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 امللخص
 



كيف سينتهي االمر بستيال اليستري .. إهنا ال 
 تدري .

كانت تقف يف انفذهتا ليال حتدق : هذه 
اجلبال هلا هذه غاابهتا .. ساقينها .. ولكن .. 
ماذا لو ان جاك ميتشل ال حيبها .. عندها 

كندا, حيث ال ستكون مضطرة اىل العودة اىل  
 تعود كل تلك االشياء سوى ذكرى.

مث, هناك براين تراست الذي تغريت تصرفاته  
 معها , مباذا يفكر؟ 



بني الرجلني تنعقد االمور, وحتتار يف عاطفتها  
.. ولكنها عندما تعود للتفكري جباك, كل 

 شيء ماعداه يصبح ال معىن له. 
 
 

 الفصل االول 
 
 
تتفحص صديقتها   اخذت الياان بلومر

الصغرية النحيلة, وتتساءل ماميكن ان تقوله  
 لتقنعها ان العطلة ستفيدها 



شعر ستيال االشقر كان يبدو كالذهب  
احملروق, وعيناها البنسجيتان سوداوان تقريباً  
على ضوء انر املدفأة, ولكن وجهها جذاب  
وحنيل قلياًل, وحتت عينيها خطوط التعب 

الشمس ويف اهلواء   واحلزن.. ومع الراحة حتت
النقي واحمليط املريح لعطلة يف اجلبال,  

 ستختفي هذه اخلطوط.
 واعادت السؤال اثنية :

ستيال .. هل ستأيت؟ -  
ورفعت ستيال اليستري عينيها املضطربتني حنو 

ت حتين رأسها .. صديقتها وبعد حلظات عاد



وتبدأ يف صب الشاي .. ووضعت فنجان 
على الطاولة  الشاي مع طبق من البسكويت 

الصغرية قرب الياان , ورمت نفسها على 
 مقعد قرب النار.. وقالت:

لست ادري. -  
 

ولكنك ستحبني هذه العطلة , وأان اعرف  -
هذا .. امي تريدك ان أتيت ستيال .. اهنا 

 حتبك. 
واان احبها .. إهنا عزيزة , واان سعيد  -

 لتحسن صحتها .



ة اجل إهنا افضل حااًل , ولكنها حباج -
لتغيري اجلو .. ويريدها الطبيب ان تبتعد 

أبسرع وقت ممكن .. واريد ان يكون معها  
احد, ايستيال , واذا مل تقبلي سأضطر ان 

 اجد غريك.. 
وصمتت الياان لرتتشف بعضا من الشاي , 

 وتكمل:
ستكون اجازة لك ايضاً ستيال , امي  -

ليست حباجة اىل ممرضة .. فأنت قد اكتفيت  
ماحتتاجه هو رفيق , صديق ,  من التمريض..

 واان اعرف اهنا تريدك انت. 



 ومتتمت ستيال: 
ولكن كينيا بلد بعيد.  -  

ال تبعد اكثر من يومني ابلطائرة .  -  
وماذا قلت اسم تلك اجلبال ؟. -  
كليمنجارو.. جبل التنني االبيض.  -  

 ومتتمت ستيال مكررة بصوت منخفض:
ليان.. جبل التنني االبيض.. يبدو مغرايً ايا -  

متسكي ابلفرصة اذن ايستيال.  -  
ووضعت فنجان الشاي من يدها لتتقدم 

 وتقف قرب النافذة .
 



التزال السماء متطر! اميكن ان تذكري  -
آخر يوم صيفي لنا؟ ايللسماء . انه طقس 
مقرف ! لوال زوجي روبرت والطفل لذهبت 

 بنفسي مع امي. 
واستدارت اىل الغرفة من جديد لتسأل  

 بنعومة : 
ملاذا ال تريدين الذهاب ستيال؟  -  

 وقالت مرتددة : 
هناك املنزل و... -  

مامن مشكلة .. سأفتحه كل بضعة اايم .  -  
مث .. األمالك..  -  



روبرت يديرها لك, وهو حيتاج اىل وجودك   -
.. هو من قال هذا. يف الواقع يعتقد ان  

 التغيري سيناسبك. 
روبرت هو من اقرتح  يف االساس زوج الياان

 الفكرة .. وسألت ستيال مرتددة: 
هل هو من قال اهنا فكرة جيدة ؟  -  

كلنا قلنا هذا , لقد مر بك اوقات صعبة   -
يف السنوات املاضية .. والداك كاان مريضان 
منذ مدة طويلة.. ومرت بكل ذلك التمريض 
واحلزن.. وال اظنك تذكرين مىت ذهبت آخر 

 مرة الحتفال او مسرح.



مل اكن ارغب يف الذهاب , ومل استفقد  -
 للحياة االجتماعية ..

اعرف هذا .. ولكن آن األوان اللتقاط  -
خيوط حياتك من جديد, هل فكرت مبا قد 

 حتيب ان تفعلي يف املستقبل ؟ 
مل اقرر بعد. -  

لوقت لعطلة ؟ ومىت افضل من هذا ا -
ستعودين منتعشة منشطة ومليئة الفكر  

 ابخلطط .. أال ترين هذا ايستيال؟. 



يبدو األمر رائعاً بكل أتكيد , أعلم انين  -
لن استطيع اإلستمرار هكذا , وإجازة 

 ستكون رائعة يل .. ولكن ..
 

سأفكر الليلة ابألمر إذن .. فنجان شاي  -
 آخر ؟ وبسكويت.

علي ان اذهب .. فنجان سريع .. مث  -
ايإهلي انظري اىل الساعة اذا مل ارجع يف 

الوقت املناسب إلطعام الطفل , فستجد امي 
 حفيداً متفجراً بني يديها.



وبدأت متسح املرىب فوق قطعة خبز ابلزبدة.. 
 مث تذكرت شيئاً , فرفعت نظرها اىل ستيال.

ستيال! اتعلمني .. اذا ذهبت اىل هناك مع   -
بصديق قدمي هناك .. هل  امي , فقد تلتقي

قلت لك ان آل بينسون التقوا بلويس يف 
 كليمجارو؟

لويس . لويس من؟ -  
لويس .. الذي كان يسكن القرية منذ زمن  -

 بعيد , أال تذكرينه؟ 
لويس ترينشار؟ اليان .. ال ميكن ان تعين   -

 لويس ترينشار؟



بلى! -  
 وبدا على وجه ستيال تعابري اإلندماج:

اصدق .. لويس .. يف  ولكن .. ال -
 افريقيا..

. 
اعتقد انه يعمل هناك .. انه عامل غاابت  -

.. هكذا قالت ايرينا بينسون .. ستيال تبدين 
 كمن شاهد شبحاً. 

وهكذا احس .. لويس .. بعد كل تلك  -
السنني ! وأان من كنت قد قطعت األمل يف 

 رؤيته اثنية.



إذن.. فهو يعين الكثري لك ؟. -  
فوليت .. انه .. لقد كان.. لويس هو ط  -

 كأخ أكرب يل, ولكن اكثر بقليل اليان.
مل اكن اعرف هذا. -  

لقد احببت والدي كثريا, ولكنهما انشغال  -
عين يف ادارة حملهما .. وخالل النهار اندراً  
ماكنت ارامها , ومع ذلك ماكنت ألهتم 

بسبب وجود لويس.. كان يعيش يف املنزل 
ملنزلنا, وكان افضل صديق ميكن لفتاة اجملاور 

 ان حتصل عليه.. 
البد انه كان اكرب منك سناً.  -  



ست سنوات .. والبد انه يف الثالثني  -
اآلن, من الصعب ان اصدق ..اخر مرة رأيته  
فيها كان ال يزال صبياً, وهو اآلن رجل, ورمبا  

 متزوج وله اوالد ..
.  او ه اليان لن تعريف كم فكرت مباحل به .

كان دائماً حيب اإلنطالق , ولكنين مل احلم 
مطلقاً ان يكون عامل غاابت او انه يعيش يف 

 بالد بعيدة . أتذكرينه اي اليان؟
ابلكاد اعرفه اي ستيال واظن اننا جئنا  -

للسكن هنا يف نفس الوقت الذي غادر فيه 
 القرية .. آه.. أمل يكن هناك فضيحة حوهلم؟



. فوالده تورط صحيح .. وكانت مريعة . -
 يف قضية .. 

كنت صغرية أايمها وال اذكر السبب ولكنين 
.  أذكر كيف ان الناس اخذوا يتكلمون عنه .
ومل يكن لويس سعيداً لألمر , ومرة بكى, 

 واحست ابخلوف.
اجل .. بعد انتهاء احملاكمة غادر لويس ,  -

وانزعجت كثرياً ايليان.. وظننت انين لن 
 اجتاز االختيار مطلقا.

اعذريين ستيال . فأنت مل تتحدثي عنه ,  -
 وحىت اآلن مل اكن اعرف كم كان يعين لك.



 
كنت يومها يف العاشرة من عمري , واحلزن   -

يف ذلك السن مير بسرعة .. مث جئت 
واصبحنا صديقتان ..ومع كل التعاسة اليت 

 مررت هبا , اخذت افكر به اكثر واكثر.
؟ ستخربيين اذا ماكنت ستذهيب ام ال -  

ابلطبع.. ومهما قررت .. اشكرك   -
 لدعوتك هذه انت صديقة طيبة.

بعد ذهاب الياان عادت ستيال حنو املدفأة 
وجسلت متكئة فوق السجادة وحدقت 

مفكرة ابجلمر امللتهب, منذ سنتني توقفت 



عن عملها لتمّرض والديها , ولقد حان  
ن لتعود اىل احلياة من جديد فأية  الوقت اآل

لبدء يف قضاء ثالثة اشهر طريقة افضل ل
للتمتع أبشعة الشمس والسري والسباحة 

 وتسلق اجلبال.
وقد جتد لويس .. انه املاضي وليس املاضي 

, بل املاضي الطفولة ..  القريب التعس 
الطفولة السعيدة اخلالية من اهلموم , والذي 

 بد هلا انه بعيد .. بعيد. 
لويس ! لويس الرابط الوحيد الباقي مع 

ي بعد وفاة والديها اآلن , وتقدمت املاض



لتقف قرب النافذة تنظر اىل احلديقة احمليطة 
مبنزهلا الريفي .. وظهرت رؤاي امام عينيها .. 
جبال وغاابت تسبح حتت اشعة الشمس..  
ولويس ينتظر لريحب هبا .. واستدارت عن 

 النافذة لتحرك النار , والقرار قد اختذته.
. 

ستيال صديقتها اهنا يف الصباح التايل ابلغت 
سرتافق امها اىل كينيا , بعد هذا اخذت 
االمور تتسارع .. الكثري للتحضري ,  

متطلبات السفر وانظمة صحية , وثياب 
 للشراء..



ومرت االايم يف حركة دائمة حىت ان ستيال 
كانت تستلقي يف فراشها منهكة يف املساء , 
 حىت انه الرحلة ابلطائرة اىل القاهرة مث نريويب

مرت وكأنه احللم .. سيارة من الفندق كانت 
ابنتظارمها يف املطار.. واخرياً اصبحتا يف آخر 

 مرحلة هلما من رحلتهما.
عندما غادرت املطار تظرت ستيال حوهلا , 

وقع رؤية اجلبال العالية فوقها .. ولكنها  تت
احست ابخليبة , فكل مااستطاعت ان تراه , 

يد, بعيدة  بضع قمم عالية يف االفق البع
 لدرجة مل تكن واضحة املعامل, وكأهنا الغيوم. 



ولكن اببتعاد السيارة هبما عن املدينة ابجتاه 
اجلبال , كلما اصبح الريف اكثر هبجة امامها  
.. وسرعان ماوصال سفوح جبال كليمنجارو  
وبذهول متزايد اخذت ستيال تتفرج على 
االراضي املتوجة تنتشر على كال جانيب  

اهنا اراضي ريفية مجيلة .. كانت  الطريق ..
اخلراف تتجمع فوق العشب .. وهناك 
حقول فيها نبات طويل غريب .. مرة 

اضطرت السيارة لتتوقف لتسمح مبرور قطيع 
 من االبقار بقطع الطريق.



وتسلقت السيارة اىل اعلى .. واصبحت 
اآلن خطوط القمم العالية اقرب واطول  

والتفت السائق  وبدأت تكتسب الشكل .. 
 مبتسماً.. 

واحننت ستيال إباثرة يف مقعدها , واستدارت 
السيارة املنعطف .. ووهاهو .. جممع صغري 
من املباين القابعة وسط غابة صنوبر , ودخان 
ابيض يرتفع فوق االشجار ليعطي الفندق 
صبغة منزلية مرحية , ونظرت السيدة بلومر  

 اىل ستيال مبتسمة. 



ت الرمسية , ارشدت ستيال وابنتهاء املعامال
بلومر اىل منزهلما الريفي من طابق  والسيدة

واحد , ضمن اجملمع , مسقوف ابلقش  
ومستدير على جدارنه..من الداخل كان 
املنزل بنفس اجلمال.. الستائر الرتكوازية 

كانت تعكس لوهنا على املفارش والسجاد , 
ومع ان الغرفة كانت بسيطة , فلها دفء  

بة , وركضت ستيال اىل النافذة وجاذبية مرح
لتفتحها على مصراعيها ولرتى اهنا تطل على 
منظر رائع للجبال .. مث استدارت اىل الغرفة  

 لتالحظ ان السيدة متعبة.. 



هل اطلب لك الشاي وبعد   -
السندويشات؟ سأفك احلقائب لكلينا 

 وإبمكانك الراحة.
ستشعرين انك افضل حااًل بعد الراحة . -  

سيدة بلومر ستيال تفك احلقائب مث وراقبت ال
 قالت:

لقد ذكرت يل ليز بينسون شيئاً عن لويس  -
 تربنشار. 

اجل يبدو انه عامل غاابت هنا.  -  
ال اظن انين اعرفه .. ولكنك كنت   -

 صديقته.. أليس كذلك؟



اجل.. ومن الصعب التصديق انه هنا..   -
 لطاملا تساءلت ماقد يكون حل به. 

وهل ستحاولني اجياده؟ -  
. 

 واستدارت ستيال عن اخلزانة: 
اجل.. فهذا اكثر شيء ارغب به .. اوه   -

.. هل هذا دق على الباب ؟ البد انه  
 الشاي. 

وتناولتا الشاي بصمت , وبعد االنتهاء  
ر على اإلستلقاء  ساعدت ستيال السيدة بلوم

وغطتها ابلبطانية .. مث غريت ثياب السفر, 



وارتدت بلوزة وبنطلوان واقفلت الباب هبدوء 
 خلفهما وخرجت اىل احلديقة.

ووجدت ممراً بني االشجار يقود بعيداً عن 
ت اوراق  الفندق فقررت استكشافه , وطقطق

شجر الصنوبر الرفيعة حتت قدميها , مث 
وفجأة اصبحت مسعت صوت مياه جتري , 

خارج االشجاء على ضفاف ساقية , واتبعت 
سريها مبتعدة عندما قعدت على صخرة 

ضخمة , حمفورة كاملالذ املرحب , فجلست 
 امامها واسندت ظهرها اليها..



وتنفست انفاساً عميقة من هواء اجلبل  
النقي.. كم هو منعش وانعم! واحست فجأة 

ابلدوار اللذيذ .. املكان كل شيء كانت 
اجلبال تعلو .. واحداً بعد آخر , طويلة , 
عمالقة, قوية وقاسية, حانية, غامضة .. 

املنحدارت الصخرية بدت وكأهنا متتد دومنا 
هناية وعلى مد النظر .. هناك شيء من 

البداية حول هذا اجلمال .. شيء اساسي ..  
حقيقي .. وقريب جداً من الطبيعة األم. 

جليء اىل هنا. وعلمت على الفور اهنا حمقة اب  



وتركت الصخرة لتبدأ السري فوق الصخر  
البلوري فوق املياه , وركعت لتمد يديها 

وتغرف املاء ورشته فوق وجهها كالصدمة ..  
وجفت املاء بسرعة عن بشرهتا وعادت  

 لتحس حبرارة الشمس.. 
وضحكت فجأة ! ضحكة مجيلة .. مرحة 

وغري متوقعة .. إهنا املرة االوىل اليت تضحك 
ها منذ زمن بعيد .. وفكرت : سأحب في

 الغد ستسأل عن لويس . احلياة هنا!.. يف
وستتم سعادهتا عندما جتده ولكن .. اليوم 
يكفيها اجللوس هنا قرب هذه الساقية من 



مياه اجلبال الصافية لرتاقب الشمس تغرب 
 وراء اجلبال.

وبدأت السفوح تتظلل , مع ان القمم 
ثريها الغروب ..  مازالت تشع ابأللوان اليت ي

واخرياً مل يبق سوى اعلى قمة مشعة .. بكل 
فخامة وعظمة .. مث غطست الشمس بعيداً 
عن االنظار .. وحىت تلك القمة األعلى , 

 سبحت يف العتمة. 
 

 الفصل الثاين 
 



 
والتقطت ستيال غصناً ايبساً ورمته يف املاء, 
واخذت تراقبه وهو يدور حول نفسه , مث 

 جتمعت عليه املياه  اصطدم بصخرة , مث 
لتجرفه اىل االسفل حنو وجهة جمهولة , 

وعندما اختفى الغصن وقفت على قدميها .. 
وبغياب الشمس اصبح اهلواء ابرداً.. وببطء  
, وبكل سعادة , بدأت تشق طريقها عائدة 

 اىل الفندق.
استفاقت ستيال ابكراً يف اليوم التايل.. نظرة 

العجوز   اىل سرير السيدة بلومر اظهر ان



الزالت انئمة .. فخرجت من سريرها هبدوء, 
وجتولت حافية القدمني وهي ترتدي مالبسها  
ومحلت احلذاء بيدها , تركت الغرفة مقفلة 

 الباب بلطف وراءها.
وكأمنا كان يف خطواهتا رفاص وهي تسري يف 

احلديقة . العشب كان اليزال رطباً من اهلطل  
  .. والشجريات الصغرية تلمع بغشاء

 كالعنكبوت من الرطوبة . 
واحست ستيال ابلسعادة ألهنا ارتدت سرتهتا 
الصوفية , فهواء الصباح الباكر ابرد , منعش 
وقوي حىت اهنا احست ابلبهجة متأل نفسها  



وابإلستعداد ألي شيء .. واجتهت يف املمر 
املوصل اىل الساقية , وبوصوهلا اىل املاء  
اخذت تسري يف وسطها فوق الصخور , 

بهجة االطفال.ب  
كان الضباب يغطي قمم اجلبال , ومل يكن 
يبدو منها سوى السفوح املنخفضة.. ومع 
كل ذلك الضباب .. كان الصباح يعد بيوم 

مشرق مجيل , عن بعد مسعت ضجيج 
التحضري للفطار , وعلمت ان الوقت حان 
لتعود, وعندما دقت ابب املنزل , وجدت 



ا و  رتدية كامل مالبسهالسيدة بلومر م
ة. ومستعد  

ستيال .. تبدين رائعة ! خداك متوردان ..   -
 ولكنك ابردة .. هل كنت تسبحني؟

ال.. فالوقت مبكر للسباحة .. ذهبت  -
امتشى , اوه.. املكان مجيل هنا.. واان سعيدة  

 ألن اليان دعتين.
وكذلك اان .. كان هذا مناسباً لكلينا ..   -

حسناً .. لست ادري عنك شيئاً .. ولكن 
ابلنسبة يل هواء اجلبل هنا أنعش شهييت  

 لألكل .. هل انت مستعدة للفطار؟



بل اكاد اموت جوعاً! -  
. 

عندما كانت ستيال قد اهنت قطعة التوست  
الثالثة وترتشف آخر فنجان شاي هلا . 

رفعت نظرها لرتى ان السيدة بلومر كانت 
 تنظر اليها مبتسمة :

هل متتعت ابلفطار ايعزيزيت؟  -  
 فقالت كمن يعتذر:

اوه .. اجل .. سأصبح مسينة اذا استمرت  -
 على هذا.. 



ليس حسب نيتك ..اضافة اىل ان   -
جسدك حباجة للغذاء بعد الوقت الصعب 

 الذي مر بك. 
 وارتشفت ستيال مرة اخرى من الشاي: 

اعرف ماذا سأفعل, لقد شاهدت مقعدا  -
غرية ومن حوله امجل خشبياً قرب بركة ص 

االزهار .. سأجلس هناك واحيك الصوف ..  
 واتفرج على اجلبال.

وسأجلب دفرت الرسم وانضم اليك..  -
 فاملنظر يلهم أي انسان.



هناك سيدة جتلس هناك.. او لقد ذهبت ,  -
ولكنها كانت تنظر حنوي , واظن انين لو 

 جلست لوحدي قرب الربكة ..
قد تنضم اليك؟ -  

هل هذا ماآمل به ايعزيزيت .. فأان حباجة  -
 للصداقة.

حسناً.. علّي إذن ان آخذ دفرت الرسم اىل  -
 مكان آخر.. 

شكرا اي حبيبيت.  -  
 وابتسما لبعضهما بتفاهم متكامل. 



بعد ان استقرت السيدة بلومر يف مكاهنا ..  
واحضرت ستيال دفرت الرسم واالقالم , 

راء ذات  اجتهت حنو موظفة االستقبال السم
العيون اجلميلة البنية , عرفت ان امسها نيل 

 واليت ابدرهتا مبتسمة:
مرحباً آنسة اليستري ..هل ميكن ان  -

 اساعدك ؟
اجل .. ارجوك .. فكرت ان امتشى يف  -

 نزهة , وال اعرف طريقي بعد. 
 



وهناك العديد من املتنزهات اجلميلة هنا..   -
 وهناك واحد خاصاً .. كهف طبيعي والسري

اليه سهل , والطريق مجيلة ..مارأيك بتجربته  
 اليوم؟

يف الواقع كنت افكر ابلذهاب اىل   -
 الغاابت.

لدي اسباب للذهاب اىل هناك .. اريد ان   -
 افتش عن عامل غاابت!

امسه لويس ترينشار. -  
لويس ترينشار ؟  -  

أال تعرفينه ؟ -  



ال اظنين مسعت هبذا االسم من قبل. -  
: عضت ستيال شفتها  

اوه .. كنت متأكدة .. لقد مسعت ..  -
 صديقة قالت اهنا شاهدته هنا.

لن استطيع اجلزم ابلطبع , ولكن استطيع  -
 القول انه لو كان يعمل هنا لسمعت امسه.
البد ان خيبة ستيال كانت ظاهرة, فقد 

 اضافت نيل بعد قليل:
, سأسأل يف اجلوار   انظري آنسة اليستري -

واذا مسعت عنه سأقول لك و اآلن ماذا عن 
 هذا الصباح ؟ هل أرشدك اىل الكهف؟ 



. 
ال.. مازلت افضل السري يف الغاابت ..   -

فأان لست معتادة على احلرارة هنا , واظن 
 انين سأستمتع يف السري بني االشجار اكثر.
واخرجت نيل خريطة , فأصغت ستيال اىل  

مث انطلقت .. خلف الفندق . تعليماهتا , 
وجدت املمر الذي وصفته هلا نيل, وبدأت 
منحنياته اىل اجلبل ..بني وقت و آخر ومع  

 ذلك فقد كانت تتمتع بنفسها. 
عن بعد استطاعت رؤية جتمع الغابة األخضر 
.. ولكنها اكتشفت ان تلك املسافة كانت 



خادعة يف تلك اجلبال , وامضت زمناً اطول  
..  كما ظنت لتصل  

ووصلت اىل الساقية ووجدت ان الطريق 
يستمر حىت جهتها االخرى ومل يكن فوق 

الساقية جسر.. بل كان هناك ممر من  
الصخور وضعت يف املاء على مسافات 

حمددة, لتشكل نوعاً من اجلسور الطبيعية , 
ونظرت ستيال ابرتياب اىل الصخور .. وبدت  

هلا منزلقة وخطرة.. ولكنها قطعت مسافة 
يدة.. وخلعت حذاءها تستعد لتقطع  بع

الساقية .. ومع اهنا كانت تعلم ان املاء  



ابردة, إال ان برودهتا قطعت انفاسها..  
 فسارعت اىل اجلانب اآلخر.

واخرياً وصلت الغابة .. واحست ابالرجتاف 
البتعادها عن حرارة الشمس .. ولدهشتها  

وجدت اهنا ليست يف غابة عادية كما  
كانت يف نوع من االدغال   تصورت ..بل اهنا

املتوحشة ومن االشجار الضخمة الطويلة 
امللتفة مع بعضها , اشجار تتسابق للوصول 

اىل اشعة الشمس.. وكان هناك اشجار  
جذورها ترتفع عن االرض , ومن حول تلك 
اجلذور نبااتت متعرشة ملتفة, وكذلك صخور 



تعلوها الطحالب وزهور استوائية غريبة.. ويف 
حوهلا تفيق رائحة اخلضرة املتعفنة.  كل مكان  

اول هاجس انتاب ستيال هو ان تعود  
ادراجها ,, من الواضح اهنا سارت يف الطريق  
اخلاطئة وضاعت , فليس هذا هو النوع من 
الغاابت اليت قصدهتا يف كالمها مع موظفة 

 االستقبال يف الفندق .
مث الحظت اهنا التزال تسري فوق طريق ..  

تعود اىل مكان ما.. واحست  والطريق عادة
إبحساس مفاجئ حلب املغامرة يطغي عليها 
.. وماذا يهم اذا مل يكن هذا ماتوقعته ؟ اهنا 



يف بالد غريبة , ويف عطلة ولسوف تستمر يف  
 طريقها.

ومسعت صوت مياه .. وبعد منعطف يف 
الطريق واجهت شالاًل.. كانت املياه تندفع 

برية, من فوق صخور مرتفعة حنو بركة ك
وكانت الربكة كئيبة غامضة جلست على 
صخرة ونظرت حوهلا .. الغابة هادئة .. 

واحست ان مامن كائن حي على بعد اميال,  
بعد فرتة ابتعدت يف الغابة اكثر , تلحق 
ابلطريق وهي تتعرج وتتلوى عرب العشب 

 املرتفع.. 



وبنفس السرعة اليت دخلت فيها الغابة  
قلبها  وجدت نفسها خارجها .. فخفق

ونظرت حوهلا .. اهنا اآلن يف غابة من اشجار 
طويلة مستقيمة مزروعة يف صفوف مستوية.. 
من صنع اإلنسان, وحني تكون الغابة مزروعة  
بيد االنسان, فهذا يعين ان اإلنسان يعتين 
هبا.. رمبا تستطيع هنا ان جتد احداً يعرف 
لويس . ويستطيع ان يقول هلا عن مكان 

 وجوده.
سريها بني االشجار اىل ان وصلت واتبعت 

اىل فسحة كبرية .. احلطب فيها مكوم اكوام 



مرتبة, وهناك اغصان حمطمة مبعثرة حيث 
كانت تقع تلك االشجار املقطوعة.. وهذه 

 آاثر واضحة لعمال غاابت. 
. 

وجلست ستيال تعبة فوق اغصان الشجر  
اجلافة.. بعد فرتة اخرجت دفرت الرسم  

عها , وبدأت الرسم ..  واالقالم من حقيبة م
وانشغلت مبا تعمل حىت اهنا مل تستطع ان 
تعرف ماذا الحظت اواًل: الكلب املسرع 

 حنوها ام صوت الرجل الذي قال : 
الرسم ليس سيئاً!  -  



 فصاحت وهي وتستوي يف جلستها :
اوه ؟ لقد افزعتين!.  -  

رجل كان يقف اىل جانبها ويده على عنق 
كلبه لتهدئته. كان طوياًل , رشيق القوام ابرز 
العضالت يف بذلة ) سافاري( أنيقة , متوسط  

العمر كما ظنت , فشعره رمادي عند 
الفودين , مث وإبدارته قلياًل , اجفلت لرؤية  

 ندبة تظهر بوحشية على خده االمين. 
نت  آسف إلخافتك , مل اقصد .. ك -

 فقط... 



وتوقفت كلماته , وظهر على عينيه تعبري 
 غريب , فابتسمت: 

مل تكن غلطتك.. اعتقد انين كنت   -
 مستغرقة يف رمسي حىت انين مل امسعك . 

 واخذ حيدق ابلرسم مفكراً:
لقد التقطت اجلو جيداً, هل انت هنا يف  -

 إجازة؟. 
اجل .. اان من كندا. -  

ا  الحظت هذا من هلجة كالمك , اهن  -
 مسافة طويلة. 



و إجازيت طويلة .. ثالثة اشهر , اان هنا  -
كمرافقة لسيدة كانت مريضة .. مع اهنا مل 

 تعد كذلك منذ وصلنا هنا. 
غريب , إهنا تتطوع لصب الكلمات صباً 

البداية ظنته يف  امام هذا الرجل . مع اهنا يف
اواسط العمر, إال ان صوته كشف انه اصغر  

 بكثري مماتصورت. 
 

انه بلد مجيل ومناخ رائع لإلستشفاء..  -
والبد انك حتبني املشي كثرياً لوصولك اىل هنا  

. 



يف الواقع كنت اقصد اجمليء اىل هنا , فأان  -
احبث عن شخص , عامل غاابت وظننت ان 

 إبمكاين ان اجده هنا.
حقاً؟ اان املسؤول عن الغابة هنا.. وامسي  -

 جاك ميتشل. 
, سيد ميتشل .. رمبا  واان ستيال اليستري  -

تستطيع مساعديت , فمن احبث عنه امسه 
 لويس ترينشار.

اوه؟ -  
لقد ربينا معاً, وفقدت االتصال به منذ  -

 زمن بعيد..



مسعت ان شخصاً التقى به هنا.  -  
وهل جئت كل هذه املسافة لتجديه؟ -  
بل هذا ساعد يف قراري ملرافقة السيدة   -

ابن جداً بلومر .. لقد كنت ولويس .. مقر 
من بعضنا .. حىت انه قال يل مرة انه  

 سيتزوجين عندما نكرب.
وضحكت .. فظهرت السخرية على هلجته 

 وهو يسأل:
وجئت كل هذه املسافة لتذكريه بوعده؟   -

كل هذه املسافة من كندا لتتزوجي رجاًل مل 
 تشاهديه منذ كنتما اطفااًل؟



انت تتعمد املزاح املزعج . اليس كذلك؟  -
مل تفهم.. لقد مات والداي بعد   ولكنك

مرض طويل .. وهو صليت الوحيدة ابملاضي 
.. لقد احببته يف طفوليت , وافعل اي شيء 

 ألجده. 
ولكنه ليس هنا آنسة اليستري. -  

ولكن صديقيت .. كانت واثقة .. ايرينا  -
 بينسون كانت مع عائلتها هنا وشاهدته.

خر رمبا كانت خمطئة, ورمبا رأته يف مكان آ -
واختلط عليها األمر .. وا ان صديقتك  



استخدمت االسم كطعم إلقناعك مبرافقة 
 والدهتا.

. 
اخشى ان ال استطيع حل اللغز لك, لدي   -

منزل ليس ببعيد عن هنا.. هل تتفضلني 
 ابجمليء معي لتناول القهوة؟.

 فنظرت اليه ابرتياب, فسارع للقول:
اان ال اقصد اإلساءة اليك.. هل ستأتني  -

 معي؟
حسناً. -  



بوصوهلما اىل منزله عرضت ان تصنع القهوة  
بنفسها ولكنه طلب منها اجللوس والراحة ..  
واخذت تتطلع حوهلا لفضول , مل يكن املنزل 
كبرياً, ولكن من الصعب معرفة عدد غرفه, 

حيث جتلس كانت غرفة مزدوجة كغرفة 
جلوس ومكتب وكانت نظيفة ومرتبة ,  

يء انقص فيها.. رمبا  وعملية .. رمبا هناك ش
ليس فيها شيء شخصي .. ملسة شخصية 

 تدل على شخصية من يسكن فيها..
 وعاد مسؤول الغابة حيمل الصينية.. 

هل نتناول القهوة يف اخلارج؟ -  



شكراً .. سأحب هذا. -  
خارج املنزل, وحتت اشجار طويلة , طاولة  
خشبية, ومقعدان وشهقت ستيال بعد ان 

 جلست: 
يدوخين.. وال يبدو انين   يكاد املنظر -

 سأشبع عيناي منه. 
االتظنني انك حىت تنتهي اقامتك هنا  -

 ستكونني متشوقة للعودة اىل بالدك. 
فابتسمت ستيال وهي تفكر بصمت بقريتها  
الصغرية و منزهلا الفارغ فيها اآلن , ومسعت 

 جاك يقول: 



هل الزلت تفكرين بلويس ترينشار؟   -
أبن يظهر ليتزوجك؟ كي ال تضطري  أاتملني

 للعودة؟
انت..! -  

وقفزت على قدميها واستدارت عنه.. كلما 
اسرعت يف االبتعاد عن هذا الرجل املتعجر  

 ف كان أفضل! 
 ومد يده ليمسك مبعصمها :

آنسة اليستري .. ال تذهيب. -  
اترك يدي! -  



واحست بغضبها يتصاعد فلمسة يده على 
عر .. ولكنه قال بشرهتا كانت جتعلها تقش

 بصوت اكثر رقة. 
 
 

 الفصل الثالث 
 
 

وهل ستعاودين اجللوس إلكمال القهوة؟  -
هذه هي املرة الثانية اليت ازعجتك فيها. واان  
آسف ..هاك .. هكذا .. افضل .. واآلن 



خذي نفساً عميقاً . وعدي حىت العشرة , 
واىل ان تنتهي العد لن تعودي حتسي برغبة يف 

ى رأسي. صب الفنجان عل  
وابلرغم منها ضحكت , فوجهه كان جاداً,  

ماعدا غمزة عينيه اليت تفضح مزاحه ,  
 فقالت:

اوكي .. اوافق فقط ألن الفنجان مجيل  -
 وحرام ان اكسره على رأسك .

اعتقد انين مل يكن جيب ان اسأل عما  -
تفضلني , يبدو ان رأسي اقل امهية من  

ترميه. الفنجان .. لنقل إذن ان املهم ان ال    



انت مستحيل.. -  
 فوافق اببتهاج..

 
ابلكامل. -  

واخذا يضحكان وزال التوتر بينهما .. وقال 
 فجأة : 

اان غول الغابة , فاحذري آنسة اليستري ..   -
 قد التعودي اىل حيث تسكين.

 فضحكت اثنية: 
لقد اخفتين. -  

وهل أتكلني اكثر وانت ضائعة؟  -  



اهنا الثالثة فقط.  -  
بل الرابعة . -  

 فتنهدت: 
الرابعة اذن أتعلم .. لقد تطورت شهييت  -

كثرياً منذ جئنا اىل هنا ولست اعرف اين 
سينتهي يب االمر .. ورمبا احتول اىل جبل 

 وعندها لن اعود قادرة على السري..
عندها سيكون لدينا جبل آخر يدعى )  -

( .. واظن ان هناك   جبل ستيال اليستري
إمكانية حلدوث هذا .. هل اهنيت  
 السندويش؟ خذي واحداً آخر !.



ابلطبع ال! ايللسماء ...الساعة! سنرسل  -
السيدة بلومر فرقة تفتش عين .. شكراً  

 للقهوة سيد ميتشل .. جيب ان اذهب اآلن. 
سأسري معك , فهناك شيء احتاجه من  -

 خمزن الفندق.
اوه .. هذا عظيم. -  

. 
 وهو يقفل ابب منزله سألته :

سيد ميتشل , ارجوك لو مسعت شيئاً عن  -
 لويس ترينشار , هل تبلغين؟



فالتفت اليها وظنت ان هناك نظرة قلق يف 
 وجهه:

لن امسع شيئاً. -  
وكيف تكون واثقاً؟.  -  

ألنين اعرف امساء العاملني والعلماء يف  -
الغاابت يف كل احناء كينيا وحىت يف البلدان 
اجملاورة ولو كان هناك من حيمل هذا االسم  

 لعرفته.
وبسرعة , وصال الطريق املوصل اىل الفندق 
, وهناك ودعها جاك , فالطريق اىل املخزن 

تلف عن طريقها .. ورفع يده أراك فيما خي



بعد وابتسم مث ابتعد .. فاستدارت حنو مكان 
 اقامتها..

هل وجدت طريقك اىل الغابة؟  -  
تبتسم هلا :فتوقفت ستيال   

اجل.. شكراً لك .. تعليماتك كانت  -
سهلة , ولكنين مل اتوقع تلك الغابة املخيفة 

 اليت وجدت نفسي فيها.
صحيح .. اهنا صارمة ألول مرة , كان  -

جيب ان احذرك.. أمل تلتقي ابلرجل الذي 
 سألتين عنه؟ 



ال.. بل التقيت رجاًل آخر يعمل يف  -
 الغاابت.

حبدة: ونظرت اليها نيل   
صحيح؟ -  

جاك ميتشل .. اتعر فينه؟ -  
اجل. -  

دعاين اىل فنجان قهوة معه يف منزله.  -  
وتالشى النور من عيين الفتاة فجأة واصبحت 

 هلجتها عدائية: 
هل تناولت القهوة مع جاك؟ -  

وهل هناك خطأ يف هذا ؟ -  



 
ال اعتقد .. ولكنين مندهشة! -  

وملاذا؟ -  
الغرابء عادة اىل منزله. ألنه ال يدعوا   -  
حسناً رمبا كان السبب ظروف لقائنا.  -  

اوه؟ -  
مل اكن بعيدة عن منزله عندما التقاين ..   -

وحتدثنا عن لويس وكان فظاً معي.. ورمبا 
احس انه مضطر لدعويت اىل القهوة كنوع من  

 اإلعتذار.. 



هكذا إذن .. وهل عرف جاك شيئاً عن  -
 لويس ترينشار؟

  يسمع عنه مطلقاً. قال انه مل -
أذن كوين واثقة انه ال يعمل هنا. -  

وابتسمتا لبعضهما واكملت ستيال طريقها..  
لتجد السيدة بلومر ال تزال يف احلديقة حيث  

 تركتها يف الصباح : 
اهاًل عزيزيت.. هل كان يومك جيدًا؟ -  

رائع.. شكراً.. وانت؟ -  



اوه ..مجيل حقاً.. السيدة اليت املت ان   -
ايل فعلت , وامضينا معاً صباحاً رائعاً.. تنضم 

 وخاصة اننا اكتشفنا اشياء مشرتكة بيننا.
اان سعيدة لصداقتك اجلديدة.. استطيع  -

اآلن اإلنصراف لوحدي دون اإلحساس أبنين  
 امهلك.

انت ال هتمليين ابداً , واآلن .. ماذا   -
 فعليت؟

ذهبت اىل الغابة.  -  
. 

يقك؟اوه؟ وهل ذهبت تبحثني عن صد -  



اجل.. -  
وهل اسعدته رؤيتك؟ -  

مل يكن هناك.  -  
ال.. انه ليس هنا.. اليبدو انه يعمل هنا..  -  

اوه .. ستيال .. أان آسفة.  -  
ولكن الياان قالت انه شوهد هنا.  -  

رمبا اخطأت الياان. -  
ال.. اهنا ال ترتكب اخطاء مثل هذه. -  

رمبا نقل اىل منطقة اخرى. -  
ولكنين احس بغرابة ان هناك شيئاً  رمبا ..  -

 خاطئاً.



هذا هراء ايعزيزيت.. اجملرد ان الياان   -
 اخطأت ..

ال اظنها اخطئت .. اتعلمني التقيت  -
مسؤول غاابت آخر امسه جاك ميتشل.. 

 وقال انه مل يسمع به.
رمبا مل يسمع به حقاً. -  

رمبا.. لوال تلك النظرة يف عينيه عندما  -
 تكلم عنه. 

ماذا تعين ايستيال .. اي نوع من النظرات   -
 ؟



امتىن لو استطيع ان اصفها .. بدا وكأنه   -
يدافع .. قلق.. وكأنه مستيقظ حذر.. وكان 
متهكماً كذلك , وكل هذا كان عندما حتدث 

 عن لويس. 
إذن حتدثتما عن اشياء اخرى ؟  -  

اجل.. لقد تناولت القهوة يف منزله , وكان  -
 رائعاً معي. 

تيال.. أواثقة انك ال تتخيلني كل هذا ؟س -  
ال .. بل واثقة متاماً. -  



ستيال .. عزيزيت , رمبا الجيب ان اقول  -
هذا, ولكن تعلمني كم اهتم بك .. واعلم 

 انك لن تغضيب..
 
 

 فسألتها هبدوء: 
مااألمر؟ -  

حسناً.. اعلم كم كنت تلقني آمااًل على  -
,  لقاء صديقك , اخربتين الياان بكل شيء 

وكيف انك صلتك الوحيدة مباضيك, لقد مر  
 عليك اايم صعبة ايستيال. 



وصمتت لتمد يدها وتداعب رأس الفتاة ..  
وظنت ستيال اهنا قررا ان ال تتابع حديثها .. 

 ولكنها اتبعته بعد حلظات:
ستيال.. اتظنني ان من املمكن ان تكوين   -

 راغبة يف رؤيته لدرجة انك .. انك..
لدموع حترق مقلتيها.. اذن  واحست ستيال اب

مل تصدقها السيدة بلومر عندما قالت ان 
 هناك شيئاً خاطئاً: 

ستيال .. ارجوك.. ال تكدري نفسك  -
 كثرياً.. مل اقصد ان .. 
 وابتسمت ستيال جبهد: 



ال أبس .. تظنني ان هاجساً قد استوىل   -
 على فكري حوله.. حسناً رمبا.. 

قول ليس هاجساً.. ولكن اليس من املع -
ان آل بينسون قصدوا جزءاً آخر من كينيا  
.. على كل االحوال جبال كليمنجارو متتد 

 على رقعة كبرية من افريقيا.
. 

هذا ممكن , على كل االحوال .. اان  -
 مسرورة لصداقتك اجلديدة .. ماامسها.؟

السيدة تراست ولديها ابن .. انه متسلق   -
 جبال وهو يتدرب على التسلق هنا..



ن سيتسلق ؟واي -  
لقد قات يل امه , ولكنين ال اتذكر ..  -

ملاذا ال تسأليه بنفسك السيدة تراست تريد  
 تقدميه لك. 

رمبا .. يف يوم ما. -  
واظن اهنما سينضمان الينا يف صالون   -

 الفندق هذا املساء..
 وغمزت هلا ستيال: 

, يبدو انكما حتاوالن  اياهلي سيدة بلومر -
 تدريب ايديكما على فنون مجع الشمل.



ستيال..! من قال لك شيئاً عن مجع   -
الشمل؟ ولكنك شابة وهو شاب وكالكما 
 وحيد .. فلماذا ال تكوان صديقني وانتما هنا؟

كنت امازحك.. ولكنين اظن لو كان   -
يتدرب على تسلق اجلبال فلن يكون مهتماً 

جلبة حتضري الغداء..  يب.. مث اظنين امسع   
 وضحكتا ومها يتجهان اىل الفندق معاً. 

بعد الغداء عادت ستيال اىل الساقية .. 
وجلست تتأمل اجلبال الشاهقة حوهلا.. 

وجتولت عيناها فوق القمم .. لتسرتيح على 
السفوح املليئة ابلغاابت .. الياان مل تكن 



خمطئة.. واان لست خمطئة .. فلماذا كل هذا  
حول لويس إذن ؟ .. عسى ان ال الغموض 

 يكون هناك شيء خطري .
وبشكل حمتم استدار تفكريها على جاك 
ميتشل ..على الرغم من قناعاهتا انه خيفي 
شيئاً عنا. ملسة يده كانت كافية لرتسل  

الرعشات يف عمودها الفقري .. انه احساس 
مل تشعر به من قبل, وهو شعور تتمىن لو 

 يتالشى من تفكريها.
 



اقبت ستيال األلوان الرائعة املرتاقصة ور 
للغروب . ومأل نفسها احساس غامض  

ابلقلق وهي تعرف , دون ان تعرف سبب 
ذلك الشعور , فهناك اكثر بكثري من جمرد  
العامل املؤكد ان لويس كان هنا.. وان جاك 

ميتشل , السباب خاصة به, مل يرغب يف ان  
تعرف , وهو بنفسه من جعلها حتس بعدم 

ثوق هذا . الو   
فجأة جعلتها تعقيدات هذا اليوم انفذة 
الصرب.. وكانت الشمس قد غربت على 

اعلى قمة وسط هالة من االهبة املشعة.. وبدأ  



الطقس يربد , فوقفت ستيال والتقطت حصاة  
ورمتها بغضب يف املاء .. وبعد ان نفست 

غضبها هبذه الطريقة الساذجة شقت طريقها  
 اىل الفندق ..

ذلك املساء وبعد انتهاء العشاء تناولت  
السيدة بلومر وستيال القهوة يف الصالون 
الكبري .. ومع شدة احلرارة هناراً , فعندما 

غابت الشمس اصبح الطقس ابرداً , وهكذا 
اشعلت النار يف املدفأة احلطب احملرتق كان 
من اشجار الغاابت , والرائحة املتصاعدة 

لصمغ, وهكذا  منها كانت حلوة برائحة ا 



اصبحت الغرفة محيمة بسقفها اخلشيب  
املنخفض ومقاعدها املرحية, املنتشرة يف 

خمتلف االحناء بطريقة ميكن فيها للنزالء إما  
 تبادل االحاديث االجتماعية او العزلة .

كم هذا مجيل..! ارجوكما ان تنضما الينا .  -  
. 

فرفعت نظرها لرتى امرأة مسنة وشاب  
اتبعت السيدة بلومر  جيلسان قرهبما و 

 ابلتعارف : 



هذه صديقيت الشابة ستيال اليستري ..  -
ستيال عزيزيت اود ان اعرفك اىل السيدة 

 تراست , وهذا ابنها كما اعتقد..؟ 
 فسارعت املرأة تقول : 

اجل .. طبعاً, كنت على وشك تقدميه..   -
انه ابين يراين .. أال تعتقد ان اآلنسة اليستري 

 مجيلة ايبراين؟ 
اجفلت ستيال للتقدم املباشر يف احلديث و 

 فحاولت الكالم.
ايللسماء.. -  

 ولكن براين قاطعها , جميباً على سؤال امه:



بل مجيلة جداً امي .. اظنها فكرة جيدة   -
لو تبادلت معك املقاعد, فأنت تودين  

احلديث مع السيدة بلومر , وأان اود احلديث 
 مع اآلنسة اليستري.
ر :وقالت السيدة بلوم   

ودهشت ستيال للسرعة اليت تتحرك هبا  
 األمور .. فاجابت : 

بل افضل ان يدعوين ستيال.  -  
 فابتسم براين وقال:

شكراً لك سيدة بلومر , فأان افضل   -
 التخلي عن الرمسيات.. ستيال , اان براين .



وخالل دقائق اهنمكت املسنتان ابحلديث 
حول احفادمها.. واستدارت اىل براين  

ناه مثبتتان عليها .. ومهس هلا:فوجدت عي   
إهنما فظيعتان ..اليس كذلك؟ احفادمها ,  -

ليباركهم هللا , سيوفرون مادة ال تنتهي من 
 احلديث املهم لفرتة اشهر.

انت لست أب.. أليس كذلك؟  -  
 وكشر وجهه برعب ساخر:

! ال.. حىت انين مل أتزوج بعد , مل   ايللسماء -
اجد الفتاة املناسبة , ومن تتحدث عنهما 

امي من احفاد مها ولدا شقيقي , بنت وصيب 



وهي مولعة هبما.. وستفتقدمها كثرياً وهي 
 هنا. 

لقد قلت أشهر منذ قليل.  -  
صحيح , فأان هنا ألمترن حتضرياً ملبارات  -

هذه   يف التسلق يف مهالاي يف وقت قادم من
السنة.. لقد كسرت ساقي منذ اشهر , 

وتوقفت عن التسلق لفرتة , اما اآلن فقد 
عدت للتمرين.. يف الواقع كنت حمظوظاً..  
فأان اعمل يف موسسة لبيع ادوات التسلق, 

اية رائعة هلم ومشاركيت يف مبارايت التسلق دع



, وهلذا متكنت من اخذ هذه اإلجازة الطويلة  
. 

وأمك؟ -  
ترعاين وتعتين بغذائي .. ولكن  اهنا هنا -

 املشكلة اهنا تنسى دائماً انين رجل انضج.. 
 فضحكت ستيال. 

 
 الفصل الرابع 

 
 



هكذا هن االمهات .. إهنا تعجبين  -
 ايبراين. 

اجل ..إهنا رائعة .. يكفي احلديث عنها..  -
 ماذا عن اهلك؟ 

حنن من كندا.. والسيدة بلومر مريضة,  -
يفيدها ونصحها   والطقس البارد الرطب ال

االطباء بتغيري اجلو وابنتها الياان صديقيت , 
 وعرضت علّي مرافقتها اىل هنا.

فهمت .. ولكن كيف دخلت انت يف  -
 املوضوع.. آسف سؤال شخصي. 



ال أبس , مات والدي مؤخراً , وظنت  -
الياان انين حباجة هلذه العطلة ايضاً , وطلبت  

فق, ولكنين مين مرافقة امها الحتياجها اىل مرا
 اظن اهنا كانت حتاول مساعديت كذلك.

مهما تكن الدوافع , اان سعيد ألنك هنا.  -  
واخرج براين غليوانً من جيبه وبدأ حيشوه 

 ابلتبغ , مث قال: 
يف الواقع كنت اتوهم من مواجهة   -

االمسيات , فنهاري مشغول دائماً,  
واالمسيات تكون مملة .. ولطاملا املت 



بة , وفتاة مبثل مجالك هي بصحبة نسائية شا
 اكثر مما حلمت به.

 
 

انت تطريين. -  
ال بل أعين كل كلمة.  -  

واكمل اشعال غليونه وسحب منه انفاساً 
 متواصلة , مث قال: 

سنخرج معاً ستيال , خالل النهار لن اراك   -
كثرياً , فأان امض معظم وقيت يف التسلق , 



ولكن فأان حقاً جاد يف استعادة اهلييت , 
 سنكون معاً يف االمسيات.

وهل يقدم الفندق حفالت التسلية؟ -  
احياانً. -  

وهل يقدمون األفالم؟  -  
األفالم ..اجل, ولكنهم يقيمون احياان  -

حفالت راقصة, وهي جيدة اذا كان لدى 
 املرء من يراقصه .. واان لدي مرافقة اآلن. 

 فابتسمت: 



.. لن نعتمد على احلفالت ..   هيا..حقاً  -
نستطيع اخلروج للتنزه , او اجللوس قرب 

 النار للحديث.
احب ان امسع شيئاً عن التسلق. -  

. 
اوه .. سأخربك كل شيء عن التسلق, فأان   -

احب احلديث عن اجلبال , ورمبا ستضجرين  
 وتتوسلني ايّل كي اتوقف.

انظر براين .. بدا التعب على السيدتني ,  -
فضل ان آخذ السيدة بلومر اىل مقران.. واأل  



وجلستا يف غرفتهما بصمت, بينما اخذت 
ستيال , متشط شعر السيدة الرمادي الالمع  

 الناعم رغم بياضه , مث سألت السيدة:
مارأيك برباين؟  -  

 فردت ستيال حبرارة:
انه لطيف .. اعجبين. -  

 ونظرت العجوز اىل عيين ستيال عرب املرآة: 
اعجبين.. وسيكون امامكما واان كذلك  -

مايكفي من وقت للتعارف , فسوف يبقيان 
 نفس املدة اليت سنبقيها هنا تقريباً.



اذا كان تعبري العجوز يعين شيئاً , فستيال مل 
 تكن مستعدة للخوض به بعد , وردت بربود: 

هكذا قال يل.  -  
انه يقارب الثالثني , وامه قالت اهنا  -

 تتشوق ألن يستقر ويتزوج. 
هذا تصريح الميكن جتاهله, فتوقفت ستيال  و 

 عن متشيط املرأة لتنظر اليها بريبة:
سيدة بلومر .. لقد قلت ابكراً بعد ظهر   -

 اليوم .. انك لست خاطبة.
ابلطبع لست هكذا ايعزيزيت.. كنت اقول  -

 لك فقط ماقالته امه.. 



وبدا اإلمحرار على وجنيت العجوز , فتابعت 
 ستيال متشيطها: 

إذن. هكذا -  
انه شاب لطيف ستيال.. وكما عرفت انه 

و ميارس التسلق يف اوقات مهندس قدير . وه
متقطعة .. ويف الواقع هذه اإلجازة اعطتها له  

 الشركة اليت يعمل هبا.
اعرف هذا .  -  

 وابتسمت هلا مطمئنة, فتابعت املرأة :



الواقع .. حسناً .. انه يبدو شااب طيبا,  -
مه إمرأة لطيفة جداً وهو من عائلة جيدة, وا

 و ... و ... 
وصمتت وكأهنا مل تقرر بعد ماستقول 

 فأكملت عنها ستيال:
تريديين ان امضي بعض الوقت مع   -

 براين؟.
اان مراتحة لوجودك معي, ولكنك يف  -

الرابعة والعشرين ايعزيزيت. وكل حياتك  
 كانت واجبات.. واحب ان أراك سعيدة.

ولكنين سعيدة.  -  



تظنني هذا.. ايعزيزيت.. ولكين لست   -
 الرفيق املناسب لك.. 

ولكن الياان تؤمن أبنين مناسبة. -  
صحيح.. لعطلة كهذه يف حال احتجت  -

شيئاً .. وهذا كل شيء .. جيب ان تقابلي 
الشبان ..ها.. لقد قلتها! وستكونني زوجة 

 رائعة لشاب مثل .. براين ..
. 

 فقاطعتها ستيال هبدوء:
براين شاب لطيف .. ولكنين ابلكاد   -

 اعرف.. 



ليس ابلضرورة ان يكون هو.. اعط   -
 نفسك الفرصة.. ألن تفعلي؟

سأفعل .. واان شاكرة لك اهتمامك يب,  -
واحبك ألجل هذا.. ولكن عندما أريد ان 
اتزوج , اريد ان أكون واثقة, ال ان اكون 
جمربة , اريد ان احب الرجل الذي أتزوجه 

اً. حباً حقيقي  
ستيال .. لويس ليس السبب أليس   -

 كذلك؟
اوه.. ال!  -  



ال أبس إذن .. اعط نفسك الفرصة ..   -
حىت لو وجدت لويس فقد يكون متغرياً عن 

 الولد الذي عرفتيه يوماً.
اعرف هذا , واان لست واقعة يف حب  -

 ذكرى.. حقاً. 
 واستدارت السيدة عن املرآة . 

زيزيت على انت فتاة عاقلة.. شكراً لك ايع -
متشيط شعري.. وسآوي اآلن اىل الفراش,  

 عمت مساء. 
عمت مساء سيدة بلومر.  -  



بعد ان انمت السيدة بلومر وقفت ستيال 
على النافذة لتأخذ نفسا عميقاً من هواء 
الليل البارد العطر .. السماء مظلمة جداً 

اآلن وال جمال لرؤية اجلبال . كل ماكان يبدو 
سواداً من السماء..  منها هو قممها األكثر

وبدت تلك القمم غامضة وحمرمة , ولكن يف 
 إحساس الثبات فيهم بعض الطمأنينة..

يف مكان ما, عند تلك السفوح املظلمة يوجد 
ل.. هل منزل .. وفيه يسكن رجل طويل حني

هو انئم, ام مستيقظ؟ يقرأ رمبا أم خيطط 
 لعمل اليوم القادم؟



ب لويس, السيدة بلومر خمطئة.. اهنا الحت
الميكن للمرأة ان حتب رجاًل تتذكره فقط 

كطفل, ولكنها تتوق لكشف الغموض الذي  
حييط به.. ألهنا واثقة من وجود ذلك  

 الغموض. 
 

فكرت ستيال ان ترددها حول براين ينبع من  
طيع حبثه نبع خمتلف, نبع احست اهنا لن تست

مع السيدة بلومر.. إهنا معجبة برباين.. إنه  
, وستحس ابملرح معه, ولكنه  دافئ ومنفتح

لن يكون الرجل الذي سيدفع نبضات قلبها  



اىل اجلنون , وال ليدفع دمها جيري ساخناً يف 
 عروقها.

لفرتة ما بقيت ستيال بعيدة عن الغابة اثنية ..  
 تقع يف حبه.. قطعاً..  واقنعت نفسها اهنا مل

فهي مل تلتق به سوى مرة .. ولكنها كانت 
املشاعر اليت اشعلها فيها.خائفة قلياًل من   

ومع ذلك فاجلاذبية اليت احست هبا حنوه 
خلعت غرضاً واحداً, لقد اظهر هلا هذا ان 
ابإلمكان ان تثار وبعمق على يد رجل , 

لذلك جيب ان تنتظر لتقابل رجاًل آخر ميكن 
 له إاثرة مشاعرها .. للمقار نة ..



كان هناك الكثري للمشاهدة الكثري لعجب 
ك اجلبال .. احياانً كان العشب به يف تل

 يرتفع يف املمرات حبيث ال يعود ترى طريقها.
اغلب االحيان وهي تسري , كانت تسمع 
صوت مياه جارية , مث بعد منعطف يف  

الطريق, تواجه ساقية , او ما يقرب من هنر , 
وقد جتري الطريق على حافة هذا النهر لفرتة 

حني  قبل ان تبتعد اثنية عنه, ولكنها بني
وآخر تستمر اىل الناحية االخرى منه . حيث  

تضطر ستيال خللع حذاءها والسري فوق 
 الصخور كي تقطع املياه اىل الضفة االخرى.



. 
حني آلخر, كانت تسمع نباحاً بعيداً.. يف من 

دما  البداية ظنت هذا نباح كالب .. ولكن عن
سألت براين , قال هلا اهنا صيحات نوع من  
القردة تدعى االبون .. وهي حيواانت قد 
تكون خطرة ومع اهنا قد التقرتب اليها إال 
انه حذرها من عدم إغاظتها برمي احلجارة 

ا حركة بعيدة قلياًل,  عليها , ومرة التقط نظره
فوقفت جامدة عيناها تبحثان بني الصخور 

 املغطاة ابلعشب املرتفع ..



وعادت احلركة اثنية, مث أتكدت مماترى.. 
حيواانت العواء الذي يشبه نباح الكالب 

وبقيت جامدة يف مكاهنا لفرتة طويلة تراقب 
القردة الواثبة مرحاً , إهنا تشاهد من قبل 

ب يف حميطها الطبيعي.حيواانت برية تلع  
كانت كذلك تشاهد من الطيور, طيور ملونة  
أبلوان براقة غريبة تصدر اصوات وهي تطري  
عرب السماء .. وشاهدت مرة طري غريب 

على علو منخفض .. يالمس األرض تقريباً 
.. ذنبه الطويل وكأنه جيذبه اىل األسفل ..  
وبعد ان اخربها براين ان امسه اهلويدا او 



اخذت ستيال ملة , شريط حداد األر  مايعين
تراقبه حببور كلما شاهدته تتعجب من ذنبه 
الطويل االسود الذي يبدو فعاًل كشريط 

 احلداد. 
وامضت ستيال الكثري من اايمها هبذه الطريقة  

توصلها املمرات اجلبلية,   .. تتجول اىل حيث
احياانً كانت نيل موظفة اإلستقبال تقرتح  

وألهنا اآلن ال تذهب عليها وجهة حمددة.. 
اىل الغابة فقد وجدت تصرف الفتاة االخرى 

 ودي وساعدهتا كثرياً.



وعند املساء , كان هناك براين .. وبراين مرح  
, وكان لديه على الدوام قصص خالبة عن 
اجلبال ابقيت ستيال مذهولة , ولو اهنا كانت 
حتس احياانً انه يبالغ او حىت خيرتع القصص 

د من اإلاثرة إال ان هذا مل إلعطائها املزي
 مينعها من التمتع هبا.

براين كان يتمكن دائماً من إضحاكها.. 
احياانً عندما يتشاركان الضحك لنكتة, 

كانت تنظر لرتى ان السيدة بلومر والسيدة  
تراست تبتسمان هلما بسرور.. ولكن بعد 
فرتة مل يعد هذا يزعجها , فهي على الرغم  



, فقد كانت واثقة ان  من متتعها برفقة براين
 ليس بينهما سوى الصداقة. 

بعد اسبوع واكثر , من هجراهنا للغابة , 
قررت ستيال ان تعود اثنية اىل هناك اثنية , 

وكان يوماً حاراً , وبعد سريها لفرتة يف 
الشمس احملرقة, بدأت حتس ابلتعب ,  

 وفكرت بربودة الغابة بشوق. 
الف يف ووصلت الغابة الكثيفة .. وكان اإلخت

ي تدخل رارة مفاجئاً حىت اهنا ارجتفت , وهاحل
ذلك العامل األخضر الغريب الصامت , 
وللحظات فكرت ابلعودة , ولكن ما ان 



وصلت الشالل وبركبة العفاريت حىت  
احست ابلسرور جملئيها.. فاملكان هنا منعش 

وابرد وحيث الميكن للشمس ان تكون  
 حارة. 

لتفة اىل ان واتبعت سريها عرب األشجار امل
شجار املغروسة هناك ايضاً..  وصلت اىل اال

كان اجلو ابرداً وهادائً.. ولكن سريها األول 
حتت أشعة الشمس احملرقة إستنفذ قوهتا , مث 

وصلت اىل صخرة كبرية , بدت وكأنه 
موضوعة هناك قصداً للمسافرين التعبني , 

فجلست فوق البساط السميك لورق  



ت اىل الصخرة  الصنوبر الرفيع, واستند
واغمضت عينيها.. كانت تنوي فقط  

اإلسرتاحة لدقائق.. ولكن البد اهنا كانت 
تعبة اكثر مماتدرك .. ومل حتس بنفسها عندما 

 غطت يف النوم.
. 

واحست بيد تالمس ذراعها , فجلست  
 مذعورة وهي تصيح:

ايللسماء ! هل اعتدت ان تفزعيّن. -  
  ورد عليها جاك ميتشل وهو يقف كالربج

 املرتفع فوقها: 



حلسن حظك انين اان من أفزعتك. -  
وجهه مل يكن مبتسماً, بل متجهم ومتصلب 

 .. فردت عليه وهي تتعجب لغضبه: 
مل أكن أقصد ان أانم.  -  

ال ترتكي هذا حيدث اثنية.. مطلقاً.  -  
 ودون ان تفهم سبب غضبه اجابت: 

حسنا .. لن افعل .. ولكنين كنت تعبة ..   -
دئ ومريح..واملكان هنا ها  

آنسة اليستري.. كيف ميكن ان اجعلك  -
تفهمي انك هنا لست يف كندا؟ الميكنك 



ترك نفسك تنامني هكذا يف هذه الغاابت وال 
 يف أي مكان من السهول او اجلبال .

ومع التصلب كان هناك نظرة اهتمام يف عينيه  
جعلت قلبها خيفق بقوة , ولكي ختفي 

قالت وكأهنا تدافع عن نفسها : ارتباكها  
لقد قلت لك انين لن افعل هذا اثنية ..   -

 ولكنين الزلت اعتقد ان مافعلته ليس جرمية.
 ومد يده اليها: 

إهنضي , سأريك ماذا اعين .. هبدوء   -
 اآلن.. هبدوء كامل.



وامسك بيدها ليقودها دون صوت اىل اجلهة  
 االخرى.

 
 الفصل اخلامس

 
 

اليت كانت تتكئ عليها , فحاولت  للصخرة
 الكالم حمتارة: 

ماذا..؟ -  
ولكنه أسرع ليضع يده على فمها وبصمتها.. 

 وقال بصوت اقل من اهلمس:



هناك. -  
ونظر من عينيه املهمتني اىل البقعة اليت يشري 

 اليها, وردد يهمس :
هل ترينها؟  -  

وكادت تشهق لوال ان يده كانت التزال على 
نت صرخت , وهذا ماكان فمها, وإال لكا

حياول منعه, ونظرت اليه بذعر , وعندما 
 أتكد من سيطرهتا على نفسها ترك فمها.

يف حفرة عند اقدام الصخرة كانت تستلقي 
 افعى خضراء ملتفة و مليئة ابلشر..



ووجدت نفسها ترتعد, فجرها مبتعداً,  
وبسرعة وهدوء, ولكن بلطف مدهش , 

م :وسألته عندما متكنت من الكال  
ماهذا؟  -  
أهنا املاميا.  -  

وهل هي سامة؟ -  
بل مسها قاتل للحال, اهنا اكثر األفعى  -

 فتكاً يف افريقيا.
واخذت تتصور ماكان سيحصل لو ان 

األفعى قررت ان تفك نفسها وتستكشف 
 ماذا وراء الصخرة .. ومهست: 



ماكنت احلم هبذا..  -  
اعلم .. أتظنني انين ال اعرف كيف   -

فهمت اآلن ملاذا قلت لك  تشعرين.. هل
 انك الميكن ان تنامي هكذا؟

لقد بدا املكان آمناً وساكناً...  -  
صحيح .. ولكن جيب ان حتذري بعض  -

االخطار .. كان ميكن ان يكون اخلطر عقرابً.  
 . او أي شيء. 

سأكون حذرة من اآلن وصاعداً. -  



واحست ابهلدوء, ولكنه هدوء سببه ختدر 
 تكن قد تالشت من اإلحساس , فالصدمة مل

 نفسها بعد . ومسعته يسأهلا:
أتشعرين بتحسن اآلن ايستيال , ال تبدين   -

 مفزوعة بعد بل .. مجيلة يف الواقع.
لقد انداها ستيال , واستدارت على نفسها ,  

مل تنتبه اليها, حتت قدميها صخرة صغرية 
وصرخت , مث ابتعدت قلياًل عن الصخرة ومل 

لى األرض وكادت  تستطع ان تضع قدمها ع
 تقع.

 



ستيال! مااألمر؟ -  
 ووضع ذراعه حوهلا على الفور.

لست ادري. -  
هل آذيت نفسك ؟ -  

إنه كاحلي.. اوه جاك ..اظنين آذيت  -
 كاحلي!. 

ال أرجو هذا. -  
 واحنىن على ركبتيه ليساعدها على اجللوس: 

دعيين القي نظرة, سأحاول أن ال أؤملك,  -
لزوم هلا, اذا  ولكن ال تظهري شجاعة ال 

 احسست ابألمل فاصرخي. 



 فتمتمت وهي تصلب نفسها لتتحمل األمل: 
حسناً. -  

. 
وامسك بقدمها وبدأ يتفحصها.. بعد حلظات 

فعاًل, فهو مل يؤملها وهو  احست ابإلرتياح
ميرر اصابعه خبربة فوق قدمها الذي اخذ 

يتورم بسرعة , وطوال الوقت وقفت كلبته 
تشم ستيال وتصدر اصوااتً رقيقة وكأهنا 

 تواسيها , واخرياً قال جاك:



إنه التواء مفصل.. صحيح انه مزعج   -
ولكن على االقل ليس هناك كسر.متتدايت 

 ليالس
ا:وابتسمت رغم امله  

شكرا هلل!. -  
واستقام يف جلسته على ركبتيه ونظر اليها  

 مفكراً:
واآلن .. القرار التايل.. ماذا سأفعل بك؟ -  

ال اظنين سأمتكن من السري. -  
هذا واضح .. فكاحلك حباجة للعالج. -  



اتركين هنا واذهب لطلب املساعدة , واذا   -
ذهبت اىل الفندق قد يرسلوا معك طبيباً اىل  

 هنا. 
وأتركك هنا لوحدك. -  

 فصاحت برعب: 
األفعى!. -  

يف هذه احلالة.. -  
ال احب فكرة تركك وحيدة.. وعلى كل  -

االحوال ليس هناك طبيب يف الفندق , 
وعليهم إرسال خرب ألقرب بلدة .. وهذا  

سيأخذ وقتاً , وحنن ال نبعد كثرياً عن منزيل, 



سأمحلك اىل هناك , مث نرى ماذا سنفعل 
 لكاحلك.

ل سنفعل؟وه -  
 فضحك خببث: 

أعرف القليل عن اإلسعاف األوىل ..  -
ولست طبيباً .. ولكن العيش لوحدي يف 

الغاابت اجربين على تعلم األشياء األساسي 
 يف الطب.

 والتقط حذائها ووضعه بني يديها:
امحلي هذه فهي لن تناسب قدمك   -

 املتورمة اآلن.. وسأمحلك .



ءل : بعد بضع دقائق, اخذت ستيال تتسا
أميكن ان تكون يف اجلنة برغم كل هذا األمل؟  

 مث قررت ان األمر ممكن.
 وسـأهلا جاك : 

هل أنت على مايرام؟ -  
عظيم..  -  

بعد ذلك صمتا , ومع ان جسدها صغري 
وهي حنيلة وخفيفة الوزن إال اهنا كانت تعرف 
اهنا بعد مسافة ستصبح ثقيلة , وومع ذلك  
فقد اتبع جاك سريه بثبات دون ان يبدو 

 عليه اجلهد او التعب. 



ووصال اىل املنزل , يف وقت مبكر كما 
 اعتقدت , ووقف جاك قرب الباب ..

أتستطيعي فتحه؟  -  
لت اىل االمام وفتحته, فأكمل محلها عرب فما

الغرفة اليت جلست فيها آخر مرة مث اىل غرفة 
نومه, ووضعها بلطف فوق سريره , مث استقام 

 وتنفس بصمت : 
انت خبري؟  -  

جداً. -  
وابتسمت له شاكرة , ومل تستطع منع مشاعر  

قلبها من الظهور يف عينيها , ونظر اليها 



يه يصبح داكناً طوياًل, والحظت ان لون عين
 مث قال هلا خبشونة:

إستلقي واراتحي , سأجئ مبا احتاج اليه مث  -
 نرى ما استطيع فعله مع كاحلك.

ويف وقت قصري عاد وبدأ يلق الرابط على 
 كاحلها:

لن أؤملك .  -  
 حركاته انعمة غري مستعجلة وخبرية. 

انت فتاة شجاعة. -  
 فاجابته:

وأنت رقيق جداً. -  



مل تستطع ان تقول له ان ملسة يديه على 
بشرهتا تنتج احساساً مدغاغاً مل يستطع حىت 

 األمل ان يوقفه , واخرياً رفع رأسه ليقول:
قد ميضي وقت طويل قبل ان تتمكين من   -

 الركض ولكن على األقل فعلت مابوسعي. 
شكراً لك سيد ميتشل , هذا لطف كبري  -

 منك. 
. 

مبا قد حيدث يف  واحست ابخلجل لعدم ثقتها
 التايل .. فقال ممازحاً:



هذا غري مناسب بعدما مرران به .. لقد  -
انديتين منذ قليل جاك, فنرتك األمر هكذا.. 

 أميكن ستيال؟ 
سأحب ذلك كثرياً.. ولكن جاك الزلت  -

 اعين عر فاين ابجلميل.
الضرورة هلذا, فقد متتعت حبملك .   -

تقادي اماابلنسبة لك.. هل أان خمطئ يف اع
 انك مل متانعي كثرياً ستيال؟ 

وكان يف عينيه مزاح لطيف حىت اضطرت ألن 
كن من الرد عليه.. بل ختفض عينيها. ومل تتم



ابتسمت . وهي حتس بوجنتيها حترتقان , 
 وقال ممازحاً مرة اخرى:

كماظننت متاماً.  -  
ولكنه مل حياول إطالة املزاح, وعندما تكلم 

 اثنية كان صوته جاداً:
ظن ان كالان جائع.. مارأيك ستيال؟ أ -  
هل أطبخ لنا شيئاً ؟ قل يل اين اجد   -

 االشياء؟
توقفي .. سيديت ! صحيح ان عمل خبري  -

قد جرى على تلك القدم , ولكنها الزالت 
هشة وعرضة للعطب! وجيب ان تثقي  



بطبخي , هل ذقت السمك املشوي على 
 الفحم من قبل؟

 وعندما نظرت اليه متعجبة أضاف: 
لقد اصطدت واحدة هذا الصباح .. انت   -

مل تتمتعي ابحلياة اىل ان تتذوقي السمك 
شوي على الفحم.امل  

واستقلت ستيال قانعة ورائحة دخان احلطب 
احملروق , مث السمك املشوي تدخل عرب 

النافذة اىل الغرفة , حىت اهنا نسيت ان تقلق  
كيف ستعود اىل الفندق , فمن املؤكد ان 
 جاك سيعتين هبذا كما اعتىن بكل شيء.



اظن هذا االفضل نظرا لظرفك, يوم ما  -
عام حتت الشجر.. ولكن  آمل ان نتشارك الط 

 اريدك ان تبقي هادئة وتتمتعي ابلطعام. 
وجذب طاولة وكرسياً حنو السرير , وراقبته 
وهو يفرش الطاولة بقماش مطرز مث يضع 
األطباق والشوك والسكاكني...مث جاء  

ابلصينينة ليضع طبق السمك على الطاولة  
.. وانوهلا كوابً من عصري فاكهة غريبة املذاق 

س ليأكال. .. مث جل  
 واعلنت وهي تلعق شفتيها: 



إهنا لذيذة .. مل أذق شيئاً هبذا املذاق  -
 اللذيذ من قبل ايجاك.. 

 وسأهلا بعد حني : 
هل كنت تتمشني كثرياً مؤخراً. -  

اجل.. -  
. 

 واخربته عن االماكن اليت زارهتا , فأجاب:
هناك املزيد.. رمبا عندما يكون لدي يوم  -

معي .. سآخذك اىل  فراغ قد تودين القدوم 
 اماكن غري موجودة على اخلريطة. 

شكراً لك .. سأحب هذا . -  



كانت تعلم ان عيناها تلمعان, وتساءلت ما 
اذا كان قد علم ان السبب هو فكرة قضاء 
وقت معه, بدل التفكري برؤية شيء جديد,  

وقدم هلا قطعة مسك اخرى واخذ مثلها  
د  لنفسه , وهي تراقبه كانت تفكر بشيء واح

 ضروري إلكمال سعادهتا .. وسألته :
جاك.. -  

لقد سألتك املرة املاضية عن ..لويس  -
 ترينشار. 

ووضع شوكته من يده حبدة, والحظت ان 
 اإلشعاع غادر عيناه:



وماذا عنه؟ -  
أمل تسمع .. أي شيء عنه؟  -  

قلت لك ..ال.  -  
قكرت ان أسألك فقط. -  

 فقال بعناية:
اهلاجس ستيال .. لست ادري ماهذا   -

الذي ميتلكك والمعناه .. كل مااستطيع ان  
اقوله هو ان مامن رجل هنا هبذه االسم وال 

 احب حبث االمر اثنية.. 
 واخذ كوهبا ميأله من جديد ابلعصري: 

هذا جيد للفتيات الناضجات.  -  



ولكنها الحظت , مع ابتسامته ان هناك 
قلياًل من التوتر يف عينيه , واتبعا تناول 

الطعام , وفجأة وضعت ستيال يدها على 
 فمها :

سيدة بلومر! أتعلم كنت امتتع بطعامي  -
 لدرجة انين نسيتها.

 فمازحها جاك:
حىت مع التواء كاحلك؟ -  

لقد متتعت ابلسمك.. جاك جيب ان  -
 اعود. 



وحاولت الوقوف , ولكن ما ان المس قدمها  
املربوط األرض حىت صرخت من األمل , 

:فسأهلا مرحاً   
وكيف تظنني نفسك ستعودين؟  -  

 وضحك :
استطيع تصورك تقفزين على قدم واحد  -

 من هنا حىت الفندق!. 
وشاهد التعبري املتأمل يف عينيها فمد يده  

 ليمسك بيدها:
ستيال.. ستيال .. ايحلويت.. اتتصورين  -

 انين سأمسح لك هبذا؟



 فانقطعت انفاسها : 
فة.  وماذا إذن .. اوه جاك .. كم أان سخي -

 البد ان لديك سيارة؟
 وبرزت يف عينيه نظرات احلنان .. وقال هلا:

صحيح.. ولكنها يف التصليح اآلن..  -  
وماذا سأفعل؟ -  

. 
 وقال ببطء:

ستضطري للعودة كما جئت.. ولكن..  -
 سأمحلك.

 فقالت غري مصدقة: 



ال ميكن ان تفعل هذا!. -  
لست أرى طريقة اخرى. -  

 وصمت قلياًل: 
تيال .. لقد وجدهتا!. معك حق.. س -  

صحيح؟.  -  
انه احلل املثايل.. إبقي هنا وسأعود بعد  -

 دقيقة .
وخرج من الغرفة ليعود بعد بضع دقائق ..  
وكان وجهه يشع حبب اإلزعاج كطفل صغري 

 ال كرجل. 
سيديت ..سيارتك الليموزين ابنتظارك. -  



ومحلها بشيء من الفخامة املصطنعة عن 
امام املنزل كان يقف السرير وخرج هبا .. 

 عربة يد لنقل احلطب ابلية وقدمية. 
اوه .. جاك !.  -  

وانفجرت ابلضحك حىت اهنا شرقت.. فقال 
 متظاهراً ابحلزن:

اليست سيديت راضية ؟ قد تكون العربة   -
احملرتمة قدمية ولكنين اؤكد لك اهنا صاحلة 

 لإلستعمال. 
إهنا التقدر بثمن ايجاك, وهل ستجرين   -

؟. فيها حقاً   



طبعاً.. فأان رجل متعدد املنافع.. أصلح  -
الكواحل املصابة , أطبخ, اجر عرابت اليد..  

 هل سيديت مستعدة؟ 
ووضعها يف العربة .. وانطلقا يف رحلة العودة  
, كانت رحلة عرب الغابة , والطريق واضح 

دفع    ونظيف , ومل جيد جاك أي جهد يف
  العربة نزواًل من اجلبل , ولكن يف الغابة

الكثيفة , اصبحت االمور اصعب بقليل 
فالطريق مملوء ابألعشاب الربية واضطر اىل  

املناورة ابلعربة حول اجلذور والصخور 
 املرتفعة. 



وعلق دوالب العربة بني كتلة من اجلذور 
مل ينتبه وترك  وتوقفت بسرعة حىت ان جاك

العربة من يديه وانزلقت من العربة اىل األرض  
هبا قبل ان تصل   ولكن سارع لإلمساك

هما مل وانفجرا ابلضحك لدرجة ان كلي
يستطع التنفس بسهولة للحظات .. واخرياً 

 استطاع ان يشهق بسؤال :
ستيال .. ستيال .. هل انت خبري؟ -  

 فشهقت بدورها : 
اجل .. ولكنين مل اقع جيداً.. -  

إذن لن تطرد سيديت خادمها املطيع؟ -  



استعادت توازهنا كان ميسك بيدها , وعندما 
وخالت انه سيساعدها للصعود اىل العربة , 
احست بذراعيه تشتدان حوهلا ومسعته يهمس 

 بنعومة:
ستيال.. او ستيال! -  

واحست بشفتيه تالمسان شعرها.. مث 
لعربة , واتبعا الطريق , ساعدها لتعود اىل ا

وعندما خرجا من بني االشجار حنو العراء,  
رق , وادركت كم  توقف ليمسح وجهه من الع
 هو تعب.



وأصبح الطريق سهل اآلن , ومتكن جاك من  
اإلندفاع بسهولة اكثر , احياانً عندما كانت 
الطريق تنحدر بقوة كان يتظاهر برتك العربة  
تتدحرج لوحدها ويضحك للرعب الذي 

 حتس به ستيال خشية الوقوع . 
ووصال الساقية , وتساءلت ستيال كيف 

, فرد عليها : سيقرتح جاك ان يقطعاها  
بسهولة. -  

. 
محلها من العربة وطلب ان تضع يدها حول 

ه وقطع هبا بسرعة فوق الصخور ليصل عنق



الضفة االخرى وانزهلا فوق الرمل, وعاد  
 ليحمل العربة , وهكذا اتبعا الطريق.. 
وسألت ستيال عندما بدت هلما مباين  

 الفندق:
وماذا ستقول السيدة بلومر عين مىت   -

اعود هكذا؟ شاهدتين  
الرد كان سخيفاً لدرجة ان عادوا الضحك , 

وكاان ال يزاالن يضحكان عندما وصال  
الفندق , وجتمع بعض الفضوليني حوهلما 
ورافقامها اىل الداخل , وظهرت السيدة 

بلومر يف احلديقة , قلقة , ولكن نظرة واحدة  



 املرحة طمئنتها , وحملت ستيال  من عيين ستيال
الفتاة ابرد ل نيل , وجه موظفة االستقبا

ومعاٍد , ونظرت اىل جاك .. مل يبدو عليه انه  
 شاهدها.

عند ابب مقرها ساعدها جاك على اخلروج  
من العربة.. ومبساعدة السيدة بلومر على 

دعمها من جهة, وجاك من اجلهة االخرى.. 
متكنت ستيال من القفز على قدم واحدة اىل  

 الداخل. 



.. مل حياول جاك  عندما استقرت فوق الفراش
إطالة بقاءه .. بل نظر اىل ساعته وابتسم , مث  

 ودعها وخرج. 
يف اليوم التايل .. كان براين سيأخذ والدته  
ابلسيارة اىل البلدة اجملاورة لتشرتي بعض 

االغراض , واصرت السيدة بلومر على ان 
تذهب ستيال معهما لرؤية طبيب.. ومع ان  

س ضرورايً اال ستيال كانت تعتقد ان األمر لي
 ان إصرار السيدة بلومر دفعها للقبول. 

عندما انتزع الطبيب الرابط وتفحص القدم,  
اكد ماقاله جاك من ان الكاحل ملتوي, 



ولكن لن حتدث مضاعفات, وهو يعيد 
الرابط علق على براعة معاجلة الكاحل . 

وحذر ستيال أبن أتخذ األمور ابهلوينا , وان  
 ال حتاول السري قريباً.

بعد ان مسع براين ماقاله الطبيب توقف عند  
حمل لبيع الكتب واشرتى لستيال بعض 

االشياء لتقرأها , وأهدهتا والدته بعض قماش 
التطريز لتعمل فيه.. فضحك براين عندما 
شاهد قماش التطريز لتعمل فيه.. فضحك 

 براين عندما شاهد القماش:
أليس التطريز للنساء األكرب سناً؟ -  



 ونظرت اليه أمه نظرة مل يفت ستيال فهمها..
ومع ان ستيال اضطرت ان ال تتحرك. فقد 

مر الوقت لطيفاً مبافيه الكفاية, نزالء الفندق 
كلهم كانوا معجبني ابلفتاة اجلميلة الصغرية  
الشقراء ذات العيون البنفسجية .. ومن 

حينت آلخر كان عدد منهم جيد الوقت الكايف 
حلديقة لتبادل احلديث. للجلوس معها يف ا   

معظم وقتها كانت متضيه يف القراءة, فالكتب  
اليت اشرتاها هلا براين كانت مثرية لإلهتمام,  

ومع ذلك كانت جتد عينيها اجنرفتا عن 



الكتاب لتحدقا ابجلبال, وافكارها تسرح اىل  
 هناك.. 

فهل وقعت يف حب جاك؟ حاولت ان تقنع 
مشاعر  نفسها ان ما تشعر به حنوه ليس إال

عابرة, والميكن هلا ان تنمو لتصبح عاطفة 
 عميقة التعود قادرة على التكيف معها.

. 
التفكري جباك كان يقودها للتفكري بنيل... 
بقدر ماكان تصرف النزالء جتاهها ودايً,  

كانت عدائية الفتاة تتزايد.. من الواضح اهنا 
مغرمة جباك.. فهل حتبه حقاً؟ وكيف هو 



اليها بنفس احلنان الذي   جتاهها؟ هل ينظر
بدا هلا يف عينيه؟ هناك رجال يفعلون هذا, 
وهي تعرف, جيعلون كل فتاة يتحدثون اليها 

 حتس أبهنا هي املميزة. 
يف احدى األمسيات قررت ان تكتب 

ئلها املنتظمة هلا إال إللياان.. فبالرغم من رسا
اهنا كانت حول امها وخالتها.. ولكنها اليوم 

كل عفوية ميكن للكلمات ان  ستقول هلا.. ب
حتتلها شكوكها حول لويس , وانه غري  

معروف يف املنطقة, وأهنا بدأت تتساءل عما 



إذا كان آل بينسون خمطئون, وأهنم التوقه يف 
 مكان آخر.. 

يف األمسيات كان براين يسليها.. وكانت 
حتس ابلسعادة لرفقتها شخص ال يطلق  

ه.. وبدا  الشرارات يف ترابينها كلما كانت قرب
مرح, ودود دائماً, ال يتعب من  براين شخص

اجللوس معها قرب املدفأة واحلديث, وكان 
على الدوام يظهر موهبة يف إبراز مايصفه 

بطريقة حية, وهكذا مل تكن تسأم ستيال ابداً  
منه, وكان براين قد وجد لعبة مونوبويل قدمية 

أخذ أربعتهم ميضون األمسيات يلعبون  



األمالك اليت توفرها هذه   ويتناقشون حول
 اللعبة..

صباح احد االايم, كانت جتلس والسيدة 
لومر كانت جتلس و السيدة بلومر يف  ب

احلديقة مستغرقة يف القراءة.. ووقع ظل فوق 
 صفحات الكتاب, فرفعت نظرها اىل فوق.. 

جاك.. أوه جاك .. هذا انت !. -  
مرحباً ستيال.  -  

ناه كانتا وجهه مل يكن مسرتخياً , ولكن عي
 انعمتان لرؤيتها .. وابتسم هلا بعد حلظات:



حسناً ستيال.. هل أذهب أم ستدعيين  -
 للجلوس معك؟ 

 فشهقت:
أوه.. اي ألخالقي..!.  -  

ودون تفكري حاولت الوقوف, فدفعها بلطف 
 لتعود اىل كرسيها:

إهدأي! قدمك الزالت هشة. -  
وضحكت.. وتالشى ارتباكها ملزاحه .. 

 واستدارت حنو السيدة بلومر: 
سيدة بلومر , هذا السيد ميتشل.  -  

 فقالت السيدة بلومر:



لقد التقينا ...أال تذكري انه من ساعدك  -
 للنزول من اجلبل؟

وقال جاك بكل أدب, حيين رأسه حنو 
 العجوز: 

أرجو أن ال متانعي ابإلنضمام اليكما  -
 سيديت.. 

ردت بصوت ودود:ف  
من اجليد لستيال ان يكون معها رفقة . -  

ولكن ستيال الحظت فقدان احلرارة يف 
 هلجتها .. واكملت السيدة : 



ستيال عزيزيت .. إذا حملت احد السقاة  -
 اطليب لنا إبريق شاي طازج. 

 فابتسم جاك هلا:
شكرا سيديت .. ولكنين تناولت املرطبات  -

 لتوي.
. 

 فنظرت السيدة بلومر اىل ساعتها :
حسناً, يف احلالة جيب ان اذهب ألهني  -

كتابة رسالة..فالربيد يذهب بعد نصف ساعة 
 .. أعذرين سيد ميتشل.
 وقالت ستيال بعد ذهاهبا:



تظن ان عليها ان تكون لبقة.  -  
إهنا إمرأة عاقلة.. فلقد اردت ان أكون  -

 لوحدي معك, كيف حالك اآلن ؟ .
حااًل. افضل -  

اان مسرور هبذا , لقد فكرت بك كثريا..  -
 هناك بعض املشاكل اليت أزعجتين يف الغابة.
إذن ليس األمر إنه مل يكن يريد ان أييت ..  

 واتبع كالمه:
أمل تتمكين من السري بعد ستيال؟  -  

واحست ستيال يف تلك اللحظة لو ان  
السعادة هي الوحيدة اليت تدفعها للسري فوق  



انت أسرع من أي غزال.. وردت  االرض لك
 عليه: 

قلياًل.. مع انين حىت اآلن استخدم هذه  -
 العكازات ألنتقل من الغرفة اىل احلديقة.. 

هل زرت الطبيب؟ -  
اجل.. يف اليوم التايل للحادثة.  -  

وهل قال أنه التواء؟ -  
اجل, ولقد أطراك الطبيب على الطريقة   -

 اليت عاجلتين هبا اي جاك.
 فابتسم : 



اان سعيد لسماع هذا .. ولكنين أكثر  -
سعادة ملعرفة انك قد حتسنت, لدي اقرتاح  
أتقدم به اليك , ولكنين أريد رؤيتك تسريين  

 أواًل.
إقرتاح. -  

ليس من النوع الذي يعطي فوق الوصف  -
 , دعيين أراك تسريين.

 
 فتظاهرت ابلتكشري:

اووه جاك ! انت مستبد.. هل قال لك  -
 احد هذا من قبل؟



ووقفت مبعدة ثقلها عن القدم املتأملة , 
وببطء اخذت تعرج من كرسيها اىل شجرة 

 قريبة.. فسمعته يناديها. 
هذا يكفي, مل اطلب ابتعادك عن حيايت. -  

 وسألته قبل ان تستطيع منع نفسها: 
وهل يزعجك هذا؟ -  

واحست خبديها حتمران خجاًل حىت أنظاره ,  
 وقال بعد سكوت :

ستيال.. انت تعرفني انين سأنزعج اجل اي  -
. 



واحست ابنقطاع أنفاسها , وعادت قفزا اىل  
الكرسي.. وانقطاع نفسها ال عالقة له ابجلهد  

 اجلسدي:
اوه .. حسناً .. لقد شاهدتين أسري..  -

 وقلت شيئاً عن إقرتاح؟
لدي يف الغد يوم فراغ , فهل حتبني قضاءه  -

 معي.. فكرت ان نذهب يف نزهة.
هذا.. أين سنذهب؟  سأحب -  

ستكون مفاجئة. -  
ولكن.. لن استطيع السري كثريا, وقد ال  -

 تتمتع.. 



لقد استعدت سياريت , فلن حنتاج إذن  -
لعربة اليد.. ولن يكون هناك كثري من املشي 
ايستيال, ولقد أرضيتين إبظهارك ايل القدرة 
على السري بضع خطوات.. ولكن اذا مل 

ني قويني وانت تكوين قادرة.. فلدي ذراع
 تعرفني هذا ..

 وردت بعد حلظات بصوت منخفض: 
صحيح.. ااعرف هذا. -  

ستأيت إذن؟ -  
ابلطبع.. -  

 وبدا الرضى احلقيقي على وجهه.. وسألته:



وماذا اجلب معي. -  
لنرى.. لدي الطعام الكايف وكذلك   -

 الشراب, وهذا يبقى امامنا.. انت فقط .
اوه جاك انت اكثر من طيب معي. -  

اان سعيد هبذا . -  
 ونظر اىل ساعته وقال: 

جيب ان أذهب اآلن.. اىل الغد إذن,  -
 حوايل التاسعة ؟

سأكون مستعدة. -  
 

 الفصل السادس 



 
كانت ال تزال تبتسم عندما عادت السيدة  

 بلومر لإلنضمام اليها وقالت هبدوء:
لقد شاهدت السيد ميتشل يذهب.  -  

رارة :فاستدارت ستيال اىل املرأة املسنة حب  
اجل.. وشكراً لك على ادعائك أبنك  -

 مضطرة إلكمال رسالة.
 وبدا على السيدة القلق:

قدرت يل هذا؟ اجل اظن انك قدرهتا ..  -
ولكنين ال استطيع منع نفسي من التساؤل ما 

 إذا كنت قد فعلت الصواب.



ماكنت حباجة لتفعلي هذا.. فلم نتحدث  -
مرافقته يف نزهة  ابألسرار , لقد طلب مين 

 غداً. 
ستيال! وهل تظين ان هذا من احلكمة؟  -  

أتعين بسبب قدمي؟  -  
أان.. -  

إهنا أفضل حااًل, وانت تعريف .. واستطيع  -
 السري مسافة دون عكاز.. 

ستيال.. كل شيء مكتوب على وجهك  -
ايعزيزيت .. وكم كنت امتىن لو اعجبت أكثر  

 برباين.



ولكنين معجبة به.. حقاً.  -  
معجبة اجل .. ولكننك ال حتبينه.. أليس  -

 كذلك؟
ولكنين ال اعرفه منذ زمن طويل.  -  

ال.. ولكنك مل تعريف السيد ميتشل من  -
 زمن طويل كذلك. 

صحيح. -  
وهل حتبينه اي ستيال؟ .. هاك.. لقد قلتها!  -

 ستعتربيين إمرأة عجوز متطلفلة.. 
 فقاطعتها ستيال: 

ال.. ال ميكن ان تكوين هكذا.  -  



أهتم بك من كل قليب ايعزيزيت وامتىن ان  -
تعيدي النظر .. ذلك الرجل , السيد ميتشل 

 , ماذا يعمل؟
مسؤول غاابت. -  
مسؤول غاابت ؟ -  

تقولني هذا وكأن العمل ال يعين شيئاً.. -  
ولكنه عمل مهم.. وعلى املرء ان يدرس  -

جيداً ليصبح عاملاً ابلغاابت , وماعليك سوى 
عريف انه ذكي .. إنه رجل مساعه يتكلم لت

 طيب. 
 



رمبا .. ولكن حياتك هي يف بلدك , كندا  -
 حيث تنتمني. 

ولكن براين ال يسكن كندا, ومع ذلك  -
 ستسعدين لو تزوجته.

هذا ال يكفي .. ولن اتزوج رجاًل جملرد انه   -
 أهل للثقة. 

ولكنك مل تردي على سؤايل ايعزيزيت. -  
أي سؤال ؟  -  

ميتشل.حنو السيد  -  
كان الوقت قد قارب الظهرية.. وسراب 

احلرارة يرتاقص فوق الصخور.. واخذ النحل 



اخرى, وصرح عصفور  ينتقل بني زهرة و 
اصفر فوق الشجرة قريبة.. وتوجهت عينا 

ستيال حنو اجلبال وكأهنا ستجد اجلواب هناك 
.. واخرياً ادارت رأسها ببطء اىل السيدة 

 بلومر وقالت هبدوء: 
أحبه.. أحب جاك.. ولكن هذا   اجل .. -

ال يعين انه حيبين , او انه سيتزوجين .. ورمبا  
 لن يتزوج مطلقاً.

وستذهيب معه يف الغد؟ -  
إهنا جمرد نزهة .. وال تعين شيئاً..  -  



رمبا انت حمقة .. وماذا حل خبصوص   -
 لويس؟ 

ماذا عنه؟ -  
لقد قلت انك تظنني ان السيد ميتشل  -

 خيبئ شيئاً عنك. 
ا صحيح.هذ -  

ال استطيع الرد على هذا السؤال..  -
ولكنين ال اظن ان السيد ميتشل ميكن ان 
خيدعين , وصدقيين ال اظن انه على عالقة 

 أبي غموض حييط بلويس.
. 



وهكذا اهنت السيدة بلومر جداهلا واخذت 
تقيس ماحاكته لرتى اذا كان مناسباً..  
واحست ستيال اهنا تعطي نفسها فرصة  

وعندما رفعت نظرها عن عملها  للتفكري . 
اثنية , كان يف عينيها الدفء واإلبتسامة 

 كالعادة وقالت : 
اخرجي معه يف الغد ستيال.. ومتتعي   -

 بيومك , فأنت تستحقني.
قبل ان تشرق الشمس بوقت طويل كانت 
ستيال مستيقظة , كانت متشوقة لتعرف ما 

إذا كان النهار مجيل ام ال, فقفزت من  



نسيت قدمها , وابتكاز وزهنا سريرها وقد  
على قدمها احست ابألمل .. ولكن بعد قليل 

 متكنت من العرج حىت النافذة..
كانت العتمة الزالت موجودة , والسماء 
رمادية قامتة, وقمم اجلبال كصورة منعكسة 

اين سيأخذها جاك اي ترى؟ قال ان امامها , 
النزهة ستكون مفاجئة..ولكن عندما نظرت  

ل الغامضة يف العتمة اليت اخذت اىل اجلبا
تتالشى, ادركت ان ال امهية اىل اين تذهب 
طاملا كانت معه, يوم كامل ميتد امامها , يوم  



كامل تقضيه لوحدها مع جاك.. الفكرة  
 نفسها نعمة مساوية.

كانت قد تناولت فطارها بسرعة دون ان 
تتذوقه .. وهاهي جتلس يف احلديقة حتمل 

سيصل جاك , ولكنها مل  كتاابً ..تتساءل مىت
تكن تنهي بضع سطور, حىت اخذت عيناها  
تتحول عن الكلمات, وعقلها ال يستوعب  

 املعاين.
واحست بقلبها يقفز عندما شاهدت الطيف 
الطويل يتقدم حنوها.. اخرياً وصل .. ووقف 

 يبتسم هلا:



ستيال! هل انتظرت طوياًل؟  -  
ليس كثرياً. -  

دعيين أساعدك.  -  
: فضحكت حمتجة  

ولكنين على مايرام .. حقاً.  -  
ملسته كانت انعمة ولكنها ارسلت شرارات 

 المفر من اإلاثرة عرب ذراعها.. وقال هلا:
جيب ان حتذري .. اريدك التمتع بيومك  -

 ولن حيدث هذا اذا أتملت. 
بعد ان وقفت , ابتعد عنها قلياًل وهو 

 يتفحصها:



دعيين انظر اليك.. رائعة جداً. -  
بسيارته قال هلا اهنا سرتى جزءاً  وهو ينطلق 

نت السماء كا آخر خمتلف من اجلبال ..
زرقاء صافية مع قليل من الغيم االبيض 

مستقرة فوق القمم.. واخذت الطريق تتلوى 
صعوداً , وعند كل استدارة هلا كانت تطل 
امامها مناظر خمتلفة , وكانت املناظر تقطع 

ملق االنفاس جبماهلا حىت ان ستيال اخذت حت
من حوهلا دون كالم, يف االسفل, بعيداً يف 
شق بني جبلني, رأت ملعان مياه هنر.. واىل  
جانب الطريق مرج واسع مليء أبزهار برية,  



برتقالية , بيضاء , وصفراء, ترتاقص وتتمايل 
مع النسيم .. وخييم فوق كل هذا هالة من 
الصفاء والسكون واالتساع, وأوقف جاك 

ه على ظهر املقعد فوق السيارة مث مد ذراع
 كتفيها , وقال: 

أيعجبك هذا؟ -  
. 

والتفتت اليه هتز رأسها موافقة دون كالم ,  
عيناها دامعتان وعواطفها يف قمة التأثر جملرد  

 وجوده معها ومشاركتها مجال املكان.. 



وأنزل ذراعه عن املقعد ليضمها على كتفيها, 
جيلسان ومل حتس ستيال كم مضى عليهما ومها 

هكذا ابلتصاق ال حيتاج اىل كلمات , كل ما  
احسته هو انه عندما رفع ذراعه عن كتفيها 

 ليدير احملرك اثنية, احست ابلضياع.. 
ووصال اىل بركة النهر, جلسا على ضفتها  

كان هادئ ومجيل, للتمتع بنزهتمها.. إنه م
مكان بعيد عن املمرات املعروفة اليت  

دراً ما يكتشفونه,  يستخدمها زوار اجلبال وان
وكانت الشمس تتسلل عرب االشجار الباسقة 

لرتمي أبشعتها فوق الصخور وتتسبب 



ابلظالل.. ومن فوق صخرة عالية يتدفق 
شالل جتري حتته كتل كبرية من الرغوة  
البيضاء, تعود لتصب يف الربكة.. وكان 

الطحلب يتعلق ابلصخور , وحتت الشجر  
اك منها  مئات من نبات الفطر , حذرها ج

أبهنا سامة ..ال تؤكل , فاستدارت اليه  
 ضاحكة: 

اعرف هذا, ولكن أليس منظرها مجيل؟  -
وانظر اىل هذه احلمراء اللون والبقع لبيضاء 
فيها.. أظنك جئت يب اىل وادي اجلنيات , 



ولو اغمضت عيين , ستخرج اجلنيات من 
 خلف هذا الفطر وتبدأ ابلرقص.

ضحك.وومد جاك يده ليداعب شعرها و   
أتعلمني .. أنت الزلت طفلة بطرق   -

عديدة.. هل كنت تؤمنني ابجلنيات وانت 
 صغرية ستيال؟ 

 
ابلطبع ! أال يؤمن هبا كل االطفال؟  -  

و دون وعي منها اسرتجعت صورة لويس 
ن الغيالن عندما كان يضحك من خوفها م 

وسط االحراج .. ولكن هذا كان يف  



ناد, املاضي.. وصرفت الصورة من ذهنها بع
بلويس اليوم , فلو لن تسمح لنفسها ابلتكري 

فكرت به, ستتحدث عنه, واذا حتدثت عنه  
 فستفسد هذا اليوم اجلميل. 

ونظرت اىل جاك لرتاه يبتسم هلا , قانعاً , 
خالياً من اهلموم, واحست ابلغبطة ألهنا مل 

 تذكر لويس.. وقال هلا:
جائعة؟  -  

اتضور جوعاً!. -  
كما اعتقدت متاماً.  -  
اواًل سأبرد الشراب. -  



واخرج زجاجات من عصري الربتقال غمسها  
 يف مياه اجلبل الباردة.

هذه ستطفئ ظماك عندما يشتد احلر. -  
مث اخرج رزمة من السندويشات وضعها يف 

 طبق من كرتون:
سنأكل هذه اآلن.. كمقبالت فقط لفتح  -

 الشهية, وما تبقى ملابعد.
 وقصمت السندويش: 

لذيذة.. انت مكتف بنفسك مهم.. إهنا  -
 ايجاك.. أليس كذلك؟

اان مضطر هلذا. -  



أمل ترغب ابداً يف الزواج؟ -  
. 

حلظة قالتها , احست برغبة يف قطع لساهنا 
.. ولكن رمبا لن أيخذ كالمها حسب 

 مايوحي اليه , وقال هبدوء:
اان لست ذلك األعزب العنيد , إذا كان  -

قد تقبل هذا ما تتصورين .. ولكن اية فتاة 
مشاركة احلياة مع مسؤول غاابت؟ احلياة هنا 

 مستوحشة. 
البد ان هناك فتيات تعجبهن هذه احلياة  -

 .. 



اوه ولكن لن تفعل هذا ) اية فتاة (.. مث  -
اان لست هذا إذا كانت الفتاة اليت احبها 

 تقبل يف مشاركيت حيايت هذه.. 
وتالشى صوته , ومحلت عيناه نظرة 

متباعدة.. واحست انه يفكر بفتاة حمددة,  
 وتصاعد األمل داخلها.

 وفجأة قال ليغري املوضوع.
أتعرفني كيف جتعلني حجراً يسبح فوق  -

 املاء؟
وامسك بيده حصاه مث وقف متقدماً اىل 

صاة ,  حافة املاء, وحبركة دون جهد رمى احل



وراقبتها ستيال تقفز فوق املاء بسرعة ونعومة  
ء قليال حبركتها واحست ابلبهجة  , تكدر املا

 فقالت :
هذا سهل.  -  

والتقطت حصاة هلا وقلدت مافعل 
فاصطدمت احلصاة يف املاء, وغرقت , 
 فتنهدت ستيال وغرقت حصاة اخرى : 

أوه .. ايعزيزيت.. لن استطيع فعل هذا,  -
 اظن ان جنيات الوادي قد يساعدين؟ 

لن حتتاج للجنيات.. سأعلمك بنفسي.  -  



ها ليمسك ذراعها ويطوحها كمن وتقدم من
 يرمي حجراً: 

هكذا.. أميكن ان تفعليه؟ -  
سأجرب. -  

مقطوعة االنفاس لقربه, احننت واختارت 
حصاة , والبد ان حركتها اآلن كانت افضل 
فعلى الرغم من اهنا حصاهتا مل تسبح فوق 

املاء كحصاة جاك إال اهنا مل تغرق كما فعلت 
 سابقها. 

اببتهاج.وصاح   



وهي تتحىن لتلتقط حصاة اخرى , نظرت اىل  
وجهه , كان يبدو مرحاً خالياً من اهلموم, 
وميال للمشاغبة وكأنه الطفل.. وهكذا 

حتبه.. عندما يكون مواجه للعب , ولكي 
تستبقيه هكذا جيب ان تنغمس مع مزاجه, 

 وهكذا ارسلت حجراً آخر فوق املاء..
ادا اىل احلديث بعد فرتة من هذه اللعبة .. وع

وبدأ جاك حديثه عن اجلبال والغاابت  
واخربها عن واجباته كمسؤول احراج.. 

واخربها عن االشجار اليت تنمو عند سفوح 
اجلبال , وعن االزهار الربية والعصافري  



والطيور .. وبينما كانت ستيال تراقب وجهه 
وتصغي اليه بدأت تفهم كم يعين عمله له . 

ها.إهنا حياته وهو حيب  
ومل حتس بكم امضيا من وقت يف احلديث ,  

 ولكنه نظر اىل الشمس وقال: 
البد ان معدتك عادت خاوية كما كانت. -  
اان هنا دائماً جائعة ايجاك, لقد نظرت اىل   -

 الشمس , أتعرف كم الساعة هبذه الطريقة .
احياانً أنسى ان يف يدي ساعة. -  

. 



وقفز فوق الصخر واحنىن فوق الربكة حيث 
وضع زجاجات العصري , وعاد اىل حيث 
جيلسان, ووضع الزجاجة على خدها دون 

 إنذار.. الربودة صعقتها فصرخت : 
متوحش!.  -  

بعد ان انتهيا من تناول سندويشات من حلم 
الدجاج وبعض الفاكهة وعصري الربتقال , 

 قالت ستيال متنهدة: 
كان الغداء رائعاً!  -  

كفاية    اان سعيد هبذا, هل متتعت بنزهتك -
 كي تكرريها اثنية؟



ملعان عينيها كان الرد الوحيد الذي حيتاجه , 
ونظر اليها مطواًل , ويف عينيه الرضى, مث مد 

 هلا يده:
تعايل ستيال.. اظن الوقت حان للعودة. -  

النزول اىل النهر مل يكن صعباً , فقد كانت 
جتلس على صخرة هنا او هناك مث تتابع 

عود كان امراً خمتلفاً, السري نزواًل, ولكن الص 
رى  وراقبت جاك يقفز من صخرة اىل اخ

بسهولة ورشاقة, وعلمت أبهنا ويف احسن 
حاالهتا , لن تستطيع اللحاق به , واستدار  

 عن كتفه وعاد اليها.



آسف ستيال .. نسيت انك حباجة   -
 للمساعدة صعوداً, ولكنك نزلت بسهولة!

كنت أنزلق , تعين.  -  
اذبية مينعك من التزحلق اىل  وقانون اجل -

 فوق.
وضحكا .. مث , وكأمنا ال وزن هلا محلها بني  
ذراعيه , وتسلق هبا فوق الصخور , واخذ 
قلبها خيفق جبنون وهي تتحسس قساوة 

جسده.. واحست مبا احست به املرة املاضية 
اليت محلها فيها, ولكنها يومها مل ترغب يف ان  

 تعرتف لنفسها هبذه املشاعر.



 
 عند قمة الصخور توقف . فقالت:

استطيع السري اآلن . -  
أعلم. -  

ورفعها اليه اكثر حىت احست بشفتيه  
 تالمسان شعرها , ومهس:

ستيال ! مث انزهلا.  -  
مل تكن السيارة بعيدة عنهما , واكمال  

طريقهما بصمت , وقالت له بعد وصوهلما 
 اىل الفندق:

كان يوماً رائعاً.   -  



ة اايم كما آمل.. وداعاً إنه األول من عد  -
 ستيال.. 

وهو يساعدها على اخلروج من السيارة جذهبا  
اليه , ومرة اثنية احست بشفتيه , بنعومة 

 الريش على شعرها.
واحست ستيال ابلتعب ... كان يومها طوياًل  

ن ومجياًل, ولكنها سارت اكثر مما فعلت منذ ا
آذت قدمها , ولقد بدأت القدم تؤملها , ألن  

من أي شيء يف الدنيا , تريد اآلن ان  اكثر 
تذهب اىل غرفتها لتسرتيح, ولو استطاعت 
فستتخلى بكل طيبة خاطر عن العشاء لتنام  



.. ولكنها تعلم ان السيدة بلومر ستتكدر .. 
الراحة ستبدأ  لذلك بعد احلمام وشيء من

االستعداد للعشاء.. خاصة اهنا قرأت لوحة 
نكرية بعد  يف مدخل الفندق يعلن عن حفلة ت

العشاء لألزايء املبكرة لشخصيات الكتب او  
 عناوينها.

وتذكرت قرأت مرة كتاابً بعنوان زهر الربتقال  
تيش عن لوحة من الكرتون فسارعت للتف

رمست فوقها برتقالة كبرية, ولونتها مث ثبتتها 
 على ظهر سرتهتا الصوفية. 

. 



بعد العشاء ذهبت ستيال مع السيدة بلومر  
الكبري , كانت الغرفة قد  اىل الصالون

امتألت ابلنزالء وعندما نظرت حوهلا احست 
ابلندم , فمعظم النزالء جتثموا عناء كبرياً يف 
حتضري ازايئهم , ومع ان حفلة التحكيم مل 
تبدأ بعد فقد كان معظهم يتجولون ويبدون 
اإلعجاب أبزايء بعضهم البعض ويهئنون 

 بعضهم على االبداع.
تكن تشعر ابلرغبة إال اهنا ومع ان سايال مل 

حاولت التكيف مع جو االمسية, وكانت 
السيدة بلومر جتلسان قرب النار عندما  



انضمت اليهما السيدة تراست وابنها , وكان 
براين يظهر رائعا يف ثوب ) روبن هود( بينما  
امه كانت ترتدي ثوب امللكة يف رواية األقزام 

 السبعة.
مشارك بدوره وبدأت جلنة احلكم , واخذ كل 

مير امام اللجنة وحياول النزالء معرفة ماذا  
ميثل , وعندما يتم التعرف على الشخصية 
هتب عاصفة التصفيق والتهليل وعلى قدر 

 حجم التصفيق يتم إعطاء العالمة. 



وعندما صعد براين اىل املنصة ضجت القاعة 
ابألصوات فإضافة لكونه مشهور كانت  

روبن هود(..  صورته رمسية وصاعقة يف زي )  
مث جاء دور ستيال , وسرعان ماتعرف اجلميع 

على عنوان الكتاب الذي تضع رمز ,  
من التصفيق واإلستحسان إال اهنما  وابلرغم 

مل يكوان كاملطلوب خاصة واهنا حمبوبة بني 
 النزالء.

ووقف مدير الفندق يعلن النتيجة , وكان 
قى زجاجة عطر براين من بني الناجحني وتل



جائزة له , قدمتها له نيل , موظفة االستقبال  
 , وهي تسلمه , مدت وجهها اليه ليقبلها.

عندما عاد فتح الزجاجة لعرض عطرها على 
املوجودين , وصدف مرور نيل قرهبم 

 فسارعت تقول بصوت كله إاثرة ترمق ستيال: 
هل بدأت ابستخدام هديتك؟ -  

عظيمة..  -  
 وسألته نيل بدالل :

أتستاهل القبلة؟ -  
قطعاً!. -  

 والتفتت نيل اىل ستيال:



أمل يكن لديك مانع آنسة اليستري؟ -  
ابلطبع ال. -  

واخذت ستيال تتساءل عن سبب تركيز 
الفتاة على موضوع قبلة , وبنفس الوقت 
 قلقت للهجتها القاسية.. وسأهلا براين :

هل كان جيب ان متانع؟  -  
 فردت إبدعاء اجلهل:

رمبا ال, األمر فقط.. كنتما متضيان وقتاً  -
طوياًل معاً, فظننت .. رمبا.. ولكن من جهة 
اخرى .. هناك الرجل الذي .. أوه .. أان 



آسفة آنسة اليستري, ماكان جيب ان اقول 
 هذا, فرمبا السيد تراست اليعرف. 

 فسأهلا براين هبدوء: 
أعرف ماذا ؟  -  

. 
 فصمتت نيل لتتكلم ستيال: 

حتاول ان تقول لك انين امضيت يومي  إهنا  -
مع جاك ميتشل .. جاك مسؤول الغابة , أال 
تذكره .. الرجل الذي ساعدين لنزول اجلبل 

 يوم أصيب كاحلي.. 
 فقال براين بلهجة غري املهتم:



أوه .. ذلك الرجل.. مل تقول يل هذا   -
 ايستيال . 

استمر االهتمام املؤدب يضفي على هلجة 
 براين .

مل أكن أعلم أنك اصبحت  فهمت .. -
 صديقة له. 

طلب مين اخلروج معه.. وقضينا نزهة معاً.. -
 وهذا كل شيء.

وكانت نيل تراقبهما جيداً, ونظرة خطرة يف 
 عينيها وهي تقول :



ال أظن انه يعين القليل هكذا لآلنسة  -
اليستري , فقد كان بينهما قبلة.. أليس كذلك 

 آنسة اليستري؟
قبلة؟.  -  

ذا مل اظن انك ستهتمني لو  اجل, وهل -
قبلت براين.. أعين ان قبلتنا مل تعن شيئاً 

 أليس كذلك؟ 
واحست ابلغضب واإلحراج .. ملاذا حتاول 
هذه الفتاة جاهدة ان ختلق هلا مشكلة ؟ 

 وقالت ستيالبغضب :



ماكل هذا على كل االحوال؟ أهو حتقيق ؟  -
إذا اردت تقبيل احد فهذا من شأين.. ولكن  

شاهدته فيجب ان تكوين عرفت اهنا مبا انك 
جمرد قبلة سريعة , فلماذا حتاولني تصويرها 

 وكأهنا عناق حمموم؟ 
 فرتاجعت نيل على مضض: 

أعتقد اهنا مل تكن قبلة عاطفة , ولكنين  -
لست ادري ما سبقها .. على كل االحوال 

 .. كنتما معاً طوال اليوم .. لوحدكما. 
 

 فطالبت ستيال بشراسة: 



امتىن ان اعرف ماذا حتاولني الوصول اليه ,  -
لقد قررت قضاء يومي مع جاك ميتشل ..  

 فهل هناك من خطأ هبذا؟ 
ال. -  

ولوكان هناك خطأ .. فما شأنك أنت؟ اان  -
 نزيلة هنا.

فأطرقت ميل مدعية الرتدد والتفتت اىل براين  
: 

اترى سيد تراست .. جاك ميتشل له مسعة   -
ريات ممن كان ضيوفاً  سيئة مع النساء والكث

هنا ميكن ان خيربنك هبذا آنسة اليستري ..  



فال تغرنك صورة مسؤول الغاابت القوي 
 الصامت.

 فصرخت ستيال هبا حبرارة: 
استطيع العناية بنفسي. -  

ال اريدك ان تقعي يف حبه , انت فتاة  -
لطيفة آنسة اليستري .. وال اريد ان أراك 

 تتأملي.. 
كلمة لطيفة هلا رنني  واحست ستيال ان  

 غريب.. فردت عليها خبشونة :
ال اظن ان هناك اي خطر من هذا القبيل  -

 .. وارجوك غريي احلديث. 



هذا صحيح. -  
. 

وجاءت كلمة براين بنفس اللحظةاليت كانت 
نيل ستفتح فمها لتكمل احلديث وشكرته يف  

 قلبها لتدخله .. واكمل: 
اظنك اوضحت وجهة نظرك اي آنسة ,  -
آلن لنطلب القهوة قبل ان تنقلب السهرة وا

 اىل جو جّدي.
مل متكث نيل كثرياً معهم, ولكنها خالل 
وجودها استطاعت سحر براين بفتنتها 

وسرعان ماكان يضحك هلا, وعلى العكس ,  



كانت ستيال صامتة , حتتسي القهوة  
وتصغي.. ومل يعد هناك ذكر جلاك, ولكن 

نسه.. ستيال احست ان احد املوجودين مل ي  
وعندما وقفت ستيال لتذهب بدورها اىل  
النوم, رافقها براين وشبك ذراعه بذراعها 

وسارا جنباً اىل جنب يف الظالم.. وصال اىل  
ابب غرفتها .. عندها تالشى املرح من صوته  

 , وامسك بيدها: 
ستيال.. ال أتخذي ماقالته نيل جبدية. -  

لن افعل. -  



تكن تنوي  نيل فتاة طيبة.. واعرف اهنا مل -
 إغضابك.

لست غاضبة . -  
ارجوك براين !. -  

 ولكنه اتبع:
اعرف كيف جتري االمور.. خالل النهار  -

انت ضجرة, ووحيدة, والسيدة بلومر وأمي 
ليستا رفيقتان مناسبتان لفتاة شابة مثلك..  
فإذا حصل والتقيت مبسؤول الغابة.. فهذا 

 امر طبيعي, ال خطأ فيه. 
براين.. -  



ستطيع إسكاته .. فصوهتا بدأ خبتنق لو اهنا ت
 ابلدموع.

يوم ما سأريح نفسي, واذهب يف نزهة  -
 قصرية معك, هل ستحبني هذا ستيال؟ 

 وهزت رأسها دون كالم, فتابع: 
تصبحني على خري عزيزيت!. -  

 
وجذهبا اليه, وللمرة الثانية ذلك اليوم تتلقى 

قبلة من رجل...مث , وبرمحة من هللا, 
رفة , اصبحت وحدها, فدخلت ظالم الغ



فخلعت مالبسها بسرعة , وتسللت بني 
 األغطية.. 

يف صباح أزرق وذهيب .. بعد عدة أايم ..  
جاء جاك لزايرهتا اثنية. وكالعادة , ارتفعت 

 معنوايت ستيال لرؤيته.
لنرى كيف اصبحت تسريين .  -  

 وعندما سارت امامه اتبع:
تقدم عظيم , واظنه يكفي ملايف ابيل. -  

ماهو ؟  -  
ادخلي واحضري سرتة صوفية , وافعلي  -

 كل ماتفعله النساء قبل اخلروج مث تعايل.



جاك.. -  
مخس دقائق فقط. -  

ومع علمها مبزاجه, عادت قبل انتهاء اخلمس 
 دقائق. 

لقد بقي لك نصف دقيقة من   فتاة طيبة , -
 الوقت.

اين سنذهب جاك؟ -  
ودس يده يف ذراعها وقادها اىل موقف  

 السيارات..
سأقول لك يف السيارة.  -  

 وسأهلا وهو خيرج من ابحة الفندق:



هل شاهدت الرسوم امللونة على الصخور  -
 من قبل.

يف الكتب فقط. -  
أعين احلقيقة , على الصخور ذاهتا.  -  

ال. اوه ..  -  
. 

سنذهب لنزهة ونتناول الغداء مث سآخذك  -
لتشاهدي الرسوم امللونة على الصخور .. ام 
انين أفرض عليك ماال ترين , على افرتاض 

 ان هذا ماحتبني فعله.
 وابتسم هلا .. فردت اإلبتسامة:



ابداً.. سأحب الذهاب معك. -  
جيد.  -  

ومد يده ليمسك بيدها.. وسارت هبما  
ا لفرتة ال لزوم للكلمات السيارة ومها هكذ

معه. وكانت الطريق اليت سارا فيها جمهولة هلا  
, وكالعادة صعقت ستيال جبمال وروعة  

الريف, من حني آلخر كانت تستدير عن 
املناظر, لتنظر اىل جاك, وجهه مراتح,  
عضالته ابرزة مسراء, اليد اليت يقود هبا  

السيارة , تعمل خبربة عند املنعطفات, اما 
ى فالزالت مع يدها , مث وصال اىل االخر 



مكان صعب يف الطريق تطلبت منه االنتباه  
والرباعة , فرتك يدها ليسيطر على السيارة 

 أبمان أكثر..
ودخال اجلبال اعمق واعمق , ودخال يف ممر 

حبدة.. مث ضيق الصخور على جانبيه مرتفعة 
بدأ الطريق يتصاعد.. مث بوصوهلما اىل فسحة 

ملنظر حتتها يصيب ابلدوار.مستوية , كان ا  
 وأوقف السيارة اخرياً فقالت له: 

كم متتعت هبذه الرحلة.   -  
 فابتسم هلا ونظرة رضى يف عينيه: 

اجل.. اجلمال يدفعين للبكاء احياانً.  -  



اشعر بنفس الطريقة كذلك, يظن الناس  -
ان املرء يتعود على هذه اجلبال, ولكنين اان 

ان حتيب هذا  لن أتعود عليها.. هل ميكن 
 النمط من احلياة ستيال؟

عيناه كانت جاداتن ومتساءلتان حىت  
اضطرت إلشاحة نظرها عنه.. وماذا يعين 
كالمه؟ هل هو جمرد سؤال عادي؟ ام انه 

حياول إغاظتها مبزاحه كالعادة؟ لو اهنا تعرف 
الرد على هذا , لعرفت ماذا تقول .. وقالت 

 هبدوء:
اظن اهنا تعجبين جداً. -  



ة اخرى تناوال طعامهما قرب املاء, ولكنها مر 
هذه املرة كانت جمرد ساقية.. وتراقصت املياه 
من بني الصخور , صافية حىت ان كل فقاعة 

 منها ميكن رؤيتها .
واستند جاك اىل احدى الصخور واغمض 
عينيه وراقبته ستيال .. بدا متعباً , وجهه 

حمفور خبطوط وكأهنا الشقوق, ويف استكانة  
الية كان يبدو عليه تعبري المس قلبها , احل

كان هادائً جداً حىت اهنا ظنته انئم , ولكنه 
 بعد برهة اخذ حيدثها.



كان قد حتدث اليها اكثر من مرة وبطرق 
خمتلفة .. هناك حديثه الساخر املتأمل واملؤمل 

الذي اصبحت ختاف منه, مث املزاج اخلايل من  
كما اهلم الذي يبعث جيعلهما يضحكان ..  

كان هناك احلنان الذي يبعث االضطراب 
 والذي طاملا الحقها يف احالمها , ويف اخر

لقاء هلما كان قد حدثها عن عمله والغاابت 
.. وهاهو اآلن يتحدث عن الغاابت اثنية ..  
ولكن هلجته كانت بكلمات حتمل عمقاً مل 
تسمعه من قبل , فلم يتحدث فقط عن 

مث سأهلا   عمله بل عن احالمه وطموحاته ,



عن نفسها .. وبعد برهة اخذا يتحداثن عن 
األشياء : املوسيقى والكتب.. وملستمع 

خارجي, حديثهما كان غريباً هلما, ومل حتس 
 ستيال اهنا أقرب اليه من قبل كما هي اآلن. 
فيما بعد , وقد اصبحت الشمس فوق  

رؤوسهم , اخرج جاك الطعام من السلة , 
ن الطعام بسيطاً و  واخذا أيكالن وكالعادة كا

 لذيذاً.. وبعد االنتهاء , قال هلا:
واآلن سأريك الرسومات. -  

وقاد الطريق امامها فوق الصخور واستدار  
ليبسط هلا يده كلما اصبح املسري صعباً, 



وكما كانت تفعل من قبل, عندما يصل اىل  
انت تقرمض لتنزلق حنو االسفل منحدر, وك

استدار جاك بينما كان جاك يقف لرياقبها . و 
 اثنية ليمسك بيدها ويقول:

لقد وصلنا.  -  
. 

ومع اهنا كانت تتخيل , بطريقة ما ماسرتاه , 
إال ات ما رأته جعلها تصعق وتصبح بكماء , 

يف الكتب صور الرسومات على الصخور 
بدت غري واضحة املعامل ودون ألوان تقريباً, 
وبرؤيتها اآلن على هذه الصخور ذهلت كم  



: صور رجال, حيواانت ,  تبدو حقيقة 
وصيادين أبلوان مجيلة ورسم رائع حتدت 

 التلف , الريح , املطر , والزمن. 
صور تصور حياة الرجال الذين جابوا هذه  

اجلبال منذ مئات .. بل رمبا اآلف.. السنني. 
. رجال انضلوا ليحتالوا على الوجود بني 
هذه اجلبال اجلرداء, والذين عاشوا على 

يت يصطادوهنا .. وعلى اجلذور و  احليواانت ال 
الثمار اليت تنمو من األرض .. ومن أطفأوا  
عطشهم من هذه احلياة اجلبلية املتدفئة..  

رجال قاتلوا معركة دائمة متواصلة للوجود.. 



مع ذلك كان لديهم الوقت الكايف لتصوير  
  اجلمال الذي حييط هبم , مع كل االحالم اليت

 تراودهم.
عض الكتب عنها.. إبمكاين إعارتك ب  -  

 فاستدارت بشوق: 
وهل هذا جزء آخر من اهتماماتك جاك؟ -  

اجده مثرياً لإلهتمام.  -  
ودخال الغار ليمضيا بعض الوقت فيه, 
واخذت ستيال تالمس الرسومات فوق  

لصخور و تدرسها متعجبة من دقتها والواهنا  ا



اليت البد كانت مزجياً من الوحل و الوان 
 الثمار واجلذور. 

اً عادا اىل رحلة الصعود تسلقاً .. وسار واخري 
كل شيء على مايرام, اىل ان وصلت ستيال  
اىل كتل صخرية مل تستطع جتاوزها, فأخذت 

تنظر حوهلا علها جتد ممراً سهاًل , واخرياً  
 استسلمت وصاحت: 

جاك!. -  
 فاستدار اليها: 

نعم!. -  
لقد علقت!. -  



 فضحك: 
تستطيعي  اياهلي..كنت افكر اآلن انك لن  -

جتاوز هذه الصخور دون مساعدة حىت ولو مل 
 يكن كاحلك مصاب .. 

. 
وبقفزات سريعة اصبح اىل جانبها ,  

من  مبساعدته, استطاعت تسلق ماتبقى
الطريق, ولكنها تعبت والحظ جاك هذا, 

 ودون انذار محلها بني ذراعيه.
لقد اصبحت هذه عادة لدي. -  



إهنا عادة مجيلة ايصغرييت .. فماذا فعلت  -
 لك؟

واخرياً انزهلا .. مث لف ذراعاه حوهلا فرمقت 
نظرها اليه وخفق قلبها للتعبري الظاهر على 
وجهه, واحست بذراعيه تشتدان حوهلا  

بلطف ورقة يف البداية, وعندما اصبحت يف 
احضانه متاماً كانت ذراعاه تشدها بقوه اىل  

 جسده. 
عندما تركها كانت ترجتف , ويف عينيه نظرة مل 

 تفهمها: 



ستيال .. انت مجيلة.. ولكنك رقيقة كثرياً  -
 . وال اريد ان اسبب لك األمل.

ومل تستطع الرد فالدموع خنقتها , ومحل 
وسار معها اىل السيارة , ومرة السلة بيده, 

اخرى سار الصمت بينهما يف طريق العودة  
 اىل الفندق , مباذا يشعر ايترى؟ ماذا يفكر؟. 
ابقرتاهبما من الفندق , اوقف جاك السيارة 

يف مكان مشرق , وجلسا بصمت ينظران اىل  
مناظر السهول واملنحدرات حتتهما.. وقال 

 هلا:
ال. لن أراك لفرتة قادمة ايستي -  



اوه!. -  
واستدارت اليه بسرعة , وقد تالشت  
 سعادهتا , فأمسك بيدها بلطف واكمل: 

اان مضطر للذهاب يف رحلة.. ألتباحث  -
مع العاملني اآلخرين يف مناطق اخرى من 

 الغاابت .. وفكرت أبن اخربك..
وكم ستغيب ؟  -  

لست متأكداً, عشرة اايم على األقل  -
 ستيال.. 
يكمل الكالم , وصمت وكأنه قرر ان ال

يق  وادار احملرك واكمل ماتبقى من الطر 



بصمت , وبعد ان أوصلها .. ذهبت لتخرب 
السيدة بلومر اهنا عادت , بعدها توجهت 

حنو الساقية حيث اصبحت الصخور امللساء  
هناك بقعتها املفضلة للراحة , وهي اآلن 

 حباجة لفرتة للتفكري.
 وسرعان ما امتألت عيناها ابلدموع.. 

ايم القليلة اليت تلت, كانت غريبة , اال
جتولت ستيال فيها وكأهنا ضائعة , كانت 
تتحدث , تضحك , تستجيب للمزاح , 

وتستجيب لكل األمور االجتماعية التقليدية 
.. ومع ذلك , من الداخل كانت تعيش يف 



عامل خمتلف, عامل من املشاعر كانت خمتفية 
 عن كل من هم من حوهلا.

ا االمر .. إهنا ال تدري ..  وكيف سينتهي هب 
رمبا سيأيت جاك اىل الفندق حبثاً عنها, او رمبا  
ستذهب لتلقاه يف الغابة .. ولكنها سرتاه ..  

 مامن شك لديها يف هذا..
لياًل, عندما ختلد اىل فراشها , كانت جتد 
صعوبة يف النوم, وبعد ان تصبح الغرفة يف 
ظالم اتم بفرتة طويلة , كانت ستيال تقف 

ند النافذة, تنظر اىل النجوم يف السماء  ع
واالنعكاس االسود للجبال.. وبدأت تفكر 



هبا وكأهنا جباهلا اخلاصة .. جباهلا .. غاابهتا.. 
 ساقيتها. 

. 
مث كانت تشد نفسها من عامل اخليال, وحبدة  
.. ماذا لو مل يقل هلا أي شيء يدفعها للبقاء 
 ؟ عندها لن تعود هذه اجلبال وهذه الغاابت

 , وتلك الساقية سو ذكرايت.
مث هناك براين , ستيال كانت تظن ان تصرفاته  
حنوها تغريت , مع اهنا ال تستطيع قول كيف 
, فهو ال يزال ودوداً كما كان , ولكن احياانً  

يف األمسيات, ومها يلعبان الورق او  



لتالية كانت ترفع  الشطرنج, وحتتار يف نقلتها ا
تتان عليها , مث رها فجأة لتجد عيناه مثبنظ

يبتسم .. ولكنها قدرت ان نظرة مايف عينيه  
.. فبماذا يفكر ايترى؟ هل صدمة ما قالته 

 نيل اكثر مماتصورت ستيال؟ 
يف ليلة , والطقس كان حار اكثر من العادة , 

مد براين ساقيه امامه متمطياً, مث وقف و  
 قال: 

سأذهب ألمتشى قلياًل ايستيال.. هل أتتني   -
 معي؟

الظالم؟ يف -  



القمر مكتمل اليوم , وستتمكنني من  -
 الرؤية. 

وهي خترج الصالون معه, استدارت , فرأت 
السيدة بلومر والسيدة تراست تراقباهنما , 

ووجهامها مليئان ابألمل.. فأحست ابلتوتر..  
 مث أقنعت نفسها بسخافة األمر..

واتبعا السري ببطء يف احلديقة , وتوقفا حتت 
صنوبر .. واتكأت على شجرة , اشجار 

وعندما حتدث براين اضطرت لرفع رأسها 
 حنوه: 

ستيال!.  -  



ما األمر ايبراين؟  -  
انت مجيلة .. اتعرفني هذا؟  -  

براين!. -  
تعرفني .. أليس كذلك؟ -  

ارجوك.. ماكل هذا؟ -  
اريد ان اقبلك .  -  

 
ووضعه يداه على كتفيها وجذهبا حنوه , 

 فصاحت: 
ال!.  -  

 واصبح قريباً جداً منها:



وملا ال؟ اان رجل وانت إمرأة .. ومعجبان  -
 ببعضنا. 

 واحست ابلغثيان :
ال.. ارجوك! -  

وماهي القبلة بني االصدقاء؟ -  
أان آسفة. -  

ومل يرد .. واتبعا السري ببطء, وحبث براين يف 
جيبه عن غليونه ومأله ابلتبغ , واشعله ..  

جعله  واحست ستيال ان هذا العمل قد
 يتماسك , ولكنه بعد قليل قال غاضباً: 



الميكن لك ان تقويل ان احداً مل يقبللك  -
 من قبل.

براين .. ارجوك! . -  
 فردد كالمها ساخراً: 

براين ارجوك! ماذا قالت نيل لك ابلضبط  -
 ذلك اليوم ؟ 

 واحست ستيال ابإلرجتاف: 
نيل؟ -  

حول مسؤول الغابة .. قالت انك قبلته.  -  
دوء: فردت هب   



ال.. هو الذي قبلين , حىت اهنا مل تكن  -
 قبلة , فقد قبلين على شعر ي.. 

حقاً؟ -  
واحست ابلغضب , ملاذا تضطر حىت للدفاع 

 عن نفسها ؟ 
نيل .. حتب تضخيم االمور.  -  

ولكين بدأت اتساءل , هل جاك ميتشل  -
 هو السبب يف عدم رغبتك يف ان اقبلك؟

أدراجنا.ابلطبع ال! لنعد  -  
. 



فيما بعد , وستيال عائدة اىل الغرفة مع 
السيدة بلومر , مرات قرب غرفة لعب الورق , 
ومسعتا اصوااتً , احد االصوات عرفته ستيال 
على انه صوت براين.. ولكن اآلخر ؟ مسعت 
ضحكة فجائية , فتعرفت اليها على الفور ..  

 إهنا نيل.
ودون سبب معقول احست ستيال  

يح اهنا ال تغار عليه, فلو ابلغضب.. صح
ارادت لرتكته يعانقها ويقبلها.. ولكن ما  

امتعضت منه هو حماولته إظهار انه مع فتاة  



اخرى , ألهنا هي رفضت ان يقبلها , وكأمنا  
 حياول إذالهلا رداً على رفضه و إذالله. 

مث فكرت جباك وتالشى اي تفكري آخر من 
 ذهنها.

ر إمكاهنا يف اليوم التايل حاولت ستيال قد
بسهولة كي تتمكن من التمتع  اخذ االمور

ابألمسية, ووجدت نفسها تتطلع قدماً  
للحفلة الراقصة اليت قرأت عن إقامتها يف 
لوحة االعالانت . كانت قد تعودت قضاء  

سهراهتا امام املدفأة.. هنا او يف يف موطنها.. 
ومل يكن هناك الوقت الكايف هلا حلضور 



اك الوقت الكايف هلا  احلفالت, ولن يكن هن
حلضور احلفالت , ولن يكن هناك مهماً , 

إهنا لن متضي السهرة مع جاك , فيما يهم هو 
اهنا ستضحك وترقص ومتضي امسية مجيلة , 
ومع ان براين الميكن ان حيل حمل جاك إال 

 انه رفيق جيد مرح..
قبل موعد العشاء بقليل ذهبت اىل الغرفة 

فساتني بعد وارتدت افضل ماجاءت به من 
ان استحمت , مث وضعت العطر وراء أذنيها  
وعلى معصميها , ووقفت تتأمل نفسها يف 



املرآة .. وكم متنت لو ان جاك يراها هكذا 
 يف أكمل زينتها.

يف طريقها والسيدة بلومر اىل قاعة الطعام,  
مرات مبكتب االستعالمات حيث كانت نيل 

ها  تعمل يف دفرت النزالء, فرمقت الفتاة نظر 
 عن الدفرت وقالت مبتسمة: 

مرحباً آنسة اليستري.. ماهذا الثوب   -
 اجلميل؟. 

شكراً لك.. وانت تبدين مجيلة كذلك. -  



رمبا ليس الذنب ذنب نيل ان ال حتبها ستيال  
.. وسألت نيل وستيال على وشك متابعة 

 السري: 
اعتقد انك ستحضرين حفلة الرقص مع   -

 السيد تراست؟
مفكرة للحظات مث  فنظرت اليها ستيال 

 قالت:
سنجلس معاً. -  

هذا ماظننته .. متتعي بوقت رائع.  -  
شكراً لك .. وانت كذلك. -  

 واتبعت ستيال سريها مع السيدة بلومر ..



, السيدة تراست  انظري سيدة بلومر -
وبراين هناك , وكأمنا يبحثان عنا.. هل  

 نذهب وحنييهما؟. 
 
 

 الفصل السابع 
 

النظرة اليت بدت على عيين براين وامه  
أكدت , كم تبدو ستيال مجيلة وبطريقة ما , 

ها زاد أتلق عينيها ودفع استحساهنما ملظهر 



الدم اىل وجهها , وامسك براين بيدها  
 وسأهلا:

للسهرة؟ هل تتشوقني -  
اجل.. اوه براين.. سنمرح كثرياً. -  

واحست ابلغبطة واخلفة , والتفت براين اىل  
 السيدة بلومر:

الناس يتجمعون معاً للعشاء الليلة وطلبت  -
من الساقي وضعك وستيال معنا.. هل هذا 

 مناسب؟ 
 فردت السيدة بلومر حبرارة:

طبعاً. -  



اربعتهم تعودوا على التقارب وهم هنا , فمن 
طبيعي ان جيلسوا على طاولة واحدة , 

 والشيء ميكن ان يفسد املرح الذي يتوقعون.
 
 

بعد الوجبة , ترك براين وستيال املرأتني يف 
الصالون وتوجها اىل النادي الليلي الذي تقام  

 فيه حفلة الرقص. 
وكانت القاعة تضج ابألصوات والضحك..  

لقت البالوانت امللونة يف السقف وحول وتع
ت اجلدران , وأضيئت الشموع فوق الزجاجا



الفارغة على الطاوالت , وكان على املسرح 
الصغري املنخفض فرقة موسيقية من ثالثة 

عازفني حضرت خصيصاً من البلدة اجملاورة, 
 وكانت حتضر اال اهنا لبدء العزف.

 ووجدا طاولة يف الزواية , واخذت ستيال 
 تنظر من حوهلا برتقب .. فقال براين ممازحاً: 

تبدين كفتاة خترج ألول حفلة رقص هلا. -  
اتعلم .. بطريقة ما .. هذا ما أحسه. -  

 ونظر اليها بفضول.
البد أنك ذهبت اىل حفالت رقص من  -

 قبل؟ 



اوه .. لقد ذهبت, ولكن ذلك كان منذو  -
مدة طويلة.. براين .. هذا الشيء .. الرقص 

وسيقى والفساتني اجلميلة .. ابلنسبة يل  وامل
 كأهنا من عامل آخر..

 فمد يده ليمسك بيدها :
أان آسف.. كان جيب ان أعرف هذا. -  

وبعد حلظات قررت ان ترتك له يدها .. 
 فابتسم: 

سنتمتع الليلة ايستيال.  -  
أعرف هذا .  -  

. 



وبدأت الفرقة تعزف حلناً مجياًل جعلها  
تناغمة معه , تضرب كعبيها على األرض م

ووسط الكثري من اهلتاف والتصفيق , توسط 
حلبة الرقص زوجان يقضيان شهر العسل , 
وبعد حلظات انضم اليهما زوج آخر مث آخر 
, ووقف براين وجذب ستيال ابليد اليت ال 

 يزال ميسك هبا بيدها لتقف معه. 
ودخال احللبة , ووضع ذراعه حوهلا واحست 

ا هبا يف الرقص , ابلغبطة للسهولة اليت حترك
وبعد بضعة رقصات حتولت املوسيقى اىل  

 صاخبة فقالت له صارخة كي يسمع :



لن استطيع.. قدمي!  -  
أعلم .. سنقف اىل اجلانب نتفرج. -  

ووقفا يتفرجان ويصفقان فرتة , مث حتولت 
املوسيقى اىل انعمة حاملة , وحترك الرجال 
والنساء على انغامها بني أذرع بعضهم .. 

ت ستيال مع براين للرقص..وعاد  
واشتدت ذراع براين حوهلا , وتالمس ذقنه 

مع شعرها , وتركت نفسها بني ذراعيه ليدور 
هبا يف حلبة الرقص , وفجأة استدارت 

لتشاهد ظهر نيل اليها والرجل الذي راقصها 



يواجهها .. واحست ابلصدمة .. جاك ! نيل 
 ترقص مع جاك!. 

ما األمر؟ -  
صدمتها , فأدار رأسه يلحق بنظرها  مث الحظ 

, واحست جبسده يتصلب , ونظرت ستيال 
 اىل جاك وابدهلا النظر ..

ووقف براين يراقبهما , مث عادا اىل الرقص , 
واخذ براين جيرها بقوة ذراعيه , فهي مل تكن  

 متلك القوة على حتريك ساقيها.
 



وفجأة ولذهول ستيال جذهبا براين اليه وطبع 
دها , يف تلك اللحظة كانت قبلة على خ

خمدرة احلس حىت اهنا مجدت دون ان تعرتض 
وذراعان كرابطني من فوالذ حوهلا واىل ان 
استجمعت قواها لتدفعه عنها كان قد اهنى  
القبلة , وكانت قريبة جداً منه لرتى وجهه , 
ولكن ما ان رفعت رأسها حىت شاهدت جاك 

حيملق هبا وعلى وجهه قناع من األمل  
ضب.الغا  

ونظرت اليه متوسلة , ايئسة , تريد ان متد 
يدها اليه لتلمسه, ان تصيح اليه قائلة ان ال 



ذنب هلا مباجرى, وان براين البد فعل هذا 
ليثري غريته, ولكن حىت لو متكنت من  

الوصول اليه ملا متكنت من الكالم فقد جف 
 الريق من فمها ولن تستطيع فتحه. 

, عيناها  واحست ان نيل ايضاً تراقبها
اىل عنق   ساخراتن راضيتان , ورفعت ذراعها

جاك وأزاحت رأسها على كتفه.. وحترك  
الراقصون .. وابتعدا عن بعضهما , ومل تعد 
ستيال تشاهد وجه جاك , بل الذراع العارية  
حول عنقه .. ووجدت صوهتا يف النهاية 

 فسألت براين: 



ملاذا فعلت هذا؟ -  
ومل يرد , فضربته واخذ براين يدندن اللحن 

 على صدره: 
فعلت ماذا؟ -  
ملاذا قبلتين ؟  -  

ألنك تعجبيين ايحلويت.. -  
ولكن أجيب ان تكون يف تلك اللحظة؟ -  

وهل تلك اللحظة خمتلفة ؟.  -  
انت تعرف متاماً . -  

 وتظاهر ابلتفكري : 



حسناً .. دعيين افكر .. رمبا ألن  -
املوسيقى كانت انعمة, وكنت حلوة بني 

, لقد قلت لك سابقاً انك حلوة ..   ذراعي
 أتذكرين ؟ 

وتوقفت املوسيقى لإلسرتاحة , فعاد براين هبا  
اىل الطاولة كانت الشمعة قد انتهت , 

وسعدت ستيال للظالم النسيب حوهلا.. فلن 
يشاهد احد اآلن دموعها اليت تفجرت من 

عينيها , ومالت اىل االمام لتأخذ حمرمة ورقية 
ت صواتً ورفعت نظرها  من حقيبتها , فسمع 

حنوه بسرعة فوجدت نيل تقف قرب  



طاولتهما وذراعها بذراع جاك الذي بدا عليه 
 اإلمتعاض.

هل تسمحا ام ننضم اليكما؟  -  
ومتتم جاك شيئاً وحاول االبتعاد , ولكن نيل 
متسكت بيده واجربته على البقاء اببتسامة 

 ابردة مشعة , وقال براين :
جتلسا.  ابلطبع .. ارجوكما ان -  

ولكن نيل جرت كرسيها لتجلس عليها, وهي  
 تقول:

ليس هناك من مكان آخر ايحبييب.. براين   -
 وستيال لن ميانعا , وكلنا اصدقاء.



ومل يعد امام جاك خيار سوى ان ان جيلس , 
 وبدأت نيل ابلتقدميات :

انت تعرف ستيال اليستري ابلطبع .. وهذا  -
جاك  صديقها براين تراست براين .. هذا

 ميتشل. 
قال كل هذا هبدوء وسهولة التصدق , 

 ومالت نيل اىل براين تقول خببث:
براين .. أتريد حقاً ان جتلس مع ستيال يف  -

الظالم , ام نضيء مشعة اخرى؟ لن نعرتض 
اذا احببتما إمساك أيدي بعضكما من حتت 

 الطاولة..



هلجتها كانت حلوة وضحكتها املثرية احلى , 
 فرد براين :

طبعا ايعزيزيت.  -  
وسرعان ماتشارك براين ونيل يف حديث 

جتد فيه  معظمه مضحك ولكن ستيال مل
مايضحك .. والحظت ان جاك ايضاً ال 

 يبدو عليه املرح , فقد بقي صامتاً.
 وفاجئتها نيل بسؤال:

ملاذا انت صامتة ايستيال؟ براين أعط   -
 الفتاة فرصة للكالم. 



ستيال , فأجربت وتطلع اجلميع اىل وجه 
 نفسها على االبتسام وقالت: 

لنقل انين أحب االصغاء. -  
آه .. الفتاة الطيبة جتيد االصغاء. -  

واكملت ستيال السهرة متوترة صامتة ,  
عيناها حترتقان من الدخان , ورأسها يؤملها , 
كانت حتس وكأهنا وسط كابوس .. لو اهنا 
 تستطيع االستفاقة منه لتجد نفسها يف لفحة
الفراش يف غرفتها, ولكنها هنا تنظر اىل نيل 

وهي تضع يدها على ركبته, وبني احلني  
واحلني ترف إصبعها لتمرر على خده بطريقة  



صحيحة تدل على التعارف واأللفة القدمية, 
قرتب براين بكرسيه من ستيال ووضع ذراعه  وا

حول كتفيها , ومالت نيل برأسها اىل كتف 
لالذعة ابلتطاير ,  جاك , واستمرت النكات ا

 بسرعة وعنف.. 
. 

وعزفت املوسيقى, فاستدار جاك اىل ستيال 
وكلمها ألول مرة يف تلك االمسية طالباً منها  
الرقص معه.. واحست ابلذعر , ابلرغم من 
ان هذا ماتريده.. ولكن ليس هنا.. ليس 
اآلن , وال يف يف مثل هذه الظروف , ولن  



وبراين  تستطيع الرقص معه حتت أنظار نيل 
املتفحصة, ووقف جاك , عيناه ابرداتن , 

 وجهه ال تعبري فيه , ينتظر.
واجربت اطرافها اخلدرة على الوقوف .. 

فقادها اىل احللبة , ومد هلا ذراعه .. ولفرتة 
رقصا بصمت ..كان ميسك هبا بكل دقة , 
ذراعه حول خصرها ويده االخرى متسك 

جأة بيدها , دون أي حركة جيذهبا اليه .. وف
 قال هلا يكسر الصمت: 

ظننت للحظة انك التريدين الرقص معي. -  
 وفكرت جبنون حبثاً عن عذر: 



اوه ال .. األمر ال يعنيك.. قدمي .. إهنا  -
 قدمي.. 

ولكنين الحظت ان قدمك على خري  -
 مايرام وانت ترقصني مع براين تراست.

جاك.. اان .. مىت عدت؟  -  
ابألمس.  -  

مدة طويلة. اوه..! ظننتك ستغيب -  
جئت مبكراً ألنين اردت ان أكون معك  -

 هذه اللحظة الراقصة.
فرفعت رأسها اليه بسرعة , ولكن عيناه كانتا 

 مثبتتان بعيداً. 



 فقالت وصوهتا يتحشرج:
اان .. أان .. مل اكن اعرف ..أوه ..جاك..  -

 مل أكن اعرف.
ولكنين تركت لك رسالة. -  

 
اين؟ جاك؟ ال.. مل تفعل ؟ مىت ؟  -  

لقد جئت اىل الفندق ومل اجدك وطلبت  -
 من نيل ان ختربك..

 فهزت رأسها :
ولكن.. جاك. -  



كنت قد صممت على الرقص مع راين   -
 تراست.

اوه...ال!.  -  
عندما جئت أحبث عنك الليلة , قالت يل  -

 نيل هذا. وجائت معي عوضاً عنك. 
ولكن جاك .. مل يكن األمر هكذا. -  

تقويل لنيل انك سرتقصني مع براين؟أمل  -  
بلى.. ولكن.. جاك.. انت ال تفهم ..  -

 أترى..
بل افهم جيداً. -  

 ونظر اليها بعينني ابرداتن واكمل:



براين مرح وطيب , وانت متوافقة معه ,  -
 ولقد اخربتين نيل عن عالقتك معه.

عالقة؟ -  
متضني كل سهراتك معه..أليس كذلك؟ -  

يف حلقها . وحاولت واحست بغصة مؤملة 
جهدها ان ال تبكي .. من غري الكالم او  

حماولة الشرح , فكل معاين كلماته خاطئة , 
 واكمل جاك بقساوة:

خالل النهار خيرج براين للتسلق.. وهذا  -
 يرتكك لوحدك.

. 



ال اي جاك؟ بلى ايجاك , اوه ستيال اتظنني  -
انين ال اعرف شيئاً ؟ اتظنني انين مل افهم كل 

؟ الطريقة اليت حضنك هبا وقبلك؟ مامن  شيء
ه العاطفة رجل يستطيع تقبيل فتاة مبثل هذ
مثل هذا  وسط الناس اذا مل يكن قد اعتاد
 العناق ومبوافقة الفتاة !. 

جاك.. إنه هو من قام هبذا العمل.. وأان مل  -
 أستجيب له. 

مل أشاهدك تقاومينه او حىت حتاولني منعه,   -
ايت ولكنك لست ظننتك خمتلفة عن االخر 

هكذا !! انت مثل العابثات اللوايت التقيتهن 



يف حيايت .. براين .. وأان .. وزلويس ترينشار  
 .. وكم رجل آخر ايستيال؟ 

 ونزعت يدها من يده لتلملم دمعة خائنة.
انت لست منصفاً. -  

 وشدها اليه فجأة :
ال؟ انظري ستيال .. براين ونيل يرقصان  -

بنا . فهل يل ان اقبلك معاً .. وكالمها يراق
 اآلن ايعزيزيت , كما قبلك هو؟ 

 فصاحت به عنف : 
لن جترؤ على هذا. -  

ال. -  



وأرخى قبضته عنها حىت اهنا كادت تقع و  
 أكمل :

لن أقبلك .. ليس ألنين ال اجرؤ ..بل..   -
 ألنين فقدت الرغبة بك.

واخرياً انتهت السهرة , خارج النادي تودعوا  
على خصر جاك بينما , والتفت ذراع نيل  

وضع هو ذراعه على كتفيها.. بينما امسك 
 براين بيد ستيال. 

 



اوصلها براين اىل غرفتها , مث جذهبا ليعانقها  
بنفس القوة اليت عانقها فيها خالل الرقص , 

 وقال ساخراً :
تصبحني على خري حبيبيت.  -  

 وتركها فجأة ليستدير ويرتكها تقف وحيدة. 
نفسها فوق السرير, وعندها  يف الداخل رمت  

تدفقت الدموع.. ويف عتمة الغرفة الصغرية ,  
وحتت مساء افريقيا املتأللئة ابلنجوم .. وبعيداً  
جداً عن موطنها .. بكت ستيال اىل ان مل 

 تعد قادرة على البكاء .
 صوت ضعيف أيقظ ستيال يف اليوم التايل ..



ستيال !.  -  
 ذلك الصوت الضعيف من جديد.

بلومر!  سيدة -  
الصوت كان ينقصه تلك القوة االعتيادية 

رت اىل الفراش اآلخر لتجد  اليت تعرفها , ونظ
وجهاً شاحباً ينظر اليها من على الوسادة ,  

 وقفزت من السرير .. 
اوه . . أان آسفة , لقد استغرقت يف النوم  -

. 
لوال حفلة الرقص ليلة البارحة أليقظتك. -  

انت ال تشعرين خبري؟ -  



.. اخشى ان تكون عوراض مرض قد ال -
 عادت يّل. 

ستكونني على مايرام.. سأستدعي   -
 الطبيب. 

. 
وسارعت الرتداء مالبسها , ومررت املشط  

يف شعرها , مث ابتسمت للمرأة املسنة 
 وخرجت اىل مكتب االستعالمات , نيل

كانت هناك بكل إشراقتها املعتادة فقالت هلا  
: 



لك إبخباري أود استخدام اهلاتف.. هل  -
 كيف اتصل بطبيب؟

وطلبت ستيال الرقم , ولكنها وجدت اخلط  
مشغواًل فأعادت السماعة مكاهنا .. فبادرهتا  

 نيل:
هل متتعت ابحلفلة الراقصة أمس؟ -  
كثرياً شكرا..نيل ملاذا مل تبلغني رسالة    -

 جاك؟. 
 واتسعت عينا نيل بدهشة مصطنعة : 

رسالة؟ اوه .. تلك الرسالة.  -  
معرفة سبب عدم ذكرك هلا. اريد -  



كنت افكر بك ايعزيزيت كي ال تصايب   -
 ابحلرج لوجود مرافقني.

كان إبمكانك تركي اختار بنفسي بدل ان   -
 ختتاري انت يل.

والتقطت السماعة من جديد, وحصل 
االتصال هذه املرة, وتكلمت ستيال مع  
املمرضة وتركت رسالة للطبيب, والتفتت 

منكبة على قراءة  بعدها اىل نيل لتجدها
 كتاب , وكأمنا التريد متابعة احلديث معها.

وتوقفت ستيال يف غرفة الطعام لتطلب صينية  
فطار للسيدة بلومر , وتوجهت رأساً اىل 



الغرفة لتساعد العجوز يف غسل وجهها  
 وتغيري ثياهبا, مث ساعدهتا على تناول الفطار.. 
حىت الوقت الذي وصل فيه الطبيب كانت 

قد استعادت شيئاً من لوهنا , فأخذ السيدة 
هلا احلرارة, واستمع اىل دقاق قلبها , مث  

تفحص ضغط الدم .. واخرياً استوى راضياً 
وتقدم ليجلس اىل طاولة الزينة , ويتطلع اىل  
كومة االدوية هناك اليت تتناوهلا العجوز , 

 فسألته:
هل سأكون على مايرام ايدكتور ؟ -  

 



 
جمرد نكسة بسيطة , ال شيء خطري ,  -

هواء اجلبل هنا أفادك.. مث لديك ممرضة 
 رائعة.

عليها ابلراحة التامة ليومني, واإلستمرار   -
 بنفس االدوية...

كيف حال قدمك؟  -  
أفضل بكثري.. شكراً لك دكتور. -  

ومر اليوم دون شيء يذكر , ويف الصباح 
التايل بدت السيدة بلومر نشيطة , وعلمت  

كن من اخلروج اىل احلديقة .. ستيال اهنا ستتم



وعندما انضمت اليها السيدة تراست , 
الساقية القريبة .. ولسبب    تركتهما لتسري حنو

ما كان لصوت املياه اجلارية أتثري مهديء  
غريب على اعصاب ستيال .. وعندما عادت  

 كانت اكثر سعادة منذ ليلة احلفلة.
بعد يومني وصل الربيد رسالة مسكية حتتوي 

صور للسيدة بلومر ورسالة اخرى  على 
لستيال , كانت حتتوي على الكثري من اخبار 
القرية, والقيل والقال فيها , ولكن األهم كان 

 اجلزء الذي ركزت عليه الياان بقوهلا:



آل بينسون شاهدوا ابلفعل لويس ترينشار   -
يف الغابة هنا, رمبا تظنني ان سبب ذكري 

ن ذلك هو دفعك للسفر مع امي.. ولك
الواقع انين مسعت منهم عن الفندق الذي 
تقيمان فيه , ارجوك ستيال عزيزيت, التدعي 
هذا يكدرك ..البد ان لويس غادر تلك  
ن  املنطقة قبل وقت قصري من وصولكما , وا

السيد ميتشل جديد هنا ومل يسمع به.. لكن  
مهما كانت الوقائع ..ال اعتقد ان هناك اي  

 لغز يف االمر. 
. 



ش لويس فعاًل هنا , وبقدر إذن لقد عا
مادفعت ستيال نفسها إلعتقاد العكس, فقد 
عرفت ان عقلها الباطن مل يتقبل مطلقاً فكرة 

 عدم وجوده.. 
واآلن , وقد عرفت انه كان هنا بكل أتكيد  

ترتك الوضع على ماهو..  ..ماذا ستفعل؟ لن 
وألهنا للويس والعاطفة اليت كانت بينهما كان 

 مأزق كما تشري الوقائع .. كبرياً.. ولو انه يف
فهي تريد ان تعرف ابألمر , وان تتمكن من  

مساعدته , كما يساعدها دوماً وهي يف  
 ورطة.



غداً ستذهب اىل جاك.. وهذا سيعطيها 
تقوله له.. ومتنت ان تتمكن الوقت لتحفظ ما

من اآلن وحىت الغد ان جتمع مايكفي من 
 شجاعة ملواجهته دون ان تنهار. 

الصباح التايل بعد بيوم مجيل, واهلواء  بدا 
ية رطب ومنعش , مليء برائحة الزهور الرب 

والصنوبر , ولكن ستيال مل تكن تنظر حوهلا  
وهي تتجه اىل الغابة , كانت نفسها مليئة 
ابلقنوط ..فهل اصبحت ابلغباء الذي قد 
يدفعها لتفضيل الوالء على آخر فرصة هلا  

 للسعادة مع الرجل الذي حتب؟



خلت الغابة الدغل , الغابة املزروعة ,  د
وبقلب خيفق تقدمت حنو املنزل .. وبدا هلا  
املنزل مهجوراً , لو ان جاك هناك لكانت 
كلبته اآلن تقفز عليها مداعبة . وقرعت 

الباب, ولكن كما توقعت, ليس هناك احد 
 .. وعليها ان أتيت يوم آخر. 

لكنها احست فجأة ابلتعب , صحيح ان 
بحت على مايرام , ولكنها تتعب قدمها اص

 بسرعة.
مرتددة دقت الباب ودخلت , وكالسابق 

كانت غرفة اجللوس نظيفة مرتبة , ويف الغرفة  



الصغرية اليت يستخدمها جاك كمطبخ , 
مألت إبريق الشاي ابملاء , واشعلت النار 

 حتته. 
وهي تنتظر املاء لتغلي تقدمت لتتفرج على 

الكتب.. كتب جاك املرصوصة يف خزانة  
وشاهدت الكثري من كتبها املفضلة , ولكن 
اكثر الكتب كانت عن الغاابت و الطيور 
واحلشرات , وعادات احليواانت الربية , 
ووجدت كذلك كتباً عن رجل الكهف  

ورسوماته .. واحست بعينيها تدمعان وهي 
 تستعيد ذكرى اليوم الذي امضته معه هناك.



وت وسارعت اىل املطبخ بعد ان مسعت ص
ان إبريق املاء, وفتشت عن الشاي فلم غلي

جتده, فتحت خزانة صغرية ومل جتد شيئاً ..  
اين خيئبه جاك؟ وتطلعت حوهلا وشاهدة 

خزانة ادراج صغرية , فوقها غليون وكتاب , 
وقنديل أميكن ان حيفظ ابلشاي هناك؟ غري 
معقول ابلطبع .. ولكن رمبا, ودون تفكري 

خر حركت أبهنا تنتهك خصوصية شخص آ
الكتاب والقنديل .. ومل جتد الشاي , مث 

 مسعت شيئاً يقع وبرنني معدين على االرض .. 



وركعت على ركبتيها واحنت رأسها تفتش 
حتت اخلزانة .. ولكنها مل تر شيئا يف العتمة,  
فمدت يدها حتركها هنا وهناك, والمست 

يدها قطعة املعدن.. فأطبقت اصابعها عليها  
 ووقفت.

 مايف يدها لتجد نفسها ترجتف ونظرت اىل
زانة اجلوارير  اد اىل خحىت اهنا اضطرت لإلستن

لتدعم نفسها , ال ميكن ان يكون ماتراه 
صحيحاً .. ولكنه صحيح! إهنا ميدالية حمفور 
عليها صورة دب, أطرافها اصبحت ملساء  



من اللمس .. الصورة كانت ممسوحة تقريباً, 
اليها.ولكن ماتبقى منها كاف ألن تتعرف   

. 
واخذت تقلب امليدالية وقلبها خيفق جبنون , 
على الرغم معرفتها مبا ستجد على اجلانب 
اآلخر .. حرف )ل( ابخلط العريض حمفور 

على كامل امليدالية من اخللف .. إهنا ميدالية  
لويس .. حىت اآلن .. وهي متسكها بيدها 
كانت قد نسيت وجودها .. كانت دائماً 

ذهب .. كانت دائماً هلا نربة   حتملها معه اينما
خاصة لديه .. وهي تقف هنا .. يف منزل 



ضت عينيها لتسمع صوت لويس  جاك , اغم
 يقول هلا :

سأحتفظ هبا دائماً ستيلي .. إهنا جتلب يل  -
 احلظ. 

وعادت وهي ترجتف اىل املطبخ.. اكثر من 
أي وقت مضى حتتاج اآلن اىل شراب ساخن 

حزانة املطبخ يدفئها من الداخل , وفتحت 
اثنية.. خلف علبة بسكوت وجدت علبة 

 الشاي.. كم هي سخيفة ألهنا مل تفتش جيداً. 



ودست امليدالية يف جيب بنطلوهنا واخرجت  
علبة الشاي ووضعت القليل منها يف االبريق,  

 مث صبت الشراب الساخن يف فنجان.
ماذا تعين امليدالية ؟ إهنا تعين ان لويس كان 

ذا املنزل .. ولكن هل عاش هنا.. وهنا يف ه
هنا؟ اجل وهذا ما يفسر وجود امليدالية اليت  
رمبا انزلقت وراء خزانة اجلوارير, ولكن ملاذا  
تصميم جاك على انه ال يعرفه ؟ واين هو 

 اآلن ؟
كانت مستغرقة يف افكار ها حىت اهنا مل  
تسمع االصوات خارج املنزل . واجفلت 



من الفرو   عندما انفتح الباب واندفعت كتلة
حنوها واحست أبنف رطب يشمها , مث 
 سلسلة من النباح املنخفض والنعومة. 

 
 

ستيال .  -  
وخبطوة واحدة سريعة كان جاك قرهبا, وابعد 

 الكلبة عنها وجرها لتقف :
ستيال!.  -  

جاك.. أرجو ان ال متانع..؟ -  
أمانع؟  -  



مل تكن هنا .. وكنت تعبة وعطشة ..   -
الشاي!.لذا.. صنعت لنفسي   

ايفتايت العزيزة.. أان سعيد .. ! دعيين انظر   -
 اليك.

 وابعدها قلياًل عنه .. مث جذهبا اليه وضمها :
أال تدرين انين اسعد الناس عندما  -

 تتصرفني هنا وكأنك يف بيتك؟
صحيح؟.  -  

اجل.. ألن هذا ماجيب ان يكون. -  
أوه!. -  



ولكنها مل تستطع أتويل كالمه كما حتب.. 
وجدت نفسها فجأة حماطة متاماً   ولكنها

بذراعيه وهو يشد عليها بعناق حمموم , وهي 
تستجيب بكل جوراحها , مث اعادها اىل 

 كرسيها وقال:
اان سعيد جداً ألنك قمت ابخلطوة االوىل  -

, هلذا جئت أليس كذلك ايستيال ؟  
أحسست بغرية قاتلة عندما رأيت براين 

 يقبلك..
غار. ولكنه قبلين كي جيعلك ت -  



صحيح..! اوه.. أوه ستيال محد هلل انك  -
 جئت. 

جاك.. لقد جئت اىل هنا بسبب رسالة  -
 وصلتين امس.

رسالة؟  -  
رسالة من ابنة السيدة بلومر. -  

أوه!. -  
فيها شيء ما .. جاك .. جيب ان اسألك   -

 شيئاً. 
 وتراجع عنها ليأخذ الغليون ويبدأ حبشوه :



يكون شيئاً ما األمر ايستيال ارجو ان ال  -
 نندم عليه كالان .. ولكن إسأيل. 

جاك.. الياان واثقة ان لويس ترينشار   -
 شوهد هنا.

ستيال ..  -  
أان آسفة جاك , اعرف انك ال حتب   -

الكالم عنه .. ولكن جيب ان اعرف , لقد 
التقى لويس بعائلة بينسون .. وقلت لك عن 
هذا .. وحتدث اليهم , وهم من قالوا إللياان 

 عنه. 



ولكن سلسلة جبال كليمجاور واسعة حىت  -
 بلدان اخرى. 

 
 

 الفصل الثامن 
 

ماكنت أظنه .. ولكن الياان تؤكد اهنم  هذا-
شاهدوه هنا.. وآل بينسون هم من ذكروا هلا  

 اسم الفندق هنا كذلك.



وساد اهلدوء الغرفة , وحده صوت هلاث 
الكلبة كان يزعج ذلك اهلدوء , وانشغل 

 جاك بغليونه ..مث قال: 
هؤالء الناس.. آل بينسون البد اهنم  -

 خمطئون. 
ال!.  -  

س ترينشار هنا.ليس هناك لوي -  
أليس ممكناً انه كان يعيش هنا قبل ان  -

 تصل انت؟
ال .. ال اظن هذا , وإال لعرفت أبمره. -  



إذن اليرغب يف اإلعرتاف , واحست ابألمل  
وهي تدس يدها يف جيبها لتخرج امليدالية 

 القدمية , وقالت وهي تراقب وجهه: 
إذن .. ماهذه ايجاك ؟ -  

امليدالية .. وظهرت عليه الصدمة لرؤية 
وللخظات ظنت ان انفاسه انقطعت .. مث 

 استعاد جأشه بسرعة , وسأهلا :
ماذا عنها ؟ ماهي ..؟ لعبة طفل ام ماذا؟  -  

هذه تعود للويس. -  



وكيف تعرفني ! مل تشاهديه منذ سنوات ..   -
وشيء كهذا ليس فريداً من نوعه , هناك 

 اآلالف مثلها.
ا متاماً .. مثلها صحيح .. ولكن ال تشاهبه -

أترى عليها حرف ل حمفور , جاك .. اان 
اعرف اهنا للويس , صحيح اهنا قطعة القيمة  
مادية هلا.. ولكنها كانت تعين الكثري له , 

 وكان حيملها معه على الدوام .
واين وجدهتا ؟ -  

خلف خزانة اجلوارير.  -  
ماذا؟ -  



اظنها وقعت خلف اخلزانة وبقيت هناك  -
م , لقد وجدهتا على  اىل ان وقعت اليو 

 االرض.. 
 وقال هلا بلهجة مل تسمعها منه من قبل :

لقد جئت اىل منزيل إذن لتجسسي؟ -  
ال.. ال ايجاك!.  -  

 ولكنه اتبع بغضب :
إنتظريت اىل ان خرجت .. مث دخلت   -

 تفتشي بني أغراضي.. 
اوه .. ال .. األمر ليس هكذا ..مل اجد  -

 الشاي .. و..



 
و.. ماذا؟ .. البد انك ظننتين ذلك االبله   -

 عندما دخلت وابديت سعاديت لوجودك.
اوه ..ال..!  -  

بلى.. لقد شاهدت هذا بنفسي .. حىت  -
انك ظننتين غبياً , فأنت مل أتت ألجلي ابداً  

, لقد جئت تفتشي عنه .. عن لويس  
ار. ترينش  

ولكن ..جاك .. جيب ان اجده, أال تفهم  -
 هذا؟



ولكنين قلت لك انه ليس هنا, أال  -
 تصدقيين ؟ أال تثقي يب؟

 ارادت ان تصرخ : 
احبك .. واثق بك.. أضع حيايت بني  -

يديك .. ولكن األمر.. لست ادري  
 مااصدق.

 وقالت له ايئسة : 
اجل .. اثق بك.. -  

ه الثقة ..  لديك طريقة غريبة يف إظهار هذ -
 ماهذا اهلوس حول لويس ترينشار ؟ 



تقدم منها ليمسك بذراعيها , ويؤملها , مث 
 يسأل:

ماذا يعين ذلك؟  -  
 فردت ايئسة : 

انه صيب كنت مغرمة به .. واان اعرف انه   -
هنا يف مكان ما, اجده.. جاك .. اترك  

 ذراعي ! انت تؤملين .
. 

ستيال  ليس بقدر ما امتىن .. اخرياً فهمتك  -
انت مغرمة بصيب مل تقع عليه عيناك منذ 

 سنوات. 



األمر ليس هكذا!.  -  
بلى! لقد اقنعت نفسك بشيء .. جبنون  -

مطبق .. ملاذا الميكن ان تقعي يف حب رجل 
 .. بداًل.. بداًل.. من شبح؟ 

انت حتور األمور ايجاك!  -  
صحيح؟ -  

كل ماأطلبه منك ان تقول يل شيئاً عن   -
.حقيقة امليدالية  

لست ادري كيف وصلت اىل هنا..  -
 واألكثر انين لست اهتم هبا.. 

 وامسك بذراعيها اثنية وجرها اىل اخلارج :



اريدك ان تذهيب اآلن .. وال تعودي اىل   -
هنا .. إطالقاً .. فلن جتدي هنا شيئاً  

 ايستيال. 
جاك.. -  

من اآلن وصاعداً سأقفل ابب املنزل.  -  
وكأنين سارقة , مل اكن جتعل األمر يبدو   -

أظنك ستمانع يف جميئي هنا ألصنع الشاي 
 ألنين كنت عطشى ..و.. 

 واختفت كلماهتا ابلدموع .. فقاطعها:
لو كان هذا ماجئت ألجله لكنت اسعد  -

خملوق يف العامل.. لقد شاهدت أبم عينك ردة 



فعلي لوجودك .. ولكنك جئت للتجسس , 
لة إجياد تسللت اىل هنا واان غائب.. حملاو 

جل املهوسة به ..  شيء يدلك على هذا الر 
وهذا شيء لن امسح به .. ارجوك إذهيب من  

 هنا ستيال.. 
 واندفعت اىل اخلارج قائلة:

حسناً. -  
وبدأت الدموع تنهمر على وجهها, ومل حياول 
مواساهتا, او ان مينع ذهاهبا . كانت تسرع يف 
سريها يف الباحة عندما رمت الكلبة نفسها  

مها تشمشم يدها.. اما  



حنو املنزل , وعاد النداء فاستجابت الكلبة 
 مرتددة اىل نداء صاحبها.

 
لقد انتهى كل شيء .. ولويس .. ولويس هنا 
يف مكان ما او كان هنا.. و من غري املمكن 

 اآلن ان جتده .
وجاك .. جاك يظنها جاسوسة, فتاة هاوية  
يستحوذ عليها نوع من اجلنون , ورنت يف 

ها صوته عند الفراق: ال تعودي اىل هنا  امساع
ابداً .. إهنا ليست كلمات متهورة .. فهي 



تعرف انه يعينها, وتعرف كذلك ان مامن 
 شيء يف الدنيا سيعيدها اىل هناك .

وكل ماتستطيع ان أتمله .. ان تتمكن من 
متضية ما تبقى من العطلة هنا.. دون ان 

 تلتقي به اثنية.
الفندق حىت جلست ما ان عادت ستيال اىل 

لتكتب رسالة اىل إدارة الغااب يف نريويب تطلب 
معلومات عن لويس ترينشار, عامل الغاابت 

الكندي العامل لدى حكومة كينيا , ولقد مر  
حىت اآلن شهر من ذلك التاريخ ومل يصلها  
رد , وبدأت اعصاهبا تتوتر .. فبعد اسبوع 



ابلتمام ستعود والسيدة بلومر اىل كندا.. 
ي حتس اهنا إذا مل جتد لويس اآلن .. فلن وه

 جتده مطلقاً.. 
الطقس كان قد حتول اىل املطر منذ يومني 
وكان ال يزال ممطراً منذ ثالثة اايم , ولكن 

ستيال استيقظت ذلك الصباح لتجد الشمس 
تتسلل عرب النافذة, وعندما خرجت من  

سريرها هرعت اىل النافذة , فشاهدت اجلبال 
اايم , وحدها القمم كانت ألول مرة منذ 

 مغموسة ابلغيوم.



وبصفاء الطقس اكثر, متلك ستيال نفاذ صرب 
مؤمل .. الوقت ينفذ .. والطقس يف هذه 
اجلبال , وخاصة أواخر الصيف , الميكن 
التنبؤ به , وقد حيدث وابل آخر من املطر 

بسهولة ودون سابق إنذار .. وهي تريد رؤية  
حل . جاك.. ملرة اخرية قبل ان تر   

وكان اليوم رائعاً.. ومل تستطع ستيال اال ان 
حتس ابلتمتع خلروجها اثنية اىل الربية ,  
الوادي الذي كان بنياً أجراً اصبح ملوانً 

ابألخضر و االزهار الربية ترتاقص وتتلوى يف 
 النسيم.. 



وتوقفت عند وصوهلا اىل الساقية .. لقد 
اصبحت خبرية يف القفز فوق الصخور .. 

ك كانت تسعد خللع حذاءها  ومع ذل
واخلوض يف املياه من جانب اىل آخر , ولكن  
املطر حول الساقية اىل هنر زاخر مندفع فوق 

اجلانبني وأعلى الصخور حىت ببضع 
 سنتمرات.. 

بدت هلا املياه سريعة وقوية, هل ميكن هلا ان  
متر ؟ خيبتها , كانت مزجياً من التوتر والفراغ,  

سوف تضطر اىل رفع لو اهنا قطعت النهر فل
رجلي البنطلون اىل أعلى ما تستطيع , ومع  



ذلك فقد يتسخ ويبتل وستبدو تعيسة املنظر 
 عندما تصل اىل جاك.

لكن مامن بديل , وهكذا رفعت البنطلون 
يها وبدأت حبذر تقطع النهر , حىت ركبت

وكانت املياه اسرع واعمق مما تصورت مرت  
نزلقة  خبطة سيئة وعندما وقفت على شجرة م

وكادت تقع , واخرياً وصلت الضفة االخرى 
, وسيقان بنطلوهنا مبتلة , وتساءلت عما إذا  

 كانت ستجف عندما تصل منزل جاك.
املمر عرب الغاب كان منزلقاً وموحاًل , 

سري صعباً , ومل ميض وقت ووجدت ستيال ال



طويل حىت امتأل حذاءها ابلوحل , واضطرت 
ر والتمر فوق  اكثر من مرة اىل تسلق اجلذو 

 بركة وحل تعرتض الطريق.
وابزدايد صعوبة الطريق كانت شجاعتها  

تتالشى... وكانت على وشك الرجوع عندما 
ت الوقت القصري الذي اليزال امامها , تذكر 

قبل الرحيل .. عندها لن يعود لديها امل يف 
 رؤية جاك. 

ومل يعد امامها حل آخر.. لقد وصلت اىل  
فكرت اهنا تفعل كل هنا ولن تعود .. مرة 

هذا دون جدوى, وقد ال يكون جاك يف 



منزله , ولكنها كانت قد فكرت من قبل 
ابألمر وجاءت معها بقلم وورقة لترتك له 

رسالة إذا مل جتده.. مث أتمل ان جييء لرياها 
 ويودعها.

وظهر امامها قبل هناية الدغل بركة وحل , 
 وادركت بذعر اهنا لن تستطيع املرور عربها ,
وقررت ان أتخذ ذات اليسار عرب فتحات 
ضيقة من الغابة .. وغاصت قدماها يف 

اخلضرة املتعفنة فوق االرض, وارجتفت, كل 
خطوة كانت ثقيلة وجاهدة, تتبعها مبضض 
القدم االخرى.. وتوقفت جامدة يف مكاهنا 



عندما داست شيئاً طرايً مطاطياً.. وذعرت 
امبا ( عندما برزت يف ذهنها صورة افعى )امل

اليت شاهدهتا من قبل.. وبكل مالديها من 
شجاعة نظرت اىل االسفل لتجد نفسها تقف  

 على جذور خضراء لشجرة كبرية. 
خطوة خطوة شقت طريقها بني االشجار ..  

احلفرة الوحلية بدت ال اكثر من بضع  
خطوات , ولكنها اآلن امتدت اىل اكثر 
داخل الدغل, فاملرور عرب االعشاب  

النامية هناك شيء قرأت عنه فقط   والنبااتت
 يف كتب املغامرات املتوحشة.. 



عندما خترج من الدغل لن تكون ثياهبا تصلح 
حىت للتمرغ يف الوحل.. كم هي غبية لتقم 

هبذه املغامرة, ولكنها على االقل لن تعود من  
نفس الطريق , فإذا مل يكن جاك هناك  

ستنتظره.. وسوف يعيدها اىل الفندق بسيارته  
ستخدماً الطريق العام اىل اجلانب اآلخر من  م

 الغابة .
. 

وكادت ستيال تصل املمر اثنية, وامسكت 
بستارة من االعشاب املتسلقة وفتحت فيها 
فجوة.. مث مدت قدمها. ولكن قدمها مل 



تستطع الوصول اىل االرض.. فدعمت ساقها  
االخرى اىل جذع الشجرة وسحبت نفسها  

فسها ستقفز يف اىل الوراء, للحظات ظنت ن
الفراغ .. مث المست قدمها االرض, 

ومتسكت بغصن الشجرة , ولكنه كان مهرتءاً  
 , فانقطع ووقعت.

للحظات ختدرت .. مث حاولت الوقوف .. مل  
تستطع .. فالزلة لوت قدمها .. نفس القدم 
املعطوبة يف السابق .. وجبهد كبري وإرادة 

صلبة اجربت نفسها على الوقوف.. ولكن 
 األمل كان شديداً فصرخت ووقفت اثنية. 



لن تستطيع الوقوف .. لن تستطيع السري..  
لن تستطيع حىت القفز على قدم واحدة , 

فالشيء معها تستند اليه .. وحاولت حتريك  
قدمها كي ترحيها .. لتفعل اي شيء يريح 

األمل الذي حتس به والذي ال حيتمل وحاولت 
د قليل. ان تسرتيح علها تسطيع الوقوف بع  

وهي دون حراك على االرض .. احست 
ة الغاب .. واحست برطوبته واشتمت  بربود

عفونته . واحست بعظامها تؤملها .. وبدأت 
 تتساءل كيف تكون االدغال يف الليل.. 



الليل! واحست ابلرعدة للفكرة , فالرقاد هنا  
يف النهار سيء مبايكفي , ولكن ليل الغابة  
شيء الميكن هلا تصوره .. والليل سيجيء 
ابركاً يف عامل االدغال القامت, والميكن ان 
تكون هنا عندما حيل الظالم.. بطريقة ما 

 جيب ان تنقذ نفسها قبل ذلك.
؟ مل تكن وهل سيفكر احد ان يفتش عنها هنا

حداً اي تلميح عن وجهتها ..  قد اعطت ا
حىت ولو فكر احد هبذا الطريق فسيجد 

صعوبة يف السري بني النبات خالل الظالم ..  
ويف الصباح التايل قد يصلون اىل هنا .. وقد 



جيدها احدهم .. وقد تصيح اليهم .. ولكن 
قبل الصباح ليس هنا امل هلا يف اإلنقاذ  

االدغال.. وستبقى كل ليلها يف  
 
 

 الفصل التاسع 
 
 

واخذ اجلو يربد أكثر .. فأكثر .. ولكن بعد 
فرتة مل تعد هتتم كثريًا .. ففي نصف حلمها , 



ونصف يقظتها , مل تعد راحتها هتم, ومل تعد 
 تدري ماهو حقيقي وماهو خيال . 

مر امامها براين.. كان يبتسم.. مث جاك ..  
ى كان حيملها فوق الصخور يوم أخذها لرت 

الرسم على الصخر .. مث هناك كلب .. كلب 
إهنا كلبة جاك , الكلبة كانت تلعق هلا يدها 

.. تتشممها.. حتاول حتريكها حبركة دافعة من  
 رأسها ويديها..

وطغت صورة الكلبة على ماعداها , واصبح 
إحساسها ابللعق واألنف املبلل يزداد .. 

وفتحت عينيها وحركت يدها لتدفع الكلبة 



ووقفت الكلبة اىل جانبها.. تطلق   عنها
نباحات قصرية منخفضة.. حماولة دفعها 

 لتقف.
 

الكلبة حقيقية..! لقد وجدهتا! وعادت ستيال  
اىل وعيها اآلن , وأبمل استطاعت ستيال نزع 
 حذائها من قدمها, ووضعه بني فكي الكلبة. 

خذيها له.. احضريه اىل هنا .. احضريه. -  
فقد توقفت عن والبد ان الكلبة فهمت, 

حركتها املفزوعة .. ووقفت قرب ستيال .. مث  
 قفزت بسرعة عرب االعشاب املتسلقة.



اجلو ابرد.. الرطوبة تزداد واألمل خيدر اعصاهبا  
, وكل هذا اصبح جزءاً منها , تعال ايجاك 
.. تعال! لست ادري كم استطيع الصمود  

 بعد .. ارجوك .. ارجوك .. تعال!. 
حلت عليها , تالشى األمل ,   مث, وكأمنا الرمحة

ومل تعد تعي ماحوهلا .. يف مرحلة ما..  
احست بشيء يدفعها او جيرها .. وذراعان 
قواين ميسكان هبا , ومسعت عواء كلب , 

 كلمات انعمة. 
كانت مستلقية يف فراش .. واحست ابلنعاس 
والطمأنينة وامتألت نفسها إبحساس مجيل 



رأسها يؤملها من الالمباالة الناعسة, ومل يعد 
ولكنه ثقيل, ومل تستطع فتح عينيها وتذكرت 
بشكل مبهم اهنا انزلقت, واهنا أذت قدمها , 

واستلقت يف الربد والرطوبة , وهي اآلن  
دافئة, ومراتحة .. وبطانية صوفية مسيكة 

ملفوفة حوهلا وشيء دايفء آخر يلتف حول 
 قدميها .

واحست ان هناك شخصا معها يف الغرفة, 
فتح عينيها ولكنه جهد كبري..   فحاولت

واستمرت مستلقية هادئة ساكنة ومسعت 
حركة , احد اجلوارير انفتح مث اقفل .. و  



اقدام توقفت قرب السرير, ويد رقيقة فوق  
 خدها.. 

. 
قبلة رقيقة انعمة كجناح الفراشة المست 

 جبينها .. أمي؟ 
بدأت صورة ضبابية تطفو امام عينيها , 

تتذكر.. ماذا جرى؟؟  وحاولت ان تتذكر .. 
حاولت حتريك ساقها فأحست بوخز األمل ..  

فجمدت, مث حاولت اثنية, وخزة األمل  
 نفسها..وحترك الشخص الواقف قرهبا.

ستيال.  -  



 إنه صوت رجل , انعم ومليء ابلقلق:
ستيلي.. ستيلي.. أميكنك مساعي ؟ او   -

ستيال , ستيال حبيبيت , إفتحي عينيك , 
رجوك ستيال. قويل انك خبري , ا  

وصمت فرتة , وعندما , وعندما مل تستجيب  
 عاد يكلمها: 

ستيلي.. ستيلي ! أتسمعيين؟  -  
وطافت يف رأسها الذكرايت.. الكثري الكثري 
منها , ستيلي.. لويس .. لويس الذي تبحث  

 عنه.. لقد وجدها لويس.



وارتبكت افكارها .. كل شيء اصبح  
مشوشاً, هي من تبحث عن لويس ولويس 

ليس هنا.. الكلب .. كان هناك كلب.. لقد 
قالت للكلب ان جيد هلا جاك.. جاك الذي 
حتبه.. ولكن لويس هو من وجدها.. لويس 

 معها اآلن. 
ستيال .. ستيال حبيبيت.. ارجوك .. ستيلي   -

 افتحي عينيك. 
جل.. جيب ان تفتح تفتح عينيها .. ا

ن مليئاً ابحلب .. وألجله ينيها.. الصوت كا ع
.. جيب ان تفتح عينيها.. ألجله .. ألجل 



لويس , فهي لن تتمكن من رؤية وجهه  
خلف جفنيها املغمضني.. وجيب ان ترى 

وجه الصيب العائد من طفولتها.. وجبهد كبري 
, بدأت عيناها تنفتحان .. ببطء.. ببطء.. 

 الغرفة الوجه املنحين فوقها.. وغشى النور يف
 مث تالشت الغشاوة..

 
جاك.. -  

 واحنىن فوقها , عيناه دافئتان وقلقتان:
ستيال! ستيال .. هل انت خبري؟  -  

اجل.. -  



 وحركت ساقها وانت من األمل.. 
وكأنين آذيت كل جسدي..  -  

العجب هبذا..! عندما تتحسنني اكثر   -
 ستخربيين ماجرى.

لبة.... الكلبة وجدتين.اجل.. جاك.. الك -  
شكرا هلل.. لقد جاءت الكلبة اىل املنزل  -

وضربت الباب بقائمتها .. وارتفع نباحها 
فخرجت .. وكنت على وشك الغضب 

 منها.. وشاهدت حذائك يف فمها. 
احلذاء .. لقد اعطيتها احلذاء.؟..  -  



كنت فاقدة الوعي عندما وجدتك ..   -
لعانيت اآلالم قبل واشكر هللا على هذا, وإال 

ان تصلي اىل هنا.. ستيال .. ماذا كنت 
 تفعلني يف الغاب؟

اتيت لرؤيتك, ومل استطع السري يف املمر  -
 .. الوحل.. 

. 
كان جيب ان تنتظري اىل ان جيف املمر.  -  
كان علّي اجمليء .. علّي ان اقول لك ..   -  
انين .. كنت خمطئة .. حول لويس ولكنين  -

 .. اآلن ظننت .. 



وصمتت .. النار حترتق يف املدفأة, تلقي 
ظالاًل طويلة يف الغرفة .. وتفحصت وجه 

 جاك.. 
الميكن ان اكون أحلم .. جاك .. انت ..   -

 لويس أليس كذلك؟ 
ومل يدر , بل استدار عنها فجأة , والحظت 
ان فكه تصلب واخرج غليونه من جيبه وبدأ  

ميأله تبغاً .. ووضعه بني شفتيه.. اشعله 
ي أنفاسه البيضاء وعندما استدار اليها  وسح

كانت عضالت وجهه مسرتخية وجلس على 
 حافة السرير ليمسك بيدها:



اجل ستيال.. اان لويس.  -  
اوه ..جاك .. جاك .. ملاذا؟ -  

وخرج امسه بشكل طبيعي, وعلمت انه 
 اإلسم الذي ستستخدمه دوما..

 فابتسم هلا :
ة اهنا قصة طويلة , أعلم ان لديك اسئل -

كثرية .. واآلن.. اخرياً.. سأمتكن من االجابة  
 عليها.

وهل ستخربين ملاذا دعيت أنك..؟  -  
 فقاطعها بلطف: 



سأخربك كل شيء.. ولكن اواًل, جيب ان  -
 أتكلي بعض الطعام الساخن ..

لست جائعة.  -  
ابلطبع جائعة.. انت جائعة دائماً..  -

الغابة, أتذكري؟ لقد امضيت وقتاً طوياًل يف 
عندما كنت ابردة ومبللة.. ومل أتكلي شيئاً 
 منذ الصباح, والبد انك تتضورين جوعاً.

 
 

كم الساعة اآلن؟  -  
بعد الثامنة. -  



أي ان الظالم قد حل والسيدة بلومر!  -
 جيب ان اعود اىل الفندق. 

 ووضع ملعقة املرق بني شفتيها:
مستحيل .. ليس قبل الغد.. هذا إذا  -

 جفت الطريق. 
أتعين .. انين سأقضي الليل هنا؟ معك؟ -  

 فضحك للتعبري الذي ظهر على وجهها :
هذه صحيح .. ودون ان يكون معنا احد  -

 اطالقاً.
اوه.. -  

ومبا انك احللت فراشي . فسأانم هناك. -  



واشار إبصبعه اىل فراش صنعه لنفسه قرب 
 املدفأة. 

ولكن .. جاك .. ستقلق السيدة علّي..  -  
ي .. فبعد ان وضعتك يف الفراش ال هتتم -

أرسلت رسالة مع احد العاملني معي يف قطع 
االشجار واحلطب.. ولقد عاد منذ قليل مع  

 رسالة.
إذن .. لن تقلق؟ -  

ال اظنها سعيدة للوضع .. ولكنها لن  -
 تقلق.

. 



ومع اهنا سعيدة ألهنما معاً , ولو لوقت قصري 
إال اهنا تعرف ان كل ذرة من كياهنا تريد 

املزيد , صحيح ان جاك وجدها.. ولكنها  
تظن ان عاطفته هلا هي جمرد عواطف  

 صديق.. وهي تريد االكثر.
 وقال هلا:

كنت ستخربيين ملاذا جئت اىل هنا؟  -  
اوه .. ال.. بل انت من ستشرح الكثري  -

 من االمور يل. 
أعلم.. ولكنين اريد مساعك انت اواًل. -  



عائداتن اىل  اردت رؤيتك إلخبارك اننا  -
كندا بعد بضعة اايم , ومل استطع السفر دون  

 ان اقول لك انين كنت خمطئة . 
خمطئة مباذا؟  -  

حول.. ولكن جاك , يبدو االمر سخيفاً  -
 اآلن ! لقد عرفت من انت ..

اذا كان هذا سهل عليك, فال تفكري يب   -
 كلويس.. جملرد إكمال روايتك. 

ان   حسناً.. لقد استمريت يف اإلصرار -
الوجود للويس ترينشار .. وان ال وجود لعامل  



غاابت هبذا اإلسم وبعد فرتة صدقت , ولكن  
 عندها وجدت امليدالية.

ميدالية ديب الثمينة..كم كانت صدمة  -
 عندما واجهتين هبا, وضحك.

اما كان إبمكانك قول احلقيقة يل عندها؟.  -  
ال.. مل اكن مستعداً بعد .. وستفهمني كل   -

دما اشرح لك .. شيء عن  
ولكنك كنت غاضباً.  -  

كنت أحاول تغطية صدميت .. وظننتك   -
 جئت تتجسسني علّي. 



مل استطع ترك االمور كما هي .. فكتبت   -
إلدارة الغاابت أطلب املعلومات .. فتلقيت  

 رسالة تقول اهنم مل يسمعوا ابإلسم. 
اجل.. وعلمت اننس أسأت احلكم   -

امليدالية  عليك.. وبدأت أفكر كيف وصلت 
اىل هنا .. وظننت ان لويس قد قام بفعلة 
شنعاء.. فلماذا جعلتين احتار أبفكاري 

 هكذا؟
ألنين كنت اريد التأكد من دوافعك ,  -

وكنت كذلك أريد معرفة ان سبب جمئيك 
 اليوم ليس عدم ثقتك يب.



أان مل أفكر ابداً الثقة بك. -  
عرفت هذا اآلن , وكنت ارجو ان ال  -

فيت هذه متأخرة .. وان ال تكوين  تكوين معر 
غاضبة كثرياً مين .. ستيال تفسريي لألمر 

 فات استحقاقه اآلن .. وسأقوله لك.
 ونظر مفكراً يف النار .. مث قال: 

أظن انين جيب ان ابدأ منذ يوم تركت و   -
أمي القوية .. هل كنت يومها صغرية ومل 

 تفهمي معىن الضباب الذي تركنا فيه والدي؟
فهم شيئاً , كل ماعرفته ان هناك  مل ا -

 حماكمة.. ومل اصدق ابداً ماقيل يومها. 



اوه .. كل شيء , كل شيء كان صحيحاً,   -
ومل تكتشف امي األمر إال بعد نشره يف  

الصحف , ووقفت اىل جانبه طوال احملاكمة 
.. ولكن فيما بعد .. كما تعرفني اضطرران 

. لألبتعاد.. ومل نستطع البقاء يف القرية   
وملاذا؟ -  

ألن حياة القرى ال تتسامح مع امثالنا..   -
وكنا سنجد الكثري من االصابع متوجهة لنا 
 وكلهم يعتقدون اننا متسخون بنفس القطران.

وأين ذهبتما؟ -  
. 



اىل فانكوفر.. إهنا مدينة كبرية وعلى   -
شاطئ احمليط .. يزورها الكثري من الناس , 

نا احد هناك ويعيش فيها الكثري , ولن يهتم ب
.. مث مات والدي .. ومل أشاهده بعد 

احملاكمة, يف يوم من االايم التقت امي برجل 
وكان طيباً معنا.. ومل يبدو انه مهتم مبافعل 

من امي وكان إمسه  والدي وطلب الزواج
روبرت ميتشل.. وتبناين وكان رائعاً معنا سوية  
.. ومنذ ان تزوج امي اصبحت ادعى إبسم  

إسم جدي. جاك.. وهو   
مل اكن اعرف هذا. -  



افهمك ولكنك تغريت .. مل أتعرف  -
اليك.. حىت اآلن اجد صعوبة يف التصديق  
.. عيناك فقط .. الزالتا كما كانتا , ولكنين 

 مل اعرف هذا سوى اآلن .
لقد حصلت لنا حادثة سيارة .. وقتال أمي   -

وروبرت واصبت إصاابت ابلغة .. وجرت يل  
فال عجب انك مل تعرفيين عمليات جتميل .. 

 , فقد تغريت مالحمي كثرياً. 
وأثر اجلرح يف جهك؟ -  



حدث هذا يف الغابة .. بسبب وقوع  -
شجرة .. وهكذا ترين ان وجهي تغري كثرياً , 

 ولبدا األمر أكثر غرابة لو عرفتين .
ولكن آل بينسون عرفوك؟ -  

ال.. اان من حتدث اليهم , فقد التقيتهم يف  -
الغابة , ومل يتعرفوا ايّل.. ولكنين كنت سعيداً 
ألن أرى شخصاً من موطين فسارعت للتعر 
يف عن نفسي .. كان جيب ان تشاهدي 

 ذهوهلم!.



ولكن يوم التقيت بك أول مرة .. أان  -
اقرب لك من آل بينسون فلماذا مل تقل يل ؟ 

 أمل تعرفين ؟
عرفتك حلظة رفعت رأسك .. عندما رأيت   -

هاتني العينني البنفسجيتني تنظران ايّل, عرفت 
 انين وجدت ستيلي. 

إذن فأان مل أتغري؟  -  
بلى.. تغريت .. فهناك اآلن هذه .. وهذه   -

إهنا خطوط وضعها احلزن والعمل الشاق 
فوق وجهك .. اجل .. لقد تغريت .. عندما  

.. وانت اآلن كنت اعرفك كنت فتاة صغرية  



امرأة انضجة , ولكن عيناك .. شخص واحد  
تشبه لون البنفسج والندى اعرفه له عينان 

 اليزال فوقه...
 وتبللت ابلدموع:

اوه.. جاك!.  -  
كالمه هبذه الطريقة يزيد األمر سوءاً, وجيعل 
من الفراق الوتيد امراً صعباً ومؤملاً, وقال 

 بلهفة: 
ال تبكي!.  -  



لست ابكي .. ملاذا مل تقل يل من أنت..   -
ولو مل امسعك تناديين إبمسي الطفويل وانت 

 تظن انين فاقدة الوعي .. ملاعرفت . 
مل اقل لك ألنين مل أرد لألمور ان حتدث  -

 هكذا.
لست ادري عما تتحدث. -  

. 
أتدرين؟ يوم التقيتك اول مرة صدمت  -

ي  حىت انين اختبأت وراء إمسي اجلديد ومظهر 
اجلديد , إحتجت اىل وقت للتفكري .. مث 

 قررت ترك االمور على ماهي عليه . 



ولكن ملاذا ؟  -  
ألنين آمنت , انك مهما كنت ستشعرين   -

حنوي, جيب ان يكون هذا حنوي أان .. جاك 
 ميتشل .. ويل لويس ترينشار .. احللم.

ولكنك لويس.. جاك ولويس شخص  -
 واحد.

و الصيب  ليس ابلنسبة لك.. لويس ه -
الذي تعرفينه منذ الطفولة وجاك هو الرجل 

 املكتمل.. شخص خمتلف متاماً.. 
اعتقد انين افهمك.. ولو بغموض. -  



لقد كنت مصممة على إجياده هو ..  -
الطريقة اليت استمريت فيها بقول هو , توحي 

أبن يل شخصيتان منفصلتان.. وكان علّي 
 التأكيد .. أال تفهمي هذا ايستيال. 

دت: فتنه  
امتىن لو كنت اعرف .  -  

حقاً؟ وماذا عن براين .. لقد رأيت   -
الطريقة اليت رقصت فيها معه .. وكيف 

 قبلك. 
قبلين ليثري غريتك ..مث ماذا عن نيل؟ -  

وماشأهنا نيل؟ -  



مل تكن سعيدة ملقابالتنا , فظننت .. رمبا.. -  
إهنا فتاة مجيلة .. واان احس ابلوحدة هنا ,  -

وهكذا كنا منضي اوقاتنا معاً .. وهذا أمر  
طبيعي , ولكنها ال تعين يل اكثر من رفيق 
ممتع , والحاجة لتقلقي حوهلا .. فرباين  

اليزال امامه وقت طويل هنا.. وسيمضيانه  
 معاً.

جاك.. ملاذا قلت يل اآلن من انت ..  -
 ماذا تغري..؟

لقد دعوتين أبمساء خمتلفة .. وقلت يل   -
 اشياء حمددة.



وماهي هذه االشياء . -  
 فضحك خببث: 

ستيال .. أمل يقل لك احد من قبل انك  -
 تتحدثني خالل نومك؟

 ورفعت يدها على فمها بفزع: 
صحيح؟ هل كنت أتكلم واان انئمة؟ -  

صحيح ايستيلي!. -  
وماذا قلت؟ -  

سأقول لك يوماً ما. -  
ليه :فتوسلت ا  

اآلن !. -  



ال. -  
مىت إذن؟  -  

وبدأ ابملزاح , ولكن يف عينيه نظرة جعلت 
 قلبها يقفز من مكانه:

مارأيك .. ليلة زفافنا؟  -  
اوه جاك .. جاك!.  -  

واخذت الدموع تتساقط على وجهها وهو 
 يلف ذراعاه حوهلا واتبعت: 

إنين مسافرة .. جيب ان أعيد السيدة  -
بلومر اىل الوطن .. وهذا احد اسباب جميئي  

 اىل هنا .. ألودعك.



ولكنك ستعودين. -  
 فهمست وفمها مدفون على صدره: 

أتريدين حقاً ان أعود ؟ -  
 واخذ ميرر فمه على وجهها: 

احبك ستيلي .. احببتك وانت طفلة ..   -
غابة.ووقعت يف حبك حلظة شاهدتك يف ال  

اوه .. جاك!.  -  
احست وكأمنا السعادة اكثر من ان تتحملها. 
وعانقها .. كما حلمت دائماً ان تكون بني 

 ذراعيه:
هل ستعودي؟ ألن حتسي ابلوحدة هنا؟ -  



الميكن ان أكون مستوحدة واان معك ,  -
 ايحبييب.. يف أي مكان من العامل.

جاك .. هو عاملها .. جاك هو اجلبال 
الغاابت والسواقي واالهنار . فماذا تطلب 

 الفتاة اكثر من هذا؟
 لتحميل مزيد من الرواايت 

احلصرية و املميزة    
 زوروا موقع مكتبة رواية 

www.riwaya.ga  
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