنتينا 

أختني وخمتلفتني إىل هذا احلد /  



املدرسة ،  أنه منذ تركت أختها 
وهوة سحيقة تفصل بني طباعهما  

 0وتصرفاهتما آل ميكن اجتيازها 
جورج ايت مديرها احلايل   السيد

، رجل متوسط السن ، سريع  
الغضب ولكنه رجل أعمال 

ومعجب بعملها إىل حد  انجح ن
كبري فهي سكرترية جيدة ن ال 
تعتمد على أحد ، وميكنها أن  



ابلعمل وحدها إذا اقتضى  تقوم
 0األمر 

كان السيد جورج مصااب  بقرحة 
منها الكثري ،  يف معدته ويعاين

وحىت الدواء مل تكن تفغل كاترين  
عن إعطائه إايه عندما حيس ابألمل 

ولكن بعد ظهر ذاك اليوم ن   ن
كانت قلقة شاردة الذهن ، مما 

 : أاثر املدير وجعله يصيح هبا



ما بك كاترين ؟ هل حتاولني  ))
إغضايب ؟ لقد طلبت منك مرتني  

السيد  أن تناوليين ملف
ك وبكل  ماكودوانلد ن ولكن

 ((!بساطة جتاهلت طليب
إين   إين آسفة ، سيد جورج ن ))

أشعر بصداع ، وهذا كل ما يف  
  (( األمر

 أجاهبا وعدم الرضا ابد يف عينيه



:  
إن األمل الذي أعانيه من   ))

معديت ، يكاد ميزقين فهل هذا  
إمتام أعمايل ،  يعين أن أختلف عن

وأقول إين أحس بشيء من األمل  
 (( يف األمر ؟، وهذا كل ما 

كاترين أن تقول شيئا   حاولت
ولكنها مل تستطع ، واكتفت 
إبمياءة من رأسها ، حماولة أن  



انتباهها على ما ميليه عليها   تركز
، مل يكن ذاك ابألمر السهل ،  

السيد  وكم كانت تتمىن أال يتذكر
جورج كل كلمة أمالها عليها  

 0عندما يراجع اختزاهلا 
قصرية  لسكانت مدة اجتماع اجمل

هذه املرة ، وتنفست كاترين  
الصعداء عندما وجدت نفسها  

سيمون  خارج املبىن ن وسيارة



 0ابنتظارها يف مرآب املوظفني 
كان قد انقطع املطر ، وتالشت 

وانقلب اجلو فجأة كأمنا  الغيوم ،
الربيع حل معتدال  لطيفا  ، أمسية 

،  من أمسيات نيسان اجلميلة
يف كل مكان  وأنوار املدينة تتألأل

، تدحر الظالم وتضيء مجيع 
 0 الشوارع املعتمة

حياها سيمون بلمسة لطيفة ، 



عندما جلست إىل جانبه داخل  
التحية أبحر   السيارة وردت عليه

 0منها 
هز سيمون رأسه وهو يتفحصها 

  : ، مث قال
اللون ، ما بك ؟  تبدين شاحبة))

هل كان السيد جورج عصبيا  مرة 
 ((أخرى ؟
حبركة من   كاترين وجههاأدارت  



كتفها تدل على عدم رغبتها 
 اخلوض يف أي موضوع ، وقالت

: 
اآلن , ولنذهب  دعنا من هذا))

 (( أين أكاد أموت من اجلوع
وراحت يف شرودها ، فالطعام 

تفكر به ، أما   آخر ما كانت
سيمون فقد حرك مقود السيارة  
ن وهو حياول أن يلفت انتباهها  



  : فقال حبديثه ،
ابملناسبة ، لقد قطعت تذكرتني  ))

حلضور احلفلة املوسيقية ، اليت  
فرقة ابرتوك ،يوم األحد   ستقيمها

أان أعلم أنكل لست كثرية 
احلماس هلذا املوضوع ، ولكنك 

حال سوف تستمتعني ولو  يف أي
 ((لبعض الشيء

كانت فكرة حضور حفلة 



يف هذا   موسيقية ابلنسبة إليها
م  الوقت ، كفكرة تناول الطعا

متاما  ، الحظ سيمون تغري يف  
تصرفاهتا ،  هيئتها ، وكذلك يف

 : فتابع قائال  
ما األمر ؟ ما بك كاترين ؟   ))

 يبدو أن أعصابك متوترة
ونظراتك شاردة ، هل هناك ما  

 ((يقلقك ؟



تظاهرت كاترين ابالبتسام ، 
 : وقالت

ال ، ليس هناك أي شيء ))
 ((سيمون ، ولكين متعبة فقط

بسبب  أظنك غاضبة مينال ))
يوم األربعاء الفائت ، فقد كان 

 (( لدي الكثري من العمل
 
 



 ((طبعا  ال ال000آه))
كان سيمون انجحا  كمدرس ، 

وليس خطأه أن أتخذ والدته من  
فهي أرملة متقدمة  وقته الكثري ،

يف السن ، وكانت كاترين تفكر  
مبا ميكن أن حيدث هلذه املرأة ، 

لزواج وأراد  أن سيمون قرر ا لو
أن يستقل عنها يف حياته ، لعلها  

معها ،   تريد من زوجته أن تسكن



ولكنها هي ، كاترين ال ميكن أن  
تشاطر والدة سيمون منزهلا ،  

ستقف بال شك   فالسيدة ترافس
يف طريقها ، ولن تسمح ألي 

امرأة أاي  كانت أن تغتصب 
 0ولدها  مكانتها من عواطف 

  واتبع سيمون حديثه وهو يقود
 : السيارة

 أنت تعرفني األمهات ، فهي))



تكره أن ترى البيت تعمه 
الفوضى ، وكان علي أن 

أساعدها يف ترتيبه وتنظيفه ، 
استغرق ذلك وقتا  طويال  ،   وقد

أما اآلن وقد انتهيت من ذلك  
 كله سيكون لدينا متسع من

 ((الوقت لنقضي أمسياتنا معا  ،
حاولت كاترين أن ختفي ما هبا 

فلم يكن  يث سيمون ،خالل حد



لديها أي استعداد لتفضي إليه 
بشيء اآلن ، جيب عليها أن  

وتقلبه من مجيع  تفكر مليا  ابألمر
 0جهاته أوال  

ذهبا إىل أحد املطاعم ، وكان 
َقدم هلما  الطعام الصيين الذي 

أحب األطعمة إىل كاترين ، 
ولكن يف هذا املساء مل أتكل إال 

مون الحظت أن سي قليال  ، وقد



انتبه إىل ذلك ، ومجيع حماوالهتا 
لتخف اضطراهبا عنه ذهبت 

 0 سدى
وعندما صارا يف طريق العودة إىل  

منزهلا ، نظر إليها سيمون نظرة 
 : وقال مليئة ابلشك

هل أنت متأكدة اي عزيزيت ،   ))
أنك لست مستاءة مين ؟ أرجوك  

ال أحب أن  ، صارحيين فأان



تضمري شيئا  من جهيت يف  
  ((نفسك

رفع سيمون يده عن املقود ،  
يدها حبنان ورقة ،  وربت على

 : واتبع
ابحلقيقة ، حان الوقت الذي   ))

ابملستقبل ،  جيب أن نفكر فيه
 ((0000مبستقبلنا اي 

 شعرت كاترين ابرتباك ، وقاطعته



: 
الليلة ، سيمون إين متعبة  ليس))

جدا  ، وأظن أنين سأبقى يف  
 (( الفراش حىت ظهر الغد

سيمون السيارة أمام البناء  أوقف 
الذي تشغل كاترين إحدى شققه 

 : ، وقال
أحل عليك الليلة ، ولكن ال  لن))

 ((تتوقعي ذلك مين يف الغد



 : تصنعت كاترين ابتسامة ابهتة
 (( شكرا  سيمون))
 أال تدعينين إىل فنجان قهوة ؟))
)) 
  (( ال ، ليس الليلة))

ربت على كتفها حبنان قبل أن 
 : السيارة ، وقالتنزل من 

إىل ابب   إذن سوف أوصلك ))
 (( الشقة



ليس هذا ضروراي  ، فالساعة ما  ))
زالت العاشرة والنصف ، 

ما زالت تغص هبم  والناس
 (( الطرقات

ال أبس أريد أن أأتكد بنفسي ))
البيت ،  من وصولك ساملة إىل

هيا أسرعي فقد تغري الطقس  
 (( وأصبح ابردا  

 اخلارج مل يكن مظهر املبىن من



مجيال  ، ولكن الشقة من الداخل  
كانت مقبولة ومرتبة يف تناسق  

غرفيت   مجيل ، وهي مؤلفة من
نوم وغرفة جلوس وأخرى 

للمكتبة وبقية املرافق من مطبخ 
تشاركها   ومحام ، كانت فالنتينا

غرفة النوم عندما كان والدمها  
يعيش معهما ، ولكن بعد رحيله 

أفريقيا ، حلت  إىل جنوب



غرى حمله ، ونقلت مجيع الص 
 0حاجياهتا إىل غرفته 

فارتفع إىل   دخال املصعد ،
الطابق السادس ، وكان ابب 

شقتها مواجها  لباب املصعد ، ال 
بضع ايردات ،   يبعد عنه إال
 : قالت كاترين

سيمون ، حىت هنا يكفي ، ال ))
 تتعب نفسك ، ليس هناك



 ضرورة لذلك ، سوف أراك غدا  
))  
 (( ال أبس ))

أجاب سيمون ويف صوته نربة 
وكأنه يتوقع أن تغري رأيها   أسى ،

وتدعوه لتناول فنجان من القهوة  
هذا مل   يف اللحظة األخرية ، لكن

فكاترين كانت حباجة 0حيدث 
 : ألن تكون مبفردها قالت



أراك   أسعدت مساءا  ، سوف))
 (( غدا  

شد على أصابعها قبل أن يرتكها  
 : وقال
 ((كاحب مساء سعيد ، ))

إىل جانب قلقها على أختها ، مل 
تكن كاترين متأكدة من مشاعرها  

أنه ابلنسبة هلا ليس  حنو سيمون ،
أكثر من صديق ، أما احلب حبد  



 ذاته ، فهو شعور تعلمت خالل
حياهتا كيف تعيش من دونه ، 

أحبت أبويها ، أحبتهما بعمق ،  
 ولكنهما وضعاها يف مدرسة

داخلية بعيدة عن عنايتهما ، 
بعيدة عن الشعور ابالطمئنان يف 

والدهتا ،  ظلهما ، وبعدما توفيت
ظنت أن أابها سيعيش معهما  

ويرعامها ، ولكنه آثر أن يسافر  



افريقيا ويبتعد عنهما  إىل جنوب
، أما اآلن فإن فكرة منح رجل 

 0 حبها غري واردة يف ذهنها
سارت حنو ابب شقتها ، ويدها  

 : يف حقيبتها تبحث عن املفتاح
 ((؟ آنسة مالوري))
 

نغمة غريبة أاثرت أعصاهبا ، 
وحبركة آلية استدارت وهي 



 متسك حبزام حقيبتها
تستعدالستعماله يف الدفاع عن  

نفسها ، إذا اقتضى األمر ، رأت  
القامة يقف   رجال  غريبا  طويل

وراءها مباشرة ، الرجل دعاها  
ابسم عائلتها فلماذا ينبهها إىل  

ا شرا   كان يريد هب  حضوره ، لو
 !!؟

من املؤكد أنه ليس لصا  ، ولكن 



املظهر ، ال   اجملرمني عادة مقبولو 
يدل ذلك على حقيقتهم ، لقد 
قرأت ذلك ، ومسعت أيضا  ، ال 

والتلفزيون فإهنم  شك يف اجملالت
دائما  حيذرون النساء من الغرابء  

، وهذا الرجل غريب ، كان 
اللون جذاب اهليئة ، وليس  أمسر

سبب جيعلها تشك يف أمره  هناك 
 : ، وسألت خائفة



 (( تريد ؟ ماذا ))
آنسة مالوري ، أان لست لصا   ))

أو جمرما  ، وأين آسف ألين أثرت  
الرعب ، ولكين حسبت  فيك

 (( أنك مسعت وقع خطوايت
كان جسمها يرجتف وهي جتاهد 

هادئة ، وتريد أن   لكي تبدو
تقول أي شيء لكسب الوقت ، 

رج إىل املمر  لعل أحد السكان خي 



شيئا  من هذا مل حيدث ،  ، ولكن
واملصعد الذي مسعت حركته 
جتاوزها إىل الطابق األعلى ، 

وحيدة أمام هذا الرجل ،   وبقيت
الغريب ، دون أمل مبساعدة من 

أحد ، ومع ذلك كان جيب أن 
 : شيئا  ، فأجابت تقول
حسنا  أان مل أمسع ، ومل أتوقع   ))

والساعة   زوارا  يف مثل هذا الوقت



 (( احلادية عشرة من الليل
أان أ‘مل ذلك ، وأين آلسف ،  ))

إليك آنسة مالوري  ولكين حباجة
، واآلن هل ميكن أن تدعينين 

للدخول ؟ أم تفضلني أن أبقى  
 ما جئت من أجله ؟ هنا ألقول

)) 
 ((000انتظر حلظة ))

وقالت يف نفسها ماذا يفعل هذا  



هنا ؟ وأبي حق حيسب  الرجل
 كن أن يبادهلا احلديث ؟أنه مي

 امسي جريد فريزر ، أظن أن))
هذا االسم قد يعين شيئا  ابلنسبة 

إليك ، أان عم غلني فريزر ، 
هلذه  وجئت ألعرف تفسريك

الالمباالة اليت تبدينها ، بينما ابن  
 ((أخي ميوت بسببك

 شائن  هروب (2



 
 

 بسبيب ؟!! هذا ليس صحيحا  ))
!)) 

 رأجابت كاترين أليا  وقد أمح
وجهها الشاحب عندما مسعت 

 0كالمه 
نظر السيد فريزر إليها شرزا   

 : وقال



ملاذا لست يف املتشفى ؟  إذن ))
على األقل للتظاهري أنك مهتمة 

 (( حبياته
مهتمة ، مهتمة كأي  ابلطبع أان))

 (( شخص آخر
أي شخص آخر ؟!! ماذا  ))

 ((!؟ تعنني بكالمك هذا
آه ، 00ٌأصد ، أي شخص  ))

ه من األفضل أن تدخل ، أظن أن



فريزر ، أان   أنت خمطئ اي سيد
لست من تظن !! أنت حتسبين 

 (( فالنتينا أخيت ؟ أان كاترين
 ((!؟ كاترين))

وعندما فتحت الباب ، دفعها  
بعنف للداخل ، وأغلق الباب  

 : خلفها ، وقال
 (( أنت تكذبني ))

كانت أصابعه احلديدية متسك  



احلائط  ذراعها وتضغطها حنو 
 : يتابع بقوة ، وهو

األفضل أن تفكري يف حيلة  ))
أخرى وبسرعة اي فالنتينا ، أان 

كاترين عندما   قابلت شقيقتك
 (( جئت إىل هنا بعد ظهر اليوم

أنك خمطئ ، ايسيد فريزر ،   ))
كاترين مالوري ، وميكنين  أان

إثبات ذلك ، واآلن هل ميكن أن  



 كثريا   ترتك ذراعي ، إهنا تؤملين
))  

مل يرتك ذراعها ، كانت ختشى أن 
حتاول ختليص نفسها منه ابلقوة ، 

دون شك ال تستطيع ذلك   فهي
،انسدل شعرها حول وجهها  

الشاحب ، وعيناها الزرقاوات ، 
رأسها بال حول وال قوة ،  فهزت

بينما هو مستمر يف إمساكها  



 : كسجينة ، وقال يف هلجة اآلمر 
 (( 0كرري ما قلت اثنية ))

قريبة منه جدا  ، حتس كانت 
  0وجهها  أبنفاسه احلارة تلفح

 : أعادت كالمها متلعثمة
قلت لك أان كاترين مالوري ،  ))

بعد ظهر   وال أعرف من رأيت 
 (( اليوم ولكن ليس أان ابلتأكيد

 : فأردف قائال  



كاترين   قالت يل إهنا هي ))
مالوري ، وأن فالنتينا ليست يف 

ت  املنزل ، وعلي أن أعود يف وق
أن حتدد يل   الحق ، من غري

ساعة معينة ، لذا عدت يف 
السادسة ، ومرة أخرى يف الثامنة  

الرابعة اي آنسة   ، وهذه زايريت
مالوري ، ولن أذهب قبل أن 

 (( أعرف منك احلقيقة



عند مساعها هذا   ارتعشت كاترين
الكالم ، ولكنها أرادت أن  

 ختفف من غضبه ، فعقبت قائلة
: 

يس املهم ما  فريزر ، ل سيد ))
قيل لك ، احلقيقة تبقى أنين أان  

فالنتينا  كاترين مالوري ، ولست
، وأمتىن أن تتوقف عن النظر إيل  

 (( كمتهمة جبرمية



 (( ألست كذلك؟ ))
ال ، ابلتأكيد ال ، حبق ))

اتركين ، أترك ذراعي ، لقد 000
فأنت أطول   أسلت الدم منها ،

وأعرض وأقوى مين ، وال أظنك 
ل ختاف أن أتغلب على أية حا

 ((!عليك
الرجل أصابعة وعاد إىل   أفلت

 : الوراء ، مث علق خبشونة



أنت رابطة اجلأش آنسة  ))
، كان جيب أن أتوقع   مالوري

  (( ذلك
قالت كاترين يف نفسها ال بد أن  

وجنحت  فالنتينا تكلمت معه ،
يف خداعه ، لكن ملاذا ؟ ما الذي  

أتمل أن جتنيه من وراء ذلك ؟  
زادت األمور  تلك  بفعلتها
  تعقيدا  



ما يزال السيد فريزر واقفا  أمامها  
رفعت  ، ينتظر منها تفسريا  ،

 : بصرها إليه وقالت
 (( األفضل أن تدخل ))

غرفة   أانرت األضواء ، وقادته إىل
اجللوس ، لكن ما هذا الذي  

حيدث ؟ إهنا ال تصدق 
ولكن ها هو الرجل الغريب  000

الضيف الغري مرغوب فيه ،  ،



جيلس بكل حرية ، من غري 
 تكليف على أحد املقاعد أمامها

0 
أفرغت كاترين حمتوايت حقيبتها 

على الطاولة يف حركة سريعة ، مث  
بطاقة املصرف  التقطت من بينها

، ودفرت الشيكات ، وألقت هبا 
 : أمامه قائلة

توضح   أظن أن هذه األشياء ))



أين  لك الوقف ، وتؤكد لك 
كاترين ، وإذا كنت تريد أدلة  

الشاب   أكثر ، فإن سيمون ،
الذي كان يرافقين هذا املساء  

 ((00000سوف 
 ولكنها مل تستطع االستمرار يف

الكالم أكثر من ذلك وأحست  
ابلدموع حارة تنسكب من عينيها 

 ، أدارت ظهرها حنوه ، متسح



دموعها ، حماولة أن تضبط 
 0أعصاهبا 

لب األدلة  شعرت أبنه كان يق
يديه ، دون أن   اليت وضعتها بني

 يسرع يف االعتذار ، وأخريا  قال
: 

 نعم هذه هي األدلة ، ولكنين ))
ال أستطيع التشكيك يف صحتها  
، فلو كنت أريد أن أتظاهر أبين  



 شخص آخر ، علي أن أتدبر
 (( أمري واهيء األدلة الالزمة

 : استعادت رابطة جأشها وقالت
ال ميكن  نآه ، إنك إنسا ))

احتماله ، ملاذا ال تريد أن  
 تصدقين ؟ ملاذا أكذب عليك ؟

)) 
 (( تكذب أختك ؟ وملاذا ))

برهة صمت مضت ، وقف 



السيد جريد فريزر بعدها ، 
حيث وضع ما  ومشى إىل الطاولة

يف يده ، مث رجع إىل مكانه ، 
وهو يشكرها وقد بدا أقل عداء  

 0 مما كان
نفسها  مل تنكر كاترين بينها وبني 

أنه كان رجال مزعجا  ، مزعج 
وسلوكه  بظهوره املفاجئ ،

العدائي ، لكنه ميلك عينني 



سوداوين فوق وجه حنيل ينطق 
مرتفعتني   ابلذكاء ، ووجنتني

وأنف ابرز ، وفم بشفاه رقيقة ، 
هي مل تر غلني مطلقا  ، ولكن إن  

عمه فيمكنها اآن أن   كان يشبه
تعرف ملاذا كانت فالنتينا تراه  

 0ذااب  إىل هذا احلد  ج
كاترين ابلقلق أكثر من   أحست

ذي قبل ، وساءلت نفسها ملاذا  



يقم  أتى ؟ وماذا يريد ؟ وملاذا مل
والدا غلني هبذه الرحلة بدل عمه 

  ؟
رفع جريد فريزر خصالت شعره 

 : جبينه ، وقال األسود عن
حسنا  ، لنفرتض أنين قبلت مبا   ))

قلت يل اآلن ، وصدقت أنك  
، هذا يعين أن فالنتينا  كاترين

هي اليت حتدثت معي من قبل ن 



 (( إذن أين هي ؟
على شفتيها وهي  عضت كاترين

 : تقول
 (( يف عملها ابلتأكيد ))
،  هل تعنني أهنا يف املتشفى ))

حيث هي طالبة متريض ؟ ال ، 
 (( إهنا ليست هناك اي آنسة

 (( ليست هناك ؟ ))
 (( ال ))



يديه على وهز رأسه واضعا   
صدره العريض ، أما كاترين فقد  

 : وسألت علت الدهشة وجهها
 ((!!ماذا تعين بقولك ال؟))
أين تظنني أين كنت هذا ))

 ((؟ املساء
ولكنها ينبغي أن تكون هناك ، ))

هي أخربتين أهنا جيب أن تكون  
 (( الساعة الثامنة يف عملها يف



  : ضاقت عيناه وهو يقول
 (( هل رأيتها ؟ ))
ولكن ذلك يف   0رأيتها  نعم ، ))

وقت الغداء ، عندما مسعت منها  
كيف 00كيف 00ما حدث 

 (( حال غلني ؟
إنه ال يزال يف غيبوبة ، وقد  ))

قال األطباء أنه قد يبقى كذلك 
بضعة أايم ،  بضعة ساعات أو



أهنم ال يعلمون حىت اآلن إن كان  
قد أصيب ابرجتاج يف دماغه أم  

 (( ال
ن حتتها ومل تعد  تراخت رجال كاتري 

قادرة على الوقوف إال بصعوبة  
أبهنا مريضة منذ   ابلغة ، وأحست

  مدة ،
 

 :واتبع حديثه



لكن ما يدهشين ، كيف جعله  ))
طالعه يرتطم بذاك العامود ،   سوء

مع أن ابن أخي غلني سائق ماهر  
 ن وال ميكن أن يصاب حبادث

  ( مثل هذا من غري سبب
 ((ماذا قالوا لك ؟00و ماذا ))

الشرطة   من ؟ األطباء ، أم ))
 ((؟

ألقت نظراته الرعب يف قلبها  



  : وهو يقول
، وهم  مل تنته حترايهتم بعد ))

يظنون أن شخصا  آخر كان يقود  
السيارة ، من املمكن أن تكون  

أهنا كانت   أختك ، فهمم يعلمون
 (( معه ذاك املساء

 : قالت كاترين
أمتىن لو أستطيع مساعدتك   ))

 (( ريزرسيد ف اي



ميكنك املساعدة وأنت   ))
تعلمني ذلك ، يكفي أن تدليين  

وهذا كل ما   0 على مكان أختك
 (( أطلبه منك

عندما تركتها بعد الغداء ،   ))
إىل   فهمت منها أهنا ستذهب

املتشفى لرتى غلني ، وال ميكنين 
 (( أن أتوقع غري ذلك

وليست  لكنها ليست هناك ، ))



 (( 000يف سانت ماري أيضا  
 : قالت كاترين إبصرار 

اآلن اي  أان ال أعرف أين هي ))
أان أمتىن لو  00سيد فريزر ، أان 

 (( اعرف
 السؤال الذي حيريين هو ، ))

 ملاذا تظاهرت فالنتينا أهنا أنت؟
!!)) 
أظن أهنا فعلت ذلك عندما  ))



 ((000 أدركت من تكون
 (( كانت مذعورة ))
مذعورة ؟ أظن أهنا كانت  ))

 (( خائفة
وملاذا ختاف أن مل  خائفة ؟ ))

 (( يكن هناك شيء ختفيه
 (( آه ، أان ال أعرف ))

كاترين حدة ، أوال  زاد اضطراب
اعرتاف فالنتينا ، اثنيا  مفاجأة 



 لقاء هذا الرجل عند الباب ، مث
والواقع معرفتها مبا   0ما قاله هلا 

فعلت أختها كانت كابوسا  مريعا    
 ال تعرف مىت ابلنسبة إليها
 0ستفيق منه 

فركت وجنتها بيد ، وهي تومئ  
 وتقول ابألخرى له ابالنصراف ،

: 
أظن أنه من األفضل أن متضي  ))



اي سيد فريزر ، إين آسفة ال 
املساعدة ، ولكين متأكدة  ميكنين

من أن فالنتينا ستشرح لك كل  
 (( شيء عند عودهتا

 : جريد فريزر فيها قائال   محلق
ن ، حسنا  ، إين ذاهب اآل ))

املتشفى  وسوف أمضي الليلة يف
، أراقب حالة غلني ، وإذا  

عرفت شيئا عن أختك ، أكون  



 ((0هناك  شاكرا  لو اتصلت يب 
مث فتح الباب اخلارجي ، وقف 

حلظة ينظر إليها وقال بلطف ، مل 
منه بعد عدائه   تكن تتوقعه

 : السابق
أرجو أن تكوين خبري ، أان ))

 (( آسف ألين كنت قاسيا  معك
تراجعت كاترين يف حركة ال 

إرادية عندما رفع يده ، ولكن 



بلطف   كان ما فعله أن مسح
دمعة عن خدها الساخن ، 

 0أبصابع بنية اللون خفيفة ابردة 
 : وقبل أن ميضي سألت

هل سيأيت والدا غلني إىل لندن  ))
 (( ؟

 : أجاب ابقتضاب
أخي األكرب ،  والد غلني كان ))

 وعندما تويف ، رعيت مصاحل



والدة غلني أرملة أخي ، كما 
 (( على االبن قبلت دور الوصي

آه ن فهمت ، حسنا  ،  ))
 (( أسعدت مساء  اي سيد فريزر

 مساءا  آنسة مالوري أسعدت))
)) 

استدار جريد بكثري من االدب  
وخرج ، أغلقت الباب بعنف  

عندما سار ابجتاه املصعد  خلفه



00 
عادت كاترين إىل غرفة اجللوس ، 

مجعت  تزال ترجتف ، وهي ما
حمتوايت حقيبة يدها ن وأعادهتا  

إىل مكاهنا ، وأخذت تفكر  
 0ابملوضوع  ابألمور ال عالقة هلا

كانت شقيقتها متواضعة املظهر  
ومل تستطع إال أن تفكر مباذا   0

يكون رأي جريد فريزر   ميكن أن



ال شك أن منزله فخم 0هبا 
وعلى آخر طراز ، هذا ما يبدو  

رفعت كاترين   0وهيئته  من ثيابه
يدها إىل رأسها يف حركة عفوية ،  

ووجدت أن الداببيس سقطت 
شعرها ، وأنه حملول على  من

وتسألت ماذا ميكن أن  0كتفيها 
أانقة  يكون رأي جريد فريزر أمام

النساء الكندايت ، واألمريكيات 



، اللوايت شاهدهتن يف اجملالت 
هي فماذا عن   أما0والتلفزيون 

مرتني ، وأنفها السائل  عينيها احمل
، وشعرها الذي يبدو كأنه مل ير  

منذ بضعة أايم ، حىت  فرشاة
قميصها الذي كان يبدو أنيقا  يف  

 0 الصباح فقد رونقه أثناء النهار
هزت رأسها وأطفأت أنوار غرفة  

اجللوس ، وذهبت إىل غرفة  



التفاته إىل   نومها .حانت منها
نفسها يف املرآة ، فوجدت أن 

ا مجيعها قد زالت عن زينته
تعاتب نفسها   قالت00وجهها 

مبرارة : ) ترى أال يوجد لدي 
أمور أكثر أمهية من مظهري ،  

؟!! ترى يف أي   أفكر هبا اآلن
مكان على وجه األرض توجد 
فالنتينا اآلن ؟ وماذا ترجو من  



  !!اختفائها ؟
اغتسلت كاترين بسرعة ، 

وارتدت قميص نومها ، وجلست 
احلريري   تسرح شعرهاأمام املرآة 

الذهيب الذي كان ينسدل على 
كتفيها حىت خصرها ، غزيرا   

إبعجاب ،  انعما  ، نظرت إليه
فقد كانت تعتقد إنه أمجل شيء  

فيها ، متجاهلة مجال عينيها 



 0البنفسجيتني  الواسعتني
ومرة أخرى أنبت نفسها ،  

عضت على شفتيها مبرارة ، أهذا  
ا ، بشعرها ، جبماهل وقت التفكري

برأي جريد بشقتها ، هبا ؟!! إن 
 أهم من هذا كله ، أين أختها ؟

أين فالنتينا ؟ ولكن على الرغم 
من كل ما مر هبا ، عندما 

 استلقت على سريرها ، سرعان



 0ما استغرقت يف نوم عميق 
كان النور يغمر الغرفة عندما 

 صحت كاترين يف الصباح ،
والساعة تشري إىل ما بعد التاسعة 

مل يكن الوقت متأخرا   0ل بقلي
السبت ، ومع  ابلنسبة هلا يف يوم

ذلك غادرت الفراش ، وألقت  
على كتفيها مئزر الصباح ، 

تتسلل إىل   أحست ابلربودة



أطرافها ، فأدارت مفتاح التدفئة  
املركزية ، مث سحبت الستائر عن  

ووضعت إبريق الشاي   النوافذ ،
أخذت الصحف  0على النار 

دوق املخصص اليومية من الصن
خطرت فالنتينا  وفجأة0لذلك 

بباهلا من جديد ، ملاذا جاءت إىل  
املنزل يوم أمس ؟ وما الذي  

تبغيه من انتحال  كانت



 شخصيتها اي ترى ؟ 
ابلتفاته ال إرادية حنو غرفة أبيها  

تشغلها شقيقتها بعد  اليت كانت
سفره ، توجهت مباشرة إليها  

كانت تتوقع    0وفتحت الباب 
غرفة قليلة الرتتيب بعد ال أن ترى

زايرة أختها يف اليوم السابق  
،  ولكن شيئا  من هذا مل حيدث0

فقد كانت الغرفة على حالتها  



إال أن هناك ما لفت   0املعتادة 
قلق يف   انتباهها ، سرت رعشة

عروقها ، فقد كانت طاولة الزينة  
خالية من كل ما كان عليها من  

تقدمت 0جتميل  عطور وأدوات
 الداخل ، فتحت بسرعة إىل

األدراج اليت تضع فالنتينا فيها 
واحد تلو اآلخر ،  حاجياهتا ،

 0ولكنها مجيعا  كانت فارغة 



ومبعىن آخر فإن كل األغراض  
أختها وكانت متبقية  اليت ختص

هناك قد اختفت ، ابتلعت 
كاترين ريقها وضبطت أعصاهبا ، 

خزانة املالبس وكذلك مل  فتحت
 0ا جتد أثرا  لثياب أخته

إذن هذا هو سبب جميء أختها 
وهذا ما  0أمس إىل الشقة   يوم

كانت تفعله عند قدوم جريد 



فريزر ، وال عجب أهنا كذبت 
وخدعته ، فقد كانت ختطط  عليه

 0للرحيل 
مأل اخلوف والقلق قلبها ، 

ولكن ال بد  وارجتفت مبرارة ،
وأن تكون فالنتينا قد تركت هلا  

رسالة أو كلمة أو شيء آخر يف  
تعلمها فيها إىل أين   مكان ما ،

ذهبت أو أهنا ستعود ، ولكنها  



حبثت يف مجيع أحناء الشقة من  
أن جتد شيئا  ينبئها بذلك ،   دون

فهزت كتفيها وقالت يف نفسها )  
 ( كم سيبدو اختفاؤها مريبا  

فجأة مرت صورة جريد فريزر يف  
عندما  خياهلا ، ماذا سيفعل جريد

املمكن أن  يعلم بذلك ؟ من
يقدم شكوى ضدها ويطلب 

اي هللا كم أتزم  0القبض عليها 



 0املوقف 
كاترين رأسها ، كانت بعد   هزت

ظهر األمس قد ظنت أنه ال  
ميكن أن يكون هناك وضع أسوأ  

كانت فيه فالنتينا ، عندما  مما
أخربهتا ابملصيبة اليت وقعت على 

ن وقد  اآل ولكن ما ابهلا 0رأسها 
 زادت األمور تقيدا  

 



 
؟ هذا الرجل جريد فريزر ال ميكن  

ال   0األمور على حاهلا  أن يرتك
 0بد أنه سيزيد النار اشتعاال  

 وهي ماذا إبمكاهنا أن تفعل اي
 ترى يف مثل هذا املوقف ؟

بينما كانت تتناول الشاي ، 
 0قررت أن تتكلم مع سيمون 
  0فال بد أن تتحدث إىل أحد 



وليس هناك 0إنسان إىل أي 
شخص آخر غريه ميكنها أن  

إليه مبا يف نفسها ،   تفضي
سيمون 0سيمون سيسمع هلا 

إهنا ال تقدر أن  0سيقدر األمور 
إىل حني موعدها بعد   تنتظر

الظهر ، بل جيب أن تتحدث معه  
 0اآلن 

رفعت  وضعت اهلاتف أمامها ،



السماعة وأدارت القرص أبصابع  
رقم مرتعشة ، ولكنها أخطأت ال 

وأخريا    0مرارا   ، وأخطأت الرقم 
وعندما ارتفعت السماعة يف 

اجلهة األخرى كانت املتكلمة ، 
ترافس ، والدة سيمون  السيدة

0 
آه ، سيدة ترافس ، هل  ))

سيمون موجود ؟ أريد أن 



 (( إليه فاألمر هام جدا   أحتدث
أجابتها السيدة ترافس 

 : ابقتضاب
 بعد ، كان هذا إنه مل يستيقظ ))

األسبوع شاقا  ابلنسبة إليه ،  
لكثرة ما كان لديه من أعمال ، 

متأكدة أن الصيب املسكني   وأان
 (( متعب جدا  

بدا القلق يف صوت كاترين وهي 



 : تقول
حسنا  ، هل ميكنك أن توقظيه  ))

من أجلي اي سيدة ترافس ، أان 
األمر   عادة ال أزعجك ، ولكن

 (( اآلن طارئ وهام
ا أستطيع ماذا حدث ؟ رمب ))

 (( املساعدة
جيب أن أكلم سيمون  ال ، بل ))

شخصيا  ، أرجوك سيدة ترافس ، 



 (( أطليب من سيمون أن يكلمين
استسلمت السيدة ترافس أخريا   

 : ، وقالت
حسنا  ، ال بد أن يكون   ))

هاما  ، ليس علي إيقاظه ،  األمر
لقد وعدين أن يغرس يل بعض  

الشجريات يف احلديقة هذا  
، وأان ال أريد أن يؤخره  الصباح

 (( أي شيء عن ذلك



بدا لكاترين أن دهرا  مر قبل أن  
سيمون إىل اهلاتف ، ومل   يصل

تعد تطيق على ذلك صربا  ، 
 : وأخريا  مسعت صوته

؟ قالت والديت أنك   كاترين))
أحلحت يف طليب ، ما اخلرب ؟. 

 (( ماذا هناك ؟ هل أنت خبري ؟
ب أان خبري سيمون ، سيمون جي ))

أن أحتدث إليك ، هل ميكنك أن 



أعرف ماذا   أتيت إيل اآلن ؟ أان ال 
 (( أصنع

كاترين حبيبيت ما اخلرب ؟ أال   ))
اهلاتف   تستطيعني أن ختربيين على

 ((؟
ال ، ال أستطيع أن أحبث  ))

األمر معك عرب اهلاتف جيب أن 
سيمون ، أان آسفة , أان  أتيت اي

أعرف أن والدتك ال حتب ذلك  



، ولكن املسألة مهمة جدا  ، 
 (( أن أراك وجيب

ولكين سأراك بعد الظهر ، أال   ))
تستطيعني االنتظار حىت ذلك  

 (( احلني
 (( ال ))
 (!!كاترين ))
أال جترؤ ؟ قل أن عليك بعض  ))

احلديقة ، ولكنك ال  األعمال يف



هنا مسألة  تعرف اي سيمون ، إ
حياة أو موت ، ماذا أقول كي  

 ((؟ تصدقين
 : أجاهبا سيمون حياول هتدئتها

حسنا  ، حسنا  أان قادم ))
أرجو أن أتخذي  وبسرعة ، فقط
 ((األمور ببساطة

ببساطة ؟!! حسنا  تعال بسرعة ))
 (( ، أبسرع ما ميكنك



وضعت السماعة مكاهنا ، 
وأعادت اهلاتف إىل موضعه ،  

،  ترتيب شقتها  وأخذت تسرع يف
مث ارتدت ثياهبا استعدادا  ملقابلته  

 0، ولكنها أغفلت زينتها 
بعد املكاملة  دخل سيمون منزهلا

 مبا يقرب من الساعة وهو يقول
: 

كاترين ، قويل بسرعة ما بك  ))



والديت تنتظرين ، وقد وعدهتا  ؟
 أن أحضر هلا معي بعض اخلضار

)) 
 ((!!اخلضار؟))

ين هزا   هزت هذه الكلمات كاتر 
حىت  عنيفا  ، ولكنها مل تقل سيئا  

 0دخال غرفة اجللوس 
مل تستطع مقاومة الرغبة يف 
الذي   املقارنة بني سيمون والرجل



كان يف زايرهتا ليلة أمس ، ومل 
 0يكن هناك وجه شبه بينهما 

بين اللون   لقد كان شعر سيمون
مائال  للحمرة ، بينما كان شعر  

د ،  جريد فريزر أسود حلك السوا
خيتلفان من عدة وجوه ،  كاان

ليس لديها من الوقت أن تذكر  
 0اآلن مجيع هذه الوجوه 

أمامها وهو يريد العودة   فسيمون



بسرعة ، وسألت نفسها : ترى  
 ماذا ميكن أن يقول سيمون لو

أخربته ابملعاملة القاسية اليت  
 !!لقيتها على يد عم غلني ؟

 قطع سيمون حبل الصمت
 : وقال
، أان هنا ، فما هو حسنا   ))

األمر الطارئ اهلام ، الذي ال  
حىت الساعة الثالثة   ميكن أتجيله



؟ والساعة اآلن هي احلادية  
 (( عشرة

 : مث غري جمرى احلديث وأضاف
إين أشتم رائحة قهوة ، هل  ))

 (( ميكن أن أتناول فنجاان  ؟
فطورك ؟ أان  هل تناولت))

متأكدة أن والدتك ال تسمح 
 (( أبدا  دون إفطارلك ابخلروج 

تناولت بعض اخلبز والزبد   لقد ))



ومرىب التفاح ، كاترين دعينا من 
شعرت   ما األمر ؟ 0ذلك اآلن 

أن هناك شيء ما ليلة أمس ، 
 ((ولكنك مل تبحثيه معي يف حينه

املطبخ ،  ذهبت كاترين إىل
وأحضرت فنجانني من القهوة ،  

وهي تفكر ، ماذا سيقول سيمون 
ابألمر ؟ وكيف  ختربهعندما 

سيكون ردة فعله هل سيهدد 



ابلذهاب إىل الشرطة ؟ إهنا يف 
تعرفه على حقيقته متاما   الواقع ال

0 
جلس سيمون ابرتياح ، وأخذ  

 صحيفة يطالعها ، وعندما
دخلت ابلقهوة ترك الصحيفة 

جانبا  ، وأصغى إليها جبميع 
 0حواسه 

 (( لقد اختفت إهنا فالنتينا ،))



؟!! ماذا تعنني ؟ اختفت ))
اختفت ؟ هل أخطفت ؟ أم 

 (( هربت ؟ أم ماذا ؟
ال ، ليس اختطاف ، لقد  ))

أخذت مجيع حاجياهتا اليت كانت  
أظن أهنا لو   حتتفظ هبا هنا ، و ال

ُخطفت ينتظرها املختطفون لتجع  
 (( أغراضها

 : قال سيمون صائحا  



وكنت تعرفني هذا يف الليلة   ))
  (( املاضية؟

 ((!! لطبع الاب00ال ))
قلقك ليلة أمس   إذن ما سبب))
 (( ؟

وابختصار حكت له ما حدث 
 مع فالنتينا مغفلة أهنا كانت تقود

 0السيارة 
 : عقب سيمون بقوله



اي اهلي ، أو تظنني أهنا هربت ،  ))
تتورط يف هذه املشكلة  خمافة أن

 (( ؟
 (( شيء من هذا القبيل ))
ال  ولكن مل تكن غلطتها ، ))

اذا أحست أهنا حباجة أفهم ، مل
 (( إىل اهلرب ؟

عضت كاترين على شفتيها 
 : وقالت



 رمبا هناك شيء أكثر من هذا ))
)) 
ولكن ماهو ؟ إهنا بذلك   ))

للشك أبمرها ،   تفسح جماال  
تشجع الناس على الظن أبن  

هناك شيئا  ختفيه ، وابلتأكيد فإن 
ستكشف يف النهاية   الشرطة

  (( ذلك ، إهنم دائما  يفعلون
 رمبا كانت تقود السيارة ، ))



 (( فماذا عن ذلك ؟
ال تكوين سخيفة ، فالنتينا ال  ))

 تعرف القيادة ، وأنت على علم 
  (( بذلك

الصغار يفعلون أحياان  بعض  ))
  ((األمور اجلنونية

أكون إىل   إن فعلت فلن ))
جانبها على اإلطالق ، اياهلي 

معىن هذا أهنا ستتهم جبرمية قتل  



هذا إذا مات   ود ،غري مقص 
 (( الشاب

وأتكدت أن سيمون ال ميكن أن  
فإىل من  0يساعدها يف شيء  

  اي ترى ؟ تلجأ
رن جرس الباب ، رفعت رأسها ، 
وهي تتسأل من يكون الطارق ؟  

اكتشفت الشرطة   الشرطة ؟ هل
أن أختها مل تكن الليلة املاضية 



يف بيت املمرضات ؟ وجاءوا  
 0عنها  يبحثون

سيمون إليها ابستغراب نظر 
 : وقال
أال تريدين أن تفتحي الباب ؟   ))
تسمعي رنني اجلرس ؟ رمبا  أمل

تكون فالنتينا ، فتزول مجيع 
 (( خماوفك

القادم ال ميكن أن   إهنا تعرف أن



يكون فالنتينا ، ومع ذلك فهي  
  0ال تستطيع أن تتجاهل الطارق 

فعلت ، فسيمون سوف  وإن
ال كان  يفتح الباب ، على أية ح

قد وقف ابلفعل غري صابر على  
 0 ترددها

بينما كانت كاترين تسري حنو 
الباب ، كانت تفكر مبا ميكن أن  

التظاهر أهنا   تقول ، ال تستطيع



فالنتينا  0ال تعرف أي شيء  
اختفت جيب أن ختربهم بذلك  

معها وهي ليس   فماذا سيفعلون0
 هلا أي عالقة ابألمر ؟

ارجتفت 000فتحت الباب 
مل تكن  ها ، وشحب لوهنا ،قدما

هناك شرطة ، كان يقف ابلباب 
ذاك الرجل الطويل األمسر ، الذ  

إنه  0السابقة  أزعجها يف الليلة



 00جريد فريزر 
 املواجهة  (
 
 

 (( من ؟ السيد فريزر ؟ ))
تنفست بصعوبة وهي تلتفت 

خلفها خشية أن يكون سيمون 
الزائر   قد مسعها وهي تلفظ اسم 

0 



 /: ريزر ابملثلأجاهبا جريد ف
آنسة مالوري ، هل ميكنين  ))

أان حباجة ألن أحتدث  الدخول ؟
 (( إليك مرة أخرى

 (( مرة أخرى ؟ ))
وأظن   0نعم ، مرة أخرى  ))

 أنك ترغبني مساع ما سأقوله لك 
)) 

مل تصدق كاترين أهنا تستطيع أن  



بيتها اثنية بعد تصرفه  تدخله
القاسي معها الليلة املاضية ، 

 د فريزر كان شديدولكن جري 
الثقة بنفسه ، وجاء ليدخل 

فكيف ميكنها اآلن أن تقدمه  0
 لسيمون ، وهي مل تلمح مطلقا  

 إىل زايرته هلا الليلة املاضية ؟
 : قالت ابرتباك

فإنه  هل ميكن أن تعود الحقا  ؟))



من الصعب أن أحتدث إليك  
 ((اآلن
ملاذا ؟ هل فالنتينا هنا ؟ هل  ))

اءه ؟ فإن تريدين إخف هذا ما
 (( وجودها حيل املشكلة

دفعها جانبا  ودخل مباشرة ، مل 
أن توقفه ، ومل يكن   تستطع

بيدها أن تفعل شيئا  أكثر من أهنا  
هزت كتفها عندما أغلقت 



 0وأسرعت خلفه  الباب
وقف جريد يف وسط غرفة 

اجللوس ، وعندما حلقت به كان  
ليواجه الرجل   سيمون يقف

رغبة يف  شعرت ب 0الطويل القادم 
الضحك من اإلمارات اليت بدت  

فعلى  0كال  منهما  على وجه
وجه سيمون بدت عالمات 

السخط والتهديد ، أما على وجه  



فقد بدت إمارات   جريد فريزر
 0العداء واالرتياب 

 (( ما الذي جيري هنا ؟ ))
الذي تكلم أوال    كان سيمون هو

0 
 : أجابت كاترين

 0هذا عم غلني اي سيمون  ))
غلني ،  أنت تعرف من هو

صديق فالنتينا ، وقد جاء إىل هنا 



 ((بسبب احلادثة
حبالة   سأهلا جريد ، ومل يكن

تسمح له ابالنتظار ، حىت يتم 
التعارف بينه وبني سيمون ، 

 0املطبخ  فألقى نظرة سريعة على
تركت سيمون ينتظر التفسري عنة  

هذا املسلك الغريب ، وقالت 
 : مسرعة

أان أخربتك الليلة   سيد فريزر ،))



املاضية ، أنين ال أعرف مكان 
تريد أن تعرف   أخيت ، وإن كنت

فلتعلم أن  شيئا  أكثر من ذلك ،
 (( مالبسها قد اختفت أيضاَ 

 000كاترين )) ))
حاول سيمون التدخل ، ولكن 

جريد مل يرتك له أدىن جمال لذلك  
 : ، وقال

تعنني أهنا هربت ، إنين غري ((



كنت تعرفني    مندهش ، أظن أنك
كانت تقود   طيلة الوقت أهنا

 )) السيارة
تقدم سيمون خطوة إىل األمام ،  

 : وأمسك بيد كاترين وهو يقول
ال تتكلم هبذا األسلوب غري ((

األخالقي ، فالنتينا ال تستطيع 
ومل تفعل ذلك   أن تقود سيارة ،

من قبل ، سيد فريزر ليس من  



حقك أن تتهم فتاة بريئة ،  
 )) أخيك ابن  بسبب ما أصاب

جتاهل جريد كالم سيمون ، 
 : وقال
دعينا ال خنل يف نقاش بال   ((

شقيقتك 0آنسة مالوري  , طائل
كانت تقود السيارة ، وال شك 
عندي أن الشرطة ستربهن على 

ولكن ليس هذا هو املهم   ذلك ،



اآلن ، لقد صحا غلني من  
 )) غيبوبته وهو يسأل عن أختك
ا  متتمت كاترين وهي تضع يديه

 : على خديها
  ((!آه ((
تعرفني أين   هل أنت حقا  ال ))

 (( هي ؟
ال,لقد أخربتك بذلك سابقا  ،   ))

 (( إنين أمتىن لو أعرف



وبعد حلظات من التفكري بدا  
على وجه جريد أنه وصل إىل  

 : قرار وقال
جيب أن تقومي بدورها   إذن))

 (( بدال  منها
 ((!أفعل ؟ أفعل ماذا ؟ ))

 : ةقال جريد بصراح
 (( تتظاهرين أنك فالنتينا))

 ((000اآلن أنتظر هنا  ))



سيمون  ومرة أخرى حاول
التدخل ، ولكن يف هذه املرة 

كاترين هي اليت أوقفته عن 
 : الكالم وقالت

ال أستطيع أن أفعل ذلك ،   ))
غلني سيعرف على الفور أنين  

 (( لست فالنتينا
ابلضرورة ، فعلى ما  ليس ))

 متشاهبتان يف املظهرأذكر أنتما 



)) 
 ((000ولكن غلني ))

غلني يبدو أن الصدمة أثرت   ))
على بصره ، حىت أنه ال يستطيع 

 (( أن مييزين
على بصره ؟ لكن  أثرت ))

0000)) 
مل يرتك جريد هلا جمال آخر 

 : للمتابعة وقال



األصوات ، فاملرء ال  أما ))
يصغي إليها ، بقدر ما يصغي إىل  

 مينين ؟ ويفهل تفه 0املتكلم 
أية حال صوتك ليس خمتلفا  كثريا  

عن صوت فالنتينا ، وإذا  
 تظاهرت أنك هي ، فسوف

 (( يصدقك حتما  
وبصعوبة استطاعت كاترين أن  

تفتح شفتيها كي تتكلم وهي 



سيمون ، لكن ما ابليد  تنظر إىل 
حيلة ، ووجه سيمون كالمه إىل  

 : جريد متجاهال  نظرات كاترين
ابن أخيك ابحلقيقة  ملاذا ال خترب))

؟ فهو بال شك سيعرفها إن أجال   
 (( أو عاجال  

جتاهل جريد كالم سيمون ، وهز 
كتفيه ووجه كالمه إىل كاترين  

 : قائال  



احضري معطفك معك آنسة   ))
وأان سأوصلك إىل   0مالوري 

املتشفى ، أان متأكد أنك  
بوسعك لتساعدي يف  ستفعلني ما
 (( شفاء غلني

 أن يثنيها عن  صاح سيمون حماوال
 : عزمها

 ((000كاترين ، انتظري  ))
 : ولكنها أجابت



سيمون ، جيب أن أفعل ذلك   ))
؟ إهنا ليست غلطة  ، أال تدرك

 (( غلني إذا هربت فالنتينا منه
 (( وليست غلطتك أنت أيضا   ))

وملا وجد أن كاترين غري عابئة 
 : العرتاضه ، اتبع قائال  

  بنفسي إىل حسنا  ، سأوصلك))
املتشفى ، وهكذا أكون هناك  

 ((000إذا حاول أحد أن  



قرب   قاطعه جريد وهو يقف
 : الباب

ال ، ليس هذا ضروراي  اي سيد  ))
000)) 

 : قال سيمون ابقتضاب
 (( ترافس ))
حسنا ،سيد ترافس ، ميكنك ))

أن تنتظرها هنا ، وسوف أعيدها 
  (( تقلق ساملة فال



قالت كاترين وهي تعود إليهما ،  
 : وضعت معطفا  على كتفيها وقد
سيمون ، أظن من األفضل أن   ))

تذهب إىل البيت اآلن ، وسوف 
 اتصل بك عندما أعود ، أين

آسفة ، ولكن ليس هناك حل 
 (( آخر

أمحر وجه سيمون من الغضب  
 : وقال



ختربيين أن جريد كان   ملاذا مل ))
هنا يف الليلة املاضية ؟ حىت ويف 

 ما هذا الصباح جعلتين أظن أن
 يقلقك هو ما قالته فالنتينا لك

)) 
 ((000إن األمر  ))

وهو   ولكن جريد كان يستعجلها
يدفعها حنو الباب ، فلم جتد 

جماال  لتشرح له أي شيء ، 



 : واكتفت أبن قالت
 (( سوف أراك فيما بعد))

نظر سيمون حبقد وكراهية إىل  
املصعد ،  جريد ومها أيخذان

وهناك أمام البناء مضى سيمون 
غاضبا  إىل سيارته ، اتركا  جريد 

 0كاترين يف املرسيدس يصطحب
فتح جريد ابب السيارة لتدخل 

كاترين ، وعندما جلس إىل  



 وحرك مقود السيارة قال جانبها
: 

فالنتينا كانت تقود سيارة غلني ))
أهنا  ، أليس كذلك ؟ ال شك
ذا سبب أخربتك ، أمل تفعل ؟ وه

خوفك عندما ذكرت أهنا كانت  
 (( معه عند وقوع احلادث

 : أخذت كاترين نفسا  عميقا  
  (( ملاذا ؟ ملاذا تظن ذلك ؟ ))



يدل على نفاذ   أجاب بصوت
  : الصرب

آه 00ملاذا ؟ آنسة مالوري  ))
،  ما هذا العذاب ؟!! كاترين00

أان ال أستطيع أن أستمر يف 
 –آنسة مالوري  – ندائك 

 ع يظنون أن إصابته ال تدلاجلمي
 (( على أنه كان وراء املقود

 الشرطة قالت ذلك ؟ ))



 
 ال ، ليس بعد ، ولكنهم 

سيفعلون ، لكنه طبيب غلني 
الذي أبدى رأيه ، وأان أتفق معه  

 (( يف ذلك
 : كاترين بصعوبة وقالت تنفست

هل سيكون غلني خبري ؟ أعين   ))
 (( بعد أن عاد إليه وعيه

  (( يف ذلك إننا أنمل  ))



  (( هل إصابته يف رأسه خطرية))
مزقت وجهه ،  جروح عديدة ))

ولكن األطباء قالوا أهنا ستشفى 
مع مرور الوقت ، ابإلضافة إىل  

البصر ، واشتباه يف وجود  فقدان
 (( ارجتاج يف الدماغ 

 ماذا لو اكتشف أين كاذبة ؟ ))
)) 
ملاذا سيكتشف ؟ هل التقيت ))



 (( به من قبل ؟
  ((ال ))
ليس لديه   وهكذا فإن غلني ))

شيء يف الذاكرة يبين عليه ارتيابه  
 (( فيك

السيارة  تطلعت كاترين من انفذة
وهي تفكر يف أختها ، وأين ميكن  

أن تكون اآلن ؟ وإىل مىت  
معني ؟   تستطيع أن تبقى بال 



وتفكر أيضا  يف نفسها ، إىل مىت  
ميكنها أن تتخلص من أسئلة  

 0؟ جريد فريزر
عة من الزمن حىت وصال  مرت سا

إىل املتشفى ، حيث كان غلني ، 
الواحدة بقليل  وكان الوقت بعد

، عندما سارت يف ممر طويل  
مفروش برقائق من املطاط حيول 

صوت يزعج   دون حدوث أي



املرضى ، يؤدي إىل وحدة العناية  
 0املشددة 

اهلدوء   كان يسود املكان جو من
على والنظافة والنظام ، كما يبدو 

املسؤولني فيه من أطباء 
الفعالية   وممرضات إمارات

واملهارة ، وأمام كل هذا متلك  
كاترين شعور ابالطمئنان ، 

إن كان هناك  وجعلها تؤمن أنه



من يستطيع أن يساعد غلني 
على الشفاء ، فإهنم هؤالء 

قلبها ابألمل  األشخاص ، وامتأل
ليس من أجله فقط ، وإمنا من  

 0 أجل فالنتينا أيضا  
املناوبة جريد   حّيت املمرضة

فريزر حبرارة ، مما دل على أنه  
 أصبح زائرا  معروفا  ، وقدم هلا

كاترين ، فابتسمت هلا املمرضة  



هاريس ، وقد عرفت أهنا الفتاة  
 0 اليت سأل عنها غلني 

كان غلني مستلقيا  هبدوء على 
سرير ضيق ، وجهه أبيض كلون  

رأسه ،  الوسادة اليت وراء
كاترين أنفاسها عندما أمسكت  

رأت الضمادات حتيط برأسه  
تتعلق  وتكاد تغطيه ، وأانبيب

أبنفه وأخرى برسغه ، لقد حّز يف  



نفسها كثريا  مرآه على هذه احلال 
 0حول له وال قوة  عاجزا  ال

تقدمتها املمرضة هاريس ، 
وصرفت املمرضة الشابة اليت  

جبوار سرير غلني ،   كانت جتلس
بت كثريا  من واحننت حىت اقرت 

 : مريضها وقالت
أنت   سيد غلني ، هل ))

  (( مستيقظ ؟ لديك زائر ؟



  (( من ؟ فالنتينا ؟ ))
الوجه   دبت احلياة يف قسمات

املضمد ، أما كاترين فقد 
أمسكت أنفاسها عندما فتح 

سوداوين   عينيه ، مل تكن عينيه
مثل عيين عمه ، بل زرقاوين  

،  صافيتني ن وعندما حتولتا حنوها 
 0أعصاهبا  فقدت كاترين

 : وردد غلني اثنية



فالنتينا ، أين أنت ؟ أيتها   ))
لدي زائر   املمرضة قلت إن

00)) 
فأجابت املمرضة ، وهي تدفع 

 : كاترين إىل األمام
نفسك سيد غلني ،  ال تتعب ))

اآلنسة مالوري هنا ، متاما  جبانيب  
 ((0، أعطين يدك 

وشبكتها أبصابع   فتناولت يده



 : ن املتجمدة وهي تتابعكاتري 
 ((واآلن هل صدقتين ؟ ))
 ((00فالنتينا  آه ،))

اضطرب صوت غلني ، أما  
كاترين فغاصت يف الكرسي 

، وبللت  الذي أخلته املمرضة
 : شفتيها بلساهنا ، وقالت

 (( هالو غلني 00ها  ))
من   خرجت الكلمات القليلة



فمها بصعوبة متقطعة ، وهو 
 : اتبعتيرفع يدها إىل شفتيه ، و 

 اآلن ؟ كيف تشعر00كيف  ))
)) 
 (( أان خبري ))

شعرت كاترين ابرتياح عندما 
فالنتينا ،  أدركت أنه صّدق أهنا

 : أما غلني فقد اتبع كالمه
كيف حالك ؟ مل تصايب أبذى   ))



؟ اي هللا ، عندما  ، أليس كذلك
مل أجدك حينما استيقظت ، 

 ((000ظننت أنك 
تستنجد  تلفتت كاترين حوهلا 

جبريد فريزر ، فتقدم إىل األمام  
قائال  بصوت ملئ ابلبشر  

 : والبهجة
يف غيبوبة مدة تزيد عن   كنت ))

ساعة ، أيها الرفيق القدمي ، 24



فالنتينا  وأنت ال ترضى أن جتلس
طيلة هذا الوقت جبانبك ، فهي 

أيضا  حتتاج إىل نوم وراحة ، أليس 
 (( كذلك ؟

 (( أان أعلم  ))
وحول نظره مرة قال ذلك ، 

أخرى حنو كاترين ، وهو يبدو 
ابتهاجا  وسرورا  هبا من  أكثر

ابتهاجه بعمه ، أما هي فقد 



 كانت تراقب عينيه املضيئتني
وتعجب كيف ينظر إليها دون أن  

 !! يراها ؟
 : واتبع غلني بقوله 

أنك خبري ؟   هل أنت متأكدة))
كيف أبدو ؟ هل أخربوك عن 

 (( رى شيئا  عيين ؟ فالنتينا أان ال أ
 : بصوت مبحوح أجابت

أنت تبدو حبالة  0000أنت ))



حسنة ، وأان متأكدة أن املسألة  
 (( ويعود إليك بصرك جمرد وقت

 (( أال أبدو عجيب اخللقة ؟ ))
 (( ال ابلتأكيد ال ))

كانت املمرضة هاريس قد 
خرجحت لبعض الوقت مث 

 : عادت قائلة
حان وقت  سيد غلني ، ))

مالوري  راحتك ، واآلنسة



تستطيع العودة فيما بعد إذا  
أن  أرادت ، أما اآلن فيجب

  (( تذهب
اعرتض غلني على ذلك ، ولكن  
املمرضة هاريس أصرت، وجريد  

أن فالنتينا لن  أكد البن أخيه
 0تكون بعيدة عنه 

تلوى غلني ببطء حتت الغطاء  
 : اخلفيف قائال  



لن تذهيب بعيدا  فالنتينا ،  ))
لن ترتكي  أليس كذلك ؟ أعين 

 (( املتشفى ؟
ال لن أذهب  00ال 00أان  ))

 (( بعيدا  ، سوف أراك فيما بعد
اثنية ،  وعندما أصبحت يف املمر

نظرت كاترين إىل جريد نظرة  
لطيفة ختفي فيها استياءها  

 : وقالت



ميكنين أن أبقى يف   كيف ))
املتشفى ؟ لدي بعض املواعيد 

 (( اخلاصة اليت ينبغي قضاؤها
ح ، أن حتاويل جاهدة إذن اقرت  ))

وتعملي على إجياد فالنتينا حىت 
أما اآلن   خترجي من هذا املأزق ،

فدعينا نتناول بعض الطعام ، يف  
 مطعم صغري اجلهة املقابلة يوجد

)) 



ذلك وهو يسري إىل جانبها   قال
متجهني حنو املصعد ، قلبت 

كاترين شفتها واملصعد الضخم 
هبما إىل الطابق األرضي ،  يهبط

وهي ختاطب نفسها : ال شك أن 
ما يقوله جريد صحيح ، جيب 

تظهر فالنتينا ، وعندئذ فعليها  أن
 0أن تواجه مشاكلها بنفسها 

 



الصغري ، وجلسا ،  دخال املطعم 
طلبا كأسني من العصري ، وبعض 

 0اخلبز واجلنب 
احلديث يف  مل يكف جريد عن

ا  املوضوع نفسه ن حىت ومه
 : يتناوالن الطعام فقال

حظها ، فقد  لتشكر فالنتينا))
وجدت من يتحمل املسؤولية 

 (( بدال  منها



 هل أنت حقا  متأكد ، أهنا ))
 (( هي اليت كانت تقود السيارة ؟

وأنت ألست متأكدة ، أيضا  ))
 ((!؟

هل سيلقى القبض   حسنا  ، ))
  (( عليها ؟

  ((000هذا يتوقف على  ))
 (( ماذا ؟ يتوقف على ))
هذا إذا وّجه غلني اهتاما   ))



 (( ضدها
 ((000ولكن الشرطة  ))
أظن أهنم لن يفعلوا   الشرطة ؟ ))

شيئا  ، إال إذا أراد غلني أن يورط  
يريد   ولكن يبدو أنه ال 0أختك 

 (( أن يفعل ذلك
قالت كاترين والقلق يبدو يف كل  

 : كلمة من كلماهتا
سيفعل ، سيفعل عندما  لكنه))



أن فالنتينا تركته ومضت جيد 
000)) 

كيف سيكتشف ذلك اآلن   ))
أتظنني أن لدي استعداد ألن  ؟

 ((أعيق شفاءه بكشف احلقيقة ؟
موافقا    هل تعين أنك ال زلت ))

على عالقته بشقيقيت 
 (( ومستقبلهما املشرتك ؟

وهو   ابنت القسوة يف عيين جريد



 : يقول
كيف تريدين مين أن أوافق   ))

الطريقة الشائنة  على ذلك بعد  
املسؤولة اليت تصرفت هبا  وغري

  أختك ؟ تلك
 

الطريقة اليت ال تقل عن اجلرمية ،  
يف نظري تستحق كل ما   وهي

سيجري هلا ، لكن حىت يصبح 



 غلني قواي  مبا فيه الكفاية ليسمع
احلقيقة ، أعين حىت يشفى متاما  ،  

حىت ذلك احلني أريد أن تبقى 
 (( احلقيقة مكتومة

كاترين يف نفسها ، كل  قالت  
شيء حىت اآلن يسري سريا  حسنا  

إذا مل تعد   ، لكن ماذا سيجري
فالنتينا ؟ وماذا لو أن غلني مل 

يسرتد بصره ؟ ال شك عندئذ ال 



جلرياد أن يستبقيها لتمثل  ميكن
 0دور شقيقتها إىل ما شاء هللا 

يتناول بقية  بلع جريد كالمه وهو
 : شرابه

مّرت أصعب أما اآلن فقد ))
مشكلة يف القضية ، وهي أن 

قبلك على أنك فالنتينا ،  غلني
وهكذا فسيتوقف عن سؤاله  

 ((0عنها 



إىل ساعة  قالت كاترين وهي تنظر
 : يدها
لكين ال أستطيع أن أستمر   ))

ابلتظاهر على أنين فالنتينا ن 
أعتذر ، لقد بلغت الساعة   واآلن

الثانية والنصف ، وجيب علي أن 
عدت سيمون أن  أذهب ، و 

 (( يف الثالثة ألقاه
ولكن جريد قال كأنه يقرر  



 : حقيقة
 حسنا  ، أان آسف فال ميكنك))

أن تذهيب ، واألفضل أن تتصلي 
به هاتفيا  ، إلخباره أنك  

 ستكلمينه فيما بعد ، وإذا مل
يرض بذلك ، فما عليك إال أن  

 (( تلومي أختك لذلك
نظرت كاترين إليه ابزدراء  

 : وقالت



رجوك عليك االهتمام مبا أ))
خيصك فقط ، وال هتتم يب 

 (( مطلقا  
 (( ؟ ماذا تعنني ))
 أنت تعرف ما أعين ابلضبط ))
)) 
ما أعرفه هو أن والدة غلني   ))

بفارغ الصرب خربا  عن  تنتظر
ولدها وحيدها ، وأان على 



استعداد أن أقوم بكل ما ميكن  
 (( تكون تعيسة لئال

  : رفعت كاترين رأسها وقالت
حىت لو دمرت إنسان آخر يف   ))

 (( حتقيق ذلك سبيل
أان ال أدمرك اي كاترين ،  ))

صدقيين ، لقد صربت عليك 
العواقب لن  000 كثريا  ، ولكن

 (( تسرك



 (( هل هتددين اي سيد فريزر ؟ ))
  : القلقتني وقال نظر يف عينيها

أهددك ؟ أنت إذن ال تفهمني   ))
 جريد –وامسي   0معىن كلمايت 

فقط اندين به ، ال أظن أن   –
فالنتينا متمسكة ابلشكليات 

 (( مثلك ؟
نفسها : وال هي   قالت كاترين يف

جيب أن تتمسك ابلشكليات 



خصوصا  أهنا حتل حمل أختها يف  
ولو كانت فالنتينا  هذه الظروف ،

هنا اآلن ، فال شك أهنا ستجد 
العم أكثر جاذبية من ابن أخيه ، 

ف تدري كيف كانت ستتصر  وال
 0معه 

وتسألت هل هو متزوج اي ترى ؟  
رأي  وإذا كان كذلك ؟ فما

زوجته يف اهتمامه الزائد أبرملة  



أخيه ؟لترتك الظنون جانبا  اآلن 
مشكلتها فإهنا إذا   وتفكر يف

زادت األمور تعقيدا  سيزيد عناد 
جريد ويرغمها على الرضوخ  

 : ، قال فجأة إلرادته
أخربيين هل ستتزوجني سيمون ))

؟ وهل ذلك هو سبب  هذا
 (( تلهفك السرتضائه

أفاقها كالم جريد من شرودها أنه  



ال يستطيع أن يقرأ أفكارها 
 : وأجابت

أعرف ، وال أظن أن هذا   ال ))
األمر يعنيك من قريب أو بعيد اي  

 سيد جريد ، من أختار كشريك 
  (( حيايت أمر خيصين وحدي

 : قال بصراحة
متأكدة هذا يعين أنك لست  ))

حنوه ، وأان ال   من مشاعرك



أصدق أنه مل يسألك رأيك يف  
  (( هذا املوضوع حىت اآلن

ال أرى عالقيت 0جريد  حسنا  اي))
بسيمون ختصك من أية انحية ، 

 أان مل أسألك مطلقا  أيه أسئلة
شخصية ، فلماذا تفعل ذلك  

 ((!!؟
 (( ال يوجد عندي شيء أخفيه))

  ، وكل ما يف وال أان أيضاَ  ))



األمر ، أين أجد أنه من غري 
املناسب تدخلك يف حيايت 

 (( الشخصية
أبس ، قد يكون احلق معك   ال))

، وإذا كنت ال ترغبني يف احلديث  
عن نفسك ، حدثيين عن 

، ما هو عمله مثال  ؟ هل  سيمون
هو موظف حكومي ؟ هذا ما  

 ((0يبدو عليه 



وعليك أال حتكم  إنه مدرس ، ))
 (( م على الناس من مظهره

 : قال جريد بربود
وللتأكيد ،  هذا صحيح ، ))

فإنك تبدين وشعرك مسدول 
على كتفيك كأنك األخت 

 الواقع الصغرى ، لوال أين أعرف
)) 

ومن غري أن تدري ، ارتفعت  



يدها إىل شعرها ، وأخرجت منه 
وتركته ينساب على  الداببيس

ظهرها وحييط بوجهها ، ونظرت  
 : يف عينيه ، وقالت

ابلوقت اي سيد  تالعبأنت ت))
جريد ، أنت تعرف أين جيب أن  

 (( أكون اآلن ، أليس كذلك ؟
 : وهو ينظر إهلا قال جبفاء

 إنه استنتاج يدل على الفطنة))



)) 
 (( من فضلك أريد أن أذهب ))

وضع جريد يده على كتفها  
 : يستبقيها ، وقال

سوف  0ال ، ليس اآلن  ))
 (( خلطيبك فيما بعد أشرح

 (( س خطييبإنه لي ))
أوضحت كاترين بصوت صارخ ، 

صربها ، ولكنها متنت  وقد نفذ



لو مان صوهتا أكثر رقة ، وأقل  
 : عنفا  من ذلك ، واتبعت

الذي جيعلك تظن أنه   ما))
سيقبل هذا العذر منك ، أكثر 

 (( مما يقبله مين ؟
أستطيع أن أكون أكثر   ألنين ))

إقناعا ، ما هو رقم هاتفه ؟ أم  
 أن أجده يف الدليل تريدين مين 

 ((؟



أدركت كاترين أنه على كل حال 
ال ميكنها أن تصل إىل بيت 

احملدد ، البد  سيمون يف املوعد
من االتصال به هاتفيا  ، قالت 

 : وهي تقف
املساء ،   سأخربه أين سأراه يف ))

ال أظن أن لديك اعرتاض على 
 ((!! ذلك

وسارعت إىل اهلاتف قبل أن 



على شيء ، علما  منها  يعرتض
أنه إذا احتاج غلني إليها يف  
 0املساء فسوف تستجيب له 

توقعت ، فإن سيمون رفض  وكما
بشدة أن تكون هي كبش الفداء  

 بسبب فعلة أختها الرهيبة ، مث
 : قال هلا

أظن أننا كنا سنذهب إىل  ))
املعرض بعد ظهر اليوم ، إال إذا  



ذلك ، ماذا   قد نسيت كنت
تريدين أن أفعل اآلن ؟ هل 

  (( أذهب مبفردي ؟
مؤقتا  اي  كان ذلك الرتتيب ))

سيمون وأنت تعلم ذلك ، ومل  
نتفق عليه بصورة هنائية ، ألين 

بشراء بعض   سأكون منهمكة
املواد الغذائية لكافة أايم 

األسبوع ألنه مل يعد لدي شيء 



عادت فالنتينا  من املؤن ، وإذا
000)) 

 : قاطعها سيمون
إذا عادت فالنتينا ، انتظري   ))

ماذا سأفعل عندما أرى  حىت تري
تلك اآلنسة الشابة فإين سوف  

 (( أهزها هزا  
 ((00نريد ذلك  ألسنا كلنا ))

جاءها صوت جريد من خلفها ،  



فاستدارت مرتعشة حبدة لتجده 
احلائط جبانبها ،   متكئا  على

إليه يستمع إىل مكاملتها ، نظرت 
 نظرة لوم على إنصاته ملا يدور

بينهما وبني سيمون من حديث 
أما سيمون فقد اتبع حديثه 

 : قائال  
ال أريدك أن   على أية حال ، ))

تنشئي صداقة مع جريد ، 



واألفضل أن آيت وأبقى معك ، 
على األقل  فأرى ما جيري هناك

0)) 
ال تفعل ذلك سيمون ، سآيت  ))

 أبسرع وقت ممكن ، وال ختف
 (( عليّ 

وعندما وضعت السماعة ، قالت 
 : بصوت مرتفع

 كيف جترؤ على االستماع إىل))



املكاملات اخلاصة ظ ألست  
 ((خجال  من نفسك ؟ 

ابتعد جريد قليال  عن احلائط  
 : قائال  
 0ال جتعلي من املوقف مأساة  ))

فإن سيمون سوف يتغلب على 
وإذا كان كل   كربايئه فيما بعد ،

ه مع أختك هو  ما يفكر أن يفعل
أن يهزها هزا  !! فلم أعد قلقا   



عقوبة سيفرضها عليك  من أية 
0)) 

ال خترج عن املوضوع ، ليس  ))
 من حقك أن تنصت إىل حديثنا

)) 
ليس يل احلق , ولكين فعلت   ))

ن واآلن أنسي املوضوع ، ودعينا 
 (( نتناول كأسا  آخر

لست عطشى ن ومن  ))



األفضل أن نعود إىل غلني ، 
إىل   دث إليه قليال  ، مث أذهبأحت

 (( البيت
 (( كما تشائني ))

عندما دخال غرفة غلني وجداه ال 
فقالت املمرضة  يزال انئما  ،

 : هاريس لكاترين
بدا أكثر هدوءا  بعد زايرتك اي  ))

، فهو انئم بسالم  آنسة فالنتينا



اآلن ، ولكنك ميكنك اجللوس  
إىل جانبه أن أردت ، أان متأكدة 

سيكون سعيدا  لرؤيتك عندما  أنه
 (( يستيقظ

وافقت كاترين على ذلك ، أما  
غلني لن يكون   جريد فقال أن

حباجة لكليهما ، وأنه سيذهب 
إىل الفندق ليتصل بوالدة غلني  

وطلب من كاترين أن   من هناك ،



تتصل على الفور إذا دعت 
احلاجة لذلك ، مث غادر املكان  

0 
 الوقت مير بطيئا  وهي جتلس كان

جبواره صامتة ، وقالت يف نفسها  
أو   ، لو أهنا خطيبتة غلني ،

صديقته ، أو على األقل تعرفه  
من قبل ، لكان هذا الوقت 

انئما  ،  الذي مير هبا وهي تراقبه



وقت راحة ابلنسبة إليها ، أما  
وأنه شاب غريب عنها ، فقد 

، وأحست  تسرب الضجر إليها 
ابخلوف إذ مّر يف ذهنها أنه قد 

حقيقتها عندما يستيقظ   يكشف
ذلك بطرق   ، فقد يستطيع إىل

عديدة ، صوهتا ، مظهرها ،  
تصرفاهتا ، عليه فقط أن ميد يده 

يعرف أهنا ليست  إىل شعرها حىت



 0فالنتينا 
وعلى أية حال فالنتينا لن تبقى  

وعندما تعود   خمتفية إىل األبد ،
وملا بلغت هذه النقطة ، مل 000

ا  تعد ترغب يف التفكري مب
أختها ،  سيحدث عند عودة

على فالنتينا عندئذ أن تواجه  
 0جريد وكذلك ابن أخيه 

أحدى   يف اخلامسة قدمت هلا



املمرضات كواب  من الشاي ،  
فأخذته شاكرة مسرورة به ، 
 كانت حتتاج إيل شيء ما كي
تتسلى به ليمر هذا االنتظار  

اململ ، وأخذت تشرب الشاي  
 على مهل ، وهي تنظر إىل عيين

غلني املغمضتني ، وجروحه 
العميقة اليت سببتها شظااي زجاج 

 السيارة املهشم ، وعجبت من



جديد ، كيف استطاعت فالنتينا 
أن هتجره ، ترى أال تريد أن تعلم  

 ما حل به ؟ 
يهمها أن تعرف إذا كان ال   أال

يزال على قيد احلياة ؟ أم أن  
 املهم ابلنسبة إليها أن تنقذ

ن بعد  نفسها هي فقط ، وليك
 0ذلك ما يكون 

اقرتبت من غلني أكثر وأمعنت  



مالمح وجهه ، وفجأة  النظر يف
تراءى هلا وجه جربد ، كان الشبه  

فقد  بني العم وابن أخيه طفيفا  ،
كان وجه جريد يدل على العزمية  

والقوة ، بينما وجه غلني أكثر  
تنكر بينها  رقة وضعفا  ، ولك

وبني نفسها أن غلني وسيم 
لى الرغم من اجلروح  الطلعة ع

املغمضتني ، أما  اليت حتيط بعينيه



من حيث الطول فقد بدا وهو  
ملقى على فراشه أنه ليس أقصر  

 0ابلشيء القليل من عمه إال
عادت إىل مقعدها اثنية ، 

وحاولت أال تفكر جبريد ، ولكن  
ترى   0يكن سهال  عليها  هذا مل

ماذا قال لوالدة غلني ؟ هل شرح  
أخربها   ا هي ؟ هلهلا احلالة كم

عن اختفاء فالنتينا ؟ أم أنه أخفى  



هذه احلقيقة أيضا  كما فعل مع  
كان ضمريه مل يؤنبه  غلني ؟ إذا 

على خداع ابن أخيه ، ووجد 
لذلك مربرا  فلماذا ال خيدع 

أخيه ؟ وهو يستطيع أن  أرملة
يسكت هذا الضمري على ما 

يبدو ، مدعيا  أن ال فائدة ترجى 
 0سبب  إزعاجها بال من

نظرن إىل ساعتها اثنية ، وكانت 



 تشري إىل السابعة ، ترى كم من
الوقت ستبقى هنا ؟ وكم من 
الوقت سينام غلني أكثر من  
ذلك ؟ حىت ولو كانت هي 

وهو فارس أحالمها   صديقته ،
فال أحد يتوقع منها أن جتلس 

 0 طيلة هذا الوقت إىل جانبه
 

أخذت تفكر يف طول غياب 



دم جيري حار  جريد ، شعرت ابل
جريد  أين يقضي  0يف عروقها 

وقته اآلن ؟ فهو مل يشأ أن يضيع  
وقته جالسا  ابلقرب من ابن أخيه  

اآلن يف الفندق   ، ال شك أنه
يسرتيح ، ويتمتع ابملناظر  

األخاذة اليت حتيطه خاصة وأن  
إىل جانب غلني  هناك من جيلس

طاملا أن كاترين موجودة لتمثل له  



 !! القصة اليت اختلقها
الباب أبعدهتا عن  حركة عند

أفكارها وأعادهتا إىل الواقع ، 
فالتفتت لرتى جريد يدخل مث 

حياها  0الباب هبدوء خلفه  يغلق
مث سأهلا إن كان قد  0يف لطف 

 طرأ تغيري على حالة غلني ،
ك ، أخربته أن ال تغيري هنا

 : وأضافت



 (( مجيل منك أن تعود))
فراش غلني   وقف جريد جبانب

وأخذ ينظر إليه ، مث التفت إليها  
 : وأجاب

 آسف على أتخري ، ليزا مل ))
تكن يف البيت عندما اتصلت هبا 

يف املرة األوىل ، ومل أمتكن من  
 (( الغداء االتصال هبا حىت موعد

 (( موعد الغداء ؟ ))



إىل ساعتها  نظرت كاترين بسرعة 
السابعة   وكانت قد قاربت

والنصف ، وأما جريد فقد هز  
كتفيه ، وهو يدور حول سرير  

جتلس  غلني إىل حيث كانت
 : وقال
الوقت اآلن هو بعد الظهر   ))

  (( بقليل يف بلدتنا
بلدته ، وعن  وأخذ حيدثها عن



بيته ، لكن كاترين أبت الدخول  
يف مثل هذا احلديث وصاحت 

 : غاضبة
ساعة تتوقع مين أن أبقى   كم  ))

جالسة هنا اي سيد جريد ؟ أان 
 (( ابحلقيقة أضيع وقيت

أنت قلت أنك ستبقني حىت ))
يستيقظ غلني ، وأان ال أعرف كم 

 (( يطول ذلك



ولكن من املمكن أن يستمر يف  ))
 (( النوم طوال الليل

 فالنتينا اي000أخشى ذلك  ))
)) 

 : أحنت رأسها متجاهلة نظراته
تعبة ، وأريد أن أذهب أان م ))
 (( احلمام ألغسل وجهي إىل
جتدين احلمام حتت املمر متاما    ))

 (( ، عودي بسرعة



وعندما عادت وجدت جريد  
جالسا   على الكرسي الذي  

واقفا    كانت تشغله ، ولكنه هبّ 
وسار حنوها قائال  بصوت 

 : منخفض
ممرضة الليل كانت هنا منذ  ))

رأيها ، أنه من   حلظة ، ويف
املمكن أن ينام غلني ثالث أو  

أربع ساعات أخرى ، وهي تقرتح 



لتأكلي بعض الطعام  أن أصحبك
 (( ، مث نعود

 : صاحت كاترين
 (( ال أستطيع ، لن أفعل ذلك ))

 : قال جريد بصراحة
أخشى أنك ستفعلني ما أقول   ))

000)) 
 (( ولكن سيمون ؟ ))

رفع جريد أصبعه إىل فمه مشريا   



 الرجل الذي يف  ابليد األخرى إىل
اضطر كاترين أن   الفراش ، مما

تتوقف عن إمتام ما كانت تريد أن  
 0تقول 
 : مث قال

اي كاترين ، أكثري أن   يوم واحد))
 (( أطلبه منك ؟

هزت رأسها داللة على القبول  
 : وقالت



لكنين ال أستطيع اخلروج   ))
 ((000معك هبذا اهلندام 

يريد االعرتاض  متلل جريد
مل ترتك له جماال  للحديث  ولكنها

 : واتبعت كالمها
سأذهب إىل املنزل ، أغتسل  ))

ثيايب مث أعود ، وطاملا أنت   وأبدل
 (( هنا فإن غلني لن حيتاج إيل

 : هز جريد رأسه وقال 



سآيت معك ، وانتظرك ، مث ))
أعود بك ، وهذا من أجل  

 (( السرعة فقط
أن   استطاعت كاترين بصعوبة

 : ختفض صوهتا وهي تقول
ماذا تعين ؟ أنت ال تثق يب وال   ))

ليكن يف 0أين سأعود   تصدق
علمك أان ال أكذب ايسيد 

 (( جريد



 : غمغم خبشونة
كفي عن منادايت  00هللا  حبق ))

قويل جريد فقط ،  000سيد 
وإين آت معك مهما تبدين من  

أان ال أريد أن يغري   0اعرتاض 
نيت سيمون خطيت ويهدم ما ب

وجيعلك تتجاهلني الفكرة من 
 (( أساسها

ولكنه ، ال يستطيع أن يفعل   ))



 (( ذلك
ال يستطيع ؟ !! ومع ذلك   ))

 (( سآيت معك
تركا غلني بني يدي ممرضة قديرة 

 : قالت000
ال تقلقي اي آنسة ، سأعتين  ))
جيدا  ، متتعي بفرتة من الراحة   به

، يبدو عليك أنك حباجة إىل  
 (( ذلك



يسريان حنو املصعد  اانبينما ك
 : قال جريد

أنت تلعبني دورك إبتقان ،   ))
أنك   حىت أنين كدت أن أصدق

 (( هتتمني بغلني
أان اهتم بغلني فعال  ، كما  ))

 اهتم أبي إنسان يف مثل وضعه
)) 
 (( إىل أي حد ؟ إين ألعجب ))



وعندما وصال إىل العمارة حيث 
أثرا  لسيارة  تسكن ، مل جتد

رآب ، فأحست أهنا سيمون يف امل
ختلصت من مأزق حرج ، وقالت 

ال شك أنه ينتظر  : يف نفسها 
مكاملة منها حسب وعدها ، 

فإذن عليها أن تتصل به مرة اثنية  
حال أحست أهنا مذنبة  ، يف أية

 0حبقه 



نزلت من السيارة ، وكان املساء  
تدخل املبىن  ابردا  جدا  فأسرعت

إىل املصعد ، ظنا منها أن جريد  
نتظرها ابلسيارة ، ولكن يبدو  سي

مل يكن رأيه ، بل كان  أن هذا
وملا توقف   0وراءها مباشرة 

املصعد يف الطابق السادس ، 
املمر تبحث عن  سارت يف

املفتاح يف حقيبتها ، وملا فنحت 



الباب كادت تتعثر بشيء ، 
لتلتقط الظرف الذي   فاحننت

 0وجدته ملقى على األرض 
وتطلعت إىل جريد مدهوشة 

أخذ  0لذلك  تبحث عن تفسري
قلبها خيفق بشدة ، وسألت 

 نفسها ، ترى ممن هذه الربقية ؟
الباب واتكأ عليه  أغلق جريد

 : سائال  



أال تريدين أن تفتحي الظرف   ))
 (( ؟

يديها أبصابع   قلبت الظرف بني
مشدودة ، يف انتظار معرفة ما  

 0ميكن أن حيمله يف طياته 
عليهما بضع   خيم الصمت

حلظات ، اقرتح جريد بعدها أن  
يفتح الظرف بدال  منها ، ولكنها  

ابلنفي ، واحلقيقة   هزت رأسها



أهنا كانت تدرك ما ميكن أن  
 0حيتويه هذا الظرف  

وتقدمته يف  ابتعدت عن جريد
املدخل حيث أانرت املكان 

وبيدين مرتعشتني فتحت الظرف  
الوحيدة  وأخرجت منه الورقة 

يه ، كانت برقية املوجودة ف
خمتصرة جدا  وبسيطة جدا  يف 

فالنتينا  ذات الوقت ، كانت من



 : متاما  كما توقعت
ذهبت إىل جوبورغ ، التقلقي  -

 0فالنتينا 00 ، والدي سيعتين يب
 

 قرار متسرع 
 
 
 

تناول جريد الربقية من يد كارين  



بينما كانت تلقي بنفسها على  ،
األريكة بعينني شاردتني ال تدري  

حباجة  ماذا تقول ، فلم تكن
إخفاء احلقيقة عنه ، خصوصا  

وهي متأكدة أنه سيعرفها حتما  
0 

 الربقية وقال هبدوء قرأ جريد
كنت أظن أن أابك يعيش يف  ))

 (( جوهاتسربغ



ابلفعل ، ولكنه  إنه يعمل هناك))
مل يسبق وأن دعا أاي  منا للحاق  

 (( به
يهما ذلك   ال أظن أن فالنتينا ))

طالق ، املهم عندها ان على اإل
تنفذ جبلدها فقط ، أما أن يعيش 

، فهذا أمر ألقت  غلني أو ميوت
به بعيدا  عن ذهنها ، لست أدري  
كيف كانت حتبه ، وهي مل تنتظر 



األقل لتعرف ما سيؤول إليه  على
 ((!!أمره

هزت كاترين رأسها ، وهي حتس 
قلبها ، كيف  ابألمل يعصر

 استطاعت فالنتينا أن تتصرف
مثل هذا التصرف ؟!! ترتك غلني 

واحلياة وترتكها هي  بني املوت
 0تتحمل نتائج أعماهلا الطائشة 

 ألقى جريد الربقية أمامه على



 : الطاولة مث أضاف
حسنا  ، على األقل عرفت ))

 ((اآلن أين ذهبت أختك
كاترين القدرة على  مل تعد لدى

 : التفكري ، وأجابت مرتددة
اآلن ماذا سيحدث 00نعم  ))

 (( ؟
تبدين مرهقة األعصاب جدا  ))
دعيين أفكر ابألمر ، واذهيب   0



هل لديك   هيئي نفسك للعودة ،
 (( قهوة ؟

 (( نعم  ))
وأان سأحضر   0اذهيب  ))

 (( القهوة
حلظة وهي مذهولة   وقفت كاترين 

، ال تدري ماذا تفعل ، مل يكن 
أمامها سوى الطاعة لقد ذهبت  

، وأخذت مجيع أغراضها   فالنتينا



، وغادرت البالد من دون أن  
ترتك ولو كلمة صغرية تنبئ 

مبكاهنا ، واآلن ترسل إليها   أختها
برقية موجزة من مطار هيثرو ، 

 وهي متأكدة أان لن تستطيع
الوصول إليها ، إال بعد أن تكون  

قد أمنت على نفسها ، وبلغت 
 0 مقر أبيها بسالم

مازال خرجت كاترين من احلمام و 



الذهول خييم عليها ، وأخذت 
األدراج ،  خترج ثياهبا من أحد

وهي تلف جسمها مبنشفة زهرية  
اللون يتهدل شعرها العسلي  

يزيد مجاهلا   احلريري على كتفيها
 0سحرا  وفتنة 

اعتقد جريد أن كاترين ما زالت  
ومل يسمع   يف احلمام عندما انداها

الرد فدخل الغرفة حيمل فنجان 



وفوجئ هبا ، ولكنه مل القهوة ، 
احتجاجها الصارخ ،  يلتفت إىل

ووضع الفنجان أمامها فوق  
 : الدرج ، وقال آسفا  

آسف ، ظننتك يف  حقا  أان ))
احلمام ، عندما انديتك ومل جتييب 

 ، عفوا  إين أكرر اعتذاري ، أان
 (( آسف

 : صاحت وهي ترتعش



 (( أخرج من هنا ))
 (( أان خارج ، متتعي بقهوتك ))

حلقت كاترين جبريد يف غرفة 
اجللوس ، بعد ربع ساعة تقريبا  ،  

ووجهها الفاتن   وهي بعد خجلى
ال يزال يتألق حبمرة اخلجل ، كان  

جريد يستلقي على األريكة 
وقد خلع سرتته حبرية كأنه   ابرتياح

يف بيته ، نظر إىل وجهها ، مركزا   



وسأهلا وهو   نظره على عينيها ،
 : يقف
 (( دة ؟هل أنت مستع ))
مستعدة ؟ مستعدة ألي شيء  ))

 (( ؟
مث نظر إىل بنطاهلا البين املخملي 

، وإىل قميصها ذي اللون  
تكن مستعدة  إهنا مل00العنربي 

 : للخروج ، وأضافت



هل سنعود إىل املناقشة اثنية  ))
اي سيد جريد  يف هذا املوضوع؟

 ((0000فريزر 
 (( جريد ، من فضلك ))
إن  لتأكيدحسنا  ، جريد ، اب ))

برقية فالنتينا غريت كل شيء 
 (( اآلن
 (( أبي طريقة ؟ ))
الطرق سيد   أبي طريقة ؟ بكل ))



جريد ، فالنتينا كما تعلم لن ترجع  
، ولو أهنا تريد ذلك ملا رحلت ، 

 (( ال أعرف ماذا أنت فاعل وأان
أنت حمقة ، أان ال أستطيع أن  ))

 (( يبدو أفعل شيئا  على ما
 ((000حسنا  إذن ))

قالت ذلك وهي تلمح إليه  
  : ابخلروج ، ولكنه قال

ماذا تعنني  000حسنا  إذن  ))



بذلك ؟ لعلك تعنني أنك لست  
وأنك   عائدة معي إىل املتشفى ؟

سترتكني غلني يصاب بنكسة 
 عندما يكشف ما فعلته أختك ؟

)) 
أان يف كل ذلك   ولكن ما ذنيب ))

؟ كان على ابن أخيك أال يدع  
 فالنتينا تقود السيارة من البداية

)) 



نظر جريد إىل شفتيها املرجتفتني  
 : وقال
أان أعلم أبنه ال ذنب لك ،   ))
ابن أخي هو الذي مسح هلا   وأن

أبن تقود السيارة ، ولكن هل  
 هذا يعين أنه جيب أن يقاسي كل

 (( هذا العذاب ؟
بدا االرتباك على كاترين وهي  

 : تقول



ال  أانجريد ، أرجوك ،  ))
استطيع االستمرار يف هذه 

 (( اللعبة
نظر جريد إليها نظرات بعثت 

واالضطراب يف نفسها ، مث  القلق
 : قال
كاترين أرجوك ، إهنا مدة  ))

يستعيد غلني  مؤقتة ، فقط حىت
بصره ، ويصبح قادرا  على حتمل 



الصدمة ، وعندها سيكشف 
أكثري علي أن  احلقيقة بنفسه ،

ابلتظاهر   أطلب منك االستمرار
 أنك فالنتينا ، إىل ذلك احلني ؟

)) 
تستطع كاترين إخفاء التعاسة   مل

اليت ظهرت يف عينيها وانعكست 
 : على وجهها ، وقالت

أنت ال تعرف ما تطلب مين ))



000)) 
 (( أظن أنين أعرف ))
 00يرضيه  ولكن سيمون ال ))
)) 
أان متأكد أنه ال يرضيه )  ))

نسي قاطعها خبشونة ( ولكن ال ت
يتأرجح على حد  أن غلني

 (( السكني بني املوت واحلياة
 : قالت ابحتجاج



ال يرضى   حىت غلني نفسه ))
000)) 

هز جريد رأسه وقد علت وجهه 
 : مسحة من الكآبة وقال

أيضا  أنه ال يرضيه   أان أعلم  ))
عندما يعلم بذلك ، لكن ليس  
اآلن اي كاترين ، لساعده هللا ، 

جدا  ، حيب أختك كثريا   فهو
فهل أنت مستعدة ألن ختربيه أن  



شقيقتك تركته على هذه احلال 
 (( وهربت منه ؟ ،

استغرقت كاترين يف التفكري يف  
كل ما حدث وما سيحدث ، 

صوت جرس  وصحت على
الباب ، قدرت أن يكون سيمون 
هو الطارق ، اعرتفت أبهنا مل تعد 

احتمال مشاحنة  تقوى على
،  عدائية اثنية بينهما ، ولكن



كان عليها أن تفتح وتدخله ، 
حائرة من رأسها ،  وإبمياءة

 0اجتهت حنو الباب 
كان جريد أسرع منها ، وأعرتض 

بذراعها ، وقال  طريقها ممسكا  
 : بصوت منخفض حنون

 (( حسنا  ، ما هو قرارك ؟ ))
 : حول له قالت كمن ال

قراري ؟ جريد هناك من يقف   ))



 (( ابلباب
 هلا ابملرورومن غري أن يسمح  

 : قال
إنه سيمون ، ال أشك يف  ))

ذلك ، كاترين أريد أن أعرف ما  
 تفتحي الباب هو قرارك قبل أن

)) 
 : هزت كاترين رأسها

 (( أان ال أعرف بعد ))



 (( إذن فكري ))
 : رن جرس الباب اثنية ، فقالت

جريد ، دعين أمر ، سيمون  ))
 (( حيدث هنا سيتساءل عما

عد ذراعه حاولت جاهدة أن تب
عن طريقها ، ولكنه كان قريبا  ، 

مألت رائحته   0جدا  منها  قريبا  
العطرة رئتيها ، وأحست بقوته ، 

هللا  اي 0فداخلها هلع مفاجئ 



إذا ملسها اآلن فإهنا لن تستطيع  
 0أن تقاوم

 نظرت إىل عينيه بعجز ورجاء ،
فرأت فيهما انعكاسا  ملخاوفها ، 

ال شك أنه عرف مبا يدور يف  
ارتباكها ، ويف  أسها ، مما زاد يفر 

حلظة أحست أهنا طليقة ، ومن 
دون أية كلمة أزاح ذراعه وابتعد  

طريقها ، مل حتاول كاترين أن   عن



تلتفت إىل الوراء ، بل أسرعت 
 0إىل الباب تفتحه 

يكن هناك أحد ، أطلت   مل
برأسها إىل اخلارج ، فرأت  

سيمون يعرب املمر عائدا  إىل  
يف خاطرها للحظة   مرّ  0 املصعد

أن ترتكه يرحل ، ولكن عقلها  
  جعلها

 



 0 تنطق ابمسه
التفت إليها ، وهتف ابمسها  

 0عائدا  يسرع اخلطى  
للسماء   كاترين حبيبيت ، اي ))

ظننت أنك مل تصلي إىل  00
 (( البيت

أحست كاترين ابرتباك شديد ، 
مشغولة أبمور أخرى ،  فأفكارها

أمور فضلت أن تبعدها عن 



 0 ، وأال تفكر فيها مطلقا   ذهنها
تبعها إىل الداخل ، وألق الباب  

 : خلفه ، وأضاف
 لقد اتصلت ابملشفى ، ))

ولكنهم أخربوين أنك ذهبت إىل  
 ((000البيت 

أخربوك ! ملاذا اتصلت  ))
 تستطع االنتظار ؟ ابملشفى ؟ أمل

)) 



 : أجاب سيمون بشيء بغرور
من  ال تنزعجي ، فأان مل أخربهم ))

قويل احلقيقة اي كاترين ، أكون ، 
ألست أتخذين املسألة جبدية  

إهنا ليست  أكثر من الالزم ؟
 (( قضيتك

 ((000سيمون أرجوك  ))
حاولت إسكاته خمافة أن يسمع  

كالمه ، ولكن سيمون عزم  جريد



على أن يقول كل ما يريد قوله ،  
اجللوس  دافعا  هبا أمامه إىل غرفة

 : ، وهو يقول
فالنتينا مشكلتها  إن مشكلة ))

وحدها ، وال ختص أي إنسان  
، حىت ولو كان أختها ، وال  آخر

ميكنك أن تستمري هكذا يف 
فيه  محايتها ، فالنتينا انضجة مبا

الكفاية وميكنها أن تعتين بنفسها  



ن وإذا كان نصف ما قاله جريد  
جريد فريزر   من ؟000حقيقة 

 ((!!؟
هذا ما كنت أحاول قوله لك   ))

 (( اي سيمون
ابلتعاسة ختيم  متتمت وهي حتس

عليها ، وملا رأت جريد وقد لبس  
 : سرتته يف غياهبا ، أضافت

لقد وصلنا لتوان من  00 لقد ))



 (( املتشفى
 ((حقا  ؟؟ ))
إىل   نعم حقا  وعلي أن أعيدها ))

 هناك ، هل أنت آتية كاترين ؟
)) 

أدخلت كاترين يديها يف جيبها ، 
 كتفيها يف ضعف ، وهي حترك

وعيناها تنطقان ابلبؤس ، من 
دون أن جتيب جريد على سؤاله 



كالمها إىل سيمون  ، وجهت
 : اثنية
 (( جاءتين برقية من فالنتينا ))

الربقية   متتمت وهي تشري إىل
 : على الطاولة

 (( اقرأها ))
هز سيمون كتفيه بال مباالة ، 

االطالع دفعه لكي   ولكن حب
بعد أن قرأها  0يتناول الربقية 



ادها إىل كاترين مرة أخرى ، أع
أمحر وجهه غضبا  ، وهتف  وقد

 : صارخا  
تلك الشيطانة الصغرية ، لقد  ))

 مكاان  أتوي إليه وجدت لنفسها
)) 

 : قالت كاترين
 (( هذا ما يبدو ))

 : سأل جريد



اختفى جواز سفرها أيضا    هل ))
 (( ؟

بعد أن حبثت كاترين عنه ، 
رأسها   عادت إليهما وهي هتز

 0جياب ابإل
وضع سيمون ذراعه على كتفها 

 : من غري كلفة وقال
ابلفعل سافرت إىل   إذن هي ))

أبيها ، وهذا جيعلك خارج  



 (( الشرك الذي أعد لك
مالحظته األخرية  قال سيمون

وهو ينظر بطرف عينيه إىل جريد  
، أما جريد فقد هز كتفيه بال 

، وسأل كاترين متجاهال   مباالة
 : سيمون وكالمه متاما  

 (( هل أنت قادمة معي ؟ ))
ابلتأكيد ال ، إهنا ليست ))

  ((!قادمة



سيمون هو الذي أجاب وهو 
 : واتبع00بعداء يرفع ذقنه

اي سيد جريد ، لقد صربان  ))
كالان عليك كثريا  وكنا لطيفني 

 (( للغاية معك
 : جتاهله جريد وسأل كاترين

حسنا  كاترين القرار األخري هو  ))
 ((00 لك

ولكن يف الواقع أنه مل يكن قرارها  



، وهو يعرف ذلك ، فإذا حصل  
لن تسامح   شيء لغلني فهي

  نفسها أبدا  
 (( آسفة سيمون ))

سحب سيمون ذراعه من كتفيها  
 : وسأل ببطء ،

 (( أنت ذاهبة معه ؟  ))
 (( جيب أن أفعل ))
تفعلي   كاترين ، جيب أال ))



 (( شيئا  
 : وقالت00نظرت إىل جريد 

جيب ، لبعض الوقت ،  بل ))
جيب أن استمر يف  ايسيمون ،

التظاهر أبنين فالنتينا ، ولكن 
حاملا يصبح غلني بصحة تسمح 

 ((000تقال احلقيقة   له ألن
 : قاطعها سيمون بغضب

وكم سيأخذ من الوقت هذا   ))



 ((؟ الشفاء
 (( بضعة أايم ))

 : ردد سيمون ساخطا  
بضعة أايم وأظن أنه جيب علي ))
يف طريقي بينما حبيبيت  أمضي أن

كاترين تلعب عند غلني دور  
 (( احملبة احلزينة

إنه أقل   –أرجوك  –سيمون  ))
شيء ميكنين أن أفعله ، أال تدرك  



 ((ذلك ؟
، وال يهمين   بصراحة ، ال ))

كثريا  ما حيدث لغلني أو لعم  
 (( غلني أيضا  

اكرتاث ،   هز جريد كتفيه بعدم 
ة ، ومن أجل كاترين ابتلع االهان

وسار حنو الباب ، وعندما التقت 
بعينيه ، أحىن رأسه ،  عيناها

 : وقال بصوت ملئ ابملعاين



 (( سأنتظرك يف السيارة))
كاترين رأسها تعبريا  عن   هزت

وملا غادر جريد ،  0شكرها 
أمسك سيمون بكتفيها وهزمها  

 : غاضبا   وقال
كاترين ، ال تفعلي ، إنك   ))

 ((000تتلفني نفسك 
بلطف ورقة   ترين وجنتهملست كا
 : ، وقالت



إهنا أايم فليلة اي سيمون  ))
ال تقلق أستطيع أن أقوم  00
املهمة ، فأان ال أريد هلذه  هبذه

العائلة أن تقع يف مصائب 
 (( أخرى

أنك مصممة  آه حسنا  ، أرى ))
، مل يعد عندي ما أقوله حىت  

أثنيك عن عزمك ، ولكن كل ما  
تعريف متاما  ما أنت   آملة اآلن أن



 ((! مقدمة عليه
مضى سيمون يف طريقه ميلؤه  

أما كاترين فقد   الغضب واحلزن ،
صحبت جريد إىل مطهم صغري 

أرادت   0غري بعيد عن املتشفى 
طعاما  خفيفا ، ولكن  أن تطلب

على أن يقدم هلا وجبة جريد أصر 
 ويف النهاية وعلى غري 0كاملة 

ما توقعت أكلت كاترين كل ما  



قّدم هلا داللة على جوعها  
 الشديد ، أما هو فلم أيكل إال
قليال  ، وأخذ حيدثها عن حياة 

حدثها ابختصار 0غلني يف لندن 
يف   عن سبب التحاقه ابجلامعة

لندن ، وعن مكان سكنه ، 
ا كانت تدرك  وهواايته ، ومبا أهن 

فإهنا  شخصية أختها السطحية ،
كانت متأكدة إن فالنتينا ، مل 



تكن لتعري اهتماما  ملاضي غلني 
كان اهتمامها   أو حاضره!! فقد

الرئيسي ينصب على احلفالت  
واملسرات فقط ، وطاملا أن غلني  

ذلك هلا ، فقد  يستطيع حتقيق
بقيت على صلة به ، وإال فإهنا 

كه أبية حلظة  على استعداد أن ترت 
من املدهش حقا  أن لعواب    ، أنه

مثل فالنتينا ، ميكنها أن تثري  



مثل   عواطف غلني الصادقة إىل
هذا احلد ، وتسألت كاترين ، 

ترى إىل مىت جيب أن يبقى 
 خمدوعا  هكذا ؟

  11الساعة قد جتاوزت  كانت
عندما استيقظ غلني ، فجف 

حلق كاترين عندما رأته يتحرك ،  
اذا أختار جريد تلك  هللا مل اي

اللحظة ابلذات ليذهب ، 



ويتكلم مع الطبيب ؟!! لقد بقي 
جالسا  معها صامتا  ، خمافة  مدة

أن يصحو غلني على حديثه ، 
 ولكن الذنب مل يكن ذنبه ،

الطبيب املختص هو الذي طلب  
منه أن يلحق به يف مكتبه بعدما 

 0زار غلني وعاينه 
 ((!!فالنتينا ؟ ))

كاترين حقا  ، أن   إنه مما أزعج



هو أول كلمة  يكون اسم أختها
من شفتيه ، عندما استيقظ  خترج

، فاحننت إىل األمام وملست خبفة 
 : وجنته ، وقالت

 (( هنا غلني أان ))
 (( فالنتينا ))

نطق امسها اثنية ، وهو أكثر  
وبدت عيناه  وثوقا  من نفسه ،

 : الزرقاوان كأمنا تنظر إليها



 (( ر ؟كيف تشع000كيف  ))
كاترين ذلك وهي تنظر  قالت

حنو الباب وتتمىن عودة جريد يف  
 : أسرع وقت ، واتبعت

منت عدة ساعات ،  لقد))
  (( ألست جائعا  ؟

كشفت شفتا غلني عن أسنان 
اببتسامة حلوة ،  بيضاء كالثلج

وأصابعه متسك مبعصمها يقرهبا  



 : منه ، قال
طيلة هذا   هل كنت جالسة هنا))

  (( الوقت ؟
عمك أخذين ألتناول شيئا  من  ))

 الطعام ، وماعدا ذلك كنت
 (( أجلس أراقبك وأنت انئم 

سرت رعشة يف عروق غلني وهو 
 حياول جاهدا  أن يتمسك

 : بكاترين ، وقال



صوراتي ليست مجيلة ،  ))
أعرف ذلك ، وأظن أنك ال  

 (( إيل تستطيعني النظر
 

أسى يف  كتمت كاترين تنهيدة
صدرها ، أما غلني فقد غري 

  : وسأل جمرى احلديث
 (( هل جريد هنا ؟ ))
لقد ذهب مع الطبيب يف  ))



 (( مكتبه
غريب،أليس كذلك   جريد رجل))

 (( ؟ مجيعنا نعتمد عليه
 ((!قالت : ))اجلميع ؟

وأمي ، وأيب ، وبقية   أعين أان ))
 ((000الرجال 

 (( علمت أن أابك قد تويف ))
من فمها على  لماتخرجت الك

غري وعي منها ، ومتنت لو أهنا مل 



تتسرع لكن مل يبدو على غلني 
 : من كالمها ، وقال أي انزعاج

أيب قد تويف منذ مدة ، والذي   ))
 (( أعنيه هو جدي ، والد أيب

أين متأكدة أن مجيع أفراد   ))
أسرتك سيسرهم أن يعلموا أنك  

  (( تتماثل للشفاء
،  سكتت عن الكالم جافلة

عندما أحست أبصابعه تقبض 



بقوة غري متوقعة على معصمها 
 : ويقرهبا منه وهو يسأل ،

هل سأشفى حقا  ؟ هل  ))
سأكون خبري ؟ هل مسعت أي 

حاليت ؟ فالنتينا ، هل  شيء عن
هناك ما ختفونه عين ؟ أرجوك 

 (( أخربيين
تتحرك   استطاعت كاترين أن

بصعوبة يف مقعدها ، نظرت حنو  



 دخول أس إنسان  الباب ، تتمىن
الباب بقي   كي ينقذها ، ولكن

مغلقا  ، وكان لزاما  عليها أن تعيد 
الطمأنينة إىل نفسه ، فقالت 

أن يكون صوهتا صوت  حماولة
 : الواثق من نفسه

ابلتأكيد ، ابلتأكيد ستكون  ))
جروحك ليست عميقة  خبري ، إن

كما تعتقد وهي فقط حول  



كان من املمكن أن 00عينيك 
الدماغ ، ولكن   رجتاج يفتصاب اب

 ((000ليس هناك سبب 
قاطعها وعالمات اإلرهاق تبدو 

 : يف نربات صوته
فالنتينا ، ولكين أعمى !! أال  ))

تدركني ذلك ؟ إين أعمى و ال 
شيئا  ، ماذا   أستطيع أن أرى

سيفعلون من أجل استعادة 



 (( بصري ؟
ال أدري ماذا سيفعلون ،  ))

أعرف أنه عمى مؤقت  ولكين
 (( وحيدث أحياان  بعد الصدمات

 (( هل أنت متأكدة حقا  ؟ ))
متلك كاترين أسى عميق ، فهو 

مع كل ما جرى له ، مل حياول 
لوم واحدة  توجيه حىت وال كلمة

هلا ، وقالت تضغط على ذراعه 



 : برتدد 
 أان متأكدة ، ولكن املسألة ))

حتتاج إىل وقت ، هذا كل ما يف  
 (( األمر

 : صوت هامسفجأة قال غلني ب
أخربهم بشيء ، ال ميكن  أان مل ))

أن أفعل ذلك ، مل تكن غلطتك 
 ، فالنتينا000، أهنا تلك القطة 

حبيبيت كوين مطمئنة ، وال 



 (( تقلقي
أسعفها دخول املمرضة الليلية  

 : وهي تسأل إىل الغرفة ،
 (( هل استيقظ مريضنا ؟ ))

مث تقدمت منه واتبعت بروح  
الروح اليت تتطلبها   مرحة ، تلك

 : مهنتها
كيف تشعر هذا املساء اي   ))

اآلنسة   سيد غلني ؟ هل ستدع



فالنتينا تذهب إىل البيت لتنام 
 (( قليال  ؟

 : سأل غلني ابرتباك
 (( الساعة اآلن ؟ كم  ))

نظرت املمرضة إىل ساعتها وهي 
تقرتب منه لتجس نبضه ، 

 : وقالت
إهنا احلادية عشرة والنصف   ))

 ، والطبيب سينغ ، سيأيت تقريبا  



مستيقظ ، وإين  اآلن لرياك وأنت
أقرتح أن تذهب اآلنسة فالنتينا 

لرتاتح اآلن ، وتعود إليك يف  
 ((الغد صباح

وقفت وهي تشعر ابالمتنان هلذه 
املمرضة اليت أنقذهتا من هذا  

 : وقالت املوقف ،
 نعم , نعم سوف آيت يف الغد ))
)) 



 : أمسك غلني أبصابعها وسأهلا
هل سيسمحون لك بذلك ؟   ))

 (( أليس لديك عمل يف الغد ؟
 : مث التفت إىل املمرضة وأضاف

فالنتينا ممرضة أيضا  ، يف  ))
سنتها األوىل يف مشفىسانت 

أيد   ماري ، وهكذا سأكون يف
 (( أمينة عند عوديت إىل البيت

اضطربت كاترين وأمحر وجهها  



مشغولة   ولكن املمرضة كانت
فلم تلحظ ذلك ، مبعاجلة غلني 

 : وقالت من دون أن تنظر إليها
ممرضة هناك ، امسها   أان أعرف))

مارغريت فليمنغ ، هل تعرفينها  
 (( ؟

 من00االسم مألوف لدي  ))
األفضل أن أذهب اآلن ، سوف 

 (( أراك غدا  



احننت كاترين وصافحت غلني 
أراد غلني أن   مودعة بلطف ،

حيتج على هذا الوداع العادي ،  
ملمرضة مل ترتك له فرصة  لكن ا

فأخذت مكاهنا وابتدأت   لذلك ،
 0ترفع كم قميصه لتقيس ضغطه

 ولكنه قال وعيناه غري املبصرتني
  : يف اجتاهها

حسنا  ، سوف أراك غدا  ))



 ((000أريد ان أقول 00
ن وقد أحست  قاطعته املمرضة

به يرجتف عند قوله )) سوف 
 (( أراك

حسنا سيد غلني هذه ليست ))
املناسبة لتودع هبا  قةالطري

 (( صديقتك
اجتازت كاترين املمر وهي حتس 

أهنا مل تقم  إبرهاق شديد ن مع 



كان جريد واقفا  يف  0أبي عمل 
هناية املمر ، مستغرقا  يف مناقشة 

أمسر اللون يلبس رداء   مع رجل
أبيض ، عرفت كاترين انه ال بد  

أن يكون الطبيب ، فجأة رفع 
نظره فرآها ودعاها  جريد

لالنضمام إليهما ، وقدمها  
 : للطبيب قائال  

 (( مالوري اآلنسة كاترين ))



 : مث وجه حديثه لكاترين
كنت يف هذه اللحظة أشرح  ))

ظروف ومالبسات   للدكتور سينغ
 (( احلادث

 كاترين نظرها إليه وقالت  رفعت
: 

 ((00 أنت تعين ))
 ": قاطعها الطبيب

يعين ، أنه أخربين أنك لست   ))



غلني   اآلنسة الصغرية ، مع أن
 (( فريزر مقتنع أبنك فالنتينا

 : عضت كاترين على شفتيها
 (( وما هو رأيك ؟))
عن السيد غلني ؟ أو عن  ))

 (( خداعك له ؟
 (( عن االثنني ))

  : قال الطبيب
السيد غلني سيشفى قريبا  ،  ))



جروحه ليست خطرية ، وهو 
بعد  يستطيع أن يغادر املتشفى

 (( أسبوع أو أقل
 (( آه شكرا  هلل ))
 (( أما بصره فهو مسألة أخرى  ))
ولكين فهمت أن عماه  ))

 (( مؤقت
  : قال الطبيب هبدوء

 قد يكون كذلك ، العمى ))



الذي يعاين منه غلني هو حالة  
وحنن ال نعرف ما فيه  تشنج ،

 الكفاية عن حاالت التشنج
العصيب هذه حىت نستطيع أن 

نقول بثقة كاملة مىت سيعود إليه 
 (( بصره

فالنتينا ؟ هل تظن   وماذا عن ))
 أنه جيب أن يعرف شيئا  عنها ؟

)) 



 ال ، ليس اآلن ، أان أعرف ))
صعوبة هذا األمر عليك آنسة  

كاترين ولكن اآلن ليس هو 
 ملناسب ، ليتلقى غلنيالوقت ا

هذه الصدمة ، فهو حباجة إىل  
راحة واطمئنان ، وعلينا أن 
 (( له نتعاون على توفري هذا اجلو

اختار جريد هذه اللحظة ليفجر  
قنبلته ، فوجه كالمه للطبيب 



 : قائال  
لقد قلت أن غلني ميكنه  ))

اخلروج من املتشفى بعد أسبوع ، 
 (( أليس كذلك ؟

 : قالرأسه و  هز الطبيب
 (( رمبا عشرة أايم ))

  : قطب جريد جبينه وقال
أصبح غلني قادرا    عندئذ ، إذا ))

على السفر ، فسريافقين عائدا   



إىل وطنه ، وسوف أجري له  
الالزمة مع مشفى  الرتتيبات

كاجلري ن ليواصلوا معاجلته 
هناك ، وريثما حيني ذلك الوقت 

وحدي إىل بلدي كندا   ، سأسافر
األعمال ، مث أعود  لقضاء بعض  

يف الوقت احملدد الصطحابه إذا  
يكن لديك اعرتاض على  مل

 (( ذلك



ال أجد أي سبب على  ))
 اإلطالق مينع ابن أخيك من

السفر بعد عشرة أايم ، والرحلة  
 (( ستكون ممتعة ابلطائرة

،  أان أملك طائرة خاصة ))
  وسيلقى فيها كل عناية

 
 (( ورعاية

ها أبن  ارجتفت كاترين عن مساع



سيرتكها هذه املدة وحدها  جريد
مع غلني،كما دهشت عندما 
 عرفت أنه ميلك طائرة خاصة

لنفسه،إهنا مل تلقمن قبل رجال  
ميلك طائرة خاصة،فما هي 

ترى؟   األعمال اليت يقوم هبا اي
بدت األمور معقدة ابلنسبة 

إليها،وأحست أن سيمون كان 
مقدمة   حمقا  عندما حذرها مما هي



 0عليه 
 تسمع كاترين ببقية احلديث  مل

الذي دار بني الطبيب وجريد ، 
أفكارها كانت مشغولة   ألن

بوضعها ، وما ستؤول إليه حاهلا  
وعندما ودعهما الطبيب  0

حنو غرفة غلني ، التفتت  ومضى
إىل جريد وقالت من غري أن ترتك  

 : له جماال  للكالم



ميكنك أن تذهب وترتكين  ال ))
 ال أستطيع وحيدة مع غلني ، فأان

غري  االستمرار يف هذه اللعبة من
مساعدتك ، إنين ال أعرف شيئا  
عن غلني ، فكيف ميكنين معاجلة  

حيدثين عن  األمور ، عندما
فالنتينا ، عن املستقبل الذي  

يصبون إليه ، عن الذكرايت اليت  
أي شيء ، عن  ال أعرف عنها



الناس الذين هلما صلة هبم ، إنه 
وين ، من  يف الواقع عمل جن

رضيت الدخول يف  اجلنون أين
هذه التمثيلية منذ البداية ، وأما  

 االستمرار فيها فهو أشد جنوان  
)) 

هز جريد رأسه وقد ضاق صدره 
 : وقال
هدئي من روعك اي كاترين ،  ))



أنين هبذا ألقي العبء   أان أعرف
كله على عاتقك،ولكن طاملا  

أصبح غلني قادرا  على السفر  
 (( ملهد الطريق أذهب فيجب أن

 ((!متهد الطريق ؟ ماذا تعين؟ ))
جيب أن  نغم أمهد الطريق ، ))

أرى ليزا ، جيب أن أخربها عن 
حاله ، أليس من حق والدته أن  

 (( تعرف كل شيء عنه ؟



 : قالت صائحة
 ((أمل ختربها أنه أعمى ؟ ))
 امسعي ال ميكننا أن نناقش ))

األمر هنا ، دعيين أخرب غلني 
ب وسأوصلك إىل  أنين ذاه

 (( البيت
فسوف  ال تتعب نفسك ))

 (( استقل سيارة عمومية
 : صاح جريد



ال تكوين سخيفة ، لن جتدي  ))
سيارة يف هذا الوقت ،  أية

 (( انتظري هنا قليال  
كان جريد حمقا  يف قوله ، عن  

على األقل ، كم كانت  السيارة
كاترين حباجة لكي تنفرد بنفسها  

 لتواجهبعد كل ما مسعت ،  
األسبوع املقبل الذي ستكون فيه 

وحدها مع األعمى املذعور ، 



فكرت  زمت شفتيها مبرارة عندما
وهي تعلم أهنا 000ابلعمى 

كانت هي العمياء احلقيقية عندما 
 0اللعبة  رضيت الدخول يف هذه

كان جريد قادما  حنوها نشيطا   
مليئا  ابحليوية ، على الرغم من  

،أو أنه مل ينم  ينم إال قليال  أنه مل
على اإلطالق يف الليلة املاضية 

0 



  (( دعينا نذهب ))
مل يكن لدى كاترين اخليار ، كان 

عليها أن تطيع أوامره ، أبية حال 
شخصية خلقت  كانت حتس أبنه

 0لكي أتمر فتطاع 
كانت الساعة الثانية عشرة 

عندما  ومخس وأربعني دقيقة ،
وقفت سيارة مرسيدس أمام املبين  

اترين عزمت على أال تصحو ، وك



األحد ، مهما  مبكرة يف صباح
 0كانت األسباب 

عندما أرادت اخلروج من السيارة 
ذراعها   ، وضع جريد يده على

 : وقال
أريد أن أشكرك فقط ، وإين   ))

ألقدر فيك كل ما تفعلينه ألجلنا 
وأتكدي أنك لن تكوين   ،

 (( اخلاسرة



أتثرت كاترين بنغمة صوته اجلذابة  
يده عن ذراعها   لكنها أبعدت، و 

 : وقالت
أان ال أريد أي شيء منك اي  ))

أفعله   سيد جريد،إن ما أفعله ،
من أجل غلني وليس من  

 (( أجلك،ليلة سعيدة
 ((000كاترين  ))

وهي تسرع إىل   مسعت نداءه



داخل املبىن ، ومل تتوقف لرتى إن  
كان يتبعها ، قفزت إىل املصعد 

  الوراءأن تلقي نظرة إىل  من غري
لقد أمضى جريد طيلة صباح  

ملوعد   األحد ، أي اليوم السابق
سفره عند ابن أخيه ، وهو ما 

فعلته كاترين كذلك ، اليت كانت 
أن أييت   اتفقت مع سيمون ،

املساء ، كي يصطحبها حلضور 



 0حفلة فرقة ابرتوك املوسيقية 
حقا  بعد كل العناء   إنه ملن املمتع

جتلس الذي قاسته كاترين ، أن 
ابرتياح يف القاعة الفسيحة 

، وترتك األحلان الشجية   الفخمة
تنساب إىل مسعها بعذوبة ، 

وحتس أهنا اسرتدت شيئا  من 
السلبية ، تتصرف هبا  حريتها

 0كيفما تشاء 



ولكن ما مل يغب عن خمليتها أبدا   
التوتر واالستياء اليت   ، إمارات

ظهرت على وجه جريد عندما 
 يف اليوم التايلأعلمته خبطتها ، و 

يف ظهر يوم االثنني سافر جريد  
إىل كاجلري وتركها وحيدة مع 

 0غلني 
الذي غاب فيه  أثناء األسبوع

جريد ، بذلت كاترين جهدها  



لتبعده عن خميلتها ، وتقصيه عن 
عزمت على نسيانه ،   تفكريها ،

ولكن هذا مل يكن سهال  عليها ، 
 فكثريا  ما كان يذكره غلني ،

د إىل ذاكرهتا ، كانت فيعود جري 
كاترين تلمح إمارات االرتياح  

 تلوح على وجهه ، عندما
يتحدث عن عمه ، ولذا مل تكن  

حتاول مقاطعته أو تغيري جمرى 



 0احلديث 
فالنتينا ، فإن  أما عن أخبار

والدها مل يتصل هاتفيا  ، بل 
 أرسل إليها برقية خيربها فيها أن

شقيقتها عنده ويطمئنها عليها ، 
كما وعدها أن يكتب هلا مفصال  

 0يف املستقبل 
من الصعب على كاترين أن   كان

جتد تفسريا  لغلني عن عملها  



له يف   اليومي أثناء النهار ،وزايرهتا
املساء ، فمواعيد عمل أختها 

كانت ختتلف ، فتلك كانت  
 تعمل بعض أايم األسبوع يف

النهار ، والبعض اآلخر يف الليل 
هلا مهراب  إال  ، ومل جتد كاترين 

من جديد ،  اللجوء إىل الكذب
وأخربته أهنا استطاعت احلصول 
على إذن خاص بسببه ، يسمح 



هنارا  طيلة أايم  هلا أن تعمل
األسبوع لتقضي األمسيات إىل  

 0جانبه 
 أصبحت أتعس الساعات

وأقساها ابلنسبة إىل كاترين ، 
تلك الساعات اليت تقضيها 
أنه  و  منفردة مع غلني ، خصوصا  

أخذ يتماثل إىل الشفاء ، وغدا  
أشد قوة وأكثر جرأة مما كان ، 



التودد إليها ، و   صار مبقدوره
حياول أن يغادر الفراش وجيلس 
على الكرسي ، أو ميشي قليال  

الغرفة ، يستطيع االقرتاب   يف
منها ، ويتلمس بشوق وجهها  

 0 الذي طاملا قنت به وأحبه
مل تكن كاترين تدري كيف 

و ماذا تفعل كي ختفي تتصرف أ
 اضطراهبا ، كيف تسكت دقات



قلبها اخلائفة ، فإهنا إن صربت  
على مداعباته ، فهي ختشى أن 

الناعم  متتد يده ، يعبث بشعرها
األملس ، فينحل وينسدل على 

كتفيها ، وعندئذ يدرك غلني أهنا  
ذات الشعر   ليست فالنتينا

القصري املموج ، عندئذ يدرك  
ساها تفعل ،  اخلدعة ، فماذا ع

تلك الورطة ؟  من سينقذها من



أما إذا ابتعدت عنه ومل ترتك له  
جمال لذلك ، فسيحسب أن 

قد مخدت أو   عواطفها حنوه
تغريت ، مع أنه يتوقع وال شك ، 

بعد الذي حصل ، أن تزداد له  
 !!! تعلقا   حبا  وبه

كان عليها أن حتتاط لألمر ، من  
غري أن تدع الشك يتسرب إىل  

 0 نفسه



استمرت عيناه على حاهلما ، 
ففي ابدئ األمر كانت كاترين  

األمل  تستطيع أن تطمئنه وتبعث
يف نفسه ، ولكن عندما أخذت 

األايم متر تباعا  يوما  بعد يوم آخر  
يزال يعيش يف حلكة  ، وهو ال

الظالم ، ازدادت خماوفه كثريا  ، 
وأضناه اليأس ، وأدركت أنه  

اف مل يعد قادرا  على اكتش بذلك



شخصيتها ، ولكن كاترين يف  
الواقع مل يعد خوفها من أن  

هويتها ، يوازي خوفها   يكشف
عليه من أن يستمر يف عماه 

 0ويصاب ابرجتاج يف دماغه 
غلني كثري الكآبة ، قليل  أصبح

احلركة ، ميضي وقته عند زايرهتا 
يسأهلا   له ن يسأهلا عن حاله ،

عن رأي األطباء يف وضعه ، 



 0عيد إليه األمل ينتظر كلمة ت
الرجاء ، لقد   وتبعث يف نفسه

تقبل سفر عمه إىل كاجلري  
ابرتياح ، ملعرفته أنه عند عودته  

إجازة طويلة إىل   سيصحبه يف
بلده ، وعلى هذا األساس طلب 

 –حسب اعتقاده  –من فالنتينا 
مشفوع ، بكثري من احلزن   برجاء

ن أن ترافقه يف إجازة أتخذها 



 د هلا أهنالنفسها أيضا  ، وأك 
  0ستسر كثريا  يف املزرعة 

دهشت كاترين عندما عرفت أن 
تعلم ،  جريد ميلك مزرعة ، فهي

كما هو معروف يف انكلرتا ، أن  
أصحاب املزارع اندرا  ما يتسع  

للقاءات والسفر ،   هلم الوقت
كما أهنم ال ميلكون طائرات  

خاصة يطريون هبا ويرجعون عرب 



، إن  كلما حيلو هلم ذلك  احمليط
أكثر ما يستطيعون فعله هو 

الذهاب إىل األسواق ، يف أية  
هي جتهل طبيعة املزارع يف   حال

كندا ، فلعل جريد عضو يف 
 0شابه مجعية زراعية أو ما

تلقى سيمون خرب حالة غلني  
 : وكآبته من غري استياء ، وقال

يدع مثل  إن أي شخص ،))



األخت الطائشة تقود سيارته ،  
مما حدث له  يستحق أكثر 

 وحيدث ، ال شك أن هذا
 ((!!الشاب معتوه

جرى هذا احلديث يف مساء أحد  
األايم ، وقد اصطحب كاترين  

  0أمه  إىل بيت
والدة   –وضعت السيدة ترافس 

صينية على الطاولة   –سيمون 



عليها صحن فيه   جبانب كرسيها ،
بسكويت ، وثالثة فناجني من 

الشاي ، مث قالت تؤكد كالم 
 : ابنها
هذا صحيح اي كاترين ، فأان  ))

ال أعذر أختك أبدا  على ما 
فعلت وعلى هروهبا ، وأعجب 

تعاجلني هذا األمر على  كيف
 ((!! حسابك ، بال مباالة



 ((بال مباالة ؟ ))
كاترين تلك الكلمات   رددت

وهي تنظر إىل السيدة ترافس 
 : ابستغراب ، ومسعتها تتابع قائلة

وأنت  ابلتأكيد بال مباالة ، ))
متثلني دور أختك ، ومتنحني غلني 

تدركني ما   عواطفك ، مع أنك 
 (( ميكن أن تكون عليه النتائج

حقا  كان على غلني أن ال   ))



بقيادة السيارة ،  يسمح ألخيت
ولكنه ملا كان مغرما  هبا كثريا  ، 

 ويفعل كل ما يرضيها ، كي يراها
سعيدة ، ارتكبت هذا اخلطأ ،  

خطأ ، ولكن حنن مجيعا  نقر أنه 
 ماذا كانت النتيجة ؟ إنه

الشخص الوحيد الذي أصيب ، 
وهو الشخص الوحيد الذي  
 يعاين ، أليس ما أصابه عقااب  



 ((كافيا  ملا فعل ؟
ومن غري أن يلتفت إليها ، أو  
يقتنع بكالمها ، قال سيمون 

يتناول قطعة من  وهو
 : البسكويت

على أية حال ، فإن رأيي يتفق   ))
أنه حظي  يت ، وأظنمع رأي والد 

 (( ابلكثري من كرمك
من ؟ غلني ، ال هو مل حيظ  ))



000)) 
 : موضحا  قصده قاطعها سيمون

ال ، ليس غلني من أعين ، إين   ))
ميضي هكذا  0أعين عمه ابلطبع 

ويرتكك تتحملني املسؤولية  ،
 (( مبفردك 

 : هزت األم رأسها متدخلة
مناسبا  من أجل   وهذا ليس))

، هل تشعرين مبا  سيمون أيضا  



حيس به ، عندما يسأله بعض  
تفعلني يف املتشفى  األصدقاء عما

؟ إن للناس ألسنة تتكلم اي 
 (( ! عزيزيت 

وقالت  نظرت كاترين حنو سيمون
 : وشفتاها ترجتفان

 (( أصدقاء ؟ من ؟ ))
 (( تويب ريتشارد))

االسم وهو غري  ذكر سيمون



راغب يف أن تقحم والدته هذا  
املوضوع يف مناقشاهتم ، أما 

هزت رأسها   كاترين فقد
 : ابستغراب ، وقالت

إذن هو ريتشارد ، بربك   ))
تسمي   سيمون ، هل ميكنك أن

 (( هذا اإلنسان صديقا ؟
ال ، لكنه كان زميلي ، وهو  ))

 (( يعرفك من بعيد



 (( ورآين يف املتشفى ؟ ))
نعم ، رآك مع عم غلني ، فقد  ))

إىل املتشفى  كان تويب ذاهبا  
ليزور أمه املريضة هناك ، متاما  يف  
الوقت الذي خرجت فيه بصحبة 

 (( جريد
 (( آه ، عرفت ))

لقد فهمت كاترين أن زايرهتا 
 لغلني ليست هي املقصودة ،



ليست هي اليت كانت تزعج 
سيمون ، بل ظهورها بصحبة 

رجل آخر ، أهنا تسمع الكثري  
تويب ومسعته السيئة ، وهي  عن

اآلن ما الذي قاله ن   تقدر
وختيلت أي أتويل ميكن أن  

 : قد قدمه لسيمون يكون
على كل ، كيف حال غلني  ))

 (( هذا املساء ؟



ترافس هبذا  تدخلت السيدة
السؤال عندما رأت الغضب يطل  

من عيين كاترين ن غري راغبة يف 
مشادة اثنية ،  الدخول يف

خصوصا  وأهنا مل تكن متأكدة 
الذي سينحاز   متاما  من اجلانب

، والسيدة ترافس  إليه سيمون
تعلم أنه يف الغالب كان يقف إىل  

 جانب كاترين ، حىت ولو كانت



 0ادعاءات الوالدة صحيحة 
أرادت كاترين أن تتجاهل 
السؤال وتتابع قصة تويب  

، ولكنها مل تكن ترغب   ريتشارد
يف أن يدب اخلالف بينها وبني  

سيمون اآلن ، فاصطنعت 
 : هتة وأجابتاب ابتسامة

إن حالته الصحية يف حتسن   ))
مستمر ، أما مسألة البصر فهي  



 (( الرئيسة املشكلة
 : سألتها السيدة ترافس

 أال يستطيع رؤية أي شيء ؟ ))
)) 
مطلقا  ، مسكني هو غلني ، ))

 أحس أبين حزينة جدا  من أجله
)) 

وهب واقفا    نفذ صرب سيمون
 : وهو يقول



د هذا ؟  أوه ، مىت سيعود جري  ))
هذا   مىت تتوقعني أن نتحرر من

 (( الواجب ؟ كاترين أكاد اختنق
وضعت كاترين فنجان الشاي من  

 : ، وقالت يدها على الطاولة
آسفة ، ألنك تشعر هبذا  ))

الشعور ، ولكن ماذا تريدين أن  
أتوقف عن زايرة  أفعل ؟ هل

 (( غلني ؟



 : أخذ سيمون نفسا  عميقا  وقال
دما يعود  عن حسنا  ، ولكن ))

  ((00عمه 
عندما يعود عمه ، سوف  ))

 ((يصطحبه إىل بلده
وهي تشعر أهنا   قالت ذلك

 00ستفتقد غلني 
عادت كاترين مساء اخلميس من 

مباشرة ،  املتشفى إىل البيت



وفتحت الباب على رنني اهلاتف  
، نظرت إىل ساعتها فألفتها تشري  

والنصف تقريبا  ،  إىل التاسعة
توقعت أن يكون املتكلم جريد ، 

 فلم تتعجل الرد ، عندما رفعت
السماعة انتاهبا شعور غريب مل 

تستطع حتديده ، كان كان 
 الصوت آت من بعيد ، قفز

تفكريها رأسا  إىل أبيها ، فقد 



يكون قرر أخريا  أن يتصل هبا ، 
الذي مسعته   إال أن صوات  آخر هو

ابحلياة ، ، صوت عميق ينبض 
 0إنه صوت جريد 

نومك   ال أظن أين أيقظتك من))
 (( ، هل فعلت ؟

بعد أن حياها وردت   قال ذلك
 0التحية 

، كنت  ال ، اآلن قد وصلت))



أزور ابن أخيك ، من أين تتكلم 
 (( ؟

 : أجاب بصراحة
 من موزابي فقد أردت))

 (( االطمئنان على غلني
 (( ملاذا مل تتصل ابملشفى ؟))

مع  اتصلت ، وتكلمتلقد  ))
غلني ، يف اللحظة اليت تركته هبا  

 (( ، هلذا فإين أحتدث إليك



كاترين ابلسماعة  تسمرت راحة
 ، وغاصت يف األريكة ، وسألت

: 
 (( ولكن ملاذا ؟ ))
أنت عن حاله ؟ فأنت   ألسألك))

 تعرفني احلقيقة أكثر منه ابلتأكيد
)) 

 : هزت كاترين رأسها وقالت
أن اضطرابه  ال جديد , غري ))



ازداد بسبب عدم رجوع بصره 
 (( إليه

 : بصوت حزين قال جريد
هللا وحده يعلم كيف سيتمكن  ))

غلني من التعايش مع هذا العمى  
يعرف أحد مىت تكون   الذي ال

 (( هنايته
  : صمتت كاترين هنيهة مث قالت

 (( والدته بذلك ؟ هل أخربت ))



نعم أخربهتا ، فوقع عليها   ))
 ة ، وكذلك علىوقوع الصاعق

 ((والدي
 (( أان آسفة ))

أحست أهنا كلمات اتفهة تلك  
مل جتد  اليت تفوهت هبا ، ولكنها

 0كلمات أخرى مناسبة تقوهلا 
 : وأضافت

 (( مىت ستعود ؟))



 (( هل اشتقت إيل ؟ ملاذا ؟))
ابلتأكيد ، فإن غلني ، اشتاق ))

دائما  ،   إليك كثريا  ، وهو يذكرك
وال بد أنه سيشعر ابلتحسن  
 (( عندما تعود ، ويغادر املتشفى

سأعود مساء اجلمعة   حسنا  ))
املقبل ، وسأتصل بك صباح  
  (( السبت ، هل هذا يناسبك ؟

 (( أبس ال ))



 : وقبل أن ينهي املكاملة قال
 
 

كاترين ، أريد أن اعتذر عن ))
الليلة ، يف احلقيقة مل أكن  تلك

، وال أدري ماذا   أقصد إغاظتك
،   كنا سنفعل أان وغلني بدونك

 سأراك يوم السبت ، إىل اللقاء
)) 



وضعت كاترين السماعة ببطء  
دقائق قبل  مكاهنا ، ومرت بضعة

أن ختلع معطفها ، أحست 
برعشة قوية تسري يف مجيع 

 0 أوصاهلا ن وبضعف املّ هبا
ولكنها عنفت نفسها ، ألهنا 
أخذت جباذبية هذا الرجل ، 

مؤداب  ،  املسألة كلها أنه كانف
وسبب اتصاله هبا كان واضحا  ،  



لقد كان قلقا  على ابن أخيه ، 
تنسى أن غلني هو من   وعليها أال

حيتاج إليها ،وليس جريد ، ومع  
كل هذه األمور اليت تقنع  

هبا ، مل تستطع إنكار   نفسها
 00حقيقة أنه رجل جذاب 

سخطت كاترين من عواطفها  
خشيت منها  كما السخيفة ،

أيضا  فهي ما عادت تلميذة 



مدرسة ، تنجذب ألول رجل 
بلغت من العمر   يتودد إليها ، بل

احلادية والعشرين ، وكان هلا عدد  
من الزمالء واألصدقاء ، منذ 

السادسة عشرة من  كانت يف
العمر ، وكذلك هي وسيمون ، 

فقد مضى على صحبتهما ثالث 
تشعر حنوه يف أية   سنوات ، ومل

ة مبا حتس به اآلن ، قالت يف حلظ



نفسها : على أية حال ، غلني 
سيسافران قريبا  ، وخيرجان  وعمه

من حياهتا إىل األبد ، وهذا هو 
 0األفضل 

استيقظت صباح السبت   عندما
مل تستطع أن توقف ما أحست 

به من مشاعر ، فال بد أن جريد  
من رحلته ، تناولت  قد عاد

ح فنجاان  من الشاي ، وهي تتصف



أحدى الصحف ، كانت تنتظر  
رّن جرس اهلاتف ،  وعندما00

 0قفزت لتجيب 
ولكن خليبتها كان املتحدث 

مرافقته   يطلب منها 0سيمون 
ووالدته يوم األحد ، إىل زايرته  
خالته إدان لتناول طعام الغداء  

 0 عندها
هذه الفكرة مل تكن مقبولة أصال   



لدى كاترين ، فهي تعرف أن أدان 
ترافس متاما  ، ليس  مثل السيدة

لديهما حديث إال عن أوجاعهما  
، والعمليات اليت أجريت لكل  

، وهذا الشك شيء  منهما
مضجر إىل حد كبري ن ابإلضافة 
إىل أهنا ال تستسيغ الطعام الذي  

 0تلك اخلالة  تقدمه
 قالت جتيب سيمون على دعوته



: 
 آه ن سيمون ، دعين أفكر يف))

  املوضوع ، فأان ال أعرف ميت
سيسافر غلني وعمه ، وأغرب أن  

ألقوم  أكون طليقة يف الغد ،
 ((0ببعض األعمال املنزلية 

 : رد سيمون منزعجا  
واحدا  سوف   ال أظن أن يوما   ))

 (( يؤثر على هذه األعمال



ولكنك تعلم اي سيمون ، أن  ))
عطليت ، وهو  األحد هو يوم

اليوم الوحيد الذي ميكنين القيام  
يرتتب علي من أعمال فيه مبا 

 (( املنزل
مل يكن هذا رأيك يوم األحد  ))

املاضي ، عندما أصطحبك جريد 
 يف املتشفى وقضيت اليوم بطوله 

)) 



 0حسنا  سيمون ، أان آسفة  ))
سوف أراك يف املساء ، وعندئذ 

 (( األمر نبحث
أريد ردك اآلن كاترين ، نعم   ))

اآلن ، فأنت تعرفني أن خاليت  
مسبقا  ، كي هتيئ تعرف  جيب أن

 (( الغداء حسب عددان
ال أستطيع الرد اآلن ، وكما  ))

 (( لك أترك األمر للمساء قلت



أان آسف كاترين ، سأذهب  ))
أرتب  أان وأمي ، فأان ال أقدر أن

 (( أموري حسب ظروفك
عرفت أهنا أغضبته ، ولكن يف 

ميل  الواقع مل يكن لديها أدىن 
لتلبية هذه الدعوة ، وال أي  

ستعداد لتستمع من جديد إىل  ا
الدرقية اليت   قصة عملية الغدة

 0أجرهتا خالته 



 : وقالت
ال أبس ، إذن سأراك يف   ))

 (( املساء
وبكلمة مقتضبة تدل على 

 0املوافقة أهنى املكاملة 
رن  بينما كانت ترتد ثياهبا ،

جرس اهلاتف اثنية ، ويف هذه 
املرة كان جريد هو املتكلم ، 

 وته أحستوعندما مسعت ص



برعشة تسري يف جسمها ، بدا  
 : بتحيتها ، مث قال

مىت أستطيع أن أراك ؟ هل  ))
يف تناول الطعام معي ،  ترغبني

 (( أنت وسيمون ؟
لن أرى سيمون حىت املساء ،   ))

فال أجد مانعا  من   أما أان
 (( مرافقتك ، أين ؟ ومىت ؟

 حدد هلا مطعما  يلتقيان فيه متام



ا  وأهنى الساعة الواحدة ظهر 
 0احلديث 

ترى أي طائرة هذه اليت أتخذه 
األطلسي مىت شاء   وتعيده عرب

 !!؟
هذا ما جال يف خاطر كاترين ،  
 بعدما أعادت مساعة اهلاتف مرة
أخرى إىل موضعها ، من الذي  

يقودها ؟ إن الطائرة ملك جلريد  



يكون   هذا ما عرفته ، أما أن0
هو من يقود الطائرة فهذا ما ال  

يقه ، فهي مل يسبق هلا  ميكن تصد
من يقود   أن مسعت أن هناك

طائرة اآلف األميال ، ويبقى 
نشيطا  إىل درجة أن يصحبها إىل  

 0 تناول الغداء
لبست كاترين ثيااب  بسيطة مرتبة  
، مل حتاول املبالغة يف أانقتها لئال  



تفعل ذلك من أجله ،   يظن أهنا
مع إهنا شعرت أن مجيع تصرفاهتا 

ترغب يف ذلك ،  تدل على أهنا 
سرحت شعرها ، وربطته   مث

بشريط حريري خلف عنقها ، 
اتركه بعض خصالته تنساب على 

 0 أذنيها
نظرت إىل مظهرها نظرة رضا ، 
عندما وقفت أمام املرآة تتأمل 



 0املنزل  نفسها ، قبل مغادرة
كانت تتوقع أن جتد جريد 

ينتظرها عند الباب ، ولكنها هي 
احملدد املوعد  اليت أتخرت عن

بضعة دقائق ، فالسائق لّف هبا 
كثريا  يف الطرقات ، حىت اهتدى 

 0املكان الذي أشارت إليه  إىل
تقدم حنوها أحد العاملني يف  

عن   املطعم ، فسألته على الفور



 0السيد جريد فريزر  
أحىن رأسه داللة على وجوده ، 

 0 وعلى شفتيه ابتسامة لطيفة
سارت كاترين يف رواق مظلل 

األخضر اجلميل إىل صالة   ابللون
خمتلفة  حديثة تضيئها قناديل

األشكال واأللوان ، مما زادها  
رونقا  ومجاال  ، فوجدت نفسها  

طاولة رئيس   تقف إىل جانب



القائمني على خدمة الرواد ،  
وعند ظهورها وقف أبدب ، 

ولكن قبل أن  سألته عن جريد ،
تسمع اجلواب ، كان رجل يشق 

ضواء  طريقة حنوها حتت األ
القامة ،  اخلافتة ، رجل طويل 

داكن اللون ال ميكن أن ختطئه 
 0أبدا  ، أنه جريد 

 (( اآلنسة معي شكرا  لوجي ، ))



أحىن لوجي رأسه أبدب وصمت 
0 

آسفة ألين أتخرت ، حسبتك  ))
 ((00000 ذهبت

 : قاطعها جريد 
من املستحيل أن أفعل ذلك ،   ))

، ميكننا  تعايل إىل طاولتنا هناك
ل بعض الشراب ، قبل تناو 

 (( اختيار ما نريد أن أنكل



كاترين وهي  بدا االرتباك على
تبتسم له ، وتسري حيث يقودها  
، إهنا تدرك أنه يراقب كل حركة 

، فكانت حتاول أن  من حركاهتا
هتدئ عواطفها ، لقد بعثت رؤيته 

مرة اثنية القلق يف نفسها ،  
عيناها إىل وجهه ابفتتان  وحتولت

 0من إخفائه مل تتمكن 
لكن يبدو أنه مل يكن ينظر إليها  



لقد كانت نظراته تتجاوزها إىل   ،
الطاولة اليت يقودها إليها ،  

تبدو   كانت هناك امرأة شابة ،
أهنا تكربها ببضع سنوات فقط ،  

 0حنيلة ، مسراء ، انعمة املالمح 
جريد ، ظنت أان  التفتت إىل

خمطئة ، وليس هذه طاولتهما ،  
كها عندما مسعت ولكن تبدد ش

وقد أحىن رأسه   جريد يقول



 : أبدب
امسحي يل أن أقدم لك أرملة   ))

شقيقة  أخي ، ليزا ، هذه كاترين
 (( فالنتينا

مدت ليزا يدها حنوها وهي 
 : تقول
كاترين ،   أان سعيدة بلقائك ))

أخربين جريد عن كل ما فعلته من  
أجل ابين ، وأان حقا  شاكرة لك 



 (( فضلك
ين اليد املمدودة تناولت كاتر 

 : إليها مصافحة ، وقالت
 ليس هناك ما يستحق ))

 (( الشكر
جلست كاترين على الكرسي  

الذي سحبه جريد هلا ، وهي ال 
املرأة ميكن  تكاد تصدق أن هذه

أن تكون والدة غلني ، فهي تبدو  



أصغر من ذلك بكثري ، وأصغر  
أرملة أيضا  ، وهلذا   من أن تكون

ظرة ليزا  خاجلها نظرة شك يف ن
إىل جريد ، وشعرت أهنا ال ميكن 

تكون نظرة أرملة إىل شقيق   أن
 : زوجها فقط ، مث سألتها كاترين

 ليزا ؟ هل رأيت غلني سيدة ))
)) 
نعم ذهبنا إليه من املطار   ))



 (( مباشرة
 (( كيف حاله؟ ))

أن تستطيع ليزا اإلجابة   ومن قبل
 : أجاب جريد

 (( رأيناه كئيبا  جدا   ))
 : قائلة  تدخلت ليزا

ال تقل هذا اي عزيزي ، ستظن  ))
كاترين أن غلني مب يكن سعيدا  

 (( وأنت تعلم العكس برؤييت ،



 : رد جريد بسرعة
كاترين ليست سخيفة ، فهي  ))

أكثر من أي شخص  تعرف حاله
آخر , ليزا جيب أن نواجه  

أن نقّدر غلني  000احلقيقة 
تفاءل خريٍا هو   وحالته شيء وأن

 (( آخر شيء
 
 



أمسكت ليزا ذراع جريد بشيء  
 : تقول من الدالل وهي

ال شك عندما يعود إىل املزرعة  ))
، عندما يستطيع السري على 

ابهلواء العليل   قدميه ويشعر
 ((000يداعب وجهه 

 : قاطعها جريد بصراحة
أطفاال  ؟ مل ال  أتراين أالعب ))

تكوين واقعية ، ليزا ؟ أنت تعرفني  



 موزابي ، ألنه ملأن غلني غادر 
يكن مغرما  ابملزرعة وال أبعمال 

 (( املزارع
تغاضت ليزا عن اإلهانة اليت حلق  

 : ، وقالت هبا
جريد ، هذا ليس حقيقيا  ، ))

على أية حال فإن غلني حيتاج  
الوقت هناك ،  لقضاء بعض

ليتمتع ابهلواء الطلق على األقل 



، وسوف يعود إليه بصره عندما 
 (( بيته يعود إىل

أحنت كاترين رأسها لئال تنظر  
إىل املرأة األخرى عندما كان 

 : جبدية جريد جييب
ليزا ، إن غلني سوف ال يرى   ))

شيئا  قبل مرور بضعة أسابيع ، أو  
شهور ، ولكننا سنأخذه  بضعة

معنا أبية حال ، ألن ليس لدينا  



 فكرة أخرى ، ومع ذلك فعلينا
 (( معرفة رأيه أوال  

ا كانت بعيدة متنت كاترين لو أهن 
 عدة أميال عن هذا املكان ،

عندما التفت إليها جريد ، وابن 
االرتباك على وجهها حتت نظراته  

 : كالمه الثاقبة ، وجه إليها 
كاترين ، غلني يريد أن تذهيب   ))

معنا إىل املزرعة ، وملا أخربته أنه  



ميكنك ترك الوظيفة ، أصّر ،   ال
وقال أنه حبث معك األمر ، ومل  

 (( لديك أي اعرتاض يكم 
 ((00أان 00أان  ))

مل تستطع كاترين قول أي شيء ، 
 وحبست الكلمات يف صدرها ،
حقا  أن غلني ملّح إىل أنه يتمىن  

أن ترافقه إىل املزرعة ، ولكنهما 
جداي  ، ومسعت ليزا  مل يبحثا األمر



 : تقول ابختصار
من الواضح أن كاترين ال   ))

املوضوع ، يف أية   تعرف شيئا  عن
حال ، فالفكرة من أصلها  

سخيفة ، غلني حيتاج إىل ممرضة  
 (( صديقة وليس إىل

لكنك نسيت أن غلني يعرف  ))
أن فالنتينا ممرضة ، وليست 

تظنني ، فإن  الفكرة سخيفة كما



غلني حيتاج إىل الراحة ، والنقاهة  
، ولكن هل يتحقق له هذا  

 (( وأنت فقط ؟ برفقتنا أان
 : زا ابحتجاجقالت لي

 (( هناك أبوك  ))
 وعند هذه النقطة تدخلت

 : كاترين
أان ال أعرف ماذا قال  00أان  ))

 ((000لك غلني سيد جريد 



 (( فضلك جريد ، من ))
قال ذلك إبصرار ، أما كاترين  

 : فقد أمحر وجهها واتبعت
ال أستطيع مرافقته  حسنا  أان ))

الفكرة  000إىل كندا ، ال ميكنين 
 (( مضحكة

وهو ينظر   ارتعشت شفتا جريد 
 : إليها قائال  

هل هي مضحكة فعال  ؟ حىت  ))



 ولو كانت تضع حدا  بني شقاء 
 (( غلني أو عدمه ؟

نظرت ليزا إىل كاترين نظرة  
 : غامضة وتدخلت

تكن مأساواي  إىل   جريد ، ال ))
هذا احلد ، ماذا ميكنها أن تفعل  

 (( أكثر مما نفعله حنن ؟
 : جري بوضوح قال
حسنا  ، إهنا اجلسر الذي   ))



يربط بني حياته هنا واحلياة اليت  
عليها يف املزرعة ، أال  جنربه

تعرفني أنه يعّلق على فالنتينا 
 (( آماله ومستقبله ؟

 : تدخلت كاترين
 (( ولكين لست فالنتينا ))
 غلني يظن أنك فالنتينا ، ))

 (( وهذا هو املهم يف األمر
ن أخذت كاترين تفكر ، هل ميك



من  أن خيطر ببال جريد ، أهنا
املمكن أن تتنازل عن وظيفتها  

هبذه البساطة ، لرتافقهم إىل  
كندا  مكان جمهول يف أواسط

؟!! املوضوع أبكمله يتناىف مع  
املنطق ، إىل جانب ذلك ماذا  

 ؟ سيكون رأي سيمون
 : وكأن جريد طالع أفكارها فقال

أان ال أطلب منك أن ترتكي   ))



لك ، وما يهمك  وعم حياتك هنا
فيها من أمور ولكن ما أطلبه  

منك هو فقط أن حتصلي على 
السنوية وترافقينا  إجازتك

وأتكدي انك ستعجبني كثريا  
ابملزرعة ، ولن تندمي مطلقا  

قيامك هبذه الرحلة ،  على
خصوصا وأننا هيئنا لك مجيع  

 (( أسباب الراحة املمكنة هناك



 : قلبت كاترين شفتيها وقالت
جريد غلني وقف على قدميه  ))

يتحرك،أنت   ، وميكنه اآلن أن
تقول أنه يعيش مأساته ولن  

يكتشف حقيقيت،ولكن مىت عاد  
يستعيد ثقته  إىل بيته, وابتدأ

بنفسه، فإنه عاجال  سيكتشف 
 (( أنين لست فالنتينا

 (( كيف ؟ ))



أوال  ، وهو األهم شعري ، ))
شعر فالنتينا قصري وأجعد ، 

 شعري ليسوأنت تعرف أن 
 (( كذلك

 : تدخلت ليزا
ميكنك أن تقصي شعرك ، إهنا  ))

ال أفهم   فعال  أمور سخيفة ، وأان
كيف تعاجلان املسألة ، أان ال 

أظن أن الشعر القصري املتموج 



 (( فيه حل للمشكلة
ولكين ال أريد أن أقص  ))

 (( شعري
جتاهل جريد أرملة أخيه ووجه 

 كاترين ، وقال هبدوء كالمه إىل
: 

ميكنك أن تلبسي شعر   ))
مستعار ، وال أظن أن هناك 

عندما يكون ارتداؤه  مانعا  



ضروراي  ، يف أي حال دعوان اآلن 
 نتناول طعامنا ، وميكننا إكمال

 (( مناقشتنا فيما بعد
كان الطعام شهيا  ، ولكن مل يكن  

لتناوله ،  لدى كاترين أي قابلية
فقد شعرت بشيء من اخلوف  

الذي خييم من اجلو املشحون 
 0 على املائدة

تناولت كاترين فنجاان  من القهوة  



بدل احللوى ، وهي تنتظر بفارغ  
يستكمل جريد  الصرب أن

املشاحنة ، ولكنه مل يفعل ، بينما 
أخذت ليزا تتحدث بكل لطف  

كاترين أبمور ال عالقة  وأدب مع
هلا ابملشكلة األساسية على 

 0اإلطالق 
هر  بعد الظ كانت الساعة الثالثة

تقريبا  ، عندما غادروا املطعم ، 



وجريد كما يف املطعم مل يتحدث 
 0السيارة إال قليال    يف

اخرتقت ليزا صمته ، وهي تضع 
 يدها على كتفه من غري كلفة ،

 : وسألت
عزيزي جريد ، أال تشعر أنك   ))

كنت غري لطيف معي ؟ أان أظن  
قامت مبجهود جّبار  أن كاترين

أن   من أجل غلني ، وآن هلا



 (( تعيش حياهتا كما تريد
رأسه من غري أن  أحىن جريد

جييب بشيء ، بل كانت نظراته  
تنصب على كاترين ، نظرات لوم  

وجعلها تشعر بشيء   وعتاب ،
 0من اخلوف وعدم االرتياح 

كان غلني يف انتظارهم ، وكم 
مزعجا  لكاترين عندما  كان

أحاطها بذراعيه ، لكنها عملت 



نه بلطف  جاهدة على التخلص م
وبقي ممسكا  بيدها وهو حيدث  ،

 0والدته 
أماه ، قويل احلقيقة ؟ أليست  ))

إنين جمنون هبا ، ولوالها  مجيلة ؟
ما كنت أدري ما كان سيحل يب 

 (( يف تلك األسابيع املاضية
تصنعت ليزا ابتسامة ابهتة ، 

وهي جتلس إىل جانب ابنها ، مما  



كاترين ، مث  اضطره أن يرتك يد
 : قالت

ولدي ، سوف تعود معنا إىل  ))
 البيت ، بيتك ، وكل ما مّر بك
سيبدو ككابوس خميف مضى ، 

وسوف تتغري مجيع مشاعرك  
 (( هناك ، وأان متأكدة

نفسه بعيدا  عنها ،  سحب غلني
وأخذ ميشي خبطوات غري اثبتة 



 عرب الغرفة ن رأت كاترين طاولة
طعامه يف طريقه ، ولكن قبل أن 

الوصول إليها لتبعدها تتمكن من 
 0 ، كان قد تعثر هبا

تطلعت كاترين إىل جريد يف أمل ، 
وهي تعيده إىل كرسيه ، مث رد  

 : على كالم أمه
نعم ، سوف أشعر ابالختالف  ))

، فاالختالف الوحيد الذي  



 سأشعر به ، هو أن هناك
مساحات شاسعة ميكن أن أقع  

فوقها وأشياء كثرية ميكن أن أتعثر  
 ((!هبا
جبانب كرسيه ،  فت كاترين وق

ومسحت له أن ميسك يدها ،  
 : وقالت

غلني ، لن تقع ، صدقين  ))
تتحسن ، ولكن حيتاج  سوف



ذلك إىل بعض الوقت وإىل بعض  
الصرب وأظن أنك قادر على 

 (( ذلك
حّرك غلني رأسه وتتطلع حنوها  

بعينيه الزرقاوان غري املبصرتني ، 
 : وقال

 فالنتينا ، إين خائف))
 
 



ست فالنتينا أن قلبها يكاد  أح
ومل تعد حتتمل ،  ينفطر آلالمه ،

 : وقالت
 (( أريد الذهاب إىل البيت))

 : أعاد غلني كلماهتا
أريد الذهاب إىل البيت ، ))

 (( ولكن ليس وحدي
 : قالت األم

وحدك اي  لن تكون ))



 ))000بين
لكن هذه املّرة نظرة واحدة من  

 0 جريد كانت كافية إلسكاهتا
 : لني فقد أضافأما غ

أريدك أن أتتـي معي فالنتينا ،  ))
كذلك ؟ إذا   سوف أتيت ، أليس

 مل تفعلي ، فلن أذهب أان أيضا  
)) 
 



 رحلة مفاجئة
 
 

وصلوا إاىل الفندق ، بعد  عندما
خروجهم من املتشفى ، نزلت  
 ليزل هناك ، واتبعا الدرب إىل 

بيت كاترين ، كاملعتاد أصر جريد  
 0لداخل على مرافقتها إىل ا 

سيحدث  أنت تعرف أن هذا ))



، هذا ما سيفعله غلني أليس  
 (( كذلك ؟ اي لك من خسيس

هبذه  واجهت كاترين ، جريد
احلقيقة بعد أن دخال إىل غرفة  

اجللوس ن وأدارت ظهرها حنوه ، 
انسابت من   لتخفي الدموع اليت

عينيها ، ليتها مل تقل ذلك ، ليتها  
أعطت نفسها فرصة لتفكر مبا  

ال يزل لساهنا مبا   ول ، حىتتق



 0تندم عليه 
هز جريد كتفيه بال مباالة ، 

األريكة ،  وألقى بنفسه على
عادت ونظرت كاترين إليه بعد  

أن مسحت دموعها ، وهي 
 حتدث نفسها ، عجيب هذا

اإلنسان ، كم من السهل عليه 
التكيف مع ما حييط به ، 

,وأخذت تقارن بني شخص يطري 



رته اخلاصة  األطلسي يف طائ فوق
، وبينه وهو مستلق دون اهتمام 

 على أريكة بسيطة يف شقة
 0متواضعة 

 : بعد برهة صمت ، قال جريد
حسنا  ، أان أعرف ما كان  ))

، وأنت أيضا   سيفعل غلني
 تعرفني طاملا حبث املوضوع معك

)) 



 دارت كاترين يف مكاهنا ، و هي
 : تقول
هو مل يبحث املوضوع معي ،  ))

أنه ال يستمتع ابلعطلة فقط قال 
هذا كل شيء إين   يف املزرعة ،

 ((00أقسم 
حسنا  ، حسنا  ، ال تكوين  ))

ولكين   عصبية إىل هذا احلد ،
أؤكد لك أنك ستسرين بزايرة 



 (( املزرعة
ال ، لن أفعل ، ألين لست   ))

 (( ذاهبة
هب جريد على قدميه واقفا   

 : وقال
ماذا تعنني ؟ ماذا تعنني أنك   ))

هبة ؟ لقد أخربت غلني ذا لست
 (( أنك ستفعلني

وضعت كاترين يد مرجتفة على 



 :تقول رأسها وهي
أان أعرف ماذا قلت لغلني ،  ))

ولكين ال أستطيع ، جيب أن 
جريد ال   تعرف ذلك ، أرجوك

تنظر إيل هكذا ، أان ال أستطيع 
 (( االستمرار يف هذه اللعبة

 (( مل ال ؟))
خطا جريد خطوة إىل األمام  

هها ، ومع أهنا كانت طويلة  ابجتا



أن ترفع   القوام ، كان عليها
 : رأسها حىت تنظر إليه وأجابت

 (( ألين ال أستطيع))
إجازتك   ميكنك أن أتخذي ))

السنوية،أو إجازة بال راتب ، 
ولقد أخربتك أين سأعوض عليك 

 (( كل اخلسائر
 (( ال ، ليس هذا هو السبب ))
ما هو هذا السبب 000حبقك ))



 (( إذن ؟
صرب جريد فأمسك كتفيها  نفذ

  : بشدة واتبع
أان ال أصدق أنك ال تدركني   ))

أنت تعلمني أنك إذا   ما تقولني ،
مل أتيت معنا ، غلني سريفض 

الذهاب ، وهذا سيحطم قلب 
 (( أمه

كاترين تشك يف أن هناك شيئا  



يتعلق بغلني قد حيطم قلب ليزا ، 
جبريد ، فنعم ، كان  أما ما يتعلق

 من الطريقة اليت تعامله  واضحا  
 هبا ، من تصرفها حنوه ، أن

قرابتهما تتجاوز حدود الصداقة 
واأللفة ، احملبون فقط يتصرفون  

أن   هكذا ، وخشيت كاترين
يكون اهتمام جريد بليزا أكثر منه  
اببن أخيه ، فأصرت على موقفها  



 : ، وقالت
 (( إين آسفة ))

قفز من مكانه غاضبا  ، وهو 
يها ، حىت أحست يشد على كتف

اجتازت اللحم حىت   أن أصابعه
 : وصلت إىل عظامها

 (( إنه سيمون ، أليس كذلك ؟))
سيمون ليس السبب ،  ال ، ))

وإن كنت تريد معرفة السبب  



 ((0000فإنه 
عبارهتا  فجأة ومن غري أن تكمل

، شدها حنوه قبل أن تتمكن من 
االعرتاض ، وضمها إليه ، مث  

، وهو ال يزال   بسرعةابعدها عنه 
رفع شعره 0ممسكا  بكتفيها 

املتساقط على جبينه أبصابع  
 : مرتعشة ، وقال

كاترين ، أان آسف ، أان مل ))



آسف لكن ، لكنك 000أقصد 
 (( ستذهبني معنا

ابلتأكيد ، كان هناك أكثر من  
سبب يف رأي كاترين جعله يفعل  

أهنا مل متثل  ما فعل ، خصوصا  
قول له أنه املالم  دور الربيئة ، الت

، فهي نفسها كانت لديها الرغبة 
ذلك ، لو أرادت أن تستسلم   يف

  0لعواطفها ، لكنها لن تفعل 



 : وأصرت قائلة
أستطيع الذهاب ، قلت ال  ال ))

 (( أستطيع
كاترين إن غلني  0000حبق  ))

، كلنا حنتاج  حيتاج إليك كثريا  
 (( إليك

زفرت كاترين حبرارة ، وابتعدت  
 : ئلةعنه قا

األفضل أن تذهب   أظن من ))



000)) 
 ((! كاترين))

آل أستطيع الذهاب معك ، و   ))
  (( إجباري على ذلك ال ميكنك

ولكن عندما نظر إليها نظرة  
أخرية حزينة ، قبل أن يغادر  

، عرفت أنه لنم يستسلم  الشقة
 0بسهولة 

كان عليها الذهاب إىل املتشفى  



ترى غلني   ذلك املساء ، حىت
األخرية ، وحتاول أال  للمرة

تغضبه ، فاتصلت بسيمون 
يوصلها إىل   هاتفيا  تطلب منه أن 

 : هناك ، فأجاب سيمون حبدة
مث ماذا أفعل ؟ أقف خارجا   ))

خطيبيت املرتقبة تلعب دور   أنتظر
املمرضة ، لصيب ثري فاسد 

 ((طائش ؟؟



تعلم أن غلني   ال سيمون ، أنت))
ليس فاسدا  ، وسأبقى عنده فقط 

ة ساعة ، أمل نتفق سابقا  على  مد
 (( لتأخذين من هناك أن أتيت

إذن سآيت إىل هناك يف الوقت   ))
 احملدد ، يف الساعة الثامنة ،

 (( أليس كذلك ؟
سيمون ، ال تتعب نفسك ،  ))

سوف استقل سيارة النقل  



ذهااب  وإاياب  ، وهبذا  العمومي ،
سيكون لديك الوقت الكايف ، 

  (( لتسرتيح بقرب والدتك
صوت سيمون ، كمن  بدا

 : جرحت مشاعره وقال
لست حباجة الختاذ مثل هذا   ))

ميكن أن تتوقعي مين   املوقف،وال
لعب دور السائق كلما احتجت 

 (( إىل ذلك



 : بكالمه قالت كاترين متأثرة
سيمون ، إهنا أول مرة أطلب  ))

منك أن توصلين ، وأنت تعرف 
كانت ضرورية ، غلني   أن زايرايت

أال ميكنك أن تتخيل ما  أعمى ،
 يشعر به ؟ وما أشعر به أان أيضا  

؟ وأان أعلم أن أخيت هي 
 (( املسؤولة عن كل ما حدث

 قال سيمون وهو حياول أن خيفي



 : سخطه
كما قالت والديت ، يبدو أن   ))

أختك تعين ابلنسبة إليك ، أكثر  
 (( أان مما أعين

أحست كاترين بتعب شديد ، مث 
تذكرت جريد ومشاعرها حنوه ، 

 : فهزت رأسها وقالت 
آه سيمون ، رمبا أنت على  ))

حق ، لعله من األفضل أن نعطي 



 (( للتفكري أنفسنا فرصة أطول
  : قال قلقا  

ماذا تعنني ؟ أ ألين أبديت   ))
يعين أن   بعض االنتقاد ؟ هذا ال
 (( تذهيب بعيدا  إىل النهاية

إين آسفة ،  00ال ، ليس أان  ))
  (( إيذاء مشاعرك أان مل أقصد

مل تؤذي مشاعري ، ولكنك  ))
أغضبتين ، على كل فهذا ليس  



علي ، ليست هذه أول  جديدا  
مرة تغضبينين فيها بسبب فالنتينا 

، وأحسب أهنا لن تكون 
 (( األخرية

ماذا تعين ؟ أنين أغضبك ))
 (( بسبب فالنتينا ؟

هبا من   ة اليت جتعلنيمن الطريق ))
نفسك مسؤولة عنها ، أعين منذ 
كانت صغرية وأان أغضب عندما 



لتخرجينها   كنت أجدك تتعقبينها
من مآزق أو آخر ، كاترين أنت 
لست أمها ، وأبوك هو املسؤول 

 (( أعرفه  عنها ، هذا ما
ذهلت كاترين ، مل تكن تتوقع  

مطلقا  اعرتاض سيمون على 
 :  قالت، مث عنايتها بفالنتينا

أظن أن احلديث قد طال بيننا  ))
سيمون ، ومن اجللي أن كلينا 



إىل وقت للتفكري ، سوف  حيتاج
اتصل بك إذا توصلت إىل حل ، 

وال أظن أن نبش احلقائق  
يساعد على حل  املاضية

 (( املشكلة
آل أظنك جادة اي كاترين ،   ))

بعد اآلن   هل تعنني أننا لن نتقابل
 (( ؟

 (( ادة اي سيمونال بل أان ج ))



 ال لن أدعك تفعلني هذا ، ))
إهنما جريد وغلني ، مها السبب ، 
أليس كذلك ؟ لقد تظاهرت أنك  

يريدان أن تفعلي   فالنتينا ، فماذا
أكثر من هذا ؟ تذهبني معهم إىل  

 (( كندا ؟
 : قالت كاترين بثبات

ليس عندي ما أقوله اي   ))
سيمون ، وكل شيء قمت به من  



 سعيدة به ، أجل غلني كنت
 (( أرجو أال تنسى ذلك 

بعدما قطعت املكاملة ، كانت 
 ختشى أن يتصل هبا سيمون اثنية

، ولكن عندما هتيأت للخروج  
وبقي جرس اهلاتف صامتا  ، 

 أيقنت أنه لن يفعل ، نظرت إىل
ساعتها ، وعرفت أهنا أتخرت 

عن املتشفى ، ومن دون تناول  



 أي طعام ، استقلت سيارة أجرة
 0 الوقت احملدد لتصل يف

ووجدت غلني وحيدا  ، فحيته 
،  التحية املعتادة وجلست جبانبه

 : وقال مباشرة
حسنا  ، ما هو قرارك ؟ هل ))

 أنت آتية معي ؟ فالنتينا إذا مل
 ((000تفعلي ، ال أعلم ماذا 

تنهدت كاترين تنهيدة عميقة ، 



 : وقالت
، ال تقل شيئا  ، أنت  آه غلني ))

أستطيع ، أنت  عرف أنين ال  
عرف أنين يف منتصف املدة 

 (( التدريبية
 : متتم غلني

فالنتينا ، ألست أكثر أمهية يف   ))
أفكر  نظرك ، إين حمتاج إليك ، مل

مطلقا  أين قد أقول مثل هذا 



الكالم ألي خملوق ، ولكين أقوله  
أتعاىف ، عندما  لك ، وعندما

يعود بصري ، لن انتظر أكثر  
صريك إىل  فسوف أربط مصريي مب

 (( األبد
 ((000غلني  ))

  : قاطعها قائال  
حسنا  ، حسنا  ما كنت أريد  ))

ولكن أال تظنني أنك   قول هذا



 (( مدينة يل بذلك ؟
 ((! غلني ))
مل  اآلن أصغي إيل ، أان، ))

أقحمك يف شيء ، ولكن هذا ال  
يغري احلقيقة ، واحلقيقة أنك كنت 

 أليس كذلك ؟ تقودين السيارة ،
)) 
عت كاترين عينيها حنو السماء  رف

 : ، وقالت حمتجة



عليك أن تدعين أفعل   ما كان ))
 ((00ذلك 

هذا صحيح ، ولكين فعلت ،  ))
أتخذي  على األقل ميكنك أن

إجازة ، كما قال جريد ، وبعدها  
ال يعلم أحد ماذا ميكن أن  

 (( حيدث
كاترين رأسها ، ابلتأكيد  هزت

ميكنها احلصول على إجازة ، 



بعد الذي حصل بعد ظهر  ولكن 
اليوم ، إنه أكثر من اجلنون   هذا

أن تفكر ابلعيش يف البيت نفسه  
 مع ذلك الرجل الذي استطاع

إاثرة كوامن عواطفها ، وهو يف 
الوقت ذاته على عالقة أبرملة  

 أخيه ، وإقحامها يف هذه
املشكلة العويصة يشكل خطرا  
عليها ، مث عادت ونظرت حنوه 



 : قائلة
ليس هبذه  األمر غلني ،))

 (( السهولة كما تظن
وهو يصغي إىل نغمات صوهتا ، 

حنوها ،  وقف على كرسيه واجته
يبحث عن ذراعها ، مث ألقى  

 بذراعه على كتفها وقال بوضوح
: 

  سهال   ملاذا ليس))



مجدت كاترين مكاهنا ، حركة 
واحدة من يده حنو شعرها ، 

عليه  وينتهي كل شيء ، كان
يحل الشريط  فقط أن يلمسه ، ف

احلريري الذي يكلل رأسها هبالة  
ليعرف أن هذا   عنربية اللون ،

ليس شعر فالنتينا ، وأدركت يف  
هذه اللحظات أهنا ال تريده أن  

احلقيقة ، فخرجت  يكتشف



 الكلمات بسرعة من بني شفتيها
: 

حسنا  ، سوف آيت معك ،  ))
 (( ملدة أسبوعني فقط ولكن

 (( ال ، أربعة))
  (( وسطوهناك حل  ))

املالحظة صوت   أبدى هذه
جاف جاء من ورائهما ، فتقدم 

 0غلني ليحيي عمه ووالدته 



 : موافقا   قال غلني
حسنا  ، ثالثة أسابيع ، هل ))

مسعت ذلك اي أمي ؟ فالنتينا آتية 
أليست هذه أخبار عظيمة  معنا ،

 ((؟
 ((! عظيمة ))

رددت ليزا هذه الكلمة بدون 
وملا التقت عينا كاترين   محاس ،

بعينيها ، عرفت أن هناك شخصا  



 0 ال يرحب هبا يف شالالت موز
أتكدت جريد أهنا فبلت ذلك من  
أجل غلني ، أما هي فقد شعرت 

حصل  أنه من املمكن أن ما
بينهما بعد ظهر هذا اليوم قد  

ينمو ويزداد ، ولذا فقد عزمت 
إليه نظرة   بتصميم ، وهي تنظر

، أن تنسى هنائيا   ابردة عدوانية
 0تلك احلادثة اخلاصة 



كانت أسهل مما   مغادرة انكلرتا
توقعت ، وال شك أن جريد هو 
الذي سهل األمور عليها ، فقد 

رئيسها ، وطلب إجازة  ذهب إىل
ملدة أسبوعني ابإلضافة إىل  

أسبوع أخر من غري راتب ، 
املدير على ذلك دون   وافق

تعقيد ، ال شك أن جريد 
 0وقةشخصية مرم



تطوي   مل يبقى عليها إال أن 
صفحات حياهتا السابقة ، وتقوم 

برتتيبات الزمة مع جارهتا لتنتبه 
غياهبا ، وآخر  إىل شقتها خالل

ما كانت تفكر فيه هذه اللحظة  
هو سيمون ، فقد أييت متسكعا   

ويكشف ما تفعله ،   حول بيتها
األمر الذي طاملا المها عليه ، 

أبن    ولكنها بررت لنفسها ذلك



تقوم به هو عمل وظيفي ،  ما
ابإلضافة إىل أهنا مل تكن قد 

 زارت كندا من قبل ، وكذلك مل
تعرب احمليط ، وفكرة قضاء ثالثة  
أسابيع يف أواسط كندا الغربية ،  

الطلقة   يف تلك املساحات
الشاسعة ، راقت هلا كثريا  بعد  

سجن املدينة ، ولكن مل يغب عن 
ولده  ما ميكن أن ت  ذهنها مطلقا  



هذه الرحلة ، فشعرت بكثري من  
 0القلق والضيق 
صباح األربعاء ،   يف التاسعة من

كانت سيارة أجرة تنتظرها أمام  
البناء لتقلها إىل املطار ، وملا  

السائق حقائبها يف السيارة  وضع
، أحست برجفة خوف من شر  

مبغامرة   مرتقب ، احلقيقة أهنا تقوم
خطرة ال تعرف نتائجها ، مهما  



نت نظرهتا ملا تفعله ، ومع أن  كا
املستعار األشقر كان يف   الشعر

احلقيبة فإهنا مل تشعر ابألمان على 
 0اإلطالق 

ينتظروهنا يف املطار ،  كانوا
وكانت على املدرج طائرة خاصة  

ستقلهم إىل حيث يقصدون ، 
 : غلني سأهلا
هل أعجبتك الطائرة ؟ آلة   ))



ميل يف 550قديرة سرعتها 
سريعة كبعض  با  ،الساعة تقري

 (( الطائرات الكبرية
بقيت كاترين صامتة فسفرها يف  

الرحلة إىل   الطائرة مل يتجاوز
أسبانيا ، وهذه الطائرة تبدو يف 

نظرها أصغر من أن تستطيع 
 0 عبور األطلسي

أما جريد فقد انضم إليهم بعدما  



أهنى حمادثته مع رجل آخر كان 
 : وسأل يقف معه بعيدا  ،

 (( على استعداد ؟ هل انتم  ))
 (( أظن هذا ))

 أجابت كاترين وهب حتاول
االحتفاظ بثباهتا ، ولكنها كانت  

تشعر بقربه ، وابحلقيقة اليت يبدو  
إبعادها عن ذاكرته ،  أنه جنح يف

من غري جهد ظاهر ، التفت 



جريد إىل الرجل الذي كان حيادثه  
 : مبتسما   وقال
 حسنا  فنس ، ميكننا الرحيل ))
)) 

ليزا أصرت على مساعدة ابنها  
املدرج للوصول إىل الطائرة   عرب

والصعود إليها ، مما ترك اجملال 
حلظات  جلريد كي ينفرد بضع 

 : بكاترين ، وفال



ال تكوين عصبية ، أان واثق أن   ))
 (( ومرحية الرحلة ستكون ممتعة

ال تقلق علي ، سأكون خبري ،  ))
املهم أن يكون غلني على ما 

 (( يرام
 ((00حقا   ))

مرت هبما حلظة صمت ، وعندما 
وضعت قدمها على أول درجة 

الطائرة أمسك هبا  من سلم 



  : حيتجزها برهة ، وقال
أشكرك على جميئك ، مل  ))

ألشكرك من قبل ،   يسعفين احلظ
وإين ألقدر هذا منك ، خصوصا  
بعد سلوكي يوم أمس الذي كان  

 (( شيء سينسف كل
من   صعدت كاترين إىل الطائرة

غري إجابة ، وهي تقول لنفسها :  
أسابيع برفقة هذا الرجل   إن ثالثة 



عناء ال  ، ستحمل عواطفها
 0يطاق 

رحبة  بد داخل الطائرة كقاعة
فاخرة ، أبرائكها املرحية ، 

 0وسجادها الثمني 
 عندما جلست إىل جانب غلني
أخربها أن هناك غرفة للنوم ، 
خاصة جبريد ، أيوي إليها يف  

يسافر   عب ، أو عندماحالة الت



 0ليال  
قدمها جري إىل قبطاين الطائرة  

الذين يرافقانه ، فخاطبها  
 : وهو فنس بطريقة ودية أحدمها

ميكنك بعد حني اجملئ إلينا   ))
 (( لرتي كيف نقود الطائرة

عندما ابتدأت الطائرة ترتفع ، 
وأخذت حتلق يف مساء لندن 

كاترين أن   املظلمة ، الحظت



انت تنغرز يف يد  أظافر ليزا ك
جريد ، فاستخفت بنفسها  

انتابتها ،   للرعشات اخلفيفة اليت
ولكن سرعان ما كبتت مشاعرها 

0 
كانت الغيوم حتتضنهم برقة  

ترافقهم كيفما اجتهوا إىل   وحنان ،
أن أطل عليهم نور الشمس 

 املشرقة ، فودعتهم تلك الغمائم 



ببعض الدموع وغابت عن 
 0األنظار 

الشراب والقهوة  قدم هلا املضيف 
الظهرية ، قدم هلم  ، ويف وقت

طعام الغداء الذي اعرتفت 
 0كاترين أنه كان لذيذا  جدا  

أمضى جريد اجلزء األول من   لقد
الرحلة ، جيلس إىل أحدى 

الطاوالت منكبا  على دراسة  



امللفات برتكيز شديد ، وما  بعض
كان يزعجه سوى ليزا بني احلني  

 واحلني ، وتقطع عليه حبل
 0استغراقه يف أرواقه  

أما كاترين فقد راحت يف نوم  
اليوم   هادئ لذيذ أراحها من عناء

السابق ، مل تدر إن طال نومها أم 
قصر ، ولكن ما تدريه أهنا عندما 

بدت لناظريها معامل   استيقظت ،



احلياة ، فاستفسرت قائلة وهي  
 : تلتفت إىل غلني

 (( هل وصلنا ؟ ))
ضحك غلني بلطف من  

 : سذاجتها وقال
هذه جزيرة ريكجافيك ،  ))

من أجل   حيث سننزل فقط ،
 (( تزويد الطائرة ابلوقود

حدقت من النافذة غري مصدقة 



 : وقالت ابستغراب
ما كنت أعرف أننا سننزل يف  ))

 (( آيسالند
وعندما غادروا مطار ريكجافيك 

 : قال جريد ،
اآلن سننعطف حنو الشمال   ))

لقطبية ابلقرب من املنطقة ا 
نطري جنواب  فوق  الشمالية ، مث

غرينالند ، واملقاطعات الشمالية 



 ((موزابي الغربية ، حىت نصل إىل
 : رفعت كاترين حاجبيها وقالت

لكنين ظننت أننا سنطري إىل   ))
 (( كاجلري

لنا مطار خاص يف موزابي  ))
وهو يبعد بضعة أميال عن 

 (( أمالكنا
إىل قمرة القبطان ،  دخل جريد

عد حلظات ظهر فنس ودعا وب



كاترين لكي تنضم إليهم ، فرأت  
جيلس على كرسي القبطان  جريد

يتبادل احلديث مع زميل فنس 
عن قيادة الطائرة ، وملا دخلت  

 0واقفا  وقدم هلا مكانه  هب
كانت يف غاية الدهشة ، أحست 

قالت يف  وكأهنا ختطو يف الفراغ ،
نفسها : أن جتلس يف غرفة 

قول ، على الركاب شيء مع



نفسها أبهنا  األقل ميكنها أن ختدع
تقف على األرض ، أما يف هذه  

القمرة ، فأحست أن ال شيء 
تلك املساحات   يفصل بينها وبني

العميقة ، وشعرت كأن الشلل  
يتسرب إىل أطرافها من اخلوف  

0 
كأهنا مسرت يف   أحس جريد

مكاهنا ، فكانت شاكرة لليد اليت  



 امتدت ملساعدهتا ، وجلست
وهي تشعر بضعف   على الكرسي

ينتاهبا ، وملا ثبت احلزام حول 
 : خصرها ، قال

قيادة  مل يطلب منك أحد ))
الطائرة ، ولكن على األقل متتعي 

 (( هبذا اإلحساس
 ابلفعل بدأت خماوف كاترين
تتبدد ، وأحست بكثري من 



السرور ، وهي تعرف أهنا على 
ارتفاع عدة أميال فوق سطح 

ادت إىل مكاهنا ،  ، وملا ع األرض
 : قال غلني

إهنا مسألة بسيطة ، أليس  ))
تعلمني أن هناك   كذلك ؟ هل

 ((طائرات تطري وهتبط آليا  ؟
تدخلت ليزا وهي تنظر إىل  

 : أظافرها



عندما حيدث هذا ، سأتوقف   ))
 ((عن السفر ابلطائرات

 حلقت الطائرة مدة ساعتني
تقريبا  ، فوق مساحات تتناثر  

ات ، تتألق  فيها آلف البحري 
غلني   كاملرااي ، وسر كاترين أن

غط يف النوم ، حيث ترك هلا  
جماال  لتستمتع هبذه املناظر 

ابلذنب  األخاذة من غري الشعور



كان الوقت قد جتاوز منتصف 
الليل ، ولكنها مل تشعر ابلتعب ، 

انمت خالهلا  ألن الفرتة اليت
كانت كافية لتعيد إليها النشاط  

 ترتقب الوصول بفارغ، وكانت 
 0الصرب

مساحات ومساحات من  
الغاابت العذارى متتد بني  

 البحريات وأشجارها اخلضراء ،



تبدو معتمة يكتنفها الغموض ،  
بعدما أخذت الشمس ابلغروب  

0 
الطائرة   و أدركت كاترين لو أن

ال قّدر هللا  –سقطت هبم هناك 
فقد متضي عدة أسابيع قبل  –

 0أحد  أن يهتدي إليهم 
لقد رأت مدينة موزابي الصغرية 

من الفضاء متتد على شاطئ حبرية 



لبيوهتا طابع موحد  موز ، مل يكن
، فهي ختتلف عما ألفته يف املدن 

 0الصغرية يف انكلرتا  
هبطت الطائرة على أرض  عندما

املطار ، ألقت كاترين نظرة ذهول  
متتد  على القمم األرجوانية اليت

هذه  إىل مسافات بعيدة ، وحيال
املشاهد اخلالبة أحست كاترين  

 0ابخلشوع 



بسرعة املعامالت اليت   متت
يتوجب اجنازها للنزول إىل  

فجريد وغلني مرموقان  0األرض
 0املنطقة ، كما يبدو  يف

وما إن أصبحوا خارج املطار  
،حىت بدت الدهشة على وجه 

، فهي مل تعد ترى شيء   كاترين
سوى املساحات القاحلة ، فأين  

 ت اليت كانت تراها وهيالبحريا



حملقة يف الفضاء ؟ أين غاابت 
الصنوبر اليت كانت متتد أميال 

رؤيته  وأميال ؟ فكل ما تستطيع
اآلن هو مسافات معبدة وال 

شيء وراءها سوى الظالل اليت  
 0 عكستها ظلمة املساء

 
 مرحبا  موزابي

 



 
ظهرت سيارة كبرية فارهة تسرع  

مبحاذاة املساحة  طوال الطريق 
عدة لوقوف السيارات ، امل

متجهة حنوهم ، مث وقفت أمامهم  
شاب ، مراهق ، نظر   ، نزل منها

إىل جريد نظرة فيها كثري من 
 : االحرتام واألسف ، وقال

آسف ، ألين أتخرت ولكين   أان))



مل أعرف أنه يتوجب علّي اجمليء 
ساعة  ملالقاتكم ن إال قبل نصف

فقط ، هل كانت الرحلة موفقة  
 (( ؟
د كانت لطيفة اي تروي ، أين  لق))

 (( يعرف مىت نصل أيب ؟ إنه
 : أمحر وجه تروي خجال  وقال

 أظن أنه ال يعرف الوقت ))
 ((ابلضبط



مث محل احلقائب ووضعها يف  
القسم اخللفي من العربة ، وحتول  

 0يسأله عن حاله  إىل غلني
قاد جريد السيارة وإىل جانبه ليزا  

 ، ذراعها ممدودة خلف مقعده ،
أما كاترين فقد حشرت نفسها  

بني غلني وتروي يف املقعد اخللفي  
تلك إال   ، ومل تستطع يف جلستها

أن تالحظ أصابع ليزا تعبث بياقة  



جريد ، مما جعل الدم يغلي يف 
 0الغيظ  عروقها من

مرة واحدة التقت عينا كاترين  
بعينيه من خالل املرآة األمامية ، 

مل تفهم منهما شيء ،  ولكنها
كانت تضيق من انعكاس    فقد

 0 أنوار السيارات اآلتية عليهما
بعد أن ابتعدوا مسافة غري قليلة 

عن املطار ، أخذت مظاهر احلياة 



، رأت عيناها  تبدو هلا أوضح
عددا  من البيوت غري املسّورة 

تبعد قليال  عن جانيب الطريق ،  
الكالب من حوهلا يعكر   ونباح

تسرتق  هدأه الليلة ، واألنوار 
 النظر من بني شقوق النوافذ ،

فيتسلل بعض من شعاعها  
ليختلس من املساء شيئا  من 

عتمته ، فرتى سيارة كبرية تقف 



 0مدخل كل بيت  أمام
وعندما انعطفت هبم السيارة إىل  

طريق فرعية ، قال هلا غلني  
 : مبتسما  

 (( من هنا تبدأ أراضي فريزر ))
مل يتكلم جري سوى كلمة أو  

أخيه أثناء الطريق   مع أرملة اثنتني
، وبقي طوال الوقت صامتا  ال 
يفارقه العبوس ، وعزت كاترين  



لعدم جميء أبيه الستقباله ،  ذلك
وقالت يف نفسها : لعل هذا  

 األب قد ختّلف عن مالقاة ولده
كما قد يكون    0لشيء هام 

 0غضب االبن ألمر أهم 
قطعت هبم السيارة مسافة طويلة  

لشارع العام ،  أن تركوا ا بعد
وظنت أن جريد يقودهم يف طريق  

وبعد   دائرية ألمر ما يف نفسه ،



أن اجتازوا مساحات شاسعة من  
األراضي ، بدأت األضواء تتألأل  

يف وضح  من هنا وهناك كأهنم 
النهار ، وقف جريد فجأة ونزل 

تروي ليفتح أمامهم البوابة  
 0العريضة 

السيارة إىل املسري عرب  وعادت
ابة يف طريق عريضة ، تلك البو 

 مّروا بعدة أكواخ وعدد من



اإلسطبالت ، مث ببناء طويل ال  
تكاد ترى هنايته ، قال عنه جريد 

 0 إنه مبىن خاص ابلعمال
بعد قليل وقفت السيارة أمام 

بناء ضخم ، أقيم على مساحة 
على  هائلة من األراضي يدل

الفخامة والرتف ، مما جعل 
ىن  كاترين تنظر مشدوهة إىل مب

غلني   املزرعة هذا ، وهي تسمع



 : يقول
 (( أهال  بك يف موزابي))

وقفت كاترين يف اجلناح الكبري  
إلقامتها ، وهي مذهولة مبا   املعدّ 

حييط هبا من روعة ومجال ، شيء 
الرتف  مل تكن تتخيله ، وأسباب

والرفاهية ، مل تكن حتلم هبا ، مل 
تعرف شيئا  من قبل عن بيت 

تهى األانقة من غلني ، بيت يف



والرتتيب ، فسيح ، رحب ، ال 
 0تعرف لغرفه عددا   

رؤية اجلناح   ويف الواقع قبل
اخلاص هبا ، كان أول ما أدهشها  

عند دخوهلا املبىن ، القاعة  
اليت تفوح برائحة   الفسيحة

الصنوبر ، الذي كان حيرتق يف 
املوقد الكبري ، كما لفتت 

الزخارف اجلميلة احملفورة  انتباهها



ى جانيب الدرج املصنوع من عل
خشب البلوط ، الذي يفضي 

الطابق العلوي ، وكذلك   إىل
املمرات العريضة العالية مفروشة  

 ابلسجاد املزخرف الثمني ، كل
شيء كان يدل على الفخامة  

والعظمة ، ابتداء من أيدي  
النوافذ  األرائك أينما كانت ، إىل

املستطيلة اليت تطل على املزرعة 



اجلدران ، تتدىل  وتكاد تغطي
املخملية املتموجة  عليها الستائر

، يبهر ملعاهنا األخاذ حتت أضواء  
 عشرات من القناديل املختلفة

 0األشكال 
التقت ابمرأة طويلة حنيلة القوام ،  

ذات شعر رمادي اللون، مسراء  
، تدعى ماراي ، وشعرت  البشرة

كاترين أبن دماء اهلنود تسري يف  



 0عروق هذه املرأة 
حّيت غلني مبودة ، ولكنها   ماراي

استقبلت جريد حبرارة أكثر ، 
 : وقالت

وابتدأت أقلق   لقد أتخرت ، ))
عليك ، ليس على الرجل 

االستمرار يف الطريان ذهااب  وإاياب  
، كصقر ال يعرف   عرب احمليط

على أية جهة من اجلبل يبين 



 (( عشه
  جريد وزاد يف كآبة ليزا ، رؤيتها

أيخذ ماراي بني ذراعيه ويعانقها  
حبرارة مبددا  عن نفسه بعض  

 : الغم 
لن ينتقل بني األقمار   الرجل ))

 (( اثنية اي ماراي
ضحكت ماراي ملزاحه كثريا  ، 

 : يسأل واتبع جريد



 (( أين أيب ؟ أين هو ؟ ))
 (( يف املكان املعتاد))

ليبحث عن  وعندما حترك جريد
 : أبيه ، احتجت ليزا قائلة

جريد ، أان وغلني وصلنا للتو  ))
معنا طعام العشاء على   ، تناول

األقل قبل ذهابك للبحث عن 
 (( ذلك الرجل العجوز 

وبعد دقيقة صمت  ولكن جريد ،



، غادرهم ، واختفى يف الدرب  
املؤدي إىل خلف البناء ، اتركا  

 0تغلي غيظا   ليزا
يبدو أن ماراي هي اليت تدير  

من ليزا   وتدبر كل شيء ، طلبت
بولدها ، بينما قادت   أن تعين 

كاترين إىل غرفتها دون التفات  
إىل اعرتاض غلني ، وأما تروي  

حلق هبا وهو حيمل حقائبها   فقد



0 
كان اجلناح املعّد هلا يتألف من  

ومحام  غرفة نوم وغرفة جلوس
تتساوى مع بقية غرف املبىن يف 

الرحابة واالرتفاع والزخرفة 
ن تزيد  اجلدرا  والرسوم على

املكان دفئا ومجاال  ، وهي مبهورة 
 مبا ترى متاما  ، تسري وقدماها

تغوصان يف طنافس انعمة محراء 



اللون ، ومازالت رائحة خشب 
املوقد   الصنوبر الذي يشتعل يف

 0تعطر املكان 
عربت غرفة اجللوس إىل قنطرة 

واسعة تكشف عن غرفة نوم  
سرير ضخم عايل القوائم   فيها

خمملية بنية اللون ،  تغطيه ستارة 
يقل   وكان األاثث يف الغرفتني ال

فخامة وأانقة ومجال  عن ابقي ما 



 0يف املنزل من أاثث  
أعلمتها أن   تركتها ماراي ، بعد أن

العشاء سيكون جاهزا  بعد ساعة  
أو أكثر ، ولكن قبل خروجها  

 : علقت مبتسمة
الحظت معاملة غلني لك ،  ))

نسبة إنك تعنني إنساان  هاما  ابل
 (( إليه

كاترين االبتسام ردا    تكلفت



على ابتسامتها وهي حتس ابلقلق  
 ، خصوصا  أن ماراي ال تعرف

شيئا  عنها ، وشعرت ابلعبء 
 0الثقيل امللقى على عاتقها 
 كان أول ما عزمت عليه ،

دخول احلمام كي تغتسل ، فتزيل 
عنها عناء السفر ، وعن نفسها  

يعبث  ذلك القلق الذي ال ينفك
 0هبا 



متلملت كاترين يف املياه الساخنة 
، وقد سرى الدفء يف أوصاهلا  

فاسرتخت ، ومل تستطع أن   ،
حتول دون اغماضة قصرية زارت 

 0جفنيها الناعسني 
صوت نقرة قوية   صحت على

على الباب ، فقفزت من املاء  
مذعورة ، وأسرعت إىل منشفة  

 هبا احلمام تلتف



مقفال   شكرت هللا أن الباب كان 
0 

 : مسعت قرعا  ومسعت كالما  
، هل أنت  000حبق  كاترين))

 (( خبري ، أجييب ؟
شدهت كاترين ، إنه جريد ، جّن 

كان يفعل يف  جنوهنا ، ماذا
غرفتها ؟ ملاذا جاء اي ترى ؟ 

ثبتت منشفة احلمام جيدا  حول 



فّر الدفء منه ،  جسمها الذي
واعرتهتا برودة كربودة املوتى ، مث 

 0خرجت 
طيلة هذا   ماذا كنت تفعلني  ))

 (( الوقت ؟
 (( كنت استحم  ))
الطعام كان جاهزا  منذ التاسعة  ))
واآلن قد بلغت الساعة  ،

 (( العاشرة



 (( أظن أين سهوت قليال  ))
بقسوة   أمسك جريد بكتفيها

 : وهزها قائال  
منت ، هل تعنني أنك منت يف   ))

 احلمام ؟ ماذا دهاك ؟ هل أنت
من املمكن أن جمنونة ؟ كان 

 (( تغرقي هناك
سرى اخلوف يف أوصاهلا ،  

القنطرة اليت   ونظرت قلقة حنو



تؤدي إىل غرفة اجللوس ، 
 : وقالت

جريد ، ال حيسن أن تكون   ))
 (( هنا
كاترين ، ملاذا غريت رأيك  ))

وقبلت اجمليء معنا ، أان متأكد 
جيربك على  أن ليس هناك ما

 (( ذلك
 (( ال أبس فأان هنا اآلن ))



 (( أريدك أن ختربيين ))
  : ابتعدت عنه وهي تقول

 من األفضل أن تذهب اآلن ))
)) 
 (( إخباري ابحلقيقة ليس قبل ))

كان صوته انعما  يشّف عن 
شغف عارم ميأل قلبه حنوها ، 

منها مادا  ذراعيه يطوقها   واقرتب
ويضمها إىل صدره ، ولكنها  



 : تراجعت إىل الوراء وهي تقول
هب اآلن ، وسأحلق جريد ، اذ ))

 بك يف الطابق األرضي بعد قليل
)) 

يتحرك جاء صوت غلني   وقبل أن
 : من غرفة اجللوس مناداي  

 (( فالنتينا ، أين أنت ؟ ))
إهنا هنا ، كانت تستحم ، ))

جئت أخربها أننا ننتظرها على 



 (( العشاء
جريد هادائ  طبيعيا  ،  كان صوت

فعجبت كاترين كثريا  هلذا  
السريع يف نربات  االختالف 

هل كان ميثل اي ترى ؟   صوته ،
أكان يسخر منها ؟ مل تستطع 

إجياد جواب على أسئلتها ، 
من شرودها على صوت  وأفاقت

 : غلني



جريد ماذا تفعل هنا ؟ ظننت  ))
 نومه أنك رافقت أابك إىل غرفة

)) 
كنت معه ، حىت دخل فراشه   ))

، وحلسن احلظ أين جئت أدعوها 
وإال كانت غرقت يف  العشاءإىل 

احلمام الذي أسلمت نفسها  
 (( للنوم فيه

 شحب وجه غلني ، وقال



 : متلعثما  
 اي اهلي ، هل هي خبري اآلن ؟ ))
)) 
تعال اي  نعم ، إهنا خبري اآلن ، ))

غلني ، دعنا نرتكها اآلن ، فقد 
قالت أهنا ستلحق بنا يف غرفة 

 (( قصري الطعام بعد وقت
وار وكاترين  جرى كل هذا احل

مشدوهة أمام ما حيدث ، مل 



واحدة ، وملا  تستطع قول كلمة
حاولت أن تفتح شفتيها كان 

جريد قد قاد ابن أخيه عرب غرفة 
فوضعت  0املمر  اجللوس إىل

يديها على أذنيها تبعد عنهما 
 0صوت إغالق األبواب الثقيلة 

فرتة العشاء بطيئة كئيبة ،  مضت
يسودها صمت عميق ، كأن كل 

 0 منهم كان مشغوال  هبواجسه



عند انتهاء العشاء كانت كاترين  
أكثر احلاضرين شوقا  للهرب إىل  

ولكن غلني أخرها   غرفة نومها ،
، ممسكا  بيدها عندما متنت له 

ليلة سعيدة ، وأرغمها على 
بعض الوقت بعدما  البقاء معه

 : غادر اآلخرون ، وقال
مل يكن لدي الفرصة النفرد   ))

مىت ميكننا اجللوس   ،بك اليوم 



معا  وحدان اي فالنتينا ؟ هل العمى  
 الذي أصبت به يضايقك ؟ أمل

تقويل أنه مؤقت ؟ أم أنك  
وجدت جريد أكثر جاذبية مين ؟  

 إين أحذرك فوالديت لن تقف
مكتوفة اليدين حيال ذلك ،  

 (( فهي تتوقع أن يتزوجها
خرجت الكلمات مسرعة تّنم 

 : نالقلق من بني شفيت كاتري عن



آه غلني ، ال تكن أمحق ، أان  ))
،  ال أعرف ما تتحدث عنه

واألفضل أن تذهب إىل فراشك  
 (( مباشرة وتسرتيح

آه ، مىت أختلص من هذا   ))
 (( ؟000 العمى

ربتت كاترين على خده يف حنان 
 : تطمئنه وهي تقول

عزيزي ، سوف  كن صبورا  اي ))



يعود إليك بصرك ، وكل ما يف  
اج إىل وقت ، األمر ، أنه حيت

نذهب إىل النوم ،  واآلن دعنا
فاألمور ستبدو خمتلفة يف 

 (( الصباح
 : قال غلني خبشونة

تكون كذلك ابلنسبة يل ،  لن ))
فالنتينا ، الصبح واملساء فقدا  

 معنامها عندي وأصبحا شيء



واحد ، فكل شيء أسود ،  
 (( أسود

أشفقت كاترين عليه ، ووضعت 
 : لتوقا يدها على ذراعه حبنان

 (( آه غلني ، ال تفقد إميانك ))
خلصها من هذا املوقف صوت  

 : جريد قائال  
هذا يكفي اي غلني ، دعين   ))

أساعدك للصعود إىل غرفتك ، 



 (( فإن كال منكما متعب
وسألت كاترين نفسها ، ترى منذ  

مىت وهو يراقبهما ، وملاذا ؟ ال  
الغرية هي السبب  ميكن أن تكون

، فهي ليست مغرورة إىل حد أن  
تتصور ذلك ، هل ميكن أن  

صادقا  وأنه أحبها   يكون جريد
ابلفعل ؟ أم أنه جاء ليفرض 

 0سيطرته عليهما ؟ 



اليوم التايل ،   عندما أطّل صباح
أزاحت كاترين الستارة املخملية 

عن فراشها ، وأخرجت قدمها 
تذكرت ليلة أمس ن   لتغادره ،

ت ابالمتنان لتدخل جريد وأحس
مهما كان سببه ، كان يكفي 

اللحظات أن متتد   غلني يف تلك
يده إىل شعرها ليعرف أهنا ليست 
فالنتينا ، وكل احلسنات املتوقعة  



حضورها ستمحى يف حلظة  من
 0هتور ويف غمضة عني 

كانت ممتنة فقط لتخل جريد يف  
اللحظة ، أما غري ذلك   تلك

ه على فهي ال تريد التفكري ب
االطالق ، لقد سلك معها  

شائنا  ، وال بّد أنه أدرك   سلوكا  
وإال فما معىن جتاهله هلا  0ذلك 

لقد   طيلة املساء ؟!! اي هللا



خانت مبادئها ، ال بّد أنه قرأ  
شيئا  ما يف عينيها حىت جترأ  

منها ن وكانت  وحاول االقرتاب
شاكرة أيضا  لدخول غلني إىل  

  غرفتها يسأل عنها يف ذلك
أن جريد ينظر   الوقت ، وال شك

إليها بغري احرتام ، وهذا ما لن  
 0تسمح به أبدا  

املخملية عن  سحبت الستائر



النوافذ ، فأاثرت إعجاهبا تلك  
املشاهد اخلالبة اليت بدت أمامها  

مساحات ومساحات من   ،
املراعي اخلصبة اخلضراء اليت متتد  

 حىت تعانق األفق ، ذلك احلدّ 
 الذي يتالشى يف الغامض اخليايل

 0حزمة من الغيوم 
وأمامها غابت اجلبال حتت 

من األضواء الوّهاجة ،   ستائر



حىت كادت كاترين حتسب أن ال 
جبال هناك ، وأخذت أشعة  

تلّون املنحدرات بلوهنا   الشمس
األصفر الشاحب فتكسبها مجاال  

 فوق مجال ، لقد سبق هلا وأن
قرأت يف أحد الكتب أن اجلبال 

رجال ، وهي أيضا  ، تسحر ال
 وألول وهلة ، لقد سرى يف

عروقها شعور ابلنشوة واالنتعاش  



، ولكن ملا بدأت الغيوم تكلل 
أدركت   بياضها رؤوس املرتفعات

 0خطرها أيضا  
كانت ال تزال الساعة السابعة  

والنصف تقريبا  ، ومع أن  
كان مبكرا  ، إال أهنا   الوقت

أحست جبوع شديد ، ولذا فكان 
فعلت أن اغتسلت و  أول ما
ثياهبا ، مل يكن من   ارتدت



الصعب عليها النزول إىل الطابق  
األرضي ، حيث مسعت حديثا  

هناك ، استطاعت أن متيز  يدور
صوت ماراي ، أما اآلخر فقد 
أخطأته عندما حسبته صوت  

 : لقد مسعت ماراي تقول جريد ،
 (( أان ال أشعر ابلعطف عليك))

اي   أان ال أتوقع منك ذلك ))
امرأة ، فقط هات بعض القهوة  



وكّفي عن الثرثرة ، فإنس سأخرج  
 (( مع جريد هذا الصباح

كان املتكلم جيلس قرب املوقد ،  
طويل القامة ، حاين الكتفني  

أحس الرجل   بعض الشيء ، وملا
بقدومها التفت إليها ، فرأت 
رجال  عجوزا  ، رمست السنون  

اخلطوط   على وجهه عشرات
ركت على التّو أنه  العميقة ، وأد



والد جريد ، ابدرها ابلكالم 
 : قائال  
ال شك أنك فالنتينا ، أليس  ))

كذلك ؟ تعايل أيتها الفتاة فال  
 (( حاجة للخجل

 : منه وأجابت  تقدمت
نعم أان هي ، كيف حالك ؟   ))

 ((000أنت 
 : أّّت الرجل كالمها بقوله



أان بن فريزر ، إنين سعيد  ))
فالنتينا ، غلني حدثين  لرؤيتك اي 

رسائله ، هل منت  كثريا  عنك يف
 (( جيدا  ؟

نعم ، نعم ، أان مل أمن يف حيايت   ))
 (( كهذا  يف سرير فخم 

دخلت ماراي الغرفة وهي حتمل 
صينية عليها فنجانني من القهوة 

 : حديثها إىل كاترين ، ووجهت



هل تعلمني أن هذا الرجل   ))
خرج من البيت منذ الساعة  

والنصف صباحا  ؟ ولوال  امسةاخل
جريد ملا رأيناه إال بعد عدة 

 ((!! ساعات
من  تناول بن فنجان

 : القهوة،وقدمه لفالنتينا وقال
آسف،مل أحييك الليلة   ))

 (( خبري املاضية,فأان مل أكن



أحست كاترين أن هناك ما يزعج  
الرجل ، وجاءها صوت من  

 : اخللف يقول
حسنا  ، أخريا  أنت على  ))
تعداد ، وهذا أمر تشكر  اس

 (( عليه
إليهم ،  اجتاز جريد القاعة

 : يستمع إىل أبيه الذي قال
ال تظن أين استيقظت من  ))



غالم ، بل  أجل اخلروج معك اي
ألين أردت أن أسلم على فالنتينا 

، وإين آلسف ألين مل أكن هنا  
 (( املاضية ألفعل ذلك الليلة

 : التفت جريد إىل كاترين وسأهلا 
 ((؟ هل وجدت غرفتك مرحية ))
آه ، نعم ، ابلتأكيد ، إهنا ))

 (( مرحية جدا  
 وانشغلن ابلقهوة اليت كانت



تتناوهلا ، وبقيت على حتفظها معه  
، مع أنه مل يكن من السهل  

يراقبها   عليها أن تتجاهل شخصا  
0 

 : مث سأل أابه
ألست على استعداد ؟ فإين   ))

ههنا   لست عازما  على الوقوف
 (( لنهارطوال ا

وضع بن فريزر فنجان القهوة من  



 يده على الصينية وقال وهو
 : يرمق كاترين حبركة مضحكة

مستعّد متاما  ، هل سنبقى ))
 (( خارجا  طيلة النهار ؟ 

لدّي عمل كثري ، كّف عن ))
 العبث قليال  ، إن هورس ينتظران

)) 
كالمه إىل كاترين وهو   وجه جريد

 : ميّر هبا



ف على هورس هو املشر  ))
 (( مزرعيت ، وهو ابن ماراي

وتالقت عينامها حلظة محلت 
لكاترين الكثري من املعاين 

 0 الغامضة ، مث مضى
 حديث عن املاضي

 
 

تناولت كاترين فطورها يف املطبخ 



من أهنا   بال شهية على الرغم 
كانت تشعر ابجلوع ، وأحست 

أن النهار قد فقد هبجته طاملا أن  
 0املساء  سيغيب حىت جريد

أخذت ماراي حتدثها ، ومل ترتك  
موضوعا  خيّص املنزل أو املزرعة 

فيه تقريبا  ، لقد  إى خاضت
أخربت كاترين أهنا تقوم بتهيئة 
 مجيع األطعمة واحللوايت ، كما



أهنا تشرف على مجيع العاملني  
ابلبيت ، وفهمت من حديثها أن  

املنزل ، وال  ليزا ال هتتم أبعمال
وم إال ابلشيء اليسري جدا  منه تق

، كما أخربهتا أن السيد بن 
والد جريد قد فقد قوته   فريزر

ونشاطه وأصبح على هذه احلال 
ولذا   0بعد موت ولده انغوس 

ليزا أن تقوم برتبية   اضطرت



ولدها وحدها وأصبحت تعتمد 
على جريد يف مجيع شؤوهنا 

 0 تقريبا  
 : قالت كاترين مشرتكة ابحلديث

 هناك شيء أساعدك به ؟ هل ))
)) 
تساعدينين أان ؟ أنت هنا   ))

ملساعدة غلني كي يستعيد صحته 
 وقوته ، أرجو من هللا أن يعيد



 (( إليه بصره
 ((!آمني ))

 : وأضافت ماراي
يبدو أن غلني ال يستطيع  ))

، حىت أييت اليوم الذي   الصرب
يرحل فيه ، ولو أن والدته تريد  

 (( عكس ذلك
مهمة ابلنسبة إليها   هل املزرعة ))

 (( إىل هذا احلد ؟



 (( ميكنك قول ذلك ))
ستؤول إىل  أظن أن املزرعة ))

 (( غلني لو بقي أبوه حيا  
ال ، فإن جريد ماكدوانلد اجلّد  ))

املزرعة حلفيده جريد  ، ترك
000)) 

إذن مل يكن بن والد جريد هو   ))
 (( املالك ؟

، كانت املزرعة ملاكدوانلد  ال ))



أمه ، والد السيدة  ، والد
يف ذلك الوقت  0مارغريت 

هناك سيدة ابلفعل ،  كانت
  (( سيدة ابملعىن احلقيقي

 شعرت كاترين أبن يف كالم ماراي
تلميحا  على أن ليزا مل تكن تلك  

 0السيدة 
 : وقالت

 (( يبدو أنك تعرفينها ))



ابلتأكيد هي اليت أحضرتين   0)
إىل هنا ، وبقيت معها حىت ماتت 

ماتت بعد   سكينة ، لقدن امل
والدهتا مباشرة ، فكرس أبوها  

 (( ماكدوانلد كل حياته هلا
تنهيدة عميقة يف  تنهدت ماراي
 : أسى واتبعت

لقد كان ماكدوانلد سعيدا   ))
مارغريت من   عندما تزوجت ابنته



لكن سعادته مل    0بن فريزر 
تكتمل ، ألن بن مل يبد أي 

عاشت  اهتمام ابملزرعة ،
سة عشرة عاما  بعد  مارغريت مخ

زواجها ، وحلق هبا أبوها بعد  
 (( ذلك بعشر سنوات

فهمت كاترين أن زواج مارغريت 
من بن مل يكن موفقا  ، كما أراده  

، ولكن كاترين   والدها أن يكون



بعد ما رأت بن فريزر ، الحظت 
أنه كان رجال  وسيما  وجذااب  ، و 

أن املرارة واألسى مها  ال شك
حفرا يف وجهه هذه اللذان 

 0اخلطوط العميقة 
كاترين واراتحت  لقد استلطفته

إليه ، وشعرت أنه إنسان بكل ما  
يف هذه الكلمة من معىن ، أما  

يهتم ابملزرعة فهذا أمر   إنه ال



 0يعنيه هو فقط 
قطعت ماراي حبل أفكارها 

 : وقالت
أن الوقت مناسب ألقدم  أظن))

إىل غلني طعام اإلفطار ، أليس  
  (( ؟ كذلك

 : مسرعة ، وقالت وقفت كاترين 
 (( دعيين أفعل ))
حسنا  ، مل ال ؟ أظن أنه   ))



سعادة أن تقدميه   سيكون أكثر
أنت بدال  مين ، ولو أنه ال يراك  

مسكني هذا الفىت ،  0اآلن 
 قليب يكاد ينفطر من أجله فإن
)) 

أخذت كاترين تصعد درجات 
 السلم على مهل وهي حتمل له

 0طعام االفطار 
وجال يف خاطرها سؤال ، ترى  



من أراد أن تكون غرفتها بعيدة 
غلني ؟ فهي ممتنة ملن  عن غرفة

رتب هذا األمر ، كائنا  من كان ،  
 فهل هو جريد ؟ أم هي ليزا ؟

البّد أن لكل منهما أسبابه  
 0إلبعاده عنها 

كان غلني هو الذي فتح هلا ابب 
بنفسه عندما طرقته ،  غرفته

هي كانت فأدهشها ذلك ، و 



حتسب أنه ال يزال مستلقيا  على 
وبعد أن تبادال التحية ،  فراشه ،

  0جاعلة الصينية حاجزا  بينهما 
 : سألته

 (( الفطور ؟ أين أضع لك ))
هناك على الطاولة قرب   ))

النافذة ، ميكنك أن تتحدثي إىل  
تناويل هذا الطعام إن كنت  أثناء

 (( تتحملني مراقبة أعمى أيكل



فأنت  ال تقل هذا ، غلني ، ))
لست أعمى ، كم مرة قلنا لك  

أن هذا األمر مؤقت،وإن بصرك  
 (( سيعود قريبا  

غلني برهة ، مث أخذ  صمت
يتحدث إليها وهو أيكل ، 

حدثها عن املزرعة وكيف تسري  
، هاهلا أن تسمع أن   األمور فيها

يف املزرعة مخسني ألف رأس من  



 املاشية حتتاج مجيعها إىل رعاية 
م ، وضحكت من نفسها  وتنظي

على سخف تصوراهتا عن تربية 
 املاشية ، وهي تسمع شرح غلني

 : املستفيض ، مث قال
ابلرغم من وجود رئيس  ))

 العمال يف املزرعة ، فإنين مهما
أحببت املزرعة ، فلن يقارن حبب  

جريد هلا ، ذلك احلب الذي  



فكسول  جيري يف عروقه ، أما أان
 (( مثل أيب

أن أمك حتب ولكن يبدو  ))
 (( املزرعة

يدور   آه ، نعم ، حب أمي ))
حول جريد فقط ، و ال أدري  
ملاذا تزوجت أيب ، فلم يكوان 

 (( سعيدين معا  مطلقا  
 : كتمت كاترين أنفاسها وقالت



  (( آه غلني ))
يكوان  إهنا احلقيقة ، فهما مل ))

سعيدين أبدا  ، بل كانت 
املشاحنات بينهما مستمرة ، 

 وأغلب الظن أن تلك
املشاحنات كانت بسبب قضائه 
معظم أوقاته يف الصيد ، أما أمي  

 (( فقد كانت تفكر يف جريد
ابلرغم من أن غلني ال يستطيع 



رؤية مالمح الذهول اليت بدت  
فإنه غرّي   على وجه كاترين ،

 : جمرى احلديث ، وسأهلا
فالنتينا ، هل عندك خربة يف  ))

 (( ركوب اخليل ؟
م ، قليال  ، كنا تندرب على نع ))

 (( ذلك وحنن يف املدرسة
 : مستغراب   قال غلني

حنن ؟ آه ، نعم ، أنت   ))



ما   0وكاترين ، لقد تذكرت 
أخربهتا أبمر   قالت لك عندما

سفرك معنا إىل كندا ؟ (( ))آه ، 
 (( كانت فرحة جدا  من أجلي

، لقد أدهشتين ، أمل  حقا   ))
ت تقويل يل سابقا ، أهنا كان

 توخبك دائما  وتريدك أن تتصريف
ابتزان ، من غري أن ترتك لك  

فرصة لّلهو ؟ ال بد أهنا ختتلف 



 ((عنك كثريا  ؟
حقا  ، ولكن عندما عرفت ما  ))

 ((أصابك ، مل متانع
 حسنا  ، ما رأيك يف اخلروج ))

لركوب اخليل هذا الصباح ؟ فأان 
أحس أبن الشمس مشرقة ، 

 بوالنهار صحو مجيل ، مناس
للخروج ، وأريد أن أريك املزرعة  

 (( ، أعين جزء منها طبعا  



 ((00 لكن ، هل تستطيع ))
 : قاطعها غلني قائال  

نعم استطيع إجياد طريقي ،  ))
هنا ،  فالنتينا ، أان ولدت

وتدربت على ركوب اخليل يف  
هذه املراعي منذ صغري ، منذ 

، ولن  كنت يف الثالثة من عمري
ألحد ، أجعل من نفسي سخرية 

إذا سأعتين بعض الشيء ، 



 وابملناسبة سوف أريك مبىن
العمال ، فأان أريد أن أحتدث إىل  

 (( فوسنغ وهو الطاهي هناك
على الباب ،  مسعا طرقا  خفيفا  

 : فصاح غلني غاضبا  
 ((من هناك ؟ ))

 ومن غري أن يلقى إجابة ، فتح
الباب ودخلت ليزا ، وملا وجدت 

ينها كاترين هناك نظرت بطرف ع



 : ، مث قالت حتدث ابنها
اي عزيزي ، مل أكن أعرف أن   ))

فالنتينا بصحبتك ، فجئت 
 (( ألطمئن عليك

خبري اي أمي ، لقد منت جيدا   أان))
، وتناولت فطوري اآلن ، وبعد 

 أن أرتدي ثياب اخلروج ،
سنتّجول أان وفالنتينا على ظهور  

 0اخليل ، يف أرجاء املزرعة 



 
نظر إىل  ت قالت ليزا ، وهي

 : كاترين
ليس من احلكمة اي ولدي أن   ))

 تفعل ذلك ، فما زلت حتتاج إىل
 (( كثري من الراحة

 : تدخلت كاترين وقالت
أظن أن أمك على صواب ،  ))

أفضل يف الغد ،   لعلك تكون



 (( فليس يف األمر عجلة
دار حول السرير وألقى بنفسه 

 : وأجاب على فراشه
فالنتينا ، أان أقبل إذا  حسنا  اي  ))

 (( وعدتين ابخلروج معي يف الغد
 : قالت أمه بغضب

هل ميكنك معرفة كيف  ))
سيكون حالك يف الغد ؟ أسأل 

 (( أوال   جريد



إىل مىت  00جريد 00جريد  ))
سيستمر وصيا  علّي ، أرجوك 

 على نفسي جيب أن أكون وصيا  
)) 

أخذت ليزا نفسا  عميقا  ، 
صفراء   ورشقت كاترين بنظرة

 : وقالت
حسنا  ، سوف ال أقول شيئا  ))

أكثر من هذا اآلن ، ولكن إذا  



وحدك  حصل أي مكروه فأنت
 (( املسؤول

كانت كاترين تعلم أهنا كانت 
 تعنيها هبذا الكالم ، ولكن غلني

 : أسرع وأجاب
ستكون غلطيت وحدي !  ))

إهدأي اي أمي سوف ال حيدث 
 (( إال اخلري

ال أرجو ذلك ، يف كل ح))



سأذهب وارتدي ثيايب ، مث أعود  
،  إليك ، عندما تكون وحدك

أريد أن أمسع منك أخبار اجلامعة  
، وال شك أن فالنتينا ستسمح 

 (( بذلك
موقف ليزا ، أهنا متيل   كان يبدو

إىل تعكري اجلّو الذي حييط هبا 
 أبي طريقة ، وتسألت : ترى

ملاذا تكرهها ليزا ؟!! فإن كانت  



ا فعلت ، فهي تكره فالنتينا مل
فالنتينا ، وإهنا  تعلم أبهنا ليست

هنا فقط ملساعدة غلني ، ريثما 
يعود إليه بصره ، وهي ال تشكل 

 0خطر عليها  أي
يف وقت الحق من الصباح ، 

شعرت كاترين برغبة يف اخلروج  
املنعش ، حيث ميكنها  إىل اهلواء

إخفاء قلقها وراء البهجة اليت  



ستحس هبا من جراء شعورها 
وحدها يف أحضان الطبيعة   هناأب

تلفح الشمس وجهها ، ورائحة  
 احلشائش اخلضراء متأل رئتيها ،

  وقبل
 

أن خترج ، أخربت ماراي برغبتها ، 
 فلم تبد املرأة العجوز لذلك أي
اعرتاض ، أكثر من أهنا حذرهتا 



من االبتعاد عن املنزل ، 
 وأتكدت كاترين أن ال جمال

للضياع ضمن املساحات 
عة اليت يرى اإلنسان فيها  الشاس

 0إىل بعد عدة أميال 
فقد أخذت كاترين   ومع ذلك

بنصيحة ماراي ، وبقيت ضمن 
املنطقة اليت حتيط ابملبىن ، كما 

وقتا  ممتعا  تتفرج على  قضت



اخليول اليت جذبت انتباهها قبل  
 0العودة إىل املنزل 

يكن يف غرفة الطعام سوى  مل
 كاترين وليزا عندما حان موعد

 0الغداء 
 : ابلكالم قائلة فبدأت ليزا

ابحلقيقة ، عليك أال تشجعي   ))
غلني على تصديق أن حياته 

معك ، أعين كأنك   ستستمر



ستشاركينه حياته يف املستقبل ، 
 إن مساعيك تتعارض مع شفائه

000)) 
 : قالت كاترين وهي تلهث

أان ال أعلم أين فعلت شيئا  من ))
 (( ذلك

أن ركوب   أنت تعرفني متاما  ))
اخليل آخر شيء ميكن القيام به  

 ((000 ، ففي حال إذا سقط



تدخلت ماراي وهي حتمل بعض 
 : األطباق من الطعام

نعومة   غلني يركب اخليل منذ ))
أظفاره ، فال حتطمي ثقته بنفسه  

 (( اي سيدة ليزا
، إين   مل أسألك رأيك اي ماراي ))

أحس بصداع ، فهل ميكن أن  
 (( تعطيين دوائي ؟

 أخذت ماراي األمر بروح طيبة ،



أما كاترين فقد التفتت إىل  
طعامها ، فهي ال تريد أن حتشر  

 نفسها يف مشاحنة مع والدة
 0غلني 

ويبدو   0اختفت ليزا بعد الغداء 
أهنا ذهبت إىل ابنها ، وعادت 

غرفتها ، تكتب رسالة  كاترين إىل
إىل أبيها ، ومل تذكر فالنتينا 

أخربته   ولكنها فقط 0بشيء 



تقضي إجازهتا يف كندا ،  أهنا
ولتفكر فالنتينا هبذا كيفما شاءت 

0 
وتسلية ،   كان العشاء أكثر متعة

بوجود بن فريزر ، وقد تواجد 
 0اجلميع حول املائدة  
جانب  كان غلني جيلس إىل 

كاترين ، ويسأهلا أين قضت 
طيلة بعد الظهر ، والحظت من 



،  ذلك أن ليزا مل تكن عنده
 : قالت

 ((0000ظننت أن أمك ))
والديت قضت معي فقط مخس  ))

وبعدها كنت  عشرة دقيقة ،
أصغي إىل التلفزيون ، اي هللا كم 

لعبة البيسبول ممتعة ابلسمع ، 
 (( تقدرين أن تريها عندما ال

أما جريد فقد بقي منطواي  على 



عدا  نفسه كالليلة السابقة ، وما
سؤاله لكاترين عن كيفية قضائها 

هذا ، مل يشارك يف يومها 
 0 األحاديث مطلقا  

وعندما التقت عينا كاترين بعينيه 
رأت الغضب يطّل من أعماقهما  

الذي جيول يف  دون أن تعرف ما
 0خاطره 

والد جريد هو الذي أضفى على 



 اجللسة حيوية وهبجة ، بقصصه
الشيقة اللطيفة ، وكان يبدو أنه  

 0قصد هبا تسلية كاترين 
 جدا   كانت كاترين سعيدة

ابالستماع إليه ، مراتحة لصداقته 
، حىت أن غلني راعى ذلك ،  

ومسح  عندما انتهى العشاء ،
لعمه أن يقوده إىل غرفة اجللوس 

، عندما خرج جريد ، مّد غلني 



شعر كاترين   يده يعبث خبصالت
 : ، مث متتم 

أحس أن شعرك صار أكثر   ))
 نعومة من املعتاد ، كما أين ال

شعر أحياان  أنكر عليك أنين أ
كأين ال أعرفك من قبل 

000))  
تذهب   غلني من األفضل أن))

 (( إىل فراشك



قالت كاترين هذا الكالم لتتهرب 
 به من الرد عليه ، أما هو فقد

 : وقف وقال
 (( حسنا  ، كما تشائني ))

وملا بلغا أوىل درجات السلم ،  
على الصعود إىل   أصر غلني

 : غرفته لوحده ، وقال
طريقي من دون تلك  سأعرف  ))

أعطاها الطبيب يل أين   العصا اليت



  (( أرفض التجول بعصا
مل متانع كاترين وهي حتس أن 

أن يعتمد على نفسه   غلني جيب
، ولكنها راقبته وهو يصعد ، مث 

 0عادت 
غرفة   التقت جبريد خارجا  من

اجللوس ، فرتاجع قليال  ليسمح 
 : هلا ابملروال فقال هلا

قادما    أين غلني ؟ كنت ))



 (( ألوصله إىل غرفته
 : حتاشت النظر إىل عينيه وقالت

الصعود   لقد ذهب ، أراد  ))
وحده وأظن أن هذا هو 

  (( األفضل
حلظة صمت مّرت هبما ، حسبته 

خالهلا ، ولكن عندما  قد رحل
دته ال يزال  رفعت رأسها وج

واقفا  ينظر إليها ، وقال بصوت  



 : منخفض
أظن أنه جيب علّي أن اعتذر  ))

، مل أجد فرصة ألفعل ذلك  
تصفحني   الليلة املاضية ، فهل 

عين ، أان لست مهجيا  إىل هذا  
 ((احلدّ 

اتكأت كاترين على حافة األريكة  
ومتنت لو أنه يذهب اآلن فهو  ،

قّدم اعتذاره ، وال تصدق انه  



 0عنيه حقا  ي
وقف أمامها ، لكنها   مشى حىت

 : مل تنظر إليه فتكلم اثنية
 ((؟ أليس عندك ما تقولينه ))

 : هزت كتفيها ومتتمت
 (( حسنا  ، قبلت اعتذارك))

 : وقال مث ملس شعرها املستعار
آين آسف ، أظنك ستلبسينه  ))

 (( أكثر مما توقعت



 نظرت إليه نظرة خاطفة ،
ا  لطيفا  فلمحت يف عينيه تعبري 

 : فقالت
ملاذا مل حتسب أنين سأحتاجه  ))

 (( الوقت ؟ طيلة
كانت كاترين تتجه حنو الباب إىل  

غرفتها ، عندما ظهرت ليزا  
 : متجاهلة كاترين وقالت

هكذا إذن ، أنت هنا اي  ))



عزيزي ، كنت أحبث عنك واآلن 
 (( وجدتك

كانت كاترين تدرك وهي متضي 
أن عيين جريد تالحقاهنا 

 أصابعة تعبث بلطف يف شعرو 0
 0ليزا احلريري املتموج

 صرخة مدوية
 
 



مرت ثالثة أايم قبل أن خيرج  
مع كاترين لركوب اخليل ،  غلني

ثالثة أايم قضاها يف فراشة ن 
ماعدا ساعات املساء فقط  

كان ينضم فيها إىل بقية   حيث
أفراد العائلة على مائدة العشاء ، 

 أو يف غرفة اجللوس ، وأما
ن فكانت جتد سلوى يف كاتري 

رفقة ماراي يف املطبخ تستمع إىل  



 0 حكايتها املثرية اجلميلة
غري أهنا بعد ظهر أحد هذه 

األايم ، رافقت بن فريزر يف جولة  
األرضي وهو  يف أحناء الطابق

حيكي هلا اتريخ العائلة ، أخذا  
ينتقالن من غرفة إىل أخرى ، 

من الذهول أمام   وهي يف حالة
فخامة وأانقة ما ترى ، والواقع  
أن كاترين مل تعرف عدد الغرف  



مرت هبا ، ومل تستطع أن   اليت
تقدر املساحات اليت بنيت عليها 

 ، ومجيعها ال تقل رحابة ،
وزخارفها ال تقل مجاال  عما سبق 
ورأته من أجزاء املبىن ، وعجبت 

مل كل هذه  يف نفسها ، وتسألت 
مل كل هذه الغرف  القاعات ، و 

 !!؟
كان بن قد قرأ أفكارها فقال 



 : ينهيا جولتهما بعد ومها مل
يف الواقع ، مل يكن من   ))

الضروري بناء مجيع هذه الغرف  
ولكن ماكدوانلد أراد أن يبين   ،

أكرب وأفضل بيت يف اجلوار ،  
 (( وهذا ما فعله

بغرفة خاصة للموسيقى ،  مرا
مزخرفة أبمجل الزخارف وأتقنها  

 يف وسطها بيانو فخم مل يفقد0



رونقه وملعانه ، ويف إحدى الزوااي  
 0قيثارة كأمنا مل متسها يد 

مفاتيح   مر بن أبصابعه على
البيانو ، وقال ويف صوته نغمة  

 : حزن عميق
مارغريت اعتادت أن تعزف  ))

كثريا  ، ولكن بعد والدة  عليه
أجنس وجريد، ملتعد متلك الوقت  

 (( الكايف لذلك



كاترين أبن جريد احتفظ   شعرت
هبذه الغرفة كما هي لذكرى أمه ،  

 وملا نظرت إىل بن رأت مالمح
 0أسى دفني ترتسم على وجهه

وصال إىل غرفة املكتبة ، فكانت 
وزخارفها   كبقية الغرف ابتساعها

وترتيبها وفخامة أاثثها ، ألقت  
كاترين بنفسها على إحدى 

للراحة ووقف بن   األرائك طلبا  



يتكئ على حافة مكتبة قبالتها 
تغطي اجلدار صفت فيها الكتب 

مث  0حىت السقف  من األرض
 : قال
يف هذا املكان يقضي جريد  ))

 معظم وقته ، هذا إذا مل يكن يف
 (( غرفته اليت خيلو إىل نفسه فيها
سحب من بني الكتب جملدا  

يديه ،   ضخما  وأخذ يقلبه بني



 : وقال
لقد اشرتى ماكدوانلد هذا   ))
لد ألجنس ولدي األكرب ، لقد  اجمل

صيادا  ماهرا  ، وكان يسعده   كان
اخلروج للصيد يف كل األجواء  

0)) 
حزن   ومرة أخرى مرت سحابة

واستمر يف  0على وجه بن 
الكالم ، واستمرت كاترين يف  



 اإلصغاء إىل حديثه ، ولكنها
فجأة حملت جريد من خالل 

 0النافذة 
فوقفت مسرعة وتراجعت ختفي 

املخملية ،  راء الستائر نفسها و 
لئال يظن أهنا أخذت حريتها  

أما بن فإنه مل  0أكثر مما جيب 
 : األصغر واتبع يلمح ولده

اجنس قتل ، الطائرة اليت   ))



كانت تقله سقطت يف الغابة ،  
اجلهة الشمالية من هنا ، يف  على

طريق عودته من رحلة صيد ، 
 ((00مسكني اجنس 

ويبدو  جريد إىل الغرفة ،  مل يدخل
أنه صعد مباشرة إىل سريره ، أما  

من   مها فقد أكتفا هبذا القدر
 0التجول ، وافرتقا كل إىل غرفته

أصبح اهلواء عليال  ، والشمس 



إطاللة صبح اليوم  دافئة ، مع
التايل ، وحالة غلني تسمح له  
ابخلروج برفقة كاترين لركوب  

 0 اخليل
كان اإلسطبل قريبا  من مساكن  

ولكن قلة منهم كانوا  العمال ، 
الصباح ،   قد خرجوا يف ساعات

رأت كاترين اثنني من العاملني  
هناك ، فصاحا حيييان غلني ، 



مبصافحتهما وتقدمي   وقام غلني
 : كاترين إليهما ، وقال أحدمها

 لقد مسعنا مبا أصابك ، ولكن))
يبدو أنك عوفيت متاما  ، فإن 

دماء ماكدوانلد جتري يف عروقك  
 ((!ماكدوانلد سلم أي، ولن يست

أين مسرور لسماع ذلك ، هل   ))
فو قريب من هنا ؟ أريد أ، أعرفه  

 (( فالنتينا على



رأت كاترين أهنما كاان مولعني  
بغلني ، وبعد أن ودعهما ، قادها  

مبىن وجدا فو يف املطبخ  إىل
فتبادال معه التحية ، وبينما كانت 

الغرفة   كاترين تلقي نظرة على
لرجال فيها طعامهم اليت يتناول ا

، أخذ فو يشرح هلا بعض  
هناك ،  األحداث اليت جتري 

 : فقال



يسكن هنا مخسون عامال  ،  ))
 (( بعضهم يعيش مع أهله

 : كاترين  تعجبت
كنت أحسب أن مجيعهم ))

يعيشون مع عائالهتم يف هذه 
 (( البيوت

 : قال غلني
كانوا يفعلون ذلك منذ سنني ، ))

ادة لكن جريد حفاظا  على سع



هلم حرية   وراحة عماله ، ترك
العيش أينما يريدون ، كي يتمتعوا 

أبوقات فراغهم على فراغهم 
 (( يشاؤون على النحو الذي

 (( أن جريد يقدر على ذلك ))
 : قال فو ابعتزاز

معىن الكلمة  جريد رجل بكل ))
، فهو يستحق أن يكون حفيد 

 (( ماكدوانلد



 : قال غلني معلقا  
وخيلص له ، حيب جريد  فو ))

فقد أنقذ حياته ذات مرة من  
 (( الغرق

 : وأضاف فو
، أنقذ حيايت من الغرق ،   فعال   ))

أو املوت بردا  ، وخاطر حبياته من  
املمكن  أجلي ، مع أنه كان من

 (( أن يتجمد مثلي



مل يرض غلني ابحلصان الذي  
 قدمه له تروي ، ذلك الشاب

اليافع الذي القاهم يف املطار ، 
ى ركوب حصانه برنس  وأحل عل

 : ولكن تروي قال
جريد هو الذي حدد يل أي   إن))

حصان أعطيك ، ولآلنسة  
 (( فالنتينا

يقوله جريد ،   أان ال أابيل مبا ))



 (( أريد برنس ، أين برنس ؟
 (( لقد ركبه جريد هذا الصباح ))

 : غلني غاضبا   قال
ال أبس ، سوف أركب بيكر ،  ))

ولكن أخرب جريد ، أنين لست 
  (( ولو كنت أعمى مبتدائ  ،

كان الصبح رائقا  ن والشمس 
 ترتفع تدرجييا  إىل كبد السماء ،

تلّون اجلبال البعيدة بريشتها  



الذهبية ، فتبدو كسالسل من 
 0الذهب اخلالص 

غلني لكاترين وحصاهنما  قال
 : يسريان جنبا  إىل جنب

آسف على تصريف ، لكن مثل ))
 (( األمور تقلب كياين هذه
ال تبايل غلني ، واآلن أعلمين   ))

 إىل أين نذهب ، فاملساحات
شاسعة ، وال أستطيع أن أقرر  



 (( وحدي
حسنا  ، هل ترين تلك اجلبال  ))

يساران ؟ إهنا تبدو   اليت تقع على
قريبة ولكنها يف الواقع بعيدة 

 (( جدا  
اجلمال ،  ية يف إهنا تبدو غا ))

 (( أليس كذلك ؟
ومتنت كاترين لو ُقطع لساهنا قبل  

املالحظة ،  أن تعطي مثل هذه



ولكن غلني أخذ األمر بروح طيبة 
 : وأضاف

الدنيا   أظن أهنا أمجل جبال يف ))
، ولكن إضافة إىل بعدها فهي  

 (( خطرية جدا  
 إين أتوقع ذلك ، إىل أين ))

 (( نذهب ؟
 : حّول غلني رأسه وقال

إذا مل   -من جهة اليمني ،  ))



هناك غاابت كثيفة  – أكن خمطئا  
األشجار ، شاسعة املساحة ن مث 

تنحدر بشدة إىل واد ضيق عميق 
وهناك تشاهدين الشالالت   ،

اليت أعطت منطقتنا اسم 
 (( شالالت موز

أليس هذا خطرا    ولكن غلني ، ))
علينا أيضا  ؟ أال ميكن أن نتجول  

 اعي الفسيحةفقط يف هذه املر 



 ((؟
ماذا ؟ أميال وأميال من  ))

املراعي ، و اآلف من املواشي ، 
 تريدين رؤيته ؟ فهل هذا كل ما

)) 
ال ليس هذا كل ما أريد رؤيته   ))

 ولكن هذه أول مرة خنرج فيها ،
 ((000وأمك 

 : قاطعها بغضب



أمي ، أمي مىت حتافظ على ))
ذلك   وجودي إىل هذا احلد ؟ كل

هو يريدها أن   من أجل جريد ،
تعىن يب ، ولذا فهي تفعل ما يريد 

 (( األمر ، وهذا كل ما يف
 ((00آه غلني , أان متأكدة  ))
متأكدة من ماذا ؟ أهنا أم  ))

أهنا هتتم ملا حيدث يل ؟  صاحلة ؟
فالنتينا ، هي فقط تريد جريد ،  



 وهي مستعدة لتفعل أي شيء
ممكن لتتزوج منه ، دعينا منضي 

 (( اآلن
حرك غلني حصانه إىل األمام ، 

كاترين مث تقدمته تشق   وتبعته
الطريق ، فرأت األرض تزداد  
وعورة كلما توغال إىل داخل 

، مث إىل املنحدرات اليت   اإلحراج
تؤدي إىل الوادي ، كما كانت 



 األشجار تزداد كثافة فضاق
 0املمر الذي يعربونه  

أطلت كاترين من فوق ، فأذهلها  
المعة   جرج مياههامشهد حبرية ترت 

حتت ضوء الشمس الفضي ، 
وخرير املياه اليت تتدفق من فوق  

مكاان  الصخور ، وعندما بلغا
فوق الشالل مباشرة ، وقفت 

مسحورة أمام هذا اجلمال األخاذ  



0 
 : مسعت غلني يقول

شالالت موز ، كم كنا نسبح ))
يف الصيف يف هذه البحرية ، 

 (( دعينا ننزل إليها
 غلني ، الطريق  ال ، ال، اي))

صعبة جدا  ، إىل هنا ويكفي 
يوم آخر ،   اليوم ن دع ذلك إيل 

 (( فأنت ال شك متعب اآلن



 (( أان خبري فالنتينا ))
االستمرار يف  أصر غلني على

الرحلة ، فهمزت احلصان بقدمها  
 0حتثه على املسري 

احندارا    أصبحت الطريق أشد
عندما اقرتب من القاعدة ، 

 تعد جتد هلا  وأشعة الشمس مل
الشجر   منفذا  من بني أوراق

الكثيفة ، ورائحة العفن تنتشر يف  



كل مكان من النبااتت الكثة  
 0الرطبة 
كاترين كلما تقدمت قليال   كانت

تلتفت لرتاقب غلني بكثري من  
 اخلوف والقلق ، وإذا هبا جتد

نفسها ترتفع عن ظهر جوادها ، 
عالقة أبحد األغصان القاسية  

 0 رض املمرالناتئة ع
صرخت أبعلى صوهتا وهي 



تسقط عن صهوة اجلواد على  
 ظهرها ، فوق النبااتت الندية

الشائكة ، وسقط فرع الشجرة  
بعنف على وسطها ، غابت عن 

 وعيها لبضع ثوان ن وملا جاءها
صوت غلني املضطرب مناداي  ، مل 

 0تستطع أن جتيبه
كرر غلني النداء ، ولكن بال  

صانه ، ، نزل عن ظهر ح جميب



وأخذ يتلمس األرض حبثا  عنها 
 : وهو يصيح

أنت ؟ ما الذي   فالنتنا ؟ أين ))
 (( أصابك ؟

وملا وجدها جثا بقرهبا وتناول 
وحنان ،  يديها بني يديه حبب

حاولت التكلم و بصعوبة  
خرجت الكلمات متقطعة من بني  

 : شفتيها وقالت



 (( أان خبري غلني000أان  ))
كان من    هل أنت حقا  خبري ؟ ))

إهنا  املمكن أن يدق عنقك ،
غلطيت ، ما كان علي أن أجربك  

 (( على النزول
 

 استطاعت كاترين اجللوس ،
وحركت جسمها ، فاطمأنت أهنا  
على األقل مل تصب بكسور ، مث 



الذي   تناولت الشعر املستعار
سقط عن رأسها وثبتته مكانه ، 

 : وقالت
غلني ال تكن أمحق ، لست ))

لك ، هيا بنا أالن  ذ املسؤول عن
نعود إىل البيت ، وإين آسفة إذ  

قطعت عليك هذه النزهة ، ومن  
، اطمئن فسوف أكون   جهيت

 خبري عندما أغتسل وأبدل ثيايب



)) 
 ضحكت كاترين من نفسها ومها
عائدان ، ألهنا هي اليت سقطت 
وليس غلني ، وأتكدت أن هذا  

تراها   سيفرح ليزا ، ومتنت أال
وهي على هذه احلالة ، وأال يراها  
جريد أيضا  وهذه األوحال تغطي 

 0 ثياهبا
جتاهلت كاترين أآلمها ومسحت  



لغلني أن يتكئ عليها طوال  
البيت ،  الطريق من اإلسطبل إىل

وقالت يف نفسها : كان جيب أال 
أستجيب إلحلاحه وشعرت لو  

على الوادي   أهنا رفضت النزول
ذلك وما   ، لكان قد ختلى عن

 0أجربها عليه 
البيت ،  رأهتما ماراي عندما دخال

ولكنها مل تعلق على مظهر كاترين  



امللطخ ابألوحال ، ودعت غلني 
املطبخ ويتناول  لريافقها إىل

فنجان من القهوة ن بينما ذهبت 
 كاترين لتغتسل وتبدل مالبسها

0 
خلعت ثياهبا بصعوبة ، فقد 

كانت مجيع أعضائها تؤملها ،  
تسلل   ضافة إىل الربد الذيابإل

إىل جسمها من خالل مالبسها  



املبتلة ن فكان احلمام الساخن  
جلروحها ورضوض   بلسما  شافيا  

ظهرها ، وأسلمت عينيها 
الغماضة قصرية ليتسىن حلرارة  

أن تتسرب إىل   املياه الساخنة
 0عظامها اليت تتجمد من الربد 
نبهتها األصوات املنبعثة من 

إىل أن الرجال   النافذة ، حتت
عادوا من أعماهلم ، وعرفت أن 



 0وقت الغداء قد حان 
خارجة من احلمام  أسرعت

لرتتدي ثياهبا ، حانت منها 
التفاته إىل مرآة احلمام اليت  

خلفها ، فهاهلا ما رأت من   كانت
بقع أرجوانية تنتشر يف كل مكان 

 على ظهرها ، وأدركت أن
السقطة مل تكن بسيطة أبدا  كما 

 0ت تصور 



لبست كاترين بنطال أخضر 
أنيق سكري  مجيل مع قميص

اللون وحتملت على مضض كل 
ما حتس به من أوجاع ، ونزلت  

حيث رأت  إىل الطابق األرضي ،
يف القاعة الكربى حشدا  من  

الناس ، كما رأت غلني جيلس  
يتحدث إىل   على إحدى األرائك 

  عجوز معه فتاة صغرية ،



وليزا تقف قرب جريد جتامل  
تنظران   بعض الضيوف وعيناها

حنو املخل ، أما جريد فلم يكن  
له أثر هناك ، أسرع إليها بن  

 : يدها وقال فريزر وتناول
تعايل اي فالنتينا ، ألعرفك  ))

 (( على زواران
الضيوف يقوم   مث سار هبا بني

مبهمة التعارف ، وملا انتهى من  



ذلك قدم هلا كأسا  وتناول هو 
  كأس آخر من

 .ربتقالعصري ال
أخذت إحدى الزائرات تتحدث 

 : إليها قائلة
أخربان أنك ممرضة ،  السيد بن))

آنسة فالنتينا ، لقد كنت أان 
أيضا  ممرضة عندما التقيت 

 (( بزوجي



أين طالبة متريض فقط ، ومل  ))
 ابتدئ بذلك إال منذ ستة أشهر

)) 
صوهتا وطلب منها  مسع غلني

االنضمام إليه ، فاستأذنت بن  
رأة اليت كانت حتادثها ، وهي وامل

  0ابالرتياح البتعادها عنها  تشعر
ومضت إىل غلني حيث جلست 

 : جبانبه ، فقال



أعرفك على فرانك   دعيين ))
ستيفنس ، ولوري صديقني من  

  (( أايم الدراسة
اجلميلة  مل تكن لوري ابلفتاة

كانت   –واحلق يقال  –ولكنها 
وقد الحظت  0كثرية اجلاذبية 

إىل غلني ،  هنا متيلكاترين أ
فتمنت لو أهنا تستطيع أن ختربها  

احلقيقة ، وأهنا ال تشكل خطرا  



 0 عليها
انفض الزوار يف الساعة الواحدة  
والنصف تقريبا  من غري أن يظهر  

اآلخرين إىل   جريد ، مما اضطر
تناول غداءهم معا  من دونه تقوم 

على خدمتهم ماراي ومساعدهتا 
 0 كاترين
 : ليزا إىل بن وسألتهنظرت 

ملاذا مل ينظم جريد إلينا ؟ وهو  ))



سألته أن يطلب من   يعرف أين
مارتن اجمليء وإلقاء نظرة على 

 (( غلني ؟
 : كان غلني هو الذي أجاب

أنت تعرفني اي أمي أن جريد   ))
مشغول وليس لديه الوقت  

يف أية حال   0للثرثرة أثناء النهار  
هنا  ملاذا جيب أن أييت جريد إىل 

اآلن ؟ أمتىن أال تقحميين يف 



 (( الشخصية أمورك
ماذا تعين أبموري الشخصية ))
 ((؟

ال أدري ، أنت تفهمني   ))
متاما  ، وأان ال أحتاج إىل   قصدي

طبيب أخرق مثل مارتن ليشرف  
على عالجي ، الدكتور سنغ 

الرتتيبات الالزمة ألقابل   عمل
الطبيب املختص يف مشفى 



، بعد ماكنزي ، يف كاجلري 
، وحىت ذلك احلني ال   أسبوعني

أحد ميكنه أن يفعل شيئا  
 (( مطلقا  

 : قالت ليزا ابقتضاب
أان فقط أفكر فيك اي ولدي ،  ))

وأريد أن أفعل أي شيء 
تتوقع   ملساعدتك ، وال أظنك

مين التصرف وكأنك مل تصب 



 (( بشيء
شرب غلني العصري الذي يف  

، وأزاح   كأسه دفعة واحدة
 : امه ، وقالالصحن من أم

حسنا  ، أان لست عاجزا  اي أمي ))
 تتذكري ذلك دائما   ، وأمتىن أن

)) 
بعد الغداء طلب بن من كاترين  

 البقاء معه ، ريثما يذهب غلني



ليسرتيح وبعد معارضة قصرية من 
غلني مضى إىل غرفته ، تتبعه ليزا  

0 
يكرس كل وقته  يبدو أن جريد))

للمزرعة ، مع أين أعرف أن لديه  
 (( من ينوب عنه يف أعماله

فعال  من يشرف على  هناك ))
املزرعة ، ولكن جريد ال يوكل  
أحدا  وهو موجود هنا ، هذه 



طريقته يف العمل ، مل تكن  ليست
طريقة ماكدوانلد من قبل ن إن 

جيري  حب املزرعة وتربية املواشي
يف عروقه ، كما انه يستمتع 

بصحبة العاملني عنده وخصوصا  
 (( هورس

آه ، نعم ، تعين ابن   هورس ؟ ))
 (( ماراي
لقد نشأ هو وهورس معا  ،  ))



مارغريت ،  فبعد وفاة والدته
 (( أصبحت ماراي مبثابة أمه

 (( آه ، لقد فهمت))
اخليل معا    ما رأيك يف ركوب ))

يف جولة قصرية ؟ أم أنك ركبت  
 (( اليوم مبا فيه الكفاية ؟

لقد فعلت ، وأحب  أجل ، ))
ء بعض الوقت يف اآلن قضا

املكتبة ، فأان أحب الكتب ، ويف 



مل أر جمموعة كبرية من  الواقع أين
الكتب كهذه ، إال يف املكتبات 

 (( العامة
وأان سأجد شيئا   مل ما شئت ، ))

 (( آخر أفعله
هل ستذهب وحدك إىل   ))

 (( اإلسطبل ؟
، رمبا ، وسوف أراك   ال أدري ))

 (( فيما بعد



غرفة املكتبة بقيت كاترين يف 
وعيناها  طيلة بعد الظهر ،

تنظران إىل الطريق بني احلني  
واحلني ، رمبا كانت تنتظر جميء 

أهنا حتاول جاهدة  جريد ، الشك
إبعاده عن خميلتها ، ولكن ابلرغم 

 من مجيع حماوالهتا ، مل تستطع
جتاهله ، وأيقنت أن عدم حبها 

 0لليزا كان بسببه 



  بعد حني تركت املكتبة إىل
وملا كان ظهرها يؤملها   0 غرفتها

وتشعر بتصلب يف أحناء جسمها  
، وجدت أنه من األفضل أن 

إىل فراشها ، ومتنت أن جتد  أتوي
هلا حجة كالصداع مثال  لتتحاشى 

الطعام   هبا االجتماع على طاولة
0 

ويف املساء ، وبعد أن اسرتاحت 



كاترين بضع ساعات ، مل جتد 
  النزول إىل غرفة مناصا  من

الطعام ، وهناك على املائدة ، 
 رأت جريد ومعه هورس ابن ماراي

0 
مل أتكل كاترين كثريا  ، وكذلك 
غلني ، أما جريد وهورس فقد 

الطعام  امضيا مدة تناوهلما
يتحداثن عن جتارة املاشية ، حىت 



أن ليزا مل تعد لديها القدرة على 
 : وقالت  حتمل ذلك ،

 هل من الضروري أن تدخل ))
املواشي إىل غرفة الطعام  موضوع 

معك طيلة النهار   ؟ أان مل أحتدث
اي جريد ، أكثري على أن تبدي يل  

شيئا  من  –على األقل  –
 (( يف املساء ؟  االحرتام

أجاب هورس بصوت منخفض 



 : فيه معىن االعتذار
ليزا ، إهنا  إين آسف اي سيدة ))

غلطيت أان ، لدينا أمور كثرية جيب 
ق معك ، أن نبحثها ولكن احل 

الطعام ليست مكاان   فإن مائدة
 (( هلذا البحث

قال جريد وهو ينظر إىل أرملة  
 :حتذير أخيه نظرة

حسنا  ايهورس ، ليزا مل تقصد ))



ذلك ابلضبط ، لكن أين بن ؟ ال  
مل يكن هنا طيلة بعد   تقويل أنه 
 (( الظهر ؟

أظن ذلك ، يف الواقع أان ال   ))
فرتة بعد  أعرف ، فقد قضيت

يف غرفيت أسرتيح ألين   الظهر
كنت أحس بصداع شديد ، 

الضيوف   وأنت تعلم أن خدمة
 (( ليست سهلة



 : ضاقت عينا جريد وقال
ضيوفك ، ماذا تعنني أبنك  ))

؟ إما أنه كان أو مل يكن ،   تظنني
 (( أريد أن أعرف

 لقد تناول طعام الغداء معنا ))
)) 
 (( وبعدئذ ؟ ))

 : تدخل غلني قائال  
 تينا ذهبنا يف نزهةأان وفالن ))



نستمتع بركوب اخليل هذا  
الصباح ، أما بعد الغداء فقد  

ذهبت إىل غرفيت أسرتيح ، 
 (( بن مع فالنتينا وبقي

 : قالت كاترين
هذا صحيح ، وقد طلب مين   ))

قصرية على  مرافقته يف جولة
اخليل ، ولكين اعتذرت منه ، 

 (( ألين كنت متعبة قليال  



 (( ؟  إذن أين ذهب ))
ضاقت ليزا ذراعا  هبذا النقاش  
وهي تكره اهتمام جريد أبحد 

 : ، وقالت حىت ولو كلن أابه
مل كل هذه الضجة حول غيابه  ))

؟ ال بد وأنه يف مكان قريب ، 
 أخذ العربة إىل موزابي قد يكون

)) 
 : قال جريد



يبدو عليك اي ليزا الكثري من   ))
وحتتاجني بعض التغيري   الضجر ،

لك ؟ وأان أشعر أن  ، أليس كذ
 احلياة يف املزرعة موحشة المرأة
مثلك ، وعليك أن تري حال   

 ((لذلك
 : ملعت عينا ليزا ، وقالت

ما تقول ؟ أنت  جريد هل تعين ))
تعرف كم أحب قضاء أسبوعني  



يف نيويورك ، أشرتي ما أريد ،  
أشاهد آخر املسرحيات ،  أمتتع ،

هل تظن أننا نستطيع ذلك ؟ 
 تينا هنا ، فلن يكونوطاملا فالن

 (( غلني حباجة إلينا
 : قال جريد جازما  

ميكنك الذهاب ، حيث  ))
نستطيع التغلب  تشائني ، وحنن

على الصعاب ، وكما قلت ، 



 (( فإن غلني ال حيتاج إليك اآلن
 : ليزا وقالت شحب وجه

ماذا تعين نستطيع التغلب   ))
على الصعاب ؟ هل تعين أنك  

 (( معي ؟ لست قادما  
 تراخى جريد على كرسيه وأجاب

: 
ليزا ، أنت تعلمني أنين ال   ))

ترك املزرعة اآلن ،  أستطيع



ابإلضافة إىل أين ال أحب 
 (( نيويورك

 : أجابت ليزا بوقاحة
أية حيلة عفنة هذه اليت تلعبها   ))

 (( ؟
نظر جريد حوله وقد نفذ صربه 

 : وقال
أية حيلة تعنني ؟ ليزا أان ال   ))

ي ما تشائني ، أمنعك أن تفعل



نيويورك ، خذي معك  اذهيب إىل 
ابم ابملري إن أردت ، أنت تعرفني  

 (( أهنا تسر مبرافقتك
ملست موجة كره تتدفق  كاترين

من عيين ليزا ، من آخر الطاولة  
 : ، وهي جتيب

أن أذهب مع ابم  أان ال أريد ))
ابملري ، سأبقى هنا حىت يكون  
لديك الوقت الكايف لتذهب 



انتظرت الصيف   لو معي ، حىت
 (( كله

مل ختف هذه املالحظة على 
كاترين ، أما جريد فقد هز  

وانثىن إىل هورس يتابع   كتفيه
 0حديثه 

عندما انتهى العشاء ، اختفى 
غرفة جريد   الرجالن ، واختليا يف

اخلاصة ، ليتابعا حبثهما ، 



وغادرت ليزا الغرفة ويف صدرها 
مكتوم ، أما  عاصفة من غضب

كاترين فقد وقفت قبل أن ترتك  
جماال  لغلني ليبدأ أي حديث 

 : وقالت
غلني هل يزعجك أن أذهب ))

إىل فراشي ؟ إين أحس ببعض 
 (( التعب

؟ أليس هناك ما   هل أنت خبري))



 (( يؤملك ؟
 : قالت كاترين لتزيل خماوفه

ليس هناك   اي هلل ، غلني ال ، ))
ما يؤملين ، أان متعبة فقط ، 

 (( يف الصباحسوف أراك 
مل تستطع   ملا طلع الصباح ،

كاترين التحرك مطلقا  ، فقد 
أحست ابآلم ال تطاق يف مجيع 

دفنت وجهها يف   أحناء جسمها ،



وسادهتا متسح دموعها ، فما 
هذه الورطة اليت أوقعت نفسها  

 فيها ؟
تستطع النزول لتتناول الفطور   مل

، وقالت يف نفسها ، سوف خيرج 
وإذا خرج   عتاد ،جريد مبكرا  كامل

معه بن ، فلن يبقى سوى غلني 
وماراي ، من املتوقع أن يسأال  

األمر مع ماراي ،  عنها ، ستتدبر



أما غلني فسوف ختربه مبا حتس به  
 0من اآلم 

أقله من دون   انقضى الصباح إال
أن يسأل عنها أحد ، وأخريا   

وقبل الساعة الثانية عشرة بقليل 
 نقرا  على الباب ، ، مسعت

 : فقالت وهي تشعر بدوار
 (( أدخل ))

هو الذي   ولدهشتها مل يكن غلني



 يسأل عنها وكذلك مل تكن ماراي
!!!! 

واعتدلت يف فراشها عندما دخل 
 : وسأل ابختصار جريد ،

 (( هل أنت مريضة ؟ ))
ال ، أين فقط أشعر ببعض   ))

كل ما هناك ،  التعب ، هذا
ووجدت أنه من األفضل قضاء 

 ((يف فراشي فرتة الصباح



حافة القنطرة   اتكأ جريد على
 : املؤدية إىل غرفة نومها

هل هذا صحيح ؟ أم تراك  ))
الطريقة من مواجهة   تتهربني هبذه

األسئلة اليت أجد نفسي مضطرا  
 (( لسؤالك إايها ؟
 : ابستغراب صاحت كاترين

أسئلة ؟ أية أسئلة ؟ أان ال  ))
 (( أ‘عرف عن أي شيء تتكلم 



 ملاذا خالف أيب  تعرفني أال ))
تعليمايت ؟ أو ملاذا ارتفعت حرارة 

 ((!؟ غلني هذا الصباح
*** 

 احلقيقة
 
 

 : قالت كاترين ابرتباك 
 حصل ؟ والدك ؟ غلني ؟ ماذا))



)) 
  : أجاب جريد أبسلوب فظ

تسألني ؟ أنت اليت ذهبت مع   ))
على اجلياد يوم   غلني يف نزهة

أمس ، وأنت آخر من تكلبم مع  
 ((أيب
 كان يبدو حبالة جيدة عندما ))

تركته بعد ظهر أمي ، وأما غلني  
 (( فقد حسبته أستأذنك يف ذلك



مطلقا  ، يلله !!  مل يستأذنين ))
كاترين هل فقدت عقلك ؟ كان 

 (( املفروض أن تعتين به
طفال  صغريا  ، جيب  غلني ليس ))

ه رأيه اخلاص ، وحان أن يكون ل
الوقت لكي يبين شخصيته 

 (( وجوده مبفرده ويثبت
 : قلب جريد شفته وقال

وهكذا اخرتت النزول معه إىل   ))



، حيث اهلواء الرطب   الوادي
والطريق الوعرة ، ال شك أنك  

جمنونة ، كان من املمكن أن يدق  
 (( هناك عنقه

مل أكن أريد النزول ، ولكنين ))
 (( نزلت على رغبته

منعه ، كاترين ،  وأنت مل حتاويل))
 ((000إذا حصل له أي شيء 

ولكن مل حيصل ، فكيف  ))



 (( مل حيدث ؟ تلومين على شيء
واآلن من املفروض أن تكوين   ))

إىل جانب غلني ، ولكين أراك  
تستلقني يف فراشك غري  هنا

 (( مبالية
أان أشعر ببعض التعب ،  ))

الفراش  اذهب اآلن ، وسأغادر
د قليل ، أم أنك ستعيد بع

تصرفاتك املشينة اليت سلكتها  



ملاذا ال   معي يف تلك الليلة ؟
تذهب ؟ أخرب غلني أين سآيت  
إليه حاملا أرتدي ثيايب وأكون  

 (( جاهزة
سأطلب من ماراي إبالغه   ))

 (( رسالتك
دع شخصا  آخر غريها خيربه ،  ))

يعرف غلني   ال أظنك ترغب أن
إىل   أو ليزا أبية حرية تدخل



 ((جناحي
 دعينا نستبعد ليزا من هذا ))

 ((املوضوع ، ممكن ؟
زّمت كاترين شفتيها وهو يغيب 

عن انظريها ، وحاولت أن 
لتمد رجليها خارج   تتحرك

الفراش ، فأحست بضعف شديد 
، وإذا ابلدموع تنساب من  

البنفسجيتني اجلميلتني  عينيها



على وجهها الشاحب ، من اآلمل 
فدفنت  بظهرها ، املربح الذي املّ 

وجهها يف الوسادة وهي تسأل  
نفسها ، كيف سيمر عليها النهار  

ترجتف حىت   ، إذا كانت أطرافها
 من تلك احلركة البسيطة ؟

مل تكن لطيفة اليدان اللتان رفعتا  
الوسادة ، يبدو أن   رأسها عن

جريد مل يذهب بعيدا  عندما ظنت 



 : أنه مضى ، فهز كتفيها وقال
 (( كل هذا البكاء ؟اي هللا مل  ))

إن سحابة األمل اليت مرت على 
جراء تلك اهلزة ،   وجهها من

جعلته يقطب حاجبيه بتعجب 
 : ويقول

أؤذيك   اي هلل ، أان ال أريد أن ))
، ابهلل عليك توقفي عن النظر  

 (( ايل وكأنين وحش كاسر



من جهة   أدارت كاترين رأسها 
 : ألخرى ، ومهست

 (( أرجوك أذهب))
دفعها إىل الوسادة حبركة تدل 

خيبة أمل ، فلم تستطع  على
إخفاء أنينها عندها حاول أن 

يكشف عنها الغطاء ليعرف ما  
 : وقال هبا
كاترين أرجوك ، حبق هللا ،  ))



 (( قويل ما الذي حّل بك ؟
الفاتنتني اللتني   نظر يف عينيها

بدت فيهما نظرات التأنيب ، 
ولكن كاترين تنفست بصعوبة  

ترجتفان وهي تعيد الغطاء   اهاويد
 : على جسمها مث قالت

لقد سقطت عن اجلواد يوم   ))
 يكن بودي أن أخربك أمس ومل

)) 



 : سأهلا خبشونة
كيف سقطت ؟ وأين ؟ ملاذا مل  ))

منذ البدء ؟ فقد كان  ختربيين
 (( إبمكاين مساعدتك

ليس األمر مهما  إىل هذا احلد  ))
أحس بتصلب يف جسمي  ، فقط
يف ظهري ، هذا كل ما يف  ، وأمل 

 األمر ، وأان متأكدة أنين سوف
 (( أحتسن بعد قليل



ومل تدر إال وقد أزاح عنها الغطاء  
 وقلبها على فراشها وهي تصرخ
، فكتم أنفاسه عندما رأى من  

خالل قميص نومها اللون القاّت  
 0 الذي ينتشر على ظهرها

ارتعشت كاترين من غري إرادة  
ده أماكن  منها ، عندما المست ي

وابلرغم من  الكدمات يف ظهرها 
معرفتها أهنا ستحتقر ذاهتا فيما 



بعد ، ولكنها مل تنكر بينها وبني  
أن شعورا  ابالرتياح قد   نفسها

 غمرها لتلك اللمسات ، وقالت
: 

 جريد ، أرجوك ، اتركين ،))
 (( وأخرج من هنا

جلس إىل جانب السرير ، وقال 
 : بصوت غليظ

مل ختربيين ؟ كان   ااي اهلي ، ملاذ ))



من املمكن أن تدق عنقك ، ال 
تتحركي ابقي كما أنت ، عندي 

 يساعدك سأعود فورا   شيء قد
)) 

استدارت كاترين قليال  ، ولكن 
من   هذه احملاولة كلفتها الكثري

 0اجلهد واألمل 
بقيت مستلقية على جانبها ،  

حىت مسعت وقع خطوات ، 



ماراي هي القادمة ،   فظنت أن
سلها جريد ومعها وصفة  وقد أر 

تفيدها ن ولكنها كانت خمطئة يف 
، فإن جريد هو نفسه الذي   ظنها

عاد مرة أخرى ويف يده علبة 
 : صغرية ، وقال

قدمي عندي ،  إنه عالج ))
رائحته غري مستحبة ، أما نتائجه  

 (( فمضمونة



 (( شكرا  لك ))
كاترين عليه وهي متد يدها   ردت

ولكنه لتتناول العلبة من يده ، 
 : أبعدها عنها وقال

ال ميكنك دهان ظهرك بنفسك  ))
، فأان سأفعل ذلك ، واآلن 

الوضع   وعلى مهل ، عودي إىل
الذي تركتك عليه ، سأحاول 

 (( قدر استطاعيت أال أوجعك



أماكن   نشر جريد املرهم يف 
متعددة من ظهرها ، وأخذ يدلكه  

بلطف ونعومة ن وكاترين حتس  
يك ، التدل ابالرتياح من هذا

وهي تتمىن أال يتوقف ولكن  
جريد كف عن ذلك ، وذهب إىل  

 : وعاد قائال   احلمام ، غسل يديه 
هذا يكفي اآلن ، واقرتح أن   ))

تسرتحيي يف فراشك طوال اليوم ، 



سيتدبر أمر نفسه ، ولو   غلني
 مرة واحدة من دون مساعدتك

)) 
 أدارت كاترين رأسها لتلتقي

 ضةعيناها بعينيه ، مث قالت معرت 
: 

آه ، ال ، جري، إين أشعر  ))
 (( بتحسن كبري

حىت ولو كان ، فأنت حباجة  ))



ملحة للراحة ، ماراي سرتسل 
 (( إليك الطعام هنا

 حسنا  ، إذا كان هذا ما تريد ))
)) 

 : أجاب بصراحة
له هبذا ،  ما أريده ال عالقة))

سأذهب اآلن وأخرب غلني مبا  
 (( آلت إليه حالتك

 (( شكرا   ))



حاويل أن تسرتحيي قدر  نا  حس))
االمكان ، فنحن ال نريد ثالثة  

 ((000 مرضى يف العائلة
 : قاطعته بعصبية

 ((000ثالثة ))
أهنى جريد احلديث من غري إبداء  

، وخرج ، أخذت كاترين   مشاعر
تسأل نفسها ، ترى ماذا يعين  

 بقوله : ثالثة مرضى يف العائلة ؟



هل يعين أهنا ستصبح عضوا  يف 
  عائلة ؟هذه ال

 بكت كاترين ، أملّ هبا شعور
ابالشقاف على نفسها وعلى بن  

أيضا  ، وعندما دخلت ماراي 
حتمل صينية الطعام وجدت 

 0املريضة متورمتني  عيين
تركت ماراي الصينية جانبا  ، 

 ووضعت الوسادة وراء كاترين



وأسندهتا عليها بصورة مرحية ، 
 : وقالت

واآلن أخربيين ماذا حدث ؟. ))
أنك سقطت عن  ريد أعلمينج

ظهر احلصان ، ومل خيربين أنه  
 (( أزعجك إىل هذا احلد

أنفها مبنديلها مث   مسحت كاترين
 : قالت

ال ، ابحلقيقة مل يزعجين ، بل ))



ظهري به   أحضر املرهم ، ودلك
حىت أحسست أين صرت أحسن  

  (( حاال  
 حملت ماراي العلبة الصغرية وقالت

: 
هواجس   حسنا  ، لقد مرت يب ))

متعددة عندما رأيته يصعد إىل  
ولكنه كان خمتلفا   هنا كاجملنون ،

 (( متاما  عندما رجع



 : قالت كاترين
جبريد، أليس   أنت مولعة جدا  ))

 (( كذلك اي ماراي ؟
 : أجابت ببساطة 

 (( إنه مثل ولدي ))
ماراي الصينية أمام كاترين   وضعت
 : وقالت

 (( هل تريدين شيئا  آخر ؟ ))
 (( وشكرا   آه ، ال ، ))



 
ابتسمت ماراي وهي تتجه حنو 

الباب كي تغادر الغرفة ، ولكنها 
برهة ، والتفتت إىل   توقفت

 : كاترين وقالت
أان أعلم أنه ليس من شأين  ))

اآلخرين ، ولكن   التدخل يف أمور
لدي رغبة يف معرفة ، مىت تريدان  

أنت وجريد إخبار غلني أنك  



 (( الفتاة اليت يظن ؟ لست
 (( أنت تعرفني ؟00أنت ))

أن   ألنه ، ال ميكن 0ابلتأكيد  ))
أتصور أية فتاة بكامل قواها  

العقلية ، من املمكن أن ختفي 
وراء شعر   شعرا  مجيال  كهذا ،

مستعار ، إال إذا كان هناك 
 (( سبب يدفعها لذلك 

رأسها   رفعت كاترين يدها إىل



 : وقالت قلقلة
  ((0000آه ، لقد نسيت ))
  أبس ، ال أبس ، جريدال))

أخربين احلقيقة منذ أايم أنك  
ووافقت على  0أخت فالنتينا 

 اجمليء إىل هنا مبوجب نصيحة
الطبيب ، كما اخربين أيضا أنك  

خمطوبة لشاب يف لندن ، هل 
 هذا صحيح ؟ أم قال ذلك من



 (( أجل ليزا ؟
ابن االرتباك على وجه كاترين  

 : على الفور ورددت
  (( ليزا ؟ ))
نعم ، فأان أالحظ أن جريد  ))

 (( مهتم جدا  بك
 ازدادت خفقات قلب كاترين ،

 : وقالت متلعثمة
جريد ، ال تكوين محقاء  ))



000)) 
 أان لست جاهلة اي كاترين ،))

لقد رأيت الطريقة اليت ينظر هبا  
إليك ، ومل ال ؟ فإذا كانت ليزا  

مصاحلها   قد طلبت منه رعاية
ين  ومصاحل ولدها ، فهذا ال يع

 (( أنه ملزم ابالرتباط هبا
عند مساعها هذا   ارجتفت كاترين

الكالم ، إذن ليس هناك حب 



 0بينهما 
،   وجريد ال يريد الزواج من ليزا

لقد أوضحت ماراي بكالمها ما  
 0كان غامضا  

وفجأة غادرت ماراي املكان 
 : ندمت على ما بدر منها وكأهنا

سأرسل لك كارين بعد قليل ))
 الصينية ، حاويل النوملتأخذ 

 (( لبعض الوقت



مل أتكل كاترين إال قليال  ، مل تعد 
وعندما  0هلا شهية لذلك 

كاترين مساعدة ماراي  جاءت
لتأخذ الصينية ، تظاهرت ابلنوم  

وهي تتمىن لو أهنا أخذت 
سيمون ومل أتت إىل كندا   بنصيحة

، لو أهنا فعلت ، لكانت أعفت 
 نفسها من أمور كثرية ، على

األقل من الوقوع يف حب رجل 



 0ال تستطيع الزواج منه 
 يف املساء كانت تشعر بتحسن

جسدي على األقل ، ال شك أن 
املرهم قد أفادها إىل حد كبري ، 

سيكون  وظنت أنه يف الصباح
لديها القدرة أن تتجاوز هذه 

 0احلادثة اليت أصابتها 
 عندما حان وقت العشاء

أحضرت كارين الطعام إىل غرفة  



كاترين ، تناولت ما اشتهت من  
وكانت  الطعام الذي قدم هلا ،

متسح شفتيها مبنديلها ، عندما 
أحست أن هناك من يراقبها ، 

جريد متكئا   فرفعت رأسها لتجد 
جبانب القنطرة ، بدا شاحب 

اللون ، كأنه أمضى يومه كامال  يف  
اخللوية بدال  من التجول يف   غرفته

 : وقال تقدم قليال  0اهلواء الطلق 



خارج الفراش ؟  ماذا تفعلني))
أظن أنين قلت لك أال تغادريه  

طيلة النهار ، إن جلوسك على 
يساعد عضالتك  الكرسي لن

 (( على االسرتخاء
أزاحت جسمها قليال  إىل طرف  

الصغرية  الكرسي لرتيه املخدة
 : اليت جتلس عليها وقالت

الكرسي ليس قاسيا  كما ترى  ))



ول طعامي يف  تنا ، وأان ال أحب
 (( الفراش

 (( واآلن هل انتهيت ؟ ))
لتأخذ  نعم ، ملاذا ؟ هل جئت ))

 ((الصينية ؟
لوى جريد شفتيه وتقدم حنو 

 الطاولة اليت جبانبها وتناول علبة
 : املرهم وقال

جئت من أجل هذه ، هورس  ))



لوى كتفه وهو جير بعض 
  (( له األخشاب وسأدلكه 

هزت كاترين رأسها يف أتثر  
 : التوق
 (( أين آسفة ، هل هو خبري ؟ ))
إنه على قيد احلياة ، ماذا   ))

 (( عنك ؟
أشعر اآلن بكثري من التحسن   ))

 (( كيف أحوال غلني ؟ ،



لقد هبطت حرارته ، وأان   ))
متأكد أنه سيسعدك أن تعلمي  

  (( أيب أيضا  خبري أن
 (( فعال  لقد أسعدتين ))

 مرت حلظة صمت ، قال بعدها
: 

أن ليزا قالت له ما   أظن ))
يزعجه مما جعله يتعثر ويسقط ،  

 (( كثريا   عادة حيدث ذلك منها



مل تقل كاترين شيئا  تعليقا  على 
تلك الكلمات ن فاستمر جريد 

 : يف احلديث
أان سعيد ألنك تشعرين   ))

بتحسن ، غلني أخربين عما 
 حدث ، و ال أريد إخبارك مبا

  (( قلته أان
 (( ميكنين أن أتكهن

 : اقرتب منها أكثر فأكثر وقال



تقدرين ؟ هل دلكت   هل ))
ماراي ظهرك ابملرهم ؟ طلبت منها 

 (( أن تفعل ذلك
 (( ال ، مل تفعل))

 (( ملاذا ؟ ))
ألين مل أرها منذ وقت الغداء ،   ))

 العشاء كارين أحضرت يل طعام
)) 
إذن سأدلكه أان ، فقط  ))



 (( استلقي على الفراش 
 : وقالت ولكنها مل تستلق

 جريد إنه ليس ضروراي  مطلقا  ))
)) 

 : قال خبشونة
 ((000 لقد قلت إنين ))

ومّد يده يعبث بشعرها الناعم 
 : وبرفق يرفعه حنو شفتيه ويتمتم 

وأعرف   0إين أحبك  كاترين ))



 (( أنك حتبينين أيضا  
فوجئت به يطوقها بذراعيه ، 

صدره ، وبصعوبة   يضمها إىل
ي استطاعت التخلص منه وه

 : تقول
 (( جريد أان أمسع حركة))

جريد عنها مستطلعا  ولكنه  ابتعد
مل يالحظ أي شيء ، مل يكن أي  

 صوت هناك أو حركة يف غرفة



اجللوس ، ما عدا صوت تكتكة 
الساعة الكبرية املعلقة على 

 0اجلدار 
رأسها ، وقالت  هزت كاترين 

 : هامسة
أان   0هناك من دخل الغرفة ))

 ((متأكدة من ذلك
صحيح ؟ أين هو   هل هذا ))

 (( إذن فأان ال أراه



سار إىل القنطرة وتطلع إىل الغرفة  
جيد أحدا  ، مث اتبع   األخرى فلم 

 : حديثه
ال يوجد أحد كاترين ) وهّز  ))

، لعلي  رأسه ( آه ، لقد فهمت
 (( فقدت عقلي

جريد إين متأكدة أنه كان   ))
هناك شخص ما ، صدقين ، 

 (( أرجوك



مليئة ابألمل ،  نظر إليها نظرة
وكأن غشاوة أزحيت عنهما ، 

 : وقال
 اآلن إىل النوم اي كارين اذهيب ))
)) 

 : محل الصينية واتبع
 سوف أعيد هذه إىل ماراي ،))

لعلها هي اليت أتت بسبب 
الصينية ، ما عدا ماراي ، ال ميكن 



 أن يدخل شخص آخر إىل هنا
 ((0من غري دعوة 

 
 حرية وضياع

 
 

كاترين طعم للنوم يف  مل تعرف  
الليلة ، وأحالمها أشبه   تلك

ابلكوابيس ، مملوءة أبحداث 



املساء ، عزمت على الصمود  
هذا الرجل مهما حاول إاثرة  أمام

عواطفها ، مّر سيمون بباهلا مرور  
بينهما إذن   اخلاطر ، ، إن ما كان

مل يتعد حدود الصداقة ، مل يكن 
حبا على اإلطالق ، إهنا مل حتس 

أية حلظة من اللحظات   ه يفحنو 
 0مبا حتسه اآلن حنو جريد 

يف الصباح كانت قادرة على 



الفراش ، من غري أمل  مغادرة
شديد على الرغم من أن جريد مل  

،  يكرر املعاجلة يف الليلة املاضية
وإمنا الراحة والدفء مها اللذان  
عمال معجزهتما ، ومل تعد تشعر  

البسيط   إال بشيء من التصلب
اء جسمها ، ولكن شعرت  يف أحن

ابنزعاج عندما حانت منها التفاته  
املرهم ملقاة على  ورأت علبة



األرض ، تلك العلبة اليت جاء  
جريد من أجلها ، وتذكرت 

 0املصاب هورس وكتفه
انتهت كاترين من االغتسال 
وارتداء مالبسها يف الساعة  

من انتظار ماراي  الثامنة ، وبدال  
ر ، نزلت  لتحضر هلا طعام اإلفطا

 هي إىل املطبخ ، كانت املرأة
اهلندية مسرتخية على كرسي 



جبانب الطاولة املصنوعة من  
 خشب الصنوبر ، تتناول فنجاان  

من القهوة ، عندما دخلت عليها 
كاترين ، فاتسعت عيناها 

 : السوداوات يف دهشة ، وقالت
أمل يطلب جريد منك أن  ))

ختلدي للراحة بعض الوقت ؟ ما 
يف  ك أن ترتكي فراشككان علي

 (( مثل هذه الساعة من الصباح



احلقيقة أين أصبحت خبري ،  ))
غري أمل ،  وأستطيع التحرك من

وذلك بفضل املرهم الذي  
 (( أحضره جريد

 : غمزت ماراي بعينها
أنه أفادك كثريا  ، أليس  يبدو ))

كذلك ؟ إن هذا ما يسرين  
 ((معرفته ابلفعل

، ابتسامة  ابتسمت كاترين



 : صطنعة وقالتم
قال جريد إن هورس قد خلع  ))

 كتفه ، وعاد أمس إىل غرفيت
ليأخذ له علبة املرهم ، ولكنه 

ذهب بدوهنا ، لقد كان شديد 
 ((! االرتباك ، وال أدري ملاذا

ال تقلقي ، ليس هناك أي   ))
مشكلة ، فلدينا أكثر من علبة  

 (( من هذا املرهم 



شعرت كاترين ابالمحرار ب يف  
ا ، فاملرهم إذن كان جمرد  وجنتيه

أن جريد جاء   حجة ، واحلقيقة
إىل غرفتها يسأل عنها ، ترى هل  

 0جاء ليعرتف هلا حببه  
يديها املرجتفتني   وضعت كاترين

يف جييب بنطاهلا اجلينز ، لتخفيها  
 عن انظري ماراي اليت قالت

 : ابختصار



 (( هل أهيئ لك الفطور ؟))
هزت كاترين رأسها عالمة 

تشعر مع كل ما   ، وهي اإلجياب
مر هبا من مفاجآت أهنا تستطيع 
أن أتكل كل ما ميكن أن تقدمه  

 0طعام  من هلا ماراي
وابلفعل هذا ما حدث ، فعجبت 

املرأة العجوز من ذلك وقالت 
الصحون الفارغة من   وهي أتخذ



 : أمامها 
يبدو أنك جائعة جدا  اليوم ،  ))

أمس   مع أنك بكل صعوبة يوم
 (( لقمة يف فمكاستطعت وضع 

أمس كان أمس ن أما اليوم   ))
 كيف000فهو شيء آخر 

 (( أحوال غلني ؟ هل زرته؟
اطمئين ، مررت به يف الساعة  ))

حرارته   السابعة والنصف ، كانت



طبيعية ، وميكنين أن أقول بكل  
 (( ارتياح إنه أيضا  أصبح خبري

 : إىل أعلى وقالت نظرت كاترين
 بن ؟ شكرا  هلل ، وكيف حال ))
)) 
ال   ذاك الرجل العجوز ، إنه ))

يزال على قيد احلياة ، يكاد كبده 
يتمزق من اإلدمان ، أنه مل يعد  

جتاوز اخلامسة   شااب  ، لقد



والستني من العمر ، وعليه أن 
يفكر أكثر يف صحته يف مثل 

 (( أليس كذلك ؟ هذه السن ،
 (( لعله ليس سعيدا   ))
قد تكونني على حق ، فمنذ  ))
أجنس ، ساءت مجيع   اة ولدهوف

 (( األمور متاما  
 (( أمور ، أية أمور ؟ ))

ظهرها وأخذت   أدارت ماراي



 : تنظف الصحون ، وهي تقول
أظن أنه أدرك أن هناك تغريات  ))

عندما جريد   ستحدث
عندما السيد فريزر  0000
0000)) 

 : وأمتت كاترين كالم ماراي
 (( جريد يتزوج من ليزا عندما))

 :  رأسها وقالتأحنت ماراي
أظن ذلك ن و آل شك  ))



بعض التغريات إذا   ستجري
 (( أصبحت هي السيدة هنا

 (( آه ، لقد فهمت ))
جمرى احلديث بسرعة   غريت ماراي

 : وقالت
ماذا لو أتخذين طعام الفطور   ))

سيسعده  إىل غلني هذا الصباح ،
 (( أن جيدك خبري

مل يكن غلني مستيقظا  عندما 



 غرفة ، وضعتدخلت كاترين ال
الصينية علة الطاولة هبدوء حىت  
ال تتسبب يف إليقاظه ، نظرت  

أصبح  إليه مليا  ، وأحست أنه
مقراب  إىل نفسها أثناء هذه 

األسابيع ، واملهمة اليت جاءت  
عسرية كما  من أجلها مل تعد

كانت يف ابدئ األمر ، يف أية  
حال فإهنا ال شك ستكون 



املهمة ، هذه  مسرورة عند انتهاء
ولكن سرعان ما تالشت فكرة 

السرور ، وامتأل قلبها ابليأس ، 
يعين عدم رؤية جريد   ألن هذا

 0بعدئذ
شعرت كاترين وهي تقف جبانب  

 السرير أهنا كانت تدوس على
 0شيء ما ،

تراجعت إىل الوراء قليال  ، كان 



شيء ملقى حتت السرير ، يبدو  
 0صغري  منه جزء

متسك احننت كاترين وإذا هبا 
 0مبجلة 

وسألت نفسها ترى ما هذه اجمللة  
من وضعها هنا؟ ماراي ال  ؟

تسمح لغلني أن يدخل الغرفة إال  
أخرها   بعد تنظيفها من أوهلا إىل

0 



يف ابدئ األمر مل تشعر أن وجود  
جملة حتت سرير غلني يعين أن  

اإلنذار قد دقت ن  أجراس
ولكنها أصيبت بصدمة عنيفة 

ت  عندما أخذت تقلب صفحا
صورا  خمتلفة لنساء   اجمللة ، وترى

مجيالت ، وعادت تتسأل ، منذ 
مىت وهذه اجمللة هنا ؟ وماذا  

 وجودها ؟  يعين



إهنا مل تالحظها من قبل ، كان 
التاريخ يوحي أبن اجمللة هي 

األخري ، ترى هل عاد   اإلصدار
إليه بصره من جديد ، ومل يعلم 

 0بذلك 0أحد 
ه أرادت أن هتز  أرادت إيقاظه ،

هزا  وتطلب منه أن يقول هلا  
احلقيقة ، وإذا كانت هذه هي 

إذا كان قد استعاد   احلقيقة ،



بصره ـ سيكشف حال  أهنا ليست 
 0 فالنتينا ، وخافت مما سيحدث

جيب أن خترب أحد ، ولكن من ؟  
جريد هو الشخص الوحيد إيل 

ولكن أين   ميكنه حل املشكلة ن
جريد اآلن ؟ فهو لن يعود حىت  

وحىت  0لغداء على األقل موعد ا
تكون قد انكشفت  ذلك احلني ،

 0هويتها 



إذن ستخرب ليزا ، فقد تكون  
 عندها بعض االقرتاحات ، وهي
ليس لديها سبب واحد لتخاف 

من عودة بصر ابنها إليه ن  
دفعت اجمللة حتت السرير ، 

صينية الطعام ووضعتها   وأخذت
قرب النافذة ،على الطاولة ، مث  

 باب ، مل يكناجتهت حنو ال
أمامها إال بضع ايردات لتخرج  



من الغرفة ، عندما شعرت حبركة  
،  تصدر من غلني ، فالتفتت

فتح عينيه ، مجدت كاترين يف  
مكاهنا وهي تندب حظها التعس  

0 
 النوم واليقظة متتم غلني وهو بني

: 
 (( ماراي ؟ ))

نظرت إليه كاترين من دون أن  



ولكنه سأل  تنطق أبي كلمة ،
 : يفرك عينيهوهو 

 (( من هناك ؟))
 هل ميكنه أن يراها ؟ النور كان

يضيء املكان ، وهي تستطيع أن  
تراه بوضوح ، ولكنها كانت تقف  

مكاهنا  يف الظل ، تسمرت يف
 : وهو يسأل للمرة الثالثة

 (( من هناك ؟ ))



؟ أان  أان اي غلني ، هل أيقظتك))
مل أقصد ذلك ، ولكين أحضرت  

 (( طعام الفطور
فالنتينا ، هل أنت اآلن  ))

 (( من ذي قبل ؟ أحسن
قال ذلك وهو جيلس يف سريره  

ويرتب الغطاء أمامه استعدادا   
 0الصينية  ليأخذ

والحظت أن اهتمامه بذلك أكثر  



من اهتمامه مبجيئها ، فصعد 
وجهها مرة اثنية ترى   الدم إىل 

هل غلني فعال  يستطيع الرؤية ؟  
ومن ترى هل هو يراها اآلن ؟ 

أن تتأكد من شيء تناولت   قبل
 0صينية الطعام ووضعتها أمامه

يداعب  رفع نظره إليها ، وأخذ
خدها بعاطفة جياشة ، فشعرت 
كأهنا خدرت يف مكاهنا ، وعيناه 



 0عينيها الصافيتان تواجهان
أحس هبا ترجتف فسأهلا وهو  
 : يضع يده بلطف على ذراعها

يقلقك اي فالنتينا  هل هناك ما))
ذا أنت عصبية إىل هذا احلد  ؟ ملا

 ؟ هل أخفتك ؟ أان مل أقصد هذا
 (( مطلقا  

خارت قواها ، ولكنها اصطنعت  
 : ضحكة وقالت



 ال غلني ، ليس هناك من ))
شيء ، لكين ما زلت ضعيفة 

بعض الشيء ، إهنا لسقطة 
شديدة تلك اليت حلت يب ، 

 (( ؟ أليس كذلك
 هل أنت متأكدة أنك خبري ؟ ))
))  
ري ويسرين أن أرى  أان خب))

حتسنت كثريا  ،  صحتك قد



أخربين جريد أن حرارتك كانت  
 (( مرتفعة

أظن   مل يكن هناك شيء هام ،))
أنه من اإلجهاد ، ركوب اخليل ،  
كثرة الزوار ن سقوطك عن ظهر  

 ابحلقيقة صدمين احلصان ، هذا
)) 

 : متتمت كاترين
فعال  لقد جعلت من نفسي   ))



سنا  كذلك ؟ ح أضحوكة ، أليس
سأذهب وأتركك تتناول طعامك  

، أنه صباح غائم ال أظن أننا  
 (( اليوم نستطيع اخلروج

تركها غلني تذهب ، واعدا   
ابللحاق هبا إىل الطابق األرضي ،  

ابتسمت   0ثيابه بعدما يرتدي
كاترين ، فكان من الواضح انه  

 : ال يراها ، وقالت



 (( فيما بعد إذن سأراك ))
وراءها  أغلقت كاترين الباب 

وهي تشعر بشيء من احلرية ،  
وجدت ليزا هناك   وعندما نزلت

بكامل زينتها وقد ارتدت ثياب  
 : اخلروج ، وبدأت ليزا ابلتحية

صباح اخلري ، هل استيقظ ))
غلني ؟ أخربتين ماراي أنك أخذت  

 (( إليه طعام الفطور



أخشى أن أكون أان من   ))
أيقظته ، أظن أن جريد أخربك أين  

  (( هر احلصانسقطت عن ظ
هذا ما كنت أخشاه ، لقد  ))

 (( حاولت حتذيرك
كانت كاترين تعلم أن خوف 

مل يكن عليها ، وأجابت   ليزا
 : اببتسامة صفراء 

 (( آه ، نعم ))



 : هزت ليزا كتفيها وقالت
لكنك تبدين حبالة جيدة هذا  ))

الصباح عزيزيت ، ومبا أنك مل  
منذ وصولك   خترجي من املزرعة

إىل هنا ، فإنه يسرين أن ترافقيين  
 (( يف السيارة إىل موزابي

كاترين مدهوشة ، مل  تراجعت
تكن مستعدة ملثل هذه الدعوة 

 : ومل تعرف ما تقول



عن غلني ؟ علّى أن  لكن ماذا))
 (( أسأله أوال  

حسنا  ال أظن أنه سيعارض ،  ))
ابهتمامك طيلة هذه  لقد حظي

 (( املدة
ح غائما  كئيبا  مما جعل كان الصب

بنطاال  صوفيا   كاترين ترتدي
وسرتة ، كما ارتدت معطفا  كانت  
قد أحضرته للمناسبات ، ولكنها  



من ليزا عندما رأهتا  عجبت
ترتدي جزمة يف قدميها ، فهي ال 

 تظن أنه من املناسب السري يف
أسواق موزابي ويف قدميها مثل 
هذه اجلزمة ، ولكنها قالت يف  

والدة   ، على أية حالنفسها 
 0غلني تعرف ذلك أكثر منها 

كانت ليلة معتمة عندما أتوا من  
تشاهد كاترين شيئا  ،  املطار فلم 



وكان يسرها رؤية املناظر احمليطة 
 0يف وضح النهار 

قررت اجمليء إىل كندا اي   ملاذا ))
 ((كاترين ؟

فاجأهتا ليزا هبذا السؤال عندما 
عام  يسار الشارع ال انعطفت إىل

 0إىل طريق وعرة 
 
 



ملاذا ؟ أنت تعرفني ملاذا ؟   ))
لكي أساعد غلني ، أساعده  طبعا  

 (( حىت يستعيد بصره
لكن جريد أخربين أنك رفضت ))

يف األمر هنائيا  ، وذلك   البحث
يف اليوم األخري ، قبل أن خيربان 

أعلمين   غلني مبوافقتك ، كما
أيضا  أنك لن تفعلي شيئا  من غري 

 (( خطيبكموافقة 



سيدة ليزا  أان لست خمطوبة اي ))
، ما كان بيين وبني سيمون هو 

 (( جمرد صداقة
أنكما   تقولني كان ، هل يعين ))

 (( لستما أصدقاء اآلن ؟
سيمون مل يقنع ابلطريق اليت   ))

أن نعطي  أسريها ولذا قرران
 (( بعضنا مهلة للتفكري

الحظت كاترين أن تفكري ليزا مل  



القيادة ،  ىيكن منصبا  عل
 : ومسعتها تسأل

من الذي غرّي رأيك ؟ غلني أم ))
 (( جريد ؟
 : كاترين أنفاسها وقالت حبست

 (( ملاذا ؟ غلني ابلتأكيد ))
تقنعيين اي  ابلتأكيد ؟ أنك مل ))

 (( كاترين
ال أظن أن هذا يهم اآلن اي  ))



حقق  سيدة ليزا ، وجودي هنا قد
غرضه ، ووجدت جملة يف غرفة  

ا الصباح ، كانت حتت غلني هذ
ابتدأ   السرير ، وهذا يعين أنه

 (( يستعيد بصره
ذهلت كاترين عندما مل تبد ليزا  
 أي اندهاش من هذا اخلرب على

اإلطالق ، ومسعتها تقول من غري  
 : اهتمام



أخربين ، أخربين أنه ابتدأ   ))
نظره منذ ثالثة أايم  يستعيد

ابلضبط منذ سقطت أنت عن 
 (( احلصان

ملاذا   منذ ذلك احلني ظ ولكن ))
مل خيربين ؟ شكرا  هلل ، ظننت أن 

هذا لن حيدث أبدا  ، أكاد ال  
رائع! ما عدت  ! أصدق ! رائع

 (( أطيق االنتظار ، أريد أن أراه



 : قلبت ليزا شفتيها وقالت
ال تستطيعني ؟ على الرغم من   ))

أنك تعرفني أن معىن هذا هو أن  
 (( وجودك هنا مل يعد ضروراي  

 : قالت كاترين جبفاء
هذا ال يهمين ، لكن إذا كان   ))

فمعىن  غلني يستطيع الرؤية ،
 (( ذلك أنه قد عرف

عرف أنك لست فالنتينا ؟  ))



 نعم هو يعرف ، ويبدو أنه كان
 (( يعرف ذلك طيلة الوقت

 ((000لكن كيف ؟ شعري  ))
 سألت كاترين الهثة وهي ترفع

يديها تلمس الشعر املستعار ، 
 : ليزا هزت رأسها وقالت لكن
على  ليس أسهل من ذلك ، ))

كل فصديقك سيمون ترافس هو  
 (( الذي أخربه



 (( سيمون ؟ ))
السكائر ،   أخرجت ليزا علبة

ووضعت واحدة بني شفتيها 
 : وقالت

متاما  ، ذهب إىل املتشفى  ))
مغادرتنا انكلرتا ، كان من  قبل

الواضح أنه أراد منعك من اجمليء  
وجريد فلم  مثن ، أما أان معنا أبي

 (( نكن نعلم شيئا  عن هذا األمر



مرت هبا حلظة صمت مث اتبعت 
 : كالمها

من الواضح أنه شك أبمرك ،  ))
من قبل ، من طريقة معاملتك ، 

يعرف   وتصرفاتك طبعا  ، هو
أختك جيدا  ، وقد الحظ الفرق  

بينكما ، تلك الفوارق اليت مييزها  
 (( احملبون فقط

اذا مل يطلعين على ذلك  إذن مل ))



 (( ؟
ال أعرف ، رمبا شعر أنك  ))

سخرمتا منه ، فأراد   وأختك
 (( السخرية منك هو أيضا  
 : أمحر وجه كاترين وقالت

 ((00مل يكن هذا قصده  رمبا ))
واآلن وبعد معرفة احلقيقة ،  ))

 (( ماذا ستفعلني ؟
ماذا سأفعل ؟ أان ، أخشى  ))



000)) 
 : قاطعتها ليزا وقالت

إال أن   أعين أنه ما عليك اآلن))
جتمعي حاجاتك وتعودين إىل  

 (( انكلرتا
 (( أعود إىل انكلرتا ؟ ))

كاترين نفسها وهي   احتقرت
تردد كل ما تقوله ليزا ، ولكن  

الدوار الذي أحست به عند 



كالم ليزا مل يرتك هلا جمال   مساعها
 0ألن تفكر منطقيا  

 : اتبعت ليزا
يعد هناك سبب فلم  ابلتأكيد ،))

وجيه تبقني من أجله ن هل هناك  
 (( ؟
 أظن ال ن ولكن جيب أن))

أحتدث مع غلني أوال  ن وأعرف  
 (( رأيه



أنت عرفني أن غلني يتوقع  ))
 (( إجازتك بقاءك حىت هناية

 ((000إذا كان يريدين أن  ))
 : قالت ليزا خبشونة

أريدك بقاءك اي  لكن أان ال))
يريدك  كاترين ، وجريد أيضا  ال 

أن تبقي ، لقد أصبح وجودك  
 (( لكلينا مربكا  

شعرت كاترين ابلنار تلهب  



 : وجهها وقالت
 (( ؟ أان ال أعرف ماذا تعنني ))

 : صرخت ليزا يف وجهها
آه ، أظن أنك تعرفني ن هل  ))

الطريقة اليت   حتسبني أين مل أحلظ
تنظرين هبا إليه ، الطريقة اليت  
ا ،  تعلقني هبا على كل كلمة يقوهل

شيء يدعو للغثيان ، إن  إنه
جريد كثري األدب ، مل يرض 



إخبارك أبنك جعلت من نفسك  
 (( للجميع سخرية

 (( هذا ليس صحيحا  ))
ليزا خففت السرعة عند مفرتق 

درب ضيقة   طرق ، وانعطفت إىل
 : وقالت

بل صحيح أيتها الفتاة العزيزة  ))
، إن جريد رجل وهو على 

  ألن يتناول أي شيء استعداد



يقدم له ، واآلن هل فهمت ما 
 (( أعين ؟

يعود إليها   شعرت كاترين ابلدوار
من جديد ، وبصعوبة خرجت 

 : الكلمات من فمها 
 ((000 أنت خمطئة ))
ال لست خمطئة ، عندما جاء ))

إىل غرفيت الليلة املاضية مشمت 
 (( عطرك يفوح منه



إنه كاذب يف  000جريد ال حيبها 
ا مشاعره ، فقد ذهب من عنده

ليزا ، أدارت   مباشرة إىل غرفة
رأسها حنو النافذة ، وأغمضت 
عيناها ، وهي تقوم يف نفسها : 

ليزا غيورة ، وهلا   ابلتأكيد إن
أسباهبا ، فإذا كانت تريد الزواج  
 من جريد , هلا كل احلق خمافة أن

يفلت من يدها ، وأن تعرتض 



على أية عالقة أخرى ، أما هي ، 
تعرف   فليس هلا أي عذر ، فهي

عالقته أبرملة أخيه منذ البداية ،  
ولذا فإهنا أكربت ليزا يف نفسها ،  

فضلت أن حتدثها على   ألهنا
انفراد بدال  من إرابكها أمام أفراد  

 0العائلة أبكملها 
السيارة فأخذت كاترين   وقفت

نفسا  عميقا  قبل أن تفتح عينيها 



 وتلتفت لتخاطب السيدة ليزا ،
التصرف الشريف  وهي تدرك أن 

الذي جيب القيام به ، هو الرحيل 
املزرعة ،   مباشرة فور عودهتا إىل

وقطعت أفكارها فجأة بدهشة  
عندما وجدت نفسها وحيدة يف 

اللحظات   السيارة ، ففي تلك
اليت كانت كاترين تعذب نفسها  
فيها ابلشعور ابلذنب واخلزي ن  



ومضت ،  فتحت ليزا الباب
ها وغاص قلب كاترين يف صدر 

جملرد التفكري أنه قد يكون حّل  
أهنا من  بليزا اليأس لدرجة

املمكن أن تؤذي نفسها ،  
 : اندت

 ((سيدة ليزا ؟))
ن وهي  رعب شديد سيطر عليها

تنظر حوهلا ، من غري أن ترى  



أحدا  ، ترى يف أي مكان مها ؟ 
مجيعها تبدو   فاألراضي احمليطة

رمادية اللون صخرية قاحلة ، مل 
مروا من هذا الدرب  تذكر أهنم 

اليت قدموا فيها من املطار   الليلة
ن فهي ال شك طريق أخرى ،  
أخذ قلبها خيفق بشدة عندما 

بباهلا أن ليزا جاءت من هنا   خطر
عمدا  ألهنا كانت مصممة على 



 0 أن تقدم على عمل ايئس
 ((سيدة ليزا ؟))

فتحت كاترين ابب السيارة 
الطقس كان ابردا    0وخرجت 

رت ابلربودة شع جدا  ،
كالسكاكني جترح جسمها ، 

ابلرغم مما كانت ترتدي من ثياب  
فالريح مل تكن  ، ومع ذلك

شديدة لتزيل الضباب وتتمكن 



 (( من رؤية ما حييط هبا
 (( ؟ سيدة فريزر ))

اندت مرة اثلثة أبعلى صوهتا ، 
ولكنها مل تسمع سوى رجع 

على  الصدى، ال أثر للحياة
ميكنها اإلطالق ، ليزا إذن ال 

 0إجياد مأوى هلا يف بيت منعزل 
السيارة ألمر  ال شك أهنا تركت

ما ، وكاترين ال ميكنها اجللوس  



إذا   0فقط وانتظار عودهتا 
فإهنا لن تسامح   حدث هلا شي  

 0نفسها ، عليها أن تفعل شيئا  
 ((سيدة ليزا ؟))

تسمع سوى رجع  مرة أخرى مل
الصدى وضعت يديها يف جيبيها 

عن السيارة يف ، وابتعدت 
فرمبا جتدها يف  الطريق الوعرة ،

مكان ما ، تسمرت كاترين يف  



مكاهنا ، لقد مسعت صوت حمرك  
كان من الصعب عليها  السيارة ،

رؤيتها خالل الضباب الكثيف ، 
 ليزا مل تكن ايئسة إذن ، لعلها
 0تركت السيارة حلاجة ضرورية 

التفتت كاترين لتعود إىل السيارة  
صوت   ركت أن ، ولكنها أد

احملرك يبتعد عنها ، اي هلل ، ليزا  
تسري يف الطريق املعاكس ، ال 



ترها بسبب هذا  شك أهنا مل
 0الضباب 

اعرتاها خوف شديد ، ولكنها 
 أخذت هتدئ من روع نفسها 

معتقدة ، أن ليزا سرتجع عندما 
تدرك خطأها ، وليس من 

 الضروري أن هذا القلق من غري
بها سبب ، ولكن ملاذا مل جت

عندما مسعت نداءها ؟ فهل هناك  



يف   سبب معقول لديها لترتكها
 هذا املكان املنعزل املخيف ؟

أجل ليزا تكرهها ، وتغار منها ، 
شالالت موز ،  تريدها أن تغادر

وفجأة تذكرت احلركة اليت مسعتها  
من غرفة اجللوس الليلة املاضية 

عندما كان جريد يف غرفتها ،  ،
فعال  صوت  فقد يكون ما مسعته  

هي   إغالق ابب ، وقد تكون ليزا



 0اليت أغلقته
رفعت كاترين كتفيها حبرية ، 

وابتدأت تسري اثنية ، وعادت 
لنفسها ، من املمكن أال  تقول

حتبها ليزا ، ومن املمكن أن تغار  
ترتكها يف هذا   منها أيضا  ، أما أن

املكان البارد املخيف ، بعيدة 
أمياال  عن األماكن املأهولة 

، فهذا ما استبعدته  وأمياال  



كاترين ، ال ميكن أن تكون ليزا  
 0جمرمة إىل هذا احلد  

كاترين ختاطب نفسها   استمرت
وهي ترجتف من الربد واخلوف ،  
إهنا ال بد راجعة إليها ، صحيح 

ليزا متهورة ولكن ال ميكن أن   أن
 0تكون بال ضمري 

وفجأة تذكرت احلذاء الثقيل  
بسه ليزا يف كانت تل الذي



قدميها عندما غادرت شالالت 
موز ، ذلك احلذاء الذي ال ميكن  

يناسب السري يف شوارع  أن
املدينة ، ولكنه يالئم متاما  تسلق  

األنظار   الصخور واالختفاء عن
وعندها أدركت أهنا قد وقعت 

 .ضحية كراهية ليزا هلا 
 



لتحميل مزيد من الرواايت  
 احلصرية زوروا موقع رواايت  

 www.riwaya.ga  
 

 االخري  الفصل
 
 

كان جريد ال يزال يف القاعة  
عندما عادت ليزا إىل شالالت 

http://www.riwaya.ga/


كان مستلقيا  على إحدى  موز ،
األرائك يطالع بعض الصحف ،  

ففوجئت به هناك يف هذه الساعة  
 : الصباح ، هتفت قائلة من
ظننتك ذهبت إىل   جريد ))

 كاجلري ، أمل تقل يل ذلك مساء
 ((األمس ؟

ألقى الصحيفة اليت كانت يف يده 
 : جانبا  ، ووقف قائال  



ذلك ؟ قلت أشياء  هل قلت))
 ((000كثرية ليلة أمس اي ليزا 

حسنا  أحسب أنين مسعت خطأ ))
 ((000أصعد اآلن  ، سوف

 : اعرتض جريد طريقها وقال
 ذا مل ختربيينانتظري حلظة ، ملا ))

عن غلني ؟ ملاذا مل ختربيين أن  
بصره قد عاد إليه ؟ مع أنه طلب  

 (( منك ذلك



ليزا رأسها بصرب انفذ  حركت
 : وقالت

آه اي عزيزي ، ما أردت أن  ))
ضرورة   أبعث فيك األمل من غري

، وأنت تعرف كيف تسري مثل  
 ((000هذه األمور 

 : قال جريد بفظاظة
ين معرفة  ال أعرف ، زيدي ال ، ))

، يبدو أنك احتفظت هبذا اخلرب  



 (( فقط إغاظيت 
يدها لرتبت على خده  رفعت ليزا

متوددة ، ولكنه أبعد يدها عنه مث 
 : قالت

عن النظر   آه اي جريد ، توقف))
إيل هبذه الطريقة ، كأنك حتتقرين  

، لقد أخربتك أين فعلت ذلك  
 (( ملصلحتك

وليس بسبب ما أخربتك عن   ))



 (( شعوري حنو كارين ؟
عدم  قلبت شفتها السفلى داللة

 : اكرتاث وقالت
ال ، ملاذا أفعل ؟ أان ال أتذكر   ))

 حىت نصف ما قلته الليلة
 (( املاضية

ولكنك تذكرين ما قلته عن  ))
 (( كارين

من  آه اي جريد ، كانت غلطة ))



األصل إحضار هذه الفتاة إىل  
قلت لك ذلك يف   هنا ، وقد

 حينه ، ويبدو أن غلني كان
 (( يعرف حقيقتها طيلة الوقت

 (( هذا ما أخربين إايه ))
 (( هل حتدثت معه ؟ ))
هذا الصباح ، كنت على حق  ))

، فقد كانت خطيت الذهاب  
قبل  اليوم إىل كاجلري ولكين



ذلك ذهبت ألتفقد هورس بعد 
الذي أصاب كتفه ، وعندما 

 رفت منعدت إىل البيت ، ع
ماراي أنك وكارين خرجتما سوية ، 
ن ولذا صعدت إىل غلني ألعرف 

كان يعلم  منه أين اجتهتما إذا
 ((ذلك ؟

 (( آه ، فهمت اآلن))
 : ضاقت عينا جريد وقال



 (( ؟ أين كارين ))
 : اضطربت ليزا وقالت

يف مكان ما هنا , على ما  ))
ذلك ؟   أظن ، كيف ميكنين معرفة

 (( اأان لست حارسة عليه
 (( هل عادت معك ؟ ))
 ((ال ))

شفتها ، وهي  عضت ليزا على
تتطلع إىل نظرات الغضب اليت  



كانت تطل من عيين جريد ،  
كتفها بقوة ،  الذي شّدها من

 : وقال
ماذا تعنني بقولك ال ؟ أين   ))

 هي ؟ أين كاترين ؟ لن أدعك
 (( تذهبني قبل أن تقويل

نظرت إليه ليزا بعينني كسريتني  
 : وقالت

أعرف اي جريد ، حقا  ل  أان ال ))



أعرف ، لو كنت أعرف 
 (( ألخربتك على الفور 

عينيها وكرر   حدق جريد يف
 : السؤال

أين هي ؟ أين تركتها ؟ لقد   ))
ترجعيها  خرجتما معا  ، ملاذا مل

 (( معك ؟
اي عزيزي ، إنه عبث مين ، أان  ))

أعلم ذلك ، وأعرف أنك  



مين كثريا  ، لكين  ستغضب
خربك احلقيقة على أية حال ، سأ

أوقفت السيارة يف موزابي ، 
أن نلتقي يف املكان نفسه   واتفقنا

وحددان موعدا  لذلك ، ومضينا 
 كل يف جهة ، وعندما عدت مل

أجد كاترين قرب السيارة ، 
 (( لذلك رجعت وحدي

 (( تركتها يف موزابي ؟ ))



عند مساعه هذا  جنون جريد جنّ 
الكالم ، ولكن ليزا مل تقل شيئا  ، 

حبرارة  فقط استمرت ابلنظر إليه
ورجاء ليرتكها تذهب إىل غرفتها  

 : ، ولكنه اتبع خبشونة 
أنت أاننية ،   ليزا أنت قذرة ، ))

بيدي  000أود لو ألوي عنقك 
 (( هاتني

 حبست ليزا أنفاسها وهي تتأمل



 : وقالت
ك أن اي عزيزي ، كيف ميكن ))

تكون قاسيا  إىل هذا احلد وقد 
على أن يكون كل منا   كنا متفقني

  (( لآلخر ؟
صاح جري بقسوة وهو يف حالة  

 مشاعرها ال تسمح له أبن يقدر
: 

كل منا لآلخر ؟ لعل هذا   ))



تفكريك أنت وحدك ! ولكن 
أحدان يعين شيئا   الواقع مل يكن

 ابلنسبة للثاين اي ليزا ، ال شيء
))  

 : مه وقالتأمسكت بك
جريد ، هذا ليس صحيحا  ،  ))

كنت تريدين حىت قبل والدة 
 (( غلني

 : أجاب جري بقحة



كفي عن التصرف كالصغار ،  ))
لقد كنت صغريا  يف ذلك الوقت 

عشرة ، أظن   ، كنت يف الثامنة
أين كنت مغرورا  ألن امرأة أكرب  
مين أظهرت يل أهنا مفتونة يب ، 

 أكن أحرتم أخي على وإذا مل
صغر عقلي ، كيف استطعت 

أنت ذلك واآلن أين كاترين ؟  
 (( أجدها ؟ أين ميكنين أن



 (( هذه مشكلتك ))
توجهت ليزا حنو الدرج ، يف  

بن ، نظر   الوقت الذي دخل فيه
إىل ابنه مستفسرا  ، مث التفت إىل  

 : ليزا وسأهلا 
السيارة   هل تعرفني أن عجلة ))

000)) 
أجابت ليزا قبل أن يكمل 

 : حديثه



أان أعرف ، وسوف أحضر  ))
 (( يصلحها من

 : قال بن وهو يرمق جريد
يبد أنك حتتاج لعجلة جديدة ، ))

متاما  ، وال عجب أن  ألهنا ممزقة
حيدث ذلك يف تلك الطرق  

 (( اجلبلية
 سائال   أسودت عينا جريد وصاح

: 



 (( أية طرق جبلية ))
أخذ بن ينظر على وجه ولده 

 وجه ليزا  إىل املكفهر اترة ، واترة
اليت كانت حتاول اهلروب إىل  

الطابق العلوي ، دون أن يفوه  
ولكن جريد مل يرتك   أحد بكلمة ،

هلا جماال  للصعود وأمسك هبا 
 : بشدة ، وصرخ هبا بوحشية

ليزا ، أية طرق جبلية هذه ؟  ))



 ((! أجييب
أخذ جسمها يرجتف حتت يده 

 : وقالت بصعوبة ونظراته خوفا  ،
أعرف ، هل جيب علي ال ))

معرفة ذلك ؟ ال أعلم عن أي 
عندما كنت يف  شيء يتكلم ،

طريقي إىل هنا ، كان هو يف 
املكان الذي ينفرد فيه منكبا  

إنه ال يدري عن أي   على شرابه ،



شيء يتكلم ، فهو ال حيق له  
  (( العيش بني أانس حمرتمني

أيخذ جريد بكالم ليزا ، وظل   مل
 ىل أبيه يسألهممسكا  هبا ، ونظر إ 

: 
 تكلم اي رجل ماذا تعرف ؟ ))
!)) 

شعر بن أن الوضع متأزم بني ابنه 
 وليزا ، فنظر إليها من غري رغبة



 : وأجاب
العجلة ميكن تبديلها بسهولة و  ))

 ((000ال شأن يل هبا ، لكن 
 : ليزا بربود قاطعته

ال ، طبعا  ليس من شأنك  ))
000)) 

لكن نظرات جريد القاسية 
على السكوت مرة اثنية ،  أجربهتا

 : وقال ألبيه



أكمل اي أيب ! ماذا رأيت ؟  ))
ليزا وأنت عائد   أظن أنك رأيت

 (( من املدينة ، أليس كذلك ؟
 : شهقت ليزا ورددت بعبوس

 (( املدينة ؟ ))
 : أحىن جريد رأسه وقال

أمل تعريف أن والدي ذهب إىل   ))
أظن أنك ال تقدرين   املدينة ؟

آه اي 000هبت رؤيته إذا كنت ذ



اهلي ) شحب لونه ( كاترين ،  
كاترين ؟ قويل ماذا عملت  أين

 (( هبا ؟
أمسك جريد بكتفي ليزا وهزمها  

وأسناهنا تصطك  بعنف وقسوة ،
 : وهي حتاول اإلجابة

ماذا فعلت ؟ أان مل أفعل أي   ))
هزي ، لقد   شيء ، توقف عن

 (( آذيتين



سأفعل أكثر من هذا ، إذا   ))
 (( اضطررت لذلك

بقسوة ابلغة ، مث  قال جريد
 : التفت إىل أبيه يشرح له األمر

 – أيب ، ليزا أخذت فالنتينا ))
معها ولكنها مل ترجعها   –كاترين 

، فأين رأيت العربة ؟ من أي  
إذا كانت   اجتاه جاءت ؟ اي هللا ،

تركتها هناك ، فيجب أن جندها 



 (( على الفور
 ضبط بن أعصابه ، غري عابئ

 : ية ، وقال دون ترددبليزا الباك
اهدأ اي ولدي ، رأيتها على   ))

ممر جرفرت ،  الطريق عند منعطف
ولكنها مل ترين ، فقد كانت جتد 

صعوبة يف قيادة السيارة على 
، بسبب العجلة   تلك الطريق

 (( املثقوبة ، ولكين تبعتها



التفت جريد إىل ليزا وهو يهزها  
 : وقال
هل ستخربينين أين هي ؟ أين   ))

تركتها ؟ أو تريدين مين أخراج  
 (( ابلقوة الكلمات من فمك

استعادت ليزا شيئا  من رابطة  
 : جأشها ، وقالت

 ((000تستطيع ال))
حقا  إنك  00حاويل وجربيين ))



جملنونة ، الويل لك إن كنت 
  (( آذيتها

جتهم وجه ليزا عند مساعها هتديده 
 : ، وقالت

 أفعل شيئا  هلا ، فقطأان مل ))
أردت إخافتها قليال  ، هذا هو 
كل شيء ، وقد صممت على 

 (( العودة إليها
 : وهو يشك يف أقواهلا قال جريد



هل حقا  كنت ستعودين ؟   ))
 كنت تتوقعني أين سأغيب طوال
النهار يف كاجلري ، هل تذكرين  

ذلك ؟ ولو مل أكن هنا عند 
 عودتك ، من كان سيحزر أين

 (( ين ؟هي كاتر 
 (( ما الذي جيري هنا ؟ ))

مجد اجلميع يف أماكنهم على 
، وهو ينزل درجات   صوت غلني



السلم ببطء ، كان مرتداي  ثيابه ،  
ممشطا  شعره ، وعلى عينيه 

 : قامتة ، وقال متابعا   نظارة
ملاذا متألون البيت صراخا   ))

 هكذا ؟ ما اخلرب ؟ هل هو
اجتماع خاص ، وهل ميكنين 

 (( م إليكم ؟االنضما
وقبل أن يتمكن جريد أو ليزا  

النطق بكلمة ، أوضح بن   من



 : األمر ابختصار
والدتك أخذت سيدتك  ))

، وتركتها   الشابة إىل اجلبال
 (( هناك

بدت الدهشة على وجه غلني 
وظهرت معها عالمات اخلوف ،  

 : وقال
سيديت الصغرية ؟!! هل تعين   ))

 (( كاترين ؟



 : بن وردد بدا االرتباك على وجه
كاترين , وجريد يقول كاترين ،  ))

 (( ما اخلرب؟
ولكن مل يكن لدى جريد أي  

ليوضح له األمر ، وقال  وقت
 : ألبيه
 سأشرح لك األمر فيما بعد ))
)) 

وراءه إىل الباب   مث سحب ليزا



 : وقال
أقادمة أنت معنا ؟ سوف  ))

أطلب من هورس مرافقتنا ، 
كثرت العيون اليت تبحث  فكلما

 (( نها يكون ذلك أفضلع
قال غلني بشوق وهو ينظر  

 : لعمه
 (( أريد الذهاب معكم  ))

 : رفع جريد يده عن ليزا وقال



 ((000 غلني ))
 : قاطعه غلني يف ثبات

أعرف ، أعرف إهنا ليست  ))
الضروري   مغرمة يب ، ليس من 

إيضاح ذلك يل ، أان مل أعد 
أعمى ، كما أنين شعرت  

منذ  املتبادلة بينكماابملشاعر 
الليلة األوىل اليت وصلنا فيها إىل  

 (( هنا



نظر إليه جريد يريد أن يقول  
، ولكن غلني هّز رأسه   شيئا  

 : وقال
أحضرت أنت هورس ، بينما  ))

كلما  أرتدي معطفي ، وكما قلت
كثرت العيون اليت تبحث عن 

 0كاترين يكون ذلك أفضل 
الربد ،   كانت كاترين ترجتف من

كاد تتجمد مجيع أطرافها ، مع  وت



أهنا كانت تلبس قفازا  وتضع  
معطفها ، سرى   يديها يف جييب

اخلدر رويدا  رويدا  يف أصابعها ،  
وأما قدماها فقد فقدات القدرة 

 الشعور  على
 

 0حىت ابألمل منذ فرتة طويلة 
كم مّر عليها من الوقت منذ 

ليزا ؟ ال تدري ، ساعة ؟  تركتها



ائفة من جمرد  ساعتان ؟ كانت خ
 النظر إىل ساعتها ، خائفة أن

يكون الزمن الذي مضى أكثر مما 
تظن ، وهذا يعين أن الظالم  

 أوشك أن يظلل تلك املمرات
الصخرية ، اي هللا ماذا عساها  

تفعل ؟ وحدقت يف الضباب ، 
أين   وأطالت التحديق لقد مخنت

هي عندما استطاعت أن تلمح  



الصخور الشاهقة الشديدة 
 0 دار اليت حتيط هبااالحن

ال شك أن هذه اجلبال اليت سبق  
وشاهدهتا من غرفة نومها يف  

هي اجلبال  املزرعة وسحرت هبا ،
اليت أشار إليها غلني يوم خرجا  

 0لركوب اخليل وقال إهنا خطرة 
ضاع سحر مجال تلك   واآلن

املرتفعات ، وأسدلت عليها 



ستائر من اخلطر املريع ، ومع  
خماوفها ، هتدئة  ذلك حاولت

ولكنها ارتعدت على حني غرة ، 
مل يكن من آالم ظهرها ، مل يكن 

الربد ، مل يكن من اجلوع ، مل   من
يكن من اخلوف أن متوت رعبا  

رهيب ،  فقط ، بل أنتاهبا حدس
أبهنا مل تكن وحدها يف هذا املمر  

، هناك شيء ما ، أو أحد  



وصّور هلا خياهلا   يطاردها خلسة ،
تلمع وسط  أن هناك عيوان  

الضباب تالحقها ، وأشتد هبا 
تذكرت أهنا قرأت يف   الذعر ، إذ

كتاب الدليل عن هذه اجلبال 
قبل مغادرهتا انكلرتا ، أن هناك  

وأايئل تعيش يف هذه املناطق  دببة
، ومن املعروف أن هذه الدببة  

  هتاجم املارة



كانت مظاهر احلياة املدنية  فإذا
هلا  اليت حتيط بشقتها هناك تبدو  

،  مرعبة عندما تكون وحيدة
فكيف وهي يف هذا املكان 

النائي عن كل مظهر من مظاهر  
اليت   احلياة إال من تلك الوحوش

 !!!تتلصص متوارية عن األنظار ؟
ومع ذلك كانت كاترين متأكدة 

أن ترجع إليها ،  أن ليزا ال بد



ولكنها هي اليت فقدت األمل  
 !! بسرعة

 وقفت كاترين وقامت ببعض
ركات لتنشيط جسمها  احل

املتجمد ، وقررت املسري ، إن 
 الدرب الذي سارت فيها ليزا

بسيارهتا ال يزال واضحا  ، وعليه 
فلتبدأ من هناك ، مشت كاترين  

املتواصل   ومشت ، لكن الرذاذ



أضاع معامل الطريق الرطبة ، ومل  
تعد قادرة أن تتأكد إن كانت  

الصحيح أم أهنا  تسري يف املمر
شعرت كأهنا تسري   ضلت عنه ،

ابحندار بسيط ، ولكن إىل أي  
 0تدري  اجتاه ؟ ال

خشيت أن تكون قد دارت  
بطريقة ما إىل اخللف يف االجتاه 

ال تشعر   املعاكس ، من حيث



وسط هذا الضياع الذي وقعت 
فيه ، وإهنا تسري اآلن أبعد فأبعد 

بدال  من اخلروج منها   بني اجلبال
0 

أهنا ليست فجأة أدركت كاترين 
كانت  وحيدة مع خماوفها ، وال

هي الدببة اليت ترتصدها ، إنه  
صوت بوق سيارة يدوي آت من  

واضحا  حىت   بعيد ، كان الصوت



ألذنيها املتجمدتني ، لقد مسعته 
ابلفعل بعدما فقدت األمل يف  

ليزا عادت إىل   التصديق أبن
 0رشدها 

أخذت تتعثر كيفما مشت ، 
حتاول أسرعت ابجتاه الصوت ، 

تصيح أبعلى ما تستطيع  أن
ولكن صوهتا مل يكن خيرج من  
 0 حلقها اجلاف إال بصعوبة ابلغة



الصرخات اليت كانت تطلقها  
مزيج من الكلمات املتقطعة 

 0والنشيج 
 ((هنا أان ، أان هنا ليزا ، ))

بعد دقائق غمرها نور السيارة ، 
خذلتها  وملا أتكدت من النجاة ،
األرض قدماها ، وسقطت على 

تبكي ، تبكي الساعات الطويلة  
اخلوف   اليت أمضتها يف ظلمة



والرعب ، مل تعد تبايل أبفكار ليزا  
هبا ، إذ كان يرضي روحها  

جاثية على األرض  الشريرة رؤيتها
ذليلة هكذا ، مل تعد تبايل بشيء  

 إال اهلرب من هذا املكان
 الرهيب 

 (( كاترين))
يف ابدئ األمر ظنت أهنا أصيبت 

متأكدة  سة ، مع أهنا كانتهبلو 



أهنا مسعت صوت بوق سيارة ، 
ورأت أنوارها ، وأيقنت ابلنجاة 

جريد ابمسها   ،ولكن عندما نطق
يف هذه البقعة الشائكة الصخرية  

املخيفة ، أتكدت أهنا كانت 
ما مسعته وما رأته   تتخيل ، وأن

كان من صنع أوهامها ، فاحننت 
رأسها أكثر فأكثر ابستسالم حىت 

 0يلتصق ابألرض  كاد



اي اهلي ، إذا  00كاترين  ))
أحلقت بك أذية ، أقسم أبين 

 (( سأقتلها
 

تكلم جريد اثنية ، وعندما 
شعرت بيدين قويتني ترفعاهنا عن  

يكون ذلك   األرض متنت أن
حقيقة ال حلما  ، إال أنه مل يكن  

حلما  ابلفعل ، كان هناك بن  



ينزالن من السيارة  وهورس أيضا  
0 

ن جريد قد متلكته شعرت أب
الرعشة أيضا  ، فأحاطته 

لتبعث فيه االطمئنان ،  بذراعيها
مد يده إىل رأسها ، ورفع عنه 

 الشعر املستعار ، وألقاه على
األرض ، مث لفها مبعطفه ليبعد 

عتها الربد الذي اخرتق عظامها  



0 
كاترين كنت كاجملنون  اي اهلي ،))

، ولو أنك أصيبت أبذية لكنت 
 (( ل تعرفني ذلك ؟قتلتها ، ه

لكنها مل تفعل ، و ال بد أهنا  ))
أخربتك أين جتدين وإال كيف 

 (( السرعة اهتديت إيل هبذه
أتوه جريد ، يف الوقت الذي  

 : وضع بن يده على كتفه مث قال



من أربع ساعات وحنن  أكثر ))
نبحث عنك بني هذه الصخور ، 

 ((( حىت كدان نفقد األمل
ك ذراع هبدوء ، وهو ميس اتبع بن
 : كاترين

جريد أدخل إىل السيارة ، أال  ))
تكاد تتجمد من  ترى أن الفتاة

الربد ؟ ميكنك اتجيل احلديث  
 (( اآلن حىت تعيدها إىل املنزل



 : هورس قال
جريد أدخل السيارة ن  ))

واجلس يف اخللف ، وأان  
 (( سأقودها

لكاترين كي تتقدمه  أفسح جريد
نظرت  ، مث جلس إىل جانبها ، 

كاترين بشيء من االرتياب إىل  
اليت كانت جتلس أيضا  يف   ليزا

املقعد اخللفي ، أما األخرى فقد 



احلقد   تطلعت إليها بعينني ملؤمها
 :، وقالت بربود

أرأيت اي جريد ، إهنا خبري ،  ))
 وال ضرورة لكل ذلك الرعب

 (( األمحق الذي أبديته
 (( ليزا اصميت))

سها  رأت كاترين وهي تلقي برأ
جريد أن غلني كان  على كتف

جيلس على املقعد األمامي ، فمد 



 : يده يربت على يدها وقال
أظن أن كال منا عنده ما خيفيه  ))

، أليس كذلك ؟ هل تساحمينين 
 على خداعي لك طيلة هذا

 (( الوقت ؟
  ((000إين آسفة  ))
لننس املوضوع ، لقد أدركت   ))

ميكن أن تكوين   منذ البدء أنه ال
لنتينا من الطريقة اليت تتصرفني  فا



 هبا ، وأخريا  أخربين جريد عن
هروهبا ، أما السبب الرئيسي  

إلحلاحي على جميئك معنا ، كان 
فالنتينا  ألرد الصفعة لكليهما ،

وصديقك سيمون ، ومل أكن  
أعلم يف ابدئ األمر أنه كان  

 (( جلريد مأرب آخر
كان هورس يقود بسرعة ، 

فز قفزا  على  والسيارة الكبرية تق



قطعوا  ولذا 0طول الطريق 
املسافة يف وقت قصري ، ومل 

يشعروا إال والسيارة تقف أمام 
ماراي  املنزل يطالعهم وجه

 0الشاحب ينطق ابلكآبة والقلق 
نزل جريد من السيارة خماطبا  

جبفاء ، فلم تسمعه  املرأة اهلندية
كاترين خياطبها مبثل هذه اللهجة  

 : من قبل



حارا  ، لقد وجدان  اما  هيئي مح ))
كاترين ، ولكن الرطوبة اخرتقت 

جسمها حىت العظم ، مث خذي 
ساخن إىل غرفتها ،  هلا حساء

 (( الشك أهنا جائعة أيضا  
 بقيت كاترين يف املياه الساخنة ،

تستمتع بدفئها ، بعد ذلك  
الصقيع الذي مجد جسمها ، ومل 

 خترج منها إال بعدما أحست



أوصاهلا من  ابحلرارة تعود إىل 
جديد ، وتعيد إليها نشاطها  

 0وحيويتها 
ابرتياح فوق سريرها   استلقت

تبعد عن ذهنها مجيع األحداث  
 الرهيبة اليت مرت هبا ، وال تفكر
إال جبريد ن ال شك أنه حيبها ،  

 0وهي ابلتأكيد حتبه
 وملا رجع إليها بعد حني ، كان



بودها أن تسأله عما حدث 
ولكن  عندما عادت ليزا بدوهنا

 اخلجل من جهة ن وعدم رغبتها
ابلتدخل يف عالقتهما الشخصية  
من جهة أخرى أسكتها متاما  عن  

جريد   الكالم ، حىت فاجأها
 : بسؤال دون أن ينظر إليها

أخربيين ، هل ستتزوجني  ))
 سيمون ؟ أعين هل هذا ما



تريدينه ؟ أم ستكون لدي  
 (( الفرصة لثنيك عن ذلك ؟

كاترين ، ولكنه اتسعت عينا  
 ما يزال ال ينظر إليها واتبع  كان

: 
يف الليلة املاضية أعطيتك  ))

 (( الليلة فال مهلة لتجييب ، أما
أمسكت كاترين أصابعه حبنان ، 

 : وقالت



تريد   جريد ، كنت أظن أنك))
الزواج من ليزا ، هذا ما مسعته  

منذ وصويل إىل شالالت 
 ((000موز
مسعت هذا مين ؟   لكن هل ))

إين أحبك اي كاترين ، فهل 
 ((حتبينين كما أحبك ؟

 : بعذوبة مهست كاترين
أنت تعرف لقد أحببتك منذ  ))



ومن ذلك   0رأيتك للمرة األوىل  
أن عالقيت  الوقت علمت

بسيمون لن يكتب هلا االستمرار  
 ((000، ولكن ليزا 

يكفي أنين   دعينا من ليزا ، ))
أحاول أال أكرهها ملا فعلته بك ،  

 (( د أهنا جمنونةال ب
  (( أهنا حتبك ولكين أظن ))
الواقع أهنا تريد املزرعة فقط ،  ))



هذا هو كل شيء ، وهي تعلم 
لو تزوجت من غريها ، فلن  أنين

 (( تؤول املزرعة إىل غلني
 ((00 لكن غلني ال يريد ))

أان أعرف ، غلني ال يريد   ))
املزرعة على اإلطالق ، فهو مثل 

عن كندا ،  الرحيل أبيه ، يريد
على كل حال لقد انتهى اآلن 

كل شيء ، ومن املؤكد أن ليزا  



برحلة بعيدة عن املزرعة ،  ستقوم
وعندما تعود سأشرتي هلا منزال  يف  

احلالة   كاجلري ن ويف تلك 
ستكون لديها أمور كثرية ، 

 (( تشغلها عن إزعاجنا
تبعده  جريد ، ماذا عن بن ؟ ال))

أنه  عن هنا ، أرجوك ، أان أعلم 
يزعجك يف بعض األحيان ولكن 

000)) 



أفعل ، إنه أيب اي كاترين ،  لن ))
فقد كان من مجلة أسباب كرهه 

أصبحت  لليزا ، ظنه أنه ما إذا
ليزا هي سيدة هذا املنزل فإهنا 

سرتغمين على أن ألقي به خارجا  
أين لن أفعل هذا   ، ولكن أتكدي

أبدا  ، يبدو أنك ستجعلينين 
دي رجلني من  غيورا  ألنك ستج

 (( حيبانك حولك



 : ابتسمت كاترين بسرور وقالت
إن حبك يكفيين اي جريد ،  ))

هذا ، مىت سنتزوج   وأنت تعرف
 (( ؟

أريد التأكد أوال  أنك ال ختتفي  ))
 (( مثل أختك

، لن أفعل ، لقد ذكرتين   ال ))
فيجب أن أكتب أليب وأخيت ، 

 ال شك أهنما سيتفاجآن عند



 (( أ السعيدمساعهما هذا النب
ميكنين أن أقول لو أن  ))

000)) 
وهي تربت على   قاطعته كاترين

 : خده بدالل وحب وقالت
لو أن فالنتينا مل تقّد سيارة ))

أن غلني مل يصب  غلني ، ولو
 ((000بتلك احلادثة 

اتبع جريد كالمها وهو يضع  



 : حبب عميق ذراعه على كتفها
تعتقدين  ملا كنا التقينا ، هل  ))

ذلك ؟ أان متأكد أننا كنا 
بطريقة ما ، لقد كنت يف  سنلتقي

 (( انتظارك طيلة حيايت
 آه اي حبييب ، أريد أن أصدق ))

ذلك ، ألنين ال أستطيع أن أختيل  
حيايت من دونك كيف ميكن أن  

 ((0تكون 
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