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مهتمه به جدا ,حىت اهنا قررت بثبات  
ان تتخلى عن ايه فكره عن احلب 

والزواج على االقل لبضع سنوات اىل  
 ان تتحسن صحه الصيب

ولكنها عندما اقسمت على هذا مل تكن 
تتصور ما سيحدث !ففي سويسرا,حيث 
اخذت الفىت سعيا وراء طقس صحي له  

وبوليان اي  ,قابلت اميا الدوق برويل د
بوقي.وتبني هلا ,ان الكونت يستطيع  



مساعدهتا ,وانقلب عرفاهنا جبميله اىل 
يفكر فيها اكثر   حب.ولكن يبدو انه مل

من قضيه تستاهل رعايته...وملاذا يهتم 
هبا.يف وقت هتتم سيمون غرونويل حبياته 

 اخلاصه؟
 
 
 

 الفصل االول 



 
وقفت اميي ليسرت بشكلها البائس امام 

نظر مبراره اىل اتثي الطقس  النافذه ت
السئ على الناس يف اخلارج مثل اتثيه 

على ابن اخيها الصغي الذي يشكو من 
ضيق يف صدره كانت خملوقه صغيه 

احلجم انيقه ممشوقه القوام بعينان بنيتان 
وبشره بيضاء يف انسجام مع شعر امحر  
لكن يف تلك اللحظات مجال صفاء  



املزعجه   تعابي وجهها تكدره االفكار
جبينها الناعم الفيت كان متجعدا طيبه 

لرؤيتها خبار الضباب يتزايد خارج  
النافذه فهذه هي لندن حيث الضباب  
 هو احدى عقوابت احلياه يف العاصمه 

مل تكن احلياه سهله عليها يف السنوات  
املاضيه ,ومل تكن اميي تنظر اليها سوى  

كتحضي الوقات اقسى قادمه رمبا  
هذا سببه الطقس الردئ  يكون شعورها



وجهدها البقاء نفسها شجاعه ومرحه يف 
مواجهه الصعاب ولكن مشكلتها ان  

الدموع كانت تنهمر بسهوله من عينيها 
هذه االايم وخاصه عندما تكون لوحدها 

 عرضه للهواجس
وفجاه استدارت ونظرت اىل الباب  
وبدت للرجل الذي دخل عليها مثل  

يلتني  الغزال اجلافل بساقيها الطو 
النحيلتني املغطاتني حبذاء طويل ابيض  



وتقدم الطبيب حنوها واقفل الباب وراءه  
كانت تصرفاته توحي ابلثقه وكالعاده  
كان كارها لكونه حامل االنباء السيئه  

 وقالت له بصوت ارفع من اهلمس
كيف هو؟-  

انتظرت الرد بقلب مرجتف واجاهبا 
 هبدوء

هبذا  من الطبيعي ام يكون الولد متاثرا -
الضباب الثقيل وال عجب يف ذلك  



لسوء احلظ الضباب ثقيل عليه فهو 
حباجه اىل هواء نقي خفيف ستكون  

سويسرا مناسبه له متاما هل فكرت يف  
 الذهاب اىل هناك؟ 

اتعين ان ابيع كل شئ هنا واذهب  -
 ااعيش هناك؟

على االقل لسنتني -  
سنتني؟ -  



والحظ ارجتاف شفتيها واسوداد عينيها  
االسى فابتسم وقال هلا من   

اهنا ليس هنايه الدنيا انسه ليسرت -  
 ومد يده هلا وقال 

تعايل اجلسي هنا لنناقش املوضوع -  
وحتركت اميي وكاهنا تسي يف حلم ويدها 
الصغيه يف يده وقادها حنو كرسي مث 

 وقف جبانبها وقال 



الصيب لديه ضعف منذ الوالده يف -
تحسن رئتيه .ولن يشفى متاما ولكنه قد ي

 كثيا يف سويسرا خالل السنتني 
هل قلت ضعف منذ الوالده .اال جمال -

 لديه ليشفى عندما يكرب؟ 
 فهز راسه ابلنفي وساهلا 

لقد قليت انه ولد يف افريقيا الغربيه -  
 فهزت راسها ابالجياب



اجل...شقيقي كان مهندسا وحصل -
على عقد عمل هناك وكانت الفرصه  

صديقه حيبها وذهبا اليت ينتظرها وتزوج  
معا اىل افريقيا وولد جو ابن اخي  

الصغي هناك ومل تتحمل امه اجلو هناك 
فمرضت وعندما بلغ جو الثالثه  

 ارسلهما معا اىل هنا 
 
 



 
وكان سيلحق هبما وكانوا يف طريقهم اىل 
املطار عنما قتال يف حادث سياره وجنا 
 جو من احلادث وهكذا اتيت به اىل هنا 

ن يومها؟وبقي معك م -  
انه معي منذ ثالث سنوات هو االن -

 يف السادسه 



اان اسف النين مضطر لوصف طقس -
اخر .ولكنين اعرف انك تريدين مين ان 

 اكون صادقا معك 
اوه..ايهلي,ابلطبع ,,,ولكن املشكله -

ان احلياه يف اخلارج وخاصه يف سويسرا  
 مكلفه هذه االايم 

هذا صحيح اليس لديك اقارب  -
 ليساعدوك؟



لدي اخوين وشقيقه ووالداي ابلكاد  -
يستطيعان الباسهم واطعامهم وتعليمهم 
واهلي يعيشون يف الشمال وال نتصل 

 ببعضنا 
اان معجب بروحك العاليه واكثر من -

اسف النين ال استطيع شيئا للصيب 
اميكن ان جتدي وظيفه هناك ؟اي  

 فرصه؟



رمبا.فاان ادرس يف مدرسه مشهوره -
وال اظن انين  قربيه من مدرسه جو .

ساكون حمظوظه هكذا يف سويسرا  
ولكنين ساجرب احلصول على وظيفه 

 تدريس اقرب ما يكون اجلو 
واعطاها دواء يساعده على التنفس  
وودعها وخرج وذهبت لرتى جو 

غرفته.كانت لصيب صغي جذابه ودافئه  
وحتركت بصمت حنو السرير ونظرت  



اليه حبنان وقد اسند نفسه اىل العديد  
وسائد الراحه تنفسه .كان الصغي من ال 

احلجم ابلنسبه اىل عمره رسغاه  
الصغيان كاان حنيالن جدا تسمع  
حشرجه انفاسه وكانه على وشك 

السعال كان يشبه والدته اكثر من ابيه  
 وورث ضعفه منها كذلك مجاله االشقر 

وحترك بقلق وبدا يسعل ومسحت شعره 
االشقر حبنان مث هنضت وصبت كاس  



ضعت على شفتيه فشربه بعطش املاء وو 
 ونظر اليها بعينيه الزرقاوين الكبيتني 

امتىن لو اختلص من السعال عندها لن -
 اوقظك يف الليل اي اميي

هذا لطف منك ايجو احتب ان تذهب -
اىل اسويسرا وتتخلص من سعاللك يف  

 جبال ال جيدان هبا احد؟ 
 واتسعت عيناه ابالمل

هل هذا صحيح؟-  



ذقنه مداعبه وقالتوضربت اميي    
الدكتور اوصى هبذا هلى توافق على -

 السفر اىل اخلارج؟ 
اجل اذا كنت معي-  

اذا اتفقنا  -  
 
 
 
 



 
حبلول كانون الثاين كاان يف طريقهما اىل  
سويسرا لقد تركا االن ورامها الشتاء  
االنكليزي وجو متشوق لبدء حياه 
جديده مع حمبوبته اميي مل يكن هناك  

متت كل شئ بشكل جمال للتفكي ا
سريع وطارئ وها مها يتجهان اىل  

هدفهما وتركا جنيف ,وهي تنظر من  



انفذه الباص مع جو وادهشهما صفاء  
 اجلو اخلفيف واهلواء النقي 

كانت الطريق مزدانه ابشجار الكرز  
واحلدائق مليئه ابلورود وتنشق جو هواء 
البلد الغريب اجلديد ,وبدا ابستيعاب 

ليه اميي ابي جواب  املناظر ومل تبخل ع
 على اي سؤال

بعد مسافه قصيه عند ميلييز ابتهج  
مبنظر اميناء اجلميل وفيه املراكب 



الشراعيه مث انساب هبم الباص على 
حدود حبيه تعكس كمراه حقيقه مناظر 
قمم اجلبال املغطاه ابلثلج مث استمرت 
الطريق عرب واد تعلوه اجلبال والسحب  

اقص يف مساء  البيضاء بلون القطن ترت 
المعه زرقاء وكان الباص خيفف من سيه 

ليسمح لبعض الشاحنات احململه 
ابالشجار ابلعبور وكان جو ينظر اىل  



هم يف  االطفال على الدرجات اهلوائيه و 
ملدرسهطريقهم اىل ا  

لن تنسى اميي اول نظره القتها على  
تريون القريه الصغيه حيث سيسكنان  

تله عليها   على كال جانيب مدخلها توجد
قلعه وسار الباص هبما بني بيوت طويله  

 هلا شرفات مجيله 
توقف الباص امام فندق متوسط 

جو ونزلت لتشعر   وامسكت اميي بيد



ابهلواء البارد على وجهها ومها ينظران  
اىل موظف فندق الشاست وهو يقرتب 

 لتحيتهما
 وحدق هبما السيد بروالرد وقال 

ما اهال بكما يف تريون لقد جلبته-
الطقس اجلميل معكما هل هذه اول 

 زايره لكما لرتيون؟
اجل ايها السيد انه مكان رائع -  



هل تشعرين بنقاوه اهلواء انسه ليسرت  -
 ؟هل تشعرين ابلربد؟ 

 وقال جو
اان اشعر ابلربد -  

فابتسم له السيد بروالرد وهو يربت 
 على راسه

اذا ال تضيع الوقت لتدفئه نفسك -
املاء الساخن  ...اخلادمه وضعت اكياس



يف سريركما ,وستتناول حساء ساخنا 
 كيف ترى هذا؟ 
 والتفت اىل اميي 

هل تفضلني تناول الطعام يف غرفتك  -
 انسه ليسرت؟

شكرا لك ايسيد ولكن سانزل اىل  -
 غرفه الطعام عندما جيهز العشاء 

اذا هيلغا ستاخذكما اىل غرفتيكما -
 ,العشاء عند الثامنه



ابالرتياح عندما رات ان  واحست اميي 
غرفتيهما كبياتن يدخلهما اهلواء وفيهما 

 محام
ودهشت ملالئمه الغرف الن االجيار 
كان متوسطا واقل مما كانت تتصور 

وهناك مدافئ يف وسطهما تؤمن الدفء  
والراحه واسرعت لفتح مياه املغطس  
لتجده ساخنا وخلعت ثياب جو عنه  

ته هناك  وانزلته اىل املياه الدافئه وترك



ليدفأ وعندما دخلت هيلغا ومعها  
اخن كان يرقد يف السرير  احلساء الس 

 حماوال جهده البقاء صاحيا
بعد وقت طويل وبعد اان اخرجت  

ثياهبما من احلقائب اخذت محاما ساخنا 
وختلصت من الشعور ابلربد الذي كان  
يتملك اطرافها وعندما بلغت الثامنه 

قت  كانت ترتدي ثواب ازرق فاتح وال
اخر نظره على جو قبل ان تنزل لتناول 



العشاء واستقبلتها يف الرده السيده 
بروالرد اليت سالتها اذا كاان مراتحني يف  
غرفتيهما واصرت على اميي ان تطلب  

 ما تريد مث رافقتها اىل غرفه الطعام
وبعد تناول العشاء فورا عادت اميي اىل  

غرفتها بسرعه ومل تندهش الن ترى  
اغطيه سريره يف فوضى ويده ممتده اىل  

اخلارجواسرعت اليه تغطيه وتشد  
االغطيه من حوله وهي تالحظ عليه كل 



امارات الربد والسعال والتنفس الثقيل 
واحلراره املرتفعه طوال تلك الليله مابني  

لسعال واملاء بدا ان  جرعات الدواء ا
جو مل يالحظ وجودها اىل جانبه وقرابه  

الفجر غطت ابلنوم على الكرسي 
وافاقت لتجده ينظر اليها بضيق وقال 

 هلا وهو يشي اىل صدره 
اشعر ابمل هنا اميي -  



تنفسه كان ثقيال وخفق قلب اميي -
ولكنها ابتسمت له ومدت يدها لتدفع  

خصله الشعر الشقراء عن جبهته  
خنه وقالت له مداعبهالسا  

اوه ايعزيزي!لن تتحمل هذا اغمض -
عينيك لبضع دقائق وساجلب لك 

 الشرااب ساخنا لن ااتخر
وقبلته بسرعه مث نزلت تفتش عن 

السيده بروالرد الىت حضرت بثياب 



النوم والقت النظر على جو واقرتحت 
 احضار الطبيب

عندما حضر الطبيب تفحص صدر جو 
ئال وكتب له وصفه وعلق قا  

مسكني هذا الفىت الصغي سيحتاج اىل  -
متريض دقيق وكثي من االهتمام يف 
الولقع من االفضل ان يذهب اىل  

 املستشفى



ونظر اوال اىل السيد والسيده بروالرد  
قبل ان تستقر عيناه على وجه اميي 

 الشاحب وحتدثت السيده قائله
هذا هراء! يستطيع الصيب ان يبقى  -

للعنايه به يف   هنا فهناك الكثي منا
الوقت احلاضر ليس عندان الكثي من 

 الضيوف ونستطيع املساعده 



وتطلعت بطرف عينها اىل اميي الىت  
مالت عينيها الدموع وقالت اميي  

 بصوت متهدج 
كم هذا لطف منك افضل بقاء جو -

هنا يف جو مألوفف حيث استطيع البقاء 
 معه

 والتفتت اىل الدكتور 
اان متعوده على متريضه-  

 



 انتهى الفصل االول 
 
 
 
 

 الفصل الثاين 
 

االسابيع القليله اليت كانت كالكابوس  
اميي والسيده والسيد بروالرد وهيلغا  



كانوا يتناوبون السهر على جو 
واستخدمت الكمادات الساخنه 
والطعام السائل الساخن له وحتلق  
اجلميع حول اجلسد الصغي املريض  
ووصلت الفاكهه والزهور بغزاره من  
اانس مل تقابلهم اميي ابدا واصبحت  

غرفته وكاهنا بستان من الزهور والعنب  
 واخلوخ وكل انواع الفاكهه 



وكان الطبيب السويسري وامسه جول  
ماكفارالن وهو يف الثالثينات من عمره  
يزوره مرتني يوميا وتدرجييا بدا يتحسن  
واعجبت اميي ابلدكتور وخالل زايرته 

قد زوجته منذ املتكرره علمت انه ارمل ف
سنتني ويف احد االايم خالل زايرته جلو 
قابلته اميي وهي يف طريقها اىل غرفه  

 الطعام فقال هلا 



لن ازوركم كثيا بعد االن فالصيب قد -
حتسن كثيا لقد كانت مسؤوليه كبيه  

 عليك 
ونظر اىل يدها اخلاليه من اخلامت وشعرت 
اميي بوجهها حيمر عندما قرات افكاره 

قنها متحديه ورفعت ذ  
اان يف الرابعه والعشرين وجو ابن اخي -

 الذي قتل هو وزوجته يف حادث سياره



ووضع الطبيب يده يف جيبه وبدا عليه 
 احلرج وقال 

اان اسف مل يكن يف نييت التطفل ولكن -
الزلت عند رأيي ان الصيب مسؤوليه  

 كبيه عليك 
 وكان ردها صارما 

جو جزء من حيايت جزء حيوي ليس  -
 لدي النيه يف ان اختلى عنه 

 ونظر مباشره يف عينيها 



ليس من احلكمه ان جتعليه يصبح -
مهما ابلنسبه لك هلذه الدرجه يلزمك  

 دعم من عائله او زوج
ال اوفق معك فاان قادره على العنايه  -

 به بنفسي 
ما عنيته ان الصيب لن يكون معك  -

 على الدوام ,فهو مريض
ملفاجئ وبدا عليه القلق من شحوهبا ا

فقد حتدث بصراحه جافه مل يعتد على 



استخدامها مع زابئنه ولكن شيئا ما 
حول هذه الفتاه الىت تظن نفسها قادره 

 على اجرتاح املعجزات ااثره فتابع
اان اسف الن اكون فظا هكذا ولكن  -

جيب دفعك لفهم الوضع كما هو  
يتوجب عليك الزواج واجناب اطفال  

اطرين  وكما هو احلال االن انت خت
 بتدمي حياتك لو حدث شئ للولد 



ورطبت شفتيها اللتان جفتا فجاه  
 وقالت

لقد اتيت جبو اىل هنا بناء الوامر  -
الطبيب ليقوي هواء اجلبال رئتيه 

وتتحسن صحته واوين ان اسهر على  
جناح ذلك كذلك انوي البقاء بعيده عن 

 اي حب ألستطيع نذر نفسي له 
لذهبيتني  وتطلعت اليه بعينيها البنينت ا

وقد اقفلت شفتيها بتصميم وكان 



واضحا له اهنا قد صممت على جعل 
الفىت شاغل وجودها تضحيه ال مكافاه 
هلا وحسب رايه لن تقودها اال لتحطيم 

 قلبها فقال هلا ببطء 
اعتقد انك تعنني كل كلمه قلتها واعرب -

عن اعجايب بك هلذا السبب فوجد 
هدف يف احلياه واالستعداد لتحقيقه 

رغم كل املصاعب يتطلب شجاعه وهو  
واحد من االشياء املهمه الىت تعطي  



احلياه معىن على كل ال تبالغي يف تقدير  
 قواك

وفرد كتفاه العريضان وامسك حقيبته 
الطبيه الصغيه يف احدى يديه ومسح  

 ذقنه بيده االخرى واردف 
مهما كان املسافر قواي فهو حباجه -

ي ابدا  لدعم خالل رحلته لذا ال ترفض 
 يد املساعده عديين هبذا



ويف وسط شحوهبا كانت عينيها تلمعان 
 وهي تقول هبدوء 

اعدك -  
وتركها وذهب دون ان يلتفت لتدخل 

 اىل غرفه الطعام 
اول يوم مسح جلو ابلنزول اىل الطابق  
االرضي استقبل ابلفرح من السيده 
والسيد ومن ابقي املوظفني واقيمت 
حفله شاي صغيه خاصه وقدمت 



احللوى والكعك كذلك بعض اهلدااي  
وكتاب قصص سويسريه خرافيه خالل 
مده مرضه نسيت اميي كل شئ مبا فيها 
حاجتها اىل عمل ومبا ان جو االن قد  
حتسن قررت ان تذكر هذا للطبيب النه 

 يعرف معظم الناس احملليني
 

واتبع جو حتسنه واخذت اميي ترافقه يف 
نزهان  نزهات اىل اخلارج احياان كاان يت



قرب البحيه حيث يراقبان االطفال 
 يلعبون وينسحبون ويسيون مراكبهم 

او يصعدان التالل ليتناوال الطعام على 
العشب االخضر واكتشفت اميي ان 
سويسرا جنه حمليب املشي واملسافات  
هناك التقدر ابلكيلومرتات بل ابلزمن  

الذي تستغرقه سيا واقبل الربيع وجلب 
والشمس الىت   معه الطقس اجلميل

 بدات بنشر حرارهتا 



وكان هناك الكثي الفراح جو فقد كان  
حيب مراقبه اجلنود السويسرين خبطواهتم  

العسكريهعرب القريه واىل قاطعي  
االشجار يف الغاابت يقطعون اجلذوع  
الضخمه لتجرها اجلياد القويه وكان  

هناك االحتفاالت ايضا يف القريه اايم  
يسي كل االطفال ابلبسه االعياد عندما 

 مجيله ويرقصون يف ساحه القريه 



ومع ذلك مل تكن اميي تبتسم كثيا فقد  
كان الصيب يقلقها فهو يعرف حالته 
وهي لليست من النوع املالئم لرتعاه  

 عاطفيا كما ترعاه جسداي
ويف احد االايم التقيا ابلطبيب فاوقف  
 سيارته ونظر اىل جو نظره خبي وقال

ا الشاب كيف تشعر  حسنا ايه-
اليوم؟...هالقد التقطت بعض االزهار  



الميي...انت مدين بكل شئ لعمتك 
 التنسى هذا

 
 
 
 

 وابتسم له واتبع 
مارايك ببعض االيس كرمي؟-  

 وهز جو راسه ابالجياب وقال



شكرا لك سيدي -  
 والتفت الطبيب اىل اميي

وماذا تفضلني انت ,ايس كرمي ام  -
 قهوه انسه ليسرت؟ 

يؤخرك هذا عن جولتك؟الن -  
ووجدت ان هذا يتيح هلا فرصه لتساله  

 عن وظيفه
 وقال



هواء اجلبال يبقى مرضاي بصحه  -
جيده وعلى ان اطلب منهم كسر ساق 

 احياان الزورهم 
وضحكت اميي بصوت مجيل وهو يفتح 

هلما ابب السياره وجلس جو بينهما 
وهتادت السياره نزوال اىل القريه واوقف 

شجار وسار معهما حنو  سيارته حتت اال
طاوله صغيه خارج احد املقاهي يف  
ساحه القريه وركض جو حنو الربكه يف 



منتصف الساحه ملشاهده االطفال  
يسيون مراكبهم فيها وطلبت اميي  

 القهوه واخذت ترتشفها بتلذذ 
وبقي جو صامتا وقد وجد ان شيئا 

بسيطا مثل تناول القهوه مع هذه الفتاه 
يله يعطيه شعورا مرحيا االنكليزيه اجلم

ابملقارنه مع حياته اليوميه العاديه وفكر  
وهو يراقبها كم هو مأساوي هلا ان تفقد 



الكثي من مباهج احلياه مع صيب صغي 
 اصبح سجاهنا

بعض االحيان كان يرفع يده ابلتحيه 
للماره واعجبت اميي بفتاتني مجيلتني  

 تشيان مبرح قالت 
ا املظهر  يبدو ان السكان هنا مجيلو -

بطريقه مثيه ها هناك روابط التينيه 
 بنهم؟اهنم ميلكون وسامه الغجر 

 فابتسم وقال



طبعا التاثي الروماين والغايل لقرون  -
 عده اهل تريون معروفون بوسامتهم 
وتوقفت سياره كبيه دون احداث  

صوت على بعد قدم منهما وجفلت 
اميي ونظرت اىل السائق ها هو التاثي  

عمره حوايل اثالثني وجهه  الالتيين! 
دقيق لقسمات وشعر اسود كثيف 

مصفوف اىل الوراء مع جبهه متوسطه  
بطريقه مالوفه لللجمال الالتيين ,بشرته  



هلا لون الربونز الذي يسببه جو اجلبال 
ويده الطويله النحيله السمراء مرختيه 

على املقود حتمل دون جمال للخطا طابع 
وقد  النبل وامسكت اميي انفاسها 

وده يف حلظه من تلك  اذهلها وج
اللحظات املهمه يف احلياه حيث يبدو 
الزمن وكانه قد وقف مكانه وادار راسه 
ليلتقي بنظرهتا مث نظر اىل جول ورفع  

 يده ابلتحيه 



ورفع الطبيب يده ابلرد وركض طفل من 
داخل املقهى وصعد اىل السياره وبعد  
حلظات كانت السياره قد اختفت وقال  

دوءجول هب   
انه الدوق دو بوليان اي بوقي انظري  -

هناك ابمكانك رؤيه قصره ,شاتو دي 
 فلور اي قصر الزهور فوق التله



واتبعت عينا اميي االجتاه الذي امتدت  
اليه يد الطبيب لرتى قصرا يقف ابنعزال  

 فخور يشرف على القريه ومتتمت 
انه رائع مثل مالكه انه التاثي الروماين -

ان اسالفه كانوا   اليس كذلك؟ اظن
 املصارعني الرومان ماذا عن زوجته؟

الدوق ليس متزوجا,لقد قتلت خطيبته -
حبادثه تزجل منذ عده سنوات والولد  



الذي شاهدتيه معه هو ابن احد  
 اصدقاءه وهو يرعاه بغياب والديه 

وبدا على جول انه فقد اهتمامه ابلدوق 
 ,اذ ساهلا فجاه 

سه  هل تستطيعني قياده السياره ان-
 ليسرت؟

اجل ,.لقد بعت سياريت عندما اتيت -
 اىل هنا ,اعين ان ذلك ساعدين ماليا 
 فابتسم ووضع كوب القهوه من يده 



اسالك هذا الن سيارره زوجيت الراحله -
امليين التزاال يف الكراج لقد احتفظت 
هبا الستخدامها يف حال تعطل سياريت  

وسيسعدنياذا استخدمتيها خالل 
 اقامتك هنا

كم هذا لطف منك!ستساعدين على -
ايصال جو اىل املدرسه هل لديك فكره 

 عن مدرسه حمليه ارسله اليه؟



املدارس احملليه تستقبل االطفال حىت -
سن احلاديه عشر وال اجد اي صعوبه يف 

 هذا اجملال 
ماذا عن املدرسني ؟هل هناك رجال -

 ونساء؟ 
هناك امراه واحده الرجال مفضلون  -

النظام على الصبيان  الهنم يفرضون 
 وملاذا تسالني؟ هل انت قلقه على جو؟ 



ال كنت امل ان احصل على وظيفه يف -
التدريس الكون قربه لقد درست يف  

مدارس كبيه قبل قدومي اىل هنا ولدي 
 شهادات 

اذا اقرتح عليك واحده من املدارس -
العديده املمتازه للبنات لن جتدي صعوبه 

 يف اتمني مركز لك هناك
كنها لن تكون قريبه من جو ول-  



اهنا مشكله اليس كذلك ؟البد ان  -
يربز لنا شئ مالئم..ما رايك لو نذهب  

 ونلقي نظره على السياره؟ 
وصعدوا اىل سياره جول وبدات السياره 

ا اىل التالل والحظت اهنم  متضي صعود
وصلوا اىل مرج صغي بقع عليه شاليه  
من طبقتني وله شرفه حتيط ابلطابق  

ونوافذه مالى ابالزهار وفكرت االول 
يف نفسها انه مكان صغي مجيل ولكنها  



مل تعلق ابي شئ عندما اوقف الطبيب 
امه ونزل وفتح ابب الكراج  السياره ام

واسرع ابخراج سياره امليين خضراء  
وسال اميي عندما خرجت مع جو للنظر 

 اليها 
حسنا ما رايك؟ -  

ممتازه!هل تعجبك ايجو؟ -  
عميت؟هل هي لنا اي -  

سيعيان اايها الدكتور ماكفارالن-  



 فاحىن جو راسه وقال
شكرا لك ايدكتور ...سنعتين هبا جيدا -

 اليس كذلك اياميي؟ 
 وضمته اميي اليها وقالت

سنعتين هبا ليس كذلك فقط الهنا  -
معاره لنا بل الهنا ستكون صديقا جيدا  

 ايضا 
 فقال الطبيب برزانه 



اس ارجو ان تنظر ايل على هذا االس-
ايضا اال ميكن ان نستخدم امساؤان 

 االوىل؟امسي جول
 وابتسمت اميي وقالت

واان اميي-  
 ونظرت اىل جو وقالت

ارايت مل حتصل فقط على سياره بل -
 على العم جول ايضا



وتنهد جو تنهيده رضى وضحكت اميي 
وجول على تعبيه الرزين يف اجلبال هنا  
كانت احلياه سرورا ال حد له يف التمتع  

مال ما حييط هبما واحلياه مع جو قدد  جب
تكون مقيده هلا ولكنه حيافظ على 

روحها الشابه ونظرت اليه حبنان وهو  
جيلس اىل جانبها وهو يدير االطارات  
املطاطيه لسيارته اللعبه على ركبتيه 
وفكرت ابهنا مل تكتب حىت االن اىل  



اهلها العطائهم عنواهنا اجلديد ولكن  
هلها كانت ابعد من  اهلوه بينها وبني ا

املسافه واوسع من ان تصل بيهما رساله 
 ونظرت اىل ساعتها وقالت جلو

مبا ان هناك وقت قبل تناول الغداء  -
 مارايك ابن ننزل اىل القريه؟ 

فهز راسه ابالجياب فالقريه تعين له  
احلوانيت وااليس كرمي والشراب املنعش 
وتناوال االيس كرمي وشرااب ابردا حيث 



جلسا يف واجهه احد املقاهي وعند 
مغادرهتما املقهى قدمت فتاه صغيه ابقه 
زهور الميي وعلما سويسرا جلو وسارا يد  
بيد يتجوالن يف ازقه القريه واقرتاب من  

داد كان يضع حذوه حصان  دكان ح
محراء حمماه يف دلو ماء ولفت نظرها  
احلصان وراكبه الذي كان يقف اىل  

 جانبه



وخفق قلبها بشكل غريب كان الرجل  
يرتدي ثياب الركوب مزركشه سرته بنيه 
وقميص بلون الكرمي مفتوح عند رقبته  

السمراء القويه ومره اخرى كما كان عند 
ي انه  اول مره التقت به الحظت امي

الدوق دو بوليان اي بوقي هناك نوع  
من السمو حييط به دالله على االصل  

 النبيليجعله خمتلفا عمن حوله 



وشعرت اميي ابالضطراب حتت نظره  
عينيه الزرقاوين الثابته وحاولت االبتعاد  
ولكن جو كان مأخوذا حبركات احلداد  

الذي كان يضع احلذوه على رجل  
ن هذا احلصان ومل تشا ان تبعده ع

املنظر وانتهى احلداد من عمله واستقام 
 وقال ابحرتام 

ها قد انتهيت سيدي الدوق ارجو ان -
 ال اكون اخرتك كثي



شكرا لك اي صديقي-  
واعطاه املال الالزم وصعد الدوق اىل  

 احلصان واستدار مبتعدا
وبعد تناول الغداء حتت اشجار السرو  
يف احد املرتعات استلقت اميي على 

ينما اخذ جو يتجول يف املكان العشب ب
وكانت السماء قبه زرقاء حتيط هبا 

اشجار الصنوبر والسرو وقمم اجلبال  
املكسو ابلثلج الدائم واندت اميي على 



جو حىت ال يبتعد عن املكان ولكن  
الوجبه الوجبه الدمسه اضافه اىل اجلو  

 العابق برائحه االزهار
اعطاها شعورا ابلرتاخي فاغمضت  

ستفاقت على شئ يداعب عينيها وا
انفها بعشب طويل الساق وضحك  
وامسكت به وجذبته اىل العشب  

وبدات تدغدغه اىل ان توسل اليها ان  
 تتوقف 



 واحتضنته بقوه وقالت
لن اتركك ابدا ساحبث عن عمل  -

 قريب من مدرستك
 فابتسم وقال

 اوه اميي هل هذا صحيح؟ 
 واجابته 

ساحاول-  
ما  وعادا اىل الفندق حيث استقبلته

هيلغا والسيده برتحاب وراقبته اميي مع  



امراتني وهي مسروره لصداقته معهما  
منذ مرضه كان يتناول عشاءه عند  
السادسه مساء يف املطبخ الدافئ يف 

الفندق على طاوله صغيه حيث ايكل  
ويراقب كل ما جيري حوله ومبا ان  
العشاء ال يقدم قبل الثامنه مل يكن  

بل   العمال ينزعجون من وجوده
ابلعكس يتمتعون مببادلته احلديث وكان  

هنري رئيس الطباخني يفاجئه دائما  



بقطع حلوى ابشكال غريبه على شكل 
طيور وحيواانت واليوم كانت على شكل 
دجاجه مسينه ترقد على بيضه وكان جو 

 مسرورا هبا 
عندما كانت اميي تضعه يف فراشه قال 

 هلا 
لقد اخربت هنري عن احلصان عند  -

لقد قال ان الدوق لديه الكثي    احلداد
 من اخليول يف اسطبالته امتىن ان اراها 



 وقال اميي حبزم
حسنا ال نستطيع هذا ال ميكن ان  -

نزعج الدوق ابوالد صغار يف اسطبالته  
اضافه اىل اننا ال نعرف الرجل هلذا انس 

االمر يوما ما سيكون لديك حصان 
مجيل كحصانه وستبدو وسيما جدا 

راكبا عليه وكل الفتيات  عندما تكون 
 ستجري خلفك

 وهزت انفها له مداعبه وضحكت 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 



 
يف صباح احد االايم جاءها رد على  

رساله كانت قد ارسلتها اىل اداره احدى 
املدارس واميي ستقابل املدير عند الثالثه 
من بعد الظهر اليوم التايل تقع املدرسه 

على التالل ويف الطريق مرت اميي  
ابلطريق اليت توصل اىل )شاتو دي  

فلور(وعندما وصلت املدرسه بدت هلا 
اوقفت السياره ونلت  مهجوره بعد ان 



منها لتحدق ابلنوافذ الصغيه املزدانه  
ابلزهور ومل يكن هناك اصوات اطفال  
عندما فتحت اميي الباب الرئيسي  

ودخلت كانت الردهه صغيه وقد ال 
تتجاوز زاويه من زوااي الردهه يف املدرسه 

الكبيه اليت كانت تعمل هبا ودخلت 
هبدوء لتواجه ممرا فيه ابواب حيث 

وصلها اىل فسحه فيها لوحه عليها  ا
بعض التعليمات وكان هناك مذكره تعلن 



ان املدرسه مقفله حىت يوم االثنني  
 الجراء تصليحات يف السقف 

اذا لن تفتح املدرسه قبل االثنني وهذا  
مالئم جلو اول ابب يف املر كان مكتوب  

 عليه "ادراين ويستا .رئيس املدرسه" 
 وقرعت اميي الباب ومسعت صوات

ف الطاوله يدعوها للدخول فدخلت خل
كان جيلس رجل ابيض الشعر مسن بدا 

يف سن التقاعد ومع ذلك فنفخه  



الشباب مل تتخل عنه بعد .فقد كانت  
تلتمع يف عينيه البنيتني ويف زوااي فمه  

املرحه عندما يتحرك ووقف لتحيتها ومد 
 يده سائال

االنسه ليسرت؟-  
وهزت راسها وهي تبتسم ابرتياح  

ابتسم هو ايضا وفورا بدا التفاهم  و 
 بينهما وقال

ارجوك اجلسي -  



وانتظرها اىل ان جلست يف املقعد 
املواجهه ملقعده خلف الطاوله ورفع  
رجال فوق االخرى ومال اىل االمام 

 وقال
ماذا استطيع ان اخدمك انسه ليسرت؟-  

واراتحت اميي حلراره استقباله ووجدت  
نفسها ختربه كل شئ عن جو بسهوله  
وصراحه واستمع اليها يهز راسه بني  
احلني واحلني خالل شرحها له بصوت  



وقع براحه على اذنيه مث مال اىل االمام  
اكثر ووضع يده فوق الطاوله وساهلا  
بضعه اسئله واجابته اميي مبا ارضاه 

ان اقبل جو يف وانتهت املقابله بعد  
املدرسه ابتداء من االثنني لقد كان هذا  
الرجل ودودا جدا حىت اهنا كانت على 
وشك ان تساله عن وظيفه عندما ساهلا  

هو اذا كان جو معها وعندما ردت  
 ابلنفي قال 



كان من االفضل لو رايناه املدرسه -
 حىت ال يكون مستغبا يوم االثنني 

 لطف منك ان تقرتح هذا هل استطيع-
 جلبه معي غدا

طبعا احلارس سيكون موجودا ساقول  -
 له انك قادمه 

 وبدا وكانه يفكر يف شئ اخر فال
ستقام حفله يف حديقه )شاتو دي  -

فلور(يوم السبت ملصلحه مساعده  



نشاطات املدرسه الرايضيه والدوق يقيم  
احلفله كل سنه ووسيكون للتالميذ 

امكنتهم اخلاصه وستكون فرصه جيده  
ان يتعرف بزمالء صفه  البن اخيك  

يف طريقها اىل القريه توقفت الرتيح  
اعصاهبا قليال حتت االشجار وعندما 

حاولت العوده رفضت السياره الدوران  
وحاولت اميي اثنيه واثلثه لكن بدون  

جدوى,,,لسوء احلظ كانت قد اوقفت 



السياره يف مكان غي مالئم لطلب  
املساعده واقرب مكان هلا كان "شاتو  

لور"الظاهر بني االشجار اىل  دي ف
يسارها ولكن منظر القصر افزع اميي  
وتركت السياره لتلقي نظره على احملرك  
قبل ان هتبط لتجد اقرب علبه هاتف  
قريبه منها وكان راسها يف الواقع حتت  

غطاء احملرك عندما اقرتبت منها السياره 
الناعمه الطويله وتوقفت ابلقرب منها  



وكان الدوق  ه وخرج السائق من مقعد
ان وقال دو بولي  

هل هناك مشكله؟ -  
وانزعجت اميي من احلراره املفاجئه اليت  

 تصاعدت اىل خديها وقالت بصراحه 
مل استطع اداره حمرك السياره -  

هذا ليس مستغراب يف هذا املنحدرات  -
فاحملرك يفقد بعض من قوته يف هذا اجلو  

 الرقيق الكثافه كلما زاد االرتفاع 



راسها من حتت غطاء   واخرجت اميي
السياره زكان يقف على بضع اقدام منها 

 واتبع
شخصيا افضل السي على السرعه  -

الثانيه يف هذه التالل هل جربت  
منعطفاتنا القويه ام انك ختافني منها؟  
بعض السائقني خيافون والبعض الجيد  
صعوبه يف اجتيازها ما عليك سوى ان 

 تنتصفي الطريق مث تستديري ببطء 



غت اميي اليه وهي تعرف انه يعرف واص
ماذا يقول وكانت عيناه تتفحصان  

السياره وهو يتكلم مث اخذ ينظر اليها  
بدقه ارتفاع الدم اىل وجهها زاده اتلقا  
وسواد عينيها الذي يتمايز ازاء لوهنا  

 االبيض وفمها املفتوح وقالت 
اان لست خائفه وملنين متاكده انه ال  -

ملنعطفات اخلطره يوجد احد يتمتع هبده ا
واان شخصيا اجد النزول عليها هو  



االسوا النك ال تشعر ابلسياره اثبته 
 فالتسلق مريح اكثر 

معك حق ولكن املرء يعتاد عليها اهم -
شئ التاكد من سالمه السياره وحسن  
عملها هل هذه السياره ختص زوجه 
الدكتور الراحله؟ هلكنت تعلمني اهنا 

 حباجه اىل التصليح؟ 
كانت حسنه االداء حىت االن لقد  -  

رمبا من صاحلك اهنا مل تدر-  



ولكنين متاكده ان الدكتور ما كان  -
ليعطيين اايها لو علم اهنا حباجه اىل  

 اصالح 
انه يعرف ومل يريد دفع فاتوره  -

 االصالح 
هذا كالم مزعج تقوله عن الدكتور-  

 
 
 



 
 

الدكتور ابلنسبه اىل للمال رجل ينزعج -
فورا,ساقول لك اكثر سيتصل بك قريبا 
ليقول لك ان السياره حباجه اىل اصالح  

وستشعرين ابالمتنان حلسن تفكيه  
 وتعرضي عليه دفع الفاتوره بنفسك 
وانزل غطاء احملرك ودخل اىل مقعد  

 السائق وقال 



االن حىت تدريرينها عليك الضغط  -
على دواسه البنزين وتركها حىت تدور  

فعل ورمقها بنظره وارفق القول ابل
ساخره عندما بدا احملرك ابلدوران  

فتمتمت ابلشكر واسرعت لتاخذ املقعد 
الذي اخاله ولكنه امسك ذراعها  

 ابصابعه وقال



ساتركك تقودينها ابلرغم عين هناك -
خلل يف احملرك حيتاج اىل اصالح فوري  
 واصر ان اتخذينها اىل الكراج للتصليح

سعيد   اعدك هبذا سيدي الدوق هنارك-
 وشكرا لك 

عندما وصلت الفندق اسرع جو 
الستقباهلا وبيده كيس من احللوى اعطاه 

 هلا وقال 



خذي لقد صنعته والده هيلغا وقد   -
 وفرت لك نصفه

شكرا لك ,هل امضيت يوما جيدا يف -
 املزرعه مع هيلغا؟ 

اجل ولكنين متنيت لو كنت معي -
,هيلغا عندها ثالث عنزات ومئات 

وه اجل قطه هلا ثالث  االبقار...و ..ا
 صغار ااتتني معنا يف املره القادمه؟ 

 فقالت لل 



ابلتاكيد -  
واخذت يده وصعدت به اىل غرفتهما  

ومل يكن يشعر ابجلوع وعلمت انه تناول 
ما يكفي يف املزرعه فلم جتربه على تناول 
املزيد وغط يف النوم فور ان وضعته يف  

 الفراش
ومل تكن تشعر ابلنعاس فقررت ان  

مشى قليال بعد تناول العشاء وسارت  تت
بني االشجار وهي تشعر بربوده امسيه  



الربيع فرفعت ايقه معطفها حىت غطت 
اذنيها يف مثل هذا احمليط الرائع بدت هلا 

 مشاكلها غي مهمه
من املهم هلا ان جتد وظيفه واذا مل جتد  
عمال يف التدريس فتسعى اىل شئ اخر  

ال ولكن ماذا ؟ومل تكن قد وجدت ح
بعد عندما اجربها الظالم على العوده  

 اىل الفندق



واستقبلتها السيده وهي تدخل وقالت 
الدكتور ماكفارالن على اهلاتف وقال هلا  

 بعد ان امسكت ابلسماعه
اميي؟لقد اتصلت قبل االن وكنت يف -

 اخلارج هل السياره على ما يرام معك؟ 
عظيمه شكرا-  

ها وقررت ان ال تقول له شيئا عن مقابلت
 مع الدوق فقال



كنت افكر هبا واشعر ابلذنب النين مل -
اصلحها قبل اعطاءها لك اظن من  

االفضل اجراء اللتصليح ابسرع وقت  
 ممكن

يف الواقع هي االن يف الكاراج   -
الصالح عام فاان االقي صعوبه ابدارهتا 

 وفكرت ان من االفضل اصالحها 



اان مسرور لسماعي هذا ال اعتقد اهنا -
حتتاج للكثي من االصالح لقد كنت 
 اخرج من وقت اىل وقت البقائها جيده
وكبحت اميي ابتسامه وهي ممتنه ان 

الدوق مل يكن يستمع اذ تستطيع ختيل 
 ابتسامته الساخره ونظرته املقلقه فقالت 

لقد قبل جو يف املدرسه احملليه وسيبدا -
 دروسه يوم االثنني 



  هذا رائع اعتقد االن انك ستسعني-
 لوظيفه 

اجل؟؟؟اذا مسعت عن اي شئ -
 مناسب 

ساعلمك فورا مارايك ابلعشاء معي  -
ليله السبت؟هل ايت الخذك عند  

 السابعه والنصف؟
اجل ...ارجوك-  



ووضعت السماعه وهي تفكر اذا لقد  
ا  اتصل هبا الدكتور كما قال الدوق متام
دون ان يذكر ابنه سيدفع الفاتوره  

ون كبيه والتفكي ابن الفاتور قد تك
ازعجها وجعلها ترى كم ضروري هلا ان  

حتصل على الوظيفه ابسرع وقت  
 ممكن.مث صعدت اىل غرفتها لتنام



يف الصباح التايل كان عليهما ان يسيا  
صعودا اىل املدرسه وقابلهما احلارس 

 هناك وابتسم جلو وقال
اذا انت تلميذان اجلديد ما امسك؟ -  

جو اي سيدي هل انت استاذ؟ -  
م احلارس ودون ان يشعر جو  وابتس

 حصل على صديق
ال ...امسي جاميي -  



وضع ذراعه على كتف الصيب وقاده اىل 
الداخل وتبعتهما اميي وهي متاكده ان  

 جو سيكون على ما يرام 
واستلمت السياره صباح السبت كما  
وعدت ,ودهشت ملبلغ الفاتوره كان 

ظاهرا ان هناك قطع غيار جديد وعده  
ا وهذا ما احدث  اشياء اصلحت فيه

ثقبا يف املبلغ معها وامضت معظم النهار 



وهي تبحث يف اجلريده عن وظائف  
 شاغره ولكنها مل جتد شيئا مناسبا 

بعد الغداء توجهت مع جو اىل حضور  
احلديقه يف شاتو دي فلور كان   حفله

يوما مجيال للحفالت والسماء الزرقاء  
خاليه من الغيوم وافرغت اميي راسها من 

شاكل ووصممت على امتاع كل امل
 نفسها وساهلا جو 

هل سنرى اجلياد اميي-  



ال اظن اي صغيي -  
 واوقفت سيارهتا يف فسحه بني سيارتني 
الساعتني اللتني تلتا متتع كالمها هبما 

ليه  القصى حد وشاركا انواع التس
واحب جو املناظر اجلانبيه يف القصر  
 حىت اهنا اضطرت جلره لتناول الشاي 

الدوق ولكنها قابلت رئيس    ومل تشاهد
جو وتبادال احلديث   املدرسه وقدمت له

لفرته وعندما تركه الرئيس لالنظمام اىل  



بعض االصدقاء افتقدت اميي جو كاان 
قد اهنيا تناول الشاي وظنت انه ذهب 
لتناول بعض الليموانده .من مقعدها  

كانت تستطيع رؤيه كامل مكان احلفله  
اي مكان  ولكن جو مل يكن ظاهرا يف  

وانتظرت اميي مخس دقائق وهي تفتش 
املنطقه بنظره مضطربه مل يكن من عاده 
جو الذهاب اىل اي مكان من دون ان  
يقول هلا واقتنعت انه ليس موجود هناك 



وبدات التفتيش احلدائق دون جناح  
رجعت اخيا اىل مكان احلفله ومل جتده 

 فعادت الكمال البحث عنه 
فسها خلف  يف النهايه وجدت اميي ن

القصر تنظر اىل احلدائق املزروعه بشكل 
رائع ومروج خضراء ودرجات عريضه 
تقود نزوال اىل ممرات مليئه ابلورود  

ونوافي وسط مساكب الزهور وتوقفت  
لتشاهد نوافي املاء الصاعده اىل االعلى 



وهي تتحول اىل لون الفضه حتت اشعه  
الشمس وتسالت ما اذ كان جو قد مر  

مال فوق حوايف النوافي  من هناك و 
 لتسيي قاربه الذ ي رحبه يف احلفله 

وبعد دقائق كانت اميي تنظر عرب املاء  
الصايف يف الربك ولكنها مل جتد اثرا  

لقارب جو ويف اللحظه التاليه تطلعت 
لتجد الدوق دو بوليان يراقبها من  



الناحيه االخرى للربكه واجفلت  
 واطلقت ضحكه صغيه وقالت معتذره 

خشى ان اكون متطفله اان احبث عن ا-
 صيب صغي 

 ورفع حاجبه وقال
ما الذي جعلك تفكرين انه هنا؟ هذه -

حدائق خاصه هل فتشتت يف مناطق 
 اخرى من مكان احتفال؟



والحظت اميي استياءه .ايللسماء هل  
يعتقد اهنا امنا تتجول هناك فقط؟ولعده 
حلظات غي مرحيه شعرت ابهنا جمربه  

صرب مع الوضع اىل ان  على التعاطي ب
جعلها قلقها على جو تتصلب فقالت 

 هبدوء
مل اكن الجئ اىل هذا املكان لوال انين  -

قلقه بعد تفتيشي يف املكان هناك دون  
 جناح



 فقال بربود 
هل من عاده الصيب التجول بعيدا؟-  
ال مل يفعل هذا من قبل دون اخباري -

 اهنا املره االوىل 
.هل لديك  من الواضح انه ليس هنا -

 فكره اين يكون قد ذهب؟
فهزت راسها انفيه فقال هلا بصوت  

 عميق ابرد وكانه يقر اامرا واقعا 
اين كنت عندما افتقدته؟-  



لقد افتقدته اثناء تناول الشاي حتت  -
 اخليمه ظنت انه ذهب لشرب الليموانده

اذا كان افضل لك ان تبقي حيت -
انت اىل ان يعود ولكن كمعظم النساء  

عرت لقد ذ  
اننا يف بلد غريب وهذا عمل غي -

 عادي من جو 
قبل اي حركه قادمه لنستعيد ما -

حصل اوال وال تظهري هكذا مبظهر  



ماساوي فلم حيدث شئ بعد سوى 
 ضياع صيب صغي هل اتيت بسيارتك؟ 

اجل لقد اصلحتها-  
فتاه عاقله!اعتقد ان الفاتوره مل تكن -

مكلفه؟واان اكيد انك وجدت فارقا يف 
ها ادائ  

اوه...طبعا...لقد اصبحت كالنحله-  
هل تبحثني عن الصيب الذي شاهدته  -

 معك عند دكان احلداد؟



اجل -  
 
 
 
 

واتى ردها من عوطف خمتلفه اذا هو مل 
ينس انه راها من قبل البد انه مسع  

برغبه جو بركوب احلصان وجتاهل االمر  
 واتبعت تقول 



لقد اعتقد ان حصانك رائع فاجلياد  -
هذه االايم وجو حيب احلرس على اندره 

اجلياد يف لندن ويريد ان يصبح واحدا  
 منهم 

حقا؟وهل تسكنني يف لندن؟وهل -
 اتيت لقضاء عطله؟

ال...فنحن هنا ملده سنتني فابن اخي -
جو مصاب مبرض صدري واان امل ان  

 يشفيه هواء اجلبال 



ايللولد املسكني !هل انت هنا بدال  -
 من والديه؟ 

 حادث سياره عندما  والداه قتال يف-
 كان يف الثالثه من عمره 

ووصيه؟-  
اان وصيته اان كل عائلته-  

انت مازلت طفله امام هذه مسؤوليه-  
وهذا لصاحله سنكون صغيان معا -  



ونظرت اىل غيمه مرت فحجبت  
 الشمس مث غيمه اخرى فقالت 

يبدو اهنا ستمطر -  
انك اتخذين مسؤوليه الصيب بشكل  -

 جاد اليس كذلك؟ 
جو كالنبته الغضه ولكنه حتسن االن  -

 كثيا لقد شفي من سعاله 
هل قلت ان مرضه منذ الوالده ؟لو -

 كان كذلك فال اتوقع شفاء اتما 



ورفعت اميي راسها لتجد اهنما قد بلغا 
هنايه احلديقه اخللفيه للقصر تقريبا  
 فاسرع ابلرد على نظرهتا املتساله 

سنتبع طرف اخليط فالصيب حيب  -
ذا فسنحاول البحث يف اخليل ل

 االسطبالت
ولكن جو ال يعرف املكان-  

مبا انه حيب اخليل فالبد انه اشتم -
مكاهنا فاما ان اييت من هنا او من  



موقف السيارت يف اخلارج اذا لقد  
اصلحت السياره ارجو اال ترسلي  

 الفاتوره للدكتور؟
لقد غي موضوع احلديث فجاه حبيث  

 فوجءت اميي وقالت
 استطيع لقد كان لطيفا  اوه ال ال-

ابعاريت سيارته وكان قلقا جدا الهنا مل 
 تصلح واان... 



وتوقفت فجاه ولكن متاخره ولعنت 
لساهنا املتهور اخر شئ كانت تريده ان  
 يعرف ابنه كان مصيبا بكالمه عن جول

اذا لقد اتصل بك كما قلت متاما-  
لقد اتصل يب المر اخر وذكر السياره-  
دعاك لللعشاء لييح دعيين احزر.لقد  -

 ضميه 
لقد كان اكثر من طبيب لنا .انه -

 صديق



ووصال اىل الباب احلديدي يف اجلدر اىل  
جانب القصر ووقف الدوق ويده على 

 مقبض الباب ونظر اليها 
يبدو انك تدافعني عنه هل لديك  -

 خطيب يف بلدك؟ 
 ودهشت اميي لسؤاله واجابت 

ال...ال يوجد احد-  
تدخل قبله اىل ابحه وفتح الباب وتركها  

رائعه حتتوي على كال جانبيها اسطبالت 



للخيول وكان جو يقف عند االسطبل  
الثاين على رؤوس اصابعه ليلمس  

 احلصان
والتفتت اميي لتلتقي ابتسامه الدوق  

الساخره وكان ارتياحها كبيا فاعادت له 
 االبتسامه وكان جو يقول للحصان 

اان اسف النين الاملك قطع سكر  -
عطيك ولكن لو كنت يل العطيتك ال

 املئات منها كل يوم



اذا لكنت قتلته بلطفك-  
واستدار جو عند مساع صوت الدوق  

 وابتسم الميي وصرخ 
هل اتيت لرؤيه اجلياد اميي -  

ال...كنت افتش عنك .ماذا تفعل  -
 هنا؟

لقد رايت رجال ايخذ حصاان اىل -
االسطبل عندما وصلنا ابلسياره لذا 

اتيت اىل هنا عندما كنت تتحدثني مع  



رئيس املدرسه اللقي نظره عليه كنت  
سارجع فورا لقد نسيت احضار بعض 
 السكر وليس معي جزره والشئ الطعمه

 ونظر جو اىل الدوق وصرخ
لقد رايتك عند احلداد لقد كنت قاسيا -

وحصانك رائع جدا   
جو!لقد حذرتك من قبل من ابداء  -

 املالحظات الشخصيه ,اعتذر فورا 
اان اسف سيدي ولكنك بدوت قاسيا-  



ولكن الدوق كان ينظر اىل جو وفمه 
 يرجتف عند الزوااي وساله وعيناه تلمعان

احتب ان تركب حصاان؟ -  
 وامسكت اميي يده وخاطبت الدوق 

ان  شكرا كثيا ملساعدتك يل ال جيب -
 نشغل وقتك اكثر من هذا 

واتسعت عينا جو اىل اخر مدامها وبدا  
 كانه سينفجر من اللهفه وصاح 

االن؟-  



وذهب الدوق حنو االسطبل واخضر 
سرجا ووضعه على احلصان الذي كان  
جو يالعبه مث محل جو ووضعه على 

 ظهره واعطاه اللجام 
وامحرت وجنتا جو من االاثره وبدت 

في وجهه الصغي  عيناه كنجمتني المعتين
 وصاح 

اميي !انظري اان راكب للحصان! -  



واخذ الدوق يسي به حول الباحه  
واكمل له دورتني مث عاد به حيث رفعه 

 وانزله على قدميه وقالت اميي 
اشكر الدوق على كرمه -  

 وقال جو وهو يف منتهى السعاده
شكرا لك ايسيدي-  

وامسك يد اميي وعندما احنت راسها  
 ساهلا مهسا 

اسم احلصان اميي ؟ ما -  



 واجابه الدوق 
دولني -  

 فقال جو
شكرا لك اي دولني-  

واحست اميي ان عينا احلصان ملعتا 
واصبحت تواقه البعاد جو قبل ان  

 يتسبب هلا احراج اخر
فشكرت الدوق اثنيه واخذت جو  

مبتعده ولكن كان له قول كلمه اخيه 



فقال بصوته الو اضح الصغي قبل ان  
السمع يصبحا بعيدان عن   

اليس الدوق لطيفا ,اليس كرميا؟ -  
واىل ان اوى اىل فراشه تلك الليله مل  

يكن لديه شئ يتحدث عنه سوى ركوبه  
حصان الدوق وسارعت بعد ان انم 

 لتتحضر للخروج مع الدكتور
وبعد قليل كانت السياره تسي هبما عرب 
املنحدرات وكان اهلواء معطرا برائحه  



الزهور الىت ال ميكن حتديد نوعها وفجاه  
استدار عن الطريق الرئيسه ليدخل يف 
طريق اضيق وبعد عده دقائق كان يقف  
امام نزل قدمي صغي وهناك يف غرفه 
عتقها الزمن يني ضوه خفيف متتعا 

راب القهوه اىل جانب انر بوجبه لذيذه وش
املدفاه وكانت الساعه قد بلغت العاشره 
والنصف عندما غادرا وعندما وصال اىل 
الفندق كانت تشعر ابلسعاده لقضاء  



يوم من اسعد اايم حياهتا وشكرته على 
 االمسيه اجلميله... 

 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع 
مل تكن اميي تتوقع قدوم يوم االثنني ومبا 

الصيب اىل مدرسته   انه قدم واوصلت
فقد جلست يف ابحه الفندق تتناول  
قهوهتا وحتاول التكيف مع يومها دون  
وجود جو ,واخذت تفكر ابملعلمه 

السيده غرونويلد الىت قابلتها يف املدرسه 
وهي معلمه جو وشعرت اميي ان هناك  
شيئا ما خبصوص تلك املراه الواثقه من  



نفسها والىت مل تكن تناسب ابدا  
املعلمه شخصيه   

عفوا اي انسيت -  
كان املتكلم السيد بروالرد صاحب 

اركها السهر على جو  الفندق الذي ش
يف احلك ساعات مرضه ,وابتسمت له 
اميي كانت حتب هذا الرجل املتواضع  

 واتبع قوله 
هل تفتقدين جو؟ -  



 ووضعت اميي فنجاهنا الفارغ وقالت
اجل...لن يدوم هذا طويال ...امتىن  -

ما قريبا تشغلين  ان اجد وظيفه  
هل هلذا السبب تبدين قلقه ام  -

 السبب هو الصيب الصغي؟ 
االمرين معا ...وهل كان واضحا على -

 ذلك ؟ 



اذا انسي امر جو ,سوف يستقر يف  -
مدرسته االن .هذه الوظيفه الىت تسعني  

 اليها هل هي مهمه لك؟
اجل..-  

واتبعت اخباره حول املها يف التدريس  
هناك وظائف  ولكن يبدو ان ليس 

شاغره االن وهز راسه بعطف عندما 
 انتهت من كالمها 



سوف تناسبك وظيفه السيده -
غرونويلد اهنا ليست يف احلقيقه معلمه  

مدرسه لقد قبلت الوظيفه لتبقى ابلقرب 
من الدوق دو بوليان فهي تنتمي  

لالرستقراطيه الفرنسيه وكانت متزوجه  
من البارون غرونويلد منذ ثالث سنوات 

نفس الوقت الذي كان فيه الدوق   يف
لت بعد  خمطواب للوسيل داربلي الىت قت

بضعه اشهر حبادثه تزجل لقد كانت  



السيده غرونويلد جمنونه حبب الدوق  
دائما وهناك اشاعات ابهنا تزوجت 

البارون الن الدوق خطب لوسيل ويقول 
االخرون اهنا تزوجت البارون الجل ماله  

 .لقد تويف منذ سنه تقريبا 
ولكنها ابلطبع مل تتزوج البارون الجل  -

 ماله الهنا متحدره من عائله غنيه؟



عائلتها فقيه ومع ان البارون كان  -
مشهورا بثرائه اال انه اصبح سكيا 

 ومقامرا بعدما تزوجا ومات وهو مديون 
انك تسميها السيده وهي يف الواقه  -

 ابرونه وهذا حقها؟ 
عندما عملت كمدرسه اوضحت اهنا  -

ضل دعوهتا ابلسيده غرونويلد تف  
ولكن كان ابمكاهنا اتمني عمل افضل -

 من مدرسه يف مدرسه قريه؟ 



ليس هناك وظيفه افضل جتعلها قريبه -
 من اعتاب الدوق 

فهمت ماذا تعين... -  
بعد الغداء كتبت اميي طلبني لوظيفتني  
تدريس شاهدت اعالانهتا يف اجلريده 

ولو  ولكنهما كاان بعيدين عن تريون 
كانت حمظوظه ابحلصول على واحده 
منهما فستظطر الستئجار شخص اييت 

 جبو من املدرسه



كان امامها اكثر من ساعه على موعد 
ذهاهبا اىل جو لذا اخذت كتااب معها 

لتمضيه الوقت على السفوح وهي تقرا  
ووجدت مكاخنا املفضل يف الشمس  

امام منظر مجيل حييط ابلتالل واملدرسه 
 يف االسفل

فجلست هناك ومل تكن يف مزاج للقراءه 
فاخذت تستعيد حمادثتها مع السيد  
بروالرد وكم ستكون دهشه السيده 



بروالرد عندما تعلم ان زوجها قد حتادث 
مع ضيف عندمها حول بعض  

االشاعات سعادهتما جعلت اميي تشعر  
ابلوحده فقد بلغا اعلى درجات 

االخالص معا بنوع من احلب منا وتعمق  
سنوات ملساء اتخر جو يف مع ال 

ديه الكثي الذهاب اىل الفراش الن ل
ليقوله الميي حول مدرسته اجلديده وعن 
معلمته اللطيفه وشعرت ابلراحه الهنا  



عرفت انه سيستقر يف حميطه اجلديد 
بسعاده واستمعت اليه بصرب ويف النهايه  

غلبع النوم وتركته اميي سعيده الهنا  
البحث عن  تستطيع اخيا ان تبدا يف 

 عمل هلا
تلك االمسيه جلست اميي لتناول 

العشاء وهي تفكر بوحدهتا واثناء تناول  
القهوه مسعت صوت سياره تقف وابهبا 
يقفل ويف اللحظه التاليه دخل الدوق  



اىل الباحه مث اىل الفندق وهو يرتدي  
ثياب السهره وتسالت ماذا ايت به اىل  

هنا يف وقت هي واثقه ابنه يقضيه  
ل العشاء يف قصره او خارجه مع  بتناو 

اصدقائه ومن حسن حظها انه مل 
يالحظها جتلس اىل تلك الطاوله  
 الصغيه يف زاويه الباحه البعيده

وقررت ان تنتظر هناك اىل ان يذهب 
من زاويتها واحتست   قبل ان تتحرك



اخر جرعه من القهوه واخذت تستمع  
اىل عندليب يف غابه جماوره يثي 

نه اجلميله واغمضت  مشاعرها ابحلا
عينيها لتستغرق يف مساع هذه املعزوفه  

املوسيقيه الرائعه وبعد اتين خرق 
الصمت من حوهلا صوت خطوات  

قاسيه اثبته فخفق قلبها وفتحت عيناها 
 لرتى الدوق واقفا عند الطاوله 



مساء اخلي انسه ليسرت هل تتمتعني -
ابغنيه الطي هل ذهب كل الساهرين  

ت هنا هل ازعجك؟ االحظ انك الزل
ساحميين على تطفلي ولكن هل تنتظرين  

 احد؟
كان ينظر اىل عينيها ولكن االنطباع  
 على وجهه كان كمن ينظر اىل شئ اخر 

ال...ال انتظر احدا .كنت استمع  -
 لالصولت الرائعه هلذه الليله اجلميله 



لن اؤخرك اكثر من حلظه-  
وراقبته اميي وهو جيلس يف املقعد املقابل 

حول الطاوله وابتسم هلا ابتسامه  هلا 
 ساحره وهو يستقر يف مقعده

انسه الليسرت يعتقد السيد بروالرد ان -
ابمكانك مساعديت فقد كنت ابخلارج 
عند املنحدرات بعد ظهر اليوم,اليس 

 كذلك؟
اجل ...كنت هناك-  



امل تري تلميذ مدرسه اشقريف العاشره  -
من عمره اثناء وجودك هناك؟يلبس كنزه 

ء وبنطلوان اسود؟بيضا  
وتذكرت اميي اهنا راته بعد ظهر ذلك  

اليوم وهو يهرب منها وقررت ان تستمع 
اىل مزيد من التفاصيل قبل ان تقول اهنا  

 راته 
وملاذا؟هل هو مفقود؟ -  



ميل مل يذهب هذا اليوم اىل املدرسه  -
ومل ميض اىل املنزل لتناول طعامه ,مدبره 

قبل منزيل انتظرت اىل ان اهنيت عشائي 
ان تبلغين يبدو انه كان يتاخر يف اخلارج  
 قبل االن ولكنه مل يتاخر هكذا من قبل 

وترددت اميي لو ان الصيب كان يف ورطه  
ما فلماذا تسلمه؟من انحيه اخرى 

اهلروب لن يفيده والتجول يف التالل 
خطر يف الظالم فقد يقع وميوت  



,واعرتفت بعد تردد ابهنا راته وروت ما  
ع اليها ابنتباه وقال هلا  شاهدته واستم

 بعد ان اهنت كالمها 
وهل تستطيعني ان اتخذيين اىل املكان -

 الذي اختفى فيه ؟
اجل -  

اذا هيا بنا...ولكن ارتدي اوال مالبس -
 مناسبه وحذاء مناسب فهواء اجلبل ابرد 

 



 
 
 

كانت السياره تقف امام الفندق وفتح 
هلا الباب اخللفي لتدخل مث جلس يف 

ق واغلق الباب وشعرت اميي مقعد السائ
برائحه عطر معني تشتمه للمره الثانيه  

ذلك اليوم فقد كانت السيده غرونويلد 
 جتلس اىل جانبه يف املقعد االمامي



اعتقد انكما تعرفان بعضكما-  
 وقالت السيده

لقد التقينا هذا الصباح يف املدرسه-  
لقد رات االنسه ليسرت ميل بعد ظهر  -

ايسيمون ستدلنا على مكان  هذا اليوم 
 وجوده

 وقالت سيمون بصوت انعم
هل من الضروري ان اتخذ معنا -

االنسه اليسرت اي برول؟قد يكون لديها  



ارتباطات اخرى كان ابمكاهنا ان تصف 
 املكان لنا؟

ايعزيزيت سيمون االنسه ليسرت التعرف -
تلك املنحدرات جيدا والعديد من  

ر الغريب املمرات يبدو متشاهبا امام نظ
افضل لنا ان حنضرها معنا قبل حلول 
الظالم فكلما وجدان ميل اسرع كان 

 افضل



ال اعلم ملاذا تزعج نفسك به انه ممل -
ووقح وال حيتمل يف املدرسه لقد كان  

 السيد تريغون يقول يل... 
السيد تريغون كاستاذ له جيب ان ال  

يتحدث بقصص ومهيه عن املدرسه ما 
 فعله كان غي هام

لصيب مير يف ظرف سئ وحيتاج اىل  فا
املساعده وليس للنقد انه ليس ولدا  

 سيئا 



وكان الدوق يتكلم هبدوء ولكن بغضب 
وسارت هبم السياره بسرعه واخذت 
سيمون علبه سجائر وعرضت واحده 
على اميي ولكنها رفضت فاشعلت  
واحده ووضعتها بني شفيت الدوق  

 واشعلت اخرى هلا 
كان يغين عن    ابلنسبه الميي هذا الفعل

الكلمات فهو يظهر عمق الود بني  
االثنني وكان القمر اليزال يعلو يف  



السماء والسياره تصعد واىل يسارها  
شاهدت القصر ومالت اىل االمام  
لتحدق ابلطريق وقد الحظت كيف  

ختتلف املنطقه هناك يف الضوء اخلفيف  
وكان الدوق يسي ببطء منتظرا تعليماهتا 

ره القدميه  وشاهدت اميي الشج
وكوخالراعي مث اجلسر فوق الساقيه على 

 يسارها وقالت



اىل االمام مباشرهه هناك بوابه مزرعه -
 اوقفت السياره داخلها 

ودخل الدوق اىل املكان الذي اشارت  
اليه واوقف احملرك وخرج السيجاره من  

 بني شفتيه واطفأها وقال
هل انت متاكده من املكان؟-  
حلقل متاكده لنخرج ونقطع ا-  

االفضل ان تبقي يف السياره سيمون -
فانت غي مستعده للمشي على العشب 



واالرض الصخريه هل املكان بعيد انسه 
 ليسرت؟

عرب حقلني بينهما غابه-  
واستدار الدوق بعد ان خرج من  

السياره ليساعد اميي على النزول وتركها  
تسي امامه مت تبعها واجتها حنو الغابه  
واحست ابصابعه متسك بكوعها خبفه  

وابلتدريج بدا سحر وجوده معها يسري 



فيها بينما ظالل املساء بدات تشتد من 
 حوهلما

الغابه الىت كاان يقطعاهنا كانت صغيه 
يج بدات االشجار تقل وبرزت  وابلتدر 

امامهما من بعيد الصخور يف هنايه احلقل 
 فقال

اعتقد اننا نتجه االن اىل املكان الذي -
 اختفى فيه ميل اليس كذلك؟



وهزت اميي راسها وقادته اىل الصخور  
 على حافه املنحدر وقال هلا 

انتبهي االن قد تصابني ابلدوار -  
ولكن اذا اصيبت ابلدوار فلن يكون  

الرتفاع هو السبب بل هو رد فعل على ا
قربه منها وواقع انه يقف خلفها ميسك  
بذراعيها من فوق بقوه وثبات وامل  

راسه لينظر من فوق كتفها اىل املنحدر 
 وقال



اترين ذلك املنبسط الصخري حتتنا  -
مباشره هو فوق مدخل العديد من  
املغاور الىت تنتشر هنا كان املهربون  

وات وهي املكان يستخدموهنا منذ سن 
 املناسب الذ ي خيتبئ فيه ابلتاكيد 

وهل تظن ميل خمتبئا هناك؟ -  
اان متاكد هلذا اردت معرفه املكان  -

ابلضبط فقد يستمر حبثنا اايما اعطين 
 يدك 



 
 
 
 
 
 

وهبطا ويدها يف قبضته وسادت حلظات 
صمت رهيبه عندما وصال اىل املنبسط 
الصخري ومشى امامها وقد الصقها به  



وعندما دخال املغاره وبعد املدخلمباشره 
 التقط الدوق شيئا وصاح 

ميل ؟-  
 ومل جيبه سوى صدى صوته 

ميل اعلم انك هنا لقد وجدت كتابك -
اخرج وواجه مشاكلك كرجل اذا مل 

قبل ان اذهب سازهق روحك  خترج 
 ورمى الكتاب وامسك بذراع اميي وقال

هيا بنا سيتبعنا ميل بعد قليل-  



ولكن الن انخذه معنا؟لن ترتكه اييت  -
 لوحده؟هذا ليس عدال

وجتاهل كالمها وساعدها على الصعود  
بصمت صخري وبعد ان وصال اىل  

 القمه قال 
ميل ولد وترعرع هنا يف هذه التالل -

كراحه يده انه ماهر كمعزى وهو يعرفها  
اجلبال الربيه وتركه يعود وحده افضل  

 من االذالل امام سيدتني مجيلتني 



وسارت اميي جبانبه عرب احلقل وقد  
ادركت انه يفعل الشئ االفضل انسانيا 

 وسالته سيمون
هل وجدته؟ -  

 وانتظر برهه ويده على املفتاح
سيلحق بنا-  

 وابتسمت رفيقته برضى



ل امامنا ساعه نقضيها  هذا جيد اليزا-
حسب ما خططناه بعد ان نوصل  

 االنسه ليسرت اىل الفندق 
وادار حمرك السياره مث استدار هبا ليواجه 
الطريق الذي قدموا منه وكان الظالم  
يهبط بينما كانوا يتجهون اىل الفندق  
ولكن سيمون الحظت ان السياره  

انعطفت ابجتاه شاتو دي فلور بدال من  



حنو القريه مث الفندق  اكمال الطريق 
 وصرخت 

ولكن برول مل انت ذاهب اىل القصر  -
؟هناك وقت طويل امامنا للذهاب عند 

ال بونر فهم ال يتوقون قدومنا قبل 
 العشاء 

ايعزيزيت سيمون ميل مل حيضر بعد واان -
اريد ان اكون هناك عندما يصل اما 

ابلنسبه للسهره فقد اتصلت ابل بونر  



ء وبعد ان عرفت فور انتهائي من العشا
ان ميل مفقود واعتذرت ..استطيع ان  

اوصلك اىل هناك لوحدكواعود اىل  
 القصر 

وخفف سرعه السياره واستدار اليها  
 بسرعه وقال 

حسنا؟مارايك؟-  
انت تعلم انين ال احبذ فكره الذهاب -

بدونك ولكنين بصراحه ال اعلم ملاذذا  



تعتقد ان االنسه ليسرت قد تتخلى عن 
اب معنا اىل القصر فرمبا قد سهرهتا للذه

 يكون لديها موعد مع الدكتور 
ودخلت السياره بني دفيت بوابه القصر  

وساعد وتوقفت عند املدخل الرئيس 
الدوق السيدتني مث سار بينهما ليحيي 
 اخلادم الذي فتح الباب وقال الدوق 
 اترك الباب مفتوحا اي ساشا ميل قادم



م  ودخل هبما اىل الصالون واحضر اخلاد
بعض الشراب وقدمه هلم ورفع الدوق  

 كاسه وقال
اشكرك انسه ليسرت لقد وفرت على  
ساعات من البحث عن الوغد ميل  

 .اهال بك يف زايرتك لبلدان اجلميل..." 
 وقالت سيمون

البد انك جتدين اختالفا عن اضواء  -
لندن الالمعه انسه ليسرت ومن الواضح  



انك متعلقه اببن اخيك لتتخلي عن كل 
من اجلهشئ   

اجل,اان متعلقه به جدا وامل انه كان  -
 حسن السلوك يف يومه االول؟

بشكل رائع ولكن كل شئ جديد عليه -
وما شك انه سيصبح شريرا كباقي 

 التالميذ بعد ان يستقر 
ال اعرف اذا كان شريرا ولكن ارجو  -

ان تبلغيين اذا اساء التصرف عاده هو 



مطيع واخالقه جيده ومل يسبب يل اي  
ازعاج واان واثقه انه لن يزعجك اي 

 سيديت
 فابتسمت سيمون وقالت

من السهل ان يؤخذ على انه اخوك  -
 او ابنك ,اعين انه يشبهك

 وقال الدوق بثبات 



ن اخيها ابدا  االنسه ليسرت ال تشبه اب-
,فالفىت اشقر وعيناه زرقاوان بينما 
 شعرها امحر وعيناها بنيتني ذهبيتني

 ونظر اىل عيين اميي وقال
ابلتاكيد بنيتني بلون الذهب-  

وشعرت اميي ابلراحه عندما دخل ساشا 
ليقول ان ميل وصل واعتذر الدوق فورا 
وترك الغرفه وعندما عاد نظر اىل اميي  

ساحره وقالاببتسامه   



حسنا انسه ليسرت ميكن لبالك ان  -
يراتح ابلنسبه مليل فلم اضعه يف  

االصفاد وهو االن يتناول عشاءه قبل  
ذهابه للنوم ,ساترك لرئيس املدرسه ان  

 يتعامل معه 
وشعرت اميي ان الوقت قد حان لعودهتا 

 فقالت
يف احلقيقه جيب ان اذهب -  



وهنضت لتقف على رجليها واقرتبت من 
ق الدو   

جو يشعر ابالاثره من يومه االول يف  -
 املدرسه ورمبا يستيقظ وال جيد احد قربه 

 وهز الدوق راسه وقال
اخالصك البن اخيك يعطيك فخرا اي -

 انسه ليسرت 
 وابتسمت له والتفتت اىل سيمون وقال

تصبحني على خي سيده غرونويلد -  



 وسار معها الدوق اىل املدخل
يوصلك اسف النك ستغادرينا ابكرا س-

 ساشا
وكان اخلادم قد اسرع اىل السياره وفتح 

 ابهبا واتبع الدوق كالمه
تصبحني على خي انسه ليسرت وشكرا -

 لك على رفقتك وعلى مساعدتك
تلك الليله ظلت مستيقظه بينما كانت 

تفكر ابحداث تلك الليله البد ان  



السيده غرونويلد تسعى الهثه وراء  
ي ان الدوق وهلذا السبب جيب على امي

تكون حذره ابن التكون وديه مع  
الدوق فقد تنتقم الفرنسيه من جو  

كانتفكي وضيع ولكنه ممكن وغطت يف 
النوم وهي تفكر كيف تبقى بعيدا عن  

 طريق الدوق يف املستقبل 
 
 



 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 

كانت اايم السبت واالحد تعين الميي  
وجو قضاء يومهما يف اخلارج اذا مسح  
الطقس بذلك مساء يوم اجلمعه هطل  



املطر بغزاره ولكن صباح السبت كان  
مشرقا وتناوالا الفطور يف الباحه حتت 

مساء زرقاء واعده بيوم مجيل ...العشب 
يف احلقول كان رطبا لذا ذهبا اىل القريه  

ت وامضيا ساعات يتفرجان ليجواب احملال
على واجهات احملالت مث تناوال الغداء  
على تراس يشرف على القمم املكسوه 
ابلثلج مث ركبا بعدها العربه الكهرابئيه  



الىت اوصلتهما اىل القمه وانتهى يومها  
 بسرعه مذهله 

عندما عادا اىل الفندق دهشت اميي  
لرؤيه جول جيلس اىل طاولتها وقت  

 العشاء 
خلي اي امييمساء ا-  

وهنض من مقعده حيييها وميسك هلا  
 الكرسي لتجلس قائال



ارجو ان المتانعي مبشاركتك طاولتك  -
.بعد وفاه زوجيت اعتدت على تناول  

العشاء يف اخلارج كيف تقضني  
اايمك؟وكيف يقضي جو اايمه يف 

 املدرسه
واخربته اميي كل شئ ماعدا ما حصل 

اء  معها ومع الدوق .وانت هليغا ابلعش
وسرت اميي لوجود شخص تتحدث معه 
وعلمت ان جول لديه تذكرتني حلضور  



حفله موسيقيه ذلك املساء وطلب ممن 
اميي مرافقته حلضورها مث ساهلا ومها  
 يتجهان اىل مكان احلفله املوسيقيه

هل بلغك اي شئ اجيايب حول  -
الوظيفه؟انت ترغبني والشك بوظيفه  

 حمليه؟ 
جداي  اجل...جيب ان افكر ابالمر-

 االن بعد استقرار جو يف املدرسه



هل فكرت يوما ابلزواج؟سيحل هذا  -
 مشاكلك

طبعا فكرن ابلزواج ..ولكن حياه جو -
اتيت يف املركز االول ,لقد كرست 

 السنتني القادمتني له 
وبعد ذلك؟ -  

واحست اميي ان هناك غايه وراء سؤاله  
,ومتنت ان الحياول طلب الزواج منها  



يدخل يف حياه جو ايه فهي ال تريد ان 
 ااثره بعد

فالسعاده اتيت مع الصحه وهي مصممه 
ان حيصل عليهما معا وهزت كتفيها  

 قائله 
ارفض ان احبث االن امر املستقبل -  

وامضيا امسيتهما يف مساع احلفله  
املوسيقيه هبدوء وعندما عادت اىل  
غرفتها تستعد للنوم شعرت ابلبؤس 



وهي  والقلق فجلست اىل طاوله الزينه 
ها ونظرت اىل وجهها يف  متشط شعر 

املراه مالحظه ان صحتها حتسنت منذ  
وصوهلا اىل هنا واكملت متشيط شعرها  

 اىل الوراء وذهبت اىل الفراش 
صباح االحد خرجت مع جول اىل  

نهار  احدى الغاابت اجلميله لقضاء ال
كان هناك ثالثه اطفال انضم اليهم جو  

فه للعب وكانت مربيتهم جتلس على مسا



قريبه من اميي وهي مستغرقه يف الكتابه  
واخرجت اميي كتاهبت وغرقت يف القراه 

وبعد وقت قصي افتقدت اصوات  
االطفال وتطلعت لتجد ان جو قادم 

حنوها واالطفال ومربيتهم ذهبوا وصبت 
جلو كواب من الليموانده شربه بعطش 

 دون توقف 



ايهلي انت عطشان ساحضر منشفه -
ايدينا يف الساقيه  من السياره وسنغسل

 قبل تناول الشاي 
وعندما اقرتاب من الساقيه اسرع جو 

 امامها فنادته قائله 
انتبه االن -  

ويف اللحظه التاليه اصاهبا اهللع الهنا 
رات جو وقد زلت به القدم وسقط يف  

على صوهتا ابمسه املاء وصرخت اب



وقفزت كاجملنونه خلفه ومدت يدها  
عميقه اكثر  تلتقطه ولكنه غاص يف مياه 

واسرعت اىل االمام اكثر وهي ايئسه  
واستطاعت ان تلتقط كنزته مث وبقوه  
جمنونه قاومت التيار والقته اىل حافه  

الساقيه ثقل املاء على ثياهبا منع التيار  
ان جيرفها ولكنها عندما افلتت جو على 

احلافه جرفها التيار وكافحت بكل 
ماتبقى من قوها وامسكت احد 



تدليه فوقها واخذت جتر  االغصان امل
نفسها جبهد اىل ان وصلت اىل الضفه  
وخرجت بعد جهد لتقف على رجليها 

مقطوعه االنفاس وثياهبا ملتصقه جبسدها 
تنظر اىل املكان الذي تركت فيه جو 
على ضفه الساقيه ولكن جو مل يكن  
مستلقا هناك وحده كما تصورت بل  
كان هناك شخص ينحين فوقه ويعمل  



ى اعادته اىل الوعي ودون  بتصميم عل
 وعي منها تنفست ابسم الدوق

برول؟ -  
مث اندفعت اىل االمام ويف كل خطوه  
صاله من اجل جو واغمضت عينيها 
وهي تتقدم وبعدما بدا هلا وكانه دهر  

امسك الدوق بذراعيها وشاهدت بغرابه 
 وجبهته مليئه ابلعرق واسرع يطمئنها 



كل شئ على ما يرام ...جو خبي  -
ربيين مبا حدث الحقا,ستخ  

وللحظات امسك هبا يدفعها وهي تسي 
على  متكئه عليه ابرهاق غي قادره

الكالم واستمرت تذكر نفسها ابن جو 
 سيكون خبي مث قالت وهي ترجتف بعنف

شكرا لك! اوه شكرا لك -  



التشكريين ...انت من انقذته وليس  -
اان.واالن اخلعي ثيابك املبلله بسرعه  

يف السيارهمعي غطاء   
وابتلعت ريقها بصعوبه وهي متنع الدموع 

 من اهلطول
لدي غطاء يف السياره ومعي ثياب -

 سباحه وثياب جلو
وبينما كانت ترتدي ثوب السباحه يف  
سيارهتا كان الدوق جيفف جسم جو 



ويلبسه ثيابه ويلفه بغطاء السياره ويضعه 
يف مقعد السياره اخللفي ووضعت اميي  

هلا وجلست اىل جانب  الغطاء االخر حو 
الدوق يف سيارته ويف يدها كوب قهوه  

من اانء القهوه الذي جلبته معها واعطى 
الدوق جلو بعضا من القهوه الساخنه 
وترركه لينام وشعرت اميي ابلدفء من  
 جراء القهوه الساخنه وقالت للدوق 



ال اعلم كيف استطعت الوصول اىل  -
جو هبده السرعه ولكنين اشكر السماء 

نك كنت هنا ساكون ممتنه لك بقيه  ال
 عمري

لقد مسعتك تصرخني عندما كنت مارا -
من هنا وتوقفت وعندما مسعتك 

تصرخني اثنيه اسرعت العرف ماهي 
مشكلتك ..وجدت الصيب مغمي عليه 

على ضفه الساقيه واعتقدت انك  



ذهبت لطلب ملساعده مل اكن اعرف 
انك مازلت ابملاء واستعاد الصيب وعيه  

 سن احلظ القيتيه على معدته مما النك حل
على اخراج املاء من رئتيه ساعده  

وتطلعت اميي اليه وهي تعتقد انه اليبدو 
وكانه نفسه وعندهل شاهت ان بذلته  

 مبلله حيث اتكات عليه 
بذلتك مبلله...كم اان اسفه-  



تنسي االمر املهم انك والصيب خبي  -
االفضل ان اعيدك اىل الفندق فقد 

وانت حباجه اىل الراحه تلقيت صدمه   
ارجوك عد اىل منزلك وغي ثيابك فقد -

استعدت نشاطي واستطيع قياده  
السياره بنفسي فلم ابلل ثيابك فقط بل 

 اخرتك 
توقفي عن القلق على فاان خبي متاما-  



واحست بتغيي مزاجه وتساءلت عما 
سبب هذا ها قد عادت اثنيه اىل مركزها 

تناوهلا وهو يف مركز اعلى بعيدا عن م  
 وسارا ابلسياره اىل االمام وقال ابختصار

ساشا سحضر سيارتك ..وسنفعل ما -
اقوله لك ساخرب السيده بروالرد عن  
ضروره بقاءكما يف الفراش لذا ارجوك  

 التقويل ايه كلمه 



وسارت السياره هبما وهي صامته 
واخذت بني الفينه والفينه تنظر اىل  
هلا   املقعد اخللفي لتطمئن على جو وبدا

ماحدث وكانه كابوس وبدا رد الفعل  
ببطء يتجمع على شكل دموع يف  
 عينيها ونظر اليها الدوق قائال بلطف 

هل انت خبي ؟-  
اجل شكرا لك -  



هل تشعرين ابمل يف مكان ما؟امل -
 تصطدمي ابلصخور؟

ال-  
انت انقذت الصيب...واالن انسي  -

 االمر؟
ويف اللحظات كانوا قد وصلوا اىل  

رت السيده فورا وكاهنا  الفندق وحض 
احست ان هناك شيئا ما وقال هلا  

 الدوق وهو يغادر مقعده



االنسه ليسرت وابن شقيقها حصلت -
هلم حادثه اوه سيد بروالرد ارجوك امحل  
الصيب اىل غرفته وساحضر اان االنسه  

 ليسرت
ومل تستطيع اميي االحتجاج فقد اخربهتا 
نظراته انه سيفعل ما يريد ومتنت ان ال  

يكون هناك احد وهو ايخذها اىل  
غرفتها ولكنها نسيت ان تتطله حوهلا  
بعدما شعرت بدفء ذراعيه تلتفان  



حوهلا وتشعل يف داخلها احلراره وبقيت 
هذه الشعله طويال بعد ذهاب الدوق ومل 
تدر كم انمت فعندما استفاقت كانت 
الساعه الثالثه من بعد ظهر اليوم التايل  

رد قد دخلت لتجد ان السيده بروال
 الغرفه 

اوه اي صغييت...لقد استيقظت اذا  -
لديك خطوط سوداء حتت عينيك اذا مل 

 تراتحي بنومك هذه الليله؟ 



 وجلست اميي يف فراشها
اان اسفه مل اعد اعلم كم الوقت .جيب -

 ان اذهب لرؤيه جو 
 وربتت السيده وقالت

جو انئم لقد اعطيناه بعض الطعام  -
ان تفعلي الشئ  ومسكن واظن انه جيب 

 نفسه ستحضر لك هيلغا طعاما خفيفا 



ولكن ال استطيع البقاء يف السرير  -
وانت تسهرين على مل اسبب لكم سوى  

 االزعاج منذ قدومي اىل هنا 
ال تقويل هذا احلوادث الميكن منعها  -

لن يستغرق االمر سوى يوم واحد 
 وهيلغا حتب العنايه بكما وكلنا كذلك

بسه مث ابتسمت وبدت للحظه وكاهنا عا
 ولوحت هلا ابصبعها



التنسي انك ابلفراش حسب اوامر  -
الطبيب والسيد الدوق قد ارسل لك  
 ابقه ازهار عظيمه وسله من الفاكهه 

انه لطيف جدا لقد انقذ حياه جو -
 ...ولن انسى هذا ابدا

هل حدث هذا حقا؟مل يقل هذا.هل  -
 كان معك عندما حدث احلادث؟ 



نظره السيده  وامحر وجه اميي حتت وقع
واخذت تشرح هلا ما حدث وعندما 
 انتهت هزت السيده راسها وقالت 

لقد ارسل القدر الدوق اىل هناك  -
.فسواقي اجلبال خطره يف هذا الوقت  
من السنه اذ تكون مندفعه بفعل ذوابن  

 الثلج من اجلبال
وهنضت على قدميها عندما دخلت 

 هيلغا حامله صينيه مغطاه وقالت



ني بطعامك حاويل ان  ساتركك تتمتع
 اتكلي وال تقلقي اسرتحيي فقط

بعد تناوهلا الطعام برفقه جو نظرت اىل  
الزهور الىت ارسلها هلا الدوق وكانت  
هيلغا قد رتبتها يف مزهريه مجيله وكان  
مع الباقه الزهور بطاقه كتب عليها 

 الدوق 
عزيزيت االنسه ليسرت امتىن ان تتحسن  -

اك اثر  صحتك قريبا وان ال يكون هن



سئ للحادثه املؤسفه مل يكن لدي فرصه 
البلغك انين ساسافر ابتداء من اليوم  
ساشعر ابلراحه اكرب لو انك بدات  

بتعليم ابن اخيك السباحه هناك بركه  
ساخنه يف القصر وسيكون من دواعي  

اذا ال اتخذينه سروري اذا استخدمتيها مل
اىل هناك بعد املدرسه كل يوم عندما  

دافئا؟واثناء هذا ابتعدي  يكون الطقس 



عن مصادر االذى واعتين 
 بنفسك....برول بويف

 
 
 
 
 
 



صباح الثالاثء اوصلت اميي جو اىل  
درسه وعادت اىل الفندق مسلحه  امل

  ابجلريده اليوميه تبحث عن عمل شاغر
واقرتبت منها مدام بروالرد وجلست  

 قرهبا وهي تقول 
اه ...انسه ليسرت هل اوصلت جو اىل -

 املدرسه ؟



اجل شكرا لك ...شكرا لكم مجيعا -
على رعايتكم احلنونه لن استطيع ابدا  
 ان ارد لكم اجلميل ملا فعلتموه الجلنا

 فمالت السيده اىل االمام وقالت
انتبهي انسه ليسرت هذه الكلمات قد -

اجربك على الوفاء هبا.اترين الصيف قد 
بدا وسيايت لنا ابلتدفق العادي للسواح  

تعاقد مع من يساعدان من القريه  عاده ا
ظفه استقبال ولكنين حباجه اىل مو 



شخص مثلك لطيف ورقيق يستطيع  
وا وكاهنمفي مساعده الضيوف ليشعر 

 بيتهم 
وكانت السيده تنظر اليها ابمل وحدقت 

هبا اميي متسائله اذا ما كانت تسمع  
 بشكل صحيح وقالت بسرور ظاهر 

انت...تعنني ...انك تعرضني على -
يفه سيده بروالرد؟الوظ  



انه اقرتاح فقط اان والسيد بروالرد  -
تباحثنا ابالمر منذ مده ولكننا ترددان  

بعرضه عليك يف حال كنت راغبه بنوع 
 اخر من العمل 

وحاولت اميي استيعاب ما تسمع ها هنا 
امامها وظيفه حاضره توضع بني يديها  
مع فرصه البقاء مع جو يف حال انه  

ن السماء ومع ذك  احتاجها اهنا هديه م 
 وجدت نفسها مرتدده



ولكن اي سيده بروالرد مل اهتم هبذا -
النوع من العمل من قبل وال اعرف 

الطباعه وابلتاكيد من االفضل لكم ان 
 توظفوا شخصا خبيا

انضري...اذا كنت قلقه ابلنسبه -
للطباعه فامامك فرصه لتتعلمي بساعه 

او ساعتني عندما ال نكون  
 مشغولني..هل حتبينب ان تفكري ابالمر؟ 



وقاومت اميي االسراع الفجائي لدموعها 
 اوه...اخيا الراحه 

سيده بروالرد ايتها العزيزه ...ال حاجه -
يل للتفكي اقبل بكل سرور وامل فقط  
ان ال اخيب املكم لو انك تعلمني ما  

يعين هذا يل...ان اقول جلو انين ساكون 
بعيد وهو يف  هنا دوما وليس يف مكان

 املدرسه
 وقالت السيده



سيناقش معك السيد حول االجر -
 وساعات العمل 

 وضحكت اميي وقالت
ال استطيع التصديق-  

ال تتحمسي كثيا قبل ان حتصلي على -
الوظيفه وجتريبها .بعض االحيان تكون 

مرهقه والساعات طويله ولكننا لن  
نقسوا عليك سيكون لديك الوقت لتايت  

املدرسه وان خترجي معه  ابلصغي من 



قبل تناول الشاي من الثالثه حىت  
 اخلامسه والنصف

 وشهقت اميي ابلفرح 
سيكون هذا رائعا اترين على ان اخذ -

جو العلمه السباحه والساعتني  
ستوفران لنا الوقت الالزم شكرا لك  

 سيده بروالرد
 وغادرهتا السيده بعد تناول القهوه 



م بركه منذ تلقيها دعوه الدوق الستخدا
السباحه يف قصره فكرت اميي انه ال بد 
قد ابلغ موظفيه ابهنا قادمه وهذا قد  

يفيد جو ففي بركه خاصه ودون وجود  
احد يزعجهما سيتعود بلطف على املاء 
وسيفيد التمرين عضالت صدره وهكذا 

قبل ان تذهب لتحضره من املدرسه 
نزلت اىل القريه وشرتت له ثوب سباحه 

باحهوعوامات وقبعه س  



عندما بلغا القصر بعد ظهر ذلك اليوم 
اوقفت السياره وهي تشعر ابهنا دخيله  

ولكن عندما خرجت من السياره  
وسارت يف املمر املرصوف ابجتاه الباب 

مع جو بدات تشعر ابلاللفه اكثر  
واستطاع جو الوصول اىل مسكه اجلرس 

 القدميه الطراز وشدها واقبل ساشا 



لياخذمها  وحيامها ابدب ولكنه خرج 
امام املبىن عرب بوابه حديديه يف اجلدار  

 اىل الفناع وراءه 
وشاهدت اميي مزهرايت ضخمه من 

االجر مليئه ابلزهور والشتول موضوعه  
على ارض فخاريه مجيله وهناك يف 

الوسط مثل جوهره زرقاء المعه كانت 
بركه السباحه حوافيها املائله بنيت 
لتناسب الكراسي وكراسي النوم  



طاوالت وكان هناك غرف لتبديل وال
بس بنيت على بعد من الربكه خلف املال

 منصه القفز حيث قادمها ساشا 
مل يتجاوب جو كثيا مع فكره تعلمه  
السباحه ولكن اميي شرحت له كم 
 سيساعده هذا لو وقع يف املاء اثنيه 

عندما تتعلم السباحه ايصغيي سوف -
نشرتي طابه ضخمه ونذهب لنمرح يف 

 املاء 



وربطت له العوامات على ذراعيه لتعطيه 
الثقه بنفسه ودخلت واايه من الناحيه 

الضحله من الربكه لتساعده على  
االمساك حبافه الربكه والعوم يف املاء مث  
تركته يلعب وسبحت عرب الربكه ذهااب  
وااياب وعندما غادرا الربكه كانت اميي  
راضيه عن جتاوبه فلم يظهر اي خوف  

تع به وجففته جيدا مث من املاء بل مت



البسته كنزته وبنطلونه الصويف واعطته 
 تفاحه وذهبت لتغي ثياهبا

وعندما غادرا غرف املالبس دهشا لرؤيه 
ساشا وقد وضع هلما طاوله لتناول 

الشاي واحللوى قرب الربكه وقال بكل 
 ادب 

لك وللصغي انسه ليسرت لقد اصر  -
سيدي الدوق على ان تتناوال بعض 

ت بعد محامكمااملرطبا  



اللعب يف املاء جعلهم يشعران ابجلوع  
وحدق جو ابملشهيات امامه مث عاد  
ساشا اثناء تناوهلما الوجبه ببعض 

االطعمه اخلفيفه االخرى اال ان اميي 
اكدت له اهنما تناوال ما يكفي وعلمت 
ان جو سيكون متشوقا كثيا للعوده اىل  

 هنا
 
 



 
 
 
 

 الفصل السادس 
 

يف الصباح التايل .وبعد ان اوصلت جو  
اىل املدرسه كانت اميي تقف وراء طاوله  
االستقبال يف الفندق لتبدا عملها من  



حيث كانت تقف كان امامها منظر  
شامل ملدخل الفندق والسالمل يف 
مواجهه املدخل الرئيس من وراء  

املنضده العاليه وحتت اللوحه على 
ح الغرف  اجلدار الىت تنتشر عليها مفاتي

كانت طاولتها وعليها اله طباعه انه عامل 
جديد هلا ستتمتع به ومشاكلها يبدو اهنا 

 اصبحت عند هنايتها 



وعادت بعد تناوهلا غداءها ابكرا لرتى  
عده زابئن دائمني يصلون لالنضمام اىل 
ضيوف الفندق يف غرفه الطعام ومل يكن  

فندق الشاست فاخرا كما الفندقني 
الساحه ولكنه كان االخرين يف تلك  

شعبيا لتناول الطعام وغرف العشاء يف  
داخله وخارجه كانت دوما مشغوله  

وكانت الباحه امام الفندق مليئه كان 
عده ازواج يتقدمون لتناول الغداء يف  



الغرف الداخليه ولدهشتها رات السيده 
 غرونويلد تدخل برفقه احدهم 

وقالت السيده غرونويلد الىت كانت  
ميي اثناء تناوهلا الغداء جتلس مكان ا  

هكذا اذا لدي السيده غرونويلد رسن -
اخر مشدود اىل ذراعها وشخص مهم 
ايضا انه اهلر برندت فيتزر الصناعي 

 الثري من "برن"



وبدا الميي ان مرافق مسون الرمادي  
الشعر ال يبدو اقل بيوم واحد عن 

الستني من عمره وتسالت عما اذا كان  
تلعب على رجل يف نيه الفرنسيه ابن  

ضد االخر وتنهدت مث اتبعت عملها 
ابقتناع اثبت ابن الدوق لن ينخدع  

 بسهوله 
واستمرتفي اليومني التاليني يف اخذ جو  
اىل بركه السباحه يف القصر حيث متتعت 



فعال بسباحتها يف املاء وعند اثلث زايره  
سبقهما  هلما وصال ليجدا انه قد

شخص اخر جيلس اىل جانب الربكه 
رتدي مالبس سباحه وكان ميل وي

املوضوع حتت وصايه الدوق وجتاهلهما  
متاما واخذ حيدق ضجرا يف املاء وعلى 

 وجهه تعبي بشع 
واخذت اميي جو اىل غرف املالبس  

 وقال هلا جو



هذا ميل انه من مدرستنا يف صف  -
 االوالد الكبار ملاذا مل يتكلم معنا؟ 

وعندما عادا اىل الربكه كان ميل داخل  
اء يف الناحيهه االخرى حيدق هبما  امل

وجوانب فمه ملتويه من الغضب وابقت 
 اميي نفسها متعمده ما بينه وبني جو 

وعندما غادرا غرفه املالبس بعد احلمام  
كان ميل قد ذهب وجلسا اىل الطاوله  

ت كالعاده واخذت تفكر  لتناول املرطبا



بتصرف ميل رمبا عنده عده اسباب 
اكتشفت خمباه يف    !اوال مل ينس هلا اهنا

املغاور للدوق اثنيا قد يكون يشعر  
ابلغيه الهتمام الدوق هبما واثلثا رمبا 
يكون يستخدم الربكه كل يوم بعد  
املدرسه وتضايق من تطفلهما عليه  

وقررت ان تواجه ميل عند اول فرصه 
 لتعرف سبب تصرفه الفظ هذا 



يف اليوم التايل ترددت قبل ان تذهب  
ها قررت ان ال توقف  اىل الربكه ولكن

دروس السباحه جلو واراتحت عندما مل  
جتد اثر مليل عندما وصال اىل الربكه  

وبطريقه ما خاب املها فقد كانت راغبه  
يف التحدث مع الصيب يف حماوله  

تصحيح االمور بينهما فاذا كان يعتربمها 
متطفلني فلن تعود اثنيه فاملياه يف 

البحيات قد اصبحت حاره بقدوم  



صيف وجو قد تعلم ما يكفي ليتابع  ال
دروسه يف واحده منها وقد يفتقد الشاي 

 ولكن ليس ابليد حيله
وبدات تسبح على طول الربكه كعادهتا  
اتركه جو يلعب بسعاده عند النهايه  

الضحله للربكه وكانت عائده اىل الناحيه 
االخرى عندما احست بقبضه متوحشه  
على كاحلها االيسر مما جعلها جتفل  
وبعد حلظات اصبحت حتت املاء 



وشهقت وابتلعت كميه من املاء  
واخذت ترفس لتخليص نفسها بكل 

ا ولكن جهودها كانت سدى قواه
واستخدمت بياس قدمها اليمىن حملاوله  

ابعاد اليد اليت تقبض على كاحلها 
 االيسر ولكن دون جدوى

واصبحت مقاومتها من اجل البقاء  
ولكن مقاومتها اخذت تضعف وضجيج 
فظيع اخذ يعلو يف اذنيها وحاولت اميي  



حماوله اخيه ورفست برجلها اليمىن  
بب من ميسك هبا جانب امله ان تصي

بضربه به يف مكان ما على معدته وجنح 
االمر وشعرت بلمس اللحم الطري  

وشعرت به يصعد ويرتك كاحلها الثواين  
التاليه كانت مظلمه هلا وهي حتاول  

الوصول اىل سطح املاء وبعد حلظات  
كانت تطفو على ظهرها ابلكاد متمالكه 
لوعيها وتدرجييا اخذت تتمالك نفسها  



هلا فلم جتد احد مث نظرت  ونظرت حو 
اىل اخللف لتجد جو يلعب فرحا من  
جذهبا اىل االسفل اختفى ابلطبع كان 

هذا ميل البد انه تسلل اىل الربكه عندما 
كانت مشغوله جبو ولن يعود رمبا يكون  
االن بعيدا ومتكورا على نفسه ميسك  

 معدته ورمبا خائفا مما فعل



وقررت ان يبقى االمر مكتوما لتبحثه 
بينها وبني ميل فمن الواضح انه صيب  

 غي سعيد ابدا 
يف الوقت الذي كاان فيه يتجهان اىل  
السياره فوجئت ابهنا وجها لوجه مع  

غرونويلد وهي على وشك قرع   سيمون
اجلرس الباب الرئيسي وبدا على وجهها  

 امارات العداء وقالت بغطرسه



انسه ليسرت مل اتوقع ان اراك هنا امل   -
لدوق مسافرا؟تعريف ان ا   

اان اعلم متاما انه مسافر سيده -
 غرونويلد هنارك سعيد

ومل ترد سيمون واسرعت اميي مع جو 
اىل السياره للمره الثانيه يف زايرهتما لربكه 

 السباحه عو مال وكاهنما دخيلني
يوم اجلمعه كان يوما كثر فيه العمل  
واشرفت اميي على تغيي البياضات  



ت مث تنظيف كل لالسره واغطيه الطاوال
الغبار واصبحت النوافذ تلمع ابلنظافه  
 حىت ان زجاجها بدا وكانه غي موجود 

بعد الظهر زصلت عائله انكليزيه دون  
توقع وطلبت النزول يف الفندق ملده 
اسبوعني يف غرفه مزدوجه وغرفتني  

منفردتني لالبن واالبنه وبعد التفاوض  
مع السيد بروالرد مت التفاق مع العائله  

ونظرت اميي اىل ساعتها لتجد ان  



الوقت قد اتخر لتايت جبو من املدرسه  
ابملدرسه ليجيبها جاميي واتصلت 

احلارس ووافق على ابقاء جو معه اىل ان 
 تصل لتاخذه

واتخرت نصف ساعه عن موعدها  
العادي عندما توجهت اىل املدرسه  

وكانت تقطع الطريق املؤديه اىل القصر  
تجها حنوها يف عندما شاهدت ميل كن م

طريقه اىل القصر حقيبته مداله من كتفه 



وعيناه اىل االرض واوقفت اميي السياره  
ظات قبل ونزلت لتقابله ومضت بضع حل

ان يرفع نظره ويراها وتغي التعبي يف  
وجهه اىل خوف وتراجع ليهرب على  

 الطريق واندته اميي 
الهترب اي ميل ..اريد فقط التحدث   -

 معك
ها وركض ابقصى سرعه  ولكنه جتاهل

ومسعت سياره قادمه عندما اختفى عند 



احنناءه الطريق ومسعت صوت فرامل  
السياره تصدر صوات عاليا فاسرعت 

مذعوره خلفه لتجده يزحف على يديه  
وركبتيه وقد خرج السائق وهو غاضب  

 وصاح به 
ماذا تظن نفسك تفعل حبق  -

الشيطان؟اال تعرف سوى اللعب على 
 الطريق العام ؟ 



كان الدوق الذ ي حدق به بينما كان 
 يقف على رجليه وميسح كوعه االمين 

كان ميكن ان تقتل! اان مندهش منك -
 ميل

والتقط حقيبه املدرسه عن االرض 
 ووضعها يف السياره مث نظر اليه 

هل انت مصاب؟-  
وهز ميل راسه ومتتم بكلمات غي 

 مفهومه فامره الدوق 



ادخل اىل السياره -  
حنو اميي وواجته   

الىت كانت مبضه الوجه ترجتف وتقف  
 تلتقط انفاسها 

هل كان ميل يضايقك انسه ليسرت؟ -  
املضايقه مل تكن الكلمه املناسبه كان 
عليها ان تقنع هذا الرجل الذي وضع  
يده على ذراعها ابهتمام ان الشئ قد  

حدث وكانت تشعر بقوه اصابعه  



وبوضع فكه املصمم وبعينيه اللتني  
روحها ومن خلفه جلس ميل خترتقان 

االبيض عرب النافذه حيدق هبا بوجهه 
السياره فاخفضت عينيها وخذلتها 

 شجاعتها
مل يكن شيئا مهما يف الواقع انه الشئ -

يذكر بيين وبني ميل اشكر هللا انه مل  
يصب ابذى لوس حمت يل جيب ان 

 اذهب لقد اتخرت على جو يف املدرسه 



ضيقان واخذ يتفرس يف وجهها وعيناه ت
ملشاهده فمها يرجتف مث تظهر عليه 

 االبتسامه 
هل انت متاكده؟ لو علمت ان ميل -

ينتقم منك لكشفك خمباه املغاور تلك  
 الليله فساجعله يندم مدى احلياه

اان متعوده على التعامل مع االوالد  -
الصغار وميل ليس اكرب من ابن اخي  

 بكثي



وتقبل منها ذلك ولكنها شعرت انه مل 
اضيا يكن ر   

ساقبل رايك ابملوضوع هل استعدت  -
صحتك انت وابن اخيك من حادثه  

 الساقيه؟
اجل وشكرا لك على اهلدااي كان  -

 لطف منك
وهل استخدمت بركه السباحه -  

اجل لقد كنا هناك البارحه-  



اول زايره لكما؟-  
ال لقد حضران عده مرات -  

وحتركت بقلق مبتعده عن يديه وذكرته  
له من امرها اذ مل  احلركه اهنا على عج

يكن منتبهاا لالمر الن افكاره كانت 
 مركزه على شئ اخر

 
 
 



 
 
 
 

اذا ساتوقع رؤيتك عند بركه السباحه  -
 بعد ان اتيت اببن اخيك من املدرسه

اخشى انين لن استطيع اترى عندي -
عمل يف الفندق فاان اعمل االن هناك  



كموظفه استقبال ومبا اننا مشغولون  
 جدا اليوم جيب على ان اسرع ابلعوده 

اذن ستكونني حره عند هنايه االسبوع؟ -  
ال اعلم ولو كان لدي يوم راحه اخذ  -

جو عاده للتنزهه الطقس مجيل االن 
لربكه للسباحه دافئ ونستطيع استخدام ا

 شكرا لك ال جيب ان نزعجك بعد االن
هل قال لك احد انه ازعاج ان تزوري  -

 بركه السباحه؟



ال...ساشا شخص عزيز وتكتعنا هناك -
كثيا كان لطيفا منك ان تصر على  

 تقدمي املرطبات لنا اشكرك على كل شئ
وهل بدات العمل يف الفندق اليوم  -

 انسه ليسرت؟
الفخووقعت اميي يف   

ال لقد مضى على اربعه اايم-  
وكنت اتتني اىل السباحه كل يوم الن -

عندك الوقت الكايف بعد احضارك ابن  



اخيك من املدرسه اخربيين انسه ليسرت  
من ايخذ مكانك عندما تكونني خارج  

 الفندق؟
السيد والسيده-  

وهل مها موجودان هناك اليوم؟ -  
اجل -  

  ومع ذلك عليك االسراع ابلعوده لو-
ان السيده اعطتك وقت راحه كاف يف 
اليوم السابق فستعطيك نفس الوقت 



اليوم ايضا اال اذا اسات استخدام ما 
تقدمه لك واان متاكد انك لست من  

 هذا النوع هل اان مصيب ام ال 
وشعرت اميي اهنا اسيه وراء القضبان 

 واسرعت تؤكد له 
ولكن اليوم خمتلف فقد اتخرت نصف -

يف املدرسه يف ساعه عن ابن اخي 
احلقيقه ال ارى اي سبب هلذه االسئله  

ابلتاكيد االفضل لنا ان نستخدم البحيه 



للسباحه بدال من اشغال موظفيك بعمل 
 اضايف 

موظفي ليسوا مرهقني ابلعمل  -
ويتمتعون ابداء واجباهتم واالكثر من  

هذا ان كل اسئليت اتيت الن لدي فكره 
ان   انك ختبئني شيئا عين هل انت واثقه

 ميل مل يزعجك ابيه طريقه؟ 
اجل....لقد ازعجين عندما اعتقدت -

 انك صدمته بسيارتك



ابتسامتها مل تكتسب منه اي رد  
اهنا مل تقنعه ولكن مل يكن  وعلمت اميي 

يستطيع فعل شئ اال اذا اعرتف ميل مبا 
فعل ولكنه سيكون خائفا جدا ليعرتف  

 له 
هل اتيت سيا اىل املدرسه-  

ت سياريت عند املنعطفال...لقد ترك-  



هكذا اذا ...لن استبقيك اكثر انسه  -
ليسرت اىل اللقاء ومتتعيبالسباحه يف 

 البحيه
بعدما انتهت من تناول العشاء تلك  

 الليله اتصل هبا جول
مرحبا اميي.لدي زايرتني للمرضى هذه -

الليله واتسال اذا كنت حتبني مرافقيت  
سنذهب يف نزهه فيما بعد فامسيات  



ف اروع من ان نقضيها داخل  الصي
 البيوت اضافه اىل انين حباجه لرفقه 

اجل ساذهب معك اان مستعده االن -
 اذا اردت 

وبعد عشر دقائق كان عندها وصعدت 
اىل السياره اىل جانبه كان اجلو بينهما  

مرحيا وودودا ومها جيوابن يف القريه وكان  
واضحا ان جول مسرور من رفقتها له  

رات اثنان يف املزارع  كان لديه ثالث زاي



وواحد يف شاتو دي فلور وسالته ختفي 
 قلقها للذهاب اىل هناك

هل حدث شئ؟-  
 فاجاهبا

انه ميل -  
 واحست بشئ يعلق يف حنجرهتا

ميل ...ما به؟-  
مماعرفته لقد اصطدم بسياره الدوق -

 واصيب كوعه



وهل االمر خطي ؟-  
من الصعب القول قبل رؤيه صوره -

انه عطب عصبا يف يده  االشعه يبدو 
فهو غي قادر على امساك القلم وقد  

 غاب عن املدرسه
وشعرت اميي ابالرجتاف فاليد اليت جرهتا  

من قدمها وكادت تقضي عليها قد  
دفعت الثمن ولكن كم هو فضيع ان 

 تعلم اهنا كانت السبب



ايهلي !امتىن ان اليكون الضرر خطيا -  
سيتاكد الدوق من انه سيالقي افضل -

نايه ويف هذه االثناء يشجع الصيب  ع
على التمرن على الكتابه بيده اليسرى  

اعتقد ان السيده غرونويلد ستذهب كل 
 يوم اىل القصر ملتابعه دروس الصيب 

وماذا عن والداه؟ -  
هناك صراع بينهما حول رعايه الولد  -

فكارل دو الب والده هو سويسري  



ووالدته رينيه فرنسيه ومل تستطيع  
يف سويسرا تركته عده مرات   االستقرار

 واظنها االن سيفصالن
ووصال اىل مدخل القصر وقف جول  
هبدوء امام القصر ومل يغب اكثر من  
عشر دقائق حيث جلست اميي وهي 
ترجتف من القلق وخرج برفقه الدوق  
وذهب جول اىل مقعده ونظر الدوق 
اليها وقد عاله تعبي مل تستطيع معرفه  



ام سخريه وقد  نوعه خيبه امل ,تدقيق 
يكون له اثر من املراره وتسالت كم 
يعرف عن سبب حادثه ميل وحياها  

 بربود وقال 
اعتقد انك تتمتعني بنزهتك انسه  -

 ليسرت
اان اسفه جدا لسماعي ما حصل مليل  -

امتىن ان يصبح احسن حاال يف وقت 
 قصي



شكرا لك -  
وحتركت السياره مبتعده ولوح الدوق  

دها بصمت مل بيده وغرقت اميي يف مقع
تدر اذا كان من احلكمه ان اتيت جيب 
عليها يف املستقبل ان تعترب القصر من  
احملرمات لديها وعندما اصبحا على 

 الطريق الرئيسي قال جول



هذا الصيب ميل انه عنيد صعب  -
الكالم التستطيعني استعالم شئ منه  

 وليس لديه اخالق
البد انه يشعر بتعاسه والقلق دون  -

كانت السيده غرونويلد    والديه هل
 هناك؟

اجل كان منظرهم عائليا جدا عندما -
انضمت السيده للحديث وكاهنا جزء  

 من اهل البيت



تلك الليله كان هناك العديد من  
السيارت على الطريق رمبا جلبها  

الطقس اجلميل واوقف جول السياره يف 
مكان يستخدم للوقوف امام مقهى  

 املقهى للمرطبات وغادرا السياره ودخال
من خالل النوافذ شاهدت اميي مناظر  

رائعه وقادها جول اىل تراس يشرف على 
ساقيه جبليه وجلسا على املائده يف 
زاويه وبدا املكان شعبيا يتواعد فيه  



السكان احملليون لتناول القهوه او  
تحيات  الشراب الن جول كان يتقبل ال

من اجلانبني ومها يدخالن وما ان جلسا 
منهما رجل ضخم اشقر وحيا حىت تقدم 

 جول وقال اببتسامه مشلت اميي ايضا 
لقد ارسلتين صونيا الذكرك ابلعشاء   -

عندان غدا وتريد منك احضار صديقتك 
 معك



شكرا هلذه الفكره اوجني هذه االنسه  -
اميي ليسرت الىت تعيش هنا مع ابن اخيها 

الصغي اميي هذا اوجني ابليرت 
اان احسدهساحراهلندسه يف بيته   

تشرفنا انسه ليسرت اان وصونيا يف  -
الغرفه االخرى مع جمموعه اخرى هل  

 تنضمان الينا؟ 
ال اعتقد هذا اوجني شكرا على كل  -

 االحوال



اراك غذا اذا جول ,انسه ليسرت -  
واقبل الساقي ومعه كوبني من الليمون  
وبعض املقبالت الشهيه وذاقت اميي 

 قليال منها وقالت
اء غدا عل هو عشاء حول هذا العش-

رمسس؟ اان لست سوى فتاه عامله 
 وخزانه ثيايب فقيه

ال هتتمي ستجدين السويسرين اليفني  -
بطبعهم والثراء هنا يضيع مع االكثريه  



الوادعه والنتيجه هو نوع من الرفقه  
اجدها رائعه واتثي الرمسيات الفرنسيه  

 معدوم يف احمليط السويسري الريفي 
السويسرين   اخربين املزيد عن-  

ومل انت مهتمه هبم؟-  
والحظت اميي بعض النوااي يف صوته  

وكانه ييمهد للكالم عن شئ اخر فهل  
الحظ ارتباكها عندما قابلت الدوق  
هذه الليله؟ اذا كان الحظ فانه االن  



يتصرف بوحي من غيته واصابتهاالفكره 
ابخليبه وللمره الثانيه تلك الليله  

تساءلت ما اذا كان من احلكمه ان اتيت  
عليها ان ال تفسد معه ولكنها قررت ان 

 صداقتهما
وملاذا ال جيب ان اعرف اكثر عن -

السويسرين .فاان اعيش بينهم للسنتني 
 القادمتني 



حسنا ال حاجه بك الن تكوين متلهفه -
 هكذا حول االمر 

وانت جيب ان التكون غاضبا هكذا -
 حول االمر 

 وضحكا مث ساهلا فجاه
ماذا تريدين ان تعريف؟-  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع 
استعدت حلفله العشاء تلك الليله عند 

ال ابليرت ارتدت اميي ثوب السهره  



الوحيد الذي متلكه ومل تكن احلفله  
ستبدا قبل التاسعه مساء مما اعطى جول 

وقتا للبقاء يف عيادته واجابه بعض  
الدعوات من مرضاه واتصل هبا حوايل  

التاسعه اال ربع وخالل عشر دقائق كان 
املنزل  يوقف السياره امام  

كان املنزل مبنيا على الطراز االليب  
التقليدي على تل مرتفع وكانت صونيا  
ابلتي تنتظر لتحيتهما اىل جانب زوجها  



كانت شقراء صغيه اجلسم بدت فاتنه  
يف ثوهبا املللفوف االزرق الداكن وكان  

هناك اثنا عشر ضيفا كلهم حتت 
اخلمسني لذا فقد بدت احلفله ابهنا  

وممتعه ستكون مرحه   
بعد العشاء ذهب اجلميع اىل الرقص  
على انغام املوسيقى املسجله ومتتعت 

اميي ابلرقص كثيا لقد مضى عليها زمن 
منذ ان ذهبت اىل الرقص اخر مره  



وجول كان شريكا رائعا يتحرك برشاقه  
وخفه على ايقاع املوسيقى مما ادهشها  

وعندما غادرا قرابه منتصف الليل كانت 
قرهبا يف السياره اكثر من  قلقه لوجوده 

قبل ولكن على الرغم من اهنا جتده 
وسيما ولبقا يف احلديث اال اهنا تعرف  

ان ال شئ ممكن ان يكون بينهما  
وبتحليل مشاعرها وجدهتا نوع من  
 االعجاب والرفقه كما لو انه شقيقها 



بعد ظهر يوم الثالاثء خرجت مع العائله 
دهلم  االنكليزيه بعد ان طلبوا منها ان ت

على مكان مجيل يقضون وقتهم فيه  
ففضلت مرافقتهم على ان تصف  

املكان هلم كل ما حوهلم كان ميثل مجاال 
ال يصدق ففي اعايل القمم كانت تظهر  
مروج بريه مالى ابلزهور وكاهنا سجاده 

ملونه تبهر النظر بينما احلقول يف  
االسفل رائعه اجلمال مفروشه ابزهار  



بربيع انكلرتا وجعلها الربيع مما ذكر اميي 
تشعر ابحلنني اىل الوطن وجدت نفسها  

مشتاقه لدفء ابتسامه من صديق  
حلديث اثناء تناول القهوه ولضحكه  
حول حادثه غريبه تثي الدموع وبعد  
جلوس رفاقها بني العشب والزهور  

سارت حنو جسر فوق ساقيه ووقفت 
 تفكر 



صباح اخلي انسه ليسرت هل خرجت -
 يف نزهه؟ 

ت للصوت العميق املالوف  وجفل
واستدارت وخفق قلبها مث توقف مث  

تسارع من جديد مبزييج من الفرح واالمل 
 .الدوق!

واتسعت عيناها وهي تنظر اىل  
القسمات السمراء احليقه وبدت 

 كاحلمقاء عندما امحر وجهها 



اجل...ال...اعين -  
وتوقفت عن الكالم وقد الحظت انه 

كثر  مسرور من اضطراهبا مث بلهجه ا 
 هدوء اخربته عن سبب قدومها اىل هنا 

اذن لقد تسللت مثل رسام اىل لوحته-  
ورفعت اميي نظرها اىل التالل وبدا هلا  
 العامل من حوهلا فجاه وكان له بعد جديد

اليس املنظر وكانه من اجلنه؟-  
 ونظرت اليه مث ضحكت مبرح صاف



منذ بضعه حلظات كنت اشعر ابحلنني -
عندما اشاهد هذه اىل الوطن ولكن 

 املناظر ال ارغب يف تركها ابدا 
وقال هلا بعد توقف قصي حدق فيها 

 خالله متفحصا
اذا انت حتنني اىل وطنك؟ هل -

 ستكونني سعيده ابلعوده اىل انكلرتا؟ 
لست متاكده فهذه البالد مجيله  -

 واتسر االنسان 



وهل تعتقدين اهنا ستاسرك؟-  
فسي  اجل رمبا اان متاكده انين ساجد ن-

اتذكر كل هذا اجلمال ملده طويله  
 وخاصه خالل ضباب تشرين الثاين 

وجال بنظره عليها مره اخرى وللحظات 
مل تستطيع التحرك او الكالم وحدقت 

يف الوجه االمسر اجلذاب وارتعدت  
لتمنيها ان تغرق يف زرقه عينيه العميقه 



مث ذهب عنها التوتر وتذكرت فقالت 
 صائحه 

اىل الفندق ايهلي!جيب ان اعود-  
هل اتيت اىل هنا مشيا؟-  

اجل ملاذا؟-  
الن هناك طريق خمتصره حنو القريه عرب -

احلقول قد توصلك اىل القريه بنصف 
 املده تعايل سادلك عليها



واخذها عرب اجلسر الصغي ومشى معها  
اىل بوابه حقل نصف خمباه ابالشجار 
 وفتحها ومرا مث اغلقها خلفه وسالته 

لتاكيد سيبعدك هذا لن اتايت معي اب-
 عن طريقك 

وان يكن؟اان احب املشي كما تعرفيه-  
واحندر هبم احلقل اىل اشجار كرز مزهر  

هبالكامل واىل اليمني منهم قليال 
استطاعت اميي ان ترى ساحه القريه  



والفندق يلمع يف الشمس وسارا عرب 
املمر العشيب الذي ال يستخدمه كما هو 
ظاهر سوى احملليني هناك اىل ممر اخر  

 بدا وكانه مل تطا قدم من قبل
ىل هنايه  وبعد وقت قصيا جدا وصال ا

احلقل مث اىل ممر يقود بني االشجار اىل  
القريه وتركته بعد ان شكرته مث سارت  
دون وعي حنو ساحه القريه وهي الترى  
شيئا والتسمع شيئا بل مدركه ببؤس  



مدى بعدها عن الرجل الذي امتلك  
 قلبها اىل االبد 

ومر يومني اللذين تليا وهي تستعيد 
وقت الذى واالمل ويف اليوم الثالث 

الغداء دخلت السيده غرونويلد اىل  
الفندق لوحدها وذهبت راسا اىل اميي  

وابتسمت وحيتها واخذت احد 
 الكتيبات امللونه عن الطاوله 



اذا لقد حصلت على وظيفه صغيه -
انسه ليسرت لتبقيك بعيده عن احلوادث  
املؤسفه وضاقت عينا السيده وابتسمت 

 ابتسامه ساحره واردفت 
ات عملك ليست اعتقد ان ساع-

طويله ساحميين للتطفل ولكن هل تعملني 
خالل الليل ؟لدي اسباب خاصه ملثل  

 هذا السؤال 



معظم االمسيات اكون دون عمل بعد -
السادسه ولكنين عاده ااتخر المترن  

 على االله الكاتبه لساعه او اثنني 
ووضعت السيده الكتيب من يدها 

 وقالت وهي تنظر اليها
ميل ال حيضر اىل   البد انك مسعت ان-

املدرسه النه غي قادر على حتريك يده 
 بسبب حادثه حصلت له



اجل مسعت عن هذا واما اسفه جدا  -
 هل هناك دالئل عن حتسنه؟ 
 وشهقت املراءه شهقه فرنسيه 

يبدوان هناك شلال يف اصابعه وال  -
نعرف ما اذا كان دائما ام ال ويف هذه 
االثناء اعطيه معظم امسيايت لتدريبه  
على دروسه استاذه يعطيين االوراق  

واملواضيع املطلوبه كل يوم يف املدرسه  
 واراجعها مع ميل عند املساء 



وملاذا ال يرعاه استاذه؟سيكون هذا -
 افضل ابلتاكيد 

اليقدر على ذلك النه يعطي دروسا  -
 يف مدرسه ليليه كما افعل اان 

مثلك؟-  
واندهشت الهنا مل تفكر ابن تفعل هذا  

 بنفسها ابدا 
اجل ولكنين ال اعطي سوى ساعتني  -

يف االسبوع اخذ االوالد املتخلفني  



وادرسهم االنكليزيه لذا فاان هنا الطلب  
 منك معروفا .انت معلمه كما اعتقد

كنت معلمه-  
 
 
 
 
 



اذا اتسال اذا كنت ال متانعني يف اخذ -
هذه الدروس عين لبضعه اسابيع اذا مل  

يل من يكن اقل اىل ان يتمكن م
 الذهاب اىل املدرسه اثنيه؟وقد يكون
هذا يف صاحلك مستقبال مبا انين لن  
استطيع متابعتها وال متابعه املدرسه  

 النهاريه بعد ان اتزوج
وهل ستتزوجني ايسيده ؟ -  



مبا انك غريبه هنا فال ميكن لك ان  -
تعلمي عن عالقيت ابلدوق دو بوليان  
اي بويف لقد كنا مقربني طوال حياتنا 

هكذا فما هو الطبيعي اكثر من الزواج و 
؟ابلطبع مل يتم ترتيب شئ بعد فربول 
مهتم كثيا مبيل وعندما تتم تسويه  

اخلالف حول رعايه الولد عند ذلك  
ابلطبع نتزوج اخربك هذا كسر   



واختلطت افكار اميي اذا فما يقال  
صحيح اليس هذا ما يتوقعه اجلميع؟ 

 وشحب لون اميي وقالت هبدوء 
لى ان اعلم اكثر ما هو  جيب ع-

مطلوب مين قبل ان الزم نفسي كذلك  
على استشاره السيد والسيده بروالرد  

 اذا كاان موافقان 
حسنا...الدروس يومي الثالاثء  -

 واخلميس مساءا 



واستمرت يف اعطاءها بعض التفاصيل  
 واهنت بقوهلا 

كل هذا بيين وبينك انسه ليسرت  -
ه واعتمد على كتمانك ابلنسبه ملا قلت

 لك عن الدوق
جيب ان ميون االمر سرا ااعطين رقم  -

هاتفك ساطلعك على النتيجه بعد 
 استشاره السيد والسيده بروالرد 



واعتطها رقم اهلاتف وارشدهتا اىل  
العنوان وهو شاليه قريب من القصر  

وراقبتها اميي وهي تقطع البهو مث خترج  
 من الفندق 

ووافق السيد والسيده بروالرد على  
ا الدروس يف املدرسه الليله وكاان تدريسه 

متحمسني للفكره وببعد نظر منهما  
اعتربا االمر فرصه هلا لتامني وظيفه  

تدريس هلا فيما بعد ومن انحيه اخرى 



كاان ال يريداهنا ان تتعب نفسها زايده  
ولكن اميي مل تكن ختاف هذا فقد كان 
هلا فرصه لشغل تفكيها امستني يف  

 االسبوع
غرونويلد تنتظر وصول  كانت السيده 

اميي يف اليوم التايل الخذ جو من 
املدرسه وحضرت الشاي والبسكويت  
يف الغرفه املالصقه للصف وتناقشتا كل 

االساسيات ومت االتفاق ان ترافقها  



السيده اىل اول صف مسائي لتقدميها  
 للتالميذ

كان هناك سته تالميذ واعطت اميي  
اهتمامها لكل واحد منهم اصال يف  

حلصول على نتيجه فقد علمتها التجربه ا
ان بعض االوالد خجولني بطبعهم  

وليسوا متخلفني ابدا على الرغم من  
الراي االويل عندما يكونون بطيئني يف 

 الرد على االسئله



صباح يوم السبت حضر اليها جول  
 وهي جتلس اىل التها الطابعه وقال هلا 

هل انت حره هذا املساء ومستعده  -
 للخروج؟

وقفت عن الطبع وقد اقلقتها هلجته وت  
ملاذا؟ -  

الننا سنتناول العشاء يف شاتو دي  -
فلور هذا املساء فقد اتصل يب برول  
ليقول ان صديقا له سيايت لتفحص يد  



ميل وهو جراح مشهور وكان معلمي  
املفضل عندما كنت ادرس يف جامعه  
ادنربه واصر برول على القابله وسالين  

 ان ايت بك معي 
وملاذا؟اكمال عدد؟ام هو يفكر كما  -

يفعل شخص اعرفه اننا انت واان جديني 
 يف عالقتنا؟ 

ومن هو هذا الشخص؟ -  



السيده غرونويلد يف الواقع نصحتين  -
 ابلتمسك بك النك "لقطه"

وملاذا ال تفعلني؟-  
وتركت مقعدها وتقدمت منه وضربته 

 بطرف اصبعها على انفه 
ه صافيه الننا غي جدين فصداقتنا بريئ-

وكل ما يف االمر ان كلينا وحيدين وقد 
اجتمعنا معا وال يربطنا شئ اقوى من 

 الصداقه 



 وامسك برسغها وقال متحداي 
اثبيت هذا حاويل ان ختلصي نفسك-  
ال ضروره لذلك اي جول فاان اعرف -

ان ما اشعر به حنوك هو اال شعور دافئ 
وليس احلب ولو كان احلب لكانت  
ملستك يل اشعلت الدماء يف عروقي  

وهي ال تفعل ايجول سوى القول يل ان  
لدي صديق استطيع الوثوق به اما  

ابلنسبه لك فاان اعرف انك لن تعرف 



نيه  السعاده الىت شاركتها مع زوجتك اث
لذا ال تقل انك يف حب عميق يل النين 

 لن اصدقك 
 وادار راحه يدها ببطء واخذ يتفحصها 

هل يعين هذا انك لن تذهيب معي  -
 الليله اىل شاتو دي فلور ؟

اسفه جول .ال-  
وترك يدها وارخى كتفاه العريضان 
 وامسك ابصابعه بطرف الطاوله وقال 



اذا انت لن خترجي معي اثنيه؟هل هذا  -
اولني قوله؟ ما حت  

واخفضت عينيها لتبعدمها عن خيبه 
 االمل الظاهره يف عينيه وقالت

ليس ابلضروره ولكنين وجدت ضروره -
لوضع االمور يف نصاهبا الصحيح بيننا 

 اال توافق معي؟



حسنا لقد اقنعتين هل هناك سبب -
معني لعدم رغبتك يف الذهاب معي هذه 

 الليله؟ 
هل من املهم لك ان اذهب -

لتاكيد تستطيع الذهاب  معك؟اب
 لوحدك؟

انه امر هام جدا يل منذ وفاه زوجيت  -
ص يف واان افكر جداي ابلذهاب للتخص 

ره  اجلراحه وقد ذكرت ذلك للدوق م



على العشاء ومل ينس االمر وهو يعرف 
كثيا    ان جورج ساتي يستطيع مساعديت

يف هذا االجتاه لذلك يريد مين الذهاب  
 معي؟سابدو  الليله ملقابلته هل تذهبني

فله العشاء وقد  صغيا لوحدي يف ح
تساعديين يف ان اتبادل احلديث مع  

 ساتي
هذا رائع...اان واثقه انك ستكون  -

 جراحا ممتازا ساذهب معك



كانت جاهزه عندما وصل جول يف  
املساء ونزلت بعد ان القت نظره على  
جو وقالت هليلغا اهنا خارجه وقال جول 

قربه وهي تدخل اىل السياره ب  
انت تبدين مدمره التصفك الكلمات -  

شكرا...لقد شعرت دائما ان هناك  -
شيئا سحراي يف هذا الثوب رمبا جيلب لل 

احلظ انت تقول ساتي العجوز كم  
 عمره؟ 



يف اخلمسينيات لقد بدا دوما يل كبيا  -
 النه حاذق وجراح ماهر 

كنت دائما احضر حماضراته لقد تزوج  
ثه اطفالابنه عم الدوق وعندمها ثال  

وهل زوجته معه؟-  
اجل اعتقد ان سيلفيا متعلقه اببن  -

 عمها الوسيم 



اذا ساخذها من زوجها بينما تتحدث -
انت معه والدوق سيكون مشغوال 

 بسيمون غرونويلد دون شك
تعنني سيمون ستكون مشغوله ابلدوق  -

 وهذا شئ خمتلف 
رمبا ولكن كل ئ جاهز لعالقه بينهما -

الشائعاتهكذا تقول    
ومل يقل شيئا عن املوضوع واصبحت  

اعصاهبا متوتره ومها يقرتابن من القصر  



وحيامها الدوق عند الردهه وبينما مها 
يدخالن شعرت اميي جباذبيته وابتلعت  
ريقها بصعوبه والتقت عيناها عينيه  

لوقت قصي وبدا قلبها خيفق وراسها  
يدور مث انتهى االمر وحتركت مع جول 

ل لوصول اشخاص اخرين  اىل الداخ
 وراءمها 

وكان القادم السيده غرونويلد يرافقها  
اهي براندت فيتزر وابنته اجلميله الىت  



عرفت اميي فيما بعد اهنا خمطوبه لضابط 
سويسري وكان جورج ساتي وزوجته  
سيلفيا يف غرفه االستقبال يتناوالن  

الشراب والحظت اميي انه اليبدو مطلقا 
ز اصلع وقوي  جراح فقد كان مكتن

وصوته عميق هادر ويداه كبياتن ومل 
تكن زوجته مجيله والحىت حسنه املظهر 
ولكن كان جو من الوقار يلفها وينشر  
من قمه شعرها البين الرباق اىل قدميها  



املللفوفني وشعرت اميي بشئ يشدها  
 اليها وعلمت ابهنا قد وجدت صديقه
مل يكن هناك سوى مثانيه ضيوف مبا  

وق عندما دخل اجلميع اىل  فيهم الد
غرفه الطعام وكان العشاء يقدم بتمهل  
حضر وقدم ابانقه دون اظهار الثراء  
ولكن ابنسبه الميي كانت بساطته  

املتناهيه هي ذروه كماله مل يكن ضمن  
عاملها الهنا ليست جزءا منه وال  



مستقبل هلا مع الرجل الذ ي حتبه خالل 
تناول لطعام وكانت جتلس بني جول  

هلي برندت فيتزر رفضت ان تسمح ا
ينجب اكثر من مره واحده   لنظرها ان

حنو الدوق وسيمون وشعرت ان قرهبما  
من بعض كان ملموسا وغادرت  

السيدات الطاوله وانضم الرجال اليهم  
بعد قليل وقدمت القهوه يف غرفه هلا  



نوافذ فرنسيه مفتوحه على احلديقه  
 والتالل احمليطه 

اميي ان اتخذ زكان من السهل على 
سلفيا عن بقيه الضيوف فقد بد اهنم 
جيلسون كل اثنني مع بعضهما على  
كراسي قرب النوافذ وبدا هلما ان  

لديهما الكثي من الشياء املشرتكه كابن  
سيلفيا الصغي بعمر ابن شقيق اميي  

وعلمت خالل احملادثه ان ساتي يفكر  



ابلعيش يف سويسرا يف املستقبل القريب 
شراء فله يف جنيف ويفاوض ل  

النقطه الالمعه الوحيده الىت اسرت اميي  
كانت ان جول يتحدث اىل جورج  

ساتي وبرول وكانت سيمون الىت بدت  
ابرده مثل زنبق املاء جالسه مع اهلي  
فريتزر وابنته يتبادلون احلديث عند 

الساعه العاشره غادرت سيلفيا الغرفه  
 لتجري اتصاال مع ابنها الصغي يف لندن



واصبحت اميي لوحدها وانتبهت لصوت 
قولسيمون ي  

سوف نفتقد البنتك برندت عندما -
 تتزوج ستصبح لوحدك

ووراقبت اميي سيمون وهي تشعر اهنا 
تلعب ابلرجل امام الدوق الهنا بينما  

كانت تتكلم كانت عيناها تنتقالن من 
اهلي اىل الدوق مث اثنيه اىل مرافقها  

ذات مغزى   وشفتاها تفرتان عن ابتسامه  



وهنضت اميي وهي تشعر ابحلاجه اىل  
هواء نقي وخرجت تتجول يف احلديقه  
ومتنت لو تعود اىل الفندق وكادت ان  
تذهب لوحدها سيا ولكنها اسرعت يف  
سيها يف احلديقه لتبتعد قدر ما تستطيع 
عن املنزل لكنها احست بربول يتقدم 

 حنوها خبطواته الثابته وقالت
اوه-  



القدره على الكالم وانعقد   فبل ان تفقد
لساهنا امام نظرته املركزه عليها كل ما  
كانت تعرفه اهنا طوال حياهتا ستبقى  
متذكره هذه اللحظات املسروقه من  

 الزمن عندما اليبقى يف العامل كله سوامها 
 وبطريقه ما اجربت نفسها على حتيته

مرحبا ماهذه احلديقه اجلميله-  
كلمت هبا كلمات ال معىن هلا بلهاء ت

بسرعه بسبب ارجتاف قلبها وحاجتها 



امللحه لذراعيه من حوهلا وتطلع هبا  
بغرابه وفجاه بدت ملعه يف عينيه  

 الزرقاوين فقال 
من الواضح اهنا اجتذبتك اىل اخلارج -  

وسارا معا بصمت ينظر كالمها امامه اىل 
االفق االزرق ينتشر كغطاء ازرق خلف  

جلمال قمم اجلبال ما من شك انه جيد ا
حيب هذا املكان   الرقيق يريح روحه النه

ولكن ابلنسبه هلا ال يشكل سوى الفراغ 



اهنا بالده وجزء منه بينما هي غريبه 
 وكاهنا سفينه متر خالل الليل 

ونظرت اميي اىل جانب وجهه القوي  
الصارم واحست ابخلطر وابن هذه الليله 

 غي عاديه مليئه به فسالته ببساطه 
ل؟ هل كان راي  كيف حال يد مي-

 اجلراح واعدا؟
ليس كثيا فالكسر يف الكوع اعطب -

عصبا يؤثر على االصابع وجيب على 



ميل ان يذهب اىل املستشفى الجراء 
 عمليه حمتمله 

اوه ايعزيزي كم اان اسفه-  
التلومي نفسك اهنا ليست هنايه العامل  -

انه يتعلم كيف يكتب بيده اليسرى رمبا 
يكون االمر خي له فقد صرفت تفكيه 
عن اهله اضافه اىل اهنا الصدمه الىت  
حيتاجوهنا لقد كتبت هلما ان ميل قد  



اصيب حبادث وهذا ما قد اييت هبما معا 
 اىل هنا 

ووضع يده فورا على ذراعها وساهلا  
ه بعجل  

هل تشعرين ابلربد؟-  
الربد؟لقد شعرت ابحلراره تسري يف كل  

 عروقها عندما ملسها 
ال...اان...ال اعلم ملاذا ارجتف -  



اان اعرف..انت ما زلت تفكرين  -
 حبادثه ميل وتعذبني نفسك بسببها 

كم هو بعيد عن احلقيقه ومتنت لصاحل 
ميل ان يبقى هكذا وتوقفا عن السي  

اليها بغضب  ووقفا جامدين وكان ينظر
وبدا احلديث ولكن صوت سيمون 

 قاطعه 
برول! اذا انت هنا-  



كان صوهتا عذاب وهي ترفع عينيها اىل  
قلت لتنظر اىل اميي الىت  وجهه مث انت

نظرت مباشره اليها دون تردد ولكنها  
اعادت نظرها اىل برول وقالت وهي 

 تبتسم
ضيوفك سيتساءلون عن سبب غيابك-  

ذراعه نظر اليها بتعبي ودفعت يدها عرب 
 ابرد وقال



ايعزيزيت سيمون اان متاكد اهنم لن -
يسالون عين لقد كنتم مجيعا مبن فيهم 
انت مشغولون ببعضكم البعض عندما 
غادرتكم واخلدم مازالو يقدمون لكم  

 الشراب اليس كذلك؟
طبعا وكالعاده انت مضيف ممتاز يف -

الواقع اتيت احبث عن االنسه ليسرت  
ر تلقى مكامله من فندق الشاست الدكتو 

يقولون ان احد مرضاه قد تعب فجاه 



وهو سيغادر فورا وقد ترغب االنسه  
 ليسرت مبرافقته 

واحست اميي ابلصدمه مريض جلول  
فجاه يف الفندق؟هل هو جو وسالت 

 ابضطراب
هل قالوا من هو؟ -  

 وقالت سيمون
ال...لقد تلقى اخلادم املخابره وابلغا  -

 للدكتور



اميي وحاولت الركض ابجتاه وشهقت 
املنزل ولكن يد برول كانت ممسكه هبا 

 وجذهبا اىل جانبه 
مهلك انسه ليسرت ال تذعري التعلم -

من هو بعد لذا ال تقفزي اىل استنتج 
خاطئ اهداي سنعرف املزيد حاال ها  

 هو الدكتور
 وقال الدكتور عند وصوله اليهم 



اميي لقد تلقيت مكامله الحضر على  -
اعود ابسرع وقت ممكن الفور س  

ساذهب معك -  
 واستدارت اىل برول 

شكرا لك على هذه االمسيه املمتعه  -
 ولكن جيب ان اذهب مع جول

واسرع اجلميع اىل السياره وساعدها  
برول على دخوهلا وانسابت السياره هبما 

 وقال جول



متنيت لو بقيت يف القصر كنت انوي  -
 العوده 

اان  كيف ميكن ان تتوقع مين البقاء و -
 قلقه ؟رمبا كان جو املريض

ولكنه ليس جو-  
وكيف تعرف؟ -  

امل تقل لك سيمون-  
مل تكن تعرف من هل تعرف انت؟-  

لقد ظننت انك عرفت انه السيد رينو -  



وتنهدت ابرتياح مع اهنا شعرت ابالسف 
للسيد رينو ولكن ملاذا كذبت  

سيمون؟ابلتاكيد مل تكن تقصد ان تكون 
يكون هبذه خبيثه؟فال ميكن الحد ان 

القساوه ام هل ميكن؟وبدا هلا ان  
سيمون قد تكون امراه غيوره فالبد اهنا  
شعرت ابلتمزق لرؤيتها برول يف احلديقه 
معها يبدو ان هذه املراه قد متضي اىل ما 
ال حد له لتحصل على الرجل وعندما 



وصال اىل الفندق وجدا الرجل املريض  
ملفوف ابالغطيه والسيد والسيده 

د يذرعان املكان بقلق وقال  بروالر 
 الطبيب

اسف الزعاجك ايدكتور ولكنين -
شعرت ابلتعب اثناء ذهايب اىل البيت 

وقررت ان امر هنا لتناول شراب ساخن 
 ولكنين اهنرت فاستدعوك



كان هذا تعقال منك سيد رينو هل -
 تشعر ابمل ما 

اجل يف الصدر-  
قلبك ممتاز ولكنك مرهق ساوصلك -

وتناول الدواء ابنتظام وغدا  اىل البيت 
 ساجري لك ختطيطا لتطمئن واطمئن اان 
وصعدت اميي ببطء اىل غرفتها وكان  
راسها يؤملها بسبب قلقها على جو 
ودخلت هبدوء من غرفتها اىل غرفته  



واقرتبت من سريره ورفعت برقه طرف  
الغطاء فوق ذراعه الصغي الىت حتضن  
اب لعبته وتركت الغرفه وتركت الباب مور 

 وراءها 
كانت يف الفراش عندما رن جرس 
اهلاتف وقرع قلبها ابمل عندما مسعت 

 الصوت العميق وكان برول يقول 
انسه ليسرت ..لقد عاد جول واخربين  -

ان جو خبي واخربين عن كل شئ 



وغضبت من سيمون اىل ان شرحت 
االمر من الواضح اهنا كانت بعيده عن 

تيجه مل  اخلادم عندما ابلغه الرساله وابلن
تكن واضحه مبا قالته وهي ترجوك ان  

 تساحميها 
اخرب السيده غرونويلد ان تنسى  -

املوضوع لطف منك ان تستفسر عين  
اهنا غلطيت الين اعتقدت ان املريض هو  

 ابن اخي



هذا كرم اخالق منك ولكن هذا ال  -
يغي الواقع ابنك تكدرت يف منزيل  

بسبب احد ضيويف لقد تكدرت ابنه  
سيلفيا النك اضطررت للذهاب  عمي 

ما اذا كنت دون رؤيتها وتريد ان تعرف 
عها ساخذ قادره على قضاء يوم الغد م

ميل اىل املستشفى الجراء الفحوصات  
 لكوعه



وترددت اميي وهي حمتاره بني حاجتها 
اىل صديقه مثل سيلفبا وخشيتها من  

االلتزام بصداقه ابنه عم برول ولكن مبا  
ناك فلماذا ال  ان برول لن يكون ه 

 تذهب؟فهي تعرف ان جو سيحب هذا 
ابنه عمك لطيفه جدا ابلغها ابننا  -

 سنكون سعداء ابلقدوم؟ 
اان مسرور النك ستاتني لقد اخربت   -

سيلفيا انك اتخذين عطلتك يوم االحد 



هل تناولت مهدائ بعد الصدمه الىت  
 تلقيتها؟

اان خبي متاما.شكرا لك واان مقدره -
خيللطفك تصبح على   

ووضعت السماعه لتجد نفسها ترجتف  
وعلى وشك البكاء واستلقت على 

الوسائد وتساءلت ملاذا اتصل هبا االن  
 وسلط عليها سحره



امل تكن هذه االمسيه مقلقه مبا فيه  
ما حيها ان رجال مثله واع  الكفايه؟

وجمرب مع النساء ينخدع بتفسي 
سيمون غي املنطقي لتصرفها فهل هو  

ها؟ واقع يف حب  
وختيلت سيمون ووهي بني ذراعيه 

واغمضت عينيها ابمل التصدق ابهنا غبيه 
لدرجه اهنا وقعت يف حب رجل مرتبط 
مبراه اخرى ومع ذلك فشعورها حقيقي 



ولكن احلب اجلديد الذي يزحف اىل  
يه ابلفشل منذ قلبهارقيب حمكوم عل
 بدايته 

وما حدث بعد ذلك حديثا اخر تلك  
عت قرعا خفيفا الليله الغريبه فقد مس 

على الباب ودخلت هيلغا حتمل صينيه  
 عليها شراب ساخن 



سيدي الدوق اتصل بنا وطلب لك  -
شرااب ساخنا قبل ان تنامي انه رجل  
 لطيف ويفكر ابالخرين اليس كذلك؟

وتركت اميي وهي تبتسم هلا وقد جلست 
يف السرير لتناول الشراب واغلقت 

الباب بلطف ولكن قبل ان تنهي شراهبا  
كانت دمعتني كبيتني قد احندرات على 
خدها لتختلط به وبعد عشر دقائق  

 كانت تغط يف نوم عميق 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثامن 



صباح االحد عندما استدارت اميي حنو  
الطريق املوصل اىل القصر ساهلا جو  

 هبمس املتحمس 
هل حنن ذاهبون اىل القصر اميي؟ -  

 ومهست وهي تداعبه
مع عمتك   اجل...سنمضي النهار كله-

 سيلفيا 
وهل يل عمه امسها سيلفيا ؟وهل  -

 تعيش هنا؟



اهنا تعيش هنا ولكنها اتت من لندن -
 مثلنا انظر ها هي

ونظرت اميي اىل حيث كانت تقف  
سيلفيا تنتظر الستقباهلما عند الباب  
 القصر وقالت سيلفيا بعد ان حيتهما 

اليس هذا اليوم مجيل؟اظن اننا  -
السباحه وحدقت سنمضيه عند بركه 

 جبو بينما كانت اميي تقدمه هلا 



انت حنيل جدا ولكن ال عليك كل -
 مايلزمك غداء كبي وسنتناوله يف اخلارج 
وامضت اميي اسعد اايم حياهتا سبحت  

 الربكه وتركت جو يلعب يف املاء بينما يف
استقلت هي وسيلفيا على الكرسي  
النوم حتت الشمس تشرابن القهوه  

يث حول مواضيع عده من وتبادلتا احلد
السياره اىل الولدين الصغيين اىل اخر  

املعارض يف لندن يف تلك االونه واستمر 



ساشا يقدم هلنا القهوه الطازجه اىل ان  
احتجت سيلفيا ضاحكه ابهنا ستنفجر 
لو تناولت نقطه اخرى ومضى الوقت  
وارتدات مالبسهما لتناول الغداء على  

واسرع  الرتاس املشرف على احلديقه  
جوبعد انتهائه من االكل اىل البحيه 
الصغيه ومعه خيت صغي اهدته له  

 سيلفيا 



واشعلت سيلفيا سيكاره واطلقت  
 دخاهنا يف اهلواء وقالت

انه حنيل بشكل خميف وضعيف البنيه -
يف احلقيقه انت شجاعه الن 

تتوليمسؤوليته بنفسك البد انك تنازلت 
لى عن كثي الجله امتىن ان التندمي ع

 هذا



وانتقلت عينا اميي عرب احلديقه حيث  
يلتمع شعر جو االشقر حتت الشمس  
 وهو يقف عند حافه البحيه وقالت

كنت ساندم اكثر لو انين مل احصل  -
عليه واعتقد ابنك كنت ستفعلني الشئ 

 نفسه لو كان ابن اخيك
وضحكت سيلفيا واخذت ختربها عن 
اوالدها وكان واضحا اهنا حتبهم مجيعا 



فس القدر واخذت اخر نفس من  بن
 سيكارهتا وسالتها

مارايك اببن عمي الوسيم برول-  
وامحر وجه اميي وادارته حنو احلديقه وقد 

اسرها ان سيلفيا مشغوله ابطفاء  
 سيجارهتا وقالت حبذر

اظنه رائع ودمث االخالق يف احلقيقه -
ال اعرفه جيدا الحكم عليه ملاذا 

 تسالني؟



يها حتت  وضحكت سيلفيا ووضعت يد
راسها ونظرت اىل احلديقه وهي تريح  

 راسها على الكرسي 
النين احبه جدا كنت دوما اتعرفني ان  -

سيمون غرونويلد تركض وراءه لتعلقه  
 على الصناره؟ 

اعتقد هذا ولكن اال يعرفان بعضهما  -
منذ زمن طويل؟ وقبل ن تتزوج ..هكذا 

 قيل يل



هذا صحيح ...لطاملا ارادت سيمون -
لى برول ال اعلم اذا كان  ان حتصل ع

هو يريدها لقد عرف الكثيات ومل يلزم 
نفسه سوى بواحده واتبعت كالمها  

 وكاهنا حتدث نفسها 
سيكون امرا مأساواي لو تزوج من  -

سيمون فاهنا ليست من طرازه ال اعلم  
 ماذا يعجبه فيها؟

اهنا جذابه -  



دعيين امخن ,امراه ذكيه جدا ورمبا  -
اهنا هتتم به اعجبت برول النه جيد 

زوجها كان رجال حمرتما اىل ان انشبت 
خمالبها به وجعلت حياته مريعه فقد بدا 
الشراب واملقامره بعد زواجهما لقد  

الحظت ان عينها على ذلك الصناعي 
ولكن ما من شك ان برول سيكون 

فقط بل  هدفها االول النه ليس غنيا
 وسيم شاب ومثي ايضا



سيبقى وكان لطيفا جدا مع ميل هل -
 الصيب يف املستشفىظ

اجل سيبقى الجل الفحوصات هذه  -
االشياء حتدث لالطفال وخاصه 

 للصبيان 
وسارات يف احلديقه بعد الغداء مث عادات  
لتناول الشاي يف الرتاس وبعد حلظات  

سحر  دخل برول اىل الرتاس واطبق 



جاذبيته على قلب ليمي يف احلال وقال 
 اببتسامه مشرقه 

ل لرجل ماهذا االستقبا-
متعب؟خملوقتان ساحراتن اان متاكد اهنما 

ليستا من هذا العامل...امتانعان يف ان  
 انضم اليكما؟

ورفع طرف بنطلونه وجلس على 
الكرسي وظهره اىل احلديقه واقبل ساشا 



وبيده صينيه عليها فناجني وصحون 
 وابريق قهوه طازجه 

وقالت سيلفيا وهي تنفذ ما تقوله بعدما  
 غادر ساشا

اعتقد انين سارد لك االطراء بتقدمي  -
 الشراب لك 

وقبل برول بفنجان قهوه مث استدار اىل  
 اميي وهو يدير امللعقه ابلفنجان



كيف حالك انسه ليسرت؟هل انت  -
 لوحدك؟

اان خبي شكرا لك .جو معي وهو  -
 يلعب بقارب يسي يف احلوض 

اهو بصحه جيده؟-  
اجل...هذا الطقس الرائع وهواء  -

 اجلبال يفعالن العجائب
وشرب فنجانه ووضعه مع الصحن على 
الطاوله وتناولت سيلفيا سيكاره وقدمت 



له واحده واشعل والعته واشعل 
السيكارتني مث استوى على كرسيه ومد 

 ساقيه واخذ يدخن وسالته سيلفيا
كيف كان ميل عندما تركته؟-  

خبي والداه يف طريقهما اىل هنا لذا  -
ئه يف املستشفى طاملا فهو سعيد لبقا

 يبقيهما هذا بقربه 
رمبا يعودان اىل بعضهما-  



هل نزلت اىل بركه السباحه اليوم انسه -
 ليسرت؟

لقد امضينا الصباح هناك -  
وهل ستعودين اثنيه؟اهال بك يف اي  -

 وقت
وعندما مل ترد عليه اميي وجه انتباهه  

لسيلفيا الىت كانت تدخن وتنظر بتجهم  
كالمه  حنو احلديقه واتبع  



منذ وقت كانت االنسه ليسرت  -
تستخدم بركه السباحه مع ابن اخيها  
 بناء لدعويت مث لسبب جمهول مل تعد اثنيه

واجابت اميي بسرعه بعد ان رات سيلفيا 
 تنظر اليها متساله 

السبب بسيط يف الواقع يناسبنا اكثر  -
السباحه يف البحيه بعد ان اعتاد جو  

حمدد  على املاء فليس لدي سوى وقت
 بعد املدرسه العطائه دروسا يف السباحه 



 وقالت سيلفيا
ولكن ميكنك استخدام الربكه هنا  -

 عندما يكون اليوم ابردا وخالل الشتاء 
وحتركت اميي بقلق لتجد نظره برول  

ا املتورد وكانه الساخره مركزه على وجهه
يقول هلا...خلصي نفسك من هذه 

الورطه االن..ولكن قدوم ساشا انقذها  
 ليقول لربول انه مطلوب على اهلاتف 



وعندما دخل اىل املنزل وقفت اميي وهي 
 تقول 

لقد امضينا النهار كله تقريبا هنا ال -
استطيع تذكر يوم ممتع كهذا من قبل 
وكذلك جو شكرا لك على لطفك  

 والعطائك القارب له
 واطفات سيلفيا سيكارهتا وقالت



لقد متتعت هبذا اليوم اان ايضا واان  -
ىن ان نصبح صديقتني عندما اعود  امت

 للسكن هنا 
وعاد جو من احلوض مع قاربه وسارت 
 سيلفيا معها وذراعامها معا حنو السياره

انسه ليسرت! -  
ووقع صوت برول العميق على اذين  

اميي كاجلرس وهي تستدير حول السياره 



وتوقفت وسار حنوها وهي حتس ابلراحه 
 الن السياره بينهما وقال

املتكلم على اهلاتف والد ميل لقد كان  -
وسيتناوالن العشاء معي الليله وسيكون 

من دواعي سروري اذا وافقت على 
 احلضور وان تكوين مضيفتهما 

وشعرت اميي بقشعريره فوق بشرهتا وهي 
هلا ومهامجتها يف الربكه تتذكر كراهيه ميل 

واالصابه يف يده الىت تعترب نفسها  



ت مسؤوله عن التسبب هبا .وابتسم
 بنعومه معتذره

اان اسفه لن استطيع اجملئ لدي اشياء  -
احضرها ملدرسه جو غدا لطف منك ان 

تطلب مين هذا وشكرا لك على  
 دعوتك للسباحه 

وفتحت ابب السياره ودخلت اىل  
مقعدها وودعت سيلفيا وبرول وقادت  
السياره مبتعده وتصاعد الدم اىل وجهها 



لدعوته غي املتوقعه وشعرت بوجنتيها 
حترتقان على الرغم من بروده اهلواء  

وجلس جو اىل جانبها وهو فرح بلعبته 
اجلديده وشعرت اميي يف وحدهتا ببعض 

كرر:برول  االصوات الساخره كانت ت
 !برول!برول!

 
 
 



 
 
 
 

 الفصل التاسع 
 

بينما كان يوم االثنني ميضي ببطء بكل  
اوجهه ظهر الميي ان وجود ميل يف  
املستشفى سيجعل خدمات السيده 



غرونويلد حبكم املنتهيه كذلك زايراهتا ل 
و دي فلور" لذا مل تكن مندهشه  "شات

 لرؤيه سيمون تنتظرها مع جو!
اه....انسه ليسرت!-  

ابتسمت الميي تلك االبتسامه املعهوده و 
 وردت عليها اميي بتحيه مؤدبه 

هنارك سعيد سيده غرونويلد ...هل -
 اردت رؤييت خبصوص الدروس املسائيه؟



اجل ولكن فقط الطلب منك -
متابعتها لوقت قصي .اترين...من املهم 
ان احصل على وقيت حرا مساء الثالاثء  

لقد  واخلميس السبوع او اسبوعني بعد  
مسعت وال شك ان ميل يف املستشفى 
ولست متاكده اذا كان سيعود ام ال مل  
يتم تقرير شئ بعد ولكن هناك اسباب  

اده اخرى جتعلين ال ارغب يف استع
 واجبايت يف املدرسه الليليه



ابلطبع ال استطيع الكشف عن هذه 
االسباب ولكنها موجوده هل ستفعلني  

 هذا الجلي انسه ليسرت؟
ذلك اذا اردت  -  

وفتحت ابب السياره جلو ليدخل وربتت 
سيمون على راسه مث ابتسمت الميي 

 شاكره 
شكرا لك انسه ليسرت اقدر لك  -

لطفك هلذا املعروف واهنئك على 



الطريقه الىت تربني فيها ابن اخيك 
فسلوكه جيدا جدا يف الصف وهو مثال 

 لالوالد االخرين 
 وقال جو هلا ومها يبتعدان

غرونويلد لطيفه معي لقد اتى  السيده -
سيدي الدوق اىل املدرسه اليوم لقد  

 رايته وحتدثت معه 
افعلت هذا؟ماذا قلت له؟-  

لقد سالته عن حال اجلواد دولني -  



وماذا قال لك؟ -  
قال انه اخذ دولني عند البيطري -

ولكنه احسن االن وسالين عن دروس 
السباحه وقلت انين افضل الدروس يف  

لقصر ولكن مبا انين ال  بركه السباحه ا 
املك هذا القاربب استطيع تسيه يف 

 البحيه
وماذا قال حول االمر؟-  



قال انه ايمل ان اليعين هذا انين لن  -
احضر اىل بركه السباحه اثنيه امل يكن  
 الشاي الذي قدمه لنا ساشا لذيذا؟

 وضحكت اميي
اعتقد ان الطعام هو السبب يف حبك -

اكثرللسباحه يف الربكه    
فيما بعد اثناء اعطاءه دروس السباحه 
يف البحيه الحظت انه فقد محاسته  
للسباحه رمبا كان السبب انه ميلك  



القارب االن ولكنه بشكل غريب تعب  
من اللعب بسرعه ومها عائدان اىل  

الفندق الحظت ان وجهه حممر ومل يكن 
عنده قابليه على العشاء وذهب ىل  

كانت ترتب له فراشه واستغرق يف النوم و 
نديله من جيبه مالبسه عندما وقع م

وحدقت ابملنديل برعب وقد الحظت  
نقطتني من الدماء عليه مجدت يف 

مكاهنا وهي حتاول استجماع افكارها 



هل من املمكن ان الدم خرج من 
سعاله؟رمبا قد جرح اصبعه او صدم يده 
بشئ حاد مما سبب ظهور الدم واحست 

ا مع حماولتها ان  ابمل حاد يف راسها وقلبه
تبقى شجاعه هل جيب ان تتصل 

جبول؟ام اهنا مرتعبه لالشئ؟وشعرت 
بربوده غريبه تسري يف جسدها وتنهدت 

عميقا ووضعت مالبس جو على  
 الكرسي وابدلت له املنديل



ومل تنم تلك الليله واستفاق جو حوايل  
الثانيه صباحا وهو يشكو من امل يف  

بعض  صدره فاعطته اسربين لالطفال و 
 املاء واراتحت عندما عاد اىل النوم

يف اليوم التايل مل يذهب جو اىل املدرسه 
بل اخذته اميي اىل طبيب االسنان  
وكانت السيدده بروالرد قد اعطتها  

فرصه ذلك النهار لتاخذه اىل الطبيب 



ليخلع له ضرسه وعندما غادرا العياده 
 فيما بعد

وجدا صعوبه يف السي عرب االرصفه  
ه وكان هناك من بعد صوت  املكتظ

موسيقى ميال اجلو ووجدا مكاان على 
طرف الرصيف يف الوقت املناسب  
ليشاهذا اجلنود يسيون خلف فرقه  
موسيقيه عسكريه واخذ جو يراقبهم 

 بسعاده وقد زال االمل يف ضرسه



صباح يوم السبت وصلها خطاب له  
مظهر االمهيه وعليه ختم شاتو دي فلور 

ور حفله رقص كان دعوه هلا حلض 
لالحتفال بعيد ميالد سيلفيا وضمنته  

 رساله تقول
عزيزيت اميي:يقيم برول كل سنه حفال -

يوم عيد ميالدي الذي يتوافق مع عيده 
ارجوك ان حتضري وال تزعجي نفسك  

 ابهلديه...مع حيب ...سيلفيا 



وحدقت اميي ابلدعوه والرساله وهي  
تذكر طلب السيده غرونويلد منها  

املدرسه الليليه ولن تستطيع  متابعه يف 
حضور احلفله وحلضور مثل هذه املناسبه 

اهلامه ايخذ املرء وقتا للتحضي لذا  
طلبت منها االستمرار يف التدريس  
ووضعت اميي الدعوه والرساله يف  
املغلف .الطريقه الوحيده هي شراء 



اهلدااي وتضمينها رساله تشرح سبب 
 عدم استطاعتها قبول الدعوه

وم التايل اشرتت اهلدااي! لسيلفيا  ويف الي
عقد مجيل واقراط تناسبه ولربول 

قلم...وهديه جو كانت عالقه مفاتيح 
على شكل حصان لربول وبعض املناديل 
للعمه سيلفيا ومت تغليف اهلدااي بشكل  

 مجيل



يف عطله هنايه ذلك االسبوع حاولت 
اميي ان تنسى كل شئ عن احلفله ولكن  

ذهنها للقصر  الصور اخذت ترتاقص يف
وقاعاته املرحيه الدافئه والنساء  

اجلميالت والرجال الذين سيحضرون 
 واخلدم حيملون الصوين الفضيه

ولكن اكثر صوره منزعجه كانت الصور  
الىت تصورهتا لسيمون وكتفيها اجلميلني  
فوق فستان السهرهتا وشعرها الالمع  



الذي يصل تقريبا اىل كتفي برول عندما 
معه  تذهب اىل الظل  

يوم االحد تناول جول العشاء يف  
الفندق وانزعج عندما علم اهنا لن حتضر  

 احلفله الراقصه
ولكن جيب عليك ان تذهيب.سااتخر  -

اان قليال وساتصل بك حوايل الثامنه  
والنصف عند عودتك من املدرسه ما  

 عليك سوى تغي ثوبك هل اتفقنا؟



وهكذا ستذهب اميي اىل احلفله  
عندما حضر جول ...وكانت جاهزه 

 ليصطحبها
بعد ان رقصت مع جول وقفت عند  
النافذه وهي تلتقط انفاسها بينما هو 
الحضار بعض املرطبات لقد كانت  

 احلفله رائعه اكثر مما تصورت
وشاهدت سيلفيا ترقص بني ذراعي 
زوجها وشاهدت عذه نساء يرقصن 



ابثواهبن اجلميله وشاهدت سيمون 
 وكانت ترقص مع براندت فيتزر

هل متتعني نفسك انسه ليسرت؟-  
كان برول ينظر اليها بتعبي على وجهه  
مل تفهمه قد يكون تفحصا او ساخرا  
حىت ومهيا ايضا وتسالت ملاذا ينظر  

 اليها هكذا 



مث ظهر هلا ابمل انه يغار من اهتما سيمون 
برباندات فيتزر خططها جلعله يشعر  

 ابلغيه امثرت .واجابته
تاخري مل اكن  اجل شكرا لك..اسفه ل-

اتيه ولكن جول اتخر ايضا واصر على  
 اصطحابه يل لطف منك ان تدعوين 

امل فقط ان ال تكوين ترهقي نفسك -
ابلعمل الكثي فالكسب املال هو بديل 

 سئ للصحه اجليده



اوافق معك...ولكن لست ادري ما  -
 عالقه هذا معي!

 ووضع يداه يف جبيوبه ونظر اليها وقال 
ن انك طلبت منها لقد اخربتين سيمو -

ان تسمح لك ابخذ الدروس الليليه 
 عنها

مل تستطيع اميي الكالم للحظات وقد 
ادهشها ما قال وابلتدريج شعرت حبراره  
الغضب وارجتاف يف ااطرافها اذا لك  



تكتف سيمون ابستغالل الدروس اليليه  
البقائها مشغوله بل متعمده كذبت حول 

 اسباب استمرارها هبا واتبع يقول 
مبا قصدت ان تظهرها هبذا الشكل  ر -

 النك حتتاجني اىل هذه الدروس كثيا
ونظرت اليه اميي يف البدايه بفزع مث بنوع 
من الياس سيمون ذكيه ذكيه اكثر من  
اميي ليسرت الىت مل تتعامل مع االكاذيب  
او اخلداع يف تلك اللحظه احتقرت  



برول النه صدق تلك املراه وامتنعت 
ت واوشكت على عن اي تفسي وتردد

ن انفعال مسعت البكاء وبكل هدوء ودو 
 نفسها تقول 

يبدوان من عاده السيده غرونويلد ان  -
تعطي االنطباع اخلاطئ على كل 

االحوال لست ادري ما عالقتك ابالمر  
 سيدي الدوق



اان اسف اذا كنت اسات الفهم..مل -
اقصد االهانه اعطيت نصيحه انت 

االطفال  طفله لطيفه واحب ان ارى 
 يتمتعون حبياهتم دون االضرار بصحتهم 
نظرته القاسيه الساخره جعلتها تشعر  
اهنا صغيه جدا وغي انجحه وقال 

 ابنفعال
اان لست طفله ولكنين افضل ان -

 اكون بني االطفال بدال من بعض الكبار



وارتفع ذقنها مبا عنت يبدو حتفظا فيظن 
هبا ماشاء ما متنته فقط ان يتوقف قلبها  
عن اخلفقان ليمال الصمت الذي ساد 

 بينهما
اوفق معك ..-  

قال هاتني الكلمتني ببطء اتركا عينيه 
الن على وجهها وعلى اللون  تتجو 

يه  االمحر الذي بدا يغزو بشرهتا الصاف



وعلى عينيها الالمعتني ابلغضب وفجاه 
 ضحك خبفه

يف احلقيقه اتيت القول لك ان جول  -
انك  استدعي للخارج وعلمت منه 

ابنتظار املرطبات هل تسمحني ان انضم 
 اليك ارجوك؟ 

مره اخرى احست بسحره وترددت لو  
اهنا متلك سالمه التفكي لرفضت ابدب 
وهلربت بعيدا عنه قدر املستطاع قبل ان 



يفوت االوان مث تذكرت خداع سيمون  
وحاولت تضليل نفسها ابن تبتسم له  
اباثره تقريبا ردا على تلك املراه بنفس  

ريقتها ط  
اجل...ارجوك-  

وقادها اىل طاوله صغيه من عده  
طاوالت متناثره يف الغرفه قرب اجلدران  

 واجلسها 
ساعود بعد دقيقتني-  



وابتعد عنها مث عاد بسرعه ومعه صينيه 
فراغ مليئه ووضعها على الطاوله وبدا اب

ما عليها واقبل ساشا خلفه ومعه ابريق  
 عصي واكواب وقال برول 

ساصب العصي بنفسي شكرا ساشا -  
ورمشت اميي عينيها ملنظر سندويشات 
الدجاج واللحم والكركند املليئه ابلتوابل 
اللذيذه وتلك املعجنات السويسريه الىت 



تسيل اللعاب والتقت عينامها وهو ميال 
 الكؤوس وقال بنعومه

اتعرفني ما يعين هذا...يقال ان -
الشراب عندما يصب وتظهر فيه النجوم 

  حسنايكون فاال
 ورفع كاسها وهو اليزال واقفا ينظر اليها 

لنشرب خنبك انسه ليسرت....لصحه  -
 جيده لك 



ولكنها مل تشرب بل نظرت اليه ترد  
 على نظرته هلا وقالت

لعوده اايم سعيده ولعديد من اعياد  -
 امليالد سيدي الدوق

شكرا لك -  
واحنىن هلا ابدب واخذ كريبا وجلس قريبا 

 منها وقال
االن هل انكل -  



مل تكن اميي متاكده ان رده فعلها املرح  
كان بسبب جو احلفله ام بسبب قربه  

 منها ابتسامته افرحت قلبها
انت تشعرين بربوده يف قدميك -

.سندفئهما ابلرقص .بعد اهناء  
 الشراب...شكرا لك على هدااي امليالد

امل ان تكون اعجبتك لقد اختار جو -
قد هداايه بنفسه ومن الطبيعي ان يعت
 انك حتب اجلياد كما حيبها هو



ساحتفظ هبا دوما كذلك القلم -  
سيفرح جو عندما يعلم -  

وانت؟-  
هذه الليله ساكون فرحه الي شئ -  

واكملت شرب كاسها وهي تتوق  
ال   لالحساس بذراعيه حييطان هبا وهي

جتروء على االلتقاء هباتني العينني 
املوسيقى  الزرقاوين املثيتني اثنيه وبدات 

 ووضع برول كاسه ووقف



هل يل هبا الشرف؟-  
وبعدها كانت اميي بني ذراعيه وكانت 
تشعر بتاثي قربه املدمر بينما كان وقع  
املوسيقى يصبح متناغما مع وقع دقات  

قلبها اخلجل االحراج الشعور بعدم  
الراحه ذهبوا عنها وحتولت الغمامه  

الزهريه امام نظرها اىل اضواء محراء مث  
ذهبيه واغمضت عينيها فمثل هذه  



االاثره الميكن هلا ان تدوم فقد كانت 
 سابقه الواهنا 

شكرا لك انسه ليسرت كان الرقص  -
معك ممتعا ارى سيلفيا قادمه اىل هنا لذا  

 ساتركك معها وانتبه قليال للضيوف
ووجدت اميي نفسها تبتسم لسيلفيا 

كانت تضع العقد واالقراط وسرت اميي 
اسبان ثوب السهره احلريري  لرؤيه كم ين

 بلون الرتكواز 



تعايل...لنجلس ونتحدث -  
واطبقت يدا سيلفيا الدافئه على يديها  
 عندما التقتا وسارات حنو مقعدين مرحيني 

مل استطيع االقرتاب منذ وصولك  -
ظننت انك لن اتيت وكم سررت عندما  

 وصلت
وجلستا وابتسمت هلا حبب ونظرت  

 ابعجاب اىل ثوهبا االبيض



تبدين مجيله ..هيفاء وانيقه واان ارتدي -
هديتك شكرا لك كثيا لك االتعتقدين  

ان اهلديه مجيله؟سارتديها دائما  
وساذكرك كلما ارتديتها واالن اخربيين  

 كيف استطعت القدوم؟ 
وشرحت هلا االمر وهزت سيلفيا راسها  

 ابهتمام 
التعملي كثيا ..فلديك ما يكفيك  -

كره على  االهتمام جبو ساتصل به لش



اهلديه سنسافر يوم اخلميس صباحا لذا 
لن اراكما قبل ذلك بوقت وما اريده  
حقا هو ان تزورينا عندما تعودين اىل  

 لندن ساعطيك العنوان
وحتدثتا معا بسعاده وتعجبت اميي من  
السرعه الىت تصادقتا هبا وكم اصبحت 

 حتب ابنه عم برول وقالت سيلفيا
تنتهي  اليست احلفله رائعه؟اكره ان-

 النين ساكون قد كربت سنه



التبدي حزينه هكذا متتعي ابحلفله؟-  
اتعلمني لدي شعور ان هذه اخر حفله -

يقيمها برول وهو اعزب..سجلي كالمي 
سيكون متزوجا يف مثل هذا اليوم من  

 السنه املقبله 
 
 
 
 



واهتز العامل وتوقف ابلنسبه الميي يف 
تلك اللحظه حىت ان انفاسها مجدت يف 

رهتا واصبحت الغرفه ضبابيه امام  حنج
 عينيها وشعرت وكاهنا تلقت لطمه قاسيه
واتبعت سيلفيا وهي غي مدركه احسن  

 احلظ اتثي كلماهتا على صديقتها 
اان احبه كثيا ومتنيت ان يستقر منذ  -

زمن طويل مل يقل يل شيئا ولكن العمال  
سياتون اىل القصر بعد مغادرتنا  



جناحه اخلاص  سيعلمون على اصالح 
وسيعيد ديكور غرفه االوالد والبد انه  
سييك التصليحات بعد ان تنتهي امتىن  
ان تكوين زوجته اي شخص ما عدا 

سبهسيمون اهنا قاسيه وال تنا  
وختلى اللون عن وجه اميي وشعرت  
ابجلليد يزحف حىت قلبها وجلست 

هادئه يف حماوله ايئسه لتهدئه عواطفها  
يا كالسكني لقد احست بكلمات سيلف



تقطع يف كل االماكن احلساسه يف  
 جسدها

وجاء االنقاذ على شكل ضابطني شابني  
تقدما ليطلبا شرف مراقصتهما ولبقيه 
السهره دفعت نفسها يف متعه الرقص  
وعاد جول يف الوقت املناسب لرتقص  
معه عده مرات قبل ان يغادرا القصر  

وعلمت اميي انه الحظ فورا تورد وجهها 
ا القريب من رجفه احلمى ومل وارجتافه 



تندهش عندما بدا ابملقدمات ليساهلا  
ا يف طريقهما اىل الفندقعن السبب ومه  

هل رقصت كثيا بعدما غادرت؟امتىن  -
 ان التكوين تعبه جدا وتغالني ابلعمل 

للمره الثالثه ذلك املساء ذكر هلا اهنا  
تعمل جبهد كثي فاختذت موقفا عدائيا  

متحديه وقالت بلهجه   
اجل ..لقد رقصت كثيا ولست تعبه -

شكرا لك انت اثلث شخص يذكرين اين  



اعمل فوق طاقيت اان افضل حكم على 
نفسي وهذا شاين لوحدي ولست ملزمه 

 ابالستمتاع الي كان 
بوصفي طبيبك لدي احلق ابن  -

 انصحك 
اعرف هذا..ولكنين امتىن ان اليعاملين -

ان  الناس وكانين حباجه لرعايه واعتقد 
شيئا لن يقال فيما لو كنت ارمله ولدي  

 ابن 



يف هذه احلاله كنت ستتلقني اعانه -
 تدعم ما تكسبينه 

اجل... ولكنين راضيه بوضعي...لنغي -
 املوضوع هل كانت زايرتك مهمه؟

اجل...اهنا ملنزل اوجني ابلتي طباخهم -
جرح رجله فعاجلت اجلرح واصروا على  

القصر  تناول العشاء معهم مث عدت اىل 
هل عرفت ان والدا ميل سيعودان  

 للسكن معا يف ابريس؟ 



وفرحت اميي هلذه االخبار اجليده وابن  
 الصيب سيعود اىل اهله

انين مسروره رمبا ستحسن حاله يده -
 عندما يستقر سعيدا بني والديه 

لذا اريد ان اطمئن انك لن متنحي  -
الكثي جلو على حساب صحتك واريد  

بتعقل اثناء غيايب  التاكد انك ستتصرفني  
وهل انت مسافر؟ -  



اجل...هذا االسبوع ساتقدم ابمتحان -
قبول لدراسه درجات عليا يف الطب  

وامتىن ان يتم قبويل جورج ساتي يعتقد 
 انين ساجنح 

واان متاكده ايضا..وماذا عن عملك  -
 هنا؟

الطبيب يف املستشفى سيعتين مبرضاي -
 اثناء غيايب ساغيب حوايل االسبوع 

سياره الىت اقرضتين اايها؟وال-  



ساتركها ملا بعد حىت اعرف هنائيا ماذا -
 سيحدث 

جو واان سنفتقدك ولكنين اظنك تفعل -
ما هو صائب شخص ما يف يوم ما  

سيكون سعيدا النك قررت ان تصبح 
 جراحا

ماتبقى من املسافه اىل الفندق مضت  
بصمت وعندما اوصلها جول اىل  

 الفندق قال



لذا لن اراك اثنيه   ساسافر مساء الغد-
 اعتين بنفسك 

 واجابته 
وانت ايضا...حظا سعيدا-  

 
 
 
 

 الفصل العاشر 



 
 

اتصلت سيلفيا من القصر يوم اخلميس 
صباحا لتشكر جو على هديته هلا  

وللوداع فهم مسافرون عند الظهر وطار 
جو فرحا لتلقيه مكامله هاتفيه خاصه له  
وحتدثت اميي بضع كلمات مع سيلفيا 
وودعتها مث اعادت السماعه اىل جو  



وهي تشعر ابحلزن لفراق صديقتها ومن  
اىل املدرسه  مث تناوال الفطور واوصلته  

طريق عودهتا اىل الفندق اخذت تفكر  
وس املسائيه وقررت ان تذهب ابلدر 

لدرس ذلك املساء وتنهي االمر وترتك  
االمر لسيمون ماذا تفعل وستبلغها عند 

 اول فرصه 
من كرم االخالق ان تعطي تلك املراه  
حتذيرا مسبققا عن نواايها بعدما قالته 



عنها وال يهمها ان تعرف السبب  
احلقيقي وراء رغبه تلك املراه ان تتابع  
عنها الدروس كل ما تعرفه ان املراه قد  

 حطت من كرامتها امام برول 
تدرجييا بدات روحها املعنويه ترتفع  

فصداقتها مع سيلفيا ذكرهتا ابن العامل 
اليزال مليئ ابلناس من امثاهلا  

ملصادقتهم وشعرت ابلراحه ايضا الهنا 
ما وبني سيمونستنتهي كل اتصال بينه  



فرصتها الخبار سيمون ابهنا لن تستمر  
ابلدروس املسائيه اتت يف اليوم التايل  

عند وقت الغداء فقد اقبلت سيمون اىل 
الفندق مع براندت فيتزر لتناول الطعام 
وتركت اميي مكاهنا واقبلت حنومها وهي 

 تبتسم
ورد براندت فيتزر االبتسامه بلطف وبدا  

افه يف ضوء  وجه سيمون كا حلا وج
 الصباح 



هل يل بكلمه معك سيده  -
غرونويلد؟لن اؤخرك اكثر من حلظه بعد  
هذه االمسيه لن اخذ عنك دروسك 

 املسائيه 
وضاقت عيناها اجلميلتان يف حتديقه 
قلقه وافرتت شفتاها احلمراوين عن  

 ابتسامه شاحبه 
ولكن ملاذا انسه ليسرت ؟هل هناك من -

 مشكله؟



شكله؟مشكله؟ومل يكون هناك م-  
ماهي االسباب لعدم استمرارك بتقدمي -

 هذه اخلدمه يل؟
 
 
 
 



وجه سيمون اصبح االن متوهجا  
ابلغضب هذه املراه مسؤوله عن جو 

 وفكرت اميي 
حيب علي ان اكون حذره جدا مبا -

 اقوله 
لقد طلبت مين اعطاءك سببا سيده  -

غرونويلد وساعطيك نفس السبب اقول  
لكنها انين ال استطيع كشف االسباب و 

 موجوده ارجو املعذره



وبرابطه جاش ابتعدت اميي عنها حنو  
ضيف كان يقف امام طاولتها ينتظر 
عودهتا ومر بقيه اليوم دون احداث  

وعلى الرغم من املها لفقدان االتصال 
مع تالميذها فقد وجدت نفسها سعيده 

 حبريتها 
مساء سفر جول اىل انكلرتا وجدت 

السياره اميي نفسها تفكر به وهي تنظف 
فقد اصبحت السياره هلا امهيه عندها 



وعزيزه عليها وستاسف الن ختسرها يف  
ل ورمبا كان الثمن  النهايه سيبيعها جو 

الذي سيطلبه كبيا عليها ووقفت تنظر  
ابعجاب اليها وهي تلمع مث اخذت  

تنظف املقعد اخللفيي ووجدت رخصه  
السياره حمشوره بني املقعد واملسند 

ا تفتش اخر حقيبه اخللفي وكشف هل
كانت رخصه السياره ابسم شيال  

ماكفارالن زوجه جول الراحله واحلقيبه 



حتتوي على بعض املال وورقه مكتوبه  
طويت بعنايه وعلى الورقه موجزه عن 

دفعات توفي بتاريخ يعود اىل سنتني واىل 
 جانب اخر دفعه كلمات

اسبوعني اخرين وسيكون معي ما -
جديديكفي لشراء معطف   

وبفضول كبي جلست على املقعد 
اخللفي واخذت تعد املال ابلعمله 
السويسريه كان املبلغ يوازي مثانني  



جنيها اسرتلينيا ورجعت اميي املبالغ  
املسجله على الورقه لتجد املال مماثل  
واعادت املبلغ والورقه اىل احلقيبه وهي 

 تفكر 
ماهذا االمر الغريب! ملاذا حتتاج زوجه  

وفي لشراء معطف جديد هبذه  جول للت
السريه؟ مسكينه شيال لقد ماتت قيل  
ان تشرتي املعطف هل كان جول خبيال 
لدرجه ان على زوجته ان جتمع القليل مث 



القليل كل اسبوع من اجل الشراء قطعه 
ثياب؟عندما قال هلا برول عن خبل جول 
مل تصدقه وقتها واالن بدات تدرك كم 

معه لقد  قضت زوجته اوقاات مزريه 
مجعت املسكينه املال خفيه ليعود اليه  

يف النهايه النه ملك له االن شعرت اميي 
ابالنزعاج واول ما فكرت به التخلص  
من املال ابسرع وقت ممكن وعليها ان 

 تسرع لرؤيه جول قبل ان يسافر 



بعد عشر دقائق كانت يف طريقها اىل  
منزل جول واخذت تفككر بنوع  

لزوجان معا وقررت املعيشه الىت قضاها ا
ان تصارحه ابهنا قرات الورقه واحصت 
املال فقد يكون مثيا ان ترى رد فعل  
جول ولكونه رجل شحيح سيغتبط 
حلصوله على املال وسيكون اقل 

حساسيه املذكره الصغيه عن املعطف  



اجلديد ما شعرت به اميي الىت مل تقابل  
 زوجته ابدا 

كان املنزل هادائ بشكل غريب عندما 
صلت قرعت اجلرس ثالث مرات  و 

ولكن دون جواب وشعرت ابخليبه لقد 
كان اكثر راحه هلا ان تتخلص من املال 

 مث لتسمع ما سيقوله جول عن االمر 
وخطت اىل الوراء وهي حتدق يف النوافذ 
الصامته وكانت تلك اللحظات كاهلدوء  



الذي يسبق العاصفه وفجاه مسعت 
 صوات رجاليا مهيقا ميزق اهلدوء 

ساء اخلي انسه ليسرت يبدو انك  م-
تسالني عن الدكتور ابحلاح امتىن انال  

 يكون احد ما مريضا؟
واجفلت واستدارت لرتى برول يسي  
ابجتاهها ابلطريقه السهله املسرتخيه 

املعهوده وشعرت ابالضطراب وابمل يف 
قلبها من حوهلما كانت االضواء املساء  



ه مث الرقيقه متال املكان بظالل سريه ثقيل
يقف اىل جانبها وهو ينظر بثبات  اصبح

اىل وجهها احملمر ومتتمت وهي تشعر 
 بغبائها التام

ال...ال احد مريض ...اهنا ...اهنا  -
ليست زايره عمل اردت رؤيته جول  

 حول قضيه شخصيه 
اذا لقد اتيت لتشاهديه قبل السفر  -

لقد اردت اان ايضا رؤيته السباب اخرى 



لقد اتصل جورج ساتي ليبلغ جول  
الرساله وسالين اذا كان قد سافر ام ال 

 لذا اتيت الراه
ووقفت تنظر اليه ويداها مشبوكتني 
امامها وهي تشعر ابهنا صغيه جدا 

وساذجه وحتبه جبنون وهو يرمقها بنظره  
وقد علمت اهنا ال تستطيع  ساحره

جتنب العذاب الذي سيسببه هذا احلب 
 هلا مث اتبع 



البد انك ودعتيه قبل االن ام انك مل  -
تستطيعي مقاومه رغبتك ابلقاء نظره  

 اخرى عليه؟
رمبا كانت اميي تبدو كاحملرومه الن تعبي  
 وجهه بدا يصفوا ومل ينتظر ردها فقال 

  ساتصل جبورج واقول انين اتخرت يف-
توصيل الرسالته هل هناك رساله تودين  

 ابالغها جلول عرب جورج 



ال...شكرا لك..ميكنين االنتظار اىل  -
 ان يعود 

رمبا يكون االمر شخصيا جدا وال -
حيتمل وسيطا هل هذا ما تعنينه؟اتعلمني 
انه ذاهب للتخصص وان معظم اوقاته 
يف السنوات القادمه ستكون خمصصه 

لهيه؟ للدرس؟وان الشئ جيب ان ي  
اعلم ذلك...ومن غي احملتمل ان -

 تلهيه صداقتنا عن الدراسه



ومع ذلك تسرعني متلهفه اللقاء نظره  -
عليه قبل ان يسافر؟وحدقت اميي مبظهر 
الساكن بتعاسه وشعرت بشئ يصعد اىل 

 حنجرهتا ليجعل صوهتا غريبا وجافا
اجل ولكن لسبب شخصي جدا كما  -

 قلت لك ال استطيع كشفه لوسيط 
سوء حظك انك مل تلحقينه  من-

ستشتاقني اليه دون شك ولكن رسائله  
 قد تعزيك 



اان متاكده من هذا ...واالن ارجوك -
 عذرا

طعا..االفضل ان اذهب اوال  -
العطائك جماال الرجاع سيارتك عمت  

 مساء انسه ليسرت 
عاده جو حيب هنايه االسبوع ويستيقظ  
عاده مع الطيور يوم السبت ليتسلق  

يساهلا عن برانمج اليوم لذا  سرير اميي و 
كان غريبا ان تستيقظ اميي صباح ذلك  



السبت يف الثامنه على اهلدوء ودون  
رؤيه جو وانزلقت من السرير ووضعت  

 روهبا ودخلت اىل غرفته
خطوتني داخل الغرفه اخربهتا سبب عدم 
استقاظه فقد عاىن من نزف وهناك دم 

على غطائه وهو مستلق على ظهره وقد 
نيه وتوقف قلبها عن اخلفقان اغمض عي

وبدات ترجتف برعب واسرعت لتلتقط 
يده الصغيه حبثا عن النبض وكانت  



اصابعها ترجتف بشده حىت اهنا مل 
 تكتشف مكان النبض

الساعه الىت تلت كانت كالكابوس 
وحضرت السيده بروالرد وقد اصفر  
وجهها مثل وجه اميي واتصلت بسياره  

ن  االسعاف الىت حضرت معه وكا
الطبيب واملمرضه ابنتظاره ومحل اىل  
الداخل فورا وبقيت اميي منتظره يف 
املمر بوجهها الشاحب ورفضت ان 



جتلس يف قاعه االستقبال اخلارجيه وبعد 
فرته بدت هلا وكاهنا ابديه خرج الطبيب 

 وسار حنوها وقال 
انسه ليسرت؟اان الدكتور الكونت لقد -

  اخربين الدكتور ماكفارالن كل شئ عن
حاله ابن اخيك ...تعايل ...اجلسي 

 لنتحدث
واخذها عرب املمر اىل مكتب صغي 
حيتوي على طاوله وكراسي وخزانه  



واجلسها على كرسي يف موجهه الطاوله 
 فسالته بلهفه 

كيف حاله؟-  
وجلس اىل املقعد وراء الطاوله وحدق  
هبا ومال اىل االمام ووضع ذراعاه على 

 الطاوله 
لقد طلبت القهوه-  

خلت ممرضه حتمل صينيه عليها  ود
 القهوه وقال



اه...هاهي ضعيها على الطاوله  -
 ارجوك..شكرا..ساصبها بنفسي

وبعدما غادرت املمرضه الغرفه صب 
 القهوه وقدم فنجاان الميي

اريدك ان تشريب هذه اوال مث اسرتخي -
لقد تلقيت صدمه وجيب عليك ان 

 تسرتحيي
هل سيموت؟افضل ان تقول يل  -

دل ابقائي مضطربهاحلقيقه ب  



وعضت على شفتيها لتوقف ارجتافها  
 ووضعت الفنجان خوفا من الصدمه 

واضاف الطبيب السكر لقهوته واخذ 
 يرشفها 

اشريب قهوتك مثلي اعتقد انك مل  -
تتناويل شيئا هذا الصباح لذا اشربيها  

 وكوين فتاه طيبه
وابلتدريج اكتسبت اميي بعضا من  
هدوئه واضافت السكر لقهوهتا 



وارتشفت منها مث وضعت الفنجان  
 بلهفه ووضع الطبيب فنجانه ونظر اليها 

اخشى ان يكون النبا سيئا عليك  -
 انسه ليسرت فاملسكني عاين نزيف حاد 

ولكن هل هناك امل؟-  
لقد وضعنا له املصل...ولكن.. -  

اراه؟ هل استطيع ان -  



طبعا ولكنه اليزال غائبا عن الوعي -
ولكن على شرط ال تدعي منظره  

 يكدرك وتذكري اننا نفعل ما ابستطاعتنا 
 

وبقيت اميي مع جو طوال النهار والليل 
وكانت املمرضات لطيفات جدا وجلنب  
هلا القهوه ابستمرار مع وجبت خفيفه 

 واصررن على ان تتناوهلا 



شيئا منها ولكن اميي مل تستطيع انتمس 
وستمرت فقط يف شرب القهوه وزارها  

الدكتور الكونت عده مرات خالل الليل 
وزارها اثنيه يف اول ساعات الصباح ومل  

تتغي حاله جو ...ومات جو عند  
الساعه الثالثه بعد الظهر ذلك اليوم  

 دون استعاده وعيه
 
 



 
 الفصل احلادي عشر

 
ومر اسبوع واميي تستيقظ كل صباح 

متاما ان جو قد ذهب ويف  وهي مدركه
عامل تغي امامها هنائيا حاولت عبثا ان 
جتمع افكارها وخالل الليايل الطويله  

كانت تستلقي وهي ترجتف على الرغم 
من دفء الفراش وكل حراره جسدها 



كانت تستخدمها يف مشاعر اثئره  
 ومضطربه

رمبا كانت قد اطلقت العنان كثيا خلياهلا  
ئس حمروم وهذه  يف انقاذ ولد يتيم اب

الزايره اىل سويسرا كانت جزءا منه  
الشعور ابلفشل كان قاسيا والصدمه  
الفجائيه خبساره جو تركت ارتباكا يف 
تفكيها رفض ان يرتك اي شئ مير من  

خالخل الكل كان لطيفا جدا معها السيد 



والسيده بروالرد طلبا منها ان اتخذ  
 قسطا من الراحه ولكن احلياه

حىت ولو فقدت معناها   جيب ان تستمر
اميي بتنفيذ واجباهتا  وهكذا مضت

وابقت حزهنا يف داخلها وهي تتعذب  
من اجل جو هل الليايل طويله عليه  
حيث هو كما هي طويله عليها حيث  
هي؟هل يشعر ابحلنني واخلوف من  

دوهنا؟لقد وعدته ابن الترتكه ابدا فكيف 



ستستطيع وضع تلك االميال بينها وبني 
  الصغي على سفوح التالل؟ذلك القرب

وبناء على طلبها ابعدت هيلغا كل 
اشياءه عنها ولكن هناك اشياء جيب ان 
تفعلها بنفسها مثل كتابه اىل حمامي جو 
اما ابلنسبه جلول فهناك وقت كاف 

لتقول له عند عودته وكتبت للمدرسه  
وللسيده غرونويلد شاكره هلم تقدمي 

 تتلق اي اكاليل الزهور ورسائل العزاء ومل



خرب عن برول منذ الليله الىت قابلته عند 
زل جول وفهمت انه مسافر من  

ووجدت نفسها تفكر به دون ايه عاطفه 
فقد كان ملوت جو اتثي مهلك عليها  
مجد كل مشاعرها الوقت الفارغ واهلش  
وحده ممكن له ان يلطف االحساس 

الفظيع داخلها واالمل املعتم الثقيل الذي  
ها مث يف صباح احد االايم جيثم على قلب

وصلتها ابقه من الورود احلمراء قامته  



مجيله مع رساله عزاء من برول .لقد  
 عاد!

بعد ظهر ذلك اليوم اخذت الباقه اىل  
قرب جو يف الوقت الذي كانت عاده اتيت 

ه وكان القرب الصغي يقع  به من املدرس
بني قبور اخرى مرتبه يف موقع مجيل يف  

وق القريه مكان ليس بعيد ف  
وكان مغطى بباقات صغيه من زهور 

سه اجلبال وضعها له زمالءه يف املدر 



وحدقت هبا اميي وقد نشف الدمع من  
 عينيها وقالت هلا السيده بروالرد 

لو انك تستطيعني البكاء -  
ولكنها مل تستطيع كانت من داخلها قد  
نشف مثل انيه زهور مل تستعمل منذ 

تلك   سنوات واخيا نزعت نفسها من
البقعه الصغيه املثيه لالسى واستدارت  
وراسها منحن لتتابع خطواهتا عائده اىل  

 الفندق



وشاهدت وهي ترفع راسها شخصا 
 قادما اليها وصرخت 

ايب! -  
 مث ركضت هابطه املنحدر لتلتقي به

اوه..ايب!-  
واخذ يراقبها وهي تركض وقد اصبحت 
وجنتاها الشاحبتني بلون الزهر وفكر هبا  
اهنا مل تتغي التزال طفله وجهها الصغي 
كله عيون مجيل حمبوب اهنا اميي الىت مل  



يرها منذ ثالث سنوات وقطب جبينه 
فجاه ملراى حنوها وملراى كل مااخذه 
منها جو ولكن هذا كله زال عندما 

 ذراعيه وكرررت امسه  ضمها حبنان بني
كانت صرخه من القلب ابلعطف 

والرجاء واحلب مث ارجتف وجهها ودفنته 
يف صدره وقد فتحت ابواب احلزن  

 املغلقه 



بعد ذلك بكثي ومها يتناوالن العشاء يف  
 الفندق سالته 

كيف عرفت مبوت جو؟ -  
وكاان جيلسان يف غرفه الطعام يف الداخل 

يف  وليس على تلك الطاوله الصغيه
الزاويه فهي مل تكن قادره على حتمل  

 اجللوس عليها 
لقد اخربين احملامي -  

اه ايايب...اان افتقده كثيا-  



وهطلت دموعها وكانت عيناه حنونتان 
تتفحصان وجهها وجه يبدو عليه االمل 

 وعينان تفصحان ابملاساه
لقد كان احلمل مستحيال عليك ما  -

كان على اخوك ان يتزوج امراه رقيقه 
لصحه مثلها كما مل يكن عليه اخذها  ا

اىل افريقيا اشعر ابنه سيكون حيا اليوم 
 لو مل يقم ابختيار خاطئ لزوجته 



لكن هذا ما حصل اي والدي البد انه -
كان حيبها كما احببت اان جو ومن 

املؤكد انه سيفعل الشئ نفسه اثنيه لو  
انه عاش مره اثنيه واالن اخربين كل  

 اخبار الوطن 
ا اخربها اايه اخبار طيبه  كان كل م

العائله خبي امها تركت وظيفتها يف اجملله 
 واشرتوا فندقا يف اسكتولندا

ولكن الن تفتقد لوظيفتك اي ايب -  



لقد احببت املكان وستحبينه انت -
ايضا اترين..ليس عندان فقط اماكن  
لصيد السلمون ولرايضه الزوارق يف  

النهر بل نفكر ابقامه مصعد للتزجل لقد 
 اتيت الستشاره املهندسني هنا ابالمر

هذا رائع ايايب -  
انت ضمن املشروع..فنحن حباجه  -

 ملوظفه استقبال
 وعضت اميي شفتيها.



سافكر ابالمر..لفرته معقوله.فنحن -
االن مشغولني جدا هنا وال استطيع ان 
اخذل السيد والسيده بروالرد يف وقت  

 يزدحم فيه الزوار 
.امك خيفق  ولكن ستاتني يف النهايه -

 قلبها انتظار لعودتك
 
 
 



 
 

اجل اعتقد كم ستبقى هنا؟ -  
حوايل االسبوع ..سنتعشى يف اخلارج  -

 غدا مساءا 
صحيح؟-  

واستدارت عينا اميي من الدهشه وهز  
 راسه ابالجياب واتبع االكل مبتعه وقال



هذا السمك لذيذ ...ولكن انتظري -
 لتذوقي السلمون الذي نصطاده طازجا

ايب...كنت تقول... -  
اه..اجل,,,سنتعشى مع صديق لك  -

 قابلته يف الطائره واان قادم اىل هنا
هل هو جول ماكفاالرن..؟ -  

يبدو وكانه اسكتلندي,من هو؟ -  
انه طبيب كان لطيفا كثيا مع جو  -

 ومعي



ال...فهذا فىت جذاب ومجيل..انه  -
 سويسري..امسه برول دو بوليان اي بويف

الدوق؟ -  
واضطربت اميي ونظر والدها اىل حيهتا  

 الكبيه
هل هو دوق؟مل يقل هذا...ما هو -

 شكل الشاتو دي فلور؟
 وابتسمت اميي لنظرته القلقه 



انه ليس من ااالاثرت ايايب الدوق  -
رجل ثري واعلى منا كثيا كما اخشى 

 لقد كان لطيفا مع جو
اجل لقد الحظت هذا فقد كان  -

وفاته واكثر من متكدرا جدا عندما مسع ب
مهتم يب عندما علم انين والدك ولكن  

 اال حتبينه؟ 
مل اقل هذا لن اتعشى معه اي والدي ال -

 اريد الذهاب اىل اي مكان



 وابتسم ساخرا 
وهل يل ان اسال ملاذا؟-  

ال اشعرابلرغبه هذا كل شئ-  
 وقال بطء 

اتعنني انك التشعرين ابلرغبه يف  -
 الذهاب اىل شاتو دي فلور

يناسبين...امن املهم لك الذهاب انه ال-
 اىل هناك؟ 



مهم جدا..لقد كان مهتما بفكره -
مصعد التزجل وسيدعو اخلرباء ملناقشه 
املوضوع وبعض الصناعني االثرايء  

للقائي سنحتاج ممولني للمشروع كما 
 اخشى

لكن ابمكانك الذهاب وحدك -  
انت بصحه جيده للذهاب وارفض ان -

كم اكره اقدم اعتذارا واهيا لغيابك  



الكذب واضافه اىل ذلك يعجبين الفىت  
 وال اريد ان اغضبه

ساذهب اي والدي -  
انت فتاه طيبه-  

ولكن اميي مل تشعر ابهنا على ما يرام يف 
االمسيه التاليه عندما كانت تقود  

سيارهتا مع والدها حنو القصر وجتنبت 
ذكربرول وحتدثت عن جول والسياره 

ا من القصر  الىت اعارها هلا ولكن ابقرتاهب 



بدات تشعر ابلتوتر لفكره رؤيه برول  
اثنيه وبدات حتس بكل املشاعر السابقه 

 وبقيت صامته
 وقال والدها 

اذا انت لست مسروره من قدومك  -
اىل القصر كنت افكر ان هذا بسبب  

عدم امتالكك لثوب السهره ولكن يبدو 
ان هذا ليس السبب فاان اشعر ابلفخر  

قبل هبذا  بك ..فاان مل اشاهدك من



اجلمال ..اان ارفض اانطريك زايده 
الجعلك مزهوه بنفسك هذا الثوب  
االبيض يعطيك شيئا ما تبدين شاحبه  

يال ولكنين اعتقد انك ستكونني اكثر  قل
 امحرارا قبل ان تنتهي السهره

وتساءلت اميي عما يقصد ومل يكن هناك 
وقت لتساءله الهنما كاان قد وصال امام 

ها يقفز يف داخلها القصر وشعرت بقلب   
 وعلق والدها 



ماهذا املكان الفخم -  
وخرج من السياره لينظر اىل الواجهه  

 احلجريه الرائعه للقصر واضاف 
لقد فعلت حسنا ابرتدائي ثياب  -

 السهره
 
 
 
 



وجوده شجع روحها املعنويه وسرت اميي 
كم كان منظره الئقا ومميزا يف ثثوب  
السهره ودخال الردهه وقد انيت  

 اباللوان الزاهيه لشمس املساء 
ووجدت برول ينظر اليها وحييها بصوت  
يعكس حزنه على جو مث حيا والدها  
وكانه صديق قدمي وارجتفت ذراعها يف  

 يد والدها دون ان يالحظ



ووجدت الضيوف جمتمعني حتت الثرايت 
وكلهم رجال ,اربعه منهم وكان براندت  
  فيتزر واحد منهم والثالثه االخرون رمبا

من حضر برول للقائهم مع والدها  كانوا
ومل يصل اي ضيف اخر وذهب اجلميع  

اىل العشاء يف غرفه مجيله مليئه 
ابلكرستال والفضه وابقات الزهور مرتبه 

 على الطاوله 



وجست اميي بني برول ووالدها وتناولت 
اثلث دوره من الطعام قبل ان تالحظ ما 

اكلته ومسعت برول يتحدث بصوته  
ع احد الضيوف وكان واضحا  العميق م

انه مل يشعر ابي غضاضه لوجود اميي  
وسطهم وكالعاده جلب هلا سحره جو 
من الراحه الذي مييز اي حفله عشاء  
وشعرت اميي ان الضيوف االخرين  
 ينظرون اىل وجودها مثل الزينه للحفله 



وعندما التفت برول للتحدث اىل ضيف 
على يساره سرقت اميي نظره اليه كان  

و مكتمل النشاط ساحرا بتلك  يبد
العينني الزرقاوين وللحظات مؤمله اشار  
ذلك الرجل يف حديثه اىل سيمون ماذا  

تفعل هذه الليله؟وملاذا ليست 
هنا؟وعندما التفت برول فجاه التقى  

بنظرهتا وجعلتها عيناه الزرقاوين ترجتف  



كم كان جذااب وسيكون على الدوام 
 بذلك الوجه النحيل الساخر 

الشعر االسود الذي اصبح    وذلك
منظره جذااب اكثر حتت انعكاس الضوء  

 الفضي
ووضعت الطرائد امامها وقد طهيت 

بشكل رائع واكلت اميي بشكل ايل دون 
ان تستطعم بشئ مث تبع العشاء قهوه  

 لذيذه مماثله بروعتها مع االكل 



 وهنض برول وقال
اعذروين ايساده ساخذ االنسه ليسرت  -

ر بينما تبحثون يف يف جوله على القص 
 االعمال بينكم

ونظرت اىل والدها نظره اضطراب  
فغمزها .لقد غمزها فعال!وهنضت اميي 
وساقاها ترتعشان ومسحت لربول ان  

 يرافقها اىل اخلارج 



وهكذا بدات رحله العذاب يف  
مشاهدت املنزل الذي حضره لعروسه 
وبدموع ترتقرق يف مؤخره عينيها بدات  

نيق واىل اخلزائن من  تنظر اىل االاثث اال
خشب املاهاغوين وعليها فنون احلفر  

 اليدوي 
واملرااي الفرنسيه ذات االطر الذهبيه  

واللوحات اجلميله وفوق اجلميع ستائر  



مشمشيه دافئه خممليه موشاه بلون  
 الكرمي والذهب 

وغرفه االوالد زرقاء بلون قشره البيض 
واخيا اجلدران املكسوه ابلزجاج يف  

اخلصوصيمكتبه   
كانت اميي تسي اىل جانبه وخطواهتا 

تغرق يف السجاد السمكيك وهي تتوق 
ء اجلوله قبل ان تصل حافه النتها



االهنيار غرفته كانت رجاليه حمضه طاوله 
 كتابه مجيله بتصميم رائع 

مقاعد بسندات مغطاه بقماش قطين 
موضوعه على جانيب املدفاه ولوحات 

ران  تعطي مزيد من اللون اىل اجلد
وشعرت اميي وهي لوحدها هناك معه 

بشعور صادم وكانه خييفها فاجتهت فورا  
حنو املدفأه متساله ملاذا اتى هبا اىل  

 غرفته



وقفت هناك مسمره وكاهنا طيف صوره 
ه امام الزرقه الفاحته للسماء يف  عكسي

اخلارج وتركزت نظراهتا على جنمه بعيده  
تشبثت هبا وكاهنا طوق جناه مث اقبل 

ل ليقف وراءها ووضع يداه على  برو 
كتفيها وادراها ببطء لتواجهه وذعرت  

 الول ملسه من يديه مث بدات ترجتف 
وجعلت الدموع عينيها واسعتان 

والمعتان وجهها شاحب وشعرها كهاله  



يعطيها مجاال اخاذا مجال غريب يلتقط  
 انفاسه 

هل هذا الدموع جلو؟لو انك حتبييب  -
د رجل نصف ماكنت حتبينه ساكون اسع

 يف العامل 
ويف اللحظه التاليه كانت بني ذراعيه  
يعانقها بلطف وخف لون الظالل يف  
الغرفه اكثر حتيط هبما يف سعادهتما 

 الغامره



كانت اميي تعلم اهنا جيب ان تبعده عنها 
ولكن بدال من ذلك كانت تتشبث به  
وجسدها النحيل الرقيق يضغط عليه 

 ومهست
ارجوك...الجيب ان تتصرف هكذا -

 هذا ليس مناسبا
ملاذا ليس مناسبا؟ -  

بسبب سيمون-  
وما دخل سيمون؟-  



الن تتزوجها؟ -  
كنت تزوجتها منذ زمن بعيد لو انين  -

 كنت راغبا هبا 
انت التعرف ماذا تقول او تفعل... -  

وادارت وجهها عنه ولكنه اعاده بطرف  
اصابعه ولعده حلظات حدقت عيناه هبا 

ا تلمعان وشد ذراعه حوهلا وقاومته  ومه
 اميي وقالت متوسله 

ارجوك دعين -  



 وجعله توسلها يفلتها وقال بغضب
اال تعجبك...معانقيت؟-  

 ونظرت اىل عينيه الزرقاوين وضاعت
يعجبين؟...اوه...اي برول...احبه! -  

وغرقت اميي يف حبيه من السعاده وهي 
تتمتع ابحساسها بقربه قرب عاطفته  

هلاوحبه وسا  
احتبييب؟-  



وهزت راسها ابالجياب وعيناها تلمعان 
 ابلدموع ومهست 

هل انت اكيدانك حتبين-  
 وهز راسه وقال 

اان ال احبك بل اعبد كل شئ من  -
حولك احبت حنوك العميق على طفل  

تعيس احببت صربك لطفك طريقه  
ضحكك اهلادئ انوثتك قدرتك على 
اعطاء احلب انت متلكني كل الصفات  



ظن ابدا ان اجدها يف شخص الىت مل ا
 حبيب مجيل واحد

ال اصدق انك حتبين هكذا -  
سوف تصدقني قريبا! -  

وضمها اثنيه بقوه اكثر واصبحت 
الظالل يف الغرفه اطول واطل القمر  

 ليمي شعاعه عليهما وسالته
الن يتساءل ضيوفك عن سبب  -

 غيابك؟



ايحلويت البد اهنم نسوا وجودان االن -  
 لوحدي وسط  امر فظيع ان تدعوين-

 الرجال 
 وظهرت ابتسامته يف ضوء القمر بيضاء 

لقد احبوا هذا اضافه اىل ذلك كيف -
كنت ساحصل عليك 

 لوحدي؟ستتزوجيين وقريبا؟
وماذا عن وظيفيت؟-  



سيجدون غيك لقد طلبت االذن من  -
 والدك للزواج 

ماذا تقول؟-  
لقد سر جدا الصدف ذراعها طويله  -

لقد التقيت والدك يف لندن منذ اايم لقد 
قال يل صديق مهندس ابرع انه ذاهب  

اىل لندن لقضاء عمل وهو هناك سيقابل 
شخصا امسه ليسرت يهتم مبصعد للتزجل 



يف اسكتلندا يف البدايه مل اجد له صله  
 معك

مث هل تذكرين تلك الليله الىت رايتك  
نزل جول اال تظنني ان من  فيها عند م

الغريب انين مل ارسل ساشا لتبليغ 
 الرساله بل قدمت بنفسي

اظن هذا -  
السبب احلقيقي انين اردت سؤال  -

جول عن اخباركما لقد وصلت اىل ذروه 



توتري ومل اعد استطيع االنتظار واملت  
ان تعطيين ولو تلميح بسيط انك معجبه 
  يب قليال وكنت خائفا ان افقدك وهكذا

هبت اىل لندن وقابلت والدك كذلك  ذ
قابلت جول وتوضحت يل االمور قويل 

 يل كم كنت معجبخ جبول؟
اعجبت به كصديق وليس اكثر ولكن -

 برول ايب قال انه التقى بك يف الطائره 



لقد تقابلنا يف الطائره تدبران االمر  -
الليله السابقه على العشاء وامسكت  

النظره عيناه بعينيها وجعلتها تلك  
ضعيفه ومد يده اىل جيبه واخرج علبه 

 وقال
ارجو ان يناسب مقاسك لقد مخنت -

 مدى حنول يديك وقدرت املقارس
اوه برول انه رائع -  



وحدقت اميي ابلسوليتي املاسي وهو  
 يضعه يف اصبعها وساهلا 

هل هو مريح؟-  
ومجيل ,,,ومقاسه مناسب متاما -

 تستطيع شراء كل خوامتي
يه وطوقت عنقه وضحكت ونظرت ال

 بذراعيها
شكرا لك -  



وكانت هذه اخر كلمات تبادالها قبل  
 فرته عناق طويله مث قالت له 

اخربين عن لوسيل داربليه هل كنت -
 حتبها كثيا

مسكينه لوسيل كانت طفله يف الثامنه  -
عشر عندما ماتت هنايه ماساويه لفتاه 

مجيله لقد احببتها كشقيقه مجيله صغيه 
د الوحيد لعائله صديقه  لقد كانت الول

ووقعت يف حب ضابط سويسري شاب  



كان مستهرتا بعالقاته الغرميه واغراها  
بسيارته السبور الىت كانت ابلنسبه هلا  

وعندما ختلى عنها كانت   رومانسيه جدا
حمطمه الفؤاد وحبست نفسها يف الغرفه  
الشهر رافضه ان ترى احدا وجاء اهلها 

جتها  لطلب املساعده مين وهكذا اخر 
من عزلتها وتصرفت وكان عالقتنا جديه 

مث عاد اليها الضابط وطلب رجوعها  
فطلبت مين اعالن خطوبتنا الهنا علمت 



اي نوع من الرجال هو وبعد عده 
اسابيع قتل اثناء املناورات ودمرت حياه 

لوسيل فقد كانت التزال حتبه على 
الرغم مما كان وكنا يف منتجع سانت 

ا مسعت اخلرب وقتلت انطوان للتزجل عندم
 يف نفس اليوم حبادث تزجل

مسكينه لوسيل!هل كان حاداث فعال؟-  
لقد كانت خبيه يف التزجل ومل يبدو يل -

االمر كحادث لقد اختفت فوق هوه 



وعالمات تزجلها كانت ظاهره حىت قمه 
اهلوه حيث اختفت ومل جند جسدها ابدا 
ولكن كان هناك شهود قالوا اهنم راوها 

رعه هائله ومل تبذل اي جهد تسي بس 
ده فوق اهلوهللتوقف واستمرت متعم  

رمبا كان الضابط قد اكتشف انه حيبها  -
ايضا يف النهايه وقد حتطم قلبه كما  

 جرى للمسكينه لوسيل... 
 وامسكت وجهه بني يديها حبنان واتبعت



اان سعيده النك انتظرتين -  
وكان عليه ان يظهر هلا مدى سعادته هو 

 ايضا 
ا يف الكنيسه الصغيه اجلميله وتزوج

ا بفعل مشس القدميه الىت امحرت جدراهن 
القرون حيث كانت عائله برول تتعبد 

منذ اجيال وحضرت عائله اميي حلضور  
الزفاف وكانت اختها املراهقه جيليان  
االشبينه مع سيلفيا ساتي اىل كانت  



اشبينه الشرف واذا كان ثوب سهره اميي 
مجال فان ثوب  االبيض قد اضفى عليها

العرس االبيض احلريري قد فعل اكثر  
من هذا بكثي فقد بدت مشرقه يف اتج  
صغي ميسك ابخلمار على وجهها الذي  
يسرتسل من اخللف فوق ذيل طويل  

 مزخرف
كانت عيناها ما زالتا حييط هبما ظالل 
من احلزن عل خساره جو مما اعطاها 



مجاال مؤثرا والنظره اىل رمقها هبا برول  
وهي تتقدم حنو املذبح متابطه ذراع 

ا لن تنساها ما حييت وكانت  والده
الكنسيه مكتظه ابلضيوف وابلقرووين  
الذين اتوا ليشاهدو الفتاه االنكليزيه  
الىت اسرت قلوهبم ابخالصها البن  

 اخيها الصغي
واما دهشه اميي فقد اتت سيمون مع  
براندت فيتزر وعلمت ان برول هو  



اميي مل تتوقع قدومها الذي دعاها ولكن  
واخذت تعرض خامت خطوبه جديد لياه 

اجلميع وشعرت اميي ابلشفقه على 
 براندت الذي يستحق افضل منها 

وجرى تناول الفطور مبناسبه الزواج يف  
القصر حيث بقى بعض الضيوف لقضاء 

الليل وبعدها بفرته قصيه سافر  
 العروسان يف رحله شهر العسل 



شرفه الغرفه يف الفندق وقفت اميي على 
الذي يطل على الرمال الىت تغسلها مياه 

البحر املتوسط يف غالله نوم غدا 
ستذهب لتتجول يف مدينه عالء الدين  
املليئه ابلكنوز الشرقيه واجلواهر واحلرير  
الناعم واجللود والسجاد واحذيه النوم  

 املنمنه الرائعه 
يف وقت مبكر من ذلك املساء تناوال  

يف الفندق قبل مغادرته للتجول  العشاء 



يف الضواحي وكان هناك حتت قمر 
لبدو يف جالبيبهم  الصحراء فرسان من ا

الفضفاضه حيث رقصوا على جيادهم  
وتبع ذلك الراقصات ووعروض السحر  
مث اصوات الطبول واملزامي الشرقيه  

حيث شاهدا مراسم عرس شرقي اقيم  
لزوجني شابني يف مالبسهم البدويه  

ديه التقلي  



واهنمرت الدموع من عيين اميي وهي 
تتذكر جو كم كان سيحب ااجلياد  

الراقصه والتفتت اىل برول ووضعت  
 راسها على صدره وقالت حبزن

لقد كنت افكر جبو لقد احببته ايبرول-  
وامسك براسها بني اصابعه وحركها  

 بلطف 
ابلطبع لقد احببته كلنا احببناه يوما ما -

نه لوشئتسيكون لك صبيان لك درزي  



ساخذهم اىل قربه واخربهم كل شئ -
 عنه 

وتنهدت مث شعرت به يضحك بصمت 
 فالتفتت اليه متساءله

ماذا يضحكك؟-  
اسف ...مل استطع منع الضحك هل  -

تتصورين اثنا عشر صبيا هلم عيناك  
البنيتان احللواتن وهم ينظرون بوقار اىل  

 قرب الصغي؟



لن يكون هلم مثل عيين سيكون هلم -
يناك ويشبهونك متاما مثل ع  
االثىن عشر كلهم؟-  

انت سخيف !لن يكون لنا اثنا عشر  -
ولدا مع انين ساحبهم مجيعا مهما كان 

 عددهم 
 ورفعت وجهها عن صدره ونظرت اليه 

اه برول..فكر ابالمر فقط!صيب او  -
 اثنان لنا الن يكون االمر رائعا 



بل ستكون حياتنا كاجلنه ايحلويت-  
ضمها واخذ وبرقف وامتالك كامل 

ميسح الدموع عن وجهها واحست  
ابلدفء اجلميل وهي تضع ذراعاها  

حول رقبته لتتعلق بع حبب شديد وبدا  
كل ما حوهلما كالسحر الغامض ليله  

سحر تونسيه وقد اغلق سحرها عليهما 
 يف عامل خاص هبما 

 



 
لتحميل مزيد من الرواايت احلصرية  

 واملميزة
 

 زوروا 
 

 موقع مكتبة رواية 
 

www.riwaya.ga  

http://www.riwaya.ga/


 
نسخة مكتوبة حصرية مهداة ملشرتكي  

 قناة رواايت عبي على تيليجرام
 

 رابط قناة رواايت عبي
 

https://t.me/aabiirr  
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هتتم قناة رواايت عبي مبشاركة روابط  
أحالم و خمتلف رواايت عبي و 

 الرواايت الرومانسية احلصرية و املميزة
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