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,وأفلتت منها تنهيدة خافتة وهي ترتك 
الستارة لتستقر مكاهنا , وتستدير  

ملواجهة الرجل املسن اجلالس خلف  
 املكتب :

كنت صديقا أليب    " سيد ميلز ,
وتستطيع أن تفهم أكثر من أي شخص 
آخر , ملاذا ينبغي علي الرحيل وحدي 
إلعادة ترتيب أموري .ما الفرق بني أن 



يتم هذا يف شقة يف نيويورك أو كوخ يف  
 تكساس؟"

"سبب رغبيت يف أن تعيدي التفكري يف  
رحيلك هو كوين حمامي والدك وأقرب  

 أصدقائه"
, ولكين أحتاج   "أان ال أحاول اهلروب

 لبعض الوقت ألري إيل أين أنتمي ". 
" امسعي ايستاسي , أية فتاة مكانك  

كانت ستذهب إيل أوراب أو اجلزر . أنت 



فتاة ثرية اآلن , أستطيع أن أفهم أنك  
غري سعيدة بطريقة حصولك علي املال 
, ولكن وفاة شخص عزيز تتطلب من 

اإلنسان التكيف علي الرغم من صعوبة  
كنت دائما مستقلة إيل درجة   ذلك .

العناد , ولذلك ال أري سببا ال إصرارك  
 علي دفن نفسك يف الريف ".

نظرت ستاسي آدامز يف تردد إيل كارتر  
ميلز األب وهي تتساءل كيف جتعله  



يفهم سبب اضطرارها للذهاب . لقد 
احرتم أبوها هذا الرجل ووثق به كما مل  

 يثق أبحد يف حياته.
الكلمة يف حلقها , أبوها ...وقفت 

ونظرت إيل ثوهبا األزرق ويديها  
املعقودتني بشدة يف حجرها . توفيت 

والدهتا بعد مولدها بفرتة قصرية , اتركة 
لزوجها الرحالة مهمة تربية طفلتهما بكل 
ما يف هذه املهمة من غرابة ومشقة . أما 



جوشو آ دامز فقد رفض عروض 
أل  األصدقاء الكرمية ابلعناية بستاسي وم
حقيبة بلوازم األطفال , واخذ طفلته  

ذات العام الواحد يف مهمته التالية يف  
اخلارج , وكانت احلياة ابلنسبة إيل األب 

واالبنة , عبارة عن رحلة طويلة حول  
العامل , تتخللها فرتات راحة قصرية يف 

نيويورك اللتقاط األنفاس قيل السفر مرة 



آخري , إيل حيث يبين األب شهرته  
 ور يعمل حلسابه. كمص 

ومرت الذكرايت احلبيبة انبضة يف ذهن 
ستاسي ... عيد ميالدها السابع عشر  

منذ ثالث سنوات , عندما هرب والدها 
جروا يف أحد فنادق نيو أورليانز الفاخرة 

وأطلق علي اجلرو اسم كاجون تكرميا  
ملكان مولده يف جزر اهلند الغربية .ومنا 

بح كلبا اجلرو الشقي , بسرعة حىت أص



من نوع الراعي األملاين , وتعلق بسيدته  
تعلقا شديدا , وتنبأ أبوها أبن كاجون  

سيحميها كاملالك احلارس. تري هل كان 
يعلم أنه على حق , ألن كاجون هو 

الذي سحب ستاسي وهي يف غيبوبة, 
من حطام الطائرة املستأجرة قبل أن 

تشتعل فيها النريان . أما أبوها والطيار  
 مكنا من اخلروج.فلم يت



حاولت أن متنع دموعها املنهمرة , 
ورفعت عينيها لتلتقي بنظرة احملامي 
احلانية . وغامت عيناها البنيتان من  

الدموع املوشكة علي السقوط والتوت  
 شفتاها يف ابتسامة متأملة :

"إين أسحب كالمي اي ستاسي , رمبا 
 عاونك الرحيل علي مواجهة مشاكلك".

يلز واجته إيل ستاسي مث وقف كارتر م
 قائال: 



" ولكن تذكري أنك مازلت شابة صغرية 
يف العشرين, وأمامك الدنيا كلها . مل  

يكن لريضي والدك أن يفوتك منها أي  
 شي خريا كان أو شرا".

أمسكت ستاسي بيديه املمدودتني  
,ووقفت وثوهبا األنيق يظهر رشاقتها  

 قائلة 
"كنت أعلم أنك ستفهم سبب إقدامي 

 هذا "على 



"هناك على األقل شاب أعرفه ال يسره 
رحيلك وال ميكن أن تلومي ابين لرغبته 

يف اصطحابك لألندية الراقية و لن  
تقويل أنك ال تنتمني إيل هذه األماكن  

 بعد اإلرث الذي ورثته عن والدك" 
" اخشي أنين مل أتقبل بعد كوين ثرية .  

فمن قبل كنت سعيدة جملرد وجودي مع 
إيل حيث أتخذان الرايح   أيب , نسافر

.رمبا ورثت حبه للسفر . هناك مع  



كاجون ودايبلو وأميال من الفضاء  
 الشاسع أستطيع أن أحدد مستقبلي"
"هل ستأخذين هذا احلصان اجملنون  

أيضا ؟ كنت أرجو أن تبيعيه منذ مدة 
 .انك ترتبكني خطأ جسيما ابصطحابه".
"دايبلو ليس شريرا وجاحما كما تعتقد . 

شديد احلساسية فقط وأنت تعلم  انه 
أنين فارسة ممتازة , وما كان أيب ليسمح  



يل ابقتنائه , لوال اعتقاده أنين أستطيع  
 قيادته "

" أعرف هذا , ولكنين واثق أنه مل خيطر  
بباله أبدا أنك ستأخذين هذا احلصان 

 معك إيل الرباري "
"ال أان متأكدة أن والدي كان أيمل أن  

 يف اجملتمع كما  أستقر , وآخذ مكاين
يقال , ولكين لست مستعدة هلذا بعد , 



ورمبا ال أستعد هلذا أبدا . من يدري !  
 واآلن ينبغي يل أن أذهب"

 "ماذا ستفعلني ابلشقة أثناء غيابك ؟"
"قررت أن أحتفظ هبا معلقة , بدال من  

 أن أتنازل عنها " 
"حنن دائما نرحب بك يف بيتنا كما 

ألي شي ال تعلمني, وإذا احتجت 
 ترتددي دقيقة واحدة يف طلبه"



" لن أتردد. وسيصطحبين ابنك كارتر  
غدا للعشاء كآخر اتصال يل ابملدينة . 
فهو يعتقد أنين ذاهبة ايل جماهل إفريقيا 

 املعتمة"
وابتسمت ستاسي وقد أثر فيها اهتمام 

 احملامي وأضافت : 
"أشكرك علي كل ما فعلته من أجلي اي 

 سيد ميلز".



ت ستاسي املصعد, والستغراقها  استقل
يف خططها للمستقبل مل تلحظ نظرات  

االهتمام يف عيون ركاب املصعد 
اآلخرين . كانت تبدو ألول وهلة 

متوسطة اجلمال , ولكن النظرة املتأنية , 
تلحظ شعرها البين الالمع ,حييط  

بوجهها البيضاوي , وعينيها البنيتني 
أن   الداكنتني أبهداهبما الكثيفة , ولو



احلزن كان يضللها هذه اللحظة , مما 
 يضفي علي مظهرها هالة مشرقة نظرة . 

وصلت ستاسي للمبين الذي تقطنه  
,واستقلت املصعد للطابق اخلامس  

,وغمرهتا الكآبة وهي تفتح الباب .  
استقبلها كلبها بفرحة غامرة , فقالت 

اببتسامة حزينة وهي تنظر لعيين الكلب  
 املليئتني ابحلب:



ون أيها الوحش ... هل افتقدتين "كاج
؟ ماذا عساي أن افعل لو مل تكن هنا؟  

" 
أخرجها جرس التليفون من أفكارها  

 فأجابت:
 "نعم !"

 وجاء صوت الرجل علي الطرف اآلخر: 
" ستاسي! أان كارتر قال أيب أنك  

 خرجت قبل وصويل مباشرة"



 " لقد تركت املكتب حوايل الرابعة".
 "كيف تسري أمورك كلها؟"

"خبري , كنت علي وشك االنتهاء من  
حزم حقائيب لوال بعض األشياء الصغرية 

." 
وأضافت ضاحكة : " وضعت بعض 

الفساتني إيل جانب مالبس الركوب .  
فأان أنوي احلياة كما ينبغي يف مدينة 

 لرعاة البقر".



 قال ساخرا: 
" لن أعرتض . طاملا أنك لن تلتقي 
  بشاب امسر طويل من رعاة البقر، مث

 تنطلقا علي حصانه أالمني"
"ال تقلق، مل يعد رعاة البقر كسابق  

عهدهم، ففي أخر رحلة لنا يف الغرب مل  
أصادف إال رجاال يف منتصف العمر، 

 لوحتهم الشمس وهلم اسر يعولونه" 
 هل ستقودين سيارتك إيل هناك" 



"سأذهب أان وكاجون،أما دايبلو 
فسيأخذ القطار حىت بيكوس وهناك  

صل الرحلة إيل ماكالود، ومبا  أخذه ونوا
أن الكوخ علي بعد ثالثني ميال من  

هناك، فلن أكون بعيدة جدا عن 
 املدينة".

"يسعدين أنين لن أذهب إيل هناك ,  
فالعزلة تضايقين وال أفهم كيف 



تستطيعني البقاء هناك ألكثر من أسبوع  
 . ما الفرق بني جبل وآخر ؟"

"رمبا كنت علي حق , ولكن علي أن  
 شف هذا بنفسي ". أكت

"لن أستطيع أن أثنيك عن عزمك , 
أليس كذالك ؟ امسعي , إن لدي عمال 
الليلة فلن أستطيع أن آيت إليك, ولكن  

موعدان غدا مساء يف السابعة متاما . 
 موافقة ؟"



 "موافقة".
 " إذا . سأراك غدا ".
 "إيل اللقاء ايكارتر".

شعرت ستاسي ابلفراغ والوحدة بعد  
ولكنها مل تستسلم ألحزاهنا , املكاملة , 

 وراحت تكمل حزم حقائبها.
يف الليلة التالية كانت ستاسي تثبت 
قالدهتا املرصعة ابلعقيق , عندما رن 

جرس الباب. ونظرت للمرة األخرية إيل 



املرآة . كان ثوهبا بلون اخلوخ مفتوحا  
, مما يربز   7عند الرقبة علي هيئة الرقم 

لون بشرهتا الربونزية اليت لوحتها  
الشمس , ومجال شعرها أبطرافه الذهبية 

علي الطريقة اإلغريقية .   واملصفف
طلت شفتيها بطالء المع بلون اخلوخ  
 وارتسمت علي وجهها ابتسامة راضية.

عندما فتحت الباب لكارتر كانت  
 عيناها تؤمضان غبطة .وقالت :



 " هل جعلتك تنتظر طويال؟" 
أمسك الشاب األشقر الطويل بيديها  

وعيناه الزرقاوان حتيياهنا بربيقهما  
 اخلاص:

لك ما تعرفينه ابلفعل ؟ما "هل أقول 
كنت ألعرتض علي االنتظار أكثر من  
 هذا , لو علمت ابملنظر الذي سأراه".

 مث وضع شاهلا علي كتفيها قائال :



"هل نذهب ؟ حجزت مائدة يف الساعة 
 الثامنة بنادي ميدو وود الريفي".

 "رائع!"
أخذا يتحداثن طوال الطريق إيل سيارته  

ارتر ابلطريق حىت ركبا فصمتا النشغال ك
,نظرت ستاسي إليه ... كان شااب 
وسيما بشعره البين الفاتح وعينيه 

الزرقاوين الصافيتني . كان يكربها بست  
 سنوات وبدأ عمله



كمحام مبكتب والده. إن كثريين من  
معارفها يعتربون كارتر عريسا مثاليا , 

ولكن مل تكن بينهما أية تصرحيات  
تاسي ابحلب , أو أية وعود . كانت س

تبعث لكارتر بطاقات بريدية طريفة  
عندما كانت تصاحب والدها يف أسفاره 

 , وتتصل به عند عودهتا , 
وكارتر يلتقي بفتيات أخرايت يف غياهبا , 

ولكن ليس ابنتظام كما كان يفعل مع  



ستاسي . وسعدت أسراتمها هبذها 
لعالقة النامية , أمال يف أن تؤدي إيل  

 الزواج. 
وهي تراقب يديه  ابتسمت ستاسي 

املاهرتني وهو يوقف السيارة يف مكان  
االنتظار . مل تكن عالقتهما عالقة أخ  
أبخته , ولكنهما مل تكن أيضا عالقة  

عاطفية يدق هلا قلبامها ,كاان يستمتعان 
بوجودمها معا يف انتظار أن أييت احلب  



يوما ما , فيتزوجها كما كانت تعتقد , 
واجا سعيدا  ومبا أهنما متفقان فسيكون ز 

, ولكن ليس اآلن . وفكرت ستاسي : 
مث إنين مازلت ساذجة , لدرجة أين أمتين  
حبا حيلق يب فوق األرض حىت وإن كان 

 هذا ال حيدث إال يف األساطري.
قال كارتر ضاحكا وهو ميسك بباب  

 السيارة املفتوح حىت خترج:



"أيتها احلاملة . ألن خترجي من السيارة ؟ 
" 

 " آسفة لقد كنت يف عامل آخر". 
 قال مبتسما ومها يدخالن النادي : 

" إذا عودي منه , إن الليلة ليليت , 
وأنوي أن أستغل هذه الفرصة إيل أقصي 

 مدى".
أحاط خصرها خبفة , وهو يفتح هلا ابب 

النادي املزخرف . وطلب كارتر  



املشروابت . بينما أخذت ستاسي تنظر 
ث زينت اجلدران إيل األاثث الفريد، حي

جبلود الفهد واحلمار الوحشي مما يوحي 
جبو الغابة. ونظرت ستاسي إيل كارتر،  

فوجدت الكآبة ابدية على وجهه، 
 فعاتبته قائلة:

"مل هذه الكآبة؟ كنت أظن أننا حنتفل  
 الليل"



"أسف، كنت أفكر يف اإلجازة اليت  
ستقومني هبا. إن أيب ليس مسرورا  

وإذا حدث لك  بشأهنا، وال أان أيضا. 
شي يف ذلك الكوخ املنعزل فستمر 
 أسابيع قبل أن يكتشف هذا أحد" 

" أرجوك ال داعي هلذا الكالم الليلة لقد 
قررت الذهاب، وهذا كل ما ميكن أن  

يقال. يبدو أ، كل الناس يعرفون  
 مصلحيت أفضل مين"



" امل خيطر ببالك أهنم علي حق هذه 
املرة؟ تظنني أن ابستطاعتك التغلب 

لي اية مشكلة ألنك سافرت حول  ع
العامل، ولكنك ال متلكني من اخلربة أكثر 

من أي فتاة ريفية، كل ما أراك والدك  
هو الدنيا من اجلانب أألمني كما تراه 

عدسة املصور، وليست لديك أية فكرة 
 عن احلياة مبفردك".



" لقد رأيت احلرب واجملاعة من وجهة  
! نظره , أيقلل هذا من تلك احلقائق 

إنين أعرف معين احلياة , وأعرف مالذي  
سأفعله حبيايت , ولست حباجة ملزيد من  

 املناقشة".
" ألن تكفي عن عنادك وتستمعي 

 لصوت العقل؟"
 "قلت لك إن املوضوع منته"



قال خبشونة بينما الفرقة املوسيقية تشرع 
 يف العزف: 

 "إذا فلنرقص"
أخذ يرقصان ومها وامجان .ولكن  

 لة :ستاسي ضحكت قائ
"كارتر ... إنين آسفة . مل أكن أقصد 
أن أفقد أعصايب , أرجوك لندع اجلدل 

 جانبا الليلة".
 ابتسم وقال:



" حسنا . سنعترب املوضوع منتهيا  
 ونستمتع أبمسيتنا معا ".

قدم هلما العشاء , وبعد أن فرغا منه  
 قالت ستاسي :

 "كانت وجبة لذيذة".
 ولكن الصحبة أكثر لذة ".

 أشكرك ايسيدي العزيز".
"أتودين البقاء هنا لنرقص أم نذهب  

 ملكان آخر؟"



" أفضل البقاء هنا , فاجلو اهلادئ  
 يروقين".

"وأان أيضا , ألين أريد أن أحدثك يف  
 بعض األمور".

" أرجوك ال تلق علي حماضرة أخرى عن 
رحليت . لقد وعدتين أبال تناقش ذهايب  

 إيل تكساس".



بوعدي . إن هذا   "وأان أنوي أن أيف
املوضوع خمتلف متاما. لنذهب اآلن 

 للرقص".
أخذا يرقصان علي نغمات املوسيقي 
البطيئة , ونظر إليها كارتر اببتسامة  

 رقيقة قائال:
"هل تذكرين ما قاله لك والدي بعد  

 جنازة والدك , أنك واحدة من عائلتنا؟"
 قالت ستاسي وهي تبادله نظرته اجلادة:



 "نعم".
يد أن يكون هذا رمسيا ,أريدك  "وأان أر 

أن تصبحي زوجيت , لن أحاول منعك  
عن رحلتك , ولكن عندما تفكرين يف  

املستقبل دعي تفكريك يشملين ... 
ستاسي ... أان أهتم بك... أحبك وأريد 

أن أرعاك بقية عمري . مل نتكلم عن 
مستقبلنا من قبل وقد آن األوان هلذا  

هي من  .كنا صغريين . كان أمامي أن أنت



دراسة القانون ,وكان أمامك أن تكربي 
وقد مت هذا آلن , فلنبدأ يف التخطيط 

 لبقية عمران".
"كارتر ... ال أدري ماذا أقول , وال  

أدري إذا كنت علي استعداد لالستقرار  
 ,ال أدري!"

"ال تقويل شيئا. أعلم أن كالمي أييت بعد 
وفاة والدك بفرتة وجيزة، وال شك انك 

أطلب منك ردا اآلن   مضطربة، فلن



.عندما أري أنك مستعدة سأعيد طليب 
ابلطريقة الالئقة، وحىت ذلك احلني  
أطلب منك فقط وأنت يف جبال 

تكساس أن تتذكري حيب لك ورغبيت يف 
 أن أتزوجك" .

فكرت ستاسي يف هذا العرض، كان  
جيب أن ال يدهشها، ولكنها دهشت  
علي الرغم من سابق تفكريها يف هذا  

 .املوضوع



واستمرا يف الرقص حىت انتهاء األغنية 
 وعادا ملائدهتما. قال كارتر: 

" لقد ذكرت أنك ستشحنني دايبلو إيل 
تكساس. أال أتخذين حصاين الرمادي؟ 
 انه أكثر هدوءا من شيطانك األمحر". 

 قالت ابمسة: 
" أشكرك على هذا العرض ولكين ال  
أتوقع أن، يسبب يل دايبلو مشاكل  



يف الطريق إىل بيكوس اآلن  كثرية. مث إنه
 ولذا سألتزم برتتيبايت األوىل".

 سأهلا:
 "يف أي وقت تزعمني الرحيل غدا؟" 

 " آمل أن أرحل ظهراً"
""إن الوقت اآلن متأخر، وال أريد أن  
أحرمك من راحتك. سيكون أمامك  
الكثري من التفكري الليلة. أو هكذا  

 أمتين".



لبيتها، وعندما مل يتحداث كثريا يف الطريق  
 وصال نظر إليها كارتر قائال: 

"لن أمتكن من اجملئ غدا لوداعك، 
وأمتىن لك حظا سعيدا اآلن. سأتركك  
 هنا اي ستاسي، عودي لبيتك سريعا".

نظرت ستاسي للشاب النحيل القوي  
وهو يذهب وشعرت بفراغ وبرودة يف  

قلبها.اجتهت للمصعد مث دخلت شقتها 



ة قرارها  هبدوء وهي تتساءل عن صح
 برتك البيت و أألصدقاء الوحيدين هلا.
بعد ساعة غلبها النعاس وهي مصممة 

مرة أخري علي املضي يف خطتها 
 ابلرحيل إيل تكساس.
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قرأت ستاسي عالمة الطريق اليت كتب 
أميال ,مث  10عليها : ماكالود _  

الهتا أحنت ظهرها , وفردت عض 
املتقلصة , فقد أثرت فيها قيادة السيارة 

ملدة يومني ونصف .ولكنها كادت أن  
تصل , نظرت يف مرآة السيارة...مل 

يظهر اإلجهاد إال يف عينيها , وكانت 
ثياهبا املكونة من بنطلون زيتوين وقميص 

أصفر ليموين حمتفضة برونقها . فيما 



سرتهتا املكملة للبنطلون يف املقعد  
 إيل جوار كلبها النائم. اخللفي

كان حصاهنا هادائ يف مقطورة خاصة 
ملحقة ابلسيارة بعد أن أاثر ضجة  

 عندما شحنته يف بيكوس.
أبطأت ستاسي من سرعتها وهي تقرتب 

من املدينة وتستوعب معامل املنطقة , 
ووقفت عند حمطة بنزين علي مشارف  

املدينة . أشارت لكلبها أن يتبعها .  



ظافة املكان علي رغم أعجبت ستاسي بن
من قدم املبين . وجاءها فيت من املكتب 

ويف عينيه نظرة إعجاب مل تلحظها  
 وسأل :

 "هل أمألها ايآنسة؟"
 أجابت مبتسمة للهجته اجلنوبية الرقيقة:
"نعم من فضلك , وافحص حتت غطاء 

 السيارة ".



تركت ستاسي الكلب يلهو إيل جوار  
ظى احملطة , ودخلت املكتب هراب من ل
الشمس فوجدت رجلني ابلداخل, 

أحدامها وهو األكرب سنا , يرتدي ثياب  
العمال . أما اآلخر فكان ظهره إليها ,  
وكان يرتدي بنطلوان أزرق وقميصا ذا  
مربعات . كان شعره داكنا من السواد  

حتت قبعته البنية اليت بقعها العرق .  
وحجبت قامته الطويلة وعضالته القوية  



لعامل , إيل أن مشت ستاسي عن نظر ا
جانبا إيل الطاولة حيث وضعت بعض 

 احللوى . وقال العامل:
" عن إذنك اي كورد . هل ميكنين 

 معاونتك ايآنسة ؟"
" نعم , أريد قطعة من هذا الشوكوال تة  

 ." 



"ابلتأكيد .ال تظنيين متطفال ايآنسيت , 
ولكن لكنتك تنم عن أنك لست من  

 هذه املنطقة ؟"
 الت:ضحكت ستاسي وق

" مل أكن أعرف أن لدي لكنة خاصة , 
ولكن هذه مسألة نسبية . إنين من  
نيويورك وساقضي الصيف هنا ,هل 

ميكنك أن تدلين علي عائلة تدعي نوالن 



.فقد استأجرت كوخ الصيد اخلاص  
 هبم".

يف هذه اللحضة استدار الرجل الثاين إيل 
ستاسي , ودهشت لنظرة العداء البادية  

رت ابحلرية, ومسعته يودع يف عينيه , وشع
العامل وخيرج إيل سيارته اجليب . ماذا  
فعلت لتستحق تعبري العداء يف عينيه؟ 

حاولت التخلص من التفكري يف نظرته , 



واستدارت للعامل الذي كان خياطبها  
 قائلة:

 "آسفة . ماذا قلت ؟"
" قلت إن آل نوالن يديرون دكان  

 البقالة يف املدينة ".
ف تصل للدكان مث وصف هلا كي

 وشكرته.
دخل الفىت الذي تركت له سيارهتا وقال 

: 



"لقد وضعت أيضا بعض الزيت . ايهلا  
من سيارة . أراهن أهنا ترتك ابقي 

 السيارات خلفها يف الطريق".
 قال الرجل الكبري :

" كفي اي بيللي ال شك أن اآلنسة تقدر  
 إعجابك بذوقها يف السيارات".
 ت قائلة:دفعت ستاسي حساهبا وضحك

"جيب أن أتصل فورا آبل نولن وإال  
 سيحل ال؟مل قبل وصويل ملنزيل اجلديد".



" اتبعي توجيهايت ولن تضلي . إا موللي 
نولن تكون هناكدائما بعد الظهر , وهي 

 تعلم مكان زوجها".
صفرت ستاسي لكاجون وأشارت  
مودعة العاملني , وبدا هلا أن أهل  

األقل اثنني  املنطقة ودودون ,أوعلي 
منهم , لكنها لن تدع العداء الظاهر  

لرجل غريب يفسد أول زايرة هلا 
للمدينة. ولو مل يكن كريها العتربته رجال 



وسيما , فشعره داكن وعيناه بنيتان 
وقامته طويلة ,ولكنه تصرف كما لو  

كانت حتمل عدوى الطاعون . حقا مل  
يكن هناك أي داع للتفكري يف نظرته  

ال تراه مرة آخري .  هذه , فرمبا
وشعرت ستاسي من مالحمه الواضحة ,  

وخطوط فكيه , وذقنه املستقيم أنه رجل 
 ال يستسلم أبدا. 



وصلت ستاسي إيل دكان البقالة .  
أوقفت سيارهتا . كان الطريق العام  

جذااب , وكانت فيه صيدلية عند 
املنعطف يليها دكان البقالة , مث مكتب 

ومقهى  الربيد مث متجر للمالبس 
,وفكرت ستاسي : إهنا ليست مدينة 
كبرية ولكنها تكفي احتياجات جمتمع 

 املزارع حوهلا.



دخلت الدكان فوجدت سيدة صغرية 
احلجم ,يبدو علي مالحمها حنان األمومة 

, يف حوايل األربعني من عمرها, جتلس 
خلف طاولة . كان شعرها رماداي ويغطي 

ر قوامها البدين ثوب منزيل بسيط مما ذك
ستاسي مبطبخ ميتلئ برائحة الفطائر  

 الطازجة . قالت هلا ستاسي:
 " معذرة , هل أنت سيدة نوالن؟"

 "نعم ,أميكنين مساعدتك؟"



"أان ستاسي آدامز , وقد استأجرت 
 كوخكم هلذا الصيف".

"طبعا اي طفليت ! كان جيب أن أعرفك  
يف احلال , فليس لدينا زوار كثريون , 

ني يف أوائل  لقد قلت فعال أنك ستصل
شهر مايو ولكين نسيت , أعتقد أنك 

حريصة علي الوصول للكوخ قبل حلول 
 الظالم".



"نعم , فأان أنوي قضاء الليلة هناك اي 
 سيدة نوالن ".

"اي إهلي . انديين مبوللي وإال ظننتك 
ختاطبني إنسانة أخرى . سيصل زوجي 

فورا ليصحبك . نظفنا الكوخ ولكنه ما  
ال ال يهتمون كما زال قاحال . فالرج

تعلمني . فإذا وجدوا مكاان للجلوس ,  
وآخر العداد الطعام ال يهمهم وجود  



ستائر علي النوافذ , أو مفرش علي  
 املائدة".

أجابت ستاسي وقد أدركت أن السيدة 
الحظت ثياهبا األنيقة وظنت أهنا تتوقع  

 مسكنا فاخرا:
"أان واثقة أن الكوخ مناسب يل . وأرجو 

تكوين قد أجهدت نفسك من  أل 
 أجلي".

 قال صوت خلف ستاسي:



 "معذرة ..."
استدارت فوجدت نفسها وجها لوجه  

مع الغريب الذي قابلته يف حمطة البنزين  
, وبدون أن تقصد رفعت عينيها لتلتقي 

 بعينيه ولكنه مل يبدأنه عرفها .
قالت موللي نوالن وهي متد له يدها  

 مبتسمة :
اي كورد , أريدك أن  " إنين سعيدة جمليئك

تقابل آنسة ستاسي آدامز , لقد  



استأجرت كوخ الصيد عند التل 
املالصق لسلسلة اجلبال الشرقية. 

ستاسي هذا هو كورد هاريس مالك  
الكوخ الرمسي , وتبعد مزرعته حوال 

 عشرة أميال عن الكوخ".
دهشت ستاسي للقاء الغريب مرة اثنية  

, وأجابت أبدب مث رفعت عينيها 
جدت نفس نظرة العداء والسخرية يف فو 

عينيه , وراح ينظر إيل وجهها مث إيل  



بلوزهتا الصفراء والبنطلون املكوي , 
واحلذاء األنيق مث عاد ينظر يف سخرية  

إيل وجهها .شعرت ستاسي أن أانقة 
ثياهبا أكثر من أن ترتدي يف هذه البالد  

 اخلشنة .
أحست ابالحراج , وقد التهبت وجنتاها 

ها أن هذا الـ كورد هاريس  وأغضب
استطاع أن يشعرها أبهنامتصنعة بشكل 



رخيص , فدفعت ذقنها إيل األمام يف  
 حتد .

 وقال الرجل ورنة السخرية يف صوته : 
" أرجو أال جتدي بالدان قفرة ومنعزلة  

 ابلنسبة لك ".
"أان واثقة من أنين سأستمع بوجودي هنا 

, لقد أشعرين معظم الناس أنين يف  
 .بلدي"

 قالت السيدة نوالن:



"فعال . إننا ال نري الكثري من الشاابت  
اجلميالت مثلك هنا ,ومبجرد أن يعرفوا  

أنك يف الكوخ هذا الصيف سيدق 
 شبابنا طريقا لبابك".

 ابتسمت ستاسي قائلة :
" أشك يف هذا , ولكن جماملتك يل 

 لطيفة ""
 وتدخل كورد قائال : 



" أال ختشني احلياة وحدك يف كوخ 
هجور؟ بعد عدة ليال من الوحدة رمبا  م

 هتربني بصحبة احد شبابنا ".
أجابت ستاسي وقد أغضبها استخفافه 

 هبا :
" هذا ممكن , ولكنه مستبعد , جئت 
إيل هنا ألكون وحدي . إين أنوي اي  

سيد هاريس أن يكون يل أصدقاء ولكن 
 ال أنوي االخنراط يف اجملتمع".



إهنا تعطيك حرية " أنوي! قلتها بلباقة , 
أن تفعلي ما تشائني . ال يبدو عليك 

أنك تستطيعني احلياة يف عزلة مدة كبرية 
." 

حاولت موللي أن متنع الصدام بينهما  
 فقالت:

" كورد , ال أعتقد أن هذا جمال احلكم 
علي آنسة آدامز وخططها . واآلن  

 اعتذر عن سوء أدبك".



 ملس قبعته بسخرية وقال :
كالمي بال أساس ,   "أعتذر إذا كان

أرجو أن تستمتعي إبقامتك هنا مهما  
 طالت اي آنسة آدامز ".

أومأ املزارع املتجرف مودعا السيدة 
نوالن وأخذ مشرتايته وخرج قبل أن ترد 
عليه ستاسي ,وقد بلغ هبا الغضب حدا 
جعل الكلمات ختذهلا . أهنا مل تلتق أبدا 

مبثل هذا الرجل الوقح املتعجرف 



استدارت للمرأة املندهشة  الساخر . و 
 قائلة:

 "من يظن نفسه هذا الرجل ؟"
" ال هتتمي لكورد , إنه صريح يف التعبري 
عن رأيه , ولكنه حقا جذاب ابلرغم من  

 كل هذا الصخب".
" أمتين لو أنه يعيش علي بعد عشرة 
أالف ميل وليس عشرة فقط, ماذا  

 فعلت ألستحق هذا اهلجوم؟"



. رمبا ذكرته   "ال شئ اي عزيزيت ابلطبع
بشخص آخر . أعتقد أنك تودين شراء 
بعض احلاجيات , سيكون زوجي هنا يف 

 أي وقت".
دأت ستاسي يف انتقاء حاجياهتا وعادت 
ملوللي فوجدهتا تتحدث مع رجل أصلع 

حنيل , فخمنت أنه السيد نوالن .سألتها 
 موللي:



"حسنا اي عزيزيت هل وجدت كل ما  
 حتتاجني ؟"

ل الواقف إيل جوارها  مث استدارت للرج
 قائلة :

"هذه آنسة آدامز اي هاري , وهذا 
 زوجي وسيصحبك إيل الكوخ".

مدت ستاسي يدها إيل الرجل وهي  
 تقول:

 "يسعدين لقاءك اي سيد نوالن".



 وسلم عليها حبماسة قائال :
" قالت موللي أنك شابة مجيلة ولكن مل  
تقل إيل هذا احلد . ابلتأكيد ستضيئني 

البقر هذه , وأرجو أن  مدينة رعاة
 يناسبك الكوخ فهو ليس أنيقا".

" أان واثقة أنه سيناسبين , فقد اعتدت 
 احلياة اخلشنة مع والدي".

 سألتها مويل :
 " هل سيلحق بك والدك ؟"



"ال ... لقد قتل يف حادثة طائرة منذ  
 شهر".

 وبدات موللي تتكلم :
 "إنين جد آسفة . مل أقصد..."

 ستاسي:وقاطعتها 
 " ما كنت لتعلمني ".

 مث سأهلا نوالن :
"ماذا عن والدتك؟ هل توافق علي  

 سفرك وحدك ؟"



" لقد توفيت والديت بعد والديت مبدة 
قصرية , فأان اآلن وحيدة . ولكن ال 
تقلقوا علي لوجودي وحدي , فمعي 
كليب الراعي األملاين , وأان واثقة أنه  
يستطيع التغلب علي أي حيوان من  

ذوات األربع يضايقين , والصنف ذي  
 القدمني أيضا".

وضحكت ستاسي وهي تفكر يف كورد  
 هاريس .



" إن هذا النوع من الكالب طيب , 
 وسريعاك حقا ".

 ودفعت حساهبا وهي تقول :
" أرجو أال يضطر إيل هذا . حسنا اي 
سيد نوالن إنين مستعدة للذهاب إذا  

 كنت أنت مستعدا".
 ؟""أين أوقفت سيارتك 

 " أمام الصيدلية ".



" سألقاك بعد مخس دقائق بسياريت  
 اجليب , وتستطيعني أن تتبعيين".

 مث خرج فقالت موللي:
" إذا احتجت ألي شيء ,أو شعرت  

ابلوحدة , ما عليك إال احلضور للمدينة  
, فأان وزوجي يسعدان وجودك معنا يف  

 أي وقت ".
 أثر فيها حنان املرأة واهتمامها فقالت :



تذكر كالمك ولكين أريد أن أستمتع "سأ
 ابهلدوء فرتة".

" الناس هنا ودودون ويسعدهم 
معاونتك . فال ترتددي يف طلب 

املساعدة , إذا صافتك أية مشكلة . إن 
اهلدوء شيء مجيل ولكن ال تنعزيل متاما  

عن الناس , تذكري أننا نرحب بك  
 دائما وال ختجلي من طلب املساعدة".



مرة أخري   " لن أخجل . أشكرك
 وسوف نلتقي اثنية".

وصلت إيل سيارهتا ووضعت مشرتايهتا 
يف اخللف مث هدأت من روع كلبها  

وحبثت عن سيد نوالن . بدأ دايبلو  
حيدث جلبة يف الشاحنة , فدخلت إليه 
وأدار احلصان رأسه هلا ونفخ يف وجهها  
, وأخذت حتدثه برقة لتهدئة وهو حيرك  

ن عينيه ظلتا أذنيه اللتقاط كلماهتا , ولك



تتدحرجان يف ضجر . ونظرت ألعلي 
فوجدت سيد نوالن يف سيارته , 

وخرجت من الشاحنة بينما خرج هو من 
 سيارته ملالقاهتا وسأهلا :

 " هل أنت مستعدة للذهاب؟"
" نعم , كنت أأتكد من أن كل شيء  
علي ما يرام يف املقطورة ,أخشي أن 

 يكون حصاين سيئا يف السفر".



براق للغائة . ماهي   " هذا حصان
 ساللته ؟"

 "غالبا عربية ".
"أان ال أميل هلا فهي متقلبة , وأفضل 

حصاان مستقرا يف أي وقت . حسنا من 
األفضل أن نذهب وسيكون من السهل 
أن تتبعيين , فالطريق ليس يف حالة سيئة 

." 



مل يكن من الصعب أن تتبعه . مرا  
ببعض املنازل مث أختذا طريقا مرصوفا  

صي يتجه مشال املدينة , وبعد فرتة ابحل
دخال طريقا وسط التالل مث اجلبال , مث 
مضيا يف طريق جانيب صغري بعد حوال  

عشرين ميال . وخافت ستاسي من 
التفكري فيما ميكن أن حيدث لسيارهتا , 
داعية أال تسقط يف أحدي احلفر وهي  

تركز تفكريها علي مؤخرة السيارة اجليب 



, ونظرت للمقطورة يف املتأرجحة أمامها 
املرآة وهي قلقة , سيكون حصاهنا 
عصبيا ألقصى درجة عند وصوهلم 

 الكوخ.
كانت غاابت الصنوبر من الكثافة حبيث 

حتجب الرؤية علي اجلانبني، وأشعة  
الشمس قادمة متر من خالل فتحات يف 
األشجار. وقلت كثافة األشجار عندما 
هبطت السيارة اجليب تال صغريا. وعند 



صوهلا لقمة التل رأت ستاسي مرجا و 
اينعا يهدر خالله جدوال, ورأت علي 

يسارها كوخا صغريا حيتضنه حائط 
أخدود جبلي ,وإيل جانبه حظرية ومبين 
ملحق , وعندما نظرت إيل ميينها رأت  
 املروج تنحدر من اجلبال إيل النهريات .

كان الوادي رائعا أكثر من أية صورة 
دما وصلت ستاسي رأهتا يف حياهتا . وعن



كان هاري نوالن واقفا إيل جوار شرفة  
 الكوخ اخلشبية.

 وهتفت وهي تنظر للجبال :
 "اي للجمال !"

 "نعم . سأريك دأخل الكوخ".
ابتسمت ستاسي وتبعت الرجل املتغضن 

إيل الكوخ. كانت يف الغرفة الرئيسية  
مدفأة مملؤة حطبا فوقها رأس غزال  
حمنط , وإيل جوراها كمية كبرية من 



احلطب , وضمت الغرفة أريكة واحدة  
وكرسيا هزازا. أما املطبخ فكان مكوان 
من بعض اخلزائن املعدنية فوق حوض  

ضخة , وحلسن من الصيين , له حنفية مب
احلظ وجدت ستاسي موقد غاز . ويف 

وسط املطبخ كانت هناك مائدة  
وكرسيان . ورأت ملسة موللي نوالن يف 
املفرش والستائر احلمراء , ورمبا كانت  

املرأة احلنونة مسؤولة عن وجود الوسائد  



علي األريكة والبطانية املصنوعة من 
شعر اخليل . وشرح هلا هاري نوالن 

ة مصابيح الغاز , مث أراها  كيفية إضاء
غرفة النوم وقد مأل الغرفة الصغرية سرير 
كبري ذو أربعة أعمدة عليه حلاف أبلوان 
خمتلفة , ومخنت ستاسي أنه من عند آل 

نوالن , وكان يف الغرفة أيضا خزانة  
صغرية ومكان لتعليق ثياهبا خلف الباب 

 . ابتسمت ستاسي يف هبجة قائلة:



ستطيع التفكري يف "إن هذا رائع . ال أ 
 شيء ينقصه".

 ملعت عينا هاري حلماستها وقال:
"يسعدين أنه يالئمك وستسعد زوجيت 

أيضا هلذا , واآلن سأساعدك يف إدخال  
 حصانك للحظرية إن شئت".

قبلت ستاسي معونته , وقادت سيارهتا 
حبيث جعلت ظهر املقطورة حنو ابب 

احلظرية الذي فتحه نوالن . مث نزلت من 



رة ودخلت احلظرية اخلالية إيل  السيا
جانب الشاحنة حيث كان حصاهنا 

املتربم . أخذ احلصان يسحب احلبل  
الذي ميسك به يف قلق بدون أن، يعطي 
ستاسي فرصة لتخليصه , وحاولت أن 

هتدئه ولكن ثورته ازدادت حيت فك  
عقدة احلبل . ومبجرد أن وجد نفسه  

حرا شب للخلف جاذاب الفتاة معه إيل  
الشاحنة . وومض بياض عينيه , خارج 



متوعدا وهو يرقص حىت بلغ أرض 
احلظرية . وتركته ستاسي بسرعة لريكض 

 حول احلظرية.
أخذ احلصان العريب يدور حول احلظرية 

يف حذر وعرفه األصفر وذيله يشقان  
الريح . مث أنتبه لوجود الرجل الغريب , 

فهامجه إال أن الرجل قفز من أمامه  
 وقال هاري: برشاقة مدهشة ,

 " هل يفعل هذا كثريا؟"



 قالت معتذرة :
" حلسن احلظ ال . إنه يثور مرة كل حني 

 بدون استفزاز ظاهر".
 نظر هاري إيل قوامها النحيل وقال :

" كيف تسيطرين عليه؟ إنه يستطيع أن  
 ميشي فوقك كما لو كنت هواء".

" يبدو أن بيننا نوعا من التفاهم , ولو  
 أعتقد أنه ال يكاد حيتملين".أين أحياان 

 مث غريت املوضوع وسألت:



"هل توجد طرق كثرية أصلها علي  
 صهوة احلصان"

" كثرية جدا . فمعظم الطرق تؤدي إيل  
أعماق اجلبال أو الوادي, وبعضها يتفرع 

 للدائرة".
قال ذلك وهو يشري للغرب . فردت  
وهي تظلل عينيها من الشمس: "أين  

 ؟" تقع الدائرة ابلتحديد



سألت ألهنا كانت تنوي جتنب هذا 
 املكان ابلذات.

" هذا الكوخ يقع علي أرض كورد , 
وحنن نستأجره ونستخدمه للصيد . أما 

بيت املزرعة فيقع علي بعد تسعة أو  
عشرة أميال من هنا .أرضه شاسعة 

ويديرها بيد من حديد , ولكن رجاله ال 
يعرتضون ألهنم يعرفون موقعهم منه . إنه 



رواتب جيدة ويتوقع عمال جيدا يدفع 
 يف املقابل".

كان هذا مطابقا لفكرة ستاسي عنه . 
 رمبا كان يتفقد العمل ويف يده سوط.

 قال الرجل املسن: 
" قالت موللي إنك التقيت به يف احملل , 

 ابلطبع تعلمني أنه أعزب":



مل جتب ستاسي بل نظرت حلصاهنا وهو 
أيكل ,وفكرت : أية امرأة تستطيع 

 ه ؟حتمل
اسرتسل يف كالمه متجاهال نظرة الضجر 

 يف عيين الفتاة :
" منذ حوال ست سنوات ظننا أنه وقع  

, ولكن الفتاة فضلت أحد رجال 
البرتول . مل يكن حيب تلك الفتاة فقد 



كانت تظن نفسها أفضل من أهل  
 املنطقة. إنه أحسن حاال بدوهنا ".

أعجبت ستاسي يف قرار نفسها ابلفتاة  
اعت أن ترد راعي البقر  اليت استط

 املتعجرف علي عقبيه.
" أصلح بيت جدته من أجلها , وأنفق  
عليه مبلغا كبريا من املال , وهو يعيش 

 هناك اآلن وحده مع مديرة منزله".
 دخل هاري سيارته وقال :



"علي اإلسراع حىت أصل بييت قبل  
حلول الظالم , وإذا احتجت أي شيء 

 بلغينا ".
نوالن . أشكرك علي "سأفعل اي سيد 

 كل ما فعلته من أجلي وأقدر معونتك".
 وشدت علي يده مبودة .

وقفت أمام كوخها , ترقب رحيل سيارة 
اجليب حىت اختفت وغلفتها الوحدة 

وجاء كلبها من ورائها , ودفع أنفه يف  



يديها فركعت إيل جانبه تداعب شعره 
 خبشونة وابتسمت قائلة:

؟ " لست وحدي ... أليس كذالك 
طاملا أنك معي , هيا نعد بعض الطعام  

 لنأكله".
 ال ... لن نتفاهم  -3
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مضى يومان منذ وصوهلا , قضت اليوم 
األول يف إخراج حاجياهتا من احلقائب  



وترتيبها . وكان عليها أيضا أن تنظف  
السيارة واملقطورة . ويف املساء ركبت 

ه حصاهنا للرتيض يف املرج حىت تعود
علي املناخ اجلديد . أما اليوم الثاين  

 فقضته يف استكشاف اجلبال الشرقية. 
وقد خلبت املناظر الطبيعية لبها . مل 

تقطع هذه املسافة أبدا من قبل, بدون  
أن تلتقي أبية عالمة للمدينة ,فيما عدا 
بعض قطعان املاشية يف الوادي . ومن  



العجب أن األمسيات مرت بسرعة  
ة . فهي جتلس يف الشرفة  ابلنسبة للفتا

حىت خيتفي الضوء , بعد أن تعد طعامها 
 وتطعم احلصان والكلب.

وألول مرة منذ أسابيع تشعر ستاسي 
ابلسكينة بني الطبيعة الصافية يف الوادي 
حىت اختفي قلقها وحزهنا . مل يعد هناك 

شيء يهم إال أن حتيا ... كانت علي 
صواب عندما عزلت نفسها عن بقية  



. ولكن جزءا منها مل يكن يريد   الناس
الذهاب ابلرغم من انه كان عليها أن  

 تفعل ذلك.
ويف الليلة السابقة كانت قد كتبت 

رسالة إيل كارتر ختربه أهنا وصلت بسالم  
وبدأت يف االستقرار . ويف هذا الصباح  
كانت تنوي أن تركب حصاهنا حبثا عن 

صندوق بريد يف إحدى املزارع , حىت ال 
 الذهاب للمدينة إلرسال تضطر إيل 



الرسالة . ومل تلحظ أية صناديق بريد 
عند جميئها , رمبا بسبب تركيزها علي 

 الطريق.  
دخلت احلظرية وأخذت اللجام مث  

اقرتبت من احلصان األمحر الذي بدأ  
يرتاجع أمامها ز وجتاهلت عالمات 
الغضب البادية عليه , وقالت وهي 

 تقرتب منه:



ال تكن صعب  " حسنا اي دايبلو و
املنال , الصباح أمجل من أن أضيعه يف  

 السيطرة عليك".
وقف احلصان متضايقا وهي تكلمه برقة  
.مدت يدها له ومد هو أنفه إليها برتدد, 

مث نفخ برقة يف يدها واستسلم هلا وهي  
تلجمه وتسرجه . كان رد فعله للسرج  

خيتلف يف كل مرة , فتارة يقبله هبدوء , 
صان صغري مل ير سرجا واترة يتصرف كح



من قبل . وصفرت لكاجون , ليتبعها 
وركبت احلصان يف اجتاه الطريق العمومي 

. 
كانت أشعة الشمس تسقط علي ظهر  

احلصان النحاسي وتربز بياض رداء  
الراكبة . وأخذ كاجون يف فحص 

عالمات الطريق , بينما انطلقت ستاسي 
علي احلصان يف اجتاه املدينة ز وعندما 

من سرعة احلصان مل يعجبه هذا  أبطأت



فحاول التخلص من اللجام . وصارعت 
للسيطرة عليه حىت فاهتا النظر إيل  

املناظر الطبيعية حوهلا . بيما احلصان  
يشب للخلف الحظت أن السرج ينزلق  

 من علي ظهره.
أوقفت احلصان , ونزلت . ولكن  

احلصان هاج وأخذ يضرب برجليه مانعا  
نه , وبينما كانت ستاسي من االقرتاب م

منهمكة يف كبحه مل تلحظ اقرتاب سيارة 



منها , فالتفتت ولكن احلصان مر  
 جبانبها فأسرعت تشد اللجام.

أاثرت ضجة السيارة اثئرة احلصان أكثر  
حىت استاحلت السيطرة عليه . حاولت 
ستاسي منع دايبلو من االنفالت وكانت 

تعلم أهنا لن تستطيع اإلمساك به أبدا  
 ب يف هذا الفضاء الواسع أمامها. إذا هر 

ونظرت ستاسي بطرف عينها فعرفت 
الرجل األمسر , ذا القوام الفارع الذي  



خرج من السيارة واجته إليها , أنه كورد  
هاريس من بني كل الناس وآخر شخص 

 تود رؤيته اآلن.
 قال بصوت خفيض:

"يبدو أنك تواجهني بعض املشاكل اي  
 آنسة آدامز؟"

هتكم وهي تتنفس  قالت ستاسي يف
بصعوبة بسبب جمهود اإلمساك  

 ابحلصان:



 "اي هلا من مالحظة ذكية!"
أخذ الرجل منها اللجام وأشار هلا أن  
ترتاجع للخلف . جدد دايبلو معركته 

من أجل احلرية عندما رأي الرحل  
الغريب , ولكنه مل يستطيع مقاومة كورد 

الذي أمسك اللجام بقوة حىت استقر  
 احلصانعلي أرجله األربع , وبدأ يهدأ.

نظرت ستاسي لكتفي الرجل العريضتني 
بعضالهتما القوية حتت سرتته , وراقبته 



وهو مير بيده علي عنق احلصان . مل 
تكن تتصور أن هناك من يستطيع أن  

ينتصر يف صراع مع هذا الرجل القوى .  
يف هذه اللحظة استدار هلا كورد , 

لي الرغم من  والتقت عينامها . وع
حماولتها مل تستطع منع نفسها من النظر  

يف عينيه الداكنتني اللتني تشعان انر  
عميقة وغريبة. وكسر هو حدة الصمت 

 قائال:



" أنصحك بشراء حصان آخر . فمن 
الصعب علي فتاة صغرية مثلك السيطرة 

 علي مثل هذا احلصان "
" أشكرك ولكين مل أطلب نصيحتك وال 

 معاونتك".
بد يل أنك تقومني مبهمتك مبهارة , "مل ي

 ولكن رمبا كنت خمطئا ".
قالت وهي تشري إيل سيارته األنيقة ذات 

 اللون الذهيب والبين :



" كنت علي وشك السيطرة عليه , لوال 
جميئك يف هذا الشيء املزعج الذي زاد  

 من ثورته".
"مل أكن أدري أنين جيب أن أستأذنك  

طريق عام. إذا  عندما أسوق سياريت يف 
كان حصانك خياف السيارات ال تركبيه 

 حيث يتحتم أن يلتقي هبا ".
وشعرت أنه أدي هلا صنيعا , ومل 

 تتصرف بلباقة فقالت مبرارة:



" آسفة . كان جيب أال أقول هذا , إنه  
عصيب املزاج يف بعض األحيان مثل هذه 

 املرة".
" أرجو أال حيدث هذا كثريا , وإال 

مكان ما بني اجلبال , وجدت جثتك يف 
 عندما يلقي بك اثنية".

" إنه مل يلق يب ,أان اليت نزلت ألصلح  
 وضع السرج ".

 نظر إيل السرج يف عبوس قائال:



" أعتذر ملهارتك كفارسة , ظنت انك  
 افرتقت عنه بطريقة أكثر مأساوية".

 ضحكت وقالت:
" ال , ولو أن هذا حدث مرة أو  

 مرتني".
ينما راح كورد أخذت تالطف احلصان ب

يصلح السرج , مث استدار ملواجهة 
ستاسي وشعرت بنظرته واستدارت  

لتلتقي هبا , ولكنه أدار بسرعة قبل أن  



تري تعبري عينيه . وعندما نظر إليها مرة 
آخري مل ينم وجهه عن أفكاره فأشاحت 

 بوجهها فسأهلا:
 "هل كنت تتجهني ملكان معني ؟"
 " كنت أحبث عن صندوق بريد".

ندوق بريد ! وأين ظننت أنك جتدين "ص
 هذا الصندوق؟"

وعادت إليها كراهيتها هلذا الرجل 
 املتعجرف فدافعت عن نفسها قائلة: 



" كنت أقصد صندوق بريد خاص  
أبحدي املزارع , حيث يسلم رجل 

 الربيد الرسائل وأيخذها".
" آسف لتخليصك من ومهك اي آنسة  
آدامز , ولكن ال يوجد صندوق بريد 

نا إيل املدينة . لقد نسيت أن هذه من ه
البالد ينقصها الكماليات اليت يعتربها  

 أهل املدن ضرورايت".
 قالت بعصبية :



"مل أكن أعرف ذلك . مث إين ال أعتقد 
أنه لطيف منك أن حتط من شأن إنسان 

 بسبب جهله أبمر ما".
 وواجه غضبها وحتديها هبدوء قائال:
ن  إنين ال أحط من شأنك , بل أريد أ
أنصحك أبنك سرتاتحني أكثر إذا  

 عدت إيل حيث تنتمني".



"سيد هاريس ,ال أظن أن انتمائي من  
شأنك , واألفضل لك أن تبتعد عن 

 طريقي حىت أانل شرف وداعك". 
رمقها بغضب وأوشك أن يتكلم , 

ولكنه أغلق فمه . أما ستاسي فأصرت 
علي حتديها ابلرغم من شعورها ابلندم 

رعة . وقفا يرمقان  علي كلماهتا املتس
بعضهما وفجأة أخذها املزارع بني  

 ذراعيه .أمسك هبا بقوة قائال بشراسة : 



 " امسحي يل أن أعاونك يف طريقك".
وأذهلها تصرفه حىت أهنا مل حتاول أن  

تقاومه ,بينما أخذ قلبها ينبض بشدة , 
وأدركت اهنا تلعب ابلنار بتحديها هلذا  

رج  الرجل. ووضعها بال جمهود علي س
احلصان ورمي هلا حبل اللجام .  

فامسكت به , ونظرت إألي عينيه 
 املتوهجتني.

 وقال ابستهزاء :



 " هذا ما أردت . أليس كذلك ؟"
 ردت عليه بعد أن استعادت هدوءها: 

"كما قلت من قبل اي سيد هاريس , أان 
 مل أطلب مساعدتك".

"إن الناس هنا ال يطلبون أي شيء .  
 أرادوا شيئا يفعلونه ".إهنم إذا  

أحس دايبلو ابلتوتر بينهما وأخذ  
يرتاقص . مل جتب ستاسي العتقادها أبن 
أي شيء تقوله سيزيد من حدة املوقف 



. ومل تشأ أن تثري غضبه مرة آخري 
خلشيتها من العواقب . واستجمعت 
رابطة جأشها بقدر االمكان وأدارت  

احلصان حول قوامه املهيب , وشعرت 
تنظران هلا وهي تعود ابحلصان من بعينيه 

حيث أتت . لقد كواها شعورها ابملذلة  
,ولكن كربايءها منعتها من اإلسراع يف 

 انسحاهبا.



منعت نفسها بصعوبة من النظر أيل  
اخللف، مث مسعت ابب السيارة يقفل  

واحملرك يدار فأسرعت بدون توقف حىت 
وصلت إيل الكوخ. وحتول شعورها 

رف. أبي حق ابهلوان إيل غضب جا
يعاملها هكذا؟ كان يتصرف كما لو كان 

من حقه أن ميلي عليها ما تفعل,  
وأزاحت سرج حصاهنا إبمهال غري 

معهود, مث جلست يف الشرفة وهي 



ممتعضة. وأقشعر بدهنا عندما تذكرت ما 
حدث. لو أهنا قاومته, أو حىت شدت  

شعره الداكن أو خدشت وجهه! إهنا لن  
أمامه مرة  تسمح لنفسها أن تضعف 

أخري, وأقسمت أنه تقول له رأيها فيه  
 بصراحة عندما يلتقيا مرة أخري 

مل هتدأ كربايؤها اجلرحية, علي الرغم من 
مجال الطبيعة حوهلا. كان الوقت ظهرا  
ولكنها فقدت شهيتها للطعام فأخذت  



ثوب البحر وذهبت للجدول القريب  
 من الكوخ . 

غطست يف املاء وكاجون ينتظرها 
ا يف ظل شجرة قريبة . وبعد  وحيرسه

حوال ساعة خرجت من املاء وجلست 
مسرتخية إيل جوار كلبها . هدأت  

أعصاهبا بعد جمهود السباحة , ولكن  
كراهيتها للمزارع املتعجرف بقيت كما 

هي . وفكرت يف العودة لنيويورك  



ولكنها تذكرت نصيحة كورد هاريس  
ابلعودة فلم تشأ أن تعطيهما أراد  

 ة:ووقفت قائل
"سوف نبقي اي كاجون . وأكثر من  

ذلك سوف نستمتع ,لن نتجنب مزرعة 
سيد هاريس حىت لومل يعجبه هذا , 

وغدا سأذهب إيل املدينة ألرسل الرسالة 
 قبل أن يبعث كارتر بفرقة للبحث عنا".



عادت للكوخ وقد ارتفعت روحها  
املعنوية , وعلت وجهها إمارات الرضي  

لن تدع كورد  . كانت متأكدة من أهنا 
هاريس يتغلب عليها يف أية مواجهة  

 مقبلة بينهما.
ويف الصباح التايل أتخرت ستاسي يف 
نومها فأيقظها كاجون. ارتدت ثياهبا  

واعدت قهوهتا. وأسرعت إبطعام 
الكلب و احلصان , وأمرت الكلب 



ابلبقاء يف الكوخ. مث أستقلت اجلاكوار  
 إيل الطريق العام.

دينة، ولكن هذه أسرعت يف طريقها للم
املرة استطاعت أن تتأمل املناظر حوهلا.  

 بدت اجلبال احلجرية العالية,
كما لو كانت حتاول الوصول من  
الرباري إيل السماء،بينما تغري لون  

قممها إيل الرمادي الداكن، مربزة ألوان  
السهول اخلضراء إيل أسفل. كان املنظر  



يسلب األلباب، بينما وزعت األشجار 
فينة و الفينة كما لو كانت  بني ال

 عالمات تعجب يف األفق.
مرت ستاسي ابملكان الذي التقت فيه 

بكورد هاريس ابألمس، فأسرعت 
لرغبتها يف نسيان ذلك احلدث. ولكن  

روحها املعنوية هبطت فتجاهلت املناظر  
الطبيعية، وركزت علي الطريق. كان من  

الصعب أن تنسي نظرة عينيه القاهرة  



إبمعان وهي علي ظهر  تنفذ أليها  
 احلصان.

بعد نصف ساعة وصلت ستاسي إيل 
مدينة ماكالود. كانت الشوارع هادئة  

من املارة.فأوقفت السيارة أمام مكتب 
الربيد مث دخلت , وحيت املوظف . 
وضعت رسالتها يف صندوق الربيد ,  

وأوشكت أن خترج لكنها عادت  
 للموظف قائلة: 



اسي  "معذرة , هل هناك أية رسائل لست
 آدامز ؟" 

"أنت اآلنسة اليت استأجرت كوخ نوالن 
؟ نعم كان لك رسالة ولكين أعطيتها  

لكورد ليوصلها لك , امل تقابليه ؟ قال  
 انه يعرفك ,وانك جارته".
 دهشت ستاسي وقالت :

"أعطيته رساليت ؟ كان يعلم أنين سآيت  
 للمدينة".



 قال الرجل املسن : 
وم , "رمبا نسي , ورمبا احضرها لك الي

 فالناس هنا جريان طيبون".
 حاولت التغلب علي غضبها وقالت :
"من فضلك احتفظ بربيدي مستقبال  

 حىت أيت ألخذه بنفسي".
 قال وهو ينظر إليها بتساؤل :

 "اجل اي آنسيت ".



شكرته هبدوء وخرجت ووقفت وترددت 
, إذ كان من الذوق أن تذهب للسيدة  

نوالن وتشكرها علي جمهودها الزائد  
 عداد الكوخ ,  أل

دخلت حمل البقالة فوجدت موللي 
تتحدث مع شابة محراء الشعر معها  

طفالن نشيطان جيران ذيل ثوهبا  
.ابتسمت هلا السيدة نوالن ابتسامة  

عريضة . والتفتت إليها الشابة مبتسمة  



ابتسامة مرحبة مثل موللي اليت قالت  
 وهي متسك بيدي ستاسي :

ك ؟ " ستاسي .كنت أتسال عن أحوال
قال كورد أمس انه التقي بك ويعتقد  

 انك خبري".
عضت شفتها حىت ال تعلق تعليقا الذعا 

 عنك ورد وقالت:



"نعم ,أنين خبري وأحب الكوخ ,قال يل  
السيد نوالن عن جمهودك لوضع اللمسة 
 األنثوية يف الكوخ , وأريد أن أشكرك". 
" ال تشكريين فقط اشكري ابنيت أيضا  

." 
موللي للشابة الواقفة جبوارها  وأشارت 

 وأكملت حديثها:



" يسعدين انك جئت ألنين كنت أتطلع 
للقائكما . ماري هذه هي ستاسي آدامز 

 .وهذه هي ابنيت ماري بوكاانن".
ابتسمت الشابة ومدت يدها لستاسي  

 قائلة:
"إنين جد مسرورة للقائك أخريا . مل 

يكن هناك حديث المي إال عن هذه 
لة اليت تسكن وحدها يف الشابة اجلمي

 الكوخ , ولكنها مل تعطك حقك".



"أشكرك ,لقد أشعرتين والدتك إنين يف  
 بييت ".

 ابتسمت ماري المها مداعبة وقالت:
"ستظل أمي دائما كالدجاجة األم اليت  
ترعي الصغار , سواء كانوا كتاكيتها أم 
كتاكيت غريها . البد انك حزرت أن  

جيف هذين اهلنديني طفالي . هذا 
 وهذا دوغال".

 ركعت ستاسي لتسلم علي الصبيني:



قال جيف وهو يتأمل شعرها البين  
املتساقط حول وجهها البيضاوي 

 الباسم:
"انك مجيلة جدا , تكادين تكوين أمجل  

 من أمي".
وضحكت ستاسي وشكرته , ونظرت  
ماري إيل ابنها األكرب بغمز وابتسمت  

 قائلة:



 " لقد أسرته , أن ذوقه مجيل مثل
 والده".

 قالت موللي : 
 " ابلطبع ,وال تنسي هذا أبدا".

 قالت ماري :
" أمي دائما تذكرين بتوفيقي يف زواجي  
كأنه من املمكن إن انسي ذلك . هل  

أنت يف عجلة من أمرك ؟ أال أتتني ملنزيل 
 لتناول القهوة".



استجابت ستاسي لصداقة السيدة 
 اجلذابة :

قفة  "سيكون هذا رائعا . إن سياريت وا
 أمام ..."

"هذا حسن , سران إيل هنا واآلن سنعود  
 راكبني . أننا نسكن قريبا من هنا ".

 قالت موللي: 
" أسرعا كالكما إذا , حىت استطيع أن 

أعود إيل عملي . اعتين ابلولدين وال  



تدعيهما أيكالن كل أحللوي اليت  
 أعطيتها هلما".

أخذت ماري ستاسي إيل منزهلا اجلميل  
املبين علي طراز بيوت املزارع . وخرج  

الولدان رغما عنهما من السيارة , 
وفتحت ماري ابب املنزل وانتظرت إن  

 تسبقها ستاسي مث قالت ماري :
" لقد أاثرمها ركوب سيارتك وسيتذكران 

 هذا ملدة طويلة".



 تبعتها ستاسي إيل املطبخ الكبري قائلة:
" إان أيضا استمتعت , فاان أحب 

 ل ".األطفا
" لن أقول لك انتظري حىت يكون لك  
أطفال ألين أحب األطفال وال أبدهلما 

ابلدنيا وما فيها . أكاد اجن من  
 األمهات اللوايت يتذمرن من أوالدهن".

 جلست ستاسي ايل املائدة قائلة: 



" أنين افهم قصدك ولو أنين قليلة اخلربة 
 ابألطفال ".

" قويل يل هل هناك من ينتظرك يف  
 بلدتك؟"

 تذكرت ستاسي كارتر ميلز فقالت :
 "تقريبا".

 قالت ماري :



" تقريبا ! هل تقصدين انه مل يعرض  
الزاج بعد , وقد جئت لتشعريه أبنه  

 يفتقدك؟"
مث أحضرت القهوة وجلست إيل املائدة 

 وسالت :
 " حبليب أم بسكر؟"

 أجابت ستاسي:



" ال . بل أريد قهوة سادة . لقد عرض 
بل رحيلي ولكين لست  علي الزواج ق

 واثقة من إين أريد الزواج أالن".
 " هل حتبينه؟"

" اعتقد هذا . إان مل اخرج مع شاب  
سواه , وحنن نعرف بعضنا بعضا جيدا 

 لدرجة..."
" افهم قصدك . مل تريدي إن تتسرعي 

 يف قرارك خاصة بعد فقد والدك". 



 تنهدت ستاسي وقالت :
 " رمبا يكون ذلك من األسباب".

ت ماري إن ستاسي يف حرية شعر 
 فقالت:

" رمبا عاونك بعدك عنه إن تعريف إيل أي 
حد هتتمني به . حلسن احلظ مل يكن  

لدي أي شك يف شعوري حنو بيل . انه  
طيب املدينة وقد شعرت حلظة إن جاء  

إيل املدينة وتسلم عيادة الدكتور جيبون 



, انه الرجل الذي أريد إن أتزوجه.كنت 
شرين من العمر , وكنت يف الثانية والع

 اعرف العديد من الشبان".
" إين أتساءل أذا كانت هذه هي 

مشكليت . فقد كنت أسافر مع أيب يف 
مهامه ,فلم ابق يف مكان واحد مدة 

تسمح يل مبقابلة شبان يف مثل سين , 
وعند عوديت كان كارتر دائما هناك . 



اعرف إنين افتتنت أبحد الصحافيني 
 لدي".الذين عملوا مع وا

 ضحكت ماري قائلة:
" اعتقد إن كل فتاة متر هبذا . كان يل  

مثل هذا الشعور لكورد هاريس , كنت 
 أطارده يف كل مكان".

 " كورد هاريس؟"



" نعم . لقد وقعت كل فتاة يف املنطقة 
حتت أتثري سحره , يف وقت من 

 األوقات".
 وعلقت ستاسي :

" هذا الرجل عدو املرأة , ال أتصور إن  
 مهذاب مع أي شخص". يكون

" أواكد لك انه ليس عدو للمرأة . انه 
يشعر ابملرارة بعد تصرف ليداي مارشال 

السخيف معه , ولكنها مسألة وقت  



حىت أتيت فتاة ما , وحتطم الدرع الذي  
وضعه حول نفسه , وستفهمني عن أي  
شيء أتكلم عندما يطلق العنان جلاذبيته 

 , فأنه ال يقاوم ".
إيل فتاة تستطيع مقاومة   " انك تنظرين

سحره . انه بال شك أكثر عجرفة  
 وحقارة من أي شخص قابلته".

 اخفت ماري ابتسامتها بصعوبة وقالت:



"أري انه ترك فيك أتثريا واضحا .  
اعتقد انك تسرعت يف احلكم عليه 

.حىت أذا جتاهلت وسامته الشديدة , 
وقوامه الفارع ستجدين فيه كل  

الفاضل . وإذا مل متطلبات الزوج واألب 
يكفك هذا فهو ميلك اكرب مزرعة هنا  

 ويكسب منها كثريا ".
" هذا حسن , ولكين ارثي للمرأة اليت  
ستتزوجه . لقد تسرع يف حكمه علي 



وإان لن أتسامح وأدير خدي اآلخر  
 ليلطمه".

 قالت ماري وهي متحرية :
" ال بد إن الشرر يتطاير من عينيك 

غريب , لقد  عندما تلتقيان , وهذا 
 ظننت إنكما ستتفامهان..."

 " ال إننا لن نتفاهم".
ولكن ستاسي مل تستطع إن تقص علي  

الفتاة املتفهمة حادث األمس . فقد 



كان شعورها ابهلوان أقوي من ان تتكلم 
 عنه.

ودعت األسرة الصديقة بعد الظهرية ,  
 ووعدت بزايرهتم عندما أتيت للمدينة. 

من ساعة وصلت ستاسي للكوخ يف اقل 
حيث حياها كاجون , وهو يهز ذيله  

بشدة ودخال معا للكوخ ومها سعيدان . 
وبينما تعد ستاسي العشاء الحظت 
وجود رسالة علي املائدة التقطتها ,  



ووجدت مظروفا حتتها . وقرأت الرسالة  
: 

" آسف ألنين مل أجدك . جترأت  
 وأحضرت لك بريدك.

 ك . ه ."
يف املدفأة , فمزقت الرسالة وألقت هبا 
 وهي تقول بصوت عال :

" اي ألعصاب الرجل . آسف ألنين مل 
 أجدك . أما أان فلست آسفة ".



وبعد تناول طعامها أخذت قهوهتا إيل  
 الشرفة وقرأت رسالة كارتر والضوء خيبو

 رجل لكل الفصول -4
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ظهر خيال احلصان والراكبة وسط مشس 
احلصان عندا مرت  بعد الظهرية , وقفز  

يف طريقه سحلية , ولكنه استجاب 
لكلمات راكبته اهلادئة . واندفع الكلب 

 كاجون من النهر عائدا إيل سيدته.



اندت ستاسي الكلب مسرعة ابحلصان 
وعلي شفتيها ابتسامة , ويف رأيها أنه مل  
يكن هناك ما هو أمجل من هذه األرض 
القفر, وأسعدها أهنا تعدت أخريا حدود 

دائرة هـ وكانت املناظر عجيبة جبماهلا  ال
البدائي . فأوقفت احلصان جبوار بعض  
 األشجار ونزلت لتتأمل املنظر أمامها. 

خلعت قبعتها ونفضت الغبار عن بلوزهتا 
البيضاء . وكانت تستكشف املكان منذ 



الصباح , ولكنها كانت مبتهجة بروعة  
املنطقة ابلرغم من عضالهتا املرهقة . 

ساعتها فعرفت أن عليها  نظرت إيل 
العودة للكوخ مباشرة حىت تصل قبل 

الغروب . فرمبا ضلت الطريق أذا حل  
 الظالم.

وتذكرت رسالة كارتر اليت تسلمتها  
ابألمس . كانت تعلم أنه ما كان ليتعجل 

عودهتا لو كان معها يستمتع بكل هذا  



اجلمال . ولكن جيب عليها أن تعود فال 
امل إيل األبد  تستطيع أن تنعزل عن الع 

لقد أوحي هلا مجال الطبيعة اخلشن هبذا  
. فقررت أن تعود بعد أسبوعني أو ثالثة  

, ستكون هذه إجازهتا . وكانت واثقة  
أن هذه رغبة أبيها . وسوف حتصل علي 

 عمل ما رمبا يف مكتب سفرايت.
والزواج؟ مل تكن مستعدة له . إن كارتر  

يهمها كثريا وال يرضيها أن تتمسك  



صة اهلرب اليت قدمها هلا . كانت  بفر 
ستاسي تريد أن هتب كل قلبها لزوجها 
وأسرهتا , إذا هي تزوجت . ومتنت أن 

يفهم كارتر أهنا تريد أن تستجمع شتاهتا 
 قبل أن يكوان حياهتما معا .

انتعش احلصان من فرتة الراحة يف املروج 
فانطلق, وخففت ستاسي من قبضتها 

ون . نظرت  علي العنان , وتبعهما كاج
 ستاسي نظرة أخرية للوراء.



ويف تلك اللحظة مسعت صوت حية 
ذات أجراس وسط الشجريات . وقبل  
أن تلتفت صرخ دايبلو وشب عاليا يف 

اهلواء . وفاق رعبه كل حدود , واستدار 
وألقي ابلراكبة من علي ظهره بينما فر  

 هاراب.
سقطت ستاسي علي كتفيها , واصطدم 

مل جسدها رأسها بصخرة . شل األ
ولكنها حاولت مقاومة اإلغماء بشجاعة 



.فاستندت إيل كوعها ورأت دايبلو  
يركض وسط املروج. مث تبينت كاجون 

وهو يعدو إليها قبل أن تستسلم لظلمة  
 األغماء .

جتهمت ستاسي وهي تستدير حنو  
مصدر الصوت , ووجدت نفسها يف  

 غرفة غريبة فقالت وهي خائفة:
 !" " أين أان ؟ أيب أهو  

 مث أغمضت عينيها وقالت :



 " إين أتذكر اآلن . لقد وقعت..."
 حذرها الطبيب قائال:

" ال حتاويل الكالم . كانت سقطة سيئة 
, ولكنك ستكونني خبري . أان دكتور 

 بوكاانن زوج ماري".
 "هل ماري هنا ؟"

" ال .إنك يف الدائرة هـ . لقد وجدك  
كورد هاريس وأحضرك ملزرعته .إنك  

 مدينة له ابلكثري".



 هتفت ستاسي وهي حتاول ترك السرير:
"ال . ال أستطيع البقاء هنا . ال 

 أستطيع".
 أوقف الطبيب حركتها برقة قائال: 

"امسعي اي آنسة . إنك حتتاجني للراحة , 
 وأنسب مكان لك هو هذا السرير".

نظرت إليه بتوسل , ورجته أن يغري رأيه  
فأصر علي والدموع يف عينيها . أما هو 

بقاءها . نظرت إيل الباب فوجدت كورد 



يسده. مل تدري منذ مىت كان واقفا ينظر  
 إليهما بشراسة. 
 وشهقت قائلة : 

 " ملاذا... ملاذا وجدتين أنت ابلذات؟"
 جاء رده الذعا :

" أوكد لك أنين مل أكن أحبث عنك . 
لقد وجدت حصانك جيري وحده 
 فعدت يف الطريق الذي جاء منه".

 ه الطبيب قائال:وقاطع



يكفي هذا القدر من الكالم وحيسن أن  
 تسرتحيي".

مل يكن لديها القوة لتقاوم الطبيب , أو 
مضيفها غري املرغوب فيه . فأشاحت 

بوجهها عنهما واستسلمت آلالمها 
وشعورها ابإلحباط . التقت نظرات  

الرجلني . نظرة املزارع متحدية وصامدة 
 ., ونظرة الطبيب ابحثة متسائلة

 وأخذ الطبيب معداته قائال :



"أعتقد أننا جيب أن نرتكها تراتح يف  
 هدوء".

استيقضت ستاسي يف املساء , وأخذت 
تتأمل الغرفة ابهتمام , وهي راقدة يف 

السرير . كانت غرفة النوم أباثثها  
األسباين الثقيل , وألواهنا اجلريئة احملددة  

تنم عن ذوق رجل, كان عليها نفس  
كورد هاريس الصارمة. طابع شخصية  

وأبرزت ألواح اخلشب املصفوفة علي 



السقف , بياض طالء الغرفة بينما  
زادت ألوان الستائر وغطاء السرير  

احلمراء و الربتقالية من خشونة طابع  
 املكان.

وجلست ستاسي يف السرير وهي تقاوم  
الدوار الذي صاحب حركتها , ونظرت 

ترتدي  لثياهبا فصدمت عندما رأت أهنا  
قميص نوم . كيف ومىت بدلت ثياهبا ؟ 
من الذي عاوهنا يف هذا؟ وامحر وجهها  



خشية أن يكون املزارع قد قام ابملهمة . 
هذا القميص خيصها , كيف حصل عليه 

؟ هل بعث مبن حيضر أشياءها, ولكنه  
 لن جيرؤ إيل ذلك!

 جاءها صوت خفيف من الباب:
" حسنا . لقد عدت إلينا , ظننت أنك 

 نامني طوال الليل ".ست
رفعت عينيها لوجه الزائر غري املتوقع , 

 واحلمرة تعلو وجنتيها وتلعثمت قائلة:



 " كم الساعة اآلن ؟"
جلس إيل جانب السرير وهو ينظر إليها 

 بتمعن :
 " بعد الثانية !"

وسأهلا بدون أن حيمل صوته أي أثر  
 لسخريته املعهودة :
 " كيف تشعرين ؟" 
أشكرك علي كل ما  " أفضل .أريد أن
 فعلت. إنين..."



"ال داعي للشكر . أعترب نفسي حمظوظا 
إذ رأيت حصانك . أكره أن أفكر كم 

من الوقت كان ميكن أن ينقضي قبل أن 
جيدك أحد دعيين أعدل من وضع  

 الوسائد".
كان صوته رقيقا خفيضا فأثر يف قلبها  

 أتثريا غريبا.
مسحت له ستاسي وهي خجلة أن  

وسادة وراء رأسها. شعرت بقربه يضيف 



فنظرت إيل وجهه مبالحمه احملددة، وفمه 
احلازم، ولكنها رفضت أن تنظر إيل  
عينيه العميقتني. ومشت رائحة عطره 
الذي كانت تتذكره منذ لقائهما يف  

الطريق. كان من الصعب أن تتجاهله. 
وكانت ختشي أن يسمع دقات قلبها،  

م كما  ولعنت أتثريه عليها. جلس وابتس
لو كان يدرك حرجها منه الذي يظهر  
عن محرة وجنتيها، وعينيها املطرقتني. 



قال وصوته يغري نربته الرقيقة إيل نربة 
 موضوعية:

"رمبا كان علينا أن نبدأ بداية جديدة اي 
ستاسي . لقد بدأان بداية سيئة . 

الطبيب يرى أنه من األفضل أن تبقي 
هنا حىت تشفي . ومبا أن هذا وضع  

ؤقت فسيكون من السهل علينا جتاهل م
 مشاعران الشخصية".



أدهشها إقراره الصريح ابلعداء فنظرت  
 إليه , وهو يتأملها , وقالت :
 " حسنا هل حنن صديقان ؟"

مدت له يدها برتدد , فاحتواها يف 
راحته الكبرية , وشعرت أنه أطال بقاءها 

يف يده أكثر من اللزوم , ومع ذلك  
فجأة وقد قطب وجه ضايقها تركه هلا 

كعادته ... وقف ونظر إليها فقهرها  
 طول قامته وتفوقه عليها.



 وقال وهو يتحرك إيل طرف السرير :
" أعتقد أنك تفضلني تناول الطعام علي 
مساع حديثي . سأبعث لك مباراي ومعها  

احلساء والشاي . علي فكرة كلبك 
ابخلارج , وحصانك يف أحدي 
بعض   حظائران.لقد جترأت وأحضرت

 أشيائك من الكوخ . أرجو أال متانعي."
قالت وقد أدهشها الوداعة البادية يف  

 صوته : 



 "ال".
قال وعيناه تومضان : حسنا . رمبا هذا 
يشغل ابلك . إن ماراي هي اليت أعدتك  

 للسرير".
استبد هبا الغضب وهو يرتك الغرفة ,  
وفكرت : إنه ال حيتمل ابملرة . كيف 

وهي غاضبة  خدعها برقته؟ وتصورت
أنه يهزأ هبا طوال الوقت . ولكنه كان 
علي حق يف نقطة واحدة . كان عليها 



أن هتادنه مؤقتا حىت تشفي , وأجربها  
نبض األمل يف رأسها علي التفكري يف 

 أمور أكثر هدوءا. 
جاءت مدبرة املنزل ماراي وقد استعادت  
ستاسي هدوءها . ابتسمت املكسيكية 

وعليها  املرحة وهي تضع الصينية
 احلساء الساخن علي حجر ستاسي:
"هل الصغرية تشعر بتحسن أم ال؟ 

 الرأس يؤملك كثريا؟"



أجابت ستاسي وهي تشم رائحة احلساء  
 فقد كانت جائعة:

 " يؤملين قليال . رائحة احلساء طيبة"
خرجت املكسيكية اتركة ستاسي أتكل 

, مث عادت لتأخذ الصينية بعد أن  
 شاي.انتهت ستاسي من شرب ال

 ابتسمت ستاسي وهي تناوهلا الصينية:
 " كانت وجبة لذيذة اي ماراي ".
 ضحكت املرأة البدينة قائلة :



" شكرا , إين طاهية ماهرة . سيد كورد 
 يقول إنين أمهر طاهية يف تكساس".

 ضحكت ستاسي قائلة :
" رمبا كان يبالغ قليال , ولكن الطعام  

 جيد جدا ".
وغطتها قائلة    ساعدهتا ماراي علي الرقاد

: 



" انمي اآلن . ستشفني يف وقت قصري , 
والطبيب يقول عليك أن تراتحي وتظلي 

 دافئة ولكن السرير كبري جدا"
سألتها ستاسي إن كانت هذه الغرفة هي 

 لكورد هاريس . 
 أجابت املرأة : 

"نعم, فضل أن تنامي هنا وينام هو يف 
 املكتب".



خشيت ستاسي أال تستطيع النوم ولكن 
عني عليها النعاس مبجرد خروج املرأة  يت

 من الغرفة .
تراقصت أشعة الشمس إيل جانب سرير  

ستاسي . وجاءهتا ماراي إبفطارها 
وساعدهتا حىت اغتسلت . وربطت 

ستاسي شعرها بشريط يناسب لون سرتة 
نومها حىت ال متشط شعرها حول اجلرح  
. شعرت يتحسن يف صحتها وجتاهلت 



األمل يف رأسها , وصعوبة التنفس من  
ة  أنفها . كانت تتأمل زخرفة ابب الغرف

الغربية , عندما فتح الباب ودخل كورد  
 هاريس مبتسما:

"صباح اخلري. قالت يل ماراي أنك  
 استيقظت. هل ترحبني بزائر؟"

 حاولت أن ختمن منذ الذي أيت لزايرهتا:
 "زائر؟"

 قال كورد:



 "أدخل اي صاحيب"
 وفتح الباب لكاجون.

قفز الكلب إليها ويهز ذيله فهتفت يف 
 سعادة:

 "كاجون!"
صعد الكلب للسرير واخذ يلعقها فأنبته 

 قائلة:
 "كف عن هذا اي غيب".

 قال كورد وهو مازال واقفا بلباب:



"أنه سعيد لرؤيتك.لقد رفض الطعام  
هذا الصباح، ورفض أن يرتك ابب  
 البيت. فقررت أن احضره إليك".

دفعت ستاسي كلبها من فوق السرير,  
 وهو ينظر إليها بشغف مث قالت:

أرجو أال يكون قد أزعجك, إن كالان "
 متعلق جدا بل أخر".

"لدي عمل يف املزرعة, لذا سأتركك يف 
صحبة القلب. كلفت ماراي إبحضار 



بعض الكتب من املكتبة. اعرف أن بيتنا 
ليس بل أانقة اليت اعتدهتا. ولكن إذا  
رغبت يف أي شيء, اطلبيه وسنحاول 

 توفريه".
 "أشكرك. كل شيء علي ما يرام,

 وسأحاول أال اسبب لكم أي مشاكل".
" لن حيدث هذا. علي األقل لن تسبيب  

 مشاكل ال استطيع معاجلتها".



وعادت إيل وجهه ابتسامته الساخرة  
 وهو يغلق الباب خلفه
 سالت ستاسي كلبها:

 " هل عاجل أحد األمور معك من قبل؟"
ترى ما الذي جعل كورد يتخذ منها هذا  

تقد أنه  املوقف السليب وفكرت: اع
 يستطيع أن يعاجل أي شيء يصادفه.
وبد بضع دقائق جاءت ماراي حتمل 
بعض الرواايت واجملالت, والحظت 



ستاسي وجود بعض كتبها املفضلة 
فأخذت تقرأها. ومر النهار سريعا وهي 
تتوقع دخول املزارع عند أي دقة علي 

الباب وعندما ماراي لتأخذ صينية 
.ومن  العشاء, أيقنت أن كورد لن أييت
الغريب أهنا شعرت خبيبة األمل 

لذلك،ولكنه عزت إحساسها هذا إيل  
شعورها ابلوحدة ورغبتها يف صحبة أي  

 شخص مهما كان متعجرفا........
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تنهدت ستاسي وهي تسند رأسها إيل  
الوسادة , وتربت حبنان علي الكلب 

انسلت موجات   الراقد جباهنا , بينما
شعرها البين يف إمهال حول عنقها 

مالمسة حافة ردائها بلونيه األصفر  
 والربتقايل .



وبقليل من املساحيق , أخفت ستاسي 
امحرار أنفها , أخر عالمات نوبة الربد  

اليت هزت كياهنا ابحلمى يف األسبوع 
املاضي , ولكنها شفيت سريعا نظرا  

فور   جلهود دكتور بوكاانن الذي عاجلها
 ظهور عالمات املرض.

كانت ستاسي مشغولة ابملناظر احمليطة 
هبا خارج املنزل , حىت أهنا مل تسمع وقع 

اخلطوات الوئيدة علي أرض الشرفة  



احلجرية حني اقرتبت منها ويف احلال  
تعرفت عليها , أمل تنصت لسماعها 

خارج غرفتها طوال األسبوع املاضي ؟ 
إليه    إهنا خطوات كورد هاريس. ونظرت
فإذا به ينظر إليها. جالت عيناها 

بقميصه األزرق ذي الرقبة العالية الذي  
يربز عرض منكبيه إيل وسطه النحيل. 

كان يرتدي بنطلوان اسود وحذاء عاليا.  
فأدهشتها أانقته غري املعهودة، وهي 



اعتادت رؤيته بثياب املزرعة. وكانت  
تعلم أن معظم الرجال الذين يعملون يف  

لطلق، ال يسرتحيون إال يف ثياهبم اهلواء ا 
العادية. كما الحظت عدم وجود أثر  

للفح الشمس عند هناية خط القبعة، أو 
بداية كم القميص مما يدل علي انه  

 يسبح كثريا يف مياه الغدير. 
هنا كانت  وامحر وجهها إلحساسها أب

تتفحصه , بينما مد هلا يده بكوب من  



الشراب املثلج . فأخذته خبجل وهي 
تلمح ابتسامته احلائرة , ولكن كورد مل 

يعلق علي نظراهتا بل جذب كرسيا 
 وجلس جبانبها . وقال برقة : 

"تبدين بصحة جيدة . أرجو أن يروقك  
 الشراب".

 " أشكرك , إنه طيب"
ئحة عطر  شعرت بقربه منها , ومشت را

 احلالقة الذي يستخدمه وهو يقول:



" شعور مجيل أن خيرج اإلنسان بعد  
 طول بقاء داخل البيت ".

قالت ستاسي بعصبية وهي تشعر  
 حباجتها لالستمرار يف احلديث:

" نعم . أن لديك منظرا مجيال هنا . ال 
 بد أنك فخور مبنزلك ".
 " أال يضايقك قدمه ؟"

 صاحت وعيناها تتسعان :



. إنه مجيل , ال بد أنك قمت  " ال
 ابلكثري من التجديدات"

 قال مبتسما :
" نعم . كان البيت األول يشمل هذا  
اجلزء . وكان يستخدم لرد هجمات  

األعداء . وقد ألغيت اجلناحني اجلنويب 
والغريب . وحىت أالن أعتقد أنه أوسع  

 من احتياجات رجل عازب"



نظرت ستاسي جلدران الطوب النيئ  
 البيضاء قائلة: 

" ولكنه سيكون بيتا مثاليا عندما تتزوج  
 وتنجب".

قال بربود وتباعد وقد ركز انتباهه علي  
 اجلبل البعيد :
 " بال شك ".

 تلعثمت قائلة :
 " كنت أعين أن حجمه ..."



" أفهم ما تقصدين اي آنسة آ دامز ,  
املستقبل  ولكين ال أتوقع حتقيق هذا يف 

 القريب".
ابلطبع كان يشري إيل سوء حظه يف حبه 

 للفتاة اليت حدثتها عنها ماري .
 فقالت ستاسي بتفاؤل : 

" ال تعلم . رمبا كانت هناك الكثري من  
الفتيات اللوايت حيرصن علي تغيري رأيك 

." 



 رفع حاجبيه قائال :
 " هل أنت إحداهن ؟"

 قالت بشيء من الغضب :
 إيل نفسي"." مل أكن أشري 

" أن الزواج من رجل ميلك هذه األرض 
الشاسعة, يبدو شيئا رومانسيا ولكن  

احلقيقة شيء خمتلف متاما . فهذه 
األرض شاقة تتطلب الكثري حىت يف  

عصران املتقدم . فساعات العمل طوال  



وال ميكن التنبؤ ابلنتأيج . وعلي الزوجة  
أن تبقي مبفردها وقت طويال . وال يوجد 

التسلية إال يف مناسبات   نوع من
اجتماعية قليلة . وال توجد املتاجر 

الضخمة اليت تعودت عليها . فإذا أردان 
التسوق ذهبنا إليل سان أنطوان أو  

الباسو . صعوبة هذه احلياة أكثر من أن 
 تتحملها فتيات املدينة".

 وقفت وقد امحر وجهها وأجابت :



" مل أتقدم لشغل هذه الوظيفة اي سيد 
 هاريس ".

وقف وأخذ بيدها يف اجتاه الربكة ,  
 وعيناها تلمعان مث قال:

" اندين ابسم كورد فقط , تعايل هنا . 
 أريد أن أريك شيئا".

 قالت بصرب انفذ :
 "ما هو؟"

 أنبها بسخرية قائال: 



" حقا اي آنسة آدمز , كنت أظن أنك  
 تعلمت أن تتقبلي شيئا من املزاح".

صور هلم غرورهم " قابلت رجاال أاننيني ي
 أن كل النساء سيقعن عند إقدامهم".

" وأان قابلت نساء يشعرن أهنن استجابة 
دعاء كل رجل وأن عليه أن يستسلم 

 لسحرهن ".
وصال للجانب اآلخر من الربكة , ووقفا 
وجها لوجه يف حتد . وتكهرب اجلو هبذا  



التحدي الصامت . وقال بصوت  
 خفيض وهو ينظر لألفق :

االستمرار يف هذا املوضوع . " لن جيدي 
 لكل منا رأيه اخلاص".

" ابلضبط . واآلن أرين ما أردت أن  
 تريين إايه حىت أعود لغرفيت".

 " لن هتتمي ".
سألت يف فضول ابلرغم من ضيقها به  

 وبعجرفته :



 "ماهو؟"
 أجاب بسخرية وهو يدير هلا ظهره:

" جمرد مقربة العائلة. أان واثق من أهنا لن 
 ك الرفيع".تعجب ذوق

 " أود أن أراها".
 أجاب كما لو كانت ستاسي تعتذر:

 " ليس ضروراي ".
" سيد هاريس . إن آخر ما أريد هو أن  
أتذلل لك . قلت عاينا أن تنسي عداءان 



ونصبح صديقني , ولكن غرورك اجلريح  
ال يفهم إال الوفاء األبدي . واآلن أريد 
أن أري املقربة , فإذا مل تشأ اصطحايب  

 يل مكاهنا ألذهب وحدي". صف
كان صوهتا الذعا , فاستدار إليها كورد  

ليتأكد من صدق رغبتها يف الذهاب  
 وقال:



" إهنا قريبة من هنا , ولكنها علي مرتفع  
وال أريدك أن جتهدي نفسك يف أول مرة 

 خترجني فيها, رمبا ينبغي أن نؤجلها".
 وأضاف عندما رأي اعرتاضها : 

أنك تريدين  " ولكن إذا كنت واثقة 
 الذهاب سأصحبك ".

 " إين واثقة".
 " حسنا "



رفضت أن أيخذ بيدها يف املسري إيل  
حيث أشار وهو يتبعها , هلثت ستاسي 

ابلرغم من االرتفاع البسيط , ولكنها  
جتاهلت ملعة السخرية يف عيين كورد  

 واجتهت حنو الباب احلديدي .
ر إيل  تضاءلت الصلبان وأحجار املقاب

جانب النصب الكبري يف الوسط. وكان  
املكان معتين به ابلرغم من قدم معظم 

املقابر . فقد طليت الرتكيبات احلديدية  



حديثا بطالء أسود , ومل ترتك لتصدأ . 
وكست احلشائش اخلضراء املقابر برقة . 

 وفتح كورد الباب فدخلت ستاسي
وقفا قرب الوسط كانت معظم التواريخ  

لقرن التاسع عشر وبداية  يف أواخر ا 
القرن العشرين . وأشارت أربعة صلبان 

صغرية إيل مقابر أطفال . وكان اتريخ 
أحدث املقابر منذ مثاين سنوات وكتب 

 عليه , ستيفان هاريس األب .



سألت ستاسي هبدوء وكلمة األب  
 تكسو صوهتا ابحلزن :

 " أهذا قرب والدك؟"
 "نعم "

أهي  " مل أحلظ وجود قرب والدتك . 
 مدفونة هنا؟"

" إهنا مدفونة مع عائلتها . مل تتحمل 
حياة املزرعة ومتطلباهتا , وعادت 
 لعائلتها بعد والديت بسنني قليلة ".



 كان صوته سريعا وعيناه جامدتني.
سألت ستاسي وقد رق قلبها للرجل  

 املتوىف , وابنه املهجور :
 " تركتكما ؟"

 قال وعيناه ترفضان عطفها:
والدي أي خيار , أشك أنك " مل يعطها 

ستفهمني, هذه أرض صعبة وجيب علي 
املرء أن أيخذ ماله وحيارب للحفاظ  

عليه .كانت أمي طفلة مدللة معتادة 



وجود من خيدمها , ومل يكن املستقبل  
املأمول يعين هلا شيئا , كانت تريد كل  

وسائل الرتف اليت اعتادهتا , فلم تكف 
عن مطالبتها أليب للحصول علي 

اهتمامه وماله . ومل يكن هناك ما يكفيها 
 من أيهما".

 مهست ستاسي بذكاء :
 "كانت األولية للمزرعة !"

 سأهلا كورد وهو يشري للنصب املركزي :



" أترين هذا الشاهد ؟ إلينا ترييزا هاريس 
جديت . كانت نبيلة أسبانية , أحبت 

جدي الذي كان مزارعا مكافحا يف تلك 
كه كثرية . أما هي اآلونة , وكانت أمال 

فكانت امرأة حبق . م يكن لديه ما  
يقدمه هلا سوي منزل حجر قدمي من 

ثالث غرف . وبعض رؤوس املاشية , 
وأرض شاسعة وجافة يف معظم األوقات 

 ولكنها مل تنزعج هلذا ".



كان صوته يفيض احرتاما وإعجااب وهو 
يتحدث . مث خطأ لألمام يف تلك  

سي مث تبعها اللحظة . وفتح الباب لستا
للخارج . وقبلت أن أيخذ بيدها 

الهنماكها يف احلديث ومها يسريان إيل  
حافة اهلضبة املطلة علي فناء البيت . 

وأشار كورد بيده األخرى إيل اجلبال 
الغريبة وقد كساها الشفق ابللون  

 البنفسجي :



" كان هنود اآابتش من قبيلة ماسكالريو 
ن  يستخدمون هذا اجلبال كحصن يغريو 

منه كما يشاءون علي املستوطنني  
وصغار املزارعني . ويقع أثر حرب  

الكومسانشي قريبا من هنا أيضا . وقد  
انتهي هتديد اهلنود عند بداية هذا القرن  

, وامتألت هذه املنطقة من الغرب  
مبربيي املاشية طلبا هلذه املراعي الغنية  
ابحلشائش . ولكن معظم املستوطنني  



من احتمال األرض  جاؤا مباشية أكثر 
.أي رعتها املاشية أكثر مما جيب ولذا  
 انتشرت الصحاري يف هذه البالد ".
 لفعت ستاسي وجهها ابهتمام قائلة :

" أال ميكن إعادة زراعتها مث ترتك لتنمو 
 اثنية ؟"

" فات أوان االستصالح , فإما أن  
حتمل الريح التقاوي بعيدا عن هنا أو ال 

جه , أو جيرف  اييت املطر عندما حنتا



التقاوي قبل أن تعمق جذورها . إن  
اجلهل والطمع أكثر ضررا علي املستقبل 

من ضررمها علي احلاضر. ولكن أيب  
وجدي فهما هذا وعلي أن أشكرمها ملا 

 لدي اآلن ألكثر من سبب".
 ابتسمت ستاسي قائلة :

" ال بد أنك فخور جدا هبما . لقد 
 تغريت أمور كثرية منذ أايم جدك ".

 قال كورد وهو يضحك ضحكة خافتة :



" لقد كان مريب بقر وسيتقلب يف قربه 
 أذا رأي الغنم ترعي يف أرضه"

 "غنم ؟ هل تريب غنما ؟"
" نعم , إن يل عدة مئات من الرؤوس  

 املسجلة يف املراعي العالية".
 " أال تربيها مع األبقار ؟"

يف , عندما " أحياان . عادة يف الص 
ننقل األبقار للتالل . ولدينا أيضا ماعز  

األجنوراه , ولكنها يف طور التجربة يف  



مزرعتنا . هناك عدد كبري من املزارعني  
الذين جنحوا يف تربيتها . وهناك أيضا 

اجلياد , لدينا جمموعتني فريدتني وأنمل  
يف إنتاج كبري فقد ضاعفت عدد اإلانث 

ا لبيع الصغار , , ويف كل ربيع نقيم مزاد 
يف سن عام أو عامني , اليت نستغين  
عنها والكبار اليت نود استبداهلا بدم 

 جديد ".



قالت ستاسي بتأمل وقد راعها حجم 
 عمليات املزرعة :

" مل أكن أعرف أن لك كل هذه 
املشاريع املختلفة . أعتقد أن هنا آابر 

 برتول أيضا يف املزرعة"
ي بدا  ضحك كورد هبدوء لالنبهار الذ

 علي وجهها وقال:
"ال تكتمل مزرعة متحضرة يف تكساس 

دوهنا , أن لدين أربعة علي احلدود  



الشرقية , اثنان منها فقط ال تزاالن 
تنتجان . ومعظم أرض املزرعة تقع  

 خارج املنطقة املنتجة للبرتول ".
" بدأت افهم معين لفظ ابرون األبقار  

." 
 حذرها قائال :

م املشاريع أن  " ال تظين من كرب حج
احلياة هنا سهلة , فكلما تفرعت 

مشاريع املزرعة كلما ازدادت عبء  



العمل , وازدادت صعوبة السيطرة  
 عليها ".

وجتهمت ستاسي لكلماته . كان من  
الصعب عليها أن تتصور هذا الرجل  

القوي فاقدا سيطرته علي املزرعة . كان 
واثقا مما يريد لدرجة أنه مينع أي شيء م 

 ف يف طريقه . الوقو 
وقال كورد وقد رأي سيارة تقف خلف 

 املنزل بعيدا عنهما :



"يبدو أن سيارة الدكتور بوكاانن قد 
وصلت , وحيسن بنا أن نعود كما أن  
 ماراي ستجهز العشاء بعد وقت قصري"
"وأومأت ستاسي ابإلجياب وتبعته عرب 

املنحدر . وعندما بلغا شرفة املنزل  
مسا حتية  وجدا وجه الطبيب الشاب اب

هلما . وكانت مفأجاة سارة لستاسي 
عندما وجدت أن ماري زوجة الطبيب 



قد رافقته. خطت إليها املرأة السعيدة 
 ذات الشعر األمحر وذراعاها ممدوداتن .

صلحت ماري وهي تشد علي يدي  
 ستاسي حبرارة:
 " تبدين رائعة".

 مث أضافت مداعبة يف صوت خفيض :
اي ستاسي هل أنتما علي   " قويل يل

 وفاق ؟إين ال أري أثر جلراح املعركة ..."
 أجابت ستاسي ضاحكة :



" لقد تصاحلنا , كورد وأان . أليس  
 كذالك؟"

مث أضافت وهي تنظر لكورد الواقف إيل 
 جانب الطبيب :

" لقد وجدان بعض األشياء املشرتكة بيننا 
." 

كان املزارع هو الشخص الوحيد الذي  
هتا حلديثهما السابق عن رأي  فهم إشار 

كل منهما يف اآلخر. قابلت عينيه 



الداكنتني بربود وهي متنع شفتيها من  
االبتسام بصعوبة. ولكن ماري 

استنتجت اشياء خمتلفا متاما، ويف ذهنها 
 احتمال أقدامهما عل الزواج. 

 علق بيل بوكنان:
"هذه أخبار جديدة. لقد كنت يف اشد 

رة جئت فيها العجلة للرحيل يف آخر م
 هنا"



و أضاف قائال لكورد وعلي وجهه  
 الصبياين ابتسامة: 

 "رمبا كانت مريضيت تعاين من نكسة" 
 وأجاب كورد مبتسما:

"اعتقد أهنا بدأت حتس بوجود بعض  
األشياء اجلذابة هنا. ففي وجود فتاة 
مجيلة مثل ستاسي ينبغي يل أن أقوم  

بدور املرشد، ملنع الشبان من الوقوع  
 ثري سحرها".حتت أت



الحظت ستاسي كيف شدد كورد علي  
امسها حني نطقه. وقد فهمت انه الحظ 

استعماهلا المسه األول، وتعمدت أن 
 تقابل نظرته املتهكمة وكلماته الالذعة. 

مل تستطع ستاسي أن تفسر لنفسها  
سبب اشارهتا للكلمات الغاضبة اليت  
جرت بينهما من قبل. لقد استمتعت 

بته عل التل وابحلديث الغين  بصح
ابملعلومات. ملاذا إاثرته بكلماهتا؟ هل  



تشعر أكثر بل أمان مع كلماته املتهكمة 
وابتسامته الساخرة؟ وتعمدت أن تغري  

موضوع احلديث إيل احلديث عن طفلي  
ماري . وأحست عدة مرات بعيين كورد 
تتأمالن وجهها ولكنها جتنبت النظر إليه 

 . 
ختفي اضطراهبا   حاولت ستاسي أن

لقرب كورد منها, فقالت بصوت  
 خفيض:



"اخشي إن نكون مضيفني سيئني 
ايكورد. فحن مل نقدم للدكتور ماري أي  

 مشروب".
وبال أي سبب ارتفعت يدها لتمسك  

 زراعه
رماها كورد بنظرة دهشة ولكنه كتم تلك 

النظرة سريعا اببتسامه لضيفيه بينما 
 أبعدت ستاسي يدها خبجل.



من ماراي ان حتضر لنا شياء. "سأطلب 
أهناك شيء خاص تفضله ايبيل وأنت  

 ايماري "
 ضحك بيل قائال:

 " ال. أي شيء ابرد يف كوب كبري".
تركهم كورد إلحضار املشروابت. واثنا  

غيابه جلست ماري وزوجها علي  
كرسيني من كراسي احلديقة، بينما 
جلست ستاسي علي اريكة ذات  



دقائق   وسائد، وعاد كورد بعد بضع
تتبعه املكسيكية البدينة وهي حتمل 
صينية املرطبات، واغتاظت ستاسي 
عندما جلس كورد علي األريكة إيل  

جانبها.ولكن الضيفان مل يلحظا غيظها 
يف غمرة توزيع املرطبات بينما ظهرت  

 من ابتسامة كورد انه الحظ ضيقها.
اختذ احلديث طابعا خفيفا مما أراح  

ة مرات ستاسي, ولكنها أحست عد



بعدم ارتياح إلدراكها إن العينني البنيتان 
تراقباهنا, وضايقها قربه منها , 

واحتكرت ماري احلديث بشخصيتها 
احليوية, وأخذت تروي النوادر عن  

طفليها, ولكن احلديث عاد مرة أخري  
ملوضوع ستاسي و احلادثة. فقالت ماري 

 وهي تثرثر: 
"عندما اخربين بيل عن حادثتك  

يت إلينا يف املدينة. ولكنه صممت إن أت



أكد يل إن بقائك هنا أفضل حىت تكون  
 لديك فرصة كافية."

 قال الطبيب اببتسامة:
"يف الواقع قصدت اهلدوء والراحة  

وهذان الشرطان من الصعب حتقيقهما  
 يف بيتنا "

 فسرت ماري كالمه قائلة:
" انه دائم الشكوة من الصبيني ولكنه  

.يف أي حال حيبهما بقدر حيب اان هلما



أري انه علي حق فأنت تبدين صورة 
حية لصحة، وابلطبع منذ الذي يستطيع 
البقاء يف الفراش وسط كل هذا اجلمال 

 الطبيعي؟"
نظرت ماري لكورد نظرة جانبية وعيناها 

تومضان . وتكلمت ستاسي حىت 
 التعطي الفرصة ملزيد من التلميح:



"هذه املزرعة مجيلة , وكل األرض حوهلا 
ة . تذكر املرء أبهنا كانت حدودا  ساحر 

 منذ وقت غري بعيد"
 وامن الطبيب علي كالمها قائال: 
 "إن اتريخ تكساس حقا مثري ."

 ووجهت ماري سؤاهلا لكورد:
" " هل كنتما يف املدافن عندما حضران 

 ؟"
 مث أضافت بدون أن تنتظر جوااب:



" ليتك قابلت جدته اي ستاسي , كانت 
بدا مل تشعر أبهنا عجوزا رائعة , ولكن أ

عجوز , كانت مليئة ابلنشاط واحليوية . 
كنت يف التاسعة أو العاشرة عند وفاهتا 

 , ولكين أذكرها جيدا ."
 قالت ستاسي :

 " لقد حدثين كورد عنها قليال ."
 واستمرت ماري يف حديثهما :



" كانت رائعة . لقد ورثت عن أحد  
روحا رائدة ال تعرف   جدودها االسبان

الكلل . ولكن كان هلا طريقة يف رفع  
رأسها , ونظرة اثقبة لألنسان تذكر  

الناس بدمها األزرق . كانت أمي دائما  
تقول أن دوان الينا هي الوحيدة القادرة  

 علي السيطرة علي كورد."
وأضافت حمدثة ستاسي يف هلجة 

 املتامرين : 



" لقد كان مرعبا وهو طفل . عصيب 
 املزاج للغاية."

 ضحك كورد هلذه الكلمات قائال:
" نسيت أن تذكري مزاج جديت العصيب  
. كنت دائما أعتقد أهنا حتبين كل هذا  

 احلب ألنين ورثت عصبيتها ."
 مث أضاف يف هلجة حانية لستاسي :

" احلمد هلل أنين تعلمت اهز بيل بوكاانن 
 تسم قائال:رأسه يف شك واب



"أخشي أن تكون قد جعلتها تشك يف  
كالمك كثريا . ولكن ال ختطئي فهمي اي 

ستاسي , أان واثق أن املرأة املناسبة 
تستطيع التعامل معه , ولكين أكره أن  

أتلقي عصبيته عندما يفقد السيطرة علي 
 نفسه."

شعرت ستاسي حبرج حملاوالت الزوجني  
ابة  التوفيق بينهما خببث , فأجابت إج



مبهمة , وحلسن احلظ قاطعتها ماراي 
 معلنة أن العشاء قد أعد.

 "سأل كورد :
 " سنتعشي سواي ... أليس كذلك ؟"

وبدات ماري يف األعتذار ولكن كورد  
 قاطعها قائال:

" لن أقبل منكما اعتذارا . فمن النادر  
أن أيتينا ضيوف , ولن نرتككما هكذا  

 سريعا . أليس كذلك ستاسي ؟"



يده فلم تستطع رفضها حىت ال   ومد هلا
تلفت األنظار . وانشغل ابهلا فلم تتنبه 
للزوجني , ومها يقبالن الدعوة بدعابة  

خفيفة , ومل تشعر بنفسها إال وهي  
تدخل غرفة الطعام خلفهما , واملزارع  
وراءها . توترت عضالهتا وهي تكتم 

 رغبتها يف انتزاع نفسها من أمامه بعنف.
يف أول األمر حبديثها  لقد أمدته ابلطعم 

عن خالفهما السابق, مث تصرفت 



كمضيفة بينما هي نفسها ضيفة عليه , 
كانت هذه اللعبة تسلية لستاسي يف 

البداية , ألهنا استمتعت برؤية الدهشة  
يف عيين كورد , ولكنها أحست اآلن  
أبنه يهزأ هبا . لقد استطاع أن يقلب  

الوضع أبن جيعلها هي األضحوكة , ومل 
 ن ذلك ليعجبها أبي حال.يك

مهس هلا كورد عندما أجلسها إيل املائدة  
 كما لو كان قد قرأ أفكارها:



"كان عليك أن تتأكدي من قواعد 
 اللعبة ".

نظرت إليه بقلق ولكنها مل جتد ما ترد به 
عليه . كان تعبري وجه وهو جالس  

أمامها لطيفا , غري أن عينيه جتمدات 
تستدير   عندما راقب محرة خديها وهي

لرتد علي سؤال ملاري . واضطررت أن  
تنظر بعيدا عن نظرته الغامضة مرتني  

خالل العشاء . وبدا كما لو كان العشاء 



سيستمر إيل األبد , وقد بلغ هبا التوتر  
مبلغا أحست معه أهنا جتلس علي برميل 

ابرود سينفجر يف أي حلظة . ولكن  
احلديث ظل يف مواضيع غري شخصية 

اراي ابلقهوة واحللوى , حىت جاءت م
شعرت ابالرتياح لقرب انتهاء هذا  

 املوقف.
وداعبتها ماري وهي هتز يدها أملم 

 ستاسي :



" " هاي ... عودي إلينا . أمل تسمعي  
 ما قلت ؟"

" آسفة اي ماري , أخشي أن أكون قد  
 سرحت يف أحالم اليقظة"

" كنت أتساءل عما أذا كانت احلادثة  
 ك يف البقاء؟"قد تسببت يف تغري نيت

أجابت ستاسي وهي تتجنب نظرة 
 االهتمام يف عيين كورد :



"ال . سأبقي أسبوعني آخرين قبل  
 العودة."

 قال كورد اببتسامة:
" أخشي أن تكون بالدان قاسية عليها . 

فأان وأنت قد نشأان هنا , واعتدان يف 
هذه احلياة , أما ستاسي فمن الشرق  

 نسبة هلا."وأعتقد أن هذا املكان ممل ابل
 وأجابت ستاسي بصرب انفذ :



" هذا ليس صحيحا أبي حال من  
 األحوال "

وداعبت شفتا كورد ابتسامة ساخرة وهو 
 يقول :

"كل ما يف األمر أنه ليس أمامك  
مستقبل يف هذه البالد . أليس كذلك  

 ؟"
تلعثمت ستاسي وهي تشعر أنه يهامجها 

 خفية:



 " نعم ... أعين ال."
 تقول: وبدأت ماري  

 "اآلن اي كورد."
 فقاطعها قائال :

" ال بد أنك تفهمني أن حداثة املغامرة  
قد ولت ابلنسبة هلا. فاجلبال كلها  
متشاهبة... أانس كثريون أيتون إيل  

الغرب أبفكار عظيمة , مث يعودوا عندما 



جيدون العزلة واملضايقات فوق  
 احتماهلم"

 وأنكرت ستاسي كالمه قائلة: 
ذالك فأان أحب هذه " ال يهمين كل 

 البالد".
ومند كورد أن يتجاهلها , فوجه كالمه 

 ملاري اجلالسة عن ميينه:
" أتعلمني اي ماري أن بناء مستقبل يف  

هذه األرض حيتاج مقدرة كبرية علي 



التحمل ؟ إن الرفاهية تصبح يف غاية 
األمهية عندما حيرم اإلنسان منها بعد 

 طول اعتياد عليها ".
بغضب إنه يقارنين  وفكرت ستاسي 

 بوالدته.
 مث قالت وهي تطوي فوطة السفرة : 

 " إنك ال تعلم عم تتحدث."
 وأجاب ساخرا: 



" ابلطبع ... ايلغبائي . كان علي أن 
افهم أن املظاهر ختدع . كان جيب أن 
أفهم أن وراء الثياب األنيقة والسيارة  
السبور الثمينة , واحلصان األصيل , 

ينبض قلب فتاة ريفية مل تفسدها حياة 
 التدليل".

امتأل جو الغرفة ابلتوتر, بينما تفرس 
 كورد وستاسي كل منهما يف اآلخر .



ت ستاسي أن هتامجه غري أهنا كانت  متن
تعلم أنه سيستغل هذا لصاحله. وشعرت 

ابنزعاج الزوجني فاغتصبت ضحكة 
 ضعيفة وقالت:

" يبدو أنك قد فهمتين . إنين جمرد فتاة 
 ريفية بسيطة."

مر علي وجه األمسر تعبري إعجاب  
 سرعان ما استبدله بنظرة هتكم وأجاب:



إذ أهنا  " إن كلمة بسيطة مناسبة للغاية ,
تشري إيل قلة العقل . لقد أظهرت قلة  

عقلك عندما جئت إيل مها وحدك  
حيث ال يوجد لك معارف , وعشت 

وحدك يف كوخ منعزل بدون أية محاية ,  
مث ركبت حصاان ال تستطعني السيطرة  

عليه وذهبت إيل أماكن ال تعرفينها. إهنا 
ضربة حظ كونك مل تصبحي جثة 

 هامدة".



تدفع كرسيها بعيدا  أجابت ستاسي وهي
 عن املائدة :

" ال أظن أن رائك يف شخصي ويف 
 تصرفايت يهم ضيوفك."

وحلقت هبا ماري يف غرفة الطعام  
 وسألتها :

 " ما الذي جيري بينكما ؟"
 أجابت ستاسي ويداها معقوداتن :

 "إننا ال نتفق , هذا كل ما يف األمر."



ونظرت خلفها بعصبية إيل الغرفة  
 مرت ماري يف احلديث : اآلخري . واست

" لقد بدا يل إنكما صديقان عندما 
جئنا, حىت إنين وللحق متنيت أن تتزوجا 

". 
 صاحت ستاسي بغضب وامشئزاز :

نستطيع ان  "هذا مستحيل . اننا 
نتحدث حديثا مهذاب بني حني وآخر,  

ولكننا ننتهي دائما وكل منا ميسك  



خبناق اآلخر . ليس هناك أية فائدة يف  
أن تدعي أن كال منا يتحمل اآلخر . إنه 
ساخر وأانين , إيل درجة يعتقد أن علي 
اجلميع أن يركعوا عند قدميه , وهو ال 

 جيدين خاضعة كما يريد."
سي هبذه الكلمات ما أن نطقت ستا

حىت شعرت بوجود كورد يف الغرفة ,  
استدارت يف حتد لتواجه نظرته الغاضبة  

. وبدا كما لو كان ميأل الغرفة بطوله  



الفارع وكتفيه العريضتني مصغرا كل ما  
 عداه

 تكلم كورد أخريا قائال
" إن ضيفينا سريحالن ... هل 

 توصلينهما للباب؟"
شي مع مل جتبه ستاسي بل استدارت لتم

ماري اليت أخذت حقيبتها واجتهت  
للباب اخلارجي. شعرت ستاسي بظهرها 
يوخذها إنذارا ابلشر لعلمها أن املزارع  



ميشي خلفها مباشرة . واعتذرت ستاسي 
 ملاري قبل أن تصل إيل ساحة الدار: 
" إين آسفة إلقحامك يف معركتنا اي 

 ماري . لكم استمتعت مبجيئك هنا."
 ونصحتها ماري :

ال تدعي هذا يقلقك . انه حيدث  " 
ألحسن الناس . وما عليك إال أن  

 تسرعي ابلشفاء."
 أضاف بيل ويده علي كتف ستاسي :



" إنين أؤيد هذا الكالم , وكطبيب 
أنصحك ابلراحة يومني آخرين علي أن  

حتدي من نشاطك , وبعد ذالك  
 تستطيعني فعل كل ما تريدين ."

ف نظرت ستاسي إيل وجه الطبيب اللطي
اببتسامة وجلة . لقد طغي وجود الرجل 

األمسر إيل جانبها علي كل إحساسها  
ابلسعادة لطيبة أصدقائها اجلدد .  

ومشي الزوجان إيل سيارهتما ومها يهتفان 



بعبارات الوداع املرحة , وأخذت  
ستاسي تنظر ايل السيارة وهي ختتفي يف 

ثنية الطريق وقد أحست ابلبؤس . 
لي مواجهة  واستدارت وهي عازمة ع

كورد وعينيه الساخرتني فوجدته قد  
ذهب . ونظرت حوهلا بسرعة فرات  

قوامه املألوف خيطو حنو اإلصطبالت . 
وشعرت ابحلرية واالرتياح يف نفس  

 الوقت مث مشت إيل البيت.
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عملت ستاسي يف اليومني التاليني على  

هاريس. وجنحت  أن تتجنب لقاء كورد
يف هذا مبعاونة املزارع نفسه، الذي بدا  
انه أيضا ال يرغب يف صحبتها. حفرت 

حبذائها يف األرض الرملية , وأخذت  
تنظر حوهلا يف تردد. جاء أوان احلديث  



معه ومل تكن تتطلع إىل هذا أبدا. فقد  
استعادت قواها متاما وأرادت أن ترتب  

لعودهتا للكوخ.كانت قد أمتت حزم 
حقائبها بعد الغداء، وكان أمامها أن  

تبحث عن كورد وهي مهمة غري 
مستساغة هلا ابملرة . مشي كلبها الكبري 
إىل جوارها وهي ختطو أمام ابب املكتب 
املفتوح . وبنظرة إىل الداخل حتققت من 

شعورها الداخلي أبنه غري موجود. 



وتنهدت يف أسي ومشت إىل  
كرت  االصطبالت. نظرت عرب املباين وف

بتجهم ؛ رمبا كان يف مكان ما علي 
اجلبال. حملت حصاان وراكبه يركضان  

عند احلظائر . ومل تعرف ستاسي الرجل 
فانتظرته وقد أاثرت سرعته 

فضوهلا.ومسعت اصواات تصيح قرب 
االصطبالت فاستدارت لرتى سبب 
الضجة.ولكن املباين حجبت عنها 



الرؤية. وتوقف الراكب عند ابب 
 عن احلصان .  احلظرية ونزل
 " ما اخلرب؟"

 قال راعي البقر بصوت خافت:
"معذرة اي آنسيت ولكين ذاهب  

 الستدعاء الطبيب"
 وبدأ يسرع يف طريقه .

هتفت ستاسي ويف ذهنها صورة خميفة 
 لكورد يرقد على األرض مغشيا عليه :



 " ماذا حدث ؟ من الذي أصيب ؟"
أجاب الرجل وهو يسرع حنو ابب 

 تبعه :املكتب وستاسي ت
" هذا الشيطان األمحر الذي يسمونه  

حصاان هرب من احلظرية عندما دخلها  
كريس , وحاول الشاب املغفل أن  

ميسك به وهو يركب حصانه . فجن 
جنون احلصان وهامجه . حلني احلظ كان 

السيد وحنن معه عائدين من اجلبال , 



فرأينا ما حدث . ال اعلم مدى إصابة  
اب الشاب فاان ل ال استطيع االقرت 

 منه".
أتملت الرجل وهو ميد يده للهاتف يف  

 غرفة املكتب وشهقت :
 " دايبلو!"

قال الرجل يف اهلاتف بدون أن يوجه 
 كالمه لستاسي:



" إن السيد بلغ به الغضب حد جيعله 
 يقتل ذلك احلصان".

وجرت ستاسي خارج املكتب إىل  
احلصان الواقف ابخلارج فقفزت علي 

ظهره ووجهته إىل حيث مسعت 
األصوات . مل تكن أفكارها واضحة  

وهي تنادي على كلبها أن يتبعها  
وركضت ابحلصان . كانت تعلم فقط أن 

 عليها أن تكون هناك . يقتل دايبلو! 



رنت الكلمات يف إذنيها كجرس املوت 
. وضربت احلصان بلجام . من فرط  

مث  اضطراهبا وقفزت به حول املباين ,
توجهت إىل راكيب اجلياد. وعندما 

اقرتبت منهم رأت راكبا حمشورا حتت 
حصانه الساقط بينما وقف حصاهنا 

األمحر بينه وبني الراكبني اآلخرين. كان  
هناك حبل مفكوك يتدىل من رقبة دايبلو 

وهو يفلت من حبال الرجلني. كانت  



رقبته بيضاء من الزبد وهو مستمر يف 
 ريرة . اهلجوم حبوافره الش 

صاح كورد عندما رأى ستاسي ترتجل 
 عن احلصان :

 " ماذا تفعلني هنا ؟" 
والتوى وجهه غضبا وهو يدور حبصانه  

 الكبري ليواجهها قائال :
 " عودي إىل املنزل حيث مكانك " 



وصاحت ستاسي وهي تستدير إيل  
حصاهنا الذي اندفع مهامجا الراكب 

 اآلخر ابسنانه العارية :
 "انه حصاين "

وزار املزارع وهو يقف حبصانه إىل جانبها  
: 

" أيتها األنثى اجملنونة . أال ترين أن هذا 
 احلصان امللعون قد جن ؟"



يف هذه اللحظة حملت ستاسي وجود 
السوط يف يد الرجل الغاضب وطرفه يف  

الغبار الذي ااثرتة حوافر احلصان  
تطاير الشرر من عينيها وهي ترفعهما  0

 لتلتقيا
 اكنتني .بعينيه الد

" ماذا تنوي أن تفعل ؟ أن تضربه حىت  
 يستسلم ؟ "



" نعم إذا اضطررت إىل ذلك فهذا الفيت 
 قد أصيب!"

 وأمرته ستاسي
 " ابتعد عن طريقي "

ودفعت حصانه بعيدا عنها مث مشت  
لتواجه احلصان األمحر. صفر دايبلو  

وهو خيدش األرض حبوافره ويهز عرفه  
فراه يف  األصفر هلا . وشب احلصان وحا



اهلواء وأذانه للخلف.و حاولت ستاسي 
 أن خترتق ذهن احلصان املتهيج فأمرته : 

 " دايبلو, دايبلو إهداء! "
وظلت أذانه مالمستني لرأسه بينما اخذ 
يرفس الكلب من خلفه برجليه, ورأت  

ستاسي احلصان الساقط حياول 
النهوض, إال انه سقط على جنبه. 

ه وصوهتا وحاول حصاهنا مهامجتها فنادت
يعلو بلهجة األمر . اعتقدت ستاسي 



أهنا رأت أذنيه ترتفعان وهو يقرتب منها. 
عندما كاد أن يصل إليها خطت جانبا  

فاندفع جبانبها ، مث استدار وواجها وهو  
يهز رأسه احملمومة . حملت ستاسي من 

طرف عينها الراكبني . احدمها اجته حنو  
املصاب بينما اجته كورد حنو حصاهنا 

والسوط على سرجه ويف يده حبل يهزه 
 استعدادا .  

 وتغري صوهتا إىل مهسة حانية :



"دايبلو... إهداء ايفىت. إهداء...إن كل  
شيء علي مايرام ايطفلي . تعال هنا  

 تعال"
ولكنه كان اثئرا وقد تذكر اجلرح الذي  

أصابه يف عنقه . ومل يستطع احلصان  
األمحر أن يكبح مجاح الغضب يف 

اخذ رأسه الرقيق يعلو ويهبط  داخله.و 
والزبد يسيل على عنقه . لقد عرف 
الفتاة الواقفة أمامه ولكنه كان ميتلئ 



ابلكراهية والقوة. ملح بطرف عينه 
احلصان وراكبه يصالن خلفه ، ورقص 

وهو يستدير ملواجهتهما . واندته  
ستاسي وهي ختطو لألمام . ولكنه يف 
  هذه املرة استدار بسرعة وجري إليها
مكشرا عن أسنانه ورأسه منخفض، 

وعندما حاولت ستاسي القفز بعيدا عن 
طريقه احنرف إليها راميا هبا إىل األرض 

 بكتفه الكبرية . 



ووقفت مقطوعة النفس ولكنها مل تصب 
بسوء، ورأت كورد يسرع كالربق خلف  
احلصان. زعق يف الراكب األخر فأحاط 
احلبالن يف نفس الوقت برقبة احلصان 

ر. وصرخ احلصان غاضبا وحاول األمح
أن يهاجم الراكب البعيد فأوقفه كورد 

 حببله . 
وصاح الراكب األخر يف انتصار بينما 

 اخذ احلصان يقاوم احلبلني بال جدوى : 



 " لقد أمسكت به ايريس! أمسكت به!" 
وبعد بضع دقائق أدرك احلصان انه لن  

يستطيع االنتصار, وبسرعة قاده  
 رية اليت هرب منها . الراكبان إىل احلظ

ونفضت ستاسي الغبار عنها ورأت  
الراكب الثالث الذي كان قد ذهب 

يستدعي الطبيب راكعا إىل جانب 
احلصان الساقط وراكبه . واجتهت إليهم 
بسرعة فوصلت يف نفس الوقت الذي  



وصل فيه كورد . كانت نظرته متجهمة  
وهو راكع جبوار راعي البقر الشاب  

 قال كورد:الذي هزه األمل و 
" إهداء ايكريس سوف خنرجك بسرعة 

 .الطبيب يف الطريق" 
آن الفارس الشاب وهو يصر على 

 أسنانه من فرط األمل :
" كسرت ساقي ، أخرجين من حتت هذا  

 احلصان اللعني " .



قال كورد موجها كالمه للفارس األخر  
 الذي انشغل بتهدئة احلصان الساقط . 

"إىل أي مدى جرحت ساق هذا 
 احلصان ؟ "

وكانت اإلجابة الوحيدة هزة رأس ابلنفي 
. 

وبال أية كلمة وقف كورد واجته للحصان 
مث اخرج بندقيته من غمدها . ووقفت 

ستاسي كاملخدرة ترقب حتركاته بدون أن 



تقدر على احلركة . اصمت أذنيها طلقة  
البندقية وهي ختمد حياة احلصان اجملروح 

ترى  . غلبتها الصدمة و الرعب فلم 
وصول الطبيب و ال الفىت الذي محل  

على نقالة . ومل تستطع رؤية أي شئ إال 
احلصان امليت . حىت الدموع جتمعت يف 

عينيها . و أخريا حجب كورد الرؤية  
 عنها بقوامه املغربة .



وتصلبت وهي ترفع عينيها املليئتني 
ابلدموع إىل وجهه الذي مل تره بوضوح . 

ابلغة و  واغتصبت الكلمات بصعوبة 
 مهست :

 " ملاذا ؟ "
" عندما حاول كريس اإلمساك حبصانك 

هامجه احلصان ، و أوقع ابحلصان و 
الراكب فكسرت ساق كريس و كذلك  

ساق حصانه . الطبيب يقول انه  



سيشفى خالل ستة أسابيع ، ولكنه  
 سيحتاج لعكازين ملدة شهر أو أكثر " .

 غمغمت ستاسي بغري وضوح :
احلصان ! ملاذا كان البد إن  " ال . انه 

 تقتله ؟ مل يكن اخلطاء خطأه " .
وبكت . كانت هذه أول جتربه هلا مع  
ماظنته وحشية ، ومل تستطيع أن متنع  

عينيها من الشرود حنو احلصان امليت . 
 وانفجر كورد قائال : 



" احلصان ؟ إال تفهمني انه كان من  
املمكن أن افقد رجال ؟ إنساان ! وكل ما 

 ابلك هو أمر هذا احلصان " . يشغل
بلغ غضبه حدا جعلها تفيق من صدمتها 

، واستدارت ملواجهته مرة أخرى ،  
فقرات أمارات االمشئزاز واالمتعاض  
على وجهه . مل يكن يفهمها . لقد  

حزنت من اجل راكب احلصان ولكنها  
 مل تستطع أن تتقبل قتل احلصان عمدا .



وقالت بصوت حاد من الصدمة وقد  
 بت من اهلسرتاي :اقرت 

" ولكنه سيشفى ويصبح على ما يرام . 
إال تفهم . سيعود ولكن احلصان قد 
مات ، وأنت الذي قتلته ! كأنك مل 

 تفعل أي شيء ! " 
الشيء ؟ أال تفهمني إنين أصبحت اآلن  
بال حصان وال فارس ؟ أتعتقدين انه من 



السهل علي أن أجد من حيل حمله يف  
 "هذا الوقت من السنة ؟ 

وزار وهو يقبض على ذراعها بقبضة من 
 حديد مث أضاف :

"علي أن أشكرك على كل هذا ، أنت  
 وحصانك هذا!"

 صاحت بسخرية :  
" أوه ابلتأكيد ، إن اخلطأ خطأي ... 

حسنا ال تقلق سأدفع حساب  



املستشفى ومثن أي خسارة أو إزعاج  
 سببتهما لك ".
 وأجاب كورد :  

ى حق يف " ابلطبع ستدفعني ... أنت عل
 هذا " .

 مث خفض صوته متوعدا : 
" ولكن كل أموالك لن تشرتي لك  

خمرجا من هذه الورطة . ستأخذين مكان 



كريس ، وألول مرة يف حياتك ستعرفني  
 معىن أن تعملي حىت تسددي دينا ".
سألته ستاسي وجسدها يرتعش من  

 الغضب :
 " ماذا تقصد ؟ "

 أجاهبا ويف صوته رنة سخرية عميقة :
لقد مثلت دور اليتيمة املسكينة " 

فحصلت على الكثري من العطف .  



أراهن أن قلبك انكسر حقا عندما تويف 
 والدك وترك لك كل هذا املال ".

اخرتقت كلماته قلبها كالسكني احلاد ، 
ومل تقو على الكالم من بشاعة اهتامه هلا  

وجدت يدها تصفع خده .  . وبال شعور
وشعرت براحتها تلسعها وهو يركز  

 عليها عينيه بنرياهنا العميقة مرة أخرى .
 ضغط على أسنانه ومتتم :



" هكذا تلعب القطة . لقد افلت  
بفعلتك اليوم ولكن لو كنت مكانك مل 

 حاولت أن افعلها مرة أخرى ".
 مث قال يف هلجة األمر : 

ك أن " ستبدئني العمل غدا . وعلي
ترتدي ثيااب عملية مثل اجلينز . إننا ال  

 نقيم عروضا لألزايء على اجلبال " 
تسمرت قدماها على األرض ، 

وتساقطت دموع الغضب على خديها  



وهي ترقب خطوات كورد مبتعدا . 
وشدت قبضة يدها وهي حتاول أن جتد 

كالما تصيح به خلفه ، ولكن فمها  
رفض أن يفتح ومل خترج منه الكلمات  

أبدا . وقفت يف مكاهنا ترتعش من  
غضب ال تقوى على السيطرة عليه ، مث 
استسلمت تدرجييا للتشنج .وكان كورد 
قد امتطي جواده وانطلق يف اجتاه بيت 
املزرعة قبل ان تتمكن ستاسي من ان 



حترك من مكاهنا . مث اجتهت ببط يف  
نفس االجتاه وذهنهامشوش بني  
علي   افكارالكراهية للمزارع والشفقة

 الشاب املصاب واحلصان امليت .
توجهت للمنزل يف صمت غافلة عن 
كل ما حييط هبا . دخل تغرفة نومها  

وجلست علي السرير تنظر حلاجياهتا  
 اليت كانت مجعتها لرتحل.



مسحت دموع الغضب من عينيها بيد 
واحدة , وأخذت تستعيد حديثهمامرة 

اخري , كان من اخلطأ أن هتتم ابحلصان 
االنسان , ولكن مقتل احلصان   أكثرمن

صدمها بقوة . رمبا كان من اخلطأ أن  
تتهم كورد بقتل احلصان بوحشية بدون 

أن تفكر إذا كان يف االمكان معاجلة  
احلصان أم ال ولكن ستاسي مل تستطع 

أن تلتمس له عذرا يف هجومه الظامل  



عليها بشأن والدها . مث أهنا مل تقل له  
أهنا أخربت آل  أبدا أهنا يتيمة . صحيح

نوالن عن يتمها ولكنها ابلطبع مل حتدث 
أحدا عن املال الذي ورثته !  

انطفأالغضب يف قلبها وحل حمله شعور  
قاهر ابألس . كيف أتمل أن تقنعه أبن  
ما قاله غري صحيح ؟ دفعها اضطراب  

أفكارها للنهوض , واخذت تذرع الغرفة 



جيئة وذهااب . وراحت تغلي يف داخلها  
 استيائها من كورد هاريس. من فرط

تري كيف يستطيع أن جيبها علي البقاء  
رغما عنها ؟ لن يستطيع ابلطبع إجبارها 
علي العمل . ما الذي تعرفه هي ابلظبط 
عن الزراعة ؟ وقفت ستاسي أمام املرأة 

ويف ذهنها فكرة ختتمر , لن يستطيع أن 
مينع رحيلها ألنه ليس موجودا . نظرت 

ا ونظرت للخارج  إيل بسرعة لساعته



بنفس السرعة . لقد مضي وقتا أطول  
مما تصورت . غابت الشمس وال بد أن  

كورد تغيب أكثر من ساعتني . إذا ليس 
أمامها الكثري من الوقت إذا شاءت أن  

ترحل قبل عودته . وبسرعة بدأت جتمع 
 أشيلءها وتضعها خارج الغرفة. 

ابلطبع سيتهمها ابهلرب لرفصها مواجهة 
ولكن ليفكر كيفما شاء . حتديه , 

لسوءاحلظ أهنا أرغمت علي قبول 



ضيافته أثناء مرضها , ولكن مل يعد  
هناك داع لبقائها أكثر من ذالك ,  

يكفي أهنا عرضت دفع حساب  
املستشفي حيث يعاجل الفيت , وعرضت 
دفع مثن احلصان لكورد , أما إذا كانت  
غري قادرة ماداي علي الدفع فمعين هذا 

ريقة آخري للتغلب علي أن جيدوا ط
هذه املشكلة , فهي اعرتفت مبسؤوليتها 

 عن حصاهنا.



وما كادت ستاسي تسرع ابرتداء سرتهتا  
املزركشة , وأتخذ حقيبتها مث خترج من 
الغرفة حىت مسعتالباب الكبري املصنوع  

من خشب البلوط يقفل . وقفت 
كاملخدرة إيل جانب حقائبها , وأخذت 

الواقف أسفل    حتملق يف الرجل الطويل
الدرحج . كانت مالمح كورد خمتبئة يف 

الظل , ولكن ستاسي استطاعت أن 
تتخيل احلاجبني الداكنني معوقودين ,  



والفك الصارم , وفوق كل هذا ختيلت  
خط الفم املكتئب . وبدت عيناها 
واسعتني داكنتني من شدة اخلوف 

وسرت القشعريرة يف جسدها . مل ينطق 
دت حدة التوتر  أحدمها بكلمة وازدا 

 بينهما .
 وقال بصوت خفيض :

 " هل أفهم أنك راحلة ؟"
 وردت عليه ستاسي بتحد رافعة ذقنها : 



 " وماذا إذا كنت راحلة؟"
خرج كورد من الظالل ورد عليها بربود  

: 
 " إذا أقرتح أن تنسي هذا األمر ".

ظهرت علي وجهه خطوط جديدة مل 
تلحظها ستاسي من قبل , ولكنها مل 

لتخطىء رنة اخلشونة يف صوته , تكن 
والقي نظرة آخري علي احلقائب وعليها 

 مث قال:



 "من األفضل أن تفكي حقائبك ".
 وانفجرت ستاسي غاضبة :

" هل تظن حقا إن ابستطاعتك 
 االحتفاظ يب سجينة هنا؟"

 نظر إليها نظرة سريعة قبل أن جييب :
" أنت مدينة يل , وأان أضع شروط  

 الدفع".
كان من املستحيل أن حتارب هذا  

الرجل , وسري اليأس يف أوصاهلا .  



هزت كتفيها قليال اعرتافا ابهلزمية .  
وذهب الوهج من عينيها وحل حمله 

اليأس واحلرية . حاولت أن تقاوم للمرة  
 األخرية فقالت :

 " لن أبقي يف هذه الغرفة ليلة أخري ".
ظهرت يف عينيه نظرة من يتسلي قبل أن 

 يشيح بوجهه عنها  
" كما تريدين . هناك غرفة للضيوف يف 

 الدور األسفل , استعمليها"



وتوقف برهة مث أضاف : " رمبا كان 
يهمك أن تعريف , سيكون الشاب يف  
املستشفي لبضعة أسابيع , وبعد ذلك  

 سيظل بال نشاط ملدة شهرين ".
ابحلرارة تسري يف  شعرت ستاسي 

وجنتيها خجال لعدم اهتمامها ابلسؤال 
عن حالة الفارس املصاب . ملاذا كان  

يستطيع دائما جعلها تبدو يف صورة من  
ال قلب هلا ؟ شعرت ابالنكسار 



فجمعت حقائبها وخطت إيل البهو  
وتوقفت عند أول ابب علي يسارها .  
كانت يف حالة من الضيق مل تسمح هلا  

وايت الغرفة . الغضب ابستيعاب حمت
يسيطر علي كل أفكارها , ومل يكن يف  

أمكاهنا التفكري إال يف عيين كورد 
الداكنتني ووجهه مبالحمه احملددة . 
وضايقها هو أن جتعل من نفسها  

أضحوكة , وتزيد من اعتقاده أبهنا مدللة  



وأاننية . وكانت ستاسي تعلم أهنا لن  
أن    تلقي منه أية رمحة . كان يتوقع منها

حتل حمل الفارس بغض النظر عن كوهنا  
 امرأة .

ومهست لنفسها : حسنا اي سيد هاريس 
. أستطيع أن أتقبل أي شيء تدبره يل  

 لن أطلب الرمحة ,
ويف الصباح التايل ما كادت الشمس  

تلمس السماء حىت مسعت ستاسي دقة 



عالية علي ابهبا . رفعت نفسها علي  
ن  كوعها وقد غالبها النعاس نظرت م

النافذة مث إيل الساعة املوضوعة علي  
اخلزانة . ومكثت ملدة دقيقة حىت 

 تذكرت أحداث اليوم السابق فقالت: 
 " نعم؟"

 جاءها صوت كورد من البهو: 



" حان موعد استيقاظك , هذا أذا كنت 
تريدين تناول القهوة واإلفطار قبل  

 الذهاب إيل العمل".
مل ينتظر إجابتها بل مشي خبطوات 

بعيدا عن الباب , نزلت ستاسي واسعة 
من السرير وكلها إصرار . ومل تكن يف  
حاجة ألكثر من دقائق قليلة لرتتدي  

بنطلوهنا وقميصها مث جتمع شعرها  
وتربطه خلف عنقها . وداعبت شفتيها 



الرقيقتني ابتسامة صغرية وهي تنظر 
لصورهتا يف املرآة . خيطئ سيد هاريس 

زرق  إذا ظن أن البنطلون اجلينز األ
والبلوزة البسيطة سيقلالن من أنوثة  

مظهرها . مل تستطع إخفاء نظرة السرور  
يف عينيها وهي تشاهد رقة قوامها .  
أتكدت من وجود قفاز الركوب يف  

جيب سرتهتا اجللدية , مث أخذت قبعتها 
 ونزلت إيل غرفة الطعام .



لسوء احلظ مل جتد كورد. فسألت ماراي 
انتهي من  اليت أجابت أبن سيد هاريس

تناول إفطاره وخرج ليعطي تعليماته  
للرجال , كان ارتباك ماراي ظاهرا إزاء  

التغري الذي حدث يف جمرايت األمور , 
وأخذت ترمق الفتاة بنظرات حائرة . 

وعندما فرغت ستاسي من تناول اخلبز  
القديد والقهوة أبلغتها ماري أن عليها  

أن تقابل السيد يف الساحة . عندما 



تاسي للساحة وجدت أن  وصلت س
أغلب الرجال قد رحلوا ابلفعل , 

ومحدت هللا إذ أنه كان حمرجا جدا أن 
تتعرض ألوامر املزارع البغيض يف وجود 
رجاله . وتعرفت عليه من قوامه الفارع  

وهو خياطب رجلني . كان ظهره يف  
اجتاهها فلم يرها وهي قادمة , ولكن  

ستاسي كانت واثقة من أنه أحس  
 .  بقدومها



حاول الرجالن الواقفان معه جتاهلها . 
كان أطوهلما قامة أكرب من ستاسي 

بسنوات قليلة , وبدأ عليه احلرج من  
هذا املوقف . ظل رأسه مطرقا وقبعته 
ختفي تعبريات وجهه عن ستاسي . أما 

الرجل اآلخر فكان أكرب بسنوات كثرية 
وكان وجهه مليئا ابلتجاعيد وأشبه 

عرض للشمس , حىت ابجللد من كثرة الت
أن ستاسي مل تستطع أن حتدد سنه .  



وعندما اقرتبت من الرجال , قابلها  
الرجل املسن بنظرة واضحة , ورأت  
إمارات الشفقة والتعاطف مكتوبة يف  

عينيه اللتني ظهر فيهما احلول يف مشس  
الصباح . كان عزاء هلا أن جتد فيه  

 حليفا.
قال كورد حبدة وهو يدير هلا مالحمه  

 لشبيهة مبالمح النسر:ا



" لقد آن أوان وصولك هنا اي ادامز . 
أريدك أن تذهيب اليوم مع هانك وجيم 

لتجمعوا قطيع األبقار من املراعي  
 الشتوية ".

ألقي أبوامره بدون أن ينظر إيل القوام  
القصري جبواره أبكثر من نظرة عابرة . مث 

 وجه كالمه للرجل املسن قائال:
  هانك ؟"" أية أسئلة أخري اي

 هز الرجل رأسه ابلنفي .



 " حسنا أركبوا اجلياد"ز
بدأت ستاسي يف إتباع الرجلني ومها  

يسريان حنو احلياد املسرجة الواقفة يف  
الناحية األخرى من احلظرية , ولكن 

كورد انداها فاستدارت لتواجهه,  
وأخرجت قفازها من جيب سرتهتا 

وبدأت يف ارتدائه حماولة حتاشي شعورها 
لتوتر كلما واجهته . قالت وهي تنظر اب



إليه يف جرأة , ويف صوهتا حدة مماثلة 
 حلدة صوته :

 " نعم "
 مل تستطع مالحظة تعبريات وجهه.

 مل جيبها وبعد دقيقة قال :
 "سرييك هانك كل ما يلزم عمله ".

أجابت وقد تضايقت من نظرة عينيه 
الفاحصة اليت بدأت وكأهنا تتغلغل إيل  

 أعماقها :



 حسنا. أي شيء آخر ؟"" 
 " ال حظا سعيدا".

كان صوته ينم عن عدم االكرتاث 
 بعكس رقة كلماته.  

تركته ستاسي بسرعة , ومشت أيل  
حيث انتظرها الراكبان . انوهلا هانك  

عنان مهر صغري . ركبته يف صمت 
 ووجهت حصاهنا ليتبع رفيقيها . 



وبعد أن تركوا ساحة بيت املزرعة بوقت  
راكب الشاب اتركا قصري سبقها ال

ستاسي وحدها مع راعي البقر املتغضن 
... يف الظروف العادية كانت تسعد  

لركوب اخليل يف الصبا الباكر , ولكن  
ظروف اليوم كانت تشعرها مبهانة  

الوضع الذي وضعت فيه , ومنعتها 
كرباؤها من النظر إيل الرجل الصامت  

 السائر جبانبها . 



وفجأة جاءها صوت هانك خشنا  
 تسائال :م

" آنسة آدامز ... ليس هذا من شأين  
وتستطيعني أن تطليب مين الصمت , 
ولكن مبا أننا سنبقي معا طوال النهار  
فستغمران الوحدة إذا مل نتكلم إال مع  

حيادان . ليس يل أن أانقش أوامر السيد 
, ولكن ال أان وال أي من الشباب  

حنملك مسؤولية ما حدث للفيت أمس . 



م طويال علينا فوق صهوة سيكون اليو 
احلياد . وابلذات ابلنسبة لفتاة مثلك 

من املدينة . ولكن ابلطبع سيمر النهار  
 بسرعة أكثر إذا دارت بيننا األحاديث".

كان انطباع ستاسي واضحا أبن هذا  
أطول تصريح للرجل . وابتسمت 

ملراعاته مشاعرها. كان حياول أن يزيل  
بطريقته البسيطة عنها وعن نفسه احلرج 

, 



" أشكرك اي هانك . إين أقدر لك  
 اهتمامك أكثر مما تتصوره".

" حسنا . إين أعمل يف هذه األرض منذ 
كان السيد يرتدي البنطلون القصري ,  

وقد رأيت أشياء غريبة . ولكين أعرتف 
أن هذه هي املرة األويل اليت أري فيها  

سيدة ترعي املاشية . وقد قال لنا السيد 
عليك القيام بعملك بنفسك بدون  أن 

 مساعدة ".



 وهز رأسه مرتبكا .
أجابت ستاسي وعلي وجهها نظرة 

 إصرار: 
" وأان أنوي هذا أيضا , إنين ال أعلم  

شيئا عن املزارع أو البقر , ولكين  
أستطيع أن أتعلم . علي األقل أستطيع 

أركب اجلياد كما أن صحيت علي ما يرام 
" 



نك تستطيعني  " حسنا آنسيت , أعتقد أ
ركوب اجلياد فعال . ولكن عليك أن  

ترخي عضالتك قليال . إنك لست يف 
معرض للفروسية لذا جيب أال هتتمي 
مبظهرك , ولو كنت مكانك ملا قلت 
بقرا . عليك أن تقويل ماشية , هذا  

 أكثر أمنا هنا".
 ضحكت ستاسي قائلة:



" لقد صححت معلومايت . قل يل اي 
سنفعله اليوم ابلضبط هانك , ما الذي 

 ؟"
" غالبا سنبحث وسط األشجار عن  

املاشية اهلاربة من القطيع , مث نعد 
القطيع لالنتقال للمراعي الصيفية . نقل 

معظم الرجال جيادهم يف الشاحنات  
للطرف البعيد للمرعي , وسيصلون يف 

 اجتاهنا ومعهم القطيع األساسي".



 " نقلو جيادهم يف الشاحنات ؟"
ذا هو الغرب احلديث الذي  " نعم ه

ستجدينه . إهنم يفضلون شحن جيادهم 
يف عرابت النقل أو املقطورات بدال من  
أن يضيعوا وقتا طويال يف الوصول إيل  

 مكان القطيع " 
صاحت ستاسي كما لو كانت تكلم  

 نفسها : 



"هذه معجزة , إهنم ال يستملون 
 سيارات اجليب يف تطويق القطيع " 

ما كنا حناول مجع "منذ بضع سنوات عند
الثريان واملاشية الشاردة أمر السيد  

إبحضار طائرة هليكوبرت للبحث عنها . 
لقد تغريت األمور . أعتقد أن علينا أن 

 نلحق جبيم "
وسري الدفء يف هواء الصباح البارد  

مع شروق الشمس . واختفي ندى 



الصباح سريعا من فوق النبااتت حينما 
. ومل  اخرتقت أشعة الشمس الظالل 
يكسر حدة الصمت سوي وقع 

خطوات احلياد . سار الثالثة عدة أميال 
قبل أن يصلوا ألول سور حماط 

ابألسالك الشائكة , مث قطعوا السور  
حىت وصلوا للبوابة . مكثت ستاسي 

وهانك فوق جواد يهما بينما انور جيم 
حبصانه حىت صار يف وضع يسمح له  



ا خالل بفتح البوابة لزميليه . وبعد أن مر 
البوابة تبعهما جيم مث أقفل البوابة خلفه 
. قال هانك وهو يشري لألرض املتسعة 

 أمامهم : 
" هذا هو املكان الذي سنبدأ فيه عملنا 

 اي آنسة".
 نظرت ستاسي للمرعي اخلايل قائلة:

 " ولكين ال أري أية ماشية؟"



" هكذا يبدو لك . لو كانت املاشية  
هذا  ظاهرة لنا ملا توجب علينا كل

العمل . ولكن األبقار تعرف كل شجرية 
وكل خمبأ يف املنطقة وهي تنوي البقاء  

 خمتفية".
 تساءلت يف حرية واضحة:

" ولكين كنت أظن أنكم تربون ماشية 
 أليفة , نوعا من سالالت هريفورد".



" نعم . ولكننا نرتكها وحدها , وقد 
أصبحت هتاب اآلدميني متاما مثل  

القرون الطوال اليت  األبقار الربية ذات 
كانت ترعي قدميا يف هذه األرض.إن 

الفرق الوحيد بني النوعني هو أن النوع  
 احلايل ال يبلغ نصف قبح النوع القدمي".

مث أضاف وهو مير بعينيه عرب األرض 
 املمتدة:



" عادة نفرتق يف هذه املنطقة ولكن 
 ابقي قريبة مين لفرتة اي آنسة".

واحد يبعد ركض الفرسان الثالثة وكل 
عن زميليه مخسني ايردة لليسار , وبدأوا 
مجيعا يف مسح الشجريات . كان العمل 

يف هذا اجلو احلار املغرب شاقا علي 
احلصان والراعي , ومل متر فرتة طويلة  
حىت خلعت ستاسي سرتهتا وربطتها  

بسرجها . وبدأ حصان ستاسي أيضا 



يعرق بسبب حرارة الشمس واحلركة  
رأسني من املاشية ومها   الدائمة . وجدا

يف طريقهما . وعندما انتصف الصباح 
كان أمامهم مخسة عشر رأسا من  

املاشية يسوقوهنا . طلب هانك من  
ستاسي قيادهتا . بينما ذهب هو وجيم 

 وراء عدد آخر من املاشية الشاردة.
يف البداية ظنت أن هانك عهد أليها  
ابلعمل السهل , حىت بدأت تتنفس 



أاثرته املاشية أبقدامها, مل  الغبار الذي
تستطع حىت أن تراتح على صهوة  

احلصان . ففي كل مرة مسحت النتباهها 
أن يتحول عن القطيع كانت هذه 

اللحظة اليت يقفز فيها احد احليواانت 
اهلرب مرة أخري من القطيع.وكان  

احلصان بغريزته جيري خلفه ويعيده إىل  
 اجملموعة . ويف عدة مرات كانت ستاسي

واثقة من أن احلصان سيدور بسرعة  



قاذفا هبا لتطري يف االجتاه األخر. كانت 
ساقاها متعبتني من طول أمساكهما  

جبانيب احلصان , وجسدها مغطي ابلغبار 
والقذارة والعرق ايل درجة احست ابهنا 
لن تستطيع العمل بقية النهار عل هذا  
املنوال. ويف كل مرة كان هانك يضيف  

قطيع , كانت ستاسي رأسا جديدا لل
متنع تنهيدهتا بصعوبة ألهنا تعلمت إن 
كل رأس من القطيع يستلزم أن يقطع  



حصاهنا ضعف املسافة اليت كان يقطعها  
 من قبل. 

كان حلقها جافا وبه طعم احلصى , و  
خشيت أن أتخذ رشفة من املاء فيقرر  
رأس من القطيع اهلرب, كانت ستاسي 

ا ولكن  سعيدة لرؤية هانك يركب جبانبه
ابتسامة الرتحيب كانت جمهدة. مل ينظر 
أليها مباشرة ولكنها رأت شبح ابتسامة  

 علي وجهه.



 متتم يف اهلواء النقي:
"انه حقا عمل شاق أن يركب املرء  

حصانه كل هذه املدة وسط الشجريات  
الكثيفة . سنصل إيل صهريج املاء حيث 

نلتقي ابلعربة املطبخ لتناول الغداء. 
 انك حتتاجني لقسط من الراحة؟"اعتقد 

أجابت ستاسي وهي تشعر بشفتيها  
 تشققان بينما تتكلم :

 "ال مانع من االعرتاف هبذا يهنك"



مث أضافت وهي تربت حبنان علي رقبة 
 احلصان:

 " اعتقد انه حيتاج أيضا للراحة " 
 "كاد عمله اليوم أن ينتهي"

هتفت ستاسي وقد اسرتعي انتباهها  
 ار: شيء ما إيل اليس

"أوه. انظر. أليس هذا جيم قادم , 
ويبدو أن معه عجال رضيعا حيمله علي 

 سرجه"



التقي هبما جيم ومعه عجال ابيض الوجه 
يرقد ابلعرض على سرجه وأمه تـتبعه 
وهي ختور مهدئة صغريها , هتفت 

 ستاسي :
 ط إلنه لطيف . كم عمره ؟"

أجاب جيم وخجله ابد عليه وبدون أن  
ستاسي برغم فخره ينظر مباشرة إيل 

 ابهتمامها ملا وجد :



" وجدهتما وسط األشجار . مل يكن يف 
استطاعة العجل اللحاق بنا , ففكرت  

 أن أخذه معي حىت عربة العجول".
سألت ستاسي وقد حتول انتباهها عن  

 الوجه األبيض:
 " عربة العجول؟ ما هي؟"

أجاب هانك وقد سره اهتمام ستاسي 
 ابلعجل:



الصغار اليت ال   " هناك عادة بعض
تستطيع اللحاق ابلقطيع , ولذا نضعها  
يف مقطورة حىت نصل إيل مكان املبيت 

حيث تنظم ألمهاهتا , خذ العجل  
 الصغري اي جيم . سنصل بعد قليل ".

سألت ستاسي وهي ترقب جيم الذي  
 يسبقها علي حصانه :

"أهذا ما يدعي دوغي أي عجل 
 رضيع؟"



 أجاب هانك :
هو عجل بدون أم ,  " ال . أن الدوغي

ولكن الكثري من الناس يطلقون اسم  
 دوغي علي العجول ".

علقت ستاسي وهي مستمتعة حبديث 
 راعي البقر اخلبري:

" لقد استقرت املاشية كثريا . البد أن 
السبب هو وجودك هنا . قبل ذلك  



كانت تتجه أحدي األبقار كل مخس  
 دقائق يف اجتاه خمتلف"

السبب . أهنا تشم " ال . لست أان 
رائحة املاء . فنحن نسري ابلصدفة يف 

 االجتاه الذي تريده"
بلغت املاشية والراكبان قمة مطلع يف  

األرض مث وصال إيل هضبة مرتفعة مغطاة 
حبشائش طويلة وشجريات , واستطاعت 

ستاسي أن تري أمامها صهريج املاء  



وطاحونة اهلواء وخلفهما سيارة ستيشن 
بيك أب واملقطورات  وبعض سيارات ال

 .عربت وجهها نظرة دهشة وهي تقول:
 " أهذه سيارة املطبخ ؟"

أفلتت من راعي البقر املسن ضحكة  
 الذعة:

" قلت لك أن الغرب القدمي قد ويل .  
إهنم حيضرون الطعام من بيت املزرعة  



وينقلونه ابملقطورة إيل مكان الوقوف يف 
 الظهرية".

 مث أبتسم متابعا : 
"أذهيب أنت. لن تذهب املاشية إيل أي  
مكان غري صهريج املاء . اراتحي كلما 
سنحت الفرصة لذلك . سنقضي فرتة 

بعد الظهرية الطويلة فوق سروج  
 جيادان".



أمسكت ستاسي بعنان جوداها وأدارته  
حول القطيع , مث ركضت يف اجتاه 

العرابت املنتظرة , متجهة إيل حيث 
انب الشاحنات ينتظر أحد رعاة البقر جب

. كان هناك عدد من الفرسان جبانب  
السيارة الستيشن . بعضهم يتناول 

طعامه بينما هم البعض آلخر إبحضار 
طعامه . والحظت ستاسي وجود اثنني  
من املكسيكيني يقومان بتهدئة بعض  



اجلياد ويستبدالهنا جبياد من الشاحنات  
.ترجلت عن حصاهنا ببطء , كانت 

تؤملها لدرجة أهنا عظامها وعضالهتا 
اضطرت للوقوف دقيقة حىت تستطيع 

أن تعتاد وجود أرض صلبة حتت قدميها 
, مل تكن واثقة من قدرهتا علي السري . 

فمشت بضع خطوات حذرة يف اجتاه 
السيارة حىت عرفت أهنا تستطيع 

االتكال علي نفسها , فانضمت إيل 



الرجال عند سيارة الستيشن حيث كان 
 ام .يوزع عليهم الطع

توقف املزاح اللطيف والدمدمة بني  
الرجال عندما وصلت ستاسي مما 

أشعرها بعدم االرتياح. كانت مرهقة  
وجائعة بعد إفطارها البسيط فنسيت 

وضعها احلرج . وأمحر وجهها وارتعشت  
يدها وهي أتخذ طبقا من الطعام ومعه  

شرحية مسيكة من اخلبز من أحد الطهاة , 



من طاه آخر .   وكواب ساخنا من القهوة
أاستدارت بعصبية لتبحث عن مكان 

مظلل تستطيع أن تتناول فيه الطعام . 
كانت كل العيون متجهة إليها وهي  

تستدير , ونظر البعض بعيدا عنها فجأة 
بينما أخذ البعض اآلخر ينظر إليها يف  

 جرأة.
 جاءها صوت مرتدد عن ميينها :

 "آنسيت !"



 :التفتت ستاسي فرأت جيم خياطبها 
"تستطيعني االنضمام إيل أذا شئت , 

فلم يعد هناك الكثري من األماكن  
 الظليلة".

نظرت ألول مرة يف عيين راعي البقر  
 الشاب قائلة: 

" أشكرك اي جيم . أعتقد أن منظري 
 يدل علي أين ضالة".



"نعم . جيب أال أتهبي هلوالء الرجال. 
 إهنم مل يعتادوا روية النساء يف املسكر ".

ليه , كان وجهه شبه ابلصبية مما نظرت إ 
خيدع من يريد تقدير سنه الذي كان يف  

 منتصف العشرينات.
 سألته ستاسي أثناء تناول الطعام :
 " هل تعمل هنا منذ وقت طويل؟"
" أعمل هنا من وقت آلخر طوال 
عمري . لقد انتهيت من اخلدمة  



العسكرية منذ عامني وذهبت إيل اجلامعة 
ة الصيف ألكسب ولكين أعمل هنا فرت 
 مصاريف تعليمي".

 " ماذا تدرس؟"
 " علم الغاابت واحلفاظ عليها "

 " هل تنوي أن تصبح حارسا للغابة ؟"
 أجاب مستمتعا ابهتمام ستاسي به:

" أرجو ذلك . لقد أقرتح سيد هاريس  
علي العودة للمزرعة , ولكين أفضل أال  



أفعل . يف البداية كنت سأصبح طبيبا 
كتشفت اهتمامي أكثر بيطراي ولكين ا 

 ابلناحية الزراعية والبيئية ".
قالت ستاسي ويف صوهتا رنة مرارة فيما 

 متضغ قطعة من اللحم :
" لو كنت مكانك ملا مسحت لرغبات 
 سيد هاريس أن تتعارض مع ما أريد ".

 جاء الرد يف صوت خافت ساخر :
 " ال . ابلطبع ال".



انتفضت رافعة رأسها , وكادت ختتنق 
عة اللحم اليت أتكلها وهي حتملق  من قط

يف وجه هاريس . بينما هب جيم واقفا 
 يف حرج .

قال وهو يشد علي فكه بقوة مدافعا  
عن ستاسي بطريقته ضد ابتسامة  

 خمدومه الساخرة :
"كنا نناقش خططي يف الدراسة اي  

 سيدي ".



وقفت ستاسي بسرعة حىت متنع  
االستمرار يف احلديث نيابة عنها , كان 

ا مبا فيه الكفاية أن تضطر للنظر  مهين
إيل أعلي ... لكورد , ولكن اجللوس  

حتت قدميه كان ال حيتمل مطلقا , ونقل 
كورد هاريس بصره من عامل املزرعة  
الشاب إيل الفتاة الواقفة أمامه بدون  
قبعة . قابلت نظرته جبرأة وهي تشعر  



مرة أخري أبن ثياهبا ووجهها قد كسامها  
 الغبار. 

كورد وصوته يبني رغبته يف إبعاد  قال  
 جيم :

 " رمبا وددت مراقبة اجلياد اي كونورز".
ألقي راعي البقر بنظرة إيل الفتاة الواقفة  
جبانبه , ابتسمت له ستاسي بثقة أكثر 

بكثري مما كانت تشعر . كان نبضها  
مسرعا سرعة مزعجة . وتركها جيم 



كونورز رغما عنه واقفني وحدمها جبانب 
 ة.املقطور 

" يبدو أنك استطعت أن تكسيب  
 لنفسك معجبا !" 

 قالت ستاسي بصوت الذع:
"ال تكن مضحكا ! لقد كان مهذاب فقط 
من الواضح أنه قد تعلم السلوك احلسن  

وال أستطيع أن أقول هذا عن أانس  
 آخرين ".



 قال كورد متجاهال أهانتها : 
"أرى أنك يف حالة جيدة علي الرغم من 

 "ز العمل طوال الصباح 
واستند إيل جانب املقطورة لشعل 

سيكارته . وبال شعور أمسك ابلثقاب  
حىت برد وهو ينظر طوال الوقت إيل  

 وجه ستاسي املتسخ .
" نعم . قمت بعمل جيد ابلرغم من 

 الصعوابت . هل أنت مندهش ؟"



 أجاب:
" ال أعتقد أنك تستطيعني عمل أي 

شيء تقررين عمله . إين فقط  
أتساءل‘إذا كانت عندك القدرة علي 

 االستمرار".
مشي إليهما هانك وقد جذبت انتباهه 
مهرة بنية اللون يف الناحية البعيدة من 

 املقطورة , وقال:



" أهال اي سيدي , هل هذه املهرة اليت  
اشرتيتها يف األسبوع املاضي ؟ إهنا 

 ابلتأكيد حلوة الشكل".
  أما املهرة فقد كرهت القيود وأخذت

تذرع األرض يف صرب انفد وجتر جلامها . 
 مل ترتك عينا كورد وجه ستاسي وقال:

 " نعم إهنا حلوة !"



شعرت ستاسي حبمرة اخلجل تغمرها  
ولكنها مل تستطع أن هترب من العينني 

 املسيطرتني . 
 وسأل هانك :

" هل تعتقد أهنا تستطيع االستقرار يف  
 حياة املزرعة؟"

بدون أن  مث وجه بقية كالمه لستاسي
 يالحظ أهنا ال تعريه الكثري من انتباها :



" لقد دخلت السباق عدة مرات وهي 
معتادة علي الكثري من الضجة  

والصخب . تستطيع أن تقول إهنا مدللة 
." 

داعبت شفتا كورد ابتسامة هازئة وهو  
يرقب أمارات االرتباك واضحة علي  

 وجه ستاسي وقال:
 " من الصعب أن أجزم اي هانك ".



استمر راعي البقر الكهل يف الكالم  
 وهو يهز رأسه :

" ابلتأكيد إهنا تبدو متعبة . ستحتاج 
للكثري من الصرب حىت تتغري طريقة  

 تفكريها".
 قال كورد ضاحكا :

" ابلطبع ستحتاج للصرب , ستحتاجه . 
حسنا جيب أال أعطلكما أنتما االثنني  



عن عملكما أكثر من ذلك . سأراكما 
 فيما بعد ".

هز رأسه لستاسي , مث ربت بود علي 
ظهر احلصان , ومشي خبطوات واسعة  
حنو املهرة املربو طة وعلي وجهه تعبري  
سرور مكتوم . فك جلام احلصان وقفز  

بسهولة فوق السرج , ومل ينظر يف  
اجتاههما وهو يوجه احلصان حنو جمموعة 
من الركاب يتحدثون وهم يشربون آخر 



ستاسي  قدح من القهوة . مل تسمع
حديثهما ولكنها فهمت أنه أيمرهم  

ابلعمل ألهنم تفرقوا بعد وقت قصري , 
 وساروا إيل حيث ربطت جيادهم .

حملت جيم من طرف عينها ميشي قائدا  
حصانني وأعطاها جلام حصان كبري ذي 

أنف روماين . وأحست ستاسي أبن جيم 
كان حمرجا لرتكها بني برُان كورد ,  

ولكنها يف تلك اللحظة كانت تري  



الوجه الذي لوحته الشمس واضحا يف  
ذهنها , والضحكة اللذيذة الصادرة من  

ا يف صمت احللق ترن يف أذنيها . وركب
وانضما إيل هانك ليبدوا عمل بعد 

 الظهرية.
 _ لن أطلب الرمحة 

ظنت ستاسي أن الصباح طويل ومرهق  
, ولكن عندما بلغت الساعة السادسة 

مساء عرفت متاما معين أن يكون  



اإلنسان مرهق حىت العظام . واتقت 
نفسها للصياح فرحا عندما رأت طاحونة 

املاشية اهلواء اليت تشري إيل ارض مبيت 
 تلك الليلة .

انلت ستاسي احرتام هانك وجيم 
المتناعها عن إلقاء أعباء عملها عليهما 

. وحاوال أن يعمال بدل منها عدت 
مرات إال أهنا مل تسمح بذلك . كان من  

السهل عليها استغالل كوهنا امرأة , 



وكاان سيسمحان بذلك علي الرغم من  
 أوامر صاحب العمل.
أن تسبقهما وحتضر  واقرتح عليها هانك  

قدحا من القهوة لكل منهما , ولكنها  
رفضت حماولة الضحك ابلرغم من 

شعورها ابإلرهاق قائلة أهنا سوف حتتاج  
للمساعدة حىت تنزل عن ظهر حصاهنا . 

يف تلك اللحظة شعرت أهنا فعال لن  
تقدر علي ذلك ومل تعترب ما قالته مزاحا  



. وبعد ذلك بفرتة قصرية انضم القطيع 
لصغري الذي جلبوه إيل القطيع  ا

األساسي للمبيت علي بعد حوال مائة  
 ايردة من املعسكر . 

شعر الفرسان ابلسالم م وهم يف طريق 
عودهتم إيل املعسكر الغريب احلديث  

املكون من شاحنات ذات حمركات , 
حيث امتزجت رائحة البرتول والزيت  

برائحة عرق اجلياد واملاشية واآلدميني .  



اسي بلطف معاونة جيم هلا  وقبلت ست
للرتجل عن احلصان . ومل تشعر أبي  
حرج وهي تعرج يف طريقها إيل سيارة 

الست يشن حيث انبعثت رائحة القهوة 
املوعودة. وصل هانك قبلهما وأخذ  

يتحدث إيل الفرسان الذين جتمعوا حول  
البوابة اخللفية . نظرت ستاسي إيل عيين 

تسامة راعي البقر الكهل وعلي وجهها اب
 أمل ساخر , وقالت وهي تئن :



"هانك . أعتقد أنك تنظر إيل أول  
سيدة مقوسة الساقني تعمل راعية بقر . 

لن أستطيع املشي بساقني مستقيمني 
طوال عمري , وابلطبع لن أستطيع  

 اجللوس!"
أاثر هذا احلديث قدرا كبريا من  

التعاطف والضحك من اجملموعة , وأهم  
هلا . مث قدموا  من ذلك أكسبها تقبلهم 

لستاسي قدحا ساخنا من القهوة وسط  



الدعاابت والنكات . وبعد أن  
استنشقت البخار املتصاعد من القدح  
أفلتت منها تنهيدة إعجاب مسموعة . 

 وصاحت :
" أيها الطاهي . إنك حقا طاه ماهر , 

 ولكن قل يل أين ماء احلمام ؟"
قابلتها عاصفة أخري من الضحك , 

 فأضافت :
 تتعرضون هلذا كل يوم ؟"" هل 



 أجاهبا أحدهم :
 " مرتني يوم األحد ".

مث ضحك من تعبري عدم التصديق الذي 
 تصنعته ستاسي :

" ال تقصوا علي التفاصيل وساعدوين يف 
 اجللوس!"

خطا عدد من الفرسان إيل األمام بينهم 
جيم كونورز , وابلغوا يف االهتمام هبا 

. وهم يساعدوهنا للجلوس علي األرض 



بدأت ستاسي تستمتع بوجودها معهم  
ابلرغم من أألمها وأوجاعها . وابتهج  
الرجال أيضا لوجودها معهم , فمن 

النادر أن توجد بينهم امرأة , وابلطبع مل 
توجد بينهم امرأة تضحك علي نفسها  

 وعلي وضعها.
وملعت عيناها وهي تبدأ يف تعليق ساخر  
جديد فالحظت أن الرجال قد هدءوا  

خلفها . احتفظت مبرحها  ونظروا



واستدارت اببتسامتها املتألقة لتشمل  
القادم مبرحها . ولكن ظل كورد هاريس  

كان يسقط علي اجلمع . كان تعبري 
وجهه يدل علي االهتمام الساخر ابلفتاة 

والرجال احمليطني هبا . ومل تستطع 
ستاسي معرفة كيف وملاذا أتتها قوة  

 األعصاب لتقول ما قالت :
... سيدي! أرجو أن تسمح هلذا  "أوه 

العامل املتواضع ابجللوس يف حضرتكم 



العظيمة ألنين أقسم أنين لن أستطيع 
 النهوض إذا أمرتين بذلك".

أطبق صمت ابرد علي الرجال وهم 
ينتظرون رد رئيسهم , وروعت ستاسي 

ابلكلمات اليت نطقتها ولكن فات أوان  
سحبها . وأمسكت أنفاسها هي  

ت الضحكة اخلافتة والرجال, وجاء
أخريا فأراحت اجلميع , خصوصا 

 ستاسي .



 فأمر كورد الطباخ وهو يبتسم قائال :
"تشاريل ... أعطين قدحا من هذا الذي 

تطبخه بينما أجلس إيل جانب هذه  
 اآلنسة".

وأعل أحد الرجال انر للمعسكر,  
وركزت ستاسي انتباها علي النار بدال 

لت أن من الرجل اجلالس جبانبها , وحاو 
تتجاهل اضطراهبا عند مساعها لضحكته 

اللطيفة . بدأت الشمس يف الغروب  



ملقية بظالهلا امللونة علي املناظر الريفية  
. بينما أخذا يرشفان قهوهتما يف صمت 

. أحضر هلا الطاهي طبقا من شرائح  
 اللحم والفول وأعاد ملء أقداح القهوة.

سأهلا كورد عندما شرعا يف تناول 
 الطعام:

"حسنا . مار أيك يف قيادة املاشية ؟ 
 هل هي كما كنت تتوقعني؟"

 أجابت ستاسي اببتسامة:



"ال . أان ال أقصد أن أشكو ولكن  
 العمل أكثر كشقة مما ظننت".

 " لقد أحرزت نصرا مؤكدا حىت اآلن".
 " هل تعين أنين لن أستطيع االستمرار؟"
" ال أعين إال أنك قد أحسنت العمل  

 جدا"
 ملعت عيناه وهو يضيف:



"جيب أن تعاجلي عصبيتك هذه .إنك 
تشعرين ابالهانة بسرعة أكثر من  

 الالزم".
أجابت ستاسي ونظرها ما زال مشغوال  

 بوهج النار:
 "رمبا يكون لدي سبب لذلك".

ابتسم كورد وعيناه ترمقان وجهها  
 الساكن: 



"أصبت يف قولك. أتصور أن تكوين يف  
عمل اليوم. سيعود  غاية اإلرهاق بعد 

الرجال لبيت املزرعة بعد قليل. 
تستطيعني أن تركيب معهم أو تنتظري 

 قليال ألوصلك".
 دهشت ستاسي وقالت:

"هل سيعود اجلميع ؟ أتعين أنكم ترتكون 
 املاشية بدون رعاية لتشرد ؟"

 ضحك كورد قائال: 



" ال سيبقي معظم الرجال وأيخذون 
وا  وردايت لقيادة القطيع . لقد أحضر 

 فراشهم الذي يطوى".
وأشار إيل حيث كان الرجال يشرعون يف 

 إعداد فراشهم.
 " إذا ملاذا أعود أان لبيت املزرعة ؟"

 أجاب كورد ابقتضاب :
" ألنك لست مستعدة للمبيت . وغري 
مسموح المرأة ابملبيت هنا , مث انك قد 



قمت من فراش املرض منذ أايم قليلة . 
إرهاق   ومن احلماقة أن تبالغي يف

 صحتك"
" ولكنين جمرد عاملة يف مزرعتك . أال 

 تذكر؟"
قالت ستاسي قوهلا بسخرية وعيناها  
تشعان يف وهج النار . قال بلهجته  

 احلادة :
 " أثناء النهار".



 جاء صوت ستاسي منخفضا ومصمما :
 "سأقضي الليلة هنا"
 " ستعودين معي ".

" إذا ستضطر إيل محلي ابلقوة من هنا , 
نتج عنه منظر مثري . ولكنك ال وهذا سي

متانع من حدوث مثل هذه املناظر . 
 أليس كذلك ؟"

 وقال كورد :



"تنسني أنه ال يوجد لك مكان للنوم .  
أمل تتعلمي من جتربتك األخرية ما الذي 

 ميكن حدوثه من برودة الليل ؟"
" أان واثقة من أنين أستطيع اقرتاض 

 بطانية أو أي غطاء من أحد الرجال".
 جاهبا هازائ :أ

 " سريحب الكثريون مبساعدتك ".
 صاحت ستاسي :

 " اي لتفكريك املنحط!"



مث قفزت واقفة وقد نسيت عضالهتا 
املنهكة . وصعد الدم اثئرا إيل وجهها  
وهي تنتظر أن يقف كورد أمامها . مث  

 أضافت:
" ال أعلم أي نوع من النساء يتعاملن  

خمتلفة  معك , ولكين أؤكد لك أنين 
 عنهن ".

وعال صوهتا وهي جتاهد السيطرة علي 
 نفسها .قائلة:



" لست مضطرة لسماع مثل هذه 
 التلميحات من أي رجل!"

أمسك كورد بذراعها ليمنعها من اهلرب  
منه . وقفت ستاسي وهي ترتعش بدون  
أن حتاول اإلفالت من قبضته احلديدية  

أو تدير وجهها لرتي عينيه الداكنتني 
 .  الباردتني

 سأهلا وهو يهمس هازائ :



" هل أتملني أن أييت أحد فرسانك  
 لنجدتك؟"

مل تستطع اإلجابة ,وقفت بدون حركة , 
وأخريا مسعت صوت تنهيدة تفلت من  
شفتيه يف نفس اللحظة اليت ترك فيها  

 ذراعها . وقال كورد هبدوء :
" أعتقد انه من املناسب أن أعتذر . 

لذلك أعتذر عن التلميحات اليت  



صدرت مين , وسأرتب لبياتك هنا 
 الليلة"

مل تواجهه ستاسي حىت بعد هذا احلديث 
, فقد امتألت عيناها بدموع املهانة  
واألمل الساخنة , بينما شعرت بيديه  

تلمسان كتفيها وهو يديرها لتواجهه.  
ي ذقنها برقة  ووضع يده الكبرية عل

مدهشة بينما أخفت قبعته الكبرية 



تعبريات وجهه . جاء صوته العميق 
 املألوف"

"أعتقد أن كال منا متعب ومتوتر . 
 عليك احلصول علي نوم مريح".

وهبدوء استدار ورحل . شعرت ابلفراغ 
وبرد الليل يلفح وجهها وكتفيها حيث 

ي  \ملستها يداه منذ حلظة , واختف
ي تتأمل الظالم خلفه . كورد اترك ستاس



وعادت وهي متشككة يف مشاعرها إيل  
 النار والرجال الصامتني حوهلا .

وجاءها جيم كونورز من وراء احدي  
الشاحنات , ومعه فراش وبطانية . رمق  

وجهها بعينيه العسليتني الالمعتني  
متسائال , ولكن ستاسي أخذت منه 

الفراش وهي تشكره هبدوء . ومشت إيل 
آلخر من النار . أخذت ترقب اجلانب ا

بغباء العمال وهم حيملون اجلياد يف  



الشحنات و يبدءون يف احلركة .  
وبصورة ال إرادية أخذت تبحث عن 
كورد بني الرجال الواقفني , وأذانها  
تنصتان للحديث اهلادئ حىت تسمع  

 صوته , ولكن بدون جدوى.
وغطت نفسها علي فراشها , وراحت  

قاء الداكنة فوقها  حتدق يف السماء الزر 
,تنتاهبا مشاعر متباينة , األمل , الغضب 

, املهانة , االستياء . وفوق كل هذا  



العجب واحلرية لشأن هذا الكورد  
هاريس الذي ال تستطيع التنبؤ بتصرفاته 

. وأخريا شد انتباهها إرهاق عضالهتا 
واستغرقت يف النوم ابلرغم من خشونة  

 األرض وبرودة اهلواء.
أكدة من أهنا انمت لتوها كانت مت

عندما شعرت بيد هتز كتفها برقة.  
فتحت عينيها علي السماء املضاءة  

ابلنجوم. كان من الصعب على ستاسي 



رؤية الشخص الواقف جبانبها يف هذا  
الظالم . ظنته يف أول األمر كورد،  

 ولكنها تعرفت علي قوام جيم كونورز.
 " لقد حان موعد االستيقاظ ".

 غلبها صوت النعاس:متتمت وقد 
 " مازال الظالم حالكا؟"

 أجاهبا راعي البقر الشاب خبفة:



" الساعة أالن الرابعة. إننا نستيقظ  
مبكرا هنا . وطعام اإلفطار علي وشك 

 األعداد. حيسن أن تغتسلي".
بعد ذلك بلحظة واحدة ذهب . قامت 
ستاسي متأملة من فراشها وكل عضالهتا 

كل ما    تصرخ فيها أال تتحرك. كان
استطاعته هو أن تقف. مشت 

وعضالهتا متصلبة إىل حوض املاء  
الساخن. محدت هللا وهي ترش وجهها  



ابملاء مستمتعة إبحساس النظافة يف  
جلدها واستيقظت متاما وراحت تنظر  

 حول املعسكر ابهتمام 
شاهدت ستاسي شاحنات اجلياد وهي  
تقرتب حممال حبياد جديدة للعمل هذا  

ستاسي أتكل إفطارا هائال النهار. كانت 
احضره هلا جيم ، وما أن فرغ جيم من 
إفطاره حىت عرض عليها أن حيضر هلا  
حصاان . وعاد بعد بضع دقائق يقود  



حصاان كبريا وأخر اصغر حجما. 
وبسرعة أهنت ستاسي أخر كعكاهتا , 

ومحلت الطبق والكوب إىل سيارة الست 
يشن . وعندما عادت إىل راع البقر كان 

ديد من الركاب قد ذهبوا. وانضم الع
 إليهم هانك راكبا حصانه.

 سأهلا مبتسما:
 " هل أنت مستعدة ليوم أخر اي آنسة؟" 



وأضاف وهو يراقبها وهي ترتدي  
 قبعتها:

"إن الراعي البقر احلقيقي يرتدي قبعته 
 مبجرد أن يستيقظ".

ضحكت وأخذت اللجام من جيم قائلة 
: 

 خططنا اليوم"" مازلت أتعلم , ما هي 
" سنمسح اجلانب الشرقي للقطيع  
 األساسي حبثا عن املاشية الشاردة" 



أفلتت أنة من شفيت ستاسي وهي متتطي 
جوداها كان شعورها مزجيا من اهللع  

لألوامر و وثورة عضالهتا املتأملة للعودة  
 للسرج. وسألته:

 "هل سينضم السيد هاريس ألينا اليوم " 
 " أوه"

هنا أمس وتويل احد  " لقد قضا ليلته 
 الوردايت. اعتقد انه يقود القطيع أالن"



فمن الغريب أن فكرة وجود كورد يف  
املعسكر طوال الليل قد أقلقتها وهتفت 

 قائلة:
 " انه لصباح رائع اجلمال"

واخذ حصاهنا يرقص كما لو كان يؤكد 
كالمها . وعلت الشمس يف كبد 

 السماء طاردة أخر أاثر ظالل الليل . 
راعي البقر جيم وقد أتثر حبيوية  وأجاب

 ستاسي اجلذابة الراكبة إىل جانبه : 



 " إنه الربيع"
 فضحكت قائلة:

" هذه بالد مجيلة وخاصة يف الربيع!  
 شيء عظيم جمرد أن يكون املرء حيا!"
" هل حتبني احلياة هنا حقا . اعين يف  

 تكساس؟"
" نعم أحبها. األرض رحيبة وتشعرك 

محك. من الصعب  ابحلرية. ال احد يزا 
 على أن أصفها " 



" اعرف ما تقصدين . فلنمض يف هذا 
 االجتاه . أحب أن اريك شياء ".

 "ما هو؟"
قال انظرا لألمام ومها يغريان اجتاههما  

 إيل اليسار : 
" سرتين . ما الذي أيت بك إيل  

 تكساس؟"
 أجابت هبدوء:



" قتل أيب يف حادثة طائرة منذ حوال  
محيمني ,  شهر ونصف . كنا صديقني

توفيت والديت بعد والديت بعدة أشهر  
 وبقي كل منا لآلخر".

نظر جيم للفتاة هبدوء بعينيه العسليتني  
 ولكنه مل يقاطعها.

" كان والدي مصورا حرا شهريا يف جماله  
. ومنذ بدأت أمشي أخذين معه يف  



مهامه . مل أمكث يف أي مكان مدة 
 أصدقاء" كافية تسمح يل أبن يكون يل  

 وأضافت ستاسي ويف ذهنها كارتر ميلز:
"أوه . هناك أانس تتجدد صداقيت هلم 

عند العودة ، ولكن احلقيقة مل يكن  
هناك سوى أان وأيب . وكان أيب قد  

استأجر طائرة لتعود بنا إيل واشنطن بعد 
رحلة يف تنيسي. وعندما كنا فوق اجلبال  



حدث عطل يف احملرك وسقطت 
 الطائرة".

الصمت برهة بينما حاولت   وأطبق
ستاسي السيطرة علي الغصة يف حلقها  

 . واستطردت وهي تنظر أمامها:
" كان معي كليب كاجون الراعي األملاين 

. كنت يف غيبوبة ولكنه متكن من أن  
جيرين خارج الطائرة , وبعد ذلك بقليل  
 انفجرت حمرتقة . وكان أيب ابلداخل".



 قال جيم :
 جوشوا آدامز ؟" " كان أبوك 

" نعم . بعد ذلك كنت يف حرية من 
أمري . لقد عرض علي كثريون من 

أصدقاء أيب املساعدة , ولكين مل أكن  
 اعلم ما الذي يستطيعون فعله ".

 واغتصبت ضحكة وأضافت:
" كان حيب الغرب. أعتقد أنين جئت 

هنا لسببني : أن اكون قريبة منه ، وأن  



يف  اعرف اهلدف الذي اسعي إليه 
 حيايت"

 " هل جئت هنا من قبل؟"
" ليس هنا ابلذات . ولكن كان أليب  

مهام يف الباسو عدة مرات ، ويف أماكن  
 أخري من أريزوان و نيومكسيكو".

 مث أضافت ضاحكة:
"حقا مل أكن أتوقع أن أقضي وقيت يف 

 مطاردة املاشية!"



فهم جيم أهنا حتاول التخلص من حزهنا  
لدها , الذي أاثره احلديث عن وا

 فضحك مثلها قائال:
" ال . ال أتصور انك كنت تتوقعني هذا  
. كنت وهانك مع السيد عندما وجدك 

 علي اجلبال ذلك الصباح"ز
 " كنت هناك ؟"

" كان السيد يف حالة يرثي هلا عندما  
وجد حصانك. كان اول من ملح كلبك  



ووصل إليك . مل يشاهده احد منايف 
يلقي  مثل هذه احلالة من قبل . كان

ابالوامربسرعة ومل يسمح ألحد 
 ابالقرتاب منك".

ضحكت ستاسي متجاهلة نظرة  
 الفضول يف عينيه وقالت:

" رمبا كان خيشي أن أقاضيه لسماحه  
 للثعبان ابلوجود يف أرضه".

 " إنكما ال تتفقان أنتما االثنان "



" ليس ذنيب . اعتقد انه يكره النساء  
 مجيعا عام".

يهز رأسه  قال راعي البقر وهو 
 متشككا:

" ال. الأصدق هذا. بعد خطبته لليداي مل 
يعد حيكم علي النساء مبظهرهن. لقد  

 نسي معىن كلمة ثقة".
"مهما كانت مشكلته فهي ليست 

 مشكليت".



قال جيم موجها حصانه فجاء حنو  
 اليمني يف اجتاه تل صغري:

" املكان الذي أريدك أن تريه هنا . 
وك حماضرا كنت يف حماضرة حيث كان أب

 زائرا . أعتقد أنك ستتصورين هذا".
بلغ الراكبان قمة مرتفع صغري , مغطي  

ببحر من الزهور الزرقاء . وقفا برهة  
علي التل بينما حدقت ستاسي يف مهابة 

جلمال الزهور املتعددة , وهي تتموج 



متألقة يف نسمة الصباح . لقد كست 
الطبيعة التل بغطاء داكن الزرقة . وعلي 

مسعا أغاين الطيور اليت جعلت احلياة بعد 
 تدب علي التل.

 صاحت ستاسي أخريا :
 " إهنا مجيلة اي جيم . ما هي ؟"

 " امسها القبعة الزرقاء ".
 وبقيت عيناها علي الزهور وهي تقول :



" إن لوهنا أزرق مجيل يكاد يكون  
 بنفسجيا . إهنا ختجل زرقة السماء".

 " هل ننزل من علي التل ؟"
جتبه ستاسي ولكنها ملست جانب مل 

احلصان بكعبها . نزال من فوق التل 
أحدمها وراء اآلخر , ووقفا وسط الزرقة 

الغنية . ترجل جيم قبل ستاسي 
وساعدها يف النزول من احلصان . بقيت 

يده علي ذراعها ومها يسريان وسط  



الزهور . مل تستطع ستاسي مقاومة 
 رغبتها يف مجع ابقة صغرية واستنشاق

 عبريها احللو.
واستدارت ستاسي لتواجه راعي البقر  

 قائلة:
 "كم أان سعيدة أنك أحضرتين هنا؟"
ووضع راعي البقر علي كتفيها وابقة 

الزهور بينهما , وعندئذ مسعا وقع  
خطوات حصان يقرتب . استدارا يف 



نفس اللحظة لرؤية القادم . مل حتتج 
ستاسي إال للحظة لتتعرف علي الراكب 

ابستقامة فوق السرج , وبدأ   اجلالس
الدم يدق يف عروقها , وأوقف كورد  

هاريس حصانه أسفل التل أمام 
 الصديقني . وجاء صوته ملمحا: 

 " هل أقطع عليكما شيئا ؟"
مل يعط أحدمها فرصة لإلجابة , وأراح  

 ذراعه علي السرج قائال:



"إذا فلنعد إيل العمل ونرتك الزهور ملا  
 بعد العمل ".

وستاسي جواد يهما ومها  ركب جيم 
يشعران ابهتام العينني الداكنتني . 

وعندما انطلقا يف طريقهما لكز كورد  
حصانه بينهما كما لو كان يفرق بني  

طفلني شقيني . أطبقت ستاسي شفتيها 
بصرامة . وقد أساءهتا طريقة معاملة  

كورد هلما . مل أيبه لغضبها . وبعد أن  



ء أدار  تركوا مرج زهور القبعات الزرقا
كورد رأسه قليال يف اجتاه راعي البقر  
اهلادئ الراكب علي يساره , وأمره  

 بلهجة يتحدي أن يرفضها :
"أريدك أن تعود للقطيع األساسي 

وتساعد جنكز اي كونورز . سأرافق  
اآلنسة آدامز إيل حيث ميسك هانك  

 ببعض املاشية الشاردة".



ابتعد راعي البقر الشاب حبصانه عن  
ستاسي وخمدومه ولكز حصانه وانطلق  

راكضا . واستدارت ستاسي بغضب إيل 
 الرجل الواقف جبانبها :

" مل يكن من حقك أن تنهره . فأان 
 خمطئة مثله متاما ".

أجاب كورد وعلي شفتيه ابتسامة وعيناه 
 تشعان انرا:



"يسعدين تفكريك هبذه الطريقة , ولكن  
إذا كان األمر يهمك فقد كنت أحبث 

ه ألقول له هذا الكالم قبل أن أجده عن
 معك".

هلثت ستاسي .ألهنا اعتقدت أن كورد  
يؤدب زميلها بسبب اهتمام جيم هبا . 

 وسرت وجنتيها محرة احلرج.



" ولكن , ال يعين هذا أنين أقر أنك  
تسحري رجايل حىت ينسوا القيام 

 أبعماهلم ".
 متتمت ستاسي :

 " ال أعلم عم تتكلم ".
توقعني أن أصدق أنكما " ابلطبع ال ت

كنتما تبحثان عن املاشية الشاردة يف  
 هذا احلقل ؟" 

 أجابت ستاسي ساخطة :



 " ال , ابلطبع ".
"إذا ليس هناك شيء آخر يقال . أليس 

 كذلك ؟"
 صاحت ستاسي :

" نعم هناك ما جيب أن يقال , ليس من  
حقك أن متلي علي من الذي أصادقه  

 أو ال أصادقه "ز 
 مثل ستاسي : قال بصوت غاصب



"هناك الكثري الذي أريد أن أقوله . إنك 
يف خدميت . لذا فأان مسؤول عن 

تصرفاتك . وإذا لزم اآلمر سأملي  
عليك من الذي ختتلطني به ومن الذي  

 تبتعدين عنه "
 " هل تقول يل أن أبتعد عن جيم ؟"

أقول لك انك لن تنافقي رجايل وتغريهم 
ح مبا  ابألفكار العاطفية . هل هذا واض

 فيه الكفاية ؟" 



أجابت ستاسي وهي تلكز حصاهنا 
 لريكض:
 "متاما".

مل يذهب الراكبان الصامتان بعيدا حىت 
شاهدا راعي البقر هانك وهو يسوق  
نصف دستة من املاشية. لوح له كورد  
بيده مث اجته حبصانه بعيدا عن احلصان  
 ستاسي جبانب راعي البقر. وقال هلا :



القطيع بعد الظهرية " سنبقي مع 
 وسنركب يف اجلانب األمين".

حملت جيم عدة مرات بعد الظهرية ، 
ولكنه مل يشعر بوجودها إال مرة واحدة 

عندما لوح هلا بيده. شعرت ستاسي 
ابلذنب، فرمبا تسببت يف مشكلة لراعي 

البقر الشاب. كانت أتمل أال يعاديها  
جيم هلذا . ابلطبع مل يكن يستطيع أن  

يها مبجرد أن يراها ، فهو يعمل  جيري إل



. ووجدت نفسها تبحث عن كورد 
هاريس مرتني ولكنها مل تره،وبدال من أن 

تراتح لعدم وجود عينيه الغامضتني 
 شعرت ابلفراغ.

ويف الساعة الرابعة وصل القطيع جملموعة 
من أشجار احلور على جانيب جمري هنر ، 

كان موقع املعسكر الليلي ، وقادو  
رب املاء الضحل ليبيتوا على املاشية ع

اجلانب اآلخر . ونظرت ستاسي بلهفة  



حزينة للماء اجلاري وهي تتبع هانك .  
 ايهلا من فرصة لغسل الرمل والقذارة.
وجتمع كل العمال حول عربة املطبخ 
حيث القهوة الطازجة. وترجل هانك  

وستاسي عند الشاحنات وانضما  
لآلخرين . ففي الصباح التايل سيصل 

طيع إىل املراعي الصيفية وتنتهي الق
قيادته يف اخلريف.وقفت ستاسي هادئة 

ترشف القهوة وتستمع الدعاءات  



وشكاوى رعاة البقر املخضرمني .كان 
العشاء علي وشك اإلعداد وكانت تود  
أن تذهب للنهرقبل ذلك . فرغت من  

قهوهتا وأعطت القدح للطاهي . مل ينتبه 
 احلور.إليها أحد وهي متشي حنو أشجار 

مشت ستاسي أهلوينا متتبعة جمري النهر  
, ووقفت علي بعد مخسمائة ايردة من  

املعسكر يف مكان متسع يصلح 
لالستحمام بعيدا عن مكان عبور 



املاشية, وابلتايل غري موحل وكانت هناك 
شجرة مناسبة تديل أحد فروعها لتعلق  
عليه ثياهبا . فخلعت القبعة البنية يف 

قة املطاط اليت  سعادة , وجذبت حل
تربط شعرها . وحترر شعرها من سجنه  

فسقط مسرتسال علي كتفيها وهي 
جالسة علي حافة املاء ختلع حذاءها .  

هزت أصابع قدميها يف سعادة وهي 
تنظر إيل املاء . وقفت ستاسي ونظرت 



مرة أخرية حوهلا لتتأكد من عدم وجود 
 ضيوف غري مرغوب فيهم .
صاهلا رعشة نزلت يف املاء فسرت يف أو 

خفيفة للربودة غري املتوقعة . ودندنت  
يف مرح وهي ترتاقص وتدور علي نفسها  
. وأخذها االستمتاع ابحلمام فلم تسمع 

وقع احلوافر علي الرمال . وقف 
احلصان وراكبه جبانب فرع شجرة احلور 

 حيث علقت ستاسي ثياهبا .



ظلت ستاسي تدندن يف سعادة وهي 
حنو الشاطئ  متشي يف املياه الضحلة 

ونظرت إيل الشجرة ووقفت يف املاء وقد 
أذهلها ظهورا حلصان وصاحبه . وحل 

حمل دهشتها شعور ابخلجل لردائها  
 فأخفضت جسدها داخل املاء .

صاحت ومحرة اخلجل تكسو وجهها  
 خماطبة وجه كورد الساخر :



" كان من اللياقة أن تعرفين بوجودك هنا 
 ايسيد هاريس ".
 وأجاب بصوته العميق : جتاهل نقدها له

"افتقدتك يف املعسكر وجئت أحبث 
 عنك ".

 حل الغضب حمل اإلحراج وقالت: 
" حسنا . لقد وجدتين فتفضل ابلذهاب 

 حىت أرتدي ثيايب ".



قال كورد ابمسا وهو يشري إيل جمموعة  
 من األشجار حتجب الرؤية عنها : 

 " سأنتظرك هناك ".
ه كان السرور ابداي علي وجهه وهو يوج

 حصانه ويذهب .
صعدت ستاسي إيل الشاطئ بسرعة  

ولكن غضبها واستياءها عطالها  
.حاولت إن ترتدي ثياهبا بسرعة برغم  

جسدها املبتل . التصقت أكمام بلوزهتا 



بذراعيها املبللتني , ولكنها استطاعت 
أن تزررها وتدخلها يف البنطلون . 

وارتدت حذاءها بسهولة فوق اجلورب  
قبعتها عن الشجرة مث  املبتل . أخذت 

 جرت إيل حيث ينتظرها كورد . 
وقف كورد صامتا جبانب حصانه وهو 

يرقب قدومها . كان تسرعها يف ارتداء  
ثياهبا وجريها ملالقاته سببا يف محرة 

خديها , وأتلقت عيناها من فرط التوتر  



واحلرج . وقفت ستاسي أمام كورد  
مرتددة . حبثت عيناها يف وجهه حماولة  

 رأ تعبريه يف أيس.أن تق
 وقال : 

" تعايل . سأمشي معك عائدين إيل  
 املعسكر ".

هلثت وهي متشي معه وهو يقود احلصان 
يف اجتاه املعسكر . مل يدر هلا وجهه  
املتجهم مرة واحدة ومها يسريان يف  



صمت .كان التوتر أكثر من احتمال  
ستاسي . مرت بيدها خالل شعرها 

املبتل يف عصبية . قالت ورنة التحدي  
 يف صوهنا :

" كنت أشعر ابحلرارة والغبار من  
 الركوب ".

د رافضا أن أيخذ طعم التحدي علق كور 
: 



" ابلطبع كانت املياه مغرية . لألمانة  
 شعرت إبغراء االنضمام إليك ".

راقب وجهها وعيناه تنظران إيل جدائل  
شعرها املبتلة حول جبهتها , مث إيل أنفها 
املستقيم وتوقف عند شفتيها املبتلتني . 

علمت ستاسي أهنما قريبان جدا من  
ؤيتها مع كورد  املعسكر . وكانت ر 

حترجها , ولكنها مل تكن ترى سوي وجه 
الرجل القوي الواقف إىل جانبها وكتفيه 



العريضتني . ال بد انه قرأ يف نظرهتا  
إمارات االرتباك واحلرية وهي حتاول ان 
تفهم سبب تغري موقفه منها ، ألنه ترك  
ذراعها فجأة وبدا مرة أخرى ميشي يف  

 اجتاه املعسكر. 
 قائال:  داعبها كورد

"مل اعرف امرأة لآلن ، ال تنتهز فرصة  
 لالغتسال".



لسبب ما مل تستطع االعرتاف به . 
 شعرت ابألمان لعودهتا للمزاح الساخر.

 قالت وقد عادت ملشيتها خفتها:
"كيف استطيع أن أغري رجال إذا كانت 

 رائحيت كالبقرة؟"
رافقها كورد ومها يدخالن منطقة 

 املعسكر:
جيدة . اذهيب وكلي لقمة اي "هذه نقطة 

 صغرييت . سأرك فيما بعد ".



شعرت ستاسي بيده تلمس كتفها يف  
خفة وهو يتحرك بعيدا عنها يف اجتاه  
شاحنات اجلياد . وسري الدفء من  

ملسته وهي تتخيل وقع يده علي كتفها . 
فمشت يف شرود حنو جمموعة الرجال 

شاعرة إن كل انتباها مركز علي الرجل  
وانتظرت بدون وعي قدومه  الذاهب .

طوال العشاء . وعندما مل أيت شعرت  
ابالكتئاب . كانت عادة ختشي وجوده 



وها هي اآلن تنتظره . أي نوع من  
الرجال هذا الذي يستطيع أن جيعلها  

ترغب يف وجودها معه وتكرهه يف نفس  
 الوقت؟ 

أسرع وجود األشجار حول املسكر يف  
إظالم املكان بعد غروب الشمس 

اشرة , فبدت نريان املعسكر أكثر  مب
توهجا . كان يبدو علي جيم أنه يبحث 
عن أحد وهو واقف يراقب العمال . مث 



ملح ستاسي واجته إيل حيث كانت جتلس 
 بعيدا عن اآلخرين فقال هلا :

 " مرحبا ,كنت أحبث عنك ".
 سألت ستاسي :

 " هل كان العمل شاقا اليوم؟"
 جلس جيم جبانبها قائال:

شاقا جدا , آسف ألنين  " ليس 
 اضطرت للتخلي عنك اليوم هكذا ".

 ضحكت ستاسي :



" مل ميسك أحدان خبناق اآلخر , إذا  
كان هذا يقلقك . مل أقصد أن أتسبب 

 لك يف املشاكل اي جيم ".
 سأهلا جيم هبدوء:

" إنين معجب بك اي ستاسي , أنت 
 تعلمني هذا أليس كذلك ؟"

 وعندما مل جتبه أضاف :
 ت خمطوبة ؟"" هل أن



جتنبت ستاسي النظر إليه . كان من  
املمكن أن تسعد إبعجابه ولكنها ندمت 

 علي جممل احلديث فقالت :
" ال . أان أيضا معجبة بك اي جيم . 

 إنك صديق طيب جدا ".
" هذا ما أشعر به . أرجو أن أراك  

 كثريا"
" أرجو ذلك . مل يكن يل أبدا كثريا من  

 األصدقاء ".



قد رفع يده اخلشنة إيل  قال حبنان و 
 خدها الناعم :

" ستاسي ايلك من فتاة . أراهن أنك  
تستطيعني أن ترفضي رجال وجتعليه 

 يشعر ابلسعادة رغم ذلك . 
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جاءها صوت آخر حبدة علي بعد بضعة 
 أقدام منهما:

 " كونورز!"



هبا مبتعدين لصرامة هلجة كورد وهو  
أختفي جزء من خيطو خارج الظالم وقد 

وجهة , ولكن مل يكن هناك شك يف  
ثورته املكتومة . كان فكه مطبقا وجبينه 

مقطبا وضاقت عيناه الداكنتني 
متوعدتني وهو حيدق يف راعي البقر  

 الشاب . 
ومل يعجب ستاسي سلوكه املتحكم 

 فاهتمته بقوهلا:



" لك موهبة فريدة يف الظهور حيث ال 
 يتوقع أحد وجودك ".

 ح "." هذا واض
وتنقلت نظرة كورد النفاذة من ستاسي 

 غلي جيم . وسأل :
 " حسنا؟"

أجاب جيم وقد برز ذقنه وهو يقابل  
 العينني احلادتني : 

 " ليس لدي ما أقول اي سيدي".



شعرت ستاسي ابالستياء حيرقها إذ  
كانت الطريقة اليت يهني هبا كورد جيم 
أمامها ال تغتفر! كان ينتزع كربايءه أمام 

عينيها . فإيل أي مدى يظن كورد أن  
جيم سيحتمل ؟ وملاذا يهمه كوهنا  

 تتحدث مع راعي البقر؟
نظر جيم إيل ستاسي يف صمت . وأخريا  

حياها حتية املساء ومشي بعيدا . 
استدارت ستاسي لتواجه املزارع الطاغية 



وهي حانقة وعيناها البنيتان تربقان 
وترتعش من الغضب املتزايد الذي  

 بداخلها . وصاحت : يعتمل
" من تظن نفسك ابلضبط اي سيد 

هاريس ؟ هل هتتز طراب وأنت هتني رجال  
أمام امرأة ؟ أم أنك حتب أن يعرف  

 اجلميع أنك السيد اخلطري هنا؟"
قال كورد وما زال صوته شرسا وهو  

 يسيطر علي انفعاله :



"ال أري أن دوافعي ختصك يف كثري أو  
 قليل ".

صيتك متاما , " هذا الرد يعكس شخ
أنت تعترب نفسك القانون ولست  

مسؤوال أمام أي شخص . حسنا إنك  
ال شيء! هل تسمعين ... إنك ال شيء 

! إن جيم أكثر رجولة مما تستطيع أن  
تكون . وتكون خمطئا إذا ظننت أنك قد 

قللت من شأنه يف عيين . كنت أعتربه 



صديقا من قبل , أما اآلن فعندما أقارنه 
 الرجل الوحيد يل يف العامل".بك أجد أنه 

أجاب حبدة وعضلة فكه ختتلج من فرط 
 غضبه املتصاعد :

" أخريا تعرتفني . إذا أنت يف حاجة إيل  
رجل , ولكنين حقا اشك يف أنك  

تستطيعني أن متيزي الرجال إذا قابلت  
 أحدهم".



قالت حبدة وهي تعي متاما أهنا تثري كورد  
 أكثر من احتماله: 
ا يكن األمر فإن الذي " أعرف أنه مهم

 أقف أمامه اآلن ليس رجال".
مل تعد أتبه لغضبه , فقد كانت تستمتع 

ابحلط من شأن هذا الذي يدعي  
 الكمال.

وكانت هذه هي القشة اليت قضمت 
ظهر البعري , فقد أسود وجهه من  



الغضب وجذب ذراعي ستاسي خبشونة 
وقرهبا إليه حىت أهنا استطاعت أن تري  

ة علي جانب فكه . العروق النابض 
وقبض علي كتفيها بقوة وهي تقاومه  
وهي تقاومه بال جدوى . كان اقوي  

منها بكثري . حرك احدي يديه ليحيط  
خبصرها وامسك ابال خري بشعرها البين  

الطويل ألواي ذراعها حىت يرغمها على  



النظر يف وجهه ونظرت مرتعدة إىل عينيه 
 اللتني أصبح سوادمها فامحا.

 بصوت مبحوح: وقال كورد
" اقسم لك أنين لن امسح أبن تتمادي  

مع رجايل . إذا كنت تبحثني عن مغامرة 
عاطفية فسأتوىل أان هذا األمر اآلن ويف  

 هذا املكان".
وخفض وجهه ببطء إىل مستوي وجهها  

كما لو كان يستمتع خبوف ستاسي وهي 



تدرك أنه سيقبلها . حاولت ببسالة أن  
عها بسهولة.  تقاوم مرة أخري ولكنه من

وضيق قبضته عليها كما لو كان ينوي  
أن يقضي علي كل مقاومتها . وضغط  
بشفتيه علي عنقها بقسوة حماوال آن 

يعاقبها ويؤملها ويهينها . ولكن قربه منها 
أسرع بدقات قلبها، والبد انه مسع هذه  

الدقات كما كانت تسمعها. عندما 
ظنت ستاسي انه لن يرتكها أبدا خطا  



يدا عنها . وفقدت توازهنا  كورد بع
عندما تركها فجأة وسقطت على األرض 

 مذهولة حتدق يف قوامه الفارع. 
وقال كورد وقد عادت الربودة إىل  

 عينيه:
"ال تضيقي اخلناق على رجل أبدا قلت  

لك مرة من قبل أن تتعلمي القواعد قبل 
 أن تلعيب اللعبة".



هبت ستاسي واقفة واندفعت إليه قائلة  
: 

 احتقرك!""إنين 
امسك برسغيها بسهولة ومحلق بال  

انفعال يف قطرات الدمع املتساقطة على 
خديها . حاولت أن تركله وختشه ولكنه 

متكن بسهولة من صد حماوالهتا حىت 
 أرهقها اجملهود متاما 



وقاومت الغصة يف حلقها فتمتمت أخريا  
: 

" لقد هزمتين . تستطيع دائما أن جتربين 
تريد , ولكنك لن تستطيع  علي فعل ما 

أن جتعلين أشعر حيالك أبي شيء إال  
 االحتقار".

مل تظهر يف عيين كورد وهو ينظر إيل  
ستاسي أية عالمة للوم النفس . بل  

وقف صامتا يبحث يف وجهها عن شيء  



مل تعرفه وهو يرتك يديها احملبوستني يف 
 يديه , قائال: 

" أعلم ذلك متاما . هيا بنا , فمن 
 أن ننضم لآلخرين ".األفضل 

" أهذا كل ما عندك لتقوله ؟ أل تعتذر  
؟ إذا كانت هذه هي الطريقة اليت  

تتعامل هبا مع النساء فاستطيع أن أري  
 ملاذا هجرتك خطيبتك ".



حتجر وجه كورد عندما مسع كلماهتا . 
ونفذت عيناه الداكنتان غلي أعماقها . 

فأدركت أهنا تعدت علي شيء ال 
تاسي يف مكاهنا خيصها. فوقفت س

كاملخدرة , كانت الدموع علي وجهها  
 ومع ذلك وقفت يف كربايء .
 أجاب بصوت ابرد وخشن :

" ال أنوي أن أعتذر عن تصرفايت , وال  
اعلم ما الذي مسعته عن ليداي وعين 



,ولكن مهما يكن فهو ليس من شأنك  
. اعتربي ما حدث الليلة درسا كان  
ويل جيب عليك أن تتعلميه منذ وقت ط

. إنك لست فتاة بال جاذبية . ومن  
حسن حظك أنين مل أقع حتت أتثري  

سحرك وإال الختلفت نتيجة ما حدث 
الليلة , فأنين أعلم حلسن احلظ من أنت 

ابلضبط , وأعرف احليل الرخيصة اليت  



تستعملها مثيالتك إلرضاء رغبتهن 
 األاننية يف إاثرة االهتمام واإلعجاب".

 ية وهو يقول:وامتأل كالمه ابلسخر 
 " لقد انتهي املوضوع ".

مل تستطع ستاسي الكالم . نظرت إيل  
وجهه وقد أاثر االحتقار املرسوم عليه 

 نفورها.
ومن فرط ارتباكها مل تقاومه وهو أيخذ  
بذراعها ويساعدها علي العودة إيل انر  



املعسكر . وتعثرت عدة مرات علي 
األرض غري املستوية ولكنه مل يرتدد يف  

ته . ومل ينظر يف اجتاها . فلم يكن خطوا
هناك ما يشري غلي أنه يعرتف بوجودها  

 سوى يده املوضوعة علي ذراعها.
وعندما وصال إيل املعسكر تركها  

واستمر يف سريه غلي الدائرة بدوهنا . 
ومحدت ستاسي رهبا البتعاده عنها, 

ودخلت يف فراشها راجية أال حيادثها  



ر البكاء  أحد أو يري يف وهج النار أاث
يف عينيها . وأخذت تشهق ابلبكاء يف  

صمت وهي تزحف حتت األغطية . 
ولعنته لرأيه الذي ليس له ما يربره فيها  

مث استقرت داخل بطانيتها حبثا عن 
الدفء و ولكن ظلت يف عقلها وقلبها  

ذكري ذراعيه القويتني الدافئتني 
وبصمت أطبق النعاس علي جسدها 

 املنهك .



اح متألقة علي  سطعت مشس الصب
ستاسي وهي تركب احلصان الصغري  

الذي ركبته يف اليوم األول . ومل جتتذهبا 
املناظر الريفية احمليطة هبا وهي تسري  

 جبانب القطيع . 
ويف أحالم الليلة املاضية عاشت مرة 
أخري أحداث األمس , وكان احللم 
أكثر إاثرة من احلقيقة . وبعد ذلك  

وفها من أن  تعلقت به يدفعها أيسها وخ



يرفضها . وشعرت أهنا قد خانت نفسها 
يف هذا احللم بطريقة أو آبخري . لقد  

كانت تكره كورد هاريس وكل ما ميثله . 
كان شعورها ابخلجل والذنب للقبلة  

الومهية أضعاف شعورها ابملهانة للقبلة  
 احلقيقية .

واستيقظت من أفكارها علي وقع 
خطوات حوافر تقرتب منها . نظرت  

أت جيم كونورز ميتطي جوادا راكضا . فر 



لوح بيده ووقف جبانب هانك , وتبادال  
بضع كلمات فتساءلت ستاسي عما إذا  

كانت هي موضوع احلديث وامحرت  
وجنتاها حرجا . لو كان اليوم مثل األايم 
املاضية النضمت إليهما ولكنها خشيت 

أن تواجههما اليوم فتبدو علي وجهها 
. وبعد بضع   أحداث الليلة املاضية

 دقائق جاءها هانك وقال:



" سنصل غلي املرعي بعد ساعة . قال 
السيد جليم هذا الصباح أن عليك أن  

تعودي لبيت املزرعة مبجرد أن نصل إيل 
 املراعي الصيفية ".

وكانت ستاسي ختشي لقاء كورد هاريس 
 مرة أخري فسألت : 

 " ملاذا ؟ أمل يذكر السبب؟"
ة فاحصة أجاب هانك وعلي وجهه نظر 

: 



" ال سيكون أحد العمال هناك ومعه  
سيارة بيك آب وسرتكبني معه , ويريد  

السيد منك أن تذهيب إيل مكتبه مبجرد  
وصولك . لقد حدثت بينك وبني السيد 
كورد مشادة أخري مساء أمس , أليس  

 كذلك ؟"
بدأت ستاسي تنكر ولكنها كانت تعلم 

أهنا لن تستطيع أن ختدع راعي البقر  
 فأومأت بال جياب . اليقظ



 هز رأسه ابمسا وهو يقول:
" إنكما ال تتفقان أبدا . قال جيم أنه 

 فاجأكما مساء أمس".
 وعلقت ستاسي مبرارة قائلة:

"أعتقد أنه قد اثر علي جيم هذا 
 الصباح ؟"

ابتسم الرجل املخضرم وهو يرقب وجه  
 ستاسي لريي رد فعلها وقال:



السيد ولكنه " توقع جيم أن يثور عليه 
مل ينطق بكلمة عن املوضوع . بل إنه  

عهد إيل جيم برائسة أحدي جمموعات 
 ترقيم املاشية ".

ظهرت الدهشة علي وجهها وهي تقول 
: 

 " هل فعل ذلك ؟" 
مث قالت يف نفسها رمبا كانت هذه  

 طريقته يف االعتذار.



" أعتقد أنك تتصورين نين رجل كهل  
أو شيئا من يثرثر , ولكن هل حتبني جيم 

 هذا القبيل ؟"
" ال . إننا صديقان . لقد كان يعرف أيب 

 أو قابله يف حماضرة ".
 " هذا حسن ".
 قالت بفضول :

 " حسنا . ملاذا ؟"



" إنه ليس مناسبا لك . إنك حتتاجني  
شخصا أقوي منه ليكبح مجاحك . إن 
النار مع النار تصنع وهجا أكرب دائما  

." 
 ضحكت قائلة :

لم أنك متزج مجع رأسني يف  "مل أكن أع
احلالل ابلفلسفة اي هانك . قل يل هل  

 يف ذهنك رجل معني ؟"



" نعم ولكن لن أقول . ستعرفني قريبا 
 جدا".

لكز حصانه وأضاف رافعا صوته فوق  
 اجللبة :

 " يستحسن أن نعود إيل العمل".
رافقته ستاسي وهي تضحك وقد زالت 
  عنها كآبة الصباح يف صحبة راعي البقر

احلكيم . وعندما طاردا آخر املاشية 
الشاردة أشار هانك حنو سيارة بيك آب 



منتظرة , ففهمت ستاسي أهنا ستعود إيل 
 بيت املزرعة فيها .

وصلت حبصاهنا إيل شاحنة اجلياد 
وترجلت . وحاولت تفادي اجلياد  

وراكبيها واجتهت حنو السيارة . ففتح هلا 
السائق الباب وأشار هلا ابلدخول .  
تبادلت ستاسي معه بعض النكات  

ولكن توقعها لقاء كورد بعد حادثة الليلة 
البارحة جعلها تصمت ابلتدريج . وكان 



هناك يف تصورها أسباب متعددة لرغبته 
يف احلديث معها , وكانت تتمين أن  

 يسعدها احلظ فينهي اتفاقهما .
عندما وصال ساحة البيت الحظت 
مل  ستاسي وجود سيارة كاديالك ذهبية

ترها من قبل هناك . وابلرغم من أهنا مل 
تكن تعرف اجلريان إال أهنا كانت واثقة  

من أهنا مل تر أية سيارة كهذه سابقا . 
ومألها إحساس عجيب ابلتوجس عندما 



توقفت سيارة البيك أب جبانب بوابة  
 املنزل لتخرج منها .

كانت ستاسي مرهقة وخائفة . متشي  
قبعتها . ويف ويف يدها فراشها امللتف و 

اليد األخرى سرتهتا اجللدية . ومتنت 
وهي تفتح الباب لو أتيحت هلا فرصة  
أن تغتسل وتبدل ثياهبا قبل لقاء كورد  

هاريس املقيت , ولكنها كانت تعلم أنه 
ينتظرها فور وصوهلا . واحرتقت من 



االستياء وهي تدرك أنه كان يريد أن  
يلقاها وهي يف وضع غري مناسب كيف 

ا أن تظهر مبظهر هادئ وتسيطر  ميكنه
علي نفسها إذا كانت تبدو مثل صيب  

 قذر؟
مسعت اصواات يف الغرفة اليت يعمل هبا  

كورد بينما جتتاز مدخل البيت البارد .  
ووقفت حائرة أمام الباب املغلق,  

حاولت أن تتعرف علي تلك األصوات  



ولكن الباب السميك املصنوع من 
: رمبا البلوط منعها من ذلك . ففكرت

 كان مشغوال وال يرغب يف رؤييت أالن. 
ولكن... ال... من األفضل أن تنتهي 

من هذا اللقاء . استسلمت لألمر  
الواقع ووضعت أشياءها علي أريكة  

خارج الغرفة ونفضت الغبار عن  
بنطلوهنا وبلوزهتا مث رتبت شعرها 
 الطويل, واعتلت ودقت الباب.



 جاءها الرد خافتا : 
 " ادخل "

ستاسي الباب ودخلت الغرفة   فتحت
بثقة أكثر مما كانت تشعر , وكان كورد  

واقفا أمامها مباشرة جبانب مكتبه . 
كانت يف وقفته بساطة وعدم اكرتاث مما 

 زاد من توترها . 
 قال كورد وهو يلوح بيده امرأ:

 " ادخلي ايانسة آدامز"



مرت عيناه اهلازائن علي مظهرها  
 املشعث وأضاف :

 لت توا "" أري انك وص 
أجابت ستاسي مدافعة عن نفسها وهي  

 تواجهه جبرأة :
"فهمت أنك تريد أن تراين علي الفور , 

ولكن ميكنين أن أعود بعد فرتة إذا  
 كنت مشغوال"

 قال:



 "ال ,لن يكون هذا ضروراي".
حتولت نظرته منها إيل الكرسي ذي  

 الظهر العايل أمام مكتبه وقال:
االنتظار بضع دقائق ... "لن متانعي يف  
 أليس كذلك؟ 

ألول مرة حبثت عينا ستاسي يف الغرفة  
عن صاحب الصوت الثاين الذي مسعته 
وهي يف اخلارج . كانت مشغولة بلقاء  

كورد حىت أهنا نسيت مؤقتا فضوهلا 



ملعرفة شخصية صاحب السيارة 
الكاديالك. وأاثر انتباهها حركة املقعد . 

الكبري شاغله  لقد أخفي املقعد اجللدي 
إذ كان ظهره لستاسي . أما بعد هذا  

فقد رأت ستاسي ساقني رشيقتني 
ترتداين جوراب وحذاء ذا كعب عال . 

وأظافر مطلية ليد أنثوية . شعرت  
ستاسي برجفة متوجسة تسري يف  

عروقها . كانت املرأة مجيلة بشكل 



الفت للنظر . وكان شعرها فاحم 
لي مما  السواد مرفوعا يف تسرحية إيل أع

أظهر عظام خدودها العالية وبشرهتا  
العاجية . استدارت لستاسي فظهرت  
عيناها السوداوان بلون شعرها تشعان  

بوهج مكتوم . كانت أطول من ستاسي 
ببضع بوصات وأعطت االنطباع أبهنا 

تنظر هلا إيل أسفل من خالل أنفها  
الرشيق ز وملعت العينان السوداوان  



مظهر ستاسي   سرورا عندما رأت املرأة
 املتسخ .

قالت املرأة الغريبة بصوت موسيقي 
 واضح : 

" ستقدم كال منا لألخرى ... أليس 
 كذلك اي كورد ؟"

وأجاب وعيناه ال ترتكان وجه ستاسي 
 الذي امحر خجال:



" ابلطبع . ليداي . أود أن تلتقي ابآلنسة 
ستاسي آدامز . كانت تعاونين يف املزرعة 

تري . آنسة آدامز :  كما تستطيعني أن 
هذه هي ليداي مارشال صديقة قدمية  

 جدا يل".
متتمت ستاسي بتحية غري واضحة  

وأومأت برأسها . فهذه هي ليداي املرأة 
اليت كانت خطيبة كورد ! شعرت أبن  
وجود االثنني معا ال بد وأن له معين  



فنظرت لكورد متسائلة , وبقي علي  
ه يف وجهه نفس التعبري اهلازئ الذي ألفت
األسابيع املاضية . وكان هناك معين  
آخر للمعة عينيه , عزهتا أول األمر  
ملظهرها املشعث . رمبا عادت املياه 

جملاريها بينهما ولكن ماذا عن زوج ليداي 
؟ تسابق يف ذهنها ألف سؤال وهي 

حتاول الرتكيز علي احلديث اجلاري بني  
االثنني . ولكن الشيء الوحيد الذي  



يف ذهنها بعد أن تركت ليداي بقي حمفورا 
الغرفة هو الصوت احلريري للمرأة ذات  

 الشعر الداكن. 
حدقت ستاسي يف اجتاه الباب املغلق  

حماولة يف أيس أن تطرد مشاعر اخلوف 
 البارد اليت منت يف داخلها . 

كرر كورد كالمه يف نربة أعلي من قبل 
 قائال بصوته العميق:



امز  "قلت . هل حتبني أن جتلسي اي آد
 ؟"

مههمت ستاسي وقد أحرجها عدم 
 انتباهها : 

 " ابلطبع , أان آسفة ".
وخطت إيل مقعد من املقاعد ذات  

الظهر املستقيم جبانب املكتب وجلست 
. كان كورد جالسا خلف مكتبه يقلب 

 يف أوراقه. 



" ايهلا من أمرأة مجيلة , تري هل حظر  
 معها زوجها؟"

 أفلتت من ستاسي هذه العبارة قبل أن
 تدرك ماذا قالت .

قال كورد ويف عينيه شبح ابتسامة , 
 وعلي شفتيه تعبري الرضي والزهو : 

" ال , يبدو أن السيدة مارشال تطلب 
 الطالق ".

 قالت ستاسي بصوت خافت :



 " أوه ".
ملاذا ضايقها أن يعود هذان االثنان 
 لبعضهما كما يبدو ؟ قال بسرعة :

" واآلن لنبدأ يف احلديث عن سبب 
ستدعائي لك . من الواضح أن اتفاقنا  ا

السابق لن يعطي نتائجه املرجوة , علي 
 األقل ليس كما خططت ".

جلست متوترة علي طرف املقعد  
 وتطوعت قائلة : 



" مازلت موافقة علي أن اكتب ك شيك 
يغطي مثن أي خسارة تسببت فيها . أان 
أفهم متاما أنك تريد التخلص مين وأؤكد  

 س الشعور".لك إنين أابدلك نف 
 قال وهو يرفع حاجبا واحدا : 

" أخشي انك قد أسأت فهمي . مازلت 
أعتقد أن عليك أن تعملي حىت تسددي 

دينك . األمر الواضح هو أنك ال  
تستطيعني أن أتخذي مكان رجل أو  



حىت نصف رجل . وهلذا اقرتح أن تتويل 
 أمر عمل أنسب لطبيعة املرأة ".

 ترمي إليه "." ال أفهم متاما ما الذي 
" كما ذكرت لك من قبل , إنين أعقد 
مزادا كل ربيع أبيع فيه بعض جيادي 
املسجلة علي طريقة أهل تكساس .  

وهذا يعين أن أقيم حفل شواء يف اهلواء 
 الطلق".



ملعت عينا كورد وهو يراقب إمارات  
 الفهم علي وجه ستاسي وأضاف :

" أان واثق أنك تستطيعني تنظيم نشاط 
ام خبربتك يف األندية الريفية مما  هذا الع

يعطيين فرصة التفرغ لالهتمام ابملزرعة 
." 

سألته ستاسي وهي تتجاهل السخرية  
 املقنعة اليت نطق هبا كلماته:



" كم عدد املدعوين إيل هذا احلفل ؟  
 ومىت سيكون موعده؟"

 أجاب وهو يراقب وجهها مفكرا :
"أعتقد أنه قبل هناية ذلك اليوم سيكون 

مئات من الناس قد حضروا . عدة 
واملوعد هو التاسع من يونيو , أي بعد  

حوال أربعة أسابيع . إذا كنت تظنني أن 
 العمل كثريا عليك !".

 قالت ستاسي مدافعة عن نفسها :



" إطالقا . ولكين أعرتف بفضويل ملعرفة  
السبب يف أنك مل تطلب من السيدة 

مارشال أن تقوم بدور املضيفة 
 واملنظمة".

 رت صوته جلرأهتا وهو يقول:ف
"إن أسباب قراري ابستخدامك ليست 
من شأنك , ولكين قلت من قبل إنين  

أريدك أن تعملي لتخرجي من ورطتك , 
وهذا هو البديل الوحيد . إن السيدة 



مارشال متر مبرحلة صعبة إلعادة ترتيب 
حياهتا , وال يتوقع أحد منها األشراف 

خاصة واألعداد جلمع هبذا احلجم , و 
أهنا متر حاليا بضغوط عاطفية. مث إنه من 
غري الالئق أن تتويل ليداي هذه املهمة يف 
هذا الوقت . وأشك يف أنك ستفهمني  

 هذا ".
ردت عليه حبدة وقد آملتها طريقته  
 البارعة يف محاية خطيبته السابقة : 



"مل أكن أعلم أنك أتبه ألراء الناس  
 اآلخرين ".

 أجاب بصوت ابرد كالثلج:
" هذا يتوقف كثريا على هؤالء الناس. 

هناك بعض الناس الذين ال أريد أن تتأثر 
مسعتهم, وهناك بعض الناس الذين لن 

 ميكثوا هنا ولذا فأان ال اهتم بشأهنم"
 قالت ستاسي غاضبة:



"إذا كنت تشري إىل من طرف خفي , 
فاان أفضل أن تتكلم بصراحة. لقد  

كونت فكرة مضحكة عين أبنين أغازل 
كل رجل أقابله. على األقل إنين ال 
 أتعرض للضيوف املوجودين يف بييت!"
قال كورد حبدة وصوته ينخفض منذرا  

 ابخلطر:
"كنت أظنك أعقل من أن تثريي هذا  

 املوضوع".



واختلجت عضلة فكه منذرة مرة أخرى 
 وأضاف:

" من األفضل أن ننسي الليلة املاضية.  
الكربايء  معظم النساء لديهن من 

 مامينعهن من إاثرته".
أجابت ستاسي بسرعة وهي تقف اثئرة  

وتقبض بيديها بشدة على ظهر  
 الكرسي:



"أان لست معظم النساء. واضح انك  
تريدين ان انسي املوضوع يف غمضة 

 عني".
 قال كورد انظرا إىل قوامها الرشيق: 

" بصراحة, ال يهمين إذا كنت تنسني أم  
 أن أعيد الكرة" ال. إال إذا كنت تريدين

 قالت:
 " هذا آخر شيء أريده منك!"



اخرتق وجهها وهي تتذكر استجابتها له  
يف احللم . قال منهيا املوضوع وموليا  

 اهتمامه إىل جمموعة من األوراق أمامه: 
"حسنا. هاهي بعض الرتتيبات املعدة 
للمزاد, وعليك أن تستوعبيها جيدا. 

تستطيعني استخدام هذه الغرفة كمركز  
لنشاطك. ومبا إنين أقوم مبعظم أعمايل 
املكتبية يف املكتب فلن أزعجك, من  

احملتمل أن يكون هناك بعض التفاصيل  



اليت تودين أن تراجعيها معي , 
هذه احلالة   وتستطيعني ان تتصلي يب يف

 . اعتقد أن هذا هو كل شيء".
جتمدت الكلمات الغاضبة يف حلق 

ستاسي حتت أتثري صوته الفاتر الذي ينم 
عن رغبته يف انصرافها . وقفت برهة إيل 

جانب املقعد ولكنه مل يرفع عينيه عن 
األوراق. فاستدارت علي عقبيها بسرعة 

وخطت خارج الغرفة وأقفلت الباب  



مجعت حاجياهتا من  بشدة خلفها. مث
الردهة وصعدت الدرج إىل غرفتها  
حيث ألقت حبمولتها علي األرض 

وأخذت تنظر إيل وجهها العابس يف  
 املرآة .

"بعد ذلك بساعة كانت ستاسي متشي 
خارجة من احلمام بعد أن اغتسلت 
وبدلت ثياهبا عندما قابلت كورد يف  

 البهو.



قال كورد بسرعة وعيناه الداكنتني 
 ن تستوعبان مظهرها املنتعش :الفاترات

" لقد نسيت أن أعطيك مفاتيح 
سيارتك . ستحتاجني لوسيلة انتقال ,  
لذا أمرت أحد رجايل إبحضار سيارتك  

 من الكوخ . إهنا يف الكاراج".
 أجابت ستاسي بسخرية : 
 " كم أنت بعيد النظر !".

 أضافت وعيناه تضيقان للهجتها :



لغرفة  " وضعت لك أيضا آلة كاتبة يف ا 
 .أعتقد أن ÷ذا هو كل ما حتتجني ".

 قالت :
" أان واثقة من أن كل شيء علي ما 

 يرام".
بدأت تتخطي الرجل الوسيم ولكن 

ذراعه القوية أسرعت وسدت الطريق  
إمامها . برقت عينا ستاسي وهي تنظر 

 إىل وجهه املسود. قال كورد مهددا:



" تستطيعني أن متسحي هذا التعبري عن 
ك حتتاجني إىل علقة ساخنة وجهك . ان

سيكون هلا أتثري السحر على طفلة  
 مدللة مثلك".

أجابت بدون أن جتفل أمام نظرته  
 اخلارقة :

" العنف هو حلك لكل شيء.....أليس 
كذلك؟ وأالن ابتعد عن طريقي ودعين  

 أمر".



كان داخلها يرتعد وهي تدفعه بعيدا عن 
طريقها وتنزل الدرج بسرعة. كانت ليداي 

شال تقف أسفل الدرج جبماهلا األمسر مار 
وعينيها السوداةتني الباردتني كالثلج  
وهي تراقب ستاسي متر من أمامها. 
ولكن الثلج اختفي عندما نزل كورد  

 خلف ستاسي.
 قالت ليداي بصوهتا املعسول:



" هذا أنت! بدأت أتساءل عما إذا  
كنت قد نسيتين. لقد أعددت لنا  

كرت ذوقك شرااب. أرجو أن أكون قد تذ 
 يف الشراب".

رفرف صوت ستاسي كما لو كان رداء  
امحر مزهوا, ولكنها مل تنتظر لتسمع رد  
كورد, إذا أسرعت كالعمياء إىل غرفة  
العمل واستندت إىل الباب املغلق يف  

انتظار أن تعود ركبتاها املرتعشتان 



وقلبها الذي يدق بعنف إىل حالتها  
ها  الطبيعية. ملاذا مسحت لكورد أن يثري 

هكذا؟ مل يتصرف نفس التصرف حياهلا  
مرتني ؟ مرة كان مداعبا ودودا عندما  

وجدها عند النهر, ومرة أخري كان  
عنيفا مهينا عندما قبلها بكل هذه  

القسوة. واليوم تصرف كالسيد 
الدكتاتور. يف نظر ستاسي كان كورد 
يستحق ليداي مارشال جبماهلا الالتيين  



اليت تثري  البارد وطريقتها املتزلقة 
االمشئزاز . أوه كم كانت ستاسي تتمين 

وجود كارتر ميلز ابتزانه. فقد أتعبها  
 كورد ابنفعاالته املتقلبة.

كانت متعبة واهنة من ركوب اخليل ملدة 
ثالث أايم متواصلة, فمشت إىل خلف  

املكتب, وجلست على املقعد يف 
اكتئاب , وأخذت تدرس جمموعة 

رها صورة  األوراق أمامها . عربت خاط



اليدين التني لوحتهما الشمس وهي  
تقلب نفس األوراق. قلبت األوراق 
شاردة حىت ردها إىل انتباهها حجم  

 احلفل بكل تفاصيله.
وروعها ما قرأت , فجلس يف املقعد 

الدائر وأخذت تبحث يف األوراق مرة  
أخري. لو مل يكن ينصبها كل هذا  
العداء لشرحت له إهنا مل تعد حفل 

كثر من اثين عشر شخصا يف  عشاء أل



حياهتا. ما الذي ستفعله أالن؟ مرت يف 
ذاكرهتا ابتسامته الساخرة اهلازئة وهي 

 تتخيل إهنا تشرح له موقفها. 
فكرت ستاسي كم سيعجبه ذلك . كم 

سيسعده أن يري فشلي . حسنا لن 
حيدث هذا. علي أن اعمل أكثر مما  

ظننت وإذا كنت سعيدة احلظ لن يري  
اء البسيطة اليت ستحدث أبدا األخط

 عفوا.



وبثقة متجددة أعادت دراسة األوراق  
 مرة أخري وبدأت تعد خطة العمل.

 ملساته كاحلروق  -9
999999999999999999999

999 
أطار احلصان األمحر عرفه األصفر يف  
اهلواء وصهل غاضبا لليد احلازمة اليت  

 حتد من سرعته ,
 هدأته ستاسي قائلة: 



 دايبلو "." اهدأ اي 
 ولكنه استمر يف جر شكيمة اللجام.

فكرت ستاسي رمبا يهدئ من توترها أن  
انطلقت ابحلصان . لقد دفعت ستاسي 

ضريبة مشاداهتا مع كورد بعد ظهر ذلك 
اليوم من صربها وأعصاهبا . مضي 

أسبوعان منذ عهد إليها كورد برتتيب  
احتفاالت املزاد , وكان إعداد األنشطة 

 مرهقا يستغرق النهار  املختلفة عمال



كله . خاصة ملن مل يقم مبثل هذه املهمة 
من قبل , علي الرغم من املعونة اليت  

تلقتها ستاسي من زوجات العمال  
الدائمني قي املزرعة . كانت ستاسي 

راضية عن العمل الذي قامت به حىت  
تلك اللحظة .ولديها شعور أبن كورد  
ن راض أيضا عن عملها . رغم أهنا مل تك

هتتم برأيه كما قالت لنفسها . ولكن بعد 
ظهر ذلك اليوم عندما كاان يستعرضان  



بعض املراسالت بشان االعداد للمزاد  
سأهلا كورد عن بروفة املطبعة لقائمة  

املبيعات. مل تكن ستاسي تعلم عنها أي  
شيء واعرتفت بذلك.اهنا مازالت تذكر 

تعابري وجهه الثائر وهو يسمع  
ا ذكري كلماته الالذعة.  كلماهتا.وأاثرهت 

كان يف استطاعتها أن تشرح له عدم 
خربهتا يف إعداد مثل هذه احلفالت. 

ولكن أهانته هلا جرحتها يف أعماقها مما  



جعلها ختشي املزيد من االستهزاء. إذا  
كان كورد من القسوة حبيث ال ميكن أن 

 ميتلك, ولومن بعيد, ما يشبه القلب!
كان كورد يتغيب تقريبا كل يوم منذ 

لقائهما الذي عهد أليها فيه برتتيبات 
احلفل,وأحياان كان جيتمع هبا أثناء النهار 

, ولكن حديثهما كان حمددا مبوضوع  
املزاد . ومل تكن ستاسي تعلم ما إذا كان 
السبب وهو وطأة العمل يف املزرعة, أم 



أنه كان يتجنب قضاء أي وقت معها . 
داي مرورا عابرا عدة مرات حبثا  مرت لي

عنه, ويف بعض األحيان كانت تتنازل 
وتسأل ستاسي عن مكان كورد موحية 

هلا أبنه يساعدها يف إجراءات طالقها .  
وكانت عادة جتده يف مكان ما ألن 
ستاسي كانت ترامها معا كثريا من  

النافذة ,وكورد خيفض رأسه ليستمع إيل  
لشعر  عبارة هامسة من املرأة ذات ا



الفاحم بينما تضع هي ذراعها علي  
ذراعه ابستئثار . كان من الطبيعي أن  

ترتاجع عن النافذة وهي تشعر ابلذنب , 
ووجهها حيمر خجال كما لو كانت  

ضبطت متلبسة ابلتصنت علي حديث 
خاص . ويف أحيان أخري كانت  

تراقبهما حىت خيتفيا عن نظرها قبل أن  
عور  تعود إيل عملها وهي تعاين من ش

 غريب ابالنقباض.



كانت متأكدة أن غياب كورد يف املساء 
بسبب ليداي . ومن الغريب أن ستاسي 

وجدت نفسها اترة تفتقده , واترة أخري 
ختشي حضوره , ولكنها رفضت أن 
 ختوض يف أسباب تقلب عواطفها . 

انضم إليها جيم كونورز يف عدة أمسيات 
علي الشرفة . وكاان يثرثران ومها  

اهتمامات كثرية مشرتكة .  يكتشفان
كانت ستاسي تراتح لبساطة راعي البقر 



الشاب بضحكته احلاضرة , وصحبته 
اليت ال تطلب منها شيئا . وكانت 

عالقتها به ختتلف اختالفا شاسعا عن 
عالقتها العاصفة بكورد هاريس , كانت 
تشعر ابلراحة والطمأنينة مع جيم مل تكن 

ا وكيف تقلقها كل كلمة صغرية تتفوه هب 
سيفسرها . كان جو صداقتها املريح  
الذي حييط هبا عندما تكون مع جيم 



يذكرها بطريقة اعتمادها علي كارتر  
 ميلز.

كارتر ... كان يبدو علي بعد أحقاب  
منها . هل كانت معه حقا منذ مدة 

قصرية ؟ كانت قرأت بني السطور تيارا 
من القلق عليها مل تستطع ستاسي أن 

ت تعلم أنه ينتظر منها  تتجاهله . كان
ردا, ردا ال تستطيع أن تعطيه . وكان  

من الصعب عليها حىت أن تتذكر شكل 



كارتر كل ما تستطيع تذكره هو صورة 
مشوشة لشعر أصفر قصري وعينني 

زرقاوين المعتني . وقد بلغ من عدم  
وضوح الصورة أنه قد يكون يف خياهلا  

صورة جيم وليس كارتر . رمبا كان  
بني االثنني هو السبب يف  التشابه 

اجنذاهبا حنو جيم . رمبا كانت أحسن  
حاال لو أهنا مل أتت إيل هنا , ولكن يف  
هذه احلالة ما كانت لتقع يف غرام هذه 



البالد اخلشنة املتوحشة . حىت يف هذه 
الظروف كانت ستاسي تستمتع بقرهبا 
من هذه املناظر الطبيعية . لقد غاب 

ركة املرور الزحام والضباب وضجيج ح
الذي ال ينتهي , وحل حمله الفضاء  

الشاسع واهلواء املنعش ونداءات  
 خملوقات هللا اخلافتة.

ألقت ستاسي نظرة علي الشمس الغاربة 
مث امتطت جوادها املسرتيح مرة أخري  



واجتهت به إيل بيت املزرعة . وكانت  
تعلم أن عليها العودة قبل مغيب 

 الشمس متاما . 
االصطبالت بسرعة  وصلت ستاسي إيل 

فنزلت وقادت حصاهنا الطيع خالل 
بوابة السياج إيل منطقة االصطبالت , 

أخذت تدندن فرحة فلم تشعر ابقرتاب  
 هانك املسن. 
 قال هانك :



 " إنك ابلتأكيد مرحة للغاية ".
أجفلت للصوت املفاجئ مث قالت مؤنبة  

 وهي تضحك ضحكة مهزوزة : 
"هانك ! جيب أال تفعل ذلك ! لقد  

 فزعتين حىت وقف شعري!".أ
 ابتسم قائال :

" تبدين سعيدة راضية حىت خيل يل أنه  
من القسوة إفساد هذه الصورة اجلميلة 

." 



 ملعت عيناها البنيتان وداعبته قائلة : 
"كنت أظن أن األيرلنديني هم الذين  
قبلوا حجر املداهنة . يبدو أن لكم 

 حجرا مثله هنا ".
 أجاب هانك :

ك شيء من االدعاء  " هراء ليس هنا
حني يقول املرء لفتاة مجيلة أهنا مجيلة , 
لتصدق ما عليها ! أن تنظر إيل املرآة , 

 وتري نفسها". 



شعرت ابلدفء حملبة الرجل الكهل  
الواقف جبانبها .وألشعة الشمس املتألقة 

احلانية . وغمرهتا رغبة ملحة أن تفرد  
ذراعيها وحتيط هبذه األرض اخلشنة 

 أسرهتا متاما. بدال من هذا املوحشة اليت
رفعت وجهها للنسيم الرقيق واستنشقت 

 العبري املعطر الذي حيمله وصاحت:
 " كم أحب هذه األرض!".

 مث تنهدت يف ندم :



 " سأكره أن أترك كل هذا وارحل".
 علق هانك علي كالمها قائال: 

 " ظننت أنك ال حتبني هذا املكان؟"
 وأدار رأسه ليخفي وميض عينيه.

مل أر أي شيء مثل هذا املكان . يف  " 
بعض األحيان أجده قاسيا وموحشا, 

ولكن يبقي فيه مجاله . كال اي هانك أان  
 ال أحبه فقط , إنين أهيم به ".



" إذا كنت حتبني هذا املكان هلذه  
الدرجة فلماذا ترتكينه ؟ مل ال تنتقلني إيل  

 مكان ابلقرب من هنا؟"
شعرها البين  أجابت ستاسي وهي هتز 

 هزة رقيقة :
 " ليس هذا نفس الشيء"

" ما هو السحر اخلاص هبذا املكان يف 
 أي حال؟"

 أجابت مفسرة يف تردد: 



" إنه شيء خمتلف . الشمس لن تغرب  
كما تغرب هنا . ولن يكون لون التالل 

 كلوهنا هنا".
 خنر كاحلصان قائال:

" الشمس تغرب بنفس الطريقة يف كل  
 مكان".
ر لوجهها املغتبط بدون أن  مث استدا

 حياول إخفاء ملعة عينيه وأضاف:
 " وماذا عن السيد ؟"



سألته ستاسي وهي تتصلب مبجرد ذكر  
 كورد هاريس الغامض:

 " ماذا تعين ؟"
 " أليس هو جزءا من كل هذا؟"

 " ابلطبع ال! إنه ..."
ابتسم هانك وهو يسرع ابلكالم قبل أن 

 تنطق ستاسي ابالعرتاض:
بب الوحيد يف رغبتك يف البقاء " إنه الس

هنا . دعك من خداع نفسك أبن سبب 



وجودك هنا هو ارتباطك ابلعمل تعويضا 
 عما سبب حصانك من خسائر" 

 صاحت ستاسي:
 " إنه لن يرتكين أذهب ".

 أجاب هانك: 
" أنت اليت ال ترتكني نفسك لتذهيب . 
واجهي األمر اي فتاة , إن كل ما ميلكه  

إنك حتبينه وأان  ضدك هو قلبك أنت .
 أعلم هذا منذ مدة طويلة ".



استوعبت كلماته اخلشنة وقالت 
 بضعف:

 " ال".
" أحسب أنه قد آن أوان املصارحة . 

إذا كانت لديك أية شجاعة فعليك أن 
 تعرتيف حببك بينك وبني نفسك" 

وقفت ستاسي صامتة بعد أن ابتعد  
هانك . حتب كورد هاريس ؟ مستحيل ! 

كثر عجرفة ووقاحة  كيف ؟ لقد كان أ



وبغضا من أي شخص عرفته . إهنا 
تبغضه ! تدافعت الذكرايت يف ذهنها ,  

تذكرت سرعة نبضها عندما يدخل 
الغرفة , العذاب واألمل اللذان تعاين  

منهما عندما يبتسم ابتسامته الساخرة , 
حرق جلدها كلما ملسها . وكانت  

ستاسي تئن وهي تتذكر الشعر األسود  
ال تثبت يف مكاهنا بل تتديل  خبصلته اليت 

علي جبينه امللوح والعينني الداكنتني  



الالمعتني اللتني أنذراتها مرات كثرية 
أبهنما ستلتهماهنا بنارمها. وعظام 

الوجنتني احملددتني يف رقة وعليهما شبح 
 حلية.

استدار احلصان يف صرب انفد , فقادته  
إيل حظريته كاملخدرة وتعثرت أكثر من  

 طريقها , وفقدت القدرة مرة وهي يف
علي الرتكيز يف أي شيء إال صورة كورد 
هاريس احملفورة يف ذهنها . كانت حتبه ! 



وذلك العذاب الذي يتملكها كلما كان 
قريبا منها , مل يكن إال لرغبتها يف حبه . 

ومسحت ستاسي لنفسها أبن يغمرها  
وعيها هبذا احلب وهي تطلق حصاهنا يف 

اء حىت أهنا مل حقله . هل كانت عمي
تفهم هذا من قبل؟ وامتألت نفسها  

 هبجة
وهي تسرع إيل بيت املزرعة . امحرت  
وجنتاها , وأضاءت عيناها . وغمرت 



وجهها ابتسامة دافئة هلذا االكتشاف . 
وأخذ قلبها يشدو . ستاسي آدامز حتب 

كورد هاريس . كانت تريد أن تصرخ  
هبذه العبارة للعامل أمجع . مث فتحت ابب 

املنزل الثقيل , وقد انقطعت أنفاسها  
 وجرت إيل البهو الصامت.

أوقفها خلو املكان متاما . فلم يكن  
هناك . خرج مع ليداي عصرا بعدما 

تشاجرت ستاسي معه . اجتاحها شعور 



جارف ابلوحشة . كيف استطاعت أن 
تنسي ليداي بشعرها الفاحم وبشرهتا  

العاجية ؟ لقد عادت السيدة املطلقة  
هلا األمسر , لكورد , وعادت تقبل  جبما

حبه الذي كان قد ألقاه مرة من قبل 
عند قدميها . كان يهتم هبا هي وليس 

بستاسي , لقد نسيت شيئا هاما يف 
غمرة انفعاهلا حببها الذي وجدته توا, 



وهو أن كورد حيتقرها , حيتقر كل ما  
 متثله !

أنبت نفسها , وتقلص أنفها والنمش 
ليه خشية أن يبتلعها  الذهيب املنثور ع

 اإلشفاق علي نفسها وقالت:
متاسكي اي ستاسي آدامز , مل يرب أبوك  

فتاة متخاذلة . كورد يعتقد أنك فتاة  
مستهرتة بال ذرة عقل , ال يهمها أحد 
سوى نفسها . ولكن عليك أن تعرفيه  



أنه علي خطأ قبل فوات األوان . علي 
األقل تستطيعني أن تكافحي من أجله . 
وتستطيعني أن تعطي هذه الساحرة ذات 

 صة لسباق معها. الشعر الفاحم فر 
أزاحت عنها أفكار احلزن بعزم . األهم 

فاملهم . واألهم هو أن تغتسل من الغبار 
من أثر ركوب احلصان , وبعد ذلك  
تبدل ثياهبا للعشاء , سوف ترتدي  

الليلة ثوب السهرة املصنوع من قماش 



أجلرسيه برسوماته اجلريئة ابللونني  
الفريوزي والزمردي . كان إحضارها هلذا 

لثوب جمرد نزوة ولكنها اآلن سوف ا
 تستخدمه .

ملعت عيناها يف انتظار املوقعة وهي ختلع 
مالبسها بسرعة وتقف حتت 

الدش...كورد ... أخذت تنطق االسم 
احملبب . كان له وقع اسم رجل, وقوة 

سوط يفرقع عاليا . لقد ربت أرض  



تكساس اخلشنة رجال مناسبا ليقهر  
يديه  أرضها القاسية .وتذكرت قوة 

وذراعيه احلديديتني وكتفيه العريضتني .  
لو أهنا تستطيع أن تنظر يف عينيه وتري 

فيهما احلب الذي تتمناه ألصبحت 
 الدنيا مكاان مثاليا . 

عندما خرجت من حتت الدش استعادت 
سحر عواطفها الذي كانت تشعر به من 

قبل . عاد هذا السحر مبرونة الشباب  



ر من  بثقة تعتمد علي اإلميان أكث
اعتمادها علي العقل .وجففت جسدها 
بسرعة , مث عادت لغرفتها وهي تتمتم 

ابلغناء يف سعادة , وبدأت ترتدي ثياهبا 
 ابهتمام أكثر من املعتاد.

وعندما فرغت من ارتداء ثياهبا وقفت 
أمام املرآة الكبرية تنظر إيل صورهتا بعني  

انفذة . أبرزت ألوان ثوهبا الزرقاء  
ن الذهيب يف ذراعيها  واخلضراء اللو 



البضتني , كما أبرزت األطراف الذهبية 
لشعرها ,نظرت نظرة أخرية حلذائها  

املصنوع من السااتن وهو يظهر حتت 
جونلتها الطويلة . غمزت بعينيها إعجااب 

 بصورهتا وتركت الغرفة .
هبطت ستاسي الدرج كامللكة علي 

الرغم من خفقان قلبها , وكانت مديرة 
سيكية البدينة تعد املائدة يف  املنزل املك

غرفة الطعام . فغابت الثقة اليت تبدو  



علي وجهها إيل أعماقها عندما رأت  
املكان يعد لشخص واحد. كادت أن  

تسأل ماراي عن موعد عودة كورد للبيت 
, ولكن كربايءها أبت عليها أن تنهار  

الحتمال عودته يف وقت متأخر , 
وكانت أسئلتها يف هذا الشأن يف  

األمسيات املاضية تقابل برد سليب , ومل 
تكن حتتمل أن تسمع مثل هذا الرد  

 الليلة.



ثرثرت ماراي اببتسامتها العريضة املعتادة  
: 

"إن اآلنسة تبدو رائعة اجلمال الليلة . 
رمبا كنت علي موعد مع جيم أليس 

 كذلك ؟"
ابتسمت ستاسي وهي تقاوم ارتعاد  

 جسدها وقالت :
 "ال!"



هبدوء إيل املائدة  وجلست ستاسي
اخلالية . وحاولت أن أتكل من الطعام 

الشهي املوضوع أمامها . ولكن انتظارها 
لكورد مل يرتك مكاان يف ذهنها للرغبة يف 

الطعام , علي الرغم من حماولتها  
الشجاعة لتظهر اهتمامها بسلطات  

الفاكهة واللحوم الباردة , اليت بذلت  
, وأخريا   ماراي كل هذا اجملهود إلعدادها

, بعد أن تظاهرت بضع دقائق أبكل  



أحد أطباق األانانس بدون أن تتذوق  
أي شيء منه ابتعدت عن املائدة . مل 
يكن هناك جدوى لبقائها . لقد سرق  

التوتر والتوجس شهيتها . وكانت منفعلة 
أيل درجة أفقدهتا قدرهتا علي األكل . 

وقفت بعصبية وبدأت متشي جيئة 
 ائدة.وذهااب جبانب امل

سألتها املرأة املكسيكية الواقفة يف  
 مدخل غرفة الطعام:



 "هل أنت خبري اي آنسة ؟"
مل تشأ ستاسي أن جترح مشاعرها فقالت 

 معتذرة :
"إهنا وجبة ممتازة , غري أنه ليست يل أي 

 شهية للطعام".
بدا علي ماراي أهنا قبلت تفسري ستاسي 

لألمر , وبدأت حتمل األطباق من  
وراقبتها ستاسي برهة وهي   املائدة .

حتاول استجماع شجاعتها لتسأل ماراي 



عما إذا كانت تعرف مكان كورد . 
 وسألت ماراي:

رمبا وددت أن أحضر لك قهوتك  
 ابخلارج يف الساحة ؟"

 متتمت ستاسي يف شرود : 
 " نعم سيكون هذا لطيفا ".

بدأت خترج من الغرفة يف هدوء مث  
 وقفت وسألت يف صوت غري مبال:



" هل تتوقعني عودة سيد هاريس مبكرا 
 هذا املساء؟" 

 أجابتها ماري قبل أن تسرع إىل املطبخ:
" أوه.ال.لقد ذهب لعشاء ملريب  

 املواشي, وهو عادة يتأخر يف العودة"
مشت ستاسي مكتئبة من خالل غرفة 
اجللوس إىل األبواب الزجاجية الكبرية 

املؤدية إيل الشرفة. واختفت نظرة األمل 



ينيها وهي تفتح الباب وتقف على من ع
 األرض احلجرية .

وتسللت الوحشة إىل عظامها, واختنق 
كل األمل والثقة اليت كانت تتحلي  

هبما. مشت وهي قلقة واستنتجت إىل  
احد األعمدة اليت حتمل الشرفة إىل  

اعلي . كافحت يف أيٍس لتدفع الكآبة  
والرتاخي الذين أحاطا هبا, وكانت مياه 

تلمع يف غموض يف الضوء  املستنقع 



اخلافت, ولكن كان يف أعماقها ما ينذر 
ابلشؤم. ومحلقت يف اجتاه املدافن فوق  

الربوة اليت تعلو املنزل وقد أخفتها 
اجلدران احلجرية عن النظر . مث مهست  

يف هدوء متوسلة إىل دوان إلينا جدة 
كورد , فرمبا توسط شبح املرأة هلا إذا  

ذه البالد  علمت مبلغ حب ستاسي هل
وحلفيدها . ولكن ال...ال حيدث هذا إال 

يف األحالم . جمرد أن تتمين أن يكون  



كورد جبوارها ال يكفل حضوره. مسعت 
ستاسي وقع خطوات علي الشرفة وهي 

شاردة . ظنت أهنا ملاراي وهي حتضر 
القهوة, فظلت مستندة إىل العامود رغبة 

يف أال ترى املكسيكية دموعها وهي  
 تساقط علي خديها .تنذر ابل

جاء صوت ستاسي خافتا علي غري 
العادة وقد اختنق حلقها من االنفعال  

 الذي مل تستطع السيطرة عليه:



"ضعي القهوة على املنضدة اي ماراي . 
 ساصبها لنفسي بعد برهة" 

 جاها الرد: 
"القهوة موجودة على املنضدة . هل 

متانعني يف أن اصب لنفسي قدحا قبل 
 تربد؟" أن 

 مهست يف ضعف:
 " كورد؟"



خشيت ملدة دقيقة أن ختوهنا ساقاها, 
ويف تلك أحلظة القصرية أسرع إيل 

 جانبها .
 أمسكت يداه بكتفيها خبشونة وقال:

 " ستاسي . هل أنت خبري"
 أجابت ستاسي بتهدج :

 "نعم. نعم اأن خبري , لقد أخفتين"



ورفضت أن تنظر يف عينيه الغامضتني 
يظهر يف عينيها احلب اجملرد  خشية أن 

 الذي تشعر به:
" ظننت يف هذه اللحظة انه سيغمي 
عليك. أنت شاحبة كالشبح. أواثقة  

 انك على مايرام؟"
ظل صوته ينم عن اهتمام ويداه 

الداكنتان علي ذراعيها . وغمرها قربه  
منها , كانت واعية متاما لبذلته السوداء 



الثمينة وبياض قميصه الناصع ووجهه  
على بوصات قليلة من وجهها حىت أهنا  

مل تستطع النظر إىل أعلى . مل تستطع أن 
تريه أتثريه عليها . وركزت عينيها على 
يده أليسري أبصابعها القوية والشعر  
 الداكن اجملعد يظهر من كم قميصه.

قالت بصوت واهن وهي ختشي أن متيل 
 علي صدره العريض:

 " أنت تؤملين".



جأة وقال وقد عادت ابتعد كورد عنها ف
 احلدة لصوته: 

 "أان أسف. مل انتبه"
نظرت ستاسي إليه ولكن ظالل الليل  
اخفت عينيه ومل تستطع أن حتدد رد  

فعله . هل كان يعتربها فتاة محقاء من  
 املدينة ختشي الظالم ؟

حتكمت ستاسي يف نفسها بصرامة . إذ  
جيب أال تتصرف كتلميذة غرة . امل يكن 



؟الفرصة يف أن تكون  هذا ما أرادته 
وحدها معه؟ كانت املشكلة أن احلب  
الذي مالء قلبها اخرس لساهنا. فلم 

تقوي علي الكالم. أن من السهل أن  
تقول له ببساطة أهنا حتبه. سارت إيل  

 طرف الشرفة بتمهل لتنضم إليه
 "هل ترغبني يف سيجارة ؟" 

 أجابت ستاسي:
 " نعم. شكرا"



تني بعلبة  راقبت يديه اخلشنتني املمسك
السجائر وهو أيخذ منها سيجارة ذات  
فلرت ويشعلها هلا. أضاء وهج الوالعة 

املفاجئ مالمح وجه كورد اخلشنة مبهرا  
 خطوط اإلرهاق احمليطة بفمه. 

سألته وهي حتاول أن تظهر له مدي  
 اهتمامها 



"مل تتوقع ماراي حضورك مبكرا . قالت  
يل انك حتضر عشاء ملريب املاشية . هل 

 ولت طعامك؟"تنا
 أجاب قائال بدون حتديد :

 "نعم"
سألته ستاسي يف حماولة ايئسة لالستمرار 

 يف احلديث:
"هل تنتهي مثل هذه املناسبات مبكرا 

 مثلما حدث اليوم ؟"



 " ال . تركتهم مستمرون يف احلفلة"
كانت إجابته جافة وأعطت ستاسي 

انطباعا أبنه ال يريد إن يتحدث إليها .  
ستاسي لو زال األمل عن قلبها ومتنت 

 وقالت مقرتحة:
" أعتقد أنك مرهق بعض الشيء رمبا  

تفضل أن أذهب حىت تستطيع أن  
 تسرتخي ؟"



أجاب كورد وهو يرفع حاجبه يف 
 تساؤل:

" إنك حريصة جدا علي الليلة . نعم أان 
مرهق بعض الشيء , ولكن ال داعي  

ألن تذهيب . إذا كنت تريدين أن  
يعني أن تصيب يل قدحا  تفيدينين تستط

 من القهوة".



سارت ستاسي إيل املنضدة بدون أن 
جتيب . غمرها الضوء من غرفة الطعام  
 ومسعت صوت كورد املنخفض يقول :
 " تبدين جذابة جدا يف هذا الثوب".
متتمت وهي حتاول أن توقف رعشة  

 يدها :
 " شكرا لك ".

تغريت هلجته من الالمباالة إيل هلجته  
 عتادة ".الساخرة امل



 " هل كنت تنتظرين أحدا الليلة ؟"
 قالت ستاسي بسرعة :

" ال. فقط أحسست أنين أريد أن  
 أرتدي ثيااب خمتلفة عن املعتاد".

وحاولت أن ختفي احلرج الذي سببه هلا  
بكالمه . لو كان يعلم أن الشخص  
 الوحيد الذي تنتظره هو كورد نفسه! 



مشي كورد إيل دائرة الضوء ابلقرب من  
تاسي , وأعطته قهوته وهي ترفع  س

 عينيها لتلتقيا بعينيه.
قال كورد بسرعة وهو يتحرك بعيدا عن  
الضوء حيث ال تستطيع أن تري تعبري  

 وجهه:
 "كنت أرجو أن تكوين مستيقظة".

قالت ستاسي وهي تلعن صوهتا املقطع  
 األنفاس :



 " أوه".
" كنت أود أن أعتذر عما بدر مين بعد  

تقومني بعمل ممتاز يف الظهر . إنك 
إعداد حفل الشواء . كنت قاسيا بدون 

 داع".
بدا كما لو كان مرتددا يف انتظار إجابة  

لكالمه , ولكن مل تنطق شفتاها واستمر  
 يف الكالم :



"مل حيدث أي ضرر , كان اخلطأ خطأي  
 ألين مل أخربك عن الكاتلوغ ".

 قالت ستاسي بسرعة :
 " ال. كان جيب علي أن أدرك ".

ضحك كورد وأهبجها مبرحه العميق  
 الدافئ واستطرد قائال:

"فلننه هذا احلديث قبل أن تنشأ مجعية  
 لإلعجاب املتبادل".



ضحكت ستاسي معه وهي تفكر أن  
 هذا هو ما أريد فعال أن أفعله . 

أحست ., بدون أن تري , توتره يهدأ  
وهو يستدير ليلقي بسيكارته يف الظالم  

جة ترسم قوسا يف . راقبت اجلذوة املتوه
اهلواء مث تستقر يف احلديقة . أما هي  

فقد أطفأت سيكارهتا أبصابعها الطويلة  
يف مطفأة قريبة . حترك كورد إيل العامود  
الذي كانت تقف ستاسي جبانبه عندما 



وصل . ومشت ستاسي بضع خطوات 
إيل الناحية األخرى منه وهي حتمل كوب 

عة القهوة حبنان بيديها االثنني مستمت
 مبلمسه الدافئ علي راحتيها .

هتفت وهي تنظر إيل السماء بنجومها  
 املتألقة :

 " إن النجوم ظاهرة الليلة بكثرة ".
 قال الصوت الساخر:

 " ال بد انك رأيت جنوما من قبل ".



فسرت له ستاسي كالمها وهي متألقة  
 من فرط احلماسة : 

" نعم , ولكن عندما كنت انظر من قبل  
جنمة أو جنمتني ابهتتني , كنت أري 

واآلن أري مئات النجوم . كان اجلو  
موحشا يف غياب القمر ووجود جنمتني 

 فقط , ولكنه اآلن رائع".
استند متكاسال إيل العامود وهو يراقب  

 قوامها الرشيق الواقف جبانبه وقال:



" قويل يل شيئا اي ستاسي . هل أنت 
حقا كما تظهرين ؟ فتارة أنت فتاة ذات  

نني نديتني تفتنها زهرة أو قمر أو أي  عي
شيء , واترة أخري تكونني فتاة ايرلندية 
عصبية املزاج حتارب أبظافرها وأسناهنا , 

مث تكونني فتاة جمتمع متألقة متثل  
دوراكما كنت تبدين قبل ذلك هذه  
الليلة يف ثوبك األنيق . أي من هذه  
 الشخصيات هي ستاسي احلقيقية ".



بة يف مواجهة  ضحكت وهي غري راغ
 العينني اجلادتني وقالت :

"هل تتفضل اآلنسة ستاسي آدمز 
 احلقيقية ابلوقوف؟"

مث أضافت متوخية الصدق بقدر 
 املستطاع :

 " أعتقد أنين كل هذه الشخصيات".
حاولت أن تقرأ تعبريات وجهه , ولكن  
كان بني الظالل . وقف هادائ فرتة من 



الوقت حىت أصبح الصمت فوق 
تاسي , فمشت بعصبية احتمال س

 ووضعت فنجاهنا جبوار غالية القهوة .
 " ستاسي ؟"

 نطق كورد برتدد مل تستطع تفسريه .
 " نعم".

" هل أتتني هنا دقيقة واحدة ؟ أريد أن  
 أسألك شيئا إذا مل متانعي ".



لو كانت تعلم ما الذي جعل صوته يتغري 
هكذا ويبدو مرتددا؟ دق قلب ستاسي 

انب الرجل الطويل بشدة وهي تتحرك جب
املستند إبمهال إيل العامود األبيض . مل 

يستدر لينظر إليها بل استمر متطلعا إيل 
 الفضاء . 

" كيف ميكن لرجل أن يسأل امرأة 
مشاركته حياته , وقد تعودت أن حتصل 

علي كل األشياء املادية اليت تطلبها ,  



وهي مجيلة إيل درجة تثري انتباه أي  
 شخص تريده ؟"

حدة صوت كورد تنم عن عاطفة كانت 
 مكبوتة مما قطع نياط قلب ستاسي .

متكنت بصعوبة أن تكتم شهقة خانقة 
 وفكرت :

 " اي إهلي إنه يسألين عن ليداي .
 أضاف ابستهزاء:



" ما الذي أستطيع أن أقدمه هلا ؟ حياة 
يف بالد ال بد أهنا تكرهها ؟ حياة رتيبة ؟ 

من ابلضبط الذي يعطي ومن الذي  
 يف مثل هذا املوقف ؟" أيخذ

 تلعثمت ستاسي قائلة:
" أان , أان أظن أن جمرد أن تعرض عليها 

 حبك يكفي ".
واهتز جسدها أملا من النشيج الصامت 

: 



لوي رأسه الداكن حبدة لريمق وجهها  
الذي أدارته لتنظر يف الظالم حىت ختفي 

 احلزن الذي مأل عينيها .
 سأهلا يف صوت خافت :

 يكفيك أنت هذا ؟"" هل 
 ولكنه مل ينتظر منها ردا وأضاف :
 " وكيف تعرفني رجلك بشعورك ؟"

 أجابت ستاسي :
 "سيكفيين أن يسألين الرجل املناسب ".



واستقر علي قلبها اهلدوء وهي تعلم أهنا 
لن تطلب أبدا أي شيء سوى حبه . 

استدارت لتواجهه ووجهها يشع صفاء  
 وهي تضيف :

 حيبين سيعرف"." وإذا كان 
مد يده السمراء وأمسك برسغها وأدانها 
منه , تالحقت أنفاسها وعيناه الداكنتان 

 تنفذان يف عينيها .
 رن صوت كورد جبانب شعرها :



" إذا مل يكن متأكدا كيف تقولني له اي  
 ستاسي ؟"

شعرت بيده أليسري علي وسطها 
وملمسها حيرقها , بينما تركت يده 

عنقها األبيض حتت اليمين رسغها وملس  
أذهنا . كانت تعلم أن عليها فقط أن  

ترفع رأسها قليال لوجهه ولكنها مل  
تستطع . مبنتهي الرقة رفع رأسها إبهبامه  

 , ومل تنتقل عينا ستاسي عن فمه...



 تصلبت ستاسي ...
استمرار شغف كورد جعلها تستجيب 

 ابنبهار إليه .
 نعم ولكن ستاسي ؟

مل يكن كورد  ليداي ! أفاقت منتفضة .
يعانقها . مبثل هذه العاطفة . كان  

يتخيل أهنا ليداي ! نزعت نفسها من بني  
ذراعيه بسرعة ووقفت مرتعبة أمامه وقد 
أخجلها ما ميكن أن خيمنه . كان وجهه 



حانيا أول األمر وهو ينظر إليها حىت  
استوعب تعبري وجهها املتأمل . يف احلال  

ستدير  اشتعلت عينا كورد ابلنار وهو ي
فجأة وصدره الضخم يعلو ويهبط  

 بسرعة .
أخذ سيكارة من علبته وأشعلها وهو  

 يقول خبشونة : 
" لقد اندفعنا بسبب حديثنا . واضح 
 أن أفكار كل منا كانت بعيدة جدا".



تنفست ستاسي الصعداء بصوت  
مسموع, وأدركت انه هو أيضا يظن أن  

تقبلها له بسبب ختيلها هي أيضا انه  
 شخص أخر.

 ضاف رافضا النظر أن ينظر إليها: أ
" حلسن احلظ أن كال منا يعرف شعوره 

حنو األخر, لذا ال يوجد أي داع 
 للشعور ابحلرج".

 أجابت ستاسي اببتسامة مهزوزة :



"ال. احلمد هلل. لوال هذا لكان املوقف  
 يف غاية احلرج".

ابتعدت عنه خطوة واحدة وهي ترتعد  
حظة من اثر عناقه, ولكن سحر تلك الل

حتطم العتقادها أهنا جمرد بديل لليداي 
 مارشال.

 قال كورد هبدوء:
"اعتقد أن الوقت متأخرا, وعلى كل منا 

 أن أيوي إىل فراشه".



أجابت ستاسي ممسكة ابخليط الذي  
 بدأه:

"إنين متعبة بعض الشيء , سأرك يف  
 الصباح ".

مشت من الشرفة إىل غرفة الطعام بكل 
أن  رابطة جِأش اليت استطاعت

تستجمعها . تبعها كورد فمشي خلفها  
بضع خطوات ولكن اجلرس رن وهو  

 يدخل غرفة الطعام. 



مسعته ستاسي يرد على اهلاتف وهي  
 واقفة يف أسفل الدرج.

"مزرعة هاريس . كورد يتكلم , نعم 
ايليداي تركت االجتماع قبل املوعد 

 احملدد وكنت أنوى االتصال":
وجرت ستاسي صاعدة الدرج وقد  

غلبها البكاء . مل تكن حتتمل أن تسمعه  
يكلم ليداي . كانت مواجهته يف الغد  



صعبة مبا فيه الكفاية بدون احلاجة إىل  
 املزيد من أالمها الليلة.

 رايح الغرية -10
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0 
مضت ثالثة أايم بعد تلك األمسية  

املشؤومة مع كورد . كانت هناك هاالت  
لبنيتني , وفمها ابرز ابهتة حول عينيها ا

القسمات إيل األمام كعالمة علي الليايل  



الساهرة واألايم املليئة ابلتوتر . وكان  
كورد يتجاهلها مرارا وتكرارا ومل يعد  
يراجع معها العمل كل يوم كما كان  

يفعل من قبل . حىت أنه حدث مرتني أن 
كانت ستاسي تتمشي ورأته عن بعد  

طريقها .  فغري من اجتاهه مبتعدا عن 
سحقها شعور حاد ابهلزمية وهي تدرك  

 أنه ال حيتمل حىت أن يراها. 



هنضت ستاسي فجأة من مكتبها وهي 
ترفض السماح للحزن الكائن بداخلها  

أن يعطلها عن العمل . بقي أسبوع  
واحد فقط على املزاد وكان أمامها  

الكثري من العمل . ومحدت هللا أن وقتها 
 ال تفكر  سيكون مشغوال ابملزاد حىت

 كثريا مبشاكلها اخلاصة.
مسعت نقرة خفيفة على الباب, فنادت  

ملن ابخلارج أن يدخل,فتح الباب 



السميك واسعا ودخلت ليداي مارشال . 
 وقالت بسوط جياش:

" أرجو أال أكون قد قطعت عليك 
العمل. أليس كذلك؟فإذا كنت مشغولة  

 فلن ابقي أكثر من دقيقة".
ئرة الغري  اندهشت ستاسي هلذه الزا

 متوقعة وأجابت هبدوء:
 "ال. إطالقا , كيف ميكنين أن أعاونك" 



" الشيء حقا. كنت أظن فقط انه رمبا  
كان لديك وقت لتناول القهوة وحديث 

 سريع".
 وافقتها ستاسي قائلة:

 "ابلطبع"
وهي تتعجب متسائلة عما ميكن أن  

 يتحداث عنه وأضافت:



"دقيقة واحدة و اطلب من ماراي أن  
حتضر القهوة. هل تريدين فطرية أو شيئا 

 أخر مع القهوة"
 جاء الرد سريعا : 

" أرجو أال يضايقك إنين قد طلبت منها 
ابلفعل!إحضارها خشية إال يكون لديك 

 بعض الفراغ"



وضحكت ضحكة أغاظت ستاسي . 
فأجابت ستاسي اببتسامة مل تصل إىل  

 عينيها:
" هذا تفكري لطيف منك و فنادرا ما  

دي الوقت لشرب القهوة,  يكون ل
 وسيكون ذلك تغريا لطيفا"

قالت ليداي وهي تقف, بينما دخلت 
 املكسيكية حاملة صينية القهوة :



"هذا ما ظننت . سآخذ هذا اي ماراي. 
إنين مل اطلب أية فطائر حلوة. هل  

كننت تريدين شيئا منها اي ستاسي؟ 
 علي مراعاة قوامي ولذا ارفضها ".

ض فصرفت ليداي وأومأت ستاسي ابلرف
 املكسيكية بكلمة شكر مقتضبة

تضايقت ستاسي من طريقة ليداي 
املتملكة وأخذت فنجان القهوة منها  



بصعوبة . مث صاحت ليداي. وهي متسك 
 حبقيبتها :

"كنت قريبة من املطبعة , وتذكرت أن  
كورد قد ذكر شيئا عن احتياجه بروفة  

الكتالوغ فأحضرته . أرجو أال تتضايقي 
ذكر أنك تعملني كثريا فوفرت  . لقد 

 عليك رحلة للمدينة ".
 أخذت ستاسي الكتيب وقالت بفتور:



"شكرا , لسوء احلظ علي أن أذهب  
للمدينة لطلبات أخري . ولكن سيد 

 هاريس سيقدر لك ذلك قطعا ".
 ابتسمت ليداي وأضافت :

" كنت أعلم مبلغ ضيقه من هذا . أرجو 
أال يكون قد ضايقك كثريا فأنين أعلم 

 كم هو عصيب املزاج أحياان ".



كانت شفتا ليداي تنطقان أبلفتها لكورد  
وهي تؤكد لستاسي مدى صداقتها له .  
 واشتعلت ستاسي غضبا مث قال بثبات :
" ابلطبع كان متضايقا مثلي , ولكن كل 

ن . كان جمرد سوء شيء علي ما يرام اآل
 فهم ".

كانت نظرة ليداي ابردة كالثلج وهي 
 تقول:



" يسعدين أن أمسع ذلك . وعرضت أن 
أعاونه ولكن كورد أكد يل أن ذلك غري 

الئق حاليا . مث إنه يعتقد أن عملك 
 كاف".

توهجت وجنتا ستاسي لتشديدها علي 
كلمة كاف . آملتها معرفة أهنا كانت 

ن أحاديثهما . موضوعا عابرا حلديث م
كانت ليداي تغطي كلماهتا الباردة بلهجة 

 تشعرها ابالهتمام هبا .



قالت ستاسي هبدوء وهي تتعجب 
 لقدرهتا علي الكالم :

" لقد أشار سيد هاريس إيل ظروفك  
احلالية ال تسمح لك ابلقيام بدور فعال 

 يف ترتيبات احلفل".
 ضاقت عينا ليداي وابتسمت قائلة :

كورد بعض مشاكلنا .  " إذا لقد شرح  
إن الكل يعلم بشعور كل منا حنو األخر 

علي الرغم من غبائي الذي أوقعين يف  



هذه الورطة . إين أتعجب لسذاجيت إذ  
تركته , فالشمس تطلع هنا كما يف  
الريفيريا , أوكد لك اي ستاسي أهنا 

صدمة قاسية أن تكتشفي أنك لست  
ابلنسبة لزوجك أكثر من أحد ممتلكاته 

رضها كلوحة لرينوار. ال أعلم كيف يستع
احتملت . لوال وعد كورد ابنتظاري . 
أعتقد أبن مستقبلي مضمون بني يدي  



كورد مرة أخري , واملسألة مسألة وقت  
 وسيكون هذا رمسيا ".

مل تدر ستاسي إذا كانت تستطيع حتمل 
املزيد من احلديث , ومنعت نفسها  

بصعوبة من القفز من مكاهنا يف أيس . 
ذا حتدثها ليداي يف شؤوهنا ؟ متكنت ملا

ستاسي من أن تقول هلا كم هو رائع أن  
 تسري األمور كما يريدان. 

 أجابت ليداي بربود: 



"نعم . يسعدين أن تفكري هكذا  
,فالكثري من الفتيات يف مكانك كن  

 سيعجنب بكورد فهو جذاب ".
 أجابت ستاسي حماولة أن ختفي انفعاهلا :

كورد وأان يف أي  "اندرا ما نتحدث سيد  
شيء غري العمل . وحيتاج األمر لكثري 
من اخليال إذا فكرت أن اهتمامه يب  

 يعين غري ذلك".



ابتسمت ليداي براحة . ووضعت فنجاهنا 
 يف الصينية وقالت :

"تفهمني كم أكره أن أراك تتأملني , بينما 
أستطيع أن أجنبك ذلك , أعلم أن  
دك  كورد يشعر حنوك ابملسؤولية وال أري

أن ختطئي تفسري هذا الشعور . واآلن  
جيب أال أعطلك عن عملك , وإذا  

استطعت أن أعاونك يف أي شيء أرجو 
 أن تتصلي يب".



 قالت ستاسي اببتسامة لتكتم أملها:
 " ابلطبع ".

كانت تعلم أن ليداي هي أخر إنسانة  
ميكنها أن تلجأ إليها , وأحست إن  

 ليداي تعلم ذلك . 
وفة الكاتلوغ ,  تطلعت بكآبة يف بر 

وأخذت تقلب صفحاته آليا متذكرة 
كلمات ليداي كورد يشعر حنوك  

ابملسؤولية وال أريدك أن ختطئي تفسري  



هذا الشعور . ليتها تستطيع ! مسؤولية؟ 
لقد كان يتصرف دائما كما لو كانت  

عبئا ثقيال . . إهنا ملعجزة أن يفكر فيها  
 علي اإلطالق.

ب أدراج أفاقت من أفكارها وبدأت تقل
املكتب حبثا عن أصل الربوفة. وحيث 
وجدهتا ظلت تراجع قائمة اجلياد كل  

بشجرة عائلته . كان العمل ممال ولكنه  
يتطلب كل تركيزها . وانتفضت ستاسي 



إذ وجدت وسط األوراق رسالة كتب  
أعالها : ليندس, بيريس وميلز _ 

حمامون قانونيون . كادت الكلمات أن  
دمت فنظرت تقفز من الصفحة . وص

إيل اإلمضاء أسفل الرسالة كارتر ميلز  
األب . ما الذي تفعله رسالة من سيد  

ميلز يف مكتب كورد ؟ تعجبت ستاسي 
 هلذا فقرأت .



كانت الرسالة موجهة للسيد كورد  
هاريس مزرعة الدائرة هـ . ماكالود  

 تكساس وبدأت : عزيزي سيد هاريس . 
لقد استأجرت اآلنسة ستاسي آدامز  

أحد عمالئنا كوخا علي أرضك. إين ابنة 
أخرج عن نطاق سلطيت عندما أكتب 

 لك ألرجو منك أن هتتم هبا بدقة .
لقد تويف والدها . وهو صديق محيم , 

حديثا اتركا آنسة آدامز بال أقارب  



أحياء , وقد ترك هلا والدها دخال  
ضخما يؤمنها ماداي طوال عمرها , ولقد 

م من دللت كثريا لألسف , وعلي الرغ
اعرتاضايت أصرت علي أن تنفي نفسها  

حىت تتغلب علي حزهنا . إهنا عنيدة 
وقوية اإلرادة . لقد نشأت متنقلة يف  

بلدان العامل ومل تتعود احلياة القاسية يف  
تكساس وهي مستعدة ملواجهة أخطار 

 حياة الوحدة .



" لقد رفضت أن حتدد مدة إقامتها ,  
وسأقدر لك معاونتك إذا متكنت من 

إقناعها ابلعودة . وإذا مل تستطع أرجو 
أن تقبل أن تكون مسؤوال عنها , وقد 

أرفقت برساليت شيكا ليغطي أي نفقات  
 قد تتكلفها ... 

 املخلص 
 

 كارتر ميلز األب  



محلقت ستاسي يف اإلمضاء ومهست ال 
! جفت دموعها وهي تستوعب احلقيقة 

البشعة . لقد فسرت هذه الرسالة  
ملاذا بدأ كورد معاداي هلا يف أول الكثري . 

يوم ونصحها ابلعودة حلياة املدينة اليت  
اعتادهتا . ملاذا شعر ابملسؤولية عندما 

سقطت من فوق دايبلو وأصر علي  
إقامتها يف بيته حىت تشفي . مث أستغل 

حادثة دايبلو ليبقيها يف بيته . وهلذا  



أيضا أهتم أكثر من الالزم للتقارب بينها 
د عماله . لقد وضح األمر اآلن وبني أح

. كورد لعب دور احلارس هلا منذ جاءت  
 وهذا هو كل ما تعنيه له .

وتذكرت كلمات ليداي مرة أخري كورد  
يشعر ابملسؤولية حنوك فكرت ستاسي : 

 اي إهلي ال بد أنه قال هلا أيضا. 
زاد إحساسها ابالهانة . لكم يتمين 

كورد أن ترحل ! وقفت ستاسي وهي 



ومتأملة وتعثرت يف املكتب وهي  خجلة
تبحث عن خمرج من تعاستها . ومل تبك  
وهي خترج من ابب البيت . كان األمل 

أكرب من أن تداويه . بضع قطرات من  
الدمع وشعرت ابلدوار وهي تنظر  
 كاملخدرة للمباين واجلبال احمليطة .

وملست ذراع ستاسي يد مسراء بدينة ,  
ات وجاء صوت مديرة البيت حيمل مس

 االهتمام:



 "هل أنت خبري ؟"
استدارت ستاسي ببطء وابتسمت يف  

 ضعف قائلة : 
" نعم , أان خبري اي ماراي , أحتاج فقط 

 هلواء منعش".
هزت املكسيكية رأسها وتبعت ستاسي 

 للمنزل قائلة : 
" ال يبدو وأنك علي ما يرام . رمبا  

 حتتاجني للنوم ؟"



 قالت ستاسي بصرب انفد :
. إنين بصحة جيدة  " سأكون خبري

 ولكن اجلو خانق يف الغرفة ".
عادت ستاسي إيل غرفة العمل وقد  

هدأها كربايؤها واستسالمها لقضائها لو  
أهنا تستطيع االحتفاظ بسيطرهتا علي 

انفعاالهتا خالل األسبوع املتبقي مث تعلن 
لكورد عن عودهتا للشرق مبجرد انتهاء  

املزاد ؟ عندئذ سوف يتحرر من  



ته حنوها ويبعدها عن حياته لألبد مسؤولي
. فأعادت الرسالة إيل مكاهنا , وبدأت  

 مرة أخري يف مراجعة الكاتلوغ.  
ويف املساء رأت ستاسي كورد يتكلم مع 

ماراي وهي تنزل الدرج وكان يرتدي  
ثياب اخلروج مما يدل علي نيته يف أن 

يغيب هذه الليلة . فمشت إليه 
ن  كاملخدرة مث انتظرت حىت فرغ م

 حديثه مع ماراي .



 وجاءها صوته قاسيا :
 " هل أردت أن تتحدثي إيل ؟"

جتاهلت سرعة دقات قلبها وقالت بربود  
: 

 " نعم ... إذا كان لديك وقت ".
 نظر إيل وجهها الشاحب يف تساؤل :

 " ماذا تريدين ؟"
 أجابت هبدوء وثبات :



" أردت أن أحيطك علما أبنين سأعود  
 املزاد ". لنيويورك مبجرد انتهاء

 رفع حاجبه حبدة وقال:
" هذا قرار مفاجئ . أليس كذلك ؟  

 أفهم من ذلك أنك ال تستأذنين؟"
 "ال"

 قال كورد حبدة :
" فهمت , ومل أكن أتوقع أن تستمري 

 هذه املدة الطويلة ".



 وارتعدت ستاسي من هلجته الباردة .
استيقظت ستاسي يف الصباح التايل  

حىت انمت متأخرة . كانت قد بكت 
بثياهبا , ولكن النوم أعطاها القوة علي 
مواجهة الغد . وبدلت ثياهبا واغتسلت 
ونزلت لتناول اإلفطار . شعرت بنداء  
التالل البعيدة وهي تنظر من النافذة , 

ومبا أن اليوم عطلة قررت أن متضيه علي 
حصاهنا بني التالل . ومل تقو علي  



مواجهة كورد فأرادت أن تتجنبه . 
بت من ماراي أن تعد هلا غداء ابرد , وطل

وصعدت لغرفتها لرتتدي مالبس  
 الركوب.

بعد بضع دقائق وصلت لالصطبالت 
حيث استقبلها دايبلو وهو يرقص . 
لوحت بيدها حميية هانك الذي كان  
مشغوال فلم يتوقف ليحدثها , األمر  

الذي أراحها فهي ختشي عينيه احلادتني  



حساسها  ومل تكن تريد أن تتحدث عن إ
 ابهلزمية . 

كان دايبلو نشطا وهي حتاول أن تبطئ 
من سرعته . كان أربعة أشخاص ميشون  
عند منعطف االصطبل , وكان كل انتباه 

ستاسي مركزا يف اإلمساك حبصاهنا 
والتوجه به إيل البوابة , ولكنها نظرت  

يف اجتاههم نظرة خاطفة . كان اثنان من 
. العمال ميشيان أمام كورد وليداي 



وأفلت من كورد سباب مكتوم وهو 
يدفع العاملني وجيري حنو الفارسة .  
فخاف احلصان من احلركة املفاجئة 

 فشب وهو يستدير حنو القادم .
قبل أن تنطق ستاسي معرتضة كان كورد 
إيل جانبها ينزهلا من احلصان بيد وميسك 
بلجام احلصان ابألخرى . أنزهلا لألرض 

ن ميسك  خبشونة وأمر أحد العمال أ
 ابحلصان وصاح غاضبا:



 " ماذا كنت تفعلني علي هذا احلصان ؟"
 غضبت ستاسي ملعاملته وأجابت : 

" كنت ذاهبة للنزهة . إذا كان هذا من  
 شأنك !"

استشاط كورد غضبا وأمسك برسغها  
 ليقرهبا منه :

" نعم , إنه من شأين . أمل تكفك سقطة 
واحدة , أم انك تفضلني أن تقتلي يف  

 القادمة ؟"املرة 



 ملعت عيناها غضبا :
" كانت تلك حادثة . وكانت ستحدث 
لو كنت علي صهوة أي حصان آخر , 
إن هذا احلصان ملكي وليس من حقك 

 أن ..."
قاطعها كورد بربود وهو يرتك رسغها  

 حبركة ساخرة من يده :
" إن يل كل احلق طاملا أنين مسؤول عما 

  حيدث لك يف هذا املزرعة . ولن تقرتيب



من هذا الشيطان طاملا أنك يف هذه  
 املزرعة ".

ردت ستاسي حبدة وقد أزال عنها 
 الغضب خوفها من سيطرة كورد:

"أمحد هللا أنين لن أبقي هنا طويال .  
وعليك أن تفكر يف طريقة إلبعادي عن  

احلصان ألنه ملكي وأنوي أن أركبه  
 وقتما أريد !"



حملت ستاسي عيين ليداي تسخران من  
تصرفها الطفو يل , ولكن ضيقها  

بدكتاتورية كورد وإحساسه املبالغ فيه  
ابملسؤولية جعالها تتجاهل مشاتة العينني  
السوداويني . وأقرتب من اجملموعة رجل 
طويل القامة يرتدي ثيااب رايضية زرقاء . 

وكانت مشيته مألوفة هلا ولكن صوت  
 كورد شد انتباها .



لحد من كان صوته منخفضا يف حماولة ل
 غضبه :

" سأسجنك يف البيت إن اضطررت ,  
ولكنك لن تركيب هذا احلصان . هناك  

 جياد أخري كثرية ميكنك ركوهبا ".
 قالت ستاسي ساخرة :

 " ال شكرا ".
واجتهت حنو احلصان الراقص . ولكن  

األصوات العالية الغاضبة أاثرت احلصان 



الذي جذب احلبل الذي كان ميسكه  
ط بسرعة , ولكن  العامل وشب مث هب 

كورد كان سريع التصرف فجذب 
ستاسي بعيدا عن هتديد احلوافر الغاضبة 

. 
 أمسك بكتفيها ومتتم يف أذهنا :

 " إنك أعند امرأة عرفتها يف حيايت !"
دق قلب ستاسي لقرهبا املفاجئ من  

كورد , ومتنت لو أنه يعزو انفعاهلا  



لنجاهتا من احلصان , وكانت نظرته  
إيل وجهها الشاحب .   جادة وهو ينظر
 مث زجمر قائال :

مل ألتق يف حيايت بشخص حيتاج لعلقة  
 ساخنة أكثر منك ".

 مث تركها واستدار للجماعة املنتظرة .
مسع صوت الغريب الضاحك يوافقه  

 قائال :
 " امسعوا. امسعوا..."



 وهو يقف جبوار ليداي .
ابلطبع كان الصوت اخلفيض الفرح  

وقطعت نشيجها وجرت  مألوفا لديها . 
جمتازة كورد إيل الرجل املنتظر . صاحت 

 قائلة :
" كارتر . كارتر . كم أان سعيدة لرؤيتك  

" 



وألقت بنفسها بني ذراعي الشاب . 
وانقطع حديث كورد بسبب هذه التحية 

 غري املتوقعة .
دهش كارتر حلرارة ترحيبها وقال وهو 

 ميسح علي رأسها :
 أعلم أنك  "أهال اي عزيزيت . لو أين

سرتحبني يب هكذا جلئت منذ وقت 
 طويل " 



مسحت ستاسي دموعها ونظرت لعينيه  
الزرقاوين الرقيقتني وقد فقدت سيطرهتا 
علي نفسها بسبب جميء كارتر املفاجئ 
ابإلضافة إيل انفعاهلا ملشادهتا مع كورد  

. وفهمت أن كارتر قد فسر ترحيبها به  
تفسريا خاطئا, ولكن وجود شخص  

ع االعتماد عليه خفف من  تستطي
توترها.كان وجوده مبثابة ملجاء من  



عاصفة االنفعاالت اليت هزهتا لدرجة 
 اإلهناك.

قطعت ليداي الصمت بتعليق الذع 
 قائلة:

 "أظن أن كال منكما يعرف األخر" 
شعرت ستاسي ابحلرج لرتحيبها احلار  

وامحرت وجنتاها وهي تقدم كارتر  
 املزهوة للجماعة. جتاهلت ابتسامة ليداي

وحاجبها املقوس وهي تقدم هلا كارتر .  



مدت له يدها الناعمة أبظافرها املطلية, 
ونظرت إليه إبمعان بينما خطا كورد 
لألمام لتعرفه ستاسي بكارتر, كانت 

عيناه ابرداتن كالثلج عندما بدأت  
ستاسي تقدم له كارتر, ولكن األخري  

تدخل وهو يشد على يد هاريس اليمين 
 حبماسة :

" سيد هاريس. يسعدين أن التقي بك.  
مل أكن أظن أنين ساري اليوم الذي  



يرفض فيه احد أن تركب ستاسي هذا 
احلصان ومينعها ابلفعل . وأريد أن أقدم 

 شكري وشكر أيب للعناية هبا"
 رد كورد ردا الذعا: 

"لن أخدعك وأقول إهنا كانت مهمة  
سهلة. إن اآلنسة ادامز فتاة قوية  

 هل ستبقي طويال؟"اإلرادة جدا 
ابتسم كارتر وهو ينظر حبنان لشعرها  

 الكستنائي وقال:



"سابقي حىت اقنع ستاسي ابلعودة معي. 
 وامتين أن نعود خطيبني".

 تصبح علي خري اي كورد -11
11 11 11 11 11 11 11 11 

11 11 11 
كانت ستاسي ترقب كورد من طرف  

خفي . وهي تشعر أهنا يف محاية الشاب  
انبها , ولكن عيين كورد الواقف جب



أهلبتاها بنرياهتا عندما مسع ما قاله كارتر  
. 

 واندفعت ليداي قائلة :
 " أليس هذا رائعا اي كورد ؟"

ورمقت ستاسي بنظرة خبيثة خاطفة , مث 
ابتسمت لكورد وأخذت ذراعه وهي 

 تضيف :
 " اي هلا من هناية رومانسية ".

 وافقها كورد قائال :



 " نعم إهنا كذلك!"
ولكن صوته كان أجش كما لو كان  

 يسعي للسيطرة علي أعصابه .
ومل يهتم أحد بسماع رد ستاسي علي 
هذا العرض العلين , غري أهنا ما كانت  

لرتد يف تلك الظروف , ولكنها اغتاظت 
ألن اجلميع كان يسلم أبن ردها هو  

 اإلجياب .



وأرادت ستاسي أن تغري املوضوع  
 فسألت :

مسؤولة عن تنظيم املزاد  "كارتر . إنين 
السنوي لبيع اجلياد الذي يعقده سيد 

هاريس . وسيكون يوم السبت القادم .  
 هل تستطيع البقاء حىت ذلك احلني ؟"
فأسرعت ليداي ابلرد قبل أن يستطيع 

 كارتر الكالم :



" أوه . ستاسي جيب أال تدعي شيئا 
بسيطا كهذا يعطلك . أان واثقة أن كل  

ما يرام إذا حللت أان شيء سيكون علي 
 حملك . إذ أننا أمام أمر طارئ"

كانت اجلملة األخرية موجهة لكورد . 
وشعرت ستاسي أبن ليداي حريصة علي 
التخلص منها وأبسرع وقت . وتنفست 
ستاسي الصعداء عندما مسعت رد كورد  



الذي أجاب وعيناه البارداتن تتجهان  
 لكارتر كما لو كان يتحداه أن خيالفه:

فات أوان التغري إن موعد املزاد   "لقد
اقرتب جدا و وهذا يعين ارتباكا ال  

داعي له . كما أنين ال أعتقد أن عودة 
آنسة آدامز الفورية أمر حيوي هلذه  

 الدرجة ".
 قال كارتر بسرعة :



"ال . ابلطبع ال . إن أيب أعطاين مهلة  
أسبوع ألقنع ستاسي ابلعودة معي  

 ة ". وسنعتربها فرتة استجمام قصري 
وتبادل احملامي الشاب ابتسامة من يتآمر  

 مع ستاسي , مث عاد لكورد قائال : 
" هل يوجد فندق ابملدينة أستطيع 

اإلقامة فيه ؟ إنين أريد أن أجد مكاان  
 أستقر فيه ".

 وبدأت ليداي كالمها قائلة : 



 " ال داعي للبقاء يف املدينة ".
 وقاطعها كورد قائال :
 "."تستطيع اإلقامة هنا 

ومل يعط كارتر فرصة العرتاضه املهذب  
 أبن لوح بيده قائال:

" إن املنزل واسع . وامسح يل  
ابالنصراف فلدي عمل أقوم به ,  

وأعتقد اي ليداي أنك علي موعد للغداء  
 . أليس كذلك؟"



أمسك كورد بذراع ليداي وأبعدها بشدة  
عن كارتر وستاسي اللذاين صمتا . بينما 

سي . سأهلا بصوته  أخذ كارتر ينظر لستا
 الرقيق: 

"مل جتييب علي سؤايل ولو أنه مل يكن  
سؤاال ابلضبط أليس كذلك ؟ ال جتييب 
اآلن فإنين سوف أسأله مرة أخري يف  

ظروف أكثر رومانسية .أما اآلن 



فيمكنك أن تدليين علي غرفيت وتقصي 
 علي حكاايت تكساس اليت تعلمتها".
وضحكت ستاسي بعصبية . وأخذت 

ر واجتها حنو البيت . وقصت بيد كارت
عليه ما مر هبا من أحداث منذ وصوهلا  

, وهي تصبغ األحداث بصبغة ضاحكة 
, ودخال املبين احلجري حيث أرشدته 

إيل غرفة من غرف الضيوف يف الناحية 
املقابلة لغرفتها . واقرتحت عليه أن 



يلقاها بعد نصف ساعة عند مستنقع 
 االستحمام.

علي ظهرها   كانت ستاسي تعوم بكسل
عندما صعد كارتر لسطح املاء بعد أن  

غطس . وأخذ االثنان يسبحان ملدة 
ساعة مث صعدا إيل جانب املستنقع 

 سعيدين ومرهقني . 
قارنت ستاسي بني قسمات وجه كارتر  
الناعمة . وبني مالمح كورد اخلشنة .  



وأدركت ستاسي أن كارتر ليس 
ابلشخص الذي ال يقهر كما ظننته من  

ولكنهما عادا إيل صداقتهما  قبل . 
القدمية بدون أن تستطيع التصريح له  

 ابلتغري الذي طرأ عليها .
 قالت هبدوء :

" أعلم أبمر الرسالة اليت أرسلها والدك  
 للسيد هاريس قبل أن أيت إيل هنا" 



وحلظت أن وجه كارتر امحر خجال , 
 وقال:

" تفهمني أن أيب كان قلقا بشأنك . وقد 
نه كان علي حق , ومل بينت األحداث أ

أكن أعلم شيئا عن هذا املوضوع إال  
 بعد احلادث الذي وقع لك".

 مث استدار لريقب ستاسي وهو يسأل :
 "ما الذي جعلك تبقني هنا , املزاد ؟"



شرحت له ستاسي حادثة دايبلو مع  
العامل أبقل قدر من التفاصيل , مبينة 
موقف كورد العدائي منها ابختصار . 

جه كارتر تعبري السرور  وظهر علي و 
خببث عندما فرغت من كالمها كأنه  

 يشمت ملا حلق هبا من إهانة .
 وضحك قائال :

" تصوري أن خترجي ملطاردة األبقار !  
 هذا كثري جدا !"



اغتاظت ستاسي لدعابته وأجابت  
 بسرعة :

"حسنا مل يكن األمر مضحكا عندما 
حدث. ليس ألحد أي خيار عندما 
 يصدر سيد هاريس إنذاره النهائي" 

قال كارتر يف هلجة أكثر جدية ولو أن  
 عينيه ظلتا تلمعان خببث:

"أخذت عنه هذا االنطباع بعد ظهر  
 اليوم, وال أظن أن الصرب احد خصاله"



 أجابت ستاسي جبدية:
على اإلطالق   "اندرا , وليس لديه صرب

عندما يتعلق األمر يب. ومازلت اعتقد 
انه كان سخفا من والدك أن يكتب هذه 

الرسالة, خاصة انه مل خيربين هبا. وكلما 
تذكرت األشياء البشعة اليت تفوهت هبا 
وفعلتها لظين أبن كورد ليس إال طاغية 

متعجرف يستمتع إبصدار األومر  
 للناس"



 " اتعنني انه ليس كذلك؟"
 اعين""ال.

تلعثمت وهي تبحث عن الكلمة 
املناسبة لتفسر هبا تغري موقفها بدون أن  

 تبوح إبحساسها احلقيقي
 ضحك كارتر ووقف قائال:

"ال يهم. ال يهمين من هو وماذا يفعل . 
لقد استطاع أن مينعك من ركوب هذا  

احلصان وحافظ عليك حىت استطيع أن  



أخذك معي . ال يهمين حىت من يكون  
ء تكساس. وأالن سأبدل ثيايب من أشقيا

قبل أن حتولين مشس تكساس إىل مسكة 
 مشوية!"

ويف الليلة التالية , بينما كانت ستاسي 
تبدل ثيابه للعشاء كانت ختاف مما سيأيت 

. فقد كانت أتمل أن تبعد كورد عن  
تفكريها يف وجود كارتر , غري أن كورد  
بدل هذا األمل بنجاح.فمنذ حديثها 



القصري مع كارتر كان كورد دائما معها . 
فأن مل يشرتك يف احلديث فهو موجود يف 

 اجملاورة.   الغرفة
سر كارتر لدعوة العشاء عندما أبلغته هبا 

ستاسي , ومل ترتك هلا محاسته فرصة 
للرتاجع . تعجبت لنفسها فهي تعلم أن  

قرب كورد منها يسبب أملا شديدا . 
فهل تستمر يف عذاهبا؟ كل يوم مير كان 

يقرهبا من موعد رحيلها . وهكذا تتحول 



  كل حملة من الرجل املمتلي رجولة إيل
ذكري تعتز هبا إيل األبد وهي حتيا 

 وحيدة .
وهبطت ستاسي الدرج رقيقة ورشيقة  

كاحللم إيل حيث انتظر كارتر وكورد يف  
ثياب السهرة . مل ينطق كارتر ولكن  

عينيه الزرقاوين ملعتا إبعجاب أقوي من  
الكلمات . ونظرت برتدد لوجه كورد  
علها جتد فيه ما يؤيد إعجاب كارتر , 



بد أي إعجاب بينما رأت ولكن مل ي
اهتزاز عضلة فكه الذي أفسد هدوء  
وجهه . وندمت ستاسي لبحثها عن 

 إعجابه واجتهت لكارتر متسائلة :
 " هل حنن مستعدون ؟"

 ابتسم كارتر ممسكا بيدها وقال:
 " وراغبون ".

كانت السيارة البنية الفاخرة يف  
انتظارهم . جلست ستاسي يف املقعد 



ق , وانتظرت يف  اخللفي وراء السائ
عصبية أن ينضم كارتر . نظرت يف قلق  
إيل املرآة فالتقت بعيين كورد احملريتني ,  

وسرعان ما نظرات بعيدا . مث صعد 
احملامي الشاب جبوار ستاسي وانطلق  
كورد ابلسيارة مبهارة . كان احلديث  

سطحيا يف الطريق إيل منزل ليداي وكانت 
ستاسي ال تغض الطرف عن رأس كورد  

اجلالس أمامها , فلم يكن يف استطاعتها  



إال أن تتظاهر ابالهتمام ابملناظر  
 الطبيعية .

عندما أوقف كورد السيارة ودخل إيل  
 منزل ليداي قال كارتر :

" أنك هادئة جدا الليلة . هل هناك ما  
 يضايقك؟"

أجابت ستاسي وهي تبتسم امتناان 
 الهتمام كارتر هبا:



تمتع ابملناظر " ال . ابلطبع ال . كنت أس
الطبيعية , خاصة والشمس علي وشك 

املغيب . إهنا تضفي علي كل شيء 
 هدوءا غامضا".

 متتم كارتر هبزة ساخرة من رأسه :
" اي هلا من فتاة ! إهنا جتلس جبانب رجل 
سافر, عرب نصف البالد لرياها , فإذا هبا 

 تعجب ابملناظر الطبيعية"



ضحكت ستاسي إذ كانت تشعر  
 لوجوده وقالت : ابالرتياح

" أوه ... كارتر ! إنك تعلم أنين مسرورة 
 لوجودك هنا ".

كان علي وجهه تعبري حزين وجاد ,  
وعيناه الزرقاوان ترمقاهنا بفطنة وهو 

 يقول:



" ولكنين أتسأل عما إذا كنت مسرورة  
لوجودي أان ابلذات أم جملرد وجود  

 صديق قدمي ".
فهمت ابالعرتاض ولكنها توقفت لقدوم 
كورد وليداي متسك بذراعه , كانت علي 

وجهه ابتسامة راضية وهو ينظر للمرأة 
األنيقة . وشعرت ابألمل يعتصر قلبها 
وملعت عيناها من الغرية . وكان شعر 



ليداي الفاحم مرسال حول رقبتها العاجية 
 مربزا فتحة صدر ثوهبا البنفسجي .

الدعاابت , ونظرت ليداي تبادل اجلميع 
ليد ستاسي مث إيل كارتر يف دالل 

 وقالت:
" ظننت أننا سنحتفل الليلة . أم أنك  

نسيت أن حتضر اخلامت حىت تصبح 
 اخلطبة رمسية ؟"



أجاب كارتر إجابة مرحة , مل تسمعها 
ستاسي اليت ركزت انتباهها علي كورد  

وهو ينظر إليها يف املرآة . وتصاعد الدم 
يها أمام نظرته الفضولية اهلازئة  إيل وجنت

. فلم تشأأن تشرتك يف احلديث اجلاري  
بني ليداي وكارتر وحولت انتباهها للنظر  

من النافذة لتخفي الغرية واألمل عن كورد 
 . 



وملا وصلوا هبرت ستاسي ابملبين املتناثر 
املكون من طابقني والقابع يف أحضان 

أشجار الصنوبر اخلضراء . ودخلوا إيل  
نطقة املطعم . اندي اخلادم كورد ابمسه م

األول وأرشد اجملموعة بنفسه ملائدة  
 منعزلة .

أجلس كارتر ستاسي علي يسار كورد ,  
وهدأت رعشة قلبها املتوتر قليال  

لوجوده, وكانت يدها اثبتة وهي تشرب  



خنب تكساس الذي اقرتحه كارتر .  
 وأضافت ليداي وعيناها علي كورد:

 تفرقوا".  " وخنب مجع مشل من
شعرت ستاسي ابالرتياح عندما انتهوا  
من العشاء , فهي لن تضطر للحديث 

يف القاعة نظرا لوجود الفرقة املوسيقية , 
وتركت ستاسي املائدة مع كارتر وتبعا  

االثنني اآلخرين إيل القاعة . وتسمرت  
عينا ستاسي على شعر كورد وكما لو  



كان يدري بنظرهتا استدار ونظر إليها يف 
 غموض مث قال :

"أرجو أال ختيب الفرقة املوسيقية آمالك  
. . إن أغلب أعضائها مكسيكيون , 

وستجدين للموسيقي طابعا التينيا  
خيتلف عن النغمات اليت تعودت عليها  

" 
وأجفلت ستاسي يف قرار نفسها عند  

مساعها كلمات كورد مبا حتمله من نقد 



خفي . مل تكن هناك جدوى من  
ن رأيه فيها سيئا ابلفعل  معارضته فقد كا

. فلم جتبه وتبعتهما يف صحبة كارتر إيل  
املائدة . وبد أن طلبوا مشروابهتم طلب 

منها كارتر أن تراقصه , فوافقت علي 
الفور وقد أسعدها أن تبتعد عن صحبة 
كورد وليداي املقلقة . وعزفت القيثارات 

الثالث أغنية قدمية علي إيقاع الطبول  



لستاسي ثقتها وهي   الرقيقة , وعادت
 ختطو مع خطوات كارتر اليت اعتادهتا .

وسأهلا كارتر فجأة وعيناه ترقبان وجهها 
 إبمعان :

" ماذا بك الليلة ؟ عندي شعور أبنك 
 خائفة أو ختفني شيئا ".

أقلقتها صراحته املفاجئة ففاتتها خطوة 
وصعدت إيل حلقها مئات االعرتاضات  

 :ولكن كارتر استمر قبل أن تتكلم 



" ال أظن أين أريد منك إجابة . أعتقد  
أنك ستكذبني أو ختفني بعض احلقائق . 
ويف أي من احلالتني سيكون اجلرح مؤملا 

... ستاسي إذا أردت أن تصارحيين 
 سأكون جبانبك مهما كانت الظروف".
امتألت عيناها بدموع البؤس وبدأت  

 تتكلم :
 " كارتر . إنين ... "

 مهس قائال :



ن نتكلم اآلن . رمبا فيما " صه ... ل
 بعد عندما نكون مبفردان ".

وانتهت األغنية وعزفت الفرقة موسيقي 
أكثر سرعة . واستمرا يف الرقص وعندما 

عادا للمائدة كانت ابتسامة ستاسي 
صادقة لعلمها بتعاطف كارتر وحمبته , 

ولكن هلجة كورد اهلازئة وابتسامته  
  امللتوية جعلتا ستاسي تتوتر وزاد من
أملها بريق االنتصار يف عيين ليداي , 



وازدادت الغصة يف حلقها كلما راقبت 
كورد وهو يرقص مع ذات الشعر  

األسود , وقرب هناية األمسية طلب  
كارتر ليداي للرقص اتركا ستاسي وحدها 

 مع كورد . 
وعلقت ستاسي وهي حتاول أال تبدي 

 اهتمامها :
 " إهنما يرقصان رقصا رائعا معا ".



ليها كورد اببتسامة مل تستطع  نظر إ 
 ستاسي أن تفسرها وقال:

" أتشعرين ابلغرية ؟ إن ليداي امرأة مجيلة 
 جدا".

أجابت ستاسي وصوهتا يرتعد, فقد  
شعرت ابلغرية ولكن لسبب أخر غري ما  

 ظن كورد : 
 " ال . ابلطبع ال."

 وقف كورد وقال برقة :



 " هل نرقص ؟"
نفسها  ابلطبع سرتفض . ملاذا تعذب 

ابلرقص معه وهو حيب امرأة أخري ؟ ما 
الذي جتنيه سوي تعب القلب ؟ ولكنها 
مل تعرتض بكلمة ووجدت نفسها ترقص 

معه , لن تستطيع االنسحاب اآلن .  
وتوهج وجهها سعادة ودق قلبها غبطة 

وهو ينظر إليها. ومل يهمها يف تلك  
اللحظة إن كان يرقص معها من ابب  



وضغطت بيدها   الشفقة أم اجملاملة .
على يده وضمها إليه وعيناه تبتسمان 
هلا يف رقة . رقصت ستاسي يف صمت 

وقد جتاهلت األغنية اليت تعزف  
والراقصني حوهلا وكل شيء إال قرب  

 كورد منها .
وانتهت الرقصة فاقرتح كورد العودة , 

ووافقت ستاسي وقد مزقتها االنفعاالت 



اليت خشيت أن تظهر بسبب قرب كورد 
 وحبها اليائس .

ويف طريق العودة كان اجلميع صامتني . 
كان كارتر هادائ علي غري العادة يف  
املاضي . كاان يقضيان الساعات معا  

بدون أن يتكلما , ولكن هذه املرة كان 
القلق يشوب صمته كما لو كان يصارع 
حلل مشكلة عويصة , أما كورد فكانت  
إجاابته علي أسئلة ليداي قصرية حىت أهنا 



هي األخرى صمتت . وتنفست ستاسي 
الصعداء عندما وصلت السيارة للمزرعة 

 وفرت إيل غرفتها .
ويف الصباح التايل عاد كارتر لطبيعته 

تاسي املرحة ودعابته . وتطوع مبعاونة س
يف ترتيبات املزاد فأخذ يذهب إيل  

املدينة لقضاء بعض احلاجات ويراجع  
قائمة اجلياد الصغرية مع هانك . 

وعموما كان يتويل عنها األعمال اليت  



تستغرق وقتا طويال , أما كورد فقد عاد  
إيل التغيب عن البيت وكان يتجنب 

كارتر وستاسي يف اليومني األخريين .إال  
اء معهما يوم االثنني مث  أنه تناول العش 

تركهما بعد العشاء مباشرة بدون أن 
يفصح عن وجهته , غري أن ستاسي 

حملت يف املساء ضوءا يف انفذة املكتب 
. أما ليداي فلم أتت , مما أدهش ستاسي 



فقد كانت دائمة التواجد يف املزرعة منذ 
 عودهتا.

نزعت ستاسي الورقة من اآللة الكاتبة  
ي عملها . وطوال وركزت أفكارها عل 

الصباح كانت مشغولة ابلرد علي 
طلبات راغيب املنشور اخلاص ابملزاد . 

وكان هذا آخر املكاتبات . وأضافته إيل 
بقية الرسائل انتظارا لعودة كارتر من  

االصطبل . رمبا وجدت الوقت لشرب  



فنجان من القهوة قبل أن تلتقي  
بزوجات عمال املزرعة ملراجعة تفاصيل  

 أثناء وليمة الشواء.مهامهن 
اجتهت ستاسي إيل املطبخ فوجدت ماراي 

يف الطريق حتمل صينية عليها فنجان 
 قهوة ساخن وفطرية .

 ابتسمت ستاسي قائلة :
" إنك منقذة , كنت على وشك 

 الذهاب للمطبخ لصنع فنجان قهوة ".



 عربت ماراي عن سرورها مث قالت :
 " هل ستنظم إليك السنيورة ليداي ؟"

 يف حرية : قالت
 " ليداي ؟"

" نعم . لقد وصلت يف سيارهتا فظننت 
 أهنا ستشرب القهوة أيضا".

 بدأت ستاسي :
 " ال أعلم ".



وقطع حديثهما صوت الباب اخلارجي 
يفتح مث يغلق , ودخلت ليداي غرفة 

الطعام بينما كانت ماراي تغادرها  
 وابتسمت قائلة: 

" صباح اخلري اي ستاسي يسعدين أنك  
كنت أرجو أن أحتدث معك اليوم  هنا ,  

غري أين خشيت أن تكوين مشغولة مبزاد  
 يوم السبت ".



مل تكن ستاسي حريصة علي دردشة 
 أخري مع ليداي فقالت:

" سأضطر للعودة للعمل بعد بضع  
 دقائق ".

وجلست ليداي برشاقة أمام ستاسي وهي 
 تسوي ثياهبا األنيقة مث قالت :
د أنك  " ال أري خامت اخلطوبة , ال ب

 وضعت حدا لقلق الشاب املسكني ".



اغتاظت ستاسي لتدخل ليداي فيما ليس 
 من شأهنا فقالت بربود:

"إذا كنت تقصدين كارتر فقد كنت 
مشغولة , وال داعي للعجلة , أليس 

 كذلك ؟"
 " لو كنت مكانك ملا تركته يبتعد عين".

" هذا هو وجه االختالف , فأنت لست 
 أان ".



اي البارداتن منذرتني  وارجتفت عينا ليد
ابلشر عند مساعها كلمات ستاسي 

 واستطردت وهي تبدي اهتمامها قائلة :
" هذا صحيح ولكنين أري املوقف  

 بوضوح أكثر منك ".
تضايقت ستاسي الهتمام ليداي املزيف 

 وقالت:
" ملاذا ال تدخلني يف املوضوع ؟ نستطيع 
أن نتكلم يف حلقات مفرغة طوال النهار 



سن احلظ لدي أعمال أفضل . ولكن حل
 أقوم هبا ".

دهشت ليداي جلرأة ستاسي غري املتوقعة 
, ووقفت مث استدارت برأسها ذي  

اجلدائل الالمعة حنو ستاسي وقالت يف 
 صوت ساخر : 

" إنك على حق . ال يوجد بيننا حب 
مفقود فلماذا التظاهر ؟ إن وجهة نظري 
واضحة حقا وهي أال تؤجلي الرد على 



كارتر أمأل يف أن أييت كورد بعرض  
أفضل ألنه لن يفعل . أتظنني أن كورد  

أعمي حىت ال يفهم أنك واقعة يف غرامه 
 ؟"

وقفت ستاسي لتقابل حتدي املرأة األكرب 
 سنا وأجابت :

" هل ختافني من بعض املنافسة , أم أن 
أتثريك على كورد ضعيف حىت أنك ال  

 تستطيعني املغامرة ؟"



 صاحت ليداي :
" ال جتعلي من نفسك أضحوكة ! إن  
املرأة األكثر نضجا تعرف الفرق بني  
احلب والشفقة . كنت مكتئبة طوال 
أمسية األحد مث توهجت مثل شجرة 

ك كورد. عيد امليالد مبجرد أن رقص مع
أال تفهمني أنه يشفق عليك ؟ وأن  

شعوره املبالغ فيه ابملسؤولية جيربه على 
مثل هذه التصرفات ؟ ال أعلم أين  



كربايؤك أو إذا كنت قد جتاوزت مرحلة  
املراهقة أم ال ؟ ولكن يف احلالتني لقد  
أثر وجودك على خططي أان وكورد . 

وعلى الرغم من أن املوضوع يثري 
فض أن يعلن حقيقة  السخرية فقد ر 

 مشاعره خوفا من أن جيرحك".
 ردت ستاسي :

" سأقول لك ما قلته لكورد . سأرحل 
مبجرد انتهاء املزاد . سأعود مع كارتر  



وأضع حدا لقلقك . وسأخرج من 
حياتكما إيل األبد بعد بضعة أايم , 
وتستطيعني أن تفعلي أنت وكورد ما  

تريدان . وحىت ذلك احلني أفضل أن  
هذا املنزل اآلن وتبتعدي عن ترتكي 

 طريقي مستقبال".
كان صوت ستاسي يرتعش من الغضب 

املكبوت ولكن صدق كلمات ليداي 
 جرحها عميقا .



تركت ليداي الغرفة وهي تدق بكعب 
حذائها يف انتصار , ومسعت ستاسي 

وهي كاملخدرة هلجة ليداي الراضية وهي  
حتيي كارتر عند دخوله إيل املنزل , 

ر ورمق ستاسي والحظ أهنا ودخل كارت 
 قابضة يديها يف شدة فقال :

 " ماذا حدث ؟"
كانت تبدو مثل سندريال عندما وضعت 
قدمها يف احلذاء الزجاجي ووجدت أنه  



مقاسها متاما . فردت ستاسي مبرارة غري 
 معهودة :

" حقا ؟ إن لدي اجتماعا اآلن وعلى 
مكتيب بريد كثري هل ميكنك أن ترسله  

 اليوم؟"
وأخذت كراستها وأسرعت خارج الباب 

. 
ويف املساء التايل ذهبت ستاسي مع 

كارتر يف نزهة على اجلياد . وعند 



عودهتما حتدثت ستاسي مع كارتر يف  
سعادة , وقد جتدد نشاطها بعد نزهة  

 الغروب .
 قال كارتر عند وصوهلما :

" سأذهب ألغسل قذارة تكساس 
يف الشرفة  الغالية إذا مسحت . وسألقاك

 بعد نصف ساعة ".
سبقته ستاسي صاعدة إيل غرفتها وهي  

 تبتسم قائلة :



 " اتفقنا ".
وبعد فرتة قصرية التقت به يف الشرفة .  

كان جالسا يداعب كلبها يف شرود وهو 
ينظر يف ظلمة الليل . وقفز كاجون يف  
سعادة عندما رأي سيدته بينما وقف 
كارتر ليلقاها . وأخذت ستاسي يده 

املمدودة وجلست إيل جانبه . وابتسم 
 قائال :



"مل تستغرقي وقتا طويال . ظننت أنين  
أستطيع أن أشرب شيئا آخر قبل 

 حضورك".
 وأشار إيل صينية حتمل كؤوسا.

 وداعبت قائلة :
"على األقل تركت يل كأسا. إهنا ليلة  
 رائعة . تري أين توجد بقية النجوم؟"

ا يف  " لو كنت عاشقا مثاليا لقلت إهن 
 عينيك ".



 ضحكت ستاسي معرتضة :
 " أوه ... كارتر !"

وضع يده على ذقنها يف حنان, وكان 
 وجهه جادا وهو يرمقها .

" ليتين أستطيع أن أقوهلا وأان أعلم 
 صدقها ".

مث تركها ووقف فجأة . ووضع يديه يف  
جيبه ومشي إيل العامود ومحلق يف  

الفضاء . واضطربت ستاسي وهي تعبث 



جبيوهبا , فقد أعادت كلماته الصادقة  
 شعورها ابليأس .

كانت يف صوته رنة غريبة اتسمت مبرارة 
 مل تعهدها ستاسي وهو يقول : 

" هل تعلمني كم خططت هلذه األمسية 
ها حنن مبفردان بدون أن  منذ وصويل ؟ 

يضايقنا أحد يف إطار مثايل , والليل  
احلالك يعزلنا عن العامل , وجنمتان 

تنظران لنا يف تشجيع , , وفتاة مجيلة 



متتلئ عيناها توقعا للكلمات اليت ستقال 
. ولكن عينيك ال متتلئان توقعا . أليس  

 كذلك ؟"
تساقطت الدموع علي وجنتيها وهي 

اهتام عينيه . قال   ختفض رأسها أمام
 كارتر بصوت رتيب :

"كنت انوي أن أقوم مبهميت كما يليق , 
أركع وأقول : ستاسي إنين أحبك 

وأريدك أن تصبحي زوجيت . سخيف 



... أليس كذلك ؟ إنين أحبك ولكن يل  
كربايئي . ال أريد أن أمتلك ما ال  
خيصين . أعتقد أن هناك من كان  
ضي , سيطلبك للزواج على أمل أال ترف

ولكين ال أطلب ذلك لسبب خمتلف 
متاما , إنين أخشي أن تقبلي وال أستطيع 

العيش معك وأان أعلم أنك حتبني أحد  
 مزارعي تكساس "



اهتز كتفا ستاسي خجال مما سببته 
لكارتر من أمل ومرارة . وأفاق كارتر من  

إشفاقه على نفسه , ونظر للفتاة 
الصامتة الباكية , ومشي إليها واضعا  

 ده على رأسها .ي
 اختنق صوته وهو يضمها :

" أوه . ستاسي ... ملاذا كتب علينا هذا 
 ؟"

 بكت علي صدره قائلة :



"كارتر ... كنت أريد أن أصارحك  
ولكين مل أستطع . أن أجرحك وأان أعلم 

 كيف يكون هذا األمل".
ابتسم وقد شعر ابالرتياح ألنه خيفف من 

 أملها :
ام .  " سيكون كل شيء على ما ير 

تعلمني ما يقال إن أمل اجلرح يستمر فرتة 
 وجيزة ".



" ما كنت ألقول نعم ... ما كنت ألفعل 
 هذا بك ..."

 أبعدها ومسح وجنتيها بيده قائال : 
" ال . أعتقد أنين كنت أعلم ذلك , إن  

 معدنك أفضل من هذا ".
 سألته ستاسي :

" سوف تبقي وتعود يب بعد هناية  
 األسبوع؟"

 : ابتسم كارتر



" ابلطبع . أال تعلمني اي صغرييت أنين يف 
 خدمتك يف أي وقت؟"

اعرتفت له ومها ميران خالل الباب  
 الزجاجي :

" ال أعلم ماذا كنت افعل لوال قدومك  
 يف هذا الوقت ".

مسعت تنهيدة قلقة بينما خطا كارتر 
ليفتح الباب. استدارت ستاسي لتنتظره 

فوجدته وانتباهه مركزا علي ما بعد  



امها , تطلعت إىل حيث ينظر أم
فوجدت كورد واقفا عند ميينها ويف يده 
كتاب واالخري سيكارة . كانت عيناه 

ضيقتني وهو ينظر من ستاسي إىل  
كارتر. مث أدار رٍأسه فجأة وأطفأ  

 سيكارته بعصبية. 
 قال معاكسا :

" إنكما أتواين إىل فراشكما مبكرا 
 ايشباب . أليس كذلك؟"



 وهي تتجه للدرج :متتمت ستاسي 
 "كان يوما مفعما ابألحداث "

" هل تسري ترتيبات مزاد السبت يف  
 سالسة"

بدأت ستاسي تتكلم وقد ضايقها  
 تلميحه إبمهاهلا للعمل:

 "ابلطبع . إذا أردت أن تراجعها أالن"
قاطعها كورد وهو يراقب خطوط 

 وجهها: 



"ال. لن يكون هذا ضروري سيكون  
 الصباح"هناك متسع من الوقت يف 

كانت هلجته مقتضبة وتؤذن ابالنصراف 
 وقال كارتر بشيء من السخرية: 

 "تصبح على خري اي سيد هاريس".
وأسرعت ستاسي أمام عيين املزارع ومها  

 ترمقاهنا حبدة وقالت:
 " نعم تصبح على خري اي كورد"



تبعهما صوته ومها خيرجان من الغرفة  
 قائال:

 "تصبحان على خري"
 يد _عينان من حد12

12 12 12 12 12 12 12 12 
 جاء النداء من التل :

 " مرحبا "
نظرت ستاسي فرأت كارتر يتجه إليها  

 بساقيه الطويلتني . 



 أجابت اببتسامة :
 " مرحبا بك ".

 قال كارتر معاتبا :  
" كان جيب أن أعرف أنين سأجدك هنا 

. أال تعرفني كم الساعة اآلن ؟ إنك  
 تعملني منذ الثامنة صباحا ".

 أجابت ستاسي متجاهلة أتنيبه :
" الساعة اآلن السابعة والنصف فقط, 

وأمامي بعض األعمال إلهنائها قبل 



الغد, وقد قررت لندا وداين إعداد  
املوائد الليلية بدال من الغد . وفكرت  

أن أعاوهنما. هل أحضرت األشياء اليت  
 طلبتها سيدة غرايسون من موللي؟"

ا طردتين قبل " وأوصلتها هلا أيضا ولكنه
أن أتذوق صلصله الشواء الشهرية . 

 ماذا بقي ألفعله ؟"
نظرت ستاسي إيل املوائد بتوتر وأجابت 

: 



" ال شيء . سيفضح الغد كل أخطائي 
." 

 داعبها كارتر :  
" أين الفتاة املتحمسة ؟ لقد انقضي 

 النهار , دعينا نعد مشرواب مثلجا".
ضحكت ستاسي علي الرغم من توترها  

نت حمتاجة للراحة وشعرت ابألمل . كا
عندما ختيلت ماذا كان سيصبح حاهلا 

هذا األسبوع لو مل حيضر كارتر ,  



والحظت اخلطوط اجلديدة حول شفتيه 
, ولكن ظاهراي , مل يتغري موقف كارتر  

منها , ومل يشر ملا حدث يف أمسية  
 األربعاء املشئوم.

سأهلا كارتر هبدوء وهو يشد علي ذراعها 
: 

 تندمني القرتاب النهاية ؟"
 تنهدت ستاسي :



" ال . سأكون أحسن حاال بعيدا عن  
 هنا ".

 وأضافت لنفسها : ومعي ذكري كورد . 
عاد االثنان إيل الشرفة . وجلست 
ستاسي بينما دخل كارتر إلحضار  

املشروابت . نظرت ستاسي حوهلا يف 
عبوس للمكان الذي كان بيتها يف  

دت نفسها تنظر األسابيع املاضية , ووج
إبمعان للربوة اليت تعلو املنزل . ومسعت 



جرس اهلاتف يرن وكارتر جييبه . فوقفت 
كاملخدرة ومشت إيل التل واملدفن  

الذي يعلوه . مل تسمع كارتر يناديها ومل 
تره وهو حيمل املشروابت يف يديه إيل  

 الشرفة .
مل تتوقف حىت وصلت إيل الباب  

اشرة إيل  احلديدي للمقابر واجتهت مب
القرب الذي حيمل االسم الينا ترييزا  

هاريس... ركعت أمام املقربة ومدت 



يدها تتحسس الكلمات برقة .  
تساقطت دمعتان على خديها وهي 
حتاول أن جتد العزاء عند من أحبهم 

كورد . ومتلك احلزن واألسى قلبها وهي 
 تستند إيل احلجر الرمادي الصامت .

كن هذه  ورن يف أذهنا صوت كورد ول
املرة بدا حقيقيا حىت أهنا استدارت لرتاه 

. البد أن عينيها ختدعاهنا . فها هو 
كورد واقف أمامها , البد أهنا حتلم , 



فقد كان بريق عينيه غريبا . وفجأة 
شعرت ستاسي حبلول الظالم . نظرت  

إيل مكان الشمس فوجدت ضوءا قرمزاي 
يشري إيل أصيلها . مل تكن حتلم ! إذا  

فعال هو الذي يقف أمامها .  فكورد
تغري تعبري وجهها وهي تقف أمامه , 

فأعاد ذراعه اليت كان قد مدها إليها إيل 
جانبه.سأهلا كورد وقد بقي شيء من  



الرقة يف صوته وهو يتطلع إيل نظرة األمل  
 علي وجهها:

 "ماذا تفعلني هنا؟"
 " جئت لكي ..."

كادت أن تنطق ابحلقيقة مث نظرت  
بعصبية إيل احلجر الذي يعلو قرب دوان  
الينا مث إيل احلجر الذي جبانبه , وقالت 

 بال اقتناع :



" مقربة والدك ! تذكرت والدي وفكرت 
 أن جميئي هنا سيقربين منه ".

مل تعرف ستاسي إذا كان قد قبل 
تفسريها . وأمسك بذراعها وقادها  

خارج املدافن بدون أي تعليق . ونظرت  
هه بقلق . مل ينم وجهه ستاسي يف وج

 عن أفكاره ومل حتتمل صمته فقالت :
 "كيف عرفت مكاين ؟"

 أجاب بسخرية : 



 " رآك صديقك تتجهني إيل هنا ".
 قالت بضعف:

 "أوه !"
عندما وصال إيل شرفة بيت املزرعة ترك  

كورد ذراعها يف نفور , وانوهلا كارتر  
مشروهبا وعيناه تفحصان وجهها  

 الشاحب .
 ر هبدوء : سأهلا كارت 

 " هل أنت خبري ؟ أين كنت ؟"



أومأت ستاسي ابإلجياب ردا علي  
السؤال األول قبل أن يقاطعها كورد إذ  
 رشف رشفة من كوبه مث قال ابستهزاء:
" كانت تتخذ من مقربة والدي بديال  

عن مقربة والدها". راقب كارتر ستاسي  
إبمعان رافضا هذا التفسري , ولكن كورد 

 ه واستطرد قائال:مل ينته من كالم



"إن االستسالم لإلشفاق علي النفس 
يعترب ترفا ال يسمح به يف هذا البالد ,  
 علي األقل ابلنسبة ملن يعيشون فيها"  

نفذت قسوة عينا كورد إيل قلب ستاسي 
وتصاعد الدم إيل وجهها , أما كورد  

فاستدار وسار إيل املنطقة الكائنة مشال  
حلفل  االصطبالت حيث تتم الرتتيبات 

الشواء . وتبعته ستاسي مع كارتر . مل  
يتكلم أي منهم . كان كورد يتجاهل  



وجودها خلفه , ومل ينظر كارتر إليها إال  
 مرة واحدة .

مر ثالثتهم أمام صف طويل من املوائد 
إيل حيث أقيمت حفرة طويلة أشعلت  
فيها النريان . كان هناك رجل يضيف 
اخلشب علي النار . ابتسمت ستاسي 

 دما عرفت أنه هانك .عن



راقبت ترتيبات الشواء املبتكرة ابهتمام 
, وتغلب فضوهلا على إحساسها ابلتوتر  

 فسألت :
" هل هذه أسرة قدمية تلك اليت تضعون 

 عليها اللحم؟"
 أجاب كورد ابمسا:

ش . إننا نلف أرجل  " إهنا أسرة اجلي
الذابئح بصفائح لالحتفاظ ابحلرارة 



ويتناوب العمال العناية ابلنار أثناء الليل 
 وسقي اللحم ابلصلصة ".

نظرت ستاسي لكميات اللحم الكبرية 
 وهتفت :

" ايللسماء ! إن هذا الطعام كثري جدا 
 ؟"

 قال هانك :
" إن شهيتنا حنن أهل تكساس عارمة. 

ر صغرية كأهل الشرق إننا ال نلهو بشطائ



. فإذا جلست هنا وراقبت النار سأجنز  
 إعماال أخري " 

 مث أضاف لكارتر:
"تعال معي لتعاونين فلم اعد شااب كما 

 كنت"
مث مضي يف الظالم . خافت ستاسي إذ 
فهمت نية هانك يف تركها وحدها مع  
كورد. كانت تعلم أن كارتر ينظر إليها  

ده أن  يف انتظار أن تقول إهنا ال تري



يذهب. ولكنها مل تستطع أن تتكلم 
 فذهب خلف هانك.

 قطع كورد الصمت بقوله :
"حسنا. سرتحلني بعد يوم. اعتقد انك  

 تتلهفني علي الرحيل"
 أجابت ستاسي هبدوء وصدق:

 "حقا ال. لقد استمتعت بوجودي هنا"
 فكر كورد يف ردها مث قال:



" تصورت انك تسعدين ابلعودة إيل  
 حيث تنتمني ".

تصلبت لكلماته , وعاد هلا غضبها  
الدعائه مبعرفة ما هو أفضل هلا .  

 كظمت غيظها وظلت تنظر إيل النار . 
 سأهلا كورد : 

 " هل حددت وكارتر موعدا للزفاف ؟"
 أجابت :

 " ال . رمبا حددان املوعد بعد عودتنا ".



فقد أملت عليها كربايؤها أن تدعه يظن  
 أبهنا ستزف إيل كارتر .

 سلني يل بطاقة دعوة ؟"" سوف تر 
 أجابت :

" ابلطبع . وهل سرتسل يل دعوة  
 لزفافك ؟"

 سأل كورد وهو يقف ببطء : 
 " زفايف؟"

 أجابت خبفة :



" نسيت أنين جيب أال أعرف , ولكن 
ملاذا أردت إخفاءه عين ؟ فوجود ليداي 

املستمر هنا يظهر أن يف األمر أكثر من 
 جمرد احلب القدمي ".

 كورد تعبري االهتمام وقال:بدا على وجه  
 " فهمت , أعتقد أن ليداي قالت لك ".

 أجابت :
 " تقريبا ".



وقالت لنفسها : كادت أن تكتب ذلك 
 على احلائط. 

 وأضافت لكورد : 
" واآلن وقد ختلصت من مسؤوليتك 
عين , تستطيع أن تذهب يف طريقك  

 وأان يف طريقي ".
 استدار هلا مندهشا فقالت :

أعلم أيضا أبمر رسالة والد كارتر  " إنين  
." 



 " والد كارتر ؟ وكيف عرفت ؟"
" لقد تركت الرسالة يف أحد أدراج  

املكتب . لقد بذلت أقصي جهدك حىت 
تضعين حتت عينك احلارسة . لسوء  

احلظ أنك مل ختربين . إذ لو فعلت ذلك  
 رمبا كنا أكثر تفامها ".

بدا كورد مبتهجا مما ضايق ستاسي 
 وقال:



مل خيطر ذلك ببايل . لقد كنت فتاة " 
عنيدة جدا . وإنين أرجو أن ينجح كارتر 

يف حماربة أفكارك املركزة حول ذاتيتك  
." 

 قالت يف حتد :
 " إن كارتر يفهمين ".
 ضحك كورد قائال : 

" ابلطبع , ولكن لسوء احلظ أنه ليس  
 أكثر سيطرة عليك ".



 قالت ستاسي ويف صوهتا نربة حزن :
ألمر كذلك ملا جئت إيل هنا " لو كان ا

 , وملا حدث كل هذا ".
 " هل ... مل يكن ليحدث ".

 مث صمت .
وأعلن حفيف األغصان عن عودة هانك 

 وكارتر . سأهلا كارتر :
 " هل أنت مستعدة للعودة ؟"



قال كورد وهو يقف وميد يده لستاسي 
 قبل كارتر : 

 " فلنعد . سيكون الغد يوما طويال ".
ملزرعة بسيارات من  غصت ساحة بيت ا

كل نوع . وكان املزاد قد انتهي منذ  
 ساعتني وبدا رحيل السيارات .

الحظت ستاسي املائدة اليت كانت  
مكدسة ابلطعام من قبل . مل يتبق إال 

القليل من الكميات الضخمة من اللحم 



والفاصوليا والبطاطا واخلبز , فتنفست 
الصعداء لدقة حساهبم لشهية الضيوف 

زوجات العمال يف تنظيف . وبدأت 
 املوائد من بقااي الطعام .

سألتها موللي وهي متأل األكواب  
 ابلشاي املثلج :

 " هل انتهيت من العمل اليوم ؟"
 فضحكت ستاسي قائلة : 



" لقد فصلت من عملي اآلن وأمرت  
 ابالنضمام للهو ".

قالت موللي وهي تضع ذراعها يف ذراع 
 املائدة :ستاسي وتبعد هبا عن 

" حسنا . مل يبق إال اجلريان اآلن .  
ستشاهدين حفال جيدا من الطراز  

 القدمي ".
 جاء صوت ضاحك من خلفهما :  

 " هاي . أين أتخذين مضيفيت ؟"



وقفت ستاسي وقد شحب وجهها  
للهجة التملك , وارجتف قلبها عندما 

 وضع يده علي كتفها .
 صاحت ماري :

لتصاحب " كورد ! حان الوقت 
ضيوفك . لقد قضيت النهار كله مع  

 تلك اجلياد ".
 أجاب ابمسا لستاسي :



" أري أنك أنقذت ستاسي . لقد قمت 
بعمل رائع اي ستاسي . يؤسفين إنين مل  
أقل هذا من قبل , ومل أعاونك . غري  

 أنك مل حتتاجي املعاونة ".
 تلعثمت ستاسي وامحر وجهها لثنائه: 

اعدوين , " أشكرك , ولكن اجلميع س
وأان متأكدة أهنم سرتوا الكثري من  

 أخطائي ".
 قالت موللي : 



" إنك يف غاية التواضع . فالناس 
حيبونك من قلوهبم لرقتك ويفعلون أي  

 شيء من أجلك ".
دمعت عينا ستاسي هلذه الكلمات  

 وأجابت برقة : 
" لقد أشعرمتوين كلكم أبنين بني أهلي  

 ولن أنساكم أبدا ".
كورد على كتف   اشتدت قبضة يد

ستاسي فاستدارت لتنظر إىل وجهه  



األمسر,كانت نظراته حائرة متسائلة مث  
 قال للمرأتني األخريني بكآبة:

" إن احلفل الليلة مبثابة حفل وداع  
 لستاسي .فسرتحل يف الصباح".

واهنالت عليها االعرتاضات واستويل  
عليها األسى, ليتهم يعلمون إهنا ال  

 ترغب يف الرحيل!
 لتها ماري: وسأ



"ملاذا ترحلني هكذا سريعا؟ ظننت انك  
 ستبقني أسبوعا أخر"

" أن كارتر مضطر للعودة يف أول  
 األسبوع فقرران الذهاب معا"

وجتاهلت ستاسي الربودة اليت سرت يف  
أوصاهلا عندما رفع كورد يده عن كتفها 

 . مث أضافت: 
"نستطيع أن نتقاسم القيادة ولن تطول  

 رحلتنا"



لي وهي تنظر إىل كورد يف  سألت مول
 جتهم :

 " ستذهبان وحدكما ؟"
 قال كورد ساخرا:

"انك تظهرين كرب سنك اي موللي. 
تذكري أن هذا اجليل متحرر. وتقاليدان  

تعترب موضة قدمية ابلنسبة هلم. عن 
إذنكم فقد حان الوقت لالندماج مع  

 الضيوف اآلخرين" 



شعرت ستاسي ابملرارة يف كالم كورد 
الرغم من هلجته املداعبة, ولكنها على 

كانت اثبتة وهي تواجه املرأتني متجاهلة 
 كورد وهو يتحرك وسط اجلموع.
سألتها ماري خبفة وسط صوت  

 القيثارات والكمان :
 " هل قررت الزواج من كارتر؟"

 أجابت بدون تفكري :
 " ال"



 متتمت موللي :
 " تكلمنا عنه وهاهو ".

 مث المته قائلة :
 فتاتنا املفضلة معك غدا "." ستأخذ 

 أحاط ستاسي بذراعه وقال:
" كيف أنفرد هبا إذا مل افعل ؟ مث إن  

 تغيري املناظر مفيد ".
مل تلحظ ستاسي النظرة املتبادلة بني األم 

 وابنتها وهي تنظر لعيين كارتر . 



 ابتسم قائال :
 " سأرقص مع مضيفتنا إذا مل متانعا ".

 م : ورقصا بضع خطوات قبل أن يتكل
" ماذا حدث هناك ؟ لقد رأيت كورد  

ميشي قبل وصويل . ماذا قال مما جعلك 
 تبدين هكذا ؟"

قالت يف شرود وقد رأت كورد يراقبهما  
: 



" ليس بسبب ما قال . إن السبب هو  
أنين ال أريد أن أرحل , وأعلم أن هذا  

 هو الصواب " 
" ستاسي . هل أنت متأكدة من أنك  

 ة فرصة ..."حتبينه ؟ لو كانت يل أي
وذهب عنه حذره وأمسك بكتفي 

 ستاسي قائال:
" تزوجيين اي عزيزيت . أستطيع أن 

 أسعدك وأنت تعلمني ذلك ".



 هزت رأسها وقالت برتدد :
 " ال اي كارتر "

 جاء صوت كارتر ايئسا وملحا :
ه يكربك كثريا . كيف تعلمني أنك ال  "إن

تضعينه مكان األب الذي فقدته ؟ ولو  
مل أدعك أتتني إيل هنا لكنا زوجني اآلن  

. أال ترين اي ستاسي أنك حتتاجني  
مرساة فألكن أان املرساة . قويل أنك  



ستتزوجينين اي ستاسي ... قوليها اآلن 
 قبل أن تندمي بقية عمرك ".

ملقاومة إقناعه صاحت ستاسي يف حماولة 
: 

 " ال . ال "
كررت الرفض بكل أتكيد وتركت 

ذراعيه مث استدارت للجموع الراقصة  
 السعيدة أمامهما , وأسرع كارتر قائال :
 " فكري اي ستاسي . كيف تتأكدين ؟"



 مسعا صوت رجل يقول:
" هاأنت اي ستاسي . ال تعلمني أنه ال 
 يليق ابملضيفة أن هترب وسط احلفل ؟" 
عرفت قوام بيل بوكاانن السمني وسط  

 دموعها . وقالت يف أتثر : 
 " دكتور!"

 سأل بيل وعيناه تربقان يف مرح :
" أال متانع يف أن أسرقها منك هذه  

الرقصة اي كارتر ؟ أنين أكرب من أن أقف 



يف طابور االنتظار وهذا ما سوف يتحتم 
على فعله عندما يراها الرجال اآلخرون  

." 
يب إيل حيث امتأل اجلو وأخذها الطب

ابملوسيقي املرحة , ورقصت معه ستاسي 
ولكنها نظرت لربهة إيل حيث يقف  

كارتر . وشد انتباهها وجود رجل طويل 
يقف علي بعد خطوات منه تفصلهما  

بعض األشجار , فنسيت زميلها يف 



الرقص وقد متلكها الرعب من أن يكون  
كورد قد مسع حديثها مع كارتر , مما 

لغضب املستطري يف عيين كورد . يفسر ا
وفجأة اجته إليها كورد وسط الراقصني ,  
فاستدار ت ستاسي إيل زميلها آملة أن  

 ختتفي وسط الراقصني .
كان الوقت متأخرا فقد أمسكت يدا  

كورد بكتفيها بينما اعتذر للدكتور 
بوكاانن . وأرغم ستاسي على السري معه 



 بني الراقصني , وعندما ابتعدا حاولت
ستاسي بدون جدوى أن تفلت من  

 قبضته . صاحت ايئسة :
 " دعين!"

 قال حبدة :
" اسكيت . لقد تكلمت مبا فيه الكفاية  

." 
 ظهرت العصبية يف عينيها .



" ليس من شأنك ما حيدث بيين وبني  
 كارتر ".

 " سأقرر أان ما الذي من شأين ".
واختلجت عضلة فكه وهو يوجهها حنو 

 وهي تقول :  البيت . ارتعد صوهتا
 " ما الذي تريده مين ؟"

 قال كورد حبزم :
 " أريد إجاابت صرحية أوال ".



سارا حنو الشرفة وغضب كورد عندما 
رأي بعض الضيوف حول مستنقع املاء  

. وبدون تردد وجهها حنو الربوة اليت  
تعلو املنزل . نظرت إليه متشككة 

 عندما فهمت أنه يتجه هبا حنو املدافن .
 ي تلهث من سرعة سريمها : فسألته وه

 " ملاذا حنن ذاهبان هناك ؟"
" رمبا كان املكان الوحيد الذي ال يوجد 

 به أانس يف هذه املزرعة اللعينة ".



ووصال للقمة وجرها خلفه حىت ابتعدا  
عن عيون الناس , ووقفا عند السور  

احلديدي . فرتك ذراعها وأمسك  
 بكتفيها وسأل:

أعتقد أنك   " ملاذا كذبت على وجعلتين
 ستتزوجني كارتر؟"

حاولت أن تتحرر من قبضته وردت يف 
 أنني : 

 " ماذا يهم يف ذلك ؟"



هل تريدين العودة ؟ هل تريدين الرحيل  
 من هنا ؟"

 مل جتبه فهزها قائال : 
 "أجيبيين !"

 بكت قائلة :
 " ال ! أرجوك اي كورد ال تفعل !"

 " ملاذا ال تريدين الرحيل ؟"
 قائلة :تلعثمت 

 " ألنين , أوه ... كورد أرجوك دعين ".



 فجأة أصبح صوته حانيا ومستعطفا :
" ستاسي ال أستطيع ... لن أدعك هذه 
املرة حىت تقويل احلقيقة . جيب أن تقويل 

 احلقيقة هذه املرة ".
تساقطت الدموع علي خديها وهي 
 تنظر إليه غري مصدقة . وحاولت يف

أيس أن تصدق أن هلجة احملبة ليست  
 استهزاء ضمها إليه ومهس:



" ال تنظري إيل هكذا حىت جتيبيين . 
 ملاذا ال تريدين أن ترتكيين ؟"

بدأت تتكلم وقد غمرت خديها محرة  
 دافئة :

 "ألنين . ألنين أحبك . كورد أان..."
وأسكتها ... فلم تقاوم ومهس هلا  

 بكلمات احلب فقالت :
كورد ... كورد ... ال أصدق " أوه ...  

 . هل حتبين حقا؟"



 اختنق صوته العميق انفعاال مثلها :
 "كنت أحبك منذ األزل".

 اهتمته قائلة :
 " لقد عاملتين بقسوة ".

 كان صوته مبحوحا وهو يقول :
"لقد أحببتك منذ وجدتك فاقدة للوعي 

يف السهول . فقد عرفت عندئذ أن 
لك  حيايت لن تساوي شيئا إذا حدث  

مكروه . وعندما أفقت وقلت إنك  



سرتحلني بعد بضعة أسابيع عرفت أن  
علي أن أجد الطريقة إلبقائك وجلعلك  

 حتبني هذه األرض كما أحبها أان ".
 متتمت ستاسي :

 " إين أحبها اي كورد ".
" أعلم هذا , مل أقل لك كم كنت فخورا 

 بك عندما شاركت الرجال يف العمل ".
 داعبته قائلة :

 ل كنت تغار من جيم ؟"" ه



 اعرتف هلا :
"كنت أغار من كل من يقرتب منك ,  

 حىت رسائل كارتر ضايقتين ".
 رفعت وجهها له يف جدية وقالت :

"كنت تستعرض ليداي وقالت يل إنكما 
ستتزوجان . ويف تلك الليلة اليت كنت 

فيها معك علي الشرفة ظننت أنك  
 تتظاهر أبنين هي ".

 ملس خدها وقال:



كم متنيتك تلك الليلة اي حبيبيت . "  
 وعندما نفرت مين " 

 " مل أنفر منك أبدا اي كورد ..."
 ابتسم قائال :

 " كم نعقد أموران".
" إذا مل تنصت حلديثي مع كارتر وجتربين  
على االعرتاف حببك هل كنت ستدعين 

 أرحل غدا ؟"
 قال بلوعة :



" مل أكن ألظهر لك أية رمحة اي آنسة  
 آدامز ". 

 تسمت ستاسي وهي ترفع وجهها له : اب
 "ومل أكن ألطلب منك الرمحة ".

 متتم كورد :
" ومل أكن ألعطيها اي ستاسي . واآلن 

وقد أصبحت يل أخريا فلن أدعك  
تذهبني . ولن يكون هناك زفاف أنيق إذ 

 سنتزوج أبقصى سرعة , هل تفهمني ؟" 



 أجابت حبماسة :
 " نعم اي كورد ... نعم ".
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