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هل انت واثق من اين حباجه التعلم  
 القيام بذلك ؟

ادارت كاثرين رأسها عن الطفله فإذا  
بوجهها على مقربه حثيثه منه وعندما  

 اتتقت العيون خفق قلبها خفقه   
خفيفه غريبه وسرعان ماحتولت هذه 

 اخلفقه اىل ضرابت سريعه .



ىل مىت سيستمر الثلج "ال تعرف ا
واجلليد كل ما نعرفه هو انه يتحتم 

 علينا ان نتصرف كوالدين هلا لعدة   
 اايم " 

 عدة اايم؟ 
مل يكن ان كان سيبقى على قيد  
احلياة وبرفقته هذه السيده الايم  

 معدوده فقد جعلته يفكر أبشياء ال   



جيدر به ان يفكر هبا , وقال : اان ال 
 اعرف شيئا عن االبوه . 

ضحكت ساخره : " واان ايضا ال  
اعرف شيئا عن االمومه . اظن انه  

 ميكننا ان نتعلم معا .
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عقدت كاثلني كاالغر هايز حزام  
روهبا حول خصرها، مث مالت برأسها  

 حنو صوت واهن يئز على انفذة   
 غرفة نومها .هل هو اجلليد؟

انطلقت مسرعه يف غرفتها بقدميها  
العاريتني وازاحت الستائر الثقيله  

ئ الذي   كان اهلواء الرطب الداف  



تسرب من احلمام وهي اتخذ دشآ  
قد اضى غشاء على النافذه مسحت 

 بيديها على الزجاج مث راحت  
حتدق يف الظلمه الداكنه واتوهت  

 بصوت عال لدى رؤيتها املنظر 
كانت شجرة الصمغ تغطي جزءا من  
النافذه املقابله جلهة الشمال آنذاك  

 ، مل متنع االغصان اال بشكل   



بات الثلج الصغريه طفيف وقف حبي
اليت كانت ترشق بقوة على زجاج  

 النافذه
آه ، كيف ميكن ان حيصل ذلك يف  

هذه الليله وليس يف سواها من ابقي 
 الليايل إهنا ليلة العيد! عائلتها   

واصحاهبا جمتمعون معا الحياء حفلة 
 خطوبة شقيقها نيكوالس. 



إهنا مل تلحظ اي تكثف للغيوم قبل 
قد التزال الرؤيه  ان تدخل احلمام ، 

 واضحه على الطريق العام ورمبا   
متكنت من اهلبوط من اجلبل بسالمه  

. 
من امام واجهة منزهلا اسرعت كاثلني  

حبذر شديد حنو الرواق املتماسك 
 ذي عرائش غطت الطرف   



الشمايل منه واليت كانت قد اعاقت 
بعض اجلليد من ان يتسرب اىل  
داخله. لكن السلم والرصيف  

د   املمت  
على طول اجلهه املالصقه للمنزل 

كانت مغطاة بقشرة جليديه شفافه 
 وقد استطاعت كاثلني مراقبة هذا   
اجلليد وهو يزداد مساكة دقيقة اثر  

 دقيقة .



كانت كاثلني ترجتف عندما مهت 
ابلدخول اىل منزهلا وحبذر شديد ويف 

 الوقت املناسب إذ مسعت  
جرس اهلاتف يرن ،وراحت تتشبث  

بردائها الثقيل يف حني اسرعت بقوه 
 لتجيب على املكامله.

 "الو "



كاثلني ، من حسن احلظ انك اجبت 
لقد كنا خائفني من ان تكوين االن يف  

 طريقك الينا وبسيارتك ." 
على الفور ، استطاعت ان متيز  

صوت اخيها " نك "لقد خرجت  
لتوي من احلمام ز ورأيت اجلليد  

 ينهال   
ى االرض  هنا بشكل جنوين وقد غط

 "! 



" لقد تصورت ان يكون الوضع على  
 ماهو عليه . اهنا تندف عندان ." 
" تندف ؟هل هي عباره ختتص  

 ابلطقس وتستعملوهنا يف اجليش؟ "
ضحك واجاب : " كال اهنا عباره  

تعطي معىن بني املطر املتثلج واملطر  
 املتجمد . كنت اعتقد ان   

 اجلميع يعرفها ."



" اظن اين لست مطلعه عليها قدر  
اطالعك انت ، اي شقيقي العزيز .  

ماذا عساي ان افعل ؟ اعتقد 
 وعلى  

االرجح ان الطريق العام قد تغطى  
كنين ان االن ابجلليد . نك ، ال مي

 افوت حفلة خطوبتكما انت  
واليسون . فمن دوين ماكنت 

 خطبت 



ضحك جمددا وقال :امنحيين بعض 
الثقه ، ايشقيقيت ز مهما يكن من  
 امر ، فأان من وقعت اليسون يف   

 غرامه ."
ابتسمت كاثلني .كان شقيقها يبدو  
وكانه امتلك العامل ، وهي ال ميكن 

 انت تكون اكثر سعاده بشقيقها مما   
هي عليه االن . " نعم ، ولكن ال 

تنسى أبنين من قربتها منك ولو  



قليال ، واالن ليس أبستطاعيت حىت 
 ان   

اكون هناك الحتفل معكما ."أتوهت  
  مث متتمت " ماكان علي ان آيت اىل

 املنزل . وكان من االفضل يل  
ان ابقى يف املزرعه والبس رداء رآث  

للحفله ن لكنت على االقل ، بقيت 
 هناك ، ولست مسجونه هنا!"



صرخ هبا بنربة كان يرفعها على  
اجملندين يف الثكنه اثناء تدريبه هلم :" 

 كاثلني ال تفكري حىت ابجمليئ   
اىل املزرعه الليله ! قد تكسرين  

و قد حيصل ماهو اسوأ ."عنقك ا  
تغريت مالمح وجه كاثلني فيما  

غمرهتا خيبة امل . وقالت :" لقد 
اشرتيت أطرآ جديده للسياره ،  

 وقد  



استطيع الوصول ‘ ان اان قدت 
 السياره على مهل 

" كال امنعك اان ووالدي من فعل  
ذلك ، ليس هناك طريق اخطر من  

" عندما تكون 71طريق عام " 
 زلقه   

ة خطوبيت ال تستحق ان  . وحفل
 تنزلقي الجلها من منحدر جبل ." 



كانت كاثلني تعلم انه على صواب 
ن ولكن ذلك مل يشعرها ابلتحسن .  

 " اعرف ... لكنين ال اريد ان   
افوت فرصة اللهو و املرح ... إن 
مناسبة خطوبتك انت واليسون قد  
 افرحتين ، وسام واوليفيا قد وصال  

اهنا امسية   لتوهم من شهر العسل .
العيد ! هناك الكثري ينتظرين الحتفل 

 به بدل ان ابقى عالقه هنا !" 



" اعرف عزيزيت ، نريدك معنا ايضا  
 لكن ليس على حساب سالمتك ," 

"انه ملر سهل ان تتفوه بذلك . انت 
هناك اان من هي مسجونه هنا  

 ولوحدي
بدا نك منزعج متاما كشقيقته ، مث  

وسام  قال :" حسنا قد حناول اان
 اجملئ وراءك يف شاحنته الصغريه .  



قد ميكننا اجتياز اجلبل اىل حيث انيت  
، لكن ال اعدك أبننا قد نتمكن من 

 الرجوع ."
بدا وكأنه غري متحمس للفكره ، 

ورأت كاثلني أبنه ضرب من اجلنون  
ان تشجع شقيقها على القدوم اليها  

  . 
لذا قالت " كال قد يكون عمال 

لكم وكذلك ابلنسبه  جنونيا ابلنسبه



يل . ان اليسون واوليفيا قد  
 تقدمان   

على قتلي ان حدث مكروه الي 
منكما . عدا ذلك ، أبي حال ، ان 

بقى الوضع على ماهو عليه 
 ولوقت   

طويل ستقوم السلطات احملليه بقطع  
 الطريق."



حنن حقا اسفون ايشقيقيت ، 
وسنفتقدك لعدم وجودك بيننا ، رمبا 

قد تكونني معنا على العشاء ." 
 اضاف  

 مفعما ابالمل ‘
كان ابستطاعة ان تسمع املوسيقى 

املنبعثه من الراديو ، وصوت والدها  
 وهو يالعب بنجامني لعبة "   



الدغدغه" كما كان يقاطع قهقة  
ق وصراخ الصيب ضحك والدها العمي
 ، لقد كان من السهل على كاثلني   

ان تتصور كيف ان عائلتها  
واالصدقاء جمتمعني مع بعضهم  

البعض يف بيت املزرعه القدمي يشوون  
 اللحم   



على انر املوقد ، ويرقصون يف 
الردهه ويشربون خنب خطوبة نك مع  

 كل اصناف االكل والشراب ،   
وابلرغم من اهنا على يقني أبهنا  

فرصه ، غري اهنا ستفوت تلك ال
 متنت هلم الفرح واالبتهاج.

" نعم حسنا ’ قبل اليسون ابلنيابه  
عين ن واخرب والديت ووالدي ابين  
 سأرامها غدا ، اذا كانت الطريق   



خاليه من اجلليد ، هذا كل شئ فيما 
عدا ذلك ، ال تقلقوا علي ، لدي 
 الكثري من البقاله يف غرفة املؤونه"

املساء   " سنتصل بك الحقا هذا
لنطمئن عليك." وعدها بذلك مث  
اضاف " وداعا ، شقيقيت اكلمك  

 بعد   



قليل ، وال خترجي من املنزل الي 
سبب من االسباب ال نريد ان حيصل 

 لك اي مكروه ." 
وعدت كاثلني شقيقها بعدم مغادرة 

املنزل ، مث اقفلت اهلاتف . حسنا ،  
 ماذا عساها ان تفعل االن ؟ سالت  

 نفسها . 
فعت بسرعه وامسكت جبهاز اند

حتكم التلفاز مث ادارت التلفزيون  



وظهر االرصادي احمللي على 
 الشاشه   

الذي كان يتابع العاصفه اجلليديه  
بواسطة الرادار )مندايت( ، وحسب  

 معلوماته تبني ان ليله رديئه   
ستكون يف االنتظار . كما ادركت 

كاثلني أبهنا سوف ال حتبس يف منزهلا 
حده فقط . بل ستمر   للليله وا  



عدة اايم قبل ان يصيبح مبقدورها 
مغادرة اجلبل بسيارهتا . ومثل هذا 
 االمر مل يكن خارجا عن املألوف   

 يف جبال بوسطن املنحدره . 
وبتنهيدة املنهزمه ، هنضت عن 

الكنبه ودخلت غرفة نومها ، كان  
شعرها اليزال رطبا فقررت ان  

 جتففه  



هها  وتضع زينه خفيفه على وج
وتلبس الثوب الذي اشرتته لرتتديه  
هذه الليله . ومبا ان ظاهر االشياء  

 كان  
يوحي أبهنا ستقضي امسيتها مبفردها  

، كان البد هلا ان جتعل من تلك  
 االمسيه امسيه رائعه قدر االمكان .

لقد اعترب روس دوغالس االمر  
اعجوبه النه استطاع ان يقود  



شاحنته حىت كتف الطريق دون ان  
 تنزلق   

اىل اسفل الوادي الضيق ، ومبا انه  
كان يبتعد حوايل اخلمسني ايرده عن 

 الطريق املؤديه اىل منزله   
اعترب نفسه حمظوظا حبق, كان عليه 
ان يقطع املسافه املتبقيه من الطريق  

مث يعود لالهتمام   ، ومن  
 بسيارته الحقا.



وبعد ان وضع مفاتيحه يف جيبه ,  
اقفل سحابة معطفه الثقيل الذي  
كان يرتديه حىت رقبته , واعتمر 

 قبعه  
وشدها على جبينه , ستكون رحله  
قارسه وطويله , وبينما كان ينزلق  
 خبفه من شاحنته ليواجه اجلليد  



والريح, اخذ يتعجب كيف انه ترك  
تكساس اجلنوبيه الدافئه ليقصد 

 مكاان مثل هذا !. 
حاول الصعود اىل منزله لكن الطريق  

كانت زلقه بشكل ال يصدق ,  
 حاول مرات عدة , خالهلا زلقت   

قدماه واجرب على ان يتشبث 
ابلغصان والنبااتت اجلافه الناميه  



على حافة الطريق كي ال ينزلق اثنيه  
 عن  

مل متر اي  اجلبل امللتوي واملنحدر ، 
سياره ابلقرب منه سواء صعودا او  

 نزوال ، افرتض روس ان ما من   
احد ميكنه ان يكون غبيا ليخرج من 

منزله يف مثل هذا الطقس ، وهو 
 االيت من سانت انطونيو حيث  



الدفئ ، وقد فاته االستماع اىل نشرة  
الطقس الصباحيه ، ويف ابله ان قليل 

 من الثلج قد ال يشكل مشكله  
كبريه ، لكنه يف املره القادمه  

 سيستمع حتما !. 
استطاع الوصول اىل طريق اكثر  

انبساطا ، فمتابعة املضي فيها كان 
 اكثر سهوله. اخذ روس يسرع   



اخلطى متعطشا لدخول منزله الدافئ  
وليحضى بطعام العشاء ، والن 

 انطالقه من فورت مسيث كان يف  
ساعه مبكره من بعد الظهر ، مل يبقى  
ضوء الرواق منريا ، ومتىن ان يكون  

 ضوء الغاز الضعيف املثبت يف   
الفناء على مقربة من املدخل 

االمامي للمنزل . مل يستطيع ان يرى  



شيئا البته لكنه كان متمكنا من  
 خطاه  

، وكان حيسب ان الرواق ايضا يغطيه  
 اجلليد .

كان يبحث عن املفاتيح يف جيبه  
قبالة عندما رأى شيئا على االرض 

الباب ، مشى حبذر شديد فوجد  
 انه   

 صندوق حيتوي على شيئا ما



انه مل يرتك صندوقا يف الرواق ، هل  
ميكن ان يكون احد اجلريان قد مر  

 ابلقرب من هنا؟ وترك شيئا  
خاصا به ؟ تبا اي روس ؟ حىت انك مل  
تتعرف على جريانك بعد ، راح يذكر  

 نفسه 
مشى حبذر كي ال ينزلق ن فتح  

اب واضاء املكان ، مث محل الب



الصندوق اىل داخل املنزل ، 
 ووضعه   

على طاولة املطبخ ، من الواضح ان  
احدهم اراد ان يقدم يل شيئا ما ن 

 راوده هذا الظن عندما كان   
 خيلع معطفه.

وإذا هو يفرك يديه ليبعث فيهما  
الدفئ ، التفت حنو الصندوق التفاته  

 حذره ، لقد كان مصنوعا من  



رتون وحواشيه العليا مقفله  الك
برتتيب . تردد يف فتحه ، قد يكون 

احد من زمالئه اراد ان ميازحه 
 فرتك  

هذا الصندوق الذي ما فتحه 
سينفجر ببالوانت وأبشياء جمنونه قد 
متأل الغرفه . لكن ال معىن لذلك كله  

  ، 



من ذا الذي خيرج يف عاصفه جليديه 
، وخصوصا على طريق جبليه ليقوم  

زحه عاديه ؟ مب  
لقد قرر وضع حد لفضوليته قبل ان 

حيضر لنفسه طعام العشاء ‘ ففتح  
اطراف الصندوق ونظر اىل داخله  

  . 



فقطب روس جبينه وهو يتفحص 
قطعة قماش صوفيه زرقاء هي اشبه  

 مبعطف ، من ميكن ان يقدم له   
معطفا ؟ فقد مضى على انتقاله اىل  
اركنساس اسبوعان فقط . وال احد 

جلوار يعرفه ، أبستثناء البعض  يف ا  
يف املدرسه يف فورت مسيث ، هم  

بتناول املعطف من الصندوق ن مث 
 توقف فجأه حني ازحيت  



طيات القماش لتكشف عما يوجد 
 حتتها .

إنه طفل ! مولود حديثا ! كان املنظر 
مذهال ، وغري متوقع حىت ان روس  

 بقي لبعض ثواين حيدق يف  
هذا املخلوق الصغري بوجهه  

 الضعيف وشعره االسود اخلفيفز 
هل هو على قيد احلياة؟قذف  

املعطف جانبا ورفع الطفل من مكانه  



. كان الطفل ملتفا مبنشفه غطتها 
 بقعا   

، ولكي يشعر روس انجته عن الوالده 
ابلراحه التامه اطلق الطفل صرخه  

 قويه وتلوى بني ذراعيه 
كم مضى من الوقت وهو ملقى يف 
الرواق يتعرض لدرجة حراره جليديه 
 متدنيه ؟ نصف ساعه ؟ ساعه؟ ال   



ميكن ان يكون بقي لوقت طويل  
هناك ‘ الن الصندوق كان جافا 

 وخاليا من الثلج.
اعيه ركض كان الطفل ال يزال بني ذر 

انحية غرفة النوم حيث وضع اهلاتف  
 على الطاوله . آه ، مث وضع   

السماعه مكاهنا بعنف ، قبل ان 
يرفعها حىت اىل اذنه . مل يكن اهلاتف  

 ذا فائده وشركة اهلاتف مل تقم  



على وصل خطه بعد قد حيصل ذلك  
يف االسبوع القادم فقد اخربوه بذلك  

 . لكن االسبوع القادم  
 ابلكاد يساعده االن!

حسنا هدئ من روعك ايروس 
خاطب نفسه ن ال ترتبك ! فكر  
ماذا ستفعل؟ من الواضح ان هذا  

 الطفل   



حباجه اىل عناية طبيه او على االقل  
لشخص يعرف كيف يهتم بطفل ،  

ال تعرف! وانت  
عندما التفت اىل وجه الطفل املتجعد 
، دب فيه اخلوف ن كان عليه القيام 

 بعمل ما! البد ان الطفله  
تعاين من ارتفاع يف احلراره !اعمل 

على ان تبقى دافئه ! نعم ، ودثرها  
 بغطاء واسرع روس اىل غرفة   



النوم وانتشل قميص وكنزه مسيكه  
 من اخلزانه ...

غرفه جيئه وذهااب اخذ روس يذرع ال
ابهتياج شديد وقد حضن الطفله بني  

 ذراعيه وهي ملتفه ابلقمصان  
وفيما عقله يعمل يف ما كان عقله  

يعمل يف حماوله العداد مايشبه خطه 
 ، اطلقت الطفله صرخه عاليه ،  



وحبركه غريزيه ضم روس املولوده  
اجلديده اىل صدره لتأخذ الدفئ من  

 حرارة جسمه
بشر هذا الشخص  اي نوع من ال

الذي استطاع ان يرتك هذه الطفله  
 عند عتبة منزيل ... لكانت قضت  

بسهوله بسبب ماتعرضت له من  
 الربد القارس



ال هتتم ايروس ، خاطب نفسه على  
عجل ، لديك املزيد من االسئله 
 امللحهلتعاجلها يف هذه اللحظه ،  
مثل كيف ستهبط هبذه الطفله من  

ص ليعتين هبا اجلبل لتسلمها اىل شخ
 ابلشكل املناسب؟ 

مل يكن قادرا على املشي مخسة او  
ستة اميال حتت املطر املتجمد ، مل  

 يكن هناك اي وسيله اخرى   



للهبوط من اجلبل ن مل تكن هذه 
املنطقع مأهوله ابلكثري من السكان ، 

 لكنها مل تكن ايضا منعزله ن   
وعلى الرغم من ان طريق الواليه  

ده عن منزله اكثر  " مل تكن بعي71"
 من مئة ايرده ‘ اال اهنا كانت  

شديدة االحندار وملتويه حىت انه  
كان يشك ان ابستطاعه سياره  



عاديه او شاحنه القياده يف مثل 
 هذا   

 الطقس.
جيب عدم تعريض هذه الطفله  

احلديثة الوالده للربد اثنية بعد ما  
 عانت ماعانته . اذن ، ماهو احلل؟   

 اجلريان؟ هل أبمكانه صعود اجلبل؟



لقد دفع هذا السؤال روس اىل ان  
يسرع اىل انفذة غرفة النوم . كان  
 يدري ان ليس هناك من منازل  

على مقربه من منزله على الطريق  
املؤديه نزوال من اجلبل لكن قد يوجد 

 منزل ما على الطريق صعودا 
مسح بيدييه على الزجاج وحدق من  

ه امام املنزل ويف خالله يف املرج
 الطريق مث نظر عاليا حنو  



الغاابت الكثيفه وملعت انوار ابهته  
من خالل االغصان وجذوع 

االشجار ، مما جعل روس يتنهد 
 ابرتياح .  

فاالنوار كانت تعين ان احدهم كان 
هناك وقد يقوم مبساعدته . مدد 

 الطفله حيث غطاها مبعطف   
وغطاء للرأس وقفاز ، مث لفها  

حاف ثقيل وترك املنزل بل  



لقد محلت ريح الشمال العنيفه معها  
مزجيا من الثلج واجلليد ، ووخز 

اجلليد وجه روس الذي كان يعميه 
  ، 

يف حني كان اجلليد الزلق حتت جزمته 
جيعل السري متعسرا ، فيما كان  

 قاصدا شاحنته 



ان حالة الياس اليت احس هبا روس 
جعلت كل مايف داخله يرغب يف  

وب لكنه اجرب نفسه على ان   اهلر   
يزحف أبمان على الطريق ، كان  
يدرك انه اذا ما وقع وكسر ساقه  

سوف ميوت مع الطفله من  
 التعرض   

 للربد القارس 



اخريا عندما وصل اىل شاحنته 
اكتشف ان مسكة الباب متجمده  

ضرب عليها بقبضته عدة مرات قبل 
 ان   

ينكسر اجلليد عنها مما يسمح 
يفتح ، كان يرجتف  للمزالج ان 

وحمبوس االنفاس حني دخل مع  
 الطفله   



اىل داخل السياره ليشغل احملرك فقط  
كان ايمل بذلك حني كان حيرك  

 املفتاح يف موضعه. 
دار حمرك الشاحنه بقوه ، تنهد روس 

ابرتياح وادار جهاز احلراره بكل  
 طاقته مث ربط حزام االمان حول  
الطفله قدر االمكان . شئ واحد 

ان روس متاكد منه وهو انه يف  ك



اللحظات القليله االتيه ستكون 
 قيادة  

 السياره صعبة .
حاول روس بشكل من االشكال ، 

ان ينزل ابلشاحنه اىل الطريق العام ، 
 وبينما هو يعمل على ذلك ،   

بدأت تنزلق على جانب الطريق ،  
وكلما حاول تثبيتها لتبقى مستقيمه ،  

ليد من   كانت اطرها تغرز على اجل  



 دون جدوى.
بعد عدة حماوالت فاشله للصعود اىل  

التله ، خفف من الدوس على  
 دواسة البنزين، لكن النتيجه كانت   

مماثله ومأساويه ، بدات الشاحنه 
تنزلق اىل اخللف ، وبشكل مفاجئ 

 داس روس على الفرامل ، اليت   



كانت عدمية الفائده بسبب الثلج  
واجلليد ، واستمرت الشاحنه يف  

 االنزالق بسرعه كبريه على الطريق   
 املنحدره وامللتويه .

وملا رأى اهنما متجهني مباشرة حنو 
قرارا فوراي  وهد عميق ، اختذ روس

 ابن يقبض على املقعد مث  
 حياول حشر الشاحنه يف اخلندق .



بعد ان اصتدمت السياره ومن مث 
توقفت بقى روس للحظات طويله  

متشبثا ابملقود , وراح يستنشق  
 انفاسا   

طويله مرجتفه كان يرجتف خزفا ليس  
على نفسه فحسب بل على الطفله  

 اليت كانت حمزمه وممدده على  
املقعد جبانبه . لكان اهلك نفسه  

 واهلكها !



مل يبقى امامه االن سوى املشي ، 
فقد الحظ بعد ان استعاد رشده .  
 لقد تذكر حتذيرات خبصوص عدم   

ترك سياره يف عاصفه جليديه . لكنه 
يدرك انه ال ميكن البقاء هنا يف   كان

 شاحنه متجمده ينتظر جنده  
قد ال أتيت . ففي حاله كهذه ، 

الميكن للطفله انن تبقى على قيد  



احلياة ، حىت انه مل يكن واثقا من  
 انه   

 سينجو بنفسه. 
كان اجلليد يضرب على وجه روس 
وعيينيه فيما كان حياول جاهدا محل  

 الطفله اىل اجلبل ابجتاه  
االنوار الباهته اليت كانت تلمع من  
خالل الغابه الكثيفه . كان متاكدا 
 ان وجهه قد جتمد وكذلك يداه   



ورجاله . مل يشهد مثل هذا الربد يف  
حياته ، كان خائفا ان يتصور مدى 

 اتثري الربد على الطفله ، فقد  
كانت مربوطه أبمان بلحاف ثقيل  
لكنها سرعان ماتغطت ابلثلج ويف 

قريب تتسرب الرطوبه اىل   وقت   
ثناايت اللحاف الداخليه ومن مث اىل  
الطفله ، كان عليه ان يسرع ! عليه 

 ان ال يسمح حبصول اي شئ  



هلذه الطفله الصغريه اليت كان حيملها  
 بني ذراعيه .

علقت كاثلني قرطني يف اذنيها ، مث  
توقفت امام مرآة طويله كانت ترتدي  

ض   بنطلوان فضفاضا شتواي ابي  
اللون وكنزه كشمري تنسجم مع 

البنطلون وقد اتلقت احجار الراين  
على اعلى ثوهبا وحول طريف  

 الكمني   



ماحنه اللباس مظهر االحتفال ، اما 
شعرها فقد جف اخريا واسرتسل  

 بنعومه حول وجهها وكتفيها وحتت  
اخلصل السوداء الفامحه اترجح  
 القرطان الغريبان بلمعان براق . 

ت بليله سيئه يف منزل اهنا ليس
العائله القدمي امعنت كاثلني التفكري  

مث اطلقت ضحكه ، واستدارت  
 عن  



املرآه لتضيف اللمسه االخريه _ 
 زوجي احذيه فضيني بكعب عال

ليس هناك من امر يشعرها ابالسف 
على نفسها الليله ، هذا ما كانت 
تفكر به وهي تغادر غرفة نومها .  

 اهنا  
وغدا تبدا سنه جديده امسية العيد ، 

‘ لقد ارادت كاثلني ان تكون السنه  
 خمتلفه عن سابقتها اكثر من اي   



شئ اخر . وقد عزمت ان تبداها  
بتالق وابتسامه . حان الوقت كي  

 تستمر حبياهتا سواء كانت جيده ام   
سيئه ن كانت كاثلني على ثقه اهنا  

اخريا مستعده ملواجهة املستقبل مره  
 اخرى .

املطبخ ترتب وجبه خفيفه   كانت يف
على صينيه عندما مسعت نقرا على  

 الباب االمامي . مل تستطيع ان  



تتصور ان احدا قد يكون خارج  
منزله يف ليلة كهذه . لكن قد يكزن  

شقيقها قد عزم على الصعود اىل  
 هنا  

. اذ يعرف عنه انه يقوم ابعمال  
جمنونه . هذا ما كان يساورها وهي 

اب.تسرع لتفتح الب  



وتوخيا لالمان أضائت الرواق ثن  
نظرت من خالل ثقب الباب ، مل 

 يكن شقيقها هو الواقف يف اخلارج   
حتت اجلليد، كان رجال حيمل بني  
ذراعيه رزمه حتتوي على شئ ما .  
 فتحت الباب قدر مامسح به قفل   
الباب اخلاص ابملان وقالت :" هل 

 ميكنين مساعدتك "



كان وجه روس قاسيا جدا ومل يكن  
واثقا انه قادر على حترمي شفتيه 

ليتكلم:" اان روس ددوغالس ."  
 واتبع   

بعد حلظه :" اسكن على بعد منكم  
 يف قعر اجلبل ."

استمرت كاثلني يف تفحص وجهه او  
ما استطاعت ان ترى منه حتت 
 قلنسوة معطفه الرمادي ن هل   



يكون هو الشخص الذي اشرتى  
مابري القدمي مؤخرا ، فقد مرت  مبىن

 ابلقرب منه منذ يومني والحظت  
بشكل غري واضح احدهم يتحرك يف 

 داخله.
هل تواجه اي مشكله .؟ هل 
 حتطمت سيارتك على اجلليد؟



نفذ صرب روس من اسالتها ، امل ترى  
انه يتجمد من الربد والطفله تتجمد 

 ! مل هي حريصه اىل هذا احلد؟   
او حىت نيويورك   هنا ليست هيوسنت

. 
كال سيديت احتاج مساعدتك ، 

 هاتف . لدي طفله هنا ..." 
" طفله . !هلثت كاثلني وبسرعه  
فتحت الباب وهي تقول تفضل  



ابلدخول " حثته على الدخول  
 دافعه   

 ابلباب املعدين بقوة .
خطى روس حنوها اىل داخل الغرفه  

الدافئه . لقد قضى نصف ساعه 
 على االقل ليصل اىل هذا املنزل ،  

اذ انه كان يشق طريقه على مهل  
صعودا من اجلهه الوعره للجبل . مل  

 يلمح اي سيارة ، وقبل ان تفتح   



هذه املراه الباب ، بدأ يشعر وكأنه  
والطفله من البشر فقط قد تركا على  

الرض.وجه ا  
اغلقت كاثلني الباب بقوه يف وجه  

الريح اجلليديه ، مث دارت أبضطراب  
 حنو الرجل الذي خطا اىل   

وسط الغرفه وهو ال يزال حامال  
تلك الرزمه بني ذراعيه . سألت 



بسرعه " هل اصاب الطفله اي  
 مكروه  

 ؟هل استدعي االسعاف؟" 
اصطكت اسنانه بقوه وهو يقول :" 

ف ال ميكن ان سيديت سيارة االسعا 
 تصعد اىل هنا " 

التفتت ايل الطفله فيما كان يزيح  
عنها اللحاف . " عدا عن ذلك ، ال 

 اعلم ان كانت الطفله خبري او اهنا   



حتتاج اىل عنايه ! اهنا ولدت حديثا  
 "! 

بذهول نظرت كاثلني اليه بغباوه ، 
هل الرجل جمنون ؟ ام ان اخنفاض  

 احلراره قد جعلت افكاره غري  
رتابطه ! اندفعت حنومها ، قائله :" م

ماذا تعين ال تعرف ؟ اليست 
طفلتك؟"لفت انتباه كاثلني كثافة  

 شعر   



الطفله وقلة صراخها . وثب قلبها  
عندما تطلعت اىل الطفله امللتفه 

بكنزه تفوق حجمها بكثري ز التفت  
 روس  

اىل كاثلني ز لكنه كان شديد 
االضطراب لدرجة ان الشئ الوحيد 

ي علق يف تفكريه وجه مجيل  الذ  



وشعر اسود طويل . اجاهبا :" كال 
اهنا ليست يل لقد ختلى عنها احدهم 

 وال اعرف ملن تكون ؟ فقط  
 استدعي احدا ." 

دفع االرتباك الذي خيم على صوته 
بكاثلني ان تسرع اىل اهلاتف مل تكن  

 تعرف ابلضبط ماذا تفعل اىل   



ن  ان رفعت مساعة اهلاتف ." ماذا مب
تتصل ؟ ليس لدينا هنا خدمة 

 اسعاف!" 
رمى روس اللحاف الذي غطاه الثلج  
على االرض مث تلفت بياس يف احناء  

 الغرفه ليجد شيئا يستعمله  
 كلحاف . 



"اتصلي ابملستشفى وابلتأكيد فان  
شخصا ما ميكنه ان يعلمنا ما جيب 

 ان نفعله هلا !"
وجد بطانيه على مقعد الكنبه . 

فأنتشله بسرعه ولفه حول الطفله مث  
 محلها اىل جانب املدفأه حيث   

 كانت النار تتوهج ببطء.
كانت يدا كاثلني ترجتفان وهي 

تضغط بقوة على رقم اقرب  



مستشفى مث امسكت بورقه وقلم 
 كانت  

 حتتفظ هبما دائما جبانب اهلاتف . 
ول  " احتاج ملساعد" اجابت بذه

عندما خاطبها صوت انثى ، مث 
توقفت عندما غمرهتا فجأه موجه 

 من   



اخلوف. " نعم اان مل ازل هنا" اتبعت 
حماوله ان تستجمع نفسها :" اان ،آه  

 لدينا حالة طارئه والدة طفل   
هنا و... آه..... آل.....ال... ال  

 توجد االم ." 
بدت جمنونه !" اعين ...يوجد لكن 

عراء يف الصقيع  الطفله وجدت يف ال 
 و ...... " توقفت وتنفست تنفسا   



عميقا . "نعم نعم، انت على حق لو 
تستيعني فقط اعطاء بعض  

التعليمات..... ماذا نفعل هلا اىل  
 حني نؤمن   

هلا تسهيالت طبيعيه ماذا ، نعم 
 سأنتظر ."

ضربت كاثلني بيدها على مساعة 
اهلاتف مث نظرت اىل الرجل والطفله  

قد حولوين اىل قسم  وقالت :" ل  



اطباء لالطفال, ارادوا ان يعرفوا  
 شيئا عن االم ، اين هي ؟" 

" كيف يل ان اعلم ! هذه الطفله  
كانت يف الرواق االمامي عندما 

وصلت املنزل ، وهذا كل ما  
 استطيع  

 ان اخربك به !" 
 
 



 الفصل الثاين 
 

كان روس يزرع خطواته ذهااب وااياب  
ت الذي كانت  ، امام املوقد يف الوق 

 كاثلني قد اهنت مكاملتها  
اهلاتفيه . " ماذا سنفعل االن ماذا  

قالوا ؟؟" راح ميطرها بوابل من  
 االسئله يف حني بدأت الطفله   

 ابلصراخ.



مزقت كاثلني ورقه من دفرت اهلاتف  
وتقدمت بسرعهمن الرجل الغريب 

 والطفله 
ولوحت له ابلورقه " لقد صدف ان  

طبيب اطفال يقوم جبولته على 
مرضاه" وهكذا متكنت من 

 التحدث   



اليه . قال أبنه علينا ان نعاجل االمر  
خطوه خطوه وسيكون كل شئ على 

 مايرام ."
" حسنا ، مالذي يعرفه ؟ انه ال  

يعرف ان هذه الطفله كانت مرميه  
على االرض وتعرضت لعاصفه  

 جليديه ". 



وفجأه ارتفع حاجبا كاثلني عاليا ،  
اهنا مل هتتم لتصرف هذا الرجل ، ولو  

 لذره , نعم انه يعلم ذلكفقد   
 اخربته . اذن مل هي تبكي؟ 

كان صراخ الطفله يعلو مع كل اثنيه  
متر ، وقد طغى على صوتيهما :" ال 

 اعلم ، مل يكن لدي طفل!"
متتم أبمشئزاز لقد وجدت امرأه ومل اج  

 اما!"



 ان االمر يتعلق ابلطفله لطردته  لوال
كاثلني من منزهلا على الفور . "اين ال  

 امسح الانس اعرفهم أبن  
يصرخوا يف وجهي ، ايسيد , فكيف  

ابالحرى الانس لست على معرفه 
 هبم . وليس كل راشد يكزن ااب او   

 اما , هل انت والد؟"



هز روس برأسه خجال من انه مسح  
. " كال اان  لعاطفته أبن تتغلب عليه 

 لست والدا , واعتذر عن الصراخ   
عاليا لكنين قد جن جنوين منذ 

اللحظه اليت وجدهتا فيها يف الرواق  
 ." قال ذلك وهو حيدق يف الطفله   

 وهي تصرخ بني ذراعيه . 



بسرعه اقرتبت كاثلني منهما " سوف 
نقوم ابالهتمام هبا ." قالت ذلك  

 حماوله ما استطاعت ان تبدو   
.  مطمئنه  

ساور كاثلني شعور ان الطفله  
اصبحت جزء منه . وكأهنا و بطريقه  
غريبه قد اصبحت ابنته . وليست 

 جمرد   
 طفله وجدها يف صندوق كرتون . 



قالت كاثلني الهثه وهي تنقل الطفله  
اىل االريكه :" مل تكن متزح ؟ اليس  

 كذلك ؟ اهنا حقا طفله حديثة  
 الوالده ."

القلق   تبعها روس بوجه ذابل من
واجاهبا :" ال ادري ابلتأكيد ,  
ولكنها بدت وكأهنا ولدت منذ 

 ساعات قليله  
." 



اتبعت ختاطبه :" ادعى كاثلني غالغر  
 هايز , ما امسك انت ؟ :. 

مد يده مصافحا :" اان روس 
 دوغالس "

مدت هي يدها وللحظه صغريه اطبق 
اصابعه حول اصابعها . وقد شعرت  

, مث   أبصابعه وكأهنا قد جتلدت  



تذكرت ان هذا الرجل قد قام برحلته 
اىل اجلبل وسط عاصفه ثلجيه , 

 فقالت له : انك تتجمد ! كم من   
 الوقت استغرقت رحلتك اىل هنا ؟"

هز كتفيه وفتح سحابة معطفه  
قائال:" لست متأكدا بدت الرحله  

 وكأن ال هنايه هلا ."



اومأت كاثلني برأسها أبجتاه املوقد 
دت ان توقد النار ن  قائله :" ان ار 

 قد يساعدك ذلك على ان تنعم  
 ببعض الدفئ انت والطفله ."

مث استدارت انحية الطفله وشعرت  
ابرتباك على الرغم من حتذير طبيب 

 االطفال هلا أبن تلتزم اهلدوء   
وتستجمع قواها وهي تعاجل امر  

الطفله " واتبعت :" اوصى الطبيب 



أبن نتأكد من اهنا تتنفس من دون  
 اي   

 صعوبه ، كأن تصفر او تسعل ."
 " كيف لنا ان نعرف ذلك؟"

اجابته:" قال اهنا يف حال كانت 
تصرخ براحه ، يكون تنفسها  

 مراتحا." 
" حسنا اهنا من دون ريب على هذا 

 النحون اذن ما هو االمر التايل؟"



علينا ان نقوم بفحص حرارهتا ، 
حسب ماقاله الطبيب، اذ جيب ان 

تكون حني نتحسسها دافئه ال 
 ساخنه ،   

وان تكون بشرهتا محراء زهريه وليس 
 رماديه او زرقاء ، كيف تبدو لك؟"
عاد روس اىل الطفله بعد ان دس 

حطبتني يف املوقد .وقال:" حسنا اهنا  
 التبدو زرقاء اللون لكن وجهها   



 امحر ."
وحسب ماتصورت كاثلني كان ذلك  
بسبب الصراخ ، وحيث اهنا ليست  

 أبم ، مل تكن متأكده من هذا   
االمر المست كاثلني بيدها ذراعي 

الطفله وساقيها مث ذهبت تبحث عن  
 ميزان احلراره . 

تركت الغرفه بسرعه اتركه روس 
لرياقب الطفله اليت حاول هتدئتها 



هتتم  بكلمات ملطفه ، لكنها مل 
 لنربة  

صوته واستمرت ابلصراخ . والن 
روس كان مضطراب فأنه مل يستطيع  

 اسكاهتا فما كان منه اال ان تناوهلا   
وحضنها بني ذراعيه ن وبدا اهنا  

عندما المست كتفيه هدأت بعض  
 الشئ ورويدا انقلب صراخها اىل   

 متلمل خفيف. 



تنهد روس تنهدا عميقا وداعب 
اسرتسل   بيديه شعره الرطب الذي

 على جبينه ، كان رجال يعمل مع   
االوالد كل يوم ، لكنهم كانوا  

مراهقني ، وكانوا يزنون أكثر من  
بضعة ارطال ، يستيطيعون هضم اي 

 نوع   
من الطعام ويتواصلون أبساليبهم 

الغريبه اخلاصه هبم ، مل يكن 



املراهقون مثل هذه الطفله الصغريه 
 اليت   

 كانت بني ذراعيه .
كاثلني مسرعه اىل الغرفه  عادت  

وبيدها ميزان احلراره وهي تقول :" 
 ليس لدي ميزاان خمصصا لالطفال  
ن لكن الطبيب قال ان ابستطاعتنا  

استعمال اسلوب القياس حتت االبط 
 يف هذه احلاله ."



تنهد روس وكاثلني ابرتياح عندما 
قاما بقياس حرارة الطفله، وظهر اهنا  

 طبيعيه . 
نا اهنا ال تعاين من  " حسنا لقد علم

ارتفاع يف حرارهتا ، ابت علينا ان 
 ننظفها ونطعمها ." قالت كاثلني   

ذلك وهي تلقي نظره خاطفه على 
مالحظات دونتها على عجل اثناء  

 حتدثها اىل الطبيب , 



 سأهلا:" تعرفني كيف تقومني بذلك؟"
استطاعت كاثلني ان تسمه نربة  

  الياس يف صوته ، اذ اهنا كانت تشعر
ابليأس نفسه ، لكنها كانت تدرك  

 ان   
االستسالم هلذا اليأس لن جيديهما  

نفعا ، اذ ابت عليها وعلى هذا 
 الرجل ، االن ان يبذال قصارى   



جهدمها ، وأيمالن ان يف ذلك كفايه  
. 

" سأعطي كل ماعندي " اجابت 
 بثقه تفوق ما كانت تشعر به . 

نظر روس اليها أبمل وساهلا " هل  
سبق وان اهتممت ابالطفال ؟ او  

عملت كحاضنه؟" فكرت ، ان 
 صفا  



تلميذا كان يشعرها احياان  25من 
أبهنا حاضنه ، اجابت :" نعم ‘  

 ولكن ليس لطفله كهذه". 
" واان مل اكن ايضا كانوا مجيعهم .. 

 اكرب منها حجما".
اعادت كاثلني النظر اليه واحست 

جفه خفيفه تسري يف مكان ما من  بر 
 قلبها ، فقد كان روس دوغالس  

 امسر ، قواي ‘ وميتلئ رجوله .



لونت الفكره خديها فيما كانت 
جتيب ": حسنا ، اعتقد ان لدي  

 بعض الكتب اليت قد تساعدان" 
"كتب" اخذ روس يهمهم بصوت مل  

تستطع كاثلني هايز مساعه حني كانت  
 تغادر الغرفه . 

هذه الكتب ، اخذ وماذا بعد 
خياطب نفسه اهنا امرأه انضجه عليها 



ان تكون ملمه بشؤون االطفال . 
 من   

املفرتض ان متتلك النساء ذلك  
احلس الداخلي الذي يعمل ال 

 شعوراي أذا ما رزقن بطفل .
لكن مل يكن لكاثلني طفل شرع يذكر  

نفسه ، لذا ليس أبستطاعته ان  
مل  يلومها ان مل متتلك اخلربه ، انه   



يشعر يف حياته كلها ابلعجز الذي  
هو فيه االن ، كان يدري انه غري  

منطقي يف تفكريه وحاول هتدئة 
 نفسه   

، كما مل يكن من املنطق ان يفرغ  
غضبه على هذه املرأه . نظر اىل  
 الطفله مث اوما برأسه وقال: " ال   

عليك ايتها الفتاة الصغريه ، سأبذل  
 جهدي كي ال حيصل لكي شئ". 



أبضطراب شديد القت كاثلني نظره 
على صف من الكتب ، وحني 

وجدت العناوين اليت تبحث عنها 
  ، 

انزلت الكتب عن الرفوف واسرعت  
 هبا اىل غرفة اجللوس "

كان روس دوغالس اليزال قرب  
املوقد والطفله بني ذراعيه ، فكرت 
 وهي تتامله انه مل يكن لديه طفل ‘   



اخرق  ولكنه مل ميسك الطفل بشكل 
كما يفعل الرجال عندما يتعاملون  

 مع اطفاهلم الول مره. 
قادت تلك املالحظه افكارها حنو  

خطوه ابعد ....ما اذا كان هلذا  
 الرجل زوجه ,يبدو انه يف اواخر   

العشرينات . وهو مل يبد عليه مظهر  
االرتباط الذي عادة ميلكه الرجال  

 املتزوجون .



يف الوقت احلاضر ن اكان روس 
الس مرتبطا ن او غري مرتبط هو  دوغ

 امر ابلكاد يكون مهما ، هكذا  
راحت ختاطب نفسها ن وهي تنظم 
اليه عند املوقد ، لديهما االن طفل  

 حيتاج لعنايتهما . 
" ان هذا الكتاب يتحدث عن 

الوالده وكيفية االعتناء ابلطفل قد  



يطلعنا على بضعة اشياء" قالت 
 ذلك   

وهي تقلب صفحاته بسرعه . فقد 
اشرتت الكتاب عندما كانت ختطط  

مع غريغ النشاء عائله . ولسوء  
 احلظ   

مل تسنح هلا الفرصه أبن تستعمله 
بسبب مقتل غريغ . قالت " من 

طفله حباجه الغتسال". الواضح ان ال  



بدا روس مبالمح متجهمه وهو يقول  
" ما يشغل ابيل يف هذه اللحظه ، 

 هو انين اريدها ان أتكل ". 
رمقته كاثلني بعني جانبيه وهي تقول" 
وهذا لسان حايل ايسيد دوغالس ،  

 ولكن ال ميكن ان نعطيها  
 حليب بقر عادي!". 

 " مل ال؟" 



اجابت كاثلني ردا على سؤاله  
الساذج " الن هضمه صعب ، 

فاالطفال ال يشربون ذلك النوع  
 من   

احلليب . الطبيب اعطاين وصفة  
غذاء بديل عن احلليب ، استطيع  
 مزجها حلني تنتهي العاصفه حيث  

 ميكننا النزول اىل املدينه ." 



بدأت الطفله تبكي من جديد ، 
 واخذ روس يهزها بلطف ‘ حماوال
هتدئتها ." حىت لو عرفت الغذاء  

 الذي   
ستقدمينه هلا ، أبي طريقه ستهطيها  

اايها؟ هل لديك زجاجة اطفال  
 هنا؟" 



جتاهلت كاثلني اسألته واستمرت يف  
القراءه ن اراد روس ان يصرخ بقوه 

 ن فهو رجل ديناميكي  
وانتظاره ريثما تنتهي كاثلني من  

تثقيف نفسها حول امور االطفال  
ر يثري جنونه .كان ام  

اخريا التفت اليه كاثلني واجابته :" 
ماذا ؟ زجاجه ؟ اه نعم ، اظن ان  
 لدي واحده ، احدى صديقايت   



لديها طفله وقد تركت زجاجه هنا  
منذ فرته ." اومأت اليه أبن يتبعها  

اىل خارج الغرفه . " تعال  
 سنأخذها  

اىل املطبخ وسأبدأ جبمع االشياء 
 بعضها مع بعض ."

ى روس خلفها وعيناه تشعان مش
بينما كان ينقلهما بني كاثلني والغرف 

 الكبريه اليت ميران فيها ، فاملنزل  



كان يظهر عليه مظهر الرتف مقارنة  
مع املكان الذي انتقل لتوه اليه .  

فقد فرش أباثث حديث غايل  
 الثمن   

، وبسجاد مسيك وستائر كانت  
تكشف عن النوافذ اكثر مما تغطيها  

د ازدانت اجلدران بلوحات  ، وق
 زيتيه  



، يف حني ان قطعا فنيه دقيقة الصنع 
ونبااتت وضعت يف احواض فخاريه  

 استقرت هنا وهناك يف اماكن   
اختريت هلا بدقه ، ومع ذلك فاملنزل 
ابلنسبه لكاثلني غالغر هايز مل يكن  

 حيتوي مشعه ، هذا ما ادركه   
 روس .



يف وقت مضى ، وعندما كان قد 
ابلصعود اىل اجلبل مع الطفله  شرع 

 متىن ان جيد امرأه يف هذا   
املنزل ، حسنا ها قد وجد امرأه  
مناسبه اطرق مفكرا ، لكن هل  

 كانت تلك املرأه اليت متناها كي   
 جيدها ؟



سأهلا :" هل كنت تعدين نفسك  
للخروج من املنزل الليله ؟" ابلتأكيد  

 ، مل تكن لرتتدي رداء كالذي   
لو اهنا ابقيه يف املنزل ,  ترتديه االن  

" نعم كنت ذاهبه اىل بيت عائليت ،  
فنحن حنتفل خبطوبة شقيقي الليله ، 

 كنت احتضر للذهاب عندما  
 بدأ اجلليد يرتاكم ".



مث عادت وحدقت به من اعلى كتفها  
مبتسمه ، وقد هبرته بذاك التحول  

 املفاجئ يف مالحمها مث راحت  
كنت   تسأله :" وماذا عنك انت؟ هل

 تتحضر لالحتفال ايضا ؟" 
اوما برأسه نفيا " كال الزلت قيد 
االنتقال اىل املنزل اجلديد ،كنت  

 سأفرغ حمتوايت الصناديق ."



مث التفت اىل الفتاة بني ذراعيه ، مل 
يزل االمر صعبا عليه ليصدق ان كل 

 ذلك كان حيصل له .
هتفت كاثلني :" شكرا النك فعلت  

تفكري أبن ذلك ! ال احتمل جمرد ال
 الطفله كانت يف الصقيع ، هل  
لديك ادىن فكره كم من الوقت  

 بقيت هناك؟" 



دخلت املطبخ واضائت الضوء  
القائم فوق رأسها ، وتبعها روس اىل  

حيث توجد طاوله صغريه ، وقال  
   ": 

ليس متاما ، لقد قدت سياريت اىل  
فورت مسيث قبل الضهريه بوقت 

 قليل مل اعد اال عندما ضربت   



العاصفه . من املمكن اهنا كانت  
تركت هناك يف اي وقت اثناء فرتة ما  

 بعد الظهر ." 
ارتعشت كاثلني للفكره " حسنا ،  

سيكون االمر رهنا ابلسلطات  
لتكشف الفاعل ... لكن دعنا هنتم 

 هبا اوال  



قبل ان نزعج انفسنا أبستدعاء 
عمدة البلده او اي شخص كان ، 

 هل انت موافق؟"
اومأ روس برأسه موافقا وقال :" نعم 
موافق! وعالوه على ذلك فالسلطه  

ل اىل   احملليه لن تستطيع الوصو   
هنا وحنن ابلتأكيد ، ال ميكننا ان 

خنرجها الليله على االقل . حىت ان 



استطعنا ، فأان اعتقد انه اليناسبها  
 ان   

تتعرض اثنية للصقيع فالطقس يف  
اخلارج ال يالئم انساان وال حيواان  

 فكيف ابالحرى بطفله حديثة  
 الوالده." 

" انت على صواب ، سنعمل كل ما 
يف وسعنا حلني يصبح مبقدوران ان  

 نوصلها اىل املدينه ."



قال وعيناه مسمراتن على الطفله :" 
اعتقد ان علينا ان نقوم بدوري االم  

ا االن "واالب هل   
مل يكن يعرف روس دوغالس مدى 

أتثري كلماته فيها’ كما مل يكن يدري  
 كم متنت كاثلني ان تصبح  

والده وكم حزنت يف داخلها عندما 
ادركت اهنا غري قادره على االجناب 

 ، واالن فجأه اصبح لديها طفله   



حباجه اىل رعايتها , نظرت كاثلني  
 نظره خاطفه اىل روس والطفله بينما
 كانت حتاول ان تفهم معىن تلك   

العواطف الغريبه اجلياشه اليت كانت  
تضطرب بداخلها ، قالت بصوت  

 ابح :" حسنا اذا كنت موافقا على  
محلها ، سأذهب وايت مبا حنتاجه  

لغسلها ، استدارت كاثلني وابتعدت  
 عنه خطوه عندما قال



 " اعتقدت اننا سنعطمها اوال"
طعمها عادت اليه وخاطبته :" سن

ايسيد دوغالس ، عليك فقط ان  
هتدأ وتفكر ابالمر ، ستجد اهنا 

 حباجه  
 لالستحمام قبل ان أتكل

 



اخذ روس يراقب احجار الراين وهي  
تلمع يف اذنيها ، لقد ادرك ان هذه 

 املرأه هي ابعد ما ميكن عن  
 ان تكون والده .

سأهلا :" وكيف توصليت اىل هذا  
به    االستنتاج ، اهذا ما اوصاك

 الطبيب ؟" 
استنشقت نفسا طويال وعميقا  

وقالت :" مل يقل ذلك فقد اعطاين  



تعليمات حول طريقة غسلها  
 واطعامها ،   

لكن لدي مايكفي من الفطنه  
العرف اهنا مىت اكلت فأهنا حتما  

 ستنام وستنزعج ان هي مل تستحم." 
انظري اي انسه هايز ، كما اخربتك  

قت منذ دقيقه ، ال ادري كم من الو 
 بقيت هذه الطفله يف رواقي ‘   



ومن املؤكد اين ال ادري منذ مىت 
ولدت وقد يكون ذلك منذ ساعات 

 وساعات ، وقد تكون هذه  
املخلوقه الصغريه تتضور جوعا 

 االن." 
اختفى احباط كاثلني مدبرا ، اذ  
راحت تراقب يده االخرى ترتفع  

 لتحضن الطفله حبركه وقائيه كامله . 



ميكنها اال تتأثر حبنانه الواضح  كيف 
 ؟

اجتازت خطوات قليله كانت تفصل  
بينهما ، وبلطف مررت اصابعها  
 على رأس الطفله وقالت ايسيد   

دوغالس ، اين امراه مبا يكفي  
الدراك ان حليب الوالده ليس دائما  

 متوفر فور والدة الطفل . احياان  



يستغرق االمر عدة ساعات قبل ان 
حلليب ." يتقبل الطفل ا  

وابلرغم من ان وجهها كان منحنيا 
فوق وجه الطفل ، استطاع روس ان 

 يرى توردا ينتشر على خديها ‘   
من الواضح اهنا كانت منزعجه وهي  

تناقش اشياء اساسيه كهذه ‘ مع  
 رجل وهو كان يشعر ابلنزعاج مما  



توصال اليه من نقاش ، ليس الهنا قد  
لو كان  حتدته ، لكن الهنا اخربته انه و 

 يف التاسعه والعشرين من عمره  
، فهناك امور جيهلها عن املرأه  

 خاصه ما يتعلق ابلوالده . 
" حسنا ايروس انت مل تقل ابدا انك  

 على درايه بكل شئ اليس ذلك؟"
بقيت كاثلني منتظره منه ان يقول 
شئ ما ، وعندما مل يتكلم رفعت  



نظرها حنوه على الفور احست 
 بشعور   

اخلها . كانت تعتقد ان  غريب يف د
الرمادي لون يفرتض ان يكون ابردا  

 ، لكن عيين دوغالس كانت  
توحيان أبي شئ أبستثناء اهنما  

ابرداتن ." سيد دوغالس ." بدأت 
الكالم مث توقفت عندما هز برأسه .  

 مث  



قال " روس سيديت ، اتصور اننا  
جيب ان نتفق على التسميه على  

 اساس االسم االول ," 
ه بدأ ت ترتعش ، ومل تدر  فجأ

مالسبب مل يكن بسبب صوته او  
النظره الدافئه يف عينيه او النه  

 ارادها ان   
تناديه بروس . كان شيئا ما يف 

داخلها شئ اعتقدت انه مات مع  



موت زوجها لكن دنو هذا الرجل  
 منها ،  

رائحته نظرته القاسيه كانت حتثها  
 على العودة اىل احلياة , 

س " قالت وهي تبتعد  " حسنا ايرو 
عنه خطوه يف حني كانت حتاول ان  

 تبتسم له ابتسامه عريضه " من  



االفضل ان احضر اغراض الطفل "  
هذه املره مل تنتظر كاثلني موافقته 

 فأستدارت وغادرت الغرفه
وكان روس يراقبها وهي تغادر الغرفه  

وينظر اىل متايل شعرها وهي حترك  
طع  رأسها واطرق مفكرا ، مل يست  

ان يتذكر انه رأى يف حياته امرأه  
ذات بشره بيضاء عاجيه كبشرهتا 
 وعينني خضراوين مها اقرب اىل   



اللون البين وشعر لونه بلون منتصف 
الليل ، لقد تعثر بزهره ايرلنديه يف  

 وسط عاصفه ثلجيه .... 
 
 

 الفصل الثالث 
 
 
 



 
بعد مخس دقائق عادت كاثلني اىل  
املطبخ حتمل ملء ذراعيها حرامات  

 ومناشف ، صنعت منها وساده   
وضعتها على طاولة املطبخ ، مث  

اسرعت حتضر ماء فاتره وصابوان 
ملطفا ، بينما كانت تتحرك بسرعه  

 يف  



الغرفه ، كان روس يقيس الغرفه من  
طرف اىل اخر . كان جيهل انه جمرد  

مرء طفل ، سيجعله  ان يكون لل  
عاجزا ، ومهما تكن الظروف  

ضاغطه يف الوقت الذي وجدت فيه 
الطفله ، قد كان يشعر مبسؤليته 

 جتاهها   
يف هذه اللحظه ، كما لو كانت  

 طفلته حقيقه.



" حسنا ، اظن ان كل شئ جاهز ، 
ضعها على احلرام ." اشارت كاثلني  

 عليه ، وجمرد ان وضع روس   
ده حىت بدأت  الطفله على الوسا 

ابلصراخ وامحر وجهها غضبا ، 
وراحت تلوح بشده بذراعيها  

 الصغريتني   
 على جانبيها .



" هل هي دافئه مبا يكفي ؟ ماذا  
اصاهبا ؟" سأل كاثلني وهو حيدق 

 ابلطفله عاجزا .
ابلكاد استطاعت كاثلني ان تسمع  

سؤاله ، إذ اهنا كانت تسحب 
البطانيه وتتفحص الطفله ، 

 وساورها   



الظن ان روس دوغالس كان على 
حق عندما قال اهنا اجنبت منذ  

 ساعات فقط . ارادت كاثلني ان   
تنفجر ابلبكاء من الطريقه احملزنه اليت  

 استقبلت هبا هذه الطفله يف احلياة .
مل تدرك اهنا كانت تبكي ، لكن ذلك  

حصل الن روس دوغالس فجأه  
 اخذ يربت على كتفها .

تبكني ايضا؟ " " ما االمر؟ هل انيت   



وبغصه هزت رأسها بسرعه قائله :" 
ال ميكنين حتمل رؤية ما جرى هلذه  
 الطفله الغاليه ، فقد رميت كأهنا  

خرقه قدميه ابليه غري مرغوب فيها ". 
مث مدت يدها ومسحت الدكوع اليت  

 اهنمرت على خديها ." كيف   
يستطيع انسان ان يقوم أبمر كهذا ؟  

 كيف حصل ذلك؟" 



س يدرك متاما ما كانت تشعر  كان رو 
به هذه املرأه ، فقد ساوره نفس 

الشعور عندما قام بسحب الطفله  
 من   

الصندوق ، كان يضغط بيده على 
كتفها وهو يقول :" قد تكون  

 تستحق والدين حيباهنا حبا حقيقيا ." 
كان على كاثلني ان تصدق ما قاله  

:" نعم، انت على حق ، وهي يف 



ما يهم . "  عهدتنا االن . وهذا
 وبعزم   

متجدد ، قامت كاثلني لتغسل  
الطفله ، فيما كان اثر االوساخ  

خيتفي عنها ن كانت دموع كاثلني  
 ختتفي  

ايضا ، ان هذه الطفله حمبوبه ، 
راحت ختاطب نفسها بقوه آلهنا قد 

 احبتها .



اهنا التزال تبكي ، قال روس بينما 
بينما كانت كاثلني مستمره يف غسل  

ر الطفله الداكن . وشطف شع  
منذ اللحظه اليت مددت فيها كاثلني  
الطفله على الطاوله ، كان روس قد 

 اختذ موضعا ليكون قريبا من   
 كتفها االيسر .



وحاولت كاثلني ان تغض الطرف عن  
وجوده ابلقرب منها طيلة الوقت 

 الذي استغرقه غسل الطفله ، لكن   
االمر صعبا النه كان قريبا جدا منها  

حىت اهنا كانت تشعر حبرارة جسمه  ، 
. 

" حسب تعليمات الطبيب ، تبدو  
على مايرام ، كما تبدو رئتاها  

 معافيتان ، وهذا امر جيد 



" لكن ليس من الصاحل هلا ان تبكي 
على هذا النحو " قال روس أبنفعال  

. 
اوضحت له قائله " ما استطيع 

تذكره عن والديت ، ان هذا االمر  
ان شقيقي طبيعي ، كانت تقول 

 نك   
بقى يصرخ طيلة االشهر الثالثه  

االوىل من عمره بسبب مغص يف 



معدته ، مث عاد فتعاىف ...... انه  
 المر   

 مقرف ." 
كان يراقبها وهي على وشك ان 

تنتهي من غسل الطفله من رأسها  
 وحىت امخص قدميها ‘ مث قامت  
 بتجفيف جسمها أبهتمام فائق ." 



امر الطفله   لقد بدا عليها اهنا تتدبر
بثقه ، وهذا امر صعب ابلنسبه  

 لشخص مل يكن لديه طفل من قبل . 
" ال اعتقد انكي حتتفظني حبفاضات  

 هنا ، ماذا سنستعمل ؟" 
ابتسمت كاثلني ابتسامه خفيفه 

وقالت " ستقوم بصنع بعض منها يف  
 الوقت الذي اكون فيه امزج وصفة   

 الغذاء "



حدق هبا مندهشا ، واجاب : " اان  
ال استطيع صنع حفاض ، ابلكاد  ؟

 اعرف كيف اضعه لطفل ، فكيف   
 حري يب ان اصنع واحدا ! "

لو مل يكن صراخ الطفله مزعجا اىل  
حد كبري ، لكانت ضحكت لنظرة  
االرتباك اليت ارتسمت على وجهه 

  ، 



كيف يستطيع الرجال مواجهة  
عدوهم يف املعركه بشجاعه يف حني 

يفرون على اعقاهبم عندما  
 تواجههم  

مسألة االهتمام بطفل حديث 
 الوالده!

" ابلتأكيد قد ال يكون االمر صعبا  
ا احلد " قالت مؤكده له ذلك  اىل هذ

 . " عندما ذهبت آليت   



ابحلرامات ، وجدت شرشفا ابيض .  
تستطيع ان تقصه اىل مربعات كبريه 

 يف حني احضر هلا اان زجاجة من  
 احلليب . " 

ان روس مستعدا الن يعل اي شئ  
لىي زجاجة حليب يف فم الطفله ،  

 وقد شعر اىل حد ما بذلك الشعور   
كل . فقد اطمأن  عندما رآها أت

 عليها ، اهنا حقا خبري



احضرت كاثلني شرشفا ومقصا 
وقصت له منوذجا عن حفاض , 

بينما كان يصنع احلفاضات ، 
 وضعت  

كاثلني منشفة يد كبريه حول الطفله  
وثبتتها بدبوس لفرته مؤقته ، مث لفت 

 الطفله بغطاء فضفاض .



" اهنا تبدو مجيله " قالت كاثلني  
تضع زيتا خاصا   بصوت انعم ، وهي 

 ابالطفال على رؤوس اصابعها   
 ومتسح به شعر الطفله االسود . 

" اتدرين كلما فكرت ابملسأله كلها ،  
كلما تساءلت اي نوع من النساء  
 تكون تلك املرأه اليت تنجب ، مث  
ترتك طفلها مع شخص غريب " . 

 قال روس ذلك بقلق غاضب



نظرت اليه كاثلني وقالت بعد ان  
ارتسم على وجهها تعبري ينم عن 

اهتمام " رمبا مل يكن شخصا غريبا 
  ، 

 رمبا كان شخص يعرفك ." 
حبركه من رأسه يشوهبا الشك ، مل  
يوافق على ما قدمته من اقرتاح "  

 لقد مضى على انتقايل اىل هنا   



اسبوعان فقط واالشخاص الوحيدون 
هم من ساعمل  الذين اعرفهم هنا 

 معهم ." 
 "يف اي مكان؟" 

" يف فورد مسيث ، اان مدرب 
ابيسبول للصفوف الثانويه واستاذ  

 اتريخ". 



إذن روس دوغالس استاذ ، اطرقت  
تفكر بفضوليه ، ابلتأكيد يناسبه دور  

 املدرب ، لكن من الصعب ختيل  
هذا الرجل حياضر يف مادة التاريخ ،  

.امام جمموعه من الطالب الثانويني  
قالت معلقه " انه وقت غريب من 
 السنه حتصل فيه على مهنة تعليم .



" ليس ابلتأكيد ، اهنا فرتة بني  
فصلني ، لكن لو اين اعرف احدا  

 جيعلين ابقى هنا ...." رفع كتفيه مث   
انزهلما ، حماوال ان خيربها انه وحيد  
مثلها . " ال اعرف احدا هنا او يف  

كهذا   تكساس أبمكانه القيام بعمل    
" 



سألته أبهتمام " : اذن اعتقد ان 
اختيارك ملنزلك كان اختيارا عشوائيا  

 ." 
التفت روس اىل الطفله وقد بدت  

وكأهنا حتاول ان تنام من جديد ، لقد  
 اراحه ان صراخها توقف اخريا ،   

ومهما قالت كاثلني هايز ان صراخها  
امرا طبيعيا ، فأنه مل يكن يرغب ان  

لك يعين ان   تصرخ الطفله ، فذ  



 امرا ما قد حصل هلا .
" لكن ملاذا ؟" اخذ يتسائل بصوت  

عال :" مل اختار منزيل ؟" هزت  
 كاثلني رأسها حبزن بينما كانت  

تستدير انحية اخلزائن وراءها وقالت  
:" الناس يفعلون اشياء غريبه  

السباب غريبه ، ظن ان والدة 
 الطفله   

 جدآ ايئسه اآلن ." 



لى التفكري اهنا  " مالذي يدفعك ع
الوالدة ؟ قد يكون والد الطفله هو  

 من وضعها يف رواقي ." 
مد روس يده ، وراحت كاثلني   

تراقب اصابعه, وهي تربت بلطف  
على خد الطفله الناعم ، كان ذا 

 يدين   



كبريتني وكفني غليظتني واصابع  
طويله ، اما بشرته فكانت شديدة 

 السمره مقارنه مع بشرة الطفله   
مره ، وقد تبدو اكثر مسره اذا ما  احمل

 قورنت ببشرة كاثلني البيضاء.
تساءلت بيأس ، ان هذا الرجل 

غريب ! ويف هذه اللحظه ابلذات ، 
 ينبغي ان تفكر ابلطفله فقط .



اطرق روس مفكرا ، وقال :" اعتقد  
أننا سنكشف عن احلقيقه يف وقت 

 قريب ."
استدارت كاثلني حنو اخلزائن لتبحث 
عن زجاجة احلليب ، وروس واقف  

 وراءها ، الحظ انه ال يزال يف   
معطفه ، خلع عنه لباسه ووضعه  

 فوق الكرسي 



" لقد وجدهتا ." قالت كاثلني ذلك  
بعد مضي دقيقه ، حيث تناولت 
زجاجة احلليب البالستيكيه عن 

 الرف   
" السفلي ورفعتها كي يراها روس . 

اعتقد اننا كنا وقعنا يف مشكله اسوأ  
 لو مل جندها . "



انضم اليها روس قرب اخلزانه ،  
وقال هلا :" رمبا استطعنا ان نستعمل 

 قفازا مطاطيا كما تشاهدين يف   
مجيع االفالم القدميه ، يبدو انه  

 يساعد"
ابتسمت كاثلني القرتاحه ويف 

اعتقادها اهنما قادران ايضا على 
طاعا من دعابه يف  اجياد ما است

 املوقف   



. اقل ما ميكن ، ان ذلك سيكون  
افضل من ان يعيشا على املأساة اليت  

 لكانت حصلت لو مل جيد روس  
دوغالس الطفله يف الوقت املناسب 
. قالت :" " حسنا يف احلقيقه كنت 

 افكر منذ حلظه بفلم قدمي ،  
حيث جترب الظروف ثالث رعيان بقر  

د يتيم ."" على االهتمام مبولو   



""انه العرابون الثالثه ، جلون واين."" 
 قال ذلك أببتسامه عريضه .

وقد تسببت تلك االبتسامه الكسوله  
خبطوط وجتاعيد يف خديه وومضت 

 عيناه الرماديتني بشكل ماكر .
شعرت كاثلني بعينيها تنجذابن اىل  

وجهه ، وكأن مل يكن يف الغرفه شئ  
    لتنظر اليه سواه . مث قالت :""

 هل شاهدت الفلم ؟"" 



 "" نعم "" اجاب بضحكه خافته 
كانت كاثلني مسروره لرتى ان هذا  
الرجل كان قادرا على املزاح على  

 الرغم من الظروف احمليطه هبما   
، كما كانت مسروره ايضا الهنا 

كانت تشاركه الضحك ، مث اهنا 
ارادت ان تظهر لنفسها ان كوهنا 

 وجدت  



يكن يف   ذلك الرجل جذااب ، مل
 احلقيقه امر يقلق .

راح روس يراقبها وهي تثقب علبه  
 حتتوي على احلليب املكثف . 

مث سأهلا :"" هل هذا ما اوصى  
 الطبيب أبن تقدميه ؟"" 

اشارت كاثلني اىل مالحظامتلقاة على 
 املنضده . 

 "" انظر بنفسك""



القى بنظره فاحصه على قطعه الورق  
  ، وقال :""" لدينا شئ أتكله ‘ هل
 تتوفر عندك كميه من هذا الطعام   

 ؟"" سأهلا وهو يشري اىل العلبه . 
اجابت الكثري منه ، اين اطهو واخبز  

أبستمرار ، واحب ان اكون جمهزه  
 بكل املواد الضروريه .""" ومل  

تستع جلم نفسها من النظر اليه  
واالبتسام ز رد روس على ابتسامتها  



أببتسامه منه ، و قد لف ذراعيه 
  على 

 بعضهما ‘ فوق صدره . 
سألته ضاحكه مث امتعضت :"" هل  

انت غري واثثق من طعام الطفله هذا  
 "" 

ارتسم تعبري وديع على وجهه , وهو 
يراقبها وهي تضع كميه موزونه من  
 املاء فوق احلليب الدسم ، اجاهبا   



:"" ليس االمر على هذا الشكل ، 
فقط ... اريد ان تكون الطفله خبري  

 """. 
ف عينيها ، رأته كاثلني حيدق  وبطر 

على الطاوله حيث تستلقي الطفله ‘  
 وهي انئمه على احلرامات   

 املطويه . 



شئ ما بداخلها حترك عندما رأت 
تلك النظره ، احلنونه ترتسم على 

 وجهه ترتسم على وجهه.
"" واان اريدها ان تكون خبري ان كان  

هذا مايشعرك أبنك افضل حاال ، 
 فأان لست بغبيه ، يف الواقع ، اان   

معلمه مثلك ابلرغم من اين ال درس 
 يف الوقت احلاضر ."" 



فوجئ روس أبعرتافها ، اذ انه قد  
حكم على اهنا امرأه ثريه ، ليس 

 عليها ان تقوم أبي عمل . 
نت ال تدرسني "" مل ال ؟ اعين مل ا

 االن ؟"" 
بقيت عينا كاثلني مسمرتني على  

احلليب الذي متزجه ، وهي جتيب  
 :"" لقد قتل زوجي منذ سنه ،   



وبقيت فرته حىت متكنت من ان 
استجمع قواي ... اردت العوده اىل  

 العمل ، لكن يف الوقت الذي   
عدت فيه كان االمر متأخرا الجد 
 مركزا شاغرا يف التعليم يف الصف
 الثانوي ما قبل االخري ، رمبا يف   

بداية السنه الدراسيه املقبله ، قد 
 يتوفر يل عمل ."" 



شعر وكأنه وضيع ، لكن كيف كان  
عليه ان يعلم اهنا كانت متزوجه ، او  

 ابالحرى ان زوجها متوف. 
""إين اسف ، فقد كانت تلك  

 فضوليه مين ."" 
اخذت كاثلني تذكره ، أبن غدا 

يصادف بداية السنه اجلديده ، وأبهنا  
 لن تسمح لذكرى غريغ أبن تنال   

 منها ابدا .



"" ال تعتذر ، فأنت مل تكن تعرف  
زوجي السابق ، عالوه على ذلك 

فأن اصحايب يسألونين نفس السؤال  
  ، 

 مل ال تعودين اىل التدريس؟"" 
 "" وهل تزعجك اسألتهم؟"" 

ت كاثلني ابتسامه ابهته ، ابتسم
وهي تنظر اليه . "" مل تعد تزعجين ،  

 اين اتطلع للرجوع اىل صف   



 املدرسه."" 
سأهلا :""هل غالبا حتدث العاصفه  

 اجلليديه هنا ؟""
" ال حتدث تكرارا ، لكن عادة  

حنصل على نصيبنا منها يف كل شتاء  
 "" 

 "" هل متازحينين؟"" 
ابتسمت كاثلني للشعور املشمئز 

الذي عال وجهه ، وقالت:"" كال ،  



انه المر عادي ان تبقى مقيدا هنا 
 يف  

اجلبل بسبب الثلج واجلليد ، او  
املطر املتجمد ، خاصه يف شهر يناير  

 "". 
"" اين قادم من  جنوب سان انطونيو  

، وليس عندان طقس كهذا يف  
 احلقيقه بينما كنت  



اتزحلق على حافة اجلبل تساءلت ما  
  اىل هنا ."" الذي اتى يب

سألته مستفهمه "" مل اتيت ؟""  
صبت قسما من احلليب احملضر يف 
 الزجاجه ‘ ووضعت املتبقي منه يف  

 الثالجه .
عاد روس اىل الطفله ، وعلى الرغم 

من اهنا كانت تبدو معافاة وطبيعيه ،  
 كان هناك ما حيثه على ان يستمر   



يف تفحصها ، اجاهبا :"" منذ وقت  
طويل طلب مين صديقي ان احصل  

 على هذه املهنه كخدمه اؤديها   
له ، ومبااين كنت احبث عن مدرسه ،  
يف مطلق االحوال ن قررت ان اقبل 

ملركز. هذا ا  
حرصت كاثلني على ان تتأكد من  
اهنا اغلقت أبحكام غطاء الزجاجه  

 قبل ان تسأله "": هل ان تقوم   



 ابلعمل الذي كان يقوم به ؟""
"" كال صديقي هو املدير ، واملدرب  

الذي سأحل مكانه يف العمل قد  
 تعرض حلادث سياره سئ  

وكسرت رجله ، وسيكون يف نقاهه  
 حىت فصل الصيف ,"" 

عت الزجاجه يف املاء الساخن  وض
لتدفئتها ، وبعد ذلك استدارت  



لتبقى مقابل روس وهي تنتظر 
 الزجاجه   

كي تسخن ، مث سألته :"" اذن 
عملك هو مركز مؤقت ‘ اىل ان  

يستطيع املدرب املشي على 
 قدميه؟"" 

اوما روس برأسه ، وقال :"" كال ،  
فهذه السنه هي اخر سنه متبقيه له 



قاعد ، لذا اان  يف العمل ، سيت
 اشرتيت   

املنزل ، ال اريد ان ابدأ حيايت  
 اجلديده مستأجرا .""

اطرقت مفكره ‘ اذن انه خيطط  
للبقاء يف املنطقه ن فقد سرت ابخلرب 

 ابلرغم من عدم معرفتها السبب ،   



وقد خاجلها الشك أبن اماكن  
تواجدمها كجريان سوف يتزايد ،  

 حاملا حتل مشكلة الطفله وتتوقف   
 العاصفه . 

"" البد انه كان صعبا عليك ان 
تنتقل اىل هنا يف مدة اشعار صغريه 

 "" 



"ط ليس ابلتأكيد ، كان علي 
االنتقال مبفردي ، ومبا اين مل اكن  
 ادرس يف الفصل السابق يف سان   
انطونيو ، فما كان علي ان اقلق  

 حول انذار او ما شاهبه."" 
تساءلت كاثلني ... لو مل يكن يعمل  

جمال التدريس ، ما عساه كان يف 
 فاعال ؟ لكنها احتفظت هبذا  



السؤال لنفسها . فقد بدا اهنا تظهر  
 اهتمام كبري هبذا الرجل . 

امسكت الزجاجة وحتسست حرارة 
احلليب على اجلزء الداخلي من 
 ذراعها "" هل تريد ان تطعمها   

انت؟" سألته ذلك وهي تقدم له  
 زجاجة احلليب . 



ه :"" اعتقد انه رد عليها بسماج
يتوجب علي االنتظار الرى ان كانت  

 تستطيع االمسال هبا ."" 
رمقته كاثلني بنظره طويله حاده "" لو 
اين ارغب يف ان اكون خبيثه لذكرتك 

 كيف كنت تصرخ  
أبستمرار أبن علينا اطعامها . ولكن  

كوين لست منذ ذلك الصنف ، 
 فسوف اسكت"" 



منذ ساعه ونصف مل يكن روس قد 
التقى هبذه املرأه ... ملا بدا يشعر  

االن وكأنه يعرفها من قبل؟ كما 
 كان  

يعلم اهنا تتعمد ازعاجه عن قصد  
اكثر من ان تسخر منه ؟ مل جيد مربرا 

 هلذه االسئله لكنه عرف امرا هو   
ان ذلك الومض العابث يف عينيها 

 كان مثريا للغايه .



مهل :"" يسرين انك ال  اجاهبا على 
تنتمني اىل ذلك الصنف من الناس  

 ."" 
يف تلك اللحظه كانت تنظر اليه  

مفتونه اىل غمازه على خده النحيل ،  
 وبلمعه يف اسنانه القوميه ويف   

 النور املضحك يف عينيه الضيقتني . 



خطت حنو الطفله ، مث جلست على 
احدى كراسي املطبخ ومن بعدها  

 حضنت الطفله بني ذراعيها   
 واعطتها زجاجة احلليب . 

بعد عدة حماوالت فاشله استطاعت  
ان تتدبر امر وضع الزجاجه يف فمها  

 ، لكن سرعان ما رفضت الطفله   
 وعال صراخها .



التفتت كاثلني اىل روس وسألته 
نفعل لو اهنا التريد  خبوف :"" ماذا س

 ان أتكل؟ ماذا سنفعل؟"" 
ان امتناع الطفله عن اخذ احلليب  
اقلق روس بقدر ما اقلق كاثلني ، 
لكنه حاول ان اليظهر هلا ذلك .  

   "" 
ال ترتبكي ، ستأكل فقط امنحيها  

 دقيقه او دقيقتني من الوقت."" 



قامت كاثلني ابحملاوله مره اخرى ،  
شرعت لكن الطفله لفظت احلليب و 

 ابلبكاء مره اثنيه وبشكل جدي  
. 

ارادت كاثلني ان تنفجر ابلبكاء  
وتضم صراخها اىل صراخ الطفله .  

قالت حبزن :"" اهنا ترفض اية  
 حماوله   

." 



"" هي تعرف انك قلقه وغاضبه ‘ 
هل انت ترغبني يف ان أتخذي 
طعامك مع شخص وهو يلوي  

 يديك   
."" 

  حدقت كاثلني به ، واجابت :"" انين
ال افعل ذلك انين قلقه ، وما من  
 مره حبيايت قمت ابرضاع طفله!   

 خذ اطعمها انت ! . " 



مث وقفت وسلمت الطفله اىل روس  
الذي فورا صعق بتبادل االدوار  

 بينهما .
واخذ يصرخ هبا :"" مل تريدين مين ان  

 احاول؟ ال اعرف ماذا افعل! "
وضعت كاثلني يدها على كتفيه مث  

لكرسي ."" واان ال دفعت به على ا
 اعرف ميكنك ان حتاول . به

 



هبذه الكلمات خاطبته ، مث انولته  
 الزجاجه .

حضن روس الطفله حبذربني ذراعيه ،  
واخذ يدندن هلا برقه ، بصوته  

 العميق كلمات مشجعه .
إندهشت كاثلني كيف ان الطفله  

بدأت هتدأ ، فأغتنم روس الفرصه يف  
   تلك اللحظه وقدم هلا الزجاجه 



جمددا ، وهذه املره راحت الطفله  
 تتذوق احلليب وتلتهمه . 

تنهد االثنان تنهيدة ارتياح الن  
الطفله كانت تبتلع احلليب الدافئ  

 بنهم شديد .
اعلنت كاثلني "" اظن اهنا قد 

 احبته"" ام عبيده 



ادرك روس اهنا اختذت مكاان على 
مقربه من كتفه وكانت حتدق ابلطفله 

 بني ذراعيه .
اجاهبا :"" اخربتك اهنا كانت جائعه  

 "" 
كانت تطغي على صوته االبح نغمه  

لبقه ومرحه ، مما جعل كاثلني متيل 
 برأسها لتنظر اليه مث ابتسم هلا   



ابتسامه جعلتها تشعر ابلفرح  
 والدفء. 

"" ها قد استطعت ان تطعمها  
ايروس ، البد اهنا حتبك اكثر مين ،  

صه  او انك متتلك تلك اللمسه اخلا
   "". 

 قالت ذلك وهي ترد له االبتسامه 
كانت كلماهتا وابتسامتها تبعث فيه 
السرور بشكل واضح قال هلا :"" 



ليس يل علم بذلك . اظن اهنا  
 ستكون  

 خبري ، ما رأيك ؟""
نظرت كاثلني اىل الطفله وتساءلت  

اذا ما كان االحساس ابالبوه او  
 االمومه على هذا الشكل ، اهنا لن   

تعرف جوااب هلذا السؤال ، لكنها  
تعرف ان هناك صله مع هذا الرجل  

 تربطهما ابملخلوقه الصغريه   



اجلديده . فكالمها ارادا ان تكون يف  
امان وان يكون هناك من حيميها  

ا ، وحىت االن فقد قاما  ويهتم هب   
ابلعمل سوية ليمنحاها الكثري من  

هذه االشياء قدر املستطاع ويف تلك  
 الظروف . 

" نعم ، اعتقد اهنا خبري ، فهي تلتهم 
احلليب بقوه ، ويبدو اهنا تتنفس  



تنفسا طبيعيا ، وال تظهر عليها  
 عالمات  

حراره او احتقان ، وكل ما استطيع 
ا البيت يف قوله انك وصلت اىل هذ

 الوقت املناسب ."" 
مل يكن روس قادرا على التعبري عن  

نفسه ، فقد كان يعترب انه شاب  
طيب ، وعلى االقل طيبا اىل حد ما  

  ‘ 



فهو حيب املسنني واالطفال ، ويدفع  
فواتريه ، وال يطيق شخصا ال يرأف 

 ابحليوان . 
التقت عيناها بعينيه ، وشعر روس 

ن ما بداخله  حبركه غري مألوفه يف مكا
 ... 

ادارت كاثلني نظرها بسرعه عن  
عينيه الدافئتني ، وتطلعت حنو 
 الطفله اليت مازالت بني ذراعيه



كم مضى من وقت مل تنظر خالله  
اىل رجل وحتس أبهنا امرأه؟ راحت 
 تسأل نفسها . سنوات؟ إذن ، مل  

يذكرها هذا الرجل ، أبن اجياال 
 مضت ومل يالمس قلبها رجل . 

عر مبراقبة روس هلا وهي  كانت تش
تبتعد خبطواهتا عنه وعن الطفله أبجتاه  

 النوافذ اليت كانت تؤلف   
 حائطا واحدا من جدران الغرفه .



ان تعرف ان عينيه مسمراتن عليها 
امر جعلها حتس ابلدفئ ، وبشئ 

غريب يف داخلها ، فقد كانت 
 حتاول  

جاهده جتاهل ذلك الشعور ، عندما 
من اخللف. مسعت صوته يكلمها   

"" كيف يبدو الطقس يف اخلارج االن  
 ؟"" 



ازاحت كاثلني الستاره عن النافذه ،  
ونظرت اىل العتمه الداكنه ، وهي  

 جتيب :""" يبدو يل وكأن هناك  
مطر متجمد ، يف احلقيقه ، الظلمه  

 خانقه يف هذا اجلزء من املنزل ."" 
اجاب :"" ايللهول ، لن نستطيع  

ربيع .""اخلروج من هنا حىت ال  



دفعت مبالغته الشديده اىل ان  
تلتفت اليه من فوق كتفها وتقول  

 :"" انتم اهل تكساس تظنون انكم   
تتجهون مشاال ما اجتزمت النهر االمحر  

 "" 
لقد متكن ان يرى تلك الومضه تعود  

اىل عينيها . وعرف اهنا تتعمد 
مضايقته من جديد ، مما جعل 

 روس  



يتسأل ما اذا كان يف شخصه ما 
يدفعها على القيام بذلك , ام هل  

اهنا تقوم مبضايقة كل الرجال  
 بكلماهتا  

وعينيها ؟ كال ، كال ، مل يكن راغبا 
ه يف التفكري على هذا النحو ، لكن
توهم انه كان الشخص الوحيد 

 الذي   



رأى تلك االبتسامه الغامضه على  
 وجهها . 

مث عادت وقالت اثنية :"" اظن ان  
الطقس يبدو سيئا يف هذه اللحظه ،  

 لكن رمبا غدا قد يتمكن جرافو  
الطرق من جرف كل هذا اجلليد ،  

وان مل نستطع النزول غدا يف السياره 
 فبالتأكيد اننا سنتمكن من   

 ذلك يف اليوم التايل ."" 



كان يفكر روس برزمة اللحم اليت  
وضعها على رف يف ثالجته ، اذ كان  

 ينوي شراء املزيد من البقول ،   
لكنه كان قد انشغل بنقل االاثث  

وصناديق الكرتون اململوءه ابلثياب  
 وبقطع اخرى من اخلرده اليت   

مجعها على مر السنني ، اما مهمة 
نت قد أتجلت . شراء البقاله فكا   



كان يراقب الطفله فيما كان قياس  
احلليب يتالشى ببطء يف الزجاجه . 
 "" حسنا ، اعتقد اين استطيع ان   

احيا على قلة الطعام ليومني ."" قال 
ذلك ، وترافق قوله هبزه وديه من  

 احدى كتفيه واتبع :"" وأبي  
 حال ، فأان ال اجيد الطبخ ""

، تعلقت عينا كاثلني ابلرجل 
والحظت طول ساقيه ، كان ينتعل 



جزمه كجزمة رعاة البقر ، بنية 
 اللون   

وذات كعب عايل كاليت ينتعلها  
شقيقها سام ، ويف وقت سابق 

الحظت انه كان يتنقل هبا خبفه ، 
 وابلكاد   

يسمع وقع اقدامه على ارض املطبخ 
وهو يتمشى حاضنا الطفله بني  

 ذراعيه .



تك؟."" سألته :"" لست ذاهبا اىل بي  
 
 
 
 

 الفصـــــل الرابــــــــــع 
اخذ روس حيدق هبا وعال على وجهه 

تعبري انبهار ، وسأهلا مستفهما "" 
 عفوا؟"" واذ هي ادركت كم بدت  



متلبدة الذهن ، غمر حمياها العاجي 
 لون قامت . 

"" كنت اعين ان قشرة قاسيه من 
اجلليد تغطي االرض يف اخلارج ،  
 وستقوم بضرب من اجلنون ان   

حاولت الرجوع اىل منزلك ، على 
االقل ،الليله ويف اي حال ، فأنت 

 تقصد ترك الطفله معي ، اليس  
 كذلك ؟"" 



اجاهبا : "" مل يكن لدي الوقت  
الفكر بذلك ."" وتساءل كيف 
سيكون شعورها حياله لو امضى 

 الليله   
عندها . قد تقضي خوفا وهي وجها  

 لوجه مع رجل غريب يف منزهلا .
لقد ااثر حذره فيها غضبا ، انه امر  
غري منصف ، ساورها الظن ‘ لكنها  
 مل حتتمل هذا الوضع ، كانت على  



ري أبنه رجل يهتم حقا وشك التفك
ابلناس االخرين ، ومل ترغب ان تفكر  

 من جديد ان حكمها كان خطأ.
قالت حبذر : "" اعتقد انك مهتم 

المر هذه الطفله ، وبدا عليك انك  
مهتم للغايه عندما وقفت على  

 عتبة   
 ابيب ."" 



صدر منه صوت حمبط ، وهو أيخذ 
نفسا ليقول: ""اين اهتم المرها ! 

بذلك ؟"" كيف تشكني   
الحظ روس ان الطفله اوقفت عن  

الرضاعه فأنتزع زجاجة احلليب 
 الفارغه من فمها واومأ لكاثلني أبن   
تقرتب . قال هلا : "" اهنا حباجه الن 

تتجشأ ، اان ال اعرف كيف افعل 
 ذلك ، هل تعرفني؟ "" 



عادت كاثلني ادراجها وقالت : "" 
اظن ذلك "" ردت قائله وهي تتناول 

رسي .منه الك  
حبذر سلمها روس الطفله، فوضعتها  

كاثلني على كتفها وبدأت تربت على  
 ظهرها . 

مضت دقائق معدوده مل تتفوه بشئ 
وظن روس اهنا كانت حانقه عليه ، 
 لكن ذلك مل يعجبه ، ومهما يكن   



رأي كاثلني هايز به ، فلم يكن 
 يرغب ابن يبدو عدمي االحساس .

ابقى    "" انظري ،اي كاثلني ، اريد ان
الليله هنا الأتكد انك انت والطفله  

 خبري ، انين فقط مل اعرف إذا ما   
 كنيت تريدينين ان افعل ."" 

نظرت اليه حمدقه ، و كأنه جمنون او  
ما شابه . "" او تعتقد أبين ارغب يف 

 ان اترك لوحدي هنا مع   



مولوده جديده ، ومن دون اي  
وسيله للتنقل ؟ انت اقرب جار يل ، 

ن وضعت رأسي خارج حىت وا
 الباب   

وصرخت أبعلى صويت ستكزن بعيدا  
جدا لتسمعين ."" توقفت عن 

الكالم هنيهه تكفيها لتتابع :"" 
 حىت  



اننا مل نبلغ بعد السلطات املختصه 
 بكل ما حصل."" 

كان روس مدركا لكل ذلك ، لكنه 
يف احلقيقه ، كان يعي انه رجل وهي 

 امرأه ، وهي ال تعرفه كفايه   
شاطره منزهلا .لت  

نظر اليها وقال : "" هذا بيتك ، مل 
اكن اريد ان اخيفك أبحلاحي عليك 

 ابلبقاء هنا.فأنت ال تعرفينين ،  



 ومن الواضح انك هنا مبفردك ."" 
وفجأه استنتجت كاثلني ان روس  

كان قلقا من ان تكون لديها خماوف  
 ان بقيت لوحدها معه يف املنزل  

ن متوقعا  ن لكن االمر الذي مل يك
هو ان خوف كاثلني الوحيد هو ان  

 ال يبقى معها .
قالت مؤكده له :"" اظن انك  

ستوافق على اننا منر يف ظرف غري  



عادي ، فال تقلق حيال االمر ، اين  
 اثق   

 بك . "" 
بدا على وجهه االرتياح "" اين شاكر  
لك ، اؤكد لك اين رجل نبيل اصيل 

 من تكساس ، وليس لديك   
تقلقي .""داع أبن   



حينئذ اطلقت الصغريه صرخه قويه . 
"" ان التجشؤ ال يليق بسيده مثلك 

 . "" قالت كاثلني ذلك وهي  
تبتسم للطفله مث خاطبت روس : "" 

ال اريدك ان تكون رجال نبيال ،  
اريدك ان تكون صديقا يل ،  

 صديق   



استطيع ان اعتمد عليه عندما  
تستيقظ هذه الطفله الصغريه يف 

ابكيه ."" الليل   
"" هل ستستيقظ ابكيه ؟ اعتقدت  

 اهنا ستنام االن من جديد ؟"" 
"" اتوقع اهنا ستستيقظ ، ولو لفرته  

قصريه ، ولكن اعرف جيدا ان 
 االطفال يستيقظون من وقت الخر  

 لريضعوا . ""



وعادت كاثلني لتسأله :"" امل يكن يف 
 بيتكم طفل من قبل ؟ "" 

ولد  هز روس رأسه جميبا :"" اان ال
 الوحيد ، سورات "" 

مسحت كاثلني احلليب عن زاوييت  
فم الطفله مبنشفه مث حضنتها بني 

 ذراعيها وسألته : "" ماذا تعين   
 بسورات ؟"" 



كانت تنظر اىل الطفله ومل تر  
الضحكه اخلافته املرتسمه على وجه 

 روس
"" لدي اخوه ليسوا ابشقاء واخوات  

غري شقيقات ن دزينتان منهم 
 ابحلقيقه . "" 

بفضوليه التفت اليه وسألته " دزينتان 
 ؟"" 

 



"" نعم ، فقد انفصل والداي عندما 
كنت ابلعاشره من عمري ، وكالمها 

 تزوجا وكان عندمها اوالد . ""
 "" اه ، فهمت "" 

اخذ روس حيرك كتفيه ، بينما كان 
يتسائل ما اذا كانت حقا قد فهمت 

 ، اذ كان يشك فعال يف االمر ،   



فأمرأه مثلها مل تكن لتعرف ما معىن  
ان ينتقل طفل من بيت اىل اخر ، 

 فقد كرب وهو ال يعرف اىل اي بيت  
 هو ينتمي . 

واالن فهو يتجنب االحتكاك  
ابلعائلتني على السواء ‘ فكل من  

والده ووالدته يعيش مع شخص اخر  
 ، وكل  



واحد منهما لديه اوالده . روس كان 
، كان حيا الولد الغريب املنبوذ 

ليذكر والديه ابخلطأ الذي تسبب  
 به   

 زواجهما . 
"" لدي شك اي كاثلني ، وهناك شئ 
حيدثين أبنك ترعرت يف منزل واحد  

 مع والديك احلقيقني "" 



كانت كاثلني قد تفاجأت بتخمينه ،  
مندهشه من اهنا قد ااثرت انتباهه  

 اىل هذا احلد ابلدرجه االوىل ،   
أبستنتاج ومتفاجئه حيث انه قام 

 صائب ,
"" نعم ، االمر كذلك ترعرت يف  

مزرعه تقع على بعد اكثر من ميلني  
 من هنا ، واان سعيده ابلقول ان   



والداي ال يزاالن معا وبعافيه ‘ وما  
 زال جيمعهما احلب ."" 

 اجاهبا : "" انت حمظوظه ""
مل تستطيع كاثلني التحديد ابلضبط 

ما اذا كانت تسمع رنة حزن او  
سخريه يف صوته ‘ قد يكون  

 القليل   



من االثنني معا ، فقالت :"" نعم ،  
اظن اين حمظوظه "" مث نظرت اىل  
 الوجه الطفويل احللو الذي كان   
 يضغط على صدرها ، واتبعت : 

"" امتىن ان نستطيع قول الشئ نفسه  
ه الربيئه ، ماذا سيمكنها  هلذه الطفل

 القول عن طفولتها عندما تصبح   
يف مثل عمري وتعود بذاكرهتا اىل  

 اخللف ! ""



بسرعه حتولت تعابري وجهه  
واصبحت متجهمه ، حني قال : ""  

ال يسعنا التنبوء على اي حال ، 
 كيف  

سيكون مستقبلها ، لكنين اعرف  
شيئا واحدا ، هو اين سأعمل على 

االشخاص الذين رموا   ان اأتكد ان    
هبا على عتبة منزيل سوف لن حيصلوا  

 ابدا عليها ."" 



تفاجأت كاثلني ابلعنف الذي ابداه  
روس ، ابلرغم من انه كان عليها ان  

تتوقع ذلك . وبعد تفكري منها  
 رأت   

ان روس دوغالس,,على مايبدو 
,رجل ميلك افكار متطرفه عن احلق  

 والباطل ، متاما مثل شقيقها .



اين موافقه ، فمن الواضح ان   ""
اهلها مل يرغبوا يف االحتفاظ هبا ،  
 وهي تستحق من حيبها متاما كأي   

طفل يف هذا العامل يستحق ان يكون  
 حمبواب . "" 

احست كاثلني أبمل خفي يف صدرها ، 
اجربها على ان تنحين وتقبل خد  

 الطفله الطري . 



وهي تنظر اىل اعلى ، الحظت  
اقبها ، وقد كاثلني روس وهو ير 

امتألت عينيه بشئ ذكرها ان  
 كالمها  

رجل وامرأه ، وال يوجد احد سوامها 
. 

تنفست تنفس طويال ، مث اخذت 
خترج اهلواء من فمها على مهل قبل 
 ان تتكلم "" تبدو الطفله تغط يف   



نوم عميق االن ، سأنقلها اىل غرفة  
اجللوس ، فقد تكون النار املشتعله  

ت على الغرفه   يف املوقد قد اضف  
جوا لطيفا ودافئا االن ، وعلينا ان  

 نرى كيف سنتصل ابلشريف.""
بسرعه هنض روس واقفا على قدميه 

وهو يقول :"" هل تريدينين ان انقلها  
 ، ام تستطيعني انيت القيام   

 بذلك ؟ ."" 



ابتسمت تقديرا خلدمته ز واجابت :  
"" ميكنين تدبر امرها إذا مامحلت يل  

ات . "" قالت  تلك البطاني  
ذلك وهي تومئ برأسها حنو كدسه 

 مكومه على الطاوله .
تلمس روس البطانيات وهو يظن انه  

مل يتبق له من شئ ليفعله سوى ان  
 يقضي ليلته يف املنزل . 



ابتسم ابتسامة املراوغ وهو يتبع 
كاثلني اىل خارج املطبخ ، حسنا ،  
 ايروس راح يسائل نفسه ، كم هو  

لة العيد مع امرأه  سئ ان متضي لي
 مجيله ومولوده جديده ؟. 

"" ايله من شعور مدهش "" قال  
روس ذلك عندما دخل الثالثه اىل  

 غرفة اجللوس ، اتبع : "" اثناء  



صعودي اىل منزلك مل اكن اتصور  
 انين سأنعم ابلدفئ اثنيه ."" 

اما الدار حيث يطيب اجللوس فيه 
اما املوقد ‘ فقد أتلف من اريكه  

 خمططه وعلى جانبيها كرسيان  
حمشواتن حبشوة زائده ، وها هي 

النار االن تشتعل يف املوقد ، ومتال 
 الغرفه حراره هبيجه ، وضعت  



كاثلني الطفله على طرف االريكه  
 وغطتها ببطانيه خفيفه .
وله رأت  وفيما هي تبتعد عن الطا

روس واقفا امام املوقد ، معرضا 
 ضهره للنار وكان يداعب ابصابعه   

خصالت شعره املتموجه وكأنه يطرد  
 التعب .



االن وقد حصلت الطفله على 
مايلزمها من عنايه اصبح لدى كاثلني  

 متسع من الوقت التفكري . كانت  
تشرع يف تصور ماعناه روس 

دوغالس اثناء هذه االمسيه ، وكان 
ليها االعرتاف ابهنا اعجبت ع

 ابلرجل  



للجهود اليت بذهلا ، ال شك ان اجياد  
الطفله كان مبثابة صدمه له ، 

 واطرقت تفكر نكونه كان عليه ان   
حيملها وهو يتسلق جبال منزلقا ، 
وحتت االمطار املتجمده ، مل يكن 

 االمر ابلنسبه اليه مبثابة رحله ممتعه  
 قام هبا , 



ق ، مل ال جتلس  "" البد انك مره
وتسرتيح يف حني اقوم اان بطلب 

 دائرة الشرطه ! "" هذا ما اقرتحته  
 عليه وهي تتقدم حنو اهلاتف . 

جلس على الكنبه . وقال :"" انت 
على حق ، اين متعب ، يف اخلارج  

 يبدو اجلبل مغطى بقشرة من   



اجلليد . مقابل كل قدم خطوته 
صعودا ، كنت انزلق اىل اخللف  

,"" قدمني   
سألته : "" لست قادره ان اختيل  
كيف صعدت اجلبل والطفله بني  

 ذراعيك . "" 
"" حسنا ، ان ذلك مل يكن اكثر سؤا  

من حماوليت اجتياز الطريق العام  
 بشاحنيت ."" 



كانت كاثلني على وشك االمساك  
ابهلاتف ، لكن مالحظاته جعلت 

يدها تتوقف عن احلركه ، وسألته : 
   "" 

هل قمت بذلك ؟""  انك مل حتاول ،  
وبعبوس هز رأسه اجيااب وقال : ""  
االنوقد هدأت كفايه حيث ميكنين  

 ان افكر ، ارى اين كنت جمنوان  



اذ حاولت قيادة الشاحنه يف مثل 
هذا الطقس ، فقد كنت على وشك  

 االنزالق عن حافة اجلبل . "" 
ان فكرة تدهوره مع الطفله اىل  
د  الوهد املعتم البارد جعلتها ترتع
خوفا . "" حسنا ن من حسن  

 احلظ   
 انك مل تنزلق ""



لقد شعر انه امحق على الرغم من انه  
ميلك سببا حقيقيا لذلك مث قال : ""  

 كان علي ان احشر سياريت  
يف اخلندق ، امل فقط ان تبقى هناك  

حىت يوم غد ، او اىل حني استطيع  
 اخراجها من اخلندق . "" 

ن  "" يف حال متكن عمال الطرق م 
الوصول اىل املكان الليله فقد 

 يدفعون هبا اىل اخلارج ، لو كنت  



مكانك ملا قلقت بشأهنا . "" قالت  
ذلك وهي ترفع السماعه اىل اذهنا ز  

 مث اتبعت "" ان مسألة السيارات   
اليت يرتكها اصحاهبا شئ عادي جدا 

 هنا يف فصل الشتاء . "" 
مدت كاثلني يدها لتضغط على رقم  

دائرة الشرطه ، مث    الطوارئ يف
 توقفت اذ الحظت ان خط اهلاتف   

 معطل .



مث سألت بصوت عال : "" ما ابل  
هذا اهلاتف ؟"" وهي تضضع 

 السماعه مث ترفعها . 
"" حاويل االتصال مبوظفة اهلاتف ‘  
لكندون جدوى فتأوهت قائله : "" 
 اه ، ماذا نفعل االن ؟ ال نستطيع  

ابالغ السلطات املختصه عما  
 حصل من دون هاتف ! . "" 



اشار روس هلا بيده حماوال هتدئتها . 
"" ال تغضيب ، قد يعود اخلط ليعمل 

 من جديد يف وقت قصري . "" 
يعمل ؟ ماذا   "" ويف حال انه مل

سيحصل لو ان الشريف ظن اننا قد 
خطفناها او سرقناها ؟ ماذا لو  

 ظنوا   



اننا هتربنا من االتصال هبم ، قد 
يوجهون الينا هتمة بعدم االبالغ عن 

 اجلرميه ! أه ...اي روس "" 
ولدى رؤيته كاثلني ترتعد من الوضع  
الذي وصال اليه ، مضى روس اليها  

االشياء ،    وقال : "" ان خنلط بني  
 امر لن يفيدان بشئ . "" 

امسك يدها بيده ، فوجد اصابعها  
ابرده وقد جتمدت ، راح يفرك  



اصابعها أبصابعه الدافئه ، وهو يقول  
   "" 

لن يتهمنا احد بشئ هيا ... تناسي  
االمر ... سنحاول جمددا بعد قليل . 

 "" 
تنهدت كاثلني حبزن وهو يقودها اىل  

عرف انك قد الكنبه ، ويقول : "" ا
 تكونني على صواب ، اظن ...  



ال اعلم االن ، لقد وىل امر االهتمام 
الطارئ ابلطفله ، واالن بدأت اشعر  

 ابلصدمه اليت تسببها كل ذلك .  
"" 

جلس روس جبانبها على الكنبه 
الطويله ، واتبع : "" صدقيين ، 

اعرف ماتقولينه ‘ كان ينتابين نفس  
 الشعور   



عندما ادخلتين اان ومعي الطفله اىل  
منزلك . ""ابتسم هلا ابتسامة اعتذار  

 : "" اعرف اين بدوت قواي بعض   
الشئ ، لكنين عادة لست كذلك  

 "". 
 ترغب ملرتني متتاليتني كانت كاثلني

يف صفع روس على وجهه . لكن  
 االن وقد مرت الكارثه االساسيه ،  



علمت انه كان يتصرف دون اكرتاث  
ابلطفله ، مث ردت عليه قائله : "" 

 واان لست عادة قويه . ""مث   
الحظت انه ال يزال ميسك بيدها ،  

فما كان منها اال ان دفعت يده 
بلطف واتبعت : "" اذن انت قد 

 صدر  
اح عنك .. وهل صدر عين ؟ السم

 "" 



متىن لو اهنا مل تسحب يدها ، فقد 
احب ملمسها ... وبشرهتا الناعمه 

 واصابعها الطويله الطريه اليت كانت   
 تطبق على اصابعه . 

مث قال مؤكدا هلا "" ليس هناك من  
 شيئ لنسامح من اجله . "" 

"" حسنا ‘ واالن مبا ان الطفله قد  
كل حنن . شربت حليبها ، جيب ان أن

 قبل جميئك كنت احضر وجبه  



خفيفه ، هل تناولت شئا من الطعام  
 هذا املساء ؟ ""

عندما سألته ، نظر ابرتياح ، مما 
جعلها غري قادره على جلم نفسها  

 من الضحك . 
وقال معرتفا : "" لكي اكون صادقا  
معك ، اين اتضور جوعا ن مل اتذوق  

 الطعام منذ صباح هذ اليوم . ""



وخبته قائله : "" كان عليك قول شئ 
من هذا النوع يف وقت سابق . ""  
 وكانت ابتسامه على وجهها قد   

 خففت من حدة صوهتا .
هز كتفيه ، وكأن راحته اجلسديه مل  

تكن ابلنسبه اليه ذات امهيه كبريه ، 
 وقال : "" حىت اين مل احلظ   

اين جائعحىت االن كانت الطفله كل  
 ما افكر به . ""



"" واان ايضا ، لكنها انئمه االن 
بسالم ، اذن مل ال تتمدد على الكتبه 

جبانبها ، وسأذهب لتحضري اي 
 شئ  

 أنكله حنن االثنان . "" 
كان روس يراقب كاثلني وهي تغادر  

الغرفه ، وبدا كأن تلك املرأه قد 
 خدرته جباذبيه خاصه ، ففعل ما   



اوصته به ومتدد على الكنبه ، لكنه 
ا فأبعد جزمته عن الوسائد  كان حذر 

. 
راح روس خياطب نفسه أبنه مل يكن  

خمدرا ، وهو يغري وضع رجليه ليحس 
 براحه اكرب ، لقد كان متعبا  

فحسب ، واحداث الساعتني  
املاضيتني تركته مضطراب . عالوه  



على ذلك فهو مل يطن حداث طبيعيا ،  
 ان   

جيد طفله على عتبة اببه . كما انه مل  
عاداي ابلنسبه المرأه ، ان يكن امرا 

 يندفع اىل بيتها رجل وعلى  
ذراعيه مولوده جديده لذا مل يكن  

امرا عجيبا ان يكون كل منهما 
 مضطراب . 



محلته افكاره اىل النظر اىل طرف  
الكنبه حيث ترقد الطفله فوجد  
وجهها حممرا ومنتفخا ، وانفها  

 افطس  
وفمها قد تغضن وبدا كوقس صغري  

روس فيها ختيلها   ، وملا تطلع
 كتلميذه حمببه يف الصف الرابع   

االبتدائي ن منمشه الوجه ن وشابه  
 مجيله يف لباس حلفله راقصه .



واطرق يفكر ، انه المر غريب ، اذ  
مل يشعر بصلة تربطه أبشقائه  

وشقيقاته كأرتباطه هبذه الطفله اليت  
 رآها  

 فقط منذ ساعات .
رمبا عليه ان يشعر بعقدة الذنب  

يال ذلك االمر ، لكن هذا الشعور  ح
 مل خياجله ، فهذه الطفله من دون   



والدين او مأوى . اما شقيقاته  
واشقائه ، فمثل هذا الشئ متوفر هلم  

. 
وهو متكئ برأسه على الكنبه 

اغمض عينيه ، واخذ نفسا عميقا ، 
كاثلني غاالغر هايز ، وفجأه مر هذا  

 االسم  



اصفه  يف خميلته ، حامال معه صورا ع
عن تلك املرأه اليت مل يكن يتوقع ان  

 يراها على الشكل الذي  
بدت عليه عندما استقبلته مع 

 الطفله عند الباب االمامي ملنزهلا .
توقع روس ان يرى ) منتدى (امرأه 
ابرده ، الئقه على االرجح ، اكثر  

 من عاجزه ، وحىت االن ،  



فقد اثبتت )ام عبيده ( اهنا ليست 
على هذا النحو ، وعليه ان يعرتف 

هنا قد اسرت لبه ، ومن هم مثل 
 روس  

، عادة ن ال ميكن الامرأه ان أتسرهم  
، فقد كان حيب صحبة النساء ،  

يكن من نوع الرجال    لكنه مل  
 الذين يديرون رأسهم مرتني المرأه .



فهو يعترب ان احلب والزواج من  
نصيب شبان اخرين وال حيبذ اولئك 

 الرجال الذين يرغبون مبنزل  
يستقرون فيه مع عائله كبريه ، مل  

يكن ذلك النمط من العيش يروق  
لروس دوغالس . فقد شاهد ما 

 كان  



البيت العائلي ، اما  جيري يف ذلك 
فيما يتعلق به ، فقد ميكنه العيش  

 خارج هذا االطار . 
 
 

 الفصل اخلامس
 
 
 



"" اما اال متانع يف ان اقدم بعض 
 بقااي مما لدي من طعام "" 

فتح روس عينيه فوجد كاثلني قد  
عادت، وكانت تضع صينية الطعام 
امامه ، على طاولة القهوه الصغريه 

  ، 
ما الذي يعذبه اكثر  انذاك ، مل يدرك 

، رائحه خفيفه لعطر اليامسني منبعث 
 منها ، ام رائحة خينة العجل   



 الساخنه .
خاطبها وهو ينهض : "" اين مستعد 

 التناول اي شئ شبيه ابلطعام ."" 
انولته فوطه ومعلقه . وسألته : ""  

هل أتخذ القهوه ام انك تفضل 
 شرااب اخر ؟ شراب خفيف ؟ "" 

رادات ان يتناول الحظ روس اهنا ا
طعامه حيث كان جيلس ، تطلع بريبه  

 اىل االريكه اليت تلونت بلوين   



البيج واالبيض والسجاده حتت 
 جزمته اليت كانت من اللون نفسه .

وقال : "" ال أبس ابلقهوه ، لكن ان  
اتناول الطعام على هذه االريكه ، 

 امر قد اليكون مناسبا ."" 
شرعت كاثلني تسكب كوبني من  

لقهوه من ابريق ، وهي تومئ برأسها  ا
 امياءة عنيده ، تنبئه متاما مبدى   



اهتمامها أباثث املنزل مث اوضحت 
له : "" انه مكان لنسكن فيه ال 

 لننظر اليه .""
تقدمت حنوه وجلست اىل جانبه .  
واالن مبا ان الطفله مل تعد تصرف 

 انتباهه عنها فقد وجد ان تلك   
، ويف   املرأه قد ذوبت احاسيسه

احلقيقه جعلته يشعر انه شاب امحق  
 وانفعايل . 



خاطبته كاثلني قائله : "" اخربين ،  
اذن ، كيف متضي عادة ليلة العيد ؟ 

 "" 
ضحك يف قرارة نفسه ضحكة 

ساخره ، وهو يغمس ملعقته يف 
الطعام واجاب : "" حسنا ، عادة  

 امضيها يف   
البحث عن اطفال ختلى عنهم اابئهم 

 "". 



اثلني لقمة من الطعام ، مث  تناولت ك
راحت متضغها وهي مطرقه يف  

 التفكري قبل ان تقول : "" قبل  
جميئك كنت يف احلقيقه اشعر أبسى  

على نفسي ، فالليله تقيم عائليت  
 حفله خاصه ، خطوبة شقيقي  

نيكوالس ، وشقيقي سام وصل اىل  
منزله من شهر العسل هذا الصباح . 

 "" 



ن قدومك ، " اذن فقد كانوا يتوقعو 
هل تعتقدين اهنم قلقون عليك النك  

 مل تذهيب ؟ ""
هزت كاثلني رأسها نفيا ، واجابت : 

"" حتدثت مع نك قبل قدومك 
 بوقت قصري ، فأمرين ابال احاول  

النزول من اجلبل يف سياريت ، وعندما  
يفرض نك اوامره ، اعين انه يفرضها  

 ... فهو رقيب مدرب ، هل  



فهمت ، لكنه وعدين أبن يعيد  
 االتصال . "" 

اجاهبا قائال : "" هل سيتصل  
واهلاتف معطل ، اليبدو انه سيتصل 

 بك االن . ""
هزت كاثلني كتفيها بشكل ودود ، 

فقد  وقالت : "" على اي حال
 يكون نسي كل شئ عن املوضوع ،   



فهو االن مغرم وعاطفي اىل اقصى 
 حد . هل فهمت ما اعنيه ؟ "" 

كال مل يكن يفهم ماتعنيه ، النه مل  
يقع يف احلب ابدا ، كان حيس 

ابالفتتان من وقت الخر ، لكنه مل 
 يغرم   

. 
اجاهبا : "" احلب قد عم عائلتك .  

 "" 



،  ابتسمت كاثلني ابتسامه ودوده
وردت قائله : "" اخي سام يكربين 
 بقليل وهو متزوج ، ونك يصغرين   

بسنتني ، لكين مل اكن اتصور انه  
 سيستقر يف حياته ابدا ، "" 

مل يكن يعطي روس يوم العيد اهتماما  
كبريا ‘ فقد امضى النهار لوحده 

 يراقب لعبة كرة القدم على شاشة   



التلفاز . كما مر ايضا من دون ان  
حيمل اي حدث يذكر ، اذ معظم 

 اصدقائه كانوا انذاك يف تكساس ،  
وكان يرفض زايرة كل من عائلتيه ، 

فلكل هاتني العائلتني اوالدها وبوتقه  
 من االصحاب حتتفل معها يف   

فرص االعياد . كان روس يفضل ان  
يبقى وحيدا على ان خيتلط هبم ,  

 ويشعر أبنه غريب .



اجاب روس : "" علي ان اعرتف ان  
هذا احلدث أييت يف قمة االمهيه 

 ابلنسبه ملا حصل يل خالل  
 السنه . ""

"" ظننت انين سأقضي ليلة هادئه  
ليت  مبفردي ، سوف لن تصدق عائ

 هذا االمر !. ""
كانت توجد انواع من اجلبنه 

والبسكويت اململح على الصينيه  



امامه ، احنىن روس واختار قطعه  
 مسيكه . 

"" هل ميضي اهلك ليلة العيد ، كما  
 متضيها انت ؟ ""

وعندما مل جتب على الفور التفت  
روس اليها فوجد ضحكتها الناعمه 

تتالشى ليحل مكاهنا ظل من  
 احلزن   

. 



فوجئ روس لرؤيتها حزينه وتساءل 
ما اذا كانت ال تزال حزينه لوفاة 

 زوجها .
 

"" لكي اصدقك القول لقد مرت  
ليلة العيد السنه املاضيه ، وكنت  

خالهلا مشوشة االفكار .... حسنا ،  
 مضى  



وقت طويل قبل قبل ان استطيع 
اجملازفه ابخلروج من املنزل . ""  
وحاولت ان تتجنب النظر اليه  

 وهي  
 تغمس ملعقتها يف الطعام . 

واتبعت : "" لكن خالل السنوات  
املاضيه كنت اقضي بعض االعياد  

مع اهلي ، وبعضها االخر يف  
 حفالت  



كان يقيمها زمالء زوجي يف العمل . 
 "" 

 "" وما كان نوع عمله . "" 
ما ان انتهى من طرح سؤاله ، ادرك  
انه كان عليه ان ال يطرح مثل هذا  
 السؤال ، ومل يكن يعرف مالذي   
دفعه اىل ذلك ، أبستثناء انه كان  

يرغب يف ان يتعرف على هذه املرأه 
 وطرح االسئله كان اسهل طريقه   



 للمعرفه .
مث قال على عجل : "" اسف اي 

ين  كاثلني ، ليس عليكي ان جتييب ، ا
 اتدخل يف اشياء ال تعنيين الليله .   

"" 
قالت كاثلني وهي تتناول فنجان  
قهوهتا : "" ال تعتذر فأان سألتك 

بدوري اسأله شخصيه . "" اطرق 
 يفكر   



... كان لديها اسباهبا لتسأل ، فهي 
امرأه وحيده وتسكن يف منطقه 

معزوله ، ومن الطبيعي اهنا ارادت  
 معرفة   

ذي اذنت له  شئ ما عن الرجل ال 
ابلدخول اىل منزهلا ، اما فيما يتعلق  

 به استطاع ان يفسر اهتمامه هبا  
 على انه ااننيه حبته .



تساءلت كاثلني وهي حتدق به ان  
كان لديه فكره عن تلك العواطف  

 اليت حركها بداخلها ، واحد   
دواعي تشوقها هلذه الليله هو اهنا  

كانت ستقضيها مع عائلتها ، وهذا  
صل الول مره منذ وقت  امر حي

 طويل   



، وليس مع زمالء غريغ يف العمل ،  
مل تعد مضطره ان تتحمل تيههم  

 وتباهيهم ، ولكن يكون هناك بعد   
االن غرفة مألى برائحة التبغ ، وال  
موسيقى صاخبه وضحك اجش ، 

كال لن يفهم هذا الرجل ااي من  
 تلك   

 االشياء .



"" كان غريغ يعمل يف جمال التنقيب  
 عن الغاز والنفط ""

 "" منقب عن النفط ؟"" 
اومأت برأسها واجابت : "" كال ،  

يف احلقيقه كان جيولوجيا ، لكن 
انتهى به االمر ليكون مدير يف  

 مهنته  
اكثر من مكتشف يف جمال عمله .  

 "" 



الح على وجهه تعبري شارد ، اخذ  
روس رشفه من قهوته ، مث قال : ""  

""  البد انه كان شااب ذكيا .  
"" نعم ، كان غريغ مثقفا جدا وكان  
ملما بكل شئ يتعلق ابجليوكيمياء . 

 "" 
شئ ما يف صوهتا ، ترك انطباعا لدى  
روس أبن كان ماتقول به شئ ، وما 

 تشعر به شئ اخر ، وخطر بباله   



اهنا قد التكون راغبه ابلتحدث عن 
 زوجها السابق .

يف اي من احلالتني ، فقد حسم روس 
امره واكتفى مبا سأهلا من اسأله يف  
 الوقت احلاضر ، مث عاد وصب  

 اهتمامه على القهوه .
"" اان نفسي ما كنت البرع كعامل ، 

لكن اعطين كتاب اتريخ وستجدسن 
 ان االمر سيثريين . ""



رمق روس كاثلني بنظره موخبه واتبع :  
"" ال تقويل يل انك واحده من  

 اولئك االشخاص الذين يظنون   
ان امور املاضي ال عالقه هلا 

ابملستقبل ، ال ختييب املي اي كاثلني . 
 "" 

ابتسمت له ابتسامه مراوغه واجابته  
: "" كال لست من اولئك الناس ،  

 يف احلقيقه اان احب التاريخ ،   



وابالخص اتريخ امريكا القدمي ،  
لكنال ميكنين رؤية رجل مثلك 

 يستمتع به .""" 
تساءل روس عما تريده ان يستمتع 

به فسأهلا : "" مالذي برأيك يسعدين  
 "" . 

لسؤاله  تورد وجه كاثلني خجال 
واجابته : "" الشئ طبعا كنت اعين 



فقط انك تبدو كرجل يستهويه  
 البقاء   

 يف اخلارج . ""
اتكأ روس على الكنبه ، ليأخذ  

قسطا من الراحه وكان دفئ منبعث 
من املدفأه يلفح جسمه ، 

 فتسرتخي  



عضالته وتذبل عيناه ، مث خاطبها 
قائال : "" اان رجل احب الربيه  

فأان اقوم بتدريب    واهلواء الطلق ،  
 البيسبول . "" 

رمقته بعينيها رمقه خاطفه احاطت  
بشعره االسود ورموشه الكثيفه 

 الداكنة اللون اليت تغطي جزءا من   
عينيه الرماديتني ، وظل خفيفا للحيه  

 بدأت تظهر على بشرته السمراء . 



 
 

"" هل كنت دائما حتب لعبة 
 البيسبول؟ "" 

القهوه :   اجاهبا بعد ان اخذ شفه من
"" منذ ان اصبحت ايفعا قادرا على 

 وضع القفاز بيدي . "" 
"" هل حاولت اللعب من ابب 

 االحرتاف ؟ "" 



كان يضحك ببطئ وهو حيدق فيها 
، اجاهبا : "" قصدت جامعة اوسنت  
 ، مبنحة خصصت هلذه اللعبه ، مث  
استمريت ابللعب لصاحل فريق احتاد  

 اثنوي . "" 
كان يكن الحظت ان روس دوغالس  

هلذه اللعبه اكثر من حب ، وكان 
 انجحا جدا مبمارستها ، بقيت   



عيناها تتفحصان وجهه ، وهي تسأله  
: "" ماذا حدث ؟ توقفت عن 

 اللعب ؟ ""
الحظت كاثلني ابتسامته بدأت تفرت  
، حني اجاب : "" انه الشئ الذي  
 حيدث لكثري من الالعبني ن لقد  
بعد تعرضت الصابة يف ركبيت . حىت 

ان اجريت عمليه هلا وبعد كل انواع 
 العالج فاهنا مل تتحمل اجلهد   



الذي تتطلبه اللعبه ، مما اجربين على 
االستقاله . "" احنىن اىل االمام ليضع 

 فنجان القهوه على املنضده   
واتبع : "" كل هذا قد اصبح من 

 املاضي االن . "" 
"" البد ان ذلك كان مبثابة صدمه  

زلت شااب ، كان  لك ، فأنت ما
أبمكانك اللعب لسنوات اكثر بكثري  

  ، 



ولتمكنت من ان تصبح نوالن راين  
 اخر . ""

انطلقت من حنجرته ضحكه خافته 
محلت كاثلني على العبوس بغضب .  

 وسألته : "" ما املضحك يف  
 ذلك ؟ ""

"" املضحك انك تقارينين أبحد  
اعظم العيب البيسبول على االطالق 

 "" 



قالت وهي ترفع ذقنها : "" حسنا  
يف كل واحد منا يوجد شئ من 

 العظمه . وكونك استاذ عليك ان   
تدرك ذلك االمر وتغرسه يف نفوس  

 تالميذك . "" 
ضحك روس ضحكه عاليه ، وقال : 

"" كنت اضحك اي كاثلني ، النين  
 خالل لعيب كنت اان من يلتقط   

 الطابه . "" 



ضحكت بدورها وقالت : "" اذن 
هو من يرمي الطابه وانت تلتقطها ،  
 كنت ببساطه احاول ان اقول لك   
انك كنت اصبحت شهريا لو انك  

 استمريت يف اللعب . "" 
"" رمبا احب ان افكر على هذا  

 النحو ."" 



"" هل كان امرا صعبا عليك ان 
تعتزل اللعب ؟ "" سألته وهي تراقبه  

 عن كثب . 
"ط قد اكون كاذاب لو قولت اين مل 

اكون اتئها بعض الشئ يف البدايه ، 
 لكنين لطاملا خططت ان اكون   

مدرسا يف يوم من االايم ، وهكذا 
عدت اىل اجلامعه الهني دراسيت 

 واحوز على درجة جامعيه يف  



التعليم ن وميكنين القول بصدق أبين  
فخور هبا قدر ماكنت فخور مبهنة 

" البيسبول . "  
 

"" كان والدي دائما يقول ن ان  
يكون املرء انجحا امر ليس فيه من  

 املتعه شئ ن مامل خيترب بعض   
الفشل وهو يف طريقه اىل ذلك  

 النجاح . ""



 "" يبدو والدك كفيلسوف . "" 
كانت ابتسامة كاثلني مفعمه  

ابلعاطفه ن وهي تتكلم عن والدها :  
"" يف شخص وايل القليل من كل  

 شئ  
اهنا معجبه بوالدها استطاع . "" 

روس ان يالحظ ذلك على وجهها ،  
 ومتىن لو ان أبمكانه التحدث عن   



والده ، وان يظهر نفس تعبري احلب  
 واالعجاب على وجهه .

لكن ذلك االمر مل يكن ممكنا ، وكان  
يعلم ذلك ، يف بعض االحيان كان 

 روس يشعر بعقدة الذنب حيال  
 هذا املوضوع .

ما يف ما يتعلق بلعبة  "" حسنا ، ا
البيسبول ، فأان ادرب شباان يف 



ريعان عمرهم ، كي يصبحوا 
 متمرسني  

 ابللعبه لشئ يسرين . "" 
خاطبته : "" اان اسفه النك اعتزلت  
مهنتك ، لكين مسروره النك هتوى 
 التعلم ، انه لشئ مهم تقوم به . ""

"" شكرا على ذلك اي كاثلني ،  
اصبحت  والنك قلت يل ابين لكنت 

 عظيما . "" 



راحت كاثلني ختاطب نفسها ، لقد  
كان شكره يل عاداي ، ولكن مل 

 احست كأنه مد يده وملسها ؟ ومل   
شعرت كأن حجم الغرفه يصغر ،  

وروس دوغالس على قيد امنله منها  
 ؟

وبشعور منها ابالسى ، الهنا ستضطر 
ان تقطع حبل افكارها ، هبت من 

 مكاهنا وبدأت جتمع الصحون   



القذره ، وهي تقول : "" سأعيد هذه  
 الصحون اىل املطبخ . "" 

كان روس يراقبها بتمعن وهي تغادر  
الغرفه ، كان يتصور ذلك ام ان  

شعورها برد فجأه جتاهه ؟ مل 
 يستطع   

التفكري مبا قاله هلا لتنزعج . فقد كاان  
يتحداثن عن لعبة البيسبول ، ام ماذا  

 ؟



اتمل شعرها الطويل االسود وبشرهتا  
البيضاء العاجية اللون . مل يكن 

 ابالمر العجيب انه استطاع تذكر   
جزء بسيط فقط ، من احلديث الذي  

دار بينهما . أبزدراء وسخط هنض 
 روس من مكانه وتقدم ليقف امام   

املوقد ، يف الوقت نفسه الحظ هاتفا  
وضع على طاوله زجاجيه ابلقرب من  

واحس ابن اخلط    كرسي  



مقطوع قبل ان يهم بوضع السماعه  
على اذنه ، وهو امر مل يفاجئه ن مل 

 يكن يتصور ان احدهم كان  
قادرا على اصالح خط اهلاتف يف  

 طقس ردئ مثل هذا .
بعد ان وضع السماعه يف مكاهنا ،  

راح يتمشى يف الغرفه اىل ان اجتذبه  
 منظر الطفله اليت متددت على  



فأحنىن ينظر اليها عن قرب  الكنبه ن 
. 

كان اليزال االمر صعبا على روس 
ليصدق انه وجد الطفله مرميه يف  

 رواق منزله ن وأبن شخص ما قد  
قصد وضعها هناك ليعثر هو عليها . 
مل يستطع تصديق ذلك االمر ن ومن  

 املؤكد ان من ترك الطفله هناك ،  



مل يكن يعرف روس واال لكان عرفانه  
ومات الوالد ، او حىت  ال ميلك مق

 مقومات والد مؤقت .
كأن الطفله علمت مبا جيول يف فكره 

، فأخذت تتلوى وتقطب جبينها 
 على الفور مد روس يده واخذ   
يربت على رأسها ، وبعد هنيهه  
بدأت حترك شفتيها وكأهنا جائعه  



ابتسم عندما تذكر كيف اهنا كانت  
 تلتهم  

احلليب املكثف ، فمشاهدة الطفله  
منحته شعورا ابلراحه والسرور ، وهو 

 شعور قد فاجأه للغايه ، فهو مل   
يكن حيب ان يرى طفل يتعذب ،  

لكنه الحظ ان هذه الطفله قد  
 تسللت اىل قلبه ابلفعل .



وابلعوده اىل املطبخ فقد أتكدت 
كاثلني من اهنا استطاعت ضبط 

نفسها . وبينما هي تغسل  
 الصحون   

ناع نفسها  املتسخه ، كانت حتاول اق
ابن روس دوغالس رجال خيتلف عن 

 غريه من الرجال فتنه ووسامه ،   



لكن ذلك مل يكن يعين هلا شئ ،  
وعالوه عن ذلك ، فأي رجل عادي 

 قد يبدي اهتمامه بطفله عاجزه ،  
فهو مل يكن بطال او مميزا ، كان رجال  
فحسب ن يقوم مبا يقوم به اي رجل  

 يف ظروف كهذه ن مل يكن  
سببا على االطالق لتشعر أبهنا  هناك 

 منجذبه اليه . 



الشت تلك الفكرة من رأس كاثلني  
يف اللحظه اليت دخلت فيها اىل غرفة  

 اجللوس حيث كان روس  
جالسا اىل جانب الطفلة يسرح  

شعرها بلطف اانمله . ومهما يكن  
من امر احملاضرة اليت القتها على 

 نفسها   
نظرة  ، فقد رق قلبها عندما شاهدت 

 اخلوف واحلنان على وجهه .



قالت مبرح وهي تدخل الغرفة : "" 
امل انك حتب كعكة احللوى  

ابلشوكوال وعلى الطريقة االملانية . 
 "" 

لدى مساعه صوهتا التفت روس لريى 
اهنا قد عادت ويف هذه املرة كانت 

 حتمل صينية عليها كعكة  
 احللوى وصحنني .



 قال معرتفا هلا : "" احب احللوى
بشكل غري معقول ، وابالخص  
الشوكوال أبنواعه . "" قال ذلك  

 وهو  
يراقبها وهي جتلس على االرض اىل  

 جانب طاولة القهوة .
احست كاثلني ان عينيه تراقباهنا ،  
فأرتعشت يداها وبح صوهتا وهي 



تتكلم . "" هل تبدو الطفلة على  
 ما  

 يرام ؟ ""
رد قائال : "" على حد علمي نعم .  
"" وهو يبتعد عن االريكة ليعود اىل  

 املوقد , فقد كان حيس  
أبضطراب ، وهي حالة مل أيلفها  

روس ، فهو شخص يتأقلم عادة مع  



اي ظرف ، لكن كان هناك امر  
 غريب  

حول السكون الذي أيلف هذا  
البيت ، وحول املرأه اليت كانت  

نه وتثري   جالسة على بعد خطوات م  
 اعصابه على مهل .

مث خاطبها : "" لقد جربت اهلاتف ،  
 فهو ال يزال معطال . "" 



نظرت اليه ، وهي تومئ برأسها  
موافقة : "" اعرف فقد جربت 

هاتف املطبخ ، وهذا ماكنت اريد  
 ان   

 اخربك به . ""
قال : "" علينا ان نقوم ابالمر ، 

دون هاتف . "" واستدارت كاثلني  
نجان روس وفنجاهنا ابلقهوة لتمأل ف

 من   



 جديد. 
قالت له : "" لو مل يكن االمر متعلق  

ابلطفلة ، ملا كان مهين كثريآ ، ان 
 عمل اهلاتف او مل يعمل . "" 

"" حسنا اين ال احاول ان ابدو واثقا  
من نفسي اكثر مما ينبغي ، حاولت  

 فقط ان اطمئنك . "" 



يف تلك اللحظه مل تكن كاثلني واثقه  
ا على من هي حباجة لتطمئن متام

 على الطفله ام على روس  
 دوغالس .

لو كانت الطفلة حباجة اىل عناية  
تفوق العناية اليت يوفراهنا هلا ، لكان  

 اهلاتف قد قد ساعد كثريا . ويف  



احلقيقة لو كان اهلاتف يعمل ، 
لتمكنت من االهتمام ابلطفلة او  

 بنفسها من دون ان تلجأ اىل روس   
. دوغالس  

ولو اهنا كانت يف بيت روس اخلاص 
، ملا شعرت بتوتر مزعج ، يف كل مرة 

 كان ينظر فيها اليها .
وبسرعه راحت تذكر نفسها ، ابن 

اهلاتف معطل ، وابهنا حباجه اىل  



روس كي يبقى من اجل الطفلة ،  
 وهل  

حقا كانت تريده ان يرحل لو ان  
 اهلاتف كان يعمل ؟ .

ا اصبحت  كان عليها االعرتاف أبهن 
حتبه وحتب رفقته . خاطبته متنهدة  

 وهي حتمل صحن احللوى : ""   



امتىن فقط لو اين استطيع ان اشعر  
ابهلدوء مثلك حيال هذا املوضوع . 

 "" 
اطرق روس مفكرا ، تعتقد كاثلني انه  

هادئ ، البد انه ممثل الهنا كانت 
 ترى اهنا كل مرة تكون فيها على   

ت بعد مخسة اقدام منه ، كان
 احاسيسه تتوتر بشكل واضح .



تناول صحن احللوى من يدها وسأهلا  
: "" هل انت خبزت هذه احللوى . 

 "" 
"" اجل خبزته هذا الصباح خصيصا  

 حلفلة الليلة . "" 
"" شقيقاك على االرجح ، سيفواتن  

 هذه احللوى . "" 



ضحكت كاثلني بلطف وهي تعود  
لتجلس على االرض ، وتقول : "" 
 لو انت تعرفت بوالديت ، لكنت  

وجدت املكان مليئآ ابلطعام الليلة .  
 "" 

"" قلت ان نك نقيب مدرب ، ماذا  
 يفعل شقيقك االخر ؟ "" 



"" انه مزارع ، يف احلقيقه وقد تقاعد 
والدي ، استلم سام امر مزرعة  

 غالغر . "" 
ما يظهر ان شقيقيك رجالن   "" على

 ذكيان وطموحان . "" 
"" ووسيمان ايضا ، كي اكون 

صادقة معك ، ال اعلم كيف ان 
 كليهما بقيا عازبني ملدة طويلة . ""



مل يكن روس يعرف كم يبلغ شقيقاها 
من العمر ، وكم من الوقت بقيا  

 عازبني ، ولكن حىت االن فقد وجد  
  ان من السهل عليه ان يبقى بعيدا

 عن التدخل فيما ال يعينيه . 
سأهلا : "" كيف كاان يتدبران امرمها ؟  

 "" 



ارجعت كاثلني شعرها الطويل اىل  
اخللف وهي تفكر ابلسؤال ، مث 

 قالت : "" يف احلقيقة بقيت حبيبة   
سام اربع سنوات يف افريقيا ، لقد 
كانت عاملة اجتماعية يف اثيوبيا ،  

 وهذه قصة كاملة حبد ذاهتا .   
وعندما عادت اىل موطنها هذه  

السنة . عملت مع سام على تسوية  
 خالفاهتما، وادركا اهنما حيبان بعضا  



حبا جنونيا . "" وابتسمت للذكرى ، 
مث التفتت لرتى ان روس كان يتقصد 

قبتها . وشعرت ان وجهها قد   مرا  
 تورد خجال مثل مراهقة ساذجة .

"" اما ابلنسبة لنك "" اتبعت قوهلا ،  
وهي حتاول جهدها اال تبدو متأثرة  

 هبذا الرجل وبعينيه الرمادتني   
 الباردتني . 



"" ال يزال االمر صعبا ابلنسبة يل كي 
اصدق انه تقدم للخطبة ، فلطاملا  

القاء    احب النساء مثل ما حيب  
 االوامر لكن ...."" 

وهزت بكتفيها وهي تبتسم ابتسامة  
مراوغة ، غريت مالمح وجهها ""  

يبدو ان اليسون قد غريت كل ذلك  
  . 



مل اره مطلقا مفتوان أبمرأه ، طبعا قد 
تفنت هبا انت ايضا إذا ما صادفتها .  

 "" 
 "" هل هي مجيلة ؟ "" 

"" فاتنة ، شعرها اشقر يتدىل على  
وبشرهتا انعمه وخصرها  ضهرها ،

 حنيف ، لو ارادت غالبية النساء   
احلصول على خصر مثلة لتوجب  

عليهن القيام بتمارين قاسية ، لكن 



ليست اليسون ، الن خصرها طبيعي  
  ، 

كنا افضل صديقتني يف اجلامعه  
ودائما كنت اشعر اين لست أبانقتها  

 "" . 
ابتسم روس بصمت وهو يراقبها  

لوى . كان عليه أتخذ قطعه من احل
ان خيرب كاثلني غالغر هايز أبن  

 ليس  



لديها ما تقلق عليه من حيث 
مضهرها ‘ فهو مل يكن يتصور اية  

فتاة كانت ستبدو امجل منها ، وهي 
 جالسة   

على االرض ن فقد بدت له صورهتا  
 يف اوج أتلقها .

 "" اذن انت حتبني الفتاتني ؟ ""



"" آه احبهما ، فهما ابلنسبة يل مثل 
شقيقتني طبعا الين اعرف اوليفيا منذ 

 سنوات ، يف حني مل استغرق   
وقتا طويال لكي اتقرب من اليسون . 

يف الواقع كنا صديقتني من قبل ان  
 تتعرف على نك ن اهنا شابة   

قوية . قد ال جتد الكثريات ممن 
يهرفن كيف يتدبرن لوحدهن امر  

بية طفل دون مساعدة من  القيام برت   



 الغري ، كما حصل مع اليسون . "" 
كان روس يفكر مبا تقوله كاثلني ،  

عندما استدارت لتواجهه . "" اهنا ام 
 ارملة . ""

شعرت كاثلني اهنا جمربة على القول . 
"" وكما ترى فإعجايب هبا بقدر حمبيت  

 هلا . ""
 "" ماذا حصل للوالد ؟"" 



، مث قالت  "" اطبقت شفتيها حبزن
"" لقد تويف يف حادث سيارة على  

 السريع الطريق . ""
قال روس : "" يبدو ان نساء  

شقيقيك قد تعرضتا لصدمات قاسية 
 "" 

اومأت كاثلني برأسها موافقة مث  
اشرق وجهها أببتسامة "" حسنا  



استطيع القول ان الصدمات بعد  
 االن،  

فنك يعشقها واليسون حتبه ايضا 
ستطيع ان اتنبأ هلما على مايظهر ، ا

 حبياة رائعه يف املستقبل القريب . "" 
كان واضحا لروس ان كاثلني  

رومنطقية النظرة ، ويبدو اهنا فقداهنا  
 لزوجها مل يغري اعتقادها يف احلب  



والزواج مساواين دوما للسعادة . ""  
 إذن مىت تزوج سام ؟ "" 

"" من الواضح ان ذلك حصل من  
 حوايل الشهر . ""

ت مبرح : "" كان لدينا عرس يف اتبع
املزرعة ، نك واليسون التقيا قبل 

 اسبوعني يف العرس !"" 
هز رأسه ساخرا ، وقال "" البد انه 

 كان حب عنيف فوري . "" 



"" فوري "" وافقته القول ، مث اتبعت  
: "" لقد امتا خطوبتهما قبل عودة 
 سام واوليفيا من شهر العسل ،   

د تفكر  فعندما حتب بعنف ال تعو 
 ابلذي حولك . ""

مل تكن تدرك كاثلني ان ضحكتها قد 
اصابت روس أبرتعاش فقد تنفس 

 بعمق ، جمربا نفسه على عدم   



االلتفات اىل كاثلني ، لكن عينيه  
رفضتا االنصياع وبقيتا حتدقان يف 

 وجهها . 
 
 

 الفصل السادس 
 
 



كان قد عاد ذلك الدالل املزعج اىل  
الصغرية صوهتا لكن تلك االبتسامة 

 على شفتيها كانت ابلتاكيد لغز  
من االلغاز جعلت منه غري قادر  

على تقييم سؤاهلا , أكان حتداي ، او  
دعوة له . لكنة يف قرارة نفسة  

 فضل  



االختيار االخري . لكن التفكري بتلك  
الطريقة كان قد زج روس سابقآ يف 

 متاعب الكثر من مرة يف حياته .
كان قد أشاح بنظره عنها ، لكن 
ليس قبل ان تلحظ كاثلني تلك  

االبتسامة العريضة متأل وجهه ، مل 
 يكن   

يدرك يف تلك اللحظة كم كان 
 أبالعيبه الصبيانية حمبب اليها .



 مث قال
")) أظن انه المر فيه من الصواب ، 
ان االنسان قادر على تعلم شيء ما  

 يف كل يوم (( "
ل جاهدة منع كانت كاثلني حتاو 

نفسها من الضحك بصوت عاٍل ، 
 وتسائلت من كان روس ميازح ؟؟   



رجل مثله البد انه عرف نساء يف  
ماضيه . وعلى االرجح العديد منهن  

. 
وراحت تؤنب نفسها بصمت ، حىت 

لو كان هذا الرجل عرف نساء يف  
 ماضيه ، فذلك ال يعين ابلضرورة   
انه وقع يف حب احداهن ن وغريغ  

د اثبت هلا ذلك االمر بوضوح  كان ق
 ومرارة ، كان حيب املرأه لكنه  



 مل يكن ليقع يف حبها .
قالت بصوت اختفت فجأه منه  

العاطفة : "" ) اذن اظن انك حتسب  
 نفسك حمظوظآ ( "

كان روس حيسب نفسه حمظوظآ النة  
جتنب حالة الوقوع يف احلب ، اذن مل  

 عليه ان يزعج نفسه  
لسيدة ؟. ابالعرتاف به هلذه ا  



") هل حتاولني ان تسأليين ان كنت  
 قمت بشهر عسل "(

ان تبلد احساسهقد بعث لوآن زهرآي  
يف خديها ، لكنها على الرغم من  
 ذلك ابقت عينيها مسمرتني يف   

عينيه ، وقالت : ") كال ليس علٌي 
ان اسأل ،اذ يبدو عليك مظهر  

 الشاب الذي ال يرتبط . "( 



شيئآ يف  نظر روس اىل نفسه ، وكأن 
مظهره قد فاته ان يراه "") اي شيء 

 جيعلين أبدو كذلك ؟ ( 
مل تكن كاثلني تطمح ان تغوص يف  

حديثها معه ، ومبا ان االمر قد  
 حصل فقد عزمت ان تتناول  
املوضوع بسالسة ، وبعد ان  

" ) كل  -ابتسمت له ، قالت :
 مافيك يدل على ذلك ( "



  جمرد ان انتبه اهنا تنظر اليه عن قرب
نظرة ال تشوهبا ي عاطفة ،فقد ااثر  

 هذا االمر فيه افكارا غريبة ، ")  
حسنآ اين مل اتزوج على الرغم من اين  
ذات مرة كنت على وشك ان افعل  

 ، او اقلها اين اعتقدت أبن  
العالقة تتطور اىل الزواج ، لكن هذا  

االمر مل حيصل . ") مث قال وهو 
 يفكر بتلك املرأه اليت خذلته  



دما عرفت انه ختلى عن مهنته عن
 كالعب ابيسبول . 

" تلك التجربة قد فتحت عيين ،  
ومنذ ذلك احلني مل اعد ارغب يف ان 

 ارتبط أبية امرأه ، اكان ابلزواج   
 او أبي طريقة اخرى اىل حد ما (  
إذن لقد خاض جتربة عالقة فاشلة 
ايضآ ، فكرت متأملة بصمت ، مل  

ن يهجر   يكن امرآ غريبآ ، انه اراد ا  



تكساس ويبدآ حياة جديدة يف 
مكان جديد ، اجابته بتأكيد ال تردد  

فيه : ) اان ايضا ال ارغب يف  
 االرتباط   
 بزواج . ( 

هنضت وتقدمت حنو الطفلة ، وكان  
روس يراقبها وهي تنحين فوق رأسها  

 ومترر اصابعها فوق حاجبيها ،   



قال هلا : ) اان ال افهم لكن يبدو  
انك متحمسة لزواج شقيقيك . (  

 منتدى 
بعد ان شعرت أبرتياح كون الطفله  

كانت انئمة نوما طبيعيا هادائ ، 
وتتنفس بصورة منتظمة وقفت 

 كاثلني   
 رمقت روس دوغالس بنظرة مث

 جانبية . 



 
") اين متحمسة جدا لزواجهما ن  

واوليفيا تلك املرأه العزيزة على قليب  
 تستحق كل ذرة سعادة مينحها   

 شقيقي اايها . ( 
 

") هم ، اظن ان هناك شيئآ قد فاتين 
، او اين ال استوعب االمر  



فأنتمتحمسة لزواج شقيقك ، ويف  
 اعتقادك   

. لكنك ال تفضلني  اهنما سيسعدان
 الزواج لنفسك . ( 

" ) هذا صحيح ، اترى ما من شيء  
قد فاتك . ( مث متشت يف الغرفة  

أبجتاه النافذة واشاحت عنها 
 الستائر   

. 



بقى روس حمدقا اليها ن ومل يزل غري  
واثق انه مسعها جيدآ ، على الرغم 

 انه مل يعرف ملا قد صعقته  
 أبجابتها على هذا النحو . 

الهنا على مايبدو رومانسية التفكري 
فكانت كلما تكلمت عن زواج  
شقيقيها ، ملع بريق يف عينيها ال  

 شاهد  
 له .



بقيت كاثلني تنظر اىل خارج النافذة 
فقد استحال اجلليد ثلجا وتغطت   ،

 االرض بسجادة مسيكة بيضاء .
وراحت كاثلني تسأل نفسها ، لو مل  
يكن الطقس على ماهو عليه االن 
لكانت احتفلت مع عائلتها الليلة  

  ، 



ومن املرجح اهنا ماكانت التقت  
بروس دوغالس ، ولكانت قد قرأت  

 نبأ وجود الطفلة يف رواقه يف   
فهل كان احلظ  جريدة الصباح . 

يلعب لعبته معها ؟ وهل ارسل  
اجلليد والثلج فقط لتكون يف منزهلا  

 الليلة   
 ؟



نظرت من حوهلا فوجدته يراقبها ، 
وقد بدا على وجهه تعبري هادئ  

متأمل ، مث خاطبته : ) لقد تزوجت 
 مرة  

وال اظن اين سأجد السعادة يف زواج  
 اثين . (

الحظ روس ان مثة اشياء كثرية  
اع ان يقرأها يف عينيها ، لكنه  استط

 حاول بسرعه جتاهلها فحياة كاثلني   



هايز ليست من شأنه ، يف احلقيقة  
هي مثرية للمتاعب . لقد احس 

 بذلك بسهوله كأحساسه ابلدىفء   
املنبعث من املوقد . لكن هناك  

الطفلة اليت جيب التفكري بشأهنا ، مل 
 يكن يرغب برتك كاثلني لوحدها   

. مع الطفلة  



وخاطبها ابلقول : ) احسب ان  
فقدان زوج قد خييب امل الطرف 

 االخر . (
لن يستطيع ادراك مد خيبة املي ،  

قالت يف نفسها ، الن روس 
دوغالس ال يعلم أبهنا قد فقدت 

 زوجها من   
وقت طويل سبق حدوث احلادث  

 الذي اودى حبياته . 



وجدت نفسها ختاطبه : ) كان قد 
قتل يف طقس كهذا ، يف طائرة كانت  

 حتلق فوق جبال بوسطن ، كان  
غريغ طيارا ماهرآ ، لكن على 

مايظهر ، تعطلت احدى احملركات ، 
 والثلج كان يهطل بغزارة مما ادى   

 اىل احتجاب الرؤيه (



ابعد روس عينيه عن وجهها املتأمل ، 
دت شخصا وقال : ) مل يسبق ان فق

 مقرآب ايٌل حىت انه ال يوجد  
الكثري من االشخاص الذين يرغبون  

 أبن تربطهم صلة قرابه يب ( 
وفيما هي تفرك ذراعيها لتزيح عنها  

قشعريرة الربد اليت املت هبا ، تنحت  
 كاثلني عن النافذة وتقدمت  



لتقف على بعض خطوات منه : ) 
اين اشك يف ذلك . عندما يكون 

فأنت حتضى   لديك عائلتان
 ابلعديد   

 من االقرابء .(
لوى روس شفتيه وقال ") لنقل ان 
لدي ٌ اقارب . لكن اجلزء احلميمي 
من القرابة ... آلمر قابل للتساؤل  

 ). 



 منتدى 
 

احنىن اىل االمام ووضع الصحون  
الفارغة على طاولة القهوة . ") حني 

 كنت يف املطبخ كنت افكر ابمر   
 الطفلة "(

ا ؟"" ماذا بشأهن   



" ) حتتاج الن نطلق عليها امسآ ما ،  
ام اننا سنبقى نطلق عليها اسم 

 الطفلة ؟ " قابلت كاثلني نظرته   
اجلانبية هلا بنظرة متسائله ، وسألته :  

" ال منلك احلق بتسميتها ، اليس 
 كذلك ؟؟ " 

" من لديه حق افضل ؟ حنن والداها  
يف الوقت احلاضر اىل جانب ذلك ،  

عن اسم   فأان ال احتدث  



شرعي ، ميكننا ان نعترب ان من حقنا  
 ان نسميها ، يف الوقت احلاضر . "

حتول نظر كاثلني عن وجهه اىل وجه  
الطفلة اليت بدأت تتلوى وتستيقظ ، 

 واجابت : " حسنآ ، احسب ان  
االمر ال يؤذي ، وان هي وقعت يف 
ايدي السلطات املختصة فسنلقبها 

ئى   ابلطفلة دي يو ، او امسآ سي  
 مماثآل . "



" انت على حق اذن ماذا سنسميها  
 ؟ " 

ابتسمت كاثلني ورقت مالمح وجهها  
، وهي حتاول اجللوس جبانب الطفلة  

 ، وتقول : " ال ادري ن ان   
 تسمية طفلة امر مل افعله من قبل ."

نظر روس اىل االثنتني معا ، مث اجاهبا  
 " واان ايضا ........ "



" اليس من عادة الناس ان يسموا  
اطفاهلم أبمساء اقرابئهم ، البعض 
منهم يفعل، اما اان فقد اطلقوا  

 علي  
 اسم خاليت المي ، وماذا عنك ؟"

" لقد مسوين أبسم جدي أليب ، وكان 
جنداي خالل احلرب العاملية االوىل  

 كما كان مولعآ ابلنساء . ""



استطاعت كاثلني ان تسمع نغمة  
يف صوتة ، مث التفتت اليه حنو 

وقالت : "اظن انك كنت مقرآب اليه 
 ". 

هز روس رأسه موافقآ واجاهبا : " 
نعم ، عاش حىت التسعني ، كان  

يشرب كوآب من املاء الفاتر صباح  
 كل  



يوم ويقرأ يف الكتاب املقدس كل 
 مساء بعد العشاء . "" 

 " اه طبعآ "" 
" انه لشئ اكيد ان فتاتنا الصغرية ال 

قرابء هلا لتسمى ابمسائهم ، حسب ا
 معرفتنا . "" 

اخذت كاثلني تتفحص وجهه  
املتجهم ، وهي تقول : "" احسب  

 انك لست رجآل متساحمآ "" 



اتسعت حدقتا عينيه عندما الحظ 
اهنا تتوقع منه ان يكون متساحمآ ،  

 فأجاهبا : "" ارى من الصعب جدآ  
تصور احدهم وهو يلقي بطفلة يف  

هذا الصقيع .""  العراء يف مثل  
"" افهم متامآ كيف تشعر ، يساورين  
نفس احساسك ابلرغم من حماوليت 

 التغلب على هذا الشعور . "" 
*** 



قال " مل حتاولني التغلب على ذلك  
 الشعور " 

حاولت كاثلني ان جتد سبباً يربر 
اقدام احدهم على ترك طفلة على 

عتبة بني , فردت " ليس أبمر  
 مصيب   

اآلخرين , خاصة ان  ان حنكم على 
 كنا جنهل ظروفهم"



اختفى ذلك التعبري الساخر عن   
وجهه عندما اقتنع بقول كاثلني " من  

 الواضح انك امرأة طيبة القلب ,   
لكنك على حق ميا يتعلق ابحلكم  

 على اآلخرين"
" ال اريد ان ادري من ختلى عن 

الطفلة , لكن اريد ان اعرف مل قد 
الكنبة    ختلى عنها " تقدم روس من  

 وجثم جبانب كاثلني والطفلة .



مسحت كاثلني لنفسها أبن تتفحصه  
للحظة من قريب . وهو ينحين 

 برأسه حنو الطفلة , استطاعت رؤية  
شعره األسود وقد قص قصرياً, فيما  
عدا اجلزء األمامي منه الذي انسدل 

 على جهة واحدة من جبهته  
بتموجات غري منتظمة , اما بشرته  

عمة لكنها خشنة البنية , فكانت ان



وقد ظنت أبنه سيفقد من مسرته  
 اليت   

لوحتها الشمس السيما وانه انتقل  
 اىل الشمال.

قالت حماولة ان تبتعد عن افكارها 
الشاردة " فلنعد إذن اىل الطفلة ,  

 هل فكرت يف إسم هلا ؟"



صوب نظرة اىل وجه الطفلة , وقال  
" يف احلقيقة ال , يف كل مرة انظر  

ها اليها , ابقى افكر عن مدى   في  
الصدمة اليت شعرت هبا , حني 
وجدهتا يف الصندوق. اهنا اتت  

ابلتأكيد, يف ظروف غري عادية ,  
 وغين عن  

الذكر , يف أسوأ عاصفة جليدية , 
 على ما اذكر " 



------------------
------------------

- 
اقرتحت كاثلني " مهمم... انهيك 
عن اجلليد والثلج , فهذه الفتاة 

الصغرية قد خلقت عاصفة حبد ذاهتا  
  , 

اهنا ال تعلم اب ألمر , إذن ميكننا ان  
 نسميها ستورمي" 



نظر روس اىل كاثلني وغطت وجهه 
 ابتسامة عريضة .

" نعم ... احب هذا االسم " مث نظر 
ايتها  اىل الطفلة واتبع " ما رأيك , 

 الصغرية ؟" وما ان مسعت الطفلة   
نربة صوته " حىت تغري لون وجهها,  

فغدا اكثر امحراراً , ويف غضون ثوان 
 , كانت تصرخ بعنف.



" البد اهنا تكره االسم " قال روس  
ذلك اببتسامة خافتة . ازاحت 
كاثلني البطانية عنها , وبسرعة  

 اكتشفت  
أبن ستورمي الصغرية حباجة لتغري  

 حفاضها.
" اهنا ال تفهم شيئاً مما تقوله , اآلن 

ابلذات , ال يهمها أبي اسم 



ستناديها, فهي حتاول ان تطلب  
 منك ان   

 تغري حفاضها "
ان ؟" سأل روس متعجباً"وماذا " ا

 عنك انت ؟ فأنت األم هنا " 
ضحكت يف داخلها من هذه املزحة  

واتبعت كالمها مبرح " وانت األب ,  
 يف اايمنا هذه اآلابء يقومون   

 بتغيري احلفاض"



قال وهو يرفع كتفيه عالياً " ال  
ميكنك ان تتوقعي مين ان اكون  
والداً يف هذه اللحظة , وان أمل  

ل  مبث  
 هذه االشياء " 

" مل ال ؟" سألته كاثلني , وقد 
وجدت ان احجامه بذلك الشكل  

 كان مسلياً اكثر من اي شيء آخر.



" حسناً , نعم لكن ذلك خمتلف , 
فأنت امرأة ومثل هذه االشياء أتيت 

 معكن ابلفطرة "
ظهرت غمازاتن على جانيب فمها  
وهي حتاول ان ختفي ابتسامتها ,  

ى محايتها , يف   وتقول " احرص عل   
حني اذهب ألحضر حفاضاً من  

 املطبخ " 



بسرعة هنض روس واقفاً على قدميه  
, وعلى األثر احدثت ركبتاه صوت  

 طقطقة.
" اهنما ركبتا القاذف " قال وهو 

يشرح هلا وقد رآها تلتفت اليه واتبع  
 " اهنما تتشنجان ابستمرار .. آه ,   

 دعيين احضر لك احلفاض"
طوة سريعة ,  غادر الغرفة خب

ضحكت كاثلني بنعومة , مث خاطبت 



الطفلة " سوف لن يهرب منك  
 الرجال ,  

اي ستورمي , فعندما تكربين  
وتصبحني  مجيلة جداً سيالحقونك , 

 واان يل والدين وشقيقني حيمياين "
وجمرد ان تذكرت عائلتها , اختفت   

االبتسامة عن شفتيها , لطاملا 
داً, حلمت أبن متنح والديها حفي

 خالل  



تلك السنوات القليلة املاضية , كان 
عليها ان تواجه حقيقة ان تلك  

االحالم لن حتقق ابداً , لقد ظنت 
 اهنا  

قد أتقلمت مع واقع عدم اجناب 
طفل, واآلن وهي حتمل هذه املولودة  

 بني  ذراعيها ويف منزهلا , عاد   
 اليها حنينها القدمي .رحيانة 
.. كلها " "ها هي هنا ... احضرهتا  



نظرت كاثلني حوهلا لرتى روس وقد 
عاد ابحلفاضات . ولدى مالحظتها  
 ان غشاوة تغطي عينيها , غمزت  
هبما وعملت وسعها لرتسم ابتسامة  

 على شفتيها . 
قالت وهي تتناول حفاضاً " اشكرك   
" 

" هل سريك اىل املطبخ اراح ركبتيك 
 ؟" 



" ركبتاي ؟"    
 ------------------

----------------- 
" انت تعرف , مشكلة ركبتيك "  

حاولت ان تذكره , مث اتبعت " آمل 
 انك مل تؤذ ركبتك اجملروحة ,  

 عندما كنت تتسلق اجلبل"  
جلس يف كرسي قريب كانت 

موضوعة على بعد زواية منها ومن  



الطفلة , قال متأثراً ابهتمامها به " ال 
  , 

, حني كنت يف الثامنة من   ركبيت خبري
عمري , كنت اقضي كل صيف 
 جالساً القرفصاء احياانً, تتوقف  

ركبتاي عن احلركة, عندما ارغب يف  
 مدمها "



نشرت قطعة القماش امامها وطوقها  
بشكل مستطيل صغري , مث قالت " 
 لطاملا تساءلت ما الذي يبقى اخي  

نك حيرك ساقيه ابستمرار . فهو 
من السري والركض  مع  يقوم ابلكثري 

 فرقته "
وبطرف عينيها استطاعت كاثلني ان  

ترى روس وهو يضع رجاًل فوق 
 اخرى , ويريح رأسه على مؤخرة   



 الكرسي .
عندما انتهت تقدم روس وجلس 

 القرفصاء جبانب كاثلني و الطفلة . 
ادارت كاثلني رأسها فوجدت وجهه 

قريباً جداً من وجهها . وعندما  
تالقت العينان خفق قلبها خفقة  

 صغرية  
 سرعان ما حتولت اىل خفقان سريع .



" حنن آه ... ال نعلم كم سيدوم  
الثلج و اجلليد , وجل ما نعلمه ان  
 علينا ان نكون مبثابة والديها لعدة   

 اايم" 
وس قادراً ان  " عدة اايم ؟" مل يكن ر 

يعرف ان كان سيبقى على قيد احلياة  
 لعدة اايم , وهذه املرأة اىل   



جانبه . لقد ااثرت فيه ظنوانً امل يكن  
حرايً به ان يفكر هبا , وان يقدم  

 بـأفعال غري راض عنها .
" ال اعرف اي شيء عما يتطلبه  

 الرجل كي يكون والداً"
قال ذلك وعيناه تتفحصان مالحمها 

ة . كانت رموشها سوداء كثيفة  الباهت
 , وطويلة مبا يكفي لتبدو كأهنا  



مستعارة , لكن روس تيقن اهنا  
ليست مبستعارة , فكل مايف هذه 

 املرأة اصيل ومجيل.
اجابته وهي تبتسم " واان ال اعرف  

 كيف اكون اماً" 
" اظن اننا نستطيع ان نتعلم معاً.. 
فنأمل اننا نقوم ابألمر على الوجه  

" قال ذلك وعيناه   الصحيح
 تستقران   



على شفتيها , وفجأة استدارت 
كاثلني  انحية الطفلة , وهي منقطعة 

 األنفاس.
قال بسخرية " البد انك ذات شأن  
يف غرفة صفك , اراهن ان تالميذك  

 قد تعلموا الكثري , حىت من ال   
 يرغب منهم يف التعلم " 

" احب ان افكر اهنم قد تعلموا 
 شيئاً ما " 



من طرف عينه , استطاع ان يرى   
كاثلني تبتسم , من الواضح اهنا  

شعرت ابلسرور حملاوالته مساعدهتا 
 يف  

ام ابلطفلة , وقد منحه ذلك  االهتم
 شعوراً ابلرضى .رحيانة

اي رجل ال يرغب يف اسعاد امرأة  
مجيلة مثل كاثلني ؟ كانت كاثلني  

 قريبة جداً منه حىت ان عطرها مأل  



انفه , وملسة من يدها الناعمة على 
يده , جعلته يتخيل نعومة ملمس 

 وجهها .  
الحظت كاثلني ان اصابعها كانت  

ابصابعه. مازالت مشبوكة  
مب كانت تفكر ؟ مل كانت تشعر   

بتلك االشياء ؟ اصابتها هذه 
االسئلة خبوف شديد , شيء مل يكن 

 له   



 عالقة ابلعاصفة اجلليدية او ابلطفل. 
وبسرعة هبت من مكاهنا وقالت " 

اظن ... آه .. انت راقب الطفلة ,  
واان اذهب ألدير التلفاز , لنرى ان  

 كنا  
الطقس " نستطيع التقاط نشرة  

بعبوس حائر , اخذ روس يراقبها  
وهي تتقدم يف الغرفة ومن مث تدير  



تلفازاً كبرياً, وقد شعر أبهنا كانت  
 على  

 وشك ان تقول شيئاً آخر.
انسى األمر , فكر  ابلعاصفة  

وابلطفلة او أبي شيء سوى كاثلني  
 هايز . 

 
------------------

------------- 
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وعندما توقف االرسال لبث اعالن  
, نظر روس اىل كاثلني وقد كانت  

األرض ابلقرب من    جتلس على  
 املوقد.

سأل " ماذا سيحل بنا؟ ان اثلجت 
طوال الليل , قد ال امتكن من  
 الوصول اىل الطريق العام , او   

 ابألحرى اىل املدينة "



حولت كاثلني نظرها عن شاشة 
التلفاز , اىل حيث كان روس جيلس 

وهو يراقب الطفلة , وابلرغم من 
 ان   

ستورمي كانت انئمة , فكان واضحاً  
, انه اراد ان يبقى قريباً منها , وكأن  
 بقاءهم معاً والثلج يتساقط قد زاد   

 من تعلقه هبا. 



اجابته " ال اعلم , لكن لدينا قسم 
خمتص ابلطرقات العامة ويقوم مبهامه  

 على مدار الساعة , وإذا ما عزل   
الثلج الناس فأن األمر قد ال يستمر  

 ملدة طويلة "
هنضت كاثلني وتوجهت انحية   

اهلاتف , رفعت السماعة  اىل أذهنا  
 ووجدت اخلط مازال مقطوعاً,  



تها,  وتساءلت عما ستقوله عائل
عندما يصبح إبمكاهنا اعالمهم بنبأ  
ستورمي الصغرية, فأقلها ستكون 

 صدمة  
 ابلنسبة هلم. 

------------------
------------ 



" ال يزال اخلط معطاًل " خاطبت  
روس وهي ترى على وجهة نظرة من  

 يتوقع ذلك. وهو يئن مرر يده  
املتعبة  فوق وجهه وسأهلا " على اي  

آلن ؟" حال , ما الوقت ا  
رفعت كاثلني كم كنزهتا عالياً لتنظر   

يف ساعة يدها " إهنا الثانية عشرة  
 تقريباً , وعلى وشك ان حتل السنة   

 اجلديدة!" 



يف الطرف اآلخر من الغرفة كان  
يوجد مقعد طويل , وضع امام  

التلفاز , اومأت كاثلني اليه,  
 فلنذهب اليه  

قد تكون احدى احملطات تقوم بعد  
منتصف الليل.  عكسي حىت  

وبدأت كاثلني تقلب حمطات  
 التلفاز. 



" آه نظر هذه احملطة تعرض مشهداً  
 يف نيويورك!"

" مل اكن اتوقع ان اجلس مع امرأة 
مجيلة الليلة" خاطبها بذلك وعيناه 

 الرماديتان الدافئتان مسمراتن  
 على وجهها املبتسم.

ملعت عيناها اخلضراوان وهي تنظر  
ل يل انك جمامل  اليه " آه , ال تق

 متاماً مثلما انت منقذ" 



الحت مسحة من لون على وجهه  
األمسر , مل يستطع ان يعرف مل قد 

 مسح لتلك العبارة الصغرية يف هناية  
حديثه أبن يزل هبا لسانه, لكن يف  

اللحظة ذاهتا مل يعط األمر اهتماماً, 
 كاثلني كانت امرأة مجيلة   

تسامة  وابتسامتها له مل تكن متاثل اب
اي امرأة اخرى , اجاهبا " إين ابلكاد  

 اكون منقذاً, فأان جمرد رجل  



 وجد طفلة"
هزت كاثلني رأسها , وقالت " انك  

متواضع جداً, وحسب توقعي  
لألشياء , ماتوقعت رؤية رجل 

 غريب  
 وطفلة هذه الليلة ويف منزيل!"

كما انه مل يتوقع ان جيد امرأة مثلها  
مكان آخر ,  يف هذا املنزل , او اي

 لكنه احتفظ بفكرته لنفسه.



اتبعت كالمها بعد قليل " ملا   
استطاعت ستورمي ان تبدأ حياهتا يف 

 هذه السنة اجلديدة " وهي هتمس   
كلماهتا , فجأة ترقرقت عيناها  

 ابلدموع.رحيانة 
كانت عيناه مسمراتن على وجهها    

اآلسر, فيما كان يسري يف داخله  
رح  احساس من الكربايء والف

 والرغبة  



. مل يشعر يف حياته قط مبا شعر به  
يف هذه اللحظة, وقبل ان يدري ما  

 يفعله , مد يده ودفعها حنوه .
مل تدر كاثلني اايً من الشيئني قد   

صعقها قبل غريه , تقبيله هلا  او  
 احساسها بذلك الشعور اجلميل.
يف هذه االثناء كانت افكار كل  

منهما قد تالشت يف غياهب  
 النسيان.



مهست كاثلني بنفس منقطع " سنة   
 حلوة اي روس دوغالس " 

 قال " اظن انه منتصف الليلة" 
أت الناس حدقت يف التلفاز حيث ر 

يصرخون أبعلى اصواهتم ويهنئون 
 بعضهم البعض ويغنون اغنية. 

" نعم ولت سنة قدمية , واآلن تبدأ  
 سنة جديدة " 



مل تكن تعلم ماكان حيصل هلا ,  
واطرقت تفكر , وهي تغرق يف  

مقعدها بوهن , فهي مل ختترب مطلقاً 
 يف  

حياهتا مثل هذا املزيج الغريب من  
االحساسيس . فقد كانت سعيدة ,  
 مرتعشة, وزايدة على ذلك, شعرت   



ابجنذاب حنو روس, ومل تلحظ  
اعجاهبا برجل مطلقاً سوى الليلة ,  

 وراحت تفكر كان كل شيء حيدث  
بسرعة وكانت عواطفها جتيش يف 

 داخلها مثل قوس قزح.
------------------

----- 



اهنا حتاول االبتعاد عنه , قد  احس 
تكون قد ندمت على تلك القبلة , 
 حسناً, وهو كان اندماً , ألن روس  
كان يعلم ان قبلة واحدة قد يكون 
من الصعب جداً نسياهنا . قال هلا 

 مقرتحاً" لقد اصبح الوقت متأخراً,   
والبد انك متعبة , سأبقى مع الطفلة  

, اعتقد اين اصبحت اعرف ما 
علي ان اقوم به اآلن " يتوجب  



اومأت كاثلني برأسها بسرعة ,  
واجابت " ال ميكنين ان اتركك معها  

 , انت اذهب اىل الفراش , توجد  
اربع غرف, اخرت غرفة لك, ابستثناء  

آخر غرفة اىل اليمني فتلك هي 
 غرفيت"

طأطأ روس رأسه وقال " ال استطيع  
, لكن افعلي ما يناسبك" ابلرغم من  

كانت متعبة , إال اهنا     ان كاثلني  



كانت تدرك اهنا ان اوت اىل الفراش  
, فلن يغمض هلا جفن , وابلتأكيد  

 مع كل ما كان جيول يف  
 خاطرها.رحيانة 

كانت ستورمي ال تزال انئمة, وقبضة  
 يدها الصغرية قد رفعت اىل فمها. 

وابندفاع تلقائي , سوت كاثلني   
البطانية على الطفلة , مث مهست " 

سعيدة اي صغرييت , سنبقى اان   ليلة  



 وروس هنا لنحرسك"
مل تكن كاثلني تعلم اي االثنني ايقظها  

قبل اآلخر, صراخ الطفلة ام رنني  
 جرس اهلاتف , ويف الوقت   

الذي كانت حتاول فيه ان تفتح  
عينيها وترغم نفسها على اجللوس , 

 رفع روس ستورمي ومحلها اىل   



تفه" املطبخ , مث خاطبها من فوق ك
انت اجييب على اهلاتف, واان 
 سأسخن هلا زجاجة احلليب" 

هرعت كاثلني اىل اهلاتف, وهي شبه 
خائفة من ان يقطع املتصل اخلط , 

 فتفقد اتصاهلا ابلعامل  
 اخلارجي. 
 " آلو " 



" صباح اخلري , كاثلني , كيف تسري  
 األمور يف اجلبل؟"

" سام , آه , اي سام , سرين مساع  
صوتك , لن تصدق ما حصل !"  
وبدأت تقص عليه القصة بكاملها  

  , 
واهنتها اخرياً, أبن روس قد اخذ 
الطفلة لتوه اىل املطبخ ليحضر 

 احلليب .



" روس؟ تعنني ان الرجل معك اآلن؟ 
تسميحن لرجل غريب ال تعرفينه اين  

 قد وجد الطفلة! قد يكون   
 اختطفها"

كم بدا قول شقيقها غريباً عن اهنا   
مل تكن على معرفة بروس , لقد بدا  
 ابلنسبة اليها وكأهنا تعرفه منذ زمن   



طويل. لكن سام لن يفهم ذلك, فقد 
كان لسام اسلوبه اخلاص يف فهمه  
 لألمور, واجابت بذبول " ابلطبع  
اي سام , على األرجح انه فعل كي 

 أييت هبا اىل هنا"
ا تنهد املستسلم, وقال "  تنهد شقيقه

اظن انك على حق , اي كاثلني , من  
 حسن احلظ إننا مل نعلم ابألمر  



ليلة البارحة , و إال لكنت قلقت  
 عليك " 

"طبعا, اان على حق, وابالضافة اىل 
ذلك فروس جاري وقد انتقل اىل  

 حي مابري الذي يقع يف آخر   
 الطريق من هنا"

" نعم , اذكر ذلك, إذن ماذا  
تفعلني اآلن ؟"س  



" حسناً , لقد حاولنا االتصال  
ابلسلطة  املختصة, البالغهم عن 

كل شيء , لكن هاتفي كان معطاًل  
 , اظن   

ان ابمكاننا االتصال جمدداً اآلن ,  
 وسنرى كيف سيكون ردهم"

------------------
--------- 



" نعم افعلي ذلك, على الفور اي  
ن  كاثلني , وقد يكون من االفضل ا

 تتصلي بباركر مونتغمري , قد  
حتتاجني اىل نصيحة قانونية فأنت  

 لست على معرفة مبثل هذه األمور"
" انت على حق" اجابت كاثلني  
وهي ترفع شعرها عن جبينها اىل  

خلف , واتبعت " سأقوم ابالتصال  
 به   



اول األمر, ومىت متكنت من 
االتصال ابلسلطة املختصة وسويت 

األمور , سأعيد االتصال به 
 واعلمك مبا   

 حيصل " 
" حسناً , ال تدعيننا ننتظر طوياًل, 

لمهم  ألين حاملا اهني مكامليت , واع
 هبذه القصة , سيثور املنزل بكامله   



" واستطاعت كاثلني ختيل املشهد 
 كما هو. 

" سأقوم ابالتصال مىت استطعت " 
وعدته بذلك مث اقفلت اخلط   

 واسرعت اىل املطبخ.
وجدت روس وهو ال يزال يطعم  

الطفلة , كانت قد ابنت على وجهه 
 خطوط انجتة عن اإلرهاق . لكنه  



اً مما كان عليه يف بدا اكثر ارتياح
الساعات اليت اعقبت منتصف ليل  

الليلة املاضية , عندما غط انئماً  
 على  

 األرض قرب املوقد.
بدل ان توقظه , غطته كاثلني   

ببطانية , مث استلقت على الكنبة 
جبانب الطفلة . كان ذاك آخر  

 شيء  



 تذكرته قبل استيقاقظها هذا الصباح.
مثل هذه " من ذا الذي يتصل يف 

الساعة ؟ اهنا مل تزل الساعة اخلامسة  
 فقط"

توجهت كاثلني اىل ماكينة القهوة ,  
ومألهتا ابملاء البارد  مث اجابت " انه  

 اخي سام , اخربتك انه مزراع  
, واخلامسة صباحاً يبدو وقتاً متأخراً 

 ابلنسبة اليه"



اخذ روس يتفحصها بعينيه من أعلى 
إذ  رأسها حىت امخص قدميها , و 

الحظ قدميها , بدأ يبتسم ويقول 
  " 

ارى انك قد نزعت الكعب العايل  
 اخرياً"

نظرت اىل قدميها املكسوين جبوربني   
, مث التفتت اليه , لعلها كانت تبدو  

 خميفة , فشعرها اشعث ووجهها   



ال زينة عليه , اجابته  " اعتقد ان 
االحتفال قد انتهى , هل ترغب 

صلت  بتناول الفطور؟بعد ان ح
 ستورمي   

 على حصتها؟" 
" ابلتأكيد, كانت جائعة , واان   

كذلك, لكن من األفضل ان نتصل 
 ابلشرطة قبل القيام أبي شيء آخر"



أومأت برأسها وهي على وشك ان 
تنتهي من مزج مواد القهوة مع  
بعضها البعض, ووافقته قائلة " 

 سنجري  
االتصال يف حني ننتظر سائل القهوة  

 ليتقطر"
س بسرد احلادثة اليت حصلت قام رو 

معه اىل الشرطة يف الدقائق املتعاقبة 
 . مث تناولت كاثلني اهلاتف   



وسردت قصتها , وعندما طلب 
اليهم اخرياً ان يقطعوا االتصال , 
قالت كاثلني " مل يفاجئهم مثلما  

 توقعت "
" اهنم ضباط يف الشرطة , وهم 

معتادون على مساع و رؤية اشياء  
 مفاجئة" 



ن انك على حق , لكن امتىن أال  " اظ
نضطر للذهاب اىل املركز , فنحن 

 قد بلغناهم بكل ما نعرف "
هز روس كتفه وهو جيلس اىل طاولة  

 املطبخ . 
" اهنم حباجة لرؤية الطفلة , كي 

يعرفوا اننا مل نقم برتكيب هذه الرواية  
 , واان واثق من اهنم يريدوننا ان   

 نسلمهم الطفلة"



------------------
---------------- 

حدقت كاثلني به بذعر , وقالت "  
هل جننت ؟ لن اسلمهم ستورمي!"  

 نظر روس اليها عرب الطاولة   
ودهش عندما رآها ترتعد . سأهلا "  
ماذا تعنني؟ اهنا تعترب اآلن يتيمة , 

 وموضوعة حتت وصاية احملكمة "



هزت كاثلني رأسها بعنف" ال! ال  
اية احملكمة اريدها ان تكون حتت وص

 , فسريسلوهنا اىل ميتم مكتظ  
ابالطفال , او سيضعوهنا حتت 

وصاية والدين غريبني عنها! اهنا 
حديثة الوالدة , ساروس , وال تعرف 

 سواان .  
من األفضل االحتفاظ هبا , على  

 األقل ألايم قليلة , أال تظن ذلك ؟"



اذا امكننا االحتفاظ هبا, مل يسع  
ف اهنا مشلته روس سوى مالحظة كي

 حبديثها , وكأنه سيستمر كطرف يف  
هذه القصة مبجملها , ليلة البارحة  
وقبل ان خيلد اىل النوم راح حيدث  

 نفسه أبن افضل ما قد يقوم به   
هو ان يسلم الطفلة اىل اصحاب  
الشأن , ومن مث يعود ليتابع عمله  



اخلاص , وينسى امر ستورمي  
 وكاثلني. 

ولكن مع بزوغ  الفجر , وهو  
حمتضن ذلك املخلوق الصغري بني  
ذراعيه , كان خياجله شعور داخلي  

 ابنه  
اصبح متحمساً اكثر  من كاثلني  

 لفكرة عدم تسليم الطفلة.



روس , انت تفكر اآلن بعاطفتك , 
ومثل هذا لتفكري سيورطك يف 

متاعب , وانت تدري ذلك! قال هلا  
 " ال  

يف حالة طفل, ال  اعرف اي كاثلني 
اظن ان ابستطاعتك تطبيق قانون  

 من جيد شيئاً حيظى مبا وجده" 
وفجأة , طقطقت اصابعها ووقفت  

قائلة " مل اتصل بعد بباركر , إبمكانه  



اصالح األمور , فهو يعرف متاماً  
 ما  

 عليه ان يفعل "
 " من يكون ابركر ؟"

" ابركر مونتغمري انه صديق يل ,  
كون ايضاً حمام وشاءت الظروف ان ي

 , فقد توىل كل شؤوين القانونية   



عندما قتل غريغ " اخربته بذلك  
وهي تتوجه اىل اهلاتف املوضوع على  

 طاولة الفطور , وبسرعة بدأت   
تبحث عن رقمه , وهي تتابع " وله  

 اصدقاء يف مناصب مرموقة" 
عند الظهرية كانت الشمس مشرقة  
تبهر أبشعتها , وكان طاقم موظفي  

رق , قد عمل على إزالة اجلليد   الط  



عن الطريق العام, ليصبح سالكاً امام 
املارة , وكان روس قد سحب سيارته 

 من اخلندق وتوقف امام منزله   
, مث دخل ليأخذ دوشاً , ويستبدل  
ثيابه أبخرى نظيفة , ولدى عودته  

 اىل منزل كاثلني , كانت تنتظر   
جاهزة مع الطفلة ليقصدوا فورت 

ث مركز الشرطة . مسيث حي   



كانت قد ارتدت تنورة خمملية 
وقميصاً يتناسب مع التنورة , وقد  

اظهر هذا اللباس خصرها الضامر , 
 كما  

انعكس اللون االمحر على سواد  
شعرها , والحظ روس اهنا كانت  
تضع امحر الشفاه ايضاً, ووجد 

 صعوبة   



يف حجب عينيه عنها, خاصة عن 
ان له. شفتيها اللتني كانتا تبتسم  

" اين مسرورة ان اراك وقد عدت يف  
وقت قصري " وسألته عما اذا كانت  

 الطريق قد اجنلى عنها اجلليد ,   
وميكن اجتيازها بسالمة, وخاطبها  
ابلقول " هناك رقع كبرية من الثلج 

يف بعض األماكن , لكن العمال  
 قد  



فرشوها ابلرمال , اضافة اىل وجود  
تكون  حركة سري اآلن, فالبد ان 

 الطريق سالكة" 
قدمت كاثلني اقرتاحاً لروس" علينا 

ان ننزل بسياريت, فاالطاران 
األماميان فيها يدفعان بقوة , 

 وابلتأكيد ال   
يهمين ان توليت انت القيادة . فأان 

 ال اجيد القيادة على اجلليد"



------------------
-------------- 

ابتسم هلا ابتسامة عريضة ساخرة , 
هل تظنني اين اجيد القيادة  وقال "

 على اجلليد؟ لو كنت قد رأيتين   
ليلة البارحة , ملا طلبت مين ان 

 اجلس وراء مقود سيارتك "



اخرجت املفاتيح من حمفظتها 
وقدمتهم له , وهي تقول " اين اثق  
 بك, سأخرج ستورمي ساعة يدور   

 حمرك السيارة "
حني غادروا املنزل بعد مرور دقائق  

مل يكن روس متحمساً قليلة , 
للقيادة , فزلة خاطئة منه ويتسبب 

 أبذى   



لكاثلني والطفلة , وسببت تلك 
الفكرة تشنجاً يف معدة روس وهو  

يقود السيارة نزواًل وببطء على  
 تلك   

الطريق امللتوية , ومن انحية اخرى , 
بدت كاثلني مراتحة متاماً , ومأخوذة  

 جبمال الثلج والطفلة بني   
 ذراعيها.رحيانة 



خاطبت روس" ايليت كان عندي  
ثياب تناسب ستورمي فالشيء  

 الوحيد الذي وجدته كان قميصاً   
منكمشاً يل, كان كبرياً ابلنسبة 

حلجمها , لكين اظن انه حيل فستان  
 طويل " 

" سنشرتي هلا بعض األغراض فور  
انتهائنا من التحقيق مع الشرطة"  



بذلك اجاهبا وهو يقود السيارة  
 حبذر  

فوق الرقع الكبرية من الثلج و  
 اجلليد.

" اعلم انه ال ينبغي ان امحلها يف   
حضين تضرب ابصبعها على ذقنها   
 وهي غارقة يف التفكري " وعلي ان  

احظى ببعض زجاجات و  
حلفاضات" ا  



التفتت اىل روس , وقالت " مل 
اتصور ابداً كم من االشياء حيتاج 

 املولود اجلديد!"
ادرك روس ان عليه تذكريها أبن  

الطفلة ستبقى معها لفرتة قصرية من  
الوقت , لكنه مل يستطع قول 

 ذلك,   



اذ انه رأى كيف كانت تضم الطفلة  
اىل صدرها , واحلنان ابد على 

 وجهها يف كل مرة تنظر اليها , مل  
تكن ترغب يف التخلي عنها, وروس 
 كان يعرتيه شك ابلنسبة للموضوع. 

حممامي كاثلني يف مركز  قابلهم 
الشرطة , كان يف حوايل األربعني من  
 العمر , حسب تصور روس , وهو  



ذو شعر اشقر وعينني بنيتني  كانتا  
ترقبان روس وتتفحصانه حيناً, وحيناً 

 آخر كان يبتسم لكاثلني. 
مل يكن مبقدور روس التكهن ما إذا  
كان قد احب الرجل ام ال, لكن 

طلقة , لذا   بدت ثقة كاثلني فيه م  
 تصور ان ذلك كان األهم .



وحني انتهت مقابلتهم مع الشرطة ,  
متشي معهم احملامي حىت املوقف .  

 وقال لكاثلني " ليس عليك ان  
تقلقي بصدد اي شيء , فقد 

تكلمت مع القاضي لوتون , ووافق  
على السماح لك حبق الوصاية  

 على  
الطفلة حلني جيدون هلا عائلة تقوم  

"  برعايتها  



انكشمت كاثلني يف داخلها, وسألته   
 " كم سيستغرق األمر من وقت ؟"

هز احملامي رأسه " هذا سيكون رهناً 
ابلدائرة املنوطة برعاية األطفال ,  
 وكم يلزمهم من الوقت ليجدوا   

هلا البيت املناسب , على اية حال , 
قريباً يتصل بك احدهم , فال  

 تقلقي"



------------------
------------- 

طأطأت رأسها لتعلمه اهنا فهمت 
قوله وشكرته ألنه اعطاها من وقته 

 كي يساعدها يف يوم العيد.
بعد ان ودعاه ودخال اىل السيارة ,  

التفتت كاثلني اىل روس وقالت " ال 
 ارغب يف ان تذهب ستورمي   



اىل زوجني لديهما عائلة كبرية من  
االطفال! اريدها ان حتظى ابلعناية 

ام اليت حتتاجهما"واالهتم  
" كان عليك توضيح هذه النقطة  

للسيد مونتغمري " اجاهبا بذلك  
 وهو يدير حمرك السيارة. 

هزت كاثلني كتفها, وعبست قائلة " 
اعرف , لكين ال اعتقد انه يفهم  

 شعوري جتهاهها , مثلما تفهمه انت"



 " اان افهم شعورك ؟"
جحظته بنظرة جانبية وهي ترتب  

البطانية حول وجه الطفلة وتقول" 
نعم, انت تفهمين , تعرف اين  

 احبها   
واريدها ان تبقى يف بيت حمب,  

 وانت متلك نفس الشعور"
اجاب بتعبري كئيب " نعم, لدي  

 نفس الشعور"



خرج ابلسيارة من املوقف اىل الشارع  
, الحظ كاثلني وهي تضغط خبدها  

لطفلة , وكانت  على خد ا  
الدموع تلمع يف عينيها, وقد مزق  

 هذا املنظر قلبه.
" آه اي روس , حني كانت الشرطة  

حتقق معنا, ويلحون على معرفة األم 
 احلقيقية , اردت فقط ان اصرخ   



يف وجوههم , ان ال وجود ألم اخرى  
هلا, وأبين اان أمها! هل من اجلنون ان  

 يساورين مثل هذا الشعور  
 ؟" 
ن صوهتا يرتعش , وادرك ان  كا

الساعة اليت انقضت قد هزهتا اكثر  
من لو افشت سراً , فقال " كال 

 ليس  
 هذا جبنون , لكن ..." 



نظر اليها نظرة خاطفة , ومن مث متىن  
لو انه مل ينظر , ألن عينيها  

اخلضرواين الدامعتني كانتا حتدقان 
 به,  

وترتجاه أبن مبنحها بعض 
 االطمئنان.رحيانة

نفس روس بعمق , مث قال " انظري  ت
اي كاثلني , اظن انك ستتأذين ان  

 مسحت لعواطفك أبن تتعلق   



ابلطفلة , وقريباً جداً ستقولني يل  
انك ترغبني يف االحتفاظ ابلطفلة  

 لنفسك"
كانت قد راودهتا هذه الفكرة اكثر  
من مرة يف الليلة املاضية , فطاملا  

 كانت ترغب بطفل منذ وقت   
اآلن وكأن احلظ قد تعمد  طويل. و 

وضع طفلة يف حضنها , وهذه 



الطفلة حباجة ملأوى, وقد تكون  
 هذه  

الطفلة  من نصيب كاثلني وفرحتها  
 الوحيدة يف احلصول على طفل.

" ال اعتقد انين اخربتك  بذلك, 
لكنين منذ وقت واان ارغب بطفل" 
 مررت اصابعها فوق شعر الطفلة   

احتفظ هبا؟" األسود واتبعت" مل ال   



" ال ادري اي كاثلني, لكنين اتصور   
كونك عزابء سيكون األمر صعباً  
عليك برعايتها بشكل مستمر , 

 اضافة   
اىل انه قد يكون لديها  اقرابء  

 آخرون يرغبون يف االحتفاظ هبا" 
ضمت كاثلني الطفلة اىل صدرها"  

آه, اي ريس , تظن اهنم سيأخذوهنا  
 اليس كذلك؟"



يدك ان تفكري يف كل  " كاثلني , ار 
االحتماالت, وال اريد ان خييب 

 ظنك"
اخرجت كاثلني مندياًل من حقيبتها 
ومسحت عينيها حبذر , مث قالت " 

 اعرف اي روس , وآسفة ألنين   
انفعلت. احسب ان األربع وعشرين  

ساعة املاضية كانت مبثابة ضغط  
 على اكثر مما كنت اظن"



" مل ال تنسى كل هذا اآلن, فلديك  
حق الوصاية يف الوقت احلاضر"  
 واقرتح عليها أبن أيخذاها اىل   

طبيب كي جيري هلا فحصاً عاماً 
 ويشرتاي هلا بعض احلاجيات. 

" انت حمق , اليوم تبدأ السنة  
 اجلديدة, فلنستمتع هبذا اليوم"



" جيد قد ادعوك اىل عشاء يف  
اخلارج الحقاً, ألوفيك حقك عن 
 االفطار الذي حضرته يل"ارتفعت   
معنوايهتا , وبدت ابتسامة سخرية  

 على شفتيها ... 
  

------------------
------------ 

 الفصل الثامن 



 
بلغ وزن ستورمي ستة ابوندات  

ونصف الباوند, واكد هلما الطبيب 
, واشار على  على اهنا بصحة جيدة  

كاثلني بوصفة غذائية للطفلة , كما  
قدم هلا عدة كتيبات صغرية تتضمن  
 معلومات قد تساعدها . ترك روس   
و كاثلني العيادة الطبية ومها سعيدان 

 ومراتحان حلالة الطفلة الصحية.



وجدا خمزانً خمفض األسعار , كان قد 
فتح ابوابه للزابئن يف ذلك اليوم  

ه كان يوم   على الرغم من ان  
عطلة , وبدأ االثنان ميآلن عربة  

التسوق بوجبات غذائية لآلطفال ,  
 وابحلفاظات وزوجاجات للحليب   

 وعربة اطفال.



وعندما وصال اىل قسم امللبوسات , 
بدأت كاثلني تضع يف العربة انواعاً  
 خمتلفة من األلبسة, لكن روس مل  
يتفوه بكلمة كي ال حيزهنا , فقد 

ذلك اليوم وهي تبكي ,   شاهدها ملرة
 وان كانت ستجد سعادهتا يف   

شراء مالبس للطفلة فانه لن يفسد  
 عليها ذلك. 



ومت االختيار على ان يتناوال طعامهما  
يف مطعم قريب متخصص يف وجبات 

 من صنع منزيل , ومبا انه   
كان ذلك اليوم يوم عيد, فقد  

قدمت فيه اطباق من الفاصوليا وحلم  
الضافة اىل اطباق   و خبز الذرة , اب  

 رئيسية .



قالت كاثلني لروس إبحلاح" فلنأكل  
الفاصوليا , ليكون حظنا هذا العام  

 سعيداً أال تؤمن بذلك بذلك ؟"
" ان كنت تؤمنني بذلك, اي كاثلني ,  

 فسآكل الفاصوليا"
------------------

------ 



اعاد قائمة الطعام اىل النادلة واتبع "  
طعة من اان اطلب طبقي مع ق

 السمك املقلي" 
وقر رأي كاثلني على الطبق نفسه . 

وسألت النادلة ان ابستطاعتها حتضري  
 زجاجة حليب لستورمي , وافقت  

املرأة بلطف , ويف الوقت الذي كاان  
ينتظران فيه وجبتهما , ارضعت 

 كاثلني الطفلة زجاجة احلليب.



وهي جالسة يف مقعدها قبالة روس , 
ا , اخذت والطفلة بني ذراعيه

تتساءل ان كان الشعور بعائلة  
 حقيقية  

هو على هذا الشكل , العائلة اليت  
طاملا رغبت هبا , فالطفلة مل تكن  
طفلتها , وال طفلة روس , لكن 

 الليلة   



فقط ارادت ان تتظاهر اهنا امرأة  
حمبوبة من هذا الرجل الوسيم الذي  

 جيلس قبالتها, ومقابل ذلك   
 احلب , منحته ابنة مجيلة .

حيث ان ستورمي اهنت زجاجتها , 
قامت كاثلني ووضعتها يف عربتها  
 اجلديدة, وعلى الرغم من اهنا مل  



تكن تزن شيئاً , فقد بدأ التعب 
يظهر يف ذراعي ماثلني , وادركت ان  
 من األفضل ان تسند جيداً رقبة و  

 ظهر الطفلة.رحيانة 
وصلت وجبة الطعام يف الوقت الذي  

كان قد سوى فيه امر الطفلة ,  
واثناء تناوهلما الطعام راحت  

 كاثلني    



حتث روس على  اخبارها  املزيد عن  
له " اشعر وكأنك  نفسه , وقالت 

 تعرف كل شيء يتعلق يب وبعائليت   
, إذن اخربين انت شيئاً عنك , هل 

 ترعرعت يف سان انطونيو؟" 
" بل يف ضاحية املدينة , هل سبق 

ان ذهبت اىل هناك ؟" اومأت كاثلني  
 برأسها , وقالت " كال , فقد  



زرت تكساس الشرقية حيث  
سيتقاعد فيها والدي يف الربيع  

 املقبل" 
" آه , حسناً" قال وهو يقطع قطعة   

السمك اىل شرائح "إذن عليك ان  
 تزوريها يوماً ما , اهنا مكان مجيل  

, ينبغي على كل انسان ان ينزل اىل  
 ريفر ووك ليشاهد آالمو " 



نظرت اىل وجهه , مث اخنفضت 
نظرهتا اىل كتفيه العريضني , كان 
يلبس قميصاً بىن اللون, تتخلله  

 خطوط  
رفيعة , ولو ان اي رجل آخر سوداء 

ارتداه , لكان بدا عليه بسيطاً , 
لكنه على روس فقد كان مثرياً  

 بكل   
 مايف  الكلمة من معىن .



اجابته" رمبا قد امتكن من زايرهتا يوماً  
 ما "

اراد روس ان يقو هلا ان ابمكانه  
اخذها اىل تكساس , لكنه فضل  

 الصمت, فقد سبق ان مسح لنفسه   
ع هذه املرأة  اكثر مما كان ابلتورط م

 يقصد. 



سألته " إذن ما حدا بك حقيقة  
لالنتقال اىل هنا؟ عدا عن الفرصة  

 اليت توفرت لك لتحل حمل رفيقك  
 كمدرب!" 

"منذ ان خترجت يف اخلريف املاضي   
, كان من الصعب علّي  هذه  

 الوظيفة , قررت ان هذه الوظيفة   
 هي ما كنت احبث عنه " 

؟"" وعم كنت تبحث  



اشتبكت عيناه الرماديتان بعينيها   
عرب الطاولة , وعلى الرغم من اهنا 
كانت برفقته طوال النهار , فقد  

 شعرت   
ابرتباك من نظرته , كما حصل ,  
 صباحاً على مائدة االفطار.رحيانة

" كنت احبث عن مدرسة , حيث 
األكادمييون فيها على قدر من 



األمهية مثل الرايضيني , مدرسة 
  أتخذ 

جبدية قدرايت التعليمية مثلما تقدر 
قدرايت كالعب ابيسبول , فالرايضة 

 جزء كبري من العلم, لكن املعرفة   
 امر حيوي من اجل النجاح" 

------------------
-------------- 



" وعليك ان تعلم أبنك قد احطت 
بكل شيء " وغرقت يف التفكري , 
 انه رجل شغوف بعمله , وراسخ   

االميان مبا يفعل , متاماً مثل والدها   
وشقيقها , وليس مثل غريغ الذي  

 كان سهل االنقياد قاباًل لتغيري   
مايؤمن به, خاصة إميانه أبن املال 

 تنتقل ملكيته من شخص اىل آخر. 



ون من الناس يظنون اين جمنوانً " كثري  
ألنين اخرتت التعليم بدل ان اختار  

 مهنة تؤمن يل راتباً اكرب  
 بكثري"

قالت له " املال ليس كل شيء  
فزوجي السابق قد جىن الكثري من  
 املال  مل اتعود على امتالك مثلها   
من قبل, لكنه مل يكن سعيداً على 

 األقل معي"



إذ انه مل   كانت قد صعقته بكلماهتا ,
يتوقع منها ان حتدثه عن امر خاص  

 هبا, واآلن ومبا اهنا قد فعلت  
ذلك , فجل ما كان يفكر به كم انه  
 سعيد أبن ينظر اليها ويكون برفقتها.

" اان آسفة " مهست ابرتباك, مث 
حدقت يف الصحن امامها  واتبعت "  

 ماكان علّي ان اخربك بذلك, ال   
 ادري مل فعلت"



مد روس يده من فوق الطاولة , 
امسك يدها وقال " اي كاثلني انظري  

 إيّل" نظرت اليه وقلبها جييش  
مبشاعر حارة وحلوة حىت ان الدموع  

 احرقت عينيها. 
واتبع " تستطيعني قول اي شيء   

ترغبني به, مهما يكن, حنن اآلن 
 اصدقاء , اليس كذلك ؟" 



حىت اللحظة مل تكن كاثلني قد  
انت هذه الكلمة مميزة  الحظت كم ك

 ابلنسبة هلا . " اجل , حنن  
 اصدقاء , و إين سعيدة " 

كان الظالم قد خيم يف الوقت   
الذي تركا فيه املطعم , ويف طريق  
 عودهتما اىل اجلبل, قرر روس ان   



يقضي الليلة يف منزله اخلاص , فقد  
ادرك انه مل يعد إبمكانه الوثوق  

ه   بعواطفه جتاه كاثلني , وببقائ  
 لوحده معها.

عندما وصال اىل منزل كاثلني ,   
واخربها أبنه عائد اىل منزله , حدقت 

 فيه ابندهاش, واجابته " آه ,   



ايروس, هل انت متأكد من ذلك؟  
غاييت  ان تبقى الليلة معي ومع  

 ستورمي" 
شعر روس أبنه يتمزق إرابً خليبة 

األمل اليت بدت على وجهها , لكنه  
علم انك كنت  أصر على قراره" ا  

تنوين إبقائي هنا , لكن اآلن وقد 
عرضت ستورمي على الطبيب ,  
 ولديك كل  ما حتتاجني اليه ,   



 ستكونني خبري "
مل تكن كاثلني من قبل ضعيفة او  
متشبثة بفكرة , وابلتأكيد مل تكن 

 ترغب اآلن يف ان أيخذ روس عنها  
 فكرة مماثلة.رحيانة

ال . هناك " طبعاً , سأكون خبري , ملا 
آالف األمهات يف اخلارج , استطيع  

 ان اجنح. وعلى  اي حال فقد  



كان من اختياري االحتفاظ ابلطفلة 
 , فهي مسؤولة مين وليس منك" 

كان جيب ان يكون روس مراتحاً 
لتصرفها املستقل , لكنه مل يكن 

كذلك. شعر وكأنه وضيع , واكثر  
 من   

ذلك انه مهمل ومنفصل عن عائلة  
 آنية كان جزءاً منها خالل يوم كامل.



لكن األمور كانت دائماً على هذه 
احلال ابلنسبة لروس , فوالدته كانت 

 تدفع به اىل والده ليتوىل امره,   
عندما تزوج من امرأة اخرى واجنبت و 

اوالداً ارسله والده اىل والدته , ومن  
 مث تزوجت والدته اثنية , ومل  

يعد جزءاً من حياهتا اجلديدة , او يف  
عداد اوالدها اجلدد. ويوم خترج من  

 الثانوية العامة, ترك املنزل  



, وهو يقسم انه لن يبقى يف منزل 
ل فيه. ليس حباجة اليه, او غري مقبو   

------------------
------------------ 

" نعم , حسناً ان احتجت ايل 
تعرفني اين اكون , اىل اللقاء اي  

 كاثلني" 



اجابته " اىل اللقاء" مث اخذت تراقبه   
بتعابري حائرة على وجهها , وهو  

 خيرج بسرعة من الباب , فقد  
انقلب فجأة , يف الدقائق القليلة  

فئ يهتم ابآلخر االخرية من صديق دا
 اىل غريب بعيد. ما عساها تكون   
قد قالت او فعلت ؟ او هل كان  

حياول القول هلا بسهولة أبنه قد قام  
 مبا يتوجب عليه... قد انقذ حياة  



 الطفلة , وتورطه قد انتهى ؟ 
لقد بعثت فيها الفكرة احساساً 
ابلوحدة , وابلرغم من ان لديها  

إزاحة   الطفلة لتهتم هبا , فلم تستطع
 الشعور   

احلزين عنها , او ان تكف عن  
 التفكري بروس دوغالس. 

*** 



سألت إيال غاالغر ابنتها " كاثلني ,  
هل انت واثقة مما تقولني ؟ فرعاية  
 طفل مسؤولية ابلنسبة لزوجني ,   

وعليهما اخذها بعني االعتبار, وانت 
ليس اىل جانبك زوج يساعدك يف  

بيت  تنشئة الطفلة. صدقيين اي حبي   
 هذا امر عليك التفكري به ملياً"



نقلت كاثلني مساعة اهلاتف اىل اذهنا   
األخرى , مث قالت " لقد فكرت يف 

 املسألة اي أمي , فقد فكرت  
يف األمر منذو ان محلتها ألول مرة 
بني ذراعي, آه اي امي كم هي غالية 

 ومجيلة "
تنهدت إيال وقالت " نعم, اعلم اي  

طفال  اعزاء وعلى  كاثلني , مجيع األ
 قدر من اجلمال, مث يكربون   



فيصبحون مرهتقني مبكري النضج. 
صدقيين ان تربية طفل حىت يصبح 

 راشداً , امر ليس ابلسهل"
عبست كاثلني وهي تسمح الزبدة   

على قطعة خبز, وقد ثبتت اهلاتف  
 بني كتفها وأذهنا " إذن انت   

حتاولني ان حتبطي عزمييت , وتعتقدين  
اين سأرتكب خطأ اي امي , فأنت 

 تعلمني كم كنت ارغب بطفل  



 يف املاضي"
" اعلم اي كاثلني , اهنا رغبة والدك   

ايضاً, ونرغب يف ان يكون لديك  
ل بقدر رغبتك انت, اردان فقط   طف  

ان يكون لديك طفل وإىل جانبك  
 زوج"

" حسناً, واان اردت املسألة ان تكون  
على هذا الشكل ايضاً, لكن هذا 

 الشيء مل يتحقق" وتوقفت للحظة   



مث اخذت نفساً عميقاً " انظري  اي  
امي , وسأخربك ايضاً أبن اول شيء 

 قمت به هذا الصباح هو ان   
اتصلت بباركر مونتغمري واخربته  

 عن تصميمي برعاية ستورمي " 
 " وماذا قال ؟"

" اواًل, جيب االهتمام ابلظروف 
احمليطة بوالدي الطفلة احلقيقيني . ان  

ما  متكنت السلطة من العثور عليه  



, ومسألة كوين ارملة ايضاً لن تساعد  
يف حل األمور .. لكنه قال ايضاً أبن  

 فرصيت برعاية الطفلة واردة  
 للبحث " 

صمتت إيال لوقت طويل, مما دفع  
كاثلني اىل التساؤل ان كان قد 

 اغمي عليها" امي! هل مازلت هنا؟"
" نعم, نعم , اان ال ازال هنا, كنت  

 فقط افكر" 



رين ؟" سألتها بسرعة , " مباذا تفك
كل ماحتتاجه كاثلني اآلن , هو دعم 
 عائلتها هلا , وكانت ترجو لتحظى  

 به.
------------------

-------- 
" ان كان هذا ما تريدينه حقاً, فأنت 

تعرفني أبين اان ووالدك سنعمل ما 
 بوسعنا ملساعدتك"



ترقرقت الدموع يف عيين كاثلني  
 وقالت " احبك اي أمي" 

ن كنت حتبينين حقاً , تعايل الليلة  " ا
, لتناول العشاء معنا, واجليب الطفلة  

 معك, فنحن متشوقون جداً   
لرؤيتها , واصطحيب ايضاً ذلك  
الشاب الذي وجدها , نود ان  

 نتعرف اليه" 



" كيف عرفت انه شاب ؟ فأان مل 
 اخربك عنه"

ضحكت إيال واجابت " عرفت ,  
كبرياً  جيب ان يكون شاابً, ألن رجاًل  

 يف السن, ال يستطيع محل طفل   
والصعود به اىل اجلبل وسط عاصفة  

جليدية , ابستثناء والدك على 
 األرجح" 



قالت ذلك بنتباه, مث ضحكت  
ضحكة ساخرة . لطاملا اذهلتها  
استنتاجات والدهتا , ضحكت 

 كاثلني   
واجابت " انت حمقة , فهو شاب 
ووسيم , وسأحاول ان آيت به و  

ل ان تبدأوا ابلعشاء " ابلطفلة قب  
قالت إيال " سنبقى ابنتظارك" وبعد 
 وداع سريع , اقفلت اهلاتف.رحيانة 



كانت الساعة الثالثة من بعد الظهر,  
ومل تكن كاثلني تعلم بعد ما ستفعل  
 خبصوص دعوة روس اىل العشاء   
يف بيت املزرعة. كانت متأكدة انه 

سيعود يف ذلك اليوم ليطمئن عليها  
لة , لكنه مل يظهر   وعلى الطف  

حىت اآلن , ومبا انه كان يوم سبت,  
فقد ادركت كاثلني انه قد ال يكون  

 يف املدرسة , وحيث انه جديد   



يف املنطقة , فكانت تشك يف انه  
 يقوم بزايرة احد االصدقاء.

حسناً, ان مل يظهر قريباً, ستذهب  
بسيارهتا اىل منزله , قد ال يكون يريد  

ارادت ان تراه     رؤيتها , لكنها هي  
. ومبا ان كاثلني ليست من النوع  
اخلجول , فلن هتتم ان قالت له  

ذلك, او ان تدعوه لتناول العشاء  
 معها   



 ومع عائلتها . 
كان روس واقفاً ابلقرب من انفذة 

غرفته األمامية, مث رفع فنجان قهوته  
 اىل شفتيه وهو شارد الذهن ,   

حيدق يف التلة املغاطاة ابألشجار  
واليت تؤدي اىل منزل كاثلني . كان  

 قد شغل نفسه طوال النهار , وهو   



يفرغ صناديقه من حمتوايهتا , اىل ان  
انتهى من آخر غرض لديه. وخالل 

 فرتة عمله مل ينفك ابداً عن   
التفكري بكاثلني و الطفلة , فقد 

اشتاق اليهما, وكلما حاول اقناع 
نفسه أبنه ال حاجة به هلما , كلما 

 زادت   
 رغبته يف رؤيتهما. 



ابت روس حياور نفسه قائاًل" انك  
اآلن يف التاسعة والعشرين من عمرك  
 , وقد مرت بك هذه السنوات ومل   
خترت لنفسك امرأة هتواها , وجملرد ان  
كاثلني تبدو امامك بنعومتها ومجاهلا  

 . ال يعين هذا اهنا قد تكون   
مهمة يف حياتك, لكنه كان حيتاجها 

.  , ومن ودوهنا كان حيس ابلوحدة 
َ  مل   َ كان يقاوم ؟ ملم  إذن ملم



 يذهب بسيارته لرؤيتها؟
ألن احساساً جنونياً كان يتملكه , 
ففي اللحظة اليت سرياها فيها اثنية  
 لن يستطيع جلم نفسه عن الوقوع   

يف غرامها , ان مل يكن فعاًل قد وقع  
 يف حبها.

ارتدت كاثلني تنورة مزينة مبربعات  
لغامق ,  ابللونني البين و اخلمري ا

 وبلوزة بيضاء وانتعلت جزمة  



جلدية, وما ان مسعت جرس الباب 
حىت رمت بفرشاة شعرها جانباً,  

 وهرعت لتجيب. 
------------------

------- 
يف اللحظة اليت فتحت فيها الباب  

ورأت روس واقفاً على العتبة 
وابتسامة عريضة قد ارتسمت على 

 وجهه ,  



 خفق قلبها من الفرح.
كنت احبث عنك طيلة اليوم  " روس!  

, كما كنت على وشك ان اعتقد 
 أبنك قد نسيتين ونسيت ستورمي   

" 
كان روس يفكر , أبنه كاد ان يفعل  
.. امسكت كاثلني بيده وقادته اىل  

 داخل املنزل.



" كال! مل انس , كنت اعمل.. كنت  
افرغ اغراضي " مل يرغب يف االعرت 

 اف انه اآلن فقط قد عزم على   
يء لرياها , مث فكر لعله كان  اجمل

خمطئاً يف القرار الذي اختذه , لكن 
 تفكريه مل يكن على هذا النحو ,   

واآلن وهو موجود هنا , وقد  
شاهداالبتسامة على وجهها , شعر  



ابرتياح داخلي , وغمرته سعادة ال  
 توصف   

 كما مل يشعر ابداً مبثلها يف حياته. 
" كيف حال الطفلة ؟ هل ايقظتك  

رياً ليلة البارحة ؟"كث  
تقدمت كاثلني حنو الكنبة حيث  

كانت ستورمي راقدة. واجابت " اهنا 
 خبري, كال استيقظت مرة واحدة  

 ليلة البارحة "



مل تكن كاثلني ترغب يف االعرتاف 
لروس أبهنا قضت ليلة امس  

مستيقظة بسببه وليس بسبب الطفلة  
 , لقد  

مضى على وجودها يف هذا البيت 
اكثر من سنة , لكنها مل تتذكر مرة  

 ان املنزل كان هادائً وفارغاً كما  



هو اآلن , حىت ان وجود الطفلة مل  
يعوض عنها غياب روس , لكنها مل 
 تقدر على البوح له بذلك , فقد  
يبدو عليها وكأهنا مغرمة به, وهي  

 ليست مغرمة به؟ اليس كذلك؟
ىل جانب الطفلة , ومل  جلس روس ا

يقو على منع نفسه من ملس شعرها  
 وخدها الصغري الناعم , كانت  



كاثلني قد البستها فستاانً ابيض , 
وقد رسم على صدره قلوب و  

 اقواس محراء صغرية .
اآلن وهي يف لباسها هذا ال تبدو  

ذلك املخلوق الصغري  الذي وحده  
 يف صندوق الكرتون.

ما, اآلن , تبسمت كاثلني لكل منه
وقد اصبح روس بينهما, احست ان  
 ال شيء ينقصها قالت " سآخذها  



لتتعرف عليها عائليت , اي سنأخذها 
 اىل هناك , فأنت مدعو ايضاً"

سأهلا مندهشاً" أان؟ آه... ال ... ال  
... ال ميكن ان اكون مدعواً , 

 فعائلتك ال تعرفين!"
ضحكت كاثلني للتعبري الذي بدا  

ى اثر الصدمة , على وجهه عل
واجابت " ابلطبع , ال يعرفونك ,  

 لذا   



يريدون التعرف اليك. فقد اصبحت  
 بطاًل , اتعرف هذا"

هز روس رأسه ابمتعاض وقال " اان 
لست بطاًل, وال اي شيء قريب من  

 ذلك" 
عاد فنظر اىل الطفلة وتساءل ,  

عندما تصبح هذه الفتاة الصغرية 
هل شابة , هل سيعين هلا شيئاً ؟  و 

 قد  



تصبح جزءاً من حياته؟ لقد دفعت  
له هذه االسئلة اىل مالحظة ماهية 

 اخلسارة اليت سيشعر هبا إن أال   
اكون يف حياته اطفال . واكثر من  
ذلك فاخلسارة أال اكون جزءاً من  

 حياة اطفال. واكثر من ذلك   
فاخلسارة أال اكون جزءاً من حياة  

 هذه الطفلة .



متأكدة من ان عائلتك  " هل انت 
حقاً دعتين ؟ وانت ال تفرضينين  

 عليهم؟" 
------------------

------------- 
ضحكت كاثلني "ال ميكنك ان 

تفرض احداً على عائلة غاالغر , 
 صدقين"



" حسناً لست يف لباس الئق لعشاء  
 عائلي"

حدقت بثيابه وقالت " انك ال تبدو  
عارايً حتت هذه السرتة ! اليس 

" سألته بسخرية ؟ كذلك؟  
واببتسامة ساخرة على شفتيه, ازاح 

جانباً من سرتته لرييهما قميصاً اسود 
 كان يرتديه .



" إذن سآيت بعربة ستورمي , وحبقيبة   
 احلفاضات وننطلق اىل هناك"

مل يسبق ان دعي روس من قبل امرأة  
للقاء والديها او عائلتها, ومل يكن  

 متأكداً متاماً من انه يرغب يف  
الذهاب , ومبا ان كاثلني كانت 
برفقته وقد اصبحوا يف منتصف  

 الطريق املؤدية اىل املزرعة , فلن  



يستطيع االلتفات اىل الوراء او  
 اهلروب.

" اخي سام هو اكثر هدوءاً ورصانة  
, ونك هو املازح املزعج الذي تعود  

 على مضايقيت مبزاحه منذ  
اصبح ايفعاً وعاملاً بذلك" اخربته  

لني بذلك و السيارة تنحرف هبما  كاث
 اىل مفرق يؤدي اىل بيت  

 املزرعة.



" وشقيقك اجلاد سام كان دائماً أييت  
 اليك ليواجهك "

 ضحكت " كيف عرفت ؟" 
استطاع روس ان يسمع يف صوهتا  

نربة حنان وهي تتحدث عن شقيقيها 
 , واخذ يتساءل كيف يبدو ذلك   

املكان الذي تكن له كاثلني حباً يف  
قلبها . كانت امرأة متميزة , والرجل  

 الذي ستحبه سيكون مميزاً,  



 وليس شخصاً على غراره. 
 واجاب " اهنا جمرد احجية" 
نظرها  حدقت كاثلني به , واستقر 

بتقدير على شكله اجلانيب اجلريء  
 وقالت " آه , على االرجح  ان  

 لديك اخاً او اختاً . اليس كذلك؟"
علت حمياه عبسة خفيفة " ليس لدي 

 اخوة او اخوات"



نظرت اليه وكان االرتباك واضحاً  
عليها " لكنك قلت ان لديك  

 دزينتني من األشقاء و الشقيقات"
ياه تعبري  طأطأ رأسه , وبدا على حم

رزين , واجاب " نعم, لدي شقيقان  
 , وثالث شقيقات لكين ال اعتربهم  

اخوة واخوات حقيقيني , كانوا  
صغاراً حني ترعرعرت بينهم , وقد 



بقيت مع بعضهم فرتة اطول من  
 تلك   

 اليت امضيتها مع بعضهم اآلخر"
وفكرت كاثلني , انه ألمر حمزن  

من جداً, ال ميكنها ان تتصور حياهتا 
دون نك او سام , او احلب و  

 الرفقة   
 اليت يتشاطروهنا .رحيانة 



احست جبرح شعورها إذا علمت ان 
روس مل يتعرف ابداً على مثل هذا 

 احلب واحلميمة, عندما دخلت  
كاثلني اىل املنزل ومعها  روس و  
الطفلة , وجدت العائلة تنتظر يف  

 غرفة املطالعة , حىت ان كليب سام   
جايك وليو , كاان الضخمني , 

 ممددين امام ملوقد. 



" هاهم قد وصلوا" اندفع والدها  
يقول بصوت مدوي , لدى رؤيته  

 ابنته تدخل من عتبة الباب.
أاثر اعالن والدها عن وصوهلم 
اهتياجاً, ووجد روس نفسه مع  

كاثلني و الطفلة مطوقني , وتطلع  
 اىل هذا   



اجلمع ابنبهار وقد انطبعت يف ذاكرته  
ثالثة اشخاص طوال متيين صورة ل

 البنية , وثالث نساء جذاابت  
 جداً.

------------------
-------------- 

قالت كاثلني حيث كان اجلميع 
يتكلمون معاً" اعرفكم على روس  

 دوغالس " نظرت اىل روس الذي   



كان  اليزال على مقربة منها, وقالت 
 ابعتزاز"روس , اقدم لك أمي و ايب"
طأطأ برأسه حميياً الزوجني الكبريين  

يف السن , اللذين ال يزاالن حيتفظان  
 مبسحة من اجلمال  وقال "  
 سعيد بلقياك اي سيد غاالغر" 

اجابه الوالد " وحنن مسرورون   
بلقائك , حنن هنا عادة ال نتقيد 

 ابلشكليات"



اتبعت كاتلني تعرف ابقر افراد   
العائلة على روس " وهذا الرجل  

املتحجر الوجه الذي يلبس قميص 
 فانيال  

هو اخي سام, واجلميلة املتعلقة به  
 هي زوجته اجلديدة اوليفيا"

ال  " مرحباً, سام واوليفيا "حيا ك
منهما , مث اومأت كاثلني بيدها اىل  
 شابني , و قالت " وهذا اجلميل   



الشكل يكون اخي نك, العسكري  
, وطبعا تلك خطيبته احللوة اليسون  

 , وابلقرب من جايك وليو هناك   
 بن ابن اليسون" 

احاط روس بنظره اجلمع كله, وقال  
" اين سعيد بلقاء عائلة كاثلني ,  

  عليكم" وآمل أال اكون دخيالً 



اجابه الوالد " هراء, اي بين! حنن  
حنب دائماً ان نرى وجهاً جديداً  

 هنا" 
قال نك" حسناً, فنرى اذن الطفلة,   

فأنت قد خبأهتا حتت كل هذه 
 البطانيات , هل حتاولني خنقها اي   

 اخيت ؟"



نظرت كاثلني اىل اخيها , واجابت "   
ليس كثرياً, فالطقس ابرد يف اخلارج,  

  تدرك ذلك ألنك   ام انك ال
 واقع يف احلب؟"

بضحكة خبيثة منه , التفت نك اىل   
اليسون " هل كنت تعلمني ان  

 الطقس ابرد يف اخلارج ؟" سأهلا مث   



حول نظره اىل شقيقته , وكان قد بدا  
على وجهه تعبري ساذج مبالغ فيه, 

 واتبع " مل نعلم اي اخيت "
قالت إيال " اعطين تلك الطفلة ,   

واقفة انتظر, يف حني انتما   لن ابقى
 تتشاجران " واخذت ستورمي من  

كاثلني وحضنتها , تبعها اجلميع  
وفيما كانت إيال تنتزع البطانيات   



عن الطفلة , جتمعوا حوهلا ليلقوا  
 نظرة  
 عليها.

" انظر اليها اي سام" قالت اوليفيا   
 بصوت خافت " اليست رائعة؟"

اىل  وقالت اليسون متعجبة " انظروا  
 ذلك الشعر األسود"



وهم نك مبضايقة كاثلني فقال "  
ميكننا التخلص من هذا الشعر يف  
 احلال" فماكان من كاثلني إال ان   

 مههمت .
قامت كاثلني توخبه " اهنا ليست  

واحدة من جنودك اي نك!" قالت 
ذلك بصوت غاضب" ال اصدق 

 ان   
 احداً قد تركها يف العاصفة"



" و ال اان ميكنين وافق الوالد ابلقول  
تصديق ذلك , واي يكن الفاعل , 

 فانه يستحق ان يعلق من قدميه   
 ويشنق يف الشمس احلارة حىت جيف"
إيال اليت مل تتفوه بكلمة حىت اآلن , 
التفتت اىل زوجها , وعيناها تلمعان 

 ابلدموع , وقالت " اهنا شبه  
 كاثلني عندما ولدت "



------------------
------------- 
ربت على كتف زوجته , 

واجاب"عزيزيت تعرفني ان ذلك غري  
 ممكن" 

" ال جتادلين لقد عانيت من األمل و 
العذاب خالل االثين عشرة ساعة 
 اليت سبقت والدة كاثلني , وكان   



علي ان اعرف كيف كانت تبدو  
عندما اخرياً ابصرت النور. وكانت  

متاماً مثل هذه كتلة من الشعر  
 األسود   

, وهااتن العينان , ستنقلبان  
خضراوين قبل ان تبلغ السنة . اين  

 متأكدة من ذلك"



ضحك الوالد من كالم زوجته ,  
وقال " وميكنين ان ارى انك قد  

غاالغر"اعتربهتا ايضاً كفرد من عائلة   
" حسناً, ستكون من آل غاالغر,  
ان استطاعت كاثلني ربح دعوى  

 حضانتها "
استقام روس يف وقفته من الصدمة , 

هل كانت كاثلني حتاول احلصول 
 على حضانة ستورمي؟ 



------------------
------------- 

 الفصل التاسع 
نظر روس اىل كاثلني فرأى وجهها  

يتوهج فرحاً وهي ترقب عائلتها اليت  
 بدأت اهتماماً غري عادي  بـ   

 ستورمي. 
 " كاثلني؟"



عندما استدارت لتجيب , امسكها 
بذراعها وقادها اىل مكان يف الغرفة  

 بعيد عن اآلخرين . 
" ماذا بشأن حضانتك لستورمي ؟ 

مر  انت مل ختربيين شيئاً يتعلق هبذا األ
 ؟" وفجأة , احست كاثلني   

ابلذنب جتاهه , لقد ارادت ان ختربه 
مبا صممت عليه. يف الواقع كانت  

 تريد اخباره قبل اي شيء آخر  



, لكنها كانت شبه خائفة من ان  
ميانع فيما قررته , قالت له " اعرف, 

 كنت اريد ان اخربك الحقاً"
مل شعر فجأة وكأنه غري مرغوب فيه؟ 

ن عائلتها قد علمت  من الواضح ا
بقرار حضانتها للطفلة , لكنه هو 

 مل  
يعلم  , وراح يوبخ نفسه, اهنا حتب 

عائلتها , فال تتوقع ان تعاملك  



ابملثل, اليس كذلك , وسأهلا " إذن  
 لقد   

 عزمت على قرارك؟" 
خامرها يف تلك اللحظة شعور أبن  

ملسة منه قد تشعرها ابالطمئنان  
كت  فمدت يدها اىل يده, وشب  

اصابعها ابصابعه, مث قالت " ادرك  
اين ارملة وقد اواجه متاعب  



للحصول عليها, لكين سأحاول اي 
 روس,  

فقد احببتها ال ميكنين التخلي عنها  
" 

------------------
--------------63 

كان روس قد وقع يف غرام كاثلني ,  
مل يعرف مىت حصل ذلك وكيف ,  



لكنه قد حصل , و اآلن وهو 
ظر   ين  

اليها حماطاً هبذه العائلة الكبرية احملبة, 
كان يتساءل ان كان كفؤاً لينضم اىل 

 هذه العائلة. 
كان العشاء عبارة عن وجبة كبرية    

من الطعام املنزيل الصنع البسيط و  
 كانت األحاديث صاخبة , اذ قام  



اجلميع بسرد مجيع انواع القصص  
على روس اليت تدرجت من احداث  

يف املزرعة اىل    حصلت معهم   
 اخبار مازحة عن اايم الطفولة.

اما ابلنسبة ألليسون فقد قصت  
عليه كيف اهنا قبلت خامت اخلطوبة  

من نك, فقط ألهنا خافت ان يرمي  
 هبا  

 يف زريبة احليواانت ان رفضت. 



وفوق ذلك كان روس مستمتعاً اكثر 
بوجوده بني عائلة كاثلني , فقد كانوا  

 جمموعة منفتحة , يقولون ما   
يفكرون  به, وإذا ما ارادوا  

االستطالع عن اي شيء حوله ,  
كانوا يوجهون اليه اسئلة مباشرة  

 دون   
 اللجوء اىل التلميح ابسئلة خبيثة. 



بعد العشاء اخذ الرجال قهوهتم اىل   
ة اجللوس , يف حني احلت اوليفيا غرف

 واليسون على كاثلني  
للصعود معهما اىل الطابق العلوي , 
كي يلقني نظرة على فستان يف جملة 

 للعرائس.
احتجت كاثلني " ماذا عن ستورمي  

؟" لكن االمرأتني استمرات يف حثها 
 على الصعود. 



طمأنتها اوليفيا أبن إيال هناك, وهي 
ستكون خبري.  تستبدل هلا احلفاض ,  

عندما دخلن غرفة نوم كاثلني القدمية   
واغلقن الباب , القت كاثلني نظرة 

 عابرة يف الغرفة , مث سألت "  
حسناً, اين اجمللة ؟ هل الفستان  

 قصري ام طويل؟"



مل تبدو اليسون مراتحة, يف حني ان 
اوليفيا قهقهت " ال توجد جملة, اعين 

 ان اليسون ما زالت تبحث  
ان . اواًل اردان ان نصعد  عن فست

 بك اىل هنا ألسباب اخرى "
نظرت كاثلني اىل السيدتني" اي  

 اسباب اخرى ؟"
ابتسمت اليسون " لقد مسعنا كل 

 شيء حول الطفلة" 



 " حسنا...." 
واهنت اوليفيا احلديث عنها " ونريد   

 ان نعرف عن روس" 
تقوس حاجبا كاثلني اىل اعلى,  

وقالت " لقد سبق ان طرحتم عليه  
 اسئلة حول كل شيء , واين   

مندهشة كيف ان سام مل يسأله بعد  
 عن رقم ضمانه االجتماعي !" 



انفجرت اوليفيا و اليسون   
ابلضحك , لكن كاثلني كانت حتدق  
هبما بذهول " ما املضحك يف ذلك  

 ؟  
ربة  اتصور ان روس قد دخل يف جت

حتت امليكروسكوب بدل ان يدخل  
 اىل منزل املزرعة "



اضافت اليسون " آه, اين واثقة من   
انه اليشعر كذلك مطلقاً, بدا وكأنه  
 مستمتع , خاصة عندما كان ينظر   

 اليك اي كاثلني "
استطاعت كاثلني ان تالحظ على  

الفور , ما كان جيول يف خاطر  
املرأتني , فرفعت يديها عالياً  

عة   بسر   



لتضع حداً حلديثهما " انتما تتخيالن 
ذلك, وعالوة على ذلك مل ميض  

 على معرفيت به اكثر من ثالثة   
 اايم!" 

------------------
----------- 

التفتت اليسون اىل اوليفيا , وقالت 
" هل تتذكرين كنت اقول الشيء  

 نفسه عن نك!" 



اومأت اوليفيا برأسها اجيابياً" اتذكرها  
وكأهنا اليوم, فقد حدث ذلك يوم  

 ذكرى زواجي, واليوم انتما  
سعيدان خبطوبتكما وستتزوجان 

 قريباً"
" حسناً, حسناً, إذن كنت ازعجكما  
يف حديثي عن حياتكما الغرامية مع  

 شقيقاي , لكن ذلك خمتلف ,  



روس...حسناً  انه مميز واان احبه  
رياً لكن ليس كحبكما لسام ونك, كث

فروس ال يفكر يب بتلك الطريقة,  
 ألنه   

اخربين اكثر من مرة انه يرغب يف ان  
 يبقى بعيداً عن احلب  و الزواج"  

" هم... وهذا ما قاله يل نك متاماً"  
قالت اليسون ذلك وهي تتبادل مع  

 اوليفيا ابتسامة من يفهم بكنه  



 األمور.
نت هل تنظرين  سألتها اوليفيا " وا
 اليه نظرة مماثلة ؟"

زمت كاثلني شفتيها , واجابت " 
اوليفيا , انت تعلمني ما قاسيته  مع  

غريغ ! زواجنا كان مريعاً , لقد 
 خدعين  



واان ... حسناً , واان اليوم استجمع  
َ علّي التورط مع   قواي من جديد, ملم

 رجل آخر؟" 
" ان بعض النساء قد ال حيتملن   

ليسون ذلك بدماثة , ذلك" قالت ا 
 مث حدقت اثنية أبوليفيا. 

" حسناً, استخلص مما اخربتين به, 
ان روس ال يشبه غريغ  بشيء "  

 متشت اوليفيا يف الغرفة مث جلست  



على حافة السرير , وعادت  
فالتفتت اىل كاثلني " يف الواقع اظن  

 ان العائلة كلها قد احبته" 
اجابت كاثلني " إين سعيدة , وكما 

اان ايضاً احبه" قلت  
اضافت اليسون " تعلمني كنت قد 

التقطت ابقة زهر العرس اخلاصة  
 ابوليفيا , اظن ان ذلك يعين شيئاًما"



ضحكت كاثلني غري مصدقة ما 
يقال"ما الذي جيعلك تعتقدين ذلك  

؟ حسناً , رجل امسر طويل قد 
 دخل   

اىل حياتك, اضافة اىل طفلة قد ال  
"يسعين أبن افكر بشيء افضل  

قالت اوليفيا بدعابة " يذكرين روس  
جبميس دين املعروف بتلك اجلاذبية  

 املميزة , واظن انه عندما  



يبتسم وتظهر تلك الغمازة على خده  
 "... 

" حسناً, قد يقال عنه اي شيء, إال 
 انه بشع , اي كاثلني"

" عار عليك! سأخرب سام أبن لديك  
 عينني جتوالن حولك"

أة واثقة  ضحكت اوليفيا ضحكة امر 
من زوجها و زواجها وقالت " سام 

 يعرف اين ال احب سواه , وسيبقى  



 األمر دائماً على هذا احلال" 
نظرت كاثلني اىل زوجة اخيها ,  

واحست مبا يشبه الغرية , فلهاتني  
االمراتني رجالن حيباهنما , واكثر 

 من   
ذلك سرتزق كل منهما قريباً بطفل.  

هذين   وقد ال حتظى كاثلني أبي من
 الشيئني.



" كاثلني, مل ال تعودين غداً انت و  
روس لتناول عشاء يوم االحد معنا" 
 نطقت إيال بذلك يف وقت متأخر  

تلك الليلة, فيما كان روس و كاثلني  
 يتحضران للمغادرة.

------------------
----------------- 



مث اضاف نك" فكرة حسنة, عودوا  
اي روس , فقط خطر على ابل سام  

 ان نقطع حطب املوقد غداً,  
 سيوكل اليك عماًل ما"

*** 
عندما اوقف روس شاحنته امام 
منزهلا سألته كاثلني " اال تر يد  

 الذهاب اىل املزرعة غداً "
 " مل تقولني ذلك؟" 



حدقت كاثلني به , لقد كان هادائً  
ايً على ذاته, طوال  جداً ومنطو 

 الوقت يف طريق العودة اىل املنزل,  
وتصورت كاثلني انه كان اندماً على 
قضاء امسيته معها ومع عائلتها ,  
 اجابته " ال ادري , انه جمرد شعور"

تنفس تنفساً منقبضاً وطوال الوقت , 
واانء عودته اىل البيت كان يشعر هبا  

 اىل جانبه , كان يرغب اكثر من   



قت مضى يف ان يلمسها,  اي و 
ويقبلها من جديد, وكان يتساءل  
كيف ستكون ردة فعلها , لو انه  

 فعل ذلك   
. 

" لقد احبت عائلتك ستورمي  حباً  
 جنونياً"



ابتسمت كاثلني للطفلة اليت كانت  
مقيدة يف مقعدها و قالت " نعم, 

 لقد احبوها" مث حدقت به "  
 واحبوك انت ايضاً"

ه " آه ...  مل يصدق روس ما قالت
 صحيح ؟ كيف عرفت؟" 

" عرفت, هل تعلم ما قالته اوليفيا  
 عنك ؟" 



نظر اليها  نظرة جانبية  حذرة " ال ,  
 ماذا؟"

قالت " انك قد ذكرهتا جبميس دين  
 األسود الشعر"

ارجع روس رأسه اىل خلف وضحك 
 قائاًل" اظن ان ذلك كان إطراًء منها" 
" كانت تعين ماتقول " قالت كاثلني  

ك وهي متد يدها لتفك رابط عربة  ذل
 الطفلة .رحيانة 



" دعيين امحل ستورمي اىل املنزل ,   
ال اريد ان يتأذى اي منكما من 

 اجلليد"
سلمته كاثلني الطفلة , وبسرعة   

مجعت حقيبتها وحقيبة احلفاضات  
من ارض الشاحنة , وعندما دخلوا 

 اىل   
البيت او عزت اليه كاثلني حبمل  

ة نومها.الطفلة  اىل غرف  



"مبا ان السرير من احلجم الكبري, 
دعها تنام معي " قالت له ذلك   

ومها  جيتازان القاعة الكبرية "  
 هكذا  

 استطيع ان امسع بكاءها"
كان هناك بصيص نور يتسرب من  
القاعة الكربى اىل الغرفة , مضيئاً  

 طريق روس وهو متجه اىل السرير .



مشت كاثلني خلفه , مث اضاءت  
طاولة صغري , فيما كان  مصباح 

 روس يضع الطفلة على السرير. 
كانت ستورمي ترتدي بيجاما تغطي  
اسفل قدميها , فغطتها كاثلني حبذر  

 ببطانيات, مث وضعت على  
جانبيها وسادتني , وقالت " اعرف 
اهنا لن لن تتمكن من التقلب قبل  

 فرتة طويلة, لكنين اشعر أبمان   



الوسادتني على  لوجود هاتني  
 جانبيها"

بعد ان فرغت من مهمتها و   
استقامت يف وقفتها , التفتت اليه 

وابتسمت قائلة " رمبا علي ان افكر  
 يف  

 شراء سرير خاص لألطفال"
 " كاثلني..." 



الحظت نوعاً من االرتياب يسود  
وجهه , وادركت  ما سيقوله " اعلم  

 ايروس ستقول يل ان علّي أال  
اً"اتفاءل كثري   

------------------
----------66 

كانت على بعد خطوة منه , اقرتب  
روس منها ووضع يده على كتفها " 
 سيؤذيك ان تتخلي عنها, واان ال  



 اريد ان حيصل بك ذلك" 
كانت عينا كاثلني تتفحصان وجهه ,   

وهي على هذا احلال, بدأ قلبها خيفق  
 بسرعة يف صدرها , اما تلك   

النظرة اليت ابنت يف عينيه الرماديتني  
مل تكن نظرة اهتمام و قلق فحسب  

 , لكنها كانت نظرة تنم عن  
 عاطفة .رحيانة 



" آمل ان تدعو يل ابلتوفيق" قالت 
ا قد ذلك دون ان تعي ان صوهت 

 خفت اىل مادون اهلمس. 
يف تلك اللحظة , وهو حيدق هبا  

ادرك روس انه مستعد ألن يفعل اي  
 شيء ليسعد هذه املرأة "سأفعل" 
اراتحت يده الدافئة  على كتف 
كاثلني, وكانت الرائحة الذكية  



املنبعثة من العطر الذي يضعه 
 تنعشها. 

متتم روس " ابلنسبة للعودة اىل  
قد احب ذلك,   املزرعة  معك غداً 

 لو اردتين ان اذهب"
لقد اسعدها بكلماته اكثر بكثري مما  

ارادت االعرتاف به , وقبل ان 
تالحظ ما كانت تفعله , وقفت 

 على  



رؤوس اصابعها وقبلت وجنته وهي  
 تقول " اريدك حقا ان تذهب"

يف اللحظة اليت ملست شفتاها وجهه 
كاد روس ان يفقد صوابه,  

الكثيف ,  وتشابكت يداه بشعرها
 مث  

 هوى حبدة على خدها.



" آه اي كاثلني انت امجل امرأة رأيتها  
يف حيايت" مهس حبرارة مث تنقلت 

 اصابعه اىل وجهها , حيث   
تالمس عينيها و أنفها وخديها  

واخرياً شفتيها " هل تعلمني كم اان  
 ارغب يف ضمك بذراعي!" كانت  

كلماته واانمله اليت تتحرك فوق  
ي مشاعر كاثلني , ومل  وجهها حتاك

 تقو على مقاومته , كما كانت على  



وشك ان تلفظ امسه  إال انه ضمها  
 بسرعة بني ذراعيه وغطى فمها بيده. 

مل تنس كاثلني بعد تلك القبلة اليت   
تبادالها عشية العيد, احست 

بعاطفة مماثلة ملا كانت قد احست 
 به   

 تلك الليلة .



, انه  مل يشعر روس يف حياته  كلها  
فقد صوابه , كما يشعر اآلن , فقد  
 نسي كل شيء حبيث ان احاسيسه  

قد ذابت هبوى املرأة اليت بني ذراعيه  
, وكانت تفوح منها رائحة كرائحة  

 الورود احلمراء حتت حرارة  
 الشمس الدافئة.

 " كاثلني!"



احست بدوار يف رأسها , ما ان لفظ  
 امسها وهو يزرع القبل على خدها . 

آه .. اي روس هذا جنون ال اظن  " 
 "... 

جعلها تئن يف داخلها , لقد ارادت   
ما يدور بينهما ان يكون تعبرياً عن  
 حب, وقد يكون هذا احلب من   

طرفها وحسب . وقد ايقنت ذلك  
اآلن . لقد احبت حقاً ذلك الرجل  



األسود الشعر , واببتسامته الساحرة  
  , 

ي  وعينيه الرماديتني اهلادئتني , وه
تريده ان يبادهلا احلب , ليس فقط 

 جبسده , ولكن بعاطفته. 
مهست بوهن " اي روس , ال اقدر ,   

 اان ... لقد استعجلنا االمور"
وتشابكت اصابع كاثلني خبصالت  

 شعوره السود اء املتموجة. 



------------------
--------- 

" هل تعرفني كم اان حباجة اليك  
 اآلن"

هي ايضاً ,  نعم , كانت تعرف, ألهنا
كانت حباجة اليه اىل حد 

 كبري.رحيانة*
 مهست " ارجوك , ال تغضب مين"



قال بصوت معذب" ال تعتذري اي   
 كاثلني " 

ادراه ظهره هلا وقال " اظن بعد   
ماحصل ... حسناً ان اردت إلغاء  

 موعد الغد , سأتفهم األمر"
جحظته بعينني واسعتني " الغي  

موعد   املوعد ؟ ال اريد ان الغي اي 
 !" مدت يديها اىل يديه , وشبكت   



اصابعها ابصابعه واتبعت " ايروس ,  
اريد ان نبقى اصدقاء , اعين  

نستطيع نسيان ماحصل, ونبقى معاً 
 , أال  

 ميكننا ذلك ؟"
 " ال ادري , اي كاثلني .. اان ..." 

وبعد ان مسعته وهو خياطبها بصوت   
مرتدد قالت له " انظر اي روس , 
 سبق وقلت يل انك ال تود ان   



تتورط يف زواج, واان ابلتأكيد ميكنين  
تفهم الوضع , لذا اظن ... حسناً ,  

 اظن اين تقليدية التفكري , ألنين   
ادرك ان ليس ابستطاعيت اظهار  

عواطفي مع شخص دون ان ارتبط  
اطلب اليك ذلك, على  به, ولن  

 اي   



حال كنت قد اقنعت نفسي للمرة 
األلف , أبين لن اقدم على الزواج  

 اثنية" 
كان يسمع ابحرتام كل ما ختربه به, 
لكن حقيقة, مل يعد يشعر كما كان  

 يشعر سابقاً, كان يود اخبار كاثلني   
أبنه يرغب يف االرتباط هبا, , وان 

 وافقت فقلبه سيكون ملكها.



كانت قد صدته عدة مرات  لكنها   
فيما مضى , حىت اصبح خياف ان 
 يبوح هلا مبشاعره احلقيقية , وقد   
تفوهت اآلن أبشياء مل تكن تعلم  

مدى شعوره حنوها, فهي ال تريد ان  
 ترتبط به او أبي رجل آخر , وقال  
متذمراً" علّي الذهاب اآلن , اراك  

 غداً" 



كانت كاثلني تراقبه وهو يغادر  
الغرفة , جمروح اخلاطر دون ان جتد 
 تفسرياً لذلك, وبعد حلظات مسعت  

صوت إقفال الباب , فعرفت انه  
 غادر منزهلا, رمبا اىل األبد.

مهست حبدة : مل قد حدث ما 
َ مل يضعا مسافة بينهما ,  حدث؟ ملم
سألت نفسها و الدموع ترتقرق يف  

 عينيها   



غري كل شيء , كل شيء! , اآلن ت
وكانت جد مرتعبة مما قد يتسبب به 

 هذا التغري لقلبها اجملروح. 
صباح اليوم التايل  وبينما كانت 

كاثلني تستعد للذهاب اىل املزرعة  
للمشاركة يف عشاء األحد , 

 اخذت  
تتساءل كيف ستقدر على مواجهة  

 روس, وتتصرف بشكل طبيعي . 



د كل شيء بدا غري طبيعي  اىل ح  
كبري , يف الواقع كانت تشعر اهنا 
حمطمة , وكان ذلك ابدايً عليها , 

 إذ   
اهنا مل تغف إال لساعات قليلة , 

ليس ألن ستورمي ايقظتها  مرتني يف   
الليل , كال, فاألمر بدا اكثر  

 تعقيداً   



من ذلك, مل يكن مبقدورها ان متحي  
صورة روس من خميلتها , ففي كل 

مض  مرة كانت حتاول ان تغ  
عينيها , كانت تظهر صورته امامها ,  

 لتزعجها بشىت األفكار.
مل تدر كيف مسحت لنفسها أبن تقع   

يف حبه , فمنذ زواجها املأساوي من  
 غريغ , كانت تظن اهنا لن   



تقدر على احلب من جديد , لكن 
عشية العيد دخل روس اىل منزهلا , 

 و إىل قلبها  معا. 
------------------

--------- 
احياانً ,  ال تستطيع ان نقاوم انفسنا  

, تذكرت كاثلني كلمات اليسون  
 حول الوقوع يف الغرام . 



واآلن , ابتت تدرك اهنا ان احببت 
شخصاً ليس أبمر تستطيع حتقيقه او  

منعه سواء كان صاحلاً او سيئاً, 
 فقد  

 حيصل وحسب.رحيانة
الحقاً, وبعد دقائق معدودة وصل 

 قلبها , روس فشعرت خبفقان يف
 رغماً عنها , لقد عاد.



" صباح اخلري" قالت وهي تغلق  
 الباب وراءه.

" صباح اخلري " قال وعيناه  
الرماديتان تتأمالن وجهها, فقد بدت  
متعبة هذا الصباح , وتساءل ما إذا  

 كانت  
الطفلة قد ايقظتها , فسأهلا " كيف  

سارت األمور مع الطفلة ليلة البارحة 
 ؟" 



اطفة , أومأت اليه كي  واببتسامة خ 
جيلس , مث اجابته " لقد سارت  
األمور على حنو جيد" وكان ما 

 قالته  
صحيحاً, لكن االمور على حنو جيد"  
وكان ما قالته صحيحاً , لكن األمور  
 ساءت لتغيبه عنها, فقد افتقدته ,  



وكل دقيقة امضتها يقظة من دونه ,  
كانت حتس ابشتياق اليه , كان ذلك  

, كانت تعلم ان بقاءه  جنوانً   
بقرهبا قد يتسبب هلا أبمل مريع , لكن  

 األمر قد يبدو مريعاً عندما يغادر. 
سار روس حنو املوقد , مث قال " أمل  

 تستيقظ ؟"
 " مرتني فقط" 



وخطر ببال روس , كان حرايً به ان  
يكون هنا كي يساعدها ابالهتمام   

 ابلطفلة , ليس مبقدور امرأة   
دون مساعدة من  االهتمام بطفلة

 رجل . 
على الرغم من ان ستورمي مل تكن  

ابنة اي منهما, فقد احس وكأن  
 كاثلني والدهتا وهو والدها ,  



ويتوجب على األهل العيش معاً  
حتت سقف واحد. وعليهما ان 
يتشاركا يف طاولة الطعام ونفس 

 البيت ,  
كان روس يفهم ذلك اكثر من  

 سواه. 
وقال معرتفاً " استيقظت ليلة البارحة 

ظناً مين اين مسعت صراخها . ومل  
 استطع ان اغفوا فيما بعد "



كان هناك ما يشبه اجلرح املؤمل يف 
لني , كانت تدرك انه قد  صدر كاث

 تعلق ابلطفلة , ويصعب عليه  
مفارقتها, فهو ليس قادراً على ان  
حيملها او ان يرى بنفسه ان كانت 
 خبري , وإذا مرت هذه الفكرة يف   

رأس كاثلني , هتيأ هلا , اهنا و روس  
كاان تقريباً كزوجني منفصلني , 



والصلة بينهما هي هذه الطفلة . مل 
 يكن   
عجيباً , ان روس مل يكن يرغب امراً 

بعائلة , اطرقت مفكرة , فقد كان  
 يفهم ابلدرجة األوىل , اي نوع من   

األمل قد تتسبب به الزجيات احملطمة . 
وقالت بصوت اجش" ماكان عليك  

 ان تقلق, انت تعلم اين هنا,   
 ألهتم هبا " 



كان ينظر اليها وعيناه تطوقان   
 شعرها األسود الطويل , وشفتيها

احلمراوين , كانت صارخة اجلمال 
  , 

ورأى روس ان من األفضل هلما ان 
 ميضيا وقتهما مع عائلة كاثلني.

اشاح روس نظره عنها , وهو أيخذ 
نفساً عميقاً و يقول " نعم كنت  

 اعلم انك موجودة هنا لتعتين هبا ,  



 لكنين كنت قلقاً مثلك"
اجتازت كاثلني الغرفة وتقدمت منه 

على ذراعه , تطمئنه  مث وضعت يدها
 " ال اريدك اي روس ان تقلق   

بشأن ستورمي , ميكنك ان أتيت  
لالطمئنان عنها يف اي وقت , حىت 

 يف منتصف الليل "
------------------

------------- 



نقل نظره من ذراعه الذي كانت 
كاثلني ممسكة به اىل وجهها,  

واجاب" ال اظنها فكرة حسنة اي  
 كاثلني " 
ثرت بكلماته اجلارحة , و إذ أت

ابعدت يدها بسرعة ووضعتها خلف  
ظهرها , ظناً منها ان خبأهتا فسوف 

 متنع  
 نفسها عن ملسه. 



مث متتمت " رمبا انت على حق " مل  
تكن تعي كم بدت حزينة , مل تدر ملا 

 شعرت اهنا جمروحة  اخلاطر   
و منبوذة , ماذا عليها ان تفعل؟ فقد  

اخل.شعرت اهنا تتمزق من الد   
مرت حلظات قليلة وعصبية , وروس 
مل يتفوه بكلمة فأطلقت كاثلني نفساً  

 طوياًل وقالت " إذن ان كنت  



جاهزاً ميكننا االنطالق اىل املزرعة , 
عادة والديت تقوم بشواء الدجاج يوم  

 االحد, وعلينا أال نتأخر"
بعد الغداء ادار والدها التلفزيون  
ة على لعبة فوتبول , واخذت النسو 
 الطفلة اىل الطابق العلوي, ودعا  

نك وسام روس ملساعدهتما يف  
 تقطيع اخلشب.



" حنن عادة  ال حنث ضيوفنا على 
العمل " بذلك خاطبه نك , فيما 

 كان الرجال الثالثة جيتازون املرعى  
الشرقي يف شاحنة سام, لكنك اليوم 

قد رقيت من ضيف اىل صديق  
   للعائلة , وذلك يعين ان عليك ان 

 تعمل"



قال سام حمذراً روس " راقب نك 
جيداً  وإال امضى الوقت جالساً  
 على طرف السيارة , وحنن نقوم   

 ابلعمل أبكمله "
قال روس مستمتعاً برفقة شقيقي   

كاثلني " قد يتوجب علي حتذيركما 
 أبين مل اقم سابقاً بقطع احلطب,  
ألننا لسنا حباجة اىل الكثري من  

 احلرارة يف املكان الذي اتيت منه"



ضحك نك وربت بقوة على كتفه "  
اي بين , لقد اتيت اىل املكان  

 املناسب كي تتعلم كيف تستعمل  
عتقد سام ان الرجل ال  املنشار, ي

يعترب حياً  إال مىت امسك منشاراً بني  
 يديه " 

قال سام بذبول " انه شيء ال يؤذي  
 الذي حتمله و اكثر نفعاً ايضاً"



" حقاً؟ حسناً , من الذي ذهب اىل  
املستشفى يف الشتاء املاضي  لتغرس 

قطبة ؟" 12يف رجله   
" مل اكن اان " اجاب نك وهو  

 يشارك روس غمزة.
بعد مضي ساعة من الوقت كان   

الرجال الثالثة ينضحون عرقاً على 
 الرغم من حرارة الطقس الباردة,   



وقد مألوا الشاحنة حىت نصفها  
ابخلشب املقطع , مث قرروا بعدها ان  
 ايخذوا اسرتاحة قصرية , كان سام   

قد جلب معه إبريقاً من القهوة ,  
فناول نك و روس فنجانني من  

 يتشاطران مقعداً على القهوة , وكاان
 طرف   
 السيارة.



وقال " هل تعلم اي روس , اان و نك  
سعيدان ان نراك مع كاثلني , فقد  

 مرت ابوقات حرجة يف السنة   
 املاضية "

اخذ روس حيدق يف السائل البين يف  
فنجانه, وهو يقول " اخربتين ان  
 زوجها كان قد قتل , اظن كان   
زهنا" صعباً عليها  ان تتغلب على ح  



هز نك رأسه " صعب؟ كنت قد  
 بدأت افكر أبهنا ستحزن اىل األبد"

قطب سام حاجبيه و اجاب" ال  
اعتقد اهنا قد حزنت , اظن ان غريغ  

 قد جعلها كئيبة " 
------------------

----------- 



اومأ نك برأسه  موافقاً" انت حمق  
فيما تقول .. لقد اتعس حياهتا , هل  

على هذا   تعلم عندما وقع نظري  
الرجل ألول مرة , علمت اين لن  

احبه , كان ااننياً" مث حدق يف روس 
 واتبع " حسناً , اصبح لديك   

 فكرة اآلن ؟ اليس كذلك"
طأطأ روس رأسه , اصبحت الفكرة 

واضحة ابلنسبة له , وشعر بكآبة  



حني علم ان كاثلني قد أتذت من  
 قبل  

رجل , او اي أمر آخر , مهما كان  
 السبب.

اجاب سام " على اي حال , حنن  
سعيدان اهنا اعتادت عليك , مل  

 يتبادر اىل ظننا اهنا ستنظر اثنية اىل   
رجل آخر , فأنت ابلضبط من حتتاج 

 اليه"



هل ظن شقيقا كاثلني اهنا قد اخذته   
على هذا احململ؟ وأبهنا كانت هتتم  

 ألمره ؟ وقال هلما " قد  
ختطئان ان حسبتما ان كاثلني قد  

اعتادت علي, ليس األمر على هذا  
 الغرار مطلقاً" 

تبادل نك وسام نظرات استفهام مث  
قال نك " احسب اننا على خطأ , 

ة   لقد تبادر اىل اذهاننا من طريق  



 نظرهتا اليك أبنكما محيمان" 
" قد تكون عالقتنا محيمة, لكن  

كاثلني تعتقد أبن هذه العالقة جيب 
 ان تصبح اكثر نضجاً, فكاثلني   
 منشغلة ابلطفلة , وال تفكر يب" 

عاد سام وتبادل نظرة اخرى مع  
اخيه , مث قال لروس " كانت ترغب 
 يف طفل منذ وقت طويل, لكن ما   



راً بيننا حنن الثالثة,  سأقوله يبقى س
اان ال اعتقد أبهنا ستتوفق حبضانة  

 ستورمي" 
" اوافقك الرأي " اجاب نك بقنوط  

" ال ارى ان قاًضيا قد يسلمها  
 الطفلة يف حني ان هناك العديد من   
األزواج الذين يتوسلون كي حيضنوا 

 طفاًل"



حول روس نظره من نك اىل سام , 
ا وعاد فنظر اىل نك , مث قال " اهن 

 ستقضي حزانً ان مل تستطع   
 االحتفاظ ابلطفلة"

اجاب سام " نعرف, لذلك حنن  
سعداء أبن لديها شخصاً مثلك , 

ستحتاج اليك كي يساعدها لتتغلب 
 على  

 خيبة املها"



 
 الفصل العاشر 

سكنت كلمات سام هذه فكر روس 
لباقي ساعات النهار , وتلك الليلة  
وهو عائد من مزرعة عائلة غاالغر  

,   
 كان قد حزم امره.



" هل متانعني يف ان ادخل , اي 
كاثلني؟" سأهلا ذلك وهو يوقف  

 حمرك سيارته " هناك أمر اريد ان   
 احدثك بشأنه " 

كان قد امضى معظم ساعات النهار  
, بعيداً عن كاثلني وقد فاجأها 

 بسؤاله .رحيانة 
" ما األمر ؟" سألته بعدما مجعت  

املنزل. اغراض ستورمي ودخال   



اومأ ابجتاه الطفلة , مث قال "لنضعها 
 يف السرير اواًل" 

" حسناً " وافقته الرأي متعجبة من  
 نربة صوته الصارمة. 

" ماذا هناك ؟" هل سيقول هلا انه  
من األفضل هلما ان يكف عن رؤيتها   

 ورؤية الطفلة ؟ لقد هزهتا هذه  
 الفكرة.



بعد ان وضعت كاثلني ستورمي يف 
لعت حذاءها وتوجهت السرير , خ

 اىل املطبخ, لتحضر إبريقا من   
القهوة الطازجة, وتبعها روس  

متسائاًل كيف سيتدبر امر التحدث 
اليها خلمس دقائق دون ان يتمكن  

 من   
 ملسها.



بدأت كالمها قائلة " آمل أال تكون  
عائليت قد جرحت شعورك  بطريقة  

 او أبخرى احياانً تتكلم والديت   
وشقيقي نك بصراحة متناهية , امتىن 

 أال يكون احدمها قد أاثر غضبك" 
اشار بيده معرتضاً على كالمها , مث  
احنىن فوق الطاولة , وهو على بعد 
 خطوة او خطوتني منها , وقال "  



شيء من هذا القبيل , عائلتك  ال
رائعة , لقد عملوا ما بوسعهم 

ليغمروين بلطفهم " قال روس ذلك  
 مث  

صمم على ان يبقى على مسافة منها  
, فجلس على كرسي الطاولة يف  

وسط الغرفة واتبع " لكن ما  
 يشغلين   



ليس عائلتك , كنت قد امضيت  
اليومني املاضيني منشغاًل يف التفكري  

 "... 
كاثلني التيار الكهرابئي عن  قطعت  

ماكينة القهوة , مث استدارت 
وجلست اىل الطاولة " ما األمر ؟" 

 سألته  
وهي أتمل أال تبدو مشدودة كما 

 كانت تشعر .رحيانة 



" األمر يتعلق يب وبك وبستورمي"   
بدأ قلب كاثلني خيفق بسرعة , مث  
شعرت بدوار يف رأسها , سألته " 

 ماذا بشأننا ؟"
ع روس ان يبقى بعيداً عنها, مل يستط

فنهض مث وقف امامها , مل يستطع  
 التفوه بكلمة فيما وقف حيدق هبا  
 , مث قال " اظن ان علينا ان نتزوج" 



صعقت كاثلني ابخلرب , واحست اهنا  
عاجزة عن الوقوف " نتزوج! ماذا  

 تقول اي روس؟"
اراد روس ان يبدي عدم أتثره وال 

ح تلك  مباالته , لكنه مل يستطع مج
 العواطف اليت كانت تسيطر على   

صوته , مل يسبق ان احب امرأة , ومل  
يكن قبل ذلك مالكاً اجلرأة ما يكفي   

 ليفصح عن مشاعره , لكن  



قلبه مل خيطئ هذه املرة, ومل يكن قد 
شعر ابخلوف فيما مضى مثلما يشعر 

 اآلن.
" اردت ان اقول ان كنت حقاً 

الزواج   ترغبني حبضانة ستورمي فعلينا
. وطبعاً , سيكون األمر شكلياً 

 دون   
 تدخل من احملكمة"



------------------
-----72 

حدقت كاثلني به و قد اصاهبا دوار  
, واستفسرت قائلة "تعين انك  

ستقدم على هذه اخلطوة من اجلي 
 ؟  

 ومن اجلها ؟"



الحظت كاثلني اهنا لو مل تكن تستند  
,  اىل الطاولة , لسقطت على األرض 
 كان روس مستعداً للزواج منها ,  

رأفة هبا  وابلطفلة , إهنا لفتة إنسانية   
مل تسمع كاثلني مبثلها من قبل , لكن  

 من انحية اخرى شعرت أبهنا   
جمروحة اخلاطر, ألنه مل يتقدم لطلبها 

 , حباً هلا.رحيانة



قاطعتها وهي تتأمل وجهه " هل   
 انت حقاً جاد؟"

اب " إين  ضم ذراعيها بيديه  واج 
جاد للغاية , اريدك ان حتصلي على 

 ستورمي " اراد هلا ذلك بقدر ما   
ارادها ان تكون زوجته , وقد يقوم 
بفعل اي شيء لريى هذاين األمرين  

 يتحققان .



" آسفة  اي روس ال ميكنين ارتبط  
بك يف ظل هذه الظروف , او اية  

 ظروف اخرى " 
ودون ان تنظر يف وجهه انصرفت  

عنه وغادرت الغرفة, تبعها روس اىل  
 الردهة  ومن مث اىل غرفة اجللوس   

, و سأهلا " مل ال تستطيعني ؟ ما 
املزعج يف األمر ؟ قد حتصلني على 

 الطفلة اليت طاملا حلمت هبا  ,   



وحينها يراتح ابيل أبهنا يف مكان 
ميكننا  امني, مث فيما بعد ان اردت 

 االنفصال "
انفصال! كم من مرة , اطلق غريغ   

هذه الكلمة يف وجهها؟ وتساءلت  
 هبيستريية , مل تكن قادرة ان متنحه   

الطفل الذي يرغب به , كما مل تكن  
قادرة على إسعاده, فقد طلب 

 االنفصال عنها, كي جيد امرأة ,   



متنحه هذين األمرين , واآلن جمرد ان  
ة , شعرت لفظ روس نفس الكلم

 كاثلني وكأهنا قد طعنت بسكني "  
ال اريد الزواج ! أال تفهم ذلك اي  

 روس ؟" 
ومشت بتوتر اىل النافذة اليت تطل   

على مرجة امام منزهلا, وتبعها روس  
 مث وقف خلفها متاماً , وقال "اين  



افهم انك قد خضت جتربة زواج  
سيئة, وقد علمت من شقيقيك كم  

جيب أال  كان غريغ سيئاً , لكن
 تؤثر   

تلك التجرلة عليك وعلي , فأنت 
 لن تتزوجيين حباً يب"

شعرت كاثلني  وكأهنا طعنت خبنجر  
, ان ارادت فعاًل الزواج من روس ,  

 فسيكون ذلك حباً به, لذا ال   



ميكنها الزواج منه, فستعرض نفسها  
لشىت انواع األذية , لقد ارادت  

 ستورمي بشدة , لكنها لن ختاطر   
رط من هذا النوع , فقط لتمنح بتو 

 فرصة االحتفاظ ابلطفلة.رحيانة
واطلقت ضحكة هشة" كان لدي  

ما هو أسوأ من زواج سيء اي روس , 
 واملذهل يف األمر  اين مل  



االحظ حىت مدى قباحته اال عندما 
تويف غريغ , اظن اين يف السنوات  
 الثالث اليت مرت على زواجنا ,   

اولت ان  كنت مغمضة العينني , ح
اقنع نفسي أبن كل شيء كان على 
 ما يرام , لكن عندما قضي... كان   

 علّي ان اواجه اخرياً ابحلقيقة" 
وقبل ان يتفوه بكلمة استدارت  

كاثلني لتواجهه وتتابع " ما الذي  



اخرباك شقيقاي به؟ هل اخرباك  
 أبنه   

عندما هوت الطائرة بزوجي كانت 
 صديقته معه؟"

تلك الصورة شعر روس بكآبة , ل 
السوداء اليت رمستها له كاثلني " تعنني  

 ... ماتت معه؟" 



بعد ان جتمدت مالحمها , أومأت  
برأسها قائلة " نعم تلك املسكينة ,  

 احياانً احس وكأن احلظ انصفها   
وقضي على حياهتا بدل ان مينحها  
احلياة لتبقى مغرمة بغريغ هايز. لو  

 بقيت حية, ملا كانت حصدت منه   
األذية "إال   

------------------
------------- 



" آه , اي كاثلني , كيف متكنت من 
العيش معه! هل كنت تعرفني أبمرها  

 قبل وقوع احلادث؟" 
سخرت من نفسها بصوت خافت"  

كانت لدي ظنوين لكين تغاضيت 
 عنهما ... وكنت دائماً اواصل   

 التفكري..." 



ابعدت نظرها عن وجه روس , وهي  
غري قادرة ان تتابع حديثها معه, 
 وكلها امل أبن حتمل منه ومتنحه  

ولداً, حينئذ قد يتحسن زواجهما , 
ويصبح لديها عائلة كانت ترغب هبا, 

 مل حتتمل فكرة اخباره اهنا كانت  
عاقراً, وليست كسواها من النساء  

 .رحيانة



ت اتبعت كالمها " ال يهم ما كن
افكر به, ال استطيع الزواج منك,  

 وال من اي شخص آخر!" 
هز روس رأسه ابستياء , و اوضح هلا  

" لكن زواجنا سيكون خمتلفاً اي  
 كاثلني , لن يكون زواجاً حقيقياً   
تغمره العواطف  واحلب , سيكون  

وسيلة شرعية , هذا كل مايف  األمر  
" 



وسيلة شرعية! كيف يتحدث عن 
مبثل هذه  شيء مقدس كالزواج

الطريقة؟ كانت تظنه خمتلفاً عن 
 سواه  

من الرجال, ويتحلى بشهامة اخالقية  
. لكن على ما يظهر نظرته اىل  

الزواج كنظرة غريغ له , اهنا 
 الوسيلة   

 فقط يستعملوهنا ليربروا غايتهم.



" كيف ميكنك ان ختاطبين على هذا   
النحو ؟" مهست حبدة  واهنمرت 

انك شبيه   الدموع من مقلتيها "  
بغريغ , فالزواج ال يعين لك شيئاً ! 
تنه وسيلة للحصول على ما تسعى  

اليه , ساعة , حتتاجه , وان مل  
 ينجح  



.. حسناً" اتبعت بضحكة اليمة " 
هناك دائماً احلل... الطالق, انت ال  

 تفهم انه يفرتض يف الزواج ان   
يكون مقدساً , وان يستمر مدة 

 احلياة!" 
انصرفت عنه  وهي تلهث ابكية ,  

مث غطت وجهها بيديها االثنتني قائلة  
 " ال اريد التحدث حول هذا   

 املوضوع اثنية ايروس" 



مل يشعر روس يف حياته ابالرتباك كما  
شعر اآلن , وهو يراقب كتفيها  ومها  

 يرجتفان وهي تنتحب بصمت. 
مل يكن يتوقع ان تكون ردة فعلها  

ل ان يطلب على هذا الشكل , وقب
 يدها للزواج كان يداري وضعها   
كي ال ترفض , ألنه كان يتوقع  
ذلك, لكن مل يتوقع ردة فعلها  



العاطفية  هذه, ومل يتفهم الوضع  
 متاماً ,  

فهو مل يطلب منها  ان حتبه , على 
الرغم من انه كان حيتاج اىل حبها , 

َ مل    كان حياول مساعدهتا , ملم
 تالحظ ذلك ؟

على االقرتاب منها , مث  جترأ روس 
ملس ذراعها بيد " اين مل اطلب  

 الزواج منك كوسيلة اليذائك اي   



كاثلني " انهلا بلطف , آماًل ان 
 يزيدها طمأنينة.رحيانة

وهي تدير ظهرها اليه هزت رأسها    
وقالت " ارجوك اتركين لوحدي اي 

 روس " قالت ذلك بصوت متقطع   
د وقد غمرت عينيها الدموع " مل اع
 قادرة على االحتمال اآلن ارجوك"
كان روس يعلم جيداً ما معىن ان  

يكون منبوذاً من قبل شخص , فهو 



امر خاض جتربته طيلة حياته , 
 لكن   

ان نتبذه كاثلني , فاألمر خمتلف 
كلياً, غادر املكان وهو يشعر أبمل يف  

 صدره مل يعهد مثله من قبل.
------------------

------------- 
ح اليوم التايل استيقظت كاثلني صبا  

وهي تشعر وكأهنا ميتة جسدايً  



وعاطفياً , بعد ان ترك روس منزهلا  
  , 

جلست تبكي حىت جفت دموعها ,  
مث استلقت يف سريرها , مستيقظة يف 

 العتمة , تفكر بكل كلمة قاهلا   
روس , وتتأمل اندمة على كل كلمة 

 قالتها له. 



مل يكن يستحق روس ذلك االنفجار  
العاطفي الذي ظهر منها , كان 
 حياول مساعدهتا لتحصل على   
ستورمي . مل يقدر ان يتكهن ان  

نت مغرمة به, و الليلة  كاثلني كا 
املاضية عندما طلب الزواج منها  

 تشابك   
ذلك احلب بكل ما كان يقوله وبكل  

 ما كانت تشعر به.رحيانة 



البد انه افتكرها مثال املرأة اهليسرتية  
احملطمة , هذا ما كانت تفكر به  

 وهي تئن مستزئة من نفسها , لكنه  
حني حتدث عن زواج شكلي  

قلبها انشطر  احست كاثلني وكأن 
اىل اثنني , مل تكن موافقة على 

 الفكرة   



اليت تقدم هبا . إذ كانت تطمح اىل  
اكثر من ذلك , لكن عليها اآلن ان  

 تنسى امر الزواج بشكل كلي. 
لن تستطيع ان تتزوج من روس ,  

فالعيش معه حتت سقف واحد  
سيحول دون اخائفها حلقيقة 

 مشاعرها ,  



انت  ويف حال اكتشف ان كاثلني ك
حتبه فسيشعر  ابلغنب وسيجرب  على 
 البقاء مرتبطاً هبا , ال , الميكنهما   
ان توافق على زواج كهذا, سيبدو 

وكأهنا تعيش كابوس زواجها من غريغ  
 من جديد.

فروس ال حيبها , وعاجاًل ام آجاًل , 
سيلتقي ابمرأة حيبها , وينجب اطفااًل 

 منها, وحينئذ ستضطر ألن تدعه   



 يرحل.
ت كاثلني قد انتهت من  كان

استحمام ستورمي , والبستها بيجامة  
النوم, عندما رن جرس اهلاتف . 

 وهي  
مسرعة لتجيب متنت ان يكون  

الصوت الذي تسمعه على الطرف  
 اآلخر من اخلط صوت روس.



لقد فاجأها ضابط الشرطة  بصوته ,  
وهو من كانت قد حتدثت اليه روس  

 حول موضوع ستورمي. 
جل" كيف ميكنين ان وسألته على ع

اخدمك هذا الصباح حضرة 
 الرقيب؟"

" اين اتصل بك ألعلمك أبننا قد 
وجدان الشخص الذي ترك الطفلة يف  

 رواق السيد دوغالس" 



مل تستطع كاثلني ان ختفي دهشتها "   
من هو؟ هل هو سخص من 

 املنطقة؟" اخذ قلبها خيفق جزعاً "
وماذا عن األم؟"   

من االفضل  " اظن اي سيدة هايز انه 
لك ان تنزيل اىل الدائرة هذا الصباح  

 مىت متكنت من ذلك,  
عندها جنيب على اسئلتك كلها . 

 اتفقنا ؟"



على الفور اخذت كاثلني ترتعش  
جزعاً , هل سيأخذون الطفلة منها  

اآلن ؟ كانت حتتاج ألن يكون 
 روس  

معها  وقالت " نعم حسناً  سأكون 
 هناك يف وقت قريب"

بعد انقضاء اسبوع على وجوده يف 
املنطقة , بدا روس متشوقاً للرجوع  

 اىل صفه يف املدرسة . وهذا  



الصباح كان اول يوم عمل له , لكنه 
كان منزعجاً بشكل خاص, ليس 
بسبب تالميذة فظني ومشاكني ,  

 بل   
ألنه كان غري قادر على الرتكيز , 

وحيث ان نصف افكاره تركزت على 
يكن قادراً ان حياضر   كاثلني , مل   

حول موضوع التاريخ االمرييكي امام  
 صف من الشباب.



كان خائفاً ان يكون عرضه للزواج  
من كاثلني , قد غرس وتدا بينها  

وبينه, لن يتمكن من نزعه مطلقاً,  
 لكن   

اآلن لن يتسىن له ان يشغل تفكريه  
ابملوضوع إذا لديه صف آخر بعد  

 نصف ساعة, فقد اعد حماضرة   



ليلقيها امام طالبه حول مونرو  
دوكرتين, وكان قد بذل جهدا كي ال 

به من الصف وهم  خيرج طال  
 يتثائبون.

------------------
----------- 

جذب انتباهه صوت طقطقة كعب  
عال على ارض البالط , ادار رأسه  
 ابجتاه عتبة الباب, متوقعاً ان يكون   



القادم زميلة له يف التعليم, اتت  
لتهنئته بقدومه اىل املنطقة , وبداًل  

من ذلك, فقد تفاجأ بكاثلني  
 تدخل  

عة , قالت له " آمل اين مل  القا
اقاطعك قال يل املدير أبين قد  

 اجدك هنا"
هز رأسه إبعجاب , وهو يفكر كم  

كانت  رائعة اجلمال , لقد ارتدت  



فستاانً اسود طوياًل مزرر أبزرار  
 ذهبية  

كبرية حىت ركبتيها , وقد وضعت 
وشاحاً مزيناً برسوم ذهبية وسوداء, 

    ربطته حول رأسها لرتفع شعرها
 األسود عن وجهها.رحيانة 

الحظ روس انه كان منبهراً جبماهلا ,  
بقدر وجودها معه, مث الحظ شيئاً  
 آخر , اذ مل تكن الطفلة معها ,   



سأهلا بسرعة " اين ستورمي ؟ اهنم مل  
 أيخذوها منك , اليس كذلك؟"

رفعت يدها لتطرد خماوفه " كال . اهنا 
 مع امي يف املزرعة"

يف الغرفة , فهب    مث تقدمت رويداً  
روس من مكانه , متفاجئاً , ألهنا  

 كانت تبدو حبالة مضطربة .
 " ما اخلطب اي كاثلني ؟"



"  ال ادري , اعين , نعم ... انه  
 "... 

انتظر كي تتابع حديثها وعندما مل  
تنطق دار حول مكتبه مث امسك  

 يدها قائاًل " اي كاثلني , انت ممتقعة   
رقة , هل اللون وترجتفني مثل و 

 حدث امر ما؟"



إنه ألمر مضحك فمجرد ان مسعت   
صوت روس حتسن حاهلا, نظرت اليه  

 وحاولت ان تبتسم قدر ما  
استطاعت . مث قالت " اواًل, اود ان  
اقدم لك اعتذراي عن ليلة البارحة , 

 فقد تفوهت ابشياء مزرية   
امامك , اشياء اعرف اهنا ليست 

صحيحة , انت لست مثل غريغ , 
اعتذر ألنين قارنتك به "و   



مد يده وملس خدها , جميباً " لست 
 حباجة لتعتذري يل اي كاثلني " 

" نعم, علّي ذلك ألين ال اريدك ان  
 تتأذي كما ال اريدك ان تغضب مين"

فكر بصمت, ان آخر شيء يفكر به  
هو ان يغضب من كاثلني " ان كنت 

 قد قطعت كل تلك املسافة اىل   
اكون غاضباً منك  هنا لتطليب مين أال

 فأان لست كذلك اآلن "



 رق صوته وهو يلفظ آخر عباراته .
" اين سعيدة لذلك" قالت مث تنهدت  

متابعة " لقد عدت لتوي من مركز  
 الشرطة , فقد وجدوا الشخص   

 الذي ترك ستورمي يف رواقك" 
شد روس على كتفيها بقوة  وسأهلا "  

من هو؟ هل سجنوه او سجنوها   
القضبان السجن؟" خلف   



طأطأت كاثلني رأسها , واجابت "  
نعم, لكين ال ارى ان السجن وراء  

 القضبان سيجدي اي نفع اآلن"
" من هو الفاعل , هل هو الوالد؟"   

" كال مل يكن والد الطفلة. ابلرغم 
من اين اظن انه كان على علم  

ابألمر, ومبا انه مل يكن يريد  
 الطفلة,   

كانوا سيفعلون هبا"فلم يهتم ملا    



يف تلك اللحظة ابلذات , شعرت   
ابرختاء يف ركبتيها , فمدت يدها اىل  

 ذراعه " اين آسفة اي روس ,  
 جيب ان اجلس"

------------------
-------- 

قادها روس اىل مقعد خشيب طويل  
مقاباًل لنافذة زجاجية , وانعكست  

 اشعة الشمس على االثنني مث   



املمتقع ابلدفء غمرت وجه كاثلني  
 الساحر. 

انتظر روس بصرب فيما هي اخذت 
تلتقط انفاساً عديدة و طويلة ,  

 حماولة ان تستجمع قواها.
مث قالت له " يف احلقيقة ان اجلد هو  
من ترك الطفلة امام منزلك , وعلى 

 ما يظهر فالعائلة أبمجعها فقرية  



احلال معدمة وغري مثقفة , وقد 
شرعية ,   محلت االبنة بطريقة غري

 ومبا اهنا صغرية السن وال تستطيع   
االحتفاظ ابلطفلة , فقد قرروا  

 التخلي عنها"
اخذ روس يومئ برأسه وكأنه مل   

يصدق ما كان قد مسعه" لكن ملاذا ؟  
َ يعطوهنا يل؟"  و ملم



" ذلك اجلزء.. اظن انه اجلزء  
األغرب و األكثر حزانً , مل يكن اي  

 واحد منهم يريد الطفلة , فقد
 اعتربوها  

عبئاً ثقياًل عليهم . لكن األم ارادتين  
 ان آخذ الطفلة" 

اصيب روس بذهول " انت! البد  
 انه شخص يعرفك؟"



هزت كاثلني كتفيها , وكأهنا مثله ال 
تدري مايدور حوهلا , واجابت" 

 ابلكاد اذكر الفتاة اي روس , مما   
اتذكره , اهنا كانت تلميذة يف صفي  

اىل املدرسة , رمبا    , واهنا كانت أتيت
 يومني يف االسبوع , حاولت  

اعطاءها اهتماماً خاصاً , اظن اهنا 
تذكرت ذلك بال ريب , ال ادري يف 

 كل االحوال , اخربت الشرطة   



ان والدها  كان ينوي اخذ الطفلة  
اىل منزيل , لكنه على مايبدو ضاع  

 بني املنزلني , وانتهت الطفلة يف   
 رواق منزلك "

غري معقول!" " هذا   
طأطأت كاثلني رأسها" اعلم انه امر  

 ال يصدق وحمزن ايضاً" 
كان حيدق اليها , ويف الوقت نفسه  

 تلمع يف رأسه افكاراً جيدة. 



" إذن! ما معىن هذا كله؟ ماذا  
 سيحل بستورمي؟" 

" لقد تنازلت الفتاة واهلها للسلطة  
خطياً عن حقهم يف الفتاة وسيدون 

احلضانة"امسها على الئحة    
سأهلا بلطف " وهذا خييفك , اليس 

 كذلك؟" 



طأطأت رأسها موافقة , وعيناها  
متألها الدموع , مث مهست " ال 

 تتصور كم اان خائفة "
احندرت دمعة على خدها , قام روس  

مبسحها بباطن اصبعه , كان يريد  
 مساعدهتا , قد يفعل اي شيء   

كي تكون سعيدة, ان مسحت له 
لذا علينا ان نتزوج   بذلك فقال هلا "

 اي كاثلني , ان وجدتنا احملكمة  



متزوجني , فان فرصتنا ابحلصول  
عليها ستكون اكثر بكثري , هل 

 تعلمني ذلك ؟"
كانت تعلم اشياء كثرية , وعلى رأس  
هذه االشياء , اهنا ال تستطيع الزواج  

 من هذا الرجل, حىت ولو على   
حساب خسارهتا لستورمي , قالت  

ابلنهوض" اعرف اي روس وهي هتم 
 لكين مل ابدل رأيي" فكر إبحباط  



وشبك اصابعه بشعرها .. ماذا عليه  
ان يفعل ؟ ماذا عليه ان يقول هلا  

 اتفكر مبنطق؟
كانت جمموعة من الشباب تتحرك  

بفوضى يف القاعة الكربى خارج  
 الصف, وحني رأهتم كاثلني تصورت  

ان فرصة الغداء قد قاربت على 
وعلى وشك ان يقرع   االنتهاء ,

 اجلرس فقالت " علّي ان اذهب" 



------------------
------------- 

" كاثلني , جيب ان نتحدث حول 
هذا املوضوع " اجاهبا بذلك وكان  

 يشد على ذراعها بقوة , وهي  
حتاول االنصراف , وعيناها تناشدان 
عينيه أبن يساحمها , اومأت برأسها " 

خطأ   هذا خطأ كل ما نقوم به ,  
 اي روس " 



مل يكن هناك ما مينعه من ان حيبها  
ويرغب يف الزواج منها, لكن كيف  

 له ان خيربها بذلك, وهي تتعلق   
مباضيها ؟ فقد رفضت حبه, ومل  
ترض ان تكون زوجته , فكل ما 
كانت تريده هو الطفلة , انه أمر  

 كان  
يعلمه منذ البداية لكنه مل يعد يؤثر  

 فيه اآلن. 



فجأة قرع اجلرس , وبدأ الطالب  
يتدفقون اىل الغرفة , فأجرب روس 

 على ان يرخي يده عن ذراع  
 كاثلني. 

عنها ويف الدقيقة اليت رفع يده 
اندفعت من الباب , دون ان تفسح  

 له فرصة ليقول هلا اي شيء آخر.



اطرق يفكر بكآبة , وهو يعود اىل  
مكتبه , ليجمع مالحظاته اخلاصة ,  

 ملادة التاريخ. 
اآلن ابلضبط ال يدري ما قاله او  

فعله حىت يدب خالف يف الرأي بينه 
 وبينها, لعله لن يستطيع ان جيد  

ذا.جواابً على سؤاله ه  
------------------

----------- 



 الفصل احلادي عشر  
عادت كاثلني اىل املزرعة لتأخذ 

ستورمي اىل منزهلا وحني روت على 
 مسامع عائلتها ما علمته من دائرة   

الشرطة , ارتسمت عالمات 
التعجب على وجوههم, فقد شغلهم 

اهتمام كاثلني املتزايد ابلطفلة, 
 وختوفوا   



شيء ما يف حال فقدت ان حيصل هلا 
 الطفلة. 

وكان سام اكثرهم قلقاً عليها, فقد  
حلق هبا اىل السيارة  حيث كانت 

 تتأهب ملغادرة املكان. واقرتح   
عليها أبن متضي الليلة معهم , وهو 

 يسلمها الطفلة. 
ابتسمت بكآبة , وهي تستلم 

ستورمي منه وتضعها يف السيارة   



ومن مث  تربط هلا حزام األمان , 
 لطاملا كان   

سام خياف عليها, ففي كل مرة كانت  
تتعرض فيها ملشكلة او حتتاج  

ملساعدة , كانت ترجع اليه, فيعمل 
 ما  

بوسعه ملساعدهتا لكن هذه املرة 
كانت خماوفها كبرية من أال يتمكن  

 احد من فعل شيء حيال هذا  



 األمر .
لقد اخطأت يف الوقوع حبب شخص  

طفلة ال  ال تستطيع ان حتظى به, و 
 تستطيع االحتفاظ هبا, فكيف   

حري أبحد ان يساعدها ؟ نظرت اىل  
شقيقها , وقالت " ال اظن اي سام , 

 علّي العودة اىل البيت لعل جلنة   
حقوق الطفل حتاول ان تتصل يب  

 الليلة " 



"هل تعتقدين ان األمر سيتم يف   
وقت قريب؟" سأهلا وهو يغلق ابب  

ى السيارة , مث اسند برأسه عل
 النافذة  

 املفتوحة . 
ادرات رأسها بكآبة " اظن ذلك,  

لقد صرح ابركر مونتغمري أبن 
الوصاية اآلتية تستمر فقط لعدة اايم 

 على  



األكثر , او ليحني ان جيدوا الزوجني  
املناسبني , إين متأكدة من اين  

 سأضطر لتسليمها هلم يف االايم   
 القليلة القادمة" 

------------------
----- 

ربت على كتفها وقال " كاثلني ال  
 احتمل رؤيتك تتمزقني هكذا"



شدت كاثلني بيديها على عينيها 
املوجعتني  و اجابت " قد تكون 
 هذه فرصيت الوحيدة كي احصل  

على الطفلة آه , اي سام اين متخوفة  
من ان اخسرها " مث رفعت يديها  

وعاودت النظر يف وجه اخيها  
 القلق   



وس ان اتزوج منه, " لقد طلب مين ر 
قال ان الزواج قد مينحين فرصاً اكرب  

 يف حضانة الطفلة " 
صمت روس للحظة دون ان يتفوه 
بكلمة , وكانت كاثلني تراقب ردة 

 الفعل على وجهه , لطاملا كان   
األمر دائماً صعباً مع شقيقها ... كي  

يتمكن االنسان ان يتهكن مبا كان  
 جيول يف خاطره , والشيء   



الذي تغري يف قسماته , كان  الوحيد
 تقوس ألحد حاجبيه السوداوين. 

" قد يساعدك , على األرجح ..."  
قال بعد ان انقضت عدة حلظات "  

 ومباذا اجبته ؟" 
اجابت كاثلني على سؤاله بغصة  
مسموعة " ماذا تعين , مباذا كان  

 علّي ان اجيبه ؟ ابلطبع اي سام كان  
 علّي ان ارفض"



" ملاذا؟ بسبب ما اصابك من غريغ   
 ؟" 
ابلفعل كان زواجها من غريغ قد  

ترك يف نفسها اثر جرح ال ميحى, 
لكن كاثلني كانت مدركة ان 

 السبب   
الرئيسي لتمنعها عن االقرتان به كان  

حبها له, لكن مل تكن قادرة على 
 البوح بذلك ألخيها , فعاطفتها   



جتاه روس كانت حديثة العهد, وشأانً 
خيصها وحدها , وشيء عزيز على  
 قلبها ال يسعها ان تشارك به احداً.

واجابت " أال يكفي ذلك السبب؟"   
جتهم وجهه " ماذا ستفعلني , 

 العنان لذاكرتك أبن خترب  ستطلقني
 عليك حياتك " 



مهت كاثلني تريد ان تدير حمرك  
السيارة لتنهي احلديث بينهما " 

 األمر ليس بتلك البساطة صدقين " 
امسك سام خصلة من شعرها  
وشدها برفق وهو يقول " فقط 

تذكري اي اخيت , اين اعلم مدى 
 املعاانة  



اليت يعيشها االنسان, فقد عشت  
اىل ان عادت اوليفيا من   حياة جحيم 

 افريقيا . حنن حباجة دائماً ألن   
حيبنا احد, وانت ال تشدين عن  

 القاعدة"
نعم, يف احلقيقة كانت حباجة ملن  

حيبها , وبقيت كاثلني تفكر هبذا  
 األمر طوال الوقت اثناء عودهتا اىل   



منزهلا , لكنها مل ترتك اجملال لروس 
كي حيبها , خارج إطار الزواج  

 الشرعي.
بعد عودة روس من املدرسة اىل منزله  

قرر ان ينزل بسيارته مباشرة اىل  
 منزل كاثلني , فلم جيدها هناك.

عاد خائباً اىل منزله , حماواًل هتدئة 
نفسه, , حىت لو كانت يف املنزل , 

 فقد كان يساوره الشك يف انه   



سيستطيع حماورهتا مبنطق , بطريقة  
 وقت افضل ختتلف عما قام به يف

 سابق من هذا اليوم .
حىت اآلن , مل يستطع طرد ذلك  

الشعور اليائس و العاجز الذي كان  
خييم عليه , وكأن متفجرة قد 

 ربطت  
اليه , وان مل يقو على عمل شيء  
لوقفها من االنفجار , فهو خاسر 



كاثلني ال حمالة , سيخسران الطفلة  
  , 

والعائلة اليت كان يريدها بقوة , 
نه اىل األبد. ستضيع م  

------------------
------------- 

بقى روس لساعة يتمشى امام منزل 
كاثلني ويراقب الطريق كي يلمح  

 سيارهتا . واخرياً عندما وقع نظره   



عليها وضع جاكته عليه واسرع اىل  
 شاحنته . 

كانت كاثلني قد دخلت لتوها اىل  
املنزل , وهي تضع ستورمي على  

ير سيارة  الكنبة حني مسعت هد  
روس , واجتهت لتفتح الباب , خفق  
قلبها على الرغم من اهلواجس اليت  
 متلكتها حول بقائها وحيدة معه ,   



وسأهلا " هل تسمحني يل ابلدخول  
 ؟" 

كيف عليها ان تصده , يف حني 
كانت تتشوق يف داخلها لتكون  

برفقته؟ دفعت الباب على مصراعيه 
  , 

انة وابتعدت لتأذن له ابلدخول.رحي  
قالت له " لقد عدت لتوي اىل  

 املنزل" 



 قال " اعرف كنت اترقب جميئك" 
عندما دخل اىل الغرفة  رأى ستورمي 

مستلقية على الكنبة, فقد اراتح 
 لرؤيتها من جديد... انتشلها من   

 عربتها ومحلها على مقربة من صدره.
مل تتفوه كاثلني بكلمة, إذ كانت  

الطفلة.منشغلة ترقبه وهو حيمل   



لقد كان واضحاً انه حيب الطفلة,   
راحت كاثلني تتساءل عن السبب 

 الرئيسي الذي يدفعه لالقرتان هبا .   
فهل يريد ان مينح نفسه فرصة ألن  

 يكون والداً لستورمي؟ 
وكررت عليه السؤال " كنت ترتقب  
قدومي, ملاذا؟ هل هناك سبب حيتم 

 عليك ان تراين؟ هل اتصلت   
وص أمر ما؟" بك الشرطة خبص   



كان حيضن رأس الطفلة بيده حبذر ,   
مث رفعها لتصبح مبستوى كتفه, وشد  

 خبده على خدها . 
كانت تفوح منها رائحة بودرة انعمة    

وحلوة وبرئية.مل يكن يعرف ان  
 االطفال هلم مثل هذه الرائحة.

مل يكن يعلم انه مسؤول عن محاية   
خملوق صغري كهذه , ومل حيلم ابداً  
 أبنه سيشعر ابألبوة . لكنه يريد   



فعاًل ان يكون والداً, بقدر ما يريد  
 ان تكون كاثلني زوجته. 

اجاهبا " كال, على األرجح اهنم   
 اآلن قد اهنوا القضية" 

 " إذن مل اردت رؤييت ؟"
لكنها  اعاد الطفلة اىل الكنبة ,

سرعان ما بدأت ابلصراخ فحملها  
 اثنية . 



" اتصور اهنا جائعة" قالت كاثلني  
ذلك وهي يف طريقها اىل حقيبة  

 الطفلة لتأيت بزجاجة حليب"   
سأذهب ألسخن زجاجة احلليب 

 واعود"
بعد دقيقتني, عادت كاثلني بزجاجة   

حليب ساخنة, اخذها روس وجلس 
 ومعه ستورمي على إحدى  

.الكنبتني   



يف الوقت الذي كان روس يطعم 
الطفلة ذهبت كاثلني اىل املطبخ 

 لتحضر إبريقاً من القهوة الطازجة ,   
وصينية وضعت عليها بعض  

السندويشات . مل تكن هي جائعة , 
امنا تصورت ان روس قد يكون 

 كذلك,  



كانت يف الوقت نفسه حتاول ان  
تشغل نفسها كي تبقى بعيدة عنه  

 قدر االمكان.
ت مضطرة ان تقومي بذلك من  " لس

اجلي " قال ذلك وهو يومئ برأسه  
 اىل حيث وضعت السندويشات   

. 
------------------

--------- 



نظرت كاثلني من حوهلا , فوجدت 
ان روس قد اصبح يف املطبخ 

وبعصبية التقطت فوطة ومسحت  
 هبا  

 يديها .
" حسبت انك مل أتكل شيئاً هذا 

 املساء , هل فعلت؟"
رأسه , كان متشنجاً ومل يستطع  هز 

 ان يتناول اي طعام .



" مل آت اىل هنا كي حتضري يل شيئاً 
 آكله" 

محلت صينية الطعام لتضعها على 
طاولة املطبخ , مث اخذت حتدق اليه 

 وهو جالس اىل الطاولة قبالتها ,   
 مث سألته " اين ستورمي؟؟" 

" انئمة , وضعتها على سريرك ,  
غطيتها ووضعت وسادتني على 



جانبيها " اضاف مجلته بسرعة قبل 
 ان   

 يعطيها فرصة لتجيب . 
" لقد تذكرت " قالت هبدوء وغدت 

عيناها رقيقتني , وهي تنظر يف  
 وجهه.

قال بصوت خافت" اين اتذكر  
االشياء اكثر مما تتصورين" وكاثلني  

كرت كل   كانت تذكر ايضاً فقد تذ   



حلظة قضتها بني ذراعيه , كما  
تذكرت كل تنهيدة وقبلة وكلمة قاهلا  

 هلا .
كان كل ذلك يشتعل يف خميلتها,   

وكأن روس كان قد طبعها به من  
 دون ان يتملكها ... سببت هذه   

االفكار تورداً يف وجنيت كاثلني , مما  
 اجربها على ان ترد نظرها عنه.رحيانة 



اً من القهورة, قدمت له فنجاانً كبري 
وهي تقول " اخربت اهلي مبا  

 اعلمتين به الشرطة, كما حتدثت  
 ابملوضوع مع ابركر مونتغمري "

تناول روس قضمة  من سندويشه ,  
لكنه شعر وكأنه يقرط قطعاً من  
 حطب , فما حري به ان يقول ؟



بقيت للحظة ال تستطيع ان تنظر يف  
عينيه , مث هزت كتفيها , انه غري  

على ان يشعرين بشيء من    قادر  
االطمئنان , على الرغم من ان 

وصاييت اآلتية قد تنتهي بني يوم و  
 آخر.

بدا عليها وكأهنا قد استسلمت  
لألمر الواقع , فما كان من روس اال  



ان مد يده وهزها قلياًل وقال " ال  
 يسعنا   

التباطؤ يف املوضوع اكثر مما حصل .  
او غداً   كاثلني علينا ابلزواج , اآلن

 أبسرع ما ميكن"
مل جتبه كاثلني , بل اخذت حتدق  

شاردة األفكار, ابلطرف اآلخر من  
الغرفة , وتساءل نفسها كيف  

 ستبدو   



حياهتا , لو ان روس و الطفلة ختليا  
 عنها .

 " كاثلني هل مسعت ما قلته؟" 
التفتت لتنظر اليه وقد صممت على 

مواجهته بقلب جريء " روس, ملا 
 حتاول إزعاجي هبذا املوضوع ,  

فقد اجبتك بكال وكنت اعنيها , لن 
اتزوجك اآلن او يف اي وقت من  

 األوقات"



وضع السندويش على الصينية ,  
واخذ يفرك وجهه بكلتا يديه  

املتعبتني " إذن كل ما استطيع قوله  
 هو انك   

 تريدين ستورمي اىل حد كبري" ال
ارادت كاثلني ان تصوب اليه لكمة  

من قبضتيها, لكن كل ما امكنها  
 فعله  



هو اهنا حدقت به بقوة, فيما  
احست أبمل فاتر يتسلل اىل  

 جسمها.رحيانة
" كيف جترؤ على التفوه  مبثل هذا  

القول امامي ! انت ال تعرف كم 
 تساوي هذه لطفلة ابلنسبة يل"  

عت بصوت خافت " انت ال اتب
تعرف كم اان اريدها!" كل تلك  



الشكوك والظنون اليت كانت قد  
 شعرت هبا  

خالل االايم القليلة املاضية جتمعت  
فجأة يف جنجرهتا , وتكاد ختنقها  

 جزعاً, وبغصة خائقة , هنضت عن  
مقعدها وخرجت مسرعة من الغرفة  

 قبل ان متنحه الفرصة أبن يوقفها.
------------------

---------------- 



بعد حلظات قليلة وجدها روس يف 
احدى غرف النوم االضافية , كانت 

 جالسة على حافة السرير , وقد  
بدا كتفاها مرتهلني ورأسها منحنياً اىل  

االمام . جلس اىل جانبها ورفع  
 وجهها مقابل وجهه . فوجد دموعاً  

 تبلل خديها.رحيانة 
احس انه طعن يف الصميم , لدى 

رؤيته تلك الدموع , ويف تلك  



اللحظة كان كل مراده ان يضمها  
 بني   

ذراعيه , وميسح بقبالته تلك الدموع  
اي كاثلني ! رمبا  عن خديها" آسف 

 كنت خمطئاً!" 
 "كنت خمطئاً؟!" 

رفع يديه االثنتني عالياً, مث انزهلما  
بعجز حىت ركبتيه , " اين ال افهمك  

 اي كاثلني " 



كانت ترجتف كحيوان وقع يف فخ   
وغري قادر على التحكم مبصريه "  

كال, انت ال تفهم اي روس , ألنك 
 ال  

تعرف وان علمت هل ستتمكن من  
بب تعلقي بستورمي اىل حد معرفة س
 كبري " 



مد يده وملس هبا احدى وجنتيها 
وقال "إذن اخربيين اي كاثلني , انين  

 اكاد امتزق من الداخل وارغب  
يف مساعدتك , لكن اجهل أيية  

 وسيلة" 
شيء ما يف صوته دفع هبا على  

الفور لتنظر اليه, وادركت اهنا مل تعد  
 تطيق التفكري بنفسها  فقط ,   



اعرها ورغباهتا , كان عليها ان ومبش
تفكر اآلن بروس ومبا يتسبب له  

 فقالت " السبب هو اان ..." هزت  
رأسها وتوقفت عن الكالم مث 

حدقت به من جديد " احلقيقة اي 
 روس اين ال استطيع االجناب"

شعر روس وكأنه طعن يف صدره , مث  
تغري مزاجه , كاثلني حلوته , ال  

يكن يصدق  ميكنها ان تنجب , مل   



ما يسمعه! ومل يرغب يف ان يصدق 
 ذلك! 

َ مل ختربيين؟"  " كاثلني ... اان .. ملم
تعجبت إذ سأهلا مستفسراً ,  

وراحت تتفحص وجهه بعينيها ,  
وهي جتيب" ألين مل استطع! ومل اكن 

 اريد   
ان تعلم ابألمر! هل تظن انه أمر  
تفتخر امرأة أبن تعلن عنه للرجل 



فجأة عن الكالم الذي..." وتوقفت 
  , 

مرتعبة مما ستتفوه به, الرجل الذي  
حتبه ! وبعجز التقطت نفساً , مث 

 التفتت بعيداً , واخذت حتدق يف  
غرفة النوم اليت بدت مظلمة بعد ان  

 غربت الشمس.رحيانة



" كاثلني انظري ايّل" رفع ذقنها حنوه  
واتبع "أمل اوضح لك األمر اكثر من  

   مرة ان عليك ان تعلميين
بكل شيء حيصل معك! حسناً ,  
كنت اعين ان ختربيين أبي شيء  

 وبكل شيء " ارخى يده عن ذقنها   
وابقى اصبعه ميرره برقة فوق خدها ,  

مث قال برقة" كان علي ان اتفهم  
 ذلك , وقد فهمت اآلن "



لقد ااثرت ملسته ورقته احساس 
حنني مر حلو يف قلب كاثلني " اين  

ايروس,    سعيدة ألنك تتفهم وضعي  
َ كنت  واآلن اصبح واضحاً لديك ملم

 ارفض الزواج منك "
هز رأسه بذهول وقال " كال, مل   

يتضح يل األمر بعد, فكونك ال  
تنجبني امر ليس من شأنه ان يقف  

 عائقاً   



دون زواجك مين. جيب ان يكون  
حافزاً لك لتزداد رغبتك ابلزواج   

 مين... خاصة ان ستورمي هي  
الوحيد لديك"الطفل    

------------------
------- 

بدت مرهقة , مث هنضت واخذت 
تتمشى يف الغرفة , وفوق الطاولة  



عن ميينها , كانت قد وضعت 
 إطاراً   

يف داخله صورة مشرتكة هلا ولسام  
ونك , فأمسكت هبا وامعنت النظر  
 فيها, لدقائق طويلة قبل ان تقول "   

 انت مل تفكر هبذه اي روس "
يف الغرفة مث وقف على مقربة   تقدم

من كتفها وقال " وانت تفكرين  
 كثرياً" 



ادرات رأسها لتنظر اليه وتقول " 
احياانً , يتوجب على الواحد منا ان  

يفكر , لقد سبق ان عانيت مرة 
 من   

هذا األمر اي روس . فغريغ كان يريد  
عائلة , ومل اكن اعرف ملاذا .. فهو 

    مل يكن من منط الرجال الذين 



حيرتمون العائلة, رمبا كان ذلك  
بسبب ااننيته, ال اعرف و األهم هو  
 انين مل استطع ان اجنب له طفاًل, مل  

يكن سعيداً بزواجنا, وكان يشعر  
 ابلغني كما مل يكن راضياً عن زواجنا"

شعرت به على مقربة حثيثة منها ,  
وصدره قد المس كتفيها, ويداه  
  تعبثان بشعرها , كانت ستنفجر

 ابلبكاء  



 هلفة عليه.رحيانة 
" ارى انك ترغب يف زواج شكلي 
فحسب, وماذا لو انك وقعت يف  

حب امرأة واردت ان تنجب 
 اطفااًل   

منها  ؟ فهل تعلم اين حينها سأشعر  
 بعقدة ذنب حيال األمر؟"



كيف عليه ان يقنعها أبن خماوفها ال    
اساس هلا ؟ كيف عليه ان خيربها   

امرأة  اخرى   أبنه لن يقع يف حب   
مطلقاً ألنه واقع يف غرامها؟ وسيغرم 
هبا ملدى احلياة؟ شعر انه لن يتمكن 

 من اقناعها . 
من احملتمل اهنا ستفكر أبنه يقوم  
بذلك ليطرد عنها خماوفها , وان  



صدقته , فال ريب اهنا ستبتعد عنه  
 قدر  

 ماتستطيع.
قال وهو يتمتم حيال هذا الوضع  

عجلني االمور  امليؤوس منه " انك تست
 , ابالضافة اىل انه يف حال  

حصول ذلك, ميكننا االنفصال , 
 كما اوحيت اليك سابقاً"



اندفعت حنوه بوجه جتمد غضباً  
وصرخت " إنه لشيء رائع, اليس  
 كذلك , تريد ان مننح ستورمي   

والدين وندعها تعتاد على أم و أب  
, مث تنفصل بعد ذلك وتشتت 

من شرح  العائلة , كيف سأمتكن 
 األمر   



هلا! وان اقول هلا أبهنا مل تكن تعين  
لنا شيئاً , وان والدها اراد ان يرحل 

 عنا ليكّون عائلة جديدة؟" 
اراد روس ان يطلق شتيمة بكل  

جوارحه , لكنه بدل ان يستعجل  
األمور, التقط نفساً عميقاً ليهدئ 

 من   
روعه, ويقول " لن يكون األمر على  

"هذه الصورة اي كاثلني  



كانت تزرع خطواهتا حوله , وهي  
ترتعش من أعلى رأسها حىت امخص  

 قدميها " روس! لن اانقش هذا   
املوضوع بعد اآلن , يف احلقيقة ,  

 افضل أال أراك بعد اليوم!"
كان روس يتفرس هبا وهو يرتاجع  

خبطواته عنها اىل الوراء , واحس أبمل  
 ينتابه , وكأهنا غرزت يف صدره  

 خنجراً. 



" وماذا بشأن ستورمي ؟ هل  
 ستمنعيين عن رؤيتها؟" 

من على عتبة  غرفة النوم ,  
استدارت والتفتت اليه , فبدا هلا  

وقد ارتسم األمل على وجهه , 
 وادركت اهنا  

كانت تسبب األذى هلذا الرجل. 
وحقيقة كانت تكره ان ترى ذلك . 



لكنها كانت تتصرف على على  
 هذا   

كانت  مغرمة به, كان  الشكل, ألهنا  
عليها ان تذكر نفسها بذلك طوال  

 الوقت, و إال لكانت ذابت أملاً. 
------------------

-------- 
" ال , لن امنعك من رؤيتها , تراها  

ساعة تشاء , لكن ما بيننا قد انتهى  



, وال تعد تذكر كلمة زواج امامي  
 بعد   

 اليوم!"
*** 

" حسناً, ايها التالميذ, غداً سنناقش 
بنود القانون, من منكم يستطيع ان 

 يسمي يل البنود العشرة األوائل   
 اليت يتألف منها القانون؟"



واستدار روس عن اللوح فرأى اايد  
مرفوعة يف اهلواء, فأشار اىل فتاة  
 شقراء جتلس يف املقعد األخري ,  

فأجابت " قانون حقوق االنسان اي 
دوغالس"  سيد  

" صحيح اي سينثيا" مث استدار اىل  
اللوح, وبدأ ابلكتابة " إذن واجبكم  
 املنزيل للغد سيتلخص أبن تدونوا   



وصفاً خمتصراً لكل بند يتألف منه 
قانون حقوق االنسان" قرع اجلرس 

 ومأل الضجيج الغرفة, فيما كان   
التالمذه يتنادون ويندفعون ابجتاه 

 الباب.
جيمع كومة من   وبينما كان روس 

األوراق ليأخذها معه اىل املنزل, 
الحظ ان احد التالمذة قد عاد 

 اىل   



غرفة الصف . التفت اىل أعلى ,  
 فكان احد تالمذة صف التاريخ. 

" هل نسيت شيئاً اي ماثيو ؟"    
فأجاب " كال, اي سيد دوغالس" مث 

تقدم حنو روس , واتبع " فقط اردت  
ان اسألك .. حسناً , تسري  

ئعة   شا  



يف املدرسة, انك عندما كنت تلعب 
ابيسبول يف الكلية , عرض عليك  

 احتاد الفرق الرايضية  عقداً"
اطرق روس يفكر , على ما يظهر ,  

ان ماثيو يرغب يف االنضمام اىل 
 فريقي الذي اقوم بتدريبه.

" ال ادري , اين مسعت الشائعة , 
 لكنها صحيحة"



َ انقطعت عن اللعب ؟   " واو , ملم
عين انت لست كبرياً يف السن كي  أ

 تكف عن اللعب"
اجابه مبتسماً وهو يربت على كتفه " 

كال, لست كبرياً يف السن, فقد  
 اصبت يف ركبيت, وهذا امر حاسم  

 ابلنسبة لرايضي" 



قال ماثيو " لذا استقلت " بدا على 
وجهه القنوط , وكأنه احس مبدى اب 

 ألمل الذي ختلفه االصابة " اظن   
تدريس قد يكون مضجراً ان ال

ابلنسبة لك بعد ان كنت تدرب يف 
 اندي الفرق الصغرية"

اجاب روس ضاحكاً " انه ليس أبمر  
مضجر , اين استمتع أبن ارى صبياانً 

 مثلك  يفهمون ما يعين قانون   



 حقوق  االنسان" 
 " هل ماتقوله صحيح؟" 

 اجاب " اهنا حقيقة"
 قال ماثيو " البد انك حتب األوالد "

انه مل ميتهن التدريس ألنه مل يعد  
قادراً على تدريب البايسبول . لقد  

ا كمهنة ليكسب قوته منها  اختار ه
  , 



وكان حيب ان يعايش التالميذ , 
حماواًل ان يفيدهم بشيء مميز يف 

 حياهتم , فهناك الكثريون ممن ليس  
لديهم اهل لرتعاهم, فهو هنا كي 
يرعى هؤالء , ألنه يكره ان يرى  
تالميذه مهملني ومبنوذين , كما 

 كان  
 احلال ابلنسبة له.



ئق قليلة غادر  وفيما بعد , وبعد دقا
روس املبىن , وهو ال يزال يفكر  
بتعليقات ماثيو , فكلماته جعلته 

 يالحظ   
كم هو  حيب األوالد , على الرغم 

 من انه يقدس حريته.
------------------

----- 



على اية حال , فقد تبدل وضعه 
هذا كله , بعد ان وجد ستورمي يف  
 رواقه , وعلى الرغم من ختوفه من   

. إال انه اراد ان يكون والداً  الزواج 
لستورمي , وليس مبقدوره ان يكون  

 والداً هلا إال اذا تزوج من كاثلني   
 وحاوال معاً حضانة الطفلة.

لكنه رأى ان ذلك الشيء من  
الصعب ان يتحقق يف الوقت  



احلاضر, فكاثلني غري مكرتثة أبن  
 ترى وجهه   

من جديد, حقيقة وعلى األرجح قد  
ادة ان مل تره.تكون اكثر سع  

واخذ يفكر بقنوط لقد تركها وحيدة  
ليلة البارحة, وقد آمله ان يكون  

 بعيداً عنها , لكن الليلة سيذهب   



لرياها ويرى الطفلة, ولن أييت على 
ذكر الزواج , لكنه سيلمح اليها أبنه  

 مل ينسى املوضوع.
 " ايروس؟" 

ولدى مساع امسه التفت روس ,   
 فرأى نك غاالغر يتقدم بسرعة حنوه.

" نك! كيف عرفت اين هنا؟"   



" تذكرت انك كنت حتدث والدي   
عن املدرسة اليت ستدرس فيها , هل 

 انت ذاهب اىل املنزل ؟" 
" هل من خطب ؟ هل حدث امر ما  

 لكاثلني؟" 
هز نك رأسه . لكن من وجهه  

تنتج ان املتجهم , استطاع  ان يس
 سؤاً قد حصل . 



" ليس هناك ما يزعج , فهي  مل 
تتعرض حلادث او ألي شيء من هذا  

النوع, لكنها يف حالة مزرية اي 
 روس  

, كان عليها ان تسلمهم الطفلة  
اليوم, فقد قدم احد العاملني يف  

املؤسسة املسؤولة عن رعاية  
 الطفل,   

 واخذ ستورمي اىل عائلة جديدة"



وكأنه تلقى ضربة فأس "  شعر روس 
 اين هي اآلن ؟"

" تعين كاثلني ؟"   
هز روس رأسه بقنوط.   
" اهنا اآلن يف املزرعة , وتبدو حزينة   

, مل يدعها والدي تنزل بسيارهتا اىل  
 منزهلا , ففكرت أبن أتيت انت   

اىل هناك وتراها , لعل هذا  
 يساعدها"



اندهش روس لطلب نك  وسأله "   
 ترغب برؤييت . مل  ال اظن ان كاثلني

 تطلب ان تراين , اليس  
 كذلك؟" 

قطب نك جبينه " كال, لكن اآلن 
ابلذات , كاثلني ال تدري ماذا عليها  

ان تقول او تفعل , وكل ماتعرفه  
 هو  

 اهنم اخذوا الطفلة منها"



رفع روس وجهه , حماواًل التقاط  
انفاس عميقة ليسكن األمل اجلامث  

 على صدره . 
, اان  قد تسببت هلا  " اهنا غلطيت

 بذلك"
عقد نك ذراعيه فوق صدره " تبدو 

وكأنك قد فقدت صوابك كما  
كاثلني , اهنا ليست غلطتك فهي 

 متعلقة  



ابلطفلة اىل حد كبري, أمل تعلم 
بشأن... حسناً , كاثلني ال تستطيع 

 ان تنجب اطفااًل" 
 " اعرف , فقد اخربتين"

ابدى نك دهشته , واستطاع روس 
الصدمة على وجه نك , كما ان يرى  

 ادرك ان كاثلني مل تسر ألحد  
عن عدم متكنها من االجناب , سوى 

 لعائلتها.



كان روس منشغل التفكري, يف حني 
  َ اتبع نك القول " اذن بت تعرف ملم

 هي تتأمل" 
 ------------------
------------------

-- 
" نعم, ال ارى اين استطيع فعل اي 

ضوع , لقد  شيء حيال هذا املو 
 حاولت ... ماكان ينبغي علّي ان   



آخذ الطفلة اىل منزل كاثلني تلك  
الليلة , كان علّي اصطحاهبا اىل  

 مكان ما يف آخر املنحدر" 
احاط نك كتف روس بذراعه وقال " 

لقد فعلت ما بوسعك من اجل  
الطفلة. ال تشعر بعقدة الذنب اآلن  

  , 
 فقط تعال وحتدث اىل كاثلني "

انتم نك , انت اهلها" " لديها    



" حسناً" وربت على كتفه تشجيعا له  
وقال " إهنا مل تعلم أبمر جميئي اليك, 

 وسوف لن اخربها انك آت ,  
لكن اؤكد لك ان العائلة كلها  
 ستتنفس الصعداء حني تراك"

َ ذلك؟"  " وملم
اجاب نك ساخراً" أال ترى ان  

كاثلني مغرمة بك؟ مجيعنا نعرف 
ك"ذلك , كاثلني حتب  



------------------
----------------- 

 الفصل الثاين عشر 
" كاثلني حتبك , كاثلني حتبك" وهو 
يف طريقه اىل مزرعة غاالغر , كانت 

 هذه الكلمات تدور يف رأسه   
 بشكل , ال ميكنه اسكاهتا. 



هل يعقل ان يكون نك على حق؟ 
هل حتبه كاثلني ؟ كانت كاثلني قد  
 رفضت الزواج منه, مل تكن تبدو   

 له كامرأة مغرمة. 
ولدى وصوله اىل املزرعة , استقبله 

نك على الباب وقاده عن طريق  
 املطبخ اىل غرفة اجللوس.



كانت اوليفيا اليسون  و إيال جيلسن  
على كنبة يقلبون صفحات اجملالت  

خلاصة ابلعرائس, اما كاثلني   ا  
فكانت جالسة على األرض مع  

بنجامني , حيث كان يريها العينني  
اجلديدتني اللتني خاطتههما إيال  

 على  
وجه الكلب الذي اهدته إايه كاثلني  

. 



قالت له كاثلني " اين واثقة ان ابدي  
يستطيع ان يرى هباتني العينني ارنباً  

 على بعد ميل واحد من هنا"
قة بن" هل سيطارد األرنب  قه

 وأيكله؟"
ابتسمت كاثلني بكآبة " ابدي  

يطارد األرانب فقط, مث يعود اىل  
املنزل , وأيكل طعاماً خاصاً  

 ابلكالب  



 ساعة العشاء "
قهقهة بن اثنية " ابدي ال يفعل ذلك  

اي كاثلني , ألنه ال أيكل طعام 
 كالب" 

اندى نك بن بتحبب " تعال اىل هنا   
لنذهب مع العم سام اي بين, ف

 الطعام اخلراف"



------------------
------------------

- 
كان بن دائم االستعداد للخروج مع    

نك, قفز من مكانه , وتبع نك اىل  
 خارج الغرفة , وهنضت النسوة  

الثالثة عن الكنبة , مث اندهتم إيال " 
هيا ايبنات , اظن حان وقت حتضري  

ول   العشاء , وزوجي يرغب بتنا  



الضلوع املشوية الليلة , وعلينا طهو 
 القليل من صلصلة الشواء " 

ابلكاد الحظ روس النسوة وهن   
خيرجن من الغرفة هبدوء, إذ كان ميعن  

 النظر بكاثلني اليت كانت ال  
تزال على األرض حتدق به  

 ايضاً.رحيانة 
اقرتب منها , والحظ اهنا كانت  

فخ  تبكي بكاٌء متواصالً مراً , فقد انت



وجهها وعيناها , وبدا شعرها  
 اشعث  

كما بدت حزينة جداً وايضاً مجيلة  
 جداً , وسألته " ماذا تفعل هنا؟"

اجاهبا هبدوء " مسعت بشأن ستورمي 
" 

ابعدت نظرها عنه, ورأى روس اهنا  
كانت حتاول جاهدة ان تداري  

 الدموع يف عينيها " مل تكن ملزماً   



 ابجمليء , فلن تستطيع فعل شيء"
بدا صوهتا فاتراً, وكأن كل ما فيها  

 كان قد توقف عن احلياة. 
الحظ روس اهنا مل تكن تريد رؤيته ,   

فكل ما كان يشغلها هو ان تستعيد  
 الطفلة , كانت احلقيقة مرة , قد  
يفهم نك عاطفة اليسون جتاهه ,  

لكنه ال يستطيع تفهم شعور شقيقته  



, فهي ال حتب روس , كان أيمل 
 اىل   

 حد اجلنون ان تغرم به.
ووصل اىل حد اجلنون يف تفكريه , 

حىت انه كان مستعداً لينافس كاًل من  
 ستورمي وعائلة غاالغر يف  

 حبهم لكاثلني . 
" مل ينته األمر اي كاثلني , فلم 

أيخذها احد بعد , فقط وضعوها يف  



دار لاليتام " مث جلس ابلقرب منها  
  , 

 حماواًل مواساهتا. 
نظرت اليه, وقد بدا وجهها متغضناً, 
والدموع متأل عينيها, مث قالت ابكية"  

 لقد اخذوها اي روس, وكأهنا مل  
تكن . اخذوا طفلتنا ! كانت ملكي 
وملكك انت , وليس ملكهم , هي 

 من حقنا !" 



جذهبا روس اليه وضمها بني ذراعيه   
بقوة وهو يقول " اعرف اي كاثلني ,  

 ان ذلك يؤملين ايضاً" قال  
ذلك وقد بدا صوته غليظاً مليئاً  

 ابلعاطفة . 
كانت تلهث ابكية وهي تدفن   

رأسها يف ثنااي قميصه وتتشبت 
 بيأس.



بقي روس هلنيهات طويلة يداعب  
شعرها ويربت على ظهرها , كي هتدأ  

 الدموع يف عينيها, فهو مل  
حيتمل رؤيتها وهي تتأمل على هذا 
الشكل, وعلى الرغم من انه مل  

 حيسب انه سيغرم أبية امرأة , فقد   
 احب كاثلني اكثر من نفسه. 

اخرياً , اندفعت مبتعدة عنه,  
ا , إذ مل  ومسحت عينيها بباطن كفيه



تسمح لنفسها أبن تبدو منهارة امام 
 روس  

, لكن حني التفتت حنوه ورأته  
ازدادت أتثراً ألنه اصبح جزءاً من  

 حياهتا, كما حتركت يف داخلها   
ذكرايت تلك الليلة األوىل حني قدم 

روس اىل منزهلا وبني ذراعيه  
 ستورمي, فقد كان متجمداً من  



ان الصقيع وغطاه الثلج , لكن ك
تفكريه واهتمامه منصبني على الطفلة  

 , وقد احبته ألجل ذلك, واليوم   
هناك اسباب اخرى جعلتها 

 حتبه.رحيانة
كانت حتس وكأن قلبها انفطر, ليس    

ألهنا ستتخلى عن الطفلة, لكن ايضاً  
 ألهنا ستتخلى عنه, فهو رجل  



من حقه ان ينجب اطفااًل , ومبا اهنا  
, ارادته   ال تستطيع ان متنحه طفالً 

 ان يبقى حراً يف اختياره امرأة   
تنجب , مث قالت " اين آسفة " مث  

هنضت من مكاهنا وبدأت ترفع  
 شعرها املشعث عن وجهها. 

------------------
------------ 



اتبعت كالمها " مل اكن اريد ان   
تفعل , اعتقد انك تعرف ... اين 

 اضعف امرأة قابلتها"
اظن انك   " ال اعتقد انك ضعيفة, 

 انسانية وحسب"
احست بغصة يف حلقها , مث  

 استدارت  وتقدمت حنو املوقد.



" نعم, حسناً, اين اآلن ال احس  
ابنسانييت , اشعر فقط أبين ميتة من  

 الداخل" 
هز روس رأسه ببطء, لدى مساعه 

 تعبريها املنهزم.
" كاثلني جيب ان أال تستسلمي ان  
املوضوع قد انتهى, واهنم  اخذوها 

 مين ولن استطيع ان استعيدها,  



علينا ان نكافح كي ترجع الينا , 
فأمها احلقيقية ارادتك انت ان  
حتصلي عليها , رمبا هناك من  

 وسيلة  
 جتعل األم تتنازل عنها لك" 

اومأت كاثلني برأسها انفية " ال اظن   
املرأة صغرية السن, وان مل  ذلك , 

 تكن كذلك, فاين متأكدة , انه  



يتوجب علّي ان استمر إبجراءات  
 احلضانة كي احصل عليها"

 اجاهبا حبزم " سوف حنصل عليها" 
" وكيف تعتزم القيام بذلك اي روس  

؟ ال تتصور كم هناك من ازواج ,  
 امساؤهم مدونة على الئحة االنتظار   

لصرب  كي  , وهم ينتظرون بفارغ ا
تظهر مولودة مثل ستورمي ,  



وسيكون امسي األخري على جدول  
 الئحة   

 االنتظار"
وبعزم ال يلني , اندفع روس اليها  

 وامسك بذراعها . 
" حنن اول من حصل على ستورمي ,  

وحنن قد انقذانها من العاصفة  
 اجلليدية , وجيب ان حيسب لكل  



هذا حساب. سنتحدث اىل حماميك  
زواجنا , وسنريه ونرى  ونعلمه أبمر  

 دائرة رعاية االطفال كم حنن  
 نريدها!" 

حدا هبا غضبها ألن تفلت ذراعها   
 من قبضته. 

" لقد قلت لك مراراً ال تذكر تلك  
الكلمة امامي اثنية! كيف تفعل ذلك  

 .. تذكرين هبا اآلن ؟ ماذا حتاول   



 ان تفعل ؟ ان تشتتين كلياً!"
لكن كان واضحاً, انه ااثر غيظها , 

روس مل يكرتث لألمر , فالغضب 
افضل بكثري من الدموع , واآلن  

 حان  
الوقت ألن ترى  األمور على 

حقيقتها , قبل ان يصبح الوقت 
متأخراً , فال يعود ابمكاهنا فعل اي  

 شيء .



"دائماً, تلحني علّي أبنك تريدين  
َ ال تقدمي  الطفلة اىل حد كبري ملم

َ ال تكف ني  الربهان على ذلك ؟ ملم
 عن  

حماولة االختباء خلف اعذار وتربهنني  
 كم انت تريدينها!"

حركت كاثلني شفتيها لتحتج " ليس 
علّي ان ابرهن شيئاً!" واخذت 

 تدمدم وعيناها تقدحان انراً" مث اين   



 ال اختبئ وراء اعذاري!" 
" نعم, انك تفعلني! لديك شىت  

االسباب واألعذار كي ال تتزوجي 
مين, لكن كالان يعرف ان هذه 

 األعذار   
هي ليست السبب احلقيقي 

 لتحاربيين هبا!"



فجأة هدأ كل مايف داخلها متاماً, هل  
يدري ؟ هل يدري اين احبه؟ 

 اشاحت بنظرها عنه واخذت   
حتدق يف النار املشتعلة , مث سألته " 

ذا تقول؟"ما  
" اقول انك ال تريدين الزواج مين  

 ألنك جزعة جداً"
 " لست جزعة! اين..." 



------------------
----------------- 

اطبق يديه حول كتفيها , ماكان منها  
إال ان التفتت ونظرت اليه " ال  

 تكذيب علّي اي كاثلني, ان خوفك   
من احلياة يفوق خوفك من ان  

 ختسري ستورمي" 
" هذا ليس بصحيح!" اخذت تبكي  

 وكان جسدها بكامله يرجتف. 



دفع به أيسه ألن يضغط ابصابعه  
على كتفيها ويقول " إهنا احلقيقة اي  

لني , عندما تنظرين إيّل واىل   كاث  
ستورمي , فانك ال تفكرين إال  

بزوجك و ابلطفل الذي مل تنجبيه.  
انت يف احلقيقة ال تفكرين يب او  

 هبا,   
او مبا قد يكون افضل لنا! انت  

 تفكرين بنفسك!"



فجأة حتجرت عيناها اخلضراوان" 
انت... انت سافل , قاس" وقبل ان  

ا بني   يتدارك ما كان يفعل , ضمه  
ذراعيه, وكانت ضمته قد ازالت  

 الغضب اجلامث على صدرها.
ابتعد عنها وقال " اىل اللقاء اي   

كاثلني, عندما تقررين ما تريدينه  
 ابلفعل , تعرفني اين جتدينين "



كانت كاثلني تراقبه , وهو يغادر,  
وكانت كاثلني تتساءل مىت سيهمد 

 ذلك احلنني يف قلبها, وكم  
لوقت كي سيستغرق من ا

 تنساه.رحيانة
*** 

 " كاثلني , ما رأيك هبذا الفستان؟"



نظرت كاثلني اىل الفستان الزهري   
الذي كانت اوليفيا قد وضعته على  
 اليسون , وكانت حتاول ان تبدي   

اهتمامها ابألمر قدر االمكان " انه  
 فستان عرس خالب"

وبتجهم اقرتبت اوليفيا من كاثلني   
تيت اىل هنا وقالت " حسناً, لقد ا

كي تساعدينا, إذن عليك عليك  
 ان   



تفعلي , ال ان جتلسي هناك منقبضة  
 الصدر"

" لست منقبضة الصدر " ودار  
 شجار بني كاثلني و زوجة اخيها.

" تبدو كئيبة , اليس كذلك اي 
 أليسون ؟"

اومأت اوليفيا برأسها " ظننت انك 
 متحمسة لعرس نك و أليسون "



ان اكون   " اين كذلك, ال ميكنين
 اكثر محاسة , فأليسون تعلم ذلك"
" حسناً " قالت اوليفيا وهي متد 
يديها يف اهلواء" إذن تصريف على 

هذا النحو , تذكري العرس  
 يصادف   

يوم عيد احلب, ومل يعد لدينا سوى  
وقت قصري لنجهز كل شيء , علينا  

 ان جند الفستان الالئق , فستاانً  



ون ,  يذهل نك حلظة يراه على اليس
جيب ان نقسو كثرياً , فنك ال زال  

 حيلم" 
قالت كاثلني " حسناً , سا حاول ان 

اكون اكثر محاسة, ان كان هذا  
يرضيكما " من مث ضحكت  

 ضحكة  
عريضة واتبعت " هل أبدو حبال 

 افضل؟" 



اجابتها اوليفيا " ستبدين حبال  
افضل , لو انك تصرفت على 

سجيتك" خلعت اليسون الفستان  
   الزهري 

 اللون وهي تتنهد.رحيانة 
" من األفضل يل ان ارتدي الفستان  
الذي اشرتاه يل نك وارتديه يف حفلة  

 زواجك اي اوليفيا "



------------------
------ 

بدت كاثلني مكتبئة , كانت حتب  
اليسون و تتمىن هلا عرساً رائعاً ,  

لكنها جتد صعوبة يف ان تظهر  
 مشرقة ,  

لقد بدت يف وضع سيء قالت هلما  
" ال تكوين سخيفة, انت تستحقني  

 فستان عرس انيق " مث تقدمت  



من اليسون  وضمتها بني ذراعيها "  
 ال هتتمي كثرياً ملزاجييت اي أليسون " 

وضعت اليسون يدها على خد 
كاثلني , واجابت " حنن نتمىن   

 سعادتك فحسب"
" نعم اعرف وسأكون سعيدة , فقط  
امنحوين بعض الوقت , هذا كل ما  

 احتاج اليه , واآلن سأخرج  ال  



تفرج على واجهة العرض كي اختار 
لك فستاانً آخر جتربينه" يف اللحظة 

 اليت غادرت فيها كاثلني غرفة   
دال املالبس , بدأت اوليفيا  استب

واليسون  تتبادالن نظرات  يشوهبا 
 القلق. 

قالت اوليفيا " علينا ان نفعل شيئاً  
 حيال هذا االمر"



وافقتها اليسون قانطة" انت على 
 صواب", لكن ما احلل؟" 

واخرياً , استقر رأي النسوة الثالث 
على فستان عرس عاجي اللون ,  

  ومزركش من الطراز القدمي, ذي
 ايقة  

عالية. بدا الفستان الئقاً جداً على 
اليسون , وانعكس لونه على شعرها  

 األمحر , فازدادت مجااًل. 



سرت النساء الثالث الختيارهن  
فستاانً مجياًل, وقرروا ان يتناولوا  

 طعام الغداء يف مطعم قريب, يقدم  
 مآكل مكسيكية شهية. 

قالت اليسون " لقد اشتقت اىل  
يه ان يعود اىل فورت  نك, اذ كان عل

سيتل" جلست الشاابت الثالث  
 اىل   



طاولة قريبة من النافذة , وبدأن 
بتناول رقائق التورتيال مع الصلصلة 

 , وهن ينتظرن الطبق االساسي. 
اجابت اوليفيا " اعلم انك  

ستفتقدين له , لكنه سينتقل اىل 
مركز عمله يف فورت شايف االسبوع 

 القادم,  
نزل , تستأهل منك  وعودته اىل امل

 االنتظار"



وافقتها اليسون الرأي , ضاحكة"  
لقد فرحت اجلدة ألجلي, حني 

علمت اننا سنسكن هنا, واعتقد 
 اهنا  

 افتقدت لك اكثر من افتقادي له"
اضافت كاثلني " مجيعنا مسرورون  

ألنك ونك ستعيشان يف مكان قريب  
 منا" 



اجابت اوليفيا" خصوصاً سام ,  
ك , لكنين احسب فهو ال يقر بذل

ان نك يفتقد سام كثرياً عندما 
 يكون   

غائبا" مث حدقت بكاثلني " وهو  
ايضاً يتساءل كيف ان روس مل يظهر  

 مؤخراً , فهو يرغب مبجيء روس   
 للعشاء ذات ليلة " 



خفق قلب كاثلني بسرعة لدى  
مساعها اسم روس , لكنها التفتت 

اىل زوجة اخيها و رفعت كتفيها بال  
 مباالة. 

" اين متأكدة انه سيأيت ان انت  
 اتصلت به"

" يف حال جميئه , انذريين فقط كي ال  
 اكون معكم "



اطلقت اوليفيا صواتً ساخراً " كاثلني  
لقد تعبت من التظاهر امامك ابحلذر   

 وكذلك هو احلال ابلنسبة  
ألليسون ولبقية العائلة , نعلم انك  
مستاءة بسبب ستورمي ! لكن ما  

شأن روس؟ نريد ان نعرف ما  
 حصل  
 بينكما؟" 



" مل حيصل اي شيء " اجابتها   
كاثلني بذلك وهي حتاول أال تنظر  

اليهما , مث اتبعت " اآلن وقد 
 رحلت   

ستورمي , مل يبق هناك سبب لبقائنا 
 سوايً" 

رمقت اوليفيا اليسون قبل ان توجه 
انتباهها لكاثلني " كيف ميكنك قول 

 ذلك؟"
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قالت ابختصار " ألن تلك هي  

 احلقيقة"
" قال سام أبن روس طلب منك 

 الزواج"



د كاثلني ترجتف وهي متدها بدأت ي
لتتناول كوب ماءوقالت " سام كثري  

 الكالم"
اجابت كاثلني" حسناً, اعين فيما 

يتعلق مبوضوعي, مل يكن حرايً به ان  
 خيربكم عن املوضوع"

تنهدت اوليفيا ابمتعاض , مث قالت 
اليسون " كنا نظن انك مغرمة بروس  

 , واآلن يبدو انك ال ترغبني حىت   



 برؤيته" 
" انت على حق, ال اريد ان آراه , 

عندما ..." كان عليها ان تتوقف عن  
 الكالم , مل تستطع اخبارمها اهنا  
كلما وجدت يف نفس الغرفة مع  

روس كانت حتس كأهنا ستنفطر  املاً,  
 كانت حتث نفسها على متابعة  



حديثها, وهي متد يدها لتتناول رقاقة 
  تورتيال " صدقاين , عندما اقول انه

 من األفضل يل ولروس أبال  
 نتقابل"

سألتها اوليفيا " اذن, روس ال 
يهمك؟ كنت تقضني وقتك معه من  

 اجل الطفلة"
" كال... أان ..." وعال وجهها  

انزعاج مث حدقت ابملرأتني " ليس  



علّي ان اشرح لكما شعوري حنو 
 روس "

وافقتها اوليفيا الرأي " كال , لست 
 مضطرة لذلك "

" لكننا هنتم ألمرك ,  قالت اليسون
وحنن نعلم, حسناً.. تذكرين كم كنت 

 مرتبكة وخائفة عندما طلب نك   
الزواج مين , وقد اوعزت ايّل حينها  

 أبن يعوزين رؤية األشياء بوضوح" 



" قالت اوليفيا " واان متأكدة من  
انك مل تنسي كم كنت ايئسة عندما 
 كنت احاول قطع عالقيت بسام,   

ن خيبيت يف لكن على الرغم م
استمرار العالقة, فقد بقيت حتثينين  

 على االستمرار بعالقيت به"
اجابت كاثلني مكتئبة" اي شخص 

كان عليه ان يفعل ذلك, فقد كنت 
 اتئهة وكذلك كان األمر ابلنسبة  



 ألليسون"
بعد ان فشلت من وضع حد 

السئلتهما, احننت كاثلني فوق  
الطاولة قبالة السيدتني , وبدأت  

 تتحدث  
بصوت هادئ لكن جاد " كالكما 
تريدان معرفة حقيقة شعوري جتاه 
 روس؟ احبه حباً مجاً, واين ايئسة   



من دونه, لكن هذا أمر علّي ان  
 اعتاد عليه"

هزت اليسون رأسها ممتعضة , يف  
لقت اوليفيا نفساً عميقاً, حني اط

 الحساسها خبيبة أمل.
 سألتها اوليفيا " ملاذا؟" 

حاولت كاثلني التغاضي عن األمل 
الذي كان يعصر يف صدرها ,لكن 

 دون جدوى, ألن ذلك ابن يف   



صوهتا وهي تقول " روس ال حيبين , 
 حىت لو كان حيبين , فلن اتزوجه "

" كالم مقنع!" علقت اوليفيا ساخرة 
د يسعدك الزواج منه, لكن ال " ق

نستطيع ان حنظى بذلك. فقد 
 خيرب   

عليك خططك لالستمرار خبيبة  
 األمل لبقية حياتك!"



كانت كاثلني حتدق حبركة السري يف  
اخلارج من خالل النافذة الزجاجية " 

 كالكما تعتقدان ان األمر   
بغاية البساطة... واحسب انه يبدو  

كذلك لكما, فلكل منكما رجل  
بها"حي  

سألتها اليسون" كيف تعرفني ان  
 روس ال حيبك ؟ هل سألته ؟"
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" كال , ولن أسأله , املسألة ال  
تقتصر على سؤايل او عدم سؤايل 

 له"
كان االندهاش ابدايً على وجه كل 

من اوليفيا و اليسون, مث كررت 
اوليفيا القول " املسألة ليست  

   مسأله 



حب؟ هيا اي كاثلني , لطاملا كان 
احلب اساس كل املسائل . ال حتاويل  

 ان تقويل العكس"
" حسناً" وادركت ان هاتني السيدتني  

لن يقطعا حديثهما ما مل تفضي 
 اليهما بسرها" اين احب روس  

لدرجة اين ال ... اريد الزواج منه. 
انتما تفهمان اين ال استطيع االجناب 

ن اتزوجه ؟ انه   . فكيف ميكنين ا  



شاب , كيف ميكنين ان احرمه من  
 فرصته يف بناء عائلة؟" 

مدت اوليفيا يدها من فوق الطاولة  
وملست يد كاثلني " رمبا روس ال  

 يرغب بسواك " 
فجأة , غصت كاثلني و اغروقت 

عيناها ابلدموع ومل  تستطيع الكالم  
بعد هنيهة قالت اوليفيا " تعلمني  

 انه   



م للزواج , مل يسألين  عندما طلبين سا
ان كنت قادرة على االجناب ام ال . 

 فالنساء حقيقة  ال يعرفن ان   
كانوا سينجبون إال مىت حاولوا  

ذلك, وإذا ما احب رجل امرأة , 
 فقد ال يعنيه ذلك البته" 

وافقتها اليسون الرأي" اعلم ان  
لدي بنجامني , ويف حاليت , قد ال 



فنك خيتلف األمر كثرياً, ومع ذلك 
 مل  

يسألين ان كنت سأجنب املزيد من  
االطفال. كل ما اعرفه , هو انه كان  

 سيتزوجين حىت لو علم اين   
 عاقر "

وقبل ان يقال املزيد, تقدمت حنوهم 
املضيفة وهي حتمل وجبة الطعام. مث 

 بدأن يتناول الطعام , ويف  



هناية األمر حتول حديثهن اىل  
التحضريات اخلاصة بروس اليسون  

 ونك.
تنفست كاثلني الصعداء, لكنها  

كانت متضايقة مما ذكرته اوليفيا و  
اليسون حول موضوع احلب و  

 األوالد .



رمبا كانت ترغب وتتوقع ان تكون  
االشياء على امت ما ميكن , رمبا لو  

 اهنا وافقت على الزواج من روس ,   
قد يغرم يف النهاية هبا , وال يكرتث 
لشيء , سوى ان يكوان معاً , وما  

 كانت تفكر به , كان أمراً اكرب مما   
 يتوق اليه قلبها املتعب.رحيانة

 
 الفصل الثالث عشر 



التايل كان يتساقط رذاذ  يف اليوم 
مطر ابرد , وبدا الطقس كئيباً كمزاج 

 روس, لكنه مل يدعه يؤثر على   
نشاطه لتدريب البايسبول , وعلى  

ارض امللعب , طلب روس من 
 الصبية ان يقوموا حبركات مجبازية   
روتينية, ليكتسبوا لياقة بدنية قبل  

حلول فصل الربيع , حيث ميكنهم  
 التدريب يف احلقل. 



َ ال   انداه احد صبيان اجملموعة " ملم
ميكننا لعب لعبة الكات  ايها  

 املدرب؟" 
هز روس رأسه " لن تلعبوا البايسبول  

او الكات , قبل اسبوع آخر على 
األقل , فالفرق الذي سيفوز 

 ببطولة   



الوالية هلذه السنة سيكون الفريق  
األقوى , واعتقد ان فريقكم سيفوز"  

شرة دورات   واضاف قائاًل"قوموا بع  
حول امللعب , مث عليكم الصعود اىل  
هناية املدرج وبعد ذلك النزول منه .  

 وبينما كان روس يراقب  
جمموعته يف صعودها اىل آخر  

املدرج, الحظ شكاًل مألوفاً لديه  



واقفاً عند طرف الساحة , وانشغل  
 فكره  

بشىت األفكار بينما كان مهرواًل  
 ابجتاهه .

 " مرحباً اي روس" 
مد روس مصافحاً سام حبرارة , وهو  

يقول " سررت لرؤيتك , ما الذي  
 أتى بك اىل املدرسة ؟ البد انك   

 صممت على لعب البايسبول " 



ضحك سام قائاًل" لن يسعين لعب  
البايسبول , ان كان علّي ان اقوم  

بكل هذه التمارين " قال ذلك  
 وهو  

يومئ اىل جمموعة الصبية اليت كانت  
ة حول امللعب الرايضي.هترول مرهق  

ضحك روس , واجابه" وهم ايضاً ال 
حيبون التدرب" ومالبث ان ارتسم  
 تعبري صارم على وجه سام, فأيقن  



 روس ان الرجل مل أيت اليه ليمازحه.
وقال " لن اضيع وقتك اي روس ,  

مررت فقط ألسألك عن عدم جميئك  
 اىل املزرعة يف األسبوع  

 املاضي, مجيعنا افتقدانك" 
فكر روس متأسفاً : مجيعهم ابستثناء 

 كاثلني. 
لكنه قال " كنت قد انشغلت  

 ابلوظيفة اجلديدة "



اجاب سام عابساً " اريد ان ادخل  
يف صلب املوضوع , واطلب منك  

 الشيء نفسه" 
سأله روس قبل ان يتابع حديثه" هل 

عرفت كاثلني شيئاً عن موضوع  
 الطفلة؟"

 " كال, ال اظن"
حاهلا اآلن؟ اعين  " إذن ... كيف 

 كاثلني " 



نظر سام اليه وهو يفكر " اهنا ايئسة  
, لذا اتيت , اردت ان اعرف حقيقة  

 شعورك جتاه شقيقيت"
*** 

" سام , لست قادمة اىل املزرعة  
الليلة , انسى األمر" قالت له كاثلني  

 ذلك عرب اهلاتف.
واتبعت " كل ما أريده هو ان امتدد  

" امام التلفاز. وآكل السلطة  
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 " انت ال تشاهدين التلفاز مطلقاً"
 قالت كاذبة " سأشاهده الليلة"

 " اي كاثلني , انت تفقدينين صوايب" 
اجابته " ال تفكر يب واستمتع " مث 
اقفلت اهلاتف  قبل ان تدعه يتفوه  

 أبية كلمة اخرى. 



كانت كاثلني حتب عادة, قضاء   
وقتها بني اهلها , لكن االسبوع 

املاضي كانت قد احست ابنزعاج  
 منهم,  

والحظت فيما بعد اهنم يتصرفون 
على هذا النمط من ابب حمبتهم هلا 

 , لكن ما مل يدركوه, ان وجودها   
معهم سيزيد من حزهنا , فسام لديه 
اوليفيا , ونك لديه اليسون , وامها  



ها والدها , وكاثلني كانت  لدي
 وحيدة   

, واخذت تفكر حزينة , قد يكون 
ذلك خطأها, وقد يكون ما قاله  

روس صحيحاً, من األرجح اهنا ال  
 تزال   

تعيش املاضي, و متخوفة من  
 مواجهة املستقبل.رحيانة 



كل ليلة من االسبوع املاضي, كانت 
تقف كاثلني عند زجاج انفذة غرفة 

حراج   نومها, حتدق يف اال  
ابجتاه األنوار املنبعثة من منزل روس, 

وكانت تتساءل عما يفعل روس  
 وكيف ستكون ستكون ردة فعله لو   

 اهنا ظهرت على عتبة اببه.



وهي الليلة حتدق يف ذلك املنزل من  
جديد, واحلنني الذي يف قلبها يزيدها  

 أيساً, يف البداية كانت  
تشعر ابضطراب ألهنا ستفقد 

جة  اهنا مل تالحظ ستورمي , لدر 
مدى حبها لروس , اما اليوم وبعد  

 مضي  
اسبوع على فراقه , ادركت انه يعين  

 هلا اكثر من اي شيء آخر.رحيانة 



دفعها هذا التفكري اىل ان ترتك  
النافذة, وتتناول سرتهتا الصوفية مث 
 فكرت حبدة : عشية العيد, بعدما   
تعرفت اىل روس كانت قد صممت 

ها  املؤمل . واليوم  على نسيان ماضي
 قد حان الوقت كي تواجه ذلك   

 القرار.



مل يكن روس من نوع الرجال الذين  
يتأثرون بسرعة , لكن الليلة , وهو  
 يعد نفسه للذهاب اىل العشاء يف   

مزرعة عائلة عاالغر, كان كلما فكر 
 بكاثلني , حيس أبمل يف معدته.

كان كله أمل أبن يكون األسبوع 
هلا لتدرك اهنما خلقا   املاضي كافياً 

 لبعض, لكن كاثلني مل ختطو خطوة   



ابجتاهه , أبن تتصل هاتفياً او تقوم  
بزايرة له, واآلن طلب اليه سام ان  
 يذهب  ليقابلها, مل يكن واثقاً انه   
يقوم ابلشيء الصواب, لكنه كان 
متلهفاً كي يقنعها أبنه يريدها ان  

 تكون جزءاً من حياته.
كان ينتعل حذاءه , حني مسع طرقاً  

على الباب, فتساءل عمن يكون 
مثل هذه الساعة.القادم يف   



عندما فتح الباب ووجد كاثلني يف   
 الرواق, حدق هبا منذهاًل " كاثلني!"

لقد بدت حنجرهتا متورمة األعصاب 
, وكان عليها ان تبتلع لعاهبا , قبل 

 ان تتكلم " مرحباً اي روس هل   
 أتذن يل ابلدخول ؟"

فتح الباب على مصراعيه كي تدخل 
. 



يئي,  " كان علّي ان اخابرك قبل جم
 هل هاتفك يعمل اآلن ؟" 

نظرت من حوهلا يف الغرفة املرتبة ,  
مث التفتت اليه, وكان يرتدي بنطلوانً  

 من اجلينز, وقميصاً ابيض , مل  
يزرره بعد وقال هلا " نعم , انه يعمل  
اآلن لقد اصلحوه البارحة " مث اغلق 

 الباب وراءه حبذر.
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كاثلني اىل وسط الغرفة, مث تقدمت  
وقفت قبالته , بدا وكأنه قد خرج  
 من احلمام لتوه , فشعره مل يزل   

رطباً, كما استطاعت ان تشم رائحة  
 كولونيا ما بعد احلالقة  تفوح منه.



بدأ يزرر قميصه , يف حني بدأ قلب  
كاثلني خيفق بسرعة , وهي تقول " 

 أان , آه .. هل كنت خارجاً؟ ال   
ن اؤخرك" اريد ا  

علم من سؤاهلا اهنا مل تكن تعلم أبمر  
ذهابه للعشاء يف املزرعة , ومل يبد 
 عليها اهنا مصممة على الذهاب   



اىل هناك , اذ كانت ترتدي جينزاً  
قدمياً وسرتة صوفية وحذاًء ابلياً, 
 وكان شعرها مربوطاً من اخللف   

 خالياً من الزينة. 
يف تلك اللحظة , بدت له امجل من  

 اي وقت مضى . 
مث قال هلا مؤكداً " انك ال تؤخر ينين  

 عن اخلروج"



قالت " اظن اين بعد ان قابلتك يف  
املزرعة..." ومل تستطيع ان تتابع  
 حديثها , فتوقفت عن الكالم   

واخذت نفساً عميقاً ... قبل ان 
 تتابع " لقد اشتقت اليك"

اخذ روس ميعن النظر فيها , متخوفاً  
ت مشاعرها حنوه , ان تكون قد تبدل

 وقال " واان اشتقت ايضاً إليك"



َ مل   مث نظرت اليه , متسائلة بلهفة " ملم
 أتت لزايريت؟ اخربين؟" 

" ألنك قلت انك ال تودين رؤييت  
 اثنية , اتذكرين ؟"

تنهدت , وهي تتذكر يوم ان فقدت  
ستورمي , وفيما بعد حني تناقشت 
 حبدة مع روس حول أمر الزواج ,   

الت منذ ذلك الوقت فهي ال ز 
 حزينة.



" نعم اذكر, لكن كنت آمل انك  
ستدرك اين مل اكن جادة يف ما اقول 

" 
بقي حيدق فيها , وهو جييب   

بدهشة " ان مل تكوين جادة يف ما  
َ تفوهت به إذن؟"  تعنيه, ملم

رفعت يديها بوهن مث ارختهما على 
جانبيها, وقال " ألين كنت ايئسة, 

 كما كنت خائفة كما قلت " مث  



نظرت يف وجهه , وفيما كانت 
عيناها تتفحصان وجهه الغايل, مل  

تستطع جلم مشاعرها اكثر من ذلك  
  , 

فاعرتفت قائلة " كنت خائفة ان  
 ابوح لك ابحلقيقة "

ا مد اصابع يده واخذ يتحسس هب 
وجهها , وسأهلا " وما هي احلقيقة اي  

 كاثلني ؟"



 " اين احبك "
كان روس يتمىن من كل قلبه كي 

يسمع منها هذه الكلمات , لكنه مل 
 يتوقع ذلك هبذه السرعة, واآلن   

 وقد مسعها , فقد اصيب ابلذهول. 
خافت كاثلني ان ترى عالمات 

الرفض على وجهه , فرتاجعت بعيداً  
ن , اصبحت  عنه, ومهست " اآل 

 تعلم  



َ كنت اهامجك على هذا الشكل"   ملم
وضع يديه على كتفيها , وقال 

منذهاًل " كال, ال اعرف السبب , 
 ان كنت حتبينين ..."

ادارت رأسها لتنظر اليه , مث 
اعرتفت" عندما الحظت مدى 
شعورك حنوك , ادركت اين ال  

 استطيع ان  



اوافق على زواج شكلي... وان كان 
ترغب به, فأان ...." ذلك هو ما  

------------------
--------------- 

شد أبصابعه على كتفيها , مث هزها  
قلياًل " كاثلني , كنت قد عرضت  
 عليك زواجاً شكلياً ألنين تصورته   

الوسيلة الوحيدة اليت جتعلك  
 توافقني" 



اومأت برأسها وكأهنا مل تصدق ما 
كان يقول " لكنك قلت... اي روس  

ليلة تقابلنا فيها, ان , يف اول 
 احلياة  

 العائلية ال تناسبك"
قال مذكراً إايها " وانت اخربتين  

 بنفس الشيء..."
" اعرف , لكين بدلت رأيي فيما 

 بعد"



اجاب " واان ايضاً" مث جذهبا اىل 
ذراعيه , واتبع " يف اللحظة اليت  

 ادركت ذلك فيها , احببتك " 
وفيما كانت كاثلني متشبثة به, كانت 
حتاول ان تستوعب ما يقوله هلا " هل  

 حتبين؟" 
" احبك اكثر من اي شخص 

 صادفته يف حيايت"



" ظننت انك تريد الزواج مين ألجل 
 ستورمي " 

ضمها بقوة بني ذراعيه, وضغط حبدة  
على جبينها , واجاب" اريد الزواج  

 منك ألجل ستورمي , وألين  
اريدك ان تكوين زوجيت ... زوجيت 

جة استطيع ضمها بني  احلقيقية.. زو 
 ذراعي , واقضي بقية حيايت  



معها لكين كنت متخوفاً من  
االعرتاف لك بذلك, اي كاثلني , يف 

احلقيقة مل يتسن يل ان ان اعيش 
 ضمن  

عائلة من قبل, عندما انفصل والدي  
عن والديت ختليا معاً عين, لذا  

 عاهدت نفسي على أال اقدم على  
ولطفل بريء  الزواج واتسبب لنفسي 

 اب ألذى "



رفعت كاثلني رأسها عن صدره , غري  
انه كان ال يزال حيدق فيها , فوجد  

 انه ال يزال هناك ريبة يف عينيها  
. 

" اتفهم ذلك اي روس , لكن ...  
األمور تسري بسرعة, فنحن مل نتعرف 

 على بعض منذ مدة طويلة" 



" ال يلزمين املزيد من الوقت كي 
وك اي كاثلني  اعرف حقيقة شعوري حن

 , فقد امضيت االسبوع املاضي  
من دونك, واان يف حالة يرثى هلا, ال  

 تقويل يل أبننا ال نليق لبعضنا" 
رفعت يديها االثنتني واحاطت هبما 

وجهه, مث قالت " اين خائفة ان  
 اخيب ظنك إذ ال املك سوى  

 شخصي اقدمه اليك"



" كاثلني , منذ اخربتين انك ال  
اريد ان اسألك كيف   تنجبني , واان

أتكدت من األمر؟ هل اشار  
 عليك  

 طبيب أبن ال أمل لك ابالجناب؟" 
اجابت " مل ير األطباء سبباً لعدم 

اجنايب , لكن كوين مل اجنب , 
 افرتضت ان يكون هناك خطأ ما"



وافقها روس القول " وهل كان هناك 
من عائق ابلنسبة لزوجك , هل 

 اجرى فحصاً؟" 
, مل يوافق على  عبست كاثلني" كال

إجراء فحص اخلطوبة, اظن انه كان  
 امراً يتعلق أباننيته"

فجأة ملعت عينا روس بنور األمل " 
ان كان زوجك مل جير فحصاً خمربايً,  

 واظهر فحصك انك على ما  



يرام , إذن من سيجزم ان األمر بيين  
وبينك سيختلف؟ قد نستطيع اجناب  

 طفل معاً" 
, خائفة قبضت على يديه االثنتني 

ان تصدق ما يقوله قد يكون حقيقة 
 . وقالت " هل حقاً تعتقد ان هناك   
اماًل يف ان تكون املشكلة من طرف  

 غريغ؟"



" اظن ان هناك اكثر من فرصة  
 ملعرفة ذلك" 

اخذت تتفحص وجهه وهي تقول " 
قد يكون األمر كذلك, اي روس لكن 

 افرتض انه مل يتحقق؟ افرض  
؟ انت من  اين مل اجنب طفاًل لك
 حقك ان تكو والداً"

------------------
---------- 



" وانت ايضاً تستحقني ان تنجيب  
اطفااًل" قال ذلك وهو جيذهبا حنوه,  

 ويتابع " وان حنن تدبران امر   
حضانة ستورمي , سيكون لدينا 
طفلة , ويبدو ذلك رائعاً, وان مل 

حنظ بطفل, سأكون اان لك , وانت  
 يل ,  



حلقيقة كل ما يهمين اي وهذا يف ا
حبيبيت كاثلني, وسوف نتشارك انت  

 واان بقية اايم حياتنا مع بعضنا   
 البعض"

اغرورقت عيناها بدموع الفرح, وهي 
تقول " لقد حاولت اوليفيا واليسون  

 ان خترباين أبن شعورك سيكون  
على هذا النحو . وكنت خائفة ان 

 اصدقهما"



ألول مرة منذ ان دخلت كاثلني  
زله , بدا مبتسماً وقال " ارى اين  من

 ساحظى بزوجة رائعة "
ردت كاثلني له االبتسامة ابملثل ,  
وقد بدا على حمياها حب بريء " 
 واان ساحظى بزوج رائع لبقية اايم   

 حيايت" 



مث قال  وهو ينحين جببينه على 
جبينها " قد ال تكون ستورمي معنا  
 اآلن , لكنها قد مجعتنا معاً, واين   

 اشكرها على ذلك" 
 مهست " آه , ايروس ..." 

فجأة , ملعت يف الغرفة اضواء , 
 حتذرهم ان احدهم قادم بسيارته. 



قال وهو يضحك " ارى ان اوليفيا  
ءان  و اليسون قد ارسلتا متطوعني ورا

 , انه سام!" 
انفجرت كاثلني قائلة " سام! البد  

انه اسرع ابجمليء ورائي , الين قطعت  
 مكاملته, ارادين ان اذهب  

 للعشاء يف املزرعة و اآلن ..." 



نظرت اليه بدهشة واتبعت " كنت  
ذاهباً اىل املزرعة الليلة؟" بسرعة 

 تقدم حنوها وطوقها بذراعيه قائاًل"  
اذهب ومل استطع  سام  طلب مين ان  

 رفض طلبه , ألين احبك" 
وفجأة بدأت تقهقه " سام ؟! مدبر  

 الزجيات ؟ هذا رائع ؟!" 
 قال هامساً" امر رائع , حسناً..." 



سأهلا حني مسعا طرقاً على الباب" 
هل تظنني ان علينا ان ندخله وخنربه 

 أبنه خطته جنحت" مدت يدها   
اىل يده وهي تضحك . مث ترافقا كي  

شقيقها ابألنباء السارة .يزفا ل   
------------------

--------- 
 اخلامتة 



بعد انقضاء سنة, كانت املزرعة  
تتوهج ابألنوار , واملوسيقى تصدح , 

 واكثر من ذلك, فقد وصل مجع   
 من االصدقاء و افراد العائلة. 

كانت مناسبة العيد وعيد مولد 
ستورمي معاً, ويف تلك اللحظة ,  

الشعر األسود  كانت الصغرية ذات 
 و   



العينني اخلضراوين , تبكي بكاء مراً,  
فقد مسح ابن عمها بن للكلبني أبن  

 يدخال اىل املنزل كي  
 يالعبهما مع ستورمي. 

لكن العم نك اسرع وطرد جايك  
وليو اىل اخلارج مفسداً عليهما 

 فرحتهما. 



قالت كاثلني لستورمي , وهي جتذهبا  
اىل حضنها وحتاول مواساهتا" ال 

 ميكننا ان نبقي الكلبني يف   
الداخل مع كل هؤالء الناس, وانت  

ال ترغبني أبن يلتهما كعكة العيد! 
 واشارت الطفلة بيدها اىل الباب   

 وهي تبكي. 
" اهنا تعرف ما تريد, اي كاثلني "  

قالت إيال , وهي تسري يف الغرفة  



حاملة صينية عليها بعض  
 السندويشات و   

 العصري.رحيانة 
رمبا ان انت رافقتها اىل اخلارج  " 

لرتى الكلبني لدقيقة او اثنتني قد  
 يرضيها ذلك" 

رمقت إيال ابنها بنظرة ماكرة, وكان 
حيضن بذراعيه اوليفيا اليت كانت  

 حاماًل يف شهرها السادس.



وقالت بذبول " آه, اين متأكدة انه  
عندما أييت طفلك اىل هنا, سوف لن  

 تفسده ابداً" 
د اوليفيا , وقال ربت سام على ي

مؤكداً ألمه " مطلقاً" مث التفت اىل  
 اخيه الذي كان يراقص اليسون   
برتبيتهم طبقاً للنظام العسكري ,  

 صح  اي اليسون ؟"



انفجر اجلميع ابلضحك يف كل 
 مكان من الغرفة.

وردت اليسون قائلة " صح  اي نك, 
لذلك انسل بن اىل غرفة االستقبال  

 واذن للكلبني ابلدخول"
مد روس يديه والتقط ستورمي من 
حضن كاثلني اليت كانت قد تغيبت 
 عنه طيلة األشهر القليلة املاضية ,  



وقد شعر اجلميع ابلفرح و التعجب 
حني علموا ان كاثلني كانت حاماًل  

 يف الشهر السادس, لتربهن   
لألطباء و لعائلتها , ان احلب حقاً  

 يصنع االطفال.
ع "  و اردف روس خماطباً اجلم

حسناً, اما اان و كاثلني ال نستطيع  
 ان نقول اننا لن نفسد طفلنا, ألن  

 ستورمي قد افسدت سلفاً"



وانقضه الوالد القول , مضيفاً   
ابعتزاز " اهنا ليست مفسدة , لكنها 

 عنيدة مثل عائلة غاالغر "
فجأة دخل بن اىل الغرفة مسرعاً,  

ومل يتوقف إال حني وصل اىل الكنبة 
ت ستورمي يف حضن  حيث كان  

 والدها تبكي.



" خذي اي ستورمي " وقدم هلا لعبة 
بشكل كلب " ميكنك ان أتخذي 

 ابدي , فهو كلب حسن"
------------------

----------- 
جفت دموع ستورمي على الفور , 

وهي تتناول اللعبة بيديها  , مث  
 انزلقت اىل ارض البالط لتلعب هبا .



لني اىل  وبعينني دامعتني نظرت كاث
روس وابتسمت , فهتف روس حبنان 

 ساخر" حني يسكت طفل يبدأ   
اآلخر ابلبكاء , ما على املرء ان  

 يفعل ؟!"
اجاب الوالد مازحاً" ادعوا أبن يكون  

 الطفل اآلخر صبياً"
بعد عدة اسابيع استجيبت  

 الدعوات.



 رابط حتميل ) رواايت عبري ( : 
https://www.riwaya.g
a/3abir_classical.htm 

 رابط حتميل ) رواايت احالم ( : 
https://www.riwaya.g

a/a7lam.html 
رابط حتميل ) رواايت عبري املكتوبة 

 : ) 

https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/3abir_classical.htm
https://www.riwaya.ga/a7lam.html
https://www.riwaya.ga/a7lam.html


https://www.riwaya.g
a/3abir_maktouba.ht

ml 
 متت

 
 
 
 
 

https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html
https://www.riwaya.ga/3abir_maktouba.html


 
 
 
 
 
 


