
  



 
 القبالت املسروقة 

 لتحميل مزيد من الرواايت 
احلصرية و املميزة    

 زوروا موقع مكتبة رواية 
www.riwaya.ga  

 
هذه الرواية هي إهداء خاص و حصري  

إىل مشرتكي قناة رواايت عبري على  
 تيليجرام

http://www.riwaya.ga/


 رابط قناة رواايت عبري
https://t.me/aabiirr  

  روابط مبشاركة عبري رواايت قناة هتتم 
 الرواايت  خمتلف و أحالم و عبري رواايت

املميزة و  احلصرية  الرومانسية  
 
 
 
 

 امللخص

https://t.me/aabiirr


منذ اللحظة اليت تعطلت فيها سيارة  
روري يف الطريق الريفي وجميء كالي 

إلنقاذها، بدأت حياهتا تتغري لقد فرانكلني 
ق ذلك فقد  جذبتها حياة الريف، وفو 

جذهبا كالي نفسه ويبدو أن كالي لديه  
نفس الشعور ابلنسبة لروري لكن  

تكتشف أنه على عالقة مع كيت لوغان، 
 وأن كيت هي الفتاة املناسبة له

 املقدمة
 



" ستكون كيت زوجة رائعة لك "قالت  
لسخط . لكنها روري بقوة رغم شعورها اب

0رفضت ان تدعه يعرف كم آذاها   
 مرر كالي يده فوق عينيه قائال : 

ان آخر ما اريده هو ايذاء كيت " -  
أذن ال تفعل "  -  

حدق هبا فأجربت روري نفسها على  
0األبتسام   

ال اعلم ماهو األفضل " اعرتف كالي  -
0 



لقد كنا لوحدان عد ساعات وتشاركنا  -
مجيلة مع ستار برايت  يف عدة أمور 

تشاركنا يف قبالت 0مهرهتا 000و
هذا كل  000مسروقة حتت ضوء القمر

 شئ " 
وعندما تكلم 0ساد صمت طويل بينهما 

 كالي اثنية كان صوته أجش وهو يقول :
" اذن هل السبب هو ضوء القمر فقط  

 ؟" 



" ابلطبع " كذبت عليه " فما الذي ميكن 
0ان يكون غري ذلك   

 
 دييب ماكوبر 

 
 

 الفصل أول 
 

حريق النجده   



صاحت روري كامبل وهي تثب خارج  
 السيارة

كان الدخان يتصاعد متالطما كاألمواج 
روري عرب من حتت غطاء احملرك  ركضت 

الطريق فرأت بقرة بيضاء وسوداء ترعى 
0العشب وتسري بتمهل يف اجتاهها  

وتوقفت البقرة عند حائط السكة  
احلديدية وتفحصت روري بعيون بنية 

فحمة ابلعاطفة وكأهنا تتساءل عن سبب م
0اضطراب الفتاة  



إهنا ليست سياريت" قالت روري للبقرة  -
الصغريه وهي تشري ابجتاه السيارة كل ما 
حدث هو أن الدخان قد بدأ يتصاعد 

0فجأة  
نظرت إليها البقره وهي تلوك ما اجرتته , 
مث عادت بكسل اىل ظل شجره بلوط  

0ضخمة  
سيقتلين دان  00اظن أهنا ستشتعل  -

لذلك قالت روري يف وهن وهي تراقب 
0البقرة تسري مبتعدة يف بطء  



ال أعرف ماذا أفعل؟ 00اي للسماوات  -
ال يوجد ماء على امتداد بصرها حىت إن 
وجد فليس لديها أية طريقة لنقل املاء إىل  

السيارة لقد كانت تشعر بيأس كبري  
ولذلك تكلمت مع احليوان متوقعة أن  

0من أي خملوق النصيحة   
00اوه -  

استدارت رورى لتجد رجال ميتطي حصان 
كستنائيا, وانعكست صورته يف ظل اشعة 

مشس بعد الظهر الدافئه كان يبتسم 



وهويقرتب هابطا اهلضبة يف االجتاه  
ت مرحبا قال0املعاكس لسيارة" دان " 
 روري بوالء:

0إنين مسرورة لرؤية كائنا بشراي آخر -  
لطريق منذ ساعتني فلقد كنت يف ذلك ا

ومل يصادفين مرور أي سيارة يف ذلك  
00االجتاه  

ما هي املشكلة؟ قال الرجل وهو ينزل  -
من على سرج احلصان بسهولة فائقة تدل 

0على سنوات من اخلربة   



إنين ال أعرف" قالت وهي   00إنين -
لقد كان كل  00تضرب يديها إبحباط 

شيء يسري على ما يرام عندما بدأ  
0الدخان يتصاعد يف جنون   

0إنه خبار -  
0خبار هل تعين أن السيارة ال حترتق  -  

كبح الرجل عنان احلصان ومشى ابجتاه 
والحظت روري أن 00السيارة الرايضية 

الشخص مل يكن رجال على اإلطالق بل 
صبيا يف حوايل السادسة عشرة من عمره 



رمبا أكثر بقليل لكن رغم ذلك فهي  
أن شخصا ما قد جاء تشعر ابالمتنان 

00لنجدهتا   
 وقالت له:

لقد أصر أحد أصدقائي على إعاريت  -
سيارته احلديثه هذه للذهاب إىل  

كان جيب أال أقبل فلو حدث   00سيتيل
0000هلا أي شيء   

أخرج الشاب من اجليب اخللفي لبنطلونه  
اجلينز الباهت اللون منديال أزرق  



واستعمله ليحمي يده وهو يرفع غطاء  
حمرك السيارة ويف نفس اللحظة اليت رفع 
فيها الغطاء تصاعدت كمية كبرية من  

البخار األبيض وكأهنا ضباب يتصاعد يف 
00مقربة يف أحد أفالم الرعب   

ذه الطريق  كان جيب أال أختار ه  -
 الزراعية"

فسرت روري بصراحة وهي تلوح يدها  
لكن الرجل يف  0أمام وجهها لتبدد البخار

حمطة الوقود قبل مائه ميل قد نصحين أن 



أختار هذه الطريق وقال أن هذه البلدة 
مجيلة وستفوتين رؤية امجل املناظر يف  

0أورغون ان ذهبت يف الطريق االخر  
 
 

ريا لكن مل  الحظت روري أهنا تثرثر كث
يسبق هلا ان كانت يف وضع كهذا من قبل 

0أو شعرت أبهنا ال حول هلا وال قوة  
 



لو سألتين لقلت لك أهنا ليست أمجل  -
املناظر يف هذه الوالية فقط بل يف املنطقة 

قال هلا الشاب وهو يتفحص  0أبكملها 
بعناية عدة خراطيم سوداء للمياه حتت 

ساعتها  نظرت روري إىل  0الغطاء املرتفع
إذا مل نصل إىل   0وأصدرت أنينا خافتا 

سيتيل قبل الساعة السادسة فسيفوهتا  
إن هذه العطلة مل تبدأ   00الفندقحجز 

بل كانت لديها    0بداية حسنة أبدا 
0توقعات مرتفعة لألسبوعني القادمني  



 
يبدو أن هنأك عطال يف مضخة املياة  -

قال الشاب وكأنه يعرف ما يقول  00
 واتبع:

ن الصعب حتديد مكان العطل يف  م -
كالي يستطيع أن   0هذه السيارات لكن 

0حيدد ابلتأكيد  
كالي ؟  -  
0إنه أخي -  



أهو ميكانيكي ؟ قالت روري وقد   -
0ارتفعت معنوايهتا   

إنه يعمل ويعرف الكثري عن السيارات  -
0لكنه ليس ميكانيكيا   

  0عضت روري على شفتيها السفلى 
إن 00نية واخنفضت معنوايهتا مرة اث

أفضل شيء هو إجراء اتصال هاتفي  
حيث تقوم ابلرتتيبات الالزمة إلصالح 
سيارهتا مث تتصل ابلفندق وتطلب منهم 

0إبقاء حجز غرفتها  



وقدرت الوقت الالزم حبوايل الساعة وهي 
تتذكر أقرب بلدة هلا حيث تصل مقطورة 
الخذ سيارهتا اىل اجلراج , وتثبيت مضخة 

: املياه, وسالت الشاب  
كم يبعد أقرب هاتف من هنأ ؟   -  

ابتسم الشاب مكشرا وأشار ابجتاه 
 حصانه قائال:

00فوق سلسلة التالل هذه -  
اسرتخت روري فعلى األقل بعد املكان ال 

0يشكل مشكلة  



أكمل  00حوايل عشرة أميال -
0الشاب  

عشرة أميال !! -  
مالت روري بثقلها على سيارهتا وقد  

واقسمت  0أصاهبا اإلحباط حىت العظم 
أبن هذه هي املرة األخرية اليت ستأخذ 
فيها الطريق الزراعية الريفيه وآخر مرة 
تسمح لدان أن يعرض عليها استعارة 

 سيارته !



ال تقلقي, ليس عليك أن تسريي   -
فبإمكان "فينتور" أن ينقلنا معا,وأنت 

0التبدين ثقيلة  
0فينتور ؟؟ رددت روري  -  

اجاب الشاب 00إنه حصاين  -  
نظرت روري إىل احلصان الذي كان  
خافض الرأس أيكل بعض األعشاب  

الطويلة على طرف اهلضبه , والحظت إنه 
00حصان ضخم بطريقة غري عادية  



مل متتطي ظهر حصان منذ أن كانت 
لقد امتطت مهر صغريا يف   00طفلة

أما اآلن فليس  0السادسة من عمرها 
0لديها أجلراءة للقيام بذلك  

دان أن نركب معا ؟ إهنا انت تري00أنت -
ترتدي ثواب صيفية وذلك ما يزيد األمر  

سوءا نظرت إىل احلصان مرة اثنية 
وتساءلت كيف ستصل إىل السرج وتبقى 

0حمافظة على جالل مظهرها  



إنك تردين ثواب وذلك ما جيعل أألمر   -
0صعبا  

حك الشاب طرف فكه وهو ينظر بشك 
0 

  0أستطيع االنتظار حىت أييت أحدهم  -
أرجع الشاب قبعته  0قرتحت روري ا

 بواسطة اهبامه وقال متشدقا بكسل:
لكن   00إبمكانك القيام بذلك -

سيكون ليوم آخر أو أكثر هذا ان  
0حالفك احلظ  



0اوه -  
اقرتح ان نعود إىل املنزل واحضر   -

0البيك اب   
  00ال شك أبنه عبقري القرتاحه هذا

أصغي 00فكرت روري وقالت له: حقا ؟ 
ن أكثر من سعيده إذا دفعت  ايل سأكو 

0لك مقابل وقتك  
 نظر إليها نظرة غريبة وقال:

ملاذا تريدين القيام بذلك, إنين فقط   -
0أقوم بعمل ودي يتعلق حبسن اجلوار   



لقد عاشت يف سان  00ابتسمت له روري
فرانسيسكو وحتب كل شيء عن املدينة 
لكنها ال تعرف من يسكن يف الشقة  

فالناس يف املدينة يهتمون  00اجملاورة هلا
0بشؤوهنم فقط  

قال الشاب وهو ميسح يديه ابملنديل  
 األزرق :

0امسي سكيب فرانكلني 00ابملناسبة -  
 مدت له روري يدها مبودة صادقة:

0روري كامبل  -  



0مسرور ملعرفتك , اي انسيت  -  
0وأان كذلك ايسكيب -  

 ابتسم مكشرا وقال:
0قعنيابقي هنا وسأعود أبسرع مما تو  -  

 تنهد وبدأ كأنه يفكر بشيء آخر مث اتبع :
ستكونني خبري لوحدك هنا, أليس  -

 كذلك؟
0ابلتأكيد ال تقلق بسبيب  -  

أبعدت ساقيها ورفعت يديها يف وضعية  
 كاراتيه واتبعت :



استطيع العناية بنفسي , اخذت دروس  -
0للدفاع عن النفس   

ضحك سكيب ضحكت خافتة وسار  
وخالل 00متطى السرجابجتاه فينتور , وا

دقائق كان خمتفيا عن األنظار فوق  
مث  00راقبته روري 0سلسلة التالل 

مشت إىل طرف اهلضبه العشيب وألقت 
كانت البقرة تنظر ابجتاهها , 00بنفسها 

 وشعرت روري أبهنا جمربه على التوضيح: 



قائال إنه   00لقد ذهب للمساعدة -
00شيء يتعلق حبسن اجلوار   

وابتسمت  0البقرة خوارا عاليااصدرت 
 روري قائلة : 

0وأان أيضا اظن ذلك -  
مرت ساعة وأحستها روري دهرا  

أحست مبعنوايهتا تذبل مع الشمس 00
الغاربة, وشكت أبن وجود سكيب 

فرانكلني كان شيئا خلقه خياهلا اجملهد  



مسعت صوت انفجاراي فنهضت واقفة 00
0ووضعت يدها فوق عينيها  

كان   00لألسفلونظرت إىل طريق 
سكيب يقود جرار ضخما ويتجه صوهبا 

0 
فمنقذها الشاب قد   0ازدردت روري 

رفع سكيب  0آتى إلنقاذها جبرار زراعي
واستطاعت رغم املسافة  0قبعته ولوح هلا

ردت  0أنت ترى ابتسامته املكشرة 
التحية بضعف وهي ترسم ابتسامة على 



إهنا تفضل احلصان من وسيليت  00شفتيها
ابلكارثة يوجد مقعد واحد  0املتوفرةالنقل 

فأين خيطط سكيب أن جتلس   0جلرار ا
على احملرك؟ !0  

وما أن وصل الشاب اىل السيارة حىت  
ادار اجلرار يف دائرة عريضة إىل أن واجه  

 االجتاه الذي أتى منه وقال: 
يقول كالي إنه جيب ان جنر السيارة  -

أنت ال  00عوضا عن تركها يف الطريق 
أليس كذلك؟متانعني    



0مهما كان تفكريه فهواألفضل -  
وضح  0سيصل هنا يف أية حلظة -

تناول خطافا 00سكيب وهو يقفز أرضا 
وسلسلة وبدأ يوصل السيارة الرايضيه 

 ابجلرار وأكمل قائال :
0لدي كالي شيئان عليه إكماهلما أوال -  

أومأت روري مقرة ابجلميل رغم كل   -
0شيء  

ا روري صوت بعد دقيقتني وصل إىل مسعه
هذه املرة كانت شاحنة  00حمركا آخر



عتيقة قدمية الطراز يعلو ألصدأ رفراف 
0العجلة األمامية اليسرى  

 أعلن سكيب وهو ينظر ابجتاه الطريق: 
0إنه كالي اآلن -  

شغلت روري نفسها إبزالة األعشاب  
وعندما انتهت  00العالقة على ثوهبا

نظرت لألعلى فرأت رجال طويال ذا  
كان 00ينزل من الشاحنة عضالت 

يرتدي قميص وبنطلون جينز وقبعة 
0منخفضة فوق جبهته تظل عينيه  



علقت انفاس روري يف حلقها وهي  
شئ ما يف كالي  00تراقب رشاقة حركاته 

إنه جيسد 00فرانكلني قد اختطف خياهلا 
الرجل  00فكرهتا عن رجل املزرعة الريفي

وختيلته مروضا للحيواانت  00الرجل 
00 الرباري  

لقد شعرت يف مظهره وهيئته بقوة كبرية  
وجذب نظرها  00أتت من األرض نفسها 

وعيناه الرماديتان الساحراتن مما جعلها  
أنفه ذو نتوء عظمي  0حتدق فيهما طويال  



أنة قد أصيب بكسر مع احنناء خفيف وك
فشعرت روري بوخز يف   0سابق ابتسم 

0عمودها الفقري مل جتد له تفسريا  
دقان فيها ويداه  كانت عيناه حت

 مسرتخيتان على وركه النحيل عندما قال:
تبدين وكأنك قد وضعت نفسك يف   -

 0كان صوته اجش منخفضا  00مآزق هنا
0وعابث قليال   



أحست بكلماته وكأهنا تطوق حنجرهتا 
انفرجت  00وهي تفكر جبواب ذكي

0شفتاها ومل تقل شيئا لشدة ارتباكها   
عينيه ابتسم كالي فتجعدت خطوط زوااي 

0بشكل يثري اإلعجاب  
يعتقد سكيب أهنا مضخة املياه  -

0قالت تشري ابجتاه السيارة00  
أتت كلماهتا ضعيفة وشعرت بنفسها غبيه 

مل يسبق ان اثر فيها أي رجل هبذه  0
الطريقة إنه ليس وسيما , ليس مثل دان 



ان كالي ال يشبه دان  00ال 00روجرز 
ابدا فدان أنيق ومهذب وفخور جدا 

0ارته بسي  
مشى  00يبدو ان سكيب على حق -

ابجتاه السيارة اليت كان أخوه يصلها  
0ابجلرار   

ادار خرطوم املياه األسود اللذي تفحصه 
سكيب من قبل وعبس قليال مث تفحص 
املضخة وأومأ برأسه وربت على ظهر  

 أخيه قائال ابستحسان: 



عمل جيد ابتسم سكيب ابتهاج   -
0إلطراء أخيه  

مهتمه أبجياد هاتف  اتصور إنك  -
نرحب بك يف منزلنا الستخدام اهلاتف 0

0املوجود عندان   
0قال كالي وهو ينظر اىل روري مباشرة    

0شكرا لك -  
اىل اذنيها  أحست خبفقات قلبها تصل 

وبغثيان يف معدهتا إن ردت الفعل هذه  
إهنا فتاة يف الرابعه 0غري عادية ابلنسبة هلا 



والعشرين من عمرها هادئة متزنة وليست 
مراهقة طائشة ال تعرف كيف تتصرف  

00عندما ينظر إليها رجل جذاب  
دار كالي حول الشاحنه وفتح الباب 

لروري انتظرها اىل ان وصلت ومد هلا يده  
سأعدها على الصعود والمس تصرفه  ي

لقد مضى وقت طويل مل 00البسيط قلبها
يظهر هلا أحدهم لطفا غري مربك كهذا  

00 



مث ذهب كالي وجلس خلف املقود وأدار  
0احملرك فزأر فورا   

قالت   00اعتذر ألي إزعاج سببته -
0روري بعد عدة دقائق من الصمت   

مهس  00ليست هناك أية مشكلة  -
على القيادة يف نطاق   كالي وهو يركز

0السرعة احملدودة  
انعطف بعد عشرة دقائق ومر حتت 

مدخل ذات قنطرة مكتواب يف أعالها" 
الك ان " كانت املراعي اخلضراء اخلصبه 



منتشرة على جانيب الطريق اخلاصة وتوجد 
عدة خيول ترعى هبدؤ ،إن روري ال  
تعرف شيئا عن سالالت اخليول لكن  

يول فهي تبدو  مهما كان نوع هذه اخل
مث الحظت روري منزال  0رشيقة ومجيلة 

كبريا مؤلفا من طابقني حتيط به شرفة  
عريضة مليئة ابلنبااتت اليت هتتز مع  

0النسيم   
وتتعرج اغصان شجريات الورد على  

0املدخل  



 00قالت روري بنعومة 00إنه مجيل -
إهنا مل تكن تتوقع وجود شيء كهذا يف  

0الطرق اخللفية ألورغون  
 يعلق كالي بشيء واستمر يقود خلف ومل

املنزل يف اجتاه أضخم إسطبل وقعت عينا 
روري عليه ال بد أنه يتسع لثالثني حصاان 

0أو أكثر  
0هل تريب اخليول؟ سألته -  

حتركت ابتسامة يف عينيه كالضوء السريع 
 وقال: 



0"الك ان" هي مزرعة خيول -  
عربية؟ -  

0سادلربوس000ال ساللة أمريكية  -  
اظن أبنين مسعت هذه الساللة من ال -

 قبل !! 
0رمبا ال  

أوقف السيارة يف املكان املخصص هلا 
وساعد روري على النزول مث قادها إىل  

0خلف املنزل  



صاح وهو يفتح الباب   00ماري -
ويفسح اجملال لروري لكي تتقدم إىل  

قابلت روري رائحة   00املطبخ الكبري
وعرفت أنه هذا   0القرفة والتفاح

الشهي ينبعث من فطرية طازجة اخلبز العبري 
كان    00موضوعة على املنصة كي تربد 

كلب بالد دور أسود قامتا على بساط  
ندما  رفع رأسه وهز ذيله ع00مزركش 

خطا كالي من فوقه ,مث احنىن وحك اذنيه 
 قائال:



00إنه بلو -  
قالت رورى والحظت 00مرحبا بلو  -

0أن الكلب متقدم يف العمر  
0ري ليست قريبةيبدو أن ما -  

هل ماري زوجتك؟ -  
إهنا مديرة املنزل وأان لست   -

اخربها كالي اسعدت هذه 0متزوجا
املعلومة قلب روري مث شعرت أهنا محقاء 

حسنا إهنا اجنذبت اىل هذا الرجل ذي 00
 العينني الرماديتني بلون مساء 



سان فرانسيسكو, لكن ذلك ال يغري أي 
جمهم وإذا سارت خططها وفقا لربان0شيء 

فأهنا ستكون خارج حياته خالل ساعات 
0قليلة  

من املرجح أن ماري يف الطابق العلوي  -
فسر كالي عندما مل ترد مدبرة املنزل 00
على ندائه , وأشار أبجتاه اجلانب   0

 اآلخر يف املطبخ قائال:
0هناك هاتف على احلائط -  



وبينما تفتش روري على رقم اهلاتف يف  
, توجه كالي اىل  حمفظة اجليب اجللدية

الثالجة وأخرج إبريقا ملوان من السرياميك 
 وسأهلا :

هل تريدين شااي مثلجا أومأت براسها  -
فقد كانت تشعر  00نعم ارجوك 00

0حبلقها جافا   
اخرج   0وبينما هي تتكلم يف اهلاتف

كالي كأسني طويلني من اخلزانة ومالئهما 
عبات الثلج , مث صب إىل منصفهما مبك



الشاي وأضاف شرائح رقيقة من 
00الليمون  

أهنت روري حمادثتها ومشت إىل الطاولة 
وجلست قبالة كالي وتناولت كأسها  

 قائلة :
كنت اكلم الفندق يف سيتيل ليس    -

إبمكاين إبقاء حجز الغرفة بعد الساعة  
0السادسة  

ال شك بوجود أمكنة يف فندق   -
أت روري لقد  قال بثقة : أوم 000آخر



كانت يف طريقها آيل حضور مؤمتر كتاب 
ومجيع   00وتكره أن تفوهتا دقيقة منه 

0الفنادق القريبة حمجوزة   
سأكلم اجلراج يف انينتغل عرض   -

0كالى  
هل هو قريب ؟ -  

0أميال أسفل الطريق   5حوايل  -  
اسرتاحة روري إهنا مل تسمع من قبل عن 

0يها  انينتغل لكنها شاكره لوجود جراج ف  



لقد عمل جو العجوز أغلب حياته يف  -
0السيارات وسيقوم بعمل جيد لك   

أومأت روري مرة اثنية ومل تعرف مباذا  
0جتيب   

مشى كالي بسرعة حنو اهلاتف وأدار  
عبس 00رقم مث حتدث لبضع دقائق ال

 عندما وضع السماعة ,وارادت روري أن 
تسأله وقبل أن تفتح فمها امسك بدفرت  

رقما آخر وازداد عبوسه  هاتف وأدار 
0عندما أهنى احملادثة  



0لديه أخبار سيئة لك  -  
مل حتب 00؟ غاص قلب لروري 00اوه -

ما  00الطريقه اليت كان كالي عابسا هبا 
 األمر اآلن؟ 

 
لقد اهنى جو العجوز عمله وذهب يف  -

عطلة وال يتوقع أن يعود للعمل هذا  
أما اجلراج يف ريفر سدال الذي 00الشهر 
ميال جنواب فيستغرق إرسال  60يبعد 



أايم على األقل  4بديل عن مضخة املياه 
0 

 الفصل الثاين 
 
 
 

! صاحت روري وهي تشعر   00أايم 4 -
أبن وجهها قد شحب : إن ذلك  

ال أستطيع االنتظار كل هذه   00مستحيل
0الفرتة   



 قال كالي متشدقا : 
0يبدو يل إنه ليس لديك خيار -  

ابلتأكيد يوجد شخص آخر أستطيع  -
0االتصال به  

بدا كالي وكأنه يفكر مليا , مث هز كتفيه 
 بال مباالة وقال: 

حاويل ان اردت , لكن لن يفيدك  -
ذلك إذا كان اجلراج يف ريفرسدال ال  

أتمني قطعة الغيار قبل يوم  يستطيع 



السبت فما الذي جيعلك تعتقدين أن  
 جراج أخرى يستطيع القيام بذلك أسرع؟

اغاضها قبول كالي النهائي اهلادئ  
00للوضع  

أايم فسيفوهتا مؤمتر   4فلو بقيت هنا 
الكتاب الذي كانت ختطط حلضوره منذ  
أشهر, وقامت بعمل الرتتيبات الالزمة  

هائه يف فكتوراي يف لقضاء عطلتها بعد انت
0جزيرة كولومبيا  



أعطاها كالي دفرت اهلاتف فقامت رورى 
بتقليب صفحاته الصفراء وهي تشعر  
ابإلحباط إىل أن وصلت إىل عنوان  

تصليح سيارات كانت األمساء املدرجة 
0قليلة وال تعد خبدمة سريعة   
 وزفرت انفاسها قائلة:

أي   00ال يبدو  00حسنا 00نعم  -
0ذلكفائدة يف   

وجلست مباشرة مثبطة اهلمة على  
0املنصة  



لقد قدمت يل أنت وأخوك أقصى ما  -
ميكن من املساعدة وأقدر لكم كل ما  

فعلتما من اجلي, واآلن هل ابإلمكان أن 
ما هو   00000تذكر يل أسم فندق يف

 اسم البلدة اليت ذكرت قبل قليل؟؟ 
0انينتغل -  

ابتسمت ابتسامة مرتعشه   00حسنا -
ى ما استطاعت يف هذه اللحظة وهي أقص 

0واتبعت " اي مكان نظيف يفي ابلغرض   
 حك كالي طرف فكه قائال :



أخشى أن ذلك سيشكل مشكلة  -
0أخرى  

ما األمر اآلن؟  -  
0ال يوجد فندق يف انينتغل -  

ماذا انفجرت روري وهي تسقط يديها  -
على ساقيها إبحباط غاضب " ال يوجد  

ما"فندق جيب أن يكون هناك فندقا   
ال يوجد هنا حركة مرور كبرية فالناس  -

0ختتار عادة الطريق الثاين  



هل يلمح إىل أهنا كانت جيب أال ختتار 
الطريق الزراعي؟ ان عطلتها على وشك 

زفرت انفاسها مرة أخرى  00االهنيار 
وهي حتاول جاهدة احملافظة على هدؤها 

0الذي يتحطم مع مرور كل اثنية  
تأكيد يوجد  ماذا عن ريفرسدال ابل -

0فندق  
 أومأ كالي قائال :

يوجد فندقا مجيل حقا, لكن أشك أبنه  -
0مليء ابلنزالء اآلن  



مليء ؟ قلت يل إن الناس ال ختتار   -
0هذه الطريقة عادة  

0نعم السياح ال خيتارون هذا الطريق -  
إذا كيف سيمتلئ الفندق؟؟ -  

0بعائلة جريوم  -  
عفوا؟-  

مشل كبري  سيكون لعائلة جريوم اجتماع -
حيث سيحضر مجيع أفرادها يف كل  0

مكان وقد أخربين جرييوم ابألمس أن أحد 



أبناء عمومتهم سيحضر من بوسطن وهذه  
0اإلسرة أكرب من أن متأل الفندق فقط  
قامت بعمل خمابرة هاتفية للفندق  

0فتأكدت هلا شكوك كالي  
دمدمت قالت روري ويدها  00هائل  -

ستقضي 00ال تزال على مساعة اهلاتف 
الليل انئمة على مقعد يف حديقة يف 

هذا إن كان يوجد فيها 00انينتغل
0حديقة  
- 



فتح الباب اخللفي ودخل سكيب وهو  
صب لنفسه  00يبدو مسرورا لشئ ما 

كواب من الشاي املثلج واتكأ على  
املنضدة حمدقا من روري اىل كالي , 
وسأل عندما مل يتطوع أحدمها أبي  

 توضيح:
حدث ؟ماالذي  -  

أجابت روري   00مل حيدث الكثري -
 4سيستغرق إصالح مضخة مياه السيارة 

أايم كما أن الفندق الوحيد الذي يبعد  



ميال حمجوزا أبكمله ملدة   60
000أسبوعني  

ال يوجد مشكلة يف ذلك   00رائع -
" قال سكيب 0000فبإمكانك البقاء هنا 

 بسرعة وعيناه الزرقاوان تومضان بلهفة:
أليس   00نرحب ببقائك معناإننا   -

 كذلك اي كالي؟
تكلمت روري بسرعة قبل أن تفسح  

 اجملال لكالي ابإلجابة:



إنين أقدر عرضكم لكنين ال أود  00ال  -
0أن أزيد من إزعاجكم   

مرة 00ال يوجد أي إزعاج اليس كذلك -
اثنية وجه سكيب حديثه إىل أخيه األكرب 

0قل هلا ذلك اي كالي   
دت روري دون أن ر 00ال جمال لذلك  -

تدع كالي يتكلم أية كلمة إهنا ال تعرف  
هؤالء الناس واألهم من ذلك هم ال 
0يعرفوهنا وهي ال تريد أن تستغلهم أكثر   



نظر كالي إىل عينيها وارتسمت ابتسامة 
 خفيفة على فمه وقال: 

األمر مرتوك لك اي روري ونرحب بك  -
0يف "الك ان" إن أردت البقاء  

بعمل الكثري من   لقد قمتم 00لكن  -
00حقيقة أنين ال أستطيع 00آجلي  

قاطعها   00يوجد العديد من الغرف -
 سكيب حبماس 



وفكرت روري إن عينيه الزرقاوين  
تذيبان اقوى   00الشبيهتني بعيين طفل

0األغراءات   
هناك ثالث غرف نوم فارغة يف الطابق  -

العلوي , وال حاجة القلق بشأن بقائك  
0دةمع عازبني فماري موجو   

 
ال ميكن لروري أن تتخيل كيف تقبل هبا 

وأصبحت حججها بقبول 00هذه األسرة 
ورغم ذلك قالت :  00عرضهم ضعيفة  



0لكنكم ال تعرفونين -  
أليس  00نعرف كل ما حنتاج معرفته -

كذلك ايكالي ؟ مرة أخرى حدق 
 سكيب يف أخيه يلتمس أتييده 

 00نرحب إبقامتك عندان , إذا أحببت -
و حيدق بروري مرة اثنية قال كالي وه

شعرت بنفسها جمربة من قبل هذا  
إن فكه العنيد ال يلني   00الرجل

إهنا دائما تفخر بقدرهتا على 00بسهولة
وتقول هلا غرائزها ان  00قراءة الناس 



إنه  00كالي فرانكلني شخص يوثق فيه
عتماد عليه أمني بشكل دقيق وميكن اال

ا بكل ما يف الكلمة من معىن وتعرف متام
00أبنه كرمي  

قالت وهي  00سأكون شاكرة جدا -
حتبس الدموع يف عينيها للطف عائلة  

فرانكلني غري املعقد ابلنسبة هلا كشخص 
لكن أرجو أن تدعوين  00غريب متاما 

أقوم بعمل ما كي أعوض عن القلق الذي 
0سببته لكم   



0ليس هناك أية قلق -  
قال سكيب وهو يبدو إنه سيقفز يف  

 اهلواء 
ي قليال عندما نظر إىل أخيه  عبس كال

 األصغر 
حقيقة إذا كان هناك أي شيء إبمكاين   -

أن اقوم به فسأكون أكثر من سعيدة 
0لتقدمي يد املساعدة  

 شددت روري على كلماهتا: 



ال اعتقد أبنك تعرفني اي شيء عن   -
0الكومبيوتر  

كنا 00اعرتفت مرتددة 00القليل  -
0نستعمله يف املكتبة  

مكتبة؟ هل أنت أمينة  -  
أو مأت روري وهي ترفع خصلة شعر من 

 على جبهتها وقالت :
0إنين متخصصة يف أدب األطفال -  

 00إهنا أتمل أن تصدر كتااب يف يوما ما 
وهذا هو السبب يف رغبتها حبضور املؤمتر  



من كتاب   3يف سيتيل حيث سيتحدث 
األطفال وهي تريد لقائهم واتبعت كالمها 

 لكالي:
لديك جهاز كومبيوتر فسأكون إذا كان   -

سعيدة ابلقيام مبا أستطيع لو علمت كيف 
0يعمل  

لقد اشرتى كالي جهازا يف الشتاء   -
0املاضي  
وهو يقول أبنه 00أعلمها سكيب بفخر 

00موجة املستقبل  



من الطريقه اليت سجل فيها سالالت 
00ونسب اخليل ألربع أو مخسة أجيال  

 
تقع    كانت مدبرة املنزل هي أثقل امرأة

عينا روري عليها دخلت املطبخ وهي  
 حتمل مكنسة ودلوا 

توقفت قليال لتتفحص روري يف نظرات 
جاهبا قياسية سريعة ويبدو أهنا مل تنل إع

فقد دمدمت بشئ ما عن فتيات املدينة 
0وهي متشي متجاوزة سكيب  



قال كالي : هذه روريكامبل  00ماري -
لقد تعطلت   00من سان فرانسيسكو

سيارهتا لذلك ستبقى عندان لبضعة أايم 
0قادمة هل جتهزين هلا الفراش  

مأل العبوس وجه املرأة األكرب سنا وقالت 
 روري بسرعة: 

أرجوك أستطيع أن أقوم بذلك  00اوه  -
0بنفسي ال تزعجي نفسك ماري  

 أومأت ماري قائلة: 



األغطية يف احلجرة الصغرية يف الطابق  -
0العلوي  

مل يرفع كالى صوته :   0روري ضيفتنا  -
لكن استياؤه كان واضحا يف كل حرف 

0قاله  
 هزت ماري كتفيها بال مباالة قائلة:

  00لدي أعمال جيب أن اقوم هبا  -
تقول الفتاة إن إبمكاهنا جتهيزا الفراش,  

0إذا لتقم بذلك  



مل تستطع روري االحتفاظ اببتسامتها 
 وهي تسمع ماري تكمل: 

املدينة أنت تريد أن تدعو فتيات  -
لكن لدي أمور  00جيد 00لإلقامة هنا 

هامة جيب إجنازها قبل ان أجهز هلا  
0مث مشت خارج املطبخ 0الفراش  
0إن ماري حتب األسرة -  

طبيعتها أن تكون   - 00وضح سكيب
0وقحة إال أهنا ال تعين شيئا بذلك  



قالت  00إنين متأكدة أهنا ال تعين  -
رورى مبتسمة ليعرف كالي وسكيب أهنا 

يست منزعجة لقد استنتجت أن مدبرة ل
منزل فرانكلني ال حتمل أية افكار جيدة 

0عن أي شخص من املدينة  
سأحضر حقيبتك من السيارة عرض  -

0سكيب وهو يتجه إىل الباب مباشرة  
أهنى كالي كأسه ووضعه على املنصة وهو 

 يقول:



وتوقف   00جيب أن أعود للعمل -
 لدقيقة قبل أن يفضي : 

ي من نفسك, أكيد؟ال تتربم00 -  
0ال تقلق من اجلي 0أبدا -  

 أومأ كالي وقال:
0العشاء يف اسادسة -  

0سأكون جاهزة -  
مجعت روري الكؤوس الفارغة ووضعتها 
يف احلوض وبينما كانت تنتظر سكيب  
الذي ذهب إلحضار أمتعتها أجرت  



اتصاال هاتفيا مع دان لكن لسوء احلظ مل 
ولذلك  0جتده فقد كان حيضر اجتماعا 

تركت له رسالة تشرح فيها أبهنا ستتأخر 
وستحاول االتصال به اثنية ترددت يف أن 

لكنها 0عائلة فرانكلني ترتك له رقم هاتف  
00مل جتد سببا مينع ذلك   

عاد سكيب يف نفس اللحظة اليت وضعت 
 فيها السماعة : 



يقول لك كالي إنه ميكن استخدام غرفة 
قال سكيب وهو  00امي وايب القدميه 

0يدخل املطبخ  
كان يسحب حقيبة مالبسها الكبرية يف 

يد ويعلق احلقيبة الصغرية على كتفة 
 وأكمل قائال: 

تقع غرفتهما يف الطرف اآلخر للمنزل  -
0لقد قتال يف حادث سيارة 00  

00لكن -  
0تطل غرفتهما على أمجل منظر -  



سكيب حقيقة إن أية غرفة ستفي   -
00ابلغرض ال أريد غرفة والديك  

لكن كالي يريد أن تستخدمي هذه  -
0الغرفة  

قال سكيب وصعد السلم وثبا بطاقة  
 الشاب املوجودة لديه

وري ببطء وهي تزلق يدها على  تبعته ر 
 عمود الدربزين املطلي

نظرت إىل غرفة اجللوس فرأت مدفأة  
 حجرية كبرية يف اجلدار 



و ااثاث مرحيا مصنوع من خشب السنداين 
الصلب يكسوه قماش قطين مطبوع 
 ,ووسائد, والسجاجيد عديدة مزركشة

منتشرة هنا وهناك على األرضية اخلشبية, 
مة ابلعاج موجود يف وبيانو ذا مفاتيح مطع

أحد اجلوانب ولفت نظرها مباشرة  
جمموعة من صور األسرة معلقة فوقه  
مباشرة ومنها صورة كالي وهو أصغر  
عمرا يف حفل التخرج أما أكرب الصور  

 فقد كانت



يف أطار حناسي مزخرف وفيها يظهر  
زوجان يف منتصف العمر يبدوا بوضوح  

00أهنما والدا سكيب  
السلم ونظر من   توقف سكيب يف أعلى

 فوق كتفه قائال:
لقد بىن جدي هذا املنزل منذ أكثر من  -

0سنه 50  
0إنه رائع -  

نعتقد ذلك اعرتف وعيناه تشرقان   -
 ابلفخر 



كانت غرفة النوم الرئيسية يف هناية املمر 
مفتوحة على شرفة تظهر صورة مكشوفه 
للوادي أبكمله واملراعي اخلضراء املنتشرة 

عرت روري أبهنا قد  على مدى الرؤية ش
00جذبت إىل هذا اجلمال الريفي   

سحبت نفسا عميقا وملعت يف ذهنها  
فكرة أبنه من املريح جدا االستيقاظ على 

0هذا املنظر الطبيعي اهلادئ يوما بعد يوم  
قال 00كل شخص حيب هذا املكان   -

 سكيب من خلفها



0أستطيع أن أفهم ملاذا -  
أبسف قال 00علي أن أعود للعمل  -

ووضع حقيبة مالبسها على سرير مزدوج  
 موضوع يف اسفله حلاف مطوي

 استدارت روري انحيته مبتسمة وقالت: 
ترى ماا لذي  00اشكرك اي سكيب -

 كان سيحدث لو مل حتضر؟! 
امحر وجهه قليال, وبدأ ابخلروج من الغرفة 
خبطوات صغرية بطيئة وكأنه كاره ملغادرة  

 روري مث قال:



0العشاءسأراك وقت  -  
قالت روري مبتسمة 00انتظر ذلك  -

 مرة اثنية
رفع يده اليمىن   00إىل اللقاء اآلن -

إبمياءة وداع وانطلق مسرعا إىل املمر  
0ومسعت ضرابت خطواته على السلم   

مل تستغرق روري يف تعليق مالبسها يف  
اخلزانة إال بضع دقائق نزلت بعدها اىل  
املطبخ ووجدت ماري مشغولة بتقشري  

0بطاطاال  



0أود املساعدة لو كان إبمكاين ذلك -  
ردت مدبرة املنزل بفظاظة  00حسن -

وهي تتناول قشارة أخرى من الدرج  
 القريب وتضعها على املنضدة مث قالت:

أعتقد أن السيارة الرايضية املوجودة يف  -
0الفناء هي سيارتك  

فإن مضخة املياه فيها حباجة  00اظن -
0لإلصالح  

تشر إىل ان السيارة   أجابت روري ومل
0ليست هلا ابلفعل  



0ردت ماري00هم  -  
 تناولت روري حبة بطاطا وقالت :

يقول امليكانيكي يف ريفرسدال أن   -
إصالح العطل يستغرق حىت يوم 

0السبت  
 وللمرة الثانية جتيب ماري بفظاظة قائلة: 

ا ذا صح ما قال, فرمبا استغرق إىل   -
مر  فاأل00يوم اخلميس, أو شهر من اآلن 

سيان ابلنسبة جلورج واحلقيقة هي أبنك  
0ستمكثني هنا طوال الصيف  



 الفصل الثالث 
 

كان لكلمات ماري صدى يف رأس 
00روري  

وقفت داخل غرفة الطعام مرتدية تنورة 
صيفية وبلوزة قطنية بلون الكرميا وأعلنت 

 قائلة:
  4ال أستطيع البقاء هنا أكثر من  -

0أايم  
فاء وقال:نظر إليها كالي بطريقة جو   



ال أنوي أن أمسك بك كسجينه اي  -
0روري  

أعرف لكن ماري قالت يل أنين إذا   -
اعتمدت على جورج ما امسه؟ يف تصليح 

جيب   00السيارة فسأقضي الصيف هنا
إن أعود إىل سان فرانسيسكو فلدي  

الحظت كم هو سخيف  00عمل هناك
حديثها وكأن وجود عمل لديها يفسر كل 

0شيء  



أبقي وراء جورج اىل أن إن أردت فس -
0اأتكد إنه لن ينسى املوضوع  

شعرت روري أهنا أفضل 00ارجوك  -
0بقليل ألهنا قالت ما يف عقلها  

  00كما أن الباص أييت أايم األثنني   -
قال سكيب لزايدة التأكيد فإذا حصل 
األسوأ فيمكنك أن أتخذي الباص اىل  

كاليفورنيا فيما بعد ألخذ سيارة 
0صديقك  

قالت روري00 الباص -  



صحيح ان  00أستطيع ان أخذ الباص -
نص عطلتها قد هدر إال إنه من املفروض 

0أن تنقذ ما تبقى  
كان كل من الرجلني جالسني إىل املائدة, 

حىت هنض  00وما أن أقرتبت روري 
سكيب ودار إىل الطرف املقابل من  

0الطاولة وسحب الكرسي هلا  
قالت مبتسمة له 00اشكرك -  

كان شعره األسود رطبا ومرتبا, لقد بدل 
ثياب العمل وأرتدي قميصا وربطة عنق 



وبنطلوان رماداي فضفاضا, دفع الكرسي  
يف سلوك ابلغ التهذيب , وعندما مال  

أبجتاهها منعت روري نفسها من التكشري 
ال بد أنه قد نقع  00لرائحة العطر النفاذة

!!00نفسه هبا  
قت يف  نظر كالي إىل روري وعندما حد

اجتاهه, رأته حياول جاهدا منع نفسه عن  
ال بد أنه وجد تصرفات أخيه 00الضحك

مضحكة لكنه حاول أال حيرج مشاعر  
 اخيه, 



مل تعرف روري كيف جيب أن تكون يف  
ردة فعلها فسكيب ال يزال مراهق وهي  
ال تريد أن تشجع اي نزوة أو خيال 

0لديه  
آمل أن تكوين جائعة فقد اعدت ماري  -

قال وهو يعود إىل كرسيه00ا جيدا طعام  
اعرتفت 00أكاد اموت من اجلوع  -

 روري
وهي تنظر اىل األطباق املنتشرة على  

من   أعطاها كالي طبقا كبريا0الطاولة



الدجاج املقلي, تتبعه بطاطا مهروسة,  
 وصلصة مرق حلم ,وبسله خضراء, 

وحاملا قاربوا على االنتهاء كانت روري قد 
0أكلت كل شي  

 00نسي أن ترتكي جماال للحلوىال ت -
0علق كالي متشدقا  

وهنا كان سكيب حياول ما بوسعه يف  
0جذب انتباهها  

شعرت روري  00نظر إليها كالي وابتسم 
فمنذ  00برأسها خفيفا ومل تفهم ملاذا



اللحظة اليت نزل هبا كالي من الشاحنة 
0وهي ليست كما هي  

سأخذك بعد العشاء إىل األسطبل  -
اىل "امللك جينيوس" ألقدمك   

قال سكيب ملوح بفخذ دجاجه كأنه  
0يقود أوركسرتا  

0يسرين أن ألتقي به -  
ما أن تقابليه حىت تشعري مثلما   -

عندما  0شعرت ابلنسبة إىل "الك ان"



وقفت يف شرفة غرفة النوم ونظرت اىل  
0الوادي  

افرتضت روري أبن امللك ليس كبري 
يف   العمال , بل أحد اخليول اليت رأهتا

0املرعى أمام املنزل  
ال اظن أبهنا فكرة جيدة أن أتخذ   -

0روري قرب "هرقل"   
0وهو مقطب قليال  00حذر كالي اخاه   

لكن بدا على سكيب  00ابلطبع ال  -
0للحظة أنه يريد اجلدال يف هذا األمر  



من هو هرقل؟ -  
وضح 00 0إنه حصان كالي -
"لديه ميل ألن يسلك سلوكا   00سكيب

  يكن كالي قريبا منه"متردية إذا مل
 أسرتعى انتباه روري كلمة "سلوك متردي"
فحىت اذا مل يبال سكيب بنصيحة أخيه 

0لكنها ترحب هبا  
فهي مل تقرتب من حصان منذ ان امتطت 

ا ومهما املهر وهي يف السادسة من عمره



شجعها سكيب فستبقى بعيدة عن ذلك 
00الك ان00املخلوق مبسافة جيده   

ي أحضر "هرقل" اىل  قال الرجل الذ -
"الك ان" إنه حصان جامح غريممرن وأراد  
أن يهلكه ولكن كالي أصر على ترويضه 

0أوال  
واآلن هل هو حصانك الشخصي؟  -

0سألت روري موجهة السؤال إىل كالي  
 أومأ كالي قائال: 

0لقد اصبح بيننا نوع من التفاهم  -  



إنه تفاهم بينهما فقط "فهرقل" ال حيب  -
0يقرتب منه أي شخص آخرأن   

 أضاف سكيب 
سأبقى بعيدة عنه املسافة اليت   -

اكدت روري بسرعة إىل   00يريدها
0الشقيقني  

ابتسم كالي وشعرت روري مرة اثنية  
فهذا االجنذاب  00بقلبها يضطرب 

 كالي قد أتكدت منه يف الغريب إىل
وقفزت اىل  00النظرة اليت وجهها إليها



دان روجرز ذهنها افكار غري متوقعه عن 
فإن دان مسسار بورصة مطلق كانت 00

تراة كثريا خالل األشهر القليلة املاضية 
وقد استمتعت بصحبته وأصبحت تعتقد 

0مؤخرا أبهنا حتبه  
لكنها اآلن تشعر بشئ خمتلف فهي لن 

تنجذب هبذه القوة اىل كالي فرانكلني لو 
0كان دان أكثرمن صديقا هلا  



قضاء   كما أن أحد أسباب تصميمها على
العطلة بعيدا هو اختبار مشاعرها ابلنسبة 

0لدان  
وها قد مضى هلا يومان بعيدة عن سان 

0فرانسيسكو وأصبح لديها اجلواب  
 

وبتأن أبعدت نظراهتا احملدقة عن كالي 
كانت عينا سكيب الزرقاوان    00

الداكنتان تتألالن وهو حيدث روري عن 
0اخليول األخرى يف "الك ان"  



لقد وضعه  00مللكانك ستحبني ا -
0كالي يف جمموعة اخليل املعدة للسباق  

منذ أربع سنوات كنا نقوم بعمليات   -
تزاوج مع اخليول العربية خالل السنتني  

املاضيتني, وقد نتج عندان ثالثة من افضل 
0اخليول من منشأ واحد وامللك ابلطبع    

هل مجيع اخليول اليت رأيت يف املراعي  -
 هي لكم؟ 

اجاب سكيب 00مبعظمها إننا نعتين  -
والباقي أحضرت إىل هنا من أماكن  



عديدة لكي يقوم كالي برتويضها و  
0تدريبها  

هل تروض اخليول؟؟  -  
مل تستطع روري أنت ختفي تعجبها ,  
فصورة كالي جيلس على حصان بري 

يشب بعنف جعلت روري تشعر برغبة يف 
0الضحك  

إن ترويض اخليول ال يتم بنفس الطريقة   -
وضح هلا  00هرها صوره هوليووداليت تظ

00كالي  



كانت رورى على وشك أن توجه له  
0سوأال آخر  

عندما وضع سكيب مرفقة على الطاولة  
0ومال لألمام  

ومرة اثنية شعرت بعطرة النفاذ خيرتق  
لالبتسام له , لكنه أنفها قامت ما بوسعها 

فال  0بقى يف هذا الوضع أكثر من ذلك
ت  شك أنه عينيها ستدمعان وشعر 

0ابلعطاس يدغدغ انفها  



كما عمرك اي روري ؟ اتى السؤال من   -
سكيب بسرعة حىت أن روري مل جتب فورا 

 مث قالت:
0وعشرون 4 -  

وجه كالي إىل أخيه نظرة شاخصة وقال 
 له:

هل تقوم إبجراء لقاء صحفي مع   -
0روري  

0إنه فضول فقط 00كال  -  
0إهنا كبرية ابلنسبة لك أيخي الصغري -  



0إنين ال أعرف شيئا عن ذلك -  
 رد سكيب حبماس: 

إنين دائما احب الفتاة الناضجة إىل   -
0جانب نوع ذكاء وجاذبية روري  

نوع ماذا؟ -  
 هز سكيب كتفيه ال مباليا وقال:

أنت تعرف ما اعنيه , فهي ابلكاد  -
0تتصرف مثل فتيات املدينة  

 أخذت روري تنقل نظرها بني الشقيقني 



يتحداثن وكأهنا غري موجودة يف لقد كان 
الغرفة وهذا ما ازعجها وخصوصا أهنا  

0املوضوع الرئيسي للمناقشة  
 واتبع سكيب احلديث قائال:

يف احلقيقة لقد اعتقدت أبهنا أقرب   -
للعشرين من الصعب قول ذلك ابلنسبة 

0لبعض النساء  
سأعترب ذلك مدحيا قالت روري غري   -

0موجهة الكالم ألحد بشكل خاص  



قال كالي  00استبيحك عذرا روري -
0بندم لقد كنا فّضني   

شغلت نفسها بدهن قطعة خبز ابلزبده  
 قالت :

0مل حتدث أية إساءة -  
كم تعتقدين أنين أبلغ من العمر؟؟    -

0سأهلا سكيب وعيناه مليئتآن ابألمل  
من طبع روري أن تكون لطيفة إىل جانب 

ان سكيب قد أنقذها من مصري غري  
بت بعد توقف بسيط :معروف فأجا  



0سنة 20 -  
استقام سكيب ونظر ألخيه وهو يتكلف 

 يف االبتسام وقال:
لقد بلغت السابعة عشرة األسبوع  -

0املاضي  
اتبعت روري و  00يدهشين ذلك  -

 وضعت السكني جانبا
 ورمست ابتسامة على وجهها : 

0أستطيع أن أقسم أبنك اكرب بكثري -  



عظم بدأ سكيب مسرورا من نفسه وقال م
0الفتيات يعتقدن ذلك  

أذكر أبنك قلت شيئا عن مساعدة   -
00لوك ريفرز الليلة  

0قال كالي مذكرا أخيه  
قال سكيب   00نعم لقد قلت ذلك -

 أبمتعاض
إذا كانت روري ال متانع فسوف  -

و  00قال كالي  00اقدمها إىل امللك
يبدو ان عرض كالي ادهش سكيب 



وأحست روري أبهنا ستسبب مشكلة بني 
خوين إهنا ال تريد أن يصاب سكيب األ

0ابليأس فهو الذي عرض أوال  
بدأ سكيب يف 00لكين اعتقدت  -

 الكالم مث ابتلع ريقه :
0هل تريد أن أتخذ روري -  

ضاقت عينا كالي وعندما تكلم كان 
 صوته ابردا:

ذلك ما قلت متاما فهل هناك مشكلة  -
 ؟؟ 



قال سكيب   00طبعا ال00ال قطعا  -
لقمة كبرية يف فمه ويهز رأسه وهو يضع 

 بقوة وبعد أن مضغ اللقمة أعلن قائال : 
  0سرييك كالي األسطبل وما حوله -

 واستمر حمدقا يف أخيه
قالت روري يف لطف 00مسعت ذلك  -  

إهنا تتأمل فقط يف الذي جيري بني األخني 
لكن يبدو بوضوح أن هناك خطأ ما فقد 

بدأ يف عيين سكيب شيء أكثر من  
ويبدو 0عند مساعه لعرض كاليالدهشة 



هل ألنه مل يرض غروره  00أنه غاضب 
0رمبا كان ذلك هو السبب 00  

 واقرتحت قائلة: 
أستطيع االنتظار ليوم غد اذا اردت   -

0ذلك سكيب  
كل شيء على ما يرام    00ال  -

0أجاهبا وهو خيفض النظر00  
كالي سيقوم بذلك مبا أن هذا هو ما   -

0يريده  



اول العشاء نظفت  عندما انتهوا من تن
روري الطاولة لكن ماري رفضت السماح  

0هلا ابملساعدة يف تنظيف املطبخ  
دمدمت متذمرة رغم  00إنك ستعيقيين  -

 أن عينيها كانت فيهما بعض األلفة : 
إىل جانب إنين مسعت أبن اآلخوين   -

0سريايك احلظرية  
اصر إذا على تنظيف الصحون غدا   -

0مساء  



غري واضح مث  دمدمت ماري جبواب 
 سألت بشكل فظ:

كيف كانت فطرية التفاح؟   -  
0لذيذة للغاية -  

ملست ابتسامة الرضا يف طريف فم مدبرة  
0املنزل  

 وقالت:
جيد فقد قمت بصنعها بطريقة خمتلفة  -

0وكنت أتساءل فقط   
 



قاد كالي روري من ألباب اخللفي وعربا  
0الفناء ابجتاه احلظرية   

خلت  شعرت روري من اللحظة اليت د
فيها من الباب الضخم أبهنا تدخل عاملا 

 آخر
فقد كانت رائحة اجللود ومنظفات السرج  

ت مع رائحة القش ورائحة اخليول وأحس
إن ذلك رائع بشكل مدهش واسر  

0انتباهها األلوان الزاهية لألسرجه  



قال كالي وهو 00امللك يوجد هنا -
يشد هبا وميسكها بيد قوية أسفل مرفقها 

0 
كالي اجلزء العلوي من حجرية  عندما فتح  

احلصان استدار أروع خملوق شاهدته  
0روري يف حياهتا ليقابلهم   

لونه كستنائيا غامق, أملس الشعر, وافر 
0القوة, جعل روري حتبس أنفاسها  
0ويبدو أنه يعرف أبنه امللك فعال  



فقد نظر إىل روري بعينني حادة توقف  
كأنه توقع منها أن تنحين احرتاما له وقد 
كانت روري ابلفعل تنوي أن تنحين له  

0ابحرتام  
قال كالي  -لقد احضرت معي آنسة  -

للحصان خطى امللك خطوتني للوراء  
0وضرب األرض بقدمه   

هل اعتنيت منذ  00 0إنه حقا حصان -
 ان كاان مهرا؟



وكانت روري   00أومأ كالي ابإلجياب
على وشك ان تسأله عندما مسعا صهيال 

اجلانب اآلخر للممشأ  عنيفا يصدرمن 
وبدأ كالي وكأنه يعتذر وهو يفسر  

0لروري  
إذا مل حتزري فإن هذا صوت "هرقل"   -

0فهو ال حيب أن اجتاهله  
مشي اىل احلجرة املقابلة حلجرة امللك  

ومد احلصان  0جلزء العلويوفتح ابب ا
األسود رأسه فورا وأصدر شخريا عاليا  



وكأنه يشكو قلت االنتباه له مما جعل 
0وري تبتسم الاراداي ر   

أحضرت روري لتقابلك أيضا لذلك   -
قال كالي موخبا 00تصرف بتعقل  

مرحبا قالت روري وهي ترفع يدها   -
اليمىن للتحية لقد أضحكها حديث 
كالي مع احليواانت وكأنه يتوقع أن  

يفهموا مالحظاته وينتبهوا حلديثه لكن  
كيف تنتقده فهي نفسها قد تكلمت مع 

0دة ساعاتالبقرة قبل ع  



قال هلا  00ال حاجة أن ختايف منه  -
بعيدة 00كالي عندما وقفت دون حركة 
أخذة 00يف مسافة جيدة عن احلجرية 

بعني االعتبار ما قاله هلا سكيب من قبل 
0عن هذا احلصان املتقلب املزاج  

مد كالي يد على رقبه هرقل حبركة تشبع 
0األان الغرور املرهفه عند هذا احلصان  

ري حواليها وأدهشتها مساحة  نظرت رو 
اإلسطبل فقالت كم عدد احلجريات  

0املوجودة أبكملها  



حجرة عادية و اربعه للمهور   36 -
0احلديثة الوالدة  

0لكن هذا جزء فقط من" الك ان " -  
فقادها خارجا إىل امليدان الواسع وأشار  

 إىل مبناه يف الطرف املقابل 
0يقع مكتيب هناك هل تودين رؤيته -  

ت روري موافقه وسارا يف أجتاه  اومأ
املكتب فتح كالي الباب هلا وأول شيء 
لفت نظرها يف الداخل هوجمموعة شرائط 

 وصور بطوالت معلقة على اجلدران



وصندوق كبري مملوء ابجلوائز وعندما  
الحظ كالي اهتمامها ابلكومبيوتر وضح 

هلا حالة النظام الذي وضعه وكيف  
 سيساعده يف املستقبل

فس نظام سلسلة الكلمات الذي إنه ن -
0نستخدمه يف املكتبة  

 قالت روري 
أنوي أن اوظف خريج مدرسة علمية  -

إلدخال البياانت واملعلومات كي ابداء  
0وال أزال أحبث عن شخص مناسب  00  



نظرت روري إىل امللفات إهنا مهارهتا يف  
الطباعة جيدة والعمل ال يستغرق أكثر  

 من عدة ساعات قالت: 
ة أن تدفع ايل أي شخص مبا ال حاج -

إنين أستغل حسن ضيافتك فأقل ما ميكن 
0أن اقدمة هو أن اقوم أان ابلعمل  

ال   00روري إن هذا ليس ضروراي -
أريدك ان تقضي وقتك هنا يف املكتب 

0تقومني هبذا العمل اململ  



بل إنين سأقوم بشيء منتج بدال من  -
0انتظار تصليح السيارة  

قة وقال :نظر إليها بتعابري قل  
0حسنا إذا كنت تصرين على ذلك -  
لكن ذلك وكما تعلمني ليس ضروراي  -  
قالت روري وهي تشبك  00إنين أصر -

يديها خلف ظهرها وقررت تغيري املوضوع 
ما هذا؟  -  



أشارت ابجتاه غرفة كبرية خارج املكتب 
ذات نوافذ تصل من األرض إىل السقف 

0, وتطل على امليدان  
0املراقبةإهنا غرفة  -  

وهكذا يكون لديك مشاهدك   -
0اخلاصة  

0هل تريدين النزول إليها -  
0نعم  00اوه  -  



الحظت روري وهي يف امليدان أكرب  
بكثري مما بدا عليه من األعلى, متشيا يف 

0املكان لعدة دقائق  
 مث نظر كالي إىل ساعته وقطب قليال: 

إنين  00اكره ان اقطع هذه النزهة  -
0ار عادة أل اترك الزو   

ال   00قالت بسرعة 00ارجوك00اوه  -
هتتم فلم أكن أنتظر شيئا وال أعترب نفسي 

0زائرة  
 الزال كالي يبدو اندما وقال:



0سأعود بك إىل املنزل -  
 00غادر كالي بعد دقيقتني يف الشاحنة

كان املنزل هادائ من الواضح أن ماري 
قد أهنت واجباهتا يف املطبخ واوت إىل  

ب الذي عاد من  أما سكي  00فراشها 
مساعدة صديقه فقد كان مشغوال يف 

 حديث على اهلاتف 
ابتسم عندما شاهد روري دون أن يقطع 

حديثة دخلت روري غرفة اجللوس  
 وتناولت جملة تتصفحها بكسل 



وبدأت تتصفحها, وقرأت بدون اهتمام 
 مقال عن بعض العالجات الطبية اخليول
اقرتح سكيب عندما انتهى من احلديث  

ومل تبلغ الساعة  00با ابلورق أن يلع
العاشرة إال وأدركت روري أبهنا يف ال  
وعيها تنتظر عودة كالي لكنها مل تكن  

 متأكدة ملاذا!
تثاءب سكيب بشدة وعرفت ما يلمح 

 اليه فقال :



 00أعتقد أنين جيب أن أذهب للنوم -
 ووضعت ورق اللعب اجلانب 

  00نعم يبدو إنه الوقت املناسب -
اءب مرة أخرى أجاهبا وهو يتث  

0ملا اقصد ان اؤخرك عن النوم  -  
اوه ليست يف ذلك مشكلة كل ما يف  -

أما انت   00األمر أننا نبدأ ابكرا هنا
فنامي كما تريدين فال نتوقع منك ان  

تصحي قبل الشمس ألننا حنن ننهض يف 
0ذلك الوقت  



وفقا حلساابت روري فإن االستيقاظ قبل 
ن الشمس يعين أن كالي وسكيب يبدأ

العمل ما بني الرابعة والنصف واخلامسة  
 صباحا

وال بد أن سكيب قد قرأ نظرة عينيها 
 وكتم ضحكة خافتة وقال: 

ستعتادين على ذلك -  
تبعته روري على السلم يتبادالن حتية 

ورغم احلمام الدافئ املساء لكن بعد ذلك 
جلست يف  00مل تستطع روري النوم



ال  الفراش مرتديه بيجاما قطنية والنور 
يزال مضاء وهي تفكر كيف سار كل  

0شيء بطريقة خمتلفة كما خططت له  
فوفقا لربانجمها من املفروض أن تكون يف 
سيتيل اآلن يف حفلة كوكتيل مت ترتيبها يف 

كانت أتمل يف   الليلة األوىل من املؤمتر لقد
00التحدث مع العديد من الكتاب هناك  

لكنها افتقدت ذلك , واحتمال حضوره 
ملناقشة واحدة ال يزال غامضا  , ولو

وعوضا عن كل ذلك قامت ابنعطاف غري 



مربمج إىل مزرعة خيول واضطربت يف  
0حضور صاحبها الوسيم   

ابتسمت مكشرة فاألمور ميكن أن تكون 
أسوأ بل األكثر سوءا مسعت روري بعد 

 ساعة صوت من اخلارج خلف املنزل
ال بد أن كالي قد عاد وابتسمت فرحا 

ثاءبت ومدت يدها إىل  ت00لعودته 
املنضدة قرب السرير واطفأت النور  

فهذه اجللبة اليت  00وسرعان ما عبست 
مسعتها ليست إطالقا بصوت إيقاف  



الشاحنة انه صوت مل تستطع أن تعني  
0هويته  

انتزعت ألروب من أسفل السرير وارتدت 
خفيها , ونزلت إىل الطابق السفلي  

0لتقصي األسباب  
املطبخ حىت عرفت أبن ما أن وصلت 

هل 000اجللبة تصدر من اإلسطبل 
 يوجد اضطراب ما لدى اخليول؟

مل تعرف ماذا تفعل فاندفعت تصعد 
 السالمل اثنتني اثنتني 



تدخل من غرفة إىل غرفة إىل أن وجدت 
غرفة نوم سكيب فلم يكن لديها فكره 

0اين تنام ماري  
كان سكيب متمدد يف عرض السرير  

 يشخر فصاحت:
0يب لقد حدث شئ ما للخيول سك -  

 استمر سكيب بشخري
 فصاحت يف صوت أعال:

سكيب استيقظ  -  
 لكنه بقي يغط يف نوم عميق 



ارجوك   00اوه 00سكيب أرجوك  -
 استيقظ

 انشدته روري وهي هتزه بقوة
ابلتأكيد سيجد جسمه صباحا مليئا  

تذكر أنين من املدينة وال  00ابلرضوض 
 اعرف ماذا أفعل 

كان الصوت الذي يصدر من اإلسطبل 
 على شكل ضرابت عنيفة يزداد 

أوه  00رمبا كانت هناك حريق
00ايهللا00  



  00دعت روري أن ال يكون هذا
واندفعت تنزل الطابق السفلي وتوقفت  

0تصيح من منتصف السلم   
كانت تصرخ    00سكيب00ماري  -

ليأيت آيل شخص  00وصوهتا ملئ ابلرعب
 ويقوم بعمل ما 

دو أن ال أحد سيفعل ذلك لكن يب  
كانت شديدة االحتياج ,فاندفعت هتبط 

بل السلم وعربت الفناء مث دخلت اإلسط



وهي ترجتف كان الضوء الوحيد املدىل من 
 السقف ينري املكان قليال

 كانت أغلب أبواب احلجريات 
مفتوحة وشعرت رورى أبن أغلب اخليول 

 قد ازداد عدم ارتياحها
وتوجهت اىل  مشت على أطراف أصابعها 

مصدر الصوت من منتصف األسطبل  
وجعلت صيحات اخليول الفضوليه قلب 

0روري يتوقف يف حلقها  



خيول  00خيول اللطيفة -
كررت روري مهدئه إىل أن  00اللطيفة

وصلت إىل احلجرة اليت يصدر منها  
الصوت كان اجلزء العلوي للباب مفتوحا 
استقامت روري قبل أن جترؤ على النظر 

00اخلخلسة للد  
شاهدت فرسا منقطه رأسها للخلف  
وتكشف عن أسناهنا وتصهل بصوت  

ارجتفت روري   00مرتفع دون انقطاع
بسرعة وابتعدت عن الباب, إهنا ال تعرف 



عن اخليول لكن إبمكاهنا أن تقول  الكثري
أن هذه الفرس تعاين من االضطراب  

الرهيب ركضت مندفعه خارجا األسطبل 
ة للمنزل وهي متسك طرف روهبا متجه

جيب إن جتد طريقه إليقاظ سكيب 00  
 وصلت إىل الفناء مقطوعة األنفاس 
 مث رأت شاحنة كالى الزرقاء البالية 

صرخت وتوقفت يف منتصف  00كالي  -
 الفناء الذي ينرية ضوء القمر 

كالي   00اوه -  



كان كالي قد أصبح جبانبها فورا ويداه 
 متسكان يف كتفيها ابحكام وقال: 

األمر؟؟ روري ما  -  
كانت بغاية السعادة برؤيته وطوقت  

 خصره وقاومت تنفجر ابلبكاء 
كانت تلهث وكتفاها يرتفعان وينخفضان 

 وصوهتا مهتز عندما قالت:
 00يوجد اضطراب يف اإلسطبل -

0اضطراب سئ   
 الفصل الرابع 



 
اندفع كالي جتاه االسطبل وروري على 

فغمر ضوء  0ميينه وتوقف إلضاءة النور 
0أألسطبل  مشع داخل  

كانت الفرس الرمادية املوجودة يف احلجرة 
الوسطى مستمرة يف الصهيل وضرب ما 

واستغربت روري لبقاء اجلدران   0حوهلا 
كان لصخب أتمل الفرس   00سليمة 

صدى على بقية اخليول اليت شعرت  
0ابلقلق   



نظر كالي نظرة واحده على الفرس 
 وأطلق أتوها خافتا مث دمدم بشئ :

صاحت روري 00مر؟ ما األ -  
0يبدو ان "ستار برايت" ستصبح اما  -  
لكن ملاذا ليست يف إحدى حجريات  -

 الوالدة؟
ألنك طبيبني بيطريني فحصاها وقاال   -

0أهنا ليست يف حالة وضع  
00لكن -  



مهور إىل اآلن فأصبحت  6لقد أجنبت  -
بطنها كبريا لذلك تبدو حامال حىت ولو مل 

0تكن كذلك  
 00ب ودخل احلجريةفتح كالي ألبا

اي  00وضعت روري يدها على قلبها
0لألسى سوف يقتل يف الداخل  

ماالذي تريدين إن افعله؟ قالت روري  -  
 هز كالي رأسه قائال:



عودي إىل   00ال مكان لك هنا  -
جتعد جبينه   00وابقي هناك 00املنزل

0مظهرا حياته الريفية   
لكن أال جيب علي االتصال بطبيب   -

ام بشئ ما؟بيطري أو القي  
0لقد فات الوقت لذلك -  

أستطيع أن أحضره لك 00ماء مغلي  -
إهنا تريد املساعدة لكن ال تعرف  00

0كيف  
ماء مغلي ؟ ملاذا أحتاجه؟  -  



لكن  00اعرتفت بضعف00ال اعرف  -
دائما يظهر يف األفالم أهنم حيتاجون املاء  

0الساخن  
 نظر إليها كالي نظرة ،ساخطة وقال: 

0ودي للمنزل فقطروري ارجوك ع -  
مشت جتاه ابب األسطبل ,مث توقفت 

لو سأهلا أحد ما ملاذا تشعر   00وعادت
بضرورة بقاءها جبانب كالي فلن يكون 

شئ ما جعلها تبقى    00إبمكاهنا اإلجابة
0هنا شيء أقوى بكثري من هتديد كالي  



مشت للحجرية الوسطى ورأسها وكتفاها 
0مستقيما ووقفت مستعدة ألي شيء  

كالي قالت له معلنة إنين لست    -
0ذاهبة  

أنت فتاة مدينة وما  0اصغي ايل روري   -
0سيحدث لن يكون مجيال  

ورؤية قليال من الدم  0إنين امرأة أيضا -
0ال يكفي جلعلي أصاب ابألغماء  



كان كالي يقوم ما بوسعه لتهدئة الفرس 
اخلائفة, لكن دون أن حيقق الكثري من  

0النجاح  
 0لجدال معك ليست لدي وقت ل -

قال من خالل أسنانه) مطبقا على اسنانه 
) 

0جيد -  
دفعت ستار برايت عنقها للوراء واطلقت 
أنينا عميقا ارتد داخل احلجرية كأنه دوى 

0مدفع   



مهست   0اي لألم الصغرية املسكينة -
وقادهتا  00روري بصوت هادئ مسكن 

غريزهتا ان ترفع مزالج احلجرية حبذر  
0وتدخل  

كالي نظرة ساخنة تكفي لنزع نظر إليها  
 الطالء عن اجلدران وقال: 

اخرجي من هنا قبل أن تصايب   -
0كان صوته منخفضا وملحا  00أبذى  

أتت ردت فعل ستار برايت إزاء توتر  
كالي مباشرة فقد انتفض جسدها بتشنج 



وأصاب أحد حوافرها ساعد كالي , 
وسال الدم مباشرة خالل كم قميصه  

لتكتم   عضت روري على شفتها00
إذا كان كالي قد شعر  00صيحة ذعر 

0أبي أمل فلم يظهر ذلك  
قال كالي حبدة: 00أمسكي برأسها   -  

وبطريقة ما وجدت الشجاعة للقيام مبا  
أتوهت ستار برايت اثنية  000طلب منها

وعيناها تنظران اىل روري ابلتماس وكأهنا 
تكشف شفتا  000ترجوها املساعدة 



ع تكفى  الفرس عن أسناهنا وهي تدف
برأسها لألمام واخللف مما أدى إىل اهتزاز 

0روري   
قالت روري بنعومة حمرزة  00توقفي -

السيطرة أنه شئ مؤمل أليس كذلك ,لكن 
قريبا سيكون لديك طفل مجيل تظهريه  

0للعامل  
صحح كالي من خلف  00مهر  -

0الفرس  



وهي  00رددت روري  00مهر مجيل -
ة ابلعرق مترر بيدها على رقبة الفرس املبلل

حبركة مالطفة , وتقوم ما يف وسعها  
0إلعادة الطمأنينة إىل الفرس اخلائفة  

مهس كالي00استمري ابلكالم -  
استمرت روري ابحلوار لعدة دقائق  

مشحونة , مث بدأت تغين بصوت ايقاعي 
انعم , بدأت أبغاين تنومي الطفل ,اليت  
كانت أمها تغنيها هلا مث تبعتها ببعض  

البسيطة لكن غناءها مل  أغان األطفال 



يستمر إال لدقائق شعرت أبن رئتيها على 
0وشك االهنيار  

ورغم   00وفجأة اندفع ماء من الفرس 
ان كالي مل يقل شيئا إال أن روري عرفت 

0أن هناك مشاكل  
ورأته يعبس لكن مل يكن ابستطاعتها رؤية 

رفعت ستار برايت رأسها  00ما يقوم به
األخرية للوالدة  حبركة مفاجئة يف نوبة األمل

وراقبت روري مفتونه بزوغ حافرين   00
0وساقني أماميتني تألمها أنف أبيض  



شد  00رفعت الفرس رأسها تتوقا للرؤية
كالي بقوة ولطف , وخالل ثواين أصبح 

0املهر الوليد طليقا   
نبض قلب روري وكأنه قاطرة تصارع 

ألرتقاء هضبة شديدة االحندار بينما يدا  
تكمالن املهمة: كالي القويتان  

أعلن اببتسامة تضيء   00إهنا مهرة -
مث تناول فوطه ومسح يديه  00وجهه

0وذراعيه  



أدارت ستار برايت رأسها لتنظر اىل  
0وليدها  

أرأيت؟ قالت روري للفرس إمل اقل لك  -
أن األمر يستحق بعض العناء لفرتة قصرية  

 ؟
بدأ لسان الفرس طويل مهمتة بتنظيف 

مادية اللون كأمها وهبا ومالطفة املهرة الر 
0خطوط دقيقة بيضاء   
المس   00على أنفها وعرفها وذيلها 

املشهد روح روري وهي تراقب ما حيدث 



واهنمرت الدموع على خديها املتوردين  0
  00فمسحتها بسرعة لئال يراها كالي 

 00ووخبت نفسها بصمت لكوهنا عاطفيه
ومل يغادر كالي إال بعد 00هلذه الدرجة 
فقد وقفت الفرس 00تقريبا  مضي ساعة 

لتحرس وليدها الطويل األرجل وهي تبدو  
مسرورة يف نفسها بكل ما يف الكلمة من 
معىن وبينما مها يتهيأن للمغادرة مهست 

0روري بشيء ما يف اذن الفرس  



اراد كالي أن   00ملاذا كل ذلك ؟ -
0يعرف وهو يثبت الباب ابملزالج   

بعمل لقد قلت هلا فقط أبهنا قامت  -
0جيد  

مهس كالي وأضاف بعد  00فعال  -
إنين شاكر   00دقيقه وأنت أيضا روري 
0ملساعدتك  

غشت الدموع عينها مرة أخرى, فأجابت 
إبمياءه غري قادرة على التحكم بصوهتا 

أن مر   نبض قلبها بسرعة إهنا ال تذكر00



عليها وقت شعرت فيه ابلسعادة أكثر من 
0اآلن  

بكثري لكن  جتاوزت الساعة منتصف الليل
0روري ال تشعر ابلنعاس   

روري ؟ كان كالي يراقبها وعيناه   -
0تلمعان بقلق   

إهنا مدينة له بتوضيح لكنها ليست  
متأكدة من أهنا تستطيع أن تفسر هذا  

فقالت:00االنفجار املفاجئ للعواطف   
0شيئا مجيال جدا 00لقد كان -  



رفعت خصلة من شعرها البين الغامق من 
بتسمت له , واهية متلك على وجهها وا

أن ال يظن أبهنا فتاة مدينة محقاء رغم أهنا 
000ال تعرف ملاذا يهمها ذلك  

تعرف جيدا أهنا ال متلك مجاال كالسيكيا, 
بل يقال عنها عادة أبهنا جذابة أبنفها  
0املرفوع ألعلى وبعينيها البنيتني ألغامقتني   

مشى يف اجتاه احلوض  00أفهم ذلك -
  00املاء على وجهه  وغسل يديه ونثر



وعندما انتهى انولته روري منشفة معلقة 
0قريبا  

0اشكرك -  
 00ال أعرف كيف أصف ما حدث -

قالت بعد جهد غري مثمر إلجياد  
الكلمات اليت تفسر كل األحاسيس 

0بداخلها  
األمر نفسه حيدث يل كل مرة أشهد  -

0فيها والدة  



نظر إليها مث ملس   00قال كالي هلا
برفق وانزلقت اصابعه على فكها  وجهها  

اصبح العامل كله سالفا عندما نظرت عيناه 
0اىل عينيها بلطف  

يوجد روعه أصلية يف جتربة الوالدة روعة 
وللمرة األوىل  0تنغرز بعمق داخل الروح

0فهمت روري هذا  
ومشاركتها لكالي هبذا يكشف من  

االجنذاب الذي تشعر به انحية وخالل 
احلجرية قبل والدة   الدقائق القليلة يف



ستار برايت , شعرت روري أبهنا أقرب 
لكالي أكثر مما شعرت ابلنسبة ألي رجل 

وكأن قلبها قد طار وانضم اىل   000آخر
  000قلبه يف حلظة من املتعة الشفافة

أدركت إن هذه فكره رومانسية سخيفة 
لكن يبدو إن األمر ال يصدق بشعورها  

قصري  القوي لرجل مل تعرفه إال منذ وقت
0 

لقد اخرتت ملهره اسم قال كالي هو  -
0يعلق املنشفة   



ما رأيك أبسم " انيت سونغ " اغنية  -
0الليل   

رددت هبمس انعم    00انيت سونغ  -
0أحب ذلك األسم   

أومأت وأحست ابلعواطف تسد حلقها  
 وقالت:

هل هذا يعين إبنين قمت بعمل جيد  -
 ابلنسبة لفتاة مدينة؟ 

0ر من جيد لقد قمت بعمل أكث -  



لقد كنت  00أشكرك ألنك تركتين -
0سأذهب إذا ما أصررت على ذلك  

غادر إألسطبل ووضع ذراعه على كتفها  
00وكأنه يقوم بذلك منذ سنوات  

كانت شاكرة للمسته فقد ساعدهتا على 
 0شحذ مشاعرها وأحاسيسها غري املألوفة 
الحظت روري ومها يعربان الفناء ان  

جوم املتألقة  السماء مليئة أبلوف الن
بطريقة أكثر مما تذكر أبهنا رأت يف  

0وتوقفت فجأة حتدق هبم  00املدينة  



ومل يبدد صوت كالي اهلادئ السكون  
 وهو يقول:

إهنا ليلة مجيلة اليست كذلك؟ -  
أرادت روري أن تتمسك بكل حلظة مجيلة 
وجتعلها تدوم لألبد, فأومأت برأسها فقط 

 ألن الوقت الذي متضيه مع كالي على
دخالن املنزل إهنما سي  00وشك االنتهاء

اآلن وال شك أبن كالي سيشكرها على 
مث ستصعد السلم متوجهه  0مساعدهتا 

0إىل غرفتها وسينتهي كل شيء  



ما رأيك يف بعض القهوة؟ سأهلا كالي  -
يف شعوري هذا  00ما أن دخال املطبخ

الوقت حرام إضاعته يف الذهاب  
0للفراش  

قفز قلب روري   00أيضاابلنسبة يل  -
وشعرت ابلسعادة إلنه   0فرحا القرتاحه

وتعرف إنه  0هو أيضا يريد أتخري فراقهما
عندما تعود إىل غرفتها فإن النوم هم 

0سيكون غري ممكن أبي طريقة  



مد كالي يدا لتناول علبة القهوة, 
فالحظت روري بقعة الدم على كمه 

0فتذكرت لكمة ستار برايت  
0تعتين هبذا اجلرحكالي ,عليك إن   -  

وعرفت من نظرته املصحوبة ابلدهشة انه 
0هو أيضا قد نسي اجلرح  

نعم جيب أن أعتين به , قال هلا بنعومة  -
00وعاد إىل مهمتة   



عرضت روري  00دعين أنظفه لك  -
عليه وهي تنضم إليه على منصة املطبخ  

0 
0إذا احببت -  

قادها إىل احلمام وأخرج جمموعة من 
خلزانة املوجودة فوق املغسلة األدوية من ا

 وقال هلا:
هل تريدين القيام بذلك هنا ام يف  -

 املطبخ؟ 
0هنا  -  



جلس كالي على طرف حوض 
األستحمام وحل طرف الكم مث قام بثنيه 

0لألعلى  
مهست روري عندما  00اوه كالي  -

والمست  00رأت عمق اجلرح يف مرفقه 
أصابعها برفق حواف اجلرح وهي تتساءل 

ان حيتاج لغرز , فجفل قليال إذا ك
0للمساهتا  

0آسفة -  



ضعي مرمها عليه وسيكون على ما  -
0يرام  

جيب أن يراه  00لكنه عميق حقا  -
0طبيب  

روري إنين خشن كالسرج اجللدي   -
القدمي وهذه أألمور حتدث يف كل وقت 

0وسيربأ اجلرح  
0ال أشك يف ذلك  -  

0إذا ضعي الضماد فوقه -  
00لكن  -  



 أن أتذيت كثريا واعرف  لقد سبق يل -
0مىت حيتاج اجلرح لطبيب   

ارتعدت قليال مث رضخت لكالمه فمن 
وبدأت   00املرجح إنه على صواب 

تنظيف اجلرح وهي تعي أن عيين كالي 
تنظران اىل وجهها , متفحصتان ذقنها, 

وشعرها البين الغامق, وعينيها الواسعتني , 
إهنا   0اللتني تكشفان عن سرعة أتثرها

اذا كان كالي قد وجد  00ة ورشيقةطويل
إال إنه مل يشر   0ما هو جذاب يف فيها 



شعرت بعضالت حنجرهتا من  0إىل ذلك
تضيق فرغم أهنا تشعر ابالمتنان للصمت 

0بينهما إال أهنا مرتبكة  
من    00إنك قد هدرت كفاءتك  -

قال هلا   00املفروض إن تكوين ممرضة
0وهي متسح اجلرح برفق  

الفكرة عندما كنت يف كنت اقوم بتلك   -
العاشرة, لكنين أحب جمال الكتاب 

0أكثر  



الحظت أن كتفيه مشدودآن فحاولت إن 
تكون حركاهتا هادئة ألقصى ما ميكن 

0ونبضت عضلة يف فكه 00  
اؤملك ؟00هل  -  
0رد حبدة 00ال  -  

فلم يشك  0بعد ذلك أصبح مريضا ممتازا
او يتذمر وهي تنشر املرهم بلمسات  
رقيقة رغم أهنا تعرف إنه يلسعة بشدة 

وكان متعاوان معها وهي تلف الضماد   00
واستمر الصمت وهي  00حول ذراعه



لكن   00تثبت الضماد بشريط الصق
روري أحست أبنه يريد اهلرب خارج  

0احلمام أبقصى ما ميكن من سرعة  
 0آمل أن يبقى الضماد يف حالة جيدة -

0قالت له  
 هنض واقفا وثين مرفقة مرتني وقال:

0إنه جيد لقد قمت بعمل ممتاز -  
0إنين مسرور ألنك تظن ذلك -  



ال شك أبن القهوة قد أصبحت جاهزة  -
تكلم بسرعة وكأنه يتوق   00اآلن

0للذهاب  
  0تنهدت وأعادت األدوية إىل مكاهنا

ومشت  0إىل املطبخبينما ذهب كالي 
روري رائحة القهوة الشهية حىت قبل أن 

0تدخل  
كان مييل إىل املنصة ويرشف من فنجانه 

0ابنتظارها  



إهنا ليلة هادئة أليس كذلك؟ دمدمت  -
وهي تضيف احلليب والسكر إىل الفنجان 

0الذي صبه هلا  
ساد اجلو توتر مل تستطع روري فهمه او  

يعربان فقبل دقائق فقط كاان  00تفسريه 
الفناء مسحورين بتألق النجوم ويضع  

كالي ذراعه على كتفها ويبتسم هلا حبنان 
أم اآلن فيبدو إنه يتوق لذهاهبا بعيدا  

0عنه  



سألته دون   00هل قمت بعمل ما؟ -
0حتفظ  

وضع فنجان جانبا   00روري 00ال  -
  00وأمسك كتفيها إبحكام بكلتا يديه

هناك شيء موحي إبأللفه والدفء ومحيم 
بدت عيناه داكنتني   00ا اشرتكنا فيه مب

وكوين اريدك هبذه  00بشكل غريب 
0الطريقة ليس مناسبا  

أحست به يرجتف قليال وهو يرفع يديه  
0من عليها  



  00أشعر وكأنين عرفتك طوال حيايت -
مهس بصوت مبحوح وتعابري وجهه غري 

0حمدودة   
لقد شعرت نفس الشعور منذ اللحظة  -

0لشاحنة اليت نزلت فيها من ا   
ابتسم كالي وأحست روري يف نفسها  

000ترتبك  
فجعل  00وضعت فنجان قهوهتا جانبا 

ق  كالي يديه تزحفان حىت استقرات ففو 



و شعرت بقلبها يتوقف عن  00كتفيها 
00اخلفقان مث يعود فجأة للحياة  

00سأقبلك -  
 قال العبارة هذه وكأنه يسأل :

ذابت خجال بينما مل تشعر بداخلها أبي 
اهتاجت  00مث احرتامها لذاهتا 00انعةمم

معدهتا عندما خفض رأسه ببطء إىل  
00جبهتها  

طوال حياهتا مل تدع روري أي شخص  
0يقبلها ولو فوق جبهتها  



روري " قال وهو يبعد وجهه  00اوه  -
وعاد فمسح  00كم أنت رقيقة  00عنها 

0بيده فوق رأسها  
كنت هذا املساء ساأنفجر يف البكاء    -

اآلن فإان 00ارة اما اآلن لتعطل السي
0مبتهجة جدا 00مبتهجة   

قبلها اثنية فشعرت أبنفاسها تتوقف  
وبقلبها ينبض بشدة وسرعة , وأحست 

  0برأسها يكاد يالمس صدره العريض 
 توتر قائال:



0علينا أن نتبادل حتية املساء -  
وقفز احتجاج على فمها , لكن قبل أن 

 تنطق بشيء قال كالي :
00اآلن  -  

إليه يف تردد فآخر ما تريده هو أن  نظرت
 ترتكه وقالت:

؟0ماذا بشأن قهويت  -  
وكالان يعرف   00إنه عذر وتربير -

0ذلك  



وساد الصمت  00مل تقل روري شيئا
0بينهما  

مهست يف  00ليلة سعيدة كالي  -
لكن يده أمسكت   0النهاية وأبتعدت 

أبصابعها وسحبها مرة اثنية إىل حيث 
00يقف  

قال بعنف : ذهابك   00للجحيم اي  -
0للطابق العلوي لن يغري أي شيء  



مل تسأله روري أي شيء وال تريد أبدا كل 
ما تتوق له هو الدف واألمان الذي  

0وجدته ابلقرب منه  
" تعايل هنا" مهسا وقادها عرب غرفة  
اجللوس إىل الشرفة حيث اإلرجوحه  

0تتحرك بلطف مع نسيم ألليل   
متلكها شعور   00جلست روري جبانبه 

00ابالطمئنان  
فأراحت رأسها على كتفه مستمتعه هبذه  

0الدقائق الثمينة  



0لن أنسى هذه الليلة أبدا -  
وعدها كالي وهو  00وكذلك أان -

0يودعها   
استيقظت روري وقد استقرت الشمس 
على وجهها أبقت عينيها مغمضتني  
وابتسمت وهي تنعم بذكرى الليلة  

لسا علي  لقد ج 00السابقة مع كالي 
 00األرجوحة يتحداثن لعدة ساعات

يتحداثن ويضحكان وكأهنما يعرفان  
0بعضهما طوال حياهتما  



جلست روري ورفعت يديها فوق رأسها 
0ومتطت   

ونظرت إىل ساعتها املوضوعه على  
ت  املنضدة اجملاورة واهتزت عندما الحظ

عندما   00أبهنا جتاوزت احلادية عشرة
كانت خطوط   ذهبت الفراش الليلة الفائته

0الضوء قد بدأت تشق السماء  
0شكت أن يكون كالي قد انم  

اغتسلت وارتدت  00دفعت املالءة جانبا 
شعرت ابلقلق لرؤية كالي   00ثياهبا



مث شقت طريقها إىل الطابق   00اثنية
0السفلي  

كانت ماري تنفض الغبار يف غرفة  
00اجللوس  

التفتت عندما دخلت روري وابتسمت 
0استأنفت عملهامكشرة مث   

لكن ليس قبل أن تدمدم بشيء عن 
0فتيات املدينة  

حيتها روري 00صباح اخلري ماري  -
0مبتهجة  



0صباح اخلري -  
أين للجميع؟  -  

حيث جيب إن يكونوا يف هذا الوقت  -
0من النهار يف العمل   

نعم أعرف لكن أين؟ -  
0خارجا -  

0وجاهدت روري إلخفاء استيائها  
ساعدة الليلة  مسعت عن تقدميك امل -

  00أضافت ماري بفظاظة 00املاضية



يبدو أنك قمت بعمل جيد ابلنسبة لفتاة 
0مدينة  

0أشكرك ماري -  
اظن انك تودين أن أحضر لك إفطار  -

0مميزا  
فأنت مشغولة  00ال00ايللسماوات -

0سأحضر لنفسي بعض اخلبز احملمص   
0هذا ال يكفي لفتاة -  

0إنه يكفيين متاما -  



اخلبز ومحلته خارجا إذا مل جتد  محصت 
كالي فستذهب لتفحص املهرة اجلديدة 

0انيت سونغ   
0روري  -  

التفتت فوجدت سكيب يسري أبجتاهها 
وهو مستغرق يف احلديث مع فتاة 

واعتقدت روري أبهنا صديقته   00شقراء
0لوح سكيب بيده فردت عليه مبتسمة  

كانت الشمس مشرقة والنهار حيمل  
0وعودا رائعة  



مل أكن أختيل أنك ستستيقظني   -
0قال سكيب000  

إنين عادة ال أأتخر يف النوم  00آسفة -
0إىل مثل هذا الوقت  

أخربين كالي كيف ساعدته بتخليص  -
كان عليك   00مهرة ستار برايت 

0إيقاظي  
أومأت روري وشعرت ابلدفء لذكرى  

 ليلة أمس وقالت:



حسنا أيها الشاب لقد حاولت   -
أن إيقاظ شخص لكن يبدو  00إيقاظك

0ميت أسهل من ايقاظك أنت ليلة أمس   
 بدأ سكيب مرتبكا قليال: 

آسف لذلك إنين عادة ال استيقظ  -
وضع ذراعه حول كتفي الفتاة  00بسهولة

 شقراء واتبع قائال: 
أود أن تقابلي كيت لوغان  00روري  -

0 



مرحبا كيت مدت روري يدها   -
فصافحتها كيت بتهذيب وهي تبتسم  

0بدفء  
قالت بنعومة لقد    00با روري مرح -

حدثين كالي وسكيب عما حصل معك 
آمل أن يصبح كل شيء على ما  00

0يرام  
هل تسكنني 00إنين متأكدة من ذلك -

 قريبا من هنا ؟ 
0عرفت روري أبهنا ستحب هذه الفتاة  



وعندما نظرت إليها عن قرب اكتشفت 
أبهنا أكرب عمرا مما افرتضت يف أول األمر  

تقارهبا يف السن وهذا ما  رمبا كانت   00
يؤكد على قول سكيب أبنه يفضل  

0الفتيات األكثر نضجا  
يف 0اسكن على بعد بضعة أميال فقط  -

0أسفل الطريق  
0وضحت كيت   



ستسكن معنا يف املستقبل القريب  -
أعلن سكيب وهو ينظر اىل كيت 00

0حبنان   
0تورد خدا كيت وابتسمت خبجل  

أنه  اوه " إن سكيب ال يعين أبدا   -
ايللسماء فهو ال يزال يف   -سيتزوجها

0املدرسة  
وال بد أن سكيب قد فهم نظرة روري  
املتعجبة فأسرع ابلتوضيح قائال وهو 

 يضحك :



ان كيت هي خطيبة كالي   0لست أان -
0 

 الفصل اخلامس
 
 

دمدمت  00أنت وكالي خمطوابن؟؟ -
لقد   00روري وقد اجتاحتها الصدفة 

0ارتطمت هباشعرت وكأن قنبلة قد   
وبطريقة ما, اصطنعت ابتسامة ومل يتصدع 
هدؤها اخلارجي , بل كان بوسعها ايضا 



إن كل شيء يبدو   00أن تقدم التهنئة
ومل يعرف أحد ان بضع   0على ما يرام

الكلمات تلك قد هدمت ليلة كانت 
روري قد خططت الدخارها طوال  

0حياهتا  
أرجو أن تكون أنت وكالي يف غاية   -

0السعادة  
0قالت روري ذلك وهي تعنيه متاما  

إهنا مل تلتقي بكيت لوغان إال منذ دقائق 
كنها تعرف متاما أبن هذه الفتاة الودود ل



ستكون زوجة من النوع الذي حيتاجه رجل 
0ككالي فهما مناسبان لبعضهما متاما  

 00إن سكيب يستبق األمور قليال -
أشارت كيت لكن وميض احلب يف عينيها  

00اانقض لكلماهت   
 واتبعت قائلة:

فكالي مل يقدم يل خامت اخلطوبة لغاية  -
0اآلن  

لكنك تكلمت مع كالي عن الزواج   -
  00أليس كذلك؟ كما أنك مفتونه به 



قال سكيب وأمحر وجه كيت بشكل 
 مجيل وقالت:

لقد أحببت كالي منذ ان كنت يف  -
وكنت أكتب امسه  00العاشرة من عمري

 00اخلامسة فوق كتيب منذ سنيت الدراسية
وابلطبع مل ينتبه كالي لذلك حىت عندما 

لقد كنت ابنة   00كان يف املدرسة الثانوية
ولقد استغرق كالي    00اجلريان املزعجة

عشر   00فرتة طويلة إىل ان انتبه يل



ضحكت ضحكة   00اسنوات تقريب
0صغرية  

أليس  00لكن انت وكالي ستتزوجان -
 ذلك صحيحا؟ 

كالمه   اتبع سكيب يريد أن يثبت صحة
0 

يف آخر األمر سنتزوج حتما لكننا مل  -
حندد موعدا رغم أنين متأكدة أبنه سيكون 

أجابت كيت وهي تلقي بنظرة  00قريبا
0حادة على روري  



حافظت روري على ابتسامتها فمن  
املستحيل تقريبا أن ال حتب كيت لكن  

0ذلك ال يقلل من عذاب قلبها  
 لذلك فأنين 00الزفاف إذا أمر حمتوم -

مل أكن أابلغ عندما قلت أبنك خطيبه 
صحيح؟  00كالي  

 ابتسمت كيت قائلة:
نعم إننا حنب بعضنا من سنوات لكننا  -

0فقط ننتظر الوقت املناسب  



 00كانت عيناها ال تزاالن تقيمان روري 
لكنها مل تبق قلقة من منافستها وافرتضت 

روري أهنا على األقل جيب أن تكون  
0سعيدة لذلك  

يف طريقي كي آرى كيت  لقد كنت  -
املهرة اجلديدة انيت سونغ فسر سكيب 

0لروري  
 00يف الواقع لقد أتيت هنا ألقابلك -

قالت كيت " لقد أخربين كالي الليلة  
املاضية عما حصل لسيارتك وشعرت  



فلقد اهنارت عطلتك   00ابلقلق ألجلك 
ال بد أنك تشعرين   00أبكملها

 هزت روري كتفيها بال مباالة 00ابليأس
 قائلة :

أمور كهذه حتدث عادة وكوين ايئسة   -
لن يساعد على إصالح اجلزء املعطل  

بشكل أسرع والشيء الوحيد الذي ميكن 
0القيام به هو قبول الواقع  

 أومأت كيت وهي تبدو متعاطفة وقالت:



كان سكيب على وشك أن يريين املهرة   -
هل أتيت معنا؟ 00  

هزت روري رأسها موافقة غري قادرة على 
لو كان   00االعتذار بدون أن تبدو فظة

0يوجد طريقة ما للرتاجع  
وعوضا عن ذلك قالت وهي أتمل أن 

 تبدو أكثر محاسا: 
00لقد كنت متوجهة إىل هناك -  

قادها سكيب إىل اإلسطبل الذي كان 
يعج ابلنشاط لقد وضح كالي من قبل 



رجال  5أبنه يستخدم يف "الك ان" 
سكيب لوقت الكامل وعندما دخل 

والفتااتن خرج الرجالن من احلجريات  
فقدم سكيب روري هلما فلمس كل منهما 

0طرف قبعته للتحية  
قال سكيب  00إنين ال أفهم كالي  -

 00عندما وصلوا إىل حجرية الفرس
فعندما اشرتينا ستار برايت منذ عدة  

سنوات مل يعجبه امسها وأتت فكرة أبن  
0يغري تسجيلها  



رايت جيد اعتقد ان اسم ستار ب -
قالت كيت مصرة وعيناها   00متاما

الزرقاوان تنظران إىل املهرة احلديثة الوالدة 
اليت كانت اآلن واقفة على ارجلها اليت  

0ترضع من أمها بشراهة 00تنذر ابلتواء  
0قالت كيت 00أهنا مجيلة حقا00اوه -  

مل تستطع روري أن متنع نفسها من النظر  
ت فيها  إىل املهرة منذ اللحظة اليت وصل

0اىل اإلسطبل  



أهنت انيت سوتغ افطارها وحدقت مفتونة  
تتفحص ما حوهلا واستمر نظرها على 

روري وكأهنا متيز الفتاة اليت كانت موجودة 
0عند والدهتا  

مل تستطع ضروري أن حتدد املشاعر اليت 
00حتركت يف قلبها  

إن بعض هذه املشاعر واألحاسيس 
تستطع جديدة ابلنسبة هلا لدرجة أهنا مل 

أن تسميها لكنها أمسكت بقلبها إبحكام 
0وعصرته بشدة  



الذي ال أستطيع أان افهمه هو ملاذا   -
اختار كالي للمهرة اسم انيت سونغ  

0دمدم سكيب 00وأصر على ذلك  
أعلم هذا لكنين سعيدة ألن االسم   -

إن  00قالت كيت وتنهدت 00يناسبها
كالي عملي دائما ابختيار أمساء خليوله  

م انيت سونغ له نكهة رومانسية لكن اس
أال تظن ذلك؟ 00عذبة  

ضحك سكيب ضحكة خافتة وقال  
 لكيت : 



أنت تعرفني ما يعتقده كالي عن   -
وهذا ما جيعل األمر أكثر  00الرومانسية

أن انيت سونغ ستجلب لنا   00تشويشا 
فأبوها  0خالل سنة أو سنتني مهرا مجيال

عنده حسآن ) بولوين + عريب( وستدخل 
0عرض اخليول القومي كأمهايف   

قاطعهم صوت كالي   00سكيب -
قود فرسا  اجلاف وهو خيطو بتجاههم وي

كستنائية اللون يلمع العرف على جلدها 
مما جعل لوهنا يبدو كلون أوراق شجر  



البلوط يف فصل اخلريف واقرتب عامل  
الفرس   اإلسطبل ليأخذ الرسن ويقود

ومسح جبينه  ازاح كالي قبعته00ملكاهنا 
الذي    بساعده فالحظت روري الضماد

ال هذا 00وضعته له الليلة املاضية 
0صباح  

حدقت بوجهه الربونزي الذي يظهر أكثر  
واخلطوط احمليطة  00من حملة بعدم الصرب 

0بفمه حمفورة بعمق   
 



توقف كالي على مقربة منهم عندما رأى 
0كيت وضاقت عيناه   

0صباح اخلري كيت  -  
0مرحبا كالي -  

  00انتقلت نظرته ببطء إىل روريمث 
ويبدو أن الندم الذي شعرت به عند 

0كالي قد أصبح عندها اآلن   
كان 00آمل أن تكوين قد منت جيدا  -

0هذا كل ما قاله هلا  



الحظت توتر على    00بشكل ممتاز -
خط فكه ففكرت إنه قلق ألن تقول أي 

شيء أو تقوم بعمل ما يربكه أمام  
تفعل أي شيء  خطيبته, لكنها قطعا لن 

فشعورها ال يسمح هلا إبيذاء   00من هذا
0كيت اليت تبدو هائمة به بشكل واضح   

إننا معجبون بنايت سونغ فسرت له  -
0ورقت تعابريها عندما حدقت به 0كيت  

إنين ال أفهم ملاذا  00كنا نتكلم عنها  -
 أطلقت عليها اسم كهذا؟



قال سكيب وهو يكبت ضحكته  
ء املهيبة , اما  انك حتب األمسا  00بصعوبة

؟ حقيقة اي كالي أعتقد 00نيت سونغ 
وضحك  00أبنك أصبحت لينا معنا

سكيب معتربا نفسه أبنه مسل واتبع  
 قائال:

اظن أن هذا هو ما يفعله احلب ابلرجل  -
" 

أخفضت كيت رموشها وابتسمت وهي 
0تبدو مسروره جدا  



أمل أطلب منك أن تسقي اخليول منذ  -
اخاه بنربة عدة ساعات؟؟ سأل كالي 
0تكاد تكسر الصخر   

00نعم, لكن -  
إذا هيا, سيصل الطبيب البيطري يف  -

0أية حلظة  
اختفت روح الدعابة من عيين سكيب  

 00ويبدو بوضوح أنه لغضب كالي 
عيناه من أخيه إىل الفتاتني مث  وانتقلت 

وغزاة االمحرار   00عاد إىل كالي اثنية



وجسر ورقبته وغزا االمحرار وجهه ورقبته 
0 

حسنا معذرة ملغادريت , دمدم سكيب  -
مث اندفع خارج إألسطبل وهو يضرب 

0بقبعته على فخذه ابنفجارغاضب  
انتظرت كيت إىل أن خرج سكيب من  

 اإلسطبل وقالت: 
ألمر؟كالي ما ا  -  



كان عليه ان يقوم مبا طلبت منه منذ   -
وقت طويل فااخليول يف املزرعة تشعر  

0ابلعطش لعدم كفاءته   
أان من جيب أن تكون غاضبا منها  -

قالت كيت بصوت  00وليس سكيب
كان علي إال آيت هنا دون أن    00اندم

أتصل هاتفيا لكنين كنت أريد أن أقابل  
0روري  

ال بضع  مل ميضي على وجودك هنا إ -
قال كالي إبصرار وقد تراجع  00دقائق



" لقد كان أمام سكيب الوقت 00غضبه
0الكايف إلمتام عمله قبل قدومك   

نظرت راللى كالي بنظرات حادة غري 
مرئية ألنه غضب من أخيه األصغر  

لقد قدمها سكيب إىل خطيبه كالي 00
0ويبدو أن ذلك ما أزعجه واغضبه  

سونغ"   لقد آتينا هنا كي نرى "انيت -
إنين سعيدة ألنك  00اتبعت كيت 

أطلقت عليها هذا األسم وال يهم ما 
لفت ذراعيها حول   00يعتقده سكيب



خصره واراحت رأسها على صدره 
إنه يقصد أن يضايقك فقط  00العريض

0وتعرف كم حيب ذلك  
لكن نظرت استفزت  00ابتسم هلا كالي 

بسهولة مثرية للقلق على روري , فقابلت 
راءة وقد أخفت العواطف اليت نظراته جب

0تتحرك ابهتياج واضطراب يف داخلها   
ويبدو أن كيت قد تذكرت شيئا ما 

فقد ارخت يدها ونظرت إىل  00فجأة



ترددت قليال مث  00ساعتها بسرعة
 قالت:

لقد وعدت والدي أن ألقاه على  -
إنه سيجتمع مع اعضاء  00الغداء اليوم

جملس البلدة اآلخرين يف واحد من  
تماعاهتم اململة, ويريدين إلجياد سبب اج

0يف انسحابه   
" 00توقفت فجأة وتعابريالغم على وجهها

أظن ان ذلك يوضح كيف أن كل شيء  



من انينتغل غري رمسي أليس كذلك روري 
 ؟

تبدو أمور البلدة تسري يف شكل جيد  -
أجابت روري وهي ال تعرف إن  00جدا

كان جواهبا صحيحا أم ال لكن يبدو إنه 
00ان جيداك  

أن والدي يكره هذه األشياء لكن  -
جيب أن يكون له هيبة كعضو جملس وهو 

0شيء الومة عليه  



عرض 00سأمشي معك إىل سيارتك  -
0كالي على كيت  

ال حاجة لذلك فأنت مشغول  00اوه -
إضافة إىل أنين أريد أن أحتدث مع روري 
وأرتب معها على اللقاء غدا كي اريها  

تكون قد دعوهتا إىل آمل أن   00البلدة 
 00احلفلة الراقصةاليت ستقام غدا ليال 

0إنين متأكدة أبن لوك سريحب مبرافقتها   
  00اوه , ال ميكنين أن اكون متطفلة -

0قالت روري بدون تفكري  



ستكونني على الرحب   00هراء  -
وال تقلقي بشأن  00والسعة يف أي وقت

عدم وجود املالبس املناسبة معك, فلدي 
إننا يف نفس املقاس    00منهاالكثري 

رمبا  00واتبعت وهي تفحصها 00تقريبا
ة ال لكن ليس لدرج 00أنت أطول قليال

0تستطيعني فيها ارتداء مالبسي  
ابتسمت روري برقة فرفض الدعوة لن  

 00لكن ايللسماوات 00يكون ذا فائدة
هلا ؟00حفلة راقصة؟  



 وقالت كيت موخبة كالي :
ن روري ألنين أعرفك أنت وسكيب فإ -

املسكينة ستصاب ابمللل هنا يف "الك 
0أايم القادمة 4ان" يف   

0وأقل ما ميكنين عملة هو تسليتها  -  
قالت روري  00هذا اهتمام كثري منك  -

وهي تفكر أبهنا كلما خرجت فأن قلبها 
0سيكون يف أمان أكثر  

وإذا كانت كيت تعرض مساعدهتا على  
0قتل الوقت فأن هذا أفضل بكثري  



ذك جبولة يف بلدتنا الصغرية غدا سأخ -
صباحا إهنا بلدة صغرية لكن انسها 

اتبعت كيت 00ودودون   
0احب ان ارى انينتغل -  

" كالي " قاطعهم صوت أحد عمال -
 املزرعة" هل إبمكانك القدوم حلظة؟ 

نظر كالي إىل الرجل وهز رأسه مث قال 
 هبدؤ: 



من األفضل أن أذهب وأعرف ما   -
عندما التقيا عيناه روري  00"دون"يريده 

0ملعت نظرة أتملية يف عينيه  
جفلت قليال متسائله ماهي العاطفة اليت 

فمن اللحظة اليت   00تظهر يف وجهها 
دخل فيها كالي إىل إألسطبل وهي 

إهنا ال تريد أن يقرأ   00تتحكم بتعابريها
  00أي شيء يف كلماهتا أو تصرفاهتا

مهتمة وكأن وحاولت أن تبدو ابردة وغري 



الليلة املاضية اليت تشاركا فيها مل يكن هلا 
0وجود ومل حتدث أبدا   

قال كالي 00أرجو املعذرة منكما  -
0بصوت عابث  

ابلطبع سأراك فيما بعد  -
0قالت كيت00ايعزيزي  

0اومأ كالي وغادر خبطوات واسعة اثبتة  
بدأت كيت السري يف اجتاه الفناء وتبعتها  

ن اإلسطبل  روري وهي تتوق للهرب م
0وكل الذكرايت املرتبطة به   



 0أخربان كالي أبنك "أمينة املكتبة" -
قالت كيت عندما وصلت إىل سيارهتا 

إبمكاين أن أخذك إىل مكتبتنا   00الفورد
لقد قمنا ببناء مكتبة  00إذا كنت تريدين

جديدة العام املاضي وحنن فخورون 
اعرف أهنا صغرية ابملقارنة مع  00هبا

لكنين أعتقد  00يت تعملني هبااملكتبة ال
0ني ما قمنا بهأبنك ستحب  

إذا كاان مواطنو    00تسرين رؤيتها -
انينتغل قد رأو أبنه من املناسب دفع  



املال لتطوير مكتبتهم فال شك أهنم  
0يشرتكون مع روري يف حب األدب   

سأيت الصطحابك الساعة العاشرة   -
0هل املوعد مالئم لك00صباح ألغد   
0ز متاماإنه ممتا -  

لقد خططت أبن متضي مساء غد معي  -
ومن مث نلتقي كالي وسكيب يف احلفلة 

0الراقصة  
وافقت روري رغم أن محاسها كاان ضعيفا 

ترى ماذا سيقول دان لو اكتشف أبهنا  -



قد قضت جزء من عطلتها يف حلبة 
 رقص؟؟ 

قالت كيت 00إىل اللقاء إذا -  
دمدمت روري ملوحه 00إىل اللقاء -

الفناء إىل أن توارت كيت يف  وقفت يف
0سيارهتا عن األنظار  

مل تعرف ماذا تفعل فعادت إىل املنزل  
حيث كانت ماري مشغولة بتحضري 

0الغداء  
0هل أستطيع املساعدة؟ سألتها روري -  



وأجابتها ماري أبن فتحت أحد األدراج  
وبدأت روري  00بسرعة وانولتها قشارة

من   بعناية تقشري تفاحة محراء تناولتها
0وعاء مملوء ابلتفاح  

أعتقد أبنك ال تعرفني شيئا عن الطهي  -
سالت ماري وهي تشري إىل روري   00؟

0بقشارهتا  
لقد تدبرت أمري أبن ابقى جائعة   -

ردت  00خالل السنوات العديدة املاضية
0بتكاسل  



ملعت ومضة من اهلو يف عيين مدبرة املنزل 
 وقالت:

يف لو كان علي أن أحكم على مهارتك  -
املطبخ فأعتقد أبنك ستجوعني الرجل  

0حىت املوت خالل أسبوع  
ابتسمت روري رغم شعورها ابالكتئاب  

 وقالت:
إذا كنت تقولني يل أبنك ترينين حنيلة  -

فراقبيين جيدا ماري ألنين سأرمي بذراعي 
0حول عنقك وأقبلك   



ضحكت ماري ومرت دقائق مليئة 
ابلسالم بينما مها تقشران تفاحة تلو  

0خرىاأل  
 00لقد تلقيت خمابرة هاتفية من أخيت -

قالت ماري مرتددة وعيناها ترشقان روري 
 مث تعودآن إىل العمل واتبعت كالمها:

ستصل إىل ريفرسدال وتريد أن تعرف  -
إذا كان إبمكاين الذهاب هناك ولقاءها  

0ستبقى يوما واحدا  00  



أكثر ما قالته ماري اىل روري   هذا كان
واسعدت روري هذه  00منذ وصوهلا

احلقيقة وإن مدبرة املنزل قد رمت قيادهتا 
0جانبا ومدت يدا ودودة إىل روري   

0إنين أحب زايرة أخيت -  
  00ابلتأكيد جيب عليك ذلك -

استغرقت روري لفرتة كي تفهم إال ماذا  
توجه مدبرة املنزل احلديث مث فهمت 

ا تعين وقالت هلا:فجأة ماذ  



اوه , انت تبحثني عمن يقوم ابلطهي  -
0أثناء غيابك  

هزت ماري كتفيها بال مباالة وأهنا غري 
 مهتمة بطريقة أو أبخرى وقالت:

أستطيع أن   00لوجبة واحدة فقط -
إنين  00أتدبر أمر الغداء قبل مغادريت 

كالي  00قلقة بشأن وجبة العشاء
الطعام  وسكيب مها فقط اللذان يتناوال 

أما بقية الرجال فيذهبون إىل منازهلم مساء  
0 



اسرتحيي إذا إنين متأكده إنه   00حسنا -
إبمكاين أن أتدبر أمر وجبة عشاء واحدة 

0دون أن اتسبب يف موت أحد  
هل أنت متأكدة؟ -  

كانت ماري جدية متاما مما جعل روري  
 تضحك قائلة:

مبا أن مقدريت تقلقك فما قولك إذا   -
لوغان للمساعدة؟ دعوت كيت   

اومأت ماري وتنهدت تقول: سأكون  
0مراتحة  



بقيت روري يف املطبخ إىل أن غسلت 
شكلتها   00ااألطباق وضعتها يف أماكنه

ماري ملساعدهتا مث ذهبت إىل غرفتها  
0لرتاقب برانجما تلفزيونيا يوميا  

شعرت روري أهنا اتئهة قليال فخرجت من 
  0يوتراملنزل مبا أن كالي قد أراها الكمب

فقد قررت أن تقضي أألمسية تعمل يف 
0املكتبة  
البد أن كالي   -كان املكان يبدو خاليا

فمزرعة  0منهمك يف العمل يف مكان ما



اخليول هي مكان مليء ابحلركة والنشاط 
إهنا أتمل أن  00وهذا ما يناسب روري 

أايم  3تتجنبه ألقصى ما ميكن فخالل 
0ستصبح خارج حياته  

البياانت مدة ساعة جلست روري تطبع 
تقريبا مث شعرت بتشنج يف رقبتها 

وتوقفت فجأة تثين عضالهتا  00وكتفيها
0وتدير رأسها كي تبعد التوتر  

منذ مىت وانت هنا ؟ -  



أجفلها الصوت اخلشن اآليت من خلفها 
 وزفرت متنهدة :

0ايللسماء لقد افزعتين 00كالي   -  
منذ مىت ؟ كرر كالي -  

منذ ساعة أو أكثر نظرت إىل ساعتها  -
0و هزت رأسها  

خطا كالي ابجتاهها وهو يبدو انفذ الصرب 
 وقال : 

اظن أنك تنتظرين أن اقدم لك   -
0اعتذارا  



مل جتب روري فقد تعلمت أن ال تتوقع أي 
0شيء منه   

إنين هنا اآلن ألقول لك أبنك لن   -
أهنى الفصل  000حتصل على أي اعتذار

 السادس
 
 

ت لست مدينا يل أبي شيء اي كالي أن -
قالت روري وهي جتاهد لبقاء صوهتا  00

0طبيعيا  



كان اإلهناك يبدو واضحا على كالي وقد 
كلت ظالل سوداء حتت عينيه وارجتت تش

 00كتفاه وكأن وزنه أكثر من أن حيمله
محلق بروري ومشى إىل اجلانب اآلخر  

0للمكتب  
أعرتف أبنين جيب أن أشعر ببعض   -

لكن كان هللا يف عوين اي روري  0األسف
0 

00اصغ ايل كالي  -  



أستدار قائال ليواجهها واصابعه تتخلل  
 شعره قائال:

أود أن أوضح لك خبصوص كيت   -
0وأان  

آخر ما تريده روري هو   00ال  -
أرجوك    00إألصغاء لتوضيحاته وتربيراته

0ال تقول شيئا فذلك ليس ضروراي  
 جتاهل طلبها وقال هلا:

0كيت وأان نعرف بعضنا طوال حياتنا  -  



دفعت الكرسي   00توقف كالي  -
وهنضت واقفة تريد اهلروب وتعرف أهنا ال 

0تستطيع  
وخالل السنتني املاضيتني فهم الناس  -

  0من حولنا أبننا سنتزوج يف آخر األمر
إنين مل أسأل نفسي إذا كان ذلك مناسبا 

  0بل تقبلت الواقع هبدؤ فقط  0إم ال
0حيتاج من تشاركه حياته فالرجل   

قالت  00ستكون كيت زوجه رائعة لك -
بقوة رغم شعورها ابلسخط, لكنها  



  00رفضت أن تدعه يعرف كم أذاها
واتبعت قوهلا: إذا كنت مدينا ابالعتذار 

0لشخص ما فهي كيت ولست أان  
 غضب وقال هلا: 

اعرف فآخر ما أريده هو أن اؤذي   -
0كيت  

0إذا ال تفعل -  
جربت روري نفسها على أن حدق هبا وأ

 تبتسم له وقالت:



ال يوجد أي سبب كي تعرف كيت  -
كلما سيحدث   00فلن يفيد ذلك بشئ 

  000هو أهنا ستشعر أهنا قد خدعت 
لقد كانت ليلة أمس غري مناسبة قليلة  

أال توافق   00ومن األفضل نسياهنا 
أحست روري أبن املشي   00معي؟

 سيساعدها فتمشت يف املكتب واصابعها
متس أكوام املكتب واألوراق املرتاكمة  

0ق مكتبهفو   



اعرتف   00ال أعلم ما هو األفضل -
0كالي هبدؤ  

  00قالت روري بثقة 00إنين اعرف -
لقد كنا لوحدان  00فكر ابألمر اي كالي

لعدة ساعات وقد تشاركنا يف عدة أشياء  
  0مهرهتا 00مع ستار برايت و 0مجيلة

ت  وتشاركنا يف بضع قبالت مسروقة حت
النجوم وان كان علينا أن نلوم شيئا ماء  

إننا غريبان اي كالي  00فهو ضوء القمر
0 وأان ال أعرفك فأنت ال تعرفين  



خافت روري أن تنظر يف عينيه مباشرة  
فخفضت نظرهتا وانتظرت منقطعة 

0األنفاس كلماته القادمة  
 00إذا هل السبب هو ضوء القمر؟؟ -

0كان صوته اجش متأملا   
فما الذي  00كذبت عليه00 ابلطبع -

 ميكن أن يكون غري ذلك؟ 
نعم, ماالذي ميكن ان يكون غري ذلك  -
0ردد مث استدار ومشى خارج املكتب0  



بدأ نور الغرفة وقد أصبح شاحبا فجأة  
شعرت روري أبهنا ضعيفة جدا  00

فغاصت يف الكرسي ألن صدمة املواجهة 
0قد أقلقتها بعمق  

 00باعةقامت روري بتسلية نفسها ابلط
وغادرت املكتب بعد ساعتني يعرتيها  

لقد  000شعور أبهنا قد أجنزت شيئا
ساعدها هذا العمل الروتيين اآليل على 
االرتياح ألنه مل يتح هلا اجملال أن تفكر  

0فأفكارها ميكن أن تكون خطرية  



كاان ينبعث من املطبخ رائحة حلم مشوي 
وفطرية تفاح عندما وصلت روري إىل  

إنه خليط من الروائح  00يالباب اخللف
0مل تكن ماري موجودة 00الشهية   

أمسكت روري بدفرت اهلاتف مث ادارت  
0رقم اجلراج يف ريفر سدال   

قالت وقت توقفت فجأة  00الو  -
 لسماعها صوت خشن جييب فتابعت

اان روري كامبل اليت تعطلت مضخة   -
0املياه يف سيارهتا  



ماالذي أستطيع  00نعم آنسة كامبل  -
0أن افعلة من آجلك  

اريد أن أأتكد فقط من طلب اجلزء   -
املعطل وال أعرف إذا كان كالي  

لكن  00السيد فرانكلني قد قال لك00
فرتة بقائي هنا تتوقف على إصالح  

السيارة , وأريد العودة يف أسرع ما ميكن 
0إنين متأكدة من تفهمك لألمر  

آنسة أنين ال أستطيع جعل مضخة  -
0أتيت أبسرع مما هو مقرراملياه   



اعرف لكنين أريد أن أعرف فقط   -
0واأتكد من أنك قد طلبت مضخة بديلة   

وهي يف طريقها وهذا ما  00نعم  -
أخربين به الشخص يف آلس أجنلوس 

وقد   0فهناك شحن الليلة إىل بوركالند 
رتبت على أن يستلم املضخة شخصا يف 

اليوم التايل لكنه سيستغرق وقتا كي 
0ا إيليرسله  

0أايم فقط 3 -  



لكنكم اتصلتم متأخرين جدا أمس,  -
ولذلك طلبت املضخة يف وقت 

0آنسة إنين أحاول ما بوسعي  00متأخر  
إنين آسفة ألنين ابدو عدمية  00اعرف -

0الصرب  
اصغي إيل 00العامل أبسره عدمي الصرب  -

0سأعلمك حلظة وصول املضخة00  
 تنهدت قائلة " أشكرك سأقدر ذلك"

لقد احضر كالي سيارتك هنا ووفر   -
إن تكاليف   00عليك تكاليف جرها 



الشحن واملكاملة اهلاتفية البعيدة ستكون 
0مرتفعة  

مل تنتبه روري لعدم وجود سيارة دآن يف 
فعال لقد جرها كالي إىل   00الفناء 

واتبعت حديثها: 00اجلراج  
وعلي ذلك فأنك ستتصل يب خالل   -

0يوم أو يومني  
0ل إخفاء القلق من صوهتاكانت حتاو   

وعدم التفكري يف وضعها املايل الذي  
0استنزفته هذه العطلة املشؤومه  



سأتصل بك حاملا تصل   -حسنا -
0املضخة  

أشكرك أنين عاجزة عن تقدير   -
0مساعدتك  

دمدم امليكانيكي ,وبدأ 00ال مشكلة -
0واضحا أنه يتوق إلهناء احلديث  

ا فكرة راودهت  0عندما أهنت روري املكاملة
إهنا كانت تتوقع  0االتصال بدان مرة اثنية

منها أن يتصل هبا فقد تركت رقم عائلة  
لكنه مل  0فرانكلني عند السكرترية أمس



قررت أن ال تتصل مرة أخرى  0يتصل هبا
0فليس لديها أية أخبار جديدة  

وبرتدد وضعت روري مساعة اهلاتف  
مسروره ألن كل شيء كان حتت سيطرهتا 

0دا قلبهاكل شيء ع  0  
 00كان العشاء هذه األمسية مشحوان

فلم يتكلم كالي خالل الطعام إال قليال, 
اما سكيب فقد كان تواقا جدا الستالم 

احلديث وعملت روري ما بوسعها  



لتخفض من مزاجها متسائله طوال الوقت 
0ما بداخلهافيما إذا كان كالي يرى   

 قال سكيب حبماس مفاجئ: 
وري, فعليك أثناء وجودك هنا اي ر  -

0التفكري بشأن تعلم ركوب اخليل  
قالت حبدة وهي ترفع 00ال شكرا  -

يدها وكأهنا ترد االقرتاح فمجرد رؤيتها  
0هلرقل وكينج مل ترحب به متاما  

0"رين ماجيك" ستناسبك بشكل رائع  -  
"رين ماجيك" ؟ -  



إنه اسم سخيف اختارته كيت ووافق   -
إنه   0فسر هلا سكيب 00عليه كالي 

ئ جدا أقصد احلصان "رين ماجيك" هاد
قال يستحث اخاه مث  00وليس كالي

0ضحك حماوال اضفاء روح الدعابه  
لكن روري أدركت أبن  00ابتسم كالي 

النكته مل تضحكه, ومل تسره اإلشارة إىل  
0كيت  



قالت روري 00أشكرك سكيب 00ال  -
قبل أن خيرج املوضوع من يدها" إنين حقا 

0لست مهتمة"  
أنت خائفة؟ هل  -  

شكرا 00اعرتفت بصدق  00قليال -
 لك أال تذكر أبنين فتاة مدينة؟ 

لكن حىت فتيات سان فرانسيسكو  -
سيكون  00يعرفن كيف ميتطني اخليل 

ثقي يب إنه  00اي روري 0ذلك جيدا لك
0الوقت املناسب كي توسعي آفاقك  



قالت له وعضت قطعة 00ال شكرا  -
0امن اجلزر وكأهنا تؤكد على كالمه  

لن تصاب أبذى   00روري إنين أصر -
فلن أدع ذلك حيدث و"رين ماجيك" 

00يف احلقيقة00هادئ جدا   
إذا   00خفض ورفع حاجبيه عدة مرات

كنت تريدين كبري فبإمكاننا أن منتطي  
احلصان معا إىل أن تشعري ابالطمئنان  

0أكثر  
 ضحكت روري قائلة:



0سكيب 00كن صادقا   -  
وحدك حسنا إبمكانك امتطاءه ل -

وسأقود أان بشكل دائرة الفرتة اليت  
0تريدين  

وضحكت اثنية  0هزت روري رأسها
0للصورة الذهنية اليت ختيلتها   

قال كالي حبدة  00دع األمر جانبا -
إذا كانت روري ال تريد فأن  00مفاجئة

0ذلك حيسم األمر  



نقل سكيب نظرة من روري اىل كالي  
 وقال: 

قط اي  إنين اقوم بقليل من الدعابة ف -
0كالي   

أمسك كالي بكأس املاء إبحكام 
أحست روري أبن الزجاج   00وشده

 سيتحطم واتبع:
لقد قالت أهنا ال هتتم بتعلم  00يكفي -

0ركوب اخليل وذلك ما ينهي املوضوع  



غادرت الدهشة وجه سكيب لكنه ضيق 
عينيه وشد كتفي يف سخط واضح مث  

 قال: 
ما األمر معك كالي إنك طوال اليوم  -
صرف كدب جمروح, تصيح وتعض كل تت

 شخص من أعلنك ملكا ؟؟ 
سأحضر حلوى   00لو تعذراين  -

0التفاح  
قالت روري وأسرعت واقفة فهي ال تريد 

 0أن تبقى يف الوابل املنصب بني األمنني



انتهى كل شيء بسرعة وهي ال تزال يف  
مث ساد   00املطبخ لقد ارتفع صواتمها

00ضحكاتاهلدؤ فجأة وتبعته   
اسرتخت روري ومحلت حلوى التفاح مع 

0أيس كرمي ابلفانيليا إىل غرفة الطعام  
قال كالي برزانه  00اعتذر روري  -

ان سكيب على صواب لقد كنت  00
آمل 00معارضا وغري معقول طوال اليوم 

أن ال يكون مزاجي املشاكس قد أفسد 
0عشائك   



0دمدمت وهي تبتسم له 00ابلطبع ال -  
قدم اطباق احللوى ويصبها وقف كالي ي

0بكميات وافرة يف كل طبق  
اما سكيب فقد كان يثرثر كيفما اتفق  

ويعلق على كل موضوع وأفكاره تتجه إىل  
0هنا وهناك  

يف أي وقت ستذهب عند كيت الليلة؟ -  
0سأل اخاه بشكل عرضي  



لن أذهب فلديها موعد مع بعض   -
النساء حيث سيقمن بديكورات من آجل 

0ص غدا مساء احلفل الراق  
لقد تذكرت اآلن أبن كيت قد أشارت  -

والتفت إىل  00أهنا ستكون مشغولة الليلة 
 روري دون أي توقف قائال:

آمل انك ستأتني, فااحلفل من أضخم  -
االحتفاالت السنوية وعائلة غرانج املقيمة 
هلذا احلفل تبذل ما بوسعها دائما ليكون 

0حفال جيدا  



  00لقد دعتين كيت وسأذهب معها -
فسرت له روري رغم إنه ليس لديها أي 

إهنا تستمتع  00فكرة عن الرقص يف حلبة
ذ عدة ابلرقص عادة رغم أهنا مل متارسه من
0شهور ألن دان ال يتحمس له   

 00ميكنك الذهاب معنا إن اردت" -
0عرض عليها سكيب   

اود أن أدخل معك فأنك ستسببني  -
ضجة وستلفتني أنظار الرجال السيما 



"لوك ريفرز" إنه رجل مميز ومجيع الفتيات 
0ينظرن اليه   

ارتطمت ملعقة كالي بطرف طبقة  
الزجاجي فرنت بصوت مرتفع ودمدم  

عتذار: اب  
اسفة اي سكيب فقد اتفقت مع كيت  -

0أن أذهب معها قالت روري بلطف   
مهس سكيب 00اللعنه  -  



  00التهم اجلميع وجبة العشاء بسكون
حصل مرة ان نظرت روري حوهلا  

0فاصطدمت نظرهتا بنظرة كالي   
وأحست بقلبها يطرق بقوة وكأنه يشق  

كانت تشعر    00طريقة خارج صدرها 
قها وأن كالي يعرف ما ابلدم يغلي يف عرو 

وخالل العشاء كانت واعية  00تشعر به
متاما للنظرات السريعة اليت خيتلسها كالي 

إهنا هي أيضا ختتلس بعض النظرات  00
لكن  00رغم حماوالهتا عدم القيام بذلك



من الصعب عليها أن تكون هي وهذا  
الرجل يف نفس الغرفة وأن ال تستجيب 

0لنظراته  
لوف املرات أن كل  لقد قالت لنفسها أ 

شيء سيكون على ما يرام عندما تغادر  
0,فاحلياة ستعود طبيعية  

وبعد أن رفعت األطباق ا حتداها سكيب 
0يف لعب الورق وقبلت روري شاكره  



جلس سكيب وظهره ألخيه , ووجدت  
روري أن نظرها يتجه كثريا إىل حيث  

0جيلس كالي يقرأ  
ويدل مظهره اخلارجي أنه مسرتح ومراتح  

0لكنها تعرف إنه يشعر ابلتوتر مثلها,   
وبعد فرتة علق سكيب بعد أن الحظ  

0خسارهتا  
أعتقد أنك ال تفكرين يف ورق اللعب  -

0متاما  



إذا كنت   00اعرتفت بسخرية 00نعم  -
  000ال متانع أريد الذهاب للنوم

0ابتسمت له معتذرة  
 وامسكت بفنجان قهوهتا ترشف قليال 

ها مل ان سكيب على صواب فأن عقل 00
بل أن كل أفكارها  0يكن يف اللعب ابدا  

ترتكز على الرجل الذي يدين بوالئه لفتاة 
فتاة يوجد بينه وبينها جذور   00أخرى

إهنا فتاة أحبتها روري   00متشابكة
0واحرتمتها من أول حلظة التقتها  



وجهت روري حتية املساءوهي تشعر  
بكآبة ,ومحلت فنجان قهوهتا إىل املطبخ 

0عته جانب احلوضوغسلته ووض  
وعندما استدارت كي خترج, كان كالي 
0يقف عند ألباب ويسد طريقها للخروج   

قالت له مقطوعة  00اين سكيب ؟ -
خطت للخلف يف   00األنفاس قليال

0حماولة غري ذي جدوى للهرب  
0لقد صعد آىل الطابق العلوي -  

 نظرت بعينني طارفتني قائلة: 



0وأان أيضا سأتوجه إىل هناك -  
كالي يده يف جيب بنطلونه اجلينز   وضع

 وقال: 
هل تعرفني ماذا حصل هذه الليلة عند  -

 العشاء؟
مل تستطع روري الكالم فهزت رأسها  

0نفيا  
قال وهو يطبق  00لقد كنت غيورا -

0على أسنانه  



إنك كنت تضحكني ومتزحني مع   -
سكيب , وأردت أن اكون أن من تلمح  

00آخرأان وليس شخصا  00عيناك له   
 توقف فجأة وهز رأسه مث اتبع:

  00غيورا من صيب يف السابعة عشرة -
إنين ال أستطيع أن أصدق؟؟؟ حديثه 

0بفظاظة  
 الفصل السابع 

 
 



قررت روري ان ترتدي ثواب اثناء خروجها 
ورغم هنوضها مبكرة اال  000مع كيت 

ان سكيب وكالي كاان قد تناوال طعام 
نزوهلا اىل  ألفطار وغادرا املنزل وقت 

0الطابق السفلي  
كانت ماري تقف قرب املوقد وتقلي  

0شرائح من اللحم   
لقد تكلمت مع كالي خبصوص  -

 0حتضريك طعام العشاء يوم غيايب " وقال  
ان ذلك سيكون جيدا اذا كنت التزالني 



هنا , لكنه يعتقد انك ستكونني يف  
0طريقك مشاال خالل يوم او اثنني   

ان من القهوة صبت روري لنفسها فنجا
 قائله :

سأكون سعيدة لقيامي هبذا العمل اذا  -
كنت ال أزال هنا , اال انين متأكدة من 
ان كيت لوغان ستكون على الرحب 

0والسعة  



ادارت ماري رأسها وفتحت فمها كانت 
ستعلق على كالم روري ولكنها عدلت 

 عن ذلك وقالت :
انك مجيلة جدا , حبيث أتسرين قلب  -

0الرجل   
أجابت روري  00شكرك ماري ا -

0ضاحكه  
اظن ان هناك من ينتظرك يف سان  -

سألت ماري وهي 00فرانسيسكو ؟
000تراقبهاعن قرب   



ففتاة مجيلة مثلك قادرة على لفت  -
0نظر العديد من الرجال   

توقفت روري قليال لتجد اجلواب , 
وفكرت ان تشري بشكل خمتصر اىل دان 

0, لكنها قررت بسرعة ان ال تفعل   
لقد خططت ان تكون هذه العطلة للنظر 
يف عالقتها مع دان لكنها وخالل ساعات 

دت روري من وصوهلا أللك آن , وج
اجلواب , ان دان سيكون دائما صديقا  

0ليس اكثر  –مميزا   



ان سؤايل اليتطلب منك اسبوعا  -
000للتفكري"  

قالت ماري وهي حترك اللحم يف الوعاء  
0الكبري   

ت افكر يف األمر األخر  آسفه , لقد كن -
0 

اذن هل هناك شخص ما ؟ -  
0هزت روري رأسها  00ال -  

يبدو ان جواهبا مل يسر ماري فقد عبست 
 قائلة :



يف أي وقت قلت يل ان سيارتك سيتم  -
 اصالحها ؟ 

ان  000السؤال املفاجئ أدهش روري 
ماري قلقه بشأن األجنذاب بني روري  

ن كما اهنا تعرف كالي اكثر م 00وكالي 
اهنا ليست عمياء 00أي شخص اخر 

كما اهنا مل حتب  00لتعرف ماذا حدث 
0ماحدث   



لقد قال يل امليكانيكي يف ريفر سدال  -
إنه سينتهي من إصالحها بعد غد إذا سار 

 كل شيء على ما يرام
جيد أعلنت ماري أبمياءة عنيفة مث  -

 عادت اىل عملها 
االبتسام مل تستطع روري منع نفسها من 

لقد قالت هلا  00لدهشة مدبرة املنزل
ماري أبهنا كلما أسرعت يف مغادرة "الك 

0آن" كان ذلك أفضل للجميع  



وصلت كيت لوغان يف متام الساعة  
العاشرة مرتديه بنطلون جينز ضيق 

شاحا ابيض حريري  وقميص امحر وو 
معقود على رقبتها أما شعرها العسلي  

ة فوق  الطويل فقد كان يف جدائل مسيك
00كتفيها  

وللنظرة األوىل فقد كانت تبدو يف  
0السادسة عشرة من عمرها   

 حيت كيت روري اببتسامة دافئة قائلة :



روري ال حاجة ألن ترتدي مالبس   -
كان علي أن أقول لك أن   00أنيقة كهذه

0ترتدي مالبس بسيطة  
 ارخت روري كتفيها وأجابت:

لقد أحضرت فساتني أكثر من   -
هل أبدل  000ينز بنطلوانت اجل

؟00مالبسي  
أكثر من  000ال تبدين مجيلة00أوه -

مجيلة , لكن وللمرة األوىل كان صوت  
لقد 00كيت قلقا, وانتاب الشك وجهها



كان واضحا أن كيت تنظر إىل روري على 
0أهنا هتددها  

إنين أرتدي الفساتني بسبب طبيعة  -
أسرعت روري 00عملي يف املكتبة 

إنه   00شخص ماابلتفسري إنين ألتقي ب
يف  000دان روجرز , منذ عدة أشهر 

0احلقيقة لقد كنت أقود سيارته إىل هنا   
هل تعنني أبنك على عالقة خاصة  -

0؟؟سألتها كيت وقد اراتحت قليال  



نعم فأان ودان خنرج معا منذ عدة  -
0أشهر  

كحت ماري بصوت مرتفع ومحلقت  
بروري بنظرة اهتامية غاضبة لكن روري  

ئلة لكيت :جتاهلتها قا  
هل نذهب اآلن؟  -  

ابلطبع يف أي وقت تكوين  00أوه  -
0جاهزة  

عندما أصبحت خارجا استدارت كيت 
0لتواجه روري وهي تبدو غري مراتحة  



ووضعت يداها يف جييب البنطلون  
 اخللفيتني وقالت:

لقد اربكتك وأان أعتذر لذلك مل اقصد  -
0أن أملح إىل أنين ال أثق بك وكالي  

العتذار لقد كنت سأشعر  ال حاجة ل -
0مثلك يف ما إذا كان كالي خطييب  

هزت كيت رأسها: -  
إنين لن  00أشعر أبنه علي أن أعتذر -

أكون الزوجة اليت يريدها كالي إذا مل أثق 
0به يف حضور فتاة مجيلة لفرتة قصرية  



لو أن األرض قد انشقت اآلن فأن روري 
فذلك أفضل من 0سرتمي نفسها بداخلها

النظر إىل وجه كيت واإلحساس بذكرى  
ما حصل بينها وبني كالي وقالت روري 

 لكيت وهي تبدو ال مبالية:
ال تقلقي من وجودي فسأكون بعيدة  -

0عن اجلميع خالل يوم أو اثنني  
روري ارجوك إنين مل اقصد  00اوه -

ابعادك من هنا لوجود غرية سخيفة عندي 
0أشعر اآلن وكأنين رهيبة  



فيجب علي ان   00وكارج00ال  -
إنين أنتظر إصالح السيارة   000اغادر 

وقد خططت لرؤية وعمل أمور عديدة 
وأخرجت روري من  00خالل عطليت

حقيبتها كراسا واتبعت : هل ذهبت 
0لفكتوراي اىل جزيرة فانكوفر  

لكنين كنت يف اخلامسة 00مرة واحدة  -
قالت  00من عمري وال أذكر الكثري 

إهنا 00ة بدقة كيت وهي تتفحص الكراس
ال تبدو رحلة من آجل املتعلقة بل مكان 



جيب إن اقضي فيه أان وكالي شهر  
0العسل  

متتمت روري  00إنه مكان ممتاز لذلك -
وانقبض قلبها آبمل مفاجئ لكنها حاولت 
التغلب على عواطفها وهي تدعو ان ال 
تكون كيت قد الحظت شيئا واتبعت  
كالمها : ابملناسبة إن ماري ستذهب  

لزايرة أختها يف ريفرسدال يف وقت الحق 
من هذا األسبوع وقد طلبت مين إن  

ال أزال هنا فهل أجهز العشاء إذا كنت 



تودين مساعديت فسنقضي وقتا جيدا معا 
0ونتعرف على بعض أكثر  

وضعت كيت  00ذلك عظيم 00اوه -
ذراعيها على جسم روري وضغطت 

 حبماس: أشكرك اي روري
الطمأنينة يل انين اعرف إنك حتاول أعادة 

0أقدر لك ذلك   
كان ذلك هو ما تقصده روري متاما 

واتبعت كيت : 00  



رمبا ابدو ااننيه لكنين سعيدة لعطل   -
0سيارتك فقد أصبحنا صديقتني بسهولة   

كانت انيتنغل بلدة اهلادئة, تقع مكاتب 
العمل فيها على جانيب الشارع الرئيسي  

التأمني  إضافة إىل حمالت األزايء وكالة 
,ومقهى نيللي, وحمطة للنقل العام وخمزن 
, بقالة , صيدلية , ومعظم األمكنة هنا ال 
تشبه تلك املوجودة يف سان فرانسيسكو 
حيث الناس مسرعني دائما أما هنا فال 

وأحست  00يبدو أحد يف عجلة من امره



روري ابألستمتاع ابملسري بشكل مل  
0تتوقعه  

نوية يف ذلك  "املكتبة بعد املدرسة الثا -
00الشارع"  

وضحت هلا كيت وهي تركن سيارهتا  
ومن ذلك الطريق يدخل   00الفورد

0الطالب بسهولة  
نزلت روري من السيارة وضغطت قفل  

 الباب آليا 
 فقالت كيت : 



ال حاجة لذلك فالسيارات ال تسرق   -
عاما على  20منذ 00اوه 000هنا 

األقل, ال بد أن عني روري قد أظهرت 
اتبعت كيت :  دهشتها فقد  

يرون الناس هنا إنه ال ضرورة لسيارات  -
دورايت الشرطة فلم تقرتف جرمية منذ  

أكثر من سنتني, وأسوأ ما حدث أن رجال 
يدعى هاري أكرمان وكان قد شرب حىت 

 الثمالة , فأوقف بتهمة إقالق السالم,



لقد كان ذلك منذ سنة أو اثنتني توقفت 
 و اتبعت ضاحكة:

ات احلب القدمية أبعلى  إنه يغين أغني -
صوته ألجل نيللي حيث يقف أمام 

املقهى لقد كاان مغرمني ببعضهما منذ 
وقت طويل, تزوجت نيللي من شخص 
آخر, أما هاري فلم يتخلص من خسارته 

0حلبه احلقيقي الوحيد  
علقت روري حقيبة على كتفها و نظرت 

0حوهلا يف الشوارع اهلادئه  



يف   يوجد مكتب الشرطة واإلطفاء -
0نفس املبىن اشارت كيت   

كما يوجد مطعم جيد هناك إبمكاننا   -
0تناول الغداء فيه اذا اردت   

فقط إذا قبلت يف أن أستضيفك  -
قالت روري  00أان  

 00لكنين مل أمسع بذلك من قبل  -
0أصرت كيت فأنت ضيفة  

 قررت روري ان التلح فسألت:



من أين حيصل أصحاب املزارع على ما  -
 يريدون ؟ 

من املخزن يف ضواحي  -
سأريك اايه يف طريق العودة  00املدينة

جيب علينا أن نقوم جبولة كما ترين معظم 
أحناء البلدة فالشارع الرئيسي هو جزء  

0صغري فقط من انيتغيل  
بعد فرتة توجهت كيت وروري صوب  
املكتبة ,كان رأس روري مليئا أبمساء  
األشخاص الذين أصرت كيت على 



ي ,كان يبدو إن كال  تقدميهم إىل رور 
وإهنم  0هم على علم مبا حدث لسيارهتا من

وقد أشار   0يتوقون اىل احلديث معها 
بعضهم إىل احلفل الراقص الذي سيقام  
هذه الليلة وقالوا إهنم ينتظرون لقائها  

0هناك  
0إن املكتبة سترتك عندك انطباعا قواي -  

قالت كيت ومها متجهتان صوب املكتبة 
آلخرون جبد يف مجع لقد عمل والدي وا 

0املال الالزم لبنائها وذلك بفرض جباية  



الناس هنا خبالء قليال ويقول والدي   -
0أهنم يعصرون السنتات عصرا   

 ضحكت روري مباشرة لكالم كيت 
كانت املكتبة هي أضخم بناء يف البلدة 

كثري النوافذ   1مؤلف من طابق 
وعرفت روري من جدول الدوام  00

لزجاجي املزدوج أن امللصق على الباب ا
املكتبة لن تفتح أبواهبا قبل بعد الظهر وال 

0يزال هناك عدة ساعات  
0قالت روري بيأس00إهنا مغلقة  -  



فلدي مفتاح 00ال تقلقي   00اوه -
0كل املسامهني لديهم مفتاح00  

حبثت كيت يف حقيبتها وأخرجت حلقة 
مفاتيح كبرية وفتحت الباب مث أفسحت 

0أوال اجملال لروري كي تدخل  
لقد تقاعدت السيدة هالدورفسون   -

العام املاضي بعد شهر من انتهاء بناء  
قالت كيت وهي تضغط مفتاح  00املكتبة

0الكهرابء  



وميزانية البلدة ال تسمح ابستخدام   -
ولذلك  0أمينة مكتبة لوقت عمل كامل 

تناوب العديد من األهايل واملدرسني يف 
0العمل يف املكتبة  

أليس لديكم أمينة مكتبة لوقت عمل  -
 كامل؟

إذن  00مل تستطع روري إخفاء دهشتها 
تزويد  ملاذا دفعتم كل مصاريف البناء وال

أبحدث التجهيزات إذا مل يكن  
 أبستطاعتكم أتمني أمينة مكتبة؟؟ 



 هزت كيت كتفيها بال مباالة وأجابت:
إن ذلك ال   00اسأيل جملس البلدة -

يس كذلك؟ لكن  يؤمن الوعي الكايف أل
كما ترين فإن السيده هالدرسون كانت  
لوقت عمل نصفي ويعتقد اجمللس أن  

0البديل ستكون كذلك  
0وهذا أيضا ال يؤمن الوعي الكايف -  

أمسكت روري لساهنا عن الكالم لكنها 
0اراتعت للفرص الضائعه  



لقد أعلنا ملدة شهور عن حاجتنا  -
ألمينة مكتبة يف وقت عمل نصفي, لكن 
مل يهتم أحد ابألمر, إنين ال الومهم لكن  
ما أن ينظر أحدهم إىل حجم العمل فال  

0يرغب به   
املكتبة ليست مكاان ألخذ الكتب   -

0وأرجاعها فقط  
قالت روري إبصرار وارتفع صوهتا رغما  
عنها فهذه مسألة قريبة من قلبها جدا  

املكتبه ميكن أن   00فلم تقدر أن تسكت



لتقي خمتلف تكون قلب الشعب, حيث ت
الفئات إهنا ليست "هيئة " تبحث عن  

0رحبا أو كسب  
أخشى أن األمر ليس كذلك عندان   -

فاجلميع هنا يلتقون يف مقهى" نيللي" مث 
 أضافت كأن ذلك يفسر كل شيء:

0إنه يقدم فطائر لذيذه  -  
وألن روري أحست بنفسها وكأهنا تلقي  
 خطااب فقد هزت كتفيها بال مباالة قائلة:



ولديك 00مبىن مجيل جدا اي كيت  إنه -
  00كل أألسباب أن تكوين فخوره به 

إنين آسفة, فلم اقصد إن أبدو وكأنين  
0مصلحه أو مرشدة هكذا   

 
قالت كيت وهي  00لكنك حمقة متاما  -

مستغرقه يف التفكري إننا ال نستخدم 
 املكتبة كما جيب أليس كذلك؟

املسامهون فقط ميكنهم القيام ابلكثري" 
بطريقة معربة " واتبعت : لكي  تنهدت



اكون صادقة معك فإن والدي وابقي 
أعضاء جملس البلده يتوقعون عودة 

السيده هالدورفسون لكن ذلك ظلم هلا 
عاما وتستحق التقاعد  20أهنا تعمل من 

وال جيب هتديدها يف العودة ألننا مل جند 
0بديال هلا  

حسنا آمل أن جتدوا شخصا آخر عما  -
0قريب  

0دمدمت كيت  00أيضا  وأان -  



مث وكما  00تناوال غداء شهيا بروية,
وعدت كيت فقد أخذت روري جبولة يف 
أحناء البلدة وأرهتا العديد من الكنائس  
واملدرسة االبتدائية اليت تدرس الصف  
الثاين, فيها بعض املنازل اجلميلة على 

 اهلضبة,
وأهنت اجلولة يف ضواحي البلدة قرب  

0البضائعخمزن غرائز للحبوب و   



قالت كيت وهي تنظر  00إن لوك هنا  -
إىل شاحنة مغربة يف املكان املخصص 

0للسيارات  
؟ 0لوك  -  

ال أعرف ما 00إنه كبري العمال عندان  -
يفعل أيب بدونه فهو يهتم ابملزرعة منذ  

منذ كنت يف املدرسة  0عدة سنوات
الثانوية لقد تقدم أيب يف السن وهو يرحب 

0كل شيءكثريا أبن يهتم لوك ب  



نزلت كيت من السيارة واتكأت على  
مث انضمت إليها    00السياج األمامي

0روري وهي ال تعرف ماذا تفعل  
قالت كيت  00سيخرج خالل دقيقة -

0مفسره  
وأتكيد لكالمها ظهر رجل طويل أمسر  

اللون حيمل كيس حبوب على كتفيه عيناه 
داكنتان جدا, ذقنه قوية مربعه متناسبة 

جسمه حنيل ذو 00يه ,مع ارتفاع حاجب



عضالت , إنه وسيم بشكل ملفت  
0للنظر  

أتريد املساعدة ايها الغريب ؟ سألته  -
00كيت وهي تضحك ضحكة خفيفة  

حقا هل تقدمني مساعدتك؟ -  
0ال -  

 ضحك لوك وقال :
عرفت ذلك فأنت ال تريدين أن   -

 تفسدي أظافرك اجلميلة, أليس كذلك؟



وخبته  00هتينينإنين مل آيت هنا كي  -
 كيت واتبعت : 

اريدك ان تقابل روري كامبل  -
الفتاة اليت اخربان عنها سكيب وعن 000

0تعطل سيارهتا   
ونظر ألول مرة اىل روري , مث 00اذكر -

القى كيس احلبوب يف الشاحنة واستخدم 
اسنانه يف خلع قفاز يده اليمىن , ومد يده 

ذات األصابع الطويلة القاسية لروري  
  :قائال



0تسرين معرفتك اي آنسه  -  
قالت روري وتذكرت اين  00واان ايضا  -

لقد أشار سكيب اىل لوك 00مسعت امسه 
ريفرز عندما اخربها عن احلفل الراقص  

وان الفتيات ينجذبن ايل كبري عمال عائلة  
وقد عرفت روري السبب بعد  0لوغان 

0ان رأته  
 

 صافحها لوك بطريقة خمتصرة 



هه مرة اثنية إىل كيت قبل أن يعود انتبا
 وقد ورقت نظراته بطريقة واضحة 

قالت كيت  00إن لوك مبثابة اخ يل -
 حبنان

 قطب لوك لذلك لكنه مل يعلق أبي شيء 
سنجعلك مرافقنا إىل احلفل الراقصة  

اخربته كيت 00الليلة  
وماذا عن كالي ؟ -  

اظن أننا حنن  0سيذهب ابلطبع00أوه  -
0األربع سنشكل جمموعة انجحة  



مل تكن روري غبية فكيت تريد أن جتعلها 
مع لوك الذي اليبدو مسرورا لرتتيب 

بدأت الكالم:  0األمسية له   
اصغي ايل سأكون مع  000كيت   -

سكيب يف احلفل الراقص الليله, إنه مل  
 يسبق يل يف حيايت أن رقصت يف حلبة 

قاطعتها كيت يسر لوك ان 00ال يهم  -
أليس كذلك؟  0يريك كيف يكون ذلك  

متتم لوك  00ابلتأكيد -  



ضحكت كيت   00صحيح اي لوك -
 ابرتباك

قالت روري   00اصغي إيل أرجوك  -
من الواضح إن للوك ترتيبا  00بسرعة

خاصا هلذه الليلة وال أريد إن اكون  
فاجئها حينما استدار انحيتها  0متطفلة 

 قائال:
سأكون سعيدا ملرافقتك روري  -  



من احملتمل إن ادوس على أصابع   -
بصراحة إنين اعتقد إنه من 000قدميك

0األفضل أن ال اشرتك يف الرقص ابدا  
صاحت كيت لن يدعك لوك  00هراء -

 تفعلني هذا وكذلك اان
0سنمضي وقتا جيدا   

قال لوك أبصرار00دعي كل شيء يل  -  
 اومأت روري موافقة رغم قلة محاسها

سادت دقيقة من الصمت بني الثالثه إىل  
تبتسم : ان قالت كيت وهي   



حسنا اعتقد أننا سنعوداآلن لنرى ماذا   -
سنفعل بشأن اجياد فستان لروري قذفت 

مفاتيح سيارهتا يف اهلواء والتقطتهما  
برشاقة مس لوك طرف قبعتة لوداع 

الفتاتني أثناء عودهتما السيارة ويف الطريق 
 قالت روري وهي تراقب كيت: 

0إنه جذاب أليس كذلك -  
 هزت كيت رأسها موافقة



يدهشين إنه مل يتزوج إىل اآلن فا   -
العديد من الفتيات يف انينتغل يرحنب 

0بذلك  
صدقيين يف كل حفل راقص تبدأ   -

الفتيات مبغازلته فإنين أحب أن اضايقه 
وهو يكره ذلك إنين أمتىن أن 000بذلك

يتزوج لوك وال أحب إن يبقى وحيدا لقد 
آن األوان كي يستقر ويكون اسره لقد  

راملاضي , آخر مرة أشرت الشه  30بلغ 
0له بذلك كاد أن يطيح برأسي  



عضت روري على شفتها السفلى 
واخذت انفسا عميقا وزفرته ببطء إهنا  
تعتقد أبن لوك حيب واحدة معينه لكنها 

كان هللا يف عونه  00خمطوبة لرجل اخر 
0فهي تعرف شعوره  

كانت املوسيقى تعزف عندما وصل لوك 
بسيارة لوك وروري وكيت اىل قاعه غرانج  

حاولت روري ان تتظاهر ابحلماس ولكنها  
إهنا مل تتبادل مع  00مل تنجح أال قليال 

لوك خالل الطريق إال بضع كلمات الذي 



كان يبدو انه الحيب هذه الرتتيبات مثلها 
 رغم تصميم روري على القيام ما بوسعها 
دخلوا القاعة ومسعوا اصواات مبتهجه  

روري  حتييهم أبغنية شعبية أدهشت 
اخلطوات الرشيقة للراقصني ومالبسهم 

 أألنيقة
 أحست أبهنا مثبطة اهلمه

وأسوأ ما يف األمر إن كيك قد أصرت  
 على اعارهتا تنوره وبلوزه 



ورغم أن روري قد أحبت اللون األزرق  
00الزاهي للتنوره  

 إال أهنا شعرت ابالرتباك واحلرج 
يف طريقه انتفاخها على الطراز الغريب "  

مريكي "الغرب األ  
 كان املكان اكرب مما توقعت روري 

على املنصه يقف املعلن وبضع عازيف  
 الكمان

طاوالت الطعام منتشرة قرب أحد  
 اجلدران 



 أما األرضية فقد كانت مطلية تعج ابلناس
وتساءلت روري كيف ميكن إن يتحرك  

شخص دون أن يصطدم ابآلخرين إمجاال 
كانت القاعة تضج ابحليوية واملوسيقى 

بدأت أصابع قدمي روري تضرب  00
األرض إبيقاع منتظم تعرف إهنا أيضا  

ستنضم اىل الراقصني يف وقت ما وإهنا ال 
ميكنها أن تتفادى هذا فهي تعرف إن  

كيت وكالي وسكيب لن يدعوها تبقى 
 جالسة هبدؤ تراقب ما حوهلا 



0اوه ان قدمي تتحركا اآلن -  
 صاحت كيت وهي تتلوى بلهفة 

ح ولف ذراعه حول ابتسم كالي بتسام 
 جسمها

 مث مشيا إىل حلبة الرقص
نظر للخلف إىل روري قبل ان ينضما اىل  

أشخاص  8الدائرة الراقصني املكونة من   
هل ابإلمكان أن نذهب حنن أيضا؟  -  

 سأهلا لوك وهو ينظر للراقصني 
 كان يبدو متحمسا وروري التلومه 



أليس من األفضل أن نبقى بعيدا عن  -
 لرقصتني؟

أود إن اعتاد على   00قالت روري
0احلركات  

0ال مشكلة -  
 بدا لوك شاكر هلاذا التأجيل

الشك انه يعتقد إن فتاة املدينة سرتتكب 
محاقة ما حبقه أو حبق نفسها فهي ليست 

معتادة على هذا وقادها اىل صف  
0الكراسي ليجلسا  



0مرحبا لوك -  
 قالت فتاة مجيلة شقراء 

عيناها الزرقاوانتتآلق   
 وهي متشي ببطء 

0إنين مسروره لرؤيتك الليلة -  
0هذه روري كامبل00بييت هاموند  -  

0تسرين معرفتك بييت -  
 قالت روري 

لقد مسعت عنك يوم أمس يف  00اوه -
 الصيدليه



انك الفتاة اليت تعطلت سيارهتا الرايضية 
 اليس كذلك؟ 

0نعم اان -  
مل تدهش روري اآلن ألن كل شخص 

رف ما حصل معهايع  
آمل أن يتم من كل شيء على ما  -

0يرام  
0اشكرك -  

 رغم أن بييت كانت تتكلم مع روري
 إال أن عينيها مل تفارقا لوك 



لقد كان واضحا متاما أهنا تتوقع دعوة  
 للرقص 

  00لوك ملاذا ال ترقص مع بييت -
فبهذه طريقة امتكن من  00اقرتحت روري

0مراقبتكما  
قالت بييت 00ة ايهلا من فكرة جيد -

 بلهفة 
سنبقى بعيدين عن اجملموعه وبذلك   -

ميكنك أنت ان ترين حركاتنا اصغي إيل  



وبذلك تعرفني  00انه املعلن 00شاريل 
0كيف تكون اخلطوة   

أومأت روري موافقة نظر إليها لوك نظرة 
 طويلة هادئة مث قال 

0هل أنت متأكدة -  
0متاما -  

بقيت روري تراقب الراقصني بدقة  
 وتصغي إىل صوت املعلن يقول: 



الدائره  00الكل يشبك يديه  -
إىل  000قف يف مكانك 000صحيحه

 هناية الرقصة
 صاح سكيب وهو يقف أمامها فجأة:

روري هل سيكون يل الشرف   -
0مبشاركتك يف هذه الرقصة  

0إنين لست مستعدة -  
ودون ان يصغي ألحتجاجها 00هراء -

0شدها من ذراعيها لتنهض  
0ين سأعيقكسكيب إن -  



 احتجت وهي هتمس بصوت خافض:
0إنين مل اقم بذلك من قبل -  

0ستقومني به يف وقت ما -  
طوق جسمها بذراعه وقادها إىل احللبه  

0الغربية  
 واتبع موجه كالمه للمعلن:

لدينا زائرة جديدة شاريل فلتكن هذه  -
0الرقصات ، بسيطة   

أشار شاريل إىل سكيب إبهبامه تناول 
ائال جلمهوره السعيد:امليكروفون ق  



لقد  00سنبطئ قليال هذه املرة -
انضمت إلينا اآلنسة روري كامبل من  
سان فرانسيسكو وهذه هي جتربتها  

00األوىل  
أرادت روري أن ختتفي عندما التفتت  

مئات الوجوه حتدق هبا ويرقصون  
 ويصيحون مهللني 

 فرفعت يدها خبجل وابتسمت
دا  سلسلة اخلطوات األوىل كانت صعبة ج

على روري لكنها سرعان ما انسجمت  



معها, إهنا دائما تفرتض أن الرقص  
0سخيف لكنها جتد اآلن متعة كبرية  

ومع هناية الرقصة أعادها سكيب إىل  
0الكرسي وهي مقطوعة األنفاس  

ما رأيك يف بعض الشراب؟ -  
 سأهلا سكيب 

وأومأت موافقه لقد كانت تشعر حبلقها  
 جافا

جبانبها بعد إن تركها  ظهر لوك ريفرز 
 سكيب 



0لقد قمت بعمل رائع -  
 قال حبماس 

0تقصد رائع ابلنسبة لفتاة مدينة -  
قال  00بل مثل أي شخص آخر00ال -

 إبصرار 
0اشكرك -  

0روري إنين مدين لك ابالعتذار -  
, ألنك مل ترد أن ترتكب محاقة ما -

؟؟ سألته وهي تضحك : 0ابلرقص معي
كيت وكالي بشكل   00إنين ال لومك 



خاص وضعاين يف طريقك وأان متأكده أنه 
لديك خمططات أخرى هلذه الليلة إنين  

0آسفة ألجلك  
 ضحك لوك مكشرا وقال: 

ثقي إن عشرات الرجال كانوا ينظرون  -
سيكونون أكثر من 00إيل نظرات احلسد  

ريكة أحدهم سعداء يف ما إذا كنت ش
رفع كالمه من من  00هذه الليلة 

0معنوايهتا  



كانت ستعلق على كالمه إال أن سكيب 
يئا بشراب  عاد وهو حيمل فنجان مل

وردي زاه وجبانبه فتاة بعمراملراهقة  
 ميسكها بيده األخرى إبحكام وتبتسم له

0سأرقص مع كارولني اآلن -  
0قال سكيب لروري  

  00أجابت وهي تبتسم 00جيد  -
را لك ألنك شجعتين على هذه  وشك

0الرقصة وللمرة األوىل  



امحر وجه سكيب بينما هو يلف ذراعه  
حول جسم كارولني ويسرعان يف  

0الذهاب  
لن تسمح يل مبرافقتك هذه الرقصة؟  -

0سأهلا لوك وهو ينظر ابجتاه الراقصني  
مل ترتدد روري شربت فنجاهنا على ثالث 

 دفعات كبرية
ا معا ومدت يدها أىل لوك وسار   



رقصت روري ثالث رقصات مع أشخاص 
خمتلفني التقى نظرها آخر رقصة بنظر  

0كالي فلوح هلا  
وكي ترد حتيته فقدت حركة خطواهتا , 
فسقطت تقريبا بني ذراعي شريكها  

0ابلرقص وشعرت ابألرتباك  
رغم ان الساعه ال تزال العاشرة إال أن  

روري شعرت أهنا منهكة وابلعرق يتصبب 
0رقبتها على وجهها و   



واستغلت وجود فسحة بني الرقصتني  
كان اهلواء خفيفا ومنعش ال 00وخرجت 

بد أن العديد من األشخاص يشعرون  
مثلها فقد كانت الفسحة املخصصة 

 لوقوف السيارات مكتظة ابلناس 
وبينما تشق طريقها وجدت بضعة رجال 
حيملون قارورة شراب ويطلقون النكات 

إهنا  00كتفادهتم متوجهة صوب سيارة لو 
تود أن تبقى وحدها بضع دقائق  

0وتستنشق اهلواء  



وصلت إىل سيارة لوك واتكأت على  
سياج قرهبا وببطء استنشقت هواء الريف 
النظيف , كل افرتاضاهتا عن هذه الليلة 
كانت خمطئة فهي مل تشعر ابلوحدة أو 

0ابلسأم أو إهنا غريبة   
لو اخربت دان عن هذا احلفل فال شك 

قضاء وقت كبري مع  إنه سيضحك ل
جمموعة من األشخاص الريفيني البسطاء 

 كما يقول 



أاثرهتا هذه الفكرة قليال فهم أشخاص 
ودودون حيبون املتعة فقد اهتموا هبا 

وعربوا عن ترحيبهم هبا دون أي حتفظ  
واآلن هم يظهرون هلا منط احلياة الغري  
معقد اليت راقت هلا بشكل مل تكن  

0تتوقعه  
0دك هناعرفت أنين سأج -  

توتر جسد روري كامال عندما مسعت  
 صوت الرجل الذي أنضم إليها 

0مرحبا كالي  -  



 
 الفصل الثامن 

 
 

 طغى على صوت روري نربة مبتهجة
فاالتفتت للخلف وهي تتوقع أن تكون  
كيت معه فهما مل يبتعد عن بعضهما من 

اللحظة اليت التقيا هبا هنا لكنه كان  
0لوحده  



كتفي روري وضع كالي يديه على  
وأبعدت   00فجفلت ال اراداي للمسته

0يديه أبسف واضح  
سأهلا كالي 00هل تقضني وقتا جيدا -  

 هزت رأسها حبماس قائلة:
مل أكن أظن ذلك لقد كنت متحاملة  -

جدا على احلياة ريفية لكنين فوجئت  
0ابلفعل ,وبطريقة مجيلة  

أغلق قبضيت يديه بقوة   00يسرين ذلك -
كنت أود أن   00راتوثىن أصابعه عدة م



قاطعته روري:   00أرقص معك , لكن 
كالي , ال تفسر شيئا , إنه ليس ضروراي 

0إنين افهم   
نظر إىل عينيها برقة شديدة حىت أهنا 

اضطرت أنت تنظر بعيدا شعرت روري  
إن اجلو سحري والنجوم يف السماء تزيد 

ال أظن أنك تفهمني   - 0من فتنة
 لكن ذلك ال 00قال كالي  00ايروري

يهم سوف تغادرين خالل يومني وسوف 



تعود حياة كال منا إىل ما يريدها أن  
0تكون  

إنه  00وافقت روري إبمياءه صرحية برأسها 
شيء مغر جدا أن تقف هي وكالي يف  

وعاودهتا ذكرى ليلة   00ضوء القمر
0سابقة  
 

وقفا حيدقان اىل النجوم ان روري تعرف 
أن جمرد كالمهما لوحدمها هبذا شكل 

0خطري  



 00ألن تكون كيت تبحث عنك؟  -
 سألته حبذر

أن لوك ريفرز يرقص معها 00ال  -  
اغمضت عينيها للحظة وهي ال جترؤ  

 النظر إىل كالي وقالت : 
علينا الدخول اآلن لقد خرجت كي -

التقط انفاسي, واختلص من احلرارة 
0قليال  

هنا يف ضوء القمر00ارقص معي أوال   -  



االعرتاض, لكنها بعد اجتاحتها موجة من 
 ذلك وجدت نفسها تعانقه 

قال عندما هدأت  00روري 00اوه  -
 ملراقصته 

إهنما متناسبان كأهنما خلقا لبعضهما ذقنه 
وطرف فكه  00تلمس اعلى رأسها  

0يالمس شعرها بنعومة  
ماالذي  00كان هللا يف عوين ايروري   -

 افعلة؟



إنين مل أستطع أن أتوقف عن التفكري  
0مل أانم ,وأكل بصعوبة إنين 00بك  
قالت روري   00ارجوك 00اوه  -
ال جيب حىت ان نتكلم  -"ال ميكننا 00

0هبذا الشكل  
استقرت نظرات عينيه الرماديتني على  

 عينيها والتقت أنفاسهما
لقد أخذت على نفسي عهدا أال  -

0املسك اثنية  



لقد أخذت على 00نظرت روري بعيدا  
رغم أن  مل تبتعد عنه00نفسها نفس العهد

عقلها يبحث بشدة عن كلمات لتقنعه كم 
مها خمطئان أبيذاء كيت وإيذاء نفسيهما  

0أيضا  
ومس أبطراف  00مرر يديه على كتفيها

0اصابعه وجنتيها  
حياول خنق  00وبدأ حياول تقبيلها

00نشيجها احملتج واملؤيد يف نفس الوقت  



وهي تغطي وجهها   صاحت 00ال -
ارجوك  00بيديها وتدير ظهرها لة 

0جيب أن ال نفعل ذلك 00كالي  
بقى ساكتا لفرتة حىت أن روري شكت إنه  
تركها وذهب أخذت نفسا عميقا وارخت 

0يديها على جانبيها  
0من السهل جدا أن أحبك اي روري -  
هزت رأسها بقوة عندما واجهته 000ال-

 مرة أخرى 



ناسب لك لقد إنين لست الشخص امل -
مل  00فآت األوان لذلك فلديك كيت 

تستطع أن متنع نربة األمل يف صوهتا فأي 
 شيء بينهما فسيكون دون أمل 

وغري ذي جدوى وخالل يوم أو اثنني  
سيتم إصالح سيارهتا وستمضي من حياته 

0فجأة كما ظهرت فجأة  
وقف صامتا وقد تصلبت كتفاه وتغطى 

القاعة وجهه ظالل من الضوء الصادر يف  



فلم تستطع روري أنت تقرأ أفكاره أخذ 
 نفسا عميقا وقال:

ال ميكننا  00أنت على صواب روري  -
 0إن نسمح هبذا االجنذاب بيننا أن يتطور 

أعدك بكل املعزة اليت اكنها لك أبن ال  
0اقبلك اثنية  

أكدت  00سأقوم بدوري00وأان أيضا -
له روري وهي تشعر أهنا افضل اآلن هلذا  

0االتفاق  
0امسك بيديها وصافحها حبرارة  



تعايل سأعود معك اىل القاعة   -
0سنكون على خري ما يرام00  

أخربهتا نربته أنه يقصد ما قال فشعرت  
0روري ابالرتياح  

 
 

بقيت روري انئمة إىل ساعة متأخرة من 
 صباح اليوم التايل 

لقد كانت ماري جتهز طعام الغداء عندما 
 نزلت روري إىل املطبخ



سألتها   00تمتعت الليلة املاضيةهل اس -
0ماري مباشرة  

وكي جتيبها روري إحننت قليال وتظاهرت 
حاولت  00ابلرقص مع شخص ومهي

ماري إخفاء ابتسامة لتصرفات روري  
 الغريبة وقالت:

أنتظر  000دعينا من هذا 00اوه -
0اإلجابة بنعم أو ال فقط   

0كان وقت رائعا  -  



ة دائما أراهن أن هذه احلفلة تعترب مجيل -
0 

قالت روري  00أنت على حق يف ذلك -
0وهي تصب لنفسها فنجاان من القهوة  

هل سرتين كيت اليوم؟ -  
هزت روري رأسها نفيا وضعت قطعة من 

 اخلبز يف آلة التحميص قائلة :
لديها موعد مع الطبيب هذا الصباح  -

واجتماع مدرسني يف املساء ستحاول 



غدا  التخلص منه وإن مل تستطع فسأراها
00بشكل أكيد  

إن روري تنوي قضاء أقصى وقت ممكن 
فهي تراتح   00مع خطيببة كالي

كما أهنا بذلك تصطاد  00لصحبتها حقا 
فأوال يبقى وقتها مليئا   1عصفورين حبجر 

0واثنيا تبقى بعيدة عن االنفراد بكالي    
إذا ما الذي ستفعلينه اليوم؟ سألتها   -

 ماري عابسه 
 وضحت روري قائلة:



ال تقلقي فمهما كان الذي سأفعل   -
0فإنين اعدك ان أبقى بعيده عن طريقك  

اصدرت مدبرة املنزل صوت يدل على 
أم إنه اسرتخاء؟ 00أللهو   

يف الواقع أعتقد إنين سأقوم بطبع   -
البياانت اليت حيتاجها كالي لربانمج حبثه 

مل يبق  0عن السالالت على الكمبيوتر 
ملها هذا  الكثري منها لذلك جيب إن اك

0املساء  



إذا أتى من يبحث عنك فهل ستكونني   -
 هنا؟

إنه املكان الذي سأكون فيه 00نعم  -
مل تعرف روري من سيأيت حبثا عنها كما 0

قالت ماري وكأن جمموعة من الناس  
ستصل يف أية حلظة تسأل أين ختبئ عائلة 

0روري كامبل00فرانكلني   
 

عربت روري الفناء وهي حتمل فنجان  
اقهوهت   



مث ذهبت إىل األسطبل تنظر إبعجاب إىل 
0ما حوهلا  

وشاهدت بعض الرجال الذين تعرفهم 
 ابالسم فقط فردت حتياهتم وهي تبتسم مث
توجهت إىل املكتب, كان املكتب وكما  

0يف املرة السابقة خاليا   
وضعت الفنجان جانبا مث لقنت 

0الكومبيوتر البياانت املطلوبة  
مسعت أحدهم  مل تكد تبدأ ابلطباعة حىت

 يدخل املكتب توقفت وأدارت رأسها 



روري  -  
كالي   -  

 كان كالمها مرتبك 
قال كالي00مل االحظ أنك هنا -  

 وقفت فجأة قائلة:
سأخرج -  

لقد أتيت ألخذ شيئا ما وسأخرج  -
0خالل دقيقة  

 أومأت وعادت للجلوس :
حسنا -  



مشى برشاقة متوجها إىل مكتبه وفتش يف 
كان   00تبة اثنيةأكوام األوراق غري املر 

يكشرعن أسنانه وفكه مشدود, وتدل كل 
حركة من حركاته على نفاد صرب وقال هلا 

 وهو ال يزال حيدق يف أوراقه: 
أخربتين كيت أنك على عالقة مع  -

مل أكن  00شخص يف سان فرانسيسكو
00أعرف  

على 00إنين لست على عالقة به متاما  -
 00األقل ليست ابلطريقة اليت تلمح إليها



امسه دان روجرز وهو مطلق وهو صاحب 
00السيارة   

زم كالي فمه وهو ال يزال حييد بنظره 
 بعيدا عنها واتبع: 

هل حتبينه؟  -  
0ال -  

00اخفض كالي رأسه وفرك عينيه   
ليس لدي احلق أبن أسئلك هذا   -

مث قبض 00ساحميين ايروري  00السؤال



إبحكام على أوراقه بشموخ خارج املكتب 
0للخلف دون أن يلتفت  

كانت روري ترتعش جدا من املواجهة  
حىت إهنا عندما عادت للطباعة ارتكبت 

أخطاء يف سطر واحد كان عليها أن   3
0تتوقف كي تسرتد هدوءها   

رن جرس اهلاتف فتجاهلته وهي تعرف ان 
ماري أو أحد اآلخني سيجيب مث بعد فرتة  
مسعت خطوات مسرعه خلفها فاستدارت 

00يف كرسيها  



اندفع سكيب داخل الغرفة مقطوع  
األنفاس وأشار ابجتاه اهلاتف قائال وهو  

 يلهث:
0املكاملة لك  -  

0ال شك أبنه دان 00يل  -  
أومأ عدة مرات وهو يضع يده على قلبه 
بطريقة مسرحية قالت وأصابعها متسك 

 السماعه يف إحكام:
0روري كامبل تتكلم 00ألو -  



كن فأاتها صوت ال مي  00آنسة كامبل  -
صوت جورج امليكانيكي يف  00أن ختطئه 

0ريفر سدال  
00لديه أخبار جيده وأخبار سيئة -  
صاحت روري وهي 00ماهي اآلن ؟  -

تدفع شعرها بعيدا عن جبهتها بيد انفذة 
الصرب جيب أن اغادر "الك ان " أبقصى 

0سرعة  
لقد تسلم الشخص املوجود يف   -

 بورتالند 



خططنا  مضخة املاء الالزمة لسيارتك كما
0متاما  

0جيد -  
 تنهد جورج بعمق وقال: 

0يوجد مشكلة صغرية -  
كررت روري أبمل 00صغرية  -  

0حسنا ليست صغرية متاما -  
أوه اصغي إىل اي جورج إنين ال أود أن  -

قل يل ما  00ألعب لعبة الفوازير معك 



من الوقت ستستغرق قبل ان  حدث وكم 
0اغادر هذا املكان  

آنسة كامبل لكنهم  00إنين آسف -
ومن املمكن أن  00شحنوا قطعة أخرى

0يستغرق األمر يومني أو ثالثه  
 الفصل التاسع 

 
؟ سأل سكيب عندما اعادت 00ما األمر

 روري مساعة اهلاتف بسخط 



تنفست بعمق كي تتخلص من الغضب 
 الذي يغلي يف بداخلها 

ملشكلة ليست خطأ جورج او سكيب فا
0أو كيت أو أي شخص اآلخر  

سأل سكيب مرة أخرى 00روري -  
لقد شحنو للسيارة قطعة خمتلفة   -

وسأبقى حمجوزة هنا ليومني آخرين ورمبا  
3 

مل يبد على سكيب آي قلق هلذه املعلومة 
 وقال: 



00روري ذلك ليس مرعبا هلذه الدرجة -  
معنا كما أنك احببت  حنن نود أن تكوين

 املكان أليس كذلك؟
لكن كيف ميكنها أن تفسر له   00نعم  -

إنه ال شيء عندها ضد صحبتهم  
 و"مزرعة اخليول" و"احلياة الريفية"

بل إهنا قد وقعت يف حب أخيه ولذلك  
 فعليها أن هترب قبل أن تدمر حياهتم

سأهلا سكيب 00لكن ماذا -  
0عطليت  -  



اخرى لكن  اعرف إنه لديك خمططات -
حاويل أن تسرتحيي ومتتعي نفسك هنا  

 ألقصى درجة اال تقدرين؟
مل حتاول أن جتيبه بل أغمضت عينيها  

 وهزت رأسها بضعف
حسنا علي أن أعود إىل عملي هل   -

 حتتاجني إىل شيء؟
هزت رأسها نفيا وعندما مسعته يغلق ابب 

املكتب عادت روري للجلوس خلف  
دقائق  لعدة  00الكومبيوتر دون حراك



أفكارها مضطربة ماذا عليها أن تفعل أهنا 
كلما اقرتب كالي منها يزداد اجنذاهبا له 
وحتاول ان تتجاهله إنه كالسباحة بعكس 

لقد خططت ملغادرة "الك ان"  00التيار
اما األن فاهلل وحده يعلم 0يف اليوم التايل

هنضت فجأة بدأت  00مىت سيكون ذلك
دان 00تذرع أرض املكتب جيئه وذهااب 

فالسيارة سبب   00ايضا مل يتصل هبا
املشكلة هي سيارته على كل حال وعلى 

األقل كان عليه أن يفعل شيئا ما, 



سيعرف ما حصل وتعرف روري أبهنا  
0ليست مسؤولة كليا   

 التقطت مساعة اهلاتف بعنف 
وادارت رقم مكتب دان يف سان  

 فرانسيسكو
قال  00روري شكر لك انك اتصلت -

 دان 
  لنربة القلق يف صوته هدأت قليال

 لكنها قالت له بغضب: 



ان اقل ما كان عليك أن تفعله أن   -
0تتصل يف  

لقد حاولت لكن يبدو أن السكرترية  -
فقد كنت أنتظر  000قد كتبت الرقم خطأ 

طوال الوقت أن تعاودي االتصال, 
 فلماذا مل تفعلي ماالذي حدث؟ 

قالت له ابلتفصيل منذ ان توقفت السيارة 
0ها األخري مع امليكانيكياىل حديث  

لكنها طبعا مل ختربه عن كالي فرانكلني  
0وعن الطريقة اليت جعلها تشعر هبا  



إنين آسف جدا   00روري عزيزيت -  
كانت على وشك البكاء فهزت رأسها  

 صامتة
لو مل تكن حتب كالي هبذا الشكل ما  

0كان أي شيء يشكل كارثة  
استمر صمت دان كان يفكر مليا يف  

 أألمر 
سأهلا أخريا00هل آيت عندك وأخذك  -  
بسياريت ؟ 00سألته بدهشة  00مباذا -

انت من اقنعين أبهنا ال تصمد أمام هذه 



الرحلة إىل جانب ذلك فكيف نرجع 
 سيارتك؟

اصغي ايل اي  00سأجد طريقة ما   -
عزيزيت ال ميكنين أن أدعك تقيمني يف  

سأستأجر أو أستعري 00بلدة زراعية 
  مث زفر بصرب فارغ:تردد قليال 00سيارة 

اللعنة لقد نسيت إنين ال أستطيع  -
0احلضور  

ال تستطيع؟؟ -  



  00لقد أعطيت موعدا مساء الغد -
آسف اي روري لكن 000وهو موعد هام

0ال ميكنين عمل اي شيء  
0ال تقلق بشأين -  

قالت وهي تشعر ابإلحباط أنين اتفهم  
0األمر  

ريقة جمنونة ان دان يعترب مهنته تتفهمه بط
كسمسار بورصه أهم شيء ابلنسبة له 
األكثر أمهية من انقاذ الفتاة اليت يدعي 

تعرف لو انه كالي 0أنه حيبها مما هي فيه  



لكان أتى بنفس الثانية اليت تطلب 
تكلما هي ودان عدة دقائق قبل  00منه

0أن تنهي روري احملادثة  
اجلدران شعرت وكأهنا يف مصيبه وكأن 

لقد قررت هي    00تضيق من حوهلا
وكالي اخفاء مشاعرهم ولكن ال ميكنهما 
االستمرار بذلك طويال فرمبا عرف أحدا 

 ما فكيت ليست عمياء وكذلك ماري 
مسعت كالي وهو ينادي  00روري  -

 أبمسها وهو يدخل املكتب 



ماالذي حدث لقد أخربين سكيب  -
اآلن أبنك ايئسة متاما هل حصل شيء ما 

لنسبة لسيارتك ماالذي جرى؟اب  
التفتت وهي  00لقد اتصل جورج  -

تشري إىل اهلاتف لقد وصلت مضخة املاء  
0كما خطط لكن مت إرسال قطعة أخرى  

ارخى كالي نظره وأزاح قبعتة ومسح   -
 جبهته قائال:

إنين آسف لذلك اي روري -  



وأان أيضا لكن ذلك ال يفيد بشيء   -
مل يؤد   أليس كذلك ؟ إن حديثها مع دان

إىل شيء خبصوص هذه املسألة وزاد من  
غضبها أن كالي ال يفعل أي شيء لتغيري 

 ما حدث فقالت له: 
إنين حمجوزة هنا وهذا آخر مكان يف  -

 األرض أريد إن اكون به 
وهل تظنني أنين أحب هذا الوضع   -

قال بتحد00  



رمشت روري بعينها بسرعة لتمنع تساقط 
 دموعها واتبع كالي كالمه:

كنت آمل لو ان سيارتك قد تعطلت   -
على بعد مئات األميال من "الك  

كانت حيايت مرتبه  00آن"
أعرف ما أريد وإىل أين أجته  00وحمددة

00وخالل بضعة أايم قلبت عاملي أبكمله  
سدت العواطف حلق روري الهتاماته  

الظاملة فهي مل تطلب أن تتعطل سيارهتا 
ابلقرب منه كما أهنا قد قررت أن خترج  



ال  00ال 00من حياته وتعود حلياهتا
ميكنهما االنتظار أكثر فذلك مؤمل  

0لكليهما عليها ان تغادر اآلن   
سأحزم أمتعيت وأذهب من هنا قبل   -

0أملساء  
إىل أين خططت الذهاب؟ -  

ال تعرف روري إىل   00إىل أي مكان -
أين لكن عليها أن تذهب ألجله وألجلها 

 هي أيضا 



ل ايروري قبل ان عودي اىل داخل املنز  -
إنك على   00اقول أو أفعل ما ال أحب

الميكن أن نكون يف غرفة واحدة  00حق 
00ليس لوحدان على األقل 00معا  

بدأت ابلسري وعيناها مكتئبتان وقلبها 
ثقيل من الشقاء وبشكل مل تكن تتوقعه 
مد يده وأمسك أصابعها عندما مرت  

 قربه وأوقفها 



صوت قال ب 00مل أكن اعين ما قلت -
ال شيء مما قلت ساحميين 00دافئ اجش 

 اي روري
 ازدادت ضرابت قلبها عندما ملس يدها
 شعرت بسيطرهتا على نفسها تضاءل 

وقاومت بصعوبه إلقاء نفسها بني ذراعيه 
بقية حياهتا  00حوله والبقاء  

مهست له  00ساحمين أنت أيضا  -  



ال اي روري 00سأهلا بشك 00أساحمك -
يف حيايت إلنين   بل سأشكر هللا كل يوم
0قابلتك  

 غادرت روري املكتب بسرعة
 وكأن النار هتدد ابالستحواذ عليها

قررت روري ليومني كاملني البقاء بعيدا  
 عن طريق كالي 

لقد كاان يراين بعضهما بشكل خمتصر 
 وحبضور اآلخرين دائما



كانت روري متأكده أهنما يستحقان 
مكافآت أكادميية كل وقت يلتقيان به  

كاان يضحكان ويطلقان النكات وكأن فقد  
شيئا مل يكن بينهما والوحيدة اليت كانت 

تشك إن األمور ليست صحيحة متاما هي 
 ماري

كانت روري شاكرة ألن مدبرة املنزل مل 
تسأهلا شيئا رغم أن نظراهتا إىل روري  

 كانت مليئة ابألفكار والتساؤالت 



أايم من احلفل الراقص وصلت  3بعد 
ريفر سدال أخت ماري اىل  

وكانت ماري سعيدة أكثر من أي وقت 
 رأهتا روري خالل معرفتها القصرية

لقد أهنت طعام الغداء بسرعة ورتبت 
األطباق بعد الطعام مث رتبت شعرها 

 واعتنت مبظهرها 
 لبست روري مريلة ماري

ولفت شرائطها الطويلة حول جسمها  
 النحيل مرتني كي تثبتها أبحكام



 منتصف بعد وانضمت إليها كيت يف
الظهر وهي حتمل حقيبة كبرية فيها 
املعدات الالزمة للحلوى اليت تنوي  

 حتضريها 
إنين أطبخ من اللحظة اليت غادرت هبا  -

0ماري  
قالت روري لكيت وهي تدفع شعرها  

الرطب عن جبهتها وحترك الصلصة اليت 
 تغلي



أرادت روري أن تبهر سكيب و كالي 
يده  بعمل طعام حبري متخصصة به وجت

 أبتقان 
 إهنا مل تعرتف ملاري مبهاراهتا يف 

 الطبخ و حتضري األطباق الشهية
ورغم أن ماري سألتها ما الذي تنويه  

لتحضري العشاء إال أن روري أصرت أن 
فاجئة وال شك أن هذا الطبق  يبقى م

الغين والشهي الذي اختارته سيكون له  
 أتثري كبريعلى كالي وسكيب 



احللوى اليت يفضلها  أما أان فسأصنع  -
 كالي

00وهي فطرية الليمون املصنوعة منزليا  
قالت كيت وهي خترج الليمون األصفر  
 الرباق من احلقيبة وتضعه على املنصه 

استغربت روري من إن كيت تقوم بعمل  
كل شيء بشكل يدوي بينما عندما تريد 
هي عمل احللوى فإهنا تستخدم األدوات 

 الكهرابئية



تقومني بطهيه فرائحته   مهما كان الذي -
قالت كيت وهي ختطو مقرتبة   0لذيذة 

 من املوقد 
إن أنواعا كثرية من السمك الطازج  

 00كالقريدس ومسك موسى واجلمربي
تنتظر أن توضع يف الصلصة قبل تقدمي 

 الطبق 
كانت كيت منهمكة يف خفق الكرمية  
الالزمة للحلوى وبعد عدة دقائق رن 



وأصابعها   جرس اهلاتف نظرت صوبه قلقة 
 ملتصقة يف الطحني والزبده 
 نظرت روري إليها قائله :

هل تظنني إنه إبمكاين أن أرد على   -
0اهلاتف  

من األفضل ذلك فكالي عادة يكلف  -
ماري ابلرد على املكاملات اهلاتفية رفعت 
روري السماعة قبل أن يرن مرة أخرى  

 قائلة :
الك آن -  



هل أنت اآلنسه كامبل؟  -  
روري مباشرة أن هذا هو صوت  عرفت 

 امليكانيكي يف ريفر سدال
نعم أان روري كامبل -  

هل تذكرين أنين وعدتك أن أخربك   -
حسنا إهنا هنا  00عندما تصل املضخة 

اآلن وقد وصلت أبمان وبشكل سليم 
لذلك كفي عن القلق لقد وصلت منذ 
بضع دقائق فقط ومل أخرجها بعد من  

0ك أوال الصندوق فكرت إنه جيب إعالم  



وهل هي القطعة املضبوطه الصحيحة  -
0هذه املرة  

 00نعم  00هاهي إنين أتفحصها اآلن -
0إهنا هي  

مل تكن روري متأكدة من شعورها 
لكن ابألسف أيضا 00 0نعم  0ابالرتياح

 قالت للميكانيكي
أشكرك كثريا  00أشكرك -  



لقد أتخر الوقت ابلنسبة يل كي أبدأ   -
ينتهي قبل  ابلعمل لكن سأبدأ ابكرا وس

 املساء 
حسنا أشكرك مرة أخرى وضعت  -

روري السماعة ببطء ومالت على احلائط 
 تتنهد يف عمق

وعندما رأت نظرة كيت املتسائله  
 ابتسمت بوهن وشرحت هلا:



إنه امليكانيكي ويقول أن مضخة املياه  -
وسيكون  00الالزمة لسياريت قد وصلت

0أول ما يفعله غدا هو تركيبها  
عظيمروري هذا  -  

  00اهنا كذلك 00اظن ذلك أيضا -
فجزء منها يتوق   00اليست كذلك

ملغادرة "الك آن" وجزء آخر ال يبايل أن 
أتخرت يف السفر فمهما مرت السنوات 

فأن تلك األايم مع كالي فرانكلني ستبقى 
 دائما مميزة ابلنسبة هلا 



إذا ستكون هذه هي آخر ليله لك   -
 هنا؟

 دمدمت كيت وهي تبدو ايئسة:
رمبا أكون  00اي عزيزيت روري00اوه  -

0أاننية لكن حقيقة اكره فكرة مغادرتك  
ابإلمكان آن نظل على صلة؟ -  

أحب ذلك أعدك يف 000نعم 00اوه  -
0أبنين سأرسل لك دعوة حلضور زفايف  

 إن ذلك التذكري هو آخر ما حتتاجه روري



وقالت لنفسها أنه ما أن تغادر وتصبح 
ابلنسيان  على الطريق فإهنا ستبدأ  

مبا أن هذه ستكون آخر ليلة لك هنا  -
0جيب أن تكون خاصة ومميزة  

 قالت كيت إبشراق
سنستخدم افضل األطباق الصينية  -

 واألكواب الكريستاليه
ضحكت روري وهي تتخيل وجه ماري 
عندما تعلم بذلك وكما قالت كيت فقد 

 ذهبت إىل خزانه األواين الصينية



املائدة  وخالل دقائق كانت قد جهزت
وأكملت صنع الفطرية إن هذه الفتاة 

 رائعة 
كانت روري مشغولة بوضع اللمسات  

النهائية على طبق األطعمة البحرية عندما 
 دخل كالى وسكيب من ألباب اخللفي

مىت سيكون العشاء جاهزا؟ إنين   -
تسائل سكيب  00جائع  

قالت روري وهي  00خالل دقائق  -
 تتذوق الطعام كي تتأكد من نضجه



قالت  00كالكما اىل الطابق األعلى  -
كيت وهي تدفع بكالي وسكيب خارجا. 
 اريدكما ان تغريا مالبسكما مبالبس مجيلة

هل تريدين أن نرتدي مالبس خاصة   -
 ابلعشاء؟

قال سكيب متذمرا لقد أغتسلنا فماذا  
 تريدين أيضا؟

أن تبدال مالبسكما فلدينا احتفال  -
0الليلة  



انتقلت نظرات سكيب بني  00حقا  -
 كيت و روري

هذا صحيح ستكون هذه حفلة وداع  -
سوف خترج من منط احلياة   00لروري

 الريفية 
قال سكيب وكأن   00روري ستغادر -

 ذلك هو آخر ما كان يتوقع مساعه 
لكنها مل أتيت إال منذ فرتة بسيطة  -  

اتصل هبا امليكانيكي من ريفر سدال  -  



نتهي إصالحها غدا واخربها أن سيارهتا سي
0وستكون روري يف طريقها 00  

حدقت عينا كالي بروري فحاولت أن  
تتجنب نظراته وعندما التقت نظراهتما 

اصبح فكه 00صدفه شعرت أبمله وكربه 
متصلبا وفمه مشدودا وكأنه يستجمع 

0قواه ملا قالته كيت  
 



اسرعا اآلن أنتما األثنان فاالعشاء   -
ة غادر جاهز تقريبا قالت كيت ضاحك

00كالي وسكيب   
خلطت روري السلطة اليت كانت قد  

جهزهتا سابقا وسخنت اخلبز على املوقد 
0 

وعندما كان اجلميع جيلسون إىل الطاولة  
ن دخلت روري حتمل بطريقة  وينتظرو 

رمسية الطبق الذي إعدته لقد أمضت 



عشر دقائق وهي ترتبه كي يبدو جذااب ما 
0امكن   

أحضرته فأن  مهما كان الطعام الذي  -
 رائحته شهية

صاح سكيب عندما دخلت روري غرفة 
 الطعام 

إنين جائع جدا وإبمكاين أن ألتهم كبشا 
 أبكمله

مضحك  00إنك مضحك اي سكيب -
قالت كيت0جدا   



وضعت روري الطبق يف منتصف املائدة 
وخطت للخلف تنتظر إطراءهم ومد  
0سكيب جسمه لينظر اىل ماذا اعدت   

وصوته ملئ   هل هذا هو؟؟؟ قال -
 ابإلحباط واليأس

رمشت روري عينها عدة مرات غري 
0متأكدة مباذا جتيب   

انك تطهني طوال املساء ويف النهاية   -
 تقولني أن هذا كل شيء



إنه طبق طعام حبريي متنوع  -
وضحت له روري00  

0يبدو يل وكأنه خدمة من املكرونه  -  
 الفصل العاشر 

 
 

فطرية سأخذ قطعه اخرى من  -_ 
 الليمون 

 قال سكيب بلهفه وهو ميد طبقه



ان كنت جائعا ايسكيب فال يزال  -
 يوجد بعض اخلبز 

 علق كالي
نظر سكيب حمدقا اىل سلة اخلبز وغض 

 انفه قائال:
ال شكرا فهو غري مطحون جيدا..لقد  -

علق أبسناين قبل قليل وأمضيت مخس 
 دقائق واان احاول أخراجه.



عملت روري مابوسعها كي  
ضحك..والبد آن سكيب قد الحظ كم ت

 هي ابئسه فقد أضاف: 
اخلل الذي هبا  00السلطة لذيذه جدا -

هل اشرتيته يف انيتنغل00متميز  
? 

لقد احضرت املكوانت عندما كنا اان  -
وكيت يف السوق وخلطتها الليلة  

0املاضية  



عرفت روري ان 00طعمه رائع حقيقة  -
طريقة سكيب الرقيقة للمجاملة فقط ,  

أهلا كالي عدة اسئلة عن الطعام  س
وعرفت روري ان تظاهره ابحلماس 00

0لكي يهدئ من األان اجملروحه عندها  
فلم 00لكن روري ليست محقاء  -

حىت بلو 00يستمتع أحد بطعام العشاء 
الكلب العجوز ادار انفه عن الطعام  

0عندما قدمت له ما تبقى   



ان كالي وسكيب يقومان بعمل جسدي 
ال جيلسان وراء مكتب فهما 00متعب

0مثل دان وابقي الرجال الذين تعرفهم   
كان عليها ان تالحظ اهنما يتطلبان 
لوجبة غنية أكثر من تلك اليت طهتها  

لقد رغبت لو اهنا انقشت هذا 000
0األمر سواء مع ماري او كيت   

هل يريد أحد مزيدا من احللوى   -
0سألت كيت 00؟  



وهو  أومأ كالي وهو ينظر اىل روري 
 يشعر أبألمث وقال : 

0سأخذ قطعة اخرى بنفسي  -  
قالت روري لكيت 00الفطرية لذيذة  -

اهنا ترغب ان  00وهي تعين ذلك متاما 
تعرتف أبن احللوى اليت صنعتها كيت هي 

0اهم وأشهر مايف الوجبة   
ان كيت هي من امهر الطهاة يف البلدة   -

قال سكيب وهو يلعق 000أبكملها 
زت العام املاضي وقد حا000الشوكه 



على الشريطة الزرقاء يف معرض البلدة 
احنىن 000عندما صنعت فطرية الليمون 

لألمام ووضع مرفقيه على الطاولة  
كما اهنا عندما تطهو أضالع اللحم 000

يع التوقف عن مع الصلصة فأنين ال استط
بدا وجهه يفكر هبذا الطبق  00األكل 

0اآلن  
طعام اود ان اعرف طريقة عمل طبق ال -

قالت كيت لروري وهي  00البحري 
حتاول ما بوسعها ان تغري املوضوع وترفع 



من معنوايت روري ورمبا تشعر كيت  
ابلذنب ايضا , ألهنا مل تقدم هلا أي  

0اقرتاحات   
0حدق سكيب بكيت غري مصدق   

قالت 00سأكتبها لك قبل ان اذهب  -
0روري   

مبا ان روري وكيت قد قضيا وقتا  -
  0مبجهود يف طهو الطعام طويال وقاما 

فعلى اان وسكيب ان نقدم خدماتنا 
0اقرتح كالي 00ونغسل الصحون   



0احتج سكيب 00هل تستطيع ؟  -  
أجاب  00انه اقل ماميكن ان نفعله  -

عرفت 00كالي وهو غاضب من اخيه
روري ان كالي يريد ان يذهب اىل املطبخ 

0كي يتمكن من اجياد شئ آخر أيكله   
لت روري أبشراق  قا  0أصغو ايل  -
انين آسفة بشأن العشاء أستطيع ان  00

وأنكم 00ارى ان اجلميع الزالوا جائعني
حتاولون جهدكم ألعادة الطمأنينه والثقه 

0يل لكن ذلك ليس ضروراي   



ال اعرف مالذي تتحدثني عنه ايروري  -
قال كالي 00لقد كان العشاء ممتازا 00

0ويده على معدته  
 ضحكت روري قائله :

انك التزال جائعا , وأنت تعرف ذلك  -
ما رأيكم ان نطلب بعض البيتزا؟ 000

قالت وهي مسرورة ألهنا وجدت احلل 
0انين مل اتقن عمل العشاء 00  

نظرت اليها الوجوه الثالثه بطريقة فارغة 
وقال كالي بلطف :000  



ان اقرب حمل للبيزا يبعد عن 00روري  -
00هنا حوايل ثالثني ميال  

00اوه -  
سكيب الذي اليعيقه شئ فقد قفز  أما

 قائال:
اتصلوا مبحل  00اليوجد مشكله  -

البيتزا لطلبها , وسأذهب اان ألحضارها 
0 



بعد فرتة كانت علب البيتزا الفارغة  
وعلب املشروابت اخلفيفه متبعثرة على  

0ارض غرفة اجللوس    
استلقى سكيب على ظهره حمدقا يف 

 السقف وسأل بكسل :
بعزف بعض املوسيقى هل يقوم احدكم  -

 ؟
هنضت   -"ابلتأكيد" ..قالت كيت  -

وجلست خلف البيانو وأصابعها الرشيقه 
متر فوق مفاتيحه وانعكس صدى الصوت 



من اجلدران "هل تريدون مساع أي شيء  
 ل"يل منرين وود"؟

"حسناً"..صرخ سكيب وهو يلكم   -
ودفع أصبعيه يف فمه 00قبضته يف اهلواء 

0وأطلق صفريا عاليا  
ن سألت روري م  

إنه مطرب ريفي فسر هلا يف  
حفل الكلب بلويسري بتمهل  00كالي

وجلس قرب قدمي كالي الذي ربت  
 على ظهره بلطف 



 اعتقد أبنين مل أمسع به من قبل
 دمدمت روري 
حتدق هبا  3ومرة اثنية وجدت عيون 

 مدهوشه
ما رأيكم جبون كاش اقرتحت كيت رمبا  -

 تعرفني من هو 
ري وهي تعقد ابلتأكيد قالت رو  -

ذراعيها فوق ركبتيها املنحنيتني غادر 
 كالي الغرفة 



مث عاد بعد دقيقة حيمل غيتارا وجلس  
 على األرض قرب بلو

 زحف سكيب على السجادة
إىل منتصف الغرفة وتناول هارمونيكا من 

00على رف املدفأة  
فرقة موسيقية  3وسرعان ما شكل ال 

ية مل تعزف األغاين الريفية واألغاين التقليد
تعرف روري أية أغنية لكن كانت تصفق 

0ببهجة  
 غنيا من آجل روري صاح سكيب



بدأ كالي وكيت يف الغناء فتوقفت روري 
التصفيق وهي تنقل نظرها بينهما  عن

ا مدهوشه لالنسجام والتناغم بني صوتيهم
 وكأهنما يغنيآن معا دائما رمبا كاان كذلك 
عندما انتهيا كانت روري مشدوهة متاما  

لم تتكلم للحظات اىل ان قالت بصوت ف
 مليء ابلعواطف:

رائع جدا00رائع  -  



إن كيت وكالي يغنيان دويتو يف  -
وضح هلا  00الكنيسة طوال الوقت
 سكيب 

إهنما جيدان أليس كذلك -  
أومأت روري وهي حتدق فيهما وأحست 
ان قلبها سينفجر ابلعواطف اليت تنفجر  

إن كالي وكيت مناسبان    00بداخلها
لبعضهما متاما وضعت كيت يدها حول 

 كالي واراحت رأسها على كتفة



؟ سألتها كيت 00هل تغنني اي روري -
0بعد فرتة  

0مث تركت كالي متوجهة إىل مقعد البيانو   
 00قليال مع بعض العزف على البيانو -

أن صوت روري ليس سيئا فقد اشرتكت 
يف الغناء مع العديد من الفرق عندما 

كانت يف املدرسة الثانوية وأخذت دروسا 
 يف العزف على البيانو ملدة مخس سنوات

ملست   00إذا نرجو أن تغين لنا شيئا -
 روري تلميحا ابلتحدي يف كلمات كيت 



 
حسنا -  

روري مكان كيت وبدأت أبغنية أخذت 
قصرية بسيطة تعرفها من أايم الكلية صاح  

 سكيب وصفقوا مجيعا عندما أهنتها
شجعتها   00اتبعي ايروري واعزيف أكثر -

كيت وجلست مرة أخرى قرب كالي  
على االرض واراحت رأسها على كتفه 

تعرف روري لو أن الغيتار ليس  00أيضا



ها بني يديه لكان وضعهما على كتفي
 وقرهبما أكثر

ال أعرف عزف األغنيات اليت تغنوها  -
0عادة  

 كانت روري اآلن قلقة قليال
قالت   0أعزيف ما تعرفني وسنرافقك  -

 كيت 
أومأت روري بعد عدة حلظات واقرتحت 

كالي مل اسم مغين لكن سكيب و 
واقرتحت امسني آخرين لكن   00يعرفاه



لألسف مل يعرفهما احد فنهضت من  
قائلة: مقعد البيانو  

أسفه أنكم اجملموعة األكثر اليت تفضل  -
األغاين الريفية وأان لوحدي فقط اعرف 

00أغاين الروك اند رول   
قال 00سوف جنعلك فتاة ريفية  -

سكيب إبصرار ومرر اهلارمونيكا على فمه 
 بسرعة حتسده روري عليها
 نظر كالي اىل ساعتة قائال:



 لن ميكننا أن نغري روري خالل االثنيت  -
 عشرة ساعة القادمة 

خيمت الكآبة على اجلميع وجلست 
 كيت مكان روري على مقعد البيانو 

هل أنت متأكدة من أنك لن تبقي  -
 بضعة اايم

لقد بدأان اآلن  00أخرى ؟ سأل سكيب
 فقط يف معرفة بعض 

هزت روري رأسها نفيا فهي أكثر تصميما 
 على املغادرة يف أسرع ما ميكن 



 قالت هلا كيت :
املؤسف إنه سيفوتك معرض  من  -

اإلقليم يف عطله هناية األسبوع القادم رمبا 
امكنك التوقف هنا خالل عودتك وبعد 

سنغين اان وكالي   00رحلتك إىل كندا
وقد خططنا إلقامة مباراة يف حلبة  00

 الرقص أيضا 
 صاح سكيب: 



لدينا أيضا سباق العديد من   -
بدا حيدثها وعيناه تربقان  00احليواانت

هفة واتبع ابلل  
ارجوك فكري بذلك ايروري -  

إن ماري تشارك يف فطرية التفاح وقد  -
حازت على الشريطه الزرقا لست  

0قال كالي 00سنوات  
إن مئات األسباب تدعوها للخروج من  
حياهتم سريعا رغم أن العرض ابلبقاء أو 

 العودة مغر جدا 



حاولت قراءة عني كالي لكنها مل تنجح  
وفكرة 00مليئة ابالستغاثة أن عينيها 00

عدم رؤيته مرة أخرى تشبه رش ملح على 
جرح مفتوح إهنا حقيقة عليها مواجهتها  

0اآلن أو الحقا  
 مل جتد روري أية مربر إال أنت تقول 

 00إنين آسفة 00ليس لدي الوقت  -
سأهني عطليت بسرعه فعلي ان أعود إىل 
سان فرانسيسكو ألابشر ابلعمل صباح 

0االثنني  



كنك إلغاء جزء من عطلتك اىل كندا  مي -
اال تفكرين بقضاء  00والعودة يوم اجلمعة 

وقت ممتع يف حلبة الرقص؟؟اال تذكرين  
؟؟ إشار هلا سكيب أهنا ليست مسألة  
قضاء وقت ممتع فال شك أبن املعرض 

 مجيل وفعالياته اليت ستدهشها حتما 
 روري ماذا قلت سأهلا سكيب

إنين ال أعرف 00إنين -  
رض جيد وله صدا واسع يف أحناء  املع -

0انينتغل   



ال أريد أن أستغل كرم ضيافتكم مرة   -
 أخرى

بقى كالي ساكنا ومل يساعدها بشأن هذا  
 القرار 

لكن ليس إبقامتك معنا أي مشكلة  -  
 قال سكيب إبحلاح

ميكنك البقاء هنا طوال الصيف اذا   -
وعدت ابلبقاء بعيدا عن املطبخ أليس 

 هذا صحيحا اي كالي؟



تردد كالي قليال ومل يلحظه أحد إال  
 روري مث
 قال: 

الواقع أننا نرحب أن تزوران روري يف   -
0اي وقت تريد  

إذا كنت ال تريدين اإلقامة مع هذين   -
االثنني فبإمكانك إألقامة يف منزيل إنين  

تدخلت كيت يف 00ارحب بذلك حقيقة 
 احلديث



ارخت روري نظرها خائفة مما ستقرأه يف 
 00كألي إهنا حتس حبريته وتردده عيين  

 عليها أن تغادر, رغم رغبتها ابلبقاء 
علي أمضاء بقية عطليت يف فكتوراي   -

 قالت روري أخريا 
اعرف أنك قلقة يف شأن عودتك   -

ان سكيب  00لعملك يف الوقت املناسب
 على صواب



فإذا غادرت فكتوراي قبل يوم واحد مما  
 00هو مقرر فستكونني هنا وقت املعرض

 اقرتحت كيت اثنية 
لكن عرضها مل يبد ابإلخالص الذي كان 

 عليه من قبل
قال  00قالت روري إنه ليس لديها وقت
00كالي بعد صمت مربك  

علينا أن حنرتم قرارها -  
  00تبدو وكأنك ال تريدها أن تعود -

 قال سكيب ابهتام 



دمدم كالي وعيناه حتدقان  00ال  -
ها  إنين أريدها هنا لكن  00بعيين روري

حتاول إنقاذ بعض ما قررته بشأن  
عليها أن تقوم مبا تعتقده  00عطلتها

 األفضل
شعرت روري بعينيه تنتقالن يف شعرها اىل  

وجهها يف تقييم حمبب توترت قليال 
 ودعت أن ال تالحظ كيت وسكيب ذلك

وخالل الساعة القادمة ,مل يتوقف سكيب 
عن حماوالته إلقناعه روري أما بزايرهتما  



دهتا من عطلتها, أو ببقاءها إىل  عند عو 
وقت املعرض , ومن وجهة نظره فإنه ال  

 جيد سبب لزايرة كندا اآلن 
فاالبتعاد عن  00لكن روري رفضت 

كالي مؤمل بشكل كاف وال تعرف أن  
 كانت تستطيع تكراره مرة اثنية 

فغر سكيب فمه عندما قرر اجلميع إهناء 
أالمسية فدمدم بتحية املساء وأسرع  

 يصعد السالمل مبتعدا عن اآلخرين 



أما روري وكيت فقد استمرات عدة دقائق 
لرتتيب غرفة اجللوس بينما قاد كالي 

 الشاحنة إىل أمام املنزل
من األفضل أن حنرق الدليل قبل أن  -

 ترى مارى علب البيتزا هذه
 قالت روري مازحة واتبعت: 

ستقتلين ما أن تسمع عن العشاء الذي  -
 قمت بتحضريه 

ضحكت كيت بشدة وهي جتمع حاجياهتا 
وعندما مسعت صوت شاحنة كالي محلت 



كيت حقيبتها واسرعت ابجتاه روري  
 قائلة:

هل ستتصلني يب هاتفيا قبل أن تغادري  -
0غدا  

أومأت روري ابإلجياب وربتت على ظهر 
 كيت 

إذا حدث وغريت رأيك بشأن   -
ارجوك ان تتأكدي أبننا نرحب 00املعرض

ندان أان والدي فسوف  بك ان تقيمي ع
0نستمتع بصحبتك  



أشكرك اي كيت -  
أصبح املنزل خاليا وساكنا ما ان غادرت 

 كيت وكالي 
أما روري فقد فكرت أن ذهاهبا للطابق 

العلوي وحماولة النوم سيكون دون جدوى 
إىل الشرفة   وعوضا عن ذلك ذهبت

األمامية حيث جلست على األرجوحه مع 
 كالي يف ليلتها األوىل

ت روري يف الشرفه وقد لفت ذراعيها  وقف
 حول عمود ونظرت لألعلى



كانت السماء مليئة بنجوم هيلتون 
جنوم ذات بريق ال   00متأللئه ال حتصى

 ميكن رؤيتها يف املدينة
 إن كالي ينتمي هلذه األرض

 وهلذه املزرعة وهلذه البلدة صغرية 
 أما روري فهي فتاة مدينة اىل لب عظامها 

مسية بعدم جدوى وقد أثبتت هذه األ
احللم أبهنا هي وكالي ال ميكن أن جيدا  

0السعادة معا  



فهناك وعده لكيت وهناك حقيقة أنه هو 
 روري

خمتلفان جدا وهي ال ميكنها تصوره يعيش 
0حياته بعيدا عن "الك ان"   

وقد تقبل كالي أيضا هذه احلقائق ولذلك 
وشعرت  00مل يعرتض على سفرها لكندا 

 روري بيأسه 
أت روري تفهم بعض األمور املهمة قد بد

 عن احلياة
 هذه مثال املرة األوىل اليت تقع يف احلب



لقد حاولت خالل األايم الست املاضية 
 إنكار ما تشعر به 

لكن من السخافه أن تكذب على نفسها  
 اآلن

ال ميكنها أن تصدق كيف حدث هلا هذا 
 اللقاء بشخص والوقوع يف حبه

جودة يف  خالل بضعة أايم , جتربه مو 
الرواايت واألفالم , وذلك اليشبه ما  
تفكر به عادة فهي تعتقد عادة أبهنا ال 



حتب بسهولة, إىل ان التقت بكالي  
0فرانكلني  

لقد تعلمت خالل األايم القليلة املاضية 
أن احلب يرتك آاثره يف الروح كما يف  

وسيبقى كالي جزء منها إىل  00اجلسد 
0األبد  
فأدهشها 00وجهها احندرت دمعة على  

0ذلك  
لكنة وقت الفرح  00إنه ليس وقت احلزن 

جيب أن تكون رابطة اجلأش  00



مسحت دمعتها وأسندت رأسها على 00
0العمود وثبتت نظرها إىل السماء  

مل يروعها صوت خطوات خلفها وعرفت 
أن كالي سيأيت إليها يف آخر ساعات هلا 

0هنا  
 الفصل احلادي عشر

 
 
 



روري بذراعه وانضم احاط كالي كتفي 
 إليها ابلنظر إىل السماء

 مل يتكلم أحد منهما لعدة دقائق 
وكأهنما خيافا أن تدمر الكلمات املزاج  

 الساكن واهلادئ 
 ستبقى النجوم بعيدة لألبد 

 كحب روري هلذا الرجل هكذا فكرت
 حب غري ممكن حتقيقه لكنه مؤكد

0وغري متبدل  



هربت التنهيدة ممزقة من بني شفتيها 
الت له : وق  

إنين أؤمن طوال حيايت إن كل شيء   -
 حيدث لنا له سبب

مهس   00وأان أيضا أعتقد ذلك دائما-
 كالي

كل شيء يف احلياة مدروس   -  
 

هل ستصبحني فيلسوفه يف ساعاتنا   -
 األخرية معا



اراح ذقنه على قمة رأسها وبدأ حيرك  
 شعرها بلطف وسأهلا:

هل أنت حزينة اي روري  -  
ال 00الت بسرعة ق00ال 00اوه  -

أشعر ابلغربة لكنين ال أستطيع  00ميكنين
سوف أغادر  00إجياد كلمات كي افسر 

غدا ومن احملتمل أن ال نرى بعضنا اثنية  
ليس لدي أي أسف أو اعتذار ومع  00

 ذلك أضن أن قليب يتحطم



شد بيده على كتفها ابحتجاج صامت 
وكأنه وجد أن فكرة مفارقتها أكثر مما  

هيستطيع حتمل  
ال ميكننا إنكار احلقيقة-  

 قالت:
لن يتغري أي شيء خالل البضع   -

 ساعات القادمة 
فسينتهي أصالح مضخة املياة وسأعود 
 إىل حيايت كما ستعود أنت إىل حياتك 



أنزل ذراعيه عن كتفها وأبتعد عنها وعيناه 
تعكسان حزان مرهقا لكن روري وجدت 

 فيهما القبول ايضا 
ورمبا لست كالرجل  إنين رجل غري معقد  

 الذي تعرفيه يف سان فرانسيسكو 
 ذهبت أبفكارها إىل دان 

 والحظت احلقيقة يف كلمات كالي
 الرجالن على طريف نقيض



اهتمامات دان تدور حول عمله وسيارته 
لكنه لطيف حقيقة ولديه خاصية جذبت 

00روري اليه  
تعطيين مقدارا وافرا من    00الك ان  -

نا, ومبشيئة هللا  الرضا والقناعة وعملي ه
ج ساللة  يف يوم ما سيستمر ابين بربانم

أحلم به  اخليول الذي بدأت به, وكل ما 
توقف   00يتحقق دائما يف قبضة يدي

فجأة وأخذ نفسا طويال مث اطلقة ببطء  
00مث أتيت أنت 00  



 مهس وعربت شفتيه ابتسامة طفيفة:
 00وخالل بضعة أايم اصبحت مرتحنا -

0 حقيقةأشك مبا هو مهم حليايت  
 ارخت روري نظرها قائلة:

كيف ميكننا التصديق أن مضخة املياه   -
؟0ستكون مسئولة عن كل ما حدث لنا  

لقد كنت دائما من الرجال الذين   -
لكنك جعلتين  00يعرفون ما يريدون

أشعر كأنين تلميذ يف عمر سكيب ال  
خالل بضع  00أعرف ماذا أفعل ايروري 



إنك لو  ساعات ستذهبني وجزء مين يقول
0فعلت فسأشعر ابللوعة بقية حيايت   

لقد أظهرت  000ال ميكنين البقاء   -
حفلة العشاء الصغرية اليوم كم مها يف  

فهي التناسب طريقة   00عاملني خمتلفني
حياته وهو سيكون غريبا عن أسلوب  

تنتمي  00كيت  00لكن كيت 00حياهتا 
0إىل عامله   

 مسح كالي عينيه بيده وسحب نفسا :



ف أنك تشعرين بوجوب املغادرة  اعر  -
0,لكن ذلك ال يعين أين أحب هذا   

مهست  00البقاء هنا جيذبين ايضا  -
0روري  

0وذلك ما ميزق كلينا -  
 هزت روري رأسها قائلة : 

أال ترى؟ من األفضل أن تبتعد بسرعة  -
عليه  00كان صوهتا قواي  00ايكالي "

ان يعرف أهنا شاكرة له لعدة أشياء قد  
 00ها لقد أصبحت امرأة الليلةعلمها إاي



أشعر أنين أفعل ما هو مناسب لكلينا 00
0رغم أنه مؤمل جدا   

نظر إليها حبب واضح مما جعلها تتأمل من 
 الداخل 

دعيين اعانقك مرة أخرى قال بنعومة:  -  
00دعيين اقوم بذلك على األقل -  

 هزت روري رأسها حبزن قائله: 
كالي إنين آسفة جدا اي  00ال أستطيع  -

0لكن ذلك ما جيب أن يكون 00  



 00أغلق عينيه وهو يستسلم لنصيحتها
كاان يبعدان عن بعضهما اإلمام بضعة 
إقدام لكن يبدو كأن عاملا فسيحا يقف 

0بينهما  
  00أريدك , أكثر من أي شيء آخر -

قالت  00أن تتذكر إبعزاز ودون أية مرارة
0روري وهي تعي كلماهتا متاما  

 أومأ كالي قائال :
0ألجلي00كوين سعيدة اي روري   -  



أدركت روري أهنا لن تشعر ابالطمئنان 
والرضا بدون هذا الرجل يف حياهتا, إال  
بعد مرور وقت طويل , لكنها تدعو أن 
يتزوج كيت يف يوما ابلطريقة اليت خطط  

فكيت زوجه مناسبة وليست مثلها  0هلا
0أحست روري ابلكرب يلف قلبها  00  

ترتكه وهي خائفة أنت  استدارت كي 
مث  0تنهمر دموعها إذا بقيت فرتة أطول 

 قالت له :
0وداعا كألي -  



0وداعا روري -  
أسرعت بعيدا عنه واندفعت تصعد 

 السالمل 
يف صباح اليوم التايل كان كالي وسكيب 
قد غادرا املنزل, عندما نزلت روري إىل  

0املطبخ  
قالت روري   00صباح اخلري اي ماري  -

هجة : بنربة مبت  
كيف كانت زايرتك ألختك ؟   -  

0جيدة -  



دارت روري حول مدبرة املنزل كي تتناول 
وعاء. وكان البخار يتصاعد بطريقة مغرية 
ورائحة لذيذة فرشفت رشفة بسيطة لئال 

0حترق شفتيها  
لقد وجدت علب البيتزا اليت كنت  -

قالت ماري   00حتاولني اخفائها عين 
  000امتذمره وهي متسح يديها مبريوهل

هل قدمت لكالي وسكيب بيتزا من 
 مطعم على العشاء ؟؟؟ 

 



 ضحكت روري ضحكة خافتة 
فلم تستطع أن متنع نفسها عن ذلك  
 لنقمة وسخط مدبرة املنزل وقالت:

كان عليك   000إنين متهمه اي ماري -
0أن ال ترتكي قدرمها بني يدي  

كما اتصور فأن أقرب مطعم للبيتزا   -
أكثر يبعد حوايل نصف ساعة أو   

فهل ذهبت ابلسياره هنأك؟ أم أنك  
0أرسلت سكيب   

0يف احلقيقة لقد تربع هو ابلذهاب  -  



 
فالعشاء مل ينتج 00اعرتفت ابرتباك 

0ابلطريقة اليت رغبت   
 كبتت مدبرة املنزل ضحكة وقالت:

كان علي أن أعرف ان فتاة املدينة ال   -
0تعرف شيئا عن تقدمي وجبة الئقة  

 تنهدت روري بقوة:
لشيء الوحيد الذي جيب أن افعلة هو ا -

0ان أبقى هنا شهر أو شهرين لتعلميين  



كما توقعت روري فقد فتحت ماري فمها  
لتعرتف لكن روري اتبعت قبل أن تبدأ  

 ماري ابلنقاش:
0لكن لسوء احلظ سأذهب بعد الظهر  -  

كانت ردة ماري غريبة فقد استدارت كي 
تواجه روري وقد ضاقت عيناها قائله 

0سحب كرسياوهي ت  
كنت اتوقع انك ستغادرين يف وقت    -

جلست بثقل ويدها تبعد   00مبكر



خصالت شعرها الرمادي من على  
0جبهتها   

وبدت كأهنا تفكر بعمق أكثر وأكثر  
 واتبعت: 

0فذلك أفضل كما تعلمني  -  
اعرف انك ستكونني مسروره  -

0لتخلصك مين   
 هزت ماري كتفيها المبالية قالت :

كثرية جتعل من مغادرتك شيئا أسباب   -
تعرفني ماالذي احتدث عنه 000صحيحا 



وكما  00حىت ولو مل تريدين االعرتاف يل 
قلت سابقا فأنك كفتاة مدينة لست سيئة 

0متاما  
 

تناولت روري موزه من سلة الفواكه  
املوجودة يف منتصف الطاولة ولوحت هبا 
كااهلراوة حماولة ان تلطف املزاج الذي  

جداي وقالت : بدا يصبح   



ابلنسبة ملزرعة خيول, فإن البقاء يف   -
والناس   00هذا املكان ليس سيئا متاما 

0ودودون وفطرية التفاح مقبوله   
جتاهلت ماري اطراء روري على فطرية 

 التفاح قائلة : 
أنك تشريين بكلمة "الناس"إىل كالي  -

اليس  00سوف تفتقدينه 00كما أعتقد
0كذلك اي فتاة   

روري املوزه إىل مكاهنا وتظاهرت اعادت 
 ابالبتهاج قائلة :



0نعم سأفتقد كالي -  
 اشتدت تكشرية مدبرة املنزل: 

ومن األمور اليت الحظتها , إنه سوف  -
0لكن مغادرتك افضل   00يتوق لك   

 أومأت روري وارتعش صوهتا وهي تقول: 
0لكنه ليس سهال  00نعم أعرف -  

بتت  ابتسمت هلا ماري ابتسامة مائله ور 
 بلطف على يد روري :



لكنك تقومني  000اعرف ذلك أيضا  -
وسوف تنسني كالي  0ابلعمل الصحيح 

0بسرعة   
 

 ارتفعت احتجاج يف صدر روري 
إهنا لن تنسى  00وضيق على حلقها

كيف ميكنها أن تنسى   000كالي ابدا
الرجل الذي علمها دروسا قيمة عن 

0احلياة واحلب ودروسا عن نفسها  



ن هي املرأة املناسب إن كيت لوغا -
0لكالي   

0قالت ماري بطريقة مفاجئة  
جرحت هذه الكلمات روري بسرعة  

إنه شئ تعرفه متاما لكن أن تسمع  00
شخصا آخر يقوله جيعل احلقيقة مؤملة  

0بطريقة ال حتتمل  
قالت  00آمل أن يكوان سعيدين جدا  -

0روري  



إن كيت حتب كالي منذ مدة   -
فمنذ  00ههناك شيء ال تعرفي 00طويلة

عدة سنوات , عندما كان كالي طالبا يف 
الكلية أحب فتاة يف سيتيل ولدت  
ونشأت يف املدينة وأراد أن يتزوجها  

فأحضرها هنا إىل "الك ان" كي تقابل  
بقيت هنا ليومني لكنها مل تشعر    00أسرته

ي مث حزمت تناقشت مع كال 00ابالرتياح
مل   00اغراضها وتوجهت إىل مدينتها



ي عنها بعد ذلك لكنها  يتكلم كال
0جرحته  

ومل يفكر كالي جدية ابلزواج إال عندما 
0انتهت كيت من دراستها يف الكلية  

لقد وضحت قصة ماري الكثري عن  
0كالي  

أعرف انين امرأة عجوز والناس   -
ذلك  00يعتقدون إنه ينقصين األحاسيس

صحيح لكن ما يفرتضه الناس ال يهمين 
لكن  00توقفت وهزت رأسها 00كثريا



كيت لوغان ألطف وأعز شخص عرفته  
الناس حيبوهنا فهي هتتم   00هذه البلدة

هبم كما أن األطفال الذين تعلمهم حيبوهنا 
أيضا حتبهم  وهي00لدرجة غري متوقعه 

كما إهنا هي من أقنعت الناس إن    00
0بناء املكتبة شيء مفيد لناينتغل   

إهنا   00تفادت روري نظرات مدبرة املنزل
ال حتتاج أن ختربها ماري أن كيت إنسانه 

جيدة , فقد شاهدت روري بنفسها  
0دالئل كثرية على ذلك  



والذي ال يعرفه الكثريون إن كيت قد  -
مل يف حياهتا لقد راقب القت الكثري من األ 

والدهتا وهي متوت ببطء إلصابتها مبرض  
لقد اعتنت هبا كيت طوال  000السرطان

 00الوقت وهي ال تزال يف التاسعة عشرة
كما أهنا هي من شجعت والدها علي  

بعد وفاة والدهتا 00االستمرار يف احلياة 
كيت إنسانه  00تزال معه إىل اآلن ,وال

ي مث سحبت نظيفه وجيدة, ترددت مار 
نفسا كئيبا, واآلن رمبا تعتقدين انين عجوز 



محقاء تتدخل فيما ال يعنيها , لكنين أقول 
إنه شيء جيد أنك ستغادرين "الك ان" 

0قبل أن حتطمي قلب الفتاة  
لقد وجدت الفرصة اآلن يف بعض  

00السعادة  
إنين متأكدة  00يعرف هللا اهنا تستحقها

ها  لو أهنا خسرت كالي سوف يتحطم قلب 
اهنا طيبة جدا ال تستحق أن حيدث  00

0هلا ذلك من فتاة مدنية عابرة  



جفلت روري من الطريقة اليت وضعتها هبا 
0مدبرة املنزل  

قالت ماري   00إنين متحدثة واضحة -
إنين هكذا دائما  00بعد ضحكة مفاجئة

وإلنين اعرف كالي   00وسأبقى هكذا
 00اراح هللا روحها 00كما اعرف والدته

وق لك لفرتة قصرية لكن سيعود  سوف يت
كل شيء ملكانه ابلطريقه اليت كان عليها 

0قبل قدومك  



أحست روري ابلدموع تلسع عينيها  
لقد أكدت ملاري  00ة وشعرت أبهنا ابئس

أهنا ستغادر لكن مدبرة املنزل تريد التأكد 
00إن روري لن تغري رأيها وتعود  

هل احببت يف يوما ما اي ماري؟ -  
ومل تتح يل الفرصة  00كثريا   مرة وأتملت -

أجابت مدبرة املنزل بطريقة   00مرة أخرى
0مقتضبه   

وهل أنت اندمه ألنك تعيشني وحيدة  -
 اآلن؟



 رفعت ماري كتفها بال مباالة وأجابت:
كنت   00 0رمبا أشعر ابلندم يف يوم ما -

أود إن يكول يل طفل, ووضعين هللا يف  
طريق كالي وسكيب فقد كاان حباجة 

0ما وعوضين عما افتقدتهلشخص   
0إهنما يعتربانك اسرهتما -  

دفعت ماري   00نعم اظن ذلك -
 كرسيها ووقفت قائلة:

حسنا علي أن أعود إىل العمل,   -
فالرجالن يتوقعان غداء جيدا, واختيل  



أهنما جائعان جدا بعد عشائك هلما ليلة  
0أمس  

ابتسمت روري رغم ما تشعر به امل , 
ا وقالت ملاري:وشربت ما تبقى من قهوهت   

من األفضل أن أصعد اىل الطابق   -
لقد قال 00العلوي وأمجع بقية حاجيايت 

امليكانيكي ان السياره ستكون جاهزة  
0عند الظهرية تقريبا    



ويف طريقها إىل غرفة النوم توقفت روري  
عند صورة والدي كالي املوضوعه على 

0البيانو  
لقد مرت على هذه صورة عدة مرات ومل 

هلا أكثر من نظرة سريعة لكنها اآلن تنظر 
0تسرتعي انتباهها  

سرت رعشة يف يد روري عندما مررت  
 000حاسيأصابعها خبفه على األطار الن

إن  00تبدو والدة كالي تبتسم هبدؤ 
0عينيها تشبهآن عيين ابنها كألي   



00أحست روري مبعدهتا تتقلص  
فهااتن العينان انفذاتن متاما كعيين كالي 

زت نظرها على شعرها ذي  مث رك 00
00الظالل الغامقة كشعر كالي أيضا  

لقد كان شعرها مصففا بعناية بعيدا عن  
إن   000وجهها على شكل حله مجيلة

  00كالي مل يشر إىل والديه أية مرة
وعرفت روري ابحلدس ومبجرد النظر إىل 

0الصورة أن كالي متعلق بوالدته  



اتى الكلب بلو من املطبخ ووقف جبانبها 
وكأنه يوأسيها فربتت عليه 

اعادت روري نظرها إىل  00شاكره
والحظت أن سكيب يشبه  00الصورة

أابه بعينيه الزرقاوين العابثتني اللتني  
استمرت روري   00تعكسان الطيش

بتمعنها لكن والدة كالي اسرت اهتمامها  
00أكثر وأكثر  

رتعشت يدها وهي اجفلها رنني اهلاتف فا
0تعيد الصورة إىل مكاهنا  



صاحت ماري من   000املكاملة لك -
0املطبخ  

عرفت روري فورا أنه جورج امليكانيكي 
يف ريفر سدال , فهي تنتظر مساع صوته 

0منذ الصباح الباكر  
قالت وأصابعها تشدان بقوة 00مرحبا  -

على السماعه فخوفها الكبري هو حدوث 
0شيء يؤخر مغادرهتا للمرة اثنية  

قال امليكانيكي : 0آنسة كامبل  -  



لقد   000كل شيء على ما يرام  -
0انتهيت من إصالح السيارة  

دمدمت روري وقد ارخت  00محد هلل -
0اصابعها قليال   

أن حيضر  لدي شخص ميكنه ان أردت  -
 0سيارتك اىل" الك ان" ليسلمك إايها

ميال لكن ذلك  50عليه أن يقود مسافة 
0سيكلف كثريا  

قالت روري بلهفة غري  00ذلك حسن -
 مكرتثة ابملبلغ واتبعت : 



مىت ميكنه أن يصل إىل هنا؟  -  
 

 الفصل الثاين عشر 
 
 

قال سكيب  00إذا ستغادرين فعال  -
لو كنت أود   00وهو حيمل حقائب روري

0أنك تبقني حلضور املعرض   
ال شك أبنك تنوي إفالسي  -

فسوف أنفق كل ما املك   00سكيب



حلضور سباق احليواانت الذي حدثتين  
00عنه  

قالت روري وهي تقف يف منتصف غرفة 
النوم الرئيسية تتفحص ما حوهلا لكي  

0تتأكد من أهنا مل تنس شيئا  
وشعرت  00أحست بوخز مؤمل من احلزن

ء ينبثقان من اجلدران  ابحلب والدف
0الالمعة  



مررت أطراف أصابعها بكسل على  
اجلدار املكسو ابلورق وتباطأت للحظات 

00غري راغبة إببعاد نفسها  
فهذه الغرفة تعين هلا الكثري ومن الصعب 

وقف سكيب   00عليها مغادرهتا بسرعة
 عند الباب انفذ الصرب ينتظرها قال هلا: 

  لقد اتصلت كيت وقالت إهنا يف -
طريقها إىل هنا فهي تريد أن تقول لك مع 

0سالمة  



  00سأكون مسروره لرؤيتها آخر مرة -
رغبت روري أن يذهب سكيب كي تبقى 
وحدها قليال يف هذه الغرفة غرفة والدي 

0كالي   
إن ماري تغلف لك بعض الغداء كي  -

قال سكيب وهو   00أتخذيه معك 
00يضحك ضحكة ساخرة خافتة  

ري فأن الطعام  ومبا أنين أعرف ما -
0سيكفيك اسبوعا   



كما   00ابتسمت روري وتبعته تنزل السلم 
قال سكيب فقد أحضرت هلا مدبرة 

املنزل علبتني كبريتني من الطعام تنتظران  
0على طاولة املطبخ  

قالت  0ستأخذين هذه معك ايضا  -
أنين أكره فكرة 00مدبرة املنزل خبشونة 

0تناولك الغداء يف املطعم   
قالت روري بنعومة   0اري وداعا اي م -

 وبدافع ما عانقت ماري بلطف قائلة:



أشكرك على كل شيء ومبا يف ذلك   -
0حديثنا صباح اليوم   

 دهشت ماري لعناق روري وقالت هلا:
شدت روري 00ستقودين حبذر اآلن  -

إليها وهي تربت على ظهرها عدة مرات 
0 

0أعدك بذلك00سأفعل  -  
وفيما بعد  00أن رسالة منك اآلن -

0ستكون شيئا مجيال   



حسنا وافقت روري وهي متسح  -
لقد أحبت  0الدموع من زاوييت عينيها

هؤالء الناس ومفارقتهم صعبه فوق ما  
0تتخيل  

ركزت مدبرة املنزل عينها اليمىن قائلة  
 بطريقة جافة: 

ملاذا تقفني  0حان وقت ذهابك اآلن  -
 يف املطبخ تثرثرين معي؟؟ 

مل خيدع   إن صوت ماري اجلاف
رمبا كان يدل مظهر مدبرة املنزل 00روري



اخلارجي على الفظاظة , ورمبا كان لساهنا 
الذعا لكنها مل تنجح يف إخفاء قلبها  

0احملب الكرمي  
قال  00ال أعرف إين هو كالي -

بعد أن وضع احلقائب  00سكيب متذمرا
0يف صندوق السيارة  

كنت متأكدا أنه يريد أن يراك قبل  
أين ذهب اآلن؟؟ ذهابك أتسأل  

متأكدة أن لديه أمورا أهم من 00إنين  -
0أن يقول إيل مع السالمة  



رد سكيب  00ال شيء أهم من هذا -
سأذهب ألرى أن كان يف   00مقطبا 

0إمكاين إجياده  
كانت ردة فعل روري األوىل هي أن  

مث قررت العكس   00توقف سكيب
فرمبا شك سكيب يف شيء  00بسرعة

وهي  00ى ذهابهإما إذا اعرتضت عل0
تفهم مالذي دعا كالي للبقاء بعيدا عن 
املنزل طوال النهار فمغادرته " الك ان"  



صعبة والحاجة إلطالتها أبمل وداع كالي  
0 

مل حيدث بينكما أنتما األثنان أي   -
  00خصام او شئ كهذا اليس كذلك ؟

 تساءل سكيب
ما الذي جيعلك تسأل ؟  00ال  -  

قال:هز سكيب كتفيه ال مباليا و   
يف كل مرة أدخل الغرفة 00ال اعرف  -

لو مل 00اليت تكوان فيها أشعر بشيء ما 



العتقدت أن أخي الكبري 0تكن كيت 
0مولعا بك  

إنين متأكده أنك تتخيل أشياء ال  -
0وجود هلا  

قال سكيب أبمياءه   00اظن ذلك -
حىت منذ وصلت وكالي  0مقتضبة

0يتصرف بطريقة غريبة  
مالذي تعنيه؟ -  

0انه القلق والعصبية -  



إن وصويل الغري متوقع قد زاد اضطرابه   -
هل تظن ذلك؟ اهنا احلقيقة من عدة  00

  00وشعرت أهنا مذنبه  000جماالت
مسئولية املزرعة وتنشئة سكيب تكفيه إنه  
ال حيتاج روري وال للفوضى اليت ستحدثها  

0يف حياته الشخصية    
اجاب سكيب  00إنك لست املشكلة -

يف احلقيقة أن وجودك معنا قد  00حبدة 
املشكلة الوحيدة هي انك مل  000امتعنا 

0تبقي طويال  



قالت روري وهي  00أشكرك سكيب -
0تشعر مرة اثنية أن الدموع تسد حلقها  

الازال آمل أنك ستحضرين ملشاهدة  -
انين اكفل 00املعرض ستقضني وقتا رائعا 

رمبا ليس لدينا تسلية كاليت 00لك ذلك
ا يف سأن فرانسيسكو لكن  تقومون هب 

عندما نقوم بعمل ما , كاملعرض مثال ,  
0فأننا نقوم به بعناية وجناح  

0إنين متأكدة أنه سيكون ممتعا جدا  -  



وضع سكيب قدمه بثبات على مصد  
الشاحنة الزرقاء الباهتة ويبدو وكأنه قد  
0نسى قراره السابق يف البحث عن كالي  

كذلك انك مل حتيب الريف كثريا أليس   -
 روري ؟

ردت  00 0لكنين أحببته 00اوه  -
روري رغم أهنا طريقة خمتلفة للحياة 

احس هنا يف "آلك ان" كأنين بطة يف 00
0بركة مليئة ابألوز   

 ضحك سكيب قائال:



أظن إن الناس هناك يف أملدن الكبرية   -
00ال يفكرون كثريا يف الريف  

قالت  00ليس لديهم الوقت التفكري -
0تضحك ضحكة صغريةروري وهي   

إن ذلك ال يضع اإلحساس فكل  -
0واحد له أفكاره  

اومأت روري غري عارفة كيف تفسر شيئا 
عندما يقضي سكيب بعض  00معقدا

الوقت يف املدينة فسيتصور ما الذي 
0عنته  



إن أكثر ما الحظت هنا هو  -
قالت روري وهي مستغرقه يف  000اهلدؤ

تنظر حوهلا وتتذكر كل   0تفكري حامل
0تفصيل يف املنزل والفناء  

إنين احب اهلدؤ يكون الضجيج يف  -
بعض األمكنة سيئا جدا وأخاف من ضرر  

0قال سكيب 000األذنني   
اختيل لو أنين كنت أعيش هنا كنت   -

مل   00نشأت معتاده علي اهلدوء ايضا
يسبق يل أن فكرت كم أستمتع أبصوات 



املدينة, فهناك شيء منشط ,السيارات  
0افالت منذ الصباح الباكروأبواق احل   

 قطب سكيب, وهز رأسه قائال :
هل حتبني بصدق كل هذه اجللبه ؟ -  

 أو مأت روري قائلة:
إنه شيء أكثر من ذلك مل أعرف كم  -

تعين يل حياة املدينة قبل أن آيت اىل "الك 
0ان "  

مل تعرف روري كيف تصف رائحة مخرية  
اخلبز الطازج أو شذى األزهار يف حديقة 



دن غيت "البوابة الذهبية" إىل شخص غول
ال يعرف ذلك ومل جيربه , إن حياة الريف 
هلا فتنتها وسحرها وال ميكنها أن تنكر  

0ذلك لكنها تنتمي إىل املدينة   
على األقل هذا ما كانت تقوله لنفسها  

0مرات ومرات  
قال سكيب وهو ينزل قدماه  00اه -

  00من على مصد الشاحنة حمداث صوات
00ي اآلنهاهو كال  



 00توترت رورى وشدت على يديها معا
كانت خطوات كالي سريعة واسعة,  
استقامت روري ومشت ابجتاهه قائلة  

 بنعومة:
0سأغادر خالل دقيقتني -  

قال سكيب  00ستأيت كيت لوداعك  -  
الحظت روري أن عيين كالي ال تنظران 
إليها لقد بدا عوضا عن ذلك وقد ركز  

لقد قال كل  00نظره علي سيارة خلفها 



شيء جيب أن يقوله و أن هذا الرحيل  
0النهائي سيزيد األمل تعقيدا   

قالت  0إن شكري لكم غري واف أبدا -
0روري له بصوت ليس اثبتا متاما  

وبرتدد  00إنين ممتنة حلسن ضيافتك  -
0مدت يدها له  

اطبقت أصابع كالي الصلبه على 
0أصابعها  

ازدردت   00كانت ملستة خفيفة وجمردة
ري بصعوبة وهي غري قادرة على رو 



التحكم ابلعواطف اليت تتحرك ابضطراب 
0بداخلها  

كانت تعابريه جامدة متاما لكنها أحست 
يف تلك اللحظة  00إنه يسيطر على نفسه

برغبتة الشديدة وعرفت إنه الحظ  
0مشاعرها ايضا  

وعيناها تطفحان  00كالي 00اوه  -
كان احلافز ألن تلقي بنفسها    00ابلدموع 

بني ذراعيه كموجة ضخمة تندفع فوقها 
0ومل تعرف كم ستقاوم ذلك  



قال كالي  00ال تنظري يل هكذا -
0بتجهم   

إنه خيص كيت  00ال أستطيع 00إنين -
0وال شيء حمتمل أن بغري ذلك  

خطا خطوة يف اجتاهها مث توقف فجأة  
00وقد تذكر أهنما ليسا لوحدمها  

سكيب اذهب اىل األسطبل وأمسك  -
كانت كلمات كالي   00"رعد" ابحلصان 

0انفذة وحادة  



ان روري على   00لكن اي كالي  -
00وشك أن  

 
0افعل ما قلته  -  

متتم سكيب بكالم غري واضح وهو ميشي 
ويف اللحظة اليت  00ا اىل األسطبل جمهد

اختفى فيها عن األنظار أمسك كالي  
بكفيت روري وشعرت أبصابعه قاسية  

بعد  00بلوزهتا القطنيه الرقيقه وملحة عرب
حلظة أصبحت أكثر قراب منه وشعرت  



ابلرغبة يف البكاء لألحاسيس اليت تضطرع 
كاان 00ل كالي جبهتها قب 00يف داخلها

يقفان وسط الفناء لكن مل يبد كالى إنه 
0مكرتث بذلك وروري مل تعرتض   

لقد قلت لنفسي إنين لن أقوم   -
0مهس بصوت اجش 00بذلك"  
مسعا  00روري بقلبها ينقبض أحست 

فأرخى كالي   00صوت سيارة من بعيد
اشتبكت أصابعه يف    00ذراعه وحررها 

0شعرها وكأنه يلمسها للمرة األخرية  



كنت أمحق أبنين اعتقدت أن   -
  00ابستطاعيت مصافحتك بتهذيب

وذهابك بعيدا عين إننا أكثر من صديقني 
عرضيني وال أستطيع أن ادعي غري ذلك 

0كل العواقب اىل اجلحيم   لتذهب00  
تدفقت الدموع اىل عيين روري وهي 

مث رأت من خلفه  00حتدق يف كالي 
 00غيمه غبار تعلن عن وصول كيت 

واخذت نفسا عميقا كي هتدئ نفسها  



ومسحت خديها الرطبني بظهر يدها  
0ورمست ابتسامة على وجهها  

اطلق كالي تنهيدة ممزقة وهو ميرر يد  
0صلبه على طرف وجهها   

مهس هلا مث   0مع السالمة روري -
0استدار وسارا مبتعدا  

اجتاحت روري موجة من التشوش عندما 
توقفت تلتقط أنفاسها يف ممرات حديقة  

احننت لألمام قليال 00غولدن غيت 
تدفع أألكسجني إىل رئتيها أحست أن  



عضالت جسمها جمهده وان قلبها  
شكلتها الكربى هي م00سينفجر 

0دانحماولتها جماراة   
0روري  -  

أرادت  00انين هنا كان صوهتا خمنوقا -
أن ترفع يدها لتشري له لكن هذا العمل  

رأت  00يتطلب جهدا أكثر مما تستطيع
0مقعدا قريبا فمشت إليه يف ابضطراب   

قال دان يوخبها    00تبدين منهكة -
فمسحت العرق  00وانوهلا منديال صغريا 



 00من على وجهها وابتسمت شاكر له
عادت إىل سان فرانسيسكو منذ لقد 

يومني وهذه هي أول مرة تتاح هلما فرصة 
0ان يلتقيا بعد عودهتا  

ال أستطيع أن أصدق أن أسبوعني   -
 0قالت روري 00يسببان هذا االختالف

وقف دان قرهبا مقطوع النفس وقال  
 مبتسما : 

اعتقد   00إن أسبوعني وقت طويل  -
ال إنك مل تستمري يف برانمج الفيتامني ق



حسنا روري من    00يلومها بلطف 
0الواضح كم أنت حباجة إيل   

 جتاهلت تعليقة األخري وقالت :
0إنين اعترب نفسي يف وضع بدين ممتاز   -  

0ان دان أشقر ووسيم ولطيف   
مسح رقبته ابملنديل فالتقت عينا روري 
اىل يديه ذات األظافر املرتبه, واألصابع  

ن الطويله , ان يديه مجيلتان ودودات
وقارنتهما بيدين مسراوين من كثرة 00



التعرض للشمس يدين صلبتني لطيفتني  
000اهنما يدا كالي  00  

إنين أقصد ماقلت خبصوص حاجتك  -
دمدم دان وهو يراقبها عن   00يل 
حان الوقت كي نكون جديني  00قرب

وأنخذ بعض القرارات اهلامة عن  
0مستقبلنا  

جلس جبانبها على املقعد واحتوى وجهها 
أصبح وجهها يف مواجهته  00أبصابعه 

 قال هلا:



لقد كان لدي الوقت للتفكري أثناء   -
0غيابك  

وضعت يديها فوق أصابعها تدعو " 
تصلي " ألجياد طريقة سهلة كي ختربه مبا 

إهنما يعرفان بعضهما منذ عدة 00تريد 
شهور وهي تكره ان تؤمله ولكن من  

فعندما تعرفا على  00القساوة أن تغريه
ما كان دان قد طلق حديثا وليس بعضه

0مستعدا ألي التزام عاطفي جديد   



دان اعرف ما الذي ستقوله   00اوه -
0ارجوك ال00  

ماالذي تقصدين ؟ -  
لقد كان لدي الوقت كي افكر اان  -

وقد الحظت إنه 00ايضا خالل عطليت 
رغم أنين أعز صداقتك دائما لكن ال  

0ميكن إن نكون أكثر من صديقني  
ناه الداكنتان وقال هلا:توهجت عي  



ماذا حصل لكي يف هذه العطلة   -
ذهبت ورجعت بعد أسبوعني  00ايروري؟

 امرأة خمتلفة متاما؟ 
إنين متأكدة من إنك تبالغ عارضته   -

روري بضعف, تعرف إهنا خمتلفة من 
0داخلها  

مل تقويل يل أية كلمة عن رحلتك   -
اشتكى دان بنربة و كأنه قد جرح  00

 لتكتمها و اتبع قائال:



كل ما قلتيه هو إن السيارة قد تعطلت   -
يف اورغون يف منطقة انئية وانك بقيت  

حمجوزة هناك لعدة أايم إىل أن مت إصالح  
السيارة إنك ال تلوميين على ذلك أليس 

 كذلك؟
رة أن هنأك عطال ما فلم تكن لدي أية فك

00يف مضخة املياه  
ضحكت روري لوصفه انينتغل أهنا منطقة 

00انئية  



لقد فاتك حضور مؤمتر الكتاب متاما   -
سأهلا دان  00أليس كذلك؟  

نعم لكن ذلك ال يغري شيئا, فقد  -
استمتعت ببقية العطلة إن فكتوراي منطقه 

0رائعة  
قالت حماولة حتويل انتباهه عن الفرتة اليت 

ضيتها يف مزرعة فرانكلني صحيح أن  ق
فكتوراي مجيلة لكن روري ولسوء احلظ مل 

0تكن مبزاج جيد كي تستمتع جبماهلا  
0أنك مل ترسلي يل بطاقات بريدية -  



قالت وهي تشعر أهنا  00اعرف -
0متهمة  

قال   00كنت أشعر ابلوحدة دونك  -
0دان ببطء وهو ميرر ن يده فوق شعرها  

يرام خالل غيابك  مل أشعر أنين على ما -
0 

الحظت روري أن اعرتفه هذا كلفه الكثري 
0وهذا ما جيعل ما تريد قوله أكثر صعوبة   



قالت مبتعدة عنه   00دان , ارجوك -
إنين ال  00إنين 00وهنضت واقفة 

0أحبك  
0لكننا صديقان -  

0ابلطبع -  
 بدا مسرروا و مراتحا لذلك قال مالطفا:

0صديقني محيمني  -  
وهي تتساءل اىل ماذا  اومأت روري 

0ستؤدي هذه املناقشة  



سأهلا بصوت مليء   00إذا ال مشكلة  -
00ابحلماس  

مث 00عندما ذهبت عرفت كم أحبك  -
0عدت وقررت تقييم صداقيت   

قالت له   000ان عالقتنا لن تتغري -
ايئسة من توضيح املسألة إن دان شخص 
جيد ويستحق من حتبه بعنف وجنون كما 

0فقط كالي00حتب كالي   



ومما أاثر دهشتها أن دان سحبها لألمام  
 00وحاول تقبيلها ولكنها بدأت ترفضه

0فشعر دان ابإلحباط  
وحاولت االبتعاد وحررها فورا وخطا  

 للوراء مقطبا وقال: 
حسنا حسنا إن كل شيء سيكون يف  -

0وقته  
0و بطريقة ما شكت روري يف ذلك  

0أوصلها دان إىل أمام شقتها  



سأهلا   00أراك قريبا؟ هل إبمكاين أن -
ويداه ممسكتان مبقود السيارة ومل ينظر  
إليها بل ظل حمدقا لألمام وكأنه خائف  

0من جواهبا  
 كرتددت روري قائلة:

وال أريد  00إنين لن أقع يف حبك دان -
استغالل مشاعرك , أعتقد إنه من  
0األفضل لك أن تبدأ برؤية فتاة أخرى  

لعدة حلظات بدأ وكأنه يفكر مليا يف ذلك  
 مث قال: 



اال  0لكنه القرار جيب أن يكون يل  -
0تظنني هذا   

0نعم لكن -  
إذا اتركي كل شيء يل , كفي عن  -

القلق ,إذا اخرتت أن أضيع وقيت معك  
 0فإن ذلك مشكليت وليست مشكلتك 
إنين شخصيا أعتقد أبنك ستغريين  

روري, إنين احبك بشكل يكفي  00رأيك
0كلينا   



ارخت كتفيها بضعف   00دان 00اوه -
0إنه مل يصدق كلمه واحدة مما قالته   

واآلن كفي عن الظهور موهنة العزمية   -
مارأيك يف مشاهدة فيلم يوم األحد, 00

لقد ظللنا فرتة مل نذهب معا ملشاهدة 
0فيلم   
 

هزت رأسها نفيا وهي تشعر أهنا منهكة  
 وقالت:

0ال اي دان -  



0إذا توقفي عن اجملادلة   00إنين مصر -  
ليس لديها القدرة على اجلدال سوف  -

يعرف بعد فرتة قصرية أهنا قصدت كل ما 
0قالته  

0حسنا -  
سأمر عندك الساعة   00جيد -

0السادسة  
نزلت روري من السيارة وأغلقت الباب  

0خلفها استدارت ولوحت لدان بضعف  



توقفت يف هبو املبىن وفتحت صندوق  
الربيد, وجدت عدة مغلفات تفحصتها  

وجدت إهنا فاتورة كهرابء 0لة وهي ذاه
وعندما أصبحت   0ورسالة من كنتاكي  

داخل شقتها الحظت روري رسالة عليها  
0عالمة بريدية من انينتغل , اورغون  

 الفصل الثالث عشر 
 
 



وضعت روري إن الرسالة على منصة 
املطبخ وحدقت هبا مقطوعة األنفاس لعدة  

0حلظات  
 أحست وكأن ثقال يضغط على صدرها, 

ا ينبض بشدة ومعدهتا تتحرك  قلبه
ليس على الرساله عنوان 00ابضطراب 

املرسل, أنه ببساطة ميكن ان يكون من  
0كيت او من ماري    

أخذت روري نفسا عميقا مرحيا , وأخذت 
اهنا ال  0الرسالة القادمة من كنتاكي اوال 



  0تعرف أحدا يسكن يف تلك الواليه
فتحتها فوجدت ورقة صغرية أاثرت 

0أيضاارتباكها    
0قرأهتا عدة مرات ومل تفهم شيئا  

إهنا ورقة تسجيل انيت سونغ يف منظمة 
اخليول الدوليه , وان روري كامبل هي  

0املالكة  
ويف الورقة أيضا اتريخ ميالد انيت سونغ 

ى كرسي املطبخ وهي جلست روري عل 0
لقد أعطاها  0تصارع الذكرايت والدموع



اهنا انيت   0كالي املهره انيت سونغ 
ونغ اليت قربتهما من بعضهما وهي اليت س

إن احلياة 00ويف ستبقيهما مرتبطني 
ستستمر وخسارهتا حلبها لن تغري دورة  
التاريخ لكن يوجد اآلن ورقة تربطها مع 

0كالي   
قالت روري  00لقد أخذا القرار الصحيح

وإن كالي ابن   0لنفسها للمرة املئه 
املساحة الواسعة الفسيحة واخليول مدربة 

لقد   00ينما هي نشأت يف مدينة مزدمحةب



اتت قوته من اخالصه وتفانيه لألرض , 
وقوهتا أتت من حبها لألطفال واألدب  

0ورغبتها أبن تؤلف قصصا خاصة هبا  
إهنما ليسا متشاهبني بشىت الطرق  

بل 00,ومتشاهبإن يف أكثر األمور أمهية,
متشاهبان متاما فكالمها اليريد السعاده  

0اآلخرعلى حساب   
اهنمرت الدموع على خديها فمسحتها  
وابتلت أطراف اصابعها مما جعل عنوان 

ا امسكت الرسالة الثانيه غري املرسل عندم



واضح لكن روري عرفت حىت قبل أن 
0تفتحها أبهنا من كيت  

فكالي لن يكتب هلا, وماري قالت هلا  
0كل شيء صباح مغادرهتا "الك ان "  

أمسكت بورقات الرسالة الثالث وعلى 
آخرها وجدت امضاء كيت كانت الرسالة 

وعن بعض   0مليئة ابألخبار عن انينتغل 
األشخاص الذين قابلتهم روري وعن  

املعرض وكتبت كيت أن روري أضاعت 



على نفسها متعة مشاهدة سباق 
0احليواانت   

واهم خرب ان ماري بعد عدة سنوات من 
لى الشريطه من  احملاولة قد حصلت ع

0زرقاء لصنع فطرية التفاح   
وقرب هناية الرساله أشارت كيت بطريقة 

عرضية أن كالي سيكون يف سان 
فرانسيسكو يف األسبوع األول من شهر  

فقد   0أيلول حلضور عرض اخليول
أصبحت خيول " الك ان " معروفه جيدا 



يف اخلارج برشاقتها وساللتها اجليدة ولدى 
يف البطولة كما  الفوز كالي أمل كبري يف 

0يف العام املاضي  
ازداد نبض روري وأحكمت اإلمساك 
ابلرساله, إن كالي سيسافر لسان  

إنه مل يشر بذلك وال   00فرانسيسكو 
مرة ابلرغم من معرفته انه سيحضر عرضا 

انينتغل بفرتة 0اخليول قبل أن تغادر 
0طويله   



واستمرت كيت أبنه قد سألت كالي ما 
للقاء روري لكنه قال إنه إذا كان خيطط 

0لن جيد الوقت لذلك   
كانت كيت متأكده أبن روري ستتفهم 

0ذلك ولن أتخذه على حممل اإلساءة  
وأهنت رسالتها أبن والدها رمبا حيضرعرض 
اخليول وستحاول كيت أن تقنعه بلحاقها 

0له   
ووعدت أن تتصل بروري حلظة وصوهلا  
إذا ما وقفت مع والدها وعندما طوت  



الرسالة إلعادهتا إىل املغلف   روري
الحظت حاشية على ظهر الورقة األخرية  
أن كيت قد خططت أن يكون الزفاف يف 
شهر تشرين أول وأهنا سرتسل دعوة اىل 

روري وأهنت احلاشية ب "اكتيب يل بسرعه 
"0  

  00احنبست أنفاس روري يف رئتيها
الزفاف يف تشرين أول بعد عدة أسابيع 

0لكالي فقط ستصبح كيت زوجه   



اغمضت روري عينيها وقلبها يعتصر من 
مل , تعرف أن زواج كيت وكالي أمر  األ

حمتوم لكنها مل تظن إنه سيكون هبذه  
السرعة وأبصابع مرجتفه وضعت الرسالة 

0جانبا  
ال أصدق أنك    00روري عزيزيت -

قال  00تريدين الذهاب إىل عرض اخليول
دان متذمرا وهو يتفحص صفحة التسلية 

كاان جيلسان يف   00حيفة املسائيه يف الص 



غرفة اجللوس الصغرية يف شقة روري 
0يرشفان القهوة و يناقشان ما سيفعالنه    

ابتسمت روري برقة وهي تدعو اال يكون 
00دان قد قرأ أفكارها    

لقد عرض عليها عدة مقرتحات لقضاء  
األمسية لكن روري رفضتها إال إن ادعت 

0فكرة حضور عرض اخليل  
يول أعاد دان مل ختربيين من  عرض اخل -

 قبل أنك هتتمني ابخليول؟ 
اال تظن ذلك؟   00سيكون رائعا -  



0ليس متاما -  
لكن دان لقد حان الوقت كي نوسع   -

0ورمبا نتعلم شيئا ما00آفاقنا   
كل هذا يعين أنك تصرين على حضور   -

؟0سباق اخليل يف هناية األسبوع القادم  
 

عن  لقد قرأت مقاال 00ابلطبع ال  -
عرض اخليول هذا وفكرت أبننا سنستمتع 

مبشاهدهتا ة فسيتشارك العديد من  
اال يهمك ذلك؟   0السالالت   



0ال  -  
 00هزت روري كتفيها ال مبالية -

إذا سيكون حضور   00وتنهدت ببطء 
0فيلم شيئا جيدا  

قالت له ومل حتاول إخفاء شعورها خبيبة 
0األمل  

ضع  إهنما مل يلتقيا بعد عودة روري إال ب
مرات وإذا مل يصر فأن روري لن خترج  

معه الليلة, إهنا أتمل أن يتعرف على فتاة 
0أخرى لكن يبدو أن ذلك لن حيدث  



ال ميكن إن أختيل ملاذا تريدين رؤية   -
0عرض اخليول قال دان مرة أخرى  

لقد كانت الصحف خالل األايم قليلة  
املاضية مليئة ابملعلومات عن عرض 

اخليول الذي قالت كيت إن العديد من 
خيول "الك ان" ستشارك فيه إذا رفض 

دان الذهاب مع روري فأهنا مصممة على 
إن فرصة   00حضور العرض لوحدها 

رؤية كالي حىت من مسافة بعيدة مغرية  



كون آخر مرة جدا ولن تدعها متر ورمبا ت
0تراه فيها  

ال أدري ما الذي أصابك مؤخرا اي  -
0اشتكى دان  0روري   

قلت لك أن حضور فيلم سيكون شيئا   -
مجيال, كانت نربهتا غاضبة أكثر مما كانت 
تقصد لكن دان يعزف على وتر واحد  
ويدور حديثه حول نفس املوضوع منذ  
عدة أسابيع وقد أصبحت متعبة من  

0ذلك  



يريد صحبتها فعليه البدء  اذا كان ال 
بعالقة جديدة, إهنا لن جتد نفسها واقعة  
يف حبه فجأة كما يتوقع هو لقد اتصل هبا 
مرات ومرات كي يقول هلا إنه حيبها وان 

0حبه يكفي كليهما  
فهي ال   0وهي دائما توقف عند ذلك

فأذا  0تتصور أن تقضي بقية حياهتا معه 
  مل يكن كالي هلا وهو لن يكون فهي ال
ترغب يف االستقرار مع أي شخص  

0آخر  



إنين ال أحتدث فقط عن حضور فيلم   -
0 

قال دان ووضع الصحيفة جانبا وبدأ  
0وكأنه يفكر بعنايه يف كلماته التاليه   

إنك تصبح جبال من  00حقا دان -
حفنة تراب , ألنين فقط أريد القيام  

0بشيء غري مألوف قليال  
اخر  أن تناول وجبة يف مطعم أمريكي ف -

دمدم وهو  00شيئا خارج املألوف أيضا
 مقطب جبينه واتبع كالمه:



ال ميكنين أن  00لكن عرض اخليول -
اتصور ملاذا تريدين مشاهدة جمموعة 

 حيواانت تدور يف دائرة؟؟
حسنا إنك التزال مصرا أنين   -

لو كانت   00قالت غاضبة 00تغريت
تعرف أن ردت فعل دان ستكون هكذا  

" ذلك  00ي شيءما كانت أخربته أب
0يربهن أبنك على صواب"  

ماذا أجنزت من الكتابه خالل الشهر   -
 املاضي؟



أجابته 00إن سؤاله غري متوقع أبدا  -
هبزه من كتفيها أملة ان يغري املوضوع  

0وتعرف إنه لن يفعل   
صحيح؟ إنين أراك جتلسني 00ال شيء  -

وراء الكمبيوتر وحتدقني يف الفضاء وعلى 
ذكر كم كنت معتادة وجهك نظرة حزن أت 

على الكالم عن قصصك حبيث تضئ  
00عيناك وتتألأل  

000لقد فقدت احلماس -  
 امسك بيدها وضغط على اصابعها : 



ماالذي أصابك اي روري ؟ اين هبجتك  -
 ؟ واين نشاطك ؟

قالت وهي شبه  00انك تتخيل أشياء  -
واقفة على قدميها يف حماولة لتجنب 

إىل  وصلت  00املسائل اليت يقوهلا
إهنا  000حقيبتها وجبانبها سرتة خفيفة

تتوق للهرب من شقتها اليت شعرت هبا  
واتبعت كالمها   0فجأة أهنا صغرية جدا 
: 0لدان  



هل ستأخذين حلضور ذلك الفيلم ام  -
أنك ستبقى هنا وتسألين أسئلة ليست 

 لدي أي نية يف اإلجابة عليها؟ 
 وقف دان يبتسم بضعف : 

حيصل خالل  ال أدري ما الذي  -
عطلتك ؟ ال يهمين أن أعرف لكن مهما 

0يكن فقد آذاك بشدة  
حاولت روري اإلنكار لكنها مل جتد كذبة 

ابتلعت ريقها   000تصل إىل لساهنا
0وأدارت رأسها بعيدا وعيناها متوهجتان    



لن تكوين قادرة على التظاهر لألبد اي  -
اذا اردت الكالم فكلي آذاان  00روري 

0ك كما تعلمنيصاغية أنين صديق   
0ارجوك00دان  -  

قال  00أعرف أنك ال حتبينين  -
اشك أبنك قابلت شخصا ما 00بلطف:

عندما كنت يف العطلة لكن ذلك ال  
فمهما حدث خالل هذين   00يهم 

0األسبوعني فقد انتهى اآلن  
0دان  -  



وصل إليها وأمسك بيدها مث دفعها  
لتجلس على األريكة وجلس جبانبها, مل 

0إليه  تستطع النظر   
اعطيين وقتا كافيا وسوف تتعلمني أن  -

أمس بيدها وقال بصوت   000حتبيين
 ملئ ابللطافة :

وهذا  00إننا صديقان محيمان اآلن -
أكثر مما لدي بعض األشخاص عندما 

يتزوجون , رفع أصابعها إىل فمه وقبلهم 
إنين ال أحبث عن العاطفة لقد  000خبفة



  00كان لدي ذلك مع زوجيت األوىل 
وتعلمت أن الرغبة هي األساس لزواج  

0صلب متني  
  00لقد تكلمنا عن ذلك من قبل -

00اكدت روري   
ليس  00 ميكنين أن أتزوجك اي دان ال -

عندما أشعر بنفس الطريقة اليت أشعر هبا 
00ابلنسبة لشخص آخر  

 



  00ارجتف فمها حملاولتها كبت دموعها 
تريد إن تواجه  إن دان على صواب إهنا ال

احلقيقة لكن قلبها قد حتطم من اللحظة  
0اليت غادرت فيها انينتغل   

 لقد حاولت نسيان كالي معتقدة أن
ذلك أفضل شيء لكليهما لكنها تعلقت 

يف ابلذكرايت عارفة ان تلك األايم 
القصرية هي كل ما لديها عن شخص  

0الذي حتب  



  00ليس عليك إن تقرري اآلن فورا -
0أكد هلا دان  

اصرت على   00ال يوجد ما أقرره  -
0كالمها  

استمرت أصابعه يف مالطفتها واتى صوته 
 اجش عندما قال: 

ى األقل إنه يوجد لقد اعرتفت عل -
0شخص آخر  

0صححت له00كان   -  



لقد اعتربت املوضوع وفسرته فإنه مل  -
0يكن لديكما الفرصة   

قالت غري راغبة ملناقشة أي 00أبدا  -
0شيء يتعلق بكالي   

لكن  00أعرف أن ذلك مؤمل لك اآلن -
كلما أطلبه منك هو أن أتخذ ابقرتاحي 

 أملي الوحيد هو العناية 00بعني االعتبار 
بك وجعلك تبتسمني مرة اثنية 

0ومساعدتك على النسيان  



احنىن مقراب وجهه منها , اشاحت بوجهها 
ال  00تراجع دان 00يف الناحية األخرى

بد وإنه قد قرأ أفكارها فقد أضاف  
 بصوت هادئ: 

ال جيب أن  00ستأيت العاطفة يف وقتها -
تبحثي عنها اآلن ,لكنك ستشعرين هبا 

0أخريا أعدك بذلك  
ت روري شعرها بعيدا عن جبهتها  دفع

ابضطراب وقلق أن كالي سيتزوج كيت 



خالل بضعة أسابيع أما هي فحياهتا 
00ستمتد أمامها شاعرة ابلوحدة والفراغ  

ابلتأكيد إهنا هي أيضا تستحق بعض  
السعادة وتعرف أن كالي يريدها تبين  

0لنفسها حياة سعيدة   
لكنها إن تزوجت دآن فسيكون ذلك  

يا وختاف أن ينتهي إبيذاء دان تصرفا أانن
0 

ذلك   00أحل عليها00فكري بذلك  -
0كل ما طلبه منك  



00دآن -  
أعرف النتيجة  00فكري مليا فقط  -

وأرغب يف اجملازفة لذلك ال تقلقي بشأين  
فرك إهبامه يف  00فإنين رجل عاقل 

معصمها واآلن عديين ان تفكري بزواجنا 
00بصدق  

هو   أومأت روري أرغم أهنا تعرف ما
0جواهبا   

 اطلق دآن تنهيدة قائال:



واآلن هل أنت حقا مهتمة بعرض   -
اخليول او نذهب حلضور فيلم؟؟ مل تكن 

 00فقالت 00روري تريد أن تفكر مرتني
فال فائدة من تعذيب نفسها   00إلفيلم 

إنه خيص كيت كما  00ابلتفكري يف كالي 
0ينتمي هو إىل الريف   

اختاره   مما يدعو للدهشة إن الفيلم الذي
فيلما فكاهي وهو ما  0دان كاان مجيال

0حتتاجه روري كي ترفع من معنوايهتا  



مث ذهبا لتناول العشاء يف أحد املطاعم 
واستمر دان بكونه صديقا ممتعا , فقدرت 

0روري له ذلك  
كان الوقت ال يزال مبكرا نسبيا عندما 

 أعادها إىل شقتها 
,وبينما وقبل بلهفة دعوهتا لتناول القهوة 

هو يركن سيارته أمام املبىن قال فجأة 
 وهو مقطب: 

هل لديك جريان جدد ؟ -  
ملاذا؟ 00ال  -  



 أومأ دان مشريا إىل شاحنة زرقاء :
مهما كان الذي يقود هذه سيارة الباليه  -

00فأنه سيقلل من قيمة اجلريان  
 الفصل الرابع عشر 

 
خرج امسه من بني شفيت  00كالي   -

ارتعشت وهي تفتح ابب 00روري ببهجة 
كانت ساقها    0السيارة وختطو خارجها 

ترجتفان , ونبضها سريعا يصل صداه اىل 
0اذنيها كاهلدير   



من هو هذا  00صاح دان 00روري ؟  -
 الرجل ؟

ابلكاد مسعته روري فقد انغلق ابب 
الشاحنه واندفعت روري عندما رأت 

, الذي جيلس داخل شاحنته  كالي
انضم اليها دان ووضع  00منتظرا اايها 

الشئ الوحيد الذي  00يده على كتفها 
اعادها اىل الواقع هو قبضته احملكمة اليت 

منعتها من التحليق اىل ذراعي كالي  
000 



سأل دان  00من هو هذا الرجل ؟  -
0للمرة الثانيه   

لكنها مل 000فتحت روري فمها لتفسر 
صديق 00ال ان تقول هبمس تستطع ا

لكن بدت هذه الكلمة غري كافية 00
0متاما   

مهس دان وكأنه  000انه راعي بقر  -
يعتقد ان اجلينز والسرتة اللذين يرتديهما 
كالي مها لباس رجل قد خرج لتوه من 

0السجن   



عرب كالي الشارع خبطوات واسعة قللت 
0املسافة بينه وبني روري بسرعة  

0مرحبا روري -  
ت نربة ضعف يف صوته قالت روري :مسع  

0كالي   -  
حتركت عضلة يف خد كالي عندما نظر 

 يتكلم أحد مل 00إىل دان ببدلته أألنيقة
للحظات إىل ان الحظت روري أن كالي 

0ينتظر أن تعرفهما على بعضهما  



دان روجرز مسسار 00كالي فرانكلني    -
لقد أشرت إليه من قبل لقد 00بورصة 

0كنت أقود سيارته    
 أومأ كالي قائال :

انتقلت نظرته من روري  00أذكر اآلن -
خطا دان  000بها اىل الرجل الذي جبان 

 00الي املمتدةحول روري وصافح يد ك
الحظت لوري عندما أنزل ذراعه انه يثين 
أصابعه ملرتني وكأنه يعيد الدورة الدموية  

إن  00ابتسمت روري لنفسها 00إىل يده



ة لرجل معتاد مصافحة كالي قوية ابلنسب
عمل بواسطة يديه بينما مصافحة على ال

0دان ال تتعدى املصافحة املهذبة  
كالي وأخوه سكيب مها من ساعداين    -

عندما تعطلت سيارتك فسرت روري  
00لدان  

أذكر أنك قلت شيئا عن   0نعم 00اه  -
0ذلك اآلن  



لقد كنت على وشك وضع القهوة   -
عن واتبعت روري غري راغبة أببعاد نظرها 

0كالي   
الحظت يف أمل وجود خطوط يف زوااي 
عينيه ال تذكر أهنا كانت موجودة من  

0قبل  
نعم هل تنضم إلينا ؟ كانت دعوة دان  -

مل يقل كالي  0تفتقد ألي ترحيب حقيقي
بقى واقفا ينظر اىل روري ووجهه  0شيئا

خاليا من أي تعبري لكنه ابلتأكيد يعاين من 



بها وكل  إنه ال يزال حي00صراع داخلي 
0شئ فيه خيربها بذلك  

مهست روري 00أرجوك أن تنضم إلينا -  
وضع دان ذراعه حول كتفي روري وكأنه 

 حيميها وقال: 
لقد أحضرت بعض النب اليمين املمتاز  -

 وستحضر روري إبريقا منه
مشت روري أبجتاه املبىن ودان ال يزال  

0ملتصقا هبا  



هل مضى وقت طويل وأنت هنا؟  -
كالي وهم واقفو يف انتظار  سألت  

0املصعد  
0حوايل الساعة تقريبا -  

شعرت روري  00كالي 00اوه  -
رغم أهنا مل تكن غلطتها  00ابألنزعاج 

 ألهنا ال تعرف إنه سيأيت
 رمبا كان هو نفسه ال يعرف 

بنفس الطريقة اليت   00وقد أغرته زايرهتا
0عزمت هبا مشاهدة عرض اخليول  



علق  00اكان عليك أن تتصل هاتفي  -
دان بشكل عرضي لكن كالمة يتضمن 
تلميحا ابالهتام أعتقد أنكم يف الريف  
معتادون على زايرة بعضكم يف أي 

إن األمور يف الريف تسري كيفما  00وقت
 اتفق أليس كذلك؟ 

 
نظرت روري ايل دان نظرة غاضبة فرد  

على نظرهتا بطريقة جوفاء وكأنه يقول إنه 
كانت   00ليس لديه فكرة عما اغضبها 



روري شاكره لوصول املصعد يف تلك  
0اللحظة  

مل يعلق كالي على مالحظة دآن 
0وخطا الثالثه داخل املصعد00  

عندما مل أجدك يف املنزل سألت  -
اشار 00اجلريان إذا كانوا يعرفون أين أنت

0كالي   
اجلريان؟ قال دان ومل حياول القيام أبي  -

0حماولة إلخفاء دهشته  
سألته روري ماذا قالوا لك؟   -  



ابتسم كالي قليال مث قال برتو عندما نظر 
 إىل دان : 

ادعوا أهنم ال يعرفون من يسكن   -
0جبانبهم وال يهمهم أين ذهب  

بصراحة إنين مستغرب ألهنم أجابوك   -
هناك فارق كبري بني ما   00قال دان 0

00حيدث يف بلدة صغريه ومدينة كبرية  
كان دان يتحدث وكأنه إستاد يف صف 

0يمدرس  



لكن ردة فعلها   0أرادت روري لفت نظره
العصبية هذه ستزيد األمور سوءا  

0وتعجبت من تسامح كالي  
اتبع   00األمور خمتلفة هنا  -

القليل من الناس يتحدثون مع  00دان
جرياهنم األغلبية تفضل االهتمام بشؤوهنم  

إن كثرة األحاديث ال تقود إال  00اخلاصة
00إىل املشاكل  

ه:حك كالي جانب وجه  



يبدو يل أن الكالم مع الناس ال يقود  -
0إىل املشاكل  

إنين أشكر كالي وسكيب ألن   -
قالت 00سيارتك تعطلت قريبة منهما

 روري لدان 
آملة يف وضع هناية هلذا النقاش أملتعب 

 واتبعت: 
واال مل أكن أعرف ما الذي سيحصل  -

0يل  



ورمبا بقيت يف ذلك الطريق أنتظر مرور  
0ملساعديتشخصا ما   

اعرتف دان علي أن أشكرك  00نعم  -
 ملساعدة روري

رد كالي 00وأان اقبل شكرك  -  
مالت روري   00كيف حال ماري    -

مغرية املوضوع بسرعة بينما توقف املصعد 
 يف الطابق الذي به شقتها

ومضت عينا كالي الرماديتان ابلدعابة و 
 قال: 



إن ماري متشي خمتالة كالطاووس منذ   -
حازت على الشريطه الزرقاء يف  ان 

 املعرض
0 

لديها سبب ألن تكون فخوره -  
قالت روري وهي تتصور مدبرة املنزل 

ال شك أهنا تثبت الشريطة الزرقاء  000
 على مريوهلا 

سألت روري وهي  00وماذا عن سكيب؟
  00تتوق ملعرفة أخبار كل واحد منهم 



اخرجت املفاتيح من حقيبتها وبدأت  
0تهابفتح قفل ابب شق  

لقد بدأ املدرسة األسبوع 00خبري  -
املاضي إنه طالب الصف النهائي هذه  

0السنة  
لقد عرفت روري ذلك اآلن لكنها اومأت 

0برأسها   
قال كالي  00كيت ترسل لك حتياهتا  -

 بصوت غري مكرتث 
قل هلا أنين اسلم عليها أيضا  -  



ومل يصل  00مل يصلها أي رسالة منك  -
0ألي احد آخر  

لقد كتبت يل  00إنين آسفة  00اعرف -
بعد عوديت من كندا لكن مل تتح يل  

0الفرصة ألجابتها  
لقد حاولت روري إرغام نفسها عدة 

 00مرات على الكتابة لكنها مل تستطع
وقررت إنه من األفضل للجميع أن ال 

تكون على اتصال هبم وعندما تصل دعوة 



الزفاف فإن روري قد قررت إرسال هدية 
0ذلك هناية كل شئ مناسبة ,وسيكون  

ما ان دخل اجلميع إىل الشقة علقت  
روري سرتهتا وحقيبتها وأشارت اىل  

0الرجلني ان جيلسا  
0سأستغرق دقيقة يف وضع القهوة -  
سأهلا  00هل تريدين أن اساعدك ؟ -

0دان  
قالت  0ال أحتاج ألية مساعدة00ال  -

روري ان عرضه ملساعدهتا هو لتوجيه  



د أن تتجنب أسئلة عن كالي وهي تري
0ذلك ما استطاعت اآلن على األقل  

مل تشعر روري أبن شقتها ضيقة إىل هذه 
الدرجة كما تشعر اآلن وهي تنضم إىل 

0الرجلني يف غرفة اجللوس الصغرية  
لقد   00هنض كالي واقفا عندما دخلت

جعلها تصرفه اللطيف هذا تشعر برغبة 
إنه يقول هلا إنه حيرتمها    00يف البكاء
وإهنا سيدته وستبقى دائما   ويهتم هبا

0سيدته  



إن الغرفة ضيقة جدا ال تتسع إال لكنبة 
وطاولة صغرية بينما يوجد الكومبيوتر  

ب اجلدار سحبت روري واملقعد قر 
الكرسي وأدارته لتجلس يف مواجهة  

0ضيفيها عندها فقط جلس كالي   
 00قال دان بتنهيدة ثقيلة 00وهكذا -

إن روري مل ختربين ما هو عملك 
00يف00يف  

0قال كالي وروري معا 0انينتغل  -  



 00دمدم دان 00نعم انينتغل 00اوه  -
أعتقد أبنك مزارع هل تزرع فول الصواي 

؟0أم احلنطة  
إن كالي ميلك مزرعة خيول ذات   -

0سالالت جيدة  
بدأ دان وكأن روري قد وجهت له لكمة  

0يف معدته  
لقد ربط بني كالي وبني اهتمامها حبضور 

0لعرض اخليو   
00نظر إليه كالي بفضول  



كيف حال انيت سونغ سألت روري    -
0قبل أن يقول دان أي شيء آخر  

إن جمرد التفكري يف تلك املهرة وعينيها 
الفضوليتني وأرجلها الطويلة املرتعشه جيعل 

0روري تشعر ابحلب واحلنان   
قال كالي بنعومة 00إهنا اندرة اجلمال  -  

 وتظهر وعودا أكثر كل يوم 
اتقت روري ألن تقول لكالي كم يعين هلا  

00تسجيله انيت سونغ أبمسها   



وكم سيظل هذا التصرف ابقيا يف ذهنها 
أكثر من أي شيء آخر يف حياهتا وتعرف 
إن كالي لن يبيع املهرة أبدا بل سيحتفظ 

تبع ذلك صمت  0هبا وحيبها طوال حياته 
مربك فقالت روري حماولته تلطيف األمور 

: 00والتفسري لدان  
لقد كان كالي غائبا عندما أصبحت  -

مل أستطع  00ستار برايت يف حالة الوضع
إيقاظ سكيب ومل اعرف إين كانت ماري 



وكان جيب القيام أبي شيء   00انئمة
0بسرعة  

مال دان لألمام وعيناه تظهران دهشته و  
إنك ال تقصدين القول   - 00صدمته

00إبنك ساعدت يف والدة املهره؟  
متنت روري لو إهنا مل   00ليس متاما -

فال   00تقل شيئا لدان عن تلك الليلة
كنه أن يفهم ما الذي اشرتكت به أحد مي

مع كالي يف بضع ساعات فإن حماولة 



نقل هذه التجربة إىل شخص آخر ستقلل 
0من أمهيتها وداللتها    

 00قالت روري  00سأحضر القهوة   -
0ال شك أبهنا جاهزة اآلن   

كان إبمكاهنا من املطبخ مساع كالي ودان 
0يتحداثن ابلرغم من أهنا مل متيز كلماهتما  

ت ثالث فناجني ابلقهوة ووضعتها  مأل
0على صينية مث محلتها إىل غرفة اجللوس  



ومرة أخرى وقف كالي عند دخوهلا 
وتناول الصينية من يديها ووضعها على  

0الطاولة  
 انولت روري دان فنجان وصحنا مث

انولت كالي الذي بدأ غري مراتح وهو  
0ايخذه   

آسفة كالي انك تفضل فنجان كبري "  -
يس ذلك؟ كوزا " ال  

بدا الفنجان صغري سهل الكسر يف يد  
0كالي القويه  



ال يهم مبا إنين اشرب قهوة مينية   -
0فيجب أن يكون ذلك يف فنجان صيين  

ابتسم كالي هلا فلم تستطع إال أن ترد  
0عليه اببتسامة هي ايضا   

هل تناولت طعاما حبراي مرة أخرى؟   -
قالت خببث 00  

0ال -  
 

دان وقد   قال00انه طبقي املفضل  -
0شعر أبنه خارج النقاش   



نظرت روري اىل كالي والحظت التواء  
فمه للدعابة أبمكاهنا ان تتتصور ما 

0يفضله سكان انينتغل من طعام   
ال يزال تفكريي يدور حول اخبار   -

علق دان 00مغامراتك يف مزرعة اخليول 
لقد ادهشتين  00وهو يضحك خبفة

بقولك انك ساعدت بوالدة مهرة  
0 ال أصدق ذلك عنك روري  انين000  

لقد احضرت معي صورة لنايت سونغ  -
قال كالي وهو يضع فنجان قهوته  00



على الطاولة حبذر , وخيرج من جيب 
قميصه صورتني ملونتني ويسلمهما لروري 

كنت اود ان اريك اايمها من قبل  00
0لكن فاتين ذلك 00  

تنفست روري وهي 00كالي 00اوه  -
لقد كربت  00ئيه تتأمل املهرة الكستنا

قالت 00كثريا خالل الشهر املاضي 
 وصوهتا ملئ ابألعجاب :

عرفت أبهنا سترتك انطباعا قواي عندك  -
0 



انولت روري الصور لدان أبرتباك الذي  
القى جمرد نظرة قبل ان يعيدهم اىل كالي 

0 
معظم الرجال حيملون صور زوجاهتم  -

قال دان وعيناه تنظران اىل 00واطفاهلم 
0كالي مث اىل روري    

عرفت روري ان تعليق دان هو حماولة  
ماهرة ملعرفة اذا كان كالي متزوجا  

اخذت نفسا عميقا وقالت موضحة 000
0 



ان كالي خاطب , ألبنة جريانه   -
0كيت لوغان 00  

جان قهوته  ووضع فن00انين ارى ذلك  -
جانبا , ووقف خلف روري والقى يديه 
على كتفيها ومال اىل األمام قليال وهو 

 يقول :
لقد كنا نتكلم اان وروري يف موضوع   -

0زواجنا   
0اليس كذلك اي عزيزيت  -  

 الفصل اخلامس عشر



 
 

لكن 00مل يبد على وجه كالي أي أتثر 
روري أحست أبنه ميسك بزمام نفسه  

00ت دان فقد أخافته كلما00  
هل ذلك صحيح اي روري ؟ قال بعد  -

0فرتة   
شدت أصابع دان على كتفى روري 

بشكل مؤمل وهو يقول : هذه الليلة فقط 
0قويل له اي عزيزيت  00حتدثنا عن زواجنا   



رفضت عيناها االبتعاد عن عيين كالي  
لقد تكلمت مع دان عن زواجها رغم 00

ان 00انه ليس لديها أي نية بقبول عرضه
ن قد عرف اهنا حتب رجال اخر , ولن دا

حيصل أي شئ اذا قال كالي اهنا ستحبه 
هو دائما وخصوصا انه سيتزوج كيت 

 خالل بضعه اسابيع فقالت :
0نعم لقد اقرتح دان ذلك  -  

انين احب روري كثريا منذ عدة شهور  -
قال دان بشكل قاطع , مث تكلم لعدة  00



دقائق عن عمله وأهدافه وانه خيطط  
اعد بعد عشر دقائق عن عمله بعد  للتق

عشر سنوات عندما يستقر ماداي بشكل 
0ممتاز   
 

إن لدي دان مستقبل مشرقا قالت   -
 روري

وضع كال ي   00ارى ذلك بوضوح -
فنجان القهوة يف الصينية مث نظر إىل  



علي الذهاب   00ساعته وهنض واقفا 
0اآلن  

كيف سارت األمور يف عرض اخليول؟  -  
إهنا ال تريده أن   00ةسألته روري ذاهل

فسيكون لكيت بقية احلياة وال 00يذهب 
 00مشكلة لبقائه معها بضع دقائق أخرى

لقد كتبت كيت إنك ستسعي للعديد  -
0من البطوالت  

 



أتت   00أتوقعه متاما لقد قمت مبا -
كلمات سريعه وكأنه انفذ الصرب ملغادرة 

عرفت روري أهنا ال ميكنها   00املكان
إبقائه وقتا أطول فقد كان وجهه متجهما 

0 
قالت روري  00سأرافقك إىل اخلارج -  

 
قال دان  00سأساعدك -  

محلقت به روري وهي غاضبة واندفعت 
0ال00تقول له   



  00روري  لقد سرتين رؤيتك اثنية اي -
قال كالي وهو يقف خلف الباب  

0الغرفة  
كاان فمه مشدودا وعيناه تتجنبا عيين  

0خطى لألمام وصافح دان  00روري   
لقد كان لقاءك من دواعي سروري قال  -

0دان بنربة توضح العكس  
0ارخى كالي يده 00أان أيضا  -  



إنين مسروره لزايرتك قالت روري   -
  0مجيال أن أراك لقد كان شيئا 00هبدؤ

0بدت كلماهتا اتفهة ال معىن هلا  
أوما بطريقة فظة وفتح الباب وخرج يف  

0الردهه   
قالت روري وهي تتبعه  00كالي   -

وقلبها يطرق بشدة وكأن صداه يرتد على 
توقف واستدار ببطء ومل  00اجلدران 

 تعرف روري ما تقول: 



إنين آسفة للطريقة اليت  00اصغي ايل -
0 تصرف هبا دان  

 هز رأسه قائال: 
0ال تقلقي لذلك   -  

شدت أصابعه على قبضة الباب 
وتساءلت إن كانت هذه هي النهايه  

0حقا  
هل سأراك اثنيه؟ سألته رغما عن  -

0نفسها  



أجاهبا جبفاف ونظر إىل    00ال اظن ذلك 
غرفة اجللوس حيث جيلس دان , هل  

 حتبني هذا الرجل بصدق؟ 
0إنه إنه صديق جيد  -  

 00طوتني اجتاهها مث توقفخطا كالي خ
رفع يده وأنزل أصابعه أغمضت روري 

عينيها للمشاعر اليت أاثرها تصرفه  
0البسيط   

ذلك كل ما  00كوين سعيده اي روري   -
0اريده لك   



تساقط املطر خالل األسبوع األخري يف 
أيلول وقد تالءمت تلك األمسيات  

الكئيبة مع مزاج روري, إنه فصل اخلريف 
عمل املنتج ابلنسبة هلا عادة يكون وقت ال

لكنها بقيت قلقة, تواجه عقبات عدم  
0القدرة على الكتابة   

كانت جتلس خلف الكومبيوتر وأمامها  
0عمل عطلة هناية األسبوع املرتاكم   

إهنا عادة كانت تكتب حوايل أربع أو  
 0مخس صفحات بعد عودهتا من املكتبة



أما األن فرمبا كان السبب هو القصة اليت 
ارهتا لقد أرادت أن تكتب عن مهرة  اخت

صغرية امسها انيت سونغ فتغزو افكارها 
ذكرايت عن انيت سونغ احلقيقية وتشل 
قدرهتا على الكتابة إهنا جتلس اآلن مساء 
يوم األحد حتدق يف شاشة الكمبيوتر دون 
فائدة مقتنعه انه الشئ مما كتبته يستحق  
األهتمام , والسبب الوحيد الذي جعلها 

ر يف حماوالهتا هو ضغوط دان عليها  تستم
فهو يعتقد إن عاملها سيستعيد وضعه  



الصحيح ما أن تنشئ قصص األطفال 
0الدافئة  

رن جرس اهلاتف فأسرعت روري اىل  
مسعت صوات من   0املطبخ كي جتيب 

 مسافة بعيدة يسأل:
األنسة روري كامبل يف سان  -

 فرانسيسكو ؟
  أحست ابلقلق وتداعى إىل  00نعم اان  -

ذهنها خالل اثنية من الزمن كل األمور  



املخيفة اليت ميكن أن حتدث لوالديها أو 
0أخيها  

0اان ديفني لوغان   -  
توقف وكأنه توقع أبهنا تعرفت على امسه 

0 
 لكن مروري مل تعرفه بل سألت 

: 
نعم ؟ -  



كرر يف انينتغل   00ديفني لوغان  -
اورغون جملس البلدة توقف قليال يف  

0د تعرفت على ابنيت كيت اعتقد أبنك ق  
نعم اذكر كيت فكرت روري لو ان   -

قلبها استمر يدق يف هذه السرعه فسوف 
تقع مغميا عليها ومل تستمر يف الكالم إال 

 عندما بدأ نبضها ابإلبطاء فسألت: 
هل حصل شيء ما؟ -  

لقد إنفض اجتماع جملس البلدة من  -
 عشر دقائق هل تشريين إىل ذلك؟ 



هل حصل شيء ما اقصد  00ال -
 لكيت؟ 

هل تعرفني شيئا ال اعرفه ؟ -  
00ال ابدا  -  

إين اتصل بك يف صفة رمسية لقد   -
صوتنا يف اجتماع اجمللس الليلة على أن  

0نوظفك أمينة مكتبة لوقت كامل   
توقف اثنية فلم تعرف روري ماذا تقول 

فاستمر قائال:00وكأهنا مل تفهم كالمه   
0عليك منصبالقد قرران أن نعرض  -  



أحست روري أن السماعة ستسقط من 
فسألته قائلة: 0يدها  

ماذا قلت؟  00إستبيحك عذرا -  
لقد أقنعت ابنيت اجمللس أبننا حباجة إىل   -

أمينة مكتبة لوقت كامل وأبنك أفضل من 
0يستلم هذا العمل  

لكن استندت روري على جدار املطبخ  -
كانت    00غري مصدقه ما تسمعه 

لوغان التالية أكثر إدهاشا   مالحظة ديفني
 هلا فقد قال:



سندفع لك كما تدفع املكتبة يف سان  -
فرانسيسكو, ونقدم لك منزال يف البلده 

0دون ان تدفعي اجيارا   
ال شك  00كان عقلها يطن   00إنين -

إن كيت قد اعتقدت أبهنا تقدم هلا معروفا 
لكن يف احلقيقة سيكون قرهبا من كالي 

0ا مصدر عذاب كليا هل  
0آنسة كامبل  -  

قالت بسرعة   00إنين أشعر ابلفخر  -
  00برغم أهنا ال تزال مرتحنه من الدهشة



لكن علي أن   00اشعر ابلفخر حقا
0ارفض  

تبع ذلك حلظات من الصمت اىل ان قال 
 ديفني :

أحسنا إنين مفوض بزايدة املرتب  -
% عما تتقاضني لكن ذلك  10بنسبة 

0سيكون عرضنا األخري  
أرجوك إن املرتب  00ان سيد لوغ -

ليس السبب يف رفض عرضكم  
إنين اريدك ان تعلم  00إنين 00السخي



أبنين أقدر عرضكم كل التقدير  
أشكرك جدا وأرجو أن تشكر كيت  00

0ابلنيابة عين لكن ال ميكنين القبول  
ساد صمت طويال آخر اخلط وكأنه ال  

 يصدق ما قالته:
هل أنت جادة برغبتك يف الرفض  -

لقد كنا معك معقولني   00مبلآنسة كا
0واسخياء  



يف الواقع إنين مذهوله  00أالحظ ذلك  -
القرتاحكم لكنين ببساطة ال أستطيع  

0قبول هذا املنصب  
كان لدى كيت شعورا أبنك ستقفزين    -

0فرحا هبذا العمل  
0لقد كانت خمطئة -  

حسنا إذا لقد سرين   00ارى ذلك -
الكالم معك, آسف ألنه مل تتح يل  

بلقائك عندما كنت يف انينتغل   الفرصة 
0رمبا نلتقي يف وقت اخر  



تشك روري إنه لن يكون هناك   00رمبا -
0وقت آخر  

ابقت يدها على مساعة اهلاتف بعد أن  
وضعتها مكاهنا لوقت طويل وقد سندت 
ظهرها على احلائط حلمايتها واغمضت  

 عينيها 
استعادت القليل من هدؤها عندما رن 

اعة احلائط  جرس الباب نظرت إىل س
فعرفت إنه دان لقد وعدها أن مير عندها 



واستقامت ورمست على   00هذا املساء
000وجهها ومشت اىل الباب ببطء  

دخل دان مبتهجا وسلمها كيسا صغري  
00ببطء  

ما هذا؟ سألته  -  
لفتاة تعمل جبد  00إنه ايس كرمي  -

كيف تسري أمور الكتابة, مال ليقبلها  
0على وجنتها  

اىل املطبخ ووضعت األيس  مشت روري 
 كرمي يف الثالجة 



0سأتناوله فيما بعد , ان مل متانع  -  
روري امسكها دان يف كتفيها ومتعن يف  -

ما األمر  00انك شاحبه جدا 00وجهها 
؟0  

لقد اهنيت للتو مكاملة هاتفيه   00لقد  -
لقد عرض علي العمل كأمينة مكتبه 00

00 
0لكن عزيزيت , ذلك رائع  -  
اورغون 00ينتغل ان00يف  -  

00بدأ التغري يف تعبري وجه دان مضحكا   



و , ماذا قلت هلم ؟  -  
0لقد رفضت  -  

توهجت عيناه 00تنهد دان بقوة مراتحا 
 وعانقها بتهور وقال :

هل هذا يعين ان ما افكر به قد حصل  -
هل تغلبت اخريا على راعي البقر  00؟ 

روري ؟ هل توافقني اخريا على الزواج يب 
 ؟

روري نظرها قائله : ارخت  



انين 00االتفهمين ؟ 00دان  00اوه  -
ليس  00لن اتغلب على حيب لكالي 

األسبوع القادم او الشهر القادم او العام 
كان صوهتا مليئا ابألمل  00القادم 
الكل يفرتض اهنا ستنسى  00واألقتناع 

كل شئ عن كالي مع الوقت , لكنها  
0تعرف أبهنا لن تنساه   

دان بسرعة وأنزل يديه  تالشت ابتسامة  
 اىل جانبيه قائال : 



قال على املنصة وبعد 00ارى ذلك -
 حلظات تنهد حبزن وقال : 

انين مستعد لعمل اي شئ يف هذا   -
العامل ألجلك روري لكن اعتقد انه حان 
الوقت لكالان كي نواجه بعض احلقائق  

لقد ارادت روري املواجهه منذ وقت 0
0طويل   

انك لن حتبينين ابدا ابلطريقة اليت حتبني  -
هبا مريب اخليول ذلك , وال يفيد شيئا ان 

0يدعي كل منا ان مشاعرك ستتغري   



0بدأ متجهما جدا   
فذلك اخر ما  00آسفه , أليالمك  0

0قالت له أبخالص 00اريد فعله   
لقد   00اعرتف هلا 00انين اعرف  -

كنت صادقة معي منذ البداية والميكنين 
ان ذلك الشاب 00ان اكون اقل منك  

الريفي حيبك , وقد عرفت هذا منذ 
اللحظة اليت عرب هبا الشارع دون ان  

ان العامل كله  00يالحظ حركة املرور  



رمبا كان 00اعرتف هلا بكأبه  00سيعرف 
0بك انت خاطبا لفتاة اخرى لكنه حي  

0انين ال اانسب عامله  -  
 انك ضائعه وقلقه األن00لكن روري  -

0 
مل 00عضت على شفتها السفلى واومأت 

ك حقيقيا اىل ان قاله  تالحظ كم كان ذل 
لكن ذلك اليغري احلقيقة أبن  00دان

كالي خيص كيت وأهنا ستتزوجه خالل  
0شهر  



قال دان جبدية  00انين اسف روري   -
00لكن الزفاف قد الغي 00اتمة   

فهما مل  00ضحكت روري لقول دان 
زواج منه  لقد سأهلا ال0خيططا لزفاف 

عشر مرات على األقل منذ عودهتا من  
عطلتها , وكانت ترفض كل مرة وعوضا  
عن حثها على القبول كما امل دان اال  

شعرت روري  0انه اخريا قبل قرارها 
ابألرتياح , لكنها ندمت خلسارة صديقها 

0 



0قالت له  00مل أقصد أن احرضك  -  
 هز كتفيه ال مباليا وقال : 

اآلمل اال فرتة قصرية إنين " لن يستمر  -
سجان " كما تقول الفتيات يف املكتب 
وأظن إنه حان الوقت كي أخرج للعامل , 

0حرك حاجبيه بنوع من الدعابه  
لقد كنت صديق جيدا -  

 احتوى وجهها بيديه وقبلها قائال : 



نعم أعرف واآلن ال تدعي األيس كرمي  -
إنك حنيلة   00يذهب لسلة املهمالت

0جدا   
وعندما خرج   00مت وهزت رأسها ابتس

نظرت روري اىل الباب    00مغادرا 
0واستندت عليه تشعر هبدؤ غريب   

بعد ذهاب دان بوقت قصري رن جرس  
اهلاتف وأسرعت روري اىل املطبخ كي 
جتيب ودهلا طنينه على أن املكاملة من  

0مسافة   



0اان كيت لوغان 00روري  -  
كيف حالك ؟00كيت   -  

تصل كي احتدث عن تعبه لكنين مل ا -
اريد أن أعرف متاما ملاذا   00نفسي

رفضت ان تكوين أمينة مكتبة انينتغل ؟  
ال أستطيع  00رغم كل ما قمت به  00

أن أصدقك اي روري كيف أمكنك أن  
أال حتبيه؟؟؟000تفعلي ذلك بكالي ؟؟   

 الفصل السادس عشر 
 



 
ماالذي   00سألت روري 00كيت   -

 تتحدثني عنه؟
ردت حبدة بصوت ال   00انت وكالي  -

واآلن  000يشبه شخصيتها اللطيفة عادة
0هل حتبينه ام ال ؟؟ جيب ان اعرف   

إن هذا اليوم حيمل الكثري من املفاجآت 
إن اعرتافها مبشاعرها عن   00لروري 

كالي , سيؤمل كيت وقد حاولت كثريا أن 
0تتجنب مضايقة كيت  



حسنا سألت كيت مث اطلقت تنهيدة  -
0على األقل عليك أجابيت 00  

قالت روري وقلبها يف   00اوه كيت  -
ملاذا تسألينين ان كنت أحب  00حلقها

إنه لك وال يهم ان كنت  000كالي 
إنين بعيدة عن حياتكما   00أحبه او ال

0وأنوي البقاء بعيدا    
0لكنه حيبك -  



التمزق يف صوت كيت مزق قلب روري 
عليها القيام أبي شيء إلبعاد األمل  00

0عن كيت   
مهست روري00اعرف  -  
اال يعين ذلك لك شيئا؟  -  

 إنه يعين العامل أبسره وكل شيء فيه
دمدمت روري وقد أصبح  00نعم  -

0صوهتا أكثر قوة  
إذا كيف أمكنك ان تفعلي به هذا ؟  -  

مل تفهم روري 00افعل ماذا ؟  -  



أن تؤمليه هبذه طريقة! -  
إنين ال   00انشدهتا روري 00كيت   -

إنين مل   -أعرف ما الذي تتحدثني عنه 
وإذا  00اؤمل او اؤذي كالي عمدا 

أصررت على املعرفة فإنين احبه من كل  
قليب لكنه خطيبك وأنت حتبينه منذ وقت 

0طويل   
ضحكت كيت ضحكة قصرية حتمل 

 السخرية والتهكم وقالت:
00ما هذا ؟ لعبه  -  



00ابلطبع ال  -  
ملعلوماتك فإن كالي مل يعد خطييب  -

مل يعد   00قالت كيت بصوت مرتعش
خطييب منذ عدة اسابيع حىت من قبل  

ذهابه اىل سان فرانسيسكو للمشاركة يف 
0عرض اخليول  

ارتفع رأس روري بسرعة حىت شعرت أبن 
0رقبتها ستقتلع من مكاهنا   

 
انه ليس خطيبك ؟ -  



0ذلك ما قلته لك األن 00ذلك  -  
00لكنين اعتقدت -  

اعرف ما الذي افرتضته ذلك واضح  -
0جدا  

اصرت روري  00لكنك حتبني كالي -
0شاعرة ان رأسها اصبح خفيفا جدا  

لقد احببته منذ أن كنت طفلة ذات   -
إنين احب به لدرجة فإنين    00ضفائر 

ملاذا   00ملاذا 00أريد رؤية سعيدا
تعتقدين أنين تكلمت مع أعضاء اجمللس 



اس كم أنت امينة مكتبة حتدثت بكل مح
لذي  وأنك شخص الوحيد ا 00ممتازة؟

0يدةيتحمل مسئوليات املكتبه اجلد  
هل تعتقدين أنين فعلت ذلك للمتعة ؟  -

 للتحدي؟
انك ابلتأكيد   00لكن كيت 00ال  -

تتفهمني ملاذا على ان ارفض أنين ال  
00ان 00أستطيع أن أحتمل  

وعندما  00مل تدعها كيت تكمل كالمها
 00ت جاء صوهتا عاليا وهستريايتكلم



حسنا إذا كنت تعتقدين ذلك اي روري  
كامبل فأمامك الكثري لتتعلميه عين وعن 

0كالي فرانكلني ايضا   
كيت إنين آسفة ارجوك أن تتوقفي    -

هناك الكثري ال  00اآلن وتصغي ايل 
علينا أن نتحدث وجيب أن  00أفهمه 

00اعرف  
ري اي رو 00إذا كان لديك ما تقولينه  -

سأقول 00كامبل إذا قويل يف وجهي 
اآلن لوالدي ولكل شخص يف اجمللس 



أبنك قد قبلت املنصب الذي عرضناه 
ان العمل سيبدأ بعد اسبوعني 00عليك 

ومن األفضل ان حتضري قبل ذلك هل 
 تفهمني ؟ 

 
تركت سيارة روري وراءها خطا من الغبار 
وهي يف الطريق املؤدي إىل منطقة مزارع  

لقد مضى أسبوع منذ  00بريةاخليول الك
مكاملتها اهلاتفية مع كيت وعقلها مل يفهم 



جيدا أو يستوعب متاما مالذي قالته هلا  
0كيت   

وال تزال تكرريف عقلها احملادثة اليت دارت 
00بينهما  

لكن مل توضح هلا أي شيء إال إن كيت مل  
0تعد خمطوبة إىل كالي   

إن روري ذاهبة عنده مسرعة أبقصى ما 
ا, لكن عليها أوال أن تناقش األمور ميكنه

0مع خطيبته السابقة   



بدأت الشمس ابلغروب يف مساء اخلريف 
عندما وصلت روري إىل مزرعة خيول 

نزلت من السيارة  000عائلة لوغان 
وحركت رقبتها وكتفيها لتزيح بعض التوتر  

0والشدة ) فهي تقود طوال اليوم (  
نظرت روري حوهلا متسائله إن كان يوجد 

إهنا منهكة لكنها  00أحد يف املنزل 
0مبتهجة ايضا   

كان لوك ريفرز جيوب األسطبل فتوقف 
وابتسم ابتسامة  00عندما شاهد روري 



رمبا كانت روري تتخيل ولكنها  00عريضة
أحست أبن نظرته أصبحت أكثر 

كأن احلياة تعده وبشكل غري   00إشراقا
0متوقع أبمور جيدة  

0بهقال بطريقه مرح00ها قد عدت -  
أومأت روري , مث تناولت حقيبتها من 

0داخل السيارة  
هل كيت هنا ؟ -  

ستتكون هنا يف أي حلظة, أن كيت  -
تصل من املدرسة عادة حوايل الساعة  



ادخلي سأحضر لك فنجان 00الرابعة 
0من القهوة  

يف تلك اللحظة بدت   00أشكرك -
القهوة ابلنسبة لروري وكأهنا رحيق من 

لوك ابب املطبخ هلا قائال  فتح 00السماء 
 وهو يتبعها:

لقد فهمت أبنك ستكونني أمينة   -
0املكتبة يف انينتغل   

لكن ذلك ليس السبب الذي  00نعم  -
0حضرت من آجله  



أحضر لوك فنجانني كبريين   00جيد -
من اخلزانة ومألمها من إبريق القهوة  

وضع فنجان  00املوضوع على املوقد 
حب هلا روري على الطاولة , مث س

0كرسيا  
0أشكرك لوك -  

لفت انتباهه صوت اقرتاب سيارة, أزاح  
0ستارة انفذة املطبخ ونظر خارجا  

قال وبقى  00لقد اتت كيت اآلن -
انظرا للخارج وقد رقت نظرته بطريقة  



واضحة " اصغي ايل روري " إذا مل تتح يل  
الفرصة ابلتحدث معك فيما بعد, فأريدك 

 00حضرت  ان تعريف أبنين مسرور ألنك
وهناك العديد من األمور اليت أود أن  

0أشكرك عليها  
وقبل أن تتمكن روري من سؤاله ماالذي 

0يقصده كان قد ذهب مبتعدا  
اندفعت كيت اىل املطبخ بعد دقيقة 

وعانقت روري وكأهنما شقيقتان تلتقيان  
0بعد غياب  



مل أكن أعلم أبنين سأكون مسروره   -
0للقائك أكثر من أي شخص آخر  

شك أن وجه روري قد أظهر دهشتها ال
 ألن كيت أسرعت تكمل كالمها:

اظن أنك تعتقدين أبنين امرأة جمنونة   -
ابلطريق اليت تكلمت هبا معك على 

إنين ال   00األسبوع املاضي  00اهلاتف
لقد كنت  00حسنا 00لكن00آلومك 

 000ابئسة وتفكريي مضطراب قليال
وضعت حقيبتها على املنصة وتناولت 



ن كبريا من اخلزانة وصبت القهوة  فنجا
لتستجمع  ببطء شديد وكأهنا حتتاج وقتا

0أفكارها  
كان عقل روري مليئا ابألسئلة فلم  

 تستطع انتظار كيت كي جتيبها فسألتها:
هل 00هل فهمت متاما ما قلته يل ؟  -

 قلت إنك وكالي مل تعودا خمطوبني؟ 
مل تستطع كيت إخفاء ومضة اآلمل اليت  

نيها الزرقاوين الداكنتني, قفزت إىل عي
ارخت نظرها وأومات:0  



0مل نعد خمطوبني منذ أسابيع -  
00لكن -  

جلست كيت قبالة روري واحتوت  
 فنجاهنا بيديها وقالت : 

املوضوع هو إنين أعرف    00روري  -
شعور أحدكم ابلنسبة لآلخر منذ احلفلة  

الراقصة فاألعمى إبمكانه أن يعرف أنكما 
ان سهال علي لكن ك00قد حتاببتما

ملست   00التظاهر أبنين مل أالحظ شيئا
حافة الفنجان أبصابعها واتبعت: لقد  



اعتقدت إنك ما ان تعودي إىل سان  
سيعود كما  فرانسيسكو فإن كل شيء 

0كان عليه قبل وصولك إىل هنا  
 00كيت00كنت آمل نفس الشيء  -

جيب أن تصدقيين عندما أقول لك إنين  
جنبك ذلك أفعل كل شيء يف العامل أل

,عندما عرفت أبنك وكالي خمطوابن , 
00اردت ان   

أكملت كيت نيابة عنها  00اموت  -
اعرف متاما كيف كان شعورك , إلنين 



يف ليلة  00شعرت بنفس الشيء فيما بعد
احلفل الراقص وبقيت عينا كالي تنظران 

وكلما كنت ترقصني مع شريك  00اليك 
صحيحا أنين كنت  00كان عبوسه يزداد  

00انبه لكن عينيه تتبعانك أينما ذهبتجب  
قالت هلا  00إنه حيبك ايضا  -

وهذا ماجيعل املوضوع صعبا جدا 00روري
0 

أجابت كيت بطريقة اثبته دون 00ال -
00أي شك   



" لقد تقبلت ذلك منذ وقت طويل  
انه حيرتمين ويودين , وحسب 00اوه 00

ترددت  00طريقة تفكريه فأن ذلك كاف 
واتبعت : مقطبة   

وحسب طريقة تفكريي فهو كاف  -
رمبا تزوجنا ووجدان القناعة  0أيضا

لكن كل شي  00واالطمئنان لسنوات 
لقد سددت  00تغري عندما قابلك كالي

0اليه سهما مباشرا بني عينيه روري  



إين متأكدة يف إنه يشعر أكثر من   -
0اإلعجاب ابلنسبة لك  

قالت كيت وهي تبحث عن  00ال  -
لقد كنت مفتونه   00منديل يف حقيبتها

جدا بكالي, وكنت مستعده لقبول ما 
يعرضه علي حىت ولو كنت الفتاة الثانية 

مسحت الدموع اليت طفرت   000
بسرعة من عينيها وتوقفت كي تستجمع 

ال  00إنين آسفة ايروري 000هدؤها
  00لكن كما ترين  00يزال ذلك مؤملا



د تعلمت من كل ذلك ماذا يعين أن  لق
0حتيب تشخصا ما  

 00تفجرت عينا روري ابلدموع الالارادية
فمسحتها بسرعة مث شعرت أبصابع كيت 
متسك أبصابعها وتضغط بشدة ألعادة 

0اطمئناهنا   
لقد تعلمت أن حمبة الناس هي وضع   -

أنك حتبني   00سعادهتم قبل سعادتك
 كالي هبذه الطريقة, وهو حيبك بنفس



ارخت كيت كتفيها 00الطريقة أيضا,
0وزفرت نفسا مرتعشا   

0أرجوك هذا ليس ضروراي 0كيت   -  
بلى, ألن ما سأقوله هو اجلزء األكثر  -

أطلب منك أن تساحميين لتلك   00صعوبة
الرسالة املرعبة اليت كتبتها لك بعد  

ليس لدي أي   000مغادرتك انينتغل
0عذر سوى أنين كنت جمنونة ابلغرية  

لة؟ أنت كتبت يل رسالة مرعبة؟ إن  رسا -
الرسالة الوحيدة اليت استلمتها روري  



فقد  00كانت حافلة ابألحاديث العذبة
أخربهتا كيت عن إحراز ماري الشريطة  

0الزرقاء, وأشارت إىل موعد الزفاف   
لقد استخدمت طريقة ماكرة يف   -

اجابت كيت وصوهتا ملئ   00الكتابة
  ابحتقار الذات اسقطت روري من

اعتبارها أن كيت ميكن أن تكون ماكرة أو  
0حقودة   

 وقالت هلا:



الرسالة الوحيدة اليت تلقيتها منك مل  -
0تكن مرعبة على اإلطالق  

أخفضت كيت عينيها إىل يديها املطويتني 
بضتها آيل  بدقة على الطاولة وشدت ق

درجة أن روري كانت متأكدة أن كيت 
0ستجرح راحة يدها أبظافرها الطويلة  

اتبعت 00لقد كذبت يف تلك الرسالة -
ت لك إنه لن يكون عندما قل 00كيت

لدىكالي الوقت كي يزورك بينما كان  
كنت أحاول أن 00حيضر عرض اخليول 



أقول أبنك مل تعودي تعنني له شيئا  
أبنه اغابك عن ذاكرته  ,وأردت أن تظين 

بينما ال يوجد شيء من   00بسهولة
0احلقيقة يف ذلك  

ذلك سيئ لتلك  ال تشعري أبن -
الدرجة, لو كنت مكانك لفعلت نفس  

0الشئ  
 00إنك ال تفعلني هذا 00ال ايروري  -

لقد كانت تلك الرسالة حماولة ماكرة 
كنت أخسره أكثر    00لالحتفاظ بكالي 



وفكرت أبنك إن   00فأكثر كل يوم
اعتقدت أبننا سنتزوج يف تشرين أول ,  

ال أعرف لقد كان  00اوه00عندها 
0ورا وايئسا تفكريي مته  

لقد كانت مشاعرك جتري بسرعة يف  -
إن روري كانت   000ذلك الوقت

إهنا تفهم أمل كيت ألهنا هي   00كذلك
0أيضا كانت تتأمل  

لكنين كنت اتظاهر بكوين صديقتك   -
بينما يف احلقيقة كنت أعتقد أبنين  00



توقفت كيت واهتزت كتفاها  00اكرهك
ن ذلك كان اجلزء اجملنو   00من االنفعال

إنين مل أتوقف عن حبك وعن أن 00
تكون صديقيت ويف نفس الوقت كنت 

0سأموت من الغيظ    
إنه ليس من طبعك ان تكرهي احد  -

0كيت لوغان   
إنين أيضا كنت أعتقد هذا 00إنين  -

إبمكاين أن اكون   00لكنين كنت خمطئة
إن مواجهة   00شخصا سيئا اي روري 



وبعد  00مث00ذلك ليس ابألمر السهل
ل تلك الرسالة ببضعة أايم أتى كالي إرسا

وعرفت مباشرة أنين  00يريد الكالم معي
سأفقده , وال شيء اقوله أو أفعله ميكن 

اليت يشعر هبا انحيتك ,   أن يغري الطريقة
لقد قلت له بعض األشياء البغيظه 

لكنين أحتاج   000لكنه ساحمين اآلن00
0ملساحمتك أنت ايضا   



ليس   كيت ابلطبع لكن هذا00اوه -
اتفهمه 00إنين أتفهم األمر  000ضروراي

0بصدق  
دمدمت كيت وقد لطخت 00أشكرك -

"واآلن وبعد   0عينيها ابملنديل املتفتت 
إن ازحت هذا عن صدري أشعر أبنين  

0أحسن بكثري"  
لكن إذا كانكالي قد فسخ اخلطوبة  -

عندما أتى إىل سان فرانسيسكو فلماذا مل 
 يقل يل أي شيء؟



ا قائلة:هزت كيت كتفيه  
قد أعرف ما الذي حدث عندما   -

لكنه ليس كما هو منذ ذلك   00ذهب
إن ماري   00إنه يهلك نفسه 00الوقت

وقد قالت  00مجيعنا ايضا  00قلقة عليه
ماري أبنك إذا مل أتت بسرعة فسوف  

0تذهب ورائك بنفسها   
إن مدبرة املنزل  00ماري قالت ذلك؟ -

كانت الشخص الوحيد الذي أقنعها أن 



روجها من حياة كالي هو الشئ  خ
0الصحيح  

حسنا هل أنت ذاهبه إليه أم أنك   -
مصممة على البقاء هنا مصغيه إيل طوال 

0اليوم وأان أنتحب   
إذا   00قالت وهي تصطنع ضحكة

كثر سأقوم حبماقة كبرية  اعطيتين وقتا أ
وقفت روري فجأة  00أكثر مما فعلت

ودفعت كرسي املطبخ بعيدا كاان ذراعاها 



اين حول جسمها وعيناها ابرقتني من مطو 
0الدموع  

إنك   00دمدمت روري 00كيت   -
صديقه عزيزه جدا , إنين  00صديقة 

مدينة لك أبكثر مما ميكنين أن أوفيك به 
0 

الشيء الوحيد املدينة يل به هو ان   -
أشهد معمودية طفل من أطفالك, وحوايل  

عاما يف السعادة مع كالي  50



ي من هنا قبل  واآلن أخرج  00فرانكلني
0أن أبدأ ابلبكاء جبد    

فتحت كيت ابب املطبخ لروري اليت  
0عانقتها ابندفاع قبل ان تسرع خارجة  

كان لوك ريفرز يقف يف الفناء ويبدو إنه  
ينتظرها وعندما رآها خترج من املنزل  
 مشى إىل سيارهتا وفتح هلا الباب قائال: 

هل مت كل شيء على ما يرام مع كيت؟  -  
0أومأت روري ابألجياب  



رمبا أهنال على  0قال هبدؤ  00حسنا -
إهنا ال تعرف  0رأسها بعض األمور أيضا 

مزرعة خيول خاصة بعد لكنين اشرتيت 
عيناه   مث أبتسم وقد تغضت00

تأكد من ذلك  ستكون خبري إنين م00
مد يده وأمسك يد روري   00شخصيا

دعيين اكون أول من  00مصافحا بقوة 
0يرحب بك بيننا  

0أشكرك -  



ملس حافة قبعته مودعا مث نظر أبجتاه  
 املنزل قائال :

0سأدخل وأرى ماذا تفعل كيت -  
لوك إىل املنزل مث انتقلت نظرة روري من 

 إىل لوك اثنية قائلة: 
إن روري قد شكت أبن   00قم بذلك -

لوك حيب كيت لكنه مثلها غري قادر على 
إظهار مشاعره ورمبا تتفتح اآلن عينا كيت 

إن روري تتأمل ذلك حبماس, ولن   00
0تعاين كيت من عذاب القلب طويال  



مل يستغرق وصوهلا إىل مزرعة فرانكلني إال 
ركنت روري سيارهتا  00ائقبضع دق

خلف املنزل ونبض قلبها بشدة 
وعندما نزلت من السيارة وجدت  00

0ماري فقط ترحب هبا  
قالت  00لقد وصلت يف الوقت احملدد -

0ماري متذمرة وهي تنزل درجات الشرفة  
هل هذه هي الشريطه الزرقاء اليت   -

نعك فطرية التفاح؟ نلتها لص   
 أمحر وجه ماري وضحكت روري قائلة:



كنت اظن أبنك ال تريدين رؤييت مرة    -
0اثنية  

قالت ماري وقد ارتسمت  00هراء -
0ابتسامة حقيقية على وجهها   

 
 
 
 

قالت روري  00إين ال أزال فتاة مدينة -
0حمذرة  



ذلك جيد ألنك حصلت على قلب  -
مسحت ماري يديها  00شاب من الريف

0مبريوهلا ووصلت إىل روري وعانقتها   
بعد عناق شعرت روري أن عظامها  
 تتحطم به تركتها مدبرة املنزل قائلة: 

إنين امرأة عجوز متطلفلة ,لكن هللا   -
ينوي أن يعلمين أكثر من درس , كان 
علي أن ال أقول لك تلك األشياء اليت 

قلتها عن كون كيت املرأة املناسبة لكالي 
00 



قلت ذلك من ابب  ماري إنك -
0أعرف ذلك 00االهتمام  

اتبعت  00إنك كالي ال حيب كيت  -
  00هبمة لكن اي للسماء إنه حيبك أنت

إنه ليس نفس الشخص منذ اللحظة اليت 
0غادرت هبا  

لكنها مل   00لقد عانت روري هي أيضا
وعوضا عن   00تشر إىل ماري بذلك 

ذلك وضعت ذراعها حول جسم مدبرة 
0تا معا ابجتاه املنزلاملنزل العريض ومش  



لقد ذهب كالي لطول اليوم , لكنه  -
0سيعود خالل ساعة  

كررت روري لقد انتظرته كل   00ساعة -
0دقيقة أخرى ال هتم  60ذلك الوقت,   

عندها سيكون قد حان وقت العشاء  -
,وال حيب كالي وسكيب أن تفوهتما 

وجبة إن وقت العشاء ال زال كما هو منذ 
ان بدأت ابلطهي لتلك األسرة , وال يزال 

ابتسمت ماري  00إىل اآلن وقت مناسبا
ابتسامة عريضة مائلة" واآلن فإن ما  



هو انك ستكوين ابنتظاره يف 00سنقوم به 
وسأقول له أن لديه ضيفا  00غرفة الطعام

0على العشاء  
مالت  00لكن الن يالحظ سياريت؟ -

روري للخلف وهي تشري إىل سيارهتا 
0التويوات البيضاء القدمية  

 هزت ماري رأسها قائلة:
أشك يف ذلك إنه مل ير سيارتك من   -

قبل كما اعلم , بل مل يرى إال تلك  
 00السيارة الرايضية اليت أتيت هبا سابقا  



أية حال إن كالي يرهق نفسه   على
وسيكون متعبا جدا لدرجة إنه  00ابلعمل

0لن يالحظ أي شيء   
فتحت ماري ألباب اخللفي وخطت روري 

بدا هلا أن املطبخ   00داخل املطبخ
توقفت تستنشق  00سيتقبلها مرحبا

رائحة اللحم املشوي واخلبز املصنوع يف 
0املنزل  

هل حتتاجني يف أن أعمل أي   -
لت روريسأ 00شيء؟  



 قطبت ماري مث أومأت قائلة:
أريدك أن تفعليه أن   1هناك شيء  -

0جتعل كالي سعيدا  
إنين أنوي ذلك من  00ماري 00اوه  -

0اللحظة اليت سيدخل هبا من ألباب  
بعد ساعة تقريبا مسعت روري كالي 

0وسكيب يدخالن املطبخ  
ماذا حضرت العشاء؟ سأل سكيب   -

0مباشرة  



أغسل يديك  00إنه على الطاولة   -
0اآلن  

مسعت روري سكيب يدمدم وهو يتوجه 
0إىل احلمام  

سألت ماري 00كيف كانت الرحلة؟   -
0كالي  

 أجاب بصوت مل تستطع روري مساعه
لقد أتت أمينة املكتبة اجلديدة لتسلم  -

علينا لقد أرسلها ذلك الرجل العجوز  



اظن أنك تود   00وابنته كيت إىل هنا
0لقائها  

خلصي منها فلست آمل أن تت 00ال  -
0يف مزاج جيد ألية صحبة  

يف   00قالت ماري بصراحة 00ال -
احلقيقة لقد دعوهتا للبقاء على العشاء أن 
أقل ما تفعله هو أن متسح تلك التقطيبة 

0من على وجهك وتقدم نفسك هلا  
كانت روري تقف داخل غرفة الطعام 
وتشعر أبن قلبها على وشك االنفجار  



اخل الغرفة  وعندما خطا كالي د 00
جعلت الدموع الرؤية غري واضحة متاما , 
وبصعوبة ميزت الرجل الطويل املألوف  

0الذي سد مدخل الباب  
مسعته يستنشق نفسا سريعا والشيء التايل  
الذي تعرفه هو أهنا اندفعت إىل ذراعي  

0كالي احملببتني  
 الفصل السابع عشر 

 



كانت روري بني ذراعي كالي لدرجة أهنا 
ما يهم هو أن   00قبلهاأحست إنه ي

الرجل الذي حتب يعانقها وميسك هبا  
وكأنه ال ينوي أن يدعها تذهب برتدد أوال 

0مث بلهفة  
ال أصدق أبنك  00روري  00روري  -

0هنا  
إن هذا   00شعرت روري مبدى حبه هلا

تعرف إنه مستقيم  00الرجل حيبها حقيقة
وخملص وغري اانين وذلك ما حرك  



ا شخصيته لقد آثرت هب  00مشاعرها 
فهو ليس كغريه من الرجال أملزهويني  

إن حياهتا لن تكون نفسها  00أبنفسهم 
0مرة أخرى  

مث بدت خطوط وجهه أكثر عمقا  
0وأحست بوخز من األمل الذي حتمله   

إن ماري مل تسخر مين أليس كذلك؟  -
 أنت أمينة املكتبة اجلديدة؟ 

أومأت روري مبتسمه له وسعادهتا تشع  
يكون هناك عودة   لن 00من عينيها



ابلنسبة يل , لقد تركت شقيت وحزمت كل 
0أمتعيت, وتركت عملي  

ان روري قد وقعت يف حب كالي منذ  
ا ولدت تلك الليلة السحرية املميزة عندم

املهرة لكن مشاعرها ازدادت خالل األايم 
لقد أصبح   00عاالقليلة اليت قضياها م

إهنا هتيم  00حب كالي جزء أساسيا منها
0به وستبقى كذلك ما بقى قلبها ينبض   

تعمقت تقطيبة كالي وتوتر قليال وهو  
 يقول:



ظننت أبنك 00ماذا خبصوص دان ؟  -
 ستتزوجيه ؟ 

قالت له مث ابتسمت  00ال أستطيع -
0برقة وهي تتلمس وجهه بيديها   

00لكن -  
اذا مل ت لتلك مل 00قاطعته 00كالي   -

الليلة يف سان فرانسيسكو أبنك قد 
 فسخت خطوبتك لكيت ؟ 



غامت عيناها ابألمل للذكرى, والقلق  00
لقد أضاعا  00الذي سبباه لبعضهما 

امل تالحظ كم كنت ايئسة؟ 00وقتا مثينا  
عربت مسحة من األمل وجه كالي وهو 

 يقول:
كل ما الحظته هو كم كنت أنت   -

اسبني ومسسار البورصة من
أنتما األثنان استمريتما 00لبعضكما

إبخباري عن املستقبل املشرق الذي  
ومل أكن أستطيع أن أوفر   00ينتظركما



لك أألشياء اليت يوفرها هو لقد كان  
0واضحا جدا أن دان حيبك  

وبنعومة أبعد كالي شعرها عن 
أستطيع أن أفهم ما يعين أن  00صدغها
ه  ومن بيين اان وهو يبدو أن 000حيبك 

0الرجل األنسب  
أخفضت روري وجهها وضغطت جبهتها 
 على كتف كالي وأصدرت انينا قائلة : 

كيف تظهر شيئا كهذا بينما أان أحبك   -
 أنت كثريا؟



حرك كالي رأس روري لينظر إىل عينيها  
 وقال : 

توقفت حركة عضلة  00لكن روري  -
ان كان ميكن أن يقدم لك   00يف فكه

فهو له   00أكثر مما يف استطاعيت أان
اتصاالت عديدة وخالل سنوات قليلة 

سيكون ثراي جدا وسيكون النجاح حليفه 
يف كل شيء رمبا كانت له عيوبه لكن يف 

0األساس إنه رجل جيد  



إنه رجل جيد وسيكون زوجا جيدا  -
0لكن ليس يل   

أبمكانه أن يقدم لك أشياء رمبا ال   -
00أستطيع أن أقدمها أان  

حتبين ام ال ؟هل  00كالي فرانكلني    -  
 زفر كالي ببطء وهو ويراقبها قائال : 

00أنك تعرفني اجلواب على ذلك -  
إنين ال  00إذن كف عن اجلدال معي -

0بل احبك انت 00أحب دان روجرز   
 قال هو ال يزال عابسا:



0لكنك تنتمني إىل املدينة -  
قالت وهي ترد   00بل أنتمي لك -

0عليه  
ائال: مل يقل شيئا لفرتة وأخريا مهس ق  

كان  00ال ميكن أن أانقشك يف ذلك -
انك تنتمني  00صوته أجش من العاطفه 

إىل هنا ألنين لن أدعك تغادرين هذا  
0املكان مرة اثنية  

صاح سكيب بصوت مرتفع 00روري  -
ماذا تفعلني هنا؟ 00مبتهج   



أخريا أبعدت روري نفسها عن كالي  
واستدارت اىل سكيب الذي أتى إلنقاذها 

ت السيارة هبا يف تلك عندما تعطل
0األمسية احلارة يف شهر آب  

قالت بنعومة   00مرحبا سكيب  -
وضع كالي ذراعه حول جسمها 00

أهنا تريد ملساته اليت   00فابتسمت له 
0توضح هلا حقيقة حبهما  

هل عدت اىل هنا لشيء   -
0سأهلا سكيب 00جيد؟  



أومأت ابإلجياب لكن قبل أن تستطيع أن 
 جتيب قال كالي: 

اريدك أن تقابل أمينة مكتبة انينتغل   -
  00اشتد ذراعه حوهلا 00اجلديدة 

اضاءت عيين سكيب ابتسامة مشرقة  
 وقال هلا:

  00إذا ستبقني حمجوزة هنا هذه املرة -
 أطلق تنهيده واتبع:

إنه شيء جيد فأن أخي قد تعذب  -
كان جيب أن   00كثريا منذ ان غادريت 



ل خصوصا قب 00تنهد اثنية 00التذهيب 
0املعرض  

 ضحكت روري قائلة:
أنك لن تساحمين ابدا ألن املعرض قد  -

أليس كذلك؟ 00فاتين  
 00كان جيب أن تكون هنا اي روري   -

0لقد كان رائعا  
وعدته  00سأكون هنا الصيف املقبل -

0روري  



احلقيقة هي أن روري ستبقى هنا لألبد  -
سوف تتزوج حاملا  00أخرب كالي اخاه 

00نرغب ذلك  
ليها لكن عينيه كانتا مليئتني نظر إ 

ابألسئلة وكأنه ال يزال يشك قليال 
0برفضها له   

ابتلعت لوري ريقها وأومأت وكأهنا تقول 
له بنظرة واعده اهنا ستتزوجه يف أي وقت 

0يريد  



ثىن سكيب ذراعيه فوق صدره ونظر  
 إليهما نظرة الواثق بنفسه قائال:

0لقد عرفت أن شيئا ما حيدث بينكما  -  
هل حقا كنا يف ذلك الوضوح ؟سألت  -

0روري  
0هز سكيب كتفيه مبتهجا   

دخلت ماري الغرفة وهي حتمل طبقا من 
لروري مث   اللحم سحب كالي كرسيا

جلس جبانبها وامسك بيدها وقد 



قال كالي ملاري 00تشابكت أصابعهما  
 وهو يبتسم: 

إننا سنتزوج حاملا حنصل على اذن"  -
0وثيقة " من القس   

ي سلة اخلبز قرب سكيب دفعت مار 
 قائلة له :

  00ال حاجة ألن تقلق00حسنا  -
سأبقى هنا السنتني إىل أن أستطيع تعليم 

هذه الطفله الطريقة املناسبة إلطعام 



صحيح أهنا مجيلة لكنها ال   00الرجل 
0تعرف شيئا عن الطهي  

قالت روري 00سأقدر لك ذلك ماري -  
سأصبح ممتازة بعد عدة دروس يف  -

0الطهي   
 ابتسمت مدبرة املنزل قائلة:

ابشروا ابلطعام قبل أن تربد 00واآلن  -
البطاطا وتتكتل صلصة مرق اللحم مل  

بل أسرع   00حيتاج سكيب ألي اقناع 



بوضع الطعام يف صحنه فضربته ماري 
 على يده مداعبة قائلة:

لقد حضرت فطرية التفاح للحلوى   -
 00لذلك ال متأل معدتك ابلطعام كثريا

متفحصة صحن كل واحد مث  ونظرت 
0أسرعت يف العودة إىل املطبخ  

عملت روري ما بوسعها كي تتناول القليل 
من كل صنف فبالرغم من إن الوجبة  

إال أهنا كانت   00كانت شهية جدا 



تشعر أهنا يف غاية السعادة وال حاجة 
0للقيام بشيء كا أألكل  

بعد العشاء كان سكيب يشعر ابلتخمة 
ماري فقد حضرت أما   00فخرج قليال

فنجاين قهوة وأخذهتما إىل غرفة اجللوس 
حيث جيلس كالي وروري معا على  00

0األريكة  
لديكما الكثري كي تتحداث به تناوال  -

قالت ماري وهي  00هذا أثناء احلديث
0تدخل الغرفة  



قال كالي  00شكرا لك اي ماري -
0مبتسما هو وروري   

وضعت ماري الصينية ومسحت شعرها 
 الرمادي الناعم قائلة:

أريد أن تعرفا كم أان سعيدة ألجلكما   -
 هل حددمتا املوعد؟

أجاهبا   00سنتكلم عن ذلك اآلن -
كالي سنتصل هاتفيا هذه الليلة مع  

0عائلة روري ونناقش األمر معهم   
 أومأت ماري قائلة : 



صحيح أهنا ليست الفتاة اليت كنت  -
أختارها لك, فهي فتاة مدينة, لكنها 

0تجعلك سعيداس  
امسكت يد كالي يد روري وقال : 

0اعرف   
نظرت مدبرة  00لديها روح كرمية -

املنزل إىل روري ورقت نظرهتا واتبعت 
 قائلة:

وستمأل املنزل ابألطفال واحلب إنه   -
0هادئ منذ وقت طويل  



رن جرس هاتف املطبخ فأسرعت مدبرة  
املنزل كي جتيبو بعد حلظات صاحت 

 قائلة:
0مكاملة بعيدة00الي انه لك ك -  

نظر كالي اىل روري نظرة اعتذار وهو  
 يقول :

0من األفضل أن اجيب -  
ستبقى  00ال تقلق فأنين لن اغادر -

0معي لألبد اي كالي    



تنهدت 00قبله وهنض متوجها إىل املطبخ 
روري واستندت ممسكة بفنجاهنا بكلتا 

يديها وابلصدفة وقعت نظرهتا على صورة 
ضوعة فوق البيانو ومرة والدي كالي املو 

 يف 00أخرى شدهتا عينا والدة كالي 
املرة السابقة عندما خططت روري ملغادرة 

 الك آن أسرت انتباهها الصورة نفسها 
لقد انتمت روري اىل كالي منذ حلظة  00

اهنا تنتمي اىل  00دخوهلا إىل هذا املنزل
0هذا املنزل وهذه العائلة   



الكلب   عاد كالي بعد دقائق يتبعه بلو
وقال هلا: 00العجوز  

لقد كانت املكاملة من أحد أصحاب  -
0اخليول يناقش األسعار معي  

جلس جبانبها ووضع ذراعه حول كتفها  
 ونظر إىل الصورة حيث حتدق روري قائال:

0ال شك أبن والديت كانت ستحبك -  
00رشفت روري قهوهتا وابتسمت  

أعرف أنين كنت سأحبها اان ايضا   -
جاهنا جانبا وألقت وضعت فن 000



ذراعيها حول رقبة كالي وهي تنظر يف  
0عينيه   

رمبا كان ما رأته روري من وحي خياهلا او  
خداعا بصراي , لكنها تقسم أبن املرأة يف 

0الصورة كانت تبتسم   
 لتحميل مزيد من الرواايت 

احلصرية و املميزة    
 زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga  
 

http://www.riwaya.ga/


هذه الرواية هي إهداء خاص و حصري  
إىل مشرتكي قناة رواايت عبري على  

 تيليجرام
 رابط قناة رواايت عبري

https://t.me/aabiirr  
  روابط مبشاركة عبري رواايت قناة هتتم 

 الرواايت  خمتلف و أحالم و عبري رواايت
املميزة و  احلصرية  الرومانسية  

 
 متـــــــــــــــــــــــــــت

https://t.me/aabiirr


 
 


