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 احلصرية و املميزة
 
 
ص :امللخ  
 

عندما اقبل سرتوم غالربيث اىل منزل نرين ، مل  
 يغيب عن وجه نرين اهلالة احلزينة اليت حتيط به .

 



ولكن مبا اهنا ارملة تقوم برعاية جمموعة من 
الفتية املرهقني ذوي املشكالت ، مل جتد الوقت 

 الكاف 
 

للتعامل مع ذلك الرجل االمسر اجلذاب  
النساء . وسخريته الغاضبة من جنس   

 
ولكنها مل تستطع جتاهل وجود سرتوم ... 
 خاصة وان ابنه كان يعيش حتت سقفها .

 
 



 الفصل االول 
 
 

هبت رايح شباط ) فرباير ( القارسة من  
الشمال ، تصفر فوق املقربة التابعة للمعبد 
املوجود ف قرية غلينكريغ ، ما جعل شجريت  

جانيب بوابة  الصنوبر العمالقتني القائمتني على 
 املدخل تلوحان بفروعهما حمتجبتني . 

وقف سرتوم غالربيث وحده ، وقد تصلبت  
قامته الفارعة ، أمام حجر صغري من الصوان ، 



ومل يكد يشعر بتالعب الريح بشعره وهو حيدق 
 ف تلك الكلمات احملفورة على احلجر .

 
 هازيل دنبار زوجة هوغ دنبار احلبيبة ... 

 
فيت منذ عام . و كان عمرها لقد رأى أهنا تو 

ودفع بيديه ف جييب ني عاماً فقط . ثالثة وثالث
معطفه الكشمريي وقد لوى شفتيه ساخراً . 
لقد كانت هازيل ف الثامنة عشرة من عمرها  
فقط عندما أمضت معه وقتاً ممتعاً قبل زواجها  
. مثانية عشر عاماً فقط حني منحته من حياهتا  



اً وعشرين يوماً ولكن  ثالثة أسابيع ... واحد
هذه الفرتة القصرية قد غريت حياته أبكملها . 
غريت حياته ، حمولة إايه من رجل منح قلبه 
بكل زخم عواطفه وبدون حتفظ ، إىل الرجل 

 الذي أصبح اآلن بال قلب . 
 

وعندما علم ، مؤخراً ، مببلغ خيانتها وقسوهتا ، 
جتدد غضبه القدمي من حتت الرماد حاماًل معه 
ذكرايت كان يعتقد أنه دفنها منذ سنوات ، 

ذكرايت كانت ما تزال حية مؤملة . وأخذ يتمتم  
، اي للسافلة . ليعود فريفع صوته مرة أخرى 



بنفس الكلمة ، اي للسافلة ، مصحوبة بتأوه 
انبع من أعماق نفسه وهو ميسح عينيه أبصابع  
مرجتفة . ما الذي جعله حيضر إىل املقربة؟ طبعاً 

قدمي احرتامه ، فهذه الكلمة االحرتام ، ليس لت
ال تتفق مع شعوره حنو هازيل دنبار . فما الذي  

 جره بكل هذا العناد والتصميم إىل ....؟
وجاءه صوت من خلفه يقول :" هل أنت خبري 

 ؟" 
فجمد ف مكانه لدى مساعه هذا الصوت 
الناعم املوسيقي النربات . ال بد أن خميلته 

، ف حلظه جنونية ال  تعبث به ، إذ خيل له



شعورية ، أن هذا الصوت قد جاءه من أعماق 
الضريح .. واستدار فجأة ، وهو مازال حتت 
أتثري الصدمة ، ليعود إليه رشده بشيء من 

االرتياح وهو يرى أن مصدر الصوت مل يكن  
شبحاً وإمنا شخصاً  من حلم ودم كان واقفاً 

 خلفه .
عطفاً لونه بيج إمرأة شابة ممشوقة القوام ترتدي م

، وحذاء بنياً عايل الكعب  من الصوف الطبيعي
. و كان شعرها مغطى بعصابة عريضة مربوطة  
حتت ذقنها ، حتيط حواشيها احلريرية بوجه 

بيضاوي رقيق املالمح ذي لون عاجي شفاف 



تقريباً. وكان التعب يبدو منهما وهي تنظر إليه  
 بقلق . 

 للريح :" وعادت تقول وهي حتين كتفيها توقياً 
 هل أنت خبري ؟ كنت أتساءل عما ...." 

فقال بشيء من العنف سببه ظهورها املفاجئ و 
شعوره ابملرارة :" طبعاً أان خبري ." وشعر 

ابألسف للهجته تلك وهو خياطبها ، فعاد يقول  
 ملطفاً من هلجته : " ومل ال أكون كذلك ؟" 

فنظرت إليه بعينيها تلك الكثيفتـني األهداب ، 
ي تقول هبدوء :" لقد رأيتك تنظر إىل ضريح  وه

 هازيل . هل كنت تعرفها ؟"



هل كان يعرفها حقاً ؟ فكر بذلك هبزء . كال مل 
يكن يعرفها بل أنه مل يعرفها قط . وهز كتفيه 

عن هذا السؤال الصريح ،  متجنباً اإلجابة
 بقوله :" إنين مهتم ابملقابر القدمية ."

سئلة ، غري من وقبل أن تستمر ف توجيه األ
املوضوع بقوله :" إنين أفكر ف البقاء ف هذه 
املنطقة عدة أايم ، فهل إبمكانك أن ترشديين  

 إىل فندق جيد ؟" 
فقطبت حاجبيها قلياًل ، ورآها تلقي نظرة 

ى معطفه الثمني وبنطلونه  متفحصة سريعة عل
األنيق املفصل على احدث طراز ، وعلى 



، مث تقول :"   حذائه اإليطايل اليدوي الصنع
انك لن جتد فندقاً مناسباً ف غلينكريغ ، ولكن  
هنالك فندقاً صغرياً ممتازاً يطل على الوادي  
على بعد أربعني مياًل من هنا امسه هيذرفيو ال 

ميكن للنظر أن خيطئه . وهو يقع ف آخر  
 األرض املخضرة ." 

فقال :" أشكرك " وعندما استدار ليبتعد ، 
ول ، أهنا كانت حتتضن  الحظ بشيء من الفض 

إبحدى ذراعيها شيئاً كانت حتاول أن حتميه من 
الريح ورأته ينظر إىل ما حتمل ، فالحت على 

شفتيها ابتسامة صغرية وهي تقول :" أهنا أزهار  



النرجس ، أمحلها إىل ضريح زوجي ... فقد 
كانت أزهار روري املفضلة ." ورفعت عينيها 

لقد قتل ، هو و  إىل عينيه وهي تتابع قائلة :" 
دث االصطدام ... إذ  هازيل ف نفس حا

اندفعت شاحنة كبرية وسط جمموعة من الناس  
ف الشارع العام فمات اثنان منهم على الفور ،  
وجرح ستة آخرون ... كان بينهم زوج هازيل  
الذي أصيب برأسه وأمضى عدة اشهر غائباً 

عن الوعي قبل أن ميوت ، لقد اسرتد وعيه قبل 
ية مباشرة ، حيث رجوان مجيعاً أن يكون النها 

 قد شفي أخرياً وذلك ألجل كيليت ، ولكن ..." 



 فقال يسأهلا :" كيليت ؟"
فأجابت :" أنه ف الرابعة عشرة من عمره 

ويقرتب من عامه اخلامس عشر ، وهو اآلن 
يعاين من صعوبة احلياة فقد كان فقده لوالديه  

." معاً شيئاً مؤملاً للغاية ، كما أن .  
وسكتت فجأة مث جتهم وجهها وهي تتابع قائلة  
:" إنين آسفة ، فهذا شيء ال يهمك ما دمت 
ال تعرف هازيل . وأان استمر هكذا ف الثرثرة 
بينما أنت تقف ف هذا الربد .أنه يوم غري 
مناسب لكي خيرج املرء من بيته . أرجو أن 

 يعجبك الفندق ."



الريح   وعندما استدارت لتتابع طريقها ، حركت
اليت تغطي شعرها ، لتكشف عنه قلياًل   العصابة

، ما جعله يلمح لون شعرها البين الفاتح املائل  
للحمرة ، قبل أن تعيد العصابة عليه وحبركتها  
تلك ، عبقت رائحة خفيفة لعطر ذكي الرائحة  

، للحظة واحدة ، قبل أن تبددها الريح . 
م ورفعت يدها تلوح له هبا ببساطة ، وهي تبتس

مبودة ، مث تستدير مبتعدة سائرة ف ذلك املمر  
الضيق خبطوات رشيقة مليئة ابحليوية . وبعد 
حلظات كانت قد استدارت حول منعطف 

حيث اختفت عن األنظار خلف سياج عال من 



األشجار املشذبة . رفع سرتوم غالربيث ايقة 
معطفه ، مث ودون مباالة ابملطر املصحوب 

ه ، عاد حيدق ف ابلثلج يتساقط على وجه
احلجر الصواين املتواضع دون أن يراه هذه املرة 
وقد نسي تلك املرأة الغريبة إمنا كلماهتا مازالت  

 ترتدد ف ذهنه ...
كيليت ... أذن فقد منح البعض ذلك الصيب 

، ليلتصق به  امساً ورمباً كان ذلك أثناء طفولته 
بعد ذلك .. كعادة األلقاب ف هذا اجلزء من  

 . وابنت الرقة ف مالحمه وهو حياول أن العامل
يبتسم ، ولكن قبل أن تصل االبتسامة تلك إىل  



عينيه ضغط شفتيه بقوة . لقد جاء إىل هنا لريى 
الصيب و هذا هو كل شيء .. لتحقق من أن  
ًً . فإذا هو اقتنع بذلك ،  الصيب هو ابنه حقًا
فسريى حماميه عند عودته إىل لندن ، ومن مث 

جاعاًل من هذا الغالم ، كيليت ،  يغري وصيته
وريثاً له فهذا ما يتوجب عليه عمله . ولكن  

هذا كان الشيء الوحيد الذي سيقوم به . فهو 
لن يكشف األمر للغالم فيعلمه أبنه أبوه . مل  
يكن هناك مقام ف حياته ألسره .. ألانس 
أخريني أو لتكوين مشاعر دافئة ، وابلتايل  

.  لتحمل األحزان واآلالم  



وأدار ظهره إىل ضريح املرأة اليت احبها مرة ، 
يفكر مبرارة ، ف أن احلمقى هم وحدهم  وهو 

الذين يعرضون قلوهبم لألحزان واآلالم .... أما 
 هو ، فلم يعد أمحق .

 
 لقد أحضرت لك أزهار النرجس اي روري .

وجثت على األرض ، مث أخرجت قبضة من 
تتابع   األزهار تنثرها على ضريح زوجها وهي

قوهلا : " أهنا أول ظهورها هذه السنة "  
ووضعت راحتيها فوقها متنع الريح من أن 

تعصف هبا وهي تشعر بغصة ف حلقها . لقد 



كاان ، هي و روري ، قد تزوجا ف شهر شباط 
) فرباير ( . وأثناء السبع سنوات اليت أمضياها 
معاً ، كان حيضر إليها ف هذا الشهر من كل  

األزهار من حديقة منزهلما برواش . عام ، هذه 
وكانت هذه األزهار اجلميلة ، اليت يبدأ هبا 

الربيع ، قد أصبحت رمزاً لطهارة ووفاء حبهما 
، وشعرت ابألمل يلوي قلبها . من كان يفكر ف  
أهنا هي اليت ستحضرها إليه يوماً ما ... وهبذه  

 السرعة؟؟ .
وعادت تقول : " لقد ذهب الفتيان ف رحلة 
حبرية بعيدة ، اي عزيزي . " وكان صوهتا اآلن 



قد أصبح جمرد مهس خافت تكاد الريح أن  
تبدده حىت قبل أن تتلفظ به بينما كانت تتابع  

قائلة : " وقد تدبرت هذه السنة أن أيخذ 
كيليت عطلة من مدرسته ليتمكن من الذهاب 

جاءت احلافلة لنقلهم  معهم هو أيضاً . وقد
هذا الصباح وكان اجلو ما يزال معتماً . 

وستكون برواش هادئة من دوهنم أثناء األسابيع 
الثالثة القادمة ... إذ لن يبقى سواي والكلب 

 شادو . "
وعقدت ذراعيها أمام صدرها بشدة ، وهي 

ترجتف وتبتلع الغصة ف حلقها ، لتتابع هامسة  



د كانت السنة املاضية : " أواه ، اي روري ، لق
 شديدة علي من دونك .. " 

وخاطبت نفسها ، مغالبة دموعها ، كال ، جيب  
أن ال أبكي . علي أن أكون شجاعة وسأاتبع  

 طريقي . 
واستقامت ف وقفتها ببطء وهي متسح دموعها  
اليت كانت هتدد ابلتدفق ، واتبعت ختاطبه قائلة  
بصوت أبح : " إن هناك أموراً علي أن أبت  
فيها اي روري . وقد نويت القيام هبا ف غياب 
الفتيان ، ولكنين لن أحتدث عن ذلك اليوم . 
عندما أفكر هبا ملياً ، سأعود إليك ألخبارك  



بكل شيء . أما اآلن ، فعلي أن أذهب إذ أن  
شقيقيت كيال وزوجها آدم سيحضران للغداء ، 
ولدي عمل كثري ... إىل اللقاء ف املرة القادمة  

 ". 
مرت أبطراف أانملها املثلجة على حجارة و 

الضريح بكل رقة وكأن احلجارة تشعر لتقف 
بعد ذلك عدة حلظات مغمضة العينني . وأخرياً  
استدارت مبتعدة لتعود ف نفس الطريق الضيق 

 الذي جاءت منه .
وعندما استدارت حول السياج ، مسعت صوت  

حمرك سيارة خارج بواابت املقربة وبعد ذلك 



ت مسعت صوت انسحاق احلصى حتت بلحظا
عجالت السيارة اليت كانت تبتعد . وفكرت 
هي أبهنا ال بد أن تكون سيارة ذلك الرجل 

 األمسر .... 
كم كان يبدو غريباً عن مكان كهذا ف مالبس 

انقة . وكانت قد توقعت أن املدينة البالغة األ
جتد املقربة خالية لنفسها ، ما جعلها جتفل 

د كان أمسر اللون مطياًل التفكري لرؤيته ... فق
والتأمل وكأنه أحد أبطال الرواايت ، إن من 

الغريب أن خيتار يوماً عاصفاً كهذا اليوم ، لكي 
 أييت متفحصاً مقربة قدمية .



ومع هذا ، فقد كان يبدو عليه الضياع ...  
والوحدة ... ومتنت لو أمكنها معرفة سبب 

مالحمه اخلطوط املمتلئة مرارة واليت تلوي 
ب له األمل ف املاضي اهلضيمة ، وتسأله عما سب

، ومن الذي تسبب له ف أن ينظر إىل احلياة 
 مبثل تلك العينني الفارغتني الكئيبتني . 

ولكنها ما لبثت أن تنهدت بيأس ساخر وهي 
تردع نفسها قائلة ، أواه اي نرين ، أال تكفيك 
مهومك ومشكالتك ، لكي حتاويل التدخل ف 

اآلخرين ومشكالهتم؟ . مهوم   



وحنت رأسها مقابل املطر املصحوب حببوب  
 اجتهت إىل كلبها األسود الذي كان الربد ، مث

ينتظرها بصرب ، وهي ختاطبه قائلة : " هيا بنا 
 اآلن ، اي شادو . "

وسرعان ما اجتهت إىل منزهلا ، موسعة من 
خطواهتا لكي تلحق برفيقها الذي كان يقفز  

 مسرعاً أمامها . 
كانت كيال ) أختها ( تغسل آخر كوب بلوري 

، مث تنشفه بعناية وهي ختاطبها قائلة :" إن 
الروستو الذي صنعته اي نري رائع ، كعادتك 

على الدوام ." مث وضعت الكوب ف مكانه من  



زانة املطبخ ، لتستدير حنو شقيقتها نرين اليت  خ
كانت تضع صينية صغرية ف مكاهنا ،  

ها موجهة إايها حنو الباب فأمسكتها من كتفي
وهي تقول : " واآلن اذهيب وابقي مع آدم 
فأنكما مل تتحداث معاً منذ أجيال ... أما أان 

فسأضع القهوة . هل علي أن أضع معها شيئاً 
 من البسكويت؟ . " 

فأجابت نرين : " لقد صنعت أمس نوعاً من  
 الكعك ستجدينه ف ..... " 



ر ذلك فقاطعتها كيال : " كعك؟ آه سيس
كاتريوان كثرياً . فهي حتب الكعك الذي 
 تصنعينه ، إهنا ستكون هنا بعد قليل .... " 

فقاطعتها نرين قائلة : " هل هي آتية إىل هنا؟ 
ملا مل ختربيين بذلك اي كيال؟ كنت أظن أن 
 األوالد سيبقون ف املنزل حبراسة مويل؟ ." 

فحدقت كيال بشقيقتها قائلة : " ولكنين سبق 
وأخربتك بذلك . أمل تتلقي رساليت عن ذلك ف  
جهاز حفظ الرسائل ف هاتفك؟ لقد اتصلت  

 بك بعد الظهر ، ولكنين مل أجدك .. " 
 فقالت نرين : " لقد ذهبت إىل املقربة . "



فقالت كيال : " نعم ، هذا ما ظننته عندما مل 
أجدك . وهكذا تركت لك رسالة قلت لك  

كيفني و كاتريوان إىل  فيها إن أمي وأيب سيأخذان  
احلديقة العامة لكي حيضرا حفلة األحد ، مث 

 حتضرمها معلمتهما بعد ذلك إىل هنا . " 
فقطبت نرين جبينها قائلة : " ولكنين مل أتلق  
أي رسالة . هذا غريب ، لقد تفقدت آلة 

ديت من املقربة ولكنين ال اهلاتف طبعاً ، بعد عو 
خروجي  بد نسيت أن أفتحها على اهلاتف قبل
 وهكذا مل تسجل أي ....... " 



فقاطعتها شقيقتها : " كال اي نرين . انِك مل 
 تنسيِ  ذلك .. لقد تركت لِك رسالة ... " 

فقالت نرين : " ولكن ، صدقيين ، مل تكن هنا 
 لك أية رسالة ... "

 فقالت كيال : " رمبا حموهتا خطأ . " 
فهزت نرين رأسها قائلة : " كال ، مل افعل ذلك  

 " . 
فقالت كيال : " ال بد أهنا امنحت من تلقاء  

 نفسها إذن! " 
فقهقهت نرين ضاحكة وقد تذكرت كيف 

خدشت ابلسكني وهي طفلة لوحة زيتية كانت 



أمها تقوم برمسها ، وعندما سألت أمها عمن قام 
بذلك ، مهست هي قائلة أهنا أخندشت من 

 تلقاء نفسها .
سي فتح  وعادت كيال تقول حبزم : " انك مل تن

 اجلهاز ، فأان تركت لك رسالة حتماً ."
 فقالت نرين : " ملاذا إذن مل أستلم .... "

وقطع كالمها صوت جرس الباب ، فحدقت  
ف شقيقتها قائلة : " من ميكن أن يكون  

الطارق؟ " فألقت كيال نظرة على ساعتها وهي 
تقول : " رمبا مها ، كاتريوان و كيفني ، مع أن  



بكراً حلضورمها ، سأذهب ألرى الوقت ما زال م
 وأعود حااًل . "

وبينما ذهبت أختها متجهة حنو الباب ، اجتهت  
نرين بدورها إىل حيث اهلاتف على مكتبها . 
كانت قد فتحت جهاز حفظ الرسائل بعد 

رجوعها من املقربة ، وكان النور األمحر مضاء 
اآلن ، ما يدل على أن اآللة مل تتلق رسائل منذ 
ذلك احلني ، فأقفلتها مث أدارت الشريط تعيد  

كن ، مل يكن هناك شيء مسجل مساعه . ول
على الشريط .. فما الذي حدث لرسالة كيال 

 إذن؟ .



على كل حال ، مل حيدث أي ضرر من وراء  
ذلك ، فآدم وكيال هنا ، والولدان سيصالن ف 
أية حلظة داخلني إىل املطبخ ، كاتريوان ذات 

األربع سنوات تركض ابنفعال وشعرها األجعد 
ني ذو االثين عشر  يتطاير حول وجهها ، و كيف

عاماً يتبعها برزانته املعهودة وعلى فمه ابتسامة  
 هادئة . 

وضعت نرين الفناجني على صينية وفكرت . 
األقارب ... كم هي حمظوظة ألن هلا أقارب 

حمبني كثريي العواطف .. أبوها وأمها ، شقيقتها 
كيال وزوجها آدم ، وولديهما كيفني و كاتريوان  



ذا كانت ستفعل ، لوالهم ... ومل تكن تعرف ما
، بعد موت روري زوجها ، وطبعاً ، ساعدها 
على ذلك أيضاً الفتيان الذين يعملون حول 
 املنزل والذين ال يفتأون داخلني خارجني .

دخلت كيال عائدة إىل املطبخ وهي تقول ، 
بينما شعرها الطويل األسود يتأرجح حول 

كان كتفيها : " مل يكن الطفالن من ف الباب .  
مكان يبيت فيه كان قد رأى  رجاًل يبحث عن

الالفتة على اببك عن أتجريك غرفاً ف نزلك .  
وأظن أن الرايح قلبتها بعد الظهر ، إىل الوجه  
املكتوب عليه أن مثة غرفاً خالية ، بداًل من 



مقفل ، من حسن احلظ ، أن الرايح هدأت  
 اآلن ... وال أظن الليلة ستكون سيئة . "

ها القرمزي اللون يتألق حتت ضوء كان قميص 
ول العلبة اليت  انة تتناالفلورسنت وهي تفتح اخلز 

كانت حتتوي الكعك الذي قالت نرين أهنا 
صنعته ، وهي تتابع : " قلت له انه لن جيد 
مكاانً ف غلينكريغ وطلبت منه أن يتجه حنو 
الوادي حيث فندق هيذرفيو ولكنه رد علي 

اءه هناك ، ولكن قائاًل انه ذهب وتناول عش
كان مثة حفلة زفاف والغرف كلها مشغولة ....  

" 



جتمدت يد نرين على إانء السكر وهي تعض  
اًل امسر  شفتها ، مث قالت : " آه ، أليس هو رج 

طويل القامة ، حسن الشكل؟ وذا هلجة 
 إنكليزية ... "

فأجابت كيال وهي حتدق ف أختها : " آه إن له  
 جذاابً ولكن كيف هلجة إذاعية رائعة وصواتً 

 عرفت ذلك؟ "
فأغمضت نرين عينيها حلظة ، متجاهلة سؤال 
أختها ، ان هذا الرجل لن جيد مكاانً يبيت فيه  
ليلته ف هذه املنطقة ، ف هذه السنة . و عليه 



أن ميضي الساعات على الطريق ، وطريق كئيب  
 موحش ال بد أن .... 

وكانت كيال تقول : " إن قولك حسن الشكل 
 يوف الرجل حقه . فهو رائع الوسامة ."  ال

وأطلقت آهة تكلفت فيها اليأس وهي تتابع :  
" إنين أفكر أحياانً ف أنين أجد ف نفسي كل 
حصة أسرتنا من العواطف احملمومة ، حىت مل 

يبق شيء لك أنِت منها ماعدا حصة زائدة من 
اجلمال والعذوبة والرزانة لكي يكون هناك 

 توازن ..." 



نرين مل تكن تستمع إىل هذه الكلمات  ولكن
ا كانت اليت كانت تتدفق حوهلا ، ذلك أهن 

توصلت إىل قرار ، فقالت : " هيا كيال ، خذي  
هذا . " ودفعت إبانء السكر إىل أختها  

املذهولة ، مث استدارت على عقبيها خارجة من 
املطبخ . رمبا كان الوقت قد أتخر هبا عن أن  

ولكن األراضي كانت جتده ، كانت تعلم ذلك 
مستديرة ، وطريق السيارة حييط هبا ، فإذا هي  

قطعت املسافة القصرية خمرتقة شجرات 
الصنوبر اليت تقوم بني منزهلا برواش والبوابة  

 األمامية ، فرمبا أمكنها الوصول قبله .



ودون أن هتتم إبحضار سرتة من اخلزانة ف 
ه القاعة ، فتحت الباب اخلارجي بعنف مث صفقت
خلفها لتقفز فوق الدرجات املخفضة من 
احلجر الرملي . وفكرت وهي جتتاز الباحة 
الواسعة أمام البيت ، لتنطلق ف املمر بني 

األشجار ، ف أن احلق مع كيال ، فالليلة لن  
تكون سيئة . لقد مهدت الريح ، ومع أن 

قطرات املطر كانت تتناثر فوقها وهي حتتك 
ت السماء صافية بفروع األشجار ، فقد كان

 وكان هناك أيضاً القمر وقد بدا جزء منه .



وعندما وصلت إىل طريق السيارات ، كانت 
تلهث بينما ضرابت قلبها تعلو بعنف ولكن ، 
عندما رأت السيارة القوية تقف قرب البواابت 
، وقد سكن حمركها ، ضاعفت من سرعتها  
فوصلت إليها وقد أوشكت على التحرك ، 

لنافذة بقبضتيها وعندما توقفت فأخذت تقرع ا
السيارة ، تراجعت هي إىل اخللف . وقد 
شبكت ذراعيها فوق صدرها ونزل زجاج  

السيارة حبركة آلية ، ومال السائق حنو النافذة  
لرياها . ومل تكد ترى ف تلك الظلمة أكثر من  

 ملعان عينيه . 



 وجاءها صوته قائاًل : " ما الذي .... " 
ن برودة اهلواء الذي كان  فأجابت وهي ترجتف م

آسفة إذ جعلتك قميصها احلريري :" يتخلل 
جتفل . لقد جئت إىل ابيب تسأل عن مكان 
تبيت فيه الليلة ، ولكن كيال شقيقيت مل تشأ 
إدخالك ، ذلك أن املكان ، كما قالت هو 

مقفل اآلن . ولكين أرحب بعودتك ، إذا شئت 
على  ، انك لن جتد مكاانً آخر ف هذه األحناء

 بعد أميال كثرية ." 
وانتبهت نرين أثناء فرتة الصمت اليت تلت 
كالمها ذاك ، إىل أن راديو السيارة كان 



مسموعاً ليس على املوسيقى و إمنا على نشرة  
مالية . لقد مسعت املذيع يقول :" أما املخزون 
من السندات اليت ميكننا النصح هبا إىل أجل 

بعنف وهو   قصري فهو .... " فأطفأ الراديو
يقول هلا : " ال أريد أن السبب لِك أي إزعاج  

 " . 
فأجابت : " انك ال تسبب يل ذلك ، كما أنين  
أشعر ابلذنب إذ أرسلتك إىل ذلك الفندق بعد 
الظهر ، مما أضاع من وقتك ، إذ كنت نسيت 

 أن هناك حفلة زفاف ف الفندق ."



فقال :" آه ، انِك ، إذن ، املرأة اليت كنت 
ها ف املقربة ...." قابلت  

أجابت :" نعم . وأان أدير نزاًل للمبيت وأقدم 
وجبة الفطور أيضاً أثناء فصل الصيف ولكن 

ليس مثة مشكلة ابلنسبة أيل إذا أان جهزت لك  
غرفة هلذه الليلة . إهنا ليست جبمال غرف 

 فندق هيذرفيو ابلطبع إمنا ... "
  ومسعت صواتً آلياً مكتوماً وقبل أن تدرك ما

هنالك ، كان هو قد فتح ابب السيارة قائاًل : 
 " اصعدي ، سأعيدك إىل املنزل . "



فقالت وقد أدركت أن ذلك الصوت اآليل ما  
هو إال صوت انفتاح ابب السيارة آلياً ، فقالت 

 :" آه ال ضرورة إلزعاجك . " 
فقال بصوت حوى شيئاً من فروغ الصرب : " 

دام فان ولكن إذا أنِت عدِت سرياً على األق
علي أن انتظرك ف منزلك إىل حني وصولك 

 أليس كذلك؟ "
فقالت وقد اتضحت هلا شخصيته القوية : " ال 

 أبس إذن وشكراً لك . " 
كانت السيارة من نوع املرسيدس ذات الطراز  

ت حديثاً وذلك أهنا األول . كما بدا أهنا ابتيع



الحظت وهي تغوص ف املقعد إىل جانب قائد  
هنا تفوح منها رائحة اجللود اجلديدة السيارة ، أ

املستحبة ، هذا إضافة إىل رائحة خفيفة جداً 
لعطر رجايل ليس من النوع الذي إعتادته عند 
روري ، و إمنا عطر مثني متفوق قد يكون ابتاعه  
من متجر هارودز العاملي ، ولكن ليس ف وقت 
التخفيضات السنوية املعتادة ف ذلك احملل ، 

فالرجل مل يكن من ذلك النوع الذي  ابلتأكيد . 
يقف ف الصف لكي يوفر عدة جنيهات . إهنا 
متأكد من ذلك رغم أهنا مل تعرف سوى القليل  

 عنه . 



وسألته وهو يوقف سيارته بني سيارة آدم الروفر  
وبني سيارهتا هي الفان ، قائلة :" هل لديك 

 أمتعة؟ "
فأجاب : " حقيبة واحدة فقط موضوعة ف 

سيارة . " صندوق ال  
وأضاء مصباح السقف ، مث مد يده يتناول 
معطفه من املقعد اخللفي . وعندما استدار 

عائداً ، احتك كتفه بكتف نرين ، تراجعت إىل  
اخللف بسرعة وكأمنا لدغت وقد اشتبكت 

 عيناها بعينيه حبركة ال إرادية .



وتوترت عضالت فكها بشكل غريب ، 
حىت كلمة وفكرت ف أن كيال كانت خمطئة إذ 

رائع مل تكن كافية لوصف هذا الرجل . كان 
خالابً ... أنيقاً وقاسياً وغشت األوصاف 
ذهنها ابلضباب ، وقد توقفت أنفاسها بعد 
نظرة واحدة ألقتها عليه استوعبت هبا وجهه 

اهلضيم بقسماته القوية وعينيه الزرقاوين  
النفاذتني حتت حاجبني طويلني أسودين ، وكان 

كالليل الفاحم مل تلمع فيه شعرة شعره أسود  
واحدة بيضاء رغم اخلطوط اليت كانت حول 



فمه وعينيه ، كانت تنبئ أبنه ف حوايل األربعني  
 من عمره . 

ملاذا مل تلحظ كل هذه األشياء حني تقابال ف 
مبظاهر   املقربة؟ هل كان السبب أتثرها البالغ

الوحدة والكآبة اليت كانت تلوح ف عينيه؟ 
هاتني اللتني كانتا تنظران اآلن ف عينيها عينيه 

 بطريقة غريبة؟ .
ومسعته يتمتم : " عفواً . " وحبركة سريعة فرك  
كتفه ، فتابعت بنظراهتا حركته تلك وقلبها  

خيفق . وكان ذهنها موزعاً بني كنزته الكشمري 



الفخمة وبني ارتباكها هلذه املشاعر اليت أحستها  
 حنوه . 

السيارة أمام الباب ، فتحت وعندما توقفت 
ابب السيارة وخرجت حيث وقفت تنتظره على  
أعلى الدرجات . وبينما كان حيضر حقيبته من 
صندوق السيارة ، كانت هي ترغم نفسها على 

متالك مشاعرها . وعندما واجهت احلقيقة 
 شعرت ابلذنب يصفعها على وجهها.

وارجتفت وهي تعض شفتها بينما كان ذلك 
ارع القامة يصعد الدرجات ليقف الرجل الف

جبانبها . واستدارت تفتح الباب وتدخله إىل  



الصالة . و بينما عادت تغلق الباب ، كانت 
أختها كيال وزوجها آدم يربزان من ابب غرفة 
 اجللوس ومها ينظران إليهما أبعني متسائلة .

و قهقهت كيال ضاحكة وهي تقول : " آه لقد 
انِك ال بد خرجت  ذهبت وراءه لقد قلت آلدم 

 هلذا السبب . "
تناولت نرين من الغريب معطفه ، متجنبة النظر  
ف عينيه ، مث ابتعدت لتعلقه ف اخلزانة مستغلة 

هذه الفرصة لتتمالك مشاعرها . وعندما 
عادت ، قالت وهي تبتسم ببساطة وقد ابن 
الصفاء ف عينيها : " نعم . كان ذلك سبب  



متأهباً لبوابة خروجي .. وقد وجدته عند ا
الطريق . "  للتحول حنو  

والحظت أن الغريب كان قد وضع حقيبته  
قرب الباب ، فتابعت تقول : " هيا بنا جنلس 
قرب املدفأة ، فأان أكاد أجتمد من الربد . إن 
احلق معك اي كيال ، فهذه الليلة بديعة متاماً ، 

 لكنها ما زالت شديدة الربودة ."
 

حنو غرفة اجللوس الفسيحة وبينما اجتهوا مجيعاً  
، قال آدم : " هل تعارفتما اي نرين أنِت والنزيل  

 اجلديد؟ "



فأجابت : " كال ، مع أن هذه هي املرة الثانية  
اليت نتقابل فيها . فقد مجعتنا املصادفة ف 

 املقربة عصر هذا اليوم . " 
ونظرت إىل الغريب قائلة وهي متد يدها : "  

 إنين نرين كامبل . "
د حلظة تردد قصرية ، متتم قائاًل : " سرتوم وبع

ا  غالربيث ." ومد يده الدافئة وضغط على يده
املثلجة ، ومتلك نرين اهللع وهي تشعر لدى 

ضغطه على يدها ، بنفس الشعور الذي متلكها  
عندما احتكت كتفه بكتفها ف السيارة . لكنها 

اآلن كانت أكثر ضبطاً لنفسها ، كما  



من يده وهي تقدم إليه  استطاعت سحب يدها
 كيال وآدم بصوت اثبت . 

وعندما حول انتباهه حنو اآلخرين ، نظرت هي 
إىل وجهه متأملة . واعرتفت لنفسها أبهنا مل تر  
رجاًل مثله قط من قبل ف بلدة غلينكريغ .. 

ليس فقط من انحية مالبسه الثمينة غري العادية  
فقد كان مظهره ينطق بكل معاين السلطة 

طرة ابتداء من كتفيه القويتني إىل مالحمه والسي
اخلشنة . كان طويالً ضامراً قوي العضل كان 
من ذلك النوع من الرجال الذين جيربون كل 



شيء إىل أقصى حدوده والذين ال يطيقون 
 استغفال اآلخرين هلم . 

كان من نوع الرجال الذين تصعب معرفتهم . 
من أين أتتها هذه الفكرة األخرية ؟ أخذت 
تتساءل عن هذا مع أهنا كانت متأكدة من 

  صحة حكمها ذاك ، لقد حتدث منظره بصراحة
من خالل اجلدار غري املرئي الذي أقامه لنفسه  
... فهو يقول ميكنك أن تقرتب مين هبذا القدر  
إمنا لن أمسح لك أبكثر من هذا ، ورمبا مل يكن  
منتبهاً كما حملت نرين إىل أنه عندما نظرت هي 

يه أثناء وجودمها ف املقربة ، حملت حلظة إىل عين



واحدة ، من خالل شق ف جدار نفسه ذاك ،  
مكاانً موحشاً كئيباً جعلتها تدرك أن ال مكان 

 فيه ألحد . 
واخرتق صوت شقيقتها ، أفكارها وهي تقول :  

 " سأحضر القهوة اي ينرن ."
فالتوت شفتاها اببتسامة وهي جتيب : " شكراً 

 ، اي كيال . " 
نظرت إىل اآلخرين وهي تشري إىل املدفأة قائلة  و 

 ببساطة :" تفضلوا ابجللوس ." 
فقال آدم : " إنين أستأذن ف الذهاب لتفقد 

 الوالدين ، سأحضرمها معي ."



وتبع زوجته خارجني من الغرفة . وعندما أغلق  
الباب خلفهما وجدت نرين نفسها تعبث 

بعصبية خبامت زواجها ، شاعرة ابلصمت الذي  
ساد الغرفة بعد أن أصبحت مبفردها مع سرتوم 
غالربيث . ومن الغريب أهنا كانت تعتقد دوماً  
أن غرفة استقباهلا كبرية املساحة ...... ولكنها  
تراها الليلة قد تقلص حجمها ، لوجود هذا  

الرجل فيها . وخامرها عدم االرتياح وهي تفكر  
 ف أهنا مل مير هبا مثل هذا املوقف الغريب غري

العادي ، منذ مدة طويلة . تنفست بعمق وهي 



تشري إىل مقعد مريح بذراعني ، قائلة : " تفضل 
 ابجللوس ." 

ولكنه بقي واقفاً  حيث كان ، على بعد عدة  
أقدام منها ، وهو يقول : " إنين أفضل الصعود  

أبدو   إىل غرفيت رأساً ، إذ من الواضح أنين
 متطفاًل على اجتماع عائلي .." 

ته من اخللف ، وقد بدا ف مالحظته  وحك رقب
 هذه ضعف مل تفصح عنه هلجته احلازمة .

فأجابت : " آه ، أرجوك أن ال تقلق هلذا األمر  
 ، فأنت لست ... " 



وفتح الباب قبل أن تنهي كالمها ، لتدخل كيال 
حاملة صينية القهوة ، وهي تقول :" لقد صعد 

قد  آدم ابحلقيبة إىل الطابق األعلى ، اي نرين ل
أخربته أن يضعها ف غرفة النوم اليت تعلو 

 املطبخ مث يشعل انر املدفأة ." 
ووضعت الصينية القهوة وهي تتابع قائلة : "  
إهنا أكثر الغرف دفئاً ، ف هذا الوقت من 

 السنة أليس كذلك؟ "
فأجابت نرين وهي تبتسم أبسى : " نعم إهنا 

كذلك فمكان السرير هو فوق املوقد مباشرة .  
راً لِك اي كيال واآلن اي سيد غالربيث ، انك  شك



ستتناول القهوة معنا قبل الصعود إىل غرفتك ،  
 أليس كذلك؟ "

فقالت كيال وهي ختلع حذاءها وتثين ساقيها 
حتتها ف زاوية األريكة : " ال ميكنك الصعود  
اآلن إىل غرفتك . ال بد أن جترب الكعك 
الذي صنعته نرين بيديها . لقد حاز على 
اجلائزة األوىل منذ ثالث سنوات ف معرض 

املنتجات الغذائية ف بلدة غلينكريغ ... آه ها 
 قد أقبل األطفال . "

وسرعان ما فتح الباب بعنف ليدخل آدم ،  
كيفني و كاتريوان ذات الشعر األسود اليت 



شقت طريقها جمتازة أابها وأخاها وقد امحرت  
هتا وجنتاها انفعااًل ، مث وقفت أمام والد

ووضعت يديها الصغريتني على ركبتيها وهي 
تقول وقد ملعت عيناها :" قال أىب أن خاليت  

نرين قد صنعت كعكاً . هل إبمكاين أن أحصل 
على قطعة منه؟ " فقال هلا أخوها كيفني الذي  
كان قد تبعها ليقف خلفها يشدها خبصلة من  
شعرها يغيظها : " ماذا جرى لسلوكك؟ وأين  

للكعك بعد أن أكلِت كل أنواع  جتدين موضعاً  
 احللوى اليت أعطاِك إايه العجوز . "



فاستدارت كاتريوان وهي تزم شفتها السفلى 
ابستياء ، قائلة : " لقد أكلت أنت معظمها 

 انك تعرف هذا . " 
فقال : " ولكنك كنت سبق وانتقيت كل 

 القطع احلمراء بينما تعرفني أنين كنت أريدها ." 
وكيال ولكن ابتسامة نرين تالشت وضحك آدم 

وم غالربيث  لى وجه سرت بعد نظرة عابرة منها ع
، ليعود إليها ذلك الشعور بعدم االرتياح بعد  
أن رأت التعبري الذي بدا على مالحمه . كان 
يقف متفرجاً على بعد قليل من هذا املشهد  

العائلي السعيد وقد تقلصت شفتاه متجهماً ، 



على عظام وجنتيه ، ما  كما بدا جلده مشدوداً 
ما مل تلحظه من قبل .  قاً وهذا جعله يبدو مره

وساورها إحساس عميق مببلغ التناقض البالغ  
بني مظهره هذا ، وذلك اجلو السعيد الضاحك 
املفعم ابحليوية والذي يدور على مقربة منه ف 
هذه الغرفة اليت هي نفسها توحي ابالنشراح  

لبيضاء وأغطية بسجادهتا الوردية وجدراهنا ا
األاثث القطنية الزاهية األلوان ، يقابلها هذا  

الغريب املتجهم العابس مبالبسه القامتة ، كنزته 
السوداء بنطلونه القامت وحذائه األسود ... ممثاًل 

 التناقض التام لكل ما حوله . 



وما أن تقدمت نرين منه لتطلب إليه مرة أخرى  
فتشابكت  ، مشاركتهم القهوة حىت التفت إليها

نظراهتما ورأت ف عينيه الزرقاوين من الكآبة ما 
استدعى منها جهداً خارقاً لكي متنع نفسها عن  

 التأوه .
وما أن فتح فمه للكالم حىت أدركت هي 

بغريزهتا ، ما سيقوله ، فبادرته قائلة وهي هتز 
 رأسها بصوت ال يكاد يسمع : " كال جيب أن

لنسبة إىل  ال تذهب . لقد أتخر بك الوقت اب
الطرقات ولن ميكنك العثور على مكان تبيت  

 فيه . " 



وملا الحظت اآلخرين ما زالوا يضحكون 
ويلهون قرب املدفأة ، وقد نسوا كل شيء عن 
هذا الغريب ... اقرتبت منه بدافع مل تستطع 

مقاومته وقالت له : " تعال معي ألريك غرفتك 
 " . 

وظنت للحظة أنه سريفض عرضها ذاك وهي 
اه ينظر مرتدداً إىل يدها الرقيقة الشاحبة ذات  تر 

اجللد املرقط بنمش قليل واألظافر البيضاوية  
اخلالية من أي طالء ولكنه ما لبث أن أومأ 

برأسه موافقاً وهو يقول : " ال أبس ، وأشكرك 
 " . 



وخرجا معاً إىل الصالة دون أن يلحظهما أحد ، 
وأغلقت نرين الباب خلفهما لتتجه معه حنو 

السلم . ومل يكن السلم ليسعهما ، مها االثنني  
جعلها تتقدمه قلياًل وقد   جنباً إىل جنب ، ما

بدأت تشعر ابلعصبية . رمبا مل يكن ينظر إليها  
كما أخذت حتدث نفسها ، ولكنها هي اليت  

 كانت تشعر ابلتوتر لوجوده خلفها . 
وعندما وصلت إىل قمة السلم حاولت أن 

انت خميلتها هي اليت  تتمالك نفسها . لقد ك
تصور هلا كل ذلك وال شيء غريه . فهذا الرجل  
له من مشكالته التعسة ف عامله اخلاص ، ما ال 



يسمح له اباللتفات إليها كامرأة . فلماذا تشعر  
 مبثل هذه احلماقة؟

واغتصبت ابتسامة أرادهتا أن تبدو عفوية ، 
وهي تستدير إليه لتشري إىل انحية اليسار حيث  

ه . ولكنه كان قد افرتض أهنما سيتحوالن  غرفت
إىل انحية اليمني . وجتمدت االبتسامة على 

 شفتيها وهي تصطدم بكتفه العريض .
تراجعت إىل الوراء وهي تشهق حمتجة مث قالت 

ين آسفة . " آه ... من أين أتى ذلك : " إ
الصوت األبح املنفعل؟ ال ميكن أن يكون 

ا فعاًل وإال صوهتا هي ؟ ولكن ال بد أنه صوهت 



ما الذي جعل هذا الرجل الغريب يقطب 
حاجبيه وهو يقول وقد بدت ف عينيه الزرقاوين  
نظرة ساخرة : " غرفة ألجل املبيت هذه الليلة  
هي كل ما أريد اي سيدة كامبل ، وال شيء غري 
ذلك . " وكان ف هلجته وهو يقول ذلك نوع  

 من التحذير ال ميكن أن ختطئه .
بصرها إليه وهي ال تكاد تصدق  فرفعت نرين 

أذنيها ، أتراه قد ظن أهنا تعمدت االصطدام 
 به؟ وهل كان يعين هذا بكالمه؟ 

كانت نرين بطيئة الغضب ابلرغم من لون 
شعرها البين الضارب إىل االمحرار ولكنها تشعر  



اآلن بثورة من الغضب تشتعل ف أعماقها .. 
غضب مصحوب بعد التصديق . ذلك أن هذا  

ريب يبدو انه أساء تفسري األسباب اليت الغ
دفعتها إىل تقدمي املأوى له . حسناً ، من 

األفضل إذن أن تبدد شكوكه من هذه الناحية 
. ونظرت إليه وقد ابن ف مالحمها مزيج من  
الذهول والرقة والرباءة وهي تقول : " ولكن 

كل ما عرضته عليك اي سيد غالربيث هو غرفة 
 لليلة واحدة . "

طوات واسعة رشيقة ، جتاوزته لتعرب الصالة وخب
حنو غرفة صغرية قائمة فوق املطبخ ، حيث  



فتحت الباب ووقفت جانباً تشري إليه ابلدخول 
، راجية أن ال يالحظ االمحرار الذي عال 

وجنتيها . وقالت له وهي تقاوم رغبة متلكتها ف 
أن تضربه أثناء مروره من أمامها : " هذه هي 

هنا صغرية ولكنها دافئة ومرحية . أما  الغرفة . إ
الفطور فسيكون ف الساعة الثامنة إذا كان هذا  

 يناسبك . " 
فأجاب : " الساعة الثامنة وقت مناسب متاماً . 
" وأجال ببصره ف الغرفة ، حلظة قبل أن خيطو 

ات اللون البيج متوجهاً حنو على السجادة ذ
، املدفأة حيث وقف أمامها ويداه ف جيبيه 



مركزاً بصره على النار املضطرمة خلف احلاجز  
األثري املصنوع من القرميد . كان حول الرجل  
جو من الوحدة والتعاسة أحال غضب نرين إىل  

 سيل من الشفقة والرمحة .
وترددت حلظة ، شاعرة ابلندم لتصرفها ، 

املتكلف ذاك .. هذا إىل دافع لقول شيء أي  
صلة نزيهة  شيء قد يفتح الطريق إىل إحداث 

 بينهما .
ولكنها رأت من التعبري الذي بدا على وجهه ، 
والذي ازداد جهامة وتفكرياً ، رأت انه ال بد 

قد نسي كل شيء عنها . لقد كان مستغرقاً ف  



مشكالت هي اكثر أمهية من الواقع الذي يدور  
حوله. وتركت نرين الغرفة وهي تتأوه أبسى مث 

 أغلقت الباب خلفها هبدوء .
 الفصـــــــــل الثانــــي 

 
 

كان املنزل برواش البالغ ثالمثائة عاماً من العمر  
، مبنياً من احلجر الرملي ، وكان السقف مائاًل  

وإطارات النوافذ اخلشبية مدهونة ابللون 
األبيض . كما كانت اجلدران تبلغ القدمني 

مساكة . وكان روري و نرين قد جهزا ف الطابق  



مل يكن   ة مركزية ولكن األسفل منه تدفئ
ابستطاعتهما وضع نفس الشيء ف الطابق 
األعلى . وهلذا كانت غرف النوم ابردة على 
الدوام ف ما عدا فصل الصيف ، وكان هناك 
مداىفء ولكنهم كانوا يشعلوهنا ف حالة املرض 

 فقط لكي يشعر املريض ابلدفء .
أو ف مثل ظرف هذه الليلة . إذ جاءهم ضيف 

غالربيث والذي ال بد أنه يرقد اآلن  هو سرتوم
ف فراشه بكل راحة ودفء ذلك أن غرفته تقع  
فوق املطبخ مباشرة كما أن النار تضطرم ف 

 املدفأة عنده . 



كانت نرين تفكر ف كل ذلك وهي متكومة  
 حتت األغطية مل يسبق أن شعرت ابلربد قط ف
ما مضى . ولكن األمر قد أصبح خمتلفاً هذه 

كانت صممت منذ أسابيع على أن السنة . و 
ة كهرابئية ، ولكنها ما زالت  تبتاع لنفسها بطاني

ترجئ األمر إذ كانت دوماً تعترب أن هناك ما هو  
 أهم ف الوقت احلاضر .

 
 

ولكنها هذه الليلة ، أتكدت من أنه ال يوجد  
على ظهر األرض ما هي حباجة إليه أكثر من  



الركض بني  تلك البطانية الدافئة ، فقد جعلها 
ا املساء تشعر ابلربد ف كل  األشجار هذ

جسمها . ومع أهنا جلست أمام املدفأة ف 
غرفة اجللوس ملدة نصف ساعة تقريباً ، بعد أن  

خرجت كيال و أسرهتا فما زال الربد ينخر  
عظامها ، ورفعت ركبتيها إىل صدرها لتغطي 

بقميص نومها ، جسمها حىت قدميها املثلجتني 
ببصرها إىل املنبه املوضوع جبانب  ، وهي تلقي

 صورة روري على املنضدة املالصقة للفراش ... 
 كان الليل يقرتب من منتصفه .. 

 ما هذا؟



وأمسكت أنفاسها . ما هذه الضجة فوقها؟ انه  
صوت ارتطام ابألرض ، وكأن شخصاً اصطدم 

 بشيء ليقعا معاً على األرض . 
صباح ودون أن تقف لتفكر ف األمر ، أانرت امل

ت األغطية املوضوع على املنضدة ، مث أزاح
جانباً ، ومن مث قفزت من السرير . ذلك أنه مل  
يكن هناك أحد ف املنزل ما عداها و ذلك 

الضيف سرتوم غالربيث ، فماذا ميكن أن يكون  
حدث؟ هل تراه وقع أرضاً؟ هل أصابه ضرر  

 ما؟ أم أنه أصيب بنوبة قلبية؟



وكانت قبل دخوهلا الفراش قد نشرت فوق 
األغطية معطفها املنزيل طلباً ملزيد من الدفء 
فأسرعت ترتديه وهي تسرع خارجة من الغرفة  
على ضوء مصباح صغري كانت قد تركته مضاءه 
، قبل دخوهلا إىل غرفتها . وعلى ضوئه توجهت 

 حنو غرفة سرتوم . 
كانت قد صممت على أن تقرع ابب غرفته 

، منادية إايه ابمسه ولكنها ترددت عند   بعنف
وصوهلا إىل الباب . ماذا لو مل تكن الضجة آتية 
من غرفته . ماذا لو كان انئماً؟ انه لن يكون 
 شاكراً هلا إيقاظه من نومه ف منتصف الليل. 



بداًل من ذلك ، قررت أن تفتح الباب هبدوء مث 
تتسلل إىل الداخل ، دون احلاجة إىل إانرة 

اح ألن الضوء املتوهج من انر املوقد كان املصب
ًً لتعرف منه ما إذا كان الضيف خبري أم  كافيَا

ال . وهكذا ، أمسكت مبقبض الباب اخلشيب ، 
مث أدارته بكل حذر وصدر لذلك صوت ضئيل 
جعلها تعبس وهي هتمس لنفسها متجاهلة الربد  

الذي تشعر به ف قدميها احلافيتني ، بينما 
اب إىل الداخل بكل هدوء  ابتدأت تدفع الب

 وأنفاسها ترجتف . 



ولكنها مل تكد تفتح الباب عدة سنتمرتات حىت 
جذب الباب من الداخل بعنف ، فشهقت 

ولكن قبل أن تستطيع الرجوع إىل اخللف ظهر  
سرتوم غالربيث ف العتبة مشرفاً عليها بقامته 

 اليت بدت كشبح مظلم . 
ن كما مل حياول أن يشعل املصباح , ألن املكا 

سبق وتكهنت كان مناراً ابلضوء املتوهج من  
انر املدفأة . فاستطاعت أن ترى شعره األسود  

 مشعثاً.
وسأهلا بعنف ويداه على وركيه : " ماذا تريدين؟  

" 



وسرعان ما تبدد شعور نرين ابالرتياح لدى 
رؤيتها له واقفاً بداًل من أن يكون مسطحاً على 

ئية تلك مبا  األرض ، تبدد إزاء هلجته العدا
 تتضمنه من اهتام . 

وعندما جالت ببصرها ف أحناء الغرفة رأت أن  
ال شيء ف املكان قد اختل نظامه ، فقد كانت 

حقيبته موضوعة جبانب اخلزانة ، كما كانت 
حافظة نقود من اجللد موضوعة على منضدة  

الزينة جبانب الباب ، وعدا عن ذلك وعن بعثرة 
 الغرفة ما يدل على أغطية الفراش ، مل يكن ف



ف أن السيد   أهنا مسكونة ، ما جعل نرين تفكر
 سرتوم غالربيث هو رجل منظم حقاً . 

ولكنه كان أيضاً ف هذه اللحظة رجاًل ف غاية  
 الغضب .

وقالت له بسرعة : " ظننت أنين مسعت ضجة 
ما ... كال ، بل مسعتها ابلتأكيد . مسعت 

تطم ابألرض  صوت حتطم شيء مث شيئاً ثقياًل ير 
وكأنه جسد ... فظننت أنه رمبا حدث لك 

 مكروه .... " 
 فقال : " ما أغرب هذا ، فأان مل أمسع شيئاً . " 



والحظت تغري التعبري الذي كان على مالحمه ،  
وقد تالشى التوتر الذي كان يضغط شفتيه ،  

لتظهر بداًل من ذلك على شفتيه ابتسامة ابهتة 
. 

بد أنك مسعت إال فقالت بعناد : " ولكن ال 
 إذا كنت انئماً . " 

فقال : " إن نومي خفيف جداً ، اي سيدة  
كامبل ، وأان أؤكد لِك أنه لو كان هناك ضجة 

 من أي نوع كان أليقظتين حتماً . " 
فقالت : " إذن ..... " وقطع كالمها صوت  

قرقعة النار ف املدفأة أشبه بسلسلة من  



مساعه أي   املتفجرات . إن هذا طبعاً يفسر عدم
 ضجة أخرى .

واتبعت قائلة : " ال بد أن صوت قرقعة النار  
 قد غطت على أي صوت آخر ...." 

فاستند إىل جانب الباب برتاخ وهو يقول : "  
 أو رمبا مل يكن هناك أي ضجة . رمبا ...... " 

لقد علمت ابلطبع ما سيقوله قبل اثنية واحدة 
من قوله هذا . علمت ابلضبط ما يظنه سبب  

ضورها إليه ف منتصف الليل.ح  
لقد قال بلطف : " رمبا يبدو املكان هنا 

موحشاً ف ليايل الشتاء الطويلة ، رمبا كنِت 



تريدين رفيقاً ... " وقبل أن تدرك ما الذي 
يفعله ، كان يتأملها بنظرات تنم عن السخرية  
أكثر منها استفزازية وهو يتابع قائاًل : " رمبا  

ة ابلوحدة ... " تشعر األرملة اجلميل  
فرتاجعت نرين إىل اخللف ، مث قالت بصوت 

حاولت أن يبدو هادائً : " اي سيد غالربيث أن  
الرجل الذي يتكلم عن األشياء البغيضة ، 

تلميحاً ال يعجبين ، فأان أفضل احلديث املباشر 
مهماً كان فظاً . فإذا كنت تظن أنين جئت إىل  

تقول هذا  غرفتك بغية التحرش بك ، فلماذا ال  
 بشكل مباشر؟ "



وأدركت فجأة أهنا كانت تقبض يديها بعنف ما 
جعل أظافرها تنغرز ف راحتيها ففتحت  

قبضتيها مث وضعت يديها ف جييب معطفها ، 
وهي تتابع قائلة :" إن هذا هو عندي أفضل 

كثرياً من ذلك التلميح املهني . ولكنين  
سأجيبك على ذلك على كل حال . نعم إنين  

ة ، ونعم يبدو البيت موحشاً ، موحشاً جداً  أرمل
من دون زوجي ولكنين ال أحبث عن بديل حيتل 
مكانه ... ولكن إذا كنت أحبث فأان ال أظنك 
تصل حىت إىل التصفية النهائية بني املرشحني . 
 فأنت رجل يبدو خالياً من أي دفء إنساين ."



هاهي قد قالت كل ما ينبغي أن يقال ، فإذا  
لغت ف ذلك فهذا ما مل يكن كانت قد اب

مبقدورها جتنبه. وشعرت بقدميها كتلتني من 
الثلج ، حىت أهنا بذلت جهداً كبرياً لتحركهما . 

فاستدارت عائدة إىل غرفتها وكانت طيلة 
الوقت حتبس أنفاسها متوقعه أن يتبعها ليعتذر 

 إليها ، ولكنه مل يفعل .
وبعد ذلك بلحظات ، كانت قد عادت إىل  

ها وقد أتكدت أبهنا لن تتمكن اآلن من فراش
النوم . ليس ألهنا كانت تشعر بربد أكثر مما 
كانت تشعر به قبل أن تقوم هبذه الرحلة 



التعسة إىل غرفة ضيفها ذاك ، وإمنا لتأثريه  
 الغريب ذاك عليها والذي تعذر عليها تفسريه . 
غرفة هلذه الليلة ، هذا ما قاله . حسناً إن هذا  

واحدة فقط وهذا معناه أنه سريحل يعين ليلة 
بعد تناوله طعام الفطور . ومن الواضح اجللي  
أن هلذا الرجل مشكالت ، مشكالت هامة . 
أما هي فان لديها ما يكفي من املشكالت ، 

فهي حتاول أن تتدبر أمور نزهلا برواش من دون  
زوجها ، كما أهنا قلقة ابلنسبة إلجياد أعمال 

ن يعملون لديها لكي للفتية املراهقني الذي 
تشغلهم هبا ف خارج املوسم دون احلاجة إىل  



استخدام غريهم . فلو كان عندها ما يكفي من 
الوقت لكان إبمكاهنا بطبيعة احلال أن تساعد 

هذا الرجل الغريب .... أو على األقل ، وضعه 
ف الطريق حيث يتابع بنفسه الوصول . ذلك  

يئاً ف ماضيه أنه من املؤكد تقريباً أن هنالك ش
يعذبه .. وما مل خيرجه إىل العلن ليواجهه مباشرة 

، فلن يكون ف إمكانه أبداً أن يتعامل مع 
مستقبله . وتنهدت نرين وهي تدعك قدميها 
الواحدة ابألخرى مرة بعد مرة ، مرغمة نفسها  
على إبعاد التفكري هبذا الرجل لتوجه أفكارها 

طئ استوائي إىل أهنا ف بلد دافئ اآلن مثل شا



واجلو خانق احلرارة والشمس ترسل أشعتها 
 الالهبة على األرض .... 

وأخرياً ، ابتدأت تشعر ابلدفء ولكن ما أن  
ابتدأت تستسلم للنوم ، حىت طرأ على ذهنها  
خاطر أيقظها متاماً ، وهو إذا مل يكن ما مسعته 
من خبط وارتطام ابألرض قد قام به سرتوم 

ما يدفعها إىل االعتقاد غالربيث ، وليس لديها 
 أبنه كاذب فمن هو الفاعل إذن ؟ 

أترى هذه الضجة جاءت من الغرفة الصغرية 
على السطح؟ رمبا هي الريح قد هبت من 

إحدى النوافذ مما تسبب بسقوط شيء على 



األرض ، فيكون هذا هو الصوت الذي مسعته 
واملصحوب ابالرتطام ابألرض . ال بد هلا من  

 تفحص األمر ....
وأغمضت نرين عينيها وهي جتر الغطاء إىل ما  
فوق رأسها . إهنا طبعاً لن تفتش عن مصباح 
لتصعد ذلك السلم الضيق املكشوف وحدها 
إىل تلك الغرفة الصغرية لكي تطوف هناك بني  
الظالل متحسسة األشياء غري عاملة مبا قد جتد 
. كما أنه ليس إبمكاهنا أن تطلب من السيد 

مرافقتها بعد ذلك االستقبال سرتوم غالربيث 
الذي تلقته منه آنفاً . إهنا ستؤجل تفحص تلك  



الغرفة إىل الصباح بعد أن يكون هو قد غادر  
 املنزل .

كان اجلو دافئاً تعبق فيه رائحة البيض املقلي 
شادو زجمرة  والقهوة ، عندما صدر عن الكلب

منخفضة عرفت هي منها أن الضيف ف طريقه  
ن غرفته . فاغتصبت ابتسامة وهي إليها قادماً م 

 تستدير إليه حاملة املقالة ف يدها ،
، لرتاه واقفاً على وف اليد األخرى ملعقة طويلة 

ة فياضة بكنزته وبنطلونه  العتبة تشع منه رجول 
األسودين وشعره األسود املسرح إىل اخللف 

بدون اهتمام . وتسارعت خفاقات قلبها قلياًل 



وهي ترى النظرة غري العادية اليت بدت ف عينيه  
الزرقاوين وذلك ابستدارهتا املفاجئة إليه على 

إليها أهنا رأت ف  غري انتباه منه . فقد خيل
عينيه ومضة غريبة سرعان ما أمخدها بنظراته  

 السريعة . 
وحدثت نفسها وهي حتييه خبفة ، أبهنا ال بد 

كانت تتخيل ذلك فما الذي جيذبه فيها؟ فهي 
ليست من نوع نساء املدن الرشيقات األنيقات 
الاليت قد اعتاد عليهن . إهنا ال تعدو أن تكون  

لقامة ذات شعر كثيف أمحر  امرأة ريفية طويلة ا 
جلب الشقاء إىل حياهتا! فلماذا جيعلها وجوده 



تشعر مبثل هذا الضيق؟ ملاذا أصبحت فجأة 
هتتم مبظهرها؟ وحدثت نفسها أتمرها ابهلدوء . 
فهو سرعان ما سريحل إهنا ستقدم إليه الفطور  

مث ترسله ف طريقه وعندما تنتهي من تغيري 
ستنسى كل  مالءات سريره وتنظيف الغرفة

 شيء عنه وكأنه مل يكن .
وقالت له : " إنين أقدم الطعام للمستأجرين ،  
عادة ف غرفة الطعام ولكن مبا أنك مبفردك ال  

املطبخ ، فهو أظنك متانع ف تناول الفطور ف  
 أكثر دفئاً ف فصل الشتاء ."



وأشارت ابمللعقة اليت ف يدها إىل املائدة 
بع قائلة : " ميكنك اخلشبية املستديرة وهي تتا

أن تسكب لنفسك القهوة وسأكون معك بعد  
 حلظة . " 

ورغبة منها ف التظاهر ابلعفوية وعدم االهتمام  
، أخذت هتمهم أبغنية خفيفة وهي تعد شرائح  

اللحم والبيض املقلي ، والفطر والطماطم 
املشوية ، ذلك أهنا قررت حبزم أن أفضل ما  

مل حيدث بينهما  ميكنها عمله هو أن تتظاهر أبنه
 شيء قط الليلة املاضية . 



واستدارت متوقعة أن تراه جالساً إىل املائدة 
ولكنه كان واقفاً ينظر من خالل النافذة وظهره  
إليها ، فتنحنحت وهي تتقدم من املائدة تضع  

عليها طبقه وتقول : " لقد تغري اجلو هذا  
الصباح فهو يبدو كأايم الربيع . كنت ارتديت 

سرتيت السميكة عندما خرجت للتمشي من فرتة 
 عند عوديت خلعتها بعد أن شعرت من  ، ولكنين

 حرارة اجلو أبن كنزيت هذه تكفي متاماً . "
فاستدار إليها ، لرتى أن بشرته كانت أشد 

امسراراً مما كانت تظن . وبدا أن لونه القامت قد 



أظهر زرقة عينيه احلادتني أكثر جالء وسأهلا : " 
 هل سبق لِك اخلروج هذا الصباح؟ "

ان آخذ شادو كل صباح ف فأجابت : " نعم فأ
 نزهة قصرية . " 

فقال وهو يلوي شفتيه : " نزهة قصرية؟ كم 
من الوقت تبلغ هذه النزهة القصرية اي سيدة  

 كامبل؟ " 
فألقت نرين نظرة على الكلب الذي كان 

رون يضرب األرض بذيله بعد إذ مسعهم يذك 
امسه وقالت : " إننا نسري إىل الطرف اآلخر من  



لى امتداد البحرية إهنا أتخذ قرابة  غلينكريغ مث ع
 الساعة .... فهي على بعد أميال تقريباً . " 

فقال ساخراً : " آه ، أهذه هي النزهة القصرية؟  
" وعاد ينظر من النافذة حنو مشاتل النبااتت 
املمتدة إىل اليمني وهو يقول : " هل لديك  

 مزرعة لتزويد السوق ابخلضراوات ؟ "
ا على أنه يبدو فهمهمت وهي تشكر حظه

على خلق مهذب هذا الصباح ويبدو أنه قرر  
هو اآلخر أن يضع ما حدث الليلة املاضية 

 خلف ظهره .



أدنت كرسياً حنو املائدة ألجله وكتمت  
ابتسامتها وهي ترى ومضة دهشة على مالحمه 
إذ رآها جتلس هي أيضاً . هل كان يتوقع منها  

ن  أن تتصرف كخادمة فتنتظره إىل أن يفرغ م
طعامه لتجلس وتتناول طعامها؟ وسكبت 
فنجانني من القهوة وانتظرت إىل أن جلس 

 فمدت إليه يدها بفنجانه .
قالت وهي تدهن قطعة من اخلبز احملمص ابملرىب 

: " كنت تسألين عن املزرعة وسأشرح لك 
األمر اآلن . إهنا عملية مزدوجة ف احلقيقة 
 ذلك أن املنزل مؤلف من قسمني ، املزرعة



واملنزل ، فقسمي أان هو املنزل .. وأثناء 
الصيف كما أخربتك أدير نزل برواش الذي 
يقدم غرفة وفطوراً . أما روري والفتيان فقد 

كانوا يعتنون ابملزرعة فيستنبتون اخلضر  
 والفواكه لبيعها ف اجلنوب غالباً ولكن ..... " 

فسأهلا مقطب احلاجبني وهو يرفع لقمة إىل فمه  
ان؟ " : " الفتي  

فأجابت : " لقد كنا أان وزوجي ، مشرتكني ف  
مؤسسة اجتماعية ختص املنطقة قبل أن أرث 
نزل برواش وقد اهتممنا بعمل املؤسسة تلك  
بشكل خاص ، فكنا نوظف األحداث الذين  



يرتكبون األخطاء ألول مرة والذين توصينا هبم  
احملاكم ، فنعطيهم عماًل وتدريباً وتفهماً ، 

ح لديهم االستعداد الكاف ، وعندما يصب
يرتكوننا إىل العمل ف األسواق اتركني مكاهنم  

 آلخرين هم أكثر حاجة منهم إليه . "
 سأهلا قائاًل : " وكم لديك اآلن منهم؟ "

فأخذت رشفة من قهوهتا قبل أن جتيب : " اهنم  
مثانية حالياً مبا فيهم كيليت ، ابلرغم من أن 

ا حالياً . "وضعه خمتلف ولكنهم ليسوا هن  
ولسبب ما مل تفهمه نرين ، توتر اجلو ف الغرفة  
فوضعت الفنجان من يدها وهي تتفرس بفضول  



ف وجه الرجل اجلالس أمامها . كان قد وضع  
لتوه لقمة ف فمه بدا أنه سيظل ميضغها دون  

 هناية ، إىل أن ازدردها أخرياً ، 
فوضع الشوكة والسكني ف طبقه ، وقال وهو 

  اخللف : " الفتيان ليسوا هنا؟ "يستند إىل
كان ف صوته بساطة متكلفة كذهبا التوتر الذي  

 بدا على مالحمه وهو يتابع : " وأين هم؟ "
فأجابت : " اهنم ف مكان ما ف الشاطئ الغريب  

هنم ابلضبط حيث اهنم  ... إنين ال أعرف مكا
يبحرون ف سفينة ، إهنا رحلة حبرية خارج البالد  

ملدة ثالثة أسابيع وهي من ختطيط وسيتغيبون 



املركز اإلقليمي وسيثري عجبك عندما تراهم 
وقد امتلئوا ثقة أبنفسهم وشعوراً يعودون 

ابلكرامة ، وحسن هتذيب ، وابلنسبة إىل 
 البعض منهم فهي املرة األوىل ... " 

وتالشى صوهتا وهي تراه منصرفاً عنها كلياً 
جة انفعال  وذلك ف نظراته الشاردة ومتلكتها مو 

، 
ليس بسببه فقط وإمنا بسبب كل اآلخرين 
الذين يتضايقون من احلديث عن املراهقني 
ومشكالهتم . أال يعلمون أهنم إبمهاهلم هذه  

املشكالت وبعدم معاجلتها من جذورها سيواجه 



اجملتمع ف السنوات القادمة مشكالت أكثر 
 خطورة؟ 

ودفعت نرين بشكل مفاجئ كرسيها إىل الوراء  
عت جدائل شعرها األمحر إىل ظهرها وهي ومج

تتنهد بضعف فان هذا اجلهد القليل الذي 
تبذله ف سبيل حل هذه املشكالت سينتهي 

وقريباً جداً حيث أن روري مل يعد هنا ليشاركها  
هذا العبء لقد استطاعت مبساعدة الفتيان ،  

أن تتدبر األمر بدونه ، على حنو ما ، ف 
و ذا الربيع يقرتب الصيف املاضي ولكن هاه

بينما هي تعلم أنه مل يعد إبمكاهنا أن تؤجل 



قرارها بعد اآلن وهو أن احلالة االقتصادية مل 
تعد تسمح هلا أبن تتابع العمل ف برواش من  
دونه . واستئجار شخص ملعاونتها قد أثبت  
استحالته لقد سبق وأجرت مقابالت لبعض 

كنها مل طاليب العمل ف الشؤون االجتماعية ، ول
جتد الشخص الذي جيمع إىل اختصاصه ذاك ،  

مهارة ف الزراعة والتسويق وامليكانيكا وكل 
املهارات األخرى اليت كان روري حيسنها . 
املهارات اليت كانت توفر عليهما الكثري من 

 التكاليف ،



وعادت تتنهد اتركة املائدة وهي تقول : " أرجو  
مبزيد من املعذرة ، إبمكانك أن تتابع فطورك 

 القهوة واخلبز احملمص إذا شئت . " 
فأجاب : " كال ، علي أن أذهب اآلن ، لقد 

 كانت وجبة ممتازة . "
وأضاف اجلملة األخرية إبجياز وكأنه يعرف 

الكلمات الصحيحة ولكنه ال يعرف الطريقة  
 الصحيحة أللقائها ، 

و أزاح كرسيه إىل اخللف ، مث هب واقفاً وهو 
أريد منك الفاتورة من فضلك ." يقول : "   



كانت نرين قد أعدت الفاتورة مسبقاً فناولته 
إايها وأخذت تنظر إليه وهو يضع يده ف جيب  

بنطلونه اخللفي ، مث رأته يعقد حاجبيه وهو 
 يقول : " لقد نسيت احملفظة ف غرفة النوم . "
فقالت : " ملاذا ال تصعد وحتضر أشياءك انك  

بخ حني تعود ."ستجدين هنا ف املط  
أخلت نرين املائدة ومسحتها بعد أن وضعت 
األطباق ف حوض الغسيل الذي سبق ومألته  

ابملاء الساخن ومسحوق التنظيف ، مث أسرعت 
تغسل الفناجني والصحون بعد أن ارتدت 

قفازي العمل املطاطني وكانت على وشك أن  



تعلق فنجاانً على العالقة اخلاصة ابلفناجني 
خطوات سرتوم ف القاعة  صوت  مسعت عندما

كانت خطواته عنيفة توحي ابلغضب وزجمر 
الكلب وهو خيرج من مكانه الدافئ حتت املوقد 
قادماً حنو نرين وقطبت هي جبينها بينما كانت 
ختلع قفازيها مث ربتت على رأس الكلب وهي 

 هتمس له : " ال أبس اهدأ ..." 
" إهنا غري موجودة " وكانت عينا سرتوم 

ربيث تقدحان شرراً وهو يقول : " كانت غال
حمفظيت موضوعة على طاولة الزينة حني نزلت  

 ولكنها اآلن غري موجودة ..... " 



فقالت : " ولكن هذا مستحيل فليس هنا غريان  
حنن االثنني رمبا تراها انزلقت خلف املنضدة أو 

 " .... 
فقال مزجمراً : " أال تفكرين ف أننـــي ال بد 

ها ف هذه األمكنة؟ " وفتشت عنـــ  
وحاولت نرين أن تلتزم اهلدوء فان هلذا الرجل 

سلوكاً خشناً يكاد خيرجها عن طورها ، 
وقالت بصوت هادئ قدر وبسهولة اتمة . 

اإلمكان : " دعين أصعد بنفسي وأعاود 
 التفتيش . " 



وعندما كانت جتتاز الصالة ، كانت تشعر 
ارة خبطواته خلفها إىل حد كادت حتس معه حبر 

أنفاسه الغاضبة ، وأخذت تتساءل بقلق أين  
عسى أن تكون حمفظته تلك؟ ما الذي جعلها  
تركض خلفه تلك الليلة؟ ملاذا مل ترتكه يذهب 
وحده؟ لقد سبق وأخربته كيال أن النزل يفتح 
أبوابه أثناء الصيف فقط .. فما الذي جعلها  
تركض خلفه هبذا الشكل؟ لقد سبب هلا هذا  

كالت أكثر مما سببه هلا كل الرجل من املش
 نزالئها معاً .



كان ابب غرفة نومه مفتوحاً ، فدخلها سرتوم 
لت عيناها حنو املنضدة  على الفور ، بينما حتو 

اليت كانت رأت فوقها احملفظة ف الليلة الفائتة و  
 ...... 

وهتفت حبدة : " تلك هي حمفظتك ، أمام 
 عينيك! كيف مل ترها؟ " 

بعينني تنطقان ابالهتام  واستدارت حتدق فيه 
وهي تتابع قائلة : " ما الذي جعلك تقوم هبذه  

 اللعبة؟ "



ولكنها اعرتفت ف داخلها أبنه فوجئ هو 
اآلخر بل أكثر من هذا كان مصعوقاً متاماً فإذا  

 كان ميثل عليها دوراً فهو ممثل قدير .
وقال وهو يتخلل شعره أبصابعه مذهواًل : "  

 ولكنين أقسم .... " 
الت حبزم وهي أتخذ احملفظة مث تلقيها إليه :  فق

" حسناً اي سيد غالربيث فأنت ال تبدو من  
ذلك النوع من الرجال الذين يتهربون من دفع  
الفاتورة ، هل لك أن تفتح احملفظة لتتأكد من 
أنه مل ينقص منها شيء من فضلك؟ " وأخذت 

 حتملق فيه وقد رفعت وجهها . 



يتحقق من حمتوايت  واشتد التوتر بينهما ، وهو
احملفظة من األوراق املالية مث جمموعته من 

 بطاقات البنوك .
 وأخرياً قال بفتور : " ال شيء مفقود . "

وودت نرين لو تسأله عما كان يتوقع ، ولكنها  
ذلك : " هذا حسن ." مث مدت قالت بداًل من 

يدها وهي تتابع بربود : " واآلن إذا شئت أن 
حتمل معطفك وحقيبتك  تدفع يل احلساب مث 

 وتذهب ، فسننسى كل ما حدث . " 
بدا عليه الذهول وهو يتناول األوراق املالية من  
حمفظته دون أن ينطق بكلمة مث يناوهلا إايها ، 



ويستدير ليحمل حقيبته . وعندما فتح فمه 
ليقول شيئاً ، عاد فأطبقه بعد أن رأى نظرة 

ن اللوم ف عينيها كان واضحاً أنه مل جيد م 
 الكالم فائدة .

وبعد دقائق كانت توصله إىل الباب األمامي 
وبعد حتية خمتصرة جداً ألقتها عليه أغلقت 

الباب خلفه جيداً وهي حتدث نفسها قائلة ها  
بعت قد انتهيت من السيد سرتوم غالربيث و ات

وهي تستند بظهرها إىل الباب مغمضة العينني 
تستمع إىل صوت هدير سيارته وهي تبتعد ، 
اتبعت تفكر ف أنه من ذلك النوع من الرجال 



الذين يتسببون ابملشكالت أينما حيلون . كان 
ه نوع من القلق كان ينتقل منه إىل  ف نفسيت

نفوس احمليطني به ، كما انتقل إليها هي نفسها  
ألقل . اعرتفت بذلك شاعرة ابالستياء .  على ا

كان كل ما تريده بعد رحيل روري هو السالم 
وأن تبقى وحدها مع ذكرايهتا . صعدت السالمل  

خبطوات ميلؤها التصميم وابتدأت جتمع 
مالءات سرير سرتوم وبعد أن ألقت هبا ف 

الغسالة ، عادت تنظف الغرفة واملدفأة وعندما 
وغسلت يديها من   عاد كل شيء كما تريد ،

الرماد وسواد الفحم ، تنفست ابرتياح بعد أن 



أهنت هذه املهمة اليت كانت تنتظرها طيلة 
 الصباح .

 
 
 
 

 الفصــــــل الثالث
 
 

كانت الغرفة اليت تلي السقف مباشرة ف املنزل 
، متتد على طول السطح ويصعد إليها بواسطة  



سلم خشيب حلزوين ضيق يبدأ من فجوة ف 
ق الثاين . الطاب   

وبينما كانت نرين تصعد السلم املظلم ، أخذت 
تصفر بصوت عال . ومل تكن تشعر ابلعصبية  
عادة ولكنها كانت تتساءل عما إذا كانت 

فكرة أقفاهلا الباب األمامي واخللفي هي فكرة 
حسنة حقاً رغم أهنا فكرة عدمية الذوق . ذلك  

حاً أن نزل برواش كان دوماً منزاًل مفتو 
للمراهقني العاملني ف هذا املكان فهو امللجأ 

هلم لياًل وهناراً ، عندما ال يتمكنون من التصرف  
ف منازهلم . ومل يكن من غري املعتاد أن تنزل 



نرين صباحاً إىل املطبخ لتجد غالماً مستغرقاً ف  
النوم وقد تكوم على نفسه جبانب الكلب 

وري  شادو على سجادة قرب املوقد ، ولكن ر 
حت امرأة تعيش مل يعد معها اآلن لقد أصب

مبفردها ورمبا من احلكمة أن تكون أكثر حذراً 
ف املستقبل وف نفس الوقت ذكرت نفسها  

عابسة بتلك الضجة اليت مسعتها البارحة بينما 
الفتيان كانوا بعيدين عنها مئات األميال ، فال 
ميكن إذن أن يكونوا مسؤولني عن ذلك ولكنها  

تعلم أنه لن يقر هلا قرار قبل أن تعرف كانت 
سبب تلك الضجة والذي قد ال يعدو كما 



حدثت نفسها ، أن يكون جمرد فأرة قد أوقعت 
 املصباح النحاسي القدمي . 

وابتدأت تطوف ف املكان عاقدة ذراعيها فوق  
صدرها ، ومرت عدة دقائق اقتنعت بعدها أنه  

  ال يوجد من هو خمتبئ ف أحد الصناديق أو
رميد . مل يبق األكياس املرتاكمة حتت رفارف الق

سوى مكان واحد عليها أن تبحث فيه وشعرت 
بنبضات قلبها تتسارع . إهنا الغرفة الصغرية ف 
آخر السطح واليت ال حتوي شيئاً سوى سرير  
حناسي أثري يبدو أن خادماً كان ينام فيه ف 

 األايم اخلوايل . 



ا وصدر عن دفعت الباب حبذر أبطراف أصابعه 
مفاصله أزيز عال شق الصمت ولكنها ما أن  
جالت بنظراهتا ف أحناء الغرفة حىت تنهدت 
ابرتياح ، طبعاً ال يوجد هنا أحد . لقد سبق 

 وتوقعت أن تكون الغرفة خالية ، ولكن ....... 
وصدرت عن نرين شهقة وهي ترفع يدها إىل  
عنقها ... آه ... صحيح أن الغرفة كانت 

ماً ، حالياً ولكن شخصاً كان فيها ، خالية متا
ومنذ وقت قصري جداً وحدقت ف جمموعة 
املفارش الواقعة على األرض ، ويظهر أن 

سقوطها كان سبب تلك الضجة اليت كانت 



مسعتها واستدارت عيناها وهي حتملق ف تلك  
البطانية العسكرية اليت كانت ملقاة على تلك  

تالحظ  الكومة ف الوسط ما جعلها ال تكاد
علبة السجائر الفارغة اليت كانت على األرض  
قرب رأس السرير وإىل جانبها كان غطاء علبة 
صفيح حيتوي على رماد السجائر و أعقاهبا .  
لقد كان هنا شخص ما ، الليلة الفائتة بينما 
كانت هي انئمة . شخص قد أشعل مخس 
 سجائر كما كانت عدهتا ودخنها ف منزهلا.

. كان غضباً جاحماً اكتسح وداخلها الغضب 
كل شعور ابخلوف ولكنها أدركت أن الشخص 



الذي كان هنا ، قد رحل عن املنزل لقد 
أحست بذلك وإحساسها مل يسبق أن خذهلا 

 من قبل.
تنفست بعمق ، مث تراجعت خارجة من الغرفة  
مغلقة الباب خلفها وحدثت نفسها أبن ال 
ون  تستعظم هذا األمر ، وأن تفسري ذلك قد يك

غاية ف البساطة . اهنا على األقل قد أدركت 
السبب ف أن سرتوم مل يسمع الضجة ذلك أن  

 غرفته واقعة ف الطرف اآلخر من ....... 
وتعاىل صوت عجالت سيارة على احلصى تبعها  

ئة ما شعرت صوت الكابح بصورة عنيفة مفاج



معه ابلفزع لقد بدا هلا وكأن شخصاً ما قد 
سيارة فوقفت هذه هبذا قذف بنفسه أمام ال 

الشكل أمام منزهلا ابلضبط ... ومهماً يكن 
صاحب السيارة فهو يبدو على عجلة كبرية من  

 أمره أتراها حالة ما مستعجلة؟
وهبطت السلم احللزوين أبسرع ما أمكنها ، 
وقلبها خيفق عالياً لتتحول بعده إىل السلم 

الرئيسي حيث أمكنها أن تزيد من سرعتها . 
وصلت إىل الدرجة األخرية حىت تصاعد وما أن 

رنني جرس الباب وكان الصوت مفاجئاً هلا ، ما  
جعلها تطلق صرخة صغرية هتفت بعدها : "  



إنين قادمة . " واجتازت الصالة إىل الباب وهي 
تكاد تتعثر ف ركضها ، ومن مث فتحته بعنف : 

 " ما هذا........؟ " 
ى ... مل  ومل يعد إبمكاهنا أن تطلق أي كلمة أخر 

تستطع حىت ولو دفعت هلا ثروة أبكملها .. 
ذلك أن املشهد الذي بدا أمامها ما كان ليطرأ  

 على خميلتها ولو بعد ألف عام !
كان سرتوم غالربيث واقفاً أمامها وقد أوشكت  
مالحمه على التفجر وكأنه ابتلع لتوه شحنة من 

 الديناميت .



... ذا  كان ممسكاً برقبة غالم يكاد يبلغه طوالً 
وجه شاحب قذر يبدو عليه الغضب والتوعد . 
غالم تعرفه هي جيداً ، غالم إبمكاهنا أن متيزه 
ف أي مكان ، إذ من غريه ميلك هذه القامة  

الشاخمة ذات األطراف الطويلة النحيلة ، وهذا 
الشعر ذا اللون الفاحم الالمع امليال إىل 

  االمحرار؟ من غريه يضع ف شحمة أذنه اليسرى
دبوساً ... ومن غريه ميكنه أن خيتال زهواً مبثل  
هذا القميص القدمي املقفل وهذه التنورة اجلبلية 
السوداء الباليه املعلقة على وركيه النحيلني ، 

متأرجحة حول ساقيه القويتني البارزتني  



العضالت؟ انه كيليت دنبار ..... آه وحدثت 
 نرين نفسها هبلع عما كان يفعله هنا وقد سبق
ورأته بنفسها يستقل احلافلة ، صباح أمس؟ 
ومن املفروض أن يكون اآلن ف البحر ف 

 السفينة كوينز بونيت ..... 
وما الذي اقرتفه اي ترى ليستحق هذه املعاملة  

 اليت يعامله هبا سرتوم غالربيث؟
فتحت نرين الباب على مصراعيه وهي تشري  
إليهما بيدها ابلدخول قائلة بصوت خيالطه 

رتباك : " أدخال ، لكي توضحا األمر . " اال  



فدفع سرتوم الغالم أمامه الوايً ذراعيه بغلظة 
وهو يقول له : " أدخل . " ورأت نرين شفتيه  
تنطبقان بصرامة عندما أفلت كيليت من يده ،  

ليرتاجع متعثراً حنو القنطرة املصنوعة من خشب 
 السنداين ، واليت تسند سقف الصالة .

رتوم بصوت يفور ابلغضب : "  التفت إليها س
نوضح األمر؟ اسأليه هو أن يوضح ذلك هيا ، 

أذكر امسك اي فىت وإايك وأن جترب علي 
 أالعيبك وإال استدعيت الشرطة . " 



وكانت عينا الغالم الرماديتان خاليتني من 
التعبري وهو يتجنب النظر إىل وجه سائله بينما 

 أخذ يتمتم بشيء غري مفهوم . 
وم حبدة : " تكلم بصوت عال .  فصرخ به سرت 

" 
فرد عليه الغالم حبدة : " دنبار . " ومل تعد 

عيناه اآلن تتجنبان وجه سرتوم فقد كانتا على 
العكس ، مثبتتني على وجهه وقد ابن فيهما 
التمرد وهو يتابع بوقاحة : " سومرليد دنبار  

وأصدقائي يدعونين كيليت أما أنت فيمكنك أن 
 دعوين سومرليد ."



محلقت نرين ف االثنني وهي تتساءل عمن و 
يت منذ ل يبدو هلا غريباً منهما . كانت تعرف كي

والدته إذ كانت أمه من أعز صديقاهتا وعندما  
فقد والديه فاض قلبها ابحلزن ألجله ولكنها مل 
تره أبداً من قبل مبثل هذه الوقاحة . أما سرتوم 
غالربيث فقد عرفته منذ حوايل أربع وعشرين  

ة ومع هذا تراه وهي تنظر إليه اآلن بوجهه  ساع
الذي يعلوه الشحوب ف هذه املواجهة املربكة  
بني االثنني ما جعلها تشعر بشيء من العطف 
حنوه كان يبدو كما لو كان مريضاً ، مريضاً حقاً 

. 



فقالت : " هل ألحد منكما أن خيربين عما 
حدث؟ ما الذي تفعله هنا اي كيليت؟ ملاذا لست  

اقك؟ "مع رف  
فأجاهبا بصوت خال من الوقاحة : " كنت قد 

رت أنين أشعر بوعكة صحية أخربت السيد وبس 
وسألته إن كان إبمكاين العودة ، فاتصل بِك  

 هاتفياً ليخربك .... "
فقاطعته قائلة : " ولكنين مل أتلق أي مكاملة 
هاتفية ومل تكن هناك رسالة حمفوظة ف آلة 

 تسجيل املكاملات . "



الدم يتصاعد إىل وجهه وهو يقول : "  فرأت 
 لقد حموهتا من آلة تسجيل هاتفك ."

 فهتفت به : " ماذا؟ ومىت؟ ." 
فأجاب : " لقد رأيتك تذهبني إىل املقربة أمس 
عند ذلك دخلت إىل املنزل ومل أكن أريد أن 

 يعلم أحد بعوديت . "
ومضت حلظة طويلة كانت نرين أثناءها حتدق 

ستوعبت األمر ملياً قالت فيه صامتة وبعد أن ا
له : " إذن فهو أنت الذي كان ... ف الغرفة  

 الصغرية اليت على السطح الليلة الفائتة؟ "
 فنظر كيليت إىل األرض وهو يقول : " نعم . " 



هزت نرين رأسها ، ما الذي حيدث هنا؟ 
وحولت انتباهها إىل سرتوم غالربيث ولكنها  

الحمه عندما رأت التعبري الذي بدا على م
تالشى السؤال من بني شفتيها فقد جعلتها  

الطريقة اليت كان ينظر فيها إىل كيليت هتتز بعنف  
... ليس ألنه كان فقط ينظر إليه وإمنا ألن 
نظرته تلك كانت تتفحصه بلهفة قريبة من 

الوحشية كانت تتفحص وجهه ، تتفحصه بدقة  
 وتركيز جعلت شعرها يقف . 

كان يبدو وكأنه يبحث عن شيء ما ... شيء 
هو وراء مالمح كيليت الظاهرة ولكن مهما كان 



لذي يبحث عنه فقد كان واضحاً  ذلك الشيء ا
من الغضب الذي كان يعلو وجهه ، انه مل يكن 
يريد رؤية ذلك الشيء ... آه ال بد أن هذا من  

تصوراهتا ليس إال أم أهنا قد خرجت عن 
 عقلها؟

أخذت نفساً عميقاً لتقول بعد ذلك  وأخرياً ، 
حبزم : " سأكون شاكرة لك اي سيد غالربيث ، 

 إن أخربتين بدورك هبذا األمر أبمجعه . "
ظنت ف البداية أنه مل يسمعها وأوشكت أن  

سؤال عندما حول نظراته جبهد واضح تعيد ال
من الصيب إليها ودبت للحظة على وجهه  



وله ، مظاهر احلرج وكأنه نسي ما يدور ح 
ى بعد ذلك ، هذا التعبري تدرجيياً وتبدو ليتالش

ف عينيه نظرة ابردة قاسية وقد عاد مرة أخرى  
مسيطراً على نفسه ودفع يديه ف جييب بنطلونه  
بعنف وهو يقول إبجياز : " عندما تركت هذا 
املنزل وجدت نفسي أفكر ف ما حدث الليلة  

ا املاضية ابلنسبة إىل تلك الضجة اليت مسعته
أنِت وف اختفاء حمفظيت هذا الصباح  

واستنتجت من ذلك أنه قد يكون هناك  
شخص اثلث ف املنزل ففكرت ف أنه من 
 األفضل أن أعود ألعلمك ابألمر ....."



 فقالت : " وهكذا صممت على العودة . " 
فقال : " ابلضبط وما أن دخلت البوابة حىت 

 رأيت ..... " 
اً إىل نرين : "  فتجهم وجه كيليت وقاطعه انظر 

 رآين أتسلل خارجاً من الباب األمامي . "
وأخذ يعبث بقدميه وهو يتابع قائاًل : " إنين  

 آسف اي نرين . " 
فأخذت نرين تتخلل شعرها أبصابعها دافعة إايه 

كنين ما زلت  من على جبينها وهي تقول : " ول
ال أفهم . هل كنت أنت من أخذ تلك احملفظة 

 اي كيليت؟ " 



" لقد أخذهتا ، ولكن فقط لكي  فقال :
......" وسكت مقفاًل فمه بعناد وقد بدا عليه 
جبالء أنه لن يفصح عن السبب الذي جعله 

 أيخذ احملفظة .
فعادت تسأله : " ولكنك أعدهتا دون أن يفقد  

منها شيء مما فيها من نقود أو بطاقات  
 مصرفية....؟ " 

 هز رأسه ، وكان كل جوابه هو هزة من كتفيه . 
ها قد وصلت إىل طريق مسدود . وتنهدت 

وهي تلتفت إىل سرتوم تسأله : " هل تريد أن 
 تتصل ابلشرطة؟ "



فأجاب : " ال أدري ما الذي علي فعله ولكن  
من الواضح أنه ليس مبقدورِك األشراف على 
تنشئة هذا الغالم . ملاذا تظنني أن مبقدورِك 

عة التعامل مع الفتيان الثمانية .. وإدارة مزر 
خضراوات للتسويق هذا عدا عن إدارة نزل  
مينح السرير والفطور للنزالء ف الصيف . إذا  
كنِت تريدين نصيحيت .. " وابنت ف هلجته 

السخرية وهو يتابع قائاًل : " بيعي هذا املكان 
الكبري واحبثي لنفسك عن شاب لطيف 

تتزوجينه مث تستقرين وتنشئني أسرة .. راجية أن 



صغريات ال يسبنب لك   يكون لك بنات
 املشكالت . " 

وهنا تالشى من نفس نرين كل العطف الذي  
كانت شعرت به حنو هذا الرجل منذ حلظات ، 
وكأنه مل يكن وازدمحت على شفتيها كلمات 

الغضب واالمتعاض ولكن ألمر مل تستطع فهمه  
، استطاعت أن تكظم كل هذا . من األفضل  

ح هذا الرجل هلا أن ال تتكلم مطلقاً كي ال متن
الشعور ابلرضى لالستياء الذي سببه هلا ، 

مفضلة على ذلك ، النظر إليه بثبات منتظرة  
منه أن خيرج من املنزل ولكنه مل يتحرك ، وبداًل 



من ذلك رأت لوانً خفيفاً جداً يتصاعد إىل  
وجنتيه ومسعته يتنحنح مرة بعد مرة مث وحلريهتا 

رج : " البالغة ، قال بصوت يشوبه شيء من احل
إنين أتساءل اي سيدة كامبل عما إذا كنِت 

 ترضني ابستضافيت عدة أايم أخرى . " 
ورأت نرين نفسها تكاد جتن . هل هذا ما كان  
شعور ) أليس ( بطلة كتاب ، أليس ف بالد  

 العجائب؟ الفضول مث الفضول؟؟
لو مل يكن قد أخذها ، بسؤاله هذا على حني 

ة لالنفراد بكيليت غرة ولو مل تكن ف أشد احلاج
تفتت إليه بربود  للتحدث إليه ، لوال ذلك ، الل



ختربه أبن من األفضل نظراً لظروفها احلاضرة ، 
أن يرحل عن املنزل ولكنها مل تفعل ، آه نعم 

 ... لقد ابتسمت له بربود فعالً ،
ولكنها عندما نظرت ف عينيه الزرقاوين  
ة الكحيلتني اللتني أصبح لوهنما قامتاً لشد 

االنفعال ، وجدت نفسها تقول وكأهنا منومة  
مغناطيسياً : " ال أبس ." هل تراها قالت ذلك  

حقاً؟ وحدثها صوت خفي ف داخلها أبهنا 
تقرتف غلطة كربى ولكنها جتاهلت هذا  

الصوت ، ملاذا؟ مل يكن لديها فكرة مطلقاً عن 
السبب وحولت بصرها عنه وهي تزدرد ريقها ،  



ي تتابع قائلة : " إذا شئت إىل الباب خلفه وه 
، ميكنك أن حتضر أمتعتك من السيارة وتصعد 
هبا إىل الغرفة بينما أكون أان قد جهزت القهوة 

 إمنا امنحين عشر دقائق من فضلك . "
هل تراه تنفس ابرتياح فعاًل ، أم هي خميلتها  
صورت هلا ذلك؟ ملاذا أصبح بقاؤه هنا مهماً  

املفاجئة؟ وما لبثت ابلنسبة إليه ، هبذه الصورة 
نرين أن أرغمت أفكارها على االبتعاد عنه . 
مهما كانت مشكالته ، فهي ال ختص أحداً 
سواه . ذلك أن مثة ما جيب أن تقوم به اآلن 



وأول شيء هو أن تتحدث إىل كيليت ف أمر  
 خاص . 

أشاحت بوجهها عن سرتوم ، لتضع يدها على 
ملطبخ اي  ذراع الغالم قائلة : " تعال معي إىل ا

 كيليت . " 
إهنا مل متنح نفسها سوى عشر دقائق فقط ، 

ولكن إبمكاهنا أن تتحدث إليه أثناءها وحتاول 
أن تعلم ما الذي حدث . فهي مل تصدق أنه  
عاد بسبب وعكة أصابته ، إمنا تعتقد أن مثة 

سبباً جعله يرفض اإلحبار على السفينة لقد أراد  
 أن يعود إىل البيت .



وهل تراه سيخربها؟  ولكن ملاذا؟  
وأخذت متأل إبريق القهوة ابملاء البارد وهي متيل 
برأسها حنو الغالم ، تسأله : " هل تناولت شيئاً  

 من الطعام هذا النهار؟ " 
 فأجاب : " كال ، مل آكل شيئاً ." 

 فسألته : " هل أنت جائع؟ "
 فأجاب : " نعم " 

فقالت : " إذن فأان اقرتح أبن تقوم أبمرين ، 
ك حاملا ختربين ابلضبط ماذا جرى . أما  وذل

ب  األمران فهما ، أواًل : اذهب إىل بيتك وأطل
من عمتك آين أن تقدم لك اإلفطار . اثنياً : ما 



أن تنتهي من ذلك عليك أن هتذب إىل 
املستوصف وتطلب من الدكتور كوغيل أن 

 يفحصك ......" 
فقاطعها قائاًل : " إن عميت آين ليست ف 

ذهبت إىل بلدة انفرنيس لتمكث مع البيت لقد 
 صديقتها رويب . " 

فتأوهت بفروغ صرب وهي تفكر ، طبعاً ال بد 
أن آين قد خططت لتأخذ عطلة أثناء ذهاب 

 كيليت ف رحلته على تلك السفينة .



فتمتمت قائلة : " وأظن أن بيتها مقفل ولكن  
حىت لو استطعت الدخول ، فليس ف إمكانك  
 أن تبقى ف البيت مبفردك على كل حال ...." 
فسأهلا : " هل أستطيع البقاء هنا إىل حني 

 عودهتا ؟ "
فأجابت رافعة حاجبيها وهي حتمل بيدها إبريق  

القهوة : " هنا؟ ومل ال؟ ميكنك أن تستعمل 
ى غرف النزل . " إحد  

فقال : " هل ميكنين أن أانم ف غرفة السطح؟ 
" 



أجابت : " غرفة السطح؟ كال انك ستموت 
 من الربد فيها. "

 فقال : " ولكنين مل أمت من الربد البارحة . " 
وبدت ف عينيه نظرة هزل ماكرة ، فلم تتمالك 
نفسها من الضحك وأجابت وهي هتز كتفيها : 

من الربد أليس كذلك؟  " كال . انك مل متت
حسناً مل ال؟ ولكن عليك أن تتدبر أمر الفراش 
وسأعطيك مصباحاً وبعض األغطية إمنا هنالك  

 شرط واحد ..." 
 فسأهلا : " وما هو؟ "



أجابت : " ال أريدك أن تدخن اي كيليت وإذا  
شئت أن تدخن فعليك أن تقوم بذلك خارج  

" البيت . فأان ال أمسح بذلك داخل املنزل .   
فقال : " كما تشائني . ال مشكلة ف هذا . " 

ورفع تنورته ولكن ما أن تركها حىت احندرت مرة 
أخرى إىل وركيه وقال : " علي أن أعود إىل  
 املدرسة ما دمت قد عدت من الرحلة . "

فحاولت أن ختفي ابتسامتها وهي جتيبه قائلة :  
" أظن هذا هو املفروض ولكن عليك أن أتكل 

ذلك هاك .." ووضعت على املائدة شيئاً قبل 
طبقاً عميقاً وملعقة وهي تقول : " ضع لنفسك  



بعض احلبوب املوجودة ف اخلزانة مع احلليب  
 وهو ف الثالجة . "

واآلن ، حان الوقت لكي تسأله عن سبب 
عودته فقالت بصورة عفوية وهو يسكب 

احلليب : " واآلن ، اخربين ، ما الذي جعلك 
منت السفينة بونيت؟ كنت  تلغي رحلتك على 

 أظنك متشوقاً إىل هذه الرحلة . "
فدفع إانء احلليب إىل وسط املائدة ، مث حىن 

ه وهو جييبها قائاًل : " إنين ال رأسه فوق طبق
أريد أن أحتدث عن هذا األمر اي نرين انه ...  

 شأين اخلاص . "



فاستندت إىل منضدة خلفها وهي تنظر إىل  
ف واخليبة ، لقد عاىن الغالم مبزيج من العط

أكثر مما عاىن أي غالم ف سنه وإذا كان لديه  
بعض املشكالت اآلن فهو ال يريد أن يشاركه 
أحد ف أمرها وقد يكون هذا ابلنسبة إليها هي 

 على األقل . 
ومن خربهتا ، كانت تعرف األوقات اليت ميكنها 
هبا اإلحلاح أو عدم اإلحلاح وهي اآلن تعرف أن  

أييت بفائدة .  اإلحلاح لن  
وهكذا قالت برقة : " ال أبس ولكن تذكر 

تقرر ف أي وقت أن تتحدث ابألمر   عندما



فتذكر أنين هنا . وأي شيء ختربين به سيبقى  
 سراً إذا كان هذا ما تريده . "
 فتمتم : " شكراً اي نرين . " 

كان قد التهم الطعام وكأنه مل أيكل منذ أسبوع 
أتريدين أن أضع  وهنض واقفاً وهو يقول : "

 هذه ف ماكينة غسل األطباق؟ "
فأجابت : " كال ، بل ضعها ف احلوض من 

 فضلك . إمنا امسع اي كيليت ..." 
 فقال : " نعم ." 

فقالت : " ابلنسبة إىل حموك للمكاملة ف آلة  
 التسجيل ف اهلاتف ....." 



فتنهد قائاًل : " سأشتغل مقابل ذلك ف عطلة 
ن دون أجر . " األسبوع القادمة م  

 فقالت : " حسناً . "
استقام ف وقفته وهو يقول : " حسناً سأذهب 

 اآلن . " 
سألته قائلة : " هل آخذ لك موعداً من 

 الدكتور كوغيل؟ "
ورفعت حاجبيها ساخرة ، فامحر وجهه وهو 

جييب : " كال لن أذهب إىل الطبيب وأان آسف 
هلذا .  ألنين كذبت على السيد وبسرت ابلنسبة 



إن صحيت حسنة جداً سأذهب إىل املدرسة 
 اآلن وسأراك فيما بعد . " 

وما أن وصل كيليت إىل الباب ، حىت ظهر  
سرتوم غالربيث على العتبة وما أن جتاوز أحدمها  

اآلخر حىت ألقى كيليت على الرجل الغريب 
األمسر نظرة جامدة بينما أظلمت مالمح سرتوم 

ولكنه فقط أطبق  وظنت نرين أنه سيقول شيئاً 
فمه بقوة وهو يرمق الغالم املبتعد بعينني 

 حادتني . 
وبعد ذلك بلحظات ، مسعا صوت الباب 

اخلارجي يصفق ومل تكن نرين قد شعرت أبهنا 



متسك أنفاسها إىل أن رأت نفسها تتنفس ببطء  
، ذلك أن اجلو سرعان ما يشحن ابلتوتر كلما 

بقدر ما هو  مجعتهما غرفة معاً . كان توتراً قلقاً 
غامض حمري ماذا ميكن أن يكون السبب اي 

 ترى؟
وسألت سرتوم ببشاشة بينما كان يدخل املطبخ 

 : " هل استقر بك املكان؟ " 
 فأجاب : " نعم أشكرك . "

فقالت : " دعين اسكب لك فنجاانً من القهوة  
. " وبينما كانت تقوم بذلك أخذ هو يذرع 

داخلها املطبخ خبطوات قلقة ومرة أخرى 



الضيق ما أشد االختالف بينه وبني روري لقد  
كان زوجها رجاًل سهل املعشر هادئ الطبع . 
كان دوماً ينجز العمل الذي يبدأ به ، وكان 
ينهيه دوماً دون أن يزعج أحداً كانت هذه  

 موهبة فيه كما كانت ختربه على الدوام .
كانت موهبة يبدو جبالء أن سرتوم غالربيث 

ها . لقد عرفت من الطريقة اليت  هذا ال ميلك
عامل هبا كيليت أنه يواجه املشكالت رأساً 

ويعامل أي شخص يعرتض طريقه بكل غلظة 
 وفظاظة .



انولته فنجان القهوة ، ولكنها مل تتكلف عناء 
س , لقد أحست أبنه اكثر قلقاً  دعوته إىل اجللو 

من أن يستجيب هلذا . كما أهنا أحست أيضاً  
حدث إليها ولكن ف أي  أبنه يريد أن يت

 موضوع؟ 
قال فجأة : " أخربيين عن ذلك الغالم . ما هو 

 اترخيه؟ " 
حسناً ، لقد متلكتها الدهشة ف الواقع ، ذلك  
أهنا منذ وقت قصري كانت تشعر ابألسى عندما 
رأته يفقد اهتمامه وهي تتحدث عن الفتيان  



الذين يعملون لديها وهاهو ذا اآلن يوجه إليها  
واحد منهم .  أسئلة عن  

فسكبت لنفسها فنجاانً من القهوة أضافت إليه 
السكر واحلليب وأخذت حتركه قبل أن تتجه 
إىل املائدة حيث جلست واضعة يديها حول 

الفنجان وهي تقول : " كيليت؟ انه صيب لطيف 
 "..... 

فارتسمت على شفتيه ابتسامة عدم تصديق  
وهو يقاطعها قائاًل : " لطيف؟ لقد كنت 

جت مما أخربتين به أن الفتيان الذين  استنت
يعملون معك هم خارجني عن القانون ومن 



القليل الذي رأيته من سومرليد هذا أو كلييت أو  
 مهما كان امسه ...."

فقاطعته وهي ترغم نفسها على اهلدوء : " قبل  
كل شيء نعم الفتيان الذين يعملون معي ف 

.. برواش كان هلم مجيعاً مشكالت مع القانون 
 ولكن ما عدا كيليت فاألمر معه خمتلف . "

 فسأهلا : " من أي انحية؟ " 
فأجابت : " إن كيليت هو أصغر سناً من 

أكثرهم وهو يعمل هنا منذ وفاة والديه فقط . 
" 



وحدقت نرين من النافذة وهي تفكر بذهن 
شارد ف أن كيليت ال بد قد أطلق شادو إىل  

ود متمدداً خارج املنزل . فقد كان الكلب األس
فان ف الشمس على الطريق قرب سيارهتا ال

واتبعت تقول : " كان دوماً مبفرده . مل ينخرط 
 قط مع اجملموعة انه غري عادي ..." 

وأطلقت ضحكة أسى قصرية وهي تقول : " ال  
بد انك استنتجت هذا بنفسك من الطريقة اليت  

 يرتدي هبا ثيابه . "



. فأان ال  فقال : " معك حق ابلنسبة إىل ذلك
ميكنين أن أتصور أن كثريين من الغلمان الذين  
 ف سنه يشعرون ابالرتياح الرتداء التنورة . " 

فقالت : " عندما كان ف الثالثة من عمره تقريباً  
، ابتدأت أمه هازيل تلبسه تنورة يوم األحد وقد 

، إغاظته  اعتاد األطفال الذين يكربونه سناً 
معناها ذو التنورة ،  فأطلقوا عليه لقب كيليت و 

وعندما ابتدأ ابلذهاب إىل مدرسة غلينكريغ  
االبتدائية مل يعد يلبس التنورة مطلقاً ولكن 

 اللقب التصق به . "



ووضعت نرين فنجاهنا على املائدة مث أخذت متر  
رة : " إبصبعها على حافته وهي تتابع مفك

عندما أصبح ف احلادية عشرة ذهب إىل 
أدنربة وعندما ذهب مهرجان للكشافة ف 

والداه ، هازيل و هوغ ليستقباله ف حمطة 
القطار ، مل يعرفاه فقد استبدل بنطلونه اجلينز 
بتلك التنورة االسكتلندية السوداء .. وكانت 
ف ذلك احلني تنزل إىل ما حتت ركبتيه .. كما 
كان صابغاً شعره بلون ارجواين كعادة سكان 

لتنورة داللة  اجلبال ومنذ ذلك احلني أصبحت ا
 عليه . " 



وساد صمت ف املطبخ صمت طويل ، مل خيرتقه 
سوى صوت دقات ساعة ساحة غلينكريغ تدق  

الواحدة . وعندما تالشى الصدى ، وضع 
سرتوم فنجانه من يده مث مشى حنو النافذة ،  
فاستند بكتفه على اجلدار ، مث نظر إىل نرين 
وهو يعقد ذراعيه فوق صدره قائاًل : " لقد 
قلت إن والديه قد توفيا من يعتين ابلغالم 

 اآلن؟ " 
استغربت شدة اهتمامه هبذا الغالم الذي سبق 
وعامله بعنف وبطريقة خاطئة فقالت جتيبه : "  
إن القريبة الوحيدة لكيليت هي آين لو . وهي 



عمة أبيه ، وقد أصبحت قانونياً الوصية على 
 الصيب بعد موت أبيه . " 

" مسكينة آين فقد بقيت  وهزت رأسها متابعة :
عازبة طيلة حياهتا ما جعلها غري قادرة على 
التعامل مع كيليت وهذا ما جعلين شريكة ف 
املوضوع إذ طلبت مين أن أعطيه عماًل بعد 
 اخلروج من املدرسة وهبذا أمتكن من مراقبته . " 

فقال وهو ينظر إليها بثبات : " يبدو أن 
 عالقتك طيبة مع الغالم . " 

بت : " إنين أحبه فهو كما سبق و أخربتك فأجا
غالم لطيف ولكنين قلقة عليه فهو بسكنه مع 



آين وعمله معي ال جيد ف حياته رجاًل يسري 
 على منواله . "

 سأهلا : " وماذا عنه ف املدرسة؟ " 
فأجابت : " انه ذكي جداً ولكنه ال ينكب على  

دروسه ذلك أن له هواية و حيدة ف حياته  
." وهي ....  

وقطع عليها حديثها رنني جرس اهلاتف ، 
فاستأذنت منه وهي هترع لرتفع السماعة 

وجاءها صوت كيال يقول : " نرين لقد نسيت  
أن انسخ من عندك تلك الوصفة اليت كنا 



نتحدث عنها تلك الليلة هل عندك وقت 
 لتعطيين إايها اآلن؟ "

فأجابت : " طبعاً ، انتظري برهة لكي أحضر 
 الدفرت . "

ووضعت السماعة وهي تقول انظرة إىل سرتوم 
: " إنين آسفة فسأأتخر ف املكاملة اهلاتفية عدة  

 دقائق هل ستخرج هذا الصباح؟ ."
فأجاب : " لقد فكرت ف ذلك ، ألستكشف 

 املكان . " 
ملاذا يريد رجل قادم من املدينة أن يطوف حول 
قرية إسكتلندية صغرية ف أكثر أايم شهر شباط 



فرباير ( كآبة ، بينما إبمكانه أن يطري إىل  ) 
الريفيريا أو فلوريدا أو جزر الباهاما؟ وجدت 
نرين نفسها تتساءل عن ذلك ولكنها ما لبثت 

 أن ختلت عن هذه األفكار فهذا شأنه . 
أخرجت دفرتها ومضت تقلب صفحاته وهي 
تقول : " إنين ف العادة ، أقدم لنزالئي السرير  

أنك مبفردك وأكثر أمكنة  والفطور ولكن مبا 
فإنين   السواح مقفلة ف هذا الوقت من السنة ،

أرحب أبن تتناول طعامك معي فقط دعين 
أعرف مقدماً ما إذا كنت لن تتناول وجبتك هنا 

 " . 



فقال : " شكراً ولكنين اليوم ابلذات سأغيب  
 حىت الساعة اخلامسة . " 

اراتحت نرين ف سرها ، لكنها ما لبثت أن 
ت وهي تتساءل عن سبب ردة الفعل هذه أجفل

حنوه ، وما لبثت أن أدركت اجلواب ، ذلك أهنا 
مل تقابل قط ، رجاًل سبب هلا مثل هذا القلق  
وذلك مبجرد وجوده ، كما أهنا مل يسبق هلا أن  
شعرت قبله قط ، ابالهتمام واالجنذاب برجل 
ما ، ومل يكن ذلك بسبب قامته الفارعة وشعره 

ه الزرقاوين ذات املشاعر القوية  األسود وعيني
 كان الذي يضايقها حقاً هو شيء أقل ظهوراً . 



وفجأة ، أهنت أفكار الطائشة لتقول : " هذا 
 حسن . " 

ومشت حنو اهلاتف ، بينما رفع أانمله إىل جبهته 
ملتوية حيييها مودعاً وعلى شفتيه ابتسامة 

جعلت نبض نرين يرتفع بطريقة غريبة ما دفعها  
فكري أبن هذا الرجل جيب أن يسجن ف إىل الت

ملفتاح بعيداً ... فقد  الطابق األعلى ، مث يلقى اب
كان رجاًل حمطماً للقلوب مل تر له من قبل مثياًل 

. 
وحبست أنفاسها حىت مسعت الباب اخلارجي  
يصفق خلفه لتتنهد عند ذاك وهي تلتقط 



السماعة قائلة : " هل ما زالت على اخلط اي 
 كيال؟ " 

بت شقيقتها قائلة : " هل أنِت خبري اي فأجا
 نرين؟ إن صوتك ليس كاملعتاد هذا الصباح ." 
وكذلك نرين مل تشعر بنفسها كاملعتاد أيضاً ،  
فقالت : " ال بد أن اخلط ليس على ما يرام  

 إنين خبري متاماً . "
ولكن ضرابت قلبها كانت تقرع كاملطارق ما 

ناك  الذي حدث هلا اي ترى؟ كان جواب ذلك ه
أسها ... ولكنها بداًل من أن  ف مكان ما من ر 

تفكر ف جذور املسألة نقلت ذهنها بسرعة من  



تلك املهمة إىل األمر الذي بني يديها فقالت : 
 " هل بيدك قلم اي كيال؟ حسناً هاك الوصفة

 
 الفصـــــــــل الرابع 

 
 

عاد كيليت من املدرسة ف الساعة الرابعة ، 
الفور بتنظيم الغرفة الصغرية  فكلفته نرين على 

على السطح . وبعد ذلك بفرتة قصرية نزل 
مطمئناً نرين أنه مل يعد هناك خطر من اهنيار 

 الفراش بعد اآلن . 



قال : " لقد وضعت لوحني من اخلشب حتت 
حياًل ،  الفراش ما أصبح سقوطه بعد ذلك مست 

وهو ف الواقع مريح أكثر من ذلك الذي أانم 
ة آين . " فوقه عند العم  

فقالت نرين : " هذا حسن . " وكانت تقف 
عند احلوض تقشر البطاطس . مث توقفت حلظة 
، لتستدير إليه قائلة : " ابملناسبة ، ذهبت ف 

األسبوع املاضي لزايرة آين فأرتين الصور 
الفوتوغرافية اليت ألصقتها أنت على جدار غرفة  

 نومك إهنا رائعة متاماً . " 
اي نرين . " فقال : " شكراً   



مل يكن ف صوته تواضع زائف ، كما الحظت  
وعدا عن لون خفيف ظهر على وجنتيه ، مل 

يكن هناك دليل على أن إطراءها ترك أي أتثري  
عليه . وكان إطراؤها صادقاً فقد كانت الصور 
الفوتوغرافية متثل مناظر من قرية غلينكريغ . 

كل البحرية واملناظر اليت حتيط ابجلبال . وكان  
ذلك من اجلمال حبيث احتبست أنفاسها وهي 
تنظر إليها واتبعت تقول : " ولكن آين تقول 
انك تركت التصوير منذ أقمت معها ملاذا اي 

 كيليت؟ " 



فهز كتفيه وهو حيول عينيه عنها ويقول : " لقد 
فقدت اهتمامي فقط كما أظن ومن انحية 

أخرى ، أنِت تعلمني كم هو صغري منزل آين 
 ال أجد فيه زاوية ميكنين استعماهلا  حىت أنين

كغرفة مظلمة أظهر فيها أفالمي هلذا حزمت 
 كل أمتعيت ووضعتها جانباً ."

 فسألته : " مبا ف ذلك آلة التصوير أيضاً؟ " 
 فعبس وهو يعبث بقدميه قائاًل : " لقد بعتها "
فلم تتمكن نرين من منع شهقة أفلتت منها 

يليت ... كيف وهي تقول : " بعتها؟ أوه اي ك
أمكنك هذا؟ كانت والدتك قد أخربتين كم 



تعب والدك ف توفري مثن تلك اآللة لقد ضحى 
 أبشياء كثرية ...." 

وذهلت وهي ترى الدموع تتفجر من عيين 
كيليت الذي رفع يده ميسحها بكمه خبشونة  

ابعاً قوله  وهو مير هبا أثناء ذلك دون أن يراها مت
ذا املوضوع اي نرين : " ال أريد أن أحتدث عن ه

. " واتبع يقول بصوت مرجتف : " لقد فقدت 
اهتمامي ابلتصوير .. أال تفهمني؟ كان ذلك  

 عماًل صبيانياً قد انتهيت منه . " 
ودفع ابب املطبخ وف حلظات كانت تسمع 
خطواته صاعداً السلم حنو غرفته الصغرية 



ليكون مبفرده وشعرت بقلبها يتمزق ألجله . ما 
فسه أشياء مل يفصح عنها ، أشياء  زال ف ن

جعلته يتخلى عن هوايته ف التصوير . أشياء 
شخصية عميقة ال بد أهنا تركت ف نفسه أملاً  
عميقاً ماذا ميكن أن تكون هذه اي ترى؟ إهنا 
طبعاً ليست عدم وجود مكان ف بيت آين 
جيعله غرفة مظلمة لتظهري األفالم لقد كانت 

ن يسمح هلا ابلتبدد أحالمه أقوى كثرياً من أ
 هبذه السرعة .

وأجفلت حني مسعت صوت الباب اخلارجي  
يغلق ال بد أنه سرتوم غالربيث جاء ليتناول 



عشاءه وأسرعت إبهناء تقشري البطاطس وكانت  
متسك آبخر حبة منها عندما مسعت خطواته ف  

 الصالة . 
بعد حلظة ، كان يدخل من الباب الذي كادت  

نه وما أن تقدم مقرتابً منها كتفاه العريضتان متأل
، حىت شعرت برغمها ، ابجلو حوهلا ميتلئ 

 ابحليوية والنشاط اللذين يشعان منه .
 وقال خياطبها : " إهنا رائحة شهية . " 

فأجابت : " انه حساء العدس . " وأسقطت 
فيه املياه وهي البطاطس ف إانء على النار تغلي 



تتابع قائلة ببساطة : " أيل أين ذهبت هذا 
 العصر؟ "

فأجاب وهو يقف ف وسط املطبخ دون هدف 
 : " آه ، هنا وهناك . " 

والحظت نرين أن هناك دالئل على مشاعر 
إدراكه الرجل ف نفسه ، هي فوق مستوى 

وذلك ف ما يتعلق مبيدان املرأة ، فحاولت أن 
تعامله كما تعامل أي فىت من أولئك الذين  

ترعاهم ، فقالت وهي تناوله ملعقة طويلة اليد  
: " هيا تقدم واجعل من نفسك شخصاً ذا  

 فائدة وحرك هذا احلساء . "



مل يكن احلساء حباجة إىل حتريك .... ولكنه لن 
عرفت ذلك عندما دخل   يعرف ذلك أبداً لقد 

ف إحدى املرات أحد الفتيان املطبخ ليقف 
دون هدف لقد أراد أن يكون بقرب امرأة 

ولكنه مل يكن يدرك ذلك ف أعماقه وسرعان ما 
اكتشفت هي أن ف إعطائه عماًل يقوم به جيعله  
أكثر راحة فهل ميكن أن يفيد هذا رجاًل منعزاًل 

 كئيباً مثل هذا الرجل؟
ذ امللعقة منها اشتمت منه رائحة تبغ  وعندما أخ

خفيفة فقالت بفتور : " آه لقد كنت إذن ف 
 مقهى روايل تتحدث إىل املواطنني . "



فاحندرت نظراته إليها وألول مرة شاهدت عينيه  
تبتسمان وهو يقول هلا : " هل هي خطيئة اي 

 سيديت؟ " 
كان يقف أكثر قرابً منها مما أرادته أن يكون 

امللعقة وشعرت ابلضيق هلذا ، وهذا حني انولته 
جعلها ترتاجع قلياًل إىل اخللف وهي حتول 
احلديث قائلة : " لقد اعتاد روري أن يقوم 
بذلك أحياانً فيجلس قلياًل ف مقهى روايل 

وهو ف طريقه إىل املنزل حني يذهب إىل احملطة 
 لريسل اخلضر إىل لندن ف قطار بعد الظهر . "



ابالرتياح وهي تضع روري   وساورها اآلن شعور 
تلك بينهما ، وذلك لتقطع الطريق على  

األحاسيس اليت تتفاعل بينها وبني هذا الرجل 
الغريب واتبعت تقول مبرح وهي تتابع تقشري 
حبة البطاطس : " إن يدك رشيقة ف حتريك  

احلساء وال بد أن لك بعض اخلربة ف ذلك هل  
 أنت متزوج؟ "

ل بعد كل وشعرت ابلغضب من نفسها ه
تلميحاته وتعريضه هبا الليلة املاضية ، أتيت اآلن  
لتضع نفسها موضع الريبة مرة أخرى وذلك  



إبلقائها سؤااًل كهذا ميكنه أن يفسره برغبتها ف 
 أن تعرف ما إذا كان حراً ف حياته؟

ولكنها ما لبثت أن شعرت ابالرتياح وهي تراه  
ا هبا ، أيخذ سؤاهلا هذا بنفس الرباءة اليت ألقته 

فيجيب قائاًل وهو يتابع حتريك احلساء : " كال  
لست متزوجاً ومل أتزوج قط .. وليس من 

احملتمل أن أتزوج وأخشى أنين مرشح ضعيف 
 ملؤسسة الزواج املقدسة تلك .. "
 فسألته : " وملاذا تظن ذلك؟ " 

فأجاب حبدة : " ألنين ف كل مرة تبتعد فيها 
ي سأظن أهنا تلك املرأة املسكينة عن أنظار 



ذهبت ملالقاة صديق أي أساس ميكن أن يكون  
 هلذا الزواج؟ "

فقالت له بعدم تصديق واضح : " هل أنت من 
 النوع الغيور؟ آسفة لعدم تصديقي هذا . " 

فأجاب : " ال لست من النوع الغيور وإمنا من  
 النوع الساخر! . "

 فقالت : " الساخر؟ و كأنك .... " 
كأنين مل أقابل بعد امرأة فقاطعها قائاًل : " و 

 تستحق ثقيت . "
إذن هذا يفسر كل شيء ال بد أن هذا الرجل  
كانت له خربة سيئة مع إحدى النساء ورمبا مع  



أكثر من واحدة ، هذا إذا اعتربان سخريته 
القاسية تلك . فهل ميكن أن يكون هذا هو 
سبب جتهمه ذاك وهو يتفرج على املشهد 

 كيال وأسرهتا ف السعيد الذي كان يدور بني 
 غرفة اجللوس مساء أمس؟

وقال بسخرية رقيقة : " ال أراك أسرعت إىل  
 الدفاع عن بنات جنسك؟ "

فنظرت إليه هبدوء وهي جتيبه قائلة : " كال فأان 
غري ال ميكنين أن أحتدث عن أي امرأة أخرى 

نفسي ولكنين آسفة ملا انلك من سوء احلظ ف  
 "..... 



طعها قائالً : " سوء فضحك هازائً وهو يقا
احلظ؟ ليس للحظ شأن ف هذا األمر لقد 

كانت املرأة اليت عرفتها قاسية متحايلة تعرف  
اثنني ف وقت واحد اخلالصة أهنا كانت فتاة  

 سافلة . " 
استدارت نرين وهي تسمع صوت كيليت خلفها  

، كان واقفاً عند الباب وعندما الحظت 
ه الشحوب الذي يعلو وجهه وتوتر مالحم

 شعرت ابلفزع يتملكها .
مل يكن ينظر إليها بل إىل سرتوم حمدقاً فيه وقد 

ابن ف عينيه مزيج من الغضب والتعاسة 



والفوضى . وحبركة ال إرادية اقرتبت نرين منه 
عدة خطوات ولكنه تراجع إىل اخللف ليصبح  

ف الصالة مرة أخرى مث قال بصوت مرجتف : " 
ملدرسة سأخرج اآلن لقد أهنيت فروض ا
 وسأعود ف العاشرة . " 

فهتفت : " كيليت ...." ولكنه كان قد خرج 
قبل أن تستطيع إيقافه ليصفق الباب اخلارجي  

خلفه بعنف جتاوبت معه أرجاء املنزل .  
وتساءلت خبوف عما قد يكون حدث للغالم .  
مل تره من قبل يتصرف مبثل هذه الغرابة كانت 



هي ، إذن فال  امتأكدة من أن األمر ال يتعلق هب 
 بد من أن يكون األمر متعلقاً بسرتوم غالربيث.

ولكنه مل يسبق له أن قابل هذا الرجل قبل اآلن 
فهل ميكن أن يكون هذا الغريب قد قام بعمل  

 جعل الغالم يستاء إىل هذا احلد؟
لقد رآه طبعاً وهو يتسلل من البيت هذا 
الصباح ولكن كيليت علم متاماً أنه كان هو 

ف تصرفه ذلك احلني كما أهنا كانت  املخطئ
تعرف أنه ليس من األشخاص الذين حيقدون 
كال ال بد أن هناك شيئاً آخر حيمله على هذا 

 التصرف .



وبطبيعة احلال ، كان أسهل شيء هو أن تسأل  
عند الغالم ردة سرتوم مباشرة عما فعله ليسبب 

الفعل هذه ولكن غريزهتا أوحت إليها أبنه مهما  
د بني االثنني فال بد أنه شيء ال يريد  كان يوج

 أي منهما أن خيربها عنه . 
وتنهدت وهي تعود إىل املطبخ ذلك أهنا طيلة 
الثمانية أعوام املاضية قد متكنت من إقامة 

عالقات طيبة مع الفتيان الذين كانت ترعاهم ، 
ولكن األمر مع كيليت كان خمتلفاً فقد كانت 

بيعة احلال ، ألهنا متعلقة جداً ابلغالم ورمبا بط



كانت صديقة محيمة لوالدته وألهنا كانت تعرف 
 كيليت منذ يوم والدته .... 

 سأهلا سرتوم فجأة : " مباذا تفكرين؟ "
فأجابت وهي تسري حنو املوقد : " آه لقد كنت  
أفكر ف اليوم الذي ولد فيه كيليت ." وجذبت 
إانء البطاطس جانباً فخمد صوت غليان املاء  
وهي تتابع قائلة : " لقد ولد قبل أوانه بشهر  
ولكن وزنه مع هذا كان أكثر من أربعة كيلو 
غرامات كما كان طفاًل هنماً يزجمر على الدوام 

أذكر قول والده ) حسناً لقد أقبل علينا    إنين
كاألسد أليس كذلك؟ ( لقد كانت والدته أول  



يوم ف آذار ) مارس ( وذكرى مولده أصبح 
 قريباً جداً .... " 

 فسأهلا : " كم سيصبح عمره؟ " 
فأجابت : " مخسة عشر عاماً ، انه يبدو أكرب  

 من سنه لطول قامته ومتانة بنيته . "
هل قلت انه ولد قبل األوان؟  فعاد يسأهلا : "

" 
فأجابت : " لقد كان هوغ غائباً ف رحلة صيد 

ملدة شهرين أو حنو ذلك وقد تزوجا هو و  
هازيل بعد رجوعه بفرتة قصرية لقد كانت آين 
هي القابلة اليت استقبلته إنين أذكر إصرارها 



كانت قد على أنه طفل كامل النمو ولكنها  
كان كيليت هو آخر ف السن وف الواقع   تقدمت

طفل استقبلته قبل أن تتقاعد وكانت خمطئة ف 
تقديرها بطبيعة احلال ، إذ ال ميكن أن يكون 

طفاًل كامل النمو ألن هوغ كان ف رحلة الصيد 
طوال شهر أاير ) مايو ( ومعظم شهر حزيران )  

 يونيو( .... 
فقال سرتوم وهو يلوي شفتيه هتكماً : " أتعنني  

ان قد جاء ف أوانه فان هوغ ال أن الطفل إذا ك
 ميكن أن يكون والده حقاً؟ " 



فأجابت بذهن شارد وهي خترج من الدرج  
بعض أدوات املائدة : " ابلضبط وابلطبع ال 

 ميكن هلذا أن يكون صحيحاً . " 
 فقال : " ومل ال؟ " 

كان ف صوت سرتوم شيء ما ، برود هادئ  
أرسل قشعريرة ف جسد نرين فنظرت إليه 

ئلة وقد أدهشتها أن ترى تلك النظرة متسا
 القاسية اهلازئة ف عينيه . 

وسألته بصوت حيتوي على نوع من الدفاع : " 
ن هازيل مل تكن من ذلك النوع من مل ال؟ أل



الفتيات! وكانت خترج مع هوغ منذ أايم 
 الدراسة فقد كانت موعودة به." 

 فسأهلا : " موعودة به؟ " 
 فأجابت : " نعم . " 

اهنما مل يكوان خطيبني إذن . "  قال : "  
فأجابت : " كال مل يكوان خطيبني مل يكن لدى  
هازيل خامت خطبة ولكن كل شخص كان يعلم 
 أن زواجهما ما هو إال مسألة وقت فقط . " 

وتساءلت عما جيعله يهتم بكيليت وملاذا يهتم 
هبازيل وتبادرت إىل ذاكرهتا ذكرى أول مرة رأته  

ق ف قرب هازيل لقد ظنت فيها وكان واقفاً حيد



حينذاك أنه يقول شيئاً وعندما اقرتبت منه 
كانت الكآبة واملرارة تكسوان مالحمه ، هذا إىل  
شيء آخر مل تستطع إدراكه حينذاك ولكنها 
أدركته اآلن وهي ترى نفس النظرة ف عينيه  

كانت نظرة احتقار . ولكنها عندما سألته عند  
نكر األمر . ذلك عما إذا كان يعرف هازيل أ

على أهنا عادت تصحح لنفسها قائلة ، كال انه  
مل ينكر األمر إمنا غري املوضوع فقط وبدقة 
فائقة إذ أنه هز كتفيه قائاًل انه مهتم ابملقابر  

 القدمية. 



واهتز قلب نرين واحلقيقة تنبلج أمام بصريهتا  
فجأة ... هذا الرجل كان يعرف هازيل! أو أنه  

نها أمراً ما ولسبب ما على األقل كان يعلم ع
 كان يكرهها . 

وشعرت نرين وكأن شخصاً ضرهبا على رأسها ، 
فاصعقها . أي ذكرى من املاضي يراود هذا  

الغريب الغامض ، وملاذا؟ وإذا كان هذا يسبب 
له كل هذا األمل فما الذي جعله يعود ليعرض 

 نفسه لذلك؟
وأخرجت شوكة من الدرج ختترب هبا نضج 

أن تعي ما تفعل وكانت هذه  البطاطس ، دون  



انضجة متاماً فتمتمت تقول : " العفو . " وهي  
متر من أمامه إىل حوض الغسيل لتصفي اخلضر  

 من مائها.
مل تعرف سبب جميئه إىل غلينكريغ حىت أنه ال  

جميئه قد سبب إزعاجاً ميكنها التكهن به ولكن 
، كان كاحلجر يلقى وسط مياه حبرية هادئة ، 

عن نعومة احلجر وهدوء البحرية وبصرف النظر 
فان التموج سيحدث ولن تعود إىل البحرية  

 هدوءها مرة أخرى إىل أن تتالشى آخر موجة . 
أو ف هذه احلالة حىت يعود سرتوم غالربيث إىل  

 بلده .



 وسألته : " من أين أقبلت اي سيد غالربيث؟ " 
 فأجاب : " من لندن عندي شقة هناك . " 

 إبريق القهوة ابملاء : " فعادت تسأله وهي متأل
 أي نوع من العمل تقوم به؟ "

 فأجاب : " البناء . "
فسألته وهي متد يدها تتناول مناشف قطنية  

ملونة من على منضدة جبانبها : " هل تبين بيواتً  
 أم تقيم إنشاءات جتارية؟ "

فأجاب : " إنين أشيد مساكن ف أحناء العامل ..  
خاصة متسلقي ألجل أنصار الرايضة مثاًل و 

 اجلبال وشركيت تدعى أكواخ قمم اجلبال . " 



فجمدت يد نرين وهي حتمل املناشف مث سألته 
شركة أمالكاً  : " أكواخ قمم اجلبال؟ إن هلذه ال

 جماورة ملنزيل هذا ... تبلغ حوايل املائة فدان ." 
وحدقت فيه وهي تتابع قائلة : " هل أنت 

ال؟ صاحبها؟ هل أنت صاحب أكواخ قمم اجلب
" 

 فأجاب : " نعم اي سيدة كامبل . " 
فقالت : " آه أمتىن أن تكف من منادايت سيدة  

كامبل إن كل إنسان يدعوين نرين اي سيد 
 غالربيث ..." 

 فقاطعها مازحاً : " سرتوم . " 



فقالت : " سرتوم ... ملاذا كنت متمسكاً بتلك  
األمالك؟ إن األرض مهملة ال تستغل منذ ...  

ذلك منذ مخسة عشر عاماً . " آه ال بد أن   
فرفع حاجبيه ساخراً وهو يسأهلا : " وما الذي  

 يهمك من هذا؟ "
فتنفست نرين بعمق مث قالت : " ألنين أان و 

روري حاولنا أن نشرتي منها مخسة فدادين منذ  
عدة أعوام من خالل احملامي الذي نتعامل معه  
، ولكن احملامي املسؤول عن أكواخ قمم اجلبال 

اميك ، أخربان أن األرض ليست للبيع . " ، حم  



فسأهلا : " هل كنِت تريدين أن تشرتي قسماً 
بيت ريفي من كرجيند؟ طبعاً ليس ألجل بناء 

ألن هذه األرض عبارة عن صخور مرتاكمة 
 وسقوف متآكلة . " 

فقالت : " كال ، ليس ألجل بناء بيت ريفي 
فهي قذى للعني ينبغي أن جترف وتسوى ولكن  

ا رائع .... إذ أهنا تشرف على الوادي  موقعه
 والبحرية ، كال كنا نريد األرض فقط . "

 فسأهلا : " وماذا كنتما تريدان أن تفعال هبا؟ " 



فأجابت : " كنا نريد أن خنصص قسماً منها  
قرب الطريق كمركز للمراهقني ، أما البقية فقد 

 كنا نريد أن نزرعها بشجر التوت . "
 قال : " آه ." 

ه هبدوء : " وأنت؟ ماذا كانت خططك فسألت
بشأهنا عندما اشرتيتها؟ ألنين متأكدة من أن  

رجل أعمال انجح مثلك كما هو ظاهر ما كان  
 ليشرتي أمالكاً دون هدف . " 

فأجاب : " كنت قد خططت ف ذلك الوقت 
 لبناء مساكن ملتسلقي اجلبال . " 



فقطبت نرين حاجبيها قلياًل وهي تفكر ف قوله  
سألته : " مساكن ملتسلقي اجلبال قرب  ذاك مث

 نزل برواش مباشرة؟ "
فقطع عليها أفكارها قائاًل : " هل أرى من ردة  

 فعلك عدم استحسانك هلذا؟ " 
فسكتت عدة حلظات قبل أن جتيب و عندما  
تكلمت قالت مفكرة بصوت هادئ : " كال 
أظن هذا سيكون ف مصلحة غلينكريغ من 

هناك أعمااًل كثرية ف هذا  نواح كثرية فسيكون 
الوقت الذي أصبح العمل فيه شيئاً اندراً ..  

 كما هو اآلن ولكن ..." 



فقال : " آه نعم . دائماً هناك ) ولكن ( هذه  
 " .... 

فقالت : " حسناً إنين اكره أن أرى منشآت 
عصرية ف هذا املكان إنين سأأتمل عندما أرى ما  

. " يفسد مجال قرية غلينكريغ الطبيعي   
فقال : " إنين ال أفسد األشياء اجلميلة اي نرين 

 " . 
نطق هبذه الكلمات ببساطة وإمنا حبزم وهذا  
جعلها تنظر ف عينيه . كان ينظر إليها وألول 
مرة ترى عينيه صافيتني صرحيتني وهو يكرر  

قوله : " إنين ال افسد األشياء . " كانت هلجته 



تبس هذه املرة أكثر رقة وشعرت أبنفاسها حت
وهي ترى حتديقه ف وجهها بينما عاد هو يتمتم  

 قائاًل : " خصوصاً األشياء اجلميلة . " 
مل تتحرك ف مكاهنا وقد أدركت ماذا يعين . 

وعندما هنض من مكانه متقدماً حنوها رن جرس 
الباب فقفزت من مكاهنا قائلة : " دعين أرى  
من ف الباب . " واستطاعت بشكل ما أن  

اته ، مل تنظر إىل اخللف وهي تفلت من نظر 
هاربة كان كل ما تريده هو أن تبتعد عنه قبل 
 أن تدفعها احلماقة إىل ارتكاب ما تندم عليه . 



وقفت أمام الباب حلظات تسوي من شعرها و  
اط أنفاسها . وأطلقت آهة قصرية  حتاول التق

سرعان ما أمخدها رنني جرس الباب مرة اثنية . 
وهي تتظاهر ابهلدوء مث  وازدردت ريقها بصعوبة 

 فتحت الباب .
كان القادم رجاًل حنياًل أشقر الشعر وكان يبتسم  

هلا حميياً وهو يقول : " آه نرين إنين مسرور  
 لوجودك ف املنزل . "

فقالت بدهشة : " أهاًل بك اي دكتور كوغيل  
 تفضل ابلدخول . "



وأشارت إىل القاعة . ما الذي يريده اي ترى؟ 
إليه احلضور .. وأطلقت ضحكة فهي مل تطلب 

عصبية وهي تسأله قائلة : " أتريدين أن آخذ 
 معطفك؟ "

فخلع سرتته املصنوعة من فروة اخلروف ، 
ها شاكراً منتظراً ريثما علقتها ف وانوهلا إاي

اخلزانة مث التفتت إليه قائلة : " فلنذهب إىل  
 غرفة اجللوس . "

 ومشت أمامه وهي تغتنم هذه الفرصة لتعيد
تنفسها إىل طبيعته ... وتبعد أفكارها عن ذلك  

 الرجل املزعج ف املطبخ . 



وبعد أن جلسا إىل جانب املدفأة املضطرمة  
 قالت له : " واآلن أي خدمة تطلبها مين؟ " 

فأجاب : " لقد تلقيت للتو مكاملة من انفرنيس  
من آين لو . لقد أصيبت أبزمة صحية وقد 

 أخذت إىل مستشفى ريغمور . " 
فهتفت نرين وهي تنحين إىل األمام بقلق : "  

 أوه ، إنين جداً آسفة هل ستكون خبري؟"
فأجاب : " نعم ستصبح خبري ولكنين ال أظنها  
ستعود إىل منزهلا ف غلينكريغ لقد حتدثت مع 
الطبيب الذي عاجلها فقال إهنا لن تستطيع 
العناية بنفسها بعد اآلن وهو سيبقيها ف 



، لكي تنال قسطاً كاماًل   املستشفى عدة أايم
من الراحة مث بعد ذلك يرسلها إىل دار املسنني 
. انِك تعرفني طبعاً انه كان عليها أن تدخل 

الدار منذ سنوات فهي قد قاربت التسعني من  
 عمرها . " 

فقالت : " أمل تقدم طلباً حلجز غرفة هلا ف 
 الدار منذ سنة؟ أذكر أهنم أعطوها غرفة؟" 

ولكن بعد وفاة هوغ و هازيل ،  فأجاب : " نعم 
لغت احلجز وقد عتين بكيليت فأكان عليها أن ت

حاولت أان ف ذلك احلني أن أجنبها تلك 
الوصاية على الصيب ولكن كان البديل لذلك 



أن يرسل كيليت إىل دار رعاية األطفال فلم تقبل 
هي بذلك وطبعاً العناية بغالم مراهق المرأة ف 

نها احتماله . "سنها هو أكثر مما ميك  
فقالت : " طبعاً إن دار املسنني سيكون أفضل 
مكان هلا ولكن ماذا سيحدث لكيليت اآلن؟  

أمتىن لو فهو ليس لديه من يرعاه ؟ آه كم 
 أستطيع مد يد العون له بطريقة ما.."

فتنحنح الطبيب مث قال : " إن لدي فكرة اي 
نرين ... وأان ال أريد منك أن تعطيين جواابً 

ن ألنين أعلم أن هذا األمر يتطلب منك اآل
 تفكرياً طوياًل ... ولكن ..." 



وتردد..... وتساءلت هي عما ميكن أن يطلبه 
منها ....... فقالت تستحثه أن يتابع كالمه : 
" انك تعلم أنين أفعل أي شيء ألجل كيليت 

 فهو فىت رائع ومن أفضل الفتيان ." 
ه  فوقف الطبيب ووضع يديه ف جييب بنطلون

دقاً ف نرين بنظرة اثبتة طويلة من خلف حم
نظارتيه مث رأت ابتسامة خفيفة على شفتيه وهو 

يقول برقة : " عزيزيت نرين إنين أدرك متاماً 
مقدار الوحدة اليت تعانيها منذ وفاة روري ومع  
أنين أعلم كم شغلت نفسك ابلعمل ، ومقدار  
حب والديك وأختك وزوجها لك .. فهذا كله  



لو كان لديك شخص خيصك أما ما   ليس كما
أريد أن أقول دون أن أعرف كيف أتطرق إىل  
األمر بلباقة هو .... هال فكرت ف حضانة  

 الغالم؟ "
وأخذت نرين تذرع غرفة اجللوس ف الساعة 

دقائق ف انتظار عودة كيليت العاشرة إال مخس  
ونظرت إىل الساعة املوضوعة على رف املدفأة 

الدكتور كوغيل قد تركها    للمرة العشرين كان
لتخرب الغالم مبا حدث لعمته آين وعندما أخربته  

أبن الغالم كان قد أقبل ليقيم عندها ، اتفقا  



على أن أفضل شيء يقومان به هو أن يرتكاه 
 حيث هو إىل أن يتقرر كل شيء . 

ولكن ، ماذا كانت ستقرر هي؟ كانت تتساءل  
يضة  بقلق عن ذلك وهي تسري حنو النافذة العر 

تنظر منها وأزاحت الستارة الوردية الثقيلة 
 حيث أخذت تنظر إىل الظالم ف اخلارج .

منذ أدىل الدكتور كوغيل ابقرتاحه هذا مل تستطع  
نرين أن تفكر ف أي شيء آخر لقد عادت إىل  
املطبخ حيث تبادلت أحاديث عادية مع سرتوم 

ومها يتناوالن العشاء كانت أثناءها شاردة 
حسن حظها أنه وقف بعد تناوله   الذهن ومن



الفنجان الثاين من القهوة قائاًل أبنه سيخرج 
 ليتمشى قلياًل . 

أما األسئلة اليت كانت تلح عليها قبل فرتة عن  
سبب وجود هذا الرجل ف قرية غلينكريغ هذه 

صلته هبازيل ، وملاذا مل يشأ أن يبيع  ونوع
كرجيند ... كل هذه األسئلة قد أصبحت اتفهة 

ام تركيز أفكارها على اقرتاح الدكتور ذاك . أم  
وتصاعدت خفاقات قلبها وهي تسمع صوت  

أسرعت إىل ابب الباب اخلارجي يفتح مث يغلق ف
غرفة اجللوس وفتحته لرتى أن القادم كان كيليت 

 كما توقعت .



قالت له ابمسة : " أدخل إىل هنا لقد كنت 
 ابنتظارك. " 

أليس كـــــــــــذلك؟  فقال : " إنين مل أأتخر اي نرين 
" 

ومل يكن يرتدي سرتة فوق تنورته السوداء  
وقميصه املقفل ومع ذلك مل يكن يبدو عليه أنه  
يشعر ابلربد فاحنىن خيلع حذاءه ، وعندما دخل  

إىل غرفة اجللوس مل حتدث قدماه املرتدتني 
جورابً ، صواتً على السجادة وعبقت ف أنفها  

 رائحة تبغ تفوح منه. 
تسأله : " أتريد كوابً من احلليب؟ "وقالت   



فقال هلا : " كال أشكرك لقد تناولت لتوي كوابً 
 من الكاكاو. "

وبينما جلست نرين على ذراع األريكة ، جلس 
هو على كرسي ذي ذراعني وقد مد ساقيه 

تنورته على ركبتيه واضعاً يديه على  أمامه و 
فخذيه مث سأهلا : " هل أردِت أن تتحدثي إىل  

شيء ما؟ "عن   
 فأجابت : " نعم . " 

ذلك أهنا عندما التقت عيناها بعينيه الصرحيتني 
الذكيتني ، فكرت أبن ال فائدة من املداورة 

حول املوضوع وألفضل أن تبدأ إبخباره ابألسوأ 



تقول : " لقد ومن مث تنتهي من األمر واتبعت 
جاء إىل هنا الدكتور كوغيل عند العشاء . لقد 

 بنوبة وأخذوها إىل  أصيبت عمتك آين
 مستشفى ريغمور . "

فقفز كيليت واقفاً وهو يقول : " أتراها ستشفى؟  
" 

كان يزدرد ريقه بصعوبة بينما تصاعد االمحرار  
إىل وجنتيه واتبع يقول : " أميكننا الذهاب 

 لرؤيتها؟ "
 فأجابت : " إهنا ستشفى . " 



وكان صوهتا مطمئناً قدر استطاعتها واتبعت 
لكن ليس إبمكاننا رؤيتها قبل بضعة تقول : " و 

أايم إذ أنه من املفروض أن تنال راحة كاملة مث 
 يعيدوهنا بعد ذلك بسيارة اإلسعاف ... "

فقال : " إذن ، علي أن أذهب قبل ذلك إىل  
يد أن أطمئن إىل أن كل شيء ف بيتها ، إنين أر 

البيت على ما يرام قبل عودهتا . علي أن 
ز واحلليب والــ .... "اشرتي شيئاً من اخلب  

فقاطعته قائلة : " انك لن تعتين هبا اي كيليت ، 
 فهم سيأخذوهنا إىل دار املسنني . "



وساد صمت ، أخذ الغالم أثناءه يستوعب 
املعلومات وما أن أوشكت على الكالم   هذه

مرة أخرى ، حىت رأت كتفيه املتصلبتني 
تسرتخيان قلياًل ، مث يقول هبدوء : " إن هذا  
 حسن . أعين أن جتد مكاانً ف دار املسنني . " 

ونظر إىل انر املدفأة . ورأت نرين الدموع تتألق  
ف عينيه وهو يتابع قائاًل : " لقد كان من 

ا أن تعتين يب ولكنها مل تكن تستمع الكثري عليه
 أيل واآلن ستجد هي من يعتين هبا. "

وتدفقت مشاعر نرين . كان واضحاً أنه مل يفكر  
مقدار ذرة ف مأزقه هو ف أن تغيري وضع عمته 



يعين تغيري وضعه هو أيضاً وهو تغري قد يؤدي  
 إىل انقالب عنيف آخر ف حياته .

عة اليت أراد  وعندما نظرت إليه ، وإىل الشجا
  أن يظهرها ف طريقته الشاذة ف مالبسه وإىل

الضعف الصبياين ف وجه الفيت الذي كان يظهر  
عليه اآلن جبالء مظاهر األمل الذي عاانه ف 
حياته عند ذلك عرفت ما عليها أن تفعل 

 عرفت ماذا تريد أن تفعل .
وما أن قررت أمرها ، حىت شعرت بعبء ثقيل  

عرت ابرتياح مل تشعر به منذ ينزاح عن قلبها وش
شهور كثرية . وقفت تنظر إليه وهي تشبك 



يديها معاً بشدة ودهشت وهي ترى راحتيها 
تنضحان عرقاً ولكنها تساءلت عن الغرابة ف  
ذلك ... وهل ف كل يوم تتخذ املرأة قراراً  

خطرياً مثل هذا؟ ولكن ماذا سيكون رأي كيليت 
 ف ذلك؟ 

صره وهو يقول : " أظن  رفع كيليت تنورته إىل خ
 من األفضل أن أذهب إىل سريري اي نرين . " 

ولكن التنورة سرعان ما انزلقت إىل وركيه مرة 
أخرى واتبع يقول : " ابملناسبة لقد قررت 

الكف عن التدخني إنين أعرف أنِك ال حتبينه  
وأان ال أريدك أن تقلقي خوفاً من أن أشعل 



رة خارجاً النار ف برواش وقد رميت آخر سيكا
 قبل دخويل ."

 فقالت : " ما رأيك ف البقاء هنا اي كيليت؟ "
وحاملا انطلقت الكلمات من فمها شعرت نرين  
أبن الغالم قد انتابه التوتر مرة أخرى فتابعت 

تقول : " وأان ال أعين أن تبقى ف الغرفة 
الصغرية على السطح ولو أن ال أبس هبا مؤقتاً  

بل أعين أن تعيش هنا ما دمت تريد ذلك ، كال 
ف برواش ما دامت عمتك آين ستدخل دار  

 املسنني . "



فسأهلا قائالً وقد بدا احلذر ف عينيه : " هل 
تعنني بصفة دائمة؟ مثل ... أحد املستأجرين  

 عندك؟ " 
فضحكت بصوت مرجتف وهي تقول : " كال ،  

 آه .... " 
ما كان هلا أن تضحك فقد جتمدت عينا الغالم  

جسمه فقد ظن أنه نطق حبماقة ما  كما تصلب
بسرعة اتبعت تقول : " إن دكتور  أو بدا وقحاً و 

كوغيل يرى أن فكرة احلضانة هي فكرة حسنة 
وهذا أفضل من إرسالك إىل دار العناية إن 



إبمكانك أن تعيش معي وسيكون ذلك إبجراء  
 قانوين ، فيكون كل شيء شرعياً ..." 

ع سرعته ف فاحنىن وأخذ يسوي ثنية جوربيه وم
احلركة فقد متكنت نرين من أن ترى اللمعان ف 
عينيه فلم تدهش وهي تراه يقف منتصباً وهو 
يقول : " هل فكرِت ف األمر اي نرين؟ هل هذا  

 ما تريدينه أنِت حقاً؟ " 
 فأجابت ابمسة : " نعم ." 

كانت تعلم أبهنا قد صنعت القرار الصحيح 
ا القيام واتبعت تقول : " هل تظن أن إبمكانن

 ابلتجربة؟ "



وقبل أن جييب تناهى إىل مسامعهما صوت فتح 
الباب اخلارجي يقتحم فيض املشاعر اليت 

مشلتهما ورأت عينيه تغيمان ويتصلب ظهره . 
ما أسوأ هذا التوقيت وداخلت نرين اخليبة .  
ملاذا مل يبق سرتوم غالربيث ف اخلارج عشر  

شرة دقائق أخرى؟ رمبا سيصعد إىل غرفته مبا
 ... 

ولكنه مل يفعل وبينما كانت وكيليت واقفني 
يستمعان ، فتح ابب غرفة اجللوس ودخل منه 
سرتوم وبدا عليه عدم االنتباه إىل التوتر الذي  
كان يسود اجلو وهو يسري مباشرة حنو املدفأة 



ىت ابلنسبة إىل شهر  قائاًل : " إهنا ليلة ابردة ح
("شباط ) فرباير  

صاعد إىل غرفيت اي نرين قال كيليت : " إنين  
. " وألقى نظرة اً إلخباري عن عميت وشكر 

قصرية على سرتوم قبل أن يستدير مرة أخرى 
إىل نرين قائاًل : " وابلنسبة إىل ما كنا نتحدث 
عنه ، أظنها فكرة عظيمة وليس عندي خيار 
آخر ، أليس كذلك؟ وبعد أن مات أمي و أيب  

ليعتنوا يب   ودخلت عميت الدار مل يبق يل أقرابء
 وسأشعر ابلفخر إذا اعتربتين مبثابة ولدك . "



وألول مرة ف حياته عانق نرين كان عناقاً سريعاً  
غريباً وكانت رائحة التبغ تفوح من قميصه 
املقفل مث ذهب ولكن حداثته وضعفه مسا 

 قلبها .
كانت تعرف أن هذا األمر سينجح ألهنما كاان 

أن تصرب عن  يودانه مها االثنان . ومل تستطع
إخبار كيال . وف نفس الوقت قررت بعد أن 
اغلق ابب غرفة اجللوس وبقيت مبفردها مع  
سرتوم غالربيث شعرت أبهنا تريد أن تشارك 
أحداً أبخبارها وحتتفل ابملناسبة فليس ف كل 

 يوم يتيسر المرأة أن تصبح أماً .... 



واستدارت حنوه تقول ببشاشة : " هل تريد أن  
ي فنجان قهوة؟ فقد حدثت هذه تتناول مع

 الليلة أشياء كثرية . "
فقال بصوت أجش وكانت عيناه قامتتني 
د غامضتني بعثتا قشعريرة ف جسد نرين : " لق

مسعت ، انِك سرتعني الغالم أتظنني أنه قرار  
 حكيم؟ " 

أذهلها قوله وما لبثت أن قالت حبزم : " نعم 
 إنين متأكدة من أنه قرار حكيم ، إن كيليت

وحنن االثنني  حباجة آيل ... وأان حباجة إليه ..
من القوة حبيث نعرتف بذلك فليس مثة من 



يرغب ف العيش منعزاًل اي سرتوم وأان متأكدة  
 من أنك تعرف هذا. "

وتنفست بعمق . لقد سبق وحدثت نفسها  
مراراً أنه مهماً كانت مشكالت سرتوم غالربيث  

س أنفها  فهي ليست من شأهنا وليس هلا أن تد
ف ماال خيصها ولكن شيئاً ف أعماقها ، شيئاً ال  
تستطيع السيطرة عليه كان يدفعه إىل أن حتاول 
مساعدة هذا الرجل فتقدمت من املدفأة تضع 
مزيداً من اخلشب مث نفضت يديها على قفا 
بنطلوهنا اجلينز لتقف بعد ذلك وتواجهه مرة  
  أخرى ، قائلة : " أمل تعرف ف حياتك قط ما



معىن أن حيتاج أحد اآلخرين؟ " وأضافت برقة  
 قائلة : " أم أنك مصنوع من الصخر؟ "

 
 
 

 الفصـــــــل اخلامس 
 
 

إذا كانت نرين قد ظنت أن هجومها املباشر 
هذا على سرتوم سيسبب له االرتباك فهي إذن  
خمطئة ورمبا كانت توقعت منه أن ينسحب أو  



مهامجاً ... ولكنه مل يقم أبي من هذين   أن يرد
قد ضحك عليها وكانت ضحكة األمرين ، ل

مشوبة ابلسخرية ولكنها كانت ضحكة على 
كل حال ، كما كان ف عينيه الزرقاوين شيء 

 من اهلزل .
وقال : " آه ، إن يل احتياجايت أان أيضاً اي نرين 
متاماً كأي رجل آخر إهنا االحتياجات األساسية  

حلياة ... اجلوع ، العطش واحملافظة على ف ا
 الذات ..."



فقاطعته : " وأان متأكدة أيضاً من أنك حباجة 
إىل االنتماء وإىل احلب ولو أنه يبدو أنك تنكر  

 هذه احلاجات ابلذات ." 
واجتهت حنو املطبخ وفتحت الرباد حيث 

وضعت عدة أنواع من العصري ، اختارت واحداً  
شى حنوها مث أخذ منها وأحضرت كوبني . م

كوابً وعاد إىل قرب النار ف الصالة حيث 
وضعه على رف املدفأة مث اتكأ على اجلدار  
جبانبه وهو يقول : " هكذا إذن . االنتماء  

واحلب . فلنتحدث عن االنتماء إىل مكان معني  
 أم االنتماء إىل شخص؟ " 



أغلقت نرين ابب الرباد وتبعته إىل الصالة مث 
" أظن االثنني معاً . عندما أقول   أجابته قائلة :

، أان أنتمي إىل غلينكريغ فأان أعي أنين أعيش 
هنا وأنين دوماً عشت هنا ، فأان إذن جزء من  

 املكان وهو جزء مين . "
وعادت إىل األريكة حيث غاصت على  

الوسادة ف وسطها وهي ترفع بصرها إىل سرتوم 
ىل متابعة قوهلا : " وأنت .... هل أنت تنتمي إ

 لندن بنفس هذه الطريقة؟ "
فهز كتفيه بعدم اهتمام وهو يقول : " كال ، أان 
ال انتمي إىل لندن ابلشكل الذي ذكرته فقد 



 مجيع أحناء  ولدت ف مانشسرت وقد سافرت إىل
العامل وأان أعيش ف لندن ألن مكتيب ف لندن  

.... ولكن موطين ابلنسبة إيل هو املكان الذي  
." أعيش فيه حالياً   

فقالت : " ولكن هذا ليس موطناً أنك  
ستمكث هنا عدة أايم فهو إذن ليس موطنك  

 فكيف تقول انه كذلك. " 
أجاب : " إن ما أريد قوله هو أن ليس يل  

موطناً ، فأان ال أنتمي إىل أي مكان وهذا ال 
 يشكل ) حاجة ( ابلنسبة إيل . "

 فقالت : " ولكن مكانك ف لندن ...."



ألساس انه املكان الذي أعلق  فقال : " انه ا
 عليه قبعيت ." 

 فقالت : " حدثتين عنه . " 
فقال : " ماذا تريدين أن تعرف؟ انه شقة مائلة  
السقف تشرف على املدينة ... حتتوي على 
ثالث غرف نوم وغرفة جلوس وغرفة طعام 

ومطبخ إلكرتوين يبدو وكأنه سفينة فضاء وهناك 
  األفالم . " أيضاً محامان وغرفة مظلمة لتحضري

فقالت : " غرفة مظلمة؟ هل أنت مغرم  
 ابلتصوير الفوتوغراف؟ " 

 أجاب : " فلنقل انه كان أفضل هوااييت . " 



 سألته : " وهل كنت انجحاً فيه؟ " 
فأجاب : " كنت انجحاً إىل حد أنين أستطيع  

 أن أصنع منه مهنة . "
اعجب  فقالت : " آه إن هذا ممتع جداً إنين

كثرياً ابألشخاص الذين ميلكون موهبة النظر  
خالل عدسة التصوير ويرون أكثر مما يستطيع 

 الشخص العادي أن يرى. "
واتبعت وهي تضحك أبسى : " إن مهاريت ف  
التصوير ال تعدو أن تكون جيدة على أن ال 
تقطع أرجل األشخاص ف الصورة وف اكثر 

 األوقات ..." 



إنين متأكد من أن لِك فقاطعها قائاًل : " 
 مواهب أخرى ."

فابتسمت له قائلة : " كال ليس لدي شيء من  
ذلك إنين امرأة عادية متاماً مع أن أسريت 

موهوبة جداً فأمي كيت هي رسامة وأيب ماك  
خمرتع وأخيت كيال اليت قابلتها أنت ، أليست 

هي مجيلة؟ لقد ورثت موهبة والدتنا الفنية وهي  
لوان املائية املعلقة على اليت رمست تلك األ 

 جدران غرفتك هل الحظتها؟ " 
فأجاب بذهن شارد : " نعم وهي حسنة جداً 

 " . 



بدا وكأن أفكاره هتيم ف جمال آخر وما لبث أن 
قال : " عادية . " وهز رأسه وهو يرمقها بنظرة 

غريبة ، مث اتبع قائالً : " ما الذي جيعلك 
رأة مثلك تعتربين نفسك عادية؟ إنين مل أر ام

 قط . "
فنظرت إليه بعينني ضاحكتني وهي تقول : " آه  

إنين ال أحتدث عن املظهر إنين اعرف أن 
 مظهري غري عادي . " 

و أمسكت خبصلة كثيفة من شعرها الالمع 
ي ينسدل على كتفيها وهي تقول : " الكث الذ

كيف ميكن أن يوصف شخص له شعر هبذا 



ختربين أن من  اللون املفزع ، انه عادي؟ إايك أن 
ي به بني اجلموع فهذا شيء اعرفه  املستطاع متيز 

منذ ابتدأت انظر إىل نفسي ف املرآة . من  
حسن حظي أن أحداً مل يطلق علي لقباً هبذا 
الشأن لقد أمضيت سنوات املدرسة يتملكين 
رعب من أن خيطر لشخص ما أن يطلق علي 
لقباً ساخراً يلتصق يب على الدوام مثل احلمراء  

و اجلزرة . "أ  
فقال : " إنين ال أستطيع تصديق ذلك . "  

وترك مكانه متقدماً حنوها قائاًل : " اهنضي أريد  
 أن أريك شيئاً . " 



فرتددت نرين وهي حتدق ف أصابعه مث تسأله :  
 " ماذا؟ "

 فقال بلهجة آمرة : " اهنضي . " 
 ولسبب مل تفهمه ، مل تستطع عصيانه .

قلياًل شاعرة ابلوهن ولكنه فوقفت وهي هتتز 
 شدد من هلجته وهو يقول : " تعايل هنا ." 

سألته بضعف : " إىل أين؟ ." ولكنه مل جيب بل 
قادها بثبات إىل املرآة وعندما رأت انعكاس 
صورته ف املرآة أدركت قصده وهو يقف 

خلفها يدير كتفيها بيديه القويتني لتواجه املرآة 
إىل هذا الشعر .   مباشرة وهو يقول : " انظري



تقولني انه مفزع! هل أنِت عمياء اي امرأة؟ هل 
عندك عمى األلوان؟ إن نساء لندن يدفعن 

الغايل والنفيس لكي جيدن مزيناً ميكنه أن يصبغ 
 شعرهن بلون شعرك هذا ....." 

فقاطعته حبدة : " ولكن لون شعري ليس 
 صناعياً . " 

  فهي رمبا مل تكن حتب لون شعرها ولكنه لون
 شعرها على كل حال . 

فقال يعاتبها برقة : " انه ليس صناعياً طبعاً ، 
ذ تعرتفني أبن مظهرك غري انِك غبية حقاً إ



عادي ولكنك ال تتصورين إىل أي مدى هو 
 غري عادي أليس كذلك؟ "

وهز كتفيها قلياًل وهو يتابع قائاًل : " هل لِك  
 أن تنظري إىل نفسك مث ختربيين ماذا ترين؟ "

الذي رأته هي؟ لقد رأت امرأة مل تكن وما 
تعرفها فمنذ وقت طويل مل تر عينيها هبذا التألق  

 و وجنتيها الشاحبتني هبذا التوهج. 
تنفست بعمق وهي تقول : " ماذا أرى؟ إنين  
أرى امرأة تكرب ف السن يوماً بعد يوم امرأة 

ذات شعر أمحر وبشرة شاحبة وعينني زرقاوين .  
" 



ولة ختليصها من قبضتيه وحركت كتفيها حما
 ففعل .

ومتتم قائاًل : " هذا غريب . يبدو أننا حنن 
االثنني نرى امرأتني خمتلفتني ف وقت واحد فأان  
أرى امرأة ذات وجه بيضاوي مكتمل وبشرة 
كالقشدة وأنفاً حلواً تنتشر عليه ... دعيين 
أعدها ... مخس منشات ابلضبط ، وعينني 

سج وشعراً يبدو وكأنه  بنعومة املخمل ولون البنف
لريات ذهبية تتساقط ف شالل من أشعة 
الشمس ، شعراً له عبري األزهار الربية اليت 

 تتمايل مع نسائم الصيف . " 



وحاولت نرين أن تبتعد عنه ولكنها مل جتد هلا  
 طاقة على ذلك . 

ومتتمت بضعف : " من كان يظن أن خلف 
هاتني العينني الساخرتني يكمن شاعر؟ أنك  

آلن ستجد صعوبة كربى ف إقناعي أبنك رجل ا
 قد من الصخر ...."

هل من املمكن أنه إمنا كان ينومها مغناطيسياً 
حني كان يشيد مبا يدعوه مجاهلا الرائع؟ أتراه 

 سرق عقلها وأسر قلبها هبذه السهولة؟ 



وفجأة شعرت مبا يشبه طعنة السكني ف فؤادها  
الذي حدث  كان شعوراً ابلذنب مزقها متزيقاً ما

 هلا؟
وحتولت مبتعدة عنه لتستدير حول منضدة  

القهوة وكأهنا حتتمي هبا منه ليصبح ظهرها إىل  
انر املدفأة حيث لفحتها احلرارة ، بينما كانت 

عاقدة ذراعيها فوق صدرها وقد احندرت 
 نظراهتا إىل األرض .

كانت تنتظر منه أن يقول شيئاً يبدد الصمت  
تكلم رفعت بصرها  ...... ولكن عندما مل ي

 تنظر إليه .



وذهلت عندما رأته جالساً على كرسيه واضعاً  
ساقاً على أخرى بكل راحة وقد بدا عليه من  

 اهلدوء والربود . 
وعاودها الشعور ابلذنب ما جعلها تشعر وكأن  
 قلبها قد أصبح كتلة من رصاص داخل صدرها

كل هذا بسبب هذا الرجل وأحست من 
ر هبا إليها رافعاً حاجبه أبنه الطريقة اليت كان ينظ 

 يتوقع أن تكون هي البادئة ابحلديث .
 وتنحنحت قائلة : " حسناً ..." 

كان صوهتا منخفضاً وتنحنحت مرة أخرى 
أن تقول بصوت  بصوت أقوى هذه املرة قبل



أعلى قلياًل من اهلمس : " حسناً لقد كان هذا  
 شيئاً غري متوقع . " 

و يقهقه ضاحكاً فارتفع حاجب سرتوم الثاين وه
ويقول : " غري متوقع؟ آه اي نرين من تراك  
حتاولني استغفاله؟ نفسك؟ قد يكون هناك 

أشياء كثرية لكن ليس بينها كلمة غري متوقع 
 هذه . " 

فقالت رافعة ذقنها بعناد : " حسناً أان أقول انه  
 كان كذلك . "

فعاد يضحك وكأنه وجد ف إنكارها هذا تسلية  
: " ميكنك أن تقويل ما تشائني   ابلغة وهو يقول



ولكن هذا ال يعين أن األمر كما تقولني حقاً 
انِك تعرفني كما أعرف أان ، أن الوصول إىل  

 بعضنا البعض هو جمرد وقت . "
وكانت تعرف ف أعماقها أبن ما يقوله صحيح 
، إهنا مل تسمح قط لنفسها أبن تفكر ف هذا  

 فقد أاثر فزعها ...... 
الثالثة ابلشعور ابلذنب جيتاحها وشعرت للمرة 

وكان من القوة حبيث جعلها تقابل صراحة 
سرتوم بصراحة منها هي أيضاً فتقول : " انك  

 ف غاية الوقاحة . "



وردت شعرها إىل اخللف ولكنه كان يرتد 
لكثافته حتت راحتيها فتمتمت بضيق ومن مث 
 أخذت تعبث بعصبية ، خبامت زواجها الذهيب .

قائالً : " كال ال أظن ذلك مع أنين  هز رأسه 
 اعرتف أبنين أخطأت ف أمر واحد.."

 فسألته بربود : " أحقاً؟ وما هو هذا األمر؟ "
فأجاب : " ف أول ليلة يل هنا عندما صعدت 

 إىل غرفيت . " 
فعادت نرين ترد شعرها إىل اخللف قائلة : "  

لقد اهتمتين عند ذاك أبنين كنت أحاول 
مل يكن صحيحاً . " التحرش بك وهذا  



فقال وقد بدت ف عينيه هزل : " كال مل تكوين  
 تريدين ذلك ليس ف ذلك احلني .."

وشعرت أبنفاسها تتوقف . ما الذي كان حيدث 
ان هلا؟ وجاهدت لكي هتدئ من الذعر الذي ك

يسرع بضرابت قلبها . عليها أن تضع حداً 
لرجل معها عليها أن تضع حداً لتصرفات هذا ا 

اآلن ، ف هذه اللحظة وقالت : "   لتصرفاته
إنين لست كما تعتقد ... إنين ال أنكر أن هناك 

 .... شيئاً معيناً بيين وبينك ...." 
فقاطعها قائاًل : " وهو أنِك ترينين جذاابً ،  

 بقدر ما أراك . واجهي هذا اي نرين ..." 



ا الكالم ومل تكن هي قد اعتادت مثل هذ
املكشوف ... ولكنها مل تشأ أن تدعه يعلم 

بذلك ... وأبن كالمه هذا قد سبب هلا الضيق  
 .... 

فقالت : " نعم أظن ذلك . ال بد أنه .....  
 ماذا قلت ."

 فسأهلا قائالً : " هل أنِت خائفة مين؟ ."
فضغطت شفتيها وهي تنظر إليه ، كان مستنداً 

 يديه خلف إىل اخللف على الوسادة ، مشبكاً 
رأسه ما بدا معه وكأنه يشعر أنه ف بيته متاماً  
وليس ف بيتها هي وأن األوضاع كلها ف يده 



وجعلها هذا لسبب ما تشعر ابلغضب فردت  
عليه حبدة : " إنين لست خائفة منك . أما هذا  
احلديث الذي يدور بيننا فقد أصبح غاية ف 

جل السخافة وإذا أردت احلقيقة فأان أشعر ابخل
 من هذا الكالم . "

 فقاطعها : " انِك مل تقويل ما ختجلني منه! ." 
كانت تعلم أن غضبها هذا ليس منه وإمنا من  

نفسها وأجابته قائلة : " إنين أان اليت تقرر ذلك  
. إن علي أن أعيش ف هذه احلياة مبفردي وإذا  
حدث بيننا شيء فهذا يعترب ابلنسبة يل خيانة! 

 ".. 



ة طويلة مث قال هبدوء دون أن فحدق فيها حلظ
يبدو ف صوته أثر للسخرية : " وكيف تكون 

 اخليانة لرجل ميت؟ "
فأجفلت لصراحته هذه ولكنها أجابت وهي 

يت شعرت هبا ف حلقها : " إن تغالب الغصة ال
روري ما زال حياً ...... وهو سيبقى كذلك ف  

 قليب على الدوام . "
و ما قالت وبدا  ف البداية مل يظهر أي جتاوب حن

أن السكون الذي لفه أوجد لديها سكوانً 
 نفسياً مماثاًل فشعرت ابهلدوء والثبات . 

 وأخرياً قال : " آه القلب . " 



وتنفس بعمق مث ابتسم كانت ابتسامة بطيئة  
ن أن تصل إىل  كسولة ارتسمت على شفتيه دو 

عينيه ... عينيه اللتني كانتا حتدقان ف عينيها  
قول : " لقد ابتدأان ابحلديث عن بسخرية وهو ي

ديث عن االنتماء واحلاجة .. ولكنك تنهينه ابحل
 احلب . إن هذه عادة النساء ، أليس كذلك؟ "

كان ف صوته من السخرية ما ذكر نرين 
األول ف املقربة عندما رأت ف ابجتماعهما 

عينيه الفراغ والكآبة ، فأرادت أن تتقدم لرتفه  
يتملكها نفس الشعور   عنه و ها هي ذي اآلن



حنوه فأجابته قائلة : " إن هذا يدفع الكون إىل  
 االستمرار . " 

ما أسخف جواهبا هذا ، هل هذا كل ما أمكنها  
قوله؟ إن أمامها رجاًل يتأمل ... رجاًل يبدو أنه  

قد عاىن طويالً ولكن كل ما استطاعت قوله له  
 هو ) إن هذا يدفع الكون إىل االستمرار .....( 

هبا : " آه كال اي عزيزيت نرين ف هذا أنِت  أجا
خمطئة ليس احلب الذي يدفع الكون إىل 

االستمرار وإمنا العالقة واملعاملة اليت تقوم بني  
الناس حىت لو مل يعد اإلنسان يشعر ابحلب فان 

 الكون سيستمر سائراً ف طريقه ...." 



فقاطعته قائلة : " من الواضح متاماً أن ليس ف 
من الشاعرية . " نفسك ذرة  

فقهقه سرتوم ضاحكاً وهو يقول : " شاعرية؟ 
هل تريدين شاعرية؟ صدقيين انه حىت من دون  

ومات ، النتيجة هي واحدة ، توالد  هذه املق
األجناس سيبقى مضموانً وستضل األرض تدور  

 ".... 
فسألته هبدوء : " هل هذا هو عاملك اي سرتوم؟ 

أن تعيش هل هذا هو نوع العامل الذي تريد 
 فيه؟ عامل من دون عهود وال التزامات ....." 

 سأهلا : " هل تؤمنني ابحلرية اي نرين؟ "



 فأجابت : " طبعاً أؤمن ابحلرية ولكن ...." 
فقال : " عندما تتحدثني عن االلتزام فان ما 
تتحدثني عنه هو تقيد للحرية ف الواقع أال 
ميكن ألثنني أن يستمتعا معاً دون احلاجة إىل  

 نوع من التعهدات؟ "
وبينما كانت تقف حتدق فيه ، شاعرة ابلدوار  

مسعت الكلب شادو ينبح . كانت تعلم أنه كان  
اً ف مكانه الدافئ حتت املوقد ولكنها  غافي

الحظت ف نباحه القصري ذاك حاجته إىل  
 اخلروج .

 



وحبركة مفاجئة ، وقالت وهي ترتاجع إىل اخللف  
" أرجو املعذرة فان علي أن أخرج الكلب  :

 ألمتشى معه قلياًل قبل أن آوي إىل فراشي . " 
ودون أن تلقي عليه نظرة حتولت متجهة إىل  

 الباب رافعة الرأس بشموخ .
كان عليها أن هترب منه ، لكي تتخلص من  

هذه املشاعر املضطربة اليت تعرتيها املشاعر اليت  
ترضاها ومسعته كانت تدفعها ف اجتاهات ال 

يقول هلا : " إذن فأان أمتىن لك ليلة سعيدة اي  
 سيدة كامبل ...." 

 



وعندما استدارت جمفلة رأته وراءها مباشرة 
وكان قريباً منها إىل حد استطاعت معه أن ترى  
اخلطوط اليت كانت حتيط بفمه الساخر وأجابت  
متوترة : " ليلة سعيدة ." ومن مث فتحت الباب  

رور البتعادها عنه . ومل يتبعها هو  ، شاعرة ابلس
ولكنها ما أن اجتازت الصالة خبطوات انفرة  

متعجرفة حىت مسعته يقول من حيث كان واقفاً  
عند الباب ، مسعته يقول كلمة واحدة ولكنها 

 كلمة نفذت مباشرة إىل أعماق قلبها .
 تلك الكلمة كانت ) جبانة (

 



 
 
 

 الفصـــــــل السادس
 

ط جالسة على مقعدها ف وعادت نرين هتب
الفان حلظة طويلة دون أن هتتم بدفء سيارهتا 

أشعة الشمس وهي حتاول التفكري ف وضعها  
هذا مث سحبت املفتاح من احملرك وهي تتأوه 

خبيبة أمل ، لتعيده إىل جيبها مث جذبت الباب  
بعنف تفتحه وكانت قد قفزت لتوها إىل األرض 



رة بعنف ال املغطاة ابحلصى مغلقة ابب السيا
ضرورة له إذ مل ينفع ف هتدئة انفعاهلا ، عندما  
رأت سرتوم غالربيث خيرج من املنزل بقامته 

الفارعة وسرتته اجللدية السوداء وبنطلونه القامت  
. 

قال خياطبها وهو يعيد بيده إىل اخللف شعره 
األسود الذي كان يتالعب به النسيم : " 

؟ أم ظننتك خارجة بسيارتك هل غريت رأيك 
 أنِك نسيِت شيئاً ف املنزل؟ " 

فأجابت وقد جتهم وجهها : " ابلضبط لقد 
أن أماًل اخلزان ابلوقود وال أدري كيف نسيت 



حدث هذا اإلمهال مين . كما أن حمطة البنزين  
 لن تفتح قبل نصف ساعة ." 

فقال : " ال أبس سأوصلك أان إىل املكان الذي  
 تبغني. "

ة وقد ظللت ترددت وهي تنظر إليه مفكر 
عينيها بيدها حتميها من أشعة الشمس لقد 
شعرت ابلسرور حني جاءها الدكتور كوغيل 

مبفتاح منزل آين يسأهلا إن كان إبمكاهنا أن حتزم 
بعض حاجات آين وأتخذها هلا إىل دار املسنني 
ذلك أن هذا منحها فرصة رائعة لكي تتجنب  

يها البقاء ف املنزل بصحبة سرتوم . أما اآلن فعل



إما أن تضيع نصف ساعة من وقتها ف هذا  
الصباح الذي يرتاكم فيه شغلها أو أن جتلس 

 جبانبه عدة دقائق فقط ف السيارة ..... 
وأخرياً قالت : " أشكرك لعرضك هذا . " 

 ومشت إىل سيارهتا تفتحها من اخللف .
فسأهلا قائالً : " إىل أين حنن ذاهبان؟ إىل 

أم تراان ذاهبني إىل  انفرنيس؟ أم إىل اجلني؟ 
 سكاي؟ إنين مل أذهب مطلقاً إىل سكاي . " 

فقهقهت نرين ضاحكة ابلرغم منها وهي جتيبه  
قائلة : " كال إننا لسنا ذاهبني إىل سكاي وإمنا  
إىل شارع ساوث سرتيت الذي ال يبعد عنا 



أكثر من نصف ميل والسبب الوحيد الذي 
أخذ يل ، هو أنين أريد  جيعلين أقبل مبرافقتك

 هذه إىل منزل آين ."
وأشارت إىل كومة من صناديق الكرتون الفارغة  

. فساعدها ف نقل الصناديق إىل صندوق 
سيارته املرسيدس ، قبل أن يشري إليها ابلصعود  
إىل سيارته الفارهة ومل ينطق بشيء إال بعد أن 

حتركت هبما السيارة فقال يسأهلا : " هل حتزمني  
 أمتعة عمة كيليت؟ " 

جابت : " نعم ويظهر أهنا قلقة على أشيائها  فأ
، فقد سألين الدكتور كوغيل إذا كان إبمكاين  



أخذ مالبسها وأشيائها اخلاصة إىل الدار  
لتجدها ف انتظارها عندما تنقلها سيارة 

اإلسعاف من املستشفى إىل هناك آخر هذا  
 األسبوع . " 

وبينما كانت نرين تتحدث ، نفذت إىل  
حة العطرية الرجالية اليت كانت خياشيمها الرائ

اشتمتها ليلة وصول سرتوم إىل منزهلا وكانت 
ظنت ذلك احلني أن هذه الرائحة الغالية هي 
رائحة ماء الكولونيا ولكنها أدركت اآلن أهنا 

ليست كذلك و إمنا هي حملول بعد احلالقة فقد 
كانت ف ذلك الصباح تنظف محام غرفته أثناء  



الحظت الزجاجة الثمينة   تناوله الفطور عندما
ببطاقتها السوداء والبيضاء ورأت نفسها ترفعها  
إىل انفها وأغمضت عينيها حينذاك وقد أعادت  
هذه الرائحة إىل ذهنها صورة الرجل األنيق ف 

هذه الغرفة الصغرية وأعادت الزجاجة إىل  
مكاهنا بسرعة ولكنها حملت وجهها ف املرآة 

الذنب ف عينيها   وهي تغادر الغرفة لرتى شعور
 واللون الذي صعد إىل وجنتيها .... 

وأجفلت وهي تسمع الرجل الذي تفكر فيه 
 حيدثها ، فقالت : " عفواً . "



فقال هازاًل : " إنين فقط أسألك عن الطريق ،  
 فأان لست قارئ أفكار . "

 " من حسن حظي! "
فقال هلا ضاحكاً : " وملاذا هذا التمين؟ هل 

تفكرين ف شيء ال تريدينين أن أعرفه ؟ " كنِت   
قالت : " عليك أن تتحول من هنا ، نعم ، إىل 
اليمني مث إىل شارع ساوث سرتيت هنا تسكن 

العمة آين . ذلك املنزل الصغري ذو الباب البين  
 الالمع جبانب عمود النور . "

و أمسكت حبقيبة يدها وما أن أوقف السيارة  
ائلة : " شكراً . "حىت أمسكت مبقبض الباب ق  



لتسرع بعد ذلك انزلة إىل الرصيف وقبل أن  
تغلق الباب اتبعت تقول : " إنين شاكرة لك  

حقاُ إحضاري إىل هنا وإذا كنت تريد العودة إىل  
املنزل لتناول الغداء سأراك هناك حوايل الساعة  

 الواحدة ."
وما أن أغلقت الباب واستدارت لتبتعد حىت 

سي شيء؟ " قال هلا : " أمل تن  
وكان قد نزل بدوره واجته إىل صندوق السيارة .  

فقد نسيت الصناديق الكرتونية وذلك ف 
إسراعها لالبتعاد عنه ولكن يبدو أن هذا لن  



يكون ممكناً وانتظرت حىت أخرج الصناديق  
 ووضعها على الرصيف .

فقالت : " أشكرك مرة أخرى ، إن إبمكاين 
 تدبريها اآلن . "

استدارت حنو ابب البيت تفتحه  ولكنها عندما
الحظت أن سرتوم مل يذهب فقد كان واقفاً  

 خلفهاً مباشرة .
ورفعت رأسها تنظر إليه عندما أمسك مبعصمها 
أبصابعه الباردة احلازمة وهو يقول : " كال ، 

 أنِك لن تفعلي هذا . " 
 فسألته : " أفعل ماذا؟ "



فأجاب : " لن تبتعدي هكذا بسهولة ، إن  
يضغط علي لكي أعرف ملاذا قلِت من  الفضول

 حسن حظي. " 
وخاطبت نرين نفسها آه انه ملحاح اي له من  

 مأزق .
وقالت جتيبه : " قلت من حسن حظي ألنك  
قلت انك لست قارئ أفكار ألنين ف تلك 
 اللحظة كنت أفكر فيك هل رضيت اآلن؟ . " 
فأجاب : " آه اي سيدة كامبل إنين أحتاج إىل  

جمرد كلمات لكي أرضى . "  أكثر بكثري من  



وارتسمت على فمه ابتسامة عريضة جذابة  
وهو يتابع قائاًل : " تورد لرؤيتها وجه نرين 

ولكنين أريدك أن ختربيين ما الذي كنِت تفكرين  
 فيه بشأين؟ "

فقالت كاذبة بلباقة : " إذا كنت تريد حقاً أن  
تعرف ، فقد كنت أتساءل من أين اشرتيت 

قة الغايل الثمن هذا الذي حملول بعد احلال
 تضعه. " 

فعاد يبتسم هلا ببطء : " آه ، حملول بعد 
احلالقة إن امسه ابن املدينة ولكنين مل اشرته انه  

 هدية من شخص ما . " 



وعرفت أن هذا الشخص ما هو إال امرأة ما . 
لقد تضمنت هلجته هذه احلقيقة وشعرت ابحلرية  

، إذ  والغضب من ردة الفعل عندها ملا قاله  
شعرت بقلبها يهبط بسرعة وهي تتصور امرأة  
شقراء انعسة العينني تبتسم له وهي تقدم إليه  

 هذه اهلدية . 
كان سرتوم يراقبها بعينني يلمع فيهما اهلزل . 

لكنها اآلن لقد قال هلا انه ليس قارئ أفكار و 
تتساءل عما إذا كان فعاًل كذلك .... اي 

 للسخافة .



حسناً ، ألست رجاًل ولكنها قالت مبرح : " 
حمظوظاً؟ واآلن هل لك أن ترتك يدي؟ إن 

 ورائي أعمااًل كثرية . "
ذلك أهنا الحظت لتوها أنه ما زال ممسكاً 

 مبعصمها.
 " صباح اخلري اي نرين "

اندها شخص ما من الرصيف املقابل ، فالتفتت 
فجأة بسرعة إذا كان الصوت مألوفاً لديها  

صدرت عنها وعندما رأت شخصية املنادي 
آهة خافتة . ذلك أهنا مل تشأ هلذه املرأة من بني  

كل الناس أن تراها ف هذا الوضع ، ) فاين  



وبسرت( هذه موظفة الربيد املتقاعدة ، إن 
إبمكاهنا هي نرين أن ترى الفضول يتألق ف 
عيين تلك املرأة رغم بعد املسافة و زجاج  

 نظارتيها السميكتني .
ى االبتسام وهي حتاول فأرغمت نرين نفسها عل

ختليص معصمها من يد سرتوم دون جناح بينما 
 كانت ترد قائلة : " صباح اخلري اي فاين ." 

واآلن سينتشر كل ما حيدث بينها هذه اللحظة 
وبني سرتوم ف كل أحناء قرية غلينكريغ قبل أن 

قفة ف ينتهي هذا النهار وهو أهنا كانت وا



صباحاً مع   ساوث سرتيت قبل الساعة التاسعة
 رجل غريب متماسكي األيدي .... 

 وقال هلا : " هل أنِت مضطربة هلذا اي نرين؟ "
وكان جلياً من ابتسامته العريضة انه مستمتع 
جداً ابرتباكها هذا . فرفعت بصرها إليه وقد 
توترت مالحمها وردت عليه حبدة : " كال طبعاً 

 وما الذي جيعلين أضطرب؟ "
دث عنك أليس كذلك؟ فأجاب : " ألهنا ستتح

" 
فأجابت : " إهنا ثراثرة كثرية الكالم وإذا كنت  
تعيش ف قرية صغرية مثل غلينكريغ فان كل 



إنسان سيعرف عملك قبل أن تعرفه أنت تقريباً  
 " . 

فنظر بطرف عينه إىل تلك املرأة على الرصيف 
املقابل وهو يقول : " ها هي ذي قد وقفت ، 
إهنا تتظاهر ابلتفرج على واجهة املقهى ذاك  
ولكنها تراقبنا حنن بطبيعة احلال إهنا تنظر إىل  
انعكاس صورتنا ف زجاج الواجهة . أظن أهنا 
تشعر خبيبة األمل ألننا ال نفعل شيئاً سوى 

ك أبيدي بعضنا البعض . " اإلمسا  
فقالت : " إننا ال منسك أيدي بعضنا البعض 

 وإمنا أنت الذي حتتجز معصمي بيديك ." 



وتنفست الصعداء حني قاطعها قائاًل : " أريد  
ف لِك بشيء وهو أنين مل أملسك لكي أن اعرت 

أعطي فاين موضوعاً تتحدث عنه وإمنا ألنين مل 
 استطع مقاومة مجالك ." 

ن عن السبب الذي جيعله يردد  تساءلت نري 
على الدوام أهنا مجيلة وملاذا ال جيعل األمور اقل  

تعقيداً وذلك أبن يقول احلقيقة وهو أنه إمنا  
 يشعر ابإلعجاب حنوها وال شيء آخر .

أتوهت خبيبة أمل وهي تفلت من سرتوم ، 
حماولة أن تبدو بشكل طبيعي وهي تقول : "  

 جيب أن أذهب اآلن . " 



شهقت مستنكرة عندما تبعها إىل  ولكنها 
الداخل ، مث أغلق الباب خلفهما وهو يقول : 

 " سأساعدِك ." 
 فقالت : " كال . " 

من أين أاتها هذا الرجل؟ وعادت تكرر للمرة 
الثانية والثالثة : " كال ، كال أشكرك أان أعرف 

اً إذا  العمة آين لو ، واعلم أهنا ستستاء جد
إذا كان رجاًل  علمت أن شخصاً غريباً خاصة

 قد عبث خبصوصياهتا . "
وعندما أضاء الصالة ، أخذت تتساءل عن 

الطريقة اليت تتخلص فيها منه . والتفتت لتنظر 



قامته  إليه فوجدته خلفها مباشرة يشرف عليها ب
الفارعة رغم أن طول قامتها هي كان فوق  

املعدل، فقالت له بسرعة : " إذا كنت تريد أن  
رأيك ف أن تعود آيل حوايل   تساعدين حقاً فما

الساعة الثانية عشرة لنأخذ هذه الصناديق قبل 
موعد الغداء وف الطريق ميكننا أن نتوقف 

 لنأخذ معنا بنزين لسياريت ...." 
وفجأة أدركت أنه ال يستمع إليها فقد كان 

ينظر من فوق كتفها إىل غرفة صغرية من خالل 
فة كيليت . ابهبا املفتوح فالتفتت ، لرتى أهنا غر 

كانت غرفة صغرية جداً ذات انفذة عريضة 



وكان سرتوم حيدق ف جدار الغرفة الذي علق 
 كيليت عليه الصور الفوتوغرافية .

وبدا عليه أنه نسي متاماً نرين وهو يتخطاها  
داخاًل إىل تلك الغرفة الصغرية وهو يقول 

بشيء من الدهشة : " من الذي التقط هذه 
 الصور؟ "

 فأجابت : " إهنا غرفة كيليت . "
فقال : " نعم غرفة كيليت ولكن من التقط هذه 

 الصور؟ "
 فأجابت : " انه كيليت أليست رائعة اجلمال؟ " 



فبقى وقتاً طوياًل ال يتحرك وهو حيدق ف 
 الصور .

تنحنحت وهي تقول : " انك تراها مجيلة أليس  
 كذلك؟ "

يها قائاًل  وأخرياً أهنى تفحص الصور ، فالتفت إل
 : " ماذا قليت؟ "

 فأجابت : " انه موهوب .. أليس كذلك؟ " 
وكانت تنظر إىل نسر ينطلق طائراً من على 

 أعلى شجرة صنوبر 
واتبعت تقول : " لقد شعرت خبيبة أمل كبرية  

 ألنه ترك هذه اهلواية . " 



 فسأهلا حبدة : " ترك هذه اهلواية؟ "
خربين  فأجابت : " نعم منذ وقت قصري ، لقد ا

عل ذلك ألنه ال يوجد هنا مكان ليقيم  أبنه ف
غرفة التحضري املظلمة ولكنين أظن أن هنالك  
سبباً آخر ال أدري ماذا ميكن أن يكون واألسوأ  
من ذلك انه ابع آلة التصوير الغالية واليت كان  
أبوه قد قدمها إليه منذ ثالث سنوات ف أحد 

غ دنبار  األعياد وقد كلفته مثناً ابهظاً ولكن هو 
ما كان ليضن بقطعة من كبده يقدمها إىل ذلك  

 الصيب . "



فابتعد سرتوم عنها فجأة ليسري حنو النافذة وقد  
توتر جسده حيث بقي مدة طويلة وظهره إىل  
الغرفة حىت أخذت هي تتساءل عما دهاه هل 
عليها أن تتقدم منه وتسأله عما به؟ ولكنها 

تقرتب   هزت رأسها شاعرة أبن سرتوم يريدها أن
بدا عليه متاما أنه ف عامل آخر مستغرقاً  منه فقد

ف أفكاره وأن هذه األفكار البد تتعلق بكيليت 
. وبدا هلا هذا وهي خترج من الغرفة ، لغزاً كبرياً  
، لغزاً ال يعرفه سوى سرتوم وكيليت .. وأغلقت 

الباب خلفها هبدوء مث سارت حنو غرفة آين 
أخذت تتساءل وأفكارها ما زالت تعمل . و 



عما يدور حوهلا لقد تعقدت األمور منذ جاء  
سرتوم غالربيث إىل غلينكريغ . وكلما أسرع 
ابلرحيل كان ذلك أفضل إذ ميكن عند ذاك  

لالستقرار أن يعود إىل حياهتا .. هذه احلياة اليت  
ستصبح اكثر غىن وهبجة بوجود كيليت معها  

اآلن ولكن ما أن فتحت أول درج لتخرج منه  
ياء آين حىت أدركت وقد متلكها الذعر أن  أش

فكرة توديعها لسرتوم مث ال تراه بعد ذلك أبداً مل 
جتد ف نفسها أي نوع من السرور كما كانت 

 تظن.



وعندما مسعت بعد حلظات صوت الباب 
اخلارجي يغلق خلفه ، أخذت حتدق ف فضاء 

 الغرفة بعينني ال تراين .
ابلكامل   وعندما أهنت نرين حزم حاجيات آين

الية ويداها على  وقفت تنظر حوهلا إىل الغرفة اخل
وركيها . وأجفلت وهي تسمع طرقاً عالياً على 

الباب اخلارجي وألقت نظرة على ساعتها  
لتجدها الثانية عشر إال ربعاً ، ولكن رمبا 

 الطارق هو سرتوم قد عاد مبكراً.
وتساءلت وهي تذهب لتفتح الباب عما عسى 

زاجه اآلن . هل تراه ما زال أن يكون عليه م



ذاهاًل متوتراً كما كان عندما رأى عرض صور 
 كيليت الفوتوغرافية؟

ولكن توترها ما لبث أن تالشى حني رأت أن  
القادم مل يكن سرتوم بل فلورا ماكدونلد زوجة 

 رجل الدين . 
وهتفت نرين حتيي املرأة املسنة اببتسامة صادقة  

إن آين ليست هنا : " فلورا ما أمجل أن أراك ، 
 مع األسف ...." 

فأجابت املرأة : " إنين أعلم أهنا ف املستشفى 
ولكنين رأيت فاين منذ ساعة فأخربتين أنِك هنا 

 . وأان أريد أن أحتدث إليك أنِت . "



وعضت على شفتيها وهي تنظر إىل حقيبة 
صغرية كانت ف يدها وعندما رفعت عينيها إىل  

فسألتها : " أال  نرين الحظت هذه أهنا قلقة
 تدخلني؟ "

فأجابت : " ليس لدي وقت اي نرين فان علي 
أن أعود ألصنع الشطائر الجتماع الرابطة 

 عصراً . " 
فهتفت نرين : " آه االجتماع .. لقد كدت 

 أنسى ذلك ."
ومسعت صوت سيارة تقف على بعد أمتار 

منهما ومن زاوية عينها رأت سرتوم قادماً حنومها 



لورا برقة وهي تسأهلا : " أي  وملست ذراع ف
 خدمة تريدينها مين؟ "

فأجابت املرأة : " إنين أكره أن أضايقك ولكن  
الدكتور كوغيل قال لزوجي إن كيليت يسكن 

معك اآلن ففكرت ف أنين ينبغي أن أراك بشأن  
 ".... 

 فقاطعتها : " كيليت ." 
فأجابت املرأة : " لقد ابع كيليت آلة التصوير  

ان وهو سيذهب إىل اجلامعة السنة  إىل ابين دنك
القادمة وقد دفع له مثنها من نقوده اخلاصة 

وهي النقود اليت وضعت جانباً ألجل تكاليف  



تعليمه ف اجلامعة ، لقد حتدثنا طوياًل الليلة 
املاضية .. أان وزوجي بيرت ودنكان الذي اعرتف 
أبهنا كانت جمرد نزوة طارئة منه وقد غري رأيه  

ب ف آلة التصوير هذه ."فلم يعد يرغ  
وبدا التوسل ف عينيها وهي تتابع قائلة : "  
أميكنك أن تقنعي كيليت لكي يعيد النقود إىل  

 دنكان؟ انه فعاًل حباجة إليها . " 
كان سرتوم قد وقف جبانبهما اآلن ما مل يدع 
لنرين أي شك ف أنه قد مسع حديثهما كاماًل 

 املرأة ولكنها كانت مشغولة عنه ابحلديث إىل
قائلة : " إنين متأكدة من أن كيليت مل يرغب ف  



بيع آلة التصوير ولكن ليس لدي فكرة عما 
 فعل ابلنقود رمبا قد احتاجها ألمر ما . " 

وكادت الدموع تطفر من عيين املرأة وهي تقول  
: " آه، إنين مل أفكر ف ذلك ف انه قد يكون 

 أنفق النقود. "
آلة التصوير معك  وفجأة قال سرتوم : " وهل 

 هنا؟ " 
فقالت نرين للمرأة : " أقدم إليك سرتوم 

غالربيث وهو نزيل عندي ف برواش .. وهذه  
 السيدة ماكدونلد."



فصافحته فلورا مث أخرجت آلة التصوير من  
احلقيبة وهي تقول : " هذه هي لقد اشرتاها  

 ابين من ......." 
فقاطعها قائاًل : " إنين أتعاطف معك ف 

هذه ."  ورطتك  
وتناول منها آلة التصوير يتفحصها قائاًل :" ما 

 هو الثمن الذي دفعته فيها؟ " 
ومتتمت فلورا تذكر الثمن بصوت ال يكاد  
يسمع وكادت نرين تصرخ ذعراً لقد كانت 
هازيل ذكرت هلا أن زوجها دفع الكثري مثناً 



لآللة هذه ولكنها مل تكن تتصور أن يصل إىل  
 هذا احلد . 

دفرت الشيكات من جيبه وحرر   سحب سرتوم
هلا شيكاً مصرفياً ف حلظات مث انوله للمرأة وهو 

يقول ابمساً : " هاكه ، واخربي ابنك أن ال 
يكون متسرعاً بعد اآلن للحصول على ما 
 يشتهيه وسأسوي أان األمر مع كيليت . "

وسرعان ما كانت فلورا تنطلق ف الشارع وقد 
 ابن االرتياح ف عينيها .

رت نرين إىل سرتوم ، إىل قامته الفارعة نظ
مظهرة  لتواجلاذبية األخاذة اليت تشع منه مث قا



غضباً اكثر مما تشعر به حقاً : " أال تظن أن ف  
عملك ذاك شيئاً من اجلسارة؟ إنين ال أنكر  
كرمك فقد رفعت عن كاهل املرأة محالً ثقياًل 
فقد كانت ف غاية القلق ألجل النقود ولكن  

قة أن هذا األمر كله ال دخل لك فيه احلقي
 وليس هكذا يكون التصرف بشأنه . "

فنظر إليها قائاًل : " معِك حق ولكنها كانت 
طريقه مناسبة وأان سأسوي األمر مع كيليت فال 

 تقلقي ."
فسألته : " أتعين أنك ستطلب منه أن يعيد 

 إليك النقود اليت دفعتها إىل فلورا . "



 فأجاب : " نعم ." 
الت : " وماذا لو مل يكن ميلك هذه النقود؟  فق

" 
فقال : " إنين مدرك أنه رمبا سبق وأنفقها كلها  
أو بعضها ولكنين متأكد من أننا سنصل إىل  

 نتيجة . " 
فقالت : " هل نسيت ما سبق وأخربتك به من  
أن كيليت ترك التصوير؟ رمبا ما عاد حباجة إىل  

 آلة التصوير هذه ."



فقال حبدة : " إن هذا الصيب موهوب ، لديه  
موهبة كبرية فعليه أن ال يهملها فهو مسؤول 

 عن استخدامها ابلكامل . "
أرادت أن تصيح به أهنا معه ف قوله هذا ولكن  
سرتوم مل ير مبلغ ذهول واضطراب كيليت وهو 
خيربها أنه مل يعد يهتم ابلتصوير الفوتوغراف فما 
هو موقف الغالم اآلن عندما يقدم سرتوم آلة 

 التصوير أليه طالباً مثنها؟
دقت الساعة الواحدة بعد الظهر وتنهدت هي 

من الوقوف ف الشارع  ابضطراب . ال فائدة
 واجلدل مع هذا الرجل . 



وقالت له : " تفضل ابلدخول فكل الصناديق  
 جاهزة وشكراً لرجوعك ." 

فأجاب : " ال أبس واآلن ف أي وقت يعود  
 كيليت من املدرسة؟ "

 فأجابت : " ف الرابعة ." 
فقال : " أرين مكان املدرسة وحنن ف الطريق  

املدرسة الحتدث فإنين أريد أن انتظره خارج 
 إليه . "

فهزت رأسها قائلة : " ليس اليوم فقد ذهب ف 
رحلة مدرسية إىل مدينة أابردين حلضور مسرحية 



هاملت وسيعودون متأخرين ف الليل وسيكون 
 هو متعباً ، األفضل أن تدع األمر إىل الغد ." 
كان غريباً أن ترى التوتر ميتلك سرتوم كلما 

ان ما افرتضته من أنه  نظر إىل كيليت . وإذا ك
رمبا كان يعرف هازيل ... إذا كان هذا صحيحاً 
فهذا هو سر ذلك التوتر إذن وهلذا استعاد آلة  
التصوير! ألنه رأى أن الغالم ذو موهبة فهل  

 لذلك سبب آخر اي ترى؟
هل هنالك شيء آخر؟ شيء ال تستطيع هي 

رؤيته؟ مل تستطع أن جتيب عن هذه األسئلة اليت  
 تقلقها .



قال سرتوم مقاطعاً أفكارها : " إىل الغد إذن  
واليوم بعد أن أنخذ هذه الصناديق إىل دار  

 املسنني سآخذك لتناول الغداء . "
وفكرت هي أن هذا ليس صواابً إذ من  

تقلل من فرتات صحبتها هلذا  األفضل أن
الرجل قدر استطاعتها . فأجابته قائلة : " هذا 

جتماع الرابطة  لطف منك وإمنا علي أن أحضر ا
 ف منزل فلورا بعد الظهر . "

فأجاب وعيناه تبتسمان هلا : " إذن ، فستأتني  
معي للعشاء هذا إذا كنِت مل تضعي خطة 

 مسبقة بشأن عشائك ." 



ومل تستطع أن تكذب فأجابت : " كال ، ليس 
 لدي خطة مسبقة للعشاء ."

فقال : " سأحجز إذن مائدة ف مطعم فندق  
 هيذرفيو ." 

لت : " آه .... ولكن ......" وعضت فقا
إىل  ري شفتها فقد اعتادت أن تذهب مع رو 

ذلك املطعم دوماً ف املناسبات وكاان عادة 
حيجزان إحدى املوائد املسؤولة عنها هازيل  

واليت كانت تشتغل اندلة هناك منذ دخل كيليت 
املدرسة . ومنذ وفاة زوجها مل تذهب نرين إىل  



اً لفيض الذكرايت املؤملة ذلك املطعم وذلك جتنب
. 

 وقال : " لقد استقر الرأي إذن؟ ف هيذرفيو؟ " 
فتنهدت وهي جتيب : " ال أبس ف هيذرفيو .  

" 
 
 
 
 

 الفصــــــــل السابع 
 



 
كانت الليلة مظلمة عندما أوقف سرتوم 

غالربيث سيارته املرسيدس مث ختطى مع نرين 
السيارات املتوقفة هناك . وف الردهة ،  

دها على خلع معطفها وعيناه ال ختفيان ساع
نظرة االستحسان اليت مشل هبا قميصها احلريري  

 الذهيب اللون و تنورهتا الواسعة . 
ومتتم وهو ينظر إىل شعرها : " اي للجمال 

 الرائع ." 
 وشعرت بوجهها يتوهج.



قال هلا : " انِك تبدين وكأنك بفتنتك 
وعذوبتك خارجة من إحدى لوحات الرسام 

اندت الرائعة . "رامرب   
وتورد وجهها إلطرائه ذاك إىل حد مل حيلم 

رامرباندت مبثله . وقالت ختفي ارتباكها : " 
 إنكم اي أبناء املدن حتسنون الكالم ."

ومسعته يضحك وهو يناول املستخدم معطفها  
مث يقودها إىل الصالة وهو يقول :" مل ال تتقبلني 

 اإلطراء بسهولة؟ "
أدري . رمبا ألن أمهاتنا علمتنا  فقالت : " ال 

 أثناء طفولتنا أن ال نكون مغرورات."



فسأهلا : " وهل كن يعلمن األطفال الذكور أن  
 ال يكونوا مغرورين هم أيضاً؟ "

فأجابت : " ال ادري ألنه مل يكن لدي اخوة 
ذكور . ال بد انك تعرف هذا بنفسك هل 

كانت أمك تعلمك ف طفولتك عدم الغرور؟  
مل تكن طفالً قط؟ " أم انك  

وكان اآلن قد وصال إىل مدخل غرفة الطعام 
فوقفا عند العتبة ورفعت هي بصرها إليه هبذا 
السؤال ولدهشتها رأت مسحة من األمل تكسو 
مالحمه حلظة ، سرعان ما تالشت لتحل حملها 



رمبا ما  ابتسامة وهو يقول : " رمبا معك حق . 
"كنت أان طفاًل قط   

أنت تتقبل اإلطراء بسهولة ." فقالت : " رمبا  
 فسأهلا : " ملاذا ال جتربينين؟ "
 فأجابت تسأله : " أجربك؟ "

فقال : " نعم وجهي أيل إطراء اي سيدة كامبل 
 وانظري ردة الفعل عندي لذلك ." 

 فقالت : " آه .. ال أظن ."
فقاطعها رافعاً حاجبه بسخرية : " ال تظنني أن  

من البشاعة ف شخصي ما يعجبك؟ ال أظنين 
 حبيث ......" 



فقاطعته : " بشاعة؟ آه انك غري بشع ...."  
وسكتت وهي تفكر اي لصراحيت .. إن هذا قد 

 أوقعين حقاً . 
قال : " آسف فاإلطراء الذي يوجه بشكل نفي 

 ال يعتد به قويل ذلك أبسلوب آخر."
فأخذت تفكر مبقدار محاقتها وهي ترى نفسها  

لعبة .. كيف قد اخنرطت برغمها ف هذه ال
تقول شيئاً ال يدخل ف اخلصوصيات؟ هل 

تقول له أن لك عينني مجيلتني؟ نعم هذا حسن 
 ألن عينيه مها مجيلتان حقاً .



وتنحنحت وهي تقول : " إن عينيك عندما 
تنظران أيل .... أشعر وكأهنما ينومانين  

 مغناطيسياً ......." وسكتت ذاهلة .....
هذا عظيم انه   وهتف هبا وعيناه تلمعان : "

أعظم إطراء تلقيته منذ سنوات إنين سأستغل 
طبعاً هذه املعلومات عندما حتني اللحظة 

 املناسبة شكراً اي سيدة كامبل ..." 
وفجأة كان رئيس املضيفني الفرنسي واقفاً 

نرين اي أمامهما يقول موجهاً كالمه لنرين :" 
عزيزيت ما أمجل أن أراك مرة أخرى تتألقني بكل  



الفتنة . انِك ستنريين املكان وسيخطف هذه 
 مجالك األنظار ."

وكان يتكلم بلغة هي خليط من الفرنسية 
 واإلنكليزية .

،   أوشكت أن ترد عليه قائلة كعادهتا من قبل
آه اي ) آالن ( ... انك تبالغ ف املديح ..  
عندما وكزها سرتوم ما جعلها تغري كالمها 

 فتقول : " أشكرك اي آالن . " 
وعاد آالن يقول بعطف : " كم أان آسف اي 
عزيزيت ملا مسعته عن وفاة زوجك فهل هذا 



سبب عدم حضورك إىل هنا؟ هل بسبب 
 الذكرايت املؤملة؟ "

أجش : " نعم إن فأجابت نرين بصوت 
 الذكرايت مؤملة حقاً . " 

فقال : " آه .... ولكن مرور الزمن خيفف من  
 ذلك واآلن؟ "

وألول مرة ينقل بصره إىل سرتوم قائاًل : " آه  
.. السيد غالربيث أهاًل بعودتك إىل مؤسستنا  

 هذه . " 
وأدركت نرين أن اإلكرامية السخية اليت البد 

حضوره سابقاً   منحها سرتوم لرئيس الندل عند



إىل هذا املكان ، ال بد أهنا كانت شيئاً ال ينسى 
. 

و أشار إليهما آالن قائاًل : " اتبعاين ، وستكون 
 لكما أحسن مائدة ف هذا املكان ."

وعندما جلسا نظرت هي إليه ابمسة وقالت : " 
 إن القاعة مزدمحة كالعادة أليس كذلك؟ "

فتقد تلك  فأجاب : " نعم ، كالعادة ولو أنين أ
املرأة السمراء اليت ال ميكن أن تعوض كم كانت 

 عاملة جمدة ، كما أهنا طيبة ... طيبة ... "
 وهز رأسه أبسى مث ابتعد .



ونظرت إىل ألسنة اللهب املتصاعدة من املدفأة 
... وفاضت ذكرايهتا .. ما أكثر ما ترددت إىل  

 هذا املكان مع روري ... 
وقال سرتوم فجأة : " هل ترين صوراً ف تلك  

 النريان؟ "
فأجفلت وهي تلتفت إليه قائلة : " آسفة ...  

 كنت فقط ..." 
فقاطعها قائاًل : " تفكرين ف املاضي أليس 
كذلك؟ لقد فهمت من كالم آالن أنِك 

املكان ، و أن  وزوجك ، كنتما ترتددان إىل هذا 
.. وفاته؟ "هذه أول مرة حتضرين إىل هنا بعد .  



 فأجابت : " نعم، لقد كنت أجتنب ذلك ...." 
فقال : " وملاذا مل تقويل شيئاً عندما دعوتك  
للحضور إىل هنا؟ آه لقد ترددِت فعاًل وكان 

 علي أن أدرك ..." 
فقالت : " وكيف كان لك أن تعلم؟ كما أنين  
مسرورة حلضوران وأول مرة هي صعبة طبعاً 

 ابلنسبة أيل ."
رائعاً مؤلفاً من مسك السلمون  كان العشاء

الحظت    املشوي كطبق رئيسي ودهشت هي إذ
أن حديثهما معاً طوال الوقت مل يتوقف ، رغم  
أهنا الحظت ف النهاية أن سرتوم كان يشجعها  



على الدوام على أن تكون هي املتكلمة وكان 
يبدو مستمتعاً حقاً حبديثها عن عملها وعن 

 قريتها بشكل عام .
يتطرق مرة واحدة إىل الكالم عن  ولكنه مل

 كيليت وعن أمه هازيل .
ولكنه ما لبث أن قال وهو يستند إىل ظهر  

كرسيه بكل راحة وعلى شفتيه ابتسامة هازلة :  
" وماذا عن تلك املرأة السمراء؟ و الطيبة؟ من 

هي هذه الطيبة اليت جرؤت على أن ترتك 
عملها لترتك رئيس الندل ف هذا املوقف 

" احلرج؟  



فأجابت : " انه كان يتحدث عن هازيل والدة  
كيليت وأنت خمطئ فهي مل ترتك عملها ، لقد 

 ماتت ."
وسرعان ما شعرت نرين بغصة ف حلقها فلم 
تستطع متابعة كالمها بينما طفرت الدموع من  

ا . حبثت ف حقيبتها عن منديل متسح به  عينيه
دموعها تلك . كانت تعلم أن الذكرايت 

 هذا املكان وكان عليها أن تتمالك ستؤملها ف
 نفسها . 

 سأهلا : " هل أنِت خبري؟ " 



فأومأت برأسها قائلة : " نعم إنين خبري اآلن 
افين آسفة إذ أاثر شجوين احلديث عن هازيل. 

" 
 فسأهلا : " هل كانت صداقتكما متينة؟ " 

 فأجابت : " نعم جداً "
 فسأهلا اثنياً :" وهل كانت تثق بِك " 

: " تثق يب؟ "فأجابت   
 فقال : " أعين أهنا تطلعك على كل أسرارها ."
ًً بشكل غريب . ما  كان صوته يبدو متحداَي

رمي إليه؟ و أجابته قائلة :" الذي كان ي



أسرارها؟ مل تكن هازيل من النوع الذي حيتوي 
 على أسرار لقد كانت ...." 

فقاطعها : " طيبة ....." وأطلق ضحكة 
امرأة طيبة؟ الطّيبة   استخفاف وهو يتابع : "

تعين شخصاً ابلغ الطهارة وليس هناك امرأة 
 حية تستحق هذا الوصف ." 

دفعت نرين كرسيها إىل اخللف بعنف ووقفت 
تتناول حقيبتها بيديها االثنتني وهي تنظر إىل  

سرتوم قائلة : " افين لن أدعوك حيواانً متعصباً  
ألن أمي علمتين جبانب أن ال أكون مغرورة ، 

تين أيضاً أن ال أشتم أحداً وان كان  علم



يستحق ذلك وعلى كل حال فأان أقول لك  
ية مرت يب منذ انك قد أفسدت أمجل أمس

 أشهر أما اآلن فأان ذاهبة . "
وشقت طريقها دون اهتمام به بني املوائد 

متجهة إىل الصالة حيث مركز املعاطف وبينما 
كانت تطلب معطفها كانت تتمتم ، فظ 

حيتمل ... متغطرس ال   
وجاءها صوته من خلفها : " انه فعاًل يستحق 

 هذه الصفات الثالث ." 



واستدارت على عقبيها شاعرة بيده تقبض على 
كتفيها بقوة وهو يقول : " إنين مذنب اي 

 سيديت فهل تصفحني؟ "
و أوشكت أن تقول حبدة كال وأي امرأة ترضى  
أبن حتشر بني النساء الاليت ال ميكن الوثوق  

ولكنها كانت تعلم أنه مل يكن يوجه كالمه  هبن؟
إليها هي ابلذات وال بد أن جتربة مرت به ف  

 حياته جعلته يفقد ثقته ابجلنس اآلخر . 
وبينما أخذ سرتوم يساعدها ف ارتداء املعطف 

ادك ألمسيتنا  قالت له : " سأصفح عن إفس
هذه أما ما قلته عن النساء فليس الصفح أو  



واضح أن جتربة سيئة مرت  عدمه بيدي إذ من ال
بك تركت أتثريها على حكمك عليهن . رمبا  
ستقابل يوماً ما امرأة حتوي على ما يرضيك ف 
املرأة وما أرجوه هو أن جتد هي فيك أيضاً كل 

 ما يرضيها ف الرجل . " 
 فقال ابمساً : " آه إهنا ضربة قوية . " 

 فأجابت : " وأنت تستحقها . "
أسلم هبذا هل عدان صديقني؟ " فقال : "  

فسارت أمامه وهي تقول ساخرة : " وهل كنا 
 صديقني من قبل؟ "



فمشى جبانبها وهو جييب : " نعم اي نرين لقد 
كنا صديقني من قبل ومن الغريب أنين أشعر  

 وكأننا سنكون صديقني على الدوام . "
وأخربهتا دقات قلبها وهي تتوجه معه حنو 

سيارته أبهنما لن يكوان جمرد صديقني ذلك أن  
مشاعرها حنوه أقوى وأكثر تعقيداً من أن تكون  

جمرد مشاعر صداقة عادية كان يساورها 
إحساس عميق أبهنا إذا هي أفسحت اجملال هلذا  
الرجل فسيقلب حياهتا رأساً على عقب مبدداً  

وجاهدت للحصول عليه  السالم الذي سبق
منذ وفاة زوجها روري ذلك أن قلبها ما زال 



جرحياً وهي لن تكرر التجربة مرة أخرى ومن 
 األفضل هلا أن تبقى ف زاويتها اهلادئة .

إهنا حلما يصالن إىل بيتها ستستأذن مث تصعد 
إىل غرفتها انه مل يقل كم يوماً سيمضي ف 

داً غلينكريغ .. ولكنها ستسأله عن ذلك غ
 آملة أن يسرع ابلرحيل . 

ولكنها ستنتظر إىل أن يتحدث مع كيليت بشأن  
 آلة التصوير . 

ومل يتحدث سرتوم ف األمر ف الصباح التايل  
حىت اهنوا هم الثالثة تناول الفطور كانت نرين  
تغسل إانء القهوة ف احلوض بينما وقف كيليت 



قائاًل انه سيتوجه إىل املدرسة عندما وقف 
مسنداً ظهره إىل النافذة وهو يقول : "  سرتوم 

 انتظر حلظة .. إن يل كلمة معك . "
فاستدار الغالم يواجهه قائاًل أبدب : " ليس 

 عندي وقت كاف ما هي؟ " 
فقال سرتوم عابساً : " لقد جاءت والدة 

دنكان ماكدوانلد إىل نرين أمس لتخربها أن  
أبنها اشرتى منك آلة التصوير ابلنقود املدخرة  

تعليمه . " ل  
ومل يبد على كيليت أي ردة فعل هلذا الكالم 

ف نظراته .. وعندما مل  سوى اضطراب خفيف



يتكلم ، اتبع سرتوم : " إن والدة دنكان تريد  
 اسرتداد النقود . "

فبدا الشحوب على وجه الغالم وهو يقول : " 
إهنا كانت معاملة بيع وشراء بيين وبني دنكان  

قود إليه .. إن عليه أن  وال ميكنين إعادة الن 
 حيتفظ آبلة التصوير . " 

والحظت نرين ف صوته أملاً دفيناً وهو يقول  
 ذلك . 

 قال سرتوم : " إن آلة التصوير هي معي . " 



فبدا الذهول ف عيين الغالم ولكنه هز كتفيه  
قائاًل بصوت مرجتف قلياًل : " احتفظ هبا 

 لنفسك إذن فأان ال أريدها . "
قائالً حبدة : " إنين ال أريدها  فانفجر سرتوم

يت ا فقد كنت رأأنين أريدك أن تسرتده
تصويرك الفوتوغراف .. وهو حسن جداً ، طبعاً 

ما زال أمامك الكثري لتتعلمه ولكن عندك 
املوهبة لقد أعدت أان مثن آلة التصوير وسنصل  
إىل نتيجة بيننا ميكنك أن تعيد إىل النقود على 

يأخذ ذلك من الوقت  أقساط وال يهمين كم س



وال أظنك أنفقت النقود كلها . كم بقي معك؟ 
" 

 فتورد وجه كيليت وهو يقول : " ال شيء ." 
فقال سرتوم حبدة : " هل ذهبت كلها؟ وعلى 

 ماذا أنفقتها؟ "
وجلزء من الثانية ، جتمد املشهد أمام عيين نرين  

، لرتى أن الرجل والغالم متماثالن تقريباً 
ن معدن واحد . نفس لفتة وكأهنما صنعا م

الرأس ونفس تكوين الوجه ونفس الفك ونفس  
العنق القوي ونفس الكتفني العريضني ونفس 

 األصابع الطويلة ...



مث حترك املشهد لتدرك أن سرتوم ما زال  
وهبا شيء من الذعر  يتحدث وبسرعة بلهجة يش

: " أي نوع من الفتيان أنت؟ كيف تتخلى 
ان عليك أن بسهولة عن شيء مثل هذا ك

أابك حسب قول نرين قد ضحى حتتفظ به؟ إن 
ابلكثري لكي حتصل على آلة التصوير تلك .... 

 ما الذي كنت تريده بثمنها؟ " 
فازدرد كيليت ريقه مث تنحنح قائاًل بصوت مرتدد  

 : " كان شيئاً أان حباجة إليه ...." 
كان ف صوته توجس مما عسى أن تكون ردة  

ل نرين تشعر ابألمل ألجله فعل سرتوم هلذا ما جع



وأرادت أن تقول شيئاً ولكن راعها أن انفجر  
سرتوم يقول خبشونة : " شيء أنت حباجة إليه؟  
انك غري مدمن على املخدرات أليس كذلك اي 

 فىت؟ "
فاتسعت عينا الغالم ومحلق ف سرتوم حلظات 
وكأنه مل يفهم ، ليصرخ بعدها بصوت خيتنق 

ليه ضربة : " كال ...  ابألمل وكأن سرتوم وجه إ
هذا غري صحيح طبعاً ال ... هذا غري ممكن ..  

 كيف أمكنك أن تفكر ...." 
وانطلق خارجاً وتنورته متوج حول ركبتيه متجهاً 
حنو الباب وعندما مر بنرين حملت هذه التعاسة 



على مالحمه ولكن قبل أن تتحرك كان قد خرج 
 صافقاً ابب املطبخ خلفه .

وم وعلى شفتيها كلمات واستدارت إىل سرت 
اللوم ولكن الكلمات مل تنطلق وهي ترى وجهه  
الشاحب . كان واقفاً حيدق ف الباب املغلق 
وكأن احلياة سلبت منه لريفع بعد ذلك قبضته  

يضرب اجلدار جبانبه وهو يقول مبرارة وخيبة : " 
 لقد أفسدت كل شيء أليس كذلك؟ " 

ع يقول  وكانت هلجته تنطق ابالزدراء لنفسه واتب 
: " األفضل أن أتبعه ألصلح األمر قبل أن  

 خيرج ...." 



ولكنها أمسكت بذراعه وهو يتجه حنو الباب 
وهي تقول : " كال أنه لن يشكر لك اللحاق 
به خاصة أثناء الشعور الذي يتملكه اآلن . 

انك آذيت شعوره إىل درجة ابلغة ذلك أنه كان  
وهو  دوماً غالماً مستقيماً ، انتظر إىل الليل

سرياجع نفسه وعندها سيدرك أن تدخلك ف 
 أمره هو شيء طبيعي تبعاً هلذه الظروف . " 

فقال : " رمبا أنِت على حق ولكن إذا مل يكن  
مثة خمدرات ف املوضوع فما الذي دعاه إىل  

 إنفاق كل ذلك املبلغ؟ "



فنظرت إليه ، إىل احلرية البالغة ف مالحمه ولكن  
شيئاً مل تستطع فهمه ..  لتلمح شيئاً آخر ..  

وفجأة شعرت أبهنا انلت الكفاية . إهنا لن  
تستطيع االحتمال أكثر من ذلك وهي ترى  

هذا التفاعل الغريب بني هذين الشخصني دون  
أن تفقه السبب مث إن البيت بيتها وكيليت أصبح  

ف وصايتها فهذا األمر يهمها اآلن سواء 
 شاءت أم أبت .

رها مث تنفست بعمق  وعقدت ذراعيها أمام صد
قبل أن تقول : " سرتوم إنين عادة ال أتدخل ف 

شؤون اآلخرين ولكنين أريد أن أعلم سبب 



حضورك إىل هذه القرية وال أدري ما هي 
 العالقة اليت بينك وبني كيليت ، أتراك تكرهه؟ "
وسكتت وهي تراه يتحول حنو النافذة حيدق 

ف  منها صامتاً كما سبق وفعل ف منزل آين 
غرفة كيليت ولكنها هذه املرة وقفت تنتظر 

 جوابه .
وكأنه أحس بعنادها فالتفت إليها وقد ابن 

اإلرهاق على وجهه وقال : " انِك خمطئة فأان ال 
 أكره الغالم ........" 

فقالت : " ولكن هنالك شيء ما وف اليوم 
الذي التقينا فيه ألول مرة وكان ذلك ف املقربة 



أمام قرب هازيل ، لقد سألتك وكنت أنت واقفاً  
 عندها إن كان سبق لك معرفة هاز ...... " 

فقاطعها قائاًل : " وأجبتك أبنين مهتم ابملقابر  
 القدمية . "

فقالت : " نعم ولكنك مل جتب عن سؤايل ذاك  
 " . 

 فأجاب : " هذا صحيح فأان مل أجب عنه . " 
فقالت : " وإذا سألتك اآلن فهل ستعلمين 

 ابحلقيقة؟ " 
فأغمض عينيه حلظة طويلة مث فتحهما ليحدق 

 فيها بثبات مث قال : " نعم إذا سألتين" 



فسألته بلطف : " هل سبق لك معرفة هازيل  
 دنبار؟ "

 فأجاب : " كال ، أان مل أعرف هازيل دنبار . " 
كان يبدو عليه أنه يقول احلقيقة ولكنها  

أحست أن األمر مل ينته هنا ، ذلك أن الكآبة 
ينيه إىل حد اهتز له قلبها وأدركت أنه  احتلت ع

ت وعاد هو  على وشك إخبارها ابحلقيقة فانتظر 
يكرر قوله : " إنين مل أعرف هازيل دنبار ألنين  
عرفتها قبل أن تتزوج وكان امسها هو هازيل  

 ليندساي ..." 



فقالت : " نعم كان امسها كذلك ولكن ملاذا مل  
ملاذا جتعله  ختربين ف املقربة بسابق معرفتك هبا؟ و 

 سرًا؟ إنين ال أفهم . "
فأجاب : " وكيف لِك أن تفهمي؟ أنه سر 

ني  أردت أن أحتفظ به ولكن مبا أنِك ستكون
الوصية على كيليت فسأكاشفك به على أن 

 تقسمي بكتمانه . "
فأجابت بفتور : " إنين أقسم ..... ولكن 

 ".... 
فقال : " لقد كنا أان و هازيل ليندساي متحابني  

أن تتزوج . " قبل  



واتبع متجاهاًل شهقة عدم تصديق صدرت عن 
 نرين : " أما سومرليد دنبار فهو ابين ."

 سومرليد دنبار هـــو ابنــي.
بقيت هذه الكلمات ترتدد ف أذين نرين بقية 

أن   الصباح وهي تقوم أبعماهلا املنزلية دون
تستطيع التخلص منها وهذا أصاهبا بصداع  

بضرورة اخلروج للتمشي قلياًل جعلها تشعر  
 عسى أن تتحسن حاهلا.

كان اجلو صحواً ، إىل إنذار بسقوط قريب 
للثلج فخرجت من منزهلا بعد أن صفرت 



للكلب شادو ومن مث اختذت الطريق العام 
 للتمشي. 

مشت بسرعة علها تتخلص بذلك من كلمات 
سرتوم اليت مل تستطع التخلص منها ما منعها  

ال ما حييط هبا من مناظر  من التملي من مج
 طبيعية. 

لقد كان سرتوم معها ف كل خطوة ختطوها رغم 
أنه سبق وخرج ف سيارته املرسيدس إىل حيث  
ال تعلم . وشعرت ابلندم لعدم إحلاحها عليه 

قبل خروجه الطالعها على املزيد . لقد كانت 
حباجة إىل إيضاح ما مسعت والذي مل تكد 



قتها لسنوات تصدقه فقد كانت هازيل صدي
طويلة كانت تظن أهنا تعرف هازيل متاماً ولكن  
تلك املرأة السمراء اجلميلة كانت تعيش طوال  
أربعة عشر عاماً ، هذا إذا كان ما قاله سرتوم 
صحيحاً ، كانت تعيش ف الكذب ذلك أن  

 هوغ مل يكن والد كيليت .
 كما أن والد كيليت احلقيقي قد عاد اآلن .... 

ن؟ وملاذا مل يساند هازيل أثناء  ولكن ملاذا اآل
 محلها؟ ملاذا مل يتزوجها؟ ملاذا؟ 

وتنهدت نرين .. ما أكثرها من أسئلة ولكن 
سرتوم قد عاد ...  املاضي هو املاضي و ها أن 



ولعل السبب الوحيد لذلك هو أنه ... أنه يريد  
 الغالم .... 

وهي أيضاً تريد رعاية الغالم وقد علمت الليلة  
أدىن شك أن كيليت كان سعيداً املاضية دون 

هلذه الفكرة ولكنه مل يكن يعلم أن هذا الرجل 
الغريب هو أبوه فما الذي سيقوم به عندما 

 يعلم؟
وخامرها شعور أبنه مهما كان احلل هلذه 

 املشكلة فان هناك شخصاً سيتأمل ف النهاية . 
وأجفلت عندما شعرت ابلصداع عندها يتزايد  

وأنه كان من األفضل هلا لو  بداًل من أن خيف  



أهنا تناولت قرصني من األسبريين وجلأت ساعة 
 إىل الفراش .

وهكذا ، اندت الكلب ومن مث استدارت 
عائدة إىل البيت وعندما وصلت إىل البوابة  

رجية حملت ساعي الربيد ماراً على دراجته اخلا
فابتسمت له حميية وهي تقول : " انه يوم مجيل 

 " . 
عم اي نرين ، رغم سقوط الثلج فأجاب : " ن

 فوق جبل سالغمهور . "



وتباطأ وهو يقرتب منها ليقول : " ليس مثة 
ًً أقول ان   شيء ف الربيد ألجلك إنين دومًا

 ليس هناك خرباً جيداً ."
 وضحك مبتعداً وهو يرفع يده ابلتحية . 

ورفعت نرين بصرها إىل قمة جبل سالغمهور 
كان ساعي املشرف على نزل برواش نعم لقد  

الربيد على حق فقد كان الثلج يكسو التالل  
كما أن قمة هذا اجلبل بدت من اجلمال حبيث  

 مل تلحظ مثله من قبل.



وعندما دخلت املنزل الحظت أن صداعها قد 
خف اآلن وفكرت أبن ما حتتاج إليه هو كوب  

 من شاي .
ولكنها ما أن اجتهت إىل املطبخ حىت تعاىل رنني  

عت إليه . وما أن أمسكت جرس اهلاتف فأسر 
ابلسماعة حىت مسعت حركة عند الباب ال بد 
أنه سرتوم أو كيليت وتناهى إىل مسامعها صوت  

 كيال ف اهلاتف : " نرين هل كيليت عندِك؟ "
فأجابت : " حلظة واحدة ." ذلك أهنا مسعت 
مقبض الباب يدور ليظهر سرتوم من الباب . 

كيال : "    فهزت رأسها له ابلتحية وعادت جتيب



آسفة اي كيال لتأخري ابجلواب ألن سرتوم دخل 
 اآلن ولكن ملاذا تسألينين عن كيليت؟ "

فأجابت هذه : " ألنه مل يكن ف املدرسة هذا  
 النهار . " 

فهتفت نرين : " مل يكن ف املدرسة هذا النهار؟  
" 

أجابت كيال : " لقد جاء ابين كيفني اآلن 
ذهب إىل املدرسة  لتناول الغداء وقال انه عندما

هذا الصباح تقابل مع كيليت الذي قال له إن  
احلياة مل تعد حتتمل هذه األايم وانه يشعر  
 ابلغثيان من هذه البلدة فهو سيغادرها . "



فقالت نرين بضعف : " يغادرها؟ أتعنني انه  
 هرب؟ "

ونظرت حبركة آلية إىل سرتوم الذي كان يعلق  
ي جتمد للحظة سرتته اجللدية ف اخلزانة والذ

لدى مساعه كلماهتا مث أدار رأسه ينظر إليها 
 ذاهاًل. 

وقالت تكلم كيال : " هل ذكر شيئاً عن مكان 
 ذهابه؟ " 

فأجابت : " كال ، ولكن كيفني تبع كيليت 
يلة . انه مل يتبع الطريق الرئيسي الذي  مسافة قل



يقود إىل املدينة ..... لقد ذهب إىل الطريق  
غمهور . " املؤدي إىل جبل سال  

فهتفت نرين شاعرة ابجلليد يغلف قلبها : "  
 سالغمهور؟ أتعنني انه ذهب متسلقاً اجلبل؟ " 
فأجابت : " أظن ذلك . آه كم أمتىن لو كان 

، فهو يعرف طرقات اجلبل متاماً  آدم زوجي هنا
وإبمكانه أن يلحق به ... ولكنه لن يعود من  

 ادنربه قبل الغد . "
شحوب يسود وجهها : " فقالت نرين شاعرة ابل

آه إن الربد سيشتد هناك مع كل ذلك الثلج .. 



وأنِت تعرفني أنه ال يرتدي شيئاً عدا تلك 
 التنورة ما الذي أستطيع فعله؟ . " 

ومل تكمل كالمها ألن سرتوم عرب الصالة مسرعاً  
ليأخذ السماعة من يدها ويتحدث فيها قائاًل : 

 سيدة  " ليس عليِك أن تقلقي بشأن الغالم اي
كارف ستتصل بك نرين تطمئنك ف اللحظة 

 اليت أجده أان فيها. "
وعندما أعاد السماعة إىل موضعها ، أدركت 
نرين أهنا كانت ترجتف . وكان السبب عدا 

هرب كيليت هو شخصية سرتوم املسيطرة وغلى  
الغضب ف داخلها فوقفت حتدق به وهي 



 تسأله بكلمات تغلي ابلغضب واالهتام : " ما
الذي تقوم به؟ أبي حق تنتزع من يدي اهلاتف  

 فتقطع علينا هذه احملادثة اخلاصة عن ....." 
ولكنها سرعان ما سكتت وهي تدرك أنه رمبا  

ميلك من احلق ابلنسبة إىل كيليت أكثر مما 
 تتصور ..... فقد كان والد الغالم ..

وكانت ف فورة غضبها قد نسيت هذه احلقيقة 
ي له احلق ف االهتمام ذلك أنه الوحيد الذ 

 والتصرف بشأن كيليت .
 وقالت : " إنين آسفة مل أكن أعين أن ..." 



فقاطعها : " ال أبس ... أتظنينه ذهب متسلقاً 
 ذلك اجلبل؟ حدثيين عنه؟ " 

فأجابت : " انه اجلبل الذي تراه من انفذة  
غرفة نومك وتسلقه حسن جداً أثناء فصل 

ن حيمل آلة الصيف وكيليت حيبه وقد اعتاد أ
التصوير وزاداً من الطعام ليمضي أايماً ف اجلبل 

 أيخذ الصور الفوتوغرافية . "
فقاطعها خبشونة : " ولكن اآلن ليس وقت 
 الصيف انه منتصف الشتاء ، سأحلق به."

 فقالت : " ولكنك ال تعرف الطريق ..... " 



فقال : " إن هنالك اإلشارات على الطريق  
سأجده . " أليس كذلك؟ إنين    

 فقالت : " سآيت معك . " 
 فأجاب : " كال . " 

 فقالت : " لن تستطيع منعي . " 
لقد فارقها الذعر الذي كانت تشعر به منذ 

حلظات واتبعت تقول : " إنين سأساعدك ألنين  
أعرف اجلبل جيداً منذ كنت طفلة . وإذا كان  
هناك فأان أعرف أين يكون . إن هنالك أكواخاً  

عادة ملتسلقي اجلبال ليلجئوا إليها .... " تبىن   



فقاطعها : " إنين أعرف تلك األكواخ . 
صحيح أنين ربيب املدن ولكن هذا ال جيعلين  

 طفاًل هشاً . "
وسكت حلظة ، مث عاد يقول : " آسف رمبا  

كنِت أنِت على حق إن أحداً لن يستفيد بشيء  
 إذا أان ضيعت طريقي . " 

 أخذ بعض األشياء فقالت : " إننا حباجة إىل
معنا ، مثل مالبس دافئة لكيليت وبعض 

اإلسعافات األولية وأكياس للنوم فيما لو مل 
نستطع العودة قبل هبوط الظالم ، إنين سأجهز  

 كيسني حنملهما . " 



ونظرت إىل حذاء سرتوم األنيق الالمع قائلة :  
" ال ميكن أن تتسلق اجلبل هبذا احلذاء فإذا  

الفتيان العالية ميكنك أن  شئت هنالك أحذية 
 تنتعل واحداً منها . "

فسأهلا : " كم سيأخذ جتهيز كل ذلك من 
 الوقت؟ "

فأجابت : " ربع ساعة ، سأتصل ابلشرطة أواًل  
ألعلمها مبا حدث إذ رمبا اتصلوا إذا لزم األمر  

ملختصة ابجلبل ف قرية غلينكريغ بغرفة اإلنقاذ ا
ا سنتسلق مهما كان ، فعليهم أن يعرفوا أنن
 اجلبل حبثاً عن كيليت . " 



 فقال : " سأتصل أان ، ما هو الرقم؟ "
فأجابت : " يوجد ف املطبخ قائمة ابألرقام 

 قرب اهلاتف . " 
وقبل أن تنهي كالمها كان هو قد أصبح ف 

لو أن  املطبخ ، واندفعت هي صاعدة السلم . 
زوج أختها كان هنا وهو الذي سبق له تسلق  

ت ، إذن لشعرت بثقة أكرب ف اجلبل عدة مرا
الذهاب معه . أما سرتوم صحيح أنه ابلغ  

التصميم والقلق إال أنه ربيب املدينة على كل 
حال وقد يكون إعاقة هلا بداًل من أن يكون 

 مصدر عون . 



وف غرفتها ، ارتدت أكثر ثياهبا دفئاً وبينما 
كانت تفعل ذلك ، متثلت أمام خميلتها صورة  

داً بتنورته وقميصه املقفول كيليت يرجتف بر 
 وساقيه العاريتني ...

وأخذت خترج ثياهبا الصوفية وهي ترجتف من  
االنفعال ، إن عليهما أن يعثرا على كيليت قبل 
حلول الظالم . فاجلبال قاسية جداً حنو أولئك  

 الذين ال يقدروهنا حق قدرها .. 
 
 
 



 
 

 الفصــــــــــل الثامن 
 

ب من الطريق  وضعت نرين محلها على جان
وهي تقول : " فلنقف هنا حلظة أنخذ فيها 

 أنفاسنا . "
ووضع سرتوم محله بدوره ، مث أجال بصره ف ما 

 حوله وهو يقول : " ما أمجلها من بالد . " 
فأجابت : " نعم ، إن اسكتلندا هي من أمجل  

 بالد العامل . "



فنظر إليها قائاًل : " يبدو انك متأكدة من 
 ذلك . "

وكان ف هلجته شيء من التهكم وهو يقول : " 
 لقد سبق ورأيِت شيئاً من العامل أليس كذلك؟

إذ ال بد أن قرارِك هذا مبين على أساس متني . 
" 

فأجابت : " كال مل أسافر كثرياً لقد ذهبت من 
قبل سائحة ف الباص إىل القارة األوروبية مع  
 والدّي وذلك منذ سنوات وهذا كل شيء . "

ل بدهشة : " أهذا كل شيء؟ أال حتبني فقا
 األسفار؟ "



فهزت كتفيها . إن إبمكاهنا أن ختربه ابحلقيقة 
ولكن ذلك كان يبدو وكأهنا ختون ذكرى روري  
.. فقد كانت حتب األسفار وكانت حتلم دوماً  

بسفر معه إىل املناطق االستوائية حيث الشمس 
الدافئة وحيث النخيل والطيور الغريبة وأنواع 
الزهور اليت مل ترها من قبل .... ولكن روري 
كان يقول انه ال يشعر ابلراحة ف مثل تلك 

األماكن ... وكان يضيف مازحاً إن ف 
اسكتلندا كثرياً من األماكن مل يرها بعد ويريد أن  

 يراها قبل أن ميوت .



وهكذا زارا الكثري من األماكن معاً وان مل يكن 
 كلها قبل أن ميوت .

وم يسأهلا : " أظنك سافرت كثريًا؟ "وعاد سرت   
 فأجابت : " نعم سافرت ولكن ليس كثرياً . "

وبوقوفهما هذا شعرت نرين مببلغ برودة اهلواء ،  
لقد مضت عليهما أكثر من ساعة ومها يسريان  
متسلقني دون توقف ورأت وهي تتطلع حوهلا 
اهنما سيصالن إىل مواقع الثلج بعد ثلث ساعة 

 اآلن مل يبد أثر لكيليت أو حنو ذلك وحىت 
ولكنهما سرعان ما سيكون إبمكاهنما أن 

يشاهدا آاثر قدميه على الثلج حني وصوهلما .. 



هذا إذا كان قد سبق وسلك هذا الطريق ولكن  
كان عليه أن يسلك هذا الطريق وال بد أن 

يعثرا عليه ف أول كوخ يصالن إليه بعد حوايل  
 نصف ساعة .

يء تكرهه .. وحولت ومل تشأ التفكري ف ش
أفكارها إىل انحية أخرى فقالت : " عندما 

قلت منذ حلظة أن املناظر كانت رائعة كان ف 
صوتك شيء ما .... آه رمبا كنت أختيل ذلك  
ولكنه بدا يل وكأن لديك عالقة ما هبذه البالد  

لقد كنت أخربتين انك مولود ف مانشسرت 
ولكن امسك هذا ) سرتوم غالربيث ( هو 



كتلندي وال بد انك إسكتلندي جزئياً على إس
 األقل . "

فأجاب : " إنين لست إسكتلندي جزئياً وإمنا  
لود ف انكلرتا ، فان أيب  مئة ابملئة ورغم إنين مو 

وأمي إسكتلنداين وبلد أمي يدعى سرتوم كما 
 اعتقد. " 

فحملقت نرين به وهي تقول : " كما تعتقد؟  
 أال تعلم حقيقة؟ "

هجرت أمي أيب منذ والديت ،   فأجاب : " لقد
اتركة إايي معه وهو مل يتحدث عنها قط وقد 

تعلمت أن ال ألفظ امسها أمامه وقد توف عندما 



كنت ف العشرين من عمري ولكن منذ وعيت  
على احلياة غرس ف نفسي عقيدته ف أن 

 النساء ال أمان هلن . " 
وضحك مبرارة وهو يتابع : " وملاذا ال اصدقه؟ 

ن الربهان موجوداً .. فقد هجرتين أمي  لقد كا
 نفسها ...." 

وهنا ، تذكرت نرين األسى الذي بدا عليه 
عندما سبق وسألته ف املطعم عما إذا كانت أمه  

علمته أن ال يكون مغروراً . ذلك أن أمه مل 
تكن معه لتعلمه شيئاً ولكن غياهبا هذا علمه 



ية  شيئاً ... شيئاً أوجد لديه هذه النظرة العدائ
اء .حنو النساء ، مجيع النس  

وكان هو يتابع كالمه مبرارة : " والوقت الوحيد 
الذي ختليت فيه عن احلذر هو الوقت الذي 

 صممت فيه على الثقة ...." 
وسكت فجأة ولكنه مل يكن حباجة لقول املزيد  
إذ ال بد أنه كان يعين بذلك عالقته هبازيل وهل  

طالبة هذا هو السبب ف حضوره أخرياً للم
اببنه؟ أتراه أدرك أخرياً أنه إذا هو مل يطالب به 
فانه سيكون قد ارتكب نفس ذنب أمه اليت  

 هجرته وليدًا؟



وقالت : " ابلنسبة إىل كيليت ما الذي ستفعله 
بشأنه؟ هل سيسافر معك؟ أم انك ستضعه ف 

 مدرسة داخلية؟ "
كانت تتكلم دون أن تنظر إليه . مل تكن تريده 

وع ف عينيها ولكنها عندما مل أن يرى الدم 
  تسمع منه جواابً ، غالبت دموعها والتفتت

تنظر إليه ولكنه مل يكن ينظر إليها كان حيدق ف 
الوادي وكأنه منحوتة ف جانب اجلبل ، ما عدا 

خصلة من شعره األسود كانت تتطاير فوق  
جبهته وعادت تقول بقلق : " إذا أنت أخذت 

 كيليت هل ....." 



: " لقد سبق ومسعت ما قلته . "فقاطعها   
فنظرت إىل وجهه الذي بدا كأنه قد من 

الصوان وهي تسأله خبشونة : " وملاذا مل جتب 
إذن؟ وإذا مل تشأ اإلدالء جبواب على األقل 

 "..... 
 فقاطعها : " أتريدين جواابً؟ " 

وحتول ينظر إليها وأجفلت وهي ترى الكآبة 
قائالً : " إذن والتجهم يعلوان مالحمه وهو يتابع 

فسأعطيك اجلواب . كال إنين لن آخذ ابين  
 معي كما إنين لن أضعه ف مدرسة داخلية ... " 

 فقالت : " وماذا ستفعل إذن؟ " 



فأجاب : " سأتركه ف غلينكريغ اي سيدة 
ين مل كامبل وستستمر حياته كما هي وكأن

أكتشف وجوده قط ، لقد كنِت حتدثت عن 
رتاض على ذلك إنين  تربيته وأان ليس لدي اع

 سأؤمنه مالياً وسريث كل أمالكي بعد مويت ."
ملاذا تراها تشعر وكأهنا متبلدة اإلحساس . كان 
ينبغي أن تفهم ماذا كان يقول ولكن ما مسعته مل 
يكن معقواًل ..... يبدو وكأنه يريد أن يعود إىل  

 املدينة اتركاً كيليت ف غلينكريغ ...... 



بضيق : " نعم اي نرين إن مسعك وعاد هو يقول 
مل خيطئ ما قلته لِك عندما أعود إىل لندن 

 سأعود مبفردي . "
واحنىن يلتقط كيسها يناوهلا إايه ، فنظرت إليه  
لرتاه ينظر إليها بعينني كانتا من العنف والقسوة  

ثالن تلك التالل الصخرية حوهلما وهو حبيث متا
 ذلك يقول هلا : " ف كل مرة انظر فيها إىل

الغالم أرى أمه ، ف كل مرة أفكر ف ذلك 
الغالم أفكر ف أمه وعندما أفكر ف أمه ، 

تفيض نفسي ابلكراهية كينبوع من السم وهذا 
 السم يفيض على ابنها ...... " 



فصرخت نرين ف وجهه : " إنين ال أعرف ما 
الذي فعلته هازيل لتستحق منك كل هذه 

ولكن كيليت مل  املشاعر اليت ال تعرف الغفران
يفعل شيء جيعله يستحق منك كل هذه الغلظة  

 والعنف . " 
وكان صوهتا ابكياً وهي تتابع : " سرتوم ال 

 تتخلى عنه ... انه ابنك ." 
مل جيب وكأن توسالهتا صافحت آذاانً صماء . 

أشاح بوجهه عنها ليسري بتثاقل صاعداً  
املرتفعات الشاهقة وقد هبطت كتفاه وكأهنما 

 حتمالن أثقال العامل امجع .



واغرورقت عيناها ابلدموع . وأسرعت خلفه 
بعد أن شدت متاعها إىل ظهرها كان إبمكاهنا 
أن تتخيل ما قد يكون شاعراً به . لقد كان 

ممزق العواطف ذلك أنه نتيجة لكراهيته هلازيل  
كان حياول أن ال يتعلق عاطفياً اببنه ويبدو أن  

ليه كانت تظن ف هذا الكفاح كان صعباً ع
البداية إن إبمكاهنا مساعدته ولكنها تدرك اآلن  
خطأها ، فهو الوحيد الذي إبمكانه أن حيرر  
نفسه من كل هذه املرارة وذلك احلقد اللذين  
يدمران كيانه . انه الوحيد الذي إبمكانه أن 



ومن مث يطلقه حراً  يفك األغالل اليت تقيد قلبه 
. 

كومة من كان على قمة جبل سالغمهور  
احلجارة أقيمت منذ سنوات أبيدي املتسلقني  
الذين كانوا يضيفون حجراً إىل تلك الكومة  

وذلك كشاهد على إجنازهم ف غزو القمة وف 
هذا الوقت من فصل الشتاء كانت كومة 

 احلجارة مغطاة ابلثلوج.
وقفت نرين مديرة ظهرها إىل هذه احلجارة وقد  

نت الشمس حنت ظهرها إزاء شدة الرايح وكا 
قد مالت إىل املغيب منذ فرتة والسماء اغرب 



لوهنا كما انتشرت الظالل وأظلمت الوهاد  
وشعرت ابلصقيع حىت العظم وأحست ابرجتاف 

 مؤمل وهي تنظر إىل سرتوم . 
وهتفت بيأس : " انه ليس هنا انه ليس على 

 اجلبل . "
فسأهلا : " أال ميكن أن يكون قد نزل من اجلهة  

 األخرى . "
فصرخت : " من غري املمكن النزول من اجلهة  
األخرى فهناك صخور شاهقة جداً وف السفح  

 يوجد أخدود مليء مبياه األمطار ...." 



وازدردت ريقها ال تريد أن تفكر بذلك  
لكن إذا كان كيليت قد اختار النزول  األخدود و 

من تلك اجلهة فليس مثة فائدة من التفتيش عنه  
ات األقدام . ولفت فاألخدود كان بعمق مئ

وشاحها حول فمها وهي تقول : " ستسود  
 الظلمة قريباً ومن األفضل أن نعود" 

ورفعت بصرها عالياً مث مهست بذعر : " الثلج 
 سيتساقط مرة أخرى ...." 

وتالشى صوهتا عندما هب اهلواء املثلج حيمل 
األلوف من ندف الثلج تتطاير حوهلما ومرت  

تر سرتوم وشعرت   حلظة جتمد فيها ذهنها فلم 



بنفسها وحيدة ف هذا املكان الشاهق بعيدة  
 أميااًل عن كل خملوق أو مكان. 

مث إذا أبصابع قوية تقبض على ذراعيها وصوت  
يقول : " يبدو أن عاصفة ثلجية على وشك 
اهلبوب من األفضل أن نفتش عن ملجأ ، وال 
تقلقي بشأن كيليت إذ رمبا عاد فراجع أفكاره  

رب ورمبا يكون اآلن جالساً ف من انحية اهل
 املنزل قرب املدفأة ." 

وفكرت نرين وهي هتبط فوق الصخور املغطاة 
ابلثلج ف أنه قد يكون على حق . قد ال يكون  
كيليت اآلن جالساً قرب املدفأة ولكنه ابلتأكيد 



ليس على جبل سالغمهور ، نعم رمبا جاء إىل  
ول ما شاهدا أاثر أقدام أمام أهنا ، ذلك أهن 

ابب مرا به ف طريقهما إىل القمة وكذلك أمام  
ابب اثين ولكن شدة الرايح وتساقط الثلج 
جعلت من غري املمكن التمييز ما إذا كانت 

 آاثر أقدام إنسان أم أرنب بري .
كان الكوخان خاليني وكان األصغر القريب من  
القمة جمرد كوخ ال يقدم سوى امللجأ ألولئك 

ة أو الظالم ، أما اآلخر  الذين تفاجئهم العاصف
عد ثلث ساعة ف الذي ميران به مرة أخرى ب

عودهتما فقد كان ذات مرة كوخاً لرعاة وكانت 



الغرفة األمامية حتتوي على مدفأة أما الغرفة  
اخللفية فقد كانت عارية متاماً ولكن نرين كانت 
الحظت كومة من احلطب وبعض املواد السريعة  

غرفة األكثر اتساعاً كما االشتعال ف زاوية من ال
كانت هناك حشية قذرة املظهر مكومة جبانب 
 اجلدار وقد ألقي عليها بطانية متاثلها قذارة . 
وكانت كل دقيقة متر هبما جتعل مقاومتهما 
لعصف الرايح اكثر صعوبة فقد جعل ذلك 

التنفس وكذلك الرؤية اكثر صعوبة وكان الثلج  
وم األسود  يزداد مساكة كل حلظة وكان شعر سرت 

قد اصبح ابيض متاماً وكذلك حاجباه ولكن 



رغم الرايح اليت كانت من القسوة حبيث توشك  
ت حركاته  أن تقذف هبم من فوق اجلبل فقد كان

 مليئة ابلثقة والسيطرة على ما حوله .
وجدت نرين نفسها تفكر ف أن حكمها عليه 
كان خاطئاً فقالت له وهي حتاول وسعها البقاء  

" جيب أن اعتذر إليك فقد كنت جبانبه : 
 خمطئة." 

 فسأهلا : " خمطئة مباذا؟ "
فأجابت : " كنت ظننت انك ربيب املدينة ، 

 ظننت انك ....." 



فقاطعها وقد بدا اهلزل ف صوته : " ظننتين 
شخصاً خسعاً ستضطرين إىل تركه خلفك بعد  

 عدة مئات من األمتار مث ..." 
 فقالت : " على كل حال ...." 

فقدت توازهنا وهي تقفز من فوق صخرة وهنا 
تاهنا ه تثبوكادت تقع لوال أن امتدت ذراعا

وامحر وجهها قلياًل بينما ابتسم وهو ينظر إليها  
قائاًل : " إن الثلج جعل شعرك يبدو ابيض متاماً  

مما أراين صورة عن مظهرك بعد مخسني عاماً  
حني يكون شعرك قد ابيّض بينما ما زال 



نفك حلواً وما زالت تعلوه وجهك مجياًل وا 
 بعض نقاط النمش ... " 

وابتسم مرة أخرى وكان شاهلا قد انزلق فمد  
يديه يربطه حول وجهها قبل أن يتابع سريه  
وكانت هي تسري جبانبه دون انتباه منها إىل  

بنطلوهنا الذي كان قد ألصقه البلل بساقيها . 
كانت تشعر ابلربد والضعف وكانت تدرك أهنا  

بدو كعمود ثلجي ميشي .ال بد ت  
وفجأة هتفت بصوت أجش : " ها قد وصلنا 

 آه ال أستطيع تصديق ذلك . "



لقد كان عثورمها على الكوخ الثاين أعجوبة حقاً  
فهي مل تر من قبل مثل هذا البياض الذي 

يكسو كل شيء وعندما وقفا أخرياً عند الباب  
 والعاصفة تصفر حوهلما تكاد تعصف هبما . 

ر الباب عندما فتحه سرتوم وتصاعد صري
وعندما جذهبا إىل الداخل ، اندفعت معهما هبة 

ريح ثلجية هوجاء اكتسحت املكان وصفق 
 سرتوم الباب مث وقفا معاً ف الظالم صامتني .
 وقال سرتوم هبدوء : " سنمضي الليلة هنا . " 

فهمست قائلة : " نعم أظن ذلك ولكن عندما 
أن نكون قادرين   هتدأ العاصفة ف الصباح علينا



على العودة . على األقل الشرطة تعلم أين حنن  
 إذا .... " 

فقاطعها : " دعينا ال نفكر ف ) إذا ( هذه اي  
نرين إن ما علينا أن نفعل اآلن هو أن هنتم 

 بوضعنا هنا حالياً ونلتمس الدفء . "
كانت نرين تستمع إىل صوته القوي حماولة أن  
تستمد منه القوة ولكنها بعد أن كفا عن املسري  
ابتدأت ابالرجتاف من الربد فقالت : " حسناً 
لقد كنت رأيت بعض احلطب ومواد اإلشعال 
هنا من قبل ف تلك الزاوية . إن علينا أن 
نشعل النار وقد أحضرت معي علب ثقاب 



صباحاً يدوايً ومل أكن طبعاً كذلك أحضرت م
أظن أننا قد حنتاجه فقد فكرت فيه ف آخر 

 حلظة . " 
فقال : " وهي فكرة طيبة حقاً و اآلن دعيين 

 أساعدك على إنزال محلك عن ظهرك ."
وخلعت نرين قفازيها اجللديني ووضعتهما ف 

جيب سرتهتا مث فتحت كيسها أبصابع حذرة و 
حمولة  أخرجت منه املصباح اليدوي فأانرته 

 ضوءه إىل الزاوية حيث سبق ورأت احلطب . 
فقالت له : " إن الفراش هناك مل اكن أظن أن  
 وقتاً سيأيت سأقتنع مبثل هذا الفراش الرث . " 



وابتدأت تنظف املكان من األوراق القذرة 
واملهمالت امللقاة على األرض وهي تقول : "  
علينا أن ننظف املكان قدر استطاعتنا لكي 

 "....... 
وسكتت فجأة وهي تسمع ما يشبه األنني 

خلفها فقالت : " ماذا حدث؟ " هل أصابك  
 شيء ؟ " 

فقال سرتوم : " كال إنين خبري . اعطين املصباح 
 حلظة . " 



وتناول منها املصباح وبدأ يوجهه حنو أحناء  
املكان ، السقف ، الزوااي ، فوق الباب  

 والسقف ..... 
 وهتفت : " آه كال ....." 

بدوار وهي ترى ف ضوء املصباح  وشعرت 
 الضئيل ... " كال هذا مستحيل .." 

وقال سرتوم بصوت اكثر خشونة مما سبق 
النار اي ومسعته من قبل : " هيا اهتمي إبشعال 

نرين وسأضعه ف كيس النوم إن علينا أن ندفئ 
 جسده ." 



لقد كان هذا كيليت مستلقياً على الفراش القذر  
حيد كان البطانية الرثة وكان متكوماً وغطاؤه الو 

على نفسه مغمضاً عينيه ووجهه ف شحوب  
املوتى وكان جسده يرجتف كمن يعاين من محى 

 املالراي . 
ال بد أنه كان خيفي نفسه خلف الفراش عندما  

فكرت نرين ال  اقبال ف البداية يبحثان عنه كما
بد انه كان مسعهما يقرتابن ، فأسرع خبفاء نفسه  

 يظن اهنما سيعودان إىل الكوخ مرة أخرى ومل
 ... 



وهز سرتوم ذراعيها ينبهها من أفكارها تلك 
قائاًل : " نرين دعي عنك ذهولك هذا و 

 أوقدي النار . " 
ومل تعرف كيف حتركت وأحضرت الثقاب مث 
احلطب حتمله إىل املدفأة كانت تشعر وكأن 
شخصاً آخر حيتل جسدها هو الذي يتحرك  

دما اشتعلت النار ف احلطب ويعمل . وعن
وتصاعدت السنة اللهب أخذت تتأملها 

 كاملنومة مغناطيسياً .
وما لبثت أن استدارت تنظر إىل سرتوم الذي 

كان اآلن قد متكن من وضع كيليت داخل كيس 



النوم مث سحب الفرشة املستلقي عليها إىل  
عن الغالم حذاءه قرب املدفأة وكان قد خلع 

ب النار لتجف .وجوربيه فوضعها قر   
وسألته بصوت مرجتف : " كيف حاله؟ هل 

 سيصبح خبري؟ " 
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عندما استدار سرتوم حنوها ، رأت نرين وجهه 
على ضوء النار املشتعلة وكان مرهقاً مغضناً  
بينما صوته كان اثبتاً وهو يقول : " نعم انه  
سيصبح خبري وال بد انه أوى إىل هنا قبل 
العاصفة الثلجية ورغم أن حذاءه وجوربه 

مبلالن إال أن ثيابه جافة انه الربد واإلرهاق 



ولوال أن عثران عليه لكان االمر   وهذا كل شيء
 خمتلفاً بطبيعة احلال ... " 

وداخل نرين االرتياح ممزوجاً مبشاعر خمتلفة ، 
مشاعر كانت مبثل عنف العاصفة الثلجية اليت  
تولول خارج الكوخ . هل تراها جنت لكي 
تتعلق عيناها ف مثل هذا الوضع هبذا الرجل 

الذي كان اآلن يقف بعد طول جلوسه 
رفصاء جبانب الفراش؟ بوجهه اهلضيم وعينيه  الق

اللتني كانتا كبحريتني من التعاسة؟ كان هذا ما  
جذهبا إليه وكان هنالك أيضاً شعورها ابلعطف 
حنوه ... العطف ألهنا كانت تعلم أنه يتأمل لقد 



كان األمل رفيقه كان رفيقاً ال يريده ولكنه متلك  
نفسه منذ مخس نفسه بكل قسوة .. متلك 

ر عاماً ... عش  
 رفيقاً أوجدته فيه هازيل .

ما أعظم ما كان حبه هلا ، لكي ترتك فيه جرحاً 
كهذا ... لكي يتسمم هبذا الشكل مهما كان 

 فعلها به .... 
اقرتب منها ونظر إىل النار وهو يسأهلا : " هل 

 أحضرت طعاماً؟ "



فأجابت : " أحضرت جبناً وكعكاً ولوحي 
نك لن حتاول شكوالته وبعض املكسرات ولك

 إيقاظه أليس كذلك؟ " 
فأجاب : " ليس ألجل كيليت بل ألجلنا حنن . 

" 
ودون أن يرفع عينيه عن النار قال : " لقد 

مرت ساعات منذ تناولنا الطعام وليلتنا ستكون 
طويلة وجيب أن أنكل شيئاً حيفظ قواان ولكننا 
جيب أن نقتصد ف مئونتنا فمن يعلم كم سنبقى  

"حمتجزين هنا؟   



وسكت . وشعرت نرين ابلربد أكثر مما كانت 
تشعر به خارج الكوخ ومل تشأ التفكري ف 

 إمكان أن حتتجزمها العاصفة أايماً.
 وسأهلا : " هل ثيابك مبللة كلياً؟ "

فأجابت : " إن جوريب مبلالن وكذلك بنطلوين  
من الفخذين فنازاًل أما القسم األعلى من ثيايب  

؟ "فال أبس . ماذا عنك أنت  
 فأجاب : " لست حمظوظاً متاماً . "

فسألته : " هل سندخل إىل أكياس النوم اآلن؟ 
" 

 فأجاب : " هذا افضل . " 



جلست القرفصاء وسحبت كيس النوم من 
حقيبتها حيث فتحت السحاب وما زالت 

ولكن قبل أن تدخل تتجنب النظر حوهلا  
الكيس قالت : " هل لك أن تدخل كيسك 

ئاً أنكله. "ريثما احضر أان شي  
ومل تعد إىل النظر إليه إال بعد أن مسعته جير 

سحاب الكيس الطويل وكان جالساً ف الكيس 
يدفئ يديه أمام النار وقد وضع القسم األعلى  

 من الكيس على كتفيه العريضتني .



والتفت إليها قائاًل : " ابلنسبة إىل الكلب 
شادو عندما خرجنا كان انئماً ف املطبخ من  

سيفتح له الباب ليخرج؟ " الذي  
فنظرت إليه مستغربة أن يفكر ف الكلب ف 

ظروف كهذه وأجابته وهي تناوله كعكة وقطعة 
هاتفياً أبمي قبل أن نرتك   جنب : " لقد اتصلت

 البيت وهي ستهتم به إىل حني عودتنا . "
 فقال : " هذا حسن . " 

ومل يزد ، واخذ أيكل مث عاد يقول : " منذ مىت 
ه؟ " اقتنيت  



فأجابت : " شادو؟ منذ مثاين سنوات ، انه  
 هدية العرس من كيفني . "

فسأهلا : " ابن أختك؟ ال بد أن أختك تزوجت  
 قبلك بعدة سنوات ...... " 

 فقالت : " كال ، تزوجنا ف يوم واحد . "
وبعد فرتة صمت عاد سرتوم يقول : " ولكن  
كيفني .. أظنه ف احلادية عشر أو الثانية عشر  

ن عمره . " م  
فأجابت : " آه آسفة ، كان علي أن اشرح 

االمر . انه ف الثانية عشر .. ولكن آدم ليس 
أابه فقد كانت كيال متزوجة قبله من شاب امسه  



وكانت هاجرت معه إىل كندا درو فريغسن 
حيث ولد كيفني . وقد مات درو حني كان 

كيفني ف الرابعة من عمره فعادت به كيال إىل  
تزوجت من آدم بعد فرتة قصرية . "  هنا حيث  

فقال سرتوم : " بشيء من الدهشة : " إذن  
آدم هو زوجها الثاين ، اهنما يبدوان ف غاية  

 السعادة . "
 فأجابت ببساطة : " اهنما حيبان بعضهما . " 

فابتسم ساخراً وهو يقول : " حيبان بعضهما؟ 
 هل تثقني ابحلب؟ "



كعكتها فقضمت نرين قطعة صغرية من  
وأعادت البقية إىل الكيس ، من يعلم كم 

سيبقون حمتجزين ف هذا املكان .... وأجابت : 
 " نعم إنين أثق بذلك . " 

فقال : " وإذا وقع شخص ف الغرام وتزوج  
اكثر من مرة .... فهذا يبطل منطقك أم أن 
مبكان الشخص أن يكون له اكثر من حبيب  

 " ..... 
ولكنها كانت  كانت تعرف أنه يغيظها ...

تعرف أيضاً أنه يريد حقاً جواابً هلذا السؤال ، 
 فهل إبمكاهنا ان جتيب؟ 



وأجابت هبدوء وهي حتدق ف اللهب : " كال ،  
إنين ال أثق ابحلب املتعدد ولكنين أثق ابن 
الشخص قد يعثر على رفيق ... رفيق حياة  
يكمله أو يكملها وعندما جيتمعان يصبحان 

 واحداً مكتماًل . "
فسأهلا : " وهل تظنني أن كيال ودرو كاان 

 حبيبني حقاً؟ " 
فأجابت : " كال اهنما مل يكوان حبيبني بكل 

معىن الكلمة ، لقد كان درو جمنوانً بكيال وقد 
أحبته كيال ، إمنا ليس بنفس القدر ، لقد كاان 
دوماً صديقني محيمني وكان حبها له كحب أي 



دم شخص لصديق محيم . ولكن االمر مع آ
اختلف فقد تعلمت معه احلب احلقيقي الذي  

يكون بني رجل وامرأة فهو إذن حبها احلقيقي .  
" 

فقال : " إذن ، جزآن متماثالن يتحدان معاً  
 ليصبحا فرداً متكاماًل مثلكما أنِت و روري؟ "
مل حتول عينيها عن النار ، كانت تعلم أنه ينظر  
إليها ، ومل تشأ أن يرى التعبري الذي بدا ف 

عينيها مل تشأ أن يرى الدموع فيهما .. الدموع  
اليت تفجرت منهما وكأن يداً خفية اعتصرت  

 قلبها فلم تكد حتتمل األمل .



هذا األمل الناتج عن كلماته الرقيقة ... كلماته 
ا بكل براءة . األمل الذي كان اليت نطق هب 

يدفعها آيل أن تصرخ وهي تواجه احلقيقة 
القاسية ، احلقيقة املرة ، احلقيقة اليت اخرتقت 
من األعماق ... فهي مع أهنا أحبت روري كما 

احبها هو أيضاً وكان حبهما رقيقاً متشاركاً 
بعيداً عن األاننية .. ولكن كان هنالك شيء 

 مفقود...
ك هذا ف ذلك احلني .. ولو مل تقابل  إهنا مل تدر 

 سرتوم غالربيث ملا أدركته طيلة حياهتا . 
 أما ما كان مفقوداً من عالقتهما فهي العاطفة.



 العاطفة احملمومة والرغبة العميقة ..... 
وشعرت بنفسها ترجتف عندما قال هلا بصوت 
يتملكه الذهول : " هل تبكني؟ آه اي نرين ....  

" 
تم : " إنين آسف ، إذ  رتب على يدها ومت

جعلتك تفكرين ف روري فجلبت إىل نفسك 
 احلزن .... إنين حقاً متوحش ... " 

فهمست وهى ترى الندم ف صوته : " كال ، 
 انك خمطئ ليس هذا هو سبب بكائي ." 

فقال وهو يتخلل شعره أبصابعه : " ما هو 
 السبب إذن؟ اخربيين . "



تشفت اآلن وماذا ختربه؟ وكيف تقول له أهنا اك
 ذلك الفراغ الذي كان يسود حياهتا الزوجية؟ 
وعاد يقول : " من املفيد أحياانً أن تكشفي 

 عما بنفسك .... " 
وسكت فجأة وهو يراها تغمض عينيها وهي 

جتذب نفساً مرجتفاً فسأهلا بصوت متوتر : " ما 
 هذا؟ ما هو سبب بكائك؟ "

وأرادت أن تصرخ ...... أن تقول له انه هو 
بكاءها ... إهنا تبكي ألهنا تشعر وكأهنا  سبب

كانت تعرفه طيلة حياهتا .... وألهنا تشعر أهنا  
تريد أن متضي بقية حياهتا هنا ولكنها مل تنطق 



بكلمة.... وإمنا قالت بصوت خافت : " إنين  
آسفة ال ادري ما سبب بكائي هذا ... رمبا ما  
مر يب هذا النهار من أحداث قد أوهن أعصايب 

ظن ان علينا أن ننام . " ، وا  
وقفت لتسوي كيس نومها مث تستلقي . ومضت  

حلظة ال هناية هلا مل تسمع فيها صوت سرتوم 
 ومتتمت : " سأراك ف الصباح . "

ولكن مل يكن هناك جواب فاستدارت تنظر إليه  
لرتى انه جيلس القرفصاء قرب كيليت واضعاً يده 

تمام  على جبينه وقد استحال إىل كتلة من االه
 والرتكيز . 



وشعرت وكأهنا موشكة على البكاء ايله من 
رجل غامض معقد غري مفهوم ولكن هنالك 

شيء مؤكد هو انه رغم ما يبدو عليه من عنف 
وتصميم على أال خيتلط اببنه فقد كان قلبه 
حيتوي على مقدار كبري من احلنان . كانت 
متأكدة من انه رغم قوله انه ال يريد كيليت ، 

راع يدور ف أعماقه ف كل مرة ينظر فثمة ص
فيها إىل ابنه الذي هو نسخة اثنية عنه ومن 

 حلمه ودمه .
وبعد ذلك بلحظة مسعته يسوي من كيس نومه  

 وهو يقول هلا : " ليلة سعيدة اي ينرن ." 



أجابته وهي تبتسم رغم الدموع اليت كانت 
تنساب منها على وجنتيها : " ليلة سعيدة اي  

 سرتوم . " 
الغريب أهنا استطاعت أن تنام وعندما  ومن

استيقظت ونظرت إىل ساعتها رأت أهنا الثامنة  
صباحاً وسرعان ما انتبهت إىل سرتوم واقفاً أمام  

املدفأة يغذيها ابلوقود . البد انه أبقى النار 
 مشتعلة طيلة الليل ألن الكوخ كان دافئاً .

 وكيليت؟
 أدارت رأسها حنو ذلك اجلسم املستلقي على
الفراش . مل يعد اآلن متكوماً على نفسه 



التماساً للدفء كان مستلقياً على ظهره يغط  
 ف نوم هادئ .

وشعرت نرين ابلطمأنينة والسالم ، كان سرتوم 
  مصيباً حني قال أن كيليت سيصبح خبري ولكن

لو أن كيفني مل يلحق به لريى إىل أين يتجه إذن  
 .... 

وفجأة الحظت نرين أهنا مل تعد تسمع صوت  
العاصفة فقد هدأت العاصفة وسيكون إبمكاهنا 

 العودة ف اقرب وقت .. 
قال هلا وهو جيلس جبانبها : " هل أنِت 

 مستيقظة؟ هل رقدت جيدًا؟ " 



فأجابت : " نعم ، وأنين اشعر ابلذنب لعدم 
عاونتك ف السهر . " م  

 فقال : " معاونيت ف السهر؟ "
فنظرت إىل النار املضطرمة وهي تقول : " اعين 
ف احملافظة على اشتعال النار وإال لكنا ارجتفنا 

 من الربد طوال الليل . " 
فقال : " لقد كنت مرهقة جسمانياً ونفسانياً . 
وما كنت ألوقظك مهما كان االمر وف احلقيقة 

وراً أن مسعت غطيطِك . " كنت مسر   
فقالت : " غطيطي؟ ولكنين ال أغط ف نومي  

 مطلقاً . "



والتفتت إىل كيليت الذي كان ينقلب إىل جانبه 
وهو يتأوه مغمض العينني بينما ابتسم سرتوم 

: " إنين أقول ذلك ألعرف فقط وهذه  قائالً 
عاديت كلما اضطررت ملشاركة الغرفة مع أحد . 

" 
اً أمامها ينظر إليها لريى ردة وكان اآلن متكئ

 الفعل عندها ملا قاله .
شكرت نرين حظها على أن ليس لديه فكرة 
من ردة الفعل ف قلبها ، ف نفسها وذلك 

عندما كان ينظر إليها هبذا الشكل . هل هذا  
كان شعور هازيل حنوه عندما كان ينظر إليها؟  



شعرت هلذه الفكرة مبثل طعنة السكني ف قلبها 
اذا آملها هبذا الشكل جمرد التفكري به مع  ، مل

 هازيل؟
 ومهست قائلة : " هل كنت مغرماً هبازيل؟ " 

فاستدار يستلقي على ظهره ، واضعاً يديه حتت 
رأسه وقد سادت الرزانة مالحمه مث قال بعد 

وت طويل : " نعم لقد كنت مغرماً هبا ،  سك
كان حلماً مجياًل ... كان حلماً استحال إىل  

. " كابوس  
فقالت برقة : " حدثين عن كل هذا ، عنك 

 وعن هازيل . "



فقال : " بصوت خافت : " لقد كنت جئت  
ذلك الصيف إىل اسكتلندا ف الصيف مبكراً 
احبث عن قطعة ارض وكنت قد أوجدت لتوي 
مشروعاً ف اخلارج وحيث أن مشاريع السياحة 
والتزجل ف الشمال كانت مزدهرة فقد وجدت 

د اصبح مناسباً لالستثمار ف أن الوقت ق
املنطقة وبسبب اصلي االسكتلندي كما أظن  
 وجدت أن اسكتلندا جتذبين كاملغناطيس . " 
فسألته : " وما الذي جعلك ختتار قرية 

 غلينكريغ؟ " 



فأجاب : " كان املكان مثالياً فهو قريب جداً 
من اجلبال ولكنه بعيد عن الطراز األمريكي ،  

كتلندا احلقيقة ، اسكتلندا إذ انه كان ميثل اس
القدمية اليت كانت قبل أن يصبح كل شيء 
جتارايً وكانت غلينكريغ ..... كانت صورة 

 كاملة ملا أريد. "
فهزت رأسها قائلة : " ولكنك مل تطور شيئاً  

 .... ملاذا؟ " 
ولكن توتر مالحمه أنبأها ابجلواب . وكان طبعاً 

 يتعلق هبازيل . 



 مالحمه : " لقد أجاب وقد ابن التجهم ف
نفس اليوم الذي عثرت فيه   قابلتها مصادفة ف

على قرية غلينكريغ وكنت هابطاً الوادي ألرى 
بعض األراضي فيه واليت مل تعجبين وكنت شاعراً 

خبيبة األمل لذلك ألنين كنت أحببت هذه 
املنطقة كثرياً وعندما رأيت خرائب البيت الريفي 

حمليطة به تساءلت  ف كرجيند واألراضي املهملة ا
عما إذا كانت معروضة للبيع وأوقفت سياريت 
إىل جانب الطريق مث أخذت أسري بني احلقول  
ومألتين اإلاثرة فقد كان املكان مناسباً متاماً  
وكنت واقفاً هناك أحلم مبا سيكون عليه بعد  



إصالحه عندما برزت أمامي صورة فاتنة لفتاة 
عينني جبلية مجيلة ذات شعر اسود اثئر و 

خضراوين وضحكة جذابة أسرت حواسي ...  
" 

وسكت فجأة وكأنه نسي نفسه ، مث أطلق 
ضحكة مرة وهو يتابع : " وابلطبع مل تكن تلك  
صورة وإمنا جمرد خملوقة من حلم ودم . ولكنها 
فتنتين على كل حال . لقد سألتين : ماذا تريد  

ا : إنين أريدك . من هنا اي ابن املدينة؟ فأجابته
وكان حباً من أول نظرة . كان هذا أمراً سخيفاً 



أليس كذلك؟ ولكنه مل يبد سخيفاً ف ذلك 
 احلني لقد سرقت قليب . "

 فسألته نرين : " وهل أحبتك هي أيضاً؟ " 
فلوى شفتيه : " لقد قالت ذلك وكنت أظنها  
فتاة حرة عاطفية ، رغم أهنا كانت دوماً ترغب 

 أماكن هادئة ... وبعد أن مر  ف مقابليت ف
على تعارفنا قرابة أسبوعني أخربتين عن هوغ 

... وعن تفامههما ، أخربتين انه يصطاد  
السمك ف الساحل الغريب ولكنها وعدتين أن  

تفصم خطبتها معه عندما يعود ف أواخر  
 حزيران وختربه أبننا سنتزوج . "



وتنهد بصوت مرجتف وهو يتابع : " وف آخر 
ة من رحليت تلك ، كانت الغلطة اليت  ليل

اقرتفتها وهكذا عدت إىل لندن وف جييب عقد 
شراء ارض كرجيند وف قليب .... هازيل 

 لندساي . " 
وظنت نرين أن حديثه انتهى ، فأرادت أن 

عاد يتابع   تعرف ما حدث بعد ذلك ولكنه
حديثه بصوت خشن : " لقد كتبت أيل رسالة  

مك تقول فيها أهنا  بعد عودة هوغ من صيد الس
مرة أخرى علمت انه   منذ اللحظة اليت رأته فيها

الرجل الذي حيبه قلبها .. وان عالقتنا ، أان 



وهي مل تكن سوى غلطة مل تعد تعين هلا شيئاً  
ن اتصل هبا بعد ذلك وقالت أهنا ال تريد أ 

ألهنما هي وهوغ سيتزوجان أبقرب وقت بعد  
 ان اعرتفت له ابحلقيقة . "

الدموع ف عيين نرين عطفاً على هذا  ترقرقت
الرجل . كان يقول احلقيقة دون شك . احلقيقة 

 اليت كانت تبدو من صوته اخلافت املتأمل .
وعاد يقول بصوت معذب : " رمبا كنت 

كذهبا ذاك ولكنين لن أساحمها أبداً    ساحمتها على
على عدم اطالعي على محلها مين . كان عليها 



احلق ف أن أعلم .... كيف أن ختربين ، كان يل  
 أمكنها أن تكون بكل تلك األاننية ... "

وكانت الشهقة املفعمة ابلذهول واليت مألت 
جو الكوخ ، كانت من األمل الذي ينضح منها  
ما ظنت نرين معه أهنا صدرت عنها هي ...  
فهي مل تصدر عن سرتوم ألنه أبدى مثلها 
دهشة وعجباً وقد بدت عيناه حادتني 

لتني . ذلك أن الشهقة كانت صدرت متسائ
 عن كيليت .

ًً على بطنه وقد أخفى وجهه بني   كان منبطحَا
ذراعيه وسرى ف نفس نرين اهللع . انه مل يكن 



انئماً ، فال بد انه مسع كل شيء إذن ، ومل 
تستطع أن ترى وجهه ولكنها استطاعت أن  
تتصوره . لقد كان حيب أمه كثرياً وكان يرى  

ممثاًل ف هوغ .. الرجل الذي كان العامل كله 
 يظنه آابه . 

وها هو ذا اآلن يعلم انه كان حييا حياة الكذب  
وان هذا الرجل الغريب الذي اقتحم حياته هو  
أبوه . انه يعلم اآلن حقيقة ما حدث ف املاضي 
ورمبا ميزق علمه هذا نفسه أشتااتً .. متاماً كما 

 متزقت نفس سرتوم وما زالت .



خالل دموعها : " آه اي للهول  ومهست من 
 " ..... 

ووقف سرتوم وهو يقول بصوت معذب : " مل  
 اكن أريده أبداً أن يعرف .... " 

وجاء صوت كيليت خشناً وهو يقول أبمل : "  
ولكنين كنت اعلم مسبقاً انك أيب . لقد سبق 

 وعلمت ذلك، لقد كنت أان من ... " 
 ومل يستطع أن يتابع كالمه .

ظة ، مث مهس سرتوم ببطء  وساد الصمت حل
استأجر احملامي ل كنت أنت من وذهول : " ه

لكي يقتفي اثري؟ لقد ظننت أن أمك هي اليت  



فعلت ذلك قبل موهتا وإهنا هي اليت حركت 
األمور لغاية ف نفسها .. وكنت افرتضت أيضاً 
أهنا اخفت عنك احلقيقة لكي ال يعلم أحد ابن  

 هوغ مل يكن أابك احلقيقي .... " 
وسألته نرين : " ولكن من أين حصلت على 

قليل النقود آجرا للمحامي اي كيليت؟ إن ال
الذي تركه والداك مل يكد يكفي تغطية تكاليف 

 اجلنازة؟ " 
 فأجاب : " من بيع آلة التصوير . "

 فهتفت : " آلة التصوير . "



لقد اتضح اآلن كل شيء وشعرت بغصة ف 
التصوير  حلقها وهي تتابع : " لقد بعت آلة 

 إذن لكي تدفع أجرة احملامي ... " 
وهتف سرتوم وقد ابن الندم ف مالحمه : " آه ،  
هذا هو السبب إذن ف قولك انك كنت حباجة 

 إىل مثنها ... " 
فأجاب كيليت هبدوء : " نعم ، وليس ألشرتي 

 املخدرات . "
فقال سرتوم : " إنين آسف لقويل ذاك ، وان  

يكفي .. فهل  كنت أعلم أن أسفي هذا ال 
إبمكاين أن اسحب كالمي؟ كل ما إبمكاين  



االعتذار به هو انه كان صادراً عن اهتمامي 
 بك . "

فأجاب الغالم وقد بدا اإلرهاق ف صوته : "  
 نعم ال أبس إنين متفهم ذلك . " 

فقال سرتوم : " إن ما مل افهمه هو ملاذا قررت  
 أمك ف النهاية أن ختربك ابحلقيقة؟ " 

يليت على جانبه متكئاً على مرفقه فانقلب ك
ورقتني وهو يقول : " حيدق ف سرتوم بعينني مغر 

إن أمي مل ختربين بذلك قط ، إن أيب هو الذي  
اخربين لقد اخربين عنك ف املستشفى قبل أن  
ميوت ، اخربين انه ليس أيب احلقيقي ... اعرتف 



أبنه كان يعلم ذلك طيلة الوقت . قال أن أمي 
قاً أبنه كان يعرف ابألمر ، مل تعلم مل تعلم مطل

قط أبنه أحس ابختالف ف مشاعرها حنوه ، 
عند عودته من صيد السمك ف ذلك الصيف  
وعندما اكتشفت بعد زواجهما بقليل أهنا حاماًل 
مل تعلم قط أبن أيب اكتشف سرها وانه تكهن  
أبهنا ال بد تعرفت إىل رجل آخر أثناء غيابه 

كت طوال تلك السنني  وكان من حبه هلا انه س
وكان الشيء الوحيد الذي استطاع أيب أن يعرفه  
عن ذلك الرجل وكان جمرد ختمني كما قال هو 

 أن امسه كان سومرليد ....... " 



 سألته نرين : " سومرليد؟ ولكن .... " 
فأشار كيليت حنو سرتوم وهو يقول : " إن امسه  
األوسط هو سومرليد .. وكانت أمي دوماً تقول  

ا حتب هذا االسم . " أهن   
ومل تستطع نرين الكالم وقد أحست أبهنا تكاد  
ختتنق وكل ما استطاعت عمله هو أن تعض 

غالبة دموعها . لقد فاضت هبا شفتها املرجتفة م
 املشاعر حىت مل تعد تستطع احتمااًل ... 

وعال صوت الطرق على ابب الكوخ ، وبشكل  
غري متوقع ، جعلها تقفز من مكاهنا وهي 

هق لرتى الباب يفتح فجأة فيهب منه اهلواء  تش



املثلج يصفع وجهها ، و أغمضت عينيها إزاء  
  النور الساطع ، لتعود فتحهما على خيال طويل
يقف ف الباب وانطلق صوت مألوف لديها  

يقول : " من حسن احلظ أنكم هنا مجيعاً وليس 
 بكم ضرر كما أرى . " 

ك  فقفزت واقفة وهي هتتف : " آدم كنت أظن
 ف ادنربه؟ " 

 واندفعت حتيط صهرها بذراعيها . 
واحتضنها هو بشدة وهو يبتسم هلا قائاًل : "  
لقد تصادف أنين اتصلت ابلبيت هاتفياً بعد  
املكاملة بينك وبني كيال فأخربتين مبا حدث 



فقطعت رحليت وعدت إىل البيت حيث شكلت  
فرقة إنقاذ وإذ ابلعاصفة الثلجية هتب وكان 

تظر هدوءها . ال ميكنين أن أصف علينا أن نن
لك مقدار الراحة اليت شعران هبا عندما رأينا  

الدخان يتصاعد من مدخنة الكوخ هذا ، آه ،  
اي سرتوم لقد أحسنت بعنايتك هبذين وهتاين 

لك فهذا شيء حسن جداً ابلنسبة إىل ......  
" 

فقاطعه سرتوم ضاحكاً : " ابلنسبة إىل ابن  
حيد الذي ظن يب  املدينة . انك لست الو 

 الضعف واخلرع ... "



وانطلق صوت كيليت من اخللف قائاًل : " انه  
ليس خرعاً . فهو أول رجل استطاع الوصول 

إىل قمة افرست ف رحلة كارينغتون  
االستكشافية وذلك عندما كان ف الرابعة 

 والعشرين فقط من عمره . " 
واستدار سرتوم و نرين ينظران إليه وكان جالساً  

كيس النوم وقد بدا عليه وكأنه مل يذق النوم  ف  
 منذ اشهر . 

وهتفت نرين : " قمة افرست؟ متسلق جبال؟  
" 

 وشعرت برأسها يدور .



واتبع كيليت بصوت مرجتف : " متسلق جبال  
ومصور فوتوغراف وقد اضطر إىل ترك التسلق 

أثناء تلك  ألنه أثناء هبوطه ف أخدود عميق
الرحلة ، وذلك لينقذ قائد الرحلة نيكوال 
 كارينغتون ، أثناء ذلك كسر ركبته ... " 

فاستدارت نرين حنو سرتوم وهتفت بذعر : "  
سرتوم ما كان لك أن تصعد إىل هنا .. وركبتك 

 هذه .. إن اجملازفة ... " 
كان هو ينظر إىل ابنه وقد بدا على مالحمه 

ذلك أن الكآبة القاسية تعبري مل تره من قبل . 
تالشت ليبدو ف  اليت كانت تعلو وجهه قد



مكاهنا رقة هزهتا ... وكانت تلك الرقة ممزوجة 
ابالرتباك ، هل ذلك ألن كيليت كان يعرف من 
هو طوال الوقت وكان حيتفظ بذلك سراً؟ أم أن 
االرتباك هو سبب املشاعر اليت ابتدأت تتكون 

لسببني معاً؟ ف أعماقه حنو ابنه؟ أم رمبا  
ولكنها ما أن نظرت إليه ، حىت متالك مشاعره 
بسرعة وعاد اجلمود إىل عينيه ال تنبئان عن 

 شيء .
وقال هو : " لقد كانت مغامرة كنت متأهباً هلا  
. وحىت اآلن ركبيت صامدة .. واآلن هيا بنا ، 

 فأمامنا طريق طويل شديد الربد . "
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وقفت نرين حتت الدوش وهي تتنهد مغتبطة 
ابملاء الدافئ الذي ينهمر عليها وأغمضت 

 عينيها مث أخذت تفكر ..... 



من حسن حظهم اهنم عادوا مجيعاً ساملني 
وكذلك صمود ركبة سرتوم أثناء هبوطه اجلبل ، 
لقد أذهلها حقاً أن تعلم انه كان يوماً متسلقاً  

رينغتون مشهوراً وكان أحد أعضاء رحلة كا
االستكشافية . لقد كانت يومها تلميذة ف 
املدرسة ولكنها ما زالت تتذكر كيف كانت 
تتابع على شاشة التلفزيون أخبار حماولته 

البطولية الناجحة ف إنقاذ كارينغتون واإلاثرة  
اليت أحدثتها تلك البطولة ف نفسها الغضة . ال  

 بد أهنا كانت حينذاك ف سن كيليت اآلن .
، كيليت .... آه   



وعادت نرين أبفكارها إىل احلاضر وهي تتنهد . 
أخذت تفكر ف الوضع التعس بني سرتوم وابنه  
. ومهما حاولت إقناع نفسها أبن ال دخل هلا  

هي ف هذا األمر وأن سرتوم هو والد كيليت وال  
ميكن أبداً أن يبعده عن حياته ، فقد كانت 

املسؤولة   دوماً تعود إىل نفس النقطة وهي أهنا
عن كيليت حالياً ، فإذا أراد سرتوم أن يهجر ابنه 

فستبقيه عندها . ولكن حىت ولو أن هذا  
سيسعدها ، فقد كانت تعلم ف أعماقها أنه  
ليس ف مصلحة كيليت ، فهو حباجة إىل رجل 

 يتمثل به . حباجة إىل أب .



فقط ، لو كان إبمكان سرتوم أن يتغلب على 
ه ولكن بقاء هذا األسى هذا األسى الذي يعاني

مخسة عشر عاماً ، ليزيده اآلن علمه ابن هازيل  
اخفت عنه سر محلها منه كل هذا جعل أملها  
ف استئصال احلزن واألسى من نفسه ضعيفاً 

 جداً .
وكانت تركت سرتوم و كيليت ف املطبخ يتناوالن 
غداءمها الذي كانت أحضرته كيال بسرعة من  

 منزهلا عقب وصوهلم .
ان سرتوم قد نزل من غرفته بعد خروج كيال وك

من  خلأنيقاً حليقاً وشعرت لدى رؤية كيليت يد 



املطبخ بعد ذلك بقلبها خيفق ... لقد كان 
مرتدايً زيه اخلاص والذي هو عبارة عن التنورة  
اجلبلية السوداء والقميص املقفل وكان وجهه 
اهلضيم جاداً وأدركت وهي تنظر إليه السبب  

لبها خيفق . ذلك ألنه كان نسخة  الذي جعل ق
طبق األصل عن أبيه وأيضاً كان مياثله ف التعبري  

الذي ساد مالحمه . لقد كان الغالم تعيساً 
 كالرجل .... 

وكانت قد خرجت من احلمام وقد ابتدأت 
بتجفيف شعرها ، عندما مسعت شخصاً يهتف  
 ابمسها من خلف الباب ، مث طرقاً متواصاًل .



ابت : " نعم؟ " كان سرتوم وأج  
 فسأهلا : " هل أستطيع الدخول؟ "

 فأجابت : " نعم ، ملاذا؟ "
 فأجاب : " أريد أن أحتدث إليك . "

 ففتحت الباب قائلة : " ادخل ماذا جرى؟ " 
 فأجاب : " إنين راحل . " 

 فسألته مذهولة : " راحل؟ ولكن .... " 
انه يتخذين  قاطع كالمها وقد تغضن وجهه : "

مثله األعلى . انه كيليت . لقد أخذ يتحدث 
أثناء الطعام . لقد أخربين أنه حيتفظ بكل 

أعمايل ، الصور اليت كنت التقطتها على مدى 



السنني للصحف أثناء تسلقي اجلبال . لقد 
 أخربين .... " 

وأغمض عينيه ورأته نرين يزدرد ريقه بصعوبة  
اسرتد هدوءه ولكنه عندما اتبع كالمه كان قد 

وهو يضيف : " لقد اخربين أن أعمايل كانت 
 ملهمته ... " 

فقالت : " آه ، وكان هذا قبل أن يعرف انك  
 أبوه .... " 

فأجاب : " نعم وعندما علم من احملامي أن 
كان معجباً به إىل ذلك احلد  ذلك الرجل الذي  



هو أبوه ... وظن انه خان أمه شعر أبنه أيضاً  
شعره ابلذنب ." قد خاهنا .. ما أ  

فقالت : " ولكن ، إذا كان شاعراً ابلذنب إىل  
تصال هذا احلد فلماذا طلب من احملامي اال

بك؟ أليس هذا ما حدث؟ والذي جعلك 
 تعرف ان لك ولدًا؟ "

فأجاب : " كال اي نرين ليس هذا ما حدث . 
إن كل ما أراد كيليت معرفته هو هوية والده  

يفرتض أنين أعلم   احلقيقية ال اكثر ، ألنه كان
بوجوده وأنين أان الذي كنت هجرت أمه وقد 
كرهين قبل أن يعلم من أان ولكنه بعد ان علم 



ذلك متلك مشاعره االضطراب والتشوش ، إذ  
ان نفسه توزعت بني كراهيته يل وبني عدم 

الرغبة ف التخلي عن صورة ذلك الذي كان 
 مثله األعلى سنني طويلة . " 

رتوم كم هذا خميف ابلنسبة فقالت : " آه اي س 
 له . "

فقال : " نعم وقد استأجر احملامي وهو من 
انفرنيس ، خمرباً بناء على تعليمات كيليت وهذا  
املخرب أخذ يتحرى عن ماضي هازيل ، مبتدائً  
طبعاً من الوقت الذي أشار به كيليت مستعلماً 
عن كل رجل رمبا زار قرية غلينكريغ ح واىل  



نهاية كان امسي ف قائمته ذلك الوقت وف ال
وقد اقتفى اثري إىل أن وصل إىل شقيت ف لندن 
ولكن عندما أبتدأ يلقي ابألسئلة عين ف حميطي  
ذاك ، ساور الساقي ف مقهى هناك وكان من 
معارف ، ساوره الفضول ، فأخذ يلقي عليه من 
تلقاء ذاته بعض األسئلة جعلته يعلم أنين قد 

نكريغ . "أكون أابً لولد ف غلي  
فسألته : " ومنذ مىت أبتدأ كيليت البحث عنك؟  

" 
فأجاب : " بعد وفاة هوغ مباشرة ولكنين مل 

أعرف مبا حيدث إال منذ حوايل ثالثة أسابيع . 



فاستأجرت خمرباً ليتحرى عمن كان يبحث عين 
، فقادته حترايته إىل حمامي ف انفرنيس ، ولكن  

ان هذا مل يؤكد قصة ذلك املخرب الذي ك
استأجره وكل ما اخربين به هو أنه كان يعمل 

 حلساب أحد عمالئه ... " 
فسألته : " وطبعاً ، اتصل احملامي بكيليت ليخربه 

 عن اتصالك به . "
فقال : " نعم وهذا هو السبب ف أن الغالم 

هترب من تلك الرحلة البحرية مع الفتيان ذلك  
،  ان احملامي أخربه انه استنتج من شيء قلته أان
 أنين مصمم على العودة إىل غلينكريغ . "



 فقالت : " وهذا ما قمت به فعاًل . " 
فأجاب : " نعم ، قمت به هبذا لكي أحتقق من  
هذه القصة واآلن ، إنين راحل بعد أن نلت 

 الغرض من رحليت ... " 
فصرخت نرين قائلة : " كال ، ال ميكنك 

 الذهاب ليس اآلن . " 
ابتسامة حزينة ، فارتسمت على شفيت سرتوم 

حدق فيها طوياًل وقد ابنت التعاسة على وجهه  
مث قال هبدوء : " املاضي ال ميكن حموه اي نرين  

 وال أقوى إرادة ف العامل تستطيع ذلك . "



نظرت نرين إليه وهو يسري حنو الباب ، وما أن  
خرج مغلقاً الباب وراءه حبزم حىت انطلقت من 

 بني شفتيها آهة حزينة . 
ت إىل اجلدار حتدق ف فضاء الغرفة استند

ميكن حموه ..   ضي البعينني ال تراين . كال ، املا
ولكن املرء يتعلم كيف يرضى به ، يضعه وراء  
ظهره مث يتطلع إىل املستقبل فإذا مل يكن سرتوم 
مهتماً مبستقبله هو ، فعليه أن يهتم مبستقبل 
ولده وفكرت ابستماتة أبنه ال ينبغي له ان 

هذا غري ممكن ليس من دون ولده  يرحل ..
 على كل حال ، إهنا لن تدعه يفعل ذلك .



 ولكن ماذا إبمكاهنا أن تفعل؟ 
ومشت عائدة إىل منضدة الزينة حيث رأت ف 
املرآة وجنتيها متوهجتني وعينيها المعتني كمن 
به محى . فأصلحت من مظهرها . عليها أن  

 تسرع ، ليس لديها وقت تضيعه . 
غالربيث قد صمم متاماً على ما  ذلك أن سرتوم

يريد وكانت هي على استعداد ألن تفعل أي  
 شيء ف سبيل أن يغري من تصميمه ذاك .

ًً فهو موهوب ويشعر   كان كيليت غالماً رائعَا
ابملسؤولية وذا شخصية متفردة وواثقة وهو قد 

رين شيئاً  أبتدأ يرتبط عاطفياً بسرتوم وتذكرت ن



آدم عندما ولدت سبق و قالته أمها لكيال و 
هلما كاتريوان ، قالت : " إن الطفل لن أيخذ 

وقتاً طوياًل ف الوصول إىل قلبكما . " وكيليت مل 
يعد طفاًل ولكنه ما زال غالماً ... ابن سرتوم . 
كانت نرين متأكدة من أنه إذا وجد الفرصة 

فلن أيخذ وصوله إىل قلب أبيه وقتاً طوياًل . إن  
 عليه أن يفعل ذلك .

ان اعتمادها اآلن على هذا .و   
هبطت نرين الدرجات األخرية من السلم 

بسرعة عندما رأت كيليت عند الباب اخلارجي  
 لتسأله : " هل أنت خارج؟ "



وأدركتها الدهشة واالرتياح وهي تراه مرتدايً 
سرتة وكانت سرتة عسكرية ذات لون كاكي ،  
ورمبا كانت سرتة قدمية هلوغ .. وكان هلا ماض 

ولكنها مسيكة دافئة أجاهبا قائاًل : " نعم  جميد
فالساعة الثانية فقط وميكنين ان احلق ببقية 

 دروس بعد الظهر . "
فسألته : " وهل ستعود بعد ذلك إىل البيت  

 مباشرة؟ " 
 أجاب : " نعم . " 



وأشار برأسه إىل الطابق األعلى حيث غرفة أبيه  
سيكون ف ذلك  متابعاً بعينني كئيبني : " ولو أنه 

 الوقت قد رحل لقد سبق وودعين . "
فاقرتبت منه تضع يدها على كتفه وهي تقول :  

 " وأنت ال تريده أن يرحل أليس كذلك؟ "
ازدرد ريقه بصعوبة مث أجاب قائاًل : " ال ميكنين 

 منعه . " 
وأشاح بوجهه ولكن ليس قبل أن ترى عينيه  
مغرورقتني ابلدموع واتبع قائاًل : " لقد جعلين 
 أقبل منه آلة التصوير هدية منه كما قال . " 



ختيلت نرين املشهد الذي مجعهما وغالبت 
ءه عن دموعها وهي تقول : " سأحاول إثنا

عزمه . إنين أعلم أنه سيحبك إذا أمكنه فقط 
. " أن يفتح قلبه ...  

 فقاطعها : " انه لن حيبين .... " 
ومسح عينيه بكمه وهو يفتح الباب ليحدق 

بذهن شارد ف الثلج الذي يغطي األشجار أمام  
البيت ، مث يتابع قائاًل : " انه لن يسمح لنفسه  
بذلك . انه مليء ابلكراهية متاماً كما كنت أان . 

" 
 فهتفت : " كيليت . "



فه وذهب .ولكنه كان قد اغلق الباب خل  
ومل يكن مثة فائدة من الركض خلفه . إذ ما  

الذي إبمكاهنا قوله لتطمئنه؟ ولكنها ستحاول 
أن تؤخر سرتوم عن السفر ، إهنا ال تعرف كيف 

ولكنها ستحاول ولن تتأخر فهو ال بد حيزم 
 أمتعته اآلن .

واجتهت حنو السلم وقلبها خيفق وقد تبللت 
ه عن السفر  راحتاها ابلعرق . عليها أن تثني

 ...... 
قرعت الباب ففتحه هلا وقبل أن يسأهلا عما 

يد مرت جبانبه داخلة إىل الغرفة والتفتت إليه تر 



قائلة اببتسامة متألقة : " فكرت ف أن أساعدك 
 ف حزم أمتعتك . " 

ونظرت إىل حقيبته املقفلة وإىل الغرفة املنظمة  
واليت لوال أغطية الفراش املبعثرة ملا بدا ان 

رتوم غالربيث قد سكنها أايماً وعندما يصبح س
لن يبقى   ف سيارته املرسيدس عائداً إىل املدينة

أي شيء منه يشري إىل انه عاد إىل غلينكريغ .  
 ال شيء سوى أمل القلب الذي سيخلفه وراءه .
قالت له : " يبدو عليك أنك مستعجل جداً 

 لرتك هذا املكان أليس كذلك؟ "



يه وهو يقول : " ليس فبدا اجلمود ف عين
 ابلضبط ... " 

فقاطعته جبرأة مل تعرف كيف واتتها : " بل األمر  
كذلك وأقوهلا مرة أخرى .. انك مستعجل 

جداً لرتك هذا املكان وأان أعرف سبب ذلك .  
" 

فقال بربود رافعاً حاجبه : " أحقاً؟ رمبا 
 إبمكانك ان تطلعيين على السبب . "

إىل ذلك ولكن ما   فأجابت : " ال أظنين حباجة
دمت مصراً على زعمك هذا فسأجاريك وأقول  



انك مستعجل على الرحيل ألنك .... خائف . 
" 

فضحك برقة إمنا حبذر وهو يسأهلا : " وهل يل  
 أن أعرف ذلك الشيء الذي أخاف منه؟ " 

فأجابت : " انك خائف من البقاء لكي ...... 
" 

 فضاقت عيناه وقال : " اتبعي كالمك . "
لت بلطف : " انك خائف من البقاء ألنك  فقا

ت ختاف من عواطفك .... ذلك أنك ابتدأ 
تشعر ابلرغبة ف ان تتعرف إىل ابنك ألنك 
ابتدأت تفكر ف كيفية تغذية موهبته فأنت 



خائف من أن ال تستطيع نفيه من ذهنك إذا  
أنت مل ترحل على الفور ذلك ألنك تشعر  

لرعب جبدار اجلليد بينك وبينه يذوب ، فا
 يتملكك ... " 

فقاطعها بصوت خشن : " هذا ليس صحيحاً 
اي نرين فذلك ال خييفين ولكنه يذكرين .. يذكرين  
بتقلب قلوب البشر . انه يذكرين ابألمل الذي 
يولده احلب مث انه يذكرين مبا سبق وعاهدت 
نفسي عليه وهو أن ال أمسح للمشاعر أبن 

 تتملكين مرة أخرى ." 



ألمل : " ولكنك عدت فقالت بصوت ينضح اب
 للشعور مرة أخرى . "

ودون أن تعي ما تفعل ، اقرتبت منه متسك 
بيديه وهي حتدق فيه اثئرة : " انك عدت 

للشعور مرة أخرى ، لقد أدركت من الطريقة  
اليت تنظر فيها إىل ابنك ، ان ف أعماقك حنيناً  

 وهلفة إليه متزق نفسك .... " 
نك أن تري كل قال خبشونة : " إذا كان إبمكا

هذا فال بد أنِك ترين الشوق الذي يتملكين 
من انحيتك ، هذا الشوق الذي مل أعد أستطيع 

 مقاومته . "



منذ دخول نرين غرفته ، حاولت أن تتجاهل 
جاذبيته ، ذلك ألهنا جاءت ألجل كيليت ولكن  

ليت عندما مسعت كالمه وجدت نفسها تنسى كي
اجلذاب وكل شيء ما عدا هذا الرجل األمسر 

 الذي أدار رأسها . 
ومتتم برقة : " اي لِك من فاتنة ، فتاة جبلية 
حقيقية ، لقد أعجبت بك وال أدري كيف 

 سأمتكن من اهلرب منك . " 
 فهمست : " وهل تريد أن هترب؟ " 
 فتمتم : " أن ما أريده هو ....... " 



مل تستطع أن تتجاهل ما قرأته ف نظراته ...  
أدركت أهنا مهما طلبت منه اآلن وبغريزة املرأة 

 فهو سيلبيها ولن يرفض هلا طلباً . 
فهمست : " هل ستبقى؟ إىل الغد فقط؟ 

 ومتضي بعض الوقت مع كيليت؟ "
 فسأهلا : " هل تريدين مين ذلك؟ "

 فأومأت برأسها : " نعم هذا ما أريده . "
ومل تكن متأكدة وهي تنطق هبذه الكلمات ما  

ليت أم عن نفسها.إذا كانت تتكلم عن كي  
 فقال : " إذن فسأبقى . " 
 فقالت : " هل هذا وعد؟ " 



 فأجاب : " نعم انه وعد . " 
وأمسك بيدها ليؤكد وعده واحندرت نظراهتا إىل  

يديهما معاً ...... كانت تتأمل يد الرجل 
اخلشنة السمراء إىل جانب يد املرأة العاجية 

أمل اليت كان يتناثر فوقها بقع منش ... كانت تت
كل ذلك عندما التمع ف أحد أصابعها شيء 

 ما ف نور الشمس املسرتسل من النافذة .
انه خامتها ، خامت زواجها . اخلامت الذي وضعه 
 روري ف إصبعها بعد ان اقسما ميني الزواج . 
وأغمضت عينيها وقد سرى ف كياهنا األمل 

 والشعور ابلذنب ...



نفسها وقد أدركت  ال فائدة ... ودب اليأس ف 
ابعة هذه العالقة اليت أهنا لن تتمكن من مت

ابتدأهتا . ما زال املاضي قوايً ف نفسها . إهنا 
األفكار ، ليس ف إمكاهنا السيطرة على 
أفكارها ذلك إهنا منذ حلظات ، كانت مع 
سرتوم مبفردمها أما اآلن فقد دخل بينهما 

 شخص اثلث . 
عها على سحبت يدها من يده مث وضعت ذرا

عينيها بعد إذ شعرت ابلدمع يتفجر منهما وهي 
هتمس قائلة : " آسفة أنين أشعر وكأنين ...... 

" 



 فقاطعها : " تشعرين وكأنك ختونني روري؟ " 
وكان ف صوته ملل عميق وكآبة وتفهم وشعرت 

بقلبها يصرخ ولكنها مل تستطع أن تغري  
 مشاعرها .

دم وعادت هتمس بصوت مغلف ابألمل ، والن
 والعذاب : " أشعر وكأنه ... " 

قال هلا بصوت رقيق وكأنه يتكلم إىل طفلة : " 
 ال أبس اي نرين إنين افهم شعورك ... " 

 رفعت بصرها تنظر إليه وقد احنبست أنفاسها .
وقال خياطبها برقة : " لو كنِت امرأة أخرى 
لظننت انك استغللِت حنانك ورقتك لكي 



كن أنِت .....  أتخذي مين وعداً ابلبقاء ول
بتلك العينني البنفسجيتني الشفافتني الربيئتني ال 

 ميكن أن تعرف اخلداع . " 
هل تراها حقاً استغلت حناهنا ورقتها لكي 
حتمله على البقاء؟ وساورها االضطراب من 

املؤكد أهنا مل تكن تنوي خداعه أو التحايل عليه 
.. ولكن رمبا كان هذا ما فعلت وفكرت بيأس 

تراها حاولت أن ختدع ، سرتوم أم .. من 
نفسها؟ نعم لقد أرادته أن يبقى لكي تعطي 

كيليت فرصة الستمالته ولكنها إذا شاءت أن  
تكون صادقة متاماً فان عليها أن تعرتف أبهنا 



شعرت هبزة عنيفة ف مشاعرها حني وعدها 
 ابلبقاء إن عليها أن تكون صادقه معه .

ارحه له كل  ولكن ما أن فتحت فاها لتتكلم ش
هذا حىت أسكتها قائاًل : " كال ليس عليك أن  

 توضحي ما بنفسك يل أنين فاهم . "
ونظرت إليه واحلنني والشوق يتملكاهنا ...  
وأخرياً ، هنضت متجهة إىل الباب دون أن  

 حياول منعها .
وفكرت نرين وهي هتبط السلم شاعرة ابلتعاسة 

به  ف مشاعرها املضطربة هذه .. إهنا معجبة 



ولكن شعورها ابلذنب هو أقوى من إعجاهبا 
 به.

هل سيتالشى شعورها ابلذنب هذا يوماً ما؟ 
وهل سيكون إبمكاهنا يوماً أن ترضى برجل 

آخر فتدخله حياهتا دون أن يقف بينهما روري  
 وذكرايته؟

واحننت تربت على رأس الكلب شادو الذي 
هرول الستقباهلا وهي هتمس له : " لقد 

ة مشوشة اي صديقي فهل تراها  أصبحت احليا
ستصفو مرة أخري عندما يرحل ذلك املقيم  

 عندان؟ " 



وهز شادو ذيله اببتهاج وكأنه يرد عليها قائاًل  
 نعم إهنا ستصفو ابلتأكيد عندما يرحل سرتوم . 

وتنهدت نرين ومتنت لو كانت تصدق ولو جزءاً  
 من هذا . 

 
 
 

________________________
________________ 

 الفصـــــــل احلادي عشر 
 



 
 

 " ليلة سعيدة اي نرين إنين ذاهب إىل الفراش . "
وما أن مسعت نرين صوت كيليت هذا اآليت من  

فها حىت التفتت إليه من حيث  عند الباب خل
جتلس أمام املدفأة ف غرفة اجللوس وقالت جتيبه 

جتهيز الغرفة املظلمة؟ "  : " هل انتهيتما من  
فأجاب : " نعم وأشكر لك مساحك يل  

 ابستعمال ذلك املكان . " 
فقالت : " ان تلك الغرفة الصغرية املالصقة 
للمطبخ خالية منذ سنوات .. ولكوهنا حتتوي 



على حوض للغسيل فهي ستناسب عملك متاماً  
ليت اشرتاها لك  . هل أنت مسرور ابملعدات ا
؟ "سرتوم ف انفرنيس  

فأجاب : " وملاذا ال أكون مسروراً وكل شيء 
 اشرتاه يل هو من أجود األنواع؟ "

وحاول كيليت أن يضفي على كالمه صبغة مرحة 
ولكن نرين شعرت بزيف حماولته تلك . ذلك  

اهنا ، عندما عاد من املدرسة وعلم أن والده ما 
زال ف برواش ومل يغادر رأت ملعان السرور ف  

 عينيه ... 



ن ذاك املعان سرعان ما أطفأه سرتوم بقوله  ولك
أن  لك انه فقط أرجأ رحيله إىل اليوم التايل ذ

الشروع ف الرحيل ابكراً ف الصباح كما قال 
سيكون أفضل من انحية هدوء الطرقات 

وخلوها من زمحة السري ولكنه على كل حال 
أخرب كيليت أنه سيأخذه إىل مدينة انفرنيس 

ثنان بعد ذلك بعشر  للتسوق ومن مث ذهب اال
دقائق وقد تناوال طعامهما ف اخلارج وعادا ف  
الساعة التاسعة والنصف حيث شرعا ف احلال  
ف جتهيز الغرفة املظلمة لكي خيرج فيها كيليت 
أفالمه ومل تشأ هي ان تقف معهما مفضلة 



تركهما وشأهنما وف الساعة العاشرة ذهبت إىل  
لشاي ووصل املطبخ تصنع لنفسها كوابً من ا 

صوهتما إىل أذنيها أثناء اجتيازها ابب غرفة 
احلديقة املفتوح وكان كيليت يلقي األسئلة 

بصوت حاد خشن النربات وكأنه يريد به ان  
خيفي مشاعره بينما كان سرتوم جييب بصوته  

العميق الواثق بسهولة انبعة عن معرفته الكاملة 
ثنني  ابلتصوير الفوتوغراف وكانت العالقة بني اال

واضحة ال ختطئها األذن زادهتا هوايتهما 
املشرتكة ف التصوير وشعرت نرين ابألمل وهي 

تسمع إىل انسجام صوتيهما . األمل ألجل كيليت 



الذي كان متلهفاً إىل منح حبه ألبيه ... واألمل 
ألجل سرتوم الذي كان حياول جاهداً عدم تقبل 

 ذلك . 
يليت : " وانتبهت من ذكرايهتا هذه لرتد على ك

نعم . معك حق إن سرتوم ال يشرتي سوى 
 األجود دوماً . "

 وهنضت تسأله : " أين هو اآلن؟ "
 فأجاب : " أظنه ذهب إىل غرفته . "

وشعرت نرين بفيض من خيبة األمل . لقد 
 ذهاهبما أمضى طيلة الوقت مع كيليت ... ف

إىل انفرنيس مث أثناء انشغاهلما ف الغرفة املظلمة 



خذت حتدق ف انر املدفأة وهي تفكر ... وأ
 فيه وف حنينها إليه .

وعاد كيليت يقول : " إنين صاعد إىل غرفيت إذن  
 " . 

فحملت نرين كوب الشاي الفارغ ومشت حنوه 
 لتضع يدها على كتفه قائلة : " ليلة سعيدة . " 
وبعد ذلك بلحظات ، فكرت وهي تغسل 
 الصحون ف املطبخ ف ما عسى أن تبدو عليه
الغرفة املظلمة ... ومن مث قررت ان ال ضرر  

 من إلقاء نظرة عليها .



كان الباب مغلقاً ولكن ما أن دفعته حىت 
شعرت بقلبها يكف عن اخلفقان ذلك ان 

سرتوم كان ما يزال هناك يقوم بتسوية بعض 
 األمور املتعلقة أبحكام إظالم الغرفة .

 وأدار وجهه إليها وقد بدا التساؤل على مالحمه
مث قال هبدوء : " آه أهو أنِت ظننتت ان كيليت 

 رمبا نسي شيئاً . "
وحدقت نرين فيه شاعرة وكأهنا تغرق وتساءلت  
عما جيعل األشياء ختتفي من حوهلا كلما كانت 

عليها  معه ف الغرفة وال يبقى سوى أتثريه
 وشعورها هذا ابلدوار والوهن ...



هى كل  قال أخرياً وهو ينفض يديه : " ها قد انت
 شيء واستقر األمر لكيليت اآلن . "

فقالت تغري جمرى أفكارها : " اخربين عن 
السبب الذي جعلك تتخلى عن هواية التصوير  
مادمت متلك تلك املوهبة؟ لقد سبق وغضبت  
عندما علمت أن كيليت ختلى عن التصوير وأان 
اذكر قولك حينذاك ، إذا كان لدى اإلنسان 

خص ان ... "موهبة ما فواجب ذلك الش  
فقاطعها : " أنين مل امتنع عن التصوير ابختياري  

 اي نرين . " 



فسألته : " وكيف؟ إبمكاين ان افهم سبب 
ختليك عن تسلق اجلبال والذي هو إصابة 

 ركبتك أما التصوير .... " 
فقاطعها : " لقد اقرتن عندي تسلق اجلبال 

اجلبال والتصوير معاً . ف البداية ، كان تسلق  
وبعد ذلك أردت أن أسجل العالقة بني  

اإلنسان واجلبال من خالل عدسة التصوير نعم 
معك حق لقد انتهت هواية تسلق اجلبال 

عندي إبصابة ركبيت ولكن ذلك االنزالق على 
الصخور الذي أصابين أثناء هبوطي إلنقاذ  
نيكوال أصبت أيضاً ف رأسي ... ما سبب 



ين اليمىن وأان اآلن ال دماراً لعصب الرؤية ف عي
 أرى هبا كلياً . "

وانتاب نرين الذهول ملا مسعت وقالت : " 
 ولكن .... " 

وسكتت وقد تالشى من ذهنها ما تريد قوله  
 ..... 

وضحك هو قائاًل : " ولكن العني تبدو حبالة  
حسنة متاماً . آه اي نرين ال تكوين حساسة من  

ت قولك أشياء قد تسبب يل األمل ، فأان لس
حساساً أبداً من كوين أرى بعني واحدة فقط ، 
وان يكن التعود على فكرة انتهاء أايمي ف 



التسلق والتصوير معاً ، أخذ مين وقتاً طوياًل ف  
نين كنت حمظوظاً لبقائي حياً وعندما  الواقع ولك

شفيت أخذت أتطلع حويل عن عمل أقوم به  
وكنت قد سبق وفكرت قبل أن حيدث يل ما  

ن أقوم ببناء أكواخ ملتسلقي اجلبال حدث ف ا
، وذلك بعد تقاعدي عن التسلق وهكذا 

عندما حدث ذلك التقاعد مبكراً ، عادت إىل  
ذهين تلك الفكرة وابشرت هبا حااًل فاتفقت 

مع ممول ومن مث قمت ببناء أكواخ قمم اجلبال 
وكان النجاح ابهراً ... ومنذ ذلك اليوم سرت 

لوراء ."ف طريقي دون النظر إىل ا   



فقالت هبدوء : " أليس غريباً أن يرث عنك 
ابنك ليس هواية تسلق اجلبال وإمنا موهبة 

 التصوير الفوتوغراف أيضاً؟ "
فأجاب بلهجة متوترة : " نعم هذا صحيح ان  
إبمكاين التأكد أبنه يوماً ما سيجعل من ذلك  

 مهنة حسنة . " 
فسألته قائلة : " سرتوم .... هل علمت 

أنه أخذ حمفظتك ف أول صباح  السبب ف 
 أمضيته هنا؟ " 

فأجاب : " لقد اخربين بذلك هذه الليلة . لقد 
ن أراد فقط أن يعرف هوييت الكاملة أراد ا 



يتأكد من أنين حقاً سرتوم سومرليد غالربيث 
 أبوه . "

وضحك بصوت أجوف متابعاً : " ويظهر أنه  
 ورث أيضاً طبيعيت املتشككة . " 

ه يريد منها أن تعلم أنه ال وأشاح بوجهه وكأن
يريد ان يتحدث عن ابنه أكثر من ذلك واتبع  
قائاًل : " إن القمر متألق متاماً هذه الليلة . 
وهذه فرصة حسنة للتأكد من أنه ال يوجد 

 منافذ للضوء ف ظالم الغرفة هذه . "
وقبل أن تدرك هي ما سيفعل ، كان قد مشى 

ور .حنو الباب يغلقه هبدوء مث يطفئ الن  



هذه العتمة املفاجئة جعلت نرين تشعر ابلدوار  
.... فتحسست طريقها  ومبا يشبه االختناق 

حنو الباب ولكنها قبل أن تصل إليه وجدت 
 نفسها تصطدم ابجلدار .

وهتف سرتوم : " آه ، حذار لقد كدت  
تتسببني الضرر لنفسك ف سريك هذا ف الظالم  

 " . 
كأهنا وجعلها الظالم الدامس هذا تشعر و 

انتقلت إىل عامل آخر عامل منفصل متاماً عن 
واقعها ، ال يوجد فيه سوى سرتوم وال صوت  

 سوى صدى صوته ف أذنيها .



وتنحنحت قائلة : " يبدو أهنا ستكون غرفة 
 حسنة . " 

فأجاب : " آه نعم إهنا رائعة لتظهري األفالم 
 ولن حيصل كيليت على غرفة افضل منها . " 

فها وأشعل النور .مث مد يده إىل خل  
فقالت بصوت متهافت : " إنين ذاهبة إىل  
غرفيت اآلن . هل ما زالت ... مصمماً على 

 الرحيل غداً صباحاً؟ "
فأجاب : " علي ان أرحل اي نرين إن بقائي 

 " .... 



وأبدى بيده إشارة وكأنه يتوسل إليها ان تشعر  
معه مث قال : " لقد أوضحت للغالم كل شيء 

اماً اآلن . " وهو متفهم مت  
 فقالت : " أنه حباجة إليك اي سرتوم . "

ورأته جيفل وكأمنا صفعته ورأت كتفيه هتبطان 
وكأمنا سلبت منه احلياة ومهست من خالل 

 دموعها : " وأان أيضاً حباجة إليك . "
ولكنه استدار مبتعداً عنها . وأغمضت عينيها  
  حلظة وكأهنا بعدم رؤيته تنهي عذابه وعذاهبا . مث
عادت ففتحت عينيها وسألته : " ف أي وقت 

 ستشرع ف املسري صباحاً؟ " 



فأجاب : " أحب أن يكون ذلك ف السادسة . 
" 

فقالت : " سأراك ف الصباح وسأجهز لك  
 الفطور قبل رحيلك . " 

ومل تنتظر جوابه كانت تعلم أن عليها أن خترج 
من الغرفة وتغلق الباب خلفها قبل أن تنطلق 

فتيها تنهدات األسى واحلزن اللذين  من بني ش
 كاان يعتمالن ف أعماقها .

 
 
 



 
 
 
 

 الفصـــــل الثاين عشر 
 
 

 " هل رحل؟ " 
فمسحت نرين العرق عن جبينها بعد أن مسعت 

كيليت الذي كان واقفاً بباب املطبخ ، مث    صوت
استدارت تنظر إليه والتوى قلبها أملاً وهي ترى  



عينيه وقالت هبدوء : " نعم النظرة اليت بدت ف  
 لقد رحل . " 

فازدرد ريقه بصعوبة مث أشاح بوجهه ومضى  
ينظر من النافذة مث قال : " كنت آمل أن ....  

" 
واختنق صوته ابالنفعال فلم يستطع متابعة 

 الكالم .
فقالت وهي تتقدم لتقف جبانبه : " نعم ... نعم  

 وأان أيضاً كنت آمل ذلك . " 
. معجبة به أليس كذلك؟ " فقال : " انِك ..  



فأجابت : " وأكثر من ذلك اي كيليت أكثر من  
أردت منه أن يبقى من أجلي  ذلك بكثري وقد

أان أيضاً ولكن هازيل سببت له الكثري من 
 األذى فال تكرهه أنت . " 

فأدار رأسه إليها . وكانت وجنتاه مبللتني 
ابلدموع ، وهو يقول : " إنين ال أكرهه اي نرين 

ما ال أستطيع أن أفهمه فهو كيف أمكن أما 
ألمي أن تؤذيه هبذا الشكل؟ فهذا ليس من 

 طبيعتها . " 



فهمست : " كال ، ليست هذه طبيعة هازيل  
ولكننا لن نعرف قط ماذا كان جيول ف ذهنها  

 .. أو ف قلبها ... ف ذلك الوقت . "
ووقفا معاً حلظة طويلة صامتني ، وقد ربط 

اً تنهدت نرين واستدارت  بينهما األسى وأخري 
لتبتعد عندما وقعت نظراهتا على مغلف مقفل 

موضوع على عتبة النافذة فتقدمت تتناوله وهي 
تقول : " آه لقد كدت أنسى إهنا رسالة تركها  

 لك سرتوم ... " 
فتناوهلا وقد بدا االضطراب على مالحمه وهو 

 يسأهلا : " رسالة يل؟ وماذا ف داخلها؟ "



أدري ... ملاذا ال تذهب إىل  فقالت : " ال 
غرفة اجللوس وتفتحها وسأبقى هنا اغسل 
 األرض وإذا أردت مين شيئاً فاصرخ يل . "

كان كل ما تعرفه أنه مل يكن بداخل املغلف 
نقود ألن سرتوم كان أخربها أنه فتح ف البنك 

يت وأن  ف غلينكريغ حساب توفري ابسم كيل
وقت على كيليت أن يذهب إىل هناك أبقرب  

ليوقع على األوراق الالزمة كما أنه أعطى نرين 
عنوانه ف لندن وأخربها ان عليها ان تبدأ 

اإلجراءات الالزمة حلضانة كيليت ، وسيقدم 
إليها ما تطلبه من عون ومل تشأ أن تتذكر النظرة 



اليت كانت ف عينيه ، ابردة انئية مقفلة وكأنه  
ة كان يبعد عنه ، ليس هي فقط وإمنا احليا

 نفسها ومل تستطع االحتمال . 
 

 " نرين! " 
واستدارت بعنف وهي تسمع نداء كيليت 

اخلشن وقد اختنق صوته ابلدموع ونظرت إليه  
ابرتباك وهو يندفع خارجاً ملوحاً ابلرسالة ف 

 يده .
وتساءلت نرين عما إذا كان قد جن فقد كانت 

على وجنتيه ... ولكن عينيه كانتا دموعه تنهمر 



متألقتني ابلفرح ، وهو يهتف : " إهنا هنا ف 
 هذه الرسالة . "

ووضع ذراعيه حوهلا مث محلها وأخذ يدور هبا 
بقوة أدهشتها مث وضعها وهو يقول : " إهنا هنا 

 ، آه اي نرين .... " 
لدموع وهو يناوهلا الرسالة .وخنقته ا  

وتناولتها منه وأخذت حتدق فيها . كانت رسالة 
 معنونة إىل سرتوم .
 رسالة من هازيل . 

وهتفت غري مصدقة : " آه اي كيليت . هل 
 هذه.... ؟ " 



فأجاب : " نعم إهنا الرسالة اليت كانت أمي 
 كتبتها له ... " 

رجوعه فقاطعته : " الرسالة اليت كتبتها إليه بعد 
إىل لندن .... الرسالة اليت حتدث عنها؟ ولكن  

هذه رسالة خاصة اي كيليت ال ينبغي يل أن 
 أقرأها . " 

 فقال : " أقرئيها . "
كان صوته مرجتفاً ووجهه شاحباً وهو يكرر : " 

 أقرئيها اي نرين وستفهمني كل شيء . "
واهتزت يدها ابلرسالة وهي تقرأها . كانت 

ط هازيل املألوف وكانت رسالة قصرية كتبت خب



ابلضبط كما سبق وأخربها سرتوم . كانت ختربه  
ا انتهت وأهنا حتب شخصاً آخر . أن قصتهم

أهنا حتب هوغ كما أحبته على الدوام .. قالت 
ف رسالتها : لقد عرفت هذا حاملا رأيته صاعداً 
الطريق خبطواته الواسعة ، عائداً من رحلة صيد 

وم أظن أنين كنت  السمك إنين آسفة اي سرت 
 أشعر ابلوحدة فجئت أنت ف ذلك الوقت ... 

 وهتف هبا : " هل فهمِت اي نرين؟ " 
فحملقت نرين فيه وهو خيتطف الرسالة من  

ترجتفان فجلست على يدها وشعرت بساقيها 



كرسي وعاد يهتف هبا : " ماذا علينا أن نفعل  
 اي نرين؟ ماذا نفعل؟ "
هول وشعرت فهزت نرين رأسها وقد متلكها الذ

ابلدنيا تدور حوهلا وقالت : " ال أستطيع أن  
أصدق ذلك .... ولكن كان علينا أن نعلم ..  
كان علينا أن نتكهن ابألمر .. ال بد أن هذه 
هي القصة . فأن أمك ما كانت لتؤذي أحداً  

 ... إال ذا اضطرت .. " 
فقاطعها : " إال إذا كان األذى سيصيب 

.. " آخرين أكثر مما يصيبه هو .  



واغمض عينيه حلظة مث اتبع : " آه اي نرين اي هلا  
 من تضحية قامت هبا . "

فهمست نرين : " نعم اي هلا من تضحية ...  
والرجل الذي أتذى أكثر من اجلميع كان سرتوم 

 " . 
فقال كيليت : " لقد كتب يل ورقة برفقة هذه 

يقول فيها انه كان دوماً حيتفظ هبذه الرسالة معه  
ما مل يستطع أن يلقي هبا وهو  ، إذ لسبب

يريدين أن أقرأها كربهان على أنه مل يكذب مبا  
 قاله عما حدث بينه وبني أمي . "



فقالت وهي تتنفس بعمق : " انه مل حيلم قط 
أبن يكون فعل الرسالة أكثر من هذا كيليت .. 

 ان علينا أن نصحح األمور . "
 فأجاب : " اعلم ذلك ... ولكن كيف؟ "

هي هتتز ، فأمسكت بيده تقوده إىل  فنهضت و 
مكتبها وهي تقول : " اجلس ، ان األمر عائد  
إليك اآلن عليك أن تكتب له رسالة تشرح له  

 فيها كل شيء . "
مث دفعت إليه بورق ومغلف حيمل امسها ف 
ما زاويته وهي تتابع : " اكتب إليه حدثه بكل 



ف قلبك وبعد ذلك علينا أن ننتظر وأان أعرف 
نتظاران لن يطول . " أن ا  

 ولكن لّشد ما كانت خمطئة . 
 وكم كانت محقاء.

لقد جلست طيلة الليل تنتظر أن يرن جرس 
اهلاتف وتسمع صوت سرتوم ليخربها أنه تلقى  

 الرسالة وأنه عائد ف أقرب وقت.
وقد سهر كيليت معها إىل حوايل منتصف الليل  

ولكنه ف النهاية ، انسحب إىل غرفته وقد 
  مالحمه خيبة األمل.ابنت ف



وف اليوم التايل المت نرين نفسها على عدم  
صربها ذاك وحاولت أن تّقوي من ثقة كيليت  
قبل ذهابه إىل املدرسة وذلك بقوهلا : " ال بد 

 أن والدك سيتصل هاتفياً اليوم ."
 ولكن سرتوم مل يفعل .

 وال ف اليوم التايل وال الذي بعده.
ى نفسه : " انه غري  وقال كيليت وقد انكمش عل

 مهتم انه لن يتغري لقد فات األوان . " 
 هل هذا صحيح؟

ومع هناية األسبوع الثاين ، تبخر آخر أمل عند  
نرين . لقد كان سرتوم غالربيث سفينة مرت  



هبما ذات ليلة ومها لن يرايه مرة أخرى أبداً .  
لقد أقبل إىل الشمال لكي يوف واجباته حنو 
ابنه حالياً وملا ، وملا أجنز ذلك ، أبعده و نرين  

 أيضاً عن ذهنه هنائياً . ولشد ما متنت لو 
 إبمكاهنا ان تبعده هي أيضاً من ذهنها . 

كانت الريح دافئة صباح األحد الذي سيصل  
فيه الفتيان عائدين من رحلتهم البحرية . 

ارتدت نرين كنزة وبنطلون جينز ووقفت على 
الدرجات األمامية عدة حلظات لرتى إن كان مثة 
أثر للحافلة اليت ستأيت هبم . فهم سيصلون ف  

ت تسري ف الطريق حنو البوابة. أية حلظة وابتدأ  



الحظت بقلب حزين أن زهور النرجس ابتدأ  
بلة فوق وقتها مير ... كانت كابية اللون ذا

ساقها املائلة لتعطي مكاهنا لزهور اخلزامى 
 واألقحوان .

رفعت بصرها إىل مشس الربيع وتناهى إىل مسعها  
صوت طيارة بعيدة ووضعت كفها على عينيها  

كال اهنا ليست طائرة بل مروحية متعن النظر ..  
 رمبا كانت قادمة من مركز البحرية .

وأعاد إىل انتباهها إىل الطريق صوت بوق سيارة  
وهناك حول منعطف الطريق برزت حافلة 
 صفراء صغرية احلجم ها قد عاد فتياهنا . 



ما أكثر األحداث اليت مرت عليها أثناء غيبتهم  
اضي تلك ولكن كل ذلك أصبح جزءاً من امل

اآلن وعليها أن تتطلع إىل املستقبل وتنهدت 
وهي ترفع يدها تلوح هلم وبعد ذلك بلحظة ، 
كان حييط هبا الفتيان املراهقون بوجوههم اليت  
لوحتها الشمس واجلو ، وشعورهم الشعثاء  
وابتساماهتم اجلريئة العريضة وقد تبعثرت 
 أكياسهم وحقائبهم على جانب الطريق .

بتسامة ترحيب : " يبدو أنكم قالت ختاطبهم اب
 قضيتم وقتاً طيباً . " 



وتسابقت أصواهتم الفتية : " نعم ، نعم كانت 
 رحلة رائعة كان عماًل شاقاً اي نرين ." 

قالت اببتسامة عريضة : " حسناً ، ال بد أنكم  
جائعون متاماً بعد تلك الرحلة الطويلة ابحلافلة . 

" 
ام طواًل وقاطعها آركي وهو فىت يبلغ الست أقد 

 : " إننا مل أنكل شيئاً منذ السادسة صباحاً . " 
فقالت : " لقد أعددت املائدة ف املطبخ 
ألجلكم ستجدون سجق وعجة ف الفرن 
وحليباً وعصري الربتقال ف الثالجة فكلوا 

 واشربوا .... " 



وقبل أن تنهي كالمها كانوا قد اختفوا من 
متجهني صوب  أمامها وهم يتدافعون ضاحكني 

 ابب املنزل . 
وصافحت نرين قائد الرحلة وهي تقول : " 

 شكراً اي سيد وبسرت ألعادهتم ساملني ." 
فأجاب : " لقد كانت رحلة رائعة اي نرين وأان  
 آسف لعدم مرافقة كيليت لنا . كيف حاله؟ "

 فأجابت : " آه انه اآلن خبري . " 
فقال : " لقد اضطررت إىل إرساله إذ مل تكن  

لك رغبيت ولكنين أحسست ان مشكلته مل ت
 تكن جسمانية كما ... " 



فقاطعته قائلة : " لقد فعلت الصواب واآلن ال 
أحب أن أعيقك اي دان ... فأان متأكدة من أن  

 زوجتك ابنتظارك اآلن . " 
فقفز عائداً إىل احلافلة وهو يلوح هلا حميياً وما  

لبث أن غيبه املنعطف . نظرت نرين إىل  
. لقد ذهب كيليت للنزهة مصطحباً  ساعتها

 انه سيمر عند الكلب وآلة التصوير قائالً 
العودة ابملقربة . إهنا ستتفقد الفتيان ومن مث 

ترتدي سرتهتا مث تذهب بدورها إىل املقربة حيث  
 تالقيه هناك.... 



وملا كان صوت احلافلة قد تالشى مبتعداً فقد 
رة عاد إىل مسامعها صوت الطائرة املروحية م

أخرى . لقد اقرتب الصوت اآلن ورفعت 
 بصرها إىل السماء ... 

واهتز قلبها . ما الذي جعل تلك املروحية تبدو 
وكأهنا ستحط ف احلقل القريب من منزهلا؟ هل 
ترى حدث خطأ ما؟ ولكن صوت املوتور كان 
يبدو متزانً . رمبا هنالك مشكالت أخرى رمبا  

 أصيب الطيار مبرض مفاجئ .
ن حنو السياج الذي يفصل بني وركضت نري 

قطعيت األرض ، لتخرج من بني األسالك إىل  



اجلهة الثانية راكضة على العشب خبفة وكأمنا 
نبت هلا جناحان وف منتصف الطريق إىل 
 الطائرة املروحية كانت هذه قد توقفت .

وقبل أن تصل إليها أبمتار قليلة فتح ابهبا 
سوداء   وخرج منها رجل . رجل ف سرتة جلدية

. رجل فارع القامة أمسر اللون وذو جاذبية 
 مدمرة . 

 وكانت تعرفه جيداً .
وقفت نرين فجأة وكأهنا اصطدمت حبائط . لقد  
عاد لقد عاد أخرياً وأشرقت الدنيا حوهلا فجأة 

 وتلونت األشياء مجيعاً بصباغ وردي زاه .



 ومهست : " سرتوم ... " 
 أبس ومل تستطع أن تتحرك من مكاهنا ولكن ال

ا لقد قطع هو الطريق إليها ، ليحملها ويدور هب 
حوله إىل أن شعرت ابلدوار وتذكرت كيليت ، ما  

أشبه االبن ابألب فهما االثنان مولعان أبن 
يرفعا اآلخرين ويدورا هبم بسرعة عندما يشعرون  

 بسعادة . 
وكان سرتوم سعيداً عندما وضعها على األرض  

واقع ف  وهو يهمس : " مل أكن أدري أنين
غرامك وأنين حباجة إليك وأنين ال أستطيع 

 العيش من دونك . هل فات األوان؟ "



 ورأت عيناه اجلواب ف عينيها. 
وأخرياً استطاعت أن تقول : " آه اي سرتوم لقد 
كنت أمتىن دوماً لكي تعود عندما أرسل كيليت 

 " .... 
 فقاطعها قائاًل : " كيليت؟ أين هو؟ "

لقد ذهب إىل املقربة ، ان  فأجابته برقة : "
الفرح سيهزه لرؤيتك ملاذا ال تذهب لرؤيته  

 هناك؟ " 
 فقال : " وأنِت؟ "

 فأجابت : " سأنتظر هنا . " 



وما أن ترك يدها ليذهب حىت انفجر الضحك 
ن رأسها  والصفري واهلتاف من ورائها وأدارت نري 

لرتى فتياهنا مصطفني على احلاجز يتفرجون 
 عليهما . 

يعاً بصوت واحد : " هيا اي نرين ال وهتفوا مج
 تتوقفي . "

قال هلا ضاحكاً : " هل هؤالء اهلمجيون 
فتيانك؟ هل علي أن آخذهم هم أيضاً إذا أان  

 أخذتك؟ "
 فقالت : " نعم فهل هذا كثري عليك؟ " 



فقال : " سأشغل وقتهم على الدوام ، لقد 
تدبرت عماًل لكل شخص هنا ف كرجيند 

أسبوع . سأبدأ العمل ف  وسيبدءون ف خالل 
بناء مشروع األكواخ اجلبلية الذي صممت 

عليه منذ سنوات .. وسيكون هناك عمل لكل  
 شخص هنا . " 

فقالت بغبطة عميقة : " آه اي سرتوم ستبقى 
 بينا إذن مدة طويلة . " 

 فأجاب : " بل سأبقى إىل األبد ثقي بذلك . " 
ف  كان الفتيان قد ذهبوا مجيعاً و نرين وحدها

دأت املطبخ حيث غسلت األطباق وابت



بتحضري القهوة ولكن ذهنها كان شارداً يفكر  
ابللقاء الذي سيحدث ف املقربة بني األب وابنه 
ومها يقفان معاً جبانب ضريح هازيل ، بعد أن 

 تالشت مرارة عدم التفاهم ذاك. 
ونظرت من النافذة بعينني ال تراين . ما كان 

رة ابحلب هلا ولكيليت أحسن عودة سرتوم العام 
لو أهنا حدثت قبل ، وليس بعدما علم ابحلقيقة 

عن هازيل ، لو أنه فقط حاول الرجوع إىل  
نفسه ومناقشتها بعد رجوعه إىل لندن فيتغلب 
على مرارته بنفسه ... ويقتنع بضرورة وضع 



املاضي خلف ظهره إذا هو أراد أن يعود رجاًل 
ق حقاً .سعيداً ويكون بطلها الفارس املتأل  

وهزت نرين كتفيها أبسى ، إن رجلها هذا إذن  
بكل معىن الكلمة وال بد هلا  ليس فارساً متألقاً 

من أن تعيش بينما يشوب سعادهتا شيء من  
 القتامة والكمد.

عادت إىل الواقع وهي تسمع الباب األمامي 
يفتح فنشفت يديها واستدارت حنو الباب لرتى  

األمام وهي هتمس  سرتوم عائداً ، فاندفعت إىل 
 : " أين كيليت؟ "



فأجاب : " لقد نزل إىل الوادي اللتقاط بعض  
 الصور وطلب مين تسليمك هذا . "

وحدقت نرين دون أن تفهم ف املغلف الذي 
انوهلا إايه ، املغلف الذي حيمل امسها ف زاويته  
العليا والذي كان كيليت عنونه ابسم سرتوم خبط 

 ممكن أبداً .. إهنا يده . هذا غري ممكن ، غري
الرسالة اليت كانت طلبت من كيليت كتابتها إىل  
أبيه ليخربه حبقيقة تصرف هازيل حنوه بزواجها  
من هوغ بداًل منه . ولكن الرسالة ما زالت 

مقفلة بينما كان من املفروض أن تلك الرسالة  
 هي اليت جعلته يعود .



 وقالت تسأله : " إنين ال افهم . "
 ال افهم أيضاً ولكنه قال انك  فقال : " وأان

ستفهمني . قال يل ابلضبط أخرب نرين إنين مل 
أرسلها مطلقاً لقد أردته أن يشعر ابحلاجة إلينا  

 إىل حد أن يعود من تلقاء نفسه ." 
وتفجرت الدموع من عيين نرين وهي تتناول 

الرسالة منه قائلة : " اي له من غالم حكيم انه 
 يفوقين حكمة بكثري . " 

قال سرتوم : " ولكنه معنون ابمسي هل ميكنين ف
 أن أقرأه؟ "



إهنا طبعاً ستسلمه إايه ليقرأه . لقد علم الغالم  
مقدار ما سيصيب أابه من متزق ف املشاعر بعد  

 أن يعلم احلقيقة فلم حيتمل رؤية املشهد.
وأجابته بصوت خمتنق ابلبكاء : " نعم أجلس 

ف  هنا أما أان فسأذهب ألضع بعض اخلشب
 املدفأة . " 

وسكبت له فنجان قهوة وضعته جبانبه قائلة : " 
هناك املزيد من القهوة إذا شئت أما أان  

 فسأعود حااًل . "
ولكنها طبعاً مل تعد ذلك أهنا كانت تعلم أن  
سرتوم حباجة إىل وقت خيلو به إىل نفسه إىل  



يتكيف فيه مع احلقيقة ، إىل وقت يقتنع  وقت
فيه قلبه أبن املرأة اليت كان أحبها منذ زمن 
طويل مل تغدر به كما كان يعتقد ، إىل وقت 

يتحرر فيه من تلك املرارة إىل وقت يشعر فيه 
أبمل جديد هو أمل الندم حلكمه الظامل ذاك على 
هازيل ، املرأة اليت ضحت بسعادهتا وابلرجل 

ت .. وذلك لكي تقف جبانب الرجل  الذي أحب
 الذي هو حباجة إليها حقاً .

وقفت نرين إىل انفذة غرفة اجللوس ملصقة 
جبينها بزجاجها البارد وقد اتهت هبا األفكار . 
انه حقاً بطلها الفارس املتألق .. ولكن ما زال 



هناك بعض الشوائب وعليها أن تنتظر أما اآلن  
كون عليه تفعليها أن تفكر ف ما عسى أن 

مشاعر سرتوم من عذاب مربح ونظرت إىل  
ساعتها ... ها قد مضت أكثر من نصف ساعة 

 منذ تركته مع تلك الرسالة . 
 " نرين ..." 

جتمدت وهي تسمع صوته ومل تستطع أن 
ه مل تستطع التفكري تتحرك مل تستطع أن تواجه

ف األمل املدمر الذي سرتاه على مالحمه  
 والعذاب ف عينيه ... 



مل تسمع خطواته على السجادة وشعرت 
أبنفاسها ختتنق وهو يقول : " انظري أيل اي نرين 

 ". 
ما الذي سرتاه؟ كانت خائفة من النظر ف 

وجهه واستمدت كل شجاعتها مث استدارت  
 تنظر إليه .

كانت عيناه صافيتني هادئتني وهو يسأهلا : " 
 أمل يتمكن هوغ من السري بعد ذلك قط؟"

ال ، لقد أمضى بقية حياته ف فهمست : " ك
 كرسي متحرك . "

 فقال : " وذلك احلادث على السفينة .... " 



فأجابت : " لقد حدث ف الليلة اليت سبقت  
عودته إىل غلينكريغ ، لقد ترك شخص ما ثغرة  
ف أرض السفينة مفتوحة فسقط هو ف الظالم 
 ف عنرب السفينة فتهشمت ساقاه االثنتان . " 

يل مل يكن يسمع فيه سوى وساد صمت طو 
صوت سرتوم أة وكان ف صوت أزيز نريان املدف

عندما تكلم أخرياً ارجتاف بسيط وهو يقول : " 
انه إذن ال ميكن أن يكون قد عاد إليها صاعداً 
الطريق خبطواته الواسعة كما قالت ف رسالتها  
تلك لقد تعمدت أن تقول هذا لكي ال أتكهن  

 أان ابألمر ..." 



" هذا صحيح . "  فقالت :  
لقد الحظت اآلن البقع على وجنتيه واليت 

كانت العالمة الوحيدة على الدموع اليت ذرفها  
 وكادت غصة األمل ختنقها.

وقال : " كل هذا قد انتهى اي نرين لقد أصبح 
ي أنه كان ف ف املاضي وأريد منِك أن تعلم

املاضي قبل أن أحضر إليك اليوم ذلك أنين  
لندن ، شعرت وكأنين تركت  بعد عوديت إىل

جزءاً من نفسي هنا .... ف غلينكريغ ، معك 
ومع كيليت مل يتملكين مثل هذا الشعور من قبل 
قط ف حيايت حىت وال مع هازيل . شعرت أبن 



احلب الكبري الذي غمر قليب مل يدع جمااًل ألية 
مرارة سابقة . لقد متكنت من أن أرى إن ما 

يكن سوى سحابة   كان بيين وبني هازيل مل
صيف ... وأان اآلن اعتربه ال أكثر من حلم 

مجيل .. فقد انتهى الكابوس ، آه اي نرين لقد 
 جعلتك تبكني .. مرة أخرى . "

 فقالت : " إنين ال ... ال أستطيع املقاومة ... " 
أجاهبا مهدائً : " إذن فلتكن هذه الدموع ....  

 دموع السعادة . "
إىل ان شعرت فأخذت نرين تشهق ابكية 

عند ذلك نظرت إىل سرتوم ابلراحة أخرياً 



اببتسامة مرجتفة وهي تقول : " لقد كانت فعاًل 
دموع السعادة ولكنها كانت أيضاً دموع احلزن  
. احلزن ألجل هازيل ال بد أهنا كانت تراك ف 

كل مرة كانت تنظر فيها إىل كيليت كم كان هذا  
 مؤملاً لقد أحبه مها االثنان . " 

ال : " لقد سألين هذا الصباح عما إذا كنت فق
أمانع ف أن يدعوين ابمسي سرتوم قال أنه دوماً  
سيفكر ف ان هوغ هو والده كما قال أيضاً انه  
لن يدع أبويت له سراً إذ ليس هناك اآلن من 

 يتضرر من ذلك .. مث انه ... "



ومسح عينيه بيده متابعاً قوله : " وهو أيضاً 
"فخور يب جداً .   

ما أكثر هذه املشاعر اليت انطلقت ف هنار 
واحد وعادت الدموع تغرق عيين نرين مرة 
أخرى ولكنها هذه املرة ابتسمت من خالهلا  
وهي هتمس : " إن فخره بك ليس مبقدار  
 نصف الفخر الذي ستشعر به أنت حنوه . " 

وتنحنح شخص ما ، فاستدارا مها االثنان ف 
فاً عند الباب وقد نفس اللحظة . كان كيليت واق

تساقط شعره األسود فوق جبينه وانزلقت 
تنورته السوداء إىل وركيه وكانت االبتسامة 



واسعة تكسو وجهه وتنري عينيه بينما هو مستند 
 إىل الباب . 

 كان مصوابً حنومها آلة التصوير. 
 " آه ... ها . " 

 وانفجر ضاحكاً . 
 
 

 اخلامتــــــــة 
 
 

هل رأيته؟ "  " لقد وصل عريسك اي نرين  



فاستدارت نرين عن انفذة غرفة نومها عندما 
دخلت أختها من الباب وهي حتمل ابقة من 
الورود احلمراء يعلوها الندى وكانت عينا كيال 
تتألقان إاثرة وهي تقول الهثة : " لقد كنت 

خائفة من أن ينسى سرتوم إحضار الورود عند 
حضوره من لندن ولكنين كنت خمطئة إذ أن  

غلينكريغ مل تكن حتوي الورود اليت   قرية
تستحقها ... مباذا كان دعاك؟ آه نعم ) زهرته  

 احللوة(! " 



فضحكت نرين قائلة : " إذن فقد الحظِت أن 
ابن املدينة ميكنه أحياانً ان يقول الشعر هو 

 أيضاً . "
وتناولت منها ابقة الورود ورفعتها إىل انفها  

وقالت : " ما تتنشقها وهي مغمضة العينني 
 أروعها من رائحة . "

واستدارت تنظر من النافذة مرة أخرى وهي 
تقول : " نعم لقد رأيت سرتوم عائداً هل آدم 

 جاهز ليأخذه إىل حفل الزفاف؟ "
فأجابت كيال : " نعم اهنم مجيعاً ابنتظاري ف 

 غرفة اجللوس . "



ووضعت ذراعيها حول خصر أختها ، وأخذات 
لنافذة إىل بناء مؤسسة " أكواخ  تنظران معاً من ا

قمم اجلبال " اجلديدة ... وإىل البيت الرائع  
اجلمال الذي بناه سرتوم ألجل عروسه ف موقع  
منزل كرجيند الريفي القدمي وكانت نوافذ املنزل 
تشرف على الوادي والبحرية وكان إبمكان 
كيليت أن يرى من انفذته قمة جبله احملبوب 

ا نرين فستدير نزل سالغمهور الشاهقة أم
برواش كمركز للمراهقني كما أن سرتوم  

سيؤسس عمله ف قرية غلينكريغ انه لن يقول  
بعد اآلن إن موطنه هو املكان الذي يعلق فيه 



قبعته ، وشعرت نرين ابلرضى وهي تقول هذا 
ان موطنه سيكون حيث هو يريد ان يكون ..  

 هنا ف غلينكريغ معها.
وم قد قال أن اجملمع ومتتمت كيال : " كان سرت 

الصناعي سيلتزم بناؤه عاما كاماًل وكان احلق  
 معه إذ حتقق ذلك ابليوم تقريباً ."

فقالت نرين برقة : " انه كان عاماً رائعاً ... لقد 
كان كيليت ف منتهى السعادة كما أن سرتوم 

 " ... 
فقاطعتها كيال : " لقد جذبت قلبه حبالوتك  

 وحنانك ... " 



ترى نرين تتنهد وسألتها منزعجة وسكتت وهي 
 : " ماذا حدث؟ "

فأجابت نرين بوجه متجهم : " ال شيء كنت  
فقط أفكر ف املاضي عندما كنت هنا وحيدة  

 أفكر ف روري ... "
وعضت شفتها شاعرة بوجهها يتوهج وهي 

ًً زاوية   تتابع قائلة : " انه مازال وسيبقى حمتاًل
وم ..  من قليب اي كيال إن علي أن اخرب سرت 

ولكنين خائفة .. خائفة من ان ال يتفهم األمر  
 " .. 



فاحتضنتها أختها بشدة وهي تقول : " آه اي  
للحمقاء كيف خيطر ببالك أن رجاًل مثله ال 
يعلم انك لست من نوع النساء الاليت ينبذن  
ذكرايهتن هبذه البساطة؟ واآلن ال أريد منك 
أفكاراً حزينة ف مثل هذا اليوم السعيد . 

 ابتسمي و ... " 
وسوت من ثوب نرين األبيض وهي تقول : "  

واآلن علي ان اذهب انتظري قرابة مخس دقائق  
 مث اتبعينا مع والدان . " 

مث عانقت أختها واستدارت خارجة مغلقة 
الشت االبتسامة من وجه الباب خلفها . وت



نرين ببطء وهي تتمتم آه اي سرتوم وعادت 
ما زالت تتمتم ،  تتشمم الورود مرة أخرى وهي 

كيف ميكنين أن أمنحك كل قليب وما زال 
 ..... 

وجتمدت فجأة وهي حتدق ف ابقة الورود  
الرائعة ... لقد كانت تظن أهنا حتتوي وروداً  

 فقط ... وروداً محراء ... 
ولكن ، ها هنا عدة أزهار من النرجس ختتبئ  
بني الورود كانت أزهاراً صغرية رقيقة هي أمجل  

 ما رأت ف حياهتا .



واحتبست أنفاسها ف صدرها . البد أن سرتوم 
وضعها هنا بنفسه هل هذا سبب إصراره على 
إحضار الورود بنفسه؟ هل أرادها أن تعلم ف 

ها جيداً يوم عرسهما أنه يدرك مشاعرها ويفهم
وأنه ال يريد منها أبداً أن تغلق قلبها عن 

 ذكرايهتا مع روري؟ 
لقد كانت تظن من قبل أهنا حتب سرتوم ولكنها  
ترى اآلن قلبها يفيض حباً . كان ف قلبها من  
احلب اآلن حبيث يكفي سرتوم .. وكيليت أيضاً  
كما أنه يكفي كيال وزوجها وأوالدمها ووالديها  

ي .. ... ومبا فيهم رور   



لقد كان سرتوم يعلم ما علمته اآلن وما الذي  
علمها إايه هبديته من أزهار النرجس هذه وهو  

أن القلب ميكنه أن يستوعب أكثر من ملئه حباً 
 ميكنه أن يفيض حباً على اجلميع.

كان هناك كثريون متجمعني خارج مكان احلفل  
، وما أن اقرتبت نرين ووالدها من املدخل حىت 

بسرت بني املتفرجني ، حتدق فيها من  رأت فاين و 
خلف نظاراهتا السميكة وتالقت أعينهما وف 
هذه اللحظة شعرت نرين ابنفعال بسيط ف 
أعماقها وافرتت شفتاها عن ابتسامة ماكرة .  



ذلك أن فاين وبسرت ستبقى عدة أشهر جتد ما 
 تتحدث عنه . 

وبقيت االبتسامة على فم نرين وهي تتهادى  
ر املكان ، ممسكة بباقة الورود  مع أبيها ف مم

ولكن عينيها كانتا متجهتني حنو سرتوم وقد 
 غشامها الدمع .

كان واقفاً أمام رجل الدين مع كيليت وقد بدا  
االثنان وسيمني بشكل ال يصدق ف مالبس 

جبلية كاملة ، والتفت االثنان حيدقان فيها وهي 
تقرتب . كان وجه كيليت متألقاً ابلفرح أما 

م .. فقد جعل احلب الذي بدا ف عينيه  سرتو 



قلبها خيفق بعنف هل من املمكن أن ميوت املرء  
 من قوة احلب؟

ومهس أبوها ف أذهنا وهو يراها تكاد تتعثر ف 
سريها : " متهلي اآلن ف سريك اي فتاة ...  

 متهلي ... " 
وعندما وقفت جبانب سرتوم مسعته يهمس هلا : 

ل . "" لشد ما تبدين رائعة اجلما  
نعم ... سيكون األمر سهاًل .. سهاًل ف أن  

 حتب هذا الرجل وأن حيبها .



وعبقت رائحة الورود اليت حتملها معطرة اجلو  
بينما أخذ رجل الدين يعقد قراهنما حبيث 
 يكوانن زوجان معاً دائماً .. وإىل الالبد .. 
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